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عيل عبد الستار:

غنّ ُ
يت للحلم العربي
ونستعد إلطالق قناة تلفزيونية

غيتنـــا الليايل
عـــن طاعتك مـــا ّ
ويف منهج التوحيد ما نتبع الهون
فبـــذا رقينـــا شـــامخات الجبايل
عن ملك
دوالت وعن حكم قانون
ٍ
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني
(مؤسس دولة قطر)

نكفل مامرسة الرأي والرأي اآلخر ليتحقق التفاعل االجتامعي
القائم عىل الحوار ً
بدل من العنف ،وعندئذ يصبح ممكنًا
ترسيخ السلم واالستقرار عىل الصعيد الوطني ،فتسود القناعة
العامة بأن املصلحة املجتمعية مشرتكة ،مام ينعكس بدوره
عىل ازدهار العملية الدميقراطية ،ألنها سوف لن تكون مجرد
إدالء األصوات يف صناديق االقرتاع يف فرتات محددة ،ويف هذا
الصدد أود أن أذ ّكر بأن ديننا اإلسالمي الحنيف فيه نهج موا ٍز
للدميقراطية ،وهو النهج الذي يعتمد مبدأ الشورى والعدل.

كادت االستعدادات النتخابات مجلس الشورى تصل إىل ختامها ،وسوف تجرى
االنتخابات يف شهر أكتوبر من العام القادم ،سوف تجري هذه االنتخابات ،بإذن الله،
مبوجب الدستور الذي استفتي عليه يف العام  ،2003وصدر عام  ،2004وبهذا نقوم
بخطوة مه ّمة يف تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية الترشيع مبشاركة
أوسع من املواطنني .لدينا نظامنا الراسخ املتج ّذر يف بنية مجتمعنا واملتداخل معها،
وهو ليس تعددية حزبية ،بل هو نظام إمارة مستند إىل تقاليد راسخة من الحكم
العادل والرشيد املرتبط بالشعب باملبايعة وعالقات الوالء والثقة املتبادلة والتواصل
املبارش بينه وبني املجتمع.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
(خطاب مجلس الشورى 3 ،نوفمبر .)2020

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (افتتاح
منتدى الدوحة 25 ،مايو )2013
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األمير يشهد نهائي كأس سموه
باليوم الوطني على استاد أحمد
بن علي المونديالي

يصدر هذا العدد من «فنار» مواك ًبا الحتفاالت قطر باليوم الوطني
 18ديسمرب؛ فرح ٌة كربى تع ُّم أرجاء البالد ،يشارك فيها الجميع،
قطريون ومقيمون عىل هذه األرض الطيبة املعطاء ،والحمد لله.
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عبد الله الحامدي

وال َبد ُء بالحمد إمنا هو شعار احتفاالت هذا العام ( 2020نحمدك
يا ذا العرش) ،الذي اقتبس من أبيات املؤسس الشيخ جاسم بن
محمد بن ثاين (رحمه الله):
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املعبة عن التضحيات واإلنجازات املتوالية يف
إن هذه األبيات ّ
مسرية الشعب القطري عرب تاريخ وطنه العزيز ،إمنا تؤكد عىل
أن الكرامة اإلنسانية من القيم العليا التي يؤمن بها هذا الشعب،
حيث توارث القطريون خصال املؤسسني األوائل الذين واجهوا
النوائب وجاهدوا من أجل وحدة الوطن ورفعته ،بفضل التمسك
مبا ينري درب األجيال من إميان وعلم وعمل ،راسمني منعطفات
ملحمتهم منذ التأسيس إىل اآلن باإلرصار عىل الصمود واالستجابة
للتح ّديات ،فكان سالحهم األول يف مواجهتها إميانهم بالله ع ّز
ّ
رصا أو ص ًربا يف امللحمة الوطنية حمدوا الله،
وجل ،وكلام سطّروا ن ً
عازمني عىل عبور الطريق إىل مزيد من االزدهار والتقدم والسالم.
هيئـة التـحـريــر
العدد  - 12خريف 2020
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اليوم الوطني 2020

صاحب السمو
واألمير الوالد

يشهدان المسير الوطني
على كورنيش الدوحة
¶ الدوحة -
شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى مسير اليوم الوطني للدولة ،والذي أقيم
على كورنيش الدوحة وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية
فرضها فيروس كورونا «كوفيد –  »19هذا العام (.)2020
كما شهد المسير صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني
الممثل الشخصي لألمير وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة
آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة
الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني ومعالي الشيخ خالد بن
خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الداخلية ،وعــدد من أصحاب السعادة الشيوخ والــوزراء،
وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس
مجلس الــشــورى ،وعــدد من أعضاء المجلس ،باإلضافة
إلــى عــدد من أصحاب السعادة ضيوف الــبــاد ،ومنهم
سعادة الفريق غريغوري غيو قائد القيادة الجوية المركزية
األمريكية.

وشهد املسير كذلك عدد من قادة األفرع والوحدات وكبار ضباط القوات
املـسـلـحــة ووزارة الــداخـلـيــة ،إضــافــة إل ــى األع ـي ــان وأس ــر الـقـطــاع الصحي
والجهات املشاركة.
وبعد عــزف النشيد الوطني وإطــاق ثماني عشرة طلقة مدفعية احتفاء
باليوم الوطني للدولة ،بدأ املسير بدخول الجيش األبيض املكون من األطباء
واملمرضني وموظفي الـهــال األحـمــر القطري واملتطوعني الــذيــن تعاونوا
مع القطاع الصحي خالل التصدي لتفشي جائحة كورونا ،حيث أنشدت
ّ
ً
تقديرا لجهودهم في التصدي لهذه الجائحة.
القوات املسلحة قصيدة ُمغناة
بعد ذلك قام مشاة القوات املسلحة بعرض مجموعة العلم املكونة من 1000
عسكري ،تالهم طابور القوات البرية وطابور القوات الجوية وطابور القوات
البحرية وآليات حاملة الجنود ومشاة وهرولة القوات الخاصة املشتركة
والشرطة العسكرية وقــوة اإلسـنــاد العامة والـحــرس األمـيــري ،مــع دخــول
اآلليات واملدرعات وطالئع اإلسقاط املظلي.
تــا ذلــك عــرض املـشــاة الــذي بــدأت بــه فــرق وزارة الداخلية والــدفــاع املدني
باستعراض شمل آليات طابور أمن املنشآت والشرطة العسكرية وقوات
الفزعة ،ثم تاله استعراض قوة األمن الداخلي ،مع دخول اآلليات والفصائل
الـعـسـكــريــة املـخـتـلـفــة ،وآل ـي ــات ال ـق ــوات املـسـلـحــة مــن امل ــدرع ــات والــدبــابــات
ومـنـظــومــات الــدفــاع ال ـجــوي وآل ـيــات الـشــرطــة العسكرية وآل ـيــات مكافحة
اإلرهاب ومنظومات االتصاالت العسكرية والحرب اإللكترونية ،ومجموعة
القطع البحرية السريعة التابعة للقوات البحرية األميرية القطرية والسفن
والزوارق القتالية املجهزة بأحدث املنظومات الدفاعية والهجومية.

بدء المسير بدخول الجيش األبيض
من األطباء والممرضين والمتطوعين
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واختتم املسير بدخول مجموعة الخيالة والهجانة ،وعــرض جوي ألنواع
ّ
متعددة من طائرات الرافال «العاديات» ومقاتالت امليراج «سنيبر» متعددة
امل ـهــام الــدفــاعـيــة والـهـجــومـيــة والهليكوبتر األبــاتـشــي «سـجـيــل» وأف 15
«أبابيل» والتايفون «الــذاريــات» ،باإلضافة إلــى الطائرات الحربية املقاتلة
والعمودية والنقل الجوي وطائرات الشحن والطائرات االستعراضية.
ّ
وهنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
ّ
لسموه
املـفــدى أهــل قطر بمناسبة الـيــوم الوطني على الحساب الرسمي
ً
على «تويتر» قائل« :في اليوم الوطني لبلدنا ،أبارك لشعبنا هذه املناسبة
التي تأتي في عام من التحديات لكنها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء

واملنجزات التي تحققت عبر األجيال وعلى كل الصعد ،وجعلت من قطر
واحــة استقرار وتطور ورخ ــاء ،فـخــورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق
املزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا».
ً
معبرا عن
ويــأتــي شعار الـيــوم الوطني هــذا الـعــام «نحمدك يــا ذا الـعــرش»
التضحيات واإلن ـج ــازات الـتــي تحققت ،مـنــذ تــأسـيــس دول ــة قـطــر فــي 18
ديسمبر  1878على يد املؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه
ُ
الله) ،وحتى اليوم ،حيث استوحي الشعار من بيت شعر للمؤسس يقول
فيه« :ونحمدك يا ذا العرش وامللك والعطا  /ونرضى بحكمك في جميع
الفعايل».

عرض جوي لـ «العاديات» و «سنيبر»
و«سجيل» و«أبابيل» و«الذاريات»
العدد  - 12خريف 2020
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البحر الميت
وجهة سياحية وعالجية
ّ
مهددة باالندثار
¶ حصى الشاطئ المصنوعة من الهاليت على الساحل الغربي

¶ غزة  -سما حسن
البحر الميت الذي ليس له شبيه على وجه األرض يطلق عليه
اسم البحر ،ولكنه في الواقع عبارة عن بحيرة ،وأطلق عليه
اســم البحر بسبب كونه شديد الملوحة ،فملوحة سطحه
تقارب خمسة أضعاف ملوحة المحيطات ،وتتغير هذه النسبة
اعتماداً على العمق ،وال تعيش فيه الكائنات البحرية ،ولذلك
سمي بالبحر الميت ،رغم وجود بعض أنواع البكتيريا والفطريات
الدقيقة فيه ،وله عدة أسماء منها :بحيرة لوط وبحيرة الملح.
جغرافيّاً يقع البحر الميت ما بين الضفة الغربية في فلسطين
واألردن ،وعلى حافة حفرة االنهدام في غور األردن ،ويصب في
هذه البحيرة النادرة نهر األردن ،و ُي ّ
عد سطح البحر الميت أعمق
نقطة في العالم ،فهو يقع على عمق  417تحت سطح البحر.

وفــي إطــار استغالل منتجات البحر امليت فــي فلسطني تــم التوقيع مــؤخـ ًـرا بني
شركتني فلسطينيتني رائدتني على عقد تأجير قطعة أرض في منطقة بيت لحم
الصناعية مساحتها خمسة دونمات ،إلقامة مصنع لصناعة منتجات البحر امليت.

سياحة وعالج
ً
البحر امليت من املواقع السياحية والعالجية األكثر نشاطا في املنطقة ،فاملعروف
عنه أن األمــاح املــوجــودة فيه تشفي ً
كثيرا من األمــراض الجلدية ،مثل الصدفية
والحساسيات الجلدية املتنوعة ،فعندما تلتقي مياه البحر بصخور الشاطئ فإنها
تصطبغ بلون الثلج ّ
جراء األمالح املتجمعة على صخور الساحل ،كما ُيعد البحر
ُ
امليت من املراكز االقتصادية التي تبنى عليها كثير من الصناعات ،مثل مصانع
امللح واملستحضرات التجميلية والعالجية ،والسبب هو ملوحة ماء البحر امليت
ً
عموما ،فهي األعلى بالنسبة إلى بحار العالم حيث تبلغ  ،% 34أي حوالي  9مرات
ضعف ملوحة البحار في العالم ،ولذلك ال يحتاج الزائر ملياهه إلى تعلم السباحة ،بل
يكفي أن يضع نفسه في املاء ليجد جسده ً
طافيا فوقه ،ولذلك فقد كان بالنسبة إلى
ً
القدماء عبارة عن معجزة ،أو سر من أسرار الكون ،حيث غالبا ال يغرق فيه إنسان.
وألم ــاح الـبـحــر املـيــت أهـمـيــة كـبــرى فــي الـعــديــد مــن امل ـج ــاالت ،وال ـتــي يـصــل عــدد

¶ شاطئ البحر الميت

عـنــاصــرهــا إل ــى أكـثــر مــن  23عـنـصـ ًـرا ذات فــوائــد عــاجـيــة وتجميلية متنوعة،
فيستعمل امللح بشكل أساسي في معظم املستحضرات ،أهمها مستحضرات
ّ
التقشير ،ألن بلوراتها مثالية في إزالة الخاليا امليتة ،وتنعيم البشرة دون تهيجها،
ويتميز ملح البحر امليت بمفعول مساعد على استرخاء العضالت عند استعماله
للتدليك ،كما يعمل على تجديد البشرة ،وتصريف املياه املحتبسة في القدمني،
ً
نظرا لغناه باألمالح املعدنية والعناصر املعدنية الغذائية.
ً
وتتمتع أمالح البحر امليت بفوائد متعددة في هذا املجال نظرا لتركيزها املرتفع
باملغنيزيوم والكبريت ،كما يتميز عــن غيره مــن البحار بتركيز املـعــادن ،حيث
ً
ً
تصل إلى  13ضعفا عن بحار العالم أجمع ،ويحتوي على  21معدنا ،منها 11
ً
بحر أو محيط في العالم ،ولذلك فهي تستعمل في الكثير
معدنا ال توجد في أي ٍ
من العالجات التي يحتاجها اإلنـســان في عــاج األم ــراض الجلدية والروماتيزم
واملفاصل ،وكل ذلك على سبيل املثال ال الحصر.
ويمتاز البحر امليت بكثافة األكسجني فــي هــوائــه ،حيث تبلغ كثافة األكسجني
ً
ً
مناسبا يقصده مرضى الربو
في محيطه ما نسبته  ،% 36مما جعله مكانا
واألمراض التنفسية حول العالم ،ولذلك فقد أقيمت في منطقته العديد من الفنادق
السياحية العالجية ،وقد اختارته منظمة الصحة العاملية في العام  2001في املركز
األول في السياحة العالجية حول العالم.

ملوحة سطحه تقارب خمسة
أضعاف ملوحة المحيطات
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¶ رواسب ملحية غنية بالفائدة الصحية

قيمة تاريخية ودينية
مهمة ًّ
باإلضافة إلى قيمته العالجية ثمة معالم دينية ّ
جدا حول البحر امليت ،منها
مغطس السيد املسيح الذي يبعد عنه نحو  9كيلو مترات ،وهي املنطقة التي عاش
ّ
فيها يوحنا املعمدان ،حيث ُع ّم َد يسوع ،وهو املكان الذي يقصده الحجاج من كافة
سعيا لتجربة روحانية في مكان رويت أحداثه في الكتاب ّ
بقاع العالم ً
املقدس ،أو
للعودة إلى زمن بعيد وتأمل معالم التاريخ الكامنة في املوقع ،أو حتى نيل املعمودية
مثلما ّ
تعمد يسوع في الزمن بعيد.
ورغم هذه القيمة التاريخية والصحية والسياحية للبحر امليت إال أنه بات مهدداً
بالزوال ،إذ بات يخسر حوالي  800مليون متر مكعب كل عام من املياه ،فينخفض
مستواه ً 34
مترا ،وقد أدت إقامة بعض السدود في سورية واألردن إلى التقليل
من مياهه ،كما أن قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر األردن إلى صحراء النقب في
العام  ،1964قد أدى بدوره إلى تقليل املوارد املائية للبحر امليت ،وقد حاولت األردن
حل املشكلة بجلب مياه إضافية من البحر األحمر إلى البحر امليت لرفع منسوبه،
ولكن املشروع لم يتم وتوالى ظهور الحفر فيه ،حيث بلغت  6500حفرة ،باتساع
 100متر وعمق ً 50
مترا ،ما يعني أن البحر امليت يعاني من االنحسار املستمر،
وقد تقترب لحظة نهايته.

¶ عائلة زائرة لشواطئ البحر الميت

يمتاز بكثافة األكسجين في هوائه
لذا يقصده مرضى الربو
العدد  - 12خريف 2020
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الناقلة صافر

قنبلة موقوتة في خاصرة البحر األحمر
¶ صنعاء -محمد محمد إبراهيم
ّ
حذر انفجار مرفأ بيروت وآثاره الفاجعة منطقة الشرق األوسط من كارثة وشيكة في اليمن ،بانفجار أكبر خزان عائم في العالم ،حيث يبلغ
طوله  360متراً وعرضه  70متراً ،ويتسع لـ  3ماليين برميل من النفط الخام ،تتوزع على  34خزاناً مختلفة األحجام.
إنه خزان الناقلة «صافر» ،العائمة قبالة سواحل الحديدة على البحر األحمر ،والتي استغرق إنشاؤها عشر سنوات في اليابان عام ،1976
وفي عام  1986آلت إلى ملكية شركة «صافر» اليمنية الستكشاف وإنتاج النفط ،لكنها أصبحت اليوم بمثابة القنبلة الموقوتة في خاصرة
البحر األحمر ،حيث ترسو حاليّاً على بعد خمسة أميال بحرية من ميناء رأس عيسى ،و 60كيلومتراً (ً 37
ميل) شمال ميناء الحديدة اليمني.
ظلت الناقلة طوال العقود الماضية تستخدم محطة لتصدير النفط المنتج في مأرب ،والمتدفق عبر خط أنبوب طوله  439كيلومتراً،
واآلن بعد  45عاماً صارت حالتها خارج عمرها االفتراضي ،غير أن الخطر األهم هو توقفها منذ مارس  ،2015حاملة  1.14مليون برميل
من النفط الخام ،بقيمة تصل إلى  70مليون دوالر ،وكان من المقرر خالل العقدين الماضيين بناء منشأة تخزين أرضية ً
بدل منها ،لكن
المشروع تعثّر تحت وطأة الصراعات السياسية التي انتهت بطي صفحة نظام علي عبد الله صالح ،ودخول اليمن متوالية النزاعات،
ً
وصول إلى البند السابع والتدخل العسكري.

خالل سنوات الحرب الخمس ظلت «صافر» تواجه
خطر التسرب أو االنفجار ،بعدما ّ
تعرض هيكلها
ال ـح ــدي ــدي مل ــزي ــد م ــن اإلهـ ـم ــال وال ـت ــآك ــل والـتـحـلــل
وتـســرب املـيــاه إلــى غرفة محركاتها فــي  27مايو
املــاضــي ،وفــي  2سبتمبر  2020كشفت مصادر
ف ــي شــركــة «ص ــاف ــر» ع ــن ب ــدء ت ـســرب الـنـفــط من
الخزان ،بعد محاوالت فاشلة لصيانته من فريق
الشركة محدود اإلمكانات.

والتحالف السعودي اإلماراتي ،واألمم املتحدة.
ّ
وفيما حذرت األولى في العديد من رسائلها خالل
ثــاث سنوات من تآكل الـخــزان ،قالت الثانية إنها
ً
خاطبت األمم املتحدة منذ العام  ،2017وصول إلى

يوم  28يوليو املاضي ،وهو موعد إحاطة املبعوث
األممي مارتن غريفيث املقدمة ملجلس األمــن ،أن
ّ
سلطات صنعاء وفــرت املساعدة إلج ــراء التقييم
ال ـف ـنــي ل ـخ ــزان «ص ــاف ــر» م ـنــذ ع ــام  ،2018إال أن

¶ مقدمة الناقلة صافر

التصعيد العسكري على الحديدة في العام نفسه
حال دون ذلك.
وأشار غريفيث إلى تأكيد سلطات صنعاء ًّ
خطيا
ف ــي مـطـلــع يــول ـيــو امل ــاض ــي أن ـهــا س ـت ـصــرح لبعثة
فنية تـشــرف عليها األم ــم املتحدة بــالــوصــول إلى
الناقلة ،لكن الحكومة املعترف بها ًّ
دوليا أكدت من
الرياض بعد تلك اإلحاطة تلكؤ صنعاء في الوفاء
بالتزاماتها ،لتؤكد األخرى أن اشتراط طرف ثالث
هو ضمان لتكامل عمل التقييم والصيانة وأنها لن
تسمح بزيارة الفريق الفني األممي الشكلية لتقييم
الخزان فقط ،معتبرة طرحه ّ
تنصال من الشق األهم

جدل الكارثة
فنيو وزارة النفط بحكومة اإلنقاذ في صنعاء أكدوا
أن الوضعية الخطيرة للسفينة العائمة صنعها
اإلهـمــال الرسمي للحكومات السابقة ،لكن حرب
السنوات الخمس املاضية ،واستحالة وصول فرق
الصيانة املحلية أو الدولية إلى الناقلةَّ ،
هيأت الخزان
– بما فيه – لالنفجار في أي لحظة ،ال سمح الله.
كثرت التحذيرات التي الكتها وسائل اإلعالم طوال
الفترة املاضية ،منطلقة من جدل مفتوح قد ينتهي
بكارثة ،أط ــراف هــذا الـجــدل هــي :الحكومة اليمنية
املعترف بها دولـ ًّـيــا واملقيمة في الــريــاض ،وسلطة
األمر الواقع في صنعاء (حكومة اإلنقاذ الوطني)،

¶ الناقلة صافر قبالة شاطئ البحر األحمر باليمن

ّ
يحذر من كارثتها
انفجار بيروت
الوشيكة إن لم يتم تداركها
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¶ الناقلة صافر من األعلى

من االتفاق ،أال وهو الصيانة ،فيما أكد اقتصاديون
أن أسـبــاب الـخــاف الخفي تتعلق بكميات النفط
التي فــي الـخــزان ،لتستمر التراشقات على إيقاع
جــدل ال يخلو من االستثمار السياسي للقضية،
وآخــر األخـبــار التي رشحت عنها جــاء مــن طرف
األمــم املتحدة التي أعلنت أن خبراءها سيصلون
إلــى الناقلة «صــافــر» ،وذلــك عبر مؤتمر صحفي
عـقــده ستيفان دوج ــاري ــك املـتـحــدث بــاســم األمــن
العام لألمم املتحدة باملقر الدائم للمنظمة الدولية
ً
فــي نـيــويــورك ،قــائــا :بتنا متفائلني بأنه سيكون
باإلمكان املحافظة على اإلط ــار الزمني للوصول

إلــى الناقلة «صــافــر» أواخ ــر يناير املقبل أو أوائــل
فبراير .2021

إمكانية التفادي
ال ـت ــراش ــق اإلع ــام ــي امل ـت ـب ــادل ح ــول امل ـســؤول ـيــات
والـ ـتـ ـح ــذي ــرات م ــن خ ـط ــر وجـ ـ ــود ك ـم ـي ــات ن ـت ــرات
األمونيوم ّ
املكدسة في مرفأ بيروت على مدى سبع
سنوات ،يشبه خطر خزان صافر ،بفارق أن األخير
اليزال لديه إمكانية تفادي الكارثة الوشيكة ،فخزان
صافر وما يحمله من النفط الخام كفيل بالتسبب
فــي ال ـق ـضــاء عـلــى بـيـئــة الـبـحــر األح ـمــر وشعابها
املرجانية وأحيائها البحرية ،ملحقة الضرر الكبير
ب ـ  28مليون يمني فــي بلد يعاني مــن أكـبــر أزمــة
إنسانية في العالم ،حسب تعبير البرنامج البيئي
ّ
تضرر
التابع لألمم املتحدة ،حيث توقع البرنامج
كــافــة أنـشـطــة الـصـيــد فــي ســاحــل الـبـحــر األح ـمــر،
وبلوغ الخسائر الناجمة عنها إلــى مليار ونصف
املـلـيــار دوالر على مــدى  25عـ ًـامــا ،وتــوقــف ميناء
الحديدة نصف عام ،وارتفاع أسعار الغذاء والوقود
بنسبة  % 200لعدة أشهر ،وتلويث  500كيلو متر
مربع من األراضــي الزراعية القريبة من الشواطئ،
و 8آالف بئر ،وقــد تصل الخسائر إلــى  70مليون
دوالر مــن قيمة اإلنـتــاج ،وتتجاوز اآلث ــار الصحية
على البشر الرشح الجلدي إلــى السرطان ،إضافة
إلى فقدان  126ألف صياد يمني مصادر دخلهم
في مناطق الصيد اليدوي ،و 67ألف و 800صياد
في محافظة الحديدة ،وتعريض  8,4مليون شخص
ملستويات مرتفعة من املواد امللوث ة.

النفط الخام بداخلها كفيل بالقضاء
على بيئة البحر األحمر وشعابه
العدد  - 12خريف 2020
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حوار

السفيرة الكندية بالدوحة ستيفاني ماكولم:

أدهشني الشعب القطري
بدفئه وكرمه وأصالته
¶ حاورها – عبد الله الحامدي
ُ
الفرد بلداً تنشأ معادلة رمزية جمالية شديدة الكثافة
عندما يمثل
ّ
والدقة ،ذلك أن الوطن يصعب تجسيده ،إال في صورة اإلنسان،
ّ
أرقى المخلوقات وأكثرها حساً ووعياً في «أرض البشر» ،على
ُ
ومن يمثله
حد تعبير سانت اكزوبيري ،فكيف إذا كان
البلد كندا َ
سعادة السيدة ستيفاني ماكولم السفيرة الكندية في قطر؟
فالسفيرة ستيفاني الحاصلة على بكالوريوس إدارة األعمال–
تتمتّع بمجموعة متنوعة من الخبرات التي اكتسبتها خالل 27
عاماً من العمل الحكومي في :وزارة الدفاع ،القوات المسلحة،
األشغال العامة والخدمات الحكومية ،وكالة التقييم البيئي،
ّ
تنضم إلى وزارة الشؤون الخارجية الكندية عام ،2005
قبل أن
حيث قامت بقيادة برامج اإلدارة والتنسيق القنصلي في مكاتب
كندا الخارجية في :سان فرانسيسكو والقاهرة وبوخارست وساو
باولو ،لتعود عام  2016إلى أوتــاوا ،وتشغل منصب مدير مركز
مراقبة واستجابة الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع ،من أجل تقديم المساعدة للمواطنين الكنديين
الذين يتعرضون لمشاكل أو أزمات أو محن في الخارج ،باإلضافة
إلى رصد األحداث واألزمات الدولية التي تؤثر على مصلحة كندا
والتعامل معها ،ومن ثم تولّت منصب مدير مشروع تجديد
اإلدارة القنصلية بوزارة الشؤون العالمية.
في سبتمبر  2018تم تعيين السيدة ستيفاني ماكولم سفيرة
لكندا لدى دولة قطر ،حيث تقيم مع أسرتها في الدوحة ،ومن
هذه اإلشارة األخيرة انطلق حوارها لمجلة «فنار»:

قدومك إلى الدوحة سفيرة لكندا ،ما
عدد من البلدان ،قبل
ِ
عملت في ٍ
ِ
أكثر ما َ
انتباهك في قطر؟
لفت
ِ
ً
ُ
عملت ســابــقــا فــي البعثات الكندية فــي ســان فرانسيسكو ،والـقــاهــرة،
نـعــم،
ّ
وبــوخــارســت ،وس ــاو بــاولــو ،قبل أن أتــولــى منصبي سفيرة هنا فــي الــدوحــة
ً
عــام  ،2018لكل دولــة ميزاتها الفريدة ،وتتميز قطر بالكثير ،أول أدهشني

¶ سمو أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد ستيفاني ماكولوم سفيرة كندا بالدوحة 2018

الــذهــاب إلــى ســوق الــوكــرة ،واحـتـســاء الـشــاي أو املـشــروبــات ال ـبــاردة فــي أحد
مطاعمه املتميزة ،ثم الذهاب بنزهة سريعة على الشاطئ واالستمتاع بمنظر
األفق الخالب ،وبالطبع لقد استمتعت بحضور العديد من البطوالت الرياضية
على مستوى العالم ،والتي استضافتها قطر بنجاح ،بما في ذلك بطولة االتحاد
الدولي أللعاب القوى ،ودورة األلعاب العاملية الشاطئية ،وكأس الخليج العربي،
وكأس العالم لألندية ،الشيء الوحيد الذي سأفتقده بالتأكيد بمجرد مغادرتي
قطر هــو الــذهــاب إلــى املـضـمــار ومـشــاهــدة سـبــاقــات الـهـجــن ،فهي ريــاضــة ال
نمارسها في كندا.

عالقات متط ّورة
ً
ً
مجاالت عدة ،مثل
كبيرا في
تطورا
تشهد العالقات القطرية الكندية
ٍ
برأيك ما هي فرص التعاون التي يجب
التعليم والتجارة والطب،
ِ
ً
التركيز عليها واستثمارها في الفترة املقبلة ،خاصة مع وجود
مجلس األعمال املشترك بني البلدين؟

دفء الشعب القطري وكرمه وأصالة الثقافة القطرية ،فقد استقبلنا الشعب
ّ
القطري واملقيمني هنا بحفاو ٍة كبيرة ،حتى شعرنا وكأننا في وطننا ،ويقوم
ُ
استمتعت
بمجهود رائــع في عــرض تــراث قطر ،وقــد
املتحف الوطني الجديد
ً ٍ
بزيارته ملعرفة املزيد ،خاصة تاريخ الغوص على اللؤلؤ وأهميته بالنسبة إلى
سكان املنطقة ،أذهب ً
دائما إلى الحي الثقافي – كتارا ،وأحرص على حضور
ُ
ُّ ً
مهرجاناتهم وبرامجهم التي تسلط الضوء على الثقافة القطرية ،أحب أيضا

قطر ثالث أكبر شريك
تجاري لكندا في المنطقة
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بالفعل ،لقد ّ
بشكل كبير؛ فعلى سبيل املثال
تطورت العالقات بني قطر وكندا
ٍ
زادت أعمال التجارة الثنائية بني البلدين في عام  2019بنسبة  % 35مقارنة
بالعام  ،2018وبذلك أصبحت قطر ثالث أكبر شريك تجاري لكندا في املنطقة،
وهو َم ْع ٌلم ٌّ
مهم في طريق تطوير العالقات التجارية الكندية القطرية ،وإذا ما
نظرنا عن قرب إلى املجالني اللذين ذكرتهما :التعليم والصحة ،فقد لعبت كندا
ً
لسنوات طويلة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في قطر ،وفي
دورا رائـ ًـدا
ٍ
تطوير مجموعة متنوعة من املجاالت في هذا القطاع مثل االعتماد والتعليم
والـتــدريــب وتوفير املستلزمات الطبية ،كما تتمتع كندا بــوجــود مؤسستني
ُ
ًّ
صحيا ًّ
ً
ّ
كنديا من الدرجة األولى في قطر وهما :جامعة
تعليما
مهمتني تقدمان

كالجاري في قطر التي تقدم شهادة البكالوريوس في التمريض ،وكلية شمال
األطلسي قطر التي ّ
تقدم شهادات الدبلوم والدورات املختلفة في الرعاية الصحية
ُ
ً ُ
َ
املـســاعــدة مــن خــال كلية العلوم الصحية ،أيــضــا تــعــد العالقة التجارية بني
البلدين في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة قوية ًّ
جدا ،إذ ُّ
تزود الشركات
واملؤسسات الكندية دولة قطر منذ أعوام طويلة باملعدات واألدوات األساسية،
وإقامة ورش التدريب وفق أفضل املمارسات ،وبالنظر إلى املستقبل بالطبع
ُ
مجاالت أخرى ،مثل الزراعة
نريد أن نواصل بناء روابط أقوى بني البلدين في
ٍ
والدفاع واألمن والتقنيات النظيفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث
ُيمكننا توفير القدرات والخبرات الكندية الالزمة لدعم جهود قطر الستضافة

كأس العالم لكرة القدم  ،2022ودعم رؤيتها الوطنية  ،2030والتوسع في حقل
مبادرات أخرى ذات أهمية وطنية.
الشمال ،واملساهمة في
ٍ

إمكانيات سياحية
تتمتع كندا بإمكانيات سياحية هائلةّ ،
سيما وأنها ثاني أكبر دولة
ّ
في العالم من حيث املساحة ،هل مازالت الرحلة الطويلة تشكل عقبة
أمام شعوب منطقة الشرق األوسط؟
ً
َّ
ً
واستقرارا،
تتصدر كندا العالم باستمرار كواحدة من أفضل البلدان زيــارة
ً
ّ
ً
ولدينا أحد أكثر املجتمعات أمانا وترحابا ،كما أنها متعددة الثقافات ،ويوجد
فيها العديد من املــدن النابضة بالحياة ،هــذا باإلضافة إلــى املناظر الطبيعية
الساحرة ،استقبلنا في العام املاضي ( )2019أكثر من  21مليون زائر ،وأنا
فخورة ًّ
جدا بالقول بأن الصورة النمطية التي تتميز بالدفء والودية املأخوذة
عــن الكنديني صحيحة ،لقد ســاعــدت الــرحــات الجوية املستمرة مــن منطقة
الـشــرق األوس ــط ،مثل الــرحــات األرب ــع املـبــاشــرة بــن الــدوحــة ومونتريال عن

كندا لعبت دوراً رائداً في
تطوير قطاع الصحة بقطر
العدد  - 12خريف 2020
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ً
ّ
زيارة واستقراراً
تتصدر العالم
كندا
ولدينا أكثر المجتمعات أماناً وترحاباً
طــريــق ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة ال ـق ـطــريــة ،على
تعزيز السياحة من املنطقة ،ومن املقرر
ُ
ً
رحالت
أيضا أن تطلق شركة طيران كندا
ٍ
مرات
مباشرة بني تورنتو والدوحة ،ثالث ٍ
تصوير راجان
¶ السفيرة ستيفاني ماكولم والزميل عبد الله الحامدي أ ثناء الحوار
في األسبوعً ،
بدءا من تاريخ  18ديسمبر
بشكل
 ،2020وأعتقد أن هــذا سيسهل
ٍ
تــاريــخ كـنــدا مـلــيء بمثل ه ــذه امل ــواق ــف ،حـيــث كــانــت أبــواب ـهــا مـفـتــوحــة دائـ ًـمــا
كبير تعزيز العالقات بــن الشعوب في
ً
بلداننا ،ومن املهم أن أضيف أيضا بأن كندا تمتلك أحد أفضل أنظمة التعليم الستقبال املهاجرين والالجئني ،وينبع ذلك من مبادئها التي تتمسك بها ،ألن
في العالم للطالب الدوليني ،حيث تقدم مؤهالت أكاديمية تحظى باالعتراف كندا تؤمن بأهمية القضاء على الفقر ،وتوفير الفرص للناس في جميع أنحاء
العالم ،بغض النظر عن جنسهم ،إلى جانب أهمية تخفيف املعاناة في األزمات
واالحترام من الجميع حول العالم.
اإلنسانية ،وتعزيز السالم واألمن؛ فعلى سبيل املثال بعد نهاية الحرب العاملية
رحالت مباشرة بني الثانية نزح حوالي 50,000 2شخص من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية إلى
قلت إن شركة طيران كندا ستقوم بتشغيل
ٍ
ِ
تورنتو والدوحة ابتداء من اليوم الوطني في قطر  ،2020ما هي كندا ،كانوا من ضحايا النازية واالحتالل السوفياتي ،وفي األعــوام األخيرة،
ً
انعكاسات هذه الخطوة وأثرها على توثيق العالقات بني البلدين عام  2016مثل أعادت كندا توطني عدد تاريخي من الالجئني ،واستقبلت أكثر
الصديقني؟
من  6,000 4وافـ ٍـد جديد ،واستكملت التزامها بإعادة توطني  5,000 2الجئ
ناج
ســوري ،وفــي العامني  2017و 2018أعــادت كندا توطني أكثر من ٍ 1300
في الواقع ،تعتبر خطوة تسيير شركة طيران كندا رحالت مباشرة بني تورنتو من تنظيم داعش على أرض الواقع ،وتواصل كندا الترحيب باملهاجرين ،ألننا
ٌ
والدوحة في  18ديسمبر ،ثالث مرات في األسبوع ،جيدة ًّ
جدا ،حيث سيكون بحاجة إليهم ،إذ يعيش الكنديون حياة أطول لكن لديهم أطفال أقل ،وكل يوم
ٌ
لها بالتأكيد أثر إيجابي على نمو العالقات بني البلدين وتعزيزها ،وقطر شريك يتقاعد املزيد من الكنديني ،وهناك عدد أقل من الطالب في مدارسنا ،ونتيجة
ُ
رئيسي لكندا في منطقة الخليج ،وعلى الصعيد العاملي نواصل العمل ً
جنبا إلى لذلك فإن مجموع العاملني املحتملني واملواليد املتواجدين في كندا محدود ،لكن
جنب إلحداث تأثير إيجابي في العالم ،خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس بفضل الهجرة تواصل شريحة القوى العاملة الكندية في النمو بمعدل صغير
ً
كورونا املستجد ،كما تسهم العالقات القوية بني شعوب البلدين في دعم هذه كــل ع ــام ،نــذكــر أيــضــا مساهمة املهاجرين املـهـ َّـمــة فــي دعــم اقـتـصــادنــا ،ليس
ً
العالقة الراسخة القائمة على االحترام املتبادل لبعضنا البعض ،باإلضافة إلى فقط من خالل سد الفجوات في القوى العاملة ودفــع الضرائب ،ولكن أيضا
ُ
ً
وت ّ
قدم الهجرة أيضا
حرصنا على التعاون نحو تحقيق أهدافنا املشتركة ،لذا بالتأكيد فإن إضافة من خالل إنفاق األمــوال على السلع واإلسكان والنقل،
ّ
مهمة ّ
سيعزز مساهمة اجتماعية وثقافية ّ
تقوي نسيجنا الوطني ،ويفخر الكنديون
رح ــات طـيــران كـنــدا إلــى رح ــات الخطوط الجوية القطرية الحالية
ً
بتنوع مجتمعنا ّ
ً
وإدراكا لهذه املساهمة ّ
وسعيا
املهمة،
وتعدد الثقافات لدينا،
عالقاتنا على املدى الطويل.
ملساعدة االقتصاد الكندي على التعافي من تداعيات جائحة كورونا ،أعلنت
ً
مؤخرا أن خطة مستوى الهجرة للعام  2021إلى العام 2023
الحكومة الكندية
مواقف مشرّفة
ستهدف إلى مواصلة الترحيب باملهاجرين بمعدل  % 1من سكان كندا ،بما
ّ
مشرفة على الصعيد اإلنساني ،حيث وقفت إلى في ذلـك401,000 في عام  ،2021و 11,000 4في عام  ،2022و 21,000 4في
لكندا مواقف
جانب هولندا إبان االحتالل النازي ،وعارضت الغزو األمريكي عام .2023
للعراق ،وفتحت أبوابها أمام الالجئني من الحروب املعاصرة،
إلى أي مدى ُيمكن للحكومة الكندية أن تواصل برنامجها هذا ،جسور ثقافية
وأن تتبنى النهج ذاته ،وسط معادلة املبادئ واملصالح؟ وهل
ستستمر في استقبال املزيد من املهاجرين ،واستثمار إمكاناتهم ال يعرف العرب الكثير عن الثقافة الكندية ،كيف ُيمكن تعزيز قنوات
التواصل الثقافي بني الجانبني؟
في الوقت ذاته؟

ندعم جهود قطر الستضافة
كأس العالم لكرة القدم 2022
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ً
أعتقد أن هنالك العديد مــن قـنــوات االتـصــال املــوجــودة مسبقا ،فعلى سبيل
املـثــال ،من ّ
املهم أن نشير إلــى أنــه يوجد في كندا أكثر من مليون كندي من
أصــول عربية ،ولطاملا كــان التنوع مصدر قــوة في كندا ،وكما هو الحال في
ً
كثير من األحيان ،تظهر هذه القوة أول في العالقات بني األفــراد ،وكذلك في
ٍ
وجــود مجتمعات الشتات املؤلفة مــن السكان القادمني مــن مختلف البلدان
كجسور ثقافية واقتصادية تربط بني
العربية ،ويعمل نسيج هذه املجتمعات
ٍ
كندا والشرق األوسط ،في العام املاضي جاء 6,000 3طالب من منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا للدراسة في كندا ،وأسهموا في تقديم وجهات نظر
ورؤى متنوعة ملؤسساتنا لفترة ما بعد الثانوية ،وكذلك لطالبنا الكنديني،
وتدعم مجالس األعمال تعميق الروابط اإلنسانية والتجارية بني كندا والدول
العربية ،مثل مجلس األعمال العربي الكندي (CABC) في كندا ،والذي عقد
مـنـتـ ً
ـدى ح ــول ف ــرص الـتـجــارة واالسـتـثـمــار فــي كـنــدا والـ ــدول الـعــربـيــة الشهر
املاضي ،وشــارك فيه رئيس الــوزراء الكندي جاسنت تــرودو كأحد املتحدثني،
ً
لدينا أيضا مجلس األعمال الكندي في قطر والذي يعمل على تعزيز العالقات
ً
التجارية واالقتصادية الوثيقة بني البلدين ،أخيرا هناك اآلالف من الكنديني
الــذيــن يعيشون ويـعـمـلــون فــي قـطــر ويـتـشــاركــون ثقافاتهم وتـقــالـيــدهــم مع
زمالئهم وأصدقائهم هنا.
ما هو الحجم الحالي للجالية الكندية في قطر ،وأبرز املجاالت التي
يعملون فيها؟
ًّ
حاليا يعيش أكثر من  9000مغترب كندي في قطر ،ويعملون في الشركات
واملــؤسـســات الكندية والـقـطــريــة ،إن الجالية الكندية نشطة للغاية فــي قطر،
ويساعد هــذا على تعزيز مصالحنا املشتركة ،وتعزيز الـعــاقــات التجارية
واالستثمارية بــن البلدين ،وهنالك العديد مــن الـشــركــات الكندية واألسـمــاء
التجارية الكندية املتواجدة في قطر ،والتي تعمل في مختلف القطاعات كالنفط
والغاز والدفاع واألمن والتعليم والبناء والهندسة والعمارة والرعاية الصحية
والتجزئة والضيافة.
يمكنك إخبارنا عن
يومك في ظل جائحة كورونا ،وهل
كيف تقضني
ِ
ِ
هواياتك املفضلة؟
كغيري مــن الـنــاس ،عــزلـ ُـت نفسي فــي املـنــزل لعدة أســابـيــع ،وقللت مــن مــرات
خروجي ،وقد كانت هواياتي حينها إعداد الطعام ،ومشاهدة الكثير من األفالم
َّ
خفت القيود ،أستمتع بالطقس ً
كثيرا ،وبزيارة كتارا
الوثائقية ،أما اآلن ،بعد أن
واألســواق ،كما أستمتع بتناول الطعام في الخارج ،كل ذلك مع االلتزام طبعاً

¶ شعار كأس العالم 2026

بجميع اإلجراءات الوقائية واالحترازية.

كأس العالم 2026
سوف تستضيف كندا (بالشراكة مع الواليات املتحدة واملكسيك)
أنت من عشاق كرة القدم،
بطولة كأس العالم لكرة القدم  ،2026هل ِ
وهل ستحضرين مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022؟
ُ
شاهدت عن قرب في قطر كيف أسهم التصميم والعمل وااللتزام بتطبيق أعلى
املستويات في كل شيء ،بما في ذلك االستثمار في تمكني قطر من استضافة
بطوالت رياضية عاملية بكل نجاح ،منها بطولة االتحاد الدولي أللعاب القوى
 ،2019وكأس العالم لألندية (فيفا)  ،2019أعتقد أن املنظمني يستفيدون من
ال ــدروس املستنبطة مــن تنظيم هــذه األح ــداث فــي استعداداتهم لكأس العالم
ُ
 ،2022لضمان نـجــاح هــذا الـحــدث الــريــاضــي الكبير ،وي ــدل االفـتـتــاح األخير
لبعض املالعب في قطر على أن هــذه االستعدادات تسير في املوعد املحدد،
رغم حدوث بعض التباطؤ بسبب جائحة كورونا ،لألسف لن أكون متواجدة
في قطر في شهر نوفمبر  ،2022ألشهد هذا الحدث الرياضي التاريخي ،لكن
بصفتي من أحد الدول املضيفة لكأس العالم  ،2026سأكون من ضمن العديد
من الكنديني الذين سيتابعون الحدث عن كثب.
مقابلتك مع مجلة «فنار»؟
كلمة أخيرة في ختام
ِ
ً
أود أول أن أشكر مجلة «فنار» على هذه املقابلة الجميلة ،كما أود أن أنتهز هذه
ُ
الفرصة ألهنئ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد املفدى وحكومة قطر ومواطنيها وسكانها املقيمني فيها وكذلك أسرة
املجلة باليوم الوطني  ،2020كما أتمنى أن يجلب العام الجديد  2021الصحة
واألمان لشعوب العالم ،والتوفيق للجميع.

نرحب بالمهاجرين ألننا بحاجة إليهم
ّ
المتعدد الثقافات
ولتقوية نسيجنا الوطني
العدد  - 12خريف 2020
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العيد الوطني
نحمدك يا ذا العرش

المهندس ناصر الهالبي *

يجسد يوم  18ديسمبر من كل عام ُ
ّ
والقيم التي تأسست عليها دولة قطر ،و ُي َعد هذا اليوم فرصة لتكريم رجاالت قطر
المثل
ِ
ونسائها الذين ساهموا فى بناء صرح الدولة؛ حيث ّ
قدم فيه الشعب القطري بكل فئاته البيعة والطاعة ألسرة َال ثاني التي
استطاع مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد في مثل هذا اليوم سنة  ،1878أي قبل  142عاماً ،بحكمته وحنكته ،أن يجمع القبائل
القطرية ،ويوحدها تحت رايته في دولة يسودها النظام.

تقع قطر في قلب الجزيرة العربية ،في الجزء الجنوبي الغربي لقارة
آسيا ،وكان أول ظهور السم قطر على الخريطة التي رسمها اليوناني
بطليموس ،وتمت كتابته باللغة الالتينية :قطارا أو كتارا.

ً
منسجما مع األحــداث العظام
لقد جاء شعار العيد الوطني لهذا العام
ً
ً
التي مرت بها املنطقة العربية
عموما ،واملنطقة الخليجية خصوصا،
بعد دخول الحصار الظالم الذي فرض على دولتنا الحبيبة عامه الرابع.

ٌ
شعار له مدلول عظيم ،انتهجته قيادتنا املؤمنة
نحمدك يا ذا العرش..
َ
ّ
بالله منذ تأسيسها ،وسلكه الشعب القطري املؤمن املوحد الذي ي ِكل كل
ّ ّ
أموره إلى املولى
عز وجل؛ فقد توارث القطريون خصال اآلباء واألجداد
الذين واجهوا النوائب والشدائد ،من أجل وحدة الوطن وازدهاره ورفعته؛
سالحهم فى ذلك اإليمان بالله وحده ال شريك له.
ٌ
نحمدك يا ذا العرش..
عنوان تتجلى فيه تلك القوة الخفية الكامنة في
شخصية كل قطري؛ في إصراره على الصمود واالستجابة للتحديات؛
تجد ذلك فى كل طفل أو شاب ،وفي كيان كل رجل أو امرأة ،بالعزم على
البذل والتضحية ،في البر وفي البحر ،من أجل أن تكون قطر ّ
أعز وأقوى.
نحمدك يا ذا العرش ..فمنذ اللحظات األولى من فرض الحصار الغاشم،
واملكائد الخبيثة التي كانت تحاك من أجــل الغزو ،لم تزعزع ّ
همة هذا
الشعب ،فلم يرضخ ولم يستكن للشروط الثالثة عشر الجائرة؛ بل رأينا
التالحم والتآزر بني فئات الشعب القطري ،مواطنني ومقيمني ،للحفاظ
على نسيج الوطن ،سلواهم فى ذلك قول الله تعالى« :الذين قال لهم الناس
ً
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل» ،سورة آل عمران ،اآلية .173
نحمدك يا ذا العرش ..في كل منعطف تاريخي ،ومع كل إنجاز أو تحدٍّ
عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو حضاري ،يـ ُ
ـزداد عـ ُ
ـزم القطريني
اش ـت ـ ً
ـدادا لعبور الـصـعــاب نحو الـعـلــى ،وقــد سطر الـتــاريــخ لهم مالحم
ووقــائــع ،مثل معركة دام ـســة ،وال ـحــزم وخـنــور والــوجـبــة ،وغـيــرهــا من
التحديات التي استطاع القطريون من خاللها رســم صــورة هوية هذا
الشعب األبـ ّـي الــذى ال يرضخ ،وال يساوم على كرامته ،ولعل خير من
عبر عن تلك التضحيات واإلنجازات املؤسس الشيخ جاسم بن محمد
َ
ال ثاني رحمه الله ،بقوله:
لـ ـ ــك ال ـ ـح ـ ـمـ ــد يـ ـ ــا مـ ـ ـب ـ ــري كـ ـ ـب ـ ــود الـ ـغ ــاي ــل
ويـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـصـ ــف م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل بـ ـ ــاغـ ـ ــي وع ـ ــاي ـ ــل
ون ـح ـم ــدك ي ــا ذا الـ ـع ــرش واملـ ـل ــك وال ـع ـطــا
ونـ ــرضـ ــى ب ـح ـك ـم ــك فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـف ـع ــاي ــل

المؤسس بحكمته وحنكته جمع القبائل
ّ
ووحدها بدولة يسودها النظام عام 1878
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* كاتب ورجل أعمال قطري

ٍّ
وتحد
في كل منعطف تاريخي وكل إنجاز
يزداد عزم القطريين لعبور الصعاب
العدد  - 12خريف 2020
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بدأت بمعرض سهيل ومهرجان المحامل وسوق الحرف

كتارا تعود إلى نشاطها الثقافي الميداني
¶ الدوحة -
بالتزام كبير باإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد  ،19استأنفت المؤسسة العامة للحي الثقافي
كتارا أنشطتها وفعالياتها الثقافية ،بما في ذلك المعارض والمهرجانات ،بعد أن قدمت منذ بداية جائحة كورونا مسابقاتها
ً
استجابة لطبيعة المرحلة.
وفعالياتها الثقافية ،من خالل حساباتها على شبكة التواصل االجتماعي
وقد عادت كتارا مؤخراً إلى النشاط الثقافي الميداني مع انطالق النسخة الرابعة لمعرض سهيل ،والذي يعد من أضخم المعارض
الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجال الصيد والصقور ،حيث ّ
سجل هذا العام مشاركة دولية واسعة بلغت
 120شركة متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات القنص والصقور والرحالت ،تمثل دولة قطر و 12دولة من مختلف دول العالم،
وهي :الكويت وباكستان والواليات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وتركيا وبلجيكا ولبنان والبرتغال ورومانيا وفرنسا والمجر؛ ليؤكد بذلك
َّأنه يشكل وجهة ومحطة عالمية جاذبة لعشاق الصيد والرحالت ومربّي الصقور والقناصين من قطر وجميع دول العالم.

¶ سمو األمير وبجانبه مدير كتارا في معرض سهيل

سمو األمير واألمير الوالد يزوران
معرض سهيل النابض بعبق األصالة
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وقد شهد املعرض تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني أمير البالد ّ
املفدى ،وكذلك سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني ،كما زار املعرض عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء،
باإلضافة إلى جمهور غفير من عشاق الصيد والصقور والقنص والرحالت.

أندر الصقور وأجود مستلزمات الصيد
ِّ
ُوي َعد «سهيل» أكبر معرض تدشنه كتارا على أرض الواقع في ظــل جائحة
كورونا ،وسط اتخاذ سلسلة من التدابير واإلجراءات الوقائية لضمان عملية
ً
تسوق آمنة ،بمراعاة الدخول بالتناوب ،ضمن فترتني زمنيتني ،وطبقا لنظام
الحجز اإللكتروني الذي أتاحه املعرض لـ ّ
ـزواره من الصقارين وعشاق التراث
الـبــري عبر موقع املـعــرض على اإلنـتــرنــت ،بهدف تجنب الــزحــام داخــل موقع
املعرض ،وضمان السالمة للجميع.
وم ــن جــانــب آخ ــر زخ ــر مـعــرض سهيل  2020بـبــاقــة متميزة ومـتـنــوعــة من
الفعاليات املتطورة التي استحدثتها إدارة املعرض وفقا لإلجراءات االحترازية،
ً
للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد –  )19طبقا ملعايير السالمة والتسوق
اآلمن ،باإلضافة إلى العديد من الفقرات واملنصات واألنشطة التي تعرض أندر
وأفخم الصقور وأجود مستلزماتها.
من جهة أخرى ،تميزت النسخة الرابعة ملعرض «سهيل  »2020بمزاد الصقور
اإللكتروني الذي اتخذ موقعه في قلب املعرض النابض بعبق التراث واألصالة،
وفق تصميم هندسي مبهر ومبتكر ،وبمساحة واسعة تراعي انسيابية حركة
الزوار ،وتسهم في تجنب حدوث ازدحامات في املمرات ،حيث أتاح املزاد الذي
يعد أبرز فعاليات معرض كتارا الدولي للصيد والصقور ،ودرة تاج الحدث ،أمام
جميع الصقارين ،الدخول ملوقع املعرض على اإلنترنت والتسجيل واملشاركة
عبر الـجــوال مــن أي مـكــان فــي الـعــالــم ،مــن خــال تطبيق يـنـ ّـزل على الهواتف
املحمولة ،وذلك للتقليل من عملية االحتكاك بني الزوار واملشاركني ،باإلضافة
ّ
ًّ
إلكترونيا عبر نظام التحويالت املالية ،تجن ًبا للمس
إلى اعتماد طريقة البيع
النقود أو حتى بطاقات االئتمان ،حيث يحصل كل مشارك باملزاد على البطاقة
الذهبية التي تتيح له زيارة املعرض والتجول في أروقته في أي وقت يشاء ،كما
يستطيع املشارك االطالع على صور وبيانات جميع أنواع الصقور املشاركة
ًّ
الكترونيا ،عبر
التي تعرض وتطرح أندر الصقور من نوع «حر» ،ومتابعة املزاد
مشاهدة جميع تفاصيله ووقائعه ،حتى تتم الترسية واإلعــان عن النتائج
ً
وفقا ألعلى قيمة.
وأطلقت الدورة الرابعة ملعرض سهيل مسابقتني ،األولى ألجمل جناح تجاري

¶ الشيخ فيصل آل ثاني ود .خالد السليطي بمهرجان المحامل التقليدية

¶ د .خالد السليطي خالل جولته في السوق الثقافي الدولي للحرف والصناعات التقليدية

¶ نسوة في مهرجان المحامل التقليدية

الحرص على االلتزام باإلجراءات
االحترازية وبأعلى معايير السالمة
العدد  - 12خريف 2020
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كوكبة من الفنانين القطريين والمقيمين
يبدعون أعمالهم على شاطئ البحر

وخصصت له جائزة بقيمة  20ألــف ريــال قطري ،والثانية ألجمل برقع في
امل ـعــرض ،وفتحت بــاب املـشــاركــة أم ــام جميع املهتمني واملـحـتــرفــن بصناعة
البراقع للصقور ،وخصصت لها إدارة املعرض ثالثة جــوائــز ،األولــى بقيمة
 3000دوالر والثانية  2000دوالر والثالثة  1000دوالر ،وذلك لدعم املهارات
والصناعات الحرفية والتقليدية ،كما سجل املعرض مشاركة عدد من الفنانني
َّ
التشكيليني الذين توزعوا في مختلف أنحاء املعرض ،بما شكل فرصة كبيرة
أمــام الجمهور لــاطــاع على أعـمــال الفنانني والـتـعـ ّـرف عليهم واالق ـتــراب من
تجاربهم الفنية.

عقد من النجاحات لمهرجان المحامل

¶ البحارة في مهرجان المحامل التقليدية

¶ الفنانة الروسية كريستينا العدوان تشارك بالرسم في مهرجان المحامل التقليدية

طيلة خمسة أيام استمرت من  1إلى  5ديسمبر  2020أقامت املؤسسة العامة
للحي الثقافي – كتارا مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته العاشرة،
ً
تم بذلك ً
ُلي َّ
عقدا كامل من النجاحات ،أمتع خالله جمهوره بآللئ التراث البحري
والخليجي ،وغــاص في أعماق إرث األجــداد ليتحف رواده بحكايات املاضي
وذكريات ستظل عالقة في ذاكرة األحفاد.
ومثلما تكابد املحامل الرياح العاتية لتصل إلى ِّبر األمــان ،نجحت كتارا في
تنظيم مهرجان املحامل التقليدية هــذا الـعــام رغــم الـظــروف العاملية املرتبطة
بجائحة كورونا ،حيث حرصت كتارا على إقامة املهرجان وفق أعلى تدابير
السالمة واإلجراءات االحترازية املتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
واستقطب املهرجان طيلة أيامه ً
عددا من كبار الشخصيات وأصحاب السعادة
السفراء ،باإلضافة إلى جمهور حاشد من مختلف األعمار والجنسيات.
ويسهم مهرجان كتارا للمحامل التقليدية بإحياء الحرف التقليدية البحرية،
ً
ً
واسعا منها بشكل ٍّ
حي أمام الجمهور ،وذلك على أيدي نخبة
ويعرض طيفا
من الحرفيني املهرة الذين يمارسون حرفهم التي توارثوها ًأبــا عن جد ،وما
زالوا يحافظون عليها ويمارسونها بكل حب وشغف.
وقد حرصت اللجنة املنظمة ملهرجان كتارا للمحامل التقليدية هذا العام على
استقطاب العديد مــن الحرفيني مــن قطر وال ــدول املـشــاركــة ،لـيــزاولــوا مهنهم
التقليدية أمام الزوار على امتداد شاطىء كتارا ،في تجسيد ٍّ
حي لتلك الحرف،
يعبق بــالـتــراث األصـيــل ويعكس العالقة الوثيقة مــع البحر ،حيث تضم تلك
الحرف صناعة السفن التقليدية والقراقير وشباك الصيد والحبال ،والشوش
(القوارب) والسالل ،وفلق املحار.
ً
تقليصا في أنشطته ،مالءمة لظروف
ورغم ّأن املهرجان قد عرف هذا العام
ضم ً
الوقاية من فيروس كورونا ،فإنه ّ
عددا من األجنحة التراثية املتميزة ،من
عدد من الدول هي :قطر والكويت وعمان والعراق والهند وتنزانيا (زنجبار)،

مشاركة دولية بلغت  120شركة
في معرض سهيل للصيد والصقور
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كـمــا ش ـهــدت أجـ ــواء مـهــرجــان املـحــامــل الـتـقـلـيــديــة ،امل ـم ــزوج بــأهــازيــج الـفــرح
الفلكلورية الجميلة مشاركة ّ
حية لكوكبة مــن الفنانني القطريني واملقيمني
الذين اتخذوا أماكنهم على شاطئ البحر في كتارا ،وأبدعوا أمــام الجمهور
العام بأعمالهم املتنوعة في الفن التشكيلي والنحت على الرمل واألعمال الفنية
التقليدية.

الحرف اليدوية للمؤسسات العقابية والجاليات
كما أطلقت املؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا النسخة األولى من السوق
الثقافي الدولي للحرف والصناعات التقليدية الــذي يقام في ساحات املباني
 45و 47و 48في كتارا ،بمشاركة حرفيني وحرفيات من دولة قطر والجاليات
املقيمة لـ  14دولــة عربية وأجنبية هــي :سورية والـســودان وفلسطني وتونس
واملغرب وتركيا وأوكرانيا وإسبانيا وإيران والهند وباكستان وكينيا وإثيوبيا
وسنغافورة ،باإلضافة إلى مشاركة املؤسسات العقابية في دولة قطر ،حيث
يستمر السوق حتى األول من مارس القادم.
ويعرض السوق منتجات يدوية من الحرف والصناعات التقليدية لحرفيني
وحرفيات بصفتهم الشخصية ،والذين يمارسون حرفهم بشكل فردي ،كما
يتيح الـســوق مـشــاركــة الحرفيني مــن أصـحــاب الــرخــص املنزلية ،والحرفيني
العاملني في الشركات الصغيرة ،إلى جانب مشاركة الحرفيني في الشركات
التجارية الكبرى.
وتسعى كتارا من خــال إقامة السوق الثقافي الــدولــي للحرف والصناعات
التقليدية إلــى املساهمة في دفــع عجلة الصناعة الحرفية وتطوير املنتجات
اليدوية وتوسيع آفــاق الصناعات القطرية ،بشكل ّ
يلبي احتياجات السوق
املـحـلــي ويــواكــب روح الـعـصــر ،حـيــث ُي ـبــرز ال ـســوق منتجات نخبة مــن أمهر
الحرفيني والحرفيات من داخل دولة قطر وخارجها ،وفي مجموعة من الحرف
الـيــدويــة املـهـمــة مـثــل :املـنـســوجــات ،الـخـشــب ،الــرســم ،الـجـلــديــات ،النحاسيات،
اإلكسسورات ،الخزفيات ،األثاث اليدوي ،التطريز ،الزجاج.
وكانت كتارا قد احتضنت املعرض الثالث للحرف اليدوية التقليدية في الرابع
عشر من أكتوبر املاضي واستمر ملدة عشرة أيام ،وذلك بمشاركة نخبة من
الحرفيني املحترفني مــن دول ــة قطر وسـبــع دول عربية وأجنبية ،حيث أبــرز
امل ـعــرض الـثــالــث الـعــديــد مــن املـشـغــوالت والـصـنــاعــات ال ـيــدويــة ،مـثــل :الجبس،
الصناديق املبيتة ،األزياء الشعبية ،الدمى ،السفن ،املداخن ،السدو ،كما افتتحت
ً
مؤخرا برنامج الورش الخاص بتطوير املنتجات التراثية الذي يستمر ملدة عام،
وذلك عبر إطالق ورشة لتطوير املنتجات اليدوية املستوحاة من حرفة املالبس
التقليدية ،شارك فيها نخبة من الحرفيات القطريات.

¶ المصور عبد الله سرور بجانب ٕاحدى لوحاته بمهرجان المحامل التقليدية

¶ صقر نادر

¶ جناح عمارة الجسرة بمهرجان المحامل التقليدية

مشاركة قطر والكويت ُ
وعمان والعراق
والهند وتنزانيا بمهرجان المحامل التقليدية
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أدب وفن

وبين شاليمبرمي*

¶ شعر

ياسمينة في الفناء
ّ
هندي شاب ،ولد عام  1992في والية كيرال ،يكتب القصائد بطريقة فلسفية ،صدر له عدة
وبني شاليبرامي شاعر
دواوين باللغة املالياالمية ،وينشر قصائده في مجالت وجرائد كيرال ،أما املترجم محمد رافع كوتوفادمي فهو
باحث في اللغة العربية بجامعة معدن الثقافة اإلسالمية بوالية كيرال ،ينشر بعض األعمال األدبية واملترجمة في
جرائد ومجالت عربية ،وهنا ترجمة ثالث قصائد للشاعر وبني شاليبرامي:

بعد املوت
ليس عندي وقت
اليوم
ُ
تأخرت ً
كثيرا!

ال توجد هناك حراسة
وال جدران عمالقة
رغم أنه على األطراف
أصواتنا فقط
تتعانق
ياسمينة في الفناء
قد ازدهرت
يا لها من رائحة!

ً
فصاعدا
منذ الغد
تنطلق
مسيرتنا في ّ
الحب
بعد املوت
سوف نجلس ً
معا..

منطقة االحتواء
ّ
القراءة في العناية املركزة
والكلمات ُق ّي ْ
دت في الحجر املنزلي
من ّ
جراء العزلة
قصيدة استهترت بقيود اإلغالق
وخرجت خالية املعنى!

* شاعر هندي

20

العدد  - 12خريف 2020

¶ نثر

بوح في زمن كورونا

شعر :وبني شاليمبرمي – ترجمة :محمد رافع

إغالق كامل

فاطمة الزهراء بنيس *

سمعت وشــاهـ ُ
ُ
ـدت الكثير من األخبار والتحليالت والــدراســات
عــن وبــاء الـقــرن الــواحــد والعشرين ،حينما ظهر ألول مــرة في
مدينة «ووهان» ،إحدى املراكز الرئيسة للصناعة واالقتصاد في
ّ
خرافية إلى القارة
جمهورية الصني ،لينتقل بعد ذلك بسالسة
ّ
األوروبية ،مـ ً
ـرورا ببعض الــدول اآلسيوية ،لكنني لم أتصور أن
الوباء سيكون بهذا الثقل الفظيع ،وما سوف يحمله للبشرية
من تداعيات مأساوية على الصعيد االجتماعي ،االقتصادي،
النفسي ..سيكون ذا أثر ّ
يغير واقع حياتنا بأسرها.
ّ
تسللت كــورونــا إلــى اململكة املغربية الـتــي سجلت أول إصابة
مؤكدة يوم الثاني من مارس  ،2020ولم يكن من املتوقع أن ترتفع
اإلصابات فيها (حسب رأي خبراء وأطباء في علم الفيروسات)
ً
مؤخرا ،ببعض
إلى درجة االرتباك الذي يعيشه الوضع الصحي
ًّ
جغرافيا وجـمــالـ ًّـيــا ..فــاس العتيقة..
مــدن الـبــاد (طنجة العالية
مراكش الحمراء ..والعاصمة االقتصادية الدار البيضاء).
ً
تضررا ومعاناة من الفيروس املستجد
هذه هي الجهات األكثر
كوفيد  ،19وكانت أولى الصعقات التي سببتها لي كورونا على
الصعيد الشخصي توقيف معرض نسائي للفن التشكيلي،
ُ
كنت قــد أشــرفـ ُـت على تنظيمه بمناسبة الـيــوم العاملي للمرأة،
ّ
بمشاركة فنانات من بنما واملغرب ،وقد أخذ مني الكثير من
الجهد والــوقــت فــي التنظيم والتنسيق ،وأخ ـي ـ ًـرا ..وأن ــا أستعد
للخروج من بيتي باتجاه قاعة «املكي مغارة» ،حيث حفل افتتاح
املعرض التشكيلي اتصلت بي مندوبية وزارة الثقافة بتطوان،
وأخبرتني بأنه تم توقيف كل األنشطة الثقافية ،خاصة ذات
التجمعات الـتــي تضم األجــانــب ،وآخ ــر الصعقات بـقــاء ابنتي
ضمن العالقني خارج حدود الوطن إلى أجل غير مسمى..
بغتة استيقظنا على أحــداث متسارعة ..متشابكة ..متناقضة
بـطـلـهــا كــوف ـيــد  ،19وض ـحــايــاهــا ل ـي ـســوا ف ـقــط م ـمــن أصــابـهــم
الفيروس اللعني ،وصــاروا يتنفسون املوت في كل بقاع العالم،
ّ
ّ
دراسي،
مهني،
بل حتى من قادتهم الصدفة العمياء إلى سفر

ّ
ّ
التشرد على
سياحي خارج بالدهم ،فانتهى بهم املطاف إلى
أو
ً
أرصفة الغربة ،وظلوا عالقني حتى إشعار آخر ،وأيضا ثمة من
ُح ِجر بني الجدران ،وتحت وطأة الخوف من املجهول ،أو مصير
ملفوف بالكوارث ،وكأننا حيال فيلم للرعب لم ّ
نؤهل ملشاهدته..
ِ
ُ
هـكــذا ،ومــن غير ّ
مقدمات تقفل الـحــدود (حفاظا على سالمة
ُ
ً
الوطن) ..وتخلى الشوارع ،وترتعد النوافذ خوفا من استنشاق
الفيروس في الرذاذ املتطاير من بقعة إلى أخرى.
ّ
تعددت القراءات لوباء كورونا ،كل من موقعه وثقافته ورؤيته
الخاصة للواقع وملجريات النظام العاملي ،فهناك من رآه عقاباً
من الله ،بعدما طغت العباد وخرجت عن الصراط وتاهت في
ُ
الضالل ،وهناك من ربط كورونا بسلسلة من األمراض امل ْعدية
الـتــي تـضــرب الـبـشــريــة كــل مـئــة ع ــام ،مـثــل الـطــاعــون والـكــولـيــرا
وإيبوال وغيرها ..مما سببت خسائر في األرواح ال حصر لها،
وهناك من جزم بأنها مؤامرة دنيئة ،بل حرب بكل ما تحمله
الكلمة من معنى ،حرب بأسلوب مغاير لألساليب التقليدية التي
ّ
عهدتها البشرية في الـحــروب ،شنتها قــوة ما من قــوى العالم
لتسيطر اقـتـصـ ًّ
ـاديــا على الـكــرة األرض ـيــة ،وبــن ق ــراءة وأخــرى
تـصــرخ ص ـفــارات اإلن ــذار ويــرتـفــع عــدد املـصــابــن هنا وهـنــاك،
ويعجز العقل عن تفسير ما يجري.
ّ
تقلصت أحالمنا في زمن كورونا ،إن لم نقل ماتت ،تدهورت
معنوياتنا ،وصــرنــا أشـبـ ً
ـاحــا مــرضــى بفوبيا ك ــورون ــا ،حتى
ـويــا) مــن الـفـيــروس ،فلن نستطيع أن ننجوَ
وإن نجونا (عـضـ ًّ
(نـفـسـ ًّـيــا) ،فــي ظــل هــذا الــرعــب الـعــام ال ــذي صــار يسيطر على
حواسنا ..احترقت أعصابنا ،صغرت آفاقنا ،بعدما اختصرنا
أنـشـطـتـنــا الـيــومـيــة فــي مـتــابـعــة أخ ـبــار كــوفـيــد  19وكــوابـيـســه
ومفاجآته وأكاذيبه ..فقدنا الكثير من بهجتنا ،وصارت أمنيتنا
الوحيدة :يا الله أن نستأنف حياتنا السابقة ُ
بحلوها ُ
وم ّرها،
بوردها ودفلها ،بنعيمها وجحيمها.

* شاعرة وكاتبة من املغرب
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الزمن الجميل

سميرة توفيق

إحياء الغناء البدوي

عرفان نظام الدين *

أواصل اليوم الكتابة عن الزمن الجميل ونجومه ورموزه ومواطن الجمال فيه ،ليس
من أجل البكاء على األطالل والندب والشكوى من مرارة زمننا التعيس ،بل بهدف
استحضار قيمه ومزاياه وحالوة العيش فيه ،وهو ما كدنا ننساه ،لوال بقية باقية من
الحريصين على التذكير بالذي مضى ،واألمل بأن نستعيد أيامه ولياليه ،ونستفيد من
إنجازاته الرائعة والكبيرة ،لكي نمزجه بحاضرنا الذي نشكو منه؟

وأجمل ما في الزمن الجميل أنه كان بمثابة فضاء ّ
نقي
يتسع للجميع ،ولكل من يتمتع باملواهب والعطاء في
مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية والفنية والثقافية
واألدبية ،وهو ما يشكل أسس التقدم واإلبداعّ ،
ويكون
مقومات الحضارة اإلنسانية ،ويطور تراث الشعوب
ويحفظه لألجيال القادمة على مدى التاريخ؟
ك ــان أول ـئــك الـعـمــالـقــة يتمتعون ب ــاألخ ــاق الـحـمـيــدة،
ً
وي ـم ـ ّـدون ي ــد ال ـع ــون ل ـكــل م ــن يـ ــرون ف ـيــه أم ـ ــا ،ومــن
هنا كانت فضيلة املعلم في مختلف أنــواع وأشكال
ال ـف ـنــون واآلداب واملـ ـه ــن ،فـمـنـهــم م ــن يـتـبـنــى املـبــدع
ّ
ويقدمه للجمهور ،ويقوم ّ
بمهمة التعريف به والدعاية
والعالقات العامة ،والتاريخ مليء بقصص املعلمني
الكبار ودورهــم في تخريج مئات املبدعني والفنانني
واملـطــربــن والـشـعــراء ،وتقديمهم فــي مجالس الفكر
واألدب التي كانت رائجة في ذلك الزمن.
وكلنا يذكر دور أمير الشعراء أحمد شوقي في تبني
املــوسـيـقــار مـحـمــد عـبــد ال ــوه ــاب ،وم ــواق ــف املـبــدعــن
واملفكرين وكبار امللحنني الذين اجتمعوا على رعاية
كــوكــب ال ـشــرق أم كـلـثــوم ،واإلشـ ــراف عـلــى تثقيفها
وتدريسها املوسيقى وأصول الفن ومخارج الحروف،
وتعليمها القرآن الكريم لحفظه بالكامل ،إضافة إلى
البرتوكول وأسلوب الحديث واملالبس التي تناسبها،
كـمــا حـظــي الـبـعــض بـفــرصــة تـعـلــم لـغــة أجـنـبـيــة ،أمــا
الدعاية واإلعالم بالذات فكانا أساس الرعاية والتبني،
حتى أن معظم املشاهير كانوا يتمتعون بصداقات
متينة مع الكتاب واألدباء والصحفيني الكبار ،وعندما
يـجـتــازون مــرحـلــة الـجـهــوزيــة الـكــامـلــة يـتــم تقديمهم
للجمهور بأبهى حلة وأفضل حال.

ه ــذه ال ـبــانــورامــا املـبـهـجــة أسـهـمــت ف ــي تـقــديــم أرق ــى
أشكال الفن واألدب والطرب ،إضافة املثابرة والصبر
وال ـص ـم ــود واحـ ـت ــرام ال ـن ـفــس وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـقـيــم
واألخ ــاق ،وتجنب الــوقــوع في سقطات قاتلةّ ،
تدمر
الـسـمـعــة وتـعــرقــل الـنـجــاح ،فـقــد ش ـهــدت تـلــك الـفـتــرة
ظهور مئات الفنانني الــذيــن ّ
تحولوا إلــى نـجــوم ،لكن
ً
نجوميتهم لم تستمر طويل.

ّ
حب الجمهور
وحدها الفنانة العربية اللبنانية املتميزة سميرة
تــوفـيــق خــالـفــت ه ــذه الـحــالــة ،وبـقـيــت متألقة حتى
يومنا هذا ،بعد أن صعدت إلى القمة درجة درجة،
ً
إلــى أن ّ
مقعدا
تربعت على عــرش القمة ،وحجزت
ً
دائما لها ،إلى جانب القامات الفنية الخالدة ،والتزال
ّ
متألقة حتى يومنا هــذا ،رغــم تقدمها فــي العمر،
ّ
وتعرضها لعدة أزمــات صحية ،فأقيمت لها العام
املـنـصــرم ع ــدة حـفــات تـكــريــم ،كـمــا أطـلــق اسمها
على شارع بمنطقة الحازمية في بيروت التي تقيم
فيها ،كما كانت نجمة مسرح سوق واقف في قطر
قـبــل بـضــع س ـنــوات ،حـيــث تجمع ع ـشــرات اآلالف
ّ
املحببة ،وأقــام لها امللك
لتحيتها ،وسماع أغانيها
ً
حفل حاشداً
عبد الله بــن الحسني عاهل األردن
ّ
في الديوان امللكي ومنحها أرفع وسام ،فغنت في
ً
تعبيراعن الفرح بعودتها إلى البلد العربي
الحفل
ال ــذي ك ــان لــه دور فــي انطالقتها وشـهــرتـهــا عبر
اإلذاعة األردنية ،ومنها إلى العالم العربي.
هـ ـن ــاك عـ ـ ــدة عـ ــوامـ ــل أسـ ـهـ ـم ــت فـ ــي اسـ ـتـ ـم ــراري ــة

سر ّ الشهرة

عـطــاء سـمـيــرة تــوفـيــق وشـهــرتـهــا الــراسـخــة وحــب
ً
الـجـمـهــور لـهــا ،وه ــي :أول اعـتـمــاد أس ـلــوب خــاص
بها ،وهو الغناء باللهجة البدوية ،مع اختيار مميز
للكلمات واأللحان املحببة التي حققت ً
رواجا ً
كبيرا،
بعد أن كانت الساحة العربية شبه خالية من هذا
الفنً ،
ثانيا انتشار شهرة الفنانة القديرة في معظم
ً
البلدان العربية بدءا من األردن إلى العراق وسورية
ولبنان ،ثم إلــى دول الخليج التي بــدأت بالنهوض
مع طفرة النفط ،فاختلطت اللهجة البدوية باللهجة
الـخـلـيـجـيــة ،وه ــي مـتـشــابـهــة م ــع ف ــروق ــات حسب
املنطقة والعادات ،كما شاركت في مهرجان فني في
ً
لندن حضرته امللكة إليزابيث الثانية ،ثالثا بدء البث
التلفزيوني منحها فرصة ذهبية النتشار أوسع
فــي مـصــر ودول امل ـغــرب الـعــربــي ،وإح ـيــاء الـتــراث
العربي البدوي في الكلمات واأللحان والغناءً ،
رابعا
املـثــابــرة والـصـبــر ومــواجـهــة الـصـعــاب والتصميم
على الوصول إلى مستوى راق مع محافظتها على
سمعتها ،فحظيت بــاحـتــرام الجميع وتـقــديــرهــم،
وعــاشــت كريمة لــم ّ
يتعرض لها أحــد بـســوء ،رغم
مــا كــان يـتــردد عــن حظوتها لــدى املـلــوك واألم ــراء
والجماهير ،وما كان يشاع عن زيجات في حياتها
أثبتت عدم صحتها ،باستثناء زيجة واحدة لم تدم
ً
ً
خامسا أسهم مظهرها بشكل كبير في
طــويــا،
نجاحها ،حيث تميزت بمقومات الجمال العربي
األص ـيــل ،وال ـب ــدوي بــالــذات ،كـمــا تـمـيــزت بالشامة
على خدها ،والغمازتني والعيون الكحيلة وثيابها
امل ـط ـ ّـرزة الـتــي حــرصــت عـلــى ارتــدائ ـهــا فــي جميع
حفالتها.

الصحافة أطلقت على عائلتها لقب
األسطول السادس بسبب إحاطتها بها
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ومنذ بداية انطالقتها ،وهــي في الثالثة عشرة من
ع ـمــرهــا ،بـقـيــت أغ ــان ــي سـمـيــرة تــوفـيــق ت ـت ـ ّ
ـردد في
أي عــرس أو مـهــرجــان ،وفــي أمــاكــن السهر وبرامج
التلفزيون ،ويغنيها الصغار والكبار ،مثل :على عني
موليتني ،يال صبوا هالقهوة وزيــدوهــا هيل ،أسمر
يا شب املهيوب ،بسك تجي حارتنا ..وهذا سر من
أسرار شهرتها في إحياء التراث ،ذكرني به الشاعر
الرائع نزار قباني خالل لقاء حضرته سميرة توفيق،
فقال لها :هناك أمور مشتركة بيني وبينك ،فقد كنت
أجد بني حضور مهرجاناتي ّ
الجدة واألم والحفيدة
ً
جمعت
في وقت واحد يرددون أشعاري ،وأنت أيضا
ِ
األجيال على أغانيك.
ً
ومــع هــذه الـصـفــات أضــافــت سميرة توفيق رونــقــا
ًّ
خاصا في لطفها وإنسانيتها وكرمها وحبها للخير
ولــم شمل العائلة ،حيث جمعت في بيتها أخواتها

وإخــوانـهــا وأوالدهـ ــم ،بينهم أختها املــرحــومــة نــوال
التي الزمتها طــوال حياتها حتى القــت وجــه ربها،
فيما واصلت ابنتها اإلعالمية لينا رضــوان رعاية
خالتها «زازا» كما يناديها األهل ،وكانت الصحافة
تطلق على عائلتها اسم «األسطول السادس» بسبب
إحاطة عائلتها بها ،لحمايتها في كل مكان وزمان.
وبـقـيــت حـيــاتـهــا ال ـخــاصــة مـ ــدار جـ ــدل ،ف ـقــد ت ـ ّ
ـردد
أنـ ـه ــا بـ ــدويـ ــة ،ل ـك ـن ـهــا ل ـب ـنــان ـيــة م ــن أص ـ ــل س ـ ــوري،
اسـمـهــا األصـلــي سـمـيــرة قسطني كــريـمــون ،مــن أم
الـحــارتــن بــالـســويــداء ،وانطلقت بعد وصــولـهــا إلى
ل ـب ـنــان ،لـتـحـيــي ح ـفــات عـلــى م ـســرح ع ـجــرم وأه ــم
مسارح بيسني عاليه ومسرح طانيوس.
وأذكر أنها شاركت في حفل بمناسبة مرور عشر
سـ ـن ــوات ع ـلــى ان ـط ــاق ــة  ،mbcم ــع ك ـب ــار امل ـطــربــن
واملطربات الذين سبقوها في الغناء ،وما إن ظهرت
س ـم ـيــر ت ــوف ـي ــق ح ـتــى اش ـت ـع ـلــت األج ـ ـ ـ ــواء ،وان ـت ـقــل
الحضور إلى املسرح للرقص واملشاركة في الغناء.

¶ سميرة توفيق في مهرجان ربيع سوق واقف بالدوحة 2016

وحـظـيــت الـفـنــانــة بتشجيع جـمـيــل ال ـع ــاص ،ولـحــن
لها عفيف رض ــوان وفيلمون وهـبــي وعـبــد الجليل
وهـبــي ومحمد محسن وإل ـيــاس الــرحـبــانــي ورفيق
حبيقة وملحم بركات وايلي شويري ووسام األمير،
وامل ـل ـحــن الـلـبـنــانــي تــوفـيــق الـبـيـلــونــي الـ ــذي شملها
برعايتهّ ،
فغيرت اسمها األصلي إلى سميرة توفيق،
إضافة إلى فريد األطرش الذي ربطته معها صداقة
متينة.
تكتف الفنانة الـقــديــرة بالغناء ،بل نجحت في
ولــم
ِ
أفـ ــام وم ـس ـل ـســات ش ـه ـيــرة ،م ــن بـيـنـهــا :س ـم ــراء،
أيــام في لندن ،القاهرون ،عــروس التحدي ،الغجربة
ُ
العاشقة ،عنتر فارس الصحراء ..ولم تخل حياتها
مــن صـعــاب ،فقد أصيبت بكسر فــي ظهرها أثناء
تمثيلها فــي فيلم «بــدويــة فــي روم ــا» ،عندما قفزت
ف ــوق ص ـخ ــرة ،لـتـغـيــب ع ــن األضـ ـ ــواء ل ـف ـتــرة ،وك ــان
مـسـلـســل «ف ـ ــارس ونـ ـج ــود» الـ ــذي لـعـبــت ف ـيــه دور
البطولة ،وهــو مــن أشهر املسلسالت الـبــدويــة حتى
اليوم.
ورغم اعتزال سميرة توفيق الغناء فقد بقيت مثار
اه ـت ـمــام اإلع ـ ــام ال ـعــربــي وال ـل ـب ـنــانــي ل ــاط ــاع على
مسيرتها ،والدور الذي أدته في الحفاظ على التراث
البدوي العربي واملــوروث الشعبي ،في زمن اتجهت
فيه األجيال الشابة إلى الحضارة الغربية واألغنيات
السريعة ،وهذا يحسب لها.
وق ــد أط ـلــق عـلـيـهــا اإلع ـ ــام ع ــدة ألـ ـق ــاب ،م ــن بينها
ال ـظــاهــرة ،وال ـحــالــة األس ـط ــوري ــة ،وم ـطــربــة األج ـيــال،
ويقول عنها الناقد الفني جميل ضاهر« :إنها تمثل
ً
سـ ًّـرا خـ ًّ
ـاصــا ّ
يحرك شيئا ما في الــذاكــرة ،وينافس
األغنية الكالسيكية لكبار الفنانني».
وأخ ـت ـتــم بــال ـقــول إن الـف ـنــانــة س ـم ـيــرة تــوف ـيــق ظلت
ّ
متجددة ،تقدم كل فترة أغاني مختلفة ناجحة ،ومن
ّ
املؤسف أنه ليس هناك اآلن من يقدم هذا الفن ،إنها
تجسد قصة كفاح ونجاح وصبر ،كتبتها الفنانة
الكبيرة ً
اسما وقيمة.

* كاتب وإعالمي عربي

ّ
تجمع اآلالف لسماع أغانيها المحبّبة
في مهرجان ربيع سوق واقف بقطر
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أدب وفن

الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى:

مهرجان «يسنين :شاعري»
ُّ
تمسك األجيال بالشعر
يؤكد
¶ حاورته  -ميلينا مطانيوس عيسى *
ّ
الدولي أعماله مؤخراً بحفل أقيم في لبنان عبر
أنهى مهرجان «يسنين :شاعري»
الفيديو بسبب وباء كورونا ،بفوز مشاركين عرب من أعمار مختلفة ،وكان الشاعر
ّ
الفلسطيني عبد الله عيسى المقيم في روسيا منذ أكثر من ثالثة عقود قد اختير
رئيساً للجنة تحكيم المهرجان.
وعبد الله عيسى (المولود عــام  1964فــي مخيم ببيال قــرب دمــشــق) شاعر
وأكاديمي ودبلوماسي ومخرج أفالم ،حاز على جوائز عربية ودولية مرموقة ،ويعد
من أبرز شعراء الحداثة العرب منذ ثمانينيات القرن الماضي ،أطلق عليه لقب شاعر
فلسطين في المنفى ،وتميّز بتقديمه القضية الفلسطينية شعراً ونثراً ،حيث عمل
في الصحافة الثقافية الفلسطينية في سورية مثل مجلة «الحرية» و«الغد الجديد»
بين عامي  1984و ،1989ليخرج بعدها من سورية إلى االتحاد السوفييتي ،ملتحقاً
بمعهد مكسيم غوركي لآلداب في موسكو عام .1990

¶ عبد الله عيسى

¶ شهادة التقدير للشاعر عبد الله عيسى

ترجم أهم الشعراء الروس للعربية والشعراء العرب
للروسية ،وحاز برنامجه «مقهى عبد الله عيسى
الثقافي» على شهرة واسعة ،كما شارك بني عامي
 2005و 2009في إنتاج سلسلة األفالم الوثائقية
لشبكة الجزيرة (أرشيفهم وتاريخنا ،وموعد في
املهجر).
الـتـحــق بــالـسـلــك الــدب ـلــومــاســي الـفـلـسـطـيـنــي عــام
 2015ف ــي س ـف ــارة دول ــة فـلـسـطــن ل ــدى روس ـيــا،
ومـنـحــه الــرئ ـيــس مـحـمــود ع ـبــاس وسـ ــام الـثـقــافــة
وال ـع ـل ــوم وال ـف ـن ــون ت ـق ــدي ـ ًـرا إلب ــداع ــات ــه الـشـعــريــة
وح ـض ــوره ال ـفــاعــل فــي املـشـهــد الـثـقــافــي الـعــربــي
ودوره في توثيق العالقات الفلسطينية والروسية،
كما حاز على وسام تشيخوف اإلبداعي ،وحصل
على عضوية كاملة في اتحاد كتاب روسيا عام
 ،2017لـيـكــون أول عــربــي وأج ـن ـبــي يـنــالـهــا دون
أن يتمتع بالجنسية الــروسـيــة ،ولــه مــن الــدواويــن:

موتى يـعــدون الجنازة  ،1987هزيع (بالروسية)
 ،1995آالء  ،1996حبر سماء أولــى  ،1998قيامة
األسوار  ،2000رعاة السماء ورعاة الدفلى ،2013
أخ ــوت ــي ي ــا أب ــي ال ال ــذئ ــب  ،2014وص ــاي ــا فــوزيــة
الحسن العشر .2017
ل ــإط ــال ــة ع ـل ــى أه ـ ـ ّـم دالالت م ـه ــرج ــان «ي ـس ـنــن:
ّ
ّ
والعربية،
الروسية
شــاعــري» في الحياة الثقافية
كان ملجلة «فنار» هذا الحوار مع الشاعر عبد الله
عيسى رئيس لجنة تحكيم املهرجان:
ما الذي يعنيه أن يتم اختيارك رئيس لجنة
ّ
الدولي،
تحكيم مهرجان «يسنني شاعري»
الذي جرى ضمن فعاليات كوكبة يسنني في
الذكرى  125على ميالده؟
ّ
ولكنه كان ّ
البد
 -كان ذلك بمثابة شرف كبير لي،

ً
محفوفا بمسؤولية كبيرة ،سيما ّ
وأن اختياري
رئ ـيــس لـجـنــة تحكيم ه ــذا امل ـهــرجــان ج ــاء نتيجة
ّ
ل ـت ــواف ــق إي ـج ــاب ـ ّـي ب ــن ال ـل ـج ــان امل ـنــظ ـمــة وأع ـض ــاء
لجنة التحكيم والـقــائـمــن عـلــى امل ـهــرجــان ،وربـمــا
جــاء لتجربتي وخبرتي فــي التحكيم للعديد من
ّ
ّ
ّ
الدولية
والفنية
السينمائية واألدبـ ّـيــة
املهرجانات
املختلفة ،ولـهــذا ّقيمنا أعـمــال متسابقني مــن كل
ّ
العمرية واللغات،
أنحاء العالم ،وبمختلف الفئات
ّ
بـشـكــل نــزيــه وم ــوض ــوع ـ ّـي ،خ ـ ّ
ـاص ــة وأن أعـضــاء
ٍ
ّ
واملختصني.
اللجنة هم من خيرة الخبراء
ّ
لكنني أعتقد أن ترجمتك لشعر يسنني
ً
لعبت ً
دورا في هذا االختيار أيضا ،أضف
ّ
ّ
إلى ذلك أنك خريج معهد غوركي لآلداب
ّ
ّ
ً
ّ
السوفيت،
تابعا التحاد الكتاب
الذي كان
ّ
ويدرس فيه الشعراء والكتاب فقط؟

القرآن الكريم ُترجم إلى الروسيّة
بقرار من اإلمبراطورة كاترينا الثانية
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العتقادك ما يـبـ ّـررهّ ،إن ّ
مجرد الحياة بني شعراء
ِ
روسيا املعاصرين ،واكتشاف عوالم شعراء روسيا
ال ـك ـبــار يـفـتــح ل ــك م ـجـ ًـال ح ـيـ ًّ
ـويــا ف ــي أسـئـلــة اإلب ــداع
الكبرى ،وطاملا ّأن الشاعر في روسيا أكثر من شاعر،
ّ
ّ
الخصوصية،
وأن ملعظم شعراء روسيا تراجيدياهم
ّ
ّ
فــإن التصدي لترجمة شاعر مثل سيرغي يسنني
ّ
ّ
الخاصة التي اختتمت بمقتله ،يحتم
له تراجيدياه
ّ
عليك اإلقــامــة الـجـبــريــة فــي أش ـعــاره ليكون الـخــروج
مــن عــواملـهــا أشـبــه بــإعــادة اكـتـشــاف ال ــذات والـعــالــم،
ومنذ منتصف تسعينيات القرن املاضي وأنا ّ
أتقدم
ّ
الشعرية ،مع علمي ّأن شعراء
إلى مغامرة الترجمة
آخــريــن قــامــوا بترجمة أشـعــار يسنني مـثــل حسب
الشيخ جعفر وأيمن أبو شعر وثائر زين الدين.
ّ
ّ
مهمة ينبغي االنتباه إليها
ثمة مالحظة
ّ
تتمثل في أن الكثير من املشاركني في
ّ
عمرية ّ
شابة ،وما
املسابقات هم من فئات
ّ
الشابة ،ما الدالالت التي يحملها ذلك؟
دون
ّ
ّإن ه ــذا األم ــر يـجـ ّـســد حقيقة ّأن الـعــالــم ال يتجه
نحو التفاهة ،كما يسعى كثيرون إلقناعنا بذلك،
ّ
مــن خــال تعلق األجـيــال الـجــديــدة بــإفــرازات ثــورة
الـتـكـنــولــوجـيــا األك ـث ــر رداءة ،ال ـتــي تــدعــو للكسل

¶ سيرغي يسنين

ّ
والتلبد مثل األلـعــاب ،بما فيها التي تقود للعنف،
أو الـفـيــديــوهــات املبتذلة على الـيــوتـيــوب وســواهــا،
لقد ّأكدت مشاركة هؤالء ّأن هذه األجيال ّ
تتمسك
إنسانيةّ ،
ّ
وأن ّأي حديث عن أزمة
بالشعر كقيمة
الشعر هي فتوى باطلة ،هناك أزمة شعراء فحسب،
أضيفي إلى ذلكّ ،
فإن هذا األمر يحيل إلى حقيقة
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية،
الروسية
الثقافية
اتساع مساحة الجسور
ّ
ّ
الروسية قامت بفتح املدارس
الروحية
فاإلرساليات
ّ
في كل من فلسطني ولبنان وسورية وغيرها منذ
ّ
ّ
العثمانية ،ومعظم شـعــراء روسـيــا تــأثــروا
الفترة
ّ
بالثقافة العربيةّ
واإلسالمية ،مثل بوشكني وبونني
ّ
ّ
وغــوم ـي ـل ـيــوف وس ــواه ــم ،ك ــل ه ــذا ي ـشــكــل مــدعــاة
ّ
لطرح أسئلة جديدة تتعلق بضرورة إحياء عملية
ّ
ّ
والروسي.
العربي
الترجمة والتواصل بني العاملني
في هذا السياق تجدر اإلشارة إلى فوز
مشاركني عرب بجوائز مختلفة باملهرجان،
ّ
ّ
الثقافية
هل ترى أن مستقبل العالقات
ّ
الروسية العربية يدخل مرحلة جديدة ،عبر
مثل هذه املهرجانات؟
ّ
ّ
والروحية بني روسيا والعالم
الثقافية
ّإن العالقات
ّ
ال ـع ــرب ــي عـمـيـقــة ال ـ ـجـ ــذور ،ل ـكــن ـهــا أخ ـ ــذت مـنـحــى

ً
مختلفا بــاعـتـقــادي ،بــرحــات الـحـ ّـجــاج املسلمني
ّ
إلى مكة املكرمة ،واملؤمنني املسيحيني إلى القدس
مع مطلع القرن التاسع عشر ،حيث جــرت عملية
تــواصــل اسـتـثـنــائـ ّـيــة عـبــر مــوجــات ش ـ ّـدت الــرحــال
إلى بالدناّ ،
وتعرفت على ثقافاتها من خالل هذه
ُ
ّ
الــرحــات ،وعـلـ ّـي أن أذكــر أن الـقــرآن الكريم ترجم
إل ــى ال ــروس ـ ّـي ــة ب ـق ــرار م ــن اإلمـ ـب ــراط ــورة كــاتــريـنــا
ّ
الثانيةّ ،
لكن هذه العالقات اتخذت منحى آخر ُمذ
ّ
أسهم مختصون عرب بتأسيس وتطوير مدرسة
ّ
الروسية ،مثل العالم األزهــري ّ
محمد
االستشراق
ّ
عياد الطنطاوي الذي استدعته الخارجيةّ
ّ
الروسية
ّ
إلى هذا األمر ،وكذلك الفلسطينية الدكتورة كلثوم
ً
أيضا في سان بطرسبورغّ ،
والبد
عودة التي ُدفنت
من اإلشــارة إلى ّأن مدرسة االستشراق الروسيةّ
ّ ّ ُ
ّ
الثقافي
الغربية بأنها تعنى بالشأن
تختلف عن
ً
وامل ـع ــرف ـ ّـي ،خ ــاف ــا لـتـلــك ال ـتــي كــانــت بـمـثــابــة عني
استعمارية ّ
ّ
الكولونيالية إلى بالدنا،
مهدت لدخول
ّ
وهذا يؤكد ّأن مستقبل هذه العالقات منفتح على
ّ
ّ
ّ
حيوية وجدية ،إن مشاركة وفوز عرب
مدارات أكثر
من أعمار مختلفة ،من فلسطني ولبنان واألردن
ّ
ومصر والجزائر ،وغيرها يؤكد ذلك.

* شاعرة سورية

معظم شعراء روسيا تأثّروا بالثقافة
العربيّة واإلسالميّة مثل بوشكين وبونين
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أحمد البحراني
شعرية النحت العراقي
¶ الدوحة – عبد الله الحامدي

َ
َ
عليك أن تسير على أصابع روحك ،هل
دخلت عالم أحمد البحراني
إذا
َ
تنس الواقع ،ها َ
أنت تدخل أول
للروح أصابع؟
عليك أن تتخيّلها ،ولكن ال َ
ّ
ّ
ّ
التجدد ،كلما مضى
المتمسك بفكرة
فضاءات هذا الفتى العراقي
ُ
الزمن إلى األمام ..أقول له – أثناء حديثه عن مشروعاته الكثيرة
به
ّ
المقبلة – في مرسمه بالدوحة :تذكرني بالمعلم «بيكاسو» الذي تجاوز
أد ُع المقارنة التي ال
التسعين ولم يفقد طفولته وأحالمه األولى ،ثم َ
تتناسب مع طموحه المتفرّد جانباًْ ،
إذ يحفر في الصخر النتزاع بصمته
ّ
الخاصة ،بعيداً عن العمالقة المكرّسين؛ فلهم شأنهم وله شأنه!
ّ
أحـمــد الـبـحــرانــي (مــوال ـيــد كــربــاء  )1965ال يتنكر
ألساتذته في التشكيل العراقي املعاصر ،أو غيرهم،
لكن ينابيع إبداعه ومشاربه ال تقتصر على موهبته
الفطرية ،وال على دراسته األكاديمية في معهد الفنون
همة جبارة تدفعه ً
الجميلة ببغداد؛ ّثمة ّ
دومــا لعمل
َّ
«الهندية»،
مغاير ..الخطوة األولى بدأت على ضفة نهر
َّ
الهندية لوال الفنان البحراني،
وما كنا سنسمع بنهر
مثلما لــم نـكــن سنسمع بنهر «بــويــب» العظيم لــوال
الشاعر بدر شاكر السياب ،لنكتشف ً
تاليا أنه ٌ
نهر

صغير في قرية جيكور النائية ،قبل أن تهطل عليها
«أنشودة املطر».
ّ
هــذا يـقــودنــا مـبــاشــرة إلــى «م ـخــدة» أحـمــد البحراني،
معرضه الجديد في جاليري املرخية بقطر؛ جزئية
ّ
«املخدة»،
يومية بسيطة ،وتبدو أقل من عادية ،أال وهي
ّ
ّ
ومتنوع ،يبدأ
تحولت عند البحراني إلى عالم شاسع
بالصحو وال ينتهي بــالـخـلــود إل ــى ال ـنــوم فــي نهاية
ّ
فاملخدة مستقر رحلة اليوم كله ،وربما العمر
اليوم،
كله!

¶ أحمد البحراني

ّ
ثـمــة قـصــة مـتـكــامـلــة ،تـشــكـلـهــا الـتـفــاصـيــل املـتـعـ ّـددة
ٌ
هاجس
املتناثرة ،وتجمعها العمارة الفنية الــواحــدة،
صغير ينمو ويـتـعــاظــم ويـتـشـ ّـعــب؛ حـيــث يستدعي
البحراني – عبر موتيفة ّ
املخدة – املاضي والحاضر،
ً
ويكاد يستحضر املستقبل ،انطالقا من ذلــك الطني
ّ
األول «الـ ـح ــري» الـ ــذي ك ــان يــت ـخــذه ل ـعـ ًـبــا م ــع رفــاقــه
َ
ً
صانعا منه تماثيل
األطـفــال في مدينته «طويريج»،
وأشـكـ ًـال بدائية ،م ـ ً
ـرورا بأيقوناته النحتية الرمزية،
املشتقة ً
أساسا من حضارة أجداده السومريني ،مثل

¶ عصفورتان على مخدة

¶ جانب من معرض مخدة

َ
أنت تزور العراق
ّ
في معرض
«مخدة»
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¶ مشهدية الجداريات تكاملت مع المنحوتات

ً
«الثور» و»الشمس» و»البسكليت» – الحقا ،والتي كان
يـشــارك بها فــي مـعــارض الجمعية القطرية للفنون
ً
التشكيلية منذ أكثر من عشرين ً
عاما ،وصــول إلى
سـلـسـلــة مـشــاريـعــه الـضـخـمــة امل ـق ــدودة مــن الـحــديــد
والبرونز ،مثل األحصنة واأليدي العمالقة أمام املباني
ووس ــط ال ـحــدائــق وامل ـي ــادي ــن ،لـكــن ك ــل ه ــذه األع ـمــال
ّ
بح َر ّفية متقنة ،بما فيها تصميم
النحتية املــوظـفــة ِ
الكؤوس الرياضية (كأس العالم لكرة اليد  ،)2017ما
زالــت تحيل املشاهد إلــى ذلــك الطفل الــاهــي ّ
املجرب
املغامر وراءها..
طـ ــائـ ـ ٌ
ـرات ورقـ ـي ــة ،ع ـصــاف ـيــر ،أزهـ ـ ــار ،وال ـك ـث ـيــر مــن
التفاصيل الحميمة املعجونة بطمي الرافدين ،تفضح
هشاشة الكائن العاطفي ،ابــن الـحـضــارات القديمة،
ُ
ُ
ّ
الحديدي
تنتابه صعقة الحنني ،فيعود إلى درعه
حني
ّ
ُ
يصبح حـجـ ًـرا ،على
مــرة أخ ــرى ،وربـمــا تمنى لــو أنــه
غــرار الشاعر العربي القديم (تميم بن مقبل) ،الذي
ّ
اكـتـفــى ببيت ش ـعـ ٍّ
ـري واحـ ـ ٍـد ،كــي يـخــلــده« :م ــا أطيب
ُ
العيش لــو أن الفتى حـجـ ٌـر /تنبو ال ـحــوادث عنه وهو
ملموم»! ح ـ ُ
ُ
ـوادث جزلة وقعت خــال العقود األربعة
ّ
َّ
السابقة الـتــي م ــرت على ال ـعــراق ،تغير فيها الوطن
إلى درجــة األكــذوبــة ،حـ ٌ
ـروب وهجرات وكــوارث ،بدأت
بحرب الخليج األولى ،ثم االحتالل األمريكي ،ولم تنت ِه

بوباء كورونا ..لذا ُّ
يصر البحراني ،بعد أن اضطر إلى
ً
مقررا في مــارس ،2020
تأجيل معرضه ،الــذي كان
عـلــى افـتـتــاحــه فــي أكـتــوبــر مــن ال ـعــام نـفـســه ،بــل بــدا
ً
ُ
املعرض ذاته شكل من أشكال مقاومة الوباء.
ّ
إن أحد أهم ميزات تجربة البحراني عالقتها املباشرة
ٌ
مــع ال ـح ـيــاة بـكــل مــا فـيـهــا؛ كــل ش ــيء فـيـهــا قــابــل أن
ي ـت ـحـ ّـول إل ــى ف ــن ،وأن ي ـت ـحـ ّـول ه ــذا ال ـف ــن إل ــى تـحـ ٍّـد
ّ
فاملخدة الناعمة الوثيرة غـ ْ
ـدت كتلة
متواصل أمــامــه،
ٌ
ّ
صـلــدة وثـقـيـلــة ،لكنها فــي الــوقــت ذات ــه ظــلــت عجينة
مــرنــة فــي مـخـيـلــة الـفـتــى الـخـمـسـيـنـ ّـي ال ــذي يـصــارع
ً
ّ
الكتلة في فــراغ االحتماالت ،محاول تطويعها بخفة
ورشاقة ،قبل دفعها إلى املتلقي؛ فنجد في منحوت ٍة
«عصفورين يـغـ ّـردان فــوق ظهر مخدة» ،وفــي أخرى
«ب ــاق ــة ورود ي ــان ـع ــة» ،وف ــي ثــال ـثــة «س ـف ـ ٌـن ُم ـب ـحــرة»،
وفــي رابـعــة «آثـ ــار» ،وفــي خامسة سمكتان كأنهما
اصطيدتا اللحظة (بـبــراعــة البــد مــن التوقف عندها
ً
ُم ـط ــول) ،وفــي ســادســة قـلـ ٌـب ينبض بــالـحــركــة تحت
ّ
الذهبية
الغطاء ،وفــي سابعة خريطة الــوطــن العربي
(حـيــث لــم يفقد الـفـنــان ثقته بــأمـتــه رغ ــم الـعــواصــف
العاتية) ،ولكن في منحوتة ثامنة الفتة تعتلي «دبابة»
سطح امل ـخـ ّـدة ،فتكاد تسمع صــوت زناجيرها فوق
األرض ،تلك ذاك ــرة الـعــراق املثخنة بـحــرب السنوات

الثماني ،ثم عاصفة الصحراء ،وما تالها من مآس..
أنت تزور العراق في هذا املعرض ،تطوف على أوجاعه
الـغــارقــة بــالـ َّـدمــع ،وتصعد مــع طــاقــة الشعب الخارقة
ّ
على الصبر ،نحو اجتياز املحن ..البحراني يدل َك على
الطريق ،لقد نسف الحواجز بني الفنون و»الصناديق»
لينطلق بالتفكير خارجها؛ فمنذ دخولك الصالة ذات
الطابقني تسمع موسيقى الشجن العراقي عبر فيلم
رســوم متحركة باألبيض واألس ــود ،وغناء األمهات
ّ
ألطفالهن ،وكأنهن يقرأن مصيرهم اآلتــي ،بني فكي
ّ
حرب ومنفى ،ثم تواجهك اللوحات الجدارية مشكلة
ًٍ
خلفية س ــادرة ،تتجاوب مــع املنحوتات املــوزعــة في
ً َُ ّ
املعذبة بني ّ
مخداته التي لم
فراغ الصالة ،راسما ذاتــه
تعد تأويه وتمنحه الطمأنينة املشتهاة كما كانت في
جنة «األم» ..أو يلجأ إلى الفن التركيبي (انستليشن)،
ً
واضعا شواخص مرورية فوسفورية وسط الصالة،
ّ
تحيط بمنحوتة :هي «جثة» مخدة دهستها عجالت
ْ
مركبة!
ّ
ّ
أحـمــد الـبـحــرانــي فــي معرضه «م ـخــدة» حــطــم إحــدى
قواعد فن النحت املتواضع عليها عبر تاريخه ،منذ
ً
ميكيل أنجلو إلى ألبرتو جاكوميتيُ ،مدخل اللون في
جسد املنحوتة ،دون أن يربك جمالها ُ
الح ّر ،وثمة ٌ
كالم
كثير أود االستفاضة فيه لوال مساحة املقال.

ما أطيب العيش
لو أن الفتى حجرُ!
العدد  - 12خريف 2020
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مريم ياسين الحمادي:
الملتقى القطري للمؤلفين
مقبل على مشاريع إستراتيجية
¶ حاورتها  -إشراف محمد
المتابع للمشهد الثقافي القطري ال يمكن أن يفوته ما ّ
يقدمه الملتقى القطري للمؤلفين من أنشطة ومبادرات وفعاليات متنوعة،
تثري الحراك الثقافي ،من خالل دعم الكتّاب في دولة قطر من القطريين والمقيمين ،وتوفير البيئة المناسبة للتعريف بإصداراتهم،
وإيجاد سبل التالقي وتبادل الخبرات فيما بينهم ،باإلضافة إلى ما يطرحه من مبادرات متنوعة ،من شأنها أن ترتقي بدور المؤلف في
المشهد الثقافي القطري واإلقليمي .وللتعرّف أكثر على ما ّ
يقدمه الملتقى من أنشطة وبرامج ،وما يتطلع إليه من رؤى وطموحات،
التقت مجلة «فنار» مع الكاتبة مريم ياسين الحمادي المدير العام للملتقى القطري للمؤلفين ،فكان الحوار التالي:

بوصفك كاتبة ،وفي الوقت ذاته ً
مديرا للملتقى
َّ
القطري للمؤلفني ،هل تعتقدين أن امللتقى
ارتقى إلى طموحات املؤلفني القطريني؟
الهدف األول من أهداف امللتقى القطري للمؤلفني،
ً
وفــقــا لعقد الـتــأسـيــس هــو «االه ـت ـمــام بــاملــؤلـفــن»،
وتــرجـمــة ه ــذا ال ـهــدف فـيــه كثير مــن ال ـت ـفــاوت بني
األفراد أنفسهم ،من حيث التطلعات واالحتياجات،
وبكل حرص وجدية نعمل على الوصول إلى ذلك،
ونـ ــدرك فــي الــوقــت ذات ــه أن ال ــوص ــول إل ــى الجميع
ً
يحتاج ً
ومزيدا من العمل لتحقيق
مزيدا من الوقت،
األه ــداف املـنـشــودة ،لــذا م ــازال لدينا الكثير حتى
تطورهم ّ
نصل إلى طموحات املؤلفني ،ومع ّ
ونموهم
تترتب مسؤوليات جديدة ،تتناسب مع كل مرحلة.

وفتح مجاالت التعاون وااللتقاء أكثر بني
املؤلفني القطريني واملقيمني؟
الـتـقــريــب بــن وج ـهــات الـنـظــر هــي مـســألــة إداريـ ــة،
ل ـك ـن ـهــا ت ــرت ـب ــط ب ــال ـت ـف ــاع ــل ف ـي ـم ــا بـ ــن األعـ ـض ــاء

أنفسهم ،وما تثبته التجارب والخبرات ،فبناء أي
فريق مسألة تتطلب املــرور بمراحل متتابعة ،من
ضمنها التحديات التي يجد الفريق نفسه قـ ً
ـادرا
على التعامل معها بشكل أفضل ،لذا فإن نجاحنا
مرتبط بنجاح األعـضــاء الذين لديهم الـقــدرة على

ً
هل ُي َعد امللتقى مرادفا التحادات الكتاب
املوجودة في عدد من الدول العربية؟ وهل
ّ
يتطور في هذا االتجاه؟
يمكن أن
نعم ،حيث نشترك في األهداف والتمثيل لفئة الكتاب.
استطعت التقريب بني اآلراء،
إلى أي درجة
ِ

¶ مريم ياسين الحمادي توقع كتابها «هويتي ..قطري» في معرض الدوحة للكتاب

تحقيق االرتقاء الثقافي
ورعاية ُ
الك َّتاب الموهوبين
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توطيد العالقات واالستماع إلــى اآلخــر ،ونضيف
ً
إلى ذلك رغبتهم الجادة في دعم بعضهم بعضا،
فــدورنــا فــي امللتقى يتمثل فــي توفير املـنــاخ العام
ّ
ّ
يتحركون بإيجابية لخدمة هذا
املــائــم ،والـكــتــاب
امللتقى املهم في قطر بكل ما يمكن.

شراكات مجتمعية
ما البرنامج القادم للملتقى القطري للمؤلفني؟
نواصل البرامج الحالية ،وفي املرحلة القادمة سنعمل
على تفاصيل البرامج بشكل أكبر ،لتحقيق أهــداف
امللتقى وتطلعاته ،والــوصــول إلــى مزيد مــن التعاون
مــع الـجـهــات ذات ال ـعــاقــة ،مــن أج ــل ش ــراك ــات تعود
بــال ـفــائــدة ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع ،م ــع تــوف ـيــر ال ــوق ــت والـجـهــد
والـتـكــالـيــف ،كـمــا سـنــواصــل الـتــركـيــز عـلــى مشاريع
إسـتــراتـيـجـيــة ،فــدورنــا يـقــوم عـلــى االرت ـق ــاء الثقافي
ورعــايــة املــوهــوبــن ،ولــذلــك نــدعــم استقبال امل ـبــادرات
الجديدة الخاصة بالنقد والترجمة والكتابة ،وبرامج
أخ ــرى لتدريب الـشـبــاب ،بما ال يتعارض مــع جهود
تقدمها ،أو ّ
مؤسسات املجتمع املــدنــي التي ّ
يقدمها
القطاع الخاصً ،
بعيدا عن الربح ،وهذا امتياز لجميع
ُّ
الكتاب واملشاركني في العمل التطوعي لدعم الثقافة،
ُّ
مــع حرصنا على دعــم الــكــتــاب لــاسـتـفــادة مــن هذه
املـهـنــة ،لـكــي تـتـحـ ّـول إل ــى مـصــدر دخ ــل ،عـبــر جهات
أخــرى ،وســوف نواصل العمل على التطوير املهني،
وتعزيز املستوى الثقافي للمؤلفني ،بدعم األعضاء
لزمالئهم بتقديم املشورة في شؤون التأليف وفنون
ًّ
خليجيا
الكتابة ،وإدمــاج املؤلفني بامللتقيات الثقافية

وعــربـ ًّـيــا ودول ـ ًّـي ــا ،وإدمـ ــاج الـعـمــل الـثـقــافــي باملعاهد
والجامعات ،ألجــل التوعية بأهمية الكتابة والتأليف
ل ــدى ال ـط ــاب وال ـطــال ـبــات ،وت ـعــزيــز اإلن ـت ــاج الـثـقــافــي
املرتبط بالتراث القطري والهوية القطرية والخليجية
والعربية ،كما سنعمل على بناء شــراكــة مجتمعية
تفاعلية مــع الجهات الحكومية املعنية بنشر ثقافة
الـكـتــابــة والـتــألـيــف ،وإقــامــة شــراكــات مــع دور النشر
ومــؤس ـســات املـجـتـمــع املــدنــي ذات الـصـلــة ،مــا يعني
أن عملنا تكاملي ،وينعكس على مــؤشــرات القطاع
الثقافي ،باإلضافة إلى دعم نشر أعمال املؤلفني بعدة
وإقليميا ًّ
ًّ
لغات ،والتعريف بهم ًّ
ودوليا ،وتدشني
محليا
املوقع اإللكتروني ،وتنظيم فعاليات تعريفية وحفالت
تدشني ،واكتشاف املواهب األدبية ورعايتها ،وإصدار
دليل املؤلف ،وتسهيل التواصل بني املؤلفني القطريني
ونظرائهم في الخارج.

مبادرات القراءة
ترتبط الكتابة بالقراءة ،فهل للملتقى مبادرات
ّ
بالقراء وتشجيع القراءة؟
لربط الكتاب
ُ
ت َعد مبادرة «بني الرفوف» أحدث هذه املبادرات ،وتبدأ
في يناير  ،2021باإلضافة إلى مبادرات سابقة مثل
«اخترت لكم من مكتبتي» ،و»اخترت لكم من مكتبة
ً
قطر الوطنية» ،نحن نعمل وفقا إلستراتيجية الثقافة
في دولة قطر ،فنختص بالكتابة واملؤلفني ،ويختص
ملتقى الناشرين بالكتب والطباعة والقراءة ،ولكن في
الوقت ذاته نعمل بالتعاون ً
معا لتعزيز ذلك والترويج
للقراءة أكثر بني مختلف فئات املجتمع ،على سبيل
املثال أذكر الترويج للكتب الشعبية من خالل مبادرة
«اكتشف التراث مع مارية من الكتب القطرية».
ما رأيك في كثافة النشر التي شهدتها
ُ
ً
مؤخرا ،وهل يمكن أن ت َعد
الساحة األدبية
ً
مقياسا لتطور املشهد األدبي في قطر؟

هي مؤشر للحركة الثقافية في دولة قطر ،وسوف
تـبــدأ مرحلة جــديــدة هــي الـغــربـلــة ،فالكاتب ّ
الجيد
سيتعلم املزيد من تجربته ،ومن اآلخرين ،ويواصل
رحلته ،وقد يتراجع البعض ،لذا نشجع النقد األدبي
للعمل نحو تحسني األعمال وتجويدها.
هل هناك مبادرات لرعاية املؤلفني الشباب؟
والتعريف بهم خارج قطر ،على غرار
مشاركة امللتقى في معارض الكتب العربية؟
بالتأكيد ،خاصة فيما يتعلق بالعمل على إدماجهم
مع الكتاب ضمن بيئة الكتابة والتأليف ،ويتم ذلك
من خالل التعاون مع الجهات ذات العالقة ،لضمان
تواجدهم باستمرار.

بالفكر نزدهر
ً
ً
ّ
يقدم امللتقى نشاطا مكثفا عبر حساباته
َ
على مواقع التواصل االجتماعي ،من هو
الجمهور املستهدف؟
ّ
بالدرجة األولى الكتاب واملؤلفني ،وبالدرجة الثانية
املجتمع عامة ،فرؤيتنا تتمثل في شعار «بالفكر
نزدهر» ،والكتابة هي طرح يجسد طريقة التفكير.
أصدرت كتابك األول «هويتي  ..قطري»
ِ
وكتابك الثاني «تأمالت في كلمات صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد  ..بناء الوطن
ُ
واملواطن» ،هل يمكن أن تطلعينا عن طبيعة
مشروعك القادم؟
اليــزال مشروعي األول والدائم هو الهوية الوطنية
القطرية ،وأدرس كيف يمكنني الوصول إلى جميع
الـفـئــات ،بعد الـجــوانــب الـنـظــريــة ،بطريقة تنبع من
ً
الكتابة أيضا.

دعم المبادرات الجديدة
في النقد والترجمة والكتابة
العدد  - 12خريف 2020
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الرياضة

استاد أحمد بن علي

رابع استادات مونديال قطر 2022
يستضيف نهائي كأس األمير
وسط أجواء احتفالية مبهرة
بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ُ
ثاني أمير البالد املفدى اعلن عن جاهزية استاد
أحـمــد بــن عـلــي ،راب ــع اس ـتــادات بطولة كــأس العالم
 IFA Fقطر  ،2022خالل استضافته نهائي بطولة
كأس األمير  ،2020بني نادي السد والنادي العربي،
ً
حـيــث ت ــوج ن ــادي الـســد بـطــا لـكــأس سـمــو األمـيــر
املفدى لكرة القدم  ،2020في نسختها الـ  ،48بفوزه
على ال ـنــادي الـعــربــي ( )1 / 2فــي امل ـبــاراة النهائية
للبطولة التي جرت بني الفريقني على ملعب أحمد
بــن عـلــي ،بحضور  %50مــن الـطــاقــة الجماهيرية
لــاسـتــاد املــونــديــالــي ال ـجــديــد ،وس ــط وس ــط أج ــواء
احتفالية مبهرة ،وتدابير احترازية لضمان سالمة
الجميع.
وأش ــاد الـسـيــد جـيــانــي إنفانتينو رئـيــس االتـحــاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،بجهود اإلعــداد لبطولة
ً
 ،2022وتدشني رابع استادات املونديال ،قائل :إن
اسـتــاد أحمد بــن علي صـ ٌ
ٌّ
معماري رائ ــع ،شهد
ـرح
خــال نهائي كــأس األمـيــر أج ـ ً
ـواء مبهرة ،فمقاعد
املشجعني قريبة ًّ
جدا من أرضية امللعب ،حتى في
ظل التباعد االجتماعي ،بني أماكن جلوس الجمهور،
ً
وكان من الواضح مدى حماس الحضور ،مضيفا:
ٌ
ملعب مثالي لكرة القدم ،عندما
أثق أن هذا االستاد
يستضيف مباريات مونديال  ،2022بعد أقل من
عامني ،واختتم إنفانتينو تصريحه بالقول :أتقدم
بالتهنئة إلى دولة قطر على إنجاز أحدث استادات
املــونــديــال ،ومــن الــواضــح للجميع أن التحضيرات
لتنظيم النسخة املقبلة مــن كــأس العالم تتواصل
ُ
على قــدم وســاق ،الستضافة بطولة ال تنسى في
تــاريــخ كــأس الـعــالــم ،وألول مــرة فــي الـعــالــم العربي
والشرق األوسط ،وللمرة الثانية في قارة آسيا.

وقال سعادة السيد حسن الذوادي األمني العام للجنة
العليا للمشاريع واإلرث بهذه املناسبة :يمثل اإلعالن
عن جاهزية استاد أحمد بن علي بالتزامن مع اليوم
الوطني لدولة قطر إنـجـ ً
ـازا ًّ
مهما على طريق اإلعــداد
ً
تتويجا لجهود كل من شــارك في
للمونديالُ ،ويعد
إنـجــاح هــذه الفعالية فــي ظــل ظ ــروف الــوبــاء العاملي،
ً
مضيفا :االستاد املونديالي الجديد واملنطقة املحيطة
بــه مـبـعــث فـخــر ل ـنــادي ال ــري ــان الــريــاضــي ،ولـكــل من
يعيش في هذه املدينة التاريخية ،وتابع :ونحن على
مـشــارف عــام  ،2021نتطلع للكشف عــن املــزيــد من
االس ـت ــادات فــي ال ـعــام الـجــديــد ،ونــؤكــد عـلــى االنـتـهــاء
من جميع استادات املونديال قبل انطالق منافسات

ـاف ،يـضـمــن اخ ـت ـبــار جــاهــزيـتـهــا
ال ـب ـطــولــة ب ــوق ــت ك ـ ـ ٍ
التشغيلية قبل استقبال آالف املشجعني من أنحاء
العالم في مونديال قطر .2022

اختبار الجاهزية
من جانبه قال السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي
لبطولة كــأس الـعــالــم  IFA Fقـطــر  :2022كــانــت هــذه
الـلـيـلــة مــدعــاة فـخــر لــدولــة قـطــر عــامــة ،وأله ــل مدينة
ً
الريان خاصة ،كما أتاحت لنا أيضا فرصة الختبار
جاهزيتنا ملونديال قطر  ،2022في ظل حضور آالف
الجماهير لالستمتاع باملباراة واألجــواء االحتفالية،

حسن الذوادي :االستاد المونديالي الجديد
مبعث فخر لنادي الريان والمدينة التاريخية
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¶ سمو األمير يشهد المباراة الختامية على كأس سموه  2020في استاد أحمد بن علي

ً
رغــم التحديات التي فرضتها أزمــة الــوبــاء ،مضيفا:
نتطلع جاهدين إلى تعزيز تجربة جماهير مونديال
قطر  2022العام املقبل الذي سنستضيف فيه العديد
من البطوالت الكبرى ،من بينها كأس العالم لألندية
وكأس العربّ ،
لنقدم املزيد من املتعة ملحبي كرة القدم
في قطر واملنطقة والعالم.
وشهد نهائي كأس األمير في استاد أحمد بن علي
حضور عدد من كبار الشخصيات ،من بينهم السيد
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
(ال ـف ـي ـفــا) ،وس ـع ــادة الـشـيــخ سـلـمــان بــن إبــراه ـيــم آل
خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،والسيد
ألكسندر تشيفرين رئيس االتـحــاد األوروب ــي لكرة
القدم (يويفا) ،إلى جانب نخبة من أشهر نجوم كرة
القدم في العالم ،من بينهم :صامويل إيتو وتيم كيهل
ومحمد أبو تريكة وعلي الحبسي.
وكانت احتفالية تدشني االسـتــاد قد بــدأت بعروض
ثقافية وتراثيةّ ،قدم خاللها كل من حمد بن محسن
النعيمي وعـلــي بــن رحـمــة امل ــري مسابقة لغز كأس
األمير.
ُ
ّ
يقع استاد أحمد بن علي الذي شيد في موقع االستاد
القديم الذي كان يحمل االسم نفسه ،بالقرب من مول
قطر ،ويبعد ً
أمتارا قليلة عن محطة الرفاع على الخط
األخضر في مترو الدوحة ،ويتميز بواجهة خارجية
ً
ً
ّ
رموزا وأشكال تعكس بعض جوانب الحياة
تتضمن
ُ
والـثـقــافــة فــي قـطــر ،مـثــل :ال ـتــرابــط األس ـ ــري ،وجـمــال
الحياة الـصـحــراويــة ،والنباتات والـحـيــوانــات املحلية،
والتجارة املحلية والدولية؛ ويجمع هذه األشكال ً
معا

شكل خامس ُيشبه في تصميمه الــدرع ،ويرمز إلى
القوة والتكاتف والوحدة التي ّ
تميز أهل قطر ،وهو ما
يجعل من االستاد أيقونة تاريخية وثقافية.
ويستضيف االستاد الجديد ،الذي يتسع ألربعني ألف
مشجع ،مباريات في املونديال من مرحلة املجموعات
ح ـتــى دور ال ـس ـتــة ع ـش ــر ،وسـيـصـبــح مـ ـق ـ ًّـرا ل ـنــادي
الريان الرياضي بعد بطولة قطر  ،2022وينضم إلى
االستادات الثالثة التي جرى اإلعــان عن جاهزيتها
الستضافة أول نسخة من بطولة كــأس العالم لكرة
القدم في الشرق األوسط والعالم العربي ،وهي استاد
خـلـيـفــة ال ــدول ــي ،واس ـت ــاد ال ـج ـنــوب ،واس ـت ــاد املــديـنــة
التعليمية .

أحداث رياضية كبرى
وشـهــد اإلع ــان عــن جــاهــزيــة اس ـتــاد أحـمــد بــن علي
الكشف عن شعار ملف قطر الستضافة بطولة كأس
ّ
آسيا  ،2027وتفضل سعادة الشيخ حمد بن خليفة
بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد القطري لكرة القدم
ًّ
رسميا إلى سعادة الشيخ
بتقديم ملف االستضافة
سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد األسيوي
لكرة القدم.
ويأتي تدشني االستاد املونديالي الجديد بعد يومني
م ــن اإلع ـ ــان ع ــن ف ــوز قـطــر بـحــق اسـتـضــافــة دورة
األلـعــاب اآلسيوية  2030للمرة الثانية في تاريخها،
مــا يــؤكــد عـلــى تـعــاظــم مـكــانــة ال ــدوح ــة عـلــى الساحة
الرياضية اآلسيوية والدولية ،ويبرهن على ما تزخر

بــه قطر مــن إمـكــانــات وخـبــرات الستضافة األحــداث
الرياضية الكبرى ،كما يلقي الضوء على االستفادة
من إرث مونديال  ،2022قبل نحو عامني من انطالق
منافساته.

تصميم بديع وأصيل
ّ
وتولت شركة رامبول الدنماركية تصميم استاد أحمد
بن علي ،مستلهمة أبرز عناصر تصميم هذا الصرح
الرياضي من عبق مدينة الــريــان التاريخية ،وشغف
أهلها بالثقافة العريقة ّ
وتمسكهم بالعادات األصيلة؛
حيث تــروي تفاصيل تصميم استاد أحمد بن علي
قـصــة دول ــة قـطــر وم ــراح ــل تـطــورهــا بـطــريـقــة مبهرة
تـخـطــف األبـ ـص ــار .ول ـعــل أه ــم م ــا يـمـيــز ه ــذا الـصــرح
الــريــاضــي املــونــديــالــي هــو ارت ـبــاطــه الــوثـيــق بالثقافة
الـقـطــريــة ،إذ ُيـجـســد تـصـمـيــم املـلـعــب أصــالــة ال ـتــراث
والبيئة القطرية بأشكاله الهندسية وزخارفه البديعة.
وح ــول تفاصيل تصميم االس ـتــاد قــال آالن تويدي
مدير املـشــروع فــي شركة رامـبــول :تمكنا مــن خالل
لقاءاتنا مع املشرفني على نادي الريان الرياضي من
التوصل لفهم أعمق آللية عملهم وتطلعاتهم املتعلقة
ً
بإرث استاد أحمد بن علي ،مضيفا :إحدى الجوانب
التي تميز مشروع تصميم استاد أحمد بن علي هي
تمكن فريق التصميم من ّ
التعرف عن كثب على آراء
الناس ومشاهدة مدى حماسهم وشغفهم بالتصميم
عند حضور أولــى املنافسات التي تستضيفها هذه
األيقونة املونديالية.

ٌ
ٌّ
معماري رائع والتحضيرات تتواصل
صرح
إنفانتينو:
لبطولة ال ُ
تنسى في تاريخ كأس العالم
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الفنان القطري علي عبد الستار:

ُ
بنيت مدرسة غنائية
ال أقلّد فيها أحداً
¶ حاوره – عبد الله الحامدي

فنان مثقف ،يعرف ما يريد من الفن ،وما يريده الفن منه ،يرسم الهدف والطريق إليه بعزيمة وإرادة ،وما النجاحات التي
ّ
حققها إال حصيلة جهد وصبر طويلين .لم يكن مشواره الفني مزركشاً بالورود ،بل كان محفوفاً
بالتحديات ،فقد نشأ في
أسرة محافظة؛ الغناء في عرفها عيب ،والفن حرفة مرفوضة.
تخرّج في المعهد الديني ،فيما كانت لذعة الموسيقى تسري في عروقه ،وحنجرته تصدح بأعذب األلحان والكلمات أثناء
خلواته وبين المقربين منه منذ أيام الطفولة والكشافة.
لم يركن لليأس أبداً ،حاز على البكالوريوس في اللغة العربية بمصر ،ثم الماجستير في اإلعالم التربوي بأمريكا ،تحقيقاً لرغبة
والده – رحمه الله – في إتمام دراسته قبل أي شيء ،لكنه واصل اإلبداع والعطاء ،فأصبح مطرب قطر األول.
حملته أغنية «يا ناس أحبه» إلى كل أرجاء الوطن العربي في الثمانينيات من القرن الماضي ،حين كانت النجومية ضرباً
من الخيال ،وبموازاة ذلك دفعته المسؤولية إزاء زمالئه الفنانين إلى تأسيس إستديوهات متط ّورة وفق أحدث التقنيات
ً
فضل عن إنتاجه الخاص ،حيث يبلغ رصيده
الحتضان أعمالهم ،واألخذ بأيدي األجيال الشابة منهم إلى الجمهور العريض،
ّ
تشكل بحق مدرسة في الغناء العربي.
اليوم أكثر من ألف أغنية،
أطلق مع رفيقة دربه اإلعالمية المعروفة المتألقة روال الغزاوي إذاعة حبايب أف أم ،التي أصبحت خالل سنتين فحسب
ً
وصورة ،سيّما بعد انتشار تطبيقها اإللكتروني.
قناة عربية مليونية ،صوتاً
الفنان القطري العربي الكبير علي عبد الستار (المولود بالدوحة  )1952ضيف مجلة «فنار» في هذا العدد الذي يأتي بالتزامن
مع احتفاالت قطر باليوم الوطني  18ديسمبر ،فإلى مجريات الحوار:
بدايات الفنان لها أثر خاص قد ال يزول بمرور الزمن ،سواء أكانت
سهلة أم صعبة ،كيف كانت بدايتك؟
بدايتي لم تكن سهلة بل كانت صعبة ،ألنني عشت في بيئة دينية واجتماعية
ًّ
متدينا ،وأخي رجل
محافظة على العادات والتقاليد ،والدي – رحمه الله – كان
ّ
ً
دين خريج املدينة املنورة ،ورغم أنني بدأت الغناء في سن مبكرة جدا ،إال أنني
لم أظهر على الساحة الفنية آنذاك بحكم دراستي في املعهد الديني ،ثم جاءت
ّ
الفرصة بعد نجاحي في املرحلة الثانوية ،فغنيت ألول مرة عام  ،1973في مراقبة
املوسيقى بإذاعة قطر تحت إشراف املوسيقار السوري تيسير عقيل الذي طلب
مني ّ
التقدم لإلذاعة لتسجيل أغنية بشكل احترافي ،وكان قد عرفني خالل
أدائي لبعض األغنيات في حفالت السمر باملعسكرات الكشفية ،حيث دعاني

سعادة السفير أحمد علي األنصاري مدير الرياضة والشباب آنذاك للغناء في
بزي الكشافةُّ ،
إحدى اللقاءات ّ
فلفت انتباه املسؤولني في اإلعالم وعلى رأسهم
سعادة الوزير ،ومن هنا كان دخولي إذاعة قطر ولقائي مع املوسيقار الراحل
عبد العزيز ناصر الذي ّ
سجل لي أولى أغنياتي «قومي ّيمى دوري الرحى»
ّ
الفلكلورية ،ومع املوسيقار الراحل حسن علي الذي سجل لي ثالث أغنيات،
ْ
ْ
هيَ :
سليت» ،قبل بعثتي للدراسة
هكيت إنك
«ح ِسني العود» و»أم َالعباية» و»ما
ّ
ُ
أضرب
في القاهرة ذلك العام ( ،)1973وعندما وصلت هناك قلت لنفسي لعلي
ُ
فدرست في
عصفورين بحجر واحد ،وهما إكمال دراستي وممارسة هوايتي،
كلية دار العلوم بجامعة القاهرة (تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية)،
ُ
وعرفت عن قرب الفنان عبد العزيز ناصر الذي كان يدرس في املعهد العالي
ً
للموسيقى العربية بالقاهرة ،لينطلق مشواري الفني معه ،طبعا في البداية

ً
ً
وبهجة
جمال
قطر كالشعلة تزداد
ونم ّواً تحت قيادة أميرها الشاب

32

العدد  - 12خريف 2020

«حبايب أف أم» أول إذاعة
ْ
ّ
وولدت عمالقة
خاصة
قطرية
ً
ُ
ّ
يصورني بطريقة الفيديو كليب خوفا من الوالد ،ولكنه أقنعني
رفضت أن
ً
ّ
بأن األغنية «قومي يمى دروي الرحى» عن األم ،ضاربا على الوتر الحساس
ً
بداخلي ،فأبكتني األغنية ً
خصوصا وأننا كنا
كثيرا ،أثناء حفظها وتسجيلها،
في ظروف الغربة والحنني للوالدة والوالد واألهل في الوطن ،فكانت أول أغنية لي
ُ
ً
ْ
أرسلت من القاهرة إلى الدوحة ،لتبث في إذاعة قطر وفي
صوتا وصورة ،وقد
تلفزيون قطر ،ومن ثم راح الناس يسألون ويبحثون عن هذا املطرب الذي يحمل
اسم علي عبد الستارً ،
طبعا بعد ذلك واصلت دراسة املاجستير في اإلعالم
ً
التربوي بأمريكا عام  ،1980ملتحقا بالبعثة مع مجموعة من أصدقائي من

وزير الثقافة والرياضة نصحني
ّ
محقاً
بمشروع اإلذاعة وكان
الطلبة القطريني والذين أكملوا الدكتوراة مثل الدكتور أحمد عبد امللك والدكتور
ُ
ُ
وعدت إلى قطر ،بسبب ضغط العمل
اكتفيت باملاجستير
مرزوق بشير ،فيما
الفني الكبير.
ْ
َ
مسيرتك الغنائية في مطلع السبعينيات ،مع كوكبة من
انطلقت
املطربني القطريني ،مثل الراحل فرج عبد الكريم ،ولكنك الوحيد
استمر بالعطاء املتواصل منذ خمسني ً
ً
َّ
عاما ،ما هي
تقريبا الذي
خصوصية األغنية القطرية؟

عبد العزيز ناصر ّ
سجل لي أولى أغنياتي
«قومي ّ
يمى دوري الرحى»
العدد  - 12خريف 2020

33

الضيف
¶ علي عبد الستار يغني مع العود

¶ علي عبد الستار يعيد تسجيل أغنية حيو فريقي ٔ
لموازرة منتخب قطر في بطولة كأس آسيا 2019

كان هناك مطربون كثر ،منهم فرج عبد الكريم وصقر صالح ومحمد رشيد
عصامياُ ،
ُ
ُ
ًّ
فكنت أنفق
وتعبت وكنت
اجتهدت
وإدريس خيري وسالم تركي ،ولكنني
على الفن أكثر مما آخذ منه ،حيث ُ
كنت أستثمر فيه ،فمنحني ذلك نتائج مذهلة،
يأت من فراغ.
حيث جاءتني دعوات للغناء من كل أرجاء الوطن العربي ،وهذا لم ِ

األغنية المفاجأة
ً
ّ
بعض األعمال اإلبداعية تشكل مفاجأة ،حتى لدى أصحابها أحيانا،
ْ
ً
ً
هل كانت أغنيتك «يا ناس أحبه» ،التي حققت انتشارا واسعا لدى
الجمهور العربي من هذا النوع ،وملاذا؟
نعم كان النجاح الكبير ألغنية «يا ناس أحبه» مفاجأة حقيقية بالنسبة ّ
إلي،
ً
وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى ،ليس في األغنية مواصفات خاصة ،لكن
الظروف خدمتها ،والكالم حلو (سعد الخريجي) واللحن جاذب (صالح
الشهري) و»صولوهات» العود مميزة واإليقاعات رشيقة ،وما منحها
االنتشار الكبير أنني تركتها ملدة سنتني دون «فيديو كليب» ،فكانت خاللها
أغنية عاطفية للعشاق ،ولكن بعدما ّ
صورتها مع ابنتي وفي بيتي اكتسبت
األغنية طابع الحب اإلنساني الحميمي الشمولي.
قد َ
َّ
مت قصيدة «دع األيام تفعل ما تشاء» لإلمام الشافعي ،حيث
ً
ْ
ً
القت قبول ونجاحا كبيرين ،ملاذا لم تكرر مثل هذه التجربة لتقديم
العديد من القصائد العربية الفصيحة ،القديمة والحديثة؟

أنا من الفنانني األوائل الذين ّ
طوعوا الشعر العربي الفصيح للغناء بمنطقة الخليج
ً
العربي ،وقبل الفنان العراقي كاظم الساهر ،طبعا كان هناك «فن الصوت» بالفصحى،
ولكنني أقصد غناء القصائد الفصيحة بشكل احترافي ،وكان ذلك في سبعينيات
القرن املاضي ،والسبب يعود إلى دراستي للغة العربية ،وكوني «درعمي» – ّ
خريج
ً
وكثيرا ما كنت أسمع األغاني الخالدة مثل «كليوباترا» و»الجندول»
دار العلوم،
ملحمد عبد الوهاب ،حيث كان تقديم األغاني العربية الفصيحة يستهويني ،رغم
ّ
توقعي عدم نجاحها ،حيث لم تكن دارجة في الساحة الفنية الخليجية ،كما كانت
في الساحة الفنية العربية ،مثل أغنية عبد الحليم حافظ «قارئة الفنجان» للشاعر
ً
نزار قباني مثل والذي لم يحالفني الحظ في اللقاء معه ،على غرار الفنانني كاظم
الساهر وخالد الشيخ وسواهما ،وهنا أود أن أشير إلى أن آخر إنتاجاتي الغنائية
ْ
فغنيت قصائد الشاعر الفلسطيني
في العام  2020كلها باللغة العربية الفصحى،
القطري الراحل معروف رفيق ،كما آمل أن ّ
أقدم في املستقبل املزيد من القصائد
الرائعة مثل قصيدة «دع األيام تفعل ما تشاء» لإلمام الشافعي.
ُ
ت َع ُّد الكلمة ضمن ثالثية األغنية (الكلمة واللحن واألداء) مفتاح
النجاح ،كيف تختار كلماتك؟
ُ
هناك كلمات تشهر الفنان ثم تنطفئ ،وهناك كلمات تصنع مدرسة للفنان وتبقى
للزمن وللتاريخ ،أنا أختار القصائد الصعبة ذات الوزن الغريب ،والتي ال يفكر أحد
بتلحينها ،فلو أخذنا على املستوى الشعبي أغنية «فتنة الحفل» للشاعر فهد عافت،
أو «يا حبيبي» للشاعر خلف بن هذال العتيبي ،أو «سلة أوجاعي» للشاعر سليمان
املانع ،مثل هذه القصائد تبدو أنها تصلح للنشر وال تصلح للغناء ،ولكنني في

نعم كان النجاح الكبير ألغنية
«يا ناس أحبه» مفاجأة حقيقية!
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الواقع أرى العكس ،فآخذ ما يصلح للنشر من خالل الصحف واملجالت والدواوين
ألقدمها للجمهور ،ألنني أجدها أوقع ،فقد بذل فيها الشاعر ً
ّ
جهدا ً
كبيرا ،حتى
ُ
وجدت
يستمتع الجمهور بقراءتها ،وليس فقط االستمتاع بلحنها وغنائها ،فإذا
قصيدة ناجحة قراءة ،وحتى لو كانت صعبةّ ،
أتحداها وألحنها – أو أعطيها مللحن
ّ
أقلد فيها أحداً،
ُ
حرصت منذ البداية على بناء مدرسة غنائية ال
– وأغنيها ،وبالتالي

فقد تكون األغنية لزمن قادم ،أو لزمن مضى ،ولكنها ستبقى خالدة.

أقرب الملحنين
ُ
أقرب امللحنني إليك ،في قطر والوطن العربي؟
من
ُ
تعاملت مع عدد هائل من امللحنني ،في قطر والخليج والوطن العربي،
ً
وشهادتي فيهم مجروحة ،على رأسهم طبعا املوسيقار الراحل عبد العزيز
ُ
ناصر الذي كان له الفضل ّ
تتلمذت على
علي ،بعد الله سبحانه وتعالى ،فقد
ٌ
ّ
يديه ،حيث علمني كيف أتعامل مع الفرق املوسيقية وأختار األلحان وأقف
ُ
تربيت
أمام امليكرفون وأقابل الجمهور على املسرح ،فكان بمثابة املدرسة التي
فيها ،وكل أغنياتي الخالدة من ألحانه ،مثل «مغربية ووسط السكة تالقينا»
من كلمات الدكتور أحمد عبد امللك ،و»واجهيني» من كلمات جاسم صفر،
وإذا طلبت أسماء أخرى فهناك حسن علي ومحمد املرزوقي ومطر علي من
قطر ،ويوسف مهنا والدكتور عبد الرب إدريس من الكويت ،وخالد الشيخ
من البحرين ،وصالح الشهري من السعودية ،وجورج مردوسيان من لبنان،
ُ
ً
وطبعا يصعب ّ
تعاملت معهم في هذا اللقاء.
علي ذكر جميع من

َ
َ
فحصلت على
أنشأت أول إستديو لتسجيل األغاني في قطر،
ُ َ َّ
الترخيص رقم  ،1وكان يحمل اسم «املعنى» ،رغم أن أبواب
استديوهات الوطن العربي كانت مفتوحة أمامك ،واآلن ّ
تطور ذلك
املشروع إلى استديوهات علي عبد الستار ،إالم تهدف من خالل هذا
ُ
العمل املؤسسي املكلف؟
ُ َّ
«امل َعنى» هو اسم إحدى أغنياتي ،وهي من التراث الصنعاني وألحان خالد
ْ
ّ
و»كسرنا الدنيا» –
شهدت فترة تعاوني معه طفرة فنية كبيرة،
الشيخ ،حيث
كما يقال – خالل موسمني أو ثالثة آنذاك ،أما الهدف من مشروع اإلستديوهات
فأنا ال أنظر إليه من الجانب االستثماري التجاري ،بل من زاوية «امللعب» ،فكما
ً
لالعب الكرة ملعبه ،أيضا يجب أن يكون للفنان ملعبه الفني الصحي الجميل،
واملزود بأحدث التقنيات ،كانت رؤيتي تنطلق من أن إنشاء اإلستديوهات
سوف يخدمني ويخدم أصدقائي وزمالئي الفنانني ،وبالفعل كل املطربني
ُ َّ
ُ
افتتحه وزير اإلعالم في
القطريني اليوم هم خريجو إستديو «امل َعنى» الذي
ْ
انطلقت
نهاية السبعينيات ،وإستديوهات «الوطنية للخدمات اإلعالمية» التي
في الثمانينيات ،وإستديوهات «علي عبد الستار للصوت والصورة» التي
ُ
أنشأتها منذ نحو سنتني ،وهذه اإلستديوهات الثالثة كان لها دور في تسجيل
ً
عموما.
معظم األوبريتات الوطنية في قطر ،وغيرها من األعمال الغنائية والفنية

حبايب أف أم
تحو ْ
ّ
لت إذاعة «حبايب» إف أم ،بعد سنتني من إنشائها ( 18نوفمبر

كل المطربين القطريين اليوم هم
خريجو إستديو ُ
«الم َع َّنى» وما تاله
العدد  - 12خريف 2020
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األغاني الفصيحة تستهويني
رغم ّ
توقعي عدم نجاحها
ُ
أحببت فكرة املؤسسات اإلعالمية األهلية ،وتجربتنا الناجحة في إذاعة حبايب
ّ
أف أم تشجعنا على إطالق قناة تلفزيونية خاصة ،سيما وأن كل األجهزة
ّ
واملعدات املطلوبة متوفرة لدينا ،باإلضافة إلى إستديو كبير للدراما واملنوعات،
أقدم على مشروع إال بعد أن
وإستديو «كروما» للبرامج والكليبات ،فأنا ال ِ
أهيئ له كل األسباب ولله الحمد.

 ،)2018إلى قناة عربية يتابعها ماليني املستمعني العرب ،ما
جديدها في الفترة املقبلة؟
«حبايب أف أم» أول إذاعة قطرية ّ
خاصة تحصل على ترخيص خارج اإلعالم
الرسمي ،وقد ولدت عمالقة واستمرت في تطورها ونموها وانتشارها ،ألن أهدافها
ّ ًّ
ً
واضحة وجميلة ،فمنذ البداية ّ
مغايرا لبث اإلذاعات الحكومية،
نقدم بثا
فكرنا أن
التي ّ
تتوجه بالدرجة األولى إلى املواطن القطري ،وتتخللها بعض األغاني العربية،
ّ
ً
أما «حبايب أف أم» فركزت على املقيمني في قطر ،وهم أكثر عددا من سكان قطر،
ويبنون معنا ًيدا بيد هذا البلد ،فمن حقهم علينا أن نعطيهم فنونهم وأخبار
بلدانهم وتراثهم وأال نحسسهم بالغربة بيننا في قطر ،كان هذا من أهم أسباب
نجاحنا ،فكل مقيم في قطر يسمع «حبايب أف أم» ،ومن خالل جدولة تنسيقية
َّ
ُ
ً
يومية تشمل برامج اإلذاعة كل أقطار الوطن العربي ،ومن أسباب النجاح أيضا أننا
بدأنا من حيث انتهى اآلخرون ،فإذاعتنا صوت وصورة ،وهناك تطبيق بمجرد
تثبيته في املوبايل يمكنك االستماع إلينا أينما كنت ،في البيت والسيارة والطائرة،
وفي أي مكان بالعالم ،وهو ما منحنا ّ
التميز واالزدهار في مسيرتنا ،واإلذاعة
ًّ
أثرها أكبر من التلفزيون ،هذه النصيحة َّقدمها لي – وكان محقا في ذلك – سعادة
صالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة ،لذا أشكره جزيل الشكر ،فقد ُ
كنت
ً
ذاهبا إليه ألجل الترخيص التلفزيوني ،فقال لي بالحرف« :نصيحتي يا علي خليك
في اإلذاعة» ،وبالفعل اإلذاعة تفرض حضورها على املستمع ،خاصة في السيارة،
ً
أما التلفزيون فيجب أن يخصص املشاهد وقتا له ،لذا أصبح أثر اإلذاعة أكبر
وأوسع وأوقع.
ُيعد برنامج «استار مع علي عبد الستار» ظاهرة إعالمية نادرة،
برأيك هل حقق البرنامج الهدف املرجو منه؟
بصراحة لم أتوقع هذا النجاح للبرنامج الذي صار يكبر وينتشر بمرور الوقت،
ً
ُ
واكتشفت من خالله أصواتا عربية مقيمة في قطر
واملشاركون في ازدياد،
ًّ
شخصيا ،إلى جانب أصوات القطريني والقطريات ،نحن اآلن في مراحل
أذهلتني
البرنامج النهائية ،وهناك مفاجآت كثيرة للفائزين الـ « ،»12وفي الدورة البرامجية
الجديدة التي ستبدأ من  1يناير املقبل سننظم جوالت بسيارات «الليموزين» إلى
ً
كل املعالم السياحية في قطر ،ونبث منها برامج ّ
حية ومباشرة ،وصول إلى يوم 20
مارس  ،2021العيد األول إلذاعة حبايب أف أم ،حيث اعتبرنا الفترة السابقة لهذه
السنة تجريبية ،وهناك لجنة قوية ًّ
جدا تتابع هذه األصوات ،وتضم أهم األسماء
الفنية والثقافية في مجال األغنية ،أما بخصوص الشطر الثاني من سؤالك فأقول
نعم حقق برنامج «استار مع علي عبد الستار» أهدافه ،وأستطيع القول إنني أجد
نفسي في هؤالء املتسابقني املشاركني في البرنامج ،أكتسب منهم الخبرة وروح

كانت تجربة «أسفار» عام  2013الفتة لالنتباه ،فجاءت بمثابة رحلة
غنائية عربية ،هل تفكر بمواصلة التجربة؟

ً
¶ علي عبد الستار طفال

ً
ً
الكفاح والحرص ،وعندما يجلس املتسابق مرتبكا وخائفا وراء امليكرفون يذكرني
بأيام شبابي وبداياتي ،أنا مستمتع ًّ
جدا بالبرنامج وأعتبر املشاركني أوالدي ،وأن
من واجبي احتضانهم ووضعهم على الطريق الصحيح.

نعم ،كمخرجة لديها رؤية فنية جيدة ،وقد أخرجت لي الكثير من «الكليبات»،
ولكن اإلذاعة اليوم أصبحت شغلها الشاغل ،والذي وجدت فيه ضالتها ،فبات
بمثابة الطفل الذي تعتني به وترعاه.

قامة إعالمية

شج َ
ّ
عت ابنك «نايف» ودفعته إلى عالم الغناء ،ما هي النصيحة
التي توجهها إليه ،وإلى أبناء جيله من املطربني الشباب؟

ملديرة إذاعة «حبايب أف أم» – اإلعالمية روال الغزاوي – برنامج
«أوراق ملونة» إلى جانب مهامها األخرى في اإلذاعة ،كيف تصف
طبيعة عملكما ً
معا؟
روال الغزاوي قامة إعالمية كبيرة ،وإذاعة حبايب أف أم استفادت ًّ
جدا من
ً
خصوصا بعد نجاحها في البرنامج التلفزيوني
خبرتها اإلعالمية الطويلة،
«الدوحة منتصف الظهيرة» الذي استقطب جمهور املشاهدين في قطر،
وبصماتها في الحقيقة غير محدودة ،فهي تدير كل صغيرة وكبيرة في اإلذاعة،
في البث والتنسيق وطرح األفكار واختبار املذيعني واملذيعات واختيارهم ،هذا
مجهود كبير يأخذ كل وقتها ،وأنا بهذه املناسبة أشكرها على هذا املجهود،
وأنسب إليها نجاح إذاعة «حبايب أف أم» ،فقد انحصر دوري في تهيئة املناخ
اإلعالمي والتقني من أجهزة وإمكانيات ،أما دورها فهو األكبر واألهم.
ً
هل تساعدك على صعيد تجربتك اإلبداعية أيضا؟

أرشيفي تجاوز «ألف» أغنية
وسأقاضي من تطاول على أعمالي
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¶

علي عبد الستار بالقاهرة

ّ
ُ
أعذره ًّ
لم ّ
حاليا ،ألنه يتولى منصب
أشجع نايف ،هو بنفسه عمل هذا الجو ،وأنا
مدير فروع البنك التجاري ،فيخرج منذ الصباح وال يعود إال في املساء ،وليس
لديه الوقت للشغل الفني ،ولكنه موهوب ًّ
جدا ،في املوسيقى والتلحني والتوزيع
وهندسة الصوت ،ولديه أعمال جميلة ًّ
جدا ،واآلن يقتصر إنتاجه على األعمال
ً
الوطنية التي أبدع في أجوائها أيضا ،أما نصيحتي للجيل الجديد من املطربني
الشباب فهي االبتعاد عن الغرور ،ألن نجاح أغنية واحدة ال يعني النجومية،
كما أنصحهم باستثمار كل فلس يأتيهم من الفن للفن ،ألن الفن صناعة
ّ
وهناك تكاليف باهظة البد للفنان أن يتكفل بها إليصال أغنيته للناس.

قناة تلفزيونية
َ
قلت إنه كان في نيتك إطالق قناة تلفزيونية َّ
منوعة قبل تأسيس
اإلذاعة ،أين وصل هذا املشروع؟

ْ
اختلفت حولها ردود األفعال ،خاصة وأن جمهوري اعتاد
كانت تجربة جريئة،
على القالب الخليجي ،ويحب أن أبقى فيه ،وأنا في هذه السلسلة الغنائية املنوعة
خلعت الثوب الخليجي ،وخرجت للوطن العربي ،بالنسبة ّ
إلي كانت الخطوة رائعة،
عربياّ ،
كثيرا من أغنياتي مشهورة ًّ
ألن ً
ويرددها الجمهور من غير أن يعرف
صاحبها ،فجعلتني الجولة أتعاون مع أفضل الشعراء وامللحنني في األقطار
العربية ،وحتى في إسبانيا التي تعد بوابة أوروبا ،وتعني لنا املاضي األندلسي
الجميل ،حيث غنيت مع فنانة إسبانية ،كما غنيت في دار األوبرا اإليطالية مع
فنان إيطالي ،وغنيت «ديو» مع خمس نجمات إيطاليات ،فكانت أغاني «أسفار»
كلها مميزة ومنتقاة.

الحلم العربي
جزء
شاركت في أوبريت «الحلم العربي» عام  ،1998هل بات تقديم ٍ
آخر من األوبريت ً
حلما؟
ً
ُ
أوبريتا ً
ثانيا ،ولكن لألسف لم َير النور ،ألن األوبريت
عملت بعد «الحلم العربي»
يحتاج إلى إنتاج ضخم ،وقد كان وراء الجزء األول األمير الوليد بن طالل
ُ
حظيت
و«روتانا» ،فوصل إلى الشارع العربي وحقق تعبئة شعبية هائلة ،وقد
عبر هذا األوبريت بالغناء أمام مليون شخص في ساحة الشهداء ببيروت
ّ
وتعرضنا حينها لألذى ،ألن الساحة
ّإبان وهجها السياسي والجماهيري،
كانت ّ
ّ
تعج بالتيارات املختلفة ،فيما كانت األغنية تدعو إلى لم الشمل العربي،
ًّ
حاليا أعمل بمفردي على هذا الصعيد ،فأنجزت أغنية «القدس» ،وأغنية «وطن
الشجعان» يتم تصويرها بني الدوحة وغزةً ،
علما بأن مؤلفها وملحنها معي
هو أحد أطفال الحجارة.
مع انتهاء عصر «الكاسيت» ،ثم «الفيديو كليب» ،ثم «السي دي» ،ما
هي مالمح املرحلة املقبلة لألغنية؟

روال الغزاوي قامة إعالمية كبيرة
ودوري انحصر بتهيئة المناخ لها
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ُ
غنيت أمام
في «الحلم العربي»
مليون شخص بساحة الشهداء

ليلة األغنية القطرية فرصة
وعلى الفنانين استثمارها

كثيرا من هذه الحال ،في أيام الكاسيت َ
ُ
ً
كنت تعرف مبيعاتك
تضررت
أنا
ومن يسمعك وفي أي بلد ازداد انتشارك؟ وكذلك في أيام «الفيديو كليب»
و«السي دي» كان هناك «كونترول» ،لكن اليوم نحن ضائعون في عالم النت
ً
والسوشيال ميديا ،صارت السرقات تتم علنا ،وأي شخص يستطيع أن يأخذ
أحلى أغانيك ويضعها في موقعه ،وتأتيه اإليرادات ً
بعيدا عن املطرب وامللحن
ّ
أكثف جهودي ًّ
حاليا للحصول على حق األداء العلني من
واملؤلف ،لذلك أنا
أمريكا ،لكل أرشيفي الذي يتجاوز األلف أغنية ،والذي أعتبره ً
كنزا ًّ
فنيا ،وهو
ّ
رجعي كل من تطاول على أعمالي
محصول عمري كله ،وسوف أقاضي وبأثر
واستثمرها ً
ماديا ،فهذه حقوقي ولن أتخلى عنها ،ولن أدع حصيلة تعبي
ً
تذهب لآلخرين ،ألن ذلك من غير اإلنصاف ،فأغنية «يا ناس أحبه» مثل تحقق
في بعض املواقع عشرين مليون وثالثني مليون مشاهدة ،دون أي مراعاة
للحقوق وكأنها بال صاحب.
كيف ترى واقع الغناء العربي اليوم؟
لكل جيل جمهوره ،ولكن ولألمانة حتى الجيل الجديد الذن أحب ما ّ
يسمى
األغاني الشبابية أخذ يعود إلى األغاني القديمة ،بعد أن صارت األغاني كلها
اليوم مكرورة ،من حيث األصوات والكلمات واأللحان ،ولم تعد هناك مدارس
في الغناء ،كما كانت لدى أبناء جيلنا ومن سبقنا؛ مدارس طالل مداح ومحمد
عبده وأبو بكر سالم وعبد املجيد عبد الله وعلي عبد الستار ،كل واحد كان له
ّ
خط ُه ،وال يدخل في خط الثاني ،اليوم التشابه كثير ًّ
جدا ،وهذا هو الفرق بني
جيلنا نحن املخضرمني وجيل الشباب الحالي.
ملن يستمع علي عبد الستار في خلوته؟
ملحمد عبد الوهاب وأم كلثوم ،حتى اليوم أتعلم من هذين العمالقني وأستفيد
من تجربتهما ،من حيث التحويالت املوسيقية والجمل اللحنية واألداء اللفظي
الصحيح.

ليلة األغنية القطرية
كيف ّ
تقيم «ليلة األغنية القطرية» التي شاركت بدروتها الثانية
ً
مؤخرا ،وما هي االقتراحات التي تضعها بني أيدي القائمني عليها
في وزارة الثقافة والرياضة؟
«ليلة األغنية القطرية» من أفضل املشاريع التي أنجزها سعادة صالح بن غانم

¶ علي عبد الستار في وصلة غنائية وطنية

العلي وزير الثقافة والرياضة هذه السنة والسنة الفائتة ،فقد أحدثت الليلة «صحوة»
لدى النائمني من الفنانني القطريني ،وهي «أرشفة» لألغنية القطرية بتقنيات رائعة
ومسرح مبهر وفرقة موسيقية تضم أحسن العازفني في الوطن العربي ،هذا حلم
كل فنان محترف ،فما بالك بالفنان املعتزل والذي وجد نفسه فجأة في هذا ّ
الجو،
إنها فرصة ال ّ
تعوض وعلى الفنانني أن يستثمروها ،أما بخصوص االقتراحات
ّ
فقد َّ
تقدمت بها منذ الدورة األولى ونفذها األخوة القائمون على املشروع ،وكان
من ضمنها مشاركة املايسترو أحمد الحمدان الذي يحمل شهادة الدكتوراة في
املوسيقى من فرنسا ،وكونه كويتي وخليجي فهو قريب ًّ
جدا من أعمالنا ،باإلضافة
إلى خبرته وثقافته الكبيرة في إدارة الفرقة املوسيقية ،خاصة وأنها كانت الفرقة
ً
عاملية ،فيها عازفون من تركيا وكوريا وأمريكا ،فضل عن العازفني القطريني.

أنا جندي من جنود هذا الوطن ،بل أطالب املسؤولني بأن يكون لنا نحن الفنانني
ً
خصوصا وأن رؤية قطر الفتتاح املونديال
دور في هذا الحدث العاملي الكبير،
تنطلق من إبراز كافة الجوانب الثقافية والفنية والتراثية في املجتمع القطري
ّ
بما فيه من ثقافات متعددة ،وليس فقط الرياضة ،وآمل أن نكلف منذ اآلن في
ضوء ما هو مخطط للحدث ،ألن الوقت يضيق.

وإلى الحكومة الرشيدة والشعب القطري وكل املقيمني بأسمى آيات التهنئة
بهذه املناسبة العزيزةً ،
داعيا الله سبحانه وتعالى لوطننا الحبيب بدوام العز
والخير والتوفيق واالزدهار ،فقطر اليوم تواصل نهضتها الشاملة ،حيث بدأت
ً
ً
وبهجة ًّ
ونموا،
من حيث انتهى اآلخرون ،فتراها كالشعلة التي تزداد جمال
ورغم أنها دولة صغيرة لكنها كبيرة بإنجازاتها تحت قيادة أميرها الشاب
الذي نقتدي به في كل خطوة يخطوهاّ ،
ونقدر ّ
ونثمن قيادته الحكيمةّ ،
مكر ًسا
شبابه لخدمة وطنه ،وهذا في حد ذاته يعني لنا الشيء الكثير.

نعيش هذه األيام احتفالية اليوم الوطني  18ديسمبر ،ما الذي ُّ
تود
قوله بهذه املناسبة؟

كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار ملجلة «فنار»؟

قطر مقبلة على حدث عاملي كبير هو استضافة كأس العالم
 ،2022ماذا في جعبة علي عبد الستار لهذا املناسبة االستثنائية،
قد َ
خصوصا وأنك َّ
ً
مت من قبل أغاني رياضية ووطنية؟

َّ
أتقدم إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد املفدى وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني األمير الوالد
حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب األمير

ّ
أشجع ابني نايف فهو موهوب
لم
ّ
جداً وعمل هذا الج ّو بنفسه

38

العدد  - 12خريف 2020

¶ أثناء الحوار

تصوير :راجان

احتفالية اليوم الوطني

مهمة ًّ
مجلة «فنار» بشكل خاص ،والصحافة الورقية بشكل عامّ ،
جدا ،رغم
انتشار وسائل التواصل االجتماعي ،فالقراءة اليومية متعة ال تضاهيها أي متعة
في الوسائل األخرى ،وأتمنى أال يتوقف أصحاب األقالم عن الكتابة ،وأن تستمر
ّ
املستجدة.
الصحافة رغم كل التحديات والظروف القاسية واملنعطفات التقنية

«وطن الشجعان» أغنية جديدة
يتم تصويرها بين الدوحة وغزة
العدد  - 12خريف 2020
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مفهوم الحرية في اإلسالم

اإلسالم قرَّر أن يكون اإلنسان
ّ
وجفف منابع الرّق
حرّاً ال عبداً
قرَّر اإلسالم أن يكون اإلنسان حرّاً ال عبداً ،وعالج الرّق نفسيّاً وعمليّاً ،فدعا إلى تحرير األرقاء بطرق شتى ،بعد
ّ
ّ
أن ّ
وجفف منابع الرّق ،حتى ال تتك ّون طبقة من
رد إليهم كرامتهم اإلنسانية،
األرقاء في المجتمع ،كما كان
سائداً لدى العرب في الجاهلية ،ولدى األمم األخرى ،كاليونان والرومان والهنود والفرس؛ ولتحقيق ذلك تولى
«و َل َقدْ َكرَّمْ َنا َب ِني َآ َد َم» ،سورة اإلسراء اآلية .70
سبحانه وتعالى تكريم اإلنسان ،بقوهَ :

فاإلنسان ُمكرَّ ٌ
م حيّاً أو ميتاً ،وعليه يجب على اإلنسان أن ُيكرم بني جنسه ،وأن يحافظ على كرامتهم ،حتى
يشعر الرقيق بأنه إنسان كغيره من بني البشر األحرار.

الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري *

ً
مقياسا للتفاضل فــي الـكــرامــة،
كما اعتبر الـلــه سبحانه وتـعــالــى «الـتـقــوى»
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ
بقوله« :يا أيها الناس ِإنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقب ِائل
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
اك ْم إ َّن َّالل َه َع ِل ٌ
يم َخب ٌ
ير» سورة الحجرات ،اآلية
ِ
ِلتعارفوا ِإن أكرم ٌكم ِعند الل ِه أتق ِ
 ،13والتكريم لفظ عام ال يحيط به نطاق الحصر ،كما يقول علماء التفسير،
ً
ً
وتنفيرا من العبودية قال أمير املؤمنني عمر بن
وتأكيدا على معنى الحرية
الخطاب رضي الله عنه« :ب َم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحـ ً
ـرارا؟»،
ِ
وفي روايةَ :
«لم استعبدتم؟» ،فالنص عام والحكم عام والنظرة إلى اإلنسانية
واحدة وعامة.

إعمال العقل بالتفكير
ميز ُ
لقد َّ
الله سبحانه وتعالى اإلنسان عن سائر املخلوقات بالعقل ،والعقل
ّ
ُ
– كما هو معلوم – من أعظم وأجل النعم التي أنعمها الله على اإلنسان ،وهذا
ما حدا بعدد من علماء التفسير إلى حصر التكريم بالعقل وحده ،فهو ٌ
رمز
مــن رمــوز الـحــريــة ،وأق ــول :ال أنكر عظم وأهمية العقل ،إال أن النص القرآني
في التكريم جــاء عـ ًّـامــا ،ويبقى العام على عمومه في الــداللــة ،ما لم ّ
يخصص
بدليل آخر ،ونحا القرآن الكريم بالالئمة على أولئك الذين يعطلون عقولهم وال
ُ َ َ َْْ
وشبههم باألنعام (أي بالحيوانات) ،فيقول ّ
يفكرونّ ،
عز وجل «أول ِئ َك كالن َع ِام
َ
ْ
َّ
َّ
َ َ ُّ
ْ
ْ ُ ْ َ ْ
َ
َبل ُه ْم أضل» ،سورة األعراف ،اآلية  .179ويقول جل جالله«ِ :إن هم ِإل كالنع ِام
َ َ ُّ
ْ
ً
َبل ُه ْم أضل َس ِبيل» ،سورة الفرقان اآلية .44
ُّ
َّ
كما ندد سبحانه وتعالى باألبناء الذين يقلدون آباءهم في العقيدة ،دون إعمال
َ ُ
للعقل ،فيقول ّ
عز وجل«َ :وإ َذا ِق َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ
ول قالوا
يل له َم تعالوُا ِإلى َ ما أن َزل الله َ و ِإل ًى َالرس َ ِ
ِ
َ
َ
َ
ون ش ْيئا َول َي ْهت ُد َ
ان آ ََباؤ ُه ْم ل َي ْعل ُم َ
َح ْس ُب َنا َما َو َج ْد َنا َعل ْي ِه آ ََب َاء َنا أ َول ْو ك َ
ون»،
َّ
َ َ َْ َْ َ ُ َُْ ْ
سورة املائدة ،اآلية  ،104ويقول جل وعال في آية أخرى« :قال هل يسمعونكم ِإذ
َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ
تدعون  .أو ينفعونكم أو يضرون  .قالوا بل وجدنا آَباءنا كذ ِلك يفعلون» ،سورة
َ
ْ َ ُ َّ
الشعراء اآليــات  ،74 – 72ويقول ّ
عز وجل في آية ثالثة«َ :بــل قالوا ِإنــا َو َج ْدنا
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
َ
ون َ .وكذ ِل َك َما أ ْر َسلنا ِم ْن ق ْب ِل َك ِفي ق ْر َي ٍة
آَباءنا على أم ٍة و ِإنا على آَثار ِهم مهتد
م ْن َنذ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
وها إ َّن ِا َو َج ْد َنا آ ََب َاء َنا َع َلى ُأ َّمة َوإ َّنا َع َلى آ ََثاره ْم ُم ْق َت ُد َ
ون»،
ٍ
ِِ
ِ
ير ِإل قال مترف ِ
ِ ِ ٍ
ّ
سورة الزخرف ،اآليتان  22و ،23ومعنى «أمة» في هذه اآلية :ملة أو دين.
العرب سبق أن ّ
ُ
إن ما َّ
مرت به شعوب وأمم أخــرى ،من تمسك بتقاليد
مر به
آبائهم وعقائدهم ،وعدم إعمال عقولهم ،وهنا ال يفوتنا أن نشير إلى وجود
¶ قرطبة عاصمة المسلمين في األندلس عام  710ميالدية

في القرآن الكريم عشرات اآليات
ّ
تحث على إعمال العقل بالتفكير
التي
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عشرات اآليــات الكريمة في القرآن الكريم ّ
تحث على إعمال العقل والتفكير،
وبخاصة في أواخر اآليات ،فيقول سبحانه وتعالى« :أولو األلباب» ،فقد وردت
ست مرات في القرآن الكريم ،ويقول»يا أولي األلباب» ،فقد وردت أربع مرات،
ويقول« :ألولي األلباب» ،فقد وردت ثالث مرات ،فيكون املجموع ثالث عشرة
آية ،ومعنى «األلباب» :العقول.
ّ
كما وردت آيـ ٌ
ّ
ـات كريمة تتضمن لفظ «يتفكر» ومشتقاتها ،وعددها ثماني
ّ
عشرة آية في القرآن الكريم ،فمن هذه الصيغ «لقوم يتفكرون» ،أو «لم يتفكروا»،
ّ
أو «أفال تتفكرون» وهكذا.
ووردت آي ـ ٌ
ّ
متضمنة لـفــظ «يـعـقــل» ومشتقاتها ،وعــددهــا حــوالــي
ـات كــريـمــة
خمسني آية كريمة في القرآن الكريم ،فمن هذه الصيغ« :لقوم يعقلون» ،أو»أفال
يعقلون» ،أو «لعلكم تعقلون» ،وهكذا ،فال مجال لإلرهاب الفكري في العقل
اإلسالمي.

حرية الكلمة وقول الحق
نصوص شرعية من اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة ُّ
ٌ
تحض
هناك
اإلنسان على إبــداء رأيــه ،وتمنحه حرية الكلمة ،فيقول سبحانه وتعالى«َ :يا
َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ
ُ
ني ِبال ِق ْس ِط ش َه َد َاء ِلل ِه َول ْو َعلى أنف ِسك ْم أ ِو ال َوا ِل َد ْي ِن
أيها ال ِذين آَمنوا كونوا قو ِام
َو ْ َال ْق َرب َ
ني» ،سورة النساء اآلية.135 ،
ِ
ُ
خاتم املرسلني عليه الصالة والـســام« :إن الناس إذا رأوا املنكر فلم
ويقول
ّ
يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه» ،رواه ابن ماجه والترمذي عن الصحابي
ُ
ً
الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ،ويقول أيضا« :أفضل الجهاد كلمة
عدل عند سلطان جائر» ،رواه أبو داود والترمذي عن الصحابي الجليل أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه ،وفي رواية «كلمة حق».
وق ــال أمـيــر املــؤمـنــن عـمــر بــن الـخـطــاب رض ــي الـلــه عـنــه« :م ــن رأى منكم فــيَّ
ـاجــا ّ
ّ
فليقومه ،فـقــال األع ــراب ــي :وال ـل ـ ِه لــو رأيـنــا فيك اعــوجـ ً
اعــوجـ ً
لقومناه
ـاجــا
ّ
بسيوفنا .فيجيبه عمر :الحمد لله الذي جعل في أمتي من يقوم اعوجاج عمر
بسيفه».
ّ
ّ ّ
اللهم فقهنا في الدين ،وعلمنا التأويل ،وارزقنا اليقني.
«والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» ،سورة األحزاب ،اآلية  ،4وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

* إمام وخطيب املسجد األقصى املبارك ،رئيس الهيئة االسالمية العليا – القدس

ُّ
ُ
تحض اإلنسان
النصوص الشرعية
على إبداء رأيه وتمنحه حرية الكلمة
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ديفيد روبرتس

عميد فناني االستشراق
في العالم العربي
يعد الفنان البريطاني ديفيد روبرتس  )David Roberts (1796 – 1864من أبرز أقطاب فناني االستشراق في القرن
التاسع عشر ،فقد كان هذا الفنان اإلسكتلندي عبقري عصره ،وأحد أهم الفنانين الذين أسهموا في تكوين صورة بصرية
عن الشرق ،خاصة عن مصر التي كانت دائماً بوابة الرحالة الغربيين إلى الشرق ،حيث لفتت حملة نابليون على مصر عام
 1798األنظار إليها باعتبارها مهد الحضارات.
كان الرحالة وجامعو التحف ومقتنوها ومحبو اآلثار يقصدونها ،إما ملشاهدة
معاملها أو لشراء آثارها واالتجار بها ،ومع صعود نجم الرسام العبقري ديفيد
ّ
ليسجل بفرشاته
روبرتس أقنعه بعض أصدقائه بأن يقوم برحلة إلى الشرق،
معامله وآثاره على أرض الواقع.
متفرد استطاع الفنان املبدع ديفيد روبرتس أن ّ
ّ
يتقدم املستشرقني
وبشكل
البريطانيني ،بفضل مهارته التشكيلية وريادية تصويره ملعالم أثرية وطبيعية
مشرقية ،لم يسبقه إليها أقرانه من الفنانني اإلنكليز.
ومـنــذ أن وط ـئــت قــدمــاه مـصــر فــي أول سبتمبر مــن ع ــام  ،1838زار روبــرتــس
ً
اإلسكندرية والقاهرة ،كما قام بزيارة النيل األعلى متجول على ضفافه مدة شهر،

وكان أول بريطاني تطأ قدماه هذا الجزء من نهر النيل ،ثم قام بذلك من بعده الفنان
وليم جيمس ميولر  W.J.Mullerالذي اهتم ببالد الشرق والعادات اإلسالمية.

¶ محمد همام فكري *
ً
باشا ،للدخول إلى املساجد ورسمها من الداخل ُمحاطا بالجنود لحمايته ،فارتدى
مالبس املسلمني ،ودخــل مسجد الغورية ومدرستها والسلطان حسن ،ثم قام
برفقة حنفي إسماعيل – الذي كان يتكلم اإلنكليزية بطالقة – وجون كينر John
 Kinnearبزيارة فلسطني ،فــزار سيناء وديــر القديسة كاثرين والعقبة والبتراء
ّ
فصور البتراء وخزانتها ومقابرها بأروع الليثوغرافيا واللوحات
ووادي موسى،
ّ
ً
املائية .بعد ذلك ،زار روبرتس القدس في أوقات الحج إليها (وقد كان بروتستانتيا)
أيام عيد الفصح ،ثم زار البحر امليت ثم طبريا وبيت لحم وبعلبك (حيث أصابته
ً
متابعا طريقه إلــى بــاد الـشــام :دمـشــق ،ثــم بـيــروت ،ثــم قفل عــائـ ًـدا إلى
الـحـمــى)،
اإلسكندرية عبر البحر.
قابل الفنان ديفيد روبرتس في هذه الرحلة محمد علي باشا والي مصر ،برفقة
الكولونيل كامبل ،ونشر رسومه عبر ناشر بلجيكي هو لويس هاج ،وهي الرسوم
التي عرضها في لندن ومدن أوروبية أخرى.

تصوير اآلثار

مجموعة ساحرة

لقد انصب اهتمام الفنان ديفيد روبرتس على تصوير املواقع األثرية الفرعونية
فــي األقـصــر وأدف ــو وأس ــوان وأبــو سمبل وأسـيــوط وبــاد النوبة ،وأنـجــز فــي هذه
الرحلة مجموعة رســوم لــآثــار املصرية وللجوامع اإلســامـيــة فــي الـقــاهــرة ،كما
استحصل على «فــرمــان» مــن الــوالــي محمد علي بــاشــا ،بمساعدة ابنه إبراهيم

أثرا ً
تركت رسوم روبرتس االستشراقية هذه ً
كبيرا في معاصريه واألجيال
الالحقة من الفنانني البريطانيني واألمريكيني ،وال سيما بعدما ظهرت في
جزأين هما .vol 3 ,1842 ,The Holy Land :و3 ,1849 ,Egypt and Nubia
 ،.volهذه املجموعة الساحرة من الرسومات تتخذ مكانها في املكتبة التراثية
بمكتبة قطر الوطنية كأحد أعمدة االستشراق في املجموعة االستشراقية.
ُ
ت َعد رسومات روبرتس االستشراقية ولوحاته روائع حقيقية لم تفقد رونقها عبر
الزمن ،وقد وضعته في مصاف أبرز أقطاب املدرسة الرومانسية في إنكلترا في
القرن التاسع عشر ،كما أن الطباعة الحجرية ألعماله جعلت شهرته تعبر املحيط
باتجاه أمريكا ،وتلهم العديد من الكتاب والفنانني األمريكيني باملوتيف الشرقي،
وزيارة الشرق ،وال سيما أن كتابه «األرض املقدسة ،سوريا ،أدوم ،مصر ،النوبة»
الصادر في لندن بني عامي  1842و 1849عن فرنسيس غراهام ،واملعروض اليوم
في متحف فكتوريا وألبرت ،قد حظي بنجاح وشهرة لم يفقدا بريقهما حتى اليوم.
كما أن الشرق َّ
كرس دخوله إلى األكاديمية امللكية للفنون في لندن ،باعتبار أن أهم
لوحاته على اإلطالق هي التي رسمها في الشرق ،فقد دمج املعالم األثرية والعمارة
مــع الطبيعة فــي إط ــار متناغم متكامل وبــانــورامــي ،ومــا زلـنــا نلجأ إلــى رسومه
ولوحاته بوصفها الوثائق التاريخية املصورة لطبيعة عمارتنا وآثارنا ومعاملهما
في أواسط القرن الثامن عشر ،حيث لم تكن الصورة الفوتوغرافية قد ُوجدت بعد.

¶ البتراء بريشة روبرتس 1839

شاهد تاريخي
ُ
ومع شيوع أعمال روبرتس استثمرت أعمال العديد من الفنانني املستشرقني

¶ ديفيد روبرتس

سجل بفرشاته معالم اآلثار في مصر
وبالد الشام ونشر أعماله في أوروبا
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¶ القاهرة بريشة روبرتس 1840

في سوق املزادات الفنية العاملية ،وارتفعت أسعار اللوحات االستشراقية ،بعد
أن ّ
توجهت املتاحف العاملية إلــى اقتنائها ،باعتبارها وثيقة مرئية وبصرية
لتاريخ تلك البلدان.
كما حاز االستشراق الفني موقع الصدارة في الصالونات الفنية واملعارض
واهتمام الحركة النقدية األوروبـيــة بشكل عــام ،واعتبرت آراء هــؤالء بمثابة
املصدر الرئيسي والشاهد التاريخي على ذيوع االستشراق في الفن األوروبي،
وأس ـهــم فــي إب ــراز هــويــة الـفــن الـشــرقــي وتصنيفها وتوثيقها وحفظها في
ّ
تشكل مـصـ ً
ـدرا لـلــدراســات التاريخية؛ فقد سجل
لــوحــات ومــذكــرات ال تــزال
ً
فنانو االستشراق شتى مظاهر الحياة في الشرق ،فأنجزوا أعمال متنوعة
تناولت حياة السالطني واألمراء والقادة والجماعات واألعياد ومظاهر الطبيعة
ّ
ّ
العربي ،وبفضل هؤالء الرسامني
بالزي
والصور الشخصية والتجار األوربيني
تشكلت ال ـصــورة الـشــرقـيــة ،بسماتها الجمالية وخـصــوصـيــة سـحــرهــا في
الذهنية األوروبية.

* كاتب وباحث مصري

تركت رسومه الريادية أثراً كبيراً
في معاصريه واألجيال الالحقة
العدد  - 12خريف 2020
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انزا هوم

باشاباخجي

البهجة واألناقة في حياتك

العالمة الرائدة المستوحاة من العصر العثماني

تضفي أطقم مقاعد انزا هوم ( )Enza Homeطابعاً جديداً في
حياتك عبر تصميماتها األنيقة وألوانها المميزة وخصائصها الرائعة،
مثل توفير خيارات األقمشة الفاخرة واألنسجة المتنوعة التي
تساعد على االستخدام المريح.
وتضيف مقاعد انــزا هــوم البهجة واألنــاقــة للصالون ،كما تتميّز
ببنيتها المريحة والعملية ،عاكسة تناغم األشكال الكالسيكية مع
الخطوط الحديثة ،في مجموعات ديكورية متنوعة ومبدعة تجمع
بين أشكال األخشاب وزخارفها البديعة ،وبين التشكيالت المتعددة
التي تخاطبالذوق الرفيع.
المفهوم األنثوي للتصميم
ويمزج طقم المقعد أستوريا ( )Astoriaبين تفاصيل التصاميم
المبهرة والراحة المطلقة ،ما يعكس المناخ الرومانسي األنيق،
بدرجات ألــوان رائعة ،من خالل لمسات التصميم األنثوي البارع،
مع تطبيقات الوسائد الغنية بأطوال وتصاميم مختلفة لألرجل،
ما يخلق أسلوباً فريداً في الديكور؛ يوائم بين المفهوم الحقيقي
للراحة والتصميم المذهل الذي يجسد مظهراً استثنائيّاً.
الراحة في التفاصيل
ُ
وت ّ
عد مجموعة أستوريا ابتكاراً حقيقيّاً لألجواء الرومانسية بألوانها
ّ
المصممة خصيصاً لهذه الغاية تبدو
الناعمة ،وبفضل الوسائد
ً
مثالية وجذابة.
أما غرفة المعيشة نافونا ( )Navonaفتتميّز بتصميم عصري وراحة
قصوى ،حيث تدعم مجموعة نافونا تصميمها الفاخر بأشكال
متناسقة لألرجل المصنّعة من الخشب ،مع تفاصيل الخياطة الخاصة
على الظهر والذراعين ،إلى جانب خطوط التصميم المعاصرة التي
تجلب األناقة إليك.
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ّ
مهتم ًة بتصنيع
بــدأت «باشاباخجي» في تركيا عام ،5391
األواني الزجاجية ،وبيعها في األسواق التجارية ،إلى أن تم
ٍّ
محل للبيع بالتجزئة عام  ،7591لتنطلق سلسلة
افتتاح أول
ًّ
محل
من المحالت والمصانع ،إلى أن وصلت  8مصانع و35
للبيع بالتجزئة ،وهي اليوم تصدر منتجاتها إلى  041بلداً.

رمز الثقة

وإلى جانب كونها رائدة في السوق ،ولها تاريخ عريق منذ
 58عــاماً ،فــإن «باشاباخجي» هي أيــضاً «عالمة حــب» في
تركيا ،حيث أقامت صالت عاطفية مع البلد بأكمله ،وتعتبر
رمزاً للجودة والثقة؛ بفضل تصاميمها األصلية ،ومجموعات
منتجاتها وفئاتها المتنوعة.
ُت َع ُّد «باشاباخجي» عالمة تجارية رائدة في مجال صناعتها،
ً
جمال ،من خالل حلولها
تجعل حياة عمالئها أسهل وأكثر
الخاصة :الصحية ،والصديقة للبيئة ،والمبتكرة ،والتي توفرها
في كل زاويــة من المنزل والمكتب وفــي كل لحظة من
الحياة.

تصاميم مميزة

وتنفرد «باشاباخجي» بمجموعاتها إلى قسمين:
َّ
ويختص بإرضاء جميع األذواق المستوحاة
األول« :البوتيك»،
مــن العصر العثماني ،وفيه مــزهــريــات بأشكال وأحجام
ّ
تتوفر منها مجموعات (الكمية
مختلفة ،وتصاميم مميزة،
محدودة) ،باإلضافة إلى أكواب الشاي والقهوة والعصائر.
الثاني« :اليــف ستايل» ،ويلبّي جميع احتياجات المطبخ
ّ
وتتضمن
وطاولة الطعام ،من أطقم الطعام ومستلزماتها،
أكواب الشاي بأشكال ومقاسات مختلفة ،وأكواب القهوة
والعصير ،بتشكيلة واسعة ،وال ننسى الفازات (المزهريات)
ذات الطابع العصري المميز.
يمكنكم التمتع بتجربة تسوق فريدة داخل فرع باشاباخجي
بالدوحة فستيفال سيتي ،أو فرع بورتو آرابيا – اللؤلؤة.
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قطوف

محميّة الجنوب

موسم الهجرة إلى البر ّ القطري
¶ الدوحة -
ّ
ملحمية الجنوب التي تقع جنوب
للعام الثاني على التوالي انطلق موسم التخييم
ُّ
ّ
البالد ،ويقبل عليها أهل قطر من الشباب والعائالت ،حيث تعد من املحميات
الطبيعية التي توفر طرائد متنوعة للصيد ،عن طريق إدارة املحميات الخارجية
بوزارة البلدية والبيئة.
ُوي َع ُّد موسم التخييم في قطر من العادات والتقاليد األصيلة ،املتوارثة ًأبا عن
ّ
ّ
فصلي الخريف والشتاء من كل عام ،حيث يصبح الطقس
جد ،ويأتي خالل
ً
ً
ّ
بارد أحيانا ،ليخرج األهالي إلى «الكشتة» ،وهي الرحلة البرية ،أو
لطيفا ،إلى ٍ
«املقناص» ،حيث صيد الظباء واألرانــب والطيور بمختلف أنواعها في البيئة
القطرية ،والتي يستحسن اصطيادها في هذه الفترة التي ينطبق عليها وصف
«مــوســم الهجرة إلــى الـبـ ّـر الـقـطــري» ،على غــرار عـنــوان رواي ــة عبقري الــروايــة
العربية الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال».
ّ
محمية الجنوب التي ازدان ــت بأجوائها التراثية والبيئية
مجلة «فـنــار» زارت
الفريدة ،فيما ّ
ّ
املحمية في أرجائها املترامية األطراف ،ومعظمهم
توزع طاقم عمل

من الشباب القطريني الذين أصبح لديهم الخبرة والدراية الكافيتني ،ليس فقط
ّ
ّ
املتطورة املتكاملة ،حيث اعتمدت
في املقناص ،بل في األنظمة
املحمية أنظمة
تتبع إلكترونية على مــدار ( )24ساعة ،لضمان أمــن وسالمة ال ـ ّ
ُّ
ـزوار ،وكذلك
توفير أجهزة السلكية وكاميرات مراقبة وإنترنت موصول طوال اليوم.

إجراءات احترازية
ّ
محمية الجنوب أكــد ملجلة «فـنــار» أن
السيد محمد بــن نـهــار النعيمي رئـيــس
املحمية اتخذت هذا العام ً
ّ
عددا من اإلجراءات االحترازية التي تتماشى مع
إدارة
تعليمات وزارة الصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد ( ،)19وذلك عن
طريق توزيع إرشادات عامة لكافة ّ
ّ
تتضمن االلتزام بالتباعد االجتماعي
الزوار،
ً
واملسافة اآلمنة ،فضل عن توافر تطبيق احتراز مع كافة الــزوار واملشاركني،
كذلك ارتداء الكمامات خالل التواجد في املقر أو خالل املقناص أو داخل املخيم،
ًّ
مشيرا إلى أنه تم إصــدار التصاريح ّ
ً
إلكترونيا ،باإلضافة إلى تواصل
للزوار
حملة التعقيم والتطهير اليومية ،وإجراء الفحص للعاملني بشكل أسبوعي.

¶ مجموعة شباب منطلقون في رحلة صيد
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وعــن الـطــرائــد املسموح باصطيادها يــومـ ًّـيــا قــال النعيمي :الـ ُـحـبــارى والظبي
ٌ
مسموح اصطيادهاَّ ،أمــا وسائل الصيد
واألرن ــب وال ـكــروان ،كل هــذه األن ــواع
امل ـصـ ّـرح بـهــا فـهــي الـصـقــور وك ــاب الـصـيــد فـقــط ،وال ـعــدد الـيــومــي املسموح
صيده مــن طائر الـحـبــارى هــو ( )4ســواء لفو (مـهــاجــر) أو منتج ،أمــا الظبي
فالعدد اليومي املسموح صيده هو ( ،)2كما يسمح بصيد األرنــب والكروان
ً ًّ
ً
منعا باتا استخدام أجهزة
بالعدد املقبول دون الصيد الجائر ،مضيفا :يمنع
ّ
املخصص لصيد األرانــب ،أو شباك الصيد
نداء الطيور (الصوايات) ،أو الفخ
بأنواعها.

¶ مدخل محمية الجنوب

تمتد المحميّة قرب منطقة العامرية
بطول  40وعرض  15كيلومتراً
العدد  - 12خريف 2020

¶ متابعة ٕالكترونية على مدار الساعة

محمد بن نهار النعيمي:
لألفراد حرية «الكشتة»
و«المقناص» بالمحميّة
راحة الز ّوار
ون ـ ّـوه السيد محمد بــن نهار النعيمي إلــى أن املـحــات التجارية املتوفرة في
ّ
املحمية – باإلضافة إلى املطعم – تعمل على راحة الزوار وتلبية احتياجاتهم،
ّ
للمحمية تعمل ألجل ذلك ،من خالل النظافة
وكذلك فإن كافة اإلدارات التابعة
اليومية للمخيمات وتوفير وقود السيارات والسيارات الخاصة لكبار السن،
مـشـيـ ًـرا إل ــى أن املـحـمـ ّـيــة وبـسـبــب اإلجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة الـصـحـيــة واالل ـتــزام
بتعليمات وزارة الصحة طلبت من الـ ّ
ـزوار نقل أمتعتهم بسياراتهم الخاصة
(سـيــارتــن لكل مـخـيــم) ،وقــت الــدخــول ووق ــت ال ـخــروج فـقــطً ،
علما بــأن وقت
ً
عصرا ،ووقت الخروج وتسليم السيارات هو الساعة
الدخول هو الساعة 3:00
ً
ّ
ً 12:00
ظهرا ،في املقر الرئيسي ،مؤكدا أن لألفراد حرية التوجه إلى املخيم أو
ّ
إلى داخل املحمية بغرض الكشتة أو الصيد.
ً
ّ
محمية طبيعية ،وفقا للقرار الوزاري رقم
يذكر أن منطقة الجنوب تم اعتبارها
ً
وبناء عليه يحظر القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة
 119لسنة ،2018
أو إج ــراءات يكون مــن شأنها تغيير أو إتــاف أو تــدهــور البيئة ،أو اإلضــرار
ّ
ً
كيلومترا وعرض
املحمية بطول 40
بالحياة البرية والبحرية والنباتية ،وتمتد
ً
كيلومترا ،قرب منطقة العامرية الواقعة جنوب قطر.
15

أجواء تراثية وبيئية فريدة
ونظام تت ُّبع إلكتروني متكامل
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طب وصحۃ

لقاح كورونا

أرواح غاضبة

بين النتائج المبشرة والمخاوف المطروحة

الروائي القطري خلف آل خلف

¶ عبير أحمد

يقتحم الفانتازيا

في الوقت الذي يتسابق فيه العالم للحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)19وتتنافس فيه كبرى الشركات
الدوائية والعالمية إلثبات جدارتها في إيجاد لقاح ّ
فعال يعيد الحياة إلى طبيعتها ،ورغم هذه الجهود كلها إال أن هناك أسئلة،
ومخاوف مطروحة لدى الكثيرين ،عن مدى فعالية هذا اللقاح ،وما هي المخاطر المنطوية تحت سرعة إنتاجه وفقره إلى األبحاث
ّ
خاصة وأن الشركات المصنّعة اعتمدت طرقاً مختلفة في إنتاج اللقاح وكان
الملتزمة بدراسة تأثيره على األفراد في المدى المنظور؟
من أبرزها :شركة «سينوفاك» الصينية التي أعلنت عن استخدامها الطريقة التقليدية في إنتاج اللقاحات ،وذلك باستخدام أجسام
فيروسية ميتة ،عبر تعريضها لألشعة فوق البنفسجية ،أو من خالل استخدام المواد الكيميائية ،ومن ثم حقنها في جسم المضيف،
لتحفيز اإلستجابة المناعية ،وقد أثبتت قراءات أولية لتجربة اللقاح عن فعاليته بنسبة تقدر بـ ( ،)% 97ويتميز لقاح الشركة المسمى
ّ
يسهل التعامل معه في النقل والتخزين.
«كورونافاك» بإمكانية تخزينه لفترة طويلة بدرجة حرارة ( )2 - 8درجات مئوية ،األمر الذي

أمــا بالنسبة إلــى لقاح الشراكة األمريكية – األملانية
«فــايــزر بيونتيك» الــذي اعتمدت فيه طريقة حديثة،
حيث استخدمت الشيفرة النووية للفيروس ،من أجل
تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة ،وقد أثبت
التجارب فعاليته بنسبة تصل إلى ( ،)% 95غير أن
ً
لقاح فايزر يحتاج ظروفا خاصة ،لحفظه حيث أنه
يحتاج إلى ( )70 -درجة مئوية.
إل ــى جــانــب ذل ــك أعـلـنــت شــركــة «م ــودرن ــا» األمريكية
ً
مؤخرا عن حصولها على ترخيص طارئ الستخدام
لقاحها ضــد ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وال ــذي أثـبــت فعالية
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مقاربة للقاح فايزر تقدر بنسبة ( ،)% 94وقد اعتمد
اللقاح على حقن الجسم بجزيئات من املادة الوراثية
للفيروس ،من شأنها تهيئة جهاز املناعة للتصدي
للفيروس في حال التعرض له ،ويحتاج لقاح مودرنا
ً
ً
ظــروفــا خاصة أيضا لتخزينه ،حيث يحتاج إلــى (-
 )20درجة مئوية.
وعلى خالف ذلك كله ،فلقد كان لشركة «سبوتنيك»
ال ــروس ـي ــة ال ـس ـبــق ف ــي تـسـجــل أول ل ـقــاح ل ـفــايــروس
ك ــورون ــا فــي أغـسـطــس ال ـعــام ال ـج ــاري ،حـيــث اعتمد
ال ـل ـقــاح ع ـلــى مـنـصــة «ن ــاق ــات ال ـف ـي ــروس ــات ال ـغـ ّـديــة

البشرية» ،والتي ُعمل على دراستها بشكل مكثف،
وقد أثبتت نجاعتها في السالمة والفعالية ،باإلضافة
إلى ّ
خلوها من اآلثار الضارة على املدى البعيد ،كما
أن اللقاح أثبت في تجاربه األولـيــة فعالية تصل إلى
( ،)% 92ويتميز بإمكانية حفظه في درجــة حــرارة
( )2 – 8درجة مئوية.
ّ
ورغم وجود كل هذا اإلحصاءات والنتائج املبشرة إال
أن الكثير من املخاوف والتساؤالت التزال قائمة في
أوساط املجتمعات بمختلف دول العالم التي تواصل
ً
بدورها سباقا مع الزمن لتأمني اللقاح ضد فيروس
كورونا ،بهدف الحفاظ على األرواح وعودة الحياة إلى
طبيعتها.
ّ
وأع ـلــن كثير مــن ال ــدول عــن مــوعــد تلقيها الــدفـعــات
األولــى من اللقاح ،من بينها دولــة قطر ،حيث صرح
معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية بوصول أول دفعة من اللقاح
يــوم  21ديسمبر  ،2020عبر تـغــريــدة أطلقها على
ً
حـســابــه ف ــي تــوي ـتــر ،ق ــائ ــا« :بـتــوجـيـهــات م ــن سمو
األم ـيــر امل ـفــدى ت ـصــل ..أول شحنة مــن لـقــاح كوفيد
 ،19وقــد وجـهــت القطاع الصحي بتوفيره للجميع،
وفق معاييرنا الصحية ،هذه خطوة مهمة على طريق
ًّ
تدريجيا ،وإذ
احتواء الوباء ،وعودة الحياة لطبيعتها
نعبر عن فخرنا بنجاح خطتنا ملواجهة املرض نجدد
شكرنا لفرقنا الطبية ،وكل املشاركني فيها».

د .حسن رشيد *

في «أرواح غاضبة» يذهب الكاتب القطري الشاب خلف آل خلف إلى شكل روائي ذي ارتباط عضوي بعالم الرعب ،مع أن مجاله العلمي
بمستغرب في إطار اإلبداع العربي والعالمي ،ذلك أن العديد من المبدعين
ال يقترب من عالم األدب والفنون ،ولكن هذا اإلطار ليس
ٍ
العرب في مجال العلوم ارتموا في أحضان األدب ،فبلغت شهرتهم القمة.
في هذه الرواية – وهي المولود الثاني للكاتب – عوالم وشخوص تحمل الكثير من الغموض ،وتخلق لدى القارئ انطباعات عدة تمزج
ما بين المعقول والالمعقول ،وما بين الواقع والمتخيل ،في إطار فانتازي يجمع بين العديد من األماكن ،بين منطقة الخليج وأوروبا
وبالد الهند ،أبطالها سحرة وشياطين ومتعاطين مع فنون الغيبيات ،عالم فنتازي وإن كان قريباً من واقع معاش في مخيلة القارئ.

شخصيات غريبة لها قدرات خاصة ،وقوى هائلة،
وأرواح خـفـيــة ،وعــالــم مــن األش ـب ــاح وامل ــاورائ ـي ــات
وال ــرع ــب ..ه ــذا مــا ذه ــب إلـيــه خـلــف آل خـلــف عبر
نماذج تظهر وتختفي ،مثل «ظــام» ووالــد شاهني
و»ع ــزي ــز»؟ مــا يجعل ال ـقــارئ يعيش لـحـظــات من
ً
التوتر ،متسائل :ملــاذا لم يظهر العم «قيس» منذ
البداية؟ من هي «وجد»؟ يحمل القارئ عند راوينا

¶ خلف آل خلف

الـقـطــري فــي ذاك ــرت ــه م ـئــات األسـئـلــة ح ــول كيف؟
وملاذا؟ ويبحث عن املضامني!
إن الكاتب هنا ال يبحث عن أبعاد فكرية أو فلسفية،
ولكنه ّ
يقدم نماذج من ذاكرته ،والقارئ وهو يعيش
مــع شخوص «أرواح غاضبة» البــد وأن يلغي من
ذاكرته اإلطار الواقعي.
إن رواي ـ ـ ــة «أرواح غ ــاض ـب ــة» ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن دار

بــاتـيـنـيــوم بـ ــوك ،وع ـبــر  258صـفـحــة م ــن القطع
امل ـت ــوس ــط ،تـسـتـحـضــر ش ـخ ـ ً
ـوص ــا مــرئ ـيــة وغـيــر
م ــرئ ـي ــة ،نـ ـم ــاذج م ــن الـ ـج ــن واملـ ـ ـ ــردة وال ـش ـيــاطــن
وال ـس ـحــرة ،حـيــث االت ـه ــام يـغـلــف الـجـمـيــع ،وامل ــوت
ينتظر الجميع ،والقارئ يشم رائحة الفناء لدى كل
شخوص العمل ،كما أن املؤلف ال يترك القارئ إال
ً
مأسورا بالحيرة ،من خالل رائحة الغدر والخيانة
والثأر ،والتي هي جزء من نسيج العمل.
يقول الكاتب« :إن القوى الغيبية حتى وإن سيطرت
ع ـلــى ال ـك ــائ ــن األضـ ـع ــف فـ ــإن ه ـن ــاك قـ ــوى تحطم
الشر» ،ولكن كانت نهاية شاهني الهزيمة وبقاءه
في مستشفى املجانني! هل هذا هو الحل األمثل:
االنهزام أو دخول مستشفى األمراض العقلية لفرد
حاول وفشل؟
ً
ً
إن بعض نهايات األعمال يخلق عاملا مدهشا في
ً ً
إطار السرد ،وبعضها اآلخر يخلق عاملا هشا مثل
الـحـلــم ..وه ــذه الـحـلــول لــأســف تضعف مــن قيمة
السرد.
ً
أخيرا ،خلف آل خلف ..واصــل املسير ،ال تتوقف،
فالطريق محفوف باملخاطر ،ولـكــن جــرأة أمثالك
ّ
سيمهد الطريق لجيل ثالث
وقدرتهم على التحدي
ً
شكرا ألنك اقتحمت عوالم أخرى،
يواصل العطاء،
وب ً
غوصا ُ
أكثر ً
عدا عن الركب.

* أديب وناقد قطري

العدد  - 12خريف 2020

49

املكتبة

ال جناح لي

جميل داري يحلّق
ّ
بالحب نحو القمم

إخالص فرنسيس *
¶ جميل داري

ّ
ّ
ّ
النص وأسرار النفس ..و»ال
منصة االنطالق األولى نحو المضمون ،المفتاح اإليحائي الذي يحملنا إلى أغوار
النص،
العنوان عتبة
ّ
جناح لي» عنوان متعدد اإليحاءات والدالالت والرؤى ،غامض وموارب بقدر وضوحه ،يضعنا أمام موجة من التساؤالت :ماذا
يقصد؟ وماذا يريد الشاعر السوري جميل داري أن يقول في ديوانه هذا؟ وهل يمكن لشاعر «ال جناح له» أن يحلّق كالنسر في
ّ
ّ
مجازي يعكس حالة التمرّد والرفض لحالة االنكسار والعجز ،أم من كثرة القمع والنطع
حرفي أم
فضاء القصيدة؟ وهل المعنى
نسي هذا الطائر أنّه يملك أجنحة ،لكن حين أتت اللحظة المنتظرة التي ّ
أججت روحه انتفض وكسر السالسل واألغالل ،وحلّق
ّ
المخفي الذي اختزله في العنوان ،فالقدرة على الطيران هي لحظة انفعالية ،وقوله «ال جناح لي» ال يعني حرفية الكلمة
كاشفاً
بل رمزيتها وانزياحاتها.

ّ
ع ـنــدمــا تـتـكــلــم ع ــن ش ـعــر جـمـيــل داري تشعر
ّ
كأنه آت من خلف الغيوم ،من العوالم األخــرى،
ّ
فللحروف سحر خـ ّ
ـاص ،وكــأن الشاعر احتكر
املعاني لنفسه ،أسرها فصارت طوع أمره ،فهو
الضليع في التعبير ،والقدير في البوح ،والتفكير
بصوت كـ ّـل مــن يحمل هــذه املشاعر ّ
الجياشة،
يعالج قضايا اإلنـســان والـحـ ّـب والــوطــن ،وعمله
ً
الشعري هذا «ال جناح لي» ،الصادر حديثا عن
دار يافا العلمية في األردنّ ،
يمزق الحجاب عن
جانب آخر من شخصه ،حيث يعلن في معظم
ّ
الديوان عن قوة ّ
الحب الذي يقهر السنني ،إنه بوح
شامخ وشفيف.
«خــذي ـنــي إل ــى ّأي م ـن ـفــى /ف ـقــد ضـ ـ ــاق /..ضــاق
الــوطــن» ..يفتتح الشاعر ديــوانــه بصرخة طائر
ال جناح له ،فحني يضيق الوطن على اإلنسان،
يكتنفه الضياع الشبيه باملوت ،والشعور بالعجز
ّ
أقرب إلى املوت ،وال إحياء لرميم األمل إل بقوة
ّ
ّ
الحب ينقلنا الشاعر إلى جناح
الحب ،فمن قوة
ً
محاصرا بألف
آخر ،وهو جناح الحلم ،حتى لو
ج ــرم« :وأح ـلــم ليت لــأحــام ح ـ ًّـدا /فــإنــي ضقتُ
َ ُ
ً
ـول سـ ّـجــل ألــف
ذرعـ ــا بــاض ـطــرابــي /عـلــى امل ـج ـهـ ِ
َ
ّ
ّ
جرم /ملاذا يلجؤون إلى عقابي؟ /أحب ِك ..ال أحب ِك
ٍ
ُ
يربض َ
ليس يجدي /فهذا ُ
عند بابي».
املوت

ً
ـرأة مــن لحم ودم /أنــت مـ ٌ
ـاك في
األعــالــي« :لـسـ ِـت ام ـ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ٌ
َ
ـوق فميٌ /
حلم نـ ٍـاء وخيال
النحلة فـ
روحــي /رفــرفــة
ِ
علي وكنتُ
وهطلت ّ
أنأى /بهما أحيا ،دونهما عدمي/
ِ
ّ
قت بروحي َ
ً
القمم».
نحو
يبابا/
أحييت مواتي /حل ِ
ِ
ِ

مناجاة حالمة

إن كانت ثمة أنثى رابـضــة فــي الخيال ،فقد أحيت
ً
مـ ــوات ال ـش ــاع ــر ،وجـعـلـتــه يـمـتـطــي ال ـج ـب ــال ،معلنا
ّأن للعاشق أجنحة تنبت مــن ح ـ ّـب ،يحلق بــه نحو
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كلما ّ
تعمقنا فــي ال ـق ــراءة وجــدنــا تـلــك املـنــاجــاة
الـحــاملــة لـهــذه األنـثــى الـتــي بلغت بالشاعر مبلغ
ً
الجنون ،وأعادته إلى طفولته حينا ،وأفقدته رشده
ّ
ً
حينا آخر ،لتعلم قلبه الطيران ،فهو الشاعر الذي
ّ
«ال جناح له» يحلق بأجنحة ّ
حبها في حلم ولو
ك ــان قـص ـيـ ًـرا ،ولـكــن ك ــان لــه وق ــع كبير وتأثير
فــي نفسه ،حتى سالت دمعته فــي فــرح أقصر
َ
مــن الطريق إليها« :هــل تــذكــريـ َـن دمــوعــي طــوال
الـطــريــق /الـطــريــق ال ــذي ك ـ َ
ـان أقـصـ َـر مــن فرحي/
ِ
ِ ٌ
ً
ـدار ال ـق ـص ـيــد ِة».
رب ـمــا قـبـلــة فـتـحـ ْـت ك ــوة فــي جـ ـ
ِ
ً
للعصافير التي خرجت من أعشاشها تضامنا
مع عطش الحبيب أن تحمل عاشقنا إلى البعيد،
إل ــى أح ــام الـحـنــن ،أو تــرمـيــه فــي عينيها فهي
مــأواه الوحيد ،فالشاعر يطمح إلــى عالم ينشد
ف ـيــه األمـ ـ ــان ،ح ـيــث يـعـيــش ف ــي غ ــاب ــة مـفـتــرســة
ّ
من دونها ،صرخة خافتة تشق الــروح ،نغمات

موسيقية ولوحات تصويرية ال تنتهي ،تفضي
ّ
ّ
بنا إلى غابة غناء ،فيها الصمت والعزلة
والحب
وال ـح ـنــن والـ ـث ــورة ع ـلــى ال ــواق ــع ،ط ــري ــد الـغـيــاب
ّ
ومضر ًجا بالليل ،والحسرة على الوطن ،تنهش
أظافر البعد والغربة قلب الشاعر ،فينفتح جرحه
ً
ّ
ويتدفق نزفا من حروف ماسية ترسل إشارات
استغاثة مــن الــاوعــي إلــى ال ـقــارئ ،تصله على
ّ
هيئة ذبــذبــات على فــرس العشق املجنح « :كل
مــا ف ـ ّـي ي ـنــاديــك ،ي ـن ــادي /فــأنــا املـنـفـ ّـي حـتــى في
ٌ
ُ
يسعفنيَ /
فهو في
بــادي /لي خيال في الهوى
املسافات جوادي».
تيه
ِ
مهما كتب الشاعر يرى ّأنه لم يستطع أن ّ
يعبر
عما يجول في خاطر روحــه وفكره ،فالحروف
تبقى قاصرة عن التعبير ،وفــي الــديــوان صور
ّ
تتطلب مهارات معينة ،وال يستطيع ّأي شاعر أن
ّ
ّ
يعبر بتلك الصور إل الشاعر املتمكن من أدواته،
فالشاعر جميل داري يخترق املــألــوف ليرتقي
ٌ
غامض
بالقصيدة في أفق املعرفة الرحبة« :أنــا
ّ
ٌ
الكمال».
وناقص حتى
الوضوح/
حد
ِ
ِ

وجع الحنين
لم يخل»ال جناح لي» من وجع الحنني ،الصوت،
الوجه ،الذكريات ،حتى بات من العسير عليه أن
يمر في األماكن التي زاراها ً
ّ
معا ،فالغياب شوك
ينخر الزهر ،وكم من محاوالت النسيان واالبتعاد
ّ
باءت بالفشل ،وكان في نهاية كل محاولة يعود
ً
ّ
ـاب الـشـقـ ّـي /على
إليها طـ ّفــا« :تـشــوكـنــي بــالـغـيـ ِ
الرغم مني ُ
بريء ّ
نقي»
مطيع
كطفل
أقاد إليها/
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
الجنون« :حننيٌ
وفي الحنني قصيدة أخرى بحجم
ُ
وحجم انتظاري املــديـ ْـد /أعيش
بحجم جنوني/
ِ
ِ
دربـهــا وخطاها».
على
ـا/
ـ
ه
ـدا
ـ
ص
و
ها
ت
صو
على
ِ
ِ
يقولون ّإن الـحـ ّـب يصنع املستحيالت ،تكاد ال
تخلو قصيدة من طيف تلك األنثى التي صنعها
ال ـشــاعــر م ــن صـلـصــال ح ــروف ــه ،وم ــن أنـفــاســه

ّ
الدافئة بث الحياة في رمادها حني بثت العشق
في روحه ،فتعادال في عملية إعادة الخلق ،وكانا
الشعاع الــذي يصحو ويـنــام عليه ،هــي شمسه
ساعة الشروق ،وشدو الطيور عند الغسق ،فهي
املرأة العاطفة ،والعقل النابض باإلنسانية.
ّ
ّإن ال ـش ــاع ــر م ـس ــلــح بـ ــأدواتـ ــه ال ـت ــي يـمـتـلـكـهــا،
وأبــرزهــا :الثقافة والـصــورة والفلسفة والعفوية
في انتقاء الكلمات وصدقها لحظة الحدث ،فمن
يكتب من القلب ال بـ ّـد من أن تصل كتابته إلى
القلب ،لقد أسبغ الشاعر على ديوانه الكثير من
صور الطبيعةّ ،
وحبه للطبيعة والوطن يكتمل في
ً
ملكا ،فأعلن حبهّ
ّ
حبه لألنثى التي جعلت منه
لإلنسان والـحـيــاة على شكل قصائد ،حفرها
ً
مبحرا في أعمق املعاني ،ليضع
بإزميل الشغف،
ً
بــن أيــديـنــا ك ـنــزا مــن ك ـنــوز الـشـعــر فــي تجربة
عميقة وواسعة.
ّ
ويأتي الوطن من ريــاح الــرؤى والتمني ،يناشد
ال ـح ـ ّـب وال ـع ـصــاف ـيــر ،ل ـت ـكــون ب ـ ــاده ،ط ــائ ـ ًـرا بال
أجـنـحــة يـتـ ّ
ـوســل األعــاص ـيــر ،يــركــض ال يعرف
ج ـهــاتــه ،ي ــرف ــع أبـ ـص ــاره ن ـحــو ال ـس ـم ــاء ،يمسك
بالوعد ،يرفعه ً
عاليا نحو األمنيات مثل خرير
ً
ال ـس ـحــب ،يـ ــزرع ال ــوق ــت ف ــي ال ــرم ــاد ،بــاحــثــا عن
ُ
َ
الرماد وأجني/
الوقت في
«أزرع
مجرد عن خيط:
ِ
ُ
ّأي خيط به أخيط خياليّ /
ـس يعيننيّ ،أي
ـ
ن
إ
أي
ٍ
ّ
جني».

ومضات شعرية
ّ
كل عبارة في ديوان «ال جناح لي» مخاض ،ننظر
إلــى القصائد بعني البصيرة وعــن الباحث عن
ارت ــواء ،وعــن مراجعة للنفس على ضــوء الوجع
الذي صهر قلب الشاعر ،تنساب حروفه بصمت
ّ
ّ
بالحب ،ليكتب أبجدية جديدة ،من صوت
مغلف
ّ
األم الـ ــذي ال ي ـم ــوت ،إل ــى ال ـص ـبــاح امل ـم ـتـ ّـد نحو
املساء ،إلى اللهب املشتعل في فؤاد الشاعر الذي

يـتـ ّ
ـوســد الـقـصـيــدة ،يجمع الـغـيــم ،يشعل الــريــح،
ويمضي إلى ما ال نهاية.
ّ
لكل بداية نهاية ،ولكن حني نقرأ «ال جناح لي»
ال نــريــد أن تــأتــي النهاية بــل نسبح فــي صخب
ّ ً
املـشــاعــر ش ــال ف ــوق الـ ــورق ،مـجـنــون آخ ــر في
ّ
حب الوطن ،وأنثى تتوارى وراء الخمار املرصع
باللؤلؤ الثمني ،وعاشق بمرتبة الشرف يحمل
بيمينه مشعل الحرية واالبتهال لوطن عاث فيه
ال ــدم ــار ،وف ــي الـيــد األخ ــرى ريـشـتــه ينقش على
جدران القلوب والذاكرة ،اعتراف بزمن املعجزات
والتحليق بأجنحة ّ
الحب.
شــاعــر اع ـت ــاد أن يـمـتـطــي ص ـهــوة ال ــري ــح نحو
الـحـ ّـريــة ،ب ــروح مسؤولة وخ ــوف خـجــول وحـ ّـس
مرهف يعود بنا في ختام ديوانه ،يحرق نفسه
ّ
ً
ً
َ
«أتدرين
ليولد طفل يسطر حرفا ،ويمحو آخر:
َ
ُ
ُ
محياك /إن َ
سمح /فال ّبد أن أحرق
الكون
عبس
ّأن
ِ
ّ
ً
ً
َ
َ
اآلن نفسي /ألولد طفل يسطر حرفا ويمحو».
ه ــذا ال ـشــاعــر – الـطـفــل خـتــم دي ــوان ــه بــومـضــات
شـعــريــة ،أو مــا يسمونه شـعــر «الـهــايـكــو» الــذي
أبدع فيه ،وهي عبارة عن جمل مكثفة في املعنى
والصور ،أقرب إلى األمثال والحكم ،أختار منها
َ
على سبيل املثال ال الحصر« :ال أستطيع حمل
ّ
ُ
وكنت ً
يوما أحمل العالم»« ،ال أعرف دق
نفسي/
ّ
مـسـمــار فــي حــائــط /فكيف أدق عـنــق املـنـفــى»،
ٌ
ُ
ُ
يحترق؟ٌ /
مدن ،أفئدة ،أم ورق /ما الذي
«ما الذي
َ
ُ
لليل؟ /شوقي وحده يأتلق».
مائدة
يجعلني
ِ
أخ ـيـ ًـرا :هــل رأى جميل داري نفسه «بــاتــروس»
الشاعر بودليراملهيض؟ هل األلم واألمل تعانقا
ّ
في أجنحته الضخمة املحكوم عليها باملوت؟ إنه
الطائر الــذي ال حــول لــه وال قــوة ،وال قــدرة على
الطيران ،هذا على املستوى الظاهري البصري،
أمــا على مستوى البصيرة فقد وجدته في «ال
ً
ّ
جناح لي» محلقا بأجنحة رعدية تبشر بمطر
غزير.

* شاعرة وكاتبة لبنانية

هل األلم واألمل تعانقا
في أجنحة الشاعر الضخمة؟
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املكتبة

حيث ينبع الكالم
أديب صعب وشعرية
االنزياح الداللي

د .حمزة قناوي *

¶ أديب صعب

ً
ُ
تحقق الشعرية
عالمات
الدراسات النقدية األسلوبية المعاصرة ،فهو إحدى
تداول في
مفهوم «االنزياح» أحد المفاهيم األكث َر
ُيعد
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ف
في النص األدبي ،وفكرته تقوم على وجود مستوى محدد مستقر عليه – سلفاً – في االستخدام اللغوي ،حيث من المتعا َر ِ
ُ
ُ
إيصال المعنى َي َ
َ
التواص ّ
لي العادي ،ثم يأتي الكاتب أو
داول
بقى في َح ِد ال َت
أنه إذا ما تم استخدام اللغة بهذه الطريقة ،فإن
ِ
ّ
المؤلف ،ويبدأ في استخدام اللغة بطريقة مغايرة ِللتي اعتاد الناس التعبير بها ،ويطرح المعاني ذاتها التي يستخدمها الناس
وتركيبية ُمخت ِلفة ،وهذا االستخدام المختلف هو
وداللية
سياقية
وبطرق
بشكل ُمختلف،
في التواصل العادي ،ولكن يقدمها
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
[]1
ُ
ُ
َ
استخدام مغاير  ،ويصبح كل من
ما يطلق عليه نقاد األسلوبية والشكلية «االنزياح» ،أو العدول عن االستخدام العادي إلى
ٍ
لعملة واحدة ،حتى أن جون كوهن ُيعرِّ ُ
ُ
ُ
ٌ
ف الشع َر ُ
صورة
معيار هو قانون اللغة ،وكل
«انزياح عن
بأنه:
وجهين
«الشعرية» و»االنزياح»
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ً
ً
مباد ِئها [.]2
مبدأ من
قواعد اللغة أو
قاعدة من
تخرق
ِ
ِ

ُ
َ
ـوان من
وفــي اعـتـقــادي ،إذا مــا اســتــدعــت ق ــراءة دي ـ ٍَ
َ
دواوي ـ ــن ال ـش ـعــر ،أن ت ـك ــون ه ــذه ال ـظــاهــرة أول ما
ُي ـلــح عـلــى عـقــل ال ـنــاقــد ،ف ـي ـحــاول أن يـبـحــث عنها
ُّ َ
مظاهر
ويستقصي تحققها ،فــإن ذلــك يعد مــن
ِ
َ ُّ
القيمة
الشاعرية في الديوان ،ومن عالمات
تحق ِق
ِ
ِ
الــدالــة على مـقــدار األدبـيـ ِـة املــوجــودة فيه؛ وهــذا هو
ال ـح ــال م ــع تـجــربــة ال ـشــاعــر امل ـب ــدع الــدك ـتــور أدي ــب
صـعــب فــي دي ــوان ــه« :حـيــث ينبع الـ ـك ــام»[ ،]3ففي
ً
ٌ
ٌ
ُ
مميز ،يقدم
طابع
نطالع شعرية لها
تجربته هنا
ً
ً
فـيـهــا ت ـجــربــة ش ـعــريــة حــداث ـيــة ،ت ـح ــاول أن تـكــون
ُ
ُ
بداخ ِلها
إحدى
التجارب الرائدة التي ال تزال تحمل ِ
ِ
َ
روح الطليعية ،نشعر معها أن شعر التفعيلة –
ُ
ـزال في ِه مـحــاوالتُ
ً
والشعر امل ــوزون عموما – ال ت ـ
ٌ
َ
ُ
تجديد ِش ٍّ
حقيق الرياد ِة
تبحث عن ت
عري متفردة،
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
مداخل للتواص ِل مع القارئ
الشعرية ،وتبحث عن
ِ
ِ
ُ
ُ
باعتباره املتلقي واملؤول النهائي للنص األدبي.
ِ
َ
ُ
حقيق االنزياح الداللي
وت
التأثير
حاوالت
م
أولى
تبدأ
ِ
ِ
ِ
مــن ِقـ َـبــل شــاعــرنــا مــع ع ـنــوان ال ــدي ــوان «ح ـيــث ينبع
الكالم» ،فإذا ما كانت العنونة ضرورة من ضرورات
َ
جم َها الصغير – تحمل
الكتابة [ ،]4إال أنها –
ورغم َح ِ
من إمكانيات تحقيق االنزياح الداللي الكثير والكثير،
ُ
اختبار شاعري ِة الشاعر قدرت ُه
نقاط
وتصبح إحدى ِ
ِ

ُ
هذه ُ
الصور ِة
إجمالي ٍة ،بني املاء عندما ينبع ،ثم نقل ِ
ً
الشعر،
من الجريان والــوجــود الـضــرور ِة أيضا ،إلــى ِ
َ
وهـنــا ُنـصــبـ ُـح أم ـ َ
ـاؤالت لـكــي نستوضح
ـام ع ــد ِة ت ـس ـ ٍ
َ ِ
ُ
أهمها :مــاذا ُت ُ
الصورة املرسومةُ ،
فيد كلمة «حيث»،
هل تفيد املكانية أم الزمانية ،أم الحصر؟
ديوان له من القيمة األدبي ِة واإلبداعي ِة ما
إذن نحن إزاء
ٍ
يتجلى بوضوح في االستعماالت السياقية املتفردة
للغة ،وهي داللة على وعي الشاعر بما يجب أن يراعيه
من ميراث لغوي شعري سابق عليه ،ومن ثم ال يمكن
َ
ناص وتوليد املعنى على
لنا أن ننظر إلى
ِ
سياقات الت ِ
نحو من العفوية أو التلقائية ،بل نضع في الحسبان
ٍ
وعي الشاعر بما يحاول أن يصنعه ،فهو يحاول أن
ً
ً َ
سار الشعر.
يجعل من ديوانه عالمة فارقة في م ِ

اختزال المعاني

على َتحقيق معان ُمغاير ٍة من َالن َسق َ
مالي َ
الج ّ
عبر
ٍ
ُ ِ
َ ِ
ُ
كلمات
خمس
يجدر أال تزيد عن
هذه الك ِلمات التي
ِ
ٍ
ِ
تفحص ما قام بها ُ
في أغلب األحوال ،وعند ُّ
شاعرنا،
ِ
نجد أن املخاتلة األسلوبية قامت على استعار ٍة كلي ٍة

ُ
الروح
تحمل
تجربة حداثية
َ
الطليعية في شعر التفعيلة
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ومنذ العتبة األولى للنص نحن أمام حالة من حاالت
ّ
التحدي الشعري في تقديم ما هو جديد ،وفي ضرورة
أن ينتبه القارئ ملا ّ
يقدمه شاعرنا ،وفي اعتقادي أن
العنونة هنا حققت حالة قصوى من حاالت الشعرية،
وتحليلها الداللي والبحث عن مستويات االنزياح بها،
ً
يجعل الناقد مطمئنا إلى ما ستحدثه عتبة العنونة

ً
من تأثير عند املتلقي ،وما إن نمضي قليل حتى نجد
اإلهداء ،واملعنون بعتبة داخلية« :إلى إيلني» ،و»إيلني»
هنا ّ
تتحول إلى رمز جمالي ،ومخاطبة للغة والوجدان
وامل ــرأة الـعــربـيــة ،يـقــول الـشــاعــر فــي هــذا اإلهـ ــداء...« :
وتمشني بــن ال ـحــروف /فـتـســأل /:مــن ،يــا ت ــرى /،من
تكون القصيدة؟» ،النقاط االفتتاحية الثالث لإلهداء
تحيل إلى عالم – وربما عوالم – كاملة مستحضرة
في سياقاتها هنا ،عوالم من التاريخ والجغرافيا ،من
العالقات بني األزمان ،والدهور ،كل ما يمكن أن يكون
على الهامش ونحتاجه في تأويل هذه النصوص.
م ــن س ـم ــات أديـ ــب ص ـعــب األس ـلــوب ـيــة ق ــدرت ــه على
اختزال املعاني الكبيرة في مفردات صغيرة ،فتجول
ً
ورمزا لتجول
إيلني في الحروف ،قد يكون استعارة
اللغة العربية ذاتها ،أو لتجول أفرادها املهتمني بحال
اللغة ،في كل األحــوال هي إشــارة عن نوع من أنواع
ً
البحث والتقصي ،وهو ٌ
وتقص يحمل ضمنا
بحث
ٍ
عدم رضا بالواقع الحالي ،ثم يأتي الفعل« :فتسأل»،
وهنا يضعنا التأنيث في حيرة ازدواجية الداللة ،فال
نعرف من التي تسأل :أهــي إيلني ،أم هي الحروف،
وك ــا املـعـنـيــن ج ــائ ــز ،ووارد أن ي ـكــون م ـق ـصـ ً
ـودا،
أو ربـمــا ّ
تعمد الشاعر القصد الثنائي مــن املعنى،
فتصبح إيـلــن هــي مــن تـســأل ،أو الـحــروف هــي من
تـســأل ،ثــم يأتي بعد ذلــك الـســؤال :مــن يــا تــرى؟ من
تـكــون الـقـصـيــدة؟ عـنــد سـمــاع مــن يــا ت ــرى ،يصبح
الـشــك متجها بــالـيـقــن نــاحـيــة «إي ـل ــن» ،فــإيـلــن هي
القصيدة ،وهــي مــن تسأل الـحــروف عنها ،لكن مع
االنتقال للسطر اآلخر ،وارد أن يكون املعنى العكسي
ً
مقصودا ،أن تكون إيلني هي من تسأل الحروف عن
القصيدة ،وكيف يجب أن تكون القصيدة وتأليفها،
كال املعنيني يتم طرحهما بذكاء من املــؤلــف ،وهنا
نرصد مظاهر تحقق االنزياح في شاعريته.
استفضت في تقصي تحليل اإلهــداء ،ألن مجمل
األسلوب الشعري لدى الشاعر يسير على املخاتلة

ذاتها ،عبر الجريان اللغوي ،وهي إحدى أهم املظاهر
ً
ً
التي يحرص أن تكون حاضرة ومتحققة في نصه،
تشعر َ
ُ
َ
بصعوبة،
فيها
بتراكيب
فهو ال يأتي أبـ ًـدا
ٍ
ُ
ٍّ
بــل مـجــرد ق ــراءة أي مــن قـصــائــده تشعر املتلقي
بسالسة تكوين األسلوب ،ومن األمثلة الرائعة التي
ِ
تكشف لنا مـقــدار الجهد ال ــذي بــذلــه شاعرنا في
تقصي هــذه السالسة قصيدته «الصباح وردة»،
يقول« :الصباح وردة وحبنا حديقة /الطيور جدول
يرشنا صــداح /أيها الــزمــان ،قل لي الحقيقة /:هل
يشيخ مثلك الصباح؟».

مسرح لغوي
ال يـبـحــث أديـ ــب ص ـعــب ع ــن غ ــري ــب ال ـك ـل ـمــات وال
عن غوامضها ،وإنما يبحث عن تلك التي تلتقي
وت ـتــآلــف مـ ًـعــا فــي ســاسـ ٍـة ُوي ـس ــر ،ثــم يـعـمـ ُـد إلــى
تحقيق أمرين ،األول :البحث عن سياق لغوي قابل
ً
مسرحا
للتحول واالنقالب في املعنى ،كأن هناك
ً
ًّ
خلفية القصائد ،تنبي عليه
لغويا كامل يتحرك في
ِ
املعاني التي يرغب في توليدها ،وما إن تستقر هذه
املعاني في ذهن املتلقي ،حتى تأتي كلمة ختامية
أو جملة ختامية ،تقلب املعنى في النهاية ،وتجعله
مغايرا ً
ً
تماما للمعنى الذي بدأ منه.
من بني الخصائص التي نتوقف أمامها أن شاعرنا
لــم يطلق على ديــوانــه تسمية دي ــوان ،بــل أطـلــق عليه
«مجموعة» ،وأعتقد أنــه يقصد «مجموعة دواوي ــن»،
والطريف هنا أن تقسيم الديوان بهذا الشكل يتناص
مع التسمية التي انطلق منها في عنونته «حيث ينبع
الكالم» ،وكأن هذا الديوان في بنيته هو مجموعة من
الــدواوي ــن ،ومــن ثــم يستوجب منبع الـكــام أن يكون
ً
ً
مكثفا ،مليئا باألغراض املتعددة ،والقصائد املتنوعة،
ومن هنا جاءت تجميعة مجموعة من القصائد ،كل
مجموعة تنضم مـ ًـعــا ،لها خصائصها وأغراضها

ُ ً
الشعرية التي ّ
تقربها ،وتجعل منه لحمة واحدة ،عبر
سبعة أغراض شعرية مختلفة ،وجاء التنويه الخاص
بتحديد وقت كتابة القصائد ،والتعليق عليها ،وكأن
الشاعر ينبه على ضــرورة تلقي القصيدة بسياقها
الزمني الذي ألفت فيه ..لكن ما الذي يضيفه للقارئ
ً
املكان الذي ألفت فيه القصيدة ،فمثل يقول شاعرنا
في التعريف بقصائده عن األقسام« :قصائد األقسام
اآلتية :شجرة الشعر ،تحت خيمة الربيع ،هكذا ُي ّ
غي ُر
ُ
الصباح دربــه (باستثناء قصيدة «الـجــزيــرة») ،غابة
من البهاء ،كتبت في باريس خالل الثمانينيات» ،هنا
يظهر لنا الوعي القائم عند الشاعر باعتبار القصيدة
ً
ًّ
ك ــا مـتـكــامــا ،يــؤثــر فـيـهــا ال ــزم ــان وامل ـك ــان والـحــالــة
التي تم تأليفها ،ويتوقع الشاعر أن يؤثر ذلــك على
ً
َ
طريقة تلقيها ،لتصبح القصيدة بالنسب ِة إليه حالة
ً
َ
ـاالت الــتــواصـ ِـل الـلـغــوي ،الـتــي يتم فيها
كــامـلــة مــن ح ـ ِ
التواصل الــوجــدانــي والــزمــانــي واملكاني واألسلوبي،
ُ
ـراق الـقــارئ
ويــأمــل شــاعــرنــا أن يتحقق كــامــل اسـتـغـ ِ
بكامل حواسه ووجدانه مع القصائد ،التي حاولت في
قراءتي هنا أن ألقي الضوء على جانب من إبداعي ِتها
عوامل تحقيق االنزياح َ
فيها.
األسلوبي ِة ،ومن ِ ِ
ِ
ِ
هوامش:
 – 1عبد السالم املسدي :األسلوبية واألسلوب ،دار الكتاب
الجديد املتحدة ،بيروت ،2006 ،ص .41– 40
 – 2جون كوهن :بنية اللغة الشعرية ،ترجمة :محمد الولي
ومحمد العمري ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب،
1986م ،ص .192
 – 3أديــب صعب :حيث ينبع الـكــام ،الــدار العربية للعلوم
ناشرون ،املغرب.2019 ،
 – 4محمد فكري الجزار :العنوان وسيميوطيقا االتصال
األدبي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب1998 ،م ،ص .18

* شاعر وناقد مصري

معظم قصائد الديوان كتبت
في باريس خالل الثمانينيات
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املكتبة

الهامشية في األدب التونسي
ّ
تتقصى
ابتسام الوسالتي
جماعة تحت السور

دعد ديب *
¶ ابتسام الوسالتي

يتناوب مفهوم الهامش والمركز في الداللة واألهمية حسب المنهج الذي يدرس هاتين
الظاهرتين ،ضمن نسبية النتائج واألسباب ،فما يبدو هامشيّاً لموضوع ما قد يكون من
أساسيات الفهم المركزي آلخر ،وما هو مركزي قد يبدو عديم األهمية ومهمشاً من وجهة
نظر أخرى .الباحثة الدكتورة ابتسام الوسالتي في كتابها «الهامشية في األدب التونسي»
الصادر عن دار الجنوب استهلت مقدمتها بتعريف الهامشية في كل من المجتمع
ً
متخذة تجربة «جماعة تحت السور» التي كان نشاطها
واألدب ،والتأثير المتبادل بينهما،
ملحوظاً في فترة ثالثينيات القرن العشرين أنموذجاً ،حيث أوضحت الرؤية الهامشية التي
تجلت في خروج هذه الجماعة عن المنظومة السائدة في المجتمع ورفضها ،مما أدى
إلى نبذها وإقصائها.
ّ
التصدع بين الدولة والمجتمع ،وأن
ونوهت الباحثة إلى تعريف الهامشيين بأنهم نتاج
الهامشية ظاهرة ليست خاصة بمجتمع دون آخر ،فوجودها يدل على تح ّول مستمر
وحركة دائمة مثل (الصعاليك – العيارين – الشطار) ،وقد يصعب حصر الظاهرة في فئة
معينة ،إذ ينضوي تحت يافطتها نماذج متباينة (السياسي ،المتسول ،المجرم ،الفنان.) ..

الهامشية والثورة
ًّ
هامشيا في ذلك
قد يكون ما اصطلح على تسميته
الــزمــن ،مــا نـعـ ّـده ثـ ً
ـوريــا فــي زمننا الحالي ،خاصة
فـيـمــا يـتـعـلــق بـنـقــض مـنـظــومــة األن ـس ــاق الـحــامـلــة
للقيم وال ـع ــادات والـتـقــالـيــد ،والـتــأكـيــد عـلــى املعنى
الحقيقي ل ـهــا ،تـلــك املـنـظــومــة ال ـتــي تـبـعــت وهـيــأت
لــوجــود املستعمر فــي الـفـتــرة الـســابـقــة ،مـمــا َّ
هيأ
لعملية تـحــول الهامش إلــى فــاعــل بنائي وفـكــري،
وصـيــرورتــه مــركـ ًـزا ذا أهمية متزايدة باطراد ،مع
العلم أن رصد الظواهر العامة يضيع فرصة التقاط
التجارب الفردية على أهميتها.
من خالل توضيحها لسمات جماعة تحت السور
ميزت الوسالتي فيهم األديب والفنان واملوسيقي
والشاعر واملمثل والصحفي ،أي مختلف صنوف
اإلب ـ ــداع وف ــق تعبير مـحـمــد صــالــح ال ـجــابــري :هم
صفوة الشباب املتمرد املثقف الذي يدعو إلى ثقافة
ً
أكثر اتصال بالحياة والعالم وديدنها إلغاء املسافة
بــن األجـنــاس األدب ـيــة ،ومــن أشهر األسـمــاء الذين
تبوؤوا صدارة املشهد الثقافي ،وكانوا فاعلني فيه
بشكل الفت :عبد الرزاق كرباكة وعلي الدوعاجي

ومحمود بيرم التونسي ومحمد العريبي ..وكان
توجه هذه الجماعة ً
نوعا من التعبير عن حقها في
حياة نابضة ،ونابعة من رفضها للسائد ،وتغيير
الفهم السائد لإلبداع في توقها للخروج من القوالب
املصمتة ،فعاشت حريتها ً
بعيدا عن سلطة املركز.

الحس الوطني
ح ــاول ــت ال ـبــاح ـثــة ب ـعــد ت ـشــريــح وت ـح ــدي ــد مـفـهــوم
الهامشية دراسة نتاج جماعة تحت السور وتقصي
إبــداعــاتـهــا األدبـيــة والـفـكــريــة ،حيث خالفت مفهوم
اإلبــداع وأطلقته من بروجه العاجية ،كجيل متمرد
حــرك ســواكــن الـفـكــر بـهــزلــه وسـخــريـتــه ،زاه ـ ًـدا في
امل ـنــاصــب اإلداريـ ـ ــة والـتـعـلـيــم الــرس ـمــي ال ــذي يـقــود
إل ــى عـبــوديــة الــوظـيـفــة ،وت ــراوح ــت ال ـف ـضــاءات التي
اسـتــوعـبــت ه ــذه امل ـج ـمــوعــات ب ــن دك ــاك ــن املـعــرفــة
والنوادي الخاصة واملقاهي األدبية ،أما في الصحافة
فقد كانت صوت الهامش ّ
املعبر عن الحس الوطني
مـقــابــل املـسـتـعـمــر ال ـفــرن ـســي ،ول ـعــل بـيــع الــرخــص
الـصـحـفـيــة ألك ـث ــر م ــن مـسـتـثـمــر أف ـق ــد الـصـحــافــة
امل ـص ــداق ـي ــة لـ ــدى ال ـج ـم ـه ــور ،م ـم ــا ج ـع ــل ضـ ــرورة

تسميته «املـقـصـصــة» ،أمــا مجلة «الـعــالــم األدب ــي»
فجمعت األق ــام املتباينة فــي ال ــرأي بـشــأن إمــارة
الشعر ،وجعلت جريدة «السرور» من التقاطع بني
األسلوب الصحفي والكتابة األدبية وسيلة لتمرير
أفـكــارهــم املـنــاوئــة للمستعمر مــن خ ــال تضمني
املقاالت الصحفية حكايات وقصص أدبية.

المشهد الغنائي

وجود صحافة هادفة قضية على درجة كبيرة من
ّ
األهمية ،تبناها األدبــاء بالدرجة األولــى من جماعة
تحت السور كوسيلة إليصال أفكارهم وطروحاتهم
من خالل الجمع بني لغة الصحافة واألدب.
ل ـقــد ك ــرس ــت ج ــري ــدة «ت ــروي ــج ال ـن ـف ــوس» ن ـمــوذج
الـصـحــافــة الـهــزلـيــة بــأسـلــوب الـسـخــريــة والـفـكــاهــة،
بـلـغــة بسيطة مــوشـحــة بــالـعــامـيــة ،فــا تستجيب
لـلـقــواعــد الصحفية الـعــامــة بـقــدر مــا تعكس روح
جماعة تحت السور لناحية التمازج بني األشكال
األدب ـيــة لصالح املعنى ال ــذي يــريــدون إيـصــالــه إلى
الجمهور ،أما جريدة «الشباب» لصاحبها محمود
ب ـي ــرم ال ـتــون ـســي ف ـكــانــت ال ــوع ــاء ال ـ ــذي يحتضن
اإلبداعات والنتاجات األدبية كلها ،مع محاولة إلغاء
االشتراكات لقطع الطريق على فكرة االرتهان إلى
عقلية املمول ،لتبقى سمة الحرية الفكرية رائدها
األول ،فيما تميزت جريدة «صبرة» ملحمد العريبي
بتهميش الحدود بني األجناس األدبية كذلك ،وامليل
إل ــى األس ـل ــوب الـقـصـصــي وال ـص ـيــاغــات الشعرية
هـ ً
ـروب ــا م ــن امل ــواج ـه ــة امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ت ـ ــؤدي الــى
إغالق مشروعهم املواجه للمشاريع االستعمارية
وخلخلة النظام السائد آنذاك ،وقد اصطلحوا على

اق ـت ـصــرت ال ـب ــداي ــات عـلــى املــوش ـحــات الــدي ـن ـيــة ،ثم
بعض األغــانــي املتمردة ،ثم ســادت موجة األغاني
الفرنكفونية الهابطة والــركـيـكــة ،تلك الـتــي ساهم
املستعمر في انتشارها ،كونها تسهم في انحدار
ال ــذائ ـق ــة ل ــدى ال ـش ـعــب ،وتـبـقـيــه ف ــي ح ــال ــة ال ــذه ــول
والتخلف ،ومما ساعدهم في ذلك الرأي السائد في
املجتمع الرافض للفن والفنانني ،واعتبار الفن يدخل
في باب العيب والحرام ،األمر الذي أحدث قطيعة بني
الفن واملجتمع ،مما زاد في تهميش هذه الفئة ،وحدا
بالفنانني لالختباء وراء أسماء مستعارة ،وقد تبنى
جماعة تحت السور ّ
التمرد على السائد املتعارف
عليه في محيطهم ً
سعيا منهم لطرح البديل الذي
ً
وســع من حقول األدب ،لتضم ألــوانــا جديدة كانت
تعتبر هامشية بالقاموس الكالسيكي التقليدي،
ً
ًّ
ثقافيا فــي مواجهة الفن
منجزا
واعـتـبــار األغنية
الــرخـيــص ال ــذي ي ــروج لــه االسـتـعـمــار ال ـهــادف إلــى
محو الهوية الوطنية ،فاألغنية تقوم على تزاوج بني
األدب والفن ،ألنها تقوم على نص مكتوب كتغطية
ً
ملناسبة وطنية مثل أو قضية ناقدة بصورة هزلية
أو ســاخــرة ،ومنها ما هو متعلق بالهجر والفراق
ولــوعــة االشـتـيــاق ،كما مــارســوا دوره ــم بــاالرتـقــاء
بالكلمة الحاملة للنغم والتعريف بأهمية هذا الفن،
وسد الطريق أمام الفن املبتذل ،فالرؤية الهامشية لم
تكن حركة مجانية غايتها إربــاك النظام العام ،بل
هي تأسيس وبناء لواقع مغاير في تمكني البصمة
الـخــاصــة للهوية والـشـخـصـيــة املـحـلـيــة ،مــن خــال

تبنيها للمواضيع االجتماعية العالقة والقضايا
ال ــوط ـن ـي ــة ،ل ـت ـكــون ق ـن ــاة ال ـت ــواص ــل ب ــن مـبــدعـيـهــا
وقاعدتهم الشعبية ،وكــون األغنية مثل الصحافة
تصل كل الناس وتشكل رافعة للوعي والذائقة.
ًّ
ً
غنائيا رائـ ًـدا ،ملا
شاعرا
ويعد عبد الــرزاق كرباكة
لــه مــن أيــاد بيضاء على تطور األغنية التونسية،
حيث أسهم في رد االعتبار للشعر الغنائي ،من
خــال ابتكار املعاني الطريفة والـعـبــارات الرقيقة
الـتــي عــرفـتـهــا ال ـن ــوادي املـنـتـشــرة فــي ذل ــك الــوقــت،
بتوافق مــا بــن نصوص علي الــدوعــاجــي وألحان
صالح الخميسي ،حيث الفكاهة تخفف من قسوة
الواقع ،وكانوا سباقني في تحميل أنغامهم معاني
اجتماعية ونقدية للواقع الــذكــوري الــذي يحد من
حرية املرأة وانفتاحها.

المسرح والرواية
وفــي دراستها حــول تجلي الهامشية فــي تجربة
جماعة تحت السور في املسرح والــروايــة تحدثت
الــوســاتــي عــن ن ـشــأة هــذيــن الـفـنــن باعتبارهما
وافــديــن على الثقافة املحلية ،وقــد أتيا مــن جهود
الترجمة بالدرجة األولــى ،ومثل سواهما في باقي
النشاطات تزاوجت الفنون مع بعضها ،فاجتمعت
األغ ـن ـي ــة م ــع الـ ـع ــرض امل ـس ــرح ــي ،أو كـ ــان الـنــص
ً
غنائيا بأكمله ،مما يذكرنا بمسرحيات
املسرحي
الرحابنة في املشرق العربي ،ولكون القصة مثل
ًّ
الــروايــة فــنــا واف ـ ًـدا مــع االستعمار فقد كــان الجيل
األول من األدباء ً
نافرا من التفاعل معه في البداية،
وسرعان ما تم تجاوز هــذا األمــر ،ألن روح األدب
أشمل من أن تحتكرها أي جهة كانت ،وتضمنت
األج ـن ــاس ال ـســرديــة الـسـيــر الــذات ـيــة ال ـتــي تــداخـلــت
مع فن اليوميات وفــن الرسائل واالعـتــرافــات ،وتم
التركيز على الفئات االجتماعية الشعبية ،وتجسيد
مختلف الـتـحــوالت الـطــارئــة على املجتمع فــي تلك
الفترة ،وحــرص الــدوعــاجــي على تجسيد اليومي

واملبتذل في شخصياته ،والغرابة التي تحمل ًّ
كما
ً
كبيرا من املتناقضات ،مما يعكس بواطن النفس
البشرية بتالوينها واختالفاتها.

الحركة الشعرية
أشــارت الوسالتي إلى أن حيوية الشكل الشعري
تنبع من حركته الداخلية ،لذا كان التوجه الشعبي
للشعر والـقـصـيــدة الـتــي تعبر عــن الـحـيــاة ،وأبــرز
رموزها محمد العريبي ومحمود بيرم التونسي،
ودعوتهما للتخلص من القيود التي تعيق الدفقة
ال ـش ـعــريــة وت ـم ــوج ــات اإلحـ ـس ــاس بــال ـك ـل ـمــة ،على
غــرار اهتمامهما باستخدام املـجــزوء من البحور
الشعرية والنظم بالبحور ذات املقاطع القصيرة،
إلمكانية تحويل الحياة اليومية إلى نمط شعري،
ومـحــاولــة محمود بيرم التونسي إع ــادة االعتبار
ّ
للمهمش لناحية انتقال القراءة من املجال السمعي
(اإلل ـق ــاء) إلــى املـجــال الـبـصــري (ال ـق ــراءة) ،وتـنــاول
األصــوات الغريبة واملهملة كأسلوب جديد لتأكيد
الـعــاقــة بــن ال ـصــوت وال ــدالل ــة ،مـمــا يــوســع فضاء
املعاني لتطويع األصوات ،وتحولها إلى رموز قادرة
على إنتاج املعاني ،كما قام بإعادة االعتبار لألوزان
املقصاة فــي مستوى البنية اإليقاعية للقصيدة،
وهــي ض ــرورة فرضها التغير فــي املـضـمــون ،أما
بالنسبة لتنوع القوافي فقد صار املعنى هو الذي
يختار شكل تحققه ،ألن تركيزهم األساسي جاء
كثورة على األغراض التقليدية مثل املدح والهجاء،
ً
توخيا لالقتراب من قضايا الشعب ،مما أدى إلى
تسلل اللغة العامية إلــى قـصــائــدهــم ،وغ ــدت أكثر
ً
ّ
ًّ
محليا ،لكنها شكلت عائقا أمام
سهولة وبساطة
انتشارها في املشرق العربي.
ً
وأخيرا تذكر الباحثة د .ابتسام الوسالتي إن ميل
أصحاب جماعة تحت السور إلــى العبث واملجون
على مستوى السلوك الفردي ال ينفي طابع االلتزام
في نتاجهم اإلبداعي.

* كاتبة سورية

جيل متمرّد خالف مفهوم اإلبداع
السائد فأطلقه من بروجه العاجية
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إشــراقـات

محمد المليحي

الفن التشكيلي المغربي في حداد
فقدنا مؤخراً الفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي ،أحد أعمدة الفن التشكيلي
في المغرب والعالم ،وأحد رواده الكبار ،لتنضاف حرقة غيابه إلى فواجع أخرى سابقة
عرفها المغرب الفني ،إثر تغييب الموت لمجموعة وازنة من الفنانين التشكيليين ،ممن
يوصفون بأعمدة الفن التشكيلي الحديث والمعاصر ،من قبيل :الجياللي الغرباوي وأحمد
الشرقاوي ومحمد الفاسي والشعيبية طالل وفريد بلكاهية ومحمد شبعة ،وغيرهم
من المشهود لهم بحضورهم في المشهد الفني التشكيلي ،داخل المغرب وخارجه.
يغادرنا الفنان محمد المليحي ،والعالم يخوض حرباً قاسية مع جائحة كورونا التي
كان هو نفسه من بين ضحاياها؛ إذ فاجأتنا األخبار القادمة من باريس برحيله في أحد
مستشفياتها ،متأثراً بفيروس كورونا.

دور ثقافي
هـكــذا يــأبــى هــذا الـفـيــروس اللعني إال أن يخطف من
عاملنا الجميل أحد رواد الحركة التشكيلية الحديثة،
ً
ـاطــا وح ـضـ ً
ـورا فيها؛ فالفنان الــراحــل
وأكـثــرهــم نـشـ
مـحـمــد املـلـيـحــي ل ــم يـكــن ف ـنـ ًـانــا تـشـكـيـلـ ًّـيــا أو مـبـ َ
ـدع
ً
صـبــاغــة فـحـســب ،بــل ك ــان أس ـت ــاذا لـلــرســم والـنـحــت
والتصوير والتصميم وعــرض الـجــداريــات ،بمثل ما

عــرف بحضوره الثقافي ال ــوازن امللتزم ،يسنده في
ذلــك تكوينه ودراســاتــه األكاديمية للفنون الجميلة،
ً
بــاملـغــرب وإسـبــانـيــا وإيـطــالـيــا وأمــري ـكــا ،ف ـضــا عن
ً
فاعل ًّ
ثقافيا ،عبر مساهماته الرائدة في تطوير
كونه
الحركة التشكيلية في املغرب وإثرائها ،وممارسته
للكتابة وللعمل امليداني ،هو الذي يشهد له بتأسيسه
وإدارته ملجلة «أنتجرال» باللغة الفرنسية ،وتأسيسه
ل ـ ــدار ن ـشــر ث ـقــاف ـيــة ي ـس ــاري ــة ،ب ـم ـثــل م ــا ش ـ ــارك في

¶ جانب من معرض محمد المليحي في المتحف العربي للفن الحديث بقطر

أسهم مع محمد بن عيسى
في تأسيس منتدى أصيلة
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البصرية وإخــراج الفن التشكيلي إلى الشارع العام،
وإلــى جمهور الـســاحــات العامة (ســاحــة جامع الفنا
بمراكش)ً ،
بعيدا عن األروقة النخبوية املغلقة.

موسم أصيلة

¶ محمد المليحي

تأسيس مجلة «أنفاس» املغربية الشهيرة ،وتشكيل
«جماعة الدار البيضاء» في ستينيات القرن املاضي،
بمعية صديقيه الفنانني التشكيليني محمد شبعة
وفريد بلكاهية ،بروحها التجريبية ،وبأسلوبها الفني
ً
أسلوبا
الخاص الــذي تميز بتبني الحداثة والتجديد
في الفن التشكيلي الحديث ،بشكل لم يكن معهوداً
مــن قبل فــي الساحة التشكيلية املغربية ،فكان من
بني خصائص هذه الجماعة الفنية ،االهتمام بالثقافة

وقــد أسهم الفنان املليحي ،بمعية صديقه األستاذ
محمد بن عيسى (وزير الخارجية املغربي األسبق)،
في تأسيس «جمعية املحيط الثقافية» التي أشرفت
فــي بــدايــاتـهــا عـلــى تنظيم «مــوســم أصـيـلــة الثقافي
الـ ــدولـ ــي» ،ق ـبــل أن ت ـت ـحــول إلـ ــى «م ــؤس ـس ــة مـنـتــدى
أصيلة» ،فواصلت اإلشراف على تنظيم املوسم ،وقد
غدا له إشعاعه الثقافي والفني الدولي الواسع.
وتأتي اإلشــارة إلى «موسم أصيلة الثقافي الدولي»،
ً
اعتبارا للحضور الكبير واملضيء للتشكيل في فكرة
املــوســم وف ــي فلسفته وبــرام ـجــه؛ إذ شكلت الفنون
التشكيلية أرضية املوسم ومرجعيته ،وكــان محمد
ً
ً
ً
ً
ومجددا في
مؤسسا
حاضرا بصفته فنانا
املليحي
صلب هذه الدينامية الفنية العاملية ،وقد واصلت رحلة
العشق والجمال واإلبداع بكل شموخ وتجدد.

ولم تكن مدينة أصيلة – مسقط رأسه – وحدها التي
شغلت التفكير الفني لــدى محمد املليحي ،رغــم قلة
أعماله التي ارتبطت بأصيلة ،بل شكلت مدينة مراكش
ً
ً
أفقا ًّ
فنيا مهيمنا في تجربة محمد املليحي
بدورها،
اإلبداعية ،بعد أن اختارها ً
مقرا إلقامته لسنني طويلة،
ُّ
وقد ارتبطت جل أعماله بهذا الفضاء املراكشي املبهر،
ذي العالمات والزخارف واأللوان واألضواء.
وإذا كــان املــوت قد غيب محمد املليحي ،فــإن أعماله
الفنية ستظل خالدة وشاهدة على مدى عبقرية رجل
فنان ،نذر حياته للفن ولإلبداع ،هو الذي وصفه مزاد
«سوذبيز لندن» ،بعد أن حظيت إحدى لوحاته بأكبر
سعر خــال عملية البيع ،بكونه ،إلــى جانب مواطنه
الفنان فريد بلكاهية« ،األندر واألكثر ً
طلبا في العصر
الحديث إلى الحقبة املعاصرة».

خسارة كبرى
ُ
من هنا ،اعتبر رحيل الفنان املليحي خسارة كبرى
للحقل الفني التشكيلي ،بالنظر إلسهاماته املؤثرة
واملضيئة في تطوير الحركة التشكيلية ،بما أحدثه

¶ محمد المليحي بجانب ٕاحدى لوحاته

فـيـهــا م ــن ثـ ــورة ج ـمــال ـيــة ،وب ـش ـه ــادة ك ـبــار املثقفني
والـتـشـكـيـلـيــن ون ـق ــاد ال ـفــن ف ــي ال ـعــالــم ،وم ــن بينهم
صديقه جاك النغ ،الذي نعاه في كلمة مؤثرة ،وصفه
فـيـهــا بــأنــه «صــاحــب رؤيـ ــة ،وم ـبــدع عـبـقــري ،ونــاقــل
للضوء وللثقافة ،جعلته موهبته الفنية ً
رمزا للحداثة
املغربية».
وفي هذا اإلطارّ ،
تميز الفنان محمد املليحي بأسلوب
خاص في رسم لوحاته ،وبوفاء مشتهى ومميز لرمز
األمواج فيها كما في منحوتاته ،في انتصاره الالفت
لــألــوان؛ إذ عــرف على مــدى مسيره الفني الطويل
بشغفه الكبير بــاأللــوان ،بما تخلقه فــي لوحاته من
ً
ًّ
ضروريا
بهجة ،هو الذي يعتبر التلوين عنده شرطا
في إنجاز العمل الفنيً ،
رسما أو صباغة ،في تعايش
م ـت ـنــاســق لـ ــألـ ــوان ،وهـ ــي تـخـلــق ف ــي ن ـظ ــره بيئتها
الخاصة بها.

شغف األلوان
ويــأتــي شغف املليحي بــاأللــوان ،بالنظر ،كما يقول،
لفلسفة خاصة مترسخة لديه وملنهج اختار السير
عـلـيــه ،ولــدهـمــا ان ـت ـمــاؤه إل ــى كـيــان ثـقــافــي ،وإل ــى بلد
تـحـضــر ف ـيــه ال ـش ـمــس م ــن ال ـنــاح ـيــة الـكـمـيــة بشكل
كبير ،أكثر من املناطق األخــرى التي نما فيها الفن
ً
التشكيلي ،في أوروب ــا مثل ،وفــوق هــذا وذاك ،عاش
ً
ً
مـحـمــد املـلـيـحــي ف ـنــانــا ك ـب ـيـ ًـرا ومـ ــات ف ـنــانــا ك ـب ـيـ ًـرا،
بــل إنــه عــاش حـيــاة فنية ن ــادرة ،وقــد جــابــت لوحاته
كبريات املعارض ،في العالم العربي وأمريكا وأوروبا
وأفريقيا وآسـيــا ،بمثل ما ستظل أعماله خالدة في
عديد املتاحف حول العالم .وفي خضم هذا الحضور
الكبير للفنان محمد املليحي ،رحـمــه الـلــه ،اعتبرت
تـجــربـتــه الـفـنـيــة ،عـلــى م ــدى حــوالــي سـتــن سـنــة من
اإلبداع والصنعة واالبتكار والجمال ،من أهم التجارب
التشكيلية املغربية والعربية الـتــي حظيت باهتمام
كبار نقاد الفن ودارسيه.

* كاتب وناقد مغربي

وصفه مزاد سوذبيز لندن
بالفنان األندر واألكثر طلباً
العدد  - 12خريف 2020
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أمجد عرفات *

الخليل
مدينة األنبياء

على أرض البلدة القديمة في شمال مدينة الخليل ُ
شيّد الحرم
مكان اليــزال بعيداً عن
اإلبراهيمي قبل أكثر من  20قــرناً ،في
ٍ
الضجيج وأصــوات المركبات وحركة السكان ،ليستقر في زاوية
تحفظ له عبقه التاريخي ،وتعطيه صفة الهوية الدالة على مدينة
الخليل وحضارتها. ومازال هذا المقام الديني محتفظاً بأصالته،
رغم محاولة تزييفه على مدى ألفي عام،من قبل مختلف األمم
والقوى التي تصارعت على احتالل األرض الفلسطينية ،وآخرها
االحتالل اإلسرائيلي الــذي ما لبث أن فصله إلى قسمين بعد
المجزرة المدوية التي ارتكبها بالمصلين في منتصف تسعينيات
القرن الماضي ،ارتقى على إثرها  29شهيداً ،باإلضافة إلى مئات
الجرحى ،وقد فشل رغم محاوالته المتكررة في محو األيــادي
العربية والفلسطينية من وضعيتها.

إعجاز ٌ
ّ
معماري
ٌ
ُ
ٌ
صفات هذا املقام الذي ُيعد من
معماري تحلو به
إعجاز
املقام اإلبراهيمي
أقدم معالم األرض ،والذي ُب ِن َي على مساحة  2500متر مربع ،من األحجار
ُ
الجيرية الخالصة ،واملختلطة برمال «الك ْركار» األصفر ،فيبلغ ُسمك الحجر
ُ
ً
ً
الواحد منها مترين ونصف ،لتعطي ميزة الــدفء شتاء والتهوية صيفا.
مترا ،وعرضه ً 40
يبلغ طــول املقام حوالي ً 60
مترا ،بينما يبلغ ارتفاعه

¶ مدينة الخليل

حوالي ً 20
مترا ،بصورة تجسدت من خالله معالم ديانات وثقافات أهل
األرض.
َ
ُت ّ
سمى مدينة الخليل التي تحوي بداخل ضواحيها هــذا املسجد مدينة
األنبياء واألولياء ،كيف ال واسمها «الخليل» مشتق من لقب سيدنا إبراهيم
«خليل الــرحـمــن»؟ وهــو أبــو األنبياء والــرســل ،وتمتد ساللته النبوية إلى
ً
سيدنا محمد عليه الصالة والسالم ،إضافة إلى عشرات الرموز الدينية
والعلمية والوطنية ،الذين يحتضنهمتراب املدينة حتى اليوم.

المقام اإلبراهيمي من أقدم
المعالم البشرية في األرض
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رمزية المكان
ُي َع ُّد املسجد اإلبراهيمي ذا أهمية حضارية وتاريخية ودينية عند املسلمني،
فهو رابع املعالم اإلسالمية رمزية لهم ،بعد الحرم املكي (املسجد الحرام)،
وال ـحــرم املــدنــي(املـسـجــد الـنـبــوي ال ـشــريــف) ،وال ـحــرم الـقــدســي (املسجد
األقصى في مدينة القدس املحتلة) ،كما أنه ُي َع ُّد ثاني املعالم رمزية لدى
اليهود ،بعد حائط «البراق» في مدينةالقدس.

فمن الناحية اإلســامـيــة يـقـ ّـدس املسلمون كافة األنـبـيــاء واملــرسـلــن دون
ُ
ويوسف
تفرقة ،وأنـبـيــاء الله عليهم الـســام إبــراهـيــم وإسـحــاق ويعقوب
مدفونون في هــذا املـكــان ،وقــد ورد ذكــر جميع هــؤالء األنبياء في القرآن
الكريم ،على أن الدين عند الله هو اإلســام ،فهو آخر الديانات السماوية،
ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم آخر األنبياء واملرسلني.
أما من الناحية اليهودية فإن اليهود يقولون بأن سيدنا موسى من نسل
ً
سيدنا ُ
يوسف املدفون في الخليل ،وكذلك أبيه يعقوب الذي ُيسمى أيضا

من أولى المدن الفلسطينية التي
دخلت اإلسالم بعد غزة
العدد  - 12خريف 2020
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االبراهيمي قرابة العام 1900
¶ املسجد ٕ

بالنبي «إسرائيل» ،وجميعساللتهم النبوية.
وقد أفاد الباحث في تاريخ فلسطني الدكتور عالء أبو عامر في حديث خاص
بشكل مطلق،
ملجلة «فنار» بأنه ال عالقة لليهودية باملسجد اإلبراهيمي
ٍ
َ
ً
ّ
األنبياء امل ْدفونني هناك ،مضيفا :كانوا من قبل قد ادعــوا بأن
بقبور
وال
ِ
ًِ
لهم هيكل في القدس ،لتبريراحتاللهم للمدينة ،وقد كانت القبلة املركزية
لليهود ً
قديما في جبل «جرزيم» في مدينة نابلس الفلسطينية ،حيث ُوجد
ً
الهيكل قديما هناك ،ومازالت تتعبد في هذا الجبل أقدمطائفة يهودية في
العالم ،بل وأقدم طائفة بشرية على وجه األرض ،وهم «السامريون» ،آخر
وجودا اليوم ،وال ّ
ً
يتعدى تعدادهم اليوم 800شخص،
طوائف بني إسرائيل
وهذا ما ورد في كتاب «اختراع أرض إسرائيل» للبروفيسور اإلسرائيلي
شلومو ساند.

أرض كنعانية
بحسب ما يرد في النصوص اإلسالمية بأنه عندما كان سيدنا إبراهيم
َ
بمعجزات أ َّيــده الله
في مدينة بابل العراقية وواجــه زعيم قومه «النمرود»
ٍ
بها ،عندما كان يدعو أهل بابل لنبذ عبادة األصنام واألزالم دون جدوى،
أمره الله بالهجرة مع من آمنوا معهإلى أرض الشام ،وكان معهم ابن أخيه
النبي لوط الــذي أقــام في منطقة األغــوار شرق فلسطني بعد تلك الحادثة،
بينما أقام سيدنا إبراهيم وزوجته سارة في بلدة «سعير»بمدينة الخليل،
ويرجع ذلك إلى أكثر من  2000سنة قبل امليالد.
وبحسب مــا يــرد فــي كتاب «بــادنــا فلسطني» للمؤرخ الــراحــل مصطفى
الدباغ :أقام إبراهيم مع الكنعانيني هناك ،والكنعانيون هم أول من سكنوا
األرض الفلسطينيةوالشامية ،وعندما توفيت سارة عن عمر يناهز 127
ً
عاما قام سيدنا إبراهيم بشراءمغارة «املكفيلة» من امللك الكنعاني حينها
«عفرون بن صوحر الهثي» لدفن زوجتهفيها ،واشتراها بـ « 400شيقل»
ذهبي ،و«الشيقل» هي العملة الكنعانية القديمة،وحينما توفي بعدها ُدفن
بجانبها من قبل أهل البلدة ،ثم ُد ِف َن فيها نجله سيدنا إسحاق الذي أقام
في موضع سكن أبيه وعشيرته ،حيث ُد ِفـ َـن بجانب أبيه إبراهيم ووالدته
ســارة ،وفيما بعد زوجته رفقة التي أنجبت ولديها التوأم «النبي يعقوب
وأخيه عيسو».

وصايا األنبياء
وكان سيدنا يعقوب ابن إسحاق وحفيد إبراهيم قد هاجر من فلسطني
إلى مصر بأوامر من اإلله ،للقاء نجله سيدنا يوسف ،فأقام هناك لسنوات

¶ باب مغارة املكفيلة حيث األنبياء مدفونون

بجان ِب
طويلة قبل أن يتوفاه الله ،وكانت وصيته لولده يوسف بأن ُيدفن
ِ
أبي ِه إسحاق ووالدته رفقة ،وجديه النبي إبراهيم وزوجته سارة ،وتم نقل
رفاته من هناك إلى الخليل ،ثم ُدفنت فيما بعدهناك زوجتا النبي يعقوب
«ليا وراح ـيــل» ،وهما شقيقتان ،حيث لــم يكن مـحـ ّـر ًمــا فــي شرعهم بأن
يتزوج سيدنا يعقوب أو أي شخص من شقيقة زوجته التي التزال تعيش
تحت ظله.
كــان سيدنا يوسف ُم ً
قيما فــي مصر ،بعد أن ط ــردوا أخــوتــه مــن األرض
ُ
الكنعانية ،كما تشير النصوص اإلسالمية التي وردت في القرآن الكريم،
وفي أحاديث النبي محمد عليه الصالة والسالم ،بل وأصبح سيد مصر
وحاكمهما فيما بعد ،أما قصة وجودقبر النبي يوسف في الخليل ،فتعود
إلى وصيته ،مثل وصية أبيه يعقوب ،بأن ُيدفن في املكان الذي نشأ فيه،
في بلدة سعير بمدينة الخليل ،وذلك في مكان يبعد  100مترعن قبر والده
ُ
وأجداده ،وقد نقل تابوته الحجري بعد وفاته من محيط نهر النيلبمصر،
ُ
إلى مدينه الخليل الفلسطينية ،وشيدت لقبره حجرة كبيرة ،ويوجد باب
غربي للمسجد اإلبراهيمي يؤدي عبر نفق تحت األرض إلى مقام النبي
يوسف.
وبـخــاف املسجد اإلبراهيمي فــإن املدينة تحتوي على مقام النبي نوح
ورفاته ،بينماتشير روايات أخرى إلى مدينة «جزرة» الكردية ،حيث يوجد

ّ
الجن
السور «السليماني» بناه
حول مغارة «المكفيلة»
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االبراهيمي
¶ املسجد ٕ

املقام في قرية »دورا» ،إحــدى أحياء وضواحي الخليل ،كما يتواجد معه
قبر ابنه سام.

مركز إشعاع
ولــم تقتصر مدينة الخليل على احـتــواء أجساد األنبياء وعشيرتهم ،بل
أقام ُ
ودفن فيها العديد من رواد النهضة اإلسالمية العربية ،منهم العالمة
َ
ّ
َ
الديني الشيخ علي البكاء الذي ق ِدم من بغداد ،وهو من الصوفيني األوائل
في فلسطني ،والــذي عهد على نفسه مـجــاورة مقام النبي إبراهيم حتى
وفاته  1271ميالدي ،كما ُدفن فيها مفسر القرآنفي زمن املماليك اإلمام
برهان الدين الجعبري ،ومحمد السقواتي أحد علماء الدين اإلسالمي في
زمن األيوبيني ،والشيخ حسن قويدر أحد مؤسسي الصوفية في مصر،
والعديد من العلماء واألولياء اآلخرين الذين ظلت املدينة بفضلهم مركز
إشعاععلمي وديني طوال القرون املاضية.
ويرد في كتاب «الخليل  -سفير حبرون» ملؤلفه عوديد أبيشار ،بأن املسجد
ُبـنــي فــيالـبــدايــة مـعـبـ ًـدا وثـنـ ًّـيــا عــام  30قبل امل ـيــاد ،فــي زمــن االمـبــراطــور
الروماني «أوغسطس» ،وهو أحد مؤسسي الدولة الرومانية ،حيث أوكل
لحاكم فلسطني حينها »هيرودوتس الكبير» بناء هذا املعبد حول السور

«السليماني» ،وهــو ســور بناه الجن حــول مغارة «املكفيلة» التي يتواجد
عليها هذا املسجد ،بأوامر من سيدنا سليمان،وكانت غاية النبي سليمان
حماية قبور األنبياء الذين ُدفنوا داخل هذه املغارة.
وك ــان هـيــرودوتــس مــن أشــد أع ــداء سيدنا عيسى ،حيث اشتهر بــإعــدام
ً
انتقاما منه ،فلم يكن يؤمن باألديان السماوية ،كما
املسيحيني بــاآلالف
ُ
كان من أكبر أعداء اليهود في زمنه ،وكان هذا املعبد الوثني قد بني فوق
مغارة «املكفيلة» التي تضم أجساداألنبياء وقبورهم ،ثم ما لبث أن ّ
تحول
ً
ُ
إلى كنيسة عندما أعلنت املسيحية ديانة موحدة لدولة الرومان عام 395
ميالدي ،في زمن اإلمبراطور «ثيودوروس األول».

الفتح اإلسالمي
ويوضح الباحث في التاريخ الخليلي نضال كاتبة في حديث ملجلة «فنار»
ً
قائلُ :هدم املعبد للمرة األولى في تاريخه في القرن السادس للميالد بفعل
إذتعرضت فلسطني لزلزال في ذلك الوقتُ ،د ّ
ّ
مرت على
الظواهر الطبيعية،
إثره أغلب املعابد الدينية في فلسطني ،ثم قام إمبراطور الدولة البيزنطية
حينها «جوستانيوس» ببنائه مرة أخرى عام  555ميالدي ،ثم ُهدم ًّ
كليا
للمرة الثانية عقب الحرب التي اندلعت بني الفرسوالروم عام  614ميالدي،

الخليفة األموي عبد الملك بن مروان
أعاد ترميم معالمها
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الـرحـلــة

منبر صالح الدين أقدم المنابر
الخشبية في تاريخ اإلسالم
والتي انتصر فيها الــروم أخـيـ ًـرا بعد سلسلة حــروب استمرت قرابة 20
ً
عاما بني اإلمبراطوريتني ،وامتدت إلى سائر البلدان ما بني الهند والسند،
وكانت معركة االنتصار في فلسطني حينها ،والتي وردت قصتها في
القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،ويتابع الباحث
ً
يمض األمــر طويل حتى دخــل املسلمون مدينة الخليل
نضال كاتبة :لم
ِ
ُ
بقيادة خليفة املسلمني عمر بن الخطاب عام  636ميالدي ،وكانت من أولى
املدن الفلسطينية التي تدخل اإلسالمبعد غزة ،وكان املسجد اليزال ُر ً
كاما
بفعل الحروب بني البيزنطيني والفارسيني ،بل كانت أغلب معالم الخليل
وضواحيها ّ
مدمرة ،فاضطر املسلمون إلى تحويل هذاالركام إلى مسجد

دون إعادة بنائه ،بعد تنظيف الباحات والساحات واألرضيات منمخلفات
املـعــارك السابقة ،وكانت حينها أول مـبــادرة إسالمية على أرض الخليل
عامة ،وعلى أرض املسجد اإلبراهيمي خاصة.
وفي القرن الثامن للميالد ،قام األمويون بقيادة الخليفة اإلسالمي عبد امللك
بن مروان بإعادة ترميم كافة املعالم الدينية في فلسطني ،وكان للمسجد
ٌ
نصيب من ذلك ،حيث أعاد تشييد املكان كله بأحجار املدينة
اإلبراهيمي
القديمة واملتناثرة ،وعمل على إنشاء فتحة في األرض تــؤدي عبر درج
إلى املغارة حيث مقام األنبياء ،وظل هذا املسجد ً
قائما منذ زمن األمويني
حتى اليوم.

االبراهيمي
¶ منبر صالح الدين في املسجد ٕ

توسعة المسجد

¶ مقام يوسف عليه السالم

ثم قام الخليفة العباسي هــارون الرشيد ببناء عدة أروقــة داخــل املسجد،
ّ
تشكل بمجملها ما يحتويه الحرم اإلبراهيمي اليوم ،وهي رواق «الحضرة
االسحاقية» ورواق «الحضرة اليوسفية» و»الصحن املكشوف» ورواق
«الحضرة اليعقوبية» ،هذهالتوسعة للمسجد في عهده ،تطلبت وجود بابني
آخرين كنوع إضافي على باب
األمويني ،واملسجد اليوم له ثالثة مداخل من ثالثة أبواب.
يقول الباحث نضال كاتبة :عقب الحرب الصليبية على فلسطني عام 1100
مـيــادي ّ
تحولت أغلب املساجد إلــى كنائس موالية لالحتالل الصليبي،
وكــان من ضمنها املقام اإلبراهيمي ،دون مشاركة مسيحيي فلسطني،
ُ
وذبح خالل تلك الحرب التي سميت»الحملة الصليبية الخامسة» أكثر من
 70ألف فلسطيني ما بني مسلم ويهوديومسيحي.
بعد  100عام على تلك الحادثة جاء الفتح اإلسالمي الثاني لفلسطني على
ُ
يــد القائد الــكــردي صــاح الــديــن األيــوبــي ،ال ــذي أع ــاد املسجد اإلبراهيمي
ٌ
ٌ
إلــى واجهته اإلسالمية ،وهــا هو راســخ وشــامــخ بمكانته حتى اآلن ،رغم
االحتالل اإلسرائيلي الذي سيزولكسابقيه.

اآلثار األيوبية
مــازالــت زواي ــا املسجد اإلبــراهـيـمــي تحتضن اآلث ــار األيــوبـيــة حتى الـيــوم،
وخاصة منبر القائد اإلسالمي صالح الدين األيوبي ،وهو ثاني منبر في
فلسطني بعد منبر املسجداألقصى الذي أنشأه القائد اإلسالمي نور الدين
الزنكي الذي قدم من مدينة املوصلالعراقية ،ثم أكمل صالح الدين مسيرته
ً
الحقا.
ً
أساسا في منطقة
وكان منبر صالح الدين في الخليل قد أنشأه الفاطميون
مشهدعسقالن القريبة من غزة ،العتقادهم بأن رأس الحسني حفيد النبي
محمد عليه السالم مدفون هناك ،ولكن بعد تحرير صالح الدين األيوبي
لفلسطني تم نقله من مدينةعسقالن إلى الخليل.
ورغم أن هذا املنبر هو الثاني من نوعه الذي يتم نصبه في مساجد فلسطني
إال أنصناعته سبقت منبر املسجد األقصى بمائة عام ،بل ُي َع ُّد أول وأقدم
املنابر الخشبيةفي تاريخ اإلسالم ،فقد تمت صناعته بطريقة «التعشيق»،
بحيث أنه ال يحتوي علىأي مسمارُ ،
وصنع بخشب «األبانوس املطعم».
¶ لقطة تحت أحد أقواس املدينة

* كاتب وصحفي فلسطيني

¶ شارع في الخليل
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شــرفـة

العطر
عبد الرحيم الصديقي *
ْ
ْ
العطر ذكرى ف زجاجة
ْ
العطر مليون حاجة
ْ
في العطر ّ
صوته
أشم
ْ
َّملا ُّ
نتواجه
بالصدفة
ْ
عينه
وفي العطر أذوق
وأرسم أحالمي ْف مزاجهْ
في العطر تاريخ عشقي
سطوته ْوعاجه وتاجه  ..وازدواجهْ
في العطر أعيش َّ
هم ْه
َ
ْ
عالجه
وليت في ه َّمي
ْ
عطره
أسمع الخطوة في

ْ
ومشيته َ
غناجه
ومحلى
َ
وم َّرة في العطر ْ
أتدروش
ْ
َ
وم َّرة هم باشا وخواجة
ْ
في العطر مليون حاجة
ْ
ْ
ْ ْ
حاجة محتاجة ل حاجة
ْ
عطره
أنكسر يجبرني
ْ
بسراجه
أنطفي يضوي
ْ
ْ
عطره يكتبني رواية
ْ
ْ
عطره يرسمني ديباجة

ْ
في العطر مليون ْ ..وحاجة
ْ
ْ
إال حاجة  ..يا حبيبي  ..إال حاجة
ملا غيرك يلبس العطر اللي في ايدك
ْ
ريحه!
يصير
ْ
ْ
وردة مكسورة جريحة
ْ
ْ
ْ
خلطة ُّ
زجوها ف زجاجة
* شاعر وروائي قطري
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