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صفحة ٣

كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة

حافظ على مسافة مترين بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

مع العودة بحذر ورفع القيود 
يجب أال نتقاعس في السيطرة على كوفيد - 19

متران

تخريج 13 قيادًيا يف برنامج (مسار) في
لتعزيز اندماج املوظفني 

احتفلت أكادميية التطوير التابعة 
لقطاع التكرير واملعاجلة والتسويق، 
مؤخًرا، بتخريج ثالثة عشر مشارًكا 

»املسار نحو حتقيق  من برنامج
مشاركة املوظفني«، وهو برنامج 

مخصص للقياديني الشباب.

صفحة ٢

املواطنة والعمل اخليري.. قيمة 
أساس للشركة 

املواطنة، والعمل اخليري، وردُّ اجلميل 
هي جزء من قيم أرامكو السعودية، 

ولها تاريخ طويل من العطاء يف 
املجتمعات التي تعمل فيها، وتعزيز 

مجتمعات نابضة باحلياة وإتاحة 
فرص االزدهار جلميع أفراد املجتمع.  

صفحة ٦ و٧

إثراء يدّشن افتراضًيا مهرجان 
السينما السعودية يف نسخته 

السادسة 
يطل »مهرجان أفالم السعودية« على 
محبي وعشاق الفن السابع هذا العام 
يف دورته السادسة بنسخة افتراضية 

بالكامل، حيث يُقّدم عبر املنصة 
الرقمية املتاحة خالل الفترة ١-٦

سبتمبر 2020م.

صفحة ٤

عزت القمحاوي يكتب: غرفة 
املقيمني 

بعد أن صدر كتابه الشهير »غرفة 
املسافرين« العام املاضي، أجبرته 

جائحة كوفيد-19 على أن يُعيد 
تصوره للعالم بال سفر، يف هذا العدد 
يشاركنا املؤلف مرئياته عن كيف تغير 

مفهوم السفر بعد اجلائحة. 

صفحة ١١

هذا العدد

ر عوًدا حميًدا.. بحذر دائًما.. تذّكر وذكِّ
باتباع اإلجراءات 

االحترازية



تخريج 13 قيادًيا في برنامج »مسار« لتعزيز 
اندماج الموظفين في برامج األعمال

رأس تنــورة - احتفلــت أكاديميــة التطويــر التابعــة 
لقطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق، مؤخــًرا، بتخريــج 
ثالثــة عشــر مشــارًكا مــن »برنامــج المســار نحــو تحقيــق 
مشــاركة الموظفيــن«، وهــو برنامــج مخصــص للقيادييــن 
الشــباب. وكان مــن بيــن أعضــاء اإلدارة الذيــن أبــدوا 
دعمهــم خــالل حفــل تكريــم خريجــي البرامــج الثالثــة 
المحلــي وتجزئــة  للتكريــر  التنفيــذي  المديــر  عشــر، 
ســوائل الغــاز الطبيعــي بالوكالــة، األســتاذ فــواز نــواب، 
والمديــر التنفيــذي لخطــوط األنابيــب والتوزيــع والُفرض 
بالوكالــة، األســتاذ محمــد الهطالنــي، باإلضافــة إلــى 

مديري إدارات آخرين. 
وانطالًقــا مــن حقيقــة أنــه ال يمكن أن تتحقق مشــاركة 
والتطويــر  الجــاد  العمــل  خــالل  مــن  إال  الموظفيــن 

المســتمر للقيــادات المباشــرة للموظفيــن، فقــد اشــتمل عبدالباسط أيوب
البرنامــج الــذي عقــد علــى مدى تســعة أشــهر علــى ثالث 
ــع  ــام، وأرب ــة أي ــا ثالث ــدة كل منه ــة، م ــل منفصل ورش عم
جلســات تدريــب فرديــة مــع المــدرب عبدالباســط أيــوب، 
منســق البرنامــج، باإلضافــة إلــى برنامــج متابعــة طويــل 

امتد على مدى أشهر.

من الفصل الدراسي 
إلى مكان العمل

ويكتســب تعزيــز مشــاركة الموظفيــن فــي مثــل هــذه 
أرامكــو  فــي  القــادة  لجميــع  بالغــة  أهميــة  البرامــج 
ــز الحمــاس  ــر فــي تحفي ــه مــن دور كبي الســعودية، لمــا ل
وااللتــزام بالعمــل لــدى الموظفيــن، ويدفعهــم لتوظيــف 
كامــل طاقتهــم فــي العمــل، األمــر الــذي ينعكــس إيجابًيــا 

ــة، فضــاًل عــن حــده  ــدل اإلنتاجي ــى جــودة األداء ومع عل
مــن احتمــاالت تركهــم للعمــل.  ولذلــك يركــز برنامــج 
هــذا  مثــل  تشــجع  التــي  المهــارات  علــى  »المســار« 
الحمــاس وااللتــزام، فــي القاعــة الدراســية أواًل، ثــم فــي 

بيئة العمل. 
ــي  ــادة ف ويتلخــص هــدف البرنامــج فــي مســاعدة الق
تحقيــق النتائــج، وإحــداث التغييــر والمحافظــة عليــه، 
وتطويــر الموظفيــن وتدريبهــم، باســتخدام عــدٍد مــن 
األســاليب الفاعلــة،. ففــي أحــد أجــزاء البرنامــج، يُطلــب 
مــن القــادة تصويــر فيديــو أثنــاء تطبيقهــم لمــا تعلموه في 
الفصــل الدراســي مــع موظفيهــم، ومراجعــة الجلســة بعــد 
ذلــك مــع المــدرب للنظــر فــي كيفيــة تطبيقهم لمــا تعلموه 

من خالل مالحظة جوانب معينة مثل لغة الجسد. 
وحــول أهميــة البرنامــج، قــال مديــر إدارة مجمــع رأس 
األســتاذ حمــد  آنــذاك،  المشــتركة  للخدمــات  تنــورة 

فــي مقارنــة ســريعة للحاضــر بالماضــي، 
يبــدو أن أثــر الكلمــة كان أكبــر وأكثــر وضوًحــا 
فــي الحيــاة االجتماعيــة قبــل ظهــور وســائل 
التواصــل االجتماعــي؛ فلــم تكــن هــذه الوســائل 
ــم يكــن  ــد، ول ــاس بع ــاة الن ــت فــي حي ــد تغلغل ق
ــة، التــي  يوجــد ســوى وســائل اإلعــالم التقليدي
علــى  تنــا  حيا فــي  بصمــة  تتــرك  نــت  كا
فعندمــا  واالجتماعــي.  الفــردي  الصعيديــن 
تجــده  مكتبــه  فــي  األصدقــاء  أحــد  تــزور 
يحتفــظ ببعــض القصاصــات مــن العبــارات أو 

المقاالت التي تأثر بها ولفتت نظره. 
وارتباًطــا بهــذا الســياق، اســمحوا لــي أن 
عندمــا  التاليــة:  الشــخصية  الحكايــة  أورد 
انخرطــت فــي أنشــطة بيــت الشــباب بمدينــة 
الدمــام، أتيحــت لــي الفرصــة للمشــاركة فــي 
المســابقات والمهرجانــات األدبيــة والفكريــة، 
تنميــة  فــي  اهلل-  -بعــد  فضلهــا  أنســى  وال 
معارفــي وتشــجيعي علــى االســتمرارية فــي 
عالــم الكتابــة والبحــوث. لقــد وجــدت الفرصــة 
لتنميــة هوايتــي الكتابيــة أكثــر مــن خاللهــا 
عبــر مــا تنظمــه مــن مســابقات ومنافســات. 
وســبق أن حصلــت علــى المركــز األول فــي 
مــا شــجعني علــى  المقالــة،  مســابقة كتابــة 

المزيد من المشاركة والسعي نحو األفضل.
أي  فــي  المشــاركة  علــى  حريًصــا  كنــت 
مســابقة تنظمهــا بيــوت الشــباب ســواء علــى 
ثــم  ومــن  الخارجــي.  أو  المحلــي  المســتوى 
أصبحــت المشــاركات أكثــر تنوًعــا، وشــملت 
مســابقات فــي البحــوث، وهــي التــي كانــت 
جهــة انطالقتــي الثانيــة نحــو الســعي للتمّيــز 
ســواء علــى مســتوى المملكــة أو دول مجلــس 
أكــن  لــم  البدايــة،  فــي  الخليجــي.  التعــاون 
أحــرص مــن خــالل مشــاركاتي علــى الظهــور 
لــم أحقــق  اإلعالمــي بســبب قناعتــي أننــي 

شيًئا يستحق ذلك. 
وأذكــر أنــه فــي ذات يــوم ســألني صديــق 
هــذه  مــن  تهــدف  مــاذا  ســًنا:  منــي  أكبــر 
المشــاركات؟ أخذنــي ســؤاله علــى حيــن غــرة، 
بســؤالك؟  تقصــد  مــاذا  بــدوري:  فســألته 
ــة للشــهرة أم لشــيء  ــد الكتاب فأجــاب: هــل تري
ــب  ــد أن أكت ــكل صــدق: أري ــه وب ــت ل آخــر؟ فقل
لمجتمعــي بحيــث يتــرك مــا أكتبــه أثــًرا فيــه 
بــه«،  يُنتفــع  »كعلــم  اآلخــرون  منــه  يســتفيد 
فقــال:  المهمــة.  الموضوعــات  فــي  خاصــة 
»جميــل جــًدا هــذا الشــعور والطمــوح، ولــو 
فكــرت بــأن تصبــح يوًمــا مــا مشــهوًرا، فــإن 

عمــرك ســوف يكــون قصيــًرا جــًدا، وســتختفي 
ولــن تفكــر بالعــودة مــرة أخــرى«. لــم أفهــم 
ولكننــي  حينهــا،  يقصــد  كان  مــاذا  ًمــا  تما
أدركــت أننــي أســير فــي الطريــق الصحيــح. 
ومــن يومهــا أخــذت علــى عاتقــي أن أكتــب مــا 

هو مفيد للمجتمع. 
هــذا األمــر يقودنــي للحديــث عمــا بتنــا نــراه 
اليــوم فــي عالــم التواصــل االجتماعــي مــن 
حــب الظهــور والشــهرة لــدى بعــض النــاس مــن 
دون تقديــم أي محتــوى مفيــد، األمــر الــذي 
يكشــف مــدى ســطحية وإفــالس هــؤالء. ومــن 
وجهــة نظــري، فــإن الشــهرة ال ينبغــي أن تتمثل 
فــي الظهــور اإلعالمــي المؤســس علــى الخواء، 
ســمعة  ورفــع  المجتمــع  خدمــة  فــي  وإنمــا 

الوطن عالًيا.
كمــا أننــي أرى أن المشــكلة اليــوم تكمــن فــي 
أن مفهــوم الشــهرة قــد تشــوه لــدى األجيــال 
هــؤالء  مــن  كثيــر  بــات  وبالتالــي  الجديــدة، 
ــة، دون  ــأي طريق ــون للشــهرة الســريعة ب يتطلع
مــا  ســرعان  الشــهرة  تلــك  أن  يدركــوا  أن 
ســتنطفأ وتخمــد جذوتهــا، ألنهــا لــم تؤســس 
علــى جهــد معرفــي ينفــع النــاس ويســتفيد منــه 

المجتمع.

الركض وراء سراب الشهرة
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

أحمد خليفة الحمادي
Ahmad.hammadi@aramco.com

قسم المواطنة

تقدير اإلنجازات

بناء الثقة

تمكين المديرين

التواصل معهم باستمرار 
)الحوار مع الموظفين(

اتخاذ اإلجراءات المناسبة

التعرف على اهتماماتهم 
في برامج األعمال

طرق شائعة لتعزيز 
مشاركة املوظفني

ــا القيــام بــه هــو  القحطانــي: »إن أفضــل اســتثمار يمكنن
بنــاء مهــارات القــادة المباشــرين إلدارة القــوى العاملــة 
الصناعيــة العصريــة مــن خــالل برامــج التطويــر القيــادي 
الموســعة مثــل هــذا البرنامــج«. أمــا الناظــر اإلداري 
لقســم المــوارد البشــرية فــي إدارة مجمــع رأس تنــورة 
للخدمــات المشــتركة آنــذاك، ماطــر العتيبــي، فقــال: 
»قبــل هــذا البرنامــج، كنــت أشــعر أن متطلبــات العمــل 
تُحتــم علــي أن 'أخبــر' الموظفيــن عــن التحديــات بــداًل 
مــن أن 'أســألهم' عنهــا«. وأضــاف: »زودنــي البرنامــج 

بنهج أفضل يمّكن الموظفين من المبادرة والنمو«. 

الموظفون هم خير دليل
ولكــن مــا يجعــل هــذا البرنامــج فريــًدا مــن نوعــه هــو 
لقــادة  ا لــدى  الســلوكية  للتغيــرات  قياســه  كيفيــة 
المشــاركين علــى مــدى فتــرة تتــراوح مــن أربعــة إلــى ســتة 
أشــهر بعــد إكمالهــم للبرنامــج.  وباســتخدام أداة تقييــم 
بعــد  الســلوك  الســتطالع  درجــة   180 مــن  مكونــة 
البرنامــج، حقــق 51% مــن المشــاركين تغيــًرا إيجابًيــا 
متقدًمــا، كمــا حقــق 45% منهــم تغيــًرا إيجابًيــا كبيــًرا، 
و4% تغيــًرا إيجابًيــا بســيًطا، فيمــا انعــدم مــن لــم يطــرأ 
عليــه منهــم تغييــر أو تغيــر لألســوأ، وذلــك بنــاًء علــى 

تقييم موظفيهم. 
وقــال الناظــر اإلداري لقســم المنافــع وصيانــة حركــة 
الحميــدي،:  فهــد  تنــورة،  رأس  فــي مصفــاة  المــواد 
»ســاعدني هــذا البرنامــج وفريقــي فــي إجــراء حــوارات 
فاعلــة ومنفتحــة«. أمــا رئيــس وحــدة هندســة أعمــال 
أنظمــة الطاقــة فــي العضيليــة، هاشــم بــن ســليم، فقــال: 
»علمنــي البرنامــج كيفيــة تعزيــز الثقــة مــع الفريــق. وكان 
أحــد األســاليب التــي ســاعدتني شــخصًيا هــو أســلوب 
التغذيــة المســبقة، والــذي يمكــن الموظفيــن مــن تقديــم 
مالحظاتهــم والتعبيــر عــن مواطن التحســين لــدى القائد 
باحتــرام«. وقــد وضــع خريجــو البرنامــج خطــة التطويــر 
الفــردي الخاصــة بهــم لالثنــي عشــر شــهًرا المقبلــة بنــاًء 
علــى تقريــر اســتطالع الســلوك للتغييــر المكــون مــن 180 

درجة.
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ر باتباع اإلجراءات االحترازية دائًما.. تذّكر وذكِّ

عوًدا حميًدا.. بحذر
الظهران - لطالما اتخذت أرامكو السعودية اإلجراءات والخطوات الالزمة من 

أجل ضمان سالمة موظفيها وكفاءة أعمالها. وقد ألقت الجائحة العالمية بظاللها 
ت الغالبية العظمى من الشركات وبيئات العمل إلى  على الجميع، حيث اضُطرَّ

ن ذلك انتقال  التأقلم مع واقع جديد بمعايير مختلفة، وفي كثير من األحيان، تضمَّ
قسم كبير من الموظفين إلى العمل عن بُعد. وخالل أغلب فصلي الربيع والصيف، 

شملت سياسة العمل من المنزل كلَّ الموظفين، ما عدا أولئك الذين تقتضي ضرورة 
استمرار األعمال حضورهم في مرافق العمل.

وخالل تلك الفترة، تغيَّرت بيئة العمل تغيًُّرا جذرًيا من أجل ضمان استمرار 
األعمال على نحو سلس، ومراعاة سالمة الموظفين العاملين ضمن بيئة العمل. 

وتدريجًيا، انتقلت بيئة العمل إلى وضع طبيعي جديد بنجاح كامل.
ومع مطلع هذا األسبوع، فتحت عديد من مرافق الشركة ذراعيها الستقبال كثير 

من الموظفين، حيث من المتوقع أن يعود 75% من القوى العاملة إلى المكاتب 
ومرافق العمل في جميع أنحاء المملكة، في خطوة أخرى نحو واقع طبيعي جديد.
ا إذا كان الموظف يعمل في الفترة السابقة في منزله أو في  وبصرف النظر عمَّ
مقرِّ العمل، فإن إسهام الجميع في اتخاذ اإلجراءات االحترازية المطلوبة ساعدنا 

في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم.
وفي هذا اإلطار، أجرت القافلة األسبوعية لقاءات مع عدد من الموظفين 

العائدين إلى العمل، من أجل استطالع آرائهم ومشاعرهم تجاه هذه العودة.

القافلة األسبوعية

مع عودة الموظفين إلى العمل في جميع مرافق الشركة، ينبغي التذكير بضرورة مراعاة إرشادات السالمة، بما في ذلك لبس كمامة الوجه في جميع 
األوقات، والمحافظة على مسافة آمنة مع اآلخرين، وكذلك عقد اجتماعات العمل عن ُبعد قدر اإلمكان.

تصوير: مؤيد القطان

ز التشغيلي، والصحة،  كرم يتيم قائد مجموعة التميُّ
والسالمة، والبيئة يف إدارة هندسة اإلنتاج يف منطقة 

األعمال الشمالية
 يقـول كـرم يتيـم إنـه قـد بـدأ يتكيـف مـع العـودة للعمـل فـي 
المكتب تدريجًيا. عندما أغلقت مدينته بسبب الحظر الصحي، 
كان يعمل من المنزل، وعندما تم رفع اإلغالق وفتحت المدينة، 
بـدأ يعمـل بمزيـج مـن العمـل مـن المنـزل والمكتـب، وكانـت أكثر 
األيام هي التي يتواجد فيها في المكتب. أّما اآلن بعد أن انضم 
إليـه عـدد أكبـر مـن األشـخاص فـي المكتـب، فإنـه يثّمـن أهميـة 
اإلجـراءات االحترازيـة التـي تـم اتخاذهـا مّمـا يُشـعره بالراحـة 
والطمأنينـة فـي العـودة إلـى العمـل دون الخـوف مـن انتقـال 

العدوى. 
يقـول يتيـم: »عـاد الموظفـون إلـى مكاتبهـم فـي جميـع أنحـاء 
الشـركة، وهلل الحمد، أما أنا فسـوف ألتحق هذا األسبوع بدورة 
فـي مركـز التنقيـب واإلنتـاج للتطويـر المهنـي، وال شـك سـأرى 
اإلجـراءات االحترازيـة المّتخـذة لمواصلـة التعليـم فـي بيئـة 
صحّيـة آمنـة«. كشـركة، نحـن نتبـع تعليمـات مـزودي الخدمـات 
الطبيـة لدينـا، باإلضافـة إلـى االمتثـال لجميـع متطلبـات وزارة 
الصحـة. فـي قسـمنا، تلقينـا دورات تدريبية قدمهـا مركز جونز 
هوبكنـز أرامكـو الطبـي لتعميـق وعينـا حـول كيفيـة المحافظـة 
على سالمتنا«. وأضاف أن هذا النوع من المعلومات كان مفيًدا 

جًدا للمشاركة مع األسر والمجتمع بشكل عام.

 ربمـا كان التحـدي األكبـر بالنسـبة لــ يتيـم هـو التكيـف مـع 
استخدام برنامج سكايب  وعقد االجتماعات االفتراضية، وفي 
هـذا الصـدد يقـول: »في البداية، كان اسـتخدام برنامج سـكايب 
الجتماعـات الفريـق فقـط، ولكنـه بعـد ذلـك اكتشـفنا أن أدوات 
االجتماعـات االفتراضيـة يمكـن أن تربطنـا علـى نطـاق أوسـع 
والوصـول إلـى جميـع موظفي الشـركة في كل األماكن بكل يسـر 
وفاعليـة. لقـد عملنـا علـى مشـاريع ابتكاريـة مـع إدارة القطـاع 
األوسـط لخـط أعمـال التنقيـب واإلنتـاج، وقـد منحنـا سـكايب 
الفرصـة لتبـادل وتعميـق وجهـات نظرنـا وتطويـر أفكارنـا. يقول 
يتيـم: »لـم نكـن نظـن ذلـك ممكًنا حتـى بدأنا فـي اسـتخدام هذه 

األدوات بشكل عملي«.

بشائر بازهير، محللة نظم أعمال، إدارة 
التخطيط وإدارة األداء لقطاع التكرير واملعاجلة 

والتسويق
أوضحت بشـائر أنها كانت في أول األمر قلقة بشأن 
العمـل مـن المنـزل، قائلـة: »كنـت أتسـاءل عمـا سـتؤول 
إليـه هـذه التجربـة؛ ال شـك فـي أنهـا سـتكون تجربـة 

غريبة«.
وعلى النقيض من اعتقادها األول، كان شـعورها جيًدا 
إزاء العمـل من المنزل، خصوًصا مع األخذ في الحسـبان 
االحتمـال المرتفـع لإلصابـة بالفيـروس مـع تزايـد حاالت 

اإلصابة به آنذاك.
وفي المقابل، جاءت العودة إلى العمل بشـعور غريب 
بعـض الشـيء بالنسـبة لبشـائر، التـي قالت: »بـدا األمر 

غريًبـا نظـًرا لعدم إمكانية التواصل مع زمالئي كما في 
السابق. وكان المكتب هادًئا للغاية في بداية األمر«.

واآلن، مـع عـودة أغلـب الموظفيـن فـي اإلدارة إلـى 
الذيـن  زمالئهـم  بعـض  جانـب  إلـى  ليكونـوا  العمـل، 
اقتضـت الضـرورة اسـتمرارهم فـي أداء أعمالهـم مـن 
المكتـب، توضـح بشـائر أن رؤيتهـم يعـودون مـع االلتزام 

بقواعد التباعد الجسدي أمٌر يبعث على االرتياح.
مـات  وأشـارت بشـائر إلـى أن هنـاك كثيـًرا مـن معقِّ
األيـدي المتاحـة لالسـتعمال في أرجـاء مكاتـب اإلدارة، 

وأن الجميع ملتزم بلبس كمامات الوجه.
وأضافـت بشـائر: »أعتقـد أن هـذه الجائحـة علَّمتنـا 
فـي  مشـابهة  ظـروف  مـع  للتعامـل  نسـتعد  كيـف 

المستقبل«.

دالل سونيل، محلل مالي يف إدارة املخاطر املالية
خـالل فتـرة الخمسـة أشـهر والنصـف الماضيـة مـن 
العمـل فـي المنزل، كان دالل سـونيل يمتلـك كل ما يحتاجه 
مـن أدوات للمحافظـة علـى إنتاجيتـه المطلوبة فـي العمل. 
وفيمـا يتعلـق بواجبـات وظيفتـه، يبـدو أنـه لم يتغير الشـيء 
الكثيـر، لكنـه عندمـا عـاد إلـى العمل هـذا األسـبوع، تفاجأ 

أن مكان العمل لم يعد كما يتذكره في السابق. 
»اآلن بعد أن عدت، أرى أن األمور قد تغيرت! لكن هذا 
التغيير قد تّم ليتماشـى مع ثقافة السـالمة التي هي قيمة 
أسـاس فـي منظومـة قيـم أرامكـو السـعودية. ولنكـون علـى 
مسـافة آمنـة مـن التباعـد الجسـدي، ُرتبـت مكاتبنـا علـى 
مسـافات تُحّقـق هـذه الغايـة. كمـا كان الحـرص أيًضـا أن 
نتجنـب التجمـع فـي غـرف االجتماعـات التـي قـد تسـهل 
انتقـال العـدوى، لذلـك أصبـح اسـتخدام برنامـج سـكايب 

ضرورًيـا فـي مجموعتنا. باإلضافة إلـى ذلك، وحتى نحقق 
هـدف مكتـب دون أوراق، وبـدالً من طباعة وتوزيع التقارير 
الورقية، التي يمكن أن تنقل العدوى من شـخص إلى آخر، 

فقد اعتمدنا أرسال ومشاركة الملفات إلكترونًيا فقط«.
»بالنسـبة لفريقنا، نرى أن هذه اإلجراءات دليل على أن 
الشركة قد اتخذت االحتياطات الالزمة لسالمتنا، ولذلك 
أشـعر بالثقـة حيـال مـا تفعلـه أرامكـو السـعودية لسـالمتنا 
فـي مـكان العمـل«. وأضـاف سـونيل إنـه يتفهـم الحاجـة 
الملّحـة ألخـذ كوفيـد-19 على محمل الجد، كمـا أنه ممتن 
علـى اسـتمرارية الشـركة فـي إرسـال الرسـائل النصيـة 
لتوعية الموظفين حول مستجدات المرض. وأشار سونيل 
إلى أنه من المهم أن نحافظ على اسـتمرارية الممارسـات 
التـي تعلمناهـا خـالل األشـهر الخمسـة ونصـف الماضيـة 

بعد أن عدنا إلى مكاتبنا.

لة فريق محاسبة، إدارة احملاسبة  شهد التركي، محلِّ
املالية

أعربـت شـهد عـن حماسـتها تجـاه العـودة إلـى العمـل عقـب 
فترة طويلة من العمل عن بُعد.

وقالـت شـهد: »عندما أُرسـلت إلـى العمل من المنـزل في 22
مـن مـارس، بـدأت مزاولـة أعمالـي علـى الفـور«، مضيفـة أنهـا 
كانت متخوِّفة في أول األمر من الخضوع للحجر الصحي، كما 

هو حال الجميع.
وكانـت شـهد، التـي أمضـت عاميـن ونصـف مـن العمـل مـع 
الشـركة، قلقـة من أن التأقلم مع نمط جديد مـن الحياة ووتيرة 
العمـل سـيكون صعًبـا، خاصة مع عـدم إمكانية االلتقـاء بزمالء 
العمـل، والمشـاركة فـي اجتماعـات مباشـرة. كمـا كانـت فكـرة 
عـدم الخـروج مـع صديقاتهـا لتنـاول وجبة الغـداء خـالل أوقات 

االستراحة تسبِّب لها بعض االنزعاج.
ولكـن، وكما هـو الحال مع بقية موظفي الشـركة وموظفاتها، 
أظهـرت شـهد قـدًرا كبيـًرا من المرونة فـي مواجهة هـذا التغيُّر 
المفاجـئ، وتأقلمـت مـع ظـروف العمـل مـن المنـزل، لتحافـظ 
علـى المسـتوى نفسـه مـن اإلنتاجيـة، بينمـا تتعلَّم طرًقـا جديدة 
للتواصل مع مشرفي األعمال والزمالء عبر الواقع االفتراضي.

ومـع ذلـك، جاءت العـودة إلى العمل خالل هذا األسـبوع على 
نحو مريح.

وقالـت شـهد: »علـى الرغم من أنها تمثِّـل تغيًُّرا بالًغـا، إالَّ أنه 
من المريح العودة إلى الروتين االعتيادي للعمل«.

وتوافًقـا مـع اإلجراءات التي تتخذها الشـركة مـن أجل الحدِّ 
مـن انتشـار الفيـروس، تُظهـر شـهد حرًصـا علـى تـرك مسـافة 
آمنـة مـع اآلخريـن، ولبـس كمامـة الوجـه فـي كافـة األوقـات، 

وتعقيم يديها بشكل منتظم.
وقالـت شـهد: »ال تـزال االجتماعـات المباشـرة الكبيـرة غيـر 
ممكنـة، ومـن المريـح أن تـدرك أن الجميـع يلتـزم باإلجـراءات 

الوقائية لحماية أنفسهم ومن حولهم«.
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من خالل سينما إثراء واملنصة الرقمية

إثراء يدّشن افتراضًيا مهرجان السينما 
السعودية في نسخته السادسة 

ـــى  يطـــل »مهرجـــان أفـــالم الســـعودية« عل ـــران - الظه
محبـــي وعشـــاق الفـــن الســـابع هـــذا العـــام فـــي دورتـــه 
السادســـة بنســـخة افتراضيـــة بالكامـــل، حيـــث يُقـــّدم 
ـــن 13 ـــرة م ـــة المتاحـــة خـــالل الفت ـــر المنصـــة الرقمي عب

إلـــى 18 محـــرم 1442هــــ )1 إلـــى 6 ســـبتمبر 2020م(، 
بالدمـــام،  والفنـــون  الثقافـــة  جمعيـــة  مـــن  بتنظيـــم 
بالشـــراكة مـــع مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي )إثـــراء(، ودعـــم مـــن هيئـــة األفـــالم التابعـــة 

لوزارة الثقافة.
يســـعى المهرجـــان منـــذ انطـــالق دورتـــه األولـــى فـــي 
عـــام 2008م إلـــى أن يكـــون حافـــًزا رئيًســـا لتبـــادل 
ــتغلين  ــكار بيـــن صانعـــي األفـــالم المبدعيـــن المشـ األفـ
بهـــذه الصناعـــة، إلـــى جانـــب االحتفـــاء بأفضـــل األفـــالم، 
وتوفيـــر الفـــرص للمواهـــب الســـعودية مـــن الشـــباب 

والشابات المهتمين بصناعة األفالم.
يتضمـــن المهرجـــان الـــذي يعـــد حدًثـــا ثقافًيـــا غيـــر 
فـــي  متمثلـــة  وتنافســـية  تدريبيـــة  برامـــج  ربحـــي، 
»مســـابقة لألفـــالم الســـعودية«، إلـــى جانـــب عـــروض 
األفـــالم، واللقـــاءات مـــع صنـــاع األفـــالم، ونـــدوات وورش 
متخصصـــة، وباقـــة مـــن الحـــوارات المميـــزة وذلـــك 
ضمـــن أجـــواء تفاعليـــة تجمـــع صّنـــاع األفـــالم والمهتميـــن 

بالمجال في إطار رقمي.
الفرصـــة لمشـــاهدة  إثـــراء إلتاحـــة  مـــن  وســـعًيا 
ـــل الحـــدث  ـــى شاشـــة الســـينما، ســـيتم نق المهرجـــان عل
الســـاعة  مـــن  اثـــراء  ســـينما  فـــي صالـــة  مباشـــرة 
السادســـة والنصـــف مســـاء وحتـــى الســـاعة التاســـعة 
مســـاء، وبعـــد إغـــالق المركـــز يمكنكـــم متابعـــه البـــث 

المباشر عبر منصة )يوتيوب(.
ومنـــذ بداياتـــه التأسيســـية، تطـــور إثـــراء ليصبـــح 
ــة لعـــرض األفـــالم  أحـــد األماكـــن الرائـــدة فـــي المملكـ
وبرامجهـــا. كمـــا أنـــه يُعـــد واحـــًدا مـــن أهـــم قطاعـــات 
إنتـــاج األفـــالم الرائـــدة فـــي المملكـــة. وقـــد أدى دعـــم 
إثـــراء لصناعـــة الســـينما الســـعودية المتناميـــة إلـــى 
نالـــت األوســـمة  التـــي  ظهـــور عديـــد مـــن األفـــالم 

المحليـــة القافلة األسبوعية الســـينمائية  المهرجانـــات  فـــي  والجوائـــز 
والدوليـــة المرموقـــة. كمـــا يتـــم اآلن بـــث عديـــد مـــن 
نتفلكـــس  شـــبكة  عبـــر  إثـــراء  إنتـــاج  مـــن  األفـــالم 
للمشـــاهدين فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. وقـــد أنتـــج 
مركـــز إثـــراء حتـــى اآلن 20 فيلًمـــا نالـــت 15 جائـــزة 

محلية ودولية.

نقطة انطالق لصناعة السينما 
حســـين  األســـتاذ  إثـــراء،  مركـــز  مديـــر  وقـــال 
ــام  ــة لألمـ ــا الضخمـ ــى خطواتنـ ــت أولـ ــة: »كانـ حنبظاظـ
فـــي عـــام 2018م، عندمـــا أنتـــج مركـــز إثـــراء الفيلـــم 
ــة  ــهرة عالميـ ــى شـ ــاز علـ ــود« وحـ ــل »جـ ــي الطويـ الروائـ
وجوائـــز متعـــددة. وفـــي عـــام 2019م، أنتـــج المركـــز أكثـــر 
مـــن 150 عمـــاًل، بمـــا فـــي ذلـــك ثمانيـــة أفـــالم. خـــالل 
مهرجـــان الفيلـــم الســـعودي العـــام الماضـــي، انضـــم 
إلينـــا علـــى مســـرح إثـــراء نجـــم بوليـــوود ســـلمان خـــان 
والحائـــز علـــى جائـــزة أوســـكار فـــي هوليـــوود كوبـــا 
جائحـــة  وبســـبب  العـــام  هـــذا  جونيـــور.  جودينـــج 
ــهدت  ــة شـ ــاءات افتراضيـ ــدة لقـ ــا عـ ــد-19، عقدنـ كوفيـ
الممثـــل اإلنجليـــزي  مـــع  إقبـــااًل وحضـــوًرا مكثًفـــا، 
الشـــهير إدريـــس إلبـــا. إن المركـــز بالتأكيـــد يمثـــل نقطـــة 

انطالق لصناعة السينما السعودية«.
إثـــراء الســـينمائية اجتماعـــات  تشـــمل مبـــادرات 
منتظمـــة لجمعيـــة إثـــراء الســـينمائية ومســـابقة أيـــام 
الفيلـــم الســـعودي، وهـــي منصـــة تنافســـية لإلنتـــاج 

السينمائي المحلي حيث يتم إنتاج أعمال الفائزين.
إن إحـــدى الميـــزات الرائـــدة فـــي مركـــز إثـــراء هـــي 
صالـــة العـــرض والســـينما الحديثـــة التـــي تتســـع لــــ 300
ـــا جديـــدة  مقعـــد. وتعـــرض ســـينما إثـــراء بانتظـــام أفالًم
وجذابـــة مـــن صناعـــة الســـينما المزدهـــرة فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، باإلضافـــة إلـــى أفـــالم وثائقيـــة 

وأفالم لألطفال وأفالم شعبية وتاريخية.
للمزيـــد عـــن مهرجـــان الفيلـــم الســـعودي وبرامـــج 
إثـــراء الســـينمائية واألفـــالم فـــي ســـينما إثـــراء، قـــم 

بزيارة موقع إثراء على شبكة اإلنترنت.

املرونة..والنتائج
ابتکار بال دخان

متنزه بیئي ذو طراز عاملي

حلقة جديدةاخر اصدار



2 متر

اترك مسافة مترين 
بينك وبين اآلخرين

عقم األسطح التي 
تلمسها باستمرار

اجعل جميع االجتماعات 
افتراضية إن أمكن

ارتِد كمامة عند ذهابك 
للعمل وال تخلعها إذا 

كنت مع اآلخرين

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 40-60 ثانية 
أو عقم يديك بالجل الكحولي لمدة 20 ثانية 

بشكل متكرر خالل اليوم

تجنب جميع التجمعات 
واألماكن المزدحمة مثل 

المصاعد المزدحمة
أو غرف القهوة

السالم نظر. تبادل 
السالم والتحية دون 

مالمسة مثل التلويح 
عن بعد أو وضع يدك 

على صدرك

إذا أحسست بأي أعراض  
كوفيد-19، تواصل مع 

مقدم الخدمة الطبية 
الخاص بك وابَق في المنزل 

السالمة في مكان العمل
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المملكة العربية السعودية هولنداالمملكة العربية السعودية

العطاء جزٌء ال يتجزأ من ثقافة أرامكو السعودية
آفاٌق جديدة للفرص

وتســتثمر الشــركة فــي مشــاريع عــدة فــي كافــة أنحــاء 
ــة )ســبارك( شــرًقا،  ــك ســلمان للطاق ــة المل ــة، كمدين المملك
ومدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة غرًبــا، 
وذلــك بغيــة مســاندة التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز أنمــاط 
الحيــاة المجتمعيــة، باإلضافــة إلــى تزويــد األفــراد ممــن 
يعيشــون فــي هــذه المجتمعــات بالمــوارد الالزمــة لحيــاة 

هادفة تتسم باإلنتاجية.
يقــول النائــب األعلــى للرئيس للمــوارد البشــرية والخدمات 
أن  »نؤمــن  الجامــع:  عبــداهلل  نبيــل  األســتاذ  المســاندة، 
ــح أفــراده  ــاة إال عندمــا يُمن ــح نابًضــا بالحي المجتمــع ال يصب

فرًصا لالزدهار وبناء مستقبل أفضل ألُسرهم«.
ــا للمســؤولية  ــا وحمالتن ــز مبادراتن ويضيــف الجامــع: »تركِّ
المجتمعيــة علــى تحفيــز التنميــة الوطنيــة، وذلــك تماشــًيا مــع 
رؤيــة المملكــة 2030، وفًقــا لرســالة واضحــة تتمثَّــل فــي 
واالرتقــاء  األفــراد،  وتمكيــن  األرض،  كوكــب  يــة  حما

بالمجتمعات«.
ــع  ــاًل: »نحــن ملتزمــون بصن ــه قائ ويســتكمل الجامــع حديث
عالــم مــن الفــرص للجميــع، وهــذا يعني المســاعدة فــي تعزيز 
قــدرات القــوى العاملــة فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى مســاندة 
األُســر والمجتمعــات واألنظمــة البيئيــة فــي جميــع مناطــق 

أعمال الشركة«.

تطوير األفراد والموارد واالقتصادات
وقــد أســهمت مشــاريع أرامكــو الســعودية المجتمعيــة 

روان الناصر اليوم العالمي 
للعمل الخيري

فــي الخامــس مــن شــهر ســبتمبر مــن كلِّ 
عــام، يتحــدُّ العالــم تحــت رايــة األعمــال 
الخيريــة لتعزيــز الوعــي وحشــد الجهــود من 

أجل التخفيف من معاناة المحتاجين.
ــاء  ــي االحتف ــام، نشــارك ف ــي هــذا الع وف
الــذي  الخيــري،  للعمــل  العالمــي  باليــوم 
احتفــت بــه أواًل دولــة المجــر عــام 2011م 
إحيــاًء لذكــرى وفــاة األم تيريــزا، قبــل أن 
تحتفــي بــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة 
رســمًيا باعتبــاره يوًمــا عالمًيــا فــي عــام 

2012م.
آغنيــس غونكــزا بوغاكســيو، التــي ُولــدت 
أبويــن  مــن  مقدونيــا  فــي  1910م  عــام 
ألبانييــن، وُعرفــت فيمــا بعــد بــاألم تيريــزا، 
ــة،  ــا الهندي ــة كلكت ــى مدين ــا إل ــت الحًق انتقل
ســت فــي مدرســة نســائية لمــدة  حيــث درَّ
حياتهــا  ســت  وكَرّ الزمــان،  مــن  عقديــن 
لرعايــة اآلخريــن. وفي عــام 1979م، حصلت 
للســالم  نوبــل  جائــزة  علــى  تيريــزا  األم 

تقديًرا لجهودها اإلنسانية.

ألرامكو السعودية تاريٌخ طويل في العطاء وحشد الموارد، بهدف خلق فرص النمو 
واالزدهار للمجتمعات محلًيا وحول العالم.

ى التزام الشركة نحو تعزيز التعليم، بما في ذلك بناء المدارس الحكومية  وقد أدَّ
وبرامج المنح الدراسية، وكذلك إنشاء مركز أجيال في الظهران للطالب الذين يعانون 
من صعوبات في التعلم، إلى تمكين األفراد من اإلسهام بنحو إيجابي في مجتمعاتهم 

حول المملكة، وعلى مدى أكثر من 80 عاًما.

موظفو أرامكو السعودية يجّسدون قيمة المواطنة ويضطلعون بجهود العمل التطوعي والخيري
 دأب الموظفون على 

تكريس وقتهم لمساعدة 
المجتمعات المتنوعة، 
واألقل حًظا، واالرتقاء 

بالبيئات التي يعيشون 
فيها بدًءا من األمريكيتين 
ومروًرا بهولندا وسنغافورة 

وإندونيسيا ووصواًل إلى 
منغوليا، فمسيرة 

إنسانيتهم وإخالصهم في 
التفاني الذي يستنهض 

الهمم مستمرة بما يكفل 
االرتقاء بسمعة أرامكو 

السعودية باعتبارها شركة 
طاقة مسؤولة وفيما يلي، 

يطلعنا بعضهم على ما 
شاركوا فيه من فعاليات، 

وما يدفعهم للمشاركة 
فيها.

لطالما أغرتني فكرة 
العمل التطوعي لمساعدة 
المجتمعات المحلية، وقد 

تمكنت بفضل شركة 
أرامكو فيما وراء البحار 

من المشاركة في هذه 
الفعاليات الخيرية، 

واالستمتاع بها.
 شاركت شخصًيا في 

أربع فعاليات تطوعية نظمتها أرامكو وكانت معنية في 
المقام األول بكبار السن وطلبة المدارس.

وقد تعاون عديد من الزمالء خالل هذه الفعاليات من 
مختلف المشارب ومن شتى أصقاع المعمورة فبذلنا 

أقصى ما في وسعنا لنرسم البسمة على وجوه من 
حولنا.

أدركت بصفتي أحد موظفي أرامكو المتطوعين أنني 
أجّسُد التزامنا بقيم المواطنة، وأنني أسهم في مّد يد 
العون من خالل المسؤولية االجتماعية، بل إن العمل 
التطوعي رّسخ في نفوس زمالئي معاني العمل بروح 

الفريق الواحد والتآخي في أرامكو من موقعها كشركة 
عمالقة على الصعيد العالمي.

وأخيًرا وليس آخًرا، ال تستغربوا إذا قلت لكم إن 
تكريس جزء من الوقت لعمل الخير ينعكس باإليجاب 

وبشكل عجيب على صحتكم البدنية والنفسية.
فكّل متطوع يستطيع أن يترك بصمة إيجابية، فال 

تستخفوا بقدراتكم، فمهما كانت خطواتكم صغيرة فإنها 
لن تمنعكم من تحقيق أكبر اإلنجازات.

مروان غريبي
مخطط مشتريات، الهاي، شركة أرامكو فيما وراء 
البحار

بدأت مشاركتي في 
العالقات العامة عام 

2009م حيث اضطلعت 
بتنظيم األجنحة السعودية 

في اليوم الوطني في 
الجامعة األمريكية في 

الشارقة.
وشكلت هذه التجربة 

المتعددة الثقافات 
والمؤسسات نواة لمهارة عالقات عامة متينة تعتمد على 

التواصل مع مختلف الجنسيات وأسهمت في تطوير 
مهاراتي من خالل العمل البناء مع فرق متنوعة.

تمكنت من خالل قضاء 2800 ساعة من المشاركة 
المتواصلة في فعاليات أرامكو السعودية التطوعية 

خالل عشرة أعوام أن أساند فريق التطوع عبر إعداد 
كتيب برنامج أرامكو السعودية الثقافي إلجراءات العمل 

التطوعي.
يضم هذا الكتيب إطاًرا شاماًل لإلجراءات بما في 

ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التوظيف والتدريب، 
وإعداد البرامج والرصد واالطالع والعالقات اإلعالمية.
صقلت الفعاليات التطوعية التي شاركت فيها قدرتي 

على رفع إنتاجية األفراد عن طريق تعلم التعاطي مع 
مختلف أنواع الشخصيات، األمر الذي مكنني أيًضا من 
توسيع دائرة عالقاتي والنهوض بمهاراتي في التحدث 

أمام الناس.
لم أصبح بفضل تجاربي السابقة مسلًحا بالمعرفة 

والخبرات الالزمة لمساعدة إدارتي فحسب، وإنما 
لمساعدة الشركة التي أعمل فيها لرفع مستوى الوعي 

بأهمية العمل الخيري والتطوعي.
بدر بيتور
محلل نظم أعمال، مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي، خدمات إثراء التطوعية

كل شخص لديه شيء 
خاص وفريد   للتعلم منه؛ 
عادة ما أفكر في كيفية 

التصرف كنموذج يحتذى 
به. أشارك بنشاط في 

عديد من أنشطة 
المسؤولية االجتماعية 
المنظمة مع مجتمعات 

مختلفة في المملكة 
وأرامكو السعودية.

بصفتي موظفًة في أرامكو السعودية، أؤمن بمنظومة 
القيم في شركتنا، وأحرص على تطبيقها في حياتي 

الخاصة. إن منح وقتي لألعمال الخيرية يجعلني أشعر 
بالسعادة والرضا، كما أنه يقّوي مفاهيمي الشخصية 
ومعتقداتي األخالقية. أعتقد أنه كلما أعَطيُت أكثر، 

ازداد ما يعود إلي.
سيساعدني رد الجميل لمجتمعي على تعزيز قدراتي 

في التعلم وتعزيز فهمي ألهمية العمل الجماعي، 
والتواصل، وبناء العالقات مع أفراد المجتمع الذي 

أعمل به، فهذا األمر يوسع شبكة عالقاتي، ويشعرني 
بالرضا عن نفسي.

يؤدي العطاء أيًضا إلى إطالق العنان لقدراتي، ألن 
هناك أشياء لن تعرفها أبًدا عن نفسك وما يمكنك فعله 

حتى تضطر إلى مساعدة شخص آخر.
هند محمد الريس
محللة التخطيط وإدارة األداء بالظهران

د موظفو أرامكو السعودية وموظفاتها قيمة المواطنة في جميع أنحاء المملكة عبر جهود بارزة ال تخطئها العين، ُتسهم  يجسِّ
في ازدهار المجتمعات التي يعملون فيها، وتصنع مستقباًل أفضل لألجيال القادمة. وفي هذا اإلطار، يقول نبيل الجامع: »نؤمن 

بأن المجتمع ال يصبح نابًضا بالحياة إال عندما ُيمنح أفراده فرًصا لالزدهار وبناء مستقبل أفضل أُلسرهم«.
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الهندسنغافورة المملكة العربية السعوديةالواليات المتحدة األمريكية

العطاء جزٌء ال يتجزأ من ثقافة أرامكو السعودية
واالقتصاديــة بشــكل خــاص فــي توطيــن المهــن التقليديــة 

وتنميتها في جميع أنحاء المملكة.
تقــول مديــرة قســم المواطنــة فــي أرامكــو الســعودية 
بالوكالــة، نجــوى األزيمــع: »عندمــا يتعلــق األمــر بالمشــاريع 
ــة  ــة المنطق ــى بيئ ــا ننظــر إل ــة، فإنن ــة واالقتصادي المجتمعي
ومواردهــا. علــى ســبيل المثــال،  تشــهد منطقــة الجــوف 
المنطقــي  مــن  فإنــه  لــذا  الزيتــون،  أشــجار  فــي  وفــرة 
علــى  الُمعتمــد  للصابــون  مصنــع  بنــاء  فــي  االســتثمار 

الزيتون«.
إلــى جانــب ذلــك، تشــمل المبــادرات الوطنيــة دعــم قطــاع 
الصيــد فــي المملكــة فــي كل مــن ينبع وبيــش، وبنــاء منظومة 
بيئيــة لزراعــة البــن وإنتاجــه فــي عــدة مناطــق مــن جــازان، 
وكذلــك تدريــب النســاء ذوات الدخــل المحــدود علــى إنتــاج 
مجموعــة متنوعــة مــن منتجات التمــور لالســتخدام التجاري 

في األحساء والقصيم.
ــع  ــى إنشــاء مصن ــف، نعمــل عل ــي الطائ ــول نجــوى: »ف تق
للــورد، وعقــد شــراكات مــع الشــركات والخبــراء لضمــان 
إمكانيــة تصديــر هــذه المنتجــات. وفــي الجنــوب، نســعى 

لتوفير فرص البحث والتدريب بهدف توسيع إنتاج البن«.
وتضيــف نجــوى: »هدفنــا اإلســتراتيجي هو إحــداث تأثير 
للتعــاون مــع الجهــات داخــل  حقيقــي، وهــو مــا يدفعنــا 
المملكــة وخارجهــا، وإتبــاع الدعــم األولــي بالبحــث والتطوير 

لضمان استدامة هذه المشاريع«.

مدُّ يد العون
وبــرز دور المواطنــة بوضــوح عندمــا بــدأ العالــم يعاني من 

التبعات االقتصادية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
مــت أرامكــو الســعودية حملــة  وفــي هــذا الصــدد، نظَّ
تبرعــات للمتضرريــن مــن الجائحــة، حيــث بلــغ مجمــوع 
ع بهــا 17٫674 موظًفــا  التبرعــات 6.54 مليــون ريــال، تبــرَّ
وموظفــة. وقــد أســهمت الحملــة فــي إيصــال ســالل الخيــر 
إلــى 20٫219 أســرة متضــررة مــن الجائحــة، فــي أكثــر مــن 27 

مدينة على مستوى المملكة.
تقــول نجــوى: »تطلَّــب الوصــول إلــى كل تلــك المــدن خالل 
فتــرة الجائحــة ومنــع التجــول جهــًدا كبيــًرا، ومــا ميَّــز الحملة 
ــل  ــة فحســب، ب ــواد الغذائي ــم الم ــف بتقدي ــم تكت ــا ل هــو أنه
ــرت منتجــات التنظيــف والتعقيــم، باإلضافــة إلــى التعليــم  وفَّ
الترفيهــي. أردنــا أن يســتثمر أفــراد األُســر وقتهــم فــي 
المنــزل بشــكل فاعــل مــن خــالل قــراءة الكتــب مًعــا، وتعزيــز 

ترابطهم بواسطة األلعاب التفاعلية والتعليمية«.
مــت أرامكــو الســعودية إســهاماتها  مــن جانــب آخــر، قدَّ
لعديــد مــن الجهــات الدوليــة، وذلــك مــن خــالل مكاتبهــا فــي 
كل مــن أمريــكا وآســيا واالتحــاد األوروبــي، حيــث شــملت 
الطبيــة  والمرافــق  الطعــام  بنــوك  المســتهَدفة  الجهــات 

وجمعيات اإلغاثة لحاالت الكوارث والجمعيات الخيرية.
عــت شــركة أرامكــو كوريــا بأكثــر  وعلــى ســبيل المثــال، تبرَّ
مــن 840 ألــف دوالر لجمعيــة جســر األمــل الكوريــة لإلغاثــة 
كان  الماضــي، عندمــا  مــارس  فــي شــهر  الكــوارث  مــن 
ــع انتشــاره  ــي من ــك للمســاعدة ف ــه، وذل ــي ذروت ــروس ف الفي
عــت الشــركة بمبلــغ قــدره 10  فــي كوريــا الجنوبيــة. كمــا تبرَّ
مالييــن يــوان لصالــح جمعيــة الصليــب األحمــر فــي الصيــن، 
وذلــك لمســاعدة جهــود اإلغاثــة المســتمرة فــي البــالد 

الحتواء الفيروس.

مبادرات حافلٌة العطاء
ندة  مســا لــى  إ ية  د لســعو ا مكــو  ا ر أ درت  بــا
الفتــرة  فــي  كورونــا  جائحــة  مــن  ريــن  المتضرِّ
الماضيــة. هــذه المبــادرة تأتــي في ســياق عطــاء كان 
ــى  ــخ الشــركة عل ــن تاري أ م ــزال جــزًءا ال يتجــزَّ وال ي
امتــداد العقــود الماضيــة. وتشــمل مبــادرات الشــركة 

في مجال المواطنة:
■ مســاندة القطاعــات الوطنيــة محــدودة الحجــم 
علــى امتــداد المملكــة، مــن قبيــل قطــاع إنتــاج العســل، 
وقطــاع الصيــد فــي ينبع وبيــش، ومنتجــات الزيتــون في 

الجوف، ومراكز الخياطة، وزراعة البن في جازان.
للتدريــب  العامــة  ■ عقــد شــراكة مــع المؤسســة 
التقنــي والمهنــي والجهــات األخــرى ذات العالقــة، مــن 
أجــل بنــاء أكاديميــات لتدريــب الشــباب الســعودي، 
ب  ج منهــا 22 ألــف متدرًبــا حتــى اليــوم. ويُــدرَّ تخــرَّ
المشــاركون فــي هــذه األكاديميــات ضمن عــدة مجاالت 

من خالل مبادرات رعاية منتهية بالتوظيف.
■ بناء مركز شمعة التوحد للتأهيل في الدمام.

ــات  ــة والهندســة والرياضي ــوم والتقني ■ برنامــج العل
للشــباب  المهنــي  التعليــم  برامــج  وكذلــك  )ســتيم(، 
الســعودي، التــي تســتهدف تمكيــن شــباب المملكــة 
واإلســهام بنشــاط ضمــن جهــود التوطيــن، بمــا يتماشــى 

مع رؤية المملكة 2030.

موظفو أرامكو السعودية يجّسدون قيمة المواطنة ويضطلعون بجهود العمل التطوعي والخيري
تقديم المساعدة من 

أفضل جوانب الحياة بل 
ومن نعمها، ويسعدني 
للغاية أنه يشكل جزًءا 

كبيًرا ال يتجزأ من حياتي 
وعملي.

 وتحظى األعمال 
الخيرية في أرامكو 

األمريكيتين بقدر جيد من 
التخطيط وتتسم بمتعتها مالءمتها لألسر، فضاًل عن 

تشجيعها للعمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين 
صفوف زمالئي وزميالتي.

 عندما يكون لديك 4 من البنين والبنات فإنك 
ستشعر بالسعادة عند العثور على وقت للتطوع 

المجتمعي، والمشاركة في بعض من أكبر فعاليات 
أرامكو التطوعية مثل سباق أرامكو لنصف مسافة 

الماراثون في هيوستن، الذي يجمع مبلًغا يزيد على 
مليوني دوالر أمريكي كّل عام لما يزيد على 60 مؤسسة 

خيرية محلية.
 طلبت من عائلتي المشاركة في التطوع معي ألنني 
أعتقد أنه من المهم أن نعّرف أبناءنا وبناتنا على قيم 

مثل السخاء والتعاطف مع اآلخرين.
الحقيقة أن ابنتي أميا التي تبلغ من العمر 15 عاًما 
تطوعت معي سنوات عديدة، وتتمثل إحدى ذكرياتي 
المفضلة في مشاهدتها وهي توزع قطع الكعك على 

العدائين بعد سباق طويل بيدين صغيرتين بالكاد حملتا 
قطع الكعك التي كانت توزعها. 

جيسيكا بيرقيس
محللة حسابات ركن، إدارة الشؤون المالية، أرامكو 
األمريكيتين

أعتقد أنه من المهم لنا 
أن نمد يد العون للمجتمع 

وأن نأخذ على عاتقنا 
تخصيص الوقت للفعاليات 

الخيرية المجتمعية. 
ويشتمل ذلك على التطوع 

بالوقت والتبرع بالطعام 
والكتب واألدوية 

للمحتاجين.
لقد تأثرت حياة عديد من الناس، خاصة األقل حًظا، 

تأثًرا شديًدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 
واألطفال من الفئات األكثر تأثًرا بسبب تأثر تغذيتهم 

وتعليمهم.
شاركُت في مخيم نظمته منظمات غير حكومية 

محلية في منطقة فايشالي بمدينة غازي أباد في الهند. 
وتمثل الهدف من هذا المخيم في نشر الوعي بأهمية 

التعليم بين صفوف الفئات األقل حًظا من األطفال 
وآبائهم الذين يعيشون في مناطق سكنية عشوائية 

مكتظة. نُظمت جلسة توعية عامة في سياق المخيم 
وُوزعت 70 عبوة غذائية على األطفال المشاركين في 

المخيم.
 بونيت كاكار
منسق إدارة جودة في أرامكو الهند منذ 2015م

بصفتي موظًفا في 
أرامكو السعودية، أشعر أن 
قيم المواطنة والمسؤولية 

االجتماعية للشركة 
وتوجهات القيادة قد أثرت 

بشكل إيجابي علّي 
شخصًيا بمرور الوقت.
عندما كنت صغيًرا، 
كنت أتلعثم في الكالم، 

وكنت خجواًل جًدا، خائًفا من التحدث مع اآلخرين 
بسبب تلك المشكلة.

وعلى مر السنين، تعلّمت حياًل إلخفاء تلعثمي 
والتظاهر بأنني متحدث عادي بطالقة. لكن في عام 

2014م، انضممت إلى برنامج McGuire في لندن، 
وتغيرت حياتي تماًما. لم يعالج هذا البرنامج التلعثم 
الذي أعاني منه ألنه ليس هذا هدف البرنامج. لقد 

تغّيرت نظرتي تجاه هذا األمر من حرج إلى قوة وشيء 
أفتخر به.

حالًيا، أنا المدير اإلقليمي لبرنامج McGuire في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمساعدة 

األشخاص الذين يعانون من التلعثم. لقد أجريت عديًدا 
من المقابالت التلفزيونية واإلذاعية مع وضع شيء 

واحد فقط في االعتبار وهو المساعدة في زيادة الوعي 
حول التلعثم، ونشر المعرفة عن اليوم العالمي للتلعثم. 

لقد دعمت أرامكو السعودية شغفي، وشجعت العمل 
التطوعي، وهو أمر كان أساًسا في مساعدة أكثر من 

350 شخًصا عملت معهم في جميع أنحاء المنطقة، مما 
أعطى األمل لمن يشتكون من مشكلة التلعثم في جميع 

أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
عبداهلل راشد بن بعيجان
مهندس في إدارة خطوط األنابيب شرق-غرب، 
محطة الضخ رقم 3

في سنغافورة، شاركت 
مديرة الشؤون المالية، 

يونيس نق، في جميع برامج 
أرامكو للمسؤولية 

االجتماعية، مسهمة في 
بناء بيوت جديدة للفقراء 

في مدينة باتام في 
إندونيسيا، وزراعة شتالت 

المانغروف في والية جوهور 
في ماليزيا، وإعداد سالل 
خير مخصصة للمحتاجين.
أما فيما يخصني، فقد 
اضطلعت باإلشراف على 

فعاليات المسؤولية 
االجتماعية ألرامكو آسيا 

في منطقة جنوب شرق 
آسيا، وسعيت جاهدة 

لتشجيع العمل التطوعي منذ عام 2016م.
ولنا في هذا اإلطار إسهامات جادة في تعزيز االستدامة 
من خالل النظر في حلول للمشاكل البيئية والمجتمعية في 

المجتمعات المحلية. وقد تمكنا من 2018م إلى 2019م، 
من توفير مصادر للماء النظيف في منطقتي لومبوك 

وتشيالتشاب في إندونيسيا، وركزنا خالل الفترة ذاتها 
على بناء مجتمع صحي من خالل توفير خدمات نظافة 
صحية وتعليم لطلبة المدارس في منطقة تشيالتشاب. 
وفي هذا العام، عملنا على تقديم سالل خير مخّصصة 

لكبار السن الذين يعانون من أوضاع صعبة.
ومنذ 2016م، انطلقت في رحالت سنوية إلى منغوليا 

للمشاركة في مخيمات األطفال الصيفية التي تنظم 
لألطفال الذين ينتمون لعائالت فقيرة.

باتسي كو
مديرة عالقات عامة
ويونيس نق
مديرة شؤون مالية، أرامكو سنغافورة، أرامكو آسيا



واحٌة خضراء يف َصَهد الصحراء..

األحساء تطّوق زائريها بذراعين 
من خضرة النخيل 

ـد حـرارة الصيـف فـي المنطقـة الشـرقية مـن  األحسـاء - مـع توقُّ
المملكـة، ال يمكن التفكيـر بكثير من األماكن المليئـة بالنباتات المورقة، 
لكـن األحسـاء تُعـدُّ من بين االسـتثناءات النـادرة في هـذه المنطقة؛ فهي 
واحـٌة مليئـة بأشـجار النخيـل، تحتضـن بيـن جنباتهـا عديًدا مـن مصادر 
صـة للزراعـة، حيـث  الـري الصناعـي التـي تصـل إلـى األراضـي المخصَّ

تزدهر المزارع الصغيرة حتى خالل موسم الصيف الصعب.
ل بيـن تلـك المـزارع، تمـرُّ عبـر طـرق تتخلَّلهـا مناظـر  وعندمـا تتجـوَّ
طبيعية يتعانق فيها الضوء والظل، حيث تتقاطع جرائد النخيل الطويلة 
ر الظلَّ  ي النباتات وتوفِّ ب من األعلى، فتغذِّ مع أشعة الشمس التي تتسرَّ

من أجل المأوى.

موسٌم لكل شيء
ـم في مربعـات تفصل  هنـا، كل شـيء مرتـب؛ فاألراضـي الزراعيـة تُنظَّ
بين المحاصيل، كما تُزرع النباتات وفًقا للمواسم، وهي تضمُّ طائفة من 
كلِّ ما تجود به خيرات األرض، ما بين الفواكه والخضراوات واألعشـاب 
اًل بعبق أشـجار الليمون،  والتوابـل. وكثيـًرا مـا يكون الهواء السـاخن محمَّ
أجـل  مـن  لتُقطـف  وصفـراء،  بيـن خضـراء  مـا  ثمـاره  تتدلَّـى  حيـث 

استخدامها على الفور أو بعد تجفيفها.
ل شـبكة من  ع عديـد مـن المسـارات لتشـكِّ وعلـى امتـداد األرض، تتفـرَّ
قنوات الري، فيما تختبر الجسـور الخشـبية الضيقة غير المسـتقرة من 

فوق تلك القنوات توازنك.
لتربيـة  أيًضـا  أنفسـهم  المزارعـون  س  يكـرِّ الزراعـة،  وإلـى جانـب 
مجموعـة متنوعـة من الحيوانات، بما في ذلك الحمام والدجاج واألغنام 
والماعـز واألبقـار. وكمـا يبدو فـإن الطيور النـادرة مرغوبة بشـدة هناك، 
ًدا  ويتم تربيتها لهذا السـبب؛ وكلما تنوَّع ريشـها وتلوَّن، وازداد بهاًء وتجعُّ

وتعقيًدا، ارتفعت أسعار البيع.

كنوٌز مخفيَّة
وتنتشـر المسـاحات الخضـراء فـي كل مـكان فـي األحسـاء، ويمكـن 
ل بيـن الشـوارع، ليعثـر علـى كنـوز  للمـرء أن يضيـع بسـرور وهـو يتجـوَّ

مخفية ثمينة تختبئ بين زوايا المكان.
ومـن بيـن هذه الكنوز قصر الفاخرية، وهو قصر ملكي قديم، كان في 
السـابق مسـكًنا صيفًيـا، وال تـزال بقايـاه تُظهـر روعـة الماضـي فـي ثـراء 
تفاصيلـه؛ سـقوٌف فاخـرة عتيقة من سـعف النخيـل المتشـابك، وأقواٌس 
كبيـرة تفصـل بيـن الغـرف، وأفاريز زخرفيـة رائعـة، ونوافذ مقوَّسـة تطلُّ

على المناظر الطبيعية الخضراء الماكثة في الجوار.
ومـن المواقـع األثريـة الجميلـة األخـرى مسـجد الجعالنيـة، الـذي 
يخضـع حالًيـا للتجديد، حيث تجري أعمال الحفـر في المنطقة الواقعة 
أمـام األقـواس المؤديـة إلـى مـكان الصـالة. هنـاك، تـم العثـور علـى 
اكتشـافات مثيـرة لالهتمـام مـن الفخـار المنحـوت والمطلـي، فـي إشـارة 

إلـى أن هـذا الفـن قديم تناقلته أيـدي الحرفيين من جيـل إلى جيل حتى كيارا شيامبريكوتي
يومنا هذا.

ـار المصنوع يدوًيـا، بما  وفـي مـكان قريـب، يمكـن للمـرء أن يجـد الفخَّ
فـي ذلـك الحاويـات والمزهريـات والجـرار والمباخـر، حيث تُعـرض هذه 

المنتجات التراثية اليدوية للبيع.
وتقـع عجلـة ُصنـع الفخـار فـي قلـب مركـز النشـاط، حيـث يمكنـك 
مراقبة أعمال هذه الحرفة اليدوية األثيرة. وال تفتقد القطع المصنوعة 
إلـى التفاصيـل، فمثـاًل هنـاك حامـالت الشـموع التقليدية المثقبـة، التي 

يسقط منها الضوء بأشكال هندسية معقدة.

ح طيبة األرض والفالَّ
ولعـل أجمـل مشـهد يمكنـك رؤيته عـن كثب في تلـك الواحة، هـو زراعة 
األرز الحساوي؛ وهو أرز أحمر يُزرع بين شهري يوليو وأغسطس ليُحصد 
الحًقـا فـي شـهر ديسـمبر. وهـذا المحصـول هـو منتـج محلـي تنفـرد بـه 
نـت مـع أرز أصلـي مـن إندونيسـيا  األحسـاء، لكـن بعـض أصنافـه قـد ُهجِّ

إلنتاج أرز حساوي بموسم نمو أقصر.
واألرز الحسـاوي مقـاوم للجفـاف، وقـادر علـى النمـو فـي تربـة عاليـة 
الملوحـة. وفي التراث الشـعبي، يشـتهر هذا المحصول بفوائـده الغذائية، 
فهـو يمثِّـل مصـدًرا للقوة، ويُعطى ألولئـك الذين ال يشـعرون بأنهم على ما 

يرام.
ـم بهـا التربة حيـث يُـزرع األرز، وتنمو  ويغمـر المـاء المربعـات التـي تُقسَّ
خصـالت األوراق التـي تُغـرس فـي األرض بسـرعة وتتكاثـر لتصبـح كثيفـة 
جـًدا، لتأتـي بعـد ذلـك خطـوة ثانيـة ضروريـة لتحسـين جـودة المحصـول، 

حيث تُنقل شتالت األرز لتُزرع في مكان قريب.
ب هـذا العمـل جهـًدا بالًغـا، حيـث يغمـر المزارعـون أقدامهم في  ويتطلَـّ
المـاء، وينحنـون لسـاعات عديـدة. ويسـتيقظ العاملون في الصبـاح الباكر 
حتـى يتمكنـوا مـن أخـذ قسـط مـن الراحـة خـالل سـاعات النهـار األكثـر 

سخونة، ليستكملوا عملهم بعد الظهر حتى حلول المساء.
وعلـى الرغـم مـن هـذا العمـل الُمجهد، تُشـعُّ ثغـور العاملين بابتسـامات 

عريضة.
حـون وهـم يقفـون فـي  وبحسـب أعـراف الزراعـة القديمـة، يغنِّـي الفالَّ
ل الشـقوق األرض الطينيـة اليابسـة،  صـف اسـتعداًدا لبـدء عملهـم. وتتخلَـّ
التـي تمتلـئ تدريجًيا بالمياه حتى تغرق تلك الشـقوق وتـزول. ويخلق الماء 

برًكا طبيعية ينعكس عليها ضوء الشمس وينكسر.
ويدخـل الرجـال الميـاه لغـرس شـتالت األرز داخلهـا، حيـث تُـزرع تحـت 

ظالل أشجار النخيل لكي تنمو كثيفة وغزيرة اإلنتاج.
وفي نهاية األمر، يتعين تجريد األرز من قشرته الخارجية. وبعد أشهر 
مـن التخزيـن، يمكـن طهـوه كمكوِّن رئيـس لوجبة الكبسـة التقليديـة، حيث 

نكهته اللذيذة التي تُشبه نكهة الحبوب المقرمشة، ولونه األحمر المميَّز.
وهكـذا تنتهـي رحلتنا القصيرة؛ استكشـاٌف في البسـاطة، ومـالٌذ يومي 
يمنـح الراحـة واالنتعـاش مـن الحـرارة، ويـؤدِّي إلـى اكتشـاف كنـوز ثمينـة 
ه مـن أجـواء المناطـق  مخفيَّـة، تنقـل إحساًسـا بالسـالم والهـدوء، تسـتمدُّ

المحيطة.
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قصر الفاخرية، أحد المعالم األثرية التي تزخر بها  األحساء.

ب زراعة األرز الحساوي جهًدا بالًغا، حيث يغمر المزارعون أقدامهم في الماء، وينحنون  تتطلَّ
لساعات عديدة.

صناعة الفخار، حرفة يدوية تتوارثها األجيال في األحساء.
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الخط العربي في أوروبا
العقـود  العربـي خـالل  الخـط  بفـن  تزايـد االهتمـام 
األخيرة بموازاة االهتمام باللغة العربية نفسها التي كادت 
وسـائل التواصـل علـى شـبكة اإلنترنـت أن تفسـد رونقهـا 
بدخول أشـكال جديـدة لكتابتها باألحـرف الالتينية مثاًل. 
وأسـهمت برامـج الكمبيوتـر الغرافيكية بدورهـا في ظهور 
أنـواع جديـدة مـن الخطـوط التـي تتناسـب مـع أجهـزة 
الكمبيوتـر والطباعـة عليهـا، مّمـا أغنـى أنـواع الخطـوط 

القديمة وسمح لها بمواكبة التطّور التقني والحداثة.
إن االهتمـام المسـتجد بالخـط العربـي لـم يكـن فقـط 
للمحافظـة على إرث ثقافي توارثته األجيال، بل لتكريسـه 
فًنـا قائًمـا بذاتـه أيًضـا، كمـا يسـتحق. وهكـذا انتقـل مـن 
محليتـه المنحصـرة في العالميـن العربي واإلسـالمي إلى 
مختلـف أنحـاء العالَـم، وعلـى رأسـها أوروبـا التـي نقلـت 
العربـي  بالحـرف  االهتمـام  وجامعاتهـا  مؤسسـاتها 
وتخطيطـه، من كونه هواية شـخصية تعني المستشـرقين 
وحدهـم إلـى الحّيـز العام كي يكون في متنـاول كل أوروبي 
مهتـم بهذا النـوع من الفنون الـذي يعّرفهم بثقافة مختلفة 
ويقّربهـم منهـا شـكاًل ومضموًنا. فانتشـرت المعـارض في 
العـرب  الخّطاطيـن  تحّيـي  التـي  األوروبيـة  العواصـم 
وفنونهـم، وأنشـأت الجوائـز لتكريمهـم، ونشـرت أعمالهـم 

في كتب احتفظت بها أهم المكتبات األوروبية.
فـي شـوارع مدينـة أوفنبـاخ األلمانيـة، يقـوم الخّطـاط 
حسـن تميستورك، بتعريف المارة من سكان المدينة على 
فـن تخطيـط الَحْرف العربـي. وقد الحظ خـالل عمله أن 
يفهـم  لـم  وإن  بالشـكل  يُعجـب  الفـن  إلـى هـذا  الناظـر 
مضمونه، وكأن أشكال الحروف العربية المخططة تشّكل 

لوحة فنية قائمة بحد ذاتها.
يعمـل حسـن مـع هلمـوت هرمـر، وهـو خطـاط ألمانـي 
يُتقـن تخطيـط الحـروف األلمانيـة. وتعـاون االثنـان فـي 
مشـروعات عديـدة بهـدف إطـالق الحـوار بيـن األديـان، 
وتحفيـز االنفتـاح الثقافـي، ونبـذ الحـدود بيـن الجماعـات 
والـدول، والتعّرف على القيـم األدبية والثقافية المختلفة. 

وعقـدا مًعـا عـدة ورش عمـل فـي التدريـب علـى فنـون فداء سبيتي
الخـط، أثمـرت معرًضـا فـي مدينـة فرانكفـورت تحـت 

عنوان »كلمة اهلل جميلة«.

الخط العربي في ألمانيا
بـرز فـن الخـط العربـي فـي قاعـات العـرض األوروبيـة 
كرسـالة سـالم وتعايش بيـن الثقافات واألديـان  في اآلونة 
األخيـرة. ففـي العاصمة األلمانية برلين، فتحت الكنيسـة 
البروتسـتانية أبوابهـا السـتقبال 95 لوحـة فنيـة للخطـاط 
الباكسـتاني شـهيد عالـم ضمـن معـرض »لنـرى بعضنـا«، 
شملت مضامين عديدة كان أبرزها »أسماء اهلل الُحسنى« 
وآيات قرآنية كريمة وأبيات شعرية لشعراء عرب وألمان، 
منهـم الحـاّلج وجـالل الديـن الرومـي وابـن عربـي وغوتـه 
م في  وشيلر وليسنغ وريلكه. وكان هذا المعرض الذي نِظّ
صيـف 2017م لمـدة ثالثـة أشـهر، مناسـبة أيًضـا لتعريـف 
ار علـى أهميـة اللغـة العربيـة فـي التاريـخ األلمانـي  الـزَوّ
الـذي شـهد عليـه بعـض الشـعراء األلمـان أمثـال غوته في 
جملتـه الشـهيرة: »لـم تجمـع لغـة انسـجاًما بيـن الكلمـة 

والخط والروح مثل اللغة العربية«.
خـرج  فقـد  سـلمى،  أحمـد  الفلسـطيني  الفنـان  أمـا 
بلوحاتـه الخطيـة فـي معـرض »لحـن شـرقي« فـي مدينـة 
ليختبـر  الكالسـيكية  المـدارس  عـن  األلمانيـة،  كاسـل 
التجريد التشـكيلي. في فّنه يتوّجه إلى الجمهور األلماني 
بغيـة تحقيـق إمكانيـة الحـوار عبـر الشـكل. وبرأيـه أن 
الَحـْرف العربـي يمتلك قدرة تعبيرية من خالل انسـيابيته 
قلـوب  إلـى  سـفر  جـواز  بمثابـة  يصبـح  الـذي  وقوامـه 
الناظرين، ويصبح المعنى فيه قيمة مضافًة. وفي أعماله 
األخيرة، طغى النحت على الرسم إلظهار الَحْرف العربي 

ثالثي األبعاد. 

حراك متزايد أوروبًيا
االهتمـام المتزايـد بفـن الخـط العربـي ليس محصـوًرا 

الخط العربي في أوروبا

سـت الفنانـة بيبـي ترابوكـي  فـي ألمانيـا، ففـي إيطاليـا أَسّ
فـي العاصمـة روما جمعية »أِلف« التي تُعنى بشـؤون اللغة 
العربيـة وخاصـة الخط العربـي، باعتباره وسـيلة لالنفتاح 
علـى كافة الثقافات. وتسـتخدم ترابوكـي األوراق الصينية 
لتنقـش عليهـا الحـروف العربيـة بمدارسـها الكالسـيكية، 
كمـا ابتكـرت طريقـة كتابـة جديدة بخلـط الَحـْرف العربي 
بالشـكل الصيني لإلشارة إلى حقبة الفتوحات اإلسالمية 

لبالد الهند والسند.
وفـي فرنسـا كان للخـط العربـي حظوتـه، ففـي الشـهر 
»تـروا«  مدينـة  عرضـت  الجـاري،  العـام  مـن  الثانـي 
بطولهـا  تمّيـزت  العربـي  للخـط  جداريـة  الفرنسـية 
القياسـي، واسـتوحى الفنان السـوري ياسـر الغربي اسـم 
جداريتـه »سـيرنيكا« ممـا يجـري على أرض وطنه سـوريا 
ومن لوحة »غرنيكا« لبيكاسـو، ليستخلــص للوحتـــه اسـم 

سـيرنيكا التـي تحكـي كمـا فـي لوحـة بيكاسـو المذكـورة 
كل سـوري  فـي وجـدان  التـي خلقـت  الحـرب،  تجربـة 

سيرنيكا.
والقمـح  الطيـن  ألـوان  مـن  الجداريـة  تشـكيل  تـم 
واإلسـمنت، وكان موضوعهـا مـا تحتضنـه ضفـاف نهـر 
الفـرات مـن ذكريـات تعنـي الفنـان. أمـا اللـون األسـود 
ل الَحـْرف األبجـدي فهـي  والتكتـالت السـوداء التـي تشـِكّ
ترمـز كمـا يقـول إلـى تورمـات وحـداد، ومـا يعـرف طبًيـا 
باأللم الوحشـي وهو األلم المسـتمر رغم انعدام السبب. 
النـص الـوارد في الجداريـة هو عبارة عن ارتجال وسـرد 
ل األحـرف فيه وحدة متكاملـة. فقد مزج  متسلسـل، تشـِكّ
الفنـان فـي عملـه الفنـي أشـكااًل مـن المدرسـة التكعيبيـة 

المتأخرة بخطوط الَحْرف العربي.
نشر في مجلة القافلة عدد يوليو/ أغسطس 2020م

يف الذكرى الرابعة عشرة لرحيله

نجيب محفوظ يضيف أعماًرا إلى عمره في رواياته وقصصه

في تاريخ كل أمة من األمم وكل لغة من اللغات عالمات 
بـارزة ومحطـات مضيئـة مـن الكّتـاب الروائيين، ففـي اللغة 
لسـتوي  تو هنـاك  ل،  لمثـا ا سـبيل  علـى   ، لروسـية ا
هوغـو  فيكتـور  هنـاك  الفرنسـية  وفـي  وديستويفسـكي، 
وسـتاندال، وفـي اإلنجليزيـة هنـاك تشـارلز ديكنز وجيمس 

جويس، وفي اإلسبانية هناك سرفانتس وماركيز. 
أمـا أبـرز األسـماء التـي يسـتحضرها الذهن علـى الفور 
فيمـا يخـص اللغـة العربيـة، فيأتي فـي صدارتهـا وطليعتها 
كان عالمـة  الـذي  نجيـب محفـوظ،  المصـري  الروائـي 
وفارقـة ونقطـة تحـول بـارزة فـي تاريـخ الروايـة المكتوبـة 
باللغة العربية، التي تعود بدايات تشكلها بصورتها الحديثة 
إلـى مطلـع القـرن العشـرين، حسـب التصنيـف األكاديمـي 

المتعارف عليه.   
وقبـل أيـام مـرت الذكـرى الرابعـة عشـرة لرحيـل هـذا 
الروائي، وتحديًدا في 30 أغسطس من عام 2006م، وهي 
مناسـبة جديرة بالوقوف عندها السـتعادة طيف من سـيرة 
هـذا الكاتـب الـذي انطبـع مـا تركـه مـن أثـر علـى مجمـل 

النتاج الروائي العربي في القرن العشرين وما تاله.

األب المؤسس لتيار الواقعية 
في الرواية العربية 

تـرك محفـوظ وراءه رصيـًدا كبيـًرا مـن األعمـال الغنيـة 
كًمـا وكيًفـا، من الروايـات والمجموعـات القصصية، فضاًل 
عـن كتابتـه لعـدد كبيـر مـن سـيناريوهات األفـالم البـارزة، 
غيـر أن الجانـب األبـرز فـي ذلـك كلـه كان بالطبـع أعمالـه 

عبدالوهاب أبو زيد

الروائيـة التـي نّيفـت علـى الثالثيـن روايـة، تنوعـت مـا بيـن 
الروايـات التاريخيـة فـي مطلـع حياتـه، والروايـات الرمزيـة 
والفنتازيـة والبـوح الصوفـي فـي أواخـر حياتـه، غيـر أن 
الطابـع األبـرز الـذي غلـب علـى معظـم نتاجـه الروائـي كان 

الواقعية، التي كان أبرز آبائها المؤسسين. 
ثالثيتـه  السـياق  هـذا  فـي  أعمالـه  طليعـة  فـي  ولعـل 
المشـهورة )بيـن القصريـن، قصر الشـوق، السـكرية(، التي 
وتـدرس  ومـا برحـت تسـتعاد  والسـينما  الدرامـا  تبنتهـا 
بوصفهـا نقطـة تحـول وانتقال محوريـة في مسـيرة الرواية 
العربيـة فـي القـرن العشـرين بأكملـه، وعلـى األرجـح فـي 

تاريخ الرواية العربية برمته.
ومـن المعـروف أن محفـوظ هـو األديـب العربـي الوحيـد 
الـذي نـال جائـزة نوبـل لـآلداب حتـى اآلن، وذلـك فـي عـام 
1988م، ممـا كـرس اسـمه ورسـخ حضـوره فـي المشـهد 
الروائـي العالمـي. والالفـت فـي األمـر، كما أشـير إلى ذلك 
كثيـًرا، أنـه انطلـق مـن تعمقـه فـي محليتـه، حيـث الحـارة 
المصرية بكل تفاصيلها وشخوصها، ليصل إلى العالمية. 

دروس وآراء
حيـاة محفـوظ كانـت مليئـة بالـدروس التي يمكـن للكّتاب 
الشـباب أن يتعلموهـا منـه ويحـذو حـذوه فيهـا، ولعـل أبـرز 
وقتـه  بتنظيـم  يتعلـق  فيمـا  هـو صرامتـه  الـدروس  تلـك 
وتخصيـص أوقـات محـددة للكتابة والقـراءة واالطـالع على 
الجديـد، دون أن يغفـل الترفيه عن النفـس ولقاء األصدقاء 
فـي المقاهـي التـي ارتبـط بعضهـا باسـمه مثـل الحرافيـش 

والفيشاوي.
يقـول الكاتـب البحرينـي حسـن مدن عـن محفـوظ: »كان 
شـاهًدا كبيـًرا علـى مرحلـة كاملـة ممتـدة فـي تاريـخ مصـر 
سياسـية  انعطافـات  عرفـت  العربـي،  العالـم  وتاريـخ 
واجتماعيـة وثقافيـة كبـرى، كان هـذا الشـاهد فـي القلـب 

منها، ولكن على جبهة اإلبداع«. 
وبمناسـبة ذكرى وفاته، التقت )القافلة األسبوعية( 
بعـدد مـن الكّتـاب ليحدثونـا عـن أهـم أعمـال محفـوظ مـن 
وجهـة نظرهـم الشـخصية. يقـول الدكتـور خالـد الرفاعـي، 

األكاديمـي المتخصـص فـي األدب والنقـد، إنه مـن الصعب 
القطـع بـأي أعمـال محفـوظ هـي األفضـل، غير أنـه يفضل 
المقدمـة فـي تجربـة  أنهـا تحتـل مـكان  الثالثيـة، ويـرى 

محفوظ الروائية ألسباب كثيرة موضوعية وفنية.
أمـا الروائيـة والكاتبـة هنـاء حجـازي، فتوافـق الرفاعـي 
الـرأي وتقـول إنها قـرأت معظم أعمال محفـوظ في مرحلة 
مبكـرة مـن حياتهـا، ولكـن مـا ظـل راسـًخا فـي ذهنهـا منهـا 
هـي الثالثيـة، مشـيرة علـى وجـه التحديـد إلـى إعجابهـا 

بشخصية كمال عبدالجواد.    
أمـا الروائـي صـالح القرشـي، فيقـول إن أحـب روايـات 
محفـوظ إلى قلبه هـي »ثرثرة فوق النيل«، تلك الرواية التي 
»تتجلـى فيهـا روحه السـاخرة والعميقـة، ويضيـف: »الرواية 
كتبـت بمهـارة شـديدة وشـخصية أنيـس زكـي بطـل هـذه 
الروايـة هـي مـن الشـخصيات التـي كتبـت بمهـارة فائقـة . 
الروايـة نشـرت عام 1966م قبل النكسـة بعـام واحد، وكأنما 
كان ذلـك الهـروب العبثـي مـن الواقـع الـذي عاشـه أبطالهـا 

هو إرهاصة ذلك المصير المحتوم«.
الشـاعر عبدالمحسـن يوسـف انتابتـه الحيرة فـي اختيار 
روايتـه المفضلـة مـن أعمـال محفـوظ، وتحـدث عـن عـدد 
منهـا ولضيق المسـاحة سـنكتفي بحديثـه عن روايـة »اللص 
والـكالب«، التـي يقول عنها إنهـا »تفضح تناقضات المثقف 
الـذي يدعـي النضـال، حيـث يبـث قيمـه العاليـة فـي النـاس 
فيتلقفونهـا عبـر قراءة كتبه ويمارسـون النضـال في حياتهم 
ويدفعـون الثمـن فيمـا هـو - أعنـي المثقـف المناضـل - 
يكشف عن انتهازية فادحة، إذ تتسلط عليه رغباته الفردية 
فيركض خلف المناصب واألضواء والعيش الرغيد والحياة 
المرفهـة ناسـًيا أو متناسـًيا مـا كان يقولـه ويكتبـه لجمهـوره 

المتعطش لقيم الخير والحق والعدالة والحرية«.
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دليل ُمبسط لـ »العلم الكئيب«

الحواس وفهم العالم

لماذا نسبح؟

■  القصـة القصيـرة جـًدا هـي نوعـك اإلبداعـي المفضـل فـي 
الكتابة. لماذا اخترت هذا الفن السردي بعينه؟ 

ليـس اإلبـداع اختيـاًرا، وإنمـا هـو انسـياق تلقائـي نحـو 
الجنـس الـذي يجـد فيـه المبـدع ذاتـه، وربمـا كانـت فكـرة 
اإليجـاز والتكثيـف تحدًيـا لكتـاب هـذا الجنـس الحقيقييـن 

الذين يقولون أشياء كثيرة دون أن يسهبوا أو يطنبوا. 
عبـر  إنسـانية متباينـة  تجـارب  ■  تحرصيـن علـى معالجـة 
حبـكات متخيلـة فـي قصصـك، هـل تؤمنيـن بمقولـة األدب 
الملتزم وما يعنيه من التزام الكاتب بالتعبير بصدق عما 

يعايشه هو ذاته من خبرات واقعية؟
لـم تخطـر ببالـي فكـرة االلتـزام؛ ليـس بسـبب أيدولوجيـة 
المذهـب فـي نشـأته، وإنمـا ألني أنتمـي لرؤيتـي التـي أراها، 
رؤيـة  أنهـا  وأرجـو  التعبيـر عنهـا،  إلـى  وأجدنـي منسـاقة 
إنسانية، تركز على اإلنسـان وهمومه وتطلعاته، وانكساراته، 

وإنجازاته.
■  لكـن فـي الوقـت نفسـه تعتمـد القصـة القصيـرة جـًدا علـى 
المفارقـة والتكثيـف الشـديد للفكـرة، كيـف يمكـن لمثـل 
بعمـق  يعالـج  أن  التعبيـر  فـي  الشـديد  االقتصـاد  هـذا 

الموضوعات المجتمعية المتنوعة؟
هذا هـو التحـدي الجميـل الـذي يسـتنهض الكاتـب ليكتب 
الوقـت نفسـه  فـي  المكثفـة، ويشـرك  الفـن  وفـق شـروط 
المتلقـي في إكمال المسـكوت عنه، وبالتالي فهذه المشـاركة 

هي متعة للكاتب والمتلقي على حد سواء.
لقـارئ  نظـرك  فـي  جـًدا  القصيـرة  القصـة  تحتـاج  ■  وهـل 
بمواصفـات خاصـة يمكنـه تأويـل المعنـى الـذي يقصـده 

الكاتب؟
أو معجـًزا  نًصـا معقـًدا  القصيـرة جـًدا  القصـة  ليسـت 
ليتطلـب قـّراًء ذوي مهـارة خاصـة، لكـن دعنـي أقـل لـك إن 
إكمـال النقـص واسـتحضار المحـذوف عمليـة يختلـف فيهـا 
القـراء وفـق ثقافتهـم ووعيهـم، وقـد تجـد بعـض نصـوص 
القصـة القصيـرة جـًدا مـن القـراء والنقـاد مـن يكتبـون عنها 
نصوًصـا نقديـة جماليـة تثريهـا وتفتـح أمامهـا آفـاق واسـعة 

من الجمال. 
■  »صرخة«، »سـواد«، »اختناق«، »سـياط«، »أحالم هاربة«، عينة 
مـن  تعكـس حالـة مسـتمرة  التـي  عناويـن قصصـك  مـن 
الصـراع اإلنسـاني. لمـاذا يغلـب الفضـاء التشـاؤمي علـى 

أجواء مجموعاتك؟
ال تعكـس العناويـن رؤيـة معينـة، فقـد يكـون فـي الصرخـة 
الخـالص، وقـد يكـون فـي الضحكـة الضاجـة كل عالمـات 
الحـزن. مـا أكتبـه يـراوح بيـن حـاالت اإلنسـان وتقلباتـه، مـن 
خـالل واقعـه، وتاريخه، ومسـتقبله، وأجـزم أن هـذه التقلبات 
هي سـر من أسـرار جمـال الحياة، التـي يجسـدها الفن عبر 

تاريخه، ومن خالل أجناسه.
■  تعمليـن فـي المجـال األكاديمـي وتتخصصيـن فـي النقـد، 

هل ثمة تأثير لذلك على عملك اإلبداعي؟
الدراسـة  الكتابـة منـذ كنـت علـى مقاعـد  بـدأت رحلـة 
المبكـرة، وأجـزم أن التخصـص زادها ثـراء وتنوًعـا، وبالتالي 
فـإن التأثيـر إيجابـي فـي كل حاالتـه. االلتقـاء بالطالبـات 
ومحاورتهـن واإلنصـات لهـن يفتـح آفاًقـا جميلـة مـن الثـراء 
بالنسـبة لـي، وآمـل أن تكـون هـذه النافـذة ضمـن النوافـذ 

القّيمة التي تثريني بكل جديد.
■  هل ثمة مكان للرواية في خطتك اإلبداعية المستقبلية؟

ليسـت الروايـة غايـة بالنسـبة لـي، وبخاصـة في ظـل حالة 
الضعـف التـي رانـت علـى السـاحة الروائيـة، وآمـل لـو كتبـت 
روايـة أن تتجاوز حـاالت الضعف، وأن تتناغم مـع ما أنجزته 
فـي فـن القصـة القصيـرة جـًدا، وهـو منجز أسـعد بأنـه حاز 
علـى قـراءات وإشـارات قّيمـة، وهـو مـا يولـد ارتياًحـا لـدي، 

وتحدًيا في الوقت نفسه.

تقلبات اإلنسان من 
أسرار جمال الحياة التي 

ُيجسدها الفن

شيمة الشمري
قاصة وباحثة سعودية نشرت أكثر من مجموعة قصصية 

منها : »أقواس ونوافذ«، و»عرافة المساء« و»خلف السياج«، 
ولها إصدارات نقدية منها كتاب »التعالي النصي في 

القصة القصيرة الخليجية«.
الموضوعـات  فهـم  أراد  مـن  كل  الكتـاب  هـذا  يسـاعد 
األسـاس في علم االقتصاد بشـكل مبسـط وواضح في الوقت 
نفسـه. الكتـاب بعنـوان »االقتصـاد كمـا أشـرحه البنتـي«، وهو 
مـن تأليـف االقتصـادي اليونانـي يانيـس فاروفاكيـس، ويجيب 
فيـه مـن خـالل حكاياتـه الشـخصية واألسـاطير المعروفـة 
العلمـي علـى  الخيـال  المتنوعـة وأفـالم  واألعمـال األدبيـة 
مجموعـة مـن أبرز األسـئلة التي وجهتها له ابنتـه في أحاديث 
مـن  تقتـرب  يجعلهـا  لكـي  منـه  محاولـة  فـي  معـه،  مطولـة 
اإلحاطـة بالمفاهيـم المتعـددة والمعقدة لهذا »العلـم الكئيب« 

وفقا لتعبير المؤرخ والكاتب األسكتلندي توماس كارليل.
ويشـير فاروفاكيـس الـذي شـغل مـن قبـل منصـب وزيـر 
ماليـة اليونـان عـام 2015م فـي مقدمـة الكتـاب إلـى ضـرورة 
شـرح االقتصـاد بلغـة يسـتطيع الشـبان فهمهـا ألن نجاحـات 
االقتصـاد وإخفاقاتـه هـي التي تحدد مصيـر حياتنا، ويعترف 
بـأن كتابتـه لهـذا العمـل لـم تسـتغرق إال تسـعة أيـام، فهـو قـد 
»تـرك الكتـاب يكتـب نفسـه« بحسـب تعبيـره، وحقـق لـه متعـة 
ألنـه كان النـص الوحيـد الـذي كتبـه مـن غيـر هوامـش أو 
مراجـع وبـدون األدوات الالزمـة لتأليـف الكتـب السياسـية 
والعلميـة، لكنـه مـع ذلـك يفيـض بأفـكار وعبـارات ونظريـات 
مطلـع  منـذ  وعـي  بغيـر  أو  بوعـي  بجمعهـا  قـام  وقصـص 

ثمانينيات القرن العشرين.

تأتـي ترجمـة هـذا الكتـاب إلـى العربيـة لتلحـق بمجموعـة 
أخـرى مـن مؤلفات عالـم االجتماع الفرنسـي دافيد لوبروطون 
التـي يؤصـل فيهـا للظواهـر اإلنسـانية المختلفـة ومـدى قـدرة 
البشـر علـى فهـم العالـم كمـا يبـدو لهـم مـن خـالل تجاربهـم 
عـن  قبـل  مـن  كتـب  فقـد  المختلفـة.  ليوميـة  ا تيـة  الحيا
للمعنـى  »الصمـت  وعـن  والحداثـة«،  الجسـد  »أنثربولوجيـا 
نحـن  الـذي  الكتـاب  أمـا  األلـم«،  »تجربـة  والوجـود«، وعـن 
بصـدده فيحمل عنوان »أنثربولوجيا الحواس، العالم بمذاقات 

حّسية«.
الحسـية  اإلدراكات  مسـألة  المـرة  هـذه  الكاتـب  يعالـج 
وعالقـات البشـر بهـا ودورهـا فـي اسـتجابتهم للمحيـط الـذي 
يحيـون فيـه وتواصلهـم معـه؛ فالفـرد ال يكـف أبـًدا عـن الرؤيـة 
اإلحسـاس  عـن  كمـا  والتـذوق  والحـس  واللمـس  والسـمع 
بهمسـات جسـده. البشر إذن منغمسـون في »التجربة الحّسية 

للعالم«.
وال يضـم الكتـاب فصواًل قائًمة بذاتها، ولكن يعالج المؤلف 
فكرتـه عبـر مجموعـة مـن الموضوعـات الرئيسـة مثـل الطابـع 
الحّسـي للعالـم، ومـن البصـر إلـى العلـم، والسـمع والتفاهـم، 
والوجـود باعتبـاره قصـة بشـرة: اللمـس واإلحسـاس بالنفـس، 
والطعـام شـيء حسـي ُكلّـي، ومـن المـذاق فـي الفـم إلـى مـذاق 
العيـش. وهـو يؤسـس تناولـه لهـذه الموضوعـات علـى تحليـل 

يمكـن اعتبـار هـذا الكتـاب قصيـدة مـدح وحـب طويلـة 
توجههـا مؤلفتـه الكاتبـة األمريكيـة بونـي تسـوي للمـاء، 
لكـن مـن منظور واحد وُمَحـدد هو السـباحة. وهي تطرح 
فيـه سـؤااًل واحـًدا كبيـًرا كان بمثابـة الدافـع لتأليـف هذا 
العمـل حتـى أنـه صـار عنواًنـا لـه. السـؤال هـو »لمـاذا 
نسـبح؟«، وسـيكون بوسـع القـارئ التعـرف علـى إجابـات 
مسـتفيضة عنه عبر فهم تفاصيل العالقة بين السباحين 
والمـاء علـى اختـالف أنواعـه، أكان محيًطـا أم بحـًرا أم 

نهًرا أم جدواًل أو حتى مياه أحواض السباحة.  
الكتـاب علـى حقيقـة مؤداهـا أن ثمـة شـغًفا  ويؤكـد 
يسـيطر علـى البشـر منـذ العصـور القديمـة تجـاه المـاء، 
الـذي ربمـا كان موجـوًدا بوفرة فـي بيئتهـم الجغرافية، أو 
حتـى كان ُمتخيـاًل فـي أذهانهـم حـال غيابـه فـي بعـض 
البيئـات. والمـاء حسـبما نقـرأ فـي الكتـاب هـو »نقطـة 
جذب لحشـدنا البشـري المزدحم« وهذا أمر طبيعي ألن 
70% مـن كوكـب األرض، ولـم يكـن  الميـاه تُغطـي نحـو 
مقبـواًل أن يوجـد المـاء مـن دون أن يخـوض اإلنسـان 
مغامـرة السـباحة فيـه حتـى لـو يكـن قـادًرا علـى ذلـك 
بشـكل فطـري، رغـم كل ما يكتنـف ذلك مـن أخطار تصل 

إلـى ثمانيـة فصـول تناقـش عـدًدا مـن  الكتـاب  ينقسـم 
المسـائل االقتصاديـة المهمـة، منهـا الالمسـاواة ومجتمـع 
السـوق والتجـارة العالميـة، والعالقـة بيـن الديـون والربـح 
واألعمـال  والمـال،  العمـل  وقـوة  والتنافـس،  والثـروة 

المصرفية.
لمسـتفيض  ا حه  شـر ق  سـيا فـي  لـف  لمؤ ا ينتقـد  و
للمصطلحـات والمفاهيـم االقتصاديـة الوضـع الحالـي الـذي 
يمـر بـه عالمنـا، والـذي تسـيطر عليـه آليـات مجتمـع السـوق، 
التـي تهـدف كمـا تزعـم إلـى »إرضـاء أفضلياتنـا«، وتحقيـق 
السـعادة المنشـودة. وبالنظـر إلـى مـا أسـماه »التعاسـة العامة 
التـي تحيـط بنـا«، يؤكـد علـى أن مجتمـع السـوق لـم يقـم بمـا 
ادعـى أن بوسـعه الوصـول إليـه، فطريقتـه »تعوزهـا الكفـاءة 
إلـى أبعـد الحـدود«، بـل واألكثر مـن ذلك أصبحنـا نعيش »في 
أنـه  األكثـر سـوًءا  بـل  ليـس سـيًئا فحسـب،  اقتصـاد  نمـط 
أهدافـه علـى االطـالق«؛ فمجتمعـات  تتحقـق  لـن  اقتصـاد 
السـوق تصنـع آالت رائعة وثراًء يفوق الوصـف، وفقًرا مذهاًل 
الرغبـات  تصنـع  عينـه  الوقـت  فـي  لكنهـا  هائلـة،  وديوًنـا 
والسـلوكات المطلوبـة فينـا مـن أجـل اسـتمرارها. ويضـرب 
بمراكـز التسـوق التجـاري مثـاًل لذلـك فقـد تـم تصميـم كل 
شـيء بهـا »لتخدير العقل« لكـي ندخلها ثم نغادرهـا »ُمحملين 

بأشياء لم نكن على األرجح نحتاجها وال نريدها«.

اجتماعـي وثقافـي متعمـق لعالقـة اإلنسـان بجسـده وحواسـه 
التي يدرك بها وجوده ويتطور وينمو فيه من خاللها. 

ويرصـد المؤلـف عمليـات التغير والتحول التـي يتعرض لها 
اإلنسـان باسـتمرار بسـبب ما أسـماه »السـيولة الحسـية« التي 
تخترقه، فالبشـر ينغمسـون من خالل حواسـهم في محيطهم، 
لكـن هـذه الحـواس ليسـت هـي التـي تـدرك العالـم إنمـا الفرد 
نفسـه مـن خـالل شـروطه االجتماعيـة والثقافيـة والنوعيـة 
الذيـن  لألفـراد  يمكـن  لمـاذا  نفهـم  هـذا  ومـن  وخبرتـه. 
يتقاسـمون مرجعيـات ثقافيـة متقاربـة التحـاور حـول مـا يرون 
ومـا يأكلـون ومـا يسـمعون ومـا يحسـون ومـا يلمسـون. إذن، 
ليسـت الحـواس »نوافـذ« علـى العالـم أو مرايـا تعكس األشـياء 
إنمـا هـي وبحسـب تعبيـر الكاتب »مصفاة تمسـك فـي غربالها 
بمـا تعلـم الفـرد أن يضعه فيها أو ما يسـعى إلـى التعرف عليه 

باستنفار كافة موارده البشرية«. 
وهكـذا يفهـم القـارئ أن اإلدراك »ليـس بصمـة شـيء علـى 
بشـكل  البشـر  يدركـه  الواحـد  الشـيء  ألن  معينـة«،  حاسـة 
مختلف وبأسـلوبهم الخاص، واإلدراك بهذا المعنى هو نشاط 
معرفـي وثمـرة لتفكير اإلنسـان في تفاعله المسـتمر مع بيئته، 
لذلـك فـاإلدراكات الحسـية »ال تكـون صحيحـة أو خاطئـة«، 
إنمـا هـي طريقـة  بذاتـه،  الواقـع  أبـًدا هـي  تكـون  ألنهـا ال 

لإلحساس بهذا الواقع.

في أقصاها إلى حد فقدان الحياة. 
علـى  تمارسـه  خـاص  سـحر  الميـاه  فـي  وللسـباحة 
اإلنسـان، حسـبما تشـير تسـوي، تجعلـه يتعلـم مهاراتهـا 
أكثـر مـن مـرة  إليـه  بالمـاء فيعـود  يرتبـط  ممـا يجعلـه 
الخـوض فيـه،  إمكاناتـه علـى  ليختبـر قدراتـه وحـدود 
ليحقـق بذلـك متعة فريدة وسـعادة اسـتثنائية في كل مرة 

يكرر فيها هذه التجربة. 
التزلـج علـى  رياضـة  تمـارس  التـي  المؤلفـة  وتعالـج 
األمـواج موضوعهـا مـن خالل خمسـة أقسـام مـن الكتاب 
تسـتعرض فيهـا بالتفصيـل بعـض المالمـح التاريخية عن 
وعبـر  زمنيـة  مراحـل  عـدة  خـالل  السـبَّاح«  »اإلنسـان 
السـاموراي  عنـد  السـباحة  مثـل  الثقافـات  مختلـف 
اليابانييـن، وتكشـف جوانـب من بعض الوقائـع والخبرات 
المرتبطة بها هي نفسـها وبعدد آخر من أبرز السـباحين 
سـيرهم  مـن  لجوانـب  عرضـت  الذيـن  المحترفيـن، 
علـى  فيـه  اعتمـدت  مشـوق  سـردي  بشـكل  وذكرياتهـم 
المقابـالت الشـخصية. كمـا  المتنوعـة منهـا  المصـادر 
يحفـل الكتـاب بإشـارات إلـى أعمـال فنيـة إبداعيـة فـي 

األدب والسينما دارت فكرتها األساس حول المياه. 
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المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
.013 876 هاتف ٠٤٥٧

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.

5 1 4 7 9 3
3 8 4 1 7

7 4 3 2
5 8 3 6 4

1 5 8 7 3
3 2 7 6 5
6 9 8 7 1 2 4

7 5 9 3 6
3 2 8

3 6 4 9 5 1 8 2 7
2 8 7 6 4 3 5 1 9
5 9 1 7 2 8 4 3 6
8 7 3 1 6 2 9 5 4
1 4 9 3 7 5 2 6 8
6 2 5 8 9 4 3 7 1
4 5 8 2 1 7 6 9 3
9 1 2 4 3 6 7 8 5
7 3 6 5 8 9 1 4 2

* حل العدد الماضي

نفحات من الجنوب حديث األلوان:

ُيعد الفنان عبداهللا حماس، الذي ولد في أبها عام 1953م، أحد أبرز الفنانين التشكيليين في المملكة والعالم العربي. اعتمد في أعماله على المدرسة التجريدية 
ز الُمعتمد على ألوان الطبيعة الخالبة وأسلوب الحياة البسيطة. له الكثير من  الرمزية، كما تأثر ببيئته الجنوبية في أعماله حيث يظهر طابعه الخاص والمميَّ

المعارض الشخصية داخل المملكة وخارجها. كما حصل على عديد من الجوائز المتقدمة في عدة محافل دولية. تمثلت مشاركة الفنان في مدينة الملك 
عبداهللا الرياضية في جدة، في مجموعة من اللوحات التي حملت اسم )تكوينات(، وهي مجموعة من التكوينات المستمدة من البيئة المحلية بأسلوب تجريدي 

رمزي حديث.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

أوشـكت علـى إكمـال أربعيـن عاًمـا مـن العمـل متدرًبـا ثـم صحفًيـا، 
مـن  كثيـر  نظـر  فـي  »الخالديـن«  مـن  أسـرة  أبـدو سـليل  أننـي  والبـد 
العامليـن بالمؤسسـة التـي أنتسـب لهـا! ذلـك ألننـي لم أطلـب يوًمـا تعليق 
إعـالن عـن وفـاة أحـد مـن أسـرتي فـي مدخـل المبنـى أو علـى صفحـات 
أعـرف  ال  مـن  أمـام  مكشـوفة  روحـي  تكـون  أن  أحـب  ال  الجريـدة. 
مشـاعرهم تجـاه هـذه الـروح ـ روحـي التـي ال أملـك غيرهـا ـ وهـذا مـا 

يمكن التعبير عنه اختصاًرا بأنني ال أحب الرثاء.
وقـد تصـادف أن كتبـت »غرفـة المسـافرين« العـام الماضـي، وفـور 
ووهـان  بسـبب عطسـة  الجبريـة  اإلقامـة  العالـم  علـى  ُفرضـت  نشـره 

الصينية التي انتشر أثرها في جميع أنحاء العالم. 
وجـد الكتـاب قـراًء عطوفيـن أحبـوه، وبعضهـم كتـب يتسـاءل عـن قـوة 
االسـتبصار لـدى الكاتـب الـذي رأى حـداد العالـم قبـل أن يبدأ، فاسـتعد 

له بمرثية للسفر. 
الرثـاء  تلـك، وطاقتـي علـى  قـوة االسـتبصار  أمتلـك  أننـي  أظـن  ال 
محـدودة. وفـي األغلـب فـإن مـن كتبوا ذلـك هـم الذيـن يمتلكـون الحدس 
واالسـتبصار، الـذي مكنهـم مـن رؤية حالـة الحـداد السـرية النائمة تحت 

كلمات أردتُها مبهجة.
ولـو كانـت حياتـي الشـخصية مهمـة، والمعلومـات عنهـا مطروحة على 
الطرقـات كاألفـكار وحيـوات المشـاهير، لعرفـوا أننـي كتبـت هـذا النـص 
فـي السـنة التـي لـم أسـافر فيهـا. هـي األولـى التـي لـم استنشـق فيهـا 
هـواًء مختلًفـا منـذ عقـود. ويبـدو أن ذلـك الحْجـر السـابق للجميـع هـو 
الحـد وتسـتعيد  إلـى هـذا  تكـون خارجيـة  الـذي اسـتدرج روحـي كـي 
لحظـات السـفر فـي كتـاب. أخـذُت رغًمـا عنـي أتأملهـا كمـن  يتشـمم 
ِعطـًرا، كـي يفـك ضفيرتـه ويـرد كل خصلـة إلـى  الزهـرة التـي جـاءت 

منها. 
اسـتخداًما  األقـل  المسـافرين  بيـن  مـن  أننـي  ذلـك  سـاعدني علـى 
للكاميـرا، واألكثـر تشـبًثا بعيـش لحظـة السـفر بـدالً مـن تخزينهـا فـي 
حياتـه  إلـى  يعـود  عندمـا  لتأملهـا  وقًتـا  المسـافر  يجـد  لـن  لقطـات 

المعتادة.
كانـت الكتابـة متعـة، أتلقـى فيهـا مكافأتـي الفوريـة، إذ أعيـش مجـدًدا 
مـا سـبق أن عشـته مـن لحظـات القلـق اللذيـذ فـي الطريـق إلـى المطـار، 
وعنـد وزن الحقائـب وعبـور منفـذ الجـوازات، أو البـرزخ بيـن حياتنـا 
العاديـة وحيـاة الخفـة، ثـم سـكينة انتظـار موعـد النـداء علـى الطائـرة، 
واالنخـراط فـي تمثيـل الحيـاة بيـن السـماء واألرض، إلى آخر ما سـعيت 
كمـا  روحـي،  فـي  أسـتحلبها  أخـذت  لحظـات  مـن  الكتـاب  فـي  وراءه 

نستحلب قطع الحلوى اللذيذة في أفواهنا.
اآلن، وقـد التحمـت سـنة اإلعاقـة الخاصـة بسـنة أخـرى مـن حبسـة 
كوفيـد - 19، ال أعـرف شـكل غرفـة المسـافرين التـي يمكـن أن أُنشـئها 
تحـت هـذا الظـرف! وبمـا أن إقامـة الوبـاء سـتطول وأمـل السـفر يبتعـد 
مجـدًدا، فالبـد أن تكـون الغرفـة أوسـع، وسـيتعين علـيَّ التحديـق مطـوالً 
فـي كل لحظة من لحظـات السـفر. ربما سـأحتفي أكثر بلحظـات انعدام 
الخيـارات التـي تفاجئنـا فـي السـفر ألقـاوم بهـا انعـدام الخيـارات الـذي 
تسـبب فيـه ُجَسـيٌْم المرئـي، يبـدو موجـوًدا فـي كل مـكان وغيـر موجـود 

في أي مكان.
وربمـا سـأكتب »غرفـة المقيميـن« متنـاواًل فيـه المفاوضة الشـاقة بين 
المرء ونفسـه كل صبـاح لمغادرة فراشـه. وقد كنـت محظوًظـا بلقاء نملة 
مسـافرة فـي عـام الكوفيـد هـذا. كانـت تدفـع حقيبـة تتجـاوز خمسـة 
أمثـال وزنهـا. واسـتغرقت رحلتهـا سـاعات الصباح إلـى الُضحـى، قطعْت 

فيها سبع بالطات حتى وصلت إلى فندقها في الجدار. 
جعلتنـي النملـة أدرك كـم هـو شاسـع بيتـي، وكـم يسـعني السـفر فيـه 
إلـى وجهـات ال تنتهي: مـن الفراش إلـى الحمـام، رحلة إلـى المطبخ، إلى 
الصالـون، ومـن أريكـة إلـى كرسـي، ومـن طاولـة الطعـام إلـى المكتبـة، 
ألبـدأ رحلـة إلـى أي كتـاب أريـد. ال يُقـاس العالـم باتسـاعه، بـل بعمـق 

عيشنا فيه.

غرفة المقيمين
عزت القمحاوي *

* كاتب وروائي مصري 



طالع الدليل اإللكتروني 
لسلوكيات احلياة اآلمنة

aramco.com/covid
87-COVID

(013 872 6843)

العودة بأمان
احم نفسك وزمالءك

يؤدي كلٌّ منا دوًرا مهًما ضمن اجلهود املتضافرة التي 
تبذلها الشركة يف سبيل حماية موظفينا وأعمالنا. 

ومن خالل مراجعة هذه املصادر املهمة واستخدامها، 
شاهد فلم التغييراتميكن لك أن تساعد يف حماية نفسك وزمالئك.

يف بيئة العمل 


