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ِحنـا حـراٍر يف ليــــايل السـيـايل 

هداتـنا يفرح بهـــا كل مغبـون 

ما ساقة الخـــاوه لعينـا الحاليل 

وال نرتيض بالذل يف مسكن الهون

الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 

)مؤسس دولة قطر(

ها هو املستقبل يا أبناء الوطن أمامكم، إذ تنتقلون إىل عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات 

األجيال القادمة نصب عينها، وتعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها، مستعينة يف ذلك بالله أواًل، وبأبناء 

الوطن، ومبا اكتسبته من خربة ودراية يف الحكم وإدارة شؤون البالد، ومعرفة عميقة بالواقع يف منطقتنا، وعاملنا 

العريب بالذات. ومع ثقتي بأنكم أهل املســؤولية، فإنني أوصيكم بعد تقوى الله بالعلم والعمل، فليكن العلم هو النرباس الذي 

ينري طريقكم ويعينكم يف صناعة مستقبل الوطن عىل خري وجه، فبالعلم تتخرج األجيال القادرة عىل تحمل املسؤولية وبه تسلك 

الطريق القويم، وليكن العمل الجاد املخلص ديدنكم يف خدمة وطنكم، بعيًدا عن االتكالية والرتاخي والركون إىل الواقع، فال تبنى 

األوطان ألجيال الحارض واملستقبل إال بجهد أبنائها وسهرهم، وال تصان من األطامع وتحمى من املخاطر إال بعرقهم وتضحياتهم.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

)األمير الوالد في خطاب تسليمه الحكم لنجله وولي عهده الشيخ تميم 25 يونيو 2013(

لقد ساعدتنا هذه األزمة يف تشخيص النواقص والعرثات أمام تحديد شخصية قطر الوطنية، السياسية  واالقتصادية، املستقلة، ويف 

اتخاذ القرار بالتغلب عىل هذه العقبات وتجاوزها.  وها أنا أتوجه إليكم فيام نخوض جميًعا هذا االمتحان بعزة وكرامة، ألقول 

لكم إن قطر بحاجة لكل  منكم يف بناء اقتصادها وحامية أمنها. نحن بحاجة لالجتهاد واإلبداع والتفكري املســتقل واملبادرات  البّناءة 

واالهتامم بالتحصيل العلمي يف االختصاصات كافة، واالعتامد عىل النفس ومحاربة الكســل  واالتكالية.  وهذه ليست مجرد أماٍن 

وأحالم، فأهدافنا واقعية وعملية، وتقوم عىل استمرار الروح التي أظهرها  القطريون يف هذه األزمة، بحيث ال تكون موجة حامس 

عابرة، بل أساًسا ملزيد من الوعي يف بناء  الوطن. 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى

)خطاب الثبات والكرامة 21 يوليو 2017(

     �ـالم مـ� ذهـ�
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لم نكن ندرك كم نحبُّ وطننا 

إال بعـد الحصــار؟!
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هذا العدد من مجلة "         " ممّيز بحضور نســايئ الفت، 
تجّل بصورة أساسية باستضافة سيدة األعامل البارزة عائشة 
الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات األعامل القطريات، 
وسليلة أرسة الفردان الرائدة يف قطاع املجوهرات والسيارات 

والعقارات والرصافة والسياحة.. 
وألن "كل فتاة بأبيها معجبة" فقد ورثت عن والدها "حسني 
الفردان"، أكرب تاجر لؤلؤ طبيعي يف العامل، الشــغف باللؤلؤ، 
إىل أن تحقــق حلمها بافتتاح جالريي "الطواش" الخاص بهذا 
اإلبداع الرّباين املدهش، واملصنوع تحت شمس البحار 

الالزوردية.
وكشفت السيدة "عائشة" يف حوارها الطويل واملوّسع عن 
تأثرها بوالدتها الراحلة )رحمها الله(، والتي كانت ســيدة 
، حيث مل يكن  أعامل قوية ومثقفة أيًضا، ولكن يف الظــلّ
متاًحا للمرأة يف عرصها – شــأن الحــال يف كثري من البلدان 
العربيــة – العمل، بيد أن العرص الحايل يف قطر اختلف كثريًا 
– حسبام أكدت "الفردان" – بوجود صاحبة السمو الشيخة 
موزا بنت نارص املسند حرم سمو األمري الوالد، والتي دعمت 
املرأة القطرية، وفتحت أمامها أبواب املشاركة يف بناء الدولة 
واملجتمع والحياة العامة، فضاًل عن دورها األرسي والرتبوي 

الجوهري.
لقد قال الكاتب واملصلح االجتامعي العريب قاسم أمني 
صاحب كتاب "تحرير املرأة" الصادر عام 1899: "الرتبية هي 
التي أنتجت كل الرجال الذين نسمع عنهم، ونشاهدهم 
متحّلني مبزايا االستقامة والصدق والكرم والشجاعة والشفقة 
وحــب الوطن واحرتام الحق والدفاع عــن الحقيقة"، وقبله 
قال اإلمرباطور الفرنــي نابليون بونابرت )1769 – 1821(: 

"املرأة التي تهز املهد بيمينها تهز العامل بيسارها".
أما رســولنا الكريم محمد بن عبد اللــه، عليه أفضل الصالة 
والسالم، فأوىص قبل ألف وأربعامئة عام باملرأة قائاًل: 

"استوصوا بالنساء خريًا"!  

عمـل المـرأة

18
قصــيدة

الـرحـلــة

24 الضـيـ�

هيئـة التـحـريــر

االفـتـتــاحيــة
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جعلـــت كفـــاءة العمليـــات التشـــغيلية، والجهود 
املبذولـــة منـــذ افتتاحـــه، هذا املينـــاء الضخم في 
مصـــاف املوانـــئ املحورية في املنطقـــة والعالم، 
وذلـــك وفـــق الخطـــة املوضوعـــة التـــي تشـــرف 
عليهـــا وزارة املواصـــالت واالتصـــاالت، والتـــي 
مركـــز  إلـــى  وحّولتـــه  املينـــاء،  مكانـــة  عـــززت 

لوجســـتي إقليمـــي مهـــم.
وتبذل وزارة املواصالت واالتصاالت والشركة 
القطريـــة للموانئ (مواني قطـــر) جهوًدا كبيرة 
واملوانـــئ،  البحـــري  النقـــل  مجـــاالت  لتطويـــر 
القطـــاع  هـــذا  يخـــص  فيمـــا  الخبـــرات  وتبـــادل 
الحيـــوي مـــع مختلـــف دول العالـــم، باإلضافـــة 
إلـــى ســـعيها الدائـــم لتوســـيع شـــبكة الخطـــوط 
الخدمـــات  دائـــرة  وتعزيـــز  للمينـــاء،  املالحيـــة 
املقدمـــة للعمـــالء، مـــن خـــالل تدشـــني خطـــوط 
مالحيـــة مباشـــرة بـــني مينـــاء حمـــد واملوانـــئ 
اإلقليميـــة والعامليـــة، إلـــى جانـــب حرصها على 
بحـــث وإيجاد الفرص االســـتثمارية في مجال 
وكذلـــك  البحريـــة،  األعمـــال  وقطـــاع  املوانـــئ، 
تحســـني  بشـــأن  املمارســـات  أفضـــل  توفيـــر 

إنتاجيـــة املوانـــئ.

0/.-, +&*(א) א"&%א#"!

وزيـــر  الســـليطي  ســـيف  بـــن  جاســـم  ســـعادة 

تضافـــر  أن  أكـــد  واالتصـــاالت  املواصـــالت 
الجهـــود بـــني كل األطـــراف ذات العالقة بامليناء 
اإلنتاجيـــة،  تعزيـــز  فـــي  كبيـــر  دوٌر  لـــه  كان 
وأســـهم فـــي تســـريع عمليـــات املناولـــة، ورفـــع 
تنافســـية مينـــاء حمـــد علـــى مســـتوى ســـرعة 
تفريغ وتحميل الســـفن، مشـــيًرا إلى أن مجمل 
هـــذه الجهـــود كان لها دوٌر حيوي في توســـيع 
شـــبكة الخطـــوط املالحية ملينـــاء حمد، وتعزيز 
دائـــرة الخدمـــات املقدمـــة للعمـــالء، مـــن خـــالل 
املالحيـــة  الخطـــوط  مـــن  كبيـــر  عـــدد  تدشـــني 
املباشـــرة بـــني مينـــاء حمـــد واملوانـــئ اإلقليمية 

والعامليـــة.
حمـــد  مينـــاء  مكانـــة  أن  الســـليطي  وأوضـــح 

ونجاحـــه الكبيـــر فـــي تنويـــع قاعدتـــه التجارية 
االلتـــزام  علـــى  اإلصـــرار  يزيـــد  العالـــم،  مـــع 
مـــن  املزيـــد  تحقيـــق  علـــى  العمـــل  بمواصلـــة 
فـــي  االقتصـــادي  النمـــو  ودعـــم  اإلنجـــازات 
الدولـــة، مـــع االلتـــزام الكامـــل بتقديـــم خدمـــات 
متنوعـــة ســـريعة وفّعالـــة. وبـــّني ســـعادة وزيـــر 
مينـــاء  أن  القطـــري  واالتصـــاالت  املواصـــالت 
حمـــد أثبـــت قدرتـــه العاليـــة علـــى التعامـــل مـــع 
التحديات اللوجســـتية التـــي أوجدتها الظروف 
الراهنـــة، والتغلـــب عليهـــا بكفـــاءة عاليـــة، كمـــا 
أثبـــت قدرتـــه على دعم تنمية التجـــارة البحرية 
خـــالل  مـــن  قطـــر،  فـــي  التنمويـــة  والنهضـــة 
لعمالئـــه،  يوفرهـــا  التـــي  املتنوعـــة  الخدمـــات 
مـــع  يتـــالءم  بمـــا  باســـتمرار  تنمـــو  والتـــي 

كافـــة. العقبـــات  متجـــاوًزا  متطلباتهـــم، 

12-23 !)456 789:

حجـــم  بزيـــادة  الضخـــم  املرفـــأ  أســـهم  وقـــد 
التجارة الدولية بني قطر والعالم، وخلق فرص 
عمل للشـــباب، ورفع مســـتوى املعيشة، فضًال 
عـــن  للدولـــة  التنافســـية  القـــدرة  تحســـني  عـــن 
طريـــق تحويلهـــا إلـــى مركـــز تجـــاري إقليمـــي، 
بمـــا يخلـــق تنميـــة مســـتدامة لألجيـــال املقبلة.

وقـــد أســـهم افتتـــاح الخطوط املالحيـــة الجديدة 
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مـــع املرفـــأ – وال يـــزال – فـــي انســـيابية حركـــة 
البضائـــع وســـهولة عمليات التبـــادل التجاري، 
وتدفـــق الســـلع االســـتهالكية مـــن وإلـــى قطـــر، 
عبر التصدير واالســـتيراد، هذا باإلضافة إلى 
الحصـــول علـــى خيـــارات مريحة لشـــحن كافة 
أنـــواع البضائع بمختلف أشـــكالها وأحجامها، 
خاصـــة وأن مينـــاء حمـــد يعـــد املينـــاء األكبـــر 
مـــن نوعـــه فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، ولديه 
الســـفن  أنـــواع  جميـــع  اســـتقبال  علـــى  القـــدرة 
والبواخـــر بمختلـــف أحجامهـــا وأوزانهـــا، مثل 
ســـفن الحاويـــات وســـفن الســـيارات وناقـــالت 
الحبـــوب والصلـــب وســـفن الدحرجـــة بما فيها 
ســـفن الثـــروة الحيوانيـــة، إضافـــة إلـــى ســـفن 
البضائـــع العامـــة بمختلـــف أنواعهـــا، كمـــا لديه 
واملـــواد  املبـــّردة  للحاويـــات  اســـتيعابية  قـــدرة 

الغذائية.
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وقـــد ســـجل ميناء حمد خالل الفتـــرة املاضية 
وتدشـــني  بإطـــالق  مدعوًمـــا  كبيـــًرا،  نمـــًوا 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن خطوط املالحـــة البحرية 
بـــني املينـــاء والعديـــد مـــن املوانـــئ فـــي املنطقـــة 
املناولـــة،  أحجـــام  نمـــو  عـــّزز  ممـــا  وخارجهـــا، 
وزاد مـــن أعـــداد الحاويـــات الواصلـــة للموانـــئ، 

حيـــث شـــهد شـــهر أغســـطس املاضـــي رســـو 
128 ســـفينة تجاريـــة فـــي ميناء حمـــد، حاملة 
معهـــا 112,749 حاويـــة نمطيـــة، كمـــا حملـــت 
تلـــك الســـفن علـــى متنهـــا ما يزيد عـــن 63 ألف 
طًنـــا  و31,392  الســـائبة،  البضائـــع  مـــن  طـــن 
مـــن البضائـــع العامـــة، إلى جانـــب 4,929 عربة 
مجـــرورة، ومـــا يزيـــد عـــن 10 آالف رأس مـــن 
املاشـــية، كما ســـّجل امليناء خالل شـــهر يوليو 
املاضـــي رســـّو 133 ســـفينة تجاريـــة، حاملـــة 
معهـــا 122.827 حاويـــة نمطيـــة وما يزيد على 
61 ألـــف طـــن مـــن البضائـــع الســـائبة، و8.005 
طـــن مـــن البضائـــع العامـــة، إلـــى جانـــب 5.643 

عربـــة مجـــرورة.
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لالقتصـــاد  قويـــة  دفعـــة  حمـــد  مينـــاء  ويمّثـــل 
القطـــري مـــن خـــالل تحقيـــق التنـــوع، وتحويـــل 

ودعـــم  إقليمـــي،  تجـــاري  مركـــز  إلـــى  البـــالد 
املخزون االستراتيجي للدولة من االحتياجات 
حجـــم  وزيـــادة  وغيرهـــا،  والدوائيـــة  الغذائيـــة 
التبـــادل التجاري بني قطـــر والعالم، وتخفيض 

كلفـــة االســـتيراد مـــن الخـــارج.
وكجـــزء مـــن التزاماتهـــا تجـــاه تحقيـــق رؤيـــة 
قطـــر الوطنيـــة 2030، وفـــي إطـــار مســـاعيها 
لتحقيـــق أهدافهـــا وخططهـــا الراميـــة لترســـيخ 
مكانتهـــا محلًيـــا، وتعزيـــز حضورهـــا إقليمًيا 
خدمـــات  تقديـــم  فـــي  رائـــدة  كشـــركة  ودولًيـــا، 
قطـــر  موانـــي  تحـــرص  متكاملـــة،  لوجســـتية 
واالتصـــاالت  املواصـــالت  وزارة  مظلـــة  تحـــت 
مـــع  ومثمـــرة  قويـــة  شـــراكات  بنـــاء  علـــى 
وهـــو  العالـــم،  حـــول  واملؤسســـات  الشـــركات 
التفاهـــم  ومذكـــرات  االتفاقيـــات  تترجمـــه  مـــا 
التـــي توقعهـــا الشـــركة والوزارة باســـتمرار مع 
واملؤسســـات  والشـــركات  الـــدول  مـــن  العديـــد 

العاملـــة فـــي مجـــال املوانـــئ حـــول العالـــم.

 ¶  ميناء حمد الدولي
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حـــول هـــذه القضيـــة املتداولة حالًيا التقينا مع األســـتاذ حـــازم البكري مدير 
مكتـــب ســـتبس لالســـتثمار املالي والخدمات االستشـــارية في كنـــدا، والذي 
يحمـــل شـــهادة املاجســـتير فـــي إدارة األعمال، حيث قال فـــي تصريح ملجلة 
"فنـــار": بدأنـــا في هذا املشـــروع منـــذ يناير 2016، عبر التعاون مع شـــركات 
اســـتثمارية فـــي مجـــال العقـــارات مـــن خـــارج كنـــدا، خصوًصـــا بعـــد تزايـــد 
الطلـــب علـــى االســـتثمار الحـــالل مـــن قبـــل املجتمـــع الكنـــدي املســـلم، ولكـــن 
املشـــكلة أنـــه ال توجـــد مؤسســـات ماليـــة كندية كبيرة تســـّوق هـــذا النوع من 
االســـتثمار، وأحياًنـــا تعترضهـــا شـــروط التأمـــني املعّقـــدة، مضيًفـــا: كانـــت 
هناك شـــركة كويتية تنوي االســـتثمار العقاري وفق الشـــريعة اإلســـالمية، 
لكنهـــا اصطدمـــت بإجـــراءات عديـــدة، عرقلـــت مضّيها في املشـــروع، فضًال 
عن ارتفاع سوق العقار خالل السنتني األخيرتني، كما أن مناخ االستثمار 

فـــي كنـــدا متحفظ بصـــورة عامة.
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وتابـــع البكـــري: رغـــم  وجـــود آالف املســـتثمرين واملتعاملـــني املســـلمني فـــي 
البنـــوك الكنديـــة إال أن مســـاعيهم فـــي هـــذا االتجـــاه مبعثـــرة، فلـــم يجتمعـــوا 
علـــى خطـــوة عمليـــة يطالبـــون مـــن خاللهـــا البنـــوك الكنديـــة املعروفـــة بفتـــح 
فروع إســـالمية فيها، أو افتتاح حتى بنك إســـالمي، فالبنوك هنا تستجيب 
لطلبـــات عمالئهـــا، حرًصـــا منهـــا على عدم فقـــدان التعامل معهـــم، فإذا قام 
5 آالف متعامـــل فـــي بنـــك كنـــدي بتقديم طلب العتماد القروض اإلســـالمية 

فـــإن  املثـــال،  ســـبيل  علـــى  اإلســـالمي  االســـتثمار  أو 
هـــذا األمـــر ســـيدفع البنـــك إلى دراســـة الطلـــب بصورة 
جديـــة، وســـوف يشـــجع البنـــوك األخـــرى علـــى فتـــح 
نمـــوذج بنكـــي وفـــق الشـــريعة اإلســـالمية، مضيًفـــا: 
النمـــط االقتصـــادي اإلســـالمي أصبـــح مطلوًبـــا فـــي 

كنـــدا، وهـــو فـــي طـــور الصعـــود كما أرى، ولكنـــه ال يزال حتـــى اآلن في إطار 
الجهـــود الفرديـــة مـــن قبـــل بعـــض املتعاملـــني فـــي البنـــوك الكنديـــة، ورغم أن 
هنـــاك شـــركات تعمـــل في مجـــال الرهن العقـــاري اإلســـالمي إال أنها مازلت 
قليلـــة، وهـــي تفـــرض شـــروًطا كثيـــرة ومعقـــدة، مســـتدرًكا: ما يشـــجع مثل 
هـــذه املطالبـــات أن املؤسســـات املاليـــة والبنـــوك الكنديـــة لديهـــا فكـــرة عـــن 
االقتصـــاد اإلســـالمي، الـــذي بـــدأ ينتشـــر فـــي الكثير مـــن دول العالـــم، ولكن 
الكـــرة فـــي ملعـــب الجاليـــة العربيـــة واملســـلمة، والتـــي عليها أن تشـــكل رابطة 
كباقـــي الجاليـــات املهاجـــرة، حتـــى تتمكـــن مـــن خاللهـــا طـــرح هـــذه األفـــكار 
وتحقيـــق مطالبهـــا، واختتـــم حـــازم البكـــري تصريحـــه بالقـــول: أتمنـــى أن 
تتشـــجع رؤوس األمـــوال العربيـــة والخليجية لفتح أبواب االســـتثمار البنكي 

اإلســـالمي، وإيجـــاد تأمـــني تكافلـــي إســـالمي فـــي كندا.
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أمـــا الســـيدة منـــى ســـليم، املواطنـــة الكنديـــة مـــن أصـــل عربـــي، فقـــد تحدثـــت 
ملجلـــة "فنـــار" مـــن واقـــع تجربتهـــا قائلـــة: املجتمـــع املســـلم فـــي كنـــدا آخـــذ 
بالتزايـــد، وأتمنـــى أن يتـــم فتـــح بنوك إســـالمية فـــي كندا بالفعـــل، لقد بحثت 
كثيًرا عن املصارف أو املؤسســـات التي تتعامل وفق الشـــريعة اإلســـالمية 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى قـــرض املســـكن، ولكـــن لألســـف لـــم أجـــد ســـوى 
بعـــض املؤسســـات التـــي يملكهـــا كنديـــون مـــن أصـــل باكســـتاني، وهـــؤالء 
يأخـــذون فائـــدة كبيـــرة، تفـــوق الفائـــدة التـــي تفرضهـــا البنوك الكنديـــة، كما 
أن كثيريـــن مـــن أبنـــاء الجاليات العربية واملســـلمة في كنـــدا نصحوني بعدم 
التعامـــل مع تلك املؤسســـات الخاصة، ألنها تفتقـــر إلى الضمانات املطلوبة، 
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¶  بنك سكوتشا
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 ¶  بنك تي دي أشهر البنوك الكندية
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فـــكان األفضـــل بالنســـبة إلـــي لشـــراء البيـــت هـــو الحصـــول على قـــرض من 
أحـــد البنـــوك الكنديـــة املعروفـــة، ولـــو كنـــُت قـــد وجـــدُت بنـــًكا كندًيـــا أو عاملًيا 

داخـــل كنـــدا يتعامـــل وفـــق الشـــريعة اإلســـالمية، ملا تـــرددُت باللجـــوء إليه.
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الســـيد زهيـــر تاوتـــاو، املوظـــف فـــي بنـــك TD  فـــي كنـــدا، قـــال فـــي معـــرض 
رّده علـــى ســـؤالنا: هـــذه قضيـــة مهّمـــة جـــًدا يتعاطـــى معها املســـلمون الذين 
يعيشـــون فـــي الغـــرب ومنهـــا كنـــدا، وهـــي ناتجة بطبيعـــة الحال من مســـألة 
الحصـــول علـــى قـــرض بنكـــي بفوائـــد، فثمـــة فتـــاوى إســـالمية تبيـــح ذلـــك، 
وثمـــة فتـــاوى أخـــرى تمنعـــه، ومـــن وجهـــة نظري أن الشـــرع ال يتعـــارض مع 
مصلحـــة اإلنســـان، فاملســـلم ينفـــق املبالـــغ الكبيـــرة ويدفعها لإليجـــار مثًال، 
ومـــن األفضـــل لـــه شـــراء بيـــت مـــن خـــالل قـــرض، وفـــي حالـــة وجـــود بنـــك 
إســـالمي أنـــا شـــخصًيا ســـأبحث عـــن نوعية القـــرض الذي يمنحـــه وأختار 
مـــا فيهـــا املنفعـــة بعيـــًدا عن شـــبهة الربـــى، مضيًفا: فـــي الواقع نحـــن نفتقد 
الكتـــب التـــي تتنـــاول هذه القضايا وفًقا للتطـــورات الحديثة، ألن غالبية كتب 

االقتصاد اإلســـالمي تتناول قضايا مطروحة قبل ألف ســـنة تقريًبا، وهذا 
مـــا يجعـــل املســـلم املعاصـــر فـــي حيـــرة مـــن أمـــره أحياًنـــا، حيـــث ال توجـــد 
مراجـــع معتمدة لالقتصاد اإلســـالمي من أجـــل الحصول على فتاوى بّينة، 
وتابع: التعامل البنكي في كندا يقوم على أســـاس الثقة، وأي شـــخص يريد 
االســـتثمار مـــن خـــالل هـــذه البنوك يبحـــث عن النســـب وأعداد املســـتفيدين 
وآرائهـــم، كمـــا هـــو الحـــال فـــي املوقعـــني العامليـــني Amazon وebay، حيـــث 
يقـــوم املتعامـــل بمتابعـــة نتائـــج العروض فيهمـــا، ومن ثم يقرر الشـــراء بعد 
ذلـــك، واختتـــم تاوتـــاو حديثـــه بالقول: إذا كانت البنوك العربية أو اإلســـالمية 
تريـــد االســـتثمار فـــي كنـــدا فالبد لها من إرســـال وفـــود متخصصة تحمل 
دراســـات متكاملة عن مشـــاريعها االســـتثمارية، لتتم دراستها رسمًيا من 

قبـــل الجهـــات املعنية.

1.)zY"א ,-Rאw&"א G-8&0

أما ســـيدة األعمال الكندية الفلســـطينية الشـــيف نانســـي شـــريم، ُمؤِسســـة 
املشروع الغذائي Nanaz Kitchen، وهي اآلن بصدد توسعة هذا املشروع، 
فتقـــول: لجئـــت إلـــى االقتـــراض مـــن أحـــد البنـــوك التجاريـــة، ألنـــه ليـــس لـــدي 
خيـــار آخـــر حيـــال التوســـعة، لقـــد كان مشـــروعي (املطبـــخ) قائًمـــا في جزء 
مســـتقل مـــن املنزل، وصار البد من االنتقـــال إلى مكان آخر، حيث القوانني 
تمنـــع اســـتخدام بعـــض األجهزة املســـتخدمة في الطبخ فـــي املنزل، مضيفة: 
منحنـــي البنـــك القـــرض املطلـــوب، ولكـــن تـــم تحديـــد مـــدة تســـديد القـــرض 
ملـــدة ســـنة مـــع فائدة كبيـــرة، قدرهـــا 10 باملائة، وهي نســـبة مرتفعـــة، فالبد 
أن أبـــذل جهـــوًدا مضاعفـــة حتـــى أســـتطيع ســـداد الديـــن فـــي الوقـــت املحدد، 
وحتـــى ال تتراكـــم علـــّي الفائـــدة، واختتمت الســـيدة نانســـي شـــريم حديثها 
قائلـــة: كثيـــر مـــن أبنـــاء الجاليـــة املســـلمة هنـــا يتمّنـــون وجـــود مؤسســـات 
مصرفيـــة عامليـــة تتعامـــل وفـــق الشـــريعة اإلســـالمية، أو تتعاون مـــع البنوك 
الكنديـــة لهـــذا الغـــرض، ولـــو تحقـــق ذلـــك أتوقـــع حصـــول إقبال كبيـــر عليها 

مـــن قبـــل املجتمع املســـلم فـــي كندا.  

¶  بنك بي إم أو
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تقريـــر صـــادر عـــن الهيئـــة العامة لآلثـــار واملتاحـــف اليمنية – حصلـــت "فنار" على 
نســـخة منـــه – كشـــف أن 80 مدينـــة وموقًعـــا أثرًيـــا قريًبـــا فـــي محافظـــات اليمـــن 
املختلفـــة تضـــّررت منذ بدء الغارات الجويـــة للتحالف على اليمن في مارس 2015، 
حيـــث وردت فيـــه أن مـــدن صنعـــاء القديمـــة وصعـــدة التاريخية وصـــرواح وبراقش 
وزبيـــد وثـــالء وقـــالع نقم (صنعاء) والقفلـــة والصفراء (صعـــدة) ورداع (البيضاء) 
والقاهـــرة (تعـــز) وقشـــلة كوكبـــان (املحويـــت) وحريـــب (مـــأرب) وصيـــرة (عـــدن) 
وحـــرض وميـــدي (حجـــة)، ومواقـــع تاريخيـــة مثـــل كهـــف أســـعد الكامـــل (محافظة 
إب – القـــرن الرابـــع امليالدي) واملصرف الشـــمالي لســـد مأرب القديـــم (القرن الثامن 
قبـــل امليـــالد) ودار الحجـــر الشـــهير، والقصـــر الجمهوري (صنعـــاء) وقصر صالة 
(تعـــز) ومعبـــد واعـــال صـــرواح (مـــأرب – األلـــف األول قبـــل امليـــالد) ومعبـــد نكـــراح 
(مـــأرب – القـــرن الرابـــع قبل امليالد) وغيرها من املواقـــع واملعالم تعرضت للقصف 
املباشـــر، مشـــيًرا إلـــى أن أكثـــر مـــن 20 مـــزاًرا دينًيا بني مســـاجد وقبـــاب وأضرحة 

وصنعـــاء  وعـــدن  ولحـــج  وتعـــز  والضالـــع  والحديـــدة  حضرمـــوت  فـــي  تاريخيـــة، 
تعرضـــت للتدميـــر مـــن قبـــل تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن.

ض 2524 مبنًى  وأكـــد تقريـــر الهيئـــة العامـــة للمحافظـــة علـــى املـــدن التاريخيـــة تعـــرُّ
تاريخًيـــا للدمـــار الكلـــي أو الجزئـــي جّراء قصـــف طيران التحالف للمـــدن التاريخية 
اليمنيـــة، وفـــي مقدمتهـــا املـــدن الثـــالث املســـجلة فـــي قائمة التـــراث العاملـــي (صنعاء 
التاريخية، شـــبام حضرموت، زبيد في محافظة الحديدة)، وأن 43 منزًال تاريخًيا 
تـــم تدميرهـــا تدميـــًرا كلًيـــا، و86 منـــزًال تاريخًيـــا لحـــق بها أضرار جســـيمة، و376 
منـــزًال لحـــق بهـــا أضـــرار متوســـطة، و1460 منـــزًال لحـــق بها أضـــرار خفيفـــة، كما 
أن 175 معلًمـــا ومبنـــًى أثرًيـــا بمدينـــة كوكبان محافظة املحويـــت تعرضت للتدمير 
األضـــرار  فيهـــا  بمـــا  حضرمـــوت،  شـــبام  فـــي  مبنـــًى  و160  املختلفـــة،  واألضـــرار 
الناجمـــة عـــن عمليـــات تـــن  ظيـــم القاعدة جراء تفجير ســـيارة مفخخـــة بالقرب من 

بوابـــة شـــبام حضرموت.  
اآلثار اليمنية على مّر الســـنوات العشـــر السابقة منيت بأضرار مختلفة من ضياع 
ونهـــب وســـرقات، وهـــي اليوم ومنذ بدء عاصفة التحالـــف العربي تتعرض لتطهير 
ثقافـــي غيـــر مســـبوق، خصوًصـــا عقـــب قصـــف املبانـــي األثريـــة، حيـــث تعرضـــت 
متاحـــف رئيســـة ومهمـــة للقصـــف والدمـــار، كاملتحـــف الوطنـــي فـــي صنعـــاء، وهو 
املتحـــف املركـــزي لآلثـــار اليمنيـــة الـــذي تعـــرض لعمليـــة ســـرقة مفتوحـــة قـــام بهـــا 
عـــدد مـــن موظفي املتحـــف، والعابرين والعصابات بعد القصف، فســـرقت عدد من 
أثمـــن الســـيوف القديمـــة واملخطوطـــات، ثـــّم بيعـــت لتجار آثـــار، كما تعـــرض متحف 
ذمـــار وســـط اليمـــن لقصـــف مباشـــر تســـبب في إتـــالف كّلـــي ملحتوياته مـــن القطع 
األثريـــة النـــادرة التـــي كان مـــن أبرزها ثاني أقدم منبر جامع في التاريخ اإلســـالمي، 
وكذلـــك تعـــرض متحـــف عتق ومتحف عدن ومتحف املوروث الشـــعبي في صنعاء 

للقصف املباشـــر.
اســـتهداف التحالـــف للمتاحـــف اليمنيـــة وكذلـــك املواقـــع األثريـــة والتاريخيـــة دفـــع 
املراقبـــني واملنظمـــات واملؤسســـات الثقافيـــة والتراثية اليمنية والعربيـــة والعاملية الى 
االســـتغراب والتســـاؤل حـــول الهـــدف الحقيقـــي وراء هـــذا التطهيـــر الثقافـــي ألبـــرز 

مقومـــات املـــوروث اإلنســـاني فـــي اليمـــن؟!
وفـــي الوقـــت الـــذي تبـــّرر قيـــادة التحالـــف هـــذا االســـتهداف باســـتخدام الســـلطات 
اليمنيـــة فـــي صنعـــاء لهـــذه املواقـــع األثريـــة كثكنـــات عســـكرية وأماكـــن للتموضـــع 
العســـكري، نفـــت حكومـــة األمر الواقع فـــي صنعاء هذه املزاعم، وقـــال رئيس الهيئة 
العامـــة لآلثـــار واملتاحـــف اليمنية: إن ســـد مأرب التاريخي تعـــرض للقصف خمس 
مـــرات، وهـــو مـــكان صحـــراوي مكشـــوف ال يســـمح بإخفـــاء أي جنـــدي أو صاروخ 
واحـــد، مضيًفـــا: إن التحالـــف دمـــرَّ قلعـــة القاهـــرة (تعـــز) بالكامـــل فـــي 7 طلعـــات 
جويـــة، تحـــت ذريعـــة وجود أســـلحة نافًيا وجود أي قطعة ســـالح. يذكـــر إن منظمة 
اليونســـكو، ومنـــذ بدايـــة الحـــرب فـــي مـــارس 2015، أصـــدرت عـــدًدا مـــن البيانـــات 

بشـــأن األضـــرار والدمـــار الـــذي طـــال تـــراث اليمـــن الثقافـــي الفريد.
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¶ آثار اليمن
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¶ قصف أحد أحياء صنعاء القديمة
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افتتـــح املعـــرض تحـــت رعايـــة حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن 
حمـــد آل ثانـــي أميـــر البـــالد املفـــدى وبحضور فخامة الســـيدة مـــاري لويس 
كولييـــرو بريشـــا رئيســـة جمهوريـــة مالطـــا، وفخامـــة فينكايـــا نايـــدو نائب 
رئيـــس جمهوريـــة الهنـــد الـــذي كان قـــد حـــل ضيًفـــا هناك، فيمـــا حضر من 
الجانـــب القطـــري ســـعادة صـــالح بـــن غانم العلـــي وزيـــر الثقافـــة والرياضة، 
وســـعادة الدكتـــور حمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الكـــواري وزيـــر الدولـــة، وســـعادة 
الشـــيخ فيصـــل بـــن قاســـم آل ثانـــي مالك متحف الشـــيخ فيصـــل، وعدد من 

كبـــار املســـؤولني القطريـــني واملهتمني.
ولعـــل أكثـــر مـــا يســـترعي االنتبـــاه فـــي املعـــرض الـــذي يقـــام فـــي عاصمـــة 
الثقافـــة األوروبية فاليتا بالشـــراكة مـــع هيئة متاحف قطر وتراث جمهورية 
والثقافـــة  للتعليـــم  الوطنيـــة  واللجنـــة  بالدوحـــة  اليونســـكو  ومكتـــب  مالطـــا 
والعلـــوم بقطـــر، وجـــود "املجلس القطـــري" بكامـــل زخمه التراثـــي والثقافي، 
حيـــث ســـتعقد حـــوارات ومحادثات وأنشـــطة مختلفـــة، لتحفيـــز الحوار بني 

والغرب. الشـــرق 

وخـــالل حفـــل االفتتـــاح شـــكرت الرئيســـة املالطيـــة ســـمو أميـــر قطـــر علـــى 
دعمـــه للثقافـــة ورعايته للمعرض، مشـــيرة إلى أن بالدها تعد جســـًرا ملرور 
الثقافـــات فـــي قلـــب البحـــر األبيـــض املتوســـط، ومنهـــا الثقافـــة العربيـــة التـــي 

تعـــد أحـــد أعمـــدة املـــوروث العاملي.
ســـعادة الســـيد صـــالح بـــن غانـــم العلـــي وزيـــر الثقافـــة والرياضـــة أكـــد فـــي 
كلمتـــه أن املعـــرض يعـــّزز قيمـــة الحوار الحضـــاري بني األمـــم، موضًحا بأن 
"املجلـــس" هـــو املـــكان التقليـــدي للتعلم واملناقشـــة والحوار واملشـــاركة، وهو 
اآلن موجـــود فـــي قلـــب قصـــر الرئاســـة املالطية، وأنـــه يمثل الجـــزء األول من 
مشـــروع أوســـع يهدف إلى مد جســـور التواصل بني األشخاص واملعتقدات 

والثقافـــات عـــن طريـــق تقديم منصـــة للحوار املحتـــرم والبناء.
من جانبه أشـــاد ســـعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة 
بمبـــادرة الشـــيخ فيصـــل الذي ضـــرب املثل بأن جعل القطـــاع الخاص رديًفا 
للقطـــاع العـــام فـــي الثقافـــة، الفًتـــا إلـــى أن املعـــرض يظهـــر الوجـــه الحقيقـــي 
لقطـــر، واحترامهـــا للثقافـــة والحوار والتفاعل مع ثقافات الشـــعوب األخرى.
أمـــا ســـعادة الشـــيخ فيصـــل بـــن قاســـم آل ثانـــي فقـــال فـــي كلمتـــه: نحـــن 
ممتنـــون للثقـــة التـــي أوالنا إياها ســـمو الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني أمير 
البـــالد املفـــدى، ونؤمـــن بـــأن التعـــاون مـــع اليونســـكو يخـــدم الـــدور القطـــري 
فـــي الحفـــاظ علـــى التاريـــخ والثقافـــة والتقاليـــد لألجيـــال القادمـــة، مضيًفـــا: 
أعتقـــد أن هنـــاك دوًرا للمجتمعـــات فـــي تحقيـــق التقـــارب فيمـــا بينهـــا بعيًدا 

السياســـة. عن 
ومـــن املقـــرر أن يســـتمر "مجلـــس حـــوار الثقافـــات"، بمعرضه الـــذي يحتوي 
نحـــو 50 قطعـــة مختـــارة مـــن بـــني 300 ألف قطعـــة بمتحف الشـــيخ فيصل، 

حتـــى نهاية أكتوبـــر املقبل.
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¶ رئيسة 
مالطا بريشا 
ونائب رئيس 

جمهور 
الهند نايدو 

مع الشيخ 
فيصل في 

حفل افتتاح 
املجلس

¶ جانب من 
معرض مجلس 
حوارات الثقافات

 ¶ الوزيران العلي والكواري والشيخ فيصل يتوسطون الوفد القطري
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¶ ستوكهولم - ملكون ملكون

عام 2016 كنُت في المسرح الملكي بستوكهولم أتابع 
مع مجموعة من المسرحيين السويديين لحظة إعالن 
اسم الفائز بجائزة نوبل لألدب، وعندما أُعلن بوب ديالن 

فائزاً بالجائزة تعالت األصوات من حولي معبرة عن 
غضبها بكلمة واحدة: فضيحة!

توقفُت عند الكلمة وناقشـــتهم، ثم بحثُت فوجدت أن الســـويديني يعتبرون 
أن هنـــاك فضائـــح عصفـــت بالجائـــزة مـــن قبـــل، ففـــي العـــام 1976 ُمنحـــت 
الجائـــزة لهـــاري مارتنســـون وايفينـــد يوهانســـن عضـــوي األكاديميـــة فـــي 
مخالفـــة صريحـــة لقانون الجائزة، ثم جاء على خلفية فوز املغني الشـــعبي 
األمريكـــي بـــوب ديـــان الكشـــف عـــن محادثـــات عبـــر البريـــد اإللكترونـــي 
لعضـــوي األكاديميـــة غـــوران ماملكفيســـت وبيـــر فيســـتبري حـــول الشـــاعر 

الصينـــي لـــي لـــي بشـــكل مقذع.
لكـــن الفضيحـــة الجديـــدة هـــي األكثـــر تأثيـــًرا وصخًبـــا، وقد بـــدأت خيوطها 
عندمـــا كشـــفت صحيفـــة Dagens Nyheter الرصينـــة شـــهادات 18 امـــرأة 
قلـــن إنهـــن تعرضـــن لاعتـــداء أو االســـتغال الجنســـي على يـــد  جان كلود 
الشـــاعرة كاتارينـــا  الثقافـــي وزوج  الفرنســـي واملتعهـــد  الفيلســـوف  آرنـــو 
باســـتغال  متهمـــان  والزوجـــان  نوبـــل،  أكاديميـــة  فروستنســـون عضـــوة 
ـــا، حيـــث يترّبحـــان منـــذ أعـــوام مـــن اإلعانـــات املاليـــة 

ً
أمـــوال األكاديميـــة أيض

لنـــاٍد للفنـــون يمتلكانـــه ويديرانـــه مًعـــا، وكذلـــك  التـــي تقدمهـــا األكاديميـــة 
فـــإن شـــهادات الضحايـــا أثبتـــت أن الكثيـــر مـــن االعتداءات وقعت في شـــقق 
فاخـــرة مملوكـــة لألكاديمية في ســـتوكهولم وباريس، كمـــا تواجه كاتارينا 
اتهامـــات بتســـريب أســـماء الفائزين بنوبل لألدب لزوجهـــا آرنو، وما يتبعه 
مـــن املراهنـــة بمبالـــغ كبيـــرة علـــى الفائـــز فـــي مكاتـــب الرهانات الباريســـية.

هـــذه الفضيحـــة ذات العيـــار الثقيـــل ألقت بظالها الســـلبية علـــى األكاديمية، 
جبـــر اثنان آخـــران على االنســـحاب، فأصبحت 

ُ
فاســـتقال ســـتة أعضـــاء، وأ

علـــى  تنـــص  اللوائـــح  الخدمـــة، ألن  مـــن 18 عضـــًوا خـــارج  املؤلفـــة  اللجنـــة 

حضـــور اثنـــي عشـــر عضـــًوا علـــى األقـــل مـــن أجـــل انتخـــاب أعضـــاء جـــدد، 
مّولـــة للجائـــزة( إال اإلعـــان عـــن احتجـــاب 

ُ
فمـــا كان مـــن مؤسســـة نوبـــل )امل

جائـــزة نوبـــل لألدب 2018، مؤكدة بأن املؤسســـة لن تمنح األكاديمية أموال 
ثبـــت براءتها، فيما أعلن الرش هيكنســـن املديـــر التنفيذي 

ُ
الجائـــزة حتـــى ت

للمؤسســـة أن الجائـــزة قـــد تغيـــب لســـنوات فـــي ظـــل تلوث ســـمعتها.
صيـــف الســـويد الســـاخن على غير العـــادة هذا العام ازدادت ســـخونته على 
وقـــع األخبـــار والشـــائعات والتوقعـــات عـــن مصيـــر الجائـــزة التـــي منحـــت 
الســـويد مكانـــة عامليـــة، واملطعـــم الفاخـــر فـــي ســـتوكهولم القديمـــة والـــذي 
يملكـــه أعضـــاء األكاديميـــة ويلتقـــون فيه ليلة الخميس من كل أســـبوع أغلق 
أبوابـــه علـــى وقـــع االســـتقاالت واإلقـــاالت وعفـــن الفضيحـــة، وتوقعـــات بـــأن 
يقرر ملك الســـويد املســـؤول األكبر عن األكاديمية حل املؤسســـة كلها، ما 

ســـيؤدي إلـــى خطـــر كارثـــي علـــى الجائزة .
وقـــد برز اســـم ســـارة دانيـــوس األمينة العامـــة لألكاديمية فـــي لحظة حرجة 
ـــا مـــن قبـــل آرنو، ولكن ســـارة 

ً
عندمـــا أعلنـــت أنهـــا تعرضـــت للتحـــرش أيض

جبـــرت علـــى االســـتقالة فـــي خطوة قـــد تقود لتســـوية بعد إبعـــاد كاتارينا، 
ُ
أ

ولكـــن بقيـــت األزمـــة تتصاعـــد، وتعالـــت األصـــوات الناقـــدة للجائـــزة التـــي 
تأسســـت بهـــدف التأكيد على أن اللغة الســـويدية من أعظـــم لغات الحضارة 
األوروبية، فبات هذا الهدف في مهب الرياح العاتية، بعد سلســـلة الفضائح 

التـــي وضعـــت أهـــم جائـــزة أدبية فـــي العالم في عـــني العاصفة.    

فضائح تضع الجائزة العالمية 
في عين العاصفة 

نوبل لألدب 2018 

¶ سارة دانيوس تغادر األكاديمية السويدية

 ¶ متحف نوبل
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• مـــا هـــو واقـــع الســـينما فـــي قطـــر، التحديـــات التـــي تواجههـــا، 
ـــر طبيعـــة العصر،  ا بعـــن االعتبـــار تغيُّ

ً
وآفاقهـــا املســـتقبلية، أخـــذ

املشـــاهدين؟ ونوعيـــة 
¶ بدايـــة أود اإلشـــارة إلـــى أن شـــركة قطـــر للســـينما وتوزيـــع األفالم شـــركة 
مســـاهمة قطريـــة، وهـــي األولـــى فـــي مجالهـــا بقطـــر، حيث يعود تأسيســـها 
إلـــى العـــام 1970، أي أن عمرهـــا اآلن يقتـــرب مـــن نصـــف قـــرن، وكمـــا كانت 
الشـــركة رائـــدة فـــي املاضـــي، فهـــي تســـابق الزمـــن فـــي الحاضـــر ملواكبـــة 
الطفـــرة االقتصاديـــة املتســـارعة فـــي البـــالد، ولدينـــا اليـــوم صـــاالت عـــرض 
تغطـــي معظـــم مناطـــق الدوحة، مـــن خالل تواجدهـــا في املـــوالت واملجمعات 
بأحـــدث  مـــزّودة  عشـــرة صالـــة،  إحـــدى  حالًيـــا  عددهـــا  ويبلـــغ  التجاريـــة، 
التقنيـــات، وتعـــرض أحـــدث األفالم، ومن املعـــروف أن الصاالت الســـينمائية 
ـــط الحركـــة التجاريـــة وتجـــذب الناس بمختلف شـــرائحهم من الشـــباب 

ّ
تنش

والعائـــالت واألطفـــال إلـــى املـــكان، فالســـينما مكّملـــة للترفيـــه، وجـــزء مـــن 
عمليـــة التســـّوق، خصوًصـــا فـــي العطـــالت واملناســـبات، والحمـــد للـــه فـــإن 
ا 

ً
دولتنـــا الحبيبـــة تولـــي هذا القطاع اهتماًما كبيًرا، وقـــد أتاحت املجال حديث

الفتتـــاح دور ســـينمائية فـــي ســـوق واقـــف، وفـــي الحـــي الثقافـــي )كتـــارا(، 
ولدينـــا مشـــروعات جديـــدة هنا وهنـــاك، وكل ذلك يخدم بالدنـــا من الناحية 

الســـياحية واالقتصاديـــة عموًمـــا.

• مـــن الواضـــح أن لديكـــم نّيـــة للتوســـع، مـــا هي تفاصيـــل خطتكم 
التوســـعية خالل الفتـــرة املقبلة؟

البـــالد،  فـــي  الحضاريـــة  النهضـــة  ملواكبـــة  دائًمـــا،  للتوســـع  نّيـــة  لدينـــا   ¶
خصوًصـــا وأن قطـــر مقبلـــة علـــى اســـتضافة كأس العالـــم 2022، حيـــث 
ســـيتوافد عـــدٌد كبيـــر من الســـّياح إلى هذا الحـــدث العاملي الكبيـــر، وال بد أن 
يكـــون لدينـــا بنيـــة ســـياحية متكاملة، من حيث املنشـــآت واملرافق، وال شـــك 
أن الســـينما أصبحـــت جـــزًءا أساســـًيا من أي مشـــروع تجاري أو ســـياحي، 
فالقطـــاع  الرشـــيدة،  الـــذي ترســـمه دولتنـــا  التوجـــه  ونحـــن نســـير ضمـــن 
بالســـوق  النهـــوض  أجـــل  مـــن  الحكومـــي،  للقطـــاع  الخـــاص داعـــم ومكّمـــل 
القطـــري وجعلـــه مـــن أفضـــل األســـواق العاملية، وفي هـــذا اإلطار بدأنـــا ننّوع، 
بعـــد أن كانـــت شـــركة واحـــدة أو شـــركتان تحتكـــران الســـوق، صرنـــا اآلن 
نتعامـــل مـــع أكثـــر من 15 شـــركة عاملية، ونعرض األفـــالم الجديدة بالتزامن 
مـــع عرضهـــا في كبـــرى العواصم، ونتابع ما يطلبه مشـــاهدو الســـينما من 
 
ً
خـــالل وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، مثـــل التويتـــر واالنســـتغرام، خاصـــة

وأن شـــرائح املشـــاهدين أصبحت تمتلك الوعي واملعرفة بأحدث اإلنتاجات 

علي آل إسحق لـ "          ":

¶ حاوره - عبد الله الحامدي

ث السيد علي آل إسحق الرئيس التنفيذي لشركة قطر للسينما وتوزيع األفالم، ورجل األعمال  بقلٍب مفتوح وذاكرٍة متقدة تحدَّ
الناجح، والمثّمن العقاري المعروف، لمجلة "فنار" حول قضايا عديدة، دون علمه المسبق باألسئلة )بناًء على طلبه(، وهذا 

يعني أن الرجل يميل إلى المواجهة المباشرة في مناقشة الموضوعات المطروحة عليه، ودون أدنى مواربة..
من واقع شركة قطر للسينما، إلى مشكلة غالء العقارات، إلى قضية حصار قطر، جاءت أجوبة آل إسحق واضعًة النقاط على 

الحروف، مؤكداً أن الشركة تسابق الزمن بمشاريعها وصاالتها القديمة والجديدة لمواكبة النهضة االقتصادية المتسارعة، 
عبر تطوير القطاع السينمائي، باعتباره مكماًل لثقافة الرفاهية في البالد، أما بالنسبة إلى المشهد العقاري فأشار بوضوح إلى 

ا أزمة حصار قطر فذكر آل إسحق إنها  الحل األمثل لمشكلة السكن وغالء العقارات المرتبطة أساساً بارتفاع أسعار األراضي، وأمَّ
أصبحت في "خبر كان"، بعد الهبّة الوطنية الشاملة، قيادة وشعباً، قطريين ومقيمين، لتجاوز الحصار منذ يومه األول )5 يونيو 
2017(، مشّدداً على أن الموقف الحكيم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى – والذي تجّسد 

في كلمته البليغة "أبشروا بالعز والخير" –  كان إيذاناً باالنتصار، وتحويل المحنة إلى منحة، فإلى الحوار:

صالتا الدوحة والخليج ضمن التطوير الشامل 
لمنطقة السينمات بالدائري الثالث  

قطر للسينما تسابق الزمن 
 ¶ علي آل إسحقلمواكبة الطفرة االقتصادية
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الســـينمائية العامليـــة مـــن خالل شـــبكة اإلنترنت، والتي تظهر نســـبة اإلقبال ◄ ◄
علـــى األفـــالم، ومـــا يحقـــق منهـــا أعلـــى اإليـــرادات، وهـــو مـــا يشـــير بطبيعـــة 
الحـــال إلـــى جـــودة الفيلـــم وقـــوة اإلنتـــاج، كمـــا أننـــا نقـــوم بتحديـــث صاالتنا 
وتطويرهـــا بأحـــدث التقنيـــات علـــى مســـتوى الشاشـــات وأجهـــزة الصـــوت 
واملقاعـــد، مـــع الحـــرص علـــى توفيـــر خدمـــة )VIP( لتلبيـــة أذواق النخبـــة، 

وأعتقـــد أننـــا نســـير فـــي االتجـــاه الصحيح.

مشروع منطقة السينمات

مـــع  حميمـــة  بعالقـــة  قطـــر  فـــي  الســـينما  جمهـــور  ارتبـــط   •
مقـــر  حيـــث  والدوحـــة(،  )الخليـــج  القديمتـــن  الســـينما  صالتـــي 
الشـــركة الرئيســـي، ولكنهمـــا مغلقتـــان منـــذ مـــدة لغـــرض الترميم 

مجـــدًدا؟ افتتاحهمـــا  إعـــادة  يمكـــن  متـــى  والصيانـــة، 
ا بـــأن الترميم يمّر  ¶ نأمـــل أن يكـــون فـــي أقـــرب وقـــت، ولكن ال أخفيكم ســـّرً
بحالـــة صعبـــة جـــًدا، واألمـــر ليـــس بأيدينـــا، وله تشـــعبات عديـــدة، فمن جهة 
هنـــاك وزارة البلديـــة والبيئة، حيث املبنى قديـــم ويحتاج إلى ترميم وصيانة 
مـــن نـــوع خـــاص، ومـــن جهـــة ثانيـــة هنـــاك اإلدارة العامـــة للدفاع املدنـــي، التي 
لها شـــروط خاصة بالســـالمة والحماية، ومن جهة ثالثة ثمة هيئة متاحف 
قطـــر التـــي تـــرى هـــذا املبنى األثـــري جزًءا مـــن مجال اختصاصهـــا للحفاظ 
عليـــه، ومـــن جهـــة رابعة يقع املبنـــى على خط "مترو الدوحة"، وثمة مشـــروع 
بنـــاء محطـــة كبـــرى مالصقـــة ملقـــر الشـــركة علـــى زاويـــة إشـــارات الســـينما 
الترميـــم  مشـــروع  أوقفـــت   

ً
مجتمعـــة األمـــور  هـــذه  كل  الثالـــث..  بالدائـــري 

والصيانـــة منـــذ ســـنتني تقريًبـــا، ثـــم إن التكاليـــف التي ينبغـــي رصدها ملثل 
هـــذا املشـــروع، وتصـــل إلى نحو 30 مليون ريال قطـــري، لن تكفي اإليرادات 
املرتقبـــة لتغطيتـــه مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة، إذا ما اعتمدنا علـــى الصالتني 
الحاليتـــني فقـــط، لذا فإن مشـــروع الترميم والصيانة يتعلـــق بتطوير منطقة 
املبنى بالكامل، بما في ذلك إنشـــاء املرافق التجارية والســـياحية من أســـواق 
وفنـــادق ومـــول ربمـــا، وقـــد دارت نقاشـــات مطولـــة حـــول مخطـــط التجديـــد، 
وكلهـــا تصـــب فـــي خدمة الرؤية املســـتقبلية لهذا املشـــروع الحيوّي وموقعه 
اإلســـتراتيجّي املهـــّم، وال يـــزال األمـــر قيـــد الدراســـة مـــع الجهـــات املســـؤولة 
فـــي الدولـــة، وأظـــن أن الرؤيـــة النهائية للمشـــروع ســـوف تتضـــح خالل ثالث 

سنوات.

• لديـــك خبـــرة مديـــدة كمثّمـــن للعقـــارات، كيـــف ترى حال الســـوق 
جه؟

ّ
العقـــاري القطـــري، وإلـــى أيـــن يت

ا بشـــّدة مع األوضاع االقتصادية 
ً
¶ الوضع االقتصادي املحلي بات مرتبط

العامليـــة، وهـــذا ينطبـــق علـــى كل الـــدول، وليـــس فقـــط فـــي مجـــال العقـــارات، 
بـــل فـــي كل املجـــاالت االقتصاديـــة األخـــرى، مـــن حركة األســـهم إلى أســـعار 
البتـــرول إلـــى األزمـــات السياســـية، هـــذا بصـــورة عامـــة، فمـــا بالـــك ونحـــن 
نتعـــرض فـــي قطـــر اليـــوم لحصار ظالـــم من جانـــب األشـــقاء املجاورين لنا، 

ولكـــن بفضـــل اللـــه اســـتطعنا تجـــاوز الحصـــار مـــن خـــالل اإلدارة الحكيمة 
لألزمـــة مـــن قبـــل قيادتنـــا الرشـــيدة، وأعتقـــد جازًمـــا بأننـــا انتصرنـــا علـــى 
هـــذا الحصـــار الجائـــر، صحيـــح أن أســـعار العقـــارات انخفضـــت بحـــدود 
30 باملئـــة ألســـباب عـــدة، إال أنهـــا عـــادت إلـــى مســـتواها املعهود، فـــي حركة 
تصحيحيـــة، لتبـــدأ مرحلـــة االســـتقرار مـــن جديـــد، وأرى أن هـــذه الحركـــة 
لصالـــح املســـتثمرين واملســـتهلكني مًعـــا، ألن العقـــارات تخضـــع دائًمـــا آللية 
العـــرض والطلـــب، وأتوقـــع خـــالل الفتـــرة املقبلـــة عـــودة األســـعار لالرتفـــاع، 
ولكـــن ليـــس إلـــى املســـتوى الســـابق، الـــذي لم يكـــن حقيقًيا، بـــل ُمبالًغـــا فيه.

مشكلة غالء العقارات

 مـــع 
ً
• ولكـــن مـــا زالـــت إيجـــارات الســـكن غاليـــة فـــي قطـــر، مقارنـــة

املعـــّدل العـــام للدخـــل، مـــا الســـبب؟ ومـــا الحـــل برأيـــك؟
¶ حـــل املشـــكلة بســـيط، خاصـــة إذا عرفنـــا ســـبب ارتفـــاع اإليجـــارات، أال 
وهـــو ارتفـــاع أســـعار األراضـــي، نتيجة الطفـــرة االقتصادية التـــي حدثت في 
البـــالد خـــالل العقدين األخيرين، حيث توجهت الشـــركات العاملية إلى قطر، 
وباملقابـــل حـــرص املســـتثمرون العقاريـــون على بناء مشـــاريع بمواصفات 
 مليون 

ً
عاليـــة بـــل عاملية، فأصبحت قيمة الشـــقة في مشـــروع "اللؤلؤة" مثال

دوالر، ومـــن الطبيعـــي أن يكون إيجارها مرتفًعا نســـبة إلى ســـعرها، ولكن 
فـــي املقابـــل عمـــدت مجموعـــة مـــن الشـــركات الكبـــرى مثـــل "بـــروة" و"إزدان" 
إلـــى بنـــاء مجمعـــات ســـكنية تجاريـــة ذات مـــردود اقتصادي، موفـــرة أنواًعا 
مختلفـــة مـــن املعروض الســـكني لإليجار )مفروش ونصـــف مفروش وبال 
فـــرش(، فأصبـــح العـــرض أكثر من الطلـــب، وبدأت األســـعار بالنزول، وحتى 
نحافـــظ علـــى اســـتمرار نزولهـــا، يجـــب علـــى الدولـــة أن تضـــع األراضـــي فـــي 
املناطـــق املجـــاورة للدوحـــة وخـــارج االكتظـــاط الســـكاني ضمـــن التنظيـــم، 
وإذا منحـــت الدولـــة هـــذه األراضي بأســـعار ممتـــازة للشـــركات الكبيرة، كي 
تبنيهـــا بمجمعـــات ذات مواصفـــات جيـــدة ومتعـــددة املســـتويات، للموظفني 

مشكلة غالء العقارات بدأت مع توافد 
الشركات العالمية إلى قطر وحلّها بسيط!
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والعائالت والعمال وغيرهم، فإن املشـــكلة ســـتحل جذرًيا، أما بالنســـبة إلى 
األراضـــي التـــي مـــا زالـــت غيـــر مبنيـــة فـــي الدوحة، والتـــي يصل ســـعر القدم 
ـــا، فيجب الســـماح فيهـــا بالبناء 

ً
املربـــع فيهـــا إلـــى 2500 ريـــال قطـــري أحيان

املرتفـــع، حتـــى يصبح االســـتثمار فيهـــا مجدًيا.

• يتميـــز املجتمـــع القطـــري باملحافظـــة علـــى العـــادات والتقاليـــد 
وتأتـــي  والحداثـــة،  املعاصـــرة  نحـــو  عـــه 

ّ
تطل بقـــدر  األصيلـــة 

"املجالـــس" التـــي يجتمع فيهـــا األهل واألصدقاء وأبنـــاء الحّي في 
املناســـبات الخاصـــة والعامـــة ضمن هـــذه العادات، وقـــد أدرجتها 
ضمـــن  العربيـــة"،  "القهـــوة  إلـــى  باإلضافـــة  مؤخـــًرا،  اليونســـكو 
القائمـــة التمثيليـــة للتـــراث اإلنســـاني غيـــر املـــادي، برأيـــك مـــا هـــو 

الـــدور الـــذي تؤديـــه هـــذه املجالـــس فـــي املجتمـــع؟
والعـــزاء  الـــزواج  مثـــل  باملناســـبات،  قطـــر  أهـــل  لـــدى  املجالـــس  ارتبطـــت   ¶
ا، ولكـــن بعـــد 

ً
واألعيـــاد، ولـــم تكـــن تطـــرح فيهـــا القضايـــا السياســـية ســـابق

الحصـــار املفـــروض علـــى قطـــر، وعنـــد اجتمـــاع العائلة من فتـــرة إلى أخرى، 
صرنـــا نـــدرك أهميـــة هـــذه املجالس، حيث نجـــد فيها تالقي ثروات الشـــباب 
والكفـــاءات الوطنيـــة الرائعـــة، من األطباء واملهندســـني واإلعالميني والضباط 
ورجـــال األعمـــال، ليأتـــي رب األســـرة أو وجيـــه العائلة ويقدم لهـــم النصيحة 
والتوجيـــه الصحيـــح.. علـــى ســـبيل املثـــال فـــي مجلـــس عائلـــة آل إســـحق 
عبـــد  أبنائـــي:  أعتبرهـــم جميًعـــا  أو ســـتة صحفيـــني  نحـــو خمســـة  لدينـــا 
العزيـــز وحســـني ومـــوزة وإيمـــان وســـلطان.. كلهـــم ملتزمـــون بـــأداء دورهم 
الوطنـــي، مـــن خـــالل تنـــاول املوضوعـــات بوعي، ونبـــذ اإلشـــاعات املغرضة، 
ومقارعـــة الحجـــة بالحجـــة، وعـــدم تداول الفيديوهات املســـيئة التـــي ترد من 
دول الحصـــار، وعـــدم النـــزول باملســـتوى األخالقـــي والـــرد علـــى اإلســـفاف، 
والحقيقـــة أن هـــذه األخالقيـــات الحميـــدة إنمـــا هـــي جزء من طبيعة شـــعبنا 
وقيادتنـــا، وتأتـــي بتوجيهـــات حكيمـــة مـــن حضرة صاحب الســـمو الشـــيخ 

تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي أميـــر البـــالد املفـــدى حفظـــه اللـــه ورعاه.

مقاومة حصار قطر

• بـــرزت مقولـــة "رب ضـــارة نافعـــة" منـــذ بـــدء الحصـــار علـــى قطر، 
إلـــى أي مـــدى تحقـــق هـــذا املثـــل العربـــي القديـــم من وجهـــة نظرك؟

¶ منـــذ بدايـــة األحـــداث ظهـــر ســـمو األميـــر املفـــدى الشـــيخ تميـــم فـــي أحـــد 
املجالـــس مخاطًبـــا أهـــل قطـــر: "أبشـــروا بالعز والخيـــر"، وعندما قـــال قائدنا 
ذلـــك فهمنـــا علـــى الفـــور بـــأن القـــادم أفضـــل، وبالفعـــل اســـتفدنا مـــن هـــذا 
الحصـــار، ففـــي الســـابق كنـــا كتجـــار نجامـــل نظراءنـــا فـــي دول الحصـــار، 
بعـــدم إنشـــاء مشـــاريع منافســـة لهـــم، بـــل كنـــا نســـاعدهم فـــي مشـــاريعهم 
تحـــت شـــعار "خليجنا واحـــد"، فكانت مكافأة ذلك لنـــا "الحصار"! أما اليوم 
فقـــد أصبـــح لدينـــا أكثـــر مـــن 3 آالف مصنـــع جديـــد، أنشـــئت خـــالل ســـنة 

واحـــدة، وفـــي مختلـــف املجـــاالت، الغذائيـــة والدوائيـــة والورقيـــة وغيرها، هذا 
على املســـتوى الداخلي، أما على املســـتوى الخارجي فقد شـــهدت عالقاتنا 
وتحالفاتنا االقتصادية قفزة نوعية، بعد أن اكتشفنا كمية الغدر والخيانة 
والحقـــد مـــن جانـــب بعـــض األخـــوة واألشـــقاء، والتي لم نكـــن نتوقعهـــا أبًدا، 
لكـــن اللـــه ســـبحانه وتعالـــى أراد أن يظهرهـــا لنا في هذه الظلمـــة، لنعرف من 
ا بعـــض املواقف 

ً
هـــو الصديـــق ومـــن هـــو العـــدو؟ ربمـــا كنا نســـتغرب ســـابق

عنهـــا،  تتغاضـــى  الرشـــيدة  حكومتنـــا  وكانـــت  الحصـــار،  لـــدول  الســـلبية 
اســـتجابة لقولـــه اللـــه تعالـــى "واعتصمـــوا بحبـــل اللـــه جميًعـــا وال تفّرقـــوا"، 
ولكـــن مواقفهـــم الحقيقيـــة بانت، والســـيما تجاه القدس عاصمة فلســـطني، 
وتجـــاه مكـــة بيـــت الله الحرام، فصرنا نعتمد على أنفســـنا حكومة وشـــعًبا، 

قطريـــني ومقيمـــني، متكاتفـــني يـــًدا بيـــد ألجـــل خيـــر وعزة هـــذا الوطن.

• علـــى صعيـــد التحالفـــات االقتصاديـــة التي أشـــرت إليهـــا، اتجه 
كثيـــر مـــن رجـــال األعمـــال القطريـــن لالســـتثمار فـــي تركيـــا، مـــا 

تقييمـــك لهـــذه الخطـــوة؟
¶  أنـــا أحـــد هـــؤالء، ولـــدي اســـتثمارات عقاريـــة ناجحـــة في تركيـــا، وآمل أن 
تتطـــور االســـتثمارات القطريـــة التركيـــة علـــى مختلـــف األصعـــدة، نحـــن مـــع 
تركيـــا التـــي وقفـــت معنـــا فـــي أزمـــة الحصـــار قلًبـــا وقالًبـــا، ومـــع كل دولنـــا 
العربيـــة واإلســـالمية التـــي ســـاندت الحـــق، وندعـــو للجميع بالســـالم واألمن 

واالستقرار.   

¶ أثناء الحوار      )تصوير: معتز الدحنون(

صالتا الدوحة والخليج ضمن 
التطوير الشامل لمنطقة 

السينمات بالدائري الثالث  
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يمتــاز  التركــي  االقتصــاد  أن  االقتصاديــن  الخبــراء  مــن  كثيــر  يــرى 
تحظــى  حيــث  األجنبيــة،  االســتثمارات  مــن  لكثيــر  "الجاذبيــة"  بصفــة 
الشــركات التركيــة بقــروض ماليــة ضخمــة مــن البنــوك الغربيــة الكبــرى، 
مثــل غولــدن ســكس ومورغــان ســتانلي وســيتى بنــك، ألن هــذه البنــوك 
ببســاطة تحصــل علــى عائــد مالــي مرتفــع ومضمــون فــي االســتثمار 
التركــي املتســارع فــي النمــو والبالــغ 7,4 %، متخطًيــا معــدل النمــو فــي كل 
أوروبــا مجتمعــة، والــذي ال يتعــدى 1 %.ويقــّدر حجــم االقتصــاد التركــي 
بتريليــون دوالر، فيمــا تحتــل تركيــا املرتبــة 17 فــي االقتصــادات الكبــرى 
التــي تشــكل مجموعــة العشــرين، ويطمــح الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان بالوصــول إلــى املرتبــة العاشــرة، حيــث يملــك االقتصــاد التركــي 
أهــم عناصــر القــوة، وهــي الثــروة البشــرية املؤهلــة واملدربــة، إذ يبلــغ عــدد 
ســكان تركيــا نحــو 90 مليــون نســمة، معظمهــم حاصــل علــى تأهيــل 

جامعــي عــال، ويملــك مهــارات متعــددة وعقيــدة صلبــة وإيمــان راســخ.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه حالًيــا: هــل أزمــة الليــرة التركيــة التــي هبطــت 
بشــدة فــي اآلونــة األخيــرة أزمــة سياســية بــن أنقــرة وواشــنطن نتيجــة 
السياســات املغايــرة التــي ينتهجهــا أردوغــان، والتــي ال تخــدم املصالــح 
األمريكيــة، وتتعامــل مــع الجانــب األمريكــي بنّديــة، وآخرهــا قصــة القــس 
أن  أم  إطــاق ســراحه؟  أردوغــان  أنــدرو برونســون ورفــض  األمريكــي 
األزمــة اقتصاديــة، نتيجــة األخطــاء التــي يمارســها األتــراك فــي سياســة 

االســتثمار حســب ادعــاء بعــض االقتصاديــن؟
خبيــر االقتصــاد واالســتثمار جيمــس ريــكارد يرجــع ســبب أزمــة الليــرة 
والــدول  املتحــدة  الواليــات  تغذيهــا  التــي  السياســة  إلــى  وســر هبوطهــا 
األوروبيــة، مشــيًرا إلــى أن أمريــكا غيــر راضيــة عــن التقــارب التركــي مــع 
كل مــن روســيا وإيــران، وعــن صفقــة صواريــخ اس 400، وعــن القمــة 
أمريــكا  مــا جعــل  وروحانــى،  وبوتــن  أردوغــان  التــي جمعــت  الثاثيــة 
األملنيــوم  علــى  بشــكل مضاعــف  الجمركيــة  الرســوم  بفــرض  تســارع 

التركيــن. والفــوالذ 
ولتوضيــح الصــورة مــن األهميــة بمــكان تســليط الضــوء علــى االقتصــاد 
التركــي فــي الفتــرة مــا قبــل أردوغــان ومــا بعــد مجيئــه بقيــادة حــزب 

العدالــة والتنميــة:

حقبة العلمانية 

 – االقتصــاد التركــي فــي الفتــرة مــا قبــل أردوغــان وحــزب العدالــة 
ً

أوال

والتنميــة، وبعــد انهيــار الخافــة العثمانيــة عقــب الحــرب العامليــة األولــى 
وما تبعه من مياد الجمهورية التركية، تم تشــكيل أول حزب سياســي 
فــي تاريــخ تركيــا الحديثــة بقيــادة مصطفــى كمــال أتاتــورك عــام 1923، 
وعاشــت البــاد وتيــرة الحــزب الواحــد حتــى نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة، 
أخــذت الجمهوريــة التركيــة خالهــا فلســفتها مــن أوروبــا بمــا ظنــت أنــه 
يتوافــق مــع حاجاتهــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، متجاهلــة 
القيــم الدينيــة والثقافيــة والحضاريــة، حيــث أقحمــت العلمانيــة التركيــة 
نفســها فــي صراعــات مــع املجتمــع املحافــظ املســلم، األمــر الــذي انعكــس 
ا 

ً
منهــك خــرج  قــد  كان  الــذي  التركــي،  االقتصــاد  علــى  ســلبي  بشــكل 

ــا مــن الحــرب العامليــة األولــى.
ً
وضعيف

كانــت القاعــدة الصناعيــة التركيــة تعتمــد علــى إنتــاج الســلع األساســية 
مثــل الســكر والدقيــق، وتــرزح تحــت ســيطرة قــوى االحتــال األجنبيــة 
ا قاســية حســب اتفاقيــة 

ً
التــي فرضــت علــى االقتصــاد التركــي شــروط

لــوزان، فبــن عامــي 1923 و1929 ارتفــع الناتــج الزراعــي، فــي حــن نمــت 
تدخلــت  الثاثينيــات  مطلــع  وفــي   ،%  9 بمعــدل  والخدمــات  الصناعــة 
الحكومــة التركيــة لدفــع عجلــة االقتصــاد الــذي تحّســن بشــكل طفيــف، 
حيــث كان هنــاك تخــوف مــن أن تنهــار الزراعــة فــي تركيــا، لــذا قامــت 

الحكومــة بدعــم األســعار وشــراء املحاصيــل بأســعار تشــجيعية.
املنافســة  بــن عامــي 1932 و1939 فرجحــت كفــة  الفتــرة مــا  فــي  أمــا 
بــن الزراعــة والصناعــة لصالــح الصناعــة، ومــا بــن عامــي 1942 و1958 
األوروبــي  الطلــب  زيــادة  نتيجــة  عالًيــا  اقتصادًيــا  نمــًوا  تركيــا  حققــت 
علــى الغــذاء واملــواد األوليــة بســبب الحــرب العامليــة الثانيــة، وعقــب األزمــة 
تحســن  علــى  تركيــا  عملــت  و1981   1963 عامــي  بــن  القبرصيــة 
عاقتهــا التجاريــة واالقتصاديــة مــع الــدول العربيــة، بعــد فتــور عاقاتهــا 
مــع املجموعــة األوروبيــة، ومــن ثــم انضمامهــا إلــى املؤتمــر اإلســامي 
1976، وارتفعــت وارداتهــا النفطيــة مــن 300 مليــون دوالر عــام 1972 

إلــى مليــار دوالر عــام 1974 .
بأزمــات  االقتصــاد  بمــرور  تمّيــزت  و2003   1981 بــن  مــا  الفتــرة 
متوســط  بلــغ  حيــث  التســعينيات،  فتــرة  خصوًصــا  حــادة،  ركــود 
النمــو االقتصــادي خــال هــذا العقــد 0,4 % ســنوًيا، ثــم جــاءت األزمــة 
االقتصاديــة الحــادة عــام 2001، فــي ظــل عــدم وجــود إصاحــات حقيقيــة 
التضخــم  معــدالت  فــي  وارتفــاع  كبيــرة،  بدرجــة  الفســاد  انتشــار  مــع 
مــن 70 % إلــى 90 %، لكــن فــي نهايــة هــذه الفتــرة بــدأت تتشــكل لــدى 
املســؤولن األتــراك إرادة حقيقيــة، لتجــاوز األزمــة العاصفــة باالقتصــاد، 

هل ينجح أردوغان بتجاوز األزمة كما 
نجح من قبل بإلغاء ستة أصفار؟

أقـداح وأرواح 

14

في مواجهة التحوالت االقتصادية العالمية!
الليرة التركية
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فــي الفتــرة مــا قبــل مجــيء حــزب العـــــــدالة والتنميــة وقــــــائده أردوغــان 
.2002 عــام 

العدالة والتنمية

ثانًيــا – أثبــت أردوغــان أنــه نمــوذج لقائــد نزيــه يحتــرم شــعبه ويتفانــى 
فــي خدمتــه، فقــد اســتطاع فــي أول تحــد لــه رفــع قيمــة الليــرة مــن مليــون 
ونصــف ليــرة مقابــل الــدوالر األمريكــي عــام 2002 إلــى ليرتــن ونصــف 
مقابــل الــدوالر عــام 2004، وارتفعــت الشــركات األجنبيــة املســتثمرة مــن 
عــام 2004،  ألــف شــركة  مــن 37  أكثــر  إلــى  عــام 2002  5400 شــركة 
وانخفضت البطالة من 38 % إلى 2 %، وارتفع الناتج القومي اإلجمالي 

مــن 230 مليــار دوالر عــام 2002 إلــى 820 مليــار دوالر عــام 2013.
ولعل من أهم أسباب نجاح حزب العدالة والتنمية:

❶  وضــع البرامــج وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، والعمــل مــع كل أطيــاف 
فــي  التركــي  املواطــن  ثقــة  تعزيــز  إلــى  أدى  مــا  وهــو  التركــي،  املجتمــع 
الفاشــلة،  االنقابيــة  املحاولــة  إثــر  ذلــك  والتنميــة، ورأينــا  العدالــة  حــزب 
وكيــف نجــح الشــعب فــي مواجهــة الدبابــات، بخــاف االنقابــات التركيــة 
الســابقة، كمــا وضــع أردوغــان خطــة إســتراتيجية خمســينية تتحــدث 
عــن مشــروع تركيــا الجديــدة عبــر ثــاث محطــات: تركيــا 2023 )بعــد 
انقضــاء 100 عــام علــى معاهــدة لــوزان(، وتركيــا 2053، وتركيــا 2075.

❷ انتهــاج مبــدأ الشــفافية ومحاربــة الفســاد واالســتفادة مــن الكــوادر 
والكفــاءات الوطنيــة التركيــة.

دعائمهــا  أرســى  والتــي   ،)ZERO INTEREST( سياســة  اتبــاع   ❸
حفــز  الــذي  األمــر  الفائــدة"،  "عــدو  بأنــه  املعــروف  أردوغــان  الرئيــس 
املســــتثمرين التركــي واألجنبــــي، ودفــع عجــــلة النمـــــــو التــي قفزـــت إلــى 

.%  7,5

النمو السريع

يتبــن ممــا ســلف أن االقتصــاد التركــي هــو األســرع نمــًوا بــن مجموعــة 
دول العشــرين، متجــاوًزا اقتصــاد الصــن والهنــد اللتــن احتلتــا املركــز 
األول والثانــي، كمــا حقــق االقتصــاد التركــي نمــًوا بزيــادة قدرهــا ثاثــة 

أضعــاف عــن متوســط النمــو لاتحــاد األوروبــي.

الضغط والدعم

وانخفــاض  التركيــة  بالليـــــــرة  الثقــــــة  اهتــزاز  فــي  الســــــر  هــو  مــا  إذن 
؟ ها ســعر

❶ لعبــت وكالــة التصنيــف االئتمانــي دوًرا فــي التدهــور، حيــث خفضــت 
وكالــة موديــز التصنيــف الســيادى لتركيــا مــن BA1إلــى BA2، األمــر 
ــا 

ً
الــذي أشــاع صــورة ســلبية عــن الســوق النقــدي التركــي، وأحــدث ضغوط

علــى الليــرة التركيــة، فســحب املســتثمرون األجانــب 1,15 مليــار دوالر 
مــن رؤوس األمــوال الســاخنة املتمثلــة فــي الســندات الحكوميــة واألســهم 

التركيــة.
❷ رفعــت اإلدارة األمريكيــة نســبة الفائــدة، بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار 
النفــط، مــا أدى إلــى تراجــع كافــة العمــات ومنهــا التركيــة، كمــا يــرى بعض 

االقتصاديــن أن هنــاك يــًدا يهوديــة تعمــل فــي الخفــاء.
لقــد أعلــن حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر 
دولــة قطــر منــذ بدايــة األزمــة أن قطــر ســتقوم باســتثمار 15 مليــار دوالر 
أمريكــي بشــكل مباشــر دعًمــا لاقتصــاد التركــي، عبــر شــراء شــركات 
والصناعــات  الســياحة  فــي  واالســتثمار  الثقيلــة،  والصناعــات  املعــادن 
الغذائيــة وتكنولوجيــا املعلومــات والبنيــة التحتيــة والطاقــة املتجــددة، فيمــا 
قــوة  أكثــر  الرئيــس أردوغــان أن تركيــا ســتخرج مــن هــذه األزمــة  أكــد 
وصابــة، وأنهــا ســتدخل النــادي الصناعــي مــن أوســع أبوابــه، وســتعمل 
علــى صنــع قاعــدة صناعيــة مــن الطــراز األول، وتنافــس الــدول الصناعيــة 
تحالفــات  وتعقــد  وارداتهــا،  مــن  أكثــر  صادراتهــا  وتجعــل  الكبــرى، 
اقتصاديــة مــع الصــن والهنــد وروســيا، وهــذه الخطــوة ستشــكل انطاقــة 
تركيــة حقيقيــة، وضربــة للهيمنــة األمريكيــة علــى االقتصــاد العاملــي، كمــا 
أن تركيــا مرشــحة لانضمــام إلــى مجموعــة بريكــس التــي تأسســت كــي 
تنافــس البنــك الدولــي الــذي يقــوم بابتــزاز دول العالــم الثالــث، وتقــف مــن 
خلفــه عائلــة روتشــيلد اليهوديــة، وهــذا فيمــا يبــدو أكبــر تحــد يواجــه 
حــزب العدالــة والتنميــة فــي تاريــخ مســيرته التــي تكللــت دوًمــا بالنجــاح 
وســط التحــوالت االقتصاديــة العامليــة الكبــرى، فهــل ينجــح أردوغــان فــي 
رفــع قيمــة الليــرة التركيــة واســتقرارها، كمــا نجــح مــن قبــل فــي إلغــاء 

الســتة أصفــار؟

* كاتب ورجل أعمال قطري 

ناصـر الهـالبـي * 

15 مليار دوالر أمريكي استثمارات 
قطرية مباشرة دعماً القتصاد تركيا
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أدب و فـن

العربـــي"  "الربيـــع  أحـــداث  عاشـــت  التـــي  البلـــدان  مـــن  العديـــد   •
اجتاحتهـــا حالـــة مـــن الفوضـــى واالرتبـــاك، مـــا هي مكانـــة الفنون 
التشـــكيلية اآلن، هـــل لهـــا دور وفاعليـــة في هذه املرحلـــة املتأزمة؟

فنـــان تشـــكيلي – وهـــذا مســـجل علـــى  أول  أننـــي  أعتقـــد  دون مبالغـــة   ¶
ـــق بالصـــور – يشـــارك فـــي ثورات الربيـــع العربي، 

ّ
غوغـــل والفيســـبوك وموث

وتحديـــًدا فـــي مصـــر منـــذ يـــوم 24 يناير 2011، فـــي الوقت الـــذي اختبأ فيه 
العديـــد مـــن الفنانـــن الذيـــن يّدعـــون اليوم الثوريـــة، وعادوا يقـــودون حمالت 
إفســـاد الحـــركات التشـــكيلية والثقافيـــة العربيـــة، بمـــا يحملون مـــن أجندات 
أحـــداث  فبعـــد  الفســـاد،  ينخرهـــا  عديـــدة  وأنظمـــة  إدارات  مـــع  واتصـــاالت 
الثـــورة ظهـــر متســـلقون اســـتغلوا حالـــة الفوضـــى، مثل لصوص شـــيكاغو 
لـــون دور املالئكـــة، ولكـــن عندمـــا انقطعـــت الكهربـــاء كشـــفوا عـــن 

ّ
الذيـــن يمث

حقيقتهـــم وهجمـــوا علـــى املحـــالت، يســـرقون كل شـــيء، ويخّربـــون كل ما 
يعترضهـــم، اآلن نحـــن فـــي هـــذه اللحظـــة، نعيـــش فوضـــى حكومـــات انقطع 

عنهـــا التنويـــر، ولصـــوص الفـــن يســـرقون عـــرق 
بـــكل  غيرهـــم  إبداعـــات  وينهبـــون  املوهوبـــن، 
صفاقـــة ودون خجـــل، وأظـــن أن القـــوى العظمـــي 
التـــي تصنـــع املشـــهد التشـــكيلي العاملي ســـتكون 

ضـــد عودتنـــا الثقافيـــة لفتـــرات طويلـــة.

أكثـــر  منـــذ  تعيـــش  مهاجـــر  فنـــان  أنـــت   •
أكثـــر  وأحـــزرت  فرنســـا،  فـــي  عقديـــن  مـــن 
عواصـــم  مـــن  عامليـــة  جائـــزة  عشـــرين  مـــن 
ـــدت مناصـــب مهمـــة فـــي 

ّ
مختلفـــة، كمـــا تقل

صالـــون خريف باريس، هل كنت ســـتحقق 
هـــذا املجـــد الفنـــي لـــو بقيـــت فـــي مصـــر؟

¶ لـــم يحقـــق نجيـــب محفـــوظ العامليـــة إال عندمـــا 
غـــادر – رمزًيـــا – مصـــر، وأحـــرز "نوبـــل لـــأدب"، 
ولـــم يصنع عمر الشـــريف مجده الفني إال عندما 
ـــا، طبًعـــا أنـــا ال أقصـــد املقارنة، 

ً
غـــادر مصـــر أيض

أبنائهـــا  بمواهـــب  تعتـــرف  ال  أوطاننـــا  ولكـــن 

إال عندمـــا ينجحـــون فـــي الخـــارج، ولـــو لـــم أغـــادر مصـــر لكنـــت ســـأعيش 
ممســـوًحا وبـــال ذاكـــرة وأفـــرم تحـــت عجـــالت قطـــار الصراعـــات الجانبيـــة 
التـــي يصنعهـــا أشـــباه املبدعـــن ليهّمشـــوا املبدعـــن الحقيقين، املشـــكلة أن 
عصابـــات الداخـــل حتـــى اآلن وبعـــد أن اعتـــرف العالـــم بموهبتـــي مـــا زالـــت 

تترّصـــد بســـكن الحقـــد، طاملـــا أننـــي أحمـــل عالمـــة االختـــالف والجـــودة.
فـــي  إبداعيـــة  قفـــزة  العربـــي ليحقـــق  العالـــم  الـــذي ينقـــص  مـــا   •

التشـــكيلية؟ الفنـــون 
¶ أنـــا مـــع الشـــاعر الفرنســـي بودليـــر فـــي فلســـفة الهدم، فـــكل ما ُبِنـــَي على 
باطـــل يجـــب هدمـــه كلًيـــا، ثـــم تربيـــة الناس مـــن جديد علـــى القيم اإلنســـانية 
والخيـــر والجمـــال، إلعـــادة البنـــاء علـــى أســـس وعي جديـــد يحترم إنســـانية 
اإلنســـان وحريتـــه وموهبته، أعتقد أن العالـــم العربي ينقصه الكثير، ويجب 
إزاحـــة كل مـــا ُبِنـــَي منـــذ اتفاقيـــة كامـــب دافيـــد 1978، ومـــا ُيســـّمى الســـالم 

 ¶ إحدى لوحات عكاشة ▼

التشكيلي المصري عبد الرزاق عكاشة:

لصوص الفن يسرقون عرق الموهوبين
¶ حاورته - فاطمة بن محمود 

الفنان التشكيلي المصري الدكتور عبد الرزاق عكاشة من األسماء التشكيلية العربية الالمعة، والتي 
نجحت في عاصمة الفن باريس، وأصبحت له مكانة بارزة، نظراً لموهبته المميزة في التعامل مع األلوان 

والخطوط والموضوعات، قّدم معارضه في أكثر من ثالثين بلداً، وحصل على قرابة عشرين جائزة عالمية.. 
هنا حوار معه حول تجربته التشكيلية، وكتابته األدبية، ومواقفه في الثقافة والثورة والحياة:
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الوهمـــي، وفـــي القطـــاع الفني يجـــب تحطيم كل ما ُبني مـــن أوهام في عهود 
املخابـــرات والتجّســـس علـــى الفنانـــن ألكثـــر مـــن 50 عاًمـــا، فبيـــوت تجنيـــد 
املبدعـــن تهتـــم فقـــط بمّدعـــي الثقافـــة وأشـــباه املواهـــب، ألنهم أبناء الســـلطة 

وليســـوا أبنـــاء اإلبداع.

هـــذه  أضافـــت  مـــاذا  عامليـــة،  جوائـــز  ـــاص 
ّ
قن ُيعـــّدك  بعضهـــم   •

إليـــك؟ الجوائـــز 
¶ الجوائـــز العامليـــة التـــي أحرزتهـــا قيمتهـــا فـــي بعدهـــا الرمـــزي وتأثيرهـــا 
ـــم، ودفعتنـــي 

ّ
األخالقـــي، لقـــد علمتنـــي التواضـــع والفضـــول ملزيـــد مـــن التعل

لالنفتـــاح علـــى مختلـــف الثقافات واملـــدارس حتى أثري لوحاتي التشـــكيلية 
أكثـــر، كمـــا علمتني أن أتصالح مع نفســـي، وأكـــون أنا فقط، وجعلت أهدافي 
ومســـاعدة  اآلخـــر  فـــي  للتفكيـــر  ودفعتنـــي  واضحـــة،  وأحالمـــي  محـــددة 
املواهـــب الحقيقيـــة، وعندمـــا كنـــت أشـــرف علـــى الجناح العربي فـــي صالون 
ـــرُت الفرصـــة لكثيـــر مـــن التشـــكيلين العـــرب، ليحققـــوا 

ّ
خريـــف باريـــس وف

أحالمهـــم ويقدمـــوا لوحاتهـــم إلـــى كل العالـــم. 

• تعيـــش فـــي باريـــس وتتنقـــل فـــي عامليـــة كثيـــرة ولكـــن مـــا زالـــت 
لوحاتك تنبض بروح مصر، عبر مالمح الشـــخصيات، ومشـــاهد 

الحيـــاة اليوميـــة، كيف تفســـرك ذلك؟
ســـت هـــواء مصـــر، وارتويـــت مـــن حليـــب جدتـــي آمنـــة 

ّ
¶ ببســـاطة ألنـــي تنف

التـــي كانـــت تســـّمى أم الســـباع في بيـــت العائلة، وهي تشـــبه الحاجة "فاطمة 
التعلبـــة" فـــي روايـــة خيـــري شـــلبي، وألنـــي تربيـــت فـــي بيـــت جـــدي عكاشـــة 
املفتـــوح لـــكل أهالـــي القرية.. لم أكن أتجاوز الخامســـة من عمري أثناء حرب 
1973، فعشـــُت حكايـــات الوطـــن فـــي عيـــون عائلتـــي ومالمح أهالـــي قريتي، 
منتشـــًيا ببطـــوالت عمـــي الشـــهيد محمـــد عكاشـــة وحكمة عمتي إحســـان، 
وعندمـــا هاجـــرت أدركـــت القيـــم اإلنســـانية التـــي كانـــت مخبـــأة فـــي داخلـــي 
منـــذ أن كنـــُت أحبـــو، وفـــي فتـــرة املراهقـــة والشـــباب كانـــت  كل معاركـــي 
تنحـــاز إلـــى الغالبـــة واملهّمشـــن وقيـــم النبـــل والصـــدق، ولذلـــك ال يمكـــن أن 
أتنكـــر لروائـــح مصـــر وألوانهـــا وعمقهـــا وضجيجهـــا وهدوئهـــا.. وقـــد كان 
قـــدري فـــي غربتـــي أن أتعـــّرف علـــى بيـــار رينـــوار حفيـــد عمـــالق التشـــكيل 

الفرنســـي أوغســـت رينـــوار ليصبح أســـتاذي، وقـــد أضاف إلـــي الكثير، ألنه 
آمـــن بموهبتـــي وقّدمنـــي للعالم بشـــكل جّيد، لذلك أحظـــى بمكانة مهمة في 

 تحقيقها.
ً

الخـــارج لـــم يكـــن ســـهال

• ملاذا تهيمن األلوان الداكنة في لوحاتك؟ 
¶ ألوانـــي هـــي ألـــوان طـــن األرض املغمـــوس بأحالم البســـطاء، إنـــه لون عرق 
الفالحن املتقاطر من أجســـادهم النحاســـية، ولون الخبز الذي يلهث خلفه 
الفقـــراء، ولـــون قطـــار الفجـــر الـــذي أخذنـــي مـــن قريتـــي )عـــرب الرمـــل( إلـــى 

مصـــر )القاهـــرة( ألول مـــرة، ومـــا زلت أســـمع صفيـــره حتى اآلن.

إلـــى  تميـــل  دورًيـــا،  تكتبهـــا  التـــي  الفنـــي،  النقـــد  مقـــاالت  فـــي   •
الحديـــث عـــن اإلبداعات التشـــكيلية املغمورة فـــي األمكنة البعيدة 

مثـــل أفغانســـتان، مـــا الســـبب؟
¶ كتبـــُت فـــي مواضيـــع مختلفة، ولكـــن أنحاز دائًما إلى الفضـــاءات الثقافية 
البعيـــدة واألمكنـــة املنســـّية واملواهـــب املغمـــورة، وهـــي طريقتـــي ألقـــول إنـــي 
ط علـــى ثقافة أخرى، وضد كل إقصـــاء ملا هو مختلف.. 

ّ
ضـــد كل ظلـــم يســـل

 إن افغانســـتان منطقة حرب يســـود فيها الجهل والخوف واللون 
ً

قيل مثال
األســـود، فقـــررت أن أبحـــث في هـــذه الثقافة، وكتبت عنها ألقـــول إنها ثقافة 
فـــه الحرب يمكن أن تبزغ 

ّ
ألـــوان وجمـــال ومحبة، وإن وســـط الركام الذي تخل

الفنـــون التشـــكيلية املبهـــرة لتقول الكثير عن اإلنســـان األفغاني. 

• لديـــك تجربـــة فـــي الكتابـــة الســـردية، هـــل هـــي بمثابـــة امتـــداد 
والفنـــون؟ الثقافـــات  علـــى  املنفتحـــة  التشـــكيلية  لتجربتـــك 

ويلـــّون  ـــا، يرســـم شـــخصيات 
ً

أيض فهـــو يرســـم  يكتـــب  الروائـــي حـــن   ¶
فضـــاءات ســـردية ليقول فكـــرة، لذلك هناك روابط بن الرســـم والكتابة، وقد 
نشـــرُت روايـــة "فتيحـــة" التـــي تتنـــاول قضيـــة الهجـــرة، ولدي روايتـــان تحت 
الطبـــع، وأنـــا بصـــدد كتابـــة الروايـــة الرابعـــة، أعتقـــد أننـــي أحـــاول قول شـــيء 
جديد ومختلف، والدخول إلى مناطق إنســـانية وجغرافية لم يلمســـها أحد 
مـــن قبـــل، خاصـــة وأن زاويـــة النظـــر عنـــدي منطلقـــة مـــن الفنـــان التشـــكيلي 

الـــذي يســـكنني، وهـــذه نقطـــة اختـــالف وإضافـــة فـــي كل مـــا أكتب.

 ¶ مع أستاذه بيار رينوار حفيد رينوار عام 2000 ▲

ا  ◄
ً
 ¶ قطار الخامسة إال ثلث

أوطاننا ال تعترف بمواهب أبنائها 
إال عندما ينجحون في الخارج

¶ ألواني طين األرض وعرق  
الفالحين وخبز الفقراء وقطار الفجر
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أدب و فـن

لـيــل اليـابـســة

حسن المطروشي *  ¶ قصيـدة

ْجِر 
َ
ِلُع الف

ْ
َدنا َمط

يا صاِح
 في السواحِل

ٌ
والريُح ناعسة

 البحِر
َ
ة
َّ
َهّيْئ لنا ِدف

نا 
َ
َهّيْئ سفائن
ِعدَّ الشراْع

َ
وأ

غنيٍة للَوداْع 
ُ
 أ

َ
أِعدَّ لنا ِنْصف

وينا وَزوجاِتنا 
َ
ْمِئْن ذ

َ
وط

َهقاِت البيوِت
َ

سنكون قريبني ِمْن ش
وأحزاِنها في املساِء الطويِل

نا غيُر ِشْبٍر ِمَن املاِء 
َ
فما َبْين

عاْع 
ُ

ٍة ِمْن ش
َ

ْبض
َ
أو ق

ُت أضالَعنا َبْرُد هذا الهزيِع
ِّ
ت
َ
ُيف

نا
ِّ
ن

َ
فئ لواِعَجنا، غ

ْ
ط

َ
فأ

إننا ُمْبِحروَن
ْع سالماِتنا للِبقاْع  َووزِّ

...
 
ً
ت الريُح عاتية دَّ

َ
ت

ْ
إذا اش

تقى املاُء
ْ
وال

ِرْح
َ
ُدْد على ساعدي واْست

ْ
فاش

َهُرني والدي
ْ
هكذا كان َين

َك  ِكِب َجدِّ
ْ
: "تشبث بَمن

ُ
ويقول

"
ْ

ل الرجال
ْ
َهَر البحَر ِمث

ْ
ق

َ
ْكي ت

َجًجا في الليالي الِطوال
ُ
أبي كان َيْعِبُر بي ل

َبُعنا 
ْ
ْجَم َيت

ّ
وكنت أرى الن

ِذِه
ْ
خ

َ
فأناُم على ف

كوَث وحيًدا 
ُ
 امل

ُ
وُيطيل

ْهِر َمْركِبِه في األقاصي
َ
على ظ

وَيْهِمُس:
ْحُن أبناُء هذا السديْم

َ
"يا ولدي ن

ٍد
َ
نا في غ

ُ
ْم، سوف يوِقظ

َ
ن
َ
ف

نورٌس عابٌر
جيُء َمراكُب أسالِفنا

َ
أو ت

ِمْن هواٍء قديْم"
...

ْجِر
َ
ِلُع الف

ْ
َدنا َمط

يا صاِح
وا والذاهبوَن إلى البحِر َمرُّ

 وَمساكنَي،
ً
ة
َ
راِصن

َ
 وق

ً
 وَسماِسَرة

ً
ة
َ
َرباِبن

ا هنا كاألرامِل،
ً
لكننا ما َبِرْحنا ُوقوف

ْت بنا ريُحنا للزماِن اليتيْم!
َ
ق

ْ
ل
َ
أ

* شاعر ُعماني

لوحة صيادون للفنان القطري حسن المال 1989
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ويسبُق باألغنياِت الجميالِت ِسرَبُه

عزت الطيري * ¶ قصيـدة

أخّبُئ قلبَي
 قوٍس وقوٍس

َ
ما بني

وما بني قاٍب وأدنى
 في السرِّ

ُ
وأعلن

ال حَب لي
 باْب

َ
وال بيَت لي.. وال محض

 ُيمطرني بالتراْب
َ

وال سقف
سحٍة من سراب

ُ
وال ال سوى ف

 في جوفِه
ُ

وقالوا نفتش
 الحبَّ

َ
أ ربما خبَّ

 البطنِي وبني األذين
َ
بني

وبني تالبيِب تلك الضلوْع
 على النهِر

ّ
وما بني شط

ّ
وما بني صوت األوز

وبطبطِة البِط
ما بني هذى الزوارِق

حني تضللنا بانكساِر القلوْع
وقالوا: 

ُ
يجوُع الفتى والفتاة

 الخنوع
َ

وال يأكالِن رغيف
ي:

ّ
غن

ُ
وقال امل

ُه الصحَو بني األغاني أرى حبَّ
أرى بنَت روٍح وريٍح

تروُح تلوُح تبوُح
ِة وتمأل سرَب األواني بماء املحبَّ

وإن مات هذا الفتى العبقريُّ
ْه بَّ

ُ
 ق

ّ
سنبني على قبرِه الغض
 ثراُه الحبوَب

َ
وننثُر فوق

ليلقفها الطيُر
نختارُه للبالِد ولّيا

َ
ون يطوف عليه املحبُّ

يرتشفون كؤوس الصبابِة
ْه صبٌّ وصبَّ

 اليماماُت وقت الهديل:
ُ

تقول
ي

ّ
دعوُه يغن

ويسبق باألغنياِت الرقيقاِت
سرَبه

 املليُك:
ُ

يقول
أنا سيٌد للبالِد العباِد املهاِد

الحصوِن الغصوِن
ي بأرضي

ّ
 ُيغن

َ
فكيف

ُوُه ثم اشبحوُه
ّ
فهاتوُه غل

على جزع ريٍح وراحْه
وطار الفتى كالحمامِة

 على غيمٍة
َّ
حط

كي يواسي جراحْه
وطارْت فراشاُت حقٍل إليِه
 
َ
 كي يؤّرخ

ً
اسة وأعطتُه كرَّ

أحالَمُه املستباحْه
 واحْه

َ
وكان الهوى محض

ومرَج اشتعاٍل وساحْه
ْ
ن ا تلوَّ

ً
وطيف

 أقالمها
َ

يزٍة بعض وأعطته أشجاُر ُجمَّ
ْ
ن كي ُيدوِّ

وغابْت شموٌس
ونامت فؤوس ٌ

على األرِض عطشى
ْ

تنز العرق
ْ
ن

ِّ
 في قلبِه الرخِو صوُت املؤذ

َ
ن

ّ
فأذ

فقاَم وهاما
 وسهاما

ً
ل أقالمُه حربة وحوَّ

وشكَّ السهاَم بقلب املرابي
ْ

 الحرامى وجوِف املنافق
ِّ

وكف
وصدِر الذي لم يجّرب كفاحا

َ
ولم يحرَس األرض

ْ
 الرصاِص وفوح البنادق

َ
ْد أزيز لم يتعوَّ

 
َ
يبيعـــون الذيـــن   

َ
الخائنـــني كبـــِد  وفـــي 

بالرخيـــْص أوطانهـــم 
ِث

َّ
وفى عقِر داِر الخسيس املخن

تكســـير  فـــي جمـــع  ـــُر  ُيذكَّ شـــيٍء  كل  وفـــى 
املؤنـــث ْحـــو 

َ
ن

س
َّ
دن

ُ
وصرِف امل

وصّك استقالْه
 غزالْه 

ٌ
وكانت فتاة

تسيُر 
توزع في كل ناحية برتقالْه

وتمضى كما املهرِة الجامحْه
ها سانحْه

ُ
ولْم تُك فرصت
َك وقالت: أحبُّ

قال لها: ال أحبُّ
ٌ

ففي الروح عطل
لُب 

ُ
وفي القلِب ثقٌب وغ

وقالت: أريدَك
 من ضجيج الشجر

ٌ
 متعبة

ُ
قال: الحدائق

وهذا القمر
 خدَّ الثمر

ُ
يغازل

ليرضَع من شفة البرتقاِل
 املحاِل

َ
رحيق

وقالت وقال
ولكن وقت القصيدِة مرَّ

وفرَّ إلى جهٍة نائيْه
!
ْ
فاتعظ

وارتطْم بالحناِن
اعتصْم باملجاز الجميِل

ولذ بالخيال النحيِل
ْ
وفز

رْه. باملسَّ

* شاعر مصري
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لـــم ينـــل موســـيقار ومطـــرب مـــن الشـــهرة والعـــّز مثـــل محمـــد عبـــد الوهـــاب 
)1902 – 1991(، ليـــس فـــي مصـــر فحســـب، بل على امتـــداد العالم العربي، 
وأطلقـــت عليـــه عشـــرات األلقـــاب، مثـــل: موســـيقار األجيـــال، ومطـــرب امللوك 
لعطاءاتـــه  تقديـــًرا  بـــه  ـــّرم 

ُ
ك والـــذي  اللـــواء،  وأخيـــًرا:  والدكتـــور،  والرؤســـاء، 

الوطنيـــة والعربيـــة التـــي تّوجهـــا بنشـــيد "الوطـــن األكبـــر".
لـــم أتعـــرف علـــى عبـــد الوهـــاب إال فـــي مرحلـــة متأخـــرة، مـــن خـــال زياراتـــه 
املتكـــررة إلـــى لنـــدن وباريـــس، ولكنـــي كنـــت أتابع أخبـــاره وألحانـــه وصفاته 
وخوفـــه مـــن ركـــوب الطائـــرة وشـــغفه بالنظافة، إلـــى درجة الوســـواس، حتى 

قيـــل مـــن بـــاب الدعابـــة إنـــه كان يغســـل الصابونـــة بصابونـــة أخرى.

إعجاب أمير الشعراء
لـــم يصـــل املوســـيقار إلـــى القمـــة إال بعـــد عـــرق وجهـــود مضنيـــة وصبـــر 
ومثابـــرة وإقبـــال علـــى العلـــم واملعرفـــة، وكان مـــن حســـن حظـــه أن أعجـــب 
ـــا موهوًبـــا، فتبنـــاه وقّربـــه 

ً
بـــه أميـــر الشـــعراء أحمـــد شـــوقي، ورأى فيـــه فنان

منـــه، وعّرفـــه علـــى العديـــد مـــن الوجـــوه البـــارزة آنذاك مـــن األدباء والشـــعراء 
يهـــا، ورغـــم أن عبـــد 

ّ
والفنانـــني والسياســـيني، وأهـــداه بعـــض قصائـــده ليغن

الوهـــاب خـــرج مـــن بيئـــة فقيرة محافظـــة، إال أنه نجح وأصبـــح مضرب املثل 
فـــي أناقتـــه وأدبـــه وعـــذب حديثـــه وتواضعـــه.

تزوج ثاث نســـاء في حياته، األولى )زينب الحكيم( تزّوجها ســـًرا، وكانت 
أكبـــر منـــه بربـــع القـــرن، ثـــم تزّوج ســـيدة مـــن بيئتـــه )إقبال نصـــار(، وأنجب 
منهـــا عـــدة أوالد أســـدل عليهـــم ســـتار الســـرية والخصوصيـــة، إال أن هـــذا 
، إلـــى أن تـــزّوج ثالثـــة مـــن ســـيدة ســـورية )نهلـــة 

ً
الـــزواج لـــم يســـتمر طويـــا

القدســـي(، بعـــد إعجـــاب متبـــادل بينهمـــا، خـــال حفلـــة له، وكانـــت متزوجة 
مـــن املرحـــوم عبد املنعـــم الرفاعي رئيس الوزراء األردني األســـبق، ولها منه 

ابـــن واحد هـــو عمر.

قصة عشقه وزواجه
تـــزوج العاشـــقان، محمـــد عبـــد الوهـــاب ونهلـــة القدســـي، لتســـتمر الســـعادة 
حتـــى آخـــر يـــوم مـــن حيـــاة املوســـيقار الكبير، وســـط انســـجام تـــام بينهما، 
وعندما وافق املرحوم عبد املنعم الرفاعي على منحي حق نشـــر مذاكراته، 
وكنـــت وقتهـــا رئيًســـا لتحريـــر لصحفيـــة الشـــرق األوســـط، اشـــترط علـــّي 
أال أتطـــّرق إلـــى موضـــوع طاقـــه، وقـــد بقيـــت بينهمـــا العاقـــة بـــني الرفاعـــي 
والقدســـي حضاريـــة، إذ كان الرفاعـــي يقيـــم فـــي منزل عبد الوهـــاب عندما 

يـــزور القاهـــرة مع ابنـــه عمر.

ـــر صفـــوه إال بوصـــول 
ّ
وبقـــي زواج نهلـــة وعبـــد الوهـــاب ســـعيًدا، لـــم يتعك

ي عبـــد الوهاب لها، والذي 
ّ
املطربـــة الســـورية ميـــادة الحناوي إلى مصر وتبن

ـــا بصـــوت الفنانـــة الحنـــاوي التـــي 
ً
تحـــّول إلـــى إعجـــاب كاد أن يثمـــر ألحان

تمّيـــزت بجمـــال الفت وصوت عذب، ولكن بســـحر ســـاحر صـــدر قرار منع 
دخولهـــا إلـــى مصـــر، وتـــم ترحيلها، وقد قيل يومها إن نهلة القدســـي كانت 
وراء القـــرار باتصـــال مباشـــر مـــع عقيلـــة الرئيـــس أنـــور الســـادات الســـيدة 

الســـادات. جيهان 

عبد الوهاب والرحابنة
وبلـــغ  عبـــد الوهـــاب الـــذروة بتلحينـــه أغنيـــة "أنـــت عمـــري" لكوكـــب الشـــرق 
ـــى فنانـــني كثًرا، على رأســـهم العندليب األســـمر 

ّ
الســـيدة أم كلثـــوم، وقـــد تبن

عبـــد الحليـــم حافـــظ ونجـــاة الصغيـــرة، وتعامـــل مع شـــعراء كبار مثـــل نزار 
قبانـــي، كمـــا تعاون مـــع الرحابنة، لتغني له فيروز رائعتـــه "يا جارة الوادي"، 

الزمن الجميل

محمد عبد الوهاب

¶ عبد الوهاب وأم كلثوم على املسرح في حفلة غنائية.

¶ أحمد شوقي وسعد زغلول ويبدو 

في الخلف محمد عبد الوهاب.

بلغ  الذروة بتلحينه أغنية "أنت عمري" 
لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم

موسيقار األجيال ومطرب 
الملوك والرؤساء
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أمـــا أغنيـــة "اســـهار بعد اســـهار" فلهـــا قصة طريفـــة، إذ كان املوســـيقار في 
ضيافـــة الراحـــل املبـــدع عاصـــي الرحباني، وعندمـــا همَّ محمد عبـــد الوهاب 
باملغـــادرة بـــادره عاصـــي بالقـــول: "اســـهار بعـــد اســـهار، ليحـــرز املشـــوار"، 
فعـــاد فوًرا وأمســـك بعـــوده ليلحن، فيما أكمـــل الرحباني كلماتهـــا، لتغنيها 

فيـــروز، وتلقـــى رواًجا واســـًعا.
ورغـــم الهالـــة التـــي أحيطـــت بـــه، وترّبعه على عـــرش الفن والتلحـــني والطرب، 
فقـــد تمّيـــز عبـــد الوهـــاب بالتواضـــع واإلصرار على ســـماع مـــن كان يثق به 
عـــه بـــكل مقومـــات 

ّ
ا حتـــى يتأكـــد مـــن تمت فـــي أي لحـــن يخفيـــه، ويبقيـــه ســـّرً

النجاح.

أغنية من غير ليه
فـــي أحـــد األيـــام جاءنـــي الصديـــق الكاتـــب واإلعامـــي الكبيـــر الراحـــل أحمد 
بهـــاء الديـــن إلـــى لنـــدن، وبيـــده شـــريط "كاســـيت"، وبادرنـــي بالقـــول: أحمـــل 
ـــا وصحافًيا 

ً
لـــك هديـــة مـــن عبـــد الوهـــاب، فقـــد اختارك مـــع عشـــرين صديق

لســـماع رأيـــك فـــي أغنيـــة جديدة بعنـــوان "من غير ليه"، ســـررُت كثيـــًرا بهذه 
الهديـــة الثمينـــة، وأعجبـــت باألغنيـــة وكلماتهـــا وألحانهـــا، وصـــادف أن كنت 
ا عنـــد الصديـــق إبراهيـــم عـــزام مطـــرب الجاليـــات العربيـــة فـــي لنـــدن،  مدعـــّوً
وأســـمعته الشـــريط فأعجـــب بـــه وأمســـك العـــود وبـــدأ يدندن، وحفـــظ اللحن 

خـــال دقائق.
اتصلـــت هاتفًيـــا مـــع عبـــد الوهاب وشـــكرته علـــى هديته، وأخبرتـــه بإعجاب 
ـــي مقطًعا مـــن األغنيـــة، وإذا به يهتف: 

ّ
عـــزام وأعطيتـــه ســـّماعة الهاتـــف ليغن

الله الله يا ســـام.. ال مانع عندي من أن تؤّديها، ولكن بعد إذاعتها رســـمًيا 
وتوزيعهـــا، بهـــذا املســـتوى مـــن األخاق والذوق كان يتصـــرف الكبار .

النكتة وسرعة البديهة
ـــع بـــروح النكتـــة وســـرعة البديهـــة، فقد كنـــت ذات مرة 

ّ
كان عبـــد الوهـــاب يتمت

ا إلى حفل عشـــاء أقيم في منزل صديق مشـــترك على شـــرفه، وإذا به  مدعّوً
يتأخـــر أكثر من ســـاعة عن املوعد، ما أثـــار بعض االمتعاض لدى الحضور، 
وعندمـــا وصـــل مـــع عقيلته اعتـــذر بحرارة، وقـــال إنه اضطر للنـــوم بعد يوم 
شـــاق أجريـــت لـــه فيـــه فحـــوص طّبيـــة أتعبتـــه، ومنهـــا فحـــص البروســـتات، 
ثـــم بـــدأ يضحـــك وهـــو يصف هـــذا الفحص املؤلـــم بطريقتـــه الفكاهيـــة، حتى 
أضحكنـــا ونســـينا العتـــب علـــى التأخيـــر، وجلســـنا نســـتمع باســـتمتاع إلى 

حديـــث عبـــد الوهـــاب الشـــّيق، والذي تمّيـــز بتنوعه وســـعة أفقه.
إال أن الســـمة البـــارزة لـــه وملعظـــم الفنانـــني العمالقـــة كانـــت الوطنيـــة وحـــب 

الوطـــن والتأكيـــد علـــى مســـؤولية الحاكـــم واملواطـــن ضمـــن معادلـــة الحقوق 
والواجبـــات، ولهـــذا كانـــوا ســـباقني لدعم أوطانهم وأمتهم  بشـــتى الوســـائل.

رؤية سياسية عميقة 
لقـــد كانـــت لـــه وجهـــة نظـــر سياســـية عميقة وبعيـــدة املدى، وفي هـــذا املجال 
: اشـــترت 

ً
حّدثنـــا الفنـــان الكبيـــر، عندمـــا حـــان وقـــت ســـفره من لنـــدن، قائا

زوجتي من األســـواق ما فاضت بها حقائبها، فنزلُت إلى الســـوق ألشـــتري 
ا، حيث كانت الســـاعة 

ً
ـــي وجدُت متجـــر الحقائب مغلق

ّ
حقيبـــة جديـــدة، ولكن

التاســـعة والربـــع صباًحـــا، فقمُت بالطرق على الزجاج عندما وجدُت ســـيدة 
داخـــل املتجـــر، ولكنهـــا لـــم ترد علـــّي، وبعد أن كـــررت املحاولـــة  فتحْت الباب 
موارًبـــا، وقالـــت بلطـــف: عليـــك أن تنتظـــر حتـــى التاســـعة والنصـــف حســـب 
القانـــون، فقلـــُت لهـــا: مـــا الفـــرق، مـــا مـــن أحـــد يراقبـــك؟! فـــردت علـــي قائلـــة: 

أنـــا وكل مواطـــن هـــو القانـــون.. وهنـــا قال لنا املوســـيقار الكبيـــر محمد عبد 
الوهـــاب: اآلن فهمـــت أســـباب تقدمهـــم وتخلفنـــا، فـــا أمـــل لنـــا إال باحتـــرام 
القانـــون. هـــذا هـــو محمـــد عبد الوهاب، "الهـــرم الكبير"، وهذه هـــي القيم التي 
مناهـــا منـــه، ومـــن عمالقـــة الزمن الجميل، وأختم مع كلمـــة معبرة له: "من 

ّ
تعل

يعطـــي الفـــن كل شـــيء يأخذ منه كل شـــيء".
* كاتب وإعالمي وعربي

عرفان نظام الدين*

¶ عبد الوهاب وفيروز ويبدو في الخلف عاصي الرحباني.

التقط من عاصي الرحباني كلمات 
"اسهار" فلّحنها فوراً وغنّتها فيروز
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• اختــرِت العمــل فــي القطــاع الخــاص بعــد تخّرجــك فــي جامعــة قطــر، 
 مصرفيــة فــي البنــك التجــاري الــذي أّسســُه والــُدِك، 

ً
وبــدأِت موظفــة

لــو عــاد الزمــن ربــع قــرن إلــى الــوراء، هــل كنــِت ســتختارين الطريــق 
ذاتــه، وملــاذا؟ 

¶ بدايــة أنــا لــم أختــر هــذا الطريــق، بــل هــو الــذي اختارنــي، ففــي الفتــرة التــي 
جــُت فيهــا مــن الجامعــة عــام 1992 كان معظــم الســيدات فــي قطــر لديهــن  تخرَّ
مجــال واحــد للعمــل هــو التعليــم، فــكان مــن غيــر املحبــذ ألي ســيدة أن تعمــل 
فــي قطــاع مختلــف عــن قطــاع وزارة التربيــة والتعليــم، لــذا بقيــُت بعــد التخــرج 
ملــدة ســنتني فــي البيــت بــا وظيفــة، والســبب أننــي لــم أجــد نفســي ُمدّرســة، رغــم 
أن دراســتي الجامعيــة كانــت فــي كليــة التربيــة، لكــن لــم أشــعر بأننــي يمكــن أن 
أعطــي فــي هــذا املجــال الشــيء الكثيــر، وقــد أحــسَّ والــدي حينهــا أننــي أصبــت 
بنــوع مــن االكتئــاب، وفــي الوقــت نفســه كان قــد افتتــح فرًعــا جديــًدا للنســاء 

فــي البنــك التجــاري، فقــال لــي: اذهبــي للبنــك شــهًرا أو شــهرين علــى ســبيل 
ــع أن أمضــي فتــرة قصيــرة فــي البنــك ثــم أتــرك 

ّ
التجربــة والتغييــر، وأظــن أنــه توق

العمــل فيــه، لكــن هــذه "الفتــرة القصيــرة" امتــدت إلــى تســع ســنوات! وعــودة إلــى 
ســؤالك: لــو عــاد بــي الزمــن الختــرُت دراســة التخصــص الــذي يناســب عملــي، 
ــا، وقــد أفادتنــي فــي 

ً
، وإن كانــت دراســة األدب حلــوة أيض

ً
إدارة األعمــال مثــا

الواقــع، فمــن تعريفــات األدب "األخــذ مــن كل علــم بطــرف". 

شغف األعمال

• تحــرص مجموعــة الفــردان، كشــركة عائليــة ناجحــة علــى ارتيــاد 
والســاعات  املجوهــرات  إلــى  الصرافــة  مــن  دائًمــا،  جديــدة  أعمــال 
إليــِك،  أقــرُب  املجــاالت  أيٌّ هــذه  والســيارات والعقــارات والســياحة، 

سيدة األعمال عائشة الفردان لـ "          ":

بقيُت سنتين بعد التخرج في البيت بال 
وظيفة ألنني لم أجد نفسي ُمدرّسة

الضيـف

قطعة المجوهرات النفيسة 
تلتقطها عيني مباشرة 

الشيخة موزا قدوتنا 
وبدعمها حققْت 

المرأة القطرية 
إنجازات كبرى

والدي أكبر تاجر لؤلؤ 
في العالم ولديه 

الآللئ: األكبر واألغلى 
واألجمل

لكل لؤلؤة مواصفاتها 
التي تميّزها من حيث 

اللمعان والجمال 
واالنسيابية

■ حاورها  – عبد الله الحامدي

عائشة الفردان، اسٌم يشبه األحجار الكريمة، سيدة أعمال قطرية، باهرة في حضورها، رائدة بدورها
على مســتوى العمل النســائي، محليـاً وعربيـاً ودوليــاً، واكبْت مسـيرُة عملهــا نهضـــَة قطر الحديثة

منذ عقدين ونيّف.
و"عائشة" سليلة أسرة "الفــردان" العريقـة، المعروفة بتجارة اللــؤلــؤ 

والمجــوهــرات والســاعات، والصــرافة والسيارات والعقــارات، 
والمشروعات الكبرى الفاخرة في قطر، وعلى رأسها مشروع "اللؤلؤة"، 

إحدى أجمل الجزر االصطناعية في منطقة الشرق األوسط، والتي 
تسمى ريفيرا الخليج العربي، نسبة إلى الريفيرا الفرنسية، حيث تحتوي 
أطوَل شاطئ تسّوٍق في العالم.  ورغم أنها ابنة تاجر اللؤلؤ الشـهـيـر 
حســين الفــردان، إال أنها – وبعد تخرّجها من جامعة قطـــر في قســم 
اللغــة اإلنكليــزية – بدأْت العمل موظفًة في البنك التجاري عام 1994، 

متدرجًة فيه حتى أصبحت مديرة الفـرع النسـائي للبنــك، ومن ثم 
انتقـلت إلى مجال السيارات، ثم المجوهرات، وأصبحت المستشار 

الشخصي لوالدها رئيس مجلس إدرة مجموعة الفردان، 
الشركة العائلية الناجحة جياًل بعد جيل، وهــي حاليــاً 

تديــر جــزءاً كبيــراً منها.
في هذا العدد المميّز تستضيف مجلة "        " السيدة 

عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات األعمال 
القطريات، لتحاورها حول مسيرتها، وأبرز محطاتها، 

وما تحلم بتحقيقه.. فإلى تفاصيل الحوار:
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• اختــرِت العمــل فــي القطــاع الخــاص بعــد تخّرجــك فــي جامعــة قطــر، 
 مصرفيــة فــي البنــك التجــاري الــذي أّسســُه والــُدِك، 

ً
وبــدأِت موظفــة

لــو عــاد الزمــن ربــع قــرن إلــى الــوراء، هــل كنــِت ســتختارين الطريــق 
ذاتــه، وملــاذا؟ 

¶ بدايــة أنــا لــم أختــر هــذا الطريــق، بــل هــو الــذي اختارنــي، ففــي الفتــرة التــي 
جــُت فيهــا مــن الجامعــة عــام 1992 كان معظــم الســيدات فــي قطــر لديهــن  تخرَّ
مجــال واحــد للعمــل هــو التعليــم، فــكان مــن غيــر املحبــذ ألي ســيدة أن تعمــل 
فــي قطــاع مختلــف عــن قطــاع وزارة التربيــة والتعليــم، لــذا بقيــُت بعــد التخــرج 
ملــدة ســنتني فــي البيــت بــا وظيفــة، والســبب أننــي لــم أجــد نفســي ُمدّرســة، رغــم 
أن دراســتي الجامعيــة كانــت فــي كليــة التربيــة، لكــن لــم أشــعر بأننــي يمكــن أن 
أعطــي فــي هــذا املجــال الشــيء الكثيــر، وقــد أحــسَّ والــدي حينهــا أننــي أصبــت 
بنــوع مــن االكتئــاب، وفــي الوقــت نفســه كان قــد افتتــح فرًعــا جديــًدا للنســاء 

فــي البنــك التجــاري، فقــال لــي: اذهبــي للبنــك شــهًرا أو شــهرين علــى ســبيل 
ــع أن أمضــي فتــرة قصيــرة فــي البنــك ثــم أتــرك 

ّ
التجربــة والتغييــر، وأظــن أنــه توق

العمــل فيــه، لكــن هــذه "الفتــرة القصيــرة" امتــدت إلــى تســع ســنوات! وعــودة إلــى 
ســؤالك: لــو عــاد بــي الزمــن الختــرُت دراســة التخصــص الــذي يناســب عملــي، 
ــا، وقــد أفادتنــي فــي 

ً
، وإن كانــت دراســة األدب حلــوة أيض

ً
إدارة األعمــال مثــا

الواقــع، فمــن تعريفــات األدب "األخــذ مــن كل علــم بطــرف". 

شغف األعمال

• تحــرص مجموعــة الفــردان، كشــركة عائليــة ناجحــة علــى ارتيــاد 
والســاعات  املجوهــرات  إلــى  الصرافــة  مــن  دائًمــا،  جديــدة  أعمــال 
إليــِك،  أقــرُب  املجــاالت  أيٌّ هــذه  والســيارات والعقــارات والســياحة، 

سيدة األعمال عائشة الفردان لـ "          ":

بقيُت سنتين بعد التخرج في البيت بال 
وظيفة ألنني لم أجد نفسي ُمدرّسة

الضيـف

قطعة المجوهرات النفيسة 
تلتقطها عيني مباشرة 

الشيخة موزا قدوتنا 
وبدعمها حققْت 

المرأة القطرية 
إنجازات كبرى

والدي أكبر تاجر لؤلؤ 
في العالم ولديه 

الآللئ: األكبر واألغلى 
واألجمل

لكل لؤلؤة مواصفاتها 
التي تميّزها من حيث 

اللمعان والجمال 
واالنسيابية

■ حاورها  – عبد الله الحامدي

عائشة الفردان، اسٌم يشبه األحجار الكريمة، سيدة أعمال قطرية، باهرة في حضورها، رائدة بدورها
على مســتوى العمل النســائي، محليـاً وعربيـاً ودوليــاً، واكبْت مسـيرُة عملهــا نهضـــَة قطر الحديثة

منذ عقدين ونيّف.
و"عائشة" سليلة أسرة "الفــردان" العريقـة، المعروفة بتجارة اللــؤلــؤ 

والمجــوهــرات والســاعات، والصــرافة والسيارات والعقــارات، 
والمشروعات الكبرى الفاخرة في قطر، وعلى رأسها مشروع "اللؤلؤة"، 

إحدى أجمل الجزر االصطناعية في منطقة الشرق األوسط، والتي 
تسمى ريفيرا الخليج العربي، نسبة إلى الريفيرا الفرنسية، حيث تحتوي 
أطوَل شاطئ تسّوٍق في العالم.  ورغم أنها ابنة تاجر اللؤلؤ الشـهـيـر 
حســين الفــردان، إال أنها – وبعد تخرّجها من جامعة قطـــر في قســم 
اللغــة اإلنكليــزية – بدأْت العمل موظفًة في البنك التجاري عام 1994، 

متدرجًة فيه حتى أصبحت مديرة الفـرع النسـائي للبنــك، ومن ثم 
انتقـلت إلى مجال السيارات، ثم المجوهرات، وأصبحت المستشار 

الشخصي لوالدها رئيس مجلس إدرة مجموعة الفردان، 
الشركة العائلية الناجحة جياًل بعد جيل، وهــي حاليــاً 

تديــر جــزءاً كبيــراً منها.
في هذا العدد المميّز تستضيف مجلة "        " السيدة 

عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات األعمال 
القطريات، لتحاورها حول مسيرتها، وأبرز محطاتها، 

وما تحلم بتحقيقه.. فإلى تفاصيل الحوار:
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◄ ◄

الضيـف

¶ والــدي أكبــر تاجــر لؤلــؤ طبيعــي فــي العالــم كلــه، ويعــد التاجــر رقــم واحــد 
، وهــي 

ً
مــن حيــث كميــة اللؤلــؤ الطبيعــي الــذي يمتلكــه، ولديــه أكبــر لؤلــؤة فعــا

"دانــة" مذهلــة، طبًعــا هنــاك اللؤلــؤة األكبــر مــن حيــث الحجــم، واألغلــى مــن حيــث 
القيمــة، واألجمــل مــن حيــث الشــكل، وحســني الفــردان لديــه كل هــذه األنــواع 
مــن الآللــئ، ويحتفــظ بهــا ضمــن مقتنياتــه، فلــكل واحــدة منهــا مواصفاتهــا 
الخاصــة التــي تمّيزهــا مــن حيــث اللمعــان والجمــال واالنســيابية، حتــى تبــدو 

ــا!
ً
وكأنهــا محفــورة أو منحوتــة نحت

تصنيــع  فــي  متخصصــة  ورشــة  للمجوهــرات  الفــردان  لــدى   •
هــذه  قطــع  فــي تصميــم  تشــاركني  هــل  "نــودار"،  باســم  املجوهــرات 

التجاريــة؟ العالمــة 
¶ شــركة نــودار أّسســتها املصّممــة نــور الفــردان، ابنــة أخــي علــي الفــردان، 
وهــي التــي تديــر الشــركة وتبــدع تصميماِتهــا، لكنهــا تستشــيرنا جميًعــا، بــدًءا 
مــن والدهــا علــي الفــردان املســؤول عــن املجوهــرات فــي املجموعــة، وجّدهــا 
 أنــا وأخوتــي وأخواتــي 

ً
حســني الفــردان الــذي يعطيهــا مــن خبرتــه، وإجمــاال

ــا مــن أفكارنــا الجديــدة.
ً

نعطيهــا بعض

معرض المجوهرات

• تنظــم الفــردان للمجوهــرات، التــي تأسســت عــام 1954، معــرض 
أصبــح  والــذي   ،1977 عــام  منــذ  الفاخــرة  والســاعات  املجوهــرات 
أحــد أهــم املعــارض الدوليــة املتخصصــة فــي هــذا املجــال، مــا جديــد 

الــدورة املقبلــة للمعــرض بعــد أربعــة عقــود علــى انطالقتــه؟
¶ يقــام هــذا املعــرض الرائــع يقــام منــذ ذلــك الحــني، وكنــا ننتظــره ســنوًيا عندمــا 
كنــا صغــاًرا، وقــد عمــل فيــه الوالــد بــكل جــد إلنجاحــه، وكذلــك أخــي األكبــر 
علــي الفــردان، الــذي لــه بصمــة كبيــرة وجهــد جبــار فــي كل دورات املعــرض، 
حتــى وصــل إلــى املســتوى العاملــي الــذي تــراه عليــه اليــوم، وفــي الســابق كانــت 

الــذي توديــن تحقيقــه؟ ومــا الحلــم 
هــا، ألننــي ولــدُت وترعرعــُت وأنــا أراهــا  هــا أحبُّ

َ
¶ كل هــذه األشــياء التــي ذكرت

أمــام عينــي، لكــن منــذ البدايــة كان اللؤلــؤ هــو األقــرب إلــّي، ألن والــدي أطــال اللــه 
فــي عمــره كان يعمــل فــي اللؤلــؤ بيــده، ويجعلنــا نمســك حبــات اللؤلــؤ بأيدينــا، 
خصوًصــا أنــا وأخــي عمــر، حيــث أننــا متقاربــان فــي الســّن، وكنــا قريبــني مــن 
الوالــد دائًمــا، كمــا كنــا نحــبُّ الذهــاب إلــى صرافــة الفــردان، ونســتبدل النقــود 
ــا صــار االســتثمار فــي العقــار 

ً
القديمــة التــي معنــا بأخــرى جديــدة، ثــم الحق

أحــد أهــم االهتمامــات لــدي، خاصــة وأنَّ أّمــي رحمهــا اللــه كانــت تملــك عقــارات 
ــا، وأحلــم بالفعــل أن 

ً
تديرهــا بنفســها، وقــد اكتســبُت منهــا هــذا الشــغف أيض

أفــي جــزًءا مــن حقهــا علينــا. 

أثر الوالدة     

ا؟
ً

• إذن كانت الوالدة سيدة أعمال أيض
¶  أجــل، ولكنهــا كانــت تعمــل فــي الظــل، ومــن خلــف الكواليــس، كانــت تســاند 
والــدي فــي كل أعمالــه إلــى جانــب متابعــة أعمالهــا، ورغــم أنهــا لــم تكــن متعلمــة، 
إال أنهــا كانــت تمتلــك ثقافــة واســعة جــًدا، وقــد تعلمنــا منهــا، وتركــت فينــا 

أثــًرا كبيــًرا.
• أنــت مقّربــة مــن والــدِك حســن الفــردان، أشــهر تاجــر لؤلــؤ طبيعــي 
فــي عصرنــا الحالــي، حتــى أصبحــِت املستشــارة الشــخصية لــه، كمــا 
أن زوجــِك أحمــد املاجــد صاحــب شــركة مجوهــرات معروفــة، مــا هــي 

حصيلــة الخبــرات التــي اكتســبتها مــن هــذا العالــم الثــرّي؟
أشــاهدها  وكنــت  املجوهــرات،  وســط  ولــدُت  فقــد  جــًدا،   كبيــرة  ¶ حصيلــة 
دائًمــا عنــد والــدي حســني الفــردان، تاجــر املجوهــرات املعــروف، وعندمــا كبــرُت 
ــا )أحمــد املاجــد(، أي فــي املجــال 

ً
 يعمــل فــي املجوهــرات أيض

ً
تزّوجــُت رجــا

لــه،  تــمَّ التخطيــط  الــزواج  الــذي يعمــل فيــه والــدي، حتــى قيــل إن هــذا  نفســه 
وهــو كام غيــر صحيــح، ألنــه تــم بالصدفــة، بــل علــى العكــس، مــن الصعــب 

أن تتــزوج الفتــاة شــاًبا مــن عائلــة منافســة لعائلتهــا )فــي املجوهــرات طبًعــا(، 
ولكــن زواجنــا نجــح والحمــد للــه، أمــا بالنســبة إلــى خبرتــي فــي املجوهــرات فهي 
ممتــدة منــذ نعومــة أظفــاري وحتــى اليــوم.. أنــا ابنــة اللؤلــؤ، وعندمــا أشــاهد 
أي لؤلــؤة، أو أي قطعــة مجوهــرات نفيســة فــإن عينــي تذهــب إليهــا مباشــرة 
وتلتقطهــا علــى الفــور: قطــع املجوهــرات الثمينــة، مــاركات الســاعات الحلــوة، 
أحجــار األملــاس النــادرة، والتــي أكتشــف الحقيقــي منهــا واألكثــر جــودة، أمــا 

اللؤلــؤ وأنواعــه فيطــول الحديــث فــي ذلــك كثيــًرا.

أكبر لؤلؤة

• يقــال إن الوالــد حســن الفــردان يمتلــك أكبــر لؤلــؤة طبيعيــة فــي 
العالــم؟

رابطة سيدات األعمال 
القطريات تؤدي دوراً فعااًل 

في الداخل والخارج

سنشارك في مؤتمر ميونخ 
النسائي العالمي خالل 

أكتوبر الحالي

  ¶ الرئيس الباكستاني ممنون حسني مستقبال وفدي رابطة رجال األعمال القطريني وسيدات األعمال القطريات  ¶ الشيخ فيصل آل ثاني وحسني الفردان وابنته عائشة وكبار الشخصيات القطرية في استقبال ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية الفرنسي

جاليري "الطواش" كان حلماً بالنسبة 
إلّي في يوم من األيام وتحقق

◄ ◄

  ¶ الشيخ فيصل والسيدة عائشة الفردان أثناء 

انضمام منتدى سيدات األعمال إلى رابطة رجال 

األعمال القطريني

  ¶ توقيع مذكرة تفاهم بني رابطة سيدات 
األعمال القطريات واتحاد سيدات ورجال 

األعمال الصناعيني بتركيا

  ¶ الرئيس الباكستاني ممنون حسني في لقطة تذكارية مع وفدي رابطة رجال األعمال القطريني وسيدات األعمال القطريات

  ¶ الشيخ فيصل والسيدة عائشة الفردان أثناء 

انضمام رابطة سيدات األعمال القطريات إلى 

رابطة رجال األعمال القطريني
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◄ ◄

الضيـف

¶ والــدي أكبــر تاجــر لؤلــؤ طبيعــي فــي العالــم كلــه، ويعــد التاجــر رقــم واحــد 
، وهــي 

ً
مــن حيــث كميــة اللؤلــؤ الطبيعــي الــذي يمتلكــه، ولديــه أكبــر لؤلــؤة فعــا

"دانــة" مذهلــة، طبًعــا هنــاك اللؤلــؤة األكبــر مــن حيــث الحجــم، واألغلــى مــن حيــث 
القيمــة، واألجمــل مــن حيــث الشــكل، وحســني الفــردان لديــه كل هــذه األنــواع 
مــن الآللــئ، ويحتفــظ بهــا ضمــن مقتنياتــه، فلــكل واحــدة منهــا مواصفاتهــا 
الخاصــة التــي تمّيزهــا مــن حيــث اللمعــان والجمــال واالنســيابية، حتــى تبــدو 

ــا!
ً
وكأنهــا محفــورة أو منحوتــة نحت

تصنيــع  فــي  متخصصــة  ورشــة  للمجوهــرات  الفــردان  لــدى   •
هــذه  قطــع  فــي تصميــم  تشــاركني  هــل  "نــودار"،  باســم  املجوهــرات 

التجاريــة؟ العالمــة 
¶ شــركة نــودار أّسســتها املصّممــة نــور الفــردان، ابنــة أخــي علــي الفــردان، 
وهــي التــي تديــر الشــركة وتبــدع تصميماِتهــا، لكنهــا تستشــيرنا جميًعــا، بــدًءا 
مــن والدهــا علــي الفــردان املســؤول عــن املجوهــرات فــي املجموعــة، وجّدهــا 
 أنــا وأخوتــي وأخواتــي 

ً
حســني الفــردان الــذي يعطيهــا مــن خبرتــه، وإجمــاال

ــا مــن أفكارنــا الجديــدة.
ً

نعطيهــا بعض

معرض المجوهرات

• تنظــم الفــردان للمجوهــرات، التــي تأسســت عــام 1954، معــرض 
أصبــح  والــذي   ،1977 عــام  منــذ  الفاخــرة  والســاعات  املجوهــرات 
أحــد أهــم املعــارض الدوليــة املتخصصــة فــي هــذا املجــال، مــا جديــد 

الــدورة املقبلــة للمعــرض بعــد أربعــة عقــود علــى انطالقتــه؟
¶ يقــام هــذا املعــرض الرائــع يقــام منــذ ذلــك الحــني، وكنــا ننتظــره ســنوًيا عندمــا 
كنــا صغــاًرا، وقــد عمــل فيــه الوالــد بــكل جــد إلنجاحــه، وكذلــك أخــي األكبــر 
علــي الفــردان، الــذي لــه بصمــة كبيــرة وجهــد جبــار فــي كل دورات املعــرض، 
حتــى وصــل إلــى املســتوى العاملــي الــذي تــراه عليــه اليــوم، وفــي الســابق كانــت 

الــذي توديــن تحقيقــه؟ ومــا الحلــم 
هــا، ألننــي ولــدُت وترعرعــُت وأنــا أراهــا  هــا أحبُّ

َ
¶ كل هــذه األشــياء التــي ذكرت

أمــام عينــي، لكــن منــذ البدايــة كان اللؤلــؤ هــو األقــرب إلــّي، ألن والــدي أطــال اللــه 
فــي عمــره كان يعمــل فــي اللؤلــؤ بيــده، ويجعلنــا نمســك حبــات اللؤلــؤ بأيدينــا، 
خصوًصــا أنــا وأخــي عمــر، حيــث أننــا متقاربــان فــي الســّن، وكنــا قريبــني مــن 
الوالــد دائًمــا، كمــا كنــا نحــبُّ الذهــاب إلــى صرافــة الفــردان، ونســتبدل النقــود 
ــا صــار االســتثمار فــي العقــار 

ً
القديمــة التــي معنــا بأخــرى جديــدة، ثــم الحق

أحــد أهــم االهتمامــات لــدي، خاصــة وأنَّ أّمــي رحمهــا اللــه كانــت تملــك عقــارات 
ــا، وأحلــم بالفعــل أن 

ً
تديرهــا بنفســها، وقــد اكتســبُت منهــا هــذا الشــغف أيض

أفــي جــزًءا مــن حقهــا علينــا. 

أثر الوالدة     

ا؟
ً

• إذن كانت الوالدة سيدة أعمال أيض
¶  أجــل، ولكنهــا كانــت تعمــل فــي الظــل، ومــن خلــف الكواليــس، كانــت تســاند 
والــدي فــي كل أعمالــه إلــى جانــب متابعــة أعمالهــا، ورغــم أنهــا لــم تكــن متعلمــة، 
إال أنهــا كانــت تمتلــك ثقافــة واســعة جــًدا، وقــد تعلمنــا منهــا، وتركــت فينــا 

أثــًرا كبيــًرا.
• أنــت مقّربــة مــن والــدِك حســن الفــردان، أشــهر تاجــر لؤلــؤ طبيعــي 
فــي عصرنــا الحالــي، حتــى أصبحــِت املستشــارة الشــخصية لــه، كمــا 
أن زوجــِك أحمــد املاجــد صاحــب شــركة مجوهــرات معروفــة، مــا هــي 

حصيلــة الخبــرات التــي اكتســبتها مــن هــذا العالــم الثــرّي؟
أشــاهدها  وكنــت  املجوهــرات،  وســط  ولــدُت  فقــد  جــًدا،   كبيــرة  ¶ حصيلــة 
دائًمــا عنــد والــدي حســني الفــردان، تاجــر املجوهــرات املعــروف، وعندمــا كبــرُت 
ــا )أحمــد املاجــد(، أي فــي املجــال 

ً
 يعمــل فــي املجوهــرات أيض

ً
تزّوجــُت رجــا

لــه،  تــمَّ التخطيــط  الــزواج  الــذي يعمــل فيــه والــدي، حتــى قيــل إن هــذا  نفســه 
وهــو كام غيــر صحيــح، ألنــه تــم بالصدفــة، بــل علــى العكــس، مــن الصعــب 

أن تتــزوج الفتــاة شــاًبا مــن عائلــة منافســة لعائلتهــا )فــي املجوهــرات طبًعــا(، 
ولكــن زواجنــا نجــح والحمــد للــه، أمــا بالنســبة إلــى خبرتــي فــي املجوهــرات فهي 
ممتــدة منــذ نعومــة أظفــاري وحتــى اليــوم.. أنــا ابنــة اللؤلــؤ، وعندمــا أشــاهد 
أي لؤلــؤة، أو أي قطعــة مجوهــرات نفيســة فــإن عينــي تذهــب إليهــا مباشــرة 
وتلتقطهــا علــى الفــور: قطــع املجوهــرات الثمينــة، مــاركات الســاعات الحلــوة، 
أحجــار األملــاس النــادرة، والتــي أكتشــف الحقيقــي منهــا واألكثــر جــودة، أمــا 

اللؤلــؤ وأنواعــه فيطــول الحديــث فــي ذلــك كثيــًرا.

أكبر لؤلؤة

• يقــال إن الوالــد حســن الفــردان يمتلــك أكبــر لؤلــؤة طبيعيــة فــي 
العالــم؟

رابطة سيدات األعمال 
القطريات تؤدي دوراً فعااًل 

في الداخل والخارج

سنشارك في مؤتمر ميونخ 
النسائي العالمي خالل 

أكتوبر الحالي

  ¶ الرئيس الباكستاني ممنون حسني مستقبال وفدي رابطة رجال األعمال القطريني وسيدات األعمال القطريات  ¶ الشيخ فيصل آل ثاني وحسني الفردان وابنته عائشة وكبار الشخصيات القطرية في استقبال ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية الفرنسي

جاليري "الطواش" كان حلماً بالنسبة 
إلّي في يوم من األيام وتحقق

◄ ◄

  ¶ الشيخ فيصل والسيدة عائشة الفردان أثناء 

انضمام منتدى سيدات األعمال إلى رابطة رجال 

األعمال القطريني

  ¶ توقيع مذكرة تفاهم بني رابطة سيدات 
األعمال القطريات واتحاد سيدات ورجال 

األعمال الصناعيني بتركيا

  ¶ الشيخ فيصل آل ثاني وحسني الفردان وابنته عائشة وكبار الشخصيات القطرية في لقطة مع ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية الفرنسي
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¶ الصبر والتريث، فالجيل الجديد مســتعجل، يريد كل شــيء بســرعة، ولكن 
كل عمــل يحتــاج إلــى أن يأخــذ وقتــه، فالنجــاح غالًبــا يتحقــق تدريجًيــا، الدراســة 
 أساســية للنجــاح، وتحتــاج منــا إلــى الــدأب واملثابــرة 

ٌ
والثقافــة والخبــرة شــروط

حتــى بلــوغ أعلــى املراتــب واملناصــب، أجداُدنــا وآباؤنــا ونحــن لــم نصــل إلــى 
مــا وصلنــا إليــه فــي يــوم وليلــة، وأنــا أنصــح كل زمياتــي ســيدات األعمــال 

الشــابات بالصبــر والتريــث، والعمــل الــدؤوب وبــه تتحقــق األحــام.

رابطة السيدات

• أســهمْت رابطــة ســيدات األعمــال القطريــات، التــي تأسســت عــام 
2000، في تشــجيع املرأة ومشــاركتها بقوة في التنمية االقتصادية 
حققتهــا  التــي  النجاحــات  أبــرز  هــي  مــا  قطــر،  فــي  واالجتماعيــة 

الرابطــة حتــى اآلن؟
¶ الرابطــة هــي عبــارة عــن تجمــع راق يهــدف إلــى توفيــر منصــة عمــل لتمكــني 
ســيدات األعمــال  واملهنيــات مــن مختلــف القطاعــات فــي قطــر، للمشــاركة فــي 
نهضــة  االقتصــاد القطــري، واإلســهام فــي إطــاق طاقــات األجيــال القادمــة، 
لدعــم رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الفعاليــات 

املتنوعــة التــي تتطــرق إلــى مواضيــع مختلفــة، وتغطــي مجــاالت عديــدة تهــم 
الجميــع، وقــد نظمنــا الكثيــر مــن املؤتمــرات املحليــة والعامليــة، وأنشــأنا جائــزة 
قطــر لســيدات األعمــال، واحتفلنــا بهــا لعــدة ســنوات علــى التوالــي، كمــا شــاركنا 
فــي كثيــر مــن املحافــل الدوليــة، واســتقبلنا عــدًدا كبيــًرا مــن ســيدات األعمــال 

بــدول العالــم.  

رجــال  رابطــة  إلــى  القطريــات  األعمــال  ســيدات  رابطــة  انضّمــْت   •
بــني  العالقــة  آليــة  هــي  مــا   ،2008 العــام  فــي  القطريــني  األعمــال 
االقتصاديــة،  الســاحة  علــى  الخطــوة  هــذه  أثــر  ومــا  الرابطتــني، 

وخارجًيــا؟  داخلًيــا 
¶ نغتنــم هــذه الفرصــة ونتوجــه بالشــكر إلــى رابطــة رجــال األعمــال القطريــني، 

هنــاك أيــام خاصــة بالســيدات، فكانــت الوالــدة رحمهــا اللــه تســتقبل الحضــور 
والضيــوف وترحــب بهــم، فــكان للمعــرض طعــٌم خــاص، ومــع تطــور املعــرض 
وبعــد أن أصبــح علــى نطــاق الدولــة، تحــرص مجوهــرات الفــردان علــى املشــاركة 
فيــه دائًمــا، نحــن وأوالدنــا وأحفادنــا، أمــا بالنســبة إلــى الــدورة املقبلــة فســوف 
تكــون فــي شــهر فبرايــر القــادم، طبًعــا فــي كل دورة هنــاك جديــد، مــن خــال 
املعــرض  تمّيــز  الفائتــة  الــدورة  وفــي  وموديــات جديــدة،  مــاركات  مشــاركة 
بفكــرة مهّمــة جــًدا وهــي "صنــع فــي قطــر"، وقــد القــت مجموعــة القطــع التــي 

قدمتهــا ورشــة الفــردان رواًجــا كبيــًرا.

• لديــِك اهتمــاٌم واضــح بالثقافــة والفــن، شــأن الفــردان األب، ِلــَم ال 
عربيــة  تجــارب  غــرار  علــى  املجــال،  هــذا  فــي  باالســتثمار  تفكريــن 

وعامليــة؟
أنــا  الطبيعــي،  باللؤلــؤ  الخــاص  "الطــواش"  جاليــري  لدينــا  الحقيقــة  فــي   ¶
مســؤولة عنــه حالًيــا، وهــو مــن املشــاريع الفنيــة املهّمــة، وكان فــي يــوم مــن 
األيــام بمثابــة الحلــم بالنســبة إلــّي، ويتمّيــز هــذا الجاليــري الكائــن فــي الطابــق 
الســابع بمركــز الفــردان، بــأن القطــع املعروضــة فيــه، علــى درجــة عاليــة مــن الفــن 

واإلبــداع، وجميعهــا مــن صنــع رب العاملــني.

المرأة القطرية 

قائمــة  حســب  العربيــات،  األعمــال  لســيدات   24 املركــز  أحــرزِت   •
العربيــة  املــرأة  أن  تعتقديــن  هــل   ،2006 عــام  األمريكيــة  فوربــس 

تواجههــا؟   التــي  التحّديــات  علــى  ــب 
ّ
تتغل أن  اســتطاعت 

الناجحــة،  العربيــة  للمــرأة  كمثــال  بقــوة،  نفســها  أثبتــت  القطريــة  املــرأة   ¶
خصوًصــا وأن صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر حــرم ســمو األميــر 
الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي حفظــه اللــه ورعــاه قّدمــْت كل الدعــم 
والرعايــة والجهــد الجبــار لدفــع املــرأة إلــى الواجهــة فــي بادنــا، وهــو مــا جــذب 
أنظــار العالــم كلــه إلــى تجربــة املــرأة القطريــة، التــي حققــت الكثيــر مــن اإلنجــازات 
الكبــرى، وظهــرت بصــورة محترمــة ومرفوعــة الــرأس فــي كل مــكان، ونحــن 
بــكل فخــر نســير خلــف قدوتنــا األولــى ســمو الشــيخة مــوزا، وســوف نحقــق 

 إن شــاء اللــه.
ً

الكثيــر مــن اإلنجــازات مســتقبا

 للنجــاح، مــا هــي 
ً

• ُيعــّدِك كثيــٌر مــن ســيدات األعمــال القطريــات مثــاال
ســدينها لهن؟

ُ
النصيحــة التــي ت

◄ ◄

◄ ◄

¶ عائشة الفردان 

بجانب طقم 

مجوهرات

الضيـف

  ¶  الوالد حسني الفردان متوسًطا ابنه عمر وابنته عائشة

ماركة "نودار" للمجوهرات من تصميم 
نور الفردان وتستشيرنا جميعاً 

أّمي رحمها الله كانت تدير عقاراتها 
بنفسها وتساند الوالد خلف الكواليس

أنا وأخي عمر متقاربان سناًّ 
وكنا نستبدل نقودنا 

في صرافة الفردان

◄ ◄
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¶ الصبر والتريث، فالجيل الجديد مســتعجل، يريد كل شــيء بســرعة، ولكن 
كل عمــل يحتــاج إلــى أن يأخــذ وقتــه، فالنجــاح غالًبــا يتحقــق تدريجًيــا، الدراســة 
 أساســية للنجــاح، وتحتــاج منــا إلــى الــدأب واملثابــرة 

ٌ
والثقافــة والخبــرة شــروط

حتــى بلــوغ أعلــى املراتــب واملناصــب، أجداُدنــا وآباؤنــا ونحــن لــم نصــل إلــى 
مــا وصلنــا إليــه فــي يــوم وليلــة، وأنــا أنصــح كل زمياتــي ســيدات األعمــال 

الشــابات بالصبــر والتريــث، والعمــل الــدؤوب وبــه تتحقــق األحــام.

رابطة السيدات

• أســهمْت رابطــة ســيدات األعمــال القطريــات، التــي تأسســت عــام 
2000، في تشــجيع املرأة ومشــاركتها بقوة في التنمية االقتصادية 
حققتهــا  التــي  النجاحــات  أبــرز  هــي  مــا  قطــر،  فــي  واالجتماعيــة 

الرابطــة حتــى اآلن؟
¶ الرابطــة هــي عبــارة عــن تجمــع راق يهــدف إلــى توفيــر منصــة عمــل لتمكــني 
ســيدات األعمــال  واملهنيــات مــن مختلــف القطاعــات فــي قطــر، للمشــاركة فــي 
نهضــة  االقتصــاد القطــري، واإلســهام فــي إطــاق طاقــات األجيــال القادمــة، 
لدعــم رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الفعاليــات 

املتنوعــة التــي تتطــرق إلــى مواضيــع مختلفــة، وتغطــي مجــاالت عديــدة تهــم 
الجميــع، وقــد نظمنــا الكثيــر مــن املؤتمــرات املحليــة والعامليــة، وأنشــأنا جائــزة 
قطــر لســيدات األعمــال، واحتفلنــا بهــا لعــدة ســنوات علــى التوالــي، كمــا شــاركنا 
فــي كثيــر مــن املحافــل الدوليــة، واســتقبلنا عــدًدا كبيــًرا مــن ســيدات األعمــال 

بــدول العالــم.  

رجــال  رابطــة  إلــى  القطريــات  األعمــال  ســيدات  رابطــة  انضّمــْت   •
بــني  العالقــة  آليــة  هــي  مــا   ،2008 العــام  فــي  القطريــني  األعمــال 
االقتصاديــة،  الســاحة  علــى  الخطــوة  هــذه  أثــر  ومــا  الرابطتــني، 

وخارجًيــا؟  داخلًيــا 
¶ نغتنــم هــذه الفرصــة ونتوجــه بالشــكر إلــى رابطــة رجــال األعمــال القطريــني، 

هنــاك أيــام خاصــة بالســيدات، فكانــت الوالــدة رحمهــا اللــه تســتقبل الحضــور 
والضيــوف وترحــب بهــم، فــكان للمعــرض طعــٌم خــاص، ومــع تطــور املعــرض 
وبعــد أن أصبــح علــى نطــاق الدولــة، تحــرص مجوهــرات الفــردان علــى املشــاركة 
فيــه دائًمــا، نحــن وأوالدنــا وأحفادنــا، أمــا بالنســبة إلــى الــدورة املقبلــة فســوف 
تكــون فــي شــهر فبرايــر القــادم، طبًعــا فــي كل دورة هنــاك جديــد، مــن خــال 
املعــرض  تمّيــز  الفائتــة  الــدورة  وفــي  وموديــات جديــدة،  مــاركات  مشــاركة 
بفكــرة مهّمــة جــًدا وهــي "صنــع فــي قطــر"، وقــد القــت مجموعــة القطــع التــي 

قدمتهــا ورشــة الفــردان رواًجــا كبيــًرا.

• لديــِك اهتمــاٌم واضــح بالثقافــة والفــن، شــأن الفــردان األب، ِلــَم ال 
عربيــة  تجــارب  غــرار  علــى  املجــال،  هــذا  فــي  باالســتثمار  تفكريــن 

وعامليــة؟
أنــا  الطبيعــي،  باللؤلــؤ  الخــاص  "الطــواش"  جاليــري  لدينــا  الحقيقــة  فــي   ¶
مســؤولة عنــه حالًيــا، وهــو مــن املشــاريع الفنيــة املهّمــة، وكان فــي يــوم مــن 
األيــام بمثابــة الحلــم بالنســبة إلــّي، ويتمّيــز هــذا الجاليــري الكائــن فــي الطابــق 
الســابع بمركــز الفــردان، بــأن القطــع املعروضــة فيــه، علــى درجــة عاليــة مــن الفــن 

واإلبــداع، وجميعهــا مــن صنــع رب العاملــني.

المرأة القطرية 

قائمــة  حســب  العربيــات،  األعمــال  لســيدات   24 املركــز  أحــرزِت   •
العربيــة  املــرأة  أن  تعتقديــن  هــل   ،2006 عــام  األمريكيــة  فوربــس 

تواجههــا؟   التــي  التحّديــات  علــى  ــب 
ّ
تتغل أن  اســتطاعت 

الناجحــة،  العربيــة  للمــرأة  كمثــال  بقــوة،  نفســها  أثبتــت  القطريــة  املــرأة   ¶
خصوًصــا وأن صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر حــرم ســمو األميــر 
الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي حفظــه اللــه ورعــاه قّدمــْت كل الدعــم 
والرعايــة والجهــد الجبــار لدفــع املــرأة إلــى الواجهــة فــي بادنــا، وهــو مــا جــذب 
أنظــار العالــم كلــه إلــى تجربــة املــرأة القطريــة، التــي حققــت الكثيــر مــن اإلنجــازات 
الكبــرى، وظهــرت بصــورة محترمــة ومرفوعــة الــرأس فــي كل مــكان، ونحــن 
بــكل فخــر نســير خلــف قدوتنــا األولــى ســمو الشــيخة مــوزا، وســوف نحقــق 

 إن شــاء اللــه.
ً

الكثيــر مــن اإلنجــازات مســتقبا

 للنجــاح، مــا هــي 
ً

• ُيعــّدِك كثيــٌر مــن ســيدات األعمــال القطريــات مثــاال
ســدينها لهن؟

ُ
النصيحــة التــي ت

◄ ◄

◄ ◄

¶ عائشة الفردان 

بجانب طقم 

مجوهرات

الضيـف

  ¶  الوالد حسني الفردان متوسًطا ابنه عمر وابنته عائشة

ماركة "نودار" للمجوهرات من تصميم 
نور الفردان وتستشيرنا جميعاً 

أّمي رحمها الله كانت تدير عقاراتها 
بنفسها وتساند الوالد خلف الكواليس

أنا وأخي عمر متقاربان سناًّ 
وكنا نستبدل نقودنا 

في صرافة الفردان

◄ ◄

  ¶  الوالد حسني الفردان متوسطًا ابنه علي وابنته عائشة
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العالــم 2022 كانــت كبيــرة جــًدا، ولكنهــا اآلن  دولــة قطــر باســتضافة كأس 
أصبحــت أكبــر بعــد أن اقتــرب موعدهــا أكثــر، ورغــم أننــي ال أتابــع مباريــات 
كــرة القــدم، إال أننــي ســأحضر مباريــات مونديــال قطــر، وال ننســى أن هــذا 
أثــٌر إيجابــي كبيــر لصالــح دولــة قطــر مــن جميــع  لــه  الحــدث املهــم ســيكون 
توافــد  مــع  وذلــك  والســياحية،  االقتصاديــة  الناحيتــني  ســيما  وال  النواحــي، 

الحضــور الكبيــر مــن كل أنحــاء العالــم إلــى قطــر.

العمل والمنزل

• مــع تزايــد مســؤولياتك العمليــة فــي مجموعــة الفــردان ورابطــة 
علــى  ذلــك  تأثيــر  مــدى  مــا  وغيرهــا،  القطريــات  األعمــال  ســيدات 

واألســرية؟ الشــخصية  حياتــك 
¶ تزوجــُت وأنــا صغيــرة، وأكملــُت دراســتي الجامعيــة وأنــا متزوجــة، فمنــذ 
البدايــة تأقلمــُت مــع طبيعــة حياتــي، كزوجــة وطالبــة، ثــم كزوجــة وأم عاملــة فــي 
ــا 

ً
الوقــت نفســه، وتعــّودُت أن أوازن بدقــة بــني عملــي ومنزلــي، وأضــع خطوط

 أحمــر ال يمكــن تجــاوزه، 
ٌ
فاصلــة بينهمــا، فعلــى ســبيل املثــال إجازاتــي خــط

ألنهــا مخصصــة للعائلــة فقــط.     

الــذي  الفــردان، والكتــاب  لــدى عائشــة  لــة 
ّ

املفض الهوايــة  هــي  مــا   •
تأجيــل؟ دون  للقــراءة  يجذبهــا 

الطاقــة  وتمنــح  األعصــاب،  تهــدئ  فهــي  لــدّي،  شــيء  أحلــى  املوســيقا    ¶
اإليجابيــة، أســمع صــوت فيــروز فــي الصبــاح الباكــر وأبــدأ نهــاري بــه، وال أزال 
القــدوس  عبــد  القديمــة، إلحســان  العربيــة  والروايــات  القصــص  قــراءة  أحــب 
ونجيــب محفــوظ، أحــب األدب والفــن الكاســيكيني أكثــر مــن األعمــال الجديــدة، 
أمــا فــي الشــعر فأقــرأ كل شــيء جميــل، القديــم منــه والجديــد، خصوًصــا وأن 
شــبكة اإلنترنــت أتاحــت لنــا االطــاع علــى كل الثقافــات واإلبداعــات، ليــس فــي 

اللغــة العربيــة وحدهــا، بــل فــي اللغــات األخــرى.  

• كلمة أخيرة تقولينها للقّراء عبر مجلة "فنار"؟
¶ "فنــار" أعجبتنــي، وهــي مجلــة رائعــة وأتمنــى لهــا كل التوفيــق، وأن تصبــح 
مجلــة عامليــة، نقرؤهــا فــي قطــر والخــارج، وأود أن أوجــه مــن خــال هــذا املنبــر 
اإلعامــي كلمــة إلــى ســيدات األعمــال القطريــات، وأقــول لهــن: احلمــي واتبعــي 

حلمــِك!     

ونخــّص بالذكــر ســعادة الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي رئيــس الرابطــة، 
الــذي نعتبــره األب واملرشــد والداعــم والــذي  كان لــه دوٌر كبيــر فــي مســاندتنا 
منــذ انضمامنــا إليهــم فــي عــام ٢٠٠٨، ومنحونــا مقــًرا لرابطــة ســيدات األعمــال 
القطريــات لديهــم، وهــم ال يتدخلــون فــي عملنــا أبــًدا، وقــد وصــل عددنــا اليــوم 
إلــى أكثــر مــن 100عضــوة، ونأمــل أن يــزداد العــدد فــي املســتقبل، فالرابطــة 
برئاســة ســعادة الشــيخة العنــود بنــت خليفــة بــن حمــد آل ثانــي تــؤّدي دوًرا 
 علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، وخــال مشــاركاتنا الخارجيــة 

ً
فعــاال

العاقــات  مســتوى  علــى  خاصــة  لوجودنــا،  اإليجابــي  التأثيــر  مــدى  ملســنا 
االقتصاديــة بــني دولتنــا الحبيبــة قطــر وبقيــة دول العالــم، وســوف تشــارك 
الرابطــة خــال شــهر أكتوبــر )الحالــي( فــي مؤتمــر نســائي عاملــي يعقــد بمدينــة 

ميونــخ األملانيــة، وســتكون لنــا كلمــة فــي املؤتمــر.

حصار قطر

• كيف تلقيِت نبأ "حصار قطر"، وعّما أسفر من وجهة نظرِك؟
ُصدمــت، وكانــت الصدمــة كبيــرة، وقبــل الحصــار أصابتنــي الدهشــة وأنــا أتابــع 
قنــاة "العربيــة" مــن ذلــك الهجــوم علــى دولــة قطــر، ولــم أفهــم مــا املوضــوع، حتــى 

ناديــت زوجــي الــذي لــم يكــن أمــام الشاشــة، وســألته فيمــا إذا كان مــا نشــاهده 
واقعًيــا، وكيــف يمكــن لقنــاة تلفزيونيــة عربيــة بــني لحظــة وأخــرى أن تقــول 
مثــل هــذا الــكام عــن دولــة جــارة وشــقيقة لهــا؟! وفــي اليــوم الثانــي لألســف بــدأ 
التصعيــد يتزايــد بصــورة غيــر معقولــة، ثــن صــرُت أســأل نفســي: هــل يمكــن 
ألقــرب النــاس مــن حولنــا أن يفعلــوا هــذا، وحتــى اآلن أنــا غيــر مصدقــة ملــا 
ا 

ً
حــدث، ولكــن صــدق اللــه العظيــم فــي كتابــه العزيــز: "عســى أن تكرهــوا شــيئ

وهــو خيــٌر لكــم"، ودولــة قطــر أثبتــت جدارتهــا بعــد هــذه الصدمــة فــي أن تكــون 
مســتقلة، وربمــا شــعرنا بوطنيتنــا ألول مــرة، فلــم نكــن نــدرك كــم نحــبُّ وطننــا 
إال بعــد الحصــار؟! واكتشــفنا أننــا جميًعــا متشــبعون بحــّب هــذا الوطــن، ولكــن 
لــم يكــن ذلــك ظاهــًرا بهــذه الصــورة، بــل ظهــرت صــور رائعــة مــن حــب قطــر 
لــدى املواطنــني واملقيمــني علــى حــد ســواء، وهــو مــا أشــار إليــه حضــرة صاحــب 
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد املفــدى منــذ بدايــة األزمــة، 
وقــد تحــّول الحصــار بالفعــل إلــى حافــز للعمــل والبنــاء، وبــروح إيجابيــة عاليــة.

• بــدأ العــّد التنازلــّي ملونديــال قطــر 2022، كيــف تريــن هــذا الحــدث 
مــن زاويتــك كســيدة أعمــال؟  

¶ ننتظــره باشــتياق، والفرحــة التــي دخلــت إلــى قلوبنــا فــي بدايــة إعــان فــوز 

◄ ◄

 ¶ أثناء الحوار                                )تصوير ساجيف(   ¶ عائشة حسني الفردان في مكتبها

أسمع صوت فيروز صباحاً وأحب 
الشعر والروايات العربية الكالسيكية

أنصح سيدات األعمال الشابات بالصبر 
والتريث وأقول: اتبعي حلمِك!

¶ عائشة الفردان تكرم إحدى الفائزات 
بجائزة قطر لسيدات األعمال بحضور 

الوزير الدكتور حمد الكواري        ◄

الضيـف
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العالــم 2022 كانــت كبيــرة جــًدا، ولكنهــا اآلن  دولــة قطــر باســتضافة كأس 
أصبحــت أكبــر بعــد أن اقتــرب موعدهــا أكثــر، ورغــم أننــي ال أتابــع مباريــات 
كــرة القــدم، إال أننــي ســأحضر مباريــات مونديــال قطــر، وال ننســى أن هــذا 
أثــٌر إيجابــي كبيــر لصالــح دولــة قطــر مــن جميــع  لــه  الحــدث املهــم ســيكون 
توافــد  مــع  وذلــك  والســياحية،  االقتصاديــة  الناحيتــني  ســيما  وال  النواحــي، 

الحضــور الكبيــر مــن كل أنحــاء العالــم إلــى قطــر.

العمل والمنزل

• مــع تزايــد مســؤولياتك العمليــة فــي مجموعــة الفــردان ورابطــة 
علــى  ذلــك  تأثيــر  مــدى  مــا  وغيرهــا،  القطريــات  األعمــال  ســيدات 

واألســرية؟ الشــخصية  حياتــك 
¶ تزوجــُت وأنــا صغيــرة، وأكملــُت دراســتي الجامعيــة وأنــا متزوجــة، فمنــذ 
البدايــة تأقلمــُت مــع طبيعــة حياتــي، كزوجــة وطالبــة، ثــم كزوجــة وأم عاملــة فــي 
ــا 

ً
الوقــت نفســه، وتعــّودُت أن أوازن بدقــة بــني عملــي ومنزلــي، وأضــع خطوط

 أحمــر ال يمكــن تجــاوزه، 
ٌ
فاصلــة بينهمــا، فعلــى ســبيل املثــال إجازاتــي خــط

ألنهــا مخصصــة للعائلــة فقــط.     

الــذي  الفــردان، والكتــاب  لــدى عائشــة  لــة 
ّ

املفض الهوايــة  هــي  مــا   •
تأجيــل؟ دون  للقــراءة  يجذبهــا 

الطاقــة  وتمنــح  األعصــاب،  تهــدئ  فهــي  لــدّي،  شــيء  أحلــى  املوســيقا    ¶
اإليجابيــة، أســمع صــوت فيــروز فــي الصبــاح الباكــر وأبــدأ نهــاري بــه، وال أزال 
القــدوس  عبــد  القديمــة، إلحســان  العربيــة  والروايــات  القصــص  قــراءة  أحــب 
ونجيــب محفــوظ، أحــب األدب والفــن الكاســيكيني أكثــر مــن األعمــال الجديــدة، 
أمــا فــي الشــعر فأقــرأ كل شــيء جميــل، القديــم منــه والجديــد، خصوًصــا وأن 
شــبكة اإلنترنــت أتاحــت لنــا االطــاع علــى كل الثقافــات واإلبداعــات، ليــس فــي 

اللغــة العربيــة وحدهــا، بــل فــي اللغــات األخــرى.  

• كلمة أخيرة تقولينها للقّراء عبر مجلة "فنار"؟
¶ "فنــار" أعجبتنــي، وهــي مجلــة رائعــة وأتمنــى لهــا كل التوفيــق، وأن تصبــح 
مجلــة عامليــة، نقرؤهــا فــي قطــر والخــارج، وأود أن أوجــه مــن خــال هــذا املنبــر 
اإلعامــي كلمــة إلــى ســيدات األعمــال القطريــات، وأقــول لهــن: احلمــي واتبعــي 

حلمــِك!     

ونخــّص بالذكــر ســعادة الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي رئيــس الرابطــة، 
الــذي نعتبــره األب واملرشــد والداعــم والــذي  كان لــه دوٌر كبيــر فــي مســاندتنا 
منــذ انضمامنــا إليهــم فــي عــام ٢٠٠٨، ومنحونــا مقــًرا لرابطــة ســيدات األعمــال 
القطريــات لديهــم، وهــم ال يتدخلــون فــي عملنــا أبــًدا، وقــد وصــل عددنــا اليــوم 
إلــى أكثــر مــن 100عضــوة، ونأمــل أن يــزداد العــدد فــي املســتقبل، فالرابطــة 
برئاســة ســعادة الشــيخة العنــود بنــت خليفــة بــن حمــد آل ثانــي تــؤّدي دوًرا 
 علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، وخــال مشــاركاتنا الخارجيــة 

ً
فعــاال

العاقــات  مســتوى  علــى  خاصــة  لوجودنــا،  اإليجابــي  التأثيــر  مــدى  ملســنا 
االقتصاديــة بــني دولتنــا الحبيبــة قطــر وبقيــة دول العالــم، وســوف تشــارك 
الرابطــة خــال شــهر أكتوبــر )الحالــي( فــي مؤتمــر نســائي عاملــي يعقــد بمدينــة 

ميونــخ األملانيــة، وســتكون لنــا كلمــة فــي املؤتمــر.

حصار قطر

• كيف تلقيِت نبأ "حصار قطر"، وعّما أسفر من وجهة نظرِك؟
ُصدمــت، وكانــت الصدمــة كبيــرة، وقبــل الحصــار أصابتنــي الدهشــة وأنــا أتابــع 
قنــاة "العربيــة" مــن ذلــك الهجــوم علــى دولــة قطــر، ولــم أفهــم مــا املوضــوع، حتــى 

ناديــت زوجــي الــذي لــم يكــن أمــام الشاشــة، وســألته فيمــا إذا كان مــا نشــاهده 
واقعًيــا، وكيــف يمكــن لقنــاة تلفزيونيــة عربيــة بــني لحظــة وأخــرى أن تقــول 
مثــل هــذا الــكام عــن دولــة جــارة وشــقيقة لهــا؟! وفــي اليــوم الثانــي لألســف بــدأ 
التصعيــد يتزايــد بصــورة غيــر معقولــة، ثــن صــرُت أســأل نفســي: هــل يمكــن 
ألقــرب النــاس مــن حولنــا أن يفعلــوا هــذا، وحتــى اآلن أنــا غيــر مصدقــة ملــا 
ا 

ً
حــدث، ولكــن صــدق اللــه العظيــم فــي كتابــه العزيــز: "عســى أن تكرهــوا شــيئ

وهــو خيــٌر لكــم"، ودولــة قطــر أثبتــت جدارتهــا بعــد هــذه الصدمــة فــي أن تكــون 
مســتقلة، وربمــا شــعرنا بوطنيتنــا ألول مــرة، فلــم نكــن نــدرك كــم نحــبُّ وطننــا 
إال بعــد الحصــار؟! واكتشــفنا أننــا جميًعــا متشــبعون بحــّب هــذا الوطــن، ولكــن 
لــم يكــن ذلــك ظاهــًرا بهــذه الصــورة، بــل ظهــرت صــور رائعــة مــن حــب قطــر 
لــدى املواطنــني واملقيمــني علــى حــد ســواء، وهــو مــا أشــار إليــه حضــرة صاحــب 
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد املفــدى منــذ بدايــة األزمــة، 
وقــد تحــّول الحصــار بالفعــل إلــى حافــز للعمــل والبنــاء، وبــروح إيجابيــة عاليــة.

• بــدأ العــّد التنازلــّي ملونديــال قطــر 2022، كيــف تريــن هــذا الحــدث 
مــن زاويتــك كســيدة أعمــال؟  

¶ ننتظــره باشــتياق، والفرحــة التــي دخلــت إلــى قلوبنــا فــي بدايــة إعــان فــوز 

◄ ◄

 ¶ أثناء الحوار                                )تصوير ساجيف(   ¶ عائشة حسني الفردان في مكتبها

أسمع صوت فيروز صباحاً وأحب 
الشعر والروايات العربية الكالسيكية

أنصح سيدات األعمال الشابات بالصبر 
والتريث وأقول: اتبعي حلمِك!

¶ عائشة الفردان تكرم إحدى الفائزات 
بجائزة قطر لسيدات األعمال بحضور 

الوزير الدكتور حمد الكواري        ◄

الضيـف
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الدينيــة  املذاهــب  الختــاف  تاريخيــة  معاينــة  الكتــب،  حــرق  ظاهــرة 
نفــي  أجــل  مــن  املهيمنــة،  القــوى  بهــا  تأتــي  واالجتماعيــة،  والسياســية 
األفــكار التــي ال تتفــق مــع عقيــدة الســلطة، وهــي الذريعــة الواضحــة لتبنــي 

العقــل. اغتيــال  موقــف 
املثيــر فــي املوضــوع أن يتحــّول هــذا الهاجــس فــي الفــن إلــى نفــي جماليــة 
الصــورة، بخــروج العمــل الفنــي عــن طــوره املعتــاد فــي اســتهاك الحــواس 
وخــداع البصــر إلــى املعانــي الدالــة علــى املفاهيــم الجديــدة، وهــو مــا تبــّدى 
الفنانــن، بدورتــه  فــي مطافــئ: مقــر  الفنيــة  اإلقامــة  فــي حّيــز معــرض 

الثالثــة )2017 – 2018(، تحــت عنــوان "ازدواجيــة اإللهــام".
نقــف عنــد تجربــة الفنــان القطــري أحمــد نــوح الــذي أنهــى إقامتــه الفنيــة 
فــي هــذه الــدورة بإثــارة موقــف حــرق الكتــب، ولســنا هنــا بصــدد البحــث 
عــن الســبب بقــدر مــا يهّمنــا تقديــم هــذا التحصيــل الفنــي، إلثــراء الرؤيــة 
الفنــان  هــذا  عنــد  غايــة"  بــا  "غائيــة  عــن  بالتعبيــر  املتمثلــة  البصريــة، 

بتعديــه علــى الكتــاب الورقــي.
املفاهيــم  يتنــاول  وهــو  الحساســية،  شــديد  ــا 

ً
موقف نــوح  أحمــد  ــى 

ّ
يتبن

الصادمــة مــن حــرق كتــب بعناويــن ولغــات مختلفــة، وال يتحمــل الفنــان 
وزر هــذه الكتــب التــي خرجــت مــن النفــع، حــن وجدهــا كومــة تالفــة ملقــاة 
األرفــف  إلــى  فأعادهــا  أخــرى،  بأشــياء  أســوة  القمامــة،  صنــدوق  فــي 

بشــكل أنيــق وبمفهــوم آخــر.
 جانبًيــا بــن الذيــن حضــروا افتتــاح 

ً
محرقــة الفنــان هــذه خلقــت جــدال

اتخــذ  وَمــن  الكتــاب،  لقيمــة  كتهويــد  للمســألة  نظــر  َمــن  بــن  املعــرض، 
موقــف القاســم املشــترك بــن الحقيقــة والنفــي، وَمــن رأى أن الفــن بعــٌد 
تحــررّي مــن القوالــب النمطيــة التقليديــة، كل ذلــك خلــق حالــة مــن النقــاش 

حــول إشــباع املفاهيــم املتعلقــة بظاهــرة حــرق الكتــب.
إن املؤشــر الــذي بنــى عليــه الفنــان أحمــد نــوح مشــروعه الفنــي اتجــه نحــو 
اســتلهام مفــردة الحــرق بتحميلــه بعــًدا معاصــًرا، وإعــادة رســم مأســاة 
حــرق فكــر اإلنســان، فكــم مــن الســاحات شــهدت وقيعــة حــرق الكتــب أمــام 

عامــة الناظريــن؟!
إســقاط  يضعنــا أمــام صدقيــة التنــاول، يقــول أحمــد نــوح: "ال يفيــد الفنــان 
ســوى صدقــه وتمــرده علــى القوالــب الجامــدة، الحريــة تحّركنــي باتجــاه 
صنيعتــي، وتســجيل موقفــي مــن الحيــاة لابتعــاد عــن ســكون الوعــي 
االجتماعــي، قــد يســتوي املوقــف للتذكيــر بأهميــة ثقافــة مناوئــة تؤســس 
جانــب  مــن  الكتــب،  بحــرق  ضالتهــا  تجــد  التــي  الفــراغ،  إليديولوجيــا 

 المــرئــي

أحمد نوح يحبس أنفاس المشاهدين 
محرقة الكتب في مطافئ 

 ¶  محرقة الكتب

 ¶  أحمد نوح
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◄ ◄

اســتعارة حّيــة تعيدنــا إلــى مشــاهدة تدميــر املكتبــات، لنخــرج بانطبــاع 
املكتبــات  واملنــع واملصــادرة  وهــدم  للحــرق  الكتــاب عرضــة  أن  مفــاده 
وإزالتهــا مــن الوجــود بكافــة الســبل املمكنــة، وهــو فعــل يعــود إلــى أقــدم 

العصــور".
املصاب يبدأ من الرقيب الذي يتبنى خيار حرق املعاني، لتنشأ مشكلة 
متشــابكة بــن املثقــف والســلطة، وبــن الظاهــر والباطــن، وتخفــي وراءهــا 
الوســيلة )اإلتــاف،  الظهــور، وإن اختلفــت  الكتــاب مــن  وســائل حجــب 
الدفــن والغســل واإلغــراق والتقطيــع والتخريــق(، كل هــذه األســاليب تقــول 
املضمون نفســه، مشــهدية تعكس األســباب والدوافع وراء هذه الظاهرة، 
وهــي ليســت بعيــدة عــن أن تكــون اعتقــاًدا نفســًيا بنزعــة مــن التطــرف 

العقائــدي.
مشــهد محرقــة الكتــب فــي معــرض اإلقامــة الفنيــة فــي الدوحــة )افتتــح 
برعايــة ســعادة الشــيخة املياســة بنــت حمــد آل ثانــي رئيــس متاحــف 
قطــر، وحضــور الســيد منصــور آل محمــود الرئيــس التنفيــذي ملتاحــف 
قطــر والفنــان خليفــة العبيدلــي مديــر مطافــئ: مقــر الفنانــن، منتصــف 
لتقبــل مســألة قابلــة  فــي حالــة اإلكــراه  املتلقــي  املاضــي( يضــع  يوليــو 
للتــأزم، فمــن يــرى الفنــان مبدًعــا مبتعــًدا عــن اللوحــة التقليديــة، ومــن 
يحتمــي وراء صمتــه خلــف حقيقــة اإلحجــام عــن تقبــل الشــيء، وآخــرون 

يبحثــون عــن بقايــا أثــر الفــن املتعــارف عليــه عنــد العامــة.
شــاِهد حبيــس أنفاســه، يشــتّم رائحــة 

ُ
لقــد جعــل الفنــان أحمــد نــوح امل

وردود  بالنتائــج  مكتــرث  غيــر  األســود،  الدخــان  مــن  قريًبــا  الحريــق، 
األفعــال إزاء هــذا العــرض الجــريء، فالحيــاة محرقــة تنعــدم فيهــا الــدالالت 
اليوميــة  باملحــارق  مثقلــة  لتجربــة  جــدل  مثــار  الواقــع  كــون  الحســية، 

الرافــض. العقــل  للمنــاورة علــى 
مــن وجهــة نظــر أخــرى القبــول بحــرق الكتــب أوجــد عاقــة كليــة عشــوائية 
وإنشــائية ملكتبــة  ورقيــة عبثيــة، فالحــدود التــي نوجزهــا بهــذا املعنــى 
تنصــّب فــي املعطــى االنفعالــي والتفاعلــي لهــذا املشــهد أو اإلحجــام عنــه.
جّســدت  الحســي  والتوتيــر  التكــرار  بهــذا  نــوح  أحمــد  الفنــان  مكتبــة 
خصوصيــة   

ً
مســّجا القطــري،  الفنــي  املشــهد  فــي  نوعًيــا  حضــوًرا 

تفــّرد بهــا عــن غيــره، بطــرح الجوانــب الحســية واإلدراكيــة لتمكــن  كلمــة 
"مفارقــة فنيــة"، والبحــث عــن حداثــة عربيــة للتعبيــر عــن الحقيقــة والواقــع، 
قــد نجدهــا فيمــا بعــد الحداثــة، فحواهــا التعايــش الســلمي بــن األســاليب 

الفنيــة املختلفــة حــول العالــم .

* فنان وناقد تشكيلي قطري

فـرج دهــام *
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• اتجهــت تجربتــك التشــكيلية نحــو "مــا بعــد الحداثــة"، ولكــن عبــر 
ملمــح "البورتريــه"، ملاذا؟

¶ ألنهــا   فــن   الدهشــة   والالمتوقــع،   لقــد اشــتغلت علــى ثيمــة   "البورتريــه   مــا 
اعتــاد  أن  بعــد  إبــداع جديــد،  للوصــول   إلــى  وهــي طريقتــي   بعــد   حداثــي" ، 
 النــاس علــى مالمــح الوجــه التقليديــة، فتكــرار   عناصــر   الوجــه   بزوايــا   مختلفــة 

   وإبرازهــا فــي  قالــب   تشــكيلي   يحقــق   الدهشــة   فــي  لوحــة   العوملــة الكونيــة. 

• قليلــة هــي األســماء النســائية فــي النقــد التشــكيلي العربــي، مــا 
الــذي جذبــك إلــى هــذا الحقــل؟

¶ جذبنــي   إلــى   دراســة   النقــد   التشــكيلي   إيمانــي   بالفــن، والســيما التشــكيلي ، 

الطب اللوني أساسه النقد التشكيلي

  الحركة   التشكيلية   القطرية 
متطورة بفنـانيـها ومؤسسـاتها

حــوار

¶ بورتريه بريشة الفنانة ريهام الرغيب

¶ حاورها - عبد الله الحامدي

في عصر سيولة المعلومة والشهرة السريعة 
اختارت الفنانة التشكيلية والمخرجة السينمائية 

الكويتية الدكتورة ريهام الرغيب الطريق األصعب: 
العمل الجاد والتحصيل األكاديمي واإلبداع 

المتجدد، لتخرج بنتائج حقيقية تفخر بتقديمها إلى 
وطنها وأمتها. د. الرغيب أول خليجية متخصصة 

في فلسفة النقد التشكيلي ما بعد الحداثي، 
حصلت على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف 

األولى في أكاديمية الفنون المصرية عام 2015، 
ثم ابتدعت فكرة "الطب اللوني" وخاضت فيه 

تجربة عملية مهّمة، وها هي تحرز انتصاراً مزدوجاً 
مطلع صيف العام الحالي 2018، حيث حصلت 
على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان 

ميغرارت السينمائي اإليطالي الدولي، عن إخراج 
فيلمها األول "العولمة"، والذي استخدمت 

في تصويره كاميرا الموبايل، كما اختارت إدارة 
المهرجان في الوقت نفسه تصميمها لشعار 

المهرجان. 
فيما يلي حوار مع د. ريهام الرغيب لمجلة "فنار":

الفنانة والمخرجة 

الكويتية 

د. ريـهــام الـرغيـب:
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قــي  باللــون   وفلســفته ، وعمليــة   اإلبــداع   ونقــد   الجمــال،   وتأثيــر الفــن  
ّ
  حيــث تعل

 علــى   اإلنســان،   والعــالج باللــون   للوصــول   إلــى الســعادة، كلهــا   هــذه التفاصيــل  
 أعشــقها،  وهــي   تالمــس   شــغفي الخــاص، كمــا أن  الريــادة   فــي   هــذا   التخصص  
ــا واســعة ،  و ســاندني   فــي  

ً
 العلمــي    )فلســفة    النقــد   التشــكيلي( فتــح أمامــي آفاق

 مشــواري   الفنــي   والعالجــي،   وهــو   حــق مشــروع   لــكل   باحــث   علمــي   جــاد.  

فــي  التحكيــم  بجائــزة  "العوملــة"  األول  الوثائقــي  فيلمــك  فــاز    •
ومــا  الفــوز،  تتوقعــن  كنــت  هــل  اإليطالــي،  ميغــرارت  مهرجــان 

املشــاهد؟ إلــى  توصليهــا  أن  أردت  التــي  الرســالة 
البدايــة   العــرض   واملشــاركة،   ولكــن   بعــد   االنتهــاء  مــن   فــي  الهــدف   كان   ¶
ميغــرارت،   وجــدت  إدارة   مهرجــان  إلــى  وقبــل   تســليمه   تصويــر   الفيلــم، 
نفســي كناقــدة   راضيــة   جــًدا   عــن   املســتوى  األكاديمــي   الفنــي   املتحقــق   فــي 
الفيلــم، خصوًصــا مــن جهــة اســتلهام أحــد  فنوننــا   الجميلــة  فــي الفيلــم والتــي  
 اندثــرت   فــي  الوطــن   العربــي ، وأعنــي "البانتومايــم   كوميــدي " .. أمــا الرســالة 
التــي تضّمنهــا الفيلــم فهــي مواكبــة  العوملــة   التــي   نعيشــها  ، ومعالجــة فكــرة 
الالانتمــاء  ، والتعايــش   مــع   الطــارئ   مــن   ظــروف الحيــاة،  وقــد  تمثلــت كل هــذه 
األبعــاد   فــي  شــخصية  املهاجــر )بطــل   الفيلــم ( الــذي   قمــت   بتحويلــه   إلــى   لوحــة  
الفــن   جنــونٌ    تشــكيلية   مــن   خــالل   الرســم   علــى   وجهــه   بألــوان   اإلكرليــك.. 
 وتجريــٌب  وابتــكاٌر،  لقــد تعّمــدت   تحويــل  اللوحــة  التشــكيلية   إلــى   فيلــم   قصيــر  
التــي   نعيشــها  بأســلوب   تعبيــري   حركــي   صامــت، وكنــت   يحكــي   العوملــة 
ســعيدة جــًدا بفــوزي فــي هــذا املهرجــان اإليطالــي العاملــي، خصوًصــا وأنــه 
فيلمي األول، وما زاد ســعادتي بالفوز اختيار تصميمي لشــعار املهرجان 

مــن قبــل اللجنــة املقــررة.  

• ابتدعــِت فكــرة "الطــب اللونــي" وقمــِت بتطبيقهــا عملًيــا، مــا هــي 
أبــرز النتائــج التــي خرجــِت بهــا؟

¶ الطــب   اللونــي  وســام   علــى   صــدري، بالنظــر إلــى اإلنجــازات   التــي   حققهــا ، 
الحمــد، فقــد   تــم  عمــل   جلســات تطبيقيــة  الختراعــي  الجديــد  )الطــب   وللــه 
 اللونــي(   فــي   العديــد   مــن   دول   العالــم،   علــى   شــرائح   مختلفــة  مــن   املجتمــع، مــن  

 املدمنــن   واملكتئبــن   واملصابــن   بالســرطان،   ونجحــت   بفضــل مــن اللــه   فــي  
 تحقيــق   أقصــى   درجــات   الراحــة   النفســية   والســعادة  اإلبداعيــة،   باســتخدام  
و التعبيــر   عــن   كافــة  الشــحنات   االنفعاليــة   املكبوتــة   فــي    األلــوان   كعقاقيــر ، 

 الداخــل.   

• تتميــز الحركــة التشــكيلية الكويتيــة باالنفتــاح والتطــور منــذ 
نشــأتها، كيــف تريــن واقعهــا الراهــن؟

¶ كوني   كويتية  أفتخر   باملشــهد   التشــكيلي   الكويتي   وإســهاماته، فالكويت  
 مــن   أوائــل األقطــار الخليجيــة والعربيــة   التــي   تبنــت   الفنــون   بكافــة   أنواعهــا، 
ــى   املبدعــن   وتدعمهــم   مادًيــا  

ّ
  وقــد تــم   تأســيس   العديــد   مــن   املراكــز  التــي   تتبن

 ومعنوًيــا.

• ما رأيك بالحركة التشكيلية القطرية؟
بفنانيهــا  ــا   فــي   الحركــة   التشــكيلية   القطريــة، 

ً
أرى   تطــوًرا   ملحوظ  ¶

إلــى  املبدعــن، باإلضافــة  ومؤسســاتها، فهنــاك   مراكــز فنيــة   جــادة   لدعــم  
والتــي  والعامليــة،  والعربيــة  املحليــة  املتاحــف  مــن  للعديــد  قطــر  تأســيس 

واملســتقبل. الحاضــر  فــي  مــردوٌد  لهــا  ســيكون 

بعــد  حالًيــا،  عليــه  تشــتغلني  الــذي  النقــدي  املشــروع  هــو  مــا   •
األكاديميــة؟ الدراســة  مرحلــة  مــن  االنتهــاء 

¶ مشــروعي   النقــدي الراهــن هــو توظيــف   النقــد   التشــكيلي   فــي  العــالج،  فمــن  
 خــالل   النقــد   يســتطيع   الناقــد   األكاديمــي   التحليــل  والتفســير   وقــراءة   حــركات  
 الجســد   وتوجهــات   الفــرد ،   وهــذه   مهّمــة   ســهلة   علــى   الناقــد التشــكيلي ، فالطــب  

 اللونــي   أساســه   النقــد   التشــكيلي . 

سعـيدة بفـوز فيلمـي األول 
"العـولمة" بمهــرجـان ميغـرارت

 ¶ الرغيب بجانب إحدى لوحاتها

 ¶ الرغيب أمام لوحة إشهارية للطب اللوني
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رحيـل

فــي قصتــه "علــى األكيــاس" يــروي جانًبــا مــن هــذا الشــقاء، فهــو الصبــي 
الــذي كان يكتــب الحســابات اليوميــة علــى األكيــاس، قبــل أن يشــتعل خيالــه 
بكتابــة القصــص، دون أن يجافــي الواقــع الــذي كان ينهــل منــه أكثــر الوقائــع 

ــا.
ً
قســوة وخشــونة وعنف

فــي روايتــه األولــى "املصابيــح الــزرق" 1959، يرســم خرائــط الشــقاء فــي أحــد 
، فنحــن إزاء بشــر مهملــن، وشــخصيات غارقــة 

ً
أكثــر أحيــاء الالذقيــة إهمــاال

ــع إلــى شــمٍس أخــرى، دون أمــل.
ّ
فــي وحــل العيــش، تتطل

كنز سرديّ
علــى أن املنعطــف األساســي فــي تجربــة حنــا مينــه الروائيــة أتــى بالتفاتــه إلــى 
كنــز ســردي مهمــل لطاملــا اختبــره عــن كثــب. نقصــد عالــم البحــر، هــذا العالــم 
الــذي ســينهل مــن مياهــه املالحــة أكثــر رواياتــه عذوبــة "الشــراع والعاصفــة" 
1966، فــأول مــّرة فــي تاريــخ الروايــة العربيــة املعاصــرة يخّصــص روائــي 
األزرق  الغابــة.  مــع  تناوبــه  فــي  الســرمدي  البحــر  لفضــاء  الســردي  متنــه 
ثــراًء  الروائيــة  الشــخصيات  أكثــر  أحــد  ممتزًجــا باألخضــر، ومــا بينهمــا 
أخــرى  بتنويعــات  الشــخصية  هــذه  وستتناســل  "الطروســي"،  ورجولــة 
مشــابهة، ففــي "الياطــر" ســنتعّرف علــى "زكــي املرســنلي"، وفــي "حكايــة 
للكفــاح  صــورة  نســجوا  هــؤالء  كل  حــزوم"..  "صالــح  ســنلتقي  بّحــار" 
اإلنســاني ومقارعــة أمــواج الحيــاة العاتيــة بفروســية ونبالــة، ذلــك أن صاحــب 
"الشــمس فــي يــوم غائــم" يعمــل علــى أســطرة شــخصياته، ســواء أكانــت علــى 

اليابســة أم فــي عمــق البحــر. 
الرائــد  الروائــي  هــذا  أعمــال  كافــة  إلــى  ننظــر  أن  يمكننــا  ال  املقابــل  وفــي 
تبًعــا  والفنيــة،  الحكائيــة  قيمتهــا  فــي  تتفــاوت  فهــي  واحــدة،  بمســطرة 
إليديولوجيــة الــراوي / املؤلــف، وتحوالتــه مــن الواقعيــة الخشــنة إلــى الواقعيــة 

الشــاملة.  اإلنســانية  الرؤيــة  إلــى   
ً

وصــوال الرمزيــة  إلــى  االشــتراكية 

كشف المخبوء
ورغــم التصــاق حنــا مينــه بــأدب البحــر إال أن أعمالــه األخــرى مثــل "بقايــا 
صــور" و"املســتنقع"، تلــك التــي تمتــح مــن الســيرة الذاتيــة غالًبــا، هــي األكثــر 
اللثــام  إماطــة  عــن  يتوانــى  ال  أنــه  القــارئ، خصوًصــا  وجــدان  فــي  تأثيــًرا 

بّحار الشقاء واألمل 
يطوي أشرعته

كابد حياًة قاسية فعمل عتاًل 
وحالقاً وصحفياً بال أجر مقابل 

النوم على أكداس الجرائد

من عالم البحر ومياهه المالحة 
أبدع أكثر رواياته عذوبة 

"الشراع والعاصفة"

¶¶ خليل صويلح * 

ترتبط سيرة حنا مينه )1924 – 2018( بالشقاء 
والتعاسة والفقر في المقام األول. فالطفل 

الذي ولد في مطلع العشرينيات من القرن 
المنصرم، ألسرة معدمة، كابد حياًة قاسية 
يصعب أن نتخيّل – لفرط مسالكها المتعرجة 

– بأن تؤدي به إلى الكتابة. لكن هذه السيرة 
ذاتها هي من ستغذّي لحقاً، نصوصه بشحنة 
سردية مشبعة بالتجارب الحياتية، ولعل نشأته 

على تخوم البحر في مدينة الالذقية قادت 
خطواته المتعثّرة نحو أكثر المهن قسوة، 

إذ عمل عتّاًل في المرفأ، ثم حاّلقاً، وكاتب 
عرائض. 

حنا مينه
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، فــي كشــف املخبــوء مــن حياتــه الحافيــة بــال أي زخرفــة، إذ لطاملــا 
ً

كامــال
اقتحــم مناطــق ســرّية فــي حياتــه العائليــة ووضعهــا فــي مهــّب االعترافــات 
الصريحــة إلــى حــدود الفضيحــة "اضطــرت أمــي إلــى حرمانــي مــن نصــف 
حليبهــا، وبيــع النصــف اآلخــر إلــى ابــن عائلــة ثرّيــة كانــت تعمــل عندهــا. 
أمــي وأخواتــي الثــالث عملــن خادمــات. وعملــت أنــا الصبــّي الناحــل أجيــًرا، 
، ومرابًعــا فــي بســتاٍن قاحــل، ومرّبًيــا لــدود القــز، 

ً
كذلــك عمــل والــدي حّمــاال

ثــم عــاود ســيرته فــي الترحــال". وســيضطر حنــا مينــه نفســه إلــى الترحــال، 
مــن إســكندرونة إلــى الالذقيــة إلــى بيــروت، قبــل أن يعــود إلــى دمشــق ليعمــل 
فــي صحيفــة "اإلنشــاء" محــّرًرا بــال أجــر، مقابــل أن ينــام فــي مقــر الصحيفــة، 
فــوق أكــداس الجرائــد القديمــة. اآلن ونحــن نســترجع أرشــيفه مــن الروايــات 
إلــى وقائــع  نــكاد نميــل  الســيروية،  الكتــب  )نحــو 40 روايــة(، وحفنــة مــن 
ــه األخيــرة كانــت أقــل  حياتــه أكثــر مــن ميلنــا إلــى كل رواياتــه، ذلــك أن أعمال
وهًجــا مــن أعمالــه األولــى، حتــى إننــا ال نســتطيع معرفــة عناويــن بعــض 
الوجــدان باملقارنــة مــع  فــي  ــا 

ً
أثــًرا عميق لــم تتــرك  رواياتــه األخيــرة، ألنهــا 

، وانطفــأ تدريجًيــا، بذهــاب ذائقــة 
ً

رواياتــه الكبــرى، فهــذا الروائــي عــاش طويــال
قــّراء اليــوم إلــى مناطــق ســردية أخــرى، تخلــو مــن التبشــيرية التــي انطــوت 

عليهــا معظــم روايــات كاتبنــا الكبيــر.

روح قتالية
مخزونــه  إلــى  باإلضافــة   ،

ً
أوال ريادتــه  فــي  تكمــن  مينــه  حنــا  مأثــرة  لعــل 

الحياتــي الثــري باإلحــاالت التخييليــة. يقــول: "هــذه املســيرة الطويلــة كانــت 
مشــًيا، وبأقــدام حافيــة، فــي حقــول مــن مســامير.. دمــي ســال فــي مواقــع 
خطواتــي"، ويضيــف مســتعيًدا بداياتــه الروائيــة: "أنظــر اآلن إلــى املاضــي، 
نظــرة تأمــل حياديــة، فأرتعــش". ســنجد جانًبــا مــن مكابداتــه فــي الحقبــة 
الثانيــة مــن حياتــه فــي روايتــه "الشــمس فــي يــوٍم غائــم"، هــذه الروايــة التــي 
الناقــد فيصــل دراج تحفــة أعمالــه، لجهــة التســاؤالت الالنهائيــة  اعتبرهــا 
التــي تطرحهــا، ومجــال رؤيتهــا وتخّيلهــا، كمــا تكمــن أهميتهــا فــي تراثهــا 
التعــددي، واألثــر القــوي الــذي تتركــه فــي وجــدان القــارئ، ذلــك أن الكاتــب 
يتشــبث هنــا بأســئلة جدّيــة حــول معنــى الحيــاة واملــوت والكفــاح، إذ يشــحن 
أبطالــه بالقــوة والعنفــوان الداخلــي والشــجاعة، وينيــر الطريــق أمامهــم بفكــر 

كنــت  إن  ــم 
ّ
تتكل قدميــك  دع  موســيقًيا،  كنــت  إن  ــم 

ّ
تتكل آلتــك  "دع  جديــد: 

، ســيفتح البــاب عندئــٍذ".
ً

راقًصــا، ودع ذراعيــك تتكلــم إن كنــت مقاتــال
هــذه الــروح القتاليــة تنعكــس مراياهــا علــى معظــم شــخوص رواياتــه، ســواء 
تلــك التــي تصــارع األمــواج والعواصــف، أم تلــك التــي تحاصرهــا الجــدران 
عــن خرائــط  النظــر  فاإلبحــار مغامــرة بصــرف  للحيــاة،  الضّيقــة  واألزقــة 
املقــالة،  فــي  الســمكة  يصطــاد  ال  "البّحــار  يقــول:  وتضاريســها.  الرحلــة 
ويأنــف عــن  اصطيــاد ســمكة الســردين". علــى هــذا املنــوال بنــى حنــا مينــه 
الحكواتــي، مسترشــًدا  عــن مقعــد  ــى 

ّ
يتخل أن  مــن دون  الروائيــة،  عمارتــه 

ــا لكتــاب أبــي حّيــان 
ً
بمخزونــه التراثــي فــي ضــرورة "اإلمتــاع واملؤانســة" وفق

التوحيــدي الــذي كان الكتــاب األول الــذي جذبــه إلــى القــراءة. 

بيئة محلية
إلــى   – آخــر  مطــرٍح  مــن   – يحيلنــا  القلــم"  حملــُت  "هكــذا  صاحــب  لكــن 
مرجعيــات أخــرى، خصوًصــا "زوربــا" لنيكــوس كازانتزاكــي، و"موبــي ديــك" 
لهرمــان ميلفــل، و"الشــيخ والبحــر" لهمنغــواي، إال أنــه أخلــص لبيئتــه املحليــة 
فــي تفكيــك ســردية البحــر واملينــاء والصراعــات بــن الحّمالــن، هــو الــذي 
ــا علــى أرصفــة املرفــأ، قبــل أن ينخــرط فــي العمــل السياســي 

ً
ق

ّ
عمــل حال

والحزبــي، ويضطــر إلــى االختفــاء والعيــش فــي أكثــر مــن منفــى، إلــى أن عــاد 
إلــى دمشــق مكّرًمــا، بعــد فتــرة طويلــة مــن املطــاردة، أوصلتــه إلــى الصــن 
وهنغاريــا )يحكــي عــن هــذه الفتــرة فــي روايتــه "الربيــع والخريــف"(. يقــول 
مســتذكًرا: "أنفقــت طفولتــي فــي الشــقاء، وشــبابي فــي السياســة، ولئــن كان 
ــِرَض علــّي مــن قبــل املجتمــع، فعشــُت حافًيــا، عارًيــا، جائًعــا، 

ُ
الشــقاء قــد ف

محروًمــا مــن كل مباهــج البــراءة األولــى. فــإن السياســة نقشــت صورتهــا 
علــى أظافــري بمنقــاش األلــم، فتعلمــت مبكــًرا، كيــف أصّعــد األلــم الخــاص 
وكل  األنانيــة،  رذيلــة  علــى  وأنتصــر  ذاتــي،  أنكــر  وكيــف  العــام،  األلــم  إلــى 
فــي  فــكان اإلنســان  النفــس،  التــي توســوس بهــا  البليــدة،  الراحــة  إغــراءات 
ــا إلــى مــا يريــد أن يكــون، ال إلــى مــا ُيــراد لــه أن يكــون".

ً
ا تواق

ً
داخلــي إنســان

ــا لوقائــع القــرن العشــرين بــكل مآســيه  ا حّيً
ً
ا أرشــيف

ً
مــات حنــا مينــه تــارك

وفجائعــه وأحالمــه املجهضــة.
*  روائي سوري

"اإلمتاع والمؤانسة" ألبي حيّان التوحيدي 
كان الكتاب األول الذي جذبه إلى القراءة
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مصادر جديدة للعمالت

أكــد  الــدار للصرافــة  التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  الســيد جمعــة املعضــادي 
انتعــاش الســوق القطريــة خــال العــام الجــاري، رغــم اإلجــراءات التــي حــاول 
بعــض دول الحصــار تنفيذهــا لزعزعــة اســتقرار الســوق املصرفيــة، ولكــن 
القــرارات الحكوميــة التــي تــم اتخاذهــا، والتنســيق بــن شــركات الصرافــة 
والبنــوك املحليــة مــن جهــة، ومصــرف قطــر املركــزي مــن جهــة أخــرى، حالــت 
ــا: لقــد ارتفعــت قيمــة الحــواالت املاليــة التــي يتــم 

ً
دون هــذه املحــاوالت، مضيف

تنفيذهــا إلــى حوالــي 90 مليــون ريــال يومًيــا، بجانــب حوالــي 25 مليــون 
واليــورو  الــدوالر  وأهمهــا  الرئيســية  العمــات  شــراء  عمليــات  مــن  ريــال 
واإلســترليني والــن، إضافــة إلــى عمــات الريــال العمانــي والدينــار الكويتــي، 
بعــد أن اتجــه عــدد كبيــر مــن األفــراد للســياحة فــي هاتــن الدولتــن، وتابــع: ال 
شــك أن اســتقرار الســوق يرجع بالدرجة األولى إلى قوة االقتصاد القطري، 
الحكوميــة  اإلجــراءات  جانــب  إلــى  الحصــار،  آثــار  مواجهــة  علــى  وقدرتــه 

الفعالــة لدعــم الســوق املصرفيــة واملؤسســات والبنــوك العاملــة فيــه.
وأشــار املعضــادي إلــى التوســع فــي عمليــات االســتيراد، وفتــح منافــذ جديــدة 
للحصــول علــى الــدوالر مــن دول جديــدة، أهمهــا هونــج كونــج وســنغافورة 
وعمــان واألردن والكويــت، حيــث تــم تغطيــة الســوق املحليــة، وتلبيــة كافــة 
طلبــات الشــراء للــدوالر باعتبــاره العملــة الرئيســية للتعامــات فــي الســوق، 
إلــى التغطيــة الشــاملة لعمليــات الحــواالت املاليــة بالــدوالر لجميــع  إضافــة 
مشــاكل،  أي  بــدون  معهــا  املتفــق  البنــوك  مــع  وتســويتها  العالــم،  أنحــاء 
موضًحــا أن هنــاك احتياطيــات كبيــرة لــدى هــذه الشــركات تمكنهــا مــن ذلــك.

آلية مصرفية جديدة

ــع عمــرو عبــد اللــه مديــر إدارة الفــروع فــي شــركة الجزيــرة 
ّ
مــن جانبــه توق

للصرافــة اســتمرار نمــو الســوق خــال الشــهور املتبقيــة مــن العــام 2018، 
علــى مســتوى التعامــات املصرفيــة، فهنــاك ثقــة متزايــدة مــن املســتثمرين 

¶ الدوحة - محمد طلبة

تدرس عدد من شركات الصرافة القطرية التوسع في السوق 
خالل الفترة القادمة، لمواجهة الطلب الكبير على الخدمات 

المالية التي تقّدمها، وتوفير هذه الخدمات في جميع 
مناطق الدولة، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، 

في ظل التوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الشاملة، مع بدء 
العد التنازلي لتنظيم كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 

2022، والخدمات المالية والمصرفية التي تحتاجها سواء 
للشركات أو األفراد.

وأكد رؤساء ومديري هذه الشركات ارتفاع الطلب على 
الخدمات المصرفية 

لشركاتهم بنسبة 
50 % خالل العام 

الجاري، رغم الحصار 
الجائر على الدولة، 
بفضل قوة الطلب 

على التحويالت 
المالية للخارج، 

وعمليات بيع الدوالر 
والعمالت الرئيسية، 
منوهين بأن موسم 

اإلجازات والسياحة لم 
يشهد أي نقص في 

العمالت األجنبية، 
حيث استطاعت توفير 
مصادر جديدة للحصول على الدوالر، من أسواق آسيا وأوروبا، 

في مقدمتها الكويت وُعمان وتايالند وماليزيا وهونج كونج 
وسنغافورة. ومما عزز استقرار السوق المصرفية التقارير 

الواردة من شركات المال العالمية والتي جددت ثقتها في 
االقتصاد القطري، خصوصاً من جهة قرب الحدث العالمي 

القادم، أال وهو مونديال قطر 2022.

السوق المصرفية في قطر 

50 % ارتفاع التحويالت
وصرف العمالت رغم الحصار

تحقيق

إكسبريس موني: مونديال 
2022 سيضاعف الحواالت إلى 

الشام وشمال أفريقيا
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املحليــن واألجانــب فــي الســوق القطــري، كمــا أن عمــاء شــركات الصرافــة 
تأكــدوا مــن وجــود وفــرة فــي الــدوالر، ويمكــن الشــراء بــأي كميــات وتحويلهــا 
فــي  الحكومــة  رســخته  الــذي  االســتقرار  منــاخ  إلــى  إضافــة  الخــارج،  إلــى 

املجتمــع، وروح التكاتــف والتعــاون بــن الجميــع.
وقــال عمــرو عبــد اللــه إن شــركات الصرافــة بــدأت باتبــاع آليــة جديــدة تعتمــد 
التعامل املباشــر مع شــركات وبنوك توريد الدوالر بدون شــركات وســيطة، 
ممــا قلــل مــن التكاليــف التــي تتحملهــا هــذا الشــركات، وأســهم فــي توفيــر 
ــا: العــام الحالــي شــهد زيــادة فــي 

ً
الــدوالر بســرعة وبــدون أي تأخيــر، مضيف

تعامــات الحــواالت للــدول العربيــة واآلســيوية بنســبة تراوحــت بــن 40 % 
إلى 50 %، األمر الذي أتاح لشــركات الصرافة التوســع في اســتيراد الدوالر 
مــن مصــادر مختلفــة مثــل ســنغافورة وهونــج كونــج والكويــت وســلطنة 
عمــان، حيــث أســعار الــدوالر فــي هــذه الــدول أرخــص مــن أســعار دبــي التــي 
كانــت املصــدر األول للــدوالر قبــل الحصــار، لذلــك قــررت شــركات الصرافــة 
التعامــل بصفــة مســتمرة مــع هــذه الــدول، وعــدم التعامــل مــع دبــي حتــى 
فــي حالــة انتهــاء الحصــار، فهــذه الــدول تأكــدت مــن قــوة االقتصــاد القطــري 
وقدرتــه علــى التعامــل مــع األزمــات املختلفــة، وتابــع: الحصــار فتــح قنــوات 
 مــن االعتمــاد علــى مصــدر واحــد 

ً
اتصــال جديــدة لشــركات الصرافــة بــدال

فقــط، حيــث نجحــت فــي توفيــر الــدوالر طــوال العــام، رغــم الطلــب الكبيــر عليــه 
بنســبة زادت عــن 50 % عــن العــام املاضــي.

تقرير إكسبريس موني

 )Xpress Money( مــن جهــة أخــرى أشــار تقريــر شــركة إكســبرس مونــي
العامليــة املتخصصــة فــي التحويــات املاليــة إلــى أن تنظيــم كأس العالــم فــي 
قطــر 2022، ســيؤدي إلــى إيجــاد املزيــد مــن فــرص العمــل، وجــذب املواهــب 
مــن مختلــف البلــدان العربيــة، وبالتالــي مضاعفــة الحــواالت املاليــة املرســلة 
إلــى بــاد الشــام وبلــدان شــمال أفريقيــا، عبــر االســتفادة مــن فــرص العمــل 
الكبــرى،  الفعاليــات  وإقامــة  والســياحة  التجــارة  قطاعــات  فــي  الســانحة 
املغتربــة،  للجاليــات  الشــرائية  القــوة  فــي  مــع زيــادة  الزيــادة  وتترافــق هــذه 
ورغبتهم بإرســال املزيد من الحواالت النقدية إلى بلدانهم، وتوقع اســتمرار 
وزيــادة وتيــرة هــذه التوجهــات، خصوًصــا أن أســواق العمــل الخليجيــة تعــّد 

آمنــة إلــى حــد كبيــر.
وعــّززت منطقــة الشــرق األوســط مــن مكانتهــا كواحــدة مــن أكبــر مصــادر 
الحــواالت املاليــة فــي العالــم، حيــث تجــاوزت قيمــة الحــواالت فيمــا بينهــا، مــع 
املرســلة منهــا إلــى بلــدان العالــم 150 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام املاضي. 
وتماشــًيا مــع هــذه األرقــام أجــرت إكســبرس مونــي )إحــدى أكثــر شــركات 
أكثــر مــن 160 دولــة  ــي  

ّ
العالــم والتــي تغط فــي  تحويــل األمــوال موثوقيــة 

ألــف موقــع( دراســة خاصــة أظهــرت أن أحــد أبــرز  ضمــن أكثــر مــن 180 
أســباب ارتفــاع التحويــات املالّيــة بــن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط هــو 
ارتفــاع وتيــرة وقيمــة التحويــات التــي يرســلها العــرب املقيمــون فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى البلــدان العربيــة األخــرى، وأشــارت نتائــج 
الدراســة التــي تــم تقســيمها علــى معاييــر متنّوعــة إلــى أن نســبة %71 مــن 
الجاليــات العربيــة املغتربــة يرســلون املبالــغ النقديــة إلــى وطنهــم األم، بينمــا 
%38 يرســلون الحــواالت املالّيــة بشــكل شــهري، و%32 يرســلون الحــواالت 
كل شــهرين أو ثاثــة أشــهر، كمــا أكــدت الدراســة تزايــد قيمــة املبالــغ التــي 
ترســلها الجاليــات العربيــة إلــى بلدانهــا األم بشــكل مســتمر، مشــيرة إلــى أن 

الحــواالت املرســلة بانتظــام تتــراوح بــن 700 و1000 دوالر أمريكــي.

جمعة المعضادي: استقرار 
السوق يرجع إلى قوة االقتصاد 

وإجراءات الحكومة

عمرو عبد الله: شركات الصرافة 
تنّوع مصادر الدوالر وتملك 

احتياطيات كافية 
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كانـــت "اقـــرأ" أولـــى كلمات الوحي اإللهي التـــي تنّزلت على قلب خاتم األنبياء 
واملرســـلني صلـــوات اللـــه عليـــه، لتعلـــن خالصة املنهـــج الرباني الـــذي اختاره 

الحق ســـبحانه، ليكون دليل البشـــرية إلى ســـعادة الدارين: الدنيا واآلخرة.
وتتوالـــى الكلمـــات والجمل القرآنية في انســـياب يملك القلـــوب والعقول "اقرأ 
باســـم ربك الذي خلق * خلق اإلنســـان من علق * اقرأ وربك األكرم * الذي 
ـــم اإلنســـان مـــا لـــم  يعلـــم" ]العلـــق 5-1[، وكان هـــذا الوحـــي 

ّ
ـــم بالقلـــم * عل

ّ
عل

اإللهـــي العظيـــم فـــي حقيقته ومبدئه وعناوينـــه العريضة مظهًرا من مظاهر 
تكريـــم الخالـــق العظيـــم املتكبـــر لهـــذه الخليقـــة  البشـــرية، وكانـــت لحظـــة من 
لحظـــات التحـــّول التاريخيـــة بعـــد فتـــرة مـــن الرســـل، وانقطـــاع للوحـــي بـــني 

والسماء. األرض 
إن منهـــج العلـــم والتعليـــم الـــذي تصـــّدر الوحـــي القرآنـــي كان مصـــدر القـــوة 

والفـــالح لهـــذه األمة اإلســـالمية التي منحها 
اللـــه أعظـــم صفـــة يمكـــن أن تتصـــف بها أمة 
مـــن األمـــم "كنتـــم خيـــر أمـــة أخرجـــت للناس 
املنكـــر  عـــن  وتنهـــون  باملعـــروف  تأمـــرون 
وكان   ،]110 عمـــران  ]آل  باللـــه"  وتؤمنـــون 
البعـــد عـــن هـــذا املنهج كذلك من أهم أســـباب 
الضعـــف والتراجـــع، وذلـــك طيلـــة تاريخهـــا 
الطويـــل الحافل بمعـــارج الترقي ومنحدرات 

الهبوط.
بالعلـــم تعّرف اإلنســـان على ذاتـــه وحقيقته 
"وفـــي أنفســـكم أفـــال تبصـــرون" ]الذاريـــات 
21[، ثـــم علـــى الكـــون  الفســـيح مـــن حولـــه 

إلـــى  "قـــل انظـــروا مـــاذا فـــي الســـماوات واألرض" ]يونـــس 101[، واهتـــدى 
ر له ما في األرض جميعا، وأرســـل إليـــه األنبياء ليقوموا 

ّ
الخالـــق الـــذي ســـخ

بالتعليـــم والهدايـــة، ويحمل رســـالتهم مـــن بعدهم العلمـــاء الربانيون العدول 
مـــن كل جيـــل وخلف.

ر 
ّ
وبالعلـــم وحـــده اكتشـــف اإلنســـان قوانـــني التســـخير "ألم تروا أن الله ســـخ

لكـــم مـــا فـــي الســـماوات ومـــا فـــي األرض" ]لقمـــان 20[، وعَمـــر األرض التـــي 
اســـتعمره الله فيها "هو أنشـــأكم من األرض واســـتعمركم فيها" ]هود 61[، 

وبنـــى حضـــارة باذخـــة فاقت تصـــورات الخيال.
العجالـــة  هـــذه  فـــي  ينتهـــي، وحســـبنا  والتعليـــم ال  العلـــم  عـــن  الحديـــث  إن 

وأبناؤنـــا يعـــودون إلـــى مقاعـــد الـــدرس والتحصيـــل في فاتحة عام دراســـي 
جديـــد، فـــي املـــدارس والجامعات أن نذكر ببعـــض الوصايا املهّمة التي يجب 

علـــى املعلمـــني واملتعلمـــني أن يضعوهـــا نصـــب أعينهـــم:
❶ اإلخـــالص روح األعمـــال، وســـبب مـــن أعظـــم أســـباب النجـــاح، ولذلـــك 
ـــم، 

ّ
عل

ُ
ـــم وامل

ّ
تعل

ُ
كان تصحيـــح النيـــة وإخـــالص القصـــد أول مـــا يجـــب علـــى امل

ـــا للحديـــث الشـــريف "إنمـــا األعمـــال بالنيـــات وإنمـــا لـــكل امـــرئ مـــا 
ً
مصداق

نـــوى.." ]البخـــاري مـــن حديـــث عمـــر].
مـــه نفع املجتمع وتقوية األمـــة وكفايتها، ومنهم 

ّ
فمـــن النـــاس من ينوي بتعل

مـــن ينـــوي جمـــع املـــال أو اكتســـاب الشـــهرة واملنزلـــة، ومنهـــم مـــن ال يقصـــد 
ـــا وال يســـعى وراء غايـــة، وحســـبه اجتيـــاز االمتحان ونيل الشـــهادة، ثم 

ً
هدف

يرمـــي بعـــد ذلـــك بالكتـــب واملذكرات، واإلنســـان حيث يضع نفســـه.
الـــذي  العلـــم  النافـــع قريـــن اإليمـــان، هـــو  العلـــم   ❷
بهديـــه،  والســـير  بـــه  بالعمـــل   

ً
أوال صاحبـــه  ينفـــع 

ليســـري هـــذا النفـــع بعدهـــا إلـــى َمـــن حولـــه، ويرتفع 
بـــه صاحبـــه ويترقـــى كمـــا قـــال تعالـــى: "يرفـــع اللـــه 
العلـــم درجـــات"  أوتـــوا  الذيـــن آمنـــوا منكـــم والذيـــن 
العمـــِل  عـــن  العلـــُم  انفصـــل  وإذا   ،]11 ]املجادلـــة 
 علـــى صاحبـــه، وحّجـــة عليـــه فـــي الدنيـــا 

ً
كان وبـــاال

الدخـــان،  يتعاطـــى  الطبيـــب   رأينـــا  فـــإذا  واآلخـــرة، 
القانـــون،  علـــى  يتحايـــالن  واملحامـــي  والقاضـــي 
واملهنـــدس والعامـــل الفني يخالفـــان املعايير، وعالم 
الديـــن يتالعـــب بنصـــوص الشـــريعة، فلنعلـــم أنهـــم 
محرومـــون مـــن هـــدي العلـــم، مهمـــا حّصلـــوا مـــن 

مراتـــب أو نالـــوا مـــن مكانـــة. 
❸ العلـــم وســـيلة إلـــى تحقيـــق الخيـــر ونشـــر الفضيلـــة وإســـعاد اإلنســـان 
وبنـــاء الحضـــارة، وإذا تحكـــم بـــه مـــن ال يؤمن بهـــذه األهداف الســـامية التي 
يســـتمدها اإلنســـان من الوحي اإللهي كان علمه وســـيلة إلى الشر والفساد 
وســـفك الدماء وتخريب الديار وفعل املوبقات وإهالك الحرث والنســـل كما 
قـــال الشـــاعر: "مـــاذا يفيـــدك بعـــد اليوم يا بشـــُر/ إن كنـــت بالعلـــم ال بالجهل 

تنتحُر".
عندمـــا ملكـــت الواليـــات املتحـــدة ســـرَّ القنبلـــة الذريـــة أواخـــر الحـــرب العاملية 
الثانيـــة لـــم يســـعها إال أن ترمـــي بهـــا على مدن اليابان مـــرة بعد مرة، لتزهق 

"اقرأ" كلمٌة تصّدرت الوحي اإللهي 
فكانت مصدر القوة لألمة اإلسالمية

على الُمتعلّم 
احترام الُمعلّم 

والتأدب معه 
وعلى الُمعلم 

الرفق بالمتعلم 
والعناية به 

قـطــوف

وقل رّب زدني علما
العلم و التعليم
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في لحظة واحدة أرواح عشـــرات األلوف من البشـــر، وتمحو ُمدنا كاملة من 
خريطـــة العالـــم، متجاهلـــة حقوق اإلنســـان املكّرم، وقواعد الحرب الشـــريفة.

وهكـــذا يتحـــّول اإلنســـان بالعلـــم إلـــى مجـــرم ســـفاح يتضـــاءل أمامـــه إجرام 
ألـــوف املجرمـــني مـــن الجهلـــة والبســـطاء، عندمـــا يتفلـــت مـــن هيمنـــة الهـــدي 
اإللهـــي علـــى تصرفاتـــه فـــي هـــذا الوجـــود. وصـــدق اللـــه إذ يقـــول: "ولـــو اتبع 
الحـــق أهواءهـــم لفســـدت الســـماوات واألرض وَمـــن فيهـــن" ]املؤمنـــون 71].

ـــم احتـــرام املعلـــم والتـــأدب معـــه والصبـــر علـــى جفـــاء طبعـــه 
ّ
❹ علـــى املتعل

وتغيـــر مزاجـــه، وعلـــى املعلـــم الرفق باملتعلـــم والعناية به والتعهد لشـــأنه في 
ا، بمـــا يســـمى فـــي املصطلـــح التربـــوي مراعـــاة الفروق 

ً
ا فشـــيئ

ً
التعلـــم شـــيئ

الفرديـــة بينـــه وبـــني أقرانـــه، وعند ذلـــك يرتبط الطرفان بخاصيـــة جعلها الله 
بينهما تشـــبه رابطة البنوة واألبوة، يشـــهدها كل من زاول التعلم والتعليم، 
فكـــم مـــن قضيـــة يقرؤهـــا املتعلـــم في كتـــاب ويحفظهـــا ويرددهـــا على قلبه 
فـــال يفهمهـــا، فـــإذا ألقاها إليه املعلم الشـــفيق فهمها بغتـــة، وحصل له العلم 
بهـــا بالَحضـــرة، كمـــا يقـــول اإلمـــام الشـــاطبي فـــي مقدمـــة كتابـــه "املوافقات 
فـــي أصـــول الشـــريعة" ]1/96[، وهذا من أســـرار هذه الخاصية التي تســـري 
ـــا إلـــى أصحـــاب العلم فيمـــا بينهم، وصدق القائل: العلـــم َرِحٌم بني أهله.

ً
أيض

ـــي بـــأدب املتعلـــم ال يرفـــع اإلنســـان بـــل يضع 
ّ
وإن اكتســـاب العلـــم دون التحل

ا متمـــرًدا، كما أن ممارســـة التعليـــم دون التقيد بأدب 
ً
منـــه، ويجعلـــه شـــيطان

املعلـــم ال تربـــي مكانـــة للمعلـــم فـــي نفـــوس املتعلمني، بـــل تحـــول التعليم إلى 
مهنـــة واملعلم إلـــى أجير.

❺ بالعلـــم ســـاد اإلنســـان فـــي األرض بعـــد أن أهبطـــه اللـــه إليها، واكتشـــف 
قوانني التســـخير فيها، وهو أقوى األســـلحة وأمضى الوســـائل، التي يمكن 
أن يمتلكهـــا فـــرد أو األمـــة، وهـــو معيار مهم للتفاضل بني البشـــر إذا اجتمع 
مـــع اإلخـــالص والعمـــل الصالـــح، كمـــا قـــال تعالـــى: "قـــل هـــل يســـتوي الذيـــن 
يعلمـــون والذيـــن ال يعلمـــون" ]الزمـــر 9[، وال منـــاص للشـــعوب املقهـــورة في 
ي 

ّ
مواجهـــة أعدائهـــا مـــن مســـتعمرين غاصبـــني أو طغاة مســـتبدين من  تبن

ـــي فـــي معارجـــه إلـــى حـــد التميـــز واإلبـــداع، فلـــن ينفعها 
ّ
منهـــج العلـــم والترق

نـــوح علـــى آالمهـــا، وال تفجـــع علـــى مصائبهـــا، فالعلـــم هـــو القـــوة الكامنـــة 
والطاقـــة الخفيـــة التـــي إذا انطلقـــت مـــن عقالهـــا تغلبـــت علـــى جميـــع القـــوى 

التي تعاكســـها.
❻ من العلوم ما يحتاج إلى دوام املراجعة واملذاكرة، ليؤدي ذلك إلى تراكم 
املعلومـــات وارتباطهـــا ببعضها، ويســـير الفهم والحفظ  في مســـيرة التعلم 

على التوازي والتوازن، وإن النجاح في العلوم التخصصية الدقيقة كالعلوم 
التقنيـــة بفروعها املتشـــعبة ال يعنـــي إهمال باقي العلوم واملجاالت املعرفية، 
فالشـــخصية املتكاملـــة ال تظهـــر حيـــث تغيـــب الثقافـــة العامـــة املتنوعة، وإن 
في تكامل املناهج املدرســـية وتنوعها، وخصوًصا في املرحلتني اإلعدادية 
والثانويـــة أكبر مســـاعد على بناء هذه الثقافـــة وتنوعها في جميع املجاالت 
والحقـــول األدبيـــة والتجريبية والفنية، وهـــذا موقوف على وعي الطالب لهذه 
الحقيقـــة فـــي ســـن مبكـــرة، ليقبل بقلبه وعقلـــه على اكتســـاب أكبر قدر من 
املعلومـــات واملهـــارات فـــي هـــذه املرحلة العمريـــة محافظا عليهـــا ومنّمًيا لها 
مـــع الزمـــن، ممـــا قد ال يتمكن من اكتســـابه أو اســـتدراكه فـــي قابالت األيام، 

كلمـــا أوغـــل في التعلم التخصصي، أو انشـــغل بالحياة العملية.
حســـن التعامـــل معهـــا، وتمريـــن 

ُ
أ ❼ للذاكـــرة البشـــرية قـــوة عظيمـــة، إذا 

النفـــس علـــى تلقـــي املعلومـــات بتركيـــز ذهنـــي عـــال وصفـــاء نفســـي يجعل 
صاحبها يحفظ املعلومات الكثيرة ويســـتوعبها بســـرعة  قياســـية لتتركز 
في بؤرة الشـــعور، وتكون حاضرة عند االســـتدعاء، وهذا يفّســـر لنا كثيًرا 
مـــن قصـــص ســـلفنا الصالح فـــي حفظ حجم كبيـــر من املعلومـــات، كألوف 
األحاديث الشـــريفة بأســـانيدها وأبيات الشـــعر وروايات التاريخ وسالســـل 
األنســـاب التـــي ينـــوء بحفظهـــا العديـــد منـــا اليـــوم، وإن املشـــاهد املطبوعـــة 
فـــي ذاكرتنـــا مـــن الصغـــر عن بعـــض املواقـــف التعليميـــة التـــي تلقيناها عن 
أســـاتذتنا، وكأننـــا نراهـــا أمامنـــا الســـاعة خيـــر شـــاهد على هـــذا املوضوع.

إن الحديـــث عـــن العلـــم والتعلـــم والتعليـــم حديـــث ذو شـــجون، يترافـــق مـــع 
الحيـــاة نفســـها، ألن مســـيرة اإلنســـان فيهـــا هي مســـيرة العلم، فـــإذا وقفت 
وقـــف عـــن النمـــو وبـــدأ في الفنـــاء، ومن لم يكـــن في زيادة فهو فـــي نقصان، 
وإذا كان اللـــه تعالـــى قـــد خاطـــب نبيـــه الكريـــم صلى اللـــه عليه وســـلم بقوله: 
"وال تعجـــل بالقـــرآن مـــن قبـــل أن ُيقضـــى إليـــك وحيـــه وقل رّب زدنـــي علما" 
]طـــه 114[، آمـــًرا إيـــاه أن يســـأله الزيـــادة في العلـــم وهو أكرم رســـله، وخيرة 
خلقـــه، فكيـــف باملســـلم الـــذي ينبغـــي أن يســـير على ســـنة الرســـول األعظم، 
 مـــن هذا الدعاء لســـان حاله ومنهـــاج عمله، طالًبا العلـــم حتى يوارى 

ً
جاعـــال

فـــي لحـــده، وحســـب العالـــم أن يكـــون مـــن ورثـــة األنبيـــاء، كمـــا قـــال رســـولنا 
الكريـــم صلـــوات الله عليـــه: "وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء لم يوّرثوا 
دينـــاًرا وال درهًمـــا وإنمـــا وّرثـــوا العلم، فمن أخذه أخذ بحـــظ وافر" ]أبو داود 

والترمـــذي عن أبـــي الدرداء].
* باحث إسالمي 

العلم وسيلة إلى تحقيق الخير ونشر 
الفضيلة وإسعاد اإلنسان وبناء الحضارة

عبد القادر الخطيب الحسني *
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قـطــوف

تتميز املجموعة التراثية بمكتبة قطر الوطنية باشتمالها على كتب نفيسة 
مــن التــراث العلمــي العربــي واإلســالمي، املترجمــة إلــى الالتينيــة، واملطبوعــة 
فــي أوروبــا مــع بدايــات اختــراع الطباعــة، حيــث تبــرز قيمــة مــا قّدمــه العلمــاء 
العــرب واملســلمن للبشــرية، حاملــن بــذور الحضــارة اإلغريقيــة، لينشــروها 
ــا 

ً
فــي أرجــاء العالــم، بعدمــا قامــوا بتحقيقهــا وتنقيحهــا وتصنيفهــا، وفق

للمنهــج العلمــي التجريبــي الــذي أدهــش العالــم بموضوعيتــه.
ففــي كل مــن صقليــة )إيطاليــا( وقرطبــة وطليطلــة وأشــبيلية )األندلــس(، 
الذيــن  أوروبــا  أبنــاء  تســتقبل  العربيــة  والثقافيــة  العلميــة  املراكــز  كانــت 
يتوافــدون عليهــا للدراســة وطلــب العلــم، آخذيــن – فيمــا بعــد – علــى عاتقهــم 

النهــوض بحركــة ترجمــة واســعة ملؤلفــات العلمــاء العــرب واملســلمن.
أمــا صاحــب كتــاب "التصريــف ملــن عجــز عــن التأليــف" الطبيــب العالــم خلــف 
الزهــراء مــن  الزهــراوي )936 – 1013 م(، املولــود فــي مدينــة  بــن عبــاس 
وطــب  والجراحــة  الداخلــي  الطــب  مجــاالت  فــي  أبــدع  فقــد  قرطبــة،  نواحــي 
العيــون، وكان مــن أهــل العلــم والديــن، ويعــرف فــي األدبيــات األوروبيــة باســم  

Albucasis ، أي أبــو القاســم.

وكتــاب "التصريــف" مــن أهــم آثــار الزهــراوي، فهــذا الســفر الخالــد مكــّون 
مــن ثالثــن مجلــًدا لــم ُيعثــر عليهــا مجتمعــة فــي مكتبــة مــن مكتبــات العالــم 
ســوى مكتبــة قطــر الوطنيــة، وهــو مــا أكســبه لقــب "أكبــر جّراحــي عصــره فــي 
رجــم الكتــاب إلــى عــدة لغــات منهــا العبريــة والالتينيــة فــي أواخــر 

ُ
العالــم". ت

القــرن الرابــع عشــر حتــى منتصــف الخامــس عشــر فــي فينيســا )البندقيــة( 
بعــت ترجماتهــا 

ُ
وسترســبورغ وبــال، أّمــا املقالــة الخاصــة بالجراحــة فقــد ط

الكاملــة فــي مدينــة أوغفــوك.
قّســم الزهــراوي كتابــه هــذا إلــى ثالثــة أقســام هــي: الطــب الداخلي، األقراباذين 
)الصيدلة( والكيمياء، الجراحة. ويمتاز الكتاب بكثرة الرســوم التوضيحية 
لــآالت الجراحيــة، وآالت خلــع األســنان املســتعملة فــي زمانــه، فــكان أول مــن 
اســتعمل ربــط الشــراين، ونجــح فــي عمليــة شــق القصبــة الهوائيــة، وُيعــّد 
عمليــة  وأجــرى  لــه،  األجســام  بعــض  واســتعداد  النزيــف  مــن وصــف  أول 
تفتيــت الحصــاة فــي املثانــة، وبحــث فــي التهــاب املفاصــل، وأوعــز باســتخدام 
ُمســاعدات وُممرضــات للعنايــة بالنســاء، وفــي مجــاالت طــب األســنان قــام 
شــّوه، 

ُ
بصناعــة كالليــب لخلــع األســنان، ومناشــير ومبــارد لنشــر الزائــد وامل

ــة، وكيفيــة 
ّ

ووصــف بدقــة ربــط األســنان املتحركــة بخيــوط الذهــب والفض
إرجــاع الســاقطة واحتمــال إعــادة بنائهــا، كمــا ذكــر كيفيــة تصنيــع األســنان 

مــن عظــام الحيــوان لتوضــع مــكان األســنان املفقــودة.
 ،1532 ستراســبرج  فــي  طبــع  الــذي  "الجراحــة"  كتــاب  ــا 

ً
أيض وللزهــراوي 

وكتــاب "فــي الجراحــة العامــة" الــذي طبــع فــي باســيل 1541، وكتابــه الشــهير 
"الزهــراوي" الــذي طبــع فــي أكســفورد 1778، وهــو عبــارة عــن ثالثــة أجــزاء 
العنــوان  عربــي وصفحــة  الكتــاب  محتــوى  نــص  كبيــر،  واحــد  كتــاب  فــي 

التينيــة، وهــو بحالــة جيــدة ومطبــوع علــى ورق قطــع خشــب. 
فــي  أوروبــا  اعتمــدت  الذيــن  العــرب  األطبــاء  أهــم  أحــد  الزهــراوي  كان  لقــد 
العصــور الوســطى كتبــه، فــكان طبيًبــا مــن الطــراز األول، ومــارس التشــريح 
بنفســه، وأجــرى العديــد مــن العمليــات الجراحيــة، حتــى قــال عنــه املستشــرق 
الدوميلــي: "أشــهر أطبــاء األندلــس فــي ذلــك العصــر، بــل مــن أعظــم أطبــاء 
ــا، وربمــا كان الزهــراوي أعظــم الجراحــن العــرب علــى وجــه 

ً
املســلمن أيض

: "لئــن قلنــا إنــه لــم يؤلــف 
ً

الخصــوص"، كمــا ذكــره ابــن حــزم وأثنــى عليــه قائــال
فــي الطــب أجمــع منــه وال أحســن للقــول العمــل فــي الطبائــع لنصدقــَن".

* كاتب وباحث مصري

محمد همام فكري *

"التصريف" من كنوز التراث العلمي العربي في مكتبة قطر الوطنية

الزهـراوي
الطبيب األندلسي

■ رسم أدوات الجراحة في 
كتاب الجراحة للزهراوي
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مــن منــا ال يعــرف الشــيخ محمــد الغزالــي )1917 – 1996(، أحــد أهــم العلمــاء 
الدعــاة فــي العصــر الحديــث، وهــو املجــّدد فــي الفكــر اإلســالمي، املناهــض 
للتشــّدد والغلــو فــي الديــن، القائــل كلمــة الحــق دون أن يخشــى فــي قولهــا 

لومــة الئــم.
ا 

ً
ب بـ "أديب الدعوة"، وكان جريئ

ّ
تمّيز الغزالي بأسلوبه األدبي الرصن، فلق

ــا، حيــث انتقــد األنظمــة الحاكمــة فــي العالــم اإلســالمي، بجــرأة كبيــرة 
ً
صادق

ســببت لــه الكثيــر مــن املشــاكل مــع بعــض األنظمــة املســتبدة، وقــد حصــل 
علــى درجــة العامليــة فــي الدعــوة واإلرشــاد عــام 1943 فــي جامعــة األزهــر، 
فبــدأ مســيرته فــي مجــال الدعــوة، وهــو فــي السادســة والعشــرين مــن عمــره.

حمــل اإلمــام محمــد الغزالــي علــى عاتقــه همــوم أمتــه التــي كان يــرى أنهــا فــي 
حالــة تدهــور وتراجــع، فبــدا ذلــك واضًحــا مــن خــالل مؤلفاتــه التــي ســعى مــن 
خاللهــا إلــى تذكيــر املســلمن بعظمــة هــذا الديــن، ومحاولــة إصــالح بعــض 
الخــراب فــي نفوســهم، ففــي كتابــه "خلــق املســلم" بــدأ تمهيــًدا، يقــول فيــه 
ــم بهــا دينــه، 

ّ
 مــن الســنة توجــه املســلم إلــى الفضائــل التــي يت

ٌ
قــول

ُ
"هــذه ن

بــت عليهــا بتفاســير 
ّ
وتصلــح بهــا دنيــاه وأخــراه جميًعــا، مّهــدت لهــا، وعق

عالــج مــا انتــاب املســلمن فــي هــذه األعصــار مــن انحــراف وهبــوط، 
ُ
موجــزة، ت

نتيجــة مــا أصــاب أخالقهــم مــن ُعقــٍد وعلــل".
وصــّور أديــب الدعــوة العبــادات فــي مقدمتــه للكتــاب صــورة جميلــة، حيــث 
اعتبر أن الفرائض التي ألزم اإلسالم بها كل منتسب إليه "تمارين متكررة 
ا 

ً
مستمســك يظــل  وأن  صحيحــة،  بأخــالق  يحيــا  أن  علــى  املــرء  لتعويــد 

بهــا مهمــا تغيــرت ظروفــه"، فشــّبه  الفرائــض بالتماريــن الرياضيــة التــي 
يقبــل عليهــا اإلنســان بشــغف ملتمًســا مــن املداومــة عليهــا عافيــة األبــدان، 

وســالمة الحيــاة. 
وقد تناول الشــيخ الغزالي في كتابه هذا أســمى األخالق التي يحّض عليها 
اإلســالم، كالصــدق الــذي اعتبــره دعامــة ركينــة فــي خلــق املســلم، وصبغــة 
ثابتــة فــي ســلوكه، وقــد أورد عــدًدا مــن األدلــة فــي ذلــك، منهــا قــول رســول اللــه 
"يطبــع  عليــه وســلم:  اللــه  صلــى 
إال  كلهــا،  الخــالل  علــى  املؤمــن 
الخيانــة والكــذب". وعــن ســالمة 
الصــدر مــن األحقــاد، قال رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: "إن 
يعبــده  أن  يئــس  قــد  الشــيطان 

املصلــون فــي جزيــرة العــرب، ولكنــه لــم ييــأس مــن التحريــش بينهــم". أمــا 
عــن اإلخــاء، فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم "إن اللــه أوحــى إلــّي أن 

تواضعــوا حتــى ال يبغــي أحــٌد علــى أحــٍد، وال يفخــَر أحــٌد علــى أحــٍد".
ــا أخــرى كاألمانــة، والوفــاء، وأدب الحديــث، واالنتفــاع 

ً
وتنــاول الكتــاب أخالق

التــي ترشــد  الحميــدة  بالوقــت، واالتعــاظ  بالزمــن، وغيرهــا مــن األخــالق 
املســلم إلــى الطريــق الصحيــح.

ويعــّد الكتــاب، كمــا أكــد ذلــك اإلمــام الغزالــي نفســه، الحلقــة الثانيــة بعــد كتابــه 
األول "عقيــدة املســلم"، ويقــع كتــاب "خلــق املســلم" – الصــادر عــن دار القلــم 

بدمشــق – فــي 237 صفحــة.
ــا مــن املؤلفــات 

ً
قــّدم اإلمــام الغزالــي فــي حياتــه مــا يزيــد علــى الخمســن مؤلف

ــا قّيًمــا للمســلمن. وأخيــًرا فيمــا يتعلــق بتســمية 
ً
اإلســالمية، التــي تعــد إرث

اإلمــام بالغزالــي، فقــد ذكــر والــده إنــه ســّماه محمــد الغزالــي، بعــد أن رأى فــي 
املنــام اإلمــام أبــا حامــد الغزالــي )1058 – 1111( – صاحــب كتــاب "إحيــاء 
علــوم الديــن" – يخبــره بأنــه ســيرزق بولــد، وطلــب منــه أن ُيســّميه باســمه، 
ــا بالغزالــي الكبيــر امللقــب بـــ "حجة اإلســالم".

ً
فســّماه أبــاه محمــد الغزالــي تيمن

الصدق دعامة ركينة في خلق 
المسلم وصبغة ثابتة في سلوكه

"خلق المسلم" يعالج ما انتاب المسلمين من انحراف وهبوط 

عبير أحمد أديب الدعـوة
الغـزالـي
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تعّد التغذية الصحية ضرورية جًدا لحمل سليم وجنني بصحة كاملة، لذلك 
دعينا سيدتي الكريمة نعرفك على مبادئ الطعام الصحي، وأهم مكونات 

النظام الغذائي الصحي في مراحل الحمل املختلفة.

مجموعات الغذاء الرئيسية

 – الشهور الثالثة األولى للحمل: في الشهور الثالثة األولى للحمل ال 
ً

أوال
يتوقع منِك أي زيادة في الوزن خالل هذه الفترة، ويجب أن تشمل وجباتِك 
)الــفــواكــه  أي  الرئيسية  الــغــذاء  مجموعات  مــن  متنوعة  مجموعة  اليومية 

والخضروات، والبروتينات، والنشويات، ومنتجات األلبان(. 
يصاحب الشهور األولى من الحمل أعراض مثل اإلعياء والتقيؤ وفقدان 

الشهية، ويمكنِك التغلب عليها باتباع ما يلي:
1 – قّسمي وجباتِك إلى أربع أو خمس وجبات خفيفة.

2 – تناولي أكالت سهلة الهضم وقليلة الدهون مثل خبز التوست، والفواكه 
والخضروات، واللحوم قليلة الدسم والدجاج والسمك، والحليب ومنتجات 

األلبان.
3 – تــنــاولــي قـــدًرا كافيا مــن الــســوائــل خــاصــة املـــاء والــعــصــائــر الطبيعية 

الطازجة، لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل في أثناء التقيؤ.
4 – أكثري من تناول األطعمة الغنية بحمض الفوليك، نظًرا ألهميته البالغة 
لنمو الجنني، ومن تلك األطعمة الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، 
ــادو،  ــوكـ والــبــقــولــيــات مــثــل الــفــاصــولــيــا والـــعـــدس، وعــصــيــر الــبــرتــقــال واألفـ
الفوليك" من الشهر األول  والبروكلي، كما ُينصح بتناول حبوب "حمض 

للحمل أو حتى قبل الحمل.
5 – شرب الحليب أو ما يعادله من منتجات األلبان، ألن للكالسيوم أهمية 

كبيرة لألم والجنني.

معرفة األطعمة المهمة

ثانًيا – الثلث الثاني للحمل: يتغّير حال املرأة الحامل بمجرد بدء الشهر 
الرابع من الحمل؛ حيث تستعيد شهيتها مجدًدا، لذا يجب اختيار الطعام 

املناسب والالزم لنمو الجنني، مع الحفاظ على صحة األم.
وعليِك خالل  للوالدة،  النفسية  االستعدادات  تبدأ  السابع،  الشهر  بدء  مع 
الشهور  فــي  ستساعدِك  التي  التغذية  نصائح  جميع  اتــبــاع  املرحلة  هــذه 
نتيجة  واإلمــســاك  واالنــتــفــاخ  بالحرقة  الشعور  مــن  التخفيف  فــي  املقبلة 

طب وصحة

النوعية ال الكمية

النظام الغذائي للمرأة الحامل مركب متوازن 
من الفيتامينات والمعادن والمغذيات

■  د. فواز أمين سعد  * 

عند اكتشاف الحمل تجد المرأة صعوبة في ترك نمط تغذيتها السابق، وااللتزام بنظام غذائي جديد يناسب وضعها الجديد، 
ويضمن صحتها وصحة جنينها طوال أشهر الحمل.

ومن األساطير المتداولة عند معرفة الحمل كثرة تناول الطعام، وهو اعتقاد خاطئ، فما يهم هو الكيف وليس الكم، أي 
تناول طعام صحي يؤمن لِك ولجنينِك الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجينها.

والنظام الغذائي الصحي أثناء الحمل هو مركب متوازن من الفيتامينات والمعادن والمغذيات المطلوبة نفسها في أي نظام 
غذائي، إال أن الفرق قد يكون في الكمية، التي قد يزداد احتياج الحامل والجنين منها في بعض المغذيات. وفي حال كانت 

الحامل بطبيعة الحال تمارس نمط الحياة الصحي، وتتبع نظاماً غذائياً سليماً، فذلك يعني أنها بسهولة يمكن أن تعدل على 
نظامها الغذائي أثناء الحمل لتزيد قليًل الكميات المطلوبة، لذلك تنصح الحامل بزيادة معدل سعراتها الحرارية المتناولة من 

قبل الحمل بما يقارب 300 سعرة حرارية خلل الحمل.

تغذية الحامل
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لزيادة حجم الجنني.
 على األطعمة املهمة لِك خالل هذه الفترة من الحمل، 

ً
يجب أن تتعرفي أوال

ومن بينها اللحوم والدجاج والبيض والبقوليات، نظًرا الحتوائها على 
البروتني وهو عنصر مهم لتكوين أنسجة الجنني وعضالته، والحليب 
الجنني،  لتكوين عظام  املهم  بالكالسيوم  األلبان ألنها غنية  ومنتجات 

ومنع إصابة الحامل بهشاشة العظام، لذا:
1 – يجب أن يشمل اإلفطار كوًبا من الحليب وقطعة من الخبز املصنوع 
أو  الدسم  قليل  فاكهة وقطعة جنب  والبيض وثمرة  الكامل،  القمح  من 

جبنة قريش، ويمكنِك إضافة الخضار.
2 – أما الغداء فيشمل تناول شرائح الدجاج أو السمك أو اللحم املشوي 
مع الحرص على طهي اللحوم جيًدا، أو طبق من البقوليات مثل اللوبيا 
إلــى جــانــب نــوع مــن النشويات ســواء  أو الحمص وطــبــق مــن السلطة، 

الخبز أو األرز أو املعكرونة.
3 –  في العشاء يمكنِك تناول كوب من الزبادي مع ثمرتني من الفاكهة، 
أو كوب من اللنب مع ثالث حبات من التمر، أو ساندويتش من الجنب أو 

طبق من شوربة العدس.
املكسرات  اليوم، مثل  مــدار  الخفيفة على  الوجبات  تناول  4 – يمكنِك 
الخفيفة طــوال فترة  الوجبات  التي تعد أصــّح  والــخــضــروات،  والفواكه 
رقائق  مثل  الصحية  غير  الوجبات  عن  االبتعاد  مع ضــرورة  الحمل، 
ــوان  الــبــطــاطــس املــقــلــيــة )الــشــيــبــس( والــحــلــويــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى ألـ

صناعية.

االستعداد للرضاعة الطبيعية

ا – الشهور األخيرة من الحمل: عند الوصول إلى الشهور األخيرة 
ً
ثالث

التغذية السليمة خالل ما تبقى  من الحمل يجب زيــادة الحرص على 
التي قد تشعرين بها خالل  العوارض  للتخفيف من  الحمل،  أيــام  من 
تلك املــرحــلــة، وضــمــان رضــاعــة طبيعية ومستمرة فــي فــتــرة مــا بعد 
الحمل، وعليِك في هذه املرحلة اإلكثار من مصادر الكالسيوم كالحليب 

الــالزم  الحليب  ولتكوين  عظامِك  صحة  على  للمحافظة  ومشتقاته، 
لرضاعة طفلِك، واإلقالل من األطعمة الدسمة واملقلية كي ال يزيد وزن 
جسمِك بسبب الدهون، وكي ال تشعري بالحرقة وعليِك اتباع النصائح 

الغذائية التالية:
1 – تناول السوائل بكثرة، واإلقالل من مصادر الصوديوم املوجودة 
في امللح واألطعمة املعلبة والصلصات واملخلالت؛ للتخلص من الشعور 
الــذي قد تشعرين به خالل هذه الشهور أكثر من أي وقت  باالنتفاخ 

آخر.
2 – تناول الكثير من األلياف املوجودة في الخضار والفاكهة الطازجة 

والحبوب الكاملة، لتجنب اإلمساك.
3 – ال تملئي معدتِك لدرجة الشعور باالنتفاخ، وقّسمي طعامِك على 
وتفادي  طويلة،  لفترة  طعام  دون  نفسِك  تتركي  وال  خفيفة،  وجبات 

األطعمة التي قد تسبب الشعور بالحرقة كاألطعمة املقلية والدسمة.
4 – لتجنب اإلصابة بفقر الدم قبل الوالدة يجب اإلكثار من تناول اللحم 
والفول،  والفاصوليا  العدس  مثل  بالحديد  الغنية  واألطعمة  والــدجــاج، 
أي   "C" فيتامني  وتناول مصادر  السبانخ،  مثل  الورقية  والخضروات 
من  الجسم  امتصاص  لــزيــادة  األخــضــر،  والفلفل  والبرتقال  الليمون 
 عن تناول أقراص الفيتامينات واملعادن التي ينصحك 

ً
الحديد، فضال

بها الطبيب، خاصة أقراص الحديد إذا كان قد وصفها لِك.
شعرِك بالتعب أو اإلزعاج، مثل األطعمة التي 

ُ
5 – ابتعدي عن أي أطعمة ت

تسبب لِك اإلمساك واالنتفاخ.
 ســعــيــًدا ووالدة مــيــســرة وصــحــة جــيــدة، لــِك 

ً
أخـــيـــًرا نتمنى لــك حــمــال

وملولودِك القادم.
 *  استشاري أمراض النساء والوالدة – مركز الحياة الطبي

ضرورة االبتعاد عن الوجبات غير الصحية 
مثل الشيبس والحلويات الصناعية
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¶ مجموعة من السيدات المشاركات في رحلة ترتيبكم

في البداية التقينا مع السيدة نورة العامري مؤسسة شركة "ترتيبكم" 
أكــثــر مــن خمسة عشر  تــدّربــت  لقد  بــالــقــول:  والــتــي استهلت حديثها 
عاًما كمشرفة على الرحالت النسائية، إلى أن راودتني فكرة تأسيس 
مــشــروعــي الــخــاص، لتنطلق رحــلــتــي فــي عــالــم املــشــاريــع عـــام 2014، 
بادئة  "ترتيبكم"،  مسمى  تحت  الشركة  مــشــروع  بتدشني  قمُت  حيث 
البداية،  فــي  أواجـــه أي مشاكل  لــم  الحقيقة  فــي  الصفر، وأضــافــت:  مــن 
خاصة فــي ظــل وجــود الــدعــم الــذي تقدمه الــدولــة لسيدات األعــمــال في 
التي ساعدتني كثيًرا،  للسياحة  العامة  الهيئة  قبل  قطر، وتحديًدا من 

يتها من مركز قطر لحاضنة األعمال.
ّ
باإلضافة إلى املساندة التي تلق

دعم هيئة السياحة

القيام برحالت خــارج قطر  السهل  لم يكن من  العامري: طبًعا  وقالت 
في البداية، نظًرا لضعف اإلقبال، وعدم التسويق الجيد للمشروع، فكنا 
نكتفي بالترتيب للرحالت الداخلية، التي تنوعت ما بني األماكن البحرية 
والبرية، بالتنسيق مع هيئة السياحة، التي تلقينا منها دعًما كبيًرا، إلى 
جانب جهات أخرى في الدولة، مضيفة: بمضي الوقت تفاعل النساء مع 
فكرة املشروع وأحببنها، خاصة مع حرصنا على توفير أكبر قدر من 
األمان للنساء، وقد حددنا عمر املشاركة بسن 18 عاًما فما فوق، أما 
إذا كنَّ أقل من ذلك فالبد من الحصول على موافقة األهل، أو مرافقتهن 
الداخل  فــي  الشركة نجاًحا كبيًرا  أن القــت  وتــابــعــت: بعد  الــرحــلــة،  فــي 
ا عن تنظيم الرحالت الخارجية، فكانت أول رحلة إلى تركيا، ولكن 

ّ
أعلن

سّجل في تلك الرحلة اثنتني فقط من النساء القطريات، وكدُت أصاب 
باإلحباط، لكن إصراري على النجاح واالستمرار جعلني أواصل العمل 
بتفاؤل أكبر، والحمد لله أصبح النساء يقبلن على التسجيل، ووصل 
العدد اآلن إلى أكثر من ثالثني سيدة في الرحلة الواحدة، خصوًصا بعد 
اللواتي  النساء  الخدمة، علًما بأن  الجيد وجودة  التنظيم  تعّرفهن على 
يشاركن في رحالتنا يقمن بعملية تسويق غير مباشرة، من خالل 

الحديث عن رحالت "ترتيبكم" مع صديقاتهن ومعارفهن.

طب وصحة

¶ الدوحة - تقوى عفيفي
 

ربما من الطبيعي أن نسمع عن الرحالت السياحية الشبابية 
أو العائلية، ولكن أن نكتشف وجود شركة قطرية مخصصة 

للرحالت النسائية فقط، فهو أمرٌ الفٌت لالنتباه، بل إن الشركة 
منذ تأسيسها قبل بضع سنوات حققت نجاحاً وأصداء 

إيجابية واسعة. 
"ترتيبكم" للرحالت النسائية  أسستها سيدة األعمال القطرية 

نورة العامري، مستهدفة شريحة النساء اللواتي تتجاوز 
أعمارهن 18 عاماً، والشركة تنظم رحالت سياحية ترفيهية 
ثقافية بامتياز، كما أنها مزّودة بمدرّبات يوغا، وأخصائيات 

نفسيات، ومنسقات أنشطة ومسابقات.
مجلة "فنار" زارت مقر "ترتيبكم" في الدوحة، وقررت 

المشاركة في إحدى رحالتها الداخلية، للتعرف عن كثب على 
أجوائها.

¶ جدران عازلة للصوت

نـورةالعـامـري:  

 ترتيبكم شركة قطرية 
للرحالت النسائية 

تلقينا دعماً كبيراً من هيئة السياحة 
ومركز قطر لحاضنة األعمال 
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رحالت برية وبحرية

بحرية  رحــالت  بتنظيم  قمنا  لقد  قائلة:  "ترتيبكم"  ُمؤِسسة  وأردفـــت 
وبرية داخل قطر، منها رحلة إلى جزيرة السافلية، وقرية الغارية، فكانت 
من أنجح الرحالت، والتي تركت أثًرا رائًعا لدى كل املشاركات، مضيفة: 
طريقة الحجز سهلة وبسيطة جًدا، وتكون عبر االتصال املباشر معي 
في  متوفرة  األساسية  املعلومات  كافة  أن  كما  التفاصيل،  كل  ملعرفة 
موقعنا على االنستغرام، ونقوم فيه بالتسويق عن الرحالت الشهرية، 

سواء الداخلية أو الخارجية. 
تكاليف  تبدأ  بالقول:  الرحالت  تفاصيل  بعض  العامري عن  وكشفت 

الرحلة من 1000 ريال قطري بالنسبة إلى الرحالت الداخلية، أما تكلفة 
الرحالت الخارجية فتبدأ من 25 ألف ريال قطري، وذلك حسب رسوم 
السياحية،  املعالم  الداخلية، وجــوالت  والتنقالت  الفندق،  الفيزا، وحجز 

علًما بأننا نقدم أفضل العروض التنافسية للمشاركات.
واخــتــتــمــت نـــورة الــعــامــري حــديــثــهــا قــائــلــة: نظمت "تــرتــيــبــكــم" رحــالت 
ومصر  والنمسا  والتشيك  وسلوفينيا  وأمريكا  ماليزيا  إلى  خارجية 
واألردن وبريطانيا وتركيا واليابان والكويت، كما نظمت رحالت بحرية 
وبرية داخل قطر على الطراز الحديث، بزيارة كافة األماكن التاريخية 

والتراثية والترفيهية.

¶ الدوحة

¶ إعالن رحلة جنوب إفريقيا¶ إعالن رحلة المغرب

¶ ملصق ترتيبكم

نظمنا رحالت داخلية بحرية وبرية 
وأولى رحالتنا الخارجية كانت إلى تركيا
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ســـاعات طويلـــة قضيتهـــا في مطار إســـطنبول. مشـــيُت على قدمـــي جائًيا 
ذاهًبـــا، حتـــى استشـــعرُت أن الـــدم صـــار ينفـــر منهمـــا. قلـــت لرفيـــق رحلتي 
جهـــاد الرنتيســـي: يكفينا مشـــًيا. فابتســـم كعادته، وقال مـــن تحت نظارته 

الثقيلـــة: هرمنا.
ورغم أننا هرمنا، بقي التمشـــي طيلة ســـاعات الترانزيت االثنتي عشـــر في 
أبهـــاء املطـــار مهمـــة نبيلـــة، يصعب تركها، فهذه الســـاعات لن تتكـــرر ثانية. 
ننهـــك اآلن، ونرتـــاح بعدهـــا، فالعالـــم هنـــا، وعليـــه أال يفـــر مـــن أمـــام أعيننـــا؛ 

عالـــم منـــوع، يمتثـــل لرغبتنا في االكتشـــاف.
كانـــت ثمـــة وجـــوه تمـــرُّ علينـــا، رأيناهـــا مـــن قبـــل فـــي كتـــاب هنـــا، أو روايـــة 
هنـــاك، أو فـــي فيلـــم ســـينمائي، لكننـــا لـــم نرهـــا علـــى هـــذا النحـــو كاملـــة، 

املشـــدوه. بدقـــة  تتنفـــس وتتحـــرك وتحمـــل مالمـــح نتفحصهـــا 
تلـــك قصـــة تســـتحق أن تحكـــى، أن أذهب في املســـافة الشـــاردة بني عيشـــي 
لهـــا وحلمـــي بهـــا ذات كتاب، قرأته عن أماكن متخيلـــة؛ مدن وبحار ومواقع، 
لـــم أســـمع بهـــا إال فـــي كتـــب الرحالـــة والجغرافيـــني ومؤرخـــي األدب والفتنة، 
، لـــوال أنـــي أملســـه، بمشـــيي 

ً
لكننـــي هنـــا، أقـــرأ مطـــاًرا يـــكاد يكـــون متخيـــال

علـــى بالطـــه وفـــي ممراتـــه، وبرؤيتـــي عواملـــه وأناســـه الذين يتحركـــون على 
عجـــل، أو متمهلـــني، يجمعهم في هذه األبهاء الفســـيحة، بطل ممض، اســـمه 

االنتظار.
مطـــار تلتـــم فيـــه املـــدن كأخوات، كل واحـــدة منهن ذاهبة إلى مـــكان ما، وكل 
مـــكان مـــا، ذاهـــب إلـــى مدينـــة مـــا، وكل مدينـــة مـــا تتعلـــق بوجـــوه ال أعرفها، 
وأريـــد أن أعرفهـــا؛ وجـــوه مســـتلة من نصوص األســـفار والروايـــات، تنتظر 

أن تضـــج بحيـــاة مـــا فـــي رواية أو ِســـفر ما.
تذكرت معلمي الكولومبي غابرييل غارســـيا ماركيز، في ســـيرته العظيمة 
"عشـــت ألحكـــي"، وأنـــا أرقـــب فتـــاة كولومبية، تعبـــر جزًءا من فضـــاء املطار 
الواســـع، برشـــاقة طائـــر اســـتوائي، ذي ريـــش لونتـــه بســـاتني الجوافـــة فـــي 

حقول ســـانتياغو.
كانـــت ترتـــدي تنـــورة محتشـــدة باأللـــوان، تزينهـــا رســـوم لريـــاش كبيـــرة، 
ـــا علـــى خصرهـــا، تحتشـــد فـــي بهائـــه طيـــور أســـطورية 

ً
وقميًصـــا منفلت

ملونـــة، أزراره كبيـــرة، وعلى رأســـها قبعة قش تنتشـــر فيهـــا خطوط ملونة، 
لتضفـــي عليهـــا هيأة عابـــرة، قبعة ال ضرورة لها 

إال إلكمـــال املشـــهد االســـتوائي للفتـــاة.

ا جديًدا لبشـــر 
ً
ابتعـــدت هـــي، مشـــيت أنـــا، وكل خطـــوة، كانت تعني اكتشـــاف

يحملـــون ســـحنات غيـــر نمطيـــة في عـــرف مشـــاهداتنا القارة في الشـــرق.
وربمـــا كنـــا، أنـــا وجهـــاد، بفضولنـــا وشـــغفنا الالمتناهـــي فـــي االكتشـــاف، 
عينـــة لـــدى آخريـــن يمـــرون بنـــا، يريـــدون أال يضيعـــوا ســـاعات مكوثهم في 

املطـــار، مـــن دون أن يحفظـــوا مـــن آثـــار عامله شـــيئا.
مشيُت كثيًرا.

ثمـــة مقهـــى صغيـــر فـــي ركـــن قريـــب مـــن بوابـــة، ســـيكون علـــّي ورفيقـــي 
تركمانســـتان.  جمهوريـــة  إلـــى  الطائـــرة  لنركـــب  ســـاعات،  بعـــد  عبورهـــا 
جلســـنا علـــى مقاعـــده، وشـــربنا شـــاًيا. قليـــل مـــن هـــذه العشـــبة العابـــرة 

جهـــاد. قـــال  ســـيريحنا،  للقـــارات 
كل شيء هنا، ال يشبه أي شيء رأيته من قبل.

ـــا مطـــار عابـــر للقـــارات. برج بابـــل؛ ونحـــن نقف أو 
ً

قلـــت لجهـــاد: وهـــذا أيض
نمشـــي فـــي رحابته، يجتمع بشـــر من كل لون وجنـــس، يتحركون كل وفق 
، وهـــا نحـــن نقـــرأه 

ً
ـــا منـــه قبـــال

ً
خفتـــه، فينفتـــح لنـــا كتـــاب جديـــد، قرأنـــا نتف

 فـــي ســـاعاتنا هذه.
ً

كامـــال
نـــي علـــى أال نطيـــل جلوســـنا فـــي املقهـــى، فهنـــاك مقاه 

ّ
كان يبتســـم ويحض

أخـــرى، يمكننـــا أن نرتـــاح فيهـــا قـــدر رشـــفة اســـتكانة شـــاي تركـــي معتـــق؛ 
كان جهـــاد يلـــح علـــّي بعـــدم االســـترخاء ولـــو لبرهـــة، ألن مـــا نعيشـــه هـــذه 
اللحظـــات قلمـــا سنعيشـــه فـــي حيـــاة مـــا. هنـــا، قـــال، نـــرى العالـــم مجتمًعـــا، 

قادًمـــا إلينـــا، ليرينـــا وجوهـــه املتعـــددة.
لـــم يخطـــر لنـــا أن نذهـــب إلـــى بوابـــة الخـــروج، لنقضـــي ســـويعات انتظارنـــا 
للطائـــرة الذاهبـــة إلـــى عشـــق أبـــاد فـــي إســـطنبول. كان الكرنفـــال املطـــاري 
مثيـــًرا لالكتشـــافات الالمتناهيـــة. ال حـــدود هنـــا لشـــيء. ال شـــيء هنـــا غير 

موجـــود. العالـــم كلـــه أمـــام أبصارنـــا.

اإلمبراطورية العثمانية 

كان املطعـــم التركـــي األنيق، املزين برســـومات جميلة للســـالطني العثمانيني 
علـــى واجهاتـــه، يقبـــع فـــي آخـــر الردهـــة الرئيســـة لقاعـــة االنتظـــار الكبيـــرة. 

 

سـيــاحــة

ترانزيت بطعم الهواء المعتق
مطـار إسطـنـبــول

■ مطار إسطنبول
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◄ ◄

جذبتنـــي رائحـــة الطعـــام، وكنـــت جائًعـــا، ســـرت وجهـــاد إليـــه، جلســـنا على 
 من تعب املشـــي الجميـــل، ونختاُر وجبة غدائنا.

ُ
ف

ّ
مقاعـــد طاولة فيه، نتخف

للطعـــام التركـــي، ذاكـــرة ال تخفـــى عـــن مآدبنـــا نحـــن برعلا، وكمـــا لـــو أن 
الخيـــط املتـــني مـــن صلـــة الجـــوار، تلـــك التـــي تقطعـــت بهـــا ســـبل اإلقامـــة فـــي 
إمبراطوريـــة، تعـــود بـــكل مـــا أنتجتـــه من روائـــح طعام في هـــذه اللحظة، قلت 

لجهـــاد الـــذي ابتســـم، وقـــال دعنـــا نأكل أي شـــيء.
كانـــت الخيـــارات عديـــدة فـــي بوفيـــه املطعـــم، وكلهـــا أصنـــاف نعرفهـــا، حتى 
أســـماؤها تتشـــابه مـــع أســـماء األصنـــاف عينهـــا التـــي تحضرهـــا مطابـــخ 
بيوتنـــا، وكمـــا لـــو أن األمـــر التبس تلـــك اللحظة علّي، هل نحـــن من أنجز هذا 

الصنـــف أو ذاك، أم هـــم؟
عـــن كثيًرا 

ُ
صحيـــح أنـــه ســـؤال فضولـــي، لكـــن رائحـــة التاريخ تفـــوح منه، لم أ

فـــي اســـتدراك أصـــل "الكفتـــة" أو "الصفيحـــة"، طلبـــت مـــن العامـــل أن يضـــع 
فـــي الصحـــن قطعتـــي عجني بلحمـــة، ومناقيش بالجبنـــة، وبعض الخضار.

تناولنا طعامنا باستمتاع.
حولنـــا كان املســـافرون يروحـــون ويجيئـــون، بشـــر مـــن مختلـــف أرجـــاء 
األرض، بســـحناتهم التـــي تقـــول هويتهـــم اإلثنية. كنت ســـعيًدا بهذه الروعة 

فـــي اكتشـــاف العالـــم داخـــل بهـــو مطـــار واحد.
يلـــح  كان  فجهـــاد  الطعـــام،  تنـــاول  فـــي  ســـاعة  ربـــع  مـــن  أكثـــر  مـــض 

ُ
ن لـــم 

باالســـتعجال للعـــودة إلـــى جوالتنـــا؛ كنت أرغب في إشـــعال ســـيجارة؛ قيل 
لنـــا إن ثمـــة غرفة للتدخني في الطابق الثاني للقاعة، درجها بمحاذاة فضاء 
املطعـــم التركـــي. صعدنـــا إلـــى غرفة التدخـــني، بعد أن مررنـــا بمطاعم ومقاه 
جميلـــة وأنيقـــة، وبـــار جميل. وقرب البار، كان املمر إلـــى غرفة التدخني التي 
وصلناهـــا، ومـــا إن فتحنـــا بابها حتى لوحتنا رطوبة إســـطنبول الرشـــيقة، 
وأدخنـــة الســـجائر املتعلقـــة فـــي رحابهـــا غمامـــة داكنـــة بخفة ســـائح شـــاب 
مهلهل املالبس. وجوه منهمكة في نفث الدخان وإشـــعال الســـجائر، كانت 
تطالعنـــا، كلهـــم علـــى قلـــق وترقب، ربما كنت وجهاد أقـــل املترقبني بني هذه 

الطغمـــة املدخنة.
تلـــك لحظـــة مـــن اللحظات الغريبة كانـــت، فثمة وجوه تراها هنـــا لم ترها في 
األبهـــاء، وال فـــي ممـــرات املطـــار، وإن كانـــت تشـــبهها علـــى نحـــو مـــا. رجـــال 

ونســـاء أعمـــال، عمـــال، شـــبان وشـــابات، كلهـــم يدخنـــون، وعيونهـــم علـــى 
شاشـــات هواتفهـــم النقالـــة. مضيفات وطيارون. أنا وجهـــاد الذي ال يدخن.

اجتماع أممي

بهـــو املطـــار فســـيح، االلتفـــات إلى أي جهة فيه، يكشـــف عـــن لوحة متحركة، 
ني قادَمني مـــن عمان، ذهبا كثيًرا في 

َ
تنقـــاد إلـــى صور غير مألوفة ملكتشـــف

مطارات الدنيا، وســـافرا غير أن دهشـــتمهما هذه املرة في مطار إســـطنبول 
تتملـــح بقـــوة املعنى الذي تحمله إســـطنبول في ذاتها لعقلينا.

ا إســـطنبول، األســـتانة، بيت الدنيا، ومدينة اإلســـالم، وبالد صنابير 
ً
أهذه إذ

املـــاء، االكتشـــاف الســـّري للبـــاب العالـــي وملناخـــات إمبراطوريـــة )عثمانيـــة(، 
قرأنـــا تفاســـير عنهـــا في كتـــب التاريخ، كانت تشـــبه معجـــزة إمبرطوريتنا 

العربية، أموية وعباســـية وأندلســـية؟
ربمـــا فيهـــا بقيـــة مـــن تلـــك الرائحة، غير أن املشـــهد في املطار ال يشـــي بذلك 
الفاقعـــة،  بحداثتـــه  يســـتمتع  لـــه،  والتشـــكيلي  املعمـــاري  فالفضـــاء  حتمـــا. 
وال ركـــن فيـــه للماضـــي، حتـــى محـــل الحلـــوى التقليديـــة التركيـــة، وقـــد زين 
خارجـــه بحجـــر معتـــق، ال يقول شـــيئا عـــن إمبراطورية األوغـــوزي عثمان؛ 

إنـــه مجـــرد علبـــة تزيينـــة في إطـــار معدنـــي ضخم. 
وعلـــى غـــرار مطـــارات أخـــرى رأيناهـــا، أقـــل اتســـاًعا بـــدا مطـــار إســـطنبول، 
بيـــد أن ســـعته لـــم تكـــن فقـــط فـــي املســـاحة التـــي تحتـــل جـــزًءا مـــن طـــرف 
العاصمـــة التركيـــة العريقـــة، بـــل يتعداهـــا إلـــى كونـــه معبًرا بني ثـــالث قارات: 

آســـيا، أوروبـــا، إفريقيـــا.
نقطـــة ارتـــكاز هـــو، معبر فاتن بتنوع مناخاته، تمامـــا كما لو أنه يبث رائحة 
ذلـــك التنـــوع الـــذي تشـــكلت منـــه اإلمبراطوريـــة العثمانية، ويضيـــف إلى هذه 
ـــا قديًمـــا بألوانـــه وصفاتـــه الضاربـــة فـــي العتاقة، 

ً
النقطـــة التـــي تتوســـط عامل

معابـــر لقادمـــني مـــن كل جهات العالم، فيشـــكل فضاًء اســـتثنائًيا الجتماع 
أممي فـــي ردهاته.

* شاعر وكاتب فلسطيني

 

غــازي الذيبــة *

■ حركة دائبة في املطار
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املكـتبـة

فرج قصة الحب والعبودية
محمد علي عبد الله يفكّك ببراعة مأساة الرّق  

بمخزون الحكايا الموثقة لديه حقق الكاتب 
نقلة نوعية في مسار الرواية القطرية

مــا الـــذي دفعني بحق إلــى االتــصــال مــع الــصــديــق الــفــنــان والباحث 
محمد علي عبد الله كي أطلب منه أن يمدني بروايته؟ هل الفضول 
ا، خاصة وأنه صاحب بصمة حقيقية 

ً
، أم أن العنوان كان ملفت

ً
مثل

في مسارنا الفني التشكيلي، وها هو يخوض غمار السرد األدبي، 
ا ببراعة مأساة الّرق وتفاصيله املوجعة؟ 

ً
مفكك

ــرج"، وأول مــا لــفــت نــظــري تصميم  ــّي روايــتــه "فــ مــشــكــوًرا أرســـل إلـ
الغلف املرسوم بريشته، فرٌد يحمل ملمح أفريقية بجانبه عنوان 
ب 

ّ
فرعي: "قصة الحب والعبودية". تعّددت األمثلة في ذهني، وأنا أقل

الرواية موضة عربية؟ لكن  الصفحات، بعد أن أصبح ارتياد كتابة 
هنا الحالة مختلفة، لقد أوقعتني "فــرج: قصة الحب والعبودية" في 
بكل  املاضي  روائــي يستحضر  نموذج  األولـــى،  الوهلة  منذ  أسرها 
فــي موطنه  الحياة  ويــبــدأ رحــلــة  ــه،  ذاتـ "فـــرج" يستعيد  لكن  مآسيه، 
األصــلــي بعد ســنــوات مــن القهر والظلم والــحــب واإليــثــار، حيث ظل 
األمل في النجاة والعودة إلى حضن الوطن يداعبه، قد يكون "فرج" 
األكبر من  الجزء  أن يحقق  بــإرادتــه  الــذي استطاع  الوحيد  النموذج 
حلمه، حلم العودة، خاصة وأنه فقد جزًءا من حلمه اآلخر "عويشة" 
التي رحلت، بعد أن تغلغلت في مسامه، ومع هذا فقد كانت النهاية 
بخلف أحلم رقيق إفريقي، مثلما كان "فرج" في موطنه األصلي 

يحمل اسم "كماندا"، التي تعني بالسواحلية "الرئيس". 
و"فـــرج" نــمــوذج مثل نــمــاذج عــديــدة اعتلت خشبة املــســرح القطري، 
فاملخرج الفنان ناصر عبد الرضا قّدم نموذجه عبر نص "مجاريح"، 
كما كان استحضار املاضي ومآسي األجداد واآلباء صورة قلمية 
املناعي وحمد  الرحمن  القطري عبد  املسرح  نوخذتا  املبدَعني  عند 
قدمت  والــتــي  السطور،  لكاتب  "األســيــر"  مسرحية  ولعل  الرميحي، 
أكــثــر مــن مــرة فــوق الخشبة، صـــورة مــن تلك الــصــور الــتــي تجسد 
 

ُ
معاناة اصطياد اإلنسان ألخيه اإلنسان واملتاجرة به، كما لم تخل

الدراما التلفزيونية من تقديم هذه املأساة البشرية املؤثرة.

مأساة اإلنسان

هل يختلف "فرج"، بطل الفنان والباحث والسارد محمد علي عبدالله، 

السارد يعّري ما كان،  التاريخ؟ هنا  ـــاء عبر 
ّ
العبيد واألرق عن بقية 

ولكن ما يملكه هذا الكاتب من مخزون القصص الحقيقية واملوثقة 
لديه، كباحث في التراث الشعبي وفنان تشكيلي مبدع، أكثر بكثير 
مما طرحه اآلخرون، فهو يمتلك كنًزا يرتبط بحكايا املاضي، ومن 
 ،

ً
خلل لغة بسيطة عميقة الدالالت، وفصول عدة بلغت )37( فصل

يمسك الكاتب بتلبيب القارئ، على أن طرح قضية الّرق والعبودية 
 في املسرحية العربية "ثورة الزنج"، 

ً
هنا يختلف عّما تم طرحه مثل

العربية  الــحــضــارة  فــي تفكيك جــزء مــن  الــتــي أسهمت  الــثــورة  تلك 
القرن  العباسية فــي  الحقبة  اإلســلمــيــة فــي أوج صــعــودهــا، وأعــنــي 

التاسع امليلدي.

¶  محمد علي عبدالله
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◄ ◄

د. حسن رشيد *

هنا العبيد بأغانيهم وأهازيجهم وحكايات 
الجن في إطار لعبة التشويق واإلبهار

فــرج، كــمــانــدا.. سيان ويختلف األمــر عــن كــل مــا مــّر بنا مــن صور 
مأساة اإلنسان، بداية الحكاية "29 فبراير 1756"، هل لهذا التاريخ 
املــحــدد ارتــبــاط بــأحــداث أخـــرى؟ أمــا املــكــان فما على الــقــارئ سوى 
الوصول إليه، ذلك أن قرية "ظويلم" قد تعني مدينة ما، وقد ال تعني 
أي مدينة، تتساوى في موقعها كل املدن التي كانت تطل على البحر، 
حيث الغوص وتجار اللؤلؤ وعبودية اإلنسان ألخيه اإلنسان، دون 

وازع من الدين أو األخلق.

أسر الحب

هنا العبيد بأغانيهم وأهازيجهم، الليوة والطنبورة، وحكايات الجن، 
التشويق  تــوأمــهــا  ــار مــن لعبة  وهــنــاك حــكــايــاٌت ال تنتهي، عــبــر إطـ
واإلبهار، أما "فرج" وإن وقع في األسر، فقد وجد عند ذلك اإلنسان 
العربي الشهم – بو ناصر – كل الود، وسرعان ما ُيلقي بذاته مرة 

أخرى في إطار األسر، لكنه أسٌر من نوع آخر، إنه حب "عويشة"!
السارد – الفنان، عبر هذه الصياغة الجميلة، 
يستحضر  األحــــداث  ســـرد  فــي  والتسلسل 
الــحــيــاة فــي ظــويــلــم، املــديــنــة الــتــي ارتــبــط بها، 
اإلنسانية،  باملعاني  تربطها  علقة  ال  والتي 
عن  االستغناء  يتم  املكتسبات  سبيل  ففي 
كل شيء، حتى الشرف، فها هو "علي بطي" 
يتلعب بمشاعر هذا اإلنسان، لكن الصورة 
األقــســى هــي صـــورة رجـــل الــديــن "شــاهــني"، 
هذا النموذج االستغللي الذي يعمل من أجل 

سادة البلد، والعبد ال قيمة له في ُعرفه!
الكاتب، وعبر كل هذه املشاهد التي تناولها 
ــى روايـــــاتـــــه، ال يـــنـــي يـــطـــرح مــعــانــاة  ــ ــ فــــي أول
"فــرج"،   

ّ
الــفــذ اإلنــســان، مستحضًرا نموذجه 

كيف كــان وكــيــف أصــبــح، وكــيــف تعامل مع 
واقعه الجديد وكيف كان ينظر إلى الحياة! 

نعم إنه إنسان، يصل في بعض األحيان إلى 

مرحلة اليأس وحافة الهاوية، ولكن كان هناك دوًما صوٌت آخر، يعيد 
ا، 

ً
اء يبدو مختلف

ّ
إليه الحياة، ويعيده إلى الحياة، في حواراته مع األرق

في حني يظهر الجميع وهم يحاولون التعايش مع واقعهم، حتى ذلك 
الكهل الذي يجتّر واقعه املؤلم، حيث ال أحد يرغب في شرائه بعد أن 

بلغ أرذل العمر.

حوار فلسفي

عبر حــوار فلسفي عميق، بني تجربة كهل عانى من كل صنوف 
العذاب وغاص وتمرغ في مراحل الحياة، يقول فرج: "املوت راحة من 
ظلم البشر ومــن ظويلم!!"، فيكون الــرد: "ال يا فــرج. املــوت هو حلم 

اليائس. وهو أمل اليائس العاجز".
الــروايــة عبر  تفاصيل  بكل  اإلمــســاك  بمكان  الصعوبة  مــن  أخــيــًرا، 
أحداث وشخوص صاغها فنان تعامل مع اللون والظل والنور، فنان 
أجاد في رسم املواقف وطرح معاناة الفرد والجماعة، وصّور أقسى 
أشخاص  وراءهـــا  يقف  الــتــي  الظلم  مشاهد 
مــفــتــرســون، هـــم أقــــرب إلــــى صــفــة الــحــيــوان 

منهم إلى صفة اإلنسان. 
إن هــذه الــروايــة الــصــادرة عــن الـــدار العربية 
 295 استغرقت  والتي  بيروت،  في  ناشرون 
الكبير، تمثل نقلة نوعية  القطع  صفحة من 
ــطـــري، وإضـــافـــة  ــقـ فـــي مـــســـارنـــا الــــروائــــي الـ
حقيقية إلــى اإلبـــداع األدبـــي، أحـــداث وصــور 
وأشخاص استحضرهم فنان وباحث عرف 
ويجسد  أعماقهم،  أعماق  في  يغوص  كيف 
خلق  عــلــى  وقــــدرة  مــتــمــيــزة،  بلغة  معاناتهم 
املـــواقـــف، ومـــن ثــم وضـــع الــقــارئ تــحــت أســر 
النموذج  ذلــك  فـــرج..  األول:  الــروائــي  نموذجه 
الذي قهر الظلم واألســر، وانطلق مرة أخرى 

إلى موطنه.
* كاتب وناقد قطري



العدد الرابع - أكتوبر 2018العدد الرابع - أكتوبر 522018

املكـتبـة

في مجموعتها األولى "جدران عازلة للصوت"، الحائزة على املرتبة 
األولى في "مسابقة الكلمة"، تنثر نور نصرة أفكارها كأزاهير الربيع، 
دّية في آن مًعا، فتأتي قصيدتها وكأنها بستاٌن من 

َ
ة والن

ّ
تلك الغض

أتحّسس هذا  زلــُت  ما  بعد/  أفتح عينّي  "لــم  تقول:  امللّونة،  الــحــروف 
ة/ ينّز منها حليٌب الذع".

ّ
العالم/ بقلبي/ كحّبِة تنٍي غض

غــلف مجموعتها  على   )1987 )مواليد دمشق  نــور نصرة  تكتب 
 من كلمتي "شعر" أو "نصوص"، كما جرت 

ً
عبارة "قصائد نثر" بدال

العادة، في إشــارٍة منها إلى تقديم نّص ُمغايٍر وُمختلف من حيُث 
الشكل واملضمون. 

ثــّمــة تــقــنــّيــات عــديــدة، تــخــّص قــصــيــدة الــنــثــر، تدخلها الــشــاعــرة في 
البنية األسلوبّية لقصيدتها، فنجد العبارة املوجزة والكثافة اللغوية 
حّببة في النهاياِت، والتي تضفي – بدورها 

ُ
الشديدة، عدا املفارقات امل

– نفحة جمالّية إلى القصيدة، تقول: "كطفلِة الحقول التي تنكّب على 
/ دون أن تبالي بسقطتها../ أو بالكلمات التي 

ً
 واحدة

ً
الحشائش/ دفعة

الــحــّب/ تكثر  ــا/ هكذا هــو 
ً
قالتها جــزاف

والئمه عند الوداع".
ــــة زلــيــخــة أبـــو ريــشــة  ــّي الــشــاعــرة األردنــ
األخير  الغلف  د في كلمتها على 

ّ
تؤك

بأّن "املجموعة فيها لغة حديثة. وخيال 
مـــتـــمـــّرد عــلــى الـــســـائـــد. وطـــمـــوح نحو 
الـــِشـــعـــرّي"، وبالنظر  الــخــطــاب  تــجــديــد 
أجـــواء  مــع  وتقاطعها  الكلمة  هـــذه  إلـــى 
القصائد، نجد بأّن املسار الخاّص الذي 

ا، وتحديًدا من جهة بحثها املضني  يبدو جلّيً اختارته نور نصرة 
عــن الــخــصــوصــّيــة، مــن حــيــُث األجــــواء والــعــوالــم الــتــي يــتــم تناولها، 
 
ً
وكذلك التحّرر من أثر التجارب الشعرية األخــرى، كما يحدث عادة
 البواكير الشعرية، حيُث تهدي الشاعرة نور نصرة 

ّ
بالنسبة إلى ُجل

مجموعتها "إلى الشعر/ الذي ظّن/ أني أمازحُه".
ــاالت وتــداعــيــات  فــي قــصــيــدة بــعــنــوان "فـــراشـــات الــجــســد"، نــجــد إحــ
"الكتابة من  بــه، حيُث شعار  ي 

ّ
والتغن الِشعر وحــده  فلك  فــي  تــدور 

أجل الكتابة"، على غرار "الفّن من أجل الفن"، هو العنوان األبرز في 
مسار قصيدة نور نصرة، تقول: "للشعر أماكن قد يختبئ فيها/ قد 
 الحنني/ وقد يحلو له النوم/ بني 

ُ
يختبئ بني الرقبة والصدر/ ويدغدغ

ذراعني تكورتا/ لتتمّرغا بالجسد الرطب/ دعُه/ ال تنهشُه".
دملون  دار  عن  ا 

ً
الــصــادرة حديث للصوت"،  عازلة  "جـــدران  مجموعة 

القطع  مــن   
ً
اثنتني وسبعني صفحة فــي  والــواقــعــة  بدمشق،  الجديدة 

ر 
ّ

بش
ُ
املتوسط، بلوحة غلف للفنان السوري الكبير زهير حسيب، ت

ــوٍت ِشــــعــــرّي ذي نـــبـــرة خـــاّصـــة،  بــــصــ
يـــؤّســـس لـــرؤيـــة جـــديـــدة لــلــعــالــم، حــيــُث 
تأخذ القصائد سلستها وحميمّيتها 
مـــن الــلــغــة الــيــومــّيــة املــعــيــشــة، بــقــدر ما 
 في الدهشِة، 

ً
 إليها كلماٍت غاية

ُ
تضيف

أن تجلس  القصيدة  لهذه  ــُد  "أريـ تــقــول: 
ا على ساق/ 

ً
/ تضع ساق

ً
هــادئــة أمامي 

ــن أفــكــاري بــبــطء/ أريـــد أن أثرثر 
ّ
وتــدخ

أمامها".

¶ عماد الدين موسى
 

لغة شعرية جديدة وُمتجّددة، نجدها في قصيدة الشاعرة 
السوريّة نور نصرة، فيها من العباراِت الُمبتكرة بقدر ما فيها من 
البساطة واإلدهاش، هادئٌة وشّفافة، تنساُب بسالسٍة ورويّة، 
جنباً إلى جنب مع بريق الصور الِشعريّة الخاطفة، والتي تشبه 

إلى حّد ما سماًء مرّصعة بالنجوم في ليلِة صيف.

¶ جدران عازلة للصوت

¶ جدران عازلة للصوت

جدران عازلة للصوت 

نور نصرة ال تمازح الشعر!

¶ نور نصرة 
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◄ ◄

¶ محمد الماغوط الفرح ليس مهنتي

قصيدة الماغوط الثائرة على الكذب 
فاطمة الزهراء بنيس *

   
املاغوط  العربي محمد  الشاعر  اسم  كــر 

ُ
ذ كلما 

اســـتـــحـــضـــرُت ديــــوانــــه "الــــفــــرح لـــيـــس مــهــنــتــي" 
املعنى،  عميق  عــنــوان   ،1970 ســنــة   الـــصـــادرة 
يـــدل عــلــى إدراك شــعــرّي بـــأن مــشــاعــر البهجة 
والـــفـــرح لــيــســت مـــن نــصــيــب الـــشـــعـــراء، خــاصــة 
تأللئة الحواس، الثاقبة الرؤية، الفئة 

ُ
تلك الفئة امل

 ممكن 
ّ
الـــل املــتــمــردة على املــمــكــن  الطامعة فــي 

"الــفــرح ليس مهنتي" جذبني   رغــم مــأســاويــتــه. 
للغوص في لّب نصوصه، كما جعلني أشتهي 
 من 

ً
بــدال الحزن الصادق  التسكع على رصيف 

االنخداع  ببهرج الفرح الكاذب.
انتهائي من قــراءة هذه املجموعة آمنت أن  عند 
الفرح ليس مهنة الشعراء الحقيقيني املنذورين 

ق املتبوع بالخلود.
ّ
للنزياح الخل

ر 
ّ
املؤث الشعر  الكثير من  املــاغــوط كتَب  أن  ومــع 

والـــذي كانت  الفنّي  وتــوّهــجــه  اإلنــســانــي  بعمقه 
له بصمة فريدة من نوعها على خارطة الشعر 
 أن هذه املجموعة ظلت عالقة 

ّ
العربي املعاصر إال

فــي ذاكــرتــي الــشــعــريــة، فقد تـــراءى لــي الشاعر 
املفعمة  املـــأســـاويـــة  الــنــبــرة  قــصــائــده ذات  عــبــر 
ــذات، كــعــازف  ــ بــجــراحــات الـــواقـــع وانــتــكــاســات الـ
املهّمشة، ناشًرا سيمفونيته  األزقــة  ناي يجول 
لم يستطع حزب وال سجن  الحزينة بشاعرّية 
الثائرة على  النابعة من روحــه  نارها  أن يخمد 

الكذب، وعلى كل مظاهر الفرح الزائف..
يقول في قصيدة الظل والهجير من "الفرح ليس 

مهنتي":

حبيبتي
هم يسافرون ونحن ننتظر

هم يملكون املشانق 
ونحن نملك األعناق

هم يملكون الآللئ
ونحن نملك النمش والتواليل

نزرع في الهجير ويأكلون في الظل.

ــي هـــــذه الـــقـــصـــيـــدة كـــمـــا فــــي بـــاقـــي قــصــائــد  فــ
أو  الظلم،  فــداحــة  املــاغــوط  لنا  يصور  املجموعة 
العدل الناقص الذي يرتكز عليه العالم من أجل 
رفاهية مشّوهة تفتقر ملعاني اإلنسانية، معتمًدا  
إلى  للوصول  كمعيار  الصدق  على  كتابته  في 

وجدان القارئ وذائقته.
لم ينشغل محمد املاغوط بالتنظير في القصيدة، 
ولــم يكترث ملــا كــان يجري آنـــذاك على الساحة 
األدبــيــة من جــدال وصــراع حــول قصيدة النثر، 
العربي،  الشعري  املشهد  في  ومــدى شرعيتها 
ومع ذلك فقد طفحت أشعاره بروح حداثّية حّد 
تجربته  مّيزت  إبداعية  بــدالالت  لة  النخاع، محمَّ
في الجيل الذي ينتمي إليه، وجعلتنا نعيد النظر 

في مقولة "أعذب الشعر أكذبه".
بـــأنَّ "أعـــذب الشعر  أثــبــَت لنا العكس  فــاملــاغــوط 
أصدقه"، ألنه لم يكتب في حياته سطًرا واحــًدا 
ــا لــواقــع ينطلق مــن الـــذات، لكنه 

ً
إال وكـــان تــدويــن

يصل إلى اآلخرين بسلسة إبداعية.
ب" من ديوان 

ّ
املعل "الغجري   يقول في قصيدة 

ذاته:

بدون النظر إلى ساعة الحائط
أو مفكرِة الجيب

أعرف مواعيد صراخي
وأنا هائٌم في الطرقات
أصافح هذا وأودُع ذاك

 إلى الشرفاِت العالية
ً
أنظر خلسة

إلـــــى األمــــاكــــن الـــتـــي ســتــبــلــغــهــا أظـــافـــري 
وأسناني

في الثوراِت املقبلة
فأنا لم أجْع صدفة

ا
ً
ا أو اعتباط

ً
ولم أتشرد ترف

ما من سنبلٍة في التاريخ
 من لعابي

ٌ
إال وعليها قطرة

أعرف أن مستقبلي ظالم
وأنيابي شموع

أعرف أن حد الرغيف
سيغدو بصالبة الخنجر

وأن نهر الجائعني سوف يهدُر ذات يوم
بأشرعتِه الدامية..
هكذا خلقني الله
 وعاصفة

ً
سفينة

 وحطاًبا
ً
غابة

زنجًيا بمختلف األلوان كالشفق، كالربيع
في دمي رقصة الفالس

وفي عظامي عويل كربالء
وما من قوٍة في العالم

ترغمني على محبة ما ال أحب
وكراهية ما ال أكره

ما دام هناك
 وثقاٌب وشوارع.

ٌ
تبغ

ــدى تــمــرد الــشــاعــر  ــذه الــقــصــيــدة مـ تــؤكــد لــنــا هـ
مهما  التي  الظاملة  بالقوى  ح 

ّ
املتسل العالم  على 

حاولْت ترويضه على الرداءة بوجهيها الباطني 
والخارجّي فإنها لن تستطيع.

ا 
ً
ا، صوت

ً
بسيط إنــســانــا  املــاغــوط  محمد  عــاش 

ــا، قــلــًمــا ُمــصــًرا عــلــى تغيير الــعــالــم ولــو 
ً
شــامــخ

مجاًزا، عاشقا مخلًصا للشعر ببعده اإلنساني 
الخالد.

* شاعرة وكاتبة مغربية



العدد الرابع - أكتوبر 2018العدد الرابع - أكتوبر 542018

املکـتـبـة

¶¶ سعيد بوكرامي * 

تبقى باريس إحدى أهم عواصم الكتاب في 
العالم، وقد كانت في يوم األيام المعبر األسرع 

للوصول إلى القارئ في كل مكان.. في عصر 
اإلنترنت ربما اختلف األمر قليًل أو كثيراً، هنا جولة 

على أبرز إصداراتها الحديثة، والتي احتلت عناوينها 
واجهة المكتبات في العاصمة الفرنسية، خلل 

العام الجاري.

  اإلسلم ديانة فرنسية

القـــروي  حكيـــم  ملؤلفـــه  فرنســـية"  ديانـــة  "اإلســـام،  كتـــاب  يشـــير 
الصـــادر عـــن دار غاليمـــار الشـــهيرة إلـــى أن اإلســـام اليـــوم أصبـــح 
ديانـــة فرنســـية، ألنـــه أول ديـــن يمـــارس فـــي فرنســـا، وألن مســـلمي 
يمكـــن  أن فرنســـا  كمـــا  الفرنســـيني.  أربـــاع  ثاثـــة  يمثلـــون  فرنســـا 
ـــا خصبـــة للتجديـــد الدينـــي والفكـــري الـــذي يحتاجـــه 

ً
أن تكـــون أرض

أصبـــح  اإلســـامي  فالديـــن  ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــة  بشـــدة،  اإلســـام 
مشـــكلة فرنســـية ألن باســـمه، يضـــرب اإلرهـــاب فرنســـا، أو يحـــاول 

الجمهـــوري. للمشـــروع  فـــرض رؤيـــة عامليـــة بديلـــة  بعضهـــم 
يستكشـــف الكتـــاب، الـــذي يقـــع الكتـــاب فـــي 304 صفحـــات، ممارســـات 
ومعتقـــدات وســـلوكيات املســـلمني فـــي فرنســـا، بفضـــل االســـتغال 

الدقيـــق للدراســـة االســـتقصائية 
معهـــد  أجراهـــا  التـــي  الكبـــرى 
 ،2016 عـــام  فـــي  مونتينـــي 
إســـتراتيجية  يشـــرح  فهـــو 
مـــن  وينبـــع  اإلســـاموية  نشـــر 
نجاحهـــا، وأخيـــًرا يقـــوم بتحليـــل 
املفكريـــن  تقـــود  التـــي  اآلليـــات 
ــا إلـــى الوقـــوع  واملعلقـــني تدريجًيـ

فـــي شـــراك اإلســـاميني: أال وهـــو تقليـــص اإلســـام إلـــى اإلســـاموية، 
حتـــى يســـتمر فـــي فـــرض رؤيـــة واحـــدة لإلســـام.

ومـــع ذلـــك، هنـــاك طريقـــة، تـــم استكشـــافها فـــي هـــذا الكتـــاب، والتـــي 
ينبغـــي أن تســـمح لإلســـام بـــأن يجـــد مكانـــه فـــي الجمهوريـــة، مـــن 
ا، ويجنـــي ثمـــرة اســـتيعابه 

ً
ا فشـــيئ

ً
خـــال جيـــل جديـــد ينبثـــق شـــيئ

للفرنســـيني، هنـــا ُيعـــاد تأهيلـــه، إنـــه هـــذا الجيـــل الجديـــد الـــذي يجـــب أن 
يقـــود حركـــة مكافحـــة التمـــرد الثقافـــي التـــي يحتاجهـــا اإلســـام، فـــي 

ــم اإلســـامي. ــا فـــي العالـ ـ
ً

ــع، ولكـــن أيض ــا بالطبـ فرنسـ

  الميتافيزيقا الكمية

ســـفني  نشـــر   1984 عـــام  فـــي 
فارابـــود  بيـــار  وجـــان  أورتولـــي 
منشـــورات الديكوفيـــرت  ضمـــن 
كتاًبـــا لقـــي فـــي ذلـــك الوقـــت ترحيًبا 
كبيـــًرا، واعتبـــر أفضـــل الكتـــب التـــي 
بســـطت موضـــوع ميكانيـــكا الكـــم 
متنـــاول  فـــي  وجعلتهـــا  الصعبـــة، 
شـــريحة واســـعة مـــن القـــراء غيـــر 
املتخصصـــني، وقـــد بيـــع منـــه أكثـــر 
مـــن خمســـة وثمانـــني ألـــف نســـخة 

ــدة لغـــات.  ــا ترجـــم إلـــى عـ كمـ
تغيـــر  الوقـــت،  ذلـــك  منـــذ  ولكـــن 

الفريـــدة  الكـــم  مراقبـــة عناصـــر  جـــذري: أصبحـــت  بشـــكل  املشـــهد 
مـــن  التـــي كان  الجزيئـــات...(،  الـــذرة،  األيـــون،  الفوتـــون،  )اإللكتـــرون، 
الصعـــب مراقبتهـــا أو التعامـــل معهـــا، اليـــوم فـــي املتنـــاول والتعامـــل 
معهـــا شـــبه عـــادي، كمـــا أصبحـــت األفـــكار التـــي ال يمكـــن تصديقهـــا 
تـــم إجـــراء تجـــارب مســـتحيلة  الســـابق قابلـــة لاختبـــار، وقـــد  فـــي 
ا للنظريـــة الكميـــة، 

ً
تأكـــدت نتائجهـــا، فتحـــددت الجوانـــب األكثـــر إربـــاك

عناوين احتلت واجهة المكتبات الفرنسية

إصدارات عالمية 2018
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ممـــا فتـــح البـــاب أمـــام التطبيقـــات التقنيـــة الثوريـــة، مثـــل الكمبيوتـــر 
الكمـــي.

يبـــرز املؤلفـــان ســـفني أورتولـــي وجـــان بيـــار فارابـــود فـــي كتابهمـــا 
الصـــادر  الجديـــدة"،  والزمـــن  الفضـــاء  أســـرار  الكميـــة:  "امليتافيزيقـــا 
التوضيحيـــة  املخططـــات  فـــي 144 صفحـــة،  دار الديكوفيـــرت  عـــن 
لرســـم  وصارمـــة،  وطريفـــة  واضحـــة  بلغـــة  الكميـــة،  للميتافيزيقـــا 
معالـــم جديـــدة لهـــذا العالـــم "الكوانتـــي" الغريـــب، الـــذي لـــواله ملـــا  كان 
لدينـــا إنترنـــت وأجهـــزة الكمبيوتـــر والهواتـــف الخلويـــة وال شـــيء ممـــا 

يســـمح بخلـــق مجتمـــع االتصـــاالت. 
النقـــل  كيفيـــة  الجســـيمات  تعـــرف  الزمـــان، حيـــث  خـــارج  عالـــم  إنـــه 
قـــارئ  ســـيجد  الزمـــن..  إلـــى  تعـــود  أن  املفتـــرض  ومـــن  الفضائـــي، 
ـــا 

ً
ـــا يختـــرق حـــدوده الجديـــدة، النظريـــة والتجريبيـــة، عامل

ً
الكتـــاب عامل

 .
ً

ومذهـــا ممتًعـــا  ميتافيزيقًيـــا 

  فلسفة الثقة بالنفس

يكشـــف كتـــاب شـــارل بيبـــان "فلســـفة الثقـــة بالنفـــس" هـــذا الســـر: 
مـــن أيـــن تأتـــي الثقـــة بالنفـــس؟ كيـــف تعمـــل؟ مـــا الـــذي يقويهـــا أو 
يضعفهـــا؟ ملـــاذا بعـــض النـــاس أكثـــر ثقـــة مـــن اآلخريـــن؟ هـــل هـــي 
مســـألة مزاجيـــة؟ أم ثمـــرة اشـــتغال علـــى مؤهـــات الـــذات، أو طريقـــة 

للنظـــر إلـــى العالـــم؟ مـــا عاقـــة الثقـــة بالنفـــس مـــع الثقـــة باآلخريـــن، 
والثقـــة بالحيـــاة نفســـها؟

علـــى  الكتـــاب  هـــذا  يعتمـــد 
النصـــوص العظيمـــة للفلســـفة 
والحكمـــة القديمـــة، وعلـــى أعمـــال 
التحليـــل النفســـي وعلـــم النفـــس، 
بتجـــارب  ـــا 

ً
أيض ا 

ً
مســـتعين

الرياضيـــني أو الفنانـــني. صـــدر 
أالري  منشـــورات  عـــن  الكتـــاب 

صفحـــة.   224 فـــي 

  اندفاع العالم

يصـــف كتـــاب "اندفـــاع العالـــم: منطـــق 
الفرنســـي  للكاتـــب  الجديـــد"  العنـــف 
يعيـــش  كيـــف  كوســـيه  فرانســـوا 
العالـــم حالـــة اندفـــاع وغليـــان، بحيـــث 
كمـــا  تتراجـــع،  لـــم  العنـــف  نســـبة  أن  
يعتقـــد بعـــض النـــاس، فقـــد غّيـــر شـــكله 
ومنطقـــه وأصبـــح أقـــل وضوًحـــا وأكثـــر 
عصـــور  مـــن  انتقلنـــا  مؤكـــًدا:  ـــا، 

ً
ثبات

ــة، ومـــن الترحيـــل إلـــى الترحـــال القســـري، ومـــن  ــة إلـــى الهيمنـ العبوديـ
العنـــف بـــني طـــاب الجامعـــات إلـــى إذاللهـــم علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة، 
ومـــن النهـــب فـــي املســـتعمرات إلـــى القوانـــني التـــي تصـــادر أفقـــر النـــاس، 

لقـــد تفاقـــم القمـــع والدمـــار البيئـــي.
 مـــن التوقـــف، تفاقـــم العنـــف مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى قلـــت 

ً
وبـــدال

فـــرص الســـام، وأصبـــح األشـــخاص غيـــر مبالـــني بمظاهـــر العنـــف 
جعلتنـــا  وقـــد  الجديـــدة،  الليبراليـــة  كارثـــة  خضـــم  فـــي  الجماعـــي 
ــة مـــن  ــة مجـــرد وحـــوش حديثـ ــا الحياتيـ ــة الوفـــرة وتحفيـــز قواتنـ كذبـ
املحبطـــني واملندفعـــني بجـــرأة، وليـــس مـــن املواطنـــني املائمـــني إلنشـــاء 

وتشـــكيلها.  "الحضـــارة" 
وللخـــروج مـــن هـــذه الدائـــرة الجهنميـــة والعجـــز الجماعـــي يقتـــرح املؤلـــف 
فـــي كتابـــه، الصـــادر عـــن منشـــورات الديكوفيـــرت فـــي 240 صفحـــة، 
حركـــة تحـــرر جديـــدة مـــن الطاقـــة االجتماعيـــة املشـــكلة مـــن املنظمـــات 
والحـــراكات االجتماعيـــة، لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه يحـــذر مـــن البعـــض 

اآلخـــر الذيـــن حّولوهـــا إلـــى هويـــة للكراهيـــة والوطنيـــة املتطرفـــة! 
مـــن ســـيفوز فـــي هـــذا الصـــراع؟ مـــن ســـيجنب العالـــم كل هـــذا العنـــف 
املندفـــع مـــن كل صـــوب؟ يحـــاول الكتـــاب تقديـــم العديـــد مـــن األجوبـــة.

* كاتب ومترجم مغربي
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حـــن تلّبـــس عشـــق "أصيلة" بمحمد بن عيســـى، تماهت به األحاســـيس 
نحـــو املغامـــرة والحلـــم، بغاية صنع املختلف واملتفـــرد واألفضل ملدينته، 

والســـعي النتشـــالها من قوقعة الصمت والنســـيان واإلهمال.
من العشـــق والفن بدأت رحلة "موســـم أصيلة الثقافي الدولي"، وبالعشق 
 وإبداًعا وأدًبا وفكًرا 

ً
ها الفنية، لتزهر تشـــكيل

ٌ
والتفاني ســـقيت مشـــاتل

وموســـيقى؛ رحلـــة اعترتها الكثير من الصعوبـــات واإلكراهات، والكثير 
مداهـــا  اليـــوم  بلغـــْت  مغامـــرٍة  رهـــان  بكســـب  واالنتشـــاء  الحبـــور  مـــن 
األســـطوري. هـــي رحلـــة قادهـــا، بكل تفـــان ونكران ذات، األســـتاذ محمد 
بـــن عيســـى، أمـــن عـــام مؤسســـة منتـــدى أصيلـــة، وكل ســـكان املدينـــة 
وضيـــوف موســـمها وزّوارها، فكانوا جميًعا حّراًســـا لــــ "مدينة الفنون"، 

وصانعـــي كينونتهـــا اإلنســـانية والرمزيـــة والثقافيـــة والفنية.
لقـــد راهـــن موســـم أصيلـــة الثقافـــي الدولي بشـــكل مغامـــر وجنوني منذ 
بدايتـــه علـــى الفـــن، فربـــح الرهـــان. اســـتمر املوســـم واتســـع وامتـــد، كمـــا 
ازداد إشـــعاعه وتعمقـــت تجربتـــه عاملًيـــا، وامتـــد تأثيـــره إلـــى مهرجانات 
قـــد  العامليـــة  املـــدن  بعـــض  أخـــرى. وإذا كانـــت  ومـــدن مغربيـــة وعربيـــة 
اشـــتهرت بارتباطهـــا، إمـــا بالتجـــارة أو بالســـياحة، فـــإن املـــدن الناجحـــة 
والخالـــدة هـــي تلـــك التـــي ارتبطـــت أنشـــطتها علـــى مـــّر التاريـــخ بالثقافـــة. 
مـــن هنـــا، فالحديـــث عـــن أصيلـــة، وعـــن موســـمها الثقافـــي الدولـــي، وهو 
ا ومثيـــًرا ومفيـــًدا وجذاًبا 

ً
ـــا شـــيق

ً
يحتفـــي بذكـــراه األربعـــن، يبقـــى حديث

وذا شـــجون، بما هي ذكرى الســـتعادة مغرب الســـبعينيات، 
وكيـــف تغلـــب البعد الثقافي في أصيلـــة آنذاك على االحتقان 
السياســـي فـــي البلـــد، إذ تمكنـــت أصيلـــة، وإلـــى اليـــوم، مـــن 
العالـــم،  وفـــي  بلدنـــا،  فـــي  والثقافـــة  الفـــن  ســـؤال  تحريـــر 
ا ومفتوًحا علـــى الوطن والعالم  ا وحـــّرً

ً
 جريئ

ً
فجعلتـــه ســـؤاال

مـــن حولـــه، بمـــا منحتـــه أصيلـــة لنـــا جميًعـــا مـــن قيـــم جميلة 
وإحســـاس باملـــكان .

مدينة الفنون

البدايـــات  ككل  صغيـــًرا  الثقافـــي  أصيلـــة  موســـم  بـــدأ  لقـــد 
الطبيعيـــة، حيـــث بـــدأ جمعيـــة ثقافيـــة محليـــة، فصـــار اليـــوم 
أقـــدم مهرجـــان ثقافـــي فـــي املغـــرب )تأســـس عـــام 1978(، 

نجحت المغامرة وأزهرت تشكيًل 
وإبداعاً وأدباً وفكراً وموسيقى 

إشــراقـات

موسم أصيلة الثقافي
تحالف هادئ مع الجمال

■ وصلة غنائية موســـيقية لفرقة نسائية 

بموسم أصيلة

■ محمد بن عيسى ◄ 

■ ملصق الدورة ▲
األربعين لموسم أصيلة
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وقـــد تحـــّول مـــن جمعيـــة ثقافية "جمعيـــة املحيط الثقافية" إلى مؤسســـة 
ثقافيـــة "مؤسســـة منتـــدى أصيلة"، بموســـمها الثقافي الدولي الســـنوي، 
بـــل واألول مـــن نوعـــه فـــي املغـــرب والعالـــم العربـــي وأفريقيـــا، إذ شـــكل 
الشـــرارة التـــي أوقـــدت باقـــي املبادرات الثقافيـــة والفنية في مـــدن مغربية 
وعربيـــة أخـــرى، وذلـــك فـــي انطلقـــه مـــن بلـــدة صغيـــرة فـــي البدايـــة، قبل 
أن تصيـــر مدينـــة، إذ كبـــرت وتطـــورت واغتنـــت باملنجـــزات وبالبنيـــات 
الهيكليـــة املتنوعـــة والكبيرة، لتمتد نحو العالم، فصـــارت "مدينة الفنون" 
بامتياز، و"مدينة املمارســـة الثقافية اإلنمائية الرائدة"، بفعل إرادة أهلها 
ـــف الثقافة 

ّ
ومســـئوليها، ممـــن جعلـــوا مـــن مدينتهم أول وســـط بيئي وظ

والفـــن فـــي عمليـــة تأهيـــل املدينة، وتحفيز همم ســـكانها، بـــدًءا بأطفالها 
تحديـــًدا، علـــى توظيـــف الثقافـــة والفـــن فـــي تنميـــة اإلنســـان، وتحســـن 
ظروفه املعيشـــية وإقامة أرضية دولية لتفاعل الثقافات العاملية، وتبادل 
الخبـــرات والتجـــارب فيمـــا بـــن املبدعن، ومّد جســـور التفاهـــم والتعاون 

بـــن املفكريـــن واملبدعـــن، املعّبـــرة عـــن آمـــال الشـــعوب وطموحاتها.
ولعبـــت جامعـــة املعتمـــد بـــن عبـــاد الصيفيـــة )تأسســـت عـــام 1983( – 
وغيرهـــا مـــن املؤسســـات الثقافيـــة التـــي خرجـــت مـــن رحـــم املوســـم، من 
قبيـــل "املنتـــدى العربـــي اإلفريقـــي" – دوًرا طلئعًيـــا، باعتبارهـــا ملتقـــًى 
ا، شـــاركت فيه حشـــود كبيرة من أقطاب الفكر واإلبداع من مختلف  حّرً
مناطـــق العالـــم، مـــن خـــلل النـــدوات الفكريـــة واالقتصاديـــة والسياســـية 

والدينيـــة واألدبيـــة والفنيـــة التـــي اســـتضافتها، وأكســـبت موســـم أصيلة 
 مثيلـــه فـــي عالـــم الجنوب، وفـــي العالم 

َّ
الثقافـــي الدولـــي بعـــًدا ثقافًيـــا، قـــل

األمريكـــو – التينـــي.

مرحلة جديدة

واملحطـــات  املنجـــزات  مختلـــف  حصـــر  كهـــذا  مقـــام  فـــي  يصعـــب  قـــد 
والعـــروض  ومواضيعهـــا  والفنيـــة  والفكريـــة  الثقافيـــة  والفعاليـــات 
والغنائيـــة  املوســـيقية  والســـهرات  اإلبداعيـــة  واملعـــارض  االحتفائيـــة 
واإلصـــدارات والجوائـــز العربيـــة واإلفريقيـــة التـــي نظمها موســـم أصيلة 
الثقافـــي الدولـــي علـــى مـــدى أربعـــن ســـنة من العطـــاء والتألـــق والتواصل 
عـــدد  اليـــوم حصـــر  يصعـــب  مـــا  بمثـــل  العاملـــي،  والحضـــور  والحـــوار 
املشاركن في دورات املوسم وجغرافياتهم وتوجهاتهم وحساسياتهم 
وعـــدد أصدقـــاء أصيلة مـــن مختلف بقاع العالم، لكن مـــا هو مؤكد، رغم 
ه  مـــا يواجهه املوســـم اليـــوم من إكراهات مرتبطة بالدعم أساًســـا، كما نبَّ
إلـــى ذلـــك أمن عام مؤسســـة منتدى أصيلـــة في اختتام الـــدورة األربعن 
للموســـم، أن هـــذا األخيـــر لـــن يتوقف عنـــد رقم "أربعن"، وأنـــا متيقن من 
ذلك، ولن نتركه يتوقف، فألصيلة رٌب يحميها ورجل يرعاها وأصدقاء 
أســـاطيرها.  يحـــرس  وبحـــر  بهـــا  وافتتنـــوا  وعشـــقوها  ألفوهـــا  وزّوار 
أصيلـــة اليـــوم، بعـــد املوســـم األربعن، تســـتعد لولوج 
مرحلـــة عشـــق أخـــرى، بعـــد عقـــود مـــألى بالفـــرح 
واألســـئلة  واملشـــاريع  واملنجـــزات  والفـــن  والثقافـــة 
والنقاشـــات واملغامـــرات واألصـــوات، بشـــكل الفـــت 
ـــا 

ً
وغيـــر مســـبوق، صنعـــت معـــه أصيلـــة لبلدنـــا أفق

جديـــًدا، وجعلـــت من موســـمها قبلـــة كونية مفتوحة 
علـــى فنـــون العالـــم وثقافاتـــه وحضاراتـــه ودياناتـــه 
ولغاتـــه وحواراتـــه، وعلى مفكريه ومبدعيـــه وفنانيه 
 ،

ً
وسياســـييه. لـــذا، ال يســـعني إال أن أقـــول متفائـــل

كمـــا عّودنـــا دائمـــا األســـتاذ محمـــد بـــن عيســـى في 
اختتـــام كل موســـم، إلـــى اللقـــاء فـــي موســـم أصيلـــة 

الثقافـــي الدولـــي الواحـــد واألربعـــن.
* رئيس اتحاد كتاب املغرب

د. عبد الرحيم العالم *

■ مدينة أصيلة القديمة

كل سكان المدينة وضيوفها 
وزّوارها شاركوا في صناعتها
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الـرحـلــة

 مدن
 البلطيق

كنـوز إنسـانية بلـون البحـر

تسع دول أوروبية تطل على بحر البلطيق 
الواقع في شمال أوروبا، وهو البحر الذي يطلق 

عليه األلمان بحر الشرق. احتضان بحر البلطيق 
لكل تلك الدول يسّهل إمكانية السفر إليها 

عبر البحر، والتوقف في كل دولة الكتشافها، 
أو االستجمام فيها خالل أقل من أسبوعين، 

حسب سرعة وإمكانية الباخرة. 
في هذا المقال سنسافر إلى أربع أهم مدن 

أوروبية مطلة على بحر البلطيق..

ريــم نـجـمـي *

          دول أوروبيـة تطـل
          على البلطيق الذي 

يسّميه األلمان بحر الشرق
9
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◄ ◄

كوبنهاغن: مدينة السعادة 

فــت كوبنهاغــن عاصمــة الدنمــارك املدينــة األكثــر ســعادة 
ّ
لطاملــا ُصن

فــي العالــم، وهــو التصنيــف الــذي يعتمــد علــى عــدة مؤشــرات منهــا 
الصحــة والتعليــم والبنــى التحتيــة ونظافــة وخضــرة املدينــة.. القــادم 
مــن مدينــة أملانيــة كبرلــن، سيشــعر للوهلــة األولــى بكل تلك املؤشــرات، 
وأولهــا النظافــة، حتــى يــكاد املــرء يرغــب فــي خلــع حــذاءه، واملشــي فــي 

شــوارع املدينــة الغنيــة بالخضــرة واملــاء مــن كل الجوانــب.
ــت ســفينتنا القادمــة من ميناء 

ّ
غيــر بعيــد عــن مينــاء املدينــة، حيــث حط

كيــل األملانــي، تســتقبلك عــروس البحــر الصغيــرة فــي صــورة التمثــال 
عــروس  لحكايــة  تخليــًدا  إريكســن  إدوارد  الــذي صممــه  البرونــزي 

كريســتيان  هانــس  الشــهير  الدنماركــي  للكاتــب  الصغيــرة  البحــر 
التمثــال رمــزا للمدينــة ومــزاًرا ألغلــب الســياح  أندرســن، ويعــد هــذا 

كنـوز إنسـانية بلـون البحـر

■ سانت بطرسبورغ .. ساحة

■ سانت بطرسبورغ .. طابور زائري متحف األرميتاج
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◄ ◄
الذيــن يتجمهــرون حــول عــروس البحــر الجالســة علــى صخــرة، وهــي 
منــذ  يزعــج عزلتهــا  الزحــام حولهــا  األفــق، وكأن  إلــى  بعيــًدا  تنظــر 
1913 تاريــخ نحتهــا، بــل إنهــا تعرضــت لعــدة حــوادث كإســقاطها فــي 

عــرف الدوافــع مــن وراء ذلــك.
ُ
املــاء دون أن ت

حــي  فــإن  بنفســها،  االعتنــاء  شــديدة  مدينــة  كوبنهاغــن  أن  ورغــم 
"كريســتيانيا" يكســر القاعــدة. هــذا الحــي يصنــف كحــي "حــر"، أو 
حــي "بديــل"، إذ تتغيــر فيــه أجــواء املدينــة األنيقــة بمجــرد دخولــه عبــر 
بوابــة خشــبية، حيــث تتســرب روائــح الســجائر والحشــيش، وتتراكــم 
األزبــال علــى الحيطــان املزينــة برســومات الغرافيتــي.. هنــا حيــث يمنــع 
التصويــر علــى الزائريــن، خاصــة وأنــه حــّي لتجــارة املخــدرات بعلــم 
الســلطات الدنماركيــة. شــعور بالخــوف والقلــق ينتــاب املــرء فــي هــذا 

الحــي الــذي يصنــف كوجهــة ســياحية فــي املدينــة.
ويبقــى فــي تقديــري أجمــل مــا يمكــن االســتمتاع بــه فــي كوبنهاغــن 
البيــوت  تتــراص  حيــث  "نيهافــن"،  أو  للمدينــة،  الرئيســي  املينــاء 
امللونــة "تــاون هــاوس" املطلــة علــى القنــاة املائيــة. مــكان جميــل يعــج 
باملقاهــي واملطاعــم والحيــاة.. لذلــك عــرف عــن هــذا املــكان كســكن لعــدة 
فنانــن وأدبــاء دنماركيــن، وأشــهرهم هانــس كريســتيان أندرســن. 
كوبنهاغــن مدينــة ملكيــة بامتيــاز، وتكتمــل أناقتهــا امللكيــة فــي فصــل 

الصيــف.

الـرحـلــة

حي "كريستيانيا" يكسر قاعدة 
النظافة واألناقة بعلم 

السلطات الدنماركية!

¶  كوبنهاغن .. حي كريستيانيا

¶ كوبنهاغن .. منظر عام
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غدانسك: المتحف المفتوح

ال يمكــن ملــن قــرأ روايــة "طبــل الصفيــح"، أو شــاهد الفيلــم الــذي يحمــل 
العنــوان نفســه، أال يســتحضر الكاتــب األملانــي غونتــر غــراس، وهــو 
بحــر  علــى  املطلــة  البولنديــة،  دانســيغ  أو  غدانســك،  مدينــة   يدخــل 
البلطيــق. فاملدينــة خصصــت لــه منحوتــة هــو الطفــل "أوســكار" بطــل 
فــي  الصفيــح"، حيــث يجلســان علــى كرســي خشــبي  "طبــل  روايــة 
إحــدى حدائــق املدينــة. ولعــل هــذا التكريــم الــذي حظــي بــه غــراس مــا 
هــو إال تعبيــر عــن شــكر املدينــة لــه بعــد أن وجــدت حياتــا أخــرى فــي 

أدب غــراس.
يعــد  لغدانســك، حيــث  القديمــة  املدينــة  مــن شــوارع  الجمــال  يفيــض 
 فنًيــا فــي حــد ذاتــه، يســتحق أن يقــف 

ً
كل منــزل قديــم وملــون عمــا

املــرء أمامــه لدقائــق، ولذلــك اســتحقت عــن جــدارة لقــب جوهــرة بحــر 
البلطيــق. 

ال أخفــي هنــا أن املدينــة ال تحظــى فــي أوروبــا بذلــك اإلشــعاع الــذي 
تحظــى بــه مــدن أوروبيــة أخــرى كفيينــا أو باريــس أو البندقيــة.. لكــن 
 وتنوًعــا عــن املــدن 

ً
مدينــة غدانســك ودون مبالغــة ال تقــل غنــى وجمــاال

ســابقة الذكــر.  يعــد الكهرمــان أحــد مصــادر فخــر املدينــة، إذ تضــّج 
الشــوارع الضيقــة بباعــة هــذا الحجــر املســتخدم بكثــرة فــي صناعــة 
◄ ◄الحلــي، لكــن البولنديــن يســتخدمونه أيضــا كــدواء، بنقعــه فــي املــاء 

كنيسة "الدم المراق" 
واحدة من أجمل عشرة مواقع 

ثقافية في العالم 

¶  سانت بطرسبورغ .. أمام كنيسة الدم المراق

¶  كوبنهاغن .. سفن راسية على الشاطئ
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الشــعبية.  فــي حــاالت مرضيــة معينــة، حســب معتقداتهــم  وشــربه 
فالبولنديــن الذيــن قابلناهــم عّبــروا عــن تمســكهم ال فقــط باملعتقــدات 
ــا بقيمهــم الدينيــة املســيحية، حيــث يتحدثــون 

ً
الشــعبية وإنمــا أيض

بفخــر عــن بابــا الكاثوليــك يوحنــا بولــس الثانــي، والــذي تــم تكريمــه 
بتمثــال داخــل أهــم كنيســة فــي املدينــة وهــي كنيســة مريــم العــذراء.

ليــخ  لبولنــدا  الســابق  الرئيــس  هــو  للبولنديــن  آخــر  فخــر  مصــدر 
فاليســا الحائــز علــى جائــزة نوبــل للســام، والــذي يحكــي البولنديــون 
قصًصــا عــن شــخصيته املثيــرة للجــدل، وعــن تواضعــه مــع عامــة 
ــا كثيــرة مــا يأخــذ صــوًرا مــع الســياح الذيــن 

ً
الشــعب، بــل إنــه أحيان

يصادفونــه وهــو يتجــول فــي املدينــة. فــي مدينــة غدانســك هــذه قــد 
تتنفــس الفــرح مــع الهــواء البحــري، حيــث املــاء يحيــط بعــدة جهــات 
مــن املدينــة، وقــد يكــون ارتشــاف قهــوة فــي مقهــى صغيــر مطــل علــى 
بحــر البلطيــق مــن اللحظــات البســيطة املفعمــة بالكثيــر مــن الســعادة، 
وكأنهــا لقطــة مــن فيلــم رومانســي هــادئ، خاصــة مــع املوســيقى التــي 
تأتــي مــن الخلفيــة، إذ يتنافــس موســيقيو الشــارع فــي عــزف مقاطــع 

موســيقية شــهيرة وباحترافيــة عاليــة.

تالين: القرون الوسطى

ا 
ً
إنســان يقابــل  فإنــه  إســتونيا،  ســكان  أحــد  ســائح  يقابــل  "عندمــا 

نــادًرا"، كمــا يقــول ســكان املدينــة مازحــن، فــي إشــارة إلــى أن عــدد 
ســكان إســتونيا ال يتجــاوز املليــون. تالــن هــي عاصمــة إســتونيا، 
املدينــة  وجــزء  ومعاصــر  حديــث  جــزء  إلــى  مقســمة  مدينــة  وهــي 
مــن  تاريخيــة  حقبــات  عــن  أفــام  لتصويــر  تصلــح  التــي  القديمــة، 
العصــور الوســطى ألوروبــا. إنهــا مدينــة حجريــة تماًمــا، بقبــب مــن 
الــزي  يرتــدون  وشــبان  فتيــات  تصادفــك  وقــد  البرتقالــي،  القرميــد 
التقليــدي للبلــد ألغــراض ســياحية، ولتأثيــث فضــاء املدينــة باملزيــد 
مــن الجماليــات. فــا غرابــة أن تصنــف هــذه املدينــة القديمــة كتــراث 

اليونيســكو. منظمــة  مــن  عاملــي  إنســاني 
فــإن  امللونــة،  والبيــوت  الجميلــة  الضيقــة  الشــوارع  إلــى  وباإلضافــة 
كنائــس هــذه املدينــة هــي عمــل فنــي فــي حــد ذاتــه، إذ تأثــرت بالطــراز 
الروســي فــي بنــاء الكنائــس والعنايــة بزخرفتهــا بدقــة مــن الداخــل. 
تمنح مدينة تالن القديمة للمتجول في شــوارعها إحساًســا بالعودة 
إلــى التاريــخ القديــم، وكأنــك ركبــت آلــة الســفر عبــر الزمــن. وعلــى عكس 
مــدن ســياحية أخــرى فــإن الباعــة يهتمــون بالتعــرف علــى زبائنهــم 
القادمــن مــن جغرافيــات بعيــدة مــن العالــم، واكتشــاف ثقافــات أخــرى 
مــن خالهــم. شــعب لطيــف وهــادئ وكثيــًرا مــا يوزعــون االبتســامات 

الخجولــة فــي وجــه الزائريــن.
للزائريــن  القديمــة  املدينــة  تمنحهــا  التــي  اإلمكانيــات  كل  ورغــم 
الجــدد، فــإن بعضهــم يختــار الجانــب اآلخــر مــن املدينــة، وهــو غناهــا 

الـرحـلــة

◄ ◄

تالين عاصمة إستونيا 
تصلح لتصوير أفالم عن 

العصور الوسطى ألوروبا

غدانسك مدينة 
"طبل الصفيح" لغونترغراس 
والكهرمان والمنازل الملونة

■ تاليــن ■كوبنهاغن



63 العدد الرابع - أكتوبر 2018العدد الرابع - أكتوبر 2018

عشــاق  تغــري  طبيعيــة  بإمكانيــات  تزخــر  إذ  طبيعتهــا،  وتنــوع 
الكتشــاف  ســياحية  جــوالت  نظــم 

ُ
وت بــل  إليهــا،  بالهــروب  الطبيعــة 

الثــروة الطبيعيــة لتالــن. فحوالــي نصــف مســاحة إســتونيا هــي مــن 
الغابــات، باإلضافــة إلــى العشــرات مــن املحميــات الطبيعيــة والحدائــق 

والبحيــرات.
تتخلــص  أن  األوروبــي  االتحــاد  ضمــن  الواقعــة  إســتونيا  تحــاول 
تدريجيــا مــن املاضــي الســوفييتي، وهنــاك مــن يصفهــا أنهــا مــن أكثــر 
دول االتحــاد الســابق قرًبــا وتشــبها بالعالــم الغربــي. ومهمــا كانــت 
االتجاهــات اليــوم فــإن أي اتجــاه يســلكه زائــر تالــن لــن ُيخطــئ موقًعــا 

مــن مواقــع الجمــال فــي املدينــة.

سانت بطرسبورغ: العباقرة   

دخلُت مدينة ســانت بطرســبورغ وســيرة املوســيقار الروســي العظيم 
ديمتــري شوســتاكوفيتش فــي يــدي، كنــت قــد بــدأت قــراءة الســيرة 

ألخــذ صــورة عــن املــكان الــذي ولــد وعــاش فيــه املوســيقار الكبيــر. 
عندمــا تشــاهد املنظــر العــام للمدينــة للوهلــة األولــى فــإن أول فكــرة 
تتبــادر إلــى ذهنــك، هــي أنهــا لــم تكــن صدفــة أن ينجــب هــذا املــكان 
كل هــؤالء العظمــاء كشوســتاكوفيتش والكاتــب الحائــز علــى نوبــل 

آنــا أخماتوفــا وغيرهــم.. لــآداب جوزيــف برودســكي والشــاعرة 

ســانت  ومســارح..  وحدائــق  وجســور  وكنائــس  ومتاحــف  قصــور 
بطرســبورغ كنــز فنــي وثقافــي وتاريخــي وإنســاني ال مثيــل لــه، لذلــك 
فإنــه مــن الظلــم فــي اعتقــادي أن تلقــب مدينــة بــكل هــذه اإلمكانيــات 

بفينيســيا الشــمال، وتجريدهــا مــن خصوصيتهــا وفرادتهــا.
بــا شــك ُيَعــدُّ متحــف "األرميتــاج"، الــذي يحتــوي علــى ثــاث مايــن 
قطعــة فنيــة، رئــة املدينــة الفنيــة، غيــر أن زيارتــه تتطلــب الكثيــر مــن 
لــكل  ســياحًيا  مــزاًرا  املتحــف  يعــد  إذ  الطويــل،  واالنتظــار  الصبــر 
فــي هــذا  املتواجــدة  الفنيــة  القطــع  إلــى  العالــم. وإضافــة  فــي  الســياح 
املتحــف، فهنــاك القطــع الفنيــة خــارج أســوار املتحــف، واملتناثــرة فــي 
كل أرجــاء املدينــة. لعــل أجملهــا كنيســة "الــدم املــراق" التــي تعــد كنيســة 

حديثــة نســبًيا، إذ يعــود بناؤهــا إلــى القــرن التاســع عشــر. 
تتميــز هــذه الكنيســة بالطــراز الروســي الكاســيكي والقبــب امللونــة 
فــت هــذه الكنيســة 

ّ
بــأدق تفاصيــل الزخرفــات، وقــد ُصن واالهتمــام 

كواحــدة مــن أجمــل عشــرة مواقــع ثقافيــة فــي العالــم.
ســانت بطرســبورغ بالنســبة إلــى الكثيــر مــن الــروس نافذتهــم علــى 
الغــرب، كمــا تدخــل فــي منافســة مــع موســكو حــول املدينــة األجمــل 
الطويــل  بشــتائه  الطقــس  يعيبهــا  قــد  روســيا.  فــي  غنــى  واألكثــر 
وصيفــه القصيــر جــًدا، لكنهــا تبقــى فــي نظــري أجمــل مدينــة مطلــة 

علــى بحــر البلطيــق.
* شاعرة وإعالمية مغربية مقيمة بأملانيا

تستقبلك "عروس البحر 
الصغيرة" إلريكسن 

كرمز سياحي لكوبنهاغن ■ غدانسك .. عازفتان

■ غدانسك .. بوابة
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ا وقد دعاني الصديق الشــاعر عبد الله الحامدي، بصفته مديًرا  أمَّ
لتحريــر مجلــة فنــار، لكتابــة الصفحــة األخيــرة مــن هــذا العــدد، ال 
يخلــو األمــر مــن طرافــة. فقــد كتبــُت فــي الصفحــة األخيــرة ملجلــة 
 بعنــوان )أنــا األُب.. والخســمون 

ً
الدوحــة، قبــل عشــر ســنوات، مقــاال

بناتــي( وكنــُت أحــاور فيــه الزمــن وقــد بلغــُت الخمســن آنــذاك. فهــل 
الزمــن  وكأن  ســنوات،  عشــر  كل   

ً
مقــاال أكتــب  أن  مصادفــة  هــي 

مقــدار  يستكشــف  أن  أراد  وربمــا  الطاغــي؟  بحضــوره  رنــي 
ّ
يذك

 بائــٌن بــن الخمســن 
ٌ

ســطوته علــى لغتــي، وإذا مــا كان ثّمــة فــرق
والســتن.  

بالخمســن  يحتفلــون  عموًمــا،  أوروبــا  فــي  وأظــنُّ  الســويد،  فــي 
ففــي  العــرب،  نحــن  أمــا  العمــر.  فــي  الذهبــي  اليوبيــل  بصفتهــا 
ثقافتنــا.. نشــيخ مبكــًرا عندمــا نســمح للزمــن أن يطيــح بشــبابنا 
فــي أواٍن مبكــر، ال ســيما وأن التقاليــد االجتماعيــة وقيَمهــا تدفعنــا 
دفًعــا نحــو الكبــر ومغــادرة الطفولــة والصبــا والشــباب لكــي نصبــح 
 ينتظرنــا! وال أدري ملــاذا نســتعجل الزمــن 

ً
 وكأن أمــًرا جلــا

ً
رجــاال

علــى أنفســنا!
بتلينــا فــي العــراق بأغنيــة ليــاس خضــر فــي مطلــع الســبعينيات 

ُ
ا

مــن القــرن العشــرين، مــن قصيــدة شــعبية رائعــة بعنــوان "روحــي" 
ملظفــر النــّواب، وقــد رســخْت هــذه األغنيــة فــي ثقافتنــا ألكثــر مــن 
للعــراق  العــام  االنطفــاء  فــي ســياق  أن تنطفــئ  قبــل  أربعــة عقــود 
فــي خمــس عشــرة ســنة مــن الظــام. يقــول أحــد أبيــات القصيــدة 

– األغنيــة:
عمر وتعّدى الثاثن ال يا فان
عمر وتعّدى وتعّديت ال يا فان

هذا التنميط الزمني لعمر الشباب جعل الذائقة الشعبية تستعيده 
فــي أي حديــث عــن العمــر، رغــم أّن الشــاعر النــّواب لــم يقصــد العمــر 
عــدُّ القصيــدة مــن "الغــزل السياســي" الــذي 

ُ
ــا، وت

ً
الشــخصي إطاق

اســتحدثه الشــعراء العراقيــون فــي تلــك املرحلــة ترميــًزا للوطــن أو 
لــؤم الرقيــب ومحاســبة الســلطة،  الحــزب بالحبيبــة، لإلفــات مــن 
وقــد  إليهــا،  ينتمــي  التــي  السياســية  الحركــة  يعنــي  النــّواب  وكان 
مــّر علــى تأسيســها أكثــر مــن ثاثــن عاًمــا. ولكــن يــاس خضــر، 

بطبيعــة الحــال، قــّدم األغنيــة علــى أنهــا عاطفيــة.
أننــي كعراقــي، حملــُت )عمــر   

ّ
ورغــم معرفتــي بهــذه الحقيقــة، إال

نــي في الســويد 
ُ
وتّعــدى الثاثــن( معــي إلــى أقصــى الثلــج، يــوَم وجدت

 ذهبًيــا، فــكان ال بــّد مــن إعــادة النظــر فــي 
ً

حيــث الخمســون يوبيــا
الزمــن العراقــي. 

أننــي  طريقــي،  اعتــراض  عــن  تتوقــف  ال  التــي  املصادفــات  ومــن 
دخلــت الســويد فــي الحاديــة والثاثــن مــن عمــري، أي )عمــر وتّعــدى 
جعبتــي  وفــي  بشــبابي  االســتمتاع  حينهــا  فقــررُت  الثاثــن(. 
ــا للثقافــة الســويدية 

ً
عشــرون عاًمــا أخــرى قبــل أن أبلــغ الذهــب، وفق

التــي علــيَّ أن أســتثمر جمائلهــا. فعلــُت كل مــا بوســعي لتقّمــص 
الثقافــة الســويدية والشــعور ببهجــة الشــباب كمــا يشــعرون، َبْيــَد أّن 
كل محاوالتــي بــاءت بالفشــل ألن )ال يــا فــان( فــي )عمــر وتّعــدى 
الثاثــن.. ال يــا فــان( كانــت تاحقنــي.. كانــت تعنــي ال جــدوى مــن 
املحاولــة ألن القطــار قــد فــات. وفشــلُت ألننــي عراقــّي، ألن ســنواتي 
حبلــى بســنوات أخــرى مــن عمــر الضيــم والحــزن، وربمــا كانــت 
ثاثوني حبلى بالســتن، التي أكتب فيها اآلن وأحســُبها التســعن. 
هكــذا هــو تاريــخ الحــزن يضــّخ أعمارنــا بزمــن إضافــي.. بســنوات 

إضافيــة ليخــرج مــن زمنيتــه الفيزيائيــة إلــى زمنيتــه العراقيــة.
ولطاملــا كان العمــر )أو الحيــاة( معركــة دائبــة مــع الزمــن، ســأكرر مــا 

ــُه ذات يــوم عــن معركتــي مــع الزمــن:
ُ
كتبت

ُه حتــى النهايــة.. 
ُ
)لــن يهزمنــي، بدوراتــِه اللعينــِة، فطيًســا، ســأقاتل

وســيهزمني فــي النهايــة، وهــو املنتصــر األزلــي، لكننــي، وهــذا هــو 
ــا وســيفي بيــدي(.

ً
الفــرق، سأخســر املعركــة واقف

* شاعر وباحث عراقي

شــرفـة

عندما يكون الزمن عراقيًّا!

■ د. علي ناصر كنانة * 

»ال



معكـم منـذ
1970شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم 

• الشركة الرائدة في استيراد وتوزيع 
األفالم وإدارة دور العرض السينمائي 

• 11 صالة عرض مزّودة بأحدث التقنيات 
المتطورة في 4 مناطق بالدوحة

• األفالم الجديدة تعرضها شاشاتنا 
بالتزامن مع كبرى دور العرض العالمية
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