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عبد العزيز سعود البابطني:

سخ ُ
ّ
رت المال لسقاية نبتة اإلبداع

وخرجت من بني السالطني كأنني
ح ٍّر ّ
تعال فوق روس هضاب
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني
(مؤسس دولة قطر)

لن أنىس ما حييت إخالصكم جمي ًعا يا أبناء وطني
وأهيل راج ًيا من الله ع ّز ّ
وجل أن يحفظ قطر ،ويديم
عليها األمن واالستقرار ،وأن يسبغ عىل أهلها نعم ُه
ظاهر ًة وباطن ًة ،إن ُه ِنع َم املوىل و ِنع َم املجيب.
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (األمــيــر الوالد
في خطاب تسليمه الحكم لنجله وولي عهده
الشيخ تميم  25يونيو )2013

الكثري من الدول ال تفضل املصلحة اآلنية عىل املبدأ واملصلحة البعيدة املدىَّ ،
وتبني
لهم أنه حتى الدول الفقرية لديها كرامة وإرادة ،وأنه ال ميكنهم فرض أمور تجاوزها
ضحت من أجلهام اإلنسانية جمعاء؛ ً
أوال :مبدأ
التاريخ .لقد حاولوا املس مببدأين َّ
سيادة الدول وإرادتها املستقلة ،وثان ًيا :حرية التعبري والحق يف الوصول إىل املعلومة،
فال معنى لحرية التعبري ،إذا مل يكن لدى املواطن الحق يف الوصول إىل املعلومة،
واحتكار املعلومة هو الذي كرسته قطر بالثورة اإلعالمية التي أحدثتها ،ومل يعد
ممكنًا العودة إىل الخلف ،فقد أصبحت هذه الثورة إنجا ًزا للشعوب العربية كلها.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
(خطاب الثبات والكرامة  21يوليو .)2017
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الرحــلة
بنما:
حيوية اقتصادية وتسهيالت استثمارية

صيف قطر 2019
حامل يف طياته ونسامته ،الحا ّرة ال ّرطبة
يف كل عام يجيء الصيف اً
عام سبقه من مواسم الصيف
اًا
ف
مختل
أو املنعشة اللطيفة ،طاب اًعا
ّ
املاضية ،وهذه طبيعة الحياة وس�� ّنة الكون التي ال تتوقف ،ولكن
اإلنسان بحضوره ونش��اطه وإبداعه هو من مينح ذلك االختلف
معناه األجمل الذي ال يغادر الذاكرة مبرور األيام.
بل إن س��عي اإلنس��ان يف قطر – والتي يتميز طقس��ها بالحرارة
والرطوبة العاليتني خلل الصيف مثل س��ائر دول منطقة الخليج
العربي��ة – إىل التكيّف مع الطبيعة ومناخه��ا الصحراوي ،أصبح
مثا َر إعج��اب القريب والبعيد ،ومثاالاً حيًّا عىل تحويل التحديات
إىل إنجازات واقعية ..فهذا املناخ الصحراوي نفس��ه أضحى ميزة
س��ياحية جذّابة مألى باملفاج��آت املمتعة واملدهش��ة ،والتي ال
يج ُده��ا الزائر أو املقيم أو املواطن إال يف ه��ذا البلد املمتد مثل
كف اليد وسط املياه.
ّ
فمنذ إنش��اء املجلس الوطني للس��ياحة بقرار أمريي أواخر العام
املايض بدأت إسرتاتيجية قطرية جديدة أحدثت نقلة نوعية ،ليس
يف الس��ياحة فحس��ب ،بل يف النظرة إليها ،حيث مل تعد السياحة
ترفي اًها محضاً ا أو متضية للوقت أثناء العطلت ،وإنّ ا رؤية وتجربة
ومتع��ة معرفية حياتية متكاملة ،تش��ارك فيها س��ائر القطاعات
الحكومي��ة والخاص��ة يف مختلف أنحاء بلدن��ا الحبيبة قطر ،من
هيئات ومراكز ومج ّمعات ومتاحف وأسواق وأكادمييات وفنادق
وغريها.
ولو اس��تعرضنا أسامء الجهات املش��اركة يف برنامج صيف 2019
لعرفنا حجم الفضاء الس��ياحي القطري املتسع هذا العام ،حيث:
الحي الثقايف – كتارا وطوار مول وقطر مول والخور مول والجونا
مول واملرقاب مول وحياة بلزا ودوحة فيس��تيفال سيتي وسوق
واقف وسوق الوكرة ومركز الدوحة للمعارض واملؤمترات وفندق
الس��يجال ومرك��ز قطر الوطن��ي للمؤمترات واملتحف اإلس��لمي
واس��تاد مس��يعيد واملركز الرتفيهي – مؤسس��ة قطر ،ولوسيل –
الس��احة الداخلي��ة والندمارك م��ول وأكادميية العوس��ج وكلية
الرشطة واملدينة التعليمية واملول.
كل هذه الجه��ات تضافرت جهودها لتق ّدم املزيد من الفعاليات
والع��روض الرتويجية الحقيقي��ة ،من أجل إثراء الس��ائح بطاقة
جديدة وذكرى متج ّددة لن تُنىس.
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رحلة فتح الخير 4

لقاؤنا في قطر
الوعد 2022
¶ لوحة تميم املجد تتصدر شراع فتح الخير 4

¶ إسطنبول -
َ
أبحر امل ْح َمل القطري التقليدي "فتح الخير" من مضيق البوس ــفور بمدينة إس ــطنبول
التركي ــة ،عل ــى متن ــه قبط ــان الس ــفينة (النوخ ــذة) محمد يوس ــف الس ــادة ،يرافقه طاقم
بح ـ ًـارا ًّ
الس ــفينة (الي ــزوة) املك ـ ّـون م ــن ّ 15
قطري ــا ،للقي ــام برحل ــة بحري ــة طويل ــة ه ــي
الرابع ــة ف ــي تسلس ــلها الت ــي تطلقه ــا املؤسس ــة العامة للح ــي الثقافي (كت ــارا) ،لتجوب
ّ
– ه ــذه امل ــرة – ال ــدول املطل ــة عل ــى البح ــر البح ــر املتوس ــط عل ــى امت ــداد جن ــوب أوروب ــا
وش ــمال أفريقي ــا ،للتعري ــف ببطولة كأس العالم لكرة القدم "قط ــر  ،"2022وتقديم قطر
كوجه ــة رياضي ــة وثقافي ــة عاملية.
وكان س ــعادة الدكت ــور خال ــد ب ــن إبراهي ــم الس ــليطي املدي ــر الع ــام لكت ــارا ف ــي مقدم ــة
ّ
مودع ــي "فت ــح الخي ــر  "4خ ــال مراس ــم "الدش ــة" الت ــي أقيم ــت بمين ــاء بابي ــك الترك ــي،
بحضور س ــعادة الس ــيد إس ــماعيل جولتك نائب محافظ إس ــطنبول وس ــعادة الس ــيد
منص ــور عب ــد الل ــه الس ــليطني القنص ــل الع ــام القط ــري ف ــي إس ــطنبول ،وجم ــع غفي ــر

ً
خصيص ــا إل ــى املين ــاء للمش ــاركة ف ــي
م ــن القطري ــني الزائري ــن لتركي ــا الذي ــن تواف ــدوا
االحتفالية التراثية البهيجة ،مس ــتذكرين الرحات البحرية لآلباء واألجداد ،باإلضافة
إل ــى حض ــور حش ــد م ــن األت ــراك والس ــياح م ــن الجنس ــيات العربي ــة واألجنبية.
وأكد د .خالد الس ــليطي بهذه املناس ــبة أن رحلة فتح الخير  4تش ــكل عامة فارقة في
الرح ــات البحري ــة التراثي ــة الت ــي نظمتها كت ــارا منذ العام  ،2013حي ــث تعزز التواصل
الثقاف ــي ب ــني ش ــعوب ودول العال ــم وتفتح آف ــاق املعرفة والخبرة ،مش ـ ً
ـيرا إلى أن انطاق
الرحل ــة م ــن مضي ــق البوس ــفور ف ــي الجمهوري ــة التركي ــة يعك ــس مس ــتوى العاق ــات
الوثيق ــة ب ــني قط ــر وتركي ــا ،وم ــا تش ــهده م ــن تطور الف ــت في كاف ــة املج ــاالت وامليادين
والقطاع ــات ،ف ــي ظ ــل التع ــاون املتنامي بني البلدين الش ــقيقني.
أم ــا "النوخ ــذة" محم ــد يوس ــف الس ــادة فق ــال قبي ــل انط ــاق الرحل ــة البحري ــة التراثي ــة:
اس ــتغرقت االس ــتعدادات املكثف ــة والحثيث ــة الت ــي بذلته ــا إدارة الش ــواطئ باملؤسس ــة

¶ محمل فتح الخير تستعد لالنطالق من مضيق البوسفور

انطالق الرحلة من مضيق البوسفور
يعكس مستوى العالقات القطرية التركية
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¶ الدكتور خالد السليطي مع النوخذة محمد يوسف السادة وطاقم فتح الخير  4في ٕاسطنبول

العام ــة للح ــي الثقاف ــي "كت ــارا" من أج ــل تنظيم رحلة فتح الخير  4نحو تس ــعة أش ــهر،
وق ــد ع ــزم طاق ــم املحم ــل عل ــى خوض غم ــار التجربة املثي ــرة ضمن املدة املح ــددة ،التي
ً
تقريب ــا ،لتقط ــع  4400مي ــل بح ــري أو م ــا يع ــادل
م ــن املق ــرر أن تس ــتغرق  4أش ــهر
ً
 7500كيلومت ــر ،مضيف ــا :الرحل ــة تحظ ــى بمواكب ــة إعامي ــة م ــن خ ــال اصطحابه ــا
لفري ــق يمث ــل قن ــوات تلفزيوني ــة فضائية قطري ــة ،تتولى تغطية ومتابع ــة وقائع الرحلة
ف ــي مختل ــف نق ــاط مس ــارها ومحطاتها ،وتاب ــع :تبدأ الرحل ــة من ميناء بابي ــك بمدينة
إس ــطنبول باتج ــاه مين ــاء جن ــاق قلع ــة ال ــذي يق ــع عل ــى الس ــاحل اآلس ــيوي الجنوب ــي
لتركي ــا ،ث ــم يتاب ــع مس ــيره إل ــى مين ــاء س ــالونيك ثان ــي أكب ــر امل ــدن اليوناني ــة ،ث ــم إل ــى
جزي ــرة ميكون ــوس اليوناني ــة ،وتص ــل مدين ــة س ــاراندا الت ــي تق ــع ف ــي الج ــزء الجنوبي
م ــن ألباني ــا ،حيث سيش ــمل برنامج الرحلة العاصم ــة األلبانية تيرانا ،ثم يغادر املحمل
إل ــى مين ــاء س ــبليت ثاني أكب ــر مدن كرواتيا ،والتي تقع على الش ــاطئ الش ــرقي للبحر
األدرياتيك ــي ،بع ــد ذل ــك يتوج ــه إلى بوليا في ش ــرق إيطاليا ،ومنها إل ــى مدينة البندقية
(فينيس ــيا) ،ث ــم يقص ــد صقلي ــة أكب ــر جزي ــرة ف ــي البح ــر األبي ــض املتوس ــط ،لتختتم
املرحل ــة األول ــى م ــن رحل ــة فت ــح الخي ــر  4ف ــي مين ــاء جن ــوة ش ــمال إيطالي ــا ،واختت ــم
محم ــد يوس ــف الس ــادة حديث ــه بالق ــول :م ــن املق ـ ّـرر أن تبدأ املرحل ــة الثاني ــة للرحلة في
ع ــام  ،2020وتش ــمل موان ــئ بحري ــة ف ــي فرنس ــا وإس ــبانيا ،فيما تب ــدأ املرحل ــة الثالثة
واألخي ــرة للرحل ــة ف ــي ع ــام  ،2021لزي ــارة ش ــواطئ املغ ــرب والجزائ ــر وتون ــس ،إلى أن
نلتق ــي ف ــي الدوحة ع ــام .2022
وتأت ــي "فت ــح الخي ــر  "4ضمن جهود كتارا وإس ــتراتيجيتها ف ــي توثيق عاقة األجيال
الجدي ــدة باملاض ــي املجي ــد ،م ــن خ ــال فعالي ــات تحاك ــي مام ــح الرح ــات البحري ــة
القديم ــة ،والت ــي كان ــت م ــن صمي ــم حي ــاة اآلب ــاء واألج ــداد ،حي ــث كان ــت ه ــذه الرح ــات
مص ــدر عيش ــهم ف ــي عص ــر الغ ــوص عل ــى اللؤلؤ.
كم ــا تجس ــد الرحل ــة البحري ــة التاريخي ــة ال ــدور الحضاري الكبي ــر الذي تق ــوم به كتارا
ف ــي ترجم ــة النه ــج الصائ ــب والفكر الس ــديد والرؤية الثاقب ــة للقيادة القطري ــة الحكيمة
ف ــي التواص ــل م ــع الش ــعوب الش ــقيقة ،ومد جس ــور األخ ــوة وامل ــودة بني جمي ــع البلدان
واملوان ــئ الت ــي تم ــر به ــا ه ــذه الرحل ــة الفري ــدة ،لتضي ــف حلق ــة مضيئ ــة ف ــي سلس ــلة
ً
األمج ــاد البحري ــة القطري ــة املمت ــدة عب ــر تاري ــخ الدولة الزاه ــر في املاضي ،وص ــوال إلى
عصرن ــا الحال ــي ف ــي العهد امليمون لحضرة صاحب الس ــمو الش ــيخ تمي ــم بن حمد آل
ثان ــي أمير الب ــاد املفدى.

¶ رحلة فتح الخير التي ال تهاب الصعاب

ويع ــد "فت ــح الخي ــر" م ــن أش ــهر املحام ــل القطري ــة ،وكان مل ــك املغف ــور ل ــه بمش ــيئة الل ــه
الش ــيخ حم ــد ب ــن عب ــد الل ــه ب ــن جاس ــم آل ثان ــي رحم ــه الل ــه ،وه ــو محم ــل خش ــبي م ــن
ن ــوع ُ"ب ــوم س ـ ّـفار" ،طول ــه  110أق ــدام ،وعرض ــه ً 27
قدم ــا ،وتبل ــغ حمولت ــه  200طن ،وله
ش ــراعان كبي ــران وثال ــث صغي ــر ،وخ ــال الرحل ــة تص ـ ّـدرت أح ــد ش ــراعيها الكبيري ــن
ًّ
لوح ــة "تمي ــم املج ــد" ،ه ــذه اللوح ــة الت ــي أصبح ــت ش ــعارًا وطني ــا يرم ــز إل ــى االعت ــداد
واالعت ــزاز بالوط ــن وقائ ــده ف ــي مواجه ــة التحدي ــات ،فيم ــا تص ـ ّـدر ش ــعار "قط ــر الوعد
 "2022ش ــراعها اآلخ ــر ،حي ــث تبل ــغ الرحل ــة منتهاه ــا ف ــي الدوح ــة م ــع ب ــدء موندي ــال
قط ــر .2022

رحلة بحرية تراثية "متوسطية" تقدم قطر
كوجهة رياضية وثقافية عالمية
العدد السابع  -صيف 2019
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ميالنو – كورتينا 2026
أولمبياد الشتاء يعود إلى أوروبا
¶ الدوحة -
فاز الملف اإليطالي ميالنو – كورتينا باستضافة دورة األلعاب األولمبية الشتوية  ،2026خالل التصويت الذي أجرته اللجنة األولمبية الدولية
بمدينة لوزان السويسرية في يونيو الماضي ،إثر تفوقه على الملف السويدي ستوكهولم – اري ،هذا النصر الرياضي العالمي دفع سعادة
باسكوالي سالزانو السفير اإليطالي لدى دولة قطر إلى المبادرة بالقول في تصريح خاص لمجلة "فنار" :نحن فخورون للغاية بهذا االنتخاب،
ونهنئ اللجنة األولمبية اإليطالية بهذا اإلنجاز الضخم الذي دعمته الحكومة والشعب اإليطاليين ،حيث تضافرت جهود مدينة ميالنو
المبتكرة مع جهود مدينة كورتينا الساحرة – جوهرة الدولوميت (حجر رسوبي زجاجيّ أبيض يتكوَّ ن من كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم)
وإحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو في إيطاليا،

وأض ــاف الس ــفير باس ــكوالي س ــالزانو :ال ش ــك أن ه ــذا الف ــوز من ش ــأنه أن يتي ــح ً
مزيدا
م ــن التق ــارب ب ــني إيطاليا وقط ــر ،على صعيد التزام بلدينا املتب ــادل في مجال الرياضة،
حي ــث يس ــتعد كالنا الس ــتضافة األح ــداث الدولية الكبرى.

ً
ف ــي الواق ــع نح ــن نواج ــه ًّ
تحدي ــا مش ــتركا ،أال وه ــو توفي ــر مرافق عالية املس ــتوى،
وخدم ــات ضياف ــة ممت ــازة ،م ــع اإلس ــهام ف ــي تعزي ــز القي ــم الرياضية ،مث ــل العمل
الجماع ــي والتب ــادل الثقاف ــي واملنافس ــة اإليجابي ــة العادلة.
وكان م ــن املخط ــط ف ــي البداي ــة أن تش ــارك تورينو ف ــي امللف اإليطالي الس ــتضافة
األوملبي ــاد ،لك ــن بع ــد انس ــحابها ت ــم تش ــكيل مل ــف يض ــم ميالن ــو وكورتين ــا
دامبيزو ،وهو املنتجع الش ــهير للرياضات الش ــتوية ،وبذلك يعود أوملبياد الش ــتاء
إل ــى أوروب ــا بع ــد فت ــرة م ــن الغي ــاب ،حي ــث أقيم ــت نس ــخة  2010ف ــي فانكوف ــر،
ونس ــخة  2014ف ــي سوتش ــي ،ونس ــخة  2018ف ــي بيون ــج تش ــانج ،فيم ــا س ــتقام
نس ــخة  2022ف ــي بك ــني.

¶ كسيالتي تتوسط الوزير الكواري والسفير سالزانو في بروجكت قطر 2019

¶ لحظة فوز ميالن  -كورتينا بدورة االلعاب االوملبية الشتوية 2026
ٔ
ٔ

التزام متبادل
وتاب ــع :أن ــا واث ــق م ــن أنن ــا س ـ ّ
ـنقدم تجرب ــة ال تنس ــى ،لي ــس ف ــي إيطالي ــا فحس ــب،
ب ــل ف ــي منطق ــة جب ــال األل ــب بأس ــرها ،فق ــد تعه ــدت إيطالي ــا بتنظي ــم دورة ألع ــاب
أوملبية ش ــتوية متميزة بميزانية تبلغ  1,4مليار يورو بعد س ــبع س ــنوات من اآلن،
فيم ــا ب ــدأ الع ــد التنازل ــي إلقامة مونديال قط ــر  ،2022أي بعد ثالث س ــنوات ،وقال:

زيارة كاسيالتي جاءت دعماً لرؤية قطر
 2030والبنية التحتية للمدن الذكية
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¶ قصيـدة

شوقي بغدادي *

ُ
دمشق تتغ َّير
تزو ْ
َّ
جت من بردى
فلم ْ
مهرها
ِ
تجد في ِ
َ
النفايات
غير
ِ
ّ
ُّ
التي – في الحق – ال تخصنا

ُ
ُ
أبحث ..أين أهلها؟
ّ
ُ َّ
بلد الشام كلها؟
أين
وأين سوريا؟
َّ ُ
والتحرير
والتاريخ
اللغات
دة
سي
ِ
ِ
ُِّ
وأين اسمها األول
األخير؟!
من لقبها
ِ

ال لم تعد صديقتي صديقتي
ًّ
النهر ُ
بعد ُ
ال ُ
نهرها حقا
¶ ملصق ميالنو  -كورتينا
يوقظَ 2026
الطيور
وال "يزيد"
َ
ْ
املاء
والفواكه التي تساقطت في ّ ِ
اقتصادي
تعاون
شفيق" يطلق الشلل
وال "أبو
ال
َ
فوقل ــيهاماري ــا إليزابيت ــا ألبيرت ــي كاس ــيالتي رئي ــس مجل ــس* * *
م ــن جه ــة أخ ــرى كان ــت معا
ضاحكنيالجاري ،حيث اس ــتقبلها حضرة
يقفزونـي أبريل من الع ــام
والجالسونـد زارت قط ــر ف ـ
الش ــيوخ اإليطال ــي ق ـ
َ
ُّ
دمشقنا ّ
صاح ــب الس ــمو الش ــيخ تمي ــم بن حمد آل ثاني أمي ــر البالد املفدى ،وبحث س ــموه معها
***
تغيري
فيا
إذ يرشهم
عالق ــات التع ــاون ب ــني البلدين الصديقني ًوس ــبل تعزيزها ،كما التقت كاس ــيالتي خالل
ُ
ّ
ّ
شئت أن تبدلي
شهيناةص ــر آل ثاني رئيس ال ــوزراء ووزي ــر
يفتحواـد الله ب ــن
كيـي الش ــيخ عب ـ
الزي ــارة م ــع معال ـ
إنالداخليةِ ،
ُ
ّ
ـن
ـ
م
ـد
ـ
ف
وو
ـورى،
ـ
ش
ال
ـس
ـ
ل
مج
ـس
ـ
ي
رئ
ـود
ـ
م
مح
آل
ـد
ـ
ي
ز
ـن
ـ
ب
ـه
ـ
ل
ال
ـد
ـ
ب
ع
ـن
ـ
ب
أرجوك يا دمشق أن تكوني
بالحرير
الحديد
وس ــعادة أحم ــدللفول و"املسبحة"
ِ
ِ
النس ــاء العض ــوات ف ــي مجل ــس الش ــورى ،ووف ــد م ــن رابط ــة س ــيدات األعم ــال القطرياتَ ،
َ
الظنون
خلصي الشافي من
بالنمير
والنفط
للمشاوي
ش ــتى املج ــاالت ،والس ــيما املجال االقتص ــادي ،كما
أوي ــة العالقات في
وذل ــك م ــن أج ــل تقو
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
ـارة
ـ
ج
الت
ـر
ـ
ي
وز
ـواري
ـ
ك
ال
ـد
ـ
م
أح
ـن
ـ
ب
ـي
ـ
ل
ع
ـعادة
ـ
س
ـع
ـ
م
ـتركة
ـ
ش
م
ـة
ـ
ل
بجو
والحنني
حلفت بالهوى العريق
بالتسامح الخالي من
قام ــت معاليه ــا إي ِه! ما ألذها
ِ
والحقد 20ش ــركة ِ
والصناع ــة ف ــي مع ــرض بروجك ــت قطر  ،2019حيث ش ــاركت إيطاليا بنحو
أن ال إلى الصحراء تتركيني.
الغرور
عارض ــة ،ف ــي أكب ــر تواج ــد أوروبي باملع ــرض الدول ــي الكبير.
ِ ¶ باسكوالي سالزانو
َ
والحبور
بالوداد
والبغض
***
ِ
ِ
فرص جديدة
سالزانو :تعاون ثنائي وثيق بين
واأسفا!
َ
ُ
ُ
لم يبق ِّ
للحبـي سوى السريرإيطاليا وقطر وكالنا يواجه تحديّاً
ّ
دمشقنا
تع ْد
ناـى زي ــارة ماري ــا إليزابيت ــا ألبيرت ـ
دمشق عل ـ
ـكوالي س ــالزانو
س ــفير باس ـ
وعل ــقالس ـلمـعادة ال
ِ
ً
لنالألعم ــال التجاري ــة ،وتعزي ــز العالق ــات
جدي ــدة
هذه ف ــرص
فيــال :ثم ــة
ماط ــر قائ
وكلــى ق
كاس ــيالتي إل
مشتركاً
الدنيا
ٌ
* شاعر سوري
عل ــى ه ــذا الصعي ــد ،ك ــون الش ــركات اإليطالية هم ش ـ
ـركاء أقوي ــاء لدعم تحقي ــق األهداف* * *
غوطة
بقية من
ً
ٍ
الكامل ــة الت ــي حددته ــا رؤية قط ــر الوطني ــة  ،2030مضيفا :لقد جاءت زيارة كاس ــيالتي بروجك ــت قط ــر أن الش ــركات اإليطالي ــة ،املتخصص ــة ف ــي األحج ــار الطبيعي ــة والرخ ــام
دعم ــا م ــن إيطالي ــا للنم ــو االقتص ــادي ف ــي قط ــر ،فالحل ــول واملنتج ــات الت ــي ّ
ً
تقدمه ــا
الش ــركات اإليطالي ــة ف ــي قط ــاع البن ــاء والبني ــة التحتي ــة والصناع ــات ذات الصلة للس ــوق
القط ــري ه ــي ذات ج ــودة عالي ــة.
م ــن جانب ــه أك ــد جوزيفات ريغ ــان مدير الوكال ــة التجارية اإليطالية عل ــى هامش معرض

واملع ــدات الصناعية والتجهيز والباركيه الخش ــبي والع ــزل الحراري – الصوتي للزجاج،
عق ــدت بالتع ــاون م ــع س ــفارة إيطالي ــا بالدوح ــة خ ــالل األي ــام الثالثة للمع ــرض ما يقرب
م ــن  100اجتم ــاع ،لدع ــم االتص ــاالت والش ــراكات وتش ــجيع مش ــاريع البني ــة التحتي ــة
املبتك ــرة والحل ــول التكنولوجي ــة للم ــدن الذكي ــة والتنمية.

نسعى إلى تعزيز القيم الرياضية والتبادل
الثقافي والمنافسة اإليجابية
السابع--صيف
العددالسابع
العدد
2019
صيف2019
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استاد المدينة التعليمية
جوهرة الصحراء
¶ الدوحة -
يش ــارف اس ــتاد املدين ــة التعليمي ــة ،أح ــد االس ــتادات الثماني ــة الت ــي تتأه ــب
الحتض ــان موندي ــال قطر  ،2022على االكتمال م ــع اقتراب موعد افتتاحه،
اس ــتاد رائ ــع بس ــعة  40أل ــف مقع ــد ،يتوس ــط املدين ــة التعليمي ــة ،املرك ــز
الحي ـ ّ
ـوي للمعرف ــة واالبت ــكار ،ب ــني املناظ ــر الطبيعي ــة الجميل ــة والجامع ــات
العاملي ــة الرائ ــدة ،حي ــث يس ــتقي الط ــلب العل ــم واملعرف ــة م ــن أكاديمي ــني
يبذل ــون قص ــارى جهده ــم ليكون ــوا مص ــدر إله ــام ألجي ــال قادم ــة.
ّ
ً
ً
ناصع ــا للتنمي ــة الدولية ،فبعد اس ــتضافته لعدد
نموذج ــا
ويمث ــل االس ــتاد
ً
ُ
م ــن مباري ــات البطول ــة وص ــوال إل ــى ال ــدور رب ــع النهائ ــي ،س ــتخفض س ــعة
االس ــتاد إل ــى النص ــف ،وس ــيتم التبرع ب ـ ـ  20أل ــف مقع ــد املتبقية لبن ــاء
اس ــتادات ف ــي دول نامي ــة ،للمس ــاعدة ف ــي نش ــر الش ــغف به ــذه اللعب ــة ف ــي
جمي ــع أرج ــاء العال ــم.
س ــوف تتمك ــن الجماهي ــر م ــن الوص ــول بس ــهولة إل ــى اس ــتاد املدين ــة
التعليمي ــة باس ــتخدام املركبات أو املت ــرو ،كون ــه ال يبع ــد ع ــن قل ــب مدين ــة
الدوح ــة س ــوى س ــبعة كيلومت ــرات ،وس ــتضمن تقني ــات التبري ــد املتط ــورة
الحفاظ على درجة حرارة معتدلة ،ليش ــعر اللعبون واملش ــجعون بالراحة
التامة ،كم ــا س ــيوفر تصمي ــم االس ــتاد للجماهير من ذوي اإلعاقة س ــهولة
الوص ــول والتنقل بش ــكل مريح وس ــلس ،أما الذي ــن يتطلعون إلى الحصول

عل ــى أعل ــى درجات الراحة ،فبإمكانهم االس ــتمتاع بمش ــاهدة املباريات من
مناط ــق الضياف ــة وكب ــار الضيوف.

رمز االبتكار
مس ــاحات خض ــراء ومراف ــق متط ــورة محيط ــة باالس ــتاد ،روع ـ َـي ف ــي
بنائه ــا معايي ــر االس ــتدامة واالس ــتمرارية ،حي ــث تض ــم ملع ــب تدري ــب
ً
وملعبا للجولف ومتاجر ،وس ــوف تكون ه ــذه املرافق متاحة
لك ــرة الق ــدم
ف ــي املق ــام األول لط ــلب مؤسس ــة قط ــر وهيئ ــة التدري ــس واملوظف ــني،
ً
انطلق ــا م ــن ك ــون االس ــتاد رم ـ ًـزا للبت ــكار واالس ــتدامة والتق ــدم لعق ــود
ً
قادم ــة ،وذل ــك تماش ــيا مع رؤي ــة قط ــر الوطني ــة  ،2030وأه ــداف كل م ــن
مؤسس ــة قط ــر واللجن ــة العلي ــا للمش ــاريع واإلرث.
ً
تعليق ــا عل ــى ذل ــك يؤك ــد املهندس عي ــد القحطاني مدير مش ــروع اس ــتاد
املدينة التعليمية في اللجنة العليا للمش ــاريع واإلرث أن تصميم االس ــتاد
فري ــد م ــن نوع ــه ،فه ــو مث ــل الجوه ــرة ف ــي قل ــب الصح ــراء ،حي ــث تتمي ــز
واجهات ــه باملثلث ــات الت ــي تش ــكل زخرف ــات هندس ــية متش ــابكة كخطوط
األمل ــاس ،والت ــي تتغي ــر ألوانها كلما تغي ــرت الزاوية التي تطل منها أش ــعة

¶ املهندس عيد القحطاني مدير مشروع استاد املدينة التعليمية

مستوحى من الفن المعماري اإلسالمي
ويتمتع بأنظمة المباني الذكية
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¶ قصيـدة

شوقي بغدادي *

ُ
دمشق تتغ َّير
ُ
ُ
تزو ْ
َّ
أبحث ..أين أهلها؟
جت من بردى
ال لم تعد صديقتي صديقتي
ّ
ًّ
ُ َّ
ْ
النهر ُ
بعد ُ
ال ُ
أين بلد الشام كلها؟
مهرها
في
د
تج
فلم
ا
حق
نهرها
ِ
ِ
َ
َ
وأين سوريا؟
النفايات
غير
الطيور
وال "يزيد" يوقظ
ِ
الش ــمس عليه ــا أثن ــاء دورانه ــا ف ــي الس ــماء م ــن الش ــروق إل ــى الغروب،
استاد ُيحصل على شهادة
أول
ّ
مش ـ ً َ
ْ
َّ
ً
ُّ
والتحرير
والتاريخ
اللغات
سيدة
الحق – ال تخصنا
تساقطت
في الفن
التيـن–تاريخ
املاءس ــم فصل م ـ
ير
فيي ــة
التعليم
التيـتاد املدين ــة
والفواكه أن اس ـ
ـيرا إل ــى
ِ
ِ
العالمي ِ
ِ
نظام تقييم االستدامة ّ ُ
ـري ،وق ــال :ألن ــهّ
املعم ــاري اإلس ــلمي الث ـ ّ
س ــتوحى م ــن األمل ــاس ف ــإن
الشلم
األول
وأين اسمها
ل
يطلق
شفيق"
ال وال
ًّ
"أبوـتاد ّ
يجس ــد الج ــودة واملتانة واملرونة ،فيبدو حقا كماس ــة
تصميم االس ـ
َ
GSAS
ً
األخير؟!
من لقبها
مضيف ــا :يط ـ ّـل االس ــتاد عل ــى أه ــم الط ــرق* * *
ها
فوقط ــر،
ف ــي قل ــب مؤسس ــة ق
ِ
ضاحكنيــى مدينة دخان الس ــاحلية،
يقفزونـة الجنوبية حت
منطق ــة خليف ـ
الرئيس ــية ،م ــن
والجالسون
َ
جذب
مناطق
ـكل
ـ
ش
ست
التي
ـكانية
ـ
س
ال
ـق
ـ
ط
املنا
من
ـر
ـ
ي
الكث
ويم ـ ُّـر عل ــى
فيا دمشقنا ّ
مستقبلية
تغيري خطط لمشاريع * * *
يرشهم
إذ
ل ــزوار املونديال.
ًّ
إن شئت أن ُت ّ
بدلي تتضمن مدارس تعليمية فريدة
كي يفتحوا شهية
ِ
ُ
إرث متعدد
ّ
بالحرير بعد
المونديال يا دمشق أن تكوني
أرجوك
الحديد
و"املسبحة"
للفول
ِ
ِ
َ
َ
ً
الظنون
من
الشافي
خلصي
بالنمير
والنفط
أو للمشاوي
ِ
ِ
اإلرث ،حي ــث س ــيتوافد الطلب بش ــكل
وتاب ــع القحطان ــي :إن املش ــروع س ــيكون نموذجا يسترش ــد به َ اآلخرون األف ــكار الت ــي تس ــهم ف ــي تعزي ـ ّـز
ُ
والحقدوتكييف
املباني الذكية ،مث ــل وحدات اإلضاءة
والحنني
بالهوى
حلفت
الخاليامللع ـمن
ـتخدامهماأنظمةألذها
بفض ــل اس ـ إي ِه!
العلمية
النوعية من امل ـ
ـتقطب ه ــذه
ـب ،على أن تس ـ
بالتسامحم ـ ّـي إل ــى
يو
العريقـدارس ِ
ـتخدامها ،بهدف ِ
اله ــواء الت ــي يتوق ــف تش ــغيلها ًّ
ـ
س
ا
ـدم
ـ
ع
ـال
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
آلي
ّ
ً
الغروراملواه ــب م ــن املتفوقني دراس ــيأنا .ال إلى الصحراء تتركيني.
خف ــض اس ــتهلك الطاق ــة ،كم ــا يس ــاعد التصميم وممارس ــات َاإلنش ــاء ِ
وكش ــف املهن ــدس عي ــد القحطان ــي مدي ــر مش ــروع اس ــتاد املدين ــة
* البيئ ــة ف ــي خفض األث ــر الكربون ــي ،ليس
ـاظ ع*ل ــى
بالوداد
الت ــي تراع ــي الحف ـ *
والبغض ًفي ِ
والحبورأن ــه ت ــم تخصي ــص أربع ــة مواق ــف يس ــتوعب كل واح ــد
التعليمي ــة ع ــن ِ
ا:
مضيف
ـتاد،
ـ
س
اال
من
ـتفادة
ـ
س
اال
مدة
طوال
ـل
ـ
ب
ـب،
مرحل ــة البن ــاء فحس ـ
واأسفا!ه ــا أربع ــة آالف س ــيارة ،األم ــر الذي سيس ــاعد الجماهير ف ــي التوقف
من
ً
ـادر
ـ
ص
م
ـن
ـ
م
ـروع
ـ
ش
امل
ـي
ـ
ف
ـتخدمة
ـ
س
امل
ـواد
ـ
مل
ا
ـن
ـ
َ
 20%عل ــى ُاأل ْق ــل م ُ
بعي ــدا ،ث ــم التنق ــل للملع ــب بالقط ــار الداخل ــي ف ــي املدين ــة للوص ــول إل ــى
يبقـن ِّ
السرير
سوى
للحب
لم
نا
دمشق
نا
دمشق
ـتدامة ،تع
مس ـال لم
مصادر
ـ
م
البناء
ـواد
ـ
م
مجموع
ـن
ـ
م
55
ـراء
ـ
ش
إضادف ــة إل ــى
االس ــتاد ،هذا ِباإلضافة إلى مواقف االس ــتاد نفس ــه التي تتس ــع ألربعة
الكربون،
في انبعا
ماـل م ــن
للتقلي ـ
لنا أما في املناط ــق املحيطة فقد تم آالف س ــيارةّ ،
هذهث ــاتالدنيا
محلي ــة،وكل
منو ًه ــا إل ــى أن وج ــود اس ــتاد املدين ــة التعليمي ــة بالق ــرب
ٌ
َ
إجمالي
ـن
ـ
م
75%
ـبة
ـ
س
بن
ـاف
ـ
ف
الج
ـل
ـ
م
تتح
ـة
ـ
ن
متوط
ـات
ـ
ت
نبا
اس ــتخدام
سوري
شاعر
*
ّ
*ـن اس ــتادي الري ــان وخليف ــة الدول ــي يؤك ــد طبيع ــة تق ــارب املس ــافات
* * مـ
غوطة
من
بقية
ٍ
ـهادة
ـ
ش
على
يحصل
العالم
ـي
ـ
ف
ـتاد
ـ
س
ا
أول
ـو
ـ
ه
و
ـراء،
ـ
ض
الخ
ـاحات
املس ـ
ال ــذي يتمي ــز به ــا مونديال قط ــر  ،2022فامللعب يبعد عن اس ــتاد خليفة
برنام ــج نظ ــام تقيي ــم االس ــتدامة العاملي  GSASمن فئ ــة الخمس نجوم،
وتاب ــع :إن اإلرث ال ــذي س ــيتركه االس ــتاد بع ــد املوندي ــال متع ـ ّـدد ف ــي ظل
وج ــود خط ــط لتنفيذه ــا ف ــي االس ــتاد بع ــد املوندي ــال ،منه ــا مش ــاريع
دراس ــية تتضم ــن م ــدارس تعليمي ــة فريدة م ــن نوعها ،وه ــي واحدة من

الدول ــي  4.5كيلومت ــر فق ــط ،وع ــن اس ــتاد الري ــان  6كيلومت ــرات ،وهو ما
س ــيتيح للجماهي ــر الق ــدرة عل ــى التنق ــل ب ــني امللع ــب الثلث ــة ،ومنحه ــم
الفرص ــة ملش ــاهدة ث ــلث مباري ــات ف ــي ي ــوم واح ــد ،وه ــو األم ــر ال ــذي لم
يتحق ــق ف ــي أي موندي ــال س ــابق.

يتيح للجماهير حضور ثالث مباريات
مونديالية في يوم واحد
السابع--صيف
العددالسابع
العدد
صيف2019
2019
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قطر للبترول وشيفرون فيليبس األمريكية
تقاليد الشراكة الناجحة
¶ د .طارق الشيخ *
¶ شعار قطر للبترول

اتفاقيت ــان وقعتهم ــا ش ــركة قطر للبترول وش ــركة ش ــيفرون فيليبس األمريكي ــة على مدى
ـدى ًّ
أس ــبوعن ف ــي الدوح ــة وواش ــنطن أحدثت ــا ص ـ ً
عاملي ــا كبي ـ ًـرا ،ش ــراكة جدي ــدة تع ــد نقطة
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ً
تح ـ ُّـول َّ
مهم ــة ف ــي االس ــتثمار وصناعة البتروكيماوي ــات ،محلي ــا وإقليميا وعاملي ــا في فترة
ً
ً
تش ــهد طلب ــا متصاعدا عل ــى املنتج ــات البتروكيماوية.
ّ
س ــأبدأ بتس ــليط الضوء على مش ــروع س ــاحل الخليج األمريكي ،فقد وقع االتفاق بحضور
رفي ــع حض ــره حض ــرة صاح ــب الس ــمو الش ــيخ تميم بن حم ــد آل ثان ــي أمير الب ــاد املفدى،
وفخام ــة الرئي ــس دونال ــد ترام ــب رئي ــس الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،كل م ــن س ــعادة
املهن ــدس س ــعد ب ــن ش ــريده الكعب ــي وزير الدولة لش ــؤون الطاق ــة والعضو املنت ــدب والرئيس
التنفي ــذي لقط ــر للبت ــرول والس ــيد مارك ليجر الرئيس التنفيذي لش ــركة ش ــيفرون فيليبس
ّ
للكيماوي ــات مؤكدي ــن خ ــال التوقي ــع عل ــى أهمي ــة ّ
املجم ــع العامل ــي الضخم الذي س ــينفذ في
منطق ــة س ــاحل الخلي ــج بالوالي ــات املتح ــدة األمريكية.
استثمار القوة المالية

¶ سعد شريدة الكعبي ومارك الشيير يتصافحان عقب توقيع
اتفاقية مشروع البتروكيماويات الجديد بأمريكا

ّ
أعتق ــد وبثق ــة أن ه ــذا االس ــتثمار س ــيكون أحد أنجح االس ــتثمارات التي تنفذه ــا قطر للبترول
عل ــى النط ــاق العامل ــي ،ب ــل أكثره ــا ً
نجاح ــا ،ذل ــك أنه ــا ش ــراكة ج ــاءت ف ــي التوقيت الس ــليم وفي
امل ــكان الس ــليم ،اس ــتثمار س ــيفتح الب ــاب أم ــام املزي ــد م ــن االس ــتثمارات القطري ــة ف ــي الوالي ــات
املتح ــدة الت ــي أصبح ــت أكب ــر منتج للنفط ،وأح ــد عمالقة إنت ــاج الغاز في العال ــم ،بفضل الثورة
ف ــي إنت ــاج النف ــط والغاز الصخري ،كم ــا أنه يؤكد على الحضور ّ
القوي ،ب ــل والقوة املالية لقطر
للبت ــرول ف ــي أح ــد أكث ــر املناط ــق ً
جذبا لاس ــتثمار في قط ــاع الطاقة ف ــي العالم.
ه ــذه االتفاقي ــة م ــن املؤك ــد أنه ــا س ــوف تصب ــح حج ــر الزاوي ــة ف ــي ش ــكل االس ــتثمار القط ــري
ّ
الجدي ــد ف ــي قط ــاع البتروكيماوي ــات األمريك ــي ،وال ــذي يتحفز لزي ــادة حض ــوره العاملي كمنتج
رئيس ــي ،وبالتالي س ــوف ّ
يعزز من مكانة قطر للبترول ،ويؤكد على س ــامة إس ــتراتيجيتها
للنم ــوّ ،
وتقدمه ــا عل ــى الطريق كأفضل الش ــركات الوطنية في صناعة النف ــط والغاز في العالم.
إنتاج الغاز الصخري
وأهمي ــة إقام ــة املش ــروع ف ــي س ــاحل الخلي ــج األمريك ــي أن ــه يق ــع على مقرب ــة من أغن ــى مناطق
إنت ــاج الغ ــاز الصخ ــري ف ــي أمري ــكا ،واملتمثل ــة ف ــي حوض برم ــن في تكس ــاس ،ما يعني

الشريكان قرًّرا المكان والتشييد
والمقاولين واالفتتاح 2024
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أن ــه س ــيكون ً
قريب ــا م ــن منطق ــة إنت ــاج "اللقيم" م ــن الغاز الطبيع ــي وغاز اإليث ــن في حقل
برمن.
وس ــيضم مش ــروع "س ــاحل الخلي ــج األمريك ــي للكيماوي ــات  "2وح ــدة لتكس ــير اإليث ــان
بطاق ــة إنت ــاج س ــنوية تبل ــغ مليون ــي ط ــن من اإلثيل ــن ،وهو م ــا يجعلها أكب ــر الوحدات من
نوعه ــا ف ــي العالم ،كما سيش ــتمل على وحدتن إلنتاج البول ــي إيثيلن عالي الكثافة بطاقة
إنتاجي ــة س ــنوية تبل ــغ مليون طن ل ــكل منهما.
وتبل ــغ تكلف ــة بن ــاء ّ
املجم ــع قرابة  8مليارات دوالر أمريكي ،س ــتمتلك قط ــر للبترول حصة
 49%من املش ــروع ،وش ــركة ش ــيفرون فيليبس للكيماويات حصة .51%
كذل ــك ق ـ َّـرر الش ــريكان اختي ــار امل ــكان والتش ــييد واملقاول ــن ف ــي الع ــام  ،2021وافتت ــاح
املنش ــأة في العام  ،2024وس ــوف يعمل على توفير قرابة  9آالف وظيفة لتش ــييد املصنع
ً
وفق ــا لصحيف ــة "هيوس ــن كروني ــكل" ،أض ــف إل ــى ذلك ف ــإن ش ــيفرون فيليب ــس افتتحت
ً
مصنع ــا للبتروكيماوي ــات ف ــي ب ــاي تاون تكس ــاس العام املاض ــي ،وأعلنت ع ــن نيتها في
ً
التوس ــع ف ــي منطق ــة أوران ــج تكس ــاس عل ــى مبع ــدة  90مي ــا م ــن املش ــروع ،أي أنن ــا أم ــام
اس ــتثمار تتوف ــر ل ــه كل أس ــباب النج ــاح وفق هذه املعطيات األساس ــية ،واملهم ــة لنجاح أي
مش ــروع مماثل.
وإذا كان ــت الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ق ــد تمكن ــت ف ــي الفت ــرة م ــا ب ــن  2011و 2017أن
تم ـ ّـد الس ــوق العاملي ــة بحوال ــي  14مليون طن من منتج ــات البتروكيماوي ــات ،وفقا لـ "IHS
 ،"Markitفم ــن املتوق ــع أن تزي ــد الطاق ــة اإلنتاجية للواليات املتح ــدة بحلول  2020بحوالي
ّ
 14ملي ــون ط ــن إضافي ــة ،وه ــي أكث ــر م ــن ضع ــف الكمي ــة املتوق ــع إنتاجه ــا ف ــي منطق ــة
الش ــرق األوس ــط ،حي ــث يتوق ــع أن تعان ــي املنطق ــة م ــن ع ــدم توف ــر إم ــدادات خ ــام جدي ــدة
كافي ــة ،مم ــا يجع ــل املنتج ــن ف ــي الش ــرق األوس ــط ّ
يتحول ــون إلى توفي ــر اللقيم م ــن النفط
الخ ــام باس ــتثناء قط ــري يس ــتفيد م ــن توف ــر اللقي ــم م ــن الغ ــاز املنت ــج م ــن حق ــل الش ــمال،
وم ــن هن ــا تأت ــي األهمي ــة لهذا االس ــتثمار القطري في س ــوق تلعب ً
دورا متزاي ـ ًـدا في إنتاج
البتروكيماوي ــات.
ّ
متجددة
شراكة
َّ
فضل ــت ش ــيفرون فيليب ــس ّ
التوج ــه نح ــو دول ــة قط ــر لتعم ــل ف ــي ش ــراكة
ف ــي ع ــام 2008
معه ــا لبن ــاء مجم ــع البتروكيماوي ــات ف ــي قطر"كيوكي ــم  ،"2وكان ذلك آخر مش ــروع كبير
للش ــركة يت ــم بن ــاؤه ف ــي املنطق ــة ،ولش ــيفرون خب ــرة واس ــعة ف ــي العم ــل بمنطق ــة الخلي ــج
وقط ــر تحدي ـ ًـدا ،لك ــن الش ــركة وتح ــت إغراء الث ــورة الجديدة ف ــي النفط والغ ــاز الصخرين
ً
ف ــي جن ــوب تكس ــاس اخت ــارت الع ــودة لتبن ــي ّ
ضخم ــا إلنت ــاج االيث ــن كراك ــر في
مجم ًع ــا
جداً.
بيت ــاون – تكس ــاس ،ف ــي وق ــت كان ــت في ــه مثل ه ــذه االس ــتثمارات قليل ــة ون ــادرة ّ
اآلن تع ــود ش ــيفرون فيليب ــس م ــن جدي ــد إل ــى قط ــر ،وبمش ــروع عامل ــي الط ــراز ،وه ــو بناء
ّ
وتطوي ــر ّ
مجم ــع جدي ــد للبتروكيماويات في مدينة رأس لف ــان الصناعية ،حيث تمخضت

ّ
مجمع ضخم إلنتاج الغاز الصخري
في حوض برمين بتكساس
أحد أنجح استثمارات شركة قطر
للبترول على النطاق العالمي
الش ــراكة األول ــى ع ــن تش ــييد مش ــروع "كيوكي ــم  "2إلنت ــاج م ــادة البول ــي إيثل ــن واأللف ــا
أوليف ــن ف ــي مدين ــة مس ــيعيد الصناعي ــة ،بطاق ــة قدره ــا  350أل ــف ط ــن مت ــري س ـ ًّ
ـنويا،
ومصن ــع لأللف ــا أوليف ــن الع ــادي بطاق ــة  245أل ــف ط ــن مت ــري س ـ ًّ
ـنويا.
ه ــذه الصناع ــة ف ــي ش ــكلها املتج ـ ّـدد تس ــير وف ــق مح ــركات ذات إس ــتراتيجية قطري ــة
لتطويره ــا ،وزي ــادة عائ ــدات صناع ــة النف ــط والغ ــاز لتنوي ــع مص ــادر َّالدخ ــل م ــن خ ــال
صناع ــة عاملي ــة الط ــراز ،تلب ــي احتياج ــات األس ــواق اإلقليمي ــة والعاملي ــة.
خبرة مكتسبة
املش ــروع الجدي ــد ال ــذي يتوق ــع الب ــدء في تش ــغيله وإنتاجه ع ــام ّ 2025
يضم وحدة لتكس ــير اإليثان
ً
بطاق ــة إنت ــاج س ــنوية تبل ــغ مليون ــا و 900أل ــف ط ــن م ــن اإلثيل ــن ،لتصب ــح األكب ــر م ــن نوعه ــا ف ــي
الش ــرق األوس ــط وب ــن األكب ــر ف ــي العالم ،إضاف ــة إلى وحدت ــن إلنتاج البول ــي إيثيلن عال ــي الكثافة،
بطاق ــة إنتاجي ــة عالي ــة ،ترف ــع طاق ــة قط ــر اإلنتاجي ــة م ــن البول ــي إيثيلن بنس ــبة  % 82بحل ــول الربع
األخي ــر من ع ــام .2025
حص ــة قط ــر للبت ــرول ف ــي املصن ــع الجدي ــد ( )% 70تؤش ــر لتوف ــر قط ــر للبت ــرول عل ــى الخب ــرة
املكتس ــبة ،وعل ــى قدراته ــا الذاتي ــة املهني ــة وقدرته ــا املالي ــة ،واالعتماد على الس ــمعة العاملية كش ــركة
رائ ــدة ،م ــا يجع ــل الش ــركات العاملي ــة تتهاف ــت عل ــى الدخ ــول ف ــي الش ــراكة م ــع قط ــر للبت ــرول.
ً
ّ
ّ
واملجم ــع الجدي ــد للبتروكيماوي ــات في مدينة رأس لفان الصناعية ،ووفقا لكلمات الكعبي ،س ــيعمل
عل ــى تحقي ــق الفائ ــدة القص ــوى م ــن غ ــاز اإليث ــان املنت ــج م ــن حق ــل الش ــمال وم ــن مش ــاريع الغ ــاز
القائم ــة ،وعلى ذلك س ــوف يس ــهم املش ــروع ف ــي رفع الطاق ــة اإلنتاجية الحالية للدول ــة من  2300طن
في الس ــنة إلى حوالي  4300طن في الس ــنة ،وبالتالي فإن موعد إطاقه عام  2025س ــيعني الكثير
بالنس ــبة إلى األس ــواق ،ما يعزز مكانة قطر العاملية كمنتج رئيس ــي للبتروكيماويات ،وس ــط زيادة
ًّ
ومحلي ــا س ــيوفر املنت ــج املزيد من الف ــرص للقط ــاع الخاص القط ــري ،تمكنه من
ف ــي الطل ــب العامل ــي،
اإلس ــهام الفع ــال ف ــي تحقي ــق ه ــدف الدولة بتنوي ــع حقيقي ملموس ملص ــادر الدخل.
وهكذا صار العالم خال أسبوعن على موعد مع شراكة قطرية أمريكية جديدة ،بمفاهيم
وخبرات متراكمة لتلبية احتياجات عاملية متزايدة من املواد البتروكيماوية التي أصبحت ً
عصبا
ًّ
حيويا للكثير من الصناعات في العالم.

* كاتب سوداني في شؤون الطاقة

 8مليار دوالر تكلفة المشروع
ويوفر قرابة  9آالف وظيفة
العدد السابع  -صيف 2019
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نوارس

مشيرب قلب الدوحة

ّ
ّ
السكني األذكى في العالم
الحي

¶ الدوحة -
أعلن ــت ش ــركة مش ــيرب العقاري ــة ع ــن االفتت ــاح والتش ــغيل
الرس ــمي للب ــرج الس ــكني األول ف ــي مش ــروع مش ــيرب قل ــب
الدوح ــة ،الوجه ــة الجدي ــدة للمعيش ــة والترفي ــه واألعم ــال ف ــي
قطر .
ويق ــع مبن ــى "وادي  "1ف ــي س ــكة ال ــوادي ،مرك ــز مش ــيرب
وأط ــول ش ــارع للمش ــاة ف ــي املنطق ــة ،عل ــى مقرب ــة م ــن ع ــدد
م ــن أب ــرز معال ــم الدوح ــة ،مثل س ــوق واقف التاريخي وش ــارع
حم ــد الكبي ــر وفن ــدق ال ــوادي إم غالي ــري ،كم ــا يح ــاذي الب ــرج
مجم ــع غاليري ــا م ــول املرتقب افتتاح ــه ً
قريبا ،والذي س ــيضم
أول متج ــر مونوب ــري ذك ــي ف ــي قط ــر ،ومدين ــة جونيف ــرس
الت ــي تع ــد املدين ــة الترفيهي ــة الفضائي ــة األول ــى م ــن نوعه ــا ¶ ساحة وادي مشيرب
ف ــي العال ــم ،وس ــوف يتمت ــع س ــكان الب ــرج بع ــدد م ــن املراف ــق
واملزاي ــا الحصرية ،منها مس ــبحان وصال ــة رياضية ّ
متطورة
ومجه ــزة بأح ــدث التقني ــات ،إل ــى جان ــب الكلوبه ــاوس والتراس ــات الخارجي ــة.
ويتوف ــر ف ــي املبن ــى مكت ــب لألم ــن والحراس ــة يعمل على مدار  24س ــاعة ،إل ــى جانب مصعد
خ ــاص يرب ــط البناية بمواقف الس ــيارات وغ ــرف التخزين تحت األرض ،مع موقف مخصص
ّ
للدراج ــات الهوائي ــة ف ــي الطابق األرضي ،ومحطة ت ــرام مقابلة للبناية.
ً
وف ــي الب ــرج ال ــذي أصب ــح متاح ــا اآلن لإليج ــارات الس ــكنية  72ش ــقة نص ــف مفروش ــة
بمس ــاحات مختلف ــة ،ب ـ ً
ـدءا م ــن غرفة ن ــوم واحدة إلى أرب ــع غرف ،بحمام ــات وخزائن مالبس
ُ
مس ــتقلة ،كم ــا تتمت ــع جميع الوح ــدات بنوافذ زجاجية كبيرة وش ــرفات بإطالل ــة خالبة على
أف ــق مدين ــة الدوح ــة والكورني ــش وأب ــراج الخلي ــج الغربي.
يق ـ ّـدم وادي  1أح ــدث حل ــول الحي ــاة الذكي ــة ،إذ يوجد ف ــي كل الوحدات شاش ــات رقمية تعمل
باللم ــس للتحك ــم ف ــي أنظم ــة الش ــقة ،ونظ ــام اإلنترن ــت عال ــي الس ــرعة باأللي ــاف البصري ــة،
ً
وأنظم ــة اتص ــاالت م ــن ع ــدد م ــن م ــزودي الخدم ــات ،فضال عن جه ــاز التحكم في اس ــتهالك
الطاق ــة ،وأجه ــزة مدمج ــة وعالي ــة الج ــودة للص ــوت والص ــورة ،وأنظم ــة للمراقب ــة بالكامي ــرات
والت ــي تعم ــل وف ــق بروتوك ــوالت اإلنترنت.
وبه ــذه املناس ــبة ق ــال الس ــيد عل ــي الك ــوراي الرئي ــس التنفي ــذي بالوكال ــة ملش ــيرب العقاري ــة:
الحي األكثر ً
أتطل ــع إل ــى الترحي ــب بأوائل املقيمن في مش ــيرب قل ــب الدوحةّ ،
ذكاء واس ــتدامة
ف ــي العال ــم ،ومركز املدين ــة الجديد.
ويه ــدف املش ــروع إل ــى إعادة إحي ــاء املركز التج ــاري القديم للعاصمة ،من خ ــالل تصميمات
مس ــتوحاة م ــن املعم ــار القط ــري التقلي ــدي ،والت ــي تش ـ ّـجع عل ــى املش ــي والحرك ــة ،كم ــا
يس ــتضيف املش ــروع متاحف مش ــيرب ،وأول فندق ماندارين أورينتال في الش ــرق األوسط،
وفن ــدق ال ــوادي إم غالي ــري م ــن أك ــور ،وفن ــدق ب ــارك حي ــاة ،وفندق بوتي ــك ،وبراحة مش ــيرب،

¶ علي الكواري

الت ــي تع ــد أكب ــر س ــاحة مش ــاة مفتوحة ومغط ــاة ف ــي املنطقة.
ويش ــمل مش ــروع مش ــيرب قل ــب الدوح ــة  800وح ــدة س ــكنية عصري ــة وكامل ــة التجهي ــز
لإليج ــار ،إل ــى جان ــب ع ــدد من املبان ــي التجارية متعددة االس ــتعماالت بخي ــارات متنوعة من
الخدم ــات لتج ــارة التجزئ ــة وخدم ــات األعم ــال.
وقد تأسست مشيرب العقارية ،شركة التطوير العقارية الوطنية التابعة ملؤسسة قطر،
بهدف اإلسهام في تحقيق األهداف اإلستراتيجية لرؤية قطر الوطنية  ،2030ساعية
إلى إثراء املجتمع وتحسن جودة املعيشة والحياة بشكل عام من خالل تطوير مشاريع
عمرانية معاصرة ومبتكرة ،تعكس أصالة التراث القطري وعاداته وتقاليده.

 72شقة تجمع بين الفخامة
واالستدامة واإلطاللة الخالبة
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المدينة اإلعالمية بقطر
الدوحة عاصمة اإلعالم
العربي والعالمي
¶ الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني

¶ الدوحة -
ّ
أخي ـ ًـرا ص ــدر الق ــرار ال ــذي طامل ــا ترقب ــه اإلعالمي ــون ف ــي قط ــر ،مل ــا ل ــه م ــن
أهمي ــة ف ــي مواكب ــة النقل ــة اإلعالمي ــة الكب ــرى الت ــي تش ــهدها الدوح ــة ،الت ــي
بات ــت تقت ــرب أكث ــر فأكثر لتصبح عاصمة اإلعالم العرب ــي ،بعد أن صارت
عاصم ــة الثقاف ــة العربي ــة ف ــي العام  2010ب ــكل جدارة ،نظ ـ ًـرا لتطور دورها
اإلعالم ــي املواك ــب لدوره ــا اإلقليم ــي والدول ــي الفاع ــل ،وكذل ــك مكانته ــا
املرموق ــة بفض ــل السياس ــة الحكيم ــة واملتوازنة التي تنتهجه ــا تحت قيادة
حض ــرة صاحب الس ــمو الش ــيخ تميم بن حمد آل ثان ــي أمير البالد املفدى،
ً
مس ــتكمال م ــا ب ــدأه س ــمو األمي ــر الوال ــد ف ــي مس ــيرة النهض ــة القطري ــة
الحديثة.
فق ــد أص ــدر معال ــي الش ــيخ عب ــد الل ــه ب ــن ناصر ب ــن خليفة آل ثان ــي رئيس
مجل ــس ال ــوزراء ووزي ــر الداخلي ــة الق ــرار رق ــم  20لس ــنة  2019بتش ــكيل
ً
مجلس إدارة املدينة اإلعالمية ،مكونا من :س ــعادة الش ــيخ س ــيف بن أحمد
ً
آل ثان ــي ً
رئيس ــا ،الس ــيد عب ــد الرحم ــن ش ــريف العم ــادي نائب ــا للرئي ــس،
ً
ً
عضوا،
عضوا ،الس ــيد يوس ــف إبراهيم املالكي
الس ــيد محمد علي املناعي
ً
س ــعادة الس ــيدة لول ــوة راش ــد الخاط ــر عض ــوا ،الش ــيخ أحم ــد بن س ــعود آل
ً
عضوا.
ثان ــي عض ـ ًـوا ،الس ــيدة نورة ناص ــر النعيم ــي
وعق ــب ص ــدور الق ــرار عقد مجل ــس إدارة املدين ــة اإلعالمي ــة اجتماعه األول
ً
برئاس ــة الش ــيخ س ــيف ب ــن أحم ــد آل ثان ــي ،مناقش ــا الهي ــكل التنظيم ــي
للمدين ــة اإلعالمي ــة ،واإلط ــار الع ــام الس ــتراتيجية عمل املجل ــس ،بما يحقق
أه ــداف املدين ــة اإلعالمي ــة املبني ــة عل ــى إدارة وتطوير النش ــاط اإلعالمي في
دولة قطر ،وتعزيز مكانتها كموقع الس ــتقطاب اإلعالم العاملي ،والش ــركات
التكنولوجي ــة واملؤسس ــات البحثي ــة والتدريبي ــة ف ــي املج ــال اإلعالم ــي
واإلعالم الرقمي ،ودعم وتش ــجيع مش ــاريع اإلع ــالم الرقمي والتكنولوجي،
ف ــي إط ــار رؤي ــة قط ــر الوطني ــة  ،2030واإلس ــتراتيجية الوطني ــة ،وتطوي ــر
العالق ــة م ــا ب ــن اإلع ــالم املحل ــي واإلقليم ــي والدول ــي ،باإلضاف ــة إل ــى العمل
عل ــى تعزي ــز التكام ــل االقتص ــادي واملهن ــي م ــع مش ــاريع الدول ــة املختلف ــة،
وتوفي ــر بيئ ــة تفاعلي ــة جاذب ــة م ــن خ ــالل الش ــركات الت ــي تحص ــل عل ــى
الترخي ــص للعم ــل ف ــي املدين ــة اإلعالمي ــة ،كم ــا ت ــم خ ــالل االجتم ــاع اختيار
ً
الس ــيد محمد بدر الس ــادة ً
تنفيذيا للمدينة اإلعالمية والس ــيد عبد
رئيس ــا
ً
الل ــه ناص ــر العي ــده أمين ــا للس ــر ملجل ــس اإلدارة.

الشيخ سيف :ندعو المؤسسات
اإلعالمية واألكاديمية وباألخص
القطاع الخاص للمشاركة معنا
في هذا الصرح اإلعالمي
وف ــي سلس ــلة تغري ــدات أطلقه ــا عل ــى هام ــش ص ــدور الق ــرار ق ــال س ــعادة
الش ــيخ س ــيف ب ــن أحم ــد آل ثان ــي رئي ــس املدين ــة اإلعالمي ــة :ندع ــو جمي ــع
الجه ــات الحكومي ــة واملؤسس ــات اإلعالمي ــة واألكاديمي ــة ف ــي قط ــر،
وباألخ ــص القط ــاع الخ ــاص للمش ــاركة معن ــا ف ــي ه ــذا الص ــرح اإلعالم ــي،
لتك ــون املدين ــة اإلعالمي ــة
منص ــة ريادي ــة عل ــى املس ــتوى اإلقليم ــي والعامل ــي ،وأض ــاف :ل ــن تقتص ــر
املدين ــة عل ــى اإلع ــالم التقلي ــدي فحس ــب ،ب ــل س ــتركز كذل ــك عل ــى تطوي ــر
تكنولوجي ــا اإلع ــالم واالس ــتثمار ف ــي اإلع ــالم الجدي ــد ،وه ــو التواص ــل
االجتماع ــي ،واس ــتغالل امل ــوارد املتاح ــة بدع ــم الجمي ــع ،واس ــتقطاب
املؤسس ــات اإلعالمي ــة العاملي ــة ،آخذي ــن باالعتبار ما يتناس ــب م ــع مبادئنا
واحتياج ــات الدول ــة وأهدافه ــا ،وق ــال :دأبت القيادة الرش ــيدة إلنش ــاء قاعدة
صلب ــة ،م ــن خ ــالل املؤسس ــات الرائ ــدة والجه ــود الجماعي ــة ،وه ــذه القاعدة
تش ــمل مج ــال اإلع ــالم س ـ ً
ـواء القن ــوات الرس ــمية أو اإلخباري ــة أو الرياضية
أوالثقافي ــة والصح ــف ،وكذل ــك مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي الصادق ــة
واملؤث ــرة ،وس ــتكون املدين ــة اإلعالمي ــة مكمل ــة له ــذه القاع ــدة.
وف ــي أول رد فع ــل إعالم ــي إقليم ــي رحب ــت ش ــبكة  TRTبإنش ــاء "املدين ــة
اإلعالمي ــة" ف ــي قط ــر بأم ــر م ــن س ــمو أمير قط ــر ،مش ــيرة إلى التس ــهيالت
الكبي ــرة الت ــي يتضمنه ــا املش ــروع؛ حي ــث يمن ــح الش ــركات املرخ ــص له ــا
حرية تعين العاملن لديها وتنظيم وضعهم ،واس ــتيراد املس ــتلزمات دون
الحاج ــة إل ــى قيده ــا ف ــي س ــجل ،م ــع إعف ــاءات ضريبي ــة مل ــدة ً 20
عاما.

ستركز المدينة على تطوير تكنولوجيا اإلعالم
واالستثمار في اإلعالم الجديد
العدد السابع  -صيف 2019
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أقداح وأرواح

قناة الجزيرة
ثورة البرامج الحوارية
لقد عززت قناة الجزيرة الفضائية وجودها في املشهد اإلعالمي الدولي ُبعيد
هجمات الحادي عشر من سبتمبر  2001في أمريكا ،فأصبحت بذلك القناة األولى
ًّ
عامليا في نقل األخبار من أفغانستان بحرفية ومصداقية ،وكانت القنوات العاملية
الكبرى آنذاك مثل  CNNو BBCوغيرها تتسابق إليها كمصدر مهم في نقل
األخبار.
وقبل ذلك كانت الجزيرة قد نالت مكانتها لدى الجماهير العربية ،التي وجدت فيها
ً
عما هو معلن وغير معلن،
تعبيرا
صادقا عن نقل وقائع الشارع العربي ،والكشف ّ
ً
كما أنها استطاعت وبجدارة أن ترفع وتيرة التبادل والتواصل في فضاء عربي
تسيطر عليه قنوات حكومية وغير حكومية تابعة ألنظمة قمعية ،ال تتيح املجال
للرأي والرأي اآلخر.

مكانة مرموقة

جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
سوف ِّ
ملكا للجماهير العربية ،على
الجزيرة
غدت
أن
بعد
العجالة،
نعرج في هذه
ً
اآلراء املعارضة لخط سير قناة الجزيرة ،واآلراء املتوافقة مع خط سيرها ،لنسهم
تشكلت في أذهاننا للجزيرة تبدو
ولو بشكل بسيط في جعل الصورة الجميلة التي ّ
ومتجددة ،كقوة ناعمة لصالح الشعوب العربية وقضاياها الحقيقية
دوما جديدة
ّ
ً
والعادلة.

التبعية المالية
ولعل أولى االنتقادات التي يوجهها الفريق املعارض إلى قناة الجزيرة تتمثل في
التبعية املالية للقناة ،والتي تشير إلى موقف الجزيرة الصعب من جهة استقاللية
القرارات التحريرية ،حيث تتفادى الجزيرة تسليط الضوء على الشأن الداخلي
القطري ،مقارنة مع شؤون الدول األخرى ،كما يرى هؤالء أن الجزيرة غير حيادية
في كثير من األحيان ،وهذا ما ّادعته دول الحصار عندما أدرجت قناة الجزيرة في
قائمة اتهاماتها املزعومة ضد قطر.
إال أن املؤيدين للقناة َفيرون أنها استطاعت خالل العقدين املاضيني أن تخلق تجربة
تعايش بني تبعيتها املالية واستقاللية قرارها ،بالتزامن مع إطالق الحكومة القطرية

مضى أكثر من عقدين على إنشاء قناة الجماهير العربية (الجزيرة) ،حيث شكل
تاريخ األول من نوفمبر  1996بداية انطالق القناة الصغيرة وسط محيط يعج
بقنوات عاملية عمالقة ،وفي وقت قصير حققت لنفسها مكانة سامية ومرموقة،
َّ
وتربعت على عرش اإلعالم العربي ،كما استطاعت في كثير من األحيان أن تنافس
وسائل إعالم عاملية في مواقع كثيرة من العالم عبر
محطمة
طريقتها في جعل املعلومات تتدفق بسالسةّ ،
بذلك القوالب السياسية التي تتحكم في مصادرها القوى
االستعمارية تارة ،واألنظمة القمعية تارة أخرى.
كما نجحت الجزيرة ّأيما نجاح في تغطياتها اإلخبارية
وبرامجها الحوارية حول "الحرب على اإلرهاب" ،وفي
أكثر من مناسبة كانت الجزيرة النافذة الوحيدة للعالم
على تلك الحرب ،ونتيجة لذلك دفعت الجزيرة فاتورة
غالية الثمن ،تتمثل في استشهاد أكثر من صحفي من
كادرها ،وفي إغالق مكاتبها في أكثر من مكان.
كما نجحت الجزيرة في أن تكون أحد أهم أسباب التغيير
في عاملنا العربي؛ وانطالق ثورة اإلنسان املجيدة التي
¶ فيصل القاسم واالتجاه المعاكس
تتابعت أصداؤها في الوطن العربي ،من شماله إلى

ألول مرة يشاهد المواطن العربي
برامج جريئة للرأي والرأي اآلخر
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ناصر الهالبي *

سيال من الحريات ،كما سعت إلى تحقيق االكتفاء االقتصادي الذاتي للمواطن
ً
واملقيم والعاملني على أرضها ،وما تقوم به إدارة العمل من سن القوانني الجديدة،
والكفيلة بحماية حقوق العمال لهو خير دليل على ذلك ،فالسياسة الحكيمة التي
تنتهجها القيادة القطرية منذ عهد سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وصوال إلى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
ً
املفدى تتصف باالتزان والعدالة االجتماعية بني شرائح املواطنني واملقيمني ،وبالتالي
استطاعت الحكومة القطرية تشكيل جبهة داخلية قوية ،وقد اتضح ذلك ًّ
جليا في
فترة الحصار التي مضى عليها أكثر من عامني.
كما إن القيادة القطرية الحكيمة استطاعت بذكائها السياسي أن تستفيد من
تلك القوة التي شكلتها قناة الجزيرة مع الوقت على الصعيدين العربي والعاملي،
فأصبحت القناة قوة ال يستهان بها ،بل ُيعمل لها ألف حساب ،من خالل الكثير من
ً
مؤرقا لكثير من
برامجها ،وآخرها برنامج "ما خفي أعظم" ،الذي أصبح هاجسا ً
ذريعا في حربها اإلعالمية على
الدول،
فشال ً
ً
خصوصا دول الحصار التي فشلت ً
قطر ،في حني نجحت قناة الجزيرة بشفافيتها ومصداقيتها.

البرامج الحوارية
وألول مرة منذ انطالق البث الفضائي شهد املواطن العربي عبر قناة الجزيرة

ثورة في البرامج الحوارية الجريئة والتي لم يشاهد مثلها من قبل ،يديرها
مذيعون متألقون أمثال فيصل القاسم وسامى حداد وأحمد منصور.
وإذا كان الفريق املعارض لخط سير قناة الجزيرة يرى أنه رغم نجاح هذه
ًّ
جماهيريا ،ومن اإلجحاف إنكار ذلك ،إال أنها بعد مضي أكثر من عقدين
البرامج
والحقا
من الزمن أصبحت قديمة ومملة ،ولم تنلها يد التجديد كما يقولون،
ً
تم إيقاف بعض برامجها مثل "أكثر من رأي" و"شاهد على العصر" دون إبداء
األسباب ،ولعل من أسباب إيقافها تكرار مواضيعها ،مع تغيير وجوه الضيوف
فقط ،فيما استحدثت قنوات عربية وعاملية في اآلونة األخيرة برامج حوارية
ذات إيقاع سريعّ ،
يتميز مقدموها بكاريزما وقوة في األداء والتحضير الجيد
والتلقائية في التعامل مع الكاميرا ،حيث يعتمد نجاح مثل هذه البرامج الحوارية
على شمول البرنامج على العديد من العناصر الدرامية ،وأهمها اإلخراج الفني،
وفق أحدث املعايير التي تجذب املشاهد ،ألنها سمة العرض املميزة.
ومن حق السائل أن يسأل هنا :أين دور مركز الجزيرة للتدريب بعد مضي
هذا الزمن الطويل ،ألم يستطع أن يصنع مذيعني من خامات محلية وإقليمية
وعربية؟ ويأتي الرد من املتوافق مع خط سير قناة الجزيرة بالقول :إن هذه
البرامج الحوارية حققت قدرة فائقة في إيجاد حالة من الوعي والنقاش العام
ً
مؤخرا في استقطاب مقدمي
حول القضايا واألحداث ،كما نجحت الجزيرة
برامج حوارية جدد أمثال عال فارس ،وفي تقديم برامج جديدة مثل "فوق
السلطة" لنزيه األحدب ،الذي حقق نجاحا كبيرا ،وبرنامج
املذيعة املتألقة فيروز الزياني "للقصة بقية" ،الذي كان له
بصمة متميزة في مسيرة الجزيرة ،وبرامج أخرى علمية
وثقافية.
في الختام بعد استعراض اآلراء املعارضة واملتوافقة
مع قناة الجزيرة يفرض هذا السؤال نفسه :هل الجزيرة
بحاجة إلى ثورة تجديد في طاقمها اإلداري والفني،
وإلى ابتكار أساليب جديدة ،وبداية عهد جديد من برامج
حوارية ،سريعة اإليقاع على غرار برامج مذيعني عامليني،
أمثال تيم سباستيان وباربرا ،أم يستمر الحال على
املنوال نفسه؟

¶ فيروز زياني وللقصة بقية

* كاتب قطري

تف ّوقت على قنوات عالمية بطريقتها
السلسة في تدفق المعلومات
العدد السابع  -صيف 2019
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الشاعر شبيب عرار النعيمي لـ "

":

ديوان العرب يهدف لتهيئة
المناخ األمثل للشعراء
¶ الدوحة -
تجتمع في شخصية الشاعر شبيب عرار النعيمي ،رئيس مركز قطر
للشعر (ديوان العرب) ،مثالية الشاعر وحنكة اإلداري ،فمنذ تسلّمه
مهمة "ديوان العرب" ،الذي يتبع رسمياً لوزارة الثقافة والرياضة،
يسعى بجهود حثيثة ألن يلبّي المركز طموحات الشعراء ،وأن يصبح
مظلة حقيقية لهم ،فيحتضن حركتهم اإلبداعية ،ويوفر فضاء واقعيّاً
للتواصل فيما بينهم من جهة ،وفيما بينهم وبين الجمهور من جهة
أخرى.
ّ
يضم مجموعة كبيرة من الشعراء ،بمختلف
وهاهو المركز اليوم
مشاربهم واتجاهاتهم ومدارسهم :الفصيحة والنبطية ،الكالسيكية
والحداثية ،االحترافية والهاوية ،حيث الهدف األسمى للمركز هو
النهوض بالشعر واستقطاب الشعراء إلى حديقة هذا الفن العربي
العريق ،الذي يتمتع بمكانة خاصة في الثقافة العربية ،وفي وجدان
األمة بصورة عامة.
مجلة "فنار" حاورت النعيمي حول "ديوان العرب" وبرامجه الحالية
وخططه المستقبلية ،باإلضافة إلى تجربته الشعرية المميزة،
وخصوصية الشعر النبطي في قطر والخليج العربي ،فإلى تفاصيل
الحوار:

• تم إنشاء مركز قطر للشعر (ديوان العرب) تحت مظلة وزارة الثقافة
والرياضة في العام  ،2016ما هي أبرز أهداف املركز؟
• من أهم أهداف املركز :تهيئة املناخ األمثل للشعراء في قطر ،إنشاء تجمع للشعراء
في قطر واالرتقاء بالذائقة الشعرية ،االهتمام بالحراك الشعري في الساحة األدبية
والثقافيةّ ،
حث الشعراء على صقل مواهبهم وإبراز إبداعاتهم لخدمة مجتمعهم
وإبراز إيجابياته ،دعم املواهب الشابة وتقديم الحوافز لهم إلى حني عبورهم إلى ساحة
النجومية.

• يحرص املركز على استقطاب كافة الشعراء القطريني واملقيمني من شتى
املدارس واالتجاهات ،كيف وجدت تفاعل الشعراء ،وهل ثمة صعوبة في
ً
الجمع بني شعراء الفصحى والنبط مثل؟
• أرى أن جميع الشعراء في قطر ،سواء أكانوا قطريني أم مقيمني ،هم على قلب واحد
ونسيج واحد ،وال تفرقة بني الجنسيات على أرض هذا الوطن الحبيب ،بالعكس ،حيث
أقيمت فعاليات كثيرة تم فيها املزج بني الشعراء املقيمني والقطريني ،كما تم املزج بني
ً
جميعا
الشعر النبطي والشعر الفصيح ،وهناك ملتقيات شهرية يجتمع فيها الشعراء
بمختلف جنسياتهم وأساليبهم وتوجهاتهم الشعرية ،باإلضافة إلى مشاركتهم ً
جميعا
في مسابقات املركز الشعرية.
• أقام "ديوان العرب" فعاليات شعرية مبتكرةَّ ،
مرة وسط مجمع تجاري (قطر
مول)َّ ،
ومرة وسط البادية (روضة الهشم) ،ما الغاية من وراء ذلك؟

• نظمنا عدة فعاليات تزامنت مع بداية حصار قطر ،حيث أن الشاعر مبدع ّ
ومعبر وال يقف
عند الحواجز ،وكان الشعراء متضامنني مع وطنهم ،ويوصلون الرسالة التي نهدف إليها،

ّ
حث الشعراء على صقل مواهبهم
وإبراز إبداعاتهم لخدمة مجتمعهم
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¶ وزير الثقافة والرياضة ومدير ديوان العرب في فعالية روضة الشعر

وهي رسالة السمو والرقي وحب الوطن وااللتفاف حول القيادة ،فكانت لدينا فعاليتان
هما "للشعر كلمة  "1و"للشعر كلمة  ،"2وقد أبدع فيهما شعراء الفصحى والنبطَّ ،
وقدم
هاتني األمسيتني نجوم الفن واإلعالم والرياضة ،أما بالنسبة إلى فعالية "روضة الهشم"
فهي عبارة عن لقاء شعري سنوي ،حيث أقمنا اللقاء األول تحت عنوان "روضة الشعر"
في اليوم العاملي للشعر ( 21مارس) بمشاركة كثير من شعراء قطر والخليج ،واللقاء
الثاني أقيم تحت عنوان "نقا الشعر" في جنوب قطر في اليوم العاملي للشعر كذلك ،وهذه
ً
السنة أقمنا اللقاء الثالث في الحي الثقافي (كتارا) ،بمناسبة اليوم العاملي للشعر أيضا.
َّ
• نظم املركز في العام الحالي  2019مسابقة "شاعر الجامعات" ألول مرة في
َّ
قطر ،كيف تقيم هذه التجربة ،وما هي أبرز النتائج التي تمخضت عنها؟

• بالفعل نظمنا هذا العام موسمني ملسابقة "شاعر الجامعات" ،حيث شارك في املوسم
األول عدد كبير من الشعراء في الجامعات والكليات ّ
املدنية في قطر ،ولكن لقوة اإلقبال
على املسابقة ،وارتفاع املستوى الشعري للمتقدمني ،وكثرة طلبات املشاركة من قبل
الشعراء العسكريني ،تمت مخاطبة الجهات العسكرية بدولة قطر (وزارة الدفاع ووزارة
الداخلية) ،فحصلنا على املوافقة ،وتمت مشاركة جميع الشعراء في الجامعات والكليات
املدنية والعسكرية بقطر ،فكان هناك شعراء قطريون ومقيمون ،وكذلك شعراء من دول
الخليج ينتسبون إلى الكليات العسكرية ،فازداد عدد املشاركني وكانت املنافسة ّ
قوية
ً
نظرا للمستوى الشعري العالي للمتسابقني ،إلى أن فاز باملركز الثاني أحد طالب كلية
أحمد بن محمد العسكرية ،وهو املرشح الضابط الشاعر سعيد ّ
الدعية ،وبعد النجاح
الكبير للمسابقة هناك ّنية لتوسيع املشاركة ورفع قيمة الجوائز في العام املقبل بإذن الله.
• دعا مركز قطر للشعر عبر موقعه اإللكتروني جميع الشعراء والشاعرات
ً
فصيحا أم ً
نبطيا ،إلى مراسلة
ممن يرغب بطباعة ديوانه الشعري ،سواء أكان
املركز ،هل سيقوم املركز بتبني وطباعة الدواوين املرسلة إليه ،وهل هناك
معايير محددة لقبولها؟

• ً
نظرا لإلقبال الكبير هناك معايير خاصة تم وضعها من قبل لجان متخصصة في
ديوان العرب ،لالطالع وإبداء الرأي واألولوية واإلشراف على طباعة الدواوين الشعرية،
سواء النبطية أو الفصيحة ،ومن هذا املنطلق تم اإلعالن عن استقبال طلبات الراغبني
ّ
بطباعة دواوينهم ،كي يتسنى لديوان العرب مناقشتها مع اللجنة ،وعرضها إلبداء الرأي
ومن ثم طباعتها ،لترى النور ويتم تدشينها في معرض الدوحة الدولي للكتاب بدورته
املقبلة في يناير .2019
• يحتفل ديوان العرب منذ إنشائه باليوم العاملي للشعر مع شعراء العالم
قاطبة ،هل تفكرون بتوسيع دائرة االحتفال باستضافة شعراء عرب وأجانب
خلل األعوام املقبلة؟

¶ إطلق مسابقة شاعر الجامعات

ً
• نعم ،وقد تم دعوة شعراء عرب شاركوا معنا سابقا ،وهناك خطة اآلن ملسابقة شعرية
شهرية للشعر الفصيح وللشعر النبطي ،وبعدها ننطلق ًّ
عامليا ونفتح باب املسابقة
للشعراء في العالم قاطبة ،من أوروبا إلى أمريكا إلى الصني وغيرها ،وهناك نية لدى
ديوان العرب لدعوة الفائزين وتكريمهم في اليوم العاملي للشعر.

ّ
ّ
البدوية الصافية ،حتى أنها تبدو مؤلفة
النبطية بروحها
• تتميز قصيدتك
بطريقة عفوية شفهية ،وليس بالكتابة على الورق أو "الكيبورد" ،كيف تأتيك
القصيدة عادة ،وهل تكتبها أم تقولها؟

• الشعر ً
دائما وليد البيئة ،والشاعر ابن بيئته ،وأنا يطغى على شعري تأثري بالبيئة التي
أنتمي إليها ،والهوايات التي أعشقها ،وأعتقد أنها تنسخ على لساني أو هي مطبوعة في
وأعبر عنها ًّ
قريحتي ّ
تلقائيا.
• يحظى الشعر النبطي بجمهور واسع ،في حني يفتقر الشعر الفصيح لذلك،
كما كان الحال في عصور سابقة ،ما السبب برأيك؟

• السؤال يتضمن اإلجابةً ،
طبعا أنا ال أقول إن جمهور الشعر الفصيح بسيط أو قليل،
ولكنه ليس بمستوى جمهور الشعر النبطي ،وحتى الشاعر الذي يلقي شعره باللغة
ّ
العامية ،أما الشاعر
الفصحى في أمسية ،فإنه حينما يخرج إلى الشارع يتكلم باللغة
ً
ّ
انتقاصا من مستوى
العامي أو النبطي فإنه يقول شعره بلغته املحكية نفسها ،وهذا ليس
ً
ً
انتشار الشعر الفصيح الذي اليزال متألقا ومزدهرا ،وعلى عرش الجزالة.

ْ
هيمنت وسائل التواصل االجتماعي على طبيعة الحياة املعاصرة ،هل
•
تعتقد أنها لصالح الشعر؟

• وسائل التواصل االجتماعي أصبحت هي املنبر ،ويجب على الشاعر أن يتماشى
ويتطور مع الزمان الذي يعيش فيه ،حيث التكنولوجيا املعاصرةً ،
قديما كان هناك منبر
ّ
يتحكم فيه أشخاص ،إن كان جريدة أو مجلة ،وقد يكون الضغط عليهم ً
كثيرا ،لكثرة
ربما
الراغبني في نشر قصائدهم ،أما اآلن فاملجال مفتوح ،وإذا كنت تمتلك اإلبداع والجودة
ْ
تستطيع أن ّ
خدمت الشعراء إلى حد كبير.
تسوق نفسك ،فأنا أرى أن هذه الوسائل
• ما جديدك الشعري؟

• جديدي قصائد وأعمال فنية سوف تطرح في بداية املوسم ،شهر أكتوبر املقبل ،بعضها
يالمس الوطن وبعضها غزل وبعضها يالمس الهوايات الشخصية ،وفي نهاية املطاف
أشكر مجلة "فنار" على هذا اللقاء الذي أسعدني وأثرانيً ،
متمنيا للمجلة املزيد من التألق
واالنتشار.

دعم المواهب الشابة وتقديم الحوافز
لهم حتى عبورهم إلى النجومية
العدد السابع  -صيف 2019
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قصيـدة
¶¶ قصيدة

بغدادي *
شوقي
الكلدي *
عادل

ُ
الجرح
عذراً
علىتتغ َّير
دمشق
ال لم تعد صديقتي صديقتي
ًّ
النهر ُ
بعد ُ
ال ُ
نهرها حقا
َ
الطيور
يوقظ
ملكت
أنتواليا من
"يزيد" ِ
َّيا ِ
َ
ْ
املاء
كلوالفواكه
أنحائيالتي تساقطت في ّ ِ
أقداري
شفيق" يطلق الشلل
أجمل"أبو
ياال وال
وآمالي وأشيائي َ
جمعت فوقها
شتاتي
يا من
ِ
والجالسون يقفزون ضاحكني
حني أقبلت
َ ِ ُ
وبعثر الحزن في اإلدبار
أشالئي إذ يرشهم ّ ً
كي يفتحوا شهية
ّ
و"املسبحة"
* * * للفول
أو للمشاوي
ُ
وقد ما ألذها
ماذا أقول ُإي ِه!
َ

خان الزمان بنا؟
ً
َ
وأسرج ُّ
الهم
خيال* *
يحاربنا *
كي
ُ
ُ
امللعون
الخائن
وجاءك
ِ
َ
ُ
يدهلم ُتع ْد دمشقنا دمشقنا
في ال ٌ ِ
الظلم
في هذه الدنيا لنا
سوطوكل
من ما ٌ ِ
ويسلبنامن غوطة
يسبيك بقية

ٍ

***

ُ
ُ
تزو ْ
َّ
أبحث ..أين أهلها؟
جت من بردى
ّ
ُ َّ
فلم ْ
بلد الشام كلها؟
أين
مهرها
ِ
تجد في ِ
َ
وأين سوريا؟
النفايات
غير
ِ
ُ
دوما َّ ُ
ّ
الحرف ً
ُّ
يخونني
والتحرير
اللغات والتاريخ
سيدة
تخصنا
التي – في الحق – ال
ِ
ِ
ُِّ
أشتاقك
حني
ِ
وأين اسمها األول
ُ
الشوق ًّ
حبا
وينحني
األخير؟!
لقبها
من
ِ
إشراقك
* * *حني
ِ
ُ
مظلم
بدرب
إذا ذهبت
ٍ
ٍ
َ
دمشقنافأنا ّ
***
ري
تغي
فيا
ُ
ٌُ
ّ
يضيء
نور
شئت أن تبدلي
إن
ِ
ُ
أحداقك
ببعض الحزن
ِ
أرجوك يا دمشق أن تكوني
بالحرير
الحديد
ِ
ِ
َ
َ
الظنون
خلصي الشافي من
بالنمير
والنفط
*
*
*
ِ
ِ
ّ
َ
حل ُ
والحنني
فت بالهوى العريق
بالتسامح الخالي من
والحقد
ِ
ِ
ً
عذرا على
الجرح أن ال إلى الصحراء تتركيني.
الغرور
ِ
ِ
َ
واأللم
والتسويف
ِ
ِ
والحبور
بالوداد
والبغض
ِ
ً
ِ
عذرا إذا خانني
واأسفا!
وصفك قلمي
في
ِ
ِّ
السرير
قبل أن أدري
لم يبق للحب سوى ِ
أحببتك ِ
ُ
كشمعة
وذبت
ٍ
صرت مني
* * *حتى
ِ
األساس دمي.
في
وأنت
ِ
ِ

* شاعر سوري

* شاعر قطري
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¶ قصيـدة

شوقي بغدادي *

ُ
دمشق تتغ َّير
ال لم تعد صديقتي صديقتي
ًّ
النهر ُ
بعد ُ
ال ُ
نهرها حقا
َ
الطيور
وال "يزيد" يوقظ
َ
ْ
املاء
والفواكه التي تساقطت في ّ ِ
ال وال "أبو شفيق" يطلق الشلل
َ
فوقها
والجالسون يقفزون ضاحكني
إذ يرشهم ّ ً
كي يفتحوا شهية
ّ
و"املسبحة"
للفول
أو للمشاوي
إي ِه! ما ألذها
***
َ
ُ
ال لم ُتع ْد دمشقنا دمشقنا
وكل ما ٌفي هذه الدنيا لنا
غوطة
بقية من
ٍ

تزو ْ
َّ
جت من بردى
فلم ْ
مهرها
ِ
تجد في ِ
َ
النفايات
غير
ِ
ّ
ُّ
التي – في الحق – ال تخصنا
***
َ
دمشقنا ّ
تغيري
فيا
ُ
ّ
شئت أن تبدلي
إن
ِ
بالحرير
الحديد
ِ
َ
بالنمير
والنفط
ِ
َ
بالتسامح الخالي من
والحقد
ِ
الغرور
ِ
َ
والحبور
بالوداد
والبغض
ِ
ِ
واأسفا!
لم يبق ِّ
السرير
للحب سوى
ِ
***

ُ
ُ
أبحث ..أين أهلها؟
ّ
ُ َّ
بلد الشام كلها؟
أين
وأين سوريا؟
َّ ُ
والتحرير
والتاريخ
اللغات
دة
سي
ِ
ِ
ُِّ
وأين اسمها األول
األخير؟!
من لقبها
ِ
***
ُ
أرجوك يا دمشق أن تكوني
ِ
َ
الظنون
خلصي الشافي من
ِ
ّ
حل ُ
والحنني
فت بالهوى العريق
ِ
أن ال إلى الصحراء تتركيني.

* شاعر سوري

العدد السابع  -صيف 2019

19

أدب وفن

¶ قصة

د .سكينة العابد *

ٌ
رمل وصخرٌ
عشق حبات َّ
الرمل التي طاملا علقت بوجنتيه منذ أن بدأ يمد خطواته
األولى ..كانت الصحراء تعني له الكثير ..هي وطن كبير يحكي الحب
ً
والنتماء والمتداد ،ل يعرف جمال آخر غيرها..

تخطى شوارعها الصخرية بخطى املحب ،ولمس جدرانها بنشوة
َّ
العاشق ،وتنفس هواءها عند كل جسر وواد..
تمسح بكل شبر استطاع الوصول إليه ،ونسي في غمرة نشوته

صمت الصحراء ولونها ،شمسها ودفئها ألهبت مشاعره ،فتنته حد
الوله ،ذاك هو ابن الصحراء وفارسها ،آثار خطاه الهاربة على الرمل
ووجهه الحنطي – كأنه قادم ًّتوا من معانقة الشمس – تحكيان ألف
حكاية وحكاية ..
ً
تراءى له – ذات يوم – جمال آخر من بعيد ..جذبه شمال حيث

حبات الرمل ..نسيها؟!
ً
معتقدا أن قلبه قد حوى حبني ل ثالث لهما ،صخر هنا
مضى أليام
ً
ورمل هناك ،لم يكن يدري أن طرفا ثالثا سيغير من املعادلة ،لم يكن
ً
يدري أن شيئا ما سيقاسمهما الوله..
حب آخر اشتعل داخله ،بل انتفض ،تلك العينان اللتان راقبتاه من

الصخر ،تراءت له مدينة تتربع على صخرة عتيقة ،عمرها بعمر

بعيد .تلك العيون ليست كالعيون ،ساحرة ،لونها يتجاذبه لون الرمل
ولون الصخر ً
معا ..لون املنتصف هي؟ عندها فقط فهم ملاذا كانت

يعانق السماء ،وينافس الهواء بهندسة عجيبة ..

تناديه هذه املدينة؟ ملاذا كانت تغريه بالرحيل؟ ملاذا كانت تطارد

العصور ،تتدثر بعبق األساطير ،ساحرة هي ،راقية ،طائر أسطوري

استفزته ،غزت أحالمهَّ ،
طوقته وحاصرته من كل جانب ،حتى
استسلم لها وطار على جناحي الشوق والحنني .
كانت ساحرة ،لم يقاومها ،بل طوى أرضها ً
مشيا وتجوال ..ل يدري
َّ
مر من الوقت ،وكم َّ
حينها كم َّ
مر الزمان .بهرته كما توقع وأكثر ،فهي

خياله؟ ليشد إليها الرحال..
اآلن فقط علم ملاذا استعجلته األقدار ليتخذ هذاالقرار ،اآلن فقط َّ
تبني
أن خلف أسوار املدينة حكاية كحكايات ألف ليلة وليلة ،فماذا يا ترى
بعد الرمل والصخر؟
ربما ...ربما أعني ل تنام!

السحر بعينه ،وهي الجمال كله ،احتضنت عيناه كل مالمحها ،هام
قلبه بها ،انزوى في الكثير من زواياها ،يلتقط الصور تلو الصور،
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* كاتبة جزائرية

قصيـدة
¶ ¶
قصتان

شوقي
بغدادي **
كواللة نوري
د.

ُ
نسى
دمشقال ُت
شخصيات
تتغ َّير
ُ
ُ
تزو ْ
َّ
ها؟
أهل
العمل،أين
أبحث..
بردى
جت من
ال لم تعد صديقتي صديقتي
معرفته بأنني
وبعد
من
فترة
بعد
لكن
مؤقتة،
ملدة
إدارية
يمكن
جمعتني الصدفة ُفي هذه الحياة ًّ بشخصيات غريبة ،ال
ّ
ُ ً َّ
ْ
بعدعليها ُ
نسيانها أو ُ
منيكلأنها؟
الشام
تج
الكرام ،حتى لو كانتفلم
مرورحقا
نهرها
النهر
ال
أكون عند
بلدطالبا
أينمكتبه
هااألصل ،استدعاني إلى
مهرفي
معرفتيد فيكاتبة
املرور
ِ
ِ
ّ
بدأ يسرد لي
وأينالعمل ،ثم
حسن ظنه بشخصيتي وجديتي في
"يزيد" تتجاوز
الشخصية بهم ال
الطيورالعمل أو الزمالة ال أكثرَ .
يوقظ حدود َ
سوريا؟
النفايات
غير
ِ
ً
ّ
نتحدثوال ً
مؤكدا أن عقله هو الذي
العملية التي بدأها َّمن ُ الصفر،
حياته
تأمني
في
الجامعية
والشهادة
الدراسة
قيمة
عن
دائما
ّ
َ
ْ
ُّ
والتحرير
والتاريخ
اللغات
الشركةناإلى تلك سيدة
أوصلتخص
الحق – ال
املاءالعيش التي
والحياة تساقطت في
والفواكه التي
متطلبات ِ
النجاحاتِ ،
اإلداريون،
وليس
فيدون
الكريم –من
املستقبل
املهندسون ّ ُأو ً ِ
ِ
ملواجهةلو كان ّ
ّ
طالبا مني
،
أمي
بأنه
أخبرني
ثم
هؤالء،
شأن
من
تقليله
عدم
رغم
أو
أخوتك
أو
والداك
هم
هؤالء
حتى
اآلخرين،
إلى
الحاجة
وأين اسمها األول
شفيق" يطلق الشلل
وال "أبو
ال
ّ
َ
أن أعمل جهدي لتدريسه مبادئ القراءة والكتابة في أسرع وقت،
أصدقاؤك ،كي ال تحملهم فوق طاقاتهم على األقل.
ّ
من ّ
ٌ
األخير؟!
لكنني التقيت فوقها
ً
نجاحا ً
التدريس!
أحدده
مستعد لدفع املبلغ الذي
* * * وأنه
باهرا،
بشخصيتني ناجحتني
لقبهالساعات ِ
ّ
لم أصدق ما سمعت ،بل أصبت بالذهول ،فقلت له:
أحدهما
يقفزونبل إن
يدخال املدرسة،
من دون أن
ضاحكني
والجالسون
ً
ّ
َ
تخصص وقتا حتى اآلن لهذا األمر
كيف وملاذا لم
يستطع
لم
أي
الحروف،
فك
يعرف
لم يكن
فيا دمشقنا ّ
*
*
*
ري
تغي
يرشهم
إذ
ّ
املهم ،ولديك كل هذه املاليني ،إذا افترضنا أنك
قراءة كلمة واحدة.
ًّ
إن شئت أن ُت ّ
األول كانكي ً
لي
بد
ُحرمت بسبب الظروف في الطفولة؟! فقال :إن
شهيةومعروفة
يفتحواناجحة
مديرا ملنظمة
ِ
ً
ُ
ّ
إنسانية مهم ّ
الحقا
أن الوقت
وضيق
والعمل
عملت فيها
لها نشاطات
تكوني
دمشق
والعائلةيا
أرجوك
بالحرير
الحديد
و"املسبة،حة"
للفول
األطفال ِ
ِ
ثم املشاريع ومتابعتها والسفر سبب عدم
الصيفية
العطلة
أثناء
مؤقتة
كمترجمة
َ
َ
الظنون
من
الشافي
خلصي
بالنمير
والنفط
للمشاوي
أو
كنت
عندما كنت طالبة ،بالطبع كان لديه
التعلم ًُحتى اآلن ،إضافة إلى أنني ِ
ِ
ّ
َ
محل
حلوا
بهم،
أثق
بأناس
ا
محظوظ
يمكن
ومساعدين ،لكن ال
والحنني
حلفت بالهوى العريق
بالتسامح الخالي من
والحقد
وماليني! ما ألذها
إداريني إي ِه
ِ
أن ّ
ِ
جهلي بالقراءة والكتابة.
أتخيل حتى اآلن كيف استطاع هذا العقل
ً
تتركيني.
الصحراء
إلى
ال
أن
الغرور
واملفارقة األعجب أنه لم يجد وقتا حتى
أن يدير من الصفر منظمة ناجحة من دون
ِ
َ
ً
معي كي يبدأ التعلم من كثرة املشاريع
والكتابة،
والحبور
بالوداد
معتمدا فقط على والبغض
أن يعرف القراءة* * *
ِ
ِ
والسفر! لكن بالتأكيد كان لديه من يقرأ
مساعديه؟!
واأسفا!
في البدء حني ُ
ّ
أشجع
له العقود واالتفاقيات ،كان يقول" :أنا
الرسائل أو امللفات ،كان
أترجم
كنت
َ
ُ
ال لم ُتع ْ
دمشقثمنا حني أعطيهلم يبق ِّ
أعمل دمشق ً
سوى
للحب
د
السرير أوالدي اآلن على الدراسة أكثر من العمل معي،
نا للملف،
مختصرا
يسأل أن
ِ
ً
الدراسة أوال ،ألنني ال أستطيع ضمان هذه
أدب أن أقرأ له
هذهمني
ليقرأهماكانفييطلب
امللف
بكللنا
الدنيا
وكل ٌ
عقلياتهم غير
املترجم ،كنت أستنكف وأقول في
املختصر
سوري
الثروة من دون خسارات ،ألن * شاعر
***
من حتى ٍ
بقية ّ
تجارية"!
غوطةأقرأ له بنفسي؟
أمي
نفسي :هل هو
لست قارئة ملفات ،أنا أترجمها فقط! لكن
ّ
الجم في الطلب كان يجعلني أغض
أدبه
ً
َّ
النظر ،ثم حني كرر ذلك كثيرا ،قلت ملساعده:
ماذا به؟ هل أنا قارئة فنجان لديه؟ فأعلمني
ّ
السر العجيب!
حينها بهذا
الشخصية الثانية كانت صاحب شركة ،بل
مجموعة شركات لها الكثير من املشاريع الضخمة
ً
الناجحة ،عملت أيضا في املجموعة كمترجمة

وحني سألته :لو فرضنا أنك خسرت الثروة
اآلن ،وال شهادة لديك ،بل ال تقرأ وال
تكتب ،ما هي فرصك في بناء نفسك
ٌ
ً
مجددا؟ أجابني بالحرف :أنا عامل
ّ
ً
جيد جدا في عمل "الفالفل" ،والعمل
ليس ً
عيبا ،إن هذا اإليمان هو الذي
أوصلني إلى ما أنا عليه"!

* شاعرة ومترجمة عراقية
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الزمن الجميل

أحمد محمد نعمان
الحكمة يمانيّة
¶ أحمد محمد نعمان

ّ
عندم ــا نتح ـ ّـدث ع ــن "الزم ــن الجمي ــل" ونتغنى به نك ـ ّـرر الدعوة اليوم للع ــودة إلى ما كان
في ــه م ــن قي ــم ومب ــادئ وع ــادات وتقالي ــد ،ونفتخ ــر بالرم ــوز والش ــخصيات واملبدع ــن
الع ــرب على م ــدى عق ــود طويلة.
ه ــذه الع ــودة املطلوب ــة ليس ــت مج ــرد أمني ــات ،فالحن ــن إل ــى املاض ــي والش ــغف ب ــكل م ــا
ً
كان جمي ــال ف ــي السياس ــة والف ــن واألدب والعالق ــات االجتماعي ــة والرواب ــط العائلي ــة
ّ
واإلنس ــانية ،دع ــوة مخلص ــة للك ــف ع ــن املض ــي ف ــي مس ــيرة االنهي ــار ،لعلن ــا ننق ــذ م ــا
ّ
يمك ــن إنق ــاذه م ــن البش ــر قب ــل الحج ــر ،وم ــد الجس ــور ب ــن املاض ــي والحاض ــر ،وب ــن
الوط ــن واملواط ــن.
ّ
وله ــذا اله ــدف أرك ــز ف ــي ه ــذه الزواي ــة عل ــى إلق ــاء الض ــوء عل ــى الجوان ــب املش ــرقة ف ــي
تاريخن ــا ،وال ــرواد املخلص ــن م ــن أبن ــاء أمتن ــا وقياداته ــا ف ــي مختل ــف مج ــاالت الحياة.
وامللف ــت ف ــي األم ــر أن "الزم ــن الجمي ــل" ل ــم يك ــن حص ـ ًـرا عل ــى الرم ــوز والقم ــم ،ب ــل كان
يش ــمل كل مفصل من مفاصل الحياة ،وبالتدرج في س ــلم العطاء والتضحية واإلبداع،
فعل ــى م ــدى عق ــود ل ــم تك ــن الش ــهرة محص ــورة ف ــي ع ــدد قلي ــل م ــن األش ــخاص ف ــي
الواجه ــة ،ب ــل كان هن ــاك ف ــي كل مج ــال ردي ــف أو ردفاء وأبط ــال في الصف ــوف الخلفية،
إل ــى جان ــب القم ــم يأخ ــذون حقهم م ــن النجاح.
وهذا ينطبق على الس ــينما واملس ــرح والتلفزيون والش ــعر واألدب والنش ــاط االجتماعي

والرياضي ،وحيث ّ
مرت على س ــاحتنا ش ــخصيات بارزة.
أم ــا ف ــي ه ــذه الزواي ــة فس ــأحاول اليوم التركيز على ش ــخصيات عربية فاعل ــة أدت دوراً
ً
تاريخي ــا ف ــي الدف ــاع عن قضايا األم ــة والتحذير من التط ــرف والعنف.

حب الوطن
هذه الش ــخصيات كانت مجتمعة على حب الوطن ،والدفاع عن كرامة العرب ووحدتهم،
وب ــذل جه ــود الخي ــر والس ــعي لحل الخالف ــات ،إلى جانب املل ــوك والرؤس ــاء ،وكنا نطلق
عليه ــم ً
ألقاب ــا تلي ــق بهم ،مث ــل "حكماء العرب" ،و"رج ــال إطفاء الحرائ ــق العربية" ،وأذكر
منه ــم م ــع حف ــظ األلق ــاب :محم ــود رياض وحس ــن صب ــري الخول ــي من مص ــر ،وأحمد
ب ــن س ــودة وعب ــد اله ــادي بو طال ــب من املغرب ،وناصر املنقور والش ــيخ عب ــد العزيز بن
عب ــد املحس ــن التويج ــري م ــن الس ــعودية ،والش ــيخ س ــحيم بن حم ــد آل ثان ــي من قطر،
ومحم ــد أحم ــد محج ــوب من الس ــودان ،وفيليب تق ــال من لبنان.
دورا ً
وأب ــدأ الي ــوم برج ــل لع ــب ً
بارزا في بالده اليمن ،وعلى املس ــتوى العربي العام ،وكان
ً
رج ــل املب ــادئ الداع ــي لوح ــدة الع ــرب ،ممث ــال معن ــى الحدي ــث النب ــوي الش ــريف "الحكمة
ّ
ّ
تول ــى مناصب ّ
مهم ــة ،وقاد
يماني ــة" ،إن ــه األس ــتاذ أحم ــد محم ــد نعم ــان ،القي ــادي ال ــذي

¶ عبد الله السالل وأحمد محمد نعمان

لم يكتب مذكراته ألنها "تزكية للنفس
وإساءة للموتى وجرح لألحياء"
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عرفان نظام الدين *

تح ــركات س ــلمية إلص ــالح األوضاع ،ول ــه عدة مؤلف ــات وكتب.
َّ
تعرف ــت عل ــى األس ــتاذ أحم ــد محم ــد نعم ــان عل ــى م ــدى س ــنن ،وكان كل م ــن عرف ــه
يص ـ ُّـر عل ــى لق ــب "األس ــتاذ" ،ألنه اس ــتحقه عن جدارة ،وم ــن الرياض إل ــى جنيف ولندن
وبي ــروت كن ــت ألتقي ــه في مجلس الش ــيخ التويجري ،وأس ــتمتع بمتابعة ح ــوار الحكماء
مل ــا يج ــري ،وتحذيره ــم من اآلت ــي األعظم.

دمعة متجمّ دة
س ــألته م ــرة أال تش ــعر باألس ــف ،ألن كل م ــا بن ــاه جيلك ــم ق ــد ه ــدم عل ــى أيدي الس ــفهاء
والفاس ــدين؟ ول ــم ي ــرد ،لكن دمعة ّ
تجمدت في مقلتيه ..فأردف ـ ُـت :هل هذه العبرات تعني
ّ
أنك ــم وصلت ــم إل ــى مرحل ــة م ــن الي ــأس ،ه ــز رأس ــه م ــن الح ــزن ،وق ــال :كي ــف أي ــأس ،وأنا
قضي ـ ُـت معظ ــم أي ــام حيات ــي في الس ــجون ،ألنني لم أتكيف مع سياس ــية األم ــر الواقع؟!
وي ــروي الس ــفير مصطف ــى النعم ــان نج ــل الفقي ــد أن وال ــده كان يرفض كتاب ــة مذكراته،
رغ ــم إلح ــاح األصدق ــاء ،وعل ــى رأس ــهم الش ــيخ التويج ــري ال ــذي كان يدع ــوه لكش ــف
املس ــتور ،ورواي ــة األح ــداث عل ــى لس ــان أصحابه ــا ومعاصريه ــا ،ومنه ــم نعم ــان ال ــذي
ول ــد ع ــام  1909ف ــي حج ــة ،وتوف ــي ف ــي  27س ــبتمبر  ،1996وي ــا للمصادف ــة! أي بع ــد
ثالث ــن ً
عام ــا م ــن مش ــاركته ف ــي الث ــورة اليمني ــة ع ــام  ،1966ول ــم يتراج ــع نعم ــان ،لكنه
ُ
أودع التويج ــري رس ــالة ق ــال فيها" :كلما هممت بكتابة مذكرات ــي تموت الظلمات في فم
ً
القل ــم وتتجم ــد أنامل ــي ،وترتع ــش يدي خوفا م ــن محاصرة الذكري ــات واآلالم واألحداث
واألح ــزان ،إنن ــي أت ــرك كل ش ــيء ،فليظلمن ــي م ــن يظلمن ــي ،وليذكرن ــي م ــن يذكرن ــي،
فاملذك ــرات ه ــي ف ــي رأيي ن ــوع من الض ــالل والقذف والظل ــم ،وعرض النف ــس وتزكيتها،
واإلس ــاءة إل ــى املوت ــى وإيذائه ــم ،وج ــرح مش ــاعر م ــن ينتم ــي إليهم م ــن األحياء".
إال أن الراح ــل الكبي ــر ل ــم يت ــرك مناس ــبة إال ووص ــف فيها أح ــوال اليمن والعرب بش ــكل
ع ــام ،وينع ــي اآلم ــال بقول ــه" :الي ــوم يدي صف ــر من نتيج ــة آمالنا الكبار التي س ــقط من
أجلها الش ــهداء في اليمن والوطن العربي الكبير وس ــائر أقطار اإلس ــالم ،ال ش ــيء أقوله
إال الله ــم لطفك ورحمتك بعب ــادك الضعفاء".
والج ــرح الكبي ــر ال ــذي ع ــاش في ــه نعم ــان ل ــم يندم ــل أب ـ ًـدا ،فمن ــذ والدت ــه ع ــاش مآس ــي
التخل ــف ف ــي ب ــالده ،وبق ــي يتس ــاءل حت ــى آخ ــر لحظ ــه ف ــي حياته ّ
عم ــن يوق ــف النزيف
ف ــي اليم ــن وأخواته ــا ،ويضحك عندما أس ــأله ع ــن أصل عبارة "اليمن الس ــعيد"؟ ويقول
سـ ً
ـاخرا :أري ــد أن أع ــرف من الذي أطلق هذه العب ــارة ،وأتمنى أن تدلوني على معلم واحد
م ــن معالم الس ــعادة؟
وامللف ــت للنظ ــر أن معظ ــم العمالقة واملفكرين واألدباء الع ــرب في مرحلة "الزمن الجميل"
كان ــوا مبدع ــن ف ــي كل مج ــاالت الحي ــاة ،وكان القاس ــم املش ــترك بينه ــم س ــعة أفقه ــم
ّ
وحفظه ــم عي ــون الش ــعر وقدرته ــم على الحوار ،أما القاس ــم املش ــترك اآلخ ــر فكان خفة

حكماء الصفوف الخلفية
كانوا ّ
يلقبون برجال
إطفاء الحرائق العربية
ال ــدم والس ــخرية م ــن األح ــداث واملصائ ــب والك ــوارث والق ــرارات الجائ ــرة ،ف ـ ـ "ش ــر البلية
م ــا يضحك"!
م ــن ب ــن ه ــذه الحك ــم الس ــاخرة أخت ــم بقضية واقعي ــة أليمة ّ
حوله ــا نعمان إلى س ــخرية
ناق ــدة تتح ــدث ع ــن التن ــازالت التي تقدمها الش ــعوب تح ــت وابل البطش وقم ــع الحريات
وعذاب الس ــجون وظل ــم ذوى القربى.

حق القول
لق ــد تع ـ َّـرض أحم ــد محم ــد نعمان للس ــجن عدة مرات ف ــي اليمن ،م ــن بينهما في عصر
اإلم ــام أحم ــد حي ــث قض ــى فيه س ــبع س ــنوات ،إال أن الصدمة الكبرى كانت س ــجنه في
عه ــد الرئي ــس املص ــري الراح ــل جم ــال عب ــد الناصر ،الذي وق ــف إلى جان ــب الثورة على
اإلم ــام الب ــدر ع ــام  ،1966وأرس ــل قوات ــه – بق ــرار خاط ــئ – إلى اليم ــن ،وكان نعمان من
ق ــادة الث ــورة ورموزه ــا الب ــارزة ،إال أن خالف ــات وقع ــت م ــع رئي ــس الجمهوري ــة املش ــير
ّ
عب ــد الل ــه الس ــالل ،وعندم ــا تع ــذر حل تل ــك الخالفات دعا عب ــد الناص ــر أركان الحكومة
إل ــى مص ــر بحج ــة ّ
التوس ــط ،ثم وضعهم في الس ــجن ،رغ ــم أنهم كانوا م ــن املؤيدين له!
ويص ــف الراح ــل نعم ــان املش ــهد املأس ــاوي بقول ــه :وقف ــت أن ــا وزمالئ ــي ف ــي الحكوم ــة
اليمني ــة ذاهل ــن أم ــام البواب ــة الكبي ــرة للس ــجون الحربي ــة نق ــرأ عل ــى لوح ــة نحاس ــية:
ً
"الس ــجون الحربي ــة للتأدي ــب والتهذي ــب" ..وي ــروي أن ــه ل ــم يع ــرف ال ً
تهذيب ــا
تأديب ــا وال
ّ
ف ــي تل ــك الفت ــرة املظلم ــة ،ب ــل ه ــو ظل ــم وع ــذاب وإمع ــان ف ــي اإلذالل ،حت ــى أن الس ــجان
كان يمنع ــه م ــن الذه ــاب إل ــى املرح ــاض لقض ــاء حاجت ــه رغم توس ــله إلي ــه ،وهنا حبكت
النكت ــة ل ــدى نعم ــان ،فق ــال عبارته الش ــهيرة" :كنا نطال ــب بحق الق ــول فأصبحنا نطالب
ّ
بح ــق الب ــول" ..وه ــذه العب ــارة تلخ ــص كل تن ــازالت الش ــعوب وخيبات أملها م ــن املطالبة
بالحرية وحقوق اإلنس ــان والحياة الكريمة ومحاربة الفس ــاد إلى القبول بالفتات منها،
ً
والخن ــوع وتحجي ــم املطال ــب إل ــى ح ــد املطالب ــة برغي ــف خب ــز واألم ــان والس ــترة وصوال
إل ــى ح ــق البول!

* كاتب وإعالمي عربي

صاحب مقولة :كنا نطالب بحق القول
فأصبحنا نطالب بحق البول!
العدد السابع  -صيف 2019
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الشاعر ورجل األعمال الكويتي
الدكتور عبد العزيز سعود البابطين لـ "

":

ُ
نشأت في أسرة ُمحبّة لألدب
الكراسي الثقافية العربية في
جامعات العالم خرَّ ْ
جت آالف
طلب الدراسات العليا
األندلس أفضل نموذج
للتعايش بسلم ومحبة بين
الديانات والثقافات والحضارات
¶ عبد العزيز سعود البابطين

¶ حاوره  -عبد الله الحامدي

ً
ُ
ـــرك بأولئـــك الذيـــن تقرأ عنهم فـــي الكتبَّ ،
فجـــأة تحت قبّة الجامعـــة العربية ذات صباح فـــي القاهرة،
أمامك
تـــراه
أما أن
ُيذكّ َ
َ
ٌ
ُ
ُ
ولســـان حاله يقول :ال
حكاية أخرى ،تســـتدعي التاريخ،
االبتســـامة تعلـــو محيَّاه واألجواءُ مشـــحونةِ بقضايا مســـتعصية ،فتلـــك
ُ
تـــزال َّ
الثقافة بخير!
أمتنا بخيـــر ،ما دامـــت

ٌ
شـــخصية اســـتثنائية في عصرنـــا الحديث،
الشـــاعر العربـــي الكبيـــر ورجل األعمـــال الكويتـــيّ الدكتور عبد العزيز ســـعود البابطين
فرغـــم أنـــه عاش أكثـــر من ثمانيـــن حـــو ًال (ولـــد  )1936إال أنه لم "يســـأم" مثـــل حكيم الشـــعر الجاهلـــي زهير بن أبي ســـلمى
ْ
ُ
َ
ِ
يســـأم) ،بل راح يســـتكمل مشـــروعه الشـــعري ّ الثقافـــي ّ الحالم،
يعش  /ثمانيـــن حو ًال ال أبالك
تكاليـــف الحيـــاةِ ومـــن
(ســـئمت

وتيرة نشر الثقافة العربية في الغرب َخ ّف ْ
ت
لعدم إجادتنا وسائل التواصل الحديثة
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¶ سمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد مستقبال ومكرما البابطين

ديوان البابطين كان مركزاً للحكم بعد التحرير
من قبل الشيخ جابر األحمد الصباح
بـــات الرَّ ُ
ّ
جل فاع ًل ومؤثـــراً ،بل راعياً
الحدود المحليّة إلـــى العربيّة إلـــى العالميّة ،حتى
تخطـــياً
ودأب دائمُ ،م
بـــروح شـــابة
متحلـــيّاً
َ
َ
ٍ
ٍ

للثقافـــة على امتـــداد خريطة األرض.
َّ
ســـخ َر البابطين إمكانياتِه االقتصادية – بفضل مشـــروعاتِه التجاريـــة والصناعية الناجحة – لصالـــح رؤاه الثقافية المنفتحة على
لقـــد

َ
بعض ملمح حضارتنا العربية اإلســـلمية فـــي عصرها الذهبيّ.
حوار الحضارات شـــرقاً وغرباً ،مســـتعيداً
وبخـــلف كثيـــر ٍ من رجـــال األعمال – الشـــعراء ،الذين ينســـون أو يتناســـون َّ
ً
قاطبة ،خـــلل خوضهم معـــارك العمل
أرق الفنـــون
ُ
ِ
يكتـــف بتأســـيس "جائـــزة البابطين لإلبداع الشـــعري"
حيث لم
التـــي ال تنتهـــي ،فـــإن الشـــاعر البابطيـــن ظل وفـــيّاً لفن الشـــعر،
 ،1989وإصـــدار "معجـــم البابطين للشـــعراء العـــرب المعاصريـــن"  ،1995وإقامة المؤتمرات والملتقيات والمواســـم الشـــعرية
ْ
تعاونت مؤسســـته مـــع األكاديمية العالمية للشـــعر
دون انقطـــاع ،بـــل أنشـــأ أكاديمية البابطين للشـــعر العربـــي بالكويت ،ثم
فـــي فيرونـــا بإيطاليا ،في تجربـــة تعليمية شـــعرية فريدة مـــن نوعها.

ُ
ُ
التقيـــت مع ابن أخيـــه الكاتب واإلعلمي الشـــاب عبـــد الرحمن
دعوتـــه للحوار في ذلـــك الصباح لـــم يتردّد ُمر ّحـــباً ،وحين
حيـــن
ّ
ُ
االقتـــراب أكثر من هـــذه العائلة العربية
لي
البابطيـــن األميـــن العام لمؤسســـة البابطين الثقافية خـــلل زيارته الدوحة ،تســـنى َ
ُ
ْ
كانت وســـتبقى الكويت بلداً مشـــعَّ ا بالثقافة؟!
وعرفت لمـــاذا
األصيلـــة ،المتوارثـــة حب الثقافـــة كابراً عن كابـــرٍ،
ُ
الحياة المدني ُ
روح ُه البدوي َّة الطليقـــة ،فدواوينه الثلثة تحاكي طلقـــة الصحراء وفطرتها:
تســـتطع
لم
ْ
ّـــة المعاصرة أن تســـل َب ُه َ
"بـــوح البوادي"  1995و"مســـافر في القفـــار"  2004و"أغنيـــات الفيافي"  ،2017آخذاً مـــن الحضارة جوهرها اإلنســـاني العظيم،
ُملقياً بقشـــورها الزائفـــة خلف ظهره..

الشاعر ورجل األعمال عبد العزيز سعود البابطين ضيف مجلة "فنار" في هذا العدد:

ّ
الخيري
التعليم من أولويات العمل
وأنشأنا بعثة سعود البابطين الكويتية 1974
العدد السابع  -صيف 2019
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• الش ـ ُ
ـعر يول ــد بش ــرارة ف ــي ذات اإلنس ــان ،ولك ــن أال ت ــرى أن ــه يأت ــي
ً
أحيان ــا بالوراث ــة ،فالش ـ ُ
ّ
الجاهلي امرؤ القيس أخذ الش ــعر
ـاعر العرب ـ ّـي
من خاله املهلهل ،والش ــاعر عبد العزيز البابطني ربما أخذ الش ــعر من
جه ــة خال ــه الش ــاعر الش ـ ّ
ـعبي الش ــهير محمد ب ــن لعبون ،إن ل ــم نقل من
ً
أبي ــه الش ــاعر أيضا؟
• بداية أود أن أش ــكر لكم حفاوة هذا اللقاء ،أما فيما يتعلق بس ــؤالك ،فإن الش ــعر
ـض عائل ــة واح ــدة ،ويمك ــن أن يختص به ش ــخص واحد
يمك ــن أن يس ــري ف ــي نب ـ ِ
بش ــكل منف ــرد ،وبالنس ــبة إلين ــا فقد ش ــهدت العائلة ش ـ ً
ـعراء ،س ــواء م ــن أعمامي
أو أخوال ــي ،فإل ــى جان ــب م ــا تفضل ــت ب ــه ع ــن املغفور له ب ــإذن الله الش ــاعر محمد
ب ــن لعب ــون ،فهن ــاك الش ــاعر املغف ــور ل ــه ب ــإذن الل ــه عم ــي الش ــيخ عب ــد املحس ــن
إبراهي ــم البابط ــني الذي كان في س ــنة ً 1938
رئيس ــا للقضاء ف ــي الكويت ،وتوجد
ل ــه قصائ ــد ف ــي معج ــم البابط ــني لش ــعراء العربي ــة ف ــي القرن ــني التاس ــع عش ــر
والعش ــرين ،ول ــه "دي ــوان الش ــيخ عبد املحس ــن إبراهيم البابطني" جمع ــه أخي عبد
اللطي ــف البابط ــني ،وش ــرحه ووضع حواش ــيه عب ــد العزيز العمر العل ــي ،كما أنني
نش ــأت ف ــي أس ــرة محب ــة ل ــأدب والش ــعر ،حي ــث كان ــت ديواني ــة ش ــقيقي عب ــد
ً
اللطي ــف البابط ــني عامرة بالش ــعراء واألدب ــاء ،فتأثرت بهم من ــذ طفولتي ،وأحببت
ف ــن الش ــعر بش ــغف كبي ــر ،وف ــي كل األح ــوال يبق ــى الش ــعر موهب ــة م ــن عن ــد الله
ع ــز وج ــل يهبها ملن يش ــاء.

عشق الصحراء

َّ
َ
ـاعر عرب ـ ّـي ثم ــة صحراء تتوق إل ــى جنة خضراء،
• ه ــل ُإن تح ــت جل ـ ِـد كل ش ـ ٍُ
أوض ــح دلي ـ ٍـل عل ــى ذل ــك أس ــماء دواوين ــك الثالثة :ب ــوح البوادي ،مس ــافر في
القفار ،أغنيات الفيافي؟
• الش ــعر ال يظه ــر ف ــي بيئ ــة دون غيره ــا ،فهن ــاك ش ــعراء م ــن البادي ــة وآخ ــرون م ــن
املدين ــة ،وصحي ــح أن عناوي ــن دواوين ــي هك ــذا ولك ــن القصائ ــد الت ــي فيه ــا ليس ــت كله ــا
ّ ُ
وضمنتها هذه
ع ــن الصح ــراء ،فل ــدي قصائ ــد كتبتها ف ــي أقطار عربي ــة أو دول غربي ــة
الدواوي ــن ،كم ــا أن أغ ــراض القصائ ــد تتن ـ ّـوع ف ــي مختل ــف مج ــاالت الش ــعر ،الوجدان ــي
والعاطفي واإلنس ــاني وعن الس ــام العادل ،ولكن عش ــقي للصحراء كان الدافع ّ
املحرك
ألعماق ــي الوجداني ــة ف ــي تس ــمية دواويني بهذه املس ـ ّـميات ،فهي فضائي ال ــذي ألوذ إليه
ً
م ــن ضجي ــج امل ــدن وصخبه ــا ،وه ــي مرت ـ ٌـع خصب لخيال ــي الش ــعري ولروح ــي أيضا.

ُ
ّ
تجربت َك بتجربة الش ــاعر الهن ـ ّ
ّ
العاملي رابندرانات
ـدي
• ال أدري ِل ـ َـم تذكرن ــي
طاغ ــور (حائ ــز عل ــى جائ ــزة نوب ــل  ،)1913وال ــذي َّأس ــس مدرس ــة فلس ــفية
َّ
ولعل ــك تج ـ َ
مبني ــة عل ــى رؤي ــة ش ـ ّ
ّ
ـاوزت مس ــعاه
ـعرية،
تعليمي ــة تربوي ــة
بتأس ــيس أكاديمي ــة ش ــعرية عربي ــة ف ــي الكوي ــت ،بالتع ــاون م ــع أكاديمي ــة
ش ــعرية عاملي ــة ف ــي إيطالي ــا ،ه ــل ه ــو ذه ــاب بالش ــعر إل ــى أقص ــى الحل ــم؟

¶ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح والبابطين يتوسطان الفائزين وعبد الرحمن البابطين في مهرجان ربيع الشعر 2018
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¶ عبد العزيز البابطين وبان كي مون
األمين العام السابق لألمم المتحدة

¶ ملك إسبانيا خ ــوان كــارولــوس
مستقبال البابطين

• الش ــاعر رابندرانات طاغور من أهم الش ــعراء الذين يمتلكون فلس ــفة إنس ــانية ورؤية
عميق ــة للواق ــع ،ولك ــن أش ــعاري ليس ــت مغرق ــة ف ــي الفلس ــفة ،وإن كان فيه ــا إحس ـ ٌـاس
إنس ــاني واض ــح ،وربم ــا أش ــترك مع ــه ف ــي ه ــذا الجان ــب ،وكل ما أق ــوم به م ــن أعمال هو
موج ــه لبن ــاء اإلنس ــان ،س ــواء ف ــي بن ــاء وعي ــه أو نزع ــة الس ــام الت ــي بداخل ــه ،أو تنمي ــة
ّ
مواهب ــه ،وه ــذا العام ــل األخي ــر هو ال ــذي حفزني على إنش ــاء أكاديمية البابطني للش ــعر
ّ
العرب ــي ،وتعاون ــا م ــع األكاديمي ــة العاملي ــة للش ــعر ف ــي فيرون ــا بإيطالي ــا ،بع ــد أن ت ــم
ً
رئيس ــا ش ـ ًّ
اختياري ً
ـرفيا لها ،خلفا للش ــاعر ليوبولد س ــنغور الحائز على جائزة نوبل
ً
ل ــأدب ورئي ــس الس ــنغال األس ــبق .إنن ــي أس ــعى لجع ــل الش ــعر جس ــرا للس ــام العادل،
ومظل ــة تقي البش ــرية م ــن قس ــوة الحياة.
الشعر والمال

َْ
• كثي ـ ٌـر م ــن الش ــعراء تف ُتر عالقتهم مع الش ــعر بمرور الزم ــن ،في حني تزداد
ً
ُ
ً
عالقت ـ َـك بـ ـ ِه ق ــوة وارتباط ــا ،ف ــال ت ــزال تعط ــي األولوية للش ــعر على امل ــال ،بل
ت ــكاد ال تتح ــدث ع ــن أعمال ــك التجاري ــة والصناعي ــة التي تمتد إل ــى عدد من
البل ــدان ف ــي أوروبا وأمريكا والصني والش ــرق األوس ــط؟

موهب ــة يس ــقيها صاحبه ــا ّ
وينميه ــا ويرعاه ــا فيم ــا بع ــد .فكيف ل ــك أن تقتل ــع الجذور
وق ــد ضرب ــت ف ــي األعم ــاق؟ َّأم ــا املال فه ــو قد ال يولد مع اإلنس ــان لذلك ال تنش ــأ العاقة
الدافئ ــة نفس ــها م ــا ب ــني اإلنس ــان واملال ،كم ــا العاقة ما بني اإلنس ــان والش ــعر ،فالعاقل
ّ
ه ــو َم ــن يس ــخر امل ــال لس ــقاية نبت ــة اإلب ــداع في داخل البش ــرية ،ذل ــك أن الث ــروة من دون
ه ــدف إنس ـ ّ
ـاني تح ـ ّـول الحي ــاة إل ــى هي ــكل معدن ـ ّـي ال روح في ــه ،يعي ــش اإلنس ــان بداخله
مث ــل اآللة.
• كي ــف ت ــوازن ب ــني عملك العام املترامي األط ــراف وحياتك الخاصة ،أو لنقل
عالقتك مع الش ــعر؟
• ال أخفي ــك أنن ــي ف ــي بداي ــة دخول ــي عال ــم األعمال ،كنت أج ــد صعوبة في عم ــل التوازن
ّ ُ
ـنوات ع ــن كتابة الش ــعر ،ريثم ــا أقف باقت ــدار في عالم
ب ــني العم ــل والش ــعر ،فتوقف ــت س ـ ٍ
التج ــارة ،ث ــم ع ـ ُ
ـدت إلى كتابة الش ــعر بعد أن اس ـ َّ
ـتقرت األم ــور بفضل الله ،وب ــدأ إخواني
ث ــم أبنائي في مس ــاعدتي ف ــي أعمالي.
• ه ــل تج ــد م ــن إخوان ــك وأبنائ ـ َـك وأحف ـ َ
ـادك َم ــن يس ـ ُ
ـير على خط ــاك ،وبماذا
ِ
ُ
تنصحه ؟

َ
• الش ــعر ُيخل ــق م ــع اإلنس ــان مثل غرس ــة نبت ــت في حقل أو صحراء م ــن دون أن يكون
ّ
لإلنس ــان يد في غرس ــها .ثم تبدأ بالتجذر في أعماق الروح والعقل والقلب على ش ــكل

ّ
• إخوان ــي وأبنائ ــي وأحف ــادي بفض ــل الل ــه يتحل ــون بالوع ــي الكاف ــي تج ــاه م ــا قم ـ ُـت به

¶ الرئيس التونسي الــراحــل الباجي قــايــد السبسي يقلد البابطين
الوسام الوطني لالستحقاق الثقافي التونسي

¶ الرئيس البوسني حارث سياليديتش والبابطين في دورة جائزة
البابطين حول الشاعرين خليل مطران وماك دزدار في سيراييفو 2010

أبنائي وأبناء أشقائي وأحفادي أصبحوا
ّ
يشكلون فريق عمل متكامل بالمؤسسة
العدد السابع  -صيف 2019
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◄◄

الضيف

ُ
كتبتها "نبطيّة"
أول قصيدة
وعمري  11عاماً بعدها َّ
توجهت
للشعر الفصيح
ُ
اشتغلت أميناً لمكتبة ثانوية
الشويخ في الخمسينيات
ُ
وتركتها بآالف الكتب الجديدة
¶ إطالق اسم البابطين على كرسي أستاذية لوديان بجامعة أكسفورد 2016

◄◄

م ــن أعم ــال ثقافي ــة ح ــول العال ــم ،وه ــم يهتم ــون ج ـ ًّـدا باإلنج ــازات الت ــي تحقق ـ ْـت،
ُ ً
أيض ــا ح ــني وج ـ ُ
ـدت من ــذ فت ــرة قريب ــة أحف ــادي يدرك ــون ً
تمام ــا م ــا
وق ــد س ــعدت
ُ
نق ــوم ب ــه من أنش ــطة في املؤسس ــة ،اس ــتمعت إليهم وهم يتحدثون في مناس ــبات
إعامي ــة ع ــن "املنت ــدى العامل ــي لثقاف ــة الس ــام" الذي أقامته املؤسس ــة ف ــي محكمة
الع ــدل الدولي ــة باه ــاي بمملك ــة هولن ــدا ي ــوم الثالث عش ــر من يوني ــو املاضي ،كما
ّ
أن أبنائ ــي وأبن ــاء أش ــقائي وأحف ــادي أصبح ــوا يش ــكلون فري ــق عم ــل متكام ــل
لتنظي ــم احتفالي ــات املؤسس ــة ،ويرافقن ــي ع ــدد منه ــم ف ــي رحات ــي املتعلق ــة بهذه
االحتفالي ــات ،أو ح ــني أتح ــدث ف ــي محف ــل عامل ــي مث ــل األم ــم املتح ــدة وغيره ــا،
ّ
وبعضه ــم يمثلن ــي ف ــي ه ــذه االحتفالي ــات ح ــني ال تس ــمح ظروف ــي بالحض ــور.
العلقة مع الكتاب

ً
ُ
َ
ّ
رجع إليها وإلى
• ب ــدأت حيات ــك العملي ــة أمينا للمكتبة ،هل يمك ــن أن ن ِ
َّ
عالقتك األولى مع الكتاب س ــر حبك للثقافة؟

ُ ً
ـتغلت أمين ــا ملكتبة
• نع ــم صحي ــح ،كن ـ ُـت ف ــي بداي ــة حيات ــي أبحث ع ــن عمل ،فاش ـ
ً
ً
ثانوي ــة الش ــويخ ف ــي منتص ــف الخمس ــينيات ،عندما كنت ش ــابا يافع ــا ،وأذكر أن
ناظ ــر ثانوي ــة الش ــويخ ورئي ــس البعث ــة التعليمي ــة املصري ــة بالكوي ــت س ــألني حني
ّ
مت إلى الوظيفة إن ُ
تقد ُ
كنت أعرف نظام "ملفل ديوي العش ــري" لتصنيف الكتب،
ويومه ــا م ــن ش ــدة رغبت ــي بهذه الوظيفة قل ــت له :نعم أعرف ،وف ــي الحقيقة لم أكن
ً
أع ــرف ش ــيئا عن ــه ،ولك ــن خ ــال أي ــام رح ـ ُـت أس ــأل املتخصص ــني ع ــن ه ــذا النظام
املكتب ــي وأتقنت ــه بفضل الله ثم اس ـ ُ
ـتلمت الوظيف ــة .وكان لوجودي في املكتبة األثر

الب ــارز ف ــي حيات ــي لتعمي ــق ثقافت ــي ومعرفت ــي بالش ــعراء بش ــكل خ ــاص واألدب
بش ــكل ع ــام ،حي ــث كنت أقرأ بنه ــم الكتب املوجودة في املكتبة وتصنيفها بش ــكل
دقي ــق ،ول ــم أتركه ــا إال وفيه ــا آالف الكت ــب الجدي ــدة ،بعد أقل من ثاث س ــنوات.

ْ
ولدت فكرة "الكراس ــي الثقافية العربية" التي قمتم بتأسيس ــها
• كيف
ّ
ف ــي العدي ــد م ــن جامع ــات العال ــم ،وكي ــف تقي ــم املش ــروع بع ــد س ــنوات
على مس ــيرته؟

• العال ــم يق ــوم من ــذ الق ــدم عل ــى التب ــادل الثقاف ــي واملعرف ــي ،وقب ــل ابت ــكار وس ــائل
التواص ــل الحديث ــة كان ه ــذا التب ــادل يت ــم م ــن خ ــال الرح ــات وطري ــق الحري ــر
َّ
والرحال ــة واملغترب ــني واملستش ــرقني وحت ــى ع ــن طري ــق الفتوح ــات ،ولك ــن ف ــي
ً
ْ
العص ــر الحدي ــث أصب ــح نش ــر الثقاف ــات أوس ــع نطاق ــا ،وقد ب ــدأت تصلن ــا ثقافات

متع ــددة م ــن الغ ــرب ،ولك ــن العك ــس كان أق ــل درج ــة ،أي نش ــر الثقاف ــة العربي ــة في
ً
َّ
الغ ــرب كان أخ ــف وتي ــرة ،بس ــبب ع ــدم إجادتن ــا لاس ــتفادة بالش ــكل األمث ــل م ــن
وس ــائل التواص ــل الحديث ــة ،وه ــذا التقصي ــر أدى إل ــى س ــوء فه ــم للثقاف ــة العربية،
إل ــى جان ــب األح ــداث الت ــي ضرب ــت العال ــم من ــذ الح ــادي عش ــر م ــن س ــبتمبر ع ــام
 2001ف ــي الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،والت ــي أس ــاءت إل ــى املس ــلمني بش ــكل عام
ّ
والع ــرب بش ــكل خ ــاص ،اس ــتغلها أع ــداء األم ــة العربي ــة ،فوج ــدت أن ــه ال ب ــد م ــن
البحث عن وس ــائل علمية وراس ــخة لنش ــر الثقافة العربية على حقيقتها املس ــاملة
ـري والعلم ـ ّـي ،فق ـ ُ
وعمقه ــا الفك ـ ّ
ـررت إنش ــاء ه ــذه الكراس ــي ف ــي ع ــدد كبي ــر م ــن
ً
جامع ــات العال ــم ،وبع ــض ه ــذه الكراس ــي يعنى بالدراس ــات العليا أيض ــا ،وبفضل
ُ
الل ــه تخ ـ َّـرج اآلالف منه ــا.

طاغور من أهم الشعراء الذين يمتلكون
فلسفة إنسانية ورؤية عميقة للواقع
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¶ سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد أثناء تكريمه للشاعر البابطين

¶ دورة جائزة البابطين والحوار العربي األوروبي في بروكسل 2013

العمل الخيري ّ

• ملؤسس ــة البابط ــني دور ب ــارز ف ــي العم ــل الخي ـ ّ
ـري ،ما ه ــي األولويات التي
تنطل ــق منها؟

ُ ً
• التعلي ــم ه ــو م ــن أولوي ــات العم ــل الخي ـ ّ
ـأت أوال بعث ــة س ــعود البابط ــن
ـري ،وق ــد أنش ـ
الكويتي ــة للدراس ــات العلي ــا ف ــي ع ــام  ،1974وال زالت تعم ــل إلى اآلن ،وهي توفر دراس ــة
ّ
مجاني ــة وس ــكن وخدم ــات أخرى للطلبة ّ
املتفوق ــني من مختلف أنحاء العالم من الذين ال
ّ
تس ــعفهم إمكانياتهم املادية على اس ــتكمال دراس ــاتهم ،فإذا ركزنا على التعليم أصبح
بإمكانن ــا أن نج ــد الحل ــول العملي ــة ملختل ــف مش ــاكل البش ــرية االقتصادي ــة وغيره ــا،
وكذل ــك أنش ــأنا امل ــدارس ف ــي دول عدي ــدة م ــن العالم ،بعضه ــا في أقطار عربي ــة ،وأخرى
ف ــي ب ــاد أجنبية ،ثم هناك مش ــاريع إنس ــانية في مجاالت عدي ــدة مثل الصحة وغيرها.

• يق ــول الش ــاعر التش ــيلي بابل ــو نيرودا "الش ــعر ً
دائما فعل س ــالم" ،ما الذي
يقدم ــه الش ــاعر ف ــي عص ــر مزدح ــم بالح ــروب ،الس ـ ّـيما وأن ــك ّألف ــتَ
يمك ــن أن ّ
ٍ
ُّ
ً
كتاب ــا باللغت ــني العربي ــة واإلنكليزي ــة ع ــام  2017تح ــت عن ــوان "تأم ــالت م ــن
أجل الس ــالم"؟

ً
• الش ــعر هو أوال س ــام داخلي في أعماق الش ــاعر ،فحن تولد القصيدة يكون الش ــاعر
ف ــي أقص ــى درج ــات الصف ــاء ،والش ــاعر صان ــع للعق ــول ومؤث ــر ف ــي املس ــارات الفكرية
لإلنس ــان ،وبإمكان ــه م ــن خ ــال الش ــعر أن ّ
يوج ــه الجمهور نحو الس ــام ونب ــذ الكراهية
ّ
والح ــروب والعن ــف .وق ــد وظفنا الش ــعر في مس ــعانا إلى نش ــر الس ــام الع ــادل في عدة
مناس ــبات ،ب ــل ّ
خصصن ــا ملتق ــى بعن ــوان "الش ــعر م ــن أجل التعاي ــش الس ــلمي" أقمناه
ّ
ف ــي دب ــي ع ــام  ،2011ووجهن ــا دع ــوات لش ــعراء بارزي ــن م ــن مختل ــف أنح ــاء العال ــم،
ّ
ليكرس ــوا ثقاف ــة الس ــام العادل بأش ــعارهم.
• اخت ـ َ
ـرت إس ــبانيا للب ــدء بتصحي ــح الصورة الخاطئة املأخ ــوذة عن العرب
واملس ــلمني بع ــد أح ــداث  11س ــبتمبر ف ــي نيوي ــورك  ،2001فكان ــت مؤتم ــرات
ح ــوار الحض ــارات ،ث ــم دورات املرش ــدين الس ــياحيني ف ــي قرطب ــة  ،2005ملاذا
ً
تحديدا؟
األندل ــس

• األندل ــس ه ــي أفض ــل نم ــوذج للتعاي ــش ب ــن الديان ــات والثقاف ــات والحض ــارات ،فق ــد
عاش ــت كل هذه ّ
املكونات في س ــام ومحبة تحت س ــقف عادل وضعه املس ــلمون هناك،
فتج ــد ف ــي م ــكان واح ــد أماكن للعبادة متجاورة للديانات الس ــماوية الثاث .أما الس ــبب

اآلخ ــر ،فس ــوف أروي ــه ل ـ َـك ،فف ــي إح ــدى زيارات ــي م ــع عائلتي إل ــى األندلس س ــنة ،1977
وج ـ ُ
ـدت املرش ــد الس ــياحي يعط ــي معلوم ــات غي ــر دقيقة ،ب ــل وخاطئة ع ــن تاريخ العرب
َّ
واملس ــلمني في األندلس ،وتكرر األمر نفس ــه س ــنة  2004حني أقمنا دورة "ابن زيدون"
ف ــي قرطب ــة ،حي ــث كان املرش ــد الس ــياحي يش ــرح للس ـ ّـياح بمعلوم ــات مغلوط ــة ،منه ــا
حس ــب قول ــه :إن مدين ــة الزهراء بناه ــا الخليفة آنذاك عبد الرحم ــن الناصر لدين الله من
أج ــل جاري ــة ،ولك ــن ف ــي الحقيقة فإن الخليفة بناها من أجل ّ
التوس ــع اإلداري والعمراني
لقرطب ــة ،بع ــد أن ازدحم ــت املدينة واكتظت بالس ــكان ولم تعد تتس ــع لهم ،فأنش ــأ مدينة
الزه ــراء خ ــارج قرطب ــة ك ــي يتم ـ ّـدد العم ــران إليها ،وكان ــت رؤية ذكية ما زالت تس ــتخدم
حت ــى يومن ــا ه ــذا ،وم ــن ه ــذا املنطلق أقمن ــا دورات مجانية للمرش ــدين الس ــياحيني ،إلى
جان ــب إنش ــائنا جائ ــزة عب ــد العزيز س ــعود البابطني للدراس ــات التاريخي ــة في األندلس
ألفض ــل بح ــث يقدم ــه باحث أجنبي عن تاريخ األندل ــس ،وأقمنا دورات مجانية في اللغة
العربي ــة وع ــدد من كراس ــي الثقافة العربية في مختلف جامعات إس ــبانيا ،ونتيجة لكل
ه ــذا أبلغون ــا ب ــأن حكومة إقلي ــم األندلس أدخل ــت اللغة العربية ف ــي مناهجها.
مكانة اللغة العربية

ُ
ً
ً
اهتمام ــا ً
خاص ــا ،فبرغ ــم أن ـ َـك كن ــت محاطا بالش ــعر
• تول ــي اللغ ــة العربي ــة
النبط ــي فق ــد كتب ـ َـت الش ــعر الفصي ــح ،وأن ــت عضو مراس ــل في مجم ــع اللغة
العربية بدمش ــق ،كيف يمكن للغة العربية أن تس ــتعيد مكانتها الحضارية
العاملية؟
ُ
كتبته ــا ف ــي حيات ــي كان ــت ّ
نبطي ــة ،وكان عمري حينها أحد عش ــر ً
عاما،
• أول قصي ــدة

األكاديمية العالمية للشعر بإيطاليا
اختارتني رئيساً لها خلفاً للشاعر سنغور
العدد السابع  -صيف 2019

29

◄◄

الضيف

¶ جامعة الكويت تمنح البابطين الدكتوراه الفخرية

◄◄

¶ جامعة الفارابي في كازاخستان تمنح البابطين الدكتوراه الفخرية

توج ُ
ربم ــا بحك ــم تأث ــري ببعض الش ــعراء آنذاك ،ولكن فيم ــا بعد ّ
هت إلى كتابة الش ــعر
الفصيح واهتممت باللغة العربية ببعدها الثقافي ،أي اللغة الش ــاملة ملكونات حضارية
ْ
حققته ــا ه ــذه اللغ ــة عبر األزمان ،وه ــي لم تفقد مكانتها ،فه ــي معتمدة ًّ
عامليا،
وعلمي ــة
ولك ــن كم ــا ه ــو مع ــروف عبر التاريخ فإن لغ ــة الدول األقوى هي التي تس ــود ،وقد كانت
ً
ً
عامليا في أزمان متع ــددة ،وحني ننهض ًّ
وكتابة هي الس ــائدة ًّ
علميا
اللغ ــة العربي ــة نطقا
ًّ
وثقافيا بالش ــكل الذي يليق بحضارتنا س ــتعود لغتنا لتس ــود من جديد.

ً
برنامج ــا للتعري ــب ونش ــر اللغ ــة
• وضع ـ ْـت مؤسس ــة البابط ــني الثقافي ــة
العربي ــة ف ــي جمهوري ــة ج ــزر القم ــر املتح ــدة من ــذ الع ــام  ،2009أي ــن وص ــل
البرنام ــج ،وه ــل تن ــوي املؤسس ــة توس ــيع نط ــاق التجربة ف ــي أماكن أخرى؟
• م ــدة ه ــذا البرنامج خمس ــة عش ــر ً
عاما ،وس ــار في عدة مس ــارات ،منه ــا تدريس اللغة
العربي ــة ب ـ ً
ـدءا م ــن ه ــرم الرئاس ــة والوزراء واملس ــؤولني والقض ــاة ،إلى القاعدة الش ــعبية،
َّأم ــا املس ــار اآلخ ــر فيتمث ــل في تعريب أس ــماء الدوائر الرس ــمية والش ــوارع ،وقد تم ذلك
ً
فع ــا وحظ ــي بقب ــول واس ــع ،وج ــزر القم ــر كم ــا يعل ــم الجمي ــع ه ــي عض ــو ف ــي جامعة
ال ــدول العربية.

• ُم ِنح ـ َـت  14دكت ــوراه فخري ــة م ــن قب ــل ع ــدد م ــن الجامع ــات املرموق ــة ف ــي
العال ــم ،كان أوله ــا جامع ــة طش ــقند ف ــي أوزبكس ــتان ع ــام  ،1995وآخره ــا
جامع ــة اس ــترلينغ ف ــي اس ــكتلندا ع ــام  ،2017م ــا طبيع ــة ش ــعورك به ــذا
اإلنج ــاز الضخ ــم ،وم ــا الش ــهادة الت ــي تحل ــم بالحص ــول عليه ــا؟
• بفض ــل الل ــه كان ه ــذا تقدي ــر م ــن الجه ــات األكاديمي ــة العتقاده ــم بأنن ــا حققن ــا
إنج ــازات ثقافي ــة وتعليمي ــة على درجة من األهمية ،وأش ــكر حس ــن ظنهم هذا .وحلمي
يتجس ــد ف ــي أن أرى الطموح ــني م ــن األجي ــال العربي ــة يحصل ــون على أعلى الش ــهادات
ّ
ويس ــخرونها لخدم ــة أمته ــم ورفع ــة ش ــأنها.

ُ
• ت َع ــد "الديواني ــات" إح ــدى خصائص الكويت ،ولها تأثي ــر فاعل في حركة
املجتم ــع والدول ــة ،ه ــل تعتق ــد أنه ــا س ــوف تس ــتمر رغ ــم اخت ــالف طبيع ــة
العصر؟
• حت ــى الي ــوم وصلن ــا إلى ذروة العصر الحدي ــث ،ومع ذلك ما زالت الديوانيات موجودة،
والس ــبب يع ــود إل ــى كونه ــا منظوم ــة اجتماعي ــة تدخ ــل في تش ــكيل العم ــق االجتماعي
ً
أوال ،ث ــم للمجتم ــع بش ــكل ع ــام ،ولعب ـ ْـت الديواني ــات ً
دورا كبي ـ ًـرا ف ــي الحي ــاة
للعائل ــة

¶ جامعة طهران تمنح البابطين الدكتوراه الفخرية

ً
السياس ــية واالقتصادي ــة أيض ــا ،وهن ــا أتذك ــر ب ــكل فخ ــر أن دي ــوان البابط ــني كان بع ــد
التحري ــر مرك ـ ًـزا للحك ــم م ــن قب ــل املغف ــور ل ــه ب ــإذن الل ــه الش ــيخ جاب ــر األحم ــد الصباح
ّ
طي ــب الل ــه ث ــراه ،فمك ــث في ــه أكث ــر م ــن س ــبعني ً
يوم ــا ،وألق ــى أول خط ــاب له م ــن الديوان
ّ
في العش ــر األواخر من ش ــهر رمضان املبارك ،وتش ــكلت فيه حكومة الكويت الجديدة
َّإب ــان التحري ــر ،وت ــم ت ــداول قضاي ــا الدول ــة ف ــي الدي ــوان إل ــى أن أصب ــح مق ـ ّـر س ـ ّ
ـموه –
يرحم ــه الل ــه – جاه ـ ًـزا للس ــكن بس ــبب َّالدم ــار ال ــذي لح ــق به أثن ــاء الغزو الغاش ــم.
مونديال قطر 2022
• تس ــتعد قط ــر الس ــتضافة كأس العال ــم لك ــرة الق ــدم  ،2022كي ــف يمك ــن
للع ــرب أن يس ــتثمروا ه ــذا اإلنج ــاز لصالحه ــم؟

• يفت ــرض بن ــا أال نف ـ ّـوت أي فرص ــة ،س ــواء سياس ــية أو ثقافي ــة أو رياضي ــة ،إال
ّ
ونس ــتثمرها لتجمي ــع كلم ــة الع ــرب على قلب واحد ،وكلي ثقة بأن ما نش ــهده اليوم من
اختاف ــات لي ــس س ــوى عاصف ــة عابرة س ــتزول ب ــإذن الل ــه ،وتعود األمور إل ــى وضعها
الطبيع ــي ،فهن ــاك الكثي ــر م ــن العوام ــل التي تجمع العرب ،وهي ليس ــت امل ــرة األولى التي
تحص ــل فيه ــا مث ــل ه ــذه الخافات العربي ــة ،ولكنها ما تلب ــث أن تزول وتعود "األس ــرة"
الواح ــدة إل ــى بيته ــا الكبي ــر الذي ه ــو الوطن العرب ــي ،وأملي بالله أن يحص ــل ذلك ً
قريبا،
وأال ننتظ ــر لغاية ع ــام .2022

ّ
ـويدي ألف ــرد نوب ــل (مخت ــرع الدينامي ــت) جوائ ــز نوبل
• ّأس ــس العال ــم الس ـ
العاملي ــة ،ه ــل تفك ــر بتأس ــيس جوائ ــز البابط ــني العاملي ــة ،بع ــد نجاحه ــا
ًّ
عربي ــا؟

آمل أن تحل ّ األسرة العربية خلفاتها العابرة
قبل الوصول لمونديال قطر 2022
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¶ البابطين ومرزوق الغانم رئيس مجلس األمة الكويتي في المنتدى العالمي لثقافة السالم بالهاي 2019

• ف ــي مؤسس ــتنا نق ــوم ًّ
عملي ــا بمن ــح جوائ ــز تكريمي ــة ّقيم ــة لدعاة الس ــام ف ــي العالم،
ّ
وق ــد َّ
كرم ـ ْـت املؤسس ــة دع ــاة س ــام بارزي ــن مث ــل البروفيس ــور نع ــوم تشومس ــكي
وإبراه ــام ش ــايم وأندري ــه ميكي ــل وغيره ــم .وم ــع ه ــذا املس ــار فإنن ــا نق ــوم بعم ــل ال
ً
يق ــل أهمي ــة ،أال وه ــو تدري ــس ثقاف ــة الس ــام ،ألن الوص ــول للجمه ــور له تأثي ــره أيضا،
فالش ــعوب بطبيعته ــا محب ــة للتعاي ــش بس ــام ورفض الح ــروب الكارثي ــة ّ
املدمرة ،وإن
ك ــره ذل ــك صانع ــو الحروب .وقد وضعنا س ــبعة عش ــر ً
منهجا لتدريس ثقافة الس ــام
م ــن الحضان ــة إل ــى الجامعة ،بع ــد اقتراح ّ
تقدمنا ب ــه إلى الجمعية العام ــة لأمم املتحدة،
َّ
وتم ـ ْـت املوافق ــة علي ــه باإلجماع.
• تربط ـ َـك م ــع الكثير م ــن القادة والزعماء الع ــرب واألجانب عالقات صداقة
ً
وثيق ــة ،وق ــد قم ـ َـت ب ــدور الوس ــاطة السياس ــية أحيان ــا ،ه ــل يمك ــن إنش ــاء
رابط ــة للحكم ــاء الع ــرب ،مكون ــة م ــن ش ــخصيات عربي ــة مس ــتقلةّ ،
مهمته ــا
أداء دور توافق ـ ّـي ف ــي األزم ــات الت ــي يتع ـ َّـرض له ــا الع ــرب؟

• ف ــي واق ــع األم ــر ،بع ــد ال ــدورة الت ــي أقامته ــا املؤسس ــة ف ــي مق ــر البرمل ــان األوروب ــي
ف ــي بروكس ــل ع ــام  ،2013والت ــي ج ــاءت بعن ــوان "الح ــوار العرب ــي األوروبي ف ــي القرن
الح ــادي والعش ــرين ..نح ــو رؤي ــة مش ــتركة" ،قمنا بتش ــكيل لجن ــة متابع ــة للتوصيات
الت ــي تص ــدر ع ــن دورات املؤسس ــة م ــع أصح ــاب الق ــرار واملعنيني باألم ــر ،وهي خطوة
أظ ــن أنه ــا جي ــدة ،ولك ــن كم ــا تعل ــم ف ــإن الق ــرار السياس ــي الي ــوم ل ــه هيمنت ــه ،وهن ــاك
اعتب ــارات ق ــد ال تك ــون ظاه ــرة للعي ــان حس ــب مصال ــح ال ــدول ،وبالتال ــي يبق ــى األم ــر
ف ــي محاول ــة االجته ــاد وت ــرك أث ــر ل ــدى أصح ــاب الق ــرار ،وه ــو عم ــل ال يمك ــن أن تق ــوم
ب ــه مؤسس ــة بش ــكل منف ــرد ،ب ــل يحت ــاج إل ــى تضاف ــر جهود مؤسس ــات أخ ــرى وهذا
م ــا نأمله.
هواية القنص
• لبع ــض املبدع ــني هواي ــات غريبة ،الكاتب البرازيلي باولو كويلو يعش ــق
ً
الرماي ــة بالق ــوس والس ــهم مث ــال ،فه ــل تج ــد تباع ـ ًـدا ب ــني كتاب ــة القصي ــدة

وقن ــص الطريدة؟

• ال أدري إن كن ــت ّ
تلم ــح ع ــن هوايت ــي في القنص ،وهي هواية قديم ــة ّ
لدي منذ الصغر،
ًّ
وحق ــا هن ــاك انس ــجام ب ــني لحظ ــة اقتن ــاص الطري ــدة وب ــني لحظ ــة اقتن ــاص الفك ــرة،
فكاهم ــا يب ــرز ف ــي الفض ــاء فج ــأة :الطائ ــر ف ــي فض ــاء الطبيع ــة والفك ــرة ف ــي فض ــاء
العق ــل ،وهن ــا تكم ــن البراع ــة ف ــي اإلمس ــاك بكليهم ــا ،ذل ــك أن فك ــرة الش ــعر تم ــر عابرة
مثل س ــحابة تدفعها الريح ،وإن لم تكن مس ـ ًّ
ـتعدا لها فقد تهرب منك ،وإن كنت ً
ماهرا
ف ــي التقاطه ــا فق ــد أبدعت أجم ــل قصيدة.
• هل ثمة ديوان جديد للشاعر البابطني سنقرؤه ً
قريبا؟

• الش ــعر ال ينته ــيً ،
ودائم ــا هن ــاك مخ ــزون م ــن القصائ ــد ،س ــواء القديم ــة أو الجدي ــدة،
ّ
ولكن من عادتي أنني أفضل أن يأخذ الديوان الذي يصدر حقه من القراءة والدراس ــة،
فم ــا زال ــت هن ــاك حت ــى م ــن ع ــدة أس ــابيع دراس ــات ورس ــائل ماجس ــتير ح ــول ديواني
ً
األخي ــر "أغني ــات الفياف ــي" ،فس ــوف أتري ــث قليا ريثما ين ــال نصيبه من االنتش ــار.
• كلمة أخيرة ّ
توجهها للجيل العربي القادم عبر مجلة "فنار"؟

• جي ــل الي ــوم لي ــس كم ــا يش ــاع عن ــه بأن ــه مف ــرغ وغي ــر منضب ــط ،فنح ــن نخط ــئ حن
نري ــد قي ــاس جي ــل عل ــى جي ــل آخ ــر ،فل ــكل زم ــن معطيات ــه وجيل ــه ال ــذي يمثل ــه .وجيل
الي ــوم متط ــور ًّ
تقني ــا ،ولديه خيارات أوس ــع مم ــا كان لدى األجيال الس ــابقة ،لكن أتمنى
أن يجي ــد اس ــتخدام ه ــذه التقنيات ووس ــائل التواص ــل وغيرها لتطوي ــر قدراته العلمية
ً
والثقافي ــة أوال ،ث ــم النه ــوض بمجتمع ــه وجعل ــه ف ــي املص ــاف الحضاري ــة األول ــى ،وأن
يس ــتخدم هذه الوس ــائل لنش ــر ثقافته العربية الصحيحة في الغرب على س ــبيل إزالة
س ــوء الفه ــم الحاص ــل ب ــني الش ــعوب ،وآمل أن يس ــتفيد ه ــذا الجيل من مناهج الس ــام
الت ــي ّ
تحدث ـ ُـت عنه ــا ف ــي إجاب ــة س ــابقة ،والت ــي تب ــدأ م ــن الحضان ــة إل ــى الجامع ــة ،وأن
ّ
يتمك ــن م ــن نش ــرها ًّ
عاملي ــا ألنه ــا باللغ ــة اإلنكليزي ــة ،حي ــث م ــن الس ــهل إيصاله ــا إلى
العال ــم ،وبذل ــك يك ــون ه ــذا الجي ــل ق ــد أس ــهم معنا في نش ــر الس ــام العادل.

حين ننهض علميّاً وثقافيّاً بالشكل اللئق
ُ
ستسود لغتنا من جديد
بحضارتنا
العدد السابع  -صيف 2019
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سياحة

الصيف في قطر
سياحة الترفيه العائلي
¶ الدوحة  -عبير أحمد
¶

أ كبر الباكر متوسطا راشد القريصي وسالم الشوا في ٔ
املوتمر الصحفي

كم ــا عودتن ــا الدوح ــة املزركش ــة باملحب ــة عل ــى البهج ــة واملفاج ــأة هاه ــي تغ ــدق عل ــى
محبيه ــا بالف ــرح والترحاب من خالل موس ــم "الصيف ف ــي قطر" لهذا العام  ،2019عبر
مجموع ــة م ــن األنش ــطة والفعالي ــات الترفيهي ــة وع ــروض التس ــوق والبرام ــج الصيفي ــة
املختلفة.
فمن ــذ بداي ــة الصي ــف الحال ــي أعل ــن الس ــيد أكب ــر الباك ــر األم ــن الع ــام للمجل ــس الوطني
للس ــياحة والرئي ــس التنفي ــذي ملجموع ــة الخطوط الجوي ــة القطرية ف ــي مؤتمر صحفي
ً
أن املوس ــم يس ــتهدف التروي ــج لقط ــر كوجه ــة س ــياحية ط ــوال الع ــام ،كاش ــفا ع ــن خطة
الس ــتقطاب أهال ــي وأصدق ــاء املقيم ــن واملواطن ــن ،م ــن خ ــالل توفي ــر تأش ــيرة مجانية
له ــم ف ــور وصولهم مط ــار حم ــد الدولي.

س ــتكون هن ــاك تخفيض ــات هائل ــة عل ــى مجموع ــة م ــن أرق ــى العالم ــات التجاري ــة ف ــي
العال ــم م ــن  4يوني ــو حت ــى  16أغس ــطس ،وكذل ــك جوائ ــز تزي ــد قيمته ــا عل ــى مليون ــي
ري ــال تج ــرى الس ــحوبات عليه ــا خ ــالل الصي ــف ،وتص ــل قيم ــة أصغ ــر جائ ــزة نقدي ــة
إل ــى  20أل ــف ري ــال ،فيم ــا س ــتكون الجائ ــزة الكب ــرى ف ــي عي ــد األضحى املبارك س ــيارة
ماكالري ــن  570أس.
ً
ويتع ــاون م ــع املجل ــس الوطن ــي للس ــياحة أكث ــر م ــن  30ش ــريكا م ــن القطاع ــن الع ــام
والخ ــاص ف ــي ه ــذا املوس ــم ،ك ــوزارة التج ــارة والصناع ــة ،ووزارة البلدي ــة والبيئ ــة،
ومتاح ــف قط ــر ،ومؤسس ــة قط ــر ،والحي الثقاف ــي – كتارا ،واملكتب الهندس ــي الخاص،
وكت ــارا للضياف ــة ،والري ــان للضيافة ،والخطوط الجوية القطري ــة ،وعدد كبير من مراكز
التس ــوق الكب ــرى والفن ــادق ،وذلك بهدف العمل على دم ــج وتنظيم الفعاليات تحت مظلة
واح ــدة ،وبش ــكل جدي ــد ومختل ــف عل ــى الصعيدي ــن الداخل ــي والخارجي.

م ــن جهته ــا أكدت س ــالم الش ــوا النائب األول للرئي ــس التنفيذي للتس ــويق واالتصاالت
واإلع ــالم ف ــي الخط ــوط الجوي ــة القطري ــة أن "الصي ــف ف ــي قط ــر" س ــيكون تجرب ــة ال
والزوار ً
ُتنس ــى ،مش ــيرة إلى أن العائالت القطرية واملقيمة والس ــياح ّ
جميعا س ــيحظون
ُ
بتج ــارب ممتع ــة تظه ــر إمكاني ــات قط ــر كوجهة س ــياحية عاملي ــة جاذبة ،وقالت الش ــوا:

النقل والضيافة

تخفيضات وجوائز

الخط ــوط الجوي ــة القطري ــة َّقدم ــت خصوم ــات تص ــل إل ــى  % 25عل ــى جمي ــع الرح ــالت
القادم ــة إل ــى الدوح ــة ،وخصوم ــات بنس ــبة  % 25عل ــى خدم ــات امله ــا الت ــي تعن ــى

¶ شعار الصيف في قطر على كورنيش الدوحة

المجلس الوطني للسياحة يستهدف
الترويج لقطر طوال العام
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¶ مدينة األلعاب

¶ لألطفال نصيب وافر من الصيف في قطر

باالس ــتقبال ،باإلضاف ــة إل ــى ع ــروض أخ ــرى م ــن املؤسس ــات املش ــاركة ف ــي قط ــاع
الفنادق ،منها :الس ــيجال ،وروتانا ،ودبليو ،وفنادق س ــوق واقف ،وفندق س ــوق الوكرة،
وش ــرق ،والنج ــادة ،وانتركونتيننت ــال ،وكومبينس ــكي ،ووين ــدام ،والعزيزي ــة ،وماري ــوت،
وموندري ــان ،وأفني ــو،
وش ــيراتون ،حي ــث تق ـ َّـدم خصوم ــات تص ــل إل ــى  ،% 40الس ــتقطاب الس ــياح م ــن قط ــر
والعال ــم ،خاص ــة وأن قط ــاع الضياف ــة حص ــد مؤخ ـ ًـرا املرك ــز األول كأفض ــل قطاع ــات
الضياف ــة ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط للع ــام الثان ــي عل ــى التوال ــي ،بحس ــب ش ــركة
أولي ــري املتخصص ــة ف ــي بيان ــات الس ــفر والس ــياحة ،وكذل ــك بالنس ــبة إل ــى ع ــدد م ــن
مراك ــز التس ــوق التجاري ــة ،مث ــل :طوار م ــول ،وقطر مول ،والجونا ،وحي ــاة بالزا ،ودوحة
فيس ــتيفال س ــيتي ،واملرق ــاب م ــول ،والن ــد م ــارك ،وامل ــول ،وجل ــف م ــول ،والتي ش ــاركت
بتقدي ــم ع ــروض وخصوم ــات مدهش ــة تص ــل إل ــى  ،% 70مم ــا يوف ــر فرصة س ــياحية
كبيرة من حيث النقل واإلقامة والتس ــوق واملرح ،الس ــيما وأن املوس ــم مليء بالفعاليات
املتنوع ــة الت ــي تناس ــب جمي ــع األعمار.
وأش ــار الس ــيد راش ــد القريص ــي رئي ــس قطاع التس ــويق ف ــي املجلس الوطني للس ــياحة
إل ــى اس ــتضافة أكث ــر م ــن  30ش ــخصية مؤث ــرة ف ــي وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي
م ــن خ ــارج قط ــر ،به ــدف تس ــليط الض ــوء عل ــى األنش ــطة والفعالي ــات وتقديمه ــا للعال ــم
الخارج ــي بص ــورة ممي ــزة ،إلب ــراز م ــا تتمت ــع ب ــه دولة قط ــر من أم ــن واس ــتقرار وأجواء
س ــياحية جاذب ــة ومالئم ــة.

الترفيه العائلي
ويع ـ ّـد "الصي ــف ف ــي قط ــر" ج ـ ً
ـزءا م ــن إس ــتراتيجية املجل ــس الوطن ــي للس ــياحة ،إلث ــراء
وتنوي ــع الع ــروض الس ــياحية التي تزخر بها قطر ،والس ــيما في مج ــال الترفيه العائلي،
وذل ــك بتقدي ــم دع ــم وتس ــهيالت كبي ــرة إلضف ــاء تجربة س ــياحية رائعة ومميزة ،س ــواء
بالنس ــبة إل ــى قاطن ــي قط ــر أو ّزواره ــا ،خاص ــة بع ــد أن أعلن ــت الدول ــة ع ــن فتح تأش ــيرة
الدخ ــول الس ــياحية ألكث ــر م ــن  80دولة.
يتضم ــن برنام ــج املوس ــم مجموع ــة متنوع ــة م ــن الفعالي ــات الغنائية واملوس ــيقية الحيةّ
ّ
ُ
لكوكب ــة م ــن املطرب ــن والنج ــوم العاملي ــن ،حي ــث يحي ــي الفن ــان كاظ ــم الس ــاهر حفل ــن
فني ــن يوم ــي  16و 17أغس ــطس ف ــي مرك ــز قط ــر الوطن ــي للمؤتمرات ،كم ــا ُيحيي فنان
املوسيقى
ً
اإللكترونية "دي جي" مارشميلو حفال يوم  25يوليو ،إلى جانب عروض
الكوميدي ــا ألمل ــع نج ــوم الكوميدي ــا ف ــي العال ــم ،حي ــث يق ـ ِّـدم املمث ــل الهزل ــي تريف ــور نوح

حفالت لكاظم الساهر
ومارشميلو وعرض "بائعة
الكبريت"
عروض مدهشة في مراكز
التس ّوق التجارية وجوائز
قيّمة
مق ـ ّـدم برنام ــج "ذا ديلي ش ــو" عرضه الكوميدي في مركز قط ــر الوطني للمؤتمرات يوم
 12يولي ــو ،وثم ــة ع ــروض ملجموعة "الرجل األزرق" من  14إلى  17أغس ــطس ،باإلضافة
إل ــى ع ــدد م ــن الع ــروض املمتع ــة واملس ــلية األخ ــرى ،مث ــل "الس ــنافر" م ــن  18وحت ــى 20
يوليو ،و"هلو كيتي" من  25حتى  27يوليو ،ومس ــرحية األطفال االس ــتعراضية "بائعة
الكع ــك" ،الت ــي س ــتعرض أيام العيد على خش ــبة مس ــرح قط ــر الوطني.

الرياضة والتعليم
م ــن الفعالي ــات املمي ــزة في الحي الثقاف ــي – كتارا عروض ّقبة الثري ــا الفلكية التي
تتمي ــز بخاصي ــة ثنائي ــة وثالثية األبعاد ،حيث يعرض فيل ــم بعنوان "فجر عصر
الفض ــاء" باللغت ــن العربية واإلنكليزية ،والذي يعد مناس ـ ًـبا لجميع األعمار.
ومم ــا يجع ــل موس ــم ه ــذا الع ــام ممي ـ ًـزا حض ــور الرياض ــة والتعلي ــم ف ــي آن ً
مع ــا،
فم ــن ضم ــن الفعالي ــات املخيمات الصيفية التي من ش ــأنها تقديم املتعة والفائدة،
واس ــتغالل الوق ــت بالنس ــبة إل ــى األطفال ،مثل املخي ــم الذي تقيمه أكاديمية س ــان
جيرم ــان عل ــى م ــدى خمس ــة أيام أس ـ ً
ـبوعيا ف ــي الخلي ــج الغربي والوك ــرة والوعب
لتنمي ــة امله ــارات الكروي ــة ،ومخي ــم ضب ــاط الغ ــد ال ــذي يتيح مل ــن تت ــراوح أعمارهم
م ــا ب ــن  8و 12س ــنة التدري ــب ف ــي كلي ــة الش ــرطة بقط ــر ،ومخي ــم ك ــرة الس ــلة في
جامع ــة حم ــد ب ــن خليفة م ــع الالعب املحت ــرف "لونزول بول" ،وغيره ــا الكثير من
املخيم ــات والفعالي ــات التعليمي ــة والترفيهي ــة الت ــي تجعل من تجرب ــة الصيف في
قط ــر تجرب ــة فريدة.

تأشيرات مجانية وخصومات على
الخطوط القطرية والفنادق
العدد السابع  -صيف 2019
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أدب وفن

الفنانة التشكيلية أمل العاثم لـ "

":

الفن لسان حال المجتمع
¶ الدوحة -

أمــل العاثــم فنانــة مــن الجيــل الثانــي فــي
الحركــة التشــكيلية القطريــة ،اشـ ْ
ـتغلت بــدأب
علــى تطويــر تجربتهــا اإلبداعيــة مــن جهــة،
وتقديــم تجــارب زمالئهــا الفنانــن والفنانــات
مــن جهــة أخــرى ،عبــر توليهــا رئاســة مركــز
ً
الفنــون البصريــة ســابقا ،والــذي شــهد
ً
ـراكا بـ ً
ـارزا ّإبــان احتفاليــة الدوحــة عاصمــة
حـ
للثقافــة العربيــة  ،2010وهــي تعمــل ً
حاليــا
مستشــارة فــي وزارة الثقافــة والرياضــة،
ورئيســة مجلــس إدارة مركــز ســفنث هيفــن
ً
تقريبــا.
للفنــون ،الــذي أسســته قبــل ســنتن
تــكاد العاثــم ال تتوقــف عــن النشــاط ،فمــن ¶ أمل العاثم
معارضهــا الفرديــة ،إلــى مشــاركاتها املحليــة
والعربيــة والعامليــة ،إلــى مســؤولياتها فــي
رابطــة ســيدات األعمــال القطريــات ..تواصــل العمــل الفنــي واملجتمعــي بــال كلــل
ّ
أو ملــل؛ هنــا حــوار مكثــف يــدور حــول مجمــل تلــك املحطــات فــي مســيرتها
الحافلــة بالتجـ ّـدد ،وفيمــا يلــي نــص الحــوار:
انتقلت إلى دراسة التربية
بدأت بدراسة املسرح في الكويت ،ثم
•
ِ
ِ
لك؟
الفنية بجامعة قطر ،ما الذي أعطته الدراسة األكاديمية ِ

• أتــت الدراســة األكاديمية ّ
لتكمــل املوهبــة الفنيــة ،وتضــع مســيرتي على
طريــق االحترافيــة ،فمنهــا ســلكت طريــق التجــارب الفنيــة بمعرفــة املــدارس
الفنيــة وتأثرهــا تأثيرهــا باملجتمــع ،وبالســلوكيات عــن طريــق الثــورات
الثقافيــة التطويريــة والتنويريــة التــي أحدثتهــا ،ليأتــي بعــد ذلــك دور املمارســة
فــي املحيــط الفنــي العاملــي الواســع.
ً
ـردي س ـ ّ
• ثم ــة مع ــرض ف ـ ّ
(تقريب ــا) ل ـ ِـك ف ــي قط ــر أو خارجه ــا،
ـنوي
من ــذ أول معارض ـ ِـك بالبحري ــن ع ــام  ،2000إل ــى معرض ــك األخي ــر

بالكويت في ديس ــمبر عام  ،2018وقبله في ش ــهر أكتوبر بميونخ،
ـتطعت الحف ــاظ عل ــى ه ــذه الوتي ــرة اإلبداعي ــة املس ــتمرة،
كي ــف اس ـ
ِ
ضم ــن انش ــغاالتك باملس ــؤوليات اإلداري ــة واملش ــاركات الفني ــة هنا
وهناك؟

ُ
• أصــف الفــن بأنــه متملـ ٌـك ،ويحــب االســتحواذ علــى عالــم الفنــان متفـ ّـر ًدا
بــه ،ولــو تركـ ُـت لــه االنفــراد بــي ملــا خرجــت ً
يومــا مــن بــاب بيتــي ،لكــن طبيعــة
ً
شــخصيتي تدفعنــي ألن أكــون عنصـ ًـرا فاعــال فــي املجتمــع ،وأســهم فــي
األعمــال االجتماعيــة والخيريــة والتنمويــة بشــكل عــام ،فعالقتــي قويــة
باملجتمــع ،وهــو مــا يتمثــل فــي عوالــم أعمالــي الفنيــة ،كمــا أن هــذه العالقــة
طرديــة ،فكلمــا انخرطــت فــي املجتمــع أدى ذلــك إلــى تكويــن منتــج يترجــم
داخــل إطــار أعمالــي الفنيــة ،ولــدي فلســفة خاصــة هــي أن الفــن لســان حــال
املجتمــع ،وهــو انعــكاس لرؤيــة املجتمــع الــذي يلــف الفنــان ،لذلــك تجــد أعمالــي
متطــورة ومتواصلــة كمراحــل عمــري ،وكلمــا كبـ ْ
ـرت خطواتــي الزمنيــة اتسـ َـع
مجالــي الفنــي.

مركز سفنث هيفين للفنون
تعليميّ وتدريبيّ متفرّد
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¶ أثناء تكريم العاثم في صالون الخريف بباريس

قطر األم

ّ
ـت تجرب ــة نحتي ــة بع ــد حص ــار قط ــر ،تمثل ـ ْـت ف ــي عمل ــن َح َمال
• قدم ـ ِ
عن ــوان "قط ــر األم" ،برأي ــك م ــا أهمي ــة دور الف ــن ف ــي حرك ــة املجتمع؟

َّ
ًّ
• العمــان كانــا ً
طبيعيــا ملــا تأثــرت بــه مــن األزمــة التــي أملــت بنــا كشــعب
نتاجــا
وكمواطنــة قطريــة ،فالفنــان يواكــب عصــره وأحــداث مجتمعــه ،وكونــي أعشــق
النحــت ،فقــد أنجــزت املنحوتتــن كترجمــة فعليــة ملجموعــة مشــاعري فــي بدايــة
األزمــة ،وكنــت أتمنــى أن يكــون لهــا حــظ فــي أهــم املؤسســات واملســاحات فــي
الدولــة ،حتــى تــؤرخ حــب وإخــالص الشــعب لوطنــه الــذي احتــواه بــكل حــب ودفء
األم ،ومازلـ ُـت مســتمرة فــي هــذا االتجــاه ،فأنــا ًّ
حاليــا بصــدد عمــل يصــور مالمــح
الوطنيــة الراســخة فــي قلوبنــا تجــاه الوطــن.
ـت مرك ــز س ــفنث هيف ــن للفنون عام  ،2016رغ ــم وجود العديد
• أسس ـ ِ
م ــن املراك ــز واملؤسس ــات الفني ــة الرس ــمية املتخصص ــة ف ــي مج ــال
الفن ــون البصري ــة بدول ــة قط ــر ،إل ــى أي م ــدى حق ــق املرك ــز النج ــاح
املأم ــول من ــه؟

ً
• أنــا مؤمنــة بــأن الفنــان لســان حــال مجتمعــه ،كمــا ذكــرت ســابقا ،ومــن منطلــق
إيمانــي وقناعتــي بحاجتنــا ّ
املاســة إلــى مركــز يحقــق املعادلــة التــي تجمــع بــن
ُ
التربيــة والفــن والتدريــب واملمارســة ،وجــدت أن أضــع خبرتــي وأكـ ّـرس نفســي
لتحقيــق ذلــك ،عــن طريــق دراســة أكاديميــة معتمــدة مــن الجهــات املعنيــة
واملختصــة ،وأولهــا وزارة التعليــم والتعليــم العالــي ،حيــث حصــل مركــز ســفنث
هيفــن للفنــون علــى رخصــة املزاولــة ،كمركــز تعليمـ ّـي وتدريبـ ّـي خـ ّ
ـاص ،يــكاد
ينفــرد فــي مجالــه ،فهــو قائــم علــى معاييــر وأســس فنيــة ُصممـ ْـت علــى أيــدي
ُ
مختصــن فــي التربيــة الفنيــة والفنــون الجميلــة ،وطبقـ ْـت فــي الــورش الفنيــة
ً
باملركــز ،أمــا بالنســبة إلــى الجهــات األخــرى فنحــن نكمــل بعضنــا بعضــا ،ألن
ممارســة الفــن تحتــاج إلــى مزاولــة التدريــب باســتمرار ،والتجريــب تحــت إشــراف
متخصصــن ومتمكنــن وفــي بيئــة مناســبة ،فهنــاك تعــاون بــن املركــز وهيئــة

¶ لوحة قديمة للعاثم

املتاحــف ،وأهــم مشــروع فنــي فــي مطافــئ "كاس آرت قطــر لبيــع األدوات الفنيــة
ً
االحترافيــة" ،واآلن أصبــح مكانــا لتعليــم الفــن بالتعــاون مــع مركــز ســفنث هيفــن
للفنــون ،ثــم هنــاك وزارة الثقافــة والرياضــة مــن خــالل مركــز الفنــون البصريــة،
والتــي يتمثــل دورهــا فــي رعايــة الفنانــن املحترفــن بتقديــم الــورش الفنيــة
االحترافيــة ،فــكل منــا يســهم بــدوره فــي دفــع عجلــة التقــدم ،وتحقيــق رؤيــة قطــر
فــي التطــور الحضــاري ،مــن خــالل تكامــل عمــل املؤسســات واملراكــز فــي جميــع
املجــاالت .

رابطة سيدات األعمال

َ
• تخوض ــن مضم ــار العم ــل االجتماع ــي النس ــائي ضم ــن رابط ــة
س ــيدات األعم ــال القطري ــاتً ،
علم ــا ب ــأن قضاي ــا امل ــرأة تحت ــل موق ــع
الص ــدارة ف ــي أعمال ــك الفني ــة ،برأي ــك إل ــى أي ــن وصل ــت امل ــرأة القطري ــة
عل ــى صعي ــد تحقي ــق أحالمه ــا وطموحاته ــا؟
• منــذ التحاقــي برابطــة ســيدات األعمــال القطريــات بدعــوة كريمــة مــن مجلــس
إدارتهــا ،بعــد حصولــي علــى جائــزة الخدمــة املجتمعيــة واإلبــداع برعايــة ســمو
الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر حفظهــا اللــه ،وأنــا أشــارك فــي املؤتمــرات واملنظمــات
التــي تســهم فــي خدمــة املــرأة بجميــع التخصصــات واملجــاالت ،بمــا يؤكــد أهميــة
دور املــرأة فــي التنميــة بشــكل حضــاري يعكــس ثقافــة املجتمــع القطــري ،ومــن
ثــم صــار لــي دور بـ ٌ
ـارز فــي الرابطــة ،حيــث تــم اختيــاري عضـ ًـوا بمجلــس إدارة
الرابطــة ،ألســهم مــع زميالتــي وأخواتــي ســيدات األعمــال واملهنيــات فــي تعزيــز
ًّ
ًّ
وخارجيــا ،ولــم يقتصــر دور
داخليــا
مكانــة املــرأة فــي قطــر ويبــرز إمكانياتهــا
الرابطــة علــى إبــراز دور املــرأة إنمــا كان ومــازال يقــوم علــى التشــجيع والتكريــم
مــن خــالل الجوائــز املحليــة والعامليــة التــي تمنحهــا الرابطة سـ ًّ
ـنويا للمرأة املتميزة.

ـت مبك ـ ًـرا إل ــى أهمي ــة التواص ــل م ــع املؤسس ــات الفني ــة خارج
• انتبه ـ ِ
ّ
يتوجب
قط ــر ،س ــواء ف ــي األقط ــار العربية أو في ال ــدول األجنبية ،ه ــل
عل ــى الفن ــان أن يتح ـ ّـرك ف ــي الخ ــارج ،حت ــى ل ــو كان األم ــر بص ــورة

رابطة سيدات األعمال القطريات
عزّزت مكانة المرأة داخليّاً وخارجيّاً
العدد السابع  -صيف 2019
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"كرسي" علي فوزي

عنف الفكرة بلغة
التعبير البصري

¶ الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح مع يوسف أحمد وأمل العاثم بالكويت 2012

¶ الشيخ فيصل ومبارك آل خليفة أثناء جولتهما في معرض العاثم رحلة امرأة 2010

ّ
• ّ
الحامدي
تعودنــا أنــا وعبــد اللــه وبناتنــا الثــاث أن نتشــارك فــي طــرح النقــاش
ـى اآلخر؟
اللهــال فن ــه إل ـ
عبد إيص
حاورهـن -أج ــل
¶فردي ــة ،م ـ
حــول األعمــال ،منــذ بدايــة الفكــرة حتــى نهايــة العمــل ،وبمــا أننــي أطــرح
من
الواعية
والجمالية،
من
والمتمكنةعــادة،
جريئــة فــي ال
وتقنيــات
بالضرورة ،والنقد هنا ال يعني الكتابة ،بمقدار ما يعني القراءة المعرفيةقضايــا
ناقداًـرورة،
يكونـة ضـ
أن الفرديـ
ـادرة
للمبدعفاملبـ
•البدبالطبــع،
ـراغ،يقدّمه إلى الجمهور.
ومنفـثم
يمارسه
الفن الذي
كاســتخدام القمــاش والخيــط فــي
الفنان،ـي مــن
ـتقلة ال تأتـ
ـخصية املسـ
والشـ
على
عرضه
إذا
حتى
فأكثر،
أكثر
وينضجه
عمله،
يصقل
أن
استطاع
كلما
وإثرائها،
النقدية
رؤيته
تعميق
في
المبدع
الفنان
أوغل
فكلما
اللوحــة ،وإخــراج األعمــال بطريقــة
بــل هــي نتــاج خطــط مدروســة وأهــداف
واإلجابات الكامنة في العمل.
معاصــرة ،وبنــاء فلســفة حواريــة مــع
األسئلة دور
تلكهنــا يأتــي
كلمــن
حملـاز ،و
الجمهوراالجتيـ
صعبــة
في
كثب،
التشكيلي
الفنان
غلبت دور
حتىـرتي لــه
ـود أسـ
عن وجـ
التشكيليةفــإن
المصريهــاعلي فوزي ،الذي أمضى عقوداً عديدة في قطر ،متابعاً حركتها املتلقــي،
ـادرة بدور
والناقد فــي املبـ
ـات املعنيــة
الجهـ
صورته ناقداًً
"الناسـة
الرابع مواجهـ
الفرديـي فــي
معرضهز موقفـ
ليقيمفهــو يعـ ّـز
صورته فناناً ،يعود إلى محترفه اإلبداعي مجدداً ،بعد عودته إلى مصر،كبيــر،
خصوصــاعلىعنــد
الكثيرينـجيع،
أذهان والتشـ
بالدعــم
الطمأنينــة
جموعـث فـ َّـي
جانب ويبعـ
ـور الفــن،
معارضـى مؤسســات
واالنتســاب إلـ
جديــة العمــل
الذين
"الناس"
جمهـإلى
ومشاركات هنا وهناك ،حيث ظلَّ "الكرسي" مفردة تتردد في فضاءات لوحاته،
والكرسي" ،بعد
والقــوة فــي الوقــت ذاتــه.
ـرد
ـ
ف
ال
ـة
ـ
ي
فبالنها
ـة،
ـ
ن
متمك
ـة
ـ
ي
عامل
ومشـ
ـاريع عالقة ما مع الكرسي ،دون أن يفصح الفنان عن كنهها تماماً.
تربطهم
ـة
ـ
ي
الفعل
ـورة
ـ
ص
ال
ـس
ـ
ك
ويع
ـه،
ـ
ن
وط
ـل
يمثـ
ُ
ُ
َ
والتصميم التنفيذَ ،تماماً مثل بناء البيت ،الذي يتأسس على تصميم
التلوين،
بناء هندسياً ،يسبق فيه التكوين
يبني علي فوزي لوحته ً
ـدك خ ــالل الفت ــرة
ـ
ي
جد
ـا
ـ
م
•
.
ـه
ـ
ع
ملجتم
ِ
هندسي ،ثم تتوالى عمليات تشطيبه وتأثيثه وتزيينه ،وصو ًال إلى لحظة االستمتاع بإنجازه ،وبث الحياة فيه.
؟
ـة
ـ
ل
ملقب
ا
مثل هذا األسلوب الفني قد يقي ُّد الفنان في حالة اللوحة "التعبيرية التجريدية" ،التي يجاهر علي فوزي باالنتماء إليها ،فيح ُّد من طاقاته
قطر األم
ومهاراته ومفاجآتها ،لكن فوزي يعرف ¶
عمله
خبرته النقدية مآل العمل ،وآلية وصوله إلى المتلقي في
منحوتةإلى
استناداً
المطاف ،وأن ّ
نهايةد ً
دائمــا ،فأنــا اآلن أرتــب
• أحــب أن أتجـ َّـد
يشبه عمل الخباز ،الذي ينضج الرغيف على نار هادئة أو ملتهبة حسبما يقتضيه الحال.
ـرتك عل ــى حض ــور
ملعــارض داخليــة فــي قطــر ،كذلــك هنــاك
• تح ــرص أس ـ ِ
معارض ــك ع ــادة ،ه ــل تستش ــيرين زوج ـ ِـك املمث ــل واملخ ــرج املع ــروف
فرصــة للمشــاركة فــي أحــد املعــارض الدوليــة ،وأعكــف علــى إخــراج أعمــال
عب ــد الل ــه عبد العزيز ف ــي أعمالك الفنية قبل عرضه ــا على الجمهور؟
متفوقــة علــى مــا ســبقها.

دور األسرة

¶ لقطة تذكارية في معرض جاذبية بأنيما جاليري 2018

طبيعة شخصيتي تدفعني لألعمال
االجتماعية والخيرية والتنموية
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زهرة الصحراء

ليلة لألغنية
القطرية كل عام
¶ الدوحة -

"زه ــرة الصح ــراء" ليل ــة لألغني ــة القطري ــة س ــترعاها وتنظمه ــا وزارة الثقاف ــة
والرياض ــة ف ــي كل ع ــام ي ــوم  10أكتوب ــر ،باس ــتثناء ه ــذا الع ــام ( )2019فإنه ــا
س ــتكون ي ــوم  11أكتوب ــر املقب ــل.
ه ــذا ما أعلنه س ــعادة ص ــاح بن غانم العلي وزير الثقاف ــة والرياضة بحضور
ع ــدد كبي ــر م ــن املثقف ــن والفنان ــن ومس ــؤولي وزارة الثقاف ــة والرياض ــة
ً
مؤكدا أن األغنية القطرية يتش ــارك
ومش ــاهير اإلعام والتواصل االجتماعي،
ً
فيه ــا أبن ــاء قط ــر م ــن املواطن ــن واملقيم ــن ،قائ ــا :نح ــن في قط ــر نحتضن كل
م ــن يعي ــش معن ــا ،ويس ــهم ف ــي نهضة ه ــذا البلد.
ً
خصيص ــا له ــذه الفعالي ــة
وأض ــاف العل ــي ف ــي املؤتم ــر الصحف ــي ال ــذي عق ــد
َّ
املهم ــة عل ــى مس ــرح دروي ــش الف ــار بمتح ــف قط ــر الوطن ــي (وردة الصح ــراء):
س ــتكون ليل ــة ل ــكل املواه ــب في كاف ــة مجاالت األغني ــة من التأليف واملوس ــيقى
والغناء ،وس ــوف تش ــكل الليلة بصمة فنية س ــنوية تبرز إبداع األغنية القطرية،
الت ــي تتمي ــز بأخاقه ــا الراقي ــة وإبداعها الرفيع وعدم خروجه ــا عن املألوف أو
تخطيه ــا للع ــادات والتقالي ــد ،وه ــو م ــا اتض ــح ًّ
جلي ــا خ ــال أزمة حص ــار قطر،
حي ــث ل ــم ننزل ــق إل ــى مس ــتنقع الخط ــأ ،أو ن ــرد عل ــى اإلس ــاءة باإلس ــاءة وإنم ــا
التزمن ــا بالف ــن القط ــري األكث ــر س ـ ًّ
ـموا ،ولذل ــك فنح ــن عندم ــا ننطل ــق باألغني ــة
القطري ــة إل ــى س ــماء أكث ــر رحاب ــة فإنن ــا ال نب ــدأ م ــن الصف ــر ،ب ــل لدين ــا قاع ــدة
ّ
تاريخي ــة ثابت ــة وراس ــخة ننطل ــق منها.

مبادرات شخصية
وتابع وزير الثقافة والرياضة :األغنية مش ــروع متكامل قائم بحد ذاتهَّ ،
يتكون
م ــن الكلم ــة واللح ــن والغن ــاء ،ويجب أن تتضاف ــر كل هذه العناص ــر حتى نرى
ً
ً
ً
ناجح ــا ،ث ــم خاط ــب العل ــي ش ــريحة الش ــعراء وامللحن ــن واملغن ــن قائا:
عم ــا
األغني ــة ش ــأنها ش ــأن كاف ــة املج ــاالت الفني ــة اإلبداعي ــة تحت ــاج إل ــى مب ــادرات،
ونح ــن س ــندعمها ،فالف ــن م ــن دون مب ــادرات ش ــخصية ل ــن ينج ــح ،وأرجو أال

تنتظ ــروا التكليف ــات ،بل عليكم أن تحذوا حذو من س ــبقونا وبادروا واجتهدوا
ّ
حتى وصلوا بأعمالهم إلى الجمهور العريض ،فكنا نس ــمع عن ش ــاعر يبادر
بقصي ــدة ،ث ــم ّ
يقدمه ــا إل ــى ملح ــن ليجته ــد فيلحنه ــا ،ومط ــرب يب ــادر بالغناء،
ً
ً
ً
ون ــرى ف ــي النهاي ــة عم ــا مكتما وناجح ــا ،كونه قام على مبادرات ش ــخصية
نابعة م ــن القلب.
ّ
واختت ــم الوزي ــر العل ــي كلمته في املؤتمر بالقول :س ــتكون ليلة غنائية يش ــارك
ّ
القطري ــة ،تتخللها أنش ــطة مصاحبة من
فيه ــا كل م ــن يهت ــم بصناع ــة األغنية
ن ــدوات ومع ــارض ،ت ــدور جميعها في فل ــك األغنية.

أغنية تاريخية
وتح ـ ّـدث الس ــيد حم ــد الزكيب ــا مدي ــر إدارة الثقاف ــة والفن ــون ب ــوزارة الثقاف ــة
ً
والرياض ــة قائ ــا :زهرة الصحراء ليس ــت مجرد فعالي ــة ،وإنما هي رمز لتاريخ
األغني ــة القطري ــة الت ــي ب ــدأت م ــن قدي ــم األزل ،حيث لدين ــا تاريخ طوي ــل ألجيال
م ــن الفنان ــن قدم ــوا الكثير ف ــي عالم األغني ــةً ،
أفرادا ومجموع ــات ،حتى أصبح
ً
ُيش ــار إليه ــم بالبن ــان ،بع ــد أن أسس ــوا م ــدارس ف ــي عال ــم األغني ــة ،مضيفا :إن
وزارة الثقاف ــة والرياض ــة ّ
مهتم ــة ج ـ ًـدا بدع ــم املؤسس ــات الخاص ــة باألغني ــة،
ّ
ك ــي نخ ــرج بأعم ــال تلي ــق بمجتمعنا االس ــتثنائي ،ولدينا توجه س ــيتم تنفيذه
م ــن خ ــال مرك ــز ش ــؤون املوس ــيقى التابع لل ــوزارة ،والذي س ــيعمل على جمع
وتوحي ــد جه ــود كل املهتم ــن واملش ــتغلن بصناع ــة األغنية ،من ال ــرواد وجيل
الش ــباب وكل املوهوبن.
ً
وأردف الزكيبا قائا :مركز شؤون املوسيقى سيكون بمثابة الذراع التنفيذية
لرؤي ــة ال ــوزارة م ــع ش ــركائها ف ــي ه ــذا املج ــال ،من خ ــال تعزي ــز التواصل بن
املراك ــز واملؤسس ــات ف ــي القطاع ــن الع ــام والخ ــاص لتحقي ــق هذا اله ــدف ،وقد
أطلقن ــا قب ــل فت ــرة ع ـ ً
ـددا م ــن اإلذاع ــات الجدي ــدة الت ــي تب ــث موجاتها ف ــي قطر،
ونح ــن نع ـ ّـول عليه ــا ف ــي نش ــر األغني ــة ،وكم ــا س ــتدعمنا تل ــك املحط ــات نحن
ً
أيض ــا س ــندعمها م ــن أجل مواصل ــة تقديم رس ــالتنا إل ــى املجتمع.
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أدب وفن

خالد السالم:
مركز شؤون
الموسيقى
سيهتم بتسويق
المبدعين
قوة ناعمة

حمد الزكيبا:
المحطات
اإلذاعية الجديدة
ستدعم صناعة
األغنية

ّ
فتوج ــه بالش ــكر إل ــى وزارة الثقاف ــة
أم ــا املوس ــيقار وامللح ــن مط ــر عل ــي الك ــواري
ً
والرياض ــة قائ ــا :كنا نتس ــاءل عن موقع األغنية القطرية من اهتم ــام الوزارة ،فجاءتنا
اإلجاب ــة ف ــي حينه ــا ،وأدركن ــا أن ال ــوزارة وعل ــى رأس ــها س ــعادة الوزي ــر ص ــاح العلي
تمض ــي بخط ــة تغط ــي كاف ــة مجاالت الثقافة ،ثم اس ــتذكر املوس ــيقار الك ــواري بدايات
نض ــوج األغني ــة القطري ــة ف ــي مرحل ــة الس ــتينيات م ــن الق ــرن العش ــرين ،ح ــن وض ــع

¶ وزير الثقافة والحضور في لقطة جماعية
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مطر الكواري:
الموسيقى
ّ
أهم
والغناء من
القوى الناعمة

املرح ــوم املوس ــيقار عب ــد العزي ــز ناص ــر خريط ــة لألغنية القطري ــة ،ليس ــير عليها من
ً
يأت ــي بع ــده ،مضيف ــا :كانت الس ــاحة تض ـ ّـم مجموعة م ــن املوهوبن الذي ــن رافقوا عبد
العزي ــز ناص ــر ،عندم ــا أس ــس فرق ــة األض ــواء املوس ــيقية ،وت ــم بعده ــا تأس ــيس فرق ــة
لإلذاع ــة ،ث ــم ظه ــرت بع ــد ذلك أص ــوات ممي ــزة تألقت ف ــي مرحل ــة الثمانيني ــات ..وتابع:
املوس ــيقى والغن ــاء أصبح ــا الي ــوم م ــن أه ــم الق ــوى الناعم ــة التي تعتم ــد عليه ــا البلدان
للتأثي ــر ف ــي الش ــعوب والتعبي ــر عنه ــا ف ــي عصرن ــا الحال ــي ،وق ــد ش ــاهدنا كي ــف كان
لألغني ــة القطري ــة خ ــال األزم ــة األخي ــرة دور كبي ــر ،وكي ــف دافعن ــا ع ــن أنفس ــنا ف ــي

مواجه ــة األكاذي ــب والش ــائعات بأجم ــل الكلم ــات واأللحان لنق ـ ّـدم للعال ــم أغاني رائعة
ّ
ذاع صيته ــا وتخط ــت الح ــدود.

تسويق إعالمي
وق ــال خال ــد الس ــالم مدي ــر مركز ش ــؤون املوس ــيقى :نحن عل ــى موعد مع إط ــاق ليلة
غنائي ــة قطري ــة مئ ــة باملئ ــة ،وبمش ــاركة مجموع ــة كبيرة م ــن الفنان ــن القطرين ،إلى
جان ــب ع ــدد م ــن مؤسس ــات الدول ــة الت ــي تش ــاركنا مس ــؤولية الحف ــاظ عل ــى الثقافة
ً
ّ
القطرية ،مضيفا :من أهم أهداف مركز ش ــؤون املوس ــيقى الس ــعي لتقديم يد العون
ل ــكل م ــن يعم ــل في مجال املوس ــيقى والغناء ،خاص ــة أولئك الذي ــن يمتلكون املوهبة،
ولك ــن لي ــس لديه ــم الق ــدرة على تس ــويق أعماله ــم وإبداعاتهم ،س ــواء عبر التس ــويق
اإلعامي أو اس ــتخدام السوش ــيال ميديا ،ومن هنا يأتي دور املركز في دعم هؤالء
املبدع ــن بالتع ــاون مع مختلف املؤسس ــات التي تش ــاركنا األهداف نفس ــها.
وبعدم ــا ألق ــى املتحدثون على املنصة كلماتهم فت ــح ّ
مقدم املؤتمر الكاتب واإلعامي
تيس ــير عب ــد الل ــه ب ــاب املداخات واألس ــئلة ،فق ــال الش ــاعر الغنائي الدكت ــور مرزوق
بش ــير :نح ــن نعي ــش مش ــاعر جياش ــة بس ــبب ه ــذه االلتفات ــة َّ
املهم ــة ج ـ ًـدا لألغني ــة
القطري ــة ،ويج ــب أن ّ
نوج ــه التحي ــة إل ــى س ــعادة الوزي ــر ص ــاح ب ــن غان ــم العلي على
ّ
اهتمام ــه الكبي ــر باألغني ــة القطري ــة ،وأتمن ــى على مركز ش ــؤون املوس ــيقى أن يعمل
عل ــى رص ــد أدوات التأثي ــر ف ــي املجتم ــع وأهمه ــا األغني ــة ،ويج ــب أن يت ــم مراع ــاة دور
األغني ــة ووظيفته ــا االجتماعي ــة والسياس ــية واالقتصادي ــة ،فالقدم ــاء اس ــتخدموا
األغني ــة ف ــي مواجه ــة كل م ــا يحي ــط بهم س ــواء ف ــي البر أو البح ــر ،وكان ــت أداة التعبير
ف ــي حق ــب ّ
زمني ــة مختلفة.

¶ وزير الثقافة والرياضة صالح بن غانم العلي

صالح بن غانم العلي:
األغنية القطرية متميزة
بأخالقها وإبداعها
 10أكتوبر الليلة الغنائية األولى
تصاحبها ندوات ومعارض
اهتمام ــا به ــذه الفئ ــة خ ــال الليل ــة املرتقب ــة؟ ً
ً
علما ب ــأن االهتمام
عب ــد الل ــه :ه ــل س ــنجد
ً
بالتس ــويق اإلعام ــي له ــذه الجهود أمر مهم جدا ،خاصة في ظل انتش ــار السوش ــيال
ميديا.
أم ــا الدكت ــور حم ــد الفي ــاض مدي ــر مرك ــز اإلع ــام الش ــبابي ب ــوزارة الثقاف ــة والرياضة
فأك ــد اس ــتعداد املرك ــز للتروي ــج ألعمال مركز ش ــؤون املوس ــيقى واملبدع ــن القطرين
تقني ــا وتس ـ ًّ
ًّ
ـويقيا ،خاص ــة في مج ــال السوش ــيال ميديا.

وهج الثمانينيات

معادلة اإلنتاج

م ــن جانب ــه أكد الفنان واملخرج املس ــرحي س ــعد بورش ــيد أن جي ــل الثمانينيات أكملوا
م ــا ب ــدأه جي ــل الس ــتينيات ،مش ـ ً
ـيرا إل ــى الوه ــج املوس ــيقي والغنائ ــي الكبي ــر ف ــي فت ــرة
الثمانيني ــات ،وق ــال :نح ــن نتمن ــى من مركز ش ــؤون املوس ــيقى أن يس ــتعيد هذا الوهج
الجمي ــل م ــن خ ــال مب ــادرات تنعكس في حض ــور املبدعن واملوهوب ــن ،كما حدث مع
البرنام ــج األكاديم ــي للفن ــون املس ــرحية ،وأن يكون هناك برنامج أكاديمي مش ــابه في
املوس ــيقى والغن ــاء ،واختت ــم بورش ــيد مداخلته بالدعوة إلى تخصي ــص ّ
حيز في الليلة
ّ
الوطنية.
الغنائي ــة القطرية لألغني ــة
ًّ
ّ
وأي ــد الش ــاعر واإلعام ــي ع ــادل عب ــد الل ــه ه ــذه الدع ــوة معلق ــا :لق ــد أصبح ــت األغني ــة
الوطني ــة القطري ــة متس ــيدة ف ــي منطقة الخلي ــج ،وهذا أمر واقع ال خ ــاف فيه ،والفضل
ف ــي ذل ــك بع ــد الل ــه يع ــود إل ــى املبدع ــن ،م ــن مؤلف ــن وملحن ــن ومطرب ــن ،لذل ــك ف ــإن
االحتف ــاء باألغني ــة الوطني ــة أم ــر ال ب ــد من ــه ،خاص ــة أن لدين ــا مواه ــب وك ــوادر كثي ــرة
ّ
مخفي ــة ،ولديه ــم الكثي ــر م ــن اإلبداع ــات ،ولكنه ــم ال يظه ــرون ف ــي الن ــور ،وتس ــاءل

أم ــا الفن ــان الكبي ــر عل ــي عبد الس ــتار فقد ش ــكر ف ــي املؤتم ــر وزارة الثقاف ــة والرياضة
ّ
على اهتمامها باملوس ــيقى ،أس ــوة ببقية املجاالت ّ
الفنية ،وتمنى أن تلقى هذه املبادرة
مث ــل املب ــادرات الس ــابقة لل ــوزارة ف ــي املس ــرح وبقي ــة املج ــاالت النج ــاح املأم ــول ،لك ــي
ً
ّ
مضيفا :إن إنتاج األغني ــة القطرية ٌ
أمر في
القطري ــة،
تس ــطع األغني ــة في س ــماء الثقافة
غاي ــة األهمي ــة ،حت ــى تتحق ــق معادل ــة صناع ــة األغنية عل ــى أكمل وجه.
ً
خصوصا بوجود
وط ــرح الفن ــان املمث ــل محمد الصاي ــغ فكرة توثيق األغنية القطري ــة،
إرث غنائ ــي وموس ــيقي كبي ــر ،حت ــى يتع ـ ّـرف الجي ــل الجدي ــد عل ــى الت ــراث املوس ــيقي
والغنائ ــي القط ــري األصيل.
ُ
ول ــم يخ ــل املؤتم ــر الصحف ــي م ــن وصل ــة غنائي ــة َّأداه ــا الفنان ــان عازف الع ــود فيصل
نج ــم واملط ــرب ناص ــر الكبيس ــي ُم َ
قدم ــن إح ــدى أغني ــات نج ــم األغني ــة القطري ــة علي
ً
عب ــد الس ــتار ،حي ــث الق ــت األغني ــة أص ــداء رائع ــة ل ــدى الحضور.
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قطوف

العيد
الفرح بطاعة الله

تم ـ ُّـر األي ــام ف ــي حياة الن ــاس أف ـ ً
ـرادا وجماع ــات وأمما ،وتنقضي س ـ ً
ـراعا
ٍ
حامل ــة ف ــي طياته ــا ش ــتى الوقائ ــع واألح ــداث املختلف ــة ،م ــا ب ــن أف ــراح
ونع ــم تقب ــل ومصائ ــب تن ــزل ،ودروس تس ــتنبط
مبهج ــة وأت ــراح مؤمل ــةِ ،
وعب ــر تس ــتذكر ،وج ــد وله ــو ،وإقب ــال وإدب ــار.
وكان م ــن طبيع ــة اإلنس ــان أن تك ــون ل ــه في عم ــره محط ــات يتوقف فيها
ويقلب ذاكرة العمر ومواضي األيام ،يس ــترجع ما س ــلف ،ويعمل الفكرة
فيم ــا س ــيأتي ،ليك ــون ل ــه من بع ــد ذلك العبرة ما بن مس ـ ّـرات يستنش ــق
عبقه ــا وآالم يتع ــوذ منها ،ويتفكر في أس ــبابها ودروس ــها.
إنه ــا األعي ــاد التي تعارف فيها الناس منذ فجر البش ــرية في كل مجتمع
أن تك ــون محط ــات للحي ــاة وذاك ــرة أمين ــة للتاري ــخ .فالعي ــد مش ــتق م ــن
َ
الع ـ ْـود ،ألن ــه يتك ــرر ويع ــود وتتكرر مع ــه الذكريات.
وكان الغال ــب عل ــى تلك األعياد أن تكون مواس ــم للفرح والبهجة ،وفرصة
لله ــو والترفي ــه ع ــن النف ــس ،واالنبس ــاط باآلم ــال الع ــراض مل ــا يرج ــى أن
يأت ــي ب ــه الغد م ــن تحقيقها.
وكان لألعي ــاد من ــذ أق ــدم العص ــور صل ــة خاص ــة بالعقائ ــد واملقدس ــات

الديني ــة ،أو املواس ــم واألح ــداث الطبيعي ــة الكوني ــة الكب ــرى الت ــي يرى فيها
الن ــاس س ـ ً
ـببا م ــن أس ــباب رزقه ــم وس ــعادتهم أو ضرره ــم وش ــقائهم،
كتغي ــر فصول الس ــنة بحل ــول الربيع وانتهاء الصي ــف ،وفيضان األنهار
واعت ــدال املن ــاخ ،وكذل ــك األح ــداث التاريخي ــة املهم ــة ف ــي ذاك ــرة كل أم ــة،
ومنها مايكون لتمجيد امللوك والزعماء وغير ذلك من األس ــباب الكثيرة.
ومل ــا ج ــاء اإلس ــام وق ــدم النب ــي صلى الل ــه عليه وس ــلم املدين ــة كان ألهل
املدين ــة يوم ــان يلعب ــون فيهم ــا ،وق ــد قيل إن هذي ــن اليومن هم ــا النيروز
واملهرج ــان الل ــذان كان الف ــرس وغيره ــم م ــن األم ــم تعظمهم ــا ،فق ــال
صل ــى الل ــه عليه وس ــلم" :ما ه ــذان اليوم ــان؟" ،قالوا :كنا نلع ــب فيهما في
الجاهلي ــة ،فق ــال" :ق ــد أبدلك ــم الل ــه بهما خي ـ ًـرا منهما ي ــوم األضحى ويوم
الفط ــر" [أخرج ــه أب ــو داود والنس ــائي م ــن حدي ــث أن ــس بس ــند صحيح].
وم ــن ذل ــك الح ــن تمي ــزت األم ــة اإلس ــامية بهذي ــن العيدين الذي ــن ارتبطا
بالعب ــادات والش ــعائر اإلس ــامية ليتجل ــى فيهم ــا الف ــرح بطاع ــة الل ــه ع ــز
وج ــل وني ــل رضوان ــه ،وهم ــا أس ــمى م ــا يمك ــن أن يتعل ــق ب ــه الف ــرح م ــن
املعاني.

العوْ د ألنه يتكرر
العيد مشتق من َ
ويعود كل عام بالذكريات
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في ــوم الفط ــر تتوي ــج لعب ــادة الص ــوم الت ــي يت ــرك فيه ــا الصائ ــم الطع ــام
والش ــراب والش ــهوة املباح ــة ف ــي أي ــام ش ــهر رمض ــان طاع ــة لل ــه تعالى،
ً
ً
وإخاص ــا لوجه ــه الكري ــم ،وترويض ــا للنف ــس الت ــي ترك ــت املباح ــات
بإرادته ــا ف ــي أي ــام ذلك الش ــهر عل ــى أن تت ــرك جميع املحرم ــات من باب
أول ــى ف ــي س ــائر الس ــنة ،وف ــي ذل ــك الي ــوم يصب ــح الص ــوم ّ
محرم ــا بع ــد
أن كان فرض ــا ،ويظه ــر املس ــلمون الف ــرح بإكم ــال عدة الصي ــام وتكبير
الل ــه عل ــى م ــا هداهم وش ــكره على م ــا أواله ــم ،ويتراحمون فيم ــا بينهم
بش ــعيرة عظيم ــة ه ــي زكاة الفط ــر ،وه ــي عب ــادة خاص ــة بي ــوم الفط ــر
ش ــرعت تطهي ــرا للص ــوم م ــن املخالف ــات وطعم ــة للمس ــاكن ،لي ــؤدوا
بعده ــا ص ــاة العي ــد ،والتكبي ــرات تنطل ــق م ــن الحناج ــر ف ــي املس ــاجد
والطرق ــات ويع ــم الف ــرح والس ــرور جمي ــع الن ــاس فق ــراء وأغني ــاء.
أم ــا ي ــوم األضح ــى فهو مرتبط بعب ــادة الحج ،هذه العب ــادة العظيمة التي
يقصد فيها املس ــلمون بيت الله الحرام ألداء املناس ــك بلباس واحد من
كل ف ــج عمي ــق ليش ــهدوا مناف ــع له ــم ويذك ــروا اس ــم الل ــه عل ــى مارزقهم
م ــن بهيم ــة األنع ــام ف ــي أكب ــر اجتم ــاع إنس ــاني إيمان ــي لعب ــادة الله من
جمي ــع أعراق البش ــرعلى م ــر التاريخ.
وم ــن ش ــعائر ه ــذا الي ــوم العظيم ذب ــح الحج ــاج للهدي ال ــذي يتقربون به
إل ــى الل ــه ف ــي ح ــرم مك ــة ،وكذل ــك ذب ــح املس ــلمن ف ــي جمي ــع ب ــاد العالم
لألضاح ــي ف ــي ي ــوم النح ــر ً
تقربا إل ــى الله ومواس ــاة للفقراء وتوس ــيعا
عل ــى العي ــال ،وتأس ــيا بش ــعيرة أب ــي األنبي ــاء إبراهيم عليه الس ــام.
وه ــذه الش ــعيرة الخاص ــة بي ــوم النحر تش ــبه زكاة الفط ــر الخاصة بيوم
الفط ــر ،ف ــي رب ــط العب ــادات باملعن ــى االجتماع ــي والتكاف ــل ب ــن الن ــاس
وصل ــة األرح ــام ،والتوس ــعة عل ــى األه ــل واألق ــارب ف ــي املطع ــم وامللب ــس
مم ــا يتص ــل بإش ــاعة الف ــرح والس ــرور ،ويجع ــل املس ــلمن كالجس ــد
الواحد.
وكان األص ــل أن تك ــون األضاح ــي وأن ــواع اله ــدي الت ــي يتق ــرب به ــا
ً
الحجي ــج ف ــي مك ــة أثن ــاء الح ــج خاص ــة لفقراء الح ــرم ال يمن ــع منها أحد
منه ــم ،لك ــن مل ــا كث ــر الحجيج وص ــار املذبوح أكثر من حاج ــة أهل مكة،
وس ــرى الفس ــاد إل ــى كثي ــر م ــن الذبائ ــح ،أفت ــى الفقه ــاء املتأخ ــرون بعد
أن بحث ــوا املس ــألة ف ــي املجام ــع الفقهي ــة بج ــواز نق ــل الذبائ ــح إل ــى فقراء
ً
املس ــلمن ف ــي ش ــتى أنح ــاء العال ــم اإلس ــامي ،وذل ــك إعم ــاال ملقاص ــد
الش ــريعة بجل ــب املصال ــح ودرء املفاس ــد ،وه ــذا م ــن محاس ــن ه ــذه
الش ــريعة الغ ـ َّـراء.
َّ
وإن الناظ ــر ف ــي تاري ــخ األم ــة اإلس ــامية لي ــرى بج ــاء كي ــف م ــرت هذه

األعي ــاد ف ــي التاري ــخ ،وكيف ُّ
تمر اآلن في الحاضر على املس ــلمن ،وهم
ف ــي أح ــوال مختلف ــة تتجاذبه ــم ،بن الس ــعادة واأللم ،واإلقب ــال واإلدبار.
إنه ــم يس ــتحضرون كي ــف ج ــاء ي ــوم األضح ــى ف ــي الع ــام العاش ــر م ــن
الهج ــرة ورس ــول الل ــه صل ــى الل ــه علي ــه وس ــلم يح ــج حج ــة ال ــوداع ف ــي
نح ــو مئ ــة أل ــف من املس ــلمن بع ــد أن فتح مك ــة ودانت له جزي ــرة العرب،
وانتش ــرت راي ــة التوحي ــد وتحطم ــت األصن ــام ودخ ــل الن ــاس ف ــي دي ــن
الل ــه أفواج ــا ،ويتصورون ــه علي ــه الصاة والس ــام وهو يخط ــب في تلك
الجم ــوع خطبت ــه العصم ــاء الت ــي ق ــرر فيه ــا أص ــول الش ــرائع وحق ــوق
اإلنس ــان وواجبات ــه قائ ــا" :أيه ــا الن ــاس اس ــمعوا من ــي أب ــن لك ــم ،فإن ــي
َ
َ
لعل ــي ال ألقاك ــم بع ــد عام ــي ه ــذا ،أال ّ
إن َ
دماءك ــم وأموالك ــم وأعراضك ــم
حـ ٌ
ـرام عليك ــم كحرم ــة يومك ــم هذا في ش ــهركم هذا في بلدك ــم هذا ...أال
ّ
ُ
َ
ال ترجع ــوا بع ــدي كف ــارا يض ــرب بعضكم رقاب بع ــض ..أيها الناس إن
َ
ربك ــم واح ــد وإن أباك ــم واح ــد ،ال فضل لعربي عل ــى َع َجمي وال ألبيض
عل ــى أس ــود إال بالتق ــوى ..كلك ــم آلدم وآدم م ــن ت ــراب[ "..أخرج ــه أحم ــد
 22978وغي ــره برواي ــات متع ــددة] وكان يوم ــا م ــن أي ــام الل ــه الخال ــدة.
وإن نظ ــرة عام ــة إل ــى واق ــع املس ــلمن الي ــوم ف ــي ش ــتى بلدانه ــم ،ي ــرى
الناظ ــر فيه ــا بوض ــوح وج ــاء ك ــم يعان ــي الكثي ــرون م ــن املش ــردين
واملعذب ــن هن ــا وهن ــاك ،م ــن ج ــراء الظلم والطغي ــان ،وكم تم ــر بهم أعياد
وأعي ــاد ..والح ــال كم ــا ه ــي آالم وم ــآس ،وج ــوع وتش ــريد ،وظل ــم وقه ــر،
وقت ــل وتروي ــع ،وإل ــى الل ــه املش ــتكى.
لك ــن ق ــراءة التاري ــخ بت ــأن وإمع ــان واس ــتعادة الذكري ــات املؤمل ــة مهم ــا
بلغ ــت ش ــدتها ت ــورث اليق ــن ل ــكل باح ــث وناظ ــر بأن ــه م ــا م ــن ش ــدة إال
وس ــيأتي بعدها فرج ،وما من عس ــر إال س ــيعقبه يس ــر ،تلك س ــنة من
س ــنن الل ــه ف ــي خلف ــه ال تتب ــدل وال تتغي ــر "ول ــن تجد لس ــنة الل ــه تبديا"
[األح ــزاب " ،]62:ول ــن تج ــد لس ــنة الل ــه تحوي ــا" [فاط ــر .]43 :
الله ــم إن ــا نس ــألك أن تف ــرج عن عب ــادك املؤمن ــن املظلومن في مش ــارق
األرض ومغاربه ــا فرج ــا عاج ــا قريب ــا يعي ــد الفرح ــة إل ــى قلوبه ــم
والبس ــمة إل ــى وجوهه ــم ويجع ــل الجمي ــع يش ــتركون ببهج ــة العي ــد
ويس ــتذكرونها ف ــي قاب ــات األي ــام ،وأن تهل ــك الظلم ــة واملجرم ــن
وتجعله ــم عب ــرة م ــن عب ــر التاري ــخ ،وم ــا ذل ــك عل ــى الل ــه بعزي ــز.

* باحث إسالمي

بعيد َّي الفطر
المسلمون يحتفلون
َ
واألضحى وهما مرتبطان بالتراحم
العدد السابع  -صيف 2019
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قطوف

سلسلة الخلفاء الراشدين
قادة اإلسالم األوائل بأسلوب شيّق وشامل
¶ عبير أحمد
ص ــدر للكات ــب والباحث الفلس ــطيني جمي ــل محمد أبو الندى "سلس ــلة
الخلف ــاء الراش ــدين" ،رض ــي الل ــه عنه ــم ،ف ــي أربع ــة كت ــب ،بمنهجي ــة
تاريخية موضوعيةَّ ،
قدم فيها الكاتب هؤالء القادة األوائل في اإلس ــام
بأس ــلوب ش ــيق وش ــامل ،بالق ــول" :ه ــم املث ــل األعل ــى بع ــد النب ــي محم ــد
صل ــى الل ــه علي ــه وس ــلم ،فه ــم قدوتنا وس ــادتنا ،وه ــم الس ــبيل املضيء
وال ــدرب املس ــتقيم ال ــذي إن س ــرنا عل ــى ه ــداه وصلن ــا إل ــى ب ــر األمان".
وأعرب ــت دار العصم ــاء بدمش ــق ع ــن س ــرورها بتقديم السلس ــلة لعامة
الق ــراء ،ب ـ ً
ـدءا م ــن الخليف ــة الراش ــدي أب ــي بك ــر الصدي ــق ،مش ــيرة إل ــى
صفات ــه الت ــي جعلت ــه األق ــرب إلى الرس ــول صل ــى الله عليه وس ــلم ،وإلى
األح ــداث التاريخي ــة الكب ــرى في عهده ،م ــن حروب الردة إل ــى الفتوحات
اإلس ــامية إل ــى ط ــرق إدارة الدولة وعوامل اس ــتقرارها وأس ــلوب انتقال
ً
نموذج ــا يحتذى مل ــن بعده.
الحك ــم ال ــذي أصب ــح

أبو بكر الصديق
الكت ــاب األول م ــن السلس ــلة وه ــو "الخليفة الراش ــدي أبي بك ــر الصديق"
جاء في ثمانية فصول ،اس ــتهلها الكاتب بذكر اس ــمه ونس ــبه وصفاته
ً
وهجرت ــه ،متن ــاوال األنظم ــة السياس ــية الت ــي عرفها العرب قب ــل الخافة
اإلس ــامية ،وحكوم ــة النب ــي علي ــه الص ــاة والس ــام في املدين ــة املنورة،
وم ــن ث ــم اجتم ــاع "الس ــقيفة" بعد وف ــاة الرس ــول صلى الله عليه وس ــلم،
والحس ــم بخاف ــة أب ــي بك ــر الصدي ــق ،ث ــم أب ــرز األح ــداث في عه ــده ،من
قت ــال املرتدي ــن ،وجمع ــه الق ــرآن الكري ــم ،والفتوح ــات اإلس ــامية ،ودوره
ف ــي توحي ــد الجزي ــرة العربي ــة تح ــت راي ــة اإلس ــام ،وتأهيله ــا لحم ــل
الرس ــالة الس ــماوية املحمدي ــة إل ــى س ــائر األرج ــاء ف ــي األرض ،وأخي ـ ًـرا
م ــرض الخليف ــة أب ــي بك ــر الصدي ــق ،واس ــتخافه لعم ــر ب ــن الخط ــاب
رض ــي الل ــه عنهم ــا ،وم ــن ث ــم وفات ــه رضي الل ــه عنه.

عمر بن الخطاب
أه ــدى الكات ــب جمي ــل أب ــو الن ــدى كتاب ــه الثان ــي ف ــي السلس ــلة "الف ــاروق

الخليف ــة عم ــر ب ــن الخط ــاب" إل ــى أرواح ش ــهداء فلس ــطني الذي ــن قض ــوا،
من ــذ أن فت ــح الخليف ــة الف ــاروق بي ــت املق ــدس حت ــى يومنا هذا ،وش ــهداء
األم ــة اإلس ــامية ،فه ــم الذي ــن حم ــوا عزتن ــا وصان ــوا كرامتن ــا وحفظوا
ً
مقدس ــاتنا ،وبأرواحه ــم الطاه ــرة جادوا ،قائا" :إلى كل هؤالء الش ــهداء
ف ــي كل م ــكان أه ــدي كتاب ــي ،ه ــذا ألن ّ
عدون ــا ف ــي كل األوق ــات ال يخاف
إال مم ــن يحب ــون املوت".
وف ــي مع ــرض تقديمه للكت ــاب يقول أبو الندى هذا الجزء من السلس ــلة:
حاول ــت جه ــدي أن أس ــهم به ــذه الس ــيرة العط ــرة للخليف ــة عم ــر رض ــي
ً
جانبا م ــن جوانب هذه الس ــيرة ،فتتفتح زهرة في
الل ــه عن ــه ،لعل ــي أكمل
بس ــتان س ــيرته ،يس ــتفيد منه ــا وينتع ــش به ــا ف ــؤاد م ــن يحب س ــيدنا
ً
عم ــر رض ــي الل ــه عن ــه ،وق ــدم عرض ــا ملضم ــون الكت ــاب ال ــذي ينض ــوي
تح ــت أربع ــة أب ــواب ،ب ـ ً
ـدءا م ــن س ــيرة حياته ف ــي الجاهلية حت ــى اعتناقه
اإلس ــامً ،
ملقي ــا الض ــوء عل ــى أب ــرز س ــمات خافت ــه ،وأعماله ف ــي داخل
ً
متتبع ــا الفتوح ــات اإلس ــامية ف ــي ب ــاد
الجزي ــرة العربي ــة وخارجه ــا،
ّ
الف ــرس وال ــروم ،كم ــا ل ــم يغف ــل الكات ــب الحدي ــث عن تط ــور نظ ــام الحكم
واإلدارة ف ــي عه ــده الزاخ ــر بالعط ــاء والع ــدل ،ليختت ــم س ــيرته العط ــرة
ً
باستش ــهاده ف ــي املس ــجد ،ت ــاركا لن ــا م ــا نعت ــز ب ــه نح ــن وأجيالن ــا إلى
أن تق ــوم الس ــاعة.

عثمان بن عفان
الكت ــاب الثال ــث م ــن السلس ــلة حم ــل بني دفتيه س ــيرة عظيم م ــن عظماء
األم ــة اإلس ــامية ،وأح ــد قادته ــا وحمل ــة ل ــواء دينه ــا "الخليفة الراش ــدي
عثم ــان ب ــن عف ــان" ،ذو النوري ــن ،النق ــي الطاه ــر األم ــني ،ه ــذه الس ــيرة
املش ــرفة الت ــي َّ
ألح ــت عل ــى وج ــدان املؤل ــف ،فتناوله ــا منذ والدة س ــيدنا
ً
ً
ً
مرورا بش ــبابه وإس ــامه وهجرته ،وصوال إلى خافته ،محاوال
عثمان
ّ ً
إب ــراز أعماله اإلس ــامية وتضحياته ،مس ــلطا الض ــوء على أهم األحداث
ً
فاضح ــا التآم ــر
الت ــي ج ــرت ف ــي عه ــد الخليف ــة وإنجازات ــه العس ــكرية،
علي ــهَّ ،
مبي ًن ــا أح ــداث الفتن ــة الدامي ــة الت ــي كان ــت ً
أياما س ــوداء ف ــي تاريخ

وحد الجزيرة وعمر َّ
أبو بكر َّ
طور اإلدارة
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األم ــة ،أدت إل ــى خس ــارة صحابي جليل وقائد عظي ــم وخليفة أمني ،رفع
راي ــة اإلس ــام ورح ــل ش ـ ً
ـهيدا ف ــي س ــبيل دعوته ونص ــرة دينه.
وق ــد أح ــاط الكاتب بس ــيرة س ــيدنا عثمان بن عفان ضم ــن أربعة أبواب،
تناول ــت نس ــبه وصفات ــه ومكانت ــه عن ــد النب ــي صل ــى الل ــه علي ــه وس ــلم،
واإلش ــارات النبوي ــة لخافت ــه ،وجه ــوده ف ــي جم ــع الق ــرآن الكري ــم ،وبناء
النهض ــة العمراني ــة واملؤسس ــة العس ــكرية ،وم ــن ث ــم فتوحات ــه واتس ــاع
رقع ــة ب ــاد املس ــلمني ،وأخي ـ ًـرا حص ــاره ،واستش ــهاده رض ــي الل ــه عنه.

علي بن أبي طالب
اعت ــرف الكات ــب جمي ــل أب ــو الن ــدى ف ــي مقدم ــة الج ــزء الراب ــع
ً
واألخي ــر م ــن "سلس ــلة الخلف ــاء الراش ــدين" بالوقوف مط ــوال قبل
الب ــدء بكتاب ــة س ــيرة س ــيدنا عل ــي ب ــن أب ــي طال ــب رضي الل ــه عنه،

مش ـ ً
ـيرا إل ــى م ــا فيها من مواق ــف تحتاج إلى األن ــاة والصبر والتمحيص
والتدقي ــق ،ومل ــا أحي ــط بس ــيرته م ــن امل ــدح واالته ــام ،وما قيل عن ــه بوجه
ح ــق أو م ــا قي ــل ً
ظلم ــا ،ومل ــا عالج ــه س ــيدنا عل ــي رض ــي الل ــه عن ــه م ــن
ً
مرورا
مواق ــف تطلب ــت الحكم ــة ،وما أكثرها منذ نش ــأته في بي ــت النبوة،
ببيعت ــه ومعركت ــي "الجم ــل" و"صف ــني" ث ــم قت ــال الخ ــوارج ،حت ــى دف ــع
ً
حيات ــه رض ــي الل ــه عن ــه ثمن ــا ل ــكل تل ــك املواقف.
تن ــاول الكات ــب س ــيرة س ــيدنا أمي ــر املؤمن ــني عل ـ ّـي رض ــي الل ــه عن ــه ف ــي
أربع ــة أب ــواب ،تح ــدث فيه ــا ع ــن نش ــأته ك ــرم الل ــه وجه ــه ،وإس ــامه منذ
الصب ــا (عش ــر س ــنوات) ،وصفات ــه بخاص ــة ش ــجاعته ،وهجرت ــه إل ــى
املدينة املنورة ،والغزوات التي ش ــارك فيها ،وبيعته بالخافة ومحاس ــبته
ً
مختتم ــا بمقتل ــه ،واألحادي ــث النبوي ــة ال ــواردة في
لقتل ــة س ــيدنا عثم ــان،
حق ــه ،وخاف ــة الحس ــن ب ــن علي بن أب ــي طالب رضي الل ــه عنهما ،وبهذا
أنه ــى الكات ــب جمي ــل أب ــو الندى"سلس ــلة الخلفاء الراش ــدين" الت ــي توالى
صدوره ــا ب ــني عام ــي  2018و.2019
يذك ــر إن الكات ــب جمي ــل أب ــو الن ــدى ق ـ َّـدم مجموعة م ــن الكت ــب التاريخية

الكاتب جميل أبو الندى:
هم المثل األعلى بعد النبي
والسبيل المضيء
ّ
القيم ــة إل ــى املكتب ــة العربي ــة واإلس ــامية ،إل ــى جان ــب "سلس ــلة الخلف ــاء
الراش ــدين" ،من أهمها" :البرامكة ودورهم في التاريخ العباس ــي" عن دار
الكرام ــة بدمش ــق ع ــام  ،2001و"الخاف ــة العباس ــية ف ــي مواجه ــة الفتن ــة
الزنجي ــة" ع ــن اتح ــاد الكت ــاب والصحفي ــني الع ــرب بدمش ــق ع ــام ،2012
و"الخاف ــة األموي ــة وإنجازاته ــا العربية واإلس ــامية" ع ــن مكتبة الثقافة
بالدوحة ع ــام .2016

ّ
وعلي تميّز بالحكمة
عثمان نهض بالعمران
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تحقيق

العقيق اليماني
انتزاع الجمال
من صالبة الصخور
¶ صنعاء – محمد محمد إبراهيم
سافر "العقيق اليماني" من عمق العصور الغابرة ،مثبتاً مسمَّ اه المعجمي عربيّاً وعالميّاً ،وحضوره الجمالي بين مئتي نوع من األحجار النفيسة،
منها  190نوعاً يحمل أسماء أعجمية ،و 10أنواع عرفت وشاعت عبر التراث الثقافي العربي ،وصو ًل إلى عصرنا الحديث ،وهي :الماس ،الياقوت،
الفيروز ،الزبرجد ،الزمرد ،الالزورد ،المرجان ،العقيق ،اللؤلؤ ،ال ّدر ّ.
وتعد هذه األنواع من أصل ( )40نوعاً تدخل في صناعة المجوهرات الرائجة في األسواق العالمية ،فرغم وجود أحجار العقيق بصور وأصناف
مختلفة في العالم ،إل أن أجود األحجار الكريمة وأكثرها اتصا ًل واستعما ًل في صناعة المجوهرات هو العقيق اليماني ،الذي يستخرج عبر رحلة
تنطوي على مكابدات ومتاعب جمّ ة ،للوصول إليه في مكامنه.
في هذا التحقيق الصحفي الذي أجرته مجلة "فنار" في اليمن سنتتبع رحلة العقيق اليماني ،من صالبة الصخر إلى رقة فصوصه المعروضة
في األسواق المحلية والعالمية ،ثم وصوله إلى أجياد النساء وأصابع الملوك والزعماء وخزائن مقتنياتهم الثمينة ،وما يتخلل ذلك من
عمليات حرفية صناعية مشهورة:

¶ مراسل فنار في أحد محالت العقيق باليمن

تمتد الطبقات الصخرية للعقيق اليماني
"القبْلة"!
 15متراً متجهة إلى ِ

44

العدد السابع  -صيف 2019

¶ دارس علي شرف

االنسي
¶ مجاهد دعقان ٓ

مهنة متوارثة
ف ــي كل صب ــاح ينطل ــق دارس عل ــي ش ــرف ،أح ــد أبن ــاء منطق ــة املن ــار م ــن مديري ــة آنس
محافظ ــة ذم ــار ،للتنقي ــب والبح ــث عب ــر املناج ــم املترامي ــة ف ــي جب ــال وهض ــاب وت ــال
منطقت ــه ،ف ــي رحل ــة يومي ــة مدجج ــة باألم ــل واملهنية املتوارث ــة أبا عن ج ــد ..حيث يؤكد
ش ــرف اعت ــزازه بمهنت ــه العريق ــة ،أال وه ــي العم ــل ف ــي العقي ــق والت ــي توارثها ع ــن آبائه
ً
وأج ــداده ،قائ ــا :م ــا عرفت ــه ع ــن أب ــي وج ــدي وغيره ــم م ــن كب ــار ه ــذه املهن ــة أن هن ــاك
ّ
ً
مناج ــم قديم ــة ج ــدا لألحج ــار الكريم ــة ف ــي اليم ــن ،تع ــود إل ــى عه ــد الحميري ــن وم ــن
ً
أت ــى م ــن بعده ــم ،وص ــوال إل ــى عه ــد األت ــراك ،فالعقي ــق يوج ــد ف ــي الصخ ــور املتناث ــرة
الت ــي تت ــوزع تكس ــراتها ف ــي فواص ــل ملحوظ ــة ف ــي الكت ــل الصخري ــة الصلب ــة ،ولكنه ــا
رغ ــم صابته ــا ليس ــت جام ــدة ،أو متماس ــكة في كت ــل كبيرة ،بل يمك ــن تقطيعها على
أش ــكال متماثل ــة ،وه ــي ال تصل ــح للبن ــاء مث ــل العباص ــري والبل ــق والجراني ــت وغيرها،
ً
مضيف ــا :تق ــع مكام ــن العقي ــق املمتاز عادة ف ــي نقاط االلتقاء التي تجم ــع تقاطعات تلك
ُّ
الفواص ــل ،وهن ــاك عام ــات واضح ــة ت ــدل عل ــى ه ــذا الحج ــر الكري ــم الس ــاحر ،ببريق ــه
املنبع ــث م ــن تكس ــرات الصخور على ش ــكل طبقات مح ــددة ،وإذا انتهت ه ــذه الطبقات
م ــن أم ــام املنق ــب ،فذلك يعن ــي انته ــاء العقيق.

مكابدة الرزق
ّ
دارس ش ــرف واح ــد م ــن آالف اليمنين الذين تمثل مهن ــة التنقيب والبحث عن األحجار
ٌ
الكريم ــة وف ــي صدارته ــا العقيق مصدر الرزق األساس ــي لهم ،لكن ــه رزق محمول على
املكاب ــدات واملتاع ــب الت ــي تق ــاس بصاب ــة الجب ــال وصخوره ــا ّ
الصم ــاء ،ليعول ــوا آالف
األس ــر ف ــي مختل ــف املناط ــق الت ــي يوج ــد فيه ــا العقي ــق ،كمنطق ــة س ــباع وم ــا جاورها،
مث ــل :ض ــوران وحمي ــر والغث ــم والجمع ــة وحم ــل وبن ــي خال ــد وجب ــل الش ــرق وعثم ــة
ومل ــص ،حس ــبما يذك ــر ش ــرف ،أو تل ــك املناط ــق الت ــي ذكرته ــا املراج ــع الجيولوجي ــة إلى
جان ــب منطقت ــه ،مث ــل عنس بمحافظة ذمار ،وجبال خ ــوالن وباد الروس وهمدان وبني
حش ــيش وجاهم ــة ببن ــي مال ــك وجب ــل نقم ف ــي محافظة صنع ــاء ،وجب ــال املحويت وإب
وتع ــز وع ــدن وحضرموت.
فعبر التاريخ كان اليمنيون ينتش ــرون على قمم الجبال بأزاميلهم ومعداتهم البس ــيطة،
لينحت ــوا ف ــي الصخ ــور الت ــي يميزونه ــا م ــن ألوانه ــا ،عارف ــن مكام ــن العقي ــق واألماك ــن
املحتمل ــة لوج ــوده ،لك ــن الوص ــول إلي ــه كان يتطل ــب الكثي ــر م ــن الجه ــود املضني ــة ،وال
ت ــزال تل ــك املكاب ــدة مس ــتمرة حت ــى الي ــوم ،رغ ــم توف ــر مع ــدات الحف ــر الحديث ــة ،فمثلم ــا
ً
يكاب ــد الغواص ــون ف ــي أعم ــاق البحار بحثا ع ــن ُّالدر واللؤلؤ ،يكاب ــد املنقبون عن العقيق
اليمان ــي في صابة الصخور ،حس ــب تعبير دارس ش ــرف إذ يق ــول :لكل منقب نصيبه
ورزق ــه ،فهن ــاك أش ــخاص يكس ــبون وآخ ــرون يخس ــرون تعبه ــم ف ــي نهاي ــة املط ــاف،

¶ عمار ريشان

¶ عبد القدوس املتوكل

دارس شرف :كيس العقيق
الخام يصل  3ماليين ريال
يمني
مجاهد اآلنسي :المرحلة األهم
في صناعة العقيق التلميع
والصقل بالطباشير
عمار ريشان" :حجر َّ
الدم" يفيد
في معالجة الرعاف
عبد القدوس المتوكل :موازنة
ْ
توقفت
الحرف
الحكومة لتطوير ِ
بعد الحرب
ً
مضيف ــا :ف ــي بع ــض األي ــام أع ــود بكمي ــات تتج ــاوز الحمولت ــن (الحمولة  50ك ــغ) ،ولكن
بع ــد أس ــابيع م ــن التكس ــير في أص ــداف الصخ ــور وكتله ــا الضخمة.

أسرار العقيق
مهم ــا تط ــورت أس ــاليب استكش ــاف مكام ــن املع ــادن والث ــروات ف ــي باط ــن األرض
واس ــتخراجها ،ف ــإن استكش ــاف واس ــتخراج العقي ــق اليمان ــي ال ي ــزاالن يعتم ــدان عل ــى
الخب ــرات الذاتي ــة وخب ــرات األج ــداد الذي ــن تتبع ــوا اإلش ــارات الدال ــة علي ــه ،مث ــل الص ــدف
ً
واللمع ــات الصغي ــرة الت ــي تص ــدر م ــن العقي ــق ،ليبدؤوا الحف ــر في الصخ ــر ،وصوال إلى
الطبق ــة الصخري ــة الت ــي يختبئ فيها العقيق بش ــكل مس ــتقيم ،والذي ق ــد يمتد طوله إلى
 15مت ـ ًـرا ،بش ــكل أفق ــي يتج ــه ً
غالب ــا إل ــى جه ــة "ال ِق ْبل ــة" ،وهو أحد أس ــرار العقي ــق التي ال
يع ــرف له ــا تفس ـ ٌ
ـير حت ــى اليوم!

ً
استعمال
من أجود األحجار الكريمة وأكثرها
في صناعة المجوهرات
العدد السابع  -صيف 2019
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كم ــا اهت ــدى األج ــداد إل ــى أن أه ــم خ ــواص العقي ــق أن ــه مع ــدن ش ــبه ش ــفاف ،يتركب
ًّ
كيميائي ــا م ــن "س ــيلكا" خفية التبلور ،تحوي ش ــوائب من مركب ــات الحديد ،فيظهر
العقي ــق وف ــق ذل ــك بأل ــوان حم ــراء وصف ــراء وبنية ،حيث كش ــفت الدراس ــات العلمية
أن متوس ــط نس ــبة الحدي ــد ف ــي العقيق األحم ــر في بعض املناطق يبل ــغ  0,35باملئة،
وأن "الكرنيلي ــان" الداك ــن الل ــون يعال ــج بالح ــرارة ،حي ــث تتأكس ــد مركب ــات الحدي ــد
في ــه فتزه ــو ألوانه الحمراء ،ويس ــمى في القوامي ــس Agateأو  Onyxويقصد بهما
الج ــزع ،لك ــن وج ــود العقي ــق ف ــي مكامن ــه أو في املناجم لي ــس ًّ
مهما هن ــا بمقدار ،بل
أهمي ــة الج ــودة ،فالقيم ــة املالي ــة والج ــدوى االقتصادي ــة تتوقفان على الج ــودة ،فقبل
س ــنوات كان كي ــس العقي ــق الخ ــام ( 50كغ) يباع بس ــعر يتراوح م ــا بن  400و600
ً
أل ــف ري ــال ،أما اآلن فوصل س ــعر الكيس إلى ملي ــون ونصف ،وأحيانا ثاثة ماين
ري ــال يمني.

المشغولت اليدوية
ُ
في سمس ــرة النحاس التي تتوس ــط س ــوق امللح في صنعاء القديمة يدهش البريق
ّ
األخ ــاذ للمصنوع ــات الفضي ــة املصقول ــة واملط ــرزة بحب ــات العقي ــق اليمان ــي زائري
امل ــكان ،فه ــذا املع ــرض الفني الحرفي الدائم يزخر بحصيل ــة مراحل حرفية وجهود
طويل ــة وكبي ــرة ،حتى بدت على هذا الش ــكل اآلس ــر الذي لم ي ــأت مصادفة بالتأكيد.
يق ــول مجاه ــد دعق ــان اآلنس ــي مخت ــص التدري ــب ف ــي اإلدارة العام ــة للح ــرف
ً
ملخص ــا تل ــك املراح ــل بالق ــول :بع ــد
واملش ــغوالت اليدوي ــة ف ــي سمس ــرة النح ــاس
التنقي ــب ،ووص ــول ش ــواالت (أكي ــاس) العقي ــق الخ ــام عل ــى ش ــكل أحج ــار إل ــى
السمس ــرة ،يب ــدأ الحرفي ــون ّ
بمهم ــة تكس ــير األحج ــار العقيقي ــة اآلتي ــة م ــن املنج ــم
َّ
إل ــى أحج ــام تس ــاوي قبضة اليد ،وتس ــمى هذه املرحل ــة عملية "الق ــراش" ،وبعد ذلك
تأت ــي عملي ــة َّ
"الرم ــل" ،أي يرم ــل داخ ــل ن ــار هادئة على طبق ــة من الرم ــاد ،ثم يوضع
ف ــي أوعي ــة فخاري ــة مخصص ــة لها ملدة تتج ــاوز ثاثة أو أربعة أس ــابيع ،ليتم تليينه
و"ترطيب ــه" ،كون ــه م ــن أصل ــب الصخ ــور ،لتس ــهل بع ــد ذل ــك عملي ــة التفصي ــل الت ــي
تس ــمى "التش ــتوف" ،أو توزي ــع األحج ــام املتوس ــطة إل ــى صغي ــرة وأصغ ــر ،ث ــم يت ــم
تركي ــب األحج ــام الصغي ــرة ف ــي أط ــراف عي ــدان خش ــبية تصن ــع لذل ــك ،ويلصق في
كمي ــة م ــن "الل ــوك" ،وه ــي م ــادة م ــن اللب ــان والرماد إلزال ــة الش ــوائب ،ثم يم ـ ّـر بعملية
الح ــك ف ــي الحج ــارة امللس ــاء املس ــتوية ،ث ــم تأت ــي مرحل ــة إزال ــة النم ــش ،وتس ــمى
"الق ــراب" بأحج ــار متوس ــطة امللمس بن الخش ــن والناعم ،ثم تأت ــي مرحلة التمليس
أو "الطس ــى" بحج ــرة تس ــمى املطس ــية ،ويؤت ــى به ــا م ــن منطق ــة ح ــرض أو منطق ــة
مي ــدي ،حي ــث ال توج ــد إال ف ــي هات ــن املنطقت ــن ،ويضي ــف اآلنس ــي :بعد ذل ــك تأتي
املرحل ــة األه ــم ،وه ــي التلميع والصقل بالطباش ــير ،ثم تقلع "األلص ــاص" أي رؤوس
العيدان ،ويمس ــح اللوك العالق وتجهز للبيع في األس ــواق اليمنية التي من أش ــهرها
س ــوق صنع ــاء القديمة.
ويوض ــح مجاه ــد اآلنس ــي أن اللمس ــات اإلبداعي ــة لفص ــوص العقي ــق تتوق ــف عل ــى
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نج ــاح ه ــذه املراح ــل ت ً
باعا ،إذ تكش ــف عن فص ــوص نادرة من العقيق ،مش ـ ً
ـيرا إلى
ِ
ً
أن الحرف ــي الب ــارع ه ــو م ــن يق ــوم بصق ــل الحج ــر وتنظيف ــه وتلميع ــه ،متابع ــا بدقة
وتركي ــز متناهي ــن الص ــورة الت ــي يختزنه ــا الحج ــر حتى يت ــم إبرازها.

خصائص نادرة
عل ــى يم ــن الداخ ــل إل ــى سمس ــرة النح ــاس يحف ــل مرك ــز مدين ــة س ــام للفضي ــات
واألحج ــار الكريم ــة بمش ــهد بص ــري بدي ــع يتش ــكل م ــن أن ــواع وأل ــوان الفضي ــات
واألحج ــار الكريم ــة ،ف ــي صدارته ــا العقي ــق ..املرك ــز ذات ــه تاري ــخ توارث ــه األبناء عن
األج ــداد ،وح ــن س ــألنا عم ــار ريش ــان أح ــد أنج ــال مال ــك املرك ــز ع ــن أن ــواع العقي ــق
ً
الت ــي يكث ــر عليه ــا الطل ــب ،فأك ــد قائا :العقي ــق األحمر يع ــد من أجود أن ــواع العقيق
اليمان ــي ،مل ــا ل ــه م ــن خصائ ــص ن ــادرة ،وتن ــدرج تح ــت ه ــذا الن ــوع أصن ــاف أخ ــرى
ّ
كالرمان ــي (بنوعي ــه الفات ــح والغام ــق) والكب ــدي والخوخ ــي والتم ــري ،كم ــا تن ــدرج
َّ
ضمن ــه م ــا يس ــمى "حج ــر ال ــدم" بلون ــه القان ــي عدي ــم الش ــفافية ،ولع ــل ذل ــك س ــبب
ً
االعتق ــاد الس ــائد بأن ــه يفي ــد حب ــس ال ــدم عن ــد الرع ــاف ،مضيف ــا :ث ــم يأت ــي "العقيق
املص ــور" ال ــذي ّ
يتمي ــز بكون ــه مس ــاحة فني ــة تخت ــزل معج ــزات رباني ــة ،ففيه صور
مقدس ــة ف ــي الذاك ــرة اإلنس ــانية كالكعب ــة واألقص ــى ،كم ــا يحت ــوي ه ــذا الن ــوع عل ــى
رس ــوم كتابية للفظ الجالة "الله" والرس ــول "محمد" صلى الله عليه وس ــلم و"علي"
ك ـ َّـرم الل ــه وجه ــه ،باإلضافة إلى رس ــوم تعبيري ــة خيالية ،وصور حيوانات كاألس ــد
ً
والصق ــر ،وتاب ــع :أم ــا العقي ــق املزه ــر أو "العقيق املش ــجر" فيحم ــل ألوان ــا متمازجة،
ب ــن األبي ــض واألحمر ،واألبيض واألس ــود ،والس ــماوي والذهبي ،والجزع واألس ــود،
وهن ــاك ن ــوع آخ ــر يس ــمى "العقي ــق الخرائط ــي" ،ويتمي ــز ع ــن غي ــره بخطوط ــه ذات
اللون ــن األبي ــض واألس ــود ،وبش ــفافيته ذات الخلفي ــة الضبابي ــة.
ويق ــول ريش ــان :هن ــاك أن ــواع كثي ــرة م ــن أحج ــار العقي ــق ،منه ــا "حج ــر النم ــر" ذو
الل ــون القات ــم ،وال ــذي تتداخ ــل في ــه ثاث ــة أل ــوان (أبي ــض ،رم ــادي ،أس ــود) ،و"حج ــر
الش ــمس" املتمي ــز باللون الش ــفاف املتراوح بن األبيض واألصف ــر ،وإذا تعرض هذا
ً
ُّ ً
الحج ــر للش ــمس خ ــال النهار يظل دافئا محتفظا بالح ــرارة طوال الليل ،أما "حجر
الس ــجن" فيتمي ــز بالل ــون األرجوان ــي ،وه ــو مك ــور وصغي ــر وب ــراق ،ويس ــتخدم
كخ ــرز للحل ــي من ــذ قدي ــم الزمان ،باإلضافة إل ــى "الجزع" الذي ُيع ــد أول حجر كريم
يكتش ــف ف ــي اليم ــن ،وهن ــاك "أظاف ــر الش ــيطان" ذو الل ــون الرم ــادي ،و"الفي ــروز" ذو
الش ــفافية اآلس ــرة ،ول ــه أربع ــة أل ــوان أزرق وأبي ــض وأخض ــر ورمادي.
ًّ
وردا عل ــى س ــؤال ح ــول حرك ــة س ــوق العقي ــق ًّ
حالي ــا أج ــاب عم ــار ريش ــان :االقبال
عل ــى منتج ــات العقي ــق اليمان ــي تراج ــع ً
كثيرا في ظ ــل الحرب والحص ــار ،لقد كانت
أوج ــه ،حي ــث ال يمك ــن ألي س ــائح
حرك ــة الس ــياح تم ــأل األرج ــاء ،وكان الطل ــب ف ــي ِ
أن يع ــود إل ــى ب ــاده دون أن يش ــتري كمي ــة م ــن خوات ــم العقي ــق كهداي ــا أو كت ــذكار،
ً
مضيف ــا :العقي ــق املص ــور كان األكث ــر ً
طلب ــا ،وكان يب ــاع بمبال ــغ خيالي ــة تص ــل إلى
ً
آالف ال ــدوالرات أحيان ــا ،فق ــد ب ــاع أح ــد تج ــار العقيق اليمان ــي ً
خاتما مص ـ ً
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أل ــف دوالر ،ويرج ــع س ــبب ارتف ــاع أثم ــان الكثي ــر م ــن فص ــوص العقي ــق الرتباطه ــا
بمعق ــدات ديني ــة أو ملزاياه ــا الجمالي ــة ،ناهي ــك ع ــن ك ــون تج ــارة األحج ــار الكريم ــة
تخض ــع ملقايي ــس بالغة الدقة ،فيتم احتس ــاب وزنها بواح ــد على مئة من القيراط،
والقي ــراط يس ــاوي  0.2غرام.

هجرة الحرفيين
ورغ ــم مكان ــة صناع ــة العقي ــق ف ــي املجتم ــع اليمن ــي ،وفي س ــوق الحلي تحدي ـ ًـدا ،إال
أن كثي ـ ًـرا م ــن مبدع ــي ه ــذه الحرف ــة التاريخية ق ــد هجر مهنته مؤخ ـ ًـرا تحت ضغط
ً
متوجه ــا إل ــى مه ــن أخ ــرى ليحصل عل ــى قوت يومه ،وفي س ــياق
األزم ــة والكس ــاد،
الحدي ــث ع ــن ه ــذه الظاه ــرة أك ــد الس ــيد عب ــد الق ــدوس املت ــوكل مدي ــر ع ــام الح ــرف
ً
واملش ــغوالت اليدوي ــة ف ــي سمس ــرة النح ــاس أن الح ــرف اليدوي ــة ش ـ ْ
ـهدت فص ــوال
ً
موضح ــا أن
م ــن اإلهم ــال والتراج ــع الكبيري ــن خ ــال الس ــنوات الخم ــس األخي ــرة،
اإلدارة ومن ــذ تأسيس ــها ع ــام  1989عم ـ ْ
ـدت إلى إحياء وتطوي ــر مصفوفة من املهن
والح ــرف واملش ــغوالت اليدوي ــة ،وعل ــى رأس ــها العقيق اليمان ــي ،وقال :كن ــا نقيم كل
ً
متدرب ــا ،يت ــم تجهيزه ــم
ش ــهرين عل ــى األق ــل دورة تدريبي ــة تض ــم م ــن  10إل ــى 15
ً
تجهي ـ ًـزا كام ــا ليتخرج ــوا م ــن ال ــدورة حرفي ــن َم َهرة ف ــي صناعة العقي ــق ،ولديهم
إمل ـ ٌ
ـام معرف ــي ومهن ــي بأن ــواع الحج ــر الكري ــم ومميزات ــه وخواص ــه ،باإلضاف ــة إل ــى
كيفي ــة املعالج ــة والق ــص الس ــليم ال ــذي يحاف ــظ عل ــى فص ــوص العقي ــق ،ومكام ــن
ً
جم ــال حج ــر العقي ــق وثبات الرموز والصور داخله ،مضيفا :لقد ش ــاركنا بالعقيق
اليمان ــي ف ــي مع ــارض عربي ــة دولي ــة َّ
مهم ــة ف ــي مج ــال الح ــرف اليدوي ــة حت ــى بداية
ً
الح ــرب ع ــام  ،2015حي ــث ل ــم نق ــم س ــوى خم ــس دورات تقريب ــا ،بع ــد أن توقف ــت
موازن ــة الحكوم ــة املخصصة لتطوير الحرف واملش ــغوالت اليدوي ــة والحفاظ عليها،
وحت ــى املنظم ــات ال تلتف ــت إلين ــا ً
نظرا لصلتنا املباش ــرة بالقطاع الحكومي بس ــبب
ً
ّ
ً
ً
انقط ــاع املوازن ــة ،كم ــا ش ــهدت صناع ــة العقيق تراجع ــا إنتاجيا كبي ــرا ،فقبل األزمة
كان الحرف ـ ّـي ينت ــج ب ــن أل ــف وأل ــف وخمس ــمئة حب ــة عقي ــق ف ــي الش ــهر ،أم ــا اآلن
ً
فبال ــكاد ينت ــج مئت ــي حب ــة ،وأحيان ــا مئة ،بحس ــب طل ــب الزبائن الذي ــن يبحثون عن
ن ــوع خ ــاص م ــن العقي ــق ،وه ــو طل ــب محل ــي ،أم ــا الطل ــب الخارج ــي فقد تراج ــع إلى
أدنى مس ــتوياته.

صناعة صامدة
اختل ــف املؤرخون حول بداية معرفة اإلنس ــان األحج ــار الكريمة ،لكنهم اتفقوا على
أن اليمني ــن األوائ ــل ح ــن ب ــدؤوا بنح ــت الجب ــال وبن ــاء القص ــور واملعاب ــد اكتش ــفوا
ه ــذه األحج ــار ،ومنه ــا العقي ــق اليمان ــي ال ــذي ورد اس ــمه ف ــي كت ــاب "التيج ــان ف ــي

¶ مسابح

مل ــوك حمي ــر" ،وفي ــه :إن ش ــداد بن عاد بن ــى قصره من حجارة الج ــزع ،وإن العقيق
اليمان ــي ج ــاب اآلف ــاق ووص ــل إل ــى أوروب ــا في وق ــت مبك ــر ،حيث ذكر أرس ــطو في
العدي ــد م ــن آث ــاره ب ــأن أج ــود أن ــواع العقيق والج ــزع كانت تجل ــب من اليم ــن ،وتذكر
ً
أيض ــا إن "املل ــك املظف ــر الصليح ــي عندما أصب ــح ً
حاكما لليمن أرس ــل إلى
املراج ــع
ً
حلفائ ــه الفاطمي ــن هداي ــا كان م ــن بينه ــا س ــبعون س ــيفا مقابضه ــا م ــن العقي ــق،
ْ
ً
واثنا عش ــر س ــكينا نصبها عقيق ،وخمس ــة أثواب َوش ـ ٍـي وجام عقيق وفصوص
عقي ــق" ،وق ــد فض ــل الف ــرس وال ــروم العقي ــق اليمن ــي عل ــى العقي ــق الهن ــدي ،واقتناه
ُ
املل ــوك واألم ــراء ،كم ــا تش ــير الدالئ ــل األثري ــة إلى إن صناع ــة العقي ــق اليماني ترجع
إل ــى عه ــود قديم ــة ،إذ ظه ــرت رس ــوم لفص ــوص العقي ــق ف ــي املنحوت ــات الس ــبئية
واملعيني ــة ،كم ــا ُوج ــدت فص ــوص من العقي ــق املصق ــول بعناية فائقة وإج ــادة تامة
تع ــود إل ــى العص ــر الحميري.
تق ــف صناع ــة العقي ــق اليمان ــي الي ــوم صام ــدة رغ ــم التحدي ــات الت ــي تواج ــه كل
تفاصي ــل الح ــرف املرتبط ــة به ــا ،فاملنقب ــون يواجه ــون صاب ــة الصخ ــور ف ــي ظ ــل
غي ــاب املش ــتقات الت ــي كان ــت تس ــاعدهم في تش ــغيل معدات تكس ــير الصخور من
"كمبريش ــنات" و"بكلين ــات" ،م ــا يعن ــي عودتهم إل ــى اإلزميل واملطرق ــة ،كما يعانون
تاش ــي الوع ــي لدى املنقبن ،فيس ــتخدمون الديناميت ف ــي تفجير الكتل الصخرية
ً
تراجع ــا في
م ــا يؤث ــر عل ــى العقي ــق الخ ــام ،فيم ــا يواج ــه محترف ــو صناع ــة العقي ــق
اإلنتاجي ــة بس ــبب الكس ــاد ال ــذي ضربه الحصار مغلق ــا األبواب أمام الس ــياحة ،أما
ً
خصوصا من جان ــب صناعة األحجار
تج ــار العقي ــق فيعان ــون من منافس ــة قوية،
الصيني ــة ،الت ــي ت ــروج على أنها يمانية ،ثم تباع بأس ــعار متدنية ،مهددة بذلك املنتج
اليمن ــي األصل ــي ،ف ــي ظل غي ــاب الرقاب ــة من الجه ــات املختصة.
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قطوف

المجلس القطري

برلمان اجتماعي ومقهى ثقافي
¶ د .علي عفيفي غازي *
المجالس في قطر ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية ،لها جذورها التاريخية ،وتلعب دوراً واضحاً وملموساً
في المجتمع الخليجي عامة ،والقطري خاصة ،فهي تربي األجيال ،وتعلم الصبية الصغار ،وهي أشبه بالندوات االجتماعية،
والصالونات والمنتديات األدبية ،والمجامع العلمية.
وقد وافقت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة التفاقية اليونسكو في دورتها العاشرة التي
عقدت في ويندهوك عاصمة ناميبيا في  12يناير  2016على إدراج المجلس والقهوة العربية في القائمة التمثيلية للتراث
اإلنساني غير المادي لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،وهو ما يلقى أهمية بالغة في
المشهد الثقافي العربي ،إذ إن هذا اإلدراج ُيسهم في صونها وزيادة الوعي بأهميتها باعتبارها من عالمات اإلبداع البشري.

فاملجل ــس والقه ــوة العربي ــة م ــن مكون ــات الت ــراث الثقاف ــي غي ــر امل ــادي لل ــدول
الخليجي ــة عام ــة ،مم ــا يرس ــخ الثوابت املش ــتركة للبيئ ــة الثقافي ــة الخليجية ،لكن
يب ــدو أثره ــا ً
بارزا في املجتمع القطري خاص ــة ،إذ تنبع أهمية املجلس باعتباره
ً
مكان ــا للنق ــاش والح ــوار في قضايا املجتمع ،ولع ــب دور في تربية األجيال على
مب ــدأ االحت ــرام املتبادل ،ومبادئ الس ــلم واإلصغاء إلى ال ــرأي اآلخر ،وتأكيد قيم
الصداق ــة والوف ــاء واملحب ــة ،وتوطي ــد الرواب ــط ب ــن أبناء املجتم ــع ،حيث يحتضن
املجل ــس معظم املناس ــبات االجتماعية.
ً
ويلع ــب املجل ــس ً
ثقافي ــا م ــن خ ــال إلق ــاء األش ــعار ،وع ــرض الحكاي ــات،
دورا
ومناقش ــة قضاي ــا األدب ،وتب ــادل املع ــارف ف ــي ش ــتى املج ــاالت ،فكأن ــه منب ــر
إعام ــي غي ــر رس ــمي ،يعن ــى بنقل األخب ــار وط ــرح القضايا املحلي ــة واإلقليمية
ً
والدولي ــة ،ليصب ــح بمثاب ــة الحاضن ــة الثقافي ــة األول ــى ألجي ــال متعاقب ــة ،فض ــا
ع ــن دوره ف ــي دراس ــة قضاي ــا الجماع ــة ،وح ــل مش ــكات الن ــاس م ــن قب ــل أه ــل
الح ــل والعقد.

برلمان اجتماعي
ُ
تلب ــي املجال ــس القطري ــة حاج ــة اجتماعي ــة وثقافي ــة وسياس ــية واقتصادي ــة،
ً
ـزءا ً
مهم ــا م ــن الحي ــاة القطري ــة ،ويلع ــب ً
فاملجل ــس يحت ــل ج ـ ً
واضح ــا
دورا
ً
وملموس ــا ف ــي املجتم ــع القط ــري ،فه ــو إط ــار مكان ــي للتاق ــي ،والتواص ــل
الش ــفاهي ،والحوار مع اآلخرين ،وتحول مع مرور الوقت إلى ما ُيش ــبه البرملان

كم ــكان لتاق ــي األف ــكار ،ووكالة لألنباء واألخبار ،ومنت ــدى للقاءات االجتماعية
ً
واألدبي ــة ،وبرملان ــا ح ـ ًـرا لتب ــادل األراء ،يلتق ــي في ــه أف ــراد القبيل ــة أو العش ــيرة
أو الفري ــج يتح ــاورون ويتناقش ــون ويصنع ــون الق ــرار املصي ــري ،سياس ـ ًـيا
ً
ً
ً
ً
ً
وقضائي ــا ،بالنظ ــر والفص ــل ف ــي
وقانوني ــا
وثقافي ــا
واجتماعي ــا
واقتصادي ــا
القضاي ــا واملنازع ــات ب ــن املتخاصمن وفق الع ــرف والع ــادات والتقاليد والقيم.
ً
وف ــي املجل ــس تت ـ ّـم الصفق ــات التجاري ــة أحيانا ،وقد يق ــوم مقام الن ــادي األدبي،
حي ــث يأت ــي ال ــرواة ويقصون الحكايات والس ــير الش ــعبية واألغان ــيُ ،ويقدم فيه
الفنان ــون وال ــرواة فنونه ــم وإبداعاته ــم ،وكلها م ــن مظاهر االنفت ــاح االجتماعي
والثقاف ــي والفني.
تع ــود نش ــأة املجال ــس ف ــي املجتمع ــات الخليجي ــة إل ــى البيئ ــة االجتماعي ــة
للمجتمعات القبلية ،إذ برزت منذ عقود كش ــكل من أش ــكال التواصل والتقارب
االجتماع ــي ب ــن األفراد والجماعات ذات األصول القبلية أو العش ــائرية الواحدة،
حي ــث تجم ــع بينه ــم الرواب ــط واملصال ــح والهموم واملش ــاكل املش ــتركة.
وكان املجل ــس ف ــي املجتم ــع الب ــدوي حاج ــة اجتماعي ــة ضروري ــة ،إذ كان ل ــكل
قبيل ــة مجل ــس ش ــورى لش ــيخها ،يستش ــير في ــه "مخاتي ــر" القبيل ــة ف ــي األمور
ّ
املهم ــة الت ــي تخ ــص الش ــأن الع ــام للقبيل ــة (.)1
ً
ّ
ويض ــم كل مخي ــم ب ــدوي خيم ــة كبيرة مخصص ــة للمجلس ،هي دائم ــا الخيمة
األول ــى ،واألكب ــر ب ــن مثياته ــا ،حي ــث يجتمع فيها مجل ــس العش ــيرة أو القبيلة
ملناقش ــة الش ــؤون العام ــة ،وأي ــن يذهب ــون للرعي ،وم ــع من س ــيتحاربون ،ومتى
ّ
س ـ ُـيغيرون ،وه ــل س ــيخرجون للصي ــد ،ومم ــن س ــيحصلون ضريب ــة "الخ ـ ّـوة"،
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ّ
ويتخ ــذون الق ــرار بش ــأن األم ــور الحياتي ــة الحيوي ــة اليومي ــة ،إذ يلتق ــي جمي ــع
رج ــال القبيل ــة أو العش ــيرة ف ــي خيم ــة املجل ــسُ ،ويدل ــي كل منه ــم برأيه.
فل ــكل رج ــل ،مهم ــا كان ــت منزلته ،الحق ف ــي إبداء رأيه في الش ــؤون العامة ،إذ قد
يت ـ ّـم االتف ــاق عل ــى صفق ــة تجاري ــة ،فينه ــض أح ــد الرج ــال الحاضري ــن املجلس؛
ويق ــول" :ال أواف ــق عل ــى ذل ــك" ،وه ــذا الق ــول وح ــده يكف ــي إللغ ــاء االتف ــاق ،كما أن
الش ــيخ ال يس ــتطيع إعان الحرب أو عقد الصلح دون استش ــارة الرجال ّ
املهمن
ف ــي القبيلةُ ،ويس ــمى ه ــذا االجتماع "مش ــورة" (.)2

دور المقهى
ف ــي املقاب ــل كان ُينظ ــر إل ــى املقاهي ف ــي املجتمع ــات العربية التقليدي ــة املحافظة،
كمجتم ــع الجزي ــرة العربية والخليج العربي ،بأنها ّ
مذمة اجتماعية ،وأن ارتيادها
ً
اجتماعي ــا الذه ــاب إليه ــا ،والجلوس
عي ــب أخاق ــي ،ال يلي ــق بالن ــاس املحترم ــن
فيه ــا ،وله ــذا فق ــد لعب ــت املجال ــس ال ــدور ال ــذي كانت تق ــوم به املقاه ــي في مصر
وب ــاد الش ــام واملغ ــرب العرب ــي ،كملتقيات ومنتدي ــات تجمع األس ــر والجماعات
واألصدق ــاء ،حي ــث يتبادلون الخبرات الحياتية ،واآلراء االجتماعية والسياس ــية،
ولعله ــا تش ــبه ما اصطلح على تس ــميته ف ــي مصر بالصالونات ،التي ش ــهدتها
س ــنوات الثاثيني ــات واألربعيني ــات م ــن الق ــرن العش ــرين ،حي ــث كان األدب ــاء
واملثقف ــون يجتمع ــون فيه ــا ،يتبادلون األش ــعار واألفكار والقص ــص واآلراء.
ُ
ُ
وتص ــدق املقول ــة املتواترة "املجالس م ــدارس" ،فهي تربي األجيال ،وتعلم الصبية
الصغ ــار ،خاص ــة إذا كن ــا بص ــدد الحديث عن مجتمع لم يكن يع ــرف الكليات أو

الجامع ــات أو الصالون ــات واملنتدي ــات األدبي ــة ،أو املجام ــع العلمي ــة ،مث ــل املجتمع
الخليج ــي ف ــي املاض ــي ،إذ كان ــت املجال ــس ف ــي ذل ــك العه ــد ،أش ــبه بالخان ــات
التجاري ــة والن ــدوات االجتماعي ــة ،يلتق ــي فيه ــا الرج ــال يتش ــارون ،ويتبادل ــون
وجه ــات النظ ــر ف ــي أموره ــم الخاص ــة والعام ــة ،وفيه ــا يعق ــد التج ــار واألغني ــاء
صفقاته ــم التجاري ــة ،ويبرم الش ــيوخ والحكام االتفاقات واملعاه ــدات ،ويتخذون
ق ــرارات الح ــرب والس ــلم ،ويلتق ــي الش ــعراء والنق ــاد ،ك ــي ينش ــدوا أش ــعارهم،
ّ
ويتعرفوا إل ــى إصدارات
ويناقش ــوا األم ــور الت ــي تتعل ــق باألدب والش ــعر والف ــن،
الكت ــب ودواوي ــن الش ــعر ،ويتب ــادل اآلخ ــرون األحادي ــث والن ــوادر والحكاي ــات.
ً
وع ــادة اتخ ــاذ املجال ــس مكان ــا إلنج ــاز الصفقات وغير ذلك من الش ــؤون التي ال
ت ــزال باقي ــة إل ــى الي ــوم ف ــي املجتم ــع الخليجي عام ــة ،والقط ــري خاصة ،أث ـ ًـرا من
املاض ــي العريق.

هوامش:
 – 1ليدي آن بلنت :رحلة إلى نجد مهد العشائر العربية ،أحمد إيبش (ترجمة)،
دار املدى للثقافة والنشر ،دمشق  ،2005ص .344
 – 2جوه ــن جاك ــوب هي ــس :ب ــدو وس ــط الجزي ــرة :ع ــادات – تقالي ــد – حكاي ــات
وأغ ــان ،محم ــود كبيب ــو (ترجم ــة) ،محمد س ــلطان العتيبي (تقدي ــم) ،دار الوراق
للنش ــر املح ــدودة ،بغ ــداد  ،2010ص .171

* صحفي وأكاديمي مصري

فيه ُتعقد الصفقات التجارية أحياناً
وقد يقوم مقام النادي األدبي
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المكتبة

النوارس لمحمد المرزوقي
ٌ
روح جديدة في الشعر القطري
¶ محمد المرزوقي

¶ عبد الله الحامدي
ُ
بروح انتقائيةُ ،مقلّة ،عاجيّة
يطارح الشعر
وتأن دام ثالثين عاماً ،فمنذ تسعينيات القرن الماضي
يأتي الشاعر القطري محمد المرزوقي إلى جمهوره بهدوء،
ٍ
ٍ
َّ
ْ
(نسبة إلى البرج العاجي) ،حتى لكأنّه يتذوَّ ُق الشع َر أص ًال ،ثم صار يكتبه بحثاً َّ
تتشكل
بدأت
عما لم يجده في متون الشعر العربي ،قديمهِ وجديدهِ  ،ومن هنا
لغته الفريدة الحالمة بالمستحيل.

ٌ
إيحاء واضحاً
عنوان اختاره الشاعر المرزوقي لديوانه الصادر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ( ،)2019مانحاً باكورة أعماله
"النوارس"
ً
ال يبتعد عن المعنى اللطائفي في تجربته الشعرية التي تنتمي إلى المناخ العرفانيّ الجماليّ المنفتح ،بما يتبدّى فيها من ثقافة فكرية وفلسفية واسعة،
ُ
تعرف الشواطئ جيداً وتدلُّ التائهين إليها ،فما إن تراها – سواء
لكنها آثرت أن تنحو نحو البساطة واأللفة ،تماماً مثل "النوارس" ،هذه الطيور المسالمة التي
ً
حياة وسكناً ،ثمة وطناً.
أكنت قادماً من جهة الصحراء أم من جهة البحر – حتى تدرك أن ثمة
َ

ف ــي قصي ــدة "الري ــف" الت ــي يس ــتهل به ــا ديوان ــه يق ــول املرزوق ــي"َ :يغ ـ ُ
ـوص
َ
ُ َّ
ُ
بعم ــق َّ
لط ًخا /ب ْ
يخوض الجبال
الينابيع َم ْع َب ـ َـدا/
ويبني ف ــي
ـران م
الزعف ـ
مس ـ ٍـك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ُ
واله ـ َـدى /هن ـ َ
الكه ــف ش ــرطا للهداي ـ ِـة ُ
الراس ــيات كراه ــبَ /ي ــرى ْ
ـاك الوح ــوش
ِ
ّ ٍ
ْ
الكاس ـ ُ
للغابة البك ِر ُمنش ـ َـدا" ..ثم يسترس ــل الش ــاعر
ـرات تغن َج ْت /ونس ـ ٌـر غدا
ِ
ً
ً
ً
ف ــي هذه القصيدة الكاس ــيكية الباذخة ش ــكا ،الحداثي ــة روحا ،رافلة بثوبها
األبيض الناصع فوق باط املعاني املترفة ،إلى أن ينس ــف منش ـ ُـدها الصورة
ً ُ ُ ِّ َ ّ
ّ
النمطي ــة ع ــن الش ــاعر املنتم ــي إل ــى منطقة الخلي ــج ،قائ ــا" :خذوا النف ــط عني
ـرداُ /خ ـ ُـذوا املج ــدَ
ـوردي أع ــز ُف ُم ْف ـ َ
ّ
ـاحل ال ـ
ـخوني لن ـ
وانس ـ ِ
ـورس /عل ــى ّالس ـ ِ
ٍ
ِ
ً
فإن ــي أراه ُ الي ـ َ
ـوم طي ـ ًـرا ُم ِّ
غر َدا".
وموكب ــا/
كرس ـ ًّـيا وقص ـ ًـرا
اإلنسان قبل العمران
ونح ــن نق ــرأ ه ــذه ال ــروح الجدي ــدة ف ــي الش ــعر القط ــري ،ال ب ــد أن يتب ــادر إل ــى
أذهانن ــا ذل ــك املنح ــى التنوي ــري ،ال ــذي راح ّ
يترس ــخ في الوج ــدان الجمعي لدى
ً
خصوص ــا ف ــي الس ــنوات األخي ــرة ،أال وه ــو أولوية بناء اإلنس ــان
أبن ــاء قط ــر،
قب ــل العم ــران ،ف ــا يمك ــن اخت ــزال مواط ــن ه ــذه املنطق ــة ف ــي قال ــب الطف ــرة
ً
النفطي ــة ،صحي ــح أنن ــا وجدن ــا بعض ــا م ــن ذل ــك ف ــي تج ــارب ش ــعراء آخري ــن
س ــبقوا محمد املرزوقي ،مثل مبارك بن س ــيف آل ثاني وعلي ميرزا محمود
وخال ــد العبي ــدان ،أو حت ــى ش ــاعرات قصيدة النثر مثل زكية مال الله وس ــعاد
ً
الك ــواري ،إال أن الش ــاعر املرزوق ــي ،ال ــذي ّ
تري ــث طوي ــا قب ــل طباع ــة ديوان ــه
ّ
"النوارس" أعاد الش ــعر إلى أس ــئلته الفطرية األولى ،إلى "الطائر املغرد" ،حيث

الت ــوق إل ــى الحري ــة ،بعي ـ ًـدا ع ــن املجامل ــة والصنع ــة والحذلق ــة الت ــي ابتل ــي بها
الش ــعر والش ــعراء املعاصرون.
ح ــن نتح ــدث ع ــن تجرب ــة املرزوق ــي ،مقارن ــة م ــع بقي ــة التج ــارب ف ــي الحركة
ّ
عصي ــة عل ــى التصني ــف املدرس ـ ّـي ،فه ــذه
الش ــعرية القطري ــة ،فإنه ــا تب ــدو
ً
الحرك ــة تحت ــوي أصواتا ش ــعرية متباين ــة ،تتراوح ما ب ــن القصيدة العمودية
وقصي ــدة النث ــر ،وم ــا بينهم ــا م ــن قصائ ــد التفعيل ــة الت ــي حاولت اس ــترضاء
الذائقت ــن ،ع ــدا ع ــن وج ــود قصي ــدة أخ ــرى موازي ــة للقصي ــدة الفصحى ،هي
ّ
النبطي ــة الت ــي تحتل مس ــاحة واس ــعة لدى جمهور الش ــعر في قطر
القصي ــدة
ً
ٌ
والخلي ــج العرب ــي ،وللمرزوق ــي ب ــاع فيه ــا أيض ــا ،لكن ــه خاضه ــا بلغ ــة حداثية
ٌ
مغاي ــرة ،عام ـ ًـدا إل ــى نف ــض الصبغ ــة التراثي ــة عنه ــا (ولذل ــك وقف ــة أخ ــرى)،
فقصي ــدة الش ــاعر املرزوق ــي ،بنوعيه ــا العم ــودي والتفعيل ــي نس ـ ُ
ـيج وحدها،
ْ َّ َ
ُ
أو تح ــاول أن تك ــون كذل ــك ،يقول في قصيدة "نداء الوح ــش"" :خذوا األبجدية/
ْ
ُ
ُ ِّ
ُ
ْ ْ َ ُّ
ُ
ـال /واتركون ــي أنق ـ ْـب ف ــي العش ـ ِـب عن لغ ـ ٍـة ثانية".
ـكام املق ـ ِ
ق ــد ِقي ــل كل ال ـ ِ
مشاهد الحياة اليومية
وهك ــذا يسترس ــل ش ــاعر "الن ــوارس" ف ــي نقش أش ــعاره املش ــتقة م ــن أنفاس
فاتح ــا ً
الطبيع ــة البك ــر ،أو م ــن مش ــاهد الحي ــاة اليومي ــةً ،
قوس ــا واس ـ ًـعا م ــن
ِ
املوضوع ــات اإلنس ــانية والوجدانية املعاصرة ،الت ــي يتناولها املرزوقي برؤية
ً
أصيل ــة ،والعك ــس صحي ــح أيض ــا ،في ــرى األبني ــة الزجاجي ــة بعين ــي الش ــاعر
َّ
ويتأم ــل رم ــال البادي ــة بقلب طفل في القرن الحادي والعش ــرين ،ثم
الجاهل ــي،

قصيدة حداثية فطرية
في ثوب كالسيكي باذخ
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ُ
واتركوني أُ ِّ
ْ
ْ
ثانية!
غة
في
ب
نق
ُخذوا األ ْبجد َّي َة..
العشب عن ُل ٍ
ِ
يس ــتنفر حواس ــه كله ــا ،راس ـ ًـما لوحات ــه الش ــعرية بحرفي ــة وإتقان.
ّ
تتأرج ــح قصائ ــد الدي ــوان ب ــن عامل ــن ،األول روح ـ ّـي متقش ــف" :ق ــراءة ف ــي
ص ــوت ،ف ــراغ ،ارتباك ،الس ــيد الوحيد ،كن أنت ،فصوص ،ن ــداء الوحش ،النبي،
َّ
ّ
عاطفي مره ــف" :الريف ،ألن ـ ِـك قطر،
آي ــات ،وق ــل رب ــي زدن ــي دهش ــة" ،والثان ــي
ّأم ــي ،الن ــوارس ،ظ ــام الضحى ،كلود موني ــه ،الغزالة ،أصابع ــك البيانو ،حنن،
ٌ
قصائ ــد الصب ــاح" ..وبطبيع ــة الح ــال ال يوج ــد خي ــط فاصل ب ــن العاملن ،إذ
ً
ً
ً
ً
إيقاع ــا مختلفا.
ملمح ــا أو عبق ــا أو
يتداخ ــان ،ليعط ــي كل منهم ــا لآلخ ــر
ّ
ُ
ّ
ف ــي إح ــدى قصائ ــده األكث ــر ِرق ــة يص ــف الش ــاعر عاقت ــه مع أمه بش ــفافية
َ
"تمد املس ــافة ً
الذك ــرى الت ــي ال تغي ــبُّ :
"ملفعها"
وردا ونكه ــة جنة /وترمي ب ـ ـ
ِ
ً ُِّ
َ
ّ ُ
ُّ
ـانُ /ليزه ـ َـر ريحان ــة /أمي /تش ــد عل ــى معصمي /فأتش ــقق
فـ
ـدر الزم ـ ِ
ـوق ص ـ ِ
َ
َ
بيضاء" .تلك الش ــفافية العميقة التي نقرؤها
نعمان/
ـقائق
ـ
ش
ك
املدى/
حول
ٍ
كذل ــك ف ــي "كل ــود مونيه" ،قصيدته عن الرس ــام الفرنس ــي الش ــهير صاحب
ُ
َ
ـره الكائن ـ ُ
فج ـ ُ
فراش ـ ُـت ُه /وم ـ ُـض قل ــب ُت ِّ
ـات
لوح ــة "زناب ــق امل ــاء"" :فرش ــات ُه /أو/
ٍ
ٌ
بمكنونا ِته ــا" ،لك ــن وراء ه ــذه الب ــراءة االنطباعي ــة تكم ــن حكم ــة أنضجته ــا
ُّ
ُ
تدلن ــا عليها وصاياه في قصيدة ْ
"كن أنت"" :ك ْن
الحي ــاة بتجاربها القاس ــية،
َّ
َّ
ً
ْ
َ ّ
ً
الن َ
اس ُّ
حب
قنوع ــا قلي ــا /لتأم ـ َـن ذل الحي ــا ِة إذا زلزلت ـ َـك بزلزاله ــا /لقد ع ــذب
ُ ْ
َّ
ُ
ُ
العبد" ،أو قصيدة "وقل رب زدني دهش ــة":
ِ
البقاء /إنه الفلس :يلمع في مق ِلة ً ِ
ُ
َ ُ َّ
ْ
ْ
َ ْ
العل ـ ُـم ً
ـار ِب /وما
فهم ــا
"وم ــن ل ــم َي ـ ِـزد ُه ِ
وفطنة /فق ــد تصق ــل اإلدراك نار التج ـ ِ
ُ َّ
ٌ
ُ
ُ
َ
الحر ٌّ
صف ــح /وم ــا ُّ
فطوبى
ـآر ِب/
ـاج م
العي ــش عي ـ
حر ف ــي ِ
قيود امل ـ ِ
ـش ف ـ َـي زج ـ ُ ٍ
ٍ
َ
َ
ـاش َّ
بغالب".
بمغلوب ولي ـ َـس
الزم ــان كم ــا ه َو /فلي ـ َـس
ِمل ـ ْـن ع ـ
ِ
ٍ
قاموس مفردات ُ
الح ّب
ً
إنن ــا نلم ــح ف ــي غض ــون قصائ ــده بعض ــا م ــن أنف ــاس الش ــعراء الع ــرب
ً
الجاهلي ــن ،كام ــرئ القي ــس وطرف ــة ب ــن العب ــد ولبي ــد ،أو بعض ــا م ــن ملح ــات
شعراء العالم األجانب ،كلوركا وبودلير ووايتمان (صاحب أوراق العشب)،
ٌ
ميني زنبقة /وعلى
فف ــي قصي ــدة من الديوان تحمل عنوان "حن ــن" يقول"َ :ي ِ
ُ
َ َ
ُ
ُ َّ ُ
َ
آخ ــر ْ َ ْ ٌ
ـريء /هناك الغمام ــة تنبض
كطفل ب ـ ٍ
الجسُ ـ ِـر نه ــر /هن ــاك ينَ ــام الزم ــان ُّ ٍ
ِ ِ
ُ
ـيم يق ـ ُ
ـود الضحى للفراديس /هن ـ َ
ذري ـ ِـة املش ــتهاةَ /
ُ
بالع َّ
هناك النس ـ ُ
ـاك الحياة/
ِ
ِ
ُُ
َ
ْ ُ َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ِّ
ِّ
ـاح /وس ــافر إل ــى
هن ــاك الكمن ُج ــات تغ ــزل أنش ــودة الح ــب /ارك ــب ب ــراق الري ـ ِ
شب".
أس ــطور ِة الع ِ
قام ــوس م ــن مف ــردات ُ
الح ـ ِّـب تتبرع ــم هن ــا وهن ــاك ،يانع ــة كالصب ــاح ال ــذي
يحظ ــى بقس ــط واف ــر م ــن حف ــاوة الش ــاعر ،حت ــى أف ــرد ل ــه حي ـ ًـزا ًّ
خاص ــا
َ َّ َ
َ َّ َ َ
َ ِّ
ـال /لي ــس ثمة
تح ــت عن ــوان َ"قصائ ــد الصب ــاح"" :لي ـ ٌـس ثم ــة باب ــل خل ــف الت ـ ِ
باح /فا طلل يس ـ ُ
ـتعيد النش ـ َ
الص َ
رس ـ ٌـم ل ـ ـ "خول ــة" ه ــذا َّ
ْ
ِّ
الجاهلي
ـيد لحنج ــر ِة
ُ
َ
َّ
ُّ
ُ
ُ
التح ـ ُّـول َ
ـور /لكن ــه رعش ــة الط ــن قبل َ
ـريد"" ..لي ـ َـس َّ
الصب ــاح ه ــو الن ـ ُ
نحو
الش ـ ِ
ِ
ِ
َّ
الن َد ى".
كأنم ــا يه ــدي املرزوق ــي ديوان ــه إل ــى الش ــاعر أب ــي الع ــاء املع ـ ّـر ّيُ ،مص ـ َّـد ًرا
َّإي ــاه به ــذا البيت الش ــعري ،ال ــذي يبدو ً
غريب ــا عن ديباجة العصر العباس ـ ّـي:

ِّ
من ــي كي ـ َـف أحت ـ ُ
ـرس" ،ولكن أليس الش ـ ُ
ـاعر –
ُ"مهجت ــي ض ـ ٌّـد ُيحاربن ــي /أن ــا
ً
دوم ــا – ً
ً
غريب ــا ف ــي عص ــره؟ ليغ ــدو معروف ــا ف ــي كل العص ــور ،كم ــا يق ــول
ُ
ٌ
املتنب ــي" :أن ــا ف ــي أم ــة تداركه ــا الل ــه غري ــب كصالح ف ــي ثمود".
بحيادي ــة ّ
ّ
تام ــة تش ــبه حيادي ــة النوارس ذاتها ،بس ــامها الظاه ــري املتهادي
ُ
ولونه ــا األبي ــض الناص ــع ب ــن األزرق ــن ،تم ــوج قصائ ــد الش ــاعر محم ــد
املرزوق ــي باملعان ــي والص ــور واإليقاع ــات املضم ــرة ف ــي طبق ــات الش ــعر
الباطن ــة ،والت ــي ال تتكش ــف أب ـ ًـدا ألول وهل ــة ،عن ــد ق ــراءة دي ــوان "الن ــوارس"
ال ــذي س ــيتردد ص ــداه كثي ـ ًـرا – حس ــبما أعتق ــد – ف ــي مقب ــل األي ــام.

يتأرجح الديوان بين عالمين:
متقشف ومرهف
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املكتبة

حصار قطر
دراسة تحليلية ُم َّ
عمقة في األزمة الخليجية
¶ الدوحة -
يتصـ َّـدى الباحــث واإلعالمــي فالــح بــن حســن الهاجــري فــي كتابــه "حصــار قطــر:
ً
حديثــا عــن مطابــع الـ ّ
ـوراق
الجــذور والســياقات وإســتراتيجيات املواجهــة" ،الصــادر
بالدوحــة ،لقضيــة سياســية ل تــزال ً
واقعــا ًّ
حيــا يعيشــه الفــرد واملجتمــع الخليجــي
ً
يوميــا ..لكــن الهاجــري يتخــذ مســافة مــن القضيــة ،بقصــد التفكيــر املوضوعــي
ُ
ً
َّ
والتحليــل املعمــق ،بعيــدا عــن اللغــة السياســية املنفعلــة والخطــاب اإلعالمــي املباشــر،
فنجــح إلــى حــد بعيــد فــي اســتخالص نتائــج َّ
مهمــة،
بعــد رحلــة بحثيــة طويلــة ،شـ َّـمر فيهــا عــن ســاعد
ً
َ
الجـ ّـد ،وأبلــى بــالء حســنا ،مــن أجــل تقديــم وجهــة
ً
نظــر متكاملــة للقــارئ ،ليكــون الكتــاب مرجعــا
أساسـ ًّـيا فــي املكتبــة القطريــة والعربيــة ،لســيما
ً
رصينــا ،مسـ ً
منهجــا ًّ
ً
ـتندا إلــى
علميــا
وأنــه اعتمــد
رؤيــة شــمولية ،مدعومــة بعــدد كبيــر مــن املصــادر
واملراجــع العربيــة واألجنبيــة.

ً
نموذجــا يحتــذى للــدول الصغيــرة
التنمويــة والتحالفــات البديلــة ،حتــى باتــت
(بمعاييــر القــوة الصلبــة) فــي مواجهــة األزمــات التــي تتعـ َّـرض لهــا.
أزمة تاريخية

ويؤكــد املؤلــف أن فكــرة الكتــاب جــاءت مــن خــالل الرغبــة فــي ّ
التعمــق فــي تاريخيــة
األزمــات الخليجيــة وعالقــات قطــر مــع جاراتهــا
واإلقليــمّ ،
منو ًهــا إلــى أنــه اســتفاد مــن مطارحــة
األحاديــث والنقاشــات مــع كبــار الســن ،حيــث
الحصــار الراهــن فــي الحقيقــة ليــس جديـ ًـدا كمــا
ً
وضوحــا ممــا ســبقه ،بفعــل
ُيظــن ،وإن كان األكثــر
تطــور وســائل اإلعــالم والتواصــل.
ينقســم الكتــاب إلــى خمســة فصــول ،مــع مقدمــة
وخاتمــة وملحــق صــور ،حيــث يتنــاول الفصــل
األول الجغرافيــا السياســية ملنطقــة الخليــج الــذي
ً
ّ
فكــي ّ
هزَّة عنيفة
كماشــة،
تتوســطه قطــر ،فكأنهــا واقعــة بــن
همــا القوتــان اإلقليميتــان الكبيرتــان الســعودية
ينطلــق الكاتــب مــن أن األزمــة الخليجيــة التــي بــدأت
وإيــران ،ومــن ثــم يناقــش الكاتــب الســؤال:
ّ
ـتوف حقهــا
كيــف يمكــن لدولــة صغيــرة مثــل قطــر أن تشــق
فــي الخامــس مــن يونيــو  2017لــم تسـ ِ
ً
ً
مــن الدراســة املتأنيــة مــن جانــب أبنــاء الخليــج
طريقــا مســتقال يحفــظ ســيادتها علــى قرارهــا
ً
ّ
العربــي ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن حصــار قطــر شــكل إربــاكا
ومواردهــا؟ ويأتــي الجــواب التفصيلــي عبــر
فعليــا لفكــرة "خليجنــا واحــد" ،ورغــم أنــه أحــدث هــزةَّ
ًّ
معادلــة السياســة القطريــة الرائــدة ،باســتخدام
ً
عنيفــة لدولــة قطــر ،إل أنــه أصبــح حافــزا للمضــي
القــوة الناعمــة والعمــل خــارج اإلقليــم منــذ
بنهضتهــا وتطورهــا ..وبقــدر مــا زعــزع الحصــار ¶ فالح بن حسني الهاجري
منتصف التســعينيات بعد أن تســلم ســمو األمير
الثقــة فــي الهويــة الخليجيــة املشــتركة لبلــدان مجلــس
الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي مقاليــد
التعــاون فإنــه أســهم فــي بنــاء الهويــة الوطنيــة
الحكــم فــي البــالد ،وقــد خاضــت قطــر هــذه املعركــة
ً
القطريــة وتعزيزهــا أكثــر فأكثــر ،بفضــل تالحــم الشــعب مــع قيادتــه ،كاشــفا عــن
بجــدارة رغــم التكلفــة الباهضــة لهــا.
قــوة النتمــاء إلــى قطــر مقارنــة مــع النتمــاءات األخــرى ،بــل إن الحصــار حـ َّـرر قطــر
فــي الفصــل الثانــي يذهــب الباحــث إلــى الخلفيــات التاريخيــة ألزمــة حصــار قطــر،
ـدءا مــن عهــد الوصايــة البريطانيــة ،مـ ً
بـ ً
مــن ضغوطــات الجــارة الكبيــرة "الســعودية" والصغيــرة املنافســة "اإلمــارات" ،بــل
ـرورا بإعــالن الســتقالل عــام  ،1971ومــا
إنهــا اســتطاعت كســب املعركــة وإبطــال مفعــول الحصــار ،مــن خــالل املشــاريع
تاله من مشــكالت ترســيم الحدود ،والتدخالت السياســية الخارجية في الشــؤون
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ً
الداخليــة مثــل املحاولــة النقالبيــة الفاشــلة عــام  ،1996وصــول إلــى أزمــة ســحب
الســفراء عــام  ،2014وأخيـ ًـرا الحصــار عــام .2017
معركة الصمود
ّ
فيتعمــق الباحــث الهاجــري فــي حيثيــات الحصــار
أمــا فــي الفصــل الثالــث
ْ
واإلســتراتيجيات التــي اعتمدتهــا دول الحصــار للســيطرة علــى قطــر ،مــن خــالل
إحــكام الخنــاق عليهــا ،وجعلهــا ً
املحاصــرة
تبعــا لسياســاتها ،حيــث لــم تتــرك الــدول
ِ
وســيلة إل واتبعتهــا لحشــد املوقــف الدولــي ضدهــا وتجريمهــا فــي ملفــات اإلرهــاب
والربيــع العربــي واإلســالم السياســي.
وخصــص الكاتــب الفصــل الرابــع إلســتراتيجيات
ًّ
مبينــا كيــف عملــت
قطــر فــي التعامــل مــع الحصــار،
علــى إبطــال مفعــول الحصــار ،بــل تحويلــه إلــى قــوة
إضافيــة للســيادة القطريــة ،حيــث اســتطاعت قطــر
ًّ
داخليــا
أن تكســب الرهــان فــي معركــة الصمــود
ًّ
وخارجيــا ،بقيادتهــا الحكيمــة وعلــى رأســها
حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد
آل ثانــي ،حتــى لــم يلحــظ املواطــن القطــري أثـ ًـرا
ً
خصوصــا
يذكــر علــى طبيعــة حياتــه املعتــادة،
بعــد تســريع تنفيــذ مشــروعات التنميــة ،ودخــول
مينــاء حمــد حيــز العمــل ،وفتــح خطــوط الســتيراد
ً
ـرقا ً
وغربــا ،وتنشــيط اإلنتــاج
مــع دول مختلفــة شـ
املحلــي فــي املجــالت الغذائيــة واألساســية ،إلــى
جانــب بنــاء التحالفــات اإلســتراتيجية اإلقليميــة
والدوليــة ،مــن اليابــان وأندونيســيا إلــى أمريــكا
الجنوبيــة وروســيا ،فــي ســباق دبلوماســي لــم يهــدأ
منــذ اللحظــة األولــى للحصــار.
معادالت جديدة
الفصــل الخامــس واألخيــر تنــاول فيــه الهاجــري انعكاســات األزمــة الخليجيــة
ًّ
ًّ
ًّ
ودوليــا ،وبــروز معــادلت سياســية جديــدة فــي املنطقــة،
وعربيــا
إقليميــا
َ
مشـ ً
ـيرا إلــى قيــام محوريــن علــى األقــل فــي املنطقــة ،وتحالــف قطــر مــع تركيــا
وتقاربهــا مــع إيــران ،كمــا يستشــرف هــذا الفصــل مســتقبل األزمــة وإمكانيــات

حلهــا ،ليصــل فــي الخاتمــة إلــى نتيجــة مفادهــا أن اســتمرار األزمــة ل يصــب
ّ
فــي مصلحــة الــدول الخليجيــة ،كمــا أن حلهــا علــى أســس غيــر ســليمة يعنــي
اسـ ً
ـتمرارا لألزمــة بشــكل أعمــق ،كمــا يؤكــد الكاتــب.
ً
واحتــوى الكتــاب ،الــذي وقــع فــي  256صفحــة مــن القطــع الكبيــر ،ملحقــا ألهــم
ّ
الوثائــق والتفاقــات السـ ّ
ـرية املوقعــة مــن قبــل قــادة املنطقــة فيمــا يخــص األزمــة
ً
ومــا ســبقها مــن أحــداث وردات فعــل ،بلوغــا إلــى ذروتهــا بفــرض الحصــار.
وقــد كتــب املؤلــف فــي إهدائــه ّ
املعبــر للكتــاب" :إلــى دولــة قطــر أميـ ًـرا وقيــادة
وشـ ً
ـعبا ..إلــى جميــع مــن يعيــش علــى أرض قطــر الذيــن أثبتــوا قدرتهــم علــى
كســر الحصــار والنتصــار ..إلــى وطنــي الصغيــر والـ َّ
ـدي ومــا ربيانــا عليــه مــن
حــب األرض وعشــق الوطــن ..وإخواتــي الكــرام ..إلــى زوجتــي وأبنائــي الــذي
َّ
تحملــوا غيابــي فتــرات طويلــة ..إلــى كل األحــرار
فــي الوطــن العربــي والعالــم".
استقطاب حاد
"حصــار قطــر" باكــورة اإلنتــاج التأليفـ ّـي
للكاتــب فالــح بــن حســن الهاجــري ،إنمــا هــو
محاولــة جــادة لوضــع املســألة املتناولــة فــي
إطارهــا ،أو "الزوبعــة الخليجيــة فــي فنجانهــا"،
حســب تعبيــر املؤلــف ،يقــول" :لــم نســتعجل فــي
التحليــالت ،ولــم نعتمــد علــى مــا أنتجتــه حالــة
ّ
ّ
الســتقطاب الحــادة ..بقــدر مــا فضلنــا التأنــي
ّ
والرويــة واملنهــج العلمــي ..عبــر اللتــزام بمفهــوم
الدولــة الحديثــة التــي ل تقبــل بــأي حــال التفريــط
فــي اســتقالليتها وحقــوق مواطنيهــا ..وهــي
بالضــرورة تلــك الدولــة التــي تعلــي مــن مفهــوم
التعــاون الدولــي ملــا فيــه خيــر الســتقرار فــي
العالــم".
يذكــر إن فالــح حســن الهاجــري باحــث
قطـ ّ
ـري مهتــم بالعلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة ،حاصــل علــى شــهادة
البكالوريــوس فــي اإلعــالم مــن جامعــة قطــر  ،2002مديــر إدارة التــراث والهويــة
فــي وزارة الثقافــة والرياضــة ،ورئيــس تحريــر مجلــة الدوحــة الثقافيــة ،وأمــن
ســر جائزتــي الدولــة التقديريــة والتشــجيعية ،وعضــو لجنــة أمنــاء جائــزة الدولــة
ألدب الطفــل.
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املكتبة

عبد العزيز بركة ساكن
ّ
حكاء السودان األكثر ألقاً

¶ عبد العزيز بركة ساكن

كانت بحق ليلة من ليالي العمر،
ممزوجة بالفكر والفن واإلبداع ،كيف ال
ونحن بصحبة الراوي والقاص والحكّاء
الذي عاش ألف عام وعاد ليسرد على
مسامعنا حكاياه؟ بدءاً من طفولته،
مروراً بتلك المدينة التي احتضنت أحلى
مراحل عمره ،والرائعة أمّ ه التي ال تحلو
حكاياه ّ
إال وهي حاضرة معه ،حتى وإن
غابت تحت الثرى ،ليلة لن تتكرر ألن أمثال
هذا المبدع المعجون بطيبة أهل
السودان وحسن معشرهم ال يتكررون..

عبد العزيز بركة س ــاكن ..الش ــهرة وكتلة من الثورة ،هذا
الباس ــم ،الضاح ــك ،الباك ــي ،الس ــعيد ،الروائ ــي الس ــوداني
ال ــذي فت ــح مداركن ــا على أن الس ــودان أبعد ح ـ ً
ـدودا وأكثر
ًألق ــا ،ولي ــس حص ـ ًـرا على عبق ـ ّ
ـري الرواية العربي ــة الطيب
الصالح.
إن ــه عالم آخ ــر ،ممزوج بالحكايات واألس ــاطير ذات البعد
اإلنس ــاني ،م ــن غ ــرب الس ــودان إل ــى ش ــرقه ،وق ــد يذه ــب
بعي ـ ًـدا إل ــى م ــدن ل ــم يقتحمها خي ــال الروائيني ف ــي القارة
الس ــمراء ،إل ــى زنجب ــار وفت ــرة الحك ــم العرب ــي قب ــل أن
ُيس ــدل الس ــتار عل ــى س ــنوات التم ــازج العرب ــي اإلفريق ــي
بخ ــروج جمش ــيد عب ــد الل ــه ع ــام .1964
ليل ــة رائع ــة اس ــتحضر فيه ــا الصدي ــق الفن ــان – مجنون
املس ــرح – محم ــد الس ــني دف ــع الل ــه مش ــاهد لحكاي ــات
عب ــد العزي ــز بركة س ــاكن ،فعاش الحض ــور تلك اللقطات
الذكية البارعة ،والتي اس ــتلهمها الفنان املسرحي العربي
الس ــوداني القط ــري ول ــد دف ــع الل ــه ،فيم ــا غاص ــت الكاتب ــة
املتمي ــزة رش ــيقة الفك ــر والقل ــم بش ــرى ناصر ف ــي عوالم
برك ــة ملتقط ــة بعض أس ــرار كتابته اإلبداعي ــة ،ويكفي أن

"سماهاني" ٌ
نص عجائبي يأخذنا
إلى التاريخ بين الخرافة والثورة
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د .حسن رشيد *

أذك ــر اس ــم ه ــذه الكاتب ــة حتى يتجس ــد أمامنا الدور األب ــرز واألميز للمبدع ــات املرتبطات
بث ــرى ه ــذا الوط ــن :ه ــدى النعيم ــي ،ن ــورة آل س ــعد ،نورة فرج ،وعش ــرات األس ــماء..
ل ــم أك ــن ق ــد ق ــرأت لبرك ــة س ــاكن حت ــى تل ــك اللحظ ــة ،األديب ــة الفاضل ــة عواط ــف حس ــني
ً
تكرمت بش ــرى ناصر َّ
والحقا َّ
فمدت
أس ــهمت مش ــكورة في تقديم هذا املبدع الس ــوداني،
ي ــد الك ــرم بتحف ــة أدبي ــة روائي ــة م ــن أعمال "س ــاكن" تحمل عن ــوان "س ــماهاني" ،ما معنى
ه ــذا العنوان؟
ه ــل ه ــو لغ ــز من ألغاز ه ــذا الروائي املعجون بمف ــردات "الغالبة"؟ خاصة وأن ــه ّ
يعري واقع
مجتمعه ،كيف خرج من كهف التاريخ وتاريخ البؤس ــاء والس ــاقطني واملس ــحوقني ،كيف
آل عل ــى نفس ــه أن يق ــول م ــا يعجز اآلخرون ع ــن قوله ،غير مبال بم ــا يقوله اآلخرون؟
إن ــه طف ــل صغي ــر ،ولكن ــه خ ــارج ح ــدود الزم ــان وامل ــكان ،طف ــل خ ــارق ال ــذكاء يكت ــب ع ــن
كل ش ــيء ّ
وأي ش ــيء ،امله ــم أن يف ــرغ ش ــحنة االنفع ــال املكب ــوت ب ــني الضل ــوع ،يم ــزج ب ــني
الحكاي ــات الت ــي ورثه ــا م ــن أم ــه وأس ــاطير الق ــارة الس ــمراء والتاري ــخ املس ــجل ب ــني طيات
الكت ــب ،يم ــزج الواقع ــي بالالواقع ــي والدين ــي بالوثن ــي ،ال يتوق ــف أم ــام ش ــكل م ــا ،يق ــول
بص ــدق م ــا ي ــراه ه ــو ش ـ ًّ
ـخصيا أم ـ ًـرا واق ــع الح ــدوث حت ــى وإن ل ــم يح ــدث..
ال يؤمن بالفروق األدبية :كالس ــيكي ،رومانس ــي ،تاريخي ،واقعي ،س ــحري ..فهو يؤمن
ب ــاألدب ف ــي تكامليت ــه ،يحك ــي ،يس ــرد ،يع ـ ّـري ،وعلى اآلخ ــر أن يضع ما يكتب ــه هذا املبدع
تح ــت مجه ــر النق ــد ،ويقي ــس الن ــص كم ــا يحلو ل ــه ،أما "س ــاكن" فيق ــف ّ
متفر ًج ــا وكأنما
يق ــول" :وأنا م ــا لي"؟!
ف ــي "س ــماهاني" يعي ــد برك ــة س ــاكن عقارب الس ــاعة إلى الوراء ،كاش ـ ًـفا كي ــف ّ
تحول ظل
الل ــه عل ــى األرض إل ــى ب ــؤرة لكل م ــا هو فاس ــد وظالم ،وكيف دف ــع الثمن؟
ّ
إفريقي ــة لحكاي ــة أب ــي عب ــد الل ــه الصغي ــر ف ــي األندل ــس الضائع ــة ،فه ــذا املس ــيطر
ص ــورة
ّ
ً
ً
ً
املس ــتبد دفع الثمن غاليا بدءا بفحولته ،مرورا بانقطاع نس ــله ،بعد أن كان يس ــيطر على
الجموع باس ــم الرب وتعاليم الدين ،وهو عاجز بحق عن كل أمر ،فالس ــلطان س ــليمان بن
ًّ
س ــليم ّادع ــى العالق ــة بامل ــردة والج ــان ،مغلفا أيام البس ــطاء وأصحاب املصال ــح بالخرافة،
أم ــا البس ــطاء فث ــاروا ،وأما أصحاب املصالح فش ــاركوا ف ــي اللعبة..
برك ــة س ــاكن يس ــتحضر التاري ــخ ًإذا ،مح ـ ً
ـددا ع ــام  1652بداي ــة رحل ــة معان ــاة أصح ــاب
ً
األرض ،حي ــث الغ ــزو العرب ــي ال ــذي ينتهي الحقا ،رواي ــة ال يمكن تلخيصه ــا أو اختزالها،
خي ــوط متع ــددة مرتبطة بالواقع وبالس ــحر ،أحداث وش ــخوص ،بط ــوالت وهزائم ،احتالل
ودم ــار ،اس ــتحضار لس ــيرة س ــاملة بن ــت س ــعيد "إميل ــي رويتي" التي عاش ــت ف ــي أملانيا،
و"س ــندس" الطف ــل ال ــذي ع ــاش ً
معذب ــا ألن القراصن ــة قام ــوا بتدمي ــر رجولت ــه وه ــو طف ــل
ً
ً
م ــع وال ــده ،ظ ــل باحث ــا ع ــن رجول ــة مفق ــودة ول ــم يجده ــا أب ــدا ،وإن كان في أذني ــه حلقتان
كبيرت ــان م ــن ذه ــب" :ي ــا ل ــه م ــن أس ــير ّ
منعم مخص ـ ّـي حقي ــر"! أما وال ــده الس ــيد "ديبنبا"
فق ــد ُس ـ ّـمي بالخ ــادم "مطي ــع" ،بع ــد أن كان أح ــد أعي ــان قريت ــه ف ــي الس ــاحل الغرب ــي م ــن

جزي ــرة انفوج ــا ،وت ــم صي ــده هو وابن ــه "نانو" أي األس ــير "س ــندس".
ً
ـجنا للس ــلطان واالبن ــة والحاش ــيةَ ،
وحده ــا املغني ــة
يص ـ ّـور برك ــة س ــاكن انفوج ــا س ـ
"اوه ــورو" تمل ــك الحري ــة ،وه ــي تطل ــق عب ــر حنجرته ــا" :ب ــالدي جن ــة املس ــتعمر وجحي ــم
أهله ــا" ،ل ــذا تق ــول األمي ــرة لخادمه ــا "س ــندس"" :س ــماهاني" ..الت ــي تعن ــي "التس ــامح"
باللهج ــة الس ــواحيلية اإلفريقي ــة ،ولك ــن كي ــف تعت ــذر س ــيدة تمل ــك كل ش ــيء لخ ــادم ال
يمل ــك حت ــى رجولت ــه؟!
ً
محدداّ ،
عنوانا ً
مقد ًما ما س ــيأتي من
وم ــع أن عب ــد العزي ــز برك ــة س ــاكن وضع لكل فق ــرة
أح ــداث وب ــال تسلس ــل ،فيأخ ــذ الق ــارئ هن ــا وهناك ،ثم يع ــود به إلى صل ــب املوضوع ،بني
الخراف ــة والث ــورة ،ب ــني الغ ــزو األجنب ــي من البرتغالي ــني والهولندي ــني إلى األمل ــان واإلنكليز
ٌ
والبلجي ــك والفرنس ــيني ،حي ــث كل يري ــد نصيبه م ــن الكعكة ،وبني الوط ــن اإلفريقي حيث
زنجبار والكونغ ــو وتنجانيقا..
كأنم ــا ه ــذا الس ــلطان ال ــذي يحك ــم زنجب ــار ما ه ــو إال صورة لكل الس ــالطني املس ــتبدين
الذي ــن يت ــم تحويله ــم إل ــى ألعوب ــة ،س ــواء م ــن خ ــالل االحت ــالل اإلنكلي ــزي أو الث ــورة م ــن
أبن ــاء الوط ــن ،وكي ــف ترتم ــي االبنة في أحضان خادمها األس ــير "س ــندس" وترحل معه..
الغ ــوص ف ــي متاه ــات الرحل ــة ،وم ــا ح ــدث لكليهم ــا أم ــر ف ــي غاي ــة التعقي ــد ،خاص ــة م ــع
هج ــوم اإلنكلي ــز عل ــى انفوج ــا صبيح ــة ي ــوم  27أغس ــطس  ،1890وكي ــف تج ـ َّـرأ خ ــادم
ً
نموذج ــا للتم ــرد والث ــورة ،حي ــث يقول الس ــلطان ل ــه" :اإلنكليز
الس ــلطان "مطي ــع" ليصب ــح
ً
س ــينهون حك ــم الع ــرب ف ــي الجزي ــرة" ،لك ــن املغني ــة "اوه ــورو" أكث ــر إيمان ــا م ــن الجمي ــع
ً
بالحري ــة القادم ــة ،فتص ــدح قائل ــة" :علين ــا أن نصب ــح أم ــة ..ش ـ ً
ـعبا ح ـ ًّـرا طليق ــا ..كم ــا كن ــا
من ــذ أن خلقن ــا ال ــرب" ،وم ــع أن الطري ــق طوي ــل ،ولك ــن ال مس ــتحيل ،وهك ــذا يتفج ــر األم ــر
ويه ــرب املأس ــورون تح ــت بن ــد العبي ــد ،لتك ــون نقط ــة التحري ــر الفعل ــي للعدي ــد م ــن بلدان
القارة الس ــمراء.
"س ــماهاني" ن ــص عجائب ــي جمي ــل يأخذن ــا إل ــى التاري ــخ ،ويله ــو بن ــا م ــع الخراف ــات
والحكاي ــات املدهش ــة ،يس ــتحضر األرواح الش ــريرة واألس ــاطير اإلفريقي ــة ،وروح الث ــورة
ممزوج ــة ب ــروح االنتق ــام ،كم ــا فع ــل "اب ــن الكلب ــة" عب ــر نهاي ــة غي ــر متوقع ــة ،ح ــني خط ــط
لألخ ــذ بث ــأر أم ــه ..كان "س ــندس" واألميرة يبحث ــان عن الخالص والنجاة ،لك ــن في الواقع
ل ــم ين ــس م ــا حص ــل ألهل ــه وعش ــيرته وأم ــه ،يق ــول" :كان ــت ً
دائم ــا م ــا تحضر ف ــي حلمي،
وتطل ــب من ــي االنتق ــام له ــا ،ويب ــدو أن وقت االنتقام قد حان ،لألس ــف أنا س ــأفعل بك كما
فع ــل أب ــوك بأمي".
"س ــماهاني" رواي ــة ل ــم تأخذه ــا حق ــه كم ــا ينبغ ــي ل ــدى الق ــراء والنق ــاد الع ــرب ،فالعمل ــة
الرديئ ــة ذات إطالل ــة دائم ــة علين ــا ،فيم ــا كثي ــر م ــن مبدعين ــا الحقيقي ــني غائب ــون ،حي ــث
الحثال ــة تس ــيطر عل ــى س ــوق األدب!
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إشــراقـات

المجالت الثقافية
إصالح المجتمع ومحاربة الجهل
¶ د .عبد الرحيم العالم *
ظه ــرت املج ــالت الثقافي ــة ف ــي املغ ــرب ،م ــوازاة مع مي ــالد الصحافة بش ــكل عام،
وذل ــك بحك ــم تضاف ــر مجموع ــة م ــن العوام ــل الداخلي ــة ،تاريخي ــة وسياس ــية
وثقافي ــة واجتماعي ــة باألس ــاس ،أس ــهمت كله ــا ،وبش ــكل ّ
فع ــال ،ف ــي تغذي ــة
ً
اعتبارا لهامش
الش ــعور الس ــائد آنذاك بضرورة خلق منابر صحفية وثقافية،
ً
خصوصا في ش ــمال
الحري ــة ال ــذي كان ق ــد ب ــدأ يكب ــر ويتس ــع ف ــي تلك الفت ــرة،
املغ ــرب؛ حي ــث كان يتواج ــد املس ــتعمر األجنب ــي اإلس ــباني ،مقارن ــة بم ــا كان ــت
تعرف ــه املناط ــق األخ ــرى الت ــي كان يتواج ــد فيه ــا املس ــتعمر الفرنس ــي ،عل ــى
مس ــتوى تضيي ــق الخن ــاق عل ــى حري ــة التعبي ــر والصحاف ــة.
ً
ً
ه ــذا ،فض ــال ع ــن تضاف ــر عوام ــل خارجي ــة أس ــهمت ،ه ــي أيض ــا ،ف ــي انتع ــاش
حرك ــة الصحاف ــة ف ــي املغ ــرب ونهوضه ــا بش ــكل ع ــام ف ــي تل ــك الفت ــرة املبكرة،
وم ــن بينه ــا عل ــى الخص ــوص التأثي ــر الق ــوي للصحاف ــة العربي ــة املش ــرقية ،من
صح ــف ومج ــالت ثقافي ــة وأدبي ــة وديني ــة ،م ــع م ــا كان له ــا م ــن دور نهض ـ ّ
ـوي
ب ــارز ف ــي املش ــرق واملغ ــرب على حد س ــواء ،من قبي ــل مجالت" :املن ــار" و"املؤيد"
و"اله ــالل" و"املقتط ــف" و"املص ــور" و"العرف ــان" ،وجري ــدة "األه ــرام" اليومي ــة،
و"السياس ــة" و"الفت ــح" األس ــبوعيتني ،إذ ازداد انتش ــار ه ــذه الصحاف ــة الواف ــدة
ف ــي املغ ــرب ،وب ــرز تأثيره ــا الكبي ــر ف ــي إذكاء روح الوع ــي القوم ــي والش ــعور
الوطن ــي؛ وكله ــا عوام ــل متداخلة ،أس ــهمت في ميالد حركة نش ــيطة في املغرب،
ف ــي مج ــال الصحاف ــة الثقافي ــة والسياس ــية بش ــكل خ ــاص ،عل ــى األق ــل من ــذ
ثالثيني ــات الق ــرن املاض ــي.

المطالبة بالصحافة العربية
لق ــد كان ــت الحاج ــة إل ــى الصحاف ــة ف ــي تل ــك الفت ــرة ،دافع ــا أساس ـ ًّـيا ملطالب ــة بع ــض
رج ــاالت الفك ــر والوطني ــة ف ــي املغ ــرب بض ــرورة إيج ــاد صحاف ــة مغربي ــة ،تعب ــر ع ــن
ال ــرأي املغرب ــي ،فأسس ــوا لجن ــة للمطالب ــة بالصحاف ــة العربية باملغرب ،بع ــد أن رفضت
الس ــلطات االس ــتعمارية الفرنس ــية الترخي ــص لس ــعيد حجي بتأس ــيس مجل ــة ثقافية
س ـ َّـماها "مراك ــش" ،حي ــث كان التداخل ف ــي األدوار والوظائف قائما آن ــذاك بني الجرائد
ً
واملج ــالت عل ــى ح ــد س ــواء ،وذل ــك بمث ــل التداخ ــل القائ ــم أيضا ب ــني الصحاف ــة الثقافية
والصحاف ــة السياس ــية ،م ــا جع ــل تل ــك املج ــالت والجرائ ــد م ــرآة للحرك ــة االجتماعي ــة
واإلصالحي ــة والديني ــة ف ــي تل ــك الفترة.
وإذا كان البعض يؤرخ لبداية ظهور املجالت الثقافية في املغرب بظهور مجلة "س ــنان
القل ــم لتنبي ــه ودي ــع كرم" الصادرة عام  1907ف ــي فاس ،ومجلة "الصباح" الصادرة عام
َّ
دورا ً
 1912ف ــي طنج ــة؛ وهم ــا مجلت ــان لم تلعبا ،مع ذلكً ،
مؤثرا في تلك الفترة ،فإن ُجل
الباحث ــني ي ــرون أن البداي ــة الفعلي ــة للمج ــالت الثقافي ــة باملغ ــرب كانت مع ظه ــور "مجلة
املغ ــرب" بالرب ــاط ع ــام  ،1932الت ــي كان يديره ــا وي ــرأس تحريره ــا الكات ــب الجزائ ــري
محم ــد الصال ــح ميس ــة ،ف ــي نهوضه ــا برس ــالتها املتمثل ــة ف ــي الدف ــاع املس ــتميت ع ــن
النزع ــة اإلصالحي ــة ف ــي البالد ،من أجل تحرير اإلنس ــان املغربي ،والحفاظ على هويته
العربي ــة واإلس ــالمية ،في وق ــت كانت فيه البالد ترزح تحت وطأة االس ــتعمار األجنبي،
كم ــا كان ــت ف ــي أم ــس الحاجة إلى من ُيذكي رس ــالة اإلص ــالح فيها.

المستعمر اإلسباني أتاح حرية أكبر
مقارنة مع المستعمر الفرنسي
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د .عبد الرحيم العالم *

مجلة المغرب اإلصالحية
لق ــد كان ــت ه ــذه املجل ــة (مجل ــة املغ ــرب) تنع ــت ب ـ ـ "املجل ــة اإلصالحي ــة" ،في
تن ــوع مواضي ــع مقاالته ــا ،املوزع ــة بني الثقاف ــة العامة والتاري ــخ والجغرافيا
والفك ــر والسياس ــة والعل ــم والدي ــن واالقتص ــاد واللغ ــة والتربي ــة والعل ــوم
والت ــراث واألدب والنق ــد األدب ــي واألخب ــار العام ــة ،وكان م ــن ب ــني قرائه ــا
ومتلقيه ــا آن ــذاك" :صاح ــب الجالل ــة الهم ــام األفخ ــم املول ــى عب ــد الحفي ــظ
س ــلطان املغرب" ،و"فخر الش ــرق الكاتب الش ــهير أمني الريحاني" ،و"األديب
الفائ ــق س ــيدي الراي بفاس" و"فخر اإلس ــالم س ــماحة املفت ــي األكبر الحاج
أفن ــدي الحس ــيني" ،و"جن ــاب وزي ــر فرنس ــا املف ــوض مدي ــر التش ــريفات
الس ــلطانية ورئي ــس املعهد اإلس ــالمي بباري ــس املحنك س ــيدي عبد القادر
اب ــن غبري ــط" ،و"جريدة الزمان الغ ــراء بتونس" ،هذه التي اعتبرت "أن وجود
ه ــذه املجل ــة به ــذه الكيفي ــة ل ــم يعرف ــه قبل ش ــمال إفريقي ــا وال عهد لن ــا به".
وه ــو ال ــدور نفس ــه ال ــذي أش ــار إلي ــه أح ــد كت ــاب ه ــذه املجل ــة ،وهو الحس ــن
الرام ــي ،ف ــي قول ــه عنه ــا" :لق ــد كان املغرب من قب ــل ً
فاقدا ه ــذه الخصيصة،
ً
عادم ــا ه ــذه املزية ،فلما أراد الله انتش ــاله من ظالم الغفل ــة والذهول وإنقاذه
م ــن مه ــواة الخم ــول أرش ــد فئ ــة طيب ــة م ــن بني ــه وهداه ــم إل ــى ط ــرق ب ــاب
اإلص ــالح وال ب ــاب لإلص ــالح س ــوى الصحاف ــة".
ً
وعموم ــا ،يمك ــن الق ــول إن الفت ــرة االس ــتعمارية الت ــي عرفه ــا املغ ــرب ،من ــذ

"سنان القلم لتنبيه وديع
كرم"  1907أولى المجالت
الثقافية المغربية
بداي ــة الق ــرن العش ــرين ،ق ــد اتس ــمت بازده ــار الصحاف ــة الثقافي ــة بش ــكل
الف ــت ،كم ــا ه ــو الح ــال في مجمل البل ــدان العربية األخرى ،وهو ما يعكس ــه
ع ــدد املج ــالت الثقافي ــة الص ــادرة آنذاك.
ويذكرن ــا املغ ــرب ،ف ــي ذل ــك ،بم ــا عرفه لبن ــان عل ــى مس ــتوى والدة املجالت
الثقافي ــة وتزاي ــد النش ــاط الثقافي في بداية القرن العش ــرين ،بحيث لم تكن
الح ــروب عائق ــا أم ــام ظه ــور مج ــالت جدي ــدة وتزاي ــد دوره ــا اإلصالح ــي
والتنوي ــري ،إذ اس ــتطاعت تل ــك املج ــالت أن تمأل الس ــاحة الثقافي ــة بدورها
ّ
ّ
اإلصالحي وبدعواتها التوعوية وأس ــئلتها وإبداعها ،كما ش ــكلت متنفسا
ًّ
مهم ــا لش ــريحة املثقف ــني واملصلح ــني آنئ ــذ ،للتعبي ــر ع ــن آرائه ــم ونش ــر
دعواته ــم وتأجي ــج حمالته ــم وخطاباته ــم ح ــول مناهض ــة االس ــتعمار،
ومحارب ــة األمي ــة والجه ــل والفه ــم الس ــيئ للدين.

* كاتب وناقد مغربي

الصحافة العربية المشرقية أثرت بقوة
في نهوض الصحافة المغربية
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الـرحـلــة

فاطمة الزهراء بنيس *

بـنــمــــا
لم ُيغرني السفر بقدر ما أغرتني المسافات ُ
الم َّ
ضمخة بشهوة الهروب إلى
عوالم مجهولة ،من أجل تجديد الرؤية ،واكتساب ثقافة اآلخر عن قرب،
ُ
عشقت الترحال من بقعة إلى أخرى ،ومن لغة إلى أخرى ،بحثاً عن
هكذا
تقريب المسافة بين األنا واآلخر.
ْ
بعد رحلة طويلة ،فيها من المتعة ما فيها من التعب ،بدأت من مدينة
ّ
ليحط بي الرحال أخيراً في "بنما"
طنجة العالية ،مروراً بمدينة األنوار باريس،
عاصمة جمهورية بنما..
ّ
مدينة لها طابع العواصم العالمية ،يتشكل سكانها من عرقيات مختلفة
معظمهم "مستيزو" ،وتعني العرق الخليط متعدد األصول ،ثم تأتي
وثراء
األعراق اإلفريقية واألمريكية واآلسيوية ،األمر الذي منح البالد تنوعاً
ً
ً
فضال عن طبيعتها الخالبة ،فيما يشبه األسطورة.
في الثقافات،

ُّ
جل البنميين يق ّدسون العمل بشكل رهيب ،لهذا يشتغلون كثيراً ،ويبدعون
في عملهم ،خصوصاً النساء ،فالمرأة البنمية ال تكتفي بعمل واحد ،بل
تنشط هنا وهناك ،وفي مجاالت عديدة ومختلفة.
بدت لي مدينة بنما (العاصمة) – ألول وهلة من وصولي – شبيهة بمدينة
شنغهاي الصينية ،كما تتشابه دمشق بالرباط ،وغرناطة اإلسبانية بتطوان
المغربية ،فللمدن مالمح قد تتقارب أحياناً حتى تكاد تصير توأماً.

¶ مدينة بنما العاصمة

عاصمتها حداثية
توحي بالبهجة التي
تتمتع بها الشعوب
الالتينية

أسطورة أمريكا الوسطى
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عاصمة حداثية
العاصم ــة البنمي ــة مدين ــة حديث ــة ،صاخب ــة برونقه ــا العص ــري ،تؤثثه ــا
ناطح ــات س ــحاب مزخرف ــة بأض ــواء َّ
ملون ــة ،توح ــي بالبهجة الت ــي تتمتع
ّ
به ــا الش ــعوب الالتيني ــة ،حيث عرفت ماذا تأخذ م ــن الغرب الحداثي وماذا
تترك..
الهب ــة بطقس ــها الح ــار ،رغ ــم املط ــر الخفي ــف ال ــذي يجتاحه ــا ب ــن الح ــن
واآلخر ،فطبيعتها ال تعرف فصل الش ــتاء برعده وبرده القارسّ ،
فإما أن
ّ
ً
ًّ
ّ
ربيعي ــا أو خريفيا.
صيفيا ش ــديد الح ــرارة ،وإما أن يكون
يك ــون الطق ــس
حظي ـ ْـت مدينة بنما بهندس ــة حديثة تحاك ــي الطراز األمريكي في املعمار،
وم ــع ذل ــك حافظ ــت وبعناي ــة فائق ــة عل ــى الج ــزء القديم م ــن خارطتها ،بل
جعلت ــه وجه ــة س ــياحية مثيرة بامتياز ،تملؤها املقاه ــي واملطاعم األنيقة،

ف ــال يمكن ــك زي ــارة بنم ــا دون اكتش ــاف الكاس ــكو بييخ ــو (الح ــي القدي ــم
ُ
للمدينة) ،حيث الس ــهرات الفلكلورية التي تمس ـ ِـرح تاريخ وأس ــاطير بنما
بجاذبية س ــاحرة.

أرض بركانية
تمت ــد جمهوري ــة بنم ــا عل ــى أرض بركاني ــة متطاول ــة تص ــل مس ــاحتها
الكلي ــة إل ــى  78200كيلومت ـ ٍـر مرب ــع ،فيم ــا يص ــل ع ــدد س ــكانها إل ــى أزيد
م ــن  4ملي ــون نس ــمة.
وتتخل ــل األرض البنمي ــة املج ــاري املائي ــة ،حي ــث تحت ــوي عل ــى نح ــو 500
نه ــر ،أش ــهرها نه ــر "توي ــرا" ال ــذي يج ــري ف ــي الج ــزء الش ــرقي م ــن بنم ــا،
كم ــا توج ــد فيه ــا مس ــطحات مائي ــة ،أكبره ــا بحي ــرة "جات ــون" الت ــي تبلغ
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الرحلة

¶ مبنى الجمعية الوطنية البنمية

¶ ٕاطاللة على الطبيعة

ً
مربع ــا ،والت ــي أنش ــئت عق ــب ش ــق قناة بنم ــا،
مس ــاحتها  420كيلومت ـ ًـرا
حي ــث تش ــكل ج ـ ً
ـزءا م ــن مم ــر القناة.

م ــن جيل إل ــى جيل.
وتنعك ــس التعددي ــة الثقافي ــة ف ــي املنتج ــات التقليدي ــة كذل ــك ،مث ــل املنحوت ــات
الخش ــبية واألقنع ــة والس ــالل والفخ ــار ،وف ــي الهندس ــة املعماري ــة وأصن ــاف
املأك ــوالت ،فاملطب ــخ البنم ـ ّـي مزي ــج م ــن املكون ــات األفريقي ــة واإلس ــبانية
ُ
ً
خصوص ــا وأن بنم ــا تع ـ ُّـد جس ـ ًـرا ّبر ًّي ــا يرب ــط ب ــن األمريكيت ــن،
واألمريكي ــة،
حي ــث تتوف ــر لديه ــا مجموع ــة كبي ــرة ومتنوع ــة م ــن الفواك ــه والخض ــراوات
واألعش ــاب االس ــتوائية الت ــي تس ــتخدم ف ــي املطب ــخ املحل ــي.

وتحتوي بنما سلسلة جبلية ،أعالها قمة جبل "بولكان دي
سيريكي" التي يبلغ ارتفاعها ً 3475
مترا فوق سطح البحر.

هك ــذا وجدتن ــي أخوض مغامرة اكتش ــاف أمريكا الوس ــطى من خالل زيارتي
الثقافي ــة لبنم ــا ،البل ــد الفاص ــل ب ــن أمري ــكا الش ــمالية وأمري ــكا الجنوبي ــة،
حي ــث يح ـ ّـد بنم ــا م ــن الش ــمال البحر الكاريبي واملحي ــط األطلس ــي ،ومن
الجنوب املحي ــط الهادئ ،وم ــن جه ــة الجن ــوب الش ــرقي ،ومن جه ــة الش ــمال
الغربي كو س ــتاريكا.

تعددية ثقافية
وتتميز الثقافة البنمية ّ
بتعدديتها ،وإن بدت اإلس ــبانية هي الس ــائدة ،من حيث
كون اإلس ــبانية هي اللغة الرس ــمية في البالد ،ولغة التعليم في املدارس ،ولكن
الثقاف ــات األخ ــرى حاض ــرة بق ــوة معه ــا ،يالح ــظ ذل ــك ف ــي املهرجان ــات الفنية
املحلي ــة ،والت ــي تس ــتضيف أن ــواع املوس ــيقى األمريكي ــة واإلفريقي ــة والالتينية
وغيره ــا ،فيم ــا ّ
يتمي ــز الفلكلور البنم ــي بالرقصات التقليدي ــة املحلية املتوارثة

حيوية اقتصادية
ّ
تتمي ــز جمهوري ــة بنم ــا بحيوي ــة اقتصادي ــة عل ــى الصعي ــد العاملي ،م ــا جعلها
أول دول ــة ف ــي أمري ــكا الوس ــطى يلج ــأ إليه ــا رج ــال األعم ــال م ــن ش ــتى بق ــاع
العال ــم ،م ــن أج ــل االس ــتثمار الذي تس ــهله البن ــوك البنمي ــة ،ولكن ه ــذا االنفتاح
ً
أيض ــا وجهة للكثي ــر من ُامل ّ
هربن والفارين من املحاس ــبة
االقتص ــادي جعله ــا
داخ ــل بلدانهم!
ف ــي بنم ــا م ــن جه ــة أخرى صناعة متط ــورة ،مثل صناعة قطع غي ــار الطائرات
واألس ــمنت وامل ــواد الالصق ــة واملنس ــوجات ،أما على صعيد التجارة فتش ــتهر

¶ مبنى قناة بنما الشهيرة

¶ خالل االنتخابات البنمية األخيرة

معظم سكان بنما "مستيزو"
وهم العرق الخليط متعدد األصول
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¶ قصيـدة

شوقي بغدادي *

ُ
دمشق تتغ َّير

¶ قناة بنما

ً
وأيض ــا الكثي ــر م ــن األرواح ،فق ــد توف ــي أثن ـ ُـاء بنائها ُ
حوالي خمس ــة آالف
جغرافيتها
بتصدي ــر امل ــوز والروبيان والس ــكر والقه ــوة
تزو ْ
صديقتيواملالبس ،كما تض ـ ّـم َّ
ُّ
ها؟
أهل
أين
..
أبحث
بردى
من
جت
صديقتي
تعد
ج ـ ًالـزرالم
تاريخي ــة وطني ــة
ـرة
ـ
خ
مف
ـاة
ـ
ن
الق
ـد
ـ
ع
ت
ـا
ـ
ه
وغير
ـباب
ـ
س
األ
ـذه
ـ
ه
ول
ـل،
ـ
م
عا
ـياح
ـ
س
ال
مئات
ـتقطب
ـ
س
ت
جعلها
ـا
ـي ،م ـ
رائع ــة
كثي ــرة
ّ
بصفائه ـ ُـا الطبيع ـ ًّ
ً ُ ُ ً َّ
ً
ْ
ُ
ًّ
ُ
البالد ،حيث
نعش ــا
س ــرا م
فلم تجد فيللش ــعب
القتصادها؟
الشام كل
بلد
البنمي ،فضال عن كونها جأين
مهرها
سنويا.ال النهر بعد نهرها حقا
ِ
ِ
ّ
ً
بالغابات تعبره ــا س ــنويا أربع عش ــرة ألف س ــفينة.
م ــن أجم ــل ج ــزر بنما جزيرة "
كولورادو" ،وهي محمي ــة مطوقة َ
يوقظب ــارو َ
سوريا؟
وأين
النفايات
غير
الطيور
وال "يزيد"
ً
ِ
االستوائيةَ ،وتتواجد وسط قناة بنما الشهيرة ،األخت الشقيقة لقناة سويس ّ لك ــن بعي ــدا ع ــن لغة االقتصاد كان ـ ُـت زيارتي لبنما ذات طاب ــع ثقافي ،فقد
ْ
ُ
َّ
ُّ
والتحرير
اللغات
التيس ـ –
املهندسفي
تساقطت
التي
والفواكه
بمدينة
املهرج ــان الدولي
تخصمناش ــاركات أدبي ـ
في الحق أ–ع ـ َّـدالت ل ــي عدة
ـبيس.
املاء فردينان دول
الفرنس ـ ِـي
من توقيع
فكالهما
املصرية،
سيـة،دةأهمهاِ :
والتاريخ ّلل ُش ــعر ِ
ِ
ّ
ـاعات .
ـ
س
ثالث
حوالي
العاصمة
ـن
ـ
ع
تبعد
ـي
ـ
ت
وال
ـة،
ـ
ئ
الهاد
ـوم
ـ
ن
بينو
وأين اسمها ٌاألول
ال وال "أبو شفيق" يطلق الشلل
أجم ــل م ــا ّ
وديان مترقرق ــة باملاء،
يمي ــز مدين ــة بينون ــوم طابعها الق ــروي..
َ
؟!ي ــوت أص ــرَّ
األخير
لقبها
من
*
*
*
ها
فوق
أش ــجار وارف ــة الظ ــالل ،زه ــور وورود أينم ــا ولي ــت وجه ــك ِ ،وب
قناة بنما الشهيرة
أصحابه ــا عل ــى أن تظ ــل عل ــى بس ــاطتها ،ب ــال زخرف ــات وال تش ــكيالت،
ضاحكني
يقفزون
والجالسون
َّ
ّ
كلف ــت الكثير م ــن املال َ ،كالت ــي ّ تتباه ــى به ــا منازل املدن الكب ــرى ،كما أن جل املن ــازل في بينونوم
قن ــاة بنم ــا م ــن أعظ ــم اإلنج ــازات في العال ــم ،حيث

إذ يرشهم ّ ً
كي يفتحوا شهية
ّ
و"املسبحة"
للفول
أو للمشاوي
إي ِه! ما ألذها
***

َ
ُ
ال لم ُتع ْد دمشقنا دمشقنا
وكل ما ٌفي هذه الدنيا لنا
غوطة
بقية من
ٍ

¶ ناطحات سحاب بنمية

***

فيا دمشقنا تغيري
ُ
شئت أن ت ّبدلي
إن
ِ
بالحرير
الحديد
ِ
َ
بالنمير
والنفط
ِ
َ
بالتسامح الخالي من
والحقد
ِ
الغرور
ِ
َ
والحبور
بالوداد
والبغض
ِ
ِ
واأسفا!
لم يبق ِّ
السرير
للحب سوى
ِ

ُ
أرجوك يا دمشق أن تكوني
ِ
َ
الظنون
خلصي الشافي من
ِ
ّ
حل ُ
والحنني
فت بالهوى العريق
ِ
أن ال إلى الصحراء تتركيني.

* شاعر سوري

***

¶ شجرة معمرة عمالقة

قناة بنما مفخرة تاريخية وطنية
توفي أثناء بنائها  5آالف عامل
السابع--صيف
العددالسابع
العدد
2019
صيف2019
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الرحلة

ُّ
ّ
يقدسون العمل
جل البنميين
ويبدعون في عملهم خصوصاً النساء
مصبوغ ــة بالل ــون األزرق ،كدلي ــل عل ــى وح ــدة ال ــذوق الع ــام للمدينة.

متحف بينونوم
أول فض ــاء زاره الش ــعراء املش ــاركون ف ــي املهرج ــان الدول ــي للش ــعر ه ــو
متح ــف بينون ــوم ال ــذي يض ــم ع ــدة تح ــف أثري ــة ولوح ــات فني ــة ،كل لوح ــة
تحك ــي قصته ــا ،بع ــد ذل ــك كن ــا على موعد م ــع القراءات الش ــعرية ف ــي كلية
اآلداب ،وف ــي اله ــواء الطل ــق ،ث ــم االختت ــام عل ــى إيقاع ــات الفلكل ــور املحل ــي،
وع ــروض مس ــرحية في الش ــارع العام ،ع ــروض تحكي األس ــاطير الدرامية
ملدين ــة بينون ــوم .

بع ــد ذل ــك كان ــت ل ــي تجرب ــة جدي ــدة ف ــي مس ــاري :حي ــث حظي ـ ُـت

بدع ــوة لحض ــور مجري ــات تدبي ــر وتس ــيير االنتخاب ــات العام ــة ف ــي
ُ
فكنت مراقبة ضم ــن وفد املراقبن
الب ــالد ،والت ــي ج ــرت يوم  5ماي ــو ،2019
الدولي ــن الذي ــن أتوا من مختلف الجغرافي ــات (خاصة من أمريكا الالتينية)
ليعيش ــوا هذا الحدث الديمقراطي الذي ُّ
يعده البنميون بمثابة عرس وطني،
ّ
ً
ّ
ُتش ــارك في ــه كل ش ــرائح املجتم ــع ،ب ـ ً
ـدءا م ــن الطبق ــة املتض ــررة اقتصادي ــا،
ً
ّ
ً
ّ
ً
مـ ً
ـرورا بالطبق ــة املتوس ــطة ،وص ــوال إل ــى الطبق ــة املنتفع ــة مادي ــا ورمزي ــا،
بمعن ــى أن االنتخاب ــات العام ــة ف ــي بنما إحدى مظاهر املس ــؤولية الجماعية
ً
تج ــاه البل ــد ،وأيض ــا مناس ــبة ذهبية إلش ــعال ش ــموع األمل ،ورك ــوب قطار
التغيي ــر ،عك ــس بع ــض البل ــدان الت ــي نجد فيه ــا األغلبية ال تعي ــر َّأي اهتمام
ً
ًّ
خاص ــا باملترش ــحن الراكض ــن نح ــو
لالنتخاب ــات ،ب ــل تعتب ــره ش ــأنا
الكراس ــي م ــن أج ــل املنافع الش ــخصية!

¶ كورنيش بنما

تتميّز البالد بحيوية اقتصادية
بسبب التسهيالت االستثمارية
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¶ قصيـدة

شوقي بغدادي *

ُ
دمشق تتغ َّير
تزو ْ
َّ
جت من بردى
فلم ْ
مهرها
ِ
تجد في ِ
َ
النفايات
غير
ِ
ّ
ُّ
التي – في الحق – ال تخصنا

ال لم تعد صديقتي صديقتي
ًّ
النهر ُ
بعد ُ
ال ُ
نهرها حقا
َ
الطيور
"يزيد"بنمايوقظ
وال
في قناة
¶ سفينة
َ
ْ
املاء
والفواكه التي تساقطت في ّ ِ
ال وال "أبو شفيق" يطلق الشلل
الديمقراطي
نحو التغيير َ
***
فوقها
ضاحكنيـي بنم ــا ه ــو النس ــبة القليل ــة
يقفزون االنتخابي ــة ف ـ
والجالسون ف ــي الحمل ــة
م ــا لف ــت انتباه ــي
ً
ً
َ
ـي
ـ
ف
ا
ـر
ـ
ي
كب
ا
ـوط
ـ
ش
ـت
ـ
ع
قط
ـا
ـ
م
بن
أن
ـم
ـ
غ
ر
ـحات،
ـ
ش
املتر
ج ـ ًّـدا م ــن النس ــاء
فيا َّ دمشقنا ّ
تغيري
يرشهم
إذ
مج ــال حق ــوق اإلنس ــان واملس ــاواة ب ًــن الجنس ــن ،لك ــن ه ــذا ل ــم يتج ــل في
ُ
يفتحواـث كان ــتّ
شئت أن ت ّبدلي
االنتخاب ــاتكي
شهياةم ــرأة واح ــدة مترش ــحة ،وه ــي ال
األخي ــرة ،حي ـ
إنس ــيدة ِ
ّ
ـث..
ـ
ي
غوم
بالحرير
الحديد
أن ــا ماتل ــديللفول و"املسبحة"
ِ
ـالم،
ـ
س
م
أخوي
جو
في
التعليمية،
ـات
ـ
ج ــرت عملي ــة التصوي ــت في املؤسس
َ
بالنمير
والنفط
وتح ــت رعاي ــة أو
للمشاوين ــن املتطوع ــن واملؤمن ــن باالنتخاب ــات،
نخب ــة م ــن املواط
ِ
َ
ألذهاـر الديمقراط ــي ،وانته ــت االنتخاب ــات بف ــوز
ماـو التغيي ـ
ـية!نح ـ
بالتسامح الخالي من
كخط ــوة أساس ـإي ِه
والحقدكورتيثوِ .
الح ــزب الث ــوري الديمقراط ــي ،برئاس ــة الزعي ــم السياس ــي نيت ــو
الغرور
ِ
َ
والحبور
بالوداد
والبغض
وداع بنكهة* * *
آسيوية
ِ
ِ
واأسفا!
ألنهم
للبنمي ــن تقال ُي ـ ْـد متع ـ ّـددة ُمتنوع ــة ،مس ـ َـتوردة م ــن هن ــا ومن هن ـ
يبقـاكِّ ،
السرير
سوى
للحب
تعد
لم توديع ــي عل ــى
ناب ــل ،وهك ــذا ت ــم
دمشقـن ق
دمشقم ــاناذك ــرت م ـ
األص ــول ك
لمع ـ ّـدد
ال مت
ش ــعب
ِ
لناوالديبلوماس ــية الس ــيدة غلوريا
الدنياـاعرة
صديقتي الش ـ
ألن
الصينية،
الطريقة
وكل ما ٌفي هذه
¶ في احتفال فلكلوري
ـتضافتني ف ــي إط ــار التع ــاون الثقاف ــي ب ــن املغ ــرب وبنم ــا
غوطةــا إل ــى الص ــن ،وم ــن تقالي ــد البنمي ــن* * *
يون ــغ الت ــي اس ـبقية من
(جن ــوب – جن ــوب) ترج ــع أصول ٍه
ذوي األص ــول الصيني ــة أن يطعم ــوك قبل مغادرت ــك وجبة صينية ذات
النكه ــة اآلس ــيوية ً
ً
فطورا
طبع ــا ،فآخ ــر وجب ــة تناولته ــا في بنما كان ــت

ف ــي مطع ــم صين ــي ،كل م ــا في ــه يوح ــي ل ــك بأن ــك في قل ــب الصن.
بع ــد تل ــك الجلس ــة الحميمة املفعم ــة بالحديث عن الثقاف ــة وعن الهموم
املش ــتركة للنس ــاء اتجهن ــا نح ــو مط ــار بنم ــا الدول ــي ..انتابتن ــي حال ــة

ُ
ُ
أبحث ..أين أهلها؟
ّ
ُ َّ
بلد الشام كلها؟
أين
وأين سوريا؟
َّ ُ
والتحرير
والتاريخ
اللغات
دة
سي
ِ
ِ
ُِّ
وأين اسمها األول
األخير؟!
من لقبها
ِ
***
ُ
أرجوك يا دمشق أن تكوني
ِ
َ
الظنون
خلصي الشافي من
ِ
ّ
حل ُ
والحنني
فت بالهوى العريق
ِ
أن ال إلى الصحراء تتركيني.

* شاعر سوري

ً
وجوه ــا طيب ــة
ممزوج ــة بالح ــزن والف ــرح ،حزين ــة ألنن ــي س ــأفارق
َ
منحتن ــي الكثي ــر م ــن الحب ،وف ِرحة ألنني س ــأطير إل ــى وطني الحبيب
ّ
وكل ــي ش ــوق إليه .

* شاعرة وكاتبة من المغرب

حافظت على الجزء القديم من
خارطتها وجعلته وجهة سياحية
السابع--صيف
العددالسابع
العدد
2019
صيف2019
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شــرفـة

المونودراما بين الوحدة والعزلة
■ أحمدالمفتاح *

ربم ــا ..يضح ــك علي ــك صاحب ــك حينم ــا تدعوه ملش ــاهدة مس ــرحية يمثل
فيه ــا ممث ــل واحد فق ــط (املونودراما) ..يقول عنها بعضه ــم :إنها تمثيلية
ً
صغيرة ّ
يؤديها فرد قد يس ــانده أحيانا ش ــريك أو أكثر لكنهم في األغلب
ً
وحيدا يسترس ــل ف ــي مونولوج طويل
صامت ــون ،وكثي ـ ًـرا م ــا يكون املمثل
يس ــتخلص من ــه حادث ــة أو عب ــرة م ــن خالل م ــا تثار من أح ــداث ،مضحكة
أو حزينة.
وم ــا دام ــت املونودرام ــا تعتم ــد عل ــى الح ــوار الذات ــي ،م ــن خالل ش ــخصية
مس ــرحية متف ــردة تخاط ــب الجمه ــور لتوصي ــل األف ــكار ،فهي – بال ش ــك
– مس ــرحية ب ــكل م ــا تعني ــه ه ــذه الكلم ــة ،ذل ــك ألن حدي ــث النف ــس نوع من
الح ــوار الداخلي..
ً
إن ــه ذل ــك الب ــوح اإلنس ــاني املتغلغ ــل بجميع ــه ف ــي خبايا ال ــروح ،وكثي ــرا ما
ً
دافئ ــا ،مل ــا َّ
يك ــون ه ــذا الب ــوح ح ـ ًّ
يعب ــر عن ــه م ــن خلج ــات النف ــس ف ــي
ـارا أو
ً
هدوئه ــا وتوتره ــا ،وباألخ ــص حينم ــا يك ــون الكات ــب دقيق ــا ف ــي عبارات ــه،
ًّ
ذكي ــا ف ــي طرح ــه ملوضوعه.
ً
تأثيرا في الح ــوار من مطوالت
إن ه ــذا الب ــوح ف ــي أكث ــر أحيان ــه يكون أش ــد
األحادي ــث وتش ــعبها ،ألن ــه ّ
يعبر بالضرورة عن حالة إنس ــانية تتش ــابه أو
ً
تتالق ــى م ــع حاالت تعيش ــها عش ــرات األنفس ،وربما ينتج ع ــن ذلك أيضا
تأثي ــر مضاع ــف كون ــه ينبع من دواخ ــل صاحب ــه ،دون أن ترتبط بالخارج
املش ــوب بالعالقات الكثي ــرة ،املتداخلة واملعقدة.
وبعد..
ف ــي املقاب ــل هن ــاك ط ــرف آخ ــر ف ــي الحي ــاة يقب ــع وس ــط تل ــك الحال ــة م ــن
العزل ــة ،إنه ــا الوح ــدة حي ــث تش ــعرك كلم ــا انف ــردت بف ــراغ هائ ــل ،وتح ــس
بأنه ــا غريب ــة عن ــك ..ثقيل ــة علي ــك وال تطيق االنف ــراد بها ..وإذا م ــا انفردت
أحسس ــت أن بين ــك وب ــن الحي ــاة صحارى قاحلة ٌ
وبيد لي ــس لها من نهاية
س ــوى السراب.
إنه ــا تلجم ــك بأح ــوال ،فت ــرى وكأن م ــا حول ــك م ــا ه ــي إال حف ــالت تنك ــر
وانتق ــام ،مهم ــا حاول ــت الهروب منه ــا ،ولكنك تعود ً
هاربا إلى نفس ــك التي
ُّ
ب ــن جنبي ــك ،ودني ــاك الت ــي تعي ــش فيها ،فتج ـ ُّـرك إليها أو تجره ــا إليك في
رحل ــة بحث ش ــاقة.
أما قبل..

فانغم ــس ف ــي تل ــك الحي ــاة لتم ــأ نفس ــك بمش ــاغل الدني ــا ،فلربم ــا
غرق ــت بوحدت ــك ف ــي لج ــة هدي ــر املجتم ــع ،واتصل ـ َـت وأحبب ـ َـت وكره ـ َـت
َ
ومش ـ َ
وكتبت وتحدث ـ َـت ووقف ـ َـت َّ
وتأمل ـ َـت وصم ـ َّـت وصرخ ـ َـت وبكي ـ َـت
ـيت
وضحك ــت ..و ..و ..و..
ً
مندمج ــا ف ــي
وكن ــت تح ــس بأن ــك منف ــرد ،ولكن ــك ف ــي الوق ــت ذات ــه كن ــت
ذل ــك الحش ــد العظي ــم ،وإن ل ــم يظه ــر ش ــعورك ًّ
ملي ــا س ــاعتها ..وم ــا هي إال
ُ
ُّ
وينفض الس ــامر ..وتعود النف ــس ألدراجها ووحدتها
لحيظ ــات خاطفة إال
وظالمه ــا ،مغلق ــة ب ــن الج ــدران ،فيبدو الف ــراغ أهول مم ــا كان عليه ،وتعود
الوح ــدة أثق ــل ،فكأنه ــا م ــا نقصت هن ــاك إال لت ــزداد هنا..
نعم..
هناك من وجد أن الش ــهرة ال تفيد إال اس ــمه ،ولكن اس ــمه ليس منه وال هو
ه ــو ،فأح ــب أن يغوص ليأنس بالعزل ــة ،وأن ينحو باتجاه الوحدة ،فلم يجد
م ــن العزل ــة إال اس ـ ًـما لغي ــر الش ــيء املقص ــود ،وأم ــا الوح ــدة فلي ــس لها في
الدني ــا وج ــود يذك ــر ،كم ــا أن ــه يئ ــس أن يج ــد عند الن ــاس االجتم ــاع املطلق،
فقرر االعتراف لنفس ــه بكل ش ــيء..
ولكن..
هن ــا اقتب ــس م ــا قاله ابن الجوزي قبل مئات الس ــنن" :ما أعلم ً
نفعا كالعزلة
ً
ـامتا بنكب ــة أو حس ـ ً
ـودا عل ــى نعم ــة،
ع ــن الخل ــق ،فإن ــك ال ت ــكاد ت ــرى إال ش ـ
وم ــن يأخ ــذ علي ــك غلطات ــك ،ف ــي العزل ــة وم ــا ألذه ــا ،س ــلمت من ك ــدر غيبة
وآف ــات تصن ــع  ،وأح ــوال املداج ــاة ،وتضيي ــع الوق ــت ،ث ــم خ ــال فيه ــا القل ــب
بالفك ــر ،ألن ــه مس ــتلذ عنه باملخالط ــة فدبر أمر دنياه وآخرت ــه ،فمثله كمثل
الحمي ــة يخل ــو فيه ــا املع ــي باألخ ــالط فيذيبه ــا ،وم ــا رأي ــت مثل م ــا يصنع
املخال ــط ،ألن ــه ي ــرى حالت ــه الحاض ــرة ف ــي لقاء الن ــاس وكالمهم ،فيش ــتغل
به ــا عما في يديه".
وهكذا..
ً
ً
وحديث ــا ..وتس ــير س ــيراً
تتجل ــى خي ــوط املونودرام ــا م ــع الوح ــدة قديم ــا
ً
هادئ ــا ،لتص ــب ف ــي منب ــع العزل ــة ،وتس ــتأنف أس ــرار الب ــوح الذات ــي م ــع
َ
َّ
ً
املخالط ــة لتك ــون ً
زادا ومعين ــا ال ينض ــب ،مهم ــا حل وحص ــل على الطريق
م ــن س ــفر وترح ــال ،ب ــن التوق ــف والح ــراك ،هن ــا أو هن ــاك.

* كاتب وفنان مسرحي قطري
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