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�أول
بسم اهلل الرمحن الرحيم

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

احلاج �أحمد الكويف..ال�شاعر الع�صامي
غوا�ص البحر وحا�صد درر الكالم
2-2
رمبا كانت نتيجة تلك الفرتة املبكرة التي عا�ش فيها
ال�شاعر احلاج �أحمد الكويف غوا�صا ي�صارع الربد
والعوا�صف والتيارات البحرية ،ويخرج ب�شئ من الل�ؤل�ؤ
�أو ال يخرج ب�شيء  .لقد قام بواجبه  ،والأمر بعد ذلك ،
�سيان عنده  :الر�ضا مبا يقول �أو االبتعاد عنه !
بني وطني �إن كنت �أخللت خلة
ف�سرتاً ف�إن هَّالل يهوى ذوي ال�سرت
�أت�صور �أن ال�شاعر الكويف كان ي�سعد بالن�ص اجلديد ،
وي�شعر معه بالر�ضا عما �أجنز  ،وهو �شعور يراوده �أغلب
الوقت  ،فهو ينتزع نف�سه من معمعة احلياة كي يطلق
خيول �شعره يف املراعي اخل�ضراء للخيال  .ها هو طائر
القمري يغرد  ،والقلب مبتهج بالغناء  ،وثمة ومي�ض مي�س
الروح وينتقل عرب الق�صيدة :
غرد القمري بالب�شرى و�صاح
فرحاً يعلن فوق ال�شجر
�أوم�ض الربق احلجازي والح
م�شرقاً يحمل طيب اخلرب
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هو ال�شعر ي�أخذ �سمته من اخلليج  ،يحتاج �سماعه لعقول مل�سة رومان�سية تظلل �أبياته  ،هنا وهناك :
يقظة وقلوب خا�شعة  ،وها هي الأ�شعة تلمع لتنري دروبا
كانت معتمة وهكذا يكون دور ال�شعر كما يراه ال�شاعر فلذا ف�صل الربيع ابتهجا
ذو الإح�سا�س املرهف ،والذي يربط بني فرحه و�إيقاع واكت�سى الرو�ض به ن�سجاً بهيج
ون�سيم الب�شر للدوح لقاح
الق�صيد:
هزها وافرت ثغر الزهر
وقدود البان كالغيد املالح
قم نهني فيه �أرباب احلجى
مائ�سات يف لبا�س �أخ�ضر
فلقد عم انت�شاراً يف اخلليج
وورود يف متاثيل النثار
ب�شعاع من حديث �أبلج
وزهور عاطرت بالبهار
يتلألأ ب�سما برق احلجيج
لب�ستها مذ منت �أغ�صانها
ي�شعر ال�شاعر الكويف بالر�ضا  ،فيتجه نحو الطبيعة قد غدا خمتلف �ألوانها
لي�ستزيد منها اخل�صوبة واالخ�ضرار  ،وي�صبح الربيع هو وتثنت بقطوف اجللنار
ف�صل العطاء فالزهور تتفتح والعبري ينت�شر وتبتهج الدنيا �إذ جتلى بينها �سلطانها
وهو فرد منها.
هل نقول �أن ال�شاعر �أحمد الكويف كان �شاعرا ا�شراقيا ،هي روح �شفافة  ،ت�شعر بالبهجة ملالم�سة روح الطبيعة
مييل من حيث ال يدري ملدر�سة املهجر التي تغتبط احلية  ،امل�شرقة  ،املرنة  ،املفعمة برونق البهاء  ،يربطها ربطا
بالطبيعة وترى فيها خروجا من �أزمة الروح وقيد اجل�سد .بتجاربه الأوىل القا�سية فيدرك �أن اهلل قد منحه قلبا نقيا
رمبا كان هذا �صحيحا  ،بدون ق�صدية �أو تعمد ؛ فال�شاعر وروحا �صافية ترى كل ما يف الوجود جميال ح�سب قول
كما �أ�شرنا هو ابن املدر�سة التلقائية  ،والن�سق الواقعي مع ال�شاعر املهجري املعروف �إيليا �أبو ما�ضي  " :كن جميال

 ..ترى الوجود جميال" وهي نزعة ا�ست�شرافية تتفاءل
باحلياة وتنظر �إليها نظرة املحب العطوف.
ات�سم �شعر �أحمد الكويف بجمال العبارة وو�ضوح الألفاظ
وبعده عن الأ�ساليب املعقدة  ،كما �أن �شعره من الب�ساطة
مبكان بحيث تلم�س فيه دبيب احلياة دومنا رغبة يف ال�صنعة
�أو التداخل اللغوي  ،هو يدعو لل�صفاء  ،ويحقق هذا
عمليا يف �سريته ويف ق�صائده  ،فك�أمنا �شعره جت�سيد حي ح�سن اخللق و�صون ال�شرف ونقاء ال�سريرة كلها �صفات
ل�سلوكه الب�شري :
نف�سية للمر�أة  ،لكنه كرجل خرب احلياة ي�ستزيدها ب�أمور
ملمو�سة ؛ فهو يف ذلك ا�ستفاد من الرتاث العربي الذي
�أيامنا بالتهاين عاد ما�ضيها
التفت �إىل هذا النوع من " الربجماتية " من ر�سم
وحق �أن نتهادى كا�س �صافيها
ال�صورة واقعيا وبعيدا عن اخليال املح�ض � .إنها امر�أة من
يف �أر ُبع ذات �أفنان خمائلها
دم وحلم � ،إذن:
ماء الب�شا�شة يجري يف �سواقيها
وفتية من �أهاليها عباقرة
خو َد ودود ولود عرفها عبق
نوابغ بهم تزهو نواديها
كجنة كل �شيء ي�شتهى فيها
كل ي�ساجل فيها تربة �أدبا
ك�أنها رو�ضة ت�شدو قماريها
نعم  ،يف اجلنة نعي�ش حياة �أخرى نتيجة �أفعالنا يف الدنيا
 ،فهو يف تلك الأبيات يحث على الف�ضيلة من منطلق
نلمح اعتزازه ب�أمرين  :ب�شداة الق�صائد  ،وببني وطنه  ،وهو واقعي دون �أن ي�سقط البعد الأخالقي من احل�سبان :
قبل هذا وبعده ميتلك من و�ضوح العبارة ون�صاعة البيان
ما يبثه يف لغته غري �أنه ككل ال�شعراء الكال�سيكيني يرون ون�سل �آدم مو�صول بن�سلهما
�أن هناك " بنات �أفكار " تلقي لل�شعراء مبفاتيح الإلهام  ،تبارك هَّالل باريه وباريها
لي�س عليهم �سوى التقاطها وال�شدو برقة وعذوبة  ،حلو
الكالم :
يتحدث ال�شاعر هنا ل�شخ�ص بعينه  ،فينطلق من العام
�إىل اخلا�ص حيث ي�سدي له الن�صائح املجربة  ،ويدعوه
ي�ستح�ضرون بنات الفكر عاطرة
لت�أمل حكمة احلياة  ،فاهلل قد �شرع لنا احلياة لنكمل ديننا
�أريجها �ضاع يذكي من قوافيها
ولنعمر الأر�ض من خالل ذرية �صاحلة  ،تكمل م�سريتنا
حتكي اخلرائد لطفاً يف حما�سنها
وتلك هي �سنة احلياة  ،وهنا مقطع من ق�صيدة قالها يف
من �أبحر النطق ت�ستجلى لآليها
زواج املرحوم ال�شاعر وجدي املحرو�س:
املعطاء :
�سعادة املرء يف دنياه �آن�سة
يف احل�سن واخللق حتكيه ويحكيها
غاب عنها َوقَت ُه كل �شائب ٍة
�أن َ
تُزري و�أوب ُت ُه �أق�صى �أمانيها

يعود ال�شاعر جمددا ليذكر " اللآيلء " فهي مفردة
لي�ست من بطون الكتب لكنها ترتد �إىل �أيام الغو�ص
وم�صارعة املوج والرياح وتقلب البحر ،فيما ي�شيد بالقيم
النبيلة التي عا�ش يدعو �إليها ويتبناها يف حياته ويف
�سلوكه ال�شخ�صي .
�إن احلياة بني الب�شر حتتاج �إىل فطنة وكيا�سة  ،كما تنه�ض
على دعائم من احلنان والبذل والإخال�ص والتفاهم
وقبل كل ذلك ترتبط بخيط رفيع من املودة التي بثها
اهلل يف الآيات القر�آنية الكرمية  .وهذه النزعة نتاج تربية
دينية خالطها �شيء من حكمة التعامل مع احلياة عرب
خربات مرتاكمة� .إنه ينت�صر لدور املر�أة ويرى �أنها ال�سكن
والرحمة  ،فقد اخت�صها اهلل �سبحانه وتعاىل بهذا الفي�ض

(وجدي) فكن �شاكراً هَّلل نعمته
على الدوام ف�إن ال�شكر يبقيها
ويف اخلتام حتيات معطرة
خلامت املر�سلني الطهر نهديها

يا ندميي قم �إىل رو�ض الهنا
فيه ت�ستن�شق طيب الأرج
نتعاطى قهوة حلت لنا
ما على �شاربها من حرج
�سائغ م�شربها عند املال
هي حمبوبة �أهل الفطن
يقارن ال�شاعر بني " القهوة " وبني " اخلمر "  ،وحني
تدقق يف ال�صور جند �أن الروح املرحة التي ميزت جل�سات
ال�شاعر الكويف قد انتقلت برفق �إىل ف�ضاء الق�صيدة  .رغم
�أنه " ي�ضللنا " عمدا بذكر الك�ؤو�س  ،وك�أنها تقت�صر على
" اخلمر" لكنها لعبة فنية مق�صودة ي�ستعر�ض فيها ال�شاعر
�إمكانياته يف اللعب على م�شاعر ال�سامعني ،وهو ي�ضمنهم
فهم �أحبائه ويعرفونه متام املعرفة :
نحت�سي ما ّلذ منها يف الك�ؤو�س
قهوة لي�ست ببنت العنب
�أين من منفعة النب الطال
هذه تروي وذي تنع�شني
قهوة النب تزيل اخلبال
والطال ت�سلب لب الفطن
هي رج�س ال ترمها �أبداً
وهي �إثم يتحا�شاها الكرام
انتقال ال�شاعر من مقام �إىل مقام " تخمي�س " جتعل
الن�ص بهيجا  ،حمت�شدا بالرقة واجلمال  ،فهناك معادلة
�شعرية يك�شف عنها باللغة ويف ذات الوقت هو ي�ستعر�ض
قدراته على املقارنة بني �ضدين .
حاملا ينتهي ال�شاعر املخ�ضرم من ذلك يقبل على تهنئة
العري�س  ،والعرو�س  ،بعد �أن جذب الأ�سماع لنكاته
الرائعة احللوة:
وهكذا ينتقل يف الق�صيدة من مو�ضع لآخر ،حيث انتهى
من و�ضع املقارنة �إىل تهنئة العري�سني و�أهلهما فقال:
بارك هَّالل لكم هذا الزواج
دام باليمن لكم والربكات
وحياة يف �سرور وابتهاج
بقران طيب زكي اجلهات
وكال الزوجني م�سرور املزاج
منهما الأبناء ت�أتي والبنات

يقدم ال�شاعر الكويف دائما على �إ�سداء الن�صح لأجيال
ال�شباب  ،وال يجد غ�ضا�ضة يف �أن ميهد لذلك عرب خيال
جمنح  ،لريبط خرباته احلياتية ب�شيء من الفكاهة احلالل
 ،كما يفعل حني يتناول " القهوة " في�صفها و�صفا بديعا
فيه �شيء من الطرافة يف ق�صيدة قالها يف منا�سبة زواج
ريا�ض اجل�شي ابن �صديقه ال�شاعر حممد �سعيد اجل�شي ،
وفيها من اللطف ال�شيء الكثري :
�أمل تر كيف وظف ال�شاعر كلمة " املزاج " هنا  ،ليعرب عن
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�أجواء البهجة التي تظلل �شخ�صيته فيح�شد يف الق�صيدة
الأ�شياء والعنا�صر التي ال تلتقي يف العادة  ،وهو هنا يلج�أ
للبعد ال�شعبي والتلقائي يف خرباته العنا�صر  ،و�سرعان ما
يذكر العري�س بحلو خ�صاله  ،بود وهدوء لينقل طقو�س
الفرحة التي ت�شمل احلا�ضرين :

يف اخلد الورد ويف فيها
�شهد يروي الكبد احلرى
ف�شممت الورد وذقت ال�شهد
برت�شيفي ذاك الثغرا

 ،ومهد طفولته الربيئة ؟
�أما �أنها كانت لر�أ�سي م�سقطاً
و�أول ترب م�س ج�سمي ترابها
وال يف وجوه الرب �أبار مور ٍد
غرار �إىل الوراد يحلو �شرابها
رمبا كان احلاج احمد الكويف � ،صاحب املوهبة الفطرية
البديعة  ،واحد ممن �سجلوا ا�سماءهم ب�أحرف من نور يف
ديوان ال�شعر الكال�سيكي يف القطيف ،وي�ضاف �إىل ذلك
قدرته على نظم ال�شعر بعفوية دون �أن يثقل كتاباته ب�شيء
من اجتهادات ال�سابقني .
يقول عنه ال�شيخ علي من�صور املرهون يف كتابه (�شعراء
القطيف املعا�صرين ):
" هو الأديب الأملعي� ،أحد نوابغ القطيف يف القرن الرابع
ع�شر ،بدون �أن تكون لديه م�ؤهالت قد تكون �سبباً لهذا
النبوغ والعبقرية ،ولكن الف�ضل بيد هَّالل ي�ؤتيه من ي�شاء
هَّ
والل ذو الف�ضل العظيم .وبهذه املوهبة �أ�صبح يف عداد
ال�شعراء املرموقني مع العلم �أنه يف الوقت نف�سه يف عداد
الرجال الأميني الذين ال يقر�ؤون وال يكتبون �إال يف �شيء
ي�سري ال يعتد به وقد يت�أخر من ات�صف بكاملها عن مثل
هذا النبوغ".
�إنه اعرتاف را�سخ بقيمة ما كتب الكويف الذي متيز مبوهبته
الأ�صيلة وبع�صاميته وبتغلبه على ظروفه ال�صعبة حتى �صار
علما يف جماله.
حتية لهذا ال�شاعر الب�سيط الذي فاق على كثري من
املتعلمني بخفة روحه و�شاعريته الطيعة وقدرته على تناول
كل موا�ضيع احلياة مبقدرة ومتكن قد ال يحوزها من تخرجوا
من جامعات �أو ممن تعلموا يف �أكادمييات متخ�ص�صة.

تعلق ال�شاعر ببيئته  ،وتفنن يف و�صفها الو�صف اجلميل ،
يا ريا�ض احل�سن يا حلو اخل�صال
وتناولها �شعريا يف �أكرث من ق�صيدة  ،وعالج عامل البحار
والغو�ص  ،وتناول ق�ضايا املهم�شني يف الأر�ض  ،و�سرنى
جاء يهديك الهنا كل �شريف
ق�سما من ق�صائده يعالج فيه موطن الأجداد والآباء  ،فهو
فهنياً لك هذا االت�صال
حني يذكرهم  ،يعلي من قيمة نف�سه  ،كما �أنه ي�سدد دينا
بح�صان ذات دين ال حتيف
قد �أباحت لك ممنوع الو�صال
يعرتف به  ،خ�صو�صا �إذا ما كان الأمر يتعلق مب�سقط ر�أ�سه "
القلعة " الذي �أتى عليها الدهر بظلمه وبعد �أن وجدها على
رغبة يف �سنن الدين احلنيف
غري احلال الذي عرفها به .هو احلنني لذكريات الطفولة:
فاحمد هَّالل على ما خوال
غدت رو�ضة معطارة ذات بهجة
م�ستقيماً �شاكراً ذا املنن
ف�صوح منها زهرها ومالبها
دائما ما يذكر ال�شاعر اهلل �سبحانه وتعاىل يف ق�صائده  ،تخلت عن ال�سكان و�أغرب وجهها
وهي نزعة �إ�سالمية وا�ضحة  ،تو�ضع يف مكانها املنا�سب وال وعادت يباباً واكفهرت رحابها
ت�شعر معها باال�صطناع �أو التزيد ؛ ف�شخ�صية ال�شاعر ت�شمل
الق�صيدة بقدر كبري من اخل�صو�صية ،ورمبا هذا هو العن�صر ورغم تغري املكان فهو ما زال حري�صا على �أن يزوره  ،و�أن
املهيمن على مدى ت�أثري الن�ص يف املتلقني.
يبحث فيه عن الأ�شياء الغالية التي فقدها :
كتب احلاج �أحمد الكويف يف خمتلف الأغرا�ض ال�شعرية فبالأم�س كانت بالأفا�ضل تزدهي
 ،وكان له ن�صيب وافر يف الغزل  ،و�شعره يت�سم يف هذا �سمواً على البلدان طالت قبابها
اجلانب بال�صفاء اللغوي  ،وبانحيازه للمدر�سة الكال�سيكية لها يف قرارات النفو�س مكانة
 ،وبقدرته على املزج بني م�شاعره وبني مظاهر الطبيعة التي ي�شار �إليها والعيون تهابها
وكانت ب�أهل العلم تزهو ربوعها
يخلع عليها �شيئا من �أحا�سي�سه الرقيقة.
فها هو يعالج هذه امل�س�ألة عرب ق�صائد لها قوام متما�سك و�أهل النهى �أبنا�ؤها ولبابها
وح�س جمايل باذخ  ،ونالحظ هنا تلك اللمحة املبتهجة
بجمال املر�أة وهي خلف نقاب �صوره باحل�سن :
�إنه الزمن الذي يغدر بالب�شر واحلجر
 ،يتوىل طم�س املعامل التي �سكنت
قف جندد عهدنا
وجدانه  ،فال مفر من �أن يحتفظ يف
فدنت متذللة �شغفاً
قلبه بال�صورة القدمية:
� �س �ع � ُد �إن ج ��زت ل���س�ل�م��ى م��رب�ع��ا ق� � ��ف جن� � � � �دّد ع � �ه� ��دن� ��ا ب��امل �ع �ه��د
مت�ضرعة تبدي العذرا
ط� �ل ��ل ف� �ي ��ه ال � �� � �س� ��رور اج �ت �م �ع��ا رو� � � �ض� � ��ة خم � �� � �ض � � ّرة مل ت �ه �م��د
مل ت � ْ
�زل خم���ض� ّرة ت�ل��ك ال��ري��ا���ض �أب� � ��داً ت���س�ق��ى م ��ن ال �غ �ي��ث امل��ري��ع
رفعت �أطراف نقاب احل�سن
م�ضت مئتا عام و�ألف لكونها
ً
�أورق ال�نرج ����س �أوراق� � � �ا م��را���ض ت�ب�ه��ر ال �ن��اظ��ر ب��ال���ص�ن��ع ال�ب��دي��ع
فبان حمياها بدراً
بالداً تعالت �أن يطار عقابها
فاق�ض يا�سعد بها ما �أن��ت قا�ض وان� ��� �ش ��ق ال � � ��روح ب� � ��أ ّي � ��ام ال��رب �ي��ع
جرحت �أح�شائي حني رنت
هي القلعة ال�شماء عا�صمة القرى
واج� �ت ��ن ال � � � ��ورد �إذا م� ��ا �أي �ن �ع��ا من خدود اخلود ال الغ�صن الندي
فك�أن مبقلتها �سحرا
�إذا نائبات الدهر ك�شر نابها
ً
ً
واب � � � � ِغ ل �ل �ن �� �ش��وة ِك � ��أ� � �س � �ا م�ت�رع �ا م ��ن ي ��د ال �غ �ي��د ال �ب �ه��ي ِّالأم � � ��ر ِد
يبد�أ يف �سرد التف�صيالت بح�س فني رقيق مما يعطي فكرة يك�شر الدهر عن �أنيابه  ،وتبقى ه � ��ذه �أوق� � � � ��ات ل � � � � ّذات ال �ن �ف��و���س وت� ��� �ص ��اف� �ي� �ه ��ا ب� � �ن � ��ادي ال � �ط ��رب
عن جر�أة ال�شاعر يف التناول  ،بدون ا�ضطراب �أو �إحجام القلعة مالذا وملج�أ قبل �أن ي�أتي م �ط��رب راق مل��ا ي�ن�ف��ي ال�ن�ح��و���س ن� �غ� �م ��ة ال� � �ع � ��ود وب � �ن� ��ت ال� �ع� �ن ��ب ِ
�أو تفريط  ،فهو يعرف �أن " بنات �أفكاره " هي التي متده عليها الزمان بظلمه ،ويبقى حامال ق ��د جت �ل ��تً ت �ت �ه��ادى ب��ال �ك ��ؤو���س ب � �ي � �ن � �ن� ��ا م � �� � �ش � ��رق � ��ة ب� ��احل � �ب� ��بِ
ذكرياته التي حتيط به �إحاطة ال�سوار ل ��و ت � ��رى ف �ي��ه اخل � �ب ��اب ال �ت �م �ع��ا خ �ل �ت �ه��ا ال � �ي ��اق ��وت حت� ��ت ال �ب��ر ِد
باملادة اخلام لل�شعر  ،فال ترثيب عليه :
باملع�صم  ،فمن ين�سى حمل ميالده ق � �ه� ��وة حت� �ك ��ي ال �ع �ق �ي ��ق امل ��اي �ع ��ا ق ��د �أدي � � ��رت ب� �ك� ��ؤو� ��س ال�ع���س�ج��دِ
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�أمري ال�شرقية ي�ستقبل رئي�س و�أع�ضاء نادي ال�سالم بالعوامية
ا�ستقبل �أمري املنطقة ال�شرقية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز بح�ضور نائبه
�صاحب ال�سمو االمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد
مبكتبه بالإمارة رئي�س نادي ال�سالم بالعوامية فا�ضل النمر
و�أع�ضاء والعبي النادي مبنا�سبة حتقيق النادي بطولة
اخلليج العربي للدراجات و�صعود كرة ال�سلة وكرة الطاولة
والتن�س الأر�ضي للدوري املمتاز.
وهن�أ امري ال�شرقية ونائبه ادراة نادي ال�سالم بتحقيق
هذه البطولة والإجناز الذي ي�سجل با�سم اململكة وقال:
”الأمل يت�ضاعف فيكم يف املناف�سات القادمة �إن �شاء
اهلل“.
و�أ�ضاف :نحن فخورون باجنازاتكم وباجناز ال�شباب الذي
هو اجناز للوطن الذي �أعطى الكثري والكثري لأبنائه ويتطلع
منهم امل�ساهمة يف تنميته وتطوره.
و�ألقى رئي�س النادي فا�ضل النمر كلمة قال فيها :نحن
اليوم �سعداء مبقابلة �أمري املنطقة ونائبه ونقدم هذا املنجز
الوطني هدية لقيادة الوطن ولكم ف�شباب هذا البلد
ي�سعون دائما �إىل رفع ا�سم الوطن يف املحافل الدولية
و�إظهار ال�صورة احل�ضارية لهذا املجتمع املحب ملليكه

ووطنه.
كما قدم �شكره با�سمه ونيابة �أهايل العوامية للملك
عبداهلل بن عبدالعزيز بتخ�صي�ص مقر منوذجي لنادي
مب�ساحة � 43ألف مرت  2غرب العوامية ،واعتماد بناء
املقر النموذجي للنادي مببلغ  60مليون ريال يف امليزانية
احلالية.
كما حتدث عن اجنازات نادي ال�سالم الريا�ضية والتي
متثلت يف لعب فريقي ال�شباب والأول لكرة ال�سلة بدرجة
املمتاز ،و�صعود فريق النا�شئني لنف�س اللعبة م�ؤخ ًرا
للممتاز ،وكذلك �صعود الفريق الأول لكرة الطاولة

متابعات

لدوري املمتاز مرة �أخرى ،بالإ�ضافة لإجنازات العبي
الدراجات على امل�ستوى العربي واخلليجي والدويل
با�سم النادي واململكة ،و�إجنازات النادي على امل�ستوى
الثقايف واالجتماعي بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمارى .الع�شب
ال�صناعي والذي مت �إجنازه ،واعتماد رعاية ال�شباب لإن�شاء
املن�ش�أة الريا�ضية النموذجية اخلا�صة بالنادي.
و�أعرب فا�ضل النمر رئي�س النادي عن �شكره ل�سموه
الكرمي على دعمه املتوا�صل للريا�ضة والريا�ضيني باملنطقة
مما كان له كبري الأثر حتقيق �أندية املنطقة لهذه الإجنازات
املتالحقة.

تكرمي الطالب املتفوقني مبدار�س العوامية
اجلنبي �شكر فيها اجلهات امل�شاركة باحلفل والداعمني والأ�ساتذة وجميع احل�ضور.ثم مت
كرمت العوامية طالبها املتفوقني يف حفل بهيج ب�صالة امللك عبداهلل الوطنية.
و�شارك يف احلفل نادي ال�سالم ومثله رئي�س جمل�س �إدارته الأ�ستاذ فا�ضل النمر ,كما تكرمي الداعمني واملعلمني وعمل زفة للطالب اخلريجني واملتفوقني قامت بها فرقة دانة
�شاركت جمعية العوامية اخلريية ,ونظم و�أ�شرف على احلفل مدر�سة البخاري االبتدائية �سيهات بفقرة تفاعل معها املدعوين.
والتي احتفلت بتخرج طالبها لل�صف ال�ساد�س االبتدائي يف فقرة خا�صه بهم .وح�ضر
االحتفال العديد من الوجهاء وال�شخ�صيات العامة بالعوامية خا�صة والقطيف عامة.
وبد�أ احلفل ب�آيات من القر�آن الكرمي� ,أعقبها كلمة لرئي�س جمل�س �إدارة نادينا ال�سالم
الأ�ستاذ فا�ضل النمر.ثم عر�ض فيديو (داتا �شو) �سرد �أن�شطة مدر�سة البخاري االبتدائية
بالعوامية� ,أعقبها م�شهد متثيلي من �صغار املدر�سة نال �إعجاب احل�ضور بعنوان (بر
الوالدين) .ثم �ألقت �إحدى �أمهات الطلبة املكرمني كلمة �أعربت فيها عن �شكرها
جلميع من �ساهم ب�إدخال البهجة لطلبة العوامية ,وقام بعدها مهند اجلنبي ب�إلقاء �أن�شودة
ح�ضرت خ�صي�صا لالحتفال ,تالها كلمة ملدير مدر�سة البخاري الأ�ستاذ حممد �صالح
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متابعات

ال�صفيان ل�سيدات الأخالق :امل�سابقة وجهة ح�ضارية فر�ضت نف�سها
كتب /خالد ال�سنان
التقى �سعادة حمافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان ب�أع�ضاء م�سابقة �سيدة
الأخالق مبقر مكتبه باملحافظة.وا�ستهل اللقاء برتحيب املحافظ للأع�ضاء م�شيداً
بامل�سابقة خالل االن�سخ ال�ست املا�ضية وبجهود القائمني عليها والذي ي�ضم فئة
نخبوية عرب م�شروع طامح  ،ومهنئاً احل�ضور مبا حظيت بها به م�ؤخرا يف حفظ
احلقوق الفكرية املعتمدة من قبل وزارة االعالم .
وحتدثت اال�ستاذة خ�ضراء رئي�سة امل�سابقة معرب ًة عن �سعادتها ومثمن ًة هذا اللقاء
واجلهود احلثيثة التي يبذلها حمافظ القطيف والدور الفاعل للم�شاريع التنموية
وكذلك الدور املبارك المارة املنطقة ال�شرقية يف دعم امل�سابقة ممث ًال يف ال�شراكة
احلقيقة والدعم احلكومي عرب زرع الثقة وتعزيز قيم الأخالق ومفهوم بر الوالدين
ومتكني الفتاة ال�سعودية  .فيما حتدثت رئي�سة اللجنة االعالمية الأ�ستاذة حليمة
دروي�ش عن الدور الإعالمي والذي و�صل �صداه اىل خارج اململكة .و�أ�شارت النائبة فوزية املبارك ان امل�سابقة حتمل مبادئ وقيم �سامية  ،م�شرية �إىل �أن املت�سابقات يحظني بربنامج
تدريبي من قبل متخ�ص�صني  ،وي�ستهدف نحو  380فتاة  ،ويخرج بخال�صة تعك�س الوجه احل�ضاري ل�سيدة الأخالق  .من جهته �أعرب ال�صفيان عن ا�ستعداده التام لدعم امل�سابقة
وتذليل ما تواجه من معوقات لتوا�صل م�سريتها يف خدمة �أبناء وبنات املجتمع  .منوهاً ب�أن امل�سابقة حتمل ر�سالة �سماوية جتلت يف �سيد اخللق حممد (�ص) وقوله تعاىل " و�إنك
لعلى خلق عظيم " يف الوقت الذي فر�ضت نف�سها  ،وذلك عرب ح�ضور �شخ�صيات ر�سمية من دول اجلوار  ،ودعا �أخريا يف حديثه اىل تعميم هذه امل�سابقة االجتماعية اىل
افق او�سع وا�شمل لتنال دور دويل يف ن�سختها ال�سابعة  .ح�ضر اللقاء رئي�س جمل�س االدارة خ�ضراء ال مبارك  ،رئي�س جلنة االعالم حليمة دروي�ش  ،نائب رئي�س جلنة العالقات
فوزية املبارك و رئي�سة جلنة �ش�ؤون املتا�سبقات �أماين العوامي  .ومن اللجنة اال�ست�شارية ها�شم ال�شرفاء  ،عبدالعظيم ال�صادق  ،ومن اللجنة االعالمية يا�سر ال�صالح و خالد ال�سنان .

املحافظ ّ
يد�شن مركز رعاية املوهوبني
كتب /خالد من�صور ال�سنان
د�شن �سعادة حمافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان مركز رعاية املوهبني
مبجمع مدار�س اخلط الأهليه بالقطيف.
وقام �سعادته بجولة اطلع فيها ما ت�ضمنه املركز من القاعات التدريبية  ،اجنحة
للمبتكرات العلمية  ،قاعة للبحث العلمي ،م�سرح � ،صالة متعددة الأغرا�ض و
قاعة العاب الذكاء.
و�ألقى �صاحب املبادرة مديرمدار�س اخلط الأهلية احمد النا�صر كلمة ّ ،ثمن فيها
تد�شني املحافظ للمركز ورحب بال�شراكة املجتمعية مت�أم ًال يف ذلك �أن ت�ساهم يف
تطور النه�ضة التعليمية باململكة
وحتدث مدير مكتب تربية القطيف عبدالكرمي العليط مرحبا باملحافظ  ،ومنوها �أن
ّ
تد�شني املركز يهدف �إىل اكت�شاف ورعاية املوهوبني والإعتناء بهم
وحتدث �سعادة املحافظ خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان م�شيدا بالدور الفاعل املتمثل يف
ال�شراكة املجتمعية واحت�ضان اخلط ملركز املوهوبني وما احتواه من قاعات متعددة ت�ساعد
على �صقل قدرات �أبنائنا الطالب وبدورها تخريج جيل واعد ويكون ذلك ثمرة نفخر
بها لالرتقاء الوطن.
ح�ضر التد�شني عدد من القيادات الرتبوية من م�شرفني ومدراء مدار�س ورجال اعمال
وامل�شايخ .اجلذير بالذكر �أن وحدة املوهوبني مكونة من �ستة الأع�ضاء ذات الكفاءة
املتميزة يف �صقل املواهب وهم  :الأ�ستاذة ح�سني املهنا  ،غ�سان ال�شيوخ  ،حممد البحر
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 ،مرت�ضى الزاير  ،زكي احل�سني وعلي قا�سم .
وكانت �أبرز �إجنازاته:
 الربنامج العلمي املو�سمي الذي �ضم  110طالب موهوبني من املحافظة. الربنامج االجتماعي مع من�سقي املوهوبني بالقطاع وبلغ عددهم .75 ن�شر ثقافة املوهوبة واالبداع ،و�شملت  85مدر�سة بالقطاع الربنامج العلمي امل�سائي و�ضم  65طالبا. -البحث العلمي ( الأوملبياد) و�ضم  45طالبا باحث متثل ح�صيلة الأوملبياد الوطني.

متابعات

متابعات

مدار�س القطيف الأهلية تقيم حفلها ال�سنوي

ثم جاءت الفقرة ال�شعرية التي قدمها الطالب علي

متابعات

اختتمت مدار�س القطيف الأهلية (املرحلة الثانوية)
حفلها ال�سنوي باالحتفاء بطالبها اخلرجني لهذا
1434هـ1435/هـ بح�ضور �أولياء �أمور الطالب
واملعلمني وزمالء اخلرجني حيث �أفتتح احلفل ب�آيات
عطرة من القر�آن الكرمي تالها الطالب ال�سيد حممد
ح�سني ف�ؤاد اجلرا�ش .
ثم تقاطر دخول الطالب اخلريجني لي�أخذوا �أماكنهم
املخ�ص�صة لهم حتفهم �أعني �آبائهم و�أمهاتهم ومعلميهم
وزمالئهم بالفرحة والآمال وبقلوب تبتهل بالدعاء لهم
وليوجه لهم ربان ال�سفينة مدير املدر�سة الأ�ستاذ �سعيد بن
�أحمد القطان كلمة �أبوية حانية م�ستعر�ضاً العام الدار�سي
املن�صرم واحلافل بالإجنازات امل�ش ّرفة لثلة من �أبناء املدر�سة
مهنئاً الطالب �أحمد مو�سى اخلاطر و�أ�سرته الذي تر�شح
لتمثيل اململكة يف الأوملبياد الدويل للكيمياء الذي
ينعقد يف مو�سكو كما هن�أ الطالب كاظم نذير الأقزم
الذي تر�شح مل�سابقة االبتكارات العلمية على م�ستوى
املنطقة ال�شرقية بعد فوزه باملركز الأول على م�ستوى
قطاع القطيف  ،كما هن�أ الطالبني ح�سني ريا�ض القطري
و�أحمد ح�سني املو�سى حل�صولهما على املركز الأول
مكرر يف م�سابقة البحث العلمي على م�ستوى القطيف
وتر�شحهما للم�سابقة على م�ستوى املنطقة ال�شرقية و�شكر
الطالب �أحمد الع�صفور باملرحلة املتو�سطة الذي كان له
اجلهد الأكرب يف �إدارة جتهيزات احلفل الإلكرتونية.

يو�سف الفرج بق�صيدة بعنوان
(مع�شوقتي القطيف) لإحدى
الأمهات ال�شاعرات.
وقد القت الق�صيدة جتاوباً من
الطالب الذين �شاركوه الأداء
وهو يتغنى بحب القطيف حتى
ختم الق�صيدة بت�صفيق حار
من زمالئه.
ويف الفقرة الثانية ا�سرتجع
اخلريجون اللحظات اجلميلة
عرب فيلم (ذكرياتي) تذكر فيها الطالب �أ�ساتذتهم
الذين عربوا معهم الرحلة اجلميلة التي ق�ضوها
يف املدار�س واملواقف الطريفة التي كانت لهم مع
زمالئهم ومعلميهم  ،ثم كانت الفقرة امل�سرحية
التي عرب فيها الطالب م�ؤلفني وخمرجني وممثلني
عن نظرة نقدية حلفالت التخرج وما ي�صاحبها من
مبالغات و�إ�سراف مب�شاركة الطالب راغب احلداد
ونا�صر البدن وعبد العلي اخلنيزي و�أحمد العوامي
،ومن �إخراج م�ؤيد اخلباز،وللتمثيل ال�سينمائي ن�صيب
وافر ككل عام عرب فيلم (امل�صري)من �إخراج م�ؤيد اخلباز
وت�صوير راغب احلداد الذي يحكي م�شكالت ما بعد
التخرج من املرحلة الثانوية واخليارات التي تكون �أمام
اخلريج وقد ت�ضمن الفيلم فكرة عربت عن ن�ضج الطالب
وفهمهم لواقعهم وتقدمي اخليارات تالها �أن�شودة اخلتام
للن�شاط الرتبوي بعنوان "حديث املجد" لل�شاعر الأ�ستاذ

عون املهنا و�أداء الطالب حم�سن الغامن و�أحمد اجل�شي
وتغنوا بحب القطيف وبتاريخها امل�ضيء وقبل �أن يختتم
احلفل بتكرمي اخلريجني قام جمموعة من الطالب بتقدمي
ال�شكر والتقدير لإدارة ومعلمي املرحلة الثانوية ومعلمي
الدفعة بتقدمي درع تذكاري ت�سلمه مدير املدر�سة الأ�ستاذ
�سعيد بن �أحمد القطان ليختتم احلفل بالتكرمي للطالب
اخلريجني  ،وقد �أتقن الطالب علي اخلمي�س عريف احلفل
�إدارة وتقدمي الفقرات ب�صورة ممتازة.
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متابعات

خم�سة م�شاريع فائزة بجائزة ال�شاعر حممد �سعيد اجل�شي
كتب /جعفر ال�صفار
اختتمت فعاليات �أوملبياد البحث
العلمي بالقطيف ،والتي �أقيمت
مبدر�سة املجيدية الثانوية �ضمن
جائزة للأديب الراحل حممد
�سعيد اجل�شي ،حيث مت تكرمي
خم�سة م�شاريع بحثية من قبل راعي
احلفل مدير مكتب الرتبية والتعليم
باملحافظة عبدالكرمي العليط ،بح�ضور
�أقارب الأديب الراحل.
فيما ا�ستعر�ض مدير املكتب
عبدالكرمي العليط ،على هام�ش
اللقاء ،الإجنازات الرتبوية والتعليمية التي حققتها
املحافظة ،داعيا للم�شاركة يف افتتاح مركز املوهوبني
مبدار�س اخلط الأهلية يف الع�شرين من ال�شهر اجلاري،
موجها ال�شكر للجهات الداعمة ولرئي�س وحدة املوهوبني
و�أع�ضائها من م�شريف املوهبة مبدار�س القطاع وملدير
مدر�سة املجيدية الثانوية واللجان العاملة بالأوملبياد وعلى
ر�أ�سها جلنة التحكيم ،والتي ت�ضم كال من الدكتور عدنان
ال�شخ�ص ،وعميد كلية التقنية حممد ال�سلوم ،ومن
مكتب الرتبية بالقطيف الدكتور �سعيد القرين ،وخلدون
املبي�ض وفي�صل العجيان ،وغ�سان ال�شيوخ.
فيما قام رئي�س وحدة املوهوبني مبكتب الرتبية والتعليم
بالقطيف علي الغامدي ،ب�شرح فكرة م�سابقة البحث
العلمي ومراحلها ،مو�ضحا معايري �آلية التحكيم ومهماتها
وكيفية اال�ستعداد للأوملبياد منذ انطالقتها �إىل حفل
اخلتام ،منوها اىل الدور الكبري والدعم الالحمدود
من قبل مدير املكتب ورجال االعمال وجهود مدر�سة
املجيدية الحت�ضان هذه االلومبياد وعلى ر�أ�سها مدير
املدر�سة وائل اجل�شي ،مقدما �شكره اجلزيل لأع�ضاء
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وحدة املوهوبني بالقطاع وجهودهم املتميزة.
قام رئي�س وحدة املوهوبني مبكتب الرتبية والتعليم
بالقطيف علي الغامدي ،ب�شرح فكرة م�سابقة البحث
العلمي ومراحلها ،مو�ضحا معايري �آلية التحكيم ومهامها،
وكيفية اال�ستعداد للأوملبياد منذ انطالقتها �إىل حفل
اخلتامواختتم اللقاء بكلمة عن اجنازات الأديب الراحل
ال�شاعر اجل�شي ،وق�صيدة له يف الوطن بعدها.
كما �شجع مدير مدر�سة املجيدية الثانوية وائل اجل�شي،
يف كلمته للطالب على حتقيق االجنازات العلمية،
مطالبا ببذل املزيد من �أجل بناء الوطن ،مقدما ال�شكر
ملدير املكتب ولرئي�س وحدة املوهوبني ولأع�ضاء الوحدة
واملعلمني املتعاونني باللجان وعائلة الأديب الراحل على
رعايتهم لالوملبياد.
واو�ضح ع�ضو جلنة التحكيم الدكتور عدنان ال�شخ�ص،
كيفية عمل التحكيم واملعايرياملتبعة.
يذكر �أن تكرمي الطلبة الباحثيني وامل�شاريع الفائزة والتي
كانت من ن�صيب ا�سماء الطالب الباحثني وهم ناجي
العبداجلبار وعلي حميميد ،عن بحثهما بعنوان "حاويات
القمامة اخلفية" ،وعبداهلل حمي�سن ،عن بحثه الذي
بعنوان "�أ�ضف �سنة حلياتك" ،و�سامي الناجي ،عن بحثه

الذي بعنوان "ظاهرة الن�سيان" ،وح�سام الزاير
عن بحثه الذي بعنوان "احل�سا�س الذكي..
القمامة والبيارات" ،وعبدالكرمي �أبو ال�سعود،
عن بحثه الذي بعنوان "�أف�ضل بديل للنفط".
وكانت اللجنة التحكيمية جلائزة الأديب
الراحل حممد �سعيد اجل�شي ،للبحث العلمي
قد عقدت اجتماعها يف مدر�سة املجيدية
الثانوية بتوجيه من مدير مكتب الرتبية
والتعليم بالقطيف عبدالكرمي العليط ،لبحث
فعاليات اوملبياد البحث العلمي الأول والتي
ت�شمل الطلبة بال�صف الثالث والأول والثاين
الثانوي مبرحلتي املتو�سطة والثانوية مبدار�س
قطاع القطيف.
من جهته �أكد مدير املدر�سة وائل اجل�شي� ،أن الت�صفيات
النهائية �ستعقد يف مقر املدر�سة ،بح�ضور �أع�ضاء اللجنة
التحكيمية البالغ عددهم  7من الأكادمييني والباحثني،
منوهاً �إىل �أن هناك جوائز ق ّيمة للخم�سة الأوائل فقط.

مهرجان ت�ألق يكرم
الكوادر والإعالميني
جمال النا�صر  -القديح
�أقامت اللجنة املنظمة مبهرجان ت�ألق لتكرمي الطالب
املتفوقني مبدار�س القديح بقاعة الأقمار اخلم�سة لقاء
تكرميياً للكوادر العاملة وعدداً من امل�صورين والإعالميني
وذلك نظراً ملا قدموه من جهدٍ يف �إجناح مهرجان ت�ألق هذا
العام.
و�ألقى ح�سن الدعيبل ع�ضو مهرجان ت�ألق كلمة �شكر
فيها العاملني يف املهرجان قائ ًال ”�إن تكرميكم اليوم �إمنا
هو عبارة عن قول �شكراً لكم“ ،واعداً ”�إن املهرجان
عام ب�إذن اهلل تعاىل“.
�سي�ستمر يف كل ٍ
ولفت �إىل �أنهم يف املهرجان يرحبون بهم وباقرتاحاتهم
وانتقاداتهم فهي �سبيل تطور املهرجان و�إخراجه يف �أبهى
�صورة ".
وحتدث �أمني ال�صندوق بجمعية م�ضر اخلريية ح�سني
اخلاطر قائ ًال ”با�سم جمل�س �إدارة جمعية م�ضر اخلريية
�أقدم ال�شكر لكم جميعاً ملا قدمتم لأبنائنا الطالب
وجزالكم اهلل خرياً و�سدد خطاكم“.
وحتدث الأ�ستاذ والفنان الفوتوغرايف حممد احلايك عن
التكرمي قائ ًال ”من مل ي�شكر املخلوق مل ي�شكر اخلالق
ونحن من طبيعتنا نقول للمح�سن �أح�سنت وللم�سيء
�أ�س�أت“ ،م�شرياً ”�إن الكوادر العاملة يف املهرجان ب�ألوانها
حقيقة مل يق�صروا ونحن نكرم كل من يخدم جمتمعه
�صغرياً� ،أم كبريا“.
وحتدث املر�شد الطالبي مبدر�سة ثانوية دار ال�سالم
بالقديح �سعيد املطرود ب�أن التكرمي هدفه ت�شجيع الكوادر
والتوا�صل معهم ملعرفة مواطن القوة ومواطن ال�ضعف يف
املهرجان الفتاً ”�إن القديح والدة باملتطوعني يف الأعمال
االجتماعية“.

متابعات

تكرمي اخلراري وامل�سعود يف الأمم املتحدة
كتب /خالد ال�سنان
�شارك الفنانان حممد اخلراري
ويو�سف امل�سعود يف معر�ض
الت�صوير الفوتوغرايف الذي
نظمه برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي بـ  11لوحة تنوعت
فيها الأعمال بني �ساحلية
و�صحراوية وجبلية.
و�شملت الأعمال امل�شاركة حملة تنظيف �سواحل القطيف و�أ�شجار املاجنروف وجماليات بيئة املنطقة والآثار
ال�سلبية لتلوث البيئة ,و�أقيم املعر�ض مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة حتت عنوان "بيئتنا مملكتنا"  ،يف مبنى الأمم
املتحدة بالريا�ض  ،مب�شاركة  6فنانيني فقط على م�ستوى اململكة.
و�سلم ممثل الأمم املتحدة فرا�س غريبة الفنانني اخلراري وامل�سعود خالل الفعاليات �شهادة الأمم املتحدة للربنامج
الإمنائي.
والأعمال جميعها ت�صب يف االهتمام بالبيئة والأ�ضرار التي حلت بها وتوعية الزوار ب�أهمية احلفاظ عليها
و�سي�صدر كتاب ي�ضم �أعمال املعر�ض من قبل برنامج الأمم املتحدة ،ويهدف هذا املعر�ض �إىل زيادة التوعية
ب�أ�ضرار التغيري املناخي وبالبيئة املتنوعة للمملكة و�أهمية احلفاظ عليها للمحافظة على التوازن البيئي من خالل
عر�ض �صور م�صورين حمرتفني ملناطق و مدن خمتلفة من جميع �أنحاء اململكة.

 200برعم يف برنامج الرتجي ال�صيفي
انطلق برنامج براعم نادي الرتجي لكرة
القدم ،والتي تقام على مالعب نادي
الرتجي الرديفة ،ومب�شاركة  200برعم  ،يف
م�شهد �أ�شبه باحتفالية �أو مهرجان لرباعم
املنطقة بح�ضور عدد من �أولياء الأمور حتت
كنف نادي الرتجي الريا�ضي  ،وبتواجد
وم�شاركة من املهند�س علوي العوامي نائب
رئي�س نادي الرتجي.
وقد �أبدى �أولياء الأمور �سعادتهم بفكرة
�إقامة هذا الربنامج  ،ور�ضاهم عن انطالق
املهرجان .فقد حتدث الأ�ستاذ فتحي �آل حمود عن �أهمية هذه الربامج التي ت�شغل وقت الأوالد مبا هو مفيد
،م�شريا �إىل �أنه �سجل الأوالد يف العام املا�ضي �أي�ضا.
فيما �أ�شار الأ�ستاذ ف�ؤاد امل�سلم �إىل الو�ضع اجليد بتواجد عدد كبري من املدربني واملنظمي.
ويف جانب �آخر �أ�شاد الأ�ستاذ فا�ضل الدار بفكرة الربنامج  ،م�شريا �إىل �أهمية النادي يف احتواء طاقات الرباعم يف
�أوقات االجازات  ،والتي من �ش�أنها تعزيز انتماء هذه الفئة للنادي ب�شكل �أكرب.
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متابعات

ور�ش عمل ملتدربي الكلي ة التقنية بالقطيف
نفذ ق�سم تقنية احلا�سب الآيل ور�شة عمل لأ�سا�سيات طرق ت�صميم والتعامل مع منتدى  Vbulletinواملوجهة
للمتدربني بالتعاون مع مركز الن�شاط ح�ضرها ( )15متدرباً وكان الهدف منها تدريبهم على ا�ستخدام بع�ض االدوات
امل�ساندة وامل�ساعدة ومنها كيفية رفع امللفات با�ستخدام برنامج  Flash FXPوكيفية حجز الدومني مع ا�ست�ضافةابقى
واحل�صول على موقع جماين مب�ساحة غري حمدودة.
كما نفذ ق�سم الن�شاط بالكلية وبالتعاون مع ق�سم تقنية احلا�سب الآيل ور�شة موجهة للمتدربني بهدف اك�ساب املتدربني
بع�ض ا�سا�سيات الت�صوير الفوتوغرايف  ،وقد �شارك يف الور�شة التي طغى عليها جو احلما�س واجلدية ( )21متدرباً.
كذلك نفذ ق�سم تقنية احلا�سب الآيل وبالتعاون مع مركز الن�شاط ور�شة موجهة للمتدربني ا�ستفاد منها ( )20متدرباً
با�ستخدام برنامج �سوين فيغا�س " " Sony Vegasتهدف �إىل اك�ساب املتدربني املهارات الأ�سا�سية لكيفية حترير
ومونتاج الفيديو وذلك من �أجل متابعة حت�سني و�إبداعاتهم وتنمية وتعزيز م�ستوى انتاجيتهم وقدراتهم.

إلى رحمة الله

الفقيد

ال�شيخ د .عبد اهلل اليو�سف

والد ال�شيخ اليو�سف �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج � /أحمد بن كاظم بن
حممد بن يو�سف اليو�سف والد ال�شيخ عبداهلل اليو�سف
عن عمر ناهز  86عاماً بعد حياة مليئة بالكفاح والعمل
ال�صالح.واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل ال�شيخ عبداهلل
وكافة �أبنائه و�أ�سرته ب�أحر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير
�أن يرحمه وي�سكنه الف�سيح من جناته �.إنه �سميع جميب.
احلاج عبد احلميد الربيكي �إىل رحمة اهلل

افتتاح ق�صر الغامن للمنا�سبات
بح�ضور نخبة من رجاالت املحافظة افتتح ق�صر الغامن للمنا�سبات.وذكر الأ�ستاذ غازي عبداملح�سن
الغامن امل�شرف على الق�صر�:إن ال�صاالت �صممت ونفذت وفق �أحدث الت�صاميم والديكورات التي
حتاكي الذوق العام باملنطقة.للتوا�صل واحلجز:هاتف 8542170جوال 0505829560

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج
عبد احلميد بن ال�شيخ حممد
�صالح الربيكي ـ والد الدكتور
جهاد.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل
ابنه الدكتور جهاد و�أ�سرة الربيكي
كافة و�أرحامهم ب�أحر التعازي � ،سائلني اهلل القدير �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة ويدخله الف�سيح من جنته.

ال�شاب قا�سم امل�ؤمن �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمه اهلل تعاىل ال�شاب
قا�سم بن عبا�س امل�ؤمن وزوجته
كما �أ�صيب �أبنا�ؤه الثالثة �إثر
حادث �أليم يف طريقه ملكة املكرمة
لأداء العمرة.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم
ب�أحر التعازي لأ�سرته وتدعو لهم بالرحمة واملغفرة و�إىل
امل�صابني بال�شفاء العاجل .
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متابعات

بناء على تو�صيات ”حملي القطيف:

اعتماد �إن�شاء �صالة ريا�ضية للإبت�سام
كتب /عبداهلل احلبيب
�أ�صدرت الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب قرارا ب�إدراج
م�شروع �إن�شاء �صالة ريا�ضية للألعاب املختلفة بنادي
االبت�سام �ضمن ميزانية العام املايل املقبل.
وي�أتي هذا القرار بعد اجلهود التي بذلها املجل�س املحلي
بحافظة القطيف و�صدور تو�صية بهذا ال�ش�أن يف اجلل�سة
الثانية لدور االنعقاد الرابع برئا�سة حمافظ القطيف خالد
بن عبد العزيز ال�صفيان.
وعبرّ �أهايل بلدة �أم احلمام عن �شكرهم وتقديرهم للجهود
التي بذلها املجل�س املحلي برئا�سة حمافظ القطيف،
م�ؤكدين ب�أن هذا القرار الإ�سرتاتيجي �سي�ساهم يف دعم
امل�شاريع التنموية الريا�ضية يف املحافظة التي حتت�ضن

ال�شباب ليمار�سوا فيها هواياتهم.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة نادي
االبت�سام في�صل احلميدي :ب�أن
قرار املوافقة على رفع �إدراج م�شروع
�إن�شاء ال�صالة �ضمن ميزانية العام
القادم هي ثمرة للجهود التي بذلها
املجل�س املحلي برئا�سة املحافظ خالد
ال�صفيان ،والتي توجت بعد زيارة
تفقدية من قبل عدد من �أع�ضاء
املجل�س للبلدة للإطالع ميدانياً على حاجة البلدة
لل�صالة.
وا�شار اىل انه �صدرت بعد ذلك تو�صية من املجل�س

وبعدها تلقت ادارة نادي االبت�سام خطاباً من رعاية
ال�شباب باملنطقة ال�شرقية بطلب الرفع للجهات املعنية
لإدراج �إن�شاء م�شروع ال�صالة الريا�ضية �ضمن ميزانية
العام القادم.
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حوار

احلاج ح�سني بن احلاج تقي الزاير لــ

تربيت يف �أ�سرة علمية ومنها تعلمت الكثري من القيم واملناقب
حوار  /ف�ؤاد ن�صر اهلل ـ �سلمان العيد
ت�أ�سرك �أخالقه ،وت�أخذك طيبته وح�سن تعامله ،وترى يف وجهه الإميان وحب النا�س ،ف�ضال عن التجارب التي تظهر على حم ّياه ،لديه جتربة
رائعة ،ميكن من خاللها �أن يحكي لنا وللأجيال القادمة ق�صة انت�شار العلم الديني يف القطيف ،التي ا�ستحقت مبوجبها لقب "النجف ال�صغرى"
بحكم عالقاته مع رجال الدين ،فقد تربي يف كنفهم ،وتخلّق ب�أخالقهم ،و�سار وفق �سريتهم ،فيتحدث ويكتب وينظم ال�شعر على طريقة و�سرية
العلماء ال�سابقني ..ومع ذلك فلديه جتربة متميزة يف جمال الأعمال احلرة ،والكتابة املتخ�ص�صة� .إنه الكاتب وال�شاعر احلاج ح�سني بن احلاج
تقي الزاير ،الذي فتح �صدره لــ "اخلط" من خالل احلوار التايل:
ــ يف البداية كيف ت�صفون لنا ال�سرية الذاتية،
خ�صو�صا يف مراحل حياتكم الأوىل؟
ــ ح�سني بن احلاج تقي بن احلاج مهدي الزاير ،ولدت
جدي لأمي ال�شيخ من�صور الزاير،
�سنة 1348هــ يف بيت ّ
الواقع يف قلعة القطيف ،وذلك ال�شرتاط يف عقد زواج
والدي من والدتي ب�أن يعي�ش الإثنان يف منزل اجلد،
فع�شت برفقة �إخواين (�أحمد ور�ضي وزهراء) يف حجرة
واحدة يف (البيت العود) كما كان ي�سمى بيت الأ�سرة
الكبري قدمياً  ،وكانت الوالدة م�س�ؤولة عني ـ �أنا و�إخواين
ـ و�أ�سرة جدي ومنهم اختاها (ملكة و�صاحلة) ،و�أخوتها
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(حممد ،وحممد �صالح ،وعلي)بالإ�ضافة �إىل من كان
ي�سكن معنا من الأقرباء ،فهي تتحمل م�س�ؤولية �إدارة
ذلك البيت نيابة عن والدها ال�شيخ .ويف العام 1351هــ
جدي �إىل رحمة اهلل عن عمر بلغ  64عاما ،فكان
انتقل ّ
حتمل �ش�ؤون
خايل حممد �صالح قد �أخذ موقع اجلد يف ّ
الأ�سرة ورعاية جميع �أفرادها .وبعد تلك الوفاة انتقلت �أنا
و�إخواين �إىل بيت والدي ،ومل تبق الوالدة بعد وفاة �أبيها
�سوى خم�س �سنوات فانتقلت هي الأخرى �إىل رحمة
اهلل عام 1356هــ وبعد وفاتها تزوج والدي من خالتي
�صاحلة بنت ال�شيخ من�صور الزاير ،و�أجنبت �أخي مهدي

(رحمه اهلل) .وقد كانت -حفظها اهلل -يل مبثابة الأم
الر�ؤوم .يف هذا البيت ،ويف هذه الأ�سرة الكرمية تربيت
وتعلمت الكثري من القيم التي ال تزال باقية لدي ،وما
فت�أت �أر�سلها �إىل �أوالدي و�أحفادي ،تلك هي خال�صة
�سريتي الذاتية يف حياتي الأوىل.
ـ ماذا عن ت�أثري الوالد احلاج تقي الزاير على
م�سريتكم احلياتية؟
ـ لقد كان الوالد قدوة لنا يف �سريته الذاتية ،فهو �شخ�ص
قد حتمل م�س�ؤوليات ج�سام من قبل والده احلاج مهدي

حوار
وعمه ال�شيخ من�صور ،حتلى بباقة من اخل�صال احلميدة،
يذكره بها من عا�صره ،و �أبرزها الكرم حيث مل يق�صده
�أحد بطلب حاجة مادية �أو خدمة معنوية �إال ق�ضاها له،
وقد ر�أيته �أكرث من مرة يخرج حتت �أ�ستار الليل ليطوف
على �أرحامه وينعم عليهم .ويف (�سنة البطاقة) التي م ّرت
علينا ،حينما حدث نق�ص كبري يف املواد الغذائية ،كان
الوالد حينها يتابع �أو�ضاع املحتاجني ،ويوزع عليهم التمر.
هذا ف�ضال عن حلمه وتوا�ضعه؛ ومما عاي�شته وهو -رحمه
اهلل -يف البيت مع وجود اخلدم ،عندما ي�أتي وقت وجبة
الغداء مث ًال ،يبا�شر و�ضع الطعام وي�أمرهم ب�إي�صاله �إىل كل
من بالبيت ،ومن ثم ي�ضع الطعام للخدم ويجل�س للأكل
معهم بال فرق بينه وبينهم� .أ�ضف �إىل ذلك حبه للخري
و مواظبته على �صالة اجلماعة مع ال�سيد ماجد العوامي
فريحمه اهلل رحمة الأبرار:
لقد عا�ش حممود الفعال و�إنه
عطوف على الأرحام وال�ضعفاء
وللخري �سباق بدون تردد
ب�س ٍر خفي دون �أي مراء
وبالو�صل للأرحام �سعيا تراه قد
نال املكارم يف ذرى العلياء
وتراه ي�سمو بالتقاء و�إ�سمه
"تقي" من الأجماد وال�شرفاء
ومن التوا�ضع يزدهي بني الورى
ــ وباحل�سن يف االخالق ــ والكرماء
ــ وعلى �ضوء ذلك كيف كانت �سرية اجلد ال�شيخ
من�صور ،وكيف كان ت�أثريها على حياتكم؟
ــ �إين وللحق ما فت�أت اتتلمذ و�أتعلم من �سرية جدي
جدي فقط ،بل ل�سريته
ال�شيخ من�صور الزاير ،لي�س لأنه ّ
والدي،
العطرة ،التي كنت ـعرف عليها من خالل
ّ
فمن يقف على بع�ض ف�صولها يجد الكثري من املعاين
واملناقب ،فقد كان اجلد �صديقا لل�سيد ماجد العوامي،
وكان كل منهما م�شتغال بالتجارة يف بداية حياته،
وكالهما ترك هذه املهنة واجته �صوب العلم يف النجف
الأ�شرف ،وكان اجلد يرحمه اهلل �سببا ـ بعد توفيق اهلل
جل �ش�أنه ـ يف �أن ي�سلك ال�شيخ من�صور �آل �سيف طريق
العلم والعلماء ،فكان م�صاحبا له يف بع�ض �سني حياته
يف النجف الأ�شرف .ولع ّلي �أذكر يف �إحياء ذكراه قلت
فيه �شعرا ،منه:
ويف املكارم والأخالق حني لقاً
ب�ش ب�شو�ش �صبيح الوجه كالقمر

تحملي مسؤولية العائلة ـ بعد
والدي ـ منعني من الدراسة في
النجف األشرف
الذهاب إلى تاروت رحلة صعبة
لكنها ممتعة للغاية
لم أقتصر على الشعر الديني
فلدي في المديح والغزل والرثاء

والد ال�ضيف احلاج تقي الزاير

ويف التوا�ضع بني النا�س حت�سبه
يرعى ال�صغري ويف التقدير للكرب
ويف ال�سخاء جواد راح م�شتهرا
من العطاء لهم يف الي�سر والع�سر
ويف ال�سماحة ال يق�سو على �أحد
اال ملرتكب الأ�سواء وال�ضرر
فهذه �سرية الأخيار �إن لهم
من ال�سخاء ويف الإيثار بالأثر
ــ كيف كان و�ضع التعليم يف تلك الفرتة
بالن�سبة لكم؟
ــ بالن�سبة للتعليم يف تلك الفرتة كان الغالب عليه
الطريقة التقليدية ،فقد تتلمذت على يدي املال عي�سى
عبدالعال يف القر�آن الكرمي ،ثم تعلمت القراءة والكتابة
عند املعلم عبداهلل بن مهدي املدن ،ثم التحقت بك ّتاب
املال علي الرم�ضان لتعلم احل�ساب و�أ�صول اخلط ،ثم
بد�أت درا�سة اللغة العربية ،فدر�ست ق�سما من منت
الأجرومية لدى املرحوم �أحمد ابن العم ال�شيخ من�صور
البيات ،و�أكملت الباقي على يدي ال�شيخ حممد ح�سني
�آل عبداجلبار ،ثم در�ست قطر الندى عند ال�سيد ها�شم
ابن املقد�س ال�سيد ح�سني العوامي امللقب بــ "العامل"،
و�أكملت على يديه ن�صف الكتاب ،لأمته على يد املرحوم
املال علي الطويل ،ثم �أعود مرة �أخرى �إىل ال�شيخ حممد
ح�سني �آل عبداجلبار(رحمه اهلل) لأبد�أ عنده درا�سة
"�ألفية بن مالك" و�أكملتها عند ال�سيد ها�شم بن ال�سيد
ح�سني العوامي .وهكذا تربيت يف منزل علم ،وتتلمذت

مع عمه ال�شيخ من�صور البيات

يف ريعان �شبابه
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ال�ضيف ي�صافح ال�شيخ �ضياء جنل املرجع حممد �أمني زين الدين

مع ال�شيخ عبدالأمري اجلمري
مع ال�شيخ عبداهلل اخلنيزي وال�شيخ �سعيد املدلوح

ارتباطي األسري بالعم العالمة
البيات كان له األثر الجلي في
حياتي
مع ال�سيد عبد الأعلى
وابنه ال�سيد حممد ال�سبزواري

أحببت مجتمعي فأشركته
في ذاكرتي
آمنت بأهمية الترابط األسري في
بناء المجتمع فأثب ّته في (الشجرة
البهية)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

مع ابنه الأكرب اال�ستاذ ف�ؤاد وح�سن التاروتي
و�إبراهيم وعلي وح�سن امل�صلي وعبا�س ومعني عبد
احلي و�أبناء امل�صلي يف مزرعتهم بتاروت

مع �أحد الأ�صدقاء يف العراق

مع �أخيه الأ�صغر الأ�ستاذ مهدي رحمه اهلل
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من الأوقاف التي كانت حتت يده� ،إ�ضافة اىل حتمل �أعباء
العائلة و�أمور املعي�شة ،فحالت كرثة الأ�شغال عن موا�صلة
الدر�س ،وال�شكر هلل على ما ّقدر.
ــ بعد الوالد واجلد ،مبن ت�أثرت من العلماء
والف�ضالء الذين عا�صرتهم؟
ــ العالقة مع املرحوم ال�شيخ علي �أبي عبد الكرمي كانت
عالقة ن�سبية �أوال ،كونه زوجا للمرحومة عمتي فاطمة
بنت حممد ح�سن الزاير ،وهي �شقيقة جدي لأمي
ال�شيخ من�صور ،وهذه القرابة �أ�سهمت يف توثيق العالقة
معه .وب�سبب حبي له كنت �أواظب على ال�صالة معه،
و�أكون �آخر من يخرج من امل�سجد معه ،و�أنا الذي �أطوي
�سجادته ،و�أقوم ب�إي�صاله �إىل منزله ،ويف الطريق ي�س�ألني
عن درو�سي ،ويختربين فيما در�ست خ�صو�صا يف
العديد من �أبواب النحو وال�صرف ،وكنت �أ�ستفيد من
مالحظاته ..والأمر الآخر �إن ما متتع به الزعيم ال�شيخ علي
اخلنيزي "�أبوعبدالكرمي" من ح�سن خلق وعلم وتوا�ضع
جتعل كل من يلتقي به يحبه ويتعلق به ،فهو من القامات
التي نفخر بها ،نحن �أهل القطيف.
�أما الإمام علي ابو احل�سن اخلنيزي فقد كنت مواظبا
على �صالة اجلماعة معه� ،أتعلم كثريا من جتاربه وح�سن
�أخالقه ،وحينما تويف رحمه اهلل �شعرت باحلزن ال�شديد
وقد ذكرته يف مرثيتي لعلماء بالدي فقلت بعد ذكر
الزعيم اخلنيزي:
وبعده علم يدعى �أبا ح�سن
يف العلم بحر فال ين�سى مدى ال ُع ُ�صر
اهلل يعلم والأمالك �شاهدة
والدين والفقه والأحكام يف الأثر

على �أيدي علماء ف�ضالء ،جزاهم اهلل ع ّني خري اجلزاء.
ــ ما دمت قد ن�ش�أت يف هذه البيئة العلمية
والدينية ،ملاذا مل تذهب اىل النجف
الأ�شرف ،وت�سلك طريق �أ�سالفك هناك؟
ــ يف الواقع طلبت من الوالد ب�أن ي�أذن يل بالذهاب
�إىل النجف الأ�شرف لإكمال وموا�صلة الدر�س هناك،
ف�أجابني ب�أن يل عنده ثالث رغبات ،هي (فري�ضة احلج،
والزواج ،ثم التوجه للدرا�سة يف النجف الأ�شرف) ،وقد
حقق الأوليني فقد وفقت لأداء فري�ضة احلج وهلل احلمد
�سنة  1364هــ و�أما الزواج فقد مت يف العام  1366هـ
من املرحومة ن�صرة بنت اخلال حممد �صالح ابن ال�شيخ
من�صور الزاير ،ولكن اخلطوب حالت دون حتقيق الرغبة
الثالثة  ،فقد �أخربين ب�أنه �سيحققها ،عندما ت�أتي ثمرة
ال�سنة ال�سابعة وال�ستني ويحني بيع التمور وال�سلوق،
�إال �أن الوالد قد وافته املنية ولبى نداء ربه ،ف�صرت �أنا كما ت�أثرت بال�سيد ح�سني بن ها�شم العوامي الذي �أطلق
امل�س�ؤول عما كان يف يده من النخيل� ،سواء من �أمالكه �أو عليه لقب (العامل) ،وكان يحيطني برعايته واهتمامه،
فيناديني بــ "ياولدي" ،وزادت عالقتي بهذا املنزل

يف �إملزرعة

مع �سعيد القفا�ص
رحمه اهلل

مع ال�سيد منرب اخلباز و�صهره عبداهلل اجلامع
و�صديقه املقرب احلاج من�صور الدار

مع ال�سيد

ح�سن العوامي وال�سيد ها�شم اخلباز

الكرمي حينما �صرت �أحد طالب جنله ال�سيد ها�شم
وقد در�ست على يديه "قطر الندى وبل ال�صدى" كما
ذكرت لكم.
�أما احلجة ال�شيخ عبد اهلل بن معتوق ،فما من مرة �أذهب
فيها �إىل تاروت حتى التقيه ،وا�ستفيد من علومه واخالقه.
وخالل �سني حياتي كانت يل عالقات جيدة مع ال�شيخ
من�صور املرهون ،وال�شيخ حممد �صالح الربيكي ،واملقد�س
ال�شيخ علي اجل�شي،
اما املقد�س ال�سيد ماجد العوامي فقد ربطتني به عالقة
وثيقة منذ �صغر �سني ،فقد كنت �أرافقه من بيته اىل
م�سجده� ،أحمل عنه م�صاله وفانو�سه ،ثم �أعود معه بعد
�أن �أطوي �سجادته وبقية ح�صر امل�سجد ،وكنت رفيقا له يف
بع�ض الزيارات �إىل تاروت و�صفوى وغريهما.
اخلال�صة �إن جملة من العلماء كانت يل معهم مواقف
وعالقات وزيارات ،بع�ضها �أوردتها يف كتابي (جنوم يف
�سماء الذاكرة).
�أما العالقة الأبوية اخلا�صة فقد كانت مع العم املقد�س
ال�شيخ من�صور البيات ،فقد عرفته مالزما ملجل�س خاله
ال�سيد ماجد العوامي ،وكذلك للعلمني اخلنيزيني،
وتوثقت تلك العالقة حينما تزوجت من كرميته ووحيدته،
علي ب�أن �أ�سكن مع زوجي يف بيته ،وال
ولقد ا�شرتط ّ

�أخرجها منه – كما ذكرت �سابقا من ا�شرتاط جدي
ال�شيخ من�صور على والدي بقاء ابنته يف بيته بعد زواجها
– فلقد كانت زوجتي بعد وفاة �أخيها �أحمد �شابا ،املعينة
لوالدها على مطالعة درو�سه العلمية ،فانتقلت بعد زواجي
�إىل بيت العم وع�شت معه ،وعاي�شته فيه حتى هاجر �إىل
النجف الأ�شرف ملدة تزيد على الثمان ع�شرة �سنة ،ثم
عاد بعدها ،منتفعاً من تعليماته وتوجيهاته ومعاملته يل
كابن له ال �صهر .و�أنا باق يف بيته بالقلعة و�أبنائي �أ�سباطه
الذين كان له الدور البارز يف تن�شئتهم وتربيتهم ،ف�أثر هذا
املقد�س يف حياتي يعترب م�ستمراً ،متمثال معي يف كل
اللحظات تغمده اهلل بوا�سع الرحمة والغفران.
ــ ذكرت م�س�ألة الأوقاف ،والتي كانت وال تزال
م�صدر ح�سا�سية يف حال احلديث عنها ،ما
ق�صة هذه الأوقاف ،وكيف قمتم ب�إدارتها؟
ــ يف �سنة  1367هـ تويف والدي ،وكانت وفاته بعد وفاة
ال�سيد ماجد العوامي ب�شهرين ،وقد طلب �أهايل القطيف
من العالمة ال�شيخ علي اجل�شي العودة �إىل الوطن حلاجة
النا�س �إليه ،لي�سد الفراغ الذي �أحدثته وفاة ال�سيد
ماجد ،فا�ستجاب ال�شيخ اجل�شي لذلك وعاد من النجف
الأ�شرف ،وكان �أبي متوليا على الأوقاف التي كانت حتت
واليته ب�إذن من ال�شيخ من�صور الزاير ،وبعد وفاة والدي

مع ابنه الأ�ستاذ كمال الزاير

توجهت �إىل ال�شيخ علي اجل�شي بجميع الأوراق املتعلقة
بالأوقاف ،وكنت غري راغب يف التويل عليها ،لكنه يرحمه
اهلل "حكم" علي ب�أن �أتوىل هذه امل�س�ؤولية ،فوافقت
ب�شرط �أن تتم املراجعة �سنويا معه ،و�أن ال يكون هناك
اعرتا�ض من قبل �أبناء عمومتي ،فوافق على �شروطي،
فبقيت وليا على تلك الأوقاف ،التي بقيت معي حتى
بعد وفاة ال�شيخ اجل�شي ،و تويل ال�شيخ حممد �صالح
املبارك ،و�أنا على �سريتي يف التعامل مع هذه الأوقاف،
فيما يتعلق باملحا�سبة ال�سنوية� ،إىل �أن تركت الت�صدي
لها يف عهد ال�شيخ حممد �صالح املبارك رحمه اهلل.
ـ ما دمت مل تذهب اىل النجف �أين اجتهت
عمليا؟
ــ يف احلقيقة بد�أت حياتي العملية يف وزارة ال�صحة،
ومكثت فيها  12عاما ،ويف تلك الفرتة تركت الأوقاف،
وبعد وزارة ال�صحة توجهت للأعمال احلرة ،فعملت
خم ّل�صا جمركيا ،واجتهت للريا�ض ،بحكم �أن جمال
العمل هناك �أكرب ،وهناك تو�سعت عالقاتي ومعاريف،
بالإ�ضافة �إىل ن�شاطي يف الدمام .وقمت يف الت�سعينات
الهجرية ب�إن�شاء م�صنع �صغري للطابوق يف �أحد �أمالك
الوالد ،وحاولت التعاقد مع �إحدى ال�شركات الأجنبية
لإن�شاء م�صنع متطور ،لكن الظروف مل تخدمني،
يونيو  - 2014العدد 41
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من اليمني ال�شيخ من�صور طاهر اجل�شي وال�ضيف
وال�شيخ عبد اهلل اخلنيزي ثم ال�شيخ �صادق ابن املرجع حممد
طاهر اخلاقاين

وحالت بع�ض العوائق دون احل�صول على الرتاخي�ص
الالزمة ،فرتكت الأمر ،وان�صرفت �إىل جمال عملي �آخر،
وهو �صيانة ال�سيارات ،ففتحت ور�شة با�سم (ور�شة وميزان
الزاير) ،وجلبت لها عمالة ماهرة من تايلند وتركيا،
وكان فيها �أول ميزان �إليكرتوين لل�سيارات يف القطيف،
وم�شيت يف هذا امل�شوار حتى كلفت �أحد ابنائي ملوا�صلة
الدرب عني.
ــ وكيف دخلت عامل الأدب وال�شعر بالتحديد؟
ــ من توفيق اهلل �أين بد�أت �أنظم ال�شعر العربي الف�صيح
منذ وقت مبكر ،وقد جمعت �شعري يف ديوان با�سم
الزائريات والذي ن�شر عام � .1422أما يف جمال الكتابة
النرثية فقد اجتهت لها بعد �أن تفرغت من الأعمال احلرة،
وقد انتجت وهلل احلمد (ال�شجرة البهية والدوحة الزائرية)
وهو كتاب يتعلق بعائلة الزاير ،فهو �شجرة ن�سبية ،بينت
فيها عالقة �أفراد الأ�سرة بع�ضهم ببع�ض وعالقتهم بالأ�سر
الأخرى بالقطيف ،اعتمدت فيه على الوثائق القدمية؛ من
�صكوك ملكية وو�صايا و وقفيات ،يعود تاريخها �إىل �أكرث
من � 300سنة م�ضت ،هادفاً منه �إىل بقاء �أوا�صر املحبة
والرتابط الأ�سري ملا فيه من م�صلحة املجتمع وازدهاره،
ولي�س الغر�ض منه هو التفاخر والتباهي بالآباء والأجداد،
فال تفا�ضل �إال بالتقوى كما �أدبنا ديننا احلنيف .وكذلك
كتاب (النخلة عمة الإن�سان وكنزه اخلالد) وقد ن�شر عام
 1429يف جملدين ،ولقد حاولت مبا ا�ستطعت �أن �أجمع
 يف هذا الكتاب امل�صور عن النخلة -كل ما يت�صل بهامن جوانب خمتلفة :دينية ،و�أدبية ،وعلمية وعملية ،وغري
ذلك .منادياً فيه باحلفاظ على النخلة مبا متثله من الطبيعة
اجلميلة لبلدنا ،ومبا حتمله من م�صدر للغذاء ،بل تعترب
من �أهم م�صادر الأمن الغذائي ،ومن ثم كتاب (جنوم يف
الذاكرة) �ضمنته ذكرياتي ولقاءاتي مع العلماء والف�ضالء
خالل �سني حياتي ،و�سريهم ،مقت�صرا فيه على من انتقل
�إىل جوار ربه الكرمي .وغر�ضي منه هو اال�ستفادة من �سرية
ه�ؤالء الأعالم مبا يخدم حياة الأجيال القادمة وربطهم
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مع الأ�ستاذ الأديب حممد ر�ضا ن�صراهلل

مبا�ضينا العلمي املجيد ليزدهر احلا�ضر بالعطاء الكثري
املثمر.
ــ ورد يف كتابكم (جنوم يف �سماء الذاكرة)
رحلة اىل تاروت ،ما ق�صة العالقة بينكم
وبني تاروت ،وهل كان الذهاب �إىل تاروت
رحلة؟
ــ كان الذهاب اىل تاروت بحد ذاته رحلة �شاقة لكنها
ممتعة ،ملا يف هذه اجلزيرة من جمال وطبيعة ،وملن كان
يقطنها من العلماء والأدباء ،وكان لنا فيها �أ�صدقاء
ومعارف ،و كذلك لدينا هناك �أمالك ونخيل ،وكنت
يف كل رحلة �أبقى هناك فيها من ثالثة �إىل �أربعة �أيام،
وكان الذهاب لها بالفعل يعد رحلة ملا يحمله الذهاب
اليها من �صعوبة ،كونه يتم عن طريق الدواب �أو م�شيا
على الأقدام ،وذلك �إذا كان البحر يف حالة اجلزر ،حني
ينح�سر املاء يف اجلهة الغربية منها� ،إال من خور قليل
العمق ال يتجاوز عمقه مرتا واحدا ،ف�إذا انح�سر املاء
عن الياب�سة و�أ�صبح جزرا ا�ستطاعت الدواب وامل�شاة
ال�سري اىل اجلهة املقابلة وت�ستغرق العملية �ساعتني حتى
الو�صول �إىل تاروت� ،أما يف حالة املد فال �أحد ي�ستطيع
الذهاب �إىل تاروت �إال عن طريق ال�سفن التي ت�ستخدم
حينها ،وهي ال�سفن ال�شراعية ،هذا قبل �أن ين�ش�أ ال�شارع
املو�صل بني القطيف وتاروت..كما �أن الذهاب �إىل تاروت
يعني برناجما يوميا ،نلتقى فيه �أكرث من �شخ�صية ،و�أبرز
ال�شخ�صيات التي كنت �أ�سعد باللقاء معها ال�شيخ عبداهلل
بن معتوق ،ملا عرف به من كرم وح�سن خلق وم�ستوى
علمي راق ،فكان من توا�ضعه يرحمه اهلل �أنه يحر�ص على
ا�ست�ضافتنا و تقدمي الطعام بنف�سه ،وم�شاركته لنا.
ــ وهل هذا ينطبق على �صفوى �أي�ضا ،التي
و�صفت زيارتك لها ب�أنها رحلة؟
ــ �أما �صفوى فاحلديث عنها خمتلف جدا ،و�إن كانت
الطبيعة وال�سجية التي عند �أهل تاروت هي نف�سها عند
�أهل �صفوى من كرم ال�ضيافة وح�سن اخللق ،عدا �أن
الطريق �إىل �صفوى �أ�سهل منه �إىل تاروت.

مع �أخيه احلاج ر�ضي الزاير وابنه زكي

ــ يلحظ �أن كتاب جنوم يف �سماء الذاكرة
يعر�ض �سرية عدد من العلماء ورجال الدين
فقط� ،أمل تكن لديك ذكريات مع غريهم ،من
قبيل الوجهاء وال�شعراء والأدباء؟
ــ �س�ؤال وجيه ،لدي ذكريات ومنظومة عالقات اجتماعية
مع طبقات خمتلفة من داخل القطيف وخارجها ،ولكن
رجال الدين هم الذين بقيت يل معهم ذكريات ،وبقوا
جنوما يف �سماء ذاكرتي ،فالعلماء ورثة الأنبياء ،وذلك
بحكم ن�ش�أتي يف كنفهم وارتباطي بهم منذ طفولتي،
بالإ�ضافة �إىل بيئتي الدينية التي ن�ش�أت فيها ،جتعلني
�أرتبط ب�شدة بهذه الفئة من املجتمع دون التقليل من �ش�أن
الآخرين ،فكما �سبق القول ف�إنني حني توجهت للتجارة
ن�ش�أت يل عالقات وا�سعة مع الو�سط التجاري.
ــ عند اطالعنا على ديوان الزائريات،
خطر يل �أكرث من �س�ؤال ،لعل �أبرزها ملاذا
"الزائريات" ،وملاذا غلب عليه ال�شعر الديني
مقارنة بالأغرا�ض ال�شعرية الأخرى؟
ـ �أما بالن�سبة للت�سمية فهو ن�سبة �إىل عائلتنا عائلة الزاير،
�أما بالن�سبة لل�شعر الديني ،ف�أت�شرف �أن وفقني اهلل لنظم
ال�شعر يف النبي و�أهل بيته (عليه وعليهم �أف�ضل ال�سالم)،
وتناولت بع�ض امل�سائل الدينية والأخالقية ،ولكن مل
يقت�صر الديوان على ال�شعر الديني ،فهناك �شعر املديح،
والغزل والوقوف عند بع�ض املنا�سبات التي جتعلني
�أتفاعل �شعريا معها مثل �شفاء �شاعرنا الكبري �أحمد
الكويف ،و�شفاء املرحوم ال�شيخ عبد احلميد اخلطي ،ف�ضال
عن وجود ق�صائد يف احلكمة والدعوة �إىل العلم ،وغري
ذلك ،وميكنكم �إعادة النظر يف الديوان لرتوا ذلك.
ــ يف ختام هذا اللقاء ماذا تقول؟
ـ اقول يف اخلتام ،ب�أن على اجليل اجلديد �أن يتوجه للعلم
و�أن يتح ّلى بالأخالق ،وان ي�ستفيد من �سرية من �سبقوهم
يف احلياة ،ففي جتاربهم علم م�ستحدث ...و�أ�شكركم على
هذا اللقاء و�أمتنى لكم املزيد من التوفيق وال�سداد.

ثقافة

وداعا يا روحي ..
زهراء حممد ح�سني طرموخ
دائما يخ�ضع الإن�سان
الختبارات يف هذه احلياة  ،و�إن �صح
القول فهو غالبا ماي�ستجيب لو�ساو�س
ال�شيطان  ،الذي يوقعه تدريجيا يف
باطن املعا�صي  ،فيقوم ب�أفعال هو
�ضدها فكريا ومنطقيا  ،وي�شعر
بالنق�ص الذاتي عندما يحا�سب نف�سه ،
ويطمح العودة ل�صفاء روحه بينما
يقوم بتوديعها ! يودعها ؟ كيف ؟
يودعها مع قيمه ومبادئه  ،التي
�سلبتها منه و�ساو�س ال�شيطان .
فقد ال ي�شم رائحة اجلنة عندما ي�صرخ
على والدته � ،أو عندما يهينها �أو
ي�ضربها � ،أو يظلمها ويرتكها يف دار العجزة � ،أو � ..أو � ..أو ...
فقد تعددت �أنواع العقوق يف هذا الزمان ..
فكم من �أم ك�سر قلبها من فلذات
�أكبادها  ،وحتطمت م�شاعرها واعتادت روحها على الوحدة .
وكم من �أم غفت على و�سادة مل�ؤها
دموع �ضيقة م�ؤملة .
ولكن ال ي�شعر بقيمة الأم �إال ذلك
االبن البار الذي ودع روح �أمه
ب�آيات معطرة وبدعوات من �أعماقه نابعة .
ولن يتعظ �إال من ل�سعته عقارب غ�ضب �أمه .
ولن يت�أمل ويتح�سر �إال من ودعها قبل
�أن يرد جميلها �أو يعتذر !!
ولن ي�ضيق �صدر ابن دعت له �أمه دعوة
خافية �أو م�سحت على ر�أ�سه بيدها احلانية .
�إىل �أين �ست�صل بنا تلك املعا�صي !!
�إىل �أي مدى �ستجرفنا �إىل �أن يحني الوعيد !!
وكم من عام �ستحرقنا بنار وقودها
النا�س واحلجارة يف زمان يوم القيامة .
يوم احل�ساب ..
يوم لن تنفعك �إال ح�سنتك � ..إال �أعمالك ال�صاحلة.
فهل نرتك نعيم الآخرة لدنيا فانية !!
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم :
(( لو �أنزلنا هذا القر�آن على جبل لر�أيته خا�شعا مت�صدعا من
خ�شية اهلل وتلك الأمثال ن�ضربها للنا�س لعلهم يتفكرون )).
�صدق اهلل العلي العظيم

�إىل طائري ال�صغري
ح�سن ف�ؤاد �آل ن�صراهلل

كــت مـ َِن ال َبها ِء َم�شـاعـِري
يامـن َم َل َ
َ
نت فـي َجـويف ب ِـ َهي َئـ ِة طــائِـ ِر
و�سـ َك َ
َ
جـت مـِن قَلبي خُ يوطـاً َع�شـ َع�شت
ونَ َ�س َ
حــولـي فـي َم�ســا ٍر حــائ ِـ ِر
لتـ ُ
ــف َ
َت َ
الم بـِـ َب�س َمــ ٍة
َح َط َ
مـت � َ
الظــ ِ
أ�سـراب َ
أوحـت بِــ ال�ضــِيا ِء البـاهِ ـ ِر
�شَ ـ ّعت َفـ� َ
َلـب طِ ٌ
فـل ي�س َتقـي مِـن َب�س َمــ ٍة
َفـالق ُ
تـا َهـت ل ِـ َت ُ
بيب مـاه ِـ ِر
�سك َـن فـي َح ٍ
ــب الــذي َي�سمـو �شَ ــذاً
يـا�أ ُيهــا ا ُحل ُ
يـن ال ُعيــونِ وج ُـ ُلــه فـي خــاطِ ــري
َب َ
بيـع خَ ـواطِ ــري
ف ََـح َ
للت اهـ ًال فـي َر ِ
كـت مـ َِن ال َبها ِء َم�شـاعـِري
يامـن َم َل َ
َ

ال�سنــا
ُ
ذوب َّ

�أمين حممد ر�ضي ال�شما�سي

َيذ ِّوب ُـ ُه ال�سَّ َنـا  ..ال َغ َز ُل ! ...
ٌ
جميل �أنه خُ َ�ص ُل ! ...
ُ
ربى
ي�سيل على ِّ
بهـــي ً
َ�س َنـا خلخالـ ِه ا َجلذِ ُل
ُ
ال�صبح �أَ ْ�س ِر ُق َها
رمو�ش ُّ
�سـ ُل
ُ
ويفلت من ً
�سنـا َك َ
�صبي يف متارف ِـ ِه
ٌّ
ِ�ص َبـا �أُملود ٍة خَ �ضـِلُ
�سني ال ِّرم�ش َي ْغ ِز ُل ُه
ُّ
غز ِّي ُل ناع ٌم خَ جِ ُل
ٌ
وكحل يف �أ�ساوره .....؟!
ُ
يكتحل !..........
َ�س َنا اللأال ِء

املوهوب ال�صغري يفتتح املعر�ض

زمالئه الفنانني ال�صغار يفتتح املعر�ض ال�ساد�س والع�شرون للطفل
املوهوب ال�صغري ح�سن �آل توفيق مع
6/6/2014م من م�ساء اجلمعة �إفتتاح معر�ض املواهب الطفولية
املوهوب ب�صالة اتليه فن .مت بــــتاريخ
من الفنانني ال�صغاروبح�ضور جمع غفري من االهايل كما �أقيم مزامنة
بالر�سم حيث ح�ضره و�شارك به الكثري
بقيادة الفنان را�ضي عبد اللطيف حيث �شارك معه  7من ال�صبية
�إىل جانب احلفل ن�شاط ر�سم اجلدارية
الفنانة حميدة ال�سنان واملهند�س مهدي علي جوائز عينية لكل من
املوهوبني  ،قدمت �إدارة اتليه فن ممثلة يف
امل�شرتكني باملعر�ض ومن ح�ضر من الأطفال.
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يف ق�صة "وال �أجمل" يف عامل الت�صوير الفوتوغرايف:

�آل حميف � 60 :ألف �صورة هي هديتي لهذا املجتمع الكرمي
حوار� /سلمان العيد
حينما ذهبت �إىل منزله� ،أو معر�ضه الدائم لل�صور ،يف حي العمال (الطابوق) مبدينة �سيهات ،وجدتني �أمام عدد هائل من ال�صور املعلقة ،ف�ضال
عن �أ�ضعاف �أ�ضعافها يف الألبومات مبختلف الأحجام ،حينها تبادرت يل جمموعة �أ�سئلة وا�ستف�سارات� ،أهمها كيف مت �إعداد هذه ال�صور ،ومن هو
ذلك امل�ص ّور الذي ميلك من الوقت واملال لكي يجمع �أكرث من � 60ألف �صورة ،يعر�ض بع�ض ًا منها على جدران منزله ،يف �إطارات �أعدّ ها من ح�سابه
اخلا�ص؟
ً
تلك هي ق�صة احلاج علي عبد اهلل �آل حميف ،هذا الرجل الذي دخل منت�صف عقده التا�سع وهو يحمل روحا عالية ،وموهبة اعتربها الكثري من
النا�س ب�أنها موهبة خا�صة بال�شباب ،بل ب�صغار ال�سن ..و�إذا كانت هذه الهواية مزدهرة يف ع�صر الإنرتنت �أو الع�صر الرقمي �أو ع�صر الكامريات
�شديدة الدقة ،فكيف ب�شخ�ص يتعاطى مع هذه الهواية قبل �أكرث من70عام ًا  ،فال �شك يف �أنه رجل �سبق ع�صره.

الهواية بني �أرامكو والبحرين

�آل حميف ــ وعلى �ضوء حديثنا معه ومع عدد من �أبنائه و�أقاربه ـ يبلغ من العمر  85عاما ،فهو على وجه الدقة قد ولد يف العام  1930كان قد التحق للعمل يف �شركة �أرامكو يوم
كان عمره  18عاما ،وكان ذلك يف العام � 1948إذ منها "ولدت" الكامريا الأوىل التي ا�شرتاها من �أحد الأمريكان بــ  25ريا ًال ،مع �أن راتبه مل يكن يتعدى الــ  6رياالت ،لكنه
ـ من �أجل هذه الهواية املتمكنة منه داخليا ـ قام بتوفري املبلغ من راتبه ،حتى متكن من �شراء الكامريا ،فكانت �أوىل خطواته يف هواية الت�صوير ..ويف هذا ال�ش�أن �أو�ضح ب�أن العمل يف
الأرامكو �أ�ضاف له ال�شيء الكثري ،حيث كان يواظب على ت�صوير زوار ال�شركة ،و�شاءت الظروف �أن يتلقط �صورة للمغفور له امللك عبدالعزيز خالل زيارته �إىل ال�شركة ،وللمنطقة
ال�شرقية ،وويل عهده االمري (امللك) �سعود ،وامللك في�صل وعدد من الأمراء والوزراء ..و�شاءت الظروف �أن املنطقة ال�شرقية مل تكن ت�ضم يف جنباتها �أي معمل لإخراج ال�صور بعد
حتمي�ضها ،وكان من يريد ذلك يذهب �إىل البحرين ،وكان �إىل �أمريكان يذهبون �إىل هناك من �أجل هذا الغر�ض.
ولفت �آل حميف �إىل �أن الظروف خدمته �أي�ضا ،فقد كان يعمل يف املنطقة ال�شرقية ،لكنه مقيم مع والدته يف البحرين ،التي انتقلت
�إىل هناك بعد وفاة والده ،واقرتنت ب�شخ�ص يحمل اجلن�سية البحرينية ،وال�شركة كانت متنحه تذاكر للذهاب �إىل البحرين ،فكان
ي�ستغل فرتة وجوده يف البحرين للقيام بتحمي�ض الأفالم هناك ..مو�ضحا ب�أن الكامريا باتت جزءا من حياته اخلا�صة ،ال ي�سافر
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�صورة من جمل�س احلاج علي عبد اهلل حميف

بيتي بات معرضا دائما لوجهاء
وعلماء وأدباء سيهات
بدونها ،وكان ميار�س هوايته يف التقاط ال�صور ،فقد زار العراق و االردن و�سوريا وم�صر والتقط
�صورا نادرة ملعامل هذه البلدان� ،إ�ضافة �إىل معامل املنطقة ال�شرقية ،ما زالت موجودة يف متحفه
القائم يف منزله ،و�إن اندثرت تلك الآثار ومل يعد لها وجود.
ولأنه كان يق�صد البحرين كل ا�سبوع ،وذلك يف فرتة ما قبل �إن�شاء اجل�سر ،فيذهب لها
بالطريان �أو عن طريق البحر ،فريجع املنطقة ال�شرقية حممال بنتائج الزيارة ،هي جمموعة �صور
فوتوغرافية ،ل�شخ�صيات �أو ملواقع �أثرية� ،أو مواقع حديثة ،ومع مرور ال�سنوات وبعد �أن كانت
املنطقة ال�شرقية حتاكي التطورات العاملية ،ومع ظهور معامل الت�صوير (ا�ستوديوهات) بات
يتعامل معها مبا�شرة.

احتفال جمعية �سيهات باليوم العاملي للمعاقني

م�صادر ال�صور

لقد كان الأمر الفتا للنظر� ،إذ جتتمع � 60ألف �صورة فوتوغرافية ،بع�ضها ملون ،وبع�ضها كبري ،ما
عر�ض على اجلدران ال ميثل �سوى عينات من تلك املوجودة على �صفحات الألبومات ،فمن
�أين اتت وكيف مت جمعها ،فكانت الإجابة منه ب�أن بالإ�ضافة �إىل كونه م�صورا ،وميلك كامريا
ينتقل بها من مكان �إىل �آخر ،فهو يقوم بعملية اجلمع ،فال يرتك منا�سبة يح�ضرها اال ويلتقط
لها �صورة ،ويطلب ن�سخا من �إ�صحاب املنا�سبة بتزويده بال�صور ،فوق هذا نقل هذه "الهواية"
�إىل �أوالده ،الذين �أكدوا بدورهم وجود هذه الهواية لديهم ،وهم ما�ضون فيما ابتد�أه والدهم.
كما كان يذهب اىل معمل طبع ال�صور (اال�ستيديو) يوميا ،ويقوم بطبع ال�صور بعد حتمي�ضها،
وحينما مل يكن يف املنطقة ال�شرقية �أي معمل لطبع ال�صور يف املنطقة كنت �أذهب بالكامريا
اىل البحرين ،وهناك يتم ا�ستخراج الأفالم وطبعها.
واملفاج�أة يف الأمر �أن �آل حميف الذي ال يقر�أ وال يكتب ،فهو يف هذا اجلانب "�أمي" ،لكنه
ميلك ثقافة وا�سعة ،جتعله ير�صد ال�صورة اجلميلة ،ويلتقط املعنى اجلميل يف ال�صورة ،وهو �أي�ضا
يتعاطى مع كل جديد يف هذا العامل ،فهو اقتنى كامريا م�ستعملة من امريكي ،لكنه ا�شرتى
�أخرى وثالثة ورابعة ،ح�سب تطورات الزمن ..وكان يتابع �آخر التقنيات يف هذا ال�ش�أن ،فبع�ض
ال�صور مت التقاطها بالأ�سود والأبي�ض ،لكنه قام بتلوينها من خالل بع�ض املعامل التي تقدم
هذه اخلدمة ،هذا قبل جميء التقنيات الرقمية التي جتري جملة عمليات جراحية على
ال�صور ،وقبل ظهور الت�صوير امللون.
�أ�ضافة اىل جمهوده الذاتي يف التقاط ال�صور على مدار خم�سني عاما ،فهو يحظى ب�إهداءات
من هنا وهناك ،من قبل زمالء الهواء ،ورفقاء الدرب ،واال�صدقاء ،ف�ضال عن امل�ؤ�س�سات التي

�أحد الأعرا�س ب�سيهات

زيارة املغفور له امللك في�صل لأرامكو
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مدر�سة �سيهات املتو�سطة

املرحوم احلاج �أحمد را�شد املطوع ...

�شرح ملوظفي املخترب يف م�ست�شفى �أرامكو

أوالدي يتابعون مسيرة التصوير ولكن بتقنيات أخرى
ال تتوانى يف تزويده ب�أي �صورة يرغب يف اقتنائها ،ويف كثري من الأحيان كان يدفع مبالغ مادية لي�ست قليلة
للح�صول على ال�صور ،وتكبريها وتلوينها وو�ضعها يف �إطارها اخلا�ص ،هذا ف�ضال عن �أن عالقاته الوا�سعة مع معامل
حتمي�ض وطبع ال�صور �أتاحت له جماال للح�صول على بع�ض ال�صور املتوافرة لديها ،بع�ضها جمانا كونه عميال لهذه
املعامل ،او بع�ضها مبقابل مادي ،يتوقف على �أهمية ال�صورة.

�آليات احلفظ والعر�ض

�أما كيف يحتفظ بال�صور فقد �أو�ضح ب�أن االحتفاظ كان يتم يف الألبومات ،ولكن ـ مبوجب اقرتاح لأحد اال�صدقاء
ـ قام باختيار �صور ال�شخ�صيات ،والعلماء ،والأدباء ،و�أ�صحاب الوجاهة االجتماعية ب�أن قام بتكبريها ،وو�ضعها
يف �إطارات (فرميات) وقام بتعليقها يف عدد من غرف املنزل بحي العمال مبدينة �سيهات ..وخ�ص�ص جانبا من
املنزل اىل �صور الأموات من �شخ�صيات �سيهات ،وجانبا �آخر ل�صور ال�شخ�صيات التي ال تزال على قيد احلياة،
وهناك �صور يعود عمرها لأكرث من مائة �سنة ،فلديه �صور لوالد امل�ؤ�س�س االمام عبدالرحمن الفي�صل ،ف�ضال عن
�صور ل�شخ�صيات قدمية جدا ،وكذلك احتوى املعر�ض الدائم على �صورة لزيارة امللك عبدالعزيز ملدينة الظهران،
بعد الإعالن عن ا�ستخراج النفط ،و�أخرى للملك في�صل يف زيارة تفقدية ملن�ش�آت ال�شركة ،و�صور ملواقع معروفة
يف القطيف ،بع�ضها مل يعد موجودا ،وبع�ض هذه ال�صور مل يكن قد عا�صرها احلاج �آل حميف ،لكنه ح�صل عليها
بو�سائله اخلا�صة مثل ال�شراء واعادة الت�صوير كما �سبق القول ..لذلك بات املجل�س مبثابة معر�ض لل�صور ،بع�ضها
قدمي ،وبع�ضها حديث ،وكما قال �أحد �أبنائه ب�أن �سيدة من �سيدات املجتمع يف �سيهات طلبت اقتناء �إحدى
ال�صور ،وابدت ا�ستعدادا لدفع مبلغ من ريال اىل مائة �ألف ريال.
هذا املعر�ض حظي بزيارة عدد من املهتمني منهم جمموعة ميجيكل لين�س للم�صورين ال�شباب ،ووفد من �سلطنة
عمان خالل فرتة دورة اخلليج لكرة القدم الأخرية التي اقيمت يف الدوحة ..كما �أن املنزل يحظى بزيارة العديد
من املثقفني والأدباء وهواة الت�صوير والت�أريخ.
وحتى يتم االحتفاظ بكل هذه ال�صور� ،أ�ضافة اىل الألبومات ،والعر�ض يف املجل�س والغرف الداخلية ،ف�إن عددا
من �أوالده قاموا بعملية تخزين اليكرتوين �إىل تلك ال�صور ،فقد مت طبع � 5000صورة بتقنية املايكرو فيلم ،كما
مت ت�صميم �صفحة على الفي�سبوك وهناك عمل جار لتفعيلها ،من اجل االحتفاظ بال�صور ،و�إتاحتها للعموم يف
احلاج حممد �صالح الفار�س رحمه اهلل ( �صاحب املتحف )
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�أحد الأعرا�س �سابق ًَا

�سباق الدراجات يف املا�ضي

رحلة مدر�سية

�سوق اللحوم واخل�ضار �سابق ًا
يف �سيهات

الوقت نف�سه..
وكذلك اال�شرتاك يف بع�ض املعار�ض لتقدمي ال�صور امام النا�س ،منها موقع تراث �سيهات على �شبكة االنرتنت ،ومهرجان بر
الوالدين ،حيث اخذنا �صور ال�شخ�صيات التي انتقلت اىل املوىل جل �ش�أنه ،و�شاركنا بها يف املعر�ض ،وكانت املفاج�أة �أن عددا
غري قليل من النا�س (ابناء �سيهات) ال ميلكون �صورا لوالدهم او جلدهم ،وبع�ضهم جلبوا له �صورا ميلكونها ،ولي�ست بحوزته ،وغري
موجودة يف معر�ضه الدائم ..وكما �سبق القول ف�إن واحدة من الن�ساء طلبت �صورة وابدت ا�ستعدادا لدفع �أي مبلغ مقابل ذلك..
لكن هذا الإغراء مل يكن ليعني �شيئا لدى هذا الرجل امل�ؤرخ.

ال�صورة حتكي

�إن ما يلحظ على املعر�ض الدائم للحاج على �آل حميف� ،أنه عر�ض تاريخ املنطقة ال�شرقية ،وحتديدا �سيهات ،من
خالل ال�صور ،كما يقوم �آخرون بعر�ض هذا التاريخ بالآثار ،او الكتابة� ،أو الر�سم ،فتجد �صورا لأجيال خمتلفة من
املواطنني ،تختلف �أ�شكالهم وطريقة مالب�سهم.
واملالحظ ان كل �صورة يكتب عليها ا�سم �صاحبها ،ولو �س�ألته عن ق�صة تلك ال�صورة لأعطاك نبذة خمت�صرة عن
ال�صورة ،وعن �صاحب ال�صورة ،بل وحتى الوقت الذي التقطت فيه تلك ال�صورة،
فعلى �سبيل املثال كانت هناك �صورة قدمية لنادي الن�سور ،الذي بات �إ�سمه نادي اخلليج باقرتاح من امللك في�صل
يرحمه اهلل.
تلك هي حكاية املحيف الذي يوا�صل ثالثة من �أوالده هذه امل�سرية ،ولكن ب�صورة خمتلفة ،وبتقنيات �أحد ،وبو�سائل
حفظ �أكرث تطورا ،فلم يعد هناك حاجة لركوب البحر للو�صول اىل البحرين ،خا�صة بعد �إقامة ج�سر
امللك فهد ،هذا ف�ضال عن انت�شار تقنية الت�صوير يف كل زاوية من زوايا اململكة ،بل كل �شخ�ص ميلك
هاتفا جواال يحوى على كامريا رقمية ذات م�ستوى عال ،كما مل تعد عملية احلفظ مكلفة كما كانت
يف ال�سابق ،فو�سائل احلفظ الإلكرتونية احلديثة باتت �أكرث حيوية وت�أثريا.
تلك الهواية التي جعلت �آل حميف حمط �إعجاب وتقدير وحب قطاعات وا�سعة من املجتمع ،التي
ما فت�أت تتفاعل مع هذه الهواية ،بالزيارة واالطالع ،وتقدمي املقرتحات ،ف�ضال عن تقدمي الهدايا وهي
�صور مل تلتقطها كامريا املحيف ،الذي ي�ؤكد ب�أن هذه ال�صور هي هديته �إىل هذا املجتمع ،الذي
تفاعل معه ،طوال ال�سنوات املا�ضية.

حممد املطرود وهالل الطويرقي
وعبد اهلل ال�سيهاتي

حفل تقاعد لأحد
موظفي �أرامكو

�شهادات اخلدمة لبع�ض موظفي
�أرامكو

بيت الطفولة ال�سعيد
ب�سيهات

فريق �ألعاب القوى
بنادي اخلليج

حما�ضرة تعريفية عن جمعية
العددمن41ال�ضيوف
ملجموعة
�سيهات
- 2014
يونيو
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مقال

في معنى اآلخر
حممد حمفوظ
يطرح مو�ضوع الآخر يف امل�شهد ال�سيا�سي والثقايف واحل�ضاري املعا�صر  ،الكثري من
الأ�سئلة واال�ستف�سارات والق�ضايا املتداخلة  .ويبدو �أن طبيعة التطورات والتحوالت
والأحداث التي جتري اليوم يف العديد من الدول حافزا هاما لتداول م�س�ألة الآخر
وطبيعة العالقة املر�سومة للتعامل معه  .ويختلف هذا الآخر من موقع لآخر  ،ومن
دائرة لأخرى  .مبعنى �أن املوقع الذي يحدده الإن�سان لنف�سه ( الفرد �أو اجلماعة ) ،
هو بدوره الذي يحدد الآخر القريب والبعيد  .فباختالف املواقع والعناوين  ،يختلف
الآخر  .فالآخر بالن�سبة �إىل الذات الدينية  ،هو ذلك الإن�سان الذي ينتمي �إىل دين
�آخر � .أما الآخر بالن�سبة �إىل الذات القومية �أو العرقية  ،فهو الذي ينتمي �إىل قومية
�أو عرقية �أخرى .
لذلك ن�ستطيع القول � :أن يف الوجود الإن�ساين �آخر ديني ومذهبي وقومي وعرقي
و�أثني وجغرايف واجتماعي وثقايف و�سيا�سي  .فتتعدد وتتنوع دوائر وم�ستويات الآخر
 ،بتعدد وتنوع دوائر وم�ستويات الأنا والذات .
بحيث ي�صح القول  :حدد ذاتك  ،يتحدد �آخرك  .فالعالقة جد عميقة و�صميمية بني
الذات والآخر  ،بحيث ال ميكن حتديد الآخر �إال بتحديد الذات  ،وال جتلي للذات
�إال بوجود �آخر خمتلف ومغاير .
وبعيدا عن اجلذور اللغوية ملفردة ( الآخر )  ،نرى �أن الأفكار والقيم الأ�سا�سية التي
حتدد معنى وم�ضمون الآخر  ،هي الأفكار والقيم التالية :
 -1الهوية املركبة :
ال يوجد على ال�صعيد الإن�ساين  ،هوية ب�سيطة �أو خال�صة  ،و�إمنا جميع الهويات
الإن�سانية مركبة ومتداخلة  .مبعنى �أن هوية الإن�سان �أو املجتمع املعا�صر اليوم  ،هي
هوية مركبة � .أي تداخلت عوامل وروافد عديدة يف �صنعها وبلورتها وجتليتها  .بحيث
�أن الذات الثقافية والفكرية لدى كل �إن�سان  ،هي وليدة روافد ثقافية متنوعة  .حتى
ن�ستطيع القول � :أن بع�ض الآخر هو فينا  ،كما �أن بع�ض ذاتنا هو موجود ومتوفر يف
الآخر  .وال ميكن �إزاء هذه احلقيقة �إال القبول ب�ضرورة االنفتاح والتوا�صل مع الآخر
 .فالهويات املركبة لي�ست نتاج العزلة واالنكفاء  ،بل هي وليدة التوا�صل والتفاعل
الثقايف واحل�ضاري والإن�ساين .
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وال ميكن �أن تفهم الهوية خارج العالقة بالوجود الإن�ساين وجتلياته التوا�صلية املتعددة.
وعليه ف�إن حقيقة الهويات املركبة التي يعي�شها ويحياها الإن�سان املعا�صر  ،هي التي
حتدد �إىل حد بعيد معنى الآخر  .و�إن هذا الآخر بكل م�ستوياته ودوائره  ،لي�س
بعيدا عن الذات وجتلياتها االجتماعية والثقافية واحل�ضارية  .و�إن ازدياد وترية التطور
والتوا�صل العلمي واملعلوماتي بني الب�شر � ،سيزيد من وترية التداخل والتفاعل ،
مما يقرب امل�سافات بني الأنا والآخر  .فالهويات املركبة هي وليدة التعدد الثقايف
واالجتماعي واحل�ضاري والإن�ساين  ،بحيث ت�شرتك جميع هذه الروافد يف �إغناء
الهوية الإن�سانية .
 -2االعرتاف باالختالف :
من الطبيعي القول � :أن االختالف بني الب�شر من نوامي�س احلياة الإن�سانية وطبائع
الأمور  .بحيث �أن الباري عز وجل خلقنا خمتلفني يف �ألواننا و�أل�سنتنا و�أقوامنا و�أذواقنا
وميوالتنا وما �شابه ذلك  .لكن هذا االختالف وفق الر�ؤية القر�آنية  ،لي�س �سببا ومربرا
للقطيعة واالحرتاب والتباعد  ،بل هو بوابة التوا�صل والتعارف والوحدة  .من هنا ف�إن
الآخر يف �أحد حمطاته وم�ستوياته  ،هو الإفراز الطبيعي ملفهوم االختالف  .فما دام
االختالف �سنة  ،ف�إن التعدد والتنوع  ،هو امل�آل الطبيعي لذلك .
و�إن املطلوب منا جميعا  ،االعرتاف باالختالف  ،الذي يقت�ضي الأمور التالية :
 عدم ترذيل االختالف  ،والتعامل مع حقائقه ولوازمه  ،وفق عقلية ح�ضارية –توا�صلية ،ال تنبذ وال تهم�ش  ،و�إمنا تتحاور وتتوا�صل وتتفاعل على ال�صعد كافة .
 �إن احلقيقة يف الوجود الإن�ساين  ،ال ميكن القب�ض عليها مبفردنا  ،و�إمنا نحن بحاجة�إىل التوا�صل والتحاور لتظهري جوانب احلقيقة كلها  .فن�سبية املعرفة واحلقيقة  ،ينبغي
�أن تدفعنا �إىل املزيد من التوا�صل مع الثقافات والوجودات الإن�سانية .
 �إن االختالفات بني الب�شر  ،وحتى ال تخرج عن نطاقها امل�شروع والطبيعي  ،هيبحاجة �إىل �سياج قانوين و�أخالقي  ،يحمي هذه احلقيقة وي�ضبطها يف �آن  .يحميها
من نزعات التطرف والغلو والعدوان واملغامرة  ،وي�ضبطها بقيم االئتالف والوحدة ،
حتى ال تتحول �إىل عامل للت�شتيت والت�شظي  .وهذا ال�سياج القانوين والأخالقي ،
يتج�سد يف قيم الت�سامح وحقوق الإن�سان .

مقال
فال ميكن �أن يدار االختالف يف الدائرة الوطنية واالجتماعية على نحو �إيجابي
وح�ضاري� ،إال بااللتزام مبرجعية حقوق الإن�سان  .فهي ال�ضابطة  ،التي ال حتول
االختالفات �إىل عناوين للت�شظي واحلروب املفتوحة .
وهكذا ال تتحول االختالفات � ،إىل مربر لالعتداء على الآخرين  ،لأنها
م�ضبوطة بتلك القيم والإجراءات التي حترتم الإن�سان وت�صون حقوقه .
 �إن االختالفات يف الدائرة الوطنية واالجتماعية  ،بكل م�ستوياتها  ،ال تعنياالن�شقاق واخلروج عن مقت�ضيات اجلماعة .
وذلك لأنه جبلة �إن�سانية ونامو�س اجتماعي  ،وال ميكن �أن نطلب يف الإطار
الإن�ساين �أن تتطابق وجهات نظرنا وقراءتنا للأمور والأحداث مع اجلميع
 .وواجبنا لي�س ترذيل التنوع واالختالف  ،و�إمنا العمل على �صياغة الأطر
وامل�ؤ�س�سات املنا�سبة لإدارته مبا ين�سجم وحدوده الطبيعية  ،ودوره يف �إثراء
املعرفة  ،وتو�سيع خيارات النهو�ض والتقدم يف املجتمع.
وجماع القول � :إن االعرتاف ب�شرعية االختالف بني الب�شر  ،هو �أحد روافد
ت�شريع العالقة مع الآخر على قاعدة التوا�صل واحلوار والتعارف والتعاون .
 -3لعل من الأخطاء ال�ضارة مب�شروع الوحدة والوطنية وق�ضايا ال�سلم
االجتماعي  ،التعامل مع م�سائل التنوع واالختالف املذهبي �أو القومي �أو
الأثني  ،بعقلية الأقلية والأكرثية  .وذلك لأن مفردة ( الأقلية ) تختزن مداليل
�سيئة  ،وت�ستدعي حلوال لي�ست بال�ضرورة من�سجمة وم�ستلزمات الوحدة
الوطنية واالجتماعية .
ونرى �أنه من ال�ضروري التعامل مع هذه امل�س�ألة الهامة وال�شائكة وفق مبد�أ
التعدد ومقت�ضيات التنوع الثقايف واالجتماعي .
وذلك لأن م�صطلح الأقلية والأكرثية  ،هو من املفردات والتعبريات املتداولة
يف جمال االنتخابات ال�سيا�سية  .فهي �أقرب �إىل املفردات ال�سيا�سية منها �إىل
احلقائق الثقافية واالجتماعية .
بينما مبد�أ التعددية  ،فهو يطلق على الواقع االجتماعي والثقايف املتنوع .
وعليه ال ميكن ملجتمع متعدد �أو متنوع � ،أن يعي�ش االن�سجام واال�ستقرار بدون
معرفة متبادلة بني جميع الأطراف واملكونات  .فمعرفة الآخر �شرط من �شروط
التالقي والتفاهم والتعاي�ش .
وال ميكن �أن يتحقق ال�سلم االجتماعي  ،بدون معرفة عميقة متبادلة  .فمعرفة
الآخر الذي يعي�ش بيننا � ،ضرورة وطنية واجتماعية  .وذلك لأنه ال وحدة
وطنية حقيقية بدون معرفة متبادلة  ،كما �أنه ال ا�ستقرار و�سلم اجتماعي  ،بدون
وجود معرفة �شاملة بني خمتلف التعبريات والأطياف االجتماعية .

�آفاقها  ،هي من �ضرورات التعاي�ش وال�سلم الأهلي واالجتماعي  .فالإن�سان
عدو ما يجهل  ،وال ميكن �أن تر�سى دعائم الوئام واالئتالف بني جميع �شرائح
وفئات املجتمع  ،بدون معرفة عميقة متبادلة بينهما  .فاملعرفة هي التي ت�ؤ�س�س
الحرتم متبادل للم�شاعر والطقو�س واملمار�سات واملنا�سبات  .لذلك ف�إننا ندعو
جميع الأطراف والتعبريات � ،أن تعمل على تعريف نف�سها للآخرين ب�صورة
حقيقية وبعيدا عن الزيف والت�ضليل .
و�إن الدولة مب�ؤ�س�ساتها التعليمية والإعالمية والثقافية  ،معنية ب�شكل �أ�سا�سي
مب�شروع تعريف املجتمع على بع�ضه البع�ض على نحو حقيقي ومو�ضوعي .
و�إبراز اخل�صو�صيات الثقافية لكل طرف  ،ال ي�ضر بحقيقة احلدة الوطنية ،
بل يرثيها وميدها بعوامل القوة والعزة  .و " الوحدة ممكنة وثرية من خالل
التنوع باحرتام اخل�صو�صيات الثقافية  ،فال يوجد تنوع �أكرث من ذاك املوجود
يف جمتمع الواليات املتحدة الأمريكية  ،ورمبا كان ذلك �أن �سر قوتها كمجتمع
 ،حتى �صارت الدولة العظمى يف العامل � .إن هذا الرثاء يف التنوع الثقايف
واحل�ضاري هو الذي جعل منها بوتقة ان�صهار ملجمل احل�ضارة الإن�سانية تاريخيا
وجغرافيا  ،ويقوم نظامها كمجتمع على احرتام اخل�صو�صيات الثقافية لكل
ال�سالالت � :أبي�ض – �أ�سود – �أ�صفر – ولكل الأديان الإبراهيمية  :م�سيحي
– م�سلم – يهودي  ،بل ولكل مذهب داخل كل دين  ،ولكل انتماء وطني
�أو ديني  ،فهناك على �سبيل املثال رابطة العرب الأمريكية  ،وهناك �أقباط
املهجر املمار�سني حلقهم يف ا�ستخدام الآليات والقنوات الدميقراطية لطرح
م�شاكلهم املحلية  ،ورمبا كان اليهود ك�أقلية دينية �أول من هاجروا من �أوروبا هربا
من الفا�شية يف مرحلة الثالثينات  ،وا�ستفادوا مما هو متاح من �آليات تكوين
اجلمعيات الأهلية  ،وكونوا �أقوى لوبي يف �أمريكا �ساهم يف �إن�شاء دولة �إ�سرائيل
" �( ..أزمة الأقليات يف الوطن العربي  ،الدكتور حيدر �إبراهيم على – الدكتور
ميالد حنا � ،ص  ، 282- 281دار الفكر  ،دم�شق 2002م ..
فاخل�صو�صيات الثقافية �إذا �أح�سن �إدارتها والتعامل معها  ،تتحول �إىل عامل
منعة وقوة للمجتمع ،لأنها ت�ضيف �إليه الكثري من عنا�صر احليوية والفعالية.

 -4الفهم قبل التفاهم :
�إذ �إننا مطالبون ومن خمتلف مواقعنا � ،أن نفهم ب�شكل تف�صيلي اخل�صو�صيات
الثقافية واالجتماعية لبع�ضنا البع�ض  .وذلك من �أجل توطيد ج�سر الت�آلف
والتعاي�ش  ،و�إف�شال كل املخططات واخلطوات التي ت�ستهدف ت�صديع اجلبهة
الداخلية للمجتمع والوطن  .واجلدير بالذكر �أن كل القيم اخلرية واحل�سنة التي
ينبغي �أن تتحكم يف عالقة املختلفني واملغايرين مع بع�ضهم البع�ض  ،بحاجة
ولعلنا ال نبالغ حني القول � :إن الكثري من مظاهر اجلفاء و�سوء الظن بني �إىل مقدمة �ضرورية  ،وهذه املقدمة هي الفهم العميق املتبادل .
تعبريات املجتمع و�أطياف الوطن  ،هي من جراء غياب املعلومات الدقيقة
واملو�ضوعية عن بع�ضنا البع�ض  .فاملعرفة باخل�صو�صيات واحرتام املمار�سات فال مودة �إال بفهم متبادل  ،يزيل روا�سب و�شوائب العالقة  ،وال توا�صل بدون
املرتتبة على ذلك  ،هي من �شروط التعاي�ش االجتماعي  .وال ميكن �أن يتحقق فهم يعبد طريقه ويزيل عقباته  ،وال حوار فعال وانفتاح دائم � ،إال بفهم متبادل
التعاي�ش االجتماعي  ،بني فئات جتهل بع�ضها البع�ض � ،أو حتمل عن بع�ضها  ،ي�ؤ�س�س القواعد النف�سية والثقافية لنجاح احلوار ودميومته  ،ويوفر ال�شروط
البع�ض معلومات وت�صورات مغلوطة �أو م�شوهة �أو لي�ست دقيقة  .فاملعرفة بكل االجتماعية لالنفتاح والتالقي مع الآخرين  .حممد حمفوظ
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خماطر املكمالت الغذائية
على �صحة الريا�ضيني
�أنواع املكمالت الغذائية وخماطرها
هناك �أنواع عدة من املكمالت الغذائية التي تتنوع
بالتايل خماطرها �أي�ضاً .فهناك بروتينات على �شكل
م�سحوق تعمل على زيادة الوزن حيث حتتوي على
ن�سبة عالية من الكربوهيدرات وال�سكر .وهناك نوع
�آخر يحتوي على ن�سبة متو�سطة من الكربوهيدرات
والربوتني مثل  pro complexوهناك نوع عايل
الربوتني مثل  whey proteinتتوافر فيها
الكمية الكافية من الربوتينات والكربوهيدرات
والفيتامينات مع جدول غذائي ،الذي ال ي�ستطيع
الالعب احل�صول عليه من الوجبات الغذائية .ولأنه
كالعب كمال �أج�سام وقوة بدنية يجب �أن تتوافر له
الكمية الكافية يف التغذية ال�صحية ،لذلك يتم
اللجوء �إىل ا�ستعمال املكمالت الغذائية.
وهناك نوع �آخر يعمل على زيادة الطاقة واملحافظة
على الع�ضالت مثل الكرياتني واجللوتامني بالإ�ضافة �إىل
عدد من املواد الأخرى التي تعمل كل واحدة من هذه
املواد يف املحافظة على الع�ضالت وتو�صيل اجل�سم �إىل
عملية التفعيل الغذائي الكامل مثل اجللوتامني الذي
يزيد من قوة املناعة و�سرعة �صيانة الألياف الع�ضلية بعد

املكم
الت الغذائية ،هي م�ستح�ضرات هدفها تكملة النظام
الغذائي مبواد تغذوية مثل الفيتامني واملعادن والألياف
وال
أحما�ض الدهنية والأحما�ض االمينية والتي قد تكون مف
قودة يف النظام الغذائي لل�شخ�ص �أو قد تكون ال ت�ستهلك
بكم
يات كافية .تعترب بع�ض البلدان املكمالت الغذائية ك�أط
عمة ،بينما تعتربها بلدان �أخرى �أنها �أدوية �أو منتجات
�صحية طبيعية.
ت�
صنف هيئة الد�ستور الغذائي كل املمكالت التي حتتوى
على الفيتامينات واملعادن على �أنها �أطعمة .وهيئة الد�ستور
الغذائي هي منظمة التي ترعاها منظمة الأغذية والز
راعة (الفاو) التابعة للأمم املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية.
دفع
الهو�س ال�شديد للح�صول ال�سريع على ج�سم ريا�ضي ر�
شيق،
ال�ش
باب
لل
جوء
�
إىل
بروتي
نات
غري
مع
روف
م�ص
درها،
�أو ما حت
تويه من مكونات ،التي قد تكون غري �صاحلة لال�ستخ
دام،
اله
دف
من
ت�صن
يعها
جني
�
أ
رباح
ك
برية
ب
طرق
غري
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فات التي
حددتها وزارة ال�صحة على املحال والأندية الريا�ضية.
ممار�سة التمارين الريا�ضية.
�أما النوع الثالث من الربوتينات في�أتي يف �شكل
كب�سوالت مثل "املنيو �أ�سيد" لكن االعتقاد ال�سائد
بني الكثري من ممار�سي ريا�ضة كمال الأج�سام �أن هذا
النوع من الربوتينات له ت�أثري يف اجل�سم .و"املنيو �أ�سيد"
هذا هو عبارة عن �أحما�ض �أمينية مكونة من  32حام�ضاً
�أمينياً الالزمة لبناء الع�ضالت بطريقة �صحية،
وت�ؤخذ من م�صل اللنب �أو اجلنب ،لأن العديد
من الأحما�ض الأمينية ال ميكن �صنعها يف
ج�سم الإن�سان ولهذا يتم اللجوء �إىل ا�ستعمال
الأحما�ض الأمينية عن طريق املكمالت
الغذائية.

التداعيات املر�ضية للمكمالت
الغذائية:
عن الفرق بني الربوتينات واملن�شطات
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�إ�شراف
د� .شادي �أبو ال�سعود

الهرمونية ،ون�سبة ال�ضرر بينهما قال الدكتور م�صطفى
�صربي ،ا�ست�شاري الأمرا�ض الباطنية واجلهاز اله�ضمي:
"الربوتينات امل�ستعملة يف بناء الأج�سام هي منتجات
حتتوي على تركيز عالٍ من منتجات الأحما�ض الأمينية
الالزمة لبناء الع�ضالت وتعوي�ض اخلاليا الع�ضلية التالفة.
�أما الهرمونات امل�ستعملة من قبل بع�ض الريا�ضيني
فهي هرمونات تنتمي �إىل جمموعة ال�سرتويد ,وهي
تزيد الن�شاط وت�سرع منو الع�ضالت ب�شكل غري طبيعي
وت�أثريها على �ضغط الدم ،والقلب ،وبقية �أجهزة اجل�سم،
والإفراط يف ا�ستعمال الربوتينات ،ميكن �أن يزيد العبء
على الكلى والكبد مع زيادة ناجت تبادل الربوتينات.
والربوتينات بكميات مدرو�سة ال ت�ضر� ،أما الهرمونات
فهي �ضارة ب�أي ن�سبة.
و�أ�ضاف" :كما �أنه يوجد مكمالت غذائية خا�صة
ت�ستخدم يف �أوقات معينة مثل ،مكمالت ما قبل التمرين
 ،Pre-Workout Supplementsومكمالت ما بعد

الطبية

خدع يف ال�صاالت الريا�ضية:
وقال الدكتور عبد احلليم ف�ضل ،ا�ست�شاري جراحة
عظام مب�ست�شفى را�شد يف الإمارات العربية املتحدة،
واملدير الطبي لنادي الن�صر" :هناك الكثري من اخلداع
يف ال�صاالت الريا�ضية عن املكمالت الغذائية الريا�ضية،
والتي �شاع انت�شارها بني الريا�ضيني بهدف احل�صول على
نتيجة �سريعة وفعالة حتقق لهم ال�شكل الذي يحلمون
به ،وجميع ه�ؤالء هم �ضحايا �أوهام كاذبة .كما �أن من
يبيعها من الريا�ضيني امل�س�ؤولني يف ال�صاالت الريا�ضية،
ال يتمتعون باخلربة الكافية التي ت�ؤهلهم لو�صفها ،كما
�أن املعلومات التي يروجون بها هذه املنتجات معلومات
خاطئة بعيدة عن �سالمة الريا�ضي".

خطورة "الكورتيزون":
وعن الأعرا�ض التي قد تت�سبب بها الكورتيزون قال
الدكتور ف�ضل�" :إن تناول كميات كبرية منها ي�ضر
بالأع�صاب والع�ضالت والعظام .كما �أن هناك الكثري
من احلاالت التي مت ا�ستقبالها تعر�ضت للنخر بالعظام،
ما قلل من حركتهم ،وحاالت تعر�ضت ل�ضرر كبري يف
الع�ضالت ،ومنهم من يتناول "الكورتيزون" وهو �إحدى
الفئات املن�شطة التي يكرث الريا�ضيون ا�ستخدامها،
فت�ؤدي بهم يف النهاية �إىل ترك الريا�ضة ،وبع�ضهم توفى
اعتقاداً منه �أنه ي�أخذ مكمالت غذائية يف حني �أنه مت
االكت�شاف يف الفحو�ص �أنها من�شطات".
قد ت�ؤدي املكمالت الريا�ضية �إىل العقم:
ويقول الدكتور عمرو م�سعود ،اخت�صا�صي جراحة
امل�سالك البولية و�أمرا�ض الذكورة" :قبل تناول
املن�شطات الهرمونية التي ت�ستخدم كمن�شطات ريا�ضية
للأج�سام لتكبري حجم الع�ضالت فمن ال�ضروري على
م�ستخدميها �أو ًال معرفه �أ�ضرارها على �أجهزة اجل�سم
املختلفة ،وخ�صو�صاً على اجلهاز التنا�سلي .فاملن�شطات
الهرمونية التي قد تكون مماثلة لهرمون الذكورة
(الت�ستو�ستريون) �أو من م�شتقاته ت�ؤدي �إىل العقم يف
كثري من احلاالت ،وكذلك �ضعف القدرة اجلن�سية،
و�ضمور اخل�صيتني ،ذلك �أن وظيفة اخل�صية هو �إنتاج
"الت�ستو�ستريون" وكذلك احليوانات املنوية ،وهذه
الوظيفة يتحكم بها هرمونان يفرزان من الغدة النخامية
باملخ وهما الهرمون املحفز للحوي�صالت (follicular
 )stimulating hormone (FSHامل�س�ؤول عن
ا�ستمرار �إنتاج احليوانات املنوية ،وهرمون اللونته
( )leutinizing hormone.(LHامل�س�ؤول عن �إفراز
"الت�ستو�ستريون" ،و�إفراز هذين الهرمونني يحفز اخل�صية
لإنتاج هرمون الذكورة واحليوانات املنوية ،وعند زيادة
هرمون الذكورة عن املعدل الطبيعي يقل �إفرازهما ،كما

ال ي�ستطيع عمله الهرمون امل�ستخدم من خارج اجل�سم".
قد ينتهي الأمر ب�ضمور اخل�صية نتيجة
تناول املكمالت الغذائية:
وعن وظيفة هذه املنتجات يف اجل�سم �أكد الدكتور عمرو،
�أنه عند ا�ستخدام هذه العقاقري يزيد ن�سبة الت�ستو�ستريون
يف الدم ولكن لي�س يف اخل�صية فال يكون تركيزه يف
اخل�صية �أعلى مما هو يف الدم كما هو يف الو�ضع الطبيعي،
ما ي�ؤدي ذلك �إىل قلة �إفراز الهرمونني  LHو،FSH
ونتيجة لقلة هذين الهرمونني وعدم وجود تركيز عالٍ
للت�ستو�ستريون باخل�صية ،تعتل املنظومة الهرمونية امل�س�ؤولة
عن تنظيم وظيفة اخل�صية ،وبالتايل ت�ضطرب وظيفة
اخل�صية بال�سلب ويقل �إفرازها �أو ينعدم للت�ستو�ستريون،
وكذلك يقل عدد احليوانات املنوية مع الوقت �أو خالل
زيادة جرعة العقار امل�ستخدم ،ما قد يحدث انعدام كامل
لعمل اخل�صية وتوقفها عن �إنتاج �أي حيوانات منوية ،وقد
ينتهي الأمر ب�ضمور اخل�صية.
كما �أ�شار الدكتور عمرو �إىل �ضرورة جتنب ا�ستخدام
املكمالت الغذائية الريا�ضية وعلى من ي�ستخدموها �أن
يتوقفوا عنها ،و�إجراء التحاليل الالزمة من قبل الطبيب
بعد ثالثة �أ�شهر من التوقف ،لبيان مدى ت�أثريها يف اجلهاز
التنا�سلي و�إن كان ال�شخ�ص امل�ستخدم لهذه العقاقري
يحتاج �إىل العالج �أو ال.

ال ت�صنف املكمالت الغذائية كدواء:
وو�صف الدكتور ال�صيديل عي�سى �أحمد ،املكمالت
الريا�ضية ب�أنها من املكمالت الغذائية ،ويتم بيعها من
دون و�صفة طبية وال ت�صنف كدواء بل هي مكمالت
غذائية ،وقال �إنها موجودة يف حمال مكمالت الأغذية
واملراكز التجارية ،وقد يكون لبع�ضها �أ�ضرار �صحية على
الكبد والكلى ،وقد تت�سبب بال�ضعف اجلن�سي.
وعن ال�شكاوي التي مت ا�ستقبالها عن غياب تاريخ
يونيو  - 2014العدد 41

لال�ستف�سار و التوا�صل alkhatmag@yahoo.com :

التمرين  .Post-Workout Supplementsوبع�ض
�أنواع املكمالت مثل "الكريتاتني" التي يجب التوقف
عنها كل �ستة �أ�سابيع �أو �أ�سبوعني على الأقل لأن الإكثار
منها قد ي�سبب بع�ض الأ�ضرار يف اجل�سم".
وعن الأمرا�ض التي قد ي�صاب بها م�ستخدم هذه
املكمالت قال �صربي" :ت�ؤثر الهرمونات �سلباً يف اجل�سم
فت�سبب:
ارتفاع �ضغط الدم (التوتر ال�شرياين) اختالل ن�سبة ال�سكر يف الدمزيادة احتمال الإ�صابة بااللتهابات اجلرثومية النخفا�ضاملناعة
الإ�صابة به�شا�شة العظاماال�ضطرابات النف�سية والعدوانيةالنمو غري الطبيعي للثدي عند الرجل مع �ضمورالربو�ستاتا
اختالل الدورة عند املر�أة ومنو ال�شعر غري الطبيعيت�ضخم ع�ضلة القلب مع هبوط القلباختالل تبادل الدهون وت�صلب ال�شراينيتراكم ال�شحوم على الكبدالإ�صابة بتعتيم القرنية والعد�سةزيادة �إمكانية التمزق الع�ضلي".ويو�ضح الدكتور م�صطفى �أن �أكرث الفئات العمرية
ا�ستجابة وت�أثراً بهذه املنتجات ،التي تكون يف مرحلة
النمو ،واملراهقة ،وما بعدها ،وعلى ال�شباب اال�ستعانة
بالغذاء ال�صحي املتوازن عو�ضاً عن هذه املكمالت ،كما
�أن ممار�سة الريا�ضة ب�شكل عادي �سي�ؤدي �إىل منو الع�ضالت
دون احلاجة �إىل ا�ستعمال الربوتينات �أو الهرمونات .و�إذا
كان البد من ممار�سة كمال الأج�سام فليكن حتت �إ�شراف
ريا�ضي طبي متخ�ص�ص.

و�أ�ضاف" :الكثري من هذه املنتجات تباع يف الأندية �أن تركيز "الت�ستو�ستريون" املفرز من اجل�سم يف اخل�صية
من دون �أن تكون مرخ�صة ،وال نعرف م�صدر هذه �أعلى من تركيزه يف الدم وقد ي�صل �إىل � 40ضعفاً وهذا ما
املنتجات ،والتي قد تكون مغ�شو�شة ،وثبت يف الدول
املتقدمة �أنها من�شطات م�ضرة بال�صحة ،ون�شهد نحن
م�ضاعفاتها يف م�ست�شفياتنا من خالل احلاالت التي
ت�أتينا ،حيث هناك الكثري ممن ين�ساق وراءها حتت
م�سميات غري �صحيحة ،ولهذا على الريا�ضيني
االبتعاد عنها واقتنائها من ال�صيدليات حتت و�صفات
طبية".
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الطبية
بناء الع�ضالت وتقوية بنية اجل�سم،
ولكن نتائجها وخيمة ،وعلى الريا�ضيني
تناولها حتت �إ�شراف من الأطباء
واملدربني الريا�ضيني ويجب �إجراء
الفحو�ص الطبية للكبد والكلى ب�شكل
م�ستمر لتوخي احلذر.

االنتهاء يف املنتج �أ�ضاف" :هناك ال�شريط الال�صق خلف
علبة املنتج يحتوي على املكونات والعنا�صر ون�سبها،
وكيفية اال�ستعمال ،كما �أن هناك تاريخ �إنتاج وتاريخ
انتهاء ،واملنتجات امل�سموح ببيعها يف ال�صيدليات هي
 whey proteinوالأحما�ض الأمينية� ،أما الأنواع غري
امل�صرح بها فهي الهرمونات املحفزة مثل "الت�ست�سرون"
و"الديكاديورابولني" .كما �أن �أكرث الفئات العمرية هو�ساً
بها هم ال�شباب مابني � 25 - 15سنة".
و�أ�شار الدكتور عي�سى �إىل �أن فوائد املكمالت الغذائية
الريا�ضية قليلة ،حيث تكمن فوائدها يف �أنها ت�ساعد يف

خماطر الإدمان والإفراط يف
جرعة املكمالت الغذائية:
وقال �أحد متعاطي هذه املكمالت
الغذائية� :إنه يتدرب يف �صالة ريا�ضية ،وي�ستخدم
املكمالت الغذائية الريا�ضية التي ت�سهم يف بناء اجل�سم،
ونظراً لتناوله جرعة كبرية فقد ت�سببت له مب�ضاعفات
�صحية ،جعلته يذهب �إىل الطبيب لإجراء الفحو�ص
الالزمة ،حيث منعه الطبيب من تعاطي هذه املكمالت،
واالجتاه �إىل الغذاء ال�صحي.
و�أ�ضاف" :هناك الكثري من ال�شباب الذين يتعاطون
هذه املكمالت (من�شطات وهرمونات) التي ال تتوافر يف
النوادي الريا�ضية حلظرها من قبل اجلهات املخت�صة"،

مو�ضحاً �أن ال�شباب يتجهون �إىل تعاطيها ب�شكل �سري،
للح�صول على نتائج �سريعة ولإبراز ع�ضالت اجل�سم من
دون النظر �إىل عواقب هذه املواد وت�أثريها يف �صحتهم.
ويوافقه الر�أي متدرب �آخر ،يف �أن الإفراط يف تناول هذه
املكمالت قد تت�سبب مب�شكالت �صحية ال نعي خطورتها
يف البداية ،وقال" :انت�شرت ظاهرة تداول املكمالت
الغذائية الريا�ضية يف ال�صاالت الريا�ضية ب�شكل كبري
و�أ�صبح بيعها جتارياً لي�س له عالقة ب�صحة املتدرب .كما
�أنني كنت �أحد �ضحايا ا�ستخدام هذه املكمالت ،حتى
�أ�صبحت مدمناً عليها العتقادي �أنها ت�سهم يف جعل
اجل�سم كما ن�شاهده يف ال�صورة".
كما �أ�شار �إىل �أنه تعر�ض مل�ضاعفات �صحية ت�سببت يف
انهيار ج�سمه ،حيث جل�أ �إىل خمت�ص لي�صف له الربوتينات
الالزمة لبناء ج�سمه ،ودعا ال�شباب �إىل االبتعاد عن هذه
املكمالت التي تدخل �إىل الأ�سواق بطريقة غري �شرعية،
وعدم االن�صياع وراء الدعايات اخلادعة التي ت�ستغل
هو�س ال�شباب بالأج�سام.
امل�صادر  :جملة بل�سم ل�شهر ني�سان 2013

ريا�ضة الكمال اجل�سماين والأدوية املنمية للع�ضالت
يت�ساءل العديد من النا�س عن م�ضار الأدوية امل�ستخدمة
يف تنمية ع�ضالت اجل�سم ،لدى ريا�ضيي كمال الأج�سام،
وعن مكوناتها.
ويف هذا املجال �أ�ستطيع الإجابة مبا يلي:
ت�سمى املواد الكيميائية ال�ستريويدية امل�ستخدمة يف
تنمية ع�ضالت اجل�سم باال�سم التايل" :ال�ستريويدات
مولدة الذكورة البنائية" (Anabolic-Androgenic
 )Steroidsوهي عبارة عن جمموعة من الأدوية
ت�شمل هرمون الذكورة الطبيعي "ت�ستو�ستريون"
 Testosteroneواكرث من  52دواء ا�صطناعياً
م�شابهاً للت�ستو�ستريون وجلميع هذه الأدوية خ�صائ�ص
بنائية للع�ضالت ومولدة الذكورة ،تعنى بتعزيز واظهار
اخل�صائ�ص الذكورية.
ومن املهم جداً التمييز بني هذه ال�ستريويدات وبني
"ال�ستريويدات الق�شرية"Corticosteroidsمثل":ال
هيدروكورتيزون""Hydrocortisonالربدنيزون"Pre
� ،dnisoneإذ �أنه ال يوجد لهذه الهرمونات ت�أثري بنائي
على الع�ضالت ،وت�ستخدم يف عالج العديد من حاالت

28

�شعبان  1435هـ  -العدد 41

الإلتهاب غري اجلرثومي واالزمتا الرئوية (الربو).
و�أما ال�ستريويدات مولدة الذكورة البنائية فت�ستخدم
يف عالج الرجال الذين يعانون من ق�صور القندية
 Hypogonadismوهي عبارة عن نق�ص يف وظيفة
الأع�ضاء املنتجة للخاليا التنا�سلية لدى اجلن�سني
(اخل�صية واملبي�ض) م�صحوبة بتخلف يف النمو والتطور
اجلن�سي.
ويتم عادة ا�ساءة ا�ستخدام ال�ستريويدات مولدة الذكورة
البنائية من قبل الريا�ضيني ،وخا�صة الذين ميار�سون
ريا�ضة الكمال اجل�سماين ،وذلك لزيادة حجم ع�ضالت
اجل�سم الهيكلية� ,أما ال�ستريويدات الق�شرية فال ُي�ساء
ا�ستخدامها لعدم مقدرتها على تقوية وزيادة حجم
الع�ضالت الهيكلية.
يتم �أخذ ال�ستريويدات مولدة الذكورة البنائية� ،إما عن
طريق الفم �أو بوا�سطة حقنها بالع�ضل.
�أما الت�أثريات اجلانبية ال�ضارة ال�ستخدام هذه الأدوية،
وخا�صة ملدد طويلة وبجرعات عالية ،هي:
-تلف الكبد

ارتفاع �ضغط الدم ال�شرياينارتفاع م�ستوى الكول�سرتول ال�سيء وانخفا�ض م�ستوىالكول�سرتول اجليد
ال�صلع.يالحظ عند الرجال �ضمور اخل�صيتني والعقم وكربالثديني.
يالحظ عند الن�ساء منو وكثافة ال�شعر يف منطقة الوجه،وا�ضطراب يف الدورة ال�شهرية ،وخ�شانة ال�صوت.
ا�ستخدام املراهقني لهذه الأدوية ي�ؤدي �إىل ظهورحب ال�شباب بكثافة ،وخ�صو�صاً يف مناطق �أعلى
الظهر والكتفني والرقبة والوجه .وقد �سجلت عدة
حاالت �أ�صيب فيها الريا�ضيون ،وبخا�صة العبي كرة
القدم ،والعدائني ،باجللطات القلبية والدماغية ،نتيجة
ا�ستخدامهم املزمن للأدوية مولدة الذكورة البنائية.
ومن املعروف �أن اللجنة الأوملبية الدولية قد ح ّرمت
ا�ستخدام الريا�ضيني لهذه ال�ستريويدات ،ويف حال �ضبط
�أي العب يتناول هذه الأدويةُ ،يحرم من اال�شرتاك يف
املناف�سات الريا�ضية الدولية.
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االئتمان امل�صريف و�أهميته
هادي عبد الواحد �آل �سيف

مقال
30

مقدمة
تعد البنوك ع�صب احلياة االقت�صادية يف كل دول العامل ،حيث ت�ؤدي البنوك يف دول
العامل دورا حيوياً يف تنمية الن�شاطات االقت�صادية �سواء كانت خدمية �أو �صناعية �أو
جتارية �أو زراعية .فالبنوك التجارية مبثابة و�سيط مايل بني وحدات العجز ووحدات الوفرة
�أي الو�سيط املايل بني فئة املدخرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات وبني فئات القطاعات
الإنتاجية (املقرت�ضني) .حيث تقوم البنوك بعملية جذب للمدخرات (الودائع) والعمل
على توظيفها يف خمتلف القطاعات االقت�صادية على �شكل قرو�ض وا�ستثمارات من
�أجل حتقيق الربح والعمل على تعظيم ثروة مالك البنوك .هذا وتعترب عملية توظيف
املدخرات (الودائع)على �شكل قرو�ض �أو ما ي�سمي بعملية خلق النقود (االئتمان) من
�أهم الوظائف التي تنفرد بها البنوك التجارية.
ونتيجة لتنوع االحتياجات وتطورها زادت احلاجة لالئتمان امل�صريف من �أجل �إ�شباع
االحتياجات التمويلية للمن�ش�آت االقت�صادية .فالوظيفة االئتمانية باعتبارها العمود
الفقري لأي بنك ،والتي يفقد من غريها وظيفته الأ�سا�سية كو�سيط مايل وبالتايل
يفقد البنك وجوده �أ�سا�ساً� ،إ�ضافة �إىل �أن عائد الن�شاط االئتماين ميثل املحور الرئي�س
لإيرادات �أي بنك مهما تنوعت وتنوعت �أن�شطته الأخرى.
تعريف االئتمان
هناك تعريفات كثرية للإئتمان يعتمد كل منها على وجهة نظر معينة �أو ي�ؤكد كل منها
على نقطة �أو جانب معني (من خالل تتبع املعني اللفظي لكلمة االئتمان Credit
جند �أنه نا�شئ من عبارة  Credoيف الالتينية وهي تركيب لأ�صطالحني هماCred :
وتعني باللغة ال�سن�سكريتية كلمة ثقة و  doويفهم باللغة الالتينية كلمة �أ�ضع .وعليه
فامل�صطلح معناه "�أ�ضع الثقة")� .إذ ميكن تعريف االئتمان على �أنه قابلية احل�صول على
الأموال مقابل الت�سديد يف امل�ستقبل .فالتعريف هنا ي�ؤكد على جانب القابلية .كما
ميكن تعريفه على �أنه التبادل احلايل للب�ضائع واخلدمات واملمتلكات (�أو احلقوق فيها)
مقابل دفع القيمة امل�ساوية لها ،واملتفق عليها ،يف امل�ستقبل .فالتعريف ي�ؤكد هنا على
عامل الوقت ،ذلك لأن من �أهم خوا�ص االئتمان هو البعد الزمني .فاملدفوعات تتم
يف امل�ستقبل ،وال تعترب معاملة االئتمان تامة �إال �إذا مت ت�سديد �آخر جزء من االئتمان
للمقر�ض .ويعرف االئتمان كذلك على �أنه وا�سطة للتبادل (ومبا ي�شابه النقود) ي�ستعمل
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ل�شراء الب�ضائع واخلدمات ،والتعريف هذا ي�ؤكد على �أدوات االئتمان� ،أو وظائفه .وبناء
على ما �سبق ميكننا �أن نق�سم االئتمان �إىل نوعني� :أولهما االئتمان (ك�أمكانية) ميكن
ان تتحقق عند �إ�ستغاللها الفعلي من قبل املقرت�ض ،وثانيها االئتمان (كحقيقية) مت
حتقيقها بالفعل .وعليه فاالئتمان ح�سب املفهوم الأول ،يعني قابلية احل�صول على
الأموال �أو الب�ضائع واخلدمات مقابل الوعد بدفع النقود (�أو الب�ضائع) عند الطلب �أو
يف موعد حمدد يف املم�ستقبل� .أما بالن�سبة للمفهوم الثاين ،فاالئتمان هو احلق احلايل
يف مدفوعات م�ستقبلية .وميكن اجلمع بني املفهومني بتعريف �آخر لالئتمان على �أ�سا�س
�أنه مقيا�س لقابلية املقرت�ض يف احل�صول على الأقيام احلالية (نقد �أو ب�ضائع �أو خدمات)
مقابل ت�أجيل الدفع (النقدي عادة) �إىل وقت معني يف امل�ستقبل.
ورغم تعدد تعريفات االئتمان ميكننا �أن نذكر بع�ضها وذلك كما يلي:
االئتمان هو :عبارة عن "القوة ال�شرائية املقر�ضة �أو التي ت�صبح متاحة للمقرت�ضني،حيث �أن �أ�سواق االئتمان جتعل من املمكن له�ؤالء الأفراد غري القادرين حالياً على
االنتظار من �أجل احل�صول على ال�سلع التي يرغبون يف �شرائها والبد لهذا العمل من
�سعر �أو تكلفة �أال وهي �سعر الفائدة.
االئتمان هو" :عملية مبادلة قيمة حا�ضرة مقابل وعد بقيمة �آجلة م�ساوية لها ،غالباًما تكون هذه القيمة نقوداً ،وهناك طرفان يف عملية االئتمان ،الأول هو مانح االئتمان
وي�سمي بالدائن �أو املقر�ض ،والثاين هو متلقي االئتمان وي�سمي باملدين �أو املقرت�ض
وي�ضاف �إىل قيمة االئتمان مبلغ �آخر ي�سمي الفائدة التي تدفع للدائن م�ستقبال نظري
تخليه عن القيمة احلا�ضرة".
االئتمان هو" :الثقة التي يوليها امل�صرف للعميل (فرد �أو �شركة) حني ي�ضع حتتت�صرفه مبلغاً من النقود �أو يكفله فيه لفرتة حمددة يتفق عليها الطرفان ،ويقوم املقرت�ض
يف نهايتها بالوفاء بالتزامه ،وذلك لقاء عائد معني يح�صل عليه امل�صرف من املقرت�ض،
يتمثل يف الفوائد والعموالت".
االئتمان هو :عملية تزويد الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف املجتمع بالأموال الالزمة على �أنيتعهد املدين ب�سداد تلك الأموال وفوائدها والعموالت امل�ستحقة عليها �سواء على
�شكل دفعة واحدة �أو على �شكل دفعات مت�ساوية جمدولة م�سبقاً يف تاريخ حمدد لكل
دفعة ،ويتم تدعيم هذه العالقة من خالل ال�ضمانات التي تكفل للبنك ا�سرتداد �أمواله

يف حالة نكول العميل عن ال�سداد.
االئتمان هو :عبارة عن الت�سهيالت النقدية وغري النقدية التي يتم منحها للأفرادواجلهات االعتبارية العامة واخلا�صة مقابل توفري �ضمانات كافية وتعهد املقرت�ض ب�سداد
تلك الأموال وفوائدها والعموالت اخلا�صة امل�ستحقة عليها دفعة واحدة �أو على �شكل
دفعات يف تواريخ �أ�ستحقاقها.
االئتمان �أو الت�سهيل االئتماين هو عبارة عن مبلغ حمدد يتم االتفاق عليه وي�ضعهالبنك حتت ت�صرف العميل ال�ستخدامه يف غر�ض حمدد ومعلوم للبنك ذلك بحدود
و�شروط وا�ضحة للطرفني وبال�ضمانات التي الواردة عقد الت�سهيل االئتماين خالل مدة
�سريانه .وذلك بهدف تنمية ن�شاط العميل ،مقابل تعهد العميل ب�سداد هذا املبلغ مع
الفوائد والعموالت وامل�صاريف امل�ستحقة �إن وجدت من خالل الربنامج الزمني املقرر
لل�سداد.
املفهوم احلديث للأئتمان:
االئتمان هو علم وفن التعامل مع املخاطر ولي�س جتنبها ،وهذا يعني قيام �إدارة االئتمان
بدرا�سة وحتديد وحتليل املخاطر املرتبطة باملعاملة االئتمانية ،بهدف احلد والتقليل من
خماطر االئتمان ،ل�ضمان ا�ستمرارية االئتمان واحلد من التعرثات االئتمانية.
من خالل ا�ستعرا�ض ما �سبق ميكننا �أن نذكر النقاط التالية:
�إن االئتمان يت�ضمن عالقة مديونية تقوم بني طرفني هما الدائن (مانح االئتمان) واملدين(متلقي االئتمان) الذي يكون ملزماً ب�سداده �إليه.
ترتبط عالقة املديونية بالنقود ،حيث ين�ش�أ عن عملية االئتمان دين يف ذمة املدينللدائن ،فالدائن (مقدم االئتمان) يقدم مبلغاً من النقود للمدين (متلقي االئتمان) يف
الوقت احلا�ضر مقابل �إلتزام املدين ب�سداده بعد فرتة زمنية حمددة (�أجل حمدد) مببلغ
يزيد عن املبلغ الأول.
ويرتبط هذا العن�صر بعاملني �أ�سا�سيني هما:
-1حجم املوارد القابلة للتوظيف من قبل البنك.
-2مدى مالئمة العميل وقدرته على ال�سداد.
وجود فرتة زمنية :يوجد فرتة زمنية تف�صل بني وقت تقدمي �أو ن�شوء االئتمان وبنيت�سديده �أي ت�سويته.
املخاطرة:رغم وجود عن�صر الثقة يف عالقة املديونية� ،إال �أن االئتمان يرتبط باملخاطرة ،ومن�ش�أ
املخاطرة هو احتمال عدم �سداد املدين جزء من الدين �أو املبلغ كام ًال .كما تعني �أن
درجة املخاطر التي تت�ضمنها عملية منح االئتمان للعميل ميكن قبولها ،خا�صة �أن �أي بنك
يتخذ �أي قرار يحتمل درجة من املخاطرة التي يتعني تقديرها ب�أهتمام �شديد.
 الثقة :يقوم االئتمان على عن�صر �أ�سا�سي وهو عن�صر الثقة بني الطرفني (الدائنواملدين) ،فهي عالقة مديونية مكتوبة لتحفظ حقوق الطرفني ومتثل الثقة حجر الزاوية يف
عالقة املديونية بينهما وبدون توفر عن�صر الثقة ال تن�ش�أ تلك العالقة.
 حدود االئتمان :وهي حدود الت�سهيالت امل�صرفية التي متنح من قبل البنك لعمالئه(املدينني) ،وتعني �أق�صي مقدار من االئتمان الذي مينحه البنك لعمليه بحيث ال ي�ستطيع
جتاوز هذا احلد �أو ال�سقف �إال باحل�صول على موافقة �إدارة االئتمان� ،أو ميثل حتديد �سقف
كلي للإقرا�ض لقطاعات معينة �أو ال�شركات ككل �أو الأفراد .وت�ستخدم �إدارة االئتمان
يف البنوك ال�سقوف االئتمانية للحد والتقليل من املخاطر االئتمانية ،وذلك من خالل
االبتعاد عن الرتكزات االئتمانية املمنوحة لقطاع معني دون غريه ،وب�شكل ي�ساهم يف
توزيع املخاطر .ويتوجب على �إدارة االئتمان يف البنك متابعة مراجعة ال�سقوف االئتمانية

املمنوحة للعمالء لتحديد و�ضمان �سالمة ا�ستغالل هذه ال�سقوف من قبل املقرت�ضني،
�إ�ضافة �إىل حتديد �أية م�ؤ�شرات �سلبية قد تظهر عليها.
 اجلدارة االئتمانية:وهي تعرب عن مدى قابلية املقرت�ض يف احل�صول على االئتمان ،وتعتمد ب�شكل رئي�س
على املركز املايل واالئتماين للمقرت�ض ،وكلما كانت اجلدارة االئتمانية للمقرت�ض جيدة
زادت فر�صته وقدرته يف احل�صول على الت�سهيالت االئتمانية.
التوثيق:عملية توثيق العالقة بني البنك (الدائن) واملقرت�ض (املدين) من خالل العقود
االئتمانية .ت�ساعد الطرفني يف معرفة حقوق والتزامات كل طرف من هذه الأطراف
ومن الأمثلة على ذلك :عقد االعتماد املايل الذي يتم ا�ستخدامه يف جمال اجلاري
مدين (ال�سحب على املك�شوف) ،والقرو�ض ،وال�شروط العامة خل�صم الكمبياالت
واالعتمادات والكفاالت .وتظهر �أهمية هذا التوثيق بالن�سبة �إىل البنك �أنه ميكنه من
�إثبات مديونيته اجتاه املدينني املختلفني ،وتقلل من اخلالفات امل�ستقبلية التي قد حتدث
بني الطرفني.
املقابل الذي يح�صل عليه البنك :ويتمثل هذا املقابل الذي يح�صل عليه البنك يفعاملني هما:
�-1سعر الفائدة (ن�سبة الربح).
-2امل�صاريف والعموالت.
�أهمية االئتمان
ميكن النظر �إىل �أهمية الأئتمان امل�صريف من زاويتني ،الأوىل وفقاً لوجه نظر البنك التجاري
ذاته والثانية لدور االئتمان امل�صريف يف الن�شاط الأقت�صادي.
فمن وجهة نظر البنك ف�إن االئتمان ي�شكل الن�شاط الذي يرتبط باال�ستثمار الأكرث جاذبية
له ومن خالله ي�ستطيع البنك التجاري �أن ي�ضمن اال�ستمرارية والنمو وي�ضمن القدرة
على حتقيق جمموعة الأهداف التي ي�سعى �إىل حتقيقها .ويتحقق ذلك نظر�أ لأن االئتمان
مبفهمومه العام يرتبط ك�شكل من �أ�شكال اال�ستثمار امل�صريف ب�أهم �أ�صول البنك التجاري
كما �أنه الن�شاط الذي ي�ضمن اجلزء الأكرب من عوائد البنك .ومن خالله ي�ستطيع البنك
�أن ي�ساهم يف بدوره يف �أقت�صاد البلد.
كما يعد االئتمان اال�ستثمار الأكرث خطورة على �إدارة البنك نظراً ملا يحمله من خماطر
متعددة قد ت�ؤدي �إىل انهيار البنك التجاري �إذا جتاوزت احلدود املعينة ومل يح�سن القدرة
يف احلد منها �أو �إدارتها.
ومن جانب �آخر ف�إن لالئتمان امل�صريف دور بالغ الأهمية داخل الأقت�صاد الوطني ،فهو
ن�شاط اقت�صادي غاية يف الأهمية وله ت�أثري مت�شابك ومتعدد الأبعاد لالقت�صاد الوطني
وعليه يتوقف منو ذلك االقت�صاد وارتقا�ؤه واملتتبع حلركة النمو االقت�صادي يف خمتلف
دول العامل �سوف يتبني له ذلك.
مل تن�ش�أ احلاجة �إىل االئتمان امل�صريف من فراغ ،بل جاءت نتيجة لعدم وجود توافق زمني
بني تيارات االقت�صاد (�أي �أقت�صاد) وتيارات الإنفاق فيه .وقد �أدى هذا الو�ضع امل�ستمر
واملتغري مع طبيعة حركة االقت�صاد امل�ستمرة والدائمة �إىل وجود وحدات اقت�صادية لديها
فائ�ض ( )Surplusويف وقت ما،ووحدات لديها عجز يف ذات الوقت.
وب�سبب ذلك فقد �أعترب االئتمان امل�صريف من �أهم م�صادر �إ�شباع احلاجات التمويلية
للقطاعات االقت�صادية املختلفة ولكن من جانب �آخر يعترب �أداة ح�سا�سة قد ت�ؤدي �إىل
حدوث �أ�ضرار كثرية باالقت�صاد �إذا مل يح�سن ا�ستخدامه .فاالئتمان امل�صريف يف حالة
انكما�شه ي�ؤدي �إىل ك�ساد ويف حالة الإفراط فيه ي�ؤدي �إىل �ضغوط ت�ضخمية .وكال احلالتني
يونيو  - 2014العدد 41
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مقال
ت�سبب �آثار �أقت�صادية غاية يف اخلطورة وقد ي�صعب يف
كثري من الأحيان معاجلة تلك االختالالت عندما
حتدث يف هيكل االقت�صاد.
لقد �ألقى الكثري من االقت�صاديني بتبعية عدم
اال�ستقرار االقت�صادي وما يحدث من تقلبات
اقت�صادية �إىل �سيا�سات النظام امل�صريف ب�ش�أن االئتمان
وذلك فيما �إذا كان الأجتاه يف توفريه �أو ت�ضيقه وذلك
عند قرار املبالغة يف تقدميه يف فرتات االنتعا�ش �أو
الرتدد يف منحه يف فرتات االنكما�ش على خالف ما
يجب �أن يكون عليه الو�ضع.
وب�سبب ذلك يقت�ضي �أن يكون االئتمان امل�صريف
من ناحية املقدار ومن ناحية الوقت الذي يقدم فيه
متوافقاً مع احلاجات الفعلية للن�شاط االقت�صادي
ومتنا�سباً مع حاجات خطط التنمية االقت�صادية.
فالزيادة فيه ت�سبب تدفق قوى �شرائية ال يقابلها
�سلع وخدمات بدرجات كافية يف الأجل الق�صري فرتتفع الأ�سعار ويقع الأقت�صاد يف
حتمية ت�ضخم تزداد حدته بزيادة التدفق االئتماين ،يف حني يح�صل االنكما�ش عندما
ترتدد البنوك التجارية يف تقدميه رغم حاجة االقت�صاد لذلك .ويف كال احلالتني الت�ضخم
واالنكما�ش �سوف ي�ؤدي االئتمان امل�صريف �إىل ت�شوهات يف عملية التنمية االقت�صادية
وبالتايل يف حتقيق �أهدافها ،بل �شيوع حالة فقدان التوازن واال�ستقرار االقت�صادي ،وال
ي�ضمن حالة التوافق بني ما يقدم من االئتمان امل�صريف وعملية التنمية االقت�صادية
وحاجاتها �إال وجود �سيا�سة م�صرفية وائتمانية من�سجمة مع االحتياجات الفعلية للن�شاط
االقت�صادي ومتكاملة مع ال�سيا�سات االقت�صادية االخرى ،فوجود �سيا�سة ائتمانية غري
متكاملة ووا�ضحة ال ي�ؤدي فقط �إىل فقدان اال�ستقرار االقت�صادي و�إمنا �أي�ضا يف �سوء
تخ�صي�ص املوارد االئتمانية امل�صرفية وبالتايل اختالف يف معدالت النمو للقطاعات
االقت�صادية املختلفة وهنا يفقد االئتمان امل�صريف �أهميته يف متويل التنمية االقت�صادية
بل يعترب �أحد املعوقات لها.
البد من اال�شارة �إىل �أن االئتمان امل�صريف يتفاوت دوره من دولة �إىل �أخرى ب�سبب
�أختالف درجات النمور االقت�صادي وحتديد االولويات االقت�صادية ،بالتايل البد �أن
تكون �سيا�سات توزيع االئتمان بني القطاعات داخل االقت�صاد متفقة مع مكانة تلك
القطاعات و�أهميتها ،كما يجب �أن تكون بحدود قدرة كل قطاع (قطاعاً عاماً حكومي
�أو �شبه حكومي �أو قطاعاً خا�صاً) يف حتقيق �أهدافه من �أ�ستخدام االئتمان ،حيث من
املحتمل �أن ت�ؤدي زيادة طلب �أي قطاع �أكرث مما هو خم�ص�ص له �إىل �أزاحة طلب قطاع �آخر
مما يفقد االئتمان امل�صريف دوره التنموي.
وتظر فكرة الإزاحة  Crowing outمن زيادة طلب القطاع العام (احلكومي) على
االئتمان امل�صريف ب�سبب ارتفاع حجم الإنفاق العام لديها ،فزيادة طلب احلكومة على
الأر�صدة املتاحة للإقرا�ض التي يتيحها النظام امل�صريف لغر�ض الإنفاق ي�ؤدي �إىل �إزاحة
القطاعات االخرى من االئتمان املتاح ب�سبب قيام احلكومة ب�سحب الأموال التي كان
من املمكن �أن تقرت�ضها القطاعات الأخرى لتمويل ا�ستثماراتها اخلا�صة.
وال تتحقق فكرة الإزاحة يف حاالت قيام البنك املركزي بزيادة الأ�صدار النقدي �أو
بزيادة قدرة احتياطيات امل�صارف التجارية بنف�س قيمة االكتتاب يف العجز احلكومي �أو
بزيادة القدرة على تعبئة املدخرات.
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وب�شكل عام ف�إن �أهمية االئتمان امل�صريف تتفاعل مع مرحلة النمو
والتطور االقت�صادي �إىل حد بعيد حيث �أن الطلب على االئتمان
امل�صريف حتدده حاجة القطاعات االقت�صادية �إىل التمويل الالزم،
وهذا يعني �أن الطلب على االئتمان امل�صريف هو طلب م�شتق من
حاجة القطاعات �إىل التمويل ،ولهذا كلما زادت عملية التنمية
وات�سع الن�شاط االقت�صادي كلما ازدادت احلاجة �إىل االئتمان
امل�صريف.
وتعزيزاً ملا �سبق ميكن الت�أكيد على �أن االئتمان امل�صريف يلعب دوراً
فريداً يف احلياة االقت�صادية ومن خالله يتمكن االقت�صاد �أن ي�ضمن
م�ستويات من النمو واال�ستقرار وفق ما يقدمه من مهام للأقت�صاد
من �أهمها:
بدون االئتمان امل�صريف ت�صبح عملية املفا�ضلة بني امل�صادر املاليةداخل االقت�صاد مقيدة ،كما �أن فوائ�ض الوحدات االقت�صادية
املدخرة لن تتدفق بكفاءة �إىل اال�ستخدامات الأكرث �إنتاجية.
ي�ستخدم االئتمان امل�صريف ك�أ�سا�س لتنظيم عملية �إ�صدار النقودالقانونية فالبنك املركزي عندما ي�شرع يف و�ضع �سيا�سة للإ�صدار ي�ضع يف �إعتباره حجم
االئتمان املنتظر من النظام امل�صريف يف نطاق اخلطط العامة ،فالنقود تخرج للتداول ب�صفة
�أ�سا�سية عن طريق قيام الوحدات الإنتاجية ب�صرف ما هو خم�ص�ص لها من ائتمان وبهذا
يعمل على تدعيم الوحدة النقدية.
ي�ؤدي �سحب االئتمان امل�صريف من قبل املقرت�ضني �إىل زيادة حجم املعرو�ض النقديولهذا فاالئتمان امل�صريف يعترب عامل مهم يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار عند حتديد حجم
الإنفاق والقوة ال�شرائية املتاحة داخل االقت�صاد.
يعترب االئتمان امل�صريف �أداة بيد اجلهاز احلكومي ت�ستخدمها يف الرقابة على ن�شاطامل�شروعات وذلك من خالل ا�ستخدامها للأر�صدة االئتمانية املخ�ص�صة لها.
للأئتمان امل�صريف ت�أثري مبا�شر على زيادة ونق�ص االدخار.امل�صادر:
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م�شرفة اللغة العربية مبكتب الرتبية و التعليم بالقطيف
حفل تكرمي املتقاعدات لعام 1435/1434هـ

ه� � ��ذي ال� �ق ��واف� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ي �أرخ� � �ت � ��ك ك �ت��اب��ا
� � �ش � �غ� ��ف ت� �ب� �غ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر ِّم� � � � ��آث � � � ��ر ر ّي� � ��ان� � ��ة
ج ��اب ��ت م ��ع ال �ب �ح��ر ال �� �س �خ��ي وج� ��وده
تبغي ال��و��ص��ول �إىل حم��ا��ض� ِ�ن ج��وه��رٍ
�أرخ� � � ��ى ل �ه ��ا امل� � ��وج ال �ك �ث �ي��ف � �س��دول��ه
ع� ��زت ع� �ل ��ى ال � ��رب � ��ان حل �ظ��ة �أن �� �س��ه
و ع � ��ذوب � ��ة ت � �ن � �ث� ��ال يف � �ص �ف �ح��ات��ه
ف� � � ��إذا ج� ��وى الأ� �ص��داف �ي �ب �� �س��م ث�غ��ره
م � �� � �س �ت�ر� � �س �ل�ا ع� � �ن � ��ه ح� � �ك � ��اي � ��ة ح �ب��ه
و ل� ��ه �أث � �ي� ��رت يف احل � �ن� ��اي� ��ا رف��ة
�إذ �أ� �ش �ـ �ـ �ـ��رق��ت يف ح �ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ل � ٍة ذه �ب �ي �ـ �ـ � ٍة
ب �� �ص �م �ـ �ـ �ـ��ات �ه��ا م� � ��أخ� � �ـ � ��وذ ٌة ب �غ��را� �س �ه��ا
ب� �ث ��ت ق� �ن ��ادي ��ل ال� �ع� �ل ��وم رح�ي�ق�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا
وك �� �س��ت م �� �ص��اب �ي��ح ال� �ع� �ق ��ول رواءه� �ـ ��ا
ح �ف��ل ال �ت �ق��اع��د ق ��د �أم � �ط ��ت ل�ث��ام�ـ��ا
ورج� � � ��وت م �ن ��ا �أن ن� �ك ��ون ك� �م ��ا ت ��رى
و دع ��وت� �ن ��ا ن �ح��و ال ��وف� �ـ ��اء و ك �ن��ت يف
وث �ق��ت ب�ي�ن ف�ئ��ات�ن��ا و وه�ب�ت�ن��ا قل ًبــــــا
ت� ��وج� ��ت ك� � ��ل ج �ه �ـ �ـ �ـ �ـ��وده��م ل �ع �ط��ائ��ه
م� ��ا ك �ن��ت ف �ي �ه��م غ �ي�ر ح �� �ض��ن داف� ��ئ
و مناقب ٌع��زت بها زهراتها و قطفو
�أم �� �س��ى ال �ت �ف��اين ك ��ال �ظ�ل�ال ي���ش��ده��ا
ح�ت��ى ج�ن��ى الإخ�ل�ا� ��ص ي�ن��ع ح�صادها
ه � � ��ذي الأم � � ��ان � � ��ة ط� ��وق� ��ت �أع� �ن ��اق� �ه ��ا
�إخ� � ��ا�ؤه� � ��ا م �ع �� �ش��و� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ب يف و� �ص �ل��ه
و ر� � �ض� ��ا�ؤه� ��ا م �ت �ل �ط �ـ �ـ �ـ��ف يف دف �ق �ـ �ـ��ه
و ت �ل �ـ �ـ �ـ �ـ��وذ ب��ال �� �ص�بر اجل �م �ي��ل ��س�ج�ي��ة
ب ��ال� �ع ��دل � � �س� ��ادت يف ال� � � ��ورى وت �� �س �ي �ـ �ـ
وط � �م� ��وح � �ه� ��ا �أل� � � � ��ق �أط� � � � ��ل �� �ش� �ع ��ا ُع ��ه
و ب� � � ��دا ُره� � � ��ا ق � �ـ � �ـ� ��اد الأم � � � � � ��اين ه �م��ة
و ت �ن � ّف ����س الإت � �ق� ��ان م �� �س��ك ن�ت��اج�ه��ا
رع� � �ي � ��ا حل � � ��ق ق� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر يف �أع � �م� ��اق � �ه� ��ا
و ب � �ي � ��وت ن� �ح ��ل ح� �ق� �ق ��ت �أه ��داف� �ه ��ا
رق � �ي� ��ا ب� � ��ذات� � ��ك ف��ال �ن �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��و دروب� � ��ه
ه � ��ذي ال � �ب�ل��اد ت� �ب ��ا�� �ش ��رت ق �� �س �م��ات �ه��ا
يف ذروة ال� �ت� �ق ��دي ��ر ي� ��زه� ��و �� �ش� ��أن ��ك
ف �خ ��ر ال �ق �ط �ي��ف ب ��ه و �� �ش ��رف ق ��دره
يف غ� � �م � ��رة احل� � �ف � ��ل ال � �ب � �ه� ��ي ن � �ق� ��اوة
وت �� �س �ن ��م الإ�� � � �ش � � ��راف ف� �ي ��ك م �ب��جِ �ًل اً
رب� � � � � ��اه ر� � � �س� � ��خ يف �أم� � � �ي � � ��رة ح �ف �ل �ن��ا

و ع �ل ��ى � �ض �ف��اف��ك �أر�� � �س � ��ت الأل� �ب ��اب ��ا
ف� � �خ� � � ًرا ب� �ه ��ا �إذ راف� � �ق� � �ت � ��ك رك ��اب ��ا
و �أزاح � � � � ��ت الأ�� � �س� � �ت � ��ار و ا ُ
حل � َ�ج ��اب� �ـ ��ا
و ب� ��ري� ��قِ د ٍر يف ال �� �س �ن��ا ي�ت���ص��اب��ى
و �أح � ��ال� � �ه � ��ا ل � �ل � �ن ��اظ ��ري ��ن � �ض �ب �ـ��اب��ا
يف رق� � � � ��ة �إذ ت � �� � �س � �ك� ��ن الأه � � � ��داب � � � ��ا
ف�ت�رق ��رق� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ت وج � �ن� ��ات� ��ه ج �ل �ب��اب��ا
ع� ��ن ل� � ��ؤل� � ��ؤ م� �ل ��أ ال� �ق� �ل ��وب ج��واب �ـ �ـ �ـ��ا
�أو ن��اه�ـ�ـ� ً
لا م�ن��ه العهـــــود ر�ضـــابا
م�ن�ه��ا ال��وف �ـ��اء ي���ص��اف��ح الأحبــــابا
�أك �ن��اف �ـ �ه��ا ح� ّن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ت ع�ل�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ه ف�ط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اب��ا
و ح�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ول�ه��ا ن �� �س �ج��ت ل �ه��ن ِق�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اب��ا
و ت� � �ل � ��ذذت م� �ن� �ه ��ا ال� � � � � � ��ورو ُد �� �ش ��راب ��ا
وت��رمن��ت م�ن�ه��ا ال�ن�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��و���س رغ�ـ�ـ�ـ��اب��ا
و� �ص��رف��ت ع��ن ج�ن�ب��ات�ن�ـ�ـ�ـ��ا الأت�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اب��ا
ف �ج � ًرا �أع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ّم و موطنــــــــا خـــــالبا
خ �ل �ج��ات �ن��ا ت�تر��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م الأ��س�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اب��ا
�أ�� � � � � �س � � � � ��ر ب� � �ن� � �ب� � ��� � �ض � ��ه الأجن � � � � ��اب � � � � ��ا
و منحتهـــم م��ن مقلتيـــك �صوابــا
�أه� � ��دى ال �ن �ج ��اح و �أ� �س �ب ��غ الآداب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ه � � � � � ��ا من� � � �ـ� � � �ـ � � ��ت ل � � � �ه � � � �ـ� � � ��ن ث� � � ��واب� � � ��ا
�سمقـــــت ب��ه نحــــو ال�ن�ج��وم خ�ضابا
و ع�ل��ى امل� ��دى ي���س�م��و ب�ه�ـ�ـ�ـ�ـ��ن ن�صابا
و ��س��رت ب �ه��ا ن �ح��و ال �ك �م��ال رح��اب��ا
و ب � �� � �ص� ��دق� ��ه ي� � �ت� � �ج � ��اوز الأن � �� � �س� ��اب� ��ا
م �ت �ج �ـ �ـ �ـ �ل��ل ي � �ب ��دي ل� �ه ��ا الإع �ج �ـ �ـ �ـ �ـ��اب��ا
ره��ا � �ص � َم ال �� �ص �خ��و ِر �أذاب � ��ا
و َل �� �ص �ـ �ـ �ـ�ب ُ
دت ك��ال�غ�ـ�ي��ث ي�ج�ـ�ـ��ري خيـــره �سكـابا
ك��ال���س�ي��ف ��ش�ـ�ـ��ق ب ��� َ�ش �ف��رت �ي��ه �صعـابا
ل�ب���س��ت ب ��ه ث� ��وب ال�ن�ه�ـ�ـ�ـ�ـ��ى ال�غ�ـ�ـ�ـ�لاب�ـ�ـ��ا
يف وف� �ـ� �ـ� �ـ ��رة ج� � � ��ادت ب� �ه ��ا ا� �س �ت �ي �ع��اب��ا
وغ� � ْذت ��ه م ��ن ث �م��ر ال��وج �ـ �ـ �ـ �ـ��وب ل�ب��اب��ا
ر�� �ص� �ف ��ت ج� ��� �س ��ور و� � �ص ��ال ��ه احت �ب ��اب ��ا
ج�ع�ل��ت ��س�خ��ائ��ك ب� ً
�اذخ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا جـــــــــذابا
ف� ��ا�� ��ض ال � � ��وف � � ��اء ح� � �ف � ��اوة و ج �ع��اب��ا
ي�ه�ـ�ـ��ب احل �� �ض �ـ �ـ �ـ��ور ن �� �ض��ارة و م�ـ�ـ�لاب��ا
ولأج� �ـ� �ـ� �ل� �ه ��ا رف� � ��ع ال� �ن� �خ� �ي ��ل رق �ـ �ـ �ـ��اب��ا
ن� ��� �ص� �ع ��ت ع ��رائ � �� � �س ��ه ف �ك �ـ �ـ �ـ �ـ��ن ك �ع��اب��ا
م� �ت� �ن ��اغ� � ٌم م� �ن ��ك ال � � � َو�� � َ��س� � ��ام ق �� �ش��اب��ا
�� �ش ��ر ًف� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا �أج� � � � ّل � � ��و ع� � � ��زة و م� �ه ��اب ��ا

حممد علي اخلويلدي

ال ميكن لأي طائر �إن �أراد التحليق يف جو ال�سماء �أن يطري ويحلق بدون جناح
قوي وقادر  ،فهو و�سيلته التي ت�ساعده على بلوغ هدفه واالنتقال من مكان �إىل �آخر ،
ومتى ما �أ�صاب اجلناح خلل او ك�سر ي�صبح عاجزاً عن بلوغ �أي مكان ومن ثم ي�ؤدي
به �إىل الهالك .
ويقال عن ال�شخ�ص الذي ال ع�شرية له ب�أنه "مك�سور اجلناح" لأن الإن�سان بطبيعة
احلال يقوى وي�شتد بعائلته وع�شريته الأقربون  ،ملا لو�شائج القربى من �أثر يف الود
والرحم  ،فهم ذوي القربى والأوىل مب�ساعدة الإن�سان للنهو�ض والتحليق يف �سماء
املجد  ،وهم املحرك الأول الذي يدفع �إىل مراتب العلم واملعرفة والكمال  ،وملا لهم
من �أثر وا�ضح يف بث الت�شجيع وروح التحدي والإ�صرار والدفع للتقدم والرقي و�شحذ
الهمم � ،إال �أن بع�ض الأرحام يتحول من حمرك �إىل مثبط وحجر عرثة لأقرب النا�س
اليه  ،وينقل لنا التاريخ �أن الكثري من امل�صلحني كانت العقبات الأوىل التي اعرت�ضت
طريقهم هم �أقرب النا�س اليهم.
فهذا �أبو الب�شر �آدم (ع) كان ولده قابيل �أبعد النا�س عنه وعن نهجه  ،لدرجة ارتكابه
لأب�شع جرمية  ،ونبي اهلل نوح كان ولده �أ�شد النا�س كفراً وابتعاداً عن طريقه ودعوته
فكان من املغرقني  ،ونبي اهلل لوط مل تكن زوجته على خطه بل كانت تت�آمر مع قومها
عليه  ،و�إبراهيم اخلليل كان �أبيه �أو عمه �آزر �أبعد النا�س عن الإميان به وت�صديقه ،
ومو�سى (ع) ابتلي بقارون وهو �أحد �أبناء عمومته  ،هو احلال مل يتغري مع ر�سول اهلل
حممد (�ص) فكان �أول تكذيب وهجوم �صدر من عمه (�أبو لهب) حتى نزلت الآية
الكرمية " َت َّب ْت َي َدا �أَبِي َل َه ٍب َو َت َّب"
ويحدثنا التاريخ عن كثري من ال�شعراء والزعماء الذين وقف �ضدهم �أقاربهم ب�سبب
الغرية واحل�سد  ،يقول ال�شاعر املقنع الكندي يرثي حاله من �أقاربه :
و�إن ال��ذي بيني وبني بني �أبي
�أراه��م �إىل ن�صري بطاءا و�إن هم
ف�إن ي�أكلوا حلمي وفرت حلومهم
وال �أحمل احلقد القدمي عليهم

وب�ين بني عمي ملختلف جدا
دع��وين �إىل ن�صر �أتيتهم �شدا
و�إن يهدموا جمدي بنيت لهم جمدا
ولي�س كرمي القوم من يحمل احلقدا

ورمبا من �أهم الأ�سباب التي تدفع بع�ض الأهل والأرحام لأن يقفوا �ضد جناح �أي فرد
منهم ،احل�سد والغرية فهما من �أكرث الأمور ت�أثرياً يف النف�س فيقارن الإن�سان نف�سه مع
�أخوانه الطموحني فرياهم يتقدمون خطوات وهو واقف يتفرج على حتليقهم فبدل �أن
يجاريهم يف ال�سباق �إىل مراتب التقدم تراه ينتقدهم ويحطمهم ويح�سدهم ويقوم بكل
عمل من تثبيط وحتبيط حتى يقفوا معه وك�أنه ي�شعر بالوحدة �إن وقف حلاله .
وهنا يجب �أن يفهم البع�ض ب�أن جناح �أي فرد من العائلة هو جناح للعائلة كلها  ،و�أن
التقدم يكون با�سم اجلميع ويرفع ا�سم العائلة يف �أعلى املراتب.
يقول الإمام علي (ع) يو�صي ولده احل�سن  " :يا بني �أكرم ع�شريتك ف�إنهم جناحك
الذي به تطري ف�إنك بهم ت�صول وبهم تطول وهم العدة عند ال�شدة �أكرم كرميهم وعد
�سقيمهم.
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ميتد ما بني مدن النا�صرية والقرنة وقلعة �صالح .كما ميتد
جزء من هذا الهور �شماال باجتاه مدينة العمارة ويحمل
هذا اجلزء ا�سم هور العمارة.
 .3هور احلويزة :ويقع �شرق دجلة وميتد �إىل �إيران ،وي�سمى
اجلزء الذي يقع يف �إيران هور العظيم.

تلفظ الإن�سانية �أنفا�سها الأخرية ومتوت عندما تتعمد
الإيذاء اجلماعي للفقراء لتزيدهم فقرا وتقطع م�صادر
رزقهم املتوا�ضعة .وت�ستغيث قهرا فر�ص الأمل التي
نادرا ما حتيا يف النفو�س عندما تنطلق الأهازيج بال خجل
مع انطالق كل قطرة ماء من �أهوار العراق وال تعود.
م�ساحات جافة ووجوه �أكرث جفافا �صنعتها عقليات بله قد
جفت م�شاربها ،رق�صت بكربياء على القي�صوم اجلاف،
فحطمته وانتزعت ن�صرا عربيا �صفق له كثري من احلاملني
التع�ساء وقليل من اليقظني الدهاة .عجبا كيف ي�سعد
الإن�سان وينتفخ كالطاوو�س مزهوا بنف�سه وقد �أ�ضاف
للفقر فقرا وللقفار قفرا ،فال ماء بعد التجفيف وال خ�ضرة
وال وجه ح�سن .جرمية جتفيف الأهوار يف جنوب العراق
تت�صدر قائمة اجلرائم البيئية يف حياة الب�شر لفظاعتها
ولأنها عمل وح�شي وتخريبي ي�صعب �أن يكون له مثيل
يف حياة الأمم .فما هي �أهمية �أهوار الرافدين؟ وما هو
هذه الأهوار ت�شكل م�سطحات مائية دائمة م�ساحتها
ال�ضرر الذي �أ�صاب هذه الأهوار؟
 8800كيلومرت مربع ،ويف حالة هطول الأمطار متتليء
�أهوار الرافدين:
امل�ساحات اجلافة الوا�سعة بني هذه االهوار لت�شكل
�أهوار الرافدين هي م�سطحات مائية �ضحلة هائلة كثيفة م�ساحة قدرها � 20ألف كيلومرت مربع .والعمق الطبيعي
الأع�شاب تتقا�سم قاطع احلدود اجلنوبي بني العراق للماء يرتواح ما بني �سنتيمرتات قليلة �إىل �أربعة �أمتار.
و�إيران ومتتد على م�ساحة قدرها � 20ألف كيلومرت مربع ويقطن منطقة الأهوار مئات الآالف من العراقيني
بني نهري دجلة والفرات يف جنوب العراق .وهي جزء يتنقلون بني بيوتهم بالقوارب امل�صنوعة من الق�صب .وال
من الهالل اخل�صيب تنت�شر فيها نباتات كثرية �أهمها يوجد تقدير �صحيح لعدد �سكان الأهوار – لكن هناك
الق�صب .وتقع هذه االهوار يف ثالث حمافظات عراقية درا�سة للمنطقة يف عام 1950م تقدر عدد �سكان الأهوار
من ا�صل  18حمافظة .وهذه املحافظات هي العمارة بـ � 400ألف ن�سمة.
والنا�صرية والب�صرة .وتتكون �أهوار العراق جغرافيا من وينتمي �سكان الأهوار والذي يطلق عليهم حمليا ا�سم
ثالثة مناطق رئي�سية:
(املعدان) �إىل قبائل عربية �أهمها :قبائل بني �أ�سد وبني
 .1هور احلمار :ويقع جنوب الفرات بني النا�صرية متيم والبو ح�سن والبو حممد وبني الم .ويعتقد ان عرب
والب�صرة.
الأهوار ينحدرون من �سالالت ال�سومريون والبابليون
 .2الهور الأو�سط :ويقع بني الفرات ودجلة وبالتحديد وانهم �أقدم ال�سالالت الب�شرية على وجه الأر�ض وهذا
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يعني �أنهم هنا منذ �أكرث من خم�سة �آالف �سنة .ويذهب
بع�ض الدار�سني �إىل اجلزم ب�أن الأهوار هو موقع جنة عدن
الوارد ذكرها يف التوراة والقر�آن الكرمي.
وقد انخف�ض �سكان الأهوار بعد جتفيف الأهوار �إىل 200
�ألف ن�سمة ح�سب تقديرات منظمات حقوق الإن�سان
عام 1993م .ويف معمعة احلرب مل يتبقى من عرب
الأهوار �إال � 20ألف ن�سمة بعد �أن هاجر معظمهم �إىل
املدن العراقية �أو �إىل �إيران .وحتى عام 1950م كان عرب
الأهوار يعتمدون على �أنف�سهم اقت�صاديا وكانت املهن
التي ميار�سونها هي نف�س املهن التي كانت متار�س منذ
�آالف ال�سنني ك�صيد ال�سمك والزراعة ورعي اجلوامي�س
وعمل امل�صنوعات اليدوية من �أعواد الق�صب .وتعترب
الأهوار من املناطق النادرة يف العامل على حمافظتها على
عاداتها وطرق معي�شتها عرب �آالف ال�سنني ،كما يعترب
املجتمع الأهواري من �أقدم املجتمعات على وجه الأر�ض
الذي حافظ على ماهو عليه منذ القدم ،وقد �ساعده على
ذلك جغرافية املنطقة و�صعوبة العي�ش فيها .فبالرغم من
ان العراق �صار حتت �سيطرة الأتراك والإجنليز فرتة طويلة
�إال �أن منطقة الأهوار مل يتعر�ض لها احد ،وعا�شت ب�أمان
حتى عام 1990م.
وتعترب منطقة �أهوار بالد الرافدين من �أهم امل�سطحات
املائية يف العامل لأنها:
 .1واحدة من �أغنى مناطق العامل باحلياة الربية والبحرية
�إذ يعي�ش فيها الكثري من احليوانات والطيور املهددة
باالنقرا�ض يف العامل مثل طائر الزقة ومالك احلزين وطائر
الغاق القزم والبندقوط و�أبو منجل وال�صقر املرقط والبطة
احلمراء وال�سمك ال�سهمي وغريها.
 .2م�صدر اقت�صادي للأ�سماك واحلياة احليوانية ل�سكان
الأهوار واملدن املجاورة �إذ تعترب موطن لقطعان اجلامو�س
وتوفر %60من احتياجات ال�سوق العراقية من الأ�سماك،

جتفيف الأهوار:
مهما كانت الأ�سباب ومهما كان الدافع وراء جتفيف
الأهوار� ،إال انه يبقى عمال ال �أخالقيا و جرم ال يعدله
جرم وواحدة من �أعظم الكوارث البيئية يف العامل .فمتى
مت التجفيف؟ وكيف مت التجفيف؟ وما ن�سبة الدمار؟
ت�أثرت الأهوار عند ما انخف�ض من�سوب املياه يف دجلة
والفرات وذلك بعد �أن �شرعت تركيا يف بناء �أكرث من
� 30سدا على نهري دجلة والفرات يف �أرا�ضيها غري الذي
مت بنا�ؤه يف العراق .لكن ال�سبب الرئي�س واملبا�شر هو
م�شروع جتفيف الأهوار والذي قامت به احلكومة العراقية
يف عهد �صدام ح�سني .وقد مت جتفيف الأهوار عرب م�شروع
هند�سي �ضخم نفذته وزارة الدفاع ووزارة الزراعة على
عدة مراحل كالتايل:
 .1تكتيف الأنهار� :إن�شاء �سدود ترابية على جانبي
الأنهار الرئي�سية التي تغذي هور العمارة.
 .2تهذيب �ضفاف الأنهار� :إن�شاء �سدتني ترابيتني بارتفاع
6م وطول  90كم تقطعان نهايات جميع الأنهار والروافد.
 .3حتويل الفرات �إىل امل�صب العام :حتويل مياه نهر
الفرات �إىل جمرى امل�صب العام ل�سحب مياه هور احلمار.
 .4تكتيف نهر الفرات� :إن�شاء �سدة ترابية مبحاذاة الفرات

�أثار التجفيف:
العبث مبوازين الطبيعة ينتج عنه �أثار وخيمة ال ميكن
ح�صرها تطال كل الكائنات احلية بطرق مبا�شرة وغري
مبا�شرة .و�أهم الآثار الوا�ضحة الناجتة عن جتفيف �أهوار
العراق والتي ميكن مالحظتها الآتي:
ت�شريد مئات الآالف من الب�شر وتدمري كثري من اجلزر
الزراعية وال�سكنية.
الق�ضاء على منط حياة فريد من نوعه لآالف العوائل
امل�ستقرة منذ تاريخ قدمي.
انقرا�ض ثالثة من �أجمل املخلوقات املائية يف العامل وهي
طائر �أبو منجل احلار�س و مالك احلزين وكليب البحر
املائي.
�إبادة �آالف الأنواع من النباتات كالق�صب والربدي
واجلوالن.
الق�ضاء على ماليني الطيور املختلفة كالرخيوي والدجاج
املائي و�أبو زله والبط اخل�ضريي واحلذاف.
الق�ضاء على حمطة �أ�سا�سية ت�ستخدمها ماليني الطيور
املهاجرة� .إذ �أ�صبح �أكرث من  66نوع من الطيور مهدد
ويف خطر.
الق�ضاء على حا�ضنة احل�ضارة ال�سومرية و�أقدم بيئة مائية
يف العامل.
ارتفاع ملحوظ يف درجة احلرارة يف مناطق الو�سط
واجلنوب العراقي و�شمال اخلليج.نق�ص كميات الروبيان
يف اخلليج العربي.
ظهور الأمرا�ض املختلفة ب�سبب تلوث املاء وانت�شار الغبار.
الق�ضاء على  %70من �صناعة الألبان يف العراق.
الق�ضاء على م�صدر املواد اخلام ل�صناعة الورق يف
العراق.

آفاق علمية

وم�صدر مهم لتوفري حلوم البط والوز لل�سكان املحليني.
والأهوار العراقية قامت بدور كبري يف ت�أمني الغذاء يف
�أوقات احلروب واملقاطعة االقت�صادية بالإ�ضافة اىل توفر
املحار يف الأهوار الذي يدعم �صناعة املحار التي تدر
ب�ضعة ماليني من الدوالرات على عدد غري قليل من
العمال وال�صناع.
 .3م�صفاة طبيعية ملياه دجلة والفرات قبل �أن ت�صل
للخليج العربي.
 .4تقدم الغذاء الوفري لأ�سماك اخلليج كما تعترب الأهوار
منطقة توالد لكثري من �أ�سماك اخلليج العربي والربيان.
 .5املوطن الأ�صلي لبع�ض احليوانات النادرة يف العامل
مثل الق�ضاعة وبع�ض �أنواع البجع.
 .6موطن ملاليني الطيور املهاجرة �شتاء من غرب �سيبرييا
وبحر قزوين وجنوب �أفريقيا.
 .7توفر املياه ال�صاحلة لل�شرب والأرا�ضي اخل�صبة ملاليني
من الب�شر يف جنوب العراق.
بالإ�ضافة ملا للأهوار من �أهمية بيئية وثقافية و�إن�سانية على
ال�سطح فهو يحتوي على خريات كثرية حتت الأر�ض �إذ
يوجد حتت الأهوار �إثنان من �أكرب حقول النفط العراقية
وهما حقل جمنون وحقل القرنة الغربي .ويقدر ما بهما
من نفط بـ  30بليون برميال على �أقل تقدير.

بارتفاع 6م وطول 145كم لقطع املياه التي تغذي هور
احلمار.
 .5تق�سيم الأهوار :جتزئة الأهوار بعدة �سدود يبلغ طول
بع�ضها 50كم لي�سهل جتفيفها.
وتعر�ضت الأهوار �إىل رمي كميات كبرية من املواد
الكيماوية وال�سموم لقتل الأ�سماك ،كما �ضربت
بقنابل النابامل والتي حرقت م�ساحات وا�سعة من
الأرا�ضي اخل�ضراء.
وقد جنح امل�شروع الكارثة ومت الق�ضاء على الأهوار ،فتم
جتفيف هور احلمار والأهوار الو�سطى و�أكرث من  %60من
هور احلويزة .وتفيد �صور الأقمار ال�صناعية جلنوب العراق
�أن  %95من الأهوار قد مت تدمريها ،وحتولت �إىل �صحراء
قاحلة يتطاير منها الغبار حني ما مي�شى عليها.

بريق �أمل:
ما �إن �سنحت الفر�صة بعد �سقوط النظام املت�سلط على
�أنفا�س الأهوار البائ�س يف بداية عام 2003م حتى انق�ض
بع�ض املهند�سني والواعني على ال�سدود الرتابية وقاموا
بفتح بواباتها ال�صغرية و�أحدثوا ثغرات وفتحات يف
ال�ضفاف اال�صطناعية املانعة لتدفق املياه ،وعاد املاء �إىل
الأهوار بعد خم�س �سنوات من اجلفاف.
ولأهمية الأهوار �سارع العامل والعراقيني للتخفيف من
هول الكارثة البيئية وعلى ر�أ�سهم الأمم املتحدة فتبنت
م�شروعا لإقامة حمطات �صغرية لتنقية املاء وت�شجيع عودة
احلياة البيئية.
فهل ت�ستجيب الطبيعة يف الأهوار؟ ويعود املاء كما
كان؟ والنباتات؟ والطيور؟ ويتغلب الأهوار على جرحه
والنزيف؟ – للأ�سف �إن ما ي�ؤكده علماء العالقة بني
الكائنات احلية وبيئتها �أن عودة الأهوار كما كانت لن
يتم ب�سهولة وال بد من �شحذ الهمم وتعاون الدول .و�إذا
ما مت ذلك فهو فجر جديد للعراق وانت�صار كبري حلماة
البيئة واحت�ضان �إن�ساين فريد من نوعه لربعم �أمل يتيم
– نتمنى �أال يعبث به طاغية يف امل�ستقبل.
امل�صادر العربية:

� .1أهوار العراق موطن �أقدم ال�سالالت الب�شرية .لوحيد حممد
مف�ضل – دار احلياة –  7يونية 2004م.
 .2الفرات ودجلة يعاودان تغذية م�ستنقعات الأهوار التي جففها
�صدام – حازم الأمني – جريدة احلياة – 2004/4/19م.
� .3أهوار العراق وم�ساعي �إعادة احلياة – �أبو �سامل الف�ضلي.
 .4وزارة الزراعة تنفذ م�شروعا لإنقاذ �أهوار اجلنوب – العراق اليوم
– اخلمي�س 2003/8/7م.

امل�صادر الأجنبية:

1. The Iraqi government assult on the marsh
Arabs, A human rights watch briefing paper, Jan
2003.
2. Eden in the Line of Fire, by Maria Amparo
Lasso, Tierramerica news service, IPS, April
3, 2004.
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الفن التشكيلي

الفنانة �إزدهار �أبوالرحي لـ

�أحب املو�ضوعات �إىل قلبي هي
التي تتحدث عن املر�أة بالأمل والتفا�ؤل
حوار� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل

من اخلرابي�ش الأوىل ا�شتعلت جذوة الفن لدى الفنانة الت�شكيلية �إزدهار �أبوالرحي .
�أما الدرا�سة فكانت امل�شعل الذي �أنار الدرب لعاملها الت�شكيلي املت�شعب .
يف هذا احلوار نكت�شف ر�ؤية الفنانة �إزدهار  ,ونقر�أ �أفكارها وم�شاعرها التي تدل عليها
والتي تدعوها �إىل فعل اجلميل الذي ت�ستحقه .
 الت�شكيل عامل �ساحر وجميل ولكل فنان حكاية  ,ماحكاية البداية لدى الفنانة�إزدها �أبوالرحي ؟

�أحببت الر�سم منذ ال�صغر فمنذ درا�ستي الإبتدائية اكت�شفت �أن لدى بع�ض القدرات
يف الر�سم  ,وكنت �أحاول تقليد بع�ض الر�سومات وطريقة تلوين ودمج الألوان من بع�ض
اللوحات التي كانت معلقة باملنزل ,وكنت �أحاول تعلم دمج الألوان بنف�سي فلم تكن
درا�ستنا باملدار�س �سابقا مب�ستوى التعليم احلايل .

 -حدثينا عن ذكريات الطفولة مع خرابي�ش ر�سمك .

�سهري اجلوهري  .ففي عام ١٤٢٩هـ
كانت �أول دورة يل ؛ فقد در�ست
على يد الأ�ستادة �سهري دورة �أ�سا�سيات الفن الت�شكيلي ,ثم دورة فن الت�صوير الزيتي
واحلداثة  .تلك كانت انطالقتي ,فقد �شاركت بعد الدورة باملعر�ض ال�سنوي الذي
يقام مبعر�ض مركز اخلدمة االجتماعية (املعر�ض الثالث و الع�شرين لت�شكيليات مر�سم
القطيف ) عام ١٤٣٠هـ وقد حظيت �أعمايل بالكثري من الإعجاب و الإ�شادة من
قبل زوار املعر�ض والفنانني و النقاد و احلمد هلل على هذا النجاح .
بعد هذا ح�ضرت العديد من الدورات و الور�شات التدريبية على يد عدد من الفنانني
و الفنانات.

كنت �أر�سم ت�صاميم مالب�س مبوديالت فيها �أ�شغال تطريز و�شك لزميالتي من باب
الت�سليه  ,و يف �آخر مرحلة يل بالإبتدائية كن زميالتي يطلنب مني �أن �أر�سم لهن �شيئا من
باب الذكرى  .و كان هذا ميثل يل دعماً معنوياً  .وعموما كانت ر�سوماتي حتظى ب�إعجاب  -قدمت العديد من الدورات يف جمال الفن الت�شكيلي  .حدثينا عن هذا اجلانب يف
مدر�ساتي يف جميع مراحلي الدرا�سية مما كان يحفزين على الر�سم �أكرث .
ن�شاطك .
 ماذا عن درا�ستك ؟بعد توفيق من اهلل كانت �أول دوراتي بعد �أول دورة ر�سم در�ستها وكانت تابعة لربنامج
مل �أبد�أ مبكرة يف درا�سة الفن الت�شكيلي  ,ولكن �أعتقد �أنه كان �أهم �سبب يف ت�شكلي �صيفي تابع ملركز اخلدمة االجتماعية .و�أنا �سعيدة بهذه التجربه حيث مت تدريبي من
وتكويني ال�سريع هي اخلرابي�ش الأوىل .
خاللها يف عدد من الدورات التدريبية يف كيفية التعامل مع االطفال وحتمل �ضغوط
وكانت بدايتي بعد تفكري عميق وا�ست�شارات �أين و كيف ابد�أ وعلى يد من ؟حتى العمل و الع�صف الذهني ..
و�صل بي القرار �إىل مركز التنمية االجتماعية بالقطيف على يد الفنانة الأ�ستادة القديرة وكانت بالن�سبة يل جتربة جديدة ولها دور كبري يف ما �أنا عليه الآن .بعدها عملت يف
العديد من املراكز اخلا�صة كمدربة دورات فنون متنوعة  ,و�أغلب الدورات
التي قدمتها موجهه للأطفال  .وقد قدمت عددا كبريا من الدورات و الور�ش
ودر�ست الكثري من الأطفال فهم عاملي اجلميل و �أنا �أع�شق حلظات وجودي
بينهم .ولدي برنامج خا�ص ب�إحدى املراكز اخلا�صة �أعمل فيه منذ مايقارب
الثالث �سنوات وهو �أي�ضاً مقدم للأطفال مب�سمى " �إبداعات " و �أقدم فيه
دورات وور�ش �إبداعية متنوعه كور�شة الطباعة على املالب�س و ت�شكيالت
الطني ال�صناعي ومر�سم كل خمي�س .)...
 -ما الطرق املثلى لتقدمي دورات للأطفال وكيف حتببينهم للر�سم؟

يف دورات االطفال �أعمل على تنويع الطرح و�أحب �أن �أمزج فيها اجلد بالرتفيه,
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• أكثر ما أحتاج وقت عملي الهدوء واإلنفراد
• في دورات األطفال أمزج الجد بالترفيه أما دورات
السيدات فهي حافلة بما يثري النفس .

الفن التشكيلي

مع توفري جو منا�سب لالطفال � ،أما دورات ال�سيدات فهي حافلة باملعلومات التي ترثي النف�س
ب�أهمية الفن يف حياتنا وكيف ن�ستفيد من الفن ونطوعه خلدمتنا ,لي�س على �سبيل املاده فح�سب,
بل يف اجلانب النف�سي ولأغرا�ض �أخرى ..
 -ماذا عن املعار�ض ال�شخ�صية واجلماعية التي �شاركت بها ؟

حتى الآن مل �أقم �أي معر�ض �شخ�صي ,ولكن يف �إحدى املرات �أقمت ركنا خا�صا لعر�ض
لوحاتي مبعر�ض تابع لإحدى الدورات التي �أقدمها لالطفال � ،أما املعار�ض اجلماعية فهي
كثرية ,و من �أبرزها املعر�ض الثالث والع�شرون واخلام�س والع�شرون لت�شكيليات مر�سم القطيف
 ,ومعار�ض مهرجان الدوخله ,ومهرجان واحتنا فرحانه ,ويل م�شاركة مبعر�ض الرتاث بجامعة
الدمام للبنات و يل عدة م�شاركات تابعة جلامعة امللك في�صل بالإح�ساء.
 -كيف طورت مهاراتك الت�شكيلية؟

عملت على تطوير مهاراتي بالتعلم والدرا�سه من عدة م�صادر وبكل ال�سبل املتاحه يل ,حيث
ح�ضرت العديد من الدورات ,وعلى يد العديد من الفنانني والفنانات  ,و عن طريق النت .و�أنا
بطبعي �أحب االكت�شاف والتجارب الفنية فكان لتجاربي دور مهم.
 -ماطقو�سك لينزل عليك وحي الإبداع الت�شكيلي ؟

�أكرث �شيء �أحتاجه وقت عملي هو الهدوء والإنفراد بالعمل و يف بع�ض الأحيان قد اجل�أ
لل�صوتيات .

� -إىل �أي من املدار�س الفنية تنتمي �أعمالك ؟

مل �ألتزم ب�أي اجتاه وال �أي مدر�سة فنية ،ف�أنا غالباً �أر�سم ح�سب اللحظه ,فتارة �أميل للتعبريية
و�أخرى للواقعية واحياناً للتجريد،وغالبا �أ�سلوبي يكون ح�سب احتياجاتي ومايخدم فكرتي.

� -أهم املو�ضوعات التي تعاجلينها يف �أعمالك الفنية ؟

�أحب املوا�ضيع �إىل قلبي هي التي تتحدث عن املر�أة بالأمل والتفا�ؤل� ,سواء كان ب�صورة املر�أة
�أو النبتة �أو �أي �شيء يرمز له ,كما �أحب املو�ضوعات الرتاثيه فهي قريبة مني .
 -ماذا تودين القول يف خامتة احلوار ؟

اجعل جلميل م�شاعرك و�أفكارك ب�صمات تدل عليك وافعل الأ�شياء اجلميلة لأنك ت�ستحقها.
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معر�ض

رمال الثاين
ناف

ذة �سعودية

يف نيوزلندا

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

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

على الرغم من اختالف املناطق التي عا�شت فيها م�ؤ�س�ستا معر�ض رمال �إال �أنهما وبكل �إ�صرار وعزمية
تغلبتا على جميع العقبات وامل�سافات و بكل ابداع بنتا ج�س ًرا �ساهم يف عملية الربط الثقايف بني العاملني
العربي والغربي.
افتتح يوم اجلمعة الثامن من �شهر �شعبان املوافق  6يونيو الن�سخة الثانية من معر�ض رمال لل�صور
الفوتوغرافية يف مدينة اوكالند يف نيوزالندا بح�ضور �سعادة ال�سفري ال�سعودي �أحمد اجلهني الذي �أثنى
كث ًريا على تلك اجلهود التي بذلت يف �سبيل بناء ج�سر توا�صل هدفه م�ساعدة الراغبني يف ال�سفر بني
الثقافات.
�شارك يف الن�سخة الثانية من املعر�ض  25م�صور وم�صورة ا�ستطاعوا بلوحاتهم �إبهار احل�ضور من خمتلف
الأعمار والأجنا�س وجنحوا يف جذبهم ليقر�أوا حكاية وطن عربي.
كان ملجلة اخلط لقاء مع م�ؤ�س�ستا املعر�ض و�صاحبتا فكرته ليلى فادن ( ماج�ستري �إدارة �أعمال دولية )
�سلمى �آل �سيف (بكالوريو�س عمارة وت�صميم) �إجابتا خالله عن جمموعة من الأ�سئلة التي نتمنى انها �ستعطي لكم فكرة كافية عن هذا املعر�ض املتميز.
يف البداية كان �س�ؤالنا عن الفكرة الأ�سا�سية ملعر�ض رمال واو�ضحت �سلمى بان فكرة املعر�ض جاءت ك�إجابة عن الأ�سئلة الكثرية التي مت تلقيها من املحيط الأجنبي عن تقاليدنا
وثقافتنا خالل فرتة الدرا�سة يف نيوزلندا وكفكره مميزة مت ت�أ�سي�س املعر�ض بطريقة حتفظ الرتاث العربي يف الذاكرة ك�صورة مقروءة جتيب عن تلك الأ�سئلة .وت�ضيف �سلمى "بد�أنا
معر�ض رمال الأول با�ستقطاب �شريحة من م�صورين وم�صورات �سعوديني ينقلون ثقافتهم العربية من خالل �صورة فوتوغرافية للو�سط الأجنبي و�أقيم املعر�ض الأول يف اوكالند و
ويلنغتون العا�صمة "٢٠١٣
وعند �س�ؤالنا لهم عن اخلطط امل�ستقبلية ملعر�ض رمال
�إجابتا" :منذ البدء كانت اخلطة �أن نبد�أ مبعر�ض
رمال الأول للم�صورين وم�صورات ال�سعوديني يليه
معر�ض رمال الثاين لي�ضم م�صورين وم�صورات
الوطن العربي  ...وتطلعاتنا ت�سعى لأن يكون
معر�ض رمال الثالث معر�ضً ا عامل ًيا ي�ضم اي�ضاً اعماك
فوتوغرافية من م�صورين وم�صورات من خمتلف
�أنحاء العامل"
ا�ستغرق الإعداد للمعر�ض حوايل الـ � ٦شهور
عملت ليلى و�سلمى خالله على جتهيز املعر�ض
والإعداد لكل ما يتعلق به من توفري الرعاة وحجز
املكان املنا�سب وعلى الرغم من �صعوبة احل�صول
�سعادة ال�سفري ال�سعودي يف نيوزلندا �أحمد اجلهني
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�أن�س ال�سبيحي -ال�سعودية
�سمرية �سلي�س -ال�سعودية
علي مبارك -ال�سعودية
زياد ال�شويف  -لبنان
مين املونال -ال�سعودية

�أني�س الدهيم -ال�سعودية
�سارة باوزير -ال�سعودية
علوي �آملاجد -ال�سعودية
حم�سن �شنجار – العراق
عبداهلل ال�سعيدي � -سلطنة عمان

ح�سن ابوتاكي -ال�سعودية
�سامي ال�صقر -ال�سعودية
عالية الفندي -ال�سعودية
خليل ال�شي�شاوي  -الأردن
خليل �أهيلي  -الإمارات

ح�سني �آلها�شم -ال�سعودية
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�سميفونية ال�ضوء

على راعي ر�سمي للمعر�ض اال �أن �أوكالند �ستي كون�سل قامت بوفري قاعة العر�ض ملدة يومني كت�شجيع ودعم لفكرة املعر�ض.
�أما عن ردات فعل احل�ضور فقالت ليلى فادن "�أكرث ما لفت انتباه زوار املعر�ض هي الزخارف واملالمح العربية وكان ذلك ب�شكل ملحوظ"
بالإ�ضافة لذلك فان وجود ال�صور التي تعك�س الرتابط الأ�سري كان م�ؤثرا جدا وكانت تلك من �أكرث ال�صور امل�ؤثرة التي جذبت انظار احل�ضور.
�أما �سلمى �آل �سيف فقد قالت "من خالل تواجدي يف املعر�ض وجدت �أن اللوحات الفوتوغرافية املعرو�ضة كانت لها ميزة جميلة يف جذب احل�ضور
للتفاعل مع ق�صتها الفوتوغرافية"
ويف اخلتام �شكرت منظمات املعر�ض فريق العمل التطوعي ليوم العر�ض والذي كما قالتا مل يكن املعر�ض ليكمل جناحه لو وجود هذا الفريق
املكون من �سلطان البلو�شي من �سلطنة عمان و�سليمان و�آالء حبحب من ال�سعودية.
�ضم معر�ض رمال الثاين  ٢٥م�صور وم�صورة من الوطن العربي  ..فل�سطني املحتلة ،العراق ،لبنان ،الأردن  ،م�صر ،ليبيا  ،ال�سودان ،ال�سعودية،
الإمارات  ،عمان  ،اليمن ويف ما يلي �أ�سمائهم:
فرا�س �أبوال�سعود -ال�سعودية
�سليمان حبحب -ال�سعودية
ازيدان اليا�سني
عالء البا�شا -م�صر
اميان حممد  -فل�سطني

رابط �صفحة املعر�ضhttps://www.facebook.com/RemalKsa :
مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام �أي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع ال�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط
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منا�سبات

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

احتفلت عائلة الفرج بزواج ابنها عبدالرحمن الفرج بالعوامية بالرفاء والبنني

احتفلت عائلتا �آل دهنيم والدعلوج بزواج علي حممد �سعيد عبداهلل �آل دهنيم
على كرمية ال�سيد جعفر الدعلوج بالرفاء والبنني
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احتفلت عائلتا البيات واخلليلي بزواج �أحمد ابن الدكتور �سمري البيات
على كرمية الدكتور حممد علي اخلليلي بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا �آل غزوي واجلنبي بزواج ال�شاب هاين عبداهلل �آل غزوي
على كرمية احلاج �أحمد علي اجلنبي بالرفاء والبنني
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منا�سبات

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

احتفلت عائلتا ال�سني والبحراين بزواج ابنها حممد عبدالأمري ال�سني
على كرمية جعفر �سلمان البحراين بالرفاء والبنني

احتفلت عائلة الغامن بزواج ابنها �أمري ح�سن الغامن
على كرمية �أحمد من�صور �آل ربح بالرفاء والبنني
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احتفلت عائلتا �آل غامن واخلباز بزواج ابنها ح�سني
عبد اهلل �آل غامن على كرمية ال�سيد حممد اخلباز
بالرفاء والبنني

GL500

مر�سيد�س بنز

�إعداد :عبدالكرمي فائز عبدالكرمي ال�سنان

للتوا�صل اىل �آخر اخبار ال�سيارات عرب :
Twitter :@SenanCars Instagram:@SenanCars

مناف�سي ال�سيارة :

1-Lexus LX570

�آرائي يف ال�سيارة من
حيث جتربتي ال�شخ�صية:
ال�سيارة فخمة من حيث ال�شكل اخلارجي و الداخلي ,
واداء ال�سيارة قوي بالن�سبة اىل حجمها وهي ثابتة على
الطرقات ,ومن الأنظمة التي اعجتني باملكربة :نظام
الطرق الوعرة  ,نظام الأداء الريا�ضي الذي يظهر اقوى
ت�سارع للمركبة  ,نظام ال�صديق للبيئة وهو يقل من
�أ�ستهالك الوقود ,وخا�صية التدليك التي توجد باملراتب,
تفيد يف ال�سفر وامل�سافات الطولية  .والذي مل يعجبني
بالتجربة مقود املركبة خفيف نوع ما .
وقيادة املركبة ب�شكل عام مريحة وثابته على الطرقات,
واداء املركبة قوي ,وهي من ال�سيارات العائلية الفارهة .

عالم السيارات

�سوف �أحتدث عن �سيارة من مر�سيد�س بنز رائدة على بتقنية( )LEDنظام الإ�ضاءة الذكي الدايودات امل�ضيئة
الطريق وت�سبق الآخرين بقوتها اجلبارة ب�أميال.
والأياف ال�ضوئية من اخللف  ,وتت�ضمن املركبة مبا يربو
على  11لونا خارجيا ,و  11عجلة خمتلفة الت�صاميم
نبذة عن �شركة مر�سيد�س بنز :
يختارها العمالء ح�سب الرغبة .
هي �شركة �أملانية ت�صنع ال�سيارات الفارهة والبا�صات
وال�شاحنات ,ن�ش�أت ال�شركة وابتد�أت �سنة 1886م املق�صورة الداخلية :
بوا�سطة كارل فريدريت�ش بنز الذي �صنع �أول �سيارة تتميز مر�سيد�س بنز منذ تاريخها بالفخامة
مر�سيد�س تعمل بالبرتول.
والراحة,و�صممت بثالث ت�صاميم من الداخل
متار�س �شركة مر�سيد�س بنز ن�شاطها التجاري من مبيعات وهي )GL500(:مر�سيد�س الكال�سيكي والفخم
و�صيانة عرب وكليها لدى اململكة العربية ال�سعودية �شركة والريا�ضي .وتوجد تقنية االنرتنت داخل املركبة  ,وتوفر
�إبراهيم اجلفايل و�إخوانه.
مر�سيدي�س �ستة الوان من اجللود الطبيعية  ,و �أربعة انواع
من املراتب ويوجد بها خا�صية التدليك للركاب ،ت�سع
ال�شكل اخلارجي:
املركبة �سبعة �أ�شخا�ص وهم بالراحة الكاملة.
ب�شكلها العائلي الفخم ( )GL500تتميز مر�سيد�س يوجد واجلدير بالذكر �إن �شركة مر�سيد�س توفر لعمالئها �إمكانية
بها خطوط ت�صميمية ديناميكية مفعمة بالقوة التي ت�ساعد طلب املركبة باملوا�صفات التي يرغب بها الزبون .
على ان�سيابية املركبة  .حتتوي من االمام على,وم�صابيح
املحرك :
دفع رباعي مبحرك � 8إ�سطوانات ب�سعة  4.7ليرت ذو
ال�شحن التوربيني  ,بقوة  435ح�صان عند  5750د/د
وعزم مقداره  516رطال عند  3500 - 1800د/د ب�سبع
منر  ,وبت�سارع من ال�سكون –  100كم�/س ب  5.4ثوان.

2-Range Rover Vogue
3-BMW x5
4-Infinti QX56

املوا�صفات :

عدد الإ�سطوانات
عدد الليرتات
الت�سارع من  100-0كم
ناقل احلركة
اوتوماتيكي
ال�سرعة الق�صوى
km/h 260
�سعر املركبة
يبدا ال�سعر من  370الف ريال
V8
4.7L
s 5.4
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مقالة

م�ستقبل التنمية والدور الثالث
يف العدد التا�سع والثالثني من جملة اخلط كتبت درا�س ًة مب�سطة بعنوان:
(م�ستقبل واحة القطيف) متحدثاً فيها عن م�ستقبل التنمية ال�سكانية
والزراعية للمحافظة وعن االيجابيات وال�سلبيات املرتتبة عن ذلك .وقد
خرجت الدرا�سة بعدة تو�صيات من �ضمنها و�أهمها فيما يخ�ص الإ�سكان
هو " ن�شر الثقافة التي من �ش�أنها تغيري منط التقاليد �أو املناطقية ال�سائدة يف
املجتمع "
فقد طالعتنا ال�صحف املحلية خالل �شهر �شعبان 1435هـ بخرب مفاده �أن
�أمانة املنطقة ال�شرقية رفعت  20حياً من بلدات املحافظة �إىل وزارة ال�ش�ؤون
ال�سيد حممد امل�شعل
البلدية والقروية ،العتماد بناء الدور الثالث وفق �شروط حمددة ،وذلك بعد �أن
قام �أع�ضاء املجل�س البلدي بالقطيف باملوافقة عليها متهيدا العتمادها من قبل الوزارة.
ال حمالة �أنه خرب �سار .كان وال زال ينتظره الكثريون من �أهايل القطيف ملا تعانيه املحافظة من �أزمة �سكانية كبرية ب�سبب
�شح الأرا�ضي وارتفاع �أ�سعار املعرو�ض منها؛ ما �أجرب الكثري من العوائل خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ملخالفة الأنظمة
وبناء الدور الثالث بدون ت�صريح ر�سمي يف �أغلب مناطق القطيف دون ا�ستثناء!!ولو عدنا لقراءة اخلرب املعلن بعني
م�ستقبلية و تنموية ف�سنجد �أنه خرب لن يغري من واقع احلال �شيئاً بل هو حل جزئي ووقتي؟! وال�سبب �أن �أغلب منازل
تلك الأحياء املذكورة يف اخلرب هي يف الأ�صل خمالفة اليوم يف بناء الدور الثالث وعليه �سيفتح الباب جمدداً للمطالبة
بالدور الرابع بعد حل م�شكلة الدور الثالث وهكذا  ...الخ.
من هنا يجب �أن تكون نظرتنا �أعمق و�أبعد جتاه �أزمة اال�سكان وغالء الأ�سعار و�أن ندرك ب�أن احلل الأمثل ال يكمن يف
ال�سماح ببناء الدور الثالث �أو حتى الرابع يف يومنا احلا�ضر؛ بل احلل هو اتباع التخطيط العلمي الذي ي�أخذ يف اعتباره
النمو ال�سكاين ومتطلباته االقت�صادية والبيئية واخلدمية ...الخ ،وتغيري منط بع�ض العادات االجتماعية يف الإ�سكان و ن�شر
الثقافة التي ي�ستفيد منها املواطن لت�أمني �سكنه بد ًال من الثقافة التي ال ي�ستفيد منها �سوى �سما�سرة العقار ؟!
فالن�ساهم جميعاً يف توعية املجتمع يف حلحلة هذه الأزمة ال�سكانية بد ًال من اختناق الأحياء بهذه ال�صورة الع�شوائية
وارتفاع الأ�سعار بهذه الأرقام الفلكية فيها والتي تزيد امل�شكلة �سو ًء بد ًال من حلها �سن ًة بعد �أخرى.
* فكم من ال�سنني �سنبقى نطالب ببناء دور فوق منزل (الوالد) وكم دور �سيتحمل منزله القدمي ؟!
* وكم �سيبقى يف العمر و�أنت ت�سدد �أق�ساط (الدوبلك�س) الذي تطمح �إليه بجانب منزل والدك �أو والد زوجتك ؟!
* �ألي�س من الواجب علينا اليوم �أن نن�سى مبد�أنا القدمي �أريد �سكناً قريباً! ونعمل مببد�أ تنموي واقت�صادي وهو �أريد �سكناً
تتوفر فيه اخلدمات ( �صحة – تعليم – كهرباء – �صرف �صحي  ..الخ ).
وننطلق يف اال�سكان والإعمار وال�شراء يف كل اجتاهات املحافظة �شرقاً وغرباً وجنوباً و�شما ًال بد ًال من االنح�سار يف بقعة
جغرافية �ضيقة فوق بع�ضنا البع�ض .
فكلما ابتعدنا قلي ًال مبدة زمنية ال تتعدى الـ 30دقيقة عن القطيف كلما توفرت الأرا�ضيّ ،
وقل ال�سعر ،وزادت امل�ساحة،
وارتفعت جودة البناء ،وتوفرت اخلدمات �أكرث ...الخ.
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ت�ستطيع �شراء (دبلوك�س) يف �ضواحي الدمام مب�ساحة  300مرت كامل الت�شطيب(مفتاح)
مببلغ � 900ألف ريال و�أقل من ذلك ؟!! وال تبعد م�سافته �أكرث من  40دقيقة عن و�سط القطيف ؟!!بينما نف�س امل�ساحة
و�أقل منها ال يقل �سعرها يف القطيف عن مبلغ مليون ومائتي �ألف بال ت�شطيب (عظم) وحتتاج بعدها ملبلغ يزيد عن 200
�ألف ريال لعملية الت�شطيب؟!!
وهكذا هو نف�س احلال يف الأرا�ضي ال�سكنية والفارق ال�شا�سع �أي�ضاً الذي يتجاوز ال�ضعف يف �أغلب الأحيان ؟!!!
علماً ب�أن املنطقة ال�شرقية ب�أ�سرها �ستكون مدنها يف القريب الآتي مرتابطة؛ خا�ص ًة بعد تنفيذ م�شروع النقل العام املعتمد
من جمل�س الوزراء بحا�ضرة الدمام وحمافظة القطيف بجميع مكوناته من قطارات وحافالت خالل ال�سبع �سنوات
القادمة .ناهيك عن العديد من امل�شاريع التنموية احليوية الكبرية للمنطقة ب�شكل عام.
وحينها �ستكون الأحياء البعيدة اليوم يف نظرنا �أكرث قرباً ومتيزاً يف املوقع اجلغرايف وتوفراً للخدمات ورغبة لل�سكن وذلك
يف امل�ستقبل املزدهر القريب ب�إذن اهلل تعاىل.
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مبدعو القطيف يف
الأيام الثقافية بالربازيل
كتب /خالد ال�سنان
جذبت �أركان حرفيي
وت�شكيليي القطيف زوار
معر�ض الأيام الثقافية
املقام يف مدينة �ساو باولو
الفنان منري احلجي
بجمهورية الربازيل.
وي�شارك يف الفعالية جمموعة من احلرفيني والفنانيني
واخلطاطني من �أهايل حمافظة القطيف وهم :الفنان منري
احلجي وليلى املعراج وليلى ن�صر اهلل وكرمية امل�سريي
و�إميان الرا�شد و�أزهار ال�صادق.وت�أتي هذه امل�شاركة التي
ت�شرف عليها وزراة الثقافة واالعالم ال�سعودية  ،متزامنة
مع توافد متابعي ك�أ�س العامل 2014م يف الربازيل مبا
ي�سهم يف �إبراز الواقع الثقايف والفكري يف اململكة.
و�أو�ضح احلريف زكي الغرا�ش ب�أنه مت اختياره وبقية
الفناينني من قبل وزارة الثقاة والإعالم  ،والتي تكفلت
بالرحلة كاملة التي ت�ستعر�ض �أهم ما تتميز به مناطق
اململكة من موروث تاريخي وثقايف و�شعبي وفني تر�سم
الواقع احلقيقي للإن�سان يف بناء وتطور جمتمعه من
خالل العرو�ض ال�شعبية والفنون الت�شكيلية الت�صويرية
 ،وفنون اخلط العربي  ،واحلرف القدمية  ،وامل�صنوعات
اليدوية واخلزفية  ،والأكالت ال�شعبية املعتمدة على
املنتجات املحلية كالتمور والقمح.

ح�سن ال�شيخ

�أدباء مزيفون

قر�أت منذ فرتة طويلة  ،كتابا �صغريا  ،لناقد �أدبي معروف �أال وهو ( مايكل كاريغان ) بعنوان ( املر�شد �إىل الأدب )
موجها �إىل ال�شباب الراغبني للدخول �إىل عامل الأدب  .وعلى الرغم من املعلومات اجليدة التي يحتويها الكتاب  ،عن
ال�شعر والق�صة والنقد يف �أوربا والواليات املتحدة الأمريكية � ،إال �إن هدف الكتاب هو كيف ي�صنع من �شاب عادي
�أديبا المعا  ،وينتمي �إىل طبقة املثقفني  ،التي يتهمها ( كاريغان ) ب�أنها طبقة �ضحلة الثقافة والعلم  ،خمدوعة بالأ�سماء
الالمعة فقط .
ويف ثنايا الكتاب  ،جند ت�أكيدا على �سهولة �إيهام النا�س باطالعنا على الأدب  .ذلك الن الأدباء �أنف�سهم لي�سوا دوما
على اطالع كامل بامل�ستجدات الأدبية  .كما ان الأدباء لي�سوا قادرين دوما على الإجابة على خمتلف الت�سا�ؤالت..
مثل  :كيف نفهم ماهية ال�شعر ؟ وملاذا نكتب ؟ وما هي �أحدث النظريات النقدية ؟ بل وما هي �أقدم الن�صو�ص
الأدبية ؟ وملاذا نتذوق الفن ال�سريايل ؟ وغريها من الت�سا�ؤالت اجلدلية  .وطاملا �أن ال �أحد قادر على الإجابة على كل
الت�سا�ؤالت  ،فعلى ال�شباب الراغبني يف الدخول �إىل زمرة الأدباء � ،أن ّيدعوا �أنهم قادرين على الإجابة .
ومن �أهم الن�صائح التي يوجهها هذا الكتاب لل�شباب  ،االهتمام بال�صحافة الأدبية  ،لأنها تقدم جرعات �سهلة اله�ضم،
والفهم وب�صورة متجددة  .وال داعي للخوف من وجود معايري حمددة لفهم الأدب  .لأنه وبب�ساطه يرى ( كاريغان ) �أن
ال معايري وقواعد و�ضوابط وا�ضحة متفق عليها � .إال �أن موافقة كبار الأدباء مهم  ،وهز الر�أ�س من حني لآخر باملوافقة
�ضروري – ف�أنت تدعي الأدب – ول�ست ب�أديب حقيقي  .فهذه املوافقة جتنبك الدخول يف مناق�شة غري متكافئة مع
ه�ؤالء الكبار .
وي�ضيف كاريغان �أن االدعاء يف الأدب  ،ك�أي ادعاء يف جمال �آخر  .لذلك ف�أن مدعي الأدب ما عليه �سوى �أن يقرر
نوع ال�صورة التي يجب عليه �أن يظهر بها  .مع التحلي بالثقة التامة بالنف�س  ،التي هي دوما مفتاح النجاح يف ا�ستغفال
الآخرين  .ومن هذه ال�صور التي ميكن للفرد االدعاء بها ك�أديب � ،صورة ال�شاعر املعذب  ،واحل�سا�س  ،واملحب للجمال،
مع لعب الدور التمثيلي املكمل لهذه ال�صورة .
ومن مكمالت لعب دور الأديب التي يقدمها كاريغان لل�شباب  ،اتهامك ملتحدثيك من الطبقة الو�سطى من الأدباء،
�أن كتاباتهم متخلفة  .وهاجمهم بعنف على عدم انفتاحهم على التجارب احلديثة يف جمال ال�شعر و الق�صة  .وال ب�أ�س
من ح�شر بع�ض الأ�سماء الأدبية الالمعة  ،فهذا الهجوم �سوف ي�شعرهم بالذنب على عدم معرفتهم مبجريات واقع
الأدب املعا�صر .
�أما �إذا كان حمدثيك ممن لديهم اهتمامات بالآداب احلديثة  ،ف�سيكون موقفك هو التقليل من التجارب احلديثة ،
باعتبارها جتارب غري نا�ضجة ومليئة بالأخطاء اللغوية والعلمية ب�شكل م�ؤ�سف  .وركز على عمالقة الأدب القدامى من
�أمثال �شك�سبري  ،وجون ملتون وفكتور هوجو  ،وت�شارلز ديكنز  ،وغريهم من الكتاب وال�شعراء  ،لأنهم يف الأ�صل
علماء يف علم اللغة والعرو�ض والفل�سفة  ،وقد ال ي�أت الزمان ب�أمثالهم  .وان قراءتهم بحاجة �إىل اطالع وا�سع ودقة
و�صرب .
ومن �أراء كاريغان التي يهديها ملن �أن يريد �أن يكون �أديبا من ال�شباب  ،ما ي�سميه بحقيقية اجلدل  .فكل �شي قابل
للجدل  ،وال تكرتث لعدم �سعة اطالعك  .وباخت�صار فان الكاتب يحاول �أن ي�س ّوق وهما لل�شباب  .الن حيل مدعي
الأدب � ،أو الأدباء املزيفني مف�ضوحة  .فقد ي�ستطيع الأديب املزيف �أن يكذب بع�ض الوقت  ،وعلى بع�ض النا�س ،
ولكنه حتما ال ي�ستطيع �أن يكذب كل الوقت وعلى كل النا�س .

ثقافة

نقطة �آخر

�آخر الكالم

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

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

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

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com
[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

القطيف اليوم

الآيفون
أندرويد
�أجهزة ال
http://goo.gl/6iVa5a
http://goo.gl/NNHTL1
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القطيف � -شارع القد�س
هاتف 013 8530109 :فاك�س 013 8511552 :
Qatif - AL - Quds Street - Tel: (013 ) 8530109
- Fax: +966 (13 ) 8511882
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ت�صميم � -إ�شراف  -م�ساحة  -تخطيط عمراين � -إدارة م�شاريع
 فرز الوحدات العقارية  -ت�صميم داخلي وديكور�شركة هند�سية متكاملة

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

www.i-tecgroup.com

فرع ظهران اجلنوب - 072552552 :فاك�س 0172550333:
�ص.ب  - 195 :ظهران اجلنوب - 61953 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع حائل :مركز اللحيدان التجاري  -طريق امللك �سعود
�أمام دوار ال�ساعة  -مكتب رقم 24 / 25
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