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بسم اهلل الرحمن الرحيم

فلسفة القراءة
القراءة هي بوابتنا للمعرفة  ،وهي الطريق األمثل
الرتقاء اجلنس البشري؛ فكل حضارة حققها اإلنسان
منت  ،وترعرعت ،وأورقت عبر فعل املثاقفة بني شرائح
مختلفة من الناس  ،وملا كانت األبجدية هي التي حتمل
املعرفة بكل مستوياتها فيكاد فعل القراءة أن يكون هو
املهاد األول ملعنى أن يجتهد اإلنسان يف التفكير ثم يدون
ما وصل إليه بعقله ـ حتى ال يتبدد مع مرور الزمن ـ ثم
ينتقل هذا الفكر من خالل فعل القراءة ألناس مختلفني يف
الطبائع والسلوك والتكوين فييسر لهم سبل املعرفة التي
يأخذون منها  ،وقد يضيفون إليها  ،أو يحذفون منها ما
قد يعتبرونه غريبا عليهم .
غير أن القراءة لم تنشأ فجأة بل حدثت على مراحل
؛ فقد حاول اإلنسان البدائي السيطرة على احليوانات
البرية العمالقة فرسم صورتها على الكهف ليفهمها ثم
ليصطادها وبعد ذلك ليستأنسها إن أمكن .
حني عرف األبجدية متكن من التعبير عما يريد باللغة،
وجاءت أشكال الكتابة على أوراق البردي أو جدران املعابد
القدمية أو على رقاع جلود املاعز والغزال  ،لتمد اإلنسان
بثروة معرفية كي يواصل تقدمه واستقامته يف تعمير
الكون واستمرار الساللة  ،وحني جاء اإلسالم السمح لم
يكن ليخرج عن املنظومة العبقرية املستقاة من جتارب
إنسانية خالقة فكانت الكلمة األولى بتوجيه رباني  ،هي:
( اقرأ باسم ربك الذي خلق  .خلق اإلنسان من علق .
اقرأ وربك األكرم .الذي علم بالقلم  .علم اإلنسان ما
لم يعلم ) .
وهذا يعطي األهمية املطلقة ملعنى القراءة التي هي الفهم
واإلدراك والوعي مبا يف الكون من حقائق وما لدى العلماء
من مفاتيح لفك الكثير من الشفرات احمليرة .
القراءة بهذا املعنى الواسع هي طاقة النور التي متهد
احلياة لنشر شعاع العلم  ،والذي يصطنع صداما بني
اإلميان والعلم ال يفهم روح اآليات القرآنية الكرمية ؛ ذلك
أن املغزى العميق لإلديان السماوية يتمثل يف احلث على
طلب العلم والبحث عن حقائق الوجود والرغبة يف ارتقاء
السلوك البشري أكثر فأكثر.
رمبا نحاول فيما يلي أن نرتكز على مفاهيم أساسية
لفلسفة القراءة ونسجلها على الوجه التالي:
فكل قراءة أصيلة تعتمد على الفهم وإدراك مستويات ما
حتمله الكتب من معان عميقة وترتيبات على شكل طبقات
ذات أبعاد مختلفة  .الوقوف على طبقة دون غيرها يعني
انتقاصا من قيمة القراءة.
كما ان القراءة األصيلة ليس معناها االستغراق الكامل يف
نقل املقروء بل يف توخي أبعاده  ،وتلمس ظالله  ،وهذا
يعطينا فكرة كاملة على ضرورة اليقظة خالل فعل القراءة
فال يتحول القاريء إلى طرف سلبي بل عليه أن يقوم
بجهد كبير يف التفسير والتحليل والتقييم.
وميكننا رصد تواترات تاريخية تعنى مبا يكون عليه
الكتاب من قيمة  ،وعلى وجه العموم فكل كتابة جيدة البد
أن تتلوها قراءة أجود كي حتدث املنفعة.
تقوم القراءة على مفهوم نقل اخلبرة اإلنسانية  ،وبناء
على ذلك فال يوجد شكل وحيد من أشكال القراءة فكل
األشكال املستحدثة من تقنيات سمعية وبصرية ميكن أن
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تثري ميدان القراءة مبفهومها الواسع.
حيث إن غياب أسلوب القراءة أو افتقاده ملعنى األخذ
والعطاء يجعل فعل القراءة محصورا يف جانب وحيد
يخص النقل أو التلقني فيما ميكن أن تثرى املادة املقروءة
بإضافات كيفية من طرف املتلقي بحيث يصبح قطبا
إيجابيا يف فعل التلقي.
ويحق لنا يف عملية القراءة أن نتوقف أمام املادة املعرفية
بالفحص والتدقيق والنقد فهذه صورة من صور القراءة
اإليجابية التي ترفع من سقف الفائدة املرجوة من عملية
القراءة ذاتها .
وال ميكن أن يتم ثراء عملية القراءة إال يف أجواء هادئة ،
مطمئنة  ،فالعني التي تقرأ حتتاج إلى فترات من التأمل
 ،والهدوء  ،والراحة  ،واالرتخاء حتى يكون اجلو مهيئا
الستفادة القاريء من املادة التي يقوم بقرائتها.
وميكن القول إن القراءة الصحيحة لها شروطها وطرائقها
ومكوناتها ووظائفها  ،وكل قراءة حقيقية تعمل على إضافة
معلومة أو أسلوب أو منهج ضمن نسق جمالي يتحدد
حسب املادة املقدمة للقاريء .
وبالتأكيد فإن فروع العلم اإلنساني تتجه إلى التكامل
والترابط والتناسق فال معنى إلحداث تناقض بني مادة
وأخرى  ،فاآلداب ال تصطدم بالعلوم  ،والطب ال يتناقض
مع الهندسة  ،والعمارة ال تهدم املوسيقى  ،وهكذا .
لذلك لم يكن مستغربا أن يكون علماء العرب األوائل كابن
سينا والفارابي  ،واخلوارزمي وابن الهيثم لديهم ولع بتلك
املعارف .هذا يفيدنا أيضا يف فهم مسارات القراءة فنؤكد
على عدم وجود تصادم بني شتى العلوم واملعارف مهما
بدت متنافرة يف الظاهر.
إن تبني بعض املناهج العلمية أو النظريات االجتماعية
ال يحول بني الفرد وبني اجتهاده الشخصي يف التحصيل
فال ميكن مطلقا أن نسقط من حسابنا اجلهد الذاتي
للقاريء الذي ميكنه أن يحول عملية القراءة إلى رصيد
هائل من اخلبرة التي تنفعه شخصيا وتفيد مجتمعه يف
نفس الوقت.
و للقراءة وظائف متعددة وال يقتصر األمر على نقل
اخلبرة أو القدرة على فهم غموض العالم  ،أو االستبصار
مبا مينحه لنا التاريخ من عظات بل يتخطى األمر ذلك
كله  ،لتكون القراءة وسيلة مؤكدة يف بناء شخصية الفرد
وإعداد ه إعدادا جيدا ملواجهة احلياة.
و كل قراءة ال حتدث متعة هي قراءة ناقصة وال حتدث
األثر العميق  ،لذلك يصبح من الضروري أن ينتبه مؤلف
الكتاب أو محققه أو مترجمه لعناصر التشويق واإلمتاع
واملؤانسة  ،وهذا يتوقف على طريقة صياغة األفكار
واألسلوب ومنهج الكتابة ذاته.
فهي قائمة على مفهوم التراكم املعريف فكل كتاب يضع
طبقة معرفية يتم البناء عليها وهذا معناه قبول القاريء
لكافة املعارف البشرية والطبيعية والعلمية بدون أن
يستبعد شيئا حتى لو أقلقه ذلك مرحليا  ،أو أرقه على
املدى القصير.
و تؤكد اخلبرات البحثية أن املكتبة الورقية ستبقى إلى
زمن قادم غير معروف نهايته  ،ولكن ستنهض إلى جوارها
املكتبات الرقمية وامللفات االلكترونية والوسائط األخرى ،
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رئيس التحرير  /فؤاد نصراهلل
Email: alkhatmag@yahoo.com
كوسيلة سريعة إلحداث تراكم معريف هائل يف مدى
زمني قصير .إن اخلبرة اإلنسانية ال حتول التقنيات لعدو
لإلنسان بل سوف يقع عليه عبء أن يتعلم ويطور سلوكه
ويغير من طرائق تعامله مع الوسائط احلديثة حتى يكون
قادرا على اللحاق مبنجزات العصر بشكل ممنهج ومرتب
ومقنن.
كما إن الوضوح والقوة يف التعامل مع فعل القراءة
صار أمرا أساسيا؛فهناك مصادر معلوماتية جديدة
تعتمد على يقظة القاريء وتفاعله ومدى ما حصله من
تدريبات جعلته شريكا يف فعل التقدم البشري  .صحيح
أننا سنقرأ أرسطو وإفالطون وسقرط  ،وسنتعرف على
نظريات أرشميدس وأقليدس وفيثاغورث  ،ونطلع على
جهود ابن النفيس واإلدريسي وابن رشد  ،لكن هذا ليس
معناه أن نثبت اللحظة لألبد ونبقى أسرى لها ،بل يجب أن
نستوعب ما جاء فيها من معنى قدرة اإلنسان على تخطي
التحوالت العميقة يف بنية املادة املستهدفة للقراءة.
لقد حاولت فيما تقدمي صورة مبدئية ملا يجب أن تكون
عليه فلسفة القراءة  ،والتي أراها قرينة كل تقدم حقيقي
وأصيل لدى األمم على اختالف مشاربها وتوجهاتها
وعرقها الثقايف وإرثها احلضاري.
إن علم االجتماع بالذات يعبر تعبيرا واضحا وشامال
عن الطابع املميز للمعرفة التي تخدم اإلنسان حيث تكون
طرفا أصيال لتطوير األنساق املستخدمة لالرتقاء البشري
والصعود احلضاري السيما وأن فروع العلوم التي تعقدت
وتشابكت حتتاج إلى قدر كبير من االستبصار والتفهم
ومفارقة النمط .
إن حتليل العينات العشوائية مما تنتجه القراءة من معرفة
وانعكاس ذلك على سلوك األفراد تشي بأهمية أن نضع
معايير صارمة للتقدم اإلنساني ولذيوع قيم اخلير واحلق
واجلمال .
هذا معناه ببساطة أن تغذي الدولة التيارات املعرفية التي
تنهض لصالح احلياة مع التسليم بحقيقة وجود تباينات
بني املجتمعات فرضتها األطر املجتمعية واألوضاع
الثقافية والقيم احلضارية التي متيز كل مجتمع عن غيره
ويبقى فعل القراءة قرين كل محاولة نبيلة وجادة وأمينة
لالرتقاء بالواقع وانتشاله من أزماته بشيء من التمهل
والفهم والوعي بكيفية التغيير الذي لو مت بصورة متعسفة
فلن يكون يف صالح القارئ أبدا .
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المحافظ يفتتح أسبوع المرور الخليجي الـ  31بالقطيف
افتتــح محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان معــرض وفعاليــات
أســبوع املــرور اخلليجــي ال  31حتــت عنــوان ”قــرارك
يحـ ِ ّـدد مصيــرك“ ،بحضــور مديــر املــرور باحملافظــة العقيــد
ســعيد بــن مشــبب القحطانــي وعــدد مــن رؤســاء االدارات
احلكوميــة ،وذلــك يف مقــر معــرض املــرور مبدينــة ســيهات.
ويف تصريــح لــه بعــد االفتتــاح قــال :إن جلنــة الســامة
املروريــة املرتبطــة بــإدارة املــرور باحملافظــة تعمــل علــى
بــث الثقافــة املروريــة لــدى قائــدي املركبــات وكذلــك وضــع
احللــول املناســبة لالختناقــات يف الطــرق والتقاطعــات التــي
يكثــر فيهــا احلــوادث مــن خــال وضــع التعديــات الهندســية
املناســبة ،بهــدف حتقيــق االنســيابية املطلوبــة.
أســبوع املــرور اخلليجــي الـــ  31بالقطيــف وأكــد يف الوقــت
نفســه ان ادارة املــرور تعمــل علــى مــدار الســنة يف وضــع
اخلطــط الالزمــة لفــك االختناقــات املروريــة ســواء يف اوقــات
شــهر رمضــان او االعيــاد او املواســم الدراســية او غيرهــا
مــن املواســم املختلفــة.
كمــا أوضــح مديــر ادارة املــرور مبحافظــة القطيــف العقيــد
ســعيد القحطانــي إن أســبوع املــرور اخلليجــي يركــز علــى
حمايــة املواطــن والعمــل علــى رفــع ثقافــة الفــرد املروريــة.
واكــد أن أســبوع املــرور اخلليجــي  31هــو أحــد املناســبات الهامــة التــي يجــرى مــن خاللهــا
تفعيــل األمــن والوعــي املــروري وذلــك ملــا ميثلــه مــن إحــدى وســائل التوعيــة املروريــة
وقنــاة إضافيــة مــن شــأنها اإلســهام يف رفــع مســتوى الســامة علــى الطريــق ويف التعامــل
مــع املركبــة وجتنــب يف اســتنزاف الدمــاء واألرواح بســبب التهــور أثنــاء القيــادة أو عــدم

االلتــزام باألنظمــة املروريــة.
وقــدم ســعادة محافــظ القطيــف ومديــر إدارة املــرور يف نهايــة احلفــل الــدروع التذكاريــة
للمشــاركني والداعمــن مــن اجلهــات الرســمية واملؤسســات األهليــة ،كمــا ســلم مديــر
املــرور إدارة املــرور درع ـاً تذكاري ـاً لســعادة احملافــظ بهــذه املناســبة.

المهندس مغربل :افتتاح جسري القطيف
البري والبحري في رمضان القادم
اكــد رئيــس بلديــة محافظــة
القطيــف املهنــدس زيــاد
مغربــل علــى افتتــاح جســري
القطيــف البــري والبحــري
يف رمضــان املقبــل ،مشــيرا
الــى انــه يجــري العمــل يف
اجلســر الرابــط الكورنيــش
وحــي الناصــرة حاليــا علــى
أعمــال الســفلتة ،وتوريــد
التربــة الزراعيــة وتســويتها
للمســطح األخضــر ،وتنفيــذ
أعمــال الكهربــاء
وجــه مغربــل جميــع اإلدارات
املعنيــة يف البلديــة مبتابعــة
كافــة املشــاريع والعمــل علــى
ســرعة إجنازهــا.
وأكــد خــال اجلولــة
التفقديــة لعــدد مــن املشــاريع البلديــة املهمــة اجلــاري

تنفيذهــا حال ًيــا ألهميــة معاجلــة جميــع املالحظــات الفنيــة
التــي رصــدت فيهــا.

وتطلــع إلــى تنفيذهــا وفــق املواصفــات التــي أعــدت مــن
أجلهــا والســير وفــق اخلطــة الزمنيــة لــكل مشــروع.
وتضمنــت اجلولــة التــي رافقــه فيهــا عــدد مــن مســؤولي
البلديــة واإلعالميــن زيــارة لســوق األســماك ،وجســر
الكورنيــش مــع شــارع أحــد ،واجلســر الثالــث الرابــط
بــن القطيــف وجزيــرة تــاروت.
ووقــف علــى هــذه املشــاريع وتابــع حركــة ســيرها ،ونســبة
إجنازها.
واطلَّــع يف الزيــارة علــى مشــروع ســوق األســماك الــذي
ينفــذ علــى ســاحل محافظــة القطيــف علــى مســاحة
إجماليــة تبلــغ 120.000م.2
وانتقــل لإلطــاع علــى مشــروع جســر الكورنيــش مــع
شــارع أحــد الــذي ينفــذ بتكلفــة  24.866.540ريــال
وتبلــغ نســبة إجنــازه .% 49
واختتــم اجلولــة بزيــارة مشــروع اجلســر الثالــث بــن
حــي الناصــرة وحــي التركيــة ،الــذي ينفــذ بتكلفــة
 77.988.345ريــال ،وبلغــت نســبة إجنــازه .% 89
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متابعات

راع لبراعم وناشئي أثقال الترجي
القطري ٍ
رجــل يعشــق النــادي و اللعبــة علــى وجــه
إجنــازات الالعبــن أتابعهــا باســتمرار وأنــا
اخلصــوص .
مــن املقربــن مــن لعبــة رفــع االثقــال كمــا
وأعــرب املــدرب األوزبكــي عــن ســعادته
آمــل مــن حتقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات
للعنايــة باللعبــة وذكــر أننــا نعمــل رغــم
يف جميــع منافســات النــادي كمــا يســرني
قلــة اإلمكانيــات احلاليــة ونتطلــع مــن
وجــود العبــن مــن نــادي الترجــي بنســبة
الشــركة الراعيــة للعبــة جهودهــا يف
 80%يف متثيــل املنتخــب الســعودي بجميــع
مســاعدتنا يف حتقيــق اإلجنــازات
فئاتــه.
القادمــة و أننــا بوجــود الراعــي
وعبــر أبنــاء املهنــدس وليــد القطــري ناصــر
ســيتضاعف علينــا العمــل لتكــرمي
و ياســر عــن ســعادتهم مبــا يقدمــه الوالــد
الراعــي باإلجنــازات
مــن تعــاون مــع النــادي و أنهــم علــى أمت
كمــا قــدم رئيــس نــادي الترجــي إحســان
االســتعداد خلدمــة أبنــاء القطيــف .
م.وليد القطري
ومــن جانــب آخــر عبــر الكابــن الســيد عدنــان الســادة اجلشــي جزيــل شــكره الــى املهنــدس وليــد القطــري وجميــع
عــن شــكره وأمتنانــه الــى أدارة النــادي ملــا تقدمــة مــن مــن حضــر حفــل التوقيــع مؤكــداً علــى ان مايقدمونــه و مــا
رعايــة خاصــة للعبــة وتقــدم بالشــكر اجلزيــل إلــى املهنــدس ســيقدمونه يف املســتقبل محــل تقديــر كل ادارة و جماهيــر
وليــد القطــري علــى دعمــه للفريــق غيــر املســتغرب مــن النــادي التــي تبحــث عــن حتقيــق تطلعــات أبنــاء الترجــي.

كتب  /شاكر سويد
وقعــت إدارة نــادي الترجــي برئاســة األســتاذ إحســان
اجلشــي عقــد رعايــة مــع مكتــب القطــري لالستشــارات
الهندســية ممثلــة باملهنــدس وليــد القطــري و أبنــاء
املهنــدس وليــد القطــري ( ياســر و ناصــر ) والتــي تتمثــل
يف رعايــة لعبــة رفــع األثقــال لفئتــي الناشــئني والبراعــم
بنــادي الترجــي  .وذلــك بحضــور أمــن عــام النــادي
األســتاذ عبــداهلل الصبــاغ وممثلــي لعبــة رفــع األثقــال
الكابــن الســيد عدنــان الســادة و الكابــن الســيد حســن
الســادة والكابــن حســن ال مــدن واملديــر الفنــي االوزبكــي
يوســف شــير وعــدد مــن أبطــال رفــع االثقــال .
وتأتــي هــذه الرعايــة مــن ضمــن سلســـلة العقــود التــي
أبرمتهــا إدارة الناـــدي لرعايــة العابــه مبختلــف فئاتهــا.
إذ حتــرص اإلدارة علــى توفيــر الشــريك الرئيســي لدعــم
اللعبــة وتطويرهــا وذلــك لتحقيــق أفضــل النتائــج بعــد
أن جنحــت ادارة الترجــي
يف وقــت قريــب مــن توقيــع
عــدة عقــود لرعايــة ألعــاب
الطائــرة و اليــد و التايكونــدو
واملالكمــة وبراعــم وناشــئني
القــدم والســباحة.
مــن جانبــه صــرح املهنــدس
وليــد القطــري للمركــز
االعالمــي قائــ ً
ا  :أنــا مــن
النــادي وإجنــازات الالعبــن
والنــادي متثلنــي شــخصياً
ويف احلقيقــة أصــداء

بمشاركة  14جمعية خيرية

يوم اليتيم يدخل البهجة في نفوس  110أطفال
نظمــت جلنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بســنابس
أيتــام
فعاليــة ”يــوم اليتيــم“ مبشــاركة 110
ٍ
من«اجلنســن» ميثلــون  14جلنــة يتيــم يف جمعيــات
احملافظــة اخليريــة وذلــك بإحــدى املــدن الترفيهيــة
مبحافظــة القطيــف.
وقــال مديــر فعاليــة يــوم اليتيــم بنــدر الشــاخوري ،أن
عــدد املشــاركني يف الفعاليــة التــي تقــام للمــرة الثانيــة
جتــاوز عــدد املشــاركني يف العــام املاضــي ،حيــث بلــغ 110
مشــاركا مقابــل  89مشــاركا يف املوســم املاضــي.
فعاليــات يــوم اليتيــم  -ســنابس واشــار إلــى أن األيتــام
املشــاركني مــن اجلنســن األوالد « »10 - 6ســنوات
واإلنــاث « »15 - 6عامـاً ،الفتــا إلــى أن الفعاليــة حظيــت
بإقبــال كبيــر مــن كافــة محافظــة القطيــف والقــرى التابعــة
لهــا.
وبــن ،أن الفعاليــة اشــتملت علــى العديــد مــن الفقــرات
والبرامــج الترفيهيــة ،خصوصــا وأن عمليــة التحضيــر
اســتمرت لنحــو شــهرين ،مــن أجــل اخــراج الفعاليــة
بطريقــة مغايــرة عــن املوســم املاضــي.
وذكــر أن الفعاليــة احتــوت علــى  8أركان مختلفــة وهــي
ركــن حيــاة انســان ”طريقــة اإلنعــاش الرئــوي“ والركــن
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الفنــي ”الرســم واحلنــاء“ وركــن الســامة ”الســامة
املنزليــة“ ومســرح الدمــى ”قصــص بطريقــة الدمــى“
والقســم الصحــي ”األطعمــة واألدويــة“ والركــن النفســي
”حمايــة الطفــل مــن التحــرش اجلنســي“ وركــن التصويــر
وركــن املســرح العــام.
وأوضــح أن الفعاليــة شــهدت توزيــع جوائــز عينيــة ورمزيــة
للمشــاركني ،حيــث بلغــت اجلوائــز املرصــودة  500جائــزة.
ووصفــت عضــو جلنــة كافــل اليتيــم يف جمعيــة القطيــف
اخليريــة أســماء العيــد املهرجــان بـــ ”الرائــع“ ،مشــيرة إلــى

تنــوع الفعاليــات والتعــاون بــن كــوادر املهرجــان ،مقدمــة
شــكرها إلــى جلنــة التنميــة االجتماعيــة بســنابس
لتبنيهــا هــذا املشــروع.
وقــال عضــو جلنــة كافــل اليتيــم يف جمعيــة الصفــا
اخليريــة محمــد الصفوانــي أن الفعاليــات املتعــددة
أضفــت الفرحــة والســرور علــى األيتــام يف محافظــة
القطيــف ،مشــيرا إلــى أن املجتمــع بحاجــة إلــى مثــل
هــذه الفعاليــات التــي متتــزج بــن التربيــة والترفيــه.
وأشــاد الصفوانــي باملســرحية التربويــة التــي أضفــت
البهجــة والبســمة علــى األيتــام بحســب قولــه.
وقــال رئيــس جمعيــة أم احلمــام اخليريــة حســن اجلبــر
”ســعدنا باملشــاركة للعــام الثانــي علــى التوالــي“ ،مشــيراً
الــى أن اجلمعيــة شــاركت ب 12يتيمـاً.
ً
ووصــف ركــن التحــرش باألطفــال بالرائــع ،مشــددا علــى
أهميــة الركــن وتوعيــة األهالــي لإلبــاغ عــن أي عمليــة
حتــرش يقــع فيهــا الطفــل ،مقدمــا شــكره للقائمــن علــى
املهرجــان واملشــاركني فيــه.
واشــار األخصائــي النفســي أحمــد آل ســعيد إلــى مشــاركته
يف برنامــج التحــرش لألطفــال ،وتضمــن الركــن قــراءة
قصــة ،الرســم ،وتثقيــف األطفــال.

متابعات

تشخيص نادر يقود المسيري للمركز األول
كتبت /وفاء اخلويلدي
حصل العرض التقدميي للدكتورة زينب علي املسيري طبيبة أطفال مقيمة على املركز األول يف يوم املقيم السنوي الثالث لطب األطفال الذي أقيم يوم السبت السابع من مارس 2015م
يف قاعة مؤمترات مستشفى امللك فهد اجلامعي باخلبر.
ونافس املسيري عدد من أطباء مستشفيات املنطقة الشرقية فكان الفوز نصيبها لتسجل جناحاً ملستشفى القطيف املركزي.
وأشرف على تشخيص احلالة استشارية اجلينات واألمراض اإلستقالبية الدكتورة روضة سنبل والدكتورة فائدة املشور استشارية طب األطفال والدكتورة نهاد الفرج رئيسة برنامج
طب األطفال واستشارية أمراض اجلهاز الهضمي مبستشفى القطيف املركزي.
و قالت املسيري :إن العرض يشرح حالة مرضية نادرة وهي سابع حالة حول العالم من عام 1983م وكان التشخيص بإمكانيات مستشفى القطيف املركزي مما يعد ناجحاً كبيراً.
وعبرت عن شكرها وامتنانها لوجود والدها وعائلتها حلظة الفوز وكل من ساندها باحلضور من أطباء وطبيبات قسم األطفال باملستشفى مما أعطاها دافعاً كبيراً للتقدم نحو األجمل.
والشكر موصول لرئيس قسم األطفال ومدير املستشفى لإلهتمام واملتابعة .
وأوضحت االستشارية روضة آل سنبل املشرفة على العرض بأن الطبيبة زينب ممتازة ومجهودها الكبير حصل على تقييم عالي جدا وأبهر أطباء عامليني كانوا حاضرين باملؤمتر
فاألختيارها حلالة نادرة لكرومسوم يتحول لشكل اخلامت (رينغ كروسوم) اختيار جدا موفق وطريقة نقاشها كانت مميزة مما سلط الضوء على مريض الزال حتت العناية وحالته
تتطلع نحو التحسن.

مبتعثة تفك معادالت لتمكين
زراعة الخاليا الجذعية للقلب بجامعة أوكالند
وسمي الفزيع  -واشنطن
أنهــت مبتعثــة مرحلــة الدكتــوراة بتخصــص الرياضيــات التطبيقيــة يف جامعــة أوكالنــد ،دراســة بحثيــة
تهــدف إليجــاد بعــض املعــادالت الرياضيــة وحلهــا ليســتفيد املختبــر الفيزيائــي مبستشــفى اجلامعــة
بطريقــة تســاعد املتخصصــن يف جراحــة القلــب بزراعــة خاليــا جذعيــة ،وذلــك لعــاج أمــراض
القلــب.
املبتعثــة نــوف األســود قالــت  :إن النمــوذج الــذي عملــت عليــه يعتبــر ميكانيكيــا ثنائــي املجــال لنســيج
عضلــة القلــب ،وميثــل بنمــوذج مجهــري يأخــذ يف االعتبــار االرتبــاط املجهــري بــن منطقــة اخلــارج
خلــوي والهيــكل اخللــوي والبروتينــات يف الغشــاء اخللــوي ،وأضافــت نــوف :إنــه مت إنشــاء هــذا النمــوذج
عــن طريــق اعتبــار كل ازاحــة مبفردهــا يف نطــاق الداخــل واخلــارج خلــوي ،واعتبــرت أن الفرضيــة
األساســية للنمــوذج تتمثــل يف أن الفــرق بــن اإلزاحتــن الداخليــة واخلارجيــة مســئول عــن قوة الغشــاء.
وعــن أهميــة هــذا النمــوذج ،قالــت املبتعثــة نــوف األســود :إن اهميــة هــذا النمــوذج تكمــن يف إعــاده
تكويــن نســيج القلــب وعــادة تكويــن نســيج القلــب تســاهم يف عــاج امــراض القلــب (زراعــة االنســجة).
وقالــت :إنــه بنــاء علــى طلــب قســم الفيزيــاء يف جامعــة أوكالنــد لقســم الرياضيــات بنفــس اجلامعــة
بــدأت دراســة هــذه املشــكلة ،وتلبيــة لتكليــف املشــرف علــى رســالتها ملرحلــة الدكتــوراة قامــت بهــذه
الدراســة ،معتبــرة أنهــا أعطــت نتائــج مخبريــة ســليمة وأن الدراســة والبحــث يف هــذا املجــال ســوف
يســتمران.

إلى رحمة اهلل تعالى
احلاج منصور شهاب
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى املرحــوم
احلــاج منصــور شــهاب.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة
الفقيــد بأحــر التعــازي ســائلني اهلل العلــي
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويدخلــه
الفســيح مــن جنتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان إنــه ســميع مجيــب .
احلاج جهاد الداؤود
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى املرحــوم
احلــاج جهــاد بــن علــي بــن عبدالوهــاب
الــداؤود والــد كل :مــن أحمــد وعلــي
وحســن وحســن ووالء وفاطمــة.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة
الفقيــد بأحــر التعــازي ســائلني اهلل العلــي
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويدخلــه
الفســيح مــن جنتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان إنــه ســميع مجيــب .
احلاج عبد اهلل علي آل ناصر
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج
عبــداهلل علــي كاظــم آل ناصــر والــد كل
مــن  :علــي وعبــداهلل مــن أهالــي األوجــام.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة
الفقيــد بأحــر التعــازي ســائلني اهلل العلــي
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويدخلــه
الفســيح مــن جنتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان إنــه ســميع مجيــب .
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متابعات

إدارة «القطيف المركزي»

تقلل السعة اإلستيعابية لألقسام الداخلية

قلّلــت إدارة مستشــفى
القطيــف املركــزي الســعة
لألقســام
اإلســتيعابية
الداخليــة بهــدف تنفيــذ
خطــة اإلســتعداد للبنيــة
التحتيــة التــي أُعلــن عنهــا
مســبقاً .
وأكــد مديــر العالقــات
عبد الرؤوف اجلشي
باملستشــفى عبــد الــرؤوف
اجلشــي بأنــه مت إنتقــال
قســم الــوالدة وقســم مابعــد الــوالدة وجراحــة أمــراض
النســاء إلــى وحــدة احلــروق ســابقا بعــدد  5أس ـ ّرة فقــط.
ومت دمــج «قســم جراحــة نســاء» ”أ  +ب“ ليصبــح قســم
واحــد بعــدد أســرة « 1 10+عــزل» ،فيمــا مت تقليــل الســعة
اإلســتيعابية ل «قســم جراحــة نســاء» ”ج“ إلــى  5أســ ّرة
حيــث ســيتم نقلــه إلــى قســم أمــراض النســاء ســابقاً
«.»OBW

وأضــاف اجلشــي بأنــه مت تقليــل عــدد األســرة لقســم
جراحــة رجــال ”أ“ إلــى « 2 + 12طــوارئ» وتقليــل عــدد
األســرة لقســم جراحــة ”ب“ إلــى « 2 + 14طــوارئ» ،فضـ ًـا
عــن تقليــل عــدد أســرة باطنيــة
األطفــال إلــى  20ســريرا.
ونــوه إلــى أنــه جــاري العمــل علــى
خــروج املرضــى الفائــض عــن ذلــك
اســتعداداً إلنتقالــه للــدور األول
مــع قســم جراحــة األطفــال.
ولفــت إلــى بــدء العمــل علــى
انتقــال قســم كلــى األطفــال للــدور
األول مــع باقــي أقســام األطفــال
«جراحــة  +باطنيــة».
وأشــار اجلشــي إلــى أن ذلــك
اإلجــراء يأتــي ســعياً مــن إدارة
املستشــفى لتقــدمي أفضــل
اخلدمــات للمرضــى والزائريــن

وخلْــق األجــواء املالئمــة لهــم ،مطالبـاً اجلميــع بتفهــم هــذه
اخلطــوة والتعــاون مــع املستشــفى ملــا تقتضيــه املصلحــة
العامــة.

مدرسة جعفر بن أبي طالب تكرِّم  165من طالبها المتفوقين
وتزور مختبر العلوم اإلبداعي

احتفلت مدرسة جعفر بن ابي طالب االبتدائية بالقطيف
يوم اخلميس  1436-5-28بطالبها املتفوقني خالل الفصل
األول من هذا العام  1436 / 1435هـ والذي بلغ عددهم
 165طالباً  ،وذلك ضمن برامج املدرسة اإلرشادية.
وبدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم تالها الطالب حيدر
آل أحمد ومن ثم كلمة مدير املدرسة األستاذ حسني
الصيريف والتي هنّأ فيها أبناءه املتفوقني وحث يف كلمته
كافة طالب املدرسة على بذل املزيد من اجلهد واالجتهاد
وأرشدهم الى الطرق الصحيحة لالستذكار حتى يحققوا
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أعلى درجات التفوق .
وشكر الصيريف احلضور من أولياء االمور و االسر الكرمية
على اجلهود املبذولة يف زراعة بذور التفوق والنجاح لدى
فلذات اكبادهم.
وختم كلمته بالشكر للقائمني على هذا البرنامج االحتفالي.
وعقب ذلك انشودة «أدبني االسالم» قدمها مجموعة من
طلبة املدرسة.
ومن ثم خُ تم احلفل بتكرمي الطالب املتفوقني بتوزيع
الهدايا وشهادات التقدير.

كما نظم قسم النشاط باملدرسة زيارة إلى مختبر العلوم
اإلبداعي مبكتب التربية والتعليم مبحافظة القطيف،
يوم األربعاء املوافق  ٢٧جمادى األولى  ،١٤٣٦وكان يف
استقبالهم األستاذ حسن اخلاطر ،الذي قام بعمل جتارب
رائعة نالت على إعجاب اجلميع ،وقد رافق الطالب
األستاذان ياسر الهواشم وعبداهلل القديحي ،وكان من
ضمن التجارب التي شاهدها الطالب :الثلج اجلاف
وطريقة احلصول عليه واستخدامه ،مركز الكتلة وطريقة
اتزان األجسام غير الهندسية  ،القصور الذاتي ،التسارع
اخلطي والزاوي ،العالقة بني الضغط واملساحة ،انتقال
السؤال من الضغط العالي الى الضغط املنخفض ،اجلسم
األسود ،اخلاليا الشمسية ،التوربينات املائية ،وغيرها
من التجارب.ويف نهاية الزيارة العلمية قام األستاذان
والطالب بتقدمي كلمة شكر لألستاذ حسن اخلاطر ،على
حسن استقباله.

الخط
متابعات
أول

بعد لقاء امتد لثالث ساعات متواصلة :

القدم ّ
مثلت الهاجس األكبر  ..والمحبين يثمنون خطوة اللقاء
بحضــور رئيــس نــادي
إحســان
الترجــي
بــن حســن اجلشــي
مجلــس
وأعضــاء
اإلدارة وعــدد مــن
جماهيــر النــادي أقيــم
مســاء االثنــن اللقــاء
املفتــوح علــى مالعــب
النــادي و الــذي جمــع
إحسان اجلشي
إدارة النــادي مــع
جماهيــر للحديــث عــن أحــداث املوســم الرياضــي جلميــع
ألعــاب النــادي وشــرح بعــض اخلطــط االســتراتيجية ووضع
النقــاط علــى احلــروف ومت بحــث املنجــزات و املعوقــات
التــي حدثــت خــال الفتــرة املاضيــة .

وبــدأ اجلشــي اللقــاء بالترحيــب بجميــع اجلماهيــر
ومثمنــاً جتاوبهــم مــع دعــوة النــادي لهــذا اللقــاء  ،ومت
القــاء الضــوء علــى جميــع االلعــاب وأخــذ آراء اجلماهيــر
واستفســاراتهم حــول كل لعبــة بالنــادي  .و قــد أخــذت
لعبــة كــرة القــدم املســاحة االكبــر مــن النقــاش واحلديــث
وتبادلــت اجلماهيــر طــرح آراؤهــم ورؤيتهــم عــن الفريــق
األول ومشــاركته يف دوري الدرجــة الثانيــة للســنة الرابعــة
علــى التوالــي  ،وأبــدت إدارة النــادي اهتمامهــا لــكل مــا
مت طرحــه مــن رؤى واقتراحــات ملســتقبل الفريــق وذلــك
لوضــع االســتراتيجية املقترحــة للموســم القــادم والــذي
يأتــي يف مقدمتــه وضــع األســس الكفيلــة باملنافســة علــى
الصعــود للدرجــة األولــى وهــو الهــدف الــذي يســعى لــه
مجلــس االدارة ويأتــي ضمــن أولويــات أهدافــه للموســم
الرياضــي القــادم  .اذ اكــد اجلشــي ان مهــر الصعــود غالــي

جــداً ولــن يتحقــق اال بدعــم احملبــن ماديـاً و الوقــوف مــع
النــادي معنويـاً بإحتــاد جميــع األطــراف ( إدارة  -جماهيــر
 داعمــن) وأوضــح رئيــس النــادي بــأن هنــاك تغييــراتســتتم يف التشــكيل اإلداري والطبــي وكذلــك لالعبــي
الفريــق اذا لــزم األمــر وبالنظــر للمصلحــة العامــة قبــل
كل شــيىء بعيــداً عــن العاطفــة لتحقيــق األهــداف املرجــوة
جلماهيــر النــادي .واعلــن اجلشــي عــن تبرعــه شــخصياً
مببلــغ مــادي إلســتكمال كل مســتلزمات رابطــة املشــجعني
مؤكــداً ان اجلمهــور هــو العمــود الفقــري للنــادي والميكــن
ان يرتقــي النــادي اال بوقوفهــم مــع العــاب النــادي .
وأزال اللقــاء الكثيــر مــن حــاالت االحتقــان يف الشــارع
الترجــاوي بعــد ان اُتيحــت الفرصــة للجميــع بالتحــدث
بــكل شــفافية مــن الطرفــن ( االدارة  -اجلمهــور ) كمــا
مت الكشــف عــن الكثيــر مــن األمــور التــي تهــم اجلماهيــر
مــن جانــب االدارة و العكــس ملــا طرحــه اجلمهــور اذا
اجمــع اعضــاء مجلــس ادارة نــادي الترجــي علــى اخــذ
كل النقــاط و العمــل بهــا ملصلحــة الترجــي .
واخيراً اكد اجلشي ان نادي الترجي مفتوح للجميع
وانهم متواجدون يومياً يف مكاتب النادي واملجال مفتوح
للجميع لطرح كل مايراه من مصلحة النادي و اشار إلى
ان هذا اللقاء لن يكون األخير مع جماهير النادي الوفية
ملا خرج به اللقاء من إيجابيات تهم الشارع الترجاوي .

 21ميدالية حصيلة تايكوندو الترجي في قطر

كتب  /حسام النصر
حقــق العبــو تايكونــدو الترجــي  21ميداليــة يف بطولــة قطــر الدوليــة األولــى للتايكونــدو التــي حتتضــن منافســاتها قطــر مبشــاركة أكثــر مــن  55دولــة .إذ جــاءت نتائــج اليــوم األولــى
كالتالــي  :ذهبيــة اجلماعــي حتــت  17ســنة عبــر (محمــد املصطفــى ،وحيــد خليــل ،هــادي أحمــد) كمــا حقــق الالعــب وحيــد مغيــص امليداليــة الذهبيــة يف ( الفــردي حتــت  17ســنة )
حقــق زميلــه محمــد املصطفــى امليداليــة الفضيــة ،وهــادي الشــيخ علــي امليداليــة البرونزيــة يف نفــس املنافســة .وعلــى مســتوى ( اجلماعــي حتــت  40ســنة ) حقــق أبطــال الترجــي كذلــك
املركــز األول و امليداليــة الذهبيــة مبشــاركة زهيــر أبــو الرحــى وعلــي املدلــي وحســن احلمــادي محمــد املصطفــى امليداليــة البرونزيــة يف ( القتــال ) وزن  73لفئــة الشبـــاب .أمــا نتائــج
اليــوم الثانــي فقــد كانــت  :املركــز الرابــع للفــردي حتــت  14ســنة لالعــب مرتضــى العبــاس ،وذهبيــة اجلماعــي حتــت  30ســنة مبشــاركة محمــد العبــاس وعيســى الشــيخ علــي و جعفــر
املصطفــى ،أمــا علــى مســتوى الفــردي حتــت  30ســنة ،فقــد حصــل محمــد العبــاس علــى امليداليــة الفضيــة وعيســى الشــيخ علــي وجعفــر املصطفــى الثالــث مكــرر ،ويف فئــة ( فــري
ســتايل ) فــوق  17ســنة ،حقــق محمــد العبــاس الفضيــة وعيســى الشــيخ علــي البرونزيــة .
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تتويج زينب باسم المصلي سيدة جمال األخالق 2015

توجت زينب باسم املصلي من جزيرة تاروت  ،بلقب سيدة
جمال األخالق يف املنطقة الشرقية للنسخة السابعة
 ،2015فيما توجت وعد سعد النصر من األحساء وصيفة
أولى و غفران محمد آل مرار من بلدة القديح وصيفة
ثانية  ،يف مسابقة انطلقت فعالياتها يف اخلامس من شهر
رمضان 1435هـ
وأختتمت بحفل كبير يوم الثالثاء  26جمادى األول
1436هـ  ،يف قاعة امللك عبد اهلل مبحافظة القطيف ،
وبحضور شخصيات نسائية خليجية ورعاية اعالمية من
«القطيف اليوم» وجهات أخرى.
وبدأ احلفل الذي قدمت له أفراح الغامن وإخراج زهراء
سعود خواهر وعواطف عبداهلل البوري  ،بآيات من الذكر
احلكيم تلتها ملكة جمال األخالق يف الدورة الثالثة زينب
آل خامت  ،ومن ثم كلمة اإلدارة القتها رئيس املجلس
خضراء املبارك  ،حتدثت فيها عن املسابقة ومراحلها.
وبعدها مت تقدمي روبرتاج عن النسخة السابعة للمسابقة،
ثم وقفة عرفان للرعاة والداعمني حيث مت تقدمي بطاقة
شكر وتقدير للراعي االعالمي «القطيف اليوم» تسلمتها
الصحفية سناء آل حسني  ،ومت تكرمي بقية الرعاة
االعالميني  ،ومن ثم عرض مسرحي صامت من فكرة
وإخراج منال بوخمسني الوصيفة الثانية للدورة الثالثة ،
وبعدها مشهد "يطير احلمام  ،يحط احلمام" أداء فرقة
همسات شهرزاد للفنون املسرحية.
و اعتلت املسرح ملكة جمال األخالق للسنة املاضية فاطمة
البقال مقدمة كلمة تشجيعية جلميع املتسابقات مبين ًة لهن
أن كل من وصلت لهذه املرحلة حتماً هي فائزة حتى و إن
لم تتوج.
وبعدها مت إعالن النتائج النهائية للمسابقة ،واختيار ثالث
فائزات من بني عشر فتيات تأهلن للمرحلة النهائية وهن:
زينب باسم املصلي "تاروت" ،وعد سعد النصر "االحساء"
 ،غدير مصطفى الفرحان "االحساء"  ،فاطمة جعفر
الدبيس "سيهات"  ،فاطمة محمد الفرحان "االحساء" ،
لينا حيدر العلي "االحساء"  ،بتول عبدالعظيم املعلم "أم
احلمام"  ،هبة علي آل حمد األحساء"  ،إميان أحمد
احلليلي "القطيف"  ،وغفران محمد آل مرار "القديح".

وأصبحت الشابة زينب باسم املصلي من جزيرة تاروت
سابع فتاة تفوز بلقب سيدة جمال يف املنطقة الشرقية منذ
انطالق املسابقة وحتى اآلن.
وخضعت املتسابقات طيلة السبعة أشهر املاضية  ،منذ
أعالن حفل تدشني املسابقة وحتى اآلن إلى مسارات عدة،
بدات باللقاء التعريفي باملتسابقات مع انطالقة التدريب
ومن ثم مسار مسار التدريب  ،مسار اختبار القياس ،
مسار املقابلة الشخصية  ،املسار امليداني  ،مسار عرض
املشاريع وصوالً حلفل التتويج.
أسماء الفائزات باللقب يف الدورات السابقة:
*الدورة األلى
سيدة األخالق :زهراء رضي علوي الشرفا
الوصيفة األولى :حميدة سعيد آل مهدي
الوصيفة الثانية :زينب حسني آل قاسم
*الدورة الثانية
سيدة األخالق :آية علي حسني املال
الوصيفة األولى :حوراء حسن سلمان آل مهدي

الوصيفة الثانية :فاطمة حسني التاروتي
*الدورة الثالثة
سيدة األخالق:زينب علي عبدرب الرسول آل خامت
الوصيفة األولى :إميان محمد آل زين الدين
الوصيفة الثانية :فاطمة أحمد علي الشيخ
*الدورة الرابعة
سيدة األخالق:هاشمية آل رضي
الوصيفة األولى :زهراء سلمان العوى
الوصيفة الثانية :سهيلة عامر الشواف
*الدورة اخلامسة
سيدة األخالق:مرام زكي آل سيف
الوصيفة األولى :فاطمة عبداجلليل العباد
الوصيفة الثانية :فاطمة سعيد البيك
*الدورة السادسة
سيدة األخالق:فاطمة علي البقال
الوصيفة األولى :منال ياسني بوخمسني
الوصيفة الثانية :تقى حسن بوخمسني

افتتاح «مهرجان العلوم والتقنية» في القطيف سيتي مول
افتتح الدكتور فؤاد السني يوم اخلميس  28جمادى األولى
1436هـ « ،مهرجان العلوم والتقنية» املنفذ يف مجمع القطيف
سيتي مول القطيف ،بحضور جتاوز  500شخصاً وسط أقبال
جماهيري من جميع الفئات العمرية ،مت بتنظيم النادي العلمي
بلجنة التنمية األهلية بسنابس.
وقال مدير الفعالية كمال الناصري  :إن املهرجان يهدف
املهرجان إلخراج التجارب العلمية من حيز املختبرات و املدارس
واظهارها بشكل تفاعلي مع بيان أمكانية تطبيقها على أرض
الواقع.
تعددت األركان املتواجدة بني أحياء حتت املجهر ،سحر الكيمياء،
سحر الفيرياء ،استراتيجية االرقام يف عالم احلياة ،الروبوت يف حياة االنسان.
فيما وجد الدكتور فؤاد السني يأتي هذا اجلهد اجلميل يف عمل معرض للعلوم والتقنية ،كلبنة اخرى يف خلق بيئة علمية
ومعرفية مناسبة ..حيث تتكامل جهود النوادي العلمية ،والفعاليات املعرفية ،واملعارض التقنية ،والهيئات التخصصية وغيرها
يف سبيل ذلك ونتطلع الن يأخذ هذا اجلهد اجلميل املساحة املناسبة له يف اهتمامات النشيء واملختصني ليساهم كما هو
املؤمل ،يف رفع مستوى الوعي البناء املجتمع.
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للسنة الثانية على التوالي
سراج القطيف تكرم شركات الطيران والفنادق العالمية
بحضــور عــدد كبيــر مــن مــدراء وممثلــن شــركات الطيــران
العامليــة وممثلــن عــن الفنــادق العامليــة يف الوطــن العربــي
ووجهــاء ورجــال اعمــال ،أقامــت وكالــة الســراج للســياحة
والســفر مبحافظــة القطيــف مؤخـ ًرا حفــل تكــرمي ملجموعة
مــن شــركات الطيــران والفنــادق العامليــة ومكاتــب الســفر
املتعاونــة وحمــات الســفر مبنتجــع الريــان الســياحي
بالقطيــف.
وافتتــح التكــرمي بآيــات مــن الذكــر احلكيــم رتلهــا القــارئ
حســن البحــار مــن فرقــة املجتبــى بالقطيــف والــذي
شــنفت لــه آذان الســامعني مــن احلضــور وأحتفهــم بصوتــه
العــذب ،بعدهــا توالــت فقــرات التكــرمي واالجنــازات التــي
حتققــت طــوال العشــر ســنوات املاضيــة مــن تأســيس
الســراج بالقطيــف مــن خــال التخطيــط الســليم
واالستشــارات النافعــة ورســم مــا تخطــي عليــه اإلدارة
والعاملــن بالســراج بشــكل ملحــوظ ،ومت خاللهــا تدشــن
أ .محسن البناي (املدير العام) يكرم إحدى الشركات
شــعار الســراج اجلديــد بطابعــه املبســط والــذي يحتــوي
علــى مضمــون واســع يحمــل بــن حروفــه معانــي جســدها واملكرمــن وباخلصــوص الذيــن جتشــموا عنــاء الســفر
عمــل فنــان ،وبــه ضيــاء وبصيــرة  ،ويحمــل ألــوان يف طياتهــا ملشــاركتنا فرحتنــا ،وأشــاد فيهــا بالنجــاح منقطــع النظيــر
ســعة الســماء بــاألزرق ،ومعــه الرمــادي لطريــق الشــركاء لشــركات الطيــران والفنــادق ومكاتــب وحمــات الســفر
التــي روعــي فيــه االحتياجــات واألبيــض ليعبــر عــن وشــاح املتعاونــة مــع الســراج يف املنطقــة.
وذكــر البنــاي بــأنّ اإلخــاص والتعــاون املثمــر يف تثاقــف
احلــب والصفــاء والصــدق والوفــاء.
وألقــى مديــر عــام الســراج للســياحة والســفر االســتاذ األفــكار وتنامــي ميــدان الطمــوح ،وجــد كل هــذا مــع
عبداحملســن علــي البنــاي كلمــة رحــب فيهــا باحلضــور شــركات الطيــران والفنــادق واملكاتــب واحلمــات املتعاونــة
معنــا ويــدل ذلــك علــى اخلطــوط املتظافــرة ،ولــم يكــن اال
بصياغــة املشــاريع ورعايتهــا،
وكل هــذا يصــب يف مصلحــة
اجلميــع ،ويعتبــر التعــاون
بــن مكاتــب احلجــوزات يف
املنطقــة وشــركات الطيــران
أعظــم األثــر يف حتقيــق
رغبــات املســافرين يف
محافظــة القطيــف.
ونــوه البنــاي مبيــدان
االنطــاق إلــى ســاحة
واإلجنــاز،
اإلعــداد
وااللتقــاء مــع اجلميــع يف
معتــرك العمــل ،مــن حيــث
املتعــددة،
االجتماعــات
الدائمــة،
واملراســات
واملهاتفــات التــي ال تخلــو بــن
الفينــة والفينــة مــن ضحكــة
عابــرة أو شــدة نتذكرهــا
بابتســامة حتمــل يف جنباتهــا
معانــي األخــوة واالحتــرام.
واشــاد بالعشــر ســنوات
التــي مضــت مــن عمــر
خاللهــا
مت
الســراج
الســعي احلثيــث باجلــد
واالجتهــاده ..وزرع وحصــاد
فكانــت الســنابل حيــث ســمة
التغييــر والتطويــر والقــدرة
والطمــوح
واالســتعداد
الدائــم ،وتســعى الســراج
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دائمــا لتقــدمي اخلدمــات والتطويــر الــذي يليــق بعمالئهــا
لتحقيــق األفضــل ،وســهولة الوصــول إليهــا بأفضــل
اخليــارات وذلــك لراحــة املســتفيد ،وكســب ثقتــه يف
التعامل اجلادة والصادقة.
وختــم البنــاي كلمتــه بالشــكر كل مــن ســاهم وشــارك ولــو
بجهــد بســيط يف هــذا احلفــل املتواضــع ،وعلــى رأســهم
موظفــي الســراج فــرداً فــرداً ،وكذلــك املشــاركني معنــا يف
النجــاج.
ومــن ثــم مت تكــرمي الشــركات والفنــادق املشــاركة واملتعاملــة
مــع الســراج ،وكذلــك املكاتــب وحمــات الســفر املتعاونــة
حيــث حصــل اجلميــع علــى هديــة رمزيــة مــن الســراج
الســياحة والســفر.
ويف نهايــة احلفــل مت إجــراء ســحب علــى بطاقــات للفــوز
مبجموعــة مــن اجلوائــز املتنوعــة خصصــت للحضــور ،ويف
اخلتــام تنــاول اجلميــع طعــام العشــاء املعــد باملناســبة.
وأشــاد اجلميــع باجلهــود التــي يقــوم بهــا الســراج للترويــج
خلطــوط الطيــران كمــا أشــادوا باخلدمــات والتســهيالت
التــي يقدمهــا الســراح للســفر والســياحة للمســافر.
كمــا بــدأت الســراج اولــى خطواتهــا يف عــام  2004وذلــك
بافتتــاح اولــى مكاتبهــا يف شــارع الريــاض بالقطيــف.
ويفخــر الســراج بــأن يقــدم لعمالئــه جميــع اخلدمــات
املتعلقــة بالســفر والســياحة ،مبــا يف ذلــك :احلجــز وإصــدار
التذاكــر علــى جميــع خطــوط الطيــران العامليــة واإلقليميــة
واحملليــة ،ومتابعــة وتأكيــد احلجــوزات.
حيــث يقــوم الســراج بتوفيــر باقــة متكاملــة مــن اخلدمــات
الســياحية ،مبــا يف ذلــك حجــز الفنادق والوحدات الســكنية
يف جميــع أنحــاء العالــم ،إضافــة إلــى البرامــج الســياحية
اخلاصــة؛ مثــل رحــات احلوافــز ،وبرامــج شــهر العســل،
وبرامــج رجــال األعمــال والشــخصيات املهمــة ،وبرامــج
الرحــات العالجيــة ،وخدمــات الدراســة والتعليــم ،واحلــج
والعمــرة ،وغيرهــا الكثيــر.
ملزيد من املعلومات االتصال بـ:السراج للسياحة والسفر
اململكة العربية السعودية  -املنطقة الشرقية – القطيف
ص.ب 61415:القطيف31911
هاتف966+ )13( 8544333 :
فاكس966+ )13( 8513000 :
بريد الكترونيinfo@serajtravel.com :

نيابة عن أمير الشرقية
المحافظ ّ
يدشن قصر الغانم للمناسبات
كتب  /خالد السنان
نيابــة عــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر املنطقــة
الشــرقية ّ
دشــن ســعادة محافــظ القطيــف خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان ظهــر األثنــن
 25جمــادى األولــى 1435هـــ قصــر الغــامن للمناســبات وفــور وصــول الصفيــان قــام بقــص
الشــريط وازاحــة ســتار عــن اللوحــة التذكاريــة للمشــروع والــذي يتكــون مــن قاعتــن
رئيســيتني ومرافــق متعــددة االغــراض.
بعــد ذلــك اطلــع ســعادته علــى القاعــات ومنهــا قاعــة املناســبات التــي تتســع احدهمــا الــى
 1000شــخص واألخــرى .800
واســتهل البرنامــج بآيــات مــن الذكــر احلكيــم  ،اعقبهــا كلمــة ألســرة آل غــامن ثمنــوا فيهــا
رعايــة اميــر املنطقــة الشــرقية للرعايــة والــدور احلكومــي للتنميــة والتطــور يف عهــد خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز  ،وبدورهــم اخــذوا علــى عاتقهــم ان
يأخــدوا باملســاهمة املجتمعيــة.
بتكــرمي اجلهــات احلكوميــة املتعاونــة ومتثــل يف رئيــس بلديــة محافظــة القطيــف املهنــدس
زيــاد مغربــل  ،ونائبــه املهنــدس ناصــر الكعبــور  ،ومديــر شــرطة القطيــف العقيــد عبــد اهلل
القريــش  ،مديــر مــرور القطيــف العقيــد ســعيد القحطانــي  ،مديــر ادارة الدفــاع املدنــي

متابعات

أ .خالد الصفيان يقص شريط االفتتاح
بالقطيــف العقيــد راشــد املــري ومديــر مكتــب محافــظ القطيــف وليــد الصيــاح
ويف كلمــة لــه وجــه الصفيــان شــكره ألســرة الغــامن والقائمــن علــى الصالــة ومنفذيهــا ملــا
بذلــوه مــن جهــد يف إبــراز املشــروع يف الشــكل الالئــق مبين ـاً بــأن هــذه الصالــة ســتكون
فيهــا كل الفعاليــات االجتماعيــة والنــدوات مجانيــة  ،كمــا ذكــرت األســرة  ،وذلــك خدمــة
للمجتمــع وهــذه بــادرة غيــر مســتغربة مــن أســرة الغــامن ويشــكرون عليهــا.
وحضــر التدشــن مــدراء ورؤســاء االدارات احلكوميــة وعــدد مــن وجهــاء وأعيــان احملافظــة
وأصحاب الفضيلة.

أ .زكي الغامن يقدم درع ًا تذكاري ًا للمحافظ

صورة جماعية تضم أبناء املرحوم عبد احملسن الغامن أصحاب القصر
وعميد األسرة العقيد سعيد أحمد الغامن
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حضور حاشد في مهرجان األديب اإلنسان
محمد رضي الشماسي
كتب /بشير التاروتي  -تصوير  /علي أبو الليرات
وســط حضــور حاشــد مــن املثقفــن واألدبــاء أقيــم املهرجــان التأبينــي بعنــوان األديــب
اإلنســان لألســتاذ محمــد رضــي الشماســي املهرجــان الــذي
أقيم يف حسينية السنان وسط القطيف بتنوع فقراته بني القصائد واألفالم.
بــدأ احلفــل الــذي أداره باقتــدار املهنــدس رائــد الدحيلــب بآيــات عطــرة مــن الذكــر احلكيــم
تالهــا قصائــد لعديــد مــن الشــعراء بدأهــا محمــد علــي املصطفــى بقصيدتــه بعنــوان عندمــا
ترحــل الشــموس و أتــى بعدهــا الشــاعر املــا محمــد علــي آل ناصــر بقصيدتــه كيــف أرثيــك.
ثــم وجــه حســن اخلاطــر أحــد تالمــذة الفقيــد كلمــة حــول فقــده و بعض ـاً مــن شــخصيته.
أتــت بعدهــا قصيــدة الشــاعر محمــد ســعيد اخلنيــزي بعنــوان أحلــم أبــا أميــن والتــي ألقاهــا
نيابــة عنــه عصــام الشماســي.
وكان لبنــت الفقيــد شــمس محمــد الشماســي كلمــة بعنــوان ملــا رحلًــت والتــي وصفــت فيهــا
مــرارة فقــد األب علــى ابنتــه وعائلته.ثــم شــمس القصيــد عنــوان قصيــدة للدكتــور هشــام
الفــارس ألقاهــا نيابــة عنــه الســيد حســن املعلــم العوامــي كان مطلعهــا:
مــا بــال رحلــك قــد أنــاخ بعيــدا
مــا بالهــا شــمس القصيــدة غربــت
ما خطبها األطيار أسكتها األسى

متيممــا رغــد النعيــم صعيــدا
واســتوطنت أفــق املغيــب ورودا
قــد طوقــت باحلــزن بعدك جيدا

وألقى حسن علي الزاير كلمة بعنوان بقي من الشمس ساعة رثى فيها الشماسي.
ثم قصيدة للشاعر حسني اجلامع بعنوان الشاعر اإلنسان جاء فيها:
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وجاءت قصيدة من صوت فلسطني الشاعر مصطفى أبو الرز بعنوان عبقري الرحيل .
وعــرض فيلــم وثائقــي عــن حيــاة الشماســي تعــرض ملراحــل حياتــه منــذ مولــده يف قلعــة
القطيــف وصــوالً لرحلتــه الدراســية للنجــف األشــرف وحصولــه علــى بكالوريــوس اللغــة
العربيــة ومشــاركاته يف املنتديــات املختلفــة يف اململكــة و خارجهــا ومقابــات مــع أهلــه
وأصدقــاءه.
ورثــى أميــن ابــن الفقيــد محمــد الشماســي بقصيــدة بعنــوان حملتــك أبــي أشــجى بهــا
احلاضريــن قــال فيهــا :
خــاف الرفــاق بأن أُخفيه يف حبقي
إنــي حملتــك سلســاالً يــذوب ســنا
تزجــي الــوداع فــا نغفــو ولــم نُفــق
إني حملتك فوق الغيم ذات مســا
ياقســوة القيد لم تطلق صبا ورقي
إنــي حملتــك ذات القيــد رقرقــة
إنــي ارتضيتــك روحينــاً وســعيهما
إنــي ارتضيتك روحيناً وســعيهما
يف رمــل متعبــة ممطــورة النــزق
أبــي أتذكــر روحينــا وســعيهما
ويعلــم النــور ماوشــيت يف الغســق
أبــي تركــت بعيــد العهــد ذا بلــج
أبــي حنانــك ال أرضــى بــه بــدالً
حزنــي وحيــد إذا بعثــرت يف طرقي
إنــي علمــت بــأن األصفيــاء ســناً
أنــت الصبــاح ققــد ألقــاك يف الفلق
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أمين الشماسي

وكان لعضــو مجلــس الشــورى الدكتــورة نهــاد اجلشــي كلمــة بعنــوان شــاعر
الفــردوس ألقاهــا نيابــة عنهــا محمــد الغــامن جــاء فيهــا:
مــن فيــايف الظمــأ وأزمنــة احملــل ويف ســكون اللحظــه ورتابــة الزمــن انفلتــت
فوضــى املشــاعر بعيــدا يف الســوابيط الطموحــة والــدور املشمســه باألمــان
توغــل يف زوايــا الوقــت الــذي أصبــح تراثــا .ألقــى عصــا كلمتــه فانداحــت
براحــات عشــق ونوافــذ محبــه وانتمــاء .يــوم أن أطــل مبالمــح روحــه النبيلــه
تواضعــا ورفعــه .أدركــت أننــي وصلــت متأخــره .هكــذا أحسســت وأنــا التقــي
األســتاذ املرحــوم محمــد الشماســي يف أمســيته املتميــزة يف البيــت التراثــي.
ووصــل شــاعر األحســاء جاســم الصحيــح ليواســي القطيــف يف فقــد
شــاعرها الكبيــر بقصيدتــه أرثيــك أم أرثــي زمانــي قــال فيهــا:

رائد الدحيلب
مقدم احلفل

املال محمد علي الناصر

ـك أ ْم أرثــي زمانَـ َ
أَرثيـ َ
ـك أَج َمعــا؟!
يــا رو َح ذ َّي َ
ــاك الزمــانِ ونفحــ ًة

جاسم الصحيح

والتــي تطــرق فيــه ملراحــل عشــرته طيلــة الســنني مــع الفقيــد الكبيــر.
وأختتــم احلفــل بكلمــة األســرة أألقاهــا شــقيق الفقيــد املهنــدس عبــاس
بــن رضــي الشماســي والتــي شــكر فيهــا كل مــن شــارك يف جنــاح املهرجــان
الرثائــي للمرحــوم الشــاعر محمــد رضــي الشماســي .

أنــت َّ
كأنــا ُهــ َو َو َّدعــا
عــت َ
َو َّد َ
حتكــي خالص َة مــا أجا َد وأبدعا

رمتني الليالي فيك واغتالني دهري
فلــو أمطــرت عينــي املد َّمــاة أنه ـ ًرا

عصام الشماسي

كمــا ألقــى الشــاعر علــي ال مهنــا قصيــدة بعنــوان بــن حلظتــن وأتــت
مشــاركة بشــرى بنــت الفقيــد الشماســي بنثــر "حكايــة أب صديــق".
وألقــى الشــاعر األديــب الســيد عدنــان العوامــي قصيدتــه املفجعــة بكائيــة
لفاجعــة اخلميــس التــي رثــى فيهــا صديقــه منــذ مايقــارب  60عامــا.
وخلَّــى لــي املأســاة تقتــات مــن عمــري
تس ـ ُّح بأحشــائي ملــا أطفــأت جمــري

وجــاءت مشــاركات كثيــرة منهــا مشــاركة لصديــق الفقيــد منــذ  50عامــاً
الســيد مهــدي الصايــغ بعنــوان بــن حلظتــن حلظــة اللقــاء وحلظــة الفــراق

حسني اجلامع
علي املهنا
مصطفى أبو الرز

جانب من احلضور

جانب من احلضور
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بقلم  :أحمد محمد اخلميس

ياأجـمـل ُ
الشـعـراء
َ
يف رثــاء فقيــد القطيــف الكبيــر وأديبهــا الالمــع األســتاذ محمــد رضــي
الشماســي (أبــو أميــن ) طيــب اهلل ثــراه.
ـام
ض ـ َّـج البـي ــانُ وح ــارت األق ـ ُ
يممـ ـ ًا
ـاب رب ـ َّـانُ القص ـ ِ
ُم ــذ غ ـ َ
ـيد ُم ِّ
ومض ــى اخل ـ ُ
ـيال مـُو ِّدعـ ـ ًا آفـاق ــهُ
ـيب مــن باحل ـ ِّـب كان ُمبش ـ ِّـر ًا ...
أيـغ ـ ُ
جلم ـ َ
ـيب مــن ص ــا َغ ا َ
ـال قالئــداً...
أيـغ ـ ُ
ـيب عــن بح ــر القص ــيد سفين ــهُ
أيـغ ـ ُ
ـيد إذا اشَ ــتكت أبيـات ـُـه ؟
م ـَـن للقص ـ ِ
ـيد إذا تنـاثـ ـ َر ِعـق ــد ُه
م ـَـن للقـص ـ ِ
ياسـي ِّــدي إن ُرم ــتَ تهـج ـ ُـر أيـ ـ َكهُ
ـواره
إن ش ــئتَ ال متض ــي وكُ ــن بج ـ ِ
كي ــف البـي ــانُ إذا مض ــى ُر َّبـان ــهُ
ـدح باحلقيق ــة صـوت ــهُ
أيظ ـ َـلُّ يـص ـ ُ
َ
ـداول ِعط ــر ُه
أيظــلُّ يسك ـ ُـب يف اجلـ ِ
ُ
ه ــل ت ــولدُ األح ـ ُ
ـام بي ــن ِضفـاف ــه ِ
قــد كان ــت األبي ـ ُ
ـات تزه ــو بامل ـُـنى
ـمال آللـ ٌـئ
يف بح ــر شـع ــرك للج ـ ِ
ـروبة يف َفض ـ َ
ـائك موط ـ ٌـن
كــم للع ـ ِ
ـضة خـ َّالق ــةٌ
ـدك نـه ـ ٌ
الشـع ـ ُـر عن ـ َ
ِ
هــل تـت ــرك الـمي ــدانَ بعــد تـوه ـُّ ٍـج
ُ
الشـع ــراء إن غـادرتـن ــا
ياأجـم ـ َـل
ُ
ياأنـب ـ َـل الشـع ــراء ل ــو أعـذرت ـن ــا
ـك أن ـ َ
يكـفـي ـ َ
ـال مـن ـ َـار ًة
ـك للـجـَم ـ ِ
َ
والوع ـ ُـي حـسب ـُـك أن تك ــون زن ــاد ُه
عـ َّلمـتـن ــا أن الـحـي ــا َة عـزيـم ـ ٌـة
ال يصـن ـ ُـع األمـج ــا َد يف آفـاقـه ــا
عـ َّلمـتـن ــا أن القـصي ــد َة ث ــورةٌ
عـ َّلمـتـن ــا أن احلـقيقـ ـ َة حلـظ ـ ٌـة
عـ َّلمـتـن ــا أن الضـمي ــر إذا غـف ــا
الب ـ َّـد لإلنـس ــان م ــن ُحـري ـ َّـة
ـوق ـ ٌـن
ياق ُــدو َة األجـي ــال إن ــي ُم ِ
ياسي ِّــدي مــادا َم ِذك ـ َ
ـرك حـاض ـ ٌـر
كُ ــن يف خـل ــودك كوك ــب ًا متـألقـ ـاً

ـيد كُ َ
ال ُم
ِ
والشع ُـرن ــا َح ويف القص ـ ِ
ـام
ـود وهاجـ ـ َر اإللـه ـ ُ
شَ طـ َراخلـُل ـ ِ
ـام
وتـفَّ رق ــت م ــن بـع ـ ِ
ـده األح ـ ُ
ومي ـ ُ
ـام !
ـوت مــن يف ا ُملبدعي ــن إم ـ ُ
ـام !
ـدر البي ـ ِ
وس ـ ُ
ـان ِ
ول ــهُ علــى ص ـ ِ
ـام !
ويكُ ـ ُّـف ع ــن (يامـ َ ِال ــه) النـه ـ َّ ُ
ـقام ؟
وم ــن الط ــبيب إذا اعتــرت أس ـ ُ
َ
ـام ؟
ـور وم ـ َـن لــهُ نـَظ ـ َّ ُ
بي ــن السـط ـ ِ
آالم
مـهـ ًال....فـف ــي هـجـران ـ ِـه
ُ
َ
ـام
ـبح يف هَ ــواك ُي ـ ُ
ِ
فالشـع ـ ُـر أص ـ َ
ـام !
أيـع ـ ُ
ـود ُيـبح ـ ُـر أم ب ــه إحـج ـ ُ
ـراذم َ
ـام !
وطـغ ـ َ ُ
أم تـحـتوي ـ ِـه ش ـ ٌ
ـام !
ـوع س ـ ُ
حتــى ي ـ ُّـر ُف عل ــى الـرب ـ ِ
ـام ؟
ويع ـ ُ
ـود يشــدو يف فض ــا ُه يـم ـ ُ
يف راحـت ـ َ
ـيك وت ُ
ـام
ـص األح ـ ُ
ـرق ـ ُ
ـسام
وإذا إستبـ َّ ـ َد اجله ـ ُـل ص ــا َر ح ـُ ُ
ـام
مـتـنـ ـ ِّو ٌر يـسم ــو ب ــه إس ـ ُ
والـح ـ ُ
ـرف عن ـ َ
ـام
ـدك وح ــدةٌ وس ـ ُ
ـزام !!
يـرت ـ َـاد ُه ال ِـغـرب ــانُ واألق ـ ُ
سـتم ـ ُ
ـام
ـوت ف ــي أحـداق ــنا األح ـ ُ
َّ
ـام
م ــن عث ـ ٍ
ـتبس ُم األي ـ َّ ُ
ـرة فـلعل ــها ت ـ َّ
ـام
تـه ــدي لـك ــي ال يـست ّبـِ ـ َد َظـ ـ ُ
ـام
كــي يستني ــر و تـرتـق ــي األفـه ـ ُ
ـوام
وإرادةٌ تسـم ــو بـه ــا األق ـ ُ
ـدام
إ َّال ال ــذي يف عـزم ــه مـِق ـ ُ
الـح ـ ُ
ـصام
ـرف يف ساحاته ــا صم ـ ُ
ـام
ف ــي نـوره ــا تـتـب ـ َّ ُ
ـدد األوهـ ـ ُ
ـام
ف ــي لـحـظ ـ ٍـة سـته ــز ُه أق ـ ُ
ـيث الك ــرامة غ ـ ٌ
حـ ُ
ـاية و ُمـ ـ َر ُام
ـام
الب ـ َّـد أن تـتـحـقَّ ــق األح ـ ُ
ـام
يـزه ــو فف ــي أطـيـاب ـ ِـه اإلله ـ ُ
ـاب امل ـ ُ
ـام
ـاب فيــه مـ ُ َق ـ ُ
ـآل وط ـ َ
طـ َ

 16الخط  -العدد  - ٥٠جمادى األولى ١٤٣٦هـ  /مارس ٢٠١٥م

اتفــق األديــب والشــاعر أن الرثــاء صــور مــن احلــزن واحلنــن،
مــن الوفــاء أو املــدح للمتوفــى واحلديــث عــن مناقبــه .وفــى لــك
الشــعراء واألدبــاء مــن صاحبــك لســنني ومــن قــرأ أو اســتمع
علــي مجــاراة األقــام
نثــرك أو واصــل محاضراتــك .صعــب
َّ
الواعــدة ،وأصعــب منــه لــو كان الرهــان مــع مــن رافقــك قرابــة
اخلمســن عامـاً أو يزيــد .لقــد متيــزت بنكــران الــذات ،بصــدق
املعاملــة والوفــاء لألهــل واألصدقــاء علــى اختــاف أهوائهــم
وتباعــد أفكارهــم ومشــاربهم .لقــد وفيــت للوطــن وترجمــت
ذلــك طيلــة عملــك يف اجلامعــة .ولقــد وفيــت لذكــرى األصدقــاء
حسن علي صالح الزاير
يف دروب الســعادة والفــرح أو دروب األلــم واحلــزن .لقــد وفيــت
يف شــعرك إلــى املدرســة الواقعيــة .الواقعيــة املباشــرة للموضــوع
وللحــدث ورســم الصــورة .املناســبة ،الوطــن ،األصدقــاء ،امليــاد ،الفنــاء ،الطفــل أو احلســناء ،صــو ٌر
واقعيــة ومباشــرة .وكنــت عميقــاً ملتزمــاً وفيــاً للقافيــة وأوزان اخلليــل تســتثمر املناســبة أحيانــاً
كمــا عودتنــا املدرســة الواقعيــة يف العــراق .الواقعيــة هــذه ليســت عيب ـاً وال خل ـ ً
ا وال منقص ـ ًة إذا
اعتبرناهــا صــوراً متقابلــ ًة إلــى مدرســة النهضــة واإلبــداع متمثلــ ًة يف واقعيــة الرســم أو النحــت
أو الروايــة واملســرح .والواقعيــة أيضــاً تتقابــل مــع املدرســة االنطباعيــة يف الفنــون والتــي تهتــم
بتفاصيــل الطبيعــة مــع دقــة الزمــان واملــكان.
قصيــدة (بعــد) لــك خرجــت مــن مألــوف شــعرك ومــن ســطور اســلوبك كتبــت أنــا عنهــا يف مجلــة
الواحــة حتــت عنــوان (الصــراع مــع األمــل) كان الهــدف مــن مراجعتــي أن الصــراع بــن الســلوك
والتصــرف الواقعــي لإلنســان يتحاربــان مــع الســمو والفضيلــة املثاليــة التــي يهفــو إليهــا ويتلهــف
للحصــول عليهــا وحتدثــه نفســه عنهــا .ولكــن اإلنســان يســتوحش مــن تلــك املثاليــة ويخــاف مــن
تبعاتهــا عندمــا يكــون معهــا يف موعــد ويلتقــي معهــا يف مســار .إذاً هنــاك أمــ ٌل للحــب واإلميــان
وحــرب ونفــو ٌر مــن ذلــك العــدل .هنــاك
والفضيلــة والعــدل لــدى اإلنســان ولكــن هنــاك صــرا ٌع
ٌ
(بعـ ٌد) آخــر كمــا ســميته واحلقيقــة أنــه (الصــراع مــع األمــل) ذكــرت لــي أنــك كنــت قريبـاً مــن هــذه
القصيــدة .وددت تســمية الديــوان بعنوانهــا ومتنيــت أنــا لــو أنــك أعطيــت املدرســة الواقعيــة مســاراً
رمزي ـاً أوســع كالــذي شــدك يف قصيــدة (بعــد) .يبحــث اإلنســان عــن ذاتــه عبــر العصــور .ويفتــش
عــن املثاليــة والكمــال .يهــرول يف كل منطلــق ويتســابق يف مشــابك الطريــق غايتــه هــي الســمو
واملثاليــة والعطــاء مــن أجــل ســعادة اإلنســان هــو صــرا ٌع متنــاهٍ بحثـاً عــن ذلــك األمــل .غيــر أنــه مــا
أن يصــل إليــه ولــو ســاعة مــن نهــار حتــى يســتوحش منــه ومــا أن يطــل عليــه إال ويهــرب فزعـاً مــن
تبعاتــه .لقــد تبلــور هــذا الصــراع يف جتــارب كبــار الشــعراء وكانــت قصيــدة (بعــد) لــك حتمــل هــذا
الهــم وذاك العنــاء .كانــت ترســم عامليــة املوضــوع وكانــت تركــز علــى اجلانــب النفســي وتســعى نحــو
األفــق التجريــدي غيــر املباشــر وكانــت تتواصــل مــع إبداعــات أخــرى غيــر الشــعر مثــل الروايــة
واملســرح والرســم واملوســيقى.
لــو أردنــا ترجمــة اجلــو الســلوكي والنفســي لهــذه القصيــدة وجدناهــا تترجــم الواقــع الــذي تبحــث
أنــت عنــه .هــو أنــت تواضعـاً ونكرانـاً للــذات تكبــر اآلخريــن ومتجــد األدبــاء واملفكريــن وتقلــل مــن
قــدرك إال أن تكــون تلميــذاً يف بدايــة املســار .هكــذا أنــت عندمــا كتبــت عــن الشــيخ األســتاذ عبــد
احلميــد اخلطــي ،وعندمــا كتبــت عــن األســتاذ الشــاعر اجلشــي (أبــو قطيــف) وعندمــا قدمــت
دراســة األســتاذ الســيد عدنــان العوامــي (حــول أبــو البحــر الشــيخ جعفــر اخلطــي) وعندمــا أ َّبنــت
األســتاذ الشــاعر محمــد ســعيد املســلم .لــو حتــدث البعــض عــن أنفســهم وصفوهــا (بالعقــد الفريــد)
أو (يتيمــة الدهــر) أو (الفــردوس املفقــود) .إمــا حديثــك وســلوكك فهــو (بعـ ٌد آخــر) .أنــت عبــد اهلل
(مغمــو ٌر ومحــدود املواهــب) تبحــث عــن املثاليــة والكمــال .ترجمــة نفســية وحقيقــة ملــا تهفــو إليــه
دائمـاً هــو الفــردوس األجمــل والقلــم األدق الــذي يرســم معانيــك ويترجــم صفــاء نفســك وســلوكك.
القصيــدة لــم تنتهــي .صفــاؤك النفســي لــن يغيــب .لــن تــزال روايــ ًة خالــد ًة يهفــو إليهــا األديــب
نهــب
ويتلهــف ملعانيهــا اإلنســان .رحمــك اهلل .أغلبنــا ال يــود أن يســتوعب أن الزمــان واملــكان
ٌ
للنهايــة وكأن الشــمس بقــي منهــا ســاع ٌة مــن نهــار ودعنــاك فيهــا .املدينــة التــي تركتهــا تبحــث عنــك
وهــي كعهــدك بهــا مــن الرتابــة والســكون .هــي كمــا ذكرهــا اجلشــي (أبــو قطيــف) (النشــيد الرابــع
عشــر مــن ملحمــة شــراع علــى الســراب) .ولعلهــا آخــر محاضــرة كتبتهــا أنــت وقدمتهــا يف مهرجــان
(واحتنــا فرحانــة) .هــي نفــس الرتابــة والســكون.
وتوالت األيام تشبه بعضها نوعاً وجنساً
قد عاش يجتر املواسم باحثاً عن ذاته
ويرى التقاليد العريقة من صميم حياته
موطن ركدت به األحداث حتى كاد ينسى
يف
ٍ
رحمــك اهلل يــا (أبــا أميــن) بقــي مــن الشــمس ســاعة مــن نهــار ومــع ســكون وهــدوء ورتابــة املدينــة إال
أن تواضعــك ونكــران الــذات لديــك وأدبــك الواقعــي لــه بعـ ٌد آخــر يخلــق فينــا معانــي الرجــل الكبيــر
واملالك اإلنسان.
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تواضع الخالدين
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كنــت كثيــرا ً مــا أســمع هــذا البيــت يتــردد علــى شــفتي جــدي املقــدس العالمــة البيــات ،مؤكــدا علــى أن اخللــود ســيكتب
ـان طبــع بصم ـ ًة صاحل ـ ًة حتكــي حياتــه بعــد موتــه ،وخلَّــف ســير ًة طيب ـ ًة وراءه ،بعــد مغادرتــه دار الفنــاء ليلقــي
لــكل إنسـ ٍ
رحالــه يف دار البقــاء والنعيــم الســرمدي .وهــو بذلــك ســيتجاوز طــوق النســيان ،ويتربــع يف األذهــان حتــى لــو غيبــت األيــام
بطبيعتهــا شــخصه حتــت أكــوام التــراب.
حل َكمــي؛ فلقــد عــاش طيبـاً
وإنــي ألجــد املرحــوم األديــب األســتاذ محمــد رضــي الشماســي مثــاالً متجســداً لذلــك البيــت ا َ
طاهــر الذيــل ،ذا ابتســامة هادئــة توحــي باالحتــرام والتقديــر ملــن حولــه صغيــراً كان أم كبيــراً ،عاملــاً كان أم تلميــذا،
متواضع ـاً للــكل بامتيــاز ،مبتعــداً عــن األضــواء قــدر املســتطاع – بالرغــم مــن علــو شــأنه وطــول باعــه يف اللغــة واألدب
شــعراً ونثــراً  -ويكفينــي هنــا أن أستشــهد مبــا ســطره رفيــق عمــره بــل أخــوه الــذي لــم تلــده أمه؛األديــب األســتاذ الســيد
عدنــان العوامــي يف تصديــره لديوانــه القيــم (عنــوان احلــب) ،وهــو يعلــل عــزوف املرحــوم الشماســي عــن نشــر ديــوان
شــعره" :أمــا ملــاذا ال يرضــى أســتاذنا الشماســي عــن كشــف هــذه احلقيقــة؛ فلســجية أصيلــة يف وجدانــه حرمــت املكتبــة
العربيــة مــن أدبــه وشــعره طيلــة هــذا الزمــن املديد،تلــك الســجية هــي التــو اضــع ،ونكــران الــذات ،والزهــد يف البــروز.
فمنــذ أمـ ٍـد ال أذكــر لــه بدايـ ُة ،و العديــد مــن محبــي صاحبنــا يلحــون عليــه بنشــر شــعره ونثــره ،وهــو يراوغهــم ،متعلـ ً
ا بــأن
ليــس لديــه مــا يســتحق النشــر"...،
أيهــا العزيــز أبــا أميــن  :لقــد جعلــت الــكل بعــد رحيلــك املفاجــئ ،يتحســر علــى خصلــة جتســدت فيــك رآهــا مــن زاويتــه
اخلاصــة ،مــن غــزارة علــم  ،أو أبــوة حانيــة ،أو رعايــة لطلبتــك ،واهتمــام مبريديــك ،أو حســن معشــر جللســائك.
فلقــد تركــت فراغــا يف مجلــس والــدي – حفظــه اهلل – الــذي كان يأنــس مبحضــرك و أنــت تتجــاذب معــه أحاديــث
مختلفــة يف التاريــخ واألدب ،وذكــر املاضــي اجلميــل ،تشــد علــى يديــه وحتثــه علــى مواصلــة الكتابــة ،بالرغــم مــن عثــرات
الطريــق...وال أنــس حرصــك علــى احلضــور وإن أبعدتــك املشــاغل ...فقبيــل رحيلــك احملــزن بأيــام تخبرنــي بأنــك تأنــس
بتلــك اجللســات كمــا يأنــس والــدي بــك ،وأنــك عــازم علــى املجــيء قريب ـاً ...ولكــن!
باغتتنــا املنيــة باخطتافــك علــى حــن غــرة ،وأطفــأت ســراج عمــرك املضــيء ملــن حولــك ...لتســعد أنــت برحمــة ربــك
ورفقــة أســافك الطيبــن ،ونبقــى بعــدك نقلــب أكــف التحســر علــى فراقك...ولكــن األمــر كلــه هلل  ،وإليــه مرجــع العبــاد.
ويف وقــت الــوداع األخيــر ال أبالــغ حــن أقــول :لقــد كان موكــب جنازتــك املهيــب( ،موزاييــكاً) ملختلــف أطيــاف املجتمــع.
وكفــى.
همسة :سأفتقد صوتك املنغم باألبوة والتقدير  ..حني تناديني (يا أبا هادي).

شاعر الفردوس
كلمة الدكتورة نهاد اجلشي..
مــن فيــايف الظمــأ  ،وأزمنــة احملــل ،ويف ســكون اللحظــه
ورتابــة الزمــن ،انفلتــت فوضــى املشــاعر بعيــدا يف
الســوابيط الطموحــة والــدور املشمســه باألمــان  ،توغــل يف
زوايــا الوقــت الــذي أصبــح تراثــا.
ألقــى عصــا كلمتــه ،فانداحــت براحــات عشــق ونوافــذ
محبــه وانتمــاء.
يــوم أن أطــل مبالمــح روحــه النبيلــه تواضعــا ورفعــه.
أدركــت أننــي وصلــت متأخــره.
هكــذا أحسســت وأنــا التقــي األســتاذ املرحــوم محمــد
الشماســي يف أمســيته املتميــزة يف البيــت التراثــي.
إسم حاظر نشر بأفق الشعر أشرعته ولم يطوها.
فإذا كان الشعر للخاصه فاحملبة أشمل وأعم.
عندمــا تلتقيــه  ،أنــت تلتقــي إطمئنــان اســتثنائي  ،كأنــك
تلتقــي أحــد أفــراد أســرتك .
يف انبساط مالمحه الباسمه نبل ينبئك أن اخلير
الزال جوهــر يفجــؤك حضــوره يف أوقــات غيــر متوقعــه.
يومهــا أدركــت أن يف هــذا اجليــل ثــروات إنســانيه البــد
أن تعــرف.

لقاء ساعات  ،اتسع مداه ألزمنه من املاضي واحلاظر
تداعــت فيــه الصــور اجلميلــه ،والعــادات الباذخــه ،وأنــت
تتطلــع الــى هــذا الشــاعر مؤرخــا وموثقــا ،حضــور باهــر
جلماليــات الطفولــة وعشــق األرض.
لكــن غيابــه مفاجــئ كحضــوره .إختطــاف للزمــن واملشــاعر
والقيمــه .يومهــا ال أدري  ،هــل أعــزي أســرته ،أم الوطــن،
أم الشــعر ،أم كل ماهــو إنســاني.
وعندمــا انســاب صــوت الفنــان عبــد العظيــم شــلي معزيــا ،
أدركــت أن كل فــرد عرفــه معــزى فيــه،
فمعرفته إضافه  ،وغيابه إقتطاع معتسف.
نعــم أيهــا الشــاعر اإلنســان ســنقول معــك لــن منســح الدمــع
خــل الدمــع ينفجــر
وســندع املدامــع جتــري يف محاجرهاوطفــاء يهطــل منهــا
احلــب ال اخلطــر كمــا ذكــرت.
لتبقــى حروفــك أغمــار عشــق لــكل ماهــو خيــر وإنســاني
ومحــب ،حتــى ندنــو مــن فراديســك التــي أقصيتهــا وأبــت
إال أن تدنيــك،
فالفردوس ملن؟ إن لم يكن ألمثالك من الرائعني .

محمد سعيد الشيخ علي اخلنيزي
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اشعاره باخلـ ـبــر
َسمع
ٌ
فت ُ
شعره ضامئات
عرائس من
ِ
ُ
لتشرب من ثغره والنظ ـ ــر
نائم يف الصب ــاح
فصاحبها ٌ
ُ
غنيات السحر
وأوتار ُه ُأ
برق سريع
حثثتَ اخلطى مثل ٍ
فماذا شعرتَ بدنيا اخلطر
ً
أعاصفة من ظالم كئيب
ً
متر قريبا بدنيا البشـر
ً
اشاهدتَ
وحشية من ذئاب
ثمني أغـر
تعيث بكل
ٍ
ُ
تعيش بعيد ًا بعيد
فرحتَ
أقدس مستقـر
عالم
ٍ
إلى ٍ
أمين يف املساء
ألستَ أبا ٍ
تطل ببيتي مثل القمـر
ملتقى
ففي كل أمسية
ً
ندير بها شاردات الفكــر
َتاو ُر يجري بنا شوطه
لذيذ الثمــر
مبيدان علمـ ٍـا ِ
فكرة
الى ان نفيقَ الى
ٍ
وجنلوا احلقيقة مثل ال ــدرر
يوم به عائدٌ
فهل أنت ٌ
فنتلوا من الشعر مــا قد حضــر
ولكنها أمنيات مضت
وغبت عن الــعني خلــف احلفــر
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ملحق
مقالة

السيد عدنان العوامي

بكائية لفاجعة الخميس
رمتنــي الليالــي فيــك واغتالنــي دهــري
املدمــاة أنهـ ًـرا
فلــو أمطــرت عينــي
َّ
لثانيـ ٍـة تنــداح كالبــدر بيننــا
ـوط هــل ك ََّضــك املــدى
ترجلــت رأ َد الشـ ِ
َّ
فخ َّليــت للســرج اجلمــوح عنانــه
ـات الندامــى جتــاوزت
أم إنَّ زُرافـ ِ
تعجلــت الرحيــل فمــا عســى
أراك
َّ
ـدي أمامهــا
ـ
ن
ال
ـدت
ـ
ص
وأو
ـت
رحلـ
َّ
تــوارى النَدامــى َب ْع َثــر الشـ ْـم ُل شـ ْـم َله
ُأخَ ـ َّـي أتــدري أنَّ شــم ًال جمع َتــه
جنومــه
ـراب ِفكْ ـ ٍـر ســاهرتك
ُ
ومحـ َ
ومجم ـ َع أنـ ٍـس أمـ ِـس مللمــتَ أنســه
ً
وروضــا تشـ َّـظى ســاعداك بغرســه
وخَ ـ َّـوى النــدى مــن شــاطئيه ونهــره
وعافــت دواليــه الرحــاب غصونهــا
ـعر حل َنــه
وخَ ـ َّـف الهــوى واســتغفر الشـ ُ
شــوت كلَّ مــا أورفتــه مــن خمائــل
قســي َم ا ُملنــى َقفَّ ـ ْـت شــراينيُ أحــريف
وعهــدي بهــا مجبولـ ٌـة مــن ُحشاشَ ــتي
لقــد كُ ـ َّـن لــي قبـ َـل اخلميــس ســنابلي
بجانبــي
رأتــك
ملــا
ولك َّنهــا
فأج َفلــت
ـراق
ـ
ف
ال
ـوال
ـ
ه
بأ
ُأريعــت
ْ
أيدريــن أ ِّنــي منــك أدنــى مــن احلشــا؟
يقتادهــا حــن تَلتــوي
وأنــك َمــن
ُ
فقــم ر َّدهــا َعجلــى علـ َّـي لع َّلهــا
أعدهــا عســاني أســتجير بقطرهــا
ـات الوتــن بأضلعــي
أعــد لــي ارتعاشـ ِ
أعــد رد َح تلــك النافــرات ألحــريف
تعتــب علـ َّـي فمــن أنــا
وإال فــا
ِ
أهــل أنــا إال زفــرةٌ منــك دمعــة؟
ُقالمــة نصـ ٍـل دون زنــدك ال تفــري
َنيلـ ُـة ُعشــب يف مروجــك أورقــت
وحزنــي ولوعتــي
أبــا أميـ ٍـن آهــي ُ
ِب ِس ـتِّني يــا أبهــى شموســي حمل َتهــا
وتعــدل مجــدايف إذا اهتــاج بــي بحــري
معــا نطــوي احليــاة تعاسـ ًـة
درجنــا ً
معــا
ـوي
ـ
ت
نك
ـا
ـ
مع
ـكو
ـ
ش
ن
ـا
معـ
ً
ً
ننــوح ً
داحنــا
ص
ـوب
ـ
ي
بالط
ـو
ـ
ه
فيز
ونشــدو
ُ ُ
كُ
ألختهــا
ـا
ـ
راع
ذ
ـا
ـ
ن
ـذا
ـ
ك
ه
نعــم
َّ
ِ ً
ِ
ولكــن لــي عت ًبــا عليــك ســبقتني
ومــا كنــتَ إال ذلــك البـ َّـر بالهــوى
أسـ َّـرك أن ترقــى وأبقــى مشـ َّـر ًدا
ومــاذا تبقَّ ــى يف حياتــي أ َلــذُّ ه
لــك ُ
اهلل يــا أوفــى الوفــاء! تركتنــي
ُ
وظ ْهـ ِـره
وأجتـ ُّـر مأســاة اخلميــس
فــإن ضـ َّـن جفـ ٌـن بالدمــوع فصانهــا
وحقِّ ــك مــا بع ـ َد ارحتالــك موسـ ٌـم
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وخ َّلــى لــي املأســاة تقتــات مــن عمــري
تسـ ُّـح بأحشــائي ملــا أطفــأت جمــري
ويف ومضــة تنجــاب عــن دارة البــدر؟
فأشــفقت أن تعيــى املــدارات باملهــر؟
وأخلـ ْـدتَ تســتهدي ُم َصـاَّك يف الظهــر؟
مداهــا فضاقــت دونهــا رحبــة الصبــر؟
تنكَّ ــر يف دنيــا الصبابــات مــن أمــر؟
ففُ َّلــت ُعراهــا ُع ْصبـ ُـة الشــعر والنثــر
وهامــت زرافـ ُ
ـات اليمــام بــا وكــر
العطــر يف البحــر؟
ـرة
ـ
ط
تبـ َّـدد شَ ـ ْـروى ق
ِ
وأقمــا ُره دارت عليــه َرحــى الدهــر؟
تكســر أمثـ َ
ـال الزجــاج بــا كســر
َّ
س ـ َفتْه الســوايف فاســتحال إلــى قفــر؟
وعــادت ســواقيه الطــوال بــا نهــر
ومــات الشــذا فالياســمني بــا عطــر
وأقســم إال أن يتــوب عــن الشــعر
ـموم رمتنــا فيــك بالطعنــة البكــر
َسـ ٌ
ذُ هــو ًال وفــزَّ ت كاملســامير يف حبــري
فأمســت وال طعــنُ الســكاكني يف نحــري
وملهــى صباباتــي وأحلــى َجنــى ُعمــري
تصــارع هــول الذعــر فـ َّـرت مــن الذعــر
كمــا ارتــاع مذعــور العصافيــر مــن ن َْســر
وأ َّنــك م ِّنــي كالوريــد مــن النحــر؟
علـ َّـي ويهديهــا السـ َ
ـبيل إلــى فكــري؟
ت َ
ُطفِّ ــئ نيــران الفجيعــة يف صــدري
فإنــي كمــا غيـ ُـم الهجيــر بــا َق ْطــر
ُ
وخذهــا أسـ ًـى ُيدمــي وجنــوى ٍدم ُي ـ ْو ِري
بوحيــك وامنحنــي العنــانَ لكــي أجــري
إذا لــم ته ْبنــي مــن ســناك؟ ومــا قــدري؟
ذُ فافــة قطــر دون نهــرك ال جتــري
ـرق دون ملعــك ال تشــري
ذبالـ ُـة بـ ٍ
تــري
ـوز دون َر ِّيــك ال ُ ْ
ُشـ َ
ـجيرة لـ ٍ
وطـ َ
ـول معاناتــي عليــك ويــا خســري
وإ َّيــايَ مــن َو ْعـ ٍـر َ ُ
نــوز إلــى َو ْعـ ِـر
تضــيء طريقــي إن عبرنــا ِد ِج َّنـ ًـة
ُ َّ
نــرع ألواهــا أمـ َّـر مــن امل ـ ِّر
ونظمــا ســو ًّيا ال تبــوح وال أدري
ـوع علــى جمــر
ويــا رمبــا ُتطــوى الضلـ ُ
وظفْ ـ ًـرا إلــى ظفــر
ُ
وينــى ليســراها ِ
وخلَّفتنــي ُأ ْص َلــى بقاصمــة الظهــر
ومــن هــو أوفــى لألخــاء مــن ب ـ ِّر؟
َ
أكابــد مــا يكــوي الضلــوع ومــا يفــري؟
حملـ َـل يف قفــري؟
بغيــر حبيـ ٍـب يخصــب ا ْ
أكابــد أحــزان الفــراق مــدى ُع ْمــري
مــرار َة مأســاة
(املجمــر)( )١يف الفجــر
ِّ
فمــا ُح َّجتــى أن ال أنــوح؟ ومــا عــذري؟
ألنـ ٍـس وال معنــى َ
جل ْمـ ٍـع وال َنفْ ـ ِـر
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جاسم الصحيح

َك...؟!
أم أرثي زمان َ
َ
أرثيك ْ
إلى روح الصديق الشاعر محمد رضي الشماسي..
حينمــا يرحــل اجلميلــون فإنهــم ال يرحلــون وحدهــم ،وإمنــا يأخــذون معهــم الزمــن اجلميــل
كلــه.

ـك أ ْم أرثــي زما َنـ َ
أَرثيـ َ
جمعــا؟!
ـك أَ َ
يــا رو َح ذ َّيـ َ
ـان ،ونفحـ ًـة
ـاك الزمـ ِ
جميعهــا
ـان
مــا بــن أوتـ ِـار الكمـ ِ
ِ
َو َّدعــتَ أنــتَ ومــا برحــتَ حكايـ ًـة
ذكـ َ
ـيج جراحتــي
ـراك تفتــقُ مــن نسـ ِ
يــا صاحبــيَ ..ر َمـ ِـت املشـ ُ
ـهمها
ـيئة سـ َ
َصـ َّـك الـ َّـردى روحــي بفقـ ِـد َك فانــزوتْ
ـدة..
ـوت حـ َّـد قصيـ ٍ
أَ ْو َج ْع َتنــي باملـ ِ
أنــا ال ُتق َِّط ُعنــي (ال َعـ ُ
ـروض) فلــم أزلْ
ـس كلَّ أضالعــي
هــذا الصليـ ُـب يجـ ُّ
ـراف األظافـ ِـر يف يــدي
ُعم ــري كأطـ ِ
واخلـ ُ
ـسواد ِه..
ـوف َبر َق ـ َع َضح َكتــي ب ـ ِ

َّ
كأنــا هُ ـ َو َو َّدعــا
وَ َّدعــتَ أنــتَ
حتكــي خالص ـ َة مــا أجــا َد وأبدعــا
وتـ ٌـر هنـ َ
ـاك ِبـ ِـه الكمــانُ َت ََّمعــا!
مــن ِّ
كل وادعـ ِـة احلمائـ ِـم أَو َدعــا
َ
خاطــهُ الصبـ ُـر اجلميـ ُـل ،و َرقَّ عــا
مــا
وأصا َبـ َ
ـك الرامــي فأَر َدا َنــا َمـ ـ َعا؟!
َح ْت عليـ َ
ـك َتف َُّجعــا
ـعر وان َْس ـف َ
للشـ ِ
ـدة مــا أَ َضـ َّـر وأَ ْو َجعــا!!
يــا للقصيـ ِ
ـراح ُمق ََّطعــا
ن ًَّصــا علــى
ِ
(وزن) اجلـ ِ
الر َّضعــا
ع
ـو
ـ
ل
الض
ـب
ـ
خ
وينت
ن َِه ًمــا،
َ
ُ
ُّ
ُ
ـتطيل ل ــتُ ق َلعا!
فيومــا تسـ
يومــا
ً
ً
ـس ُب ُ
رقعــا!
مــا أفج ـ َع َّ
الض ِحـ ِ
ـكات تلبـ ُ

أصولهــا
ـرمي
ِ
يــا ابــنَ السـ ِ
ـنابل يف كـ ِ
ُ
رحها
هذي
(القطيف) متى َبك َْت من ُج ِ
ُ
وح ْس ُبها ِب َك (فاع ًال)
هذي
(القطيف) َ
لــك جوه ـ ُـر القمـ ِـح ا ُمل ِشـ ِّـع َم ـ َو َّد ًة
حصـ َ
ـدوك مــن حقـ ِـل القصائـ ِـد مثلمــا
وأنــا حصد ُتـ َ
ـك مــن حديقـ ِـة ُصحبـ ٍـة
هــل ذاكـ ٌـر باألمـ ِـس كيـ َ
ـف َح َمل َتنــي
يــا مــا تهادينــا ا َ
(مشَ ـ َّـط ًرا)
حلمــا َم ُ
حتَّ ــى إذا بل ـ َغ املطـ ُ
ـاف
ختامــهُ
َ
الحتفائـ َ
دعة
ُعـ ْـد
ِ
ـس ب ـ ِـب ٍ
ـك بــي فليـ َ
تاجـ ِـه-
ـعر –يــا أحلــى آللـ ِـئ
ِ
الشـ ُ
لــم أعهــد اإلنســانَ يعثـ ُـر بال َّنــدى
ـود ..فلــم ت َِخـ ْـب
ـير الوجـ ِ
صـ ٍ
ـاف كإكسـ ِ

مــا أطيـ َـب احلقـ َـل الــذي بـ َ
ـك أينعــا!
ـود ُمشَ ـ َّيعا!
َذ َر َفـ ْـت شـ ً
ـهيدا للخلـ ِ
و(ير َفعــا)!
حلــب ،كُ فــؤً ا ْ
(ي َضـ َّـم) ُ
أن ُ
يف ا ِّ
ـاس ..إميا ًنــا بهــم ..و َت َولُّ عــا
ـ
ن
يف ال ِ
حصــدوا احلقـ َ
نيـ َ
ـك أروعــا!
ـول فــكان َج ُ
وج َنيـ ُـت ُح َّبـ َ
ـك ُم ِرعــا
مــا بيننــاَ ،
َو ْر ًدا علــى كـ ِّـف اإلخــاءِ  ،وأشــمعا؟!
و(م َص َّرعــا)
و(مخَ َّم ًســا)
و(م ـ َد َّو ًرا)
ُ
ُ
ُ
جــاءتْ هَ ِد َّيتُ ـ َ
ـك األخيــر ُة مدفعــا!
أن يحتفــي جــذ ٌر مبــا هُ ـ َو أفرعــا
ْ
َ
زال يفخـ ُـر أ َّنــهُ ِبـ َ
ـك ُر ِّصعــا
مــا
طيوفـ َ
حتَّ ــى رأيتُ ـ َ
ـك -أنصعــا
ـك –مــن
ِ
ـمس حتـ ُ
ـاول عبــر قلبـ َ
ـك مطلعــا!ْ
شـ ٌ

نغماتـ ِـه
ـموم يف
أَ ُ
ِ
(م ـد ِ
َوزنَ ) املشـ ِ
لهواتـ ِـه
ـان وأنــتَ يف
منــذُ البيـ ِ
ِ
ُتبـ ُـع غــزو ًة
مــا زلــتَ يف الغـ ِ
ـزوات ت ِ
الف َكـ ِـر املنيعـ ِـة فاحتً ــا
َتســري إلــى ِ
ـعر مـ ُ
ـهادة
ـوت شـ ٍ
يــا صاحبــي ..والشـ ُ
ُي َص ـ ِّو ُب نــا َر ُه
ـدي
ِس ـ َّي ِان
ُجنـ ٌّ

حل ًنــا علــى جيـ ِـد احليـ ِـاة ُم َوقَّ عــا!
حتتــلُّ مــن صــدر القصائـ ِـد موقعــا
أخــرى ،ومتتشــقُ اخليـ َ
ـال ا ُملش ـ َرعا
حتَّ ــى تـ َّ
قالع ُهـ َّـن األمنعــا
ـدك
َ
َي َهـ ُـب احليــا َة قيامـ ًـة وت ََط ُّلعــا
شَ ـ َر ًفا ،و(نابغـ ٌـة) ُي َص ـ ِّو ُب إصبعــا

مقالة
حوار
ملحق

علي عيسى آل مهنا

تأصيل لثقافة الوطن
حسني بن املرحوم احلاج َحسن آل جامع

قاف ِ
ـدي ِ
الحـزن !
َب َ
ين َي َ
ـية ُ
َتـن ـع ـ َ
ـاك " َب ْس َـمـ َلـ ـ ِـتي" ال ــتي ُف ِـج ـ ـ ـ َع ـ ْـت
َو َق ِصيد َِتــي  ..ال َذتْ بـِ َل ـ ـ ـ ـ ـ ْو َع ـ ِـتـه ــا
أَن ــا ِف ِرثـ َ
ـاك َن ـث ـ ْـر ُت ق ـ ِـاف ـ َيـ ــتي

ِب ـ َ
ـاأل َلـ ـ ِـم
ون
ِبـ َر ِحـ ـيـ ـ ِـل َك املَـ ـ ـ ـسـ ــكُ ِ
ُ
احلـ ـزْنُ بــال َقـ ـ ـ ـ ـ ـ َلـ ـ ِـم
َ َّل ــا اسـ ـ ـتَجا َر
َو َكـ ـ َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ْبـ ـ ُـت أَ ْحـ ـ ُـرفـ ـَـها ب ِـن ـ ـ ْب ِض َد ِمـ ــي

الشـ ْـع ُر ِف َع ـ ـ ـ ْيـ َنـ ـ ـ ْي ـ ِـه وا ْبـ َت ـ َه ــا
َتـ َو َّضـ ـأَ ِ
َ
رواح َط ـ َ
ـيف ُرؤً ى
األ
ف
ـم
ـ
س
ر
ي
كالْـ َو ْح ـ ـ ِـي َ ْ َ ُ ِ
ِ
ـض ُ
ـاع ٍر َعـ َ
ـاش َن ْبـ ُ
احلـ ِّـب ِف َد ِم ـ ـ ِـه
َوش ـ ِ
وح ـ ِـه ُط ْهـ ًـرا َ ،و َقـ ْـد ُج ـب ـِ َل ـ ْـت
ر
ت
ب
تَشَ ـ َّـر َ ْ ُ ُ
َ
س
ـ
ـت
ب
ا
ـب
ـ
َخ
ت
ـم
ـ
ل
ه
ـامـ ــتُ ــهُ
َعـ ـ َلى ُم َحـ ـ َّيا ُ ْ ْ ُ ِ َ
وط الشَ ـ ْـم ِس دافـ َئ ـ ٌـة
نفاس ــهُ  ..ك َُخ ـ ُـي ِ
أَ ُ
َ
عاشَ
ـج ٍـف
ن
ى
و
ـ
ـ
ـت
التي
ايا
ـج
ـ
ـس
ل
ْ هَ َ
َ
ِه َي ا َ َ
هُ ـ َ
ـناك َحـ ـ ْي ُث َع ـ ِـل ٌّي  ..وال َغـ ِـر ُّي َم ـ ًـدى

رواح ـ ــنا ُق َب ــا
َو َع ـ ــا َد َيقْ ُـط ـ ـ ُـر ِف أَ ِ
ِلف ـ ِـار ٍس َصـاهَ ـ ـ َر َ
ـاس وا ُملـ َق ـ ــا
األنف ـ َ
ـف هَ ـذَا ال َّنب ـ ُ
ـض َ ..وار َ
َح ـ ــتَّ ى َت َوقَّ ـ ـ َ
حت ــا
َع َل ــى ال َّن ـ ــقاءِ َ ،كم ــا إنـس ـ ــانُهُ ُجـ ِـبـ ــا
َح ـ ـتّى اغ ـ ـ َتدَتْ يف ُرؤَى َع ـ ـ ّـش ِاق ِه َمـ ـ َثـ ــا
أَن َّـ ــى َ َ
ت ـ ـ َّـه َم َو ْج ــهُ ال ـ َّـرأْي ِ وانـفَـ َعـ ــا
شَ
ـحات القُ ـ ْـد ِس مــا َنـ َه ــا
ـ
ر
ـن
ـ
م
ِ
ُي ْـهـ ِـن ـ ِ
ـيه ِ ْ َ
إ َلـ ْيـ ـ ِـه َي ْسـ ـ ُل ُك ُط ـ َّـا ُب الن ـُ َهـ ــى ُسـ ـ ـ ُبـ ــا

ـيف ِ ..حـكاي ـ ٌ
ـح ـ ـ ٌـة
ِوف الق َِطـ ـ ِ
ـات ُم َجـ ـ َّن ـ َ
َ
شَ
ذاك ـ َر ًة
ـام
ـ
ي
األ
َا
ذ
ـ
ـ
ـوح
َّ ِ ِ
هُ ـ ـنَا َ ..يفُ ـ ُ
هُ ــنا ُ ..م َح َّمــدٌ الغـ ِـاف َع َلــى ُص ـ َو ٍر
َل ِئـ ْـن َت َر َّجـ َـل َعـ ْـن ِم ْضمـ ِـار ِه َع ِـجـ ـ ًا
ـح ــفُ هُ
ـص َ
َل ِـكـ ـنـ َّ ــهُ فــا َرقَ الـدُ نـي ــا َو ُمـ ـ ْ
ها َنـح ــنُ َنـ ـتـ ُلـ ــو ُه ِل َ
ـال َمفْ خَ ــر ًة
أل ْج ـ ـي ـ ِ

الضـ ــياءِ  ..ت ُِـذيـ ـ ُـع الـ ُن ـ ـ ْب َل وا ُمل ُـثـ ــا
ِم ــنَ ِّ
مــنَ ا َ
وحـ ِـه اغْ ـ َتـ َـس ــا
ر
يف
ـذي
ـ
ل
ا
ـمال
ـ
ـ
ُ ِ
جل ِ
َتـ ـ ْـأألتْ ِف ا َ
حل ـ ــنايا َب ْـه َجـ ـ ًـة َو ُع ــا
ـرح ـ ـ ُـل َ
األخـ ــيا ُر وال ـ ـن ـُ ـ َبـ ــا
َفـ َه ـ ـكَذا َيـ َ
َ
اشـ ـ ـت ََمال
ـما
ـ
ـ
ب
ر
ا
ـو
ـ
ن
م ــنَ امل َ ِـآثـ ـ ِـر
ْ
َّ ٌ ِ
َ
فاخـ ـ ًـرا َكـ ـ ُـمال
ـا
ـ
ـ
ب
ـ
ي
د
أ
ِوللق َِـطـ ـ ِ
ِ
ـيف ِ ً

ـاع ُر اإلن ــسانُ  ..ما َب ِـر َح ـ ْـت
ي ــا أَ ُّيـه ــا الش ـ ِ
"عـ ــنوانُ ُح ـ ِّب َك" َمنْقُ ـ ٌ
ـوش َع ـ َلى ُص ُحـ ٍـف
ُ
كَـأَنـ ـ َّ ــهُ َس ـ ْلـ ـ َـسـ ـبـِي ـ ٌـل ُر ْحــتَ ت ُْـه ِـر ُق ــهُ

احل ـ َّـب َ
ـثري ُ
أَب َه ــى ا َ
واأل َم ــا
حلكاي ــات ُتـ ـ ِ
الصف ــاءِ َس ـ َرى ِف القل ـ ِـب وا َّتص ــا
ِم ــنَ َ
َ
َ
كُ
ـؤوس ِط ـ ـ َـا
ـ
يف
ـن
ـ
ك
ل
ـيك
ـ
ـ
ـب
ـ
ـ
ح
ِ ْ
َع َل ــى ُم ِ ِ ّ
ِ

وار َفـ ٌـة
ـمار ِ
الف ــكْ ِر ِ
أ ْو َدوحـ ٌـة ِمـ ْـن ِث ـ ِ
َوقـ َ
ـاب ذ ُ
قافـ ـ ـ َي ٍة
ر
ـ
َه
ن
ـيها
ـك ِف ـ ـ
َينسـ ُ
ْ َ ِ
َوأنــتَ ِف كُ ِّل َسـ ْـط ٍر َ ..ل َْس ـ ٌـة و ُرؤً ى

ـيائها َمـ ـ ـ َلال
وح ِف أَفـ ـ ِ
ال َتشـ ـ ـتَكي ال ـ ُـر ُ
َت َرقْ ـ ـ َرقَ
رائقً ــا َج ـ ِـزال
ـ
ـ
ن
ـ
م
ـهُ
ِ
ِ
الش ـ ْـع ُر ِ
َ
األ ْلف ـ َ
ُ
ـكاد َتعـ َتـ ـ ِـنقُ
واجل َم ــا
ـاظ
َت ـ ُ

ـام ـ َ
ناص َعـ ًـة
ـك ال َب ْيضــا َء
أَ ْكـ ـ ـ َب ْر ُت أَ َّي َ
ِ
َ
ـام ـ َع ـ ٍـة
ج
ـ
ب
ـا
ـ
راس
ب
ن
ـك
َم ـ ـتَى َقـ ـ َر ْأ ُت ـ
ِ ِ
ِْ ً
ُ
َ
َ
ـكُ
ّ
خافقُ ُهـ ْـم
ول
ـ
ث
مل
ا
ـك
ـ
ـ
ب
ال
مــا َب ـ َ
ِ
ن ُط ِ
هَ َ
ـط ـ ْل ــتَ وابـِ ـ َـل ُحـ ٍّـب ِف خَ ـم ِـائـ ِـل ِـه ـ ْـم
ً
ُ
َ
وم ْع ـ ِـر َف ًة
ا
ـر
ـ
ف
..
ـة
ـ
غ
ـ
ل
ـم
ـ
َـه
ت
ـ
ي
ر
ـكْ
َ
ِ ً
أَث ـ َ ْ ُ ْ
َوكُ ــنتَ ف ــي َد ْربـِ ـ ِـه ْم َر ْو ًح ــا ُي ـآَ ُب لــهُ
َومــا َتـ ُ
وإن فا َرقْ ـت َُه ـ ْـم َج َـس ـ ًـدا
ـزال ْ ،

وأَنـ ــتَ ُت ْلبـِ ُس ـ ــها ِم ـ ْـن َرو َن ـ ٍـق ُح ـ ـ ـ َل َ
ال
َع َرفْ ـ ـ ُـت ِفـ ـ ـ َ
ـيدا ُم ْل ـ ـ ِـه ًما َ ..ر ُج ــا
ـيك ُم ِـفـ ـ ً
َ
َ
حاد ًثـ ــا َج ـ ـ ـ َلال
ى
ـح
ـ
ـ
ض
أ
ك
غَ ــدا َة َفقْ ــدُ
ِ
َ
ُيي ــر مزن ــك حت ــى م ــن جف ــا وقل ــى
آفاق ِه ـ ْـم ُسـ ـ ُبال
َو ُرح ــتَ ت ُْس ـ ِـر ُج ِف
ِ
وح ــا
ه
اد
ر
و
ف
ُّ ِِ
َ
َ
ومـنـ َهـ ـ ًـا راقَ ِ
ً
كم ــا أَ َحـ ـ ُّـبـ ـ َ
ّ
وار ًف ــا  ،أَ َمـ ــا
ـا
ـ
ظ
ـوك ِ ،
ِ

وان ُحــهُ
ِ
هلل َد ُّر َك ْمــن شَ ـ ْـه ٍم َج ِ
َل ِئـ ْـن َطـ َ
ـواك ال ـ َر َدى َعـ ـنَّا َفمــا َب ِر َحـ ْـت
ـيات ِم ـ َ
ـنك ص ــا َ
باق ـ ٌ
حل ـ ٌـة
َع ــزاؤُ نا ِ ..

ـن َمج ـ ٍـد ط ـ ِـار ٍف َو َوال
َتاز ََج ـ ْـت ب ـ َ
أَ ْطـ ـ ُ
َ
َ
ُ
الر ُس ــا
ـث
ـ
ع
ب
ت
ـينا
ـ
ـ
ف
ـك
وح ـ ِ
ـياف ُر ِ
َْ
ُ
يف س ــفْ ِر َمج ـ َ
ـدك تَزه ــو ِرقَّ ـ ًـة ُج َم ــا

عزفــتَ باحلـ ِّـب آمــا ًال وأفــكارا
مرنانـ َ
ـدو وقافيـ ٍـة
ـك البــوح يف شـ ٍ
يســمو بهــا احلــرف يف ضـ ٍـاد منعمـ ٍـة
احلرف ما قد شئت من جمل
تذكي من
ِ
ـبق علــى مضمــار عازفهــا
يف كلّ سـ ٍ
لــم يعثــر الشــوط رغــم العصـ ِـف يف لغــة
ـرف ممتشــقً ا
وأنــتَ تركـ ُـب خيـ َـل احلـ ِ
تصـ ُ
ـول يف غــزوات الشــعر منتشـ ًـيا

ً
ـاس أحــرارا
فــكانَ
عزفــا يصــوغ النـ َ
غ ّنــى الزمــانُ بهــا شـ ً
ـوقا وتــذكارا
عزمــا وإصــرارا
تضفــي علــى جرســها
ً
ـيء نــا ًرا بــدتْ طــو ًرا وأنــوا ًرا
تضـ ُ
حلــن البطــوالت قــد غ ّنـ َ
ـاك زآّرا
فقــد بلغــتَ بســبق احلــرف مضمــارا
مــن القريــض مبــا أبدعــتَ ب ّتــارا
فأنــتَ فارســها ألفتـ َ
ـك مغــوارا

فمــا مت ّي ـ َع حـ ٌ
ـرف يف مـ َ
ـداك هــوى
مبتغيــا
اتــرتَ علــى معنــاه
وال ّ
ً
وال اتّبعــتَ مــن الترويــج مــا فتئـ ْـت
ـرف موط ًنــا ِألقً ــا
وال اســتبحتَ بحـ ٍ
ـوم عــن وطـ ٍـن
ـ
ه
وال تنازلــتَ يف املف ِ
ّ
ـرف مأمو ًنــا علــى ثقـ ٍـة
أطــرتَ باحلـ ِ
متجهــا
خريطــة النخــل أ ّنــى كنــتَ
ً
ســهرتَ متنحهــا ح ًبــا وعاطفـ ًـة
ـذق حكايــات مد ّللــة
يف كلّ عـ ٍ
هنــا التف ـ ّرد فيمــا صغــتَ مــن كلـ ٍـم

وال اســتحال بغيــر العــزم خ ـ ّوارا
يف مســرح العمــر باألربــاح دينــارا
يراعــة د ّبجـ ْـت بالزيـ ِـف أفــكارا
ـان أوطــارا
ل ـ ّـما قضيــتَ مــن األوطـ ِ
قــد عاشَ ــهُ البعــض بالتدليـ ِـس سمســارا
ثقافـ ًـة تبتغــي للحـ ّـب أطهــارا
ح ّيـ ْـت معانيــك إجــا ًال وإكبــارا
فبادلتـ َ
ـك عــذوق النخـ ِـل إســهارا
ـوق أثمــارا
تذيــق مــن مجت ًنــى للتـ ِ
عنوانــه احلـ ّـب قــد أبدعــتَ أشــعارا

فلســفتَ للحـ ّـب أبوا ًبــا مغ ّلقـ ًـة
ـتطع أبـ ًـدا
حــاورتَ يف احلـ ّـب مــا لــم تسـ ْ
مبتهجــا
وقــد أنــرتَ بحــرف احلـ ّـب
ً
ـوب الشــعر مبتسـ ًـما
ـكب كـ َ
وأنــتَ تسـ ُ
فمــا تنفّ ســتَ غيــر احلـ ّـب مــن رئـ ٍـة
تصدرهــا
ـهقة عشـ ٍـق رحــتَ
ِ
يف كلّ شـ ِ
لك ّنهــا تبتغــي فيمــا ارتــأتْ وط ًنــا

حتــى فتحــتَ مــن اإلغــاق أعمــارا
إحساســا وإخبــارا
رؤى احلقيقــة
ً
علــى املــدى الرحــب ألبا ًبــا وأقمــارا
للـ ِّ
وسـ ّـمارا
ت ُْسـ ِـك ُر ن ُْد َما ًنــا
ـكل
ُ
ـهادا وإعصــارا
يضــرى بهــا الشــوق ِتسـ ً
ـاس أطيــارا
وزفــرة تطلــق األنفـ َ
فــكانَ يف رئتيــك احلـ ُّـب أوكارا

وأنــت للجيــل تلــو اجليــل يف غدهــم
يومــا علــى سـ ٍـأم
فمــا اعتــذرت لهــم ً
مفعمــا أد ًبــا
للنــشء تفتــح قل ًبــا
ً
صقلــتَ جتربـ ًـة مــن بعــد جتربـ ٍـة
ـفني يف تأ ّدبهــم
فكنــتَ خيــر سـ ٍ
عيــا
ومــا
تنصلــتَ يف التوجيــه ّ
مد ً
ّ
ـبب
أنّ املواهـ َـب تأتــي دومنــا سـ ٍ
ـدة
ـس يف الصقــل ترجيـ ٌـح لفائـ ٍ
وليـ َ
فكنــتَ ألـ َ
ـرق بــرؤً ى
ـف دليـ ٍـل مشـ ٍ
ـال معرفـ ٌـة
وأنــتَ يف مطمـ ِـح األجيـ ِ
منتهجــا
ـان
أفضــتَ مــن وافـ ِـر التبيـ ِ
ً

كمــا أ َب ْنــتَ لهــم باألمــس أدوارا
وال اختلقــت لصـ ّـد اجليـ ِـل أعــذارا
كمــا فتحــتَ إلــى ز ّو َ
ارك الــدارا
للراغبــن مــن اآلداب إصــدارا
أبحــرتَ يف لغــة القــرآن إبحــارا
مقولـ ًـة ع ّللــت يف الفكـ ِـر أقــدارا
كمــا تشــاء لهــا األقــدار إظهــارا
ـارس التعليــم تكــرارا
ســوى الــذي مـ َ
رأي أذاع اجلهــل ثرثــارا
لدحـ ِ
ـض ٍ
أوجــدت يف لغــة التجديــد ت ّيــارا
ـآداب أســرارا
ـدرس تكشــف لـ ِ
يف الـ ِ

ذائقـ ٌـة
لــآداب
بيانــك
ويف
فلألصالــة يف التجديــد رونقهــا
تف ّتحــت منــك يف مغنــا ُه موهبـ ٌـة
فمــن ربــى النجـ ِـف األســمى البيــانُ منــا
ـأرض (اخلــط) شــامخة
ومــن نخيـ ٍـل بـ ِ
جوى
وأنتَ يف (اخلط) طو ًرا و
ّ
(الغري) ً

ـري) أجــدتَ الــذوق أطــوارا
مــن (الغـ ّ
ـري) ســمت قــد ًرا ومقــدارا
ويف (الغـ ّ
تض ّو َعتهــا قطيـ ُـف احلـ ّـب أزهــارا
ـاحات ك ـ ّرارا
ـعر مــازال يف السـ ِ
والشـ ُ
قصيــدة منّ ــت األعــذاق ث ـ ّوارا
ثقافــة احلـ ّـب تأبــى الكــره غـ ّـدارا
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السيد قصي اخلباز

كثيرًا ما نسمع في اإلدارات المتطورة عنوانًا لفريق العمل.
وألنــي أؤمــن أن النجــاح حليــف العمــل الجماعــي وإن إنجــازات اإلنســان لــم تكــن فرديــة علــى مســتوى القطاعــات
ـكل مهمتــه ،أعتقــد بأنــه أصبــح مــن الضــروري لجميــع
المختلفــة بــل تتضافــر الجهــود فيهــا مــن عــدة أفــراد لـ ٍ
المؤسســات التعــرف علــى مفهــوم فريــق العمــل وتطبيــق عناصــر النجــاح لهــذا الفريــق فــإن أيًــا مــن الصعوبــات
والمشــاكل التــي مــن المتوقــع مواجهتهــا يســتطيع هــذا الفريــق التغلــب عليهــا وتجاوزهــا لتحقيــق النجــاح.
بعــد هــذه المقدمــة مــن حــق القــارئ الكريــم أن يســأل مــا هــو فريــق العمــل؟ مــا أنواعــه؟ مــا فائدتــه؟ ...؟ هــذه
األســئلة وغيرهــا أحــاول اإلجابــة عنهــا فــي هــذا البحــث إن شــاء اهلل.
أو ًال :تعريف فريق العمل.
فريق العمل :كما عرفه آن دونیللون يف كتابه القيادة اإلدارية
()١
"و جماعة من األفراد يقومون بعمل متشابه ،أو يعملون حتت إمرة فرد واحد"
ويعرفه د .ستيفن سترالسر يف كتابه ماجستير إدارة األعمال يف يوم واحد
()٢
" بأنه جماعة من األفراد يعملون سوياً من أجل حتقيق هدف مشترك "
وكما الحظت عزيزي القارئ أن التعريف األول والثاني يشتركان يف وحدة العمل ويفترق
األول بالتركيز على القائد بينما يفترق الثاني عن األول بالتركيز على الهدف.
وما يهمنا يف هذا املقام هو العمل املشترك الذي يكون موجو ًدا يف الفريق
الوظائفي وفريق األداء العالي ،وهذان النوعان من فرق العمل يوجد بينها فرق هو
التفاعل بني أفراد هذا الفريق.
حيث عرف آن دونيللون الفريق الوظائفي بأنه " :جماعة أفراد من املؤسسة يتبعون رئيساً
()٣
مباشراً واحد وقد يعملون أو ال يعملون لتحقيق أهداف اجلماعة".
بينما فريق األداء العالي كما يراه آن دونيللون" :جماعة من األفراد لديهم التزام نحو
غاية وأهداف مشتركة يف األداء ،ولديهم منهجية يرون أنفسهم مسؤولون بشكل جماعي
()٤
عنها".
إذن وكما الحظت أن اإلحساس باملسؤولية أهم ما مييز فريق األداء العالي.
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ثانيا :ماهي ثمرات وجود فريق العمل؟
ً
"يقول روزفلت  :إن الفريق يتفوق يف أدائه على أداء الفرد الواحد ،وعندما يعمل الفريق
جيداً تكون النتائج عظيمة  ،فالتداؤب الذي تخلقه املهارات املتنوعة ألفراد الفريق وما
لدى كل واحد منهم من خبرات ودوافع هو الذي ميكن الفريق من سرعة االستجابة
للتغيرات التكنلوجية واإلقتصادية والسوقية يف عاملنا املعاصر الذي ال تفتأ تعقيداته
تتزايد  ،والفريق ذو الفاعلية واالقتدار يستطيع أن يتخذ قرارات وبتحرك سريعاً ويحل
املشكالت على نحو أفضل كثيراً من جماعة مؤلفة من أفراد مبدعني ولكن كل واحد
منهم مبعزل عن اآلخر  ،وبالطبع يجد الكثير من الناس متعة وحافزاً للعمل ضمن فريق
وبالتالي يقدمون األداء األفضل  .ومن هذا املنطلق ثمة منافع عديدة لتشكيل فرق العمل
منه ما يأتي :
 .1حتسن يف األداء ناجم عن وجود قاعدة عريضة من املعرفة واخلبرات.
 .2إبداع أفضل ونظرة أكثر شمولية وازدياد يف الفاعلية عند التصدي للمشكالت.
 .3استعداد ورغبة يف االستجابة للتغيرات واملجازفة.
 .4مسئولية مشتركة يف إجناز املهام والتزام مشترك باألهداف.
 .5تفويض باملهام أكثر فاعلية وأثراً.
()٥
 .6بيئة عمل ألعضاء الفريق تتسم مبزبد من التحفيز وخلق الدوافع".

مقالة
كما ينقل أعضاءالفريق – الذين تعلموا تقدمي الدعم
لبعضهم البعض – املعلومات بحربة ،ویدركون مدى أهمية
تبادل املعلومات املطلوبة بينهم للعمل بطريقة أكثر فاعلية.
ويحققوا االستخدام األكثر فاعلية للموارد واملواهب
والقوى ،والذي یقوم به األعضاء بحربة تامة مبشاركة
أعضاء آخرين بالفريق.
إن من ميلكون املسؤولية عن القرارات واحللول يشعرون
بالتبعية بالتزامهم بتنفيذ تلك القرارات واحللول بنجاح.
كذلك فإن أعضاءالفريق الواحد يشعرون بالتزام قوي
نحو الفريق وبالرغبة يف عدم خذالنه.
بهذا تتم اجلودة ،حيث يوجد اهتمام بتحقيق اجلودة
والدقة ألن العاملني يشعرون أنهم جزء من نشاط نشاط
الفريق
وال بد من اإلشارة إلى وجود روح الفريق التي هي العنصر
الثالث من بحثنا.
ً
ثالثا :روح الفريق واحلديث عنها يف نقطتني:
 .1ما املقصود روح الفريق العمل؟
هي تلك الطاقة الهائلة العظيمة التي تربط بني أفراد
الفريق فتجعلهم يف التحامهم كاألعضاء بالنسبة للجسد
الواحد ،وتبعث فيهم قوة تصنع من أيدي أفراد الفريق
الصغيرة یداً واحدة عمالقة حتطم جبال العقبات وحتولها
إلى رمال يستفاد منها  ،وتبث الثقة بین أفراد الفريق
الواحد حتى يحققو األهداف على أكمل وجه ويجنوا من
()٦
ورائها ثمرات النجاح.
 .2أهمية روح الفريق
لو تفحصنا الساحة العاملية لوجدنا أن أوروبا بالروح
اجلدية يف العمل الدؤوب واملثابرة املستمرة كانت أول
من رفع شعار احلربة مبفهومها احلديث وأسست الدول
القومية ،لكن أمريكا تفوقت على أوروبا من خالل
ممارستها لنظام (بوتقة االنصهار) التي تصهر فيها
مختلف القوميات وتؤلف بينها يف إطار الروح اجلدية
للعمل واملثابرة .أما اليابان ،فقد سبقت أوروبا وأمريكا
بإضافة روح الفريق اجلماعية ولوالء للتقاليد واملعتقدات
(. )٧
الدينية "
ونستطيع أن نلخص أهمية روح فريق العمل يف النقاط
التالية:
أوالً :روح كل شيء دليل حياته وروح الفريق هي دليل
وجوده وبقائه ،وقوته دليل فاعليته وتأثيره.
ثانيا :روح الفريق تؤلف بني أفراده ،وتذيب اخلالفات،
وتنبذ الصراعات ،وحتمل كل فرد على التنازل عن رأبه
الشخصي مقابل ما تراه اجلماعة ،وأن يقدم أهداف
الفريق العامة على أهدافه اخلاصة.
ثالثاً :روح الفريق تفجر الطاقات وجتعل أفراد الفريق
يبذلون أفضل ما عندهم ويبرزون أحسن ما لديهم

فتنجزون بذلك معا أضعاف ماميكن أن يبذله كل واحد
منهم مبفرده .
رابعا  :روح الفريق توحد طاقات األفراد وتساعدهم
على أجتياز العقبات  ،والتغلب على نقاط
الضعف  ،بل وحتويلها إلى نقاط قوة ،
وحتويل التهديدات إلى فرص مستغله
هذا هو الفارق األساسي بني
حزمة الضوء املبعثرة أشعتها
يف كل إجتاه وبني شعاع الليزر
املتناسق  ،فأشعة الليزر ليست
إال عبارة عن أشعة
متناسقة
ضوئية
بترددات
تتحرك
متماثلة
وأطوار
لتكوين كمية هائلة
ومذهلة من الطاقة
متكن تلك األشعة
من أختراق جدران
األسمنت واحلديد ".
واآلن عزيزي القارئ لك
منوذجا من التاريخ اإلسالمي فيه عناصر فريق العمل
ً
ومتتعه بالروح املطلوبة لنجاح مهامه:
تطالعنا سيرة أمير املؤمنني علي عليه السالم بخبر
تشكيله قوة عسكرية من ستة آالف عنصر باسم (شرطة
اخلميس) .وإذا عرفنا أن كلمة اخلميس تعني اجليش ،إذ
يقسم إلى خمسة أقسام ،نعرف ملاذا سموا شرطة
كان َّ
اخلميس من خالل اخلبر التالي إذ روي أن األصبغ بن
نباتة (وكان على رأس هذه القوة يف معركة صفني) سئل:
(كيف ُسميتم شرطة اخلميس يا أصبغ؟ فقال :إنا ضمنَّا
له الذبح ،وضمن لنا الفتح) ( . )٨أي أنهم بايعوه على املوت
واالستبسال يف طريق حتقيق مهامهم احملددة.
مميزات شرطة اخلميس:
وكانت لهذه القوة العسك مميزات:
(الش ْرط ُة أو ّ ُ
ُّ
الش َرطة :أ ّو ُل كتيبة
 .1يف املعاجم اللغوية:
حتضر احلرب وخيار جند السلطان ونخبة أصحابه الذين
يقدمهم على غيرهم من جنده) فهي القوة الفدائية التي
تستبسل من أجل حتقيق النصر ضد العدو.
 .2كانت تضم خيرة وصفوة الناس يف زمانه إمياناً وتقوى
ال .فمن الصحابة ض ّمت مث ً
وعم ً
ال( :املقداد وعمار وقيس
بن سعد بن عبادة ،وسهل وعثمان ابني حنيف األنصاريني).
ومن غيرهم ض ّمت مث ً
ال( :األصبغ بن نباتة ،وعمرو بن
احلمق اخلزاعي ،وميثم التمار ،ورشيد الهجري ،وحبيب بن
مظاهر األسدي ،ومحمد بن أبي بكر ،واحلارث الهمداني).
حتى أنه إذا ُذكر أن فالناً كان من شرطة اخلميس كفاه ذلك
مدحاً ،فتقرأ مث ً
ال قولهم يف سليم بن قيس( :كان من شرطة

املراجع
( )١مــن كتــاب (القيــادة اإلداريــة) صفحــة ( )21ملؤلفتــه  :آن دونيللــون ،ترجمــة :وليــد شــحادة ،مكتبــة
العبيــكان
(  )٢مــن كتــاب (ماجســتير إدارة األعمــال يف يــوم واحــد) صفحــة ( )52ملؤلفــه :د .ســتيفن ســتر الســر،
مكتبــة جريــر.
( )٣عــاج مشــكلة غيــاب روح الفريــق ،محمــد حســن عبــد الشــايف ،بحــث مقــدم ل Arab British
Academy for Higher Education
( )٤املصدر السابق
( )٥من كتاب (القيادة اإلدارية) صفحة ()23 ،24

اخلميس،
وبذلك يُعلم جاللة سليم).
 .3يف ذات الوقت الذي كانت تؤدي فيه مهامها العسكرية
على جبهات القتال ،أدت مهاماً داخلية ضمن
املجتمع الذي كان يدير اإلمام شؤونه ،بصورة تقرب من
دور الشرطة يف هذا الزمان.
ومنوذج آخر من التاريخ اإلسالمي الذي ميثل هذه الروح
للفريق يف أحلك الظروف عند تأسيس الدولة اإلسالمية
ووقت احلرب حيث كانت األحزاب تتأهب للوثوب على
الثلة املؤمنة يف املدينة املنورة ،جاءت فكرة حفر اخلندق
وهي استراتيجية دفاعية يف احلرب.
«جعِ َل على كل عشرين خطوة ،وثالثني
قال القميُ :
()٩
خطوة قوم من املهاجرين واألنصار يحفرونه»
أال ترى أن يف ذلك توزيع للمهام وحتديدا للمسؤوليات
وقد شارك النبي «صلى اهلل عليه وآله» املسلمني يف حفر
اخلندق كما صرحت به النصوص التاريخية ،وذلك رغبة
()١٠
يف األجر ولينشط املسلمني.
ويف ذلك يقدم النبي «صلى اهلل عليه وآله» منوذجا للقائد
الذي يشارك الفريق ويدفعهم لبذل اجلهد يف إجناز املهمة
وقد أجهد املسلمون أنفسهم ،والنبي «صلى اهلل عليه وآله»
يكابد معهم النصب واجلوع وقد استمرت هذه املشاركة
()١١
حتى فرغ من حفر اخلندق.
وكان «صلى اهلل عليه وآله» يضرب مرة باملعول ،ومرة
يغرف باملسحاة التراب ،ومرة يحمل التراب باملكتل
هذا ما يتسع له املقام لعرض هذه العناصر ولعلنا نوفق يف
صفحات قادمة لتقدمي املزيد عن هذا البحث .

( )٦عالج مشكلة غياب روح الفريق ،محمد حسني عبد الشايف ،بحث مقدم ل Arab British Acad
emy for Higher Education
( )٧مــن كتــاب (دلیــل التدريــب القيــادي) صفحــة ( )28للدكتــور /هشــام الطالــب ،الطبعــة الثانيــة ،1995
املعيــد العاملــي للفكــر اإلســامي بأمريــكا
()٨بحار االنوار  ،180 :42رواية 37
( )٩تفسير القمي ج 2ص177
( )١٠ملغازي للواقدي ج 2ص445
( )١١تاريخ اليعقوبي ج 2ص50
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حوار

حسين العوامي صاحب متحف القطيف الحضاري

أسعى إلنشاء متحف دائم يلم شتــــــــــــــــــ
حوار /فؤاد نصر اهلل -سلمان العييد
ليــس لــي هــدف مــادي ،ال هــدف معنــوي شــخصي ،وإنمــا
أتطلــع وآمــل أن يتحقــق الحلــم الــذي ال زال يرادونــي منــذ
ســنوات ليســت قليلــة وهــي إيجــاد متحــف للقطيــف ،يضــم
شــتات تاريخهــا وآثارهــا ،ويرصــد بعــض معالــم الحســن فــي
هــذه البقعــة الغاليــة مــن بالدنــا الكريمــة ،تضــاف إلــى المعالــم
الفنيــة والطبيعيــة واألجتماعيــة األخــرى.
بهــذه الكلمــات قــال الســيد حســين بــن الســيد علــي العوامــي
حينمــا قمنــا بزيــارة متحفــه المنزلــي ،بعــد أن إنهــار متحفــه
الســابق ،وبقيــت مجموعــة كبيــرة مــن التحــف واآلثــار والصــور
والكتــب وغيــر ذلــك أســيرة الصناديــق الورقيــة ،التــي يعمــل
علــى فرزهــا وإعــادة إخراجهــا حفاظــا عليهــا ،ووضعهــا
فــي المتنــاول ،لمــن يرغــب اإلســتفادة منهــا ،كونهــا كنــزا
معرفيــا ال يعوّض..وفيمــا نــص الحــوار:

ـ متــى بــدأت معــك هوايــة حــب اآلثــار وحــب جمــع
ا ملقتنيــا ت ؟
ــــ قــد تســتغربان إذا قلــت لكمــا بــأن هــذه الهوايــة بــدأت
معــي منــذ أن كنــت يف الســن العاشــرة ،إن لــم يكــن أقــل،
إذ كنــت برفقــة والدتــي الكبيــرة (جدتــي أم الوالــد) التــي
لــم تشــأ اخلــروج مــن منطقــة القلعــة برفقــة والــدي
الــذي كان مــن أوائــل النــاس الذيــن غــادروا القلعــة إلــى
فضلــت البقــاء يف املنــزل القدمي،
منــزل جديــد ،فالوالــدة ّ
فضلــت البقــاء مــع جدتــي ،ال لشــيء ّال
وأنــا بــدوري ّ
حلبــي للقــدمي واألشــياء القدميــة مــن حتــف ومبانــي
وأدوات منزليــة ومــا إلــى ذلــك ،ومــا كنــت أحــب املجــيء
إلــى املناطــق اجلديــدة ،وأميــل إلــى البقــاء يف القلعــة،
وأجمــع كل شــيء قــدمي ،وال أخفيكمــا بــأن كافــة أدواتــي
الدراســية وكتبــي املدرســية والدراجــات والســاعات
وكافــة الهدايــا التــي حصلــت عليهــا مــن الوالــد ومــن
اجلــدة يرحمهمــا اهلل ال تــزال موجــودة لــدي.
ـ ـ وهــل كنــت وحــدك أم تخضــع لتوجيهــات معينــة
ونصائــح مــن هنــا وهنــاك؟
ــــ منــذ صغــري كنــت احظــى بالتشــجيع ممارســة جمــع
واقتنــاء األشــياء القدميــة ،حتــى إننــي كنــت أجمــع
مصــرويف اليومــي وأشــتري بعــض القطــع كالطوابــع
والعمــات القدميــة وغيرهــا ،وقــد كنــت معروفــا لــدى
زمالئــي يف املدرســة بأننــي محــب لآلثــار واألشــياء
القدميــة فصــاروا يز ّودونــي ببعــض مــا تصــل إليــه
أيديهــم..
ـ ـ كل هــذا وأنــت يف مرحلــة الطفولــة واملدرســة ،وكيــف
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صــار الوضــع فيمــا بعــد؟
ــــ نعــم كل ذلــك يف املراحــل
العمريــة األولــى ،إذ كان
بعــض زمــاء املدرســة يولــون
أهميــة باألشــياء األثريــة،
لكنّهــم يف فتــرات الحقــة كل
مــا يحصلــون عليــه يتبرعــون
بــه لــي ،لعــدم وجــود أماكــن لديهــم ،أو النعــدام الرغبــة
يف االقتنــاء ..وعندمــا كبــرت كنــت أواظــب علــى زيــارة
العــم الشــيخ محمــد بــن صالــح الفــارس وكنــت أعــرض
عليــه بعــض القطــع األثريــة ،وآخــذ رأيــه فيهــا أو تعريفــه
ببعضهــا ،لكنــي صــرت ـ فيمــا بعــد ـ أبحــث وأجمــع كل
شــيء يختــص بتاريــخ وتــراث القطيــف ،وبتوفيــق اهلل،
ك ّونــت لــي متحفــا متواضعــا امتنــى أن يكــون يف خدمــة
الصالــح العــام.
ـ ـ بعــد ســنوات الدراســة ،كيــف كانــت احليــاة العمليــة،
مبعنــى أيــن التحقــت يف الدراســة والعمــل ،كيــف
اســتطعت التوفيــق بــن احليــاة العمليــة واالهتمــام
بالتــراث؟
ــــ عملــت لــدى شــركة أرامكــو ،ثــم يف شــركة دبكــو ،التــي
حت ّولــت إلــى شــركة كهربــاء الشــرقية (ســكيكو) ،والتــي
صــارت اآلن فرعــا مــن الشــركة الســعودية للكهربــاء.
ـ ماذا يضم املتحف لديكم؟
ــــ إن هوايــة احلفــاظ علــى املــوروث ،تنامــت معــي
وتوســعت ،وصــارت العمليــة مكلفــة ،ولكــن كل شــيء
يهــون يف احلفــاظ علــى القيمــة الثراثيــة ،فنحــن
نتحــدث عــن جمــع ملــدة أكثــر مــن  40عامــا ،فلــدي
الكثيــر مــن املقتنيــات ،فمثــا لــدي مــن الســاعات عــدد
ليــس قليــا ،منهــا الســاعة التــي اشــتراها لــي والــدي
وانــا يف الرابــع االبتدائــي مــن ماركــة جوفيــال ،ال زلــت
محتفظــا بهــا ،فيوجــد لــدي ســاعات جداريــة ،وســاعات

يدويــة ،وســاعات اجليــب ،وســاعات الطاولــة ،وكذلــك
عينــات مــن الســاعات امللكيــة التــي كانــت تهــدى مــن
قبــل ملــوك اململكــة املغفــور لهــم بــإذن اهلل (عبدالعزيــز،
ســعود ،فيصــل) ..اخلالصــة أن جميــع الســاعات
وأشــكالها وأنواعهــا موجــودة لــدي منهــا عينــات ،منهــا
ســاعة ارامكــو لضبــط الوقــت وتنظيــم دخــول وخــروج
املوظفــن ،وهــي ســاعة تعمــل بالضبــط اليــدوي.
ـ ماذا عن األقالم؟
ــــ الــكالم هــو الــكالم ،كمــا إننــي أملــك منــاذج وعينــات
مــن الســاعات القدميــة واحلديثــة ،كذلــك أملــك عينــات
مــن األقــام ،وبعضهــا ارتبطــت بذكريــات معينــة يف
تاريــخ بلدنــا الكــرمي ،مثــل القلــم الــذي أهــداه امللــك
ســعود (يرحمــه اهلل) إلــى الوالــد الســيد علــي العوامــي
الــذي كان موظفــا يف شــركة أرامكــو ،فضــا عــن جميــع
أنــواع األقــام األخــرى مثــل الباركــر  61والباركــر 51
 ،واقــام الشــيفر ،وباقــي األقــام العاديــة الصغيــرة
والكبيــرة باأللــوان املختلفــة ،ومنهــا بعــض أقــام القصــب
املخصصــة للخــط العربــي ،والــذي يكتــب بــه اخلطاطــون
كتــاب اهلل الكــرمي.
ـ على ذكر القرآن الكرمي ،هل لديك نسخ منه؟
ــــ كان كتــاب اهلل جــل شــأنه ـ وال يــزال ـ مــن أول
اهتماماتــي ،فلــدي اصغــر مصحــف يف العالــم ( 3ســم
× 2ســم) ،ولــدي أطــول مصحــف ( 8.5متــر) وهــو مميــز
بالنســبة للطــول واخلــط والزخرفــة ،فضــا عــن نســخ
مخطوطــة ومطبوعــة ،مت إصدارهــا كمخطوطــات مــن
القطيــف ،وكافــة النســخ املوجــودة لــدي تعكــس مــدى
االهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه األهالــي ،والنــاس علــى
مــر التاريــخ بكتــاب اهلل العزيــز ،فلــدي نســخة تعــود الــى
القــرن الســابع.
ـ ـ لــو ســألنا الســيد حســن ،عــن أقــدم قطعــة أثريــة متلكهــا
ماهــي وكيــف حصلــت عليها؟

حوار

ــــــــــــــــــــــــــــــــات التراث القطيفي الثري

ــــ أقــدم قطعــة أثريــة أملكهــا هــي متثــال عــش تــاروت ،قمت
بشــرائه مــن احلــاج علــي بــن ابراهيــم التاروتــي (يرحمــه
اهلل) ..ولــدي ميداليــة التحــاق اململكــة بــاألمم املتحــدة..
وكتــاب أطلــس العالــم الصــادر عــن بريطانيــا العظمــى،
ولهــذا األطلــس قصــة ،حيــث مت اصــداره قبــل نشــوء دولــة
اســرائيل ،حيــث أن اخلارطــة ســ ّمت األرض احملتلــة بــــ
"فلســطني" ،وليــس "اســرائيل" حتــى أن أورشــليم كانــت
ـ يف هــذا األطلــس ـ حيــا مــن أحيــاء القــدس ،وقامــت
القنصليــة األمريكيــة بزيارتنــا وعــرض علــي أحــد أعضــاء
الوفــد الزائــر مبلغــا كبيــرا وتريــد شــراءه ،لكنــي رفضــت،
ـ ـ لعلــك يف عملــك هــذا تع ّرضــت ملواقــف مشــابهة كثيــرا،
فهــا حدثتنــا عــن بعــض تلــك املواقــف؟
ـ يضــم متحفــي عــددا مــن النياشــن العثمانيــة والهاشــمية
منهــا نيشــان الشــريف حســن بــن علــي ،فضــا عــن
النياشــن الســعودية ،ومنهــا نيشــان احلــرس الوطنــي،
وكنــت ناويــا أقدمــه هديــة خلــادم احلرمــن الشــريفني
امللــك عبــد اهلل بــن
عبدالعزيــز (يرحمــه
اهلل) يف زيارتــه إلــى
املنطقــة الشــرقية يف
حفــل املبايعــة حيــت
تشــرفت بعــرض
حينهــا.
متحفــي

ذلــك مــن آثــار؟
ــــ مــا يحتويــه املتحــف مــن مقتنيــات تعكــس التاريــخ،
وتؤكــد جملــة مــن التحــ ّوالت االجتماعيــة والثقافيــة،
فلــدي جميــع أنــواع األثــاث املنزلــي ،مــن قبيــل األســ ّرة
والدواليــب ،بعضهــا صنــع مــن اخلشــب وبعضهــا مــن
النحــاس وبعضهــا مــن احلديــد ،فلــدي دوالب مــن اخلشــب
مت طــاؤه باالنحــاس ..واحلــال نفســه بالنســبة لألوانــي
فلــدي مجموعــة مــن األوانــي الزجاجيــة والنحاســية
والبرونزيــة وتلــك املصنوعــة مــن احلجــر ،وبعــض الكــؤوس
كانــت متداولــة يف بعــض القصــور امللكيــة ،وبعضهــا يف
مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ،فضــا عــن الكريســتاالت
الكثيــرة ..وأمــا املالبــس فحــ ّدث وال حــرج ،فلــدي رصــد
بشــتى أنــواع املالبــس القدميــة واجلديــدة ،مــن قبيــل
الشــطفة والعقــال والشــماغ والثيــاب ،إضافــة الــى املالبــس
النســائية املختلفــة ،وكافــة أدوات الزينــة للرجــال والنســاء..
وكذلــك لــدي عينــات مــن األدوات املوســيقية ،واألجهــزة
ماقبــل الكهربــاء مثــل مروحــة وثالجــة ومذيــاع يعمــل كل

واحــد منهــا بالــكاز ،كمــا لــدي تلفــاز يعمــل بالديــزل ،كذلك
وســائل اإلضــاءة اليدويــة التــي تعمــل علــى الــكاز أو التــي
تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة ،وهــي مــن أوائــل الصناعــات،
كمــا يوجــد لــدي أقــدم مســجلة اســطوانات (بشــتختة)،
ـجالت املختلفــة ..وأمــا بالنســبة للمعــدات
فضــا عــن املسـ ّ
اخلاصــة باملهــن املختلفــة ســواء يف الزراعــة او يف الصيــد
او يف الصناعــات اليدويــة ،فلــدي عــدد مــن أدوات
الغــوص ،وأدوات الصيــد ،واملطــارق واملعــاول ،كمــا أملــك
أكبــر بشــتختة يحتفــظ بهــا بعــض كبــار جتــار اللؤلــؤ ويطلــق
عليــه صنــدوق الطــواش ،وهــو ضمــن جملــة مــن الصناديــق
الصغيــرة والكبيــرة التــي كانــت ضمــن البيــت القطيفــي يف

ـ ـ مــن املعــروف أن
محافظــة القطيــف
كانــت تزخــر باملهــن،
والفنــون ،فضــا عــن
التنــوع يف احليــاة
فهــل
االجتماعيــة،
لديــك مــا يــدل علــى
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القــدمي واحلديــث. .
ـ ـ لعــل مــن املهــم يف هــذا الشــأن ،وكمــا هــو معــروف أن أبــرز
الشــواهد علــى التطــورات السياســية هــي العمــات ،فهــل
لديــك اهتمــام بالعمــات؟
ــــ كمــا هــو التوجــه صــوب باقــي املأثــورات ،لــدي اهتمــام
بالعمــات ،رمبــا كانــت أولــى اهتماماتــي يف احلفــاظ علــى
القــدمي ،فلــدي كل العمــات التــي مت تداولهــا يف القطيــف،
منهــا كافــة عمــات الدولــة الســعودية يف كافــة عصورهــا،
يف فتــرات مــا قبــل التوحيــد ومــا بعــد التوحيــد ،باإلضافــة
الــى العمــات الساســانية والســومرية واألمويــة والعباســية
والعثمانيــة والهاشــمية (الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة).
ـ حتدثــت عــن مقتنيــات املتحــف ،وقيــل أنــه تعــرض إلــى
حــادث حريــق ،كيــف كان ذلــك ومــا قصــة هــذا احلــادث؟
ـ حــادث حريــق جــرى يف منزلــي قبــل أعــوام ،أتلــف لــي
بعــض احلاجيــات ،بعدهــا قــررت اســتأجر مكانــا لعــرض
املقتنيــات ،هــذا املــكان تعــرض إلــى ســقوط جــزء مــن
ســقف املنــزل .وقــد ادى انهيــار أجــزاء مــن الســقف
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إلــى إتــاف مجموعــة كبيــرة مــن املقتنيــات والتحــف
والتجهيــزات ،التــي ال ميكــن تعويضهــا وال تقــدر بثمــن،
فــا ميكــن مثــ ً
ا إيجــاد مثيــل لبيضــة النعــام الزجاجيــة
الرقيقــة التــي أصبحــت أشــاء ،أو اجلــرة األثريــة ،أو

فقــط ،وكانــت مغامــرة خفــت أن أخســر بعــض مقتنياتــي،
لكــن حصــل خيــر ،وبالنســبة للداخــل فلــدي مشــاركات
عــدة ،منهــا يف افتتــاح مركــز اخلدمــة االجتماعيــة وقــد
افتتحــه صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف
بــن عبدالعزيــز (يــوم كان نائبــا ألميــر املنطقــة الشــرقية)،
وكانــت لــي مــع ســموه وقفــة جميلــة ،كمــا شــاركت يف عــدد
مــن املعــارض التــي اقيمــت يف املنطقــة الشــرقية (او يف
محافظــة القطيــف) منهــا مــا متــت إقامتــه بذكــرى مبايعــة
خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز،
وذلــك يف الصالــة اخلضــراء بالدمــام ،واســبوع املــرور
اخلليجــي ،واليــوم الوطنــي ،والذكــرى املئويــة وغيرهــا مــن
املناســبات .

مروحــة تعمــل علــى الكيروســن كالتــي حتطمــت ،إضافــة
الــى مجموعــة أخــرى مــن املقتنيــات القدميــة التــي تســبب
االنهيــار بتكســرها وتلــف بعضهــا.
ـ علــى هــذا هــل لديــك مشــاركة يف املعــارض الداخليــة
واخلارجيــة؟
ــــ علــى الصعيــد اخلارجــي كانــت لــي مشــاركة يف البحريــن

ـ ـ هــل لديكــم مقتنيــات أخــرى كالصــور والكتــب واملجــات
ومــا شــابه ذلــك؟
ــــ نعــم لــدي اهتمــام كبيــر بهــذا الشــأن ،وأفيدكــم بوجــود
صــورة نــادرة للمغفــور امللــك عبدالعزيــز ،و صــور أخــرى
نــادرة لعــدد مــن ملــوك وأمــراء األســرة املالكــة ،فضــا عــن
الطوابــع والكتــب املدرســية والدفاتــر ،والصــور األثريــة ملكــة

لدى كتاب أطلس بريطاني يؤكد
اسم فلسطني على االرض احملتلة
نشأ حبي للتراث واحلفاظ على املوروث
منذ سن العاشرة
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يرحمــه اهلل ،وبعــض لوحــات
ســيارات أرامكــو.

ونشــعر بأنهــم يريــدون حتقيــق
املزيــد مــن اإلجنــازات

املكرمــة واملدينــة املنــورة ،وبعــض
مــدن املنطقــة الشــرقية القدميــة،
وغيــر ذلــك ممــا يطــول احلديــث
ـ ختاما ماذا تقول؟
حولــه ..كمــا لــدي األعــداد
ــــ آمــل أن يكــون متحــف
ِالولــى مــن كافــة اجلرائــد
إصرار جدتي أن أبقى معها يف القلعة
يجمــع
القطيــف
الســعودية،
واملجــات
رسخ يف قلبي حب القدمي
كل هــذا الشــتات،
وبعــض املجــات األجنبيــة
فاملتحــف يحــوي مــن
يضــاف إلــى ذك جمــع أنــواع
الكتــب واملخطوطــات
بطاقــات الدخــول للطائــرات
والتحــف
(التذاكــر) الصــادرة مــن أطول وأصغر مصحف بخط يدوي قطيفي  ..والوثائــق
الشــيء الكثيــر ،خاصــة
اخلطــوط اجلويــة الســعودية
وعمالت عدة ساسانية وسومرية
وأنــا اعتمــدت مبــدأ
منــذ تأسيســها إلــى اآلن..
الشــراء ال البيــع ،وأنــا
كمــا أن لــدي مقتنيــات
تعــرض تاريــخ املشــروبات الغازيــة ،ـ ـ هــل لديــك تعــاون مــع اجلهــات ال أبحــث عــن ربــح مــادي ،ولــو شــئت
حلققــت ثــروة طائلــة ،فالكثيــر مــن
مــن صناعــة النامليــت وجهــاز املعنيــة بالتــراث؟
كبــس هــذا املشــروب ،وحتــى علــب ــــ لــدي تواصــل وتعــاون مــع املتحــف املقتنيــات دفــع لــي مقابلهــا مبالــغ
البيبســي والكــوكا كــوال الزجاجيــة اإلقليمــي بالدمــام ،وكذلــك الهيئــة كبيــرة ،وأمتنــى مــن كافــة املهتمــن
واملعدنيــة ،كمــا يحتــوي املتحــف على العليــا للســياحة واآلثــار ،واجلهــود بهــذا الشــأن التعــاون والتكاتــف
لوحــات واســتمارات الســيارات ،التــي تبــذل يف هــذا الســبيل خلدمــة تــراث وتاريــخ املنطقــة ..
منهــا لوحــة ســيارة امللــك املؤســس مشــكورة ،وال زلنــا نحظــى بدعمهــم واشــكر لكــم كامــل جهودكــم ..
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مقالة

القطيف
ٍ
ماض باهر  . .وحاضر زاهر

بقلم /أحمد مكي الغريايف
(رحمة اهلل)
هــذه المدينــة الرابضــة علــى الســاحل الشــرقي للخليــج العربــي ،والمســتحمة بمياهــه الدافئــة ،مــاذا يحدثنــا التاريــخ عنهــا فــي
صفحاتــه المدونــة بمــدار الزمــن المديــد المتعاقــب؟
هــل لهــا تاريــخٌ غابــرٌ موغِـ ٌ
ـل فــي القــدم ،مثــل بقيــة المــدن العربيــة العريقــة ،أم انهــا مغمــورة مطمــورة فــي زوايــا التاريــخ
المهمــل المنســي؟
كال ..فالقطيــف مدينــة عريقــة فــي القــدم  ..لهــا تاريــخ حافــل يمتــد عبــر أحقــاب موغلــة فــي التاريــخ القديــم ،يشــهد علــى
ذلــك مــا عثــر فــي أرضهــا مــن اآلثــار والشــواهد التــي خلفتهــا األقــوام واألمــم والحضــارات التــي عاشــت فيهــا وترعرعــت فــي
أحضانهــا.
وقبــل الحديــث عــن تاريخــا البــد مــن إلمامــة موجــزة عــن موقعهــا وأســمائها المدونــة فــي ســجل التاريــخ ،وكذلــك طبيعــة
تكوينهــا ،وأســماء مدنهــا وقراهــا ومناخهــا.
26
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املوقع :
تقــع علــى خــط  50درجــة مــن خطــوط الطــول و 26درجــة
و 32دقيقــة مــن خطــوط العــرض ،ومتتــد واحتهــا علــى
الســاحل الغربــي مــن خليــج "كيبــوس" ،املســمى بخليــج
القطيــف ،واملتفــرع مــن اخلليــج العربــي ،وهــو خليــج صغيــر،
يبــدأ جنوبـاً مــن الدمــام ،وينحنــي غربـاً الــى الداخــل ،حيــث
تقــع واحــة القطيــف .ثــم يتوغــل الــى الشــمال ،وينعطــف الــى
الشــرق حتــى رأس تنــورة.
وتقــع جزيــرة تــاروت يف وســطه ،ويحدهــا مــن الغــرب صحـ ٍـار
رمليــة ،كانــت توجــد فيهــا فيمــا مضــى بعــض امليــاه وأشــجار
النخيــل ،وهــذه الصحــاري متتــد غرب ـاً مــن اجلــوف الواقــع
غربــي بقيــق ،وشــماالً أراضــي الكويــت ،وجنوب ـاً باإلحســاء
والعقيــر ،وهــذه املنطقــة الصحراويــة ،واحملاذيــة للواحــة،
متتــاز بطيــب التربــة الرتفاعهــا عــن مســتوى ســطح البحــر.
والقطيــف تقــع يف منتصــف الســاحل املمتــد مــن الكويــت
حتــى قطــر تقريبـاً ،وتبعــد عــن الكويــت بـــ  230ميـ ً
ا ،وعــن
ا ،وعــن جزيــرة البحريــن بـــ  36ميـ ً
قطــر بـــ 222ميـ ً
ا.
وقــد كانــت حتــى عهــد قريــب واحــة خضــراء ،وجنــة غنــاء،
حتــف بهــا غابــات كثيفــة مــن النخيــل الباســقة ،واألشــجار املتنوعــة ،وكانــت
ميــاه الينابيــع والعيــون املتدفقــة مــن باطــن األرض بغــزارة جتــري عبــر
ـراق صافيـ ٍـة ،لتغــذِ ي احلقــول والبســاتني باملــاء النّميــر الــذي
جــداول رقـ ٍ
مينحهــا احليــاة ..وكانــت االرض ســخ ّية باخليــر العميــم الــذي كانــت
تفيــض علــى ســاكنيها يف ذلــك الوقــت ،بالرغــم مــن َشـ َ
ـظف العيــش وقســوة
الظــروف
األسماء:
مــن أســمائها  :الق َِط ُ
يــف – بفتــح أولــه وكســر ثانيــه ،علــى وزن فعيــل –
مشــتق مــن القطــف ،وهــو القطــع مــن العنــب ونحــوه ،فهــي عربيــة املعنــى
واملبنــى ،ولعــل االغريــق ح ّرفــوا اســمها الــى (كيتــوس) حــن تع ّرفــوا علــى
هــذه املنطقــة ..كمــا كان يطلــق علــى املنطقــة املمتــدة مــن البصــرة الــى
عمــان – والتــي مــن ضمنهــا القطيــف – أســماء كثيــرة ،أشــهرها :اخلــط،
وه َجــر ،والبحريــن ،وتشــمل هــذه االســماء أيضــا مــن كال مــن شــقيقتيها
َ
االحســاء وجزيــرة أوال ،حيــث يشــتركان معـاً يف التاريــخ السياســي املوحــد
بينهمــا ..غيــر أن هــذه األســماء لهــا يف الوقــت احلاضــر مدلــوالت مختلفــة
"ه َجــر" والقطيــف
 :فالبحريــن اســم لــــ "جزيــرة أوال" ،واالحســاء اســم لـــ َ
خلـ ُّ
اســم لـ"ا ُ
ـط" .ويرجــع بعــض املؤرخــن لفظــة اخلــط الــى كلمــة " َكتَ ِنــي"،
وهــو اســم لقبيلــة كانــت تســكن هــذه املنطقــة يف قــدمي الزمــان ..كمــا إن
هنــاك مدينــة قدميــة عرفــت بهــذا االســم ،بناهــا يف هــذه املنطقــة "أردشــير
بــن بابــل" ( 226-241بعــد امليــاد)  ،وكانــت مشــهورة بــه حتــى بعــد ظهــور
االســام .علــى ان مــن املعــروف يف املاضــي أن كلمــة اخلــط كانــت تطلــق
علــى املنطقــة املمتــدة مــن الســاحل الشــرقي لشــبه اجلزيــرة العربيــة
(الــذي يبتــدئ مــن البصــرة وينتهــي إلــى عمــان) ،ويــرى بعــض املؤرخــن
أن هــذا الســاحل يسـ ّمى "القطيــف" قبــل أن يغلــب عليــه اســم اخلــط ،وأن

اخلليــج العربــي كان يســمى "بحــر القطيــف" او "خليــج القطيــف".
وبالرغــم مــن اختــاف املؤرخــن يف حتديــد االســم احلقيقــي لهــذه
املنطقــة علــى مــر العصــور ،إال أن املؤكــد أن كلهــا تعنــي البقــاع الواقعــة
علــى الضفــة الغربيــة مــن اخلليــج ،وأن هــذه البقــاع كانــت مــن مناطــق هــذه
املدينــة ،اي القطيــف ،وهــي تشــمل املــدن والقــرى املمتــدة مــن صفــوى وأم
الســاهك شــماالً ،وســيهات جنوبــا  ،واآلجــام غربـاً ،وجزيــرة تــاروت شــرقاً،
والواحــات الصغيــرة املتاخمــة لهــا.
طبيعة التكوين:
تتكــون تربتهــا مــن طبقــات رســوبية ،حت ّولــت بفعــل الضغــط واالنصهــار
الــى طبقــات صخريــة ،ويف باطنهــا يوجــد مخــزون ضخــم مــن البتــرول
وامليــاه ،وهــي ترتفــع عــن ســطح البحــر بضعــة اقــدام ،وانخفــاض اخلليــج
فيهــا ال يصلــح لرســو الســفن الكبيــرة التــي يزيــد غاطســتها علــى ســتة
اقــدام.
املناخ:
حار رطب صيفاً  ،بارد ممطر نسبياً شتا ًء.
املدن والقرى :
الق َِطيــف ،ســيهات ،عنــكّ ،
امللحــة ،اجلِ ــش ،أُم احلمــام ،حلّــة محيــش،
اجلاروديــة ،اخلويلديــة ،التُوبــي ،البحــارى  ،القديــح ،العواميــة ،صفــوى،
جزيــرة تــاروت ،اآلجــام ،ام الســاهك ،أبــو معــن ،الدريــري ،النابيــة (أو
القاســمة) ،شــعاب
أمــا الضواحــي القدميــة فكانــت كالتالــي :بــاب الشــمال ،اجلــراري،
املــدارس ،الشــريعة ،ميــاس ،الكويكــب ،الدبابيــة ،الشــويكة ..إضافــة
إلــى وجــود ضــواح قدميــة يف كل مدينــة مــن مــدن القطيــف ،ولهــا أســماء
خاصــة بهــا.
وكانــت اعمــال اهالــي هــذه املــدن والقــرى والضواحــي تنحصــر اساس ـاً
يف الزراعــة ثــم التجــارة وصيــد اللؤلــؤ ،عندمــا كانــت لــه
الســوق الرائجــة.
تاريخها /
مــن خــال اآلثــار التــي اكتشــفت فيهــا ،والتــي متثــل اقوام ـاً
وحضــارات مختلفــة تعاقبــت عليهــا ،علــى مــدى األزمــان
املاضيــة ،يتضــح أن تاريخهــا العريــق ميتــد إلــى مــا قبــل
الســيد املســيح (ع) بــآالف الســنني ،وكانــت موطن ـاً ألقــوام
قدميــة نزحــوا إليهــا مــن مواطــن اجلفــاف طلبـاً للمــاء الــذي
كان يتدفــق مــن عيونهــا وينابيعهــا ال َّثــ َّرة ..ويذهــب كثيــر
مــن علمــاء اآلثــار والتاريــخ إلــى أن الكنعانيــن هــم أول مــن
اســتوطن هــذه املنطقــة ،وقــد أقامــوا يف بــادئ االمــر يف
جزيرتــي (تيــروس) – التــي هــي جزيــرة تــاروت -و(آراد)
– وهــي التــي تســمى ع ـ ّراد ،إحــدى جــزر البحريــن – وقــد
تف ـ ّرع مــن الكنعانيــن فئتــان مــن األقــوام :
األولــى عرفــت بالعمالقــة ،وهــم ـ علــى مــا يبــدو ـ مــن أكملوا
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حفــر العيــون والينابيــع إلــى أعمــاق أكثــر يف باطــن االرض،
وكانــت هــذه العيــون موجــودة علــى عهــد الكنعانيني.
الثانيــة وهــم الفينيقيــون ،وهــم أهــل مالحــة وجتــارة ،وقــد
اســتوطنوا هــذه املنطقــة قبــل أن يســتوطنوا لبنــان ،ألن
القطيــف مــن عهدهــا القــدمي كانــت ذات نخــل وافــر،
وميــاه ينابيــع ،ممــا اســتهوى الفنيقيــن وغيرهــم مــن
األقــوام للنــزوح اليهــا كلمــا حــل بهــم اجلفــاف يف مواطنهــم
األصليــة.
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وممــا يؤيــد حقيقــة أن الفنيقيــن اســتوطنوا هنــا قبــل
لبنــان قــول املــؤرخ اليونانــي الشــهير "هيرورتــس" يف
تاريخــه ":أن الفنيقيــن كانــوا يســكنون يف بحــر أريثريــا
– ويقصــد بــه اخلليــج العربــي – وانتقلــوا مــن هنــاك
إلــى ســواحل ســوريا فقطنوهــا " ..واســتيطان الكنعانيــن
والفنيقيــن لهــذه املنطقــة يــدل عليــه مــا خلّفــوه مــن آثــار
تشــهد علــى وجودهمــا فيهــا يف تلــك العهــود القدميــة ..ثــم
توالــت ـ علــى مــر العصــور ـ هجــرات أقــوام أخــرى ،مثــل:
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اجلرهائيــن ،وهــم كلدانيــون ،مــن أهــل بابــل ،نزحــوا اليهــا
يف األلــف االول قبــل امليــاد ،فأسســوا مدينــة بالقــرب مــن
العقيــر"يف االحســاء  ،تســمى جــرا أو اجلرهــاء" نســبة
اليهــمَ .
وج َديْــس ،وهمــا مــن القبائــل العربيــة
وط ْســم ُ
البائــدة .و َق َ
اعــة ،وهــي مــن القبائــل العربيــة التــي نزحــت
ض َ
الــى هــذه املنطقــة يف أوائــل القــرن األول امليــادي ،وقــد
نزحــت يف هــذه القبيلــة مــن اليمــن بعــد ســيل ال َعــرِ م .وبنــي
عبدالقيــس التــي كانــت ســبباً يف ازدهــار احلركــة األدبيــة

مقالة
والفكريــة لهــذه املنطقــة يف عهدهــم ،حيــث كانــت تقــام
اســواق َه َجــر وامل َ ْشـقَر والـزّارة واجلرعــاء وداريــن مــن قبــل
الشــعراء واألدبــاء وأقطــاب الفكــر ..ثــم القرامطــة ،وقــد
أسســوا دولــة لهــم يف هــذه املنطقــة دامــت ثالث ـاً وثمانــن
ســنة ،وامتــد نفوذهــم حتــى شــمل نواحــي العــراق والشــام
ومصــر واحلجــاز .وكانــوا يتصفــون بالقســوة والشــدة يف
تعاملهــم مــع النــاس كمــا ان املؤرخــن مختلفــون فيمــا
نســب اليهــم مــن اجلرائــم وارتــكاب احملرمــات واملوبقــات ،
كالزنــا وشــرب اخلمــر ونــكاح االمهــات والبنــات واألخــوات،
وغيــر ذلــك فيمــا يتنافــى مــع الشــرع واألخــاق الفاضلــة،
فاملدافعــون عنهــم يقولــون ان كل مــا نســب اليهــم هــو مجــرد
تلفيقــات وأكاذيــب اختلقهــا لهــم خصومهــم ،مــن أجــل خلــق
صــورة مشــوهة عنهــم أمــام اتباعهــم وغيــر اتباعهــم،
للتنفيــر منهــم ،ومتهيــداً حلربهــم .أمــا غيــر املدافعــن عنهــم
فهــم ال ينكــرون أن بعــض مــا نســب اليهــم صحيــح ،ألنــه
مجمــع عليــه بــن معظــم املؤرخــن الــذي ا ّرخــوا احوالهــم،
وال ميكــن ابــداّ نكرانــه أو جتاهلــه ،ومهمــا يكــن مــن أمــر،
فقــد كان للقرامطــة دور علــى مســرح األحــداث يف هــذه
املنطقــة ،ســواء كان مرضي ـاّ أو غيــر ذلــك..
وعلــى ذكــر القرامطــة ملذهــب االســماعيلية  ،نســبة الــى
اســماعيل مــن االمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق (ع) ،ال
يعنــي انهــم شــيعة ،وان كل مــا نســب اليهــم مــن محرمــات،

يلصــق بالشــيعة وينســب
اليهــم ،بينمــا الشــيعة
منهــم بــراء .إن شــيعة
منطقــة القطيــف هــم
اثنــا عشــرية  ،أي انهــم
يعتقــدون بإمامــة اثنــي
عشــر امامــاً  ،اولهــم
االمــام علــي بــن ابــي
طالــب (ع) ،وآخرهــم
املهــدي النتظــر عجــل
اهلل تعالــى فرجــه ،وهــم
علــى عقيدتهــم هــذه منذ
ان كان التشــيع لعلــي
عليــه الســام وابنائــه
معروفــاَ لــدى الصحابــة
يف زمــن النبــي (ص)،
وكل مــا يقــال خــاف
ذلــك فهــو غيــر صحيــح
مطلقــاً .
أقوام أخرى:
وكان أن اســدل الســتار علــى القرامطــة ،بعــد أن دب
الضعــف واالنحــال فيهــم ،وتالشــوا مــن مســرح األحــداث
كمــا تالشــى غيرهــم مــن األقــوام التــي ســبقتهم ،وهــذه
ســنة اهلل يف خلقــه ،جتــري عليهــم بحكمتــه وتدبيــره..
فخلــف مــن بعــد القرامطــة خلْـ ٌ
ـف مــن األقــوام ال يحصــى
عددهــم ،وال يتســع املقــام لذكرهــم ،فعفــا الزمــن عليهــم
كأن لــم يكونــوا.
مطلع العصر احلديث /
ومــع مطلــع العصــر احلديــث ،واكبــت هــذه املنطقــة
حدثــن مهمــن كان لهــم أبعــد األثــر يف مســيرتها
التاريخيــة.
األول – انضواؤهــا حتــت حكــم امللــك الراحــل عبــد
العزيــز ،مؤســس الدولــة احلديثــة – الثانــي – ظهــور
البتــرول يف بعــض اجزائهــا –
فحكــم امللــك عبدالعزيــز بالنســبة لهــا بدايــة لعهــد
جديــد مــن االســتقرار واألمــن واألمــان ،ونهايــة لعهــود
كان يســودها اخلــوف وعــدم األمــن يف معظــم مظاهــر
احليــاة ،وكان النــاس فيهــا ال يســتطيعون التنقــل مــن
مــكان آلخــر ،إال بصعوبــة ومشــقة لكثــرة اللصــوص
وقطــاع الطــرق ،فــكان مــن عــزم وحــزم امللــك عبدالعزيــز
أن قضــى كل مظاهــر اخلــوف وعــدم االســتقرار ،ليــس
يف منطقــة القطيــف وحدهــا ،بــل يف جميــع مناطــق
اململكــة ..واألمــن يف أي بلــد هــو عامــل اســتقرار لهــا،
ال ميكــن ان تشــق طريقهــا يف احليــاة إال بــه ،وهــو
أســاس التقــدم والرقــي يف جميــع شــؤون احليــاة،
صغيرهــا وكبيرهــا .وظهــور البتــرول علــى أراضيهــا
أدى الــى مــا يشــبه الطفــرة يف حيــاة اهالــي املنطقــة،
يف جميــع النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة بــل
والفكريــة فيهــا .ذلــك ان هــذه الظهــور أخرجهــم مــن
حيــاة البســاطة والتخلــف إلــى حيــاة حافلــة بأنــواع
جديــدة مــن النشــاط ،لــم يألفوهــا مــن قبــل .وكان لهــا
التأثيــر الكبيــر حتــى علــى امنــاط ســلوكهم االجتماعــي.
فمــوارد البتــرول كانــت املصــدر الوحيــد تقريب ـاً للدخــل
يف عهــد امللــك عبدالعزيــز ،وحتــى عقــود ثالثــة اتــت مــن
بعــده ،وهــذا املصــدر كان لــه يف بدايــة العهــد الســعودي
اجلديــد األثــر احملمــود يف نواحــي احليــاة املختلفــة ،كمــا
يتجلــى ذلــك فيمــا يلــي :
• انشــاء املــدارس  ،بشــتى مراحلهــا الثــاث  ،والكليــات

واجلامعــات املختلفــة االجتاهــات يف جميــع املناطــق
باململكــة .ممــا مهــد الســبيل للقضــاء علــى األميــة ،التــي
كانــت متفشــية مــن قبــل
• ارســال البعثــات الدراســية للخــارج ،لالســتزادة مــن
العلــم واملعرفــة فيمــا ينفــع الوطــن ،ويســير بــه نحــو الرقــي
والتقــدم.
• انشــاء الطــرق التــي تربــط بــن معظــم املــدن الرئيســية
باململكــة وقراهــا ،ممــا يقــ ّرب املســافات ،ويســهل حركــة
النــاس والبضائــع فيمــا بينهــا.
•انشــاء املطــارات يف بعــض املــدن املهمــة ،لتنقل املســافرين
والبضائــع يف الداخــل ،وكذلــك ربطهــا باملطــارت العامليــة.
ممــا يفتــح البــاب علــى عالــم ،بــل عوالــم جديــدة مــن
االنفتــاح علــى الشــعوب األخــرى ،واالســتفادة ممــا عندهــم
مــن خبــرات وجتــارب ومنتجــات ،يكــون لنــا فيهــا الفائــدة
واملنفعــة وكذلــك لبلدنــا.
• ربــط مــدن اململكــة الرئيســية ،بــل وقراهــا ،بشــبكة
اتصــال ســلكية وال ســلكية مــع مختلــف دول العالــم ،بغــرض
اجنــاز املهمــات بــن النــاس يف أســرع وقــت ممكــن.
• انشــاء املصانــع والشــركات الكبــرى ،التــي تســاهم يف
تأمــن احتياجــات البلــد الضروريــة ،وســد النقــص فيهــا.
ان ظهــور البتــرول يف هــذه املنطقــة ،يعتبــر حدثــاً مهمــاً
أدى بهــا إلــى قفــزة تنمويــة شــاملة لــكل املرافــق احليويــة
للدولــة ،وقــد حــول امللــك عبدالعزيــز كل مــوارد هــذه
املصــادر املاليــة – وقــد كانــت قليلــة مقارنــة مــا كانــت
عليــه يف العهــود الالحقــة -إلــى شــريان يجــري بالنمــاء
واألعمــار ،ويصــب يف كيــان الدولــة ،ويجعلهــا فيمــا بعــد
يف مصــاف الــدول العامليــة البــارزة حضــارة ورقيـاً ومدنيــة،
وأن يكــون لهــا ذلــك الصيــت املســموع ،واملكانــة املرموقــة
بــن الــدول يف العالــم .والقطيــف كان لهــا االهتمــام
امللحــوظ مــن قبــل احلكومــة – بــدءاً مــن عهدهــا األول
وحتــى العهــد احلالــي – اســو ًة بغيرهــا مــن مــدن اململكــة
وقراهــا التــي نالــت االهتمــام املشــهود مــن قبــل احلكومــة.
ومــا هــذا الــذي نــراه هنــا وهنــاك ،يف منطقتنــا وغيرهــا
مــن مناطــق اململكــة ،مــن نهضــة شــاملة لكافــة املرافــق
احليويــة ،إال أثــرا ملموســا حلــرص املســؤولني والقائمــن
علــى تدبيــر شــؤون البــاد والرعيــة ،للقيــام مبــا ميليــه
عليهــم الواجــب والديــن احلنيــف خلمــة البــاد ،والســهر
علــى مصاحلهــا ،يف ظــال مــن األمــن واألمــان  .
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ثقافة
مقالة

العروض والقافية
ابن المقرب يختتم دورة علم َ
اختتــم ملتقــى ابــن املقــرب األدبــي مســاء يــوم األربعــاء ٢٥/٢/٢٠١٥م دورة علــم ( العــروض
والقافيــة ) التــي قدمهــا الشــاعر األســتاذ علــي طاهــر البحرانــي ،والتــي تنــدرج ضمــن
األنشــطة الثقافيــة التــي يقــوم بهــا امللتقــى لزيــادة الوعــي الشــعري واألدبــي لــدى الشــعراء
واملتلقــن.
حضــر الــدورة  ٢٥مشــاركا مــن اجلنســن ،مــن داخــل وخــارج امللتقــى ،والذيــن أبــدوا
ســعادتهم بحضــور هــذه الــدورة املهمــة ،فرحــن مبــا حصلــوا عليــه مــن معلومــات وفوائــد

مــن شــأنها صقــل جتاربهــم الشــعرية وتذوقهــم األدبــي ،مشــيدين بــأداء ومتكــن مقــدم
الــدورة األســتاذ البحرانــي ،وجــودة اختياراتــه الشــعرية ومتيزهــا  ،مطالبــن امللتقــى باملزيد
مــن الــدورات يف اللغــة واألدب والنقــد وكل مــا مــن شــأنه االرتقــاء بالــذوق األدبــي والفنــي
ويف ختــام الــدورة قــدم رئيــس امللتقــى الشــاعر زكــي الســالم والشــاعر علــي البحرانــي
شــهادات حضــور واجتيــاز الــدورة للمشــاركني.

الدكتور الدوغان في ضيافة ملتقى ابن المقرب
كتب /ابراهيم بو شفيع
استضاف ملتقى ابن املقرب األدبي يف الدمام األستاذ
املشارك يف جامعة امللك فيصل باألحساء األديب الدكتور
محمد الدوغان ،مساء يوم اجلمعة املاضي 6/3/2015م،
وذلك ضمن أنشطة امللتقى الربع سنوية والتي تتضمن
استضافات لشخصيات أدبية وثقافية .
بدأت األمسية باإلبحار يف السيرة الذاتية والعلمية للدكتور
الدوغان ،حيث أدارها نائب رئيس امللتقى الشاعر ناجي
حرابه.
ثم تالها كلمة ملتقى ابن املقرب األدبي التي قدمها
الشاعر علي طاهر البحراني ،حيث رحب بالضيف الكرمي
وقدم تعريفا مقتضبا عن امللتقى وأنشطته.
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بعدها شكر الضيف الكرمي امللتقى على هذه االستضافة،
ثم تناول يف احملور األول عن نشأته يف ظالل سيرة والده
سماحة الشيخ أحمد الدوغان (رحمه اهلل) الذي امتزجت
حياته بالعلم والعمل.
يف احملور الثاني كان احلديث مع الدكتور الدوغان عن
أهم مؤلفاته  -التي أهدى بعضها للملتقى ،-كتاب (اخليال
والتصوير يف شعر املكفوفني) ،و(ظاهرة التكسب يف الشعر
العربي)( ،كيف تتعلم فن العروض صوتيا؟) ،و(صورة الفلك
يف العصور العباسية) ،و(الفلك يف األدب).
تخلل هذا احملور احلديث عن التكسب واملسابقات
الشعرية ،وجتربته مع امللحن خليل املويل يف قصيدته "يا
دميتي" ،وأهمية اطالع األدباء والشعراء على علم الفلك.
املداخالت
يف
النهائية دار احلوار
مع الدكتور الدوغان
حول العالقة بني
املوسيقا والعروض،
وطقوس القصيدة
املبدعة ،وقصيدة
وعناصر
النثر،
األدبي،
التذوق
وحديث عن حضور
النقد يف املشهد
األدبي احلالي.
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تلت ذلك بعض املداخالت من األعضاء والعضوات ساهمت
يف إثراء املوضوع بعدها استمع احلضور لنصني شعريني
لشاعري امللتقى السيد إبراهيم احلاجي وعبداهلل األحمد.
ثم ختاما بنص للدكتور الدوغان.
يف ختام األمسية كانت للمتلقى كلمة ألقاها الشاعر السيد
هاشم الشخص أثنى فيها على الضيف الكرمي واللقاء
الثري به.
ثم قدم رئيس امللتقى الشاعر زكي السالم والسيد هاشم
الشخص وعضو امللتقى محمد الشقاق درعا وهدايا
تذكارية للضيف الكرمي.

مقالة

 

 







 PVC
 







31



م٢٠١٥  مارس/ هـ١٤٣٦  جمادى األولى- ٥٠  العدد- الخط

مقالة
حوار

حوار /سلمان العيد
أكد (رئيس شعبة االدارة املدرسية مبكتب التعليم بصفوى ).األستاذ ياقوت بن حسن الياقوت على أن ترسيخ القيم الدينية كاخلوف من اهلل
هي اآللية السليمة للحفاظ على أبنائنا الطالب من سلبيات االنفتاح على التقنيات احلديثة.
ورفض يف حوار له مع "اخلط" مقولة أن األجيال املاضية أفضل من األجيال احلالية ،فكل جيل فيه اخلير والشر ،ويف اجليل احلالي
اخلير الكثير فهم عماد املستقبل ،علينا أن نولي العناية بهم ،ولكن بلغتهم وطريقة حياتهم التي تعتمد التقنية
والوسائل احلديثة يف كل شيء.
وذكر بأن التعليم يف الوقت احلاضر بات يعتمد على أن يجعل الطالب هو مصدر املعرفة ،ملا يحمله من
تعامل يومي مستمر مع التقنيات احلديثة ،ودورنا كمعلمني وتربويني هو دفعه لكي يبحث ويحلل
ويعطي النتائج.
وحول هذه املوضوعات وغيرها اجرينا احلوار التالي:
ـ يف البداية كيف كانت بداياتكم مع
العمل التربوي والتعليمي؟
ــ أنا من مواليد اخلبر ،أنهيت
كافة املراحل الدراسية
فيها أيضا ،قبل أن
أنتقل الى جامعة
اإلمام محمد بن
سعود يف كلية
الشريعة
باألحساء،
بعدها
عملت معلما
للتربية
اإلسالمية
أربع
ملدة
سنوات ،بعدها
التحقت بسلك
اإلدارة املدرسية
كوكيل ثم مدير

ان العمل اجلماعي بروح الفريق الواحد تخفف العبء والبد من حتمل املسؤولية فهي جزء
من عملنا وإال كيف سننهض مبجتمعنا ووطنا
مقدمة على التعليم ،أم
ـ إن هذا األمر يقودنا إلى سؤال تقليدي بحت ،يقول :هل التربية ّ
التعليم على التربية؟
ــ بالنسبة لنا هي التربية قبل التعليم ،فإنا أحرص على أن تكون لي بصمة مع كل طالب،
لذلك أنا اتفاعل ـ يف كل املدارس التي عملت بها أو أشرفت عليها ـ على إقامة البرامج
التربوية التي تخدم هذه الفئة من املجتمع ،التي متثل جيل املستقبل ،فقد تعاملت مع شتى
املراحل (االبتدائية واملتوسطة والثانوية) ،واسعى إلى تأصيل التربية قبل التعليم ،من
خالل تفعيل البرامج التي تولي اهتماما بأخالقيات الطالب ،وتعديل سلوكياته ،فقد كنا يف
مدرسة قبل أسبوع ونفذنا برنامج (فينا خير) الوزاري الذي يسعى لغرس قيم املسئولية
االجتماعية واحملافظة على مكتسبات الوطن و النظافة لدى الطالب ،النظافة يف كل
شيء ..هذه البرامج هي محط إشادة من قبل املسؤولني ،ومن قبل أولياء األمور.
ـ على ضوء هذه التجربة الكبيرة يف مجال التعليم والتربية ،ما أبرز مالحظاتكم على
اجليل احلالي من الشباب؟
ــ هناك مقولة لدى بعض الزمالء يرون أن اجليل احلالي سيء ،وأن األجيال السابقة كانت
أفضل ،ويكررون عبارات التي تقدس املاضي ،وبالنسبة لي احتفظ كثيرا على مثل هذه
املقوالت ،وأرى أن لكل زمن نصيب من اخلير والشر ،وال أجد بالضرورة أن زمن األوائل
هو أفضل على االطالق من الزمن احلاضر ،واحمد اهلل أن اخلير كثير ،وأبناؤنا يبدعون

التربوي ياقوت الياقوت لــ الخط

التربية أوال  ..شعار يدعم العملية التعلمية
في الوقت الحاضر
مدرسة ،وذلك ملدة  16عاما ،إلى أن تش ّرفت مبوقع يف االشراف التربوي قبل ثالث
سنوات ،وتكون مدة خدمتي يف القطاع التربوي والتعليمي  23عاما ،وأنا اآلن مشرف على
مديري املدارس يف مكتب التعليم بصفوى ،حيث يشرف على أكثر من  80مدرسة حكومية
وأهلية ،مبختلف املراحل الدراسية.. ،
ـ خالل هذه املسيرة املباركة والطويلة بعض الشيء ،أين وجدت نفسك ،يف هذا املجال ،هل
يف املمارسة التعليمية مباشرة كونك معلّما ،أم يف اإلدارة واإلشراف؟
ــ إن من يدخل يف سلك التعليم ينتابه شعور دائم بأنه يقوم بدور هام ويؤدي رسالة وذلك
يتمثل يف أداء رسالة تخدم املصلحة العامة ،واملتمثلة يف خدمة أبناء الوطن بصورة
مباشرة ،فاملعلم هو خليفة رسول اهلل يف نشر القيم واألخالق واملناقب احلسنه ،وهذه هي
مهمتنا األولى ،سواء كنّا يف التعليم مباشرة أو يف اإلشراف على العاملني يف هذا القطاع،
ونرى هذا األمر يف احترام طالبنا لنا ،والذين غادروا املقاعد الدراسية واحتلوا مواقع
عملية بارزة ..وما نشهده أن البعض يعزف عن اإلدارة ،وذلك خوفا من املسؤولية أقول لهم
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يف شتى املجاالت ،عدا أن السمة البارزة لهذا اجليل هو أنه جيل التقنية التي غزت اجلميع
من أصغر فرد إلى أكبر فرد ،فحتى كبار السن باتوا ملزمني ومجبرين ألن يتعاطوا مع هذا
التقدم الزمني يف املجال التقني ،فالقوة القادمة ليست ملن ميلك القوة العسكرية واملادية
بقدر من ميلك املعرفة ،هذه التقنية هي التي تق ّرر مسيرة الناس ،وأكبر الشركات يف العالم
هي التي متلك القوة املعرفية ،مثال ( شركة قوقل ) والتي من خاللها حتكم املجتمعات.
من هذا املنطلق فإن ما نركز عليه يف املدراس يف الوقت احلاضر هو أن يتعود الطالب
على أن يكون مصدر للمعرفة.
ـ وكيف يكون ذلك وبأي وسيلة؟
ــ إن النظرية التعليمية تغ ّيرت يف الوقت احلاضر ،فبدال من التلقني وأن يكون املعلم هو كل
شيء ،باتت متيل إلى أن يفتح املجال للطالب بأن يقوم بدور ما يف فتح األبواب املغلقة ،فهو
الذي يفكر ويط ّور وينتج ،ونسعى من أجل هذا الغرض إلى نشر االستراتيجيات احلديثة
يف التعليم التي جتعل من الطالب هو الذي يبحث عن املعلومة من خالل البحث واالستنتاج،

أول حوار
الخط 33
الربحية يف املجتمع هم من العاملني يف القطاع التعليمي ،سواء ممن
هم على رأس العمل أو ممن تقاعدوا منه ،كما إننا يف املدارس نعمل
على بناء شراكات مع مؤسسات املجتمع األخرى ،ففي كل مدرسة
هناك جلنة حتت مسمى (جلنة الشراكة املجتمعية) ،ونطلب من
املديرين تفعيل هذه اللجان التي تضم يف عضويتها أولياء أمور،
جتار ،وعاملون يف القطاع التعليمي ،وبعض أبناء املجتمع ،هذه
اللجنة تعتبر حديثة عهد يف مدارسنا ،هدفها التواصل مع مؤسسات
املجتمع ،والقيام بخدمات معينة ،وتعنى بالنشاط الثاني الذي يأتي
بعد املدرسة كممارسة الرياضة والهوايات األخرى.

فيكون هو أحد مصادر املعلومة ،فلدينا وهلل احلمد جيل
متفتح حريص على االبداع ،ألنه بني على أن يبحث من
التقنيات احلديثة ويتفاعل معها يف البحث والتطوير
والتحليل ،فيفرز اخلطأ من الصح من خالل التجارب،
ففي الوقت احلاضر هناك معلومات كثيرة ،وعلينا أن نعلم
الطالب ونوجهه لكيفية حتليل هذه املعلومات ،وهذا ما يجب
أن يتعلمه كل طالب يف الوقت احلاضر ،حينها يكون مصدرا
للمعرفة كما سبق القول.

تنمي املهارات لدى الطالب..
ـ رمبا أثار البعض على أن املدارس ال ّ
فهل متت معاجلة هذا األمر؟
ــ املدارس منذ تأسيسها وهي تسعى لتنمية مهارات وقدرات
الطالب التي متنحهم دورا ما يف املجتمع ،فمثال الكشافة كانت ـ
وال تزال ـ ترفع مستوى الطالب جلملة من اخلدمات منها خدمة
احلجيج ،كما إننا يف املدارس نرفع مهارات االعمال التطوعية من
خالل تنمية حب املجتمع وحب العمل ،فيكون الطالب ذا قابلية
جلملة من املهارات التي تتالءم مع هذه القيم ..وإذا جئنا لألمثلة
فإننا يف العملية التعليمية يف الوقت احلاضر تسير مبوجب أن كل
طالب ضمن فريق عمل ،ولكل فريق مهمة معينة فيتحمل هذا
الطالب املسؤولية ،خاصة وإن لكل فريق رئيسا ومقررا ،فكل شيء
بات متغيرا ويسير باجتاه آخر ،وكفاءات الطالب نسعى
لتنمية ورفع مستوى فاعليتها ..كما ننظم للطالب زيارات
اجليل احلالي جيل املعرفة ..
إلى املؤسسات االخرى كاجلامعات واملعاهد ،وذلك ملساعدة
الطالب لكي يرسم أهدافه ويفكر يف مستقبله ،ونعرض
وأرفض مقولة "املاضي أفضل"
أمامه الفرص املتاحة ،كل هذا تقوم به جلنة الشراكة
املجتمعية سابقة الذكر.

ـ لو سألنا األستاذ الياقوت ،انك بحكم موقعك كمشرف
العملية التعليمية احلديثة
على  80مدرسة يف قطاع صفوى ،ماذا أجنزت وماذا تتطلع؟
ـ لكن االنفتاح على وسائل التواصل ،ومصادر املعرفة تنزع املركزية من املعلم إلى الطالب ــ عملت على توحيد كافة اإلجراءات بني املدارس ،وتوحيد
السجالت املطلوبة من الطالب ،وتوحيد اخلطط التشغيلية
احلديثة ينطوي على أخطار مباشرة على الشباب ،فكيف
بني املدارس ،إذ ليس مقبوال أن يكون شروط القبول لدى
قمتم مبعاجلة هذا األمر؟
مدرسة يختلف عنه يف مدرسة أخرى ،أو أن ولي األمر يرى
ــ وهنا يأتي دور املدارس يف بناء قيم الطالب على اإلميان
واألخالق ومعرفة احلالل واحلرام واخللق السليم واخلوف من اهلل واحلرص على اخلير ،على الشاشة مبوقع الوزارة أشياء ويجد يف املدرسة أشياء تختلف (تزيد أو تنقص)..
خاصة وإننا نواجه جملة من األخطار بسبب االنفتاح املعريف ،هذه القيم تبقى مع الطالب باإلضافة الى ما ذكرت قبل قليل هو تطوير العمل التروي واملساهمة مع اجلهات العليا
طوال حياته ،وهي كفيلة بإبعاده عن كافة السلوكيات اخلاطئة ..فالوزارة تطرح مشروعات يف إنهاء املدارس املستأجرة التي هي بيئة غير صاحلة للعلم والتعلم ،على أن االهتمام
باملنشآت تأتي درجة ثانية من بعد االهتمام بالطالب نفسه..
تعتمد على بناء القيم لدى الطالب والتي تؤهله ألن يكون مواطنا صاحلا .
ـ وكيف وجدمت جتاوب الطالب واألسر مع هذه البرامج؟
ــ يف احلقيقة إن اجليل احلاضر هو الذي يتعامل باحترافية مع التقنية ،وصرنا ـ نحن
املعلّمني ـ بحاجة ألن نرتفع إلى مستواهم يف هذا اجلانب ،لذلك ال بد من برامج ومشاريع
حتاكي هذا اجليل ،وباللغة اخلاصة به ،وهذا ما نراه قائما،
إذ ان كافة احملاضن التربوية ،تتواصل مع الطالب عن طريق
وسائل التواصل احلديثة ،بل حتى الواجبات املدرسية يتم
إرسالها بهذه الوسائل ..فكل طالب جتده ضمن مجموعة
اليكترونية (قروب) على الواتساب تضم املعلمني والطالب
وغير ذلك ..أما بالنسبة لألسر فنحن نرى أن املنزل
واملدرسة يعمالن يف حلقة واحدة ،ال ينفصل أحدهما عن
اآلخر ،والتواصل قائم بني املدارس وبني األسر ،وبالوسائل
احلديثة أيضا إذ يتم إخبار األسرة بوضع إبنهم ليس يف
الغياب واحلضور فقط بل يف كل شيء.

ـ يف ختام هذا اللقاء ماذا تقول؟
ــ اشكركم على هذا اللقاء ،وأحب أن أؤكد على األبناء هم مسؤولية علينا أن نبذل كل ما
نستطيع لترسيخ القيم التي تبقى معهم طوال عمرهم ،فهم عماد املستقبل  .

ـ من املعروف أن املدرسة تعمل يف مجتمع عام ،وهذا املجتمع
يتألف من مؤسسات هناك األسرة والنادي ومؤسسات
املجتمع  ..ما مدى تواصلكم مع هذه اجلهات؟
ــ نحن نعمل على تدريب الطالب على األعمال التطوعية
العامة ،لذلك جتد أكثر القائمني على املؤسسات غير
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 34أول

إبيضاض الدم -اللوكيميا  -عند األطفال

د.باقر العوامي
أستاذ واستشاري أمراض األطفال

يختلــف ســرطان االطفــال عــن ســرطانات الكبــار مــن حيــث األعــراض والعــاج
وكذلــك املضاعفــات ،وتتميــز ســرطانات االطفــال وعلــى اخلصــوص ســرطان الــدم
احلاد(اللوكيميــا )بالتجــاوب مــع العــاج والنتائــج اجليــدة خاصــة إذا مت اكتشــاف
املــرض مبكــرا  -كمــا أنــه بفضــل العــاج املكثــف مت الوصــول الــى أفضــل النتائــج
وعلــى اخلصــوص يف الســنوات األخيــره ويعتبــر هــذا طفــرة يف تقــدم الطــب ،ويعتبــر
ســرطان الــدم أهــم األمــراض اخلبيثــة عنــد األطفــال وأكثرهــا شــيوعا والــذي يــؤدي
إلــى تكاثــر يف كريــات الــدم البيضــاء غيــر الطبيعيــة .وتنشــأ كريــات الــدم البيضــاء مــن
أنــواع مختلفــة مــن الســاالت اخللويــة ويحتــوي الــدم علــى انــواع مختلفــة مــن اخلاليــا
مثــل كريــات الــدم احلمــراء وكريــات الــدم البيضــاء والصفائــح الدمويــه ويتحكــم نخــاع
العظــام بــدورة حيــاة هــذه اخلاليــا ويصــاب الطفــل بســرطان الــدم واللوكيميــا عندمــا
يختــل هــذا التحكــم.
أعراض املرض :
تضخــم الكبــد والطحــال وبــروز غــدد ملفاويــة يف الرقبــة واآلم يف املفاصــل وانخفــاض
يف الشــهية ونقــص وزن الطفــل .ولتشــخيص املــرض البــد مــن إجــراء فحوصــات
مخبريــة فكــرات الــدم البيضــاء ترتفــع إلــى أعلــى والتــي قــد تصــل إلــى مايزيــد علــى
خمســن ألــف ،كمــا تقــل نســبة الهموجلوبــن يف الــدم .كذلــك ينخفــض عــدد الصفائــح
الدمويــة .ولتاكيــد التشــخيص؛يخضع الطفــل الــى خزعــة مــن العظــم والــذي يؤكــد
وجــود املــرض مــن عدمه.ويتســبب ســرطان الــدم عنــد األطفــال باحلمــى وتكــرار
اإلصابــة بالعــدوى اجلرثوميــة وذلــك بعــد تعطيلــه لوظائــف اجلهــاز املناعــي ولذلــك
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تكثــر مهاجمــة البكتيريــا والفيروســات والفطريــات لــدى هــوالء املرضى.واجلديــر
بالذكــر أن ســرطان الــدم اخلبيــث يرتفــع عنــد األطفــال املصابــن مبتالزمــة داون
خمســة عشــر ضعفــا مقارنــة باآلخريــن ،كمــا توجــد أمــراض وراثيــه أخــرى مصحوبــة
بخطــر اإلصابــة بســرطان الــدم اخلبيــث – وتشــتد حــدة املــرض عنــد األطفــال الذيــن
تقــل أعمارهــم عــن الســنتني بينمــا تقــل حدتــه عنــد األطفــال مــن ســن الثانيــة حتــى
التاســعة مــن العمــر -ويهــدف العــاج احلديــث لســرطان الــدم عنــد األطفــال إلــى
الشــفاء منــه والتخفيــف مــن حدتــه وذلــك باســتخدم العــاج الكيمــاوي وهــي أدويــه
هجوميهــة تعطــى مــن قبــل مراكــز خاصــة لهــا خبــرة بهــذا املــرض ،ويضــاف إلــى ذلــك
أدويــه داعمــة للمســاندة  .ويســتمر عــاج هــذه األمــراض مايزيــد علــى العامــن –
ويف بعــض احلــاالت يســتخدم العــاج باألشــعة والــذي يرتبــط بهــا مضاعفــات غيــر
مرغوبــة  ،وقــد يحتــاج الطفــل الــى زراعــة خاليــا جزعيــة للتخلــص مــن هــذا املــرض .
ويلعــب طبيــب األطفــال دورا مهمــا يف احلفــاظ علــى الطفــل املريــض مــن اإلنتــكاس ،
وتختلــف نســبة شــفاء األطفــال مــن ســرطان الــدم عــن الكبــار بعــد التقــدم الــذي أحــاط
بالعــاج والــذي يتلخــص يف القضــاء علــى اخلاليــا الســرطانية باملــواد الكيمائيــة.
وقــد تعــدت نســبة الشــفاء مــن املــرض الــى مايفــوق  75%إال أن ذلــك يحتــاج إلــى
رعايــة خاصــة مــن طبيــب األطفــال ومتابعــة مســتمرة مــن الوالديــن .
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عالمات وأعراض تجلّط الدم في الساقين
حتــدث اجللطــات الصغيــرة يف األوردة العميقــة بالســاقني ،كمــا قــد حتــدث يف األوردة
الســطحية للســاق ،ويف كال احلالتــن ميكــن أن تنتقــل هــذه اجللطــات الصغيــرة إلــى
الرئتــن أو الدمــاغ أو الكلــى يف غضــون ســاعات ،مــا يــؤدي إلــى ســكتة دماغيــة أو إلــى
تلــف الدمــاغ ،لذلــك ينبغــي فــك اجللطــة قبــل حــدوث ذلــك.
إليك أهم األعراض والعالمات على وجود جلطة صغيرة يف أحد الساقني:
التــورم :عنــد حــدوث تــورم يف الســاقني أو يف أحدهمــا يؤشــر ذلــك علــى جتلــط الــدم يف
هــذه املنطقــة .قــد يحــدث التجلــط دون وجــود أعــراض علــى اإلطــاق ،لكــن عنــد بدايــة
حتــرك اجللطــة وانتقالهــا إلــى مــكان آخــر تظهــر األعــراض .ميكــن أن تنتقــل اجللطــة يف
غضــون ســاعات إلــى الرئــة أو إلــى موضــع آخــر خطيــر باجلســم.
الشــعور باالنزعــاج يف القــدم :ألــم القــدم عــرض مــن أعــراض جتلــط الــدم يف الســاق،
نتيجــة عرقلــة وصــول الــدم أو تباطــؤه ال حتصــل األنســجة علــى مــا يكفــي مــن األكســجني،
والنتيجــة هــي األلــم .يتعــرض األشــخاص املصابــون بتصلــب الشــرايني خلطــر متزايــد
لتطويــر جلطــات الســاقني ،وأيض ـاً الذيــن لديهــم دوالــي.
ألــم ربلــة الســاق:يحدث ذلــك األلــم مــع املشــي ،نتيجــة تباطــؤ وصــول الــدم أو عرقلــة
تدفقــه .ميكــن أن يــؤدي اســتبعاد احتمــال وجــود جتلــط عنــد تشــخيص هــذا األلــم إلــى
عواقــب وخيمــة.
احمــرار اجللــد والــدفء :يتحــول لــون اجللــد يف املنطقــة احمليطــة باجللطــة إلــى اللــون

األحمــر ،ويكــون ملمــس
اجللــد دافئــاً ،ويســهل
خلــط هــذا العــرض
بوجــود عــدوى أو
إصابــة.
ح ّمــى منخفضــة :يســبب
التجلــط التهابــاً ينتــج
عنــه ارتفــاع محــدود يف
درجــة احلــرارة ،لكــن
تشــير التقاريــر الطبيــة
إلــى أن وجــود احل ّمــى
ال يحــدث دائمــاً عنــد
حــدوث اجللطــة.
الشــحوب :يتحــول لــون الكاحــل والقــدم إلــى الشــحوب نتيجــة انخفــاض تدفــق الــدم بســبب
جتلط الســاق.
* عنــد وجــود هــذه األعــراض أو بعضهــا ينبغــي الكشــف علــى حالــة القلــب وإجــراء
تشــخيص وعــاج فــوري للمشــكلة قبــل أن ترحــل اجللطــة إلــى مواضــع أخــرى باجلســم.

معلومات مفيدة
● الســائل الصــايف الــذي يوجــد أعلــى الزبــادي عنــد
فتحــه بــدون رج هــو عبــارة عــن بروتــن لبنــي نقــي يحــارب
العــدوى ،ال تتخلــص منــه بــل امزجــه مــع الزبــادي.
● يعتبــر الزبــادي أعلــى مصدرللكالســيوم حيــث يحتــوي
مقــدار كأس مــن الزبــادي علــى  450مــغ مــن الكالســيوم.
لذلــك اجعلــه مــن أغذيتــك اليوميــة و األفضــل قليــل
الدســم.
● يعتبرالنعنــاع دواء منشــط للقلــب والــدورة الدمويــة
إذاشــرب كالشــاي بانتظــام كمــا أنــه ملــن للمعــدة واألمعــاء
ومضغــه يخفــف مــن آالم األســنان ويزيــل روائــح الفــم.
● للقضــاء علــى حموضــة املعــدة يشــرب كأس مغلــي مــن
النعنــاع دون إضافــة الســكر.
● النعنــاع يريــح مــن الغــازات ويقــوي الكبــد والبنكريــاس
ويســكن الســعال ويهــدئ األعصــاب وحــاالت الغضــب وهــو
مزيــل لــأرق ومــدر للبــول كمــا أنــه هاضــم جيــد للطعــام.
● إذا شــعرت بجفــاف الكفــن فضــع زيــت الزيتــون مضافـاً
إليــه امللــح وبعــد خمــس دقائــق اغســل يديــك مبــاء فاتــر .
● املشــروبات الغازيــة تزيــد مــن كبــر حجــم خصــر املــرأة،
حتــى إن لــم تــود إلــى زيــادة وزنهــا !!
● أعشــاب وأطعمــة تقــوي الذاكــرة :العســل  -الزجنبيــل
 املرميــة  -الزبيــب " -الدارســن" القرفــة  -عشــبةاجلينســينج.
● حلــرق الدهــون خاصــة يف البطــن واالرداف عليــك
ب :االنانــاس  -الغريــب فــروت  -الزبــادي قليــل الدســم
التفــاح االخضــر.● يحتــوي اخليارعلــى نســب عاليــة مــن األليــاف واملــاء فهــو

يحمــي مــن اإلمســاك ويســاعد يف الهضــم كثيراً.ويحفــظ
مســتوى ضغــط الــدم يف اجلســم وتنشــيط الــدورة الدموية.
● يســاعد الثلــج بشــكل كبيــر يف شــد اجللــد املترهــل ومينــح
البشــرة نضــارة وحيوية.
● أليــاف التمــر تكافــح اإلمســاك وأمالحــه تعــدل حموضــة
الــدم التــي تســبب حصــى الكلــى واملــرارة والنقــرس
والبواســير وارتفــاع ضغــط الــدم.
● خطــأ شــائع تــرك اجلــرح دون تغطيتــه حتــى ينشــف،
الصحيــح هــو تطهيــره وتضميــده حتــى يلتئــم بســرعة
بنســبة  40%أكثــر.
●خطــأ شــائع إرجــاع الــرأس إلــى اخللــف عنــد حــدوث
نزيــف يف األنــف ،الصحيــح إحنــاء الــرأس إلــى األمــام
لتســمح بخــروج الــدم بشــكل ســليم.
●املشــروبات الغازيــة تســبب :هشاشــة العظــام ،مشــاكل
القلــب والكلــى ،الســمنة ومــرض الســكري ،تســوس
األســنان.
●األخطــار الصحيــة ملشــروبات الطاقــة علــى األطفــال:
تســارع يف النبــض ،تشــنجات ،جلطــة ،املــوت املفاجــئ.
●اإلكثــار مــن تنــاول املســكنات(بندول ،بروفــن) قــد يــؤدي
إلــى خفــض مســتوى الســمع تدريجــا وخصوصــا لــدى
النســاء
● البروكلــي :يفــرز مــادة كيميائيــة باجلســم ميكنهــا حتويــل
نــوع اإلســتروجني الســيئ املســبب للســرطان ،ألســتروجني
مقــاوم لــه.
●الشــاي األخضــر :رائــع ملــا فيــه مــن مضــادات أكســدة
ميكنهــا حمايتــك مــن اإلصابــة بالســرطان.
●ســمك الســاملون والتفــاح والعنــب والكــرز والتــوت البــري

والســبانخ أنــواع مــن الطعــام حتمــي خاليــا املــخ وتقــوي
الذاكــرة..
● عيــدان األذن قــد تُســبب مــوت اإلنســان ،فقــد تثقــب
طبلــة األذن وتــؤدي الــى التهــاب املــخ والســحايا والوفــاة.
●خطــأ شــائع :قــول أن شــرب املــاء أثنــاء األكل او بعــده
يســبب الكــرش ويصعــب عمليــة الهضــم.
الصحيــح :أن املــاء ال يســبب الكــرش ويســاعد عالهضــم
أفضــل مــن غيــره.
● املشــي ملــدة  ٣٠دقيقــة يوميــاً ملــدة  ٥أيــام اســبوعياً
يحميــك مــن :أمــراض القلــب ،الســكر ،الكآبــه ،ضغــط
الــدم ،كولســترول.
● الثــوم :يســاعد علــى تقليــل فــرص اإلصابــة بالســرطان
لقدرتــة علــى رفــع جهــاز املناعــة.
●الســبانخ :وجــد أن مــن يتنــاول باإلســبوع مــرة علــى األقــل
مــن الســبانخ تقــل فــرص إصابتــه باملــرض بنســبة كبيــرة
عــن مــن ال يتناولــه.
● تنبيــه :بلــع العلكــة وخاصــة عنــد األطفــال قــد يــؤدي
إلــى إنســداد األمعــاء ولــزوم التدخــل اجلراحــي يف بعــض
احلــاالت.
● حــذرت دراســة مــن النــوم بجــوار الهاتــف احملمــول يف
وضــع التشــغيل وذلــك لتقليــل خطــر اإلصابــة بســرطان املخ
● تنــاول الزجنبيــل ســاخنا يف املســاء يســاعد علــى حــرق
الدهــون ،وإخــراج الســموم مــن اجلســم.
● أحــرص علــى شــرب كأس مــن املــاء عنــد األســتيقاظ
مــن النــوم لتعويــض فقــدان الســوائل أثنــاء النــوم ولتنقيــة
اجلســم مــن الســموم.
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” والبرمجة الناعمة
أجهــزة الكمبيوتــر تحمــل العديــد مــن الخصائــص المنســوبة إلــى الــذكاء البشــري بحيــث يمكنهــا اإلســتنباط و أن تــؤدي
الحســابات الرياضيــة المعقــدة .وأن بإمــكان أجهــزة الكمبيوتــر أن تتعلــم حلــول جديــدة لمشــكالت قديمــة و ايضــا يمكــن
لهــا أن تكتشــف الحكــم الجيــد بوجــود قاعــدة معرفيــة واســعة النطــاق وهنــاك أمــور اخــرى كثيــرة تحاكــي األداء
العقلــي البيولوجــي .إن الجــدل حــول امكانيــة الحواســيب مــن استنســاخ الــذكاء البشــري محتــدم ألكثــر مــن  60عــام .ان
طريقــة البرمجــة او كيفيــة عــرض (كتابــة) المشــكلة علــى الحاســوب هــو مــا يحــدد نــوع البرمجــة .أردت هنــا ان أســلط
الضــوء علــى نوعيــن مــن البرمجــة المســتخدمة فــي األوســاط العلميــة مــع تلخيــص الفــرق بينهمــا:

البرمجة اجلامدة:

وهــو مصطلــح يرمــز الــى اســتخدام لغــات البرمجــة املعروفــة ( جاڤــا ،ســي ،ســي بلــس بلــس ،بايثــون ،اس كيــو ال ).....يف إعــادة كتابــة املعــادالت العلميــة احلســابية ويف ترتيــب
قيــم وحــدود معينــة الســتجالب نــاجت هــذه املعــادالت.
يف هذا النوع من البرمجة ،تكون املسألة قد فهمت بالكامل وترجم سلوكها يف معادالت ميكن حلها.
هنا البد من إدخال كل القيم املطلوبة يف املعادلة الستخراج الناجت.
اذا الغرض الرئيسي من عملية البرمجة اجلامدة هو إيجاد تسلسل مناسب للتعليمات او املعادالت الرياضية كي تؤدي مهام محددة او حل مشكلة ما.
هذا مثال بسيط لتقريب الصورة:
 برنامج حتويل وحدة درجة احلرارة من صفر الى مئة درجة مئوية (:)MATLABمن

الى فهرنهايت

فهرنهايت ()F

()F

(F - 32) * 5/9

درجة مئوية o or C

(C * 9/5) + 32

()C

كلفن ()K

(K - 273.15) * 9/5 + 32

K - 273.15

اذاَ ناجت البرنامج (الرسم
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الى درجة مئوية

الى كلفن
(F - 32) * 5/9 + 273.15
C + 273.15
()K

البرنامج:
for i = 1: 100
;)Temp_C(i) = (i
;Temp_F(i) = 9*Temp_C(i)/5 + 32
;Temp_K(i) = Temp_C(i) + 273
End

آفاق علمية

البرمجة الناعمة:

هي نظم قواعد معرفية حتاكي يف أدائها :
			
•التعلم وكسب اخلبرة
•الذكاء او التفكير البشري
•املنطق
•التكيف
•أخذ القرار
•التذكر
•النسيان
•اإلدراك النمطي
الهــدف الرئيســي هنــا هــو توظيــف حالــة عــدم الدقــة وعــدم اليقــن لتمكــن التتبــع
وتقفــي األثــر والســرعة يف إيجــاد احلــل وخفــض التكلفــة ,هنــا سنســتعرض بعــض
أقســام هــذا النــوع مــن البرمجــة مــن دون ذكــر أمثلــة التســاع أفــق التطبيقــات التــي
ميكــن للقــارئ إيجادهــا يف املواقــع العلميــة.

أقسام البرمجة الناعمة :

 - 1املنطق الضبابي – ()Fuzzy Logic
هــو نظــام منطقــي يتعامــل مــع البيانــات الغيــر مؤكــدة .هنــا مت توســيع الفهــم التقليــدي
للمنطــق ليشــمل ويتعامــل مــع (احلقيقــة اجلزئيــة وهــو قيمــة املعلومــة عندمــا تكــون
بــن (صحيحــة متامــا الــى خاطئــة متامــا) حيــت أن الصــح واخلطــأ ال يكفــي مــن
أجــل متثيــل كافــة األشــكال املنطقيــة وخاصــة املشــاكل التــي تواجهنــا حاليــا .فاملنطــق
الكالســيكي يعتمــد علــى صفــر أو واحــد فقــط يف حــن توجــد عالقــات أخــرى ميكــن
إعتبــار الوضــع فيهــا صحيــح جزئيــا أو خاطــئ جزئيــا يف نفــس الوقــت.
املشكلة تكمن يف التعبير عن درجة إنتماء الشيء للوصف كما يف األمثلة التالية:
 )aذلك املبنى مرتفع بعض الشيء (كم تساوي كلمة "بعض الشيء"؟)
 )bتلك السيارة ليست سريعة ("ليست سريعة" بالنسبة ملن؟)
 )cاجلو حار قليال (كم درجة مئوية كلمة "قليال" ؟)
 -2اخلوارزمية اجلينية – ()Genetic Algorithms
هــي طريقــة مــن طــرق البحــث عــن احلــل األمثــل باإلعتمــاد علــى سلســلة مــن اخليارات
العشــوائية باســتخدام قوانــن الوراثــة اجلينيــة .العمليات الرئيســية هي:
 )aالتهيئة()initialization
 )bاإلختيار ()selection
 )cاإلستنساخ ( )reproductionمن خالل التهجني او الطفرة
- 3الشبكات العصبية الصناعية – ()Artificial Neural Networks
هــي تقنيــات حســابية مصممــة حملــاكاة الطريقــة التــي يــؤدي بهــا الدمــاغ البشــري
مهمــة معينــة ،وذلــك عــن طريــق معاجلــات كثيــرة جــدا مرتبطــة علــى التــوازي ،ومكونــة
مــن وحــدات معاجلــة صغيــرة ،هــذه الوحــدات مــا هــي إال عناصــر حســابية تســمى
عقــد ( )Neuronsتقــوم بتخزيــن املعرفــة العمليــة واملعلومــات التجريبيــة لتجعلهــا
متاحــة للمســتخدم وذلــك عــن طريــق ضبــط األوزان.
إذاً ال  ANNتتشــابه مــع الدمــاغ البشــري يف أنهــا تكتســب املعرفــة واخلبــرة بالتدريــب
وتخــزن هــذه املعرفــة باســتخدام الوصالت الشــبكية.
الشبكات العصبية الصناعية (( ANNميكن وصفها بـ
• طريقة جديدة يف معاجلة البيانات
• شكل جديد من البرمجة مستوحى من منوذج الدماغ البشري
• محاكاة كمبيوترية للجهاز العصبي
• منوذج صندوق اسود
• منوذج جتريبي

• منوذج تقريبي شامل
• منوذج معاجلة متوازي
صفاتها:
• تبني سلوك
• تتفاعل
• تتنظم ذاتيا
• تتعلم
• تعمم
• تتذكر
• تنسى
• ال تنفذ البرامج
املهام التي عليك عملها لتطبيق ال ANN
- 1عرف املشكلة
-2حدد الدوال الناقلة (املغيرة)
 -3حدد قوانني التعلم
- 4صمم هيكل الشبكة
 - 5اختر مجموعة التدريب
 -6قيم النتائج
الفرق بني البرامج التقليدية (برمجة جامدة) والشبكات العصبية الصناعية:
البرامج التقليدية
الشبكات العصبية الصناعية
ذاكرة موزعة
ذاكرة موزعة ومترابطة
تســامحية يف وجــود االخطــاء  faultعدمية الفائدة عند اي خلل يف الذاكرة
tolerant

املدخــات غيــر املكتملــة تعطــي املدخالت غير املكتملة ال تعطي حلول
حلــول معقولــة
البرمجة ذات هيكلة منظمة خارجيا
البرمجة ذات هيكلة منظمة ذاتيا
الفرق بني البرمجة اجلامدة والناعمة:
البرامج التقليدية
برامج الذكاء الصناعي
منطق ثنائي التكافؤ
منطق ضبابي
ذات حتليل عددي
ذات حتليل عصبي/حسابي
بعــد احتمالــي بنعــم او ال وكذلــك قيمــة بعد احتمالي بنعم او ال فقط
بينهمــا
معادالت تفاضلية
خوارزميات جينية
ذات حتليل وظيفي
ذات شبكات اعتقادية
برمجة رياضية
برمجة غير تراتبية
برمجــة بطابــع نوعــي واليهــم الدقــة بــل برمجة بطابع كمي ودقيق ورسمي
النمــط املتبــع
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مقالة الضوء
سيمفونية

صور من الماضي
بعدسة املصور الفوتو غرايف :
عثمان علي أبو الليرات

الطبخ يف األعراس بداية السبعينات

إعداد  :علي عثمان أبو الليرات

قص القلعة

منتزة القطيف يف الثمانينات شارع امللك عبد العزيز

القطيف القلعة حي السدرة
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براحة اخليل يف قلعة القطيف يف نهاية الستينات
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مناسبات
نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت أسرة املرهون بزواج ابنها مؤيد حسني الشيخ علي املرهون
على كرميةاألستا ٫الدكتور محمد الشيخ علي املرهون وبالرفاء والبنني

 46أول الخط

احتفلــت أســرة الســني بــزواج جنلهــا الدكتــور همــام عبدالشــهيد الســني
علــى كرميــة جميــل بــن خميس.بــارك اهلل لهمــا ورزقهمــا الذريــة الصاحلــة
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احتفلت أسرة أبو السعود بزواج جنلها أحمد بن املرحوم عبدالكرمي أبوالسعود
بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة

أول الخط 47

احتفلت أسرتا السنان والوزير بزواج جنلهما إيهاب علي عبد اهلل السنان
على كرمية محمد علي الوزير بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة

احتفلت أسرة اكفير بزواج جنلها يوسف حسن اكفبر
على كرمية احلاج علي مكي آل عيد بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@recording1551

0504805627هـ  /مارس ٢٠١٥م
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احتفلت أسرة دهنيم بزواج جنلها فاضل دهنيم
بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة

احتفلت أسرة آل نصر بزواج جنلها باسل حجي آل نصر
بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة

احتفلت أسرة آل عبد العال بزواج جنلها زكي علي عبد اهلل آل عبد العال
على كرمية سلمان حسني آل سعيد بارك اهلل لهما ورزقهما الذرية الصاحلة

مقالة
حوار /فؤاد نصراهلل  -سلمان العيد
ويســتمر الحديــث عــن التعليــم ،وعــن
الطــاب والمعلميــن والمــدارس والمناهــج،
وكلنــا يبحــث عــن الوســائل ..وتلــك حالــة
صحيــة ،كوننــا جميعــا نتطلــع إلــى األفضــل
ونعمــل علــى تحقيــق قيمــة مضافــة
لتعليمنــا المتطــور  ..فمــن التعليــم تنطلــق
األمــم وتتطــور الشــعوب.
وفــي هــذا اللقــاء يتحــدث لنــا أحــد
اقطــاب التعليــم االهلــي فــي المنطقــة
الشــرقية هــو االســتاذ عبــداهلل الخميــس
المديــر التعليمــي فــي مــدارس القطيــف
األهليــة ،الــذي تنــاول العديــد مــن التجــارب
واســتعرض لنــا جملــة مــن المواقــف
التــي تجعلنــا نتفــاءل بــأن التعليــم يســير
الــى األفضــل مادامــت هنــا إرادة الفعــل
والتطويــر فــي هــذا القطــاع الهــام ..كل
ذلــك فــي الحــوار التالــي:

عبداهلل الخميس يستعرض تجربة مدارس القطيف األهلية:

سجلنا حافل باإلنجازات وبعـــــــــ
ـ ـ كيــف كانــت بدايــة تأســيس مشــروع مــدارس القطيــف
األهليــة؟
ــــ تعــود فكــرة إنشــاء مــدارس القطيــف األهليــة للدكتــور
ريــاض املصطفــى الــذي حصــل علــى ترخيــص مــن
اجلهــات املعنيــة بإنشــاء مدرســة لكنــه لــم يشــأ أن يكــون
هــذا املشــروع فرديــا ،فبــادر بتقدميــه كشــركة مســاهمة
مقفلــة فاســتجابت لــه ثلــة مــن أبنــاء املجتمــع اخليريــن
(مــن الرجــال والنســاء) ،فكانــت هــذه املدرســة مشــروعا
علــى أرض الواقــع مــع بدايــة العــام الدراســي 16-1417هـــ
باســتئجار مبنــى يف منطقــة املجيديــة لتتحــول يف العــام
الدراســي 20-1421هـــ إلــى موقعهــا احلالــي علــى أرض
تبلــغ مســاحتها  17ألــف متــر مربــع.
ـ وهل بدأمت املشروع باملراحل الدراسية الثالث؟
ــــ كانــت البدايــة باملرحلــة االبتدائيــة يف املبنــى املســتأجر
يف مخطــط املجيديــة مبئــة وســبعة طــاب ،ومت التوســع
بإضافــة املرحلــة املتوســطة عنــد انتقالنــا إلــى املبنــى
احلالــي ثــم املرحلــة الثانويــة التــي بــدأت بأحــد عشــر
طالبــا بالصــف األول الثانــوي ،ويف هــذا العــام نحتفــل
بتخريــج الدفعــة الرابعــة عشــرة ،وبذلــك يكــون عــدد
اخلريجــن أكثــر مــن  1200طالــب.
ـ ـ تتســابق املــدارس األهليــة لتحقيــق التفــوق واإلجنــازات
املميــزة مــا أبــرز إجنازاتكــم التــي حققتموهــا يف تاريــخ
مدار ســكم؟
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ــــ لدينــا وهلل احلمــد ســجل حافــل باإلجنــازات ،التــي
تفخــر بهــا احملافظــة علــى مســتوى اململكــة ،وذلــك يف
ســياق ســجل اإلجنــازات والتفــوق الــذي يحققــه أبنــاء
محافظــة القطيــف علــى وجــه العمــوم ،فعلــى مــدى أربــع
ســنوات متتاليــة حقــق طــاب مــدارس القطيــف األهليــة
مراكــز متقدمــة علــى مســتوى الوطــن ككل ،فقــد كان أربعــة
مــن طالبنــا ضمــن العشــرة األوائــل يف العــام الدراســي
(24-1425هـــ )،وثالثــة أيضــا يف العــام الدراســي (25-
1426هـــ) وطالــب واحــد يف العــام (26-1427هـ)..أمــا
يف العــام 28-1429هـــ وهــو العــام األخيــر لالختبــارات
املركزيــة فقــد حقــق أربعــة مــن طالبنــا مراكــز متقدمــة
علــى مســتوى اململكــة ..ويف مســابقات أوملبيــاد الفيزيــاء
والكيميــاء والرياضيــات حقــق طالبنــا مراكــز متقدمــة
أيضــا ،كان آخرهــا الطالــب علــي موســى اخلاطــر الــذي
رشــح للمشــاركة يف نهائيــات األوملبيــاد الدولــي للرياضيــات
املقــام يف موســكو يف عــام  2014ضمــن فريــق اململكــة
للرياضيــات ،فضــا عــن البطــوالت الرياضيــة التــي
يســطرها طالبنــا علــى مســتوى اململكــة أو علــى مســتوى
املنطقــة الشــرقية.
ـ ـ يتحــدث العديــد مــن أصحــاب املــدارس عــن املســألة
التربويــة ،فهــل لديكــم جتربــة تربويــة خاصــة متيزكــم
كمدرســة أهليــة؟
ــــ نعــم لدينــا عــدة جتــارب تربويــة ذات بعــد إنســاني
خــاص ،فكمــا هــو معلــوم أن بعــض الطــاب يواجهــون

الخط  -العدد  - ٥٠جمادى األولى ١٤٣٦هـ  /مارس ٢٠١٥م

صعوبــات متنعهــم مــن التعلــم بصــورة عاديــة ،ولكــن ال
يصنّفــون ضمــن طــاب التربيــة اخلاصــة ،وال ميكــن ـ
يف الوقــت نفســه ـ اعتبارهــم يف وضــع طبيعــي ويصعــب
بالتالــي معاملتهــم كطــاب عاديــن ،ولذلــك فهــم يحتاجــون
لعنايــة خاصــة ضمــن الصفــوف العاديــة ،مــع احتــرام
إمكاناتهــم وظروفهــم ،وقبولهــم كمــا هــم وبقدراتهــم التــي
علينــا تطويرهــا إلــى احلــد األقصــى ..إن املــدراس حــن
تتذكــر هــؤالء األطفــال فتشــعر بالفــرح والغبطــة عندمــا
تراهــم علــى مقاعــد الدراســة يف اجلامعــات أو يعملــون
يف وظائــف هنــا وهنــاك ..كمــا أن لنــا جتربــة رائــدة يف
مجــال النشــاط املدرســي والــذي نســميه (أســبوع املــادة)
فنجــد مثــا أســبوع العلــوم وأســبوع الرياضيــات وأســبوع
اللغــة العربيــة وغيرهــا ،إذ يتــم خــال هــذه األســابيع القيــام
بجملــة مــن الفعاليــات يشــارك فيهــا كل طــاب املدرســة
وهــي مــن النشــاطات الثابتــة يف املدرســة.
ـ هل لديكم سياسة خاصة بقبول الطالب؟
ــــ لــكل طالــب يرغــب بااللتحــاق باملــدارس جنــري لــه مقابلة
شــخصية واختبــارا وقــد نكتفــي باملقابلــة الشــخصية فقط،
وذلــك حســب الصــف واملرحلــة التــي يرغــب االلتحــاق بهــا،
فالطــاب املســتجدون بالصــف األول االبتدائــي جنــري
لهــم مقابــات شــخصية ونتفقــد احلالــة العامــة للطفــل
لنتأكــد مــن أن حالتــه طبيعيــة متكننــا مــن تقــدمي اخلدمــة
التعليميــة لــه حســب إمكاناتنــا اســتعدادنا لتحمــل مســؤولية
قبــول طفــل وتعليمــه ،وفيمــا عــدا الصــف األول فنعتمــد

مقالة
علــى الســجل األكادميــي للطالــب ومقابلتــه شــخصيا وبنــاء
علــى ذلــك يتــم القبــول أو االعتــذار.
ـ ـ الشــائع أن املــدارس األهليــة إمنــا هــي اســتثمار جتــاري
غرضــه حتقيــق األربــاح أوال وأخيــرا أيــن موقعكــم مــن هــذه
املقولــة؟
ــــ ال يتنافــى الســعي لتحقيــق األربــاح مــع احلــرص علــى
تقــدمي اخلدمــة اجليــدة ،يف مقابــل مــا يدفعــه طالــب
اخلدمــة ،إمنــا املشــكلة تكمــن عندمــا يجعــل املســتثمر
همــه الربــح فقــط دون االلتفــات والتركيــز علــى مســتوى
اخلدمــة املالئمــة لذلــك ،وينطبــق هــذا األمــر علــى
اخلدمــة التعليميــة األهليــة واخلدمــة الصحيــة األهليــة
وكل اخلدمــات األخــرى التــي يقدمهــا القطــاع اخلــاص..
بالنســبة لنــا يف مــدارس القطيــف األهليــة جعــل املؤسســون
نصــب أعينهــم أن يقدمــوا خدمتهــم لــكل أبنــاء املجتمــع،
وألغلبيــة النــاس الراغبــن يف طلــب اخلدمة ولــو كان الربح
ســعيهم األول واألخيــر حلصــروا اخلدمــة للفئــة القــادرة
ماديــا فقــط ،وملــا كان مــن سياســة القبــول أن نعتــذر عــن
قبــول الكثيــر ممــن يطلبــون االنتســاب ســنويا ،ومــن يســعى
جنــي األربــاح ال يضــع الشــراكة املجتمعيــة ضمــن ســلم
أولوياتــه ،مــن قبيــل متكــن اجلهــات األهليــة مــن االســتفادة
مــن مرافــق املــدارس ،ورعايــة ودعــم مشــاريع املؤسســات
األهليــة التــي تتعــاون مــع املــدارس والتنســيق معهــا يف
كل مــا يصــب يف خدمــة التنميــة االجتماعيــة ..لقــد أتــاح
مشــروع املــدارس للعديــد مــن أبنــاء املجتمــع الفــرص

الكنــز املكنــون لديهــم ،وهــو القــدرة علــى التعلــم التــي
جتعــل مــن اإلنســان يتقــدم ،وهــذا هــو الطريــق الســليم إلــى
مجتمــع يتقــدم طاملــا أن أفــراده قــادرون علــى التعلــم.
ـ كيف ميكن احلكم على فاعلية مدرسة ما؟
ــــ يوجــد أكثــر مــن طريقــة يقــاس بهــا فاعليــة املدرســة ،لعل
أبرزهــا عمليــة قيــاس القيمــة املضافــة التــي تعنــى ببســاطة
قيــاس أثــر التعليــم علــى التعلــم ،مثــال ذلــك الطالــب

نحتفل هذا العام بتخريج
الدفعة الرابعة عشرة و  1200طالب
التعليم يتطور إذا حقق قيمة مضافة
وهي تعتمد على املعلم أوال

الــذي جنــري لــه اختبــارا فيحصــل علــى  50%ثــم جنــري
لــه اختبــارا بعــد معاجلــة النقــص احلاصــل يف حتصيلــه
فيحصــل يف االختبــار علــى  70%تكــون القيمــة املضافــة
 20%فمــا تضيفــه املدرســة لطالبهــا يف االختبــار البعــدي
بعــد االختبــار القبلــي يعــد قيمــة مضافــة ،لكــن هــذه القيمة
املضافــة تختلــف بعــض الشــيء بالنســبة للطالــب احلاصــل

احلكوميــة تعنــي الثبــات حتــى ســن التقاعــد مهمــا كان
أداء املعلم..عانينــا ونعانــي مــن توظيــف الســعوديني ،إذ
ميضــي املعلــم ســنوات قليلــة يكتســب اخلبــرة والتدريــب
ثــم ينصــرف مع َّينــا يف مدرســة حكوميــة فنخســر كل ذلــك
لنبــدأ مــن جديــد يف تعيــن البديــل ،وهــذه العمليــة متكــررة
لدينــا منــذ تأســيس املــدارس وحتــى اآلن ،إذ أنــك أمــام
معادلــة الســعودة ومعادلــة انتظــار الســعودي للوظيفــة،
لذلــك جتــد معظــم معلمــي املــدارس األهليــة مــن غيــر
الســعوديني.
ـ ـ مــا هــي التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا املــدارس
األهليــة؟
ــــ إن املــدارس األهليــة يف اململكــة ــــ شــأنها شــأن املــدارس
احلكوميــة ــــ تعتبــر جهــات تنفيذيــة للخطــط والبرامــج
التــي تضعهــا الــوزارة ،عــدا أن املــدارس األهليــة تتقاضــى
رســوما دراســية مباشــرة مــن الطالــب ،وهــذا ال يعنــي
بالضــرورة أنهــا ال تســتطيع تقــدمي برامــج وخدمــات
تعليميــة مميــزة ،خاصــة إذا مــا توافــر لهــا التمويــل والدعــم
الكافيــان اللــذان مينحــان املدرســة املرونــة يف تنفيــذ برامــج
أســاس توفيرهــا هــو اإلعتمــادات املاليــة ..التحــدي اآلخــر
الــذي تواجهــه املــدارس األهليــة هــو الرغبــة يف توســيع
قاعــدة العمــاء ،الــذي يعنــي ضــرورة احلفــاظ علــى
أســقف محــدودة للرســوم الدراســية ،وهــو أمــر قــد يبطــئ
مــن تطــور هــذه املــدارس وحتســن خدماتهــا ،خصوصــا
وأن هنــاك حتديــدا رســميا مــن الــوزارة لهــذه الرســوم،

ـــــــض طالبنا من أوائل المملكة
الوظيفيــة التــي كانــت مقــرا وممــرا لفــرص عمــل علــى
مــدى ســنوات عمــل املــدارس منــذ تأسيســها.
ـ علــى ضــوء خبرتكــم يف املجــال التعليمــي هــل نســتطيع
القــول أن تعليمنــا بخيــر؟ مبعنــى هــل يتقــدم إلــى األمــام؟
ــــ إننــا لــو شــئنا تشــخيص واقــع تعليمنــا بصــورة عامــة
جنــد أنــه يســير وفــق منطــق (اقــرأ ،احفــظ  ،امتحــن)،
وهــذا مبــدأ يقــوم علــى التلقــن ،وال ينمــي القــدرات ،وال
يعــن علــى تنميــة القــدرة علــى التعلــم ،لكننــا لــو عملنــا
تطويــر الــكادر البشــري مــن
املعلمــن واإلدارة التعليميــة
واملدرســية،وأجرينا تغييــرا
لهــذا املبــدأ ســيكون تعليمنــا
بخيــر دائــم ،ألن تغييــر
املبانــي واملقــررات املدرســية
أســهل بكثيــر مــن صنــع
معلّمــن وإداريــن محترفني،
ألن حلقــة الــكادر التعليمــي
يف املنظومــة التربويــة هــي
نقطــة التحــدي الرئيــس
يف تطــور ومنــو التعليــم،
وحتــى نصــل لذلــك علينــا
كمدرســن وكآبــاء وأمهــات
تشــجيع أبنائنــا علــى حيــازة

علــى  100%يف اختبــار قبلــي ،حيــث نقيــس القيمــة املضافــة
يف االختبــار النوعــي أي تغييــر مســتوى التحليــل والتركيــب
يف احملتــوى البعــدي عمــا كان عليــه يف االختبــار القبلــي.
ـ لــو انتقلنــا إلــى موضــوع آخــر ذي صلــة باملــدارس األهلية..
وهــو ملــاذا ال جنــد حضــورا كميــا للمعلــم الســعودي يف
املــدارس األهليــة؟
ــــ املنافــس األبــرز للمــدارس األهليــة يف مجــاالت التوظيــف
واالســتقطاب هــي املــدارس احلكوميــة التــي توفــر شــعورا
باألمــان ملــن يلتحــق بهــا ،إذ أن التعيــن يف الوظيفــة

وأن الدعــم املالــي مــن الــوزارة محــدود وقليــل قياســا
باملصاريــف التــي علــى عاتــق املــدارس األهليــة التــي ال
تتمتــع بــأي خصوصيــة تســاعدها علــى حتمــل التغيــرات
املتعلقــة بتكاليــف العمالــة أو الكهربــاء أو احلصــول علــى
أرض إلقامــة املبانــي املدرســية ومــا شــابه ذلــك.
ـ ـ مقولــة أن الطالــب يلجــأ للمدرســة األهليــة ألنهــا متنحــه
مــا ال يســتحق مــن الدرجــات مــا مــدى صحــة هــذه املقولــة؟
ــــ يف مدرســتنا ،وبعــد إجــراء املقابلــة التــي نقــدم للطالــب
رســالة واضحــة مفادها":أنــك
إذا كنــت تتوقــع احلصــول علــى
درجــات مــن غيــر جهــد تبذلــه أو
اســتحقاق تنجــزه فعليــك البحــث
عــن مدرســة أخــرى" ،وقــد يقبــل
الطالــب هــذا الشــرط ،وقــد يســحب
طلبــه ،أو يغــادر املدرســة بعــد أن
يتبــن لــه أن هــذا الــكالم جــدي،
وهنــاك مســتجد واقعــي وهــو أن
درجــة املدرســة اآلن ليســت ذات
جــدوى إذا لــم تكــن حقيقيــة،
فأمــام الطالــب اختبــار القيــاس
واالختبــار التحصيلــي ،الــذي هــو
مبثابــة تأكــد مــن صــدق التحصيــل
املدرســي ،كمــا أن مســألة الدرجــات
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غيــر الواقعيــة ليســت شــأنا جديــدا وال خاصــا باملــدارس
األهليــة ،لعلّكــم تتذكــرون قبــل وجــود املــدارس األهليــة
أن نظــام االختبــارات يف فتــرة معينــة كان يعطــي ألعمــال
الســنة واالختبــارات الفصليــة  65%مــن الدرجــة ،ويطلــب
مــن الطالــب احلصــول علــى ثمانيــة وثالثــة أربــاع الدرجــة
يف االختبــار الــذي هــو  35%مــن الدرجــة الكليــة النهائيــة
للنجــاح ،ومــع ذلــك كان الكثيــر مــن الطــاب ال يحصلــون
علــى أكثــر مــن عشــر درجــات مــن  35درجــة ،وآخــرون
ال يحصلــون إال علــى احلــد األدنــى أي ثمانيــة وثالثــة
أربــاع ،ويف ظنــي أن مشــكلة مصداقيــة الدرجــات ليســت
خاصــة باملــدارس األهليــة فقــط ،وعلــى العمــوم فــإن درجــة
التحصيــل املدرســي ال تعــادل أكثــر مــن  30%مضافــا إليهــا
 35%للقــدرات و 35%للتحصيلــي.
ـ ما الذي يجعل املدارس األهلية خيارا لألسرة؟
ــــ يختلــف النــاس يف قرارهــم إحلــاق أبنائهــم باملــدارس
األهليــة باختــاف الغــرض فالبعــض يعتقــد أن تدريــس
اللغــة االجنليزيــة واحلاســب اآللــي مبكــرا ســببا لاللتحــاق
مبدرســة أهليــة ،ويف حــن أن آخريــن يجــدون أن قلــة
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فهــذا مــا ال تســتطيع أي
األعــداد يف الفصــل ســبب
سجلنا حافل باالجنازات
جهــة تعليميــة القيــام بــه ..
أخــر ،بينمــا يعتقــد آخــرون
وعلــى كل األحــوال ،هنــاك
أن فرصــة تعليميــة أفضــل
وبعض طالبنا من األوائل
طــاب مرفهــون مبعنــى أنهــم
ســتتاح ألبنائهــم ،ويلجــأ
على مستوى الوطن
ال يتحملــون أيــة مســؤولية
آخــرون للمــدارس األهليــة
ألســباب تربويــة أســرية أو
لتعثــر أبنائهــم الدراســي يف
ظــروف ماديــة خاصــة ،هــؤالء
املــدارس احلكوميــة معولــن
يتواجــدون هنــا وهناك ويف كل
علــى حتســنهم يف املدرســة
لدينا جتارب تربوية ناجحة
املــدارس حكوميــة وأهليــة..
األهليــة ،قــد تكــون بعــض
ذات أبعاد إنسانية خاصة
أمــا مــدارس اخلمســة جنــوم
األســباب واقعيــة وموضوعيــة،
فندقيــا فذلــك مرتبــط
وقــد تكــون أســباب أخــرى
مبــدارس ذات إمكانيــات ماديــة كبيــرة وألصحابهــا مفاهيــم
ناجتــة عــن تصــورات ليســت يف محلهــا.
خاصــة وملنتســبيها خلفيــات ثقافيــة وتربويــة خاصــة ،وال
ـ ـ رغــم تاريــخ مــدارس القطيــف األهليــة ومكانتهــا لكننــا يعيــب أن تكــون املدرســة خمســة جنــوم فندقيــة إذا كان
نالحــظ أن ليــس لديكــم حضــور إعالمــي أو دعائــي يتناســب األداء التعليمــي فيهــا أيضــا خمســة جنــوم.
مــع تاريــخ املــدارس وإمكاناتهــا؟
ــــ املفــروض أن املدرســة تقــدم خدمــة تعليميــة ،ومســتوى ـ هل لدينا مدارس مميزة ؟
ــــ باملعاييــر العلميــة الدقيقــة ال يوجــد لدينــا مــدارس
اخلدمــة التــي تقدمهــا واجنازاتهــا عبــر خريجيهــا والفــرص
التــي يحصلــون عليهــا يف اجلامعــات هــي التــي حتكــي عــن مميــزة ،ولكــن يوجــد لدينــا معلمــون مميــزون هنــا وهنــاك،
ومتعلمــون مميــزون هنــا وهنــاك ..املدرســة املميــزة هــي
وجودهــا ،وال يجــوز أن تبتــذل.
املدرســة التــي تصنــع رؤيتهــا وحتــدد رســالتها وتختــار
ـ ـ هــل صحيــح أن طالــب املــدارس األهليــة مرفــه وأن املــدارس وســائلها ،وهــذا ميكــن عملــه إذا توفــرت لهــا التشــريعات
اخلاصــة.
األهليــة هــي فنــادق خمســة جنــوم؟
ــــ إذا كان طالــب املــدارس األهليــة مرفهــا ،فهــذا يســتلزم
ـ كلمة أخيرة....
حتديــد املقصــود بجملــة "طالــب مرفــه" ،وإذا كان املقصــود
أنــه ال يقــوم بواجباتــه بنفســه وإمنــا يقــوم بذلــك آخــرون ــــ املــدارس األهليــة تقــوم بــدور كبيــر يف خدمــة التعليــم،
عنــه ،فهــذا مــاال أعلمــه ،وأمــا إذا كان املقصــود عــدم فهــي شــريكمهم يف عمليــة التنميــة ،تســتحق الدعــم أكثــر،
حتميــل هــذا الطالــب أعبــاء دراســية تتوافــق مع مســؤولياته ولكــم جميعــا جزيــل الشــكر  .
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اما اجلانب اآلخر فهو املرشح  -بكسر الشني  -لهذا االسم دون ذك  .احيانا
تلعب الصداقات واملعارف يف تكرار االسماء  ،واحيانا تلعب الصدفة .
ولكني شخصيا ال انادي بالتسوية العمياء يف طرح أسماء املشاركات اخلارجية .
ألننا مطالبون باختيار االفضل  ،واالكثر تأثيرا  ،واالقوى حضورا من بني أدباء الداخل .
كمــا ان املنــاداة بالتســاوي  -املجــرد  -بــن األســماء  ،قــد يوقــع اللجــان املعنيــة بالترشــيحات باملشــاركات اخلارجيــة بكثــرة
االعتــذارات بســبب عــدم الرغبــة  ،او االنشــغاالت  ،او ظــروف اعمالهــم .
وباملقابــل فــان التنويــع املــدروس للمشــاركات اخلارجيــة ،بــه الكثيــر مــن الصحــة الثقافيــة للحركــة االدبيــة باململكــة  ،وحتــى
ال يســري شــيء مــن االحبــاط بــن االدبــاء اآلخريــن مــن الصــف الثانــي مــن طــول االنتظــار .
املشــاركة األدبيــة لألديــب ضــرورة مهمــة للتعريــف باألديــب  ،اال انهــا ال تصنــع االديــب وال الشــاعر قطعــا  .فهنــاك أدبــاء
وروائيــون كبــار لــم يشــاركوا يومــا يف نــدة ثقافيــة طــوال حياتهــم األدبيــة  .ولعــل أشــهر هــؤالء هــو الروائــي الكولومبــي
جابريــل غارســيا مــا ركيــز  ،صاحــب روايــة ( مائــة عــام مــن العزلــة ) و ( احلــب يف زمــن الكوليــرا ) واحلاصــل علــى
جائــزة نوبــل لــآداب  .وقــرأت يومــا ان الروائــي الكولومبــي  ،وصلتــه بطاقــة حلضــور دعــوة ثقافيــة  ،مكتــوب عليهــا االســم
الثالثــي لــه  ،فقــال يف نفســه انــه قطعــا ليــس أنــا  ،ألننــي لــم أقبــل يومــا بإقامــة نــدوة او أمســية ثقافيــة  .وكذلــك الروائــي
الفرنســي الــذي فــاز هــذا العــام بنوبــل ( باتــرك موديانــو ) الــذي ملــم يعــرف عنــه مشــاركته املنبريــة  .وهنــاك قائمــة طويلــة
مــن الشــعراء واالدبــاء الذيــن لــم يعــرف عنهــم مشــاركتهم املنبريــة  ،وعــدم مواجهــة اجلمهــور بطــرح ابداعاتهــم مباشــرة .
الــراوي رمبــا كان يقــوم بــدور الشــاعر يف ا العصــور املتقدمــة  .حيــث كان الــراوي  ،يحفــظ كل شــعر الشــاعر  ،ويقــوم بإلقائــه
 ،امــا النــاس بــدال مــن الشــاعر .
ونعــود للبــدء  ،للتســاؤل  :ملــاذا كثــر احلديــث عــن املشــاركات اخلارجيــة حتديــدا ومــن يجــب ان ميثلهــا  .واحلقيقــة انــه مهمــا
وضعنــا مــن شــروط وضوابــط  ،ملــن ميثلــون فئــة مــن املبدعــن – الشــعراء  ،التشــكيليون  ،الروائيــون  -أي كانــت تلــك الفئــة
املبدعــة  ،ســتجد مــن يعتــرض علــى تلــك الضوابــط  .ويــرى انهــا ال متثــل الواقــع  .بــل ان تلــك الشــخصيات املشــاركة يف
املهرجانــات واملؤمتــرات الدوليــة حتديــدا  ،ال متثلــه شــخصيا  .ألنــه وبــكل بســاطه أكبــر مــن هــؤالء املبدعــن .
الشــعراء رمبــا تكــون الفئــة األكثــر صخبــا  ،ونرجســية مــن بــن تلــك الفئــات املبدعــة األخــرى  .فــكل شــاعر يدعــي وصــا
بليلــى  ،وليلــى ال تقــر لهــم بــذاك  .كل شــاعر مــن شــعرائنا  ،يــرى انــه هــو الشــاعر األكبــر وامللهــم  ،الــذي لــم يــأت شــاعر
قبلــه ولــن يأتــي شــاعر بعــده  .ولــم اجــد شــاعرا مــن شــعرائنا اال وهــو يــردد يف الســر او العلــن  ،ابيــات املتنبــي :
أنا الذي نظر العمى إلى أدبي
أنام ملء جفوني عن شواردها

و أسمعت كلماتي من به صمم
ويسهر اخللق جراها ويختصم

رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag

مواقع صديقة

برودكاست القطيف

www.Qatifbroadcast.com

القطيف اليوم

أيفون http://goo.gl/NNHTL1
أندرويدhttp://goo.gl/6iVa5a

القطيف اإلخبارية

www.Qatifnews.com

جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com

للحصول على العدد

966505841951
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الربيد اإلكرتوين
MARONA-@HOTMAIL,COM

موؤ�ض�ضة ر�ضي اإبراهيم النغمو�ش التجارية
وم�ضروع النغمو�ش للدجاج الالحم
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