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• الفك املفترس

• خط الرقعة

واحل��اء واخل��اء والعني والغني
وامليم وجميع حروفه مطموسة
عدا القاف والفاء.
 - 6خط التعليق أو الفارسي:
وه����و اخل����ط امل��س��ت��خ��ل��ص من
خطوط النسخ والرقعة والثلث
ولقد كتبت به اللغات الفارسية
وال��ه��ن��دي��ة وال��ت��رك��ي��ة ويسمى
«نستعليق».
- 7اخل���ط ال��دي��وان��ي :ويسمى
اخلط «السلطاني» ويكتب على
السطر بشكل مائل وكثيرا ً ما
حتتضن احل��روف املمدة كلمات
ب��ع��ده��ا وم���ن خ��ط��وط��ه:اجل��ل��ي
والسنبلي.
 - 8رسم «الطغراء» وهو خط
خ��ط��ي ال��دي��وان��ي
ي����زاوج ب�ين
ْ
واإلجازة واستعمل عند السالطني
العثمانيني كختم رس��م��ي في
توقيعاتهم.
وقد جمع أحد اخلطاطني بعض
أن���واع اخل��ط العربي ف��ي بيتني
شعريني فقال:
ٍ
س َما أو إجاز ٍة
بثلث وتعليقٍ َ
وكوفي جاله التفلسفُ
ونسخٍ
ٍّ
ٌ
يل ِّبي جال َء احلقِ ٌّ
محقق
خط
ُ
تقطف
على رقعة فيها الرياحني
أشهر اخلطاطني اإلسالميني عبر
التاريخ
م��ن أب����رز خ��ط��اط��ي احل��ض��ارة
اإلسالمية القدمية:
 أبو علي محمد بن مقلة األديبال��ف��ارس��ي وال���وزي���ر العباسي
أستاذ األساتذة في اخلط العربي
قاطبة.
 علي بن ه�لال «اب��ن البواب»:خطاط عباسي أيضا ً ولقد تتلمذ
ع��ل��ى أي����دي ت�لام��ذة اب���ن مقلة
واهتم بخطوطه وقام بتنقيحها
وتطويرها حتى ارتقت إلى مقام
كرمي.
وقد نظم ابن البواب وصاياه -
للخطاطني من بعده  -شعرا ً قال
في بعضه.
يا منْ يري ُد إجاد َة التحري ِر
ِّ
َ
اخلط والتصوي ِر
حسن
ويرو ُم
أعدد من األقالم كل مث َّق ٍ
ف
ُ
يصوغ صياغ َة التحبي ِر
صلبٍ
ُ
وابذل له منك اجتهادا ً كافيا ً
ْ
فعساك تظفر منه باملأثو ِر
 ياقوت املستعصمي :وهو الذيأوصل اخلط العربي غاية الكمال
وال��ض��ب��ط واجل��م��ال وع��ل��ى يده
ظهرت أجيال من خطاطي العرب
واملسلمني انتشروا ومعهم فنون
خطهم في أرجاء املعمورة.
أشهر خطاطي العالم اإلسالمي
في العصر احلديث
من تركيا :حامد اآلمدي وحمد الله
األماسي ومصطفى راقم ومن أبرز
املعاصرين محمد أوزجاي.
م��ن إي����ران :أم��ي��ر أح��م��د فلسفي
وجليل رسولي وغيرهما كثير.
من مصر :سيد إبراهيم ومحمد
حسني البابا.
م��ن ال��ع��راق :ه��اش��م ال��ب��غ��دادي
ويوسف ذنون وخليل الزهاوي.
من بالد الشام :ب��دوي الديراني
وكامل البابا.
م��ن اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي :مختار
ال��ع��ال��م «ال��س��ع��ودي��ة» سلمان

أك��ب��ر «ال��ب��ح��ري��ن» ف��ري��د العلي
«الكويت».
فن اخلط العربي في اململكة
ل��ق��د ج����اءت ب���ل���ورة ف���ن اخل��ط
ال��ع��رب��ي ال��س��ع��ودي على أي��دي
اخل��ط��اط�ين م���ن أه����ل احل��ج��از
و ُيع ُّد هذا أمرا ً طبيعياًّ ألن إقليم
احلجاز هو ال��ذي حفظ خالصة
التراث اإلسالمي وورث أصالته
إضافة للحاجة امللحة والدائمة
خلطاطني محترفني يصوغون
بأناملهم املبدعة ضيا ًء ربانياّ من
آيات القرآن الكرمي لكسوة الكعبة
املشرفة سنوياّ.
وم��ا ك��ان أم��را ً طبيعياًّ في إقليم
احل��ج��از فإنه ال يعدم دواع � َي��ه
في باقي أنحاء اململكة وخاصة
املناطق املدنية منها كمنطقتي
األح��س��اء والقطيف وإذا أخذنا
األخيرة مثاالً فإن القطيف تشهد
فعاليات فنية حاشدة على مدار
العام يكون للخط العربي نصيب
األسد فيها وما النشاط املكثف لـ
«جماعة اخلط العربي بالقطيف»
إال شاهد حاضر على ذلك.
فهي «جماعة» ذاع صيتها في
أنحاء مملكتنا احلبيبة وفي دول
مجلس التعاون اخلليجي فشهد
لها القاصي والداني باإلبداع
والتميز وما ذلك إال النضواء خيرة
خطاطي وف��ن��ان��ي ه��ذه األرض
الطيبة حت��ت ظلها مم��ن ن��ذروا
حياتهم ع��ط��ا ًء لفنهم وأوق��ف��وا
أيامهم وفا ًء لوطنهم.
و«ج���م���اع���ة اخل�����ط ال��ع��رب��ي
ب���ال���ق���ط���ي���ف» ت���أس���س���ت ف��ي
ال��ع��ام2000م ومؤسسوها هم
األساتذة  -رضا حسن آل ثاني
ونافع حتيفة وحسن آل رضوان
وعلي السواري وآدم آل خميس.
أما أبرز أعضائها فهم األساتذة:
عبد الله الغامن وعلي السنان
وحسن الزاهر وإبراهيم الزاير
ومصطفى عرب وأحمد أبو سرير
وصالح احلداد إضافة إلى شيخ
خطاطي املنطقة األس��ت��اذ :مكي
الناصر.
وجت���در اإلش����ارة هنا إل��ى ذلك
التنامي الكبير في ع��دد أعضاء
ه��ذه اجلماعة حتى ص��ار يربو
على امل��ائ��ة م��ن الشباب املجيد
لفن اخلط وهندسته ناهيك عن
املساهمة اجليدة والفعالة ألقالم
اخلطاطات من شابات املنطقة
وف��ن��ان��ات��ه��ا وال�لات��ي ك���ان لهن
فضل الريادة في هذا املجال ومن
أب��رزه��ن :أزه��ار ال��ص��ادق عالية
أبو شومي أميرة اجل��ارودي عال
املسحر حواء املغيزل وسواهن.
ول��ن ننسى – ختاما – اإلجن��از
العظيم ال���ذي حققته «جماعة
اخل��ط العربي بالقطيف» عبر
مساهمتها في تأسيس «اجلمعية
ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��خ��ط ال��ع��رب��ي»
مبشاركة ثمانية وثالثني خطاطا ً
ان� ُت��خ��ب م��ن بينهم س��ت� ٌة – من
ب�ين ع��ش��رة  -ليكونوا أع��ض��ا ًء
فاعلني في مجلس إدارة اجلمعية
امل��ذك��ورة «وم��ق��ره��ا ال��ري��اض»
وليرشح أحدُهم «األستاذ إبراهيم
الزاير» أول رئيس منتخب لها.

• احلبار العمالق

• اجلريث اإلنقليس

الرعب في األعماق ..كائنات بحرية خطيرة
سمك الثعبان

تتواجد في البحار متوسطة العمق التي تتراوح
بني  80الى  1600متر ،وهي واحدة من أشرس
الكائنات البحرية على االطالق ،وغالبا ً يكون
لونها أسود مثل الليل ولديها بعض األضواء
موزعة في األماكن االستراتيجية من جسمها
تسمى فوتو فورز ،خصوصا ً الزعنفة الظهرية
الطويلة التي تكون مبثابة مكيدة لتقترب من
األسماك األخ��رى ما يساعدها على افتراسها،
والعديد من األسماك في هذا العمق الكبير ال
يكون لديها أي صبغة لونية بل تكون شفافة
وتكون لديها حدقة عني واسعة جدا ً الستقبال
أكبر قدر من الضوء املنعدم في األسفل ،كما أن
األضواء التي على جسمها تكتسبها عن طريق
عملية كيميائية تسمى تأللؤ البيولوجي.
الفك املفترس
ه��و ك��ائ��ن متوحش آخ��ر يعيش ف��ي أعماق
احمليطات ،وعلى الرغم من خطورته الشديدة
ف��ان حجمه ع���ادة ال يتعدى ال���ـ 6ب��وص��ات،
فجسمه ضئيل لكن رأسه كبيرة وأسنانه قاطعة
ومسنونة ،ونظرا ً لندرة الغذاء في األعماق فانه
يأكل كل شيء وأي شيء ،ويعيش على عمق 16
ألف قدم ويتراوح لون البالغني منه من البني
الغامق الى األسود.
سمك التنني
يعيش ف��ي األع��م��اق وعلى درج��ة كبيرة من
الشراسة ،رغم صغر حجمه الذي ال يتجاوز 6
بوصات لكن رأسه أيضا ً كبير وأسنانه قاطعة
مثل الفك املفترس لكن لديه زائ��دة بنفسجية
ال��ل��ون ف��ي ذق��ن��ه ت��ص��در بعض األض���واء من
خ�لال ظاهرة فوتو ف��ورز التي تقوم باغراء
باقي األسماك لالقتراب حتى يتمكن التنني من
التهامها ،وتوجد أج��زاء مضيئة على جانبيه
أيضا ً وقد يستخدمها للتزاوج باعطاء اشارات
لبني جنسه ،ويوجد على عمق  1500متر في
معظم املناطق املدارية في جميع مناطق العالم.
أبو الشص (الصياد)
كائن بحري متوحش يعيش في أعماق كبيرة
وله جسم دائري غريب مثل كرة السلة ،ويبدو
أن له قدرة فائقة على البلع ولديه فم كبير مع
أسنان حادة كبيرة وجسمه صغير ال يتعدى
بضعة ب��وص��ات ،وق��د أطلق عليه ه��ذا االسم

• سمك التنني

ليتالءم م��ع ع��م��وده الفقري امل��ض��يء وامل��رن
وال��ذي يستخدمه خل��داع فرائسه ،كما توجد
حقيقة غريبة عنه وهي أن الذكر أصغر كثيرا ً
من األنثى فكما يظهر في الصورة هو مثل عقلة
االصبع ول��ه شكل مختلف ويتعلق باألنثى
ويتغذى على ما لديها مثل الكائنات الطفيلية
ومت العثور عليه في جميع أنحاء العالم على
عمق  3000قدم.

اجلريث االنقليس
ه��و م��ن أك��ث��ر الكائنات الغريبة ف��ي أعماق
احمليطات ولديه فم متسع ويتمدد للغاية بحيث
يبتلع حيوانا ً كامالً ويحتفظ به في فك سفلي
مثل البجعة وأحيانا ً يطلق عليه ثعبان البحر
البجعة كما لديه ذيل طويل ميكن أن يتشابك
في عدة عقد ،وقد يصل طوله لـ 6أقدام ،ويوجد
في جميع محيطات العالم على عمق  3000الى
 6000قدم.
احلبار العمالق
ه��و احل��ب��ار العمالق امل���راوغ وه��و واح��د من
أكبر الكائنات البحرية في العالم وهو من فئة
الرخويات مثل االخطبوط وباقي أنواع احلبار
األخ��رى ،وهي كائنات محاطة بالغموض وال
نعرف عنها الكثير ،ألننا لم نرها أب��دا ً على
قيد احلياة خ��ارج البحار ،فمعظم ما نعرفه
عنه قد أتى من بقاياها التي تشتبك في شباك
الصيادين ،وهي من آكلة اللحوم كما قد تأكل أي
شيء يأتي في طريقها ،وقد تكاثرت القصص
عنها من الناجني في احل��رب العاملية الثانية
الذين أكدوا رؤيتهم لهذه الكائنات والتهامها
لبعض رفاقهم ،كما أن هناك تقارير ذكرت قدرة
هذه الكائنات على سحب الرجال من القوارب
الصغيرة اال أن هذه الروايات لم يتم تأكيدها،
لكنها ترسم صورة عن حيوان مفترس قوي له
 8مخالب طويلة تنتهي بشفاطات قوية ،حتى ال
تفلت ضحيتها التي تنتهي الى فم قوي يجعلها
عاجزة متاماً ،ويبدو أنها الوليمة املفضلة لدى
ح��وت العنبر حيث وج��دت العديد من بقايا
احلبار في أمعاء احليتان امليتة ،والعديد من
هذه احليتان حتمل ندوبا ً من مخالب احلبار
احلادة.
القشريات العمالقة
هو أضخم ن��وع معروف من فئة القشريات،
ومرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بكائنات البق

التي ميكن أن جندها في أي حديقة ،وتأكل
اللحوم امليتة التي تهبط الى أعماق احمليط وقد
تتغذى على بعض الالفقاريات الصغيرة التي
تعيش في هذه األعماق ،قد يصل حجمها الى
 16بوصة ،كما أنها محتفظة بشكلها من عصر
ما قبل التاريخ ،فعندما تشعر بالتهديد حتتمي
في قشرتها اخلارجية وتغلقها على نفسها
وتدافع عن نفسها باألفواه اخلارجية ،وتوجد
هذه القشريات العمالقة على بعد  2000قدم في
جميع أنحاء العالم.
سمك التابوت
له جسم مترهل وذيل طويل وكالهما مغطى
باألشواك الصغيرة ويخلو من العظام ،ويصل
طوله لـ 10سم ويحتوي فمه على بطانة سوداء
ميكن انزالها في أخدود الفم لالحتفاظ بالطعام،
يوجد في شرق احمليط الهندي على أعماق تبلغ
 1320مترا ً الى  1760متراً.

احلبار مصاص الدماء
يبدو أشبه بشيء يسبح في ظالم فيلم خيال
علمي ،له زعانف كبيرة في جانبي جسمه،
تشبه آذانا ً كبيرة ،ولديه أكبر عيون معروفة
عند أي حيوان كما أنها دائرية ويصل طوله
لـ 6بوصات ،وجسمه مغطى باملجسات املنتجة
للضوء فوتوفورز
وهو يعطيه قدرة ممتازة حيث ميكنه أن يوقف
تشغيل هذه األنوار وفقا ً لرغبته،
ألنها غير مرئية على العمق الكبير الذي يعيش
به على عكس األن��واع األخ��رى املتميزة بهذه
الصفة ،حيث يعيش على مسافة  3000قدم،
وتغطي األسلحة احلبار مصاص الدماء مع
مسامير تشبه األسنان احلادة ولذلك أُطلق عليه
مصاص دماء ،ويستخدم األسلحة في اصطياد
فريسته وأيضا ً في الدفاع عن نفسه ،ويسبح
بشكل سريع ج��دا ً بالنسبة حليوان رخوي
ويوجد في املناطق االستوائية واملعتدلة.
كامييرا طويل األنف
بذل العلماء مجهودا ً كبيرا ً لوصف الكامييرا،
فهو ميكن أن يصل طوله ل��ـ 5أق��دام ،ويشبه
محيط الطائرة النفاثة عالية السرعة وملسة
واحدة لزعنفته الظهرية السامة تؤدي للموت
ويتواجد على عمق  8آالف قدم و ٌيطلق عليها
في جنوب أفريقيا شبح سمك القرش رغم انها
بعيدة عنه.

• أبو الشص

