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هوامش

معن البياري

تعبر الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــالــيــا، إلـــى إيــقــاع ثقافيٍّ 
إن  القول  الــذي نعرف، يسّوغ  آخــر، غير  واجتماعيٍّ 
 تقوم اآلن. وإذا كانت 

ً
 جديدة

ً
 سعودية

ً
 عربية

ً
مملكة

املستجّدات السياسية، وتلك الخاصة بتركيبة الحكم 
وطــواقــمــه هــنــاك، وبــمــا يــجــري فــي األســـرة الحاكمة، 
 من عمومنا نحن العرب، فألن 

ً
 واسعة

ً
تحوز متابعة

البلد الشاسع فــادُح األهمية، ومــركــزيٌّ في ألف  هــذا 
ر على الجديد 

ّ
شأٍن وشأن. وإذ من امليسور أن نتوف

الذي يطرأ في راهن السعودية، وكذا الذي سيصير 
الحـــقـــا، فـــي غــيــر أمــــٍر ومـــســـألـــٍة، فـــإن مــعــرفــتــنــا بما 
وفقيرة،   

ٌ
مــحــدودة بعيٍد  مــاٍض غير  فــي  عليه  كانت 

الســيــمــا ثقافيا وفــنــيــا واجــتــمــاعــيــا. ومـــن ذلـــك مثال 
ما يتعلق بحركٍة غنائيٍة وموسيقيٍة في الستينيات 
والــســبــعــيــنــيــات، بــل ومـــا قبلهما ربــمــا. واألرجــــح أن 
الفضول الذي صار فينا لتحّسس ما سيكون عليه 
هذا البلد، بعد أن صار من أيسر الوقائع أن ُيحتجز 
فيه أي أمير وأي وزيــر، يحجب فضوال آخر ملعرفة 
السعودية السابقة، أي التي كانت قبل العقود الثالثة 
والجمود  الغليظ،  التكلس  فيها  م 

ّ
التي تحك املاضية، 

الثقيل.. ما الذي يأتي إلى خاطرك، عندما تعرف أن 

مغنياٍت سعودياٍت كثيراٍت كن معروفاٍت وشهيرات، 
هن في التلفزيون الحكومي، ومنهن من 

ُ
ويظهر بعض

شاركن عازفاٍت مع عازفني رجاٍل في فرق موسيقية 
في البالد؟ 

املحافظة  السعودية، وهي تتهيأ ملغادرة  العربية  كأن 
 
ً
فنية  

ً
حيوية تخنق  والتي  عليها،  تقيم  التي  الشديدة 

الذي  املسار  الحقا  تاِبع 
ُ
ست إنما  ممكنة،   

ً
واجتماعية

بلٍد  غير  كما  طبيعي،  مجرًى  في  فيه  تمضي  كانت 
اململكة  وتــرتــّد  ينقطع،  أن  فــي جــوارهــا، قبل  خليجي 
ا وقع حادث اقتحام مجموعة جهيمان 

ّ
إلى الخلف، مل

مطالعات  وبقراءتك   .1979 في  املكي  الحرم  العتيبي 
كــتــاٍب وكــاتــبــاٍت ســعــوديــني، مــجــّديــن وأصــحــاب رأٍي 
الواقعة  الــذي كــان قبل تلك  أن بلدهم  وعلم، ستعرف 
هو غيُره الذي صار تاليا. والتفاصيل في هذا األمر 
، مــن املــفــيــد أن تعرفها جــيــدا، وأنــت 

ٌ
، ومــثــيــرة

ٌ
وفـــيـــرة

ى طوفان األخبار املثيرة من اململكة وعنها. ومما 
ّ
تتلق

رؤية  فإن تضمني  معلقون سعوديون،  فيه  استطرد 
»2030«، املعلنة قبل نحو عام، إنشاء »املجمع امللكي 
للفنون« يعني اعتناًء بتعليم املوسيقى، ونشر ثقافة 
التذوق الفني، وكذا إحياء املوروث الغنائي في حواضر 
اململكة وبواديها، ومنه النسائي الذي ال يمكن إهماله. 
لــنــاقــد فــنــي إتــيــانــه فيها على  سيدهشك فــي مــقــالــٍة 

ة املكرمة 
ّ
نحو خمس عشرة مغنية سعودية في مك

 لقبها 
ٌ
وحدها، يذكر أسماءهن كلهن، بينهن واحــدة

كاكا، واسمها فاطمة بشيت. وعلى ما كتب صاحب 
األسر  ة عرفت ظاهرة 

ّ
مك فإن  فقندش،  املقالة، علي 

أو العوائل الفنية. وثّمة غير هؤالء املغنيات في غير 
مــكــة طــبــعــا، فــي الــطــائــف مــثــال، الــتــي يفاجئك اللقب 
الـــذي ذاع عنها أنــهــا »هــولــيــوود املــمــلــكــة«، مــن كثرة 
ما كانت تشهده من حفالٍت منوعة. ويــورد أسماء 
مطربات من املدينة املنورة، ويوضح أن بعضهن كن 
من مغنيات األعــراس. وعلى ما أضــاءت املقالة التي 
طْورها  فــي  الفيصل،  مجلة  عــام  نحو  قبل  نشرتها 
املتجدد منذ سنوات قليلة، فإن كثيراٍت ساهمن في 

الغناء الحجازي، و«أثرْين الذائقة الفنية«. ومن أسماء 
يميزها صاحبنا املغنّية توحة )اسمها فتحية حسن 
»يوتيوب«،  في  إليها  االستماع  الوسع  وفي  يحيى(، 
 
ً
وكـــذلـــك املــغــنــيــة ابــتــســام لــطــفــي الــتــي تــبــدو ســافــرة
ــم املــطــربــات  فــي صـــور قليلة لــهــا، والــظــاهــر أنــهــا أهـ
الــســعــوديــات فــي ذلـــك الــزمــن، وامـــتـــّدت شهرتها في 
ــت كلماٍت 

ّ
الــتــقــت أم كــلــثــوم، وغــن حينه عــربــيــا، فــقــد 

بها »كوكب الجزيرة«، وقد لّحن 
ّ
ألحمد رامي الذي لق

لها رياض السنباطي. 
املغنيات من  النساء  أولئك  ُيــراد قوله هنا إن من  ما 
كــن يظهرن فــي حــفــالٍت عــامــة، وُيسمعن فــي إذاعــة 
بلدهن، وُيشاهدن في تلفزيونه، ولو إلى حد ما طبعا، 
قليالت  ســعــوديــات،  ملغنيات  يتيّسر  ال  الـــذي  ــر  األمـ
ولــوال  العشرين.  الــقــرن  فــي  الثانية  املئوية  فــي  جـــدا، 
بــرامــج ســهــرات فــي غــيــر فضائية عــربــيــة ملــا تيّسر 
لهن بعض الذيوع. وهذه إحداهن، املغنية وعد، تأخذ 
أيام،  ي، قبل 

ّ
الداخلية في بلدها، لتغن إذنــا من وزارة 

الــدوحــة، فُيستثار بعضهم في  في حفلة أســرٍة في 
بلدها، وُيطالب بمعاقبتها على اقترافها »جريمتها« 
هذه. إذن، إذا كان صحيحا أن جهيمان هو من أخذ 
السعودية عقودا إلى الخلف، فإن ثّمة اآلن من يأخذ 

اململكة إلى خلٍف أْبعد.

مغنيات في مّكة

وأخيرًا

معرفتنا بما كانت عليه 
السعودية في ماٍض غير بعيٍد 

محدودٌة وفقيرة السيما 
ثقافيا وفنيًا واجتماعيًا
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المتحف اإلسالمي
معلم فني وتحفة معمارية على كورنيش الدوحة

الدوحة ــ أنور الخطيب

يستمّد  متحف الفن اإلسالمي في 
الواقع على أرض  الدوحة، املتحف 
مستصلحة داخل مياه الكورنيش، 
تأثيره من الفن املعماري اإلسالمي، ويتكون 
ــــذي يعكس  املــبــنــى مــــن الــحــجــر الــكــلــســي الــ
تغيرات الضوء ويحولها إلى ظالل متعددة 
تختلف مع تقدم ساعات النهار، أّما األنماط 
الهندسية الخاصة بالعالم اإلسالمي فتزين 
البناء من  املتحف وتبّي ضخامة  فضاءات 
القوام واملــواد  التنوع في  الداخل. وقد خلق 
الخشبية والحجرية املستعملة داخل املتحف 
بيئة فريدة تتناسب مع مجموعة مقتنياته 
املذهلة حيث توثق 800 قطعة فنية معروضة 
في أرجاء متحف الفن اإلسالمي في الدوحة، 
وجمعت على مدار 15 عاما فترة ممتدة من 
الفن اإلسالمي، تصل إلى 1400 عام.  تاريخ 
وبلغ حرص السلطات القطرية للحفاظ على 
مستودع  فــي  وضعتها  أنــهــا  الفنية،  القطع 
الــعــســكــريــة، ريثما  الــثــكــنــات  بــإحــدى  مكيف 
يتم االنتهاء من بناء املتحف الذي افتتح في 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
ــتـــحـــف الــــفــــن اإلســــالمــــي  وتـــــعـــــود روائــــــــــع مـ
العلمانّية  مــنــهــا  مــخــتــلــفــة،  مــجــتــمــعــات  إلـــى 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــقــطــع  والـــــروحـــــّيـــــة، وعــ

متحف الفن اإلسالمي في الدوحة، تحفة معمارية مدهشة )معتصم الناصر(

مرتبطة  املتحف  مقتنيات  املــوجــودة ضمن 
قبل كل شيء باإلسالم، إال أن العديد منها 
غــيــر ديــنــي فــي طبيعته وقـــد تــم جــمــع هــذه 
الــقــطــع مـــن مـــنـــازل األمـــــراء املــلــيــئــة بــالــكــنــوز 

والبيوت الشخصية للناس العاديي.
وجـــمـــعـــت مــقــتــنــيــات املـــتـــحـــف الــــتــــي تــمــثــل 
الـــتـــنـــوع املــــوجــــود فـــي الـــفـــن اإلســــالمــــي، من 
ــراوح تـــاريـــخـــهـــا بــي  ــ ــتـ ــ أوروبــــــــا وآســــيــــا، ويـ
الــقــرن الــســابــع املـــيـــالدي وصـــوال إلـــى الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، وتــــتــــراوح املـــعـــروضـــات ما 
السيراميك  وقطع  واملخطوطات  الكتب  بي 
ــاج والـــــعـــــاج واألنـــســـجـــة  ــ ــزجــ ــ ــادن والــ ــ ــعــ ــ واملــ
والخشب واألحجار الكريمة والقطع النقدية 
والبرونز،  والنحاس  الفضة  من  املصنوعة 
والـــتـــي يــرجــع تـــاريـــخ بــعــضــهــا إلـــى مـــا قبل 
الساساني،  العهد  إلى  وبالتحديد  اإلســالم 
وترجع أحدثها إلى العهد الصفوي، مرورا 
لم  بعضها  والعباسي.  األمــوي  بالعصرين 
يعرض إطالقا مسبقا، فيما عرض بعضها 

اآلخر لفترات محدودة.
ــة كــورنــيــش  ــهــ ــع املـــتـــحـــف عـــلـــى واجــ ــربـ ــتـ ويـ
مدينة الدوحة، على جزيرة صناعية وتبلغ 
مــربــع، وهــو مبنى  ألــف متر  مساحته 33.5 
املتحف  استلهم  طــوابــق.  مــن خمسة  مؤلف 
ــوء« الــتــي  ــ ــــوضــ ــورة الــ ــ ــافــ ــ تــصــمــيــمــه مــــن »نــ
أنشئت خالل القرن الثالث عشر في مسجد 

أحــمــد بــن طــولــون فــي الــقــاهــرة، الـــذي يعود 
تاريخه إلى القرن التاسع امليالدي.

وقد صمم مبنى املتحف املهندس املعماري 
بـــي«  إم  مــــن أصـــــل صــيــنــي »آي  األمـــيـــركـــي 
الــذي سبق أن صمم الهرم الزجاجي خارج 
متحف اللوفر الباريسي وصمم مبنى بنك 
شنغهاي الفريد في الصي، فضال عن قيامه 

بتصميم متحف ميهو في اليابان.
يــقــول املــهــنــدس املــصــمــم، إنـــه عــنــدمــا تلقى 
دعـــوة أمــيــر قــطــر، لتصميم املــتــحــف، رفــض 
في البداية باعتباره غير مطلع على الفنون 
أن يقوم بجولة بي قرطبة  اإلسالمية، قبل 
املراكز  األمــوي بدمشق وعــدد من  واملسجد 
وعندما  الــعــالــم،  حـــول  اإلســالمــيــة  الثقافية 
رأى املهندس الصيني قبة نافورة الوضوء 
في مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة، قال 
حينها إنه وجد روح املتحف التي استوحى 

منها تصميمه.
ــــق،  ــوابـ ــ ــن خـــمـــســـة طـ ــ ــتــــحــــف مــ ويــــتــــكــــون املــ
الخدمات  جميع  على  يحتوي  الـــذي  القبو 
ــتــــي تـــخـــدم  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واملـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة الــ
املـــتـــحـــف، فــيــمــا يــتــضــمــن الـــطـــابـــق األرضــــي 
املؤقت،  العرض  فيه  الــذي  الرئيسي  املدخل 
ــثـــالـــث مــخــصــصــان  والـــطـــابـــقـــان الـــثـــانـــي والـ
الطابق  يتضمن  بينما  الدائمة.  للمعارض 
الرابع قاعات للمحاضرات وقاعات صغيرة 

للعرض، أما الطابق الخامس فهو مخصص 
لــبــعــض املــكــاتــب اإلداريــــــة لــكــبــار اإلداريـــــي، 
ويــتــضــمــن الــطــابــق أيـــضـــا مــطــعــمــا حــديــثــا. 
يضم املتحف أيضا الجناح التعليمي الذي 
ومكتبة  للمحاضرات  قــاعــات  على  يحتوي 
التي  واملــرئــيــات  للعمليات  وغـــرف  مــجــهــزة 
والبحث في مجاالت  التعليم  تعزز جوانب 
الفن اإلسالمي، فاملتحف ليس محصورا في 

عملية العرض والزيارات فقط.
ــزواره في  ــ ويــتــيــح مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي لـ
ــارود  ــبــ ــلـــة فــــي مـــعـــرض »الــ ــــذه الـــفـــتـــرة رحـ هـ
والــــجــــوهــــر«، املــســتــمــر  حــتــى شــهــر مــايــو/ 
أيـــار مــن الــعــام املــقــبــل، حــيــث يــقــدم  أسلحة 
إســالمــيــة مـــن مــجــمــوعــة فــاضــل املــنــصــوري 
ــة األســـلـــحـــة  ــوعــ ــمــ ــجــ الـــــخـــــاصـــــة. تـــشـــمـــل املــ
فترة  وتغطي  الــنــاريــة،  واألسلحة  البيضاء 
زمــنــيــة تــمــتــد مـــن الـــقـــرن الــســابــع عــشــر إلــى 
القرن التاسع عشر امليالديي، علمًا بأن هذه 
األسلحة كانت قد ُصنعت في تركيا وإيران 
والهند بشكل رئيسي، حيث وصلت الحرف 
الــيــدويــة إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة من 
العثمانية  اإلمبراطوريات  عهد  في  البراعة 
والصفوية واملغولية، حيث ال يقدم املعرض 
ــل يــلــقــي  هـــــذه الـــقـــطـــع كــأســلــحــة فـــحـــســـب، بــ
الفنية  الحرفية  الضوء على جمالها وعلى 

املستخدمة في صناعتها.  
فيما يضيء معرض نسيج اإلمبراطوريات: 
ترحال الفنون بي تركيا، إيران والهند على 
املرحلة  في  واملــاديــة  الفنية  الثقافات  تبادل 
األولى من العصر الحديث )القرون 16 – 19(. 
يركز املعرض على السجاد بالدرجة األولى، 
واملشغوالت  املخطوطات  أيــضــًا  يــقــدم  لكنه 
التي  الفنون  من  والخزف وغيرها  املعدنية 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــســيــاقــي الــتــاريــخــي 

والفني لتلك الفترة.

يتربع متحف الفن 
اإلسالمي على واجهة 

كورنيش مدينة الدوحة، 
على جزيرة صناعية 
وتبلغ مساحته 33.5 

ألف متر مربع.

■ ■ ■
افتتح في شهر نوفمبر 
/تشرين الثاني 2008، 

ويشهد منذ ذلك 
التاريخ تنظيم معارض 

كبرى.

■ ■ ■
 املبنى مؤلف من 
خمسة طوابق. 

واستلهم املتحف 
تصميمه من »نافورة 
الوضوء« التي أنشئت 

خالل القرن الثالث 
عشر في مسجد أحمد 
بن طولون في القاهرة.

باختصار

أصبح مبنى متحف الفن اإلسالمي الذي مضى على افتتاحه 9 سنوات رمزًا فنيًا من رموز قطر، ال غنى عن زيارته، فهو يوفر 
عبر معروضاته البديعة رحلة ال تعوض في تاريخ الفن اإلسالمي


