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٣ يونيو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

السالمة أوًل..السالمة دائًما

رأس تنــورة - أثنــاء زيارتــه لبرنامــج التدريــب علــى 
ــم، مؤخــًرا، فــي حــي نجمــة الســكني  الســامة، الــذي نُظِّ
النائــب األعلــى للرئيــس لقطــاع  د  تنــورة، شــدَّ بــرأس 
التكريــر والمعالجــة والتســويق، األســتاذ محمــد يحيــى 
القحطانــي، علــى أهميــة البرنامــج فــي تحســين ســجات 
الصحــة والســامة والبيئــة للقطــاع، موضًحــا أن األداء 
مقارنــة  ملحــوظ  بشــكل  تحســن  الصعيــد  هــذا  علــى 

بالسنوات السابقة.

وفــي هــذا الشــأن، قــال القحطانــي: »الســامة هــي محمد الشمري
قيمــة مؤسســية متأصلــة فــي كل مــا نقــوم بــه فــي أرامكــو 

السعودية«.
وأضــاف قائــًا: »نســعى لضمــان أن أنشــطتنا اليوميــة 
فــي منشــآتنا وفــي منازلنــا أثنــاء العمــل وخارجــه يتــم 

إجراؤها بأكثر الطرق أماًنا«.
وأوضــح القحطانــي أن ثقافــة الســامة التــي ال هــوادة 
فيهــا هــي أمــر جيــد لألعمــال، قائــًا: »تركيزنــا الــذي 
ينصــب علــى الســامة يعــود بالفائــدة علــى صعيــد أداء 
األعمــال وخلــق القيمــة للشــركة، كمــا يحافــظ أيًضــا علــى 

ســامة موظفينــا، وســامة أصــول الشــركة لألجيــال 
المقبلة«.

وقــال القحطانــي : »لــدي ثقــة كاملة بموظفينا وســعيهم 
والســامة  الصحــة  مجــاالت  فــي  المســتمر  للتحســن 

والبيئة«.
ــات  ــى بعــض التحدي ــي الضــوء عل كمــا ســلَّط القحطان
المتعلقــة بالســامة، مــن قبيــل غــاز كبريتيــد الهيدروجيــن 
والمنتجــات القابلــة لاشــتعال ودرجــة الحــرارة والضغــط 
العالييــن والمعــدات القديمــة، مؤكــًدا أهمية توخــي الحذر 

في جميع األحوال.

خطوة أخرى نحو متكني الكوادر النسائية..

80 امرأة في وظائف ميدانية في دائرة 
السالمة واألمن الصناعي

تماشــًيا مــع التوجــه نحــو تمكيــن المــرأة ضمــن رؤيــة المملكــة 
ــًرا، جهــوًدا إضافيــة فــي  2030، شــهدت أرامكــو الســعودية، مؤخَّ
مجــال التنــوع واالندمــاج، الــذي تضطلــع الشــركة فيــه بــدور 

رائد.
وُعرفــت دائــرة الســامة واألمــن الصناعي على الــدوام بتولي 
الرجــال للوظائــف التقليديــة فيهــا، مثــل وظائــف رجــال اإلطفــاء 
وضبــاط األمــن، الذيــن يوفــرون الســامة واألمــن مــن خــال 
إنقــاذ األرواح وحمايــة األصــول. لكــن الدائــرة قــد تبنَّــت فــي عام 
ــا لزيــادة توظيــف الكــوادر النســائية فــي الوظائــف  2019م توجًه

اإلدارية والفنية.
وقــد انطلقــت المســيرة فــي عــام 2020م مــن خــال تشــكيل 
فريــق توظيــف، حيــث أســفرت الجهــود عــن توظيــف 79 مــن 
النســاء فــي وظائــف فنيــة ميدانيــة، شــملت ضابطــات أمــن، 
وموظفــات اســتقبال لباغــات الطــوارئ، ومفتشــات للوقايــة مــن 

الحريق.

خطوة مهمة
وفــي هــذا الصــدد، قــال نائــب الرئيــس للســامة واألمــن 
الصناعــي، األســتاذ عالــي الزهرانــي: »أشــعر بالحمــاس والفخر 
والســعادة ألن دائــرة الســامة واألمــن الصناعــي قامــت بهــذه 
الخطــوة المهمــة والجــادة نحــو تمكيــن النســاء فــي مجــال يغلــب 
عليــه الرجــال، ونحــن واثقــون مــن قرارنــا ومــن نجاحــه فــي 

المستقبل«.
وأضــاف قائــًا: »النســاء الســعوديات مؤهــات، وســيثبتن 
قدراتهــن للمملكة، وللشــركة ولدائرة الســامة واألمــن الصناعي 

كذلك، من خال إسهاماتهن في المحافظة على السامة«.
ونجحــت الجهــود المكثفــة بالتعــاون بين جميع األطــراف ذات 

داليا درويش

العاقــة، بمــا فيهــا المــوارد البشــرية، وعاقــات األيــدي العاملة، 
التوظيــف، والتدريــب والتطويــر، والشــؤون  وإدارة خدمــات 
ـل  تكلَـّ إلــى منهــج توظيــف  المبــادرة  القانونيــة، فــي تحويــل 

بالنجاح.

تحٍد جديد
ــق، األســتاذ  ــة مــن الحري ــر إدارة الوقاي ــه، قــال مدي مــن جانب
ــود  ــف، إن الجه ــق التوظي ــف برئاســة فري ــذي ُكلِّ ــة، ال ــدر جن الب
مباشــرة،  واجتماعــات  ومقابــات  حمــات  علــى  اشــتملت 
اســتهدفت تســويق الوظائــف الجديــدة فــي مختلــف أنحــاء 
المملكــة، وتقديــم معلومــات حــول طبيعــة العمــل، واإلجابــة علــى 

استفسارات المرشحات المحتمات.
وأضــاف قائــًا: »ال شــك أن إدمــاج النســاء في القــوى العاملة 
يمثِّــل تحدًيــا جديــًدا وصعًبــا، لكننــا ســنتمكن مــن تجــاوزه 
واألمــن  الســامة  لدائــرة  النجــاح  قصــص  إلــى  ليُضــاف 

الصناعي«.
وبهــدف توفيــر بيئــة مائمــة لموظفــات المســتقبل، خضعــت 

المســميات الوظيفيــة للتدقيــق والتعديــل، وُوضــع ســلم وظيفــي 
جديــدة  تخصصيــة  تدريــب  برامــج  ُوضعــت  كمــا  جديــد. 

لضابطات األمن، ومفتشات الوقاية من الحريق.

رحلٌة مستمرة
وبالتنســيق مــع إدارة التدريــب الصناعــي، اســتقبلت دائــرة 
الســامة واألمــن الصناعــي المرشــحات فــي جولــة إرشــادية 
الســتعراض أعمــال الدائــرة، مــن خــال زيــارات لمحطــات 
اإلطفــاء، وورشــة اختبــار ضغــط المــاء فــي إدارة الوقايــة مــن 

الحريق، ومركز األمن 911، وأكاديمية أعمال األمن الصناعي.
كمــا زارت المرشــحات أيًضــا األكاديميــة الوطنيــة الرائدة في 
الــذي  التدريــب األكاديمــي،  برنامــج  الخبــر لاطــاع علــى 
التدريــب  ببرنامــج  االلتحــاق  قبــل  شــهور،  أربعــة  يســتغرق 
التخصصــي. وستشــتمل رحلــة التطويــر هــذه علــى جلســات 
مشــاركة تُعقــد كل ثاثــة أشــهر، إلتاحــة الفرصــة للموظفــات 
واألمــن  للســامة  التنفيذيــة  بــاإلدارة  لالتقــاء  الشــابات 

الصناعي.

وفــي هــذا الصــدد، قالــت أخصائيــة المــوارد البشــرية مــن 
فريــق تنســيق التدريــب فــي إدارة الوقايــة مــن الحريــق، ليلــى 
الغامــدي، إن دائــرة الســامة واألمــن الصناعــي تســعى جاهــدًة 
لتمهيــد الطريــق للنســاء، مــن خــال تشــجيع التنــوع واالندمــاج 

على جميع المستويات في الدائرة.

ٌع نحو المستقبل تطلُّ
تتطلَّــع يــارا العصيمــي مــن جــدة ألن تصبح مفتشــة للوقاية من 
الحريــق، حيــث أعربت عن امتنانها لالتحاق بأرامكو الســعودية. 

ز السامة«. وقالت: »أشعر بالفخر لمشاركتي في برنامج يعزِّ
ــت عــن اعتقادهــا  ــام، فأعرب ــا ســارة الشــمراني مــن الدم أمَّ
بــأن االلتحــاق بدائــرة الســامة واألمــن الصناعــي يمثِّــل فرصــة 
ذهبيــة، قائلــة إنهــا تتطلــع ألن تصبــح مــن أوائــل النســاء الاتــي 

سيلتحقن بهذا المجال.
وقالــت أمينــة اليوســف مــن الخبــر: »ال يوجــد هنــاك أمــر 
روتينــي فــي هــذا البرنامــج، ألنني ســأتعلم شــيًئا جديــًدا كل يوم. 

أشعر بالسعادة ألنني سأُسهم في إنقاذ األرواح«.

االنشغال يسبب الحوادث
السـامة  أهميـة  القحطانـي  أكـد  آخـر،  جانـب  مـن 
المروريـة، معرًبـا عـن حزنـه العميـق إزاء الموظفيـن الذيـن 
فقـدوا أرواحهـم فـي حـوادث السـير، ومشـيًرا إلـى بعـض 

مخاطر القيادة في المملكة.
هـذه  لمثـل  الرئيسـة  األسـباب  إن  القحطانـي  وقـال 
الحـوادث تتعلـق باالنشـغال عـن القيـادة، الـذي يكـون فـي 
الغالـب بسـبب الهواتف المحمولـة، باإلضافة إلى السـرعة 
واإلجهـاد. كمـا أشـار إلـى أهميـة المحافظة على السـامة 
خـارج أوقـات العمـل، قائًا إن السـامة أسـلوب حيـاة، وإن 

أرامكو السعودية تهتم بالموظفين وأسرهم.

أهمية نقل المعرفة
وقال القحطاني إنه يتطلع إلى أن يعود جميع الموظفين 
والمقاوليـن فـي نهايـة كل يـوم إلـى منازلهـم وهـم سـعداء 
وبصحـة جيـدة، معرًبـا عـن ثقتـه بـأن كل موظـف يتلقـى 
تدريًبـا جيـًدا يعينـه علـى الوفـاء بواجباتـه، ومشـيًرا إلـى 
أهميـة إسـهام المهنييـن األكثـر خبـرة بنقـل معارفهـم إلـى 

األجيال الشابة.
واختتـم القحطانـي حديثه قائًا: »نحـن في بيئة صعبة، 
لكننـا فريـق ملتزم، ومسـؤوليتنا هـي إدارة المخاطر بشـكل 
صحيـح كل يوم، ومنع الحوادث أثنـاء العمل وخارجه؛ ومًعا 

يمكننا إنجاز ذلك«.
جديـٌر بالذكـر أن برامـج السـامة تسـتمر عـادة خمسـة 
أيـام، وتسـتهدف المهنييـن فـي قطـاع التكريـر والمعالجـة 
والتسويق ممن لديهم خبرة تتفاوت بين 6 أعوام و 32 عاًما. 
وقـد أكمـل أكثـر مـن 1000 مشـرف فـي الخطـوط األماميـة 

هذا  البرنامج ضمن 77 دورة له منذ انطاقه عام 2009م.

أثناء زيارته لبرنامج التدريب على السالمة في رأس تنورة، أوضح القحطاني أن التركيز الذي ينصب على السالمة يعود بالفائدة على 
صعيد أداء األعمال وخلق القيمة للشركة، كما يحافظ على سالمة الموظفين وأصول الشركة لألجيال المقبلة.

فاطمة الصايل خالل 
الجولة التي تم إعدادها 

للنساء الالئي سوف 
يشغلن وظائف فنية 

ميدانية في دائرة 
السالمة واألمن 

الصناعي، تشمل 
ضابطات أمن، وموظفات 

استقبال لبالغات 
الطوارئ، ومفتشات 
للوقاية من الحريق.

لدي ثقة كاملة 
بموظفينا 

وسعيهم للتحسن 
المستمر في 

مجالت الصحة 
والسالمة والبيئة

محمد القحطاني

هذه خطوة مهمة وجادة نحو تمكين النساء 
في مجال يغلب عليه الرجال، ونحن واثقون 

من قرارنا ومن نجاحه في المستقبل
عالي الزهراني
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أول مهندسة سعودية تشارك يف اإلشراف على تصنيع املرافق البحرية..

إعمار المشاريع البحرية الضخمة بثقافة 
التنوع والشمول

الدمـــام - تقـــف المنصـــة البحريـــة، التـــي تـــزن 
عبدالعزيـــز  الملـــك  مينـــاء  بجانـــب  طًنـــا،   2٫234
بالدمـــام، غيـــر مكترثـــة بالضجيـــج الـــذي تخلفـــه 
نشـــاطات البنـــاء القائمـــة بجانبهـــا. وفـــي الجـــوار، 
أو  بالـــزي األزرق  العمـــال  مـــن  يتجـــول مجموعـــة 
األحمـــر حـــول هـــذا المشـــروع الضخـــم المصنـــوع مـــن 
ــره بجانـــب  ــه مـــن مقـ ــة رفعـ ــداده للحظـ الفـــوالذ، إلعـ
الرصيـــف، ليبحـــر فـــي ميـــاه الخليـــج الزرقـــاء ويســـتقر 

في حقل المرجان لعدة عقود قادمة.
وتعـــد هـــذه المنصـــة واحـــدة مـــن بيـــن أكثـــر مـــن 25 
ـــا للبنيـــة التحتيـــة يجـــري العمـــل علـــى  مشـــروًعا ضخًم
تصنيعهـــا فـــي ســـاحة المينـــاء، ضمـــن متطلبـــات 
ـــري  ـــاج فـــي حقـــول المرجـــان والب ـــادة اإلنت برنامـــج لزي
والظلـــوف شـــمال الخليـــج العربـــي. كمـــا أن جميـــع 
قطـــع البنيـــة التحتيـــة، كالمنصـــات ووحـــدات المعـــدات 
األنابيـــب  وخطـــوط  اإلنتـــاج  بأســـطح  الخاصـــة 
ــي  ــة، وهـ ــورة آليـ ــغيل بصـ ــة للتشـ ــات، مصممـ والكابـ
فـــي حـــد ذاتهـــا تمثـــل شـــاهًدا علـــى قـــدرة البشـــرية 

على إنشاء مشاريع بهذه الضخامة.

المنصة الضخمة المفضلةجانيت بنهيرو
تعمـــل مهندســـة المشـــروع منـــار البلـــوي فـــي ســـاحة 
التصنيـــع لتنفيـــذ عـــدد مـــن المنصـــات لـــكل مـــن حقـــل 
القطيـــف والمرجـــان والظلـــوف. وخـــال الجولـــة اليوميـــة 
لهـــا فـــي ســـاحة التصنيـــع، تضـــع منـــار الخـــوذة علـــى رأســـها 
لتتفقـــد  اإلداري  المبنـــى  الحمـــاس  بمنتهـــى  وتغـــادر 
منصـــات عماقـــة تتكـــون كل واحـــدة منهـــا عـــادة مـــن ســـتة 

أرجل وثاثة أجنحة.
ـــار عنـــد إحـــدى تلـــك  ـــبوعية التقـــت من ـــة األس القافل
المنصـــات لتســـتمع إلـــى شـــرحها لعمليـــة تصنيـــع إحـــدى 
تلـــك المنصـــات، حيـــث قالـــت بحماســـة واهتمـــام: »ســـتدعم 
ــاه  ــع الميـ ــتقوم بجمـ ــة الربـــط، إذ سـ ــة منصـ ــذه المنصـ هـ
المنتجـــة وتزويـــد منصـــات فوهـــات اآلبـــار بالميـــاه«. 
وأشـــارت بيدهـــا لتســـترعي انتباهنـــا إلـــى مـــكان آخـــر 
بقولهـــا: »خلـــف المنصـــة، هنـــاك أربـــع وحـــدات مـــن 
ـــح  ـــاج، والمصممـــة لتصب المعـــدات الخاصـــة بأســـطح االنت
ــي،  ــع النهائـ ــل التصنيـ ــن أجـ ــاه. فمـ ــن الميـ ــات لحقـ منصـ
نقـــوم بجمـــع المســـتويات األربعـــة«. وأضافـــت: »إن مهبـــط 
الطائـــرات، وطابـــق الميزانيـــن، والســـطح الرئيـــس، وســـطح 

القبو، كلها مجتمعة تشكل منصة حقن المياه«.

االنطالق على نحو صحيح
ويتمثـــل الـــدور األســـاس لفريـــق العمـــل، الـــذي تعمـــل 
ــتريات  ــم والمشـ ــال التصميـ ــي إدارة أعمـ ــار، فـ ــه منـ معـ

والبناء الذي يتولى العمل عليه مقاول التصنيع.
وحـــول ذلـــك قالـــت: »مهمتنـــا هـــي إدارة المشـــروع 
ـــه. فمـــن خـــال  وحـــل أي مشـــكات تطـــرأ خـــال مراحل
فحـــص كل مـــا يتعلـــق بـــه، بـــدًءا مـــن المـــواد التـــي 
يســـتخدمها المقـــاول وحتـــى االنتهـــاء مـــن التصنيـــع، 
ـــت:  ـــع المشـــكات«. وأضاف ـــى من ـــل عل ـــك نعم ـــا بذل فإنن
»نســـتخدم سلســـلة متعاقبـــة لفحـــص كل شـــيء، بـــدًءا 
مـــن الَقطـــع وانتهـــاًء بالتصنيـــع، ومـــروًرا باألعمـــال 
الكهربائيـــة واللحـــام. ويتعيـــن علينـــا الموافقـــة علـــى 
اإلجـــراءات المختلفـــة التـــي يســـتخدمها المقاولـــون هنـــا 
فـــي الســـاحة، كمـــا نعمـــل مـــع إدارة التفتيـــش علـــى 
المشـــاريع للتحقـــق مـــن ســـامة التصنيـــع«. وأكـــدت 
ــة ألن  ــة المصممـ ــة التحتيـ ــذه البنيـ ــع هـ ــه مـ ــوي أنـ البلـ
تعمـــل بـــكل ساســـة طـــوال دورة حياتهـــا، التـــي ال ينبغـــي 
أن تقـــل عـــن 25 عاًمـــا، فإننـــا بحاجـــة إلـــى إتقـــان العمـــل 

منذ البداية.

أن تنشأ ضمن أسرة أرامكو
ـــرة تســـعد بتفكيـــك ألعابهـــا  ـــة صغي ـــار كطفل كانـــت من
التـــي تعمـــل بالبطاريـــات. وقالـــت عـــن ذلـــك ضاحكـــة: 
الفضـــول  ينتابنـــي  الطاقـــة؛ كان  »لطالمـــا أحببـــت 

لمعرفة المزيد، وقد شجع والداي فضولي«.
وأكـــدت منـــار، التـــي لديهـــا ثـــاث شـــقيقات وثاثـــة 
ــا  ــع أطفالهمـ ــم لجميـ ــا الدعـ ــا قدمـ ــقاء، أن والديهـ أشـ
»لقـــد  منـــار:  تقـــول  المهنيـــة.  أحامهـــم  لتحقيـــق 
شـــجعانا علـــى العمـــل الجـــاد خـــال مســـيرة تعليمنـــا. 
وكان والـــدي دائـــم الدعـــم لـــي مـــن خـــال مســـيرتي 
تـــه  تعليما أرشـــدتني  كمـــا  لمهنيـــة،  وا لتعليميـــة  ا
ـــات  ـــى الوالي ـــي مـــن الظهـــران إل ونصائحـــه خـــال رحلت

المتحدة األمريكية«.
ــة  ــى منحـ ــا علـ ــد حصولهـ ــوي، بعـ ــار البلـ ــت منـ درسـ
جامعيـــة مـــن المملكـــة، درجـــة الهندســـة الكهربائيـــة 
لمـــدة أربـــع ســـنوات فـــي كليـــة ميريمـــاك، بواليـــة 
ماساتشوســـتس األمريكيـــة، وحصلـــت علـــى مرتبـــة 

الشرف بامتياز نظير أدائها األكاديمي المميز.

يشكل التصميم مرحلة مهمة وجزًءا أساًسا من مفهوم 
االقتصاد الدائري، فالتصميم الذكي ألسطح منصات 

اإلنتاج البحري يمكن استخدامه أيًضا في إنتاج 
النفط أو حقن المياه.

أكـــد مديـــر إدارة المشـــاريع البحريـــة، األســـتاذ 
عبدالعزيـــز الدليجـــان، أن هـــذه اإلدارة التابعـــة 
إلدارة المشـــاريع ملتزمـــة بتكثيـــف تواجـــد مهندســـات 
للمشـــاريع فـــي ســـاحات التصنيـــع ومواقـــع األعمـــال 
البحريـــة، موضًحـــا أن أرامكـــو الســـعودية ملتزمـــة 

بتبني ثقافة تشجع على االحترام وتعزز الشمول.
وأضـــاف قائـــًا: »تنـــوع القـــوى العاملـــة يشـــجع 
علـــى االبتـــكار والتعـــاون واالحتـــرام، ونحـــن لدينـــا 
أهـــداف لتوظيـــف النســـاء فـــي أعمالنـــا داخـــل 
المملكـــة. العمـــل فـــي المناطـــق البحريـــة ينطـــوي 
ــب  ــن نرحـ ــة، ونحـ ــات خاصـ ــدات وتحديـ ــى تعقيـ علـ
بالتنـــوع والمهـــارات التـــي يمكـــن للمـــرأة تقديمهـــا 

لهذا المجال في قطاع النفط والغاز«.

وقـــد قامـــت إدارة المشـــاريع البحريـــة، مؤخـــًرا، 
فـــي إطـــار ســـعيها لتحقيـــق مـــا ســـبق، بتعييـــن منـــار 
البلـــوي كمهندســـة مشـــروع فـــي ســـاحة التصنيـــع 
بالدمـــام للعمـــل علـــى تنفيـــذ خمـــس منصـــات لحقـــول 

القطيف والمرجان والظلوف.
ــوي حظيـــت  ــار البلـ ــى أن منـ ــان إلـ ــار الدليجـ وأشـ
كبقيـــة الموظفـــات فـــي الشـــركة بالترحيـــب فـــي 
لزيـــادة  تطلعاتـــه  عـــن  وأعـــرب  العمـــل،  فريـــق  
مشـــاركة العنصـــر النســـائي ضمـــن فـــرق العمـــل فـــي 
مناطـــق العمـــل البحريـــة فـــي الشـــركة فـــي المســـتقبل 
القريـــب. وقـــال: »هدفنـــا المشـــترك فـــي إدارة 
المشـــاريع البحريـــة هـــو خلـــق بيئـــة محفـــزة تتـــرك 

لدى الجميع شعوًرا باالنتماء، ال سيما السيدات«.

التزام بتبني ثقافة التنوع

مهندسة المشروع، منار البلوي، التي قادت أول عملية قطع 
للحديد في ساحة التصنيع، لبناء خمس منصات لتركيبها 

في حقول القطيف والمرجان والظلوف.

تعمل البلوي مع 
فريقها على فحص 
المواد الميكانيكية 

والكهربائية عند 
وصولها إلى 

مستودعي التخزين 
في ساحة التصنيع، 

حيث يقوم الفريق 
بتفقد المواد الخاصة 

بعديد من القطع 
ومقارنتها بأمر الشراء 
الخاص بها، والتحقق 

مما إذا كانت هناك 
قطعة من قطع البنية 

التحتية معيبة أو 
ناقصة، للعمل مع 
إدارة التفتيش في 

أرامكو السعودية على 
حل المسألة.
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29 مايو.. انطالق رحلة أرامكو السعودية نحو 
التربع على عرش الطاقة العالمية

الظهـران - ربمـا تبـدو الــ 88 عاًمـا فتـرة ضئيلـة بحسـاب الزمـن، ولكنهـا ليسـت كذلك فـي وجدان ووعي من شـهدوا ما 
شـهدته المملكـة العربيـة السـعودية مـن تحـوالت جذريـة حولتهـا مـن دولـة تقبـع تحـت ركام هائـل مـن الرمـال التـي ال 
تكسـر وحشـتها إال واحات النخيل المتناثرة هنا وهناك لتصبح دولة صناعية كبرى يشـار إليها بالبنان، شـاقة طريقها 

بكل جدارة واستحقاق لتكون واحدة من أكبر 20 دولة صناعية على مستوى العالم أجمع.
ولتحقيـق هـذه المكانـة، لـم تكـن الطريـق معبـدة، بـل كان ال بـد مـن تذليـل كثير من العقبـات والتغلب علـى عديد من 
الصعاب، وهو ما حدث بالفعل على يد رجال لم يعرف اليأس والكلل سبياًل إلى نفوسهم. وألن لكل شيء ولكل حكاية 

بدايـة تنطلـق منهـا، كان ال بـد مـن العـودة إلـى البدايـة التـي كانـت بمثابـة الشـرارة التـي أضـاءت مسـيرة النمـو واالزدهـار القافلة األسبوعية
التي ما لبثت تتسارع ويزداد زخمها مع مرور الزمن. 

صـادف تاريـخ 29 مايـو الـذي ودعنـاه قبل أيام قليلة الذكـرى الثامنة والثمانين على توقيع اتفاقية االمتياز التي كان 
طرفاهـا كلٌّ مـن الحكومـة السـعودية وشـركة سـتاندارد أويـل أوف كاليفورنيـا )سـوكال(. كان ذلـك فـي عـام 1933م، وقـد 
اسـتمر التنقيـب متأرجًحـا بيـن األمـل واليـأس لمـدة خمسـة أعـوام حتـى لحظـة تدفـق النفـط مـن بئـر الدمـام رقـم 7، 
المعروفـة باسـم »بئـر الخيـر« عـام 1938م. وفيمـا يلـي نقـدم بعًضـا مـن المحطـات التاريخيـة المهمـة فـي تاريـخ الشـركة 

التي أصبحت في صدارة شركات الطاقة على مستوى العالم.

وزيرالمالية السعودي، 
الشيخ عبداهلل 

السليمان ولويد ن. 
هاملتون، محامي شركة 

سوكال ومفاوضها 
عان  الرئيس، يوقِّ

اتفاقية االمتياز في 
قصر خزام الواقع في 
ضواحي مدينة جدة، 

في 29 مايو 1933م.

معمل فرز الغاز من الزيت 
يتخذ موضعه في حقل 

زيت المرجان المغمور 
في 1973م، وهو جزء من 

برنامج المشروعات 
الرئيسة في أرامكو التي 

زادت طاقة معالجة 
الزيت في المناطق 

المغمورة بواقع مليون 
برميل في اليوم. 

وّسعت أرامكو السعودية 
حضورها العالمي في 

أغسطس 1991م، عندما 
قامت شركة تابعة بشراء 

حصة بنسبة 35% في 
شركة تكرير الزيت سانق 

يونق )حالًيا إس-أويل( 
في جمهورية كوريا. 

في شهر أبريل من عام 2013م، بدأ 
خامس أكبر حقل للنفط في 

العالم، منيفة، إنتاجه بعد 
أعمال تطوير تجاوزت عدة 

عقبات. وتشتمل البنية التحتية 
لهذا الحقل على 27 جزيرة 

اصطناعية تربطها مجموعة من 
الجسور، في تصميم مبتكر 

يراعي جانب المحافظة على 
البيئة.

إبان تشريفه ألرامكو السعودية 
بزيارة تارخية في 1 ديسمبر 
2016م، أطلق خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، حفظه اهلل، عدًدا 
من مشروعات الطاقة العمالقة 

في كلٍّ من منيفة وواسط 
وخريص والشيبة. كما دشن 

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي )إثراء(.

أعلن في يونيو 2020م عن 
استحواذ أرامكو السعودية على 

حصة تبلغ 70% من شركة 
سابك، وذلك بهدف تعزيز 

الحضور العالمي للشركة في 
صناعة الكيميائيات، والتعجيل 

بنمو اإلستراتيجية 
المستقبلية لقطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق.

في ديسمبر 2019م، أعلن 
عن إدراج أسهم الشركة 

ألول مرة في السوق 
المالية السعودية 

)تداول(، عقب اكتتاب 
ضخم بلغت قيمته 

اإلجمالية 96 مليار ريال، 
في حدث استثنائي في 

تاريخ الشركة، حيث 
استقطب الطرح أكثر من 

5 ماليين مكتتب.

اكتشف حقل زيت الشيبة، الذي 
يقع في الربع الخالي على بعد 

800 كيلومتر جنوب الظهران، في 
عام 1968م، لكنه بقي ضمن 

الموارد االحتياطية إلى أن ُحلت 
التحديات التقنية وبعض 

المعوقات األخرى حتى تم 
تدشين اإلنتاج فيه عام 1999م.

في عام 1980م، أي بعد سنوات 
خمس من طلب الحكومة من 

أرامكو تصميم وبناء وتشغيل 
شبكة الغاز الرئيسة، اكتمل 

المشروع الضخم بنسبة %75. 
وبدأت العناصر الرئيسة من 

شبكة الغاز بالعمل أو كانت 
مكتملة تلك السنة، ومنها 

معمل الغاز في شدقم، الظاهر 
في الصورة. 

في عام 1985م، اكتمل 
معمل فرز الغاز من الزيت 

ومرافق أخرى في تناقيب، 
التي أصبحت المركز 

الجديد ألعمال التوسع 
البحرية، ومن ذلك العمل 

في معامل جديدة لفرز 
الغاز من الزيت في حقلي 

الظلوف والمرجان.

كان نجاح شركة 
الزيت العربية 
مرهوًنا بأيدي 
الفرق العاملة 

على حفر البئر 
رقم 7 التي كانت 

مشروع الحفر 
القائم الوحيد 
في أواخر العام 

1937م.

جاللة المغفور له الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

آل سعود، يستعد لفتح 
الصمام الذي سيرسل الزيت 
الخام السعودي إلى الناقلة 
د. جي. سكوفيلد في 1 مايو 
1939م، مدشًنا رحلة طويلة 

ال تزال فصولها تكتب من 
إمداد المملكة للعالم بما 

يحتاجه من الطاقة.

وتستمر رحلة النجاح



خط التابالين..
حكاية كفاح وعبقرية هندسية

أو  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  عبــر  األنابيــب  خــط 
التابايــن، هــو قصــة تبلــغ مــن العمــر 70 عاًمــا، وهــو 
يحتــل مكانــة فــي وجــدان كل مــن عملــوا عليــه، كمــا أنــه 
أيًضــا مأثــرة تاريخيــة فــي مجــال الهندســة، حيــث أســهم 
فــي نقــل الطاقــة إلــى أوروبا في أعقــاب الحــرب العالمية 

الثانية.
أمــا اليــوم، وبعــد 31 عاًمــا مــن وقــف تشــغيله، فقــد 
أصبــح خــط التابايــن أول موقــع تعتمــده المملكة رســمًيا 
ضمــن قائمــة التــراث الصناعــي، ليرســخ بذلــك مكانتــه 

في كتب التاريخ.
وقــد كان هــذا الخــط عنــد بــدء تشــغيله عــام 1950م 
أكبــر شــبكة ألنابيــب النفــط فــي العالــم، حيــث كان ينقــل 
 1648 عبــر  الخــام  النفــط  مــن  البراميــل  مليــارات 
ــى  ــي إل ــج العرب ــق بالقــرب مــن الخلي ــًرا، مــن بقي كيلومت
مينــاء صيــدا علــى البحــر األبيــض المتوســط فــي لبنان. 
وقــد جســد تشــغيله آنــذاك لحظــة محوريــة فــي تاريــخ 

المملكة وإرث أرامكو السعودية.
ويعــود الفضــل فــي نجــاح خــط التابايــن إلــى تفانــي 
وفطنــة فريــق مغامــر مــن المهندســين والميكانيكييــن 

والفنيين، من جميع أنحاء العالم.

من الورق إلى الواقع
فــي الوقــت الذي شــارفت فيــه الحرب العالميــة الثانية 
علــى نهايتهــا، بــات مــن الواضــح أن إعــادة إعمــار أوروبــا 
يســتلزم إمــداًدا ثابًتــا مــن النفط الخــام بتكلفــة اقتصادية 
معقولــة. وكانــت الرحلــة البحريــة تســتغرق فيمــا مضــى 
تســعة أيــام لتقطــع 3600 ميــل مــن المملكــة، حيــث تمــر 
عبــر قناة الســويس لتصــل إلى البحر األبيض المتوســط، 
وهــي رحلــة طويلــة ومكلفــة، وال تفــي بالحاجة الســتيعاب 

االرتفاع المرتقب في الطلب على النفط الخام.
وفــي عــام 1944م، قامــت أرامكــو بتأســيس شــركة خط 
األنابيــب عبــر شــبه الجزيــرة العربيــة، فــي مشــروع 
مشــترك بينهــا وبيــن شــركات نفــط دوليــة رائــدة أخــرى، 
وهكــذا بــدأت مرحلــة تخطيــط اســتمرت 18 شــهًرا. 
المســافات الشاســعة التــي انطــوى عليهــا المشــروع، إلــى 
جانــب نقــص المرافــق، ودرجــات الحــرارة الشــديدة، 
والتضاريــس الصعبــة، كانــت كلُّهــا عوامــل جعلــت مــن بناء 
خــط التابايــن أحــد أكبــر القــرارات اإلســتراتيجية التــي 

كان على الشركة اتخاذها آنذاك.

القافلة األسبوعية

مهمٌة شاقة
ــاء مهولــة، حيــث نقلــت  كانــت الجوانــب اللوجســتية للبن
الســفن 305 آالف طــن مــن األنابيــب الفوالذيــة، وكان مــن 
المقــرر بنــاء ســت محطات ضــخ على طــول الطريــق، الذي 

كان يحتاج أيًضا إلى تمهيد.
وكانــت محطــات الضــخ الموجــودة فــي كل مــن النعيريــة 
المملكــة،  فــي  وطريــف  وبدنــة  ورفحــاء  والقيصومــة 
باإلضافــة إلــى محطــة أخــرى فــي األردن، ُمصممــة لدفــع 
ــى نقطــة فــي خــط األنابيــب، التــي كانــت  النفــط إلــى أعل

على ارتفاع 907 أمتار فوق مستوى سطح البحر.
بــدأ العمــل فــي المشــروع الكبيــر عــام 1947م، وبعــد 
ثاثــة أعــوام مــن بــدء أعمــال اإلنشــاء، التــي اشــترك فيهــا 
أكثــر مــن 16 ألــف شــخص، لُحمــت آخــر وصلــة مــن خــط 

التاباين بتاريخ 25 سبتمبر 1950م.

ما بعد التشغيل
فــي عــام 1951م، وهــو أول عــام لتشــغيل خــط األنابيــب 
بالكامــل، ارتفــع إنتــاج أرامكــو إلــى 278 مليــون برميــل، 
وقــد كان أكثــر مــن ثلــث هــذا اإلنتــاج يُضــخ عبــر خــط 

التاباين.
وقــد برهــن التابايــن علــى أنــه شــريان فــوالذي طويــل 
لضــخ الطاقــة إلــى األســواق الغربيــة، ممــا أدى إلــى تســريع 
تطويــر أرامكــو ونموهــا خــال الخمســينيات مــن القــرن 
العشــرين، باإلضافــة إلــى تلبيتــه لاحتيــاج العالمــي الــذي 

تــا الحــرب، حيــث وفــر مصــدًرا موثوًقــا إلمــدادات النفــط 
الخام بتكلفة اقتصادية معقولة.

ازدهاٌر في الشمال
غيَّــر خــط التابايــن وجه الحيــاة في المنطقة الشــمالية 
للمملكــة، فقــد حقــق لهــا الرخــاء واالزدهــار، وجلــب معــه 
المرافــق الخدميــة علــى امتــداده. وقــد أُنشــئت أحيــاء 
ســكنية جديــدة حــول محطــات الضــخ الســت الرئيســة، 
ــن  ــر الموظفي ــام بُنيــت ألُس ــازل ومــدارس وقاعــات طع بمن
الذيــن يعملــون علــى خــط التابايــن. وبحلــول منتصــف 
ســتينيات القــرن العشــرين، توســعت تلــك األحيــاء الســكنية 
لتضــم المســاجد والمتاجــر والمرافق الترفيهية والمســارح 
والماعــب،  وأصبحــت بذلــك مســكًنا ألكثــر مــن 5000 

شخص.
ــن عــن الخدمــة  ــى الرغــم مــن توقــف خــط التاباي وعل
منــذ عقــود، إال أن المــدن التي نشــأت على جانبيــه ال تزال 
عامــرة حتــى اليــوم، فطريــف التــي لــم يكــن لهــا وجــود فــي 

عام 1945م، هي اليوم منفٌذ بري لدخول المملكة.

وحانت النهاية
ألكثــر مــن 40 عاًمــا، ظــلَّ خــط التاباين أحــد المكونات 
الرئيســة لشــبكة نقــل النفــط فــي أرامكــو، حتــى جــاء جيــل 
جديــد مــن ناقــات النفــط العماقــة، التي فاقتــه من حيث 
المزايــا  مــن  فقللــت  االقتصاديــة،  والجــدوى  الحجــم 

االقتصاديــة لشــركة التابايــن، لتتوقــف بذلــك عمليــات 
الضــخ. لكــن خــط األنابيــب اســتمر فــي نقــل كميــات قليلــة 
مــن النفــط مقارنــة بســابق عهــده حتــى عــام 1990م، حيــث 
توقــف تشــغيله تماًمــا، قبــل أن يتــم تفكيكــه أو إفراغــه 

أخيًرا في عام 2001م.

في قائمة التراث
ال تــزال قصــة خــط التابايــن معروفــة جيــًدا بيــن أولئك 
الذيــن عملــوا عليــه، أو الذيــن يعيشــون بالقــرب منــه، حيــث 
التحديــات والتجربــة  يتشــاركون ذكريــات جميلــة عــن 
ــى خــط أنابيــب  ــاء العمــل عل ــي خاضوهــا أثن ــدة، الت الفري

يقطع تلك المسافات الشاسعة.
وفــي ديســمبر 2020م، اختــارت وزارة الثقافة الســعودية 
خــط التابايــن ليكــون أول موقــع للتــراث الصناعــي فــي 
المملكــة، فيمــا تُجــرى دراســات وأعمــال مســح إلدراج 

الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو.
وال يــزال خــط األنابيــب التابايــن الفعلي يمتــد بمحاذاة 
الطريــق الســريع فــي شــمال المملكــة، الــذي يحمــل اســم 
ــروك  ــه مت ــي الوضــع الراهــن، ونظــًرا ألن هــذا الخــط. وف
ــا أمــام  ــل تحدًي ــه يشــكل بحجمــه الهائ دون اســتخدام، فإن

جهود المحافظة عليه واالحتفاء به.
وعلــى الرغــم مــن تفكيــك محطــات الضــخ الرئيســة منذ 
فتــرة طويلــة، إال أن خــط األنابيــب ال يــزال يمثــل نصًبــا 
وأحــد  والتصميــم،  والرؤيــة  البراعــة  يخلــد  تذكارًيــا 

المحطات التاريخية في إرث أرامكو السعودية.

استغرقت أعمال بناء خط 
التابالين ثالثة أعوام، 

واشترك فيها أكثر من 16 
ألف شخص، لُيسهم في 

العام األول لتشغيله بنقل 
أكثر من ثلث إنتاج الشركة 

من النفط، ويؤدي إلى 
ازدهار الحياة في شمال 

المملكة.

203
ماليين دوالر 
إجمالي تكلفة 

البناء

305,000
طن كمية الفوالذ 

المستخدم

907
أمتار أقصى ارتفاع فوق 

مستوى سطح البحر

40
بئًرا جديدة للمياه 
ُحفرت على امتداد 

الطريق

1648
طول خط التابالين 

بالكيلومتر

500,000
برميل يمكن لخط 

األنابيب ضخها يومًيا

278
مليون عدد البراميل 

التي ُضخت من خالل 
خط التابالين خالل 

عام 1951م

16,110
عدد العمال الذين 

شاركوا في 
المشروع

200,000
وصلة أنابيب بطول 9 
أمتار اسُتخدمت في 

البناء

50
طن هو الحمولة 

القصوى للشاحنات 
المصممة لنقل األنابيب

6
محطات ضخ رئيسة

16
يوًما يستغرقها النفط 

لينتقل عبر خط
التابالين

5
ماليين عدد براميل 
النفط الالزمة لملء 

خط األنابيب

أرقام من مشروع بناء التابالين

5
القافلة األسبوعية      ٣ يونيو ٢٠٢١ 



6
٣ يونيو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

ما بعد التفوق

بهجة الحياة البسيطة

نظرية جديدة للذكاء

■  تتنـوع كتابتـك اإلبداعيـة بيـن المسـرح والقصـة القصيـرة، رغـم االختـالف 
النوعـي بيـن هذيـن الفنييـن السـرديين مـن حيـث الحبكـة ولغـة التعبيـر 

الدرامي. هل هناك تفسير لهذا االختيار؟
ال أحسـب أن ثمـة مـا يمنـع إذا توافـرت أدوات الكتابـة وفـق األسـس الفنيـة 
لـكا الفنين، خاصة حيـن نعرف أن القصة والمسـرحية كليهمـا يعتمدان على 
الحكايـة فـي أسـاس منشـئهما، ثـم يتمايـزان وفًقـا لطبيعـة البنـاء. والحـق أني 
كتبـت المسـرحية فـي وقـت الحـق لكتابتـي للقصـة، وأجـد أن الفنيـن ينهـان 
بعضهمـا مـن بعـض، وقـد يصبَّـان فـي مصـب واحـد بالنسـبة للمتلقـي، الـذي 

يستمتع على صعيد القراءة أو المشاهدة ثم الكشف والتأويل.
■  أال تـرى أن الكتابـة المسـرحية فـي حـد ذاتهـا تمثـل تحدًيـا خاصـة فـي ظـل 
عزوف واضح من الناشـرين عن تبني النشـر المسـرحي، وهو التحدي نفسه 

الذي يواجه الشعر؟
المسـرحية فـي أسـاس وجودهـا تُكتب لتعـرض، ومـع ذلك نجد مسـرحيات 
لكبـار الكتَّـاب ال تصلـح للعـرض أو التنفيـذ علـى الخشـبة، إال أن يُعتسـف 
المعنـى إلـى غيـر داللتـه. ولهـذا، فمسـألة النشـر فيمـا يخـص التأليـف هـي 
إشـكالية تواجههـا الفنـون التدوينيـة كلُّها، وال تختص بها المسـرحية فحسـب. 
على المسـتوى الشـخصي، طبعت مجموعتـي المسـرحية )البيدق( ولـم أواجه 
أي مشـكلة مـن هـذا النـوع، أمـا التحـدي الـذي أراه فهـو فـي إنتـاج األعمـال 

المسرحية لتصبح عروًضا مشاهدة.
■  تدافـع عـن المسـرح فـي كل مشـاركاتك الثقافيـة، لكـن هـل تعتقـد أن بوسـع 
هـذا الفـن أن يلعـب دوًرا توعوًيـا فـي المجتمـع، فـي ظل تصـور خاطـئ يتبناه 
بعـض المسـرحيين بتركيزهـم علـى الجانـب الكوميـدي البحـت، الـذي قـد 

تغيب في سياقه الرسالة أو الهدف من موضوع المسرحية؟
المسـرح كمـا يُقـال حيـاة أخـرى، وهـو الفـن األدائـي الوحيـد الـذي تجتمـع 
الفنـون األخـرى تحـت مظلتـه، ويسـتطيع بفضاءاتـه غيـر المحـدودة أن يجعـل 
منها مزيًجـا خاًقا ونافـًذا في مدركات المتلقـي. باعتقادي فـإن وجود حراك 
مسـرحي مؤسـس ومؤثـر هو أحـد مؤشـرات النمـو المجتمعـي فكرًيـا وتنموًيا. 
ومـن حيث الجانـب الكوميدي، فهـو مذهب معترف بـه شـريطة أال ينحدر إلى 

اإلسفاف.
■  أنت من أنصار ما أسـميته »القارئ الحصيف«، الذي بوسعه أن يمأل فراغات 
إيمانـك  النصـوص اإلبداعيـة بمعـان متعـددة يسـتنتجها هـو منهـا. هـل 

بوجود مثل هذا القارئ يتوافق مع غلبة الرمزية في معظم كتاباتك؟
مـن وجهـة نظري، يرتكـز الفعـل الكتابي على عمليتين رئيسـتين همـا البناء 
والهـدم؛ فالكاتـب يبني والقـارئ يهـدم، لكنه الهـدم اإليجابي الـذي يعتمد على 
النفـاذ إلـى النصـوص عبـر مسـتويات القـراءة المتدرجـة المفضيـة إلـى إعـادة 
تشـكيل المعنى في ذهـن القارئ. ومن هنـا فإن النصـوص اإلبداعية على وجه 
الخصـوص ليـس مـن واجباتهـا أن تبـرز كل شـيء أو تبـرره؛ إذ تتـرك مسـاحة 
كافية لقارئ حصيف يسـتكنه المقاصد والدالالت باحترافية ودراية. بالنسـبة 
ألعمالـي المسـرحية، وظفـت الرمـز فـي معظمهـا، ولكنـي أزعـم أنـه بالقـدر 
ـي عليه  الـذي ال يأخـذ القـارئ أو المتلقـي عموًما إلـى مناطـق غامضة أو يغِشّ

رسالة النص.
■  ُتفضـل عـدم التعجـل فـي الكتابـة والنشـر، هـل السـبب فـي ذلـك وصفـك 
للكتابة المسرحية بأنها »عمل محير ومرهق ُيكَتب فيه وُيَمزق«، هل يتعلق 

األمر بإيجاد الفكرة وتطويرها قبل أن تبدأ في معالجتها؟ أم بغير ذلك؟
سـأعترف بـدًءا بكسـلي فـي مسـألة الكتابـة المسـرحية عموًمـا، وهـذا لـه 
المسـرحية،  األعمـال  إنتـاج  يخـص  فيمـا  الدعـم  أبرزهـا ضعـف  أسـباب 
والمسـرح يُكتب ليعرض كما ذكرت سـلًفا. غيـر أني لحظة الكتابة صـارم جًدا 
حـدَّ القسـوة مـع نفسـي، وال أجـد حرًجا فـي تمزيـق مـا ال يقنعني مهمـا بذلت 
مـن جهـد. األفـكار موجـودة، معالجتهـا وتطويرهـا هـي الحرفيـة المرهقـة 

والماتعة في آٍن واحد.
■  وماذا عن مشروعك اإلبداعي المستقبلي؟

أنـا محب للسـينما، ومنذ فتـرة قريبة وطـدت عاقتي بالكتابة السـينمائية، 
وأعمـل حالًيا على كتابـة أفام قصيـرة أرجو أن تجـد ميداًنا جيـًدا لتنفيذها. 
كمـا أنـي أعـدُّ لمجموعـة قصصيـة، ولروايتـي األولـى، إضافـة إلـى مزيـد مـن 
االشـتغال علـى البحـث والتقصـي النقـدي، وتقديـم برامـج ودورات القـراءة 

النوعية والكتابة اإلبداعية.

المسرح 
حياٌة أخرى

يحيى العلكمي
قاص وكاتب مسرحي سعودي صدر له 

مجموعة قصصية بعنوان »متظاهًرا 
بالصمت«، ومجموعة مسرحية بعنوان 

»البيدق«.

علـى  اإلنسـان  تطـور  لمسـألة  لكتـاب  ا هـذا  يـؤرخ 
رؤيـة  عبـر  والثقافيـة،  والبيئيـة  البيولوجيـة  المسـتويات 
شـاملة ومنظـور متكامـل ال يغفـل أي عنصـر يرتبـط بهـذه 
البشـر  يؤثـر فـي تطـور  يكـون مـن شـأنه أن  المسـتويات 
المجتمعـي والحضـاري. الكتـاب بعنـوان: »مـا بعـد التفـوق، 
والجمـال  واللغـة  النـار  مـن خـال  اإلنسـان  تطـور  كيـف 
والزمـن«، مـن تأليـف الكاتبـة البريطانيـة المتخصصـة فـي 

العلوم والبيئة غاييا فينس.
ووفًقـا للمؤلفـة لـم يكـن ألي تطـور أن يحـدث علـى حيـاة 
اإلنسـان ويجعـل منـه كائًنـا اسـتثنائًيا بامتيـاز إال مـن خـال 
تعرضـه لمجموعـة متنوعـة مـن الضغـوط البيئيـة، فالبيئـة 
تركـت أثرهـا العميـق فينـا نحـن البشـر الذيـن نعيـش هـذه 
األيـام، وتحـت ضغط الظـروف صرنا نتحـدث ونطور ثقافة 

خاصة بنا.
يضـم الكتـاب خمسـة فصـول رئيسـة، فـي أولهـا ترصـد 
فينـس، التـي عملـت كمحـررة فـي عـدد مـن أبـرز المجـات 
 ،New Scientist و   Nature مثـل  المتخصصـة  البريطانيـة 
التطـور الـذي مـر بـه اإلنسـان منـذ البدايـة عبـر البحث في 
األصـول الطبيعيـة والجيولوجيـة لنشـأة الكـون، وتسـتعرض 
بأنفسـهم فـي ظـروف  للنجـاة  للتأقلـم،  البشـر  محـاوالت 
بيئتهـم القاسـية التي مثلت تهديًدا جـاًدا لحياتهم من خال 
الثقافـة، وقصـدت بهـا المعلومـات التي تـم تعلمهـا والتعبير 
عنها في أدوات البشـر وتقنياتهم وسـلوكياتهم، ومن خالها 

شــخًصا  يجعلــك  أن  يمكــن  أقــل  أشــياء  »امتــاك 
أســعد«؛ هــذه هــي الخاصــة التــي يمكــن أن يصــل إليهــا 
قــارئ هــذا الكتــاب الشــيق، الــذي صــدر بعنــوان »بهجــة 
الحيــاة البســيطة، دليلــك إلــى التخلــص مــن الفوضــى، 
األمريكيــة  تأليــف  مــن  والبســاطة«،  التنظيــم  وإلــى 

فرانسين جاي.
تشــير المؤلفــة فــي مقدمــة الكتــاب، الــذي ترجمــه إلــى 
العربيــة محمــد فتحــي خضــر، إلــى أن فكــرة التخلص من 
األشــياء ولــو بنســبة قليلــة تبــدو جنونيــة، ألن الجميــع 
يتلقــى يومًيــا آالف الرســائل التــي تنــادي بالعكــس مــن 
عينــة: »اشــتري هــذا وســتكونين أجمــل«، أو »امتلــك هــذا 
وســتكون أكثــر نجاًحــا«. لكنهــا تؤكــد علــى مــدار الكتــاب 
إمكانيــة تحقيــق مثــل هــذا األمــر، وأن بوســع المــرء الحــد 
مــن تطلعــه الــذي ال يرتبــط أحياًنــا بالمنطــق، ألنــه ال 
يعكــس حاجــة حقيقيــة وإنمــا رفاهيــة ال طائــل مــن 
ورائهــا، وبالتالــي ســيقل امتاكه ألشــياء جديدة، وســيبدأ 
فــي التوجــه نحــو حســن إدارة واســتثمار وتنظيــم مــا لديــه 
تقدمــه  تعــوق  لفوضــى  تجنًبــا  مقتنيــات،  مــن  فعلًيــا 

الشخصي واألُسري.
وتــرى جــاي أن األشــياء ال تعــد المصــدر األســاس 
والحقيقــي لســعادة اإلنســان، ألنهــا فــي واقــع األمــر تُكبله 
تشــعره  أن  مــن  بــداًل  عليــه  فهــي تضغــط  وتاحقــه، 
بالراحــة. لذلــك تدعــو القــراء إلــى اتبــاع أســلوب الحيــاة 

فـي هذا الكتاب، يسـعى عالم األعصـاب والمتخصص 
في هندسـة الحاسـوب، األمريكي جيف هوكينز، إلى فك 
شـفرة عمـل الذهـن البشـري، والوقـوف علـى سـر تميُّـز 
آخـر.  اعتبـار  أي  قبـل  ذكًيـا«  »كائًنـا  بوصفـه  اإلنسـان 
الكتـاب بعنـوان »ألف عقـل: نظرية جديدة للـذكاء«، ويعد 
أن  فـي  مؤلفـه  نجـح  ومسـتفيًضا،  عميًقـا  علمًيـا  بحًثـا 
لغـة سـردية تقتـرب مـن  يجعلـه مبسـًطا عبـر اعتمـاده 

الحكي القصصي.
ويطـرح هوكينـز فـي عمله سـؤااًل رئيًسـا هو كيـف تنتج 
الخايـا البسـيطة فـي الدمـاغ مـا اصطلـح علـى تسـميته 
بالـذكاء؟ ويجيـب عنـه فـي ثاثـة أجـزاء متكاملـة تشـكل 
مضمـون الكتـاب، تسـتعرض وتناقش وتحلـل طبيعة عمل 
العالـم  مـع  تعاملـه  وآليـات  ومكوناتـه  البشـري  المـخ 
الخارجـي، وتقـارن بينه وبيـن طريقة عمـل اآلالت الذكية 

التي اخترعها اإلنسان.
ويُعد هذا الكتاب اسـتكمااًل لبحث آخر أجراه المؤلف 
2004م،  الموضـوع نفسـه ونشـره عـام  مـن قبـل حـول 
باالشـتراك مع الكاتبة األمريكيـة المتخصصة في العلوم 
سـاندرا باكسـلي، فـي كتـاب بعنـوان »عـن الـذكاء«. لكنـه 
فـي هـذه المـرة يحـاول أن يفهم بطريقـة مغايـرة وجديدة 

تطـوروا فعلًيـا واسـتطاعوا إيجـاد حلـول ناجحـة لمواجهـة 
تحديات الحياة.

وتقـوم فكـرة الكتـاب على البحـث في تأثيـر أربعة عوامل 
اإلنسـان  تطـور  عـن  مسـؤولة  المؤلفـة  اعتبرتهـا  رئيسـة 
الحضـاري بشـكل عام، وهي النـار واللغة والجمـال والزمن، 

فخصصت لكل منها فصًا مستقًا.
ويبحـث الفصـل الثانـي مـن الكتاب فـي دور عنصـر النار 
فـي تطـور اإلنسـان، وكيـف اسـتعان البشـر بـه للهـروب مـن 
حدودهـم البيولوجيـة وزيـادة إمكاناتهـم الفيزيائيـة، فيمـا 
يناقـش الفصـل الثالث دور اللغة وهي حسـب تعبير المؤلفة 
»صمـغ اجتماعـي يربطنـا بقصـص مشـتركة ويمكننـا مـن 
وضـع توقعـات أفضـل«. أمـا فصـل الكتـاب الرابـع فيناقـش 
مفهـوم الجمـال وتجلياتـه، فيسـتقصي كافـة أوجـه التعبيـر 
المجتمعـات  فـي  الثقافـي  التنـوع  يجسـد  الـذي  الفنـي، 
اإلنسـانية، ويسـمح فـي الوقـت نفسـه بإيجـاد مجتمعـات 

أفضل تواصًا فيما بينها.
ثـم يجـد القـارئ فصـًا أخيـًرا مـن الكتـاب يُحلـل هـذه 
المـرة مفهـوم الزمـن كمتغيـر رئيـس كان لـه دوره فـي تطـور 
حياة البشـر وأفكارهم، ألن الزمن حاضر دوًما مع اإلنسـان 
عبـر مـاض ال يمكـن الفـكاك منـه يؤثـر فـي لحظـة الحاضر 
لـه دوره فـي تخيـل المسـتقبل. واإلنسـان حسـب  ويكـون 
المؤلفـة يحـاول باسـتمرار اإلمسـاك بـه ومحاولـة تحديـده 

والسيطرة عليه من أجل صياغة العالم والوجود فيه.

البســيط ألنــه مــن وجهــة نظرهــا هــو »الســبيل إلــى 
الخــاص«. تقــول الكاتبــة إن تحــري البســاطة يجعلنــا 
نســيطر علــى مقتنياتنــا، فنســترد مســاحتنا، ونســتعيد 
مفتوحــة  أماكــن  لتصيــر  وإمكاناتهــا  منازلنــا  وظيفــة 
وبهيجــة، وهكــذا يتحقــق االنتصــار علــى مــا أســمته 

»طغيان الفوضى«.
وتســتعرض الكاتبــة وتناقــش عناصــر طرحهــا الرئيــس 
فــي الكتــاب عبــر أربعــة أجــزاء. توضــح فــي الجــزء األول 
فلســفة التعامــل مــع األشــياء لرؤيــة حقيقتهــا، مــن خــال 
تقســيمها إلــى أشــياء مفيــدة وأشــياء جميلــة وأشــياء 
ــا لمــا يمتلكــه  ــة ال تتحــدد وفًق ــة، وكيــف أن الهوي عاطفي
اإلنســان، وأنــه كلمــا قــلَّ فعــل االقتنــاء خفــت التوتــر حتــى 
يغيــب وزادت الحريــة بشــكل عــام. أمــا الجــزء الثانــي، 
فتقــدم فيــه أســاليب وآليــات »الطريقــة التبســيطية« 
لتخليــص منازلنــا مــن الفوضــى، ومنهــا: وضــع كل شــيء 
فــي موضعــه الصحيــح، وإخــاء كل األســطح واالختــزال 
والصيانــة اليوميــة. وفــي الجــزء الثالــث مــن كتابهــا، تقــوم 
المؤلفــة بتطبيــق هــذه األســاليب علــى غــرف محــددة 
بشــكل عملــي، مثــل غرفــة المعيشــة وغرفــة النــوم وغرفــة 
المكتــب، لتختتــم عملهــا بفصــل بعنــوان »أســلوب الحياة«، 
ــاة البســيطة  ــى التحــول نحــو الحي ــع إل ــه الجمي دعــت في
و»العيــش بخفــة«، وتقليــل االســتهاك ألجــل نفــع كوكــب 

األرض وسكانه وأجياله المستقبلية.

طرائق عمل العقل اإلنسـاني، ليس بوصفه ذاكرة تشـتمل 
علـى خبـرات قديمـة فحسـب، بـل بوصفـه معمـًا إلنتـاج 
توقعـات متجددة مرتبطة بعمليات تعلم مسـتمرة ومتغيرة 
وتسـتند إلـى مبـادئ عالميـة تمكنـه مـن التكيـف مـع أي 
للـذكاء،  الكاتـب نظريـة جديـدة  موقـف. وهكـذا يضـع 
يذهـب فيهـا إلـى أن الدمـاغ البشـري يسـتخدم هيـاكل 
تشـبه الخرائـط لبنـاء آالف النمـاذج، التـي يمكـن مـن 
خالهـا إدراك العالـم وفهمـه، ويتيـح الوقـوف تفصيـًا 
علـى هـذه النمـاذج استكشـاف الخيـارات الذكيـة التـي 

يتبناها اإلنسان على مدار حياته.
وعبـر مقارنتـه بين طريقـة عمل العقل البشـري الذكي 
وآالت الـذكاء االصطناعـي، وفـي محاولتـه لشـرح حقيقة 
للـذكاء  االصطناعـي  لـذكاء  ا يمثلـه  لـذي  ا التهديـد 
اإلنسـاني، حيـث يذهـب البعض إلـى حد القول أن بوسـع 
اآللـة فـي نهايـة المطـاف التفـوق علـى اإلنسـان الـذي 
صنعهـا، يؤكـد هوكينز أن الذكاء االصطناعي ال يمكن أن 
وألغـاز عمـل عقـل  أغـوار  مـن خـال سـبر  إال  يتطـور 
اإلنسـان أواًل، حتـى يمكـن فـي النهايـة تحقيـق محـاكاة 
واقعيـة تتصـرف بهـا اآللـة فـي موقـف مـا بالطريقـة التي 
يتصرف بها العقل اإلنساني حين يواجه الموقف نفسه.

العنوان: ما بعد التفوق، كيف 
تطور اإلنسان من خالل النار 

واللغة والجمال والزمن
المؤلف: غاييا فينس

ترجمة : عامر شيخوني - عماد 
يحيى الفرجي

الناشر: الدار العربية للعلوم، 
ناشرون

عام النشر: 2020م
عدد الصفحات: 399 صفحة
ردمك: 9786140128620

العنوان: بهجة الحياة 
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تأليف: فرانسين جاي
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القافلة األسبوعية      ٣ يونيو ٢٠٢١ 

خــال أيــام ســتعرف موائــد النــاس فــي هــذا 
البلــد واحــدة مــن أكثــر الثمــار انتصــاًرا علــى 
الصيــف. كلمــا قســت عليهــا حــرارة الشــمس 
ازدادت نضًجــا وبهــاًء، وكلمــا اســتفزتها ريــاح 
البــوارح أفاضــت بوعودهــا ولذيــذ ثمرهــا علــى 
ــة،  ــك هــي النخل ــاس. ذاك هــو الرطــب، وتل الن
ســيدة الشــجر، وحلــوة الثمــر، وبهجــة القيــظ 
وال  الســعف  ظــل  مــن  أجمــل  ظــل  ال  حيــث 

عذوق أكرم من عذوقها.
هــذه الشــجرة المباركــة التــي تشــبه اإلنســان 
ــي فــي  ــه الغذائ ــه أمن ــه الحســن َوَهبَتْ فــي جانب
ــى  ــت تســاقط عل ــا زال ــم، وهــي م ــن القدي الزم
رؤوســنا فوائــد ودروًســا فــي هــذه الحيــاة، 
وتعطينــا مــن أســرارها بمثــل مــا تعطينــا مــن 
ثمارهــا. كلمــا نســيناها ذكرنــا بهــا شــموخها 
فــي كل المواســم. تبعــث برســائلها إلــى كل مــن 
يبخــل بعطائــه علــى اآلخريــن، وإلــى كل مــن 
شــرايينه  فــي  وجــف  روحــه  الصبــر  غــادر 

وتتــرك  منــة،  وال  ملــل  بــا  تعطــي  األمــل. 
لإلنســان فرًصــا وافــرة لاســتثمار فــي ثمرهــا، 
وجذوعهــا، وليفهــا. كل جــزء مــن أجزائهــا هــو 
بــاب واســع لصناعــة أو حرفــة أو فائــدة. تهــب 

الرزق بمثل ما تهب الحياة.
النخلــة كتــاب ســهل ولكنــه متفــرع. علينــا 
فقــط أن نفتحــه ونقــرأ فيــه تعاليــم الحيــاة 
النســيان.  لهــا  قــد يتســرب  التــي  والطبيعــة 
علينــا أن نتأمــل همتهــا العاليــة رغــم األذى 
الــذي يحيــط بهــا، وأن نتعلــم مــن جوابهــا علــى 
مــن يرميهــا بحجــر وهــي ترميــه بثمــر. البــد 
وهــي  الواســع  قلبهــا  علــى  نتعــرف  أن  لنــا 
ــا المنبســطة  ــح، وروحه تضحــك فــي وجــه الري
تواجــه كل  الظــروف،  كل  مــع  تتكيــف  وهــي 
المــرارات بحــاوة الطعــم، وصابــة الِقــوام، 

والمداومة على العطاء دون كلل وال ملل.
النخلــة ليســت فــي ثمرهــا فقــط. هــي فــي 
دروســها العميقــة التــي تقدمهــا لنــا دون أن 

نلقــي لهــا بــااًل فــي كثيــر مــن األحيــان. تلــك 
التعــب  لحظــات  مــن  التــي ســتمر  الــدروس 
الصبــر  ســتفقدنا  التــي  الضيــق  وســاعات 
نرفــع  ال  حيــن  األفــق  ســنفقد  والمثابــرة. 
لنــرى ارتفاعهــا فــي الســماء رغــم  رؤوســنا 
بأنفســنا  سننشــغل  عليهــا.  األرض  قســوة 
وننســى أن نكــون ظــًا لمــن حولنــا فــي وقــت 

الشدة.
فليكــن الواحــد منــا  إذن كالنخلــة فــي صبــره 
ــة  ــي مواجه ــور، وف ــر األم ــى صغائ وتســاميه عل
فــي لحظــات  األمــل  فلننثــر  الحيــاة.  قســوة 
الجفــاف، وفــي تضــاؤل الفــرص فــي الحيــاة. ال 
يعــرف النجــاح مــن ال يعــرف التحضيــر لــه، وال 
يعــرف الكــرم مــن ال يملــك مســاحة يشــاطرها 
اآلخريــن فــي قلبــه. فلنكــن كالنخلــة نشــرب مــن 
هــذه األرض ونبادلهــا الحــب والعطــاء. نأخــذ 
القليــل لنهــب الكثيــر، فالســعادة فــي العطــاء 

وليست في األخذ غالًبا.

»كتاب النخلة«
إضـــاءة

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

عماد العمران
emad.umran.1@aramco.com

إدارة مساندة المشاريع 
واالستشارات المالية

أكثر من 6٫000٫000 ريال سعودي
أسهم بها الموظفون خالل حملة التبرعات التي استمرت 4 أسابيع

أكثر من 12٫000٫000 ريال سعودي
هو إجمالي المبلغ بعد أن قامت الشركة بمضاهاة تبرعات الموظفين 

37٪ زيادة
في إجمالي التبرعات لهذا العام مقارنة بالعام الماضي

14٫000 موظف
قاموا بالتبرع هذا العام بزيادة بلغت 25% عن العام الماضي

19.1% نسبة مشاركة الموظفين
في حملة رمضان 2021م 

بتبرعات بلغت 12 مليون ريال حتت شعار »لنساعد من ال ميلك«

حملة أرامكو السعودية الرمضانية لتبرعات الموظفين 
2021 تتجاوز الحمالت السابقة في شمولها ونجاحها 

الســـعودية  أرامكـــو  حملـــة  حققـــت   - الظهـــران 
الرمضانيـــة الســـنوية لتبرعـــات الموظفيـــن 2021 التـــي 
انتظمـــت تحـــت شـــعار » لنســـاعد مـــن ال يملـــك« نجاًحـــا 
كبيـــًرا ببلوغهـــا فـــي نهايـــة الشـــهر الكريـــم رقًمـــا قياســـًيا 
مـــن التبرعـــات. فقـــد تجـــاوز كل األرقـــام التـــي رصـــدت 
فـــي الســـنوات الســـابقة منـــذ أن بـــدأ برنامـــج تبرعـــات 
الموظفيـــن عبـــر اإلنترنـــت قبـــل 19 عاًمـــا، وتحديـــًدا 

منذ العام 2002م.
وقـــد أســـهم موظفـــو الشـــركة فـــي هـــذه الحملـــة 
الخيريـــة بأياديهـــم البيضـــاء التـــي غطـــت جانبيهـــا 
ــال،  ــه 6 ماييـــن ريـ ــا مجموعـ الطبـــي واالجتماعـــي بمـ
فحـــص  أجهـــزة  توفيـــر  صنـــدوق  لتشـــمل  توزعـــت 
الســـكري وعاجـــه، وتوفيـــر محاليـــل الغســـيل الكلـــوي، 
ودعـــم مرضـــى الســـرطان، وعـــاج ضعـــف البصـــر. كمـــا 
شـــملت فـــي جانبهـــا االجتماعـــي صنـــدوق دعـــم األيتـــام، 

الكهربائيـــة، القافلة األسبوعية األجهـــزة  وتوفيـــر  المنـــازل،  وترميـــم 
ـــى  ـــة إل ـــر الخدمـــات، باإلضاف ـــع فواتي واإلســـهام فـــي دف

توفير الغذاء للمحتاجين.
وتأتـــي إســـهامات موظفـــي الشـــركة فـــي جهـــود 
مســـاعدة الفئـــات المحتاجـــة مـــن المجتمـــع، مثـــل األيتـــام 
واألرامـــل وكبـــار الســـن واألفـــراد المحتاجيـــن انطاًقـــا 
مـــن قيـــم التكافـــل االجتماعـــي وقيمـــة المواطنـــة التـــي 
تعززهـــا الشـــركة وترســـخ تحقيقهـــا المؤسســـي فـــي 
مختلـــف أوجـــه خدمـــة المجتمـــع، بمـــا يعكـــس مفهـــوم 
المســـؤولية التـــي تتمثلهـــا الشـــركة ويتمثلهـــا موظفوهـــا، 
حيـــث تســـهم الشـــركة فـــي توليـــد الفـــرص التـــي تســـاعد 

في إحداث تأثير إيجابي على الناس ومجتمعاتهم.
العطـــاء  المواطنـــة تحـــت شـــعار  وتتغلغـــل قيمـــة 
المجتمعـــي فـــي كل مـــا تقـــوم بـــه الشـــركة وموظفوهـــا، 
وال ســـيما خـــال شـــهر رمضـــان المبـــارك، حينمـــا يقبـــل 
الموظفـــون علـــى مـــدى 4 أســـابيع باإلنفـــاق فـــي أوجـــه 
ــك  ــد ذلـ ــم بعـ ــة، لتدعـ ــة الرمضانيـ ــر الحملـ ــر عبـ الخيـ

الشـــركة كل ريـــال دفعـــه موظفوهـــا بريـــال مقابلـــه، 
حيـــث تجـــاوز المبلـــغ اإلجمالـــي للحملـــة بذلـــك 12 
ـــى  ـــر وتشـــجيًعا لموظفيهـــا عل ـــا لألث ـــال تعظيًم ـــون ري ملي
بـــذل المزيـــد ممـــا يعكـــس حـــس قيـــم المواطنـــة لنهضـــة 

المجتمع.

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن أعـــداد المســـهمين فـــي هـــذه 
الحملـــة الخيريـــة زادت عنهـــا فـــي العـــام الماضـــي 
ـــي 14٫000 موظـــف. ومـــع  2020 بنســـبة 25٪، أي حوال
زيـــادة عـــدد المســـهمين، زاد إجمالـــي التبرعـــات لهـــذا 

العام بنسبة 37٪ مقارنة بالعام الماضي.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

ورأس مالها 60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
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
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

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
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
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.
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* حل العدد الماضي

كورنيش الخبر في التقط صورة:
عين كرة بلورية

انتشرت مؤخًرا إحدى 
الحيل الفوتوغرافية التي 

تعطي منظوًرا مختلًفا 
للمشهد أال وهي التصوير 

باستعمال كرة بلورية. 
الزميل عبداهلل البطاح، 

من إدارة إنتاج الغاز 
بمنطقة األعمال 

الشمالية، التقط هذه 
الصورة على كورنيش 

الخبر بجواله اآليفون 12 
بعد أن قام بوضع الكرة 

على األرض والتقط 
صورة تظهر جزًءا من 
كورنيش مدينة الخبر 

ومسجد جوزاء 
القحطاني.

ــا  ــب المنشــورة يومًي ــاد أعــداد الكت ــا نتســاءل مــع ازدي ــد أنن الب
بــكل اللغــات: هــل بمقدورنــا أن نقــرأ كتاًبــا مرتيــن؟! أم حــريٌّ بنــا 
أن نقــرأ كتًبــا جديــدة؟! وهــل نمتلــك الوقــت الكافــي لقــراءة 
الكتــب التــي تمــأل رفوفنــا فضــًا عــن إعــادة قــراءة الكتــب 

المقروءة؟! 
إن فعــل القــراءة الحــرة فــي األصــل هــو عمــل فــردي، حميمــي، 
فــكل فــرد لديــه كتبــه الخاصــة وخطتــه القرائيــة التــي يتبعهــا، 
وأحياًنــا يقــرأ ببســاطة بــا خطــط. ولكننــي أجــد الهــّوة قــد 
اتســعت بيــن القــارئ ومســاحته القرائيــة الشــخصية فــي ظــل 
التواصــل االجتماعيــة، والتطبيقــات الخاصــة  وجــود وســائل 
بقوائــم الكتــب وتســجيل القــراءات. وأصبــح الفــرد يجــد نفســه 
فــي »حلبــة مصارعــة« ومضمــار ســباق، وقوائــم قــد تغريــه بشــراء 
مزيــد مــن الكتــب التــي لــم يفكــر بهــا يوًمــا وال يرغــب فعلًيــا 

بقراءتها. 
غيــر  بالكتــب  رفوفهــا  تمتلــئ  التــي  لمكتبتــي  أنظــر  حيــن 
المقــروءة، أشــعر بالحنيــن للعــودة إلــى كتــب قديمــة. ال أعــرف 
كيــف انتهــت تلــك الكتــب، وكأننــي أبحــث عــن كتــاب ال نهائــي! 
بيــن كتابيــن، أحدهمــا قديــم واآلخــر  وأتــردد فــي االختيــار 
ــرات  ــي م ــن ف ــد، ولك ــاب جدي ــى كت ــدي عل ــع ي ــا تق ــد. وغالًب جدي

عديدة اخترت كتًبا سبق لي قراءتها. 
مــا الــذي تمنحنــي إيــاه إعــادة قــراءة الكتــب؟ ســأحاول تحديــد 

إجابتي على هذا السؤال عبر النقاط التالية:
●  اســتعادة الســحر: الشــعور الجميــل الــذي البــد أنــه علــق فــي 
ذهنــي وأعادنــي إلــى الكتــاب مــرة أخــرى. المعلومــات التــي 
ظننــت أننــي نســيتها ولقيتهــا راســخة فــي عقلــي. وهكــذا 
أمنــح نفســي فرصــة التذكــر والمحافظــة علــى معلومــات أو 

أفكار أحببتها.
والشــخصيات،  لألفــكار  أعمــق  فهــم  النــص:  ●  اكتشــاف 
وربطهــا بأفــكار أخــرى فــي كتــب مشــابهة، والبحــث عــن 
أشــياء دفينــة فــي النــص لــم ألتفــت لهــا ســابًقا، والتقــاط 

معاٍن جديدة، خاصة في الكتب اإلنجليزية. 
●  تقنيــات الكتابــة: وهــذا أمــر بالــغ األهميــة حيــث أشــق 
طريقــي فــي مجــال الكتابــة. فــي القــراءة األولــى ال أكــون 
منتبهــة لألســاليب الكتابيــة وتقنياتهــا، بينمــا أقتــرب مــن 
فهــم تلــك التقنيــات فــي القــراءة الثانيــة. مــا الــذي جعــل 
هــذا الجــزء مؤثــًرا، وكيــف ُكتــب ذلــك الحــوار؟ ومــا داللــة 

هذا الوصف وذاك التعبير؟ 
إن مــا يجعــل إعــادة القــراءة ذا أهميــة هــو وجــود هــدف، أال 
تكــون قــراءة عشــوائية ألحقــق تلــك األمــور التــي ذكرتهــا آنًفــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــررت أال أقــرأ كتًبــا لــم تعجبنــي أو تشــدني 
أو غيــر  الكتــب األدبيــة  القــراءة. وحديثــي يشــمل  لمواصلــة 

األدبية على حد سواء. 
إن مــا يجعلنــا نشــعر بضيــاع الوقــت وعــدم القــدرة علــى إعــادة 
ــي نحيــط أنفســنا بهــا  قــراءة الكتــب هــو التوقعــات والخطــط الت
متكئيــن علــى رؤيــة اآلخريــن الذيــن يشــاركوننا شــغف القــراءة فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعيــة. وهــذا ال يعنــي أننــا ال نجــد بعــض 
التوصيــات القرائيــة الذهبيــة التــي تســعدنا، إال أن ذلــك يتطلــب 
ــراءة بعــض  ــه وق ــراءة عن ــاب والق ــة البحــث عــن الكت ــا بأهمي وعًي
صفحاتــه قبــل اتخــاذ قــرار اقتنائــه، وأن نحافــظ علــى مســاحتنا 
الفرديــة التــي ســتمنحنا مزيــًدا مــن الراحــة فــي التعامــل مــع 

كتبنا دون الشعور بأننا تخلفنا عن الركب.

هل نقرأ الكتاب 
مرتين؟ 

أمينة عبدالوهاب احلسن *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتبة ومترجمة سعودية


