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المشقر
نهر يخترق صحراء السعودية

الرياض ـ خالد الشايع

ومياه  ممتدة  خضراء  مساحات 
ليست  الصحراء،  تخترق  غزيرة 
العراق،  فــرات  من نيل مصر، وال 
وال حتى عــاصــي الــشــام، إنــهــا تقع بعيدا 
ــراء نــجــد  ــ ــحـ ــ ــثـــيـــر، وســــــط صـ ــن ذلــــــك بـــكـ ــ عـ
املجمعة  محافظة  فــي  وتحديدا  القاحلة، 
)188 كيلومترا شمال العاصمة الرياض(.

لــــوحــــة مــن  الـــعـــريـــق  املـــشـــقـــر  رســـــم وادي 
الجمال، وسط صحراء قاسية تعاني من 
ــام، مستفيدًا  ــعـ الـ الــجــفــاف مــعــظــم أوقـــــات 
غمرت  التي  الغزيرة  األمطار  موجات  من 
املــنــطــقــة خــــال الــشــهــر املــــاضــــي، ليمتلئ 
النخيل  مــزارع  التي تغذي  العذبة  باملياه 
نخلة  ثاثة مايني  مــن  أكثر  املنطقة،  فــي 
تعتمد في محصولها هذا العام على تلك 

املياه الوفيرة.
تنساب املياه من سد املجمعة الذي جمع 

يجري النهر بطول ستة كيلومترات )العربي الجديد(

أكــثــر مـــن خــمــســة مــايــني مــتــر مــكــعــب من 
مــيــاه األمــطــار طيلة الــشــهــريــن املــاضــيــني، 
الجمال طغت  مــن  بديعة  لــوحــات  ُمشكلة 
عــلــى قــســوة الــجــبــال الــشــاهــقــة والــقــاســيــة. 
وتــحــول الـــوادي الــجــاف لنهر جــار بطول 
ســـتـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات تــحــيــط بــــه شــجــيــرات 

الغضى، وزهور الخزامى الصحراوية.
وورد مــســمــى املــشــقــر فـــي كـــتـــاب املــــؤرخ 
عــبــدالــلــه بـــن خــمــيــس »مــعــجــم الــيــمــامــة«، 
وفيه وصفه بأنه من أكبر أودية الجزيرة 
رافــده  مع  يرتبط  عندما  العربية، خاصة 
»الــكــلــبــي« الـــذي يــأتــي مــن ناحية الشمال 

ابة«.
َّ
الغربي صوب جبل »حط

ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي تـــاريـــخ املــنــطــقــة فهد 
 »الــــوادي 

ّ
الــزيــد، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

يمتد ألكثر من 100 كيلومتر إلى أن يستقر 
 »املزيرعة« وروضــة تسمى 

ٌ
ما بني روضــة

»الخفيسة« في قلب الصحراء«. وبحسب 
ــن أعــالــي  الــــزيــــد، يــتــحــدر وادي املــشــقــر مـ

ســلــســة جــبــال طــويــق فــي وســـط الــجــزيــرة 
العربية متجهًا شرقًا مارًا باملجمعة وما 
ومنتهيًا  ل 

ّ
املجز جبال  ومخترقًا  حولها، 

برياض الخفيسة عند جبال العرمة.
ويــضــيــف الـــزيـــد »كـــانـــت املــجــمــعــة ملتقى 
لــلــتــجــارة قــديــمــا، مــنــذ الــعــصــر الــجــاهــلــي، 
ولـــهـــذا ســمــيــت بــاملــجــمــعــة ألنـــهـــا منطقة 
تــجــمــع الـــبـــشـــر، فــكــانــت مــنــطــقــة تــجــاريــة 
شهيرة، وتبلغ مساحتها أكثر من 23 ألف 
كيلومتر مربع، يسكنها أكثر من 200 ألف 

نسمة«.
املهندس  املجمعة،  بلدية  رئيس  ويكشف 
ــتـــعـــدوا بشكل  خــلــف الــعــتــيــبــي، أنـــهـــم اسـ
الــزوار،  الــوادي الستقبال  مكثف لتجهيز 
ــســـني الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــحـ مـــــن خـــــــال تـ
مــيــاه  دورات  ووضـــــــع  الــــطــــرق  وتـــمـــهـــيـــد 
باإلضافة  الــحــشــرات،  ومكافحة  متنقلة، 
إلــــى وضــــع لـــوحـــات إرشــــاديــــة وعـــامـــات 
داللــــيــــة تـــحـــذيـــريـــة خــــاصــــة فــــي املـــنـــاطـــق 

الــوادي سيمنح  :»جمال  ويقول  العميقة، 
املــحــافــظــة جــذبــًا ســيــاحــيــًا جـــديـــدًا ونــحــن 
ــة الــســيــاحــيــة  نــــحــــاول اســـتـــيـــعـــاب الـــحـــركـ
املـــتـــزايـــدة مــــؤخــــرًا«. ويــشــيــر إلــــى مخطط 
للمخيمات  جديد  تنظيم  لوضع  البلدية 
مشيًرا  الــبــري،  للتخييم  نموذج  بتطبيق 
ق هذا التنظيم خال األيام  إلى أنه سيطبَّ

املقبلة. 
وتقع محافظة املجمعة في أقصى شمال 
مـــنـــطـــقـــة الــــــريــــــاض تــــحــــدهــــا مـــــن الــــشــــرق 
الـــغـــرب محافظتا  مــحــافــظــة رمـــــاح، ومــــن 
الــزلــفــي والـــغـــاط، ومـــن الــشــمــال محافظتا 
الجنوب  ومن  الباطن،  العليا وحفر  قرية 
ــمـــاء،  ــريـ مـــحـــافـــظـــات ثــــــادق وشــــقــــراء وحـ
 23100 املجمعة  محافظة  مساحة  وتبلغ 
الرياض 180  كم مربع تقريبًا وتبعد عن 
كــيــلــومــتــرًا ويــربــطــهــمــا طـــريـــق أســفــلــتــي 

سريع مزدوج.
وكـــان مــحــافــظ املــجــمــعــة، عــبــدالــرحــمــن بن 
عــبــدالــلــه بـــن فــيــصــل، أشــــار أن املــحــافــظــة 
تـــحـــولـــت إلـــــى مـــكـــان جــــــاذب لــاســتــثــمــار 
والسكن، مبينًا أن هذا االهتمام رفع نسبة 
املحافظة وخصوصًا  في  السكاني  النمو 
مــا يتجاوز  إلـــى  املــجــمــعــة  فــي عاصمتها 
4%. وأضاف »هذه النسبة شّكلت ضغطًا 
تحتاج  الــتــي  التحتية  البنية  على  كبيرًا 
ــاز يـــغـــطـــي تــلــك  ــ ــجــ ــ ــي اإلنــ ــ ـــارع فـ ــســ ــ إلــــــى تـ

النسبة«.

تحول الوادي الجاف 
لنهر جار بطول ستة 
كيلومترات تحيط به 
شجيرات الغضى، 
وزهور الخزامى 

الصحراوية.

■ ■ ■
ورد مسمى املشقر في 

كتاب املؤرخ عبدالله 
بن خميس »معجم 

اليمامة«، وفيه وصفه 
بأنه من أكبر أودية 

الجزيرة العربية.

■ ■ ■
الوادي يمتد ألكثر من 
100 كيلومتر إلى أن 
 
ٌ
يستقر ما بني روضة
»املزيرعة« وروضة 

تسمى »الخفيسة« في 
قلب الصحراء.

باختصار

رسم وادي المشقر العريق لوحة من الجمال، وسط صحراء قاسية تعاني من الجفاف معظم أوقات العام، مستفيدًا من 
موجات األمطار الغزيرة التي غمرت المنطقة خالل الشهر الماضي

هوامش

خطيب بدلة

 
َ
حينما اكتشف امللحُن اللبناني، محمد فليفل، عذوبة
 سنة آنذاك، لم 

َ
صوت نهاد حداد، البالغة خمَس عشرة

 
َ
 أنها ستكون فيروز، النجمة

ُّ
يكن يخطر في باله قط

من  أكثر  الــنــاس،   
ُ

وتشغل الدنيا  التي ستمأل  العاملية 
املتنبي حينما كان يمتطي صهوة الريح القلقة. وأما 
املوسيقار حليم الرومي، صاحب الـ »ألفي لحن«، فقد 
اكــتــشــف بـــذرة الــعــبــقــريــة لــديــهــا، واقــتــرح إطـــاق لقب 
 إياه على »شهرزاد« الذي كان 

ً
فيروز عليها، مفضا

َرحًا لها. وكان متحمسًا لصوتها وأدائها، إلى حد 
َ
ت

ْ
ُمق

األولــى في تاريخها، »تركْت  األغنية  أنه أعطاها لحَن 
قلبي وطاوعْت حبك« عام 1950، واشترك معها في 
الــورد«. والغريب  الغنائي من ألحانه، »عاشق  الدويتو 
بقيمة  تــام  يكونا على علم  لم  الرحباني  األخــويــن  أن 
ــذي ســيــكــون مــصــدرًا أساسيًا  الـ النفيس  الــكــنــز  هـــذا 

للنجومية التي حققاها خال العقود األربعة التالية. 
كــتــب عــاصــي الــرحــبــانــي فـــي مــجــلــة أهـــل الـــفـــن، عــدد 
برنامجًا موسيقيًا  يعد  أنه كان  تموز 1955،  يوليو/ 
غنائيًا لإلذاعة اللبنانية، وذات يوم دعاه حليم الرومي 

لــاســتــمــاع إلــــى صــــوٍت جـــديـــد، فــــرأى فــتــاة صــغــيــرة 
تمشي مع والدها )وديــع حــداد(، وتحمل كتابًا، فلما 
بــه«، وآمــن  إلــى صوتها وصفه بأنه »ال بــأس  استمع 
ه 

ُ
بــيــنــمــا رأى شقيق الـــراقـــص،  لــلــغــنــاء  بــأنــهــا تــصــلــح 

منصور أنها ال تصلح له على اإلطاق! وقال عاصي 
إنه، مع ذلك، بدأ يعلمها، فكانت، في املحصلة، أحسن 

ى هذا اللون على اإلطاق. 
َّ
ن

َ
من غ

بيد أن منصور الرحباني لم يتمّسك بذلك الرأي زمنًا 
، فبعدما تبناها مع عاصي، وأبدع ألجلها أجمل 

ً
طويا

األشعار واأللحان، سئل عن رأيه بها، فقال إن كل ما 
في صوتها خوارق، وموهبتها خارقة أيضًا، فيروز، 

باختصار، ظاهرة ال تتكرر. 
الــنــاقــد عبد الــرحــمــن ســـام، فــي مجلة الكفاح  يـــروي 
عــن  وحـــكـــايـــات  أخــــبــــارًا   )2014/  1/  28( ــربـــي  ــعـ الـ
التي  الــكــبــيــرة  الــعــربــيــة  الفنية واألدبـــيـــة  الــشــخــصــيــات 
ــيــــروز، ومــنــهــم  أعـــربـــت عـــن إعــجــابــهــا بــشــخــصــيــة فــ
املطرب الــذي كان ذائــع الصيت في الخمسينات، عبد 
»منديل  الجميلة:  األغــانــي  مــحــمــود، صــاحــب  الــعــزيــز 
الخالي« و»داري جمالك  القلب  الحلوة« و»يلي شغلت 
يــا ســمــرة«. حضر عبد العزيز إلــى بــيــروت، وعــرض 

على فيروز العمل معه في السينما، فاعتذرت بالقول: 
السينمائي  العرض  هــذا  يكن  ولــم  أكبر«.  ملا  »بعدين، 
أنــور وجــدي، جــاء من  التذاكر،  الوحيد، فنجم شباك 
ولكن  فــيــروز،  ليقابل  بيروت خصيصًا  إلــى  القاهرة 
بدروسها،   

ً
منشغلة كانت  الخجولة  الصبية  املطربة 

تح له فرصة لقائها.
ُ
فلم ت

عّبر الشاعر أنسي الحاج عن إعجابه بفيروز بكام 
ــوات سفينة،  بــعــض األصــ قـــال »إن  إذ  الــشــعــر،  يشبه 
فيروز  وصـــوت  مــنــارة،  وبعضها  شــاطــئ،  وبعضها 

هو السفينة والشاطئ واملنارة، وهو الشعر واملوسيقا 
والــصــوت«. أمــا نـــزار قباني فــقــال إن »صـــوت فيروز 
هــو أجــمــل مــا سمعت فــي حــيــاتــي، إنـــه نسيج وحــده 
والــغــرب«. وشّبه محمود درويــش صوت  الشرق  في 
فيروز بأنه »ظاهرة طبيعية«، فمنذ نحو من خمسة 
وعشرين عامًا، وبعد ماريا أندرسون، لم ُيعرف صوٌت 
الـ  لهذا  ومــن حبنا  ذاكرتنا،  من  أكبر  فهو  كصوتها، 
ليس فقط »سفيرة  ذاتها  )لبنان(. فيروز جعلت من 
أن  وإنما رمــزًا ملجموعات ترفض  النجوم«  الى  لبنان 
»سفيرتنا  فيروز  على  أطلق  َمــْن  تموت.  ولــن  تموت. 
إلى النجوم« هو الشاعر سعيد عقل الذي وجد فيها، 
وفي الرحابنة، ميدانًا كبيرًا يستوعب جنونه الشعري 
غير املــحــدود. ومــمــا قــرأتــه عــن الــشــاعــر محمد علي 
شمس الدين أن سعيد عقل كــان أســتــاذه، وذات يوم 
شرد خال الــدرس، وما عاد يسمع ضجيج الطاب، 
دقيت طل  وقــال:  الطاولة  على  بيده   

ّ
دق فجأة،  ولكنه، 

للورد(،  موّجه  السؤال  )هنا  وينها؟  عالشباك.  الــورد 
ك ما عاد يحكي )الورد تلبك(.. ماتت؟ لشو تخّبر؟  بـّ تلـَ
ا وياك،  أنـّ اك....  ويـّ أنا  الناَس بموتها؟(  علم 

ُ
ت )أي ملاذا 

وحدنا يا ورد َرْح نبكي.

فيروز وجنون المبدعين الكبار

وأخيرًا

إن بعض األصوات سفينة، 
وبعضها شاطئ، وبعضها 

منارة، وصوت فيروز هو 
السفينة والشاطئ والمنارة

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 3.50, USA $ 2.00

األحد 23  إبريل/ نيسان  2017 م  26 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 965  السنة الثالثة
Sunday 23 April 2017


