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لــكل إنســان ميــول مهنيــة منــذ صغــره، وتتأثــر 
االجتماعيــة،  بالعوامــل  غالًبــا  الميــول  هــذه 
وكذلــك بحاجــات األفــراد ودوافعهــم، كمــا تلعــب 
القيــم والعــادات والمحيــط االجتماعــي دوًرا 
ــم  ــد اختياراته ــراد وتحدي ــى األف ــر عل فــي التأثي

المهنية.
مــا زلــت أتذكــر مواقــف مــررت بهــا عندمــا 
كنــت صغيــًرا، حيــن كان لدينــا خيــال واســع 
دور  يمثــل  بعضنــا  وكان  اللعــب،  أثنــاء  حتــى 
المعلــم والطبيــب والمهنــدس والطيــار، وحتــى 
عندمــا نُســأل نخبرهــم بأمانينــا بــأن نمــارس 

إحدى هذه المهن مستقبًل.
وفــي هــذا الســياق، أتذكــر كتاًبــا أهدانــي إيــاه 
زميلــي العزيــز حاتــم الرحيلــي، بعنــوان »كيــف 
ــي؟«، وهــو  ــك وتخصصــك الجامع تحــدد وظيفت
ــاب يتحــدث عــن بعــض المواقــف والتجــارب  كت
التــي مــر بهــا الكاتــب فــي حياتــه الدراســية 

والعملية.
إلــى مــا نلحظــه كثيــًرا  الكاتــب  يتطــرق 
عنــد تخــرج أبنائنــا الطلبــة والطالبــات مــن 
الحيــرة  علمــات  مــن  الثانويــة  المرحلــة 
ــى وجوههــم، فهــم ال يعرفــون إلــى  ــردد عل والت
التخصصــات  هــي  مــا  وال  يذهبــون،  أيــن 
المتاحــة أمامهــم، والبعــض ال يعــرف حتــى 

أسماء الكليات التي تقبلهم.
نلحظهــا  التــي  الكبيــرة  األخطــاء  ومــن 
عندمــا يســأل الطالــب أصدقــاءه عمــا يريــدون 
أن يتخصصــوا فيــه ويتأثــر بميولهــم. وبعــض 
بنــاًء  الجامعــي  التخصــص  الطــلب يختــار 
علــى رغبــة األهــل، وهــذا دون شــك خطــأ 
كبيــر. وفــي حقيقــة األمــر، فــإن األصدقــاء 
الشــخص  قــدرات  يعرفــون  قــد ال  واألهــل 

وميوله ومهاراته.
أن  كمرشــدين  أو  كآبــاء  لنــا  ينبغــي  لذلــك 
ــم  ــة علــى تعل نســاعد الطــلب فــي هــذه المرحل
ا  ــزو يتميَّ كــي  تهــم  تخصصا ر  اختيــا كيفيــة 
ويتفوقــوا ويبدعــوا فيهــا. واألمــر ليــس بتلــك 
الصعوبــة، فمــا علينــا ســوى إرشــادهم إلــى جمــع 
التــي يرغبــون  المعلومــات عــن التخصصــات 

فيها، ومساعدتهم على القيام بذلك.
الطــلب  حيــرة  فــي  الرئيــس  الســبب  إن 
وترددهــم فــي اختيــار التخصــص، كمــا يقــول 
الكتــاب، هــو عــدم امتلكهــم للمعلومــات الكافيــة 
عــن التخصــص الــذي يرغبــون فيــه، ولذلــك 
تجــد الطالــب يســأل أصدقــاءه أو أهلــه وأقاربه، 
ألنــه ال يمتلــك المعلومــة. لكــن جمــع المعلومــات 
الصحيحــة أصبــح متاًحــا عــن طريــق اإلنترنــت، 
كمــا يمكننــا أن نعيــن الطــلب بإرشــادهم إلــى 

أحــد المتخصصيــن فــي التخصــص نفســه، أو 
أحد الممارسين في الوظيفة.

مــا  هــو  هنــا  والجوهــري  المهــم  والســؤال 
ــا  ــا؟ علين ــي جمعه ــي ينبغ ــات الت ــة المعلوم طبيع
التخصــص  طبيعــة  عــن  معلومــات  نجمــع  أن 
ــي  ــب، وأهــم المــواد الت ــه الطال ــذي يرغــب في ال
تـُـدرس فيــه، وعــن الكليــات التــي توفــره. وكذلــك 
ينبغــي معرفــة أســماء الوظائــف المتعلقــة بهــذا 
التوظيــف  فــرص  توفــر  ومــدى  التخصــص، 
ــوب فــي  ــه، أي هــل التخصــص مطل المرتبطــة ب
ســوق العمــل أم ال. وال ينبغــي أن نغفــل عــن 
وهنــا  الوظيفــة،  هــذه  فــي  لعمــل  ا طبيعــة 
نســتطيع أن نلجــأ ألحــد الموظفيــن فــي هــذا 

التخصص.
كل إنســان لديــه ميــول ورغبــة بالعمــل فــي 
مجــال معيــن، لكــن معظــم الطــلب يواجهــون 
صعوبــة فــي اكتشــاف هــذا المجــال، فــإذا نحــن 
ســاعدناهم علــى تحديــد المجــال الــذي يرغبون 
ــى  ــم عل ــوا مــن وضــع أيديه ــه، تمكن ــه ويحبون في
أول الخيــط فــي مســارهم الوظيفــي، وأصبحــوا 
قريبيــن مــن الخيــار األمثــل بالنســبة لهــم، وهــو 
اختيــار التخصــص المهنــي أو الدراســي الــذي 
ويرونــه  حياتهــم،  فيــه  يصرفــوا  أن  يســتحق 

جديًرا بذلك.

كيف نساعد أبناءنا في اختيار مسارهم المهني؟
إضـــاءة

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

أحمد خليفة الحمادي
ahmad.hammadi@aramco.com

قسم المواطنة

ضمن مشروع خط أنابيب جازان أبها للمنتجات البترولية..

استخدام تقنية جديدة لتقوية تماسك سبخة 
ساحة خزانات مصفاة جازان  

جـــازان - اعتمـــد فريـــق العمـــل فـــي ســـاحة الخزانـــات 
ـــد  ـــة تع ـــدة لتحســـين الترب ـــة جدي ـــاة جـــازان طريق بمصف
ـــا وســـرعة وأقـــل تكلفـــة مـــن الطـــرق التقليديـــة  أكثـــر أماًن
ــد اكتشـــاف ضعـــف فـــي  ــركة بعـ المســـتخدمة فـــي الشـ
تربـــة أرض الموقـــع الـــذي كان مـــن المفتـــرض أن تبنـــى 

عليه خزانات كيروسين ضخمة.
وتمثـــل ســـاحة الخزانـــات المزمـــع إنشـــاؤها جـــزًءا مـــن 
مشـــروع مـــد خـــط أنابيـــب للمنتجـــات البتروليـــة يمتـــد 
مـــن مصفـــاة جـــازان إلـــى أبهـــا فـــي المنطقـــة الجنوبيـــة 
ـــة  ـــًرا.  ويتضمـــن المشـــروع إنشـــاء ثلث بطـــول 92 كيلومت
خزانـــات كيروســـين تبلـــغ ســـعة كل منهـــا 200,000 
ـــات فـــي مصفـــاة جـــازان،  إال  ـــل فـــي ســـاحة الخزان برمي
ـــة أظهـــر أن تماســـك  ـــة الفني ـــر الدراســـة األرضي أن تقري
تربـــة األرض فـــي الموقـــع ليســـت كافيـــة لتحمـــل أحمـــال 

الخزان الواحد.

سامي النجراني، وضياء الرحمن، وبيرسيفال 
مغالي، وبسام ديوان 

تعزيز قدرة التحمل
إدارة مشـــاريع خطـــوط األنابيـــب  وقـــد توصلـــت 
والتوزيـــع والفـــرض بعـــد عديـــد مـــن البحـــوث والنقاشـــات 
إلـــى تقنيـــة جديـــدة يمكـــن اســـتخدامها لتدعيـــم تماســـك 
أرض ســـاحة الخزانـــات، خاصـــة وأن معظـــم مناطـــق 
جـــازان تتكـــون مـــن ســـبخات بحكـــم موقـــع المدينـــة 
ـــى  ـــق العمـــل عـــن التوصـــل إل ـــن فري ـــد أعل الســـاحلي. وق
تقنيـــة »المحتبســـات الصلبـــة« وهـــذه التقنيـــة الجديـــدة 
هـــي األفضـــل لمعالجـــة مشـــكلة ضعـــف قـــوة األرض. 
فالمحتبســـات الصلبـــة هـــي أعمـــدة تركـــب فـــي التربـــة 
الضعيفـــة للتقليـــل مـــن هبـــوط التربـــة وتعزيـــز قـــدرة 

تحملها.
وقـــد ُركبـــت منصـــة العمـــل ونقلـــت آلتـــا حفـــر مزودتـــان 
بذراعـــي إزاحـــة مجوفيـــن إلـــى الموقـــع. ويختـــرق الـــذراع 
وتُضـــخ  المطلـــوب،  العمـــق  إلـــى  األرض  المجـــوف 
الخرســـانة فـــي الثقـــب أثنـــاء إخـــراج الـــذراع ببـــطء.  
ويســـتمر صـــب الخرســـانة حتـــى الوصـــول إلـــى الطـــول 

المطلـــوب لعمـــود التثبيـــت، وتســـتغرق العمليـــة مـــا بيـــن 
15 إلـــى 20 دقيقـــة، وهـــي أســـرع بكثيـــر مـــن التقنيـــات 
التقليديـــة.  وقـــد ُحفـــر مـــا مجموعـــه 705 ثقًبـــا فـــي 

ثلثة أسابيع باستخدام آلتي حفر.

صب أسرع للخرسانة
وأكـــدت إدارة مشـــاريع خطـــوط األنابيـــب والتوزيـــع 
ـــة مـــن حيـــث  والفـــرض أن هـــذه التقنيـــة تعـــد أكثـــر فاعلّي
التكلفـــة بفضـــل الصـــب الســـريع لألعمـــدة مقارنـــة 
بطـــرق تحســـين التربـــة األخـــرى مثـــل أعمـــدة حجـــر 
ــدة  ــي مـ ــر فـ ــدة أكثـ ــاج أعمـ ــب إنتـ ــي تتطلـ ــاس التـ األسـ
أطـــول.  كمـــا تعـــد هـــذه التقنيـــة أكثـــر كفـــاءة مـــن 

التقنيات األخرى.

أجهزة حفر أكثر أماًنا
وشاحنات أقل

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه التقنيـــة تعـــد أكثـــر أماًنـــا 
مـــن الطـــرق التقليديـــة وذلـــك بســـبب اســـتخدامها 
أجهـــزة الحفـــر بـــداًل مـــن الرافعـــات.  فأجهـــزة الحفـــر 
توفـــر ثباًتـــا أكثـــر وأداء أفضـــل فـــي المناطـــق ذات 
الريـــاح القويـــة.  كمـــا تتطلـــب شـــاحنات خلطـــات 
ـــي  ـــل مـــن االزدحـــام المـــروري ف ـــا يقل ـــل، مم خرســـانة أق
ـــل أن هـــذه  ـــق العم ـــد فري ـــع المشـــروع.  وأك ـــة موق منطق
ــو  ــي أرامكـ ــة فـ ــذه التقنيـ ــا هـ ــذ فيهـ ــرة تنفـ ــي أول مـ هـ
ــروع  ــل المشـ ــا يجعـ ــع؛ ممـ ــاق واسـ ــى نطـ ــعودية علـ السـ

أكثر أماًنا وسرعة وأقل تكلفة من الحلول التقليدية.

أسهمت تقنية المحتبسات 
الصلبة في معالجة ضعف 
التربة، مما يسمح بتركيب 
خزانات الوقود الستكمال 

أعمال المشروع.

حفر األرض إلى العمق تجهيز منصة العمل
المطلوب

تثبيت أعمدة 
المحتبسات الصلبة عن 

طريق ضخ الخرسانة

قطع العمود عند 
المستوى المطلوب

طريقة االستفادة من المحتبسات الصلبة
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نحو واجهة اقتصادية موحدة للسوق العاملية..

)سابك( تتولى زمام التسويق وإدارة 
المبيعات لعدد من منتجات أرامكو السعودية

الظهـران - بعـد أن اسـتحوذت أرامكـو السـعودية علـى 
حصـة 70% من سـابك في شـهر يونيو من العـام الماضي، 
التـي تمتـد  أصبحـت سـابك ذراع الشـركة للكيميائيـات 
لكلتـا  األمـد  طويلـة  اإلسـتراتيجية  األهـداف  لتحقيـق 
الشـركتين، إضافـًة إلـى تحقيـق المبـادرات ذات القيمـة 
المشـتركة التي شـملت توزيع المواد األولية )مواد اللقيم(، 
المـال  وإدارة رأس  التجـاري،  التكامـل  أوجـه  وتحسـين 
الرئيـس  نائـب  أشـار  الخصـوص،  هـذا  وفـي  البشـري. 
للكيميائيـات، السـيد أوليفييـه ثوريـل، إلـى أن األهميـة 
اإلستراتيجية لهذا التكامل تتماشى مع الرؤية المستقبلية 
لـكٍل مـن سـابك وأرامكـو السـعودية، التـي تتطلـع لتكـون 
الشركة الرائدة عالمًيا في مجال الطاقة والبتروكيميائيات.
ومـن أهـم التطـورات التـي حدثـت حتـى اآلن، إعـادة 
تنسـيق وتوزيـع مسـؤوليات التسـويق بيـن سـابك وشـركة 
أرامكـو للتجـارة، كجزء من إسـتراتيجية أرامكو السـعودية، 
المتمثلـة فـي مفهـوم »جبهـة اقتصاديـة موحـدة للسـوق 

القافلة األسبوعية

العالمـي«. وتعليًقـا على ذلـك، قال مدير المـواد الكيميائية 
فـي أرامكـو آسـيا، األسـتاذ ناصـر السـلوم: »سـتؤدي هـذه 
التغييـرات إلـى رفـع مسـتوى الكفـاءة التشـغيلية، وتعزيـز 
العلمـة التجارية لكلتا الشـركتين ومنتجاتهمـا وخدماتهما 
القـدرة  علـى  المحافظـة  فـي  وستسـاعد  المشـتركة، 
التنافسية. وسيثمر ذلك عن عدد من المزايا للعملء التي 
تشـمل توفيـر مجموعة من المنتجات المحسـنة واسـتمرار 
توافرهـا، ومزايـا أخـرى تتعلـق بطريقـة طلـب المنتجـات 
الشـحن،  وموثوقيـة  اإلمـداد،  وسلسـلة  البيـع،  ونقـاط 

وخدمات وحلول ما بعد البيع«.

تغييرات ُأنجزت
وضمن هذا اإلطار، نُقلت مسـؤولية التسـويق والمبيعات 
لمنتجـات البوليمـر مـن ثـلث شـركات منتسـبة ألرامكـو 
السـعودية وهـي شـركة صـدارة، وشـركة إس-أويـل، وشـركة 
إلـى شـركة  فوجيـان للتكريـر والبتروكيميائيـات، رسـمًيا 
سـابك. وبعـد اسـتكمال دمـج المنتجـات البتروكيميائيـة، 
لشـركة  التابعـة  المنتجـات  تسـويق  علـى  سـتعمل سـابك 
فوجيـان للتكريـر والبتروكيميائيـات فـي السـوق العالمـي، 
والتـي تشـمل كًل مـن المنتجـات الحاليـة والمضافـة إلـى 
محفظتهـا: البولـي إيثيليـن عالـي الكثافـة، والبولـي إيثيليـن 
منخفـض  إيثيليـن  والبولـي  الكثافـة،  منخفـض  الخطـي 
الكثافة، وبوليمر البولي بروبلين المشترك، وبوليمر البولي 
بروبليـن المتناظـر. وتـم إجـراء ترتيبـات مماثلـة مـع صدارة 
وشـركة إس-أويـل لتسـويق منتجاتهـم الخاصـة مـن قبـل 
سابك أيًضا. وستتبع شركتان منتسبتان ألرامكو السعودية، 
وهمـا بترورابـغ، وبريفكيـم، قريًبـا الشـركات الثـلث األولى 
فـي نقـل حقوقهم التسـويقية بحلـول نهايـة عـام 2021م بعد 

الوفاء بااللتزامات التعاقدية الحالية ومتطلبات االسـتعداد 
التشـغيلي. وقـد علّـق رئيـس فريـق التكامـل التجـاري بيـن 
أرامكـو السـعودية وسـابك، عبدالعزيـز الحمـدان، علـى 
االنتقـال الناجـح لألعمـال بمرونة عاليـة قائًل: »لقـد بدأنا 
وتحسـين  إنتاجهـا  تطويـر  علـى  وعملنـا  األعمـال،  تلـك 
خدماتهـا، وشـاهدناها وهـي تنمـو وتزدهر، واآلن سـلمناها 

إلى سابك بدقة واحترافية عاليتين«.
ولضمـان اسـتمرارية األعمـال، تـم تنظيم جلسـة تواصل 
مـع العمـلء بحضـور ممثليـن مـن الشـركاء الرئيسـين إلـى 
لشـرح  وسـابك  السـعودية  أرامكـو  مـن  ممثليـن  جانـب 
وتقديـم  واضـح  بشـكل  والتسـويق  المبيعـات  تعديـلت 
الضمـان بأنـه لـن يكـون لهـا أي تأثيـر علـى األعمال بشـكل 

سلبي. 
وبنفـس القـدر من األهمية لنجاح هذا المسـعى الواسـع 
النطاق، كان ثمة تنسيق بين األدوار العديدة المختلفة التي 
تلعبهـا المـوارد البشـرية، والتـي تتـواءم جميعهـا فـي جهـد 
منسـق للغايـة لضمـان اتفـاق جميـع األطـراف المعنية على 

تحركات الموظفين الضرورية لتقديم الدعم المتبادل.

دة.. ضمن برنامج صندوق االستثمارات العامة للطاقة املتجدِّ

أرامكو السعودية تستثمر بحصة 30% في 
محطة سدير للطاقة الشمسية

أعلنـت أرامكـو السـعودية هـذا األسـبوع عن اسـتثمارها 
بنسـبة 30% إلنشـاء مشـروع سـدير للطاقـة الشمسـية، 
الـذي تبلـغ قيمتـه االسـتثمارية 3.4 مليـار ريـال سـعودي، 
أكبـر  مـن  سـدير  تصبـح محطـة  أن  المقـرر  مـن  حيـث 
محطـات الطاقـة الشمسـية فـي العالـم التـي يتـم تنفيذهـا 
مـن خـلل متعاقـد واحـد، إلـى جانـب كونهـا األكبـر مـن 

نوعها على مستوى المملكة.
ويأتـي المشـروع في إطـار مبـادرة السـعودية الخضراء، 
دة  حيـث يمثِّـل خطـوة مهمة ضمـن برنامـج الطاقـة المتجدِّ
التابـع لصنـدوق االسـتثمارات العامـة، الصندوق السـيادي 
للمملكـة، والـذي يتضمـن تطويـر 70% مـن قـدرة توليـد 

الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030م.
وتسـتثمر الشـركة في المشروع من خلل شركة أرامكو 
السـعودية للطاقـة، ضمن تحالف يضم شـركة )أكوا باور(، 
الرائـدة فـي قطـاع تطويـر واسـتثمار وتشـغيل  الشـركة 
محطـات توليـد الطاقـة وتحليـة الميـاه، وشـركة الميـاه 
والكهربـاء القابضـة )بديـل(، المملوكـة بالكامـل لصنـدوق 

االستثمارات العامة، وذلك بنسبة 35% لكل منهما.
وكان اإلعـلن عن مشـروع سـدير للطاقة الشمسـية قد 
تـم لـدى افتتـاح محطة سـكاكا للطاقة الشمسـية في شـهر 
أبريـل مـن العـام الجـاري برعايـة صاحـب السـمو الملكـي 
األميـر محمد بن سـلمان بـن عبدالعزيز آل سـعود، حفظه 
اهلل، ولـي العهـد نائـب رئيس مجلس الـوزراء رئيس اللجنة 
العليا لشـؤون مزيـج الطاقة إلنتاج الكهربـاء وتمكين قطاع 
الملكـي  السـمو  وبحضـور صاحـب  المتجـددة،  الطاقـة 
األميـر عبدالعزيـز بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، 

وزير الطاقة.
وقـد تـم اختيـار موقـع مشـروع محطـة سـدير وتنفيـذ 
األعمال الهندسـية والدراسـات التمهيدية من خلل فريق 
فنـي سـعودي متخصـص بـوزارة الطاقـة، بهـدف تحقيـق 

أعلـى جـودة ممكنـة إلنتـاج الطاقـة الكهربائيـة، واإلسـهام القافلة األسبوعية
فـي صياغـة ملمـح االقتصـاد الدائـري للكربـون، الـذي 
تبنتـه المملكـة ودعمتـه خلل رئاسـتها مجموعة العشـرين 
العـام الماضـي،  ضمنهـا جهودها المسـتمرة لإلسـهام في 

تقليل االنبعاثات من قطاع الطاقة.
الطاقـة  برنامـج  خـلل  مـن  الطاقـة  وزارة  وتعمـل 
المتجـددة وبرنامـج تطويـر المحتـوى المحلـي لديهـا علـى 
دعـم وتمكيـن بنـاء هـذا القطـاع الواعـد وسلسـل اإلمداد 
كحشـد  مختلفـة  مبـادرات  خـلل  مـن  بـه،  الخاصـة 
اسـتثمارات القطـاع الخـاص، وتشـجيع الشـراكات بيـن 
القطاعيـن العـام والخـاص، إليجـاد سـوق وطنيـة تنافسـية 

للطاقة المتجددة.

حلول الطاقة منخفصة الكربون
ويُعـد اسـتثمار أرامكـو السـعودية فـي مشـروع محطـة 
سـدير للطاقـة الشمسـية أول مشـاركة مـن جانبهـا مـع 
صنـدوق االسـتثمارات العامـة فـي تحقيـق برنامـج الطاقـة 
المتجـددة للصندوق، ويعكس جهود الشـركة لتطوير حلول 
الطاقـة المسـتدامة فـي أعمالهـا وداخـل المملكـة، مـن 
خـلل نشـر مجموعة متنوعة مـن حلول الطاقـة منخفضة 

الكربون.
وفـي هـذا الصدد، قـال النائـب األعلى للرئيـس للتكرير 
والمعالجـة والتسـويق، األسـتاذ محمـد يحيـى القحطانـي: 
للطاقـة  فـي مشـروع محطـة سـدير  مشـاركتنا  »تعكـس 
الطاقـة  حلـول  بتطويـر  الراسـخ  التزامنـا  الشمسـية 
المسـتدامة، سـواء علـى مسـتوى أعمالنـا أو علـى مسـتوى 

شبكة الطاقة بشكل عام«.
وأضاف قائًل: »بينما سـيواصل قطـاع الهيدروكربونات 
تصـدره لجـزء حيـوي مـن مزيـج الطاقـة لعقـود قادمـة، 
سيكون لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، 
العالـم  أهـداف  المسـاعدة علـى تحقيـق  فـي  مهـم  دور 

المرتبطة بالمناخ«.
طمـوح  سـدير  مشـروع  »سـيدعم  القحطانـي:  وقـال 
المملكـة تجـاه توليـد جـزء مـن احتياجـات الطاقـة مـن 
المصادر المتجددة بحلول 2030م، وذلك كأحد الخيارات 
العديـدة التـي تعمـل أرامكـو علـى استكشـافها فـي مجـال 

الطاقة منخفضة الكربون«.
وتبلـغ القـدرة اإلنتاجيـة لمحطـة الطاقـة الشمسـية فـي 

سـدير 1500 ميغاواط، وقد تـم توقيع اتفاقية لبيع الطاقة 
مـع الشـركة السـعودية لشـراء الطاقـة لمـدة 25 عاًمـا. 
وباسـتخدام ألـواح شمسـية مزدوجـة بنظـام أحـادي لتتبـع 
الشـمس، سـتوفر المحطة أعلى مسـتوى من كفـاءة األداء، 
الطاقـة  علـى  الطلـب  احتياجـات  تلبيـة  لهـا  يتيـح  مـا 
الكهربائيـة لــ 185 ألـف وحـدة سـكنية، وخفـض نحـو 2.9 

مليون طن من االنبعاثات الكربونية سنوًيا.

محطة سدير
للطاقة الشمسية

مليار ريال
قيمة المشروع 

االستثمارية
ميغاواط

القدرة اإلنتاجية 
للمحطة

ألف وحدة سكنية
يمكن للمحطة تلبية 

احتياجاتها من الطاقة 
الكهربائية

مليون طن
مقدار االنخفاض 

السنوي من االنبعاثات 
الكربونية

3.4

1500185

2.9
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رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )١(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة

التخطيط الدقيق للمكامن للحد من انبعاثات الغازات المسببة 
لظاهرة االحتباس الحراري

ال يزال النفط العربي من بشائر الخير 
في عالم يتزايد وعيه بخطورة االنبعاثات 

الكربونية؛ وقد أودع اهلل تعالى تحت 
صحاري المملكة ومياهها البحرية بعض 

أفضل أنواع النفط الخام على مستوى 
العالم، بما تتصف به من كثافة نفطية 

عالية، وكثافة كربونية منخفضة ألعمال 
التنقيب واإلنتاج.

وبرغم أن النفط العربي ثروة 
جيولوجية، لكن احتياطيات النفط والغاز 

تنطوي على مستويات متفاوتة من 
انبعاثات الغازات المصاحبة المسببة 

لظاهرة االحتباس الحراري.

ويمكن أن يكون للنفط عالي الجودة 
كثافة عالية للنبعاثات الكربونية في ظل 
غياب الحرص أثناء اإلنتاج. ومن هنا فإن 

التفكير السليم واألشخاص المؤهلين 
هما من العوامل الرئيسة، التي تُسهم في 

انخفاض الكثافة الكربونية الناشئة عن 
النفط.

وكذلك الحال بالنسبة للبنية التحتية 
التي تخضع لصيانة دقيقة، ويد العون 
التي تمدها التقنية المتطورة، واإلنتاج 

الثابت والمتأني للنفط، إلى جانب 
التخطيط الدقيق للمكامن؛ فكلها عوامل 

مساعدة على هذا الصعيد.

سيظل عالمنا المعاصر بحاجة إلى 
النفط خلل المستقبل المنظور، 

ونستطيع بفضل طاقاتنا البشرية وما 
نتمتع به من ثروة نفطية تبوء مكانة 

منقطعة النظير.

 

جانيت بنهيرو

ــن  ــة م ــرة هادئ ــاز هــذه ليســت بحي ــط والغ ــوارد النف م
الســوائل، بــل هــي مشــابهة للعســل فــي خليــا النحــل، 
فهــي تختبــئ علــى نحــو يضــج بالنشــاط فــي مســاحات 
ــز بســلوك معقــد  صخريــة مســامية تحــت األرض، وتتميَّ
حيــث تتأرجــح حالــة المــواد الهيدروكربونيــة وهــي فــي 
الســائلة  الحالتيــن  بيــن  األرض  ســطح  إلــى  طريقهــا 

والغازية.

وقبــل اســتخراج المــواد الهيدروكربونيــة مــن مكامــن 
النفــط والغــاز التابعــة للشــركة، تقــوم كوكبــة مــن العقــول 
بنمذجــة التركيبــة المعقــدة لمــا يكمــن فــي األعمــاق. وإلى 
جانــب جــدوى ذلــك فــي اســتخراج هــذه المــوارد الثمينــة، 
المكامــن قبــل  يُمكــن لدراســة واســتثمار أدق أســرار 
ــى الســطح أن  ــا إل ــة منه ــواد الهيدروكربوني اســتخراج الم

تُسفر عن إدارة أمثل لظاهرة االحتباس الحراري.

منهٌج الستدامة
األعمال والبيئة

وتنتهــج الشــركة فــي إدارة مكامنهــا أســلوًبا يختلــف عــن 
الممارســات التقليديــة فــي قطــاع النفــط والغــاز، التــي 
حقــل؛  كل  مــن  اإلنتــاج  معــدالت  زيــادة  علــى  ــز  تركِّ
ــى خطــورة  ــرة ســريعة ينطــوي عل فاســتخراج النفــط بوتي
تتمثــل بإلحــاق الضــرر بالطبقــات التــي تحمــل النفــط مما 

يفاقم من االنبعاثات.
حسن األحمدي، من إدارة إستراتيجية تطوير قطاع التنقيب واإلنتاج واالحتياطيات، والحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات النفط من جامعة تكساس إيه آند إم في الواليات المتحدة األمريكية، يتعاون فــي أرامكــو الســعودية، يُصغــي الخبــراء إلــى مــا تبــوح 

بشكل وثيق مع زمالئه في هندسة البترول والتطوير، من أجل تطوير وإدارة مكامن أرامكو السعودية.

رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية

يعتمد كل برميل 
نفط تنتجه أرامكو 
السعوية على خط 

إنتاج ضخم يبدأ من 
المكامن البرية 

والبحرية.

ُينقل النفط الخام 
المركز إلى 

المصافي المحلية 
للمعالجة، وإلى 

الُفرض للتصدير.

يمرُّ النفط بفوهات اآلبار 
السطحية، ليصل إلى 
المعامل التي تخضع 

لصيانة دقيقة من أجل 
فرز الغاز من النفط قبل 
نقله إلى معامل التركيز.

ُينتج غاز البيع 
وُيضخ كوقود إلى 

شبكة الغاز الرئيسة، 
وكلقيم إلى العمالء 

المحليين.

ُتنقل الغازات المصاحبة 
إلى معامل الغاز بعد فرزها 
من النفط، في حين ُيضخ 

الغاز غير المصاحب 
مباشرة إلى تلك المعامل.

تنتج المعامل كذلك 
سوائل الغاز الطبيعي 

لضخها إلى معامل 
التجزئة، حيث ُيفصل 

اإليثان لتوزيعه على 
العمالء في قطاع 

الصناعة.
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رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )١(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة

التخطيط الدقيق للمكامن للحد من انبعاثات الغازات المسببة 
لظاهرة االحتباس الحراري

حسن األحمدي، من إدارة إستراتيجية تطوير قطاع التنقيب واإلنتاج واالحتياطيات، والحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات النفط من جامعة تكساس إيه آند إم في الواليات المتحدة األمريكية، يتعاون 
بشكل وثيق مع زمالئه في هندسة البترول والتطوير، من أجل تطوير وإدارة مكامن أرامكو السعودية.

بــه المكامــن، ويتمتعــون بالقــدرة علــى فهــم أســرارها. 
ــص الكميــات المســتخرجة مــن  وفــي بعــض األحيــان، تُقلَّ
بعــض المكامــن القديمــة لتتســنى لهــا الفرصــة اللتقــاط 
أنفاســها، بينمــا يـُـزاد االســتخراج مــن المكامــن األحــدث. 
ــع المكامــن القديمــة بعمــر إنتاجــي  ــة تتمت ــذه الطريق وبه
أطــول وتنتــج كميــات أكبــر، فوتيــرة اإلنتــاج المتأنيــة 
والثابتــة تجنِّــب الشــركة اإلفــراط فــي إجهــاد المكامــن، 
البيئــة  مــن  لــكل  االســتدامة  مــن  مزيــًدا  يكفــل  بمــا 

واألعمال على حد سواء.

أنواع مختارٌة من النفط الخام
يتطلَّــب نظــام المملكة للمــوارد الهيدروكربونيــة أن تُدار 
المكامــن الســعودية علــى نحــو يضمــن تحقيــق اإلنتاجيــة 

والنفع والفائدة على المدى البعيد.

وخلــف أحــد أكبــر االحتياطيــات التقليديــة الســائلة 
المؤكــدة فــي العالــم، تقــف مجموعــة متعاونــة مــن الفــرق 
المتنوعــة فــي المقــر الرئيــس ألرامكــو الســعودية فــي 
الظهــران، فدراســتهم المتمعنــة لمكامــن الحقــول تُترجــم 
إلــى قــرارات إنتــاج ترتبــط بمجموعــة أنــواع النفــط الخــام 

التي تنتجها الشركة.

لقائمــة  المجموعــة هــي عبــارة عــن ملخــص  هــذه 
ســنوية شــاملة تتضمــن مئــات المكامــن التابعــة للشــركة، 
ويتقــرر بنــاًء عليهــا المكامــن المختــارة لغــرض اإلنتــاج 

وتحقيق معدالته المطلوبة وفًقا للطريقة الُمثلى.
وعلــى مــدى عقــود عديــدة، أنتجــت معظــم الحقــول 
مواردهــا  الســعودية  أرامكــو  تديرهــا  التــي  النفطيــة 
بمعــدالت نضــوب ســنوية منخفضــة تتراوح بيــن 1% و %2 

ر. بالنسبة إلى معدل االستخلص النهائي المقدَّ

ــاس  ــات الغــازات المســببة لظاهــرة االحتب ــد انبعاث وتُع
أرامكــو  فــي  النفــط  إنتــاج  عــن  الناشــئة  الحــراري 
رة بوحــدة مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون  الســعودية، مقــدَّ

لكل برميل نفط، من بين األقل في قطاع الطاقة.

جهود دؤوبة ألفضل 
نتائج االستخالص

تســتخدم أرامكــو الســعودية تقنيــات رائــدة وابتــكارات 
التــي  المعقــدة  متقدمــة الكتشــاف ونمذجــة األســرار 

تحيط بالثروات الموجودة في األعماق.

وفــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، بدأت شــركات 
النفــط العالميــة باســتخدام التقنيــة الســيزمية ثلثيــة 
األبعــاد لتحديــد حقــول النفــط والغــاز بشــكل أفضــل، 
ــر  ــاءة، عب ــر بكف ــول األصغ ــن الحق ــاج م ــح اإلنت ــي تتي والت
اســتخدام أنظمــة متقدمــة مثــل تقنيــات حفــر اآلبــار 

أفقًيا.

وتســتخدم الشــركة هــذه التقنيــات إلدارة المكامــن على 
المــدى البعيــد لحقولهــا الضخمــة، حيــث يــؤدي الجمــع 
ــار  ــة الدقيقــة وأعمــال حفــر اآلب بيــن النمــاذج الجيولوجي
للميــاه،  إنتــاج  وتقليــل  التكاليــف،  إلــى خفــض  أفقًيــا 

وخفض االنبعاثات، وتحسين كفاءة االستخلص.

نماذج لمحاكاة المكامن
ــة  ــاج التابع ــن اإلنت ــت الراهــن، تحظــى مكام ــي الوق وف
للغايــة،  بنمــاذج محــاكاة متطــورة  الســعودية  ألرامكــو 
تخضــع لتحديث مســتمر ببيانــات جديدة للحفــر واإلنتاج؛ 
فالبيانــات ركيــزة رئيســة لتطويــر وتقييــم اإلســتراتيجيات 

البديلة إلدارة المكامن.

ــوِّرت  ــات الرئيســة إلدارة المكامــن ُط ــر مــن التقني وكثي
برنامــج محــاكاة  مثــل  البحثيــة،  الشــركة  فــي مرافــق 
ــط  ــف إلعــداد خرائ ــاورز، ونظــام جيودراي المكامــن تيراب

الطبقات الجوفية، وتقنية الغمر الذكي لحقن المياه.

رة  مــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة إمكانــات متطــوِّ وقدَّ
أســفرت عــن آفــاق جديــدة إلدارة المكامــن مــن خــلل 
اســتثمار قدراتهــا، ومــن بينهــا التعلــم اآللــي والــذكاء 
مثــل  مجــاالت  فــي  يُســتعملن  اللــذان  االصطناعــي، 

تحديد مواقع اآلبار وإدارة المياه والنمذجة.

ويــؤدي اســتخدام تحليــلت البيانــات ونمــاذج المحــاكاة 
إلدارة المكامــن، باإلضافــة إلــى القــدرات والخبــرات 
ــزة التــي يتمتع بهــا علمــاء الجيوفيزيــاء والجيولوجيا  المميَّ
ــق  ــى تحقي ــاج، إل ــو أعمــال اإلنت ومهندســو النفــط وموظف
أرامكــو الســعودية لمعــدالت اســتخلص أعلــى بكثيــر مــن 

تلك التي يمكن تحقيقها في قطاع الطاقة عموًما.

أرقام كثافة الكربون
20202019

نيـة  بو لكر ا ت  ثـا النبعا ا فـة  كثا
ع  قطـا ل  عمـا أ عـن  تجـة  لنا ا
التنقيـب واإلنتـاج )كيلوغـرام مـن 
مكافـئ ثاني أكسـيد الكربون لكل 

برميل مكافئ نفطي(

10.510.4

كثافـة حـرق الغـاز فـي الشـعلت 
)قـدم مكعبـة قياسـية لـكل برميـل 

نفط يتم إنتاجه(

5.955.88

كثافـة انبعاثـات غـاز الميثـان فـي 
قطاع التنقيب واإلنتاج

%0.06%0.06

)ألـف  الطاقـة  اسـتهلك  كثافـة 
وحدة حرارية بريطانية(

112.4114.1

انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الحتباس الحراري
)مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

20202019

49.152.0انبعاثات النطاق 1
17.919.0انبعاثات النطاق 2

67.071.0اإلجمالي

العربي الخفيف العربي الخفيفالعربي المتوسطالعربي الثقيل
جًدا

العربي الممتاز

يشتمل النفط العربي على خمسة أنواع

 ُيجزأ المتبقي من 
السوائل إلى بروبان 

وبيوتان وبنزين 
طبيعي.

تنتج المعامل كذلك 
سوائل الغاز الطبيعي 

لضخها إلى معامل 
التجزئة، حيث ُيفصل 

اإليثان لتوزيعه على 
العمالء في قطاع 

الصناعة.

ل التنقيب مرحلة مبكرة في  يمثِّ
رحلة المواد الهيدروكربونية في 
أرامكو السعودية، يمتد تاريخها 

إلى أكثر  من 80 عاًما.

ومن خالل التطورات في تقنيات 
التصوير السيزمي، استطاعت 
الشركة تخطيط المناطق تحت 
باطن األرض عبر أرجاء المملكة.

والستثمار الكمية المتنامية من 
البيانات التي يتم جمعها، قامت 
فرق الشركة بتحسين معالجة تلك 
البيانات لتحقيق تنقيب أكثر دقة 
عن الهيدروكربونات، مما أدى إلى 
زيادة في الكفاءة وانخفاض في 

التكاليف.

تقرير الشركة السنوي لعام 2020م  
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الكون داخلنا

دليل األسرة الشامل لصحة الطفل

كتاب الراحة

● صدر لك عمالن يضمان قصائد لها الشكل الشعري النثري، 
ونصوص أخرى تقترب من أن تكون شذرات وتأمالت فلسفية. لماذا 
اخــتــرت مثل هــذا الــتــوجــه اإلبـــداعـــي، الـــذي يــبــدو وكــأنــه يــمــزج بين 

ز بعضها عن بعض؟ القوالب السردية فتتداخل الحدود التي تميِّ
د الشكل  ــراءات الكاتب الشخصية هي ما يحدِّ باعتقادي أن ق
والنمط. وهذا نفسه يتغيَّر مع تطور المفاهيم والتجربة والنظرة 
الخاصة حول ما يفترض أن يكون الشكل األنسب لرواية ما يُراد 
روايته. أحب في هذا المزج أنه يقترح مساحات أوسع من الفكرة 
ل دائم، والتعويل يكون  لحرثها. وأعتقد أن األشكال والقوالب في تبدُّ

على القيمة، والفكرة التي يمكنها أن تبقى نابضة داخل كل قالب.
● ومــا مــقــدار االخــتــالف بين التجربة الــوجــدانــيــة الــتــي أنتجت 

نصوصك في هذين العملين؟
لعل االختلف كان في الرؤية؛ فالتجربة واحدة، والمعايشة كذلك، 
لكن الزوايا ال نهائية واالستجابة تختلف مع الوقت. هناك أكثر من 
كلمة لقول الشيء نفسه، وأكثر من طريقة إلضاءة منطقة معتمة في 

الوجدان.
● تستخدم االســتــعــارات والمجاز اللغوي ولغة رمزية قد تحمل 
أكثر من معنى فتفتح مجااًل واسًعا للتأويل. أال تخشى من أن يلف 
نصوصك بعض الغموض، وأن تحتاج إلى قــارئ متمرس خبير مع 

هذا النوع من الكتابة اإلبداعية؟
أعتقد أن هناك أرًضا مشتركة بيني وبين القارئ فيها على األقل 
يها. أسعى باستمرار أالَّ يكون الباب  التصور األول للفكرة قبل تشظِّ
ــي  أُوِل باًبا وهمًيا/مخادًعا. ما دمــت  للتأويل  الــذي يفتحه نصي 
الهاجس اهتماًما حقيقًيا، ال يهم بعد ذلك أين تأخذ المرء تفاسيره 

ه هو. وتأملته. لعله بذلك يكون قد كتب نصَّ
● يغلب على نصوصك شعور بالحيرة والريبة، نقرأ كيف يصير 
ظل المرء وكأنه آلخر يتزاحمان على الوجود نفسه، وثمة تقاطع 
بين مفردات الحضور والغياب، والكالم والصمت، والحركة والسكون. 
هل يعكس ذلك رؤيتك الخاصة عن الواقع، وهل يتقاطع ما تكتبه 
مع بعض من سيرتك الشخصية، أم أنه يستند فقط إلى الخيال 

الشعري؟
كل كلمة في النص تستلهم ضدها، مثل الفعل ورد الفعل. هذه 
المتضادات هي التي تصنع المفارقات الشعرية الصغيرة. وأحسب 
ة من الفكرة نفسها، لحظة القبض عليها أو  أن هذه الحيرة مستمدَّ
ٌف ثم احتجاب. والخيال ال يخلو  تخيُّل ذلك. إقبال ثَمّ تمنُّع، وتكُشّ
من حقيقة، ربما حقيقة مرفوعة إلى مقام أعلى. إنها محاولة مني 
ًدا  إلضفاء بعض المعنى، أو معاودة عيش تجربة ما بطريقة أكثر تجرُّ

ًما. وتفهُّ
● لك تجربة في ما ُيعرف بالنشر المسموع، ما تقييمك لها وهل 
تعتبرها أكثر مالءمة لطبيعة المتلقي في عصر التطور الرقمي 

المتسارع؟
ال شك أن الصوت أحد طرق النشر المحببة. ربما ألن النبرة 
والطريقة والَوقفات اإليقاعية تغطي جانًبا أكبر مما يغطيه النص 
النص مكتوًبا؛ ألّنــه  لكني على أي حــال أفضل  أحــيــاًنــا.  مكتوًبا 
باعتقادي لكل نص حالة خاصة عند كل قــارئ، يخلق وحــده عن 
طريقها موسيقى النص ويستثير ما خفي منه. بالنسبة لتجربتي، 
كنت قد اخترُت قصيدة مؤثرة لشمس الدين الكوفي في رثاء بغداد، 
ا الصورة فكانت حاضرًة في ذهني، والصوت كان بمثابة إطار  أمَّ

يحاول خلق جو القصيدة العام ورسم حدود الصورة بعفوية.
ــة، أم ستظل مخلًصا  ● هــل ستفكر مستقباًل فــي كــتــابــة الـــروايـ
للكتابة الشعرية رغم ما تواجهه من أزمــة تتمثل في عدم تحمس 
الناشرين بشكل عــام لنشر الشعر مقارنة بنشر الــروايــة والقصة 

القصيرة؟
أظن أن الفكرة والمشروع هما اللذان يفرضان الشكل والتصنيف. 
إذا اكتملت في رأسي صورة للرواية، أو داهمتني فكرة فل أعتقد 
بكتابة  مستمتع  أكتبه،  بما  مشغول  اآلن  لكني  سأهملها.  ــي  أن

القصيدة، بمحاولة كتابة القصيدة، بتعلُّم كتابتها في كل مرة.

الخيال ال يخلو 
من حقيقة

أحمد سالم
شاعر سعودي، صدر له »الغرق 
باستخدام امرأة«، و»ماض إلّي 

برفقتي«.

يبحـث هـذا الكتـاب فـي العلقـة بين تطـور الكـون وتطور 
جسـم اإلنسـان، ويتسـاءل حـول الكيفيـة التـي مـارس بهـا 
العلـم دوره فـي عـدد مـن المجـاالت الفيزيائيـة والكيميائيـة 
والبيولوجية وال يغفل إسـهامه كذلك في مجال الجيولوجيا، 
وهـو يفعـل ذلـك عبـر سـرد مشـوق ومـن خـلل لغـة سلسـة 

تناسب القارئ العادي غير المتخصص.
التاريـخ  استكشـاف  داخلنـا،  »الكـون  بعنـوان  الكتـاب 
نيـل  تأليـف  مـن  والبشـر«  والكواكـب  للصخـور  المشـترك 
شـوبين، عميـد كليـة العلـوم البيولوجيـة بجامعـة شـيكاغو 
»السـمكة داخلـك«  الشـهير  الكتـاب  األمريكيـة، وصاحـب 

الذي تُرجم إلى عدد كبير من اللغات.
المعرفـة  تاريـخ  العمـل  هـذا  فـي  المؤلـف  ويتقصـى 
واالكتشـافات العلمية ومختلف نظرياتها عن الكون باتساعه 
الفريـد بكافـة عناصـره، ويوضح ما لحـق بكوكب األرض من 

تطور وكيفية تشكل الحياة عليه ودور اإلنسان في ذلك.
مختلـف  عميـق  بشـكل  تتنـاول  فصـول   10 خـلل  ومـن 
جوانـب البحـث العلمي في موضوعه الرئيـس، يؤكد نيل في 
كتابـه حقيقـة عظـم الكون من حيـث الزمان والمـكان، وكيف 
أنه يمثل أعجوبة كبرى ال يمكن سـبر كافة ألغازها. ويوضح 
فـي مقدمتـه كيـف أكـدت االكتشـافات المتواليـة أن تاريـخ 
األرض يمتـد لعـدة مليـارات مـن السـنين، وأن اتسـاع الكـون 
هائـل، كمـا بينـت مـكان نوعنـا المتواضـع فـي شـجرة الحياة 

لكوكبنا.
التـي  العلميـة  المعلومـات  أن  إلـى  الكاتـب  يشـير  كمـا 

هـذا الكتـاب كمـا تكتـب مؤلفتـه د. هنـا أبوالغـار، أسـتاذة 
طـب األطفـال بجامعـة القاهرة، هو مزيج مـن الطب والطب 
النفسـي وعلـم وفـن التربيـة، والهـدف منـه أن يكـون سـنًدا 
لألمهـات واآلبـاء الجدد في عالـم رعاية األطفـال وتربيتهم. 
بيـن  الجمـع  فـي مقدمتـه،  يحـاول، حسـبما تضيـف  وهـو 
»الموسـوعة« مـن حيـث إمكانيـة البحـث عـن المعلومـة فـي 
تجـارب  مـن  المسـتوحاة  العلميـة«  »األمثلـة  وبيـن  داخلـه 
عايشـتها هـي نفسـها بحكم عملهـا وبحكم »أمومتهـا«، لذلك 
فهـو يصيـر أقـرب إلـى »حيـاة األسـرة اليوميـة« ويـرى القراء 

فيه أنفسهم.
الشـامل  دليـل األسـرة  الحيـاة،  بعنـوان »رحلـة  الكتـاب 
لصحـة طفلـك الجسـدية والنفسـية واالجتماعيـة«، ويُعـد 
بمثابـة رؤيـة علميـة شـاملة عـن أهـم المحـاور التـي تنتظـم 
حولهـا حيـاة الطفـل منـذ لحظـة حمـل األم وحتـى انتهـاء 
مرحلـة البلـوغ، كمـا يشـتمل علـى عديـد مـن النصائـح التـي 

يمكن أن تساعد الوالدين على التربية اإليجابية لألبناء.
قدراتهـم  فـي  سواسـية  األطفـال  أن  الكاتبـة  وتؤكـد 
وحقوقهـم، وأن الفـروق بيـن البنـات والبنيـن معظمهـا فـروق 
تقـع  فعليهمـا  الوالديـن،  طريـق  عـن  المجتمـع  يصنعهـا 
المسـؤولية فـي تمكيـن األبناء من مسـتقبل أفضـل، وترى أن 
خلـق مجتمـع أكثـر رحمـة وعـداًل وقبـواًل ليعيـش فيـه هـؤالء 

األطفال هو واجب سيحاسب عليه الجميع.
ينقسـم الكتاب إلى 10 أبواب تغطي مجموعة متنوعة من 
الطفـل، منهـا مـا  المرتبطـة بصحـة  المفاهيـم والمسـائل 

ينـدرج هـذا الكتـاب ضمـن كتـب التنميـة الذاتيـة التـي 
تسـاعد القارئ على التخلص من كافة المعوقات المحتملة، 
التـي قـد تعتـري طريـق تقدمـه علـى المسـتوى الشـخصي، 
وتسـاعده علـى التعرف علـى نقاط قوته والتغلـب على أوجه 

قصوره وعلى التكيف مع بيئته االجتماعية بشكل فاعل.
يحمـل هذا العمـل عنوان »كتاب الراحـة«، وهو من تأليف 
الصحفـي والروائـي البريطانـي مـات هيـج، صاحـب روايـة 
»مكتبـة منتصـف الليـل«، التـي تتصـدر قوائـم الكتـب األكثـر 
مبيًعـا حسـب جريـدة النيويـورك تايمـز. وهـو يشـتمل علـى 
مجموعة من التأملت واالقتباسـات والحكم الفلسفية التي 
تتنـاول مختلـف المواقـف الحياتيـة مـن وجهـة نظـر كاتبهـا، 
إلـى  يقرأهـا  مـن  كل  تدفـع  قـد  نفسـه  الوقـت  فـي  لكنهـا 
التماهـي معهـا ألنهـا تتعلـق بجوانـب إنسـانية يشـترك فيهـا 

الجميع.
وأهـم مـا يميـز هـذا الكتـاب هـو حـرص مؤلفـه علـى أن 
يسـرد مجموعـة مـن القصـص الُملهمـة، التـي توضـح كيـف 
التـي  الصعـاب  مختلـف  علـى  التغلـب  أصحابهـا  اسـتطاع 
واجهوهـا، وكيـف حرصـوا علـى التحلـي بالصبـر والتمسـك 

باألمل والبقاء على قيد الحياة رغم كل شيء.
وعبـر كتابـه، يؤكـد هيـج أن تحقيـق راحـة اإلنسـان »أمـر 

أتاحتهـا مثل هذه االكتشـافات تجعل من المشـروع التسـاؤل 
فيمـا لـو كان هـذا كلـه جـزًءا مـن الـدور الـذي يتعيـن علـى 
العلمـاء القيـام به، وهـو أن يجعلوا الناس »يعتقـدون بدنوهم 
وصغـر شـأنهم مقابل عظمة الزمـان والمكان«. وهو يسـعى، 
فـي هـذا السـياق، إلـى توضيـح العلقـة الوثيقـة بيـن البشـر 
والبيئـة الطبيعيـة المحيطـة بهـم، وكيـف أن عقـول وأجسـاد 
وميـاه  األرض  قشـرة  داخـل  جـذور  لهـا  البشـر  وأفـكار 

المحيطات واألجرام السماوية.
وتمتـد رحلـة هـذا الكتـاب في البحـث في الكـون وعلقته 
باإلنسـان، لتبدأ من الحفريـات الصخرية حيث يعتبر مؤلفه 
الصخـور مثـل األجسـاد، فهـي نـوع مـن الكبسـوالت الزمنيـة 
التـي تحمـل توقيعات لألحـداث العظمى التي شـكلتها، ليمر 
بعالـم المجـرات والـذرات والكواكـب والنجـوم التـي يشـرح 

بشكل مفصل طرق والدتها والتفاعلت الناجمة عنها.
ويخصـص الكاتـب فصـل مطـواًل عـن الزمـن والتصورات 
المرتبطـة بـه وكيـف نعتمـد عليـه كبشـر فـي حياتنـا بشـكل 
أسـاس ال غنـى عنه فـي كافة مجاالت الحيـاة، ورغم ذلك ال 
يلتفـت البشـر أنفسـهم كثيًرا لمثـل هذه الحقيقـة. وينقل في 
اسـتقصائية  دراسـة  نتائـج  سـاخر   بشـكل  الصـدد  هـذا 
طرحـت علـى طـلب جامعييـن سـؤاال بسـيًطا حـول سـبب 
تغيـر فصـول السـنة، حيـث أجـاب 90% منهـم جواًبـا خاطًئا 
للزمـن،  يعـود  ذلـك  فـي  السـبب  أن  تماًمـا، ألنهـم جهلـوا 
ولـدوران األرض حـول الشـمس، وأيًضـا لمـدار القمـر حـول 

كوكبنا.

يتعلـق بالفتـرة التـي تسـبق والدتـه، ومنهـا مـا يخـص كافـة 
مراحـل نمـو الطفـل جسـدًيا وذهنًيـا. ويسـتعرض الكتـاب 
وكيفيـة  الطفـل  تصيـب  أن  يمكـن  التـي  األمـراض  كذلـك 
إدمـان  مثـل  العصـر،  يتنـاول قضايـا  كمـا  معهـا،  التعامـل 
مـن  الحمايـة  وكيفيـة  الرقميـة  التقنيـة  اسـتخدام وسـائل 
التحـرش الجنسـي، وكذلـك كيفيـة التعامـل مـع المواقـف 
المؤثـرة فـي حيـاة الطفـل مثل الخلفـات الزوجيـة والطلق 

والوفاة.
وتحـث المؤلفـة مـن خلل صفحـات كتابها علـى االلتفات 
فـي تربيـة األبنـاء إلـى مـا أسـمته ب»رعايـة الـذات«، وتقصـد 
بهـا احتيـاج الطفـل ألن تكـون علقتـه بنفسـه صحيـة حتـى 
يسـتطيع أن يتواصـل بشـكل صحـي مـع الغيـر، أي أن تكـون 
عنـده »بصيرة«: فيرى نفسـه بصـدق بإيجابياتها وسـلبياتها، 
وأن يتفهـم أنـه كإنسـان ليـس كامـل وليـس مطلوًبـا منـه أن 

يكون خالًيا من العيوب.
كمـا تنبـه إلـى أهميـة أن نغـرس فـي أبنائنا قيـم التعاطف 
وقبـول اآلخـر وحـب االسـتطلع واالستكشـاف، مـن خـلل 
التعـرف علـى كافـة مظاهـر التنـوع فـي محيطنـا المباشـر 
وعبـر معرفـة المزيـد عـن الثقافـات المختلفـة، ألن ذلـك 
يسـاعد فـي تشـكيل شـخصياتهم ومهاراتهـم االجتماعيـة 
ويبنـي جسـوًرا من التواصـل بينهم وبين أقرانهـم في العالم. 
وتوضـح كذلـك أهميـة تربيـة األطفـال علـى قيـم المحافظـة 
علـى البيئـة مـن ترشـيد السـتهلك الميـاه والكهربـاء وغيـر 

ذلك من ضرورات الحياة.

ممكـن« رغـم كل شـيء، ورغـم كل مـا تذهـب إليـه شـواهد 
الواقـع، التـي تشـير إلـى أن راحـة البشـر ليسـت إال حلًمـا 
خيالًيـا ال يمـت إلـى الحقيقـة بصلـة فـي مثـل هـذا العالـم 
الـذي نحيـا فيـه اآلن، والـذي ينبـض بالقلـق  المضطـرب 

ويفيض بمختلف أنواع الهموم.
ويدفـع »كتـاب الراحـة« القـراء إلـى التفكيـر فـي الحيـاة 
بمنظـور مختلـف يركـز علـى التقـاط أي بـادرة يكـون مـن 
شـأنها العمـل علـى تحسـين أنمـاط العيـش، والتغلـب علـى 
مواطـن األلـم النفسـية التـي تؤثـر بشـكل سـلبي علـى صحـة 
اإلنسـان العقليـة بشـكل عـام، فالمهـم وفًقـا للكاتـب أن يقبل 
اإلنسـان بالوجـود، وأن يرضى طواعيـة بالواقع كما هو، وأن 
يبتعـد عـن محاولـة تغييـره بشـكل قسـري، ويفهم فـي الوقت 
نفسـه أهميـة مثل هـذا التغيير لكن بشـكل تدريجي، حتى ال 

يصيبه االكتئاب أو يندفع نحو األفكار االنتحارية.
ويعتـرف مـات هيـج أن تقلبـات الحيـاة لـن تتوقـف، ألن 
ذلـك مـن طبيعتهـا الخاصـة وعلـى الـكل التعامـل معهـا بقدر 
من التفاؤل والتشـبث ولو بقليل من األمل ألن ال شـيء أقوى 
منـه، فمـن خلله يكون بالمقدور االسـتمرار، والتخلي تماًما 
عـن فكـرة االستسـلم لإلحبـاط الـذي يدمـر طاقات البشـر 
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السينما والناس..َمن يصنع َمن؟

السينما السعودية 
وأثرها على دول الجوار

تُعِبّــر الفنــون عمــا يجــول فــي خلــد اإلنســان وتُصــوغ 
مشــاعره وأحاسيســه. وقــد اختلفــت هــذه الفنــون وتنوعــت 
علــى مــر العصــور، وقــد عبــرت هــذه الفنــون بمحــاوالت 
عديــدة لتصنيفهــا، ولعــل أشــهر هــذه التصنيفــات تقســيمها 
والرســم  والنحــت  العمــارة  هــي:  فنــون  ســبعة  إلــى 
والموســيقى والشــعر والرقــص والســينما. وقــد حــاول 
البعــض دمــج هــذه الفنــون فــي عمــل فنــي واحــد، فأنتجــت 
تلــك المحــاوالت فنوًنــا كثيــرة مثــل فــن الباليــه واألوبــرا، إال 
ــا مــا نقصتهــا لمســة روحيــة  أنهــا لــم تكــن متوازنــة، ودائًم

تمنحها الكمال.
لكــن عندمــا ظهــرت الســينما اســتطاعت أن تحتــوي 
جميــع الفنــون فــي جعبتهــا مجســدًة إياهــا كعمــل فنــي 
ــا  ــا قائًم ــد الســينما فًن ــوازن. لذلــك، تُع واحــد متكامــل ومت
ــه، ولغــًة أخــرى للتعبيــر عــن األفــكار والمشــاعر،  بحــد ذات
تأخــذك مــن عالمــك إلــى عوالــم أخــرى جديــدة ومختلفــة 

تشغل فيها جميع حواسك.

صانعة األثر ومرآة الشعوب
ولعــل ممــا يميــز الســينما أنهــا تتأثــر وتؤثــر فــي الثقافــة 
التــي تنطلــق منهــا وتنتمــي إليهــا فــي نــوع مــن العلقــة 
ــا مــا تُحاكــي ثقافــة  الجدليــة المســتمرة. ألن األفــلم دائًم
الشــعب نفســه، وتحكــي معاناته وتُلمــس أوجاعــه، وتُحفزه 

للتفكير والغضب وربما تدفعه لفعل الخير والشر.
 »Bambi« وعلــى ســبيل المثــال، عندمــا ُعــرض ِفلم بامبــي
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1942م، حيث يحكي 
قصــة صغيــر غــزال ُقتلــت أمــه بطلــق نــاري مــن أحــد 
الصياديــن، لوحــظ أن معــدل صيــد الغــزالن قــد انخفــض 
 »V For إلــى النصــف بعــد ســنوات قليلــة. بينمــا أثــر ِفلــم
»Vendetta 2005 بشــكل ســلبي فــي بعــض المجتمعــات، 

السـينما ليسـت أداة ترفيـه فقـط، وإنمـا هـي مسـؤولة 
عـن المحافظـة علـى ذاكـرة شـعب جنًبـا إلـى جنـب مـع 
الكتاب.فقـد أتت السـينما لتوثق ذلك عـن طريق الصورة 
والصـوت، وتغـرس في كل فلم جزًءا مـن ذاكرة المكان أو 

الزمان في سياق السرد العام.
لـذا، ال تنبـع أهميـة السـينما السـعودية مـن مناقشـة 
وأهلهـا  بالمملكـة  العالـم  وتعريـف  والتقاليـد  العـادات 
فحسـب، وإنمـا أيًضـا مـن المحافظـة على ذاكرة الشـعب 
السـعودي مـن خـلل أفـلم اجتماعيـة أو سياسـية أو 

تراثية أو حتى غنائية أو خيالية.
وخـلل السـنوات العشـر األخيـرة، شـهد الفـن السـابع 
مختلفـة  فنيـة  ويقظـة  جديـدة،  ظواهـر  المملكـة  فـي 
يتوقـف نجاحهـا واسـتمرارها علـى قـدرات وإمكانـات 
الشـباب السـينمائيين أنفسـهم، إضافـة إلـى االهتمـام 

والرعاية الحكومية.

السينما في المملكة والخليج
وفـي نهايـة عـام 2017م، أُعلـن عـن السـماح بفتـح دور 
العـرض فـي المملكـة، فـي خطـوة تمهـد لقيـام صناعـة 
سـينمائية حقيقيـة ومتكاملـة، وهـذا مـا أعطـى األمـل 
لكثيـر مـن السـينمائيين والمسـتثمرين فـي الخليـج بقيام 

صناعة حقيقية في الخليج.
فمـن تجاربنـا الشـخصية، أننـا بعـد أول ِفلـم روائـي، 
وهـو »الحاجـز« )عـام 1990م(، اعتقدنـا أن البـاب ُفتـح 
واسـًعا أمـام صناعة السـينما فـي البحرين، وأنه سـيكون 
هنـاك إنتـاج سـينمائي لـن يتوقـف. لكننـا اكتشـفنا الحًقا 
سـكانية  كثافـة  ذات  بيئـة  فـي  تتحقـق  ال  السـينما  أن 

لطيفة السماعيل

بسام الذوادي*

ــرز وجماعــات  ــور مجموعــات الهاك ــى ظه ــث ســاعد عل حي
ل  مجهولــة ُمعارضــة تتبنــى فكــرة العنــف للتغييــر، وتحــوَّ
شــعار V والقنــاع الموجــود فــي الِفلــم إلــى رمــز لغضــب 

الشعوب وتمردها.
وكمــا أن األفــلم وســيلة للتعليــم والتثقيــف، فهــي أيًضــا 
وســيلة للوصــول إلــى الشــعوب األخــرى، فالبلــدان التــي 
تشــجع علــى صناعــة الســينما تزدهــر فيهــا الســياحة، 
لــدى الشــعوب األخــرى؛ ألن  ويحظــى شــعبها بالقبــول 
ــك  ــزة لتل ــادات والثقافــة الممي ــور الع األفــلم تقــدم للجمه

الشعوب التي تسحر المشاهد.
ولألفــلم دور فــي معالجــة القضايــا بالغــة األهميــة. 
 Hotaru« ومثــال ذلــك ِفلم الرســوم المتحركة قبــر اليراعــات
no Haka 1988«، الــذي يُعــد مــن أقــوى األفــلم لوصــف 
الحــروب، إذ يحكــي عــن طفليــن يكافحــان مــن أجــل البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة فــي قريــة يابانيــة صغيــرة فــي األيــام 
األخيــرة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة. ويُصــور الِفلــم 
التكلفــة الحقيقيــة للحــروب، فهــو يقــوم بطــرح جــريء 
ويحــاول أن يخبــرك كيــف تبــدو الحــرب مــن خــلل أعيــن 
بريئــة عاجــزة عــن فهــم هــذا الكابــوس. ويســتند هــذا الِفلــم 
علــى روايــة الكاتــب اليابانــي اكايوكــي نوســاكا الــذي عايــش 
أحداثهــا بنفســه، وكتبهــا كاعتــذار لشــقيقته التــي ماتــت 

اء سوء التغذية. جرَّ

قوة السينما وصناعة »البروباغندا« 
للترويــج لممارســات وعــادات  تُســتغل األفــلم  وقــد 
كالترويــج  المســتهدف،  الجمهــور  ليستســيغها  خاطئــة 
ِفلــم  فــي  كمــا  المخــدرات،  تعاطــي  أو  مثــًل  للتدخيــن 
»limitless 2011«، حيــث يقــوم البطــل بتنــاول قــرص غامــض 
يعــزز قــدرات دماغــه ويجعلــه أذكــى وأقــوى. وقــد أظهــرت 
دراســات أُجريــت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أن 
مــن   %37 جــذب  عــن  األفــلم مســؤول  فــي  التدخيــن 

منخفضـة، كمـا كان الحال فـي دول الخليج آنذاك، حيث 
كان مجموع عدد السـكان حوالي 6 ونصف مليون نسـمة 
مـن غيـر المملكة، ودور العرض مجتمعة أيًضا ال تتجاوز 
35 داًرا، وال تضـم أكثـر مـن 7000 كرسـي، بمعـدل 10 

رياالت للكرسي الواحد.
يكلـف  الـذي  الِفلـم  كان  بسـيطة،  وبعمليـة حسـابية 
وقتهـا مليون ريال سـعودي، يحتاج إلـى أن يعرض في كل 
دور العـرض فـي الخليـج، وأن تكـون كل مقاعدها ممتلئة 
لمـدة عشـرة أيـام، كـي يسـتعيد المسـتثمر مـا أنفقـه؛ 

وهذا مستحيل.
كانـت العمليـة صعبـة جـًدا علـى المسـتثمر والمنتـج 
والصانـع، بسـبب عـدم وجـود مـردود مـادي. وهـذا مـا 
انعكـس علـى قطـاع اإلنتـاج السـينمائي فـي دول الخليـج 
العربـي، وأيًضـا علـى األجـور، وحتـى المنـح الدراسـية 

لدراسة السينما وكيفية صناعتها.
أمـا اليـوم، وبعـد أن أُطلـق العنـان للسـينما صناعـًة 
ح أن باًبـا ُفتح لكل  وعرًضـا فـي المملكـة، بات مـن المرجَّ
دول الجـوار الخليجي لتحقيق أفلم سـينمائية وعرضها 
علـى كثافة سـكانية خليجيـة كبيرة. وباالعتمـاد على مثل 
هـذه الكثافـة السـكانية، والنسـب المرتفعـة المحتملـة 
لعـدد المشـاهدين، بات من الممكن والمجـدي اقتصادًيا 
إنشـاء بنية تحتية، واالسـتثمار في صناعة األفلم، وبناء 
السـينما،  ومـدن  المهرجانـات  وإقامـة  العـرض،  دور 
لـى  إ ى  خـر أل ا ئية  لسـينما ا ت  عـا لصنا ا ب  جـذ و

االستديوهات ومراكز اإلنتاج في المملكة والخليج.

الورقة الرابحة.. الجمهور السعودي
لـم تكـن صناعـة األفـلم الروائيـة الخليجيـة الطويلـة 
دور  فـي  تُعـرض  التـي  األفـلم  بهـا  ونقصـد  منتعشـة، 

المدخنين المراهقين الجدد.
كمــا قــد تدفــع األفــلم المشــاهد إلــى التعاطــف مــع 
الجرائــم الُمرتكبــة ألنهــا ُصــورت بشــكل بطولــي، وذلــك من 
خــلل وضــع الحبكــة التــي تُلئــم الموقــف، وإظهــار الزاويــة 

التي يُراد للمشاهد أن يراها.
وقــد تســلط الضــوء علــى قضيــة ُمهملــة، مثــل َســرد ِفلــم 
األلمــاس الدمــوي »Blood Diamond 2006« عــن وحشــية 
وحجــم  األفريقيــة،  المناجــم  مــن  األلمــاس  اســتخراج 
تلــك  فــي  المحليــون  الســكان  بهــا  يمــر  التــي  المعانــاة 
المناطــق، حيــث يــروي بدقــة ما يحــدث في دولة ســيراليون 
التــي تمزقهــا الحــرب األهليــة، والظلــم الــذي يقــوم بــه 
الثــوار مــن مهاجمــة القــرى وقتــل النســاء والضعفــاء، وأســر 
الرجــال وإجبارهــم علــى العمــل فــي المناجــم الســتخراج 

السـينما. ولكـن مـن جانـب آخـر، اعتمـدت دور العـرض 
فـي البحرين لمدة طويلة على الجمهور السـعودي. وهذا 
العـرض  دور  فـي  االسـتثمار  تنشـيط  إلـى  أدى  مـا 
الورقـة  كان  السـعودي  فالجمهـور  هنـاك؛  وتطويرهـا 
فـي  االسـتثمار  تنامـي  فـي  الوحيـدة  الرابحـة  المهمـة 

السينما في دول الخليج.
واليـوم، بعـد انفتـاح المملكـة علـى صناعـة السـينما، 
سـيكون للسـتثمار مكانـة كبيـرة فـي هذه الصناعـة التي 
سـتجذب كثيـًرا مـن المهتميـن مـن مختلـف أرجـاء العالم 
للمشـاركة فـي هـذه التجربـة. وأعتقـد أن هذا سـينعكس 
مثًل على وزارات التربية، حيث سـتتوفر مقاعد لدراسـة 
السـينما بـكل عناصرها، وسـيفتح المجال أمـام كثير من 

األلمــاس، وتجنيــد األطفــال وتدريبهــم علــى القتــال. وبهــذا 
ــال  ــل األطف ــار تحوي ــكل براعــة أســباب اعتب ــم ب ــدم الِفل يق

إلى جنود جريمة حرب.
وقــد اســتجاب قطــاع األلمــاس العالمــي للِفلــم، وأصبــح 
هنــاك اهتمــام بالشــهادات التــي تُفيــد بــأن األلمــاس الــذي 
يُــراد بيعــه خــاٍل مــن النزاعــات، كمــا ازداد وعــي النــاس 
واهتمامهــم بالتأكــد مــن أن األلمــاس الذي يقومون بشــرائه 

قد استُخرج بشكل قانوني.
ختاًمــا، أقــول إن الســينما وصناعتهــا تســاعد علــى 
تشــكيل وتطويــر وعينــا، وهــي ليســت مضيعــًة للوقــت كمــا 
والمثاقفــة  للنمــو  فاعلــة  وســيلة  بــل  البعــض،  يعتقــد 
الحضاريــة. وإذا كنــت تفتقــد عنصــر الدهشــة فــي حياتــك، 

شاهد األفلم.

المجـاالت فـي البلـد، مثـل المطاعـم ومحـلت صناعـة 
فعنـد  وغيرهـا،  والفنـادق  الديكـور  وورش  الملبـس 
تصويـر أي فلـم ال بـد أن تحتـاج فـرق العمـل لـكل هـذه 
المحـلت إلنتـاج الفلـم. هـذا باإلضافـة إلـى شـركات 
اإلنتـاج التـي سـتكبر بهـذا القـرار، وسـيكون االنتعـاش 
األكبر من نصيب المسـتثمرين في دور العرض الحديثة، 

كما أن فرص العمل المتوفرة ستكون ضخمة.
إن الحيـاة سـتدب بقـوة فـي السـينما الخليجية بشـكل 
السـينما  فـي  اليـوم  الحاصـل  الحـراك  بفعـل  عـام، 

السعودية.

* نُشر في مجلة القافلة عدد مايو/يونيو لعام 2021م
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جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
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متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
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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

ضوء وحرف

المراكُب تنتظُر البحَر
تنتظُر المطَر المتقدَم من جهة البحِر

تنتظُر الريَح تعصُف من جهة البحِر
كي تنشَر األشرعْة

والمراكُب تنتظُر الذاهبين إلى البحِر
من دون ماٍل وال أمتعْة

والمراكُب تنتظُر العائدين من البحِر

من دون جدوى
لكأني بها تسأُل اآلن: من ترك البحَر رهوا؟

المراكُب خاويٌة فوق عرش المياِه
فمن سيهّدئ روَع المراكِب

حين يدبُّ الحنيْن
بين أضالعها، من سيمسُح أدمعها 

حين تذرفها في الظالِم
حين يدركها اليأُس
من عودة الغائبيْن

ومن سوف يرتُق فتَق الكالِم،
الكالِم الذي قيل سهوا؟

حرف: عبدالوهاب أبوزيد

احتـــل البســـاط مكانـــة ملحوظـــة فـــي الســـرد العربـــي منذ 
اقترن بالريـــح في قصة الســـندباد البحري، فترّقـــى وَحلّق في 
ألف ليلة وليلـــة، وهذا ما جعل البســـاط مادة قابلـــة للتوظيف 
فـــي عدد مـــن األعمـــال الفنيـــة مســـرحية كانـــت أم درامية أم 
ســـينمائية أم غيـــر ذلـــك. ولعـــل أوبريت »بســـاط الفقـــر«**، 
الذي عـــرض أول مـــرة عـــام ١979م أحـــد األيقونـــات الباقية 
فـــي الذاكـــرة الخليجيـــة لكثرة بثـــه فـــي القنـــوات التلفزيونية، 
وذلـــك لما يتمتع به مـــن قابلية للجتـــزاء، حيث كتبه الشـــاعر 
فائـــق عبدالجليـــل، رحمـــه اهلل، ليكـــون رحلـــة تمـــر بالعـــراق 
ومصـــر ويعود بالتاريخ لمضـــارب بني عبس، ثم لبنـــان مختتًما 

بالهند.
يمتلك البســـاط مـــن مفهـــوم الســـحرية لياقته العاليـــة، فهو 
بقدرته علـــى التحليـــق أصبح نموذًجـــا للتنقل من مـــكان آلخر 
في لمـــح البصر، وهـــذه القـــدرة وهبـــْت كل مكان قصـــًة قابلًة 
للبتـــر دون اإلخلل بالنســـق العـــام للحكاية، فمـــا ال يدرك كله 

ال يترك جله.
فمن الـــذي رمى بهذا البســـاط/ الرمز القـــادر على التحليق 
واالحتـــواء والعطاء في ســـلة التنافس، واالســـتئثار، وإســـقاط 

اآلخر؟
إن مصطلح »ســـحب البســـاط« يأتي إشـــارة إلى مـــا يحدث 
بيـــن الحقول المتجـــاورة، فمتى مـــا زاحم حقل حقـــًل آخر، أو 
تولـــدت تقنية جديدة مـــن رحم ســـابقتها، ُزج بالبســـاط ليكون 
مســـحوًبا، واســـتأثر بـــه مجـــال واحـــد دون البقيـــة؛ فالمتتبع 
لوصـــف عجلة الزمـــن، وتعاملها مع الفنون فـــي وصف تحديث 
وســـائلها، والعـــودة لمرحلة زمنية ليســـت بالبعيدة، ســـيجد أن 
المذيـــاع والتلفـــاز والفيديو تجـــاورت وتنافســـت وتكاملت، وتم 
تحديثها في صور جديدة، ومن يتأمل ســـيجدها وســـائل تقوم 
علـــى الصـــوت والصـــورة، فلمـــاذا نعامل الثـــوب الذي يكســـو 

الصوت والصورة بأنه البساط الذي يتم سحبه؟! 
إن هذا التبـــدل لم يكن يوًما مؤثـــًرا على المـــادة الخام التي 
تصنـــع الدهشـــة، فالبســـاط مجموعـــة مـــن الخيـــوط ، يتبدل 
نســـجها ولونها، وال يلزم إطلًقا ســـحبها، فالوســـائل الحديثة 
ليســـت ســـوى البســـاط ذاتـــه الـــذي ينقلـــك عبـــر الصـــوت 

والصورة لمساحات جديدة دون أن يَْسَحب أو يُْسَحب.
إن المجازات تضيق وتتســـع، وهذا ما انعكس على البســـاط  
عندمـــا صـــار مـــادة للتنـــاوش، يضيـــق وال يتســـع، نهًبـــا لـــكل 

ساحب، فهل نعيده أحمدًيا يسع الجميع؟!

**
تنافـــس ثلثـــة علـــى خطبة فتـــاة تجســـدها ســـعاد عبـــداهلل وهم: 
الجميل إبراهيم الصـــلل، والغني محمد جابر، والفقير عبدالحســـين 
عبدالرضا، الـــذي دعاها إلـــى عدم التعجـــل في الحكم عليـــه، فقال: 
»قبل ال تتســـرعين اســـألي عن حضرتي/ حضرتي ولد الفقير وأملك 
بســـاط الفقر(؛ ذلك البســـاط الذي حلق بهما وارتحـــل، لينتهي بهما 
المطـــاف بعد فقدانـــه عجوزيـــن في الهنـــد مع تحقـــق مطلبهـــا بولد 
الحلل الـــذي يمأل البيت حًبـــا وأطفـــااًل، مثبًتا أن قلـــب حبيبته ليس 

بساًطا يمكن للغني والجميل سرقته أو »سحبه«.

البساط المفترى 
عليه

د. محمد البشير *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

ضوء: مصلح جميل

* كاتب سعودي 


