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ف�ؤاد ن�صراهلل

حممد ر�ضا ن�صر اهلل..
ابن القطيف البار..
املثقف املنفتح على �أرجاء الوطن
عندما تقوم بقراءة �سرية موجزة للكاتب والإعالمي املعروف وع�ضو جمل�س ال�شورى
الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل  ،ف�سوف ي�ضعك هذا على الفور �أمام واحد من املثقفني
احلقيقيني يف الوطن ،وقبل هذا فهو واحد من م�شاعل التنوير والتحديث يف الدائرة
الإعالمية التي �أعطى فيها عطاء وفريا ،عدا املكانة املرموقة التي يحتلها على ال�صعيد
الإجتماعي يف اململكة وا�ضطالعه بدور كبري يف تبني ق�ضايا الوطن والعمل على �إجناز
احللول ال�شافية لها.
رمبا كان من النخبة املثقفة القليلة التي حر�صت على �أن تظل مرتبطة مب�سقط الر�أ�س  ،فهو
ي�ستمد منه الكينونة وكل معاين الأ�صالة  ،والتم�سك باجلذور.
هو من مواليد القطيف عام 1953م ،وفيها تلقى تعليمه الأويل  :االبتدائي واملتو�سط
والثانوي  ،بعدها انتقل �إىل الريا�ض للدرا�سة يف كلية الآداب بجامعة امللك �سعود ،حيث
ح�صل على بكالويو�س الآداب منها .وقد بد�أ م�شواره ال�صحايف يف جريدة "اليوم"،
ثم يف جملة "اليمامة"  ،ثم م�شرفاً ثقافياً يف "الريا�ض"  ،فمديراً لتحرير "الريا�ض
الأ�سبوعي" عام  1982م .
وبنظرة فاح�صة جلذور حممد ر�ضا ن�صر اهلل  ،جنده ينتمي �إىل القطيف هذه املنطقة
ال�شهرية بعلمائها الأفا�ضل  ،ومبثقفيها الكبار  ،فهو ينحدر من �أ�صول عائلة لها دور فاعل
يف تاريخ اململكة قبل الت�أ�سي�س على يد املغفور له امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه ،
والذي توا�صل بقوة بعد ذلك حتى وقتنا هذا.
�إن �صلة عائلته العريقة ت�ضرب يف �أعماق الزمن ،منذ ال�شيخ نا�صر بن ن�صراهلل قا�ضي
القطيف يف عهد الإمام في�صل بن تركي  ,و كذلك زعيمها الأول �أحمد بن مهدي بن
ن�صراهلل قائم مقام القطيف يف عهد الدولة ال�سعودية الثانية  ,وزعيمها الثاين عبداهلل بن
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ن�صراهلل معتمد امللك عبد العزيز يف القطيف  ،وبينهما �آخرون �أوقفوا معظم ثرواتهم على
�أعمال اخلري والإح�سان والرب  ،وغريها.
لو حاولنا �أن نطرح �س�ؤاال حمايدا حول طبيعة هذه الرتكيبة الفريدة التي جعلت حممد
ر�ضا ن�صراهلل بهذا التنوع  ،نواجه حقيقة �أننا �أمام كاتب ميتلك قدرا كبريا من الرثاء
املعريف ؛ فقد ولد بالقرب من نخيل القطيف  ،وعرائ�ش مزارعها اخل�ضراء ،وهو يف ذات
الوقت توجه بب�صره مبكرا نحو اجلزيرة العربية بامتدادها ال�صحراوي املثري  ،ليكت�شف
عروبة امل�شاعر الثقافية التي تنامت عرب انتقاله �إىل الريا�ض العا�صمة  ،ومنها كانت
انطالقته القوية يف خمتلف �أرجاء الوطن العربي من خليجه �إىل حميطه.
�إن �سكان تلك املناطق التي �شهدت طفولته  ،من القطيف �إىل الب�صرة  ،ينحدرون من
قبائل عربية ،نزح �أبنا�ؤها من جند �إىل حيث جماري املياه املندفعة يف العيون اجلوفية
بالقطيف والإح�ساء� ،أو املتدفقة عرب �سيول الأنهار يف العراق.
تلك ال�شفرة اجلغرافية املثقلة بعنا�صر التاريخ كانت ذات �أثر عميق يف الرتكيبة املزاجية
لهذا املثقف الأ�صيل .
تت�سم رحلة حممد ر�ضا ن�صراهلل بعدة �سمات  ،من �أهممها  :انخراطه يف العمل الثقايف
بكل طاقته الإبداعية  ،وت�صديه للعمل الإعالمي بطريقة جعلت من براجمه الإذاعية
والتلفزيونية مثار اهتمام املجتمع كله ال ال�شريحة املثقفة وحدها  ،مع طرحه امل�ستمر
للق�ضايا امل�سكوت عنها يف املجتمع بكل جر�أة  ،و�شجاعة ،ومهنية �إ�ضافة �إىل �أنه ظل
حري�صا على كتابة مقاالته يف مو�ضوعات متنوعة يف الأدب واالجتماع وال�سيا�سة بقدر
كبري من ال�شفافية واملو�ضوعية� ،إ�ضافة �إىل فاعليته يف كل دوائر الثقافة الر�صينة .
كلنا نتذكر برناجمه ال�شهري "الكلمة تدق �ساعة" والذي بد�أ بثه منذ عام 1979م،وا�ستمر
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يح�صد جناحا بعد جناح لعدة دورات حني كان يقدم على ا�ست�ضافة �أبرز
رموز الأدب على امتداد الوطن العربي ليطرح ق�ضايا ع�صرية ب�شكل
منهجي غري م�سبوق  ،مما جعل هذا الربنامج �سابقا لع�صره يف ال�ساحة
اخلليجية والعربية.
كانت اختياراته لل�ضيوف تنم عن ح�صافة عقل و�سعة �أفق وقدرة على
تنويع م�صادره  ،فقد �سجل مع نخبة من كبار املفكرين والأدباء وال�شعراء
على امتداد الوطن العربي  ،مثل  :الكاتب امل�سرحي توفيق احلكيم،
الروائي جنيب حمفوظ  ،الفيل�سوف د .زكي جنيب حممود ،الكاتب
امل�سرحي نعمان عا�شور ،القا�ص يو�سف �إدري�س ،الكاتب �أحمد بهاء
احلاج عبد اهلل بن ن�صراهلل جدّ الأ�ستاذ ن�صر اهلل
احلاج عبد اهلل بن ن�صراهلل
و�إىل ي�ساره مدير ال�شرطة و�إىل ميينه من اخللف
الدين ،ال�شاعر حممد مهدي اجلواهري ،ال�شاعر علي �أحمد �سعيد "
حار�سه ال�شخ�صي
�أدوني�س"  ،ال�شاعر ُبلند احليدري  ،ال�شاعرة فدوى طوقان ،ال�شاعر �سميح
القا�سم  ،الكاتبة عائ�شة عبدالرحمن " بنت ال�شاطئ "  ،الروائي الطاهر
مرحلة مبكرة هناك برامج �أخرى هي " وجهاً لوجه "" ،حدث وحوار" يف التلفزيون
وطار ،الأكادميي ح�سن ظاظا ،الناقد د� .شكري عياد  ،وال�شاعر اللبناين �سعيد عقل  ،ال�سعودي ،ومنها حدث االنتقال النوعي مع برنامج "مواجهة مع الع�صر" و"هذا هو"
�أحمد �سو�سة  ،عبد الكرمي غالب ،عبد اهلل القروي ،حممد بن عي�سى ،حممد مزايل ،عرب حمطة الـ .MBC
والهادي نويرة ،ال�شاذيل القليبي ،عبد احلميد بن هدومة ،علي م�صطفى امل�صراتي  ،يف برنامج "مواجهة مع الع�صر" جنح يف ا�ست�ضافة عدد من ال�شخ�صيات امل�سكوت عنها
فاروق ال�شرع ،حنان ع�شراوي ،في�صل احل�سيني� ،،أحمد كمال �أبو املجد � ،صموئيل �إعالميا  ،فقدم املبدعة ال�سورية الدكتورة رنا قباين م�ؤلفة كتاب( �أ�ساطري �أوروبا عن
هنتجتون �صاحب نظرية "�صراع احل�ضارات" وبول فنديل ،مراد هوفمان ،ومن الدائرة ال�شرق) ،و�سجل ثم بث �أكرث من حلقة مع ال�شاعرة الفل�سطينية فدوى طوقان ،التي
املحلية ـ وهو ما يعد ر�صدا �أمينا للكبار امل�ؤثرين ـ كل من  :الكاتب ا �أحمد ال�سباعي ،كانت تعي�ش وقتها حالة اختفاء اختياري حيث جنح يف ا�ستدرجها للحديث عن جتربتها
الكاتب حممد ح�سن عواد ،ال�شاعر املكي ح�سني �سرحان ،امل�ؤرخ حمد اجلا�سر ،الكاتب الرثية بعد حماوالت للهروب من املواجهة .
حممد ح�سن فقي ،الكاتب عزيز �ضياء ،الكاتب عبد اهلل بلخري ،ح�سن بدوي  ،وغريهم  .كما التقى مبهارته املعهودة بزوجة الناقد امل�صري الكبري الدكتور حممد مندور  ،وهي
وال ميكن �أن يغيب عن بالنا تواجده حمليا وعربيا يف �أغلب امل�ؤمترات الثقافية والأدبية  ،ال�شاعرة ملك عبد العزيز حيث قدمها يف برنامج (هذا هو) قبل وفاتها ب�سنوات قليلة ،
مثل مهرجان اجلنادرية  ،وملتقى التنمية اخلليجي ،ومهرجان �أ�صيلة باملغرب  ،ومعر�ض والدكتورة عائ�شة عبدالرحمن التي لها �صالت حميمية مع القطيف و�أهلها  ،وال�شاعرة
القاهرة الدويل للكتاب ،واملربد وغريها.
العراقية مليعة عبا�س عمارة  ,والدكتورة وداد القا�ضي �أ�ستاذ الأدب العبا�سي يف جامعة
ال �أظن املتابع الأمني يتغافل عن دوره كنا�شط ثقايف ومثقف ع�ضوي حني �ساهم يف �شيكاغو ،وامل�ست�شرقة الأمريكية مريام كوك املتخ�ص�صة يف درا�سة الأدب الن�سوي
ت�أ�سي�س نادي الريا�ض الأدبي عام 1974م ،و�شارك كذلك يف تقدمي طلب �إن�شاء نادي العربي ،والباحثة الأكادميية الدكتورة منى �أبو �سنة  ،واملثقفة الفل�سطينية حنان ع�شراوي،
ال�شرقية الأدبي .
وغريهن.
مثل هذا احل�ضور الرثي مل يكن �ضربة حظ بل نتيجة ترتيب الأولويات فقد ظل م�شغوال حني نقرتب من �أجواء ت�صوير تلك الربامج نعرف عدة �أمور �أ�سا�سية يف الرجل  ،فهو
على الدوام بفكرة انتقال مركز الثقافة العربية من املراكز التقليدية �إىل مراكز �أخرى ن�شطة كان يقر�أ كل ما كان ي�صل �إىل يده من كتب من يلتقي معهم يف حواراته ال�ساخنة ،
كان لها �أن تلعب دورا �أكرب ت�أثريا  ،وهو ما جتلى بو�ضوح يف حركته الوا�سعة للم�شاركة يف كما كان يتيح ل�ضيوفه عر�ض وجهة نظرهم كاملة  ،فلم يكن يفر�ض على �ضيوفه �إيقاعا
اجتماعات خطة التنمية الثقافية يف املنطقة العربية ،والتخطيط لربامج الثقافة والفنون ،ما ،بالإ�ضافة �إىل قدرته على قراءة عقل ال�ضيف واالقرتاب من �أ�سرار معمله الفني �أو
وندوات ثقافية �سعودية وخليجية عرب تخ�ص�صه الإعالمي الفريد .
الأدبي ؛ لذا فقد كان طبيعيا �أن ي�ستدرج ه�ؤالء املثقفني للإدالء مبعلومات وحقائق
وتعد م�ساهمته يف �إعداد الأوراق الإ�سرتاتيجية مل�ؤمتر وزراء الثقافة لدول جمل�س التعاون ووجهات نظر جريئة  ،مل يكن من ال�سهل على غريه �أن ي�صل �إليها مبا ميتلكه من روح
اخلليجي عام  1985م �شيئا مهما لتحقيق التوا�صل الثقايف والإعالء من قيم التبادل �شفافة و�أريحية ال تغيب عن �أحد  ،وكان من نتيجة تلك اجلهود غري امل�سبوقة �أن الكثري
الثقايف على �أر�ضية م�شرتكة من الوعي بتحوالت املرحلة  ،وت�شابكاتها املثرية التي مل من امل�ؤ�س�سات العربية والأوربية بل والأمريكية حر�صت على االحتفاظ بالكثري من
تغب عن فطنته .
ن�سخ براجمه الناجحة.
ال�شك �أن ع�ضويته للجنة التح�ضريية لندوة احلوار بني احل�ضارات كان لها �أكرب الأثر حدث هذا الت�أثري يف خمتلف املجاالت االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية بالإ�ضافة
يف التعرف على املوجات الثقافية التي راحت تعزز �شواطيء اخلليج ب�شيء من القوة  .للدور الثقايف املعروف  ،لذا مل يكن نبوغ هذا الفار�س من فراغ  ،بل هو نتيجة توا�صل
حني ن�ستعر�ض جتربته مع التلفزيون ال�سعودي �سندرك �أي ثروة ثقافية �أ�ضافها هذا الرجل تاريخي حميم مع املعطى الوطني الذي تر�سخ ب�إجنازات رجاالت �شاركوا يف م�شروع
�إىل ر�صيد املكتبة العربية املرئية وامل�سموعة  ،فقد ّ
�سجل ما يتخطى �ألف �ساعة تلفزيونية النه�ضة .
مع �أدباء ،ومثقفني ،ومفكرين ،وفال�سفة عرب  ،و�سا�سة  ،وعلماء اجتماع  ،على امتداد متيز ن�صراهلل بقدرته على احلوار مع الرموز العربية الأ�صيلة  ،ومل يكن هذا ممكنا بغري
العامل العربي ،من خالل الربامج التلفازية التي تتالت متخطية مثيالتها على امتداد ا�ستيعابه درو�س التاريخ  ،وقدرته على فهم الثقافة العربية  ،والن�صو�ص الأدبية التي
الرقعة العربية  ،نذكر يف هذا ال�ش�أن بالإ�ضافة ملا ذكر عن"الكلمة تدق �ساعة"،وهو يف ت�شربها من خزائن الكتب التي نهل من كنوزها الرثية .
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لقد �أدرك ن�صراهلل �أنه ينبغي �أن يت�سلح برت�سانة هائلة من القراءات املوثقة
وهو حني يفعل ذلك ينفتح على حقول ثقافية متنوعة حيث ي�ؤمن مبقولة
�أن ازدهار الثقافة تعني القبول بالتعدد والت�سامح مع من يختلف معنا
يف الر�أي.
لذلك بات وا�ضحا �أن حممد ر�ضا ن�صراهلل  ،اكت�سب ثقة ت�أكدت بانفتاح
معريف حقيقي على حقول ثقافية من خمتلف االجتاهات  ،فهو ال
يخ�شى املختلف معه بل يدير معه حوارا يعتمد على الثقة بالنف�س ،
والإميان بقدراته على الفهم واال�ستيعاب  ،ومن �أجل هذا جنح الرجل يف
ا�ستيعاب االختالفات واالنطالق من م�ساحات م�شرتكة مع الآخرين.
�إنه ميتلك ذاكرة تفتحت على ر�ؤية عميقة ملعطيات التاريخ  ،وفهم �أ�صيل
خلريطة امل�ستقبل� ،إذا ما تعلق الأمر بخطة نهو�ض الدولة  ،وحتديثها
مع ال�شيخ حمد اجلا�سر خالل زيارته ملنزل احلاج من�صور بن احلاج ح�سن ن�صراهلل
الواعي امل�ستمر .
كما �أنه ي�ؤمن ب�أن الو�صول �إىل احلقيقة �أمر حمفوف باملخاطر  ،و�أن مهمة
�شكري حممد عياد ،والدكتور ح�سن ظاظا �،أثرا عميقا يف نف�سه  ،حيث وجد لديهم
ال�صحايف احلقيقي تتمثل يف قدرته على �إدارة ال�صراع مع �أطراف �أخرى
العطاء النادر  ،والفكر الثاقب ؛ فهو ميتلك من ال�صراحة والو�ضوح ما يجعله ميتلك امليزان
بحيث يت�سلح دائما باملعرفة والفهم وا�ستيعاب مفهوم الن�سبية .
وهو يهتم �أي�ضا بق�ضايا ال�ساعة ال�ساخنة  ،ويطرق احلديد وهو �ساخن  ،وين�شغل متاما املو�ضوعي للتقييم  ،بعيدا عن الأحكام املت�سرعة.
بالبحث عن التحوالت العميقة التي مت�س املجتمع  ،ويراهن دائما على وعي الأجيال كثريون ير�صدون م�سرية حممد ر�ضا ن�صر اهلل احلافلة بالإجناز  ،ويتوقفون �أمام النتائج
دون املقدمات  ،و�أح�سب �أن هناك بع�ض ال�صفات واملناقب منحته هذا التوجه وحددت
اجلديدة التي جترتح �آفاقا ال نهائية لالنطالق نحو الغد.
يغرتف من خمزونه الثقايف  ،ويعمل على اقتناء الكتب اجلديدة كي يراكم خرباته �أ�سباب النجاح  ،من بينها اجلر�أة يف مواجهة التغريات  ،وامتالكه القدرة على التحمل و
الثقافية  ،ويعمق م�ساراته الأدبية  ،واجلميل يف الأمر �أنه ال يحب�س ذاته داخل الغرف ال�صرب والثبات �أمام املتغريات �إ�ضافة �إىل ح�سه االجتماعي الفطري الذي مبوجبه متكن
املغلقة بل تراه دائما يف حالة توا�صل مع ال�شارع  ،حماوال ال�شعور بالنب�ض احلي الذي من ن�سج عالقات وا�سعة مع عدد كبري من الرموز ال�سيا�سية والفكرية والثقافية باململكة.
على امتداد �سنوات طويلة عر�ض حممد ر�ضا ن�صراهلل  ،يف براجمه التلفزيونية  ،خمتلف
مينحه العافية و�صحة الوجدان والعقل.
كتب عن ال�شريف الر�ضي،وعن ال�شاعر القطيفي جعفر اخلطي  ،وعن احلركة الأدبية يف التجارب الثقافية باتزان ،مبتعداً كلما �أمكن عن �أ�ساليب اال�ستفزاز  ،التي وقع يف
البحرين  ،وعن ال�شاعر �إبراهيم العري�ض  ،والباحث الدكتور علوي الها�شمي  ،والدكتور فخاخها املغرية بع�ض كتاب احلداثة ال�شباب  ،قبل �أن يتملكوا �أدواتهم التعبريية ،مما
غازي الق�صيبي و�آخرين  ،كما عالج ق�ضايا ثقافية حملية بقلم �أنيق  ،ال يعرف االرتباك و�ضعهم يف مواجهة رياح غري مواتية � ،أطاحت بتلك التجارب الغ�ضة رغم نبل غاياتها .
ال�شك �أن ع�ضوية حممد ر�ضا ن�صر اهلل مبجل�س ال�شورى و�ضعته على املحك متاما ،
�أو التقعر.
ذلك عقل نا�ضج  ،وذاكرة مرتبة  ،وثقافة ت�شربت ن�صوع الر�ؤيا و�إمكانية التحديث مع فحمل عبء حل الكثري من الإ�شكاليات التي تواجه املجتمع  ،وهو يف هذا املجال
احرتام الرتاث كقيمة  ،حيث تغذت ذائقته على مكتبة والده احلاج من�صور بن احلاج فكر با�ستمرار خارج النمط  ،وهو ما متثل يف اقرتاحه اجلريء بتفكيك وزارة ال�ش�ؤون
ح�سن ن�صراهلل بذخائر نادرة من كتب الرتاث ناهيك عن الدواوين احلديثة التي ت�شربها االجتماعية �إىل وزارتني ،الأوىل لـ «التنمية االجتماعية» ،والثانية لـ «املر�أة والطفولة».
�إنه يرى �أن تطور املجتمع ال�سعودي ن�ش�أت معه م�شكالت م�صاحبة دعت �إىل احلاجة
منذ البدايات الأوىل.
ن�ضج وعيه بكتب لها مرجعية قوية مثل كتاب (تاريخ التمدن الإ�سالمي) جلورجي �إىل تنمية برامج الأ�سرة والطفولة ،ومتكني املر�أة من امل�شاركة يف برامج وخطط التنمية
زيدان ،ودواوين علي حممود طه ،وحممود ح�سن ا�سماعيل  ،وابراهيم ناجي وغريهم .الوطنية ،واملحافظة على بنية الأ�سرة ،وحماية املر�أة من العنف ،وهو ما يدعو يف �شكل
ملح �إىل حتويل وكالة الرعاية االجتماعية يف الوزارة �إىل وزارة ل�ش�ؤون املر�أة والطفولة.
وقد فتنته ق�صائد �شعراء املهجر بنرباتها ال�شجية احلزينة  ،فهناك جربان خليل جربان ،
ّ
يقول يف �إحدى املقابالت التي �أجريت معه � " :أما اخليار بني الثقافة ومن�صب املحافظة،
وميخائيل نعيمة  ،و�إيليا �أبو ما�ضي.
�أح�سب �أن هذا احل�س الرومان�سي ال�شفاف ظل ل�صيقا بذاكرة هذا الإعالمي الأ�صيل ف�إنني ا�ستمد قيمتي يف بالدي من كوين �صاحب قلم اكتب به منذ قرابة الثالثني عاماً..
ابن القطيف الذي جتاوز حدودها لينطلق يف �أنحاء اململكة كلها ثم ليتجاوزها ليكون �أما احل�سا�سية التي تنتاب البع�ض من عالقة املثقف بال�سلطة فهي ال تنتابني ..فهي
عالقة م�شروعة متى ما متت يف �إطار امل�صلحة الوطنية "2002م .
م�ؤثرا على النطاق العربي كله.
ظلت كتب الأدب والتاريخ والفكر تلح على ذاكرته ثم تو�سع يف معارفه  ،فزار معار�ض وهكذا ت�شكل وجدان هذا الرجل ف�صار ملْ ال�سمع والب�صر مت�سلحا بثقافته وعراقة
الفن الت�شكيلي وا�ستح�سن املو�سيقى العربية  ،و�شغف بالأثر ال�شعبي يف املعمار  ،و�شيئا �أرومته  ،و�أ�صبح ي�شارك يف كل املحافل التي تهدف لتطوير الفعل املجتمعي نحو م�شاريع
ف�شيئا ت�شكلت �سبيكة ذهبية من خال�صة جتاربه يف خمتلف دوائر الفعل الثقايف املعا�صر .تليق باملجتمع ال�سعودي  ،تطلعا �إىل �أن يكون يف املكان الالئق حتت �شم�س التقدم.
يف اجلامعة عرف معنى �أن يكون الأ�ستاذ �أكادمييا حقيقيا  ،ينهل من معارفه  ،ولي�س حتية لفار�س نبيل  ،كرمي  ،واثق اخلطا  ،ي�سعدنا دوما �أن ينتمي لتلك البقعة الطيبة من
كل دكاترة اجلامعة ينطبق عليهم هذا الو�صف  ،لذلك ترك �أ�ساتذة من طراز الدكتور �أر�ض وطننا الغايل.
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ثقافة

�ضياع
منري النمر
ثقافة

الريح،...
عجل ،ف�أثقلني ِظالل
حملتُ ا�سمي على ٍ
ِ
دثرين ومات.
وجئتُ
احلب ..كي �أحيى
حمرر ًا �شكل
الغواية؛ كي �أعيدَ
ِ
َّ
ِّ
أمطر اللحظات بالذكرى ،ولكني ن�سيتُ
الغيم؛ كي �أم�ضي
َ
كغيم � َ
ٍ
ْ
عربت
زوارق
�سا ِف َر الأمطار ،جئتُ منك�سرا لبع�ض
ٍ
َ
احلب ،فالنقطع الكال ْم.
حميط
ِّ
عجل ْ
فمات.
حملتُ ا�سمي على ٍ
وجئتُ فرا�شتي عطر ًا �أحر ُر ما تبقى
ْ
الراهبات.
من الكالم
غيم َن ِ�س َّيتْ مالحمهُ املياه
على ٍ
عجل �أ�صلي مثل ٍ
احلب؛ كي �أحيى
عاد منك�سر ًا؛ كي يعيدَ
َّ
أمطر اللحظات بالذكرى ،ولكني ن�سيتُ �أن �أم�ضي
كغيم � َ
ٍ
ْ
عربت
زوارق
�سا ِف َر الأمطار ،جئتُ منك�سرا لبع�ض
ٍ
َ
احلب ،فالنقطع الكال ْم.
حميط
ِّ
أجد� ،إال ال�صدى
وبقيتُ وحدي مل � ْ
احلب يلْ.
أجد �أحد ًا يعيدُ
مل � ْ
َّ
أجد نف�سا يقا�سمني...
أجدك قرب
البحر ،مل � ْ
ومل � ِ
ِ
كال�سماء.
مل �أجدها
ْ
النجيمات البعيد ْه.
ن�سيتْ هي الأخرى مواعيد
ِ
واملاء ين�سى َّ
قافية عنيد ْه.......
كل
ٍ
حملتُ ا�سمي علـ......

متا�سك ...
�صمتي ُيعريني
و�صوتي ِدثا ٌر
يخفي هتك �أفكار ًا
�أحاول الوقوف ب�أطرافها
على حافة �شفتي
لع ّل ّي �أُتقن رق�صتي الأخرية
كيف تكون التفافتها
كيف �أكون عود ثقاب
ا�شتعل قبل هبوب الريح
الحت�ضن دفئي
ارمتي على ظلي
دون �ضجيج
ال ِزلتُ
امتا�سك
اربط على قلبي
بفتات �صربي
ٌ
بيت يتك�أُ على م�سما ٍر يعلوه ال�صد�أ
يقاوم الهواء والرطوبة
ترتنح به الذاكرة
لكنه يظل يقاوم �صد�أه ووجعه
ممانع ًا الأحالم ال تفر من ثقوب
جدرانه املتهالك
زمن خملوع الباب !!!
متنا�سي ًا �أنه منذ ٍ
�شيماء علي العبد اجلبار
العدد  37فرباير
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متابعات

بلدي القطيف يزور�أمانة العا�صمة املقد�سة
بهدف توثيق وتبادل اخلربات بني املجال�س البلدية مبا يخدم القطاع البلدي ,واثر زيارة جمل�س بلدي
العا�صمة املقد�سة للقطيف ،قام وفد من اع�ضاء املجل�س البلدي مبحافظة القطيف بزيارة ملجل�س بلدي
العا�صمة املقد�سة  ،وقد اعد برنامج للزيارة تزامن مع زيارة جمل�س بلدي حمافظة عنيزة  ،حيث �شمل
الربنامج زيارة ميدانية لبع�ض امل�شروعات التطويرية يف مكة املكرمة وخ�صو�صا م�شاريع الطرق،وزيارة
ملعر�ض م�شروعات امانة العا�صمة املقد�سة مبقر الأمانة تخللتها زيارة لإدارة تقنية املعلومات ومركز خدمة
العمالء  ،ولقاء مع معايل امني العا�صمة املقد�سة الدكتور �أ�سامة البار وم�ساعد الأمني لتقنية املعلومات،
كما �شمل الربنامج امل�شاركة يف اجتماع املجل�س البلدي للعا�صمة املقد�سة حيث جرى تبادل االراء
واملقرتحات مبا يعزز م�سرية املجال�س البلدية كما مت تقدمي عر�ض من جمل�س بلدي عنيزة عن االن�شطة
والفعاليات التي تقوم بها البلدية يف خدمة املجتمع  ،وكذلك قدم بلدي القطيف �شرحا عن �أعمال
املجل�س وخطته الإ�سرتاتيجية ،وقد مت تقدمي درع تكرميي ملجل�س بلدي القطيف من قبل رئي�س جمل�س
العا�صمة املقد�سة الدكتور عبدا ملح�سن بن عبدا هلل �آل ال�شيخ ا�ستلمه نائب رئي�س جمل�س بلدي القطيف
الدكتور علي اخلالدي وقد �شارك يف الزيارة �أع�ضاء املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي واملهند�س ماجد
الهاجري واال�ستاذ عبداهلل القحطاين واال�ستاذ كمال املزعل.

د.فاطمة ن�صرالله

عر�ش بلقي�س

تبتكر عالجا ً لت�شوه ال�شفة الأرنبية

بني �أيديكم كتاب حلقت م�ؤلفته من خالله يف
�سماءالأ�سرة حيث �ساقت يف �سردها الو�صفي ق�ص�صا
يف احلب والأمل يف �أح�ضان الأ�سرة همومها و�سعادتها
 ،م�ؤمنة بدور الأ�سرة ال�سعيدة يف �إخراج �أفراد �أ�سوياء
لهم القدرة على العطاء والإنتاج  ،والقدرة على مواجهة
التحديات وال�صعوبات .
يحذوها الأمل باحلفاظ على الأ�سرة و�إحكام العالقة بني
الزوجني لأنهما العماد الذي تقوم على �أ�سا�سه كل �أ�سرة
ناجحة قوية ت�ستطيع جمابهة الرياح العاتية .
وقد �أو�ضحت امل�ؤلفة من خالله ما تتتعر�ض له املر�أة يف �ضوء �أ�سرتها يف خمتلف �أو�ضاعها
من ق�سوة واحرتام وت�ضحية .
�سرحت بنا امل�ؤلفة يف قالبها الق�ص�صي ال�سريع يف �أحداث طرحت نف�سها يف �أر�ض الواقع
بحلة جميلة  ،وغا�صت يف �أعماق الأمل لت�ستخرج �أطيب النفائ�س بدينامكية .
ومن �أجمل مادعت �إليه امل�ؤلفة بني �صفحات كتابها  ،الأمل يولد الأمل املتجدد يف
�أعماق املحبني  ،و�إن ال�صرب على الآالم من الطرق املو�صلة خلتامها .
ولأن كل امر�أة متفانية يف حب زوجها و�أوالدها  ،تعمل جاهدة وب�صمت لتكون املالذ
الآمن لهم ا�ستحقت �أن تتو�شح برداء امللكات وترتبع فوق عر�ش بلقي�ش .
واجلدير بالذكر �أن امل�ؤلفة تنتظر �إ�صدارها الثاين يف بداية ال�سنة اجلديدة .
امل�ؤلفة  :ليلى الزاهر
8
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ابتكرت الدكتورة فاطمة زكي ن�صراهلل «املثلث ال�صحيح» لعالج حاالت
الت�شوه يف ال�شفة الأرنبية ،ويعد االبتكار للطبيبة ال�سعودية ن�صراهلل التي
تعمل يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالريا�ض الأول عامليا.
و�أكدت الطبيبة �أن منطقة الريا�ض ،واملنطقة ال�شرقية تعدان من �أعلى
مناطق اململكة �إ�صابة بت�شوهات ال�شفة الأرنبية ،مرجعة ال�سبب لزواج

الأقارب.
وقالت�:إن الدرا�سات ت�ؤكد ذلك وت�شري لعوامل �أخرى ،م�شرية على ابتكارها «املثلث
ال�صحيح» الذي يعد الأول عامليا.
وقالت� :إن االبتكار يعد طريقا النت�شار التقنية حمليا وعامليا ،ف�ضال عن تعليم اجلراحني لهذه
التقنية ،ما �سي�ؤدي اىل تفادي كثري من امل�ضاعفات يف الندبة اجلراحية.
وطالبت ب�ضرورة ان�شاء مراكز طبية خا�صة لل�شفة االرنبية يف امل�ست�شفيات تتناول العالج
لل�شفة االرنبية منذ الطفولة اىل اخر مراحل النمو كما هو احلال يف الدول املتقدمة حيث
ت�ضم هذه املراكز اكرث من تخ�ص�ص غري تخ�ص�ص اجلراحة كتخ�ص�ص تقومي اال�سنان واالنف
والأذن واحلنجرة و�أخ�صائي النطق.مو�ضحة ب�أن الت�شوهات اخللقية لل�شفة الأرنبية ت�ؤثر على
الناحية الوظيفية مثل الر�ضاعة والنطق والأكل وال�شرب ،كما قد ي�صاب الطفل ب�سبب
الت�شوه باالنعزالية.
وذكرت�:إن الت�شوهات يف ال�شفة الأرنبية تعد
من ثاين الت�شوهات اخللقية على م�ستوى العامل
من ناحية االنت�شار ،وذلك مبعدل طفل من �أ�صل
 1000طفل يولد �سنويا.
د .فاطمة ن�صراهلل

القطيف الثقافية تد�شن حفل �إ�صدار ملفها ا�ﻹ بداعي
حترير /
�أ .خالد ال�سنان  -غدير جواد
ت�صوير  /ها�شم العبداهلل

متابعات

يف �أم�سية بديعة احت�ضنت العديد من وجوه الثقافة
وا�ﻷ دب �أ�ضاءت ليل الثقافة والفن ب�ألق نوراين معلناً
ليلة ال�سبت ١٦/٣/١٤٣٥هـ املوافق ١٧/١/٢٠١٤م
�أنها الليلة املق�صودة  ،حيث امتزج فيها عهد احلب بالوالء
إبداعي للقطيف
للأر�ض بهجة ب�إ�صدار وعدٍ ثقا ٍيف � ٍ
الثقافية يف عدديها الأول والثاين .
بداية  ..ا�ستهلَّ عريف احلفل هيثم حبيب بالتحية
وال�سالم والتعريف بطبيعة الأم�سية و�أنها �أم�سية احتفالية
عرف فيها دور اللجنة ثم بد�أت بعدها فقرات هذه الطلة
امل�سائية  ..وفوق كل الكلمات جاءت ا�ﻹ فتتاحية بالقران
الكرمي حيث تال الأ�ستاذ علي الرتكي ما تي�سر له من
الذكر احلكيم .
ومبا �أن لكل حفل كلمة � ،أعطى عريف احلفل الدور
للكلمة التعريفية حول هدف �إ�صدار امللف قدمتها
رئي�س حترير امللف الإبداعي الفنانة الت�شكيلية الأ�ستاذة
حميدة ال�سنان � ،إذ نوهت فيها عن �أهمية البقعة اجلغرافية
للمنطقة و�أثرها الثقايف  ،و�أن هذا ا�ﻹ �صدار �أكرث من �أن
يكون ملفاً توثيقياً للمبدعني ،فهو يتيح للقارئ التعرف
على �أن�شطة اللجنة طوال العام ويغذيه معرفياً و�أدبيا.
ثم انتقل عريف احلفل للفقرة التالية يف برنامج احلفل
وهي قراءة ن�ص �أو ق�صة من العدد الثاين  ،ومتثلت
هذه الفقرة يف قراءة ثالث ق�ص�ص ق�صرية جداً للقا�ص
الأ�ستاذ جا�سم اجلا�سم  :الأجدع والغبي  ،هيهات،
وال�صورة  ،الذي �أناب الأ�ستاذ حممد علي اخللفان يف
قراءة الق�ص�ص .
بعد ذلك  ..حتول عريف احلفل هيثم حبيب ملداخالت
احل�ضور والتي بد�أها بالنا�شط الثقايف جعفر الن�صر
( �أبو ه�شام )  ،والذي تكلم باخت�صار حول املجلة
كمجمل عمل ذات جهود وا�سعة من حيث ال�شكل
والأطر واملحتوى وامل�ضمون  ،و�أنه يعك�س الواقع الثقايف
وامل�ستوى احل�ضاري الواقعي لقطيف اليوم .
و�أردف عريف احلفل تلك املداخلة مبداخلة �أخرى
للأ�ستاذ عبد اهلل زريع قال فيها � :أن تلك اجلهود بحاجة
للدعم والن�شر الإعالمي الوا�سع  ،ثم �أعقبها مداخلة

�أخرى من النا�شط احلقوقي رئي�س منتدى الثالثاء
املهند�س جعفر ال�شايب �شكر فيه جهود القائمني على
املجلة و�أثنى على متيز موا�ضيعها وتنوعها يف الطرح الذي
امتد خلارج �إطار القطيف لي�شمل املنطقة ال�شرقية.
ثم �أكت�سى املكان حلل من لغة ال�شعر البهي و�أنفا�سه
اخلا�صة التي �أ�ضفت على املكان بهجة وان�شراحاً حني
اعتلى ال�شاعر قي�س ال مهنا من�صة احلفل وقدم ق�صيدته
(�أرجوحة) يف �إلقاء جذاب ومتميز .
ويعود عريف احلفل �إىل جو املداخالت  ،ويعطي الدور
لل�شاعر ح�سني ال دهيم وكلمة موجهة للجنة القطيف
الثقافية عرب �إ�صدارها املتميز الذي �أثنى على عدد امللف
الإبداعي الثاين .
كما �أيقظ ح�س النقد والتذوق الأدبي النا�شط الثقايف
عبد اهلل علي اجلا�سم بكلمة حول امللف من ر�ؤيته اخلا�صة
حول الطرح والإخراج الفني للملف وجهود �أ�سرة
التحرير يف �إخراجه حليز الوجود رغم الظروف ال�صعبة
التي �أحاطت بالإ�صدار .
و�إمياناً من جلنة القطيف الثقافية بتواجد العن�صر الن�سائي
يف مثل هذه املحافل  ،كان البد من �إعطائهم فر�صة
للمداخالت  .وكانت �أوىل املداخالت لل�شاعرة هبة
قري�ش التي طالبت فيها دعم امللف مادياً و�إعالمياً ،
و�شددت على ذلك حتى يكمل ر�سالته الإبداعية ،
وارت�أت ال�شاعرة هبه �أن حالوة امللف تكمن يف كون
املوا�ضيع املطروحة فيه كتبت من كافة الأعمار  ،وكون

عن�صر �أنثوي ي�شارك يف �إخراج امللف زاده ذلك جما ًال
و�أناقة  .وتتواىل املداخالت الن�سائية مبداخلة �أخرى
للكاتبة والإعالمية غدير جواد عرب �أ�سئلة مطروحة
ومداخالت حول املنجز  ،وطالبت اللجنة ب�إقامة جل�سة
خا�صة بامللف تقدم فيها قراءات نقدية تقيم هذا العمل
واجلهد املبذول فيه .
لكن مداخالت اجلانب الرجايل مل تكتمل ؛ لذا
ارت�أى عريف احلفل �أن يكمل تلك املداخالت بالفنان
الت�شكيلي الأ�ستاذ حممد امل�صلي وحديث حول تاريخ
�إتليه فن ووالدته و�أنه البذرة املعطاءة التي تولدت منها
�إبداعات فنية وثقافية وكان �أحدها هذا امللف الإبداعي .
وم�سك ختام املداخالت قدمها راعي احلفل رئي�س
منتدى حوار احل�ضارات الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل الذي
نوه ب�أن القطيف مليئة باملثقفني  ،و�أن ثقافتها خمزون
ح�ضاري يعتد به وي�ضاهي العوا�صم الثقافية ب�سبب وجود
املنتديات والت�شكالت الثقافية و�أعرب عن ا�ستعداده
الحتواء �أي عمل ثقايف و�أدبي وعلى ا�ستعداد لدعمه .
�إىل هنا ويرتجل هيثم حبيب عن من�صة التقدمي بعد�أن
�سلم الدور للأ�ستاذ علي الرتكي منهياً بذلك احلفل
ويرتك املجال للرتكي ت�سليم �شهادات التكرمي والتقدير
لبع�ض امل�شاركني يف العدد الأول والثاين .
وهكذا انتهت �أم�سية االحتفاء بالعدد الثاين من امللف
الإبداعي ولي�س للبهجة يف ملتقى الثقافة نهاية وال انتهاء:
بل ق�ص�ص يف بدايات الت�شكل واالكتمال كالبدر اجللي.
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متائم والرياع يف ج�سر اللغة
مقالة
�أني�س اجل�شي

متابعات
10

عبد الوهاب �أبو زيد

فريد النمر -متائم الأدبية
بح�ضور جمع نخبة من ال�شعراء والأدباء املنطقة ال�شرقية
واملتابعني لل�ش�أن الثقايف ب�صالة مقهى ثقافات للندوات
نظمت رابطة متائم الأدبية بالقطيف وبالتعاون مع ملتقى
الرياع الثقايف باخلويلدية ومقهى ثقافات �أم�سيتهم
امل�شرتكة الأوىل ب�صالة ثقافات �ضمن �سل�سلة ن�شاطات
متائم ال�سنوي لعام  2014م �أم�سية �أدبية بعنوان "ج�سر
اللغة" والتي كان فر�سان وهجها كل من:
الدكتور مبارك اخلالدي
ال�شاعر والكاتب عبد الوهاب �أبو زيد
ال�شاعر الأ�ستاذ رائد �أني�س اجل�شي
ال�شاعر الأ�ستاذ �صالح مهدي اخلنيزي
وبقيادة عريف احلفل الإعالمي ال�شاعر حممد احلمادي
تخلل اجلولة الأوىل مقدمة للرتجمة ح�سب تعريف ور�ؤية
ال�شعراء تباعا حيث �أبتد�أ الدكتور اخلالدي بقراءة املفهوم
احلقيقة لنقل اللغة من �ضفة �إىل �ضفة ح�سب تعريفاتها
الإجنليزية ومرادفاتها اللغوية ومن ثم قر�أ ن�صا مرتجما
لأحد ال�شعراء باللغة العربية �أردفه بقراءة للن�ص الأ�صلي
يحكي عن جترد �أمر�أة ملا ت�صبو ملمار�سة اللذة و
التعري.
يقول فيه:
ثم قدم الأ�ستاذ احلمادي ال�شاعر والكاتب
عبد الوهاب �أبو زيد ليقدم ملفهومه اخلا�ص
للرتجمة بقوله :
تبد�أ الرتجم ُة باحلب وال تنتهي به .تقر�أ ن�صاً،
في�أخذ بتالبيبك ،وتقع يف حبه ،وال تريد لهذا
احلب �أن يبقى �سراً خمفياً بينك وبينه .تريدُ
ؤو�س الأ�شهاد.
�أن تعلنه على امللأ وعلى ر� ِ
حب ال �أناني َة فيه وال ا�ستئثار باملحبوب
هذا ٌ
و�سعي حلجبه عن الأنظار .بل على العك�س،
ف�إنك تو ُّد من الآخرين لو �شاطروك هذا احلب
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�صالح اخلنيزي

د.مبارك اخلالدي

حب فيها ال يع ّو ُل
واقت�سموا رغيفه معك .كل ترجم ٍة ال َّ
عليها بعدها قر�أ ن�صا مرتجما لل�شاعر الإجنليزي "جيم�س
تيت" بعنوان " رجل ب�ساق خ�شبية يفر من ال�سجن"
قال فيه :
رجل ذو �ساق خ�شبية يفر من ال�سجن .يقب�ض عليه.
ي�أخذون �ساقه اخل�شبية منه .كل يوم
كان عليه �أن يجتاز تال كبريا و�أن ي�سبح عرب نهر وا�سع
لي�صل �إىل احلقل الذي يتوجب عليه العمل فيه
طوال النهار على �ساق واحدة .ا�ستمر ذلك عاما كامال.
يف حفلة عيد امليالد �أرجعوا له �ساقه اخل�شبية التي
�أخذوها منه.
هو ال يريدها الآن .لقد �أمت التخطيط لهروبه الذي ال
يحتاج فيه
�إال ل�ساق واحدة.
بعدها قدم الأ�ستاذ احلمادي للأ�ستاذ اجل�شي ليقدم
بدوره ما خل�ص به من خالل جتربته للرتجمة قائال � :أن
الرتجمة الأقرب للن�ص هي تلك الرتجمة التي تنقل وبعدا الأ�ستاذ اجل�شي قدم عريف الأم�سية لل�شاعر
الن�ص بكينونته ال�شعرية ال احلرفية املعجمية حيث �أنه �صالح اخلنيزي الذي ا�ضاف على تعريفات م�شاركيه �إن

يقوم برتجمة الرتجمة لتكوين ن�صا موازيا للن�ص الأ�صلي
قر�أ بعدها ن�صا لل�شاعر الهولندي -روجتر كوبالند
ال�شاطئ العاري(ترجمة ن�صي بالإجنليزي)
يا للبحر ويا لل�سماء
على �شاطئ اخلاليا
وقف احلب
ينزف مثل النوار�س
يغني وحيدا
�أغنية حزينة
مع قلب مك�سور
ال يوجد ماهو �صائب �أو خط�أ
على عك�س ق�صائد �شك�سبري
�شعر النور�س باليوم ال�صيفي
ال�شم�س �أحرقت جناحيه الليليني
والريح قذفت به بعيدا

يف احليز و الأوان:
�صالبة حلاء,ورقة� ,أو حائط
تدعيم الأ�شيا ِء :
كواكب متناثرة
تر�صف درب التبانة.
�إن الق�صائد و الب�شر,
مهور �ضالة
�سروجها تخط الأر�ض
و الدروب �صخرية را�سخة.
بعدها فتح عريف احلفل ملدة خم�س وع�شرين دقيقة للمداخالت
اجلمهور الذي �أتي ولديه ت�سا�ؤالته الكثرية حول مفهوم الرتجمة
واجلدوائية منها و�إىل �أين ت�أخذنا وهل �أن ق�صيدة النرث هي من بع�ض
�إرها�صاتها املفرزة وكيف يت�سنى ل�شاعر غري معاي�ش لطبيعة العامل
الآخر لنقل ال�صورة كما ينبغي وهل يجب على املرتجم �أن يكون
�شاعر بالدرجة الأوىل ليرتجم ن�صا �أدبيا
كل هذه الأ�سئلة امل�شرعة �أخذت بالتعاطي بني ال�شعراء ال�ضيوف
ليتفق اجلميع �أن الرتجمة هي حالة نقل واعي لل�شعر من خالل معانيه
اجلميلة واملبدعة وجر�سه الداخلي املحفز للروح الأن�سانية .
تخلل اللقاء مداخلة عن دوافع الرتجمة لدى الأ�ستاذ �سعود عبد
الكرمي الفرج من خالل مرتجمه �أ�ساطري من نار الكالم حيث ترجم
للغة الإجنليزية من قبل مرتجم مغرب �أن الدافع هو الإنك�شاف
على اللغات الأخرى للم�ساهمة يف �أدب املنطقة املعا�صر لل�شعراء
املعا�صرين املتحدثني باللغة الأجنليزية.
عمد يف الأخري عريف احلفل خلتم الأم�سية بعد �أن طال بها الأمد
ل�ساعتني بحثييتني بعد جولة �أخرى من الن�صو�ص للم�شاركني ليخرج
اجلميع بروح الر�ضا والت�شوق لتكرار مثل هذه الأم�سيات الثقافية
التي تنم عن وعي معريف وقيمة ثقافية عالية .
بعدها قدم عريف احلفل الأ�ستاذين �سعود الفرج وفريد النمر �أع�ضاء
ملتقى متائم الأدبي لت�سليم �شهادات ال�شكر والتقدير ل�ضيوف
الأم�سية و�أخذ ال�صور التذكارية .
اللجنة االعالمية

�أح�سائيون يكرمون ثالثة من مبدعيهم

متابعات

عمل الرتجمة ب�صورتها الإبداعية هو عمل م�ضني يحتاج للكثري من
املعارف بكنه و�أ�صل طبيعة الن�ص وما يدور حوله الن�ص حيث مثل
ب�أنه قر�أ عن دورة �سمكة ال�سلمون احلياتية و�شاهد فلما وثائقيا كامال
حلياة ال�سلمون قبل �أن يرتجم ن�صا عن هذا الكائن املائي العجيب
ل�صورة �أدبية ب�أحدى الق�صائد.
الدكة "لل�شاعر قاري
ثم قر�أ ن�صا مرتجما بعنوان "حجارة َّ
�سنايدر( -).....-1930من مواليد �سان فران�سي�سكو بعد �أن ترجم
ل�سريته :
هذه املفردات
القها ك�صخور قبالة ذهنك
احكم ترا�صها بكلتا يديك
م�صطفيا مو�ضع لها.
�أ�س�سها �أمام جت�سد العقل

الأح�ساء :ح�سن بوجبارة
كرمت جماعة"مبدعو الأح�ساء" ثالثة مبدعني من �أع�ضائها الذين متيزوا خالل م�سريتهم العلمية و�أ�صبحوا
"�أيقونة جناح" ي�شار لهم بالبنان ،وهم املهند�س حممد العي�سى ،و اال�ستاذ خليل املويل والدكتور من�صور
اجلربان ،ولكل واحدٍ منهم ق�صة جناح اتخذها غريهم حمفزاً له ملوا�صلة درا�سته وتفوقه ،وا�ست�ضاف احلفل
رجل الأعمال ال�شيخ با�سم الغدير يف مزرعته.
واعتربت اجلماعة �أن هذا التكرمي -الذي يقام بح�ضور نخبة من املثقفني ورجال الأعمال -ي�أتي من احرتام
الإبداع والإ�شادة ب�أهله ،فه�ؤالء �أبناء الوطن الذي ولأجله كان هذا اجلهد والتعب وبذل املال وحتمل الغربة
والبعد عن الأهل واملجتمع من �أجل التعلم وبناء احل�ضارة واال�ستثمار يف الإن�سان.
واعتربت اجلماعة �أن احلفل " �إبراز للطاقات الكامنة واملتخ�ص�صني و املبدعني يف جمتمعاتنا ،وهذا ينعك�س
�إيجاباً على الأجيال املقبلة ،ورفع الهمم واحلث على اجلد واالجتهاد لتحقيق الأهداف مهما
كرثت �أو �صعبت ،و ما �أجمل �أن تتم االلتفاتة حول تكرمي مثل ه�ؤالء املثابرين واملتميزين امل�ستحقني
يف و قتها بدون �أي ت�أخري ،فال تنه�ض �أمة ال تكرم مبدعيها و مميزيها ،لأن التكرمي �سمة ح�ضارية ترفع من
امل�ستوى الفكري و التوعي للمجتمع ،و تُ�شجعه لنيل �أعلى درجات التفوق والتميز والإبداع".
يذكر ان الغحتفال كان ب�إ�ست�ضافة رجل الأعمال ال�شيخ با�سم الغدير يف مزرعته بح�ضور عدد كبري من
املثقفني والإعالميني واملهتمني باجلانب الإبداعي والفكر والفن والرتاث.
كما ان التكرمي �ضم جلنة مكونة من ال�شباب االح�سائيني منهم النهند�س احمد بوزيد وزكي العيد.

العدد  37فرباير

11 2014

حوار
والد ال�ضيف املرحوم
ح�سن بن �صالح اجل�شي يف بريوت

والد ال�ضيف
املرحوم ح�سن بن �صالح اجل�شي

جد ال�ضيف املرحوم احلاج الوجيه
مهدي بن �أحمد اجل�شي

�إح�سان اجل�شي يف حديث ريا�ضي لــ
حوار

الريا�ضة حبي الأوحد عـــــ

بائعو الأواين املنزلية كـانـــــــــ

حوار /ف�ؤاد ن�صر اهلل� -سلمان العيد  -ت�صوير /ه�شام الأحمد
�إح�سان بن ح�سن اجل�شي ،ا�سم المع يف �سماء الريا�ضة املحلية ،خ�صو�صا يف لعبة كرة اليد ،التي متيزت بها اململكة ،وحتديدا املنطقة
ال�شرقية ،وباخل�صو�ص حمافظة القطيف� ،إذ كان �أحد ابرز �أقطابها يف فرتة الثمانينات امليالدية املا�ضية ..ورغم غيابه عن الريا�ضة
ملدة ع�شرين عاما ــ بعد اعتزاله الإجباري ــ مت ا�ستدعا�ؤه للعمل يف االحتاد ال�سعودي لكرة اليد ،وخالل تلك الفرتة �أ�شرف على
�إدارة املنتخب وحقق معه �أكرث من �إجناز ،لعل �أبرزها الت�أهل لك�أ�س العامل ،وحتقيق منتخب النا�شئني بطولة العرب وبطولة الإخاء
بجمهورية م�صر العربية و تلك الإجنازات التي مل ت�ش�أ الظروف لأن يحققها معه وهو العب فحققها وهو مدير للمنتخبات ال�سعودية ..
كيف ن�ش�أت العالقة بني �ضيفنا الكرمي والريا�ضة ،حتديدا كرة اليد ،و�إىل �أين �صارت حمطته بعد جملة من الإجنازات (يف ال�سرية
الذاتية الريا�ضية) وما هي مرئياته لنمو وتطوير الريا�ضة يف القطيف ،ويف اململكة ب�شكل عام ،ذلك ما نقر�ؤه يف احلوار التايل:
• ب�صفتكم �أحد الريا�ضيني يف املنطقة ال�شرقية ،بل �أحد املواهب • �إذن فالريا�ضة ابتد�أت معك من املدر�سة ،ماذا عن االرتباط بالأندية؟
الريا�ضية يف عموم اململكة ،كيف ن�ش�أ حب الريا�ضة لديكم ،وكيف بد�أت ــ بد�أت عالقتي بالريا�ضية بالأندية من خالل كرة الطائرة ،ذلك لأن اخي الأكرب �شوقي
(العب كرة الطائرة الدويل وع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد ال�سعودي لكرة الطائرة ال�سابق)
ق�صة الريا�ضة معكم؟

ــ كل �شيء له جذور ،ولكن البداية �إنني ع�شت يتيم الأب ،ومل اع للوالد وما كان دوره
وما كان يقوم به ،فقد انتقل �إىل رحمة اهلل و�أنا عمري ثمان �سنوات ،حتديدا كنت يف ال�صف
الثالث االبتدائي� ،إذ در�ست يف مدر�سة احل�سني بن علي ال�صفوف الأوىل من املرحلة
االبتدائية ،وخالل تلك املرحلة كنت من حم ّبي الريا�ضة ،والتحقت بفريق الك�شافة
باملدر�سة ،وكان من امل�شرفني علينا يف الك�شافة الأخ املهند�س علوي ح�سني العوامي..
انتقلت �إىل مدر�سة زين العابدين (يف الرابع االبتدائي) وانتقل حبي �إىل الريا�ضة معي،
وكذلك احلال يف املرحلة املتو�سطة التي متت يف مدر�سة معن بن زائدة ..يف املدر�سة كان
هناك مدر�س الريا�ضة ح�سن الزاير الذي اخذين معه لألعاب القوى باملدر�سة وحتديدا
�ألعاب الرمي (القر�ص ،والق ّلة ،والرمح)
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وابن عمي �شفيق كان ع�ضو جمل�س �إدارة يف نادي ال�شاطي بالقطيف ،ولأين كنت �صغري
ال�سن كان الأهل يخ�شون علي من ال�ضياع و�إهمال الدرا�سة وما �شابه ذلك ،لكنهم اقتنعوا
حينما ر�أوا �أين اذهب اىل النادي برفقة �أخي ووجود �أبن العم �شفيق يف النادي ف�شعروا
بالأمان ..وابتد�أ الت�سجيل الر�سمي يف نادي ال�شاطي عام  1975وكان املدرب حينها جمال
�صالح يدرب كرة اليد ،الذي ر�آين و�أنا �ألعب الكرة الطائرة فا�ستدعاين و�أقنعني باللعب معه
يف كرة اليد ،والتحقت بكرة اليد يف النادي ،حينها مل تكن كرة اليد قد �أخذت و�ضعها
يف خارطة الريا�ضة املحلية ب�شكل كبري  ،حتى االحتاد ال�سعودي لكرة اليد ملّا يت�أ�س�س بعد..
وكان معي عدد كبري من الالعبني ،كانوا زمالئي يف لعبة كرة اليد ،منهم من�صور املرتوك،
وجمال احلداد ،ومن�صور وعلي اخلنيزي ،حممد الع�صفور  ،من�صور الفخر  ،وح�سن و�سعيد

ال�ضيف مع والده يف مكتبه ببلدية القطيف
�أثناء فرتة رئا�سته

مع العبي و�إداريي نادي الرتجي خالل رحلة
للعب مباراة يف مدينة �أبها

الأول من الي�سار ال�ضيف مع النادي الأهلي حينما كان العب ًا

ــــدت لها بعد  20عاما ً من الغياب الإجباري

ــــوا ي�شكون من "تطاير مواعينهم" ب�سبب �ضرباتي القوية

• وهل التحقت باللعب يف الدرجة الأوىل �أم ابتد�أت من الدرجات
الدنيا؟

ـ لقد ابتد�أت من الدرجات الدنيا ،فكنت العبا �أ�سا�سيا يف درجة الأ�شبال ،ثم يف
درجات النا�شئني وال�شباب ،و�أما يف الدرجة الأوىل فقد ا�صحبت قائد (كابنت) الفريق.

حوار

فريج  ،من�صور جويريد وغريهم اعتذر اذا كنت ن�سيت الكثري منهم  ..فالتحقت
بكرة اليد فقط ،رغم �أن القانون ي�سمح لكل واحد ب�أن يلتحق بثالث لعبات ،لكني
اقت�صرت على كرة اليد ،وحتى �ألعاب القوى التي كنت �أزوالها يف املدر�سة مل �أ�ش�أ
�أن التحق بها يف نادي ال�شاطي ،ومن ولعي وحبي لهذه اللعبة كنت ــ وللحق ــ من
الالعبني القالئل الذين يواظبون على التمرين يوميا ،حتى �أن املدرب جمال (رحمه
اجلدية والإلتزام لدي .و�أتذكر هنا �أنه
اهلل) �أوالين اهتماما خا�صا ،حينما ر�أى حالة ّ
ب�سبب قوة رمية اليد لدي يف التمرين كان اجلدار يهتز يف مالعب نادي ال�شاطي ،حتى
�شكا جريان النادي املال�صقني للملعب لدى الإدارة حينها ب�سبب تطاير مواعينهم .
ال�ضيف يتحدث لـ رئي�س التحرير ف�ؤاد ن�صراهلل ومدير التحرير �سلمان العيد

لديهم وتركوا اليد �أو لعبوا يف �أندية �أخري مثل:الكابنت عبا�س تقي الذي توجه للريا�ض
• كيف كانت املناف�سة بينكم وبني غرميكم نادي البدر؟
ولعب يف نادي الهالل والكابنت علي العلقم اي�ضاً فغاب عن املناف�سة يف هذه اللعبة ،لكن
ــ كانت املناف�سة �شديدة ،لكنها يف كرة القدم ،ورمبا يف �ألعاب �أخرى ،لكن يف كرة اليد مل املناف�سة مل تنته يف الألعاب الأخرى ،وامل�شاكل انتقلت من الريا�ضة �إىل احلياة اليومية ،مل
يكن للبدر �أي قوة تذكر يف فرت لعبي ،وال�سبب �صدور قانون الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب تتوقف �إال بعد الإندماج عام  ،)1401( 1980لي�صبح ا�سم النادي الرتجي.

القا�ضي بتعديل حق الالعب من ثالث لعبات �إىل لعبتني فت�أثر نادي البدر بذلك� ،إذ • وهل كنت من امل�ص ّنفني يف النادي بعد االندماج؟

�أن �أغلب العبي كرة اليد كانوا العبي كرة طائرة و�سلة وقدم  ،فالتحقوا بالألعاب املف�ضلة ـ نعم ولعبت معه �سنتني.

الأول وقوف ًا من الي�سار ال�ضيف مع املنتخب ال�سعودي بالدمام �أثناء فرتة �إعداده لك�أ�س العامل

مع نا�شئ نادي الرتجي وبع�ض �أع�ضاء جلنة كرة اليد خالل حفل التكرمي الذي �أقامه نادي الرتجي
العدد  37فرباير

13 2014

مع املهند�س �شفيق �آل �سيف رئي�س نادي الرتجي ونائبه
املهند�س علوي العوامي والأ�ستاذ علي العيد و�أبنائي حممد وبدر

حوار

كرة اليد يف اململكة يف تطور دائم
ينق�صها الدعم املايل!
تركت عر�ض "االحتاد" املغري لأجل
الأمري حممد العبداهلل الفي�صل
خالل الفرتة من  1983ـ 1987
حققنا ثمان بطوالت
حملية وعربية مع الأهلي
تويف والدي وعمري � 8سنوات
وكان النادي املكان الآمن يل

ال�ضيف مع الكابنت عبد املنعم هالل والأمني العام
لالحتاد حممد املنيع وع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد
مبنا�سبة تتويج نادي اخلليج ملو�سم 2013-2012م

�أثناء املباراة النهائية لدوري النا�شئني بالقطيف مع
الأ�ستاذ مبارك املبرييك ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد �سابق ًا
والأ�ستاذ عبدرب الر�سول العبيدي رئي�س نادي النور وع�ضو
االحتاد �سابقا.
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مع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نواف بن في�صل بعد الت�أهل
�أثناء الت�صفيات الأ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل بجدة

•وكيف جاء ان�ضمامكم اىل املنتخب ال�سعودي
لكرة اليد؟

ــ ان�ضممت مع املنتخب و�أنا العب يف نادي ال�شاطيء،
وذلك عن درجة النا�شئني ،و�شاركت يف بطولة على ك�أ�س
رئي�س تايوان عام 1978م ،واختياري جاء عن طريق
منتخبات املناطق ،وكان مدرب منتخب ال�شرقية الأ�ستاذ
�أحمد احلوا�س  ،وكان يرافقني كل من �سيد احمد حبيب
وعبا�س ال�سبع وحممد عبا�س من نادي اخلليج وعادل
اجلناجي وفي�صل الدو�سري من نادي الأتفاق ومبارك
املبريك من نادي الفتح ،وكان رئي�س منتخبات اليد حينها
الأ�ستاذ عبدالرزاق معاذ ..

• وكيف ق�صة التحاقكم بالنادي الأهلي بجدة؟

ــ لقد ذهبت اىل جدة للدرا�سة اجلامعية  ،وكنت ازور
القطيف بني فرتة و�أخرى ،وذات مرة ا�ستدعاين الزميل
�ضرغام العيد لأن العب مباراة ودية فيما بني نادي الرتجي
واملنتخب ،حينها تعر�ضت لإ�صابة قوية يف الركبة يف ال�صالة
اخل�ضراء بالدمام  ،و�سقط على ج�سمي وبكل ثقله الالعب
�سامي احلايك ،ومنها توقفت بع�ض الوقت عن اللعب ،ومع
ذلك كنت �أمترن مع نادي الرتجي ،الذي اعطاين �إخالء
طرف بعد نهاية املو�سم ليحق يل ب�أن �ألتحق ب�أي نادي
�آخر  ،فكان خياري ب�أن التحق ب�أحد �أندية جدة ،ف�أخذين
العب االحتاد واملنتخب ال�سعودي عثمان مرزوق والذي
كان يلعب يف نادي االحتاد واملنتخب وقتها فاجتمعت مع
رئي�س النادي املهند�س ح�سني لنجاوي يف العام م1983
علي � 300ألف ريال ،و�5آالف ريال راتبا �شهريا،
وعر�ضوا ّ
و�سيارة امريكية ،و�شقة �سكنية قرب النادي ..ويف ذلك
الوقت قابلت الأمري حممد العبداهلل الفي�صل (يرحمه اهلل)
الذي ح ّول وجهتي من االحتاد اىل الأهلي ،فرتكت االحتاد
ـ رغم عر�ضه املغري ـ لألعب (بدون مقابل) يف الأهلي،
وذلك �إر�ضاء ل�سمو االمري حممد ،وكاف�أين الأهلي بـ 15
الف ريال مقابل ان�ضمامي له  ،وبقيت م�سجال يف ك�شوفاته
لع�شر �سنوات بعد اعتزايل ،ولكن الفرتة التي كنت فيها
مع االهلي مت عالجي مب�ست�شفى احلر�س الوطني من قبل
طبيب �إ�سباين بتو�صية من ورعاية من �صاحب ال�سمو

حفل تكرمي نادي م�ضر مع الأ�ستاذ �سامي �آل يتيم
رئي�س نادي م�ضر

امللكي الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز رئي�س احلر�س
الوطني باملنطقة الغربية حينها ومت ا�ستئ�صال الغ�ضروف،
وخ�ضعت لربنامج عالجي و�إعادة ت�أهيل مكثف يف جدة
ويف تون�س ،وكانت هذه الإ�صابة �سببا كبريا يف تراجع
م�ستواي وعدم ان�ضمامي للمنتخب الأول فيما بعد..
وخالل الفرتة من  1983ـ  1987حققنا ثمان بطوالت
حملية وعربية مع النادي الأهلي.

• وكيف مت االنتقال اىل املنتخب ال�سعودي؟

ــ يف العام  1978م اي�ضا اختارين مدرب املنتخب
ال�سعودي وهو �أملاين اجلن�سية ويدعي �أدولف جيلي وهو
يتحدث اللغة العربية بلهجة م�صرية ،ولكن ظروفا عديدة
حالت دون م�شاركتي مع املنتخب يف �أي بطولة ر�سمية،
فمثال قمنا بعدة مع�سكرات تدريبية داخلية وخارجية يف
�أملانيا وتون�س ا�ستعدادا لأكرث من بطولة معينة و ما �أن ي�أتي
موعدها حتى يتم ت�أجيل تلك البطولة� ،أو الغائها  ،لذلك
كنت اذهب اىل مع�سكرات املنتخب وال اتوفق للم�شاركة
يف دورة ريا�ضية ر�سمية ..عدا �أن هناك ذكريات جميلة
مع املنتخب منها حينما التقينا مع منتخب الدامنارك فقد
�سجلت � 6أهداف يف مباراة واحدة رغم وجود العبني علي
م�ستوي عايل امثال املرحوم عبداهلل الوهيبي  ،ولعبنا معهم
مرتني مع هذه املنتخب العريق فزنا مرة وتعادلنا مرة �أخرى.

• �أمل تلعب �ضد الرتجي و�أنت يف االهلي؟

ــ ال ،لأن الرتجي كان يلعب يف الدرجة الأوىل ،لكنه �صعد
اىل املمتاز بعد اعتزايل الكرة يف النادي الأهلي .

• ومن هم من زمالء اللعبة يف الأهلي
واملنتخب؟

ـ زمالئي عدة ابرزهم حممد زكي  ،حممد جوهر ،طالل
ها�شم ،خالد جان � ،سمري عبداهلل  ،عبدالرحمن عايد ،
وحممد مر�سال  ،وريا�ض ن�صيب ا�ضافة اىل العب اخلليج
احمد حبيب ،عبا�س  ،حممد عبا�س  ،في�صل الدو�سري
وغريهم وقد كان مناف�سي يف النجومية يف كرة اليد علي
م�ستوي املنطقة الالعب �أحمد احلبيب وعادل اجلناحي
وعادل بوب�شيت  ،فكان هناك مقولة تفيد ب�أن قطبي كرة
اليد ال�سعودية �إح�سان اجل�شي يف ال�شاطئ و�سيد احمد

ال�ضيف مع احلكمني ال�سعوديني بعد ترقيتهم
وح�صولهم علي ال�شارة القارية

مع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن عبد اهلل بن عبد العزيز
ويف اخللف الالعب يو�سف احلربي

مع حمافظ القطيف خالد ال�صف ّيان يف مهرجان
تكرمي جائزة القطيف للإجناز كداعم للجائزة

• كيف ق�ضيت هذه الع�شرين عاما بعيدا عن
هذه الهواية اجلميلة؟

ــ ان�شغلت ب�أعمايل اخلا�صة ،و�صرت داعما للرتجي من
اخلارج ،وحينما مت ا�ستدعائي من قبل رئي�س االحتاد
ال�سعودي لكرة اليد الراحل د� .سلمان ال�سديري ا�ستجبت
للدعوى ،وانتقلت للعمل يف الريا�ض.

حوار

�أثناء حفل التكرمي الذي �أقامه ال�ضيف ملنتخب النا�شئني الفنية وامل�سابقات التي كان يرت�أ�سها الأ�ستاذ بكر جفري ،ويف تلك الفرتة مت
ا�ستحداث دوري ك�أ�س الدرجة الأوىل ودوري لل�شباب� ،إذ مل يكونا �ضمن الربنامج
بعد ح�صولهم علي البطولة العربية مبزرعة عائلته
الريا�ضي للأحتاد  ..وكذلك م�سكت مهمة �أمني �صندوق الأحتاد ملدة �سنة واحدة وبعد
ا�ستقالة رئي�س االحتاد املرحوم د� .سلمان ال�سديري جاء بعده الأ�ستاذ عبدالرحمن
احلاليف و�صرت رئي�س جلنة التدريب واملنتخبات فا�شرتطت ان اكون مديراً للمنتخب
الأول بالأ�ضافة لرئا�ستي للجنة  ،فكان يل ذلك رغم اعرتا�ض البع�ض بحجة تعدد
املنا�صب ،فاجتمعت مع الالعبني وا�ستمعت لهم ولإداري املنتخب وقتها الأ�ستاذ
خ�ضر الرباهيم ( رئي�س نادي ال�صفا �سابقاً ) ،وكنت متواجدا معهم ب�شكل �شبه
يومي ..حينها و�ضعنا خطة ا�سرتاتيجية تقت�ضي بعد الت�أهل اىل كا�س العامل ان
ن�صل اىل دور الــ  16يف ك�أ�س العامل ب�أ�سبانيا  2013فدخلنا العديد من املناف�سات،
وخرجنا اىل مع�سكرات يف البو�سنة وفرن�سا وجدة والدمام  ،وحققنا املركز الثالث
يف �آ�سيا وت�أهلنا لكا�س العامل .و�ضمن خططنا ا�ستقدمنا مدربا للحرا�س ومعدا بدنيا
ا�ضافة اىل مدرب عاملي مت اختياره بناء على معطيات ومعايري عاملية وتو�صيات من
حبيب يف اخلليج .
�أكرث من جهة ،بناء على �سجله التدريبي العاملي ،فكان خيارنا مدربا كرواتيا الذي طلب منا
• وكيف متت ق�صة االعتزال؟
ـ لقد تفاقمت الإ�صابة وتكررت ،ومل يكن العالج �سليما ،ا�ضافة اىل �إنني حينما تخرجت تنفيذ برنامج �إعدادي  ..وا�ستطيع �أن �أقول ب�أن تواجدي يف املنتخب متكنا ـ بف�ضل اهلل ـ من
من اجلامعة قر ّرت العودة اىل القطيف ا�ستجابة لرغبة الوالدة ،التي مل تكن ترغب يف بقائي جتاوز احلالة البريوقراطية التي تواجه العديد من منتخباتنا الوطنية  ،رغم وجود �صعوبات يف
يف جدة اكرث من تلك ال�سنوات ،حينها تركت الريا�ضة ،وبقيت �ضمن �سجالت النادي الدعم املايل واملعنوي من قبل �إدارة االحتاد .
االهلي ملدة ع�شر �سنوات ـ كما �سبق القول ـ وذلك حر�صاً منهم �أن التحق باخلليج املناف�س • هناك ملحوظة على القطاع الريا�ضي ب�شكل عام وهو عدم تواجد
علي الرتجي العودة معه والتعاون مع النادي ّ
فف�ضلت ان ابقى املدرب الوطني يف املنتخبات الأوىل كيف تغلبتم على هذه امل�س�ألة اثناء
التقليدي للأهلي  ،وعر�ض ّ
داعما للنادي من اخلارج ..وكان ذلك عام  1988حيث كان �آخر مو�سم يل مع االهلي ،ا�شرافكم على املنتخب الأول؟
وقد كنت من �ضمن من �أو�صي �صاحب ال�سمو امللكي االمري خالد بن عبد اهلل يف ت�أ�سي�س ــ �صحيح اننا ا�ستقدمنا مدربا عامليا لكن امل�ساعدين له هم من الوطنيني ،مثل فا�ضل �آل
�ألعاب القوى يف النادي الأهلي  ،ف�صاروا بف�ضل اهلل عمالقة هذه الألعاب يف اململكة �إ�ضافة �سعيد (م�ساعد مدرب) ،وهاين هالل (�إداري املنتخب) وم�ساعده يا�سر القطان ،وكذلك
لنادي اخلليج ونادي ال�صفا ..وا�ستمر بي الو�ضع بعيدا عن الريا�ضة طوال ع�شرين عاما حتى اخ�صائي العالج الطبيعي عبداهلل املهدي ومل ن�ش�أ ان ن�ستقدمه من اخلارج فكان وطنيا
عام  2008مت ا�ستدعائي لأن�ضم اىل االحتاد ال�سعودي لكرة اليد.
خالل حد اجتماعات جمل�س �إدارة االحتاد مبقر االحتاد بالريا�ض

• �أي املنا�صب تقلدت يف االحتاد العربي
ال�سعودي لكرة اليد ،وما هي الطروحات التي
ا�ضفتها اىل املنتخب؟

ـ دخلت كع�ضو يف االحتاد عام  2008وكنت ع�ضو اللجنة
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�أي�ضا .وكذلك مت التو�صية ليكون مدرب وطني مع �أي مدرب غري �سعودي
يعمل مع املنتخبات الوطنية �سواء الأول او الفئات ال�سنية املختلفة .

•لقد ت�أهل املنتخب ال�سعودي لكرة اليد اىل ك�أ�س العامل ل�ست
مرات اال �أنه يف املرة الأخرية بالبحرين اخفق ،كونه مل ي�صل
اىل املراكز الأربعة الأوىل يف كا�س ا�سيا وخرج باملركز ال�ساد�س
يف الت�صفيات  ،اترى ما هي اال�سباب؟

ــ �ضعف الإعداد والفرتة الزمنية له ،وعدم وجود الدعم الكايف  ،رغبة
اللجنة الفنية وامل�سابقات و�أمني عام االحتاد ب�أن يتم انهاء الدور الأول قبل
بداية مع�سكرات املنتخب  ..ت�أخر التعاقد مع اجلهاز الفني والطبي والإداري
للمنتخب ملا بعد الت�شكيل اجلديد للإحتاد وكان يجب اال�ستفادة من ايام
االحتاد الدويل لكرة اليد لإقامة مباريات ودية حيث لعب املنتخب  5مباريات
ودية قبل الت�صفيات وهي حتماً غري كافية للمنتخب وللجهاز الفني للوقوف
علي م�ستوي الالعبني  ،بالأ�ضافة لإ�صابة بع�ض الالعبني وعدم عالجهم قبل
وقت كايف من فرتة الإعداد الق�صرية وهذا مل يتم فكانت النتيجة عدم ت�أهل ال�ضيف مع �سمو الأمري ال�سفري ال�سعودي يف �أ�سبانيا خالل �إحدي مباريات ك�أ�س العامل ب�أ�سبانيا مع عبدالرحمن احلاليف
رئي�س االحتاد والأمني العام حممد املنيع
املنتخب رغم �إنها املرة الأويل التي يت�أهل اربع منتخبات ا�سيوية لك�أ�س العامل
 2015بقطر لكون قطر هي الدولة املنظمة .

• بعد هذه اخلربات يف االهلي واملنتخب امل تفكر يف الرجوع
اىل الرتجي (بيتك الريا�ضي الأول)؟

ـ قررت ان ان�ضم اىل الرتجي كم�ست�شار فقط وداعم لهذه النادي العريق ..و�أن
ان�ضم اىل �أع�ضاء ال�شرف يف النادي ،ولكن جمل�س �أع�ضاء ال�شرف مل يت�شكل
بعد ،رغم اجلهود التي يبذلها ابن اختي العزيز �سلمان اجل�شي ..كما ر�شحت
لرئا�سة النادي كمناف�س للزميل املهند�س �شفيق �آل �سيف ولكن وجدت ان
هناك م�شاكل عدة فابتعدت ،ا�ضافة اىل ان�شغاالتي اخلا�صةن ولكن حتقق �شي
مهم وهو �إقامة �إنتخابات يف النادي والتي مل تقم منذ �أكرث من � 20سنة .

• �أترى ماذا ينق�ص نادي الرتجي؟

ــ لدى نادي الرتجي تقريباً  900العب يف جميع الألعاب ،ولديه  9لعبات
وهو يحتاج اىل دعم املجتمع ب�شكل كامل ،فالنادي بحاجة �إىل �آلية جللب
الدعم والرعاة ف�ضال عن توفري االرا�ضي واملن�ش�آت ..فاملن�ش�أة التي للنادي قد
توافرت بدعم �سخي من داخل القطيف ومن خارجها ،عدا ان اال�سهامات
التي متت من اخلارج هي �أكرث من التي جاءت من الداخل ،العمل امل�ؤ�س�ساتي
وامل�شورة قبل �إتخاذ القرار فيما بني اللجان و جمل�س �إدارة النادي .

ال�ضيف مع املنتخب ال�سعودي �أثناء الإعداد لك�أ�س العامل

• كلمة �أخرية

ــ هناك حب كبري للريا�ضة من قبل اهايل القطيف ،لكن املن�ش�آت واملقرات
والدعم هو ما ينق�صها يف الوقت احلا�ضر وامل�ستقبل وباخل�صو�ص مع انتقال
النادي ملقره اجلديد الذي يبعد حوايل  20كيلو مرت عن مدينة القطيف وحاجة
النادي لأ�سطول لنقل الالعبني فيما بني املدينة واملقر اجلديد .
�شكر خا�ص للجنة كرة اليد يف النادي وجمل�س الإدارة ورئي�س اع�ضاء ال�شرف
حلفل التكرمي اجلميل الذي �إعد يل مبنا�سبة انتهاء فرتة عملي مع الأحتاد
ال�سعودي لكرة اليد .
وكذلك �شكر خا�ص للأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صراهلل و ملجلة اخلط ملنحي هذه امل�ساحة
يف نادي اخلليج بعد ح�صول نادي اخلليج علي بطولة الدوري املمتاز للنا�شئني مع املهند�س فوزي البا�شا رئي�س نادي
من هذه املجلة املتميزة .
اخلليج ون�صر هالل ع�ضو اللجنة التنفيذية يف االحتاد الأ�سيوي وع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد �سابق ًا واال�ستاذ حممد
املنيع �أمني عام االحتاد وعبدرب الر�سول العبيدي ئي�س نادي النور وحممد الدخيل ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد و�أمني
ال�صندوق .
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ال�سرية الذاتية
اال�سم � :إح�سان بن ح�سن �صالح اجل�شي
احلالة االجتماعية  :متزوج
مواليد  :القطيف 1963م
الو�ضع العائلي  :متزوج من الدكتورة ندى بنت علي طاهر ال�شيخ
�أب لثالثة �أبناء هم :ح�سن وحممد وبدر
الو�ضع التعليمي  :خريج بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة امللك عبدالعزيز عام
 1988/1987م

حتت رئا�سة املرحوم ال�صديق الدكتور �سلمان ال�سديري .
عني كع�ضو يف اللجنة الفنية وامل�سابقات من عام  2008ايل العام  2010م
عين�أمينا ل�صندوق االحتاد من العام  2010ايل العام 2011م
رئي�س جلنة التدريب واملنتخبات من العام 2011م ايل العام 2013م ومديراً للمنتخب
الأول حتت رئا�سة الأ�ستاذ عبدالرحمن احلاليف .
خالل فرتة �إدارته متكن املنتخب ال�سعودي من الو�صول لك�أ�س العام للمرة ال�ساد�سة
 2013ب�أ�سبانيا بعد ح�صول املنتخب علي املركز الثالث يف الت�صفيات الأ�سيوية اخلام�سة
ع�شرة مبدينة جدة .
حت�سن م�ستوي املنتخب ال�سعودي من حيث الرتتيب الدويل خالل ك�أ�س العامل من
املركز  52قبل كا�س العامل ح�سب اح�صائية االحتاد الدويل اىل املركز التا�سع ع�شر وحتقق
ذلك بعد فوز املنتخب يف ك�أ�س العامل؛ نتيجة االعداد اجليد والفوز على كوريا بطلة ا�سيا
يف الأدوار التمهيدية كما ت�أهل املنتخب للعب على ك�أ�س رئي�س االحتاد الدويل وح�صول
املنتخب على املركز الثالث بعد التغلب على املنتخب القطري.
ح�صل املنتخب ال�سعودي على املركز الثالث يف الأوملبياد اخلليجي الذي اقيم يف
البحرين عام  2011م .
ح�صل املنتخب ال�سعودي على املركز الرابع يف البطولة العربية التي �أقيمت بقطر .
ح�صل املنتخب ال�سعودي على املركز الثالث يف الت�صفيات الأ�سيوية امل�ؤهلة لأوملبياد
لندن  2012م
ح�صل املنتخب ال�سعودي للنا�شئني على بطولة الأخاء بجمهورية م�صر العربية .
ح�صل منتخب النا�شئني على املركز الأول يف البطولة العربية للنا�شئني .

حوار

ال�سرية الريا�ضية :
العب يف نادي ال�شاطئ والرتجي من عام 1975م ايل عام 1983م
اللعبة :كرة يد من الرباعم ايل الدرجة الأويل والعب العاب قوي ( قر�ص ورمح وقلة
من املرحلة املتو�سطة اىل اجلامعة )
عا�صر فرتة دمج ناديي ال�شاطئ والبدر و �إ�شهار نادي الرتجي بالقطيف 1400هـ .
لعب يف النادي الأهلي بعد انتقالة ملدينة جدة للدرا�سة اجلامعية من العام م 1983اىل
العام  1988م.
حقق مع النادي الأهلي  7بطوالت للدروي املمتاز وك�أ�س االحتاد ومراكز متقدمة يف
البطوالت العربية التي �شارك فيها مع النادي .
لعب حتت �إ�شراف جمموعة من املدربني املتميزين وهم :
جمال �صالح رحمه اهلل – ح�سن توفيق – الكابنت حمو – الكابنت الها�شمي رزق
اهلل – ومع املنتخبات ال�سعودية مع املدرب الأملاين ادولف جلي .
بطولة الدوري املمتاز للأعوام 1407 – 1406 – 1405هـ
بطولة ك�أ�س الأمري �سلطان بن فهد للأعوام – 1406/1405 – 1405/1404
1408/1407 – 1407/1406هـ
لعب مع املنتخبات ال�سعودية يف جميع الفئات العمرية من عام 1978م ايل . 1983
حقق مراكز متقدمة يف بطوالت املدار�س يف املنطقة ال�شرقية يف �ألعاب القوي كما حقق
عددا كبريا من املراكز املتقدمة على م�ستوى املنطقة واململكة .
حقق بطولة اجلامعة يف لعبة القر�ص والقلة والرمح لأربع �سنوات متتالية .
مثل جامعة امللك عبدالعزيز يف عدة بطوالت علي م�ستوي جامعات اململكة وحقق
مراكز متقدمة يف نف�س الألعاب .
ح�صل علي درع الالعب املثايل من كلية االقت�صاد والإدارة بجامعة امللك عبدالعزيز .
ح�صل علي الريا�ضي املثايل علي م�ستوى اجلامعة .
ح�صل علي بطولة اململكة �ضمن فريق جامعة امللك عبدالعزيز للعبة كرة اليد للجامعات
ال�سعودية عام 1985م
ح�صل علي مراكز متقدمة خالل بطوالت اجلامعات ال�سعودية يف نف�س الألعاب .
عني ع�ضو الأحتاد العربي ال�سعودي لكرة اليد  2008 :اىل  2013م دورة واحدة

ال�ضيف وهو مدير للمنتخب ال�سعودي الأول لكرة اليد

اخلربات العملية :
عمل بداية حياته العملية بعد توقفه عن اللعب وذلك بعد تخرجه من اجلامعة والعودة
للمنطقة ال�شرقية عام 1988م يف بنك القاهرة ال�سعودي من  1991-1988م
عمل يف ال�شركة ال�سعودية للحديد وال�صلب من عام 1991م 1997 -م .
عمل يف �شركة ال�شفاء ل�صناعة احلقن الطبية من العام 1997م  1998 -م
عمل يف �شركة عبداهلل ف�ؤاد من العام 2008 -1998م
عمل يف �شركة بيت اال�ستثمار العاملي من العام 2010 - 2008م
ومن العام  2010م اىل تاريخه يعمل يف م�ؤ�س�سته اخلا�صة .
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يف �أم�سية �شعرية مبنتدى حوار احل�ضارات

احلمادي والكحالوي :ير�صدان معامل الي�أ�س داعني �إىل غد �أف�ضل
على الكالم العادي يف تعبرياته املختلفة
ونوه اىل ان �أن القراءة النقدية تعد مر�آة تدور وتعك�س
عالقة ال�شاعر بالكون والب�شر والأحداث بر�ؤية كا�شفة
طاحمة ال�ست�شراف امل�ساحة امل�شرقة لآفاق اجلمال ومبدى
ما يج�سده ال�شاعر يف الن�ص من �أ�سلوب م�صور ملظاهر
الأ�شياء املح�سو�سة والتعبري يف �سلوك الب�شر والأحداث
بلغة �ساحرة
احلمادي بع�ضا
حممد مهدي ّ
بعد ذلك قدم ال�شاعر ّ
من ن�صو�صه ال�شعرية حملت عدة عناوين �أبرزها (عزف
منفرد) والذي يبدي فيه حزنا على واقع م�ؤمل ،لكنه يف
الوقت نف�سه يحمل لواء الأمل  ..ففي هذه الق�صيدة
يقول احلمادي:
أطوف ِ
دعـني � ُ
مبرثيات جمجمتي
كالنه ِر يف فتن ٍة �أويل و�أمني ِة
أغو�ص ب�إيقاعاتها �شغفاً
حتى � َ
لكي � َ
أغنيتي
أحر�ض ما ي�سمو ب� ْ
�أنا �أخونُ حرويف ح َني �أكتبها
قافيتي
ميوت �إذا ما َّ
جر�ساً ُ
افت�ض ْ

�ضمن فعالياته الثقافية املختلفة اقام منتدى حوار
احل�ضارات �أم�سية �شعرية �شارك فيها كل من ال�شاعر
حممد مهدي احلمادي ،وال�شاعر م�صطفى الكحالوي،
�شهدت العديد من الفقرات ذات العالقة بال�شعر،
منها مداخالت عدد من ال�شعراء والأدباء ممن ح�ضروا
الأم�سية التي اقيمت مبقر املنتدى مبنزل االعالمي ف�ؤاد
بن عبد الواحد ن�صر اهلل.
فقد قدم ال�شاعران عددا من ق�صائدهما التي زخرت
بال�صور الفنية ،التي تفاعل معها احل�ضور ت�صفيقا ودعوة
بالإعادة،
مقدم الأم�سية ال�شاعر فريد النمر قال ب�أن "ال�شعر حماكاة
للطبيعة ،و�أنه عامل اخليال املطلق ،وقد و�صفه بودلري ب�أن
�ضرب من الك�شف ..وكل ذلك التو�صيف مل يكن
�سوى ت�صورات عامة منبئة يف واقعها عن �صعوبة الت�سليم
و�إيجاد تعريف حمدد جامع لهوية ال�شعر �إال �أنها بقيت
كهالة م�ضيئة تدور حول ماهية ال�شعر و�إرها�صاته.
و�أ�ضاف النمر ب�أن هناك من ال يجد تف�سريا لل�شعر و�إن ما
طرحه النقاد على مرور الزمن �سوى �ضروب من الت�صور
خا�ضعة يف غالبها على ادراك لطبيعة الأمزجة الثقافية
واالجتاهات الفل�سفية والتحوالت احل�ضارية املختلفة ،ويف حالة من الأ�سى والتعب واحلرية يقول:
كون ال�شعر طبيعة لإدراك عامل احلقائق ي�سمو مب�ستواه
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م�شيت والأرقُ املنبو ُذ يدفعني
ُ
ِ
زوبعتي
طاغوت
وكم �أ�ساف ُر يف
ْ
فاختنقت
التاريخ
ْ
ُ
مددت كفي �إىل ِ
ً
بزنبقتي
ا
م�سكون
زلت
وال
كفي ،
ُ
ْ
ن�ضجت
انهزاماتي الأوىل التي
حتى
ْ
َ
من الثق ِة
ْ
حتطم تابوتاً َ
كانت ُ
هربت
أ�سرتيح ك�أين ثور ٌة ْ
ال � ُ
أزمنتي
الطقو�س
من
ِ
ْ
وعا�شت َ
رغم � ْ
ومي�ضي على ذات الن�سق ،قائال:
منفى يحر�ض ُه
�أغاد ُر الآنَ يف ً
أحجيتي
�شكي وتر�سم ُه بال�ضو ِء �
ْ
عكازتي مار ُد اللقيا وحتملني
لكن دونَ �أجنح ِة
�إىل احلقيق ِة ْ
متتدُ قافل ُة الأوراقِ ح َني �أرى
قافلتي
روحي تط ُري ك�أين ُ
وهم ْ
نقائ�ضي الأوىل تبعرثين
حتى
َ
�شفتي
ب َني ال�شقوقِ التي تنمو على ْ
وحدي على رق�ص ِة الآمالِ ملتهباً
� ُّ
بذاكرتي
أفك �شفر َة من مروا
ْ

ال�شتات على وجهي كمدف�أ ٍة
هذا
ُ
ٍ
عذابات ملون ِة
حبلى و�صمت
تبكي التجاعيدُ والدنيا مغامر ٌة
تفا�صيلي اخلر�سا َء كاللغ ِة
تبني
َ
ويخل�ص ال�شاعر مت�سائال:
أبوح ؟ م�ساءاتي م�شرد ٌة
ملن � ُ
خا�صرتي
وال�صوت يبعثني من عمقِ
ُ
ْ
وجع
هنا الطفول ُة م ّرت دومنا ٍ
خميلتي
�شيئاً ف�شيئاً لتم�ضي عن
ْ
�سئمت مني حمطاتي م�شاغب ٌة
ُ
و�ألف وج ٍه ُ
أروقتي
يطوف الآنَ � ْ
مللت من �سف ِر الأج�سا ِد ترمقني
ُ
بتذكرتي
مالمح الي� ِأ�س �إنْ �أحظى
ُ
ْ
حررت بع�ضي ويف قلبي معتق ٌة
ُ
أن�سجتي
التوج�س
حمى
ِ
ْ
ّ
وا�ست�شرت ب� ْ
من � َأين �أجم ُع �أ�شالئي لأبعثها ؟
الليل يجثو فوقَ
�سو�سنتي
ومار ُد ِ
ْ
ثملت
تغ ّرب
ُ
ال�صمت يف روحي وما ْ
ذات اخلراف ِة يف م�ضمونِ
ثرثرتي
ُ
ْ
قامو�سي امل�شنوقَ تلثمني
نت
ل ّو ُ
َ
م�شنقتي
حبل
ال ٌء على عقد ٍة من ِ
ْ
ومي�ضي يف تو�صيف احلالة وامل�أ�ساة قائال:
�أنا الأزق ُة ت�ستع�صي مبفردها
بعد �أقنع ِة
على وجو ٍه تع ّرت َ

ال ندري يف � ِّأي
أمل
�سا َر القطا ُر وما للفج ِر من � ٍ
نحن نعي�ش
بح�شرجتي
�ضاقت
وال�شم�س متعب ٌة ْ
زمانٍ ُ
ُ
ْ
وال يف � ِّأي
روحي على طبقِ الأقدا ِر حائر ٌة
بت�ضحيتي
وق�صتي �أنني �أحيا
مكانْ
ْ
ُ
نختنقُ الآن
�أم�شي وي�سكنني الرتحال من زمنٍ
ومل � ْ
أمنيتي
بعد الآنْ
وما َ
أزل يف املدى ا�صطا ُد � ْ
نحن غريبانِ
وبذلك يكون ال�شاعر قد �أعطى تو�صيفا ها ُ
حلالة من الت�أزم ال تعني بدون �أمل ،فهو نرتلُّ _ �سمفوني َة _ ع�شقٍ
يف وطن ٍ
ي�سعى ال�صطياد الأمنية .
لي�س ِّ
ككل الأوطانْ
َ
كما القى ال�شاعر احلمادي ق�صائد
حتت عناوين عدة منها (قبلة� ،صديقة ،اما ال�شاعر الكحالوي فقد قدم عددا من
ُحلــــــم ،والدة ،هـواجِ ــ�س) و�أخريا ن�صو�صه ال�شعرية منها:كفرت بالن�ساء،
والوقت ال�ضائع ،و�سعاد ،وق�صيدة كربياء)
(�سيجارة احلرية ) التي قال فيها:
ففي ق�صيدته (كفرت بالن�ساء) يقول:
�سِ يجارتك ِ البي�ضاء
ورائحة ُ التبغ ِ
عذرا يا �سيدتي
بقايا الوهم ِ
مل �أهواكِ
بل كان هواكِ مع�صية
�سنجتا ُز دهالي َز دخانْ
وكفرت الآن بع�صياين
ك�سحابة ِ ليل ٍ متطرنا
وعي
ت�أخذنا نح َو الال ِّ
�س�أعي�ش العمر ولو
ف�ضمي القلقَ الأحم َر
ّ
�أبقى وحدي
واحت�ضني الور َد
لكنى لن �أقبل �أبدا
�صدري
النابت يف
َ
ْ
هواكِ
�أن يبقي �سجانى
اىل �أن يقول:
اىل �أن يقول:
عذرا يا �سيدتي

�س�أقول وداعا للأوهام
و�س�أعلن �أنى
لن �أركع �أبدا للأ�صنام
اما ق�صيدة (كربياء رجال) فقد قال
الكحالوي بلغة راف�ضة:
�س�أقول للتاريخ معذرة و�أم�ضى
راف�ضا كل الأ�ساطري اخلرافيه
كل التقاليد العاطفيه
�س�أقول للمجنون �إنك كاذب
و�أبيع ليلي العامريه
هذا �أنا
من هذه ال�صحراء جئت
معلما للحب �أو للأبجديه
لن �أقبل الع�شق املذل
ولن �أكون �أنا ال�ضحيه
هذى اجلواري كلها
كانت مبلىء �سواعدى
منذ الع�صور الأوليه
علمتها �شرع الهوى
�أدخلتها فى جنتي
�أ�سكنتها فى مقلتيا
�أ�سلمتها مفتاح قلبي والهويه
و�شهدت الأم�سية عددا من املداخالت
منها ما قدمه ال�شاعر ها�شم ال�شخ�ص،
وال�شاعر منري النمر
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الأم والطفل

�أخطاء يف و�ضع املكياج

الأم والطفل

كل فتاة و �أمر�أة حتب �أن
تتجمل وتظهر يف �أجمل
حاالتها والت�ستغني عن
و�ضع املكياج ولكن كثري من
الن�ساء تقع يف عدة �أخطاء
جتعلها تبدو �أكرب �سن َا وهي :
 -1و�ضع البال�شر على
تفاحتي اخلدين.
وال�صحيح البحث عن �أعلى
نقطة يف عظمتي اخلدين
وا�ستخدام البال�شر با�ستخدام
فر�شاة عري�ضة .
 -2و�ضع الكثري من كرمي الأ�سا�س .
يوذي ذلك �إىل ا�ستقرار اجلزئيات يف اخلطوط الرفيعة على الوجه .
 -3ا�ستعمال �أحمر ال�شفاه الغامق جد َا ويف�ضل الألوان املبهجة التي متنحك مظهرا
�شابا َ.
 -4و�ضع املا�سكارا على الرمو�ش ال�سفلى .
لأنه يربز عيوب ماحتت العني من هاالت �سوداء �أو انتفاخات وتعب .

كيكة اجلوز
املقادير
 4بي�ضات
6بريدات (تو�ست ) باحلواف
ن�صف كوب زيت �+سكر
ملعقة �صغرية فانيال+بيكنج باودر
ثالثة �أرباع كوب جوز
جالك�سي وحليب �سائل للتزين
الطريقة :
نخفق البي�ض مع ال�سكر والزيت والفانيال
ن�ضيف لربيد واجلوز والبيج باودر ونخفق حتى يتجان�س
ندهن ال�صينية بقليل من الزيت والدقيق
ن�ضع اخلليط ثم نزينه بحبات اجلوز
ن�ضعه يف الفرن اىل �أن ين�ضج
قد يحتاج اىل حتمري فوق قليال
بعد �أن يربد ن�ضع قطرات خفيفة من احلليب ال�سائل ونب�شر فوقه اجلالك�سي �أو بحبات
ال�شكالته واملك�سرات وبالهناء والعافية مطبخ ا�ﻷ مرية.
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ملعلمه
اقت�صر التعليم قدمي َا يف القطيف على ق�صار ال�سور من القر�آن الكرمي و الطيان
وهوعبارة عن كتاب الب�سملة والأبجدية والألفية (احلروف الهجائية) وتعلم
الكتابة واخلط والإمالء ،ومبادئ احل�ساب وبع�ضهم يعلم الأطفال كيفية ال�صالة
وذلك يف غرفته �أو باحة �صغرية من منزله وهي مهنة يقوم بها ملعلم �أو ملعلمه.
وكانت ملعلمه ذات �شخ�صية وقاريه مهابة من قبل لوليدات -ت�صغري لكلمة
ولد والتي تطلق على الطالب والطالبات قدمي َا  -الذين تختلف �أعمارهم من
اجلن�سني ذكور َا واناث �إىل �أن ت�صل ل�سن معني يف�صل بينهما .
وكانت طريقة التدري�س القدمية لدى الكتاتيب �أو عند ملعلمه �سهلة مب�سطة
جتعل الطالبة تقبل عليها ب�شغف و�شوق ومببالغ رمزية تبد�أ يومي َا من ال�صباح
الباكر وتتخلله فرتتني للراحة ،فرتة ق�صرية �صباحاً عند ال�ضحى يذهب خاللها
الطالب لبيوتهم لتناول وجبة الإفطار ،والأخرى بعد �أذان الظهر لل�صالة وتناول
وجبة الغذاء ،ثم يعدن �إىل بيت ملعلمه م�ست�أنفات لدرا�ستهن ومل يكن الوقت
حمدد بدقة و�إمنا ح�سب ظروف ملعلمه اليهم ملعلمة �إال �أن حتفظ الطالبة هذه
ال�سورة لتنتقل �إىل �سورة �أخرى لتح�صل على بي�ضه واحده وهناك بع�ض ال�سور
اخلا�صة التي ميكن للمعلم ان يح�صل على مبلغ معني  ،واذا اكمل جزء من
�أجزاء القر�آن ي�ضاعف املبلغ و�إذا �أكمل ختم القر�آن �أقاموا له حفلة بهذه املنا�سبة
يتناول فيه �أهل احلارة البقل واللنب واخلبز ومبلغ اعلى من �سابقيه وبع�ضهن
ت�أخذ اجرتها نهاية كل �أ�سبوع.
�أما الأجازة فقد تكون يوم اجلمعة فقط �أو يومي اخلمي�س واجلمعة فهي �أي�ض َا
لي�ست ثابته وكانت ملعلمه تعلم لوليدات احلروف الألفية (الطيان) ،الهجاء
عن طريق عدة طرق مثل الألف ال �شيء له  ,احلركات التي على احلروف,
الأبجدية تتكون من ثمانية وع�شرين حرفاً وهي كما يلي�:أبجد ،ه َّوزُ ،حطي،
كلمن� ،سعف�صَ ،ق َر�شت ،ثخذ� ،ضظغ وتقوم بتف�صيل حروف الكلمة بهذه
الطريقة � َأبج ْد :الف ،باء ،جيم ،دال :الف ن�صبه (�أ) الباء �ساكن (� ْأب) اجليم
ن�صبه (ا ْب َج) الدال �ساكن (�أ ْب َج ْد).
ومل تكن معلمه فقط بل مربية فيحق لها �ضرب الطالبة يف حال قيامها بخط�أ
وتوجيهها وم�ساعدتها يف �أعمال املنزل .
وكانت هذه املرحلة من التعليم هي البذرة الأوىل والنواة للمدار�س احلكومية
مبختلف مراحلها واجلامعات بكافة تخ�ص�صاتها ،وثمرة من ثمار التعليم لقدمي .

حوار

الأخ�صائي النف�سي �آل �سعيد لــ

العقاب النف�سي واجل�سدي
لتعديل �سلوك الطفل يرتك �آثاراً �سلبية بالغة
�أو�ضح الأخ�صائي النف�سي وامل�ست�شار الأ�سري �أحمد ح�سن �آل �سعيد لـ " جملة اخلط " ب�أن الطرق
العقابية التقليدية للأطفال التي ي�ستخدمها كثري من الأ�سر ومنها ال�ضرب ,االنفعال ,والع�صبية
وال�صراخ وال�شتم ,النظرة احلادة ,ا�ستخدام بع�ض املواد احلارقة كالفلفل وال�شطة ,التمييز واملقارنة
بني الأبناء,الرتهيب والتخويف والتهديد,احلب�س والطرد ,احلرق �أو الكي وغريها من انواع العقاب
ت�ؤدي الطفل ج�سدياً ونف�سياً وتقع حتت م�سمى (العنف �ضد الأطفال) ولها �أ�ضرار بالغة الأثر
لدى الأطفال كالت�شوهات اجل�سدية والأ�ضرار ال�صحية كاحلمى والآالم ,اال�ضطرابات ال�سلوكية
ب�أنواعها ,امل�شكالت الدرا�سية والت�أخر الدرا�سي ,الأمرا�ض النف�سية كاملخاوف والقلق  ,الإ�ضطرابات
الإجتماعية والعداء.
وبني ب�أن البدائل العقابية لتعديل �سلوك الأطفال هي الطرق املقبولة بدون �إيذاء ج�سدي �أو نف�سي
لهم من خالل عدة نقاط :
�أو ًال :العالج امللطف
وهو �أننا نحدث تغيري يف حتويل �سلوك الطفل وجعله طفل
مقبول من خالل :
� --1أن من�سك �أع�صابنا �أمام ثورة وغ�ضب الطفل �أو
عندما يظهر �سلوك غري مرغوب
� -2أن نتظاهر باالن�شغال عنه وجتاهله
� -3أن نتقبل الطفل بكل م�ساوئه
 -4نتدخل فقط عندما نرى الطفل مي�سك ب�أداة حادة
وعندما يهم �أو يريد �أن ي�ؤدي نف�سه �أو �أحد �أو �أن يعبث

بالكهرباء �أو النار �أو يكون يف مكان غري �آمن كال�سطح
مث ًال �أو خلف ال�سيارة �أو يف ال�شارع العام� ،أما بالن�سبة
حلركته داخل البيت و�إزعاجه بال�سوبر ماركت �أو �أمام
النا�س وهو يف مكان �آمن ال م�شكلة
 -5ال�صرب
 -6ال نكرتث كثرياً مبا يقوله الآخرون لنا
 -7الدعم النف�سي واملعنوي واالبت�سامة والر�ضا� ،أهم من
الدعم املادي �أو الهدية
 -8ا�ستخدام جدول مراقبة ال�سلوك اليومي لت�سجيل
مالحظاتكم اليومية.
ثاني ًا  :جداول التعزيز الإيجابي
تلك املكاف�آت الرمزية �إما عن طريق جداول التعزيز
واال�ستفادة �أو املعززات املعنوية املختلفة و�إليكم
فكرة عنها..
 .1جداول احلد من تكرار ال�سلوك امل�شكل كالعناد
والع�صبية والغرية وق�ضم الأظافر وم�ص الأ�صابع
وغريها.
 .2جداول التبول الال�إرادي الليلي.
 .3جداول رف�ض الذهاب لل�سرير
 .4جداول الت�شجيع على الذهاب للرو�ضة �أو

املدر�سة.
 .5جداول الت�شجيع على املذاكرة والدرا�سة.
ثالث ًا  ..ا�ستخدام اللغة الإيجابية
البد �أن نتخلى عن اللغة ال�سلبية للتعامل مع الطفل
والتي قد تدمر حياته �أحياناً وت�شكل عليه �ضغط نف�سي
وهي تزيد من عناده وتكراره للم�شكلة.
رابع ًا  ..التجاهل
هو قا�سم بني كل امل�شكالت ال�سلوكية �إىل حد كبري
وكذلك بالن�سبة للأعمار فينفع مع الأطفال ذوات
الأعمار املبكرة ومع املت�أخرة ومع املراهقني وحتى معنا
الكبار �إذا �أح�سنا نحن ا�ستخدامها.
خام�س ًا  :الأق�صاء �أو العزل
وهو �إبعاد الطفل �أو عزلة ملدة ق�صرية وهو بحد ذاته عقاب
�ساد�س ًا ..احلرمان
وهو من �أهم الو�سائل العقابية لكن ال بد �أن ي�ستخدم مع
الطفل بحذر �شديد ولي�س من باب االنتقام �أو الت�شفي
لأنه ممكن يخلق ردة فعل عك�سية.
�سابع ًا ..التعزيز ال�سلبي
عند �سحب �صالحية لدى الطفل �أو زيادة مدة احلرمان او
زيادة التجاهل �إذا مل ي�ستجيب بعد االتفاق الذي مت معه
�أو تكرر منه حدوث امل�شكلة بدون �أي مربر ولكن بعد �أن
عدل �سلوكه يتم �إرجاع ال�صالحية وتقليل مدة احلرمان
كنوع من املكاف�أة للطفل.
ثامن ًا  :ممار�سة الهواية مثل:الر�سم والتلوين
واللعب وا�ستخدام الكمبيوتر وما �شابه.

و�أكد �آل �سعيد يف نهاية حديثه على "�أن لي�ست كل
بدائل العقاب نافعة لكل الأطفال و�إمنا نحن نحاول
ونختار الطريقة الأن�سب البننا كي ن�ساعده يف التخل�ص
من م�شكالته ال�سلوكية" .
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�سيمفونية ال�ضوء

لأطفال 2 -

ئح لت�صوير ا

ن�صا

�إعداد :فرا�س �أحمد �أبوال�سعود  -للتوا�صل مع ال�صفحة :

Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat

نظرا للر�سائل الكثرية التي و�صلتني بعد ن�شر مو�ضوعي ال�سابق "ن�صائح لت�صوير الأطفال" والذي تبعه اي�ضا ات�صال من تلفزيون ال�سعودية الثقافية بالدمام وحتديدا من املذيعة معايل
را�ضي لإعالمي بتخ�صي�صهم فقرة من فقرات برنامج �صباح الثقافية للتحدث عن هذا املو�ضوع ارت�أيت �أن �أُخ�ص�ص �صفحاتي لهذا العدد لعر�ض بع�ض �صور الأطفال املميزة التي
أ�سا�سا هو �أن �أحتدث عن كل واحدة منها
�أمتنى �أن تلهمكم بع�ض الأفكار وت�ساعدكم يف فهم املو�ضوع ب�شكل �أف�ضل .بع�ض هذه ال�صور مت عر�ضها يف الفقرة التلفزيونية وكان الهدف � ً
ب�شكل مب�سط �إال �أن الوقت مل ي�سعفنا لذلك .ب�شكل عام ل�صور اجمل للأطفال يف�ضل ما يلي:
 االبتعاد عن االبت�سامات امل�صطنعة التقاط ال�صور ب�شكل عفوي �إيجاد ق�صة لل�صورة ت�صوير الطفل بداخل عامله اخلا�صملن يود م�شاهدة احللقة ب�إمكانه زيارة الرابطhttp://youtu.be/793-Gz462nY :

بعد�سة فرا�س �أبوال�سعود
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�سميفونية ال�ضوء

مالحظة:
يرجى عدم ا�ستخدام �أي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع لأ�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها
�ضمن هذا املو�ضوع فقط
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بقلم  :مو�سى جعفر العلوي

�آفاق علمية
24

الت�ساوي:
الإن�سان يختلف مع ال�ضاحك مفهوما وي�شرتك معه م�صداقا يف جميع �أفراده .فكل
ان�سان �ضاحك وكل �ضاحك ان�سان على م�ستوى امل�صداق.
رجوعا لل�شكل رقم ( )1جند �أن جمموعة الإن�سان = (حممد ,علي ,زينب)
وجمموعة ال�ضاحك = (حممد ,علي ,زينب)
ن�ستنتج �أن الإن�سان = ال�ضاحك

املجموعات ( )setsجزء من علم املنطق الريا�ضي و�أحد ف�صوله املهمة .واملجموعة
مفهوم كلي ي�صدق على جميع �أفراده ,كمفهوم الإن�سان الدال على جميع �أفراده
كمحمد وعلي وفاطمة وغريها .واملجموعة مبا هي مفهوم كلي ,تت�سع لت�شمل مطلق
الوجود وقد ت�ضيق لت�ؤ�س�س ملجموعة نووية كالأ�سرة.
وقد تتعدد م�صاديق املجموعة الواحدة كما يف مفهوم الإن�سان ,وقد ال يكون لها �إال
م�صداق واحد كمفهوم واجب الوجود الذي ثبت بالدليل �أنه واحد وهو اهلل خالق كل
�شيء ,وقد تخلو املجموعة من �أي عن�صر ك�شريك الباري ,فقد ثبت بالدليل �أال �إله �إال
هو ال �شريك له ,وت�سمى هذه املجموعة باخلالية (فاي) ( )empty setوال ي�ضر ذلك فما هي الن�سبة القائمة بني النقي�ضني؟
ال �إن�سان = (�أ�سد ,ح�صان ,فيل ,زيتون ,نخل ,تني ,ت)
بكليتها.
ال �ضاحك = (�أ�سد ,ح�صان ,فيل ,زيتون ,نخل ,تني ,ت)
العالقة بني املجموعات:
العالقة القائمة بني املجموعات �إذا ن�سبت �إىل بع�ضها البع�ض ,ف�إنها ال تخرج عن �أربع ن�ستنتج �أن ال �إن�سان = ال �ضاحك
�إذن نقي�ض املت�ساويني مت�ساويان
ن�سب وهي:
 -1الت�ساوي
هنا التقت املجموعتان املت�ساويتان ونقي�ضهما يف الن�سبة.
 -2العموم واخل�صو�ص املطلق
فهما ونقي�ضهما مت�ساويان:
 -3العموم واخل�صو�ص من وجه
فكل �إن�سان �ضاحك و كل �ضاحك �إن�سان
 -4التباين
والعالقة بني كل جمموعتني (كليني) بينهما احد هذه الن�سب الأربع ،ال بد �أن يكون وكذلك كل ال �إن�سان هو ال �ضاحك و كل ال �ضاحك هو ال �إن�سان.
لنقي�ضيهما عالقة ن�سبية قد تت�ساوى �أو تتغاير.
املنطق الأر�سطي كما هو م�شروح يف منطق العالمة املظفر ,يتبع طريقة الربهان العموم واخل�صو�ص مطلقا:
الإ�ستق�صائي يف الإ�ستدالل �أو طريقة الدوران والرتديد لإثبات الن�سب القائمة بني احليوان = (حممد ,علي ,زينب� ,أ�سد ,فيل ,ح�صان)
الإن�سان = (حممد ,علي ,زينب)
نقي�ضي الكليني.
ن�ستنتج �أن احليوان �أعم من الإن�سان مطلقا ,والإن�سان �أخ�ص مطلقا من احليوان
حيث �أن > تعني �أكرب ريا�ضيا و �أعم مطلقا
�إقامة الدليل والربهان بطريقة الدوران والرتديد فيها �شيء من الغمو�ض وال�صعوبة �إذا و تكتب  :احليوان > الإن�سان
حيث �أن < تعني �أ�صغر ريا�ضيا و �أخ�ص مطلقا
�أو الإن�سان < احليوان
ما قورنت بطريقة املجموعات.
لإ�ستعرا�ض الن�سب الأربع ومعرفة الن�سب بينها وبني نواق�ضها �سن�ستعني بال�شكل املرفق
فما هي الن�سبة القائمة بني النقي�ضني؟
�شكل رقم ( )1يف الإ�ستدالل والربهان وبطريقة املجموعات:
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ن�ستنتج �أن ال �إن�سان �أعم مطلقا من ال حيوان ,و ال حيوان �أخ�ص مطلقا من ال �إن�سان
و تكتب ال �إن�سان > ال حيوان
�أو	ال حيوان < ال �إن�سان

ج = (حديد ,ذهب ,ف�ضة ,ق�صدير ,املنيوم ,نحا�س)
ب = (زهر ,مطاوع ,فوالذ ,مغناطي�س)

�آفاق علمية

ال �إن�سان = (�أ�سد ,ح�صان ,فيل ,زيتون ,تني ,نخل ,ت)
ال حيوان = (زيتون ,تني ,نخل ,ت)

و (ج) ترمز للمعدن وهي متثل املجموعة الكلية.
كلية
جزئية

تون

زي

(ج ) �صادقة� ,أي كل عنا�صرها ي�صدق عليها معدن وهي كلية �أعم مطلقا
و(ب) �صادقة� ,أي كل عنا�صرها ي�صدق عليها حديد الذي هو جمموعة جزية من معدن
�إذن ال حيوان و ال �إن�سان بينهما عموم وخ�صو�ص مطلق وبنف�س الن�سبة القائمة بني و هي كلية جزئية �أخ�ص مطلقا.
احليوان والإن�سان ولكنها معكو�سة.
ن�ستنتج �أنه �إذا �صدقت الكلية �صدقت اجلزئية املتحدة معها كيفا.
فاحليوان يف املثال �أعم و الإن�سان �أخ�ص ,بينما نقي�ض الإن�سان (ال �إن�سان) �أعم و نقي�ض و مبا �أن (كل حديد معدن) �صادقة فيمتنع �صدق نقي�ضها (ال �شي من حديد مبعدن)
احليوان (ال حيوان) �أخ�ص.
فهي كاذبة قطعا.
فاحليوان كان �أعم و الإن�سان �أخ�ص ,فانعك�ست الن�سبة يف النقي�ضني .ف�صار ال �إن�سان
النتيجة:
�أعم و ال حيوان �أخ�ص.
�إذا �صدقت املوجبة الكلية (كل حديد معدن)� ,صدقت املوجبة اجلزئية
والإ�ستدالل على بقية العالقات القائمة بني الن�سب (العموم واخل�صو�ص من وجه – (بع�ض احلديد معدن) و كذبت ال�سالبة الكلية (ال �شيء من احلديد مبعدن)
ومن النتيجة �أعاله يت�ضح �أنه �إذا �صدقت املوجبة الكلية :كذبت ال�سالبة الكلية
التباين) ميكن حت�صيلها بنف�س الطريقة املتبعة �أعاله.
و�صدقت املوجبة اجلزئية.
دور املجموعات يف الكليات اخلم�س:
وذلك يثبت �أن ال�سالبة الكلية نقي�ض املوجبة اجلزئية وهي �أحدى قاعدتي التناق�ض.
تطرقنا للمجموعات ودورها يف الن�سب الأربع تعريفا وا�ستدالال .و لرنى كم لهذه ونتو�صل �إىل �أن املوجبة الكلية نقي�ض ال�سالبة اجلزئية بنف�س الطريقة املتبعة �أعاله.
املجموعات من دور يف الكليات اخلم�س التي قام الدليل على ح�صرها عقال وا�ستقراءا ,هذا وللمجموعات دور هام يف الق�ضايا املنطقية و�أقي�ستها ب�أ�شكالها الأربعة .وعلم الق�ضايا
وتنق�سم الكليات اخلم�س �إىل ذاتي وعر�ضي .والذاتي هو اجلوهر املوجود ال يف مو�ضوع ,هو من �أهم �أبواب علم املنطق وف�صوله الذي لأجله قام هذا العلم و�أ�س�س .وقد قيل �أن
قائم بذاته و م�ستغن عن الظرفية .و ينق�سم �إىل ( )1جن�س و ( )2نوع و ( )3ف�صل .علم املنطق هو خادم العلوم .وعلم املجموعات كما �أثبتنا هو خادم علم املنطق وبالتايل
والعر�ضي هو ما يعر�ض على الذات و ال يت�صور قيامه بذاته و ينق�سم �إىل ( )4اخلا�صة هو خادم كل املعارف والعلوم.
و( )5العر�ض العام.
اجل�سم النامي
�ش= املجموعة ال�شاملة= مطلق الوجود
فاجلن�س كاحليوان و من �أنواعه الأن�سان و الأ�سد و الكلب و احل�صان .فالناطق ف�صل
الإن�سان ,و الزائر ف�صل الأ�سد ,و النابح ف�صل الكلب ,و ال�صاهل ف�صل احل�صان.
م
�أر�ض
بحر
نخل
واجلن�س دائما و�أبدا �أعم مطلقا من النوع وهو �أخ�ص مطلقا والف�صل هو املقوم للنوع,
فيعرف الإن�سان كنوع ب�أنه حيوان ناطق .ويقال عن هذا التعريف تعريف باحلد التام.
�أ�سد
والعر�ض كاملا�شي العار�ض على احليوان و�أنواعه ,وال�ضاحك يعر�ض على الإن�سان
حممد
ن
خا�صة .والعر�ض دائما و�أبدا �أعم مطلقا من اخلا�صة وهي �أخ�ص مطلقا ومميزا للنوع ,ن = الإن�سان
ح�صان
علي
جنوم �شكل رقم 1
فيعرف الإن�سان كنوع ب�أنه حيوان �ضاحك .ويقال عن هذا التعريف تعريف بالر�سم
زينب
التام.
ح
التعريف و الإ�ستدالل :
كل حديد معدن :موجبة كلية �صادقة ,فهى ت�أبى الكذب مطلقا و�صادقة قطعا وعقال
وال قائل بخالف ذلك.
وريا�ضيا :كل ب ج حيث (ب) ترمز للحديد وهي متثل املجموعة اجلزئية

هواء

فيل
تني

�سماء

واجب الوجود

ن= (حممد،علي ،زينب)
ح= ( ن�،أ�سد ،فيل ،ح�صان)
م=( ح ،نخل،تني،زيتون)
ت = ( بحر ،هواء ،واجب الوجود�،سماء ،جنوم � ،أر�ض )

ح = احليوان
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الطبية

اجلزر املعدي املريئي

الطبية

اجلزر املعدي املريئي واملعروف �أي�ض ًا مبر�ض ارجتاع املريء ،االرجتاع املعدي املريئي ،مر�ض غورد� ،أو ارجتاع املعدة ،هو مر�ض ارجتاع احلم�ض املعدي يعرف ب�أنه
�أعرا�ض مزمنة �أو تلف بالغ�شاء املخاطي ينتج عن ارتداد غري طبيعي من حم�ض املعدة �إىل املريء� .أعرا�ضه الأ�سا�سية هي حمو�ضة (حرقة يف املعدة).
يحدث عادة نتيجة لتغيريات دائمة �أو م�ؤقتة يف احلاجز بني املريء واملعدة .ميكن �أن يكون راجعا �إىل عدم كفاءة الع�ضلة العا�صرة يف �أ�سفل املرئ ،تراخي م�ؤقت
يف ع�ضلة املريء العا�صرة ال�سفلية و�ضعف طرد ارتداد احلم�ض املعدي من املريء �أو فتق احلجاب احلاجز.
هناك نوع خمتلف من االرجتاع احلم�ضي الذي ي�سبب �أعرا�ض يف احلنجرة واجلهاز التنف�سي ي�سمى االرجتاع احلنجري البلعومي وي�سمى �أي�ضا ارجتاع خارج املريء.
خالفا الرجتاع املريء ،االرجتاع احلنجري البلعومي عادة ال ي�سبب حرقة (حمو�ضة) ،وبالتايل فهو ي�سمى �أحيانا االرجتاع ال�صامت.

العالمات والأعرا�ض
الأعرا�ض الأكرث �شيوعا من ارجتاع املريء هي:
• احلمو�ضة
• القل�س
• �صعوبة يف البلع (ع�سر البلع).

املريء من �صدفية �إىل عمودية).
• �سرطان املريء

)Esophageal) adenocarcinoma

 �شكل نادر من ال�سرطان.هناك العديد من الأعرا�ض غري النمطية الأخرى ترتبط
مع ارجتاع املريء ،لكن هناك �أدلة جيدة عن العالقة
ال�سببية بينهم فقط عندما تكون م�صحوبة ب�إ�صابة املريء.
هذه الأعرا�ض هي:
• ال�سعال املزمن
• رائحة فم كريهة جدا
• التهاب احلنجرة (بحة ال�صوت)
• الربو
• ت�آكل مينا الأ�سنان
• فرط ح�سا�سية الأ�سنان
• التهاب اجليوب الأنفية وتلف الأ�سنان
بع�ض النا�س تعاين من �أعرا�ض مثل التهاب البلعوم،
التهاب اجليوب الأنفية ،التهابات الأذن املتكررة والتليف
الرئوي الغام�ض من جراء ارجتاع املريء ،ولكن مل يثبت
دور للمر�ض يف ت�سبيب هذه الأعرا�ض.

�أعرا�ض �أقل �شيوعا ت�شمل:
• �أمل مع البلع (بلع م�ؤمل)
• اللعاب الزائد (هذا �أمر �شائع �أثناء احلمو�ضة)،
لأن اللعاب مادة قلوية قليال فتكون زيادته ا�ستجابة
طبيعية من اجل�سم للحمو�ضة ،فهو يعمل كمادة معادلة
للحم�ض.
• غثيان
• �أمل ال�صدر
ارجتاع املريء ي�سبب يف بع�ض الأحيان �إ�صابة املريء.
وهذه الإ�صابات ت�شمل ما يلي:
• التهاب املريء االرجتاعي—موت اخلاليا املكونة
للغ�شاء املخاطي للمريء مما ي�سبب تقرحات يف �أ�سفل
املريء بالقرب من ات�صاله باملعدة.
• �ضيق املريء� ،ضيق دائم باملريء نتيجة االلتهاب
الأطفال
الناجت عن االرجتاع.
مر�ض (غريد) قد يكون من ال�صعب الك�شف عنه يف
• حتول (باريت) يف املريء
الر�ضع والأطفال .قد تختلف الأعرا�ض عن الأعرا�ض
()Barrett's esophageal metaplasia
(تغيريات يف خاليا الغ�شاء املخاطي املبطن لأ�سفل النمطية التي حتدث للكبار.
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الأعرا�ض ال�شائعة ملر�ض االرجتاع لدى
الأطفال
• التهيج والأمل ،يف بع�ض الأحيان �صراخ مفاجئ
عند النوم .البكاء امل�ستمر �أو البكاء املفاجئ �أو �أعرا�ض
مثل (املغ�ص) .ميكن للأطفال �أن يبكوا بدون �سبب
وخ�صو�صا عند النوم على الظهر.
• قلة النوم مع تقو�س العنق والظهر �أثناء �أو بعد
الر�ضاعة
• ترجيع جزء كبري من الر�ضعة �أو التقي�ؤ
• التج�ش�ؤ املتكرر �أو الفواق (الزغطة) املتكرر.
• زيادة اللعاب �أو زيادة �إفرازات الأنف
• م�شاكل يف البلع ،الرغبة يف القيء واالختناق
• التهابات الأذن املتكررة �أو احتقان اجليوب الأنفية
• الأطفال الر�ضع غالبا ما يعانوا من االنتفاخ ال�شديد
و�صعوبة �شديدة يف التج�ش�ؤ بعد الر�ضاعة.
• رف�ض الطعام �أو الطعام املتكرر لل�شعور بالراحة
• ال�سعال الليلي� ،سبب رئي�سي يف �أن ارجتاع املريء
من املمكن �أن ي�سبب توقف التنف�س وم�شاكل يف اجلهاز
التنف�سي مثل الربو وااللتهاب ال�شعبي وااللتهاب
الرئوي �إذا مت ا�ستن�شاق حمتويات املعدة.
• �سوء رائحة النف�س—رائحة حم�ضية
• رائحة زنخه (حم�ضيه) للحفا�ضات مع لني الرباز.
التربز ميكن �أن يكون متكرر جدا �أو قد يحدث للر�ضيع
�إم�ساك.

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود
مريء (باريت) Barrett's Esophagus

الت�شخي�ص
�صورة باملنظار ل�ضيق يف املعدة� ،أو �ضيق يف املريء قرب
التقائه مع املعدة .هذا �أحد م�ضاعفات مر�ض ارجتاع املرئ
وميكن �أن تكون �سببا لع�سر البلع �أو �صعوبة يف البلع
املعرفة التف�صيلية للتاريخ املر�ضي �أمر حيوي لإجراء
ت�شخي�ص دقيق .الفحو�صات املفيدة قد ت�شمل مراقبة
الرقم الهيدروجيني للمريء(درجة احلام�ضية �أو القلوية)،
الأ�شعة ال�سينية مع ابتالع الباريومmanometry ،
ومنظار مريئي معدي معوي.
حاليا الطريقة الرئي�سية لت�شخي�ص (غريد) هي مراقبة
الرقم الهيدروجيني للمريء .هذا هو االختبار الأدق
لت�شخي�ص املر�ض وي�ستخدم �أي�ضا ملراقبة ا�ستجابة املر�ضى
للعالج الدوائي �أو اجلراحي� .إحدى طرق الت�شخي�ص
هي العالج لفرتة ق�صرية مبثبطات �ضخ الربوتون (دواء
يقلل �إفراز احلم�ض املعدي) ،حدوث حت�سن الأعرا�ض
عند تناول هذا الدواء ي�ؤكد الت�شخي�ص .وفقا للمراجعة
املنهجية لنتائج الأبحاث ،املعاجلة ق�صرية الأمد مبثبطات
�ضخ الربوتون قد ي�ساعد على التنب�ؤ بالنتائج غري الطبيعية
الختبار (متابعة درجة احلمو�ضة ل� 24ساعة) بني
املر�ضى الذين يعانون من �أعرا�ض ترجح ارجتاع املريء.
يف هذه الدرا�سة ،الن�سبة الإيجابية ال�ستجابة الأعرا�ض
التي ت�ؤكد ارجتاع املريء تراوحت بني  ،1.87-1.63مع
ح�سا�سية  ٪0.78على الرغم من �أن خ�صو�صية االختبار
مل يكن �سوى .٪ 0.54
ب�شكل عام ،املنظار املرئي املعدي املعوي يتم عندما ال
ي�ستجيب املري�ض جيدا للعالج �أو لديه �أعرا�ض خطرة
منبهة مثل ع�سر البلع ،فقر الدم(�أنيميا) ،دم يف الرباز
(يك�شف عنه كيميائيا)� ،أو �أ�صوات عالية �أثناء التنف�س،
فقدان الوزن� ،أو تغيري ال�صوت .ي�ؤيد بع�ض الأطباء �إجراء

alkhatmag@yahoo.com

�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم

منظار �إما مرة واحدة يف احلياة �أو كل � 5إىل � 10سنوات
للمر�ضى الذين يعانون من ارجتاع املريء ملدة طويلة،
لتقييم احتمال وجود حتول يف اخلاليا �أو مرئ باريت،
وهو الإ�صابة املمهدة ل�سرطان املريء(ادينوكار�سينوما
املريء).
املنظار املرئي املعدي املعوي (( )EGDنوع من �أنواع
املناظري) يتم عن طريق �إدخال منظار رفيع عن طريق
الفم واحللق يف املريء واملعدة (غالبا ما يكون املري�ض
حتت التخدير) وذلك لتقييم الأ�سطح الداخلية للمريء
واملعدة واالثنى ع�شر.
ميكن �أخذ عينات خالل املنظار وهذه قد تظهر:
• ورم وت�ضخم اخلاليا القاعدية (تغريات التهابية غري
حمددة).
• التهابات ليمفاوية (غري حمددة)
•التهابات مع زيادة اخلاليا النيوتروفيلية
(( )neutrophilic inflamationعادة نتيجة التهاب
املعدة ب�سبب بكترييا هليكوباكرت �أو نتيجة االرجتاع).
• التهاب مع زيادة اخلاليا الأزينوفيلي ()Eosinophilic
( )inflamationعادة ب�سبب االرجتاع)
• حتول يف خاليا الأمعاء Goblet cell intestinal
� metaplasiaأو مريء باريت
• ا�ستطالة يف احلليمات
• ترقق طبقة اخلاليا احلر�شفية
• النمو ال�شاذ �أو ما قبل ال�سرطان
• ال�سرطان
تغيريات االرجتاع قد تكون طبيعتها غري �آكله (مدمرة) الوقاية
للخاليا ،مما ي�ؤدي �إىل "مر�ض ارجتاع غري �آكل (غري عادة ما يحدث �شفاء للأعرا�ض عن طريق رفع مقدمة
ال�سرير ،رفع اجلزء العلوي من اجل�سم على الو�سائد والنوم
مدمر)".
يف و�ضع اجللو�س .جتنب الو�سائد التي ترفع الر�أ�س فقط،
لأن هذا ال يفيد كثريا للحمو�ضة وي�سبب �ضغط م�ستمر
الفيزيولوجيا املر�ضية
(غريد) يحدث ب�سبب ف�شل يف الع�ضلة ال�صمامية بني على الرقبة� .أكل وجبة كبرية ي�ؤدي �إىل زيادة �إفراز
املريء واملعدة .يف الأ�شخا�ص الأ�صحاء( ،الزاوية  )Hisحم�ض املعدة ،ميكن التقليل من الأعرا�ض عن طريق
الزاوية التي يدخل بها املريء �إىل املعدة تخلق �صمام مينع تناول وجبات �صغرية متكررة بدال من وجبات كبرية،
مادة ال�صفراء من االثنى ع�شر ،الأنزميات وحم�ض املعدة خا�صة وجبة الع�شاء يجب �أن تكون خفيفة وقبل النوم
من الرجوع مرة �أخرى �إىل املريء حيث �أنها ميكن �أن بفرتة كافية .للحد من الأعرا�ض ،ين�صح بتجنب بع�ض
الأطعمة التي حتفز زيادة �إفراز احلام�ض �أو ارتخاء الفتحة
ت�سبب حرق والتهاب يف �أن�سجه املريء احل�سا�سة.
بني املعدة واملريء .مثل الفواكة احلم�ضية �أو ع�صريها،
العوامل التي ميكن �أن ت�سهم يف غريد:
والأطعمة الدهنية ،واملعجنات والقهوة وال�شاي والب�صل
• فتق احلجاب احلاجز ،مما يزيد من احتمال ارجتاع والنعناع وال�شوكوالتة والأطعمة التي حتتوي على كمية

املريء نتيجة لعوامل احلركة وامليكانيكية.
• ال�سمنة :زيادة كتلة اجل�سم يرتبط مع زيادة �شدة
ارجتاع املريء..يف  2000مري�ض ممن يعانون من �أعرا�ض
مر�ض االرجتاع ،تبني �أن  ٪13من تغريات حمو�ضة
املريء يعزي �إىل التغريات يف م�ؤ�شر كتلة اجل�سم
• متالزمة (زولينجر �إيلي�سون) ،التي ميكن �أن ت�سبب
زيادة �إفراز �أحما�ض املعدة ب�سبب زيادة �إنتاج هرمون
اجلا�سرتين () gastrin
• زياده ن�سبة الكال�سيوم بالدم ،التي ميكن �أن تزيد
من �إنتاج هرمون جا�سرتين ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة �إفراز
حام�ض املعدة.
• مر�ض ت�صلب اجللد والت�صلب اجلهازي systemic
 ،sclerosis sclerodermaالذي ميكن �أن ي�سبب
ا�ضطراب يف حركة املريء
• ا�ستعمال الأدوية مثل بريدنيزولون
• متالزمة جلينارد ( ،)Glenard syndromeاملعدة
تغرق يف البطن مما ي�ؤدي �إىل الإخالل باحلركة املعدية
و�إفراز حم�ض املعدة.
مت الربط بني مر�ض االرجتاع (غريد) وجمموعة متنوعة من
�أعرا�ض احلنجرة واجلهاز التنف�سي مثل التهاب احلنجرة،
ال�سعال املزمن ،التليف الرئوي� ،أمل الأذن والربو ،حتى
مع عدم وجود �أعرا�ض �إكلينيكية لالرجتاع .هذه املظاهر
الغري منطية من ارجتاع املريء تعود �إىل ارجتاع حنجري
بلعومي �أو ارجتاع خارج البلعوم.
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وهو حالة مر�ضية حتدث فيها �أ�ضرار يف بطانة �أ�سفل املريء
 ،قد ي�ؤدي ارجتاع املريء �إىل (مرئ باريت) ،وهو نوع من
التحول يف اخلاليا الذي بدوره حالة متهيدية لل�سرطان.
خطر االنتقال من (باريت)�إىل ال�سرطان غري م�ؤكد لكنه
يقدر بحوايل  ٪20من احلاالت .ب�سبب اخلطر من تقدم
احلمو�ضة املزمنة �إىل باريت ،يو�صي بعمل منظار مريئي
معدي معوي ( )EGDكل � 5سنوات ملر�ضى احلمو�ضة
املزمنة� ،أو الذين يتعاطون �أدويه ارجتاع املريء املزمن.

لال�ستف�سار التوا�صل على الربيد الإلكرتوين
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كبرية من التوابل ،خ�صو�صا قبل وقت ق�صري من النوم.
يف حني �أنه من الوا�ضح �أن هناك فوائد �صحية �أخرى
مرتبطة بالتعديالت يف النظم الغذائية ،التو�صيات لفر�ض
قيود غذائية غري قائمة على �أدلة علمية ،هناك دعم �أقوى
لفكرة �أن التقليل من �أعرا�ض االرجتاع يحدث عن طريق
تغريات �سلوكية مثل تناول طعام �أقل ورفع الر�أ�س �أثناء
النوم .املالب�س ال�ضيقة حول البطن ميكن �أي�ضا �أن تزيد
من احلمو�ضة لأنها ت�سبب �ضغط على املعدة ،مما ميكن �أن
ي�سبب ارجتاع املواد الغذائية و�أحما�ض املعدة �إىل املريء.
العالج
هناك ثالثة �أنواع من العالجات الرجتاع املريء .وت�شمل
تعديالت يف منط احلياة ،الأدوية واجلراحة.
تعديالت نظام احلياة  -النظام الغذائي
بع�ض الأطعمة و�أمناط احلياة كانت تعترب من العوامل
التي تزيد االرجتاع ،لكن درا�سة عام � 2006أظهرت �أنه
ال يوجد دليل على ت�أثري معظم التدخالت الغذائية؛
فقط ت�أثري فقدان الوزن ورفع ر�أ�س ال�سرير هما ما تدعمها
الأدلة العلمية� .أظهرت درا�سة تتبع ع�شوائي فوائد جتنب
تناول الطعام قبل �ساعتني من موعد النوم.
العوامل التالية قد ت�ؤدي �إىل تفاقم �أعرا�ض ارجتاع املريء:
م�ضادات احلم�ض املكونة من كربونات الكال�سيوم ولكن
(لي�س هيدروك�سيد الألومنيوم) وجد �أنها يف الواقع تزيد
من �إفراز احلم�ض يف املعدة .على الرغم من �أنها تخف�ض
احلمو�ضة يف �أ�سفل املريء ،يظل الت�أثري النهائي هو زيادة
�أعرا�ض ارجتاع املريء ،التدخني يقلل من كفاءة ال�صمام
ال�سفلي للمريء.
و�ضع اجل�سم
ظهر �أن النوم على اجلانب الأي�سر يقلل من الأعرا�ض
الليلية لالرجتاع.
هناك درا�سات {حتليلية �أظهرت �أن رفع ر�أ�س ال�سرير
هو عالج فعال ،لكن هذه النتيجة كانت معتمدة فقط
على درا�سات على عينات غري ع�شوائية .ميكن رفع ر�أ�س
ال�سرير بوا�سطة روافع من البال�ستيك �أو اخل�شب ،و�سائد
عالجية ،املراتب القابلة للنفخ �أو �سرير امل�ست�شفى املزود
بخا�صية رفع الر�أ�س .درجة االرتفاع �أمر بالغ الأهمية
ويجب �أن تكون على الأقل من � 6إىل  8بو�صات (15
�إىل � 20سنتيمرت)لتكون فعالة ملنع ارجتاع �سوائل املعدة.
بع�ض املراتب ( )innerspringال تكون مفيدة عندما
املرجع
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متيل للأعلى وت�سبب �آالم الظهر ،يف�ضل البع�ض مراتب
الفوم ( .)foam mattressبع�ض الأطباء ي�ستخدم
درجات �أعلى من االنحدار من التي ت�ستخدم عادة من
� 6إىل  8بو�صة (� 15إىل � 20سم) ويدعون حدوث جناح
�أكرب.
العالج الدوائي
عدد من الأدوية ثبت �أنها تعالج ارجتاع املريء ،وهي من
بني �أكرث الأدوية التي يتم و�صفها يف البلدان الغربية.
•(مثبط م�ضخة الربوتون) proton pump
 inhebitorمثل  ،omeprazoleدواء الإ�سومبريازول،
 pantoprazol ،lansoprazoleوrabeprazole
هي الأكرث فعالية يف احلد من �إفراز حم�ض املعدة .هذه
العقاقري توقف �إفراز احلم�ض يف منطقة �إنتاج احلم�ض� ،أي
م�ضخة الربوتون.
• مواد تغلق م�ستقبالت  H2يف املعدة (مثل
رانيتيدين ،فاموتيدين وال�سيميتيدين) ميكن �أن تقلل
من �إفراز حم�ض املعدة .هذه الأدوية من الناحية الفنية
م�ضادات للهي�ستامني .تعالج الأعرا�ض يف حوايل ٪50
من جميع مر�ضى ارجتاع املريء .باملقارنة مع ا�ستخدام
العالج الوهمي (درا�سة يتم فيها املقارنة بني جمموعتني
من املر�ضى �إحداهما ت�ستخدم العالج الفعال والأخرى
ت�ستخدم عالج وهمي) الذي يرتبط �أي�ضا مع حت�سن
الأعرا�ض.
• م�ضادات احلمو�ضة قبل وجبات الطعام �أو عند
حدوث الأعرا�ض ميكن �أن تقلل من حمو�ضة املعدة.
• حام�ض الأجلنيك ( )Gavisconقد يغلف الغ�شاء
املخاطي ،كذلك يزيد الرقم الهيدروجيني (يقلل درجة
احلمو�ضة) ويقلل االرجتاع .درا�سات حتليلية لتجارب
�أظهرت �أن حم�ض الأجلنيك قد يكون �أكرث العالجات
غري املو�صوفة طبيا فعالية مع عدد� nntأربعة
• (بروكاينيتيك�س) يقوي ال�صمام ال�سفلي للمريء
وي�سرع تفريغ املعدة Cisapride .ع�ضوا يف هذه
الفئة ،مت �سحبة ،من ال�سوق لأنه ي�سبب متالزمة كيو تي.
( Reglanميتوكلوبراميد) هو بروكاينتك مع �آثار جانبية
�أقل.
• �ساكرافاليت (كارافايت) مفيد �أي�ضا كعامل م�ساعد
يف امل�ساعدة على ال�شفاء ومنع ال�ضرر الناجم عن ارجتاع
املريء ،ومع ذلك ف�إنه يجب �أن ي�ؤخذ عدة مرات يوميا
و�ساعتني على الأقل ( )2قبل وجبات الطعام والأدوية.
• (مو�سابرايد �سيرتات) هو حمفز م�ستقبالت - 5

 HT4وي�ستخدم خارج الواليات املتحدة على نطاق
وا�سع لعالج ارجتاع املريء وع�سر اله�ضم
التجارب ال�سريرية التي تقارن بني عالجات جريد توفر
للأطباء معلومات هامة .للأ�سف معظم الدرا�سات التي
تتم برعاية �شركات االدوية تكون �ضد العالج الوهمي
ويف �صالح العالج الدوائي .مع ذلك� ،أظهرت درا�سة
(دياموند) التكاف�ؤ بني فعالية العالج املتدرج للأعلى
(م�ضادات احلمو�ضة ،تليها م�ضادات اله�ستامني ،تليها
مثبطات م�ضخة الربوتون) والعالج املتدرج للأ�سفل
(العك�س) .نقطة النهاية الأ�سا�سية من هذه الدرا�سة هو
جناح العالج بعد � 6أ�شهر ،ومت ال�شفاء بن�سبة  ٪70من
املر�ضى يف طريقة العالج املتدرج للأ�سفل مقابل ٪72
من املر�ضى يف طريقة العالج املتدرج للأعلى
العالج اجلراحي
العالج اجلراحي الأ�سا�سي هوعملية ني�سن .يف هذا
الإجراء يتم لتف اجلزء العلوي من املعدة حول ال�صمام
ال�سفلي يف املريء لتقوية الع�ضلة العا�صرة املكونة لل�صمام
ملنع ارتداد احلم�ض و�إ�صالح فتق احلجاب احلاجز .يف
كثري من الأحيان يتم �إجراء هذه العملية عن طريق
املنظار .باملقارنة مع العالجات الدوائية ،عملية ني�سن
باملنظار لها نتائج �أف�ضل يف خالل �سنة .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن عملية ني�سن باملنظار من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل
خف�ض درجة (ا�ستبيان نوعية احلياة) بني املر�ضى الذين
يعانون من ارجتاع املريء باملقارنة مع العالج الدوائي وفقا
ملنهجية كوكران يف مراجعة نتائج التجارب .كانت هناك
حت�سينات كبرية مثبتة �إح�صائيا يف نوعية احلياة يف خالل
� 3أ�شهر و�سنة بعد اجلراحة مقارنة مع العالج الطبي،
نتيجة ا�ستبيان نوعية احلياة تظهر اختالف  5.23-درجة
يف �صالح العملية اجلراحية .
هناك عالج �آخر قدمي مل يعد يتم ا�ستخدامه هو
( vagotomyقطع الع�صب احلائر) ،وهو عبارة عن
ا�ستئ�صال جراحي لفروع الع�صب احلائر الذي يغذي
جدار املعدة .هذا العالج مت ا�ستبداله بالعالج الدوائي.
عالج �آخر هو �إجراء ربط اجلزء العلوي من املعدة حول
ال�صمام ال�سفلي للمريء عن طريق الفم وبدون جرح
خارجي  incisionless transoralوذلك با�ستخدام
جهاز ي�سمى  ،Esophyxالذي ي�سمح للأطباء ب�إعادة
بناء ال�صمام بني املعدة واحلجاب احلاجز عن طريق
املريء.

DeVault KR, Castell DO (1999). «Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease. The Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology». Am. J

مقال

من فقه اخلالف �إىل فقه الوفاق
حممد حمفوظ
ثمة حتديات كربى تواجه الواقع الإ�سالمي اليوم  ،وهذه
التحديات لي�ست خا�صة بطرف �إ�سالمي دون �آخر  ،و�إمنا
هي تواجه امل�سلمني جميعا مبختلف مذاهبهم ومدار�سهم
الفقهية ،وجميع علماء ودعاة هذه املذاهب واملدار�س ،
يعربون عن هذه التحديات  ،ويدعون �أبناء الأمة جمعاء
ملواجهة هذه التحديات وفق �آليات عمل ومنهجيات
تفكري متقاربة ومتطابقة يف بع�ض عنا�صرها بني خمتلف
علماء ودعاة املدار�س الفقهية الإ�سالمية ..
فتحديات الأمة اليوم � ،شاخ�صة للجميع واجلميع يدركها
ويعرب عن خطورتها و�صعوبتها يف �آن ..
وما �أود �أن �أثريه يف هذا املقال  ،هو �أن هذه التحديات
�سواء كانت داخلية �أم خارجية  ،ال ميكن للواقع
الإ�سالمي املعا�صر� ،أن ميتلك القدرة ملواجهتها �أي
التحديات بدون ال�سعي العلمي واملو�ضوعي املتوا�صل،
لالنتقال على م�ستوى النهج واالهتمام والأولويات من
فقه اخلالف �إىل فقه الوفاق  ..مبعنى �أن جميع الفرق
واملذاهب الإ�سالمية  ،تعرف ما مييزها عن بع�ضها البع�ض
 ،ويف تراث اجلميع العقدي والفقهي واملعريف ،الكثري من
الن�صو�ص والإ�صدارات العلمية  ،التي تركز على عنا�صر
التباين واخلالف  ،وت�ؤ�س�س �إليه علميا ومنهجيا ..لذلك
�أعتقد �أن فقه اخلالف �أ�صبح عميقا ومركوزا يف نفو�س
النا�س وعقولهم  ،وهم يعيدوا �إنتاجه �سواء على �صعيد
املو�ضوعات �أو الأدلة امل�ستخدمة يف كل حقب و�أزمنة
احلياة الإ�سالمية  ..ولكن ال�شيء املفقود والذي يجهله
اجلميع  ،ومل تبذل فيه جهود حقيقية على امل�ستويني
العلمي واملنهجي هو فقه الوفاق بني امل�سلمني ..
فالإن�سان امل�سلم املعا�صر �سواء من هذه املدر�سة الفقهية
واملذهبية �أو تلك مليء بكل عنا�صر التمايز واخلالف بني
امل�سلمني  ،وب�إمكان الكثري من النا�س �أن يتحدثوا حول
فقه اخلالف بني امل�سلمني �ساعات و�ساعات  ..ولكن لو
طلبت منه �أن يتحدث يف فقه الوفاق � ،أو يدعو �إليه  ،ف�إنه
�سيعاين من �صعوبات حقيقية على هذا ال�صعيد  ..ويبدو
لنا كم�سلمني �إذا مل نتمكن جميعا من ردم هذه املفارقة

بني القدرة املتعاظمة لفقه اخلالف والفقر العميق يف
فقه الوفاق  ،ف�إن التحديات التي تواجه الأمة � ،سيكون
ت�أثريها على واقع الأمة وم�ستقبلها خطريا وعميقا يف �آن ..
لأنه ال ميكن لأي مكون من مكونات املذاهب الإ�سالمية
واملدار�س الفقهية � ،أن تتوحد مع بع�ضها �أو تتعاون مع
بع�ضها وتكف عن ت�أ�سي�س حروب جديدة بني امل�سلمني
بدون من ت�أ�سي�س فقه الوفاق وتطوير اجلهود العلمية
واملنهجية واالجتماعية التي تبذل يف هذا ال�سياق ..
ففقه الوفاق بني امل�سلمني اليوم � ،أ�ضحى من �ضرورات
الوجود الإ�سالمي املعا�صر  ،وكل الأطراف الإ�سالمية
بدون ا�ستثناء مق�صرة يف هذا ال�سبيل ..
ويف �سياق العمل على ت�أ�سي�س فقه الوفاق بني امل�سلمني
املعا�صرين � ،أود الت�أكيد على النقاط التالية :
� -1ضرورة �أن يتوقف علماء الأمة ودعاتها ومن ورائهم
املعاهد ال�شرعية واحلوزات الدينية واجلامعات الإ�سالمية
من �إنتاج فقه اخلالف والنزاع والتباين بني امل�سلمني ..
فمو�ضوعات اخلالف تاريخية  ،وقد �أ�شبعت بحثا وتنقيبا
لدى جميع الأطراف  ،حتى �أ�ضحت جميع الأدلة
امل�ستخدمة يف كل مو�ضوعات اخلالف والتباين معروفة
ويكرر م�ضمونها اجلميع  ..فالتوقف عن توليد و�إظهار
مو�ضوعات اخلالف والتعامل معها وك�أنها خالفات
معا�صرة  ،هو �أحد املقدمات ال�ضرورية التي ت�ساهم يف
تهيئة املناخات النف�سية واالجتماعية والعلمية لت�أ�سي�س
فقه الوفاق بني امل�سلمني  ..ومن ال�ضروري يف هذا ال�سياق
بيان �أن الرتاث الإ�سالمي بكل مدار�سه ومذاهبه ،ملئ
ب�صور احتقار املختلف الآخر وتوهينه  ،و�إن �إحياء هذا
الرتاث ال يقود �إال �إىل املزيد من االحتقان املذهبي بني
امل�سلمني  ،و�إعادة �إحياء خالفات التاريخ وتبايناته ..
ويف مقابل هذا الرتاث املليء ب�صور التوهني للمختلف ،
هناك �صور قليلة تعك�س حالة الوفاق والتعاون والتعا�ضد
والت�ضامن بني امل�سلمني  ..والأكيد �إننا كم�سلمني
معا�صرين  ،ال نتحمل عبء التاريخ و�صعوباته ومعاركه،
فنحن ال ن�ستطيع �أن نعيد عقارب ال�ساعة �إىل الوراء  ،لهذا

ف�إن املطلوب هو �صناعة وعي �إ�سالمي معا�صر لدى جميع
الأطراف الإ�سالمية جتاه �أحداث التاريخ ومعاركه..
ويتقوم هذا الوعي الإ�سالمي بقيم الوعي احل�ضاري جتاه
�أحداث التاريخ  ،و�ضرورة اال�ستفادة من درو�سه وعربه
 ،و�صيانة حقوق املختلف املادية واملعنوية  ،واالحرتام
املتبادل والعميق لثوابت ومقد�سات كل الأطراف ..
فاالختالف والتباين يف وجهات النظر جتاه �أحداث
التاريخ ورجاله  ،ال ي�شرع لأي طرف من الأطراف
التعدي على مقد�سات الآخرين  ..فاالختالف �شيء
والتعدي على مقد�سات الآخرين �شيء �آخر  ..لهذا ف�إن
وعينا الإ�سالمي ينبغي �أن يقودنا جميعا �إىل رف�ض كل
�أ�شكال الإ�ساءة �إىل ثوابت ومقد�سات الآخرين ..
-2ال ميكن �أن ن�ؤ�س�س لفقه الوفاق وامل�شرتك بني
امل�سلمني ،بدون تطوير الفقه املقارن بني امل�سلمني ..
بحيث يت�شكل طالب العلوم الدينية علميا ومعرفيا ويف
كل امل�ؤ�س�سات العلمية واحلوزات الدينية على العلم
مبباين و�أدلة كل املدار�س الفقهية يف كل املو�ضوعات
والأبحاث العلمية  ..بحيث يتعامل اجلميع مع تراث
اجلميع ومنجزاتهم العلمية ومبانيهم الفقهية  ،بو�صفها
جزء �أ�صيل من الرتاث العلمي جلميع امل�سلمني ..
وال ميكن التعامل مع هذا الرتاث العلمي على هذا
الأ�سا�س � ،إال باالنفتاح عليه والتوا�صل معه ودرا�سته
منهجيا ..
�-3إن بناء فقه الوفاق وامل�شرتك بني امل�سلمني  ،يتطلب �أن
ترتاكم كل اجلهود العلمية واالجتماعية والثقافية  ..لأنه
ال ميكن �أن يتحقق دفعة واحدة  ،و�إمنا هو بحاجة �إىل مدى
زمني ترتاكم فيه كل اجلهود والطاقات ..
فتعالوا جميعا من خمتلف مواقعنا � ،أن نقرر مع �أنف�سنا
و�ضمائرنا �أن ال ن�ساهم ب�أية خطوة تعمق ال�شقاق والنزاع
بني امل�سلمني  ،ونعمل من عنا�صر القوة التي منتلكها
بكل طاقتنا وجهودنا لإر�ساء حقائق الوفاق وامل�شرتك
بني امل�سلمني يف ف�ضائنا االجتماعي والثقايف والعلمي
والإعالمي ..
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امل�شهد ال�شعري يف القطيف ..
حراك حمموم وتوا�صل بني الأجيال وحل ٌم بالعاملية
كتب /زكريا الع ّباد

ما هي التوجهات ال�شعرية يف القطيف و�إىل �أين يتجه امل�شهد ال�شعري؟ هل هناك تنوعات
تنبئ عن ثراء� ،أم �أنها انعطافة يف امل�سرية لأ�سباب معينة؟ وما هي العالقة بني الأجيال
ال�شعرية؟
ا�سئلة طرحناها على عدد من �شعراء القطيف من �أجيال وتوجهات متنوعة �أكّ دت على الرثاء،
و�أردنا �أن ن�ستك�شف من خاللهم طبيعة امل�شهد ال�شعري يف القطيف وطبيعة ما ميور به من
حراك ،والعالقة بني مركباته الداخلية ،وما يحبل به من �آفاق م�ستقبلية..

يف حلظتنا الراهنة �سهولة الإنفتاح والتوا�صل مع �إيقاع
النب�ض ال�شعري ور�صد اختالجاته ،وال�سبب يف ذلك
وفرة و�سائل التوا�صل املختلفة التي �أحالت العامل �إىل
قرية �صغرية؛ مما انعك�س على عجينة الق�صيدة القطيفية
وثراء �شعريتها العابرة للح�ضارات يف بع�ض جتلياتها.
وعن اجتاه امل�شهد ال�شعري يقول :الن�ستطيع �إجراء عملية
ف�صل (�سيامية) للق�صيدة القطيفية عن الق�صيدة الأم نظرا
�شفيق العبادي لواقع العالقة الع�ضوية التي عا�شتها القطيف وعرفناها من
خالل كل املحطات والرياح التي عربتها متوائمة مع باقي
• الطفل امل�شاك�س
يف البدء يقول ال�شاعر �شفيق الع ّبادي :مابرحت قاطرات العامل العربي مما �سينعك�س بطبيعة احلال على
القطيف وعرب تاريخها ال�شعري الطويل م�شتجرة مع الق�صيدة وهي املولود ال�شرعي للمخا�ضات احل�ضارية
خمتلف املدار�س والتيارات ال�شعرية ،ورمبا زاد على ذلك التي تعي�شها املجتعات والأمم� ،إذ الغرابة �أن ترث ّ
كل ما
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حتت�ضنه جينات هذه املجتمعات من انك�سار وخيبة و�أمل.
عموما �أرى �أن تيارا دافئا ين�ساب يف عروقها ملحناه من
خالل وفرة الإ�صدارات كا�سرة ذلك التابو الذي عا�شه
ال�شعر القطيفي ب�شكل غري �صحي مما �سي�شكل تراكما
مطلوبا لإحداث انفجار ثقايف يبقى .اليخ�شى عليها �إال
من الوجبات التي تقدمها لها و�سائل التوا�صل ال�سريعة
خملفة لها تلبكا ثقافيا مما كانت توفره لها وجبات الثقافة
الد�سمة عرب قنواتها التقليدية والتي حتتاج لطقو�س هي
من ال�شعائر املهمة يف ترتيلة ال�شعر.
وي�ضيف الع ّبادي :عادة �إذا ما �أردنا درا�سة حقل معني
البد من احلفر بعيدا يف جذوره التي تقوم عليها �شجرة
هذا احلقل� ،سواء كان ثقافيا �أو �سيا�سيا �أو اجتماعيا،
وعليه فالق�صيدة القطيفية بدرا�ستها ب�شكل حيادي
ت�ضرب بعيدا يف تربة ال�شعرية العربية �سواء يف جانبها
التاريخي �أو اجلمايل لذا فهي حا�ضرة يف كل املفا�صل
التاريخية� .أق�صد من ذلك ب�شكلها املجرد غري معني
بالتفا�صيل لأننا بذلك �سندخل يف مواجهة مع الق�صيدة
العربية كذلك ,وعليه �أي�ضا فالق�صيدة القطيفية نعم

حم�سن الزاهر

• التغطية النقدية
ويقول حم�سن الزاهر� :أت�صور �أن التيار احلداثي يف
القطيف هو الأقل ن�صيباً من حيث امل�شهد ال�شعري
و�أعني مبا يحمل مفهوم احلداثة ال�شعري والذي بد�أ من
خارج الوطن العربي على يد بع�ض ال�شعراء الغربيني مثل
بودلري و�إليوت .لذلك نرى التنوع بني الق�صيدة العمودية
وق�صيدة التفعيلة هو الغالب خ�صو�صاً �إذا ا�ستثنينا الكتابة
النرثية التي تت�أرج ما بني نرث �سردي وخواطر �سنجد �أن
ق�صيدة النرث �شبه غائبة.
وي�ضيف :من ال�صعب التنب�ؤ �إىل اجتاه امل�شهد ال�شعري
لأنه ال يوجد تكتل عند �أ�صحاب �أي توجه لكي �أرجح
الكفة �إىل تيار ما ،فالغالب على هذا التنوع هو توجه
فردي ال ي�ؤثر يف دفع احلركة نحو نقطة وا�ضحة.
وعن مدى الرثاء يف ال�ساحة يقول :بالت�أكيد هناك ثراء
�أدبي لي�س على م�ستوى ال�شعر فح�سب ولكن على
م�ستوى الأدب ب�شكل عام �إذا ما قورنت بالعقود ال�سابقة
فالرواية مل تكن موجودة �سابقاً يف القطيف كذلك
اال�صدارات ال�شعرية بهذا احلجم وما يكتب يف �صفحات
الأنرتنت كل ذلك يعطي م�ؤ�شر لهذا الرثاء .لذلك �أظن
�أننا يف هذه املرحلة نحتاج لدرا�سات نقدية ت�ؤطر وتغربل

فريد النمر
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تعي�ش الرثاء وتعي�ش الإنعطافة الإيجابية التي تعك�س
ديناميكية املجتمع و�إرها�صاته التي ت�شي بفجر جديد �إن
�شاء اهلل.
وعن العالقة بني الأجيال ال�شعرية يقول :امل�شكلة تكمن
يف غياب البيت الدافئ الذي يحت�ضن خمتلف الأجيال
نظرا لغياب الدرا�سات اجلادة التي تواكب الإبداعات.
وال�سبب يف اعتقادي املجتمع الأبوي واجلزء الكبري منه
الأر�ستقراطي امل�شغول مبالحقة طواحني الهواء للأ�سف
والذي بد�أت انعكا�سات ذلك من خالل الفقاعات
الطافية على وجه بركة بد�أ برمي احلجارة بها �شباب
�س�إم خمتلف الو�صايات والتي الت�ستبطن حاجاتهم.
كل ذلك قار يف جينات الق�صيدة �ألي�ست هي �صورة
املجتمعات ،و�ألي�س ال�شاعر طفل املجتمع امل�شاك�س؟.

ما ُينتج يومياً من مادة �أدبية.
�أت�صور �أن العالقة جيدة وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي
تربطني �صداقات ب�شعراء وكتاب من �أجيال �سبقوين
كان للمنتديات دور كبري لهذه امل�صاهرة الثقافية والأدبية
�سواء كانت تلك املنتديات على الأنرتنت �أو على الواقع.

وهذا ي�شمل احلركة ال�شعرية ،فطبيعة مناطق الإ�شعاع
احل�ضاري التحول الدائم وعدم الثباب ب�شكل قار.
وي�ضيف :مات�شهده منطقة القطيف من تنوع على
م�ستوى املعمار يف الق�صيدة ماهو اال حالة حتمية ب�سبب
وعي �شعرائها ب�ضرورة ذلك ح�سب املرحلة ،املنطقة ال
تت�أثر بالطاريء عليها ،امنا التغيري يتم ب�صورة �أ�صيلة تبعاً
ملوقعها احل�ضاري .وهذا التنوع بالطبع يعد اثرا ًء للم�شهد
ال�شعري يف منطقة القطيف ،خ�صو�صاً ب�أن املتلقي يف
املنطقة بات يحاكم ال�شعرية يف الن�ص �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،ف�صار املتلقي هو من يلح على تلقي املغاير
واملتجاوز ملا تعود �أن يتلقاه �سابقاً.
ويختم �آل دهيم قائال :ال �أن�سى �أن �أ�شري ب�أن �سطوة
التنويع يف القوالب ال�شعرية ومو�ضوعاتها �أ�صابت بع�ض
�شعراء املنطقة الكال�سيكيني وبد�أوا بخو�ض جتربة الكتابة
ب�أمناط �أخرى �إما لقناعتهم مبجاورة هذه االمناط جودة مع
مايكتبون �أو لأنهم واجهوا �ضغوط وعي املتلقي للن�ص،
لذا ال نرى قطيع ًة بني �أجيال ال�شعراء يف املنطقة ،بل نرى
الهوة ت�ضيق يوماً بعد يوم.
ٌ
�صورة تكتمل
•

• خما�ض �شعري
ويرى ال�شاعر فريد النمر �أن امل�شهد ال�شعري والأدبي يف
بع�ضه
القطيف هو كغريه متعدد الثقافة والر�ؤيا ،ي�ستقي َ
من املوروث ال�شعري الكبري مبنطقة القطيفُ ،
وبع�ضه
يحاكي م�شهد ال�شعر العربي وخا�صة العراق وم�صر
وثالث مبتكر مبدع ،ر�سم م�شهده ال�شعري من
وال�شامُ ،
يا�سر �آل غريب
جتارب �شتى خل�ص بها بعد ذلك بتبلور ر�ؤية خا�صة يبثها
من وجودات �شعورية ال طارئة.
وي�ضيف� :أما العالقة ال�شعرية بني الأجيال ال�شعرية فهي
�أي�ضا تنق�سم لثالثة م�شاهد ،حميمية ،و�سطحية ،ومتنافرة،
وذلك لوجود التق�سيمات �آنفة الذكر يف امل�شهد ال�شعري
ال�شبابي وقد ذكرت ذلك للثقافية ال�سعودية يف لقائي ب�أن
ال�ساحة ال�شعرية يف القطيف واملنطقة ال�شرقية تنتظر بعد
خما�ضاً �شعرياً ع�سرياً وحقب ًة �صاخبة من ال�شعر ال�شبابي
املبدع واملتفجر بطاقة تعيد لل�شعر كينونته.
�أما ال�شاعر يا�سر �آل غريب فريى �أنّ االجتاهات الأدبية
يف القطيف تتقاطع مع اجتاهات الآخرين ،وثمة ت�أثر
وت�أثري لي�س �شرطا �أن يكون وا�ضحا ،فعادة يتم يف �أثري
الال�شعور ،فال�شاعر يف القطيف يحمل حقيبة امل�س�ؤولية
التي تت�شابه مع ال�شاعر يف البحرين والعراق وغريها من
املناطق ال�شعرية .مبيناً �أن امل�شهد ال�شعري يف القطيف
يت�أرجح بني قيد املكان يف الرقعة اجلغرافية ،وانطالقته يف
ح�سني �آل دهيم �أرجاء الوطن.
ولفت �آل غريب �إىل �أنّ من النماذج امل�ش ّرفة يف القطيف
�إطاللة ال�شاعر عبداهلل اجل�شي على نوافذ متنوعة يف
• وعي املتلقي
وي�ؤكد ال�شاعر ح�سني �آل دهيم �أنّ القطيف كحا�ضرة امل�شهد الأدبي يف اململكة عامة ،وما تكرميه يف مهرجان
مب�ستغرب منها �أن حتوي على اجلنادرية يف الريا�ض �إال انعكا�س ملا حتمله ق�صائده من
حا�ضنة للح�ضارة ،لي�س
ٍ
�أر�ضها ف�سيف�ساء من التوجهات الأدبية والفكرية وهج وطني بن�سيج متعدد.
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ويبينّ �آل غريب �أنّ الرعيل الأول مل يحظ بظهور
�إعالمي مالئم ،لكنه بث الوعي باللحظة ال�شعرية يف
الأجيال الالحقة ،فجيل الألفني يف القطيف �أتى على
موجة من احلما�س وترك �أثرا كبريا ،فتولدت طاقات كثرية
من �ساللة ال�شعراء مازالت ت�ؤدي دورها .لكنها حتتاج �إىل
جهد �أكرب لتو�سيع االنت�شار يف العامل العربي.
ويرى �آل غريب �أنّ ه�ؤالء ال�شعراء هم فوق الت�صنيف
"غري �أين �أرى هنا اجتاها ي�سعى لتطوير العمود ال�شعري
وي�ستفيد من كل التقانات ال�شعرية ،خا�صة من حركة
ق�صيدة ال�شعر التي ت�شكلت يف العراق ،وهناك اجتاه �آخر
يحاول �إيجاد �صوت �آخر و�سط جتربة التفعيلة فيلتقي مع
جتارب م�صر واملغرب العربي".
ويختم �آل غريب متحدثا عن التوا�صل بني الأجيال
ال�شعرية بالقول� :أرى �أن هناك قطيعة بني الأجيال
ال�شعرية يف القطيف ،ومازال ال�شعراء ال�شباب مييلون
�إىل �ألوانهم اخلا�صة ،وال �أ�ستطيع التعميم يف هذه الظاهرة
و�شخ�صيا �أعرف من يتوا�صل وينبي ج�سورا بني الأ�صل
هم ثقايف
والفرع وال�ضوء والظل .فاكتمال ال�صور هي ّ
بالدرجة الأوىل.

�أحمد املاجد
• خمرية املفاج�آت
وي�ؤكد ال�شاعر �أحمد املاجد �أنّ التوجهات ال�شعرية يف
القطيف متعدد ٌة مو�ضوعاً و�أ�سلوبا ومت�أثرة جدا بتعدد
التوجهات الثقافية وجتددها يف و�سط ثقايف متغري بامتياز.
وي�ضيف :ال يزال الوقت خمتمرا باملفاج�آت الإبداعية
التي تده�ش النقاد واملتذوقني .ويبدو �أثر االنفتاح على
و�سائل االت�صال وتقريب امل�سافات بني املبدعني يف
العامل جليا على الو�سط ال�شعري يف القطيف ،حيث
يت�سارع دخول الأ�ساليب الأدبية امل�ستجدة ودخول
اللغة الع�صرية يف الأدب .فتتعدد التوجهات ال�شعرية بني
التقليدي الكال�سيكي وبني احلداثي التجديدي وبني
املزاوجة بينهما وهذا ما يرثي امل�ساحة الفنية.
ويبني املاجد �أنّ الكثري من املهارات الأدبية نا�شئة
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عن جهود فردية ومواهب �شخ�صية ،ورغم ذلك �إال التي يف ّ
ت�شكل دائم ،وتغيرّ م�ستمر.
�أن اكت�شافها ال يزال م�ستم ًرا ولعل بع�ض املنتديات
والأم�سيات ال�شبابية قد ك�سرت حاجز الأ�سماء امل�سيطرة
و�أتاحت �ساحة �إعالمية �أدبية م�شرتكة و�شاغرة للجيل
الأدبي اجلديد .وكان هذا التوا�صل الأدبي يف القطيف
م�ستقال عن املنتديات والنوادي الأدبية الر�سمية .وال
يفوتني �أن �أ�شري �إىل �إ�سهام امل�سابقات الأدبية الر�سمية
والغري ر�سمية يف اكت�شاف الأ�سماء الأدبية وانفتاحها
على بع�ضها.
ويختم املاجد قائال :يخيل يل �أن امل�سرية الأدبية يف
رائد اجل�شي
القطيف حبلى باملزيد من التقدم والنمو خ�صو�صا مع
انك�شاف املبدعني على بع�ضهم عرب و�سائل االت�صال • �أفق العاملية
احلديثة التي فتحت عالقات افرتا�ضية ترثي التطوير بينما يرى ال�شاعر رائد �أني�س اجل�شي �أنّ التوجهات
ال�شعرية يف القطيف تتنوع ويزداد ن�شاطها وحتاول اخلروج
الذاتي وتفتح �شرفة التغيري على الغرف املغلقة.
من قوقعة املدينة وحدود الدولة ،وجمرد ا�ستهداف
متلقي املحفل الوقتي �أو املنا�سباتي وح�سب ،وحتاول
• فطرة البداوة
ويقول ال�شاعر ال�شاب �أحمد القطان� :أعتقد �أن لكل تخطي العقبات وردات الفعل العنيفة �أحيانا جتاه التغيري
ّ
جيل ،بل ولكل جمموع ِة جتارب داخل اجليل الواحد ،لكي تفر�ض ذاتها الرثية اجلديدة ذاتها التي تعلمت
توجهات ،و�أ�سئلة ،تخت�ص بها تلك املرحلة ،ويغرتب فيها كيفية �صناعة قيود اللغة وتقيدت بالأمناط والأن�ساق
ّ
ّ
ذلك اجليل عن �سابقه ،وعن معا�صره رمبا .هكذا ينبغي! ال�شعرية القدمية لكي تك�سرها وتتحرر منها مع احتفاظها
يف ال�شعر ،كما يف اجلوانب الأخرى يف م�سرية الإن�سان .بعالقة الإحرتام الأبوي.
ولهذا ،فلي�س من الغريب� ،أن الإجابة على �س�ؤال مثل وي�ؤكد اجل�شي �أنّ "ذلك الإحرتام الذي ال يعني
(�أين يتجه امل�شهد ال�شعري؟) �ستكون جمرد قراءة التقدي�س ،وذلك التحرر الذي ال يعني القطيعة ،وهذه
هي ذات العلقة ال�صحية التي يجب �أن تكون بني
قا�صرة ،وخاطئة على الدوام!
وي�ستدرك :ولكن ،ميكن القول� ،أن امل�شهد ال�شعري ،الأجيال ،وعندها يتحرك ال�شاعر يف ف�ضاء ي�سع الناطقني
ودائماً ،من حيث ال�شكل ال�شعري ،وامل�ضمون ،يتجاذبه بالعربية لي�س من املحيط �إىل اخلليج وح�سب ،بل بكل
توجهان متوازيان :الأول هو ال�سائدُ املت�صالح مع الواقع ،من يتعاطى فهم هذه اللغة ويذوب يف �سحرها اللغوي".
والذي عادة ما ي�ستند على ثراء التاريخ ومتانته ،يدفعه وي�ضيف :ولأنني �أعرف متاما قدر اال�شتغال اللغوي
يف ذلك روحه ال�شعرية املدنية �إذا �صح التعبري ،والرغبة واملعريف والفل�سفي اجلاد على امل�ستوى ال�شخ�صي لبع�ض
ّ
يف اال�ستقرار املريح� .أما التوجه الثاين ،فهو اجلديد الثائر ال�شعراء املحليني ور�ؤيتهم ومداهم املت�سع وا�ستخدامهم
على االعتيادية ذاك الذي ت�ضج فيه روح ال�شعر البدوية حوا�سهم اخلم�س �أو ال�ست يف التلقي ثم احلكم على
ّ
أرا�ض جديدة ،املنتج وجعل قلوبهم م�ساحة لذوبان احلراك الناجت من
تلح على دخول � ٍ
املغامرة بطبيعتها ،والتي ّ
واكت�شاف منابع �أخرى ،متم�سكة بوح�شيتها ورغبتها يف �صراعه مع ما يقاربه.
ال�سفر والتحرك الدائم .هذا �ش�أنٌ �إن�ساين �أ�صيل ،و�إن ويختم اجل�شي قائ ًال :كل مرة �أجد ال�شعر يف القطيف
ّ
رو�ضته احلداثة ،ال ننكره يف ال�شعر ،حتى ننكره يف الفكر يتجه مع ك�سر حاجز اللغة ليكون عامليا ب�سبب وجود
ّ
ويتجدد ،هذه الكائنات ال�شعرية اخلا�صة التي جتاوزت املد النقدي
والفن واحلياة على اجلملة .وال يتط ّور الإن�سانّ ،
�إال بتقبل هذه الطبيعة والفطرة ،و�إعتاق تلك الروح املحيط والعرف الت�صفيقي الآين واهتمت مبا هو �شعري
ّ
وماهو �إن�ساين يف كل جوانب الإن�سانية ..جيلنا ال يحلم
ال�شعرية الغري قابلة لل�سري خلف اعتيادية تراها �سجناً.
القطان م�ضيفاً :هنا ي�ستحيل التوجه الأول فج�أة ،بالعاملية ،جيلنا ي�صنعها الآن بخطواته التي ت�سري باجتاه
ويختم ّ
التجدد جمهد و�شاق ولكنه �صحيح وي�صل �إىل الهدف.
حلداثة ومدنية تق ّيد طبيعة الإن�سان الراغبة يف ّ
والتبدل ،وينقلب التوجه الثاين من كونه حداثة يف
ّ
ظاهره� ،إىل ت�أ�صيل ،ورجوع لروح الإن�سان الأوىل ،تلك

ال�شيخ عبداللطيف بن �سعد العقيل

احلاج عبد اجلليل بن احلاج مهدي اجل�شي
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج عبد اجلليل ابن احلاج
مهدي اجل�شي (�أبو �صالح) والد كل من �صالح ووليد
وحممد .وتتقدم �أ�سرة املرحوم بجزيل ال�شكر والتقدير
لكل من وا�ساها بالتعزية ومن وقف وتفاعل معها من
الأ�سرة الكرمية ومن خارجها.
واخلط الذي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذوية ب�أح ّر
التعازي �سائلني املوىل ع ّز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح
من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب .

احلاج من�صور بن علي حممد ال�سنان
انتقل �إىل رحمه اهلل تعاىل احلاج من�صور بن علي بن
كل من (د .ف�ؤاد  ،تي�سري� ،شفيق،
حممد ال�سنان والد ٍ
�إح�سان و نزيه ).
واخلط الذي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذوية ب�أح ّر
التعازي �سائلني املوىل ع ّز وجل �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب .
اخلطيب ال�سيد مرت�ضى ال�سيد �شرب املو�سوي ال�سيهاتي

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل اخلطيب ال�سيد مرت�ضى
ال�سيد �شرب املو�سوي ال�سيهاتي  .واخلط الذي �آملها النب�أ
تتقدم �إىل �أهله وذوية ب�أحز التعازي �سائلني املوىل ع ّز
وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح
من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه
�سميع جميب .

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ف�ضيلة ال�شيخ �سعيد املدلوح قا�ضي
الأوقاف واملواريث بالقطيف �سابقا.والراحل من مواليد
مدينة �سيهات مبحافظة القطيف 1361هـ.توجه للنجف
الأ�شرف يف عام  1385هـ للدرا�سة احلوزوية حيث كان �أول
نزوله عند ال�سيد احلكيم .وتتلمذ الراحل على يد �أكرب علماء
النجف الأ�شرف وف�ضالء احلوزة العلمية منهم:ال�شيخ علي
املرهون وال�شيخ �إبراهيم بن حبيب الطريف وال�شيخ ح�سني
العمران وال�سيد عبداهلل العلي الأح�سائي وال�شيخ عبدالر�سول �آل جواد القطيفي.ويف
عام 1390هـ انتقل الراحل �إىل قم ،فكان �أول طالب علم قطيفي ينتقل من حوزة
النجف الأ�شرف �إىل حوزة قم،ف�أكمل درا�سته هناك لدى عدد من كبار العلماء والفقهاء
منهم ال�شيخ عبدالأمري �شم�س الدين وال�شيخ حممد �شفيع الباك�ستاين وال�سيد حممد
تقي التربيزي وال�شيخ ح�سني العمران وال�شيخ علي �آزاد �آملي.ويف عام  1403هـ عاد
الراحل �إىل القطيف ومل�سقط ر�أ�سه �سيهات وت�صدى لإمامة اجلماعة مب�سجد الإمام
احل�سني ملقيا البحوث العلمية وعامال بواجباته ال�شرعية ،حتى �شغل من�صب الق�ضاء
بعد �سنوات.له العديد من امل�ؤلفات منها تو�ضيح املنطق� ،أ�سئلة و�إجبات ،الدماء الثالثة.
تويف يوم االثنني 1435/4/3هـ املوافق2014/2/3م.

وفيات

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل املر ّبي الفا�ضل ال�شيخ
عبد اللطيف بن �سعد العقيل.
والعقيل من �أدباء املنطقة ال�شرقية ومر ّبيهاُ ،ولد
عام  1355يف قرية اجلفر بالأح�ساء ،وتلقّى تعليمه
باملدر�سة الأمريية بالهفوف ،ليلتحق ،بعدها ،ب�سلك
التعليم ممار�ساً .ويف عام 1383هـ ُر ِّق َي �إىل «مف ّت�ش».
ومار�س الكتابة منذ �شبابه يف يف ال�صحافة .وبعد تقاعده عام 1404هـ .تف ّرغ
عد مرجعاً
أهمها «مذكرات مفت�ش �إداري» الذي ُي ّ
للت�أليف ،و�أ�صدر � 7أعمالّ � ،
مهماً يف تاريخ التعليم يف املنطقة� .إ�ضافة �إىل كتابه «الأح�ساء يف عيون ال�شعراء»،
و«تاريخ بلدة اجلفر.
واخلط الذي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذوية ب�أح ّر التعازي �سائلني املوىل ع ّز وجل
�أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب .

ال�شيخ �سعيد املدلوح �إىل رحمة اهلل

واخلط الذي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذوية ب�أحز التعازي �سائلني املوىل ع ّز وجل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان �إنه �سميع جميب

احلاج علي عبد اهلل مال عي�سى الرم�ضان
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج علي عبد اهلل مال
عي�سى الرم�ضان �أبو ح�سني  .واخلط الذي �آملها النب�أ
تتقدم �إىل �أهله وذوية ب�أحز التعازي �سائلني املوىل ع ّز
وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح
من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب .

احلاج ح�سني بن علي عبد اهلل ل �سيف
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج ح�سني بن علي بن عبد
كل من عبد الرزاق وعبد املنعم وزكي
اهلل �آل �سيف والد ٍ
وعادل وعبد اخلالق وعلي وعبد العظيم وعبد املح�سن
كل من الوجيه املرحوم احلاج حممد تقي واملرحوم
و�أخو ٍ
احلاج ح�سن علي واملرحوم عبد اهلل واحلاج مريزا والدكتور
عبد اجلليل �آل �سيف.
واخلط الذي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أهله وذوية ب�أحز التعازي �سائلني املوىل ع ّز وجل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان �إنه �سميع جميب .
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منا�سبات

ن�ستقبل منا�سباتكم ال�سعيدة عرب الربيد الإلكرتوين alkhatmag@yahoo.com

احتفلت �أ�سرة املروحن بزواج ابنها ال�سيد ح�سني ال�سيد علوي املروحن على كرمية حممد ح�سن املاجد
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة املدن بزواج ابنها �أحمد مهدي �آل مدن
على كرمية �أحمد مهدي �آل �شعبان
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة الزاير بزواج ابنها خالد ح�سن عبد املجيد الزاير على
كرمية املرحوم �صالح خزام �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
ت�صوير ريكوردج
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احتفلت �أ�سرتا اخلباز واجل�شي بزواج ال�سيد علي ال�سيد حمزة اخلباز على كرمية
الأ�ستاذ علي عبداحل�سني اجل�شي �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

منا�سبات �سعيدة
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احتفلت �أ�سرة اخلنيزي بزواج ابنها مرت�ضى نادر اخلنيزي على كرمية عبدالعزيز ح�سن علي املرزوق
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة امل�صطفى بزواج ابنها حممد �سعيد امل�صطفى �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة ال�سنان بزواج علي عبد العزيز ال�سنان �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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احتفلت �أ�سرتا �أبوال�سعود والناجي بزواج ال�شاب حممد بن املرحوم ال�شيخ �سعد �أبوال�سعود
على كرمية الأ�ستاذ منري عبدالرزاق الناجي �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة اخلباز بزواج ابنها ال�سيد �أحمد ال�سيد علوي ال�سيد �أمان املاجد
على كرمية عبد اجلليل مبارك �أبو ال�سعود�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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الفن الت�شكيلي
الفنانة ديانا ع�صام لـ

الفن الت�شكيلي بالن�سبة يل هو احلياة

م�سريتي الفنية مل تبد�أ بعد ولن تنتهي
حوار � /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل

ينطلق مفهوم الفن لدى الفنانة ديانا ع�صام من قيم �إن�سانية تعزز تلك املفاهيم عرب ممار�سة الر�سم
مرتبطا بظروف الإن�سان وحالته .
لذلك جند �أن وظيفتها الأ�سا�سية وهي التمري�ض تركت ب�صمات عميقة على الكثري من لوحاتها ،دون
�أن تتعاطى مع هذا املفهوم بالو�ضوح وال�شفافية املبا�شرة  ,لكنها تعرب عن م�شاعرها الإن�سانية من خالل
الرمز تارة والتلميح ثانية والت�صريح �أخرى  .هنا حوار يك�شف عن �شخ�صية املبدعة ديانا ع�صام  :الفن ,
الإبداع ,املجتمع ترتبط ببيئة االن�سان.

 ماذا تقول الفنانة ديانا ؟،مما يت�ضمن حتديد �إ�ﻹ بداع الفني باعتباره عمال ثقافيا
توجد يف كل املجتمعات والدول الع�صرية هياكل تهتم يت�سم باجلدية وير�سل قيما جمالية �أ�صيلة تليق ب�إ�ﻷ ن�سان
بالفنون اجلميلة وهي هياكل ترتبط عموما بامل�سالة الثقافية من حيث هو كائن ينتج وجوده لذاته..
الفن غاية �أم و�سيلة بالن�سبة لك؟
الفن حني ي�أخذ باعتباره غاية يف حد ذاته يت�ضمن
جمموعة من القيم الفنية واجلمالية التي حتملها على
م�ستواه ,وتلك القيم �ست�ؤثر علينا عندما ندر�س ولكن
هذه النظرة تختلف من �شخ�ص �إىل لآخر .
م�سريتك الفنية ؟
�ﻵ
م�سريتي الفنية حتى ا ن مل تبد�أ ولن تنتهي كيف
تتمحور ذاتك الإبداعية يف اختيار املدر�سة الفنية.
الفن الت�شكيلي يعني يل احلياة ..ب�ألوانه اجلميلة,
�أمزجه ،وتخلق حراكا فيه �أمال و�أحالم ..وهو وليد
اللحظة ﻻ يتكرر.
ﻻ �أحب �أن �أتقيد مبدر�سة معينه �أو �أ�سلوبية ثابتة..
�أ�شتغل يف مر�سمي كما ي�شتغل �أي باحث يف خمتربه
العلمي ،دائما �أبحث عن الإبداع واالبتكار.
مبا يتميز الفن الت�شكيلي عن غريه من
الفنون الأخرى ؟
حتليل كلمة فن مبا�شرة �إىل الفنون اجلميلة
38

ربيع الثاين 1434هـ

العدد 37

(الر�سم،العزف،النحت،التمثيل....الخ) كما ت�ستعمل
الكلمة كمرادف للتقنية فالفن ينطوي على تقنيات �أو
ممار�سات عملية ولهذا ن�سمع عبارات منقبل ( اجلانب
الفني) .الفن يرتبط باجلمال،فالإن�سان يتميز عن غريه
من الكائنات بح�سه الفني وذوقه اجلمايل،كما �أن التاريخ
الإن�ساين هو تاريخ عن الذات والر�أي من خالل التحف
الفنية واجلمالية .الفن الت�شكيلي حماكاة نف�سية للواقع
واخليال مبختلف التقنيات من فر�شة و�ألوان.
ما �أهم الألوان التي تربز جمال اللوحة وما
�أحبها �إىل قلبك ؟
ت�ضيف الألوان الروح واخل�صائ�ص املميزة حلياتنا وكما
ميكنها �أن تكون باعثة للهواء واال�سرتخاء،ميكنها كذلك
�أن تكون باعثة للن�شاط واملرح .الألوان املحيطة بالإن�سان
ت�ؤثر ب�صورة مبا�شرة على نف�سيته و�سرعان ما يتحول هذا
الت�أثري �إىل ت�أثري ع�ضوي يجعل اجل�سم قابال �إىل ت�أثر ب�أي
لون .حيث لكل لون �آلية تف�سري وحتليل نف�سي.
كيف هي طاقة اللون الأحمر وماذا عن الأزرق
اللون الأحمر وجد الباحثون �أن اللون الأحمر له طاقه
وحيوية �إذ يتمتع الأ�شخا�ص الذين يف�ضلونه بالن�شاط
واحليوية وال�شجاعة واحل�سا�سية ال�شديدة والعاطفة
ويهتمون باجلانب احل�سي �أكرث من اهتمامهم باجلانب
املعنوي ..و�إن اللون الأزرق هو لون بارد ويتمتع الأ�شخا�ص
الذين يف�ضلونه ب�شخ�صية جادة ح�سا�سة عاطفية حيث هذا
اللون يعترب رمز املعاين املطلقة .فهو ي�شري �إيل حب احلياة
وامل�ساحات ال�شا�سعة وين�صح به كثري ملا له من ت�أثري رائع
للنف�س ..
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ماذا عن الألوان االيجابية وت�أثريها بالن�سبة
لك؟
هناك الكثري من الألوان التي لها ت�أثري �إيجابي على النف�س
وعلى العمل الفني ..بالن�سبة يل �أع�شق الألوان الدافئة
التي تختلط بها الألوان الباردة  ..فكل الألوان تعني يل
والدة لوحة جديدة .
م�شروعاتك ؟
هناك م�شاريع كثريه مل تب�صر النور بعد وم�شاركات دولية
وداخلية وخطة ملعر�ض �شخ�صي حتت الدرا�سة .
لكل فنان طقو�سه اخلا�صة يف التعاطي مع اللوحة
 .كيف هي طقو�س ديانا ع�صام ؟
لكل فنان طريقة لإجناز لوحة فنية وتقنيات خمتلفة من
الألوان واخلامات ,وهناك عدة طرق لالبتداء بر�سم لوحة
وتلوينها. .و�أخذ الفر�شات وقطعة من الفحم وابتد�أ بالر�سم
على م�ساحة اللوحة البي�ضاء..و�أر�سم كل ماهو من وحي
خيايل من اخلطوط والأ�شكال .ثم �أبد�أ بالتلوين منتقلة
بالري�شة ,من �شكل �إىل �شكل ومن لون �إىل لون .ومع مرور
الوقت ت�صبح اللوحة يف النهاية ..ووالدة لوحة جديدة
ت�صل يف طريق لت�صل للعامل الواقعي.
جوالتك الفنية ؟
قمت بجوالت فنية �أولها ايل اليمن ال�سعيد �/آب ,
ومن ثم برتكيا/كونيا _ ا�سطنبول.,
دولة الإمارات العربية املتحدة/دبي.,
م�صر _�شرم ال�شيخ. .
ماذا �أ�ضافت لك امل�شاركات ؟
اكت�سبت الكثري من العلم واملعرفة من خالل م�شاركاتي

 معر�ض ارمكو (حلق ب�أمان يف ربيع الألوان) 2010م.اللون الأزرق ين�صح به الكثري ملا له
معر�ض وقفة بني �ساحلني بنادي الفنون بالقطيف 2009م.
من ت�أثري رائع على النف�س
 مهرجان املجدوعي للهونداي ال�ساد�س بالدمام 2011م. حملة �سرطان الثدي 2011م.�أع�شق الألوان الدافئة التي تختلط
 �أ�سبوع املرور اخلليجي  2012بالدمام.بالألوان الباردة
 معر�ض مواهب �صحية مب�ست�شفى الوالدة والأطفالبالدمام 2013م.
�أعطي فني كل ما �أملك من الإح�سا�س
 املعر�ض اجلماعي  14بنادي الفنون القطيف 2014م.وال�شعور
املعار�ض اخلارجية.
 معر�ض ق�صائد ر�سم يف �سماء دبي ( �أجنحة عربية)�أعاتب �إعالمنا ال�سعودي لعدم
2009م.
 ملتقى الت�شكيلي ال�سعودي اليمني الثاين (2010اب).تقدميه الربامج الثقافية الفنية
 ملتقى العربي الرتكي ،كونيا  2012م.وزيارتي للمعار�ض � .أي�ضا من خالل ور�شات العمل - ..ملتقى الت�شكيلي مب�صر�/شرم ال�شيخ2013 .
والتعرف على فنانني من حول العامل وتبادل اخلربات  -ملتقى الت�شكيلي الرتكي�/أ�سطنبول 2013
مبختلف الأجنا�س.
 ع�ضوة مبجموعة مل�سة فن �سابقا..هل تواجهني �أي عائق يف ممار�سة الفن كونك  -ع�ضوة بنادي الفنون بالقطيف.
ممر�ضة؟
 ع�ضوة مبجموعة جف�ست للفنون الت�شكيلية. .ﻻ يوجد عائق �أعطي�أين اعطي فني كل ما �أملك من
الإح�سا�س وال�شعور  ..كما �أعتني باملري�ض �أعتني بلوحاتي كلمة �أخرية
وكيفية تو�صيل الإح�سا�س وال�شعور ب�أجمل �صورة مبختلف �أعاتب �إعالمنا ال�سعودي لعدم تقدميه الربامج الثقافية عن
املفاهيم والدرا�سات.
الفن الت�شكيلي ال�سعودي ب�شكل خا�ص ،فاجلميع بحاجه
م�شاركاتك ؟
�إىل مرحلة تثقيفية للأطفال على وجه اخل�صو�ص،فهم
املعار�ض املحلية:
ن�ساء ورجال امل�ستقبل فالبد من تن�شئتهم على حب هذا
 ا�ست�ضافة يف �صالة البنك العربي فرع ال�سيدات  2009الفن ,و�أغلب البلدان يف دول العامل ال تعرف �إال مبثقفيهابالقطيف..
وفنانينها وكتابها ..فالفن م�شوار ﻻ ينتهي.
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مقال

�أحالم املنايف
قراءة العنوان يف ديوان "رع�شة حتت الرماد" لل�شاعر /فريد النمر

مقال
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�أ�سلوب القراءة� ،سلك الطريقة العمودية؛ بدءاً بالعنوان
الرئي�سي ،وات�صاله بالعناوين الداخلية؛ �إذ لكل ق�صيدة
عنوان م�ستقل.
كما �أنه وجه نظره �إىل العمق؛ حيث ت�أتي الق�صائد
متناغمة يف بنائها وهدفها ،و�إن تنوع �شكلها التعبريي.
العنوان  /رع�شة حتت الرماد:
�سوف نفرت�ض الأ�سئلة اخلا�صة بالقراءة ،ثم �سنجيب عليها
تباعاً ،وهي �أ�سئلة نابعة من �صميم العمل ،ولي�ست �آتية
من خارجة ،فالبداية والنهاية يف الديوان ذاته.
لعل ال�س�ؤال الأول املطروح :هل العنوان فع ًال ٌ
دال على
حمتوى الديوان؟ وبخا�صة �إذا علمنا �أنه منتزع من ق�صيدة
من ق�صائده ،وهل يعني ذلك؛ �أن هذه الق�صيدة ،خل�صت
التجربة بكاملها ،وبقية الق�صائد جمرد تفريعات؟ هذا ما
�سنبحثه يف اجلزئية الأوىل.
يت�ألف العنوان من ثالث كلمات "رع�شة – حتت –
الرماد" ،ولنبد�أ بالقراءة ال�سطحية قبل الولوج �إىل العمق.
�أتت كلمة "رع�شة" بالتنكري الدال على العموم ،فهي
رع�شة �شيء ما ،قد يكون حركة النار نف�سها يف خفوتها
وهمودها ،وقد تكون البقايا من اجلمر حني يغطيها الرماد.
يت�ضح معنى "رع�شة" ب�إ�ضافتها �إىل جملة "حتت الرماد"؛
التي ت�صفها ،وت�صف احلركة احلادثة معها ،فك�أن ال�صورة
املر�سومة منذ البداية؛ �صورة �شيء يحرتق.
ال يخربنا العنوان ،ما ال�شيء الذي يحرتق؟ ولذا يلزمنا
االنتقال �إىل نقطة �أعمق يف البحث ،نقطة متثل انعطافة
يف فهم العنوان وقراءته ،نقطة تلتقي الإجابات يف جوفها.
فلنبحث �إذن يف الق�صيدة املو�سومة بالعنوان ذاته "رع�شة
حتت الرماد"(�ص )61-60لعلنا جند �إجابة لت�سا�ؤلنا.
بالفعل ،تقدم الق�صيدة �إجابة على الت�سا�ؤل املطروح،
وتفتح الباب �أمام القارئ؛ ليفهم العنوان ،يقول ال�شاعر:
"يتحدثون بكل جارحة تخيف
�أدركت �أن الرمل
حتت رماد ٍّ
ظل
مثق ًال بعواطف الإ�سمنت
�أدركت �أن امللح يف جويف �ضعيف
�أيقنت �أن مدائن البوح امل�سجى فوق �أر�صفة ال�س�ؤال
ال �شيء ميكن �أن ت�ضيف
وانف�ض كنه تو�سلي"
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م�سمى �آخر،
تنقلب "رع�شة" العنوان يف الق�صيدة �إىل
ً
هو "الرمل حتت رماد ٍّ
ظل" ،وتبد�أ مع هذه االنقالبة لعبة
الرتميز لت�ضييع املعنى على القارئ ،وك�أن ال�شاعر ميار�س
�إزاحة املعنى ،يزيح املعنى من كلمة ،ثم يعيد ل�صق املعنى
بكلمة �أخرى.
لعبة تبد�أ مع هاته الق�صيدة ،لكنها لن تنتهي ،بل �ستظل
متنقلة يف ثنايا الق�صائد ،ب�أ�سماء خمتلفة ،و�إن كان املعنى
واحداً :رع�شة = الرمل = امللح (يف نف�س املقطع).
يوا�صل املقطع ال�شعري �إف�صاحه عن املعنى ،ي�ضيف
أيقنت" ،التي �أو�صلت احلالة
ت�أكيداً خال�صاً عرب كلمة "� ُ
ال�شعورية �إىل نهايتها ،فاملتحدث هنا هو ال�شاعر ،والق�صيدة
تندرج �ضمن الذات ،وا�ستغراقِ الأنا ،فاليقني املوجود؛
يقني حقيقي ،تو�صل ال�شاعر �إليه يف لعبة املعنى ،ولكن..
مما تيقن ال�شاعر؟
تيقن ال�شاعر �أن البوح ال يفيد ،فالأ�سئلة �ستظل عالقة
يف الذهن ،وال توجد �أجوبة لها.
نقر�أ قول ال�شاعر جمدداً:
"�أيقنت �أن مدائن البوح امل�سجى فوق �أر�صفة ال�س�ؤال
ال �شيء ميكن �أن ت�ضيف"
ال�شاعر متيقن �أن البوح ال يجيب على �أي �أ�سئلة ،فال
جديد ي�أتي ،ذات الأ�سئلة تتكرر ،والإجابات مفقودة.
نطرح �س�ؤا ًال هنا :من الذي يقوم بطرح الأ�سئلة� ،أهو
ال�شاعر نف�سه� ،أم هنالك �شخ�صية �أخرى؟
الق�صيدة جتيبنا ،فالذي يطرح الأ�سئلة لي�س ال�شاعر� ،إمنا
ال�شاعر هو من تتوجه �إليه الأ�سئلة ،نقر�أ:
"يتحدثون بكل جارحة تخيف"
املتحدثون ال يكتفون بالكالم فقط ،بل ميار�سون نوعاً من
الرعب جتاه ال�شاعر ،الرعب الآتي مع الكلمات ،فال�شاعر
خائف ،واملتحدثون خميفون ،والنتيجة التي تنقلها
الق�صيدة� :إن البوح ال يفيد يف الإجابة على الأ�سئلة.
لنا �أن ن�س�أل :ما هي الأ�سئلة التي تخيف ال�شاعر؟ هذا
ما مل تو�ضحه الق�صيدة ،بل جاءت النهاية مباغتة ،وك�أنها
تقطع كل حديث قادم ،نقر�أ:
"وانف�ض كنه تو�سلي"
حيث تكتمل الق�صيدة بخامتتها ،فالبوح لي�س �إال الأماين  /املنايف؛ ثنائية تعي�ش يف �أجواء الديوان،
تو�سالت ال�شاعر ،ولهذا ال توجد �إجابة على الأ�سئلة وتعمل على ر�سم الطريق ،للقراءة ال�سليمة ،وبدون هاتني
احلائرة؛ التي �ستظل حائرة ،طاملا �أن الإجابات لي�ست القيمتني� ،سيفقد الديوان جما ًال كثرياً.
�سوى تو�سالت.
ميكننا �أن نوجز ما ذكرناه �آنفاً� :إن قراءة العنوان تعني
قراءة الق�صيدة ،وقراءة الق�صيدة هي مفتاح القراءة
للديوان ،وما بقية الق�صائد �سوى "بوح" يحاول الإجابة
على �أ�سئلة متناثرة ،تتخذ مظاهر متعددة ،ولكنها ت�شرتك
يف �شيء واحد؛ �سمة بارزة ،هي �سمة الذات.
تنوع ال�شكل ال�شعري� ،أم ق�صيدة واحدة:
يف الديوان �أكرث من �شكل �شعري م�ستخدم؛ ك�أن
الدعوة يف املقدمة �إىل التجريب ،انتقلت �إىل ق�صائد
ال�شاعر ،فبات يجرب الأ�شكال الإبداعية اجلديدة.
االنطالق يف التجريب ي�أتي من خا�صية الوزن ،الوزن
وحده قادر على نقل التجربة ،من بعدها التقليدي
(القدمي)� ،إىل بعدها التفعيلي (الواقعي).
مع متثل التجربة الإبداعية اجلديدة ،كان ال بد من انتقال
قيم الق�صيدة؛ من ال�سمة التقريرية اخلطابية البارزة� ،إىل
حالة من ال�شفافية البوحية؛ املوحية باحلدث ،والتي
ت�ستعني بخا�صية ال�صورة الفنية ،يف البناء الرتكيبي ،وهذه
هي العنا�صر ذاتها التي وردت يف املقدمة.
الق�صيدة العمودية تكررت ثالث ع�شرة مرة ،من جمموع
ت�سع وع�شرين ق�صيدة؛ هي العدد النهائي لق�صائد
الديوان ،بح�ساب �صغري ندرك �أن ال�شكل ال�شعري
اجلديد جاء يف �ستة ع�شر ن�صاً.
من ت�صفح عناوين الق�صائد الداخلية يف الديوان،
ن�ست�شف املنزع الرومان�سي احلامل يف التعامل مع �أحداث
احلياة ،وهو ما يتعمق وقت قراءتنا للق�صيدة ،ال فرق هنا
بني الق�صيدة العمودية وق�صيدة التفعيلة ،الرغبة يف البوح
طاغية ،ك�أن الديوان ق�صيدة كبرية ميكن ت�سميتها ق�صيدة
البوح� ،أو بوح الق�صيدة.
بوح امل�شاعر� ،أجدها الت�سمية املالئمة لو�صف الق�صائد،
جميعها ت�شرتك يف خا�صية البوح؛ البوح البعيد عن
التقريرية واخلطابية ،الذي ي�أتي هم�ساً يف الغالب.
يتو�سل البوح بثيمتني مركزيتني؛ الأوىل :حالة احللم
والأمنيات امل�صاحبة� ،أما الثانية :فحالة املنفى والغربة.

ح�سن ال�شيخ

(رجال القطيف)
الذين عا�صرتهم

لعل كتب الرتاجم وال�سري هنا باململكة العربية ال�سعودية عامة و يف �شرقها خا�صة  ,تبقى من �أهم ما يكتب يف ال�ش�أن
الثقايف,وحتظى باهتمام مثري وحذر  .فالنا�س هنا يعتنون مبا يكتب عنهم كثريا  ,وما يكتب �أي�ضا عن �أعالمهم و �أ�سرهم �إىل
درجة هي �شبيهة باجلنون  .بل �أن كتبات ال�سري  ,تت�صدر القول واحلديث عند كل حمفل �أدبي يف مدن املنطقة ال�شرقية .
فما ُيكتب ُ ،ينظر �إليه انه توثيق تاريخي  ,وم�صدر ر�سمي ينقله الأجداد �إىل �أحفادهم بحفاوة مبالغ فيها  .والويل ملن يحاول
بق�صد �أو حتى من غري ق�صد  ،النيل من مكانة ه�ؤالء الأعالم � ,أو االنتقا�ص منهم .
وال �أدل على هذا االحتفاء بكتب ال�سري والرتاجم � ,إال تناقلها بني النا�س  ,والإقبال عليها  ,وقراءتها ب�شغف ولهفه  .ومهما
تقادمت تلك الكتب  ,فلن يزيدها �إال وثاقة واهتماما  .ومنذ ( حتفة امل�ستفيد يف تاريخ الأح�ساء) للأن�صاري و ( �أنوار البدرين)
للبالدي وحتى ( �أعالم هجر) لل�شخ�ص والنا�س هنا يلهثون وراء من ي�سطر �سريهم و�أجمادهم  ،و�سري و�أجماد �أجدادهم
�أي�ضا .
و�أنا �شخ�صيا مغرم بكتب الرتاجم وال�سري  ،القدمية منها واملعا�صرة  .و�أراجع من �آن لآخر ما كتب عن رجاالت الأح�ساء
والقطيف ،بحكم ال�شغف واالهتمام بهذا الفن  .رغم �أن كتب الأعالم وال�سري اليوم قد �أخذت مفاهيما عدة  ،و�أ�ضحت
ت�شمل جميع النا�س ويف كل زمان ومكان  ،فهناك �أعالم يف الطب و�أعالم يف الهند�سة ويف الزراعة ويف ال�شعر والريا�ضة
واملو�سيقى ويف كل علم وفن  .بينما كان الأعالم –قدميا – هم طلبة العلوم ال�شرعية فقط .
و ( رجال عا�صرتهم ) كتاب جميل و�صغري لل�سيد علي باقر العوامي �أ�شبه بال�سرية الذاتية � ,أو انه قريب للمذكرات اليومية
�أكرث مما هو كتاب يف الرتجمة وال�سرية .بل �أن الكاتب كتبه ملجله ( الواحة ) يف حلقات متعددة � ,إال انه وبعد رحيله � ،صدر
من جديد ليثري الت�سا�ؤل مرة �أخرى  ,وبنف�س ما �أثارته مقالت الكتاب قبل ب�ضع �سنني �أبان ن�شرها يف جملة الواحة.
كتاب ( رجال عا�صرتهم ) هو يف الأ�صل مقالت �أدبية – كما ذكرنا  -بنكهة تاريخية � ,أو لنقل �سري لرجال من �أعالم
القطيف عا�صرهم ال�سيد علي باقر العوامي  .ولكنهم لي�سوا من امل�شايخ والأدباء  ،كما جرت عادة امل�ؤلفني لكتب الرتاجم
وال�سري  .تلك املقالت التي جمعت يف كتاب  ,قد القت ن�صيبها من االحتفاء و الأخذ والرد � ,أي�ضا حني ن�شرها امل�ؤلف
لأول مرة  .وال غرابة يف ذلك الن املرتجمني لهم من �أعالم و�أدباء و وجهاء القطيف يف زمانهم  ،من �أمثال علي بن ح�سن
�أبو ال�سعود  ,وح�سن ال�شيخ علي اخلنيزي  ,و�أحمد ح�سن ال�سنان  ,وال�شيخ حممد �صالح الربيكي  ,وال�شيخ املريزا ح�سني
الربيكي  ,وعبد اهلل بن علي من�صور �أخوان  ,وعبد اهلل ن�صر اهلل  ,و�صالح حممد امل�سلم  ,وال�شيخ علي �أبو عبد الكرمي اخلنيزي ,
و�سلمان ال�صفواين و غريهم ممن عا�صرهم �إال انه وكما قال ال�سيد علي باقر العوامي رحمه اهلل ( لن �أتعر�ض لفئة علماء الدين
�أو ال�شعراء الن ه�ؤالء قد تعر�ض لهم �آخرون وكتبوا عنهم و�سوف يقت�صر حديثي على رجال ال�سيا�سة �إن �صحت الت�سمية
�أي ال�شخ�صيات الذين مار�سوا ن�شاطا اجتماعيا وت�صدوا مل�شاكل البالد دون �أن يكون لهم طابع �آخر مييزهم ,وان كان بع�ضهم
لديه ميول �أو اجتاهات �أدبية ) �إذن رجال العوامي لي�سوا من رجال الأدب حتديدا وال من رجال الدين وان كان بع�ضهم من
امل�شايخ  ,ومن هنا ي�ستمد الكتاب �أهميته وخطورته لأنه تناول �شخ�صيات عامة  ,الوجهاء بكل ثقلهم االجتماعي والتاريخي
يف حميط مدينتهم .
والكتاب ملئ بالأفكار والر�ؤى واملعلومات  ،والذكريات اجلميلة عن القطيف ورجاالتها الكبار  .فهو ج�سر ي�صل املا�ضي
اجلميل باحلا�ضر امل�شرق  ،ترجم ممن ال يرتجم لهم عادة  ،ولكنهم �شاركوا يف �صنع ما�ضي القطيف يف زمانها اجلميل  .ولي�س
�أدل على ذلك �إال ت�أريخه لزيارة الأديبة امل�صرية الكبرية الدكتورة بنت ال�شاطي  .والتي لن يجدها القارئ �إال يف هذا الكتاب
القدمي اجلديد .
بقي �أن �أقول �أن الكتاب قد �أعده الأ�ستاذ عدنان العوامي و الأ�ستاذ حممد النمر بعد وفاة امل�ؤلف � ،أما الكاتب الأ�ستاذ
حممد ر�ضا ن�صر اهلل فقد �أ�شار يف مقدمته عن عالقته بابي كامل  ،و م�ؤكدا تلك القناعة ب�أهمية دوره وادوار رجال القطيف
االجتماعية .
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