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ﺗﺤﺪي  :٢٢ﻣﻨﺼﺔ واﻋﺪة ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﺎﻜر

ودﻋﻢ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ٢٠٢٢
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻹرث ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪي  ٢٢ﺑﻬﺪف
ﺗﺸﺠﻴﻊ رواد اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﺎﻛت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻﺑﺘﺎﻜر وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﺎم
 .٢٠٢٢ﺗﺘﻤﺤﻮر اﻻﺑﺘﺎﻜرات ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ،
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ،
واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،واﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﻤﺎﻜﻧﻲ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺎدات ،وﻓﺌﺎت اﻻﺑﺘﺎﻜر اﻟﻤﻔﺘﻮح.

وﻳﻌﺘﺒﺮ اﺑﺘﺎﻜر أﻟﻮاح ﺳﻦ ﺑﺎﻳﻒ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻠﻬﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪي  .٢٢ﺗﻌﻤﻞ اﻷﻟﻮاح ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﻴﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻼﻃﺎت ﻛﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺎزل أو
ﻣﻤﺮات اﻟﻤﺸﺎة واﻟﻤﺸﻲ ﻓﻮﻗﻬﺎ دون ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .وﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻦ ﺑﺎﻳﻒ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ  ٢٠٢٢اﻟﻔﺮﺻﺔ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻪ واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻣﺤﺎﻳﺪة اﻟﻜﺮﺑﻮن.

ُقل لهم ربعي تراخـــى احزامهم
إال شـــغاميم القـــروم العطايب
رقوا مرتقى العليا مع من رقى بها
حرار الـــدم بأنيابهـــا واملخالب
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني
(مؤسس دولة قطر)

إن منطقتنا لن تعرف االستقرار واألمن إال بعد إيجاد حل
عادل للقضية الفلسطينية ،واالنسحاب من جميع األرايض
العربية املحتلة عام  ،1967باالستناد إىل مقررات الرشعية
الدولية والعربية ،وإىل حق الشعب الفلسطيني يف مامرسة
كافة حقوقه الوطنية الثابتة عرب إقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الرشيف .ولهذا فإن مامرسات االستيطان
وتهويد القدس الرشيف ،باإلضافة لكونها خر ًقا للقانون
الدويل تق ّوض أسس حل الدولتني ،وإن عىل إرسائيل أن ال
تضيع الفرصة املتمثلة مببادرة السالم العربية.

العدالة من أهم رشوط االستقرار يف مناطق الرصاع ،فال تدوم
تسويات وحلول عىل املدى البعيد ،إذا مل تكن قامئة عىل العدل
واإلنصاف ،وهذا ما ال تفهمه يف كثري من الحاالت الدول التي
تسويات للنزاعات وفق موازين القوى القامئة،
تحاول أن تفرض
ٍ
وليس مبوجب مبادئ العدل ،ولذلك ّ
فإن انحيازنا للقضايا العادلة
ال ينطلق فقط من املبادئ األخالق ّية يف السياسة الدول ّيةّ ،
وإنا
ً
أيضا من املصلحة املشرتكة باالستقرار.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
(قمة كوااللمبور 19 ،ديسمبر .)2019

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
(افتتاح منتدى الدوحة 25 ،مايو )2013

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺤﺪي .٢٢
challenge22.qa/ar
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الدوحة عاصمة للثقافة
يف العامل اإلسالمي 2021
مرة أخرى تصعد العاصمة القطرية إىل واجهة املشهد الثقايف
العاملي ،فبعد مرور عرش سنوات من اختيار الدوحة عاصمة
للثقافة العربية  ،2010جاء اختيار الدوحة عاصمة للثقافة يف
العامل اإلسالمي  ،2021وهي الدائرة األوسع التي تستحقها دوحة
الخري والحق والجامل ،متق ّدمة بخطى ثابتة نحو األمام ،وسط عامل
متغي متقلّب ،لكنها ح َّددت الهدف والطريق إليه بحكمة وحنكة،
ّ
قل نظريهام يف هذه األيام.

هيئة التحــريــر
اإلرشاف العام

االفـتـتــاحيــة

16

أدركت دولة قطر أن املستقبل ال يُبنى بالشعارات ،وأن
لقد
ْ
الثقافة حصيلة تراكمية بعيدة املدى ،تحتاج إىل بنية تحتية
أولت قيادة البالد منذ عهد األمري الوالد
راسخة الجذور ،لذا فقد ْ
وصول إىل
ً
سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين حفظه الله ورعاه،
العهد امليمون لصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري
البالد املفدى ،االهتام َم األقىص لبناء املؤسسات واملتاحف واملراكز
الثقافية والفنية الجديدة ،إىل جانب ترميم املباين واملساجد
واألحياء األثرية القدمية ،حتى باتت الدوحة رص ًحا حضاريًا ،يجمع
عراقة املايض مع حداثة الحارض ومنجزاته األكرث تطو ًرا.
الحي الثقايف (كتارا) ومتحف الفن اإلسالمي ومتحف قطر الوطني
(وردة الصحراء) وسوق واقف (بعامرته العربية اإلسالمية)
ومشريب (قلب الدوحة) واملساجد القدمية والحديثة ،مثل مسجد
أبو القبيب ومسجد محمد بن عبد الوهاب ،باإلضافة إىل القالع
والحصون التاريخية مثل قلعة الزبارة األثرية التي أدرجتها
اليونسكو ضمن قامئة الرتاث العاملي ..كلها مراكز إشعاع جعلت
منظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تعلن
بثقة عن جدارة اختيار الدوحة عاصمة للثقافة يف العامل اإلسالمي،
فيام كشفت وزارة الثقافة والرياضة عن إقامة سبعني فعالية
ثقافية تحتضنها الدوحة طوال العام.
هيئـة التـحـريــر
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الدوحة

عاصمة الثقافة
في العالم
اإلسالمي 2021
¶ الدوحة  -عبير أحمد

االسالمي بالدوحة
¶ خديجة بن قنة والدكتور جاسم سلطان والدكتور ناصر الحنزاب خالل تدشين الفعالية بمتحف الفن ٕ

برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى انطلقت فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة
في العالم اإلسالمي للعام  2021تحت شعار «ثقافتنا نور» ،لتستضيف على مدار العام نشاطات متنوعة تعكس الرؤية
الحضارية للعمل الثقافي ،بإشراف وزارة الثقافة والرياضة ،بالتعاون مع منظمة «إيسيسكو» ،واللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم ،وعدد من الشركاء اإلستراتيجيين في الدولة ،وهم :وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية وهيئة متاحف قطر والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع ،باإلضافة إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية ،وجمعية قطر الخيرية (كرعاة ذهبيين).
وأكــد املنظمون على أن اختيار الــدوحــة عاصمة للثقافة اإلسالمية جــاء لعراقة
تــاريــخ املــدي ـنــة وإرث ـهــا ،ومــا تـضـ ّـمــه دول ــة قـطــر مــن مـقــومــات حـضــاريــة ومـعــالــم
ً
ُّ ً
تعد أرضــا
إسالمية عــديــدة ،تعكس الطابع اإلســامــي ،وانطالقا من أن الــدوحــة
للحوار وملتقى للثقافات واالنفتاح على الحضارات.
وتــزامــن حفل تدشني الفعاليات مع اليوم العاملي للمرأة (  8م ــارس) ،من خالل
بث حلقة تلفزيونية خاصة من متحف الفن اإلسالمي ،عبر القنوات الفضائية
املحلية والعربية ،وهي :تلفزيون قطر الشريك اإلعالمي ،وقناة الريان الفضائية،
ً
تماشيا مع
والتلفزيون العربي ،والجزيرة مباشر ،وموقع الفعالية اإللكتروني،
تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد.
ً
ّ
وقدم الحلقة اإلعالمية العربية خديجة بن قنة التي أدارت اللقاء مستضيفة كل
مــن الدكتور جاسم سلطان مدير مركز الــوجــدان الحضاري والــدكـتــور ناصر
الحنزاب املمثل الدائم لدولة قطر في اليونيسكو ،واستفتحت الحلقة بترتيل آيات
عطرة من القرآن الكريم تالها القارئ محمد الجاسم ،باإلضافة إلى كلمة سعادة
وزير الثقافة والرياضة لدولة قطر ،وكلمة مدير منظمة اإليسيسكو ،كما تخلل
الحلقة العديد من الفقرات والتقارير الثقافية املتنوعة.
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الثقافة تعارف

فرادة وتميّز

ً َ
مستحضرا قول
وقال سعادة صالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة

وتـقـ َّـدم الــدكـتــور ســالــم بــن محمد املــالــك املــديــر الـعــام ملنظمة العالم اإلســامــي

صالح بن غانم العلي:
ستكون الدوحة فضاء ثقافيّاً زاخراً
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للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مستهل كلمته بالتهنئة لدولة قطر
ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة على هذا االختيار الذي ُي َج ِّس ُد ْاعت َر ًافا َّ
للد ْو َح ِة
ِ
َ
ً
َّ
َ
ِ َ َ
االحتفاء بالفرادة والت َم ُّيز ضمن
بما لها ِم ْن َع َراق ٍة وتاريخ ،آمال أن ُيت َّو َج هذا
ً
برنامج عواصم الثقافة ،دال على الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة
وإطالق طاقات اإلبداع الثقافي
القطرية من اإلعداد وإقامة التجهيزات الثقافية
ِ
َ َّ ْ َ َ ُ َّ
َ ََ
ياء َّالد ْو َح ِة
ف
أ
في
العام
هذا
قافة
الث
لدى الشباب واملبدعني ،وأضاف :حطت قافلة
ِ
ِ
َ َ َ ََ َ
َّ
ً
َ َ
َ
َ
صال ِة َش ْعب َ
َ
الثقافية ت ْمت ُح
ة
اكر
الذ
هذه
ومن
ا،
ه
الف ْي َح ِاء ،شهادة على عراق ِتها وأ
ِ
ِ
ِ ً
ُ
َ
َّ
َ
عطائها باسطة أغصانها نحو املستقبل.
واستمرار
جودها
ِ
الد ْو َحة ِس َّر ُو ِ
ألقى الشاعر العماني جمال املال الحاصل على لقب «شاعر الرسول» صلى الله
عليه وسلم ،قصيدة بهذه املناسبة تتمثل في معنى ثقافتنا نــور ،وبمشاركته
املتنوعة تغنى الفنان القطري فهد الكبيسي في الحفل بأغنية «أحبك يا قدس»،
وهي من كلمات الشاعر هارون هاشم رشيد وألحان املوسيقار القطري الراحل
عبد العزيز ناصر ،كما غنى املوشحة األندلسية «جادك الغيث» من تأليف العالمة
الشاعر لسان الدين ابن الخطيب بأدائه املميز.
وقــال السيد سالم عبد الله األس ــود نائب مدير متحف الفن اإلســامــي ومدير
التعليم وتوعية املجتمع فــي الحفل :إن متحف الفن اإلســامــي يسهم بصورة
جوهرية فــي تسليط الـضــوء على الـحـضــارة اإلســامـيــة ،وجـمــع مقتنيات الفن
اإلسالمي وحمايتها ،وتقديمها في معارض استثنائية.

سبعون فعالية
ً
وتقديرا منها لجهود دولة قطر لتمكني املــرأة ،وتوفير البيئة التي تعزز حقوقها
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،أعلنت منظمة اإليسيسكو أنها ستكرس عام
الفعالية ( )2021لالحتفاء باملرأة ،تحت شعار «النساء واملستقبل» ،وتحت عنوان
«رفع الوعي بدور املــرأة في صناعة مستقبل مستدام» ،حيث احتلت املــرأة ً
دورا
ً
بارزا في دولة قطر ،فوصلت إلى أعلى املناصب اإلدارية والعلمية ،وقامت بجهد
فاعل في شتى املجاالت داخل املجتمع القطري وخارجه.

ويتضمن برنامج االستضافة أكثر من  70فعالية متنوعة ،حيث يهدف برنامج
اإليسيسكو للعواصم الثقافية في العالم اإلسالمي ،منذ إطالقه عام  ،2005إلى
االحتفاء باملدن الثقافية التي لها تاريخ ثقافي بارز ،وتخليد أمجادها الثقافية
والـحـضــاريــة ،وتـعــزيــز ال ـحــوار الثقافي والـحـضــاري ،وتــرسـيــخ قيم التعايش
والتفاهم بني الشعوب ،على أن يتم اختيار ثالث مدن في كل عــام ،تمثل كل
منها إحدى املناطق الجغرافية الثالث للدول األعضاء باملنظمة (املنطقة العربية
– املنطقة األفريقية – املنطقة اآلسيوية).

مبادرات رائدة
وقال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر :يأتي شعار «ثقافتنا
ً
شعارا لفعاليات الدوحة
نور» ملا فيها من قيم إنسانية عظيمة تستحق أن نتخذها
ً
عاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي التي انطلقت برعاية سمو األمير ،مضيفا:
إيماننا بالثقافة والتراث اإلسالمي راسخ وعميق وقد تبنت قطر ورعت ونفذت
عشرات املبادرات واملشاريع الرائدة لتعزيزها وتجسيدها.
من جهته أكد حمد العذبة املنسق العام لالحتفالية أن اختيار الدوحة جاء بعد
موافاتها للشروط التي تجعل منها منارة إسالمية بارقة في سماء العالم العربي
ً
مشيرا إلى أن قطر من الــدول التي تهتم بالتراث اإلسالمي بشكل
واإلســامــي،
خــاص ،والـتــراث والتاريخ األثــري بشكل عــام ،من خــال ترميم عــدد من املناطق
األثــريــة فــي الــدولــة ،واالهـتـمــام بـهــا .وش ـ ّـددت الــدكـتــورة حـمــدة السليطي األمينة
العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم على أن الدوحة جديرة بهذه
االستضافة ،موضحة أن من بني معايير االختيار أن تكون املدينة ذات عراقة
تاريخية مدونة وصيت علمي واسع ،وأن تكون لها إسهامات متميزة في مجاالت
الثقافة بشكل خاص ،وفي املجاالت اإلنسانية من خالل األعمال العلمية واألدبية
والفنية ،باإلضافة إلى توافر مراكز للبحث العلمي ومكتبات للمخطوطات ومراكز
أثرية ومؤسسات ثقافية فاعلة في مجال تنشيط الحياة الثقافية.

د .سالم بن محمد المالك:
االختيار يجسد عراقة الدوحة وفرادتها
العدد 2021 - 13

5

مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية

الجمال والقوة والخير
¶ الدوحة -
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى َّ
قدمت المؤسسة العامة للحي الثقافي
(كتارا) – بالتعاون مع االتحاد القطري للفروسية ونادي السباق والفروسية ومؤسسة قطر – النسخة األولى من مهرجان كتارا الدولي للخيل
العربية ( )KIAHFخالل الفترة ( 6 – 2فبراير) .2021
ُ
ٌ
وجسد المهرجان الخيل في الثقافة العربية واإلسالمية ،والتي ّ
معقود في نواصيها
تبدت جليّة في الحديث النبوي الشريف «الخيل
الخيرُ» ،فجمع المهرجان ثالثية الجمال والقوة والخير ،وهو ما عبّر عنه سعادة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام
لكتارا ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان بالقول إن المهرجان يعزّز مكانة الخيل العربية األصيلة محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً ،مضيفاً :إن ما يميّز
ّ
يتضمن أغلى البطوالت العالمية
هذا المهرجان أنه يجمع بين متعة الرياضة وجمال الثقافة وروعة الترفيه والسياحة ،إضافة إلى أنّه
الخاصة بجمال الخيل العربية األصيلةّ ،
مما يجعلها نسخة فريدة من نوعها على مستوى العالم ،وأوضح د .السليطي أن المهرجان يؤكد
مكانة كتارا كحاضنة للبطوالت والفعاليات واألحداث الرياضية العالمية بمختلف أنواعها ،ويرسخ دورها في الحفاظ على التراث الغني
لدولة قطر في رياضة الفروسية والتقاليد القطرية العريقة المتعلقة بها.

ّ
حضورا ً
ً
كبيرا من محبي رياضة الفروسية ُوملك ُومربي
وقد جذب املهرجان
ً
الـخـيــول العربية األصـيـلــة مــن داخ ــل قطر وخــارجـهــا ،مسجل مـشــاركــة دولية
واسعة ،بلغت ً 252
رأسا من الخيل في فئاتها املختلفة ،تمثل أكبر وأعرق املرابط
واملزارع في  12دولة ،هي :قطر والكويت والسعودية والبحرين وبلجيكا والبرازيل
وفرنسا وأميركا والدنمارك وإيطاليا وبولندا وأملانيا ،وهو ما يجعل املهرجان من
أكبر املهرجانات الدولية املتخصصة في جمال الخيل.
ومــن بــن أهــم فعاليات املـهــرجــان امل ــزاد ال ــذي أقـيــم وفــق مجموعة مــن الـشــروط
واآلليات ،منها أن تكون الخيل املشاركة مسجلة ومعتمدة للمشاركة في بطولة

قطر الدولية لجمال الخيل العربية األصيلة الثالثني «تايتل شــو» لسنة ،2021
ً
مركزا ًّ
عامليا ملزادات الخيل العربية
والذي ترتكز رؤيته على أن تصبح دولة قطر
األعــرق أصالة واألعلى جــودة ،وتعزيز ثقافة االهتمام بــاملــزادات للمشاركة في
ًّ
محليا ودولـ ًّـيــا ،كما يهدف املــزاد إلتاحة
بطوالت جمال الخيل العربية األصيلة
الفرصة أمام املهتمني من املالك واملربني وعشاق الخيل العربية األصيلة القتناء
ً
خصوصا ّأن الخيل املعروضة في املزاد تكون من أجود األنواع،
أفضل الخيل،
وسبق لها أن فازت في بطوالت دولية وإقليمية.
وسجلت بطولة تايتل شو مشاركة أفضل ســاالت الخيل العاملية فقط ،حيث

¶ د .السليطي يستمع ٕالى شرح حول المعرض الفني للمهرجان

خضعت ألعلى معايير النزاهة واإلنصاف ،مع االلتزام باإلجراءات واملعايير التي
ّ
حددتها الهيئة األوروبية ملسابقات جمال الخيل العربية األصيلة (اإليكاهو) ،كما
ُ
ُ
تعد البطولة األولى من نوعها التي تقام على الواجهة البحرية ،واألغنى من بني
البطوالت ،حيث بلغ إجمالي الجوائز املالية املخصصة لها  13مليون ريال قطري.
وتضمنت مسابقات تايتل شو الفئات التالية :فئة الخيل من عمر (سنة) ،وفئة
ًّ
سنا ً
تباعا 6 – 4( :سنوات)
الخيل الصغيرة ( 3 – 2سنوات) ،وفئات الخيل األكبر
و( 10 – 7سنوات) و( 11سنوات).

معارض إبداعية فريدة
ِّ
وطوال أيامه الخمسة شهد املهرجان في ظل االلتزام التام باإلجراءات االحترازية
املتبعة للوقاية مــن انتشار فـيــروس كــورونــا (كوفيد  )19العديد مــن األنشطة
والفعاليات الثقافية والتعليمية ذات الصلة ،والتي عكست الروح الوطنية والتقاليد
القطرية العريقة ،بما يسهم فــي الحفاظ على تــراث دولــة قطر الغني برياضة
الفروسية ،حيث استقطبت املعارض الفنية املصاحبة عشاق الفن والفروسية
ومحبي الخيل العربية األصيلة ،فتنوعت ما بني معارض الصور الفوتوغرافية
والــرســم التشكيلي والـطــوابــع الـبــريــديــة ،مـبــرزة مكانة الخيل العربية مــن زوايــا
إبداعية متنوعة ،وكمفردة إبداعية فريدة لها داللتها الجمالية والرمزية ،مستمدة
أهميتها من املكانة التي يحتلها الجواد في التاريخ العربي.
من بني املعارض جاء معرض مخطوطة عن خيول املشرق وسالالتها للفنان
البولندي الكونت فاتسواف سفيرين جافوتسكي ،والذي احتوى نحو ( )30لوحة
مختارة من مخطوط «خيول املشرق وساللتها» ،الذي يضم أكثر من  400رسم
باأللوان ،تحكي ثقافة البدو وعاداتهم في بداية القرن التاسع عشر ،بما في ذلك
ً
تتويجا لرحلة جافوتسكي
الوصف الدقيق للخيول العربية ،إذ جاء املخطوط
بني عامي  1818و 1820إلى الشرق األوسط  ،حيث كان للخيل العربية دورها
في االرتحال إلى صحراء شبه الجزيرة العربية ،واشتملت لوحات املعرض على
رســوم للخيول العربية وساللتها العريقة ،مبينة بإسهاب أسماء أجــزاء الخيل
بالعربية وأبعادها ،إضافة إلى احتوائها على مخططات وخرائط عن الجغرافية
البدوية لشبه الجزيرة العربية ،مجسدة صورة للمجتمع في شبه الجزيرة العربية
.

فعاليات متنوعة وثرية
¶ أحمد المعاضيد بجانب ٕاحدى لوحاته في المعرض

¶ معرض أصيل

د .خالد السليطي :المهرجان يعزّز مكانة
كتارا كحاضنة للبطوالت الرياضية العالمية
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وشهد املهرجان ً
عددا من الفعاليات املتنوعة والثرية ،أبرزها :معرض «األصيل»،
والرسم على سرج الخيل ،وتشكيالت فنية على املكعبات ،واألبعاد الثالثية على
األرض ،وفن املجسمات ،وعرض كتب عن الخيل ،ومعرض التصوير الضوئي

¶ من عروض الخيل العربية في الواجهة البحرية لكتارا

للخيل ،ومنصة خيل دوارة كاروسيل ،ومعرض الطوابع البريدية للخيل.
ُ
أما معرض «املوريات» للمصور عمر الحمادي ،والذي أقيم على الواجهة البحرية
لكتارا ،فاحتوى مجموعة من أجمل صور الخيول العربية األصيلة وأسمائها،
التقطها املصور عبر عدسته بشغف كبير ،حيث يعد الحمادي أول فنان قطري
محترف في مجال تصوير الخيل العربية ،واشتملت الصور على لقطات لنخبة
من أرقــى ســاالت الخيول العربية األصيلة في املرابط املحلية كمربط الشقب،
أما معرض الخيل والشعر للفنان محمد العامري فقد ّ
تضمن لوحات تشكيلية
رسمت بمهارة وحرفية كبيرة ،مع أبيات من الشعر لكبار الشعراء العرب ،كعنترة
بن شداد والبحتري واملتنبي وامرؤ القيس ،كما شهد معرض الطوابع البريدية
ً
ً
إقبال الفتا ،حيث اشتمل على مجموعات نادرة من الطوابع البريدية التي توثق
العديد من الفعاليات واألنشطة والبطوالت الدولية في سباقات الخيل والفروسية،
فيما قـ ّـدم الفنان القطري أحمد املعاضيد معرض «الصافنات» ،حيث قــالّ :إن
ً
عمل ًّ
فنيا – تناولت الخيل ،من بينها 10
جميع أعمال املعرض – والتي بلغت 20
سكتشات للخيل و 10لوحات فنية مختلفة تم العمل عليها بطريقة جديدة ،وهي
ّ
تتميز بألوانها وخطوطها العريضة وبالجرأة في رسم الخيل.

جوائز مجزية
أسدل مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية الستار على فعالياته بحفل ختامي
بهيج ّ
تضمن اإلعالن عن الفائزين في مختلف فئات بطولة كتارا الدولية لجمال
ّ
الخيول العربية تايتل شو ،حيث توزعت الجوائز على النحو التالي :فئة (سنة)
 250ألف ريال للمركز األول و 150ألف للمركز الثاني و 100ألف للمركز الثالث،
وفئة ( 3 – 2سنوات)  800ألف ريال للمركز األول و 430ألف للمركز الثاني و250
ألف للمركز الثالث ،وفئة ( 4سنوات فما فوق) مليون ريال للمركز األول و600
ألف للمركز الثاني و 300ألف للمركز الثالث ،والجوائز اشتملت على منافسات
األفحل واألفراس.
ّ
ً
أخيرا يذكر أنه قد ّتم استحداث جوائز قيمة للمهرجان ،وهي جائزة األسطورة
( )Legendلفئة السنيور ،ملن يتمكن من الفوز باملركز األول في ثالث نسخ من
املهرجان ،وفي هذه الحالة ترتفع قيمة الجائزة في املرة الثالثة إلى  3ماليني ريال،
والجائزة الثانية تخصص ملن يتمكن من الفوز باملركز األول في الفئات الثالث
ويحصل على مليوني ريال ،على أن يتم تسمية الجائزة باسم أول خيل يتمكن
من الفوز بها .كما شهد اليوم األخير من املهرجان إقامة مزاد معرض «األصيل»،
مــن تنظيم دار الباهي لـلـمــزادات لصاحبها رجــل األعـمــال املـعــروف أشــرف أبو
ً ً
حضورا الفتا من قبل املهتمني بالقطع الفنية الثمينة
عيسى ،حيث سجل املزاد
والعاملية ،كما استمتع الحضور بعروض األلعاب النارية ،ولوحات جميلة لطائرات
ً
الدرون ،وعرضا لخيالة الحرس األميري.

 13مليون ريال جوائز بطولة «تايتل شو»
ودار الباهي ّ
تنظم مزاد معرض «األصيل»
العدد 2021 - 13
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مقيل المقالح
نبض اليمن الثقافي

¶ المقالح متوسطا بعض ضيوف مقيله

¶ صنعاء -محمد محمد إبراهيم
«مقيل المقالح» مسمى له وقع استثنائي بين مقايل شخصيات اليمن المشهورة على المستويات االجتماعية والسياسية
معان ودالالت تتسع لمقومات المؤسسة الثقافية واألكاديمية الشعرية والسردية الحداثية والرؤى
والثقافية ،إذ ينطوي على
ٍ
الفكرية الصادرة عن النخب المستنيرة ،فبهذه المعاني عرف مجلس أديب اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح في األوساط
السياسية والثقافية والفكرية يمنيّاً وعربيّاً وعالميّاً.
تاريخيّاً ُقرنت بدايات انعقاد مقيل المقالح بعودته من الخارج في أواخر السبعينيات ،بعد نيله شهادة الدكتوراه واستقراره في
صنعاء التي كانت محور اهتمامه األدبي والشعري والثقافي ،وأصبحت الحقاً مرادفاً لحضوره العربي والعالمي ،وفي ثمانينيات
القرن الماضي انتظم المقيل وفق برامجه الثقافية ،بحيث كانت اليمن تعيش يوم ذاك مخاضات ثقافية وفكرية ذات أنساق
نخبوية وشعبوية وسياسية ،استولدت الوحدة اليمنية المباركة من رحم سنوات التشطير العجاف ،وكانت الوحدة ضوء حلم
ّ
ليشكل بشخصه ومقيله حاضناً ثقافيّاً وسياسيّاً جامعاً لنخب الشطرين.
يسيرُ على وميضه الشاعر والناقد اليمني الكبير،

ف ــي ش ـهــادتــه ال ـع ــاب ــرة مل ـح ـطــات عــاق ـتــه بشخص
املقالح ومجلسه قال املفكر املوسوعي الدكتور عمر
عبد العزيز :تكثر ذكرياتي مع الدكتور عبد العزيز
ً
امل ـقــالــح ،بــوصـفــه حــاضــنــا لـكــل املـثـقـفــن اليمنيني
بمختلف اتـجــاهــاتـهــم واجـتـهــاداتـهــم ومقارباتهم
ًّ
ًّ
شخصيا نـلـ ُـت حــظــا من
املـتـعــددة واملـتـنــوعــة ،وأن ــا
ه ــذا االح ـت ـض ــان امل ـه ـ ّـم م ـنــذ م ـطــالــع الـثـمــانـيـنـيــات،
حـيــث كـنــا ن ــزور صـنـعــاء زيـ ــارات متقطعة آن ــذاك،
ضمن إطــار التنسيق بــن الشطرين ،وفــي سياق
التكامل االقتصادي واملعلوماتي ،فكانت هناك روح
وحــدويــة هائلة وكبيرة لــدى الجميع ،وظــل املقالح
ً
بهذه املثابة الرفيعة ثابتا لم يتزحزح على اإلطالق
ع ــن ك ــون ــه يـنـســج ع ــاق ــات إي ـجــاب ـيــة م ــع مختلف

الفرقاء على الساحة الثقافية والفكرية واملعرفية
والــذوقـيــة اليمنية ،كما كــان على صلة بــاألوســاط
املؤسسية والـقـيــادات ،وأزعــم ً
تماما أنــه ظل حامي
حمى قطاع الثقافة في الـبــاد ،وأض ــاف :ذكرياتي
مع مجلس املقالح ومع شخصه كثيرة جـ ًّـدا ،ولكن
مــن أه ــم امل ـح ـطــات ال ـتــي يـمـكــن اسـتــرجــاعـهــا على
ّ
سبيل املثال ال الحصر أنــه ّ
وشرفني بأن
كرمني
أستلم عنه جائزة سلطان العويس في دبي ،وتابع:
ً
ً
كنت أقـضــي معه زمــنــا جميل فــي االسـتــرواحــات
املقيليةّ ،
فعرفني على كوكبة من املثقفني واألسماء
واملسؤولني في مجلسه الــذي اتسم بدرجة عالية
من األريحية املعرفية والفكرية ،وكان لديه برنامج
صــارم فــي املـغــادرة املبكرة مــن مجلس الـقــات إلى

¶ الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح والروائي األلماني غونتر غراس
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خلوته مع القراءة في الساعة السادسة ،حيث يملك
في منزله مكتبة زاخرة لكتب ال حصر وال عد لها.
أم ــا ال ـشــاعــر الـيـمـنــي الـكـبـيــر مـحـمــد عـبــد الـســام
مـنـصــور ،الـصــديــق امل ـقـ ّـرب مــن املـقــالــح وأح ــد رواد
مقيله األسبوعي ،فقال :قبل أن أتحدث عن مجلس
أو منتدى الشاعر العربي الكبير عبد العزيز املقالح
فــي صـنـعــاء أج ــد مــن املـهــم أن ألـقــي ومـضـتــن من
ال ـضــوء تــوضـحــان لـلـقــارئ أمــريــن ،يتمثل أولهما
في بعض الهموم التي انسلكت في وجدان الشاعر
ّ
لتكون رؤيته الفكرية ومواقفه العملية من مجمل
القضايا الخاصة باملجتمع اليمني ،وتلك املتشابكة
مع قضايا املجتمع العربي ،أما األمر الثاني فيخص
املجلس الشعبي اليمني «املقيل» ،وداللته في اليمن
تختلف عن داللة فعل القيلولة السائدة خارج اليمن،
وتتفق مــع داللـتــه القرآنية «أصـحــاب الجنة يومئذ
ًّ
ٌ
مستقرا وأحسن مقيال» ،سورة الفرقان ،آية
خير
ّ
()24؛ واملقيل اليمني هو اجتماع ذوي هم مشترك،
ليس بالعمومي املطلق وال الخصوصي املغلق ،له
طقوس تتيح ألفــراده إبــداع النكتة وتبادل األخبار
والـ ـح ــوارات املـخـتـلـفــة ،وللمهتمني بـقـضــايــا الفكر
واألدب والفن والسياسة مقيلهم املفتوح ملن أراد
االنضمام إليه ،ومقيل الشاعر الناقد املفكر املقالح
هو واحد من ّ
أهمها.

محمد عبد السالم
منصور:
المقيل اليمني
مختلف الداللة
وأكد الدكتور عبد الرحمن الصعفاني أستاذ األدب
والنقد بجامعة صنعاء أن مقيل املقالح كان عنوان
الـحـضــور الـثـقــافــي واإلن ـســانــي والـتـنــويــري الــدائــم،
وحالة استقطاب للمشهد األدبي خاصة والثقافي
ّ
ً
مشيرا إلى أنه شكل قبلة لألدباء وللمثقفني
عامة،
واألكاديميني من اليمن ،ومن أرجاء املعمورة ومزاراً
للسياسيني ،وقال :داومت على حضور املقيل في
السنوات العشر األخيرة ،فكانت مناسبة لتجديد
الـعـهــد بــأس ـتــاذي الـكـبـيــر ال ــذي تـتـلـمــذت عـلـيــه في
دراستي الجامعية األولى ،وتفيأت من جديد ظالل
عامله الرحب الــوارف ،ثقافة ووطنية وإنسانية بال
حدود.
لم يرتبط مقيل املقالح بمنزله فقط ،بل كان يحضر
في األيام التي ال ينعقد فيها مجلسه إلى مجالس
أصــدقــائــه مــن رواد الثقافة واإلب ــداع والـنـضــال في
ال ـي ـمــن ،ف ـفــي ش ـهــادتــه م ــن ل ـن ــدن ق ــال األكــادي ـمــي
وال ـبــاحــث الـيـمـنــي الــدك ـتــور ه ـمــدان دمـ ــاج :لــم تبدأ
ذكرياتي عن املقالح في الكتب أو القصائد ،بل في
«مقيل املقالح» سواء في منزله ،أو الذي كان ينعقد
فــي بيتنا كــل أرب ـعــاء فــي بــدايــة ثمانينيات الـقــرن
ً
حريصا أن يوكل لــي مهمة
املنصرم ،كــان وال ــدي
ً
استقبال ضيوفه في املقيل ،مضيفا :ظاهرة مقيل
املقالح أدهشت كبار األدب ــاء واملفكرين والشعراء
واألكاديميني العرب واألجانب عبر سنوات زياراتهم
املتعاقبة إلى اليمن السعيد ،وهي تستحق البحث
والــدراســة ،وتــابــع دم ــاج :للمقيل طـقـ ٌ
ـوس ومواقيت
ال تتغير بتغير الظروف وال حتى الضيوف ،ومن
هذه الطقوس القراءة الجماعية ،حيث يحدد املقالح
ُ
ما سيتم قراءته ويدفعه ألحد الق ّراء املعتادين من

عبد الرزاق الربيعي:
كان المقيل
عامراً بأصدقاء
المقالح العرب

عمر عبد العزيز:
ّ
ظل المقالح
حامي حمى
الثقافة في البالد
كبار األدباء الذين تعاقبوا عبر السنوات ،كما ُ
يتاح
للشعراء من مختلف األعمار أن يلقوا قصائدهم
ّ
الجديدة ،أو حتى لكتاب السرد أو املسرح أن يقرؤوا
ً
بعضا مــن نصوصهم ،ثــم يبدأ التعليق والنقاش
ُ
ويدار الحديث بترتيب أنيق.
ً
بـقــي املـقــالــح عـلــى م ــدى الـعـقــود املــاضـيــة ثــابــتــا لم
يتزحزح عن موقعه املستقل ،كقامة يمنية معاصرة
ت ـقــف ع ـلــى م ـســافــة واح ـ ــدة م ــن ك ــل أط ـي ــاف الـبـلــد
وأقطابها الالعبني ،فــي مشهدها الحديث الحافل
بالجدل السياسي َّ
حد العدم ،والفكري حد الفرقة،
وال ـحــاك ـمـ ّـي حــد ال ـص ــراع ،ظــل آخ ــر ق ــاع الـقــومـيــة
الثقافية العربية ،فكان وجهة ثقافية وفكرية لكل
رمــوز األدب العربي والعاملي التي ّيممت وجوهها
صــوب اليمن املـقــروء في محياه الــوضــاء بمسحة
الحزن وحسن الوقار وفيض املحبة للجميع ،هذا ما
كشف عنه صديقه الشاعر العراقي ُ
العماني عبد
ال ــرزاق الربيعي الــذي استرجع سنواته في اليمن،
ً
مؤكدا أن املقيل كان ً
عامرا بحضور أصدقاء املقالح
العرب كسليمان العيسى وشاكر خصباك وعبد
علي الجسماني وإبــراهـيــم ال ـجــرادي رحمهم الله،
وحاتم الصكر وعبد الرضا علي وسعيد الزبيدي
وع ـلــي جـعـفــر ال ـع ــاق وف ـضــل خـلــف جـبــر وعــائــد
خصباك أمد الله بأعمارهم ،وقــال الربيعي :ما إن
يــدخــل ضـيــف مـجـلـســه حـتــى يـنـهــض امل ـقــالــح من
مكانه ،ويضع في يده غصن «قات» كعادة اليمنيني
في الترحيب بضيفهم في «املقايل» ،رغم أنه ً
نادرا
ما يمضغه ،ولم يكن يفعل ذلك إال من باب املجاملة
االجتماعية.
َّ
على مدى أربعة عقود ونصف من الزمن ظل مقيل

همدان دماج :ظاهرة مدهشة
تستحق البحث والدراسة

املقالح الذي ينعقد يومي (األحد والثالثاء)ً ،
منبرا
ًّ ً
ًّ
ًّ
وثقافيا آمنا من جدل السياسة ،إال
وفكريا
أدبيا
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ً
ما اقتضته مهابة الثقافة محليا وعربيا وعامليا،
وم ــن حـســن حـظــي أنـنــي حظيت بـشــرف حضور
ً
متقطعا
ه ــذا املـقـيــل األثـيــر – وإن ك ــان ح ـضــوري
– على مدى عقد من الزمن ،لكن هذا املقيل شكل
وجهة معرفية لي كغيري من الشباب الذين نهلوا
من املقيل معارف األدب ،وكانت عالقتي بشخص
الدكتور عبد العزيز املقالح – حفظه الله – كواحد
من الشعراء والصحفيني الشباب الذين ُّ
تربوا على
يديه عالقة االبــن بأبيه والطالب بأستاذه ومعلمه
وملهمه ملسارات وعوالم اإلبداع.
ًّ
حاليا ،وفي ظل الحرب والحصار ومخاوف تفشي
وب ــاء ك ــورون ــا ،ب ــدا زخ ــم املـجـلــس يـخــف تــدريـجـ ّـيــاً

وانحسرت إطاللة املقالح على املجلس إال ما ندر،
ً
خصوصا بعد مروره خالل الفترة األخيرة بوعكة
صحية – شـفــاه الـلــه – وم ــع ذل ــك لــم ي ــزل مجلسه
ً
مفتوحا لكل من يأتي من الشعراء واألدباء الشباب
واملثقفني ،وما زال املجلس يؤدي دوره في صناعة
الفعل الثقافي والتعليمي واألكــاديـمــي واإلبــداعــي،
كـمــا يــؤكــد الـشــاعــر اليمني ال ـشــاب زي ــن العابدين
الضبيبي مــديــر مكتب املقالح فــي املجمع اللغوي
بصنعاء حيث يقول :في مقيل املقالح وجد الشعراء
ال ـش ـبــاب جـنـتـهــم امل ـف ـقــودة ،مستمعني لنصائحه
ومــاحـظــاتــه ،ليخرجوا وقــد طــوق الــزهــو أعناقهم
بكلمات اإلعـجــاب التي يجود بها الشاعر والناقد
الـكـبـيــر عليهم مـشـ ّـجـ ًـعــا ،فـصــار املـقـيــل أكــاديـمـيــة
يتعلم فيها الجميع ،وتزهر مخيالتهم في أرضه
الخصبة.

عبد الرحمن الصعفانيّ :
شكل
قبلة لألدباء ومزاراً للسياسيين
العدد 2021 - 13
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ترام اإلسكندرية

أقدم وسيلة نقل
جماعية في أفريقيا
¶ القاهرة – سامي أبو بدر

¶ ترام الرمل األزرق

ُ
وماي» ،كما َي ُ
ّ
يستقل ِّ
رام» أو ُّ
َ
«الترُ َّ
ألهل
حلو
واإلثارة إذا لم
المتعة
ناقصة
اإلسكندرية المصر َّي ِة
مدينة
السائح في
نزهة
َتبقى
«الت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
المدينة تسميته.
ِ
ضت َيت َن َّق ُ
العريقةَّ ،
بين َ
حد َ
سكندرية َ
ً
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ِّ
الكثير من
على
شاهداً
ها،
ئ
حيا
أ
ل
م
سنة
وستين
لمئة
ظل
الساحلية
المدينة
معالم
هم
أ
أ
اإل
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ترام ِ
ِ
ٌ
ُ
َّ
ُّ
ً
راثية التي َسطر َّ
واألحاديث ،وهي صامدة في
باألحداث
حكايات ُمتخمة
الدهرُ على جدرا ِنها
قبها
ٍ
ِ
ِ
التاريخيةَ ،يصول بين مبانيها الت ِ
ِ
ِح ِ
ُ
ُ
ِّ
نساب في
المتدفق بعربا ِته التي َت
نهر ِه
جانبي
على
والقصور
الفيالت
من
العديد
حساب
على
مران
للع
الرأسي
االمتداد
مواجهة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
وهمومهمُ ،
َ
لل َأحياناً أخ َر ِلثرثر ِتهم على
وم
نصتة
وم
حالمهم
الحياة َأ
بأعباء
المثقلين
شارك ركا َبها
صاخبة ُت
موجات
بشغف َأحياناًَ ،
َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
ً
ً
ُ
ُ
َ
ُّ
الشوارع بعد شغورها،
ازدحام
من
تذمرة
وم
هم،
وتقاليد
الناس
عادات
من
الكثير
على
طرأ
الذي
ل
و
لتح
ل
نزعجة
وم
ها،
ل
داخ
المقاعد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وضجيجها بعد هدو ِئها.
ِ

ُ
َ َّ َ
ُ
ً َ
َ
ُ
رحلته
تهيأ الستقبا ِلهم ،ثم يبدأ
املدينة؛ ِلي
سكان
فجرا قبل
الترام
يستيقظ
ِ
ِ
َ
َ
نهيها َ
في قلبها النابض ،قبل أن ُي َ
ختام
ليلها ،في
ساعة من
بعد
ٍ
انتصاف َ ِ
ِ
ِ ٍّ َ ُ ِّ َ ِ
َِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ـامــهَ ،يـجـ ُ
ـوب خــالــه شوارعها وحــواريـهــا ،وأحـيــاءهــا الراقية
ـوم شــاق كــكــل أيـ
ِ
يـ ٍ
ِّ َ
َ
َ ُ َ
َ
َ
واملوظفني إلــى َمـحــال أعما ِلهم ذهـ ًـابــا ،ثم ِإلى
العمال
منها والشعبية؛ ِلينقل
َ
ياباُ ،متآلف َ
قار إقاما ِتهم إ ً
َ ِّ
املشاهد
ومتصالحني مع
صخب عجال ِتهِ،
ني مع
ِ
ِ
ِ
م ِ
َِ
َ
َ
نوافذ ِه.
املتناقضة التي تتراءى لهم عبر
ِ
ِ

أزرق وأصفر
َّ
َ
ُ
ٍ َ
ُّ َ َ
ني ُمختلفي
لعقود
الجميلة
املتوسطية
املدينة
سكان
ظل
ِ
ِ
ِ
ٍ
طويلة ي ًستقلون ِترام ِ
َ
ُ
الـلــونَ ،أ ُ
ُ
طلقون علي ِه «تـ َ
ُ
ـرام
ويتجه شــرقــاُ ،وي
زرق،
حد
هما الـتــرام ذو الـلـ ِ
ِ
ـون األ َ ِ
َ
َ
الرمل» ،وهو األ ُ
واآلخر ذو اللون األصفرَ ،ي ُ
ُ
َّ
الشمال الغربي ،أو
باتجاه
سير
قدم،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ُ
ُ
َ
َ
املدينة».
املدينة «بح ِري» ،ويعرف بـ « ِترام
كما يسمي ِه أهل
ِ
ِ
َ ِ َ
َ ُ
نطلق تـ ُ
ً
ابتداء من
بشرقها
األزرق ليربط وســط
اللون
ذو
الرمل
ـرام
وي
ِ
املدينة َ ِ
ِ
ِ ُ ِ
َ َّ
يكتوريا التي كانت ُت َ
سمى َمحطة النصر ،مروراً
ً
ف
بمحطة
وانتهاء
الرمل
ة
حط
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ُ
مسيس
ور
نج)،
م
ل
(ف
ك
رن
والك
ولكلي)،
(ب
يزيس
وإ
شدي
ر
:
مثل
الراقية
حياء
باأل
ِ
ِِِ
ِ
ِ
َ
ِ ُ ْ
َ ْ
ُّ
ُ
وث َ
ناك ِليسَ ،
روت،
وسان ْس ِتيفانو،
يزينيا ،وشوتز ،وج
وز
وس،
وباك
يم)،
(ج ِل
ُِ
ِ ِ
َ
ُ
جانب وباشاوات َسكنوا َ
األسماء كانت َأل َ
تلك املناطق.
هذه
وبعض
ولوران،
ِ
ِ
ٍ
َ
َ ُ
صغر َح ً
نطلق ُ
املدينة ذو اللون َاألصفر ،وهو َأ ُ
جما؛ ليربط
ترام
وإلى َ«ب َحري» ي
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِّ
اليوناني
الطراز
ذات
الشعبية
حياء
وسط
القديمة ،وبيو ِتها األ ِ
ِ
ِ
ِ
املدينة باأل ِ
ثرية ِ
ِ

َ َّ َ
ً
َ
َ ً
ِّ
ومحطات ،من
حياء
الرمل أيضا؛ ِلي
محطة
واإليطاليُ ،مبتدئا رحلته من
ِ
مر بأ ٍ
ٍ
ِ
ُ ِّ
َ
َ ُ
ْ
ُ
ُ
َأ ِّ
َّ
همها :األنفوشي ،والجمرك ،ورأس التني ،وسانت كاترين ،وكرموز ،والرصافة،
ُّ
والن َ
ُ
زهة.
ومحرم ِبك ،وناريمان،
ُ ٌّ
الخاصة ب ِه
الترامان – بعدما يقطع كل منهما مسافا ِته في مناط ِقه
ويلتقي
َِ
ِ
َ
َ
َبأ َ
حد
يدان
رئيسة
مسارات
قطار على
كثر من
وفرعية – في م ِ
ٍ
ٍ
الرمل ،أ ِ
ٍ
ِ
حطة وم َّ ِ
ٍ
ُ
َأ ِّ
نطقة ِم َسل ِة ِك ُليوباترا»،
اإلسكندرية
ميادين
هم
«م ِ
َ ِ
وأشهرها ،وكان ُيعرف بـ ِ
ِ
ِ
ُ
ُّ
ُ
ْ
ـروع
انطلقت منه أول رحـلـ ٍـة
عندما
للترام بعد مــا يــزيــد على عــامـ ِ
ِ
ـن مــن الــشـ ِ
عهد الوالي محمد سعيد باشا ،حني َ
َّ
َ
اإلنجليزي
التاجر
منح
في
ه،
نشائ
في ِإ ِ
ِ
َ
ُ
ً
إدوارد ســان جــون فيرمان امتيازا في أغسطس عــام 1860؛ ليبدأ بموجب ِه
َ َ
َ
َ
خطة الوالي
جماعية في ِم
نقل
وسيلة
ـدم
نشاء أقـ
صر َوأفريقيا ،ضمن َ ِ
ٍ
ِ
في ِإ ِ
ٍ
ِ
ُ
َ
َّ
عربات،
ربع
بأ
رام
ت
قطار
ول
أ
1863
عام
يناير
في
ينطلق
ل
،
مل
الر
نطقة
لتعمير م
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
َ ُّ ُ َِ ِ ُ
ٍُ
أحصنة ،وفي ُأغسطس من العام نفس ِه َ
أمر الخديوي إسماعيل
ربعة
تجره أ
ٍ
ِ
َّ َ َّ
واستمرتْ
َ
ُ
َّ
العربات،
حب
خارية؛ ِلتحل محل
باستقدام قاطر ٍة ب
ٍ
ِ
ِ
الخيول في س ِ
َ ُِ
َ
كهربائية في يناير عام .1904
بقواطر
بد ْلت
ٍ
ِإلى أن است ِ

ربط أحياء المدينة
َ
ً َ ُ
عمل َ
كل َ
ذلك فيما ُّ
َ
َ
ثالثة
اآلن في
زرق حاليا ،وي
اللون األ
القديم ،ذا
الترام
يخص
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ٌ
ُ
طابق واحـ ٌـد ،وثانيها يتكونُ
ُ
ُ
عربات جميعها
ـاث
ٍ
َط ـ ُـر ٍز :أحــدهــا يتكون من ثـ ُ ِ
َ
ُ
ً
َّ
ُ
عربتني
ني ،وثالثها يتكون من
ثالث
ٍ
أيضا من ِ
ِ
عربات لكن األولى منها ذات طابق ِ

انطلق عام َ 1863
َ
عربات
بأربع
ٍ
ِ
ُ
أحصنة
ربعة
تجرُّ ُها َأ
ٍ
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¶ ترام المدينة األصفر

ً
ُاألولى منهما ُ
طابقني أيضا.
ذات
ِ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
الترام َاأل ُ
نشأته شركة بلجيكية
ني ،فقد أ
عربتني اثنت
ويتكون من
صفر،
أ َّمــا
ِ
ِ
َ
َ َّ ُ َّ
السكندر ُّيون إلى ُّالت َّ
َ
َ ُ َّ
حياء
روماي –
لربط أ ِ
ِ
تحت مسمى « ِتــرامــواي» – خففه َ ُ ِ
ْ
الكهربائية
بالعربات
ببعض ،وانطلقت أولــى رحال ِته
بعضها
القديمة
املدينة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
َ
بحضور الخديوي عباس
،1897
سبتمبر
ـن
ـ
م
عشر
ـادي
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
،
ـرة
ـ
ش
مـبــا
َ ِ
َ
غفير من األهالي.
وجمهور
اإلسكندرية
عيان
ِ
حلمي الثاني وأ ُ ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
ـارة إلــى َأ َّ
وتـجـ ُ
يطاليني ،بينما
ـرام في ذلـ َـك الــوقـ ِـت كانوا ِإ
ـ
ت
ـ
ل
ا
قي
سائ
ن
ـدر اإلش ـ
ِ
َِ ْ َ
ُّ
َ
َّ ُ ُ ِ َ ِّ ُ َّ
ُ
ُ
ْ
ني حتى
ذاكر) من مالطا ،وظلوا محتكرين ِل
كان الكم
لمهنت ِ
سارية (محصلو الت َ ِ
ِ َ ً
ُ
ُ َ
ُ
َّ
صريني بدل منهم.
وتوظيف ِم
،
ق
رف
امل
تأميم
م
فت
،1952
عام
وليو
ي
ثورة
قامت
ِ
ِ
َ ْ
َ
َِ َ
َ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ين ،فلم يطرأ علي ِه
اعتاد أهل
ِ
املدينة والوافدون ِإليها أن ُ يروا الترام بلوني ِه املذكور ِ
تغيير بشأنهما ،وإنما َ
نص ًّبا على ِّ
كان التركيز ُم َ
ٌ
العربات
واستبدال
،
يانة
الص
ِ
ِ
ٍ
َ ِ
ِ
ُ
ُ
ِّ
َ
خطوط
تصميمها عن سابقا ِتها ،أو مد
املتهالكة بأخرى جديد ٍة قد تختلف في
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ ُ
َّ
ُ
محلها ،حتى َ
جاء
توبيسات
خطوطه ِوإحالل األ
بعض
تعطيل
و
أ
،
ة
جديد
فرعية
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ً
ً
ٌ
ُ
ٌ
ْ
ُ
للتطوير ،سياحية وجمالية،
نوعية
حاوالت
م
معه
فانطلقت
،2015
عام
يونيو
َ
ُ
فاست ِ َ
حدث ما ُ
«ترام
ـ
ب
سمى
ي
هالي،
األ
نفوس
على
البهجة
من
نوع
ضفاء
إ
بهدف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
كافيه»؛ ُ
َ
املشروبات،
وتقديم
املوسيقى،
كتشغيل
،
للركاب
ضافية
إ
خدمات
قدم
لي
ِ
ِ
ً ٍ
ِ
ِ
ِ
ً
َّ ِ ً
كما ُّ
استئجاره
مكانية
اليوميةِ ،إضافة ِإل
والصحف
للكتب،
يضم مكتبة مصغرة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
الجماهير.
شريحة كبير ٍة من
الحفالت ،والقى ذلك استحسانا َلدى
إلقامة
ٍ
ِ
ِ
ِ

عالمة مميّزة
ُ
ُ
يعهدهما الـتـ ُ
ُ
ُ
األخضر
الجمهور ،هما
ـرام أو
جديدين لم
لونني
تال ذلـ َـك إدخــال
ِ
ِ
َ
ليسيرا على التوالي في مسار الترام األزرق ،لكن األول ُ
َ
ُ
محطة
يعود من
واألحمر
ِ
ِ
ِ َ ِ
ُ
َس ْ
يكتوريا ،بعد َأ ْن يجنحَ
ُ
محطة ِف
ان ْس ِتيفانو ،أما الثاني فيستمر ليتوقف في
ِ
َُْ
َ
َّ
الجديدين لم يرق
اللونني
املناطق ،لكن استحداث
بعض
فرعية في
مسارات
إلى
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ
َ
َ
َ
وت َ
املثقفون في
كبيرينِ ،إذ رأى
وغضب
استياء
سبب في
املدينة،
غلب سكان
أل
ِ
ٍ
ٍ
َ
ُ ِ ً
ًِ ُ
َ َِ
معاملها
البحر األبيض
املتوسط متمثل في أحـ ِـد ِ
ِ
ذلــك تشويها لــتـ ِ
ـراث عـ َ ِ
ـروس َ ِ
َ
ً ُ ِ ِّ ً
ِّ
املستمد
زرق
األ
ه
بلوني
للمدينة
زة
مي
م
عالمة
ه
يرون
هم
حيات
عاشوا
القديمة ،وقد
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِّ
ِّ
ـات
ـ
ه
ـ
ج
ووا
ها
ئ
شاط
ـون
ـ
ل
ـن
ـ
م
املستمد
ـر
ـ
ف
ـ
ص
واأل
ها،
معامل
ـم
ـ
ه
أ
البحر
ـون
ِ
ِ
ِ
مــن ل ـ ِ
َ ِ
ِ
ِ ُ
ٌ َ
َ
َ
ِّ
للمحافظة ثالثهما صورة ِللفنار.
الرسمي
م
ل
لع
ل
دان
املعتم
اللونان
وهما
مبانيها،
ِ
ِ
َِ
َ
َ ِ َ ُّ ِ َ
ً
َ َ َ
فن َ
ُ
حدث تشويشا على ذاكر ِتهم
لوان قد أ
األ
د
عد
ت
ون
ك
عن
تج
العامة
استياء
أ َّما
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ْ ُ
حياء
اللونني
بني
سار ِهما ،واأل ِ
ِ
ِ
التي ربطت منذ نشأ ِتهم ٌّ ِ
القديمني وبني اتجاهي ُم ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُّ
السؤال
واملحطات التي يمر بها كل منهما ،فقد كان الراكب يقصد اللون دون
ِ
ِ
ـورهَ ،ألنــه ُ
حبة دامـ ْـت بينهما
ـال ُص
يعلمها من خـ
محطات عـبـ
جهت ِه أو
عن ِو
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِّ َ
َ
َ
ِّ
َّ
َّ
َ
جماعهم على أن الترام في كل أحوال ِه وأشكال ِه
لسنوات ،إال أن ذلك لم يؤثر في إ
ٍُ
ِ
ً
ُ َّ
ُ
كل الفئاتِ والطبقات ،إذ َي ُ
متاز ُ
خص تذكر ِت ِه مقارنة
بر
ناسب
ت
نقل
ِ
ِ
وسيلة ٍ
ِ
ً
ُ
ُ ِ ُّ َ
املدينة من خال ِله نزهة
التجول في
الجماعية األخرى ،ما يجعل
النقل
بوسائل
ِ
ِ
ِ
ًِ
ترفيهية ش َ
مجانية.
به
ٍ
ِ
ُ
َ ُ
تعلق بالترامُ ،
تطورا ً
َ
ً
حيث َّتم
رائعا فيما ي
شهدت املدينة
طلع عام ِ 2019
في م ُ ِ
ُ
ِ َ
َ
زرق في
اللون من أوكرانيا؛ ِلتسير مع
عربات جديد ٍة
ِ
استيراد ُ َ ٍ
صفراء ِ
الترام األ ِ
ِ
ُ
وبل ْ
ً
َ
الناس وفي
ـوه
ـ
ج
و
على
ا
واضح
ـدا
ـ
ب
،
بالغ
بترحيب
الخطوة
ت
مناط ِقهِ ،وق
ٍ
ِ ُ ِ َّ ً
َ
َ
اللون َاأل ٍصفر الذي َي ُّ
صممة
عتزون به ،ولكونها م
على
ت
حافظ
ها
كون
حدي ِثهم،
َ
ِ ٌ ِ ٌ
ُ
ً
ً
ُ
ً
شفافية،
نوافذها أكثر
تصميما راقيا ومتطورا ،فهي سريعة ومكيفة ،وزجاج
ٍ
ِ
ٌ
ٌ
املتتالية،
ـابِ ،وإخـطــارهــم باملحطات
وفيها ِإذاع ــة داخـلـيــة
ِ
ِ
للتواصل مــع الــركـ ِ
ُّ ِ َ ٌ ِ ُ
ٌ
َ
َ
الراكب
يزات تجعل
ومجهزة بخدمتي الـ «جي بي إس» والـ «واي فاي» ،وكلها م
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َأ َ
قرن
برحلته داخل
كثر استمتاعا
ِ
ِ
الثغر التي احتضنت الترام ألكثر من َ ٍ
مدينة ِ
ونصف القرن ،في فصل من فصول ُّ
عظيمة ،نشأ ْت
تطو ِر حضار ٍة ِإنسانية
ٍ
ِ
ٍ
َ ِ
ِ
ٍَ
ورثتنا شواهدَ
ُ
للمتوسط ،ت َّ
فأ َ
النبوغ؛
روافد
فيها
عت
نو
الجنوبية
الضفة
على
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ
ً
َ
َ
ُ
ُ
تراكمت َ
اإلسكندر
العصورُ ،منذ أ َّس َس املدينة
عبر
ة
بهر
م
تفاصيل
على
َبينة
ٍ
ِ
ُ
امليالد.
األكبر عام  331قبل
ِ

ٌ
تراثي ُ
ٌّ
ٌّ
سياحي
ومتنزَّ ٌه
شاهد
ُ
وصديق الفقراء واألغنياء
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البالة في غزة
حيلة الفقراء في مقارعة الحصار
¶ غزة  -سما حسن
ترزح غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ العام  ،1967وهي تعاني منذ عقد ونصف من حصار جائر ،لم يفتأ االحتالل خاللها عن
محاربة اليد العاملة الفلسطينية واإلنتاج المحلي الوطني في مضمار صناعة المالبس ،باعتبارها صناعة منافسة ،فارضاً
ّ
ّ
ومشددة على االستيراد والتصدير ،ومن ضمن هذه اإلجراءات الضرائب المرتفعة؛ حتى اضطرت مجموعة كبيرة
معقدة
إجراءات
من مصانع المالبس إلى اإلغالق ،مح ّولة عمالها إلى جيش البطالة.

ل ـكــن ت ـج ــارة أخ ـ ــرى ان ـت ـع ـشــت جـ ـ ـ ّـراء ذل ـ ــك ،هي
تجارة املالبس املستعملة أو ما ّ
يسمى «البالة»،
حيث استيراد املالبس املستعملة من الخارج،
فـعـ ّـجــت أسـ ــواق ق ـطــاع غ ــزة بـعـشــرات بــل مئات
األسواق الشعبية التي تشتغل في هذه التجارة
الـتــي يعتمد عليها الـفـقــراء ،لتكون هــذه الحيلة
فــي مــواجـهــة الـفـقــر تــرجـمــة فعلية فــي مقارعة
الحصار ورفض االستسالم ،حيث توفر للناس
احتياجاتهم مــن املــابــس ،وتخلق فــرص عمل
للكثيرين.

أسعار زهيدة
تصل «البالة» إلــى فلسطني عندما تقوم شركات
ّ
ّ
وأجنبية متخصصة بشراء املالبس ،التي
عربية
بأسعار زهيدة
يبيعها أصحابها األوروبيون لها
ٍ
ف ــي ب ــاده ــم ،فـيـتــم تجميعها م ــع مــابــس قديمة
ّ
التجارية ،بعد
الـطــراز ،يتم شــراؤهــا من املـعــارض
ّ
تعثر نفاد ّ
ّ
الكميات بالكامل ،ويتم توريدها للتجار
ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق ال ـعــربـ ّـيــة ،م ــن بـيـنـهــم تـ ّـجـ ٌـار
ّ
فلسطينيون يعملون على استيراد هــذه املالبس

رواج تجارة المالبس المستعملة
بسبب محاربة المنتج الفلسطيني
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خارج غزة ،وفتح العديد من املصانع أبوابه من جديد،
حيث يبلغ عدد املصانع العاملة ًّ
حاليا  210مصانع
صغيرة ،فتقوم بتصنيع الكمامات ،واملالبس الواقية،
واملالبس الرياضية ،ومالبس األطفال ،والجالبيب،
والـعـبــاءات النسائية ،ولـكــن العمال يحصلون على
أجور متدنية بسبب ملكية هذه املصانع ألصحاب
محليني يــدفـعــون ال ـضــرائــب واإليـ ـج ــارات الـبــاهـظــة،
وقد استوعبت هذه املحال حوالي  3000عامل في
الوقت الحالي ،في أوقــات دوام طويلة ،والنتيجة أن
هــذه املـحــات األهلية تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح
بــن  80إل ــى  95فــي امل ــائ ــة ،كـمــا أن معظمها يقوم
بخياطة مالبس مثل البنطلونات والشورتات ،ويتم
تصديرها إلى خارج غزة ،وحيث يقوم املعمل الواحد
ً
بنطلونا ًّ
يوميا بشكل كامل.
بخياطة أكثر من 300

ّ
ّ
الغربية.
في الضفة
حاويات
وفي قطاع غزة تأتي بضائع «البالة» في
ٍ
كــرتــونـ ّـيــة ك ـب ـيــرة ع ـبــر امل ـعــابــر اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،يتم
ّ
كل ّ
طن منها على ِحدة،
تجميعها ،بحيث يتم فرز
ُ
ويستلمها ت ّجار لهم باع طويل في هذه التجارة،
ّ
التجارية
فيشرفون على بيعها بالجملة للمحال
ُ
املتخصصة في بيع املالبس املستعملة.

استحداث األسواق
يرتبط ُعـمــر تـجــارة مــابــس الـبــالــة فــي قـطــاع غـ ّـزة
ّ
الفلسطينية فــي الـعــام  ،1948حيث
بزمن النكبة
كان الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا إلى قطاع
ّ
غزة آنذاك وسكنوا ُامل ّ
خيمات فقراء ،ال يملكون أي
أموال أو ممتلكات ،بعدما أجبروا على ترك منازلهم
ً
عنوة ،دون أن يتمكنوا حتى من أخذ املــال إلنقاذ
أنفسهم في ظــروف الحياة الصعبةّ ،
مما استلزم
ً
إقبال كبيراً
استحداث هذه األســواق ،التي شهدت
من قبل الالجئني الفقراء ،فكانوا يبيعون املالبس
املستعملة الـتــي تصلهم كـمـســاعــدات عــن طريق
منظمة الصليب األحمر واألونروا.
وقـبــل ان ــدالع انـتـفــاضــة األق ـصــى فــي ال ـعــام 2000
ّ
كان ُ
ّ
«الغزيون» يعملون في
الفلسطينيون
الع ّمال
أراضـ ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة ،ال ـتــي سـيـطــرت عليها
إسرائيل ّ
وعمرتها ،فكانوا يجلبون في نهاية كل
أسبوع ّ
كميات من هذه املالبس ،ويتم استخدامها
ُ
أو ب ـي ـع ـه ــا ،ح ـت ــى مـ ـن ــع الـ ـعـ ـم ــال م ــن دخـ ـ ــول ه ــذه
املناطق ،فــازدهــرت هــذه التجارة أكـثــر ،وصــار لها
ّ
متخصصون يستوردونها ،وال يمكن أن َّ
تمر إلى

طبقة مخمليّة

قطاع غزة دون املعابر التي يسيطر عليها االحتالل.

مصانع المالبس
أدى الحصار املفروض على قطاع ّ
غزة منذ سنوات
ّ
إلـ ــى إغ ـ ــاق  %95م ــن م ـصــانــع ال ـق ـط ــاع ،وت ــوج ــه
أصحابها إلى العمل في مجاالت أخرى ،رغم قلتها
بسبب الحصار اإلســرائـيـلــي ،كما أن حالة الفقر
التي نجمت عــن الحصار القاتل ّأدت إلــى عــزوف
املــواطـنــن عــن ش ــراء املــابــس ذات ال ـجــودة العالية
ًّ
محليا ،ودفع بعجلة اإلنتاج إلى االنهيار
واملصنعة
وض ـيــاع ف ــرص الـعـمــل مــن حــوالــي  35أل ــف عامل
غ ـ ّـزي ،األم ــر ال ــذي أسـهــم ب ــدوره فــي ارت ـفــاع نسبة
الـبـطــالــة فــي ال ـق ـطــاع ،ول ـجــوء املــواط ـنــن إل ــى ســوق
املالبس املستعملة.

ف ــي وق ــت ســابــق وق ـبــل إغـ ــاق األن ـف ــاق وهــدمـهــا،
وال ـت ــي كــانــت تــربــط م ـصــر ب ـغ ــزة ،كــانــت املــابــس
الرخيصة املستوردة تصل إلى غزة ،ويقبل الناس
على شــرائـهــا ،مما أضــر بعجلة اإلن ـتــاج الوطني،
وت ـضــررت الـصـنــاعــات الــوطـنـيــة للمالبس بشكل
ك ـب ـيــر ،ح ـتــى ّأدى إغـ ــاق األنـ ـف ــاق إل ــى االع ـت ـمــاد
على املــابــس املـسـتــوردة الباهظة الثمن ،والـتــي ال
ّ
والتوجه إلى سوق البالة
يشتريها سوى املقتدرين،
من عامة الشعب املصنفني فقراء.

محالت الخياطة
خالل العام الفائت بــدأت حركة نشطة على صعيد
اإلنتاج املحلي من املالبس ،بسبب جائحة كورونا،
حيث توقف استيراد املالبس بشكل شبه تــام من

رغ ــم تــأرجــح ت ـجــارة املــابــس وصـنــاعـتـهــا ،وطــريـقــة
الـحـصــول عليها فــي قـطــاع غ ــزة ،إال أن ســوق البالة
اليزال ّ
مرج ًحا للبقاء ،واملالحظ أن هناك طبقات راقية
ّ
من املجتمع الغزي تزور محالت بيع البالة وعرباتها
وبسطاتها للحصول على مالبس شبه جديدة.
ّ
وف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـل ـت ـخــفــي ي ـق ـصــد نـ ـس ــاء الـطـبـقــة
املخملية بـسـيــاراتـهــن الـفــارهــة فــي أوق ــات مبكرة
جـ ـ ًّـدا ه ــذه األسـ ـ ــواق ،لـلـحـصــول عـلــى مــابــس من
ماركات شهيرة ،وكذلك الحقائب واألحذية وقطع
اإلك ـس ـســوارات ال ـفــريــدة ،حـيــث يتباهني بـهــا أمــام
صــديـقــاتـهــن ،وي ـ ّـدع ــن أنـهــا وصـلـتـهــن عــن طريق
خــدمــة ال ـش ــراء اإللـكـتــرونــي الـتــي أصـبـحــت رائـجــة
بدورها عبر طبقة النساء الثريات ،وتبقى الحقيقة
لـ ــدى ص ــاح ــب م ـحــل ال ـب ــال ــة ال ـ ــذي ي ـح ـفــظ أسـ ــرار
ً
هؤالء النساء ،محاول توفير طلباتهن بكثير من
ّ
السرية التي باتت ال تخفى على
الحرص ،وكذلك
سكان قطاع غزة.

بدء حركة نشطة في مشاغل
الخياطة بسبب جائحة كورونا
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أقداح وأرواح

حكاية الصندوق األسود
فك الشيفرة التي ح ّيرت العلماء!
كـثـيــرة هــي الـقـصــص وال ــرواي ــات واألســاط ـيــر الـتــي حيكت حــول
الصناديق املفقودة ،وما تحتويه من كنوز وألغاز وأسرار ،ومنذ
ال ـقــدم اح ـتــل ال ـص ـنــدوق مـكــانــه بـ ــارزة فــي ذاكـ ــرة االن ـس ــان ،وظــل
االعتقاد لديه ً
قائما أنــه البــد من بــذل الغالي والنفيس من أجل
الوصول إلى الصندوق املنشود أينما وجد.
فــي أي بـقـعــة مــن بـقــاع األرض كــانــت الـقـصــص وال ــرواي ــات تبدأ
بـنـســج فـصــول الـبـحــث املـثـيــرة عــن «الـكـنــز امل ـف ـقــود» فــي مـكــان ال
يمكن الــوصــول إلـيــه إال بـشــق األن ـفــس ،فـقــط األب ـطــال الـخــارقــون
أص ـحــاب ال ـق ــدرات الـخــاصــة هــم الــوح ـيــدون ال ـق ــادرون عـلــى ذلــك،
أمـثــال :سندباد وعلى بابا وعــاء الــديــن؛ فتجد الـصـنــدوق تــارة
راسبا في أعماق البحار ،وتارة أخرى ً
ً
قابعا في
كهوف مظلمة خلف جــدران «افتح يا سمسم»،
ً
وتــارة ثالثة مدفونا في باطن األرض السفلية،
ويحتاج إلى شيفرة خاصة لفتحه ،كما شاهدنا
ذل ــك فــي أف ــام هــولـيــوديــة عــاملـيــة ع ــدي ــدة ،مثل:
فـيـلــم «الـكـنــز الــوط ـنــي» لبطله نـيـكــوالس كيج،
و»قراصنة البحر الكاريبي» لبطله جونى ديب،
وفيلم «عالء الدين» ،اإلصــدار األخير الذي جاء
في بطولته املمثل الكندي من أصل مصري مينا
مسعود.
ً
ّ
بـ ــادئ ذي ب ــدء دع ــون ــا ن ـع ــرف أول ال ـص ـنــدوق،
فــالـصـنــدوق فــي الـلـغــة هــو ال ــوع ــاء مــن الخشب
أو املعدن ،توضع فيه األشياء والحلل والذهب
وامل ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــرات ،وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـخـ ــرائـ ــط واألوراق
واملستندات املهمة ،والصندوق جــاء ذكــره في الـقــرآن الكريم في
ً
أكثر من مرة ،فتارة أتى منقذا لنبي الله موسي من بطش فرعون،
حينما جــاء الــوحــي ألم موسى بــأن تضعه فــي صـنــدوق وتلقيه
في اليم ،وتارة أخرى أتى في هيئة تابوت تحمله املالئكة ،وهي
تهبط من السماء ،وفيه بقية آل موس وآل هارون ،وذلك في مشهد

اقشعرت له األبدان ،وآية عظيمة ألقت األمن والطمأنينة في قلوب
بني إسرائيل ،فاجتمعوا حول ملكهم طالوت ،وائتمروا بأمره،
وقد أتاه الله العلم والقوة.
والصندوق األســود – كما هو معروف في الطائرات والبواخر
وال ـغــواصــات وال ـقــاطــرات – لـيــس أسـ ـ َ
ـود فــي واق ــع األمـ ــر؛ وهما
ً
ً
واحدا ،فأحدهما أحمر والثاني أصفر
صندوقان وليسا صندوقا
أو برتقالي ،لكنه اقترن اسمه باللون األسود وعرف بالصندوق
األسـ ــود ،ول ــوال ه ــذا ال ـص ـنــدوق ملــا انـكـشـفــت الـكـثـيــر مــن األس ــرار
والـغـمــوض ح ــول أس ـبــاب سـقــوط ال ـطــائــرات وغ ــرق الـسـفــن ،وفــي
تراثنا العربي والخليجي كان للصندوق مكانة خاصة في كل بيت
ومـنــزل ،وكــان ُيعنى عناية خاصة وتحفظ
فيه املقتنيات الثمينة ،ومازلت أتذكر وأنا
فــي الخامسة مــن عمري منزلنا الكبير في
«ح ــي ال ــرم ـي ـل ــة» ،وت ـح ــدي ـ ًـدا ف ــي سـتـيـنـيــات
القرن املنصرم ،ذلك الصندوق الكبير الذي
كان ّ
جدي عامر بن علي يحتفظ فيه بالكثير
من األوراق والوثائق واملستندات واملذكرات
الـخــاصــة بــه ،فقد كــان مـحـظـ ً
ـورا على أفــراد
األس ــرة الــوصــول إل ــى الـصـنــدوق أو العبث
بمحتوياته ،لكن الصندوق فيا أذكر كان قد
اختفي وال أدري سر اختفائه ومن وراء ذلك،
وقــد بــذل وال ــدي الكثير مــن الجهد للبحث
عن هذا الصندوق الذي كان يحمل ذكريات
ذاك الزمن الجميل ،ولعلني جعلت من هذا
الصندوق مادة دسمة لقصتي القصيرة القادمة ،وهي من الخيال
العلمي ،والتي أسميتها «بوكشمة والصندوق األسود»!
أيها السادة الـقـ ّـراء ..أستميحكم عـ ً
ـذرا للكتابة هذه املــرة عن أحد
هذه الصناديق ،بطريقة مختلفة ً
ً
نوعا ما ،وتحديدا عن الصندوق
ال ــذي ع ــرف بــال ـص ـنــدوق األس ـ ــود ،ول ــزي ــادة سـ ــواده ت ــم تلطيخه

المهندس ناصر الهالبي *

ً
سوادا على سواده ،وألن املوضوع
بالصخام األسود ،ليزداد
ُّ
جد مهم ،ويحتاج إلى معالجة خاصة ،وحبكة مميزة ألسترعي
انتباهكم ،وأثير فيكم غريزة الفضول ،والبحث عن فصول حكاية
هــذا الـصـنــدوق وأحــداثــه التراكمية التي حـ ّـيــرت علماء الفيزياء
والرياضيات منذ قرن من الزمان ،بل مازالت تداعياته تفاجئنا
كــل يــوم وكــل ســاعــة وكــل دقيقة بالكثير مــن الحقائق العجيبة،
ودعوني هنا أستعني باملثل الروسي الذي يقول ُ«يصنع العمل
ّ
بحيوية».
بتؤدة وتروى الحكاية
ً
ّ
ً
كان كل شيء هادئا مستقرا بعد االكتشافات العلمية العظيمة..
جــالـيـلـيــو جــالـيـلــي فــي ال ـف ـيــزيــاء ،ال ــذي يـعــد أح ــد أع ـمــدة ال ـثــورة
ً
وتحديدا خالل الفترة ( ،)1642 – 1564اشتهر بتجاربه
العلمية
الخاصة بقوانني حركة األج ـســام ،التي تــم تطويرها فــي نهاية
القرن السابع عشر ،من قبل عالم الرياضيات والفيزياء السير
ّ
إسحاق نيوتن الذي لقب بـ «أبي الفيزياء».
م ـ ـ َّـرت ع ـق ــود وعـ ـق ــود ،وال ـع ــال ــم وال ـع ـل ـم ــاء ي ـس ـت ـش ـعــرون الــرضــا
والسعادة من هذه القوانني ،ولهذا النموذج امليكانيكي املحكم،
والذي سمح لنيوتن أن يزعم أن كل شيء في الكون ّ
ّ
ومعرف
محدد
ً
ًّ
رياضيا مسبقا ،والــذي يعرف بمبدأ السببية والحتمية ،وهما
منسوجتان في صلب قوانني الطبيعة ( ،)DETERMINIZMالشيء
الذي جعل العالم الفرنسي بيير البالس (امللحد) يزعم بأنه لو أن
ً
ّ
عقل تمكن من معرفة كل املجاهيل الستطاع التنبؤ بكل شيء في
الكون ،وحتى اإلنسان ليس خـ َ
ـارج هذه الحتمية ،وظلت األمور
هكذا حتى اكتشاف الضوء الذي كان بمثابة العفريت الذي خرج
من الفانوس ،ليفاجئ العلماء بظهور ظواهر غريبة تسببت في
ّ
تصدع الهرم النموذجي املبتكر الذي صنعه نيوتن ،فبدأت أزمة
امليكانيكا الكالسيكية بــالـظـهــور ،بعد اصـطــدامـهــا بما جـ َّـد من
ظواهر ،وهي :ظاهرة ثبات سرعة الضوء  300ألف كم في الثانية،
رغم اصطدامه بحاجز!
ظـ ــاهـ ــرة اإلش ـ ـعـ ــاع ال ـ ـح ـ ــراري (األش ـ ـعـ ــة ت ـح ــت الـ ـحـ ـم ــراء وفـ ــوق

البنفسجية) .ظاهرة اإلشعاع النووي املتواصل ،آلالف بل ماليني
السنني .هذه الظواهر – وغيرها – ّ
حركت العلماء أمثال أينشتاين
ومــاكــس بــانــك ونـيـلــز ب ــور مــن الـجـيــل الـجــديــد فــي بــدايــة الـقــرن
العشرين ،إلعــادة النظر في قوانني نيوتن وضــرورة مراجعتها،
فقد ّ
تبي أن عالم الذرات الصغير ال يتوافق مع قوانني نيوتن ،كما
بدا لو أن الطبيعة تلبس ً
قناعا ،لكن الضوء بتدبير من املولى عز
وجل قام بانتزاع هذا القناع الذي كشف الحقائق املدهشة.
هنا بــدأت – أيها الـســادة الـقـ ّـراء – قصة الصندوق األســود الــذي
انهارت أمامه قوانني الفيزياء الكالسيكية ،قد جاءت الفكرة لدى
العلماء للبحث عن جسم أو صندوق قياسي قادر على امتصاص
ً
ً
وقادرا
امتصاصا للضوء،
الضوء ،والبد أن يكون أكثر األجسام
على ضخه في ظل اشتراطات معينة ،بعد أن تم إكساؤه بمادة
ال ـص ـخــام الـ ـس ــوداء ،مــع إحـ ــداث فـتـحــة صـغـيــرة لــدخــول ال ـضــوء،
وحينما تــم الفحص واالخـتـبــار جــاءت النتائج مخيبة لآلمال،
وتجلت ظاهرة ما يعرف بـ «الكارثة فوق البنفسجية» ،حيث لم
تصدق النتائج إال عند الضوء األصفر واألخضر ،أما في الطرف
األحمر والبنفسجي ،فقد فشلت قوانني الفيزياء الكالسيكية.
لقد ّ
وجه الصندوق األســود ضربة قاسية للفيزياء الكالسيكية،
ّ
وتبي بشكل واضح أنها غير قادرة على محاكاة املادة في واقعها
ّ
املهم :ما اللغز وراء هــذا االنهيار
الــذري ،ومــن هنا يأتي السؤال
الذي سببه اختبار الصندوق األسود؟ وما املقصود بالكارثة فوق
البنفسجية التي تسبب فيها الصندوق األس ــود؟ ومــا الحقيقة
العلمية الجديدة التي سيكشفها الصندوق األســود ،والفيزياء
الحديثة التي ّ
حيرت العلماء منذ قرن ،والتزال؟ فيما تمت اإلشارة
إليها العلي القدير في محكم تنزيله« :سنريهم آياتنا في اآلفاق
ّ
يتبي لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على
وفي أنفسهم حتى
كل شيء شهيد» .سورة فصلت ،اآلية (.)53
وهو ما سنكشف عنه الظالل – بحول الله – في الجزء الثاني
من الحكاية.

* كاتب ورجل أعمال قطري

الصندوق األسود ّ
وجه ضربة
قاسية للفيزياء الكالسيكية
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أدب وفن

شارع ابن الريب الثقافي
سوق الكتاب في قطر
¶ الدوحة  -إشراف محمد
الشك أن سوق الكتب من أبرز القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا ،حيث دفعت الظروف الصحية العالمية الطارئة إلى تأجيل
معرض الدوحة للكتاب ،التزاماً باإلجراءات االحترازية للوقاية من تفشي الجائحة؛ ولكن رغم هذه الظروف جاء «شارع ابن الريب
الثقافي» الذي بادرت به المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا ،بالتعاون مع الملتقى القطري للناشرين والموزعين التابع لوزارة
الثقافة والرياضة كبارقة أمل تبعث على التفاؤل بانتعاش حركة بيع الكتب وتشجيع دور النشر والمكتبات القطرية على االستمرار،
ً
فضل عن التشجيع على القراءة.
والوصول إلى القارئ،
ويقع شارع ابن الريب الثقافي خلف المسرح المكشوف في كتارا ،حيث تم تشييد  15جناحاً لدور النشر والمكتبات في قطر،
باإلضافة إلى مقر ّ إلقامة نشاط ُ
للكتاب في الهواء الطلق ،بعيداً عن القاعات المغلقة ،وبما يتوافق مع اإلجراءات االحترازية
للوقاية من فيروس (كوفيد .)19

يعمل القائمون على شــارع ابــن الريب الثقافي على
أن يـصـبــح ه ــذا ال ـش ــارع مـثــل ش ــارع املـتـنـبــي وســط
العاصمة العراقية بغداد ،أو سور األزبكية في مصر..
حيث يفتح هذا الشارع أبوابه للجمهور بشكل يومي،
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة عـصـ ًـرا وحـتــى الـتــاسـعــة مـسـ ًـاء،
ً
مــواصــا أنشطته املتنوعة املتعلقة بــالـكـتــاب ،ومن
املقرر استمرار أنشطته حتى فصل الصيف.

ّ
وللتعرف أكثر على فكرة شارع ابن الريب الثقافي
التقت مجلة «فـنــار» مــع السيد خالد عبد الرحيم
السيد مدير الشؤون الثقافية والفعاليات بكتارا،
حيث أشــار إلى ّأن تسمية الشارع الثقافي جاءت
باسم «ابن َّ
الريب» الشاعر العربي – وأحد فرسان
الصحراء الذي كانت له مواقف مشهودة في الثغور
مع سعيد ابن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله

عنه ورثى نفسه بقصيدة عصماء – جاءت بهدف
رب ــط مـكــان الـكـتــاب بــالـتــاريــخ ،مـ ّـمــا يــرســخ مكانة
ً
موضحا أن تخصيص
الكتاب في وجدان الناس،
شـ ـ ــوارع لـلـكـتــب أس ـه ــم ف ــي ن ـشــر ث ـقــافــة الـ ـق ــراءة
واملـطــالـعــة فــي كـثـيــر مــن ال ـعــواصــم الـعــربـيــة ،مثل
شــارع املتنبي فــي ال ـعــراق ،وســور األزبـكـيــة وسط
ال ـقــاهــرة ،و»ن ـهــج الــدبــاغــن» فــي تــونــس ،و»ش ــارع
الحلبوني» في سورية ،و»ســوق الليدو» في فاس
باململكة املغربية ،وجميعها تمثل معارض دائمة
لـلـكـتــب ،ت ـقــام عـلــى شـ ــوارع مكتظة ع ــادة ب ــامل ـ ّـارة،
بحيث تكون في متناول ّ
القراء ،أثناء مرورهم بهذه
الشوارع.

اهتمام متوارث
وقال ّ
السيد :إن اهتمام دولة قطر بالكتب واملؤلفات
ليس َ
وليد اليوم ،فقد كانت قطر أول دولة خليجية
ً
َ
ُ
ّ
ً
تقيم معرضا دوريا للكتاب منذ العام  ،1975ويعد
ً
حدثا ًّ
مهما تتفاعل معه
معرض الكتاب في قطر
ً
ّ
كل فئات املجتمع ،مضيفا :إن افتتاح شــارع ابن
الــريــب فــي الـحــي الثقافي ُيـعــد ام ـتـ ً
ـدادا لـهــذا اإلرث
الثقافي املـتــراكــم للمجتمع الـقـطــري ،كما أن هذه
امل ـب ــادرة الثقافية الـتــي تــم إطــاقـهــا بــالـتـعــاون مع
ملتقى الناشرين واملوزعني القطريني ،من شأنها

¶ جانب من شارع الريب في كتارا

خالد السيد:
مبادرة ثقافية
تعزّز دور الكتاب
ّ
الورقي
أن ت ـع ـ ّـزز دور ال ـك ـتــاب ال ــورق ـ ّـي ف ــي زيـ ــادة الــوعــي
املجتمعي ،وتجعله مــواكـ ًـبــا لـكــل مــا يستجد في
شتى نواحي املعرفة.
وأكــد السيد أنــه إلــى جانب عــرض كتب دور النشر
ً
القطرية ستقام الحقا فعاليات مصاحبة بعد زوال
جائحة (كوفيد  ،)19من بينها محاضرات وندوات
ثقافية تتعلق بعالم الكتب ،ومتطلبات التأليف والنشر
فــي شـتــى امل ـعــارف والـعـلــوم ،إلــى جــانــب احتفاليات
للتوقيع على اإلصـ ــدارات الـجــديــدة ،كما ستشتمل
الفعاليات على عروض لألطفال ،وحكواتي يروى لهم
أروع الحكايات والقصص من التراث العربي ّ
الثري.

كتابك نديمك
مــن جــانـبــه ق ــال إبــراه ـيــم الـبــوهــاشــم الـسـيــد مدير
ملتقى الناشرين واملــوزعــن القطرينيّ :إن الهدف
من مـبــادرة شــارع ابــن الـ َّـريــب الثقافي هو الترويج
للكتاب ،وإبراز دور ُدور النشر واملوزعني القطريني،
وهي أولى الشراكات مع دار كتارا للنشر ،وسبقتها
مبادرات أطلقها امللتقى قبل جائحة كورونا بعنوان
«كتابك نديمك» ،كي تتيح ّ
للقراء واملهتمني االطالع
ً
على مــائــة كـتــاب إلـكـتــرونـ ًّـيــا (أون الي ــن) ،مضيفا:
شـمـلــت ه ــذه املـ ـب ــادرة ت ــوزي ــع  6آالف ك ـتــاب على
األش ـخــاص املـحـجــوريــن بـعــد الـجــائـحــة ،بالتعاون
مع الهالل األحمر القطري ،وغيرها من املـبــادرات
م ــع دار نـشــر جــامـعــة حـمــد ب ــن خـلـيـفــة ،وم ـب ــادرة

راضي الهاجري:
يساعد على
استمرار إصداراتنا
للقرّاء
أخرى استهدفت النازحني السوريني بالتعاون مع
صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري.
وأشار مدير ملتقى الناشرين واملوزعني القطريني
إلــى أن دور النشر القطرية كانت مـحــدودة العدد
ً
قبل العام  ،2016مستدركا بالقول :إنــه منذ ذلك
التاريخ وحتى اآلن زاد العدد نحو أربعة أضعاف،
وذلك ملواكبة الطلب على النشر املحلي ،واملشاركة
فــي مـعــارض خــارجـيــة ،حـيــث أصـبــح مـتــوســط ما
تطبعه دور النشر القطرية في املجمل ال يقل عن
مـئــة كـتــاب س ـنـ ًّ
ـويــا ،وتــابــع :قـبــل طـفــرة الـنـشــر في
قطر كانت أرقام اإليداع متواضعة واآلن تتضاعف
األرقام باضطراد.

تحديات التسويق
وفي مسعى للوقوف على آراء القائمني على دور
املشاركة في فعالية الكتاب ،فقد
النشر واملكتبات
ِ
أعرب كل من التقينا معهم عن تفاؤله بنجاح هذه
ً
الفعالية التي أحدثت حراكا في مبيعات الكتب التي
تأثرت ً
كثيرا بجائحة كورونا ،ليس على مستوى
قطر فقط وإنما على املستوى العالم أجمع ،األمر
الذي استدعى – حسب قولهم – اتحاد الناشرين
العرب إلى تخصيص مؤتمره الخامس الذي أقيم
ًّ
افتراضيا في ديسمبر املاضي ملناقشة التحديات
الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا املـ ـحـ ـت ــوى ،وال ـب ـح ــث ع ــن ح ـلــول
لتسويقه (املحتوى) في ظل األزمات الحالية.

د .نزار شقرون:
ّ
يؤكد مكانة
المعرفة في
المجتمع
وفي هذا الصدد قالت أميرة الحبابي مسؤولة قسم
املبيعات بدار نشر جامعة قطر :إن الدار أكاديمية
ّ
تنشر الكتب واملجالت العلمية املحكمة في مختلف
التخصصات ،مضيفة :إن مشاركتنا في فعالية
شــارع ابــن الــريــب الثقافي بكتارا جــاءت فــي وقت
ي ـح ـتــاج ف ـيــه ال ـن ــاس إل ــى ال ـك ـتــاب ف ــي ظ ــل جــائـحــة
كورونا ،بعد إلغاء معارض الكتب على املستويني
املحلي والدولي.
أما عبد العزيز البوهاشم السيد صاحب «مكتبة
عـبــد ال ـعــزيــز ال ـبــوهــاشــم الـسـيــد لـلـكـتــب الـتــراثـيــة»
فقال :تهتم مكتبتنا بروائع األدب العربي والعاملي،
والــروايــات الكالسيكية ألســاطــن الكتابة الروائية
ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي وال ـك ـتــب الـ ـن ــوادر وال ــدوري ــات
الـقــديـمــة واملــوســوعــات الـتــي تــوثــق ذاك ــرة األوط ــان
العربية واألمة العربية ،إلى جانب الكتب والدوريات
األجنبية التي توثق لألحداث العاملية الكبرى ،مثل
ً
الحربني العامليتني األولى والثانية ،مضيفا :تهدف
مكتبتنا إل ــى حـفــظ وتــوثـيــق ذاك ــرة األم ــة العربية
واإلنسانية ،وبناء جسور بني األجيال املعاصرة
وتاريخهم الوطني والقومي واإلنساني.

فرصة سانحة
من جانبه قــال الشاعر راضــي الهاجري صاحب
ّ
دار زكريت للنشر إن الخط الذي تسير عليه الدار
يعكس موقفي كـقــارئ للكتب ،يبحث دائـ ًـمــا عن

 15دار نشر ومكتبة
لبيع الكتب وتشجيع القراءة
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¶ ٕابراهيم السيد وعائشة الكواري في ٕاحدى ندوات شارع ابن الريب

إبراهيم السيد :دور النشر القطرية تطبع مئة كتاب سنويّاً
أميرة الحبابي:
الفعالية جاءت
في وقت يحتاج
فيه الناس للكتاب
القيمة فيما يقرأ ،وعندما أتيحت لنا الفرصة من
قبل وزارة الثقافة والرياضة لتأسيس دور نشر
قـطــريــة وج ــدت أن الـفــرصــة ســانـحــة بالنسبة إلـ ّـي
لتلبية توجهي الثقافي والفكري.
وأعرب الهاجري عن تقديره للدعم الذي يجده من
قبل ملتقى الـنــاشــريــن واملــوزعــن القطريني الــذي
سـخــر خـبــرتــه الــدول ـيــة إلبـ ــراز ت ـجــارب الـنــاشــريــن
ً
القطريني ،قائلّ :إن شــارع ابــن الريب الثقافي من
شــأنــه أن يـســاعــدنــا – نـحــن الـنــاشــريــن القطريني

¶ ندوة في الهواء الطلق
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محمد المهدي:
دار الثقافة عريقة
وتوزّع إصدارات
النشر العربية
– على مواجهة الجائحة ،واالسـتـمــرار في توفير
إصداراتنا ّ
للقراء.
وأوضــح أحمد حماد من املركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات أن املركز ُيعنى بإصدار ونشر
الكتب التي تهتم بالعلوم االجتماعية ،ويهدف إلى
تنمية الــوعــي وإثـ ــراء ال ـحــراك الـثـقــافــي ،مــؤكـ ًـدا أن
شــارع ابــن الــريــب الثقافي ُي ّلبي حاجة ماسة في
الوقت الراهن ،وهي مبادرة طيبة لسد الثغرات في
ظل غياب معارض الكتب.

إياد الدليمي:
ما نحتاجه
شارع يحرّك الجو
الثقافي العام
جسور التواصل
أمـ ــا مـحـمــد امل ـه ــدي م ـس ــؤول ج ـن ــاح دار الـثـقــافــة
ب ـشــارع اب ــن الــريــب الـثـقــافــي فـقــد أك ــد عـلــى أهمية
ً
مشيرا إلى
الشارع الثقافي خالل في هذه الفترة،
أن ــه يـجـ ّـســد م ـبــادرة فـ ّـعــالــة عـلــى املـسـتــويــن امل ــادي
واملـعـنــوي ،ومــن شأنها أن تـمـ ّـد جـســور التواصل
الحقيقي مع القارئ.
وقــال :دار الثقافة من دور النشر العربية العريقة،
حيث أنشئت عــام  1963كمكتبة لـتــوزيــع الكتب،
ثم ّ
تحولت إلى دار نشر تتبعها عدة مكتبات ،وقد
أنشأها الــوالــد سالم بــن حسن األن ـصــاري رحمه
ً
الله ،مضيفا :إن الدار منذ مطلع ثمانينيات القرن
املاضي حريصة على نشر الكتب في كافة أنواع
التأليف ،من اإلسالميات واآلداب والفلسفة وعلم
الـنـفــس ،وانتقلت إلــى ال ــرواي ــات والـقـصــص وكتب
األطفال ،وتابع :كما أننا ّ
نوزع كتب أغلب دور النشر
الكبرى في معظم دول الوطن العربي ،ونهتم بنشر
إنتاج الكتاب القطريني والتراث القطري والخليجي.
وذكر أيمن عبد الصمد من دار نشر جامعة حمد
ً
بــن خليفة إن ال ــدار أص ــدرت أكثر مــن  80عنوانا
جــديـ ًـدا بعد املشاركة فــي ال ــدورة الثالثني ملعرض
ً
موضحا أنها تشتمل على
الدوحة الدولي للكتاب،
مــؤلـفــات وع ـنــاويــن بــالـلـغــات الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة
في مجاالت األدب والــروايــة والنقد وتطوير الــذات
واملـعــرفــة اإلســامـيــة وكـتــب األط ـف ــال ،وق ــال :نحن

سعداء بهذه املشاركة في شارع ابن الريب الثقافي،
والـ ــذي يـتـمـ ّـيــز بـخــدمــة الـكـتــاب وال ـق ــارئ والـثـقــافــة
العربية واإلنسانية.

تقليد جديد
ُ ّ
وع ـ ّـب ــر عـ ــدد م ــن امل ـث ـق ـفــن وال ــك ــت ــاب الـ ـع ــرب عــن
رغبتهم في دعم أنشطة شارع ابن الريب الثقافي
ًّ
إيجابيا على استقطاب
وتطويرها بشكل ينعكس
الجمهور ،وفــي هــذا الصدد قــال الكاتب التونسي
الدكتور نزار شقرون :استطاعت مبادرة شارع ابن
ً
ً
جديدا في عالقة القارئ
تقليدا
الريب أن تؤسس
ّ
ُ ّ
حيث وفرت للقارئ فرصة االطــاع على
بالكتاب،
ّ
جــديــد الـكـتــب ،بــاإلضــافــة إل ــى مــا تــوفــره املكتبات
َ
ّ
الكتبيات أو معارض الكتاب ،فن َهم القراءة
العامة أو
ّ
يتوافق مع هدف هذه املبادرة ،ليتحول فعل القراءة
ّ
اجتماعية ال ّ
تخص فئة دون أخرى،
إلى ممارسة

فــال ـشــارع ي ـع ـ ّـزز مـفـهــوم امل ـع ــرض امل ـف ـتــوح وشـبــه
ّالدائم على غرار تجارب دول أخرى ،ويساعد على
تمتني العالقة بني املثقفني فيما بينهم وبني ّ
القراء
َّ
والكتاب ،ملا يتيحه الشارع من فرص إلقامة الندوات
ّ
واللقاءات حول املنشورات الجديدة ،وأضاف :يؤكد
ُ
ّ
تتحول
حيث
الـشــارع مكانة املعرفة في املجتمع،
مجرد فعاليةّ
إلى جزء من املعيش اليومي ،وليست ّ
ّ
مؤقتة ومـحــدودة فــي املـكــان والــزمــان ،ونعتقد ّأن
نجاح الشارع في استقطاب القارئ والكاتب على
ًّ
ّ
تدريجيا إلــى رغيف
سيحول الكتاب
حــد س ــواء،
يــومـ ّـي للجيل الـجــديــد ال ــذي سـيــرى الـكـتــاب جــزءاً
ّ
ّ
اليومية ،وليس مـ ّـادة متعلقة بمقررات
من حياته
دراسية ،أو ّ
ّ
مادة للتسلية املؤقتة.

ّ
ماسة
حاجة
مــن جــانـبــه ،أكــد الـكــاتــب والصحفي الـعــراقــي إيــاد

¶ الكاتب الفنان محمد علي عبد الله والناقد محمد الربيع في ندوة

الــدلـيـمــي ّأن ش ــارع اب ــن الــريــب الـثـقــافــي مــن حيث
ً
الـفـكــرة واملـظـهــر يمثل حــاجـ ًـة مـ ّ
ـاســة ولـيــس تــرفــا،
ً
ً
ًّ
ً
ثقافيا نشطا
مشيرا إلــى أن قطر تشهد حــراكــا
ج ـ ًّـدا منذ أكـثــر مــن عـقــد ،وهــي تحتاج إلــى شــارع
ّ
للثقافة ّ
ويعزز هذا النشاط املتواصل
يحرك املياه،
الذي تقوم به عدة جهات حكومية وغير حكومية،
وقال :نحن في قطر ال نحتاج إلى شارع لبيع الكتب
فحسب ،فالكتب اليوم موجودة ويمكن أن تطلبها
وتــأتـيــك مــن أي مـكــان أو مكتبة فــي الـعــالــم ،إال أن
ما نحتاجه هو شارع للثقافة ّ
يحرك الجو الثقافي
العام.
ّ
وعبر الدليمي عن تطلعه إلى إثراء أنشطة الشارع
بـمـجـمــوعــة فـعــالـيــات مــن شــأنـهــا أن تـلـ ّـبــي حاجة
ً
املثقف والثقافة في قطر ،وأن تفتح للمثقفني طريقا
للمساهمة فــي إث ــراء املشهد الـثـقــافــي ،مــن خالل
ندوات فكرية وثقافية وأدبية ،حتى نجني ثمار هذا
الشارع بالفعل.
ويشهد الشارع تنظيم لقاءات متنوعة تحت عنوان
«ح ـ ــوار شـ ــارع اب ــن ال ــري ــب ال ـث ـقــافــي» ،ح ـيــث تمت
استضافة عدد من الكتاب والناشرين ،نذكر من
بينهم الكاتبة عائشة الـكــواري الرئيس التنفيذي
لدار روزا والكاتبة والفنانة التشكيلية لينا العالي
والكاتب محمد همام فكري والكاتب الفنان محمد
علي عبد الله والـكــاتــب واإلعــامــي الــدكـتــور أحمد
عبد امللك.
كما استضاف شــارع ابــن الــريــب الثقافي أمسية
الياسمني بالتعاون مع مجلس الجالية التونسية،
وف ـعــال ـيــة أخـ ــرى ع ــن ال ــرواي ــة ف ــي امل ـغ ــرب الـعــربــي
بــالـتـعــاون مــع بـيــت امل ـغــرب الـثـقــافــي ،وم ــن املــؤمــل
أن يـجــذب الـشــارع الكتاب واملثقفني فــي قطر من
مختلف الجنسيات ،ليصبح بمثابة ملتقى دائــم
لهم ،وهو ما سيسمح وفق القائمني على الشارع،
بتنويع األنشطة الثقافية ّ
املقدمة ،لتشمل مجاالت
متنوعة من اإلبداع ،وتسهم في جذب الجمهور إليه.
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حمد عبد العزيز الكنتي *

¶ نثر

في رحاب الحرم المكي
تسكنني الرهبة عندما أح ــاول الكتابة عــن مكة املـكــرمــة ،هذه
البالد ّ
املقدسة التي عشت فيها أكثر من ثالثني ً
عاما من عمري،
ثالثة عقود وأنــا أتـجـ ّـول بشكل دائــم بــن جنبات الـحــرم املكي
املـقــدســة ،أتــأمــل فيه جـمــال الكعبة املـشـ ّـرفــة الـتــي أكــرمـنــي الله
بدخولها أواخر تسعينيات القرن املاضي.
بدأت القصة عندما جاء أبي – رحمه الله – من أبعد مكان في
الستينيات املـيــاديــةُ ،ليقرر ُ
ّ
املشرفة،
السكنى بـجــوار الكعبة
فكان له ذلــك ،حيث لم يكن منزلنا يبعد عن الحرم املكي أكثر
ُ
من كيلو متر واحد فقط؛ لقد اختار أبي هذا القرب الشديد من
الـحــرم لتسهل لــه زيــارتــه فــي كــل وقــت ،وأداء عـ ّـدة فــروض فيه
كل يوم.
من هنا جــاءت «والدتــي الثانية» ،حيث كنت أذهــب بشكل دائم
معه إلى الحرم الذي أصبح ُيشكل لي فرحة كبرى ،تجمع بني
العبادة والترفيه ،ففيه ُ
كنت أجتمع مع بعض األصدقاء ،كما هو
الحال مع أبي الذي كان عندما ينتهي من صلواته يصطحبني،
لنطوف ً
معا حول الكعبة املشرفة سبعة أشواط ،يجعلني أمامه
ُ
وأنا أصغي لدعواته وتالواته وأذكاره التي لم تكن تتوقف.
ُ
كنت أتنقل تارة من باب العمرة إلى باب امللك فهد ،أتأمل روائع
ُ
ال ـب ـنــاء وبـهـجــة امل ـك ــان ،وتــأخــذنــي ت ــارة أخ ــرى خ ـطــى الـطـفــولــة
النشطة إلى باب الفتح وباب امللك عبد العزيز ،وما بني األبواب
ّ
الــرسـمـيــة والـفــرعـيــة تتجلى الطمأنينة وتـغـمــرنــي الــروحــانـيــة،
ُ
ُ
ُ
درست في معهده
وترعرعت في قلب الحرم املكي ،حيث
كبرت
املرحلتني املتوسطة والـثــانــويــة ،فكانت فصولنا داخــل الحرم،
وتحديدا في توسعة امللك فهد رحمه الله ،فكنت أتـ ّ
ً
ـردد ًّ
يوميا
على الـحــرم ،وملــدة تزيد على ثماني سـنــوات ،ال تسألوني عن
ُمتعتها وروعتها وبهجتها!
ُ
ْ
تغلغلت محبة الحرم املكي في عروقي ،فعملت منذ أواخر املرحلة
االبتدائية حتى نهاية املرحلة الثانوية في خدمة إفطار الصائمني
في رمضان ،وفي بقية العام ،فكانت العودة ُم ً
جددا إلى الحرم

في الفترة املسائية لخدمة ضيوف الرحمن ،حيث كنت ّ
أمد لهم
قلبي كسفرة ّ
يتنعمون عليها بروائع التمر ،ويشربون الروعة
ً
في كؤوس ماء زمزم املبارك ،ويحتسون شيئا من القهوة في
أجواء عابقة باإليمان.
لم يختلف دخولي إلى الحرم املكي بعد وفاة أبي – رحمه الله –
الذي وافته املنية في العام ًّ 2004
حاجا بلباس اإلحرام ،بعد أن
ّ ُ
أتم نسكه ،وتمت الصالة عليه في املكان الذي قضى أكثر عمره
فيهُ ،
ودفن بجواره في مقبرة املعالة..
ّ
كــان الـنــاس عـنــدمــا يـقــدمــون لـنــا واج ــب ال ـعــزاء يـقــولــون« :نحن
ُ
ُ
عزيكم» ،وهكذا ظلت عالقتي مع الحرم املكي – وال
نهنئكم وال ن ِ
تزال – مليئة بالذكريات الجميلة ،بداية من مكان والدي املعهود
ً
في الحرم ،وصول إلى جميع الذكريات التي كانت تجمعني معه
بجوار الكعبة املشرفة.
ّ
ٌ
شيء من
لقد شكل لي الحرم املكي كل شيء ،فكلما أصابني
ّ
ُ
ُ
ُ
صــروف الدهر ذهبت إليه ،وكلما شعرت بالتعب صليت فيه،
ُ
ُ
شحنت نفسي بجوار بيت
أحسست بالفراغ الــروحــي
وكلما
الله الحرام ،وكلما أحسست بامللل قابلت أصدقائي في رحاب
ُ
الحرمُ ..ليصبح الحرم بالنسبة لي املتنفس الدنيوي واألخروي،
ّ
وأضحى هو املكان الــذي أجد نفسي فيه ،وأجــدد روحــي تحت
سقفه ،وفــي صحنه أنظر إلــى أجمل مشهد في الدنياُّ ،
فتأمل
الكعبة املشرفة في الليالي الهادئة له وقـ ٌـع في النفس غاية في
البهجة والجمال.
ُّ
وكيف ال يشكل لي الحرم املكي كل شيء ،وفيه عشت طفولتي
ُ
ومراهقتي وشبابي وثالثني ً
قضيت عدة
عاما من عمري ،وفيه
مراحل وسنوات من دراستي الصباحية واملسائية ،وفيه خدمتُ
ُ
عملت
ضـيــوف الرحمن ألكـثــر مــن عقد مــن الــزمــان ،وب ـجــواره
ً
ّ
أيضا عــدة سـنــواتُ ،ليصبح بذلك الحرم املكي جـ ً
يتجزأ
ـزءا ال
من حياتي ،تسكنني ذكرياته اإليمانية الجميلة ،وتغمرني روائع
أيامه الهانئة البهيجة.

* كاتب وصحفي جزائري

د .آمال موسى *

¶ شعر

العشق زمن الكورونا
ُ
الجمر يحاول أن يطفو فوق الرماد
ٌ
ّ
ُ
غريق في عرض البحر يودع الحياة
برقصة العاشق الغريق
ّأيهم أكثر محنة :الغريق أم املذبوح أم العاشق؟
ّ
ّ
تكلم يا ّأيها الشعر!
ما دمت ّ
تجرني وأحزاني إليك
وأفصح عن اسم العاشق الغريق
املذبوح ُ
ليه َّب العالم إلى نجدتي.
***
ّ
ُ
هار وضوء غرفتي
انطفاء
ِ
الشمعة والجمر ِة والن ِ
والحديقة واملرأ ِة والعمر ّ
سيان عندي.
ِ
ِ
***
شكرا غرفتي
ّ
أنت ّ
الرجل الذي أسكنه
أنت ّ
الحب الوحيد زمن الكورونا
ّ
ّ
حيث املعشوقة ال ترجو ممن قال إنه
يحبها ّ
حد املوت إال ّ
ّ
السالمة من بعيد.
***
ً
أظن يا ماركيز أن ّ
الحب زمن الكوليرا ظل شريفا
لم تأبه كالشجر قصير القامة لكل
الخيبات الصغيرة منها والصغيرة.
َ
كانت الكوليرا خدعتك األنيقة
ُ
لتظل السفينة في البحر
َ ٌ
الشاطئ فراق ومنفى
كأن
«فلورينتينو» ّ
توسل القرب
أكثر من خمسني ً
عاما
ّ
هذه حجة ٌكافية ليرث القرن التاسع عشر العشق
ونرث نحن الفقراء الحداثة.
***
ً
لم تكن حبيبته مثلي عاشقة له ولكني
مثل عاش ِقها ...مهزومة أنا!
***

ما أبخس عشق الواتساب والفايسبوك
ما أقوى عشق الحقيقة والسفينة
ُ
وددت أن ُينقش اسمي على
كم
إحدى سفن بالدي
ٌ ْ
بحار وش ًما في قطعة
أو يضعني
َ
ُ
واني.
من بدنه تراه كل نساء امل ِ
***
َ
علي ٌ
هل ٌ
كثير ّ
قارب يجعل كل
أمواج البحر تحفظ اسمي؟
ّ
هل ٌ
كثير ّ
علي ُيد عاشق يراني كلما
ّ
كتب أو رفع يديه إلى السماء؟
يداه ّقدتا من املعجزات
ٌ
ُّ
رسالة من ّ
الرب ّ
إلي
وحبه
هكذا أوقعني خيالي في شبق التأويل والوصف.
***
سأصلي ما تبقى لي من أيام لعشاق
ينظرون إلينا من قبورهم
ُ
ً
أحياء في الشرفات
ً
سربا من نقاط مضيئة
عنقود ّ
الثريا في ّ
السماء
ٌ
ً
عشاق يشاهدون ازدحاما أمام الباب
الخلفي ّ
للحب االفتراضي.
ّإنهم يضحكون ...سكارى ّ
الحب
ونحن روائح املخمورين حني
ُ
يداهمهم منتصف النهار.
***
شكرا غرفتي
أنت ُ
األرض التي ُ
تدور حولي
ِ
وتدور وتدور
ُ
تذكرت سريري الصغير
ها إني
ُ
الذي كان يداعبني
تركناه في بيت غربتنا التي لم أعد منها بعد.

صغيرة ُ
ًكنت...
ً
طفلة مترامية األنوثة
البسيطة في جيب البنطلون
وضعت أحالمي
ِ
األبيض ،الذي ارتديته عند عيد الفطر
ُ
كنت أجمل بنات املدينة.
***
الغريب ُيقضي نصف يومه غريباً
ُ
ُ
الغربة طريقة ساذجة تأخذنا
من حنني إلى اشتياق
ومن ذكريات إلى ندم.
ٌ
كل فصول املشاعر واحدة:
ٌ
ٌ
ٌ
خريف يعقبه خريف ثم خريف ثالث وخريف.
ُ
يحكم قلوبنا املاضي
هكذا
ً
ّ
ويستولي على األزمنة سيدا من أسياد قرطاج.
ُ
ُ
يخمد الشوق
اآلن،
ُ
ويذوب مثل شمعة في الثلث األول من الليل.
***
ُ
تولد ألفة أخرى من بقايا الشمع
ُ
ُ
القلب طبيعة ال تنبض في الفراغ.
***
أنا اآلن بغرفتي
ُ
أفكر
ٌ
الحجر ُ
والج َ
َ
حر واحد؟
هل إن
ُ
ُ
َ
ُ
الكورونا تعيد البيت إلى فكرة الجحر
َ
اإلنسان إلى الخوف
ملا قبل أوغست كونت.
ًّ
وضعيا في ّ
الحب
لم يكن كونت
لم يستطع املسافة بينه وحبيبته
َّ
ًّ
الهوتيا
ظل قلبه
كبير الوضعيني نهشه ّ
الحب
الكورونا تعيدني إلى ما قبل العشق.

* شاعرة تونسية

20

العدد 2021 - 13

العدد 2021 - 13

21

حوار

الفنانة الرائدة وفيقة سلطان:
للفن التشكيلي دور ٌ بارز

في تجسيد نهضة قطر

إحساس تراثي

¶ حاورها – عبد الله الحامدي
ثمة البيوت القديمة والطفولة البهيجة والطبيعة الصافية ،وثمة الحروف العربية والنقوش الفلكلورية والعادات والتقاليد،
ً
فضل عن الموتيفات الرمزية المتمثلة في األزهار والطيور والظباء واألسماك ،وما ُيحيلنا إلى الذاكرة الفطرية لإلنسان في هذه
البقعة المطلة على الخليج العربي.
ُ
حصلت وفيقة سلطان على شهادة بكالوريوس الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في مصر  ،1975وهي من أوليات أعضاء
الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ،فقد شاركت في المعارض المحلية منذ العام  ،1972ومعرض السنتين العربي الثاني في
الرباط  ،1976والمعارض القطرية في باريس ولندن وتونس  ،1979ومعرض فناني الخليج في بغداد  ،1982والبينالي الدولي
الثالث للفنون اآلسيوية في دكا  ،1986ومعرض افتتاح جاليري المرخية في «مطافئ مقر الفنانين» .2017
أقامت العديد من المعارض الفردية ،أبرزها :المعرض الفردي األول بالدوحة  ،1984و»ترنيمات قطرية» في صالة اليونسكو
ببيروت  ،2009و»عندي سوالف» في الحوش القطري للفنون بالدوحة  ،2020وشرعت أخيراً في برنامج اإلقامة الفنية  2021في
مطافئ :مقر الفنانين.
ومع هذه العودة إلى النشاط في قطر تستعد الفنانة وفيقة سلطان – التي فازت بجائزة المرأة العربية ألفضل فنانة قطرية
 – 2014لمشروع «جداريات» ضخم؛ يواكب جماليّاً مونديال قطر  ،2022فإلى نص الحوار:

تــرتـبــط ال ــري ــادة الـنـســويــة لـلـفــن التشكيلي
يضعك ذلك أمام ضغط
باسمك ،هل
القطري
ِ
ِ
امل ـســؤول ـيــة ،وأن ــت ت ـمــارســن ال ـفــن بـصــورة
ّ
حرة؟
سعيدة بــأن أك ــون مــن رواد الـفــن التشكيلي في
ب ـل ــدي ،وال ش ــك ه ــذا يـحـفــزنــي ع ـلــى االس ـت ـمــرار
ّ
والتجدد ،كما ّ
يحملني مسؤولية فتح الطريق أمام
بقية الفنانات القطريات ،ودعم الفن التشكيلي ،أنا
أفتخر بكوني فنانة تشكيلية قطرية ،واخـتــراق
ل ــوح ــات ــي لـلـمـحــافــل ال ــدول ـي ــة وامل ـ ـعـ ــارض الـعــاملـيــة
يجعلني أهـتــم كـثـيـ ًـرا بالتعريف بالحركة الفنية
والثقافية القطرية في الخارج ،األمر الذي يدفعني
إلى مواصلة العمل والبحث والتركيز على الهوية
الـقـطــريــة ،مــن خ ــال االهـتـمــام بــالـتــراث الخليجي
والبيئة املحلية.

سج ُ
ّ
لت جماليات ساحل الخليج
عبر مرحلة قرية «المفير»
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ّ
لوحاتك ،إلــى أي
يتكثف املاضي في معظم
ِ
ُ
ّ
ً
لديك؟
مصدرا لإلبداع
حد يشكل الحنني
ِ
الحنني إلى املاضي مصدر إلهام أساسي بالنسبة
إل ـ ّـي ،فهو يـحـ ّـرك خياليّ ،
ويعبر عــن أفـكــاري وما
ي ـ ــدور ف ــي أعـ ـم ــاق ــي ،ب ـم ــا ي ـت ـنــاســق م ــع أس ـلــوبــي
ورؤيـتــي في طــرح ما أتناوله من أعمال فنية ،من
خالل الرجوع إلى صور املاضي وإعادة تشكيلها،
ًّ
ً
طاغيا في لوحاتيُ ،مشكل عبر
لذا أصبح الحنني
ً
مزيجا من اإلحساس التراثي العميق
اللون والخط
ّ
ُ
ً
الثري ،وهذا ما أبحث عنه دائما ،فتوغلت في دروب
ّ
مسجلة
األحياء القديمة ودهاليز البيوت العتيقة،
جمالها الفريد على ساحل الخليج ،عبر مرحلة
قــريــة «املـفـيــر» ،املـشــرفــة على البحر فــي بــانــورامــا
مسطحة حاملة.
ُ
ّ
شــكــل مـعــرضـ ِـك «عـنــدي ســوالــف» فــي مطلع
عام  ،2020وقبل انتشار وباء كورونا بقليل،
ً
ع ــام ــة ب ـ ـ ــارزة ف ــي م ـس ـي ــرت ــك ،ح ـي ــث أوح ــى
ع ـن ــوان امل ـع ــرض ب ــوج ــود ط ــرف ــن ،أحــدهـمــا

ـت مع
«ي ـس ــول ــف» واآلخ ـ ــر «ي ـس ـم ــع» ،ه ــل أنـ ـ ِ
مقولة «الفن للمجتمع»؟
الفن ً
دائما للمجتمع ،وطريقة إيصال فكرة اللوحة
ه ــي ال ـت ــي ت ـج ــذب امل ـشــاهــد وامل ـت ـل ـقــي ببساطتها
وتلقائيتها فــي تـنــاول املــواضـيــع ،فهي ّ
تعبر ّ
عما
يجيش في داخلي من أحاسيس تدعو إلى محاكاة
مفردات بيئتنا املحلية ،من وصف يتناول كل ما
حولنا من قيم جمالية ،بهدف إمتاع املتلقي بعفوية
الـخـطــوط وتـنــاغــم األلـ ــوان وت ـكــرارهــا ،حـيــث يغلب
األزرق والذهبي على معظم أعمالي ،مــع تجسيم
األل ـ ـ ــوان ب ـت ـجــريــديــة روم ــان ـس ـي ــة ،أمـ ــا بـخـصــوص
معرضي «عندي سوالف» فقد كــان بالنسبة َّ
إلي
ً
معرضا ًّ
مهما يجمع لوحاتي الحديثة والقديمة،
ً
وه ــو يـحــاكــي عـنــوانــه ت ـمــامــا ،فـجــاء بـمـثــابــة ســرد
ح ـكــايــة أو ق ـصــة لـلـمـتـلـقــي ،وقـ ــد ق ــوب ــل ب ـح ـفــاوة
الحاضرين ورضا املهتمني.

سنوات مصر
أقمت سنوات طويلة في مصر ،كيف تصفني
ِ
عالقتك الذاتية والفنية مع أرض الكنانة؟
ِ

إقــامـتــي الـطــويـلــة فــي مـصــر أث ـنــاء ال ــدراس ــة ،ومــن
ثــم عملي بــاحـثــة إعــامـيــة فــي س ـفــارة دول ــة قطر
بالقاهرة ،وكذلك ظروفي الخاصة في تلك الفترة،
كل ذلــك أثــرى تجربتي الفنية ً
كثيرا ،السيما بعد
احتكاكي املباشر مع كبار الفنانني ،رواد الحركة
التشكيلية في مصر.
ت ـش ـه ــد ق ـط ــر ن ـه ـض ــة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى صـعـيــد
البنية التحتية الفنية ،عبر إنشاء املتاحف
َّ
النوعية ،كيف يمكن
والجاليريهات واملراكز
استثمار هذه البنية من وجهة نظرك؟
أصبحت لحركة الفن التشكيلي مكانة بارزة على
الساحة الثقافية في قطر ،وبات الفنان التشكيلي
ال ـق ـطــري يـتـمـ ّـتــع بـحـضــور ق ـ ّ
ـوي مـحـلـ ًّـيــا وعــاملـ ًّـيــا،
ً
مجسدا اهتمام دولة قطر بالفن ،بمستوى احترافي
غير مسبوق ،يظهر ذلك ًّ
جليا للمتابعني واملراقبني
للحركة الفنية التشكيلية القطرية ،من خالل إفساح
املجال للموهوبني على الساحة الفنية ،واستقطاب
جمهور املتلقني بحضور املعارض والجاليريهات،
ودعم الفنان القطري ،ومتابعة الحركة التشكيلية
بأبعادها املختلفة لترسيخ الثقافة الفنية ،وال نغفل
حـضــور الفنانة التشكيلية القطرية ،حيث صار
لدينا فنانات واعدات يشار إلى أعمالهن بالبنان.

هندسة الديكور

¶ أثناء الحوار

تصوير :أحمد يسري

ـت ع ــال ــم األع ـ ـمـ ــال ع ـب ــر إنـ ـش ــاء شــركــة
دخـ ـل ـ ِ
اس ـت ـش ــاري ــة خ ــاص ــة ل ـل ـه ـنــدســة امل ـع ـمــاريــة
والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم وال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـك ـ ـ ــور ،هـ ـ ــل جـ ـ ـ ــاء ذلـ ــك
نـتـيـجــة شـغـفــك بــال ـع ـمــارة الـتـقـلـيــديــة الـتــي
تستوحينها في كثير من أعمالك؟
 مما ال شك فيه أن دراستي األكاديمية أفادتنيً
عموما ،فقد ّ
ً
تخرجت من كلية
كثيرا في مجال الفن
الفنون التطبيقية في القاهرة ،بتخصص التصميم
الــداخـلــي ال ــذي يبحث فــي جميع م ـجــاالت الفنون

دراستي األكاديمية أفادتني في
هندسة الديكور ورسم اللوحات
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أدب وفن

حوار

في الحاجة إلى المسرح
د .محمد زيطان *

وعـلــومـهــا ،فــي إط ــار هـنــدســي تـكـنــولــوجــي أهلني
أن أتـخـ ّـرج كمهندسة في التصميم الداخلي ،كما
أفادتني في ممارستي كفنانة تشكيلية ،فرسمي
لـلــوحــات مـكـ ّـمــل لعملي فــي التصميم والــدي ـكــور،
الــذي يبحث ب ــدوره عــن الجمال العملي مــن خالل
الـحـصــول عـلــى نـتــائــج مــرضـيــة ،وه ــو مــا انعكس
ً
أيضا في أسلوبي التشكيلي التعبيري التجريدي
ال ـت ـل ـقــائــي ،ع ـبــر دم ــج ال ـخ ـطــوط وتـنـسـيــق األلـ ــوان
واألشكال املتوازنة في فكرة اللوحة ومضمونها،
فحرصت على مــزج الـتــراث والبيئة الخليجية مع
الـعـصــرنــة وال ـب ـحــث ع ــن ال ـحــداثــة ملــواك ـبــة الـحــركــة
التشكيلية ًّ
عامليا ،من خالل خلق التوازن البصري
فــي عناصر أعمالي الفنية ،مــع توظيف الخامات
واستخدام األشكال في التعبير عن أفكاري.

أق ــول فــي الـحــاجــة إل ــى امل ـس ــرح ،ال فــي الـحــاجــة إلــى
ً
مسرح ،هكذا إمعانا في التعريف ،حتى أحس أكثر
بثقل الكلمة وبشخصيتها الفنية املتميزة واملتفردة..
نعم املسرح مع سبق اإلصرار والترصد.
ال ـفــن الـ ــذي ال يـعـنــي الـكـثـيــر لـلـبـعــض ،بـيـنـمــا يــرقــى
بالنسبة إلى فئة ّ
محددة إلى مقام الضرورة والحاجة
ً
املاسة التي تسهم حقيقة – ال مجازا – في استمرارية
نبض الحياة ،وفي تمثل الحاضر واملستقبل ،أي أنه
يصبح مصدر إدمان ،باعتباره الترياق للتعافي من
صروف الدهر التي ما فتئت تتفاقم ،فتنهش الحب
والحلم في زمن الكورونا.
هو املسرح إذن ،مثله مثل الـهــواء الــذي تطلبه الرئة،
ً
فلماذا ُّ
تعمد وضــع كمامة على وجـهــه كــامــا ..فال
َ
ُ
يتنفس وال ي ـشــاهــد؟ وكــأنــي بــه ستصيبه عــدوى
ً
الوباء من هذا اإلنسان الذي ال يرتاده وال يقيم له وزنا
في األيــام العادية ،فما بالك وقــد تأزمت وانحسرت
دوائ ــر االتـصــال والـتــواصــل الحي واملـبــاشــر؟ ليكون
ّ
املتضرر األول واألخير أصفياؤه وأوفياوه الذين قد
يموتون بموته.
إن الحاجة إلى املسرح تـ ُ
ـزداد بازدياد حجم املعاناة
ً
اإلنسانية ،فــإذا كانت الكوابيس تطاردنا لـيــا ،فال

لوحات زنجبار
ـرت إلـ ــى زنـ ـجـ ـب ــار ،ف ـك ــان ــت الـحـصـيـلــة
سـ ــافـ ـ ِ
مـجـمــوعــة م ــن األع ـم ــال الـفـنـيــة ذات األل ــوان
القوية ،ما الذي َّ
شد انتباهك في هذه الجزر
اإلفــري ـق ـيــة ال ـنــائ ـيــة ،وال ـت ــي م ــا زالـ ــت تحمل
بصمات الوجود العربي فيها؟
ً
حقا ،ملا ّ
تتميز به زنجبار من
كانت تجربة ممتعة
طبيعة ساحرة وه ــدوء ،األمــر الــذي يشعر الفنان
بالسالم النفسي الــداخـلــي ،حيث أمـيــل دائـ ًـمــا في
أعمالي إلى تصوير الطبيعة وألوانها الالمتناهية،
فـتـجــد الـلــون األزرق املـ ـت ـ ّ
ـدرج ،املـسـتـمــد مــن زرقــة
البحر ،وصفاء السماء ملا له من قيمة جمالية تبعث
على الراحة في تجانسه مع سائر األلوان ،وخضرة
الشجر ،وسحر البيوت القديمة ذات الطابع العربي
األصيل ،كل ذلك بدا في اللوحات التي أنجزتها في
زنجبار.
فــي بــدايــة  2021خـ ّـصــص لـ ِـك مطافئ – مقر
ال ـف ـنــانــن «إس ـت ــدي ــو» مل ــدة عـ ــام ،ه ــل ل ـنــا أن
عملك فيه؟
نعرف خطة
ِ

هذا يؤكد دعم دولة قطر للفن والفنانني التشكيليني
ً
الـقـطــريــن ،وه ــو تحفيز بـشـكــل شـخـصــي أيــضــا
على مزيد من اإلبداع الفني واالستمرار ومواصلة
العطاء.

مشروع الجداريات
م ــع اق ـت ــراب مــوعــد اس ـت ـضــافــة ق ـطــر بـطــولــة
ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم  ،2022ط ــرح ـ ْـت
متاحف قطر مشاريع تزيني املدن ًّ
فنيا (قطر
أجمل) ،ما رأيك؟

ً
نحفل بــأحــام تـ ُّ
ـرد إلينا بعضا مــن فرحنا وأملنا،
ف ــإن امل ـســرح يـبـقــى وف ـ ًّـيــا ل ــروح ــه ،وج ــوه ــره األزل ــي:
سنكمم املسرح ّ
ّ
ونكمم
صناعة الفرح والجمال ،فهل
معه حتى أحالم أطفالنا ،بإقصاء العروض املسرحية
عــن محيطهم ال ـعــام وال ـخ ــاص؟ إل ــى مـتــى سيظلون
مشدودين إلى شاشات الهواتف الذكية والحواسيب
ً
مسرحا في
واللوحات اإللكترونية ..هل سيجدون
تطبيقات التيك تــوك واالنستغرام والسناب شات؟
هل سيفهمون الحاجة إلى املسرح من خالل مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي؟ سيكبرون وستكبر معهم
ً
فجيعة املـســرح ،ألنــه قد يصبح ً
غريبا منبوذا أكثر
مما هو عليه اليوم.
إذا سلمنا بــأن جيل الغد هــو جيل رقـمـ ّـي بامتياز،
جيل آلي لن يجد الوقت الكافي للذهاب إلى املسرح،
ألنه قد يشكك في مشروعيته ،وفي مدى املكاسب
التي سيتحصل عليها بارتياده لقاعاته ،ولن تسعفه
«ذاك ــرت ــه ال ــذك ـي ــة» ف ــي اس ـت ـح ـضــار رم ـ ــوز امل ـســرح
ً
معجبا في
وأعــامــه وبعض روائـعــه ،بــل لــن يبتسم
وجــه شخص يصرح بأنه يمارس الفن املسرحي..
ّ
جـيــل ُحـ ِـكــم عـلـيــه أن يــتـخــذ بـعــض الـفــاشـلــن ق ــدوة،
ًّ
حظا ً
ً
نجوما على
تافها حالفهم ،فجعلهم
فقط ألن

كــأس العالم  2022في قطر سيكون واح ـ ًـدا من
ّ
التجمعات الكروية العاملية ،خاصة
أميز وأكبر
وأن دولـ ـ ــة ق ـط ــر ح ــري ـص ــة ع ـل ــى أن ي ـك ــون ه ــذا
ًّ
استثنائيا ،لذا من املهم أن يلعب الفن
املونديال
التشكيلي دوره فــي إب ــراز معالم قـطــر ،ملــا لهذا
الـ ــدور م ــن أث ــر كـبـيــر ف ــي تـجـسـيــد نـهـضــة قطر
املعاصرة ،وتأكيد هويتها العربية والخليجية،
م ــن خ ــال تـجـمـيــل امل ــواق ــع املـخـتـلـفــة ف ــي الـبــاد
بــأعـمــال الـفــن التشكيلي ،ول ــدي فــي هــذا اإلطــار
ّ
مشروع جداريات آمل أن ينفذ ،فقطر تستحق
األفضل ،وهي بالفعل أجمل.

ً
ً
وتكريسا لزمن وصفه املفكر آالن
تأكيدا
اليوتيوب،
دونو بزمن التفاهة والرداءة ،حتى أن مفهوم الفرجة
قــد يرتبط لديه بــاإلمـعــان فــي االبـتــذال والسطحية،
وف ــي ت ـج ــاوز ك ــل األع ـ ــراف اإلب ــداع ـي ــة واملــواض ـعــات
الجمالية ،بدعوى التجديد ومواكبة روح العصر!
ماذا سيفهم هذا الجيل من املسرح ،وهو شبه غائب
عن قنواتهم التلفزية ،وعن برامجهم الدراسية؟ لذا لن
ّ
متحمسة ،ونقول بأن الناس
نطلق العنان لتوقعات
في بالدنا قد ذاقوا مرارة الحرمان من املسرح زمن
الـحـجــر وإغ ــاق ال ـقــاعــات ،وه ــا هــم سيقبلون على
ال ـع ــروض مهللني فــرحــن ،فـنــرى جـمــاهـيــر غـفـيــرة،
تقف بانتظام ،منتظرة دخــول الـقــاعــة ،ونــرى نـقـ ًـادا
مبتسمني وصحفيني جــاديــن ومـتــابـعــات إعالمية
ً
حدثا ً
عظيما سيحدث ،وهو عودة املسرح
مكثفة ،ألن
إلينا بعد غياب إجباري..
أن ـســب مــا يـمـكــن تــوقـعــه بـكــل إخ ــاص ومـصــداقـيــة
ّ
ّ
هو تصور الناس وهــم يتبضعون ويتبضعون ،ثم
ّ
يتبضعون فــي املـحــات الصغرى ،كما فــي املتاجر
ال ـع ـمــاقــة ،ي ـت ـكـ ّـدســون ه ـنــا وهـ ـن ــاك ،مل ـج ــرد حــادثــة
ب ـس ـي ـطــة ..ي ـم ـل ــؤون األزقـ ـ ــة وال ـ ـحـ ــواري وال ـ ـشـ ــوارع،
ً
ينظرون إلى بعضهم بعضا بحقد ،تعلو أصواتهم،
كثيراّ ،
يتشاجرون ً
يحولون األمــاكــن العمومية إلى
مطرح للقمامة ،فتتحسر املدن ولسان حالها يقول:
ُ
ُ
هل ُ
قدرنا أن نحرم من الجمال؟ هل قدرنا أن نحرم
من املسرح؟ هذا ال يعني بأن للمسرح قدرة سحرية
على التغيير ،ولكنه على األقــل ّ
يحرض عليه برقي
ووعـ ــي ح ـض ــاري ،ألن ــه أك ـثــر م ــن م ـجــرد ف ــن أدائ ــي
مشهدي ،بل هو في جوهره فكر وفلسفة وقيم ،لذا
ً
فالحاجة إليه هي حاجة إلى ذات مفكرة فاعلة أول
ّ
ً
ذات قادرة على تخطي األزمات ،وعلى النظر
وأخيراٍ ،
إلى نفسها في املرآة بموضوعية ،وبروح نقدية بناءة.

* كاتب مسرحي مغربي

¶ لقطة من مسرحية جنان الشيبة للطيب الصديقي
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مسرح القباني
جدل التيارات الفكرية
في سوريا العثمانية
ُ
ْ
بعض المفكرين والمسرحيين
حجبت األيديولوجيا اليساروية التي تبنّاها
العرب خالل عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الكثير
من الحقائق عن وجود تيارات فكرية متصارعة في بالد الشام أواخر
العصر العثماني ،تتجاوز «األدلوجة» االختزالية التي تقول :إن َمن
ناصب مسرح أبي خليل القباني ( )1903 – 1842العداء في ثمانينيات
َ
القرن التاسع عشر هم رجال الدين اإلسالمي المتحالفين مع السلطة
«االستبدادية» الحميدية.
ولكن دراســة وثــائــق تلك املرحلة ّ
تبي أن الصراع
ال ـف ـك ــري حـ ــول املـ ـس ــرح ل ــم ي ـكــن ب ــن «ظــام ـيــن»
إسالميني ،و»متنورين» علمانيني فحسب ،بل كان
داخل التيار اإلسالمي الذي انقسم إلى مدرستني؛
ً
صوفية وقـفــت مــوقــفــا شــديــد ال ـعــداء مــن املـســرح،
ً
معتمدة حرفية النصوص وشكالنيتها ،وسلفية
نظرت إلى املسألة من منظور فقهي جديد ،يعتمد
الـغــايــات واملـقــاصــد؛ حيث وصــل هــذا الـصــراع في
ً
وخصوصا بعد خلع السلطان
مراحله األخـيــرة،
عبد الحميد فــي الـعــام  ،1909إلــى حــرب مفتوحة
انـتـهــت إل ــى تـكـفـيــر ال ـت ـيــار ال ـصــوفـ ّـي ال ـث ــاوي منذ
قــرون طويلة للتيار السلفي الوليد بسبب إباحته
لـلـمـســرح ،يـضــاف إل ــى ذل ــك ظـهــور تـيــار حــداثــوي
َ
َ
العداء ،بسبب عدم
ناصب تجربة القباني
تغريبي
مطابقتها لشكل املسرح األوروبي ومضمونه.

قصص األولين
ك ــان الـشـيــخ أحـمــد أب ــو خليل الـقـبــانــي قــد خــرج
ً
مبكرا ،وأوجــد
على املؤسسة الدينية الصوفية
صيغة خاصة جـ ًّـدا ملسرحه ،قائمة على توليفة
ثالثية ،جمعت بني فن املقامة البغدادية وقصص
األولني ورقص السماح ،أما املبررات الفقهية التي

قـ ّـدمـهــا الـقـبــانــي لـشـيــوخ عـصــره فـهــي تخريجه
ملـبــدأ «االع ـت ـبــار» ال ــذي يفسر مــا ورد فــي اآليــة
َ ْ َ ُ َ ُْ
َْ َ
ـار».
القرآنية الكريمة «فــاعــتـ ِـبــروا يــا أو ِل ــي األبــصـ ِ
س ــورة الـحـشــر ،اآلي ــة  ،2حـيــث رأى أن االعـتـبــار
ّ
ٌ
مقرون بالبصر
تحض عليه اآلية الكريمة
الذي
وامل ـش ــاه ــدة؛ فــالـغــايــة م ــن الـفـعــل امل ـســرحــي هي
االع ـت ـبــار مــن قـصــص األول ـ ــن ،لتحقيق صــاح
ً
انطالقا من الذات ،وهو ما ّ
عبر
النفس واملجتمع
عنه فــي النص الــذي نقله تلميذه كامل الخلعي
( ،)1931 – 1881حــن ي ـقــول« :الـتـمـثـيــل جــاء
الـبـصــائــر ،وم ــرآة الـغــابــر .ظــاهــره ترجمة أحــوال
وس ـيــر ،وبــاطـنــه مــواعــظ وع ـبــر .فـيــه مــن الحكم
البالغة ،واآليات الدامغة ،ما يطلق اللسان ،ويشجع
ّ
الجبان ،ويصفي األذه ــان ،ويرغب في اكتساب
الفضيلة ،ويفتح للبليد بــاب الحيلة ،ويرفع لواء
الهمم ،ويحركها إلى مسابقة األمم ،ويبعث على
ّ
ّ
الحزم والكرم .يلطف الطباع ،ويشنف األسماع،
وهو أقرب وسيلة لتهذيب األخالق ومعرفة طرق
السياسة ،وذريعة الجتناء ثمرة اآلداب والكياسة.
هــذا إذا ت ـ ّ
ـدرج فيه مــن ذكــر األح ــوال إلــى ضرب
األمثال ،ومن بيان املنهاج إلى االستنتاج؛ ليرتدع
الـغــر مــن غيه ويـنــزجــر ،ويـجــد الـعـبــرة فــي غيره
فيعتبر».

تيسير خلف *

¶ أحمد أبوخليل القباني

رحلة شيكاغو

الدعوة للنهضة

ول ــم يـخــرج الـقـبــانــي ط ــوال حـيــاتــه املـســرحـيــة التي
استمرت قرابة الثالثة عقود عن هذه الرؤية سوى
م ــرة واحـ ــدة ،حــن ســافــر إل ــى شيكاغو فــي الـعــام
 ،1893ليقدم مسرحيات معاصرة ،لجمهور غير
مسلم ،لم ّ
يكررها بعد ذلك.
التيار الصوفي كان ينطلق في عدائه للمسرح من
تخريجة فقهية تقول :إن التمثيل والتشخيص هما
نوع من الغيبة والنميمة املنهي عنهما في اإلسالم،
يـضــاف إلــى ذلــك تحريم النظر إلــى الفتيان املــرد
املتشبهني بالنساء ،وهي إشارة إلى الشبان الذين
كانوا يــؤدون األدوار األنثوية في املـســرح ،بسبب
االفتقار للعنصر النسائي في ذلك الوقت.
أما التيار السلفي الذي كان يمثله بشكل رئيس – أيام
نشاط القباني في دمشق – الشيخ طاهر الجزائري
( ،)1920 – 1852فكان يرى أن املسرح ليس ّ
محر ًما
بحد ذاته كونه وسيلة؛ حاللها حالل ،وحرامها حرام؛
فالتحريم واإلباحة مرتبطان بما يقال على املسرح.
حـ ــارب ال ـت ـيــار ال ـصــوفــي ت ـجــربــة الـق ـبــانــي بمختلف
الوسائل التي كانت متاحة بني يديه في ذلك الوقت،
فحني قــدم مسرحية «عطرشان وورد الجنان» في
مسرحه بخان الجمرك فــي شهر أيـلــول (سبتمبر)

بعد خلع السلطان عبد الحميد الـثــانــي شــن التيار
ّ
ّ
السلفي
الصوفي مـجـ ّـد ًدا هجمة شعواء ضد التيار
بسبب حضور رموزه في دمشق ،متمثلة بالشيخني
جمال الدين القاسمي وعبد الرزاق البيطار في العام
 1911ملسرحية «زهـيــر األنــدلـســي» ،بحيث وصلت
هــذه الهجمة إلــى حشد شيوخ الصوفية من دمشق

توليفة بين المقامة البغدادية
وقصص األولين ورقص السماح
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عـ ــام  1875ثـ ــار امل ـت ـص ــوف ــة ضـ ـ ــده ،ب ـس ـبــب ظ ـهــور
شخصية السلطان نور الدين محمود على املسرح،
وهــو يلهو ويستمتع بالطرب ،واملعلوم أن السلطان
نــور الــديــن شخصية تحظى بأسمى آي ــات التكريم
عند متصوفة دمشق ،فسلطوا عليه «الكراكوزاتية»
وجـمـهــورهــم ال ــذي نهب مـســرحــه .وفــي الـعــام 1883
ثاروا ضده مرة أخرى بسبب مسرحية «أبو الحسن
املغفل» التي ظهر فيها الخليفة بدور املغفل ،فحشدوا
ما استطاعوا من حشد حتى استصدروا ً
أمرا بمنع
التمثيل في والية سورية ،وهو ما استدعى ثورة في
دمشق ،شهدت كتابات على الجدران ّ
تندد بالسلطة
وتدعو الستقالل العرب.

وبـيــروت وحلب وعينتاب وعكا وحمص وطرابلس
ال ـشــام ض ـ ّـد الـبـيـطــار والـقــاسـمــي ،وال ـلــذيــن سـبــق أن
ت ـعــرضــا مل ـحــاولــة اغ ـت ـيــال م ــن ال ـغــوغــاء ف ــي الـجــامــع
األم ــوي ع ــام  ،1909حــن اسـتـضــافــا الـشـيــخ رشيد
رضا ( .)1935 – 1865ورغــم الضعف الظاهر على
رمــوز التيار السلفي في دمشق آن ــذاك ،فــإن تالميذ
القاسمي والبيطار والجزائري هم الذين قاموا بأعباء
الدعوة للنهضة العربية في املشرق العربي ،بعد أن
كشفت جمعية االتحاد والترقي عن وجهها القومي
الشوفيني ،فـكــان مصير الكثير منهم اإلع ــدام بني
عــامــي  1915و 1917عـلــى ي ــد ج ـمــال ب ــاش ــا ،ولـعــل
أب ــرزه ــم الـشـيــخ عـبــد الـحـمـيــد ال ــزه ــراوي (– 1855
 ،)1916وعبد الغني العريسي ( )1916 – 1891الذي
دافــع عــن الشيخني القاسمي والبيطار فــي جريدته
ّ
«امل ـف ـيــد» وفــنــد الـحـمـلــة ال ـظــاملــة ضــدهـمــا فــي قضية
املـســرح ،واألمـيــر عــارف الشهابي ()1916 – 1889
تلميذ الشيخ القاسمي وصــاحــب الــدعــوة ملسرحية
«زهـيــر األنــدلـســي» الـتــي فـ ّـجــرت الـجــولــة األخ ـيــرة من
ّ
ّ
والصوفي في دمشق،
السلفي
الصراع بني التيارين
بــاإلضــافــة إل ــى الـتـيــار ال ـحــداثــوي االسـتـغــرابــي الــذي
ً
ناصب مسرح أبي خليل القباني العداء ،انطالقا من

¶ فرقة مسرح القباني في شيكاغو أثناء تقديم مسرحية هارون الرشيد 1893

فكرة أن ما ّ
يقدمه القباني ال تنطبق عليه مواصفات
املسرح الغربي ومقاييسه كما ذكرنا!
بــدأت بــوادر هــذا العداء حني امتنع مراسل جريدة
«لسان الحال» في دمشق جبران لويس عن تغطية
أنشطة القباني املسرحية ،رغم أنه لم ّيدخر ً
جهدا
في مالحقة أي خبر ّ
يخص دمشق ،حتى وإن كان
مسرحية مــدرسـيــة ،ورب ـمــا اضـطــر لــذكــر مسرح
ً
القباني عرضا في أحــد أخـبــاره عــام  ،1879حني
زار السفير البريطاني في األستانة السير هنري
اليـ ــارد دم ـشــق ،واصـطـحـبــه ال ــوال ــي مــدحــت باشا
لحضور مسرحية في مسرح القباني.

انشقاق الفرقة المسرحية
وج ـ ـبـ ــران ل ــوي ــس واحـ ـ ــد م ــن امل ـث ـق ـفــن الــدم ـش ـق ـيــن
املتشبعني بالثقافة الفرنسية ،وكان ً
مديرا للمدرسة
البطريركية للروم األرثــوذوكــس ،ويبدو أنه كان أحد
داعـمــي فــرقــة االت ـحــاد املـســرحـيــة الـتــي أسـسـهــا أحــد
املـنـشـقــن عــن م ـســرح الـقـبــانــي ،وه ــو ج ــورج مـيــرزا
بــاالش ـتــراك مــع ال ـكــاتــب وامل ـتــرجــم حـنــا الـعـنـحــوري،
وق ــد احـتـفــى لــويــس بـفــرقــة االت ـح ــاد اح ـت ـفــاء كـبـيـ ًـرا
على صفحات جريدة «لسان الحال» في مطلع العام
 ،1883وكتب ً
كثيرا عــن أن هــذا املـســرح هــو املسرح
ّ ً
ً
غامزا من قناة مسرح القباني ،ومشككا
الحقيقي،
بنسبته إلى فن املسرح .ويبدو أن الصحافي خليل
الـخــوري ،محرر جــريــدة «ســوريــة» الرسمية ،كان
رحب ّ
من ضمن هذا التيار ،إذ ّ
أشد الترحيب بقرار
صــاحــب «مـســرح الـعـصــرونـيــة» ال ــذي اسـتـقــر فيه
القباني في أعوامه الثالثة األخيرة ،بإغالق املسرح
ً
ًّ
نهائيا ،بسبب انحراف أصحاب الروايات
إغالقا
عن جادة الصواب ،وال شك في أن خليل الخوري
الـ ــذي ام ـت ـنــع ع ــن تـغـطـيــة أخ ـب ــار م ـس ــرح الـقـبــانــي
فــي جــريــدة ســوريــة ،كــان ال يــرى فــي هــذا املسرح
األنـ ـم ــوذج األوروبـ ـ ــي ال ــذي ق ــرأ عـنــه وش ــاه ــده في
مدارس اإلرساليات.

* روائي وباحث سوري

سافر إلى شيكاغو عام 1893
ّ
ليقدم مسرحيات معاصرة
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الرواية النسويّة العربية
من االنتقام إلى الوعي اإلنساني
ّ
الفن الوحيد الصعب ،وسلّمه طويل كما عبّر عنه الشاعر القديم المتمرّس (الحطيئة) ،فالسرد بأنواعه المختلفة
ليس الشعر هو
ّ
ّ
والمتعددة ال يقل صعوبة عن الشعر ،وفي مرجعيتنا الثقافية العربية ّ
ذكوري ،أكثر منها نحو
تتجه فكرة الصعوبة نحو نشاط
ّ
ّ
معقدة وملتبسة تحتاج إلى وقت طويل
أنثوي؛ فكان الشعر في الذاكرة العربية من عمل الرجال ضمن منظومة ثقافية
نشاط
لتفكيكها ومحاسبتها ،فهل السرد – وقد تغيّرت الكثير من معالم هذه المنظومة الثقافية التي حرمت المرأة العربية من كثير من
حقوقها – صار من عمل الرجال والنساء على ّ
حد سواء ،بعد أن اقتصر الشعر تقريباً على الرجال؟
الرواية النسوية تنهض بمجملها على مقارعة حصون الرجل وقالعه العالية المحروسة جيداً ،في حرب سردية عنيفة تتجاوز الفنّ
إلى االنتقام ،روايات هجائية استعراضية تسعى إلى تمثيل ُع َق ِدها ،وتحويلها إلى سهام نارية مسمومة طائشة وعمياء ،تمزّق
ّ
ً
ّ
ّ
وفضاء وحلماً ،لذا فقد
شخصية وحدثاً ورؤية
التاريخي الممثل في الرواية،
الكالمي وجسدها
كل شيء حولها ،حتى جسدها
ً
تميّزت هذه الروايات بالجرأة غير المحسوبة ،التي أنتجت ما يمكن وصفه بـ “ثقافة الجرأة” ،التي هي على نحو ما ثقافة الشهرة
ّ
السياحي في تسويقها وتجارتها وفرضها أحياناً.
والنجومية الملحوم بها ،والتي يسهم اإلعالم

¶ أحالم مستغانمي

¶ غادة السمان

ثورة سردية نسائية
هــل يمكننا فــي ه ــذا الـسـيــاق أن نـحـيــل ه ــذه ال ـثــورة
السردية الروائية النسوية على منجزات العوملة؟ وذلك
فــي إط ــار س ــؤال الـعــوملــة ال ــذي يشمل مــرافــق الحياة
ّ
كــلـهــا ،فـهــل يكتفي مـفـهــوم الـعــوملــة ثـقــافـ ًّـيــا بسحق
ّ
الـخـصــوصـيــات وب ـن ــاء عــالــم كــلــي ب ــا جــزئ ـيــات وال
تفاصيل وال هوامش ،أم ّأن إعالء شأن األنوثة يمكن
أن يمثل معطى عــوملـ ًّـيــا جـنـ ًّ
ـدريــا ينتظم ويـنــدرج في
سياق التماثل والتشابه وإلغاء الفوارق بني املكونات
البشرية؟

الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـ ــروائـ ـ ـ ّـي الـ ـنـ ـس ـ ّ
ـوي هـ ــو خـ ـط ــاب ث ـق ــاف ـ ّـي
وإيــديــولــوجـ ّـي فــي آن ،يعمل على إنـتــاج لغة سردية
م ـ ـضـ ـ ّـادة ض ـع ـي ـفــة اإلن ـ ـتـ ــاج وال ـ ـص ـ ـيـ ــرورة وال ـت ـق ـ ّـدم
ّ
والنضج ،ألنه يسير في نسق خط ّي واحد ،ويخضع
ملقولة سردية واحدة ،وله وجهة واحدة غير متعددة،
على النحو الذي ينتج في هذا اإلطار حساسية شبه
ّ
مريضة تتغذى على نفسها ،وال يمكن تعميم هذا
ً
إطالقا على الروايات النسوية العربية ،إذ ّثمة روائيات
ي ـك ـتــن ب ــوع ــي ك ـب ـيــر وح ـســاس ـيــة إن ـســان ـيــة عــال ـيــة،
ّ
ويتعاملن ّ
برقي وتحضر ومعرفة مع ثنائية الذكورة
ً
ّ
ّ
الحقيقي بال
الحيوي
استنادا إلى واقع املرأة
واألنوثة

¶ لطيفة الدليمي

آلة انتقام ،قد تكون غير واعية في األغلب ّ
األعم.
ال ـغــريــب ف ــي أم ــر ال ــرواي ــة الـنـســويــة الـعــربـيــة أن ـهــا في
ً
حضورا على صعيد الحجم
املجتمعات املحافظة أكثر
ّ
والتنوع والكثرة منها في املجتمعات األخــرى (األقــل
ً
ّ
محافظة) ،حتى تحولت إلــى ظاهرة – في األقــل على
مستوى ّ
الكم – تستحق الرصد واملعاينة والتحليل
ّ
وال ـك ـشــف ،وكــأنـهــا رد فـعــل عنيف عـلــى ق ـ ّـوة الكبت
والـحــرمــان والقهر والتضييق على الـحــريــات ،وربما
ّ
تتصدر املرأة الروائية هذه الظاهرة في بعض مفاصلها
ّ
أكثر من املــرأة القاصة واملــرأة الشاعرة ،وغيرهما من
النساء اللواتي يمارسن أنواع الفنون املختلفة.

محمد صابر عبيد *

جيل نجوم الستينيات
ً
الستيني ّ
ّ
عموما –
الثري في اإلبداعية العربية
الجيل
ً
شعرا وسـ ً
ً
ـردا وتشكيل وسينما وفعاليات إبداعية
أخ ــرى – هــو (جـيــل الـنـجــوم) بــامـتـيــاز ،وثـمــة عوامل
كثيرة حضارية وثقافية وإيديولوجية واقتصادية
ّ
واج ـت ـم ــاع ـي ــة ك ـث ـي ــرة وفـ ـ ـ ــرت والدة ه ـ ــذه ال ـفــرصــة
ّ
ّ
النوعي في كل شيء.
االستثنائية لهذا الجيل
وق ــد تـ ّ
ـرب ـعــت امل ـبــدعــة ال ـقــاصــة وال ــروائ ـي ــة وال ـشــاعــرة
الـســوريــة غ ــادة الـسـ ّـمــان على عــرش الـســرد النسويّ
ّ
ّ
نسائي
بجدارة في هذه املرحلة ،وكانت بحق أملع نجم
أدب ـ ّـي عــربـ ّـي – ربـمــا إل ــى ال ـيــوم – حـتــى مــع اعتزالها
واخـتـفــائـهــا ع ــن األض ـ ــواء ،ول ــم تـكــن ه ــذه النجومية
بمعزل عــن كـ ّـم إنتاجها اإلبــداعـ ّـي ونوعيته وحداثته
ّ
وجماهيريته ،وظلت حتى وقت قريب من أكثر كتاب
وكاتبات الرواية والقصة العربية الحديثة مقروئية ،وإذا
بأي ّ
ما اختبرنا ّأي ّ
قصصي أو روائـ ّـي لها ّ
ّ
نص
نص
ّ
ّ
ّ
قصصي أو ّ
ّ
ّ
روائي بعدها فإن نصها سيتفوق،
نسائي
رغم ّ
تغير حساسية التلقي ،وانحدار مستوى القراءة
إثر غزو الفضائيات ،وسياسة التجهيل التي تمارسها
الكثير من املؤسسات ّ
ّ
العربي في
املعنية بضرب العقل
الصميم .وال يمكننا فــي هــذا الـصــدد إغـفــال القاصة
ً
والروائية العراقية لطفية الدليمي ،فهي أيضا من نجوم
ّ ّ
املرحلة الستينيةّ ،
وتعد اليوم من أهــم كتاب وكاتبات
ّ
القصة والــروايــة العربية ،حيث لم تتوقف عن الكتابة
وت ـط ـ ّـور الـكـتــابــة وتـنـ ّـوعـهــا ،وق ــد ت ـج ــاوزت كتبها في
القصة والــروايــة واملسرح والــدراســات األربعني ً
كتابا،
ً
فضل على إسهامها ّ
الحي واملنتج في الثقافة العربية
ّ
طيلة العقود األربعة املاضية ،على النحو الذي تؤكد فيه
ّ
الدليمي قــوة حضور املــرأة في ميدان السرد بحسب
الفرضية السابقة.

ظاهرة أحالم مستغانمي
ثمة أسماء أخــرى كثيرة من أجيال الحقة ال مجال

لذكرها ،ظهرت في هــذه الحقبة الستينية الخصبة،
وربـ ـم ــا ف ـي ـمــا ت ــاه ــا ،وب ــوس ـع ـن ــا ف ــي هـ ــذا الـسـبـيــل
ّ
التوقف عند ظاهرة يمكن وصفها بـ “ظاهرة أحالم
مـسـتـغــانـمــي” ،بـفـضــل الـشـهــرة والـجـمــاهـيــريــة التي
ّ
اكتسبتها هذه الكاتبة على أكثر من صعيد وفي ظل
ّ
ّ
النسوي على هذا النحو.
الروائي
هيمنة السرد
ّ
وتعد أحالم مستغانمي واحــدة من أشهر الروائيات
العربيات اآلن ،وينحصر منجز أحــام الــروائــي في
ث ــاث رواي ـ ــات أســاس ـيــة فـقــط ه ــي( :ذاك ـ ــرة الـجـســد،
فــوضــى ال ـح ــواس ،عــابــر ســريــر) ،وصـفـهــا بعضهم
ّ
بأنها ثالثية روائـيــة ،مع ّأن هــذا الوصف غير دقيق
ت ـم ـ ًـام ــا م ــن ال ـن ــاح ـي ــة امل ـن ـه ـج ـيــة وال ـف ـن ـي ــة ،ح ـتــى مــع
االع ـتــراف بــوجــود ف ـضــاءات مشتركة بــن الــراويــات
ال ـثــاث؛ فمصطلح “ثــاثـيــة روائ ـيــة” مختلف ً
تماما
ً
ّ
الروائي ،كما عرفناه مثل في
عن منجز مستغانمي
ثالثية نجيب محفوظ (بني القصرين ،قصر الشوق،
السكرية) ،أو عند روائيني آخرين قد تتجاوز الثالثية
عـنــدهــم إل ــى ربــاع ـيــة مـثــل (مـ ـ ــدارات ال ـش ــرق) لنبيل
سليمان ،أو خماسية مثل (مدن امللح) لعبد الرحمن
منيف ،أو غيرهم من أصحاب الثالثيات الروائية أو
أكثر ،فيما اصطلح عليه ًّ
نقديا “روايــة األجـيــال” ،إذ
ِّ
إنـنــا إذا سعينا إلــى تطبيق الــرؤيــة النقدية املـحــددة
ملفهوم الثالثية الروائية ّ
فإن روايات أحالم مستغانمي
منهجيا ًّ
ًّ
وفنيا في هــذا السياق على نحو
ال تنتظم
دقيق وحاسم.
منذ روايتها الشهيرة واملركزية في تحقيق شهرتها
“ذاكـ ــرة الـجـســد” وأح ــام مستغانمي هــي الــروائـيــة
العربية األكثر شهرة ،وتعد رواياتها األكثر ً
مبيعا،
ّ
ورغم خصوصية هذه الرواية وسحرها وإثارتها إل
ً
ّ
أنها ال تــوازي هــذه الشهرة ،فضل عن ّأن الروايتني
الالحقتني ال ترقيان إلــى مستوى هــذه الــروايــة ،من
ً
ً
النواحي الفنية والتقانية (لغة وصنعة) ،وربما كانت
ّ
السياحي ّ
ّ
بقوة ،ورافقت
الشائعات التي غذاها اإلعالم
ص ــدور ال ــرواي ــة ،فاتهمت ن ــزار قباني مــرة وسعدي
يــوســف م ــرة أخ ــرى فــي مـســاعــدة أح ــام بكتابتها،

مــن أسـبــاب ترويجها والـحـ ّـث على تــداولـهــا وتلقيها
وتسويقها ،على مــدى سنوت طويلة مــن صدورها
حتى اآلن.

قوة اإلعالم السياحي
ّ
تميزت أسلوبية رواية “ذاكرة الجسد” بما يمكن أن
نصطلح عليه “اإلنـشــائـيــة الـشـعــريــة” ،الـتــي نجحت
أحالم مستغانمي ذات املرجعية الشعرية (حيث بدأت
ً
ـرة) فــي إخـضــاعـهــا ب ـجــدارة للمنطق الـسـ ّ
ـردي
شــاعـ
َّ
ّ
الــذي تحكم في قيادة دفــة العمليات السردية داخل
النسيج الـلـغـ ّ
ـوي لـلــروايــة ،وســرعــان مــا اجتذبت هذه
ّ
األسلوبية جمهور الـقــراء وسحرتهم وهيمنت على
وجدانهم ،ثم التقط اإلعــام حساسية هذه الجاذبية
ً
مستفيدا من شعبيتها وجماهيريتها ،ليلعب لعبته
في تحويلها إلى ما يشبه الشائعة ،إذ دفعت ّ
بالقراء
ّ
املكرسني والعاديني ،وحتى غير الـقـ ّـراء ،إلــى السعي
املحموم القتناء الرواية وقراءتها والتداول بشأنها.
ّ
السياحي األدبي والثقافي
من هنا ولدت قوة اإلعالم
ّ
ّ
واتسعت هيمنته ،وقــد حــول أحــام مستغانمي إلى
ظــاهــرة جــديــدة ،لــم تألفها الثقافة العربية مــن قبل،
حتى مع غادة السمان ،وراحت مستغانمي تستثمر
ّ
ّ
الظاهرة ّ
وتطورها وتديم شيوعها ،بكل ما توفر وما
ُ
أتيح لها من سبل وإمكانات وصيغ ومجاالت وفرص،
ّ
وتعد مرحلة “استثمار الفوز” من املفاهيم ّ
املهمة في
ً
الثقافة العسكرية ،وحتى الثقافة املدنية عموما ،حني
يـعــرف املنتصر السبل الـتــي يمكنه بوساطتها ّ
مد
مساحة الفوز إلى أقصى ّ
حد ممكن.
ّ
ّ
روائي نسوي جديد
من هنا يسعنا الحديث عن نمط
قــد نصطلح عليه “الــروايــة السياحية” التي تنهض
ً
أساسا على كاريزما روائية ذات شيوع تداولي كبير،
ّ
ّ
ّ
ّ
تـغــذي سياحية الــروايــة وتـحــث الجمهور املتحمس
ّ
املـنـقــاد إعــامـ ًّـيــا عـلــى زيــارت ـهــا والـتـمــتــع بمناظرها
ّ
الخالبة وطقسها الساحر اللذيذ واملنعش.

* ناقد عراقي

بعد غادة السمان ولطيفة الدليمي
ُتعد أحالم مستغانمي األكثر شهرة
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اإلعالم السياحي أسهم في فرض
ثقافة النجومية على جمهور القرّاء
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ّ
تحدي 22

منصة واعدة للتشجيع على االبتكار
فــي ع ــام  2015أطـلـقــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا للمشاريع
واإلرث ب ــرن ــام ــج تـ ـح ـ ّـدي  ،22ب ـه ــدف الـتـشـجـيــع
ع ـلــى االب ـت ـك ــار ،ح ـيــث يـتـيــح ت ـح ـ ّـدي  22الـفــرصــة
أم ــام الـشــركــات الـنــاشـئــة ملساعدتها عـلــى تطوير
مـنـتـجــاتـهــا وط ــرح ـه ــا ف ــي الـ ـس ــوق ،وي ـب ـحــث عن
االختراعات والحلول التي من شأنها تعزيز تجربة
املـشـجـعــن وتـسـهـيــل ال ــوص ــول خ ــال الـفـعــالـيــات
الكبرى ،والتي ستستفيد منها قطر واملنطقة.
ّ
ويقدم البرنامج لــرواد األعمال واملبتكرين فرصة

تنفيذ أفـكــارهــم وعــرضـهــا عــاملـ ًّـيــا ،وتـقــديــم الدعم
لها فيما يتعلق بالتشغيل ،وتأسيس فرع لها في
قـطــر ،ع ــاوة على تقديم اإلرش ــاد والتوجيه على
أيدي كبار املتخصصني في املجاالت ذات الصلة،
والتواصل مع املستثمرين والعمالء املحتملني من
مجموعة واسعة من القطاعات.
وف ــي الــوقــت ال ــذي يستهدف فـيــه ت ـحـ ّـدي  22دعــم
ال ـت ـنـ ّـوع االق ـت ـص ــادي وريـ ـ ــادة األع ـم ــال واالب ـت ـكــار
ف ــي قـطــر وامل ـن ـط ـقــة؛ تــركــز ال ـح ـلــول ال ـتــي يــرعــاهــا

البرنامج على االبتكارات التي تتمحور حول توفير
معلومات البطولة والـبـعــد الثقافي لـهــا ،وخــدمــات
اللغات والترجمة ،والترفيه والضيافة ،واالستدالل
املكاني ومعرفة املواقع ،والخدمات في االستادات،
وف ـئــات االب ـت ـكــار امل ـف ـتــوح ،بـمــا يـصــب فــي تعزيز
تـجــربــة املـشـجـعــن خ ــال مــونــديــال قـطــر ،2022
ويعزز من مكانة قطر كمركز لالبتكار.

قصص النجاح
أكثر من  1400طلب ّ
تقدم به رواد األعمال للمشاركة
في البرنامج ،مبتكرون من  10دول عربية شاركوا
في البرنامج (األردن واإلمــارات والبحرين وتونس
والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر
ً
شريكا ًّ
عامليا يساهمون في
واملغرب) ،أكثر من 30
تحقيق أهداف ّ
تحدي .22
لقد جـ ّـســدت هــذه األرق ــام قصص نـجــاح حقيقية،
ترجمت على أرض الواقع ،والبداية مع مويستشار:
حيوي ّ
ٌ
ٌّ
يحسن من جودة التربة وقدرتها على
فحم
االح ـت ـفــاظ ب ــامل ــاء ،خ ــرج ه ــذا املـنـتــج املـحـلــي الـفــريــد
م ــن ن ــوع ــه ل ـل ـنــور ك ــأح ــد امل ـش ــاري ــع ال ـنــاش ـئــة الـتــي
انطلقت تحت مظلة البرنامج ،بما يسهم فــي دعم
أهــداف االستدامة الخاصة بمونديال 2022؛ فهذا
املـنـتــج املستخلص مــن املـخـلـفــات الـحـيــويــة يسهم
فــي تـحـســن ج ــودة ال ـتــربــة ،وت ـعــزيــز قــدرت ـهــا على
االحتفاظ باملاء ملدة أطول ،ما ُيسهم في إيجاد بدائل
غنية بالكربون ،ومنخفضة التكلفة في آن واحد.

مويستشار :االقتصاد الدائري

¶ د .طارق األنصاري والبروفيسور جوردن مكاي ود .هاميش مكي فريق مشروع مويستشار

يـضــم فــريــق عـمــل «مــويـسـتـشــار» الــدكـتــور طــارق
األنصاري والبروفيسور جوردن مكاي والدكتور
هاميش مكي من كلية العلوم والهندسة بجامعة
حمد بن خليفة ،وقد عمل أعضاء الفريق ً
معا على
إنتاج فحم حيوي (مويستشار) باستخدام أنواع
مختلفة من النفايات كمخلفات الطعام.

رامي عبد الظاهر وعبد الرزاق علي:
بونوكول لتوصيل المحتوى للمكفوفين
ً
وتعليقا على فوائد هذا املنتج املبتكر يقول الدكتور
طــارق األنـصــاري :إن هذا املنتج يسهم في تعزيز
م ـجــال األم ــن املــائــي وال ـغــذائــي فــي دول ــة ق ـطــر ،لــذا
تتجلى أهمية فكرة مويستشار في دعم ما ُيعرف
باالقتصاد الدائري ،وهو نظام اقتصادي مستدام،
يـتـمـحــور ح ــول تـقـلـيــل امل ـه ــدر م ــن امل ـ ــواد والـسـلــع
والطاقة ،واالستفادة منها قــدر اإلمـكــان ،وخفض
االستهالك والنفايات واالنبعاثات ،إلى جانب ذلك
ُيسهم االقـتـصــاد الــدائــري فــي تعظيم االسـتـفــادة
مــن جميع امل ــواد الـخــام واملـعــادن والـطــاقــة وامل ــوارد
ً
بمختلف صــورهــا ،فضل عن تعزيز مبدأ إعــادة
ً
التدوير والتصنيع ،مضيفا :يكمن الهدف الرئيسي
وراء مشاركتنا فــي تـحـ ّـدي  22فــي تطلعنا لترك
بصمتنا في إرث بطولة كــأس العالم  FIFAقطر
ُ
 2022التي وضعت مبدأ االستدامة نصب عينيها
فــي كافة مــراحــل تنظيم البطولة واالسـتـعــداد لها،
ه ــذا إل ــى جــانــب رغبتنا فــي اإلس ـهــام فــي تحقيق
أهداف قطر في مجال التنمية املستدامة.
ويؤكد األنصاري أن مشاركة فريقه في ّ
تحدي 22
أسهمت في بدء إنتاج الفحم الحيوي مويستشار
فــي املـعــامــل بـفـضــل ف ــرص ال ـت ـعــاون ال ـتــي قدمها
ت ـحـ ّـدي  22لـهــم ،وال ـتــي ســاعــدتـهــم عـلــى الـتــواصــل
مع خبراء ومتخصصني ،عالوة على نقل املعرفة
العلمية إلى سوق العمل ،كما يعتزم الفريق كذلك
إط ـ ــاق ش ــرك ــة ن ــاش ـئ ــة خ ــاص ــة ب ـه ــذا امل ـن ـت ــج فــي
املستقبل القريب.

بونوكول :محتوى بطريقة برايل
ثاني املشاريع التي سنتحدث عنها هو «بونوكول»
لـتـعــزيــز الـتـجــربــة الـشــامـلــة للمشجعني م ــن ذوي
اإلعاقة البصرية خالل املونديال ،حيث يعمل جهاز
بونوكول على تحويل املحتوى الرقمي إلى رسائل
بطريقة «بــرايــل»؛ مــا يسهم فــي تحسني إمكانية
الوصول إلى املحتوى لذوي اإلعاقة البصرية.
ويهدف القائمون على تطوير فكرة بونوكول إلى

محمد الجمال :سن بايف حل مبتكر
ومختلف لتوفير الطاقة والمساحة

تمكني ضعاف البصر من الوصول إلــى املحتوى
الــرقـمــي ،س ــواء كــان فــي شكل كـتــب ،أو تطبيقات
إن ـت ــاج ـي ــة ،أو م ـح ـتــوى ت ـع ـل ـي ـمــي ،أو ألـ ـع ــاب؛ مما
يساعدهم على االنــدمــاج فــي الـفـصــول الــدراسـيــة
وأماكن العمل.
ويـقــول رام ــي عبد الـظــاهــر وعـبــد ال ــرزاق علي من
الفريق املبتكر لجهاز بــونــوكــول :إن الفكرة بــدأت
بــال ـتــواصــل م ــع الـطـلـبــة املـكـفــوفــن وذوي اإلعــاقــة
الـبـصــريــة وال ــوق ــوف عـلــى م ــدى الـصـعــوبــات التي
تــواجـهـهــم فــي قـ ــراءة املـ ـق ـ ّـررات واملـ ــواد الــدراس ـيــة،
حينها عـقــد الـفــريــق ال ـعــزم عـلــى إي ـجــاد حــل لهذه
املـعـضـلــة ،فــاسـتـطــاعــوا تـطــويــر مـنـصــة ترفيهية
تعمل بطريقة «ب ــراي ــل» ،يمكن ربـطـهــا مــن خــال
تطبيق مـعــن بــاألج ـهــزة الــذكـيــة إلتــاحــة الـفــرصــة
أمــام املستخدم لـقــراءة النصوص والتعلم واللعب
والترفيه باستخدام «برايل».
وعــن مساهمة ّ
تحدي  22في تحسني جــودة هذا
الجهاز املبتكر يقول رامي عبد الظاهر :إن جلسات
التدريب واالستشارات التي أشرف عليها ّ
تحدي
ّ 22
طورت فكرة املشروع وشجعتهم على مواصلة
ّ
التقدم به ،عالوة على الدعم املالي واملعنوي الالزم
لتطوير الجهاز.
إلــى جانب ذلــك حــرص تـحـ ّـدي  22على تعريف
مبتكري بونوكول بالشركات واملؤسسات ذات
الصلة الستشارتهم ،واالسـتـفــادة من خبرتهم
فــي تطوير الـجـهــاز ،كما أسهمت املـشــاركــة في
ت ـحـ ّـدي  22فــي ال ـتــرويــج لـلـمـشــروع ،األم ــر الــذي
كان له عظيم األثر في زيادة االستثمار وتطوير
الجهاز الذي يعمل الفريق على طرحه ً
قريبا في
األسـ ـ ــواق ،وس ــوف يـسـهــم ج ـهــاز بــونــوكــول في
معاونة املكفوفني واألفراد ذوي اإلعاقة البصرية
الراغبني في زيارة دولة قطر خالل املونديال إلى
ُ
خــوض تجربة فــريــدة ،تتيح لهم فــرصــة التنقل
واالنـخــراط في املجتمع باستقاللية ،وتفتح لهم
ً
آف ــاق ــا ج ــدي ــدة لــاسـتـمـتــاع بـمـتــابـعــة مـنــافـســات
البطولة.

سن بايف :ألواح كهروضوئية
أمــا «ســن بــايــف» الستغالل املـســاحــات فــي توليد
الـطــاقــة املـتـجــددة فهي القصة الثالثة مــن قصص
ال ـن ـجــاح ف ــي ت ـح ـ ّـدي  22ال ـتــي نــروي ـهــا ه ـنــا؛ حيث
تقوم ألواح سن بايف على تسخير طاقة الشمس
املتاحة في منطقتنا بشكل وفير ،لتوليد الكهرباء
بشكل بسيط عبر تركيب بالطات كهروضوئية
ًّ
محليا بشكل مدروس ،ووضعها
مبتكرة ،صممت
عبر ساحات وأسطح املنازل واملمرات ومساحات
املـ ـ ـش ـ ــاة ،دون ت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ال ـ ـغـ ــرض األس ــاس ــي
الستخدامها ،فهي ببساطة يمكن السير عليها.
ويرى فريق «سن بايف» في مونديال قطر 2022
الفرصة املثالية لتطبيق نتاج عملهم ،عبر تركيب
تلك األلــواح في مختلف مرافق واستادات البطولة،
لالستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء،
واإلسهام في استضافة بطولة «محايدة الكربون»،
عبر تقليل االنبعاثات الكربونية.
وع ــن دور ت ـحـ ّـدي  22فــي ال ـخــروج بـهــذا االبـتـكــار
يقول محمد الجمال الرئيس التنفيذي لسن بايف:
إن فريق اللجنة العليا للمشاريع واإلرث كان بمثابة
حجر األس ــاس للوصول باملنتج إلــى مــا هــو عليه
اآلن ،حيث بدأ فريق العمل في تركيب األلواح التي
ً
تم تصنيعها ً
محليا في استاد الثمامة ،مضيفا :إن
مقتضيات تطوير منتج مثل هذا أكبر مما قد تبدو
عليه في بساطتها ،حيث يمثل هذا املشروع فرصة
لالستفادة من املساحات وتسخيرها لصالحنا،
وتــابــع ال ـج ـمــال :إن مـعــركــة امل ــدن الـحــديـثــة تتمثل
فــي ال ـصــراع على َمــورديــن ّ
مهمني هـمــا :املساحة
وال ـطــاقــة؛ فنحن نـحـتــاج إل ــى كــم هــائــل مــن الطاقة
ّ
في حياتنا ،ومع ّ
تمدد املدن وزيــادة السكان ،قلت
ً
ً
املساحات شيئا فشيئا ،وتتمحور مشكلة األلواح
الشمسية التقليدية فــي احتاللها مـســاحــات من
ًّ
الصعب اغتنامها ًّ
عمليا ،لذا ُي َعد سن بايف حل
ً
ً
مبتكرا ومختلفا ،يحقق االستفادة من املساحات
غير املستغلة دون تقليصها.

طارق األنصاري :مويستشار
ينتج فحم حيوي لتقليل الهدر
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الضيف

يوسف الكواري:

ُ
تقود التغيير
قطر الخيرية
في العمل اإلنساني
¶ حاوره – عبد الله الحامدي
ُي َعد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية أحد أبرز قادة العمل اإلنساني والتطوعي في
العالم ،حصل على بكالوريوس إدارة األعمال في تكنولوجيا المعلومات من جامعة كاروالينا الشمالية بالواليات المتحدة
األمريكية ،أسهم في إحداث طفرة تكنولوجية في عدد من الجهات الحكومية بدولة قطر ،انطالقاً من عمله مديراً
لتكنولوجيا المعلومات ،حيث قاد عملية التح ُّول الرقمي من خالل إنشاء النموذج األول لألنظمة اإللكترونية.
يترأس الكواري قطر الخيرية منذ عشر سنوات ( ،)2011عمل خاللها على تطوير عمل الجمعية وفق أعلى المعايير العالمية،
ً
فضل عن تطبيق أفضل الممارسات والسياسات واألنظمة الداخلية والمالية والفنية ،ومراقبة الجودة ،والحرص على تعزيز
الشراكات الدولية ،حيث أبرم قرابة  100اتفاقية شراكة وتعاون دولية مع المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة
والمنظمات اإلنسانية الدولية واإلقليمية .وبخبرته التي تتجاوز  25عاماً في مجال اإلدارة والتقنيات الحديثة كان للكواري
دور ٌ واضح في إنشاء واحد من أكثر األنظمة اإللكترونية تط ُّوراً في مجال العمل اإلنساني؛ حصلت قطر الخيرية بموجبه
على شهادة آيزو للجودة خالل عامي  2013و 2020في مجال أمن المعلومات ،باإلضافة إلى حصوله شخصيّاً على
ّ
المهمة ،منها جائزة العلوم التقنية التي كرّمته بها منظمة األمم المتحدة في مؤتمر القمة اإلنساني.
العديد من الجوائز
ّ
ّ
اهتم الكواري بتنوع مجاالت التدخل اإلنساني ،ليصل إلى أكثر من  14مليوناً مستفيداً في العام  ،2020وعزز برنامج حماية
ورعاية الطفولة ،ليرعى أكثر من  180ألف طفل وطفلة سنويّاً من األيتام حول العالم ،وقد زاد االنتشار الميداني لقطر
الخيرية بإدارته الناجحة ليصل إلى  30مكتباً في أربع قارات من العالمُ ،مولياً اهتماماً خاصاً باالبتكار والتطوير في وسائل
حشد الموارد ،لتصل إلى أكثر من  50وسيلة مبتكرةَّ ،
أدت إلى تضاعف إيرادات قطر الخيرية .مجلة «فنار» التقت مع السيد
َّ
موسع ،فكانت الحصيلة التالي:
يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية ،في حوار
ينطوي العمل اإلنساني على تحديات ومصاعب ومخاطر عالية،
فما هي أولويات جمعية قطر الخيرية ،واملعايير التي تتحرك من
خاللها؟
ً
نظرا لكون قطر الخيرية تعمل في مناطق عالية املخاطر بطبيعتها ،والتي
ً
حروبا وأزمــات وكــوارث طبيعية ،فإننا نتعامل مع هــذه املخاطر بكل
تشهد
حــرفـيــة ومـهـنـيــة ،مــع األخ ــذ بـعــن االع ـت ـبــار املـحــافـظــة عـلــى ســامــة العاملني
اإلنسانيني ،ومع أننا نتدخل ً
دائما في أوقات الكوارث والطوارئ لكننا ال نغفل
مـجــاالت عملنا الـتـنـمــوي ،ويشكل حجم عمل قطر الخيرية اإلغــاثــي نسبة
كبيرة من حجم مشاريعنا السنوية ،في ظل األزمــات التي شهدتها منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا في السنوات املاضية ،وارتفع حجم التدخالت
بصورة أكبر في ظل جائحة كــورونــا ،حيث بلغ في العام  2019نحو 340
مليون ريال قطري ،بينما ارتفع في العام  2020إلى أكثر من  370,3مليون
ريال قطري ،وتشمل أهم مجاالت تدخل قطر الخيرية اإلنساني اإليواء واملواد
غير الغذائية والتعليم والتماسك االجتماعي وسبل العيش والدعم النفسي
واالجتماعي والغذاء والتغذية واملياه واإلصحاح ،وفي هذا الصدد تم تصنيف
قطر ضمن أكبر منظمات غير حكومية داعمة للعمل اإلنساني في سورية
ً
وفقا لتقرير ّ
التتبع املالي للمساعدات اإلغاثية الدولية
وفلسطني والصومال،
« »FTSالتابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية «أوتشا» لعدة

ارتفع حجم تدخالتنا اإلنسانية عام 2020
إلى أكثر من  370,3مليون ريال قطري
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أهم إنجاز نفخر به مساعدة ماليين
الناس وتوفير الحياة الكريمة لهم
س ـنــوات ،إلــى جــانــب حصولها على جــائــزة ّ
التميز فــي مـجــال رعــايــة األيـتــام
(كافل) من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية  ،2020وتهدف مشاريع
ّ
التصدي للفقر والتخفيف من معاناة املجتمعات
قطر الخيرية التنموية إلى
الفقيرة ،وتتماشى هذه املشروعات مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
التي تعود بالفائدة على هذه املجتمعات في العديد من املجاالت ،مثل التعليم
والثقافة والصحة والتغذية والرعاية االجتماعية واملياه واإلصحاح والتمكني
االقتصادي واألمن الغذائي والسالم والوئام االجتماعي واالستجابة اإلنسانية
العاجلة (اإلغ ــاث ــة) ،كما تمتلك قطر الخيرية خـبــرة طويلة فــي مـجــال تنفيذ
املشاريع في أكثر من  80دولة حول العالم ،عبر مكاتبها امليدانية وشركائها
ّ
الدوليني واملحليني في إفريقيا وآسيا وأوروبا ،وركزت قطر الخيرية في عملها
على املساهمة في تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة ،والتخفيف من معاناة
ّ
املتضررين مــن األزم ــات ،وتعزيز التنمية االجتماعية فــي قطر ،إضــافــة إلى
تعزيز السالم والتماسك االجتماعي وتوفير حياة كريمة لألطفال.

في الصفوف األمامية
ْ
ألقت جائحة كورونا بظاللها املخيفة على العالم بأسره منذ أكثر

نتدخل في أوقات الكوارث والطوارئ
دون أن نغفل مجاالت عملنا التنموي
من عــام ،ما أثر ذلك على قطر الخيرية ،كيف استطاعت أن تواصل
دورها في هذه الظروف االستثنائية؟
من املعلوم أن العاملني في مجال العمل اإلنساني مكانهم دائـ ًـمــا في الصفوف
ْ
ضربت
األمامية ملساعدة الـنــاس ،والتخفيف عنهم لتجاوز معاناتهم ،وعندما
جائحة كورونا العالم بذلنا كل ما نستطيع من جهد وموارد لدعم جهود مكافحة
ًّ
ًّ
ودوليا ،فقد
محليا
انتشار الوباء ،ومساندة الجهود التي تبذلها الجهات املعنية
ّ
نظمت قطر الخيرية حمالت توعوية مكثفة لتثقيف الناس بخطورة هذا الفيروس،
كما ّقدمت حزمة مساعدات استهدفت أكثر من مليون شخص حول العالم ،من
خالل مكاتبها حول العالم ،أو عبر سفارات قطر في  42دولة ،أو في إطار شراكتها
مع املنظمات اإلقليمية واألممية ،بتكلفة بلغت نحو  88مليون ريالّ ،
وتقدر تكلفة
استجابة قطر الخيرية ملواجهة كورونا التي نفذتها بالشراكة مع املنظمات األممية
مثل اليونيسف واملفوضية السامية لشؤون الالجئني ومنظمة الهجرة الدولية
بنحو  13مليون ريــال قطري ،واستهدفت املساعدات ّ
املقدمة من قطر الخيرية
ً
ً
احتياجا حول العالم ،حيث تم
كل من الالجئني والنازحني واألسر الفقيرة األكثر
توفير املستلزمات الصحية واألجهزة الطبية والوقائية للمستشفيات واملحاجر
الـصـحـيــة ،وتـشـغـيــل ع ـي ــادات ،وت ــوزيــع س ــال غــذائ ـيــة ،وت ــوزي ــع حـقــائــب وقــائـيــة،
وتقديم مساعدات نقدية طارئة ،للتخفيف من اآلثــار االجتماعية واالقتصادية

أول منظمة خيرية في الشرق األوسط
تطبّق نظام  world – checkالعالمي
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الضيف

¶ مستشفى األمل على الحدود السورية التركية

للجائحة على الفئات الضعيفة ،حيث يــواجــه الــاجـئــون فــي مثل هــذه الـظــروف
ً
أوضاعا مأساوية ،ولم تغب جهود قطر الخيرية في مواجهة كورونا عن داخل
قطر ،فقد حرصت على الوصول إلى املتأثرين من الجائحة من العمال واألسر
ذات الدخل املـحــدود ،ســواء في مواقع الحجر الصحي ،أو مناطق مختلفة على
امتداد الدولة وأبناء الجاليات املقيمة في قطر ،بالتعاون مع الشركات واملؤسسات
واملبادرات الشبابية حيث ّقدمت لهم العديد من املساعدات والخدمات؛ فقد قامت
بتوزيع  60ألف حقيبة صحية للعناية بالنظافة الشخصية على العمال ،و136
ألف سلة غذائية ،وما يقرب من  972,700وجبة غذائية على العمال املتضررين
في كل من املنطقة الصناعية ومــراكــز الحجر الصحي في مكينيس من خالل
مطابخ الخير ،وقد بلغ عدد املستفيدين من جميع املساعدات ّ
املقدمة أكثر من
 1,168,952مـسـتـفـيـ ًـدا ،ودعـ ًـمــا لـجـهــودهــا فــي مــواجـهــة كــورونــا حــرصــت قطر
الخيرية على االستفادة من جهود املتطوعني في برامجها ومشاريعها ،وأطلقت
مبادرة ّ
«تطوع ألجل قطر» بهدف توظيف قدرات املتطوعني للمساهمة في خدمة
ً
تجاوبا ً
كبيرا من املجتمع ،حيث شارك فيها أكثر
املجتمع ،ووجدت هذه املبادرة
من  8آالف متطوع من جنسيات مختلفة ،وهذا الرقم يؤكد وجود روح التضامن
ً
والتكافل داخل املجتمع ،ويؤكد أيضا االستجابة السريعة ألي مبادرة إنسانية،
ّ
املتطوعني للمساهمة في خدمة املجتمع ،كما قامت قطر
وقــوة توظيف قــدرات
مبنيني للعزل الصحي للعمال في املنطقة الصناعية تجهيزاً
الخيرية بتجهيز َ
ً
ً
كــامــا ،ويـضــم املبنى  213غــرفــة تستوعب حــوالــي  852مــريــضــا ،ومــن ضمن
جهودها التوعوية تم توزيع  90ألف نسخة من البروشورات ،ونشر  30فيديو
ًّ
توعويا بأربعة لغات ،هي العربية واإلنكليزية والهندية والفلبينية ،كما أطلقت
حملة توعوية موجهة لألطفال وأولياء األمور بعنوان «أبطال في مواجهة كورونا»

¶ لقطة جماعية للمشاركين في الورشة النقاشية الدولية حول دور الرياضة في حماية وتمكين الالجئين والنازحين

على شبكات التواصل االجتماعي ،بغرض تعزيز حمايتهم والحد من مخاطر
ّ
انتشار فيروس كورونا ،وبفضل جهودها ملواجهة كورونا صنفت قطر الخيرية
ضـمــن أفـضــل  10مــؤسـســات ملكافحة كــورونــا فــي قـطــر ،ه ــذا مــا أكــدتــه شركة
ً
ابسوس ( )ipsosوفقا الستطالع رأي أجراه الفرع املحلي لشركة ابسوس إحدى
أكبر شركات األبحاث في العالم.
حرصت جمعية قطر الخيرية على عقد شراكات دولية مع منظمات
األمم املتحدة ،فما مدى جدوى هذه الشراكات؟
قطر الخيرية منظمة دولية ،ولديها حرص على أن تكون مشروعاتها ً
جزءا من
ّ
املنظومة اإلنسانية الدولية ،ولديها عالقة متجذرة مع املنظمات األممية والدولية،
وشراكاتنا في تطور مستمر ،ونحن حريصون على حضورنا في املجتمع الدولي
عبر هذه الشراكات التي نهدف من خاللها إلى خدمة القضايا اإلنسانية والتنموية
في العالم ،وتقديم خدمات ألكبر عدد ممكن من املستفيدين ،حيث وقعت قطر
الخيرية حتى نهاية  2019أكثر من  108اتفاقيات مع منظمات دولية وإقليمية،
بقيمة تجاوزت  59مليون دوالر ،كما بلغ عدد اتفاقيات التعاون والشراكة بني
قطر الخيرية ومنظمات ووكــاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية 22
اتفاقية ،بقيمة إجمالية بلغت حوالي  57مليون ريال خالل العام املاضي ،2020
استفاد منها نحو مليون شخص ،كما تتمتع قطر الخيرية بعضوية العديد من
التحالفات واملــؤسـســات ،منها العضوية االستشارية فــي املجلس االقتصادي
واالجـتـمــاعــي لــأمــم املـتـحــدة ( ،)ECOSOCوه ــي عـضـ ٌـو مــؤســس فــي الشبكة
العربية ملنظمات املجتمع املــدنــي ،وعـضـ ٌـو مـشــارك فــي منظمة الـهـجــرة الدولية
( )IOMمنذ عــام  ،2006باإلضافة إلــى عضويتها الكاملة في شبكة ستارت

قطر الخيرية تمتلك خبرة طويلة في تنفيذ
المشاريع في أكثر من  80دولة حول العالم
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ٌ
عضو مؤسس في املدرسة العاملية للالجئني
( ،)START NETWORKكما أنها
ّ
وانضمت إلى تحالف املنظمات غير الحكومية تحالف
( )WRSمنذ عام ،2017
الصومال عام  ،2018إلى جانب عضويتها في تحالف املعايير اإلنسانية (CHS
 ،)Allianceوإدارة التواصل العاملي التابعة لألمم املتحدة ( )DGCعام ،2019
وشاركت قطر الخيرية في عدة حمالت ومبادرات مع وكاالت األمم املتحدة ،منها
حملة ألجل اإلنسان ،وهي أكبر حملة تم إطالقها مع املفوضية السامية لشؤون
الالجئني ،بهدف تقديم مساعدات لـ  300ألف الجئ من اليمن والعراق والروهينجا
والصومال ،باإلضافة إلى الالجئني السوريني ،ومبادرة «أرسل األمل» مع برنامج
األغذية العاملي ،كما تحرص قطر الخيرية على املشاركة والحضور في الفعاليات
الدولية ،مثل مشاركتها في الجلسة النقاشية حول «اإلمكانيات اإلنسانية للزكاة
والعمل الخيري اإلسالمي» التي نظمتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني في جنيف ،ضمن فعاليات اللقاء التشاوري السنوي للمنظمات غير
الحكومية ،وكذلك مشاركتها في معرض «رحلة» في املنتدى العاملي للالجئني
الــذي عقد بجنيف ،إلى جانب املشاركة في تنظيم ورشــة نقاشية بعنوان «دور
الرياضة فــي حماية وتمكني الالجئني والـنــازحــن» على هامش مشاركتها في
أعمال الدورة  74للجمعية العامة لألمم املتحدة في مقر األمم املتحدة بنيويورك،
بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وعدد من املنظمات الدولية اإلنسانية.

مواكبة التطور التقني
من يدخل موقع «قطر الخيرية» يجد خريطة تفصيلية دقيقة آللية
عملها ،إلــى أي حــد تستثمر الجمعية تقنيات اإلنـتــرنــت ووســائــل

التواصل الحديثة في خدمة العمل اإلنساني؟
تـقــوم قـطــر الـخـيــريــة بالتوظيف األم ـثــل لتقنيات اإلنـتــرنــت فــي خــدمــة العمل
اإلنساني ،وإنفاذ برامجها والوصول إلى أكبر عدد من ّ
املتبرعني وأهل الخير،
كما نعمل باستمرار على تطوير تجربة ّ
التبرع اإللكتروني مــع تعزيز أمن
املعلومات ،والـتــوافــق مــع أفضل املـمــارســات ومعايير الـجــودة ملواكبة التطور
التقني ،وقــد حــازت قطر الخيرية على شـهــادة آيــزو الــدولـيــة عــامــي  2013و
 2020للممارسات الجيدة في نظام إدارة أمن املعلومات ،مما يؤكد التوافق
التام لتطبيقات قطر الخيرية مع املعايير الحديثة ألمن املعلومات ،حيث يتمتع
املستخدم بأعلى معايير األمــان والحماية ،عند ّ
التبرع عن طريق التطبيقات
ّ
متبرع ،لقد
اإللكترونية ،مع حماية معززة للبيانات الشخصية واملالية لكل
ً
ّ
أطلقنا في قطر الخيرية حزمة من تطبيقات األجهزة الذكية التي وفرت حلول
ّ
إبداعية جعلت عمل الخير ً
املتبرع ،وقد حصدت الكثير من
جزءا من يوميات
ّ
الجوائز اإلقليمية ،لتوفرها على الكثير من املميزات ،مثل التبرع لدعم املشاريع
الخيرية واإلغاثية واملساهمة في التوعية املجتمعية ،ومن أهم األدوات الرقمية
الحديثة لقطر الخيرية التي تجعل العمل اإلنساني األقــرب إليك تطبيق قطر
الخيرية ،وتطبيق رفقاء ،واملوقع اإللكتروني الذي يضم «ثواب وأمنيتي وعاون
وهــديــة ومــدونــة قطر الـخـيــريــة» ،وكــذلــك مــوقــع رفـقــاء وأجـهــزة الخدمة الذاتية
وخدمة الدفع الهاتفي اآللي وغيرها ،كما نالت قطر الخيرية العديد من الجوائز،
منها شـهــادة آي ــزو فــي أمــن املعلومات فــي بريطانيا  ،2018وجــائــزة أفضل
مؤسسة خيرية عربية ضمن جوائز «أفضل العرب ()Arab Best Award
في املغرب  ،2018باإلضافة إلى جائزة صانع التغيير ( )Change Makerمن
مؤسسة ( )Aid & Tradeباململكة املتحدة  ،2018وجائزة التميز في مجال

نعمل باستمرار على تطوير تجربة التبرّع
اإللكتروني مع تعزيز أمن المعلومات
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في ظل أزمة كورونا استهدفت مساعداتنا
الالجئين والفئات األكثر احتياجاً في العالم
ُّ
التحول الرقمي في دولة قطر ،كيف تستقرئ املستقبل ،في
بمجال
ّ
التطور املتسارع في هذا املجال؟
ضوء
املستقبل لتكنولوجيا املعلومات و»الرقمنة» ،والهيئات واملنظمات بل وحتى
الــدول التي تريد إحــداث فــرق في ّ
ً
اهتماما
تقدمها وتطورها عليها أن تولي
ً
كبيرا بفضاء التكنولوجيا الواسع ،وتضع من الخطط والبرامج لكافة أنشطة
ّ
ً
ً
الحياة ،حتى تواكب هذا العالم املتسارع تقنيا ،فالتكنولوجيا ذللت كثيرا من
ً
الصعابّ ،
وقدمت حلول ممتازة ومبتكرة لقضايا كانت شائكة في املاضي،
ً
وقــد قطعت دولــة قطر أشــواطــا بعيدة في هــذا املجال ،حتى أصبحت تنافس
ًّ
عامليا ،وأصبحت التكنولوجيا عماد كثير من األنشطة في دولة قطر ،وبهذا
تكون قطر مواكبة وبشكل مبكر أكثر مخرجات عصر الرقمنة ،ولذلك أقول:
إننا مطمئنون ً
تماما ملستقبلنا في هذا املجال بعون الله .
¶ الكواري يتسلم شهادة حصول قطر الخيرية على عضوية ستارت نت وورك

رعــايــة األيـتــام (كــافــل) مــن الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية ،2020
وشهادة التميز ودرع الشرف من قبل الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث (مؤسسة
حكومية) بباكستان .2018
تخصصت في مجال «تكنولوجيا املعلومات» ،وكنت أحد املهتمني

مشروع األقالم الواعدة
أطـلـقــت جمعية قـطــر الـخـيــريــة قـبــل س ـنــوات م ـشــروع ب ـنــاء األق ــام
ّ
الواعدة «كتاب املستقبل» ،وهو من املبادرات الثقافية النادرة ،كيف
ّ
تقيم هذه التجربة حتى اآلن؟
ّ
ّ
«كتاب املستقبل» من املبادرات املهمة التي قامت بها قطر الخيرية في املجال
الثقافي ،فهذا املشروع هو برنامج وطني الكتشاف مواهب الطالب في كتابة
القصة القصيرة في جميع املراحل التعليمية ،ويعد البرنامج تجربة رائدة في
دولــة قطر ،وخطوة ّ
مهمة لرفد املجتمع القطري بالكوادر الشابة ،وقد تمكن
ً
البرنامج منذ انطالقته عام  2017من اكتشاف ورعاية  63مبدعا من صغار
السن في مجال كتابة القصة القصيرةّ ،
وتمت ترجمة مجموعة من أعمالهم إلى
اللغة الروسية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة ،وعلى مدار أربع سنوات
تضاعف عــدد املـشــاركــن فــي الـبــرنــامــج ،حتى بلغ عــددهــم اآلن ً 2355
طالبا
وطالبة من  287مدرسة من جميع املراحل ،باإلضافة إلى جامعة قطر ،وقد
خطا البرنامج في العام  2018أولى خطواته لالنتقال من املحلية إلى العاملية،
للبرنامج إلى اللغة الروسية ،في إطار
من خالل ترجمة قصص النسخة األولى
ِ
ـرض موسكو الــدولــيّ
الـعــام الثقافي قطر – روسـيــا  ،2018وعــر
ضــت فــي مـعـ ِ
َ
للكتاب ،كما حصد «كتاب املستقبل» جائزة أفضل مبادرة وطنية في قطر،
ً
تقديرا لحصاد إنجازاته
ضمن جوائز املسؤولية املجتمعية لــدار «الـشــرق»،
الكبيرة واملتواصلة ،ويشهد البرنامج تـطـ ّـو ًرا وتـ ّ
ـوسـ ًـعــا باستمرار ،حيث تم
دمج الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة (السمعية والبصرية) في فعالياته
التنافسية الكتشاف مواهبهم اإلبــداعـيــة ،وكذلك طــاب وطالبات الجامعات،
إلى جانب طالب وطالبات املــدارس ،وتتواصل فعاليات البرنامج في نسخته
الخامسة عن ُبعد ،بسبب الظروف االستثنائية واإلجراءات االحترازية الخاصة

«كتّاب المستقبل» مبادرة ثقافية وطنية
الكتشاف المواهب الواعدة في كتابة القصة
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¶

األمير تشارلز متوسطا سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس ٕادارة جمعية قطر الخيرية ويوسف الكواري

ً
حرصا على السالمة ّ
العامة.
بجائحة كورونا،
يمثل التعليم قاطرة النهوض في أي بلد ،ما هي خطة قطر الخيرية
ف ــي دع ــم الـطـلـبــة ف ــي املـ ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات ،وه ــل س ـي ــوازي الــدعــم
الدراسي مستوى الدعم اإلنساني؟
التعليم أحد املجاالت التي تعمل فيها قطر الخيرية كمنظمة إنسانية وتنموية،
ألنه عامل أساسي للتنمية والقضاء على الفقر والجهل واألمية ،حيث أطلقت
مئات املشاريع التعليمية لتوفير الحق في التعليم الجيد ،من خــال فرص
ّ
املتضررة،
تعليم متساوية للجميع ،وبناء املرافق التعليمية الجديدة وترميم
باإلضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية حق الفئات املحرومة في الحصول على
التعليم ،ودع ــم وتــدريــب املعلمني وتـحـســن ظــروفـهــم املعيشية ،وق ــد غطت
مشاريعنا التعليمية خالل السنوات الثالث املاضية في القطاع التنموي 37
دول ــة ،بقيمة بلغت أكثر مــن  506ماليني ري ــال ،استفاد منها حــوالــي 1,45
مليون شخص ،فيما بلغت املشاريع التعليمية في القطاع اإلغاثي «التعليم
أثناء الطوارئ» أكثر من  55,8مليون ريال ،واستفاد من هذه املشاريع أكثر
ً
شخصا ،كما تعمل قطر الخيرية على دعــم حق التعليم في
من 159,349

مناطق األزمات والكوارث في عدة دول ،وفي مخيمات النزوح واللجوء ،وتعد
قطر الخيرية أحد أبــرز املساهمني في تحقيق أهــداف التنمية املستدامة في
التعليم حتى العام  ،2030كما تعمل على توفير تعليم جيد للجميع ،وذلك
كجزء من التدابير املتخذة في حاالت الطوارئ ،وشملت تدخالت قطر الخيرية
في مجال التعليم أثناء الـطــوارئ أعمال الصيانة وإع ــادة إعمار املؤسسات
التعليمية التي ُد ّم ـ ِـرت بسبب الـنــزاعــات ،ومــن بــن أبــرز هــذه املشاريع نذكر
طباعة الكتب املدرسية وتوزيعها في سورية ،حيث تجاوزت كلفتها اإلجمالية
 10ماليني ريال قطري ،باإلضافة إلى أنها أسهمت في إطالق مبادرة املدرسة
العاملية لالجئني ( )WRSمــع شركائها املؤسسني ،مــن أجــل توفير أفضل
الحلول الرقمية للوصول إلى تقديم تعليم جيد ونوعي للالجئني والنازحني
حــول العالم ،ومنح شهادة معترف بها ًّ
عامليا للطالب ،وفــي إطــار مبادرتها
«خيرنا ألهلنا» عملت قطر الخيرية على تقديم املـســاعــدات والــدعــم ألبناء
األسر ذات الدخل املحدود واألطفال األيتام في املجال التعليمي ،مثل توفير
الرسوم واألقـســاط الدراسية والـ ّ
ـزي والحقائب املدرسية وتغطية مصاريف
املواصالت االحتياجات التعليمية األخرى في املرحلتني األساسية والجامعية،
حيث استفاد من ذلك آالف الطلبة خالل العام .2020

ِح ُ
رصنا على تحقيق أعلى معايير الشفافية
أوصلنا بسرعة إلى أكبر عدد من المستفيدين
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أطلقنا حزمة من التطبيقات الذكية جعلت
عمل الخير جزءاً من يوميات المتبرّع

¶ يوسف الكواري وخالد خليفة أثناء توقيع اتفاقية الشراكة
بين قطر الخيرية ومفوضية األمم المتحدة ٔ
لشوون الالجئين

التعليم مفتاح التنمية
ْ
نجحت مــدارس «السلم» في احتضان طلبة الجاليات العربية في
ُ
قطر ،الذين ح ِرموا من التعليم ،هل تفكرون في توسيع رقعة هذه
ًّ
ًّ
وعربيا؟
محليا
التجربة
ُ
ُ
نحن مع أي دعم يسهم في تذليل عقبات تعليم األجيال ،ونؤمن بأن ال شيء أكثر
أهمية من التعليم ،وأنــه أهم مفاتيح التنمية والنهوض الحضاري لألمم ،كما أن
التعليم الجيد من أهم ركائز نهوض املجتمعات واألمم ،وهو الهدف الرابع من أهداف
التنمية املستدامة  ،2030التي أجمعت عليها دول العالم ،لذا تركز قطر الخيرية في
اهتمامها على التعليم ،بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وغير
الحكومية ،من أجل تحقيق مزيد من اإلنجازات التي تصب في خدمة هذا الغرض
النبيل داخل دولة قطر وخارجها ،وتجربتنا مع مدارس «السلم» التي توفر فرص
مناسبة لألطفال والشباب من الجنسني للجاليات العربية واآلسيوية املقيمة على
أرض قطر ،والذين ُح ِرموا من التعليم ألسباب مختلفة ،جاءت استجابة للحاجة
املتزايدة للتعامل مع مشكلة األطفال غير امللتحقني باملدارس ،حيث بذلنا كل ما
نستطيع لدعم مبادرة مدارس السلم بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم والتعليم
العالي ومؤسسة التعليم فوق الجميع منذ بداية الفكرة ،وقد تم تكريس البرنامج

¶ يوسف الكواري يتسلم جائزة أفضل العرب

لتقييم مشكلة األطفال الذين هم خارج نطاق التعليم ومعالجتها ،من أجل إتاحة
فرص متساوية لهم في الحصول على تعليم جيد.
ّ
إلى أي حد حققت مبادرة «خيرنا ألهلنا» األهداف املرجوة منها؟
يحظى املجتمع القطري والجاليات املقيمة باهتمام بالغ من قبل قطر الخيرية،
ُ
لذا فإنها تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة ّ
تلبي احتياجاتهم ،وتسهم
في تحقيق التنمية في املجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية
ً
انسجاما مع الرؤية الوطنية لدولة قطر  ،2030وتحرص لتحقيق ذلك على
والبيئة،
الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة والتعاون مع املبادرات التطوعية،
ويتم تخصيص جزء من هذا االهتمام للرعاية االجتماعية من خالل املساعدات
الداخلية لألسر ذات الــدخــل املـحــدود ،وتسديد ديــون الغارمني وتفريج كربهم،
ومساندة املرضى ،ودعم األرامل واملطلقات وذوي االحتياجات الخاصة واملسنني
ً
وغـيــرهــم ،فـضــا عــن تخصيص مشاريع للعمال مثل «لـكــم التحية» و»الحملة
ّ
ّ
وتتنوع املشاريع املنفذة داخل قطر بني مشاريع موسمية مثل :إفطار
الشتوية»،
ّ
الصائم واألضاحي ومونة رمضان ،ودائمة مثل :كتاب املستقبل لتعزيز القيم
وبيوت الخير من أجل تعزيز وبناء القدرات ،وتحرص قطر الخيرية على استيعاب
ّ
املتطوعني وتوفير فرص لهم ،تتناسب مع ميولهم واختصاصاتهم ،ولديها قاعدة

مدارس «السلم» ّ
توفر فرص مناسبة
للذين ُحرموا من التعليم ألسباب مختلفة
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الدول التي تريد إحداث فرق في ّ
تقدمها
عليها أن تولي اهتماماً كبيراً بالرقمنة

¶ ٕاطالق شراكة بين جمعية قطر الخيرية ووكالة أوربيس لمكافحة العمى ومطار حمد الدولي

بيانات تتضمن  8آالف ّ
متطوع من جنسيات مختلفة ،وتقوم باحتضان املبادرات
الشبابية النوعية الــواعــدة وتدعمها مثل «تـحــدي امل ـب ــادرات» ،وتتيح املـجــال لها
للمشاركة في مشاريعها والخدمات اإلنسانية واالجتماعية التي ّ
تقدمها ،وقد
ّ
ً
ٌ
خصوصا في ظل جائحة كورونا عبر مبادرات:
حضور بارز،
للمتطوعني
كان
«متطوع ألجل قطر» و»مهمة اإلنقاذ» و»لكم األجر» وغيرها ،حيث قاموا بتوزيع
الطرود الغذائية والوجبات واملواد التوعوية على العمال وأسر الجاليات.

االلتزام بالمعايير الدولية
تأسست جمعية قطر الخيرية في بداية تسعينيات القرن املاضي
َ
ترأست العمل التنفيذي بالجمعية منذ عشر سنوات
( ،)1992وقد
ّ
( ،)2011تحقق خاللها الكثير ،برأيك ما هو املنجز األهم الذي تعتز
بإنجازه على املستوى اإلنساني؟
أعتقد أن أهم ما تم إنجازه مساعدة املاليني من الناس حول العالم ،وتوفير الحياة
ّ
تمكنا مــن تحديث التقنيات التي سهلت ّ
التبرع،
الكريمة لهم ،كما أفتخر بأننا
والتي أسهمت في تقديم املساعدات اإلنسانية للفئات األكثر حاجة حول العالم،
وتعد قطر الخيرية مــن أولــى املنظمات التي بــدأت استخدام التقنية اإللكترونية

فــي أعمالها ،ســواء كانت فــي مجال التبرعات ،أو على مستوى األنظمة أو على
مستوى تطبيقات الهاتف في مجموعة كبيرة من األنظمة الرئيسية ،بهدف تقليل
التكلفة ورفــع الكفاءة وتقليل األخـطــاء البشرية التي يمكن أن تحدث مــن خالل
االستخدامات البشرية ،كما ركزت على املجتمع املحلي من خالل العديد من برامج
التنمية املحلية التي تم توسيع نطاقها وتطوير أدائها ،واستحدثت قطاع الحوكمة
ضمن هيكلها اإلداري والتنظيمي ،واعتمدت مجموعة من السياسات التي تحوكم
العمل في قطر الخيرية ،واستطاعت أن تنجز مرحلة ّ
متقدمة من هذه السياسات
واآلليات ومنهجيات العمل وتطبقها في مجاالت العمل ،وقد حرصت قطر الخيرية
على تطبيق أفضل املمارسات واألنظمة ،والتزامها باملعايير الدولية املتعارف عليها
في مجال العمل اإلنساني والتنموي ،وفــي هــذا الشأن قامت بتدشني آلية الربط
اإللكتروني بني نظامها  QC GATEوالنظام العاملي  ،world – checkوهو أحد
أنظمة وكالة تومسون رويترز املتخصصة في إدارة املعلومات وقواعد البيانات
الدولية ،وتعد قطر الخيرية أول منظمة خيرية في الشرق األوسط ّ
تطبق هذا النظام
في مجال العمل اإلنساني من أجل رفع كفاءة أدائها ،وتحقيق أفضل املمارسات
وأعلى معايير الشفافية ،وهذا ّ
يعزز دور قطر الخيرية وقيادتها للتغيير في مجال
ّ
العمل الـخـيــري ،األمــر الــذي مكنها مــن الــوصــول إلــى أكبر عــدد مــن املستفيدين،
وإنجاز أعمالها بسرعة ودقة.

نحن مع أي دعم يسهم في تذليل عقبات
تعليم األجيال فال شيء أهم من التعليم
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قطوف

المواسم الفلسطينية

التمسك باألرض ومواصلة الثورة
¶ موسم النبي موسى 2015

¶ أمجد عرفات *
على األرض الفلسطينية ّ
تعددت الثقافات واللغات واألديــان والطوائف ،فترى إلى
جانب العرب سالالت اإلفرنج والكرد واألرمن والخوارزم والترك ،بل ترى فيها أقدم
ً
الطوائف البشرية في كوكب األرض اليوم ،كالسامريني مثل ،ولكل طائف ٍة ومل ٍة
منهم عاداتها ومواسمها الخاصة التي تروي ً
جزءا من تاريخ األرض الفلسطينية،
والغزوات التي تعاقبت عليها ُوبطوالت أبنائها عبر التاريخ ،وهنا سوف نتحدث
عن أهم املواسم الفلسطينية الربيعية ،حيث لكل مدينة فلسطينية موسم ربيعي
يحتفل به السكان ،احتفاء ِب َجالء قوات الغزو ِاإلفرنجية عن األراضي العربية.
يـعــود االحـتـفــال بــاملــواســم الفلسطينية إلــى عهد الـقــائــد اإلســامــي صــاح الدين
بدءا من موسم ِاملنطار في غزةً ،
األيوبيً ،
مرورا بموسم وادي النمل في عسقالن،
ُ
إلى موسم النبي صالح في مدينة الرملة ،أو في قرية النبي صالح قــرب رام الله،
وموسم النبي موسى في مدينة أريحا ،ثم موسم النبي روبني في مدينة يافا ،ولعل
الجامع بني كل هذه املواسم تزامنها مع أعياد «نيروز» الكردية.
وقد أقــام األيوبيون هذه املواسم احتفاء بتحرير املــدن الفلسطينية من الجيوش
الصليبية عام  1187ميالدي ،لكنها تطورت لتصبح طريقة للحفاظ على األرض
مــن الـضـيــاع ،حيث كـ ّـرســت هــذه املــواســم سيطرة املسلمني على الـبــاد فــي وجه
الحمالت الصليبيةّ ،
وعززت ارتباط الناس بمناطق إستراتيجية ّ
مهمة.

موسم المنطار
يقع تل املنطار شــرق مدينة غــزة ،وهــو تل طبيعي اليــزال ً
قائما حتى اليوم رغم
سمى ً
املحاوالت اإلسرائيلية لتجريفه ،وكان ُي ّ
قديما بمنطقة «املنظار» ،كونه من

¶ موسم النبي صالح

أعلى التالل الطبيعية بفلسطني (يرتفع ً 90
مترا عن سطح البحر) ،ولكن مع تغير
اللهجات عبر الزمن ُبدل حرف الظاء بالطاء فأصبح «املنطار» ،وسبب تسميته أن
األيوبيني كانوا يتخذونه كناظور ملراقبة خط سير الصليبيني ،فمن خالله يستطيع
ابن غزة رؤية جبال القدس والخليل.
وألن ــه مـكــان إسـتــراتـيـجـ ّـي فــي الـحــرب ضــد جـيــوش الصليبيني ،فقد أمــر صالح
الدين األيوبي بإقامة حفل أسبوعي لجماهير غــزة على تلك التالل ،في الذكرى
السنوية األولى لتحرير غزة وعسقالن والقدس ويافا ،كرسالة إلى قادة الصليبيني
بــأن الشعب يميل لأليوبيني ،وخــاصــة أن صــاح الــديــن لــم يحرر كافة األراضــي
الفلسطينية ،بل النصف الجنوبي والشرقي منها ،بينما بقي النصف الشمالي
ً
والغربي من فلسطني ،كحيفا وعكا والجليل ،وصول إلى صور وصيدا وطرابلس
في لبنان بيد الصليبيني.
ُ
ظل الناس ُي ُ
حيون موسم املنطار في غزة حتى عام  ،2000إذ تغيرت املجريات
َ
السياسية َعـ ِقــب االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،والعمليات الفدائية التي كانت
تـقــودهــا غ ــزة ،م ـ ً
ـرورا بتحريرها مــن قبضة االح ـتــال ،وانـسـحــابــه بشكل كامل
خارج القطاع ،بحيث أصبح تل املنطار اليوم موقع السياج الفاصل ما بني الكيان
اإلسرائيلي وقطاع غزةُ ،
وصنف بـ «املنطقة الحمراء».
ً
ُ
ّ
يقع تل املنطار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ،وسمي الحي بذلك نسبة إلى
القائد «شجاع الدين» الذي تولى قيادة جيش صالح الدين في إحدى املعارك هناك،
واستشهد فيها .يقول املؤرخ عبد اللطيف أبو هاشم بأن موسم املنطار كان يبدأ
في الخميس األول من أبريل من كل عــام ،وكانت االحتفاالت تعم جميع املناطق
املحررة آنذاك ،وكان حجاج املواسم يتنقلون ما بني سيناء ومصر وغزة.
ُ ُّ
وحتى وقت قريب كان سكان غزة حني ت َدق طبول الربيع يحتشدون باملئات في
تل املنطار ،حيث يقول الحاج نمر العجلة من حي الشجاعية :كنا نشتري املالبس
ُ
ون ّ
جهز الذبائح والــوالئــم ،وكانت النساء يحضرن الحلويات بأنواعها،
الجديدة
ْ
ْ
َ
اشتهرت منها «الـ ِـغــريـبــة» التي يتناولها األطـفــال ،وكــان كبارنا يسلقون البيض
ً
ً
ويلونونه ويعطونه لألطفال ،مضيفا :كان هناك أيضا «صندوق العجائب» الذي
ينادي صاحبه دوما لجذب األطفال إليه «يا سالم ويا سالم ،تعال تفرج يا سالم»،
بحيث كان لصاحب ذلك الصوت هيبة لدى األطفال ،ومصدر الفرح لهم ،فال ُيفارق
مخيلتهم ً
أبدا.
أمــا الحاج ماهر سكر فيقول :كانت هناك ألعاب الخفة اليدوية والبدنية ،فبعض
األشخاص كانوا يمشون على النار ،وبعضهم ُيدلك جسمه بشوك ّ
الصبار ..وكان
ُ
ً
هناك مـبــارزة بالسيوف والــخـيــول ،مضيفا :كــان املــوســم يستمر أربـعــة أسابيع،
تتخلله املدائح النبوية ،وزيارات مع األئمة واألهالي إلى قبور موتانا.

احتفاء
تعود إلى عهد صالح الدين األيوبي
ً
بتحرير األرض من الجيوش الصليبية
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موسم النبي موسى

موسم النبي صالح
وتجري مراسم موسم النبي صالح في موقعني منفصلني داخل حدود فلسطني
التاريخية ،األول في مدينة الرملة ،والثاني في قرية النبي صالح غرب مدينة رام
الله بالضفة الغربية ،وتوقف األول عقب النكبة الفلسطينية عام ُ ،1948
وسمي بهذا
ُ
االسم كون املراسم كانت تجرى حول مقام النبي صالح املدفون في املدينة ،وال
يختلف هذا املوسم بشقيه املختلفني بالرملة ورام الله ،عن موسم «املنطار» في غزة
وباقي املواسم الفلسطينية من حيث العادات والتقاليد.
وموسم النبي صالح في الرملة هو الوحيد الذي يقع داخل حدود  ،48وقد استأنف
نشاطه عام  ،1970بعد أن سمح اإلسرائيليون للالجئني الذين ُه ّجروا إلى قطاع
غزة والضفة الغربية بإعادة إحيائه ،ولكن املوسم توقف مرة أخــرى عام ،1987
بسبب أحداث االنتفاضة األولى .أما موسم النبي صالح بمدينة رام الله فقد توقف
عقب النكسة عــام  ،1967وع ــاد الـنــاس إلحيائه مــرة أخ ــرى بعد مـجــيء السلطة
الفلسطينية عقب اتفاقيات أوسلو  ،1993حيث توافد الناس من أقصى الشمال
(الجليل املحتل) ،إلى أقصى الجنوب (غزة والنقب) ،على موسم النبي صالح حتى
توقف املوسم بانطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام  ،2000ولكن املوسم
استأنف نشاطه عام  ،2015ليوقفه االحتالل ّ
مجد ًدا.

¶ موسم النبي موسى 1920

ُ
تقام مراسم موسم النبي موسى في املنطقة الواقعة ما بني القدس وأريحا ،ويقول
الباحث مروان سمرات« :إن املقام يحتوي على طابقنيُ ،وبني من األحجار الجيرية
ُ
ُ
ً
شتاء
العتيقة املخلوطة برمال (الكركار األصفر) والتي تعطي للبناء ميزة الدفء
ً
والبرودة صيفاُ ،وي َعد بناؤه أحد الفنون املعمارية القديمة للحضارة األيوبية ،وإن
ً
الغرض من البناء أن يكون مركزا للتحصن والدفاع عن القدس ضد قوات الغزو
الصليبية».
وقد تمكنت مدينة النبي موسى وقلعتها من التصدي للغزوات التي تعاقبت على
َ
الفلسطينية ،منها قوات املغول والتتار ،حيث أثرت هزيمتهم في
احتالل األرض ِ
أريحا والقدس على تراجعهم نحو الشمال ،لينتهي أمرهم في معركة «عني جالوت»
عــام  1260مـيــادي ،بقيادة سيف الــديــن قطز قائد جيش املماليك الــذيــن ورثــوا
الحكم من األيوبيني ،كما حاول العثمانيون التحصن بها بمواجهة توغل القوات
البريطانية داخل األراضــي الفلسطينية خالل الحرب العاملية األولــى ،حتى انتهى
بهم األمر إلى الخروج من فلسطني بعد سيطرة اإلنكليز عام .1917
ُ
وفي العصر الحديث أعلن قيام الثورات العربية ،مثل ثورة البراق عام  1929والثورة
الفلسطينية الكبرى خالل عام  1936ضد االحتالل البريطاني ،من داخــل مقام
النبي موسى بقيادة مفتي القدس الحاج محمد أمني الحسيني.
تـنـبــه االح ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي ل ـعــاقــة امل ــوس ــم الــدي ـنــي بـتـحــريــك ال ـج ـمــوع وح ـشــده
الشعبي لـلـمـعــارك ،فــأوقــف االحـتـفــال بــاملــوســم ع ــام  ،1937كـمــا تنبه االحـتــال
اإلسرائيلي لألمر ذاته ،فأوقف االحتفال باملوسم من العام  1967إلى العام ،1997
ليعود بعدها موسم النبي موسى بطابعه االحتفالي املجرد من روحــه التعبوية
والنضالية التي لطاملا ّميزته.
ويقع مقام النبي موسى اآلن داخل أراضي الضفة الغربية ،ويأتيها الزوار من كافة
أنحاء األراضي الفلسطينية ،وال تختلف طقوس النبي موسى عن طقوس موسم
املنطار ووادي النمل وموسم النبي صالح.
وكــان أهالي املنطقة خالل هذا املوسم يقومون باستعراض منتجاتهم املعروفة
كالكنافة والصابونة (النابلسية) واملنسف الخليلي وخروب رام الله ونعلني ..وتقام
ًّ
حاليا مواسم سنوية داخل املقام ،مثل موسم تمور أريحا ،باإلضافة إلى بعض
الحفالت من مختلف املحافظات الفلسطينية واملهرجانات الشعبية وغيرها ،كان
آخرها في العام  ،2019ويعد هذا املوسم الوحيد الذي يتم إحياؤه في فلسطني ،وإن
كان بطريقة مختلفة ّ
عما كان عليه قبل االحتالل اإلسرائيلي.

* كاتب وصحفي فلسطيني

االحتالل البريطاني تنبّه لعالقة الموسم الديني
بتحريك الجموع وكذلك االحتالل اإلسرائيلي
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إنزا هوم

باشاباخجي

البهجة واألناقة في حياتك

العالمة الرائدة المستوحاة من العصر العثماني

تضفي أطقم مقاعد إنزا 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 إنــزا 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
ّ
الناعمة ،وبفضل الوسائد المصممة خصيصاً لهذه الغاية تبدو
ً
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.

يمكنكم اكتشاف مجموعات متنوعة
داخل إنزا هوم  -طوار مول

ّ
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.

قطوف

االستخالف في األرض

اإلسالم كرّم اإلنسان

الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري *

االستخالف وظيفة كريمة منحها الله سبحانه وتعالى لإلنسان ،حيث وضع سبحانه وتعالى اإلنسان في مركز
المسؤول عن عمارة األرض واستثمارها واالستفادة منها ومن باطنها وجوفها وهوائها وجوها.
وما من شك أن إسناد المسؤولية إلى اإلنسان يعني أن الله سبحانه وتعالى قد منحه الصفات والخصائص
ّ
يتحمل المسؤولية بجدارة كما أرادها الله له،
والميزات التي تؤهله لذلك؛ فينبغي على اإلنسان ،أي إنسان ،أن
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُّ
وأن يؤدي األمانة الملقاة على عاتقه تجاه نفسه وقومه وتجاه البشرية جمعاء؛ قال تعالى«ِ :إذ قال َربك ِلل َمل ِئك ِة
إ ِّني َج ِ ٌ
َْ
ْض َخ ِل َ
يف ًة» .سورة البقرة – اآلية  ،30والخليفة في هذه اآلية الكريمة هو آدم عليه السالم وذريته.
اعل ِفي الر ِ
ِ
إن ما في السموات واألرض من املخلوقات والقوانني
والنعم هي وسائل مهيأة لراحة اإلنسان ،وإن الله
ِ
ّ
سبحانه وتعالى قد مكن اإلنـســان من االستفادة
ََ َ
منها ،فهي مخلوقة له وألجله ،قال تعالى« :أل ْم ت َر ْوا
َأ َّن َّالل َه َس َّخ َر َل ُك ْم َما ِفي َّ َ َ َ َ
َْْ
ض
السماو َ ِات ً وما ِفي الر ِ
َ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ َ ً
اطنة» .سورة لقمان
اه َرة َو َب ِ
وأسبغ عليكم ِنعمه ظ ِ
ً
ّ
– اآلية  ،20وهناك ما يزيد على  20لفظا لـ «سخر»
ّ
ومشتقاتها في القرآن الكريم؛ فقد سخر سبحانه
وتعالى لإلنسان الشمس والقمر والنجوم والفلك
واألنهار والبحار والليل والنهار وغيرها.

مـخـلــوق :لــه نفس وروح وكــرامــة وحــريــة ،وقــد نـ ّـدد
ال ـق ــرآن الـكــريــم ب ـعــادة ذمـيـمــة قبيحة مــن ال ـعــادات
الجاهلية التي تقضي بوأد البنات (أي قتلهن ّ
وهن
ّ
ً
مستنكرا ه ــذه الفعلة
أح ـي ــاء!) ،فـيـقــول ع ـ ّـز وج ــل
َ َْ ُ َ
َ َ َْ ْ ُ َ ُ َ
ودة ُس ِئل ْت * ِبأ ِّي ذن ٍب ق ِتل ْت».
الشنعاء« :و ِإذا الــوء
س ــورة التكوير – اآلي ـتــان  8و ،9فــالـنــاس مــن ذكر
وأنثى متساوون في اإلنسانية والحرية ،متساوون
أم ــام الـقــانــون ،مـتـســاوون فــي الحقوق والــواجـبــات؛
ي ـق ــول عـلـيــه ال ـص ــاة والـ ـس ــام «الـ ـن ــاس ســواسـيــة
كــأسـنــان امل ـش ــط» .رواه أص ـحــاب الـسـنــن األرب ـعــة،
وجاء هذا الحديث النبوي الشريف ً
عاما في داللته
وشموليته من ذكر وأنثى.

لقد ك ـ ّـرم الـلــه سبحانه وتـعــالــى اإلن ـســان بالتعليم
ً
ً
قراءة وكتابة ،ولبيان مدى اهتمام اإلسالم بالتعليم،
كــانــت أول آيــة كريمة نــزلــت فــي الـقــرآن الكريم هي
ْ
«اق َر ْأ ب ْاسم َر ِّب َك َّالذي َخ َل َق * َخ َل َق ْال ْن َس َ
ان ِم ْن
آية
ِ
َ ََّ
ْ ِ َ ْ َ َِ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ِ ْ َ َ
َ
َعل ٍق * اقــرأ وربــك الكــرم * ال ِذي علم ِبالقل ِم * علم
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ
ِالنــســان ما لــم يعلم» .ســورة العلق – اآليــات من 1
إلــى  ،5وهناك عشرات اآليــات الكريمة واألحــاديــث
النبوية الشريفة في الحث على طلب العلم بشكل
عام وشامل ،وبيان منزلة العلماء العاملني والدعاة
املخلصني.
ل ـقــد خ ـلــق ال ـل ــه س ـب ـحــانــه وت ـع ــال ــى ال ــذك ــر واألن ـث ــى
على حـ ّـد س ــواء ،واعتبرهما فــي منزلة واح ــدة ،في
ٌ
اإلنـســانـيــة وف ــي التكاليف الـشــرعـيــة ،فـكــل منهما

الحرية مقيدة ال مطلقة

تعليم القراءة والكتابة

نعم ،إن اإلســام العظيم قد دعا إلى حرية التعبير
والتفكير ،ولكن «الـحــريــة» لها ضوابطها ،وهــي –
مهما اتسعنا في مجاالتها – تبقى مقيدة وليست
مطلقة ،كما هو الشأن في جميع أمور حياتنا ،فال
يوجد شيء مطلق على عالته.
وال ـ ـسـ ــؤال :ه ــل ي ـحــق لـلـشـخــص أن ي ــدخ ــن داخ ــل
الطائرة على سبيل املثال؟ إن الحرية تنتهي حينما
تبدأ حرية غيرك ،أو تنتهي الحرية عندما تصطدم
بالصالح ال ـعــام ،أو تنتهي الـحــريــة عندما تسيء
إلــى مشاعر غيرك ..وهكذا فالحرية تبقى مقيدة
ومنضبطة.
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أرسل هدية إلى من ُتحب..
هنئه بحلول رمضان واجعل له صدقة جارية

اإلساءة للنبي
صلى الله عليه وسلم!
هل يحق ألي شخص أن يسيء أو ّ
يتعرض للنبي
محمد صلى الله عليه وسلم؟! إن اإلساءة لهذا النبي
ً
جميعا،
العظيم هــو فــي الحقيقة إس ــاءة لــأنـبـيــاء
فكلهم فــي مـشـكــاة واحـ ــدة ،وكـلـهــم مــوحــى إليهم،
وكلهم يلتقون بـ «النبوة» ،فمن ينكر نبوة أي نبي
نك ٌر لنبوة األنبياء جميعهم ،وإن اإلساءة للنبي
فهو ُم ِ
محمد صلى الله عليه وسلم هو استفزاز ملشاعر
املسلمني ،جميع املسلمني ،في أرجاء املعمورة ،وكما
هــو مـعـلــوم إن حــب ال ــرس ــول مــن اإلي ـم ــان ،كـمــا إن
اإلساءة لهذا النبي قد زادت نسبة املعتنقني لإلسالم
في أوروبا وأمريكا ،فاإلسالم هو خاتمة الرساالت
والـنـبــوات ،وهــو ديــن العقل والفكر ،وهــو ديــن قوي
ينتشر فــي الـعــالــم ،رغــم ضعف املسلمني فــي هذه
ُْ
ً
ً
األيام ،فالحق سينتصر آجل أو عاجل«َ ،وقل َج َاء
ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ً
اطل كان زهوقا» .سورة
اطل إن الب ِ
الحق وزهــق الب ِ
ّ
ِ ّ ّ
اإلســراء – اآليــة  ،81اللهم فقهنا في الدين وعلمنا
التأويل وارزقنا اليقني ،و»الله يقول الحق وهو يهدي
السبيل» .سورة األحزاب – اآلية  ،4وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

الحرية لها ضوابطها
فهي مقيدة وليست مطلقة
العدد 2021 - 13
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* إمام وخطيب املسجد األقصى املبارك،
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قطوف

أدب وفن

الـبـــــزق

األغنية القطرية

آلة الموسيقا
ساحرة القلوب

روائع عاشت في وجدان الناس
¶ الفنان الراحل سعيد يوسف يعزف البزق على مسرح قطر الوطني 2010

¶ حواس محمود
البزق تلك اآللة السحرية ،الجميلة بموسيقاها ،العذبة بأنغامها التي تالمس القلوب وتلهم المبدعين وتناجي أجواء العشاق
والمحبين ،يختلف المؤرخون في تحديد أصل منشئها ومن ابتكرها ،فمنهم من يرجح أنها آلة تركية األصل ،ومنهم من ينسبها إلى
اليونان ،وكثيرون يتفقون على أنها تواجدت في دول الشرق ،مثل سورية والعراق ولبنان ،وعرفت فيها على يد األكراد تحديداً ،كما
أن هناك من ينسب اسمها إلى كلمة «بزك» الكردية ،التي تعني البطن البارز.
والبزق تنتمي إلى عائلة العود ،مثل البالغما والطنبور ،ألنها تتشابه معها في التصميم والشكل واعتمادها على األوتار ،كما يرى
بعض الفنانين أنها تطورت عن آلة العود.

من أبــرز عازفي البزق محمد عبد الكريم (1911
ّ
–  )1989وال ــذي لــقــب ب ـ «أم ـيــر ال ـب ــزق» ،وعــاصــي
الــرح ـبــانــي وم ـلــك بـجــانــي وم ـطــر مـحـمــد ،أم ــا أملــع
عــازفــي الـبــزق فهو الفنان الــراحــل سعيد يوسف
( ،)2020 – 1947ابن مدينة القامشلي السورية،
ً
والــذي حمل لقب «أمير الـبــزق» أيــضــا ،بعد رحيل
الفنان محمد عبد الكريم ،وكذلك ثمة نجله زورو
يوسف ونجاح الشعراني.
ًّ
تاريخيا تحتل هذه اآللــة املوسيقية مكانة مميزة

ف ــي امل ـن ـط ـق ـتــن ال ـش ـمــال ـيــة وال ـش ــرق ـي ــة ال ـس ــوري ــة،
دورا ً
واملنطقة الغربية من العراق ،وتلعب ً
بارزا في
األلحان التراثية ذات الطابع البدوي والريفي ،إال أنها
أدخـلــت بـقــوة خــال العقود األخـيــرة إلــى عــدد من
األعمال الفنية املعاصرة ،وكان من أبرز من ّ
أحبها
ً
وروج لها ّ
ولحن مستعينا بها املوسيقار اللبناني
زياد الرحباني في العديد من أعماله.
يـقــول ال ـعــازف الــراحــل سعيد يــوســف« :ال ـبــزق آلة
شعبية فطرية جميلة إال أنـهــا مغيبة إعــامـ ًّـيــا»،
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن أم ـيــر ال ـبــزق مـحـمــد عبد
الكريم كان قد أهدى قبل رحيله آلة البزق التي كان
يستخدمها إلى الفنان سعيد يوسف الــذي سبق
أحيا حفلة رائعة على مسرح قطر الوطني ضمن
احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية .2010
يـصـنــع ال ـبــزق مــن ال ـخ ـشــب ،ويـشـبــه شـكــل الـعــود
ً
تقريبا ،وهو سليل الطنبور البغدادي «بوزوكي»

د .حسن رشيد *

الــذي هــو سليل الطنبور اآلش ــوري ،أمــا أج ــزاء آلة
البزق فهي:
 – 1الـقـصـعــة ،وه ــي ال ـص ـنــدوق امل ـص ـ ّـوت لـلـبــزق،
وتـصـنــع م ــن أضـ ــاع مـنـتـقــاة م ــن خـشــب خ ــاص،
فتكون رقيقة وجافة ً
تماما ،مثل الصاج الهندي
والجوز التركي واملاهوجنا واآلرو ،ويـتــراوح عدد
أض ـلــع ال ـب ــزق م ــا ب ــن ثــاثــة عـشــر وسـبـعــة عشر
ً
ضلعا.
ّ
املصوت
 – 2الصدر أو الوجه ،ويغطي الصندوق
بـغـطــاء خـشـبــي نــاعــم أم ـل ــسُ ،يـصـنــع م ــن خشب
البياض أو خشب الشوح.
 – 3املـشــط أو الـفــرس ،قطعة خشبية على شكل
شبه منحرف تلصق رأسـ ًّـيــا على وجــه البزق بني
الشمسية وقاعدة البزق.
 – 4الــرقـمــة ،قطعة مــن الـخـشــب الــرقـيــق الـقـشــرة،
تلصق على صــدر البزق بني الفرس والشمسية،
لحماية وجه البزق من تأثير اصطدام الريشة عند
العزف.
 – 5الرقبة أو الزند ،الجزء العلوي للبزق ،ومن أهم
أجزائه.
 – 6املراية ،الحلية أو الزينة املوضوعة على الجزء
املسطح من الرقبة ،مصنوعة من الخشب الرقيق
أو العاج.
 – 7الحجاب ،قطعة من الخشب الرقيق أو العاج،
تلصق على وجه البزق بني الرقبة وبداية الوجه.

 – 8األنـ ــف ،قـطـعــة رقـيـقــة مــن ال ـســن أو الـعـظــم أو
الخشب أو العاج ،حزت فيها تحزيزات ،أو ممرات
سطحية تركب في نهاية الرقبة من جهة املــاوي
ب ــن ال ــرق ـب ــة وال ـب ـن ـج ــق ،الس ـت ـن ــاد األوت ـ ـ ــار عليها
ً
ً
ويسارا،
متزاوجة ،أي اثنني اثنني لحفظها يمينا
ً
ورفـعـهــا قـلـيــا عــن الــرقـبــة وه ــي فــي طريقها إلــى
املالوي.
 – 9الكعب ،يوجد في الجزء األسفل من القصعة
في قاعدة البزق.
 – 10الــري ـشــة ،تـصـنــع م ــن الـبــاسـتـيــك أو ق ــرون
ال ـح ـي ــوان ــات ،وت ـج ـهــز بـحـيــث ال تـخـشــن األوت ـ ــار،
وتجمع بني القوى والليونة ،وتمسك بني إصبعي
السبابة واإلبهام ،ويختلف طولها من عازف آلخر.
 – 11مــربــط األوتـ ـ ــار ،قـطـعــة خـشـبـيــة أو معدنية
مثقوبة أربعة ثقوب ،ملتصقة بالكعب تثبت فيها
أطراف األوتار.
 – 13األوت ــار ،وهما وتــران مــزدوجــان مصنوعان
من املعدن ،في الوتر األول «دوكران» ،يشد طرفي
الوتر من نوع واحد ،أما الوتر الثاني «صول اليكاه»
ً
ً
وقرارا للطرف
يكون الطرف الثاني للوسط غليظا
األول من هذا الوتر.
ً
يذكر أن آلــة البزق كانت قديما بوترين معدنيني،
ً
وتر «دو» مــزدوج ووتر «صــول» ثالثي ،أما الحقا
فقد أضيف للبزق وتـ ٌـر ثالث ،لكي يزيد من مدى
اآللة الصوتي.

نحن اآلن في بداية مشوارنا لاللتحاق بركب التعليم ..كان هذا منذ أكثر من ستين عاماً ،في طابور الصباح يرتفع صوت األستاذ رفيق
النتشة ،المربّي سابقاً والسفير الفلسطين الحقاً ..العديد من المدرسين يقومون بترتيب الصفوف ،وما زلت – وأنا أخطو سنوات عمري
– أتذكر رائعة ميخائيل نعيمة «سبعون» ،وما كان من روائع النغم« :والله زمن يا سالحي ..اشتقت لك في كفاحي» ،و»دع سمائي..
فسمائي محرقة» ،وترنيمة عبد الله شمس ومحمود الشريف «الله أكبر فوق كيد المعتدي» ،أما ملحمة عبد الوهاب الغنائية مع
وردة وصباح وعبد الحليم وفايدة كامل« :وطني حبيبي وطني األكبر» فكان حضورها الطاغي عبر التأثير المصري في كل البلدان
العربية ،والبد من أن نتذكر هنا عدداً آخر من الترنيمات ،مثل رائعة يوسف القاضي وسيد درويش الخالدة «بالدي بالدي».

أغــان وأهــازيــج وأناشيد عاشت في الــذاكــرة الجمعية
العربية ،وفي قطر أطلق عبقري اللحن والكلمة عبد
الـعــزيــز نــاصــر عبر صــوت املــرحــوم محمد الساعي
رائ ـعــة كليهما «ال ـلــه يــا عـمــري ق ـط ــر» ..ه ــذه األغـنـيــة
الخالدة كما يقول املفكر القطري عبد العزيز الخاطر
ت ـحـ ّـولــت «إل ــى م ـصــدر إل ـه ــام ،وعـقـبــة أم ــام الـتـجــديــد
واإلبداع» ،ملاذا؟ إنه الصدق عبر نغمة ما زالت وستظل
ف ــي ذاك ــرت ـن ــا؛ ُيـحـلــل ال ـخــاطــر ه ــذه األغ ـن ـيــة الــوطـنـيــة
الـتــي تختلف بطبيعة ال ـحــال عــن األغـنـيــة العاطفية،
ّ
كونها تعكس واقــع املجتمع؛ ولهذا فإننا ال نمل من
الـعــودة إلــى طابور الصباح ،في املرحلتني االبتدائية
واإلعــداديــة ،مثلما نعيد االستماع إلــى رائـعــة محمد
عبد الــوهــاب «أخ ــي ج ــاوز الـظــاملــون امل ــدى» ،ورائعته
األخرى «دعاء الشرق» .ما َّقدمه عبد العزيز الخاطر
عبر تحليله لتأثير «الله يا عمري قطر» ينطبق على
العديد من األغاني ،كما يقول« :صادقة وظهرت في

وقــت ص ــدق ،لتعيش فــي وج ــدان املجتمع وال ـنــاس»،
ول ـكــن مل ــاذا أع ـيــد اآلن ع ـق ــارب ال ـســاعــة إل ــى الـ ــوراء؟
شمر عـ ٌ
ألنه في هذا العام ّ
ـدد من املطربني والشعراء
ّ
واملؤدين عن ساعد الجد ،حتى وصل عددهم إلى ما
يقارب عمر إذاعة قطر ،نعم قارب العدد « »50أو أكثر
بقليل ،فكان مهرجان األغنية القطرية بدورته الثانية
تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة قد اعتمد على
الكم على حساب الكيف!
يـقــول اإلعــامــي عبد الـعــزيــز محمد« :أغـلــب أغانينا
ّ
الــوطـنـيــة لـهــذا ال ـعــام بــاهـتــة ،م ـكـ ّـررة مـمــلــة ،متشابهة
لألسف ،هذا العام لم ينجح أحد من املطربني ،أتمنى
ًّ
أن نـقـ ّـدم فــي الـعــام الـقــادم فــنــا يليق بوطننا الحبيب
وبــأمـيــره وشعبه ،العبرة ليست فــي الـكــم ،ولـكــن في
الكيف ،وقطر تستحق من فنانينا األفضل».
ْ
سيطرت على األذن النغمة التي
في املواسم السابقة
قـ ّـدمـهــا املـلـحــن ال ـشــاب عـبــد الـلــه املـنــاعــي عـبــر أغنية

«شــومــي ل ــه» ،فـهــل التصقت األن ـغــام واألصـ ــوات في
املوسم الحالي بذاكرة املتلقي؟
يقول اإلعالمي تيسير عبد الله عبر حوار له في إذاعة
قطر« :األغنية الوطنية القطرية لها تاريخ عريق ،ولعل
مكتبتكم زاخ ــرة بــاألغــانــي القطرية ،منذ ستينيات
الـقــرن املــاضــي املطربون يغنون بــدافــع الحب والــوالء
واإلخ ــاص ،وهــم فــي الفترة األخـيــرة ي ـبــادرون دون
أن يكلفهم أحــد ،فتأتيك أغــانــي الشباب فــي وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـنــذ الـصـبــاح ،كلهم يـقـ ّـدمــون
األغنية الوطنية التي تؤكد االنتماء إلى الوطن والقائد،
وق ــد تــأل ـقــت األغ ـن ـيــة الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـس ـن ــوات األرب ــع
األخيرة بشكل خاص محققة حضورها الطاغي»..
طرح تيسير عبد الله يختلف ّ
عما ذهب إليه عدد من
أصحاب الفكر والقلم من أبناء هذا الوطن ،وفي هذا
اإلط ــار ال نستطيع إال أن نـقــول إن املستمع يقيس
األمر عبر ثقافته وفكره وتذوقه ،وأن «الناس أذواق»،
ً
ذلــك أن بعض األعمال ّ
ً
مميزا ،مثل
حضورا
سجلت
أش ـع ــار خ ــال ــد ال ـبــوع ـي ـنــن وف ــال ــح ال ـع ـجــان وحـســن
املـهـنــدي ويــوســف الـحـمـيــد ،بـجــانــب أل ـحــان ع ــدد من
امللحنني املتميزين ،أما عن األصوات فهناك كوكبة من
أبرز النجوم ،بـ ً
ـدءا بالفنان الكبير علي عبد الستار..
وفهد الكبيسي وعيسى الكبيسي وفهد الحجاجي
وعــايــل وأحـمــد عبد الــرحـيــم وســالــم تــركــي وعائشة
الزياني وناصر الكبيسي ..ومــع كل هــذه الترنيمات
يبقى السؤال :ما الذي يلتصق منها بالذاكرة؟

* أديب وناقد وإعالمي قطري
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املكتبة

الرؤية والتسريد

لينداء عبيد تستقرئ
عالم بهاء طاهر

عمر أبو الهيجاء *
¶ لينداء عبد الرحمن

ُتعد تجربة الروائي المصري بهاء طاهر رائدة ماتعة للقراءة ،تمتح من مخزون وغنى وتن ّوع في المرجعيات الثقافية؛ ويبدو الحفر
النقدي في أعماله مثل مغامرة مدهشة ،تلزمها سعة االطالع والتتبع والقراءة للمرحلة الزمنية التي تتناولها الرواية ،ويلزمها
الحس النقدي والذائقة األدبية في آن ،حيث نقف عند أعمال روائي يجمع بين البناء التقليدي وتماسكه ،وتقنيات الحداثة وثرائها،
ً
حامل رؤية
كما تحمل أعماله رؤاه وتصوراته إزاء الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وتجاه نفسه والعالم من حوله،
معادية للسلطة باختالف مسمياتها ،ضمن حضور اللغة ،وتشكيل بنائي يستطيع من خالل تقنياته إيقاظ الحواس ،ومخاطبة
الداخل الذي يعد بانهزاماته وانكساراته ،انعكاساً للخارج الذي يموج باإلنهاك والتراجع والخيبة.

يــأتــي كـتــاب «بـهــاء طــاهــر ..الــرؤيــة والـتـســريــد» ملؤلفته القاصة واألكاديمية
األردن ـيــة لـيـنــداء عبد الــرحـمــن عبيد ،وال ـصــادر عــن وزارة الثقافة األردن ـيــة،
ً
مـنــاقــشــا أع ـمــال ب ـهــاء طــاهــر ال ــذي يـمـثــل ف ـتــرة تــاريـخـيــة مـهـ ّـمــة مــن تــاريــخ
األمــة العربية عامة ،ومصر خاصة أواخــر أيــام عبد الناصر ،وانتهاء بزمن
ً
ً
متتبعا أعماله الروائية كاملة ،وقوفا عند حركة التطور السردي
الـســادات،
ً
ً
ً
شكل ومضمونا ،واتكاء على التسلسل الزمني لرواياته املكتوبة في حقبة
الستينيات ،رغم تأخر صدورها إلى التسعينياتً ،
بدءا برواية «خالتي صفية
ً
مرورا بـ «الحب في املنفى» و«قالت ضحى» و«نقطة النور» و«شرق
والدير»،
النخيل» ،وانتهاء بـ «واحة الغروب» عام .2007

رؤية معادية للسلطة
يمزج بهاء طاهر بــن البناء التقليدي وتقنيات الـحــداثــة التي ال تصل إلى
مستوى الغرابة والتجريب ،فتنضوي أعماله ضمن تيار الحساسية الجديدة
املتناولة للواقع ،والحاملة لرؤية معادية للسلطة ،تدعو إلى معالجة الخيبات
ال ـتــي خلفها امل ــاض ــي؛ للتخلص مــن ال ــواق ــع الـسـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي الــذي
ينوء الشخوص ّ
بتقبله ،طارحة بذلك أزمــات الشخوص بمحاذاة املستويني
ً
االجـتـمــاعــي وال ـس ـيــاســي ،وتــربــط بينهما اع ـت ـمــادا عـلــى ح ـضــور الــرغـبــات
واألحــام مقابل العجز واإلحباط ،لتتخذ منحنيني :ذاتي وعام ،ما يزيدهما
ً
قيمة وغنى ..من هنا ترى املؤلفة لينداء عبيد أن بعض روايــات بهاء طاهر
تم تحويلها إلى أفالم سينمائية خالدة ،نتيجة لغناها بالتقنيات السينمائية،
ّ
والتنوع والحيوية ،مشيرة إلى أن بهاء طاهر من ناحية أخرى يقيم
والحركة
ّ
أعماله على خلق صراعات متعددة بمداها الضيق أو الرحيب :ما بني الرجل
واملرأة ،الريف واملدينة ،املاضي والحاضر ،السلطة واملثقف؛ حيث يقوم أولهما

تنضوي أعماله الواقعية ضمن تيار
الحساسية الجديدة المعادية للسلطة
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ًّ
ًّ
ً
تعبيرا عن مواقف
وفكريا،
مكانيا
على التشابه ،وثانيهما على االختالف،
الروائي الفكرية.
ينقسم الـكـتــاب إلــى تمهيد وخمسة فـصــول ،حــاولــت املــؤلـفــة أن تستقرئ
ًّ
نقديا من خاللها كل ما يخص التجربة اإلبداعية الروائية لبهاء طاهر ،على
مستويي الشكل واملضمون ،لتقف على ثنائيتي الرؤية والتسريد.
يحمل الفصل األول عـنــوان تسريد البطل «البطل الـضــد» الــذي يعد إف ـ ً
ـرازا
لألحداث في فترة الستينيات من القرن العشرين (املاضي) ،وما بعدها من
هزائم وخيبات ،ضمن تشكيل صورة بطل عاجز عن تقديم فعل حقيقي،
يعاني من انتكاسات نفسية ونكوصات متكررة إلى املاضيً ،
بدءا بمفاهيم
نظرية م ـ ً
ـرورا بتشكيل الشخصية الــروائ ـيــة ،بعنوانني تحليليني فرعيني
أولهما« :العبور إلى املوت» وتناول روايتي «الحب في املنفى» و»واحة الغروب»،
و»العبور من املوت» في روايتي «شرق النخيل» و»قالت ضحى».
ويحمل الفصل الـثــانــي عـنــوان «تمثيالت امل ــرأة» ضمن عـنــوانــن تحليليني
فــرعـيــن :االنـسـحــاب إل ــى ال ــداخ ــل ،ويتمثل بــروايــة «خــالـتــي صفية والــديــر»
ً
أنموذجا لتمثيل املرأة الخاضعة ،ورواية «الحب في املنفى» ممثلة بشخصية
ّ
ّ
بريجيت ،وعنوان «الخروج من األسوار» الذي يصور املرأة املتمردة ،ويتمثل
بصورة مليكة في رواية «واحة الغروب».

لغة حية ثرية
أمــا الفصل الثالث فيحمل عنوان «تسريد الفضاء املكاني» ،بـ ً
ـدءا بمفاهيم
نظرية حول املكان الروائي ،مـ ً
ـرورا بتتبع شامل للفضاء املكاني املندغم مع
شخوص الرواية املنصهرين بنتوءاته وتفاصيله في كل روايات بهاء طاهر،
ضمن عنوانني فرعيني« :تسريد الفضاء املغلق» و»تسريد الفضاء املفتوح».
ّ
تتحدث املؤلفة عن موقع الراوي ،أو ما يعرف بالتبئير؛ إذ
وفي الفصل الرابع
ّ
يمثل الراوي وظائف متعددة في العمل الروائي ،يقود حركة النص السردي،
ً
ً
ًّ
ً
متميزا عن سائر العناصر ،ومرتبطا بها في آن،
قصصيا
عنصرا
ويعد
ً
باإلضافة إلى كونه حامل لرؤى الروائي وأفكاره ووجهات نظره.
ً
ويجمل الفصل األخير حديثا عن الطبقات السردية التعبيرية والتقريرية
والحلمية الـكــابــوسـيــة ،ضـمــن تطبيق عـلــى كــل األع ـمــال الــروائ ـيــة املـخـتــارة،
ً
وقوفا عند التقنيات السينمائية القائمة على التوافق بني التقنيات الروائية
والسينمائية ،وتتبع اللقطات القريبة والبعيدة والـحــذف والقطع واملونتاج
وال ـت ــزام ــن امل ـش ـهــدي وال ـح ـكــائــي ،مـ ـ ـ ً
ـرورا بــالـعـنــاصــر الـسـمـعـيــة والـبـصــريــة
والصوتية ،وفق منطق التداعيات املرئية واملسموعة ،ودقة اإلمساك بما يعرف
بالتفاصيل أو اإلك ـس ـســوارات ،لتصير أعماله الــروائـيــة صــورة حية كاملة

التشكيل والتفاصيل لإلنسان والواقع ،للتاريخ والحاضر ،للزمان واملكان،
للداخل والـخــارج ،ضمن لغة حية ثرية ،تخلق حالة تصادمية بني املاضي
والحاضر ،بني دواخــل الشخص وتناقضاتها وواقعها األلـيــم ،إنها أعمال
إبداعية شاهدة على التاريخ والــواقــع ،بما فيهما من خيبة وخيانة وعزيمة
ومرارة ،ففي داخل أعماله – كما ترى املؤلفة – يتكثف الصراع بني السلطة
واملثقف ،والرجل واملرأة ،والشرق والغرب ،ضمن حضورين يقوم أولهما على
ًّ
ًّ
ً
تعبيرا عن املوقف الفكري
وفكريا،
مكانيا
التشابه ،وثانيهما على االختالف
للروائي ومعاناته ،إزاء الواقع السياسي واالجتماعي.

تشابك التقنيات السردية
ً
لـقــد ق ـ ّـدم ب ـهــاء طــاهــر شـخــوصــه مـتـكــئــا عـلــى تـشــابــك الـتـقـنـيــات ال ـســرديــة،
واختالف صوت الراوي وموقعه ضمن فضاءات مكانية وحركة زمنية تدفع
ّ
إلى تكشف زوايا الداخل ،بمحاذاة حضور الخارج أو املظهر الشكلي لتظهر
الصورة مكتملة ،فتحاول فهم سلوك الشخصية ومواقفها.
ّ
وترى املؤلفة لينداء عبيد أن بهاء طاهر يتخذ حركة التوازي في بعض رواياته،
فتقف املرأة بموازاة الرجل ،و»صفية» بموازاة ّالدير ،والشرق بموازاة الغرب،
والغرب بموازاة الشرق ،وتقف «واحة الغروب» بموازاة «الحب في املنفى».
ً
وتأتي أهمية هذه الدراسة من قلة الدراسات املتخصصة التي تحفر عميقا
في أعمال هذا الروائي املبدع ،والتي قد ال تتخطى بعض البحوث واملقاالت
املتناولة لجزء من تجربته أو لرواية من رواياته ،مثل كتاب النا مامكغ وبعض
الدراسات القليلة ،دون الوقوف عند أعماله كلها ،بقراءة شاملة متعمقة ،تقف
عند الشكل والتقنيات دون تجاوز الرؤى واملضمون ،بوصفهما يتعاضدان
لصناعة هذا العالم املتخيل القائم على الورق بتكنيكات ذكية تبعث الحياة
في الشخوص واألمكنة ،ثم لتنزاح بنا من املتخيل ،ومن التاريخي إلى الواقع
املعاصر.
يذكر إن الناقدة والقاصة الدكتورة لينداء عبيد تحمل شهادة دكتوراه في
ً
األدب والنقد الحديث مــن جامعة اليرموك بامتياز  ،2009وتعمل أسـتــاذا
ً
مساعدا في جامعة اليرموك (الرتبة الحالية) ،ومحاضر متفرغ في جامعة
اليرموك منذ  ،2008وشاركت في دورة الصحافة واإلعالم بالجامعة األردنية،
وعضو رابطة الكتاب األردنـيــن ،ولها مشاركات في العديد من املؤتمرات
األدبية والنقدية والثقافية ،داخــل اململكة األردنـيــة وفــي الوطن العربي ،كما
صدر لها عدد من املؤلفات القصصية والنقدية.

* شاعر وصحفي أردني فلسطيني

تم تحويل بعض رواياته إلى أفالم خالدة
نتيجة لغناها بالحركة والتنوع والحيوية
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املكتبة

زهرة الحناء
جهاد المثناني
تستلهم جرح الوطن

د .حمزة قناوي *

¶ جهاد المثناني

يتميز ديوان «زهرة الحناء» للشاعرة التونسية جهاد المثناني بكثرة ظواهره الفنية التي يمكن أن نتناولها بالتحليل ،ولكننا سنحاول
في هذه الدراسة اإللمام بقدر اإلمكان بنواحي الشاعرية فيه.
القراءة النقدية للديوان تكشف عن وجود محورين جوهريين تتوزّع عبرهما قصائده «العمودية جميعاً» ،هذه القضايا هي« :الوحدة
ً
إجمال» ،وعبر استعراضنا لنماذج قصائد الديوان نجد أن مجملها قد توزعت
والحنين» ،و»هموم الوطن القومي ثم الوطن العربي
ُ
َّ
ً
ِّ
اإلجمالي للديوان ،بيد أنني أتوقف بداية عند عنونة القصائد ،مستحضراً مقولة
عبر هذين المقصدين من حيث الرسالة والمعنى
أن «العنوان ليس عنصراً زائداً ،وإنما هو َع ٌ
ٌ
ٌ
تبة أولى من عتبات النص ،وعنصر مهم في تشكيل الداللة ،وتفكيك الدوال الرمزية،
وإيضاح الخارج قصد إضاءة الداخل[ ،]1فهو يعمل على توجيه القراءة وتأطيرها ناحية مساقات تأويلية خاصة[.»]2

إذن للعنونة داللة خاصة ،وفي هذا الصدد نالحظ
أن الغالبية الكبرى مــن عناوين قصائد الــديــوان
جــاءت مكونة مــن كلمتني ،مثل« :أحـفــاد السماء،
أصاحب وحــدي ،وجع الخرائط ،قرطاجة العرب،
اعـطـنــى ال ـكــوثــر ،األرض ل ــي ،امل ــراف ــئ واملـ ـي ــاه ،أيــا
قدس».

االرتباط بالمكان
وجهة سيميائية،
العنونة من
وإذا ما نظرنا إلى
ٍ
ِ
وح ـل ـل ـنــاهــا ،ن ـجــد أن ال ـش ــاع ــرة ت ـم ـيــل ف ــي ذلــك
ُّ
التوج ِه إلى أمرين ،األول التأمل الفلسفي ،وطرح
املــوضــوعــات الفلسفية ذات الـبـعــد الـعـمـيــق في
الشخصية العربية ،والـثــانــي االرت ـبــاط املكاني،
فاإليحاءات املكانية لها الغلبة في مجمل عنونة
القصيدة ،مثل« :دمشق ،لبنان ،أيا قدس ،حصن
منيع ،كوخ وغاب ،هذه الدنيا ،غزة اليوم عروس»،
إذن فارتباطية املـكــان الــداللـيــة برسالة الــديــوان
ً
ُ
تأثيرا بني املحورين اللذين
األكثر
قوية ،فاملحور
ارت ـك ــزت عليهما قـصــائــد ال ــدي ــوان ه ــو «هـمــوم
ً
الوطن القومي ثم الوطن العربي إجمال» ،تقول
َ
ـراق تـجـ ُ
ـيء
ـادي ال ـع ـ
فــي قصيدتها «أنـ ـ ــادي» :أن ـ ـ ِ
ِّ
ٌ
مجاز ُ
َ
يريد َّ
السالم /على العابرين
الشآم /بكفي

َ
ْ
َ ْ
بـ ـ ْ
بصنعاء أن ـ ِـوي أطيل املــقــامُ /أمـ ُّـد
ـأر ُد ّن قلبي/
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
ـس ن ــج ـ ٍـد /وف ــي «ال ــراف ــدي ــن»
ال ـب ـس ــاط إل ــى ش ــم ـ ِ
ُ
ـوغ ال ـق ـص ـيـ َ
ـرامُ /
ل ـش ـ ْـو ِق ــي اض ـ ـ ِـط ـ ـ ْ
ـأرض
ـ
ـ
ب
ـد
ـ
ـ
ـ
أص
ِ
َ
ْ ُ
ُْ
وال ْ
لن َأنام /وبيروتَ
س أغفو
ِ
الجزائر /وفي القد ِ

ً
َّ
شوقا ْ
َت ْز ُهو إذا ما َن ْ
وبع َض
ثر ُت /على الش ْو ِق
َ ُّ
ُ
َّ
َُ
َ
ْ
راب
الهي َامَ ُ /طرابلس وجـ ِـدي أراه س ِبياِ /لــذاك ُالت ِ
َ
َ
ُ
فك ْيف أالم؟َ /أر ِاني عشقت َ
وما عاد ِف َّي /تونس
ُ
َ
َ َ
ّ
َ
ْ
ِّ
َْ
ْ
َ
ضيق/
ِمني كب َد ِْر التمام /وطنجة تبدو ُ ِبــذاك امل ّ ِ
وم ُ
ر َحـ ًـابــا ِلقلبي ُ
ـزام /بخرط َ
وحـ ًّـبــا ِل ـ ْ
كنت أغني
ِ
لـ ِ ُـكـ ْـحــلــيَ /أو ِّز ُع ع ـطــري ُ
ود َ
ون ْان ـ ِق ـس ـ ْ
ـامِ /لـ ْـصــرَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ َ
َ
الك َن ْ
الجبال وت ْز ُهو اآلك ْام/
كتبت /ت ُر ُّد
انه إذا َما
ِ
ِ
َ
عم َ
فق ْلبي ُه َ
ناك /وفي َ
ِل ّ
راح َت ْيها ُ
أقيم
ان ْأسـ ِـري
ِ
َ
َ ُ ّ ُ َ َ
ـانــا؟َ /
وحـ ّـتــامَ
الخيام /متى يستعيد النزيف ِدمـ
ِ
َْ َ
رح َيل َ
الحمام؟».
ى
ض
نر
ِ

األلم الفلسطيني
إذا ما تأملنا مقولة الدكتور عز الدين إسماعيل
ً
ً
من أن الصورة هي تلك التي ّ
تقدم تركيبة عقلية
ً
وعاطفية في لحظة من الزمن[ ،]٣فإننا هنا في
ُ
حالة ُصور ٍة ك َّلي ٍة تدور عبر مجمل القصيدة ،لنا
ِ
ّ
نتخيل الشاعرة وهي ترتحل بني هذه
فيها أن
العوالم ،وهذه املدن ،التي ُي َ
هيئ للقارئ من كثرة
سردها وكأنها شوارع في مدينة واحدة.
وقــد اتخذت آالم فلسطني مكانتها في قصائد
ً
تأثيرا هي التي
الــديــوان ،وكانت الصورة األبــرز
تتحدث عن األلم املتصاعد في منطقة فلسطني،

اتّخذت آالم فلسطين مكانتها
األبرز في قصائد الديوان
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حـتــى أن ال ـشــاعــرة ت ـقــول فــي قـصـيــدتـهــا «غــزة
ْ َ ْ
ادل َنا الـ ُّـصـ ْ
شهيد
ـور /عن
الليل عــروس»« :كــم تب
ٍ
َ
َ
َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ
كم َبك ْينا /ك ْم ُص ِعقنا للخ َبر/
كالقمر /كم رثينا
َ ْ َ َ
ََ
َ ََ َ
ْ
عيد /ن ْرت ِدي
كاليت َامى يوم
قصيد/
اك
ها كت ْبن ِ
ُ ِّ
ُّ َ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ ْ َ
ـأرض /لــقـبــت أرض الشهيد /غ ــزة الليل
اُلــيــتــم ب َـ ْ ُ َ ٍ
ُ
ُ َ
ْ
ْ
ـادي/
تـ َـبــاح /نــزفــنــا دون ِج ــراح /والخيول في بـ ِ
َ ُّ
ْ
ْ
صوتها صــار الــنــواح»؛ مستلهمة الجرح واأللــم
الـعــربــي ،فــي ص ــورة معكوسة لتجعل مــن غزة
ً
عروسا ،ومن باقي العرب الذين تخلوا
املنكوبة
«ناكسي الرؤوس».
عنها ِ
أمــا في املقام الثاني من قضايا الــديــوان فتأتي
قضية الحب ،ونالحظ في هذه القضية اعتماد
ال ـشــاعــرة عـلــى ات ـبــاع الـكـثـيــر مــن آل ـيــات خطاب
القارئ ،حتى أنها تذهب إلى إشراك القارئ في
عملية تخليق الـصــورة ،وهــذه العملية قــد تنتج
ً
صورا ومعاني تتولد من تلقي الشعر على نحو
قــد ال ي ـكــون خ ـطـ ًـرا عـلــى ذه ــن الـشــاعــر نفسه،
بــل ربما أفضل مــن ذهــن الشاعر[ ،]٤تقول في
َ
قصائدنا/
قصيدتها «حادي الهوى»« :ألم نزرع
َ َّ
ون ـجــن املـ ـ َ
ـاء وال ــط ــل؟ /وب ـعـ ُـض املـ ـ ِـاء كــالـ ّـصـحــو/
ِ
ّ
ً
يـغــادرنــي ومــا ْاب ـتــا /لكي يـشــدو الـهــوى ِو ْردا/
َّ
َك ْليل في ُّ
الدجى ضل».
ٍُ
تقنية توجي ِه السؤال املباشر ،واستخدام «نزرع»
وكأن القارئ – وهو يقرأ القصيدة – قد شارك
في هذه العملية من زراعــة ،ويترقب في النهاية
لـيــرى نتيجتها بـعــد تـعـ ٍـب وج ـهــد ،فــا يـجــد أي
نتيجة س ــوى «م ــاء وطـ ــل» ،وح ـتــى فــي الـتــوالــي
ٌ
بــن املــاء والـطــل مــا يوحي بــأن هــذا املــاء متفرق
ُم ً
لقى على األرض وعلى بقايا األشياء ،بحيث
ُ
ال يمكن االستفادة منه بشيء ،يوحي بمقدار
الفقد ومقدار األلم الذي عانته الشاعرة /القارئ
في عملية الحب اليائسة التي ال ُ
تعود على املحب
ِ
َ
بأي ثمر ٍة َحقيقية ،يمكن أن يستفيد منها.

صورة الحب
ُ َ
ُ
صائد َ
العاطفية أو التي
وقــد تفرض طبيعة الق ِ ِ
ُّ َ
ثل
تتحدث عن مشاعر الحب والوجدان تقبل ِم ً ِ
َه ــذا الـتـنــوع فــي ال ـصــور ،ولـهــذا ُ
نلمس اختالفا
واضـ ًـحــا فــي صــور القصائد ذات الـحــديــث عن
العاطفة وشجونها ،عن تلك األخرى التي سبق
وأن ّ
تحدثنا عنها من القصائد ذات البعد القومي
والــوطـنــي ،ففي قصيدة «ال ــوزر وزري» ،والتي
ً
َ
ُ
ُ
تـحـ ِّـمــل نـفـ َـسـ َـهــا املـســؤولـيــة كــامـلــة عــن وقوعها
َّ
في حب أذاقها ُكل أنواع َ
العذاب والضنى ،تقول:
ٍ
ِ
َ«و َحس ُ
الر َ
يح َب ْع ُض ر َف ِاقيَ /ح َّم ْل ُت َها و ْزراً
بت َّأن ِّ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ ْ
اقَ /و َبـ َـعــثـ ُـت ِط ًيبا ُمف َع ًما ِب َر َس ِائ ِلي/
ِمـ َـن األشـ ـ َـو
ِ
َ َّ َّ َ
َ ِّ َ َ
َ َْ
ْ َْ
ـاق ــي /أن ــي شــكـ ْـو ُت
أن الــلــظــى َوال ــن ــزف ِم ــن أع ـ َـم ـ ِ
َ
ُ
إ َل ــى ال ـ ِّـر َي ــاض َت ـ َـو ُّزع ــيَ /ب ـ ْ َ
ـون َوخـ ْـمـ َـر ِتــي
ـن الـ ُـجــنـ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ َ
َّ ِ ُ ُ َ ْ َ
َو َّ
ود ِل ِذك ِر خ ِّد ِك أط َرق ْت /خجل ْت
الس ِاقي /أن الور
ُ ُ ُ
ود ال ـ ـ َّـر ْوض فــي إط ـ ـ َـراقَ /
ورس ـم ـ ُـت خـ ْـصـ َـر ِك
ور َ َ َ َ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ً
َ ْ
َ ْ ُ ْ
َ َ ْ َ
اق/
ِ َفــي ثن ُايا لهف ُ ِتي /فــرأ َيــت ْغ َصنا د ِام ــع َ األور ِ
وت َس ْر َب َلتْ
غـ َ ْ
ْ
َ
ياضنا ِمن لوح ِتي/
ـارت غ ُصون ر ِ
َ َّ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
اق /ولقد فتن ِت ِبمقلتي ِك سماءنا
ض َي ِائ ِك
ِب ِ
الح َر ُ ِ
َ
َ
ُّ
َّ
ْ
وس ب َث ْغرهاَ
َ
إ َّن ُ
العيون ل ِفتنة العشاقَ /وأ َرى الش ُم َ
ِ ِ
ِ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُّ ُ ُ ِ ُ ْ َ ْ
إلش َ
اق».
ر
تتبسم /فهي الشموس خ ِلقن ِل
ِ
ُ
ُ
تكمن فاعلية الصور ِة الشعرية في هذه األبيات
ُ
ّ
ّ
ف ــي أن ـن ــا ال ي ـم ـكــن أن نـتـفــهـمـهــا أو نـتـخــيـلـهــا
ُ
ّ
ونتقبلها كصورة ،إال باعتبار أن كل ما تقول ُه
ُ
الـشــاعــرة هنا يتم فــي مـســاحـ ِـة الــاشـعــور ،في
عــالـ ٍـم مــن عــوا ِلـ ِـم البني بــن وتجلياتها« :الصحو
واملنام ،اليقظة والحلم ،اإلقدام واإلحجام»؛ فنحن
ً
ّ
يتحول فيه الخصر إلى
ال نعرف مكانا يمكن أن
ّ
وتتحول فيه الغصون إلى غيارى
غصن دامــع،
من جمال املحبوب ،إال عالم الخيال.
ومل ــا كــانــت ال ـشــاعــرة تــؤكــد لـنــا أن ـهــا ت ــرى هــذه
ال ـص ــور ،وتنقلها لـنــا لـكــي نـشــاركـهــا رؤيـتـهــا،

نتوج ُه إلى عملية الشعورية ّ
َّ
تتقبل في
فإننا ُهنا
ُ
يمكن
داخلها املزيد واملزيد من الصور التي ال
َ
الحقيقة ،إننا هنا ّ
توظيف َها على َم َ
نتعدى
حم ِل َ ِ
عـمـلـيــات الـخـلــق الـشـعــري الـبــاغــي الـقــائــم على
وكناية وتشبيه
اآلليات التقليدية ،من استعار ٍة
ٍ
ِ
بمعناها َّ
األولي البسيط في البالغة العربية ،إلى
عملية عقلية أكبر ،عملية تمثيل وتجسيد ،وال
ٍ
َ
ُ
تستفيد
مثيل سينمائي،
ت
حالة
ـام
ـ
م
أ
أننا
شك
ِ
ٍ
ُ
عطيات العصر الــراهــن في رســم مشاهد
م
ِمــن
ِ
حية ال يمكن تصورها دون وجــود الكثير من
عــالــم ال ـخ ــدع ف ــي م ـجــال الـسـيـنـمــا ف ــي عصرنا
ال ــراه ــن ،إذن تـعـتـمـ ُـد شــاعــرتـنــا عـلــى تركيبية
وبإقرانها بعالم الحلم والالوعي ،حتى
الصورة،
ِ
ً
تـخــرج لنا بـصــورة إجـمــالـيـ ٍـة أكـثــر رســوخــا في
ذهن املتلقي عن الحالة الوجدانية التي ّ
تحدثنا
ٌ
ٌ
عـنـهــا ،وه ــي س ـمــة أسـلــوبـيــة الف ـتــة ،غلبت على
قصائد الديوان ،الــذي رسمت مبدعته قصائده
بإجاد ٍة بالغية رفيعة ،اعتمدت تجاوز الحواس
ً
شعرية
وتــراسـلـهــا ،وص ــول إل ــى إن ـتــاج ص ــور ٍة
ٍ
ّ
متفردة.
الهوامش:
-١بسام موسى قاطوس :سيمياء العنوان ،وزارة الثقافة،
عمان ،األردن ،2001 ،ص.53
-٢محمد فكري الـجــزار :العنوان وسيميوطيقا االتصال
األدبــي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،1998 ،
ص.16
-٣عز الدين إسماعيل :الشعر العربي املعاصر ،ط ،3دار
العودة ،بيروت ،1981 ،ص.132
-٤خالدة سعيد :حركية اإلبداع ،دار العودة ،بيروت،1983 ،
ص.112

* شاعر وناقد مصري

تعتمد الشاعرة على تركيبية
الصورة وإقرانها بعالم الحلم
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املكتبة

قصص زكريا تامر
السرد المفتون بالحرية

أحمد حسين حميدان *

¶ زكريا تامر
س ّخر معظم نتاجه القصصي من أجل الحرية
قصة اإلنسان مع الحرية ليست حديثة العهد ،ويعد الكاتب السوري زكريا تامر الذي َ
ّ
أحد المفتونين بها بامتياز؛ وألنه يتطلع إلى أقصر الطرق لبلوغ سحرها ،فقد اعتبر الرواية فناً للثرثرة؛ بل وخرج من جلد القصة
القصيرة التي يكتبها طوال عقود مضت ،واختار في إصداراته القصصية األخيرة وخصوصاً في مجموعتيه القصصيتين «الحصرم»
و»سنضحك» ( ،)1القصة القصيرة ّ
جداً وسيلة خطاب يجسد من خاللها وبشكل وامض التوق إلى هذه الحرية ،ويتصدى عبر
سردها المستقطر ألي قوة أو سلطة تمنعه عنها ،وال يتردد بدفع شخصياته إلى تبادل اللعب ،والمشاكسة مع أدواتها القمعية
ودهاء بدهاء ،متجهاً في تحقيق مسعاه إلى ما أنتهجه من تعبيرية لم تتردد في مجموعاته القصصية السابقة
كيداً بكيد
ً
ً
إيغال
نحو بدا فيه أكثر
على
المستحدثة
الجديدة
سياقاته
في
ومضى
السردية؛
مآربه
لبلوغ
والفانتازيا
بالغرائبية
االستعانة
من
ٍ
في المجاز ،فجعل بطله فارس الم ّواز تلده أمه في قصة «انتظار امرأة» ( )2بال رأس ،وأكد بأنه لم يمت كما توقع األطباء بل
عاش وبدأ يترقب قدوم امرأة تشبهه ليتّحدا معاً في بيت الزوجية وينجبا أوالداً صالحين على مقاس رغبات السلطات األمنية
ً
جاعل من
القامعة :ال يرون وال يسمعون وال يتكلمون ،وبموجب هذه الصفات يؤسس الكاتب مرتكزه في تشكيل صورة بطله
ً
معادل رمزيّاً لغياب اإلحساس عند بعض الناس ،واالبتعاد عن
فقدان الرأس وتغييب الحواس من خالله – باعتباره مركز تواجدها –
أي موقف من أي مسألة أو قضية تخص المجتمع الذي يعيش فيه.

أسلوب ساخر
وإذا كــان بطل زكريا تامر بهذا التكوين يشتري
الـســامــة ورض ــى السلطات القامعة وعناصرها
األمنية ،فإنه يبني وبأسلوب ساخر استحالة بلوغ

ُْ
هذا الرضى من قبل هذه السلطات التي تق ِدم على
اعتقال بطله املسالم عبد النبي الصبان ،في قصة
ّ
«الـتـصـغـيــر األول» ( ،)3متهمة إي ــاه باستنشاق
كمية من الهواء أكثر من حصته بسبب ضخامته
البدنية وكبر رئتيه!

ً
ويمضي باعثا من شخصياته األخ ــرى ،وبمزيد
ً
ً
نموذجا مختلفا عنه وعلى النقيض
من التجريد
مـ ـن ــه ،ف ـي ـب ـق ــى ب ـط ـل ــه مـ ــن خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى ط ـبــاعــه
املشاكسة ،وتبقى معه زوجـتــه فــي حالة مطاردة
من هذه العناصر األمنية على امتداد السياق من

البيت إلى الشارع إلى املطعم ،والتي تفشل في إلقاء
القبض عليهما بعد أن ّ
يتحوال في هذه األمكنة إلى
مشجب وأريكة وإلى سكني وكأس ماء ..حتى في
املقبرة التي يذهبان إليها لزيارة ّأمــه ال يتمكنون
من اعتقالهما ،ويأخذهم التيه إلى البعيد عنهما،
فيتحول هــو إلــى ع ـبــارات مــن أسـمــاء الــرثــاء على
شاهدة القبر ،وتتحول زوجته إلى باقة ورد! (.)4

الضحية والجالد
إن زكريا تامر بهذا الرصد ُيبقي االشتباك ً
قائما،
واملعركة دائــرة بني الجالد والضحية ،وبني الواقع
املعتل والحلم بحياة الئقة تصفو من نقائضها،
وتـقـنـيــة ال ـت ـحــول ال ـت ــي اع ـت ـمــد عـلـيـهــا م ـضــى من
خاللها إلى ما يمكن أن نسميه بـ «ما فوق واقعي»،
ليحقق بتشكيالته في ميدان هذه املعركة انتصار
ال ـس ـجــن امل ـت ـع ـ ّـدد ع ـلــى ال ـس ـجــان – اب ــن الـسـلـطــة
األحــاديــة املستبدة ،وهــو بذلك يمنع الــواقــع املختل
– الذي ّ
حول بطل فرانز كافكا إلى حشرة كبيرة
َ
ّ
– مــن أن يـعـيــد ال ــك ــرة عـلــى بـطـلــه ال ــذي أخ ــذه في
املقبرة من جسده لينتصر له بروح الكلمات التي
ّ
تحول إليها باسمه على شاهدة قبر أمــه ،واالسم

الذي تهبه اللغة للكائن ينتقل به من املجهول إلى
املعلوم ،ويبقى في حيز الوجود حتى بعد رحيل
صاحبه حسب تعبير أمبرتو إي ـكــو( ،)5وهــو ما
راهن عليه زكريا تامر ،سواء في رصده السياسي
للقمع السلطوي ،أو في رصده العسكري للهزائم
ً
وخصوصا تلك التي
الحاصلة في بعض املعارك،
نشبت دون اس ـت ـعــداد حقيقي لـهــا فــي الخامس
من حزيران – يونيو عام  ،1967وسلك في هذين
الرصدين غير مسلكه التسجيلي الــذي اتبعه في
ًّ
ـوبــا ًّ
رصــده االجتماعي ،فاتبع أسـلـ ً
تخييليا
فنيا
اعتمد فيه على الغرائبية والفانتازيا ،باإلضافة
إلى التناص ،وأنشأ بأدواته وتقنياته ً
ًّ
نصيا
واقعا

السلطات تعتقل بطل القصة ألنه
استنشق كمية هواء أكثر من حصته!
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م ـت ـحـ ً
ـررا مــن التسجيل واالس ـت ـن ـســاخ ،حـقــق في
سياقاته بالغة السرد بمخلوقات ورقية مستقدمة
من سجالت التاريخ ومن الذاكرة الشعبيةّ ،
عبر من
خاللها عــن أزم ــة الــراهــن املحلي والـعــربــي ،ضمن
سياق تراجعت فيه التداعيات الداخلية ،وانحسر
تيار الالوعي الذي استولى على معظم مساحات
الـســرد فــي مجموعتيه «صهيل الـجــواد األبيض»
و»ربيع في الرماد».

تيار الوعي
في مجموعاته األخرى« ،الرعد» و»دمشق الحرائق»
و»الـنـمــور فــي الـيــوم الـعــاشــر» ،تعاظم تـيــار الوعي
والحوار وفضاء التخييل ،وهو ما جعل قصصه
ال تأتي على درجة واحدة من بريق األلق ،فبعضها
غاب عن بنائها الحدث وعلق بسياقها شيء من
الحشو والزوائد كما في قصص :الصيف ،والنجوم
فوق الغابة ،وسيرحل الدخان ،وقرنفلة لألسفلت
املـتـعــب ،وش ـمــس لـلـصـغــار ()6؛ وبـعـضـهــا اآلخــر
ً
ً
توهجا وألقا بما حققه من شــروط فنية
بدا أكثر
لصالح عملية السرد ،كما في قصص :السجن ،ثلج
آخــر الليل ،االستغاثة ،الــذي أحــرق السفن ،املتهم،
انتظار امــرأة ()7؛ حيث استطاع زكريا تامر من
خــالـهــا ت ـجــاوز املـمـكــن بمستحيالت ب ــدت أكثر
ُّ
إيحاء ،وجعلته يختلف عن غيره من كتاب القصة
ً
أيضا ،وهــو في ّ
قصه القصير
السورية والعربية
ّ
ًّ
جد أنجز موقعه املتقدم من خالل واقع نصي قدم
مالمحه الفنية وفحواه املضموني وفق العناصر
التي يقوم عليها هذا السرد املكثف واملستقطر.
رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم انـ ـصـ ـي ــاع ال ـ ـسـ ــرد ل ــدي ــه إلـ ـ ــى ال ــرق ـع ــة
القصيرة جـ ًّـدا إال أن قصص الكاتب زكريا تامر
جــاءت متسمة بعناوين مثيرة ومفتوحة الــداللــة،
وبـسـيــاق ال تنقصه الـخــاتـمــة املــدهـشــة ،والـعــرض
امل ـفــارق املـتـحـ ّـرر مــن األط ــر التسجيلية ،لكنه في

غ ــال ــب م ـســاح ـتــه ال ـس ــردي ــة ب ـقــي م ـت ـمــركـ ًـزا حــول
حــدث يتقاسمه ّ
السجني والـ ّـسـجــان ،فبقي فضاء
ال ـق ـ ّـص لــديــه حــافــا ب ــذك ــورة مـشـحــونــة بــالـهــزائــم
ّ
بالتحرر من أعــراف
واالنـكـســارات ،وبأنوثة آخــذة
هذه الذكورة املأزومة على امتداد السياق.

هوامش:

( )1مجموعة قصص الـحـصــرم ،زكــريــا تامر،
دار ري ــاض الــريــس ط  ،1لـنــدن ،بـيــروت ،2000
ومجموعة قصص «سنضحك» زكــريــا تامر،
دار رياض الريس ،ط  1لندن ،بيروت .1998
( )2مجموعة قصص الـحـصــرم ،زكــريــا تامر،
دار ري ــاض الــريــس ط  ،1لـنــدن ،بـيــروت ،2000
قصة «انتظار امرأة» ،ص .155
( )3املــرجــع السابق ،قصة «التصغير األول»،
ص.167
( )4مجموعة قصص «سنضحك» ،زكريا تامر،
دار رياض الريس ط  ،2لندن ،بيروت .1998
( )5اســم ال ــوردة ،أمبرتو إيـكــو ،ترجمة أحمد
الصمعي ،دار أويا .1991
( )6مـ ـجـ ـم ــوع ــة ق ـ ـصـ ــص «ص ـ ـه ـ ـيـ ــل الـ ـ ـج ـ ــواد
األب ـ ـيـ ــض» ،ق ـص ــة «الـ ـصـ ـي ــف» ص ،84وق ـصــة
«قــرنـفـلــة لــأسـفـلــت امل ـت ـعــب» ص ،104وقـصــة
«ال ـن ـج ــوم فـ ــوق ال ـغ ــاب ــة» ،ص ،77ومـجـمــوعــة
«ربـيــع فــي الــرمــاد « ،قصة «سيرحل الــدخــان»
ص ،63ومجموعة «دمـشــق الـحــرائــق» وقصة
«شمس للصغار» ص.185
( )7مجموعة قصص «ربيع في الرماد» ،قصة
«ثـلــج آخ ــر الـلـيــل» ص ،9ومـجـمــوعــة» قصص
ال ــرع ــد» ،ق ـصــة ال ـس ـجــن ،ص ،7وق ـصــة «ال ــذي
أحــرق السفن» ص ،19وقصة «املتهم» ص،25
ومجموعة قصص «الحصرم» ،قصة «انتظار
امرأة» ،ص.155

* قاص وناقد سوري

أنشأ بأدواته وتقنياته واقعاً نصيّاً
متحرراً من التسجيل واالستنساخ
العدد 2021 - 13
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املكتبة

الشبع من الحياة

في ضوء األلم

أحمد ذيبان الربيع
ومرآة الوجوه المتعبة

مضر الدبس يتنازل عن النخبوية
¶ مضر الدبس

¶ أحمد ذيبان الربيع

¶ عمان -

¶ بيروت -

صدر في عمان حديثاً عن دار فضاءات للنشر والتوزيع كتاب «الشبع من الحياة» لمؤلفه
الكاتب والصحفي األردني أحمد ذيبان الربيع ،وال أعلم بمضمونه من صاحبه الذي يقول
عنه :الكتاب يرسم صورة بانورامية لحياة نسبة كبيرة ّ
جداً من البسطاء الفقراء والبؤساء
المكافحين من أجل حياة كريمة ،ويملكون إرادة قوية لمواجهة المعاناة والتحديات،
ويصارعون أمواج الحياة المتالطمة ،بحثاً عن فرص للعيش بكرامة وشرف ،وسط حياة
مزدحمة يتسابق فيها الناس ،حاشدة بالكذب والنفاق والظلم ،إنه ينطق بأسمائهم
جميعاً ،مضيفاً« :الشبع من الحياة « سيرة ذاتية مختلفة ،ومضامينه تصلح مادة روائية،
ُ
رغبت بأن يكون الكتاب مباشراً ،فالعمل الروائي يشبه عملية بناء األبراج ،يتطلب
لكنني
تخطيط هندسي وفحص التربة وحفر األساسات ووضع القواعد وبناء الهيكل العظمي،
ثم البدء بالتشطيبات ..تمديدات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وقصارة الجدران
ودهنها وتركيب األبــواب والشبابيك وعمل ديكورات ،وكاتب الرواية يقوم بتوظيف
شخصيات متخيلة ،بينما فضلت أن يكون «الشبع من الحياة» سهل القراءة ،يصل الى أكبر
عدد ممن يعنيهم األمر ،فهو كما أظن مرآة للوجوه المتعبة.

«في ضوء األلــم ..تفكير في بنى االجتماع السياسي السوري» كتاب جديد
ً
صــدر حديثا عــن املؤسسة العربية لـلــدراســات والنشر للكاتب والسياسي
السوري الدكتور مضر رياض الدبس.
يقدم املؤلف كتابه ،الــذي يقع في  240صفحة من القطع الكبير ،إلى القارئ
ً
ً
أربع دراســات سياسية فكرية ،تشكل مجتمعة أمثلة أنموذجية لتصور بنى
االجـتـمــاع السياسي ال ـســوري ،وهــي بالترتيب« :دور البنية االجتماعية في
السلوك العصبوي للنظام ال ـســوري» ،و«النمط
االس ـت ـقــرائــي لـلـمـعــارضــة ال ـســوريــة ودوره في
غـيــاب االت ـســاق» و«مـفـهــوم الــدولــة الـســوريــة بني
اإلسالم والحداثة» (تصور نموذج ذهني إلسالم
حديث) ،و«صيانة املشروع الوطني السوري».
وي ـ ــرى ال ــدب ــس ف ــي هـ ــذه الـ ــدراسـ ــات «م ـقــدمــات
لتفكير س ــوري عـمــومــي ،يتميز أنه
متواضعة
ٍ
ٌ
زمن يتألم فيه الجميع ،ولهذا السبب
في
تفكير
ٍ
ٌ
بالذات هو تفكير مالئم للسالم ،والتعاقد لبناء
الــوطــن ال ـس ــوري ،فــاأللــم يؤهلنا إل ــى العمومية
نـتـيـجــة اخ ـت ـب ــار ن ـتــائــج ن ـق ـص ـهــا» ،ك ـمــا يــؤكــد
مؤلف الكتاب أن دراســاتــه بمجملها محاوالت
«تحريض وطني لتكوين فضاء
للمساهمة في
ٍ
عمومي س ــوري ،تكون فيه الحقيقة تواصلية،
ويـ ـش ــارك ف ـيــه ال ـج ـم ـيــع ،وال ت ـح ـت ـكــره الـنـخـبــة،
ب ــل تـســاهــم فـيــه فـحـســب ،بـعــد أن تـتـخـلــى عن
نخبويتها».

ّ
تتضمن رصد
فالكتاب خلطة متنوعة «هجينة»،
أه ــم م ـح ـطــات ال ـس ـيــرة الـشـخـصـيــة ،ف ــي مختلف
مراحلها من الطفولة وحتى اآلن ،ومسيرة الفقر
واملعاناة املختلفة ،والتجارب املتعددة في الحياة
العملية ،السياسة والصحافة والكتابة واملجتمع،
الصحة واألمراض ،وخالصة هذه الحياة.
كتب الشاعر والــروائــي جهاد أبــو حشيش مدير
ع ــام دار ف ـض ــاءات للنشر ال ـتــي أصـ ــدرت الـكـتــاب
ف ــي ع ـم ــان ع ـلــى ال ـغ ــاف األخـ ـي ــر :ال ـس ـيــر الــذات ـيــة
ّ
الـتــي يكتبها الـعــرب فــي الـغــالــب هــي سير التمني
والبطولة ،أو ما يشبه قصائد املدح ،والتي تعودنا
في حكايات أجدادنا أال نسمع سواها ،فجميعهم
أبطال ،وحني ننظر إلى ما نحن فيه نستغرب ،كيف
إذا وصلنا إلى كل هذا االنهزام والتردي؟ ويتابع
أبو حشيش :لكننا في «الشبع من الحياة» سنقرأ
ً
ً
ً
عاملا َ
آخر ،عاملا بسيطا يحاول االنتصار للحياة،
وال يعترف بالضعف الذي يعتريه ،وإن كان يعاينه

يصر ً
ُّ
دائما على االنتصار ،دون
ويقوله ،ربما ألنه
أن يرتدي زي األبطال ،بل وال يرضى إال أن يكون
ً
ً
إنسانا ًّ
عاديا وفقط!
إنسانا،
وج ــاء فــي مـقــدمــة الـكـتــاب ال ــذي فيما يـبــدو يفتتح
«عشرينيات» القرن الحادي والعشرين :اعتادت دور
النشر االهتمام بتوقيع عقود ،لنشر مذكرات قادة
دول وسياسيني ،بعد مغادرتهم السلطة والترويج
ّ
تتضمن أسـ ً
ـرارا يكشف عنها ألول
لها ،بزعم أنها
ً
مرة ،لكنني أعتقد أن في ذلك مبالغة كبيرة وتضليل،
ك ــل إن ـس ــان مـهـمــا ك ــان عـمـلــه ومـهـنـتــه وم ـس ـتــواه
الـتـعـلـيـمــي واالج ـت ـم ــاع ــي ،ال ب ــد م ــن أن ف ــي حياته
تجارب مفيدة يمكن كتابتها ،وربما تكون األكثر
أهمية املــذكــرات التي يكتبها العلماء واملخترعون
واملبدعون من املفكرين والفالسفة وبعض رموز
الثقافة والفن ورجال أعمال حققوا إنجازات مهمة
ملجتمعاتهم والـبـشــريــة ،وهـنــاك أشـخــاص بسطاء
أو حتى مــن ذوي االحتياجات الـخـ ّ
ـاصــة يمتلكون

سيرة ذاتية مختلفة ناطقة
بأسماء الفقراء المكافحين
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ت ـجــارب عظيمة ،تـفــوق بكثير ت ـجــارب سياسيني
وم ـســؤولــن كـ ـب ـ ًـارا ،ك ــان ال ـك ــذب والـ ـخ ــداع والـنـفــاق
ً
جسرا لوصولهم إلى مواقع متقدمة ،وقارفوا خالل
توليهم املسؤولية الفساد والعبث بمصالح الوطن
واملواطن ،لكن ما يعطي مذكرات القادة وعدد كبير
ً
اهتماما أوسع ،ليس عبقريتهم ودورهم
من الساسة
الخارق في الحياة ،وفي تحقيق اإلنجازات ،بل أهمية
الكراسي التي كانوا يجلسون عليها والقرارات التي
كانوا يتخذونها!
يــذكــر إن «الـشـبــع مــن الـحـيــاة» هــو الـكـتــاب الثالث
ملــؤلـفــه أح ـمــد ذي ـب ــان الــرب ـيــع ،فـقــد سـبــق أن نشر
كـتــابــن ،األول بـعـنــوان «الـسـلــوك الــديـمـقــراطــي في
ضــوء التجربة األردنـيــة» ،والثاني بعنوان «النفاق
والسلطة» ،كما يذكر إن الربيع عمل في الصحافة
ال ــورق ـي ــة ملـ ــدة تـ ـق ــارب  35ع ـ ًـام ــا ف ــي ال ـع ــدي ــد من
الصحف األردنية ،وفي جريدة الراية القطرية ،وهو
يعمل ًّ
حاليا في الصحافة اإللكترونية.

عمل عمومي
ٌ
َّ
يقدم الكتاب نفسه بالقول إنــه «تفكير فــي ضــوء األل ــم ،وعـمــل غير نخبوي
ٌ
َّ
ُ
بالضرورة ،بل إنه عمل عمومي :ال تحكمه النخب ،وال تحكم عليه ،بل تشارك
َّ
ٌ
«تفكير
فيه فحسب» ،ويذهب الكتاب إلى أبعد من ذلــك ،إلى حــدود القول إنــه
ً
ً
ال ِّ
صفة ً
ولقبا وتصنيفا».
يسوغ وجود نخبة ،ويتنازل حامله عن النخبوية
اإلهداء في هذا الكتاب الفتٌ،
ٌ
جزء من مضمونه ،يثير كثيراً
ومؤلمُ ،صمم كأنه ٌ
ً
ً
ً
وكثيرا من األسئلة ،ويبدو رسالة واضحة من الكاتب تدل على
من املشاعر،

ً
منهجيا ،وبناء مقاربة عقالنية وفق هذا املزج؛
محاولته مزج الذات باملوضوع
حيث كتب املؤلف في بداية الكتاب اإلهداء اآلتي« :في  21آب  /أغسطس ،2013
ف ــي تـسـجـيـ ٍـل م ـص ـ َّـو ٍر وم ـن ـشــور ف ــي أث ـن ــاء م ـج ــزرة ال ـك ـي ـمــاوي ف ــي ال ـغــوطــة،
ٌ
ُ
قالت طفلة اسمها ُيمنى لطبيبها املسعف« :ساعدني عمو ،أنا عايشة» ،ثم
ّ
سألته« :عمو أنا بالجنة»؟ ثم بقو ٍة ضغطت لسانها بإصبعيها الصغيرتني ،ثم
ً
ُ
سألته ثانية لتتأكد أكثر« :عمو أنا عايشة»؟ إلى ُيمنى وطفولتها املتأملة ،وإلى
ُ
ِّ
طبيبها الذي ُيفكر ويعمل في ضوء آالمها ،وإلى
َّ َ
ُامل ِّ
صور الذي وثق أمله بتصوير آالمهم ،أهدي هذا
الكتاب».

معنى األلم
مصور ومنشور
مقطع
ٍ
يحيلنا هذا اإلهداء على ٌ ٍ
في اليوتيوب ،فيه ٌ
طفلة تعرضت
حوار
مؤلم بني ٍ
لـصــدمـ ٍـة بعد هـجــوم بالقصف الـكـيـمــاوي على
الغوطة ،وطبيبها املسعف الذي يحاول طمأنتها،
وكأن املؤلف بهذه اإلحالة أراد أن يضبط لقارئه
معنى األلــم الــذي يتحدث عنه ،وماهيته ،قبل أن
يقول له في املقدمة معنى التفكير في الضوء،
ِّ
ثم معنى التفكير في ضوء هذا األلــم« :أن نفكر
ً
ِّ
ونحن نتألم يعني أن نفكر نيابة عن اإلنسان في
ِّ
كل مكان ،وأن نساهم من طريق توصيف آالمنا
مستقبل أفضل للجميع»،
وتحليلها ،بتصور
ٍ
ّ
وأن نفكر فــي ضــوء األل ــم يعني «أن نفكر في
الـحـمـيـمـيــة الــوطـنـيــة عـلــى عـتـبـ ِـة وطـ ـ ٍـن حـ َّـجــرهــا
حميمية ال ــوح ــد ِة الـنــاتـجـ ِـة مــن تمزق
األل ــم :ف ــي
ِ
االختالف وتوحده من دون أن ينصهر».
ً
د .مضر رياض الدبس كاتب وسياسي سوري ،شغل سابقا منصب الرئيس
التنفيذي لحزب الجمهورية السوري ،يحمل شهادة الدكتوراة في الصيدلة،
وعمل في عدة منظمات دولية في مجال الصحة العامة ،له دراســات في علم
االجـتـمــاع وعـلــم االجـتـمــاع الـسـيــاســي ،صــدر لــه كـتــاب «عـقــل الجهالة وجهل
العقالء».

كتاب إلى الطفلة السورية ُيمنى
في جنّة القصف الكيماوي بالغوطة!
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إشــراقـات

مليكة العاصمي

شاعرة المغرب األولى

د .عبد الرحيم العالم *
¶ مليكة العاصمي

كم نتوق إلى لحظات االنجذاب نحو الشاعرة المغربية الكبيرة مليكة العاصمي ،ونحو أفقها اإلنساني والتاريخي والرمزي واإلبداعي،
هي التي ما فتئت ،أطال الله في عمرها ،تغمرنا بكل أنواع المحبة واإلبداع والمواقف واالحتضان والرعاية والدعم ،سيظل التاريخ
محتفظاً لها بإشراقاتها وببصماتها الالتحصى على مشهدنا الثقافي واإلبداعي والنسائي والجمعوي.
تبقى التجربة الحياتية واإلبداعية لشاعرة المغرب األولى تجربة نادرة ،ما يضفي عليها طابع االستثنائية والفرادة ،لكونها تجربة ولدت
ونمت وترعرعت داخل امتالء إنساني وتاريخي وثقافي وتربوي ،ما جعل شاعرتنا ،منذ بداية وعيها بمحيطها العام ،في صلب أسئلة
المرحلة التاريخية ،من قبيل أسئلة الديمقراطية واإلبداع والمرأة والذات واآلخر والثورة والرفض والكرامة والمستقبل ،وغيرها ،في
تحوالتها السياسية والثقافية واالجتماعية ،ما دفع بشاعرتنا إلى أن تتوسل منذ البداية بالجرأة ،وأن تتسلح بروح المغامرة والتحدي،
وهو ما كان يعتبر وقتها «جرائم كبرى» ،على حد تعبيرها.

قيثارة الشعر
يشكل منتصف ستينيات الـقــرن املــاضــي ،البداية
الفعلية لظهور الشاعرة القديرة مليكة العاصمي ،مع
ما كان يحف بتلك الفترة من صعوبات وإكراهات،
ف ــي مـجـتـمــع كـ ــان وق ـت ـهــا ت ـت ـقــاذفــه ري ـ ــاح الـتـقـلـيــد
ً
والـتـجــديــد ،فـضــا عــن أن صــوت امل ــرأة وقتها كان

ً
خافتا ًّ
جدا ،لكن سرعان ما انبرى مالك الشعر من
ً
وســط صفيح ســاخــن ،عــازفــا على قـيـثــارة الشعر
ّ
املغربي الحديث ،ومدشنا ريادته الشعرية النسائية،
ف ـك ـمــا ب ـ ــرزت ن ـ ــازك امل ــائ ـك ــة ه ـن ــاك ب ـ ــرزت مـلـيـكــة
العاصمي هنا ،إذ كــان البــد من املــاك كي تستوي
الحداثة في القول الشعري في بالدنا.
توالت مغامرات شاعرتنا وتضافرت فيما بينها دون

ْ
نشأت في وسط عائلي
ُّ
يعج بالثقافة والسياسة
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أن تتوقف إلــى اليوم ،كانت البداية مع طفولة حيوية
وجسارة وشغب استثنائي ،تبعتها مرحلة «املجلة
املــدرسـيــة الـحــائـطـيــة» ،فــإلـقــاء الخطب واألش ـعــار في
الحفالت املدرسية ،لتلجأ شاعرتنا ،في مرحلة الحقة
إلــى ركــوب مغامرة أخــرى فريدة ،تتمثل في إصــدار
مـجـلــة «االخ ـت ـي ــار» ال ـتــي ولـ ــدت م ــن رح ــم جــريــدتـهــا
«االختيار» ،كان ذلك في زمن مغربي صعب ،سمي

ب ــزم ــن س ـن ــوات ال ــرص ــاص ،ح ـيــث اش ـت ــد الـتـضـيـيــق
وال ــرق ــاب ــة ع ـلــى ك ــل شـ ــيء ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـتـضـيـيــق
ع ـلــى ال ـص ـحــافــة ال ــوط ـن ـي ــة ،وك ــان ــت ج ــري ــدة ومـجـلــة
«االخ ـت ـيــار» واح ــدة مــن املـنــابــر اإلعــامـيــة والثقافية
ً
الوطنية الـتــي طالها ،هــي أيــضــا ،الحجز واملـصــادرة
واالستنزاف .ومع ذلك ،يمكن أن نفتخر بما حققته
«االخـتـيــار» كجريدة ومجلة ،وبما حققته املناضلة
مليكة العاصمي من تحد ورهــان ورســالــة ونهوض
باملسؤولية ،من حيث مساهمتهما ً
معا في خلخلة
ً
الوضع الثقافي والسياسي الذي كان قائما في تلك
الظروف الحالكة.

الثقافة والسياسة
ه ـكــذا ،تـبـقــى مليكة الـعــاصـمــي شــاعــرة محظوظة،
ً
خــافــا ل ـشــاعــرات أخ ــري ــات ،بنشأتها امل ـتــوازنــة في
وسـ ــط ع ــائ ـل ــي ،وج ــدت ــه ي ـع ـ ُّـج ب ـك ــل ش ـ ــيء ،ال ـث ـقــافــة
والسياسة والنضال والشعر والكتب واملدرسة ،لتجد
شاعرتنا نفسها منخرطة ،حتى قبل أن تعي هذا،
وسط لوعة الشعر وجذبة السياسة وهاجس األنثى.
ً
فرغم كونها شاعرة كبيرة آمنت بالقصيدة مالذا،
منذ بداية تجربتها الحياتية ،نجدها دائمة البحث عن
فضاءات أخرى للتعريف بما لم تتسع له القصيدة،
أو باألحرى بما لم تقدر القصيدة على استيعابه،
ً
رغم أن قصائدها هي أيضا خزان لنكبات العصر
ولهموم الـشــاعــرة واملجتمع ،مــن منطلق مــا تعرف
بــه شــاعــرتـنــا مــن ال ـت ــزام بـقـضــايــا وطـنـهــا وأمـتـهــا،
مساهمة منها في تعرية واقعنا العربي الذي ينضح
ً
وطغيانا ً
وظلما ووحشية.
مرارة وأسى وخيبات
كما بقيت القصيدة ملجأ شاعرتنا األثير ،منذ أن
تلبس بها شيطان الشعر إلى اليوم ،هي التي ظلت
وفـيــة ألصــولـهــا املـعــرفـيــة فــي أصــالـتـهــا وحــداثـتـهــا،
بـشـكــل يـمـيــزهــا ع ــن ش ــاع ــرات عــرب ـيــات ك ـث ـيــرات،
ً
فـضــا عــن وفــائـهــا املشتهى للثقافة املـغــربـيــة ،في
أبعادها العاملة والشعبية ،بمثل وفائها املستميت

لـلـمــرأة املـغــربـيــة والـعــربـيــة ،فــي صــورهــا املجتمعية
والسياسية والنضالية والثقافية واإلبداعية املختلفة.

رؤية عميقة
تـبـقــى مـلـيـكــة الـعــاصـمــي ش ــاع ــرة م ـت ـفـ ّـردة ف ــي كل
شيء ،في أناقة ِشعرها ولغتها وموسيقى أشعارها
وج ـمــال ـيــة فــوضــاهــا وإل ـقــائ ـهــا ال ـش ـع ــري ،ك ـمــا في
أناقتها الخاصة؛ هي التي ارتضت املغايرة واالبتكار
ً
ّ
وامل ـكــابــدة سـبـيــا ،مـنــذ أن تـفــتــق وعـيـهــا الـشـعــري،
ً
مراهنة بذلك على بناء عالم شعري لــم يكن ثابتا
تحول ّ
قط ،بقدر ما كان في ّ
وتغير دائمني ،ما يجعل
وجودها ومالذها وأفقها الشعري في اتساع ممتد
ومتواصل ،بل إنه يوجد ،منذ بدايته« ،كتابات خارج
أســوار العالم» ،كما عنونت بذلك ديوانها األول ،من
قصيدة إلى أخرى ومن ديوان شعري إلى آخر.
ي ـحــدث ه ــذا ل ــدى شــاعــرت ـنــا مـ ـ ــوازاة م ــع انـشـغــالـهــا
املتواصل بتنويع أفقها الشعري وتوسيعه ،هي التي
تكتب الشعر داخ ــل تجربة شعرية صلبة ومفكر
فيها بعمق ودرايــة ودربــة ،وليس داخل تراكم لقيط
وم ـه ــرول وم ـف ـكــك األوص ـ ــال ،ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال لــدى
شاعرات وشعراء آخرين ،باعتبارها تجربة توجد
فــي تـطـ ّـور مـتــواصــل ،ومــؤســس لـهــا ،إبـ ً
ـداعــا ورؤيــا
وجمالية وبناء ومرجعيات ودالالت.

صراحة ومصداقية
ً
وبــذلــك ،تعتبر الـشــاعــرة مليكة العاصمي معينا ال
ينضب ،نغترف منه األسئلة واملــواقــف والتصورات
واألفكار واآلراء الجريئة ،كما هو الحال في كتاباتها
وحــواراتـهــا وتصريحاتها ومداخالتها ،حــول عديد
القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية،
كما يعرفها واقعنا املحلي والعربي برمته؛ نعود إليها
لنحتمي بـهــا ،ولنستضيء بكتاباتها مــن الخيبات
دائما ما ّ
والنكسات والفواجع والطوارئ ،فثمة ً
يشدنا

إلى فكر األستاذة مليكة العاصمي وإلى صراحتها
وصــدقـيـتـهــا ومـصــداقـيـتـهــا ،بمثل مــا تـشـ ّـدنــا إليها
ابتسامتها التي تسبق تحيتها وحديثها ،ما يجعلنا
ً
وإنساني نادرّ ،
ّ
ّ
لنسميه مالك
شعري
فعل أمام مالك
الطمأنينة والرضى.
وال غرابة في ذلك ،فالشاعرة مليكة العاصمي ظلت
ّ
املتجذرة ،بشكل ّ
يميزها عن
وفية ألصولها املعرفية
شاعرات أخريات ،من املغرب وخارجه ،بمثل وفائها
املـشـتـهــى لـلـثـقــافــة امل ـغــرب ـيــة ،ف ــي مـكــونــاتـهــا الـعــاملــة
والشعبية ،ووفائها املستميت لبنت جنسها ،للمرأة
املغربية والعربية.

التبشير بالمستقبل
يـحــدث هــذا لــدى شــاعــرتـنــا ،مــن غير أن تتوقف عن
انشغالها اإلبداعي بتنويع أفقها الشعري وتجديده
وتــوسـيـعــه بـمــزيــد مــن املـعــانــي وال ـ ــدالالت ،منسجمة
فــي ذلــك مــع قناعتها األول ــى ،فــي نحتها للمستقبل
وتـبـشـيــرهــا ب ــه ،فــي انـسـجــام واح ـت ــرام ت ــام لوظيفة
الشعر كما تتصورها شاعرتنا ،متمثلة في «االبتكار
والتجديد والخلق واإلضافة» ،لتجد نفسها منخرطة
في حركة تجديد الشعر العربي وتطوير القصيدة
العربية ،عبر كتابة الشعر الحديث ،كما تفضل أن
تسميه بدل تسمية «الشعر الحر».
ول ــم تـتــوقــف شــاعــرتـنــا عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،بــل واصـلــت
إسهامها في هذه الحركة عبر التنظير لها ،باعتبارها
حركة لها – على حد قولها – مشروعيتها في مسار
الـقـصـيــدة ال ـعــرب ـيــة .ورغ ــم أن الـبـعــد الـسـيــاســي ظل
ً
حاضرا لدى شاعرتنا ،في الحياة واملمارسة والكتابة،
ً
َّ
ً
بل ظــل مالصقا بقصيدتها ،مؤثرا فيها ،باعتباره
ضرورة لصناعة الوهم ،كما تقول شاعرتنا ،فهي ،مع
ذلــكّ ،
تمجه وتعافه ،وتعتبر أن الشعر «سيظل واحة
تنفث فيها الروح أوجاعها ومآسيها».

* كاتب وناقد (رئيس اتحاد كتاب املغرب)

ْ
أصدرت مجلتها «االختيار»
في سنوات الرصاص
العدد 2021 - 13
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كريم المالكي *

البصرة
درّة العراق

حينما نقول إن البصرة قصيدة العراق الخالدة ،ليس ثمة
مبالغة في هذا القول ،ففي هذه المدينة التي تغفو على
خليجنا العربي كتبت الجغرافية قبل التاريخ أروع ملحمة
تكوين ،لنهر بات يمنح شريان الحياة للبصريين الذي يقطنون
هذه المدينة التاريخية.
في البصرة التقى الرافدان الخالدان دجلة والفرات ليك ّونا
شط العرب ،ذلك النهر الذي يحظى برمزية عالية في وجدان
البصريين خصوصاً ،والعراقيين عموماً ،فهم يرون في ذلك
ّ
المتجذر فيهم ،فبالنسبة
النهر الرمز عمقهم العربي األصيل
إليهم ليس النهر مجرد ممر مائي يستخدم ألغراض المالحة
والنقل النهري والبحري ،وما يرتبط بذلك من سياحة وترفيه،
وليس المصدر الرئيس لمياه الشرب والزراعة وصيد األسماك
وغير ذلك فحسب ،بل هو شريان يضخ للبصرة حياتها منذ بدء
الوجود البشري على تلك البقعة من األرض.
البصرة تلك المدينة التاريخية التي شيدها عتبة بن غزوان في
عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ،لتكون أول
مدينة إسالمية بناها العرب خارج شبه الجزيرة العربية.

تعرفت على البصرة منذ كنت ًّ
ّ
صبيا ،حينما اصطحبني ذات مرة أخي األكبر
الــذي كان من املولعني بالتاريخ واألدب والــرحــات ،إلى هذه املدينة الجنوبية،
واكتملت معرفتي التامة بها حينما غــادرت مدينتي بغداد أللتحق في العام
 1979بجامعتها الوحيدة آنذاك لدراسة األدب اإلنكليزي ،ومنذ ذلك الحني وأنا
أرى في البصرة مدينة ال تمر عليها مرور عابر السبيل لتنساها بعد انتهاء
الرحلة ،بل هي من املدن التي تمكث في الوجدان ،وجدان كل من يشاهدها ولو
ملرة واحدة.

المدينة الحسناء
التي استهوت التجار والشعراء
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ملتقى الرافدين
ذات يوم كتب أديب مجهول عن البصرة بضعة أبيات ،بقيت كامنة بني ثنايا
ُ
فآثرت أن تبدأ رحلتي مع هذه الكلمات العميقة التي تصف ّ
درة العراق
الروح،
بالتالي:
ٌ
ٌ
سحري
مصباح
«البصرة
ً
صباحا عند املد
يمسحه الشط بكفيه

في «التنومة» و»العشار»
يخرج ُّ
جني الشعر ،ويقعي َّقدام السياب
ليسأله:
ُ
املوت أجمل أم الحياة؟».
الحياة في البصرة بسيطة وجميلة ،فهي مدينة تستمد ديمومتها من ذلك
النهر (ملتقى الرافدين) ،وناسها ّ
يتميزون بقدر استثنائي من الكرم والطيبة،
ّ
بصري ،حتى
والتي ال يجاريهم فيها أحد ،وهاتان الصفتان لصيقتان بكل

أول مدينة إسالمية
بناها العرب خارج جزيرتهم
العدد 2021 - 13
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¶ تمثال السياب في البصرة

وإن أضناه الفقر!
لقد كانت البصرة ،التي تقع في أقصى الجنوب العراقي ،في نهاية الستينيات
ً
خصوصا
والسبعينيات مــن الـقــرن املــاضــي مـقـصـ ًـدا لــأشـقــاء الخليجيني،
الكويتيني الذين ال تــزال قصورهم الكثيرة تتوسد ضفاف شط العرب حتى
اآلن.

مركب الخير
ّ
لقد كان املركب الذي يأتي من بصرة الخير ،قبل ظهور النفط ،يحط رحاله
في العاصمة بغداد ،أو أي مدينة عراقية ،وهو ال يحمل إال الحب والطيبة
والخيرات« :مركب هوانا من البصرة جانا» ،وكأن البصرة هي ذلك املكان
الذي ينبع منه الخير منذ زمن بعيد ،ليصل إلى أبعد قرى العراق في شماله،
ُ
وحتى في يومنا هذا تمنح البصرة ،التي ت َعد العاصمة االقتصادية للعراق،
فمعظم ميزانية النفط مستخرج من باطن أرضها ،فيما يعاني أبناؤها
ً
فضل عن أنها كمدينة ذوت ع ـ ً
ّ
واضمحلت نضارة،
ـودا،
شظف العيش،
ً
وص ــارت أقــرب إلــى أن تكون أط ــال دارس ــة ،قبل أن تعود للنهوض تــارة
أخرى.
هناك في البصرة تكونت أول عالقة لي مع الشاعر الكبير الراحل ابن البصرة
ً
تقريبا،
بــدر شاكر السياب فــي الـعــام  ،1972أي بعد وفــاتــه بثماني سـنــوات
ً
وفي هذه السنة أزيح الستار عن تمثاله الذي مازال ماثل حتى يومنا هذا في
كورنيش البصرة على شط العرب.
كانت تلك البداية هي التي حملتني إلى االقتراب أكثر من السياب ،هذه القامة
ً
الشعرية الشامخة بعنفوان ،ملــا قـ ّـدمــه مــن أعـمــال شعرية فضل عــن أنــه من
مؤسسي مدرسة الشعر الحر ،فبات ً
شعريا ً
ًّ
خالدا ألبناء مدينته وللعراق
رمزا
ً
ولعاملنا العربي أجمع ،رغم أنه لم ّ
يعمر طويل ،حيث رحل عام  ،1964وهو في
سن الثامنة والثالثني.

أسطورة السياب
كنا فــي الــدراســة الـثــانــويــة قــد حفظنا عــن ظهر قلب رائـعــة الـسـيــاب الخالدة
«أنـشــودة املطر» ،ضمن متطلبات منهاج اللغة العربية ،فتركت كلماتها أثـ ًـرا
ًّ
أسطوريا لم يبارحني ،إذ يستهل شاعرنا الراحل رائعته:
َ
َ
السحرْ
نخيل ساعة
«عيناك غابتا
ِ
ٍ
ُ
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
عيناك حني تبسمان تورق الكرومْ
ِ
وترقص األضواء ...كاألقمار في َنه ْر».

¶ سعدي يوسف أحد شعراء مدينة البصرة

وفــي الـحــرب العراقية اإليــرانـيــة تعرض تمثال الشاعر السياب إلــى القصف
ً
اإليراني ،فضل عن اإلهمال الذي لحق بالبصرة بأكملها في ذلك الوقت.
ومن مركز مدينة البصرة التي احتوتني بطيبتها خالل سنوات الدراسة
الجامعية قادتني خطاي أكثر مــن مــرة إلــى إحــدى مدنها القريبة منها،
وأعني قضاء أبي الخصيب حيث ولد شاعرنا السياب ،وكان هذا القضاء
ً
منبعا للعديد من األدباء ،لعل أبرزهم الشاعر سعدي يوسف.

بساتين النخيل
تبعد مدينة أبــي الخصيب عــن مركز البصرة  20كــم ،وتكثر فيها بساتني
النخيل ،فبعد أن كانت عامرة بأنواع األشجار املثمرة ،تغير كل شيء اليوم،
حيث التهم البناء والتجريف كل ما هو جميل فيها.
ويـنـحــدر سـكــان هــذه املــديـنــة مــن أص ــول عربية ضــاربــة فــي ال ـقــدم ،إذ هاجر
أجدادهم من شبه الجزيرة العربية واستقروا فيها ،كما ارتبط اسمها بثورة
الزنج التي اندلعت في العصر العباسي ،والتي استمرت حوالي  15سنة ،وهي
أعنف حركات ّ
التمرد التي واجهت خالفة العباسيني.
ً
وهناك في مسقط رأس السياب في أبي الخصيب ،وتحديدا في قرية جيكور
املهدم الذي لم يكن فيه سوى حارس ،كان ّ
شاهدت منزل العائلة ّ
يتحدث بشكل

حياتها بسيطة وجميلة
وناسها يتميّزون بالكرم والطيبة
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¶ البصرة

بسيط عن بعض من حياة السياب وذكرياته في ذلك املنزل ،الذي خلده عبر
قصيدته «منزل األقنان» ،والتي ينشد في أحد مقاطعها:
«أال يا منزل األقنان كم من ساعد مفتول
رأيت ومن خطى يهتز منها صخرك الهاري
وكم أغنية خضراء طارت في الضحى املغسول
ّ
الخريفية».
بالشمس
منزل األقنان
وهناك عند «منزل األقنان» دخلت غرفة الشاعر بدر شاكر السياب التي كانت
ً
أشبه بخربة متروكة ،فتذكرت حينها كيف أن بلدانا أخرى جعلت من الغرف
التي أوت شعراءهم مزارات ومتاحف تخلدهم.
وتكررت زيارتي لقريته جيكور ،لكون املنطقة كانت غابة من البساتني الجميلة،
ووقفت على نهر بويب الذي خلده ،كما لم يخلد نهر مثله في الشعر العربي،
في حني أن بويب لم يكن سوى جدول صغير ،حيث يناديه في قصيدته «النهر
واملوت»:
«بويب يا بويب
ُّ
فيدلهم في دمي حنني
إليك يا بويب

¶ مقبرة الحسن البصري

كان مركب الخير ينطلق منها
ّ
ليحط في بغداد
قبل ظهور النفط
العدد 2021 - 13
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الـرحـلــة

البصريون يرون في شط العرب
عمقهم العربي األصيل

¶ أحد أحياء البصرة القديمة

يا نهري الحزين كاملطر».
ً
لكن جيكور وبــويــب أصبحا الـيــوم أط ــال خــالــدة ،رغــم اإلهـمــال الــذي يعتري
املنطقة برمتها.

¶ تمثال عتبة بن غزوان ٔ
موسس البصرة

مقبرة الحسن البصري
ذات يوم قررت الذهاب إلى قبر الشاعر حيث دفن في «مقبرة الحسن البصري»
في قضاء الزبير ،وهــو من أقضية البصرة العريقة ،والحسن البصري من
فقيها ً
وعلم من أعالم مدينة البصرة ،وكان ً
التابعنيٌ ،
زاهدا21( ،هجرية 642 /
ميالدية – 110هجرية 728 /ميالدية) ،وهو إمام وعالم من علماء أهل السنة
والجماعة ،ولد قبل سنتني من نهاية خالفة سيدنا عمر بن الخطاب (رضي
الله عنه) في املدينة ،وتوفي ودفن في البصرة.
ويعود تاريخ مقبرة الحسن البصري إلــى العصر األمــوي ،أي قبل أكثر من
 1300عام ،وتشغل املقبرة مساحة كبيرة من محافظة البصرة.
ّ
التابعي
وتضم املقبرة رفــات كثير من الشخصيات الدينية والثقافية ،منهم
وإمام التفسير والحديث والفقه أبو بكر محمد بن سيرين البصري ،وهناك
ً
أيضا رفات رابعة العدوية املكناة بأم الخير ،وهي إحدى الشخصيات املشهورة
في عالم التصوف اإلسالمي ،وتعد مؤسسة مذهب الحب اإللهي ،كما يوجد
فيها قـبــر عـلــم الـعـلـمــاء اب ــن يحيى مــالــك بــن دي ـنــار ،ورف ــات الـشــاعــر األم ــوي
الفرزدق ،والشاعر العباسي خالد بن صفوان.

¶ بيت الشاعر السياب

شجرة آدم
يذهب الكثير من سكان قضاء القرنة شمال البصرة إلى أن الشجرة التي تقع
عند التقاء نهري دجلة والفرات ،هي أقدم شجرة في املنطقة ،إال أنهم ال يعرفون
عمرها الحقيقي ،كما ال يعرفون ّ
سر بقائها صامدة حتى اآلن.
ولطاملا كــانــت «شـجــرة آدم» مــركـ ًـزا لـجــذب للسياح والــزائــريــن األجــانــب ،وقد
ّ
ترسخ وجود الشجرة العتيقة في عمق املــوروث الشعبي املحلي ،حيث ينظر
إليها بعضهم كشجرة مباركة ،وبعضهم اآلخر يرى فيها نفحة من نسائم
ميثولوجيا حضارات بالد ما بني الرافدين القديمة.
وتكتسب شـجــرة آدم قيمتها الــرمــزيــة الكبيرة ألسـبــاب عــديــدة ،منها قرب

موقعها مــن ملتقى دجلة وال ـفــرات ،وقــد جــاء فــي كتاب «الـنـصــرة فــي أخبار
البصرة» للقاضي أحمد نــوري األنـصــاري أن «فــي القرنة شجرة قديمة من
جنس السمر مشهورة عندهم باسم (البرهام) ،ويزعم أهلها أنها من زمن آدم
أبي البشر ،وبعضهم يقول إنها من زمن املسيح» .ورغم أن الشجرة ميتة ،إال أن
جذعها لم يتأثر ً
كثيرا بالحروب السابقة ،وال الظروف املناخية القاسية ،وهذا ما
جعلها ً
رمزا ًّ
محليا للصمود ،وقد زار الكثير من السياح والرحالة واملستشرقني
موقع الشجرة ،وأعجبوا بها وبالحكايات الشعبية املتصلة بها .ونختم رحلتنا إلى
البصرة بما وصفها به أحد عشاقها« :البصرة حسناءّ ،
تربعت على كنوز السحر
والثراء ،واستهوت ّ
التجار والشعراء ،وأنبتت العلماء واألدباء ،وملكت القلوب وفتنت
العقول ،وسال لها لعاب املطامع – في الغابر والحاضر».

¶ شجرة آدم شمال البصرة يقصدها السياح من كل أنحاء العالم

مدينة اإلسكندر
والـبـصــرة عـبــارة عــن متحف كبير ملــا تحويه مــن كـنــوز وشــواهــد تاريخية،
من بينها مرقدا الصحابيني الجليلني الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله،
باإلضافة إلى مواقع تاريخية مختلطة ما بني العصور اإلسالمية والساسانية
والفرثية ،وثمة معالم تاريخية ضاعت بسبب اإلنشاءات املعاصرة ،كما في
حال «دار أنس بن مالك» ،وأقيم عليها مصفى البصرة بمنطقة الشعيبة.
ً
جميعا،
كثرة املواقع األثرية في مدينة البصرة حالت دون التنقيب فيها
ً
فـهـنــاك مـثــا مــديـنــة كــراكــس سباسينو ،بحسب التسمية الـيــونــانـيــة ،أو
«خيابر» التي هي جمع لكلمة خيبر أي السور ،وهي إحدى مدن اإلسكندر
املقدوني املفقودة ،وتقع في شمال البصرة .ومن املواقع ّ
املهمة موقع الفرات،
ًّ
محليا «املقلوبة» ،في ناحية الزريجي شرق البصرة ،ويعتقد
أو ما يسمى
الخبراء أنــه ميناء مدينة كــراكــس سباسينو ،وهــو امليناء األق ــدم واألكبر
للعراق القديم.

¶ نخيل البصرة

* كاتب ومترجم عراقي

شجرة آدم ال أحد يعرف
عمرها الحقيقي أو سر ّ بقائها
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¶ الجسر ٕ

العدد 2021 - 13

63

شــرفـة

تجربة جود ريدز
د .نورة محمد فرج *

جود ريدز ( )Goodreadsموقع تصفح اجتماعي خاص بالكتب ،يسمح للمشتركين بتصفح قواعد بيانات
الكتب مجاناً ،وكتابة تعليقات وتقارير حولها ،عدا عن إعداد قوائمهم الخاصة بالكتب التي ينوي واحدهم
قراءتها ،أو أن يقوم بقراءتها حاليّاً ،أو كان قد قرأها ،مشفوعاً تسجيل ذلك بالتواريخ ،مع إمكانية تقييم الكتب
من خالل معيار يتك ّون من خمس نجمات ،باإلضافة إلى خدمات قرائية وتأليفية أخرى ّ
يقدمها الموقع.

في هذا املوقع يصعب الحصول على دمغة الجودة ،حيث ال شيء
يمكنه أن يـحـ ّـد رأي املـشـتــرك ال ـقــارئ فــي التعليق على ّأي عمل
قرأه ،سواء كان ذلك بعبارة موجزة محدودة ،كما ّ
يحدها تويتر،
أو بمقال مـطــول ،كما يمكنه توجيه الـســؤال ال ــذي يــرغــب بــه إلى
ًّ
تقليديا ،من نوع ما إن كان الكاتب
كاتبه ،مهما بدا هذا السؤال
ً
ً
ّ
يخصص وقتا معينا في يومه للكتابة ،أو ثمة طقوس يمارسها
للبدء في كتابة نصوصه ،لكن األمر ال يكمن في هذه التفاصيل
التي تحولت إلــى بديهيات ال تستدعي الـســؤال مع مــرور الزمن،
وإنما في األسئلة النقدية التي تطرحها الحالة التي يمثلها مثل
هذا املوقع.

أجندة ذاتية
يمكن للقارئ قبل الـشــروع في قــراءة أي كتاب – أو شرائه – أن
يذهب إلى موقع جود ريــدز ،ليطلع على تقييم هذا العمل ،وعلى
ّ
آراء املشتركني حوله ،ليتخذ قــراره بقراءة العمل أم ال ،هل يمكن
ِّ
لهذا أن يكون ُمضلال؟
بكل تأكيد ،فكل مــادة على منصة للتواصل االجتماعي تحمل
ّ
املتعمد ،لكن االتـســاع فــي الرقعة
احتمالية التضليل الـبــريء أو
ً
ً
ُ
الجغرافية للمتلقني يمكنه أحيانا أن يكون مسعفا ،غير أن القطع
واليقني والجزم بطبيعة الحال غير حاضرين.
كذلك ثمة بند بعنوان «تـحـ ّـدي الـقــراءة» يسمح للمشترك بوضع
سنوية ،حيث ّ
َّ
يحدد لنفسه عدد الكتب التي ينوي قراءتها
خطة
خالل هذه السنة ،مع إمكانية تعديل الرقم في أي وقت ،أي التالعب
وخــداع الــذات في حال لم يكمل العدد الذي حـ ّـدده لنفسه ،فيمكنه

تخفيضه كيال يشعر باإلحباط.

هدم السلطة النقدية
شـ ّـكـلــت مـنـصــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ه ـ ً
ـدمــا ملـكــانــة الـنــاقــد
ًّ
نموذجيا ،ال مواصفات
وسلطته ،من قبل قــارئ مبهم ،ليس
مسبقة له ،ال يمكن حجر رأيه وال يمكن التنبؤ به؛ هنا تغيب
فـكــرة الــرقــابــة ،إذ لــم تـعــد محكومة بــاملـجــامــالت والـحـســابــات
الـصـحـفـيــة ،كـمــا ل ــم تـعــد مـحـكــومــة بــاالع ـت ـبــارات األكــادي ـم ـيــة،
وصــارت املرجعية هي الـقــارئ نفسه ،الــذي قد يأتي من وراء
حجاب األسـمــاء املستعارة التي قــد تكون مستعارة ،لغايات
ً
املرح ال غير ،وليس خوفا من املساءلة.
يقود هذا إلى تراجع النظريات النقدية التحليلية التي شكلت
ً
ّ
واسعا من الدراسات النقدية األكاديمية ،حيث كل نص
حي ًزا
ً
هــو مــادة قابلة للتحليل ،بغض النظر عــن جــودتــه ،وغــالــبــا ما
يكون ًّ
ً
ً
مالئما في حالة الدراسات األكاديمية ،أو
محتشما
نصا
ّ
ً
ّ
ً
ًّ
نصا َم ْرضيا عنه من قبل السلطة املحلية جغرافيا ،وإن شكلت
ّ
جدلية ،القترابها مــن الثالوث املحرم،
بعض النصوص مــادة
وكانت تمثل مادة صحفية ،لكنها تبقى استثناء.
لقد انفتح املجال هنا لديمقراطية نقدية ،تعطي املساحة لرأي
ال ـقــراء – ال ـعــام ،ليكون مــؤثـ ًـرا فــي تقييم الـكـتــاب ،بعد أن كان
ُ َ
كرا ً
حت ً
دومــا للنقاد والصحفيني ،عبر صحافة مقننة
األمــر م
ّ
ً
على مدى قرون ،ولكن سلبيا يمكن اإلشارة إلى ضياع معنى
االخـتـصــاص وتمييعه ،فيمكن ملــن لــم يـقــرأ فــي حياته سوى
ً
كتاب واحد أن ّ
ً
ومؤثرا.
يقيم هذا الكتاب ،ويغدو رأيه موثقا

* روائية وناقدة أكاديمية قطرية

64

العدد 2021 - 13

