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ِحْن َكْعبة املَْضيوم إىل ما وزا بنا 

نجـ�ه وال نـرضـى بغــ� رضــاه 

ولنا هضبٍة يامن بهـا من نجـ�ه 

عىل رغم من ضده ومن عـاداه

 ��א��� �א�� �� ���� �� �א

(	�� ���� ����)

�أوصيكم باملحافظة عىل قيمنا الثقافية والحضارية النابعة من ديننا وعروبتنا وانت�ءاتنا اإلنســانية، 
فنحن نؤمن بأن الوطن العر¯ جسد واحد، يصلح الواحد من أقطاره »ا يصلح به الجميع.. وأوصيكم 

بالثبات عىل الحق واالســتقامة عىل الطريق مه� تبدلت األيام واألحوال.. وصدق الله العظيم إذ قال: "وأن لو اســتقاموا 

عىل الطريقة ألسقيناهم ماء غدًقا"، وصدق الرسول الكريم إذ قال: "ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل الحق ال 

يرضهم من خالفهم حتى يأÇ أمر الله وهم كذلك".
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� واصلت دولة قطر مساهمتها يف االستجابة لالحتياجات اإلنسانية املتزايدة يف العاË، فقد قمنا بزيادة مساه�تنا 
املالية يف مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، لتمكÒ األمم املتحدة من تنفيذ الربامج األممية وتقديم اإلغاثة 

اإلنسانية للمحتاجÒ يف العاÚ، وتحتل دولة قطر اليوماملرتبة الثالثة عىل قا×ة الدول املانحة الكربى لعام 2017 ملكتب 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية..

دولة قطر لن تألو جهدا يف العمل عىل تعزيز دور وجهود األمم املتحدة الرامية لتحقيق ما ينشده املجتمع الدويل من 

سلم وأمن، وتعزيز حقوق اإلنسان والدفع بعجلة التنمية، وسوف تبقى قطر ك� عهدÜوها كعبة للمضيوم، وستواصل 

جهودها يف الوساطة إليجاد حلول عادلة يف مناطق النزاع.

 ������ �� ��� �� �א ��א�
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     کـالم مـن ذهـب
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ما إن ينتصف شهر يوليو الحايل، ويتّوج الفائز بكأس 
العاÎ 2018 يف روســيا، حتى يبدأ العد التنازيل للحدث 
العر× والعاملي الكبÔ (مونديال قطر 2022)، وتتجه 
األنظار إىل املربع األخرض يف استاد لوسيل الدويل، حيث 
املباراتــان االفتتاحية والنهائية لكأس العاß لكرة القدم 
(21 نوفمرب – 18 ديسمرب)، ليكون مسك الختام يف اليوم 

الوطني.
ورغــم أن الحدَث رياٌيض بامتياز، إال أن محتواه وتأثÔه 
يتجاوزان الرياضــة إىل كل النواحي األخرى: االقتصادية 
والثقافية والسياحية، فضًال عن السياسية، فò كانت 
قطر ستحظى باستضافة املونديال لوال نجاحها الباهر يف 
إعداد ملف الرتشيح، وإقناع دول العاß، والتفوق حتى 
عىل أمريكا يف انتزاع هذا الفوز املستحق، ولعل الواليات 
املتحدة، عالوة عىل كونها دولة عظمى، قد تداركت 
األمــر عند تقّدمها للمونديال التــايل 2026 بتحالفها مع 

كندا واملكسيك.
 òقدور الدول مهý يعد Îإنه عرص التحالفات الكربى، و
بلغت قّوتها التحرّك ýفردها، وعىل الدول العربية، اليوم 
وأك\ من أي وقت مىض، مللمة الجراح وحل املشــكالت 
وتخّطي العقبات، من أجل استثòر هذا اإلنجاز – الذي 
أحرزته دولة عربية إســالمية – عىل أكمل وجه، وخاصة 
عىل صعيد تغيÔ الصورة النمطيــة املأخوذة عن هذه 
املنطقة املنكوبة بالحــروب والهروب الجòعي من قبل 
أبنائها وكفاءاتها إىل القارات األخرى، بســبب العصبيات 

التي أكل عليها الدهر ورشب.
آن األوان للتفكÔ بجدية يف تحقيق االزدهار والنòء 
والســالم ملنطقتنا ýختلف مكوناتها، وليكن السبيل إىل 
ذلك استلهام الروح الرياضية يف املنافسة والتقدم إىل 

األمام.

مونديال قطر 2022

الـرحـلــة
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ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  معالـــي  قـــام 
الداخليـــة الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن ناصر بـــن خليفة 
آل ثانـــي بزيـــارة تفقديـــة مؤخـــًرا، اطلـــع خاللهـــا 
علـــى ســـير األعمـــال واإلنجـــازات الرئيســـية التي 
تحققـــْت علـــى صعيـــد كل مـــن مشـــروعي تـــرام 
لوسيل ومترو الدوحة، رافقه في الزيارة سعادة 
جاســـم بـــن ســـيف الســـليطي وزيـــر املواصـــالت 
واالتصـــاالت، وعدد من الســـفراء املعتمدين لدى 
الدولـــة، وممثلـــو إدارة الريـــل والطاقـــم العامـــل في 

املشـــروع مـــن املهندســـني واملهندســـات.
واســـتقل معاليـــه أحـــد قطـــارات ترام لوســـيل في 
أول تجربـــة رســـمية للتـــرام، تزامنـــت مـــع مـــرور 
الريـــل  عـــام علـــى حصـــار دولـــة قطـــر، ســـجلت 
خالله أعلى نســـبة إنجاز على مســـتوى مشروع 
متـــرو الدوحـــة، بلغـــت 85 % فـــي مايـــو 2018، 
فيمـــا كانـــت نســـبة اإلنجـــاز فـــي العـــام املاضـــي 
للفتـــرة نفســـها 59 %، أي أن الشـــركة تمكنـــت 
خـــالل عـــام واحد فقط من تحقيق نســـبة 30 % 
مـــن إنجـــاز املشـــروع، وبذلـــك تكـــون أعلى نســـبة 
مســـجلة منذ انطالق مشـــاريع الريل عام 2013.

�Æא� Ç���

وبهذه املناسبة صرح سعادة السيد جاسم بني 
ســـيف الســـليطي وزير املواصـــالت واالتصاالت 

تقدًمـــا  الريـــل  شـــركة  أحـــرزت   :
ً

قائـــال القطـــري 
 في تنفيذ مشـــروعي متـــرو الدوحة وترام 

ً
هائـــال

لوســـيل اللذيـــن يعـــّدان مـــن أهـــم وأبـــرز مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة فـــي قطـــاع النقل، ســـعًيا لتحقيق 
لـــم يكـــن  ـــا: 

ً
الوطنيـــة 2030، مضيف رؤيـــة قطـــر 

ـــا لهـــذا التقـــدم أن يتحقـــق مـــن دون القيادة 
ً
ممكن

الحكيمـــة لحضرة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي أمير البـــالد املفـــدى، واملتابعة 
رئيـــس  ملعالـــي  املباشـــر  واإلشـــراف  الحثيثـــة 

مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخليـــة.
مـــن جهتـــه قـــال املهنـــدس عبـــد اللـــه عبـــد العزيـــز 
الســـبيعي العضـــو املنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي 
علـــى تكريـــس جهودنـــا  الريـــل: عملنـــا  لشـــركة 
املســـتجدات  مـــع  والتكيـــف  التحديـــات،  لتجـــاوز 

البدائـــل  واســـتحداث  الراهنـــة، 
لضمان ســـير املشـــروع تفادًيا 
ـــا: 

ً
مضيف الحصـــار،  ألضـــرار 

يضـــم تـــرام لوســـيل الـــذي تبلغ 
فـــي  كيلومتـــًرا   60 ســـرعته 
يتألـــف  قطـــاًرا،   28 الســـاعة 
كل منهـــا مـــن خمـــس عربـــات، 
عائليـــة  فئتـــني  إلـــى  تنقســـم 
وعاديـــة، وقـــد وصـــل إجمالـــي 
مشـــروع  فـــي  حـــَرز 

ُ
امل التقـــدم 

إلـــى 77 %.      تـــرام لوســـيل 

È��� ���©�

يتطلـــع متـــرو الدوحـــة إلـــى توفيـــر شـــبكة نقـــل 
ميســـرة ومريحـــة، داخل العاصمـــة وضواحيها، 
وفيمـــا يتـــم بنـــاء معظـــم خطـــوط متـــرو الدوحـــة 
تحـــت األرض، فإن آالت حفر األنفاق العمالقة ال 
حـــِدث تأثيًرا ُيذكر علـــى الحياة اليومية وحركة 

ُ
ت

األفـــراد فـــي املدينة. ويتم بناء شـــبكة املترو على 
مرحلتـــني، األولـــى بنـــاء ثالثـــة خطـــوط مـــن أصل 
واألخضـــر)  والذهبـــي  (األحمـــر  وهـــي  أربعـــة، 
و37 محطـــة، ومـــن املتوقـــع أن يبـــدأ تشـــغيل هذه 
الخطـــوط الثالثـــة عـــام 2020، وتشـــمل املراحـــل 
إضافـــي  خـــط  إلنشـــاء  التمهيـــد  املســـتقبلية 
(األزرق)، وتوســـيع الخطـــوط القائمـــة مـــع أكثـــر 

 نـوارس
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 ¶ ترام لوسيل ويبدو مترو الدوحة 
بتصميم الفرس العربي األصيل قادًما

 ¶ رئيس الوزراء القطري مع وزير املواصالت وعدد 

من السفراء في جولة تجريبية بإحدى العربات
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مـــن 60 محطـــة إضافيـــة، حيـــث ســـيتم االنتهـــاء 
من املرحلة التوســـعية األولى بحلول عام 2026.

ومـــع مـــا تؤديـــه "محطـــات" املترو مـــن دور عملي 
وثقافي في أي نظام للســـكك الحديدية، فســـوف 
تعكـــس محطـــات متـــرو الدوحـــة اإلرث الثقافـــي 
املقـــوس  الفضـــاء  تصميـــم  خـــالل  مـــن  للدولـــة، 
كمـــا  التقليديـــة،  البـــدو  خيـــام  مـــن  املســـتوحى 
قلـــب  فـــي مشـــيرب –  ســـتكون املحطـــة األكبـــر 
الخطـــوط  بـــني  االلتقـــاء  لة نقطـــة 

ّ
الدوحـــة، مشـــك

الثالثـــة.
         

�	 � �א���א���

مـــع رؤيـــة مدينـــة  الوقـــت نفســـه وتماشـــًيا  فـــي 
لوســـيل الحديثـــة واملتطـــورة يخـــدم ترام لوســـيل 
املقيمـــني فـــي هذه املدينة العصريـــة املتطورة، من 
خـــالل توفير وســـيلة نقل صديقـــة للبيئة، تصل 
بـــني الوجهـــات داخـــل مدينـــة لوســـيل مـــن جهـــة، 
وبـــني مدينـــة الدوحة عبر متـــرو الدوحة من جهة 
أخرى، وتمتد خطوط ترام لوســـيل على مســـافة 
19 كيلومتـــًرا، شـــاملة أربعـــة خطـــوط، تضـــم 25 

محطـــة فوق مســـتوى األرض.
وكانـــت شـــركة الريـــل قـــد كشـــفت النقـــاب عـــن 
وتـــرام  الدوحـــة  ملتـــرو  الخارجيـــني  التصميمـــني 
لوســـيل، اللذيـــن يجســـدان تـــراث قطـــر ممزوًجـــا 

الحديثـــة، حيـــث يســـتلهم قطـــار  بالتكنولوجيـــا 
"الفـــرس"  مـــن  الحيـــوّي  شـــكله  الدوحـــة  متـــرو 
الـــذي يرمـــز للـــذكاء والســـرعة، ويعكـــس طبيعـــة 
ومفهـــوم متـــرو الدوحـــة كأحـــد أســـرع قطـــارات 
العالم (بدون سائق)، إذ تصل سرعته إلى 100 
كيلومتـــًرا فـــي الســـاعة، أمـــا تصميمـــه الداخلـــي 
فهـــو مســـتوحى مـــن نمـــط التصميـــم املعمـــاري 

ملدينـــة الدوحـــة بشـــقيها التقليـــدي والجديـــد.
أمـــا تـــرام لوســـيل فيســـتلهم شـــكله االنســـيابّي 
مـــن "املحمـــل"، وهـــو املركـــب الشـــراعي القطـــري 
صيـــد  فـــي  يســـتخدم  كان  والـــذي  التقليـــدي، 
اللؤلـــؤ، مســـتمًدا منه عناصر الســـكون والهدوء 

والرقـــي علـــى ســـطح البحـــر.
ســـعد  املهنـــدس  الدكتـــور  تحـــّدث  جهتـــه  مـــن 
 :

ً
أحمـــد املهنـــدي الرئيـــس التنفيـــذي للريـــل قائـــال

حَرز في مشـــاريعنا يصـــّب باتجاه 
ُ
إن التقـــدم امل

َصّمم 
ُ
صياغة مســـتقبل قطاع النقل في قطر، امل

ســـتمّد 
ُ
واملبني على معايير االبتكار العاملية، وامل

مـــن تاريـــخ بالدنـــا واحتياجـــات مجتمعنا.
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املتـــرو  مشـــروع  مـــن  األولـــى  املرحلـــة  وتوفـــر 
مربـــع،  متـــر   9200 قْدرهـــا  تجاريـــة  مســـاحة 
موزعـــة علـــى مـــا يقرب مـــن 200 محـــل تجاري، 
املشـــروع  مـــن  الثانيـــة  املرحلـــة  تضـــم  بينمـــا 
بعـــد اكتمالهـــا 101 محطـــة موزعـــة علـــى أربعـــة 
لوســـيل  تـــرام  يخصـــص  وســـوف  خطـــوط، 
مربـــع  متـــر   1500 قدرهـــا  إجماليـــة  مســـاحة 
تقريًبـــا للمنافـــذ التجارية، موزعـــة على أكثر من 

تجارًيـــا.  
ً

محـــال  40
وتتميـــز محطـــات متـــرو الدوحـــة وتـــرام لوســـيل 
الفئـــات  مـــن  رئيســـية  أنـــواع  أربعـــة  بتوفيـــر 
واملطاعـــم  العامـــة  الخدمـــات  تشـــمل:  التجاريـــة 

املتنوعـــة.  والبضائـــع  والبقالـــة 
مـــن  فريـــدة  فرصـــة  التجاريـــة  املحـــالت  وتعـــد 
نوعهـــا فـــي دولـــة قطـــر، كونهـــا تلبـــي احتياجات 
مســـتخدمي خطوط السكك الحديدية والقانطني 
املحطـــات  ستشـــمل  كمـــا  املجـــاورة،  املناطـــق 
مســـاحات مخصصـــة ألجهـــزة الصـــراف اآللـــي 

البيـــع. وآالت 
بهـــدف   2011 عـــام  تأسســـت  الريـــل  إن  يذكـــر 
تطويـــر شـــبكة أنظمـــة قطـــارات عامـــة متكاملـــة 
ومتفوقـــة تقدم خدمـــات عالية الجودة للمواطنني 

واملقيمـــني فـــي قطـــر.

 ¶ ترام لوسيل بتصميم املحمل أو املركب 

الشراعي القطري التقليدي

 ¶ خطوط مترو الدوحة 

املرحلة األولى
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خـــرج 
ُ
امل ابتَعـــَد   ،(2017) "التحـــدي"  األول  الطويـــل  التســـجيلي  فيلمـــه  فـــي 

اإليطالـــي يـــوري أنكارانـــي عـــن النظـــرة النمطيـــة والتنـــاول التقليـــدي، اللذين 
عـــادة مـــا ينظـــر بهمـــا األجنبـــي إلـــى ثقافات وعـــادات وتـــراث املنطقـــة، حيث 
َم لنا فيلًما، اتسم بالكثير من الجماليات اإلخراجية، والصورة البصرية  قدَّ

املدهشـــة عـــن واحـــدة مـــن أحـــب وأقـــدم الهوايـــات أو 
مارس فـــي دول الخليج، وتقام من 

ُ
الرياضـــات التـــي ت

أجلهـــا املســـابقات، أال وهي تربيـــة وتدريب الصقور.
ِبُحب َجم لتلك الهواية، والتعريف بها وبُممارســـتها، 
رصـــد أنكارانـــي أدق التفاصيـــل عـــن الصقـــور بدولة 
ـــا تـــدور فيـــه أحـــداث فيلمه، 

ً
قطـــر، التـــي اتخذهـــا مكان

ويبـــدو مـــن خـــالل األحـــداث أن املخـــرج عـــاش فتـــرة 
مـــن  فاقتـــرب كثيـــًرا  قطـــر،  فـــي  بالقصيـــرة  ليســـت 
ارين، واســـتوعب وهضم 

ّ
هـــواة تلـــك الرياضة والصق

أدق الجزئيـــات، لـــذا خـــرج الفيلـــم علـــى قـــدر كبير من 
الصـــدق امللمـــوس على الشاشـــة.
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آثـــر أنكارانـــي بنـــاء فيلمـــه بطريقـــة إخراجيـــة غيـــر 
تقليديـــة، فمـــن خيـــوط ُجـــد ُمتفرقة في البدايـــة، يكاد 

ال يجمـــع بينهـــا أي رابـــط، وبعـــد اقتـــراب الفيلم من 
منتصفـــه، نبـــدأ بـــإدراك مـــا الـــذي كان يرمـــي إليـــه 
خـــالل النصـــف األول مـــن الفيلـــم، فقـــد نســـج تلـــك 

الخيـــوط بحبكـــة ذكية غير مباشـــرة، بحيث تجتمـــع في النهاية، وتصب في 
بـــؤرة واحـــدة، وهـــي التوجـــه صـــوب الصحـــراء، ولكـــن ملاذا؟

الصقـــور، وبعـــض  البدايـــة، مقاطـــع متفرقـــة ألماكـــن تربيـــة  فـــي  نشـــاهد، 
مالكيها، ثم مجموعة من الشـــباب على دراجات نارية فوق طريق أســـفلتي 
صحـــرواي، وشـــاب يقود ســـيارته علـــى الطريق وبجواره فهـــده، وآخر على 

مـــنت طائـــرة وبحوزتـــه مجموعـــة من الصقـــور، ثم أحد مـــزادات الصقور، ثم 
مجموعـــة مـــن ســـيارات الدفـــع الرباعـــي تشـــق طريقهـــا فـــي الرمـــال، وهكذا 
دواليـــك.. مـــع انتقال املخـــرج، عن طريق املونتاج املتـــوازي، بني تلك الخطوط، 

ثم العـــودة ثانية.
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هـــؤالء  أن  نـــرى  نهايتـــه،  مـــن  الفيلـــم  اقتـــراب  ومـــع 
العطـــالت،  إحـــدى  أثنـــاء  التوجـــه،  بصـــدد  جميًعـــا 
ملتابعـــة مهرجـــان قطـــر الدولـــي الســـادس للصقـــور 
بصقورهـــم  فيـــه  للمشـــاركة  ســـواء  (مرمـــي)، 
التـــي قامـــوا بشـــرائها، أو تربيتهـــا للمنافســـة بهـــا، 
الرياضـــة  تلـــك  بُمشـــاهدة  االســـتمتاع  ِد  جـــرَّ

ُ
مل أو 

شاشـــة  علـــى  َبـــث 
ُ
ت التـــي  الحماســـية،  وســـباقاتها 

حيـــث  الصحـــراء،  قلـــب  فـــي  موضوعـــة  ضخمـــة 
أماكـــن  أو  الواقفـــني  أو  للجالســـني  الرائـــع  التنظيـــم 

الســـيارات..
أو  املهرجـــان  انطـــالق  عنـــد  املخـــرج  يتوقـــف  وال 
ـــل أكثـــر فأكثـــر داخـــل 

ّ
ســـباقاته فحســـب، بـــل يتوغ

كيفيـــة  عـــن  اللقطـــات  ببعـــض  ليمّدنـــا  الكواليـــس، 
تهيئـــة الصقـــور، تهذيـــب ريشـــها وتقليـــم مخالبهـــا 
بالكاميـــرات  تزويدهـــا  ثـــم  مناقيرهـــا،  وتجهيـــز 
الصغيـــرة، التـــي عـــرض لنا العديد مـــن لقطاتها، في 

للفيلـــم. الختاميـــة  املشـــاهد 
شـــارك فيلـــم "التحـــدي" فـــي العديـــد مـــن املهرجانـــات 
الدوليـــة، فقـــد شـــاهدناه فـــي مهرجـــان "ثيســـالونيكي" لألفالم التســـجيلية، 
كثيـــرون  يجهـــل  التـــي  الرياضـــة  تلـــك  مـــع  الجمهـــور  تفاعـــل  والحظنـــا 
تفاصيلهـــا، وفـــي مهرجـــان "لوكارنـــو" الدولـــي، حيـــث فـــاز بجائـــزة لجنـــة 

الخاصـــة. التحكيـــم 
*  ناقد ومترجم مصري
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 نـوارس

 ¶  يوري 

أنكاراني

¶  ملصق فيلم التحدي
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 ¶  أحد صقور فيلم 

التحدي ألنكاراني
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يســـتلهم املعـــرض فكرتـــه مـــن العنـــوان (األم)، الـــذي يرمـــز إلـــى الوطـــن فـــي 
صـــورة شـــجرة كبيـــرة توســـطت الصالـــة، لكـــن األســـالك الشـــائكة مـــن قبل 
األشـــقاء – وللمفارقـــة –  حاصرتهـــا فـــي ذكـــرى النكســـة العربيـــة 1967، 
ا واخضـــراًرا، إال أن جمهـــور 

ً
كـــي ال تنمـــو شـــجرة قطـــر وتـــزداد شـــموخ

املعرض يشـــارك في كســـر هذا الحصار الجائر، بتعليق األوراق الخضراء 
والشـــفافة علـــى األســـالك، التـــي تحّولـــت بفعـــل الصمـــود واملحبـــة والتكاتف 

إلـــى شـــجرة مورقة وباســـقة مجـــدًدا.
ســـعادة الشـــيخ فيصـــل أشـــاد بفكرة املعـــرض، وبعد محـــاورة الفنانة حول 
تجربتهـــا الجديـــدة قـــام بكتابـــة عبـــارة "لـــم يقـــدروا علـــى قطـــر" علـــى ورقـــة 

قهـــا علـــى شـــجرة قطر الوطـــن األم.
ّ
خضـــراء، ليعل

تقـــول فاطمـــة الشـــيباني: عندمـــا تـــرث بذرة املجد ســـترث معهـــا العواصف 
ـــا خصبـــة للزراعـــة والتـــي 

ً
والـــزالزل والبراكـــني التـــي تتـــرك مـــن بعدهـــا أرض

ســـتجني آثارهـــا فـــي املســـتقبل، مضيفـــة: فـــي هـــذا العمـــل يشـــارك املتلقي 
قها 

ّ
والزائـــر عبر كتابة رســـائل للوطن بعد مرور ســـنة علـــى الحصار، ويعل

علـــى األســـالك املطوقـــة للشـــجرة، لتســـتمر بالنمـــو وتـــورق وتســـمو بـــروح 
األوفيـــاء مـــن أبنـــاء شـــعب قطـــر واملقيمني علـــى أرضها الطيبـــة، تحت قيادة 
حضـــرة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـــر البالد املفدى، 
وتتابـــع: أحـــاول دائًمـــا إدخال وســـائط فنيـــة في عملي، كالصـــوت والصورة 
واإلضـــاءة، للوصـــول إلـــى حـــد أقصى مـــن التخّيـــل واإلدراك واملشـــاركة من 

قبـــل املتلقي.
يذكـــر إن الفنانـــة فاطمـــة الشـــيباني خريجـــة بكالوريوس التربيـــة الفنية في 
جامعـــة قطر 1994، شـــاركت في عدد من املعـــارض الجماعية والفردية في 
الدوحـــة وعـــدد مـــن العواصـــم العربيـــة واألجنبيـــة، وتهـــوى كتابـــة القصيـــدة 

الحـــّرة باللغـــة العربية الفصحـــى واملوزونة باللهجة الشـــعبية.
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اجتذب براغا بصوته العميق وحســـه املرهف جمهوًرا واســـًعا داخل بالده 
وخارجهـــا، واســـتطاع فـــي مـــدة قصيـــرة أن يســـتحوذ علـــى محبيـــه، عبـــر 
أغانيـــه الخالـــدة التـــي تشـــاطر اإلنســـان البرتغالـــي، فـــي ماضيـــه وحاضـــره 

. ومستقبله
ولـــد جـــواو براغـــا فـــي حـــي القنطـــرة بالعاصمـــة البرتغاليـــة ليشـــبونة عـــام 
1945، هـــذا الحـــّي أنجب من ســـيظل مفخرة البرتغـــال في كل زمان ومكان، 

بـــدأ براغـــا يكبـــر وســـط  بالحـــب  املفعـــم  الجـــو  هـــذا  وفـــي 
لشـــبونة التـــي كان يـــرى مآثرهـــا التاريخيـــة وجغرافيتهـــا 
إلـــى  ينتمـــي  أنـــه  فعـــرف  األطلنطـــي،  البحـــر  علـــى  املطلـــة 
أعـــرق الحضـــارات األوروبيـــة وأكثرهـــا طموًحـــا ومغامـــرة. 
براغـــا  بـــرز  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الســـتينيات  فتـــرة  فـــي 
عبـــر عروضـــه الغنائيـــة فـــي املطاعـــم والحانـــات الشـــعبية 
الليشـــبونية، فكانـــت أولـــى أغنياتـــه رائعتـــه "مـــا أجمـــل أن 
لكـــن  الجميـــل،  بصوتـــه  فيهـــا  متألقـــا  صغيـــًرا"،  تصبـــح 
ســـرعان مـــا شـــدَّ الرحـــال إلـــى إســـبانيا، منفًيـــا عـــن بلـــده 
الـــذي يحـــب (البرتغـــال) والـــذي كانـــت تســـوده اضطرابـــات 
سياســـية، بيـــد أنـــه أحـــس بغربة شـــديدة، فقرر العـــودة إلى 
ا إلبداع 

ً
بلـــده، ليتـــزوج ويشـــتري مطعًمـــا، ويتخذ منـــه مكان

أغانيـــه، التـــي وصلـــت إلـــى كل املـــدن البرتغاليـــة.
ـــى براغـــا أجمـــل القصائـــد البرتغاليـــة، خاصـــة قصائـــد 

ّ
غن

الشـــاعر البرتغالي الشـــهير فرناندو بســـوا، منها قصيدة "ابن امللك"، والتي 
يقصـــد فيهـــا األميـــر البرتغالـــي دون إلفنـــت هنريـــك، تلـــك القصيـــدة التـــي 
عّبـــرت عـــن إرادة اللـــه وحلـــم اإلنســـان والبحـــر فـــي العالـــم بأســـره، فطـــاف 
صوتـــه العـــذب أرجـــاء العالم بتلك األغنية الخالـــدة، إلى جانب قصيدة أخرى 
اها براغا بحرقة وألم على 

ّ
للشاعر بسوا وهي: "دون سيباستيان" التي غن

فقيـــد البرتغـــال الذي كان وال يزال الشـــخصية املؤثرة لـــدى كل البرتغاليني، 
ذلـــك امللـــك الـــذي مـــات فـــي معركـــة القصـــر الكبيـــر فـــي املغـــرب عـــام 1578. 
وثمـــة أغنيـــة أخـــرى اشـــتهر بهـــا براغـــا، وهـــي قصيـــدة الشـــاعر البرتغالـــي 
الكبيـــر ميغيـــل طورغا حملت عنوان "أفونســـو أبوكيرك"، وتحكي عن زمن 
الرجـــل وأهميته في الشـــرق األدنى واملشـــرق العربي، غناهـــا براغا كحكاية 
نابعـــة مـــن الـــروح البرتغالية التي بنـــت القالع والحصـــون، معّبرة عن طموح 

البرتغاليـــني أينما حلـــوا وارتحلوا.
الشـــخصيات  البرتغاليـــة،  الفـــادو  أســـطورة  براغـــا،  جـــواو  أغانـــي  تعيـــد 
التاريخيـــة إلـــى الحيـــاة عبـــر الغنـــاء، حتـــى أصبحـــت أغانيه على كل لســـان، 
ولـــم يقـــف براغـــا عنـــد هذا الحـــد، بل أعـــاد أغاني األفـــالم البرتغاليـــة القديمة 
إلـــى الحيـــاة مجـــدًدا، مثل أغنيـــة "فادو الطالب"، التي حظيت بشـــعبية كبيرة.

ال يـــزال جـــواو براغـــا يغني، وال يـــزال الفادو البرتغالي حاضـــًرا ومؤثًرا، وال 
يـــزال بلـــد البرتغـــال ينجب مبدعني كباًرا، كتبوا أســـماءهم بأحرف من نور، 

ليبقـــوا خالدين في الذاكرة اإلنســـانية.
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الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي مـــع 

فرقته
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الفرقـــة العربيـــة لألناشـــيد الشـــعبية تكّونـــت من 
مجموعـــة من الهواة املقيمـــني في قطر، معظمهم 
مـــن ســـورية، وهنـــاك بعـــض األعضـــاء مـــن دول 
عربيـــة أخـــرى، جمعتهـــم محبـــة التـــراث وموهبة 
التـــراث  أغانـــي  فأنشـــدوا  الغنـــاء،  أو  املوســـيقى 
أيمـــا إجـــادة،  فـــي تقديمهـــا  الســـوري، وأجـــادوا 
أقطـــار  تـــراث جميـــع  يعزفـــوا ويغنـــوا  أن  آملـــني 

الوطـــن العربـــي مـــن املحيـــط إلـــى الخليـــج.
وقال الطبيب الســـوري الدكتور عامر شـــيخوني 
مديـــر الفرقـــة فـــي حديـــث خـــاص ملجلـــة "فنـــار": 
البـــاب مفتـــوح أمـــام كل مـــن يحـــب التـــراث ويـــود 
لألناشـــيد  العربيـــة  الفرقـــة  إلـــى  االنضمـــام 
ـــي لكل الوطـــن العربي في 

ّ
الشـــعبية، وســـوف نغن

ـــا: لقـــد بدأنـــا بســـورية 
ً
الحفـــالت القادمـــة، مضيف

كان  حيـــث  هنـــاك،  املؤملـــة  األوضـــاع  بســـبب 
عنـــوان حفلنـــا "ننشـــد للتكاتـــف فمـــا يجمعنـــا 
أقـــوى ممـــا يفرقنـــا"، وبالفعل فقـــد أّدينا األغاني 
التراثيـــة مـــن كافـــة أرجـــاء ســـورية الحبيبـــة، مـــن 
والرقـــة  الـــزور  ديـــر  إلـــى  والقامشـــلي  الحســـكة 
مـــروًرا بطرطـــوس والالذقيـــة ودرعـــا والســـويداء 
 إلى حلب، 

ً
إلـــى دمشـــق وحمـــص وحماة وصـــوال

فشـــملت األغانـــي كل املناطـــق الســـورية بتراثهـــا 
الشـــامي  اللـــون  حيـــث  جـــًدا،  واملتنـــوع  الغنـــي 

(بنوعيـــه  والحورانـــي  والســـاحلي  والحلبـــي 
الجبلـــي والســـهلي) والفراتي والجزيري (نســـبة 
د.  وتابـــع  الســـورية)،  الجزيـــرة  منطقـــة  إلـــى 
شـــيخوني: إنهـــا رســـالة غيـــر مباشـــرة لنقـــول 
ونتطلـــع  واآلمـــال،  اآلالم  فـــي  مًعـــا  نقـــف  بأننـــا 
إلـــى غـــد أفضـــل لســـورية، ولـــكل وطننـــا العربـــي 

الكبيـــر.
الشـــعبية  لألناشـــيد  العربيـــة  الفرقـــة  إن  يذكـــر 
الوطنيـــة  لألغانـــي  العربيـــة  للفرقـــة  اســـتمرار 

التـــي تأسســـت في قطر عـــام 2007، واســـتمّرت 
عبـــر   ،2012 عـــام  حتـــى  الســـنوي  بنشـــاطها 
إحيـــاء مجموعـــة من الحفالت على مســـرح قطر 
الوطنـــي، وفـــي معـــرض الدوحـــة الدولـــي للكتـــاب، 
مختلـــف  مـــن  الوطنيـــة  األغانـــي  قدمـــت  حيـــث 
وتونـــس  كالجزائـــر  العربيـــة،  واملناطـــق  البلـــدان 
ومصـــر ولبنـــان والخليـــج، كمـــا يذكـــر إن الفرقـــة 
تقـــوم بتدريباتها مســـاء الجمعة من كل أســـبوع 

فـــي نـــادي الجســـرة الثقافـــي االجتماعـــي.
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 Ê�Ø ©�ß��א �	ـــ�� �¥אכـــÆא  ،ã«	��א��ـــ�©� א Ãא	ـــא א��ـــ��ª�
��	��  �Ê ���ـــ��  ¢�א��Äـــ� א�����، �Õـــ� א��אí«Õ א��ـــ� כא
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الـــــعـــــربـــــيـــــة  الـــــــفـــــــرقـــــــة   ¶

على  الشعبية  لألناشيد 

مسرح قطر الوطني

¶ بــروشــور الفرقة 

لألناشيد  العربية 

الوطنية

– �¶  א����
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سيـاحــة

ويســري العــرض محلًيــا فــي فنــدق ماريــوت الدوحــة، فنــدق الريتــز كارلتــون 
بــإدارة  شــرق  فريــج  ومنتجــع  فنــدق  الدوحــة،  موفينبيــك  فنــدق  الدوحــة، 
شــركة الريتزكالتــون العامليــة للفنــادق، منتجــع ومركــز اجتماعات شــيراتون 
جرانــد الدوحــة، سمرســت الخليــج الغربــي الدوحــة، منتجــع شــاطئ ســيلني 
مــن منتجعــات ُمــروب، منتجــع سميســمة مــن منتجعــات ُمــروب، وذا أفينيــو 

أحــد فنــادق مــروب . 
أمــا عاملًيــا فيســري العــرض فــي لــو رويــال مونســو – رافلــز باريــس، فنــدق 
إنتركونتننتــال  فنــدق  باريــس،  بينينســوال  فنــدق  باريــس،  بــار   – بــودا 
فنــدق  أمســتردام،  أمســتل  إنتركونتننتــال  فنــدق  كان،  كارلتــون 
كولكشــن  لكشــري   – جاليــا  إكسلســيور  فنــدق  مدريــد،  إنتركونتننتــال 
ميــالن، فنــدق ويســنت إكسلســيور رومــا، فنــدق شــوايزرهوف بيــرن، فنــدق 
رينيســانس شــرم الشــيخ غولــدن فيــو بيتــش، فنــدق رويــال ســافوي لــوزان ، 
فنــادق أدريــا لنــدن،  فنــدق ومنتجــع ذا تافيرنــي 1879 بيرجنســتوك، فنــدق 
ومركــز اجتماعــات فنــدق القصــر بحيــرة لوســيرن، فنــدق بيرجنســتوك 
ومنتجــع ألبــني – بحيــرة لوســيرن، شــقق فندقيــة فــي منتجــع بيرجنســتوك 
– بحيــرة لوســيرن، وفنــدق وآلدهوتيــل فــي منتجــع بيرجنســتوك بحيــرة 

لوســيرن .
بالعــروض  فقــط  ليــس  لالســتمتاع  ضيوفهــا  للضيافــة  كتــارا  ودعــت 
ــا باملزايــا اإلضافيــة التــي تشــملها الباقــة ورفاهيــة 

ً
والخصومــات، بــل أيض

فــي  الرائــدة  التجاريــة  العالمــات  مــن  متنوعــة  االختيــار ضمــن مجموعــة 
العصريــة. اإلقامــة  وتجربــة  املحلــي  التــراث  أصالــة  بــني  مثالــي  مزيــج 

¤�א�â ��	 א��א�	�  

ويمثــل فنــدق ومنتجــع فريــج شــرق وجهــة مثاليــة للعطــالت الصيفيــة فــي 
قطــر، حيــث يقــدم تجربــة إجــازة متكاملــة مــع مزايــا اإلقامــة الفاخــرة فــي 
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¶  منتجع رينيسانس شرم الشيخ غولدن فيو بيتش
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◄ ◄

الهائــل،  ومســبحه  والعامليــة،  املحليــة  املطاعــم  وخيــارات  الســكنية،  فيالتــه 
وشــاطئه الخــاص، ومنتجعــه الصحــي األشــهر فــي الدوحــة.  

فيمــا يتميــز فنــدق ماريــوت الدوحــة بتاريخــه العريــق، حيــث تــم افتتاحــه 
عــام 1972 باســم "فنــدق الخليــج"، وكان أول فنــدق عاملــي مــن فئــة الخمــس 

نجــوم فــي الدوحــة.
ــر للصيــف الثالث 

ّ
أمــا منتجــع سميســمة مــن منتجعــات مــروب الجديــدة فيوف

علــى التوالــي أجــواء الضيافــة العربيــة األصيلــة للشــعب القطــري واملقيمــني 
مــن مختلــف الجنســيات والثقافــات، وقــد تــم افتتــاح املنتجــع فــي شــهر ينايــر 
2016، ويقــع فــي قريــة سميســمة علــى الســاحل الشــمالي لقطــر، ويعــد مــن 
املنتجعــات الســاحرة التــي تقــدم خدمــة الضيافــة رفيعــة املســتوى للضيــوف 

والزوار.
مــن ضمنهــا  الراحــة  وســائل  بأحــدث  مجهــزة  فيــال   52 املنتجــع  ويضــم 
مطابــخ مجهــزة بالكامــل، كمــا يضــم أربــع فيلــل فخمــة لــكل منهــا شــرفة 
بينهــا  مــن  متكاملــة  ومرافــق  خدمــات  إلــى  باإلضافــة  خــاص،  ومســبح 

العاملــي، ومجموعــة  الصحــي  املطاعــم والصــاالت واملنتجــع  مــن  مجموعــة 
متنوعــة مــن املرافــق الترفيهيــة بمــا فيهــا إحــدى أكبــر بــرك الســباحة فــي 

قطــر، ومالعــب تنــس وكــرة ســلة.

��ªá�א א��©�� Â�ª�Ø

  فــي أوروبــا يأتــي فنــدق ذا بينينســوال باريــس مــن أوائــل املرحبــني بالضيوف 
القادمــني مــن قطــر، وعلــى بعــد خطــوات مــن الشــانزليزيه يدعــو هــذا القصــر 
الباريســي الحقيقــي ضيوفــه لالســتمتاع بحدائــق وتراســات علــى الســطح 

مــع إطــالالت خالبــة ومجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن املطاعــم.
يقــع الفنــدق فــي مبنــى تاريخــي رائــع علــى شــارع كليبــر فــي الحــي الســادس 

عشــر الفاخــر. 
وقريًبــا مــن قصــر اإلليزيــه وقــوس النصــر فــي مدينــة األنــوار باريــس، وعلــى 
بعــد مســافة قصيــرة ســيًرا علــى األقــدام يمكنــك الوصــول إلــى كوكبــة مــن 
املعالــم الســياحية واملتاحــف ومراكــز التســوق الرائعــة ذات الشــهرة العاملّيــة. 
بينهــا  مــن  فاخــرة،  غرفــة   200 أروقتــه  بــني  بينينســوال  ذي  ويحتضــن 
األزيــاء  بيــوت  أرقــى  مــن  الســاحرة  تصميماتهــا  اســتوحيت  جناًحــا   86
فــي  الفندقيــة  الباريســية، مــا جعلهــا تتربــع علــى عــرش كبــرى األجنحــة 
التطلعــات  لتلبيــة  قابليتهــا  فــي  الصــدارة  وتحتــل  الفرنســية،  العاصمــة 
الفرنســيني. والــذوق  التــراث  روعــة  علــى  حقيقًيــا  ــا 

ً
وبرهان الشــخصية، 

���� ��á«©א� ãא���

 إلــى لنــدن، حيــث يقــع فنــدق أدريــا بوتيــك فــي أحــد أكثــر املناطــق التاريخيــة 
املدهشــة، جنــوب كنســينغتون، وهــو منــزل ريفــي فيكتــوري تــم تجديــده 
البيــت  ســحر  بــني  طبيعــي  بشــكل  ويمــزج  عشــر،  التاســع  القــرن  بأناقــة 

¶ فندق بينينسوال باريس

Ê�Ø �Ù� Âא��Ù�
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¶ منتجع سميسمة 

في قطر
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مــع ضيافــة دافئــة ومصممــة خصيًصــا للضيــوف.◄ ◄ الخــاص،  اإلنكليــزي 
أمــا فــي هولنــدا، وتحديــًدا فــي فنــدق أمســتل أمســتردام تأتــي باقــة كتــارا 
للضيافــة ضمــن عرضهــا الصيفــي الســخي، ليشــكل فرصــة مثاليــة لزيــارة 
الفنــدق  شــرفات  عبــر  الشــهير،  املدينــة  بســحر  واالســتمتاع  أمســتردام 

واستكشــاف التــراث الفريــد للفنــدق واملدينــة.
وفــي العاصمــة اإلســبانية  يجــد الضيــوف العــرض املميــز، الــذي يشــمل هدايــا 

ترحيبية ووجبة إفطار وخصًما يصل إلى 30 % في فندق إنتركونتننتال 
مدريــد، وهنــاك يكتشــف املصطافــون التــراث العربــي وبقايــاه املاثلــة أمــام 
املــدن ذات  فــي مدريــد وقرطبــة وغرناطــة وغيرهــا مــن  العــني حتــى اآلن.. 
التاريــخ األندلســي البهــّي. بالعــودة إلــى ميالنــو،  وفنــدق إكسلســيور جاليــا 
فــي  موقعهــا  بالطبــع  ميالنــو  وتحتــل  كوليكِشــن،  الكشــري  فنــادق  أحــد 
طليعــة املوضــة والتصميــم، مــع طاقــة نابضــة بالحيــاة والتــراث، فيمــا يعكــس 

سيـاحــة

¶ فندق انتركونتيننتال كارلتون كان

¶ فندق انتركونتننتال 

أمستردام

¶ فندق إكسلسيور 

جاليا في ميالنو
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فنــدق  افتتــح  وقــد  الفريــدة،  الوجهــة  لهــذه  والبراعــة  الــذوق  نفســه  الفنــدق 
ــل دهشــة الدمــج بــني أناقــة طــراز الحقبــة 

ّ
إكسلســيور جاليــا عــام 1932، ليمث

املعماريــة الجميلــة لهــذه املدينــة مــن جهــة، وانســيابية التصميــم الهندســي 
للقــرن الحــادي والعشــرين، بمــا فيــه الديكــورات اإليطاليــة األنيقــة املعاصــرة، 
ــا بعاصمــة املوضــة فــي العالــم، وقــد 

ً
والتــي تؤكــد أن هــذا الفنــدق يليــق حق

قامــت كتــارا للضيافــة بعمليــة تجديــد وترميــم شــاملة للفنــدق، قبــل افتتاحــه 
فــي ديســمبر 2014 ، بصورتــه الحاليــة املتطــورة.
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 فــي  فنــدق شــوايزرهوف بيــرن ذي الخمــس نجــوم، والــذي يترّبــع علــى موقــع 
ــا، 

ً
ــا عريق

ً
إســتراتيجي فــي العاصمــة السويســرية، املدينــة التــي تحمــل تاريخ

حيــث حــازت علــى مكانــة للتــراث العاملــي مــن قبــل اليونســكو، يســتقبلك 
موظفــون يتحدثــون اللغــة العربيــة، مقدمــني الغــرف العائليــة والطعــام الحــالل، 
وتــم إعــداد غــرف الفنــدق خصيًصــا للضيــوف القادمــني مــن منطقــة الشــرق 
األوســط، بمــا فــي ذلــك توفيــر ســجادة صــالة، كمــا يمكــن للضيــوف التســوق 
قصيــرة،  مســافة  علــى  العائليــة  واألنشــطة  الســياحية  املعالــم  ومشــاهدة 
وســيًرا علــى األقــدام بالقــرب مــن الفنــدق، حيــث يعــد التســوق تحــت أروقــة 
بــرن الشــهيرة تجربــة فريــدة مــن نوعهــا فــي أوروبــا، مــع مجموعــة واســعة 

مــن املتاجــر الفرديــة التــي تقــدم مــاركات فاخــرة إقليميــة وعامليــة.
وفــي سويســرا تقــدم كتــارا للضيافــة فــي العطلــة الصيفيــة لضيوفهــا عرض 
اإلقامــة فــي فنــدق وســبا رويــال ســافوي فئــة الخمــس نجــوم فــي لــوزان، 
فنــدق  فــي  وكذلــك  جنيــف،  وبحيــرة  األوملبــي  املتحــف  ســيجدون  وهنــاك 
شــفايزرهوف بيــرن أنــد ذا ســبا ببلــدة بيــرن القديمــة فــي قلــب العاصمــة 
والحلــوى  الجــنب  ُمنتجــي  زيــارة  يمكنهــم  البلــدة  هــذه  ومــن  السويســرية، 

الحرفّيــني فــي إمنتــال أو جبــل يونغفراوكوتــش الشــهير بســهولة.
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ــا منتجــع بورجنســتوك، 
ً

 علــى بعــد ســاعة مــن مطــار زيوريــخ يأتــي أيض
 علــى مناظــر ســاحرة 

ً
علــى ارتفــاع 1600 قــدم فــوق بحيــرة لوســيرن، مطــال

 عــن تمتعــه بمرافــق ذات الطــراز العاملــي، وتحتــوي 
ً

ــاء، فضــال
ّ
وطبيعــة غن

الفنــادق األربعــة الفخمــة للمنتجــع 383 غرفــة وجناًحــا، ومجموعــة كبيــرة 
مــن األنشــطة الترفيهيــة واملرافــق الثقافيــة، إلــى جانــب ذلــك، يســتطيع نــزالء 

ــا .
ً
الفنــدق زيــارة مدينــة لوســيرن بالقطــار الكهربائــي املعلــق مجان

أمــا فنــدق وآلدهوتيــل الــذي صّممــه املعمــاري اإليطالــي البــارز ماتيــو ثــون، 
وهــو أحــدث فنــدق تــم إنشــائه فــي منتجــع بورجنشــتوك، فهــو ُيقــّدم لنزالئــه 
مجموعــة كبيــرة مــن البرامــج الطبيــة والصحيــة مثــل إدارة الــوزن واأليــض 
والجمــال والشــيخوخة الصحيــة والفحوصــات والتشــخيصات الطبيــة، كمــا 
يوفــر الفنــدق لضيوفــه اســتخدام قــارب النقــل الجبلــي الخــاص إلــى لوســيرن 

ــا.  
ً
مجان

وفــي لوســيرن يمكنــك زيــارة جســر تشــابل الشــهير، أو الذهــاب للتســوق 
فــي محــالت الســاعات واملجوهــرات واملتاجــر، ويســعد املوظفــون الناطقــون 

باللغــة العربيــة بتقديــم نصائحهــم مثــل زيــارة املــزارع املحليــة.
ويأتــي ضمــن عــرض كتــارا للضيافــة اســتقبال زوار الصيــف فــي منتجــع 
الشــيخ  شــرم  مدينــة  فــي  بيتــش  فيــو  غولــدن  الشــيخ  شــرم  رينيســانس 
الســاحلية املصريــة الجميلــة، ويمثــل هــذا املنتجــع االســتحواذ األول الــذي 
نفذته كتارا للضيافة خارج دولة قطر، وفرصة الستمالك منتجع شاطئي 
مميــز فــي واحــدة مــن أشــهر الوجهــات الســياحية فــي الشــرق األوســط، كمــا 
يوفــر املنتجــع إقامــة أنيقــة تليــق بنخبــة املســافرين املســتجّمني، ويمنحهــم 

فرصــة ممارســة أرقــى األنشــطة الترفيهيــة والرياضــات املائيــة.
أخيًرا ذكرت كتارا للضيافة ضرورة تقديم البطاقة القطرية، عند تســجيل 

الوصول لالســتفادة من العرض، متمنية إجازة صيفية ممتعة ومريحة.
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ذات مســاء، وبعــد عنــاء يــوم طويــل، أمضينــاه فــي معــرض لألثــاث 
بمدينــة بكــني، انتابنــا الجــوع فجــأة.

كانــت بطنــي وبطــن صاحبــي تقرقــران مــن شــدة الجــوع، صاحبــي 
أخــذ يولــول ويصيــح بأعلــى صوتــه:" يــا ذابًحــا أخــاك فــي املســير 
األكل  مــن  مللنــا  فقــد  املــرة،  هــذه  عربًيــا  طعاًمــا  نريــد  الطويــل: 

والبحــري.. الصينــي 

ــف (الكونســيرج): ســيدي نريــد 
ّ
هنــاك فــي بهــو الفنــدق ســألت املوظ

أن تعطينــا عنــوان مطعــم عربــي.
علــى  الــذي يضغــط  الصينــي  عــادة  علــى  – وجرًيــا  الكونســيرج 
الكلمــات حينمــا يتهيــأ للحديــث، ثــم يطلقهــا جملــة واحــدة ســريعة 
ا، فــدسَّ قصاصــة ورقيــة 

ً
كمقــذوف نــاري – لــم نفهــم منــه شــيئ

 عليهــا العنــوان، بــدت لــي ألول وهلــة 
ٌ

صغيــرة فــي يــدي، منقــوش

أقـداح وأرواح 
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مفــردات صينيــة، ثــم عرفــت أنهــا الرقــم 1001!
حاولــت أن أســأله عــن ماهيــة الرقــم، لكنــه اختفــى عــن ناظــري بــني 
 

ً
 إلــى بهــو الفنــدق، فســألت زميــال

ً
غياهــب الوفــود التــي وصلــت حــاال

لــه كان يقــف بجــواره عــن املطعــم الــذي ســنذهب إليــه، فأومــئ لــي 
بــأن اســتقل عربــة التاكســي، وبــدا مــن طريقــة حديثــه أن العنــوان 

املقصــود معــروف ومشــهور فــي بكــني.
ــا 

ً
ركبنــا أنــا وصاحبــي عربــة التاكســي التــي بــدا ســائقها روبوت

لكنــه  اإلنســان،  لغــة  يفهــم  ممــا  أكثــر  األرقــام  لغــة  يفقــه  بشــرًيا، 
بادرنــي قبــل االنطــالق بالســؤال: ســيدي هــل تريــد الطريــق العــادي 

أم الطريــق املختصــر، ففــي ذلــك رســوم إضافيــة؟
أجبته بال تردد: الطريق السريع املختصر .

انطلقــت العربــة فــي محيــط يعــج باألرقــام، والشاشــات اإللكترونيــة 
ظهــر  علــى  مــكان،  كل  فــي  أرقــام  امللموســة،  وغيــر  امللموســة 
علــى  الشــوارع،  علــى جنبــات  أمامنــا شاشــة صغيــرة،  الكرســي 
الالفتــات، علــى واجهــات ناطحــات الســحاب.. أرقــام تتحــدث عــن 
حالــة الطقــس، وأخــرى عــن درجــة الحــرارة، وثالثــة عــن الحــوادث 

وهكــذا! املزدحمــة،  الشــوارع  عــن  ورابعــة  املروريــة، 
تختــرق  العربــة  كانــت  األرقــام  فــي  الغــارق  املحيــط  هــذا  وســط 
الطريــق بانســيابية فائقــة، منزلقــة بــني الطــرق امللتويــة تــارة، والطرق 
املســتقيمة تــارة أخــرى، صاعــدة الجســور الفوقيــة وفــوق الفوقيــة 
فــي أكثــر مــن مســتوى وارتفــاع، ثــم هابطــة إلــى األنفــاق، ومــن نفــق 
إلــى أنفــاق أخــرى، شــعرنا خاللهــا أننــا ننســحب خلســة مــن عاملنــا 
والعربــة  متعــددة،  أبعــاد  ذات  أخــرى  عوالــم  إلــى  األبعــاد  الثالثــي 
تنفــذ مــن هــذه األبعــاد كلمــا واجهتنــا شــوارع مزدحمــة ومكتظــة 
بالســيارات والقاطــرات، فاألبعــاد تبــدو وكأنهــا متصلــة فيمــا بينهــا 
عبــر أوتــار ال متناهيــة تــكاد ال تــرى مــن دقتهــا، ثــم صرنــا وســط 
هــذا الفضــاء الالمتناهــي مــن التفاصيــل ننتقــل مــن بعــد إلــى بعــد 
الروبوتــي  الســائق  العاشــر، بفضــل محاولــة  البعــد  حتــى دخلنــا 
االحتيــال علــى مشــكلة االزدحــام، حينهــا تذكــرت أن العــرب كانــوا 
يســمون الفيزيــاء "علــم الحيــل"، وكيــف كنــا أنــا وصاحبــي نتجــّول 

فــي جنبــات املعــارض التــي نزورهــا فــي قريــة املعــارض منــذ أول 
يــوم مــن وصولنــا إلــى هــذا البلــد العظيــم، فقــد أدرك الصينيــون 
قيمــة اإلنســان وقيمــة الزمــان، فأحســنوا تدريــب األول وأبدعــوا فــي 
اســتغالل الثانــي، الزمــن هنــا تــم اســتثماره بشــكل أفضــل مــن أي 
مــكان فــي ســائر األرض، فمــن خــالل تجوالــك فــي أرض املعــارض 
يمكنــك أن تنتقــل مــن معــرض يحتــوي علــى األثــاث والديكــورات 
بمجــرد ضغطــة زر، أو فتــح بــاب يبــدو وكأنــه ثقــب زمنــي تنتقــل 
منــه بــكل أريحيــة إلــى عالــم آخــر، تشــتهيه وتــود الوصــول إليــه، 
، أو عالــم البــالط 

ً
كعالــم اإلضــاءات الحديثــة (الليــد) والثريــات مثــال

ــات، وغيــره مــن العوالــم .
ّ
والرخــام، أو عالــم املولــدات واملضخ

العربــة الروبوتيــة مــا زالــت تختــرق العوالــم والفضــاءات املزدحمــة 
التــي بــدت متماســكة، حتــى تــراءت لنــا بعدهــا أجــواء مختلفــة، ذات 
بهجــة وســرور وألــوان وموســيقى صاخبــة، اســتنتجنا مــن ذلــك 
أننــا علــى وشــك الوصــول، وتأكــد ذلــك حــني نطقــت العربــة الروبوتيــة 
برســالة مفادهــا أننــا قــاب قوســني أو أدنــى مــن املطعــم املقصــود.

بــاب  فتــح  ثــم  الرقمــي،  املطعــم  بــاب  ــت عربتنــا رحالهــا عنــد 
ّ
حط

العربــة، وكانــت املفاجــأة أنَّ مــن يفتــح لنــا البــاب راقصــة شــرقية 
مــن خــالل مالمــح وجههــا، ونصفهــا  بامتيــاز  نصفهــا صينــي 
ــا مــن خــالل زي الرقــص الــذي ترتريــه.. 

ً
اآلخــر عربــي بامتيــاز أيض

األبهــة  وعليــه ســمات  بشــكل جيــد،  ــا 
ً
ومؤثث فاخــًرا  املطعــم  كان 

هــل محيانــا، فقــد وجدنــا ضالتنــا أخيــًرا، ثــم جــاء 
ّ
والوجاهــة، تهل

 عربًيــا بمــا يليــق، 
ً

كبيــر النادلــني فــي املطعــم، ليســتقبلنا اســتقباال
وأجلســنا علــى طاولــة ُجهــّزت بشــكل جيــد.

ــة فارغــة، وعبــر ألحــان  كان املطعــم مزدحًمــا، فــال تــكاد تجــد طاول
املوســيقى العربيــة والرقــص الشــرقي الــذي أشــعل املــكان بالحيويــة 

ا وشــربنا وارتوينــا.
ً
أكلنــا طعاًمــا لذيــذ

سألت النادل الكبير: ما سّر تسمية مطعمكم بالرقم 1001؟
أجــاب النــادل وهــو يبتســم: ســيدي إنــه مطعــم تراثــي عربي، واســمه: 

"ألــف ليلــة وليلة"!
* كاتب قصة قطري

�א�ـ� א��ـ��ـ� * 
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أدب و فـن

تفهـــم  كيـــف  واالقتصـــاد،  الثقافـــة   •
بينهـــا؟ العالقـــة 

فـــي  النظريـــة،  العلـــوم بموضوعاتهـــا  ¶ كل 
ـــا 

ً
الواقـــع العملـــي تترابـــط مـــع بعضهـــا بعض

علـــى  السياســـة،  فعلـــم  تكاملًيـــا،  ـــا 
ً
ترابط

الدقـــة والعمـــق،  لـــه  املثـــال، ال تتوفـــر  ســـبيل 
إن لـــم يكـــن قـــد تكامـــل مـــع علـــم االقتصـــاد 
بالبحـــث فـــي نظرياتـــه واتجاهاتـــه وأنماطـــه 
املتعـــددة، ليختـــار مـــن بينهـــا ما يناســـب كل 
والبشـــرية  املاديـــة  إمكانياتـــه  بلـــد، بحســـب 
املتاحـــة، وبمـــا يعزز رؤية نظامه السياســـي، 
مـــن  أكثـــر  االجتماعيـــة،  فلســـفته  ويخـــدم 
ذلـــك نجـــد أن الفكـــر اإلنســـاني بعامتـــه عمل 
علـــى دمـــج املجالـــني فـــي علـــم واحـــد هـــو علم 
علـــى  هـــذا  وينطبـــق  السياســـي،  االقتصـــاد 
فهـــي  واالقتصـــاد"،  الثقافـــة  بـــني  "العالقـــة 
علـــى املســـتوى العملـــي تعـــد  العالقـــة األكثر 
بـــني  ملـــا  وتأثيـــًرا؛  تأثـــًرا  واألعمـــق  ا 

ً
تشـــابك

الِعلمـــني مـــن تفاعالت جدليـــة ال تتوقف عند 
حـــد؛ وهـــو واقع تفرضـــه حقيقتـــان: أوالهما 
أن االقتصـــاد يمثـــل البنيـــة التحتية للمجتمع 
بمـــا ينســـجه بني أفراده وفئاته ومؤسســـاته 
مـــن عالقـــات إنتاجيـــة واســـتهالكية وماليـــة 

وتجاريـــة ومـــا يقتضي ذلك كله من تشـــريع 
القوانـــني التـــي تنظـــم جميـــع هـــذه العالقـــات 
والواجبـــات  الحقـــوق  بموجبهـــا  تتحـــدد 
ومصادر امللكية الخاصة والعامة وحدودها 
ووســـائل حمايتهـــا، وثانيتهمـــا أن الثقافـــة، 
هـــي بنيـــة املجتمـــع الروحيـــة الفكريـــة، وهـــي 

وموروثـــه  األخالقيـــة  وقيمـــه  عقائـــده  نتـــاج 
وقوانينـــه،  وتقاليـــده  وعاداتـــه  الفكـــري 
وحينئـــذ يكـــون مـــن البديهي أن تؤثـــر تأثيًرا 
كبيـــًرا على اختيـــار النظام االقتصادي الذي 
يناســـب رؤيـــة املجتمـــع الدينيـــة، ومفاهيمـــه 
الحقـــوق  وماهيـــة  واملســـاواة،  العـــدل  عـــن 
الفرديـــة واملجتمعيـــة، غيـــر أن األهـــم هـــو تلك 
العالقـــة التبادليـــة بـــني االقتصـــاد والثقافـــة، 
وســـائله  تطـــور  وبســـبب   – فاالقتصـــاد 
الزراعيـــة والصناعيـــة والتجاريـــة ومـــا تؤدي 
إليـــه مـــن وفـــرة اإلنتـــاج االقتصـــادي وتنوعه 
ال  بصـــورة  املجتمـــع  ثقافـــة  علـــى  يؤثـــر   –
تنقطـــع، كمـــا تؤثـــر الثقافـــة كذلـــك فـــي حجم 

هـــذا التطـــور ونوعـــه ومســـارات اتجاهـــه.
املراقبـــن  بعـــض  مـــع  تتفـــق  هـــل   •
أضاعـــوا  العـــرب  إن  قولهـــم:  فـــي 
فرصـــة النفـــط التاريخيـــة، كونهـــم لـــم 
بنـــاء  فـــي  النفـــط  عائـــدات  يســـتعملوا 
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◄ ◄

علـــى  قـــادر  بديـــل  إنتاجـــي  اقتصـــاد 
املســـتقبل؟! فـــي  االســـتمرار 

ا حســـبنا الطفرة 
َّ
¶ هـــذا قـــول صحيـــح، فلو أن

املاليـــة التـــي نتجـــت عـــن مســـيرة النفـــط فـــي 
الوطـــن العربـــي منذ ظهـــوره في النصف األول 
مـــن القـــرن املاضـــي، وقارنا مســـتوى توظيف 
هـــذه الطفـــرة بـــني املجتمعني العربـــي والغربي، 
ألدركنا أن املســـتفيد منها هي الدول الغربية، 
املســـتويات  تطـــورات  فـــي  النظـــر  أمعنـــا  ولـــو 
اإلنتاجيـــة والتكنولوجيـــة التـــي قطعها الغرب، 
وعليـــك  التطـــورات،  تلـــك  مفارقـــات  ألذهلتنـــا 
أن تتصـــور لـــو انقطـــع اإلنتـــاج النفطـــي كيـــف 
ســـتكون حـــال الـــدول العربية؟ وأرجـــو أن هذه 
الحقيقـــة  هـــذه  وخزتهـــا  قـــد  النفطيـــة  الـــدول 
وصـــارت تفكـــر في الحـــل منـــذ اآلن بضرورة 
االنتقـــال من االقتصـــاد الريعي إلى االقتصاد 
اإلنتاجـــي، غيـــر أنهـــا يجـــب أن تتأكـــد بـــأن أي 
تطـــور اقتصـــادي حقيقي ال يمكن أن يتحقق 
 مـــع بقية 

ً
بمســـتوى عـــال مـــا لم يكـــن متكامال

البلـــدان العربيـــة، بمعنـــى أنـــه ال بـــد أن يشـــمل 
الغنيـــة  العربيـــة،  املجتمعـــات  جميـــع  التطـــور 
والكثيـــرة،  الســـكان  القليلـــة  والفقيـــرة،  منهـــا 
االقتصاديـــة  التجمعـــات  فـــي  عبـــرة  ولنـــا 
تطـــور  فـــي  التكامـــل  رأســـها  وعلـــى  العامليـــة، 
وكيـــف  األوروبيـــة،  املجتمعـــات  اقتصاديـــات 
وفرنســـا  كأملانيـــا  فيـــه  الغنيـــة  الـــدول  تعمـــل 
الضعيفـــة،  االقتصاديـــات  مســـاعدة  علـــى 
حيـــث خصصـــت املليـــارات لدعـــم االقتصـــاد 
تبقيـــه  حتـــى  املثـــال،  ســـبيل  علـــى  اليونانـــي 
حقيقـــة  وهـــذه  األوروبـــي،  االتحـــاد  ضمـــن 
أرجـــو أن يظـــل املثقـــف العربـــي يشـــير إليهـــا، 
التنميـــة  ضـــرورة  العربيـــة  لألنظمـــة  ويبـــني 
االقتصاديـــة املتكاملـــة، وللحقيقـــة أنـــا أرى أن 
مشـــاهد النهضـــة العربيـــة الخليجيـــة الراهنـــة 

إنتاجيـــة،  وليســـت  خدميـــة  تطـــورات  هـــي 
باســـتثناء بعـــض اإلنتاج التحويلـــي، بما فيها 
البتروليـــة، علـــى درب  الصناعـــات التحويليـــة 

البتروكيمـــاوي. أو  النفطـــي  االقتصـــاد 
ا   ـــتقبل العـــر فـــ   • مـــا م

النفط؟!
¶ مســـتقبل الوطـــن العربـــي فيمـــا لـــو نضب 
نتصـــور  أن  نســـتطيع  ال  مأســـاة  النفـــط 

فداحتهـــا.
ف  فـــر ال ا  ع ـــم ال • مـــا تقيي
علـــى اإلنتـــاج الثقافـــي العربـــي، وملـــاذا 
األدب  أجنـــاس  فـــي  حضـــوره  بقـــي 
 إال مـــن بعـــض الروايـــات، مثـــل 

ً
خجـــوال

خماســـية "مـــدن امللـــح" لعبـــد الرحمـــن 
منيـــف؟

أمـــل  بـــني  املراوحـــة  فـــي  يكمـــن  الجـــواب   ¶
األخـــذ بالقيـــم الحضارية الحديثـــة، والحفاظ 
باإلبقـــاء  نتقـــدم  أن  يســـتحيل  مـــاض  علـــى 
عليـــه، وعلينـــا أن نتصـــور أن ُدور الســـينما 
 –  

ً
مثـــال  – الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة  فـــي 

كانـــت مغلقـــة حتـــى اآلن؛ غيـــر أن الحقيقـــة 
حركـــة  أن  عنهـــا  نغفـــل  أن  يجـــوز  ال  التـــي 
هـــذه  فـــي  تحقـــق  الـــذي  الثقافـــي  املســـتوى 
البلـــدان، بفعـــل االتصـــال بالبلـــدان املتقدمـــة، 
قـــد أنتـــج مـــن الشـــعراء والروائيـــني والنقـــاد 
يعرفـــون  وهـــؤالء  الكثيـــر،  واألكاديميـــني 

رســـالتهم التحديثية، ويدفعون مجتمعاتهم 
نحـــو األخـــذ بها، وهـــم يواجهـــون الكثير من 
هجمـــات حـــراس املاضـــي، لكنهـــم في نظري 
ســـوف ينجحـــون فـــي الدفـــع بمجتمعاتهـــم 
إلـــى دخـــول العصـــر، ألن ســـنة التطـــور هـــي 
غالبـــة على ســـمة الثبـــات، وديننا اإلســـالمي 
يحـــّض علـــى األخذ بأســـباب العلـــم والتطور، 
أكثـــر  اإلســـالمية  املجتمعـــات  تكـــون  وأن 

حضـــارة وقـــوة مـــن غيرهـــا.

א��Ê�Ù �א��א���

تـــر  ا ة  ـــعر ال ربتـــ  ت فـــ   •
االنحيـــاز إلى اللغـــة العربية الفصيحة 
بخـــالف كثيـــر من الشـــعراء الذيـــن فروا 
إلـــى العاميـــة أو املحكية الغنائية، حني 
ملســـوا غيـــاب التناغم بني عامـــة الناس 
والفصحـــى، مـــا ســـبب هـــذا االنحيـــاز؟!

مـــن  لنـــا  تبقـــى  مـــا  آخـــر  هـــي  الفصحـــى   ¶
عامـــل مشـــترك يجمعنـــا نحـــن العـــرب، بعـــد 
مصالحنـــا  وتفّرقـــت  بلداننـــا  تمّزقـــت  أن 
االســـتعمارية  املخططـــات  بفعـــل  ا، 

ً
أشـــتات

القديمـــة والجديـــدة، فـــإذا اســـتغنينا عـــن هـــذا 
املشـــترك، واســـتمرأ املبدعون القول والكتابة 
ثقافـــي  كوعـــاء  الفصحـــى  فـــإن  بلهجاتهـــم، 
ومـــا  املحليـــة  اللهجـــات  لصالـــح  ســـتتآكل 
أكثرهـــا.. من هـــذا املنطلق جـــاء انحيازي إلى 
الفصحـــى، ســـعًيا ألن نجعـــل منهـــا لغة حّية 
تعبـــر عـــن أدق األحاســـيس واملشـــاعر، وهذا 
ال يتم إال بواســـطة ممارســـة اإلبداع الشعري 
اإلعالمـــي،  والخبـــر  واملســـرحي،  والروائـــي 
املكتوب واملنطـــوق، متجاوزين بذلك إغراءات 
اللهجـــة املحكيـــة املحلية التـــي تربى املبدع في 
أحضانهـــا منـــذ طفولتـــه، فهـــي تبـــدو األقـــدر 

 ¶ محمد عبد السالم 

منصور

 "Ý�Ù���א �	ـ�Õ"
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على التعبير عن أدق األحاســـيس واملشـــاعر، ◄ ◄
غيـــر أنـــي علـــى يقني فـــي أن ممارســـة اإلبداع 
بالفصحى ســـيصل بهـــا إلى املقدرة الرفيعة 
والدقـــة العاليـــة، خاصـــة وأنهـــا مقـــروءة فـــي 

الوطـــن العربـــي بأكملـــه.
يـــل،  فـــ العروبـــ ال ا ال ـــم هـــ  •
إلـــى  نزوًعـــا  لديـــك  وجـــدُت  أننـــي  إال 
الغنائيـــة العامية (الحمينية اليمانية)، 
مـــن  "عـــدن"  قصيدتـــك  فـــي  خصوًصـــا 

الوقـــت"؟ مـــن  األخيـــر  "الهزيـــم  ديـــوان 
¶ أقـــول هـــذا عـــن لغتنـــا العربيـــة الفصحـــى، 
لكي ال يســـتغرب أحد علـــى ندرة نصوصي 
العاميـــة، فأنا أكتب بهـــا بني الفينة واألخرى، 

تعـــرف  أنـــت  لنشـــرها..  أتحمـــس  ال  ولكـــن 
مـــدى تأثيـــر األغانـــي الشـــعبية اليمينـــة فـــي 
طفولتنـــا، واشـــتمالها علـــى أشـــواق اليمنـــي 
ومآســـي حياتـــه، ســـواء األغانـــي الريفيـــة أو 
املدنية، وســـواء التـــي ينتجها الرجل أو املرأة، 
التأثـــر  هـــذا  إطـــار  عـــن  بخـــارج  لســـت  وأنـــا 
مجـــال  فـــي  الشـــعبي  بموروثنـــا  الوجدانـــي 
الغنـــاء والنشـــيد، وكثيـــًرا مـــا يهّزني الشـــوق 
أجـــد  ذلـــك ال  بعـــد  لكنـــي  فيـــه،  الكتابـــة  إلـــى 

الحمـــاس الكافـــي لنشـــره.

�© Ó����א ���Ù��א

يـــن  الي ـــعرا  ال بـــر  مـــ  ـــ   •
املـــدورة،  القصيـــدة  يجيـــدون  الذيـــن 
التحـــوالت  مســـار  مـــن  موقعهـــا  أيـــن 
الشـــعرية؟ ومـــا آخـــر نـــص كتبتـــه فـــي 

املســـار؟ هـــذا 
¶ الشـــعر هـــو الشـــعر، ســـواء كان عمـــوًدا أو 
تفعيلـــة أو مـــدوًرا، أو غيـــر منظـــوم (منثـــور)، 
وقـــد تحدثـــت عـــن ذلك كلـــه في كتابـــي "رؤى 
فـــي اإلبـــداع"، الصـــادر ضمـــن سلســـلة كتاب 

مجلـــة "الرافـــد" قبـــل ســـنوات، وفـــي يقيني أن 
هذه األشـــكال الشـــعرية ســـتظل بما في ذلك 
القصيـــدة املـــدورة، وأظـــن كمـــا أتذكـــر أن آخر 
نـــص كتبته بالتدوير هـــو "زهرة العنصيف"، 
رائحـــة  لهـــا  بريـــة  يمنيـــة  نبتـــة  ِصيـــف 

ْ
والِعن

وشـــتاًء،  ـــا 
ً
صيف نفســـها  تفـــرض  طيبـــة 

فكتبـــت هـــذه القصيدة رمـــًزا ألولئـــك الفتيان 
اليمانيـــني والعـــرب عامـــة، الذين طيبـــوا الزمن 
العربـــي القاحـــل بهتافاتهم املطالبـــة بالحرية 

علـــى  وإصرارهـــم  والتنميـــة،  والديمقراطيـــة 
فـــرض مجتمـــع التحـــرر والنهـــوض ليلتحـــق 
خرجـــوا  حـــني  بالعصـــر،  العربـــي  وطنهـــم 
فـــي ثـــورة شـــعبية ُســـميت بالربيـــع العربـــي، 
ومعلـــوم أن ثوراتهـــم كلهـــا انطلقـــت شـــتاء، 
ِصيـــف" التـــي تنبعـــث مـــن باطن 

ْ
كزهـــرة "الِعن

فـــي  حتـــى  ـــا 
ً
طريق لنفســـها  لتشـــق  األرض 

الشتاء.
ـــفة  بالف ـــة  ال قـــة  اولـــ  ت  •
هـــي  مـــا  العقـــل"،  ـــة  "أهميَّ كتابـــك  فـــي 

بهـــا؟ خرجـــت  التـــي  الخالصـــة 
¶ يدعـــو الكتـــاب إلـــى أنســـنة الثقافـــة كونهـــا 
شـــعوب  فـــكل  جمعـــاء،  لإلنســـانية  ا 

ً
ملـــك

العالـــم أســـهمت فـــي اإلنتاج املعرفـــي واملادي 
التاريـــخ  عصـــور  عبـــر  للحضـــارة  املتراكـــم 
املتعاقبـــة، بمعنـــى أن هـــذا التراكـــم الثقافـــي 
علـــى  ليـــس حكـــًرا  والتكنولوجـــي  والعلمـــي 
عبـــر  أســـهموا  فالعـــرب  غيرهـــا،  دون  أمـــة 
تاريخهـــم فـــي املنتـــج الثقافـــي والحضـــاري 
اإلنســـاني، الذي استفاد منه الغرب والشرق 
علـــى حـــد ســـواء، ومـــن حقنا االســـتفادة من 
كل مـــا أنتـــج حتـــى اآلن، وثـــم مـــن االنخـــراط 
فـــي مســـيرة التطور اإلنســـاني، وبنـــاء ثقافة 

وحضـــارة العالـــم الحديـــث. 
ية ا ب م ا ع ا ر م • ما ه 

لهـــا  أرجـــو  شـــعرية  مجموعـــة  أنجـــزت   ¶
تحـــت  وهـــي  قريًبـــا،  النـــاس  إلـــى  الخـــروج 
عنـــوان "نبيـــذ القواميـــس"، أتمنـــى أن تحمـــل 
الرؤيـــة  نضـــوج  مـــن  ا 

ً
شـــيئ طياتهـــا  فـــي 

ووضـــوح املوقـــف وقـــدًرا مـــن الجمـــال، كمـــا 
أنـــي قـــد انتهيـــت مـــن وضـــع خارطـــة لكتابـــة 
 

ً
ســـيرتي الذاتيـــة السياســـية والفكريـــة، نزوال

عنـــد رغبـــة األهـــل واألصدقـــاء؛ فأرجـــو مـــن 
والتيســـير. العـــون  اللـــه 

أدب و فـن

¶ أثناء الحوار
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ُ
عندما يعتريَك الفراغ

 يبوُح بنار األناشيد 
ٌ
فراغ

ضرا
ُ
 املالحَم نحوَك سوًدا وخ

ُ
 تسوق

ُ
آن البروق

 تترا
ُ

آن العواصف

 التأمل في هضبٍة هطلت فوقها من سنَني سحائُب نيتشه
ُ

تطيل

زرادشُت الح هنا 
ُ
عندما يعتريَك الفراغ

لَك أن ال تجوع وتعرى

 مليٌء 
ٌ
فراغ

 واختالجات روٍح
ً
وجوًها وأمكنة

تحسُّ وأنت تجوُب الزماَن كأنك ال أنَت 

َك نصفني
ُّ
 مضيٌء من الذكرياِت يشق

ٌ
خيط

 يعيُد الندى للمدى
ٌ

نصف
ْ

 نحو الطلل
َ

 يشدُّ القوافل
ٌ

ونصف

! 
ْ

بدعوى األمل

* شاعر قطري
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إذا  نبالــغ  وال  الخليجــي،  اإلنســان  حيــاة  فــي  مهًمــا  جــزًءا  البحــر  يشــكل 
للحيــاة، فقــد عــاش إنســان هــذه  املعــادل املوضوعــي  البحــر هــو  إن  قلنــا 
ــا بعوالــم البحــر، مســتمًدا منــه الحيــاة، ليــس فقــط مــن أجــل 

ً
املنطقــة مرتبط

لقمــة العيــش، ولكــن ألن البحــر كان الشــريك األميــز لــه، فــي لحظــات الفــرح 
والحــزن، ومــن هنــا جــاء اهتمــام املبــدع بالبحــر، بــل إن الجــزء األكبــر مــن 
تراثــه ممتــزج برائحــة البحــر ومفرداتــه عبــر األهازيــج واألغانــي والحكايــات 
والخرافــات واألســاطير واألمثــال الشــعبية، حتــى تحــّول البحــر نفســه إلــى 
مــوروث حقيقــي، بــدًءا برحــالت الجــد األكبــر "الســندباد" وحكايــاه فــي "ألــف 

ا وترنيًمــا..
ً
 الشــعراء العــرب عشــق

ّ
ليلــة وليلــة"، مــروًرا بمــا قّدمــه جــل

مــن يقــرأ "مذكــرات بحــار" للشــاعر محمــد الفايــز، أو أعمــال الشــاعر علــي 
عبدالله خليفة أو قاســم حداد، يكتشــف عمق الوشــائج بني الشــعر والبحر، 
هــذا إلــى جانــب مــا ارتبــط بعوالــم البحــر مــن عــادات وتقاليــد وأخالقيــات، 
فتحــّول ســكان الخليــج إلــى أمــة بحريــة بحــق، مــن ســلطنة ُعمــان جنوًبــا إلــى 
، هــذا البحــر الــذي مــّد اإلنســان بــكل هــذه الوشــائج مــع اآلخــر 

ً
الكويــت شــماال

البعيــد، فــي الهنــد وزنجبــار فــي إفريقيــا، فيمــا وجــد املبــدع القطــري فــي 
عصــر الحالــي بغيتــه املتمثلــة فــي كنــز ثــّر اســمه البحــر.
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ا 
ً
لقــد كان الفنــان القطــري الكبيــر "النوخــذة" عبــد الرحمــن املناعــي ســّباق

إلــى ارتيــاد عالــم البحــر منــذ أن قــّدم عــام 1975 رائعتــه "أم الزيــن"، حيــث 
حــد  علــى  واملآســي  واآلمــال  باألســرار  املحفوفــة  العوالــم  تلــك  اســتحضر 
الخيــال،  عالــم  إلــى  املعــاش  الواقــع  مــن  املكانــي  االنتقــال  ــا 

ً
محقق ســواء، 

واالنتقــال الزمانــي مــن االرتبــاط بلقمــة العيــش إلــى حلــم أكبــر، وتــاله الفنــان 
حمــد الرميحــي عبــر اســتحضار حكايــات ممزوجــة بطــرح فكــري تجلى في 
الصــراع بــني الخيــر والشــر، عبــر حكايــة خرافيــة هــي "بودريــاه"، أمــا املبــدع 
املوســيقار املرحــوم عبــد العزيــز ناصــر فقــد جّســد نقلــة نوعيــة فــي مســار 
إعــادة تجديــد الفلكلــور القطــري، كمــا أن عــدًدا مــن أبــرز األســماء القطريــة 
فــي مجــال الدراســات والبحــوث اهتمــت بهــذا الجانــب، مثــل: خالــد جوهــر 

وربيعــة الكــواري وصالــح غريــب وعلــي شــبيب املناعــي وعلــي الفيــاض.

أدب وفـن
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¶ فيصل التميمي

¶  أوبريت حزاية قطرية 

نجح في استحضار املاضي
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أما فيصل التميمي فهو الفنان املمزوج بالتراث، شــعًرا وموســيقى وحكايا 
وأمثــال وفنــون شــعبية، ولكننــي هنــا أود التوقــف عنــد تجربتــه فــي مجــال 
املســرح، وطريقته في اســتحضار املاضي في األوبريت الذي يقدم املاضي، 
عبــر لوحــات تجســد صــراع اآلبــاء واألجــداد، ملــاذا املســرح؟ ألن للمســرح 
ســحره الخــاص، املســتمد مــن تلــك العالقــة املباشــرة بــني املرســل واملتلقــي.. 
فــوق خشــبة مســرح الدرامــا فــي الحــي الثقافــي (كتــارا) قــّدم الفنــان املتعــدد 
قطريــة"،  "حزايــة  أوبريــت  وإخراجــه  تأليفــه  مــن  التميمــي  فيصــل  املواهــب 
اللؤلــؤ  الغــوص علــى  القديــم فــي حقبــة  مســتلهًما مادتــه مــن تاريــخ قطــر 
الطبيعــي، نعــم ســبقه عــدد مــن املبدعــني القطريــني كمــا ذكرنــا، مثــل عبــد 
الرحمــن املناعــي فــي تقديــم عــدد مــن األوبريتــات: "مــي وغيــالن، خيمــة العــز، 
الدشــه والقفــال".. ولكــن التميمــي فــي أوبريــت "حزايــة قطريــة" اســتحضر تلــك 
العوالــم الســاحرة واملدهشــة عبــر حكايــة وتوليفــة مــن األشــعار واألهازيــج 
فهــا فــي ســياقها الدرامــي واألدائــي الحــّي، 

ّ
واألغانــي واملواويــل، بأصــوات وظ

جعلــت املاضــي يتحــرك علــى املســرح، عبــر حناجــر كل مــن منصــور املهنــدي 
وســعاد لحــدان وســعد حمــد، وأداء الفنــان الشــاعر خليفــة جمعــان.
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ومــع أن فــن األوبريــت يعتمــد علــى الشــعر واملوســيقى وتكامليــة عناصــر 
للفنــان  العمــل  هــذا  فــإن  تعبيــري،  وأداء  ورقــص  مؤثــرات  مــن  العــرض، 
التميمــي نجــح بوضــوح فــي إيصــال رســالة الغــوص، وتاريــخ قطــر الناصــع، 
لقمــة شــريفة.. كل هــذا عبــر ديكــور  ــا عــن 

ً
اآلبــاء واألجــداد بحث ومعانــاة 

يوحــي باملاضــي، الفرجــان واألحيــاء القديمــة، ومــا يســرده الجــد لألحفــاد 
مــن حكايــات جميلــة عــن زمــن مــّر ســريًعا، حيــث بســاطة الحيــاة والعالقــات 
الرائعــة والحميميــة بــني الجميــع، لكــن األبنــاء واألحفــاد مــع األســف الشــديد 
وأمــام التحــّول الســريع فــي كافــة منظومــة دول مجلــس التعــاون قــد فقــدوا 
التواصــل مــع مــا كان، إال أن املبــدع الحقيقــي يحــاول أن يخلــق إطــاًرا تكاملًيا، 

ــه ال حاضــر لــه. ــا، فمــن ال ماضــي ل إنســانًيا وفنًي

Ãא	א�� Ôא��Ø

إن الفنــان فيصــل التميمــي مــا هــو إال امتــداد ملــن ســبقه مــن جيــل الــرواد، 
أمثــال عبــد الرحمــن املناعــي وعبــد العزيــز ناصــر، ويكفــي أن نشــير هنــا 
إلــى أن املرحــوم عبــد العزيــز ناصــر نفــض الغبــار عــن عــدد كبيــر مــن تلــك 
األهازيــج واألغانــي املرتبطــة بتراثنــا القطــري، فأحيــا بذلــك ســنة اقتبســها 
منــه فيمــا بعــد العديــد مــن الفنانــني، أبرزهــم فيصــل التميمــي وعمــر بــو 
صقــر ومنصــور بــو صبــار. إن العــودة إلــى املاضــي وإحيــاء التــراث فــي 
إطــار األلعــاب الطفوليــة املرتبطــة بفلــذات أكبادنــا، أو تلــك الرحــالت البحريــة 
عبــر املحامــل الشــراعية إلــى عــدد مــن عواصــم الخليــج، أو إحيــاء فــن النهمــة 
وغيــره مــن الفنــون، تشــكل جســًرا حقيقًيــا بــني األجيــال مــن جهــة، وبــني 

أبنــاء هــذه املنطقــة املطلــة علــى الخليــج العربــي مــن جهــة أخــرى.
علينــا أن نحافــظ علــى ثروتنــا مــن الفنــون والتــراث واإلبــداع، فــي ظــل صــراع 
خفــّي يمــارس علينــا مــن أجــل طمــس كل مــا يربــط أبنــاء املنطقــة بماضيهــم، 
وعلــى املبــدع املحلــي أن يكــون علــى وعــي تــام بمــا يجــري فــي الخفــاء، وعلينــا 
املناعــي،  الرحمــن  عبــد  بالنوخــذة  بــدًءا  املخلصــني،  أيــدي  علــى  نشــد  أن 
 إلــى كل ركاب الســفينة التــي تعبــر بنــا إلــى تلــك املوانــئ املتباعــدة، 

ً
وصــوال

مثــل الفنــان فيصــل التميمــي ورفاقــه.

* كاتب وناقد قطري
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عـــاش أبـــو الطيـــب املتنبـــي ومـــات وبقـــي مترّبًعـــا 
علـــى عـــرش لقـــب "مالـــئ الدنيـــا وشـــاغل الناس"، 
ليســـتمر تـــداول شـــعره حتى يومنا هـــذا، بحيث 
يـــكاد يكـــون الشـــاعر العربي األول، لكـــن الوحيد 
الـــذي جـــاوره فـــي عـــرش الشـــعر بـــال منـــازع هو 
نـــزار قبانـــي. عشـــرون عاًمـــا مـــرت علـــى وفـــاة 
الشـــاعر والدبلوماســـي العربـــي الســـوري نـــزار 
قبانـــي (21 مـــارس 1923 – 30 أبريـــل 1998) 
ونـــردد  املحببـــة،  نعيـــش رومانســـيته  نـــزال  وال 
املأســـاوية  األوضـــاع  رغـــم  الجميلـــة،  أغانيـــه 
الصعبـــة التـــي نمـــّر بهـــا، وأعـــوام الـــدم والدمـــار 
التـــي أحرقـــت قلـــب "شـــامنا" التـــي عشـــقها نزار 
وأحبهـــا أيمـــا حـــب.. فمـــا زالـــت األجيـــال الجديدة 
تلجـــأ ألشـــعاره لتطفـــئ نـــار غضبهـــا، وتعيـــش 
الجميـــل  الزمـــن  ذلـــك  ذكريـــات  الحلـــم  فـــي  ولـــو 
فـــي  املغـــروس  الحـــب  وياســـمني  ناســـه  وطيبـــة 
قلـــب كل إنســـان. عرفـــُت نـــزاًرا على مدى ســـنني 
دون حواجـــز، عايشـــته فـــي أيـــام العـــز والعطـــاء، 
لحظـــات  وحتـــى  واملـــرض،  األلـــم  ســـاعات  وفـــي 
املـــوت والـــوداع، لكـــن هـــذا الشـــاعر املبـــدع وروحه 
ا  املليئـــة بالحـــب والعطـــاء لـــم يرحـــل، بل بقـــي حّيً
متجـــدًدا فـــي ذاكرتنـــا، كلما ما ســـمعنا أشـــعاره 

املعشوشـــبة فـــي أرواحنـــا كزهـــر الياســـمني. 
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ســـألُت شـــاعر الياســـمني ذات مـــرة عن ســـّر هذا 
لشـــعره؟  املتعاقبـــة  األجيـــال  وعشـــق  الخلـــود 
قـــدرة  بـــل  يســـّرون،  مـــن  وال  ســـر  "ال  فأجـــاب: 
علـــى التعبيـــر عـــن مكنونات الناس ومشـــاعرهم 
وأحاسيســـهم.. مـــن الكبيـــر والصغيـــر والطفـــل 
والعجـــوز والفقيـــر والغنـــي واملثقـــف"، ثـــم حكـــى 
الشـــعرية  أمســـياته  إحـــدى  فـــي  التقـــى  إنـــه  لـــي 

عائلـــة مكّونـــة من األم والجـــّدة والحفيـــدة، عّبروا 
جميًعـــا عـــن حبهـــم لـــه، وقـــال: ذات مـــرة ســـارع 
طفـــل إلـــى عناقـــي، وعندمـــا ســـألته عـــن ســـبب 
حّبـــه لـــي أجـــاب وبـــراءة األطفـــال في عينيـــه ألنك 

تشـــبهني!
عابـــًرا لألجيـــال، يشـــبهنا  نـــزار  لقـــد كان  نعـــم 
القيـــود االصطناعيـــة،  فـــي مشـــاعرنا، محطًمـــا 
ليمثـــل  املصطنعـــة،  العربيـــة  الحـــدود  متجـــاوًزا 
ناطـــق  إلـــى  ويتحـــّول  الشـــعرية،  العـــرب  وحـــدة 
ه 

ُ
شـــعري وشـــعبي باســـمهم، وهـــذا مـــا شـــرحت

فـــي كتابـــي الـــذي صـــدر عقـــب رحيـــل الشـــاعر: 
"آخر كلمات نزار".

مـــا يهّمنـــي هنا ما ســـّجلته من ذكريـــات ووقائع 
"مالـــئ  لقـــب  حـــول  األول  الســـؤال  عـــن  تجيـــب 
عقديـــن  مـــرور  فرغـــم  النـــاس"،  الدنيـــا وشـــاغل 
علـــى الرحيـــل الحزيـــن للشـــاعر فـــإن الجـــدل ال 
يـــزال مســـتمًرا وملتهًبـــا حـــول أشـــعاره وأفكاره 
وطباعـــه، فالنقـــد متـــاح للجميـــع، ولكـــن معظـــم 
الكتـــب والدراســـات والنـــدوات تـــكاد تجمـــع علـــى 

تخليد ذكراه واإلشـــادة بما قدمه ألمته ولشـــعبه.
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ال يحـــق لـــي وال لغيـــري منـــع االنتقـــاد، لكـــن أجد 
مـــن واجبـــي أن أعـــرض مرافعـــة الدفـــاع عـــن نزار 
علـــى لســـانه، وفـــق رســـائل ونصـــوص موثقـــة، 

وألخّصهـــا فيمـــا يلي:
 بالنســـبة إلـــى مـــا يقـــال عـــن "اإلباحيـــة" فـــي 

ً
أوال

شـــعر نزار قباني وتجاوز التقاليد فإن الشـــاعر 
االنتقـــادات  مـــن هـــذه  نفســـه ينفيهـــا، ويســـخر 
قـــِدم علـــى 

ُ
أ أنـــا ال أتنكـــر ألوالدي ولـــن  بالقـــول: 

بـــكل قضيـــة  أتمّســـك  أفـــكاري، فأنـــا  بنـــات  وأد 
أدافـــع عنهـــا، وعـــن كل ديوان، فكل إنســـان يدرك 
جيـــًدا – باســـتثناء املغرضـــني – أن لـــكل مرحلـــة 
أســـلوبها وشـــعرها، ولـــكل زمـــان قيمـــه وقيـــوده 
وضوابطـــه، ولـــكل عمـــر نزواتـــه وخلجـــات قلبـــه، 
ا: نعـــم قد أكون كســـرُت جليد التقاليد 

ً
مســـتدرك

الباليـــة، وتحّديـــُت املحظـــورات، ولكنـــي لم أتجاوز 
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الزمن الجميل
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وأدونيس  قباني  ونــزار  الحيدري  وبلند  أحمد مطر   ¶

وناجي العلي ومصطفى الزين في لندن 1986
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الخطـــوط الحمـــر، ال فـــي "طفولـــة نهـــد"، وال فـــي 
عـــّد أول قصيدة 

ُ
"خبـــز وحشـــيش وقمـــر" التـــي ت

عـــرض عـــل 
ُ
فـــي عصرنـــا تثيـــر ضّجـــة كبـــرى وت

بهـــدف  الســـوري)  (البرملـــان  النـــواب  مجلـــس 
اإلســـاءة إلـــّي، لكنـــي خرجـــُت منهـــا منصـــوًرا.

¤ـא 	 א��ـ	��

ثانًيا كان نزار قباني يحب لقب "شـــاعر املرأة"، 
لكنـــه يرفـــض حصـــاره فـــي هـــذا الركـــن، وإغفال 
وإنســـانية،  وطنيـــة  مـــن قصائـــد  قّدمـــه  مـــا  كل 
ودفاعـــه عـــن قضايـــا العـــرب، فـــي قصائـــد مثـــل: 
"القـــدس" و"ملـــاذا يبكون على راشـــيل وال يبكون 

علـــى فاطمـــة؟" و"أطفـــال الحجارة".
منهـــا  خالـــدة،  قصائـــد  فيهـــا  فلـــه  الشـــام  أمـــا 

دمشـــقي": ســـيف  علـــى  بالذهـــب  "ترصيـــع 
آه يا شام كيف أشرُح ما بي 

 
ُ
وأنا فيِك دائًما مسكون

ا
ً
 حبها ثالثني قرن

ً
حامال

ُ
فوق ظهري وما هناك معني
 حبي

َ
شاُم يا شام يا أميرة

؟
ُ
كيف ينسى غراَمه املجنون

Ðـא��� Çـ�«

يـــا  الدنيـــا  ســـت  "يـــا  للبنـــان:  الشـــاعر  ـــى 
ّ
وغن

وبعـــد  لكـــم"،  مروحـــة  كانـــت  و"لبنـــان  بيـــروت" 
مجـــزرة قانـــا في جنـــوب لبنان، والتـــي قتل فيها 
العـــدو أكثـــر مـــن مئة طفل وامرأة وشـــيخ، وجدُت 
نـــزار يتألـــم ويســـأل عّمـــا يمكـــن أن نفعلـــه فقلت 
لـــه: فـــي mbc قررنـــا أن نقيـــم يوًمـــا تلفزيونًيـــا 
ـــه 

ُ
ودعوت إخواننـــا،  لنصـــرة  (تيليثـــون)   

ً
طويـــال

للمشـــاركة شـــخصًيا فـــي حملة جمـــع التبرعات 

مـــع عـــدد مـــن الضيـــوف مـــن أدبـــاء وســـفراء يوم 
14 يونيـــو 1996، فتحامـــل علـــى نفســـه، رغم أنه 
كان يعانـــي مـــن آالم  الظهـــر (الديســـك)، وجـــاء 
إلـــى املحطـــة ليمضـــي اليـــوم فـــي توجيـــه نـــداءات 
الخيـــر، ولـــم يكتِف بذلك، بل نظـــم  قصيدة رائعة 
بعنـــوان "آكل من خبـــز لبنان وأنا مقيم في لندن 
"، وقـــال فيها: "من الطبيعي أن يتضامن الشـــعر 
مـــع لبنـــان/ فمـــن هـــو الشـــاعر/ إذا لـــم يدافـــع عـــن 
وردة جميلـــة تذبـــح؟/ أو عـــن لوحـــة جميلة تذبح/ 
أو عـــن مدينـــة جميلـــة تذبـــح/ أو عن امـــرأة جميلة 
تذبـــح/ وألن بيـــروت مدينـــة جميلـــة جـــًدا/ فقـــد 

دفعـــت ثمـــن جمالها!".

������ ��©

نـــزار  عالقـــة   حـــول  كبيـــر   
ٌ
لغـــط هنـــاك  ـــا 

ً
ثالث

بالديـــن، مـــا أدى إلـــى مهاجمته من قبـــل البعض، 
وأنـــا ال أحـــاول الدفـــاع عنـــه، لكنـــي أنقل مـــا رأيُت 
 

ً
ومـــا ســـمعُت ومـــا قـــرأُت، فقـــد كان نـــزار رجـــال

بـــكل مقومـــات الرجـــل الصالـــح  ـــا، يتمّيـــز 
ً
مؤمن

هـــذه  عـــن  مـــرة  ســـألته  أنـــي  وأذكـــر  والصـــادق، 
املســـألة، فأجابنـــي بانفعـــال: أنـــا شـــاعر ولســـُت 
الســـالطني،  وّعـــاظ  مـــن  أنـــا  وال  دينًيـــا،  داعيـــة 
فلنعـــِط مـــا للشـــعر للشـــاعر، وما للديـــن لرجاله.

والواقـــع أن مـــن يحفـــظ أشـــعار نـــزار يجـــد فيهـــا 
الكثيـــر مـــن الـــدالالت الدينيـــة واإلنســـانية، مثـــل 
قولـــه: أشـــكر اللـــه ألنـــي ال أحتـــاج أحـــًدا، والحمـــد 
للـــه لقـــد أخـــذت حقـــي مـــن هـــذه الدنيـــا.. بـــل إن 
كريمتـــه "هدبـــاء" عّبـــرت عـــن ذلـــك قبـــل رحيلهـــا 
قائلـــة: "ســـيأتي يـــوم وأكشـــف أســـرارك، كـــم أنت 
تقـــّي ونقـــّي وبيتوتـــي (ملتزًمـــا بالبيـــت) وأنك ال 
زيـــر نســـاء وال مغامـــرات وال ليالي حمـــراء، تنام 

باكـــًرا وتنهـــض علـــى أذان الفجـــر للصـــالة.

í��á�א© �אÄ�

وكان هنـــاك تصـــوٌر خاطـــئ بوجـــود قطيعـــة بني 
الشـــاعر نـــزار قبانـــي والخليجيـــني، أو بعضهـــم، 
وقـــد ســـألته عـــن هـــذا األمـــر فأكـــد لـــي أن ال علـــم 
لـــه بذلـــك، وقـــال: "اللهـــم إال إذا كان هنـــاك بعـــُض 
صـــب  حاولـــوا  الذيـــن  والدساســـني  املغرضـــني 
الخليـــج  دول  فـــي  لـــي  وأنـــا  النـــار،  علـــى  الزيـــت 
األصدقـــاء الذيـــن يقدرونـــي وأقدرهـــم".. رّده هـــذا  
شـــجعني علـــى دعوتـــه ملحطـــة mbc، حـــني كنـــت 
أرأس تحريرهـــا، فـــي مقابلة مهّمة أحدثت صدى 
واســـًعا، وأظهـــرت مالمح جديدة من شـــخصيته 
الرائعـــة. هـــذا باختصـــار شـــديد بعـــض مالمـــح 
شـــاعر العصـــر، شـــاعر العـــرب نـــزار قبانـــي، ولو 
اتســـع املجال لغرفـــُت املزيد من بحر نزار الهادر، 
وآمـــل أن أكـــون قـــد ألقيـــُت الضـــوء إليضـــاح أمور 

كان يجـــب وضـــع النقـــاط فيهـــا علـــى حروفهـــا.
* كاتب وإعالمي عربي
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¶  نزار قباني في منزله بلندن 

ومعه عرفان نظام الدين
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ــة  ابــا م ت هــا فــ ا ت ر فتــة التــ  ــة ال تي • بعــ ال
األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) 2017، بالفــوز 
فــي  األخويــة  الطعنــة  جــاءت  ثــم  األولــى،  األربــع  الجــوالت  خــالل 
الجولة الخامســة، والتي حرمْت العرب من رئاســة املنظمة العاملية، 
علًمــا بــأن محــاوالت الوصــول العربيــة إلــى ســدة اليونســكو ُمنيــْت 
الســابق  املصــري  الوزيــر  مــع  ذلــك  حــدث  باإلخفــاق،  الــدوام  علــى 
الفنــان فــاروق حســني، والوزيــر الســعودي الراحــل الشــاعر غــازي 
القصيبــي، بســبب عــدم اتفــاق العــرب علــى مرشــح واحــد لهــم، مــا 
يعنــي أن الكــرة فــي امللعــب العربــي أساًســا، كيــف يمكــن تجــاوز هــذه 

املتكــررة؟ املعضلــة 
¶ "اللهــم اشــرح لــي صــدري ويســر لــي أمــري واحلــل عقــدة مــن لســاني يفقهــوا 
قولــي"، صــدق اللــه العظيــم. هــذه قصــة تطــول، وتحــّدَث فيهــا الكثيــرون، ولكــن 
قصتــي تختلــف عنهــم تماًمــا، ففــي املــرات املاضيــة كانــت الالئمــة تلقــى علــى 
فــكان  اليونســكو،  إلــى  العربــي  بوصــول  يســمحون  ال  بأنهــم  العــرب،  غيــر 
هنــاك مرشــح قــوي واحــد مثــل الشــاعر غــازي القصيبــي أو الفنــان فــاروق 
حســني، ولكــن الــدول غيــر العربيــة كانــت تحــول دون وصــول العــرب، وكان 
ا إلــى حــد مــا مــع اللعبــة الديمقراطيــة، فنحــن مــن الناحيــة الفنيــة 

ً
ذلــك متســق

ليــس مــن حقنــا أن نلــوم الــدول علــى أنهــا صوتــت لهــذا املرشــح أو ذاك، هــذا أمــر 
ســيادي يجــري فــي كل االنتخابــات الدوليــة، وخــالل فتــرة ترشــحي ورحالتــي 
الطويلــة فــي العالــم كنــت أذهــب إلــى بعــض الــدول، فيقولــون لــي بــكل احتــرام 
، وكنــت أرد عليهــم بالشــكر 

ً
إنهــم ســيصوتون لفيتنــام أو لبنــان أو مصــر مثــال

مقــّدًرا موقفهــم ونبقــى أصدقــاء، ولكــن مــن وجهــة نظــري هنــاك أمــران البــد 
ل 

ّ
 وجــود أكثــر مــن مرشــح عربــي مــا كان ليشــك

ً
مــن توضيحهمــا هنــا، أوال

عقبــة لــو أن العــرب تصّرفــوا بأســلوب حضــاري، بمعنــى أن يقولــوا للجميــع 
إن رئاســة اليونســكو للعــرب هــذه املــرة، وال ضــرر حتــى لــو كان لديهــم عشــرة 
مرشــحني، فاملهــم أن يختــاروا مــن يرونــه مناســًبا، ومــن يتفــّوق يقــف اآلخــرون 
إلــى جانبــه، وبالتالــي تســير األمــور بشــكل منطقــي، ثانًيــا ومــن ناحيــة قانونيــة 
بحتــة بعــض الــدول العربيــة ليــس عضــًوا فــي املجلــس التنفيــذي، والتصويــت 

يحــق ألعضــاء املجلــس فقــط، وبالتالــي فــإن هــؤالء "األخــوة العــرب" إمــا أن 
ا 

ً
يدعموا معنوًيا بهدوء أو ال يتدخلوا، ولكن ما حصل أنهم مارســوا ضغوط

شــديدة، واســتخدموا أســلوب "العصــا والجــزرة" تجــاه كثيــر مــن الــدول، ولــم 
فــإن  حــّرة  اختياريــة  العمليــة  تكــون  فعندمــا  االختيــار،  حريــة  لهــم  يتركــوا 
املرشــح يعــرض رؤيتــه ومــا لديــه مــن خطــط ويلتقــي مــع املســؤولني فــي هــذا 
ل 

ّ
ــا بعــض الــدول كانــت تشــك

ً
البلــد أو ذاك ويتحــدث معهــم تفصيلًيــا، وأحيان

، باإلضافــة إلــى مــا تقــوم بــه اليونســكوعادة بــأن 
ً

لجــان مناقشــة كالصــني مثــال
تأتــي بخبــراء مــن الــدول ليناقشــوا املرشــحني. 
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وفــي يومــّي 11 و12 أبريــل 2017، أي قبــل حصــار قطــر، كنــت آخــر مرشــح 
عربيــة  إعــالم  وســائل  حضرتهــا  كبــرى  مناقشــة  وجــرت  بالقرعــة،  يفــوز 
وعامليــة، وقــد أجمــع الحاضــرون علــى تفّوقــي خــالل املناقشــة، حتــى الصحافــة 
ولكــن علينــا  الكــواري،  فــوز حمــد  نريــد  نحــن ال  قائلــة:  كتبــت  اإلســرائيلية 
أن نعتــرف بأنــه األفضــل بــني املرشــحني، طبًعــا هنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى 
دور قطــر الداعــم لليونســكو، خصوًصــا أثنــاء أزمتهــا عــام 1982 وانســحاب 
أمريــكا منهــا، حيــث أنقــذْت قطــر املنظمــة بتســديد رواتــب موظفيهــا، فدفعــت 
20 مليــون دوالر فــوًرا فــي يــوم واحــد، وهــذا املوقــف القطــري الرائــع ال ينســونه، 
باإلضافــة إلــى سلســلة مشــاريع قطــر التعليميــة، مثــل "التعليــم فــوق الجميــع" 
"، الــذي اســتفاد منــه ماليــني األطفــال فــي العالــم، بغــض النظــر عــن 

ً
ــم طفــال

ّ
و"عل

لونهــم أو ديانتهــم أو قارتهــم، وكذلــك دور قطــر فــي دعــم التــراث اإلنســاني 
فــي  املســتمر  النشــاط  هــذا  بمثــل  تقــوم  الــدول  مــن  وقليــل  عليــه،  والحفــاظ 
دعــم اليونســكو التــي لهــا مكانــة كبيــرة جــًدا لــدى دولــة قطــر، وذلــك ضمــن 
إيمانهــا وقناعتهــا الراســخة بالدبلوماســية الثقافيــة، كمــا أن الحيويــة الثقافيــة 
املتواصلــة فــي قطــر كان لهــا تأثيرهــا وإشــعاعها فــي كل مــكان خــالل فتــرة 
 أتــردد بالحديــث عــن نفســي، وحتــى كتابــي "علــى قــدر أهــل 

ً
الترشــيح، أنــا عــادة

العــزم"، الــذي صــدر بالتزامــن مــع الترشــيح لــم يكــن ســيرة ذاتيــة بــل فكريــة، 
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¶  سمو أمير قطر 

يمنح الكواري وشاح 
حمد بن خليفة 
تقديًرا لعطائه
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الضيف

طبعتــه بثــالث لغــات، ووزعــت منــه عشــرة آالف نســخة فــي كل لغــة، فــكان لــه 
صــدى كبيــر، كل هــذه املقدمــات شــكلت عوامــل موضوعيــة انعكســت بشــكل 
إيجابــي علــى املوقــف القطــري، وأنــا أؤكــد أن أكثــر مــن 50 باملئــة مــن دول العالــم 
ــا مــن حاجتهــا إلــى اليونســكو، خاصــة عندمــا 

ً
صوتــت لصالــح قطــر انطالق

اطلعــْت علــى رؤيــة مرشــحها للنهــوض باليونســكو، والتــي ارتكــزت علــى تلبيــة 
متطلبــات الشــعوب فــي التعليــم والتنميــة، مثــل مقتــرح إنشــاء صنــدوق دعــم 
املشــاريع الصغيــرة للشــرائح األكثــر فقــًرا ونأًيــا علــى ســطح كوكبنــا، بمــا يعيــد 
ثقافــي  يــوم  اقتــراح  إلــى  اإلنســانية، باإلضافــة  لليونســكو دورهــا كضميــر 

عاملــي لضحايــا اإلرهــاب، والعمــل علــى دعــم قضايــا املــرأة والشــباب.

ابة  ــت ــ اال قــة  تهــا الفا ــع العالــم بق ــر  تق ا ق ــت • ا
ذلــك  ومــن  مهــّم،  دولــّي  العــٍب  إلــى  فتحّولــت  الكبــرى،  للتحديــات 
فوزهــا باســتضافة كأس العالــم 2022 علــى الصعيــد الرياضــي، هــل 
تفكــر بالترشــح مــرة أخــرى، فربمــا يتغّيــر حــال العــرب، إذا غّيــروا 

مــا بأنفســهم؟
¶ مــن الصعــب أن أجيــب عــن الســؤال فــي الوقــت الراهــن، ألن هــذا يتوقــف علــى 
اعتبــارات كثيــرة، ســواء فيمــا يتعلــق بالترشــيح لليونســكو أو غيرهــا، وتعــرف 
ــا، والحمــد للــه لــي مكانــة 

ً
أنــا لســُت رجــل ثقافــة فقــط، بــل رجــل سياســة أيض

فــي العالــم، فقــد كنــت ســفيًرا لبــالدي ملــدة 21 ســنة، وهنــاك منظمــات عديــدة 
يمكــن الترشــح لهــا.  

فــق  ــ فــ ا ــة مــا  ، هــل  ــر ت ولية مــا ت ــ ــا  م و دا بــ  •
القادم؟

¶ أنــا ال أتوقــف عــن العمــل أبــًدا، والتكريــم الــذي حظيــت بــه مــن أميــري وبلــدي 
ــا كبيــًرا جــًدا، ومســؤولية كبــرى وهاجســي 

ً
بعــد معركــة اليونســكو حّملنــي دين
الدائــم هــو كيــف أرّد هــذا الجميــل.  
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مــع  الثقافــ  ــل  ا ت وليا  ــ بامل ــة  اف ال ــيرت  م فــ   •
بينهمــا؟ العالقــة  تفهــم  كيــف  وثيقــة،  بصــورة  الدبلوماســي 

¶ يمكــن القــول إن الدبلوماســية الثقافيــة هــي القــوة الناعمــة املؤثــرة، الرديفــة 

للسياســة، فالترابــط وثيــق بــني الدبلوماســية والثقافــة، وأعتقــد أن هنــاك فــرق 
الثقافــة بعــني االعتبــار فــي عملــه والســفير  الــذي يضــع  الســفير  بــني  كبيــر 
الــذي يتجاهــل هــذا الجانــب، فــاألول يجعــل مــن مهمتــه وســيلة للتعــرف علــى 
ثقافــة اآلخــر وإقامــة حــوار معهــا مقدًمــا فــي الوقــت نفســه ثقافتــه لآلخــر، مــا 
ينعكــس إيجابًيــا علــى املســتوى السياســي، وهــذا يعــود إلــى طبيعــة الشــخص 
القطريــة جــزء مــن  الثقافــي، وممــا ال شــك فيــه أن ثقافتنــا  ومــدى اهتمامــه 
العالــم  التــي جعلــت  األســباب  مــن ضمــن  أن  أؤكــد  أنــا  لــذا  العربيــة،  الثقافــة 
يتفّهــم مــا تتعــّرض لــه قطــر مــن حصــار، هــو مواقفهــا املشــهودة علــى صعيــد 
الدبلوماســية الثقافيــة، وجهودهــا فــي التعليــم والرياضــة، إلــى جانــب دعمهــا 
الكبيــر للمنظمــات اإلنســانية، مثــل منظمــة األمــم املتحــدة للطفولة "اليونســيف".

ا  ــ  ، ــ ا ا لــ  وك  ، العــر دبــا  وا ــعرا  ال مــ  كثيــر   •
ســفراء لبالدهــم خــالل العقــود املاضيــة، هــل اختفــت هــذه الظاهــرة؟

ــي أحكــي لــك عــن تجربــة 
ّ
¶ ال نســتطيع أن نتحــدث عــن  ذلــك كظاهــرة، ولعل

الثمانينيــات، فقــد كنــا أكثــر  أثنــاء عملــي فــي باريــس بدايــة  النــوع  مــن هــذا 
مــن عشــرين ســفيًرا عربًيــا، أي بعــدد دولنــا العربيــة، لكــن املؤثريــن كانــوا 
ثالثــة أو أربعــة، ربمــا ال أذكرهــم حتــى ال أســيء إلــى اآلخريــن، آنــذاك تحّركنــا 
مــن  باريــس  فــي  العربــي  العالــم  ا ثقافًيــا كبيــًرا، حتــى أصبــح معهــد 

ً
تحــّرك

أنجــح املؤسســات الثقافيــة العربيــة، والــذي لــم ينحصــر تأثيــره فــي فرنســا، بــل 
تجاوزهــا إلــى بلــدان الفرانكفونيــة والعالــم كلــه، نظــًرا ملوقــع باريــس ومكانتهــا 
الثقافيــة العامليــة، وهنــا أود اإلشــارة إلــى نقطــة فــي غايــة األهميــة، إنَّ تعلــم 
الدبلوماســي لغــة البلــد الــذي يقيــم فيــه ضــرورّي جــًدا، ولــك أن تتخيــل مــدى 
فقدانــك لغــة التواصــل مــع أهــل هــذا البلــد، ولــك أن تتخيــل كــم ســيكون مــدى 
مــَت وتحّدثــَت بلغتهــم خــالل ســتة شــهور أو ســنة، لقــد عايشــُت 

ّ
تأثيــرك إذا تعل

هــذه التجربــة فــي فرنســا، ومــا زلــت أحتفــظ بذكراهــا الرائعــة حتــى اآلن، لــذا 
البــد مــن توعيــة وتدريــب الشــباب املقبلــني علــى العمــل الدبلوماســي، خصوًصا 

علــى صعيــد الثقافــة واللغــة والحــوار مــع اآلخــر. 

��א©�� �Ùא�© אÖ©�א�

يــرودا  ــ  باب بيــر  ال ــي  الت ــ  ما ب وال ر  ــا ال قــ   •
"الشــعر فعــل ســالم"، وكذلــك هــي الثقافــة، ولكــن اليونســكو رغــم كل 
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¶  الكواري في مقر  اليونسكو عشية االنتخابات 2017
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جهودهــا الراميــة إلــى إشــاعة ثقافــة الســالم تقــف عاجــزة أمــام وقائــع 
التخريــب الثقافــي واإلنســاني، خاصــة وأن بعــض الــدول العظمــى 
 ،

ً
مثــل أمريــكا واململكــة املتحــدة تنســحب مــن عضويــة املنظمــة تــارة

 أخــرى، مثــل القــرار الــذي تقّدمــت بــه 
ً
أو تعتــرض علــى قراراتهــا تــارة

فلســطني بشــأن نفــي صلــة إســرائيل بجبــل الهيــكل وحائــط املبكــى 
فــي القــدس املحتلــة؟

فــي  لــي  التصويــت  إلــى  يميــل  العالــم  جعلــت  التــي  األســباب  ضمــن  مــن   ¶
اليونســكو، هــو حــواري حــول هــذه األفــكار، وأذكــر أننــي قلــت فــي املناقشــات: 
جــاد  غيــر  الغــرب  وإن  ماليــة،  وليســت  سياســية  هــي  اليونســكو  أزمــة  إن 
كنــت  وإذا  اليونســكو،  عبــر  تتحقــق  الفعليــة  فمحاربتــه  اإلرهــاب،  بمحاربــة 
تريــد القضــاء علــى اإلرهــاب، فــال يكفــي أن تقضــي علــى مصــادره املاليــة، بــل 
عليــك أن تذهــب إلــى مصــادره الفكريــة، وهــذا ال يكــون إال عــن طريــق التعليــم 
والثقافــة، واســتطردت بالقــول لهــم: بثمــن طائرتــني عســكريتني يمكنكــم حــل 

مشــاكل التعليــم فــي العالــم بأســره!

ــا   ، هــل ل ــ ــر التي قافــ ق ــا  قتــر  ــرا ب مــ م • تق
نعــرف وجهــة نظــرك فــي هــذا املقتــرح املهــم؟

¶ القــارة الالتينيــة ذات أهميــة خاصــة، فمعظــم دولهــا ذات ثقافــة إســبانية، 
تربطهــا بالثقافــة العربيــة صلــة عريقــة، وهنــاك جاليــات عربيــة فــي دول أمريــكا 
الالتينيــة مثــل البرازيــل التــي أقمنــا معهــا فعاليــة العــام الثقافــي، ولكــن دول 

أمريــكا الالتينيــة الوســطى، مثــل الســلفادور والبرغــواي، لــم نقــم معهــا ســنوات 
ثقافيــة ومــن املفيــد تنظيــم عــام ثقافــي قطــري التينــي ُيحيــي تلــك الصلــة.    

א���א��� א����� 2010

ثقافــة العربيــة 2010 التــي  ــة ل ا ــة  و تفاليــة ال ققــ ا  •
 فيها، 

ٌ
ها نجاًحــا باهــًرا، فــكان للثقافــات العامليــة حضــوٌر بارز

َ
ســت

ّ
ترأ

هــل تــرى أن "العوملــة" خيــاٌر البــد منــه للنهــوض بالثقافــة  العربيــة؟
¶ ال أبالــغ إذا قلــت إن احتفاليــة الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــة كانــت بمثابــة 
نقطــة تحــّول فــي العالقــات الدبلوماســية، وكثيــر مــن املبــادرات التــي نشــهد 
الوالــد  األميــر  ثــم لســمو   ،

ً
أوال للــه  الفضــل  عــام 2010،  بــدأت  اليــوم  تأثيرهــا 

الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي الــذي آمــن بــدور الثقافــة، ورأى فيهــا فرصــة 
إلبــراز دور قطــر، وال أنســى أبــًدا قولــه لــي: لتكــن الدوحــة عاصمــة دائمــة للثقافــة 
ــا 

ً
العربيــة، ولعلــك تذكــر ذلــك الشــعار الرائــع الــذي رفعنــاه: "الثقافــة العربيــة وطن

" الــذي كان لــه صــداه، ورغــم أن تخطيطنــا لالحتفاليــة جــاء 
ً
والدوحــة عاصمــة

متأخــًرا جــًدا، ولــم تكــن إمكانياتنــا فــي ذلــك الوقــت كمــا هــي اليــوم، حيــث كان 
لدينــا مســرح واحــد فقــط هــو مســرح قطــر الوطنــي، ومــع ذلــك كنــت أقــول: إذا 
كانــت الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــة فيجــب أن تكــون كل الثقافــات ممثلــة 
فيهــا، وهكــذا حضــرت البرازيــل والهنــد وفرنســا والصــني وإيــران وغيرهــا مــن 
الــدول بثقافاتهــا املختلفــة، وكانــت هــذه املشــاركات بــذرة فعاليــة "الســنوات 
الثقافيــة" التــي جــاءت فيمــا بعــد، وقــد أولينــا علــى هــذا الصعيــد اهتماًمــا خاًصا 
بالترجمــات.. الحديــث عــن احتفاليــة الدوحــة ذو شــجون، فهــي تمثــل مرحلــة 
مهّمــة فــي الثقافــة القطريــة بشــكل خــاص والثقافــة العربيــة بصــورة عامــة، 
وعــوًدا إلــى ســؤالك حــول عالقــة "العوملــة" باالحتفاليــة، فــإن هنــاك مشــكلة فــي 
ــا 

ً
التعامــل مــع مثــل هــذه املصطلحــات، التــي يأخــذ منهــا بعــض النــاس موقف

ســلبًيا، نتيجــة فهمهــا بطريقــة مختلفــة، حيــث يفّســر البعــض العوملــة بســيطرة 
طــرف علــى آخــر، ثقافًيــا أو اقتصادًيــا، وحتــى األوروبيــون يشــتكون منهــا، 
ــل مصطلــح "العامليــة" – حتــى نتجــاوز املفهــوم الســلبي للعوملــة 

ّ
لــذا أنــا أفض

ــا، فاملجتمــع اإلنســاني 
ً

–  حــني نقصــد تفاعــل الثقافــات مــع بعضهــا بعض
ا أكثــر ضمــن التعدديــة والقيــم املشــتركة، لقــد انتبهــْت 

ً
يصبــح واحــًدا ومتماســك

دولــة قطــر إلــى هــذا املفهــوم جيــًدا، وإذا ذهبــَت اليــوم إلــى الحــي الثقافــي (كتــارا) 
 فســوف تجــد "ملتقــى الثقافــات"، وســوف نــرى صــورة مماثلــة لذلــك فــي 

ً
مثــال
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  ¶  الكواري يتصفح مع مدير تحرير فنار مجلًدا في مكتبته العامرة
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متاحــف قطــر، وقــد انضمــت مكتبــة قطــر الوطنيــة إلــى مؤسســاتنا الثقافيــة 
الكبــرى، والتــي ســيكون لهــا نشــاطها الســنوي املســتمر، لتضيــف مزيــًدا مــن 

الحيويــة الثقافيــة فــي البــالد.   

�כ��� ��	 א������

يــة، ودالالتــ فــ  ــر ال تبــة ق ــ افتتــا م قــف  • البــ مــ الت
هــذا الوقــت بالــذات؟

¶ إنشــاء مكتبــة قطــر الوطنيــة لــم يكــن باألمــر اليســير أبــًدا، فقــد عاصــرت 
مراحــل إنشــائها منــذ لحظــة البــدء، وأعــرف تماًمــا أنهــا جــاءت نتيجــة لرؤيــة 
وقــرار وجهــٍد كبيــر جــًدا امتــد لعــدة ســنوات، فالرؤيــة بــدأْت مــن لــدن ســمو 
األميــر الوالــد، واســتمرْت لــدى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد 
آل ثانــي أميــر البــالد املفــدى، وأنجــزْت بمتابعــة جّبــارة مــن قبــل ســمو الشــيخة 
ــا، ملعرفتــي بمــدى 

ً
مــوزا بنــت ناصــر حــرم ســمو األميــر الوالــد، أقــول هــذا إنصاف

الحــرص واالهتمــام والتفكيــر بــأدق التفاصيــل والجهــود التــي ُبذلــْت، فقــد كنــُت 
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمكتبــة، وإن انشــغلت عنهــا خصوًصــا فــي الســنة 
األخيــرة بســبب انتخابــات اليونســكو، واملكتبــة ال ُيقّدرهــا إال مــن زارهــا، أقــول 
هــذا عــن علــم ودرايــة دقيقــة باملكتبــات، حيــث حياتــي كلهــا كانــت مرتبطــة 
بهــا، فحتــى خــالل عملــي الدبلوماســي كنــت أرتــاد املكتبــات إلتمــام دراســتي 
الجامعيــة ثــم العليــا حتــى حصولــي علــى الدكتــوراه فــي نيويــورك، كمــا كانــت 
املكتبــات خصوًصــا فــي الــدول الفقيــرة جــزًءا أساســًيا مــن برنامــج جوالتــي 
خــالل الترشــح لليونســكو، والواقــع فــإن مكتبــة قطــر الوطنيــة فريــدة بــكل مــا 
تحملــه الكلمــة مــن معنــى، حتــى عندمــا تقارنهــا مــع أكبــر املكتبــات فــي العالــم، 
 تصميــم املكتبــة نــادر، فــكل 

ً
، أوال

ً
كمكتبــة الكونغــرس أو مكتبــة لنــدن مثــال

املكتبــات عبــارة عــن أدوار متتابعــة أو غــرف كبيــرة متجــاورة، يتــم تصفيــف 
الكتــب فيهــا بشــكل تقليــدي علــى الرفــوف، كمــا فــي مكتبتــي التــي تشــاهدها، 
جميــع  مــن  ومضيئــة  مفتوحــة  بكاملهــا،  وتراهــا  مكتبــة  تدخــل  أن  ولكــن 
الجهــات، وهــذا مــن صفــات املعرفــة، فهــو إنجــاز حضــارّي ومعمــارّي لــم نجــد 
 حتــى اآلن، ثانًيــا هــذه املكتبــة هــي ابنــة عصرهــا، بمعنــى أنهــا مــزّودة 

ً
لــه مثيــال

بالتكنولوجيــا وأحــدث منجــزات الثــورة الرقميــة، إلــى جانــب اهتمامهــا بكنــوز 
التــراث وجيــل األطفــال، أي باملاضــي واملســتقبل، إنهــا مفخــرة حقيقيــة وَمعلــٌم 
وطنــٌي كان ال بــد منــه، وهــي فــي الوقــت نفســه هديــة مــن قطــر إلــى العــرب، ومــن 

العــرب إلــى العالــم، وكــم يؤســفني فــي هــذه الظــروف التــي تمــرُّ بهــا منطقتنــا، 
بمــا فــي ذلــك حصــار قطــر، أال يتــم االحتفــاء كمــا ينبغــي بهــذا الصــرح املعرفــّي، 
وأود هنــا أن أشــير إلــى زيــارة غبطــة البطريــرك مــار بشــارة بطــرس الراعــي 
إلــى قطــر مؤخــًرا، حيــث حرصــت أثنــاء الزيــارة اللقــاء معــه فــي املكتبــة بالــذات، 
فهــو باإلضافــة إلــى كونــه رجــل ديــن يمتلــك ثقافــة عربيــة عاليــة جــًدا، ولديــه 
َث كثيــًرا بعــد زيارتــه عــن انطباعاتــه إزاء  اهتمــام بــاألدب والفكــر، وقــد تحــدَّ
املكتبــة بكثيــر مــن اإلعجــاب، واعتبرهــا واحــدة مــن أكبــر اإلنجــازات الثقافيــة 

التــي رآهــا. 

א���אï א�áאþ �א�¦�א��

 ،2014 ــا  مــ  يــ  ا  فــ  يــا  ف ــا  معر ــ  افتتا ــا   •
والقطــاع  العــام  القطــاع  بجناحــني:  تســير  "الثقافــة  بــأن  صّرحــت 
الخــاص، وأن كالهمــا يؤثــر فــي اآلخــر بشــكل إيجابــي"، كيــف يمكــن 
التنميــة  فــي  أكبــر  بصــورة  للمشــاركة  الخــاص  القطــاع  تشــجيع 

الثقافيــة؟
¶ الغريــب أننــي كتبــت قصــة منــذ فتــرة قصيــرة فــي "انســتغرام" حــول هــذا 
املوضــوع، لقــد وصــف رســولنا العربــي الكريــم صلــى اللــه عليــه وســلم النســاء 
وللقطــاع  خاصــة،  عنايــة  إلــى  تحتــاج  القــارورة  مثــل  والثقافــة  بالقواريــر، 
الخــاص دورُه األساســّي فــي االعتنــاء بهــا، ويجــب أن تكــون مســتقلة عــن أي 
مجــال آخــر، لذلــك عندمــا كنــت وزيــًرا لإلعــالم والثقافــة ملــدة ســتة أعــوام، كنــت 
الالئــق برقتهــا  عطــى االهتمــام 

ُ
ت الثقافــة ضحيــة لإلعــالم، فالبــد أن  أرى أن 

ونعومتهــا وأهميتهــا فــي املجتمــع، وفــي كل يــوم يتأكــد لنــا أن للثقافــة تأثيرهــا 
مثلمــا للسياســة واالقتصــاد، وأذكــر فــي بدايــة تحضيراتنــا لتجربــة "الســنوات 
رئيــس  ثانــي  آل  حمــد  بنــت  املياســة  الشــيخة  ســعادة  مــع  كنــُت  الثقافيــة" 
متاحــف قطــر نجــد صعوبــة فــي موافقــة الــدول علــى الســنوات، واآلن لدينــا 
طابــور يتنافــس علــى املشــاركة، نظــًرا ألثرهــا اإليجابــي جــًدا علــى العالقــات 

◄ ◄

¶ أثناء الحوار          

: 	«�Ù�)
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الضيـف
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املتبادلــة الســيما االقتصاديــة، فهــي علــى املــدى البعيــد تخــدم العالقــات فــي 
كل جوانبهــا، ألنــه إذا تحقــق التفاهــم والتفاعــل بــني الثقافــات والشــعوب ســاد 

الســالم. 

لــ  ــ  ت ــعر،  ال ا  ــي ، وال امــ ــ وافــر مــ اهت د  لــ  •
مــن خــالل اختيــار عنــوان ســيرتك الفكريــة "علــى قــدر أهــل العــزم"، 
بيــٍت  مــن  واملقتبــس   ،2015 قطــر   – بلومزبــري  دار  عــن  الصــادرة 

املتنبــي؟ األول  العربيــة  لشــاعر 
¶ القرآن الكريم كتاب العربية األول، والشــعر ديوان العرب، وإذا أردت تطوير 
لغتــك العربيــة باملســتوى املطلــوب فالبــد أن يكــون للشــعر نصيــب فيهــا، أنــا ال 
ــا، وليــس فيــه قيــوده.. 

ً
أكتــب الشــعر، بــل أكتــب نثــًرا يقتــرب مــن الشــعر أحيان

عندمــا أنجــزُت هــذا الكتــاب لــم أكــن مرتاًحــا ألّي مــن العناويــن املقترحــة، وفجــأة 
فــي جلســة مــع بعــض األصدقــاء قلــت وجدتهــا: "علــى قــدر أهــل العــزم"، فقــد 
وجــدت أن الرابــط املشــترك فــي كل حياتــي منــذ البدايــة وحتــى اآلن هــو "العــزم"، 
وإذا توفــرت لديــك العزيمــة وامتلكــت اإلرادة فســوف تتغلــب علــى الصعــاب 
فــي  الهــدف  إلــى  أنــا وصلــت  وباملناســبة  هدفــك،  إلــى  وتصــل  كانــت،  مهمــا 
اليونســكو، وســعيٌد بمــا حققتــه، وفخــوٌر أكثــر بــردة الفعــل القويــة مــن قبــل 
ســمو األميــر وبلــدي الحبيــب، بــل علــى العكــس كثيــًرا مــا أشــعر بالخجــل إزاء 
كــّم االحتضــان واملحبــة التــي قوبلــت بهمــا، وأعــود إلــى الكتــاب واإلشــكالية التــي 
واجهتنــا عنــد ترجمــة عنوانــه، ففــي تلــك الفتــرة تــم اعتمــاد "املجلــس العربــي 
والقهــوة العربيــة" جــزًءا مــن التــراث العاملــي، فخطــر لــي أن أطلــق عنــوان "املجلس 
العاملــي" علــى الترجمــة اإلنكليزيــة للكتــاب، بعدهــا التقيــت مــع الفرنســية جيــل 
جاكــوب، والتــي تعــد مــن كبــار الناشــرين الفرنســيني، وال تنشــر أي كتــاب إال 
بعــد تمحيــص، وأظــن أن كتابــي هــو األول الــذي نشــرته ملؤلــف مــن املشــرق 
مــن  نســخة  تســليمها  األول  أمريــن،  الطباعــة  قبــل  اشــترطت  وقــد  العربــي، 
وبالفعــل  الخبــراء،  مــن  مجموعــة  مــع  نقــاش  إلــى  دعوتــي  والثانــي  الكتــاب، 
جلســنا ملــدة ثــالث ســاعات، بعدهــا كانــت متحمســة جــًدا لنشــر الكتــاب، وعنــد 
ــا مــن 

ً
وصولنــا إلــى مرحلــة اختيــار العنــوان اقترحــت "املواطــن العاملــي"، انطالق

أن الكتــاب يحمــل قيًمــا عامليــة مشــتركة يمثلهــا الكتــاب، ورغــم أن مقترحهــا 
أعجبنــي، ولكــن حتــى ال يلتبــس األمــر علــى القــراء، أبقيــت عنــوان الترجمــة 

الفرنســية كاإلنكليزيــة، أي "املجلــس العاملــي".

��© ©���� א��©�

، هــ التــ  يــم ــي  ت بــ ال فيقــة د تــا   ا ال كــر فــ هــ  •
ــدت عالقتــك مــع الروايــة، بفضــل شــغفها باملطالعــة، وهــي فنانــة 

ّ
وط

ــا مــن قبــل، كيــف تنظــر إلــى مشــاركة 
ً

تشــكيلية، حيــث أقامــت معرض
املــرأة فــي الحيــاة الثقافيــة، عربًيــا وعاملًيــا؟ 

¶  لســُت مــن الذيــن يســعون إلــى إخفــاء املــرأة، بــل يجــب أن تكــون فخــوًرا 
بزوجتــك إذا قامــت بــدور إيجابــّي، وأنــا أغتنــم هــذه الفرصــة ألقــول وبصــوت 
عــاٍل: إن "أم تميــم" أقدمــْت علــى أهــم عمــل فــي حياتــي هــو تربيــة األوالد، الذيــن 
يقومــون اآلن بدورهــم فــي املجتمــع واملهمــات املوكلــة إليهــم علــى أكمــل وجــه، 
ثــم وزيــًرا وأنــا مشــغول بالعمــل والدراســة، فلــم أزر  فمنــذ أن كنــت ســفيًرا 
ــي هــذا 

ّ
أم تميــم تغط قــط، وهــذا عيــب، فكانــت  مدرســة مــن مــدارس أوالدي 

النقــص، وتحّملــت املســؤولية كاملــة.
ولكــن ولألســف كان مــن ضمــن محــاوالت التشــويه املزعومــة، والتــي مارســها 
األخــوة أثنــاء ترشــحي لليونســكو، القــول إن زوجتــي منقبــة وغيــر متعلمــة، 
فــكان رّدي العملــي هــو مرافقــة زوجتــي لــي فــي معظــم األوقــات، واملشــاركة 
فــي النــدوات والحــوارات التــي كانــت تقــام هنــا وهنــاك، وهــي باملناســبة تجيــد 
التحــّدث باإلنكليزيــة والفرنســية باإلضافــة إلــى العربيــة، فــكان ملشــاركاتها 
الوقــت نفســه موهوبــة فــي  دوٌر إيجابــٌي مؤثــر فــي الحملــة، طبًعــا هــي فــي 
الفــن التشــكيلي، ومغرمــة بفــن الروايــة، علــى العكــس منــي، حيــث كنــت مهتًمــا 
بقــراءة الكتــب ذات املــردود العملــي مــن وجهــة نظــري حينهــا، لكنهــا كانــت 
تقــرأ لــي مــن وقــت إلــى آخــر بعــض العبــارات والفقــرات التــي تســتوقفها فــي 
التــي تقرؤهــا، وفــي فتــرة معينــة وقبــل شــروعي بكتابــة ســيرتي  الروايــات 
قــُت وملــدة ســنة تقريًبــا بالروايــة التاريخيــة تحديــًدا، فاكتشــفت أن 

ّ
الفكريــة تعل

الروايــة عالــم جميــل جــًدا، حيــث فيهــا األدب والفكــر والحــوار الــذي يغنــي ثقافــة 
املــرء وشــخصيته ورؤيتــه.

، مــا هــ  ــا هــ القــرا ــا و الفــر بــن  ا مــر   ــ  • ق
أبــرز الكتــب التــي تجذبــك لقراءتهــا عــادة؟

¶  لــدي مبــدأ دائــم فــي القــراءة هــو التنويــع، فبقــدر التنويــع تتســع ثقافتــك 
وتتعمــق رؤيتــك، لذلــك أقــرأ فــي االقتصــاد واألدب والدبلوماســية، كمــا أقــرأ 

واملقــاالت. األحــداث  وأبــرز  يومًيــا،  العامليــة  الصحــف  ◄ ◄افتتاحيــات 
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ــر، مــا الــ تركتــ  ال ق ــ ية  ــا ــة ال ا ــة ال • ولــ فــ قر
َك فيهــا مــن أثــر، وهــل ال تــزال تزورهــا حالًيــا؟

ُ
نشــأت

¶ لقــد أثــرت الشــجن.. الغاريــة مــن أجمــل قــرى قطــر، عشــت فيهــا ســنوات 
طفولتــي األولــى، ثــم جئــت بعدهــا إلــى الدوحــة وعمــري قرابــة ســبع ســنوات، 
فبقيــْت تلــك األيــام مثــل الحلــم.. ال أنســى الجبــل الصغيــر فــي القريــة، والــذي 
، أتذكــر أن النــاس كانــوا يشــتغلون 

ً
كان كبيــًرا بالنســبة إلينــا حــني كنــا أطفــاال

ــا ننتظــر عودتهم 
ّ
ــا، فكن

ً
فــي مدينــة دخــان، حيــث حقــل البتــرول املكتشــف حديث

أيــام اإلجــازة األســبوعية مــن فــوق الجبــل، ومــن ذكرياتــي فيهــا خــروج الســفن 
النســاء مــع  للصيــد واحتفــال األطفــال والنســاء بعــودة الصياديــن، وذهــاب 
األطفــال إلــى قريــة العذبــة لجلــب املــاء، وأخيــًرا أتذكــر دراســتي ألشــهر قليلــة 
فــي الصــف األول االبتدائــي بمدرســة الغاريــة، مــا يحــّز فــي نفســي اآلن أن 
أهــل الغاريــة هجروهــا، ولــم تبــق عامــرة كبقيــة القــرى املجــاورة، مثــل الرويــس 
الدولــة ضمــن مخططاتهــا املســتقبلية، كــي  وسميســمة، أتمنــى أن تضعهــا 

تعــود الحيــاة إليهــا كمــا كانــت.
       

ــا  ت ــن، هــ  ر ــا الق ــا ا ــة  اب ــ  ــ م ــ  • ك
عــن هــذا الجانــب الــذي ال يعرفــه الكثيــرون؟

¶ ال أســتطيع أن أصــف نفســي بأننــي رجــل أعمــال، نظــًرا ملســيرتي املتواصلــة 
"بــن  لشــركة  هــذا رغــم تأسيســي  أقــول  والثقافــي،  الدبلوماســي  العمــل  فــي 
حملــة  قبيــل  هــا 

ُ
بعت ولكننــي  الطرقــات،  مجــال  فــي  جــًدا  الناجحــة  عمــران" 

اليونســكو، دفًعــا ألي تضــارب فــي املصالــح، واآلن لــدي شــركة أخــرى باســم 
ــا، ولكــن فــي مجــال االتصــاالت، 

ً
"بــن عمــران" التــي حققــت نجاحــًا باهــرًا أيض

قمنــا  وعندمــا  فقــط،  الرســمية  والتوقيعــات  اإلشــراف  بمهمــة  فيهــا  وأقــوم 
بتأســيس رابطــة األعمــال مــع األصدقــاء الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي 
وعيســى عبــد الســالم وحســني الفــردان وآخريــن كانــوا يريــدون لــي موقًعــا 
جعلنــي  الحكومــة  إلــى  مــرة  كل  فــي  عودتــي  احتمــال  ولكــن  الرابطــة،  فــي 
أنــأى بنفســي عــن االنخــراط كثيــًرا فــي الرابطــة، رغــم أنهــم كانــوا يكلفوننــي 
باســتقبال بعــض الرؤســاء والــوزراء، ويمكــن القــول إنــه حتــى فــي رابطــة رجــال 

القطريــني كان دوري ثقافًيــا!   األعمــال 
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ــرا  و ــم  والثقافــة،  ــ  ل ــرا  و فترتــن  ــ  ــرا  و ــ  ك  •
للثقافــة والفنــون والتــراث، مــا هــو املشــروع الثقافــي الــذي حلمــَت 

بــه، ولــم يتحقــق بعــد؟ 
¶ مــا زلــت أحلــم بإنشــاء قنــاة ثقافيــة عربيــة، متطــّورة بمســتوى قنــاة الجزيــرة، 

ليــس مهًمــا مــن يحقــق هــذا الحلــم، بــل املهــم أن يــرى هــذا املشــروع النــور.  

ــا فــ  ــة الصــاد بثــ ل ــ   بعــض م ــ فــ كتابــ  ر  •
الدوحــة 2016، فكــرة إحيــاء املشــروع العربــي املفتــوح "بيــت الحكمــة"، 

ــا؟
ً
هــل تعتقــد أن ذلــك اليــزال ممكن

¶ أعتقــد أن قطــر تمثــل "بيــت الحكمــة" فــي الوقــت الراهــن، فمنــذ احتفاليــة 
الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــة عــام 2010، ورغــم صغــر حجــم قطــر فإنهــا 
أنشــأت مؤسســات ثقافيــة كبــرى ســتبقى لألجيــال، وكل هــذا يجعــل منهــا 

بيــت حكمــة مفتــوح. 

، فــ  ــا ــا ومعالــم التــرا ا ــ دمــروا ا ــ ال ول فــ  • و
ســــورية والعــراق وليبيــــــا ومالــي، بَحَمــــــلة "الجهــل املقــّدس"، كيــف 

يمكـــــــن استئصـــــال التطـــــّرف مــن الديــن اإلســــــــالمي السـمـــح؟
¶ لــم يجــِن أحــٌد علــى املســلمني كاملســلمني أنفســهم، أو الذيــن يّدعــون اإلســالم، 
لقــد كان الديــن اإلســالمي ينتقــل مــن قــارة إلــى قــارة عبــر التاجــر وســلوكه، 

وإذا أردَت أن يحتــرم اآلخــرون دينــك فعليــَك أن تحتــرم األديــان األخــرى.  

◄ ◄

   ¶  الكواري 

وحرمه في إحدى 

فعاليات الدوحة 

عاصمة للثقافة 

العربية 2010
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العربيــة،  يــة  ا الف ا  ــ الق ا  ــي وال  ، ــ ا ل  ــا و لعبــ   •
دوًرا محورًيــا فــي شــحن األجــواء السياســية وتصعيــد العنــف فيهــا، 

أال تــرى أن تراجــع دور الثقافــة هــو مــا أدى إلــى مــا وصلنــا إليــه؟
¶ وضعنــا العربــي الراهــن مخــٍز، وأوصلنــا إليــه مــن ال يضــع فــي اعتبــاره 
إال أنانيتــه ومصلحتــه الذاتيــة، وأرى أن كثيــًرا مــن املشــاكل العربيــة ُمختلقــة، 
خاصــة فــي دول الخليــج، فأزمــة قطــر كان يمكــن أال تحــدث، وعندمــا بــدأت كان 
يمكــن تفاديهــا، َمــن املســتفيد منهــا ســوى الغــرب وأعــداء العــرب؟ فحتــى إذا 
وجــدت مشــكلة يجــب أن نســعى إلــى معالجتهــا، كل املشــاكل بــني الــدول قابلــة 

للحــل فــي اعتقــادي إذا توفــر أمــران: اإلرادة السياســية واالســتعداد للحــوار.

يــر  الــم مت ــر فــ  اقصــة  العــر وال املعرفــة ال • فــ كتابــ 
تنّبــأت بربيــع عربــي جــارف،  عــام 2005،  الريــس  عــن دار  الصــادر 
ملواكبــة  والعلــم  والحداثــة  اإلصــالح  مــن  للعــرب  منــاص  ال  وقلــت: 
التطــور فــي العالــم، هــل كنــت تتوقــع أن تحــدث التحــوالت بعــد العــام 

2011، بهــذه الصــورة الدراماتيكيــة؟
¶ لألســف أخــذت األمــور منحــًى آخــر، وأوضــاع العــرب تــرّدت أكثــر، نتيجــة 
ألن  ناقصــة،  بقيــت  اإلصــالح  مشــاريع  وحتــى  العربــي،  اإلنســان  لتجاهــل 
 لــكل جوانــب الحيــاة، 

ً
 وشــامال

ً
اإلصــالح ال يتجــزأ، بــل يجــب أن يكــون متكامــال

والثقافيــة.   واالقتصاديــة  السياســية 

ــه  ــة،  مه قبــة  ــ  ة  ــ فــ  ــر  لق ــفيرا  ــ   •
دمشــق أثناءهــا حــرب تشــرين التحريريــة عــام 1973، وكتبــَت رســالة 
ــه علــى االنســحاب مــن لبنــان 

ّ
مهّمــة إلــى الرئيــس بشــار األســد تحض

مــن  الحاليــة  الســورية  األزمــة  حــل  إلــى  الســبيل  كيــف   ،2005 عــام 
وجهــة نظــرك؟ 

¶ مفتــاح الحــل الســوري لــم يعــد بأيــدي العــرب، وأعتقــد أن الحواضــر العربيــة 
الكبــرى دمشــق وبغــداد والقاهــرة قــد اســتهدفت وتــم إلغــاء دورهــا بالفعــل، 
وهــذا هــو ســبب الخلــل الكبيــر الحاصــل اآلن، بــل إن العــرب أصبحــوا يصبــون 

الزيــت علــى النــار الســتمرار هــذه الحالــة املزريــة.
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م فــ  ــ صــف م يــا و كثــر مــ م لــ  ــة  ي ــة العربيــة  ال  •
 عامليــة 

ً
األرض، وقــد اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لغــة

منــذ خمســينيات القــرن املاضــي، حتــى أصبحــت فــي 18 ديســمبرعام 
1973 إحــدى اللغــات الرســمية الســت فــي العالــم، لكــن يســود اعتقــاد 

لــدى كثيــر مــن أبنائهــا بأنهــا مهــّددة باالنحســار، ملــاذا؟
¶ الــكالم العاطفــي عــن اللغــة العربيــة جميــل، ولكننــا لــن نحميهــا إال بالتقييــم 
الصحيــح لوضعهــا الراهــن، والواقــع أن لغتنــا فــي منطقتنــا تواجــه الكثيــر مــن 
التحديــات، والبــد مــن وضــع خطــط لكيفيــة مجابهتهــا، يؤملنــي أن أرى كثيــًرا 

مــن أحفادنــا اليــوم ال يتكلمــون إال باإلنكليزيــة، وينســوهم لغتهــم باملقابــل.    

ليــ  ــا فتــر ت ق ــة، بعــ ا ا ا الثقافــة والر ــا و • تــم 
لــوزارة الثقافــة والفنــون والتــراث، كيــف تــرى هــذا الربــط؟

الثقافــة  العلــي وزيــر  بــن غانــم  أنــا أحّيــي ســعادة صــالح  ¶ بهــذه املناســبة 
والرياضــة الــذي أحترمــه وأقــدره، وتربطنــا مًعــا عالقــة نموذجيــة، فهــو حريــص 
مثلمــا أنــا حريــص علــى أن نضــرب املثــل فــي تغييــر الصــورة التقليديــة بــني 
ــل، 

ّ
وزيــر وســلفه، والحقيقــة أنــه يقــوم بجهــود جّبــارة فــي الــوزارة، ولكننــي أفض

ومــن وجهــة نظــر شــخصية، أن تكــون الثقافــة مســتقلة. 

ا تا ال ل القرا ف  هها  ير ت ة  • ك
 أدعــو الشــباب إلــى القــراءة دائًمــا، وأذكــر أن إحــدى الفتيــات بجامعــة 

ً
¶ وال

قطــر ســألتني فــي ختــام محاضــرة "تجربتــي" مؤخــًرا عّمــا أفعلــه فــي أوقــات 
القيــام  بإمكاننــا  دام  مــا  فــراغ،  بوجــود  أعتــرف  ال  إننــي  لهــا  فقلــت  الفــراغ؟ 
بهذيــن األمريــن: الرياضــة والقــراءة، ثانًيــا أنــا ســعيد بمجلــة "فنــار"، وأتمنــى 
لهــا االســتمرار فــي الصــدور، حتــى لــو كان ذلــك بصــورة فصليــة (أربعــة أعــداد 

ســنوًيا)، مــع الحفــاظ علــى مســتواها الرفيــع.

  ¶  قرية الغارية مسقط رأس مرشح قطر لليونسكو

  ¶ الكواري مترئسًا وفد بالده في أحد االجتماعات بالعاصمة الفرنسية
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مــن هنــا تأتــي اســتجابة الفنــان الفوتوغرافــي خليفــة أحمــد العبيدلــي 
لدراســة املكــّون الصخــري، عبــر قــراءة ميدانيــة جــادة لجــدار مشــروع 
قطــارات  يمثــل شــبكة  الــذي  الدوحــة"  "متــرو  يعــرف  مــا  أم  "الريــل"، 
العاصمــة  داخــل  اتصــال  نقــاط  لتشــكيل  قطــر،  فــي  الســريع  النقــل 
وضواحيهــا، بمثابــة مشــروع فنــي رائــد، يواكــب املشــروع الحضــاري 
لــه بأســلوب مبتكــر.  لقــد تــم تدشــني مشــروع  املســتقبلي، ويــؤرخ 
متــرو الدوحــة علــى مراحــل عمــل متعاقبــة، بتوظيــف حفــارات ضخمــة 
طبيعــة   مــن  وعينــات  أثــر،  بقايــا  ورائهــا  تاركــة  األرض،  باطــن  فــي 
األرض فــي قطــر، عبــر وتيــرة مــن الحــرث الصخــري إلنشــاء األنفــاق. 

א��Ñ �א���©

أمــام  املاثلــة  األولــى  املنظــور  فرجــة  بمثابــة  كانــت  التصويــر  عدســة 
الجــدار الصخــري البــارز والغائــر، فــكان اختيــار تقنيــة اللونني األســود 
ا أســلوبًيا ناجًعــا، بنــى عليــه الفنــان ســمة النحــت 

ً
واألبيــض وســيط

املوحيــة بالكتلــة والفــراغ، مــن خــالل مقاربــة تصويــر ذلــك املحتــوى 
الغريــب فــي ثنايــا الحركــة املتناغمــة لطبقــات األرض، فــي حيــز حــدود 

الظــل والنــور.
ــب حركــة العــني فــي إطــار 

ّ
قــد يكتفــي املتلقــي بالقليــل املوجــز عنــد  تعق

ــا عــن الكثيــر الــذي ينبغــي معرفتــه مــن أبعــاد يصعــب 
ً

الصــورة عوض
حصرهــا، فدرجــات اللونــني األبيــض واألســود واللــذان يتناوبــان علــى 
ســطح الجــدار املحكــم، تعطــي املتلقــي صــورة بيانيــة، تتبــع أثــر النقالت 

املحسوســة بحركــة دائمــة تصــل إلــى تقديــر الشــيء امللمــوس.
إن اختيار الفنان نموذَج جدار النفق ُيعيدنا إلى فكرة البحث العميق 
عــن العالمــات املتزامنــة مــع الطبيعــة، وهــي إحــدى تجــارب التصويــر 
املثيــرة التــي عمــل عليهــا خليفــة العبيدلــي مــن قبــل، بتصويــر رمــال  
وغيرهــا  التقليديــة،  الســفن  مــن  املســتقطعة  األجــزاء  أو  الصحــراء، 
مــن العناصــر الطبيعيــة واالصطناعيــة، وكيفيــة اختزالهــا فــي حــدود 
الصــورة الفوتوغرافيــة، فــي محاولــة لســبر أغــوار العاملــني الداخلــي 
والخارجــي، وهــذه التجربــة تضــاف إلــى سلســلة تجــارب الفنــان فــي 

البحــث عــن مســارات متناميــة ملعرفــة طبيعــة الشــيء املحتجــب.

 Òא��� Âא«	�� Þאכ�« �Æא© ��� ï�	�
"��	� א�����" �»�©` ��א �����ì ���כ	

 المــرئــي

��א�» א�	�� ��¡��¬ א���� 
����¨ א����� ��� א��	���� �� ¤

 ¶  خليفة العبيدلي
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مــع  االســتجابة  مصداقيــة  فــي  تكمــن  البحــث  حــدود  أن  بتقديــري 
هــذه  تحملــه  بمــا  افتعــال،  أو  انفعــال  دون   طبيعتــه،  علــى  الشــيء 
املوجــود  الشــيء  يختلــف  ال  بالطبــع  عميــق،  اختــزال  مــن  التجربــة 
تحــت األرض عّمــا هــو موجــود فوقهــا، لكــن الغايــة هنــا هــي محاولــة 
استنســاخ أجــزاء مــن املكــون الطبيعــي للشــيء، الــذي هــو الصخــر، مــع 

والزمــان. املــكان  اختيــار  حســن 
املرحلــة الصعبــة فــي هــذا العمــل الفنــي الشــاق تتمثــل فــي إيصــال 
مــن  يختلــف  منظــور  عبــر  املتلقــي،  إلــى  ــرى 

ُ
ت ال  التــي  التفاصيــل 

املــكان،  طبيعــة  نتخيــل   أن  صعوبــة  واألكثــر  آخــر،  إلــى  شــخص 

األرض،  تحــت  البشــري  العنصــر  جســد  علــى  األجــواء  وســخونة 
بوتيــرة صــوت الحفــار فــي دهاليــز األنفــاق، مــا يقودنــا إلــى مســتوى 
ملــا  الشــأن  وعلــو  التقديــر  بعــني  والنظــر  للعمــل،  اإلنســاني  التأويــل 
أنجــزه العامــل فــي تلــك األعمــاق. هنــا ثمــة إشــارة إلــى البشــر املغيبــني 
وراء الصــورة، وهــي إضافــة أخــرى تجعــل مــن صــورة املشــهد فــي 

الحاضــر. الغائــب  منظــور  مــن  الكلــي  اإلحســاس  متنــاول 

��א� א���א@

الصــور  تشــكله  أن  يمكــن  مــا  حــول  العبيدلــي  يأتــي ســؤال خليفــة 
الفنيــة  للقيمــة  النظــر  يعيــد  كمفهــوم  التالــي،  مشــروعه  فــي  املرئيــة 
مــا  العــني الستكشــاف  قــدرة  ومــدى  ذاتــه؟  الوقــت  فــي  واإلنســانية 

الصــورة؟ وراء  مــا  أبعــاد  لتأويــل  الحــواس  تدركــه 
االختــالف  بــني  الصخــري  الجــدار  جزئيــات  إن  القــول:  خالصــة 
أتــت بنتائــج  والتكــرار، بمــا تحملــه  الصــورة مــن حســن االختيــار، 
تجربــة فريــدة، ومشــتركة بــني صاحــب الصــورة واملتلقــي لتنشــيط 
ذاكــرة املــكان، بالتزامــن مــع حضــور اإلنســان فيهــا، ولكــن املرجــح أن 
ر بمعاملــه وتفاصيلــه قــد طمــس تحــت األرض بمــواد  صــوَّ

ُ
الجــدار امل

مثقلــة عبــر قوالــب الخرســانة اإلســمنتية الضخمــة بعــد كل مرحلــة 
عمــل، فلــم يبــق غيــر وجهــة نظــر الفنــان، بعــد توثيــق اللحظــة الزمانيــة 

واملكانيــة، بمحــاذاة الصــورة التــي هــي اآلن فــي متنــاول الرائــي.
* فنان وناقد تشكيلي قطري

�ـ�¯ ��ــא� *

 ¶  جانب من أعمال مترو الدوحة
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ويتوقــع الخبــراء املراقبــون زيــادة االســتثمارات العقاريــة خــالل الفتــرة 
املقبلــة، مــع توســع مشــاريع البنيــة التحتيــة، وعمليــات تأهيــل الطــرق 
أعــداد  زيــادة  إلــى  الجديــدة، إضافــة  املناطــق  إلــى  املرافــق  وتوصيــل 
الوافديــن  إلــى الدولــة ملواكبــة متطلبــات التنميــة والتوســع فــي املشــاريع، 
واقتــراب تنظيــم    مونديــال قطــر عــام 2022، وكلهــا عوامــل إيجابيــة 
الجنســني،  مــن  الشــباب  ومنهــم  املســتثمرين،  فــي مصلحــة  تصــب 
 مــن االكتفــاء 

ً
والذيــن بــدؤوا فــي التحــول إلــى اســتثمار أموالهــم، بــدال

بوضعهــا فــي البنــوك .

   ï�	�©א�� א��

املهنــدس أحمــد جاســم الجولــو رئيــس جمعيــة املهندســني القطريــني 
أكــد بــدوره أن الســوق فــي الوقــت الراهــن ُيَعــد فرصــة جيــدة ملــن يبحــث  
فــي  ملــا  للمشــروع،  الجيــدة  الدراســة  االســتثمار، ولكــن بشــرط  عــن 
ذلــك مــن أهميــة كبــرى الختيــار االســتثمار األنســب، واملشــروع الــذي 
يحقــق الغــرض األساســي منــه، مشــيًرا إلــى أن الســبب الرئيســي وراء 
ارتفــاع أســعار العقــار خــالل الفتــرة املاضيــة هــو توســع مشــروعات 
وأهمهــا  تنفيذهــا،  فــي  الدولــة  بــدأت  التــي  الكبــرى  التحتيــة  البنيــة 
الطــرق والجســور الجديــدة،  ممــا يعنــي  فرًصــا اســتثمارية  جديــدة فــي 
األراضــي الواقعــة ضمــن هــذه املناطــق ، إضافــة إلــى مشــروع الريــل  
(املتــرو )، حيــث تــم شــراء مســاحات كبيــرة  مــن األراضــي القريبــة، أو 
املحيطــة بمشــروع    املتــرو، والــذي ســيكون الوســيلة املثلــى   لعــدد كبيــر 

ــة . مــن املواطنــني واملقيمــني فــي الدول
ويقــول الجولــو: إن  جميــع  هــذه املشــاريع حيويــة وتقــع فــي مناطــق 
الدوحــة، واملناطــق القريبــة منهــا، وتســتلزم شــراء األراضــي والعقــارات 
ســتغير  التــي  املهمــة،  املشــاريع  لهــذه  وتخصيصهــا  املواطنــني  مــن 
تقلــص  إن  ــا: 

ً
العامليــة  ، مضيف املــدن  فــي مصــاف  وتجعلهــا  املدينــة، 

أراضــي البنــاء فــي مناطــق الدوحــة أدى بالطبــع إلــى زيــادة أســعارها، 
وفقــا ملفهــوم العــرض والطلــب، حيــث إن هنــاك نقًصــا فــي األراضــي 
والتجاريــة،  اإلداريــة  للمكاتــب  أو  للســكن  ســواء  واملميــزة،  الجاهــزة 

א�� ـא� 
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أســعار  بقيــة  معهــا  تســحب  أنهــا  كمــا  أســعارها،  ترتفــع  وبالتالــي 
األراضــي والعقــارات فــي كافــة مناطــق الدولــة  .

وتابــع الجولــو مختتًمــا حديثــه بالقــول: هنــاك عــدد كبيــر مــن األفــراد 
اتجــه إلــى االســتثمار العقــاري وشــراء األراضــي حالًيــا، كونــه يحقــق 
أعلــى عائــد اســتثمار فــي الســوق، كمــا أن هنــاك اســتقراًرا فــي الســوق 
وتوقعــات بارتفــاع األســعار مــع اقتــراب تنفيــذ مشــاريع الدولــة، ومنهــا 
مشروع الريل، واملدن السكنية املخصصة لبطولة كأس العالم، والتي 
تســتوعب الشــركات املنفــذة للمشــاريع والعاملــني لديهــا، إضافــة إلــى 
إلــى  تحتــاج  مشــاريع  وكلهــا  الجماهيــر،  لســكن  املخصصــة  املــدن 

أراض وعقــارات جديــدة داخــل الدوحــة وفــي جميــع املناطــق . 

א����� א������

قطــر  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  نائــب  العمــادي  العزيــز  عبــد 
ــل 

ّ
املفض الخيــار  يعــد  العقــاري  االســتثمار  أن  علــى  شــّدد  الســابق 

حالًيــا لــدى غالبيــة املواطنــني واملقيمــني فــي قطــر،   بعــد توســع مشــاريع 
ــة،  موضًحــا أنــه بــات  البنيــة التحتيــة، ومدهــا  إلــى جميــع مناطــق الدول
 مــن الســهل االســتثمار العقــاري فــي  هــذه املناطــق، والتمتــع بالخدمــات  
 التــي تقّدمهــا الدولــة، مثــل إنشــاء الطــرق وتوفيــر املواصــالت والصرف  

الصحــي والكهربــاء   واملــاء والغــاز . 
: علــى كل    صاحــب    مشــروع عقــاري أن 

ً
واســتدرك العمــادي قائــال

يدرســه بصــورة موســعة وشــاملة للتعــرف علــى كافــة التفاصيــل، 
منــذ بدايــة املشــروع علــى الــورق   إلــى نهايتــه علــى أرض الواقــع، لذلــك 
يجــب عــدم التســرع بشــراء األراضــي بــدون ســبب، أو الدخــول فــي 
اســتثمارات  فــي  األمــوال  تتعطــل  ال  حتــى  دراســة  دون  مشــاريع 
ــا:  رغــم حاجــة الســوق إلــى    االســتثمارات  العقاريــة  

ً
متوقفــة، مضيف

إال أنــه يجــب أن تكــون مدروســة، ســواء مــن قبــل الشــركات أو األفــراد،   
 حتــى ال تحــدث أزمــة مثلمــا حدثــت األزمــة    املاليــة العامليــة أوائــل  عــام 
2009،  وتدخلــت الدولــة حينهــا لشــراء املحافــظ العقاريــة للبنــوك التــي 
توســعت فــي منــح القــروض العقاريــة بــدون ضوابــط جديــة، مــا أدى  
 إلــى تلــك األزمــة، خاصــة وأن جــزًءا كبيــًرا مــن القــروض الشــخصية 
ــا إلــى تمويــل العقــارات ســواء للمواطنــني 

ً
واالســتهالكية يذهــب أيض

للمقيمــني. أم 
: يجــب علــى األفــراد أال يندفعــوا وراء االســتثمار 

ً
وتابــع العمــادي قائــال

العقــاري دون دراســة أو التعــرف علــى الظــروف الراهنــة فــي الســوق، 
وعــدم  األمــوال،  تعطيــل  بســاطة  بــكل  يعنــي  االســتثمار  فشــل  ألن 
املقــررة،  املواعيــد  فــي  القــرض  إيجــاد مصــادر لســداد  القــدرة علــى 
األمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى الدخــول فــي مشــاكل ماليــة مــع 
ــا: إن فئــة صغــار 

ً
األطــراف املختلفــة، ســواء البنــوك أو األفــراد، مضيف

إداريــة  أو  ســكنية  وحــدة  امتــالك  فــي  يرغبــون  الذيــن  املســتثمرين 
وتأجيرهــا يجــب أن يكــون لديهــم درايــة مناســبة بهــذه الخطــوة، وعلــى 
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مشـاريع

صاحــب املشــروع أن يبحــث عــن الفــرص االســتثمارية املناســبة قبــل 
الدخــول فيهــا بأموالــه، حتــى ال يعرضهــا للتبديــد وخطر الضياع، كما 
حــدث لعــدد غيــر قليــل مــن األفــراد خــالل الســنوات املاضيــة، خاصــة 
بعــد األزمــة املاليــة العامليــة التــي أثــرت بــال شــك علــى املســتثمرين فــي 

قطــر.

����אØ Â»�א���

الخبيــر العقــاري ميســر صديــق الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة إبهــار 
للمشــاريع يقــول مــن جهتــه: إن االقتصــاد القطــري قــوّي، وهــو يدعــم 
االســتثمار فــي جميــع املجــاالت، ومنهــا القطــاع العقــاري باعتبــاره 
زيــادة  غريًبــا  ليــس  لذلــك  قطــر،  فــي   االقتصاديــة  التنميــة  قاطــرة 
االســتثمارات العقاريــة علــى مســتوي القطاعــني الحكومــي والخــاص، 
القطــاع نفســه، خاصــة  إلــى زيــادة اســتثمارات األفــراد فــي  إضافــة 
غالبيــة  وتفضيــل  العامليــة،  الظــروف  بســبب  البورصــة  تراجــع  مــع 
التوقعــات  بســبب  للعقــار،  اســتثماراتهم  تخصيــص  املســتثمرين 
التنميــة  القطــري، وزيــادة مشــاريع  املســتمرة لالقتصــاد  اإليجابيــة 
فــي كافــة القطاعــات، ومــا يتبعهــا مــن زيــادة متوقعــة فــي الطلــب علــى 
العقــارات ، ويضيــف: إن توصيــل خدمــات البنيــة التحتيــة إلــى معظــم 
مناطق الدولة أسهم بال شك في زيادة االستثمارات العقارية وزيادة 
اإلقبــال عليهــا، خاصــة وأن شــريحة واســعة مــن املجتمــع أصبحــت 
ــل الســكن خــارج الدوحــة حالًيــا، بعــد ارتفــاع أســعار اإليجــارات 

ّ
تفض

فيهــا، كمــا أن مشــاريع الطــرق  الجديــدة قّربــت املســافات بــني املناطــق، 
 مــن خــالل شــبكة الطــرق واملواصــالت الجديــدة .

ً
وصــار التنقــل ســهال

وأكــد صديــق علــى أهميــة اإلعــداد الجيــد للمشــاريع واالســتثمارات 
قــرار،  أي  اتخــاذ  قبــل  للمشــروع  املســتفيضة  والدراســة  العقاريــة، 
خاصــة مــن جانــب فئــة الشــباب الذيــن يبحثــون عــن الثــراء الســريع 
وتكويــن الشــركات، مشــيًرا إلــى أن دولــة قطــر تعمــل علــى تشــجيع 

االســتثمار فــي كافــة املجــاالت وليــس العقــار فحســب، حرًصــا علــى 
االســتثمار  مشــاريع  تســهم  بحيــث  منتــج،  مجتمــع  نحــو  التحــول 
الجديــدة فــي  تحقيــق االكتفــاء الذاتــي  مــن الســلع واملنتجــات، وإضافــة 

قيمــة إلــي االقتصــاد املحلــي  . 

��¥»	אÂ א����כ 
  

عبــد اللــه األســدي مديــر الخدمــات الخاصــة فــي بنــك الدوحــة يــرى أن 
التنميــة  مــع  تتناســب  ــا 

ً
فــي قطــر وضعــت سياســاٍت وخطط البنــوك 

الشــاملة التــي تشــهدها الدولــة حالًيــا، مــع االلتــزام الكامــل بالضوابــط 
التــي وضعهــا مصــرف قطــر املركــزي، حتــى ال تتكــرر املشــكلة التــي 
حدثــت خــالل الفتــرة بــني عامــي 2009 و2010، حيــث تدخلــت الحكومــة 
خاللها بشــراء املحفظة العقارية في البنوك املحلية، وقال: هذا اإلجراء 
كانــت  التــي  الخســائر  مــن  الحــد  فــي  أســهم  قطــر  قبــل حكومــة  مــن 
ســتتحملها البنــوك، إضافــة إلــي دعــم املراكــز املاليــة للبنــوك وتقويــة 
ــا: إن تعليمــات مصــرف قطــر املركــزي تمنــع 

ً
رؤوس أموالهــا، مضيف

التوســع فــي القــروض العقاريــة دون ضوابــط أو ضمانــات، علًمــا بــأن 
القــروض العقاريــة يتــم متابعتهــا مــن قبــل إدارة االئتمــان واملخاطــر، 

والتــي شــكلتها البنــوك للتأكــد مــن توافقهــا مــع تعليمــات املركــزي .  
وتابع 
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األســدي: إن تعليمــات وضوابــط مصــرف قطــر املركــزي توضــح أن 
الحــد األقصــى للمبالــغ املمنوحــة كائتمــان إلــى كافــة العمــالء ألغــراض 
أن ال تتجــاوز  املعاييــر، وهــي  مــن  لعــدد  العقــاري يخضــع  التمويــل 
هــذه املبالــغ مــا نســبته 150 % مــن حقــوق املســاهمني فــي البنــك، أو 
15 % مــن إجمالــي ودائــع العمــالء فيــه، أيهمــا أقــل ، وكذلــك بالنســبة 
إلــى البنــوك اإلســالمية يجــب أال تتجــاوز النســبة متوســط مجمــوع 
150 % مــن حقــوق املســاهمني فــي البنــك، و15 % مــن إجمالــي ودائــع 
العمــالء ، ويجــب أال يتجــاوز االئتمــان املقــّدم لتمويــل مشــاريع عمرانيــة 
مــا نســبته 65 % مــن التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع، وعلــى املقتــرض 

أن يقــوم بتمويــل التكاليــف املتبقيــة مــن مــوارده الذاتيــة.
ويجــب أن يتأكــد البنــك مــن أن املقتــرض قــد اســتخدم أموالــه الخاصــة 
، قبــل أن يســتخدم التســهيل االئتمانــي املمنــوح لــه 

ً
فــي املشــروع فعــال

لهــذا الغــرض.
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هــذا وقــد بــّني مصــرف قطــر املركــزي أّن البنــوك التــي تمنــح عمالءهــا 
اآلنفــة  الســقوف  وتتجــاوز  العقــاري،  التمويــل  ألغــراض  ــا 

ً
قروض

للغرامــات  نفســها  تعــّرض  إنمــا  التعليمــات  هــذه  تخالــف  أو  الذكــر، 
معاييــر  ذلــك  مــن  ويســتثنى  القانــون،  فــي  ورد  كمــا  والعقوبــات، 
التمويــل العقــاري املمنــوح للحكومــة أو املكفــول مــن قبــل الحكومــة 
ومؤسســاتها، والتمويــل العقــاري املمنــوح لشــركات املقــاوالت التــي 
تعاقــدت علــى مشــاريع التطويــر العقــاري   ملنفعــة مؤسســات عامــة أو 
خاصــة، والتمويــل العقــاري املغطــى بودائــع العميــل كضمانــة، شــريطة 
أال تتجــاوز هــذه التســهيالت قيمــة الضمانــات املقدمــة، إضافــة إلــى 
مالــي جيــد؛  ذات مركــز  بنــوك  قبــل  مــن  املكفــول  العقــاري  التمويــل 
علــى أن تكــون هــذه الكفالــة غيــر مشــروطة، وتغطــي بالكامــل قيمــة 
القــرض، وقابلــة للتجديــد تلقائًيــا، حتــى يكمــل العميــل تســديد كامــل 

قيمــة القــرض، ويقــع ضمــن االســتثناء القــروض العقاريــة املمنوحــة 
لألشــخاص الطبيعيــني مقابــل رواتبهــم، أو بضمانــة دخلهــم فقــط. 
وطبقــا لدراســات وتعاميــم مصــرف قطــر املركــزي التــي يصدرهــا 
ــا لإلســهام فــي تعزيــز 

ً
ــا مطلق

ً
باســتمرار فــإن املركــزي  يمتلــك تفويض

االســتقرار املالــي فــي دولــة قطــر، وذلــك حســبما جــاء فــي القانــون 
ــا مــن ســعيه الــدؤوب لتحقيــق االســتقرار 

ً
املؤســس للمصــرف، انطالق

مــن  املصــرف سياســة  ــى 
ّ
يتبن عليــه، حيــث  والحفــاظ  للدولــة  املالــي 

شــقني، األول موجــه نحــو الحيلولــة دون وقــوع حــاالت الضائقــة فــي 
النظــام املالــي.

فــي ضائقــة  املالــي  النظــام  التــي   يكــون  الحــاالت  علــى  األمثلــة  ومــن 
وجــود مشــاكل فــي الســيولة، أو التدهــور الــذي يعتــري نوعيــة األصــول 
نظــًرا لزيــادة الديــون الرديئــة، أو زيــادة التركــز االئتمانــي فــي قطاعــات 

معرضــة للتقلبــات كقطــاع األراضــي والعقــارات ومــا شــابه. 
ضوابــط  املركــزي  حــّدد  فقــد  الراتــب  مقابــل  املمنــوح  االئتمــان  أمــا 
للحصــول علــي هــذه القــروض أهمهــا أن يكــون الحــد األقصــى للقــرض 
2 مليــون ريــال للمواطــن و400 ألــف ريــال للمقيــم، وأن يكــون أقصــى 
مــدة للســداد 6 ســنوات للمواطــن و4 ســنوات للمقيــم، وأن يكــون الحــد 
األقصــى للفائــدة أو العائــد هــو ســعر املصــرف الــذي يحــدده إضافــة 
إلــى 5.1 %، وأن يكــون إجمالــي االلتزامــات الشــهرية مقابــل الراتــب 
االجتماعيــة  والعــالوة  األساســي  الراتــب  مجمــوع  مــن   %  75 هــي 
للمواطــن، و50 % مــن إجمالــي الراتــب للمقيــم، أمــا بطاقــات االئتمــان 
الراتــب  إجمالــي  صافــي  مثلــي  للســحب  األقصــى  الحــد  فيكــون 
للمواطــن واملقيــم، وتكــون الفائــدة عليهــا 1 % شــهرًيا، علــى أن يكــون 
الحــد األقصــى للفائــدة علــى املتأخــرات لبطاقــة االئتمــان ربــع فــي املائــة 
شــهرًيا، وقــد منــع مصــرف قطــر املركــزي منــح أي قــروض إال للعمــالء 
املحّولــة رواتبهــم إلــى البنــك، أو مقابــل حجــز ودائــع نقديــة تغطــي قيمــة 
االئتمــان والفائــدة أو العائــد، وال يجــوز تحويــل القــروض أو التمويــل 

مــن بنــك إلــى آخــر خــالل فتــرة الســداد . 
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ا ملشــاركتك فيهــا، 
ً
• تحــرص علــى اختيــار األعمــال الهادفــة شــرط

هــل تجــد صعوبــة فــي ذلــك؟
¶ لقــد وضعــَت يــدَك علــى الجــرح، الحقيقــة أنــه ال يوجــد اختيار في 
كثيــر مــن األحيــان، وذلــك بســبب قلــة وجــود األعمــال الهادفــة التــي 
تحمــل رســالة حقيقيــة إلــى الجمهــور، لــذا عندمــا تأتــي فكــرة أي 
عمــل مــن هــذا النــوع فــال أتــردد فــي املشــاركة فيــه، بغــض النظــر عــن 
الكســب املــادي وغيــره، وأعتقــد أن الصعوبــة األساســية فــي نــدرة 
الداعمــة بصــورة  الجهــات  عــدم وجــود  فــي  األعمــال تكمــن  هــذه 
دائمــة ومســتمرة ملثــل هــذه األعمــال التــي يطلبهــا الجمهــور، ولكــن 

ال يجدهــا لألســف.

•  مــا العمــل الــذي تجــد أنــه األقــرب إليــك خــالل مســيرتك الفنيــة 
منــذ بداياتهــا؟

فيهــا  شــاركت  التــي  األعمــال  وأكثــر  كثيــرة،  أعمــال  هنــاك   ¶
التــي  "األعظــم"  مســرحية  مثــل  إلــي،  بالنســبة  مميــزة  كانــت 
جــاءت دفاًعــا عــن الرســول محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم ضــد 
الحمــالت املســيئة، ومســرحية "مشــاعل ومشــاعر" التــي تناولــت 

حيــاة الصديــق واألســتاذ الشــاعر الراحــل الدكتــور محمــد قطبــة، 
ومســرحية "يوســف رجــل بأمــة" عــن حيــاة الداعيــة الشــيخ يوســف 
القرضاوي، وأخيًرا مســرحية "علي الجابر" التي قمت فيها بأداء 
الجزيــرة  قنــاة  فــي  املصــّور  الجابــر،  علــي  القطــري  الشــهيد  دور 
والتــي استشــهد أثنــاء أداء واجبــه فــي العمــل خــالل أحــداث الثــورة 
الليبيــة، أمــا تلفزيونًيــا فهنــاك "بيــت املغتنــي" و"حكايــات شــعبية" 
و"النــاس بيــزات" و"فايــز التــوش 2000" و"صــار وش كان" و"الســر 
فــي بيــر"، هــذا باإلضافــة إلــى العديــد مــن املســرحيات املوجهــة إلــى 

األطفــال، وكلهــا قريبــة إلــى نفســي.

•   ما رأيك بواقع املسرح القطري حالًيا؟
¶  أنــا غيــر متابــع كثيــًرا للمســرح حالًيــا، خصوًصــا بعــد اعتزالــي، 
ولكــن أتابــع بعــض األخبــار عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 

وأرجــو لزمالئــي التوفيــق والنجــاح مــن اللــه ســبحانه وتعالــى.

برنامــج  ضمــن  يوميــة  دراميــة  فقــرة  فــي  مؤخــًرا  شــاركت   •
"فاســتبقوا الخيــرات"، الــذي قدمــه تلفزيــون قطــر فــي شــهر رمضان 
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منـــذ أن أمـــر اللـــه تعالـــى نبيـــه إبراهيـــم عليـــه الســـالم أن يرفـــع صوتـــه 
ن في الناس بالحج 

ّ
ـــا فـــي النـــاس بالحج إلى بيته الحرام بقولـــه: "وأذ

ً
ن
ّ
مؤذ

 وعلـــى كل ضامـــر يأتـــني من كل فـــج عميـــق.." [الحج 27]، 
ً

يأتـــوك رجـــاال
والنـــاس ال يزالـــون مقبلـــني علـــى  الحـــج إلى بيت الله، يضربـــون إليه آباط 
اإلبـــل، ويركبـــون مواخـــر البحـــر، ومراكب البـــر والجو، يقطعـــون الفيافي 
والقفـــار، ويقتحمـــون املهالـــك والصعـــاب، تلبية لهذا النـــداء الخالد وإقامة 

لهـــذه الشـــعيرة الفريدة.
لقـــد ُســـّميت هـــذه العبـــادة بالحـــج الذي يعني فـــي اللغة القصـــد، ألن أبرز 
معانيهـــا توحيـــد القصـــد وإخـــالص الوجهـــة لعبـــادة قيـــوم الســـماوات 
د اإلنســـان فيهـــا مـــن جميـــع العالقـــات، حتى مـــن الثياب  واألرض، يتجـــرَّ
ه والتنّعـــم، حتى ترجيل الشـــعر 

ّ
التـــي اعتـــاد لبســـها، ويتـــرك حيـــاة الترف

ومس الطيب، ويدع أشـــد الشـــهوات املحببة إلى بني البشـــر، ويبذل املال 
ويفـــارق الوطـــن، ويتحّمـــل املشـــاق، ويقصـــد إلى بلد قفر غيـــر ذي زرع.. 
كل هـــذا ليعبـــد اللـــه وحـــده وليطـــوف ويلتجـــئ إلـــى ربـــه وخالقـــه قاصـــًدا 
بيتـــه الحـــرام ولســـانه يـــرّدد لبيـــك اللهـــم لبيـــك. لينعكـــس مـــن بعـــد ذلـــك 

معنـــى التلبيـــة وطاعـــة أمـــر اللـــه تعالـــى علـــى جوانب الحيـــاة كلها. 

���	  א����

إنـــه مؤتمـــر إســـالمي عاملـــي، فرضـــه اللـــه تعالـــى على املســـلم املســـتطيع 
مـــرة فـــي العمـــر، لكي يجتمع املســـلم مع إخوانه في العقيدة من مشـــارق 
األرض ومغاربهـــا فـــي عبـــادة خالصـــة للـــه عـــز وجـــل، فيحققـــوا معنـــى 
قولـــه تعالـــى: "إنمـــا املؤمنـــون إخوة" [الحجـــرات 10]، ويشـــعروا بأن قوة 
املســـلمني فـــي اتحادهـــم، وهـــم يطوفـــون كاملـــوج املتدفـــق حـــول البيـــت، 
وأنهـــم سواســـية أمـــام اللـــه، ال يتمّيـــز واحدهم عن اآلخر بِعـــرق أو لون أو 
غنـــى أو ســـلطان، فـــال فضل لعربي على عجمي وال ألبيض على أســـود 
إال بالتقـــوى، كمـــا أعلـــن ذلـــك النبـــي الكريـــم صلـــى اللـــه عليه وســـلم على 
املـــأل فـــي  حّجة الوداع. لعبـــادة الحج مكانة خاصة وحرمة عظيمة، حتى 
عند الجاهليني الذين توارثوا دعوة إبراهيم عليه الســـالم  قبل اإلســـالم، 

وكانـــت للبيت قداســـة ال تدانيها قداســـة.. 
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وألجـــل تعظيـــم الحـــج وتقديس شـــعائره كان القتال يتوقـــف بني القبائل 
املتصارعـــة فتـــرات طويلـــة حتـــى تنقضـــي أشـــهره، وهي األشـــهر الحرم 
املتواليـــة عندهـــم: ذو القعـــدة وذو الحّجـــة واملحـــرم، وإذا أراد بعضهـــم أن 
ينســـاق وراء أهوائـــه ويباشـــر القتـــال املحـــرم فيهـــا لجـــأ إلـــى التالعـــب 
ون  لـــه مـــا يريـــد، وكانـــوا ُيســـمُّ بهـــذه األشـــهر تقديًمـــا وتأخيـــًرا، ليتـــم 
ذلـــك النســـيء، وهـــو مـــا عابهـــم اللـــه تعالـــى عليـــه بقولـــه: "إنمـــا النســـيء 
زيـــادة  فـــي الكفـــر يضـــل به الذين كفـــروا يحلونه عاًمـــا ويحرمونه عاًما 
ليواطئـــوا عـــدة مـــا حـــرم اللـــه فيحلـــوا ما حـــرم اللـــه.." [التوبـــة 37]، أما أن 
ينتهك حرمة الشـــهر وقداســـة االســـم قصًدا دون مواربة فهذا أمر توّرع 

.
ً

عنـــه الجاهليـــون، فهـــو عـــار تأبـــاه أشـــد النفـــوس كفـــًرا وضالال
أمـــا مكـــة "أم القرى" فلهـــا حرمتها ومكانتها، وحولها حرم آمن ال ُيصّد 
عنـــه مـــن قصـــده وال ُيخرج منه من هو فيـــه، وكان من قول بعضهم: "لو 

أدركـــُت قاتـــل أبي في الحرم مـــا هيجته حتى يخرج منه".
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وكان مـــن أكبـــر الشـــرف وأعظـــم مراتـــب املجـــد عنـــد الجاهليـــني خدمـــة 
الكعبـــة املشـــرفة ورعايـــة الحجيـــج إليهـــا، باإلطعـــام والســـقاية واإليـــواء 
فـــي كل مراحـــل املناســـك، وبلـــغ بهـــم التنافـــس فـــي ذلـــك مبلًغـــا دعاهـــم 
لالقتتـــال، حتـــى يســـتأثر واحدهـــم بهـــذا الشـــرف، ليســـقي الحجيـــج أو 
 

ً
يطعمهـــم ويبـــذل فـــي ذلـــك مالـــه وجهـــده، ال يبتغـــي مـــن وراء ذلـــك  مـــاال

، بـــل حمـــًدا ومنقبة له 
ً

يجمعـــه، فمـــا كانـــوا يتقاضـــون مـــن الحجيـــج مـــاال
مت هـــذه املآثر 

ّ
ولعشـــيرته مـــن بعـــده، وكان مـــن آثـــار ذلك الصـــراع أن نظ

بـــني القبائـــل املتنافســـة مـــن بطـــون قريـــش، حتـــى  جـــاء اإلســـالم وألغـــى 
مآثـــر الجاهليـــة، ولـــم يبـــق إال مفتـــاح البيت عند بني شـــيبة، رمـــًزا للوفاء 

وأداء األمانـــات إلـــى أصحابهـــا.
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وأمـــا فـــي املناســـك فقـــد أبطـــل اإلســـالم مـــا كان عليـــه بعـــض الجاهليـــني 

ومنهـــم قريـــش مـــن تالعـــب بمعانـــي الحـــج، وترفـــع علـــى عمـــوم القبائـــل 
بحجـــة أنهـــم قطـــان الحـــرم ورعـــاة البيـــت، فأمرهـــم إذا وقفوا ثـــم أفاضوا 
مـــن عرفـــات أن يقفـــوا مـــع عموم الناس، ثـــم يفيضوا من ِشـــعب واحد ال 
يتميـــزون فيـــه عـــن غيرهـــم بقولـــه تعالـــى: "ثم أفيضـــوا من حيـــث أفاض 
النـــاس..) [البقـــرة 199]، وهـــذا مـــن أعظـــم مقاصـــد الحج الـــذي تذوب فيه 

الفـــوارق بـــني خلق اللـــه جميًعا.
وبعـــد قضـــاء املناســـك كان مـــن شـــأن الجاهليـــني أن يقضـــوا أيـــام ِمنـــى 
بتناشـــد األشـــعار والتفاخـــر بـــني القبائـــل بذكـــر مآثـــر اآلبـــاء ومـــا كان 
بينهـــم مـــن أيـــام ووقائع، فأمرهم اللـــه تعالى بالكف عن ذلك واالشـــتغال 
بذكر الله والتضرع إليه والتوبة واإلنابة بقوله: "فإذا قضيتم مناســـككم 

فاذكـــروا اللـــه كذكركـــم آباءكـــم أو أشـــد ذكرا.." [البقـــرة 200].
وهكـــذا طّهـــر اللـــه هـــذه العبـــادة من أوضـــار الجاهليـــة ومفاســـدها، وبّني 
رســـوله الكريم مناســـكها التفصيلية بقوله وفعله، ملا حج بالناس وقال 

لهـــم: "خذوا عني مناســـككم".
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مـــون هـــذه العبـــادة، ويعّدون من 
ّ
وإذا كان الجاهليـــون قبـــل اإلســـالم يعظ

أكبـــر العـــار أن ُيصـــّد مـــن قصد البيت عنه أو ُيخـــرج منه عنوة أو يضيق 
عليـــه، فـــإن مـــا يجـــري في هذه الفتـــرة الحالكـــة من منع بعض املســـلمني 
مـــن الحـــج أو االعتمـــار، أو التضييق عليهم ووضع العراقيل في طريقهم 
مـــن قبـــل مســـلمني آخريـــن يجتمعـــون معهم فـــي العقيـــدة، بـــل ويلتقون 
معهـــم فـــي النســـب ويجاورونهـــم فـــي الوطن، بســـبب خالفات سياســـية 
وأهـــواء للحـــكام، لهـــو مـــن أكبـــر املوبقـــات التـــي يتحّمـــل ِوزرهـــا من يظن 
نفســـه قيًمـــا علـــى بيـــت اللـــه، يـــأذن ملن يشـــاء ويمنـــع من يشـــاء، فرضي 
لنفســـه مـــا لم يكـــن يرضاه الجاهليون ألنفســـهم، وهذا مـــن األدلة البّينة 
علـــى أن مـــن يضـــع اعتبـــارات السياســـة فوق شـــرائع الدين ليـــس جديًرا 
ـــا بحمـــل هـــذه األمانة التي يجب علـــى من يليها 

ً
بهـــذا الشـــرف، وال حقيق

 لخدمة بيت الله 
ً

أن يتســـامى فـــوق كل االعتبـــارات األرضية، ليكون أهـــال
وحرمـــه.. وهـــل يليـــق بالخـــادم أن يصّد مـــن أقبل قاصًدا بيـــت مواله؟!

* باحث إسالمي 
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قـطــوف

احتلــت حكايــات "ألــف ليلــة وليلــة" مكانــة كبيــرة فــي التــراث اإلنســاني، وأدت 
ظهــور  فمنــذ  واألجنبّيــة؛  العربّيــة  األدبّيــة  الحيــاة  فــي  األهمّيــة  بالــغ  دوًرا 
ترجمــات هــذا الســفر الخالــد إلــى اللغــات األوروبيــة ال نــزال نلمــح تأثيــره 
فــي أعمــال املبدعــني باختــالف فنونهــم عندمــا يســتلهمون منــه قطًعــا رائعــة 
للمســرح والباليه واملوســيقى والســينما واللوحات التشــكيلية، واعتلى اســم 

شــهرزاد العديــد مــن واجهــات الفنــادق والقاعــات.
وقــد انتشــرت حكايــات "ألــف ليلــة وليلــة" بــني جميــع أمــم األرض وشــعوبها، 
البشــر؛  لتأليــف آخــر مــن تأليفــات  محققــة شــهرة واســعة قلمــا تحققــت 
والتصويــر  الخيــال،  وخصــب  التعبيــر،  وصــدق  بالصراحــة  تمتــاز  فهــي 
قارئهــا  يعيــش  التــي  الســاحرة  واألجــواء  الباهــرة،  واملغامــرات  البديــع، 
وســامعها وكأنمــا يعيــش فــي أحــالم لذيــذة، وآمــال حلــوة، وعالــم يزدحــم 
بطبائــع اإلنســان، والصــراع بــني الخيــر والشــر، والفســاد والصــالح، والفشــل 

والنجــاح، ومــا إلــى ذلــك مــن مــوروث شــعبي غايــة فــي الثــراء.
ــا  تاريخّيً ًرا 

ْ
ِســف باعتبــاره  الكتــاب  هــذا  إلــى  ينظــر  نفســه  الوقــت  وفــي 

ا يعكــس املالمــح االجتماعيــة والسياســّية واالقتصاديــة والثقافّيــة  وفلســفّيً
والعســكرّية للمجتمــع الشــرقّي، وملجتمعنــا العربــّي واإلســالمّي بخاّصــة، 

اإلســالمية. العصــور  خــالل 
فقــد أبدعتــه املخيلــة الشــعبية العربيــة (الــرواة) فــي كل مــن بغــداد والشــام 
ســجت علــى 

ُ
ومصــر فــي عصــور متتاليــة، أي إنــه ابــن الثقافــة العربيــة التــي ن

الطريقتــني الهنديــة والفارســية، وصاغــت الليالــي علــى طريقتهــا.
مــن  أفســانة"  "هــزار  كتــاب  مــن  املقتبســة  الحكايــات  العــرب  ترجــم  فقــد 
الفهلويــة إلــى العربيــة، وبنــوا علــى حكايــة امللــك والوزيــر وابنتــه شــهرزاد 
وأختهــا دنيــا زاد (وفــي بعــض الروايــات جاريتهــا)، وذلــك فــي أواخــر القــرن 
الثالــث للهجــرة، ثــم دعاهــم اإلعجــاب بهــذا الكتــاب إلــى توســيعه وتفريعــه 
العــرب والهنــود وأخبــار الخلفــاء  إليــه مــا شــاكله مــن أســاطير  فأضافــوا 

وغيرهــم. والفرســان  واألمــراء 
مــن  اؤون 

ّ
الحــك إليهــا  يضيــف  بالروايــة،  متداولــة  ــا 

ً
قرون الليالــي  وظلــت 

مخيلتهــم، وتنمــو عاًمــا بعــد عــام، إلــى أن تــم جمعهــا وطبعهــا عــن مخطوطــة 
باللغــة العربيــة فــي كلكتــا بالهنــد (1814 & -1839 1842) والطبعــة العربيــة 

برســالو فــي أملانيــا )1824(، وبــوالق فــي مصــر )1835( وهــي األشــهر.

والعالــم  أوروبــا  بــني  والدبلوماســية  االقتصاديــة  العالقــات  ســاعدت  كمــا 
العربي في القرن الســابع عشــر، على اكتشــاف ســحر وروعة الشــرق وقوته 
الروحيــة؛ فاهتــم املستشــرقون بــاألدب العربــي، وعندمــا عرفــوا بكتــاب "ألــف 
ليلــة وليلــة" أو "الليالــي العربيــة" كمــا أطلقــوا عليــه، قامــوا بترجمتهــا إلــى 
لغاتهــم األصليــة كالفرنســية واإلنجليزيــة واإلســبانية واألملانيــة والبرتغاليــة 
والروســية وغيرهــا مــن لغــات العالــم، وقامــت عليهــا العديــد مــن الدراســات 

والتحقيقــات العلميــة الجــادة، فنالــت شــهرة واســعة.
عرفتهــا  التــي  الترجمــات  أولــى  للفرنســية  جــاالن  أنطــوان  ترجمــة  وتعــد 
صــدرت  األخــرى،  اللغــات  فــي  عنــه  رجــم 

ُ
ت الــذي  األصــل  وظلــت  أوروبــا، 

الترجمــة الفرنســية عــام 1704 بعنــوان "Les mille et Une Nuits"، حيــث 
القــت الترجمــة الفرنســية نجاًحــا واســًعا، وأعيــد طبعهــا مــراًرا، وظلــت طــوال 
ليلــة  أللــف  املفهــوم  املعنــى  لألوربيــني  ــل 

ّ
تمث  19 القــرن  وأوائــل   18 القــرن 

وليلــة، وفــي املجموعــة التراثيــة الطبعــة التــي صــدرت عــام 1790 فــي جنيــف 
بسويســرا، وهــي فــي تســعة مجلــدات.

وظهــرت أول ترجمــة باللغــة اإلنجليزيــة مــن "ألــف ليلــة وليلــة" عــام 1708، 
خدمت كمصــدر للنســخ املترجمــة إلــى األملانيــة واإليطاليــة 

ُ
وســرعان مــا اســت

والهولنديــة واإلســبانية والروســية، خاصــة بعــد أن توالــت طبعاتهــا علــى 
املكتبــة  مقتنيــات  مــن  التاليــة  الترجمــات  أهمهــا  لكــن  متتاليــة؛  ســنوات 
عــام 1802،  إدوارد فورســتر  ترجمــة  الوطنيــة:  قطــر  فــي مكتبــة  التراثيــة 
عــام  لــني  وليــم  إدوارد  وترجمــة   ،1811 عــام  ســكوت  جوناثــان  وترجمــة 
1850، ثــم ترجمــة ريتشــارد بيرتــون، وهــي طبعــات عديــدة  أقدمهــا طبعــة 
(-1886 1888) فــي 7 مجلــدات مــع إضافاتهــا، ولقــد صــدر منهــا عشــرات 
اإلصــدارات فــي مختلــف البلــدان املتحدثــة باإلنكليزيــة وغيرهــا، باإلضافــة 
إلــى الطبعــة التــي قامــت بتحريرهــا زوجتــه إيزابيــل بيرتــون، حيــث ركــزت 
إيزابيــل علــى النســاء، وفــي ترجمتهــا تظهــر أجــواء دمشــقية بشــكل خــاص 
كونهــا انخرطــت فــي هــذا املجتمــع، وتعرفــت علــى أدق تفاصيــل الحيــاة فيــه.

ماكســيميليان  كريســتيان  قــام  فقــد  األملانيــة  اللغــة  إلــى  الترجمــة  أمــا 
هابيخــت بنشــر النــص العربــي لليالــي فــي ثالثــة مجلــدات عــام 1824، وفــي 

أربــع مجلــدات. فــي  العــام نفســه نشــر ترجمتــه باألملانيــة 
* كاتب وباحث مصري
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ســارت األمثــال لــدى العــرب وانتشــرت كثيــًرا فــي حواضرهــم وبواديهــم، 
والرخــاء،  اللــني  فــي ســاعات  وتقاليدهــم،  ثقافتهــم وعاداتهــم  عــن   

ً
معبــرة

وفــي أيــام الشــظف والعنــاء، فــكان املثــل اختصــاًرا شــديًدا لحكمــة بليغــة أو 
 

ُ
تجربــة حقيقيــة مــرَّ بهــا أحدهــم أو مجموعــة منهــم، فانطلــق بعدهــا املثــل

عبــر الزمــان وإلــى كل مــكان، لــذا شــاع تعبيــر "األمثــال الســائرة"، وهــذا يعنــي 
أنهــا ال تتوقــف عنــد الحادثــة التــي ولــدت منهــا، بــل ظلــت تنتقــل مــن جيــل 

إلــى جيــل.
ويصنــف كثيــٌر مــن النقــاد ومؤرخــي األدب "األمثــال" فــي مصــاف التــراث 
ــل 

ّ
األصيــل، حتــى الشــعبية منهــا، والتــي قيلــت بلهجــات مختلفــة، ألنهــا تمث

ــا عــن املعنــى املــراد توصيلــه إلــى اآلخريــن.
ً
تعبيــًرا صادق

أمــا قصــة املثــل "وافــق شــٌن طبقــة"، والــذي يضــرب عــادة عنــد اتفــاق العقــالء، 
 شــهيرة، 

ٌ
وحــدوث الوفــاق والتفاهــم بــني املتحابــني واملتزوجــني، فلــه قصــة

العــرب اســمه "شــن"، وبطلتهــا فتــاة ذكيــة تدعــى  بطلهــا رجــل مــن دهــاة 
"طبقــة".

ا"، الــذي عــرف برجاحــة عقلــه وســعة إدراكــه، عندمــا 
ًّ
تقــول الحكايــة إن "شــن

أراد الــزواج، لــم يجــد فيمــن حولــه امــرأة مناســبة لــه، فقــرر البحــث عنهــا، 
وبينمــا هــو فــي مســيرة البحــث، التقــى فــي الطريــق مــع رجــل ال يعرفــه، 
فســأله شــٌن عــن وجهتــه؟ فأجابــه الرجــل: موضــع كــذا.. فأبــدى شــٌن رغبتــه 
بمرافقتــه، وملــا ســارا فــي الطريــق بــادره شــن بالســؤال: أتحملنــي أم أحملــك؟ 
: يــا جاهــل أنــا راكــب وأنــت راكــب، فكيــف 

ً
فاســتنكر الرجــل ســؤاله قائــال

أحملــك أو تحملنــي؟! فســكت شــٌن، ثــم أكمــال ســيرهما حتــى اقتربــا مــن 
القريــة التــي يقصدهــا الرجــل، فــإذا بــزرع قــد تــم حصــاده، فقــال لــه شــٌن: 

ــا 
ً
أتــرى هــذا الــزرع قــد أكل أم ال؟ فقــال: مــا أعجبــك يــا رجــل، تــرى نبت

شــٌن  فســكت  ال؟!  أم  أكل  وتقــول:  مســتحصًدا، 
ــا ولــم يــرد علــى كالمــه، وبينمــا همــا 

ً
أيض

أمامهمــا  وجــدا  القريــة،  يدخــالن 
مــن  شــٌن  فاستفســر  جنــازة، 
النعــش  صاحــب  هــل  الرجــل: 
دهشــة  فبلغــت  ميــت؟  أم  حــيٌّ 
ــف 

ّ
يكل ولــم  منتهاهــا،  الرجــل 

نفســه حتــى عنــاء اإلجابــة عــن 
! ســؤاله 

القريــة،  وســط  وصــال  وعندمــا 

لــم يشــأ الرجــل تــرك شــن، رغــم حنقــه مــن أســئلته الســاذجة، فدعــاه إلــى 
منزلــه للقيــام بواجــب الضيافــة تجاهــه، فدخــال بيــت الرجــل، وكانــت ابنتــه 
الذكيــة "طبقــة" فــي انتظــاره، فلــم يصبــر الرجــل علــى كتمــان مــا دار بينــه 
فقالــت  بذلــك،   

ً
حــاال ابنتــه  فأخبــر  طريقهمــا،  فــي  حديــث  مــن  شــن  وبــني 

لــه طبقــة: يــا أبــِت مــا هــذا الرجــل بجاهــل، فأمــا قولــه: أتحملنــي أم أحملــك، 
ــك حتــى نقطــع طريقنــا، وال نشــعر بطــول 

ُ
نــي أم أحّدث

ُ
فإنمــا قصــد بــه أتحّدث

املســافة، وأمــا قولــه: أتــرى هــذا الــزرع أكل أم ال؟ فإنمــا قصــد بــه هــل باعــه 
أهلــه، فأكلــوا ثمنــه أم ال؟ وأمــا قولــه فــي الجنــازة فقصــد بــه هــل تــرك املتوفــى 

ولــًدا يحيــا بــه ذكــره أم ال؟
ابنتــه وفطنتهــا، علــم مــا كان شــٌن يقصــده  يــدرك ذكاء  وملــا كان الرجــل 
خــالل الرحلــة، فخــرج إليــه، وقعــد معــه ليخبــره بجــواب أســئلته التــي طرحهــا 
عليــه فــي الطريــق، فقــال شــٌن: مــا هــذا بكالمــك، فأخبرنــي َمــن صاحبــه؟ 

فاعتــرف لــه الرجــل: ابنتــي طبقــة! 
وهنــا أيقــن شــٌن أنــه وجــد نصفــه اآلخــر، فقــام بخطبــة "طبقــة" مــن أبيهــا، ولــم 
جــه إياهــا، حيــث عــاد شــٌن مــع طبقــة إلــى أهلــه،  يتــردد الرجــل باملوافقــة، فزوَّ

ــة" .
َ
َبق

َ
ــنٌّ ط

َ
وهنــاك عرفــوا عقلهــا ودهاءهــا فقالــوا: "وافــق ش
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شــن فســكت  ال؟! 
مــه، وبينمــا همــا 

أمامهمــا  وجــدا  القريــة،  يدخــالن 
مــن   
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أيــام،  املــاء ألكثر من  العيش بــدون  ال يستطيع اإلنسان االستمرار في 
ل نسبة عالية من تكوين جسم اإلنسان، تتراوح ما بني %75 

ّ
فهو ُيشك

ع و55% لدى كبار السن، واملاء أساس الحفاظ على 
ّ

لدى األطفال الُرض
أو من  تناوله مباشرة،  تــم  وتــوازنــه ووظــائــفــه، ســواء  الجسم  استقرار 

خالل احتواء األطعمة واملشروبات له.

ÐÕא�� ����

الجسم،  بالعطش جــراء نقصانه في  املــاء كلما شعر  اإلنسان  يتناول 
م الجسم توازن املاء والعناصر املعدنية فيه، عبر العديد من 

ّ
حيث ينظ

اآلليات، تشمل حساسات عصبية مرتبطة بمراكز مختصة في الّدماغ، 
البول،  مــع  الــصــوديــوم  وفقد  التبول  ارتــبــاط حساسات  إلــى  باإلضافة 
أثير على 

ّ
وحساسات ضغط الّدم بهذه املراكز، والتي تقوم بدورها بالت

األعضاء التنفيذّية، التي تشمل الكلى، والغدد العرقية، والغدد اللعابية، 
ــا، وعلى درجــة عالية من 

ً
ويــكــون تنظيم تـــوازن املــاء فــي الجسم دقــيــق

رسل الغدة الدرقية رسائل إلى الكلى لتحديد كمية 
ُ
الحساسية، حيث ت

البول الذي يجب عليها طرحه، أو كمية املاء الذي يجب االحتفاظ بها، 
سوائل  انخفاض  عند  بالعطش  الشعور  تحفيز  على  الــدمــاغ  ويعمل 
عور 

ّ
الجسم، لذا يجب علينا االستماع إلى أجسادنا وشرب املاء عند الش

بالعطش.
في الحالة الطبيعية يحتاج اإلنسان إلى شرب كمية من املاء تتراوح ما 
ا، فعندما يكون تناول اإلنسان للماء أقل من املاء  بني 6 و8 أكواب يومّيً

املاء  وتـــزداد خسارة  بالجفاف،  الجسم  ُيصاب  يخسره جسمه  الــذي 
مارين الرياضّية 

ّ
من الجسم في حاالت الجّو الحار، وأثناء ممارسة الت

 حّدة 
ّ

قدم في العمر، حيث تقل
ّ
ديدة، وفي األماكن املرتفعة، ومع الت

ّ
الش

عور بالعطش، كما تزداد حاجة الجسم للماء في الحمل والّرضاعة، 
ّ

الش
لذا من الالزم شرب املزيد من املاء في هذه الحاالت.

الــجــســم، وتعمل  فــوائــد كثيرة وُمــتــعــّددة، منها تنظيم ســوائــل  ولــلــمــاء 
ســوائــل الجسم فــي الــعــديــد مــن الــوظــائــف، مثل الهضم واالمــتــصــاص 
عاب ونقل العناصر الغذائّية واملحافظة على درجة 

ُّ
والــّدوران وإنتاج الل

حرارة الجسم.

ÐÕ��א©� א��

حكم في الّسعرات الحرارّية املتناَولة، ولكّن 
ّ
ويساعد شرب املاء على الت

املاء ال يملك قدرة سحرّية في خسارة الوزن، إال أّن استبدال املشروبات 
العالية بالّسعرات الحرارّية باملاء يساعد على خفض الّسعرات الحرارّية 
املتناَولة، كما يساعد اختيار األغذية ذات املحتوى األعلى من املاء على 
الـــذي ُيسهم في  املــتــنــاَولــة، بسبب حجمه  الــحــرارّيــة  الــّســعــرات  خفض 

بع.
ّ

عور بالش
ّ

الش
الــريــق قبل تــنــاول الطعام  وينصح كثير مــن األطــبــاء بشرب املــاء على 
سليم،  بشكل  بوظائفها  للقيام  الجسم  أجهزة  يساعد  حيث  بساعة، 
كما يعالج األمراض املختلفة، الهضمية والبولية وحتى العظمية، حيث 
يؤكد أخصائيو العظام أن األشخاص الذين يعانون من التهابات العظام 

أيــام،  املــاء ألكثر من  العيش بــدون  املاء ال يستطيع اإلنسان االستمرار في  وتـــزداد خسارة  بالجفاف،  الجسم  ُيصاب  يخسره جسمه  املاء الــذي  وتـــزداد خسارة  بالجفاف،  الجسم  يصاب  يخسره جسمه  املاء الــذي  وتـــزداد خسارة  بالجفاف،  الجسم  ُيصاب  يخسره جسمه  ُالــذي 

طب وصحـة
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عليهم شرب 4 أكواب من املاء على الريق، و4 أكواب قبل الغداء و4 أكواب 
قبل وجبة العشاء، فهو يسكن آالم الظهر.

يعالج املاء السمنة ويعمل على إنقاص الــوزن، ألن شرب يساعد على 
الشعور بالشبع، ويساعد الجسم على حرق الدهون، ويطهر املعدة من 

السموم، ويحسن حركة الطعام داخل األمعاء.

��Ï א�כ�����

تني تقومان 
ّ
ويحافظ تناول املاء بكمّيات كافية على صّحة الكليتني، الل

لون  ذا  البول  ويكون  الــبــول،  الّسموم عن طريق  من  الجسم  بتخليص 
املــاء،  الجسم على كمّيات كافية من  رائحة عندما يحصل  وبــال  فاتح 
الكليتني  تعمل  املــاء،  من  كفايته  على  الجسم  عندما ال يحصل  ولكن 
لون  يصبح  ولذلك  الجسم،  وظائف  في  عليه الستعماله  الحفاظ  على 
ا وتغدو له رائحة، مّما يدل على زيادة تركيزه، وُيسّبب ذلك 

ً
البول غامق

ارتفاع فرصة تكوين الحصى، بل إن املاء يعمل على الوقاية من جميع 
أمراض الكلى والتهابات الجهاز البولي، حيث تؤدي الكلى تؤدي وظيفة 

طرد السموم من الجسم عن طريق املاء.
ويقلل شرب كميات مناسبة من املاء بشكل منتظم من احتمال اإلصابة 
بالنوبة القلبية، فقد أكدت دراسة أجريت في الواليات املتحدة األمريكية 
ا قلصوا  أن األشخاص الذين يشربون أكثر من 5 أكواب من املاء يومّيً
احتماالت إصابتهم بالنوبة القلبية بنسبة 41 % خالل فترة الدراسة، 

باملقارنة مع األشخاص الذين شربوا أقل من كوبني من املاء يومًيا.

»��� א���א� אÏÖא�� 
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علم وتقنية
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بــصــرف الــنــظــر عــن هـــذا الــســيــاق حــيــث الــنــســيــان مــجــرد حــدث 
والنسيان  الــذاكــرة  كــون مصطلحي  نعتبر  أن  يمكن  عــرضــي، 
يسيران جنبا إلى جنب، إذ أدت الحاجة إلى النسيان من أجل 
بناء تمثالت ذاكرياتية، دائمة ومرنة في اآلن نفسه، إلى إحداث 

تحوالت مهمة ضمن الحقل الفلسفي.  
الذاكرة والهوية تقع في  العالقة بني  على سبيل املثال، أضحت 
حيث  (الظاهرياتية)،  الفينومينولوجية  الفلسفة  اهتمام  عمق 
تشارك العديد من جوانب الذاكرة في بناء الهوية الشخصية. من 
ناحية أخرى، توجه الذاكرة اختيار وانتقاء التمثالت الذاكرياتية. 
الفينومينولوجية في إضفاء معنى جديد  الرؤية  أسهمت هذه 
على البحث في علم النفس، وعلم األعصاب املعرفي في السنوات 

األخيرة. 

��א��� ���א ���

تصف البيولوجيا العصبية من جانبها ميكانيزمات التوحيد، 
وإعادة التوحيد التي تشهد على قدرة اآلثار الذاكرياتية، املتسمة 
كضامن  النوم  دور  على  التأكيد  يتم  والتفاعلية.  بالحساسية 
الستقرار وتماسك هذه الذاكرة، باعتبارها موضوعا للتحديث 

والتوليف املستمر. 
عـــالوة على ذلـــك، يتم تجديد الــحــديــث حــول مــوضــوع "الــذاكــرة 
والنسيان" بفعل التغيرات التكنولوجية واالجتماعية الكبيرة التي 

يعرفها العالم مؤخرا؛ خاصة ما يتعلق بتكنولوجيات املعلومات 
واالتــصــاالت الــجــديــدة. ساعد االســتــخــدام املــهــول لإلنترنت في 
تــعــديــل الــعــالقــة بــني الـــذاكـــرة الــداخــلــيــة والـــذاكـــرة الــخــارجــيــة، مع 
تطور  أيضا  نفسها. هناك  تفكيرنا  طــرق  على  عواقب وخيمة 
آخر مثير لالهتمام يأتي من السوسيولوجيا والتاريخ، ويعتبر 
أن "السرديات الكبرى"، التي تعكس الهوية االجتماعية لشعب أو 
أمة ما، مبنية على ميكانيزمات مختلفة تعزز أو تضعف أهمية 

بعض األحداث نحو حفظها أو نسيانها. 

��«© î©��

ــر، كـــــــّرس الــفــيــلــســوف  ــتــــاســــع عــــشــ ــ ــــرن ال ــقـ ــ ــة الـ ــايـ ــهـ ــول نـ ــلـ ــحـ بـ
 " Théodule Ribot " ريــبــو  ثــيــودول  الفرنسي  والفسيولوجي 
كتابا ألمــراض الذاكرة (1881). فيما بعد، سيصبح ما أسماه 
بقانون االنحدار قانون "تدرج ريبو": يختفي الحديث قبل القديم، 

في داللة على ميكانيزمات بناء ذكرياتنا الشخصية.  
كورساكوف"  "سيرجي  الــروســي  العصبي  الطبيب  مقالة  تعد 
الفلسفية  "املــجــلــة  فـــي  نــشــرت  ــتــي  ال  ،( Sergei Korsakoff )
لفرنسا والــخــارج"، التي أنشئت وأدريــت من قبل ثيودول ريبو 
نفسه سنة 1887، بمثابة النص املؤسس لعلم النفس العصبي 
للذاكرة، بدًءا من وصف املرضى الذين يعانون من فقدان الذاكرة 
 syndrome de ) مع ما سيسمى الحقا متالزمة كورساكوف
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الرئيسية،  االكتشافات  من  العديد  الكاتب  يقدم   ،( Korsakoff
مثل حقيقة أن آثار االنطباعات األخيرة تظل حاضرة لدى هؤالء 

املرضى في الحياة النفسية الالواعية. 
تظهر الدراسات الحديثة حول املرضى الذين يعانون من أمراض 
الذاكرة أن العديد من أنواع التشوهات، وصوال إلى ثنائية "الذاكرة 

والنسيان"، تؤدي إلى ظهور مالمح مختلفة لضعف الذاكرة.  
وهكذا، نجد أن تدرج ريبو على حساب الذكريات األخيرة يؤكد 
على فعاليته في دراســة مرض الزهايمر، لكن في إطــار "تدرج 
مــقــلــوب" على حــســاب الــذكــريــات الــقــديــمــة، ولــوحــظ فــي الخرف 

الداللي؛ مرض عصبي آخر.
بعيدا عن االهتمامات اإلكلينيكية، تشير هذه النتائج إلى كون 
العناصر  فــقــدان  إلــى  (اإليــبــيــزوديــة) تميل  العرضية  الــذكــريــات 
البناء  الذاكرة والنسيان في  السياقية وإضفاء داللة على عمل 
تظل صــيــرورات  الـــذاكـــرة.  فــي  املختلف  لتمثيلنا  االصــطــنــاعــي 
النسيان  الداللي هذه ضرورية، ودليًال على كون  البعد  إضفاء 
العالم وحــول ذواتنا،  أساسي، وال مفر منه في معرفتنا حول 
التغير في  هــذا  أو  الفترة  لهذه  والــتــي تتخللها ذكــريــات رمــزيــة 

مسار حياتنا. 
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أحــد   ( Hermann Ebbinghaus ) إبــيــنــغــهــاوس  هــيــرمــان  يــعــد 
الــنــفــس التجريبي فــي أملــانــيــا فــي نــهــايــة الــقــرن  املــبــادريــن لعلم 
الــتــاســع عــشــر، وأول مــن اخــتــرع مقياس الـــذاكـــرة، حيث حــاول 
الــذي يكون حادا  النسيان،  التي تلخص منحى  الوقائع  تحديد 

في البداية ثم يتالشى مع مرور الوقت.  
تـــؤثـــر عـــوامـــل مــخــتــلــفــة عــلــى مــنــحــى الـــنـــســـيـــان، مــنــهــا مـــا هو 
فيزيولوجي؛ مثل النوم ومراحله وميكانيزماته املختلفة، وأخرى 
نفسية أو نفسية – اجتماعية؛ مثل الشبكات والبنيات الذهنية 
التي ينطوي عليها تنظيم املعلومات الجديدة في الذاكرة. يكمن 
دورهـــا األســـاس فــي تعزيز قــوة الــذكــريــات، لكن أيضا تسهيل 
ــنــســيــان. تــدريــجــيــا، وضـــعـــت مــنــهــجــيــات جـــديـــدة الكــتــشــاف  ال
ميكانيزمات النسيان وتأثيرها على الذاكرة، وتم إثراء إطارها 

الــذاكــرة ليس  إلــى  الــذي أصبح بموجبه ينظر  النظري، بالشكل 
كعودة إلى املاضي فقط، بل كتوقع وإسقاط في املستقبل.  

 Endel ) تــولــفــيــنــغ  إنـــديـــل  عــايــنــه  ــــذي  الـ املـــريـــض (ك.س)  يــظــل 
Tulving ) رمزا لهذا االكتشاف، ألنه مكن الباحثني من تشكيل 
ــرة املستقبل  مــفــهــوم الـــذاكـــرة اإليــبــيــزوديــة، ووضـــع أســـس ذاكــ

والدماغ املحتملني.  
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الذاكرة  ميكانيزمات  فهم  على  للذاكرة  أخــرى  أمــراض  تساعد 
l'hyper- )  التذكر األوطوبيوغرافي والنسيان. ففي حالة فرط 
mnésie autobiographique )، يمكن للمريض أن يكون قادرا 
التي وقعت في يــوم محدد  العديد من األحــداث  الربط بني  على 

قبل عدة سنوات. 
تنظيم  للذاكرة،  الحقيقي  بالعمل  الكبيرة  الــقــدرات  هــذه  تذكرنا 
االنتقاء، التوليف والنسيان. هناك مرض آخر يحتل مكانة هامة 
في نسيج هذا التفكير، ويتعلق بـ "حالة اإلجهاد ما بعد الصدمة" 
( l'état de stress posttraumatique )، حيث يمكن لفرد ضحية 
أو شاهد على حادث صادم أو صدمة عاطفية أن يعدل جذريا 

ودائما عمل التوليف واإلبعاد الذي تضطلع به الذاكرة. 
ــتــطــور األســـــاس هـــو إمــكــانــيــة عــبــور منهجيات  ــوم، يــظــل ال ــيـ الـ
ومفاهيم نظرية قوية بني التخصصات التي قد تبدو متباعدة 
ذات طبيعة  الـــذاكـــرة  كـــون مشكلة  رغـــم  الــبــعــض.  عــن بعضها 
أيضا  لكنها  فعالة،  العصبية  العلوم  شخصية، حيث مساهمة 
وتكنولوجية.  تقنية  متزايد،  نحو  وعلى  ومجتمعية،  اجتماعية 

كيف تشتغل وتتفاعل هذه العمليات؟ 
ــلــذاكــرة، مبتكر على  ل الـــســـؤال أســـاس عــلــم جــديــد  يشكل هـــذا 
املستوى العلمي، وال غنى عنه من أجل تفكير مواطن وأخالقي 

حول اإلنسان. 

* عالم نفس عصبي فرنسي، 
ترجمة: خديجة حلفاوي (باحثة مغربية) 
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ـــا، 
ً
 ورونق

ً
الطمـــوح والحـــب همـــا اللـــذان يمنحـــان الحيـــاة جمـــاال

ويجعـــالن الحيـــاة ممتعـــة، فحـــبُّ الحيـــاة فطـــرة وجـــدت 
فـــي النفـــس البشـــرية، رغـــم مـــا فـــي الحيـــاة مـــن 
متاعـــب ومشـــقات، بـــل إنهـــا رغـــم هـــذا كلـــه 
فـــإن املـــرء يتمســـك بهـــا ويشـــقى من أجل 

االســـتمرار والبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة.
قراءتهـــا  علينـــا  جميلـــة  روايـــة  الحيـــاة 
حتـــى النهايـــة، فـــال تتوقـــف أبـــًدا عنـــد 
النهايـــة  تكـــون  فقـــد  حزيـــن،  ســـطر 

توقعـــت.  ممـــا  أجمـــل  بـــل  جميلـــة، 
بمراحـــل  يمـــرُّ  فـــي حياتـــه  اإلنســـان 
عـــدة، وتواجهـــه صعوبـــات مختلفـــة، 
فتنتابه مشـــاعر شـــتى ما بني الفرح 
والحـــزن، والنجـــاح والفشـــل، ولكـــن 
مـــع هذا كلـــه البد من أن يكون هدفه 
فـــي النهاية الســـعادة، له ولآلخرين. 
مهمـــا كانـــت الطـــرق شـــائكة فالبـــد 

مـــن أن نتعلـــم حـــب الحيـــاة.
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إن الحيـــاة بـــال طمـــوح وحـــب إنمـــا 
هـــي مـــوت بطـــيء، واإلنســـان الـــذي 
يكـــون بال أحالم يـــرى الحياة خالية 
من كل شـــيء، فالحياة شـــعلة إّما أن 
الـــدؤوب، أو  نحتـــرق بنارهـــا بالعمـــل 

نطفئهـــا ونعيـــش فـــي ظالم.

 

فنـجـان قهـوة
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ويجعـــالن الحيـــاة ممتعـــة، فحـــب
فـــي النفـــس البشـــرية، رغـــم مـــا فـــي الحيـــاة مـــن 
متاعـــب ومشـــقات، بـــل إنهـــا رغـــم هـــذا كلـــه 
فـــإن املـــرء يتمســـك بهـــا ويشـــقى من أجل 

االســـتمرار والبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة.
قراءتهـــا  علينـــا  جميلـــة  روايـــة  الحيـــاة 

حتـــى النهايـــة، فـــال تتوقـــف أبـــد
النهايـــة  تكـــون  فقـــد  حزيـــن،  ســـطر 

توقعـــت.  ممـــا  أجمـــل  بـــل  جميلـــة، 
يمـــر فـــي حياتـــه  اإلنســـان 

عـــدة، وتواجهـــه صعوبـــات مختلفـــة، 
فتنتابه مشـــاعر شـــتى ما بني الفرح 
والحـــزن، والنجـــاح والفشـــل، ولكـــن 

مـــع هذا كلـــه 
فـــي النهاية الســـعادة، له ولآلخرين. 

مهمـــا كانـــت الطـــرق شـــائكة ف
مـــن أن نتعلـــم حـــب الحيـــاة.

א���� א��|��

إن الحيـــاة بـــال طمـــوح وحـــب إنمـــا 
هـــي مـــوت بطـــيء، واإلنســـان الـــذي 

يكـــون ب
من كل شـــيء، فالحياة شـــعلة إم

الـــدؤوب، أو  نحتـــرق بنارهـــا بالعمـــل 
نطفئهـــا ونعيـــش فـــي ظ
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لـــكل هـــذا وجـــب علينـــا أن نبحـــث عـــن معـــان جديـــدة للحيـــاة، 
والبقـــاء بصـــورة جيـــدة وأن ال يكـــون الهـــدف فقـــط العيـــش على 

هامـــش الحيـــاة، بـــال أهـــداف وال طموحـــات وال غايـــات.
الحيـــاة حلـــم، يوقظنـــا منـــه املـــوت، فـــي تلـــك اللحظـــة الفاصلـــة 
نـــدرك قيمـــة الحيـــاة، ونحـــن نـــوّدع بعضنـــا فـــي هـــدوء، دون أن 
نـــدرك قيمـــة الحيـــاة، ودون أن نفهـــم تفاصيلهـــا، نمضـــي هكـــذا 
حتـــى توقـــف عجلـــة الحيـــاة، وكثيًرا مـــا أضعنا حلـــو الحياة في 
جزئيات تافهة، وقضايا مزعجة وأمور بســـيطة، تســـّربت منها 
لـــذة العيـــش ومتعـــة البقـــاء فـــوق األرض، ولكننـــا نكابـــر، ألننا لم 

نفهـــم فلســـفة الحيـــاة، أو لـــم نـــرد فهمها.
بشـــعره  ذلـــك  ر 

ّ
فســـط الحيـــاة،  معنـــى  أدرك  الشـــافعي  اإلمـــام 

الجميـــل األصيـــل، ترجمـــْت واختصـــرْت مفاهيـــم عديـــدة، ربمـــا 
احتاجـــت منـــا أعواًمـــا وأعواًمـــا، لنفهمهـــا فـــي بيتني من الشـــعر:

دع األيام تفعل ما تشاُء
وطب نفًسا إذا حكم القضاُء

وال تجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاُء

ولكننا غالًبا ما ال نســـتوعب هذا الكالم إال عندما نعيشـــه بكل 
حاالتـــه، وال نســـتطيع أن نتجـــاوز األزمات التـــي نمرُّ بها إال بعد 
ا أدركـــه املوت وهو ال يـــزال يعاني 

ّ
مـــرور الوقـــت بكثيـــر، وكـــم من

من أمور صغيرة أفســـدت عليه متعة الحياة والبقاء في ســـالم.
يقول جبران خليل خبران: "املتشـــائم ال يرى من الحياة ســـوى 
ظلهـــا"، مـــا قالـــه جبـــران مـــن وجهـــة نظـــري هـــو أن هنـــاك مـــن 
ا، وهنـــاك مـــن يتفـــاءل ألن فوق الشـــوك 

ً
يتذمـــر ألن للـــورد شـــوك

وردة، فكلمـــا بدأنـــا في فلســـفة األشـــياء بصـــورة مختلفة، كلما 
أخذنـــا نفهـــم ســـر الحيـــاة، والبقـــاء في ســـعادة وحب.

Ôא���� �א���א

لهـــذا ال تفكـــر فـــي املفقـــود حتـــى ال تفقـــد املوجـــود، وتعلـــم أن 
تعشـــق وتحـــب الحياة لكي تحبك وتعشـــقك، ال تكـــن مثل "مالك 
الحزيـــن"، هـــذا الطائـــر العجيـــب الـــذي يغنـــي أجمـــل ألحانـــه وهـــو 
ينـــزف، فـــال شـــيء فـــي الدنيـــا يســـتحق مـــن دمـــك نقطـــة واحدة، 
ا بهـــا بقـــوة، لكـــي ال تســـقط، 

ً
ـــم كيـــف تمضـــي وأنـــت ممســـك

ّ
تعل

فلـــن تقف لـــك إذا ســـقطت.
مـــن أجمـــل مـــا قرأت هـــذه العبارة التي تقول بـــكل صدق وجمال 
إلـــى درجـــة أننـــي أشـــعر بهـــا وكأنهـــا تتحـــدث عني وتعبـــر عما 
 بيوتهـــا 

ً
قلبـــي مدينـــة أجعـــل  أن  متنـــي 

ّ
"الحيـــاة  عل بـــه:  أشـــعر 

ســـامح والعفـــو، وأن أعطـــي وال أنتظـــر الـــرد 
ّ
املحّبـــة، وطرقهـــا الت

علـــى العطـــاء، وأن أصـــدق مـــع نفســـي قبـــل أن أطلـــب مـــن أحد أن 
متنـــي أن ال أنـــدم علـــى شـــيٍء، وأن أجعـــل األمـــل 

ّ
يفهمنـــي، وعل

 مـــكان"
ّ

مصباًحـــا يرافقنـــي فـــي كل
فلنحـــب أنفســـنا ولنحـــب اآلخريـــن ولنحـــب الحيـــاة، ولنعمل من 
أجلهـــا، لكـــي تعمـــل من أجلنـــا ولنفتح األبواب، ولنســـمح للبالبل 

أن تغـــّرد، ونمضـــي ونحـــن نتطلع إلى األمـــام دائًما. 

* شاعرة قطرية 
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فـــي الســـطور األولـــى من الســـيرة يكتـــب الفنان 
الراحـــل: "حدثتنـــي أّمي – مدرســـة الحّب األولى 
– عـــن ذلـــك اليـــوم الـــذي غبـــُت فيـــه عـــن الوعـــي، 
بـــي،  ألـــّم  غامـــٍض  مـــرٍض  بســـبب  طفـــل،  وأنـــا 
نقلـــُت علـــى أثـــره إلـــى ذلـــك املركـــز الطّبـــي األّول 
مـــن نوعـــه فـــي الدوحـــة بحـــّي الجســـرة، عندما 
أخبرهـــم الطبيـــب املعالج واملســـئول عـــن املركز 
ه ال أمل لي 

ّ
– بعدمـــا أجـــرى الفحص الالزم – أن

فـــي الشـــفاء".. وقـــد شـــاء الله أن يشـــفى الطفل، 
وأن يكـــون حديـــث الفـــّن واملوســـيقا فـــي بالده، 
وأن يكـــون ملّحـــن نشـــيدها الوطنـــي، ذلـــك هـــو 
الفنان اإلنســـان املوســـيقار عبد العزيز ناصر.  
أّول تعّرفـــي إلـــى الراحـــل عبـــد العزيـــز ناصـــر، 
أخبرنـــي  عندمـــا  الصبـــاح،  طابـــور  فـــي  كان 
زميلي أســـتاذ املوســـيقا أّن عبد العزيز ناصر 
ملّحـــن النشـــيد الوطنـــي هو أّول مـــن وضع ربع 
الصـــوت في ثنايا نشـــيد وطنـــي، وكنت أتلّمس 
معرفـــة ألـــف بـــاء املوســـيقا.. كان ذلـــك فاتحـــة 
معرفتـــي بامللحـــن املوســـيقار الـــذي يقـــف وراء 
أغـــان رائعـــة في الفـــّن القطرّي، كأغنيـــة "ولهان 
و"يـــا  الكريـــم،  عبـــد  فـــرج  للراحـــل  ومســـّير" 

العايـــدوه" و"اللـــه يـــا عمـــري قطـــر"، وغيرها.
�	»í א���	�

عـــاش عبـــد العزيـــز ناصـــر طفولتـــه فـــي فريـــج 
(حـــي) الجســـرة، مشـــدوًدا إلـــى عالـــم الرياضة 
فيقـــول:  والتمثيـــل،  الســـينما  وعالـــم  واللعـــب، 
"كان نهارنـــا لعًبـــا، وليلنا نقضيه مع الســـينما 
حمـــدان  حـــول   

ّ
نلتـــف أو  األفـــالم،  وأجمـــل 

(حمـــدون) أحـــد أبنـــاء ســـاحل ُعمـــان، نســـتمع 
منه إلى حكايات الســـحر والخيال"، ويستطرد 
وذكريـــات  والجيـــران  "الفريـــج"  أّيـــام  ـــًرا 

ّ
متذك

واملجلـــس،  والرقـــاق  واللقيمـــات  رمضـــان 
والحـــب  الحنـــان  بنســـغ  أمّدتـــه  التـــي  وعائلتـــه 
املتـــني  األســـاس  وهـــي  والطمأنينـــة،  واألمـــن 
ملواهبـــه الناضجـــة فـــي كل ضـــروب الفـــّن.. كما 
ـــره بشـــخصّيات العائلـــة والفريـــج، 

ّ
ال يغفـــل تأث

بـــأم  مغرًمـــا  كان  الـــذي  أحمـــد،  أخـــوه  وأّولهـــم 
كلثـــوم ومحمـــد عبـــد الوهـــاب وفيـــروز، وكذلك 
شـــخصية إســـماعيل فرج العبيـــدان، أحد رّواد 
 

ّ
الغنـــاء الشـــعبي فـــي الخليـــج، وقـــد تكـــّرس كل

فـــي  القـــدم  إلـــى فريـــق كـــرة  انتمائـــه  فـــي  هـــذا 
الفريـــج؛ فريـــق بـــور ســـعيد، وفريـــق التمثيـــل.

الشـــديد  قـــه 
ّ
تعل علـــى  الســـيرة  فـــي  يعـــّرج  ثـــم 

باملـــكان، الـــذي جعـــل يومـــه األّول فـــي املدرســـة 
الحريـــة  عالـــم  مـــن  انتقـــل  ألنـــه  ـــا، 

ً
يوًمـــا حزين

واالنطـــالق إلـــى تقييـــد الحرّيـــة وإرغامـــه علـــى 
كتابـــة الواجبـــات وحفـــظ النصـــوص والتهديـــد 
ـــه يتفـــّوق رغـــم ذلـــك فـــي تـــالوة 

ّ
بالضـــرب، ولكن

القـــرآن الكريـــم، وحفـــظ النصـــوص الشـــعرية، 
مـــن  نتـــه 

ّ
مك التـــي  االجتماعّيـــة  بيئتـــه  بتأثيـــر 

ـــه مع 
ّ
تعـــّرف هـــذه املهـــارات قبـــل املدرســـة، ولكن

الخياليـــة،  القصـــص  وقـــراءة  للموســـيقا  ميلـــه 
يـــكاد يضّحـــي بدراســـته، فيتعـــّرض للرســـوب 

فـــي الرياضيـــات، ودخـــول الـــدور الثانـــي.
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حـــني  منحـــًى جديـــًدا  يأخـــذ  للموســـيقا  ميلـــه 
يشـــتري مـــن القاهـــرة مجموعـــة مـــن األغانـــي 
وينطلـــق  لهـــا،  عـــرٍض  بجهـــاز  مصحوبـــة 
املوســـيقي  يـــد  علـــى  املوســـيقا  ـــم 

ّ
لتعل ـــا  فعلّيً

الســـوري الحلبـــّي ماجـــد العمـــري، فيفلـــح فـــي 
ـــه ال يجـــد الصـــدى 

ّ
أداء بعـــض املعزوفـــات، ولكن

املشـــّجع إلنجـــازه، ويتعـــّرض إلحبـــاٍط شـــديد، 
يـــكاد يطفـــئ املوهبـــة الوليـــدة، لـــوال رحلتـــه إلـــى 
لبنـــان وظفـــره بكلمـــات الثنـــاء والتشـــجيع فـــي 
ة فـــي عالـــم 

ّ
حفلـــة عائليـــة، لتبـــدأ رحلتـــه الشـــاق

املوســـيقا، بـــدًءا مـــن فرقـــة األضـــواء فـــي قطـــر، 
ـــًرا بتوّهـــج األغنيـــة الكويتيـــة والبحرينيـــة، 

ّ
متأث

النعمـــة،  حســـن  الشـــاعر  مـــن  وبتشـــجيع 
الرمضانيـــة  األطفـــال  أنشـــودة  يلّحـــن  حيـــث 
"كرنكعوه"، وهي من أهّم املراحل في مســـيرته 
الفنيـــة املفعمـــة بالعطاء، ملا شـــهدته من معاناة 
شـــاركه  التـــي  الفرقـــة،  انطالقـــة  فـــي  شـــديدة 
فيهـــا عـــدد كبيـــر مـــن وجـــوه األدب والفـــن فـــي 
الثقافة القطرية، منهم املســـرحي الشـــاعر عبد 
الرحمـــن املناعـــي، والروائـــي أحمـــد عبـــد امللـــك، 
وجمعـــت أعمـــال الفرقـــة بـــني التمثيـــل والغنـــاء، 
وكان مـــن أّول أناشـــيدها قصيدة وطنية منها:

ّ
 أرضي ال ورّبي لن تظال

ّ
أّيها املحتل

ّ
ال ورّبي ال ولن تلقى بها ماًء وظال
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بعدهـــا  ناصـــر  العزيـــز  املوســـيقارعبد  انتقـــل 
إلـــى تلحـــني عدد من األغانـــي، منها أغنية الدار، 
عـــن نـــّص شـــعري من ديـــوان الشـــاعر القطري 
عبـــد الوهـــاب الفيحانـــي، قبـــل أن ينطلـــق مـــن 
الفرقـــة مطربـــون متميـــزون مثـــل الراحـــل فـــرج 
عبـــد الكريـــم، وذلـــك قبيل بـــدء اإلذاعـــة القطرية 
عـــام 1968، التي ارتبطت بـــوالدة كوكبة أخرى 
مـــن النجـــوم، منهـــم املطـــرب الكبيـــر علـــي عبـــد 
الســـتار. ومع اإلذاعة كانت انطالقة املوســـيقار 
ناصـــر، واحتكاكـــه مـــع ضيوفهـــا، يذكـــر منهم 
الفنـــان الراحـــل محـــّرم فـــؤاد، وكانـــت فرصـــة 
ـــا إللحـــاق بعـــض أعضـــاء فرقـــة األضـــواء 

ً
أيض

بوظائـــف فـــي اإلذاعة. 
وفـــي اإلذاعـــة ســـّجل أهـــّم أغانـــي التـــراث ومنها 
أجـــر  أول  إّن  "أذكـــر  فيقـــول:  "الكرنكعـــوه"، 
تقاضيتـــه مـــن اإلذاعـــة عـــن أغنيـــة الكرنكعـــوه 
كان مائـــة روبيـــة، فوّزعـــُت املبلـــغ علـــى األطفال 

 
ّ

املشـــاركني فـــي تســـجيلها، فـــكان نصيـــب كل
طفـــل منهـــم خمس روبّيات"، كما ســـّجل أغنية 
تراثيـــة شـــهيرة هـــي "يا العايـــدوه"، قبل أن ينال 
لدراســـة  العالـــي  باملعهـــد  ويلتحـــق  الثانوّيـــة، 

املوســـيقا فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة.
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فـــي القاهـــرة، وبراتب شـــهري قـــدره 35 جنيًها 
ـــق بني دراســـة األدب 

ّ
شـــهرًيا، كان عليـــه أن يوف

تمهيـــدي  األولـــى  الســـنة  وتجـــاوز  العربـــي، 
لدخـــول املعهـــد العالي للموســـيقا، وقـــد تجاوز 
ذلـــك الصف بعنـــاء كبير، فالتفت إلى تســـجيل 
"أم  منهـــا  التراثيـــة  الشـــعبية  األغانـــي  بعـــض 
ر عبد العزيز ناصر مدّرســـيه 

ّ
الحنايا".. ويتذك

فـــي  قطـــر  طلبـــة  نـــادي  وتأســـيس  وزمـــالءه، 
القاهـــرة، وتلحـــني بعـــض األغانـــي وتســـجيلها 
امللعـــب"،  "راعـــي  أغنيـــة  منهـــا  زمالئـــه،  مـــع 
ويســـّجل نجاًحـــا كبيـــًرا بتلحني أغنيـــة للفنانة 

ل ذلك كلـــه أحاديث القلب 
ّ
ســـعاد محمـــد.. تتخل

والحـــّب والفقـــد، وألحـــان جديـــدة، منهـــا أغنيتـــا 
"عندي أمل" و"ولهان ومســـّير" و"أصّدر للورق 
الكريـــم، واألغنيـــة  فـــرج عبـــد  للمطـــرب  هّمـــي" 
للمطـــرب  قطـــر"  عمـــري  يـــا  "اللـــه  الشـــهيرة 
محمـــد الســـاعي، وعودتـــه بعد اكتمال ســـنوات 
الدراســـة، وإنجاز بعض األعمال الفنية لصالح 
اإلذاعـــة القطريـــة، لكثيـــر من الفنانـــني القطريني 
والعـــرب، منهـــا "آه بيـــروت". ولكن أهـــم ما قدمه 
املوســـيقار الكبيـــر الراحـــل عبـــد العزيز ناصر 
في مســـيرته الحافلة هو لحن النشـــيد الوطني 
القطري، من كلمات الشـــاعر الشـــيخ مبارك بن 

ســـيف آل ثانـــي، وتقـــول كلماتهـــا:

"قسًما، قسًما، قسًما بمن رفع السماء
قسًما بمن نشر الضياء

قطر ستبقى حرة، تسمو بروح األوفياء
وعلـــى  ســـيروا،  لـــى 

ُ
األ نهـــج  علـــى  ســـيروا 

األنبيـــاء ضيـــاء 
 وأمجاد اإلباء

ّ
قطر بقلبي سيرة، عز

قطر الرجال األولني، حماتنا يوم النداء
وحمائٌم يوم السالم، جوارٌح يوم الفداء". 

الجســـرة  نـــادي  مـــن  رائعـــة  لفتـــة  كانـــت  لقـــد 
تدشـــني  حفـــل  بإقامـــة  االجتماعـــي  الثقافـــي 
للكتاب في املســـرح الذي بات يحمل اســـمه في 
ســـوق واقـــف وســـط الدوحة، بحضور ســـعادة 
صـــالح الغانـــم العلي وزيـــر الثقافـــة والرياضة، 
الراحـــل  أصدقـــاء  مـــن  كوكبـــة  ومشـــاركة 

وأهلـــه.  ومحبيـــه 
تغمّدك الله بالرحمة أيها املبدع األصيل.

* شاعر سوري

  ¶ من حفل تدشني الكتاب في مسرح عبد العزيز ناصر بسوق واقف
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املكـتبـة

يشـــرح  د. عبـــد الواحـــد فـــي تفســـير مطـــّول 
ملـــاذا  وتحديـــًدا  الكتـــاب،  تســـمية  ســـبب 
"العاقـــل"؟ واملقصـــود بـــه مهاتيـــر، فيقـــول: في 
العربيـــة واإلســـالمية  القيـــادات  ظـــل انحســـار 
أوطانهـــا  خدمـــة  فـــي  الصادقـــة  الحقيقيـــة 
 

ً
وشـــعوبها، ال تزال األمة العربية تنتظر رجاال

ينهضـــون بهـــا، ويعيـــدون بناءهـــا، ويرتقـــون 
بهـــا إلـــى مصـــاف األمـــم املتقدمـــة، حتـــى تعيد 
العالـــم،  ســـادت  التـــي  وحضارتهـــا  أمجادهـــا 
ثـــم مـــا لبثـــت أن اختفـــت حتـــى وقتنـــا الحالـــي، 
الوطـــن ومصلحـــة  فمهاتيـــر جعـــل مســـتقبل 
الشـــعب فـــي قلبـــه وعقلـــه، فيمـــا ســـعى معظـــم 
الحـــكام العـــرب إلـــى اغتصـــاب الســـلطة باســـم 
أوطانهـــم،  بتدميـــر  آبهـــني  غيـــر  الديمقراطيـــة، 
ألي  الحكـــم  كرســـي  تعـــرض  إذا  خصوًصـــا 

تهديـــد.
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محمـــد  مهاتيـــر  الدكتـــور  إن  املؤلـــف:  يقـــول 
مـــن  االنســـحاب  قـــرر  ماليزيـــا  وزراء  رئيـــس 
مجـــده،  قمـــة  فـــي  وهـــو   ،2003 عـــام  الســـلطة 
مرحلـــة  إلـــى  بـــالده  نقـــل  اســـتطاع  أن  بعـــد 

وبعـــد  االقتصاديـــة،  النهضـــة  مـــن  متقدمـــة 
رئاســـة للـــوزراء دامـــت 22 عاًمـــا، كان خاللهـــا 
لكنـــه  البرملـــان،  فـــي  األغلبيـــة  لحـــزب  زعيمـــا 
أن  بعـــد  السياســـية،  الحيـــاة  اعتـــزال  قـــرر 
إســـالمية  دولـــة  قيـــام  إمكانيـــة  للعالـــم  أثبـــت 
ناهضـــة اقتصادًيـــا باالعتمـــاد علـــى الشـــعب 

ووحدتـــه وتآلفـــه، رغـــم تعـــدد دياناتـــه وأعراقه . 
وأبوابـــه  الكتـــاب  ســـطور  بـــني  الغـــوص  يؤكـــد 
وفصولـــه للقـــارئ األهميـــة القصـــوى للكتـــاب، 
لفلســـفة  وواقعيـــة  فكريـــة  دراســـة  باعتبـــاره 
مهاتيـــر محمـــد، علـــى كافـــة الصعـــد املحليـــة 
والدوليـــة،  واإلســـالمية  والعربيـــة  واإلقليميـــة 
مغطيـــة بشـــموليتها كافة الجوانب السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والفكرية والدينية 
وغيرهـــا. ينقســـم الكتـــاب إلـــى 10 أبـــواب و42 
رؤيـــة  بعضهـــا  فـــي  املؤلـــف  تنـــاول   ،

ً
فصـــال

مهاتيـــر حـــول ثـــورات الربيـــع العربـــي، مشـــيًرا 
إلـــى أن الكثيريـــن يـــرون بأنـــه مبشـــر الثـــورات 
العربيـــة، بـــل إن شـــباًبا ثائًرا انفعـــل مع تجربة 

مهاتيـــر محمـــد فـــي الحكـــم .
التـــي  الفوضـــى  أن  الواحـــد  عبـــد  د.  ويوضـــح 
ا لرأي 

ً
حلـــت ببعـــض الدول العربية كانـــت، طبق

ورؤية مهاتير، بســـبب إســـاءة الفهم الصحيح 
للديمقراطيـــة، وعـــدم اســـتيعاب دالالت املفردة 
أرادت  التـــي  الحريـــات  فـــإن  وهكـــذا  جيـــًدا، 
الشـــعوب نيلهـــا كانـــت بـــال ســـقف أو حـــدود، 
إلـــى أن  إلـــى فوضـــى ، مشـــيًرا  فانقلـــب األمـــر 
مهاتيـــر ونمـــوذج الحكم الذي اختطه ورســـخه 
فـــي البـــالد، يجســـد خيـــر شـــكل مـــن أشـــكال 

¶ כ����	�� ¶-
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الحكـــم، ويمكن للثورات العربية في املســـتقبل 
املنظـــور للبلـــدان التـــي قامـــت فيها االقتـــداء به.

א���אÕ א����א©אÂ א��א���

مفـــردات  كافـــة  إلـــى  الواحـــد  عبـــد  د.  وتطـــّرق 
التجربـــة املاليزية الغنيـــة بتجارب مثالية نادرة 
الحـــدوث فـــي عالـــم اليـــوم، مؤكـــًدا أنهـــا تجربـــة 
فريـــدة يمكـــن االســـتفادة منهـــا، بما يتناســـب 
مـــع إمكانياتنـــا االقتصاديـــة وقدراتنـــا الفنيـــة 
املتواضعـــة، قياًســـا بمـــا تمتلكـــه ماليزيـــا بعـــد 

نجـــاح تجربتهـــا الرائـــدة. 
أن  الكتـــاب  فصـــول  خـــالل  مـــن  ويبـــدو 
شـــؤون  فـــي  ومعّمقـــة  واســـعة  خبـــرة  ملؤلفـــه 
واالقتصاديـــة  السياســـية  املاليزيـــة،  الحيـــاة 
والســـياحية، حيـــث نـــراه يدلـــي بدلوه فـــي كافة 
املوضوعـــات التـــي تطـــرق لهـــا في هذا الشـــأن، 
وخاصـــة مقابالته املتكررة مع مهاتير نفســـه 
ومستشـــاريه ، فيقول: إن الكتابة حول مهاتير 
تعـــد تحدًيـــا كبيـــًرا العتبـــارات عديـــدة، أبرزها 
والسياســـية  والثقافيـــة  الفكريـــة  التناقضـــات 
فـــي  ماليزيـــا،  تعيشـــها  التـــي  واالقتصاديـــة 
الوقـــت الـــذي أثبـــت فيـــه مهاتيـــر قدرتـــه الفائقة 
علـــى اجتياز الصعـــاب واالختبارات القاســـية، 
فهـــو رجـــل دولـــة ذو تجربـــة غنية، اســـتطاع أن 
يجعـــل مـــن التجربـــة املاليزية املعاصـــرة حقبة 

مفصليـــة فـــي تاريـــخ العالـــم اإلســـالمي.
اليهـــود  مـــن  مهاتيـــر  مواقـــف  الكتـــاب  ويبـــني 
الجماعـــات  وســـيناريوهات  والســـامية 
الصهيونيـــة للنيـــل مـــن تأثيـــره وقوتـــه داخـــل 
البـــالد، كمـــا يبـــني أســـباب ووســـائل  وخـــارج 
وحتـــى   1981 عـــام  منـــذ  بماليزيـــا  نهوضـــه 

التعـــرض  خـــالل  مـــن   ،2003 عـــام  اســـتقالته 
املهمـــة،  االقتصاديـــة  املحـــاور  مـــن  للعديـــد 
مثـــل الخصخصـــة والتنميـــة، ورؤيتـــه ملاليزيـــا 
عـــام 2020، كمـــا يتضمـــن الكتـــاب النظريـــات 
االقتصاديـــة التـــي أرســـاها لتعزيـــز اقتصـــاد 
ماليزيـــا، وكذلـــك مالمـــح التعـــاون االقتصادي 
بـــني بـــالده والـــدول العربيـــة وكيفيـــة تعزيزها .

ويكشـــف املؤلف عن األســـباب التي دفعته إلى 
تأليـــف الكتـــاب، مؤكـــًدا أن مـــن ضمنها عرض 
واملســـؤول  القـــارئ  أمـــام  املاليزيـــة  التجربـــة 
العربيـــني، وإبـــراز أهـــم الوســـائل التي اســـتطاع 
مـــن خاللهـــا مهاتيـــر تحويـــل بـــالده مـــن دولـــة 
احتـــالل  إلـــى  والصيـــد  الزراعـــة  علـــى  تعتمـــد 
املرتبـــة 18 عاملًيـــا في مجـــال التصنيع، إضافة 
إلـــى بيـــان الوســـائل واملواقـــف التـــي تبناها في 
مواجهـــة األزمـــات املاليـــة التـــي كادت تعصـــف 
بـــدول جنـــوب شـــرق آســـيا عـــام 1997، حيـــث 
اســـتطاع الخـــروج منها بأقل األضـــرار مقارنة 
هنـــاك  ـــا 

ً
وأيض األخـــرى،  اآلســـيوية  بالـــدول 

مواقفه واقتراحاته بشـــأنه الوحدة اإلســـالمية 
سياســـًيا واقتصادًيـــا، عـــالوة علـــى توجهاتـــه 
الثابتـــة حول قضايا الشـــرق األوســـط، خاصة 
االقتصاديـــة  واملشـــاكل  والعـــراق  فلســـطني 
واالجتماعيـــة التي تعيشـــها الدول اإلســـالمية.

��א�Ï Ý	»�� �¤�א �

مهاتيـــر  مواقـــف  علـــى   
ً

مثـــاال املؤلـــف  ويـــورد 

الصريحـــة والشـــجاعة فـــي الطـــرح بقولـــه: "إن 
األمـــة اإلســـالمية مـــا زالـــت تعيـــش فـــي ثبـــات 
قبـــل  ألنفســـنا  نعتـــرف  أن  وينبغـــي  عميـــق 
غيرنـــا بـــأن املجتمعـــات األخـــرى قـــد ســـبقتنا 
املســـلمني  فـــإن  ثـــم  ومـــن  قـــرون،  ببضعـــة 
مطالبـــون أكثـــر من أي وقت مضـــى أن يدركوا 
حقيقـــة الوضـــع الـــذي هـــم فيـــه فـــي ضـــوء مـــا 
اســـتحدثته املجتمعـــات البشـــرية املتطورة من 
زالـــت  مـــا  أفـــكار تجديديـــة، وتقنيـــات حديثـــة 
األمـــة غير مهيأة الســـتيعابها وعاجـــزة تماًما 

عـــن التعامـــل معهـــا".
لواقـــع ومســـتقبل  قـــراءة مهاتيـــر  يـــورد  كمـــا 
األمة اإلســـالمية، بقولـــه: "بالتمعن في تجليات 
العوملـــة بشـــكلها الحالـــي مـــن اقتحـــام للحدود 
القطريـــة، وإزالـــة الحواجـــز أمام حركـــة رؤوس 
األمـــوال، وتمكينهـــا مـــن التدفـــق عبـــر الحـــدود 
دون كابـــح أو قيـــد، فإنهـــا من دون شـــك تصب 
فـــي مصلحـــة الغـــرب والشـــعوب الغربيـــة، ذلـــك 
ألننـــا لـــم نحســـن اســـتثمار الثـــروات الضخمة 
مـــن  طويلـــة  ســـنوات  عبـــر  راكمناهـــا  التـــي 
علـــى  نعمـــل  ولـــم  املضنـــي،  والجهـــد  املعانـــاة 

توظيفهـــا فـــي بلداننـــا".
أكثـــر  صـــورة  رســـم  إلـــى  املؤلـــف  ويخلـــص 
للمســـتقبل،  محمـــد  مهاتيـــر  لرؤيـــة   

ً
تفـــاؤال

اإلســـالمي  العالـــم  "إن  قولـــه:  إلـــى  اســـتناًدا 
زاخـــر باملهـــارات العاليـــة والعقول النـــادرة التي 
هاجـــرت إلـــى الغـــرب، ونحن مطالبـــون بتوفير 
البيئـــة املالئمـــة التـــي تغـــري علماءنـــا بالعـــودة 
إلـــى بلدانهـــم، بمـــا يمكننـــا مـــن االســـتفادة من 
واللحـــاق  أمتنـــا  بنـــاء  إعـــادة  فـــي  إمكاناتهـــم 

املتقدمـــة". الـــدول  بركـــب 
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¶  عاقــل فــي زمــن 

الجنــون
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املكـتبـة
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عـــبـــر هـــــذه الــــرؤيــــة يــمــكــن أن نـــقـــرأ مــجــمــوعــة 
حمود  سمر  قطر  في  املقيمة  السورية  الكاتبة 
شيشكلي "سبات شتوي"، الصادرة مؤخًرا عن 

دار لوسيل للنشر والتوزيع.
قــصــص املــجــمــوعــة مــشــغــولــة بــاإلنــســان وهــّمــه 
ووجعه، تنهض من غيبوبة الحرب التي أربكت 
الكل في سباٍت  الكائن واملكان والزمان، فدخل 
ــة مـــن الــثــبــات  ــقـــارئ أمــــام حــال شـــتـــوي، يــضــع الـ
التي خلفتها الحرب، فالكل في حالة غياب عن 
نصية  كعتبة  العنوان  يصبح  وبالتالي  الــوعــي، 
يــوســع فجوة  مــا  النصية،  لــلــرؤيــا  بـــؤرة مكثفة 

التوتر واالنتظار لديه.
تــقــول الــكــاتــبــة فــي مــقــدمــة املــجــمــوعــة: "بــعــد كل 
سبات شتوي يزهر الربيع ثم يشتعل الصيف 
وتستمر الحياة".. هكذا تفسح سمر الشيشكلي 
للمتلقي أن يدخل فضاء القصص، معبأ بهذه 
الــرؤيــة املــشــحــونــة بــاألســئــلــة، مــنــذ الــنــص األول 
"الجسر األبــيــض"، الــذي يضع الكائن أمــام ذاته 
الرؤيا كما تستفز  لوحة تستفز  وأحالمه، في 
األســئــلــة، تـــراهـــن عــلــى الــيــومــي فـــي كــشــف هم 
الكائن، لتزيح املساحة بني اليومي واألسطوري.

وفي قصة "سبات شتوي" يضغط الجرح على 
الــجــرح، بــني الــنــســيــان والــخــوف واملــجــهــول، من 

الــحــرب مالمسة جوانية،  واقــع  خــالل مالمسة 
بعيدا عن أزيز الرصاص وضجيج القصف، إنها 
الــذات وهــي في حالة ضياع وتشتت  تستقرئ 
ــان الـــحـــدث االجــتــمــاعــي  وخــــوف وانـــكـــســـار، وكــ
هــو الــذي يحرك تلك الــذاكــرة، ويــحــّرك األحــداث 
الــذاكــرة، لنقل حالة  التي تحدث في الواقع وفــي 
والعالم  الشخصية  بني  التماهي  من  كابوسية 
املحيط بها، سواء باألمكنة أو الناس أو األحداث، 
أفق  إلــى  بالقصة  انتقل  الــذي  التماهي هــو  هــذا 
انتماء  وأكثر  الحالة،  إنسانية  إلــى  انتماء  أكثر 
العالم  وإلـــى  الــعــالــم  عــلــى  بانفتاحها  ــــذات  ال إلـــى 
الــــذات، وكــذلــك األمـــر فــي قصة  بانفتاحه عــلــى 
الــتــي تــرصــد حـــاالت مختلفة ولكنها  "الــشــيء" 
ضمن الكابوسية ذاتها التي يلقيها الواقع عبر 

ظله املخيف على الناس والزمان واملكان.

الــقــصــص بمجملها تــراهــن عــلــى كــشــف الـــذات 
والــبــحــث عــنــهــا، فــهــنــاك حــديــث مــن داخـــل األلــم 
للتعبير عن أثر الحرب، وليس عن الحرب، عبر 
إشارات عميقة، تشي بإيقاع الحرب الذي أصبح 
ــزًءا مــن إيــقــاع الــنــاس وحــيــاتــهــم وعــلــيــهــم أن  جــ

يتأقلموا معه.
بالتفاصيل  تحتفي  املجموعة  هــذه  في  القصة 
الجمالية  مــغــامــرتــه  عـــن  الــنــص  يـــنـــزاح  أن  دون 
واألســــلــــوبــــيــــة، وتـــســـتـــثـــمـــر الـــتـــفـــاصـــيـــل فــيــهــا 
اســتــثــمــاًرا يــوســع الـــوعـــي الــفــنــي لــلــقــصــة، عبر 
انــســجــام أســلــوبــي جميل بــني الــســرد والــحــوار، 
الشخصيات واألمكنة، املكان والزمان، الحاضر 
ا على املستقبل 

ً
واملستقبل، لتصبح القصة رهان

الدائم  قــادم، كما هو رهانها  بربيع  ينبئ  الــذي 
على عــودة الوعي، بعد هذا السبات الــذي مهما 

طال البد من ربيع يأتي بعده وصيف يشتعل.
ــًرا يـــذكـــر إن الــكــاتــبــة ســمــر الــشــيــشــكــلــي  ــيــ أخــ
ــاعـــدة فــــي كــلــيــة الــتــربــيــة  ــة مـــسـ عــمــلــت مــــدرســ
والتربية  الثقافة  وزارتــي  وفي  بجامعة دمشق، 
السوريتني، وهي تعمل حالًيا في قسم الترجمة 
بوزارة الثقافة والرياضة، ولها عدد من املؤلفات 
والــتــرجــمــات الـــحـــائـــزة عــلــى عــــدد مـــن الــجــوائــز 

العربية.

¶  سـبـات شتـوي 

�ـ�ـאÂ ¤�ـ�� 

�	� א�µ�µכ�� 
ـ� ���ـ�ـ� ¹ºـ� ¶  سمر الشيشكلي�	�¡
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ِفي مع الحياة
ْ
¶  ِسيل

ـ� �Á א���ــא�  {� ú�� {�

مــشــروع ذو بعد شــعــري خــالــص، ُيشجع على 
ــان، وبــــرؤيــــة كــونــيــة  ــكـ ــراءة الــشــعــر فـــي أّي مـ ــ قــ
مخلصة لجوهر اإلنسان، فأينما ُوجد اإلنسان 
ُوجد الشعر، وأينما ُوجَد الشعر وجدت الحياة، 
للوهب  مًعا  يرمزان  والشعر  الصفصافة  وألّن 
والسمو واالخضرار، كذلك  دفاتر الصفصافة 
راهُن 

ُ
إصــدارات شعرية بحجم صغير وأنيق، ت

اليومّي، على جعلِه  أرض  الشعر في  على زرع 
يجلس معك في املقهى، يسافر معك في القطار 
الــطــائــرة، وُيــجــاورك على مقعد االنــتــظــارات،  أو 
ويتجّول وإيـــاك فــي جيب روحـــك، فــي الــشــوارع 
والــحــنــايــا والـــلـــقـــاءات، وُيــــــرّوُح عــن نــفــســك متى 

اختنقت حواسك من عبء الواقع.
حر  طائر  بأناقة  ها 

ّ
لكن بسيطة  شعرية  دفاتر 

طــلــيــق يــرنــو إلـــى الــحــب والـــســـالم، بــني ثناياها 
ــدان بــخــفــة وانــســيــاب،  قــصــائــد تــعــبــر إلـــى الـــوجـ
وتحتل مكان الفراغ  والحزن والوحدة والضجر، 

ح في الروح مثل أوركيديا الفرح.. 
ّ
وتتفت

هــكــذا يــريــد لــهــا الــثــنــائــي بــنــمــوســى وكــوبــريــت، 
الصفصافة  دفــاتــر  مــن  األول  ــدار  ــ اإلصـ لــيــأتــي 
بنموسى  وداد  للشاعرة  الــحــيــاة"،  مــع  "سيلفي 
 بــهــذه الــــروح الــتــواقــة إلـــى الــحــيــاة، بلغة 

ً
مــحــمــال

صـــادقـــة ومـــؤثـــرة وجـــارحـــة، بــمــقــدار رهــافــتــهــا 
ورقتها وغوصها العميق في لجة النفس وأفق 

التأمل. 
قصيدة،  عشرين  الحياة"  مع  "سيلفي  تضّمن 
منها: سيلفي مع الصمت، سيلفي مع الغضب، 
أليفي، سيلفي مع الخوف، سيلفي  سيلفي مع 
فــي قصيدة  الــنــبــع.. وتــقــول وداد بنموسى  مــع 

"سيلفي جماعي مع الرعاع":
 بيني وبينكم

ً
ا فاصال لقد وضعُت حّدً
 لم يحتملكم

ّ
قلبي الهش

فقلُت: أحميِه منكم
كم

ّ
وها إن

ال تزالون تتوزعون في دمي ككريات
بال لون

يا أنتم
ال أريد "سيلفي" معكم
تبتسمون في الصورة

بينما خلف ظهوركم
خناجر من حديد

جميعكم
من طفلكم إلى شيخكم

ال يشبهني
ال يعنيني.

يــذكــر إن وداد بــنــمــوســى مــن أبــــرز الــشــاعــرات 
ــن،  ــدواويــ ــ ــدر لــهــا الـــعـــديـــد مـــن ال املـــغـــربـــيـــات، صــ
منها: "لي جذر في الهواء"، وزارة الثقافة ضمن 
سلسلة الكتاب األول لسنة 2001، "بني غيمتني"، 
"فتحتها   ،2006 الرباط  مرسم،  دار  منشورات 
عــلــيــك"، وهــو ديـــوان شــعــري مصحوب بصور 
الشاعرة،  تصوير  من  النوافذ  عن  فوتوغرافية 
و"زوبـــعـــة فـــي جـــســـد"، مــنــشــورات دار مــرســم، 
الرباط 2009، "كدت أفقد نرجسيتي"، دار ورد 
دار  العمر"،  بهذا  "ألــهــو   ،2010 ســوريــة  للنشر، 
توبقال للنشر 2014، "نثار األبدية"، وهو ديوان 
"القلب حًرا"، دار  باإلسبانية، األرجنتني 2014، 

مرسم، الرباط 2015.
* شاعرة وكاتبة مغربية

�אכ��� �µ��® ��א�� 
��µא����א�� א�

¶  وداد بنموسى
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وقراءنـــا ومؤسســـاتنا  كتابنـــا  أغـــرت  قـــد  اليـــوم،  الروايـــة،  أن  صحيـــح 
الثقافيـــة، فـــراح الجميـــع يتهافـــت نحوهـــا، كتابـــة وقـــراءة وتتويًجـــا، إلـــى 
درجـــة دفعـــت عديـــد كتابنـــا فـــي العالـــم العربـــي باإلقبـــال املتزايـــد علـــى 
كتابتهـــا ونشـــرها، ومـــن بينهـــم أولئـــك الذيـــن انعطفـــوا كلًيـــا أو جزئًيـــا 
نحـــو إغرائهـــا الجميـــل، قادمـــني إليهـــا مـــن أجنـــاس أدبيـــة أخـــرى، مـــن 
الشـــعر والقصـــة وغيرهمـــا، ومـــن مجـــاالت تعبيريـــة موازيـــة، مـــن النقـــد 

األدبـــي واإلعـــالم والتاريـــخ والفكـــر.
للروايـــة مـــا يبررهـــا  الجديـــدة  الهيمنـــة  لهـــذه  وإذا كان 

واقعًيـــا علـــى األقـــل، مـــن حيـــث قـــدرة الروايـــة علـــى 
اليـــوم،  عالـــم  فـــي  الطارئـــة  التحـــوالت  مواكبـــة 

فيـــه،  الحيـــاة  ونثريـــة  تفاصيلـــه  والتقـــاط 
فـــال الشـــعر وال القصـــة القصيـــرة قـــد فقـــدا 

أمـــام  املتزايـــد  بصمودهمـــا  اليـــوم،  بريقهمـــا 
اكتســـاح الروايـــة للمشـــهد األدبـــي فـــي العالـــم، 

األدبيـــان  الجنســـان  هـــذان  زال  مـــا  إذ 
مـــع  جنـــب  إلـــى  جنًبـــا  يتعايشـــان 

الجذابـــة. وموضتهـــا  الروايـــة 
فـــي  الحـــال  هـــو  كمـــا  املغـــرب،  وفـــي 
أقطـــار عربيـــة أخـــرى، ال يـــزال الشـــعر 

ويقاومـــان ســـلطة  يهيمنـــان  والقصـــة 
منـــه،  فـــي جانـــب  يعكـــس،  مـــا  الروايـــة، 

فـــي  املتزايـــد  التراكـــم  وحجـــم  طبيعـــة 
واملهرجانـــات  األســـماء  وفـــي  النصـــوص 

األدبيـــني. الجنســـني  لهذيـــن  املخصصـــة 
املتأصلـــني  الجنســـني  بهذيـــن  االهتمـــام  يتوقـــف  وال 

الكاتبـــة  املـــرأة  إن  بـــل  الرجـــل،  الكاتـــب  مســـتوى  علـــى 
بدورهـــا تســـهم بنصيـــب وافر فـــي إثراء التراكـــم النصي على 
مســـتوى هذيـــن الجنســـني األدبيـــني، مـــن منطلـــق وفـــاء خاص 

ومشـــتهى لهمـــا وللكتابـــة فيهمـــا.
فـــإذا كان عمـــر التجربـــة القصصيـــة النســـائية في 

املغـــرب قصيـــر جًدا، إذ يناهز خمســـة عقود من 

الكتابـــة والتراكـــم، فقـــد أصبـــح باإلمـــكان اليـــوم، مع ذلك، إقامـــة تصنيف 
أّولـــي للمســـار التطـــوري الـــذي مـــرت بـــه، عبر تحديـــده في ثـــالث مراحل 
أساســـية، هـــي مرحلـــة التجنيـــس، كمـــا تبلـــورت قســـماتها لـــدى رائـــدات 
ا 

ً
الكتابـــة القصصيـــة فـــي املغـــرب، إذ مثلـــت نصـــوص هـــذه املرحلـــة حدث

ثقافًيـــا وأدبًيـــا اســـتثنائًيا فـــي املغـــرب، نتيجـــة إقبـــال املـــرأة علـــى كتابـــة 
القصـــة بجـــرأة الفتـــة، متحّدية بذلك الوعي الســـائد في تلك املرحلة، وكذا 

اإلرغامـــات االجتماعيـــة والذاتيـــة القائمـــة آنذاك.
الـــذي  الواقعـــي،  االتجـــاه  املرحلـــة  هـــذه  علـــى  هيمـــن  وقـــد 
ترســـخت فيـــه ثنائيـــة املـــرأة والرجـــل، وقضايـــا الحريـــة 
علـــى  واالجتماعيـــة،  الوطنيـــة  والقضايـــا  والتحـــرر، 
فـــي  القصصـــي  والتخييـــل  املحكـــي  أســـئلة 

. صهـــا نصو
ومرحلـــة االمتـــداد والتجديـــد، وهـــي الفتـــرة التـــي 
جديـــدة،  قاصـــة  نســـائية  أصـــوات  ظهـــور  شـــهدت 
ومغامرتهـــا،  القصـــة  كتابـــة  رحلـــة  مواصلـــة 
بمنظـــورات وأســـاليب مغايـــرة ومتطـــورة، 
ا، لقضايا ذاتية 

ً
فـــي رصدها، هـــي أيض

ووجوديـــة،  وإنســـانية  ومجتمعيـــة 
وبأبعـــاد جماليـــة وكتابيـــة مغايـــرة، 
وأوســـع نوًعا ما من ســـابقاتها، من 
غيـــر أن يعنـــي ذلك أن ثمـــة قطيعة كلية 
املجاميـــع  ترصـــده  الـــذي  الواقـــع  مـــع 
ومـــع  املرحلـــة  لهـــذه  القصصيـــة 
أن  مـــا  بقـــدر  وتحوالتـــه،  تفاعالتـــه 
التجربـــة  علـــى  موازًيـــا  انفتاًحـــا  هنالـــك 
واملحليـــة  الذاتيـــة  أبعادهـــا  فـــي  املجتمعيـــة، 

واإلنســـانية.
ثـــم مرحلـــة البحـــث عـــن املغايـــرة، وهـــي الفتـــرة التـــي عرفـــت 
ظهـــور جيل جديد من القاصات والقاصني املغاربة، 
فـــي انحدارهـــم جميًعـــا مـــن أعمـــار متباينـــة، وإن 
وّحـــدت بينهـــم املرحلـــة الزمنية التي ظهـــروا فيها، 
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ل هـــذا الجيل عالمة مميزة للمشـــهد القصصـــي في املغرب، 
ّ
بحيـــث شـــك

اعتبـــاًرا لعددهـــن املتزايد، ممن ينتصرن اليـــوم لكتابة القصة القصيرة، 
رغـــم اإلغـــراء املـــوازي الذي تفرضـــه الرواية بقـــوة اليوم.

ترســـيخ  مـــن  وقـــت وجيـــز  فـــي  ـــن 
ّ
تمك قاّصـــات  املرحلـــة  هـــذه  وتمثـــل 

أقدامهـــن وصورهـــن كقاصـــات، وتثبيـــت حضورهن اإلبداعـــي في تربة 
املشـــهد القصصـــي فـــي املغرب وفي العالـــم العربي، كمـــا تمّيزت بظهور 
قاصـــات – وقاصـــني – ممـــن يقبلـــن جميًعـــا، وعلـــى حـــد ســـواء، علـــى 
كتابـــة القصـــة القصيرة جًدا، بشـــكل ملحـــوظ ومتزايد، فـــي مزاوجتهن 
بـــني كتابـــة القصـــة القصيـــرة والقصة القصيـــرة جًدا، مـــع وعيهن بمدى 

صعوبـــة ركـــوب هـــذه املغامـــرة املحفوفـــة بكثيـــر مـــن املزالق.
وإذا كانـــت كتابـــة املـــرأة في املغرب للقصة القصيرة جًدا حديثة نســـبًيا، 
ـــن هـــذا الجنـــس األدبـــي، مـــع ذلـــك، مـــن أن يلفـــت إليـــه اهتمـــام 

ّ
فقـــد تمك

القاصـــات، وأن يفـــرض حضـــوره اإلبداعـــي والنقـــدي، بمـــا يطرحـــه مـــن 
أســـئلة ذاتيـــة وراهنـــة، وبمـــا يتوفـــر عليه مـــن خصائص فنيـــة وجمالية، 
وإْن كانـــت ال تخـــرج، فـــي عمومهـــا، عـــن مطارحـــة قضايا الـــذات، واملرأة، 
واألســـرة، والطفولـــة، واملجتمـــع، والسياســـة، وصـــراع املـــرأة مـــع الرجـــل 
 عـــن تمثلهـــا ملختلف أشـــكال الصـــراع من أجل 

ً
واصطدامهـــا بـــه، فضـــال

البقـــاء، والحـــب، والخيانة، واالنتقاد، وانحطاط القيم املجتمعية، واملحكي 
الذاتي، والعالقة امللتبســـة للمرأة مع جســـدها، ســـواء كانت إيروتيكية أو 

عالقـــة مبنيـــة على الشـــهوة واالفتتـــان والولـــع والغواية.
وكثيـــًرا مـــا يحـــدث أن تتجـــاوز كتابـــة القصـــة القصيـــرة جـــًدا مختلـــف 
هـــذه املكونـــات والثيمـــات املكـــرورة، لتنفتـــح علـــى قضايا الراهـــن وأثرها 
علـــى فئـــات مجتمعيـــة معينـــة، من قبيـــل رصدهـــا لظاهرة "العوملـــة"، بما 
تولـــده مـــن مســـخ واســـتالب، وانفتاحهـــا علـــى اســـتلهام العوالـــم الرقمية 
ومحاورة الشـــبكة العنكبوتية، بما يولده هذا التفاعل الجديد واملتشـــابك 

مـــن عالقـــات إنســـانية وغرامية جديدة وملتبســـة.
ا هذه الكتابة القصصية النســـائية، أنها تتســـلح 

ً
ومـــن بـــني ما يمّيز أيض

 عن كونهـــا لغة 
ً

بلغـــة خاصـــة، هـــي لغـــة انتقاديـــة للـــذات ولآلخـــر، فضـــال
رافضـــة وكاشـــفة لطبيعـــة خطاباتنـــا وسياســـاتنا وأوهامنـــا امللتبســـة 
ا 

ً
واملزيفـــة واملتناقضـــة. مـــوازاة مـــع هـــذا الوضـــع، يمكـــن أن نتحـــّدث أيض

عـــن قاصـــات مغربيـــات أخريـــات، ممن يكتـــنب باللغة الفرنســـية تحديًدا، 

لن مجموعة مهمة، بحضورهن الوازن وأيضا 
ّ
ن من أن يشـــك

ّ
حيث تمك

بنصوصهـــن القصصيـــة القوية.
هكـــذا، إذن، وبالنظـــر إلـــى التراكـــم القصصـــي النســـائي املتزايد، ســـنجد 
ل البداية الحقيقية لتحقق تراكم 

ّ
أن ســـنوات التســـعينيات هي التي تشـــك

خـــذ، بعـــد ذلـــك، منحـــًى تصاعدًيـــا 
ّ
قصصـــي نســـائي شـــبه منتظـــم، ليت

ومتنامًيـــا، كتابـــة وتراكًمـــا، فـــي الســـنوات التاليـــة، أي بعـــد ظهـــور جيـــل 
جديـــد مـــن كتـــاب وكاتبـــات القصـــة القصيرة فـــي املغرب.

ـــا مـــن اإلشـــارة إلـــى املنـــاخ اإلبداعـــي العـــام، املـــوازي لهـــذا 
ً

كان ال بـــد أيض
الظهـــور الجديـــد لقاصـــات ينتمني فـــي معظمهن إلى املرحلـــة الثالثة، من 
ذلـــك ظهور جمعيـــات ومنتديات ومهرجانات كثيـــرة ومجموعات بحث، 
ا من قبل، 

ً
تعنـــى بالقصـــة القصيـــرة في املغرب، بشـــكل لم يكن مســـبوق

مـــا يســـمح لنـــا اليوم بالحديـــث عن بعض التجارب القصصية النســـائية 
ا ومؤثًرا، 

ً
الجديـــدة، لقاصـــات مغربيات أصبح لهن حضوًرا إبداعًيا وازن

ســـواء فـــي املشـــهد القصصـــي باملغـــرب أو بالعالـــم العربي، مـــع مالحظة 
ارتمـــاء تجاربهـــن في أحضـــان الحداثة والتجريب، بمـــا يفرضه ذلك من 
بحـــث عـــن ثيمـــات ودالالت ومعـــان جديـــدة وذات راهنيـــة، ومـــن تكســـير 
لنمطيـــة البنـــاء القصصـــي التقليـــدي، عبـــر اجتـــراح طرائـــق مغايـــرة فـــي 
بالجـــرأة واملكاشـــفة واالنتقـــاد والبـــوح واالحتجـــاج  الســـرد، والتوســـل 
فـــي الكتابـــة، بـــكل اســـتقاللية وتحـــرر فـــي الرؤيـــة الفرديـــة والجماعيـــة، 
إلـــى الـــذات واآلخـــر والجســـد والوجـــود، بمـــا هـــي رؤيـــة تحكمهـــا عالئـــق 
مختلفـــة، غالًبـــا مـــا تبدو إشـــكالية ومتوترة ومعقدة، ســـواء مع (اآلخر)، 
 كان أو ســـلطة أو مؤسســـة، حيـــث غالًبـــا مـــا يهيمـــن علـــى هـــذه 

ً
رجـــال

"الجســـد"  مـــع  أو  واالرتيـــاب،  والالجـــدوى  التواصـــل  غيـــاب  العالئـــق 
القاصـــة اســـترداد جانـــب   / الســـاردة  مـــن  فـــي محاولـــة  و"التابوهـــات"، 
مـــن إنســـانيتها وحريتهـــا وهويتهـــا وكينونتهـــا املتشـــظية، وســـط واقع 
ـــا، بمـــا هو واقـــع تحكمه، فـــي الغالـــب، عالقات 

ً
مـــأزوم ومتشـــظٍ هـــو أيض

ملتبســـة، وأحاســـيس هشـــة، ســـرعان مـــا تولـــد لـــدى املـــرأة، كشـــخصية 
قصصيـــة، نوًعـــا مـــن اإلحســـاس باالغتـــراب واالنكســـار والدونية، وهو 
مـــا يجعلهـــا تلجـــأ لالســـتعاضة عن القبـــول بهذا الوضع إلـــى االحتجاج 

والرفض. واملقاومـــة 
* كاتب وناقد مغربي
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ُينســب الجامــع إلــى أحمــد حمــدي أكســكي، مســؤول الشــؤون الدينيــة 
بهــذا  أتاتــورك، وجــرى تســميته  فتــرة حكــم مصطفــى كمــال  إّبــان 
الدوائــر  مــا جعــل  التركيــة،  األوســاط  فــي  ألتاتــورك  تقديــًرا  االســم، 
ولــي هــذا الجامــع اهتماًمــا كبيــًرا جعلــه فــي مقدمــة املــزارات 

ُ
الرســمية ت

الســياحية فــي البــالد، عــالوة علــى دوره الدينــي.
وتأخــذ الزائــر الدهشــة، وهــو يطــوف حــول الجامــع الــذي يمتــد علــى 
مســاحة شاســعة مســاحته تبلــغ قرابــة 90 ألــف متــر مربــع، ويتســع 
للنســاء،  جنــاح مخصــص  علــى   

ً
مشــتمال ألــف مصــل،   25 حوالــي 

ــك الزائــر اإلعجــاب أكثــر عندمــا يتجــّول داخــل الجامــع، إذ ال 
ّ
كمــا يتمل

يقتصــر دوره علــى أداء فريضــة الصــالة، بــل يجمــع فــي آن واحــد بــني 
العبــادة الدينيــة والقيمــة الثقافيــة.

كل هــذا يالحظــه زائــر الجامــع، علــى نحــو زيــارة مجلــة "فنــار" لهــذا 
نــادرة  ا 

ً
الــذي يحتــوي نســخ املتحــف،  زيــارة  الصــرح، حيــث يمكــن 

مــن املصحــف الشــريف، بعضهــا مــن أوراق الذهــب الخالــص، ترجــع 
إلــى العصــر العثمانــي، وتلــك املكتبــة التــي تضــم بــني دفتيهــا كتًبــا 
ومخطوطــاٍت نــادرة، تصــل إلــى قرابــة 3 آالف عنــوان، وتشــتمل علــى 

نــواح معرفيــة متنوعــة.

�¦«�� Âא����

ورغــم حداثــة الجامــع، حيــث ال يتجــاوز عمــره ســت ســنوات خلــت، 
العمــارة  فــي عصــور ماضيــة، بلغــت فيهــا  ُبنــي  أنــه يشــي بأنــه  إال 

�§���א��	א�� א��§	א��� א�



العدد الثالث - يوليو 602018

العثمانيــة أوج تطورهــا، ســواء فــي تركيــا، أو فــي العديــد مــن البلــدان ◄ ◄
العثمانيــة  اإلمبراطوريــة  عليهــا  بســطت  التــي  األخــرى  اإلســالمية 

األطــراف. املتراميــة  ســلطتها 
مــن  العديــد  اســتخدام  عبــر  العمرانيــة  الحداثــة  هــذه  انعكســت  لقــد 
الخاصــة  تلــك  والســيما  أكســكي،  جامــع  فــي  املتطــورة  التقنيــات 
جــرى  حيــث  األحذيــة،  روائــح  مــن  والتخلــص  والتبريــد،  بالتهويــة 
تخصيــص صناديــق مميــزة لهــا خــارج الجامــع، مجهــزة بوســائل 
ــا علــى البيئــة 

ً
ــص الصناديــق واألحذيــة ذاتهــا مــن أي روائــح، حفاظ

ّ
تخل

مــن ناحيــة، وعــدم إيــذاء املصلــني مــن ناحيــة أخــرى، وهــي ميــزة يقــول 
عنهــا مســؤولو الجامــع بأنهــا فريــدة مــن نوعهــا.

ولعــل أكثــر مــا يلفــت االنتبــاه إلــى الجامــع مــن بعيــد تلــك املــآذن األربــع 
الســامقة التــي تعلــو زوايــاه، حيــث يمكــن رؤيتهــا فــي قلــب العاصمــة 
أنقــرة مــن أكثــر مــن اتجــاه. وأنــت تتجــه صــوب الجامــع، تقابلــك ســتة 
أبــواب، تزّيــن هــذه األبــواب لوحــات عمالقــة تحمــل عبــارات منحوتــة، 
ذات لــون تركــوازي (بــني األزرق واألخضــر)، هــذا اللــون املســيطر علــى 
معظــم أركان الجامــع فــي الداخــل، وكأنــه يجمــع بــني زرقــة الســماء 

وخضــرة األرض، مــا يرمــز إلــى الســالم والنمــاء.
وعندمــا تتخطــى الســاحة الفســيحة – أو مــا يعــرف بحــرم الجامــع 
– تجــد عــدة مداخــل أخــرى لهــذا الصــرح الكبيــر، أحدهــا هــو املدخــل 
مركــز  إلــى  الزائريــن  يأخــذ  آخــر  مدخــل  جانــب  إلــى  لــه،  الرئيســي 

الـرحـلــة

 Ð�	��א�©� �� א� ¡á�� ����« Ý���
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¶  المصحف الشريف يزين متحف المسجد

¶  مبردات المياه
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للخدمــات االجتماعيــة، واقــع تحــت األرض نحــو ثالثــة طوابــق، تضــم 
إحداهــا مواقــف تســتوعب قرابــة ألفــي ســيارة.

�«Ä�© Â���

وإذا واصلَت سيرك إلى داخل الجامع من املدخل األساسي، فسوف 
تقابلــك ردهــة كبيــرة، تحمــل العديــد مــن اإلشــارات الرمزيــة، علــى نحــو 
مــا تبــدو فــي القبــة التــي تحــوي شــجرة تشــير إلــى األديــان الســماوية، 
جهــا اإلســالم بالديــن الخالــد، وبينمــا تقــف هــذه الشــجرة علــى  التــي توَّ
أرضيــة مــن الزجــاج يبــدو أســفلها مــاء متحــرك للناظريــن، فــي إشــارة 
إلــى مصيــر الحيــاة الدنيــا الفانيــة، وأن اإلنســان مهمــا عــاش فيهــا، فلن 
ُيخلــد فيهــا. وداخــل الردهــة ذاتهــا ثمــة لوحــة فسيفســاء ومنمنمــات 
ترمــز إلــى الجنــة والنــار، حاملــة معهــا رســومات وزخــارف 99 جامًعــا، 
الشــريفان، واملســجد األقصــى، فيمــا يرمــز  علــى رأســها الحرمــان 

العــدد إلــى أســماء اللــه الحســنى.
أمــا نوعيــة الزخــارف فهــي ذات طرازيــن: صينــي وعثمانــي، يعكســان 
فكــرة تجانــس الثقافــات داخــل الحضــارة اإلســالمية، وهــذه الخارطــة 
التــي تضــم أبــرز جوامــع العالــم، تــم تصميمهــا بصناعــة يدويــة، حيــث 
رســمت ولونــت مــن قبــل فنانــني اثنــني، يعــّدان مــن أبــرز املختصــني فــي 

◄ ◄الزخرفــة واملنمنمــات الصينيــة فــي تركيــا. ¶ عالية مريح تتحدث عن إحدى لوحات المسجد 

¶  أحد أركان قاعة الصالة
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وفــي موضــع آخــر تبــرز اللوحــات املزخرفــة، التــي تعكــس العمارتــني 
الســلجوقية والعثمانيــة، وبخــالف كثيــر مــن املســاجد تخلــو قاعــة 
الجامــع  تصميــم  منســقة  تفســره  مــا  وهــو  الثريــات،  مــن  الصــالة 
الســيدة عاليــة مريــح فــي حديثهــا الخــاص ملجلــة "فنــار" قائلــة: تصميــم 
اإلضــاءة، ودمجهــا  إخفــاء  تــم  إذ  األســاس،  هــذا  علــى  كان  الجامــع 
بحيــث  الجامــع،  ســماعات  ومعهــا  الصــالة،  قاعــة  جــدران  داخــل 
يبــدو للمصلــني أن الصــوت واإلضــاءة طبيعيــان، دون أي مؤثــرات، 
وهــذه تقنيــة جديــدة اســتفاد منهــا الجامــع، لتضــاف إلــى العديــد مــن 
التقنيــات األخــرى التــي يتمتــع بهــا، ومنهــا نظــام التبريــد الــذي يعمــل 

تلقائًيــا، تبًعــا لحــرارة الطقــس.
وداخــل القاعــة ذاتهــا يبــرز فــن الخــط العربــي األصيــل جلًيــا، والــذي 
أقــالم نوعيــة، كتبــت جميعهــا ســورة يــس،  اســتخدمت فيــه ســبعة 

///////

 ¶ مصلون في 

رحاب المسجد

¶ أسماء زوجات 

الرسول الكريم 

منقوشة على أحد 

جدران الجامع

¶  أحد صناديق 

حفظ المصحف 

الشريف

◄ ◄
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النوويــة". "األربعــون  أحاديــث  بجانــب 
وأمــام هــذا اإلبهــار مــن زخــارف فنيــة وخــط عربــي وتقنيــات حديثــة، 
االســتعانة  تمــت  إذا  عّمــا  الســؤال  الذهــن  إلــى  يتبــادر  مــا  ســرعان 
بخبــرات غيــر تركيــة، أو مــواد تــم اســتيرادها مــن خــارج البــالد فــي 
هــذه العمــارة؟ وهــو مــا تجيــب عنــه الســيدة عاليــة مريــح بالقــول: كل 
الخامــات املســتخدمة فــي الجامــع وجميــع األيــدي العاملــة فــي التشــييد 
حتــى  أجنبيــة، مضيفــة:  خبــرات  بــأّي  االســتعانة  يتــم  ولــم  محلّيــة، 

الســجاد هــو مــن الصــوف الخالــص الــذي جــرى تصنيعــه محلًيــا.

�א��	אÕ א�	��

وتأكيــًدا علــى مفــردات العمــارة املحلّيــة الغالبــة علــى الجامــع، والتــي 
تمّيــز بهــا العصــر العثمانــي منــذ القــدم، فــإن زائــر الجامــع يشــاهد تلــك 
الزخــارف النباتيــة، التــي تعــود إلــى الطــراز الرومــّي، نســبة إلــى الشــاعر 

الكبيــر جــالل الديــن الرومــي، حرًصــا علــى أن تكــون جميــع محتويــات 
الجامــع مســتلهمة مــن العمــارة العثمانيــة، ومعبــرة عــن الهويــة التركية، 
وعــدم اســتيراد أي مــن خامــات البنــاء أو الكفــاءات البشــرية فــي عمليــة 
إنجــاز الجامــع. وتكتمــل الدهشــة فــي هــذا الجامــع أو تــكاد، إذا مــا 
الحظــت أن مصمميــه حرصــوا علــى خاصّيــة عــدم إحــداث أي أصــداء 
لألصــوات فــي داخلــه، إذ تــم تهيئتــه بنظــام ســماعات، جــرى تركيبهــا 
بوضعيــة خاصــة، بحيــث ال تعكــس الصــوت، وال تحــدث لــه صــدى، 
تــم اختيارهــا، بحيــث  الجامــع ذاتهــا والتــي  عــالوة علــى أن أرضيــة 
تــؤدي الهــدف ذاتــه. وباالقتــراب أكثــر نحــو محــراب الجامــع الــذي يعــد 
األرض  عــن  املحــراب  ارتفــاع  أن  نجــد  والجــالل  للجمــال  أخــرى  آيــة 
يســاوي ارتفــاع الكعبــة املشــرفة عــن األرض، عــالوة علــى األشــكال 
الهندســية والزخرفيــة التــي تحيــط بجانبــي املحــراب، مذكــرة بكســوة 

الكعبــة املشــرفة إلــى حــد كبيــر.
* كاتبة وباحثة مصرية

  ¶ الرئيس التركي أردوغان أثناء جولته بالجامع

  ¶ من مكتبة املسجد

 Ôא���א Âכ� �א�א
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¶ محراب المسجد
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تمتلــك الســينما حضــوًرا فريــًدا داخــل الثقافــة اإلنســانية، وهــي واحدة 
مــن أهــم أدوات التعبيــر، وأكثرهــا قــدرة علــى االنتشــار، وعلــى توجيــه 
ــا لبيانــات معهــد اليونســكو 

ً
ســلوك النــاس وقيمهــم االجتماعيــة (وفق

لإلحصــاء بلغــت إيــرادات األفــالم بــني عامــي 2012  و2013 أكثــر مــن 
26.9 مليــار دوالر فــي أهــم 10 أســواق لألفــالم فقــط).

الثقافــي  أو  االقتصــادي  الســينما،  بأثــر  للتذكيــر  حاجــة  ال  لهــذا 
مشــاهديها،  وعــي  تشــكيل  فــي  ودورهــا  الطاغــي،  االجتماعــي  أو 

وعاداتنــا. تفكيرنــا  طرائــق  فــي  العميــق  ونفوذهــا 
فالســينما فــن يحّبــه النــاس، وهــي أكثــر 
الكثيــر  ولديهــا   ،

ً
قبــوال الترفيــه  وســائل 

مــن  للعديــد  ــا 
ً
وفق ولكــن  لنــا،  لتقولــه 

الســينما  فــإن  النقديــة  واآلراء  البحــوث 
ليســت بريئــة دائًمــا، ولفهــم قوتهــا مــن 
وتقويمهــا  تقييمهــا  إعــادة  الضــروري 
التحديــد، خاصــة  فــي قطــر علــى وجــه 
صــاالت  فــي  املســبوق  غيــر  النمــو  مــع 
العقديــن  خــالل  الســينمائي  العــرض 
 140 مــن  يقــرب  مــا  (هنــاك  األخيريــن 
فالبــد  ســينمائي)،  عــرض  صالــة 
العمــل  لتنظــم  تشــريعات  ســّن  مــن 

وإنتاًجــا). (مشــاهدة  الســينمائي 
البدايــة فيمــا أتصــور قيــام وزارة الثقافــة 

والرياضــة بإنشــاء مجلــس أعلــى لرعايــة الســينما (مجلــس الســينما)، 
يهــدف لحمايــة الســينما كصناعــة وفرجــة، وقيــاس دورهــا اإليجابــي 
والســلبي فــي تكويــن ثقافــة النــاس، وتوظيفهــا كأداة لنشــر وتعميــق 
وكل  املطبوعــات،  وإصــدار  املعلومــات  وتوفيــر  الهادفــة،  الثقافــة 

االحتياجــات التــي تتطلبهــا املرحلــة القادمــة.
ثمــة حاجــة ملحــة إلــي إصــدار التشــريعات الالزمــة لتنظيــم صناعــة 
األفــالم، مــن أجــل وضــع لوائــح رقابيــة إيجابيــة وهادفــة علــى األفــالم 

التظلمــات مــن أصحــاب دور  الفنيــة، وقبــول  بمــا ال يفســد قيمتهــا 
الجديــدة  الســينما  لــدور  التراخيــص  وإجــازة  الســينمائي،  العــرض 
وإصــدار  الســينما،  والســتوديوهات  الســوق)  حالــة  دراســة  (بعــد 
الجديــدة وشــركات إنتــاج وتوزيــع األفــالم،  تصاريــح إنتــاج األفــالم 
(ســينماتيك) يضــم  القطــري  للفيلــم  أرشــيف  إنشــاء  علــى  والعمــل 
كل األفــالم التــي تــم صنعهــا فــي قطــر بواســطة قطريــني أو أجانــب، 

الكبيــرة. مناســباتها  فــي  بالســينما  واالحتفــاء 
الســينما ليســت مجــرد عــرض لألفــالم، أو إنشــاء صــاالت جديــدة 
دعــم  علــى   العمــل  حتــى  أو  للعــرض، 
أفالمهــم،  لتحقيــق  والهــواة  املحترفــني 
ثقافيــة وسياســية، حيــث  أبعــاد  لهــا  بــل 
العــرض  دور  لبعــض  املركبــة  الطبيعــة 
قطريــة  لشــركات  (اململوكــة  الســينمائي 
ــدة 

ّ
املعق الحالــة  مــن  وأجنبيــة وهــي جــزء 

حصــار  ظــل  فــي  قطــر  تواجههــا  التــي 
األفــالم  وملوّزعــي  وشــرس)،  جائــر 
الســينمائية (املتمركزيــن فــي واحــدة مــن 

الحصــار). دول 
فالســينما فــي غاياتهــا النهائيــة تتكامــل 
مــع  وتتوافــق  اإلعالميــة،  الرســالة  مــع 
انتقــال  تســهيل  فــي  اإلعــالم  أهــداف 
املعــارف واملعلومــات، وتســتطيع أن تنقــل 
مــن األفــكار والقيــم االجتماعيــة والسياســية مــا ال يســتطيع أي فــن 
آخــر أن ينقلــه (نــدوة الســينما العربيــة، تاريخهــا ومســتقبلها ودورهــا 

.(2013 الحمامــات   – النهضــوي 
علــى كل حــال أتصــّور أن تحتــل هــذه املســألة أولويــة فــي أجنــدة وزارة 
ــا أساســًيا كونهــا وســيلة 

ً
الثقافــة والرياضــة، فالســينما تبقــي ركن

ترفيــه وثقافــة.

* مخرج وناقد سينمائي سوداني 
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