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األحياء السكنية و»إثراء« 
تحتفي بيوم الوطن

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 23 صفر 144٣هـ، 30 سبتمبر 20٢١م

رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس 
أمين حسن الناصر، يرافقه مجموعة من موظفي الشركة، 

أثناء رفع العلم السعودي احتفاًء باليوم الوطني ٩١.
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30 سبتمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

أرامكو السعودية توقع اتفاقيات تمويل 
مشاريع واستحواذ على أصول في مشروع 

مشترك بقيمة 12 مليار دوالر في جازان

ثالث منشأة تابعة ألرامكو السعودية حتقق ذلك..

بقيق تدخل قائمة »المنارات الصناعية« العالمية 
المعترف بها من قبل المنتدى االقتصادي العالمي

الظهـران - أعلنـت كلٌّ مـن أرامكـو السـعودية، وشـركة 
إيـر برودكتـس، وشـركة أكـوا بـاور، وشـركة إيـر برودكتـس 
قـدرة، هـذا األسـبوع عـن توقيـع اتفاقيـات نهائيـة لتمويـل 
مشـروع مشـترك بقيمـة 12 مليـار دوالر واالسـتحواذ على 
وحـدة فصـل الهـواء والتغويـز وإنتـاج الكهربـاء فـي مدينـة 
جازان االقتصادية. وتأتي مشـاركة أرامكو السـعودية في 
هـذا المشـروع المشـترك من خـال الشـركة التابعـة لها، 

شركة أرامكو السعودية للطاقة. 
وتمتلـك أرامكـو السـعودية حصـة 20% فـي المشـروع 
المشـترك، فيما تمتلك شـركة إير برودكتس نسبة %46، 
وتمتلـك شـركة أكـوا بـاور نسـبة 25%، أّمـا شـركة إيـر 
برودكتـس قـدرة فتمتلـك نسـبة 9% مـن المشـروع، علًمـا 
أن نسـبة الملكيـة اإلجماليـة لشـركة إيـر برودكتـس فـي 

الظهران - أعلن المنتدى االقتصادي العالمي عن إدراج 
منشـأة بقيـق ضمـن قائمـة »المنـارات الصناعيـة« لتكـون 
بذلـك المنشـأة الثالثـة التابعـة ألرامكـو السـعودية التـي 
تنضـم إلـى هـذه القائمـة المعتـرف بهـا مـن قبـل المنتـدى 
االقتصـادي العالمـي، وتضـم مرافـق التصنيـع الرائدة على 
مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 
وبذلـك ينضم مرفق معالجـة النفط في بقيق، وهو أكبر 
معمـل لمعالجـة النفـط فـي العالـم، إلـى معمـل الغـاز فـي 
التابعيـن ألرامكـو  النفطـي  ومجمـع خريـص  العثمانيـة، 
السـعودية، اللذيـن أُدِرجـا ضمـن القائمـة فـي إعانـات 
سـابقة. وتُمنـح العضويـة فـي هـذه القائمـة للمشـاريع التي 
تبرهـن علـى ريادتهـا فـي تطبيـق تقنيـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة فـي مرافـق التصنيـع الرائـدة، وساسـل القيمـة، 

ونماذج األعمال.
وتُعـد منشـأة بقيـق واحـدة مـن 21 منشـأة جديـدة تمـت 
إضافتهـا للقائمـة، ليصـل العـدد اإلجمالـي إلى 90 منشـأة 
مـن جميـع أنحـاء العالـم، وأرامكـو السـعودية هـي شـركة 

الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

المشـروع هـي 50.6%، نظيـر امتاكهـا مـا نسـبته %4.6 
من خال شركة إير برودكتس قدرة.

توفير الخدمة لمصفاة جازان
المشـروع  يشـتري  الموقعـة،  االتفاقيـات  وبموجـب 
المشـترك أصول الطاقـة ووحدات فصل الهـواء والتغويز 
وتنقيـة الغـاز االصطناعـي مـن أرامكـو السـعودية، وعلـى 
المرافـق  بتشـغيل  المشـترك  المشـروع  يقـوم  أساسـه 
المعنية بموجب عقٍد مدته 25 عاًما، مقابل رسـٍم شـهرٍي 
ثابـت. وسـتتكفل أرامكـو السـعودية بتوريـد اللقيـم إلـى 
المشـروع المشترك الذي سـينتج بدوره الكهرباء والبخار 
والهيدروجيـن، باإلضافـة إلـى منتجـات أخـرى ألرامكـو 

السعودية.
ويخـدم المشـروع المشـترك مصفـاة جـازان التابعـة 

وبهـذه المناسـبة، قال نائب الرئيـس للتحول الرقمي في 
أرامكو السعودية، األستاذ نبيل النعيم: »يسعدنا أن نحظى 
بتكريـم المنتـدى االقتصـادي العالمـي للمـرة الثالثـة إثـر 
نجاحنـا، بفضـل اهلل، فـي تبنـي تقنيـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعة المتطورة وتطبيقهـا. ويُعد إدراج ثاثة من مرافقنا 
التابعـة  العالميـة  المنـارات الصناعيـة  لقائمـة  الرئيسـة 
للمنتـدى االقتصـادي العالمـي فـي أقـل مـن ثاثـة أعـوام 
شـاهًدا على األهميـة التي نوليها لبرنامـج التحول الرقمي 
فـي الشـركة والوتيرة السـريعة لتطّوره. فمـن خال تحقيق 
الريـادة في اسـتخدام حلـول الثورة الصناعيـة الرابعة، مثل 
الصناعـي،  األشـياء  وإنترنـت  االصطناعـي،  الـذكاء 
والروبوتـات، علـى نطـاق واسـع، فإننـا نضع معاييـر جديدة 
للقطـاع علـى مسـتوى العالـم، تُحقـق تحسـينات كبيـرة فـي 
التكاليـف، والكفاءة، وجـودة المنتجات، واسـتهاك الطاقة 

واألداء من الناحية البيئية«.
الجديـر بالذكـر أن منشـأة بقيـق تُعد حجر األسـاس في 
أعمـال أرامكـو السـعودية، حيـث تنتج النفط الخـام العربي 
الخفيـف، والنفـط الخـام العربـي الخفيـف جـًدا، ومكثفات 
الغـاز وسـوائل الغـاز الطبيعـي. كمـا أن منشـأة بقيـق توفـر 

حوالي 5% من إمدادات النفط العالمية.

ألرامكـو السـعودية لمعالجـة 400 ألـف برميـل يومًيـا مـن 
النفط الخام إلنتاج مشـتقات بترولية رئيسـة مثل الديزل 

منخفض الكبريت، ووقود السيارات، ومنتجات أخرى.
وبموجـب االنتهـاء مـن هـذه االتفاقيـات، تتوقـع جميـع 
األصـول  نقـل  يبـدأ  أن  المشـترك  المشـروع  أطـراف 
والتمويـل خـال شـهر أكتوبـر 2021م، فيمـا تعتـزم شـركة 
إيـر برودكتـس إجـراء لقـاٍء هاتفـٍي مـع المسـتثمرين فـي 

ذلك الوقت إلطاعهم على تفاصيل المشروع.

ركيزة أساس لالكتفاء الذاتي
وبهـذه المناسـبة قـال النائـب األعلـى للرئيـس للتكريـر 
والمعالجـة والتسـويق، األسـتاذ محمـد يحيـى القحطاني: 
»نسـعد بوصولنـا إلـى هـذه الخطـوة ذات اإلنجـاز الكبير. 
فأرامكـو السـعودية قامـت ببنـاء أكبـر مجمـع فـي العالـم 
يعمـل بتقنيـة التغويـز والـدورة المركبة المتكاملـة وإدخال 
تلـك التقنيـة للمـرة األولـى فـي المملكـة مواكبـًة للتطـّور 
الصناعـي واالقتصـادي فـي المنطقة الجنوبية. وسـيكون 
هذا المشـروع المشـترك ركيزة أساًسا من ركائز االكتفاء 
الذاتـي فـي مشـاريعنا الضخمـة فـي جـازان، كمـا أنـه 
توليـد  ومحطـة  للمصفـاة  اإلجماليـة  القيمـة  سيحّسـن 
الكهربـاء التـي تعمـل بتلـك التقنيـة، ليسـهم فـي إحـداث 
نقلـة نوعيـة فـي المنطقـة مـن خـال تهيئـة مدينـة جازان 
االقتصاديـة لمزيـد من االسـتثمارات األجنبية المباشـرة، 
ومشـاركة القطاع الخاص. كما يسـعدنا في الوقت نفسـه 
مشـاركة صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي، وكذلـك 
23 مـن المموليـن المحلييـن والدولييـن في هـذه الصفقة 
لتأميـن مـا مجموعـه 7.2 مليـار دوالر. ونحـن متفائلـون 
بـأن االسـتثمارات القادمـة سـتهيء لمشـهد الطاقـة فـي 

السنوات المقبلة«.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شـركة إير برودكتس 
التنفيذييـن، األسـتاذ سـيفي  إدارييهـا  وكبيـر  ورئيسـها 

صيغـة  بلـورة  عـن  باإلعـان  كثيـًرا  »نفخـر  قاسـمي: 
االتفاقيـات النهائيـة لهـذه الصفقـة، والمضـي قدًمـا بمـا 
لمـا  ننتهجهـا  التـي  التنميـة  إسـتراتيجية  مـع  يتناسـب 
تنطـوي عليـه مـن اسـتثمار يعـود بالنفـع والفائـدة علـى 
شـركة إيـر برودكتس، فضًا عن االسـتفادة مـن إمكاناتنا 
األسـاس فـي سـياق تنقيـة الغـاز االصطناعـي وإنتاجـه. 
نعـزز عاقتنـا مـع  بالدرجـة األولـى أن  أيًضـا  ويسـرنا 
أرامكـو السـعودية الشـركة األكبـر فـي العالـم، وأن نبنـي 
شـراكة مـع شـركتي أكـوا بـاور وقـدرة إنيرجـي فـي إطـار 
هذا المشـروع العماق الذي يسـاند رؤية المملكة 2030 
التنميـة  تحقـق  التـي  الشـراكات  بنـاء  إلـى  باإلضافـة 

المشتركة«.
مـن جانبـه، قـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة أكـوا باور، 
األسـتاذ محمـد أبونيان: »تُعـد االتفاقية الماليـة الناجحة 
التـي أبرمـت أكبـر اتفاقيـة مـن نوعهـا فـي تاريـخ شـركة 
»أكـوا بـاور«، وتُبـرز التزامنـا الراسـخ والمتواصـل تجـاه 
التطلعـات الطموحـة لرؤيـة المملكة 2030 ومسـتهدفاتها 
إننـا بصـدد  السـعودي.  الطاقـة  لقطـاع  اإلسـتراتيجية 
مشـروع تاريخـي لقطـاع الطاقـة فـي المملكـة، نعتـز مـن 
خالـه بشـراكتنا وتعاوننـا الوثيـق مـع أرامكـو السـعودية 
و»إيـر برودكتـس« بهدف تنويـع مزيج الطاقة فـي المملكة 
ورفـع كفاءة القطاع. وباالعتمـاد على الخبرات والقدرات 
الرائـدة لجميع شـركاء المشـروع المشـترك، سـنجعل من 
مجمـع جـازان مشـروًعا متكامـًا للتغويـز وإنتـاج الطاقـة 
بالـدورة المركبـة، وسـيكون األكبـر مـن نوعـه فـي العالـم. 
ومـن خـال اسـتخدام أحـدث التقنيـات، سـيدفع مشـروع 
جـازان الحدود نحو مسـتقبل مشـرق. كمـا نفخر بإضافة 
صفحـة إنجـاز جديـدة إلـى سـجل »أكـوا بـاور« الحافـل، 
السـعودية  البشـرية  المواهـب  تدريـب  فـي  والمتمثـل 
المهـارات  رفـع  فـي  يُسـهم  بمـا  وتأهيلهـا  وصقلهـا 
لتلبيـة  لازمـة  وا لمتخصصـة  ا لفنيـة  ا نـات  واإلمكا

احتياجات القطاع«.
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30 عاًما من التبادل التجاري بني أرامكو السعودية والصني..

شراكاٌت وثيقة بمنافع اقتصادية مشتركة 
وجهوٌد تسعى لتحقيق االستدامة

يُنظــر إلــى كلٍّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية والصيــن 
بوصفهمــا عضويــن مهميــن ضمن شــبكة التجــارة الدولية؛ 
ولطالمــا تــرددت قوافــل البضائع واألفــكار ما بيــن البلدين 

على امتداد طرق التجارة القديمة المشهورة.
أســرع  أحــد  الصيــن  تمثِّــل  الراهــن،  الوقــت  وفــي 
االقتصــادات نمــًوا علــى الصعيــد العالمــي، فيمــا تتبــّوأ 
المملكــة الريــادة علــى صعيــد إنتــاج وتصديــر بعــض أجــود 
أنــواع النفــط الخــام فــي العالــم؛ ومــن هنــا تنبثــق بوضــوح 
رابطــٌة تجاريــة تتســم بالمنفعــة المشــتركة للطرفيــن علــى 

حد سواء.
وتُعــد الصيــن أكبــر عمــاء أرامكــو الســعودية، فيمــا 
ــرت  تمثِّــل الشــركة أكبــر مــوردي النفــط إليهــا، حيــث وفَّ
حوالــي 17% مــن الــواردات النفطيــة إلــى الصيــن فــي 
النصــف األول مــن العــام 2021م؛ ومــع ذلــك، فــإن العاقــة 
د عاقــة  بيــن الطرفيــن تمتــد إلــى مــا هــو أعمــق مــن مجــرَّ

سطحية بين طرف بائع وآخر مشتٍر.

3٠ عاًما من مبيعات الزيت العربي
فــي نهايــة ســبعينيات القــرن الميــادي الماضــي، شــرع 
تنيــن االقتصــاد الصينــي فــي النهــوض مــن ســباته، فيمــا 
أبحــرت أولــى شــحنات أرامكــو الســعودية مــن الزيــت 
العربــي مــن رأس تنــورة إلــى الصيــن فــي شــهر أكتوبــر مــن 

عام 1991م.
ومنــذ ذلــك الحيــن، رفعــت أرامكــو الســعودية علــى نحــو 
مضطــرد حجــم إمدادتهــا مــن النفــط الخــام، إلــى جانــب 
ــرول المســال ومنتجــات أخــرى، حيــث  إمــدادات غــاز البت
تتضمــن قائمــة العمــاء الصينييــن فــي الوقــت الراهــن 
جميــع مصافــي التكريــر المهمــة، واألطــراف الرئيســة فــي 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  ئيــات،  لبتروكيميا ا مجــال 

والقطاعات الخاصة على حد سواء.
وعلــى مــدار ثاثــة عقــود، أســهمت التنميــة التجاريــة 
المذهلــة فــي الصيــن علــى الصعيــد العالمــي فــي تحســين 
حيــاة المجتمعــات هنــاك، فيمــا أســهمت إمــدادات أرامكــو 
ــوق بهــا فــي تحفيــز  ــة والموث الســعودية مــن الطاقــة اآلمن

هذا اإلنجاز بشكل كبير.
وقــد كانــت الصيــن الدولــة الكبــرى الوحيــدة التــي 
ــق نمــو اقتصــادي خــال عــام 2020م،  نجحــت فــي تحقي
أرامكــو  أســهمت  فيمــا  كوفيــد-١٩،  فــي ظــل جائحــة 

الســعودية فــي تلبيــة احتياجاتها من الطاقــة دون تأخير أو جانيت بنهيرو، وهنوف السليم
انقطاع.

ــة وثيقــة  ــر صل ــن عب وترتبــط أرامكــو الســعودية بالصي
مــن التعــاون فــي جوانــب الطاقــة المختلفــة، ومــن أبرزهــا 
ــر والمعالجــة  مــا يتصــل باالســتثمارات فــي مجــال التكري
والتســويق، إلــى جانــب جهــود األبحــاث، والروابــط الهادفة 

مع المجتمعات هناك.

ترسيخ التعاون المشترك
وفــي فتــرة وجيــزة، أصبحــت الصيــن إحــدى أهــم 
األســواق بالنســبة ألرامكــو الســعودية فــي مجالــي التكريــر 
والبتروكيميائيــات. وقــد تــم ترســيخ دعائــم مهمــة للتصنيع 
والتســويق فــي الصيــن، عندمــا وقعــت إحــدى الشــركات 

التابعة للشركة مشروعين مشتركين عام 2007م.
للتكريــر  المشــترك  فوجيــان  مشــروع  كان  وقــد 
والبتروكيميائيــات أول مشــروع متكامــل مــن نوعــه فــي 
الصيــن بمشــاركة أجنبيــة، حيــث أســفر عــن زيــادة طاقــة 
ــة أضعــاف، مــن 80 ألــف  ــر للمصفــاة بمقــدار ثاث التكري
ــوم، كمــا  ــل فــي الي ــى 240 ألــف برمي ــوم إل ــل فــي الي برمي
ــن إضافــة وحــدات إنتــاج للمــواد البتروكيميائيــة،  تضمَّ

وُفرضة للنفط الخام.
كمــا أســفرت اتفاقيــة مــع شــركة ســينوبيك ســنمي 
)فوجيــان( بتروليــوم عــن تســويق أنــواع الوقــود الُمباعــة 
بالجملــة والتجزئــة إلــى العمــاء فــي مقاطعــة فوجيــان، 
ــة فــي تســع  ــع بالتجزئ ــع للبي ــة 1000 موق ع مــن قراب ــوزَّ لت
ن مــن 17 محطــة عبــر مختلــف  مــدن، عبــر شــبكة تتكــوَّ

أنحاء المقاطعة.
وقــادت اتفاقيــة أخــرى مــع شــركة )ســينوبيك( إلــى 
إنشــاء شــركة )ينبــع أرامكــو ســينوبيك للتكريــر( فــي مدينة 
ينبــع بالمملكــة، التــي تنتــج أنواًعــا ممتــازة من وقــود النقل، 

رة عالية القيمة. ومنتجات مكرَّ

استثمارات صينية في المملكة
إلــى جانــب ذلــك، أســفرت برامــج التطويــر الشــاملة فــي 
كا البلديــن، عبــر كلٍّ مــن مبادرة الحــزام والطريق الصينية 
ورؤيــة المملكــة 2030، عــن توثيــق العاقــة بينهمــا وتنميــة 

االستثمارات الصينية وأعمال المقاوالت في المملكة.
وإلــى جانــب أنهــا تمثِّــل ســوًقا مهمــة لتوريــد المــواد 
وتقديــم الخدمــات، تُعــد الصيــن أيًضــا شــريًكا ضمــن 

الُمضافــة  القيمــة  لتعزيــز  الســعودية  أرامكــو  برنامــج 
ــذي  ــاء(، ال ــة )اكتف ــي المملك ــد ف ــة لقطــاع التوري اإلجمالي
يســتهدف توطيــن 70% مــن إجمالــي المشــتريات، وتعزيــز 

سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل.
ــر مــن الجهــات  ــت أرامكــو الســعودية مــع كثي وقــد عمل
شــبه الحكوميــة فــي الصيــن التــي تســعى لتعزيــز أعمالهــا 
فــي الخــارج، ومــن ضمنهــا رابطــة )تشــاينا أوفرســيز 
ديفلوبمينــت أسوسييشــن(، وشــركة )تيانجيــن إكونوميــك-
تكنولوجيــكال ديفلوبمينــت إنفســتمنت هولدينــغ(، والغرفــة 
الصينيــة للتجــارة الدوليــة، وذلــك بهــدف الترويــج لفــرص 
واســتقطاب   ) ء كتفــا ا ( مــج  برنا ضمــن  ر  االســتثما

المستثمرين الصينيين.

ر المناخ تغيُّ
وبينمــا تســتمر حاجــة اإلنســانية فــي العصــر الحديــث 
ــل الموازنــة بيــن  إلــى النفــط فــي المســتقبل المنظــور، تمثِّ
األهــداف االقتصاديــة وبيــن جهــود إحيــاء البيئــة وحمايتها 

ل العالم عبأها أكثر من أي وقت مضى. أولوية يتحمَّ
والصيــن بوصفهــا مــن أكبــر مســتهلكي النفــط، وأرامكــو 
الســعودية بوصفهــا مــن أكبــر منتجيــه، كاهمــا تلعــب دوًرا 
رئيًســا في خلــق الظــروف المائمة القتصادات مســتدامة 

ن أقل األضرار المحتملة على البيئة. تتضمَّ
وليســت جميــع أنــواع الزيــت متســاوية على هــذا الصعيد، 
ــي،  ــواع الزيــت العرب ــن أن ــار العمــاء فــي الصي فعندمــا يخت
فإنهــم يتخــذون قــراًرا أكثــر حكمــة مــن الناحيــة البيئيــة؛ 
فالزيــوت العربيــة تحظــى بمعــدالت كثافــة نوعيــة عاليــة 
مرغــوب فيهــا، وبأحــد أقــل مســتويات الكثافــة الكربونيــة 
الناشــئة عــن أعمــال التنقيــب واإلنتــاج علــى صعيــد القطــاع، 
كمــا أنهــا متوائمــة إلــى حــد كبيــر مــع أغلــب المصافــي 

العالمية.

حلوٌل منخفضة الكربون
ومـــن أجـــل تطويـــر النقـــل المســـتدام، يعقـــد مركـــز 
األبحـــاث التابـــع ألرامكـــو الســـعودية فـــي بكيـــن شـــراكات 
ــا  ــن، كمـ ــي الصيـ ــات فـ ــي المركبـ ــات ومصنعـ ــع الجامعـ مـ
تحـــرص الشـــركة علـــى مشـــاركة أحـــدث التطـــورات فيمـــا 
يتصـــل بأنـــواع الوقـــود األكثـــر نظافـــة مـــع األطـــراف 
الصينيـــة ذات الصلـــة، حيـــث تلبـــي هـــذه األنـــواع متطلبـــات 

المعيار الدولي )يورو 5(.

ومــع وجــود شــركة )ســابك( ضمــن شــبكة أرامكــو 
الســعودية العالميــة، فــإن هنــاك الزخــم المناســب والقــدرة 
اإلســتراتيجية، إلــى جانــب مزيــج مــن المنتجــات الحاليــة 
والمســتقبلية، لتوفيــر حلــول عمليــة تحتــاج إليهــا الصيــن 
فــي خضــم عالــم أكثــر اهتماًمــا باالنبعاثــات الكربونيــة، 
ومــن ضمــن ذلــك تقنيــة الشــركة للتحويــل المباشــر للنفــط 

الخام إلى كيميائيات.
هــذه التقنيــة حديثــة الطــراز، التــي تخضــع للتجــارب 
االختباريــة فــي بكيــن، يمكــن لها أن تــؤدي إلــى تجنب عدد 
مــن خطــوات المعالجــة الوســيطة وتنظيمهــا، لتســفر عــن 

مواد كيميائية ذات بصمة بيئية أفضل.
وقــد وقعــت أرامكــو الســعودية مذكــرة تفاهــم مــع أحــد 
ــز  ــن للتميُّ ــي الصي ــز ف ــن لتأســيس مرك الشــركاء الصينيي
مــة، التــي  بــة المتقدِّ فــي مجــال المــواد الامعدنيــة والمركَّ
ــة مــع مــواد اإلنشــاء  ــات متطــورة بالمقارن ــع بمواصف تتمت

التقليدية من قبيل الفوالذ.

روابط مجتمعية
يمثِّــل مفتاًحــا لشــراكات  للثقافــة  المشــترك  الفهــم 
أعمــال ناجحــة؛ ومــن هــذا المنطلــق، ابتعثــت أرامكــو 
الســعودية أول دفعــة مــن طــاب الجامعــات للدراســة فــي 
الصيــن عــام 1998م. واليــوم، يعمــل لــدى الشــركة أكثــر من 
80 مواطًنــا ســعودًيا مــن خريجــي الجامعــات الصينيــة، 
ث هــؤالء اللغــة الصينيــة المندرينيــة بطاقــة،  حيــث يتحــدَّ
كمــا يعمــل بعضهــم ضمــن أدوار مختلفــة فــي الصيــن. 
يُضــاف إلــى ذلــك أن 90% مــن موظفي الشــركة فــي مركز 

أعمالها اآلسيوي في بكين مواطنون صينيون.
المســؤولية  برنامــج  يتضمــن  ذلــك،  جانــب  لــى  إ
المجتمعيــة لشــركة )أرامكــو آســيا( توفيــر فــرص تعليميــة 
المناطــق  فــي  وصحيــة أفضــل لألطفــال المحروميــن 

النائية، ومبادرات لحماية البيئة واإلغاثة عند الكوارث.
ــو  ــي النم ــن ف ــو الســعودية والصي ــا تســتمر أرامك وبينم
مًعــا، يــدرك كا الطرفيــن ضــرورة الموازنــة العاجلــة بيــن 
ــد  األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة؛ حيــث تمهِّ
االســتدامة طريًقــا جديــًدا للتبــادل التجــاري بيــن الشــركة 

وشركائها في الباد الصينية.

واردات النفط الخام السعودي إلى الصين
االحتفاء بأكبر عميل ألرامكو السعودية

ترتبــط أرامكــو الســعودية بالصيــن عبــر صلــة وثيقــة مــن التعــاون 
يتصــل  مــا  أبرزهــا  ومــن  المختلفــة،  الطاقــة  جوانــب  فــي 
باالســتثمارات فــي مجــال التكريــر والمعالجــة والتســويق، إلــى 

جانب جهود األبحاث، والروابط الهادفة مع المجتمعات هناك.
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المجلس االستشاري للقادة الشباب يطلق 
الهاكاثون الثاني لالستدامة

خطوةٌ أخرى نحو مستقبل تطبيقات الوقود النظيف..

رافعٌة شوكية تعمل بالهيدروجين ُتسهم في 
شحن البضائع للمرة األولى في المملكة

أرامكـو  فـي  الشـابة  العقـول  ألمـع  مـن  عديـٌد  اجتمـع 
السـعودية للتصـدي للتحديـات المرتبطـة باالسـتدامة مـن 
خال هاكاثون االستدامة، الذي نظمه المجلس االستشاري 
للقـادة الشـباب فـي مركـز المؤتمـرات خـال الفتـرة مـن 

أغسطس إلى 14 سبتمبر 2021م.
لـدى  واالبتـكار  الحمـاس  جـذوة  الهاكاثـون  وأذكـى 
المشـاركين، الذين توزعوا بين مختلف دوائر الشركة، حيث 
سـجل أكثـر مـن 460 مشـارًكا ومشـاركًة في النسـخة الثانية 
لمواجهـة  فيـه جهودهـم  المشـاركون  س  يكـرِّ منـه، حيـث 

التحديات التي تعترض سبيل االستدامة.
ع المشـاركون علـى 120 فريًقـا، لتقديـم حلـول مـن  وتـوزَّ
شـأنها تعزيـز مفهـوم اقتصـاد الكربـون الدائـري مـن خـال 
أعمـال الشـركة، وتمكيـن الشـركة مـن تحقيـق أثـر إيجابـي 

ملموس عبر الترويج لاستدامة.
وتأهلـت 10 فـرق للمرحلـة النهائيـة مـن الهاكاثـون، حيـث 
عرضـت مـا في جعبتها مـن أفكار على لجنـة التحكيم، التي 
توجـت فريًقـا واحـًدا كفائـز فـي كا الفئتيـن. وسـيحتضن 
مركـز االبتـكارات المتقدمـة )LAB7( حلـول الفائزيـن، إلـى 
جانـب أفـكار أخـرى بلورهـا المشـاركون فـي الهاكاثـون. 
ويجـدر بالذكـر أن مركـز االبتـكارات المتقدمـة فـي أرامكـو 
السـعودية هـو الحاضنـة التـي تحـول األفـكار إلـى منتجـات 

تجارية تساند األهداف اإلستراتيجية للشركة.

أبرز تحديات القرن
وفـي هـذا السـياق، قـال النائـب األعلـى للرئيـس للماليـة 

فـي إطـار التوجـه اإلسـتراتيجي ألرامكـو السـعودية نحو 
تعزيـز تطبيقـات وقـود الهيدروجيـن، دشـنت إدارة خدمـات 
النقـل والمعـدات أول رافعـة شـوكية تعمـل بالهيدروجيـن، 
حيث قامت الرافعة الجديدة بتحميل شـحنتها األولى على 
شـاحنة تعمـل بالهيدروجيـن أيًضـا، فـي بـادرة تفتـح آفـاق 

المستقبل أمام فرص النقل النظيف.
ويأتـي هـذا اإلنجـاز بعـد أشـهر مـن التعـاون الوثيـق بيـن 
إدارة خدمـات النقل والمعدات ودائرة اإلشـراف والتنسـيق 
التقنـي، بمسـاعدة مـن إدارة مركـز البحـوث والتطويـر، 
الرئيسـين  المحلييـن  المورديـن  تعـاون  إلـى  باإلضافـة 
للمعـدات والمركبـات. ويجـري اآلن تقييـم كل مـن الرافعـة 

الشوكية والشاحنة لدراسة التطبيقات الواعدة.

شحٌن معتمد على الهيدروجين
وعلمـاء  المهندسـون  ر  قـرَّ الماضيـة،  الفتـرة  وخـال 
ودائـرة  والمعـدات  النقـل  إدارة خدمـات  فـي  األبحـاث 
اإلشـراف والتنسـيق التقنـي وضـع المركبـات التـي تعمـل 

بالهيدروجين على المحك عبر اختبارها في الميدان.
وفـي 26 أغسـطس 2021م، قـام الفريـق بتنسـيق شـحنة 
صناعيـة فعليـة فـي الظهـران، وذلـك بغـرض مراقبـة نتائج 
االختبار. وتأكد الفريق أواًل من أن جميع األحمال واألبعاد 
متوائمـة مـع قـدرات كل مـن الرافعـة الشـوكية والشـاحنة 
اللتيـن تعمـان بالهيدروجيـن، ليتـم بعـد ذلك تحميـل مولد 
كهربائـي ونقلـه مـن طريـق بقيـق القديـم إلـى إدارة ورش 

الخدمات الميكانيكية إلصاحه هناك.

سكوت بالدوف

القافلة األسبوعية

واإلسـتراتيجية والتطويـر بالوكالـة، األسـتاذ زيـاد المرشـد: 
»مـن البديهـي أن يسـتضيف المجلـس االستشـاري للقـادة 
الوصـل  فالمجلـس حلقـة  االسـتدامة،  الشـباب هاكاثـون 
الرئيسـة التـي تربـط الشـركة بطاقاتها الشـابة، التي تشـكل 

ما يزيد على 60% من القوى العاملة في الشركة«.
وقال المرشـد في كلمة وجهها للمتسـابقين الذين وصلوا 
للمراحـل النهائيـة فـي الهاكاثون: »االسـتدامة أبـرز تحديات 
هـذا القـرن، ونحـن بحاجـة إلـى عقـول فـذة للتعاطـي مـع 
مسـألة االسـتدامة، فمشـاركتكم وأفكاركـم المبتكـرة هـي 
القـوة الدافعـة التـي ال غنـى عنهـا لرسـم مامـح مسـتقبلنا 

كشركة أو كدولة، بل ولرسم مامح مستقبل الكوكب«.
االسـتعداد  علـى  الفـرق  لمسـاعدة  سـعيه  إطـار  وفـي 

وفـي هـذا السـياق، قـال المديـر التنفيـذي للخدمـات 
الصناعيـة بالوكالة، األسـتاذ محمد الهطانـي: »إن اختبار 
المعـدات والشـاحنات التـي تعمـل بالهيدروجيـن يعـزز هذه 
المبادرة، التي تشـجع على االسـتفادة من الحلول المبتكرة 
القائمـة علـى النفط في قطاع النقل والمعـدات. وكان هذا 
نتيجة التعاون المحمود بين إدارة خدمات النقل والمعدات 

ودائرة اإلشراف والتنسيق التقني«.

رافعٌة مزودة بالتقنيات الحديثة
لة بالطاقة الهيدروجينية  وتعتمد أحدث المركبات المشغَّ
علـى تقنيـة خايـا الوقـود، التـي تنتـج الطاقـة الكهربائيـة 

للهاكاثون، نظم المجلس االستشـاري للقادة الشباب سلسلة 
من الندوات اإللكترونية التي تناولت عدًدا من الموضوعات 
كإسـتراتيجية الشـركة، وتغيـر المنـاخ، واالقتصـاد الدائـري، 
ببراعـة  الشـركة، وكل ذلـك فـي سـبيل االرتقـاء  وسـمعة 

الشباب فيما يقترحونه من حلول.

تكريم الفائزين
وظفـر بالجائـزة األولـى عـن فئة تحـدي اقتصـاد الكربون 
الدائـري، فريـق إميرالـد )الذي ضم مهندسـي البترول: هبة 
خالـد النصـار، وأسـامة خشـيفاتي، والبتول حجيـج، وعالمة 
المتمثـل فـي  اقتراحهـم  الصـادق( نظيـر  البتـرول: هالـة 

الهيدروجيـن  بيـن  الكهروكيميائيـة  التفاعـات  بواسـطة 
واألوكسـجين، التـي تقتصـر االنبعاثـات فيهـا علـى بخـار 
المـاء، دون انبعـاث الغـازات الدفيئـة أو الكربونيـة، ممـا 

يجعل هذه التقنية أكثر رعاية للبيئة.
ويمكن للرافعة الشوكية التي تعمل بالهيدروجين رفع ما 
يصـل إلـى 2000 كيلوغـرام. ويجعلهـا حجمهـا الصغيـر 
مثاليـة للمخـازن المغلقـة، حيـث ال يمكن تشـغيل الرافعات 
الشـوكية التي تعمل بالديزل بسبب القيود المفروضة على 

االنبعاثات.
وتجمع الرافعة الشـوكية بخار المـاء المنبعث في حاوية 
دة  خاصـة ليتـم تصريفـه مثـل المـاء العـادي. كمـا أنهـا مـزوَّ
بأنظمة تحكم متقدمة وأجهزة استشعار داخلية تُسهم في 

أيًضـا مؤشـرات  المعـدة بفاعليـة. كمـا تتضمـن  تشـغيل 
للحرارة للتأكد من عدم تلف القطع الرئيسة، ومن ضمنها 
وحـدات التحكـم والمحـركات وخايـا الوقود، لضمـان بقاء 
وتشـمل  بـه.  المسـموح  النطـاق  الحـرارة ضمـن  درجـة 
الحمـل، ومؤشـر  المتقدمـة األخـرى: مقيـاس  الميـزات 
الكشـف عن التأثير، وأداة التعليم بشعاع الليزر، مما يبشر 
بمستقبل واعد لهذه المركبة في عديد من التطبيقات في 

صناعة المعدات.

مركبات الطاقة النظيفة
هـذه الخطـوة تأتـي فـي سـياق خطـوت أخـرى سـبقتها؛ 
الحافـات  أولـى  مـن  االسـتفادة  فـي  نجاحهـا  فبعـد 
والمركبـات التـي تعمـل بالهيدروجين في المملكـة، تعاونت 
إدارة خدمـات النقـل والمعـدات مـع شـركة المجدوعـي 
فـي  أول شـاحنة بضائـع  لتقديـم  اللوجسـتية  للخدمـات 
الشـرق األوسـط تعمـل بالكامـل بوقـود الهيدروجيـن. وقـد 
يكـون لمركبـات الطاقـة النظيفـة هـذه مسـتقبل واعـد فـي 

قطاع النقل.
وبواسـطة نموذج الشـاحنة المسـتخَدم، المعروف باسم 
)زاينـت(، يمكـن تحميـل حوالـي 10 آالف كيلوغـرام مـن 
شـحنات البضائـع، وتسـليمها بسـرعة تبلـغ 85 كيلومتـًرا 
فـي السـاعة بحـد أقصـى علـى الطريـق. كما أن الشـاحنة 
مجهـزة بخايـا وقـود مزدوجـة بقـدرة كهربائيـة إجماليـة 
تبلـغ 190 كيلوواًطـا، ويمكـن لهـا أن تقطـع مسـافة يبلـغ 
هـذه  التصميـم  ميـزات  وتجعـل  كيلومتـر.   400 مداهـا 
الشـاحنة مثاليـة ألعمـال الشـحن التجـاري والخدمـات 

اللوجستية.

اسـتخدام خايا وقود الكربونات المنصهرة لتوليد الكهرباء 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستخلص من محطات 

توليد الكهرباء.
وفـاز فريـق الـذكاء االصطناعـي فـي فئـة تحـدي تعزيـز 
االسـتدامة )الـذي ضـم مهندسـي البتـرول: مهنـد فهمـي، 
وعبدالعزيز الخطيب، وهند الدوسـري، وكليمنس كاتربور(، 
وذلـك لقـاء اقتراحهـم اسـتثمار األفـام والصـور وألعـاب 
الفيديـو والواقـع المعـزز لتغييـر نظـرة العالـم إلـى قطـاع 
النفـط والغـاز، وإلبراز الجهود المبذولة لتحقيق االسـتدامة 

في قطاع الطاقة من منظور جديد.
وتكونـت لجنـة التحكيـم لفئـة تحـدي اقتصـاد الكربـون 
الدائـري مـن: محمـد علـي أبوشـريفة مـن مركـز االبتـكارات 
المتقدمـة، وشـادي العـادل مـن إدارة الخدمـات الهندسـية، 
وحمود العتيبي من حماية البيئة. أما أعضاء لجنة التحكيم 
لفئـة تحـدي تعزيـز االسـتدامة فهـم: محمـد المسـراحي، 
وسـاره باعشـن من اإلسـتراتيجية وتحليل األسواق، وميشيل 

أنتوني، وإسراء قرطلي من الشؤون العامة.
وفـي ختـام الهاكاثون، ُوجهت الدعوة للمشـاركين لحضور 
األنشـطة األسبوعية للذكرى السنوية لــلمجلس االستشاري 
للقـادة الشـباب، حيـث أتيحـت لهـم ولغيرهـم مـن األعضـاء 
الشـباب فرصـة التواصـل مـع كبـار المسـؤولين التنفيذييـن 
إدارييهـا  كبيـر  السـعودية،  أرامكـو  رئيـس  فيهـم  بمـن 
التنفيذييـن، المهندس أمين حسـن الناصـر، والنائب األعلى 
الفنيـة، األسـتاذ أحمـد عبدالرحمـن  للخدمـات  للرئيـس 
السـعدي، والنائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، األستاذ 
ناصـر خالـد النعيمـي، وكبيـر اإلدارييـن المالييـن، األسـتاذ 
زياد المرشـد، ونائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط 

اإلمداد، األستاذ أحمد السبيعي.

الرافعة الشوكية، التي تعمل بوقود الهيدروجين، تقوم بتحميل أول شحنة لها إلى شاحنة تعتمد على الهيدروجين أيًضا، في 
خطوة تأتي في سياق السعي نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة في أعمال النقل.            تصوير: أحمد العيتاني

فريق إميرالد )في 
األعلى( وفريق 

الذكاء 
االصطناعي أثناء 

تكريمهما 
بالجائزة األولى 
عن فئة تحدي 

اقتصاد الكربون 
الدائري وفئة 
تحدي تعزيز 

االستدامة، من 
قبل زياد المرشد.

تصوير: عبدالعزيز 
المعيويد، ومحمد 
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األحياء السكنية و»إثراء« تحتفي بيوم الوطن
ت االحتفاالت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي  عمَّ
الـ 91 جميع األحياء السكنية في أرامكو السعودية األسبوع 
الماضـي، حيـث توشـحت أرجاؤهـا باألعـام الخضـراء 
المرفرفـة عالًيـا، وتزيَّنـت مرافقهـا بشـعارات )هي لنـا دار( 
رت جًوا  مت فيها أنشطة ترفيهية وفَّ بألونها البهية، كما نُظِّ

من المتعة لقاصديها بمختلف أعمارهم.
مـن جانبـه، احتفـى مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
البرامـج  باقـة مـن  الوطـن عبـر  بيـوم  )إثـراء(  العالمـي 
والفعاليـات تحـت شـعار »ألحـان الثرى«، وذلك فـي الفترة 

15 - 18 صفر 1443 هـ )22 - 25 سبتمبر 2021م(.
واسـتهدفت الفعاليـات مشـاركة الـزّوار االحتفـال بإرثهم 
وثقافتهـم المتنوعـة والمتجـددة والعامـرة بالكنـوز واإلرث 
الحضاري والثقافي السخي الذي تزخر به المملكة، وذلك 
د وحدة ترابط الشعب عبر معرض  عبر رحلة ثقافية تجسِّ

»تفاصيـل«، الـذي تقـدم فيـه صـورة بانوراميـة عـن مناطـق القافلة األسبوعية
المملكة المختلفة.

فعاليات متنوعة
كمـا قدمـت الفعاليـات مجموعـة مـن التراكيـب الفنيـة 
التفاعليـة، والفنـون األدائيـة، والعـروض الحّيـة والحـرف 
المحليـة التقليديـة، واألنشـطة الثقافيـة التفاعليـة، وورش 
العمـل المتنوعة، وباقة مـن األلعاب المعرفية الموجهة إلى 
مختلف الفئات العمرية. وحظي األطفال ببرامج ساعدتهم 
والتقليـدي فـي  الشـعبي  التـراث  تنـوع  علـى استكشـاف 
المملكـة، إلى جانب استكشـاف الطاقة الخضراء ووسـائل 

إيجاد بيئة مستدامة للطاقة.
نـت الفعاليـات معـرض »حكايـات القهـوة«، الـذي  وتضمَّ
سـلَّط الضوء على حرفة زراعة القهوة والتقاليد المرتبطة 
بهـا فـي المملكـة، وتحديـًدا فـي منطقة جـازان، إلـى جانب 

دور أرامكو السعودية في المحافظة على زراعة القهوة.

الفنون الشعبية.. و»ألحان الثرى«
وفـّن  السـعودية،  العرضـة  االحتفـاالت  شـملت  كمـا 
»سـامري حائـل«، وفّن »دق الحب«، الـذي تتغنَّى به المزارع 

في منطقة األحساء.
اسـتضاف  أصيلـة  عربيـة  موسـيقية  أجـواء  ووسـط 
البرنامـج الفنـان أحمـد الشـيبة على مسـرح »إثـراء«، حيث 
عـزف أرقـى األلحـان الموسـيقية الغربيـة والشـرقية. كمـا 
حظـي الـزّوار بفرصـة حضـور عـرض حـي لمجموعـة مـن 
األغانـي السـعودية، التـي شـكلت ذاكـرة الفـن فـي المنطقة 
عبـر »ألحـان الثـرى« خال أيـام فعاليات اليـوم الوطني في 

البازا.

محبو الموسيقى العربية يستمتعون بألحانها العذبة وعزفها على مقامات الوطن، ورجال جازان يروون )حكايات القهوة( للزائرين.فرحة الوطن ترتسم على شفاه الصغار، الذين تزينوا باللون األخضر، وشاركوا في فعاليات االحتفال المتنوعة.

مسيراٌت احتفالية وأضواٌء وزينة خضراء وأجواء من البهجة، 
استمتع بها الجميع في كافة أرجاء المرافق السكنية 

والترفيهية التابعة للشركة.
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حكايات من مقاهي باريس

المعارض بوصفها ظاهرة إنسانية

الجانب المشرق للنسيان

واقعيـة  أفـكار  عـن  للتعبيـر  الروائيـة  الكتابـة  إلـى  أكثـر  ●  تميـل 
متنوعة، كما نقرأ في »مرقص المتسـولين« على سـبيل المثال. 

لماذا اخترت الفن الروائي تحديًدا ألداء هذه المهمة؟
الرواية تسـتطيع أن تصنع مسـاحة خاصة غير قابلة للتقييد، كما 
ص فيهـا من كـون األفـكار أو القناعـات أو المبـادئ ملًكا  يمكـن التخلُـّ
للمؤلف بنسـبتها إلى الشـخصيات. وأعتقد أن أبرز ما يجعل الرواية 

ماًذا للكتَّاب هي المساحات الشاسعة للصراعات الفكرية.
للمشـكالت  حلـواًل  يقـدم  أن  األدب  بوسـع  أن  تـرى  ●  وهـل 

المجتمعية؟
ليس هذا دوًرا رئيًسـا لألدب وإنما يأتي على ذلك الشـكل. األدب 
طريقـة عظيمـة للوصـول إلـى دالالت الحيـاة الخفيـة، وما تجـده فيه 

ال يمكن أن تجده في سواه، لكنه يفعل ذلك بشكل هادئ تماًما.
●  قلـت مـن قبـل إن الكتابـة هـي نـوع مـن المـالذ أو الفـرار بشـكل أو 

بآخر. ماذا كنت تقصد بذلك؟
إذا أوشـك الكاتـب علـى الهـاك فـرَّ مـن نفسـه إلـى الكتابـة، وإذا 
وصـل الكاتـب إلـى أقصـى مراحـل الحيـاة أعـاد نفسـه للكتابـة؛ إذا 
حزن أو فرح، أو ضحك أو بكى. الكاتب يؤمن أن الكتابة هي سـبيله 
ل تلـك الرحلـة عبـر نـص  األعظـم للطـواف حـول الكـون وقـد تتشـكَّ

قصير.
شـخصياتك  مـع  الشـخصية  سـيرتك  تقاطـع  ر  مقـدا ●  ومـا 

المتخيلة؟
مـا زلـت أحـاول الوصـول إلـى شـخصية يمكـن مـن خالهـا تصـّور 
السـمة المرجوُّة سـواًء لألفكار الكاملة، أو القناعات والمبادئ. لدي 
عمـل أدبـي يشـابه ذلـك تماًمـا، لكنـي مـا زلت أخـاف على نفسـي من 
نشـره، ألنـي أدرك كيفيـة سـيطرته علـي. سـأعلق بـه لـو فعلـت ولـن 

أنجو، وأظنه سيكون األخير.
●  كيـف تنظـر إلـى قارئـك؟ هـل تنشـغل بـه وأنـت تشـرع فـي كتابـة 
أعمالـك اإلبداعيـة لكـي يصلـه معنـى محـدد أردتـه، أم تتـرك لـه 

تأويل ما يقرؤه كيفما أراد؟
أظـن الكاتب يراقب ذلك مهما حـاول اإلنكار، فالقارئ هو الوجهة 
التـي تعلـم أنهـا سـتحاكم ما تنتجه. لكـن الفكرة أحياًنا ليسـت مؤهلة 
للشـرح، وقـد تجدهـا داخـل جملـة ُمبهمـة. كل كاتـب لـه طريقـة فـي 
ذلـك، ولكنـي أميـل إلـى جعـل الفكـرة غيـر واضحـة، حيث أعتقـد أنه 
جـزء مـن دور القـارئ أيًضـا أن يبحـث في داخـل الكاتـب وأن يتورَّط، 

كما أن جزًءا من المهمة أن يورِّط الكاتب قارئه.
●  لـك تجربـة فـي كتابة أعمـال ُتصَنف ضمن كتـب »تطوير الذات«، 

كيف تقيم هذا التوجه؟
دائًمـا مـا أقـول يجـب أن يتـرك اإلنسـان أثـره، فالحيـاة الحقيقيـة 
هـي األثـر. نحـن نكتـب، وأثـق بـأن جميـع مـا نكتبـه لـه أثـر فـي نفـس 
اء. لكـن شـريحة كبيـرة مـن النـاس تميـل إلـى أنـواع مختلفـة مـن  القـرَّ
الكتابـة وتتعـدد اهتماماتهـا. وقـد كان هنـاك اهتمـام بالـغ وكبيـر 
بتطويـر الـذات خـال هـذه المرحلـة، فقمـت بنقـل تجربـة حقيقيـة 
ألفـكار متعـددة بشـخصيات وانتمـاءات وظـروف مختلفـة كذلـك، 
إلثبـات حقيقـة أن اإلنسـان يمكـن أن يصنـع كل شـيء دون أن يعتـذر 
اء وردود الفعـل علـى  بالحجـج. وُصدمـت حقيقـة بمـدى اهتمـام القـرَّ

هذه التجربة التي أصفها بأنها إنسانية وعظيمة.
●  ماذا عن عملك المقبل؟

فـي  المقبـل، وسـيتم تدشـينه  أكتوبـر  فـي  سـيصدر بحـول اهلل 
معـرض الريـاض الدولـي للكتـاب، وهـو عمـل مختلـف عـن جميـع 
ماسـبق لـي نشـره، حيـث سـيكون في هيئة تسـاؤالت نفسـية فلسـفية 

آلخر جنِّي يعيش على وجه األرض قبل نهاية الكون.

األدب طريٌق إلى 
دالالت الحياة 

الخفية

معجب الشمري
كاتب سعودي صدر له أكثر من عمل 

إبداعي في األدب وتطوير الذات، منها 
روايتا: »تارتاروس« و»مرقص المتسولين«، 

وكتاب »اليأس مقبرة اإلنسان«.

يمكـن وصف هذا الكتاب بأنه سـيرة أدبية للمكان، لكن 
فـي الوقت نفسـه ال يتوقف مضمونه عنـد هذا التوصيف، 
فهـو يتجـاوزه ليصبـح كذلـك سـيرة ذاتيـة لمؤلفـه ينسـجها 
بقـدر مـن التأمـل الفلسـفي الافـت. والمـكان هنـا هـو 
»كافيهـات باريـس«، والكاتـب هـو الروائـي الفرنسـي ديديه 
بلونـد، الذي كتب عشـرات األعمال اإلبداعيـة بين الرواية 
والقصـة القصيـرة والكتب الفكرية، وحـاز عنها عديًدا من 
الجوائز الفرنسـية، ومنها جائزة جورج براسـان التي نالها 

عن هذا العمل.
ويصطحـب بلونـد القارئ في جولة ممتعة بين مجموعة 
متنوعة من المقاهي الباريسية التي كان يرتادها بانتظام، 
ُمسـجًا بدقـة مـا كان يـدور فيهـا بوصفهـا أمكنـة للتجـاور 
وااللتقـاء االجتماعي بيـن مختلف طبقات وفئات المجتمع 
الفرنسـي، بيـن بشـر تصـادف وجودهم في لحظـات معينة 

في »الكافيه« ألهداف متباينة.
وسـيتبين القـارئ أن مـا يتلقـاه مـن سـرد شـيق عـن هذه 
ال  بهـا  المرتبطـة  العناصـر  وكافـة  وروادهـا  المقاهـي 
يخصهـا فقـط، ألن مـا يعالجـه المؤلـف مـن موضوعـات 
لهـا الصفـة  يمكـن ماحظتـه فـي أماكـن أخـرى شـبيهة 
نفسـها. وهكـذا حين نقـرأ ما يكتبه عـن »الفاتورة«، أو عن 
الافتـة التـي تحمـل اسـم النـادل أو النادلـة، أو عـن البـاب 
الـدوار، أو عـن المرايـا، أو عـن إنـارة القـراءة التـي تسـتقر 

اختـاف  علـى  المعـارض  لعالـم  الكتـاب  هـذا  يـؤرخ 
أنواعهـا، والتي ترتبط بعالمنـا الحديث والمعاصر بحيث 
ل ملمًحـا رئيًسـا له، وسـجًا يحفظ تطـور عديد من  تشـكِّ
أنشـطته وفعالياتـه. الكتـاب بعنـوان »المعـارض العالميـة، 
تاريـخ المعـارض العالميـة من لنـدن إلى شـنغهاي )1851-
2010(«، وهـو مـن تأليـف بـول جرينهالـج، أسـتاذ الفـن 
نجليـا  أ يسـت  إ معـة  بجا سينسـبري  كـز  مر ومديـر 

البريطانية.
ظاهـرة  بوصفهـا  المعـارض  مـع  الكاتـب  ويتعامـل 
إنسـانية خاصـة وجدت لتحقيـق أهداف متعـددة، أبرزها 
زيـادة التبادل التجـاري والصناعي والثقافـي والتقني بين 
الـدول والشـعوب، ويسـعى عبـر اسـتعراض تطورهـا إلـى 
الوقـوف بشـكل مفصـل علـى مامحهـا الفريـدة، ويقـارن 
مـا بينهـا ليوضح قواسـمها المشـتركة وجوانب االختاف 

التي تميِّز بعضها عن بعض.
ويبـدأ التأريخ لعالم المعـارض العالمية في هذا العمل 
الموسـوعي مـن المعـرض الكبيـر فـي لنـدن، الـذي تـم 
تنظيمـه فـي )كريسـتال باالس( عـام 1851م، وضـم عديًدا 
المملكـة  أنتجتهـا  التـي  والمنتجـات  المخترعـات  مـن 
المتحـدة ودول أخـرى شـاركت فـي فعالياتـه، وصـواًل إلـى 
معـرض شـنغهاي إكسـبو لعـام 2010م، الـذي أقيـم تحـت 

شعار )مدينة أفضل، حياة أفضل(.
وينقسـم الكتاب إلى سـبعة أجزاء رئيسـة تناقش نشـأة 
بيـن  والعاقـة  بيئـة عـرض،  المعـرض ومعنـاه بوصفـه 

ــر،  ــن عــدم التذك ــة م ــرض اإلنســان لحــاالت مفاجئ يتع
فينســى وجوًهــا يعرفهــا مــن قبــل أو أســماء شــخصيات 
التقــى بهــا ســابًقا، وحينهــا يصيبــه االرتبــاك ويســيطر 
عليــه الخــوف والقلــق إلــى حــد االضطــراب. وعلــى كل مــن 
يصيبــه هــذا النــوع مــن النســيان، الــذي يُعــد ظاهــرة 
إنســانية بامتيــاز، قــراءة هــذا الكتــاب الــذي ألفــه الطبيــب 
األمريكــي، ســكوت ســمول، أســتاذ علــم األعصــاب والطــب 
النفســي بجامعــة كولومبيــا األمريكيــة، حيــث يوضــح فيــه 

مزايا النسيان ويؤكد جوانبه اإليجابية في حياة البشر.
التذكــر«،  عــدم  فوائــد  »النســيان:  بعنــوان  الكتــاب 
وينقســم إلــى ســبعة فصــول مكتوبــة بأســلوب ســلس ولغــة 
مفهومــة تناســب القــارئ غيــر المتخصــص، يحلــل فيهــا 
المؤلــف بشــكل متعمــق ظاهــرة النســيان بوصفــه عجــًزا 
دائًمــا أو مؤقًتــا عــن تذكــر معلومــات أو خبــرات معينــة 
اكتســبها اإلنســان فــي فتــرات مختلفــة مــن حياتــه. كمــا 
يوضــح فيهــا كذلــك طريقــة عمــل الدمــاغ البشــري فــي مــا 
ــر، مــع األخــذ فــي  ــى التذك ــه االســتثنائية عل يخــص قدرت

الحسبان أن الذاكرة تتميز بالمرونة والتغير المستمر.
ويشــرح الكاتــب، مــن خــال عــرض وتفســير أحــدث مــا 
توصــل إليــه الطــب وعلــوم النفــس واألعصــاب والحاســب 
مــن نتائــج، طريقــة عمــل دمــاغ اإلنســان فــي معالجــة مــا 
يتلقــاه مــن معــارف وتخزينهــا واســتدعاء مــا يريــده منهــا. 

فـي زوايـا المقاهـي، نـدرك حينهـا أن األمـر هنـا عـام وال 
يخـص مجتمًعـا بعينـه، بـل يعـم معنـاه كافـة المقاهـي فـي 

جميع أرجاء العالم.
وتفيـض الكتابـة فـي هـذا العمـل بصـور متاحقـة عـن 
تفاصيـل هذه المقاهي لتنقل القارئ مباشـرة إليها، فيقرأ 
عنهـا وكأنـه يوجـد فيهـا بالفعـل، يسـمع جلبتهـا وصخبهـا 
ويشـاهد تحـركات شـخصياتها التـي تـؤدي دور البطولـة 
على مسـرحها، كالنادلتين مارتا وناديا على سـبيل المثال، 
كمـا يسـتوعب بمنظـور جديـد طبيعـة ما تعج به من أشـياء 
ماديـة ترتبـط بهـذه األماكـن وجـوًدا وعدًمـا، مثـل الطاولـة 

وكوب الماء والكرسي والكنبة.
يكتـب بلونـد: »أدخـل إلـى المقهـى مثلمـا أفتـح روايـة، 
أبـدأ مـن منتصفهـا، ألـج إلـى الحكايـة كيفمـا اتفـق، مـن 
منتصـف جملـة عشـوائية. الكلمـات األولـى مثـل الوجـوه، 
بهـا تكتمـل الصـورة. إنهـا وسـيلة المقهـى إلثـارة فضولـي، 
ولكسـب ثقتـي. أترقـب مفاجـأة مـا، شـيًئا مـا يجتذبنـي أو 
ينفرنـي«. وفـي الواقع، تُلخص هذه السـطور التي يبدأ بها 
الكاتـب رحلتـه فـي مقاهـي باريـس طريقتـه الخاصـة فـي 
السـرد، فكتابتـه أقـرب ألن تكـون قصًصـا قصيـرة عـن 
مفـردات األشـياء التـي يعاينهـا، والتـي تحيـط بالمقاهـي، 
لتكتمـل فيهـا كل عناصـر الحبكـة الكفيلـة بجـذب القـارئ 

لمواصلة القراءة بنهم واستمتاع.

المعـارض،  تنظيـم  فـي  والجماهيـر  والسياسـة  المـال 
النفـوذ، كمـا تعالـج مـا  والمعـرض بصفتـه تعبيـًرا عـن 
أسـماه المؤلـف »المعـارض البشـرية«، التـي كان البشـر 
يُجلَبـون إليهـا مـن شـتى بقـاع العالـم كـي يراهـم النـاس 
علـى سـبيل المتعـة والتسـلية والتثقيـف. كذلـك يتطـرق 
الكتـاب إلـى المعـرض كصـورة وطنيـة، ودور الفـن فـي 
تنظيـم  بيـن  واالرتبـاط  المعـرض،  لمفهـوم  التأسـيس 
والتصميـم  ثـة  الحدا ومفاهيـم  بأنواعهـا  المعـارض 

والهندسة المعمارية.
ويشـير المؤلـف إلـى أن معـارض العالـم لـم تبـرز إلـى 
حيـز الوجـود بكل ما تتسـم به من خصائـص دفعة واحدة 
دون مقدمـات، بـل ظلـت تتطـور علـى مهـل لمـا يقـرب من 
قـرن مـن الزمـان، وكان الغـرض مـن وجودهـا فـي البداية 
للتقنيـة  والترويـج  بالتجـارة  لارتقـاء  أداة  تكـون  أن 
الجديـدة. ويؤكـد أن المعـارض التـي أقيمـت منـذ عـام 
1851م كانـت »أعمـااًل مذهلـة أسـرت لفتـرة وجيـزة انتبـاه 
العالـم، قبـل أن تتاشـى غالًبـا فجـأة ويطويها النسـيان«، 
ثـم أعيـد تخطيـط المراكـز الحضريـة لتسـتوعبها. كمـا 
كانـت المعـارض »أكبر تجمعات للبشـر« على مـر التاريخ، 
فقـد زارهـا مـا يربـو علـى مليـار نسـمة بيـن عامـي 1851م 
صـور  مـن  كبيـرة  مجموعـة  الكتـاب  ويضـم  و2005م. 
الزمنـي،  لتطورهـا  تـؤرخ  التـي  المختلفـة،  المعـارض 
وتسـتعرض أبـرز اللقطـات التـي ميَّزتهـا والشـخصيات 

المرتبطة بها.

ق فــي الحــاالت التــي يعــرض لــه نســيان بعضهــا، بيــن  ويفــرِّ
مــا يُعــرف بالنســيان المرضــي الناتــج عــن خلــل فعلــي 
يصيــب الذاكــرة فيعجــز اإلنســان عــن تذكــر أمــور بعينهــا 
ومهــارات عقليــة كان يجيدهــا ســابًقا، وبيــن النســيان 
الطبيعــي الــذي قــد يمــر بــه البشــر فــي مواقــف مختلفــة 

على مدار يومهم.
ويشــير ســمول، الــذي نشــر أكثــر مــن 140 دراســة فــي 
الذاكــرة  وظائــف  حــول  األمريكيــة  الدوريــات  كبــرى 
اإلنســانية ومــا يعتريهــا مــن خلــل، إلــى أن النســيان ال يُعــد 
بــأي حــال مــن األحــوال »فشــًا ألذهاننــا« أو »مقدمــة 
ــى  ــا إل ــة مهمــة، جنًب ــة حيوي ــؤدي وظيف ــه ي للخــرف«، ولكن
يُعــد طريقــة مفيــدة  جنــب مــع وظيفــة الذاكــرة، فهــو 
تســاعد علــى أن تعمــل عقولنــا بشــكل أفضــل، حيــث يفيــد 
قدراتنــا المعرفيــة واإلبداعيــة، ومشــاعرنا العاطفيــة، 
وصحتنــا الشــخصية، وقدرتنــا علــى التواصــل الفاعــل مــع 

مجتمعنا.
ويتطــرق الكتــاب إلــى قصــص يرويهــا أشــخاص أصيبــوا 
بحــاالت مــن النســيان، وكانــوا مــن ضمــن المرضــى الذيــن 
عالجهــم المؤلــف، حيــث قــام بمــا أســماه »رســم خريطــة 
معرفيــة للدمــاغ«، مــن أجــل الحصــول علــى فكــرة عــن 
طريقــة عمــل شــبكة ذاكرتهــم، ومــن ثــم تحديــد الجــزء 

المصاب بفقدان الذاكرة.
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عبق الزهور من سفوح اجلبال إلى بطون األودية..

)رجال ألمع( تأسر زوارها بطابعها
التراثي وبسحر الماضي والتاريخ

علـى بُعـد حوالي 45 كيلومتـًرا غرب أبهـا، و170 كيلومتًرا 
شـمال مدينـة جـازان، تجـد المشـهد السـاحر لمحافظـة 
جبـال ألمـع المتربعة فـي الجهة الغربية من منطقة عسـير، 
والتـي تحظـى بتاريـخ مزدهـر يعـود إلـى أكثـر مـن 900 عام 
صمـدت خالهـا قاعهـا الحجريـة، حيـث تحـثُّ التفاصيـل 
الصغيـرة كل مـن يزورهـا إلـى التعـرف علـى أهالـي القريـة 
ومجالسـتهم، فهـم أحفـاد الرجـال العظمـاء الذيـن ُسـميت 

القرية نسبة إليهم بـ )رجال ألمع(.
في أحضان السـماء، وبين أسـوار السحب في أعلى قمم 
والثقافـة  التاريخـي  العمـق  بيـن  القريـة  تجمـع  الجبـال، 
الحاضـرة، حيـث تتضمن أكثر من 60 بناية حجرية متعددة 
الطوابـق، بُنيت من الحجـارة الطبيعية والطين واألخشـاب، 
لتمتد على سـفوح جبال عسـير، وهي مزينة بنقوش )الَقط 

العسيري(.
ولـو كان لتلـك الحجـارة قـدرة علـى الحديـث، ألمكنها أن 
تـروي لنا حكايات قديمة عن الشـجاعة والشـهامة لدى من 
رصفوهـا مـن األسـاف لتبقـى حتـى اليـوم بهـذا المنظـر 
السـاحر، وعـن التبـادل الثقافـي والتجـاري مـع العالـم الذي 
يتخطى حدود القرية وسـفوحها، وقصص القوافل والتجار 
القادميـن مـن مناطـق سـاحل البحـر األحمـر، وعـن أهـم 
ه سـكانها  صناعـة عرفتهـا، وهـي صناعـة العسـل، الذي يعدُّ

غذاًء ودواًء وثروة من ثرواتها.

مركٌز تجاري مهم
منـذ أزمنة بعيدة، جذبت طـرق التجارة القديمة الممتدة 

مـن آسـيا وإفريقيـا والشـرق األوسـط التجـار إلـى منحـدر جانيت بنهيرو
السـودة الـذي يبلـغ ارتفاعـه 3000 متـر، بغـرض التبـادل 
التجـاري مـع قبائل المدينـة، إذ يُمثل موقعها مركـًزا تجارًيا 

مهًما بالنسبة للباد.
وبفضـل شـجاعة ُحمـاة القريـة ورجالهـا، كان التجـار 
يتمكنـون مـن اجتيـاز هـذه المنطقـة وهـم محملـون بسـلع ال 
آخـر لهـا مـن طعـام وأدوات ومجوهـرات، فيمـا ينتشـر مـن 

حولهم عبق العطور والبخور ممتزًجا برائحة التوابل.

أربعة فصول في ظهيرة واحدة
فـي رحلتنـا نحـو قرية )رجـال ألمـع(، كان الطقس يتقلَّب 
ليرسـم مشـهًدا طبيعًيـا رائًعا؛ ريـاٌح عاتية، فعاصفـة ترابية 
سـاحلية، ورعـٌد يتبعـه بـرق، ومن ثـمَّ عاصفة ممطـرة تحوِّل 
 10 الحـرارة بمقـدار  لتنخفـض بعدهـا  ليـل،  إلـى  النهـار 
درجـات فـي غضـون 30 دقيقـة. وبينمـا كنـا نقتـرب مـن 
سـفوح عسـير، كانـت أحـواض الـوادي الحجريـة الجافـة 
تتحول إلى أنهاٍر جارية، والمنحدرات تتحول إلى شاالت.

وعندمـا وصلنـا إلى القرية، التي تُعرف في الغرب باسـم 
قريـة )كعـك الزنجبيـل( ألن جـدران بيوتهـا تُشـبه كعـك 
ًدا، وتراجعـت السـحب  الزنجبيـل، بـدأ النـور يظهـر مجـدَّ
لتظهر زرقة السماء مرة أخرى، وانطفأ البرق لتعود الحياة 

إلى طبيعتها.

تصميٌم نابض بالحياة
كل مبنى من مباني هذه القرية، التي أُدرجت مؤخًرا في 
قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسـكو، تم تشـييده يدوًيا 

مـن الحجـارة والطيـن واألخشـاب، والتـزال هـذه 
المبانـي ملـًكا لألجـداد الذيـن بنَوهـا بأيديهـم، 
وأطلقـوا عليهـا مسـمى »الحصـون«. وجميـع 

هـذه »الحصـون«، التـي يعـود تاريخهـا إلـى مئـات 
السـنين، تغطيهـا النقـوش التراثيـة مـن الداخـل 

بألوان وتصاميم نابضة بالحياة.
هناك، التقينا بأحد رجال القرية، وهو إبراهيم فتحي، 

الـذي تغطـي رأسـه أكاليـل الزهـور العطـرة، بينمـا يتنقـل 
صعـوًدا ونـزواًل علـى السـالم الحجريـة بسـرعة ورشـاقة 
كغـزال عربي، ال يسـابقه سـوى قطه األسـود األليـف، الذي 

يراقب زوار القرية بمودة وبحذٍر شديد.
ويوضـح لنـا إبراهيـم، الذي يحفـظ كل تفاصيـل المكان، 
أن نسـبة هطـول األمطـار علـى القريـة انخفضـت قبـل 40 
عاًمـا، وبـدأ رجـال قبيلتـه فـي مغـادرة )رجـال ألمـع(، حيـث 
كانـت اآلبـار جافـة حينهـا، كمـا تركهـا شـبابها للبحـث عـن 
الهجـرة  آخـر. وهكـذا، دفعـت  مـكان  فـي  العيـش  لقمـة 
الجماعيـة أهالـي القريـة إلـى اتخـاذ قـرار بإنشـاء متحـف 

للمحافظة على إرث القرية وتراثها.
أهـل عسـير  مبـدأ  وارتـكاًزا علـى  1985م،  عـام  وفـي 
باالعتمـاد علـى أنفسـهم دوًمـا، مـوَّل أهالـي القرية مشـروع 
افتتـاح متحف يضم 2800 قطعـة، داخل أعلى مبنى هناك 

مكون من ستة طوابق، وهو قصر آل علوان.
ومقابـل رسـوم دخـول بسـيطة جـًدا ال تسـاوي شـيًئا فـي 
قبالـة الكنـوز األثريـة الثمينـة، تجـد داخـل المتحـف تجربة 
غنيـة ترسـم لـك صـورة واضحـة عـن طريقة عيش سـكانها 
قديًمـا، وتدفعـك للتسـاؤل عـن كل مـا تقـع عليـه عينـاك، 
لتتيقـن حينهـا أن )رجال ألمـع( هي حًقا إحـدى أهم القرى 

التاريخية في المنطقة.

بائع العسل
ـــًة خاصـــة  ـــل العســـل مكان ـــا، يحت كالتمـــور تماًم
فـــي وجـــدان الشـــعب الســـعودي، حيـــث اشـــتهرت 
منطقـــة عســـير منـــذ مئـــات الســـنين بإنتـــاج أنقـــى 
وأجـــود أنـــواع العســـل المحلـــي. ويبيـــع أحـــد 
رجـــال ألمـــع، وهـــو يحيـــى منجـــادي، العســـل 

يومًيا منذ 30 عاًما با كلل وال ملل.
يقـــول يحيـــى: »اعتـــدت أن أمشـــي بنفســـي 
ـــود الســـيارة  ـــا أق ـــا اآلن فأن ـــل، أم ـــى قمـــة الجب إل
علـــى الطريـــق، وأضـــع العســـل داخلهـــا لتحملـــه 

عني«.
ويعـــدُّ جنـــوب غـــرب المملكـــة غنًيـــا بالتاريـــخ 
ســـكان  يتمتـــع  حيـــث  والزراعـــي،  التجـــاري 
المنطقـــة بعاقـــة قويـــة مـــع طبيعتهـــا الجغرافيـــة، 
ويحفظـــون تفاصيـــل الجبـــال الشـــاهقة والســـهول 

الساحلية على البحر األحمر.
وبينمـــا تمـــرُّ المملكـــة بمرحلـــة ازدهـــار وتحـــول 
وطنـــي، تســـاعد أرامكـــو الســـعودية فـــي إعـــداد 
تلـــك المنطقـــة مـــن المملكـــة للفصـــل التالـــي مـــن 
التاريـــخ الســـعودي، حيـــث تـــم إنشـــاء مجمـــع 
ــة  ــز التنميـ ــدى ركائـ ــون إحـ ــازان ليكـ ــاة جـ مصفـ
ولتربـــط  والمملكـــة؛  للمنطقـــة  االقتصاديـــة 
الشـــركة منطقـــة جـــازان بطـــرق التجـــارة مـــن 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، وتحافـــظ علـــى إرثهـــا 
العريـــق بوصفهـــا محطـــة تبـــادل تجـــاري منـــذ 

قديم الزمان.
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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.
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الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

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

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل، محمد العداربة، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل الخثعمي،
هنوف السليم، لطيفة السماعيل، 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

وردٌة تتفتُح في الماءضوء وحرف:

أول  إلــى  ذهبــُت  مــذ  ســنة  عشــرة  خمــس  مــن  أكثــر  مضــت 
معــرض كتــاب فــي حياتــي. كان المعــرض آنــذاك يقــام فــي جامعــة 
الملــك ســعود بالريــاض. أخــذت أطــوف فــي أرجائــه علــى غيــر 
هــدى، وقــد تكاثــرت الكتــب فــال أدري أيهــا أقتنــي. كان الدخــول 
إلــى المعــرض يشــبه الدخــول إلــى عشــرات المكتبــات فــي الوقــت 
نفســه. وكنــت أســير بــال قائمــة، والميزانيــة المحــدودة تدفعنــي 
التــي  للبهجــة  ومــا كان  اقتصاديــة غيــر معهــودة.  إلــى حكمــة 
يعرفهــا القــارئ حــال دخولــه إلــى معــارض الكتــب أن يفســدها 
علــى  القــدرة  عــدم  حتــى  أو  بعينهــا  كتــٍب  علــى  العثــور  عــدم 

شرائها. 
وألن معــارض الكتــب أقــرب مــا تكــون إلــى المتاحــف، ال تكفيهــا 
أبــًدا زيــارة واحــدة، جئــُت صبــاح اليــوم التالــي والــذي يليــه وحتــى 
يــوم فــي المعــرض. تعلمــت ســريًعا مــن أخطائــي: خطــأ  آخــر 
الذهــاب دون قائمــة كتــب؛ وخطــأ خلــو تلــك القائمــة مــن دور 
بــل  مضنًيــا،  حينهــا  الكتــاب  عــن  البحــث  يغــدو  إذ  النشــر؛ 
مســتحياًل دون معرفــة الناشــر؛ خطــأ الميزانيــة القليلــة والتــردد 
الميزانيــة  خطــأ  ســنوات  بعــد  ثــم  الشــراء؛  عنــد  الطويــل 
المفتوحــة والتمــادي فــي اقتنــاء الكتــب بشــراهة؛ خطــأ شــراء كل 
شــيء فــي األيــام األولــى دون مســاومة؛ وخطــأ االنتظــار حتــى 
اليــوم األخيــر قبيــل إغــالق الكراتيــن والمجازفــة بنفــاد الكتــب، 

خصوًصا الموسوعات والمعاجم وسالسل التراث. 
كان هــذا فــي زمــٍن يصعــب فيــه الحصــول علــى الكتــب، ولــم 
تكــن ثمــة متاجــر إلكترونيــة والمعــروض فــي المكتبــات قليــل 
فــي  إال  فلــن تحصــل عليــه  كتــاٌب  فاتــك  مــا  وإذا  كاٍف،  وغيــر 
بعــد  إال  طباعتــه  ُتعــاد  فــال  نفــد  ولربمــا  القــادم،  المعــرض 

سنوات. 
ال أنســى أننــي ظللــت أبحــث عــن روايــة »الصخــب والعنــف« 
علــى  بعدهــا  أتــردد  صــرُت  ســنوات.  ثــالث  مــن  أكثــر  لفوكنــر 
معــارض الكتــب الخليجيــة القريبــة، فــي البحريــن، أو الدوحــة أو 
الكويــت أو الشــارقة. وتضاعــف قليــاًل هــذا الشــغف -أو الهــوس- 
ورحــُت أحضــر المعــارض العربيــة البعيــدة، فــي عّمــان ودمشــق 
والقاهــرة. وقــد صــادف مــرًة أن كنــت فــي مدريــد ومــررت بمعــرض 
الكتــاب، فلــم أتمكــن مــن تجــاوزه ودخلــت إلــى هنــاك. أن تكــون 
تقّلــب  أن  العناويــن،  علــى  تقــف  أن  الكتــب،  بــآالف  محاًطــا 
هــو  ذاك  الكتــب  كعــوب  علــى  بأصابعــك  تمــر  أن  الصفحــات، 
الفــردوس البورخيســي. ومــع أنــي ال أجيــد اللغــة اإلســبانية إال 

أنني خرجت يومها بأكثر من كتاب. 
مــا كنــت ألنــام ليلــة المعــرض مثلمــا كنــت ال أنــام فــي طفولتــي 
ليالــي العيــد. أمضــي وحيــًدا وإن رافقنــي أحدهــم فإلــى بوابــة 
المعــرض ثــم نفتــرق. ومــن يتــردد كثيــًرا علــى معــارض الكتــب 
تنعقــد الصداقــة بينــه وبيــن الباعــة فيغــدو مــن أهــل المعــرض، 
إن صــح التعبيــر. وتــراه يحيــط علًمــا بجديــد الكتــب وقديمهــا 
فــال يعــود بحاجــة إلــى قوائــم كتــب وال إلــى دليــل. وهــؤالء، وأنــا 
منهــم، يعــرف بعضهــم بعًضــا مــن النظــرة األولــى. يتســابقون إلــى 
الكتــب ويطوفــون بأكيــاس ثقيلــة وال يســمحون ألحــٍد أن يحملها 
عنهــم حتــى إذا عــادوا بهــا إلــى بيوتهــم أخــذوا يقلبونهــا مثــل 

سبائك الذهب.

في البحث عن 
سبائك الكتب

عبداهلل ناصر *

تفّتحْت وردٌة في الماِء أبدعها
ربُّ السماِء طيوًرا ذات أجنحِة

تواشجْت بتالُت الريِش مونقًة
بزرقٍة من شفيِف الماِء ُموِنقِة

حتى تخّيلُتها َصدًرا يقيُم بِه
روٌح تغلغَل في قلٍب وفي رئِة

يعلو ويهبُط ال ريًثا وال عجاًل
وال يتوُق إلى وصٍف وال صفِة

هو الجماُل تبّدى فاقتنصه وُطْف
ما بين ركنيه في "سعٍي" و"تلبيِة"

وإن تكْن حاجٌة يوًما لبوصلٍة
لديك، قل: ُكْن بهذا الكوِن بوصلتي!

ضوء: مصلح جميل

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

* كاتب وقاص سعودي.  


