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بسبب درجات الحرارة المرتفعة فيها في الشتاء، تفتح مدينة أسوان أبوابها الستقبال اآلالف ممن يهربون من برد الشتاء طمعًا 
في بعض المتعة الدافئة، وذلك من كّل أنحاء العالم

هوامش

خطيب بدلة

على الرغم من صداقتي الطويلة، والحميمة، مع املخرج 
اإلخـــراج،  فــي  أســلــوَبــه  الكبيرة  عــلــي، ومحّبتي  حــاتــم 
إيصالها  على  يعمل  فتئ  مــا  التي  الفكرية  ــه 

َ
ورســالــت

فنيًا، إال أنني لم أتضايق من انتقادات وجهت إليه بعد 
لم يكن خارقًا بحد  إنــه  رحيله، ومنها قــول بعضهم 
ذاته، وإنما بدا كذلك لدى مقارنته مع عموم املخرجني 
الــســوريــني، وذهــــب بــعــض املــنــتــقــديــن إلـــى أنـــه كـــان ذا 
الوقوف  بداية؛  غزير.  إنتاجه  ولكن  متوسطة،  موهبة 
في وجه تيار اإلشادة الجماعية بشخصية حاتم عمل 
جيد، ومطلوب، ألن أسوأ شيء مّر في حياتنا، نحن 
اإلجماع  هو  املاضي،  القرن  خــال نصف  السوريني، 
 .. معهم  »معهم  بطريقة  املــواقــف  واتــخــاذ   ،%99,99

عليهم عليهم«، ومبدأ »كله عند العرب صابون«. 
االنــتــقــاد، إذن، وإبـــعـــاد الــقــداســة عــن أي شــخــص من 
أمــر جيد، ولكن  البشر، حتى في لحظة وفــاتــه،  جنس 
لــيــس إلـــى حــد الــقــول إن حــاتــم عــلــي مــتــوســط املــوهــبــة، 
وإن مــا يميزه االجــتــهــاد وكــثــرة اإلنــتــاج، فــهــذا وصف 
يــنــطــبــق، حــقــيــقــة، عــلــى عـــدد مــن مــخــرجــي الــتــلــفــزيــون 

التسعينيات،  أواســط  وحتى  الستينيات  منذ  السوري 
وليس على حاتم علي، لألسباب والعوامل التي يمكن 
، أن حاتم 

ً
أن نتلمسها خال هذه األسطر.. أهمها، أوال

املسرحية،  للفنون  العالي  املعهد  مــن  متخّرج  دارس، 
باملمارسة،  أنــاٍس أصبحوا مخرجني  يميزه عن  وهــذا 
مثل أسعد عيد ومحمد شيخ نجيب. وثانيًا، ممارس 
ــد تـــعـــّرف خــال  ملــهــنــة الــتــمــثــيــل مــنــذ ســنــة 1988، وقــ
أمثال هيثم حقي  األوائـــل،  املخرجني  ذلــك على طرائق 
ومأمون البني وعاء الدين كوكش في اإلخراج. وثالثًا، 
لــه مجموعتان قصصيتان  أديـــب وســيــنــاريــســت،  هــو 
أعماال  وكتب  املسرحيات،  من  ومجموعة  مطبوعتان، 
تلفزيونية ملخرجني آخرين، كمحمد بدرخان ومأمون 
ــراج مــن خــال  ــ الــبــنــي. رابـــعـــًا، اكــتــســب خــبــرة فــي اإلخـ
عمله مع هيثم حقي بصفة »تعاون فني«، بينما تدرج 
الخطيب  وبــاســل  صبح  املثنى  أمــثــال  مجايليه،  بعض 
وسيف الدين السبيعي والليث حجو وسامر برقاوي، 
فـــي الــعــمــل بــصــفــة مــســاعــد مـــخـــرج، أو مــخــرج منفذ 
أتاح  الــذي  قبل تولي عملية اإلخـــراج. وهيثم حقي هو 
»أمينة  تمثيلية  إخراجية من خال  أول فرصة  لحاتم 
الصندوق«.. وأشير، خامسًا، إلى أن حاتم ذو حظ جيد، 

اإلنتاجية  الــفــورة  مــع  فــي اإلخـــراج تزامنت  ألن بداياته 
فــي أواســــط الــتــســعــيــنــيــات، وشــهــدت دخــــول رســامــيــل 
كبيرة إلى ساحة اإلنتاج التلفزيوني. وأذكر أن الوسط 
اإلنتاجية  بالتكلفة   ،1994 في  فوجئ،  السوري  الفني 
رجل  »نهاية  مسلسل  إلنــتــاج  صصت 

ُ
خ التي  العالية 

شجاع« املأخوذ عن رواية حنا مينة من »شركة الشام 
الدولية« التي يمتلكها باسم عبد الحليم خدام، ناهيك 
عن املجاميع البشرية التي كانت هذه الشركة تحصل 

عليها مجانًا من خال عاقات »خدام األب« مع ضباط 
كبار في الجيش، إذ تحصل على عدد كبير من الجنود 
ليجري تصويرهم كومبارس. وأسست بعدها شركات 
الدولية )محمد حمشو(  أخــرى منافسة منها سورية 
 الوسط 

َ
برأسمال كبير، وبعدها »حلب الدولية«، وتداول

الفني، في تلك األيــام، طرفة تقول إن عّمو عبد الحليم 
الــحــزب والحكومة عــن األربــاح  كــان يحكي لرفاقه فــي 
الخيالية التي حققها مسلسل نهاية رجل شجاع، فقال 
له أحدهم: شو رأيك يا رفيق أبو جمال نترك السياسة 

وننزل ع اإلنتاج التلفزيوني؟! 
ــورة مـــع تــطــور كبير  ــذكـ تــرافــقــت الـــفـــورة اإلنــتــاجــيــة املـ
أسدل  ومنها  واملونتاج.  للتصوير  الازمة  املعّدات  في 
الــذي كــان يحول  الفقير  الــدرامــي  الستار على اإلنــتــاج 
بـــني املــخــرجــني، حــتــى املــتــمــيــزيــن مــنــهــم، واســتــعــراض 
تصوير  أمــاكــن  وبــنــاء  املجاميع،  إدارة  فــي  عضاتهم 
لــم يتحقق لحاتم علي وحــده،  خــارجــيــة بــاذخــة. وهـــذا 
ولكنه برز فيه قبل غيره، وأتيحت له، من ثم، فرٌص لم 
تتح لغيره في ذلك الوقت. باختصار، تميز حاتم علي 
بتحقيق معادلة اإلخــراج الصعبة التي يمكن اختزالها 

بكلمتني: عني ذكية وفكر نظيف.
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أسوان
قبلة المشتاقين لشتاء دافئ

القاهرة ــ محمد كريم

الشتاء  في محاولة إلنقاذ موسم 
مـــن مــخــالــب املـــوجـــة الــثــانــيــة من 
كـــوفـــيـــد-19؛ تــفــتــح مــديــنــة أســـوان 
يطمعون  الــذيــن  اآلالف  الستقبال  أبــوابــهــا 
سنويًا في أيام من املتعة الدافئة في بقعة 
ــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام، إذ  هـــي األجـــمـــل فـــي هـ
ارتــفــعــت أعـــــداد رحــــات الـــطـــيـــران الــيــومــيــة 
املـــتـــجـــهـــة إلـــــــى أســــــــــــوان، وكـــــذلـــــك رحـــــات 
النهرية  واملـــراكـــب  االستثنائية  الــقــطــارات 

القادمة من القاهرة. 

أسماء مختلفة 
طوال التاريخ كانت أسوان هي بوابة مصر 
الجنوبية، وهي واحدة من األسماء املميزة 
ضمن قوائم يونسكو للمواقع األثرية منذ 
فـــي 2005  أنـــهـــا وضـــعـــت  كــمــا  ســنــة 1979، 
ضمن الئحة املدن العاملية املميزة في مجال 
تفصل بني  أســوان  كانت  والفنون.  الحرف 
باد الصعيد وباد النوبة، وكان موقعها 
املميز قد جعلها محطة تجارية مهمة بني 
أعالي النيل ومصر، كما أنها كانت مستقرًا 
عبر  والهند  مصر  بــني  املتبادلة  للبضائع 

وِضَعت أسوان عام 2005 في الئحة المدن العالمية المميزة في مجال الحرف والفنون )خالد دسوقي/ فرانس برس(

مــيــنــاء عــيــزاب الــقــديــم عــلــى الــبــحــر األحــمــر 
والذي يربط بينه وبني أسوان طريق قديم. 
»سونو«  اســم  قديمًا  عليها  أطلقوا  ولذلك 
بمعنى السوق، أما في عصر البطاملة فقد 
كانوا يلفظون االســم »ســني«، بينما أطلق 
عليها الــنــوبــّيــون »يــبــا ســــوان«، وأســمــاهــا 
النوبيني  عند  واشتهرت  »أســـوان«.  العرب 
باسم »باد الذهب«. ونظرًا ملوقعها املميز 
آثــارًا  فــإن أســوان تضم  العريق،  وتاريخها 
ومعالم تنتمي لجميع العصور التاريخية 

التي مرت بها مصر. 

الحنطور
أهــم مــا يميز أســـوان فــي فصل الشتاء هو 
مناخها الدافئ املشمس، إذ تتراوح درجات 
الــحــرارة فيها نــهــارًا بــني 23 إلــى 26 درجــة 
ــا يــجــعــلــهــا مـــحـــط أنـــظـــار  مـــئـــويـــة. وهـــــو مــ
الــســائــحــني الـــقـــادمـــني مـــن الـــبـــاد الـــبـــاردة. 
أمـــا فــي فــصــل الــصــيــف فـــإن مناخها جــاف 
جــدًا شــديــد الـــحـــرارة. لــذلــك تتنفس أســوان 
بالزوار في فصل الشتاء. تحتشد باملدينة 
ــا حــولــهــا مــعــالــم ســيــاحــيــة كــثــيــرة جــدًا،  ومـ
املواصات  أشهر  أحــد  »الحنطور«  ويمثل 
الــقــديــمــة الــبــاقــيــة بــهــا، والــحــنــطــور عــبــارة 

عربة مرتفعة نسبيًا تتسع لراكبني يجرها 
ــا املــــعــــالــــم املـــتـــبـــاعـــدة فــيــمــكــن  ــ حــــصــــان. أمــ
الوصول إليها عبر السيارات أو من خال 

املراكب النيلية والشراعية. 

معالم أثرية
ومن أبرز املعالم التي يهتم بها زوار أسوان 
إلى  تاريخه  الــذي يعود  أبــو سمبل  معبد 
سنة 1244 ق.م، ويقع على الضفة الغربية 
لبحيرة ناصر جنوبي غرب أســوان. وهو 
ــار الــنــوبــة« املـــدرجـــة ضمن  ــ مـــن مـــواقـــع »آثـ
ــع الــــتــــراث الــعــاملــي.  ــواقـ قــائــمــة يــونــســكــو ملـ
وجـــزيـــرة ألــفــنــتــني الــتــي تــوجــد وســـط نهر 
متر   1500 مساحتها حوالي  وتبلغ  النيل 
طــواًل وعرضها 500 متر، وتضم عــددًا من 
بقايا املعابد الفرعونية وزراعات النخيل. 
وهناك جزيرة فيلة التي تقع في منتصف 
نــهــر الــنــيــل وتــفــصــلــه إلـــى قــنــاتــني، وكــانــت 
الـــجـــزيـــرة تــضــم مــعــبــدًا إليــــزيــــس، لــكــن تم 
نقله إلى جزيرة إجيليكا على بعد حوالي 
500 مــتــر مـــن مــوقــعــه فـــي أعـــقـــاب فــيــضــان 
أمــا جبل قبة  سنة 1902 وتعرضه للغرق. 
إلــى ضريح سيدي علي بن  الهوا فينسب 
البيضاء،  بقبته  املــكــان  يميز  الـــذي  الــهــوا 

وهو يرتفع بحوالي 130 متًرا ولكنه ليس 
مجرد مزار صوفي؛ إذ يضم أكثر من 100 
لنباء وكهنة  الصخر  مقبرة منحوتة في 
من العصر الفرعوني الحديث، إضافة إلى 
الفاطمية  املقابر  دير قبطي قديم. وتوجد 
التي يعود تاريخ القباب املوجودة بها إلى 
الــقــرن الــرابــع الــهــجــري. واملــســلــة الناقصة 
وهـــي مــســلــة مـــن الــغــرانــيــت، تــعــود لعصر 
 41.7 ارتفاعها  ويبلغ  حتشبسوت،  امللكة 
مـــتـــرًا، ويــبــلــغ وزنـــهـــا 1168 طـــن. ومسجد 
ــقــــرن الـــتـــاســـع  ــلــ ــــود لــ ــعـ ــ ــة الـــــــــذي يـ ــيــ ــابــ الــــطــ
ــان زعـــيـــم الــطــائــفــة  ــا خــ ــريـــح أغــ عـــشـــر، وضـ

اإلسماعيلية. 

متاحف
ومــن املــتــاحــف املــوجــودة بــاملــديــنــة: متحف 
الــنــوبــة الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 5000 قطعة 
ــار الــنــوبــة الــقــديــمــة. ومتحف  أثـــريـــة مـــن آثــ
 164 مساحته  تبلغ  الـــذي  الــوثــائــقــي  النيل 
ألـــف مــتــر ويــوثــق مــشــروعــات الــنــيــل طــوال 
ألفنتني  بجزيرة  أســوان  ومتحف  التاريخ، 
ــلـــوك  الـــــــذي يـــضـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن تـــمـــاثـــيـــل املـ
واألفــــراد وبــعــض املــومــيــاوات للكبش رمز 
اإللـــه »خــنــوم« وأنـــواع مختلفة مــن الفخار 
ــدد من  ــ وعــنــاصــر مــعــمــاريــة وزخـــرفـــيـــة وعـ
وبعض  اليومية  الحياة  وأدوات  التوابيت 
الــلــوحــات الــجــنــائــزيــة. وجـــزيـــرة الــنــبــاتــات 
التي تعد من أقدم الحدائق بالعالم، وتبلغ 
للحياة  متحفًا  وتعد  فــدانــًا،   17 مساحتها 
زوار  يهتمُّ  كما  واملعمرة.  الــنــادرة  النباتية 
أســــوان بــمــشــاهــدة بــعــض املــعــالــم الحديثة 
مثل خــزان أســوان الــذي افتتح سنة 1906، 

والسد العالي الذي افتتح سنة 1970.

كانت أسوان تفصل 
بني باد الصعيد 
وباد النوبة، وكان 
موقعها املميز قد 

جعلها محطة تجارية 
مهمة بني أعالي النيل 

ومصر

■ ■ ■
أهم ما يميز أسوان 
في فصل الشتاء 
هو مناخها الدافئ 
املشمس، إذ تتراوح 

درجات الحرارة فيها 
نهارًا بني 23 إلى 26 

درجة مئوية

■ ■ ■
من أبرز املعالم التي 

يهتم بها زوار أسوان 
معبد أبو سمبل الذي 
يعود تاريخه إلى سنة 

1244 ق.م

باختصار


