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الحوار يحتاج اىل ساحة مفتوحة ،ال تسعى وراء قرار،
وإمنا تأمل ىف تهيئة مناخ للحوار يسمح له عند أي
خالف ب��إدراك حقيقة أنه مع هذا التن ّوع اإلنساين
الضخم يف العامل العريب فإن ما يجمع األطراف أكرب
بكثري مام يفرق بينهم ،ذلك يقيننا وذلك هدفنا،
وليحفظ الله لبنان وليحفظ الله كل وطن عريب من
أوطان هذه األمة.
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (خطاب األمير الوالد
في مجلس النواب اللبناني في جلسة انتخابات
رئيس الجمهورية اللبنانية  25مايو )2008

الحقوق أيها اإلخوة واألخوات ليست امتيازات ،أو شعو اًرا بالتفوق اً
ناجم عن الهوية،
أو بالتعايل غري املربر عىل اآلخرين ،فالتواضع دليل الثقة بالنفس ،واحرتام اآلخرين من
احرتام الذات ،ومسؤوليات املواطنة تتطلب اً
أيضا تقدي َر َمن ك ّد يف بناء هذا الوطن،
مبا يف ذلك إخواننا املقيمون .يقول تعاىل" :ولكل درجات مم عملوا وليوفيهم أعملهم
وهم ال يظلمون" ،ويقول اً
أيضا" :إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غري
ممنون" .وإخواننا املقيمون معنا يف قطر ليسوا هنا مبنّة ،بل بفضل عملهم الذي ال
ميكننا االستغناء عنه ،ومساهمتهم املقدرة يف بناء هذا البلد.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
(خطاب مجلس الشورى  5نوفمبر .)2019

العدد الثامن  -خريف 2019

1

16

اﻟﻌــﺪداﻟﺴﺎدس
اﻟﻌﺪد
اﻟﺜـﺎﻣﻦ
أﺑﺮﻳـــﻞ
2019
ﺧﺮﻳــﻒ2019

استطالع

44997333
44997333
22612
22612
E-mail:
fanar@alarab.qa
fanar@alara
b.qa

א כ  א
אא  א  א
فائزون بجائزة كتارا للرواية العربية:
א

الكتابة شغف ذاتي والتغيير يأتي تالياً!

10

34
عز الدين المدني:
مشروعي المسرحي القادم
لتونس عاصمة إسالمية 2020

املكتبــة
البديع
في تغذية الرضيع
نصائح الطبيب الكيالي
ألمهات األطفال

54
قطوف

24

ﺑﻮرﺗﺮﻳﻪ اﻟﻐﻼف

إﺳامﻋﻴﻞ ﻋﺰام

44669522

E-mail:
advertising@alarab.qa

44997312

E-mail:
distribution@alarab.qa

2

2018
أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﺴﺎﺑﻊ-
اﻟﻌﺪد
2019
خريف2019
الثامن--أﺑﺮﻳﻞ
العدداﻟﺴﺎدس
اﻟﻌﺪد

40

א אא:
    
 
א א כ

24

اﳌﻜﺘﺒﺔ
هندא
د .
المفتاح:
الشورى ستعزّز
انتخابات مجلس
אכ

السياسية في قطر
الشعبية
المشاركة
א
א
 א

50

الشيخ الدكتور
عكرمة صبري:
البيت المعمور
واألقصى

الرحــلة

علي سفر:
ستراسبورغ
من الحروب إلى السالم

58

املعايل كايده
يص��در الع��دد الثامن م��ن مجل��ة “فن��ار” متزام ًنا مع
احتفاالت قطر باليوم الوطني ،الذي يأيت هذا العام ،مثل
األعوام السابقة ،تتوي ًجا للخطوات العملية التي تخطوها
البالد نحو مزيد من التقدم واالزدهار.
لق��د أصبح اليوم الوطني ( 18ديس��مرب) نرب ًاس��ا واض ًحا،
تتجل فيه اإلنجازات التي تحققت خالل
ومقياسا شفافًا ،ىّ
ً
العام عل كل املس��تويات ،يف عرس شعبي وطني رسمي،
يشارك فيه الجميع ،بد ًءا من قائد الوطن حرضة صاحب
الس��مو الش��يخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى،
وصوال إىل
ً
مرو ًرا بالقيادة الحكيمة والحكومة الرش��يدة،
كافة املواطنني واملقيمني عل أرض قطر الطيبة املعطاء.
وم��ن أجمل مع��اين اليوم الوطني الحرص عل اس��تلهام
امل��ايض املجيد لرج��ال قطر األولني ،أولئك الذين س��عوا
عل هدي من الله ورس��وله الع��ريب الكريم محمد صل
الله عليه وسلم إىل نيل املعايل ،وتجسيد القيم اإلنسانية
وفعال.
ً
النبيلة قوالً
يتىّخ��ذ اليوم الوطني يف كل عام ش��عا ًرا يعكس أحد تلك
املعاين الس��امية ،وش��عار هذا الع��ام (“ :)2019املعايل
كاي��ده” ..املس��توحى م��ن قصيدة ملؤس��س دولة قطر،
الفارس والشاعر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاين ،يف رثاء
ابنه الشيخ عيل بن جاسم (جوعان) الذي استشهد دفا ًعا
عن الوط��ن واألهل ،يقول فيها“ :حوى املجد واآلداب يف
معربا يف وصفه
عرش س�� ىّنه  .ونال املعايل كلىّها واملراجل” ،ىّ ً
عن جيل كامل من الش��باب ،نش��أ عل األخالق والعلم
واآلداب ،وتح ىّمل املش��قة وض ىّحى بأغل ما ميلك ،لتستمر
القدوة الحس��نة واملثل الرفيع من مرحلة التأس��يس ،إىل
العرص الحديث.
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الغاز المسال

¶ سعد شريدة الكعبي

د  .طارق الشيخ *
إن كان هناك من وصف يمكن أن نطلقه على مس ــار قطر للبترول
من ــذ بداي ــة الحصار املفروض على دولة قط ــر في يونيو  ،2017فإن
الوص ــف األنس ــب له ــا أنه ــا كان ــت القاط ــرة الت ــي ق ــادت فت ــح الطريق
أم ــام مجم ــل السياس ــات الت ــي اتخذته ــا دول ــة قط ــر ملواجه ــة حال ــة
حص ــار ظالم.
ّ
ً
ً
لق ــد لعب ــت قط ــر للبترول دورا رئيس ــيا في تثبيت مالمح السياس ــة
القطري ــة تج ــاه الوض ــع ال ــذي أف ــرزه الحص ــار م ــن انته ــاج سياس ــة
قوي ــة واضح ــة وتنفي ــذ إس ــتراتيجية مدروس ــة ،وإن كان هن ــاك من
ق ــوة ه ـ َّـدت ج ــدران الحص ــار من ــذ بدايت ــه ،وأدت إل ــى انهياره ــا فه ــي
ق ــوة قط ــر للبت ــرول :رأس الرم ــح ف ــي هزيم ــة الحصار.
ويمك ــن التع ــرف بس ــهولة عل ــى مالم ــح اإلس ــتراتيجية التي س ــارت
عليه ــا دول ــة قط ــر متمثل ــة ف ــي خط ــوات قطر للبت ــرول .
ً
أول – من ــذ الي ــوم األول أك ــدت قط ــر للبت ــرول عل ــى التزام ــات قط ــر
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قطر تلعب دور المز ّود الموثوق
في أسواق الطاقة العالمية

إنتاج  126مليون طن سنو ّياً عام
 2027بزيادة قدرها % 64

الكعبي يعلن بداية مرحلة جديدة
لمستقبل قطر الصناعي

كميات الغاز في حقل الشمال
تتجاوز  1760تريليون قدم مكعب

الدولي ــة تج ــاه األس ــواق العاملي ــة للطاق ــة ولل ــدول املس ــتهلكة ،وش ــمل
ه ــذا اللت ــزام ع ــدم وق ــف تدف ــق الغ ــاز القط ــري ملش ــروع الدولف ــن،
وضمن ــت اس ــتمرار تزوي ــد املش ــروع بحاجت ــه م ــن الغ ــاز الحي ــوي
لدول ــة اإلم ــارات.
ً
ثانيا – مضت قطر للبترول وبقوة
في مش ــاريعها للنم ــو بتنفيذ دمج
عمالق ــي الغ ــاز املس ــال (قط ــر غ ــاز
وراس غ ــاز) ،والتأس ــيس ألكب ــر
ش ــركة إلنت ــاج وتصدي ــر الغ ــاز
املس ــال ف ــي العال ــم.
ً
ثالث ــا – وه ــذا ه ــو الج ــزء األه ــم،
التوس ــع الق ـ ّ
ـوي ف ــي اس ــتثمارات
قط ــر للبت ــرول العاملي ــة ،واملض ــي
ف ــي تعزي ــز املحفظ ــة الس ــتثمارية
العاملي ــة العمالق ــة ف ــي عملي ــات
التنقي ــب والستكش ــاف ف ــي
ع ــدة دول ،م ــن جن ــوب إفريقي ــا
وموزمبي ــق وكيني ــا إل ــى املغ ــرب
وقب ــرص وإل ــى البرازي ــل وغويان ــا
وغول ــدن ب ــاس ف ــي الولي ــات

املتح ــدة ،ه ــذا التوس ــع العامل ــي اس ــتمر ف ــي نم ــو مضط ــرد ،م ــا بعث
برس ــالة ل ــكل ذي عق ــل ب ــأن قط ــر مس ــتثمر عامل ــي ق ــوي ،ويحظ ــى
بالدع ــم والقب ــول عل ــى مس ــتوى املؤسس ــات املالي ــة العاملي ــة وال ــدول
الش ــريكة رغ ــم الحص ــار.
بمعن ــى آخ ــر ف ــإن حال ــة الحص ــار ق ــد جعل ــت قط ــر تغ ــذ الخط ــى،
وتس ــتعجل تنفيذ إس ــتراتيجيتها الس ــتثمارية على النطاق العاملي
وبق ــوة وثب ــات ،م ــا يجس ــد مقول ــة صاح ــب الس ــمو الش ــيخ تميم بن
حم ــد آل ثان ــي أمي ــر الب ــالد املف ــدى" :رب ض ــارة نافع ــة".
ً
رابع ــا – نص ــل إل ــى النقط ــة األكث ــر أهمي ــة ،وأعن ــي م ــا أعلنه س ــعادة
املهن ــدس س ــعد ب ــن ش ــريدة الكعب ــي وزي ــر الدول ــة لش ــؤون الطاق ــة،
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ،للعالم من اعتزام
دولة قطر رفع طاقة اإلنتاج الس ــنوية من الغاز الطبيعي املس ــال إلى
 126ملي ــون ط ــن س ـ ًّ
ـنويا ،بزي ــادة تبل ــغ  % 64ع ــن مس ــتوى اإلنتاج
الحال ــي البال ــغ  77ملي ــون ط ــن س ـ ًّ
ـنويا ،كذلك م ــن امله ــم التوقف عند
إعالن ــه ّأن كمي ــات الغاز املثبتة التي يحتويها حقل الش ــمال تتجاوز
 1760تريلي ــون ق ــدم مكع ــب م ــن الغ ــاز ،يض ــاف إليها أكث ــر من 70
ملي ــار برمي ــل م ــن املكثف ــات ،وكمي ــات هائل ــة م ــن الغ ــاز البترول ــي
املس ــال واإليث ــان وغ ــاز الهيلي ــوم ،وبذل ــك س ــيصل إنت ــاج دول ــة قطر
اإلجمال ــي م ــن الهيدروكربون ــات إلى حوالي  6.7ملي ــون برميل نفط
مكاف ــئ ف ــي اليوم.

م ــاذا يعن ــي ذل ــك بالنس ــبة إل ــى
قطر ؟
اإلجاب ــة تق ــول :إنه ــا خط ــوة
تعن ــي أن دول ــة قط ــر مس ــتمرة
ف ــي تنفي ــذ إس ــتراتيجيتها
املتوس ــعة والقوي ــة ف ــي إنت ــاج
الغ ــاز الطبيع ــي ،بمع ــدلت
تضم ــن لدول ــة قط ــر الري ــادة
الت ــي تعتليه ــا الي ــوم كأكب ــر
مصدر للغاز الطبيعي املس ــال.
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ف ــإن قط ــر للبترول تطل ــق رس ــالة مزدوج ــة ،األولى
موجه ــة إل ــى أس ــواق الطاق ــة العاملي ــة بأنه ــا مس ــتمرة ف ــي لع ــب دور
امل ـ ّ
ـزود املوث ــوق واملؤتم ــن ف ــي مج ــال الطاق ــة النظيفة ،والثاني ــة موجهة
إل ــى ال ــدول الت ــي رفع ــت ف ــي لحظ ــة قف ــاز التح ــدي ف ــي وج ــه قط ــر
كمنافس ــن محتمل ــن ف ــي أس ــواق الغ ــاز املس ــال ،وأعن ــي أس ــتراليا ثم
الولي ــات املتح ــدة ،التي تس ــعى بدأب إل ــى أن تحتل املركز األول كمزود
لألس ــواق بالغ ــاز املس ــال ،رغ ــم أنه ــا ف ــي الوق ــت الراه ــن تحت ــل املرتبة
الرابع ــة ب ــن أكب ــر املصدري ــن.
عل ــى ذل ــك ف ــإن م ــا أعلن ــه الكعب ــي ه ــو خط ــوة تؤك ــد املض ــي ُق ً
دم ــا في
عملي ــة تطوي ــر م ــوارد قطر من الغاز الطبيعي ،وهي عملية اس ــتغرقت
س ــنوات ع ــدة ومس ــتمرة ،جعلت قطر ع ــام  2006الدولة الرائ ــدة ًّ
عامليا
ف ــي إنت ــاج وتصدي ــر الغ ــاز املس ــال ،وبفضل ه ــذه السياس ــة فإن قطر
الت ــي ت ــزود الي ــوم أس ــواق الغ ــاز الطبيع ــي املس ــال بحص ــة تزي ــد عل ــى
 ، % 30وأكث ــر بحوال ــي ثالث ــة أضع ــاف مما تص ــدره الوليات املتحدة
األمريكية ،يمكنها أن تزيد من حصتها في األعوام القادمة ،واضعن
ف ــي العتب ــار التقدي ــرات في س ــوق الغ ــاز بأن معدلت نم ــو إنتاج قطر
م ــن الغ ــاز الطبيع ــي مس ــتمرة ،وبارتفاع س ــنوي ّ
يقدر بنس ــبة .% 15
وأخل ــص إل ــى الق ــول ب ــأن قط ــر ومن ــذ إعالنها رف ــع الحظر عل ــى إنتاج
حق ــل الش ــمال في ع ــام  ،2017باتت تعدو بغي ــر منافس حقيقي على
الص ــدارة ،وس ــوف تس ــتمر عل ــى ه ــذا النح ــو لس ــنوات قادم ــة ،وه ــذا
ًّ
ـتراتيجيا ه ــو أبعد م ــا يكون عن مج ــرد إنتاج
يق ــود إل ــى أن األم ــر إس ـ
وزي ــادة ف ــي الص ــادرات ،وإنم ــا هو استش ــراف ل ــدور آخ ــر لدولة قطر،
ّ
التحول إل ــى مركز لإلنتاج والتصدي ــر وإعادة التصدير
وخطته ــا ف ــي
لجمل ــة م ــن املنتج ــات التي تحت ــاج إلى الغاز الطبيع ــي ،مرة كلقيم لزم
لجمل ــة صناع ــات ،وم ــرة أخ ــرى كمص ــدر رخي ــص وآمن للطاق ــة ،فما
أعلن ــه س ــعادة املهن ــدس س ــعد ش ــريدة الكعب ــي بداي ــة مرحل ــة جدي ــدة
كلي ــة ف ــي تطور قط ــر الصناعي املس ــتقبلي.
* كاتب سوداني متخصص في شؤون الطاقة
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هامبورغ البيت
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فائقة
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الحداثةاأللماني
الشمال
مدينة
2022
قطر
من قطر
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لمونديال ز ّو
تجتذب
يحتف ــي تصمي ــم االس ــتاد ،ال ــذي تق ــوم بتنفي ــذه مؤسس ــة أس ــباير
¶ الدوحة -
ً
¶ ألعاب نارية ساحرة على
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للمش ــاريع واإلرث ،ليك ــون صرح ــا عامل ــي املس ــتوى يليق باس ــتضافة
مختلف
ـجع
ـ
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ـتيعابية
ـ
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اال
ـه
ـ
ت
طاق
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اس ـ
املائية من الس ــكان املحلين والس ــياح على ّ
ً
ً
مزيج ــا
س ـن ــة
توـف ــاءـر االاملدي
في املحل
ـذىــاق
يحت ـاألطب
ونموذج ـشـا ــاق
ولع
سواء،
التي
ـكله ــا
تمتلك
ـنل ــةغي ـالتي
الهائ
في
ـتادات
عالمي ــةإنش
كأسحدالعال ــم،
بطول ــة
تقدمها،س ــمه وتصميمه م ــن "بيت
ـتوحي ا
الراقيةس ـ
والخدماتفهو ي
املقايي ــس،
ـره ب ـ
عـ
ً
وت َّ
ـواء مفعمة
الرياض.ي ــة ومراكز
ـوادي
ومنطـقـدــةالعدي ــد م ـ
أبرزف ــي قط ـحي ــرـث يوج
البحري ـ
س ـالواج
املذهالل ـت ــةـيعل ــى
شـ ـ ْـعـملر"،املواق ـ
رائع ــا م ــن خي ــارات تن ــاول الطع ــام ف ــي أج ـ ٍ
س ــتقبل
الخليجـن الن ـ امل
البادـة،ي ــة
ـكنهاه ـأـةه ــل
الخيـعم ــة
الش
بالحيوي ــة ،تقدمه ــا مجموع ــة م ــن املطاع ــم الراقي ــة
تأجي ــر الق ــوارب الواقع ــة عند ضفاف بحيرة ألس ــتر،
التاريخ.ف ــة إلى مراكز التس ــوق العصرية،
املدين ــة ،إضا
معال ــىـم م ــر
عل ـ
ثقافات الحاصل ــة عل ــى نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
القوارب الش ــراعية
والت ــي تق ــدم خيارات رائع ــة تضم
والفن ــادق الفاخ ــرة ،واملطاع ــم الراقي ــة الحاصل ــة عل ــى
تجمع
والق ــوارب املزودة بالدواس ــات وزوارق "الكانو" وألواح
نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
ُ
العجائبش ــمالي ّ
رةم ــة الدوح ــة ،ونظ ـ ًـرا
العاص
تبع ــد مدين ــة الخ ــور  60كيلومت ـ ًـرا
التجديف.
وتصن ــف ه ــذه املدين ــة "الهانزي ــة" الس ــاحرة ضم ــن
المصغ
ً
املدين ــيـةاملح ــاذي للبح ــر فقد اش ــتهرت بالغ ــوص بحثا عن
الجغراف ـ
ملوقعهزاـئ ــاـر إل ــى
ويتواف ــد أكث ــر م ــن نص ــف ملي ــون
أفضل عش ــر وجهات س ــياحية في أوروبا ،وتواصل
ّ
ـى
للعي ــش عل ـ
ـذب أرةه ــل البادي ــة
العجائبج ـ
األي ـسـنــماك ،وثاألم ـم ــةـر ال ــذي
ملش ــاهدة ع ــروض األض ــواء اللؤل ـ
وصت ـي ــيـد تز
املدهـؤش ــة ال
اجتذابه ــا للمزي ــد م ــن ال ــزوار القادم ــن م ــن دول
،)Miniatur
(Wunderland
املصغ
ً
كانت
والجاذبةي ــدملختل ـ
ض ــل
س ــماء هامب ــورغ بالل ــون ال
ـافة
وبفمسـ
ـاحل،على
األزرق،س ـوتمت ــد
عموم ــا ،الس ــيما قط ــر.
مجل ــس التع ــاون الخليج ــي
الثقافاتصغي ــر،
ـفـر ومط ــار
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واملتاج ــر الفاخ ــرة ،وتع ــد وجه ــة نموذجي ــة لزواره ــا
بحريا
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م ــن محب ــي التس ــوق لقض ــاء أجم ــل األوق ــات ،وم ــن
رائع ــا ومناخ ــا لطيف ــا.
الجوي ــة البريطاني ــة ،والخط ــوط الجوي ــة التركي ــة ،أو
.
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أب ــرز تل ــك األماك ــن :ألس ــتر ه ــوس الفاخ ــر ،أح ــد أكثر
بواس ــطة طي ــران "بيجاس ــوس" ،حي ــث توف ــر تل ــك
ً
ً
يحتوي
الخيمة ،لك
ـت ش
البي ـ
ـيش ـالس ـ
ويتأل ــكل
ـورغ،الهي ـ
يجب ـس ــد
ـف م ــن
مراك ــز التس ــوق ش ــهرة ف ــي هام
ـورغن ــهانطاقا من
ـكلإل ــى ًهامب ـ
يومـي ــة
ـات
ـتادرح ـ
ـركات
الخارج ـ ال
بحيرة ألستر
ً
ً واح ــدا ً م ــن اس ــتادات ك ــرة الق ــدم فائق ــة الحداث ــة ،داعي ــا ال ــزوار م ــن كل
خمس ــة طواب ــق تض ــم طيف ــا واس ــعا م ــن متاج ــر
مط ــار حم ــد الدولي بالدوحة ،كما تضم املدينة العديد
أنح ــاء العال ــم لالس ــتمتاع بالراحة التي اعتاد أن يوفره ــا هذا الجزء من
مس ــتحضرات التجمي ــل واألزي ــاء ذات العام ــات
م ــن الفن ــادق الفاخرة من فئة الخم ــس نجوم ،وتتميز
تق ــدم بحي ــرة ألس ــتر في قلب هامب ــورغ ،والتي تتميز
العال ــم لضيوف ــه من ــذ قرون.
التجاري ــة املحلي ــة والعاملي ــة ،وكذل ــك ألس ــتر أركادي ــز،
تل ــك الفنادق بخدماتها الراقي ــة ،وتقدم تجارب فريدة
بنوافيره ــا م ــع نه ــر إيلب ــه ال ــذي يرب ــط املدين ــة ببح ــر
وبمج ــرد دخ ــول املش ــجعني إل ــى داخ ــل االس ــتاد ،سيش ــعرون بحفاوة
مزيج ــا ّ
ً
إح ــدى أب ــرز مناط ــق التس ــوق الرئيس ــية ف ــي قل ــب
لتن ــاول الطع ــام م ــع أج ــواء مثالي ــة باعث ــة عل ــى الهدوء
متنو ًع ــا م ــن األنش ــطة الترفيهي ــة،
الش ــمال،
الترح ــاب م ــن مظه ــر نق ــوش الس ــدو النابض ــة بالحي ــاة ،وس ــيمنح ه ــذا
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ع ــن املنطق ــة ،كم ــا يعي ــد إل ــى أذه ــان الجماهي ــر القطري ــة ت ــراث آبائه ــم
ـوس التي يجد
ومح ــات البوتي ــك العصرية ،وليفانته ـ
مليون نس ــمة ،كما يقطن منطقة هامبورغ الحضرية
طول ش ــواطئ نهر إيلبه ،ومش ــاهدة س ــفن الحاويات
وأجدادهم .
فيه ــا ال ــزوار جمي ــع احتياجاته ــم ومتطلباته ــم ،ب ـ ً
ـدءا
(هامب ــورغ الكب ــرى)  5ماي ــن ش ــخص ،وتعد واحدة
الضخم ــة أو س ــفن الرح ــات البحري ــة الفاخ ــرة،
تطورا وث ـ ً
م ــن أكث ــر املناط ــق ً
م ــن متاج ــر األزي ــاء واملح ــال الفاخرة وحت ــى املقاهي
ـراء ف ــي أوروبا.
وه ــي تقت ــرب م ــن رصي ــف املس ــافرين املع ــروف

الظل الناتج عن هيكل الخيمة
القابل للطي سيكمل
وسقفهاضمن
المدينة الهانزية الساحرة ُتصنف
التبريد في االستاد
تقنيات
أوروبا
عملفي
أفضل عشر وجهات سياحية
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تبلغ طاقته االستيعابية  60ألف مشجع ويمنح
تصميمه ضيوف البالد عبق التقاليد القطرية

أهداف مستقبلية

االس ــتيعابية املخفض ــة ،بع ــد انته ــاء بطول ــة كأس العال ــم ،لتك ــون الس ــعة
الجدي ــدة البالغ ــة  32أل ــف مقع ــد مناس ــبة الس ــتضافة أح ــداث مختلف ــة،
باإلضاف ــة إل ــى تحوي ــل الج ــزء العل ــوي م ــن االس ــتاد إل ــى فن ــدق م ــن فئ ــة
الخم ــس نج ــوم ،وكذل ــك افتتاح فرع ملستش ــفى س ــبيتار ،أح ــد مرافق الطب
الرياض ــي الرائ ــدة ،املعروف باس ــتقباله الرياضيني من ش ــتى أرج ــاء العالم.
وثم ــة مس ــاحة إلنش ــاء مراف ــق عديدة تج ــذب الزوار إل ــى املدينة الس ــاحلية،
مث ــل مرك ــز للتس ــوق ومنطق ــة مطاع ــم ون ــاد للياق ــة البدنية وقاع ــة متعددة
األغ ــراض ،وخ ــارج مبن ــى االس ــتاد يتواصل األث ــر الذي س ــيتركه اإلرث في
تحفي ــز الن ــاس عل ــى اتب ــاع أس ــاليب الحي ــاة الصحي ــة واالهتم ــام باللياق ــة
البدني ــة م ــن خ ــالل مس ــارات الركض ،ورك ــوب الدراج ــات الهوائي ــة ،وركوب
الخي ــل والهج ــن ،لتمن ــح الضيوف والعائ ــالت املتعة واالس ــتجمام في الهواء
الطلق .

ً
تصمي ــم اس ــتاد البي ــت عملي للغاي ــة أيضا ،فالظل الناتج ع ــن هيكل الخيمة
وس ــقفها القابل للطي س ــيكمل عمل تقنيات التبريد في االس ــتاد ،ليس ــاعد
على الحفاظ على درجة حرارة مريحة في الداخل ،دون الحاجة الستخدام
مصادر طاقة إضافية ،كما تش ــكل املتنزهات واملس ــاحات الخضراء ً
جزءا
ً
ًّ
مهم ــا م ــن خط ــة تصمي ــم املناطق املحيط ــة باالس ــتاد ،تحقيقا لالس ــتدامة،
لتك ــون بذل ــك الرئ ــة الت ــي تتنف ــس به ــا مدين ــة الخ ــور ،وتمنح العائ ــالت فيها
مس ــاحة ال مثي ــل له ــا لقض ــاء أوقات ممتعة في اله ــواء الطلق.
يش ــترك ف ــي ه ــذا االلت ــزام بالحف ــاظ عل ــى البيئ ــة جمي ــع الش ــركات العامل ــة
م ــع اللجن ــة العلي ــا للمش ــاريع واإلرث لتصمي ــم وبن ــاء هذه املنش ــأة ،فقد بدأ
املش ــروع م ــع ش ــركة دار الهندس ــة الت ــي تولت ّ
مهم ــة استش ــاري التصميم،
بينم ــا تول ــت ش ــركة بروجاكس أعمال إدارة املش ــروع أثن ــاء املرحلة األولية،
هامبورغــاء االس ــتاد واملنطق ــة املحيط ــة
القطري ــة إنش
العجائبـار املس ـ
ش ــركة جلف ـ
¶وتول ــت
ـند في
املصغرة
نموذج
ب ــه ضم ــن تحال ــف م ــع مجموع ــة س ــاليني إمبريجيل ــو وش ــركة س ــيموالي
بنـةعم ـ
العاصمةــوم ف ــي األثن ـ
اإليطالي ــة ،وتق
للتجارةبالنياب ــة ع ــن ال ــوزارة االتحادي ــة
ـرانــورت –
فرانكف
ـاء كل م ــن الش ــركة القطري ــةمدين ـ
اإلعالمية
ـال
ـ
م
بأع
ـر
ـ
ط
ق
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
ع
والصنا
ـي
ـ
ع
الزرا
ـليطني
ـ
س
ال
ـع
ـ
م
ومج
واملق ــاوالت
لاقتص ــاد والتكنولوجي ــا – للتروي ــج ألملاني ــا كوجه ــة
أو
إي
ـه
ـ
ي
ك
ـركة
ـ
ش
و
األرض،
ـت
ـ
ح
ت
ـق
ـ
ف
واملرا
ـراء
ـ
ض
الخ
ـاحات
ـ
س
تجهي ــز
ً
س ــياحية عاملي ــة ،ويحص ــل املجل ــس عل ــى تموي ــل م ــن
وباعتباره ـاملـا مدين ــة تجاري ـّـة قديم ــة ،تض ــم مين ــاء
مهمة اإلش ــراف العام على العمل في موقع امل ً
ـروع.
ـ
ش
الدولية
ـارات
ـ
ش
لالست
قب ــل ال ــوزارة وفق ــا للق ــرار الص ــادر ع ــن البوندس ــتاغ
رئيس ـ ًّـيا من ــذ ع ــدة قرون ،ف ــإن هامب ــورغ تحافظ على
عاقاته ــا وروابطه ــا الوثيق ــة م ــع مختل ــف الوجه ــات
مساحات خضراء
ف ــي جمي ــع أنح ــاء العالم ،وإلى جانب التج ــارة املزدهرة
وقط ــاع الخدم ــات اللوجس ــتية املتط ــور ،تع ــد هامبورغ
س ــتدامة من الفئ ــة ( )Aمن املنظومة
ح ًص ــل اس ــتاد البي ــت على تصنيف ُاال ّ
على
ف
صن
أملان ـي ــا،
أيض ــا العاصم ــة اإلعامي ــة ف ــي
ـوفوتتحظ ـ ًـى مدين ــة الخ ــور س ــريعة النم ــو
العاملي ــة لتقيي ــم االس ــتدامة ،وس ً
ض ـف ــي
الخـارة
ـاحاتونض ـ
ض ــرة
املناط ــق
أنه ــا
ـراء والبحي ــرات واملس ــطحات
الحضري ــةواملخس ـ
املتنزه ــات
بالعديأكـث ــدـرم ــن
ً
أوروبا.
ً
املائية ،وستش ــكل محمية خضراء حزاما ممتدا من االس ــتاد حتى البحر.
كبيرةــاحة ً 30
س ــادة
باالزي ـ
األخيرة
ـزهـنوات
املتالن ـس ـ
ـاحةف ــي
س ــورغ
هامب ـ
وتـع ــهدت
ش
ملعبا لك ــرة القدم،
ـتاد مس
املحيط
ـادل م
ـاف
ـ
ش
الستك
ـا
ـ
ه
إلي
ـن
ـ
م
القاد
ـياح
ـ
س
ال
ـق
ـ
ف
تد
ـي
فوـس ــيصل املش ــجعون إل ــى االس ــتاد عب ــر مم ــرات مش ــاة تصط ــف عل ــى
مراـف ــرار
الحديت ـث ــمـة،بن ـعل ــاءـى غ
مش ـ
ـق واس ــعة لس ــيارات األج ــرة
العمرانـيي ــةح ــني ي
التنمشيـــةـجار ،ف ـ
ـاريعـا األ
جانبيه ـ
وجهه ـ
ـرف عل ــى
س ــيتي"
مش ـ
علىـا الط ــرق الداخلية ،أما الطرق
املركبات
والتع ـع ــدد
الحد من
"هافب ـه ــنـدف
ـروعـالت
والحاف ـ
ـريس ـفيها،
الحياة العص ـ
ـتكونــة نم ـ
س ـوتجرب
الخارجي ـالغـةن ـفـي،
الثقاف ــي
ـلس وأس ــرع وأقل تأثي ـ ًـرا على
خاللها أ
الرحلـطــة م ــن
ـاحرة
ـ
س
ال
املدينة
هذه
ـر"
ـ
ج
لي
&
ـل
ـ
ي
"تراف
ـت
ـ
ف
صن
وق ـ
البيـدئ ــة ،بفض ــل الخي ــارات األخ ــرى الت ــي س ــتتيح للمش ــجعني التنق ــل دون
ً
ـم.ـا للس ــفر ،وحل ــت ف ــي املرتب ــة
مكان ـ
ـتخدامض ــل 50
س ـم ــن أف
اض
مركباته ـ
بانيت" ً
فيا فئ ــة ً
"لونلي
الرابع ــة
"الوجهاتاكتمال تركي ــب املقاعد التي
قريب ــا ،بعد
جاهز
البي ــت
ـوف عيل ـك ــىـونقائام ـسـةــتاد
سـ
ـفر" .ش ــركة كوس ــتال قط ــر املحلية ،كما أصبح ــت األنفاق التي
صناعتها
األف ــت
تول
ض ــل للس ـ
ـياحةه ـف ــىـيالعمل في الهي ــكل الفوالذي
جاهزة،ـ وانت
الالعب ــون
ـرجل ـ من
سـ
األملان ــي للس
ـسه ــاالوطن ــي
ـوفل ـيـعخ ـاملج
ويضط
¶ حديقة في هامبورغ
لس ــقف االس ــتاد ،وتركيب الواجهة.

األملان ــي (البرمل ــان االتح ــادي األملان ــي) ،ويق ــوم املجلس
بتطوي ــر ووضع اإلس ــتراتيجيات إلب ــراز صورة أملانيا
الحقيقية في الخارج ،وتش ــجيع السياح على زيارتها،
وينش ــط املجل ــس ًّ
حالي ــا ف ــي  32منطق ــة ح ــول العالم.

أساليب صحية
المجلس الوطني األلماني للسياحة يشجع
وينشط في  32منطقة
على
زيارتهاــتاد ذي الطاقة
الخور من االس
وس ــوف يس ــتفيد أبن ــا ء املجتم ــع في مدين ــة
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هامبورغ

مدينة الشمال األلماني
تجتذب ز ّوارها من قطر
¶ هامبورغ -

¶ ألعاب نارية ساحرة على الشاطئ العالم

تع ــد هامب ــورغ ،ثان ــي أكب ــر امل ــدن األملاني ــة بع ــد
العاصم ــة برل ــن ،واحدة من وجهات الس ــفر املفضلة
ل ــدى املس ــافرين القطرينً ،
نظرا للمقومات الس ــياحة
الهائل ــة التي تمتلكه ــا والخدمات الراقية التي تقدمها،
وتش ــمل املواق ــع املذهل ــة عل ــى الواجه ــة البحري ــة ،أبرز
معال ــم املدين ــة ،إضاف ــة إلى مراكز التس ــوق العصرية،
والفن ــادق الفاخ ــرة ،واملطاع ــم الراقي ــة الحاصل ــة عل ــى
نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
ُ
وتصن ــف ه ــذه املدين ــة "الهانزي ــة" الس ــاحرة ضم ــن
أفضل عش ــر وجهات س ــياحية في أوروبا ،وتواصل
اجتذابه ــا للمزي ــد م ــن ال ــزوار القادم ــن م ــن دول
ً
عموم ــا ،الس ــيما قط ــر.
مجل ــس التع ــاون الخليج ــي
ال تتمي ــز هامب ــورغ بكونه ــا واح ــدة م ــن أكث ــر امل ــدن
ً
خض ــرة ف ــي أملاني ــا فحس ــب ،ب ــل تش ــتهر أيض ــا
بواجهته ــا البحري ــة الت ــي تض ــم العدي ــد م ــن مناط ــق
الج ــذب الس ــياحي ،والت ــي تمن ــح املدينة ً
طابع ــا ًّ
بحريا
ً
ً
ً
رائع ــا ومناخ ــا لطيف ــا.

"الندونغس ــبروكن" ،باإلضاف ــة إل ــى زي ــارة "س ــوق
الس ــمك" الش ــهير.
ً
وتع ــد هامب ــورغ وجه ــة مثالي ــة لعش ــاق الرياض ــات
املائية من الس ــكان املحلين والس ــياح على ّ
حد سواء،
حي ــث يوج ــد العدي ــد م ــن الن ــوادي الرياضي ــة ومراكز
تأجي ــر الق ــوارب الواقع ــة عند ضفاف بحيرة ألس ــتر،
والت ــي تق ــدم خيارات رائع ــة تضم القوارب الش ــراعية
والق ــوارب املزودة بالدواس ــات وزوارق "الكانو" وألواح
التجديف.
ويتواف ــد أكث ــر م ــن نص ــف ملي ــون زائ ــر إل ــى املدين ــة
ملش ــاهدة ع ــروض األض ــواء املدهش ــة الت ــي تزي ــن
س ــماء هامب ــورغ بالل ــون األزرق ،وتمت ــد على مس ــافة
أربع ــة كيلومت ــرات عل ــى ط ــول املرف ــأ ،لتضف ــي ً
مزيدا
م ــن الجمالي ــة عل ــى معامل ــه.
تش ــتهر هامب ــورغ بمراك ــز التس ــوق العصري ــة
ً
واملتاج ــر الفاخ ــرة ،وتع ــد وجه ــة نموذجي ــة لزواره ــا
م ــن محب ــي التس ــوق لقض ــاء أجم ــل األوق ــات ،وم ــن
أب ــرز تل ــك األماك ــن :ألس ــتر ه ــوس الفاخ ــر ،أح ــد أكثر
ً
مراك ــز التس ــوق ش ــهرة ف ــي هامب ــورغ ،ويتأل ــف م ــن
ً
خمس ــة طواب ــق تض ــم طيف ــا واس ـ ًـعا م ــن متاج ــر
مس ــتحضرات التجمي ــل واألزي ــاء ذات العام ــات
التجاري ــة املحلي ــة والعاملي ــة ،وكذل ــك ألس ــتر أركادي ــز،
إح ــدى أب ــرز مناط ــق التس ــوق الرئيس ــية ف ــي قل ــب
املدين ــة ،وغاليري ــا أجم ــل أماك ــن التس ــوق وأكثره ــا
ً
ـاطا ،حي ــث تض ــم ً
عددا من متاج ــر األزياء األنيقة
نش ـ
ومح ــات البوتي ــك العصرية ،وليفانته ــوس التي يجد
فيه ــا ال ــزوار جمي ــع احتياجاته ــم ومتطلباته ــم ،ب ـ ً
ـدءا
م ــن متاج ــر األزي ــاء واملح ــال الفاخرة وحت ــى املقاهي

بحيرة ألستر
تق ــدم بحي ــرة ألس ــتر في قلب هامب ــورغ ،والتي تتميز
بنوافيره ــا م ــع نه ــر إيلب ــه ال ــذي يرب ــط املدين ــة ببح ــر
مزيج ــا ّ
ً
متنو ًع ــا م ــن األنش ــطة الترفيهي ــة،
الش ــمال،
ومش ــاهدة أبرز املعالم الس ــياحية ،حيث توفر للزوار
فرص ــة القي ــام بج ــوالت ف ــي املين ــاء أو املش ــي عل ــى
طول ش ــواطئ نهر إيلبه ،ومش ــاهدة س ــفن الحاويات
الضخم ــة أو س ــفن الرح ــات البحري ــة الفاخ ــرة،
وه ــي تقت ــرب م ــن رصي ــف املس ــافرين املع ــروف

واملخاب ــز الت ــي تق ــدم مختل ــف املأك ــوالت الطازج ــة،
ومرك ــز أوروب ــا باس ــج املاذ املثالي لعش ــاق التس ــوق
ويض ــم  120متج ـ ًـرا.
ً
ولعش ــاق األطب ــاق املحلي ــة توف ــر املدين ــة مزيج ــا
ً
ـواء مفعمة
رائع ــا م ــن خي ــارات تن ــاول الطع ــام ف ــي أج ـ ٍ
بالحيوي ــة ،تقدمه ــا مجموع ــة م ــن املطاع ــم الراقي ــة
الحاصل ــة عل ــى نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.

ّ
المصغرة
العجائب

العاصمة اإلعالمية

ّ
وثم ــة العجائب املصغرة (،)Miniatur Wunderland
وه ــو نم ــوذج لس ــكة حدي ــد مصغ ــر ومط ــار صغي ــر،
ويع ــد النم ــوذج األكب ــر م ــن نوع ــه ف ــي العال ــم ،ويق ــع
في مدين ــة التخزين التاريخي ــة ف ــي هامب ــورغ.
ويمكن للمس ــافرين املتجهن إل ــى هامبورغ من قطر
الس ــفر عب ــر الخط ــوط الجوي ــة القطري ــة ،والخط ــوط
الجوي ــة البريطاني ــة ،والخط ــوط الجوي ــة التركي ــة ،أو
بواس ــطة طي ــران "بيجاس ــوس" ،حي ــث توف ــر تل ــك
ً
الش ــركات رح ــات يومي ــة إل ــى هامب ــورغ انطاقا من
مط ــار حم ــد الدولي بالدوحة ،كما تضم املدينة العديد
م ــن الفن ــادق الفاخرة من فئة الخم ــس نجوم ،وتتميز
تل ــك الفنادق بخدماتها الراقي ــة ،وتقدم تجارب فريدة
لتن ــاول الطع ــام م ــع أج ــواء مثالي ــة باعث ــة عل ــى الهدوء
واالس ــترخاء.
يذك ــر إن ع ــدد س ــكان مدين ــة هامب ــورغ يبل ــغ 1.8
مليون نس ــمة ،كما يقطن منطقة هامبورغ الحضرية
(هامب ــورغ الكب ــرى)  5ماي ــن ش ــخص ،وتعد واحدة
تطورا وث ـ ً
م ــن أكث ــر املناط ــق ً
ـراء ف ــي أوروبا.

وباعتباره ــا مدين ــة تجاري ــة قديم ــة ،تض ــم مين ـ ًـاء
رئيس ـ ًّـيا من ــذ ع ــدة قرون ،ف ــإن هامب ــورغ تحافظ على
عاقاته ــا وروابطه ــا الوثيق ــة م ــع مختل ــف الوجه ــات
ف ــي جمي ــع أنح ــاء العالم ،وإلى جانب التج ــارة املزدهرة
وقط ــاع الخدم ــات اللوجس ــتية املتط ــور ،تع ــد هامبورغ
ً
ُ ّ
أيض ــا العاصم ــة اإلعامي ــة ف ــي أملاني ــا ،وتصنف على
ً
ً
أنه ــا أكث ــر املناط ــق الحضري ــة خض ــرة ونض ــارة ف ــي
أوروبا.
ش ــهدت هامب ــورغ ف ــي الس ــنوات األخيرة زي ــادة كبيرة
ف ــي تدف ــق الس ــياح القادم ــن إليه ــا الستكش ــاف
مش ــاريع التنمي ــة العمراني ــة الحديث ــة ،عل ــى غ ــرار
مش ــروع "هاف ــن س ــيتي" والتع ــرف عل ــى وجهه ــا
الثقاف ــي الغن ــي ،وتجرب ــة نم ــط الحياة العص ــري فيها،
وق ــد صنف ــت "ترافي ــل & ليج ــر" هذه املدينة الس ــاحرة
ً
ضم ــن أفض ــل  50مكان ــا للس ــفر ،وحل ــت ف ــي املرتب ــة
الرابع ــة عل ــى قائم ــة "لونلي بانيت" في فئ ــة "الوجهات
األفض ــل للس ــفر".
ويضطل ــع املجل ــس الوطن ــي األملان ــي للس ــياحة ف ــي

المدينة الهانزية الساحرة ُتصنف ضمن
أفضل عشر وجهات سياحية في أوروبا
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¶ نموذج العجائب املصغرة في هامبورغ

مدين ــة فرانكف ــورت – بالنياب ــة ع ــن ال ــوزارة االتحادي ــة
لاقتص ــاد والتكنولوجي ــا – للتروي ــج ألملاني ــا كوجه ــة
س ــياحية عاملي ــة ،ويحص ــل املجل ــس عل ــى تموي ــل م ــن
ً
قب ــل ال ــوزارة وفق ــا للق ــرار الص ــادر ع ــن البوندس ــتاغ

األملان ــي (البرمل ــان االتح ــادي األملان ــي) ،ويق ــوم املجلس
بتطوي ــر ووضع اإلس ــتراتيجيات إلب ــراز صورة أملانيا
الحقيقية في الخارج ،وتش ــجيع السياح على زيارتها،
وينش ــط املجل ــس ًّ
حالي ــا ف ــي  32منطق ــة ح ــول العالم.

¶ حديقة في هامبورغ

المجلس الوطني األلماني للسياحة يشجع
على زيارتها وينشط في  32منطقة
العدد الثامن  -خريف 2019
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عودة مزدوجة وصورة الجائزة لم ّ
ترمم!

¶ ستوكهولم  -ملكون ملكون

ً
حي ــث إن عملي ــة الكتاب ــة تس ــتغرق وقت ــا
ً
طوي ــال ،م ــا يجع ــل م ــن الصع ــب مواكب ــة
عال ـ ٍـم متح ــرك .أتس ــاءل كثي ـ ًـرا إن كان
ً
ممكن ــا أن نص ــف العال ــم ،أو إنن ــا نق ــف
َّ
عاجزي ــن بالفع ــل أم ــام ش ــكله الالمحدد
دائم ــاَ ،
الس ــائل ،املتغي ــر ً
وقيم ــه اآلخ ــذة
قادر على توحيد
باالندث ــار .أؤمن ب ـ ٍ
ـأدب ٍ
الن ــاس ،ويثب ــت لنا كم نحن متش ــابهون،
ويجعلن ــا واع ــن بأنن ــا تربطن ــا الخي ــوط
الخفية نفس ــهاٌ ،
أدب يحك ــي قصة العالم
بوصف ــه وح ــدة ّ
حي ــة ،دائمة التط ــور أمام
جزءا صغيراً
أعيننا ،نش ـ ّـكل نح ــن فيها ً
ـوي ّ
ولكن ــه ق ـ ٌّ
وفعال".
أم ــا نوب ــل ل ــآداب  2019فق ــد ذهب ــت
النمس ــاوي بيت ــر هاندك ــه ع ــن
للروائ ــي ّ
أعمال ــه املؤث ــرة م ــع البراع ــة اللغوي ــة لديه،
حي ــث أظه ــر محي ــط التجرب ــة اإلنس ــانية
وخصوصيته ــا ،هك ــذا وصفت ــه لجن ــة
التحكي ــم ،وه ــو يتمي ــز بغ ــزارة أعمال ــه
ً
أيض ــا ،وتنوعه ــا ب ــن الرواي ــة والقص ــة
والشعر واملس ــرح واملقاالت والترجمات،
لك ــن ف ــوزه بالجائ ــزة قوب ــل بعاصف ــة
م ــن الغض ــب واالنتق ــاد لدرج ــة أن
الكثيرين اعتب ــروا فوزه فضيحة جديدة
لجائ ــزة نوب ــل ،فه ــو مع ــروف بقرب ــه من
الزعي ــم الصرب ــي الس ــابق س ــلوبودان
ً
ميلوس ــيفيتش ،فض ــال ع ــن إن ــكاره
جرائ ــم اإلب ــادة الجماعي ــة الت ــي ارتكبه ــا
الص ــرب بح ــق املس ــلمن خ ــالل ح ــرب
البوس ــنة في تس ــعينيات الق ــرن املاضي،
والجدي ــر بالذك ــر أن ــه أثن ــاء محاكم ــة
ميلوس ــيفيتش ف ــي اله ــاي طل ــب م ــن
املحكم ــة حض ــور هاندك ــه كش ــاهد،
لكن ــه ل ــم يحض ــر ب ــل اكتفى بإلق ــاء كلمة
تأبيني ــة ف ــي جن ــازة ميلوس ــيفيتش،

بع ــد عام ــن وخمس ــة أي ــام م ــن الغي ــاب
والحج ــب واالنتظ ــار خ ــرج ممث ــل
ج ــرت العادة،
األكاديمي ــة الس ــويدية كم ــا ّ
ُ
وف ِت ـ َـح الب ــاب األبي ــض املخط ــط بالل ــون
الذهب ــي ليعل ــن ع ــن الفائزي ــن بجائ ــزة
نوب ــل ل ــأدب برقميه ــا 115 :و 116
للعام ــن  2018و.2019
ورغ ــم أن ف ــوز كاتب ــة بإح ــدى الجائزتن
ً
متوقع ــا ،لترمي ــم ص ــورة
كان أم ـ ًـرا
الجائ ــزة بع ــد التش ــويه ال ــذي لح ــق به ــا
بعد الفضيحة الجنس ــية الت ــي حجبتها،
إال أن الجائ ــزة بقي ــت ف ــي دائ ــرة الج ــدل
والنق ــاش ،بمنحه ــا لكات ــب يدع ــم التي ــار
ُ َ
وع ـ ِـرف عنه تأييده
اليمين ــي في صربيا،
لحص ــار س ــراييفو وإن ــكاره جرائ ــم
الح ــرب بح ــق البوس ــنين.
الروائي ــة البولندي ــة أولغ ــا توكارتش ــوك
ف ــازت بنوب ــل ل ــآداب  ،2018ألنه ــا
بحس ــب وص ــف لجن ــة التحكي ــم" :لديه ــا
خي ــال روائي مم ــزوج بالش ــغف املعرفي
الجام ــح ال ــذي يتج ــاوز الح ــدود" ،وتع ــد
توكارتش ــوك أول روائي ــة بولندي ــة تف ــوز
به ــذه الجائ ــزة ،وه ــي غزي ــرة اإلنت ــاج،
ً
مبيع ــا ف ــي بلده ــا،
ورواياته ــا األكث ــر
حي ــث نش ــرت حتى اآلن  8أعم ــال روائية
ومجموعت ــن قصصيت ــن ومجموع ــة
ش ــعرية .
وبعك ــس النمس ــاوي بيت ــر هاندك ــه ف ــإن
توكارتش ــوك تعل ــن مواقفه ــا املناهض ــة
للحكوم ــة اليميني ــة ف ــي بولن ــدا ،منتق ــدة
األعم ــال الفظيع ــة التي ارتكبته ــا بالدها
عب ــر تاريخه ــا ،ول ــدى تلقيه ــا خب ــر
ّ
فوزه ــا بالجائزة قال ــت" :نحن الكتاب في
ه ــذه األيام علين ــا أن نواجه تحديات غير
محتمل ــة ،ف ــاألدب ف ـ ٌّـن بط ــيء الحرك ــة،

¶ أولغا توكار تشوك

أولغا توكارتشوك أول روائية بولندية
تفوز بالجائزة ورواياتها األكثر مبيعاً
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¶ بيتر هاندكه

وبعده ــا ُس ــحبت من ــه جائ ــزة أدبي ــة
كان يفت ــرض أن يتس ــلمها ف ــي أملاني ــا،
واتهمت ــه مجل ــة "نوف ــل اوبس" الفرنس ــية
بمبارك ــة مج ــزرة "سربرينيتش ــا"،
لكن ــه رف ــع دع ــوى قضائي ــة عل ــى املجل ــة
ً
مدافع ــا ع ــن روايت ــه "س ــفر
وكس ــبها،
ش ــتوي إل ــى الدانوب" ،الت ــي تعتبر موقفه
املؤي ــد لجرائم ميلوس ــيفيتش ،بينما هو
يعتبره ــا دع ــوة ملصالح ــة ب ــن جيران ــه
البلقاني ــن .
والغري ــب أن هاندك ــه كان ق ــد دع ــا إللغاء
ً
جائ ــزة نوب ــل ل ــآدابُ ،مدين ــا م ــا أس ــماه
"التقدي ــس الكاذب" للجائزة ،لذلك اندهش
ً
بخب ــر ف ــوزه قائ ــال :إن ــه ق ــرار ش ــجاع
ج ـ ًّـدا ،ولك ــن على م ــا يبدو ف ــإن توجهاته
السياس ــية الخاص ــة كان ــت س ـ ً
ـببا ف ــي
ف ــوزه ،عل ــى أن اخت ــالط السياس ــة
ب ــاألدب ف ــي جوائ ــز نوب ــل لي ــس جدي ـ ًـدا،
فف ــي الع ــام  1997اعتب ــر البع ــض ف ــوز
داري ــو ف ــو تقدي ـ ًـرا ل ــه ملناقش ــته قضاي ــا
س ــاخنة سياس ــية ف ــي أعمال ــه ،كقضايا
العم ــال وح ــرب فيتنام والص ــراع العربي
اإلس ــرائيلي ،وكذل ــك ف ــوز يوس ــا ع ــام
ً
ممارس ــا للسياس ــة
 ،2010ال ــذي اعتب ــر
أكث ــر م ــن ممارس ــته ل ــأدب ،فق ــد ب ــدأ
ثائ ـ ًـرا يس ـ ًّ
ـاريا ض ــد الديكتاتوري ــات ،ث ــم
ّ
ً
ّ
انته ــى ليبرالي ــا ف ــي تح ــول مثي ــر.
وهك ــذا ،يبل ــغ الع ــدد اإلجمال ـ ّـي لجوائ ــز
نوب ــل ل ــآداب  112جائ ــزة ،وع ــدد
الفائزي ــن به ــا  ،116حي ــث قدم ــت
مناصف ــة ب ــن فائزي ــن أرب ــع م ــرات أعوام
 1904و 1917و 1966و ،1974وق ــد
ُم ِنح ــت ّأول م ـ ّـرة ع ــام  1901للش ــاعر
الفرنس ـ ّـي ب ــرودوم ،وزاد نصيب النس ــاء
م ــن الجائ ــزة ليص ــل  15جائ ــزة ،ولتكون

امل ـ ّـرة الثالث ــة خ ــالل آخ ــر س ــبع س ــنوات؛
ً
اهتمام ــا أكب ــر بالقل ــم
وه ــو م ــا يعن ــي
النس ـ ّ
ـائي ،عل ــى صعي ــد الكتاب ــة أو النق ــد
ّ
ومنص ــات التقدي ــر.
ّ
ّ
ّ
النمساوي هاندكه
س ــن الكاتب
ورغم أن
ً ّ ّ
 77عام ــا ،إال أن ــه لي ــس األكب ــر ف ــي تاريخ
الحاصل ــن عل ــى "نوبل" ل ــآداب ،فالتزال
دوريس ليس ــينغ ،الحاصلة على الجائزة
ع ــام  ،2007األكب ــر س ـ ًّـناً 88 :
عام ــا ،و41
س ــنة عم ــر أصغ ــر فائ ــز بالجائ ــزة وه ــو
رودي ــارد كيبلين ــغ ،وهن ــاك فائزين اثنن
رفض ــا اس ــتالم الجائ ــزة ،وهم ــا بوريس
باس ــترناك وجان بول س ــارتر.
أم ــا اللغ ــات الت ــي كت ــب الفائ ــزون به ــا
أعماله ــم فه ــي :اإلنكليزي ــة  29فائ ـ ًـزا،
والفرنس ــية  14فائ ـ ًـزا ،واألملاني ــة 13
فائ ـ ًـزا ،واإلس ــبانية ً 11
فائزا ،والس ــويدية
 7فائزي ــن ،واإليطالي ــة والروس ــية
 6فائزي ــن ،والبولندي ــة  4فائزي ــن،
والنرويجي ــة والدنماركي ــة  3فائزي ــن،
واليوناني ــة والصيني ــة والياباني ــة 2
فائزي ــن ،والعربي ــة والبرتغالية والبنغالية
والتش ــيكية والعبري ــة والهنغاري ــة
واإليس ــلندية والصربي ــة والتركي ــة
واليديش ــية والفنلندي ــة واألوكيتاني ــة 1
فائ ــز واح ــد ف ــي كل لغة من ه ــذه اللغات.
َ
وم ــع إع ــالن جائزت ــي ع ــام  2018وع ــام
ّ
متوس ــط أعم ــار الفائزي ــن
 ،2019يك ــون
ً 65
عام ــا .من ناحية أخ ــرى ،ترفع بولندا
رصيده ــا م ــن جوائز "نوبل" ل ــآداب إلى
 ،7وتزي ــد النمس ــا م ــن رصيده ــا إل ــى 3
جوائز.
رغ ــم ع ــودة الجائ ــزة إال أنه ــا بع ــد ف ــوز
هاندك ــه الت ــزال بحاج ــة الس ــتعادة الثقة
ف ــي خياراته ــا الت ــي اهت ــزت مج ـ ًّ
ـددا.

الروائي النمساوي بيتر هاندكه يطالب
بإلغاء الجائزة فتكافئه بمنحها له!
العدد الثامن  -خريف 2019
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نوارس

موسوعة األدب
الكازاخي المعاصر
إحياء التراث المفقود
¶ موسوعة األدب الكازاخي

¶ القاهرة -
أطلقت النسخة العربية العاملية من "موسوعة األدب الكازاخي املعاصر" ضمن
احتفالية كبيرة نظمتها شركة ميديا هب للنشر بالتعاون ما بني اللجنة الوطنية
لبرنامج "روحاني جانجيرو" الكازاخستانية واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(األلكسو) واملجلس األعلى للثقافة في مصر ،وبحضور عدد كبير من الشخصيات
الثقافية والدبلوماسية في القاهرة خالل شهر نوفمبر املاضي.
وقالت عايدة باالييف مستشارة الرئيس الكازاخي وأمني اللجنة الوطنية لبرنامج

"روحاني جانجيرو" خالل االحتفالية :إن املوسوعة تعمل على إحياء التراث الكازاخي
املفقود ،والتعرف على الشعب الكازاخي ،وهو ما كان الهدف من إطالق الرئيس األول
نور سلطان نزارباييف ملشروع الترويج للثقافة الكازاخية حول العالم ،مضيفة :لقد
ً
تمت ترجمة مختارات من األدب الكازاخي ،لنحو  60مؤلفا من الشعر والنثر ،في
 93دولة مختلفة ،مستهدفة الوصول إلى  2.5مليار شخص حول العالم ،حيث يتم
ترجمة املوسوعة إلى  6لغات معتمدة لدى األمم املتحدة ،فتم نشر النسخ املترجمة إلى

¶ حضور كبير في حفل تدشني موسوعة األدب الكازاخي

¶ عايدة باالييف والدكتور عبد الرحيم عبد الواحد خالل تدشني موسوعة األدب الكازاخي املعاصر

المشروع يشمل  6لغات
ويستهدف  2.5مليار قارئ
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ً
وقريبا سوف تنشر الترجمة الصينية ،واآلن يتم
اإلنكليزية واإلسبانية والروسية،
نشر الترجمة العربية ،بغية الوصول إلى  500مليون قارئ في  22دولة عربية ،من
خالل آالف املكاتب الثقافية العربية.
وأكدت باالييف أن مشروع ترجمة املوسوعة الكازاخية إلى العربية يأتي ثمرة مجهود
كبير ،بدأ بمبادرة من الرئيس األول للبالد نور سلطان نزارباييف عام  2016لتحديث
الوعي ،والتعريف بمدى ثراء الثقافة الكازاخية ،عبر عدد من املشاريع الثقافية ،مثل
نقل الحروف الكازاخية إلى األبجدية الالتينية ،وترجمة العديد من األعمال األدبية
العاملية إلى اللغة الكازاخية ،مشيرة إلى أن كازاخستان ترتبط مع العالم العربي ،ليس
ًّ
فقط بالدين اإلسالمي ،بل ًّ
ًّ
وتاريخيا ،وقالت :من أرض كازاخستان
وحضاريا
ثقافيا
ولد كل من الفيلسوف الكبير أبو نصر الفارابي ،والقائد العسكري الظاهر بيبرس،
وتدشني هذه املوسوعة بلغتها العربية يتيح العمل على إحياء التراث املفقود ،والتعرف
على مؤلفات كازاخستان ضمن مشروع "روحاني جانجيرو".
من جانبه قال السيد إرمان إساجالييف سفير كازاخستان في القاهرة :إن كازاخستان
لها إسهامات عظيمة في الحضارة اإلسالمية ،عبر العديد من الشخصيات ّ
املهمة،
منها الفارابي أحد أهم الشخصيات الفكرية اإلسالمية ،والظاهر بيبرس الذي عمل
على حماية الحضارة العربية واإلسالمية من الحملة الصليبة والحفاظ عليها.
وقال الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد الدراسات والبحوث العربية :إن الثقافة
الكازاخية تمتلك رمزين كبيرين ،األول الفارابي رمز الثقافة والفكر ،والثاني الظاهر
بيبرس رمز القوة واالنضباط ،وعندما نحتفل بالثقافة فنحن نحتفل بكل شيء

ً
وكثيرا ما تفرقنا السياسة ،ولكن تأتي الثقافة لتجمع الشعوب مع بعضها
جميل،
ً
بعضا ،كاسرة الحواجز السياسية املميتة ،ونحن اآلن وسط كل ما نمر به من محن
في دولنا العربية نحتاج إلى التشبث بالثقافة وبخصوصيتنا الثقافية أكثر فأكثر،
ً
ًّ
ًّ
مضيفا :هذه املوسوعة أعطتنا ً
وثقافيا ً
كبيرا ،لذا أوصي بتدريسها
تاريخيا
درسا
في الجامعات املصرية والعربية ،ملا لها من أثر مهم في تطوير ثقافة الفرد العربي.
من جهته أكد أولوقيبيك ايسدولت رئيس اتحاد الكتاب الكازاخي خالل االحتفالية
ً
موضحا أن ترجمة
أن الترجمة هي الجسر الذي يربط بني ثقافات الدول املختلفة،
املوسوعة سوف تعمل على انتشار ثقافة كازاخستان حول العالم ،حيث تبدو
"موسوعة األدب الكازاخي املعاصر" أشبه بالقمر الساطع في السماء ،والذي سيعم
ً
ً
ضياؤه على مساحة األدب العاملي بأسره ،وقال :كانت الترجمة عمال شاقا للغاية،
ً
ً
وجهدا كبيرين ،حتى خرجت إلى النور بمثل هذا الشكل العظيم.
وأخذت وقتا
ّ
ونوه روان كينجيان أولي رئيس املركز القومي الكازاخي للترجمة إلى أنه بفضل
جهود القائمني على الترجمة ،واملراجعة اللغوية الدقيقة ،تم إنجاز هذا العمل األدبي
العاملي الضخم.
وفي الختام قال الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد رئيس شركة ميديا هب إن إطالق
املوسوعة األدبية الكازاخية العاملية استدعى عدة أشهر من العمل املتواصل قبل لحظة
وتحريريا ًّ
التدشني ،وقد كان لي شرف تنفيذها ومتابعتها ًّ
ًّ
وفنيا ،والعمل على
أدبيا
ً
تصميمها وإخراجها وطباعتها وتوزيعها ،آمال وصول الترجمة العربية إلى أكبر
عدد من ّ
القراء.

 500مليون عربي يقرؤون
آثار الفارابي والظاهر بيبرس
العدد الثامن  -خريف 2019
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أقداح وأرواح

الحاسوب الكمومي

ناصر الهالبي *

هل بدأ العصر
األسرع؟

عجز النظام الرقمي
¶ شكل الحاسوب الكمومي

في عالم ّ
متغير بسرعة الضوء ،بل أسرع من الضوء ،تتسابق دول عظمى مثل أمريكا
واالتحاد األوروبي والصني في إنفاق املليارات من الدوالرات لتطوير الحواسيب ،من الحاسوب
العادي إلى الحاسوب الكمي (أو الكمومي) ،الذي يعتمد على البايت الكمي ،حيث رصدت
الصني  10مليار دوالر لتجهيز هذه الحواسيب ،أما أمريكا واالتحاد األوروبي فقد رصد كل
منهما مليار دوالر.
ولك أن تتخيل أيها القارئ الكريم أن أسرع حاسوب تقليدى في العالم اليوم ،وهو الحاسوب
الصيني الخارق الذي تبلغ سرعته  33,86بيتا فلوب  /ثانية ،والتي تعادل (ألف تريليون /
ثانية) ،وهو أسرع من الحاسوب األمريكى ( )TITANالذي تبلغ سرعته  ،17,59أي نصف
سرعة الحاسوب الصيني الذي ال يستطيع أن يحاكي جزيء من القهوة (الكافايني) ،الذي هو
أعقد في تركيبه من املاء ،وأبسط من تكوين الحمض النووي .DNA

شرائح إلكترونية تفوق أضعاف عدد الذرات التي تتكون منها مجرتنا الفضائية ،وإذا كان
الحال كذلك مع جزيء الكافيني البسيط ،فكيف سيكون الحال مع جزيئات أكثر ً
تعقيدا منها،
أو مجرد التفكير فى حل مسائل أعمق وأصعب فى الرياضيات وإيجاد العالج لكثير من
األمراض املزمنة ،فالطريقة املتبعة اآلن تعتمد على التجربة والتوصل إلى الحلول عبر الخطأ
والصواب ،وسط خيارات عشوائية ال حصر لها ،كما أن هذه الحواسيب التقليدية تعتمد على
الرقم املكون من  0و ،1أي ال يوجد سوى خياري العمل واإلطفاء ،هما on :و ،offحيث  1يعني
مرور التيار ،و 0يعني عدم مرور التيار.
إن أصغر وحدة يمكن إضافة املعلومات والبيانات إليها ،والتي يطلق عليها اسم بيت  ،BITإما
أن تكون  1أو  ،0وتعتمد القوة الحسابية لهذه الكمبيوترات العادية على عدد الترانزستورات
الثنائية (مفاتيح التشغيل الصغيرة) التي تأتي ضمن  Microprocessorاملعالج.
لقد أعلنت شركة إنتل إنتاج ميكروبروسيسور يحتوى على خمسة مليارات ترانزستور ،إال
أن هذ العدد الهائل ال يستطيع أن يحاكي جزيء الكافيني ،كما أن الشركة أعلنت أنه بحلول
عام  2021ستصنع ترانزستور بحد أدنى يصل إلى  1نانو متر ،وال يمكن التصغير أكثر من
ذلك باملقابل سيصل أداء املعالجات processorإلى حده.

¶ معالج بيانات

¶ التشابك الكمي

خيارا العمل واإلطفاء
ولكي يستطيع أضخم حاسوب تقليدي خارق محاكاة جزيء الكافايني فهو يحتاج إلى

هذا ما دفع رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو يوم  16أبريل ،2016
في معهد بريمتر  perimeterفي مقاطعة أونتاريو – وهو واحد من املراكز الرائدة حول العالم
التي تعنى بدراسة الحوسبة الكمية وتطويرها – للقول بأن النظام الرقمي التقليدي الذي
تعتمد عليه الحواسيب العادية بات ً
عاجزا ،وأن املستقبل للحواسيب الكمومية التي تعتمد
على نظرية الكم ،وخاصيتني غامضتني هما :التراكب  Superpositionوالتشابك الكمي
.Entanglement
ً
أوال – التراكب :في عالم ما تحت الذرة الخاص بمكانيكا الكم يمكن للجسيمات أن تتصرف
مثل املوجات؛ إذ يمكن أن تتواجد فى صورة جسيمات أو موجة أو جسم وموجة ًمعا ،وهذا
ما يعرف باسم التراكب ،حيث يمكن للبايت الكمي أن يكون  0أو  1أو  0وً 1معا ،وهذا يعني
أن الواحد من  QBITيمكنه تكوين معادلتني في الوقت نفسه ،كما يمكن الثنني من QBIT
تكوين أربع معادالت ،وبالتالي يمكن لثالثة من  QBITتكوين  8معادالت ،وهكذا يتسارع هذا
التراكب الكمي إلى أعداد كبيرة بشكل ال يصدق ،وبالتالي يمكننا تخزين معلومات أكثر في
املساحة نفسها ،مقارنة بمعلومة واحدة في الحواسيب العادية.
ً
ثانيا – التشابك الكمي :يعتمد مفهوم التراكب الكمي QBITعلى مبدأ التشابك الكمي ،وهو
عالقة أشبه ما تكون بالتخاطر ،تربط بني وحدات ، QBITتجعلها تؤثر في بعضها بسرعة
ّ
فتصور لو أن عندك جسيمني ،بينهما مسافات شاسعة تبلغ آالف
أكبر من سرعة الضوء،
الكيلومترات ،فما إن تغير أحدهما حتى يتغير اآلخر في الوقت نفسه.

نمو الحاسوب الكمي

سيكون للحواسيب الكمية دور فعال
في عالج األمراض مثل السرطان والسكر
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بسبب التراكب والتشابك يحدث النمو والتسارع في ، QBITحتى تصل إلى أعداد هائلة تفوق
تصورنا البشري ،مما سيسمح بكل سهولة لحاسوب كمومي مكون من  1000QBITفقط
أن يقوم بأداء خارق يفوق كل حواسيب الدنيا منذ اختراع الحاسوب إلى اليوم.
ولكن السؤال ملاذا الحاجة إلى الحاسوب الكمي؟
فيما سبق أوضحنا أن الحاسوب التقليدي الذي يتألف من  ،MICROPROCESSORوالذي
يحتوي على الترانزستورات ،قدرت بحد أقصى  5مليارات توانزستور في املايكروبورسيسور
الواحد ،وبالتالي غدت شركات تصنيع الترانزستور عاجزة عن صنع ترانزستور أصغر من
 1نانو متر ،والنانو متر جزء من املليون جزء في املتر الواحد ،لذا اقترح ريتشارد فاينمان
(حائز على جائزة نوبل) عام  1981إنشاء جيل جديد من الحواسيب ،يعتمد على نظرية الكم،
والتي سيكون لها قدرة هائلة في حل أكثر املسائل الرياضية ً
تعقيدا.

وقد أعلنت غوغل ً
مؤخرا إنشاء حاسوب كمي بقدرة  ،30QBITفيما أعلنت مايكروسوفت
ً
و IBMإنشاء حاسوب كمي تبلغ ذاكرته  ،50QBITويمكن تجربته مجانا عن طريق الرابط
املتاح على صفحة . IBM

استخدامات الحاسوب الكمي
ال يتوقع استخدام الحواسيب الكمية على املستوى الشخصي إال بعد عقدين من الزمن ،لكن
يتوقع استخدام الحواسيب الكمية خالل عقد من الزمن في التالي:
ّ
 – 1االستخدامات األمنية :لعل من أهم استخدامات الحاسوب الكمي كسر الشيفرات املعقدة،
حيث أن أعتى أنواع الشيفرات ،مثل تقنية  RSAالتي تقوم على استحالة تحليل األعداد إلى
ً
عواملها األولية بصورة سريعة ،فعلى سبيل املثال إذا كان العدد مكونا من  10خانات فسوف
يحتاج الحاسوب التقليدي إلى سنني لتحليلها ،بينما سيحتاج الحاسوب الكمي إلى دقائق
أو ربما أقل من ذلك لتحليلها ،وقد أعلنت مؤسسات مالية ضخمة مثل باركليز وجولدمان
ً
مؤخرا تمويل أبحاث استخدام الحاسوب الكمي في مجاالت عديدة ،مثل تحسني
ساكس
املحافظ املالية ،وتسعير األصول ،وموازنة املشاريع الرأسمالية ،وأمن البيانات.
 – 2االستخدامات الطبية :سيكون للحواسيب الكمية دور فعال في إيجاد حلول وعالجات
للكثير من األمراض ،مثل السرطان والسكر والكبد الوبائي ،حيث يستغرق إيجاد عالج أو
ً
ً
أحيانا ،لكن الحال سيختلف ً
تماما
مضاد حيوي باستخدام الحاسوب التقليدي سنينا
باستخدام الحواسيب الكمية ،فربما يبلغ ً
أياما أو ساعات ،عن طريق رسم خرائط األحماض
األمينية ،أو من خالل تحليل بيانات تسلسل الحمض النووي ،حيث سيكون بإمكان األطباء
اكتشاف وتصميم عالجات متطورة في وقت قصير ًّ
جداً ،
نظرا للقدرة الهائلة لهذه الحواسيب
الكمية على تحليل املعلومات.
وثمة استخدامات أخرى يمكن للحواسيب الكمية القيام بها ،مثل :تطوير الطائرات ًّ
أمنيا،
االكتشافات الفضائية للمجرات والكواكب ،زيادة الناتج املحلي ،القيادة الذاتية للسيارات ،تقليل
وقت السفر.
في الختام :لقد أوجد الخالق ّ
ً
وأسرارا،
عز وجل في مكنون املادة ،وفي ذراتها الصغيرة عجائب
َّ
َ ُ
َ
َ ُ ْ َ َ
حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه
اق َو ِفي أنف ِس ِه ْم َحتى
العزيز"َ :سن ِر َ ِيهم ٌآيا ِتنا ِفي اآلْف ِ
َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ِّ
ْ
يتبني لهم أنه الحق أولم يك ِف ِبربك أنه على كل شي ٍء ش ِهيد" .سورة فصلت اآلية .53
لقد مضى عهد فيزياء نيوتن ،والسفر بالسيارات والطائرات في محيط األرض ،لينطلق
عصر جديد ،هو عصر السفر بني النجوم ،وسيكون بمقدور هذه الحواسيب الكمية ،التي تعد
اإلنجاز األول لفيزياء الكم ،القدرة على اكتشاف العوالم والفضاءات واملجرات ،فكم هو رائع
الدخول والسفر إلى هذه العوالم الخفية والشيقة.

* كاتب ومهندس قطري

مضى عهد فيزياء نيوتن والسفر بالسيارات
والطائرات لينطلق عصر السفر بين النجوم
العدد الثامن  -خريف 2019
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معرض "كيان" يوثق مسيرة "شخصية العام"
الروائي التونسي محمود المسعدي
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¶ لقطة جماعية للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية  2019مع مدير كتارا و كبار الضيوف

فائزون بجائزة كتارا..
للرواية العربية

ّتوجت جائزة كتارا للرواية العربية بدورتها الخامسة ( ،)2019التي أقيمت خالل أكتوبر
املاضيً 21 ،
فائزا في خمس فئات ،مع إطالق فئة جائزة الرواية القطرية التي كانت من
نصيب الروائي القطري الدكتور أحمد عبدامللك عن روايته "ميهود والجنية".
فاز عن فئة الروايات العربية املنشورة كل من :الحبيب السائح من الجزائر "أنا وحاييم"،
والدكتور حبيب عبد الرب سروري من اليمن "وحي" ،وحجي جابر من أريتريا "رغوة
سوداء" ،وليلى األطرش من األردن "ال تشبه ذاتها" ،ومجدي دعيبس من األردن "الوزر
املالح" ،وتبلغ قيمة كل جائزة  60ألف دوالر ،إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة

اإلنكليزية.
وفي فئة الروايات غير املنشورة فاز كل من :ساملي ناصر من الجزائر "فنجان قهوة وقطعة
كرواسون" ،وعائشة عمور من املغرب "حياة باألبيض واألسود" ،وعبد املؤمن أحمد عبد
العال من مصر "حدث على أبواب املحروسة" ،ووارد بدر السالم من العراق "املخطوفة"،
ووفاء علوش من سورية "كومة قش" ،وتبلغ قيمة كل جائزة  30ألف دوالر ،وسيتم طباعة
األعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة اإلنكليزية.

¶ الدوحة  -أبوبكر الحسن

الكتابة شغف ذاتي
والتغيير يأتي تالياً!

¶ الدوحة  -أبوبكر الحسن

اإلنكليزية.
وفي فئة الروايات غير املنشورة فاز كل من :سا
كرواسون" ،وعائشة عمور من املغرب "حياة ب
العال من مصر "حدث على أبواب املحروسة"،
ووفاء علوش من سورية "كومة قش" ،وتبلغ قي
األعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة اإلنكليزية.

¶ الدكتور خالد السليطي يسلم الدكتور أحم

¶ لقطة جماعية للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية  2019مع مدير كتارا و كبار الضيوف

ّتوجت جائزة كتارا للرواية العربية بدورتها الخامسة ( ،)2019التي أقيمت خالل أكتوبر
املاضيً 21 ،
فائزا في خمس فئات ،مع إطالق فئة جائزة الرواية القطرية التي كانت من
نصيب الروائي القطري الدكتور أحمد عبدامللك عن روايته "ميهود والجنية".
فاز عن فئة الروايات العربية املنشورة كل من :الحبيب السائح من الجزائر "أنا وحاييم"،
والدكتور حبيب عبد الرب سروري من اليمن "وحي" ،وحجي جابر من أريتريا "رغوة
سوداء" ،وليلى األطرش من األردن "ال تشبه ذاتها" ،ومجدي دعيبس من األردن "الوزر
املالح" ،وتبلغ قيمة كل جائزة  60ألف دوالر ،إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة

¶ الدكتور خالد السليطي يسلم الدكتور أحمد عبد الملك جائزة الرواية القطرية

ليلى األطرش:
في بواكير شبابنا
كنا نريد تغيير
العالم عبر الكتابة

معرض "كيان" يوثق مسيرة "شخصية العام"
الروائي التونسي محمود المسعدي

الكتابة شغف ذاتي
والتغيير يأتي تالياً!

حجي جابر:
ُ
لكنت
لوال الكتابة
أكثر رضوخاً
ُ
والختنقت ُ
بصراخي

عماد دبوسي:
الكتابة لألطفال
والفتيان هي األهم
ُ
فهم المستقبل
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وضمن فعاليات الدورة الخامسة للجائزة،
النقد الروائي
أقيم معرض "كيان" ،الذي وثق مسيرة املفكر
والروائي التونسي محمود املسعدي ،والذي اختير
وفاز عن فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد
شخصية العام ،وتم تدشني كتيب مطبوع يشتمل
الروائي خمسة نقاد ،هم :د .أحمد زهير رحاحلة
على أهم محطات حياته ،إلى جانب إقامة ندوة
من األردن "تحوالت البنية الزمنية في السرديات
بعنوان" :الكتابة املختلفة في أدب محمود املسعدي،
الرقمية – روايات محمد سناجلة نموذجا" ،و د.
بني تعدد املرجعيات وتفاعل األجناس".
أحمد كريم بالل من مصر "سقوط أوراق التوت
وشهدت احتفالية جائزة كتارا للرواية العربية
– املحظورات في الكتابة الروائية ،دراسة نقدية
بدورتها األخيرة تدشني كتاب" :في حضرة
تطبيقية" ،ود .محمد عبيد الله من األردن "رواية
ّ
املنسي ،بحوث ودراسات في إبداع الروائي
الغيرية :قضايا الشكل ،والتناص ،وجدل
السيرة
إسماعيل فهد إسماعيل" ،وإقامة ندوة عن رائد
التاريخي والتخييلي – دراسة في رواية (مي –
الرواية الخليجية ،كما أقيمت ندوة "الهندسة
ليالي إيزيس كوبيا) لواسيني األعرج" ،ومحمد
الثقافية والرواية" التي تطرقت إلى إمكانية ّ
تحول
يطاوي من املغرب "جدل التمثيل السردي واللساني
الرواية إلى منتج يدر ً
عائدا على االقتصادات
واملمارسة االجتماعية نحو مقاربة لسانية نقدية
الوطنية للدول العربية ،بعد تحويل الروايات إلى
لسلطة الخطاب الروائي (رواية املغاربة لعبد الكريم ¶ درع الضاد  2019للدكتور عبد الرحيم كافود
أعمال درامية وسينمائية.
الجويطي أنموذجا)" ،ومنى صريفق من الجزائر
وضمن الفعاليات املصاحبة للجائزة ،تم عرض
"راهنية املعنى بني مشروعية الفهم ومأزق كتابة
تاريخ التبرير – مقاربة تأويلية ثقافية في نصوص عربية" ،وتبلغ قيمة كل جائزة  15ألف مسرحية بعنوان "حبل قديم وعقدة مشدودة" ،التي فازت كرواية بجائزة كتارا للرواية
العربية عن فئة الروايات غير املنشورة في دورتها األولى للروائي املصري سامح الجباس،
دوالر أمريكي ،كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.
وحضر املسرحية عدد كبير من الجمهور.

رواية الفتيان

أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من :إيهاب فاروق حسني من مصر "الدرس األخير"،
وعماد دبوسي من تونس "زائر من املستقبل" ،ومصطفى الشيمي من مصر "القط
األسود" ،ونور الدين بن بوبكر من تونس ً
"عفوا أيها الجبل" ،وهيثم بهنام بردى من العراق
"العهد" ،وتبلغ قيمة كل جائزة  10آالف دوالر ،وسيتم طباعتها ونشرها.

درع الضاد
كما اختارت لجنة جائزة كتارا للرواية العربية للعام  2019الدكتور محمد عبد الرحيم
كافود وزير التربية والتعليم العالي األسبق لنيل "درع الضاد" ،الذي أدرج ضمن فعاليات
الجائزة في العام املاضي  ،2018بهدف تسليط الضوء على الشخصيات التي ّقدمت

"درع الضاد" للدكتور محمد عبد الرحيم كافود
إلسهاماته المتميزة في اللغة العربية
العدد الثامن  -خريف 2019
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نور الدين بن بوبكر:
علينا تكثيف الكتابة
لألطفال لنغيّر
مجتمعاتنا

حبيب سروري:
ّ
متعدد
الرواية فن
وشاهدة على
المعاناة

وفاء علوش:
الكتابة تعبير عن
الذات ومشاركة
مجتمعية
يلي الحصيلة:
يقول الروائي الحبيب السائح من
الجزائر :هناك أناس اليريدون أن
ّ
يتغيروا ،لذلك ال يجب أن توكل
مهمة تغيير املجتمعات للرواية ،وفي
اعتقادي أن الرواية الناجحة هي التي
ُ
تخضع قضايا املجتمع للتشريح،
مثل الجسد العليل في غرفة العمليات.

إسهامات متميزة في خدمة اللغة
العربية ،من خالل البحوث والدراسات
والكتب املنشورة.
والدكتور كافود معروف باهتمامه
باللغة العربية ،وله إسهامات كبيرة
في النهوض باللغة العربية في قطر،
ً
فضال عن شغله عضوية العديد
من اللجان واألنشطة الثقافية على
الصعيد اإلقليمي ،من بينها عضوية
مجلس أمناء مؤسسة البابطني للشعر
تغيير العالم
في الكويت ،واللجنة االستشارية
ملؤسسة الفكر العربي في لبنان،
أما الروائية الفلسطينية ليلى األطرش
فتقول :في بواكير شبابنا كنا نريد
ومنتدى الوسطية في األردن ،كما له ¶ د .السليطي ود .كافود وخالد السيد المشرف العام على الجائزة أثناء جولتهم في االحتفالية
العديد من الكتب واملقاالت املنشورة
تغيير العالم أجمع ،وليس مجتمعاتنا
في مجال تخصصه في األدب العربي
فقط ،عبر الكتابة ،وفي عصرنا
والنقد الحديث.
الحالي يمكن ألصواتنا أن تصل ألبعد مدى بفضل الوسائط الحديثة ،لذلك من املهم إتقان
وكانت الدكتورة مريم النعيمي أستاذ النقد األدبي بجامعة قطر قد نالت درع الضاد في لغة العصر ،وتسخير املنصات الحديثة للكتابة.
أول إطالق له.
الروائي األريتري حجي جابر قال :ثمة جانب في الكتابة ال يمكن إنكاره ،وال التقليل من
نتائجه وتأثيراته الكارثية ،إنه العذاب النفسي والجسدي الذي تأتي به ،ال توجد كتابة سهلة
مريحة لألعصاب ،الكتابة الجيدة هي بالضرورة متعبة ومنهكةُ ،وتقتلع ّ
بشدة من الذهن
لماذا الرواية؟
ّ
لتخلف وراءها ً
ندوبا ونتوءات تعالج بمزيد من الكتابة ،أكتب ألني بالكتابة أقل
والوجدان،
ً
ً ّ
ً
ً
ُ
انتباها ،ولوال الكتابة ُ
والختنقت
لكنت أكثر رضوخا وامتثاال،
سوءا وأقل أنانية وأكثر
وعلى هامش فعاليات الدورة الخامسة لجائزة كتارا للرواية العربية أثير نقاش مستفيض
حول دوافع الروائيني إلى كتابة الرواية ،وما إذا كان للرواية دور في إحداث تغيير في بصراخي الداخلي وتمردي ورفضي ملا حولي ،لوال الكتابة الزداد عجزي وخنوعي وقلة
ّ
جالدي ،وكان الندم سيأكلني على حيوات موازية ،وأصدقاء ال أعرفهم ،ووطن
حيلتي أمام
املجتمعات العربية؟
مجلة "فنار" رصدت آراء الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية ،من الروائيني والنقاد ،وفيما ال أنتمي إليه.

إمكانية تح ّول الرواية إلى منتج يدر عائداً
على االقتصادات الوطنية للدول العربية
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أحمد كريم بالل:
المباشرة والوعظية
تفقد العمل الروائي
جاذبيته

الحبيب السائح:
الرواية الناجحة
ُتخضع قضايا
المجتمع للتشريح

محمد عبيد الله:
الرواية قوة ناعمة
ومختبر للبيئة
المحيطة

شغف ذاتي
الروائي التونسي عماد دبوسي يقول :الشغف الذاتي أول دوافع الكتابةً ،
تاليا يأتي إصالح
األوضاع االجتماعية ،ولكن أرى أن الكتابة لألطفال والفتيان هي األهم ،حيث األجيال
الناشئة يمثلون املستقبل ،كذلك فإن تغيير أفكارهم وإثارة حماستهم يكون أسهل من
ً
الفئات العمرية األكبر سنا ،أما الروائي التونسي نور الدين بن بوبكر فيقول :إذا أردنا أن
نحدث تغييرات إيجابية في مجتمعاتنا العربية فيجب أن نكثف الكتابة لألطفال ،إلى جانب
ً
قسطا ً
وافيا من التعليم.
الحرص على أن يتلقوا
ويرى الدكتور حبيب عبد الرب سروري الروائي اليمني أن الكتابة ٌ
فن متعدد األوجه ،حيث
يقول :الرواية وسيلة لكتابة املعاناة اآلنية ،حتى تكون محفوظة في الذاكرة ،ويمكن الرجوع
إليها لتكون شاهدة عن الفترة التي كتبت فيها.

سامح الجباس :الرواية ترفع من

ّ
الهم
مشاركة
من جهتها تقول الروائية السورية وفاء علوش :دوافع الكتابة ،يمكن تجزئتها
إلى قسمني ،األول تحقيق رضى شخصي للكاتب ،مثل التعبير عن الذات ،وآخر
الهم املجتمعي املحلي ،أو العربي ،والتغيير ً
عام مثل املشاركة في ّ
حتما لن يكون
ً
لحظيا.
ويرى الناقد املصري د .أحمد كريم بالل أن هناك دوافع متعددة تحرض على
ً
الكتابة ،تختلف باختالف الزمان واملكان ،مستدركا :أعتقد أن الجانب األهم من
الكتابة ،يتمثل في تحقيق الشغف الذاتي ،من خالل إطالق الكاتب العنان ملخيلته،
وإذا كان دافع الكاتب تغيير العالم ،أو مجتمعه على أقل تقدير ،فيمكن أن يقع في
فخ املباشرة والوعظية ،التي تفقد العمل جاذبيته.

مستوى نبل القارئ وأخالقياته
قوة ناعمة
الناقد األردني د .محمد عبيد الله قال :الرواية قوة ناعمة ،يمكن أن يكون لها دور
في تغيير مجتمعاتنا العربية نحو األفضل ،وتستطيع أن تكون بمثابة مختبر
للبيئة املحيطة ،أما الروائي املصري سامح الجباس ،صاحب رواية "حبل قديم وعقدة
ً
مسرحيا ،فقال :كتابة الرواية بالنسبة إلي غريزة البقاء ،رغبة
مشدودة" التي قدمت
ملحة للبوح الحكائي ،أفكار تراودني ،شخصيات تطالبني بأن أكتبها ،وال توجد رواية
ّ
تغير املجتمع بشكل عام وسريع ،ولكن الرواية الجيدة تنطبع فى النفوس ،وترفع من
ّ
مستوى نبل القارئ وأخالقياته ومبادئه ،مما يجعله يغير نفسه نحو األفضل.

تدشين كتاب "في حضرة المنسي" تكريماً
للروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل
العدد الثامن  -خريف 2019
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أدب وفن

نظــرة
بكل اللغات في قطر
الشعر
هامبورغ

مدينة الشمال األلماني
تجتذب ز ّوارها من قطر

¶ قصيـدة

صالح هواش المسلط *

¶ شبيب بن عرار النعيمي

¶ الدوحة -

الفائزون يشاركون
في اليوم العالمي للشعر
 21مارس بالدوحة

أطلق مركز قطر للشعر "ديوان العرب" بوزارة الثقافة والرياضة مسابقة شعرية عاملية
شهرية بعنوان "نظرة".
الشاعر شبيب عرار النعيمي مدير مركز قطر للشعر "ديوان العرب" بوزارة الثقافة
اً
والرياضة ّ
تحدث ملجلة "فنار" حول ذلك قائل" :نظرة" مسابقة شعرية عاملية ،تقام
ّاً
شهريا عبر وسيلة التواصل االجتماعي "انستغرام" ،وتختص كل شهر بلغة ،أو دولة
ساحرة على الشاطئ
ألعابقدنارية
¶
يكون عبارة
هامبورغيتم-طرح موضوع هادف أو قيمي من قبل ديوان¶العرب،
مختلفة ،حيث
العالمحساب املركز على موقع انستغرامّ ،
وروج املركز للمسابقة حتى
أسفل املوضوع في
اً
في
املشاركة
اللغة
تلك
شعراء
لجميع
يمكن
ا:
مضيف
لفيلسوف،
حكمة
أو
مقولة
عن
فيديوج ـبثهـة،
مقطع الطاز
العربك ــوالت
ديوانـف املأ
كماـدمأعدمختل ـ
فيها ،تق ـ
املشاركة الت ــي
عددس ـمنـوقالشعراءواملخاب ــز
ألكبرـارة "
يتسنىـى زي ـ
"الندونغس ــبروكن" ،باإلضاف ــة إل ـ
تع ــد هامب ــورغ ،ثان ــي أكب ــر امل ــدن األملاني ــة بع ــد
املسابقة ،سواء املقيمني منهم في قطر ،أو في الدولة املعنية ،بالتنسيق مع املركز الثقافي
كوجا
كرشاد
سلجوق
الدكتور
قال
حيث
باملسابقة،
للتعريف
الرقمية،
منصاته
عبر
ومرك ــز أوروب ــا باس ــج املاذ املثالي لعش ــاق التس ــوق
الس ــمك" الش ــهير.
العاصم ــة برل ــن ،واحدة من وجهات الس ــفر املفضلة
أو السفارة التابعة للدولة
املختارة ،وتابع مدير ديوان العرب :يتم استقبال املشاركة ابتداء ً
القطرينً ،
إمره):ج ـ ًإنـرا.مركز ديوان العرب ينظم مسابقته
(يونس
املركز
 120مت
بالدوحةض ــم
التركي وي
الثقافيض ــات
ـاق الريا
مديرلعش ـ
وتع ــد هامب ــورغ وجه ــة مثالي ــة
نظرا للمقومات الس ــياحة
ل ــدى املس ــافرين
املسابقة
نتيجة
تعلن
ثم
الشهر،
من
عشر
الخامس
اليوم
وحتى
من اليوم األول للشهر
التركية ّ
فين ــةهذه ً
الثقافي
السنةـا
مزيج ـ
وستبدأاملدي
بالدوحة،توف ــر
التركياملحلي ــة
األطب ــاق
املركزش ــاق
بالتعاون مع ولع
حد سواء،
الشعرية على
املائية من الس ــكان املحلين والس ــياح
والخدمات الراقية التي تقدمها،
ـا
ـ
ه
تمتلك
الهائل ــة
التيالشهر نفسه ،اً
علما بان لجنة الفرز والتحكيم يتم اختيارها من قبل املركز
يوم  25من
ً
الشعر التركي
كتاب
املقبلة
السنة
في
تستضيف
أن
على
التركي،
الشعبي
الشعر
بعشاق
مفعمة
ـواء
ـ
ج
أ
ـي
ـ
ف
ـام
ـ
ع
الط
ـاول
ـ
ن
ت
ـارات
ـ
ي
خ
ـن
ـ
م
ـا
ـ
رائع
ومراكز
ـة
ـ
ي
الرياض
ـوادي
ـ
ن
ال
ـن
ـ
م
ـد
ـ
ي
العد
ـد
ـ
ج
يو
ـث
ـ
ي
ح
أبرز
ـة،
ـ
ي
البحر
ـة
ـ
ه
الواج
ـى
ـ
ل
ع
ـة
ـ
ل
املذه
ـع
ـ
ق
املوا
ـمل
وتش ـ
ٍ
اً
الثقافي أو السفارة املعنية بدولة قطر.
وسوف
قطري،
ريال
آالف
10
قدرها
جائزة
يمنح
املسابقة
في
الفائز
ا:
مضيف
الحديث،
اً
بالحيوي ــة ،تقدمه ــا مجموع ــة م ــن املطاع ــم الراقي ــة
تأجي ــر الق ــوارب الواقع ــة عند ضفاف بحيرة ألس ــتر،
معال ــم املدين ــة ،إضاف ــة إلى مراكز التس ــوق العصرية،
واختتم الشاعر النعيمي تصريحه ملجلة "فنار" قائل :بدأت املسابقة باللغة التركية،
باليوم العاملي
خيارات ثمرائع ــة تتم
االحتفالـهيرة.
خللـان الش ـ
األخرىميش ـ
الدولنجم ــة
الفائزينــةمنعل ــى
جميع أقرانه الحاصل
معــراعية
استضافتهالش
تضم القوارب
ُ والت ــي تق ــدم
والفن ــادق الفاخ ــرة ،واملطاع ــم الراقي ــة الحاصل ــة عل ــى
الهندية ،وسوف تليها اإلنكليزية (البريطانية) ،وهكذا ،وسوف يدعى الفائزون في دورات
اً
مشيدا بدور ديوان العرب واإلمكانيات
واختتم د .كوجا تصريحه
بالدواس ــاتللشعر
الدوحة،وألواح
وزوارقفي"الكانو"
والق ــوارب املزودة
نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
املسابقة للمشاركة في احتفالية اليوم العاملي للشعر ،والتي سينظمها ديوان العرب
ُ
للمشاركة في ّ
رةالتي تقام ألول مرة.
املسابقة
التي يتيحها للشعراء باللغات املختلفة،
التجديف.
وتصن ــف ه ــذه املدين ــة "الهانزي ــة" اًالس ــاحرة ضم ــن
المصغ
العجائب
الشعرية
واملؤسسات
الشعراء
مع
املناسبة
بهذه
احتفاء
املقبل،
مارس
21
يوم
بالدوحة
للشعر "ديوان العرب" دشن في اليوم العاملي للشعر عام ،2017
مركزـىقطر
يذكر
املدين ــة
ـون إنزائ ــر إل ـ
ويتواف ــد أكث ــر م ــن نص ــف ملي ـ
أفضل عش ــر وجهات س ــياحية في أوروبا ،وتواصل
في بقية دول العالم.
ومنذ ذلك التاريخ واملركز يسعى الستقطاب أكبر ّ
والعرب
القطريني
الشعراء
من
عدد
ملش ــاهدة ع ــروض األض ــواء املدهش ــة الت ــي تزي ــن
اجتذابه ــا للمزي ــد م ــن ال ــزوار القادم ــن م ــن دول
وثم ــة العجائب املصغرة (،)Miniatur Wunderland
ليعطي
املجتمع
داخل
الفرد
فيها
يتحرك
التي
املساحة
هي
"الحرية
وقد اختيرت مقولة
ً
بالشعر،
قطر،س ــافة
واألجانبـدفيعلى م
س ــماء هامب ــورغ بالل ــون األزرق ،وتمت ـ
عموم ــا ،الس ــيما قط ــر.
الخليج ــي
مجل ــس التع ــاون
ـر،
الخاصة صغي ـ
الثقافة ومط ــار
ونشرمصغ ــر
الواعدة،حدي ــد
الشعريةس ــكة
املواهبنم ــوذج ل
واحتضان وه ــو
اً
العرب
ديوان
دعا
حيث
التركية،
باللغة
نسختها
في
للمسابقة
ا
موضوع
أفضل ممكناته"
من ً
الشعرية،
مزيدا
مزيدف ــي
أجل لتض
أربع ــة اً كيلومت ــرات عل ــى ط ــولمناملرف ــأ،
ال تتمي ــز هامب ــورغ بكونه ــا واح ــدة م ــن أكث ــر امل ــدن
الصدارةويق ـفيـع
مركزالعال ــم،
الشعرـه ف ــي
يحتلـن نوع ـ
حيثب ــر م ـ
ـوذج األك
بالذائقةـد النم ـ
االرتقاء ويع ـ
الراغبني ً باالشتراك في املسابقة إلى كتابة املوضوع املشار إليه شعرا في أربعة أسطر
معامل ــه .الثقافة القطرية.
م ــن الجمالي ــة عل ــى
خض ــرة ف ــي أملاني ــا فحس ــب ،ب ــل تش ــتهر أيض ــا
في مدين ــة التخزين التاريخي ــة ف ــي هامب ــورغ.
تش ــتهر هامب ــورغ بمراك ــز التس ــوق العصري ــة
بواجهته ــا البحري ــة الت ــي تض ــم العدي ــد م ــن مناط ــق
ويمكن للمس ــافرين املتجهن إل ــى هامبورغ من قطر
ً
الج ــذب الس ــياحي ،والت ــي تمن ــح املدينة ً
طابع ــا ًّ
واملتاج ــر الفاخ ــرة ،وتع ــد وجه ــة نموذجي ــة لزواره ــا
بحريا
الس ــفر عب ــر الخط ــوط الجوي ــة القطري ــة ،والخط ــوط
ً
ً
ً
م ــن محب ــي التس ــوق لقض ــاء أجم ــل األوق ــات ،وم ــن
رائع ــا ومناخ ــا لطيف ــا.
الجوي ــة البريطاني ــة ،والخط ــوط الجوي ــة التركي ــة ،أو
أب ــرز تل ــك األماك ــن :ألس ــتر ه ــوس الفاخ ــر ،أح ــد أكثر
بواس ــطة طي ــران "بيجاس ــوس" ،حي ــث توف ــر تل ــك
ً
ً
مراك ــز التس ــوق ش ــهرة ف ــي هامب ــورغ ،ويتأل ــف م ــن
الش ــركات رح ــات يومي ــة إل ــى هامب ــورغ انطاقا من
بحيرة ألستر
ً
خمس ــة طواب ــق تض ــم طيف ــا واس ـ ًـعا م ــن متاج ــر
مط ــار حم ــد الدولي بالدوحة ،كما تضم املدينة العديد
مس ــتحضرات التجمي ــل واألزي ــاء ذات العام ــات
م ــن الفن ــادق الفاخرة من فئة الخم ــس نجوم ،وتتميز
تق ــدم بحي ــرة ألس ــتر في قلب هامب ــورغ ،والتي تتميز
التجاري ــة املحلي ــة والعاملي ــة ،وكذل ــك ألس ــتر أركادي ــز،
تل ــك الفنادق بخدماتها الراقي ــة ،وتقدم تجارب فريدة
بنوافيره ــا م ــع نه ــر إيلب ــه ال ــذي يرب ــط املدين ــة ببح ــر
مزيج ــا ّ
ً
إح ــدى أب ــرز مناط ــق التس ــوق الرئيس ــية ف ــي قل ــب
لتن ــاول الطع ــام م ــع أج ــواء مثالي ــة باعث ــة عل ــى الهدوء
متنو ًع ــا م ــن األنش ــطة الترفيهي ــة،
الش ــمال،
املدين ــة ،وغاليري ــا أجم ــل أماك ــن التس ــوق وأكثره ــا
واالس ــترخاء.
ومش ــاهدة أبرز املعالم الس ــياحية ،حيث توفر للزوار
ً
ـاطا ،حي ــث تض ــم ً
عددا من متاج ــر األزياء األنيقة
نش ـ
يذك ــر إن ع ــدد س ــكان مدين ــة هامب ــورغ يبل ــغ 1.8
فرص ــة القي ــام بج ــوالت ف ــي املين ــاء أو املش ــي عل ــى
ومح ــات البوتي ــك العصرية ،وليفانته ــوس التي يجد
مليون نس ــمة ،كما يقطن منطقة هامبورغ الحضرية
طول ش ــواطئ نهر إيلبه ،ومش ــاهدة س ــفن الحاويات
فيه ــا ال ــزوار جمي ــع احتياجاته ــم ومتطلباته ــم ،ب ـ ً
ـدءا
(هامب ــورغ الكب ــرى)  5ماي ــن ش ــخص ،وتعد واحدة
الضخم ــة أو س ــفن الرح ــات البحري ــة الفاخ ــرة،
تطورا وث ـ ً
م ــن أكث ــر املناط ــق ً
م ــن متاج ــر األزي ــاء واملح ــال الفاخرة وحت ــى املقاهي
ـراء ف ــي أوروبا.
وه ــي تقت ــرب م ــن رصي ــف املس ــافرين املع ــروف

كل شهر
تقام
شعرية عالمية
مسابقة
ضمن
صنف
الساحرة ُت
الهانزية
المدينة
انستغرام
عبر
مختلفة
بلغةعشر وجهات سياحية في أوروبا
أفضل
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العدد
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الفرار
ْ
ْ
النهار..
أيقظت ُه حرارة
من يومها راح ُ
يهيم على وجه ِه
ْ
القطار..
وفاته
أرسلوا في طلبه
بطاقة بحث
إلقاء قبض
برقية استنفار
َ
قد–عقد
العزمــوزارة االتحادي ــة
بالنياب ــة ع ــن ال
لكنهـورت
مدين ــة فرانكف ـ
َ
ّ
ْ
للتروي ــج ألملاني ــا كوجه ــة
والتكنولوجي ــا –
الفرار!
لاقتص ــاد وشكل

َ
ُ
تسكت األطيار؟
تغنني
ِل َم حني
ُ
ْ
ُ
والهزار
والكنار
البلبل
حني تتنفسني يحسدك ُ
الورد
ِ
ْ
األزهار
وتغبطك
ِ
ُ
العود يتالشى
ودهن ِ
َّ
ُ
العطر
فيك
ُيجن ِ
املصغرة في هامبورغ
¶ نموذج العجائب ْ
والعطار!
ُ
ِل َم حني تقفزين ُ
الياسمني؟
ينبت
األملان ــي (البرمل ــان االتح ــادي األملان ــي) ،ويق ــوم املجلس
اإلعالمية
العاصمة
ويزهر الجلنارْ
بتطوي ــر ووضع اإلس ــتراتيجيات إلب ــراز صورة أملانيا
الحقيقية في الخارج ،وتش ــجيع السياح على زيارتها،
س ــياحية عاملي ــة ،ويحص ــل املجل ــس عل ــى تموي ــل م ــن
وباعتباره ــا مدين ــة تجاري ــة قديم ــة ُ ،تض ــم مين ـ ًـاء
ً
ّ
ً
وينش ــط املجل ــس حالي ــا ف ــي  32منطق ــة ح ــول العالم.
قب ــل ال ــوزارة وفق ــا للق ــرار الص ــادر ع ــن البوندس ــتاغ
العشب تحافظ على
يخضوضرـإن هامب ــورغ
رئيس ـ ًّـيا من ــذ ع ــدة قرون ،ف ـ
الوثيق ــة م ــع ْ
مختل ــف الوجه ــات
عاقاته ــا وروابطه ــا
الثمار
وتبسق
ف ـ َـي جمي ــع أنح ــاء العالم ،وإلى جانب التج ــارة املزدهرة
الشمس
ِلوقمط ــاعحني
هامبورغ
تسقطـور ،تع ــد
تنظرينس ــتية املتط ـ
الخدم ــات اللوج
ُ ّ
يافوخها؟ـا ،وتصنف على
اإلعامي ــة ف ــي أملاني ـ
ًأيض ــا العاصم ــةعلى
ً
ً
أنه ــا أكث ــر املناط ــق ً
الحضري ــة خ ًض ــرة ونض ــارة ف ــي
غيرة وغضبا
أوروبا.
ش ــهدت هامب ــورغ ف ــي الس ـ ْ
وانتحار
ـنوات!األخيرة زي ــادة كبيرة
ف ـ َـي تدف ــق الس ــياح القاد ُم ــن إليه ــا الستك ُش ــاف
ِلم حني تصمتني يختزل الكالم؟
مش ــاريع التنمي ــة العمراني ــة الحديث ــة ،عل ــى غ ــرار
وتذهلـيتي" والتع ـ ْ
األفكار
ـرف عل ــى وجهه ــا
مش ــروع "هاف ــن س ـ
الثقاف ــي الغن ـ ّ
أحبارـري فيها،
صـ
ـي،لوتجرب ــة ن
البحرم ــطإلىالحياة الع ْ
يتحو
وق ــد صنف ــت "ترافي ــل & ليج ــر" هذه املدينة الس ــاحرة
ً
النوروحل ــت ف ــي املرتب ــة
لهذاللس ــفر،
يا مكان ــا
ضم ــن أفض ــل 50
النار؟في فئ ــة "الوجهات
لهذي بانيت"
يام ــة "لونلي
الرابع ــة عل ــى قائ
ـفر".
األفض ــل للس ـ
ُ
ُ
الفتى
وذلك
أرهقهـياحة ف ــي
الغريرن ــي للس ـ
الوطن ــي األملا
املجل ــس
ويضطل ــع
االنتظارْ
¶ حديقة في هامبورغ
حلم منكسر الخاطر
* شاعر سوري
المجلس الوطني األلماني للسياحة يشجع
يا له من ٍ
على زيارتها وينشط في  32منطقة
العدد الثامن  -خريف 2019
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الزمن الجميل

إحسان عبد القدوس
رائد الرومانسية
ال يمك ــن الع ــودة إل ــى ذكري ــات "الزم ــن الجمي ــل" إال بالتوق ــف عن ــد رواد الرومانس ــية
والوجداني ــات والنهض ــة األدبي ــة والثقافي ــة ودورهم في التوعية وكس ــر قيود التزمت ،فقد
ع ــاش الع ــرب العص ــر الذهب ــي ف ــي حياتهم خالل تل ــك الفترة ،وش ــهدوا طفرة واس ــعة في
عال ــم الش ــعر واألدب والثقاف ــة والفن ــون تجل ــت فيه ــا روح املنافس ــة الش ــريفة.
ولإلنص ــاف ف ــإن م ــن الواج ــب إلق ــاء الض ــوء على مس ــيرة ال ــرواد – وعدده ــم باملئات في
عه ــود الزم ــن الجمي ــل – إال أن ــي أردت حص ــر الحدي ــث بال ــرواد الذي ــن عرفته ــم أو عمل ــت
معه ــم وملس ــت جوانب خفي ــة من ش ــخصياتهم.
الالفت ــة املضيئ ــة األب ــرز ف ــي ه ــذا املج ــال حم ــل رايته ــا ثالثة من ال ــرواد ،وهم ن ــزار قباني
وإحس ــان عب ــد الق ــدوس وغ ــادة الس ــمان ،ه ــؤالء الذي ــن جمع ــت بينه ــم عوامل كثي ــرة ،من
بينه ــا الج ــرأة والصراح ــة واإلب ــداع والدخ ــول إل ــى عال ــم املحظ ــور ف ــي ع ــرض قصص من
كوالي ــس الحي ــاة الوجدانية والحس ــية والعاطفية ومش ــاعرها الس ــرية الت ــي كان البوح بها
م ــن املحرمات.
لق ــد كتب ــت ع ــن ن ــزار ش ــاعر العص ــر م ــن قبل ،وأص ــدرت عن ــه ً
كتاب ــا يحمل عن ــوان "آخر
كلم ــات ن ــزار" ،وس ــأحاول أن أكتب عن غادة "ياس ــمينة الش ــام " الروائي ــة الرائعة ،وأعرض
رس ــائل له ــا وانطباع ــات ع ــن مس ــيرتها الزاخ ــرة ،أم ــا "عم إحس ــان" فس ــأخصص له هذا
الحي ــز ،ول ــو بإيج ــاز أع ــرض في ــه ملح ــات ع ــن ش ــخصيته ونظرت ــه م ــن خ ــالل معرفت ــي
وحوارات ــي مع ــه ومس ــيرة انطالقت ــه ،إال أن ــه الب ــد من خالل اإلش ــارة إلى حقيقة عش ــناها
وعاش ــتها أجيال متتالية ،وهي وجود رابط ّ
جلي بني الرواد الثالثة ،وتش ــابه في أس ــلوب
املعالج ــة ،فش ــكل الثالث ــة منظوم ــة متكامل ــة لعصر رومانس ــي منفتح رغ ــم كل معاناتهم
م ــن الحاس ــدين وأع ــداء النجاح.
ينتش بش ــعر نزار قباني وقصائ ــده ووصل إلى قمة الطرب بس ــماع أغانيه،
فم ــن من ــا ل ــم
ِ
أو ل ــم يق ــرأ قص ــص إحس ــان عب ــد الق ــدوس ويعج ــب بأفالم ــه املثي ــرة للج ــدل ،أو ل ــم يق ــرأ
رواي ــات غ ــادة الس ــمان ويع ــش م ــع ش ــخصياتها؟ م ــن ل ــم يع ــش ه ــذا العص ــر الذهب ــي ل ــم

عرفان نظام الدين*

يع ــرف معن ــى ّ
التقم ــص الت ــي تجل ــى ف ــي ه ــذا اإلب ــداع ،ويم ـ ّـر بتجرب ــة اإلث ــارة ،عندم ــا كنا
ً
نخف ــي القصائ ــد والقص ــص والرواي ــات تح ــت الوس ــادة الخالي ــة ،خوف ــا من مق ــص رقيب
األه ــل ونحل ــم بس ــيرة الحب.

التواضع والخجل والعمق
أب ــرز م ــا ف ــي إحس ــان عبد الق ــدوس ش ــخصيته املتواضعة وخجل ــه وعمق التج ــارب التي
عاش ــها ب ــني م ــد وج ــزر ،وآالم الح ــروب الت ــي تعرض له ــا والدس ــائس التي حيك ــت ضده،
بس ــبب الغي ــرة من انطالقته وش ــهرته الواس ــعة.
وأب ــزر دلي ــل عل ــى نجاحه قدرت ــه على الجمع ب ــني النقيضني :الطبقة األرس ــتقراطية الغنية
الت ــي اته ــم بأن ــه ال يكت ــب إال عنه ــا ،والطبق ــة الش ــعبية الفقي ــرة عل ــى مختلف مس ــتوياتها
الثقافي ــة واملادي ــة ،حي ــث كان ــت كتبه األكثر ً
رواجا في صفوفها ،ليس في مصر فحس ــب،
بل ف ــي العال ــم العربي كله.
ً
وإذا كان إحس ــان ق ــد أب ــدع ف ــي الرواي ــة والقصة العاطفية واإلنس ــانية فإن ــه كان أيضا من
املبرزي ــن ف ــي العم ــل الصحف ــي والكتاب ــة املمي ــزة الت ــي تعتم ــد عل ــى املع ــارك الوطني ــة مثل
دعوت ــه إل ــى الحري ــة وحق ــوق اإلنس ــان والديمقراطي ــة ،مم ــا أدى إل ــى س ــجنه مرت ــني قب ــل
الث ــورة وبعده ــا ،وله ــذا اختل ــف م ــع الرئي ــس جم ــال عب ــد الناص ــر ال ــذي كان قد ّقرب ــه إليه
واعتب ــره حام ــل ش ــعلة الث ــورة ،ث ــم اس ــتبعده بعد أن وج ــده عني ـ ًـدا ،ال يتراجع ع ــن املبادئ
الت ــي ين ــادي به ــا ،كم ــا اختل ــف م ــع الرئي ــس الراح ــل أن ــور الس ــادات بع ــد أن كان ق ــد أي ــده
ف ــي س ــعيه للس ــالم وتحري ــر س ــيناء ،وكان ــت زاويته "على مقهى في الش ــارع السياس ــي"
بمثاب ــة ص ــورة ّ
حي ــة ناطق ــة لص ــراع األجي ــال والح ــوار الفري ــد ب ــني جي ــل الش ــباب وجي ــل
الكهول.
ورغ ــم ذل ــك يمك ــن الق ــول :إن إحس ــان كان يعان ــي من ازدواجي ــة بني األصال ــة واملعاصرة،

وب ــني التزمت واالنفتاح ،فق ـ ــد ك ـ ــان ينادي بالتحرر واالنفت ــاح االجتماعي ورفع الظلم عن
امل ــرأة الت ــي عب ــر ع ــن أحاسيس ــها ،كم ــا كان داعي ــة لرفض التحل ــل الخلقي ،مب ـ ً
ـررا موقفه
ً
بأن ــه كان يح ــاول أن يرف ــع القن ــاع ع ــن الخطاي ــا ،وصوال إل ــى مواجهة الحقيق ــة بال زيف.
وعل ــى عك ــس م ــا كان ــت كتاباته وش ــخصيات قصصه توحي وكأنه زير نس ــاء أو ش ــاب
ً
ًّ
أخالقيا ومؤمنا ويدافع عن نفس ــه
يقيم عالقات نس ــائية ،إال أن من عرفه يلمس كم كان
بقول ــه" :أن ــا إنس ــان ق ــدري أت ــوكل عل ــى الل ــه ف ــي املطل ــق بع ــد أن أب ــذل أكب ــر جه ــد وأقصى
مجه ــود عقلي".
ً
ً
مخلص ــا لدرج ــة أن ــه كان يس ــلم كل أموره
كان إحس ــان عب ــد الق ــدوس ف ــي حيات ــه رج ــال
لزوجت ــه لواح ــظ املهيلم ــي الت ــي كان ــت ترافق ــه ف ــي كل رحالت ــه ،وتعامله باحت ــرام وحنان
وكأن ــه طفله ــا املدل ــل ،أو كأنه ــا تح ــاول أن تعوض ــه حرمانه من أمه "روز اليوس ــف" ،ولهذا
وصفه ــا بقول ــه "إنه ــا اله ــدوء الذي صان ثورتي ،والصبر الذي رط ــب لهفتي ،والعقل الذي
أض ــاء طريق ــي" ،وف ــي إح ــدى املرات كنت أبحث مع ــه تفاصيل اتفاق عل ــى حلقات جديدة،
فق ــال ل ــي بوض ــوح "أح ــب أن أختص ــر علي ــك الطري ــق ح ـ ّـدد ماذا تري ــد وأنا جاه ــز ..قصة،
مسلس ــل ،خواط ــر فني ــة ،مق ــاالت سياس ــية ،أما األم ــور املالية فهي م ــن اختصاصها".
يمك ــن تقدي ــم ص ــورة متكامل ــة ترس ــم تناقض ــات حي ــاة إحس ــان باختص ــار ش ــديد،
تتلخ ــص ف ــي تنقل ــه ب ــني نش ــأته األول ــى املحافظ ــة ف ــي بي ــت ج ـ ّـده الش ــيخ رض ــوان ،ال ــذي
كان ً
ملتزم ــا بالتقالي ــد ومب ــادئ الدي ــن ،بع ــد طالق وال ــده املهندس والفن ــان الروائي محمد
عب ــد الق ــدوس وأم ــه الفنان ــة والصحافية املتح ــررة وصاحبه الصالون األدب ــي والتي كانت
صديق ــة كب ــار األدب ــاء والفنان ــني روز اليوس ــف ،وق ــد وص ــف ه ــذا التناق ــض بقول ــه" :كان
ُ
اعتدت عليه
االنتق ــال ب ــني املكان ــني املتناقضني يصيبني في البداية بال ــدوار الذهني ،حتى
واس ـ ُ
ـتطعت أن أع ــد نفس ــي لتقبل ــه كأم ــر واق ــع ال مف ــر من ــه ف ــي حياتي".
وترج ــم إحس ــان ه ــذا التناق ــض ب ــني روايات ــه وأبطاله ــا وحيات ــه الش ــخصية امللتزم ــة م ــع
زوجت ــه وولدي ــه محم ــد وأحم ــد ،إل ــى درج ــة أن ــه كان ض ــد عالق ــة ابن ــه أحم ــد م ــع الفنان ــة
ً
القدي ــرة نج ــالء فتح ــي ،وه ــو م ــا فعل ــه أهلها أيض ــا ،ألنه تزوجها بالس ــر ،وكانا في س ــن
املراهقة.
ّ
وب ــدا التناق ــض ف ــي روايات ــه وقصص ــه الت ــي تج ــاوز عدده ــا  ،600وتح ــول  70منه ــا إل ــى

أف ــالم ومسلس ــالت ومس ــرحيات ،وكان ــت جميعه ــا ترس ــم مالمح التناقض ف ــي املجتمع،
وم ــن بينه ــا" :ل ــن أعي ــش ف ــي جلب ــاب أب ــي ،ال تطف ــئ الش ــمس ،ال أن ــام ،ي ــا عزي ــزي كلن ــا
لص ــوص ،إمبراطوري ــة مي ــم ،أب ــي ف ــوق الش ــجرة ،النظ ــارة الس ــوداء ،أن ــف وثالث ــة عي ــون،
دم ــي ودموع ــي وابتس ــامتي ،بئ ــر الحرم ــان ،العذراء والش ــعر األبي ــض ،البن ــات والصيف"
واألخي ــرة أث ــارت ضج ــة كبرى.

أصغر رئيس تحرير
عرف ـ ُـت إحس ــان عب ــد القدوس كق ــارئ مدمن على مقاالته في "روز اليوس ــف" ،التي ترأس
تحريره ــا كأصغ ــر صحف ــي يتول ــى ه ــذا املنص ــب بدع ــم م ــن والدت ــه ناش ــرة ه ــذه املجلة،
وعرف ـ ُـت إحس ــان عل ــى طبيعته ف ــي أواخر الس ــتينيات ،عندما زارني ف ــي مكتبي بجريدة
الحي ــاة اللبناني ــة ،واس ــتغربت أن يحض ــر األدي ــب الكبي ــر بنفس ــه ليس ــلم لي رس ــالة يقول
فيه ــا" :الرس ــالة الصحافي ــة أمان ــة ال يج ــوز التفري ــط به ــا أو تأخيره ــا" ،وازداد إعجابي به
عندم ــا اس ــتمعت إل ــى حديثه ونكاته الالذع ــة ورؤيته لألوضاع العربي ــةّ ،
وتعددت اللقاءات
ً
صديقا ًّ
وفيا ،حيث كان يمثل القاس ــم املش ــترك للعمالقة
م ــع إحس ــان ف ــي لندن ،وعرفت ــه
في دنيا الفن والسياس ــة ،وقد غاص إحس ــان رغم انش ــغاالته األدبية في السياس ــة فدفع
ً
ً
ثمن ــا مؤمل ــا ،عندما س ــجن مرت ــني ،وعوقب عدة م ــرات لرفضه للرقابة وتمس ــكه بالحرية.
وق ــد عث ــرت مصادف ــة ب ــني أوراق ــي عل ــى رس ــالة ن ــادرة كان األدي ــب الراح ــل ق ــد بع ــث به ــا
إل ــى الرئي ــس جم ــال عب ــد الناص ــر ع ــام  ،1955يدافع فيها عن نفس ــه ،بالنس ــبة إلى هاتني
النقطت ــني بال ــذات ،وي ــرد عل ــى الضج ــة الت ــي أثيرت حوله من ــذ ذلك الحني ،ويروي إحس ــان
قص ــة ه ــذه الرس ــالة ف ــي مع ــرض عرض ــه للواق ــع السياس ــي واالجتماع ــي ف ــي مصر في
تل ــك الفت ــرة ،فيق ــول" :كانت الصحافة أيامه ــا تؤمم وكانت الرقاب ــة املفروضة عليها ثقيلة
عنيف ــة ،وكن ــت أنا صاحب روز اليوس ــف ،وحتى أهرب بنفس ــي وباملجل ــة من ثقل الرقابة
ُ
ّ ُ
ـات أوس ــع للم ــواد االجتماعي ــة واألديب ــة..
قلص ــت صفحاته ــا السياس ــية ،وفتح ــت صفح ـ ٍ
دائما ..ألني ً
كانت لقاءاتي الش ــخصية بعبد الناصر تتباعد ً
غالبا ال أس ــتطيع أن أس ــاهم
ف ــي تغطي ــة مطال ــب املس ــؤولني ،وأصبحت آراؤه الخاصة فيما ينش ــر في "روز اليوس ــف"
تصلن ــي ،إم ــا ع ــن طري ــق الرقابة ،أو ع ــن طريق أصدقاء مش ــتركني".
ً
يص ــف إحس ــان الرئي ــس عب ــد الناص ــر بأن ــه "كان يب ــدو متحفظ ــا إل ــى ح ــد التزم ــت ف ــي
اختي ــار الكلم ــة الت ــي تق ــال واملوض ــوع ال ــذي يبح ــث حت ــى خ ــارج مج ــال السياس ــة ،ولذلك
تعم ـ ُ
ـدت إهم ــال السياس ــة والتف ــرغ ل ــألدب ل ــم أس ــلم م ــن ّ
فعندم ــا ّ
تزم ــت عب ــد الناص ــر،
ويب ــدو أن الرئي ــس كان أيامه ــا يق ــرأ قصة (البن ــات الصيف) التي كنت أنش ــرها في (روز
اليوس ــف) ،فأرس ــل ل ــي ع ــدم موافقت ــه عل ــى م ــا ينش ــر أو عل ــى األق ــل ع ــدم رضائه".
رح ــم الل ــه إحس ــان عب ــد الق ــدوس ،فق ــد كان م ــن جي ــل املبدع ــني الكب ــار ال ــذي ق ــارب عل ــى
االنق ــراض ،مثل ــه مث ــل القي ــم واإلبداع والتفاني في خدمة األدب والف ــن والدفاع عن األوطان
والتعبي ــر عن تطلعات الش ــعوب.
* كاتب وإعالمي وعربي

¶ نجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق عبد الحكيم وإحسان عبد القدوس
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الضيف

الدكتورة هند المفتاح:

طموحي في مجلس الشورى خدمة البلد
¶ حاورها  -عبد الله الحامدي

الدكتـــورة هنـــد المفتـــاح شـــخصية
قياديـــة وإداريـــة ناجحة ،تبـــوَّ ْ
أت العديد
مـــن المناصـــب الحيويّة المهمّ ـــة ،منذ
حصولهـــا علـــى درجـــة الدكتـــوراة في
تخصـــص رأس المـــال البشـــري بدولـــة
قطر مـــن جامعة إكســـتر فـــي بريطانيا
ْ
فعملـــت مديـــراً للمـــوارد
عـــام ،2004
البشـــرية بجامعة قطـــر(،)2008-2004
ثم مستشـــاراً لنائب رئيـــس جامعة قطر
للشـــؤون اإلدارية ( ،)2009ومستشـــاراً
لوزيـــر التجارة واألعمـــال ( ،)2010ومديراً
للمـــوارد البشـــرية فـــي شـــركة الريـــل
( ،)2012ومديراً تنفيـــذياً للمركز الثقافي
للطفولـــة ( ،)2014-2012وأســـتاذاً
مشـــاركاً فـــي جامعـــة قطر منـــذ عام
 ،2010إلـــى جانـــب عضويّتهـــا في عد ٍ
د
مـــن اللجان على مســـتوى دولـــة قطر،
أهمّ هـــا لجنـــة تطويـــر جامعـــة قطـــر
( ،)2008-2004ومــــؤسسة صلتــــك
( ،)٢٠٠٧-٢٠٠٦وإســـتراتيجية ســـوق
العمل فـــي قطـــر بالتعاون مـــع البنك
الدولـــي ( ،)٢٠٠٧-٢٠٠٥وإســـتراتيجية
التنميـــة الوطنيـــة لقطـــر(.)2008

¶ أثناء الحوار  -تصوير أبو بكر محمد

االنتخابات تأكي ٌد لرؤية األمير واألمير الوالد
نحو مسيرة الديمقراطية
ورغـــم أنها مـــن الكوادر القطرية الشـــابة ،فقد جرى اختيارها عضواً بمجلس الشـــورى ،إلى جانـــب تولّيها منصب
نائـــب رئيس معهـــد الدوحة للدراســـات العليـــا للشـــؤون اإلداريـــة والمالية ،لكنها فـــي الوقت نفســـه تواصل
ّ
تخصصها ،فهي أســـتاذ مشـــارك فـــي برنامـــج اإلدارة العامة بمعهـــد الدوحة،
العمـــل والعطـــاء في مجـــال
ولديها عد ٌد من األبحاث والدراســـات المنشـــورة في المجـــات العلمية المتخصصة ،تتمحـــور حول رأس المال
البشـــري ،وكفـــاءة التوظيف ،وقضيـــة التعليم ،باإلضافـــة إلى كتابتها مئـــات المقاالت في الصحـــف القطرية
والعربية.
مجلة "فنار" حاورت ضيفها لهذا العدد الدكتورة هند المفتاح في حوار شامل ،فإلى تفاصيل الحوار:
¶ د .هند المفتاح

انتخابات مجلس الشورى ستعزّز المشاركة
الشعبية السياسية في قطر
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ُّ
قطري
معهد الدوحة للدراسات العليا
ُّ
ُّ
عالمي الرؤية
عربي الهوية
الصناعة
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الضيف

أهم ما يميّز معهد الدوحة فلسفة عبور
التخصصات وإعطاء هذه الفرصة للطلبة
◄◄

ًّ
وثقافي ــا ومؤسس ـ ًّـيا ،وف ــي ه ــذا املج ــال ف ــإن املعه ــد ال يهت ــم فق ــط بتنمي ــة مهارات
• نب ــدأ م ــن معه ــد الدوح ــة للدراس ــات العلي ــا حي ــث يج ــري الح ــوار ف ــي
ً
أوراق
ـة
ـ
ب
كتا
أو
ـرارات،
ـ
ق
ال
ـم
ـ
ي
وتقي
ـات
ـ
س
السيا
ـل
ـ
ي
وتحل
ـول
ـ
ل
الح
ـرح
ـ
ط
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
ب
طا
نموذجا
رحاب ــه ،وحي ــث اس ــتطاع املعه ــد خالل بضع س ــنوات أن يش ــكل
ٍ
ّ ُ ً
بحثي ــة ف ــي مج ــاالت مختلفـ ـ ٍة فقط ،ب ــل يرك ــز أيضا على بن ـ ِـاء ثقافة احت ــرام الرأي
لبيئ ــة أكاديمي ــة عربي ــة مس ــتقلة ،اله ــدف منه ــا تخري ــج جي ــل جديد من
اآلخ ــر ،وعل ــى أن مخالف ــة ال ــرأي اآلخر ال تعني ً
املثقف ــن والنق ــاد واملفكري ــن ،ف ــي اختصاص ــات عدي ــدة ،كي ــف ّ
أبدا معادات ــه أو إقصاءه أو مصادرة
تقيم ــن
َ ً
ُ
ّ
ّ
ً
َّ
حق ــه ف ــي إب ــداء رأي ــه .أم ــا أكاديميا فإن أهم م ــا يميز املعهد أيضا هو فلس ــفة عبور
مس ــيرة املعه ــد حت ــى اآلن؟
َ
َ
التخصص ــات ،فمث ـ ًـا يمك ــن للطال ـ َـب امللتح ــق ببرنام ــج العل ـ َ
ـوم السياس ــية دراس ــة
َ
ً
َ
ـوم االجتماعي ـ َـة أو العل ـ َ
العل ـ َ
النزاع والعلوم النفس ـ َّـية ،وهنا
ـوم اإلداري ــة ،أو حتى إدارة
اس ــمح ل ــي أوال باس ــتعراض ممي ــزات املعه ــد ،قبل الحديث عن تقييم مس ــيرته عبر
ِ
َ
ّ
َّ
ُ ّ
الس ــنوات املاضي ــة ،فمعه ــد الدوح ــة قب ــل كل ش ــيء ّ
َ
ـوم
يتمي ــز بكون ــه صناع ــة قطري ــة
ـاع عل ــى كل العل ـ ُ ِ
يق ــع تمي ــز ه ــذا املعه ـ ِـد؛ ْألن ــه يعط ـ ٌـي الطال ــب الفرص ــة ف ـ ُـي االط ـ ُ ِ
ُ
ُ
ّ
ْ
َّ
خالص ــة ،إذ ل ـ ْـم ْ
واملعارف ،حتى لو لم تكن لها صلة بتخصصهِ .النقطة األخيرة التي يتميز املعهد
ـات أجنبية أخ ــرى ،كما لم يتم
ِ
يتم استنس ــاخ املعهد من ّأي مؤسس ـ ٍ
ُ
ّ
إع ـ ُ
به ــا ه ــي إع ــادة الكرامة للغ ِة العربية وإحياؤها؛ حيث يعزز الدراس ــة باللغ ِة العربي ِة،
ـداد مناهجـ ـ ِه الدراس ــية بفلس ــفة "النس ــخ واللص ــق" ..معه ــد الدوح ــة وب ــكل فخر
ّ ً
ُ
ْ
نت ـ ٌ
ّ
ـاج أكاديم ـ ٌـي ،قط ـ ُّ
عربي الهوية ُّ
ـري الصناعة ُّ
ـف ف ــي ه ــذا العص ـ ِـر مهمش ــة ،وأصبح ــت مه ــددة باالنقراض
املعهد برس ــالة
ويتميز
عاملي الرؤية،
الت ــي أصبح ــت لألس ـ ِ
ُ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ـال والتعلي ـ ِـم .وعودة
ـباب العربي املتمك ــن أكاديميا
جيل ٍ
ني ــرة وه ــي اإلس ــهام في تكوي ـ ِـن ٍ
املال واألعم ـ ِ
وس ــط "غ ــزو" اللغ ــة اإلنكليزي ــة الت ــي أصبحت لغ ــة ِ
جديد من الش ـ ِ
ّ
ً
ّ
ً
إل ــى تقيي ــم مس ــيرة املعه ــد فإن معهد الدوحة للدراس ــات العلي ــا – كما هو معروف
وبحثي ــا ومهني ــا ،ف ــي التحلي ــل النق ــدي الحي ــادي واملنهج ــي وصناع ــة السياس ــات
– انطلق عام  2015بتس ــعة برامج ماجس ــتير ،واليوم ّ
ً
ً
برنامجا،
يقدم س ــتة عش ــر
جميعا ما يش ــهده
والق ــرارات وإث ــراء املعرف ــة العربية بش ــكل عام .وال يخفى علينا
ً
وس ــيطلق قريب ــا برنام ــج ماجس ــتير حق ــوق اإلنس ــان وبرنام ــج الدكت ــوراة ،وتقول
واضطرابات سياس ــية وطائفية ،باتت تؤثر على
تذبذبات
العال ـ ُـم العرب ـ ُّـي اليوم م ــن
ٍ
ٍ
َ
ً
ّ
األرق ــام إن ع ــدد الطلب ــة املس ــجلن ف ــي املعه ــد من ــذ إطاق ــه بل ــغ  840طالب ــا وطالبة
أم ــن وس ــامة الش ــعوب ووحدة األمة ،لهذا يأمل معهد الدوح ــة أن يكون لهذا الجيل
ًّ
وإيجابي ــا في إث ــراء مجتمعاتهم وتطويره ــا ًّ
حت ــى الي ــوم ،وت ــم تخريج ً 413
الجدي ــد م ــن الش ــباب أث ـ ًـرا ً
طالب ــا وطالبة في مختلف البرام ــج ،بما فيها البرامج
فكريا
طيبا
التنفيذي ــة وبرنام ــج زمالة اللغ ــة العربية.
ونش ــر أس ــاتذة املعه ــد أكث ــر م ــن 200
منش ــور أكاديم ـ ّـي كإس ــهامات منه ــم،
س ــواء الكت ــب أو املق ــاالت ف ــي الدوري ــات
ّ
ً
العلمي ــة املحكم ــة ،أيض ــا تط ـ َّـو َر برنام ـ ُـج
اللغـ ـ ِة العربيـ ـ ِة لغي ــر الناطق ــن به ــا،
وأصبحن ــا الي ــوم نس ــتقطب ه ــؤالء
الطلب ــة لتدريس ــهم العربي ــة ،ونق ـ ّـدم
ً
أيض ــا برنام ــج زمال ــة معه ــد الدوح ــة
للغ ــة العربي ــة .كم ــا ّ
توس ــع نط ــاق مرك ــز
االمتي ــاز للتدري ــب التنفي ــذي ،وأصب ــح
يس ــهم ف ــي تنفي ــذ وتقدي ــم عش ــرات
البرام ــج التدريبي ــة للقطاع ــن الحكوم ـ ّـي
والخ ــاص ف ــي قطر ،باإلضاف ــة إلى دوره
االستش ـ ّ
ـاري ف ــي الكثي ــر من الدراس ــات
والتقاري ــر ،وال يفوتن ــا التنويه إلى مركز
"س ــام" إلدارة الن ــزاع والعمل اإلنس ــاني،
ودوره املمي ــز ف ــي دعم دور قط ــر الدولي
¶ الدكتور ياسر سليمان والدكتورة هند المفتاح وسط األساتذة الجدد بمعهد الدوحة
واملؤث ــر ف ــي الوس ــاطة ومفاوض ــات

تبنّي المعهد التعليم والبحث باللغة العربية
يعزّز الثقة بها في األوساط األكاديمية
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¶ سعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية يلقي كلمة قطر أمام لجنة سيداو بدورتها  73وتبدو الدكتورة هند المفتاح يمين الصورة

َ
ُ
حدود له ،ولكنه ً
دائم ــا مرتبط بعمليتي التقييم والتطوير ،وما
طموحن ــا ال
الس ــام.
َ
َ
إطار مؤسس ـ ّـي
ـي
ـ
ف
ـوح
ـ
م
الط
ـذا
ـ
ه
ـع
ـ
ض
ن
ـي
ـ
ك
ول
ـات.
ـ
ي
وتحد
دروس
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ه
عن
ينت ــج
ِ
ً
وقانون ـ ّـي قاب ــل للتطبي ــق الب ـ َـد ْأن يك ـ َ
ـون مرتبط ــا بالواق ـ ِـع ،وع ــدم االكتف ــاء بكون ــه
ٍ
ِ
حب ـ ًـرا عل ــى ورق ،وف ــي ه ــذا اإلطار فإننا في معه ــد الدوحة نتفادى الس ــعي للريادة
َ
ً
أو املرك ــز األول ف ــي اإلنج ــاز أو الفعالي ــة املؤسس ــية راهن ــا ،فم ــا يهمن ــا وما نس ــعى
إلي ــه ف ــي املرحل ــة الحالي ــة ه ــو التمي ــز والجودة ،وال نس ــعى إلى املنافس ــة مع جامعة
قط ــر أو املدين ــة التعليمي ــة أو غيره ــا م ــن املؤسس ــات األكاديمي ــة املحلي ــة ،رغم أنها
ُ
ً
ظاه ــرة مؤسس ــية صحي ــة ،ب ــل األص ــح ه ــو العمل ي ـ ًـدا بي ـ ٍـد لنكمل بعضن ــا بعضا،
َ
َ
ً
ُ
ُ
َ
ْ
بعضن ــا ،خاص ــة أنن ــا نحم ــل املهم ــة التعليمية ذاته ــا ،ونعمل على
وأن نتع ــاون م ــع ِ
املوارد نفس ــها.
ِ

اللغة العربية

َّ
• تبن ــى معه ــد الدوح ــة اللغ ــة العربية لغة رئيس ــة في التعلي ــم والبحث
ّ
ًّ
تحدي ــا كبي ـ ًـرا ف ــي الحقب ــة الراهن ــة الت ــي تش ــهد
العلم ــي ،أال يش ــكل ذل ــك
ً
ً
تراجع ــا مخيف ــا في االهتمام بلغتنا العربي ــة إلى درجة فقدان الثقة بها
في األوس ــاط األكاديمي ــة العربية؟!

• اللغ ــة األم ه ــي الوع ــاء األساس ــي ألي أم ــة ،فهي تحت ــوي العلوم واملعرف ــة والتاريخ
ُ
والحض ــارة والهوي ــة والتكنولوجي ــا وغيره ــا م ــن املكون ــات ،ولهذا فإن حف ــاظ األمة
عل ــى لغته ــا يضم ــن له ــا التق ــدم والتط ــور .ولك ــن لألس ــف أصب ــح نش ــر التعلي ــم
َ
واملعرف ــة والتكنولوجي ــا ف ــي يومنا ه ــذا ُم َّ
وج ًها ُومس ــيط ًرا عليه باللغ ــة اإلنكليزية،

مركز "سام" يدعم دور
قطر الدولي في الوساطة
ومفاوضات السام
أو باللغ ــات األجنبي ــة األخ ــرى ،ولع ــل ه ــذا م ــا يفس ــر ّ
توج ــه أغل ــب املؤسس ــات
التعليمي ــة واألكاديمي ــة والبحثي ــة ف ــي العقدي ــن املاضي ــن نح ــو التعلي ــم والبح ــث
ًّ
باللغ ــة اإلنكليزي ــة ،حت ــى أصبح ً
أكاديميا ،وبدأت آث ــاره تتضح على نوعية
"هوس ــا"
املناه ــج وج ــودة املخرج ــات التعليمي ــة ،التي ص ــارت تتق ــن اللغة اإلنكليزي ــة وثقافة
ّ
ناطقيه ــا عل ــى حس ــاب اللغ ــة العربي ــة وهويته ــا وثقاف ــة مجتمعاته ــا ،وتبني معهد
الدوح ــة اللغ ــة العربي ــة لغ ـ ًـة رئيس ــة ف ــي التعلي ــم والبح ــث العلم ـ ّـي ال يش ـ ّـكل ًّ
تحدي ــا
ًّ
ً
كبي ـ ًـرا برأي ــي ،ب ــل ً
ومطلوب ــا للغتن ــا األم ،إلحي ــاء كرامته ــا "امله ــدرة"
طبيعي ــا
دعم ــا
وتعزي ــز الثق ــة به ــا في األوس ــاط األكاديمي ــة والبحثي ــة العربية والعاملي ــة ،من خال
إث ــراء املحت ــوى العربي.
• مت ــى س ــتبدأ برام ــج الدكت ــوراه ف ــي املعه ــد ،وم ــا ه ــي أب ــرز التوجهات
البحثي ــة لها؟
• بدأن ــا مراح ــل اإلع ــداد والتصمي ــم لبرام ــج الدكت ــوراه ،وس ــوف يت ــم اإلع ــان عنها
ً
قريب ــا ب ــإذن الله.

حل معضلة البطالة والفقر وتراكمات
الحروب ال يكون باإلعانات الدولية
العدد الثامن  -خريف 2019
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◄◄

الضيف

رأس المال البشري أهم مورد
ألي مجتمع مهما تعاظمت
موارده األخرى
في التاريخ نماذج للنهوض
إن ّ
توفرت اإلرادة القو ّية
واإلدارة الحكيمة
◄◄

مجلس الشورى

ً
ً
عضوا بمجلس الش ــورى مع ثالث س ــيدات أيضا ،ألول
• تم اختيارك
م ــرة ف ــي قط ــر ع ــام ( 2017بع ــد الحصار) ،كي ــف تجدين مش ــاركة املرأة
ف ــي الحي ــاة التش ــريعية القطرية ،وم ــا الذي تطمحن إل ــى تحقيقه من
خالل املجلس؟
• رغ ــم م ــرور س ــنتني على تعيينن ــا في مجلس الش ــورى ،إال أن التجربة ما زالت
حديث ــة نس ـ ًّـبيا ،وال يمك ــن قي ــاس مش ــاركتنا أو تقييم أثرها أو حت ــى تحديد ما
نطم ــح إلي ــه بش ــكل ع ــام ،وربما نحت ـ ُ
ونضج سياس ـ ٍّـي أعمق وأطول
ـاج إلى وع ـ ٍـي
ٍ
ً
زمن ــا لتحدي ــد طموحاتن ــا م ــن املش ــاركة ف ــي الس ــلطة التش ــريعية ،ورغ ــم غي ــاب
العملي ــة االنتخابي ــة ونظ ــام االقت ــراع للم ــرأة والرج ــل على حد س ــواء في الس ــلطة
التش ــريعية حت ــى اآلن ،إال أن ــه – م ــن وجه ــة نظري – فقد أس ــهم تعي ــن املرأة في
مجل ــس الش ــورى بش ــكل إيجابي ف ــي التمثيل الوطن ــي للمجتمع ،لي ــس فقط في
مناقش ــة التش ــريعات الخاص ــة بامل ــرأة واألس ــرة بش ــكل خ ــاص ،ب ــل حت ــى تل ــك
ًّ
ـخصيا ،وأعتقد أن
املتعلق ــة بجوان ــب أخ ــرى بش ــكل ع ــام ،وه ــذا ما أطمح إلي ــه ش ـ
جمي ــع أخوان ــي وأخوات ــي أعض ــاء املجل ــس يش ــاركني في ه ــذا الطم ــوح ،أال وهو:
إث ــراء دورن ــا التش ــريعي ف ــي خدم ــة بلدن ــا ،واملس ــاهمة ف ــي العملي ــة السياس ــية
للدول ــة ،وتمثي ــل املواطن.
• أك ــد حض ــرة صاح ــب الس ــمو الش ــيخ تمي ــم ب ــن حم ــد آل ثان ــي أمي ــر
الب ــالد املف ــدى خ ــالل افتت ــاح دور االنعق ــاد الع ــادي الثام ــن واألربع ــن

¶ الدكتورة هند المفتاح تلقي كلمة بالمركز العربي

ملجلس الش ــورى ،يوم  5نوفمبر  ،2019إنش ــاء وتش ــكيل اللجنة العليا
النتخابات مجلس الش ــورى برئاس ــة رئيس مجلس الوزراء ،واقتراح
البرنام ــج الزمن ــي لعملي ــة انتخ ــاب أعض ــاء املجل ــس ،م ــا األث ــر ال ــذي
تركت ــه ه ــذه الخطوة ّ
املهم ــة لديك؟
• يأت ــي إع ــان صاح ــب الس ــمو لتش ــكيل اللجن ــة العلي ــا النتخاب ــات مجل ــس
ً
تأكيدا لرؤية صاحب الس ــمو أمير الباد املفدى ورؤية صاحب
الش ــورى القادم
الس ــمو األمي ــر الوال ــد ف ــي املض ــي نح ــو مس ــيرة الديمقراطي ــة ف ــي الدول ــة ،حي ــث
س ــتعنى هذه اللجنة بوضع وإعداد األدوات التش ــريعية الازمة الس ــتكمال هذه
املس ــيرة للمرحل ــة املقبل ــة م ــن تاريخ قطر السياس ــي .ه ــذه املرحلة والتي س ــتبدأ
ف ــي الرب ــع األخي ــر م ــن ع ــام  2021ب ــإذن الل ــه – حس ــبما أعل ــن س ــمو األمي ــر ف ــي
ُ
افتت ــاح دور االنعق ــاد الع ــادي ملجل ــس الش ــورى الثام ــن واألربع ــن – ستش ــكل
تح ـ ّـو ًال ًّ
مهما في تعزيز املش ــاركة الش ــعبية السياس ــة ،هذا التح ـ ّـدي الذي يتطلب
ب ــدوره حش ــد الدول ــة ومؤسس ــاتها واملجتم ــع ب ــكل أطياف ــه لاس ــتعداد له ــذه
املرحل ــة ،وبال ــذات م ــن جانب اإلدراك والوعي السياس ــي الناض ــج ألهمية التجربة
القادم ــة ف ــي التناف ــس عل ــى بن ــاء الوط ــن ومصلحته العام ــة ً
بعيدا ع ــن مجامات
القبيل ــة واملجتمع.
ـالتك للدكت ــوراه موض ــوع "رأس امل ــال البش ــري"،
ـت ف ــي رس ـ ِ
• تناول ـ ِ
ّ
املعني ــة بتمك ــن الش ــباب م ــن
ـت عض ـ ًـوا ف ــي مؤسس ــة "صلت ــك"
وكن ـ ِ
النه ــوض باملجتمع ــات ،وش ــاركت ف ــي إس ــتراتيجية س ــوق العم ــل في
قط ــر بالتع ــاون م ــع البن ــك الدول ــي ،لك ــن الح ــروب والنزاع ــات الح ـ ّ
ـادة

اإلصاح والتمكين يكمن في تطوير
ّ
والتوجه نحو التنمية
التعليم والبحث
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¶ الدكتورة هند المفتاح في مكتبها بمعهد الدوحة للدراسات العليا

ف ــي املنطق ــة زادت م ــن نس ــبة البطال ــة ل ــدى الش ــباب العرب ــي ،وجعل ـ ْـت
منه ــم طاق ــة معطل ــة ف ــي أغلب األحي ــان ،كي ــف يمكن الخ ــروج من هذه
املعضل ــة؟

• يظ ــل رأس امل ــال البش ــري م ــن أه ــم م ــوارد تق ـ ّـدم وتط ـ ّـور أي مجتم ــع ،مهم ــا
تعاظم ــت وتضخم ــت م ــوارده األخ ــرى ،واأله ــم هن ــا ه ــو كيفي ــة إدارة وتوجي ــه
ه ــذه امل ــوارد البش ــرية واس ــتثمارها عل ــى الوج ــه األفض ــل واملتوافق م ــع تطلعات
وتوجه ــات املجتم ــع ،حس ــب التحدي ــات املختلف ــة وامل ــوارد املختلف ــة .ولن ــا ف ــي
التاري ــخ نم ــاذج واقعي ــة ،فالنهوض م ــن الحروب وتجاوز األزم ــات على اختافها
لي ــس باألم ــر املس ــتحيل ،إن توف ــرت اإلرادة القوي ــة واإلدارة الحكيم ــة ل ــرأس املال
البش ــري وامل ــوارد األخ ــرى .وه ــذا م ــا انتهجت ــه الياب ــان وأملاني ــا ف ــي الس ــتينيات،
ودول ش ــرق آس ــيا ف ــي الثمانيني ــات ،والهن ــد ف ــي التس ــعينيات ،وتركي ــا ف ــي
العق ــد األول م ــن األلفي ــة ،وهك ــذا .الخ ــروج من معضل ــة البطالة والفق ــر وتراكمات
الح ــروب والرك ــود االقتص ــادي وتوابع ــه ال يك ــون ع ــن طري ــق االعتم ــاد عل ــى
إعان ــات املنظم ــات الدولي ــة وال ــدول املانحة أو ضخ األموال بش ــكل عام ،دون خطة
ً
أو رؤي ــة واضح ــة املعال ــم ،ب ــل بتحدي ــد مس ــار طري ــق اإلص ــاح والتمك ــن أوال
بتطوي ــر التعلي ــم والبح ــث ،وتوجيه مدخات ــه ومخرجاته نح ــو متطلبات التنمية
ب ــكل مجاالته ــا ،وال نتح ــدث هن ــا ع ــن الك ــم م ــن املؤسس ــات التعليمي ــة والبحثية
ً
واملخرج ــات التعليمي ــة ،ب ــل الكي ــف والنوع له ــذا الكم .وأيضا ع ــن طريق الحوكمة
الجيدة واإلصاح السياس ــي واالقتصادي واملؤسس ــي والتنفيذي والتش ــريعي
ً
وأخيرا ال يمكن ألي إص ــاح أن يتحقق بالكفاءة والفعالية
ملواكب ــة ه ــذه املرحل ــة،
املنش ــودتن إال ب ــإرادة وقي ــادة سياس ــية داعم ــة وملهم ــة.

قطر ّ
توجهت خال العقود
الماضية إلى تنويع اقتصادها
في مجاالت قوتها
المرأة والتنمية

عملت مستش ـ ًـارا لوزير التجارة واألعمال في قطر ،ما مدى مش ــاركة
•
ِ
امل ــرأة القطري ــة ،والس ــيما س ــيدات األعم ــال ،ف ــي التنمي ــة االقتصادي ــة
للبالد؟

• ّ
توجه ـ ْـت قط ــر خ ــال العقود الثاثة املاضية إلى تنوي ــع اقتصادها في املجاالت
الت ــي تمتل ــك فيه ــا قدرات كامن ــة ومواطن قوة .وقد تمكنت دول ــة قطر من تحقيق
إنج ــازات متاحق ــة ف ــي مجاالت التنمي ــة االقتصادي ــة والسياس ــية واالجتماعية،
ف ــكان للم ــرأة القطري ــة دور مه ـ ٌـم فيه ــا ،وذل ــك بفض ــل الدع ــم الحكومي له ــا والذي
انعك ــس ًّ
جلي ــا ف ــي ارتف ــاع مس ــتوى تحصيله ــا التعليم ــي ،ومش ــاركتها ف ــي
االقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة األعمال .وفي سبيل ذلك قامت الحكومة
القطرية باتخاذ عدد من اإلصاحات السياس ــية والتعليمية واالجتماعية ،وعدد
ّ
م ــن التدابي ــر الازم ــة لس ـ ّـد فج ــوات الن ــوع االجتماعي ،وبم ــا ُيمكن امل ــرأة القطرية
م ــن أداء دوره ــا املأم ــول ف ــي التنمي ــة ب ــكل مجاالته ــا ،كم ــا قام ــت بدع ــم امل ــرأة

الهموم اإلدارية في العمل المؤسسي
ال تتغيّر ولكن سيناريوهاتها تختلف
العدد الثامن  -خريف 2019
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◄◄

الضيف

ريادة المرأة لألعمال تتطلّب
قرارات مبنيّة على االحتياجات
الفعلية للسوق
¶ الدكتورة هند المفتاح تفتتح إحدى فعاليات المركز الثقافي للطفولة

بنك قطر للتنمية قدَّ م الكثير
من األطر والمبادرات للمرأة
لتمكينها اقتصاد ّياً
◄◄

ًّ
تش ـ ًّ
وهيكليا من خال َس ـ ّـن العديد من التش ــريعات والسياسات ُامل ّ
شجعة
ـريعيا
لها على ممارس ــة وريادة األعمال ،بل واملش ــاركة في سلس ــلة أوسع من األنشطة
ً
وتحديدا بنك قطر للتنمية
االقتصادية عبر إنش ــاء عدد من األجهزة التش ــغيلية،
ّ
ً
وش ــركائه ،وتقدي ــم الكثي ــر م ــن األط ــر واملب ــادرات لتمكينه ــا اقتصادي ــا ،وف ــي
ُ
أجريته ــا ف ــي هذا املوضوع ع ــام َّ 2018
تبن أنه رغ ــم الدعم الحكومي،
دراس ــة ل ــي
فإن ــه الب ــد م ــن تطوي ــر األط ــر واألدوات وتقدي ــم املزي ــد م ــن التس ــهيات الخاص ــة
بامل ــرأة القطري ــة لدع ــم ريادته ــا لألعم ــال ،ع ــاوة على ض ــرورة توفي ــر املعلومات
االقتصادية والتنظيمية والتش ــريعية بش ــكل عام ،وتلك املتعلقة بالس ــوق املحلي
وف ــرص ري ــادة األعم ــال الجدي ــدة ومناف ــذ التوزي ــع والتس ــويق ،بحي ــث ُيمك ــن له ــا
اتخ ــاذ الق ــرارات الواعي ــة املبني ــة عل ــى االحتياج ــات الفعلي ــة للس ــوق ،مم ــا يمكنها
ً
الحقا من ُحس ــن إدارة أعمالها واس ــتمراريتها وتطويرها ،وقد خلصت الدراس ــة
إل ــى أن ــه كلم ــا هدفت األط ــر والخدمات الداعمة لتنمية وتطوير أعمال املرأة بش ــكل
خ ــاص ،كلم ــا كان ــت ه ــذه الخدمات أكث ــر فعالية ف ــي زيادة ف ــرص حصولها على
مس ــاندة أكب ــر لبدء واس ــتمرارية وتنمي ــة أعمالها.

عملي في المركز الثقافي
للطفولة تجربة مثمرة
وأنجزنا عدة مشاريع
ثقافة الطفل

ً
ً
ـت املركز الثقافي للطفولة في فترة ش ــهدت نش ــاطا ملحوظا،
• ترأس ـ ِ
ْ
خرجت بها من ه ــذه التجربة ،وهل تركت أثراً
م ــا ه ــي الحصيل ــة التي
ِ
ً
ف ــي نوعي ــة كتابتك ،كالتوجه نح ــو أدب الطفل مثال؟

• عمل ــت ف ــي املرك ــز الثقاف ــي للطفول ــة ملدة س ــنتني ،وكانت تجربة ّ
ثري ــة أدخلتني
ف ــي عال ــم ثقاف ــة الطف ــلّ ،
وعرفتن ــي عل ــى بع ــض الجوان ــب الت ــي كن ــت عل ــى اطاع
عليه ــا بحك ــم أمومت ــي ،حي ــث ثقاف ــة الطف ــل ج ــزء م ــن أس ــلوب تربيت ــي ألبنائي،
ولك ــن ل ــم أك ــن مطلعة عليها من الناحية املهنية ،أو م ــن الناحية الثقافية الجذرية،
فكان ــت التجرب ــة مثم ــرة ،وأنجزن ــا عدة مش ــاريع ،مث ــل إطاق أول مكتب ــة متنقلة
للطف ــل ،وأول مكتب ــة عام ــة للطف ــل ،وأول جري ــدة للطف ــل ،وأعدن ــا افتت ــاح ن ــادي
الكت ــاب م ــن جدي ــد باش ــتراكات ّ
رمزي ــة ،وإرس ــال كت ــاب ش ــهري للطف ــل ،وقمن ــا
بالكثي ــر م ــن الفعالي ــات التي تتعلق بتعزيز ثقاف ــة الطفل ،من خال توعية الطفل

مؤسسات تدفع المايين لشركات
االستشارات إلعادة هيكلتها دون تنفيذ!
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¶ الدكتورة هند المفتاح تتصفح العدد السابق من مجلة فنار

• بع ــد إغ ــالق املرك ــز الثقاف ــي للطفول ــة من ــذ م ــدة ،م ــا ال ــذي تتمن ــن
تحقيق ــه لش ــريحة األطف ــال؟

ً
وطبع ــا التحدي ــات الراهن ــة عل ــى اخت ــاف
والثقاف ــة املؤسس ــية والقي ــادة،
أنواعه ــا ومجاالته ــا ،وتختل ــف ه ــذه الهم ــوم ف ــي س ــيناريوهاتها ومجري ــات
أحداثه ــا باخت ــاف الزم ــان وامل ــكان ،ولكنه ــا تظ ــل عل ــى مضمونه ــا اإلداري
واملؤسس ــي نفس ــه ،وربم ــا ثقافته ــا املتوارث ــة ،ورغ ــم االس ــتثمار ف ــي البني ــة
التحتي ــة املؤسس ــاتية ،بم ــا ف ــي ذل ــك الث ــورة التكنولوجي ــة واس ــتقطاب أفض ــل
الكف ــاءات وإدخ ــال الدم ــاء الجدي ــدة والنظ ــم الحديث ــة ،فمازالت بعض املؤسس ــات
تدف ــع املاي ــن لش ــركات االستش ــارات لتقيي ــم أدائه ــا وإع ــادة هيكلته ــا ووض ــع
خططه ــا التش ــغيلية واإلس ــتراتيجية ،لتنته ــي إل ــى تنظي ــم حف ــل جمي ــل إلع ــان
هويته ــا الجدي ــدة ،وركن "املاين" املصروفة عل ــى إعادة الهيكلة في األدراج دون
تنفيذه ــا ،وم ــازال املوظف ــون واملراجع ــون يعان ــون م ــن تواض ــع األداء املؤسس ــي
وع ــدم تط ــوره بم ــا يتوافق م ــع الرؤية والرس ــالة املعلنة ،ومازال العمل املؤسس ــي
ّ
تستمر الهموم
ال يس ــتند على العدالة والش ــفافية في تطبيق السياس ــات ،وهكذا
اإلداري ــة ف ــي العم ــل املؤسس ــي .أم ــا بخص ــوص الش ــق الثان ــي م ــن س ــؤالك ف ــا
يوج ــد ل ــدي ًّ
حالي ــا أي كت ــب قي ــد اإلعداد للنش ــر ،النش ــغالي في بعض املش ــاريع
البحثي ــة والعم ــل اإلداري.

هموم اإلدارة

• ما هي الكتب التي تحبن قراءتها عادة؟

نفس ــه ،بالتركي ــز عل ــى بع ــض املع ــارف وامله ــارات ،مثل" :س ــنع ل ــول" و"اإلعامي
الصغي ــر" ،و"قي ــادي املس ــتقبل" و"الباح ــث الصغي ــر" ،أو م ــن خ ــال تثقي ــف
الوالدي ــن ،وتفعي ــل الش ــراكة معهم ــا حول كيفية املس ــاهمة اإليجابي ــة في تطوير
وتعزي ــز ثقاف ــة الطف ــل ،لقد ع ـ ّـزز املركز الثقاف ــي للطفولة معارف ــي ومهاراتي في
ه ــذا املج ــال ،ولك ــن لم يصل إلى مس ــتوى الكتاب ــة اإلبداعية للطف ــل ،رغم محبتي
ورغبت ــي ف ــي االط ــاع على مس ــتجدات ه ــذا املجال.

• دول ــة قط ــر تب ــذل الكثي ــر م ــن الجهود واملب ــادرات في مجال ثقاف ــة الطفل ،ولكن
بصراح ــة م ــا ينقصن ــا ه ــو تضاف ــر ه ــذه الجه ــود واملب ــادرات ،بمعن ــى أن يت ــم
التنس ــيق فيم ــا بينه ــا ،ل ــذا أتمن ــى أن تت ــم صياغة رؤية ش ــاملة لكيفي ــة النهوض
بثقاف ــة الطف ــل ،وإش ــراك الوالدي ــن واملجتمع بأس ــره ،وف ــق آلية مركزي ــة واضحة،
لك ــن م ــع احتف ــاظ كل جه ــة باس ــتقاليتها ف ــي ط ــرح ما ت ــراه من مب ــادرات.

• ص ــدر ل ــك كت ــاب "هم ــوم ف ــي اإلدارة" ع ــن وزارة الثقاف ــة والرياض ــة
ّ
املتغي ــرة،
ـرت في ــه إل ــى طبيع ــة اإلدارة
بالدوح ــة ع ــام  ،2013وال ــذي أش ـ ِ
تغي ـ ْ
حي ــث ال ثب ــات فيه ــا ،ه ــل ّ
ـرت تل ــك الهم ــوم من ــذ ذل ــك الح ــن ،وهل
ّ
ثم ــة كت ــب جدي ــدة ل ــك ف ــي طريقه ــا إلى الق ــراء؟
تتغي ــر ،ولكنه ــا ّ
• الهم ــوم اإلداري ــة ف ــي العم ــل املؤسس ــي ه ــي نفس ــها ال ّ
تتغي ــر
ً
إيجاب ــا أو س ـ ًـلبا ،وتتط ـ ّـور بالزي ــادة أو النقص ــان حس ــب البيئ ــة املحيط ــة
نس ـ ًّـبيا

• أح ــب ق ــراءة كت ــب التنمي ــة بش ــكل ع ــام ،وتحدي ـ ًـدا تل ــك املتعلق ــة بالتعلي ــم
واالس ــتثمار ف ــي رأس امل ــال البش ــري واإلص ــاح السياس ــي واالقتص ــادي
واملجتمع ــي ،وإع ــادة الهيكل ــة والتطوي ــر املؤسس ــي واإلداري ،كم ــا أعش ــق ق ــراءة
كت ــب التاري ــخ ،وبال ــذات التاري ــخ العرب ــي واإلس ــامي ،وب ــن الح ــن واآلخ ــر فإن ــي
ُ
أمي ــل إل ــى ق ــراءة الكت ــب السياس ــية ،وطبع ــا مازل ــت أعي ــد ق ــراءة الكثي ــر من كتب
الدي ــن والفك ــر وعل ــم االجتم ــاع والس ــير الذاتي ــة وبع ــض الرواي ــات األدبي ــة.

أعشق قراءة كتب التاريخ العربي واإلسامي
والدين والفكر وعلم االجتماع
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31

أدب وفن

متاحف مشيرب
ومركز قطر الفني
عودة يوسف أحمد
إلى االنطباعية

¶ الفنان يوسف أحمد متوسطًا الدكتور حافظ علي والشيخة مريم بنت حسن آل ثاني

¶ الدوحة -
اتفاقية تعاون ثنائي أعلنت عنها متاحف مشيرب مع مركز قطر الفني ،من
شأنها أن تضفي ً
مزيدا من الثراء في املشهد الثقافي والفني في قطر؛ باكورتها
ّ
معرض تشكيلي مهم للفنان القطري الرائد يوسف أحمد في يناير املقبل
( ،)2020تحت عنوان "لني يطرى علي ّلول".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي احتضنه بيت بن جلمود ،أحد البيوت التقليدية
األربعة في مشيرب قلب الدوحة (متاحف مشيرب) ،حضره ممثلون عن
الجهتني وكوكبة من الشخصيات الثقافية والفنية في البالد.
الدكتور حافظ علي رئيس متاحف مشيرب قال بهذه املناسبة :هذا التعاون
يمثل نوعية الشراكات التي نسعى إليها مع مختلف الهيئات واملؤسسات
والجهات في قطر ،من أجل دعم الجهود الرامية إلثراء األنشطة الثقافية ،وتعزيز
ً
الهوية الوطنية والتراث الفني ،وتمكني الكوادر واملواهب ،مضيفا :يعد مركز قطر
الفني من الجهات التي أنشأها الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني في عام
ً ،1997
حرصا على دعم الفنانني املواطنني ،واملبادرات الفنية األصيلة ،عن طريق
الترويج لها وزيادة الوعي الفني في املجتمع ،وتابع :منذ افتتاحها قبل أربع
سنوات أصبحت متاحف مشيرب منصة قوية تدعم املواهب الوطنية الصاعدة
ً
ّ
واملكرسة على حد سواء ،إيمانا منها بالدور الذي يجب أن تؤديه تجاه املجتمع،

والبيوت أو املتاحف األربعة هي :بيت محمد بن جاسم آل ثاني (الذي يقام فيه
معرض "لني يطرى علي لول") ،وبيت جلمود وبيت الشركة وبيت الرضواني.
تعاون مثمر

ّ
فتحدثت في
أما الشيخة مريم بنت حسن آل ثاني مديرة مركز قطر الفني
املؤتمر قائلة :إننا نتقاسم بعض جوانب رؤيتنا مع متاحف مشيرب ،حيث
نهدف إلى فتح قنوات أوسع لعرض اإلنتاج والفكر الفني للمواهب الوطنية،
بحيث تصل إلى أكبر نطاق ممكن من املجتمع ،وتجد لها منصة تخاطب من
خاللها الجمهور ،مضيفة :نشكرمتاحف مشيرب على هذا التعاون املثمر،
والدعم الذي ندشنه بأول معرض للفنان الرائد يوسف أحمد ،صاحب التجربة
الفنية املتميزة ،حيث يقدم عبر هذا املعرض لغة بصرية محلية ومبتكرة ،في

سلسلة من اللوحات املستوحاة من قصيدة للشاعر الغنائي مرزوق بشير "لني
ً
مستعيدا ذكريات طفولته في مدينة الدوحة.
يطرى علي ّلول"،
ّ
من جهته أوضح الفنان يوسف أحمد أن معرضه القادم يجسد العودة إلى الفن
ً
صورا ألحياء الدوحة القديمة ،والسيما
االنطباعي الذي يستحضر من خالله
ّ
الجسرة ومشيرب ،في مناظر طبيعية هادئة تزين فيها األنوار والظالل البيوت
مشيرا إلى أن لوحات املعرض ّ
ً
تعبر عن العمارة املحلية القديمة ،مثلما
الطينية،
هي محاولة للتعبير عن الحنني إلى املاضي ،والرغبة في تعريف األجيال القادمة
بهذا التاريخ.
ماض حالم
وعلى هامش املؤتمر حاورت مجلة "فنار" الفنان يوسف أحمد حول معرضه
القادم ،فكان السؤال األول عن فكرة املعرض حيث قال" :لني يطرى علي ّلول"
عنوان أغنية كتبها الشاعر الدكتور مرزوق بشير ،ولحنها املوسيقار الراحل
عبد العزيز ناصر ،وأداها املطرب إبراهيم حبيب ،وهي أغنية جميلة وشجية
باللهجة القطرية معناها تذكر املاضيً ،
طبعا عالقتي مع الشعر الغنائي
ومطربي وملحني قطر تعود إلى أواسط ستينيات القرن العشرين ،مع إنشاء
فرقة األضواء املوسيقية واملسرحية ،بعد ذلك ذهبنا للدراسة في مصر ،ثم
ّ
تخرجنا من الجامعة ،وتهنا مع الحياة ملدة  40سنة ،لكن األغنية بقيت في
ّ
ُ
الذاكرة ،ولكن عندما أسمعها اليوم أتذكر حي الجسرة الذي ترعرت فيه وحي
مشيرب ،فهذان الحيان القطريان القديمان ال يفصل بينهما سوى داعوس
(شارع) واحد ،لقد شرح الشاعر مرزوق مشاعر الحنني إلى "السكيك" القديمة
في األغنية بالكالم ،وأنا في املعرض أشرحها بلغة بصرية بسيطة ومباشرة،
عبر قراءة الضوء والظل ،والكتلة والفراغ ،وإسقاط الضوء والظل على عناصر
العمارة القديمة ،سواء الحوائط أو السطوح أو خشب "الدنجل".
ً
وردا على سؤال حول رعاية املعرض وتوقيته أجاب الفنان يوسف أحمد :املعرض
ً
يأتي تتويجا للتعاون ما بني مركز قطر الفني الذي أسسه سعادة الشيخ حسن
بن محمد بن علي آل ثاني إلى جانب العديد من املتاحف في قطر ،وما بني

"لين يطرى علي ل ّول" من قصيدة إلى
أغنية إلى معرض تشكيلي ينثر الحنين
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¶ لقطة جماعية ملمثلي االتفاقية بني مركز قطر الفني ومتاحف مشيرب

الدكتور حافظ علي:
متاحف مشيرب منصة
تدعم المواهب الصاعدة
والمكرّسة
الشيخة مريم بنت حسن
آل ثاني :هدفنا فتح قنوات
أوسع لإلنتاج والفكر الفني
متاحف مشيرب ،حيث تعود صلتي بالشيخ حسن إلى العام  ،1984عندما
كنت ّ
أدرس مادة التربية الفنية في جامعة قطر ،فأسهمت معه في تأسيس
متحف الفن العربي الحديث ومتحف املستشرقني ومتحف السالح واملشاريع
الثقافية التي عمل عليها ،واآلن اجتمعت كل هذه املشاريع والظروف ،لتدعم
فكرة املعرض وأعماله التي يبلغ عددها نحو  35لوحة ،أنجزتها في مركز قطر
الفني ،لتعرض املكان املناسب لها ،في هذه املباني التراثية الجميلة بمشيرب قلب
ً
الدوحة ،والتي كانت في األساس بيوتا قديمة ،وباملناسبة بيتنا القديم ال يبعد
عن هذا املكان سوى  400متر ،كل ذلك شجعني على العودة إلى ذلك املاضي
الحالم ،إلى األلوان الزيتية على "الكانفس" ،واملدرسة االنطباعية في الرسم.

الفرشاة والقماش
وحول موضوعات املعرض بصورة تفصيلية قال :املوضوعات تتعلق
ً
بذاكرتي في املكان ،حيث أستعيد في اللوحات مثال أول معرض أقمته في
مدخل بيتنا القديم "الدهريز" بحي الجسرة عام  ،1962والدهريز كما هو
معروف لدى أبناء قطر هو املسافة الكامنة ما بني الباب الخارجي والحوش،
وأتذكر كيف أن والدي – رحمه الله – ساعدني في تعليق لوحات املعرض،
حيث عمل الوالد في النجارة واأللوان ،وأعطاني الدوافع األولى للفن ،كما
كنت في ذلك الوقت أتابع القناة الثانية لشركة آرامكو التي كانت تعرض
ً
أفالما عربية ،مثل "صراع في الوادي" من بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة،
وعملت "بوستر" لهذا الفيلم ،كما كان في حي الجسرة فريقان لكرة القدم،
هما "النجمة" و"الحرية" ،وثمة لوحتان تستعيدان تلك املرحلة الطفولية ،حيث
كنا نكتب على الجدران بكل براءة" :يسقط فريق النجمة" أو "يعيش فريق
ً
الحرية" ،ويصل التنافس الكروي أحيانا إلى التشاجر في "ساحة الساعة"
القديمة بالدوحة.
فيما يتعلق بالتقنية الفنية لشغله الجديد قال الفنان يوسف أحمد :أعتقد أنه
مهما تطورت التقنيات الفنية في عالم الصورة ،بما فيها تقنيات التصوير
الرقمي ،فهي ال تضاهي التصوير الزيتي التي تظهر فيه قوة الفنان اإلبداعية
واألكاديمية ،من هنا كانت عودتي إلى الفرشاة والقماش ورائحة الزيت
وألواني البيئية (الترابية) ،وقد حرصت على إبراز العمارة التقليدية مع غياب
ً
واسعا أمام املشاهد للدخول
الشخصيات "اإلنسان" في اللوحات لفتح الباب
في املكان ،الذي هو بطل املعرض بال منازع.

 35لوحة زيتية تستعيد ذاكرة المكان
في بيت محمد بن جاسم يناير 2020
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الدين المدني:
د .عز
هامبورغ

العربي
المسرح
األلماني
الشمال
مدينة
من ّية
التبع
يعاني
قطر
منارها
تجتذب ز ّو

¶ عز الدين املدني

¶ حاوره  -د .حسن رشيد *
¶ هامبورغ -

¶ ألعاب نارية ساحرة على الشاطئ العالم

واملخاب ــز الت ــي تق ــدم مختل ــف املأك ــوالت الطازج ــة،
"الندونغس ــبروكن" ،باإلضاف ــة إل ــى زي ــارة "س ــوق
تع ــد هامب ــورغ ،ثان ــي أكب ــر امل ــدن األملاني ــة بع ــد
الفكرة
عبر
والمتلقي
(المسرح)
الفنون
أبي
بين
وشائج
خلق
في
أسهموا
الذين
العمالقة
جيل
من
الكبيرـفرواحد
التونسي
المبدعـن،العربي
هذا
ومرك ــز أوروب ــا باس ــج املاذ املثالي لعش ــاق التس ــوق
الس ــمك" الش ــهير.
املفضلة
وجهات الس ـ
واحدة من
العاصم ــة برل ـ
وتخطوا ً
ّ
مهمّ
ويض ــم  120متج ــراً.
ً
الجغرافية..
الحدود
ة،
خطوات
العربي
بالمسرح
فخطوا
والمتعة،
والفن
وتع ــد هامب ــورغ وجه ــة مثالي ــة لعش ــاق الرياض ــات
ل ــدى املس ــافرين القطرين ،نظرا للمقومات الس ــياحة
يذكرعلى ّ
ً
ـاق ألقاً
األكثر
حتى يكون
المدني،
الدكتور عز
والمسرحي
إنه
المسرحي،ـا
مزيج ـ
مسارنااملدين ــة
في توف ــر
املحلي ــة
االسماألطب ـ
ولعش ــاق
اسمهسواء،
حد
أنـياح
يكفيوالس ـ
املحلين
الدينالس ــكان
املائية من
تقدمها،
الروائي،الراقية التي
القاص،والخدمات
الباحث،تمتلكه ــا
الهائل ــة التي
ً
الخفوت
ولحظات
والصفاء،
اإلشراق
لحظات
مستحضراً
األمة،
ذاكرة
فيها
ينبش
التي
التي
بأعماله
العربي
المسرح
يرفد
ومازال
رفد
فقد
مفعمة
ـواء
ـ
ج
أ
ـي
ـ
ف
ـام
ـ
ع
الط
ـاول
ـ
ن
ت
ـارات
ـ
ي
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ـن
ـ
م
ـا
ـ
رائع
ومراكز
ـة
ـ
ي
الرياض
ـوادي
ـ
ن
ال
ـن
ـ
م
ـد
ـ
ي
العد
ـد
ـ
ج
يو
ـث
ـ
ي
ح
أبرز
ـة،
ـ
ي
البحر
ـة
ـ
ه
الواج
ـى
ـ
ل
ع
ـة
ـ
ل
املذه
ـع
ـ
ق
املوا
ـمل
ـ
ش
وت
ٍ
ـن املطاع ــم الراقي ــة
مجموع ــة م ـ
تقدمه ـ
بالحيوي
س ــتر،
ذائقة بحيرة
منضفاف
جزءاًعند
الواقع ــة
سواءالق ـماـوارب
التاريخية،تأجي ــر
العصرية،
س ــوق
مراكز الت
حيثف ــة إلى
والفوضى..ـة ،إضا
معال ــم املدين ـ
يكون.
وماـا سوف
لماــة،كان
خلق جسراً
األمة،ألأو
شكل
اللحظة
عمق
يصطاد
الحاصل ــة عل ــى نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
المدني،ش ــراعية
تضم القوارب ال
اإلنسانرائع
المفكر ،خيارات
المعلم،ت ــي تق ــدم
وال
األستاذ،ـى
الحاصل ــة عل ـ
خصوصية،ـم الراق
ذوخ ــرة ،واملطاع ـ
لقاءالفا
هنان ــادق
والف
وباختصار شديد:
عزــةالدين
بينيي ــةوبين
والق ــوارب املزودة بالدواس ــات وزوارق "الكانو" وألواح
نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
ُ
ّ
التجديف.
وتصن ــف ه ــذه املدين ــة "الهانزي ــة" الس ــاحرة ضم ــن
المصغرة
العجائب
ً
ً
املدين ــة
"ملحمة ــر إل
عنــف ملكـي ــون زائ
بعيدانص
األرحب،ــر م ــن
ويتواف ــد أكث
مجالوتواصل
أوروبا،
لديك،س ــياحية
الجديدوجهات
ما عش ــر
أفضل
مثال ،والتي شارك بها في مهرجان دوز ،مهرجان الصحراء ،وأبهر
بني ــىهالل"
املسرح ،عاملك
وبخاصةفيفي
•
ّ
بالخيلـي تزي ـ
ش ــة الت ـ
والبحث؟ ملش ــاهدة ع ــروض األض ــواء املده
والقصةـن دول
القادم ــن م ـ
مثلـزوار
األخرى،ـن ال ـ
للمزي ــد م ـ
اجتذابه ــا
واملمثالت،)Miniatur Wunderland(.
املمثلني املصغرة
كبيرــةمنالعجائب
واإلبلـنوبعدد وثم
الجمهور
الرواية
االهتمامات
ً
س ــماء هامب ــورغ بالل ــون األزرق ،وتمت ــد على مس ــافة
عموم ــا ،الس ــيما قط ــر.
مجل ــس التع ــاون الخليج ــي
وه ــو نم ــوذج لس ــكة حدي ــد مصغ ــر ومط ــار صغي ــر،
ً
ً
ّ
ً
وتأليفه ًّ
املتابعـي مزيدا
يرىـأ ،لتضف ـ
"تونس ط ــول•املرف ـ
ـرات عل ــى
يتعلقكيلومت ـ
حاليا،أربع ــة
كتابته امل ــدن
بصددـن أكث ــر
أناــدة م ـ
مسرحي،واح
مشروعبكونه ــا
هامب ــورغ
•ال تتمي ـ
عطائك ،ويق ــع
فيـي العال ــم،
ثريع ـاـه ف ـ
تنوعاـن نو
األكب ــر م ـ
اإلبداعيةالنم ــوذج
ملسيرتك ويع ــد
كيف
والنقدية
بتظاهرة
جديديـز هو
ً
ً
املسرحيعل ـلمـى معا
الفنيالجمالي ــة
ض ــاالشكل م ــن
ش ــتهر
سلكتـب،فيب ــل ت
وقدفحس ـ
أملاني ــا
ـرة ف ــي
خض ـ
في مدين ــة التخزين التاريخي ــة ف ــي هامب ــورغ.
أتناولهمل ــه .تفسر ذلك؟
ضرباأيمن
كتابته
إسالمية"،
عاصمة
فنيـد م ــن ّ
وحضاريط ــق ّ
بمراك ــز التس ــوق العصري ــة
ومن هامب ـ
صميم،ـتهر
عربي تش ـ
منا
شكلالعدي ّـ
وهوض ــم
السابقة،ـي ت
البحري ــة الت ـ
بواجهته ــا
ويمكن للمس ــافرين املتجهن إل ــى هامبورغ من قطر
ـورغيقدم
املنتظر أن
مسرحياتي
في
ً
الجديدة ً
متنوعةالخ ً
ًّ 2020
لزواره ــا
نموذجي ــة
ـرة ،وتع ـ
ينايرـر الفاخ ـ
واملتاج ـ
بحريا
طابع ــا
السنةاملدينة
صدرتمن ــح
املسرحيوالت ــي
العملس ــياحي،
هذاــذب ال
الج
والخط ــوط
القطري ـ
الجوي ــة
تبعطا ــوط
ـفر عب ــر
والفكرية الس ـ
العربية
حيثـة ،اللغة
املزدوج،
لتكويني
والفنية
اإلبداعية
تحتـد وج•ه ــةاهتماماتي
ومارس)،
(بني شهري
ً
ً
ً
وفنونهاـات ،وم ـ
وآدابهاـل األوق ـ
الثقافيةض ــاء أجم ـ
الشؤونس ــوق لق
محب ــي الت
بقرطاج (أكاديمية الفنون واآلداب والعلوم)م ــن
لطيف ــا.
ومناخ ــا
رائع ــا
التركمني ــة ،أو
الجوي ــة
الفرنسيةــوط
واللغةـة ،والخط
البريطاني ـ
الجوي ــة
العهد
وفنونها
وآدابها
املعاصرة،
العريقةـنوالحديثة
ووزارة
الحكمة
إشراف بيت
الفاخ ــر ،أح ـ
الحرية"ـتر ه ــوس
"رسائلـن :ألس ـ
مسرحيتيـك األماك ـ
ومؤسسات أخرى ،هذا باإلضافة إلى الجديد اآلخر املتمثل في أب ــرز تل ـ
أيديـر تل ــك
على توف ـ
الغربيةحي ــث
الفلسفةـوس"،
درست "بيجاس ـ
الراهن،ــطةفقدطي ــران
أكثرالقرن بواس
أقطاب
الوسيطـدإلى
األوروبي
ً
ً
ً
ـف م ـ
ـورغ ،ويتأل ـ
على ف ــي هامب ـ
املاضي،ــهرة
الصيفس ــوق ش
مراك ــز الت
انطاقا من
العربيةهامب ــورغ
الفلسفةي ــة إل ــى
ودرستـات يوم
ـركات رح ـ
ديـنفرانس الش ـ
ألستر
بحيرة
الكندي
واإلسالمية من
بباريس،
والكوالج
السوربون
مؤخرا في املهرجان الدولي بالحمامات خالل موسم
عرضت
التي
ً
ً
رشد،ج ــر
وابنـن متا
والفارابيـعا م ـ
الخمسني طيف ــا واس ـ
طوالـق تض ــم
والغنائي طواب ـ
ركح مسرح الهواء الطلق ،مجال اإلبداع املسرحي واملوسيقي خمس ــة
العديد
تضمكمااملدينة
بالدوحة،
الدولي
إلىط ــار ح
إضافة م
علم
درست
وخالنكماالوفا،
الصفا
فلسفةم ــدإخوان
ـات
االجتماع ذات
وحظيتـل واألزي ــاء
املاضي ،التجمي ـ
ـتحضرات
م
اجتماع وتتميز
ـس نجوم،
من فئة
الفاخرة
دوفينيو،ـن الفن ـ
مـ
تتميز
قلبهذههامب ــورغ،
وكنتـترقدفي
ـرة ألس ـ
سنةـدم بحي ـ
تق ـ
املسرح،
الخم ـوعلم
املعرفة،
اجتماع
ـادقكعلم
بفروعه
العام ـجان
على يدي
سبعينياتس ـالقرن
والتيأواخر
املسرحية في
كتبت
املاضية،
اجتماعـتر أركادي ـ
وعلمـك ألس ـ
إشكالية،ي ــة ،وكذل ـ
إنسانيةي ــة والعامل
مواضيعي ــة املحل
املتالحقة في التجار
الفيلسوففريدة
وتقدم تجارب
الراقي ــة،
وعلمالفنادق
االقتصادـز،األملاني ،تل ــك
األجيالن ــة ببح ــر
تخاطبـط املدي
ألنهاـذي يرب ـ
إيلب ــه ال ـ
فنية نه ــر
بإخراجاتـا م ــع
بنوافيره ـ
جان
أعلن عنها
بخدماتها التي
اجتماع االحتفالية
متعددة،
متنو ً
الفنيـا ّ
اإلخراج ً
كتب باع ّ
خاللـي قل ـ
روسوـية ف ـ
اسمهـقفيالتس ــوقجاكالرئيس ـ
سجلمناط ـ
الذيأب ــرز
خليفة،ــدى
حافظ إح
فيهاـى الهدوء
تعمث ـقـة عل ـ
مثالي ــة
ولجانـام م ــع أج ـ
ـاول الطع ـ
الترفيهي ــة،
الجديدع ــا م ــن األن
مزيج ـ
الأماش ــمال،
بتحليل
دوفينيوـواءثالثة
ـب الثامنلتن ـعشر،
القرن
للمسرحيةش ـفهوـطةللمخرج
وأكثره ــا
احتفاليةس ــوق
بإخراجـل أماك ــن الت
الجمهور ــا أجم ـ
املدين ـعندـة ،وغاليري
للزوار
التونسينيحيث
املسرحينيس ــياحية،
أبرز املعالم ال
سجلـاهدة
ومش ـ
ـترخاء.كتبه النظرية خالل ستينيات القرن املاضي،
املسرح ،وقدواالأتمس ـتحرير
الشعب في
وقد اشتهر
توفرعامة،
والعرب
املبدعني
ً
ض ــمفيها ً
متاج ــر
ساعدة"،ـث ت
بنيـاطا ،حي ـ
ملسرحيةـى"سقيفةنش ـ
ـورغ أنيبل ــغ 1.8
س ــكان مدين ـ
االجتماعع ــدد
األنيقةمني عالميذك ــر إن
الجريءش ــي عل ـ
إخراجهـاء أو امل
مثلـي املين ـ
ـوالت ف ـ
فريدـام ب
مسرحيالقي ـ
فرص ــة
أحاضر
هامب ـبارك
واملستشرقـة جاك
واملؤرخ
األزياء طلب
سنة 1979
عددا منوفي
ونجح
منج ـنوعه،
ّ
موضوعني ،يجد
وليفانته ــوس التي
غيرها،ي ــك
ـات البوت
الحاويات في وم
الحضرية
هامبورغ
يتمحوركماحوليقطن
كاننس ــمة،
مليون
ـاهدة س ــفن
أكابرومش ـ
إيلبه،
ـواطئ نهر
طول
العرب
املفكرون
منطقة عرف
مسألة :هل
املوضوع األول
العصرية ،وأناقش
كما تولى
تونسح ـوفي
واملخرجني واملمثلني
الكتاب
بشهادة
النجاحش ـالباهر،
الرحمان ً
ومتطلباته ــم ،ب ـ
احتياجاته ــم
جمي ــع
الجمهورـزوار
عظيم في فيه ــا ال ـ
ـخص،
"املقدمة"ـن ش ـ
ـرى)  5ماي ـ
منـورغ
(هامب ـ
صيتخ ــرة،
البحري ـلهاـة الفا
املسرحياتح ــات
عدد أومن س ــفن الر
الضخم ــة
واحدةأم
وتعدومتى؟
وكيف
و"العبر"
خاللالكب ـكتابيه
ـدءابن خلدون
املحدثون عبد
العريض،
الواسع
األخرى التي
إخراج
تطورا وث ـ ً
م ــن أكث ــر املناط ــق ً
م ــن متاج ــر األزي ــاء واملح ــال الفاخرة وحت ــى املقاهي
ـراء ف ــي أوروبا.
وه ــي تقت ــرب م ــن رصي ــف املس ــافرين املع ــروف

الشابي َّ
جائزة
أد
ت دورها
مجاالت
النقد
ضمن
فيصنف
الساحرة ُت
الهانزية
المدينة
واإلبداع
والترجمة و
المذكرات
والرحالت
أوروبا
سياحية في
وجهات
أفضل عشر
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¶ املسرحيان عز الدين املدني وحسن رشيد أثناء الحوار

أنهم عرفوه من خالل الترجمة الفرنسية لكال النصني املنشورين في فرنسا بداية من
مشروعي المسرحي المقبل
القرن التاسع عشر؟ فأجبت بأن عبد الرحمان بن خلدون قد عرفت به املدرسة التاريخية
يتعلق بتونس عاصمة
التركية أيام الخالفة العثمانية ،فكانت أول تعريف له ،باستثناء من اطلع على مخطوطات
ابن خلدون في املغرب األقصى وتونس ومصر ،وكل ذلك يرجع إلى القرن الثامن عشر
إسالمية 2020
والقرن التاسع عشر والقرن العشرين ،أما املوضوع الثاني فكان حول تكوين زعماء
هامبورغ
املصغرة في
نموذج
والوزير الكاتب ابن أبي الضياف والجنرال
الدين باشا
العجائب أمثال خير
في تونس ،من
¶اإلصالح
ّ
ً
حسني واملفتي بيرم الخامس والكاتب الشاعر محمد بن عثمان السنوسي ،سياسا
مشاهدة
ًّ
ـي) ،ويق ــوم املجلس
يرفضـان االتح ــادي األملان ـ
الغرباألملان ــي (البرمل ـ
بالنياب ــة ع ــن ال ــوزارة االتحادي ــة
ـورت –
فرانكف ـ
مدين ــة
الفردي
الحكم
قضية
اإلعالميةفي قضايا مجتمعهم ،بما في ذلك
العاصمة بأنهم اندمجوا
وفكريا ،فأجبت
صورة أملانيا
اإلبداعيةـتراتيجيات إلب ــراز
أعمالهبتطوي ــر ووضع اإلس ـ
املفكرين ــا – للتروي ــج ألملاني ــا كوجه ــة
والتكنولوجي
ص ــاد
املطلق وحرية الشعب ،واطلعوا على عبد الرحمان ابن خلدون،لاقت
ثلة من
وعلى
منسوخة
الحقيقية في الخارج ،وتش ــجيع السياح على زيارتها،
س ــياحية عاملي ــة ،ويحص ــل املجل ــس عل ــى تموي ــل م ــن
األوروبيني.ه ــا مدين ــة تجاري ــة قديم ــة ،تض ــم مين ـ ًـاء
وباعتبار
ً
ّ
ً
رديئة
أعمال
في
وينش ــط املجل ــس حالي ــا ف ــي  32منطق ــة ح ــول العالم.
قب ــل ال ــوزارة وفق ــا للق ــرار الص ــادر ع ــن البوندس ــتاغ
رئيس ـ ًّـيا من ــذ ع ــدة قرون ،ف ــإن هامب ــورغ تحافظ على
العاملي ،وحتى عبر محيطه
العربي
أينه ــااملسرح
املسرحه ــات
خريطةــف الوج
فيم ــع مختل
الوثيق ــة
وروابطه ــا
•عاقات
العربي ،خاصة وأنك أحد أبرز فرسان املسرح ،وكان حضورك مع رفقاء باريس ولندن وميالنو ونيويورك وفيينا ،إضافة إلى عدد من األقطار اإلفريقية ،فمازال
ف ــي جمي ــع أنح ــاء العالم ،وإلى جانب التج ــارة املزدهرة
ً
متميزا ،سواء في مصر وبالد املغرب العربي ،أو في بالد الشام املبدعون الحقيقيون في املسرح والفنون التشكيلية واملوسيقى والغناء يوضعون في
الدرب
ـاع الخدم ــات اللوجس ــتية املتط ــور ،تع ــد هامبورغ
وقط ـ
خانة رابعة وخامسة ،والتزال بضاعة تجار الفن والتهريج والشعر الضحل رائجة نافقة
ً
ُ ّ
العربي؟
والخليج
اإلعامي ــة ف ــي أملاني ــا ،وتصنف على
العاصم ــة
أيض ــا
ً
ً
في أسواق الغفلة.
أنه ــا أكث ــر املناط ــق الحضري ــة خض ــرة ونض ــارة ف ــي
وجود للمسرح العربي في خريطة املسرح العاملي إال ً
نادرا ،ألسباب عديدة ال يمكن
• ال
أوروبا.
حصرها في كلمة موجزة ،ومع ذلك فإني أشير بشكل خاص إلى تقليد االتجاهات • هل إشرافك على جائزة الشابي قد خطفك من عوالم الفنون واإلبداع؟
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أيضا إلى ندرة تجديد اإلبداع املسرحي • إشرافي ورئاستي على جائزة أبو القاسم الشابي يدخل في حيز اهتماماتي الفكرية،
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وعرضا أمام الجمهور ،وإلى يومنا هذا فإن االتجاه كالبحث والنقد واإلبداع والترجمة واملذكرات والرحالت خالل األجناس األدبية الشتى،
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ضم ــن أفض ــل  50مكان ــا للس ــفر ،وحل ــت ف ــي املرتب ــة
ً
إال بالقطرة بعد القطرة ،على أن األعمال العربية الراقية ،وهي قليلة ،قد تم تقديمها في أيضا في األقطار العربية طوال سنني ،أي منذ تأسيسها سنة  1986إلى هذا اليوم.
الرابع ــة عل ــى قائم ــة "لونلي بانيت" في فئ ــة "الوجهات
األفض ــل للس ــفر".
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يمام سامي
فرشاة حرير
على عباءات عراقية

¶ لوحة على شال

¶ يمام سامي

¶ بغداد -
لم تفطن تلك الطفلة الهادئة املستكينة لحروف القراءة وأبيات الشعر
ومفاتن الحكايا ،إلى أن في مخيلتها مفاتيح لم تدرها بعد ،وأن جينات
الفن واألدب ستفتح أمامها عوالم أسطورية مدهشة ،حتى َّ
جربت مرة
فرشاة ألوان على لوحة قديمة مهملة من أثاث البيت.
ً
ً
رموزا سومرية ،وخطوطا بابلية بألوان فطرية،
مرة واحدة ،استحضرت
كانت قد ألفتها عبر أنواع ُ
الب ُسط واملفارش الشتائية املحاكة من قبل
العوائل الريفية الجنوبية ،املهداة ً
كثيرا منها ملنزل جدها البغدادي املنحدر
من تلك الجذور.
رسمت لوحة كبرى يوم لم تزد سني عمرها عن العشر ،وعلقتها مكان
القديمة وكانت مفاجأة للجميع ،إذ سرعان ما اكتشفت ّ
العمات أن تلك
اللوحة تحمل أسلوب والدها الفنان والخطاط واملصمم الصحفي الراحل
سامي حسن العتابي الذي ّ
غيب في السجون السياسية ،ومن ثم أعدم قبل
أن تدرك وجوده في حياتها.
لم تعرف يمام والدها إال عبر صور قليلة جمعتهما يوم لم يزد عمرها عن
العامني فقط قبل اختفائه ،لكن القدر استحضره لها من حيث ال تدري
ًّ
وتلقائيا وجدته معها في جيناتها ،تواصل رسم خطوطه ووضع ألوانه
عبر فضاءات ال متناهية.

يمام سامي ،وقد استعارت من معاني اسمها الكثير ،حلقت في رحاب
الفن واستعارت أيقونات الجمال في لوحات مائية ..بادئ األمر أقامت
معرضها التشكيلي األول في قاعة جميل حمودي بعنوان "نور وظل
وربيع" عام  ،2001يوم لم تكمل دراستها الجامعية بعد.
انتقلت بعد تخرجها لتجربة أخرى بعد تركها العراق ،لتبدأ رحلة طويلة
من تدريس الفن عبر ورش لألطفال والكبار ضمن مؤسسات ثقافية
مرموقة في دول الخليج ،إلى جانب ممارستها ملهنة الصحافة والكتابة
لألطفال ،فأدارت تحرير وترجمت مجالت مخصصة للفتيات واألسرة

واألطفال ،مثل مجلة "فتيات" الصادرة عن والت ديزني ،وميكي وميني ،و
 Parentsالعربية.
لوحات متنقلة
بعد غربة نحو ً 16
عاما عادت يمام سامي إلى العراق لتجد أن فرص
العمل محدودة إزاء جيوش من البطالة ،فلم يكن أمامها سوى اللجوء ثانية
إلى أحالمها وعواملها اللونية ،ولتبتكر هذه املرة فكرة اللوحات املتنقلة
بغنج على أجساد البنات والسيدات.

"أزياء شذرة" مشروع ّ
نفذته من مشغلها في البيت
وتس ّوقه عن طريق وسائل التواصل االجتماعي
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دشنت في البدء "مجموعة الربيع" ،مستعيرة ثيمة معرضها األول ،على
عباءات وشاالت من أقمشة الحرير والكتان والجرجيت ،فكانت بحق
بساتني متنقلة زهت بألوان ربيعية من البنفسجي والوردي واألصفر
واألحمر واألخضر ،لتعود مرة أخرى إلى املوروث الشعبي والرموز
التاريخية فرسمت "الكف" و"سبع عيون" ،والشناشيل البغدادية َ
والب ْصرية،
على عباءات أو "بشوت" ،كانت تلبس عادة من الرجال وباتت اليوم مختلفة
بفعل تغيرات املوضة الخليجية لتصبح أزياء نسائية.
وتناولت املوروث الفني اإلسالمي بصيغ حداثوية ،فرسمت الخط العربي
بحروفيات مختلفة ،وطرزتها على ظهور العباءات وعلى صدورها،
فظهرت وكأنها واجهات للوحات ولقى تاريخية ثمينة.
ّ
وحملت شاالتها الحريرية لوحات لفتيات رومانسيات حاملات منطلقات
في رحاب مرحة ،في حني رسمت بورتريهات لشخصيات نسوية بمالمح
جمالية كالسيكية ،تعيد للمرأة سكونها في عالم الصخب والتشتت،
لتصبح تلك الشاالت وصفات عالج نفسي تزيح التوتر ،وتمنح ً
فرصا
للتأمل والصفاء.
ً
وبعيدا عن املألوف عادت واستخدمت الرموز الشعبية مثل "سبع عيون"
ً
ومزجتها بتشكيالت زخرفية نباتية ،لتشكل ثمارا ألشجار أسطورية
مدهشة.
هواية وشغف

¶ رسمة صقر على عباءة عراقية

بداية تشكيلية

¶ بورتريه على شال

عن فنها تقول يمام :الفن هواية وشغف ومتنفس مريح للنفس ،عاش
معي منذ طفولتي مثل رفيق مالزم ،أركن إليه عند الشعور بالسعادة أو
الحزن أو الحاجة للتعبير َّ
عما يدور في ذهني بصور مرئية ،إما بطريقة
واضحة أو مرمزة ،مضيفة :الرسم والتصميم هما طريقان الستشعار
الجمال وخلقه في عاملنا ،وقد حاولت جاهدة ألن يستند عملي على هذه
املهارات التي ترضي رغبتي بممارسة هوايتي من جانب ،ومن جانب
آخر توفير فرصة دخل للعيش لي وألسرتي ،وإن كانت ليس بمستوى
العمل الثابت بالصحافة الذي عملت فيها لسنوات طويلة ،وتتابع قائلة:
هكذا كانت فكرة "أزياء شذرة" ،وهي عمل خاص أمارسه من مشغلي
ّ
وأسوقه عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ،مزجت فيه بني
في البيت،
خبرتي الرسم وصحافة املوضة ،وما جنتيه من معرفة مكتسبة بالفن
التشكيلي الذي درسته على يد فنانني عراقيني كبار أمثال د .ماهود أحمد
ونشأت اآللوسي ،وعالم املوضة واألزياء واألعمال والتسويق الذي اطلعت

¶ رسوم ورموز من التراث العراقي

عليه عن كثب أثناء عملي في مجالت ومواقع إلكترونية نسائية مرموقة
واليف ستايل مثل" :أنا زهرة" و"هي" و"بنت الخليج".
مقاومة البطالة
وتؤكد الفنانة والصحفية يمام سامي نجاح فكرة مشروعها قائلة :كانت
بدايات هذا املشروع مبشرة بخير ،لترضي طموحي وتبعد عني شبح
البطالة أو االلتزام بالوظيفة التقليدية ،فوجدت الكثير من الدعم واإلعجاب
بالفكرة واألزياء التي قدمتها ،كونها تعد قطع فنية فريدة ال تتكرر ،كل
منها هي لوحة أصلية تزين صاحبتها وتعكس شغفها بالفن واملوضة
وتعيش معها طوال العمر ،مثل االستثمار بعمل فني أصيل ،مضيفة :اقتنى
ْ
وسافرت
الكثير من النساء هذه األزياء على هيئة عباءة أو بشت أو شال،
إلى كثير من السيدات في البلدان الغربية ،ليتزين بها في املناسبات
االجتماعية والدبلوماسية ،كونها تعكس هوية وإرث العراق والوطن العربي
بلمحة إسالمية من حيث الزخارف والتصاميم املحتشمة.

ْ
رسمت الموروث الشعبي والرموز التاريخية مثل
الكف وسبع عيون والشناشيل البغدادية وال َب ْ
صرية
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مشاعر
من كثير
كثير عن
الشعراء
الشعراءر عن
يعب
يعبر
الوقت.ذلكوهكذا
حقيقية في
حقيقية في ذلك
بعض الشعراء،
الشعراء،
بعضلدى
لدىغريبة
غريبةتبدو
تبدو التي
التصرفات
التصرفات التي
يدركه أواآلخرون ،أو
اآلخرون،
بوضوح ال
يرونهال يدركه
يرونه بوضوح
ويتحفنا الشعراء
الحقيقة ،الشعراء
بعني ويتحفنا
الحقيقة،
الخيال ال
بعنيال بعني
الخيال
بعنييرونه
ويصفون ما
ويصفون ما يرونه
واإلعجابواإلعجاب
واأللم واأللم
ِّ
ِّ
َّ
َّ
إال
ذلك
وما
إال
املجتمع،
ذلك
وما
في
املجتمع،
اآلخرين
في
مع
اآلخرين
االنسجام
مع
االنسجام
وعدم
الطباع
وعدم
بغرابة
الطباع
الناس
بغرابة
فيصفهم
الناس
فيصفهم
ْ
ْ
في مثل تلك
بصدقتلك
كيانهمفي مثل
وهزتبصدق
غمرتهمكيانهم
مشاعروهزت
عنغمرتهم
مشاعر
عن مؤثر
بشعرربليغ
املتميزونبليغ مؤث
املتميزون بشعر
خيالهم
يخلقها
خيالهم
التي
يخلقها
الخاصة
التي
املشاعر
الخاصة
من
املشاعر
ويعيشونه
من
ويعيشونه
به
يشعرون
به
يشعرون
وما
به،
يحسون
وما
به،
ملا
يحسون
ملا
اللحظات الخيالية.
اللحظات الخيالية.
وهكذا
معهم..
وهكذا
بها
معهم..
واإلحساس
بها
واإلحساس
رؤيتها،
في
رؤيتها،
مشاركتهم
في
مشاركتهم
اآلخرون
يستطيع
اآلخرون
وال
يستطيع
الخصب،
وال
الخصب،
ويعترض نقاد
ويعترض نقاد
الشعر أكذبه"،
"أفضلأكذبه"،
بقولهم:الشعر
الشعر "أفضل
وصفبقولهم:
وصففيالشعر
ويختلففيالنقاد
ويختلف النقاد
ّ ً
ً
أيضا ّ
يرونها بعني
فهمبعني
يرونها
الحبيبة،
وصف فهم
وصففيالحبيبة،
الشعراءفيالعميان
الشعراءل العميان
تغز
تغزل
أيضانفهم
يمكن أن
يمكن أن نفهم
في ألنهم في
كليهما،
على ألنهم
كليهما،
الشعراء
ويضحك على
ويضحك الشعراء
الشعر أصدقه"،
"أفضلأصدقه"،
بقولهم:الشعر
آخرون"أفضل
آخرون بقولهم:
مواقف ْ
مواقف ْ
لهم
تحدث
لهم
لم
تحدث
لم
من
الشعراء
من
قصائد
الشعراء
في
قصائد
يرد
مما
في
كثير
يرد
مما
ذلك
ومثل
كثير
ذلك
الخاص.
ومثل
خيالهم
الخاص.
خيالهم
ّ
ّ
مشاعرهم تلك
مشاعرهم تلك
ويعبرون عن
رون عن
خيالية،
شعوريةويعب
تجربة خيالية،
يعيشونشعورية
القصيدة تجربة
كتابة يعيشون
القصيدة
لحظة كتابةلحظة
صّ ،
على ّ
وكأنها
ص،
وكأنها
والتقم
التعايش
والتقم
التعايش
الخاصة
على
قدرتهم
الخاصة
بفضل
قدرتهم
يعيشونها
بفضل
يعيشونها
ولكنهم
بالفعل،
ولكنهم
بالفعل،
صادقون في
صادقون في
الشعورية ،ولكنهم
الشعورية ،ولكنهم
حدوث التجربة
حقيقةالتجربة
حقيقةفيحدوث
فهمفيكاذبون
كاذبون
بكل صدق،بكلفهمصدق،

يعتمد
يعتمد
األولاألول
الفني
الفني
المنبع
المنبع
التيالتي
الفطرية
الفطرية
الموهبة
الموهبة
علىعلى
وتلقينها
وتلقينها
تعليمها
تعليمها
يصعب
يصعب

بمشاعرهم
بمشاعرهم
كاذبون
كاذبون
الشعراء
الشعراء
عنها!عنها!
التعبير
التعبير
في في
صادقون
صادقون
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ريشةأبو ريشة
أبوعمر
¶ عمر ¶

الشابي الشابي
أبو القاسم
¶ أبو ¶
القاسم

السياب السياب
بدر شاكر
¶ بدر ¶
شاكر

والراقصنيوالراقصني
وأداء املمثلني
املمثلني
األدباء
وقصصوأداء
وقصص األدباء
الشعراء الشعراء
الوقت نفسه!
نفسه!
الوقت في
التيفيتنتابهم
تنتابهم
املشاعر
عنالتي
املشاعر
التعبير عنالتعبير
يفسر ُّ
يفسركما ُّ
تغير ّ
املستمرة ،كما ّ
والنحاتني والنحاتني
الرسامني الرسامني
تغير أساليب
أساليب
املستمرة،
واملمارسةواملمارسة
والتدريب والتدريب
بالتعليم بالتعليم
سن املراهقة،
املراهقة،
خاصة في
الشعورية،في سن
الشعورية ،خاصة
هذه اللحظات
اللحظات
هذه مثل
اإلنسانمثلالعادي
يعيش العادي
وقد يعيشوقداإلنسان
ً
ً
وحقيقيا لدرجة ًّ
قويابذلك ًّ
فيتخيل وجود ّ
ّ
شعورهًّ
عندما يتعلم
يتعلم
عندماذلك
ذلكيحدث
يحدثكما
كماالفني،
التعبير
التعبيرفيالفني،
خبراتهمفيالتقنية
تطور التقنية
خبراتهم
واملوسيقيني مع
واملوسيقيني مع تطور
وحقيقياأنهلدرجة أنه
قوي
ويكونبذلك
مثل،شعوره
ويكون
مثل،خلفه
الحبيبة
وجودخلفه
فيتخيلالحبيبة
املوسيقي العزف
املوسيقي العزف
جديدة ،أو يتقن
موادأو يتقن
جديدة،
النحات إلى
يتعرفإلى مواد
يتعرفأوالنحات
ألوانأو جديدة،
جديدة،
ألوان مزج
الرسام
الرسام مزج
الحقيقي عندما
الحقيقي عندما
ويشعر باألسى
لرؤيتها،باألسى
ويلتفت ويشعر
وجسمهلرؤيتها،
برأسه ويلتفت
ويدوروجسمه
يقفبرأسه
ويدور
قد يقف قد
وتتحسن وتتحسن
موسيقي جديد،
موسيقي جديد،
أسلوبأو أسلوب
مقام أوإلى مقام
يتعرفأوإلىيتعرف
موسيقيةأوجديدة،
موسيقية جديدة،
على آلة على آلة
ال يراها! ال يراها!
ً
ً
متمكنا ً
ولو كان ولو ً
وتتحسن وتتحسن
اللغة،قواعد اللغة،
قواعد من
ويتمكنون
ويتمكنون من
يتعلمون العروض
عندما العروض
يتعلمون
الشعراء
بعضعندما
الشعراء
قصائد
قصائد بعض
عشق تشبه ما
تشبه ما
بقصيدة
علينا عشق
بقصيدة
علينالطلع
والشعر
اللغةلطلع
والشعر
أساليب
أساليبمناللغة
شاعرامنمتمكنا
شاعراكان
ّ
ّ
بعض النقاد
النقاد
يسميه
يسميهمابعض
واإلخراج ..وهذا
واإلخراج ..وهذا ما
أساليب التمثيل
يدرسالتمثيل
أساليب
عندما
يدرس
السينمائي
السينمائي عندما
أفلم أفلم
التعبير الفني
التعبيربأنالفني
وال شك
شكي!بأن
الشاب
القاسم وال
القاسمأبوالشابي!
قباني أو
نزار أبو
قباني أو
ريشة أو
أبو نزار
ريشة أو
كتبه عمر
كتبه عمر أبو
مهمرفع ًّ
مهم ًّ
ولكنه ً
حقيقيةً ،
التعبير الفني.
مستوىالفني.
رفعالتعبير
مستوى
جدا في
وهو في
جدا
املوهبة"،
"صقلوهو
"صقل املوهبة"،
غالبا ما
غالبا ما
واقعية ولكنه
تجربةحقيقية،
الفنانواقعية
يعيشتجربة
عندماالفنان
وأدقيعيش
عندما
وأدقأقوى
أقوىيكون
ربما يكونربما
كثيرة َّ
وهناك أمثلة َّ
من ً
يضفي ً
غناء أم كلثوم
كبيرأمفيكلثوم
تحسنغناء
تحسنمنكبير في
مثلما حدث
حدث من
مثلماذلك،
تشير إلى
إلى ذلك،
كثيرة
تشير
حية
وهناكة أمثلة
حي
خياله الجامح.
الجامح.
خياله من
كثيرا
عليها
كثيرا
يضفي عليها
ُّ
ُّ
ُ
ُ
الفنان َّ
وإذا َّ
القصبجيالقصبجي
أحمد ومحمد
ومحمد
وزكريا
محمدأحمد
وزكريا
محمدالعل
رعاية أبو
أبو العل
رعايةتحت
موهبتها
لت تحت
موهبتها
عندما ص ِق
عندما ص ِقلت
ذلكر إلى تغير
يؤديتغي
ذلك إلى
يؤديفقد
حياتهفيفقدحياته
حقيقيةفيعنيفة
شعوريةعنيفة
بتجربة حقيقية
الفنانشعورية
مربتجربة
مر وإذا
ّ
ّ
أحمد شوقي.
شوقي.
الشاعر
رعايةأحمد
الشاعر
رعايةتحت
الوهاب
الوهابعبدتحت
عبدملحمد
حدث
ملحمد
حدث وما
ومارامي،
وأحمد
وأحمد رامي،
لقائه بعد لقائه
الرومي
الدينبعد
الرومي
الدينجلل
ملوالنا
حدثجلل
ملوالنا
مثلما
حدث
الفني،
تعبيرهمثلما
تعبيرهفيالفني،
مفاجئفيوقوي
مفاجئ وقوي
ُ ْ ُ ْ
والصقل ،والصقل،
والتدريب والتعليم
والتدريب والتعليم
بالرعايةها بالرعاية
واعدةحطإذاهالم نحط
إذا لم ن
كثيرة
واعدة
مواهب
نخسركثيرة
وقد نخسروقدمواهب
السياب ،أو العيش
شاكرأو العيش
السياب،
شاكربدر
بدرمرض
مرضفي
ما حدث
حدثأوفي
التبريزي،
التبريزي ،أو ما
شمس الدين
بالصوفيالدين
بالصوفي شمس
للمغنية الراحلة ُ
الجمال ،وما
الجمال،بىوما
الراحلة ُر
السوريةربى
النادرالسورية
للمغنية
الصوت
خسرناالنادر
عندماالصوت
حدثخسرنا
عندما
مثلما حدثمثلما
محمود درويش.
عنددرويش.
محمود
االحتلل
ظلم عند
االحتلل
تحت ظلم تحت
بلدنا العربية.
العربية.
بلدنافي
الضائعة
املواهب في
أكثرالضائعة
أكثر املواهب
وتطويره وتطويره
فيمكن تعليمه
الفني،تعليمه
التعبيرفيمكن
وأساليبالفني،
وأساليب التعبير
طرقإتقان طرق
إتقانوهو
الثاني،
املنبعوهو
الثاني،
أما املنبع أما
وممارستهاوهذا ًّ
وممارستها ًّ
يفسر ّ
وهذا ّ
قصائدن قصائد
تحس
تحسن
يفسر
عمليا،
عمليا،
واألساليبواألساليب
الطرقهذه الطرق
بدراسة
بدراسة هذه

سوريسوري
وطبيب
وطبيب
كاتب كاتب
*
*

مهم ّ
مهم ّ
جداً
جداً
الموهبة
الموهبة
صقلصقل
الفني
الفني
التعبير
التعبير
مستوى
مستوى
لرفعلرفع
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قـطــوف

البيت المعمور
واألقصى

الشيخ الدكتور عكرمة صبري *

ارتباط دائم

ً
 – 2يق ــول الل ــه س ــبحانه وتعال ــى "إن أول بي ــت ُوض ــع للن ــاس للذي ببك ــة مباركا
وه ــدى للعامل ــني"( .س ــورة آل عمران ،اآلي ــة  ،)96فإن الفعل ُ"وضع" هو فعل ماض
مبن ــي للمجه ــول للدالل ــة عل ــى أن الناس ليس ــوا ه ــم الذين أقاموا املس ــجد الحرام.
و"بك ــة" م ــن أس ــماء مك ــة املكرم ــة ،فاملس ــجد الحرام ه ــو أول بيت ف ــي األرض ،قد
وضعت ــه املائك ــة للناس بأم ــر من الله س ــبحانه وتعالى.

إلى أن يرث الله األرض
ورد "البي ــت املعم ــور" م ــرة واح ــدة ف ــي الق ــرآن الكري ــم ،فيق ــول س ــبحانه وتعالى:
"والط ــور .وكت ــاب مس ــطور .في رق منش ــور .والبيت املعمور .والس ــقف املرفوع"،
(س ــورة الط ــور ،اآلي ــات  ،)5 – 1وه ــو البي ــت ال ــذي يق ــع ف ــي الس ــماء الس ــابعة،
ً
ويس ــتند إلي ــه أب ــو األنبي ــاء إبراهي ــم عليه الس ــام ،ويدخل ــه كل يوم س ــبعون ألفا
م ــن املائك ــة ال يع ــودون إلي ــه ،ويقابله البي ــت الحرام في مك ــة املكرمة في األرض،
فاملائك ــة تط ــوف ف ــي الس ــماء ،والن ــاس تطوف ف ــي األرض.

أحاديث وآثار
 – 1هن ــاك أحادي ــث نبوي ــة ش ــريفة وآث ــار م ــن أق ــوال الصحاب ــة والتابعني بش ــأن
ً
بعضا منها :من الحديث الش ــريف ّ
املطول املعروف بحديث
البي ــت املعم ــور ،أذكر
اإلس ــراء واملع ــراج" :ث ــم عرج إلى الس ــماء الس ــابعة ،فاس ــتفتح جبري ــل ،فقيل :من
ه ــذا؟ ق ــال :جبري ــل .قي ــل :وم ــن معك؟ ق ــال :محمد .قيل :وق ــد بعث إلي ــه؟ قال :قد
بع ــث إلي ــه ،ففت ــح لنا فإذا أنا بإبراهيم مس ـ ً
ـتندا ظهره إل ــى البيت املعمور ،وإذا هو
يدخله كل يوم س ــبعون ألف ملك ،ال يعودون إليه" .أخرجه مس ــلم في صحيحه،
ب ــاب اإليم ــان رق ــم  ،411ع ــن الصحابي الجلي ــل أنس بن مالك رض ــي الله عنه.
 – 2ق ــال علي ــه الص ــاة والس ــام" :البي ــت املعم ــور ف ــي الس ــماء الس ــابعة يدخل ــه
كل ي ــوم س ــبعون أل ــف مل ــك ال يع ــودون إلي ــه حت ــى تق ــوم الس ــاعة" .رواه الحاك ــم
ف ــي كتاب ــه املس ــتدرك ج  2ص  ،468وق ــال صحي ــح :على ش ــرط الش ــيخني .وقال
ً
الذهبي :على ش ــرطهما ،أي على ش ــرط الش ــيخني البخاري ومسلم أيضا .ورواه
أحمد في مس ــنده ج  3ص  . 353وفي كتاب السلس ــلة الصحيحة لأللباني رقم
 ،477ع ــن الصحاب ــي الجلي ــل أن ــس ب ــن مالك رض ــي الله عنه.
 – 3ق ــال صل ــى الل ــه علي ــه وس ــلم "ف ــي الس ــماء بي ــت يق ــال ل ــه :املعم ــور بحي ــال
الكعب ــة" .ذك ــره الس ــيوطي في كتابه الدر املنث ــور ج  7ص  ،621وعزاه البن املنذر
ف ــي التفس ــير ع ــن الصحاب ــي الجليل أبي هري ــرة رضي الله عن ــه .ومعنى "حيال
الكعب ــة" أي ف ــوق الكعب ــة في املس ــتوى العمودي.

 – 4س ــئل الصحاب ــي الجلي ــل عل ــي ب ــن أب ــي طال ــب ك ــرم الل ــه وجه ــه ورض ــي الله
عن ــه :م ــا البي ــت املعم ــور؟ قال :بيت في الس ــماء بحيال الكعبة م ــن فوقها ،حرمته
ً
ف ــي الس ــماء كحرم ــة البي ــت الحرام ف ــي األرض ،يصلي فيه كل يوم س ــبعون ألفا
م ــن املائك ــة ال يعودون في ــه أبدا".
م ــن ه ــذه األحادي ــث النبوي ــة الش ــريفة واآلث ــار تتضح العاق ــة بني البي ــت املعمور
والكعب ــة عل ــى النح ــو اآلت ــي :تطوف املائكة ح ــول البيت املعم ــور ،ويطوف الناس
ح ــول الكعب ــة ،وق ــد ب ــدأت املائك ــة بالطواف ح ــول البي ــت املعمور بع ــد هبوط آدم
إل ــى األرض ،وه ــو يق ــع ف ــوق الكعب ــة ف ــي املس ــتوى العم ــودي ،وتتعل ــق املعج ــزة
الرباني ــة ف ــي إقام ــة وبن ــاء كل م ــن البي ــت املعم ــور والكعب ــة ،حي ــث أمر الل ــه العلي
القدي ــر ببنائهم ــا ف ــا عاقة لإلنس ــان ببنائهما .وليس ً
غريب ــا أن يتولى املائكة
بعملي ــة البن ــاء ،فالل ــه يكلفهم حيث يش ــاء.

الكعبة والمالئكة
إن ال ــرأي الراج ــح ل ــدي ،وال ــذي آخ ــذ به وأتبناه وأدع ــو إليه هو :أن الكعبة املش ــرفة
س ــبق أن بنتها املائكة بأمر من الله عز وجل ،وقبل نزول آدم عليه الس ــام إلى
األرض ،واملعل ــوم أن املائك ــة كان ــت تط ــوف ح ــول الكعبة حتى هب ــوط آدم وحواء
إل ــى األرض .والدلي ــل عل ــى ذلك مما يأتي:
ً
 – 1يق ــول الل ــه ع ــز وج ــل" :ه ــو الذي خلق لك ــم ما في األرض جميعا ،ثم اس ــتوى
إل ــى الس ــماء فس ــواهن س ــبع س ــماوات ،وه ــو ب ــكل ش ــيء علي ــم .وإذ ق ــال رب ــك
للمائك ــة :إن ــي جاع ــل ف ــي األرض خليف ــة .قال ــوا :أتجع ــل فيه ــا م ــن يفس ــد فيها
ويس ــفك الدماء ونحن نس ــبح بحمدك ونقدس لك؟ قال :إني أعلم ما ال تعلمون".
(س ــورة البق ــرة ،اآليت ــان  29و .)30ف ــإن معظ ــم علماء التفس ــير يش ــيرون إلى أن
املائك ــة كان ــت تتعب ــد وتط ــوف ح ــول الكعبة ف ــي األرض ،ثم أخ ــذت تطوف حول
البي ــت املعم ــور ف ــي الس ــماء الس ــابعة ،حني هب ــوط آدم عليه الس ــام إل ــى األرض،
ليك ــون آدم خليف ــة الل ــه في األرض.

رسولنا األكرم التقى بسيدنا
إبراهيم في السماء السابعة
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األقصى والمسجد الحرام
إنه ــا لعاق ــة إيمانية تعبدية وثيقة بني املس ــجد األقصى املبارك في بيت املقدس
باملس ــجد الحرام في مكة املكرمة ،وتش ــير إلى ذلك نصوص ش ــرعية ،منها:
ً
 – 1يق ــول الل ــه ع ــز وج ــل "س ــبحان ال ــذي أس ــرى بعبده لي ــا من املس ــجد الحرام
إل ــى املس ــجد األقص ــى ال ــذي باركن ــا حول ــه لنري ــه م ــن آياتن ــا ،إن ــه ه ــو الس ــميع
البصير"( .س ــورة اإلس ــراء ،اآلية  .)1وكما هو معلوم بداهة إن معجزة اإلس ــراء
واملع ــراج م ــن املعج ــزات الس ــماوية ،واملعجزات هي ج ــزء من العقي ــدة ،فاالرتباط
ب ــني األقص ــى املب ــارك واملس ــجد الحرام هو ارتب ــاط عقدي إيمان ــي ،وليس مجرد
ارتب ــاط تعبدي.
 – 2يق ــول رس ــولنا األك ــرم محم ــد ب ــن عب ــد الله صلى الله عليه وس ــلم" :ال تش ــد
الرح ــال إال إل ــى ثاث ــة مس ــاجد :املس ــجد الح ــرام ،ومس ــجدي ه ــذا ،واملس ــجد
األقص ــى" .متف ــق علي ــه ع ــن الصحاب ــي الجلي ــل أب ــي س ــعيد الخ ــدري رض ــي الله
عن ــه .وف ــي لف ــظ آخر" :املس ــجد الحرام ،واملس ــجد األقصى ،ومس ــجدي ه ــذا" .أي
ال يجوز الس ــفر بنية التعبد إال إلى هذه املس ــاجد الثاثة ،وإن االرتباط بني هذه
املس ــاجد واض ــح بنص ه ــذا الحدي ــث النبوي الش ــريف.
 – 3ع ــن الصحاب ــي الجلي ــل أب ــي ذر الغف ــاري رضي الله عنه قال :س ــألت رس ــول
الل ــه صل ــى الل ــه علي ــه وس ــلم ع ــن أول مس ــجد وض ــع ف ــي األرض؟ ق ــال :املس ــجد
الح ــرام .قل ــت :ث ــم أي؟ ق ــال :املس ــجد األقص ــى .قل ــت :ك ــم بينهم ــا؟ ق ــال :أربع ــون
عام ــا ،ث ــم األرض ل ــك مس ـ ً
ً
ـجدا .فحيثم ــا أدركت ــك الص ــاة فص ــل" .رواه البخاري
رق ــم  3366ومس ــلم رق ــم  1161وأحم ــد ج  5ص  ،167واب ــن ماج ــه رق ــم 753؛
ويتض ــح م ــن ه ــذا الحدي ــث النب ــوي الش ــريف أن أول مس ــجد وض ــع ف ــي األرض
ه ــو املس ــجد الح ــرام ،وه ــو أم ــر قطع ــي ال ج ــدال في ــه وال نق ــاش وال اجته ــاد وال
تأويل ،وأن املدة بني بناء املس ــجد الحرام واملس ــجد األقصى املبارك هي أربعون
ً
ً
عام ــا ،وه ــذا يؤكد أن املس ــجد األقصى قد بنته املائك ــة أيضا ،فإن الله عز وجل

ق ــد ق ــرر ف ــي األزل ب ــأن يك ــون ف ــي األرض أماك ــن لعبادت ــه ولتوحي ــده ،وه ــي من
معجزات ــه .وأن املائك ــة يقوم ــون ب ــأي عم ــل يأمره ــم ب ــه الله العل ــي القدير.
هن ــاك روايت ــان اثنت ــان أخري ــان بش ــأن بن ــاء الكعب ــة املش ــرفة واملس ــجد األقص ــى
املب ــارك ،وهم ــا:
 – 1قي ــل :أن آدم علي ــه الس ــام ه ــو أول م ــن بنى الكعبة املش ــرفة واملس ــجد الحرام،
ث ــم بن ــى املس ــجد األقص ــى ،وأق ــول :ال يوجد نص ش ــرعي أو دليل عل ــى ذلك ،ولكن
هذا ال يمنع أن قام بإعادة البناء أو الترميم بس ــبب مرور الزمان وعوامل الطبيعة.
 – 2قي ــل :إن س ــيدنا إبراهي ــم وس ــيدنا إس ــماعيل عليهم ــا الس ــام هم ــا أول م ــن
أقام ــا املس ــجد الح ــرام ،وه ــذا ق ــول غير دقي ــق ،ألن اآلي ــة الكريمة تن ــص" :وإذ يرفع
إبراهي ــم القواع ــد م ــن البي ــت وإس ــماعيل ربن ــا تقبل منا إن ــك أنت الس ــميع العليم".
(س ــورة البق ــرة ،اآلي ــة  ،)127فه ــي توض ــح ب ــأن القواع ــد كان ــت موج ــودة حني رفع
إبراهي ــم وإس ــماعيل عليهم ــا الس ــام البي ــت الحرام.
إن األنبي ــاء واملرس ــلني جميعه ــم مس ــلمون موح ــدون بن ــص القرآن الكري ــم ،ألنهم
يدع ــون إل ــى التوحي ــد ويس ــلمون أمره ــم إل ــى الل ــه ع ــز وج ــل ،ويتلق ــون الوحي من
مص ــدر واح ــد ،ه ــو الل ــه رب العامل ــني ورب الخائ ــق كله ــا .وإنن ــا ،نح ــن املس ــلمني،
نؤم ــن بجمي ــع األنبي ــاء واملرس ــلني دون اس ــتثناء .وهن ــاك العش ــرات م ــن اآلي ــات
الكريم ــة الت ــي تص ــرح ب ــأن األنبياء واملرس ــلني جميعهم مس ــلمون ،منه ــا قوله عز
ً
ًّ
ًّ
نصراني ــا ولك ــن كان حنيفا مس ـ ًـلما وما كان
يهودي ــا وال
وج ــل "م ــا كان إبراهي ــم
م ــن املش ــركني .إن أول ــى الن ــاس بإبراهي ــم للذي ــن اتبع ــوه وه ــذا النبي والذي ــن آمنوا
والل ــه ول ــي املؤمن ــني"( .س ــورة آل عم ــران ،اآليت ــان  67و.)68
وإن املس ــجد الح ــرام بمك ــة املكرم ــة مرتبط بالبيت املعمور ارتباطا ً
ـتمراً
دائما مس ـ ّ
م ــا دام ــت الس ــموات واألرض ،إل ــى أن ي ــرث الل ــه األرض وم ــن عليه ــا ،وإن املس ــجد
األقص ــى املب ــارك مرتب ــط باملس ــجد الح ــرام ارتباط إيم ــان وعقيدة وعب ــادة؛ وعليه
ف ــإن املس ــجد األقص ــى املبارك مرتبط بالبي ــت املعمور ،باإلضافة إل ــى أن األقصى
ه ــو بواب ــة األرض إلى الس ــماء ،وفي س ــماء القدس ش ــرعت الص ــاة التي هي ركن
من أركان اإلس ــام ،وهي عمود الدين ،وإن رس ــولنا األكرم صلى الله عليه وس ــلم
ق ــد التق ــى بس ــيدنا إبراهي ــم علي ــه الس ــام في الس ــماء الس ــابعة ،وهو مس ــتند إلى
البيت املعمور ،في حادثة اإلس ــراء واملعراج .وصلى الله على س ــيدنا محمد وعلى
آله وصحب ــه أجمعني.

* رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب املسجد األقصى.

في سماء القدس شرعت الصالة
التي هي من أركان اإلسالم
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قـطــوف

َّ
والكحالون
الكِ حالة
براعة العرب األوائل في طب العيون
كلم ــا خضع ـ ُـت الختب ــار النظر
واقترب ـ ْـت عدس ــات الجه ــاز
الك َحال ــة
إل ــى عين ــي أتذك ــر ِ
َ
والك َّحال ــون الع ــرب األوائ ــل ،فال
ب ــد لن ــا في البداي ــة أن نفخر بما
قدم ــه علم ــاء الع ــرب ف ــي خدمة
الحض ــارة اإلنس ــانية ،الس ــيما
ف ــي مج ــال الط ــب ،وعل ــى وج ــه
الخص ــوص ط ــب العي ــونً ،
نظرا
النتش ــار أم ــراض العي ــون ف ــي
البالد الحارة ،كمصر وس ــورية
والع ــراق وغيره ــا ،حي ــث بقي ــت
تعالي ــم األطب ــاء الع ــرب القدم ــاء
ف ــي ه ــذه األم ــراض س ــائدة في
معظ ــم بل ــدان العالم حتى القرن
الس ــابع عش ــر ،وكان ــت ت ـ َّ
ـدرس
ف ــي كل جامع ــات أوروب ــا.
لق ــد عم ــد األطب ــاء الع ــرب إل ــى
انته ــاج ط ــرق تجريبي ــة ف ــي
التعام ــل م ــع ط ــب العي ــون،
فقام ــوا بتش ــريح عي ــون
الحيوان ــات ،ليتعرف ــوا عل ــى
مكوناته ــا وآلي ــة الرؤي ــة فيه ــا
وأمراضها ،فاكتس ــبوا من ذلك ¶ من مخطوط علي بن عيسى
خبرة واس ــعة ومعلومات قيمة،
وعرفوا المس ــبب لحركة المقلة
وحرك ــة الحدق ــة ودقائقه ــا.
لق ــد وص ــف اب ــن س ــينا عض ــالت العي ــن ووظائفه ــا ،وكت ــب اب ــن
ماس ــويه ع ــن أم ــراض العي ــن ،مث ــل كت ــاب معرف ــة "محن ــة الكحالي ــن"
وكت ــاب "دغ ــل العي ــن" ،كم ــا وض ــع حني ــن اب ــن إس ــحاق ً
كتاب ــا س ــماه
"العش ــر مق ــاالت ف ــي العي ــن" ،ولعل كت ــاب صالح بن يوس ــف الكحال
ف ــي العي ــن ه ــو أكب ــر مرجع جامع ف ــي أمراض العين ،وق ــد جعله على

محمد همام فكري *

فص ــول ف ــي وص ــف العي ــن،
ووص ــف البص ــر ،وأم ــراض
العي ــن وأس ــبابها وأغراضه ــا،
وحف ــظ صحة العي ــن ،وأمراض
الجف ــون ،وأم ــراض الملتحم ــة،
وأم ــراض القرني ــة ،وأم ــراض
الحدق ــة ،وأم ــراض العي ــن الت ــي
ال تق ــع تح ــت الح ــواس ،وأدوي ــة
العي ــون.
وكان ــت كث ــرة أم ــراض العي ــون
ف ــي مص ــر س ـ ً
ـببا ف ــي نب ــوغ
أطبائه ــا ف ــي الرم ــد ،ولخل ــف
الطولون ــي ف ــي الق ــرن الثال ــث
الهج ــري كت ــاب "النهاي ــة
والكفاي ــة ف ــي تركي ــب العيني ــن
وأدويتهم ــا" ،كم ــا تأل ــق اس ــم
عم ــار ب ــن عل ــي الموصل ــي
طبي ــب العي ــون ف ــي عه ــد
الخليف ــة الفاطم ــي الحاك ــم،
واش ــتهر بنجاح ــه ف ــي إج ــراء
عملية م ــاء العين (الكاتاراكت)،
وابتك ــر له ــا اإلب ــرة المجوف ــة
الت ــي تمت ــص م ــاء العي ــن ،ول ــه
"المنتخ ــب ف ــي ع ــالج أم ــراض
العي ــن".

تذكرة الكحالين

أم ــا ش ــرف الدي ــن علي ب ــن عيس ــى الكح ــال البغدادي ،ال ــذي عرف
لدى الالتين باس ــم " "Jesu Halyفهو أش ــهر ّ
الكحالين العرب على
اإلط ــالق ،وأوس ــعهم تأثي ـ ًـرا ف ــي المؤلفي ــن المتأخرين ،فه ــو نابغة
ُ
علم ــاء الع ــرب ف ــي الكحال ــة ،وال ُي ْع ـ َـرف عن ــه أن ــه م ــارس م ــن فروع
الط ــب غي ــر ه ــذا االختصاص الذي نبغ فيه ،بعد أن اس ــتوعب ً
قدرا

"تذكرة الكحَّ الين" للبغدادي ظل ّ مرجعاً
ودلي ًال في المداواة والجراحة
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َ َّ
كبي ـ ًـرا مم ــا عرفت ــه البش ــرية من ُمؤلف ــات في هذا الف ـ ّـن ،وما دونته
ً
أو حفظت ــه مش ــافهة ،وص ــار تراثا لإلنس ــانية جمعاء.
كم ــا يع ــد كت ــاب "ن ــور العي ــون وجام ــع الفن ــون" لمؤلف ــه أب ــي زكري ــا
ُّ
َ
ً
مرجع ــا موس ـ ًّ
يحي ــى ب ــن أب ــي الرج ــاء َّ
استلهم علي بن عيسى هذا التراث وأحسن ت َمثل المادة العلمية،
ـوعيا في ط ــب العيون،
الكح ــال
َ َّ
وأع ــاد تصنيفه ــا وتبويبه ــا ،واعتم ــد عليه ــا ف ــي كتاب ــة ُمؤل ِف ــه
حي ــث جم ــع في ــه كل م ــا ورد ف ــي ط ــب العي ــون.
َّ
الكحالين" ،والذي يتألف من ثالثة أقس ــام ،القس ــم
الش ــهير"تذكرة
جم ــع اب ــن أب ــي الرجاء في "ن ــور العيون" ما ورد ف ــي كتب طب العيون
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ً
األول ف ــي تش ــريح العي ــن،
عربي ــا ويوناني ــا وفارس ــيا،
القس ــم الثان ــي ف ــي أم ــراض
فأنق ــذ حص ــاد ط ــب العي ــون في
العي ــن الظاه ــرة أي الواقع ــة
العال ــم القدي ــم والوس ــيط م ــن
تحت الحس ،القس ــم الثالث في
الضي ــاع واالندث ــار ،ول ــم ينق ــل
أم ــراض العي ــن الباطن ــة الت ــي ال
اب ــن أب ــي الرج ــاء ع ــن مؤلفي ــن
تق ــع تح ــت الح ــس.
عظ ــام مث ــل :اب ــن النفي ــس مؤلف
ّ
ّ
تذك ــر المص ـ ُ
ـادر العربي ــة إن ــه
كت ــاب "المه ــذب ف ــي الكح ــل
ّ
ع ــاش ف ــي بغ ــداد ،وتعل ــم عل ــى
المج ـ ّـرب" ،وخليف ــة الحلب ــي
أب ــي الف ــرج بن ّ
الطي ــب (ت 435
مؤل ــف كت ــاب "الكاف ــي ف ــي
ه ـ ـ  1043 /م) ،وعم ــل ف ــي
الكح ــل" ،ألنهما كانا معاصرين
ّ ً
كحاال
البيمارس ــتان العضدي
للمؤل ــف ،والقاع ــدة عن ــد أه ــل
ً
ّ
وأس ــتاذا ،وق ــد اش ــتهر بلقب ــه
العل ــم أن المؤل ــف ال ينق ــل عم ــن
ّ
"الكح ــال" ،إل ــى درج ــة أن ــه إذا
عاص ــره ،ف ــإذا م ــات ومض ــى
ّ
"الكحال" انص ــرف الذهن
قي ــل
علي ــه زمن كاف (لكش ــف صحة
إل ــى عل ـ ّـي ب ــن عيس ــى دون
أو زي ــف م ــا كت ــب) ب ــدأ العلم ــاء
س ــواه.
بالنق ــل عن ــه ،وإذا كان ق ــد ت ــرك
ً
ً
وكان كت ــاب البغ ــدادي مرجع ــا
النق ــل ع ــن غيرهما أيض ــا فألنه
ً
ودلي ــال ل ــكل م ــن يعم ــل ف ــي
اكتف ــى بضم النظي ــر إلى النظير
¶ رسم تشريح العني من مخطوط نور العيون وجامع الفنون البن أبي الرجا
الكحال ــة ،فنق ــل عن ــه جمي ــع
لالختص ــار.
المؤلفي ــن الكب ــار ف ــي ط ــب
وق ــد لف ــت كت ــاب "ن ــور العي ــون
ً
ًّ
حرفي ــا ،وقد وص ــف هيرش ــبرج  Hirschbergكتاب
العي ــن نق ــال
وجام ــع الفن ــون" أنظار المستش ــرقين إليه ،لما وج ــدوا فيه من فيض
تلخيص ــا ًّ
ً
"التذك ــرة" بأنه يمتاز بحس ــن التصني ــف وبراعة العرض ووضوح
ذكيا لكل ما كتب قبله
المعلوم ــات ،ويع ــد ه ــذا الكتاب بحق
ف ــي ط ــب العي ــون ،وقد ّ
ّ
العب ــارة ،إضاف ــة إل ــى ّ
عزى مؤلفه كل معلومة إل ــى مصدرها ،تقديراً
والمنهجي ــة ،م ــع
تفوق ــه ف ــي الدق ــة العلمي ــة
ً
غن ــى التجرب ــة الش ــخصية ،س ــواء في ف ــن المداواة أو ف ــي األعمال
لعل ــم األوائ ــل ،واعتراف ــا بفضله ــم ،وه ــو حس ــن الترتي ــب والتنس ــيق
ً
الجراحي ــة ،إضاف ــة إل ــى موهب ــة نادرة اتس ــمت بالبالغة وسالس ــة
فض ــال عل ــى اش ــتماله عل ــى رس ــم للعي ــن وأدوات تش ــريح العين.
األس ــلوب (ف ــي مكتب ــة قط ــر الرقمي ــة نس ــخة م ــن ه ــذا الكت ــاب
النفي ــس).
* كاتب وباحث مصري

نور العيون

ابن سينا وصف عضالت العين ووظائفها
وابن ماسويه كتب عن أمراضها
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تحقيق

سوق الملح
قلب صنعاء
النابض بالتن ّوع

¶ الفلفل اليمني الحار والمعروف بالبسباس الحيمي

¶ سوق الملح

¶ صنعاء – محمد محمد إبراهيم

منذ  35عاماً ،ومع إشراقة كل صباح ،يفتح الحاج على الحمامي ( 83عاماً) محله التجاري وسط سوق الملح بصنعاء القديمة ،مستقب اًال زبائنه
في بيع كافة أنواع الحبوب والتوابل والبهارات والملح وغيرها من الحاجات ،مستذكراً والده الذي كان يفتح المحل باكراً أيضاً ،وال يغفل أدعية
الصباح كما تعلمها منه" :يا فتاح يا عليم ،يا رزاق يا كريم" ..مشيراً إلى أن هذا العمل توارثه أباً عن جد منذ ما يقرب من  600عام ،حين انتقل
الجد السابع لألسرة من محافظة ذمار ليسكن صنعاء ،ويفتح مح اًال لبيع الحبوب وسط "سوق الملح" ،سوق صنعاء القديمة الذي يعد من
أشهر األسواق العربية قبل اإلسالم وبعده.

ّ
نتجول عبر هذه الصفحات في أزقة وشرايني صنعاء القديمة ،حيث
سوف
حركة السوق ال تتوقف ،وسياحة الزمن ال تزال تشيع شجنها منذ ألفي سنة في
عتبات هذه املحال التجارية العتيقة التي تؤلف واحدة من أشهر األسواق الشعبية
العربية ،باحثني في أسئلة السوق الوجودية حول كيف ومتى نشأ هذا السوق؟
وما هي أسباب شهرته الثقافية والحضارية؟ وما هي داللة التسمية الفريدة التي
قرنت املكان باألكسير املشترك بني البشرية؟ بل ماذا يعني "امللح" بالنسبة إلى
الذاكرة اإلنسانية ،حتى تفتح صنعاء الحضارة قلبها له كأهم عنوان في معاملها
التاريخية؟
ولكن في البدء سنكمل املشهد الصباحي على قرع أقفال املحال التجارية والحرفية
التي تفتح أبوابها على إيقاع تداعي الصور التاريخية والداللية في أعني املارة في
ً
ازدحاما بني أسواق اليمن ،فإلى التفاصيل:
هذا التجمع البشري األكثر
يستقبلك باب اليمن التاريخي إلى أول ساحة في أسواق صنعاء القديمة ،التي
عرف مجملها بسوق امللح ،فتشاهد الوجوه ذات املالمح اليمنية ،وتلك املتحدرة
من جنسيات أخرى ،حيث حبذ أجدادها البقاء فيها ليصيروا يمنيني ال وطن لهم
غير صنعاء ،بعد أن ألفوها على تعاقب العصور التي شهدت الوجود الحبشي
والفارسي والعثماني ،كما تحتضن مائدة السوق املمتدة على مسافة ال تتجاوز
 2كيلو متر مربع أحياء رصينة البناء يتوسطها قلب صنعاء النابض بالحياة،
واملفتوح على التنوع والتعدد ،إنه "سوق امللح" الجامع ملا يقرب من األلف حانوت
ّ
ّ
ّ
ّ
وحرفي.
وقهاوي
وعطاري
سلعي
بني محل
صباح القهوة اليمنية
ً
صباحا ،حني دلفنا من باب اليمن إلى سوق النظارة ،أول
كانت الساعة السابعة
أسواق صنعاء القديمة ،عبرنا الطرق واملمرات الضيقة ،حيث األرضيات املرصوفة
ّ
ّ
الجرانيتي ،وأبواب املحال املتقابلة ،والتي يبدو معظمها
الحبشي واألبيض
بالحجر
ً
ّ
من دور واحد ،خصوصا بعد اجتياز الشارع الرئيسي الضيق واملؤدي إلى
سمسرة النحاس ،ثم إلى سوق الجنابي والحبوب والقات ،حيث الشوارع خفيفة
ّ
مضمخ برائحة القهوة اليمنية،
الزحام ،حيث معظم املحال لم تفتح بعد ..الصباح
ً
والندى لم يزل يغازل الخدود ،واملحال واملنازل تفتح أبوابها إيذانا بيوم جديد من
أيام "سوق امللح" ،يتقاطر الناس إليه من مناطق بعيدة.
تحول السوق إلى ّ
ومنذ اتسعت صنعاء بشكلها الحديث ّ
خلية نحل ،ال تتوقف ليل
ً
مساء حتى
نهار ،فتبلغ الذروة في الضحى والظهيرة والعصر ،وفي شهر رمضان
الثلث األخير من الليل ،ثم تتناقص الحركة إلى الصباح.

يعود تاريخه إلى ألفي سنة وهو من أشهر
األسواق العربية قبل اإلسالم وبعده
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¶ محل بيع الزبيب والسكاكر

يقول الحاج محمد حسني جمعان (ً 73
عاما) ،وهو صاحب محل بهارات وتوابل:
ً
ُيعد السوق ً
ًّ
رمضانيا للتسوق ،إذ يشهد في الشهر الكريم إقباال هائال
رمزا
على البهارات ،وأبرزها الحلبة والقرفة والكمون والحبة السوداء والحبوب والحوائج
بمختلف أنواعها ،حيث يرى الزائر ً
تعددا ً
كبيرا في مربعات األسواق ،وكل مربع
يعد ّ
مجم ًعا لسلعة أو مجموعة من السلع ،ابتداء من سوق النظارة ،فسوق البز،
وسوق الخياطني ،وسوق الفضيات والحلي ،وسوق الحبوب ،وسوق الزبيب ،وسوق
التمور ،وسوق القشر ،وسوق النب ،وسوق الحرف الخشبية (النجارة) ،وسوق
ّ
(مجمعات ملحال ومستودعات للبضائع والسلع) واملعاصر
الزيوت ،والسماسر
واملقاهي ،واملبساطة والحلقة واملعطارة وامللح والصرافة والفتلة ،وسوق الذهب في
منطقة الزمر ،إضافة إلى األسواق املوسمية ،مثل سوق العنب ،و(دار الجامع) الذي
تباع فيه األضاحي ،وأسواق أخرى ال تزال تقاوم االندثار مثل سوق املحدادة،
واملدايع ،والخراطة والسلب (الحبال) والحياكة ،واملدر (الفخاريات) ،ومنها ما انتهى
تحت وطأة تطور أساليب ووسائل الحياة ،مثل سوق الخراطيش (الرصاص)
والنحاس وسوق الصباغني والكوافي واإلسكافيني والقمريات واملواقد والجص..
ً
هذه األسواق تنتشر في الجهات األربع للمسافة املذكورة آنفا ،والتي تفصل
ً
بني باب اليمن جنوبا وباب شعوب ،وباب السالم وقصر غمدان شرقا ،وبابي
عنقاد والتحرير اللذين يربطهما بالوحدة الحضرية لصنعاء القديمة جسور على
ً
السائلة العظمى ً
غربا ،وتقع بني هذه الجهات حسب كتب التاريخ قرابة  50سوقا
ً
متخصصا ،و 37سمسرة ،غير أن هذا العدد تناقص مع مرور الزمن ،ليصل
ً
ًّ
حاليا إلى  35سوقا ،كل سوق منها تمثل وحدة مستقلة بذاتها ،لها خصائصها
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ً
ومميزاتها ودالالتها العميقة ،اجتماعيا وإنسانيا وتجاريا واقتصاديا.
الحضور التاريخي والجغرافي
ًّ
تاريخيا وحسب الروايات املتناقلة في املصادر واملراجع املعرفية ،تعود نشأة مدينة
صنعاء القديمة إلى ما بعد الطوفان ،في عهد سام بن نوح عليه السالم ،لذلك تعرف
صنعاء بـ "مدينة سام"ُ ،
وعرفت أيضا بـ "أزال" ،نسبة إلى أزال بن يقطن حفيد سام
بن نوح ،وهذه التسمية التي ال تزال معروفة حتى اآلن وردت في التوراة ،غير أن
ً
شيوعا هو صنعاء ،أي املدينة الحصينة باألسوار ،والبعض يعيد
االسم األكثر
التسمية إلى جودة الصناعات التي اشتهرت بها أسواقها وسماسرها الحرفية.
بعد النشأة التي ترجع إلى عصور ما قبل امليالد تطورت مدينة صنعاء ،واتسعت
ً
ً
وحجرا ،فنشأت أسواق التبادل السلعي واالستهالكي ،ما يعني أن نشأة
بشرا
ّ
"سوق امللح" مقرونة بنشأة وتطور مدينة صنعاء ،وإن كان بعض املؤرخني
يعيدون محطة الوجود األكثر شهرة ومعرفة إلى ما قبل ألفي عام.

يرى التجار القدامى أن التسمية األولى
المالح أي ّ
السلع الجيدة
كانت سوق ِ
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تحقيق

¶ محل بيع الحبوب

¶ محل الحدادة والخردوات

وسوق امللح ،أو سوق صنعاء القديمة ،من أكثر األسواق العربية القديمة ّ
تمي ًزا،
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
وعامليا ..حيث يشكل السوق
وإقليميا،
محليا،
الجغرافي
من حيث موقعه
ًّ
ًّ
مصبا لكافة منتجات اليمن ومحاصيله وحاجاته االستهالكية املحلية
محليا
ّ
ً
واملستوردة وحرفه الصناعية ،أما إقليميا فمثلت أسواق صنعاء القديمة ،حسب
دراسة للدكتور فرانك ميرمني أستاذ علم االجتماع في معهد الهندسة املعمارية في
ً
ًّ
إقليميا ًّ
مهما لإلنتاج الحرفي وتجارة املنتجات الريفية،
مركزا
فرساي (فرنسا)،
حيث شاركت صنعاء في تجارة القوافل التي كانت تربط موانئ البحر األحمر
واملحيط الهندي بشمال شبه الجزيرة العربية في عصور ما قبل اإلسالم ،وفي
ً
مشيرا إلى أن موقع صنعاء الجغرافي وتأثيرها التجاري
القرن الثالث الهجري،

أكسبها ً
بعدا ًّ
ً
مصدرا للجلود واألحذية والسجاد واألردية
دوليا ،حيث كان سوقها
املختلفة وآنية اليشب األسمر ..وهو ما أشار إليه ابن رستة ،الجغرافي الفارسي
مؤلف كتاب "األعالق النفسية" في القرن التاسع امليالدي من أن القوافل كانت تأتي
من بالد الشام وبالد فارس ّ
محملة بالذهب والحرير والتوابل والعطور واألقمشة
ً ً
لتباع في أسواق صنعاء القديمة ،التي كانت مركزا أيضا للمنتجات املحلية
الخزفية والسعفية والفخارية ،اآلتية من مناطق اليمن املختلفة ،كزبيد ويريم
ً
مركزا لتجارة
ووصابني وريمة وعتمة وحضرموت وغيرها ،ناهيك عن كونه
محصول القهوة (النب) خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالديني ،وكان
َ
مصدر نقدي كبير بالنسبة إلى اليمن.
هذا املحصول

¶ بائع الكباب اليمني في سوق الملح

¶ بائع الحلويات اليمنية

كانت قوافل الشام وفارس تأتيه بالذهب
والحرير والتوابل والعطور واألقمشة
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سوق ِ
المالح

التجارة الموسمية
ازدادت أهمية سوق امللح على صعيد التجارة املوسمية بعد اإلسالم ،كونه أصبح
ً
واقعا على طريق الحجيج ،حيث ذكر أحمد بن عبد الله الرازي (املتوفي سنة 450
هجرية) في كتابه "تاريخ صنعاء" :إن موعد سوق صنعاء املوسمي كان يأتي بعد
االنتهاء من سوق عدن ،فكان العرب يأتونه بعد فراغهم من سوق عدن ،ويستمر
من نصف رمضان حتى أواخره ،ويأتيه التجار بالقطن والزعفران واألصباغ
وغيرها ،مما ال يوجد في السوق ،ويشترون منه ما يريدون من البز والحرير
وغيرها مما هو موجود في السوق ،ولم تكن الحركة التجارية متروكة لهوى
أصحابها ،بل كان هناك قانون خاص يحدد الصورة التي يمكن التعامل بها في
أسواق صنعاء.
ويعود أقدم قانون ُعثر عليه بهذا الخصوص في اليمن إلى العام  1161هجري،
وصدر في عهد اإلمام القاسم عبد الله بن املتوكل أحمد ،وقد شمل جميع أنواع
التجارة والحرف الرفيعة والوضيعة ،من بيع وشراء ونقل وحمالة وأجورها ،إلى
جانب تحديد معدالت الربح واملكاييل واملقاييس والعقاب والثواب.
وفي العام  1763ميالدي زار املستكشف األملاني كارسنت نيبور سوق صنعاء،
فوصف أزقته املتخصصة في بيع مختلف البضائع واملواد ،واستطاع أن يحصي
أكثر من عشرين ً
نوعا من العنب ،وقال والترد وستال في كتابه "سوق صنعاء"
الذي صدر عام  :1979إن خطة السوق الحالية هي نتيجة تغيرات بنائية ومكانية
عبر التاريخ ،وتعكس تلبيته للحاجات املستحدثة.

يرى ٌ
كثير من تجار السوق القدامى أن التسمية األولى لم تكن "سوق ِامللح"
ّ
بل كانت "سوق ِاملالح" ،أي كل السلع الجيدة ،وهذا يقترب مما أورده املؤرخ
َُ
محمد أبو الحسن الهمداني في كتابه "اإلكليل" من أن التسمية هي امللح
(بضم امليم وفتح الالم) ،أي سوق كل ما هو جميل ومليح ،وأصبحت فيما
ّ
اليمنية وكثرة
بعد سوق ِامل ِلح (بكسر امليم والالم) ،نتيجة تداخل اللهجات
االستخدام ،فيما يرى آخرون إن سوق امللح نسبة إلى سوق قديم كان
ً
مخصصا ملنتج امللح املستخرج من الصخور ،وهو ضروري لكل متسوق
يدخل السوق ،فال مفر لكل واحد من هذا املنتج الذي يعد أكسير األطعمة
منذ خلق الله اإلنسان .ويرى باحثو اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية
َ
ً
املفتوحة على التنوع أن الشيء إذا َ"مل َح" يعني أنه تعادل وصار حسنا،
والوجه اململوح هو الجميل الطلعة والطلة ،واملليحة هي الفتاة الحسناء.
ًّ
وأيا كانت وجهات التأصيل املفاهيمي لداللة تسمية "سوق امللح" فإنها
ُّ
تصب في مجد سلعة امللح التي ال تشيخ الحاجة إليها ،فقد رافقت البشرية
منذ ما قبل التاريخ ،وعبر املراحل التالية ،وقد وردت في كتاب "تاريخ امللح
ُ
في العالم" ملؤ ِلفه األمريكي مارك كيرالنسكي إشارات معرفية تجاوزت
الصورة الذهنية السطحية تجاه مادة امللح كمتمم ومعادل غذائي ،إلى
تصنيف العالقة بني امللح واإلنسان كأهم روابط الثقة والصداقة بني بني
البشر ،فيرددون في أمثالهم السائرة عبارات تختزل قيم وقداسة العالقة
فيما بينهم ،قائلني" :بيننا عيش وملح" أو "خبز وملح".

أحصى نيبور أكثر من عشرين نوعاً من العنب
عندما زار السوق عام 1763
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رحيل

الطيب تيزيني
معلم الفلسفة الودود
ّ
َ
َ ِّ ً
َ
غاد َر الط ّي ُب تيزيني ( )2019 – 1934عاملناُ ،مخلفا
َ
ّ
َ
ً
ّْ
شروعا ِف ًّ
َ
كريا َرف َد الثقافة ِ َ
وراء ُه َم
ن،
والفكر العربي ِ
وت ـنــاول فـيــه مــوضــوعــات وقـضــايــا عـلــى جــانــب من
ّ
األهم ّية.
ّ
ُ
يضيق َعـ ْـنــهُ
ّ
يزيني بـ ُـر َّمـ ِـتــه
الـكــالم على املـشــروع الت
ُ
املجال ُهنا َ
اآلن؛ لذا سأقصر قولي في األستاذ على
َ
ُ
ومما أ ْفدت ُه ُ
ًّ
ما أراه ِم ْن زاو َيتيّ ،
شخصيا.
منه
ُْ ِ
ّ
أول ما َع َرفت ُه – وكنت طالب ثانوية – في محاضر ٍة
ُ َّ
ْ
ّ
ف من
بالعل ِم،
دارت على َع َ ِ
القة الثقافة ِ
وموقف املثق ِ
ِ
مجتمعه والعال ِم ،وواجبه والتزامه ،خلص فيها إلى َّأن
َ َ ُّ ُ َّ َ ْ ٍّ ُ
َّ ُ ِ َّ
ف ٌ
مور
أ
ب
ي
ن
ع
م
ف
ثق
م
كل
ف
.
عكس
وال
،
عالم
ثق
كل م
ِ
ٍ
ٍ
َُ ِ ِ
َ
َّ
ـدور حولهٌ ،
بالضرور ِة عا ِل ٌم بما َيـ ُ
قادر
هو
ه
ع
م
ِ
ُم ْجت َ ِ
َِ
َ
ْ
ْ
يير ِهّ .أما
تحليلهِ ،وتف
املساهمة في
على
ِ
ِ
سيره ،وتغ ِ
َ ِ َّ
ُ
اختصاصه فإنما هو عا ِل ٌم ،ال
املقتصر على
العا ِل ُم
ِ
َّ ٌ
ُمثقف.
ّ
ّ
ُ ّ
حتى إذا ُ
اآلداب
كنت في سنتي الثالثة بكل ّي ِة
تابعته
ِ
َ
َّ َ
َ
نطقة
د َّرس ـن ــي مـ ــادة "تــاريــخ ف ـكــر" ،فـتـنــاول فـكـ ِـر ِامل َ ِ
َّ ََ
َ
ـان
"ف ـ َـي بـ ّـواكـيــره األولـ ــى" حـ َســب تـعـبـيـ ِـر ِه؛ فـثــم نــمــطـ ِ
ّ
ُ
ِم ــن الــتـفـكـيـ ِـر س ــادا الـعـقــل فــي ط ـفــولـ ِـت ـهِ" :الــس ـحــر"،
ُ
و"األسطورة".
قي ُد ُه ،أو منهج َينظ ُمه؛ُ
غير محكوم بمنطق ُي ِّ
ّ َ ُ
ٍ
فالسحر ُ ٌ َ ٍ
ّ ٍ ِ ُ
ّ
ّ
احر ،أما األسطورة
ألن ُه ذات ٌّي منبثق عن مشيئة الس
ِ ِّ ْ َ ْ ُ َ ِ َ َ َ ِ ُ ْ َ ُّّ
– ِخالفًا للسح ِر ،و ِللخراف ِة – فلها مسارها الخطي؛
ٌ
ُ
ُ
ََ
ْ َ
إذ ِّ
الس ُ
طورة
اختالق؛ فاأل ْس
أو
حر ال َمن ِطق له .والخرافة ناشئة من َوهـ ٍـم
ٍ
ِِ ٌَ ْ َ َ
َُّ
َ ْ ُ َ َْ
سير ،ثم
نابعة ِمن حقيق ٍة ما ،أو مشكلة باملعنى املعرفي ..تحتاج ِإلى تف
ٍَ ُ
َ َْ ْ َ ْ َ ْ
ُ
َي ْب ِ َد ُأ اإل ْن ُ
يركن إلي ِه وتهدأ
سير إلى أن يصل إلى ما
ف
ت
ن
ع
ث
ح
ب
ال
رحلة
سان
ِ
ِ
ٍ
ب ِه ُ
نفس ُه.
َ َّ َ َ ْ ُ
كتاب "ما قبل الفلسفة – اإلنسان في مغامرته
وهذا ِمثل ما عبر عنه مؤلفو ِ
ُ ّ َّ
ْ
ُ
ْ
َّ
ّ
َ
الت البدائية التي
تقدات
األساطير َواملع
الفكرية األولــى" الذي درس
والتأم ِ
ِ
ٍّ ْ ْ َ َ
َ
الر ِاف َدينَ ،و َر َأوا َأ َّنها ْه َي َّالتي َن َش َأتْ
ديمة ووادي ّ
ظ َه َر ْت في كل ِمن ِمصر الق ِ
ّ ِ
َّ
َّ
عنها األديـ ُ
ُ
حقة ،وأكــدوا أنهم على وعي
والفلسفات في
ـان
الحضارات الال ِ
ِ
ّ
الخالقة التي تقوم األسطورة بها بوصفها طاقة حضاريةّ
ٍّ
تام بالوظيفة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
امليتافيزيقية .وليس
الدينية أو
حية .وأنها تغذي بأقدار متفاوتة األفكار

د .عبد الصمد صقر *

ّ
الذ ّ
ببعيد.
هبي" عن هذا
فريزر ( )1941 – 1854في "الغصن
ٍ
َ
َ
بدمشق سنة ِ 1987لتأبن حسن ّ
مروة ( ،)1987 – 1908كان
في ندوة
ِ
َ
املنتد َ
ون :هادي َ
ويِّ ،
الع َل ّ
أدار ّاللقاءَ.
وطيب تيزينيَ ،وأحمد برقاوي الذي َ
ُ
َ
ِّ
ٌّ
ُ
َّ
َ
ّ
ُ
ّ
ً
العربي ِة
الفلسفة
جانبا مــن فكر مــؤلــف "الــنــزعــات املــاد ّيــة فــي
أض ـ َـاء كــل
ِ
َّ
ً
اإلســالمـ ّـيـ ِـة" .وكــان الـحـ ُ
بالخالف مــن بــدايـ ِـتـهَِ ،واتـسـ َـع
ـوار بينهم َمحفوفا
َ ْ َ
ُِ َ
ّ ُ ِّ َ َّ َّ
ُ َ
ُ
َ
ّ
شهد لبادر ِقسطه في
حتى خيل
إلي أنه لو ق ِّيض لحسن مــروة رؤيــة امل ِ
ً
االختالف معهم أيضا.
َّ ِ
ُ
العرفان ِذ َ
احترام
قيمة
ولعل ِم ْن
كر ما أفدته وزمالئي ِم َن األستاذ؛ َّمثل ِ
ِ
ِ
ََ
ُ ُ
َ
ّ
َ
ف عند بعضنا
فهوم املثق
اآلخر لنا ،حتى ارت ِبط َم
نقد
رأي
اآلخ ِر ،وتْق ُّب ِل َ ِ
ِ
َ َِ َ ُ
َُ
َ
َ
ُ ُ ُ
بمدى َت َق ُّبل ِه َنق َد اآلخ َ
رين ل ُهَ .و ِم ّما َ
ستاذ له.
قوق
ع
ه
ل
ى
يؤس
ِ
بعض طلب ِة األ ِ
ِ

وقف حياته العلمية على قراءة التراث
ُ
ّ
أهم مئة فيلسوف!
وع َّد من بين
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وابه عن سؤال :ماذا لو َ ّ ُ َ ّ
أنس َج َ
أنس ال َ
فما َ
كتور
خالف الطالب َرأي الد ِ
ُ ُ ّ
ُ
َ
َ
َ
كراره .الذي
االمتحان؟ أجاب :أنا أعرف رأيي ،وال أريد الطالب
في
على ت ِ
ِ
ً َ َ ّ
َ
نجحُ .
رأيك َ
أريد َ
يجيب برأيي قد َي ُ
ُ
تتناقض مع
اختيارا ،شرط أال
أنت
نفس َكَ ،فتحصل َعلى ّالد َرجات ُ
العليا.
ِ
ِ
كان إذا ما َرأى في طالب من َط َل َبت ِه في قسم الفلسفة َمخاي َل نباهةَ
َو َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َِ
ّ
َ
ً
قائال" :يا ُ
ًّ
فالن،
عرض الطا ِل ِب حلقة بح ِث ِه
إيجابيا َع ِق َب
َج َعل ُي َع ِّز ُز ُه
ِ
َ
ِّ
َ
ّ
ْ
ّ
لو كث َ
فت قراءا ِت َك بشكل َم َ
وتفرغ َت ِلهذا َش ً
جي ّ
نه ٍّ
هرا َعلى األقل ِفإني
ًٍ
َِ
ً
ّ
ُ
َ َ ْ ََ
يسألهُ
َ
أتوق ُع لك أن تكون باحثا ،ويعطيه تسع عشرة درجــة ،وعندما
ًَ
َ ُ َّ َ َ ُ
ُ ُ ِّ
ً
ُ
َ
ُ
كاملة؟ يكون الجواب محفزا :هذه
الطالبُ :ملاذا لم تك ِن الدرجة ِعشرين ِ
ِّ
ُ
راسات العليا".
َّالد َر َجة في الد
ِ
َ َ ُ
ُ
ْ
َ
املــوقــف حـصــل لشقيقي "ن ــزي ــه ال ـح ـســن" ،وف ــي ِبــضـ ِـع ِس ـنــن يـســأل
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
األسـتــاذ طــا ِلــبــه :مــا آفــاقــك يــا نــزيــه؟ يجيبه :أعـكــف على تأليف كتاب
ُ
ُ
"الجذور ّالت ّ
ّ
يكون "األصداء
ويناقش ُهِ :ل َم ال
الفرويدي"،
وراتية للمذهب
ِ
ّ
ََ
ّالت ّ
ِّ
الفرويدي"؟ إال ّأن الختيار العنوان ّ
رات ذكرها
مبر
املذهب
وراتية في
ِ
َِ
ِ ُ
ٍَ
نزيه فــي ّ
املطبوع  .1988وأب ــدى األسـتــاذ رغبته ،وهو
مقدمة
ِ
الكتاب ْ َ َ ِ
ّ
ُ
َ
َ
مخطوطة "الجذور"...
كتاب ِه "من يهوه ِإلى اللهِ" االطالع على
ِ
يشتغل على ِ
َ َ َ َّ
ّ
ِّ
العلمي بينهما .ولعل
منهج البحث
غم من
ّلباها نزيه
ِ
على الر َ ِ
اختالف ّ ِ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
البحث وتعد ِد
استمرار
رسالة ضمني ٍة ِبضرور ِة
األستاذ قصد إيصال
ٍ
ِ
ِ
القراءات للموضوعات والقضايا لدى الباح َ
ْ
مشار ُبهم
اختلفت
ثن َمهما
ِ
ّ ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
ُ
مقاص ُد ُه ْم؛ إ ْذ ً
كثيرا ما أدى اشتجار اآلراء ِإلى
الي
وبالت
هم،
ومناهج
ِ
ِ
ْ
ٍ ّ
للفك ِر.
ثراء ِ
كونِ ،وإ ٍ
تحريك ُ للس ِ
َ ُ ََ
أربعن َع َم ًال ما بنَ
َ
ُ
ُ
األستاذ في طا ِل ِب ِه الذي أنجز قرابة
ويصدق حدس
ِ
َ َْ
َ
ُ
أعضاء لجن ِة
وحوار ،ويكون في عام  2003أحد
ومقالة
ودراسة
كتاب
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ّ
املناقشة ألطروحته "فلسفة ٍ صدر ّ
ِّ
برئاسة املشرف
"
يرازي
الش
ين
الد
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الكريم اليافي (.)2008 – 1919
عبد
ُ
ُ ُ ِ َ
ّ ُ
رت ُه بموقف م ْن أحد ُ
الزمالء ،وقد
ناقشة ،وذك
رافقت األستاذ َع ِق َب امل
ِ
ٍ ِ
ِ
ُ
ً ّ
آراء ُاألستاذ في خطاب َنزقَ ،
َ
هاج َم َ
وكان األستاذ هادئا حتى ِإذا انتهى
ْ َ ِ َّ ِ ٍ ِ
ً
فقو ِ َض رأيهُ
تقويضاَ .لم َي َت َط َّر ْق في َردهِّ
ّ
ُ
َ
الم ِه رد عليه
صاحبنا ِم ْن ك َ ِ
َّ ِ
ِّ ِ
ُ ّ
للشخص ،بل َ
َ
أذكـ ُـرهُ
ُ
َ
ّ
صاحبهِ .كنت أتوقع منه – وأنا
أي و
ـر
ـ
ل
ا
بن
ل
عز
ِ
ِ
َ
ّ َ
ُ
ْ َ
َ
ْ ّ َ َ ًَ ِّ ّ
الزميل؟ أجبت ُه:
رأي ُه َمثال ،إال أن ُه َسألنيَ :هل ت َرى َهذا
املوقف – أن يؤكد
َ
ِّ ْ َ َْ
َ
ن َع ْم .قال في ُو ٍّد" :سلم عليهِ".
َ
ُ
َ
َ
ً
حضرت له لقاء في ِحمص عام  1989عن "البيريسترويكا" أجاب فيه
ُ
َ
َُ
غورباتشوف بقولهِ" :إن َ
َ
كان غورباتشوف
نيع
ِ
ِ
سائله عن ِ
رأي ِه في ص ِ

َ ْ َ ّ
َ
االت َ
َيعي ما ُ َ
حاد ّ
السوفييتي؛
دون ش ٍّك من أذكى من قاد
يفعل فهو من ِ
َ
َمـ َـثـ ُـل لـيـنـ َ
ـن ( )1924 – 1870ال ــذي ق ـ َ
ـام ب ـ "ح ــرق امل ــراح ــل" ،فانتقل
َ
َ
ُ
ّ
َّ
االشتراكي ِة في طريق
اإلقطاعي ِة ِإلــى
رحلة
جتمع الـ ّـروسـ ِّـي من امل
بامل
ِ
ِ
َ
َّ ّ
َ
ُ
رور ِه
العامل ِة (البروليتاريا)ِ ،م ْن
دكتاتورية الطبقة
الوصول إلى
دون ْ َم ُ ِ
ّ َ َّ َ ِ ّ ِ َ ْ َ َ َّ ُ
َِ
َ َ ََ
رحلتي البورجوازي ِة والرأسمالي ِة ،وكانت نظ ِرية ماركس تفت ِرض
ِبم
ُ
ّ
َّ
رأسمالي (بريطانيا)؛ ألنـ ُـه – أي لينن – َ
أن َت َ
قوم الــثـ َ
ٍّ
كان
بلد
ـورة في
ٍ
َ َْ
ُ
َ َُ َ َْ ُ ْ
َ
عي بما يفعل ف َس َيثأ ُر
ّواعيًا ُِملا َي ْفعل .و ِإذا لم يكن غورباتشوف على و ٍ
التاريخ ِلنف ِسهِ".
ّ
رأي َ
ٌ
َ
لعالقات
الواعية
كان إلى النبوء ِة أقرب ،النبوءة القائمة على القراء ِة
ِ
ُِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
واستنتاج ما يمكن أن يكون علي ِه املستقبلِ ،إذا كان املستقبل
الحاضر،
ِ
على ّ
ً
ّ
الجابري.
حد تعبير
ماضيا سيأتي
ُ ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
رين الطيب تيزيني ومحمد
أمــا الـحــوار املتلفز سنة  1989بــن املفك ِ
ّ
سعيد رمضان البوطي ( – )2013 – 1929وكــل منهما يمثل ّتيارا
َ ً
فكريا ً
ًّ
بعيدا عن اآلخر – ّ
دليال على استعداد ّ
الرجل للحوار
فربما كان
ُ
َ َّ
ُ
ّ
ً
ٌ
ف معه جــذريــا في
نفس ِه احـتــرام
لآلخر امل ِ
ختل ِ
اآلن ِ
ُالفكري ،وأنــه في ِ
ِ
نطلقات.
امل
ِ
َ ًَ
َ
ُْ ُ ُ ُ َْ َ َ ُ َ
ُ
َ
ً
األستاذ ،فيلوح لي أكثر ِثقة في
كثيرا ما كنت أحاول أن أشيم بروق
ِ
ّ
َ
الذين َ
َ
اريخي مـ ْ
املنهج َ
َ
البلدان
في
ـوا
ـ
س
ر
د
ه
فاق
ر
ـن
الج َد ِل َّي الت
تطبي ِق ِه
ِ
َّ ِ
ِ
َ ُِ
ِ
ُ
َ
َ
ّ
رقيةَ ،و ُيط ِّب َ
األوروبي ِة الش ّ
َّ
َّ
قون امل ْن َ
االشتراكي ِة األ َ
هج ذاته
خرى في ُّالد َو ِل
ِ َّ ّ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ثقافت ِه األملاني ِة التي ينتمي إليها
في ِدراســا ِتـ ِـهــم؛ ولعل مــرد ذلــك إلــى
ِ
ُ َ
َّ
ُ
والسيما ِإذا ما أ ِخذ
كارل ماركس (– 1818
املذهبِ ْ ،
 )1883صاحب ُ ِ
َ
َ
ّ
ُ
َّ
َ
غة
الكاملة
ِب
ملاركس ُ لم تستكمل ترجمتها َإلى الل ِ
الحسبان َأن َاألعمال ِ
ِ
ُ
االستمرار في الترجمة َبعد أنْ
السوفييتيةّ
الر ّ
وسي ِة؛ ْإذ أوق َف ِت القيادة ّ
َ
ّ
ُ َّ
ْ
دات َعلى ما َ
ذكر ُه ألبير كامو ()1960 – 1913
أنجزت َع
شرات من املجل ِ
ٍ
ّ
املتمرد".
في "اإلنسان
ُ
ُّ ُ
َ َ َ
ُ َّ
ُ
فهل سيطول الــوقــت حتى يــوضــع امل ـشــروع الفكري لــأسـتـ ِـاذ الطيب
ُ
ّ
َ
ُ
ِّ
املعني َ
ّ
ن بــالــشــأن الـفـكـ ِّ
ـري فــي مـكـ ِـانـ ِه املست َحق،
تيزيني نـصـ َـب أعــن
ِ
ْ َ َ
َ ِ ً ََ
ً
ِّ
ً
راسة تمحيصا وتفسيرا ونقدا؛ فيكون في مثل هذا قراءة،
َو ُيؤخذ بالد ِ
أو قراءات جديدة تتناول فكره ،كما قام هو بممارسة ذلك ،ووقف حياته
ّ
ّ
ّ
حتى ُع َّد من بن ّ
أهم مئة
وشؤونات الفكر،
راث
ِ
العلمية على قراءة الت ِ
فيلسوف في هذا العصر؟!

* شاعر وناقد سوري

هل سيطول الوقت حتى يوضع مشروعه
ّ
الفكري في مكانه المستحق؟
العدد الثامن  -خريف 2019
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المكتبة

ليس في غرفتي شبح

سعيد بو عيطة *

حسن المطروشي
ّ
يتأمل الوجود شعراً
¶ حسن املطروشي

ينبنــي عنــوان ديــوان "ليــس فــي غرفتــي شــبح" للشــاعر ُالعمانــي حســن املطروشــي،
الصــادر عــن مؤسســة بيــت الغشــام للصحافــة والنشــر بســلطنة عمــان  ،2019علــى
ثــلث كلمــات ،أولهــا (ليــس) التــي هــي فعــل مــاض ناقــص مبنــي علــى الفتــح يفيــد النفــي،
(فــي غرفتــي) جــار ومجــرور يرتبــط باملــكان( ،شــبح) اســم ليــس مؤخــر مرفــوع يشــكل
موضــوع النفــي؛ مــا يعنــي أن عنــوان الديــوان تحكمــه ثنائيــة اإلثبــات والنفــي ،حيــث
يكشــف مــن حيــث الداللــة عــن مظهريــن ،يتجلــى املظهــر األول فــي الغمــوض الناتــج عــن
تركيــب العنــوان الــذي يفضــي إلــى نــوع مــن التعــارض بــن عنصــر الوجــود /اإلثبــات/
الــذات (الغرفــة) ،وعنصــر العــدم /املاورائــي (الشــبح) ،لكــن هــذا األخيــر تأملــي ،وليــس
باملعنــى الســلبي ،ممــا يجعــل قــارئ الديــوان يســعى إلــى البحــث عــن مختلــف تلــك الروابــط
القائمــة بينهمــا ،أمــا املظهــر الثانــي فداللــي ،ينبــع مــن مختلــف الروابــط املمكنــة بــن هذيــن
العاملــن (الوجــود والعــدم).
تركيــب لــم يألفــه املتلقــي ،ســواء مــن حيــث الداللــة أو مــن جانــب التركيــب اللغــوي ،إال أن
ً
متناغمــا مــع تلــك الفاعليــة
وظيفــة هــذا الغمــوض الداللــي الــذي يحيــل عليــه العنــوان جــاء
الشــعرية التــي مــن املفــروض أن تعبــر عنهــا الرؤيــا الشــعرية ،مــن هنــا يجــد القــارئ
نفســه منــذ الوهلــة األولــى أمــام تلــك املفارقــات التــي ســتزج بــه فــي عوالــم الشــاعر حســن
املطروشــي بــكل رحابتهــا واتســاعها.
ّ
ً
ّ
ً
تتــوزع نصــوص الديــوان بــن الشــعر العمــودي ( 20نصــا) وشــعر التفعيلــة ( 18نصــا)
ونصــوص قصيــرة ال تتجــاوز الصفحــة بقليــل ،شــأن قصيــدة غرفــة (الصفحــة )67
التــي تتضمــن عنــوان الديــوان (ليــس فــي غرفتــي شــبح).
تقودنــا القــراءة األوليــة لهــذا الديــوان ،إلــى تصنيــف نســبي لقصائــد املطروشــي علــى
النحــو التالــي:
ً
أوال – قصائــد تتمحــور حــول الــذات بــكل مــا يمــور فيهــا مــن أحاســيس وعواطــف ورؤى
وتخيــلت ،ومنهــا :النســل املطــرود (ص ،)5ملحقــة (ص ،)15ســجن (ص ،)22رحــم
(ص ،)23فنــاء (ص ،)24عــدم (ص ،)28ظمــأ (ص ،)30مضغــة (ص ، )32قبــل الخــروج
(ص ،)42غنــاء العشــيات (ص ،)45غــرق (ص ،)63أحــدق منــذ كنــت (ص.)80
ً
ثانيــا – قصائــد تتمحــور حــول املــكان باعتبــاره ّ
مكو ًنــا شـ ًّ
ـعريا ،يعمــل علــى اســتقطاب
أحاســيس الشــاعر ،تجلــت فــي :طريــق الحريــر (ص ،)10مقاهــي البــلد (ص ،)37هــي

دليلــك (ص.)48
ً
ثالثــا – قصائــد تأمليــة (ترتبــط بعوالــم العــدم ،ويحفــر مــن خللهــا الشــاعر فــي التفكيــر
الفلســفي التأملــي املنفتــح عــل اإلنســان والوجــود ،وجــاءت هــذه القصائــد مهيمنــة علــى
الديــوان باملقارنــة مــع األخــرى ،كمــا فــي :يوميــات (ص ،)13بدائيــة (ص  ،)15أخطــاء
(ص ،)20بيــد (ص ،)21صعــود (ص ،)24بحــث (ص ،)26طــواف (ص ،)29ظلمــات
(ص ،)31ليلــة اليابســة (ص ،)50معــراج طفيــف (ص ،)55خســارات (ص ،)61مســخ
(ص ،)76بريــد املحطــات (ص ،)78رثــاء متأخــر للمعتمــد بــن عبــاد (ص.)97
ً
رابعــا – قصائــد تجمــع بــن الذاتــي والتأملــي ،تتشــكل مــن النصــوص التاليــة :هــؤالء
(ص ،)33مطــر علــى اســمها (ص ،)40صبــاح (ص ،)62الخاتــم (ص ،)66غرفــة
(ص ،)67مائــدة الفــراغ (ص ،)69خلــل ومــا فــي حكمــه (ص ،)71كيمــا ترانــي (ص،)86
ســللة البيــد (ص.)88
تشــي هــذه األصنــاف الشــعرية فــي نصــوص املطروشــي فــي تمثــل أســس التجربــة
الشــعرية العربيــة عامــة ،حيــت عمــل علــى بنــاء عالــم شــعري خــاص ،علــى بعديــن
أساســين همــا البعــد الذاتــي ،والبعــد التأملــي الفلســفي:
أ – البعــد الذاتــي :تشــكل الــذات بــؤرة للعمليــة اإلبداعيــة ،واملرتــع الــذي تبنــى ضمنــه
التجــارب اإلنســانية ،وتحيــا حياتهــا الخاصــة عبــر اللغــة والخيــال ،باعتبارهمــا مقومــن
مــن املقومــات الجماليــة للنــص الشــعري ،كمــا تشــكل كذلــك تلــك املــرآة العاكســة لحقيقــة
املوجــود فــي الوجــود ،والكائــن فــي ملكــوت مفتــوح علــى التيــه والضيــاع والتشــتت،
ً
إحساســا باللجــدوى ،ممــا
وكــذا مواجهــة املصيــر فــي ظــل عالــم ال يزيــد اإلنســان إال
يحفزهــا إلــى ارتيــاد مناطــق فــي عمــق الــذات الســتنطاق املخبــوء فيهــا واملتــوارى ..يتعلــق
األمــر هنــا بتجربــة شــعرية تمتلــك خصوصياتهــا ،لذلــك حملــت لنــا فــي طياتهــا ،ليــس
خصوصيــات الشــعر العربــي املعاصــر فحســب ،بــل وخصوصيــات الشــعر العربــي
ً
بســلطنة عمــان رؤى ومبنــى وتشــكيل ،ليــورد األمكنــة والفضــاءات ،ويحــاور اللغــات،
ويقيــم علقــات مــع ذاتــه ومــع اآلخريــن عــن طريــق لغــة وتشــكيل شــعرين ،يجمعــان كل
أصنــاف التعبيــر الواقعــي وغيــر الواقعــي /الرمــزي علــى حــد ســواء ،حيــث يؤكــد ذلــك مــن
خــلل نصــه الشــعري الــذي يفتتــح بــه ديوانــه (النســل املطــرود ،الصفحــة " :)5مــا مــن أحــد
فــي هــذا القفــر /ســوى جســدي /أنــا صاحــب هــذا الظــل /أنــا النســل املطــرود /أنقــل قبــري

الديوان لبنة جديدة في تجربة
الشعر ُ
العماني المعاصر
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منــذ قــرون فــي الفلــوات /لــي أعــداء كثــر ..كثــر /ال أعرفهــم /وقفــوا فــي العتمــة /ينتظــرون
قدومــي بالســنوات".
ً
فــي أغلــب قصائــد ديــوان "ليــس فــي غرفتــي شــبح" يســعى الشــاعر إلــى أن يكــون صادقــا
فــي نقــل عواملــه الخاصــة ،حتــى لكأنــه يشــكل فــي فضائــه الخــاص وحــدة ال يمكــن
ً
ماضيــا وحاضـ ًـرا
تفكيكهــا ،حــن يتجمــع التاريــخ /الذاكــرة عنــد املطروشــي بــكل أزمنتــه:
ً
ومســتقبل ،يقــول فــي نــص (طريــق الحريــر ،الصفحــة " :)10يمــر طريــق الحريــر علــى
بابنــا /قــاب ســبابتن /تجـ ُ
ـيء القوافــل مــن جهــة الشــرق /مكتظــة بالتوابــل والهاربــن/
تجــيء الفيالــق مــن حضرمــوت /محملــة بالرصــاص
وبالقــات /تأتــي البــوارج مــن مــدن الليــل /آهلــة بالغــزاة
واملبعديــن /لكــي يرثــوا أرض أجدادهــم".
كمــا تتوحــد الــذات أحايــن أخــرى ،حتــى لكأنهــا تفتــح
مســارب وشــقوقا تنـ ُّـز منهــا األحــزان وتشــيع فيهــا ظــلل
اليــأس ،يقــول الشــاعر فــي نــص (ملحقــة ،الصفحــة :)15
"جـ َ
ـيء بــي /مثــل وعــل جريــح /وقيــل :هنــا ســدرة البــدء/
ً
ً
شــاهدت فلــكا عظيمــا علــى املــاء /كانــت تلــوذ بــه كائنــات
الخليقــة /مــن كل زوجــن /ثــم اسـ ُ
ـتدرت إلــى األبديــة/
أحســبها لجــة /كنــت أســمع زحــف الســلالت /تعبــر أدغــال
صــدري /صحــت :يــا حــارس الفلــك /هــل ثــم متســع لوحيــد
وأحزانــه؟".
بهــذا تمكــن املطروشــي مــن بنــاء تجربــة شــعرية هاجســها
األول واألخيــر القبــض علــى الــذات فــي كينونــة معطوبــة
بالنــدوب واالنعطافــات التــي تتسـ ّـيد عليهــا ،هــذه الــذات
التــي تشــعر بنــوع مــن االغتــراب فــي كتابــة تــروم التعبيــر
ً
ً
عمــا يؤجــج البواطــن انفعــاال وتفاعــل ،مــع حــرارة التجربــة
املتقــدة بســؤال الكينونــة والعــدم ،ذلــك أن اإلبــداع فــي جوهــره عبــارة عــن بحــث مســتمر
عــن أصالــة التجربــة فــي طبقــات اللغــة ،هــذه األخيــرة التــي تعكــس التاريــخ والذاكــرة ،كمــا
تســتنطق الوجــود واملوجــود ،هكــذا أسســت الــذات الشــاعرة لهــذا الحضــور عبــر اللغــة
واملــوروث الحضــاري والفكــري ،مــن خــلل الحالــة الوجوديــة التــي يعيشــها اإلنســان
املعاصــر.
ب – البعد الوجودي /التأملي:
تعمــل الــذات الشــاعرة علــى توســيع داللــة التوتــر ،وإحــداث فجــوات داخــل املعنــى،
لتخــرج وجودهــا مــن األحاديــة واالنغلقيــة الفجــة إلــى وجــود مشــترك عبــر ســردية

شــعرية تبتغــي اإلفصــاح عــن شراســة االغتــراب الــذي يكبــد الــذات خســارات تتمثــل
فــي الشــعور بالضيــاع والتيــه واملعانــاة ،والبحــث عــن أفــق منــذور الحتمــاالت األســئلة
امللتبســة التبــاس الــذات والكــون ،لتصبــح اللغــة خائنــة لكينونــة تتلبــس مفارقــات الوجــود
ومباغتــات الحيــاة ،لتجســد نصيــة شــعرية تحتفــي بالعبــور والكتابــة والرحيــل واألســئلة
الحارقــة التــي وســمت تجربــة الشــاعر حســن املطروشــي ،ذلــك أن فعــل الكينونــة اليــزال
فــي مرحلــة الكمــون ،ومــن ثــم تســعى الــذات جاهــدة إلــى رعايــة هــذه الكينونــة بلغــة الخيــال
والحلــم والجنــون والحنــن والهشاشــة ،للتعبيــر عنهــا ومحاولــة التخفيــف مــن حــدة
االغتــراب الــذي تكابــده ذات ترتضــي البحــث عــن وجودهــا
عبــر لغــة البــوح.
تعــد ثنائيــة الكينونــة والعــدم (الحضــور والغيــاب)
باعتبارهــا مــن أبــرز الثنائيــات التــي هيمنــت علــى أغلــب
التجــارب الشــعرية ،كمــا كانــت الشــغل الشــاغل للشــعراء
واألدبــاء والفلســفة علــى حــد ســواء ،باعتبارهــا ّ
مقو ًمــا
ً
متماهيــا مــع
مــن مقومــات الكينونــة ،لذلــك نجــد الشــاعر
الــذات ً
تماهيــا يفصــح عــن هــذا الصــراع املحتــدم بــن الوجــود
والعــدم ،بــن الحيــاة واملــوت ،بــن الضــوء والعتمــة ،يقــول
ُ
الشــاعر فــي نــص (الخاتــم ،الصفحــة " :)66أســوق الريـ َـح
ْ
ََ
َ ْ
ـلف ِمـ ْـن َعليائــه/
ْبرهًانــا إلــى داري /ف َيهــوي خاتـ ُـم األسـ ِ
َ
َي ْمضــي َح َوالـ ْـي َألـ َـف عــام /سـ ِـا ً
بحا فــي َّلج ـ ِة العالـ ْـم /ويأتــي
ٍ
ْ
العابـ ُـث
َصـ ْـو ُت َجــدي هـ ِـاد ًراَ /:مــن يــا تــرى هــذا الصبـ ُّـي ِ
ََ
َْ ُ ْ َ َ
ـار َد الخاتـ ْـم؟!".
املعتــوه /أيقــظ مـ ِ
بــن البعــد الذاتــي والتأمــل الوجــودي تعيــش الــذات الشــاعرة
ً
نوعــا مــن الشــعور بالغرابــة علــى حــد تعبيــر فرويــد ،ممــا
ً
يخلــق لديهــا خوفــا مــن الضيــاع ،وهنــا تتشــكل غرابــة
الحضــور (الشــبح /الغرفــة) ،كمــا قــد تكــون ازدواجيــة الــذات /الوجــود (الغرفــة) والعــدم
(الشــبح) ،وســيلة للغيــاب أو الهــرب ،وهنــا قــد تكــون االزدواجيــة وتعــدد الــذات /الحضــور
والعــدم /الغيــاب ،حمايــة للــذات نفســها مــن تكســرها وتهشــمها فــي مراياهــا الداخليــة.
لقــد اختــار الشــاعر حســن املطروشــي عبــر ديوانــه "ليــس فــي غرفتــي شــبح" أن يقودنــا
إلــى مرافــئ تســكنها اللغــة الشــعرية املوحيــة ،كمــا تؤثثهــا الصــور الشــعرية املؤكــدة
والرؤيــة الشــعرية التأمليــة الفلســفية ،مــن أجــل بنــاء تجربــة خاصــة ،تضيــف لبنــة جديــدة
فــي تجربــة الشــعر ُالعمانــي املعاصــر ،والشــعر العربــي بشــكل عــام.
* ناقد مغربي
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املكتبة

الوطن وقطار العمر
طالب البغدادي
يروي سيرة حياته
¶ الدوحة -
¶ الوطن وقطار العمر

أقام الباحث والشاعر والفنان العراقي الدكتور طالب البغدادي حفل
توقيع أحدث مؤلفاته ضمن سلسلة "أخاديد في الذاكرة" ،والذي
اً
حمل عنوان "الوطن وقطار العمر" ،في جلسة ودية جمعت لفيفا
من الشخصيات الثقافية والدبلوماسيةّ ،
تقدمهم سعادة السيد
عمر البرزنجي سفير الجمهورية العراقية لدى قطر ،وسعادة
السيد فخري الحمودي السفير العراقي السابق ،وجمع من
أصدقاء البغدادي ،وذلك في برج الزكزاك بالدوحة.
اً
ساردا بعض
رحب د .البغدادي في مستهل الحفل بالحضور،
اً
تفاصيل كتابه الجديد ،الذي يحكي سيرة حياته املديدة ،قائال في
ّ
ُ
بلغت الثانية والثمانني من عمري ،وقد وهبت جله لشعبي
اإلهداء:
وقضيته الوطنية ..ليتني اليوم أستطيع أن أهدي ما تبقى منه إلى
رفاق الغربة ،أوالدي الدكاترة حراء وذو الفقار وكميت ،وإلى رفيقة
الدرب وشريكة العمر الدكتورة واثبة دواوود السعدي ،وأضاف:
وطن ..كلمة صغيرة من ثالثة حروف ،لكنها تكبر في الوجدان
اإلنساني ،لتصبح أكبر من الكائن ،بل تمتد لتغطي سعة الكون،
سوى الروح ونفح التراب وعشق شيء ال يسمى.
ّ
تضمنها الكتاب بعنوان "هو الدهر" ،تقول
ثم ألقى قصيدة له
كلماتها" :هذه الدنيا تضاريس تحلق تارة نحو العلى بثبات/
أو تارة تهوي إلى أسفل درج /بل ألدنى العتبات /كم سعينا في
ميادين الكفاح الحر نرنو لحياة العز /عز املكرمات".
وأشاد سعادة السفير العراقي عمر البرزنجي خالل الحفل في
كلمة معبرة له باملؤلف وكتابه ،اً
نظرا إلى التجربة الوطنية والحياتية
الثرية للبغداديّ ،
معر اًجا إلى املكانة الرفيعة التي يحظى بها الكتاب
اً
في الثقافة العربية اإلسالمية ،انطالقا من القرآن الكريم الذي أنزله

اللقاء مع الشيخ فيصل بن قاسم
آل ثاني وتأسيس متحف الفنون
اإلسالمية
السفير عمر البرزنجي :للكتاب
مكانة رفيعة في الثقافة
العربية اإلسالمية
الله سبحانه وتعالى على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه
وسلم ،والذي ّ
حث على القراءة منذ أولى آياته.
اً
وتوزع الكتاب على  13فصال ،شملت مختلف املراحل التي عاشها
الدكتور طالب البغدادي ،اً
بدءا من النشأة في حي األعظمية ببغداد،
اً
مرورا باألحداث السياسية العاصفة
ثم سنوات الدراسة األولى،
اً
التي ّ
مر بها العراق منذ عقد الخمسينيات ،وصوال إلى أسفاره
في الخارج ،وعمله في قطر ،وانتهاء بعمله في ديوان الرئاسة
بعد سقوط النظام العراقي السابق واحتالل بغداد عام  ،2003ثم
اً
أخيرا.
استقراره في قطر
ويروي البغدادي تلك األحداث بلغة عفوية ال تخلو من الحس
األدبي املفعم بالحنني ،رغم مرارتها املشوبة بالقسوة والحزن
اً
والدموية أحيانا ،مثل "وثبة كانون" وتعليق القادة الشيوعيني على

ُ
"بلغت الثانية والثمانين من عمري
ُ
وهبت جلّه لشعبي وقضيته الوطنية
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¶ جانب من حفل توقيع كتاب الوطن وقطار العمر

أعواد املشانق في الخمسينيات ،وحرب فلسطني ،ووفاة الوالد،
و"انتفاضة تشرين"  ،1952ثم تجربته في حزب االستقالل،
و"ثورة  14تموز"  ،1958واالعتقال والنفي ،واالنتماء إلى
الحزب العربي االشتراكي الناصري والسفر إلى مصر ،والزواج
وحل الحزب واالنضمام إلى البعثة العلمية في فرنسا ،والعمل
بني سورية ولبيبا ،وحكايته مع صدام والفصل من الجامعة،
واالنصراف إلى عالم التحف والسجاد وتأسيس الدار البغدادية،
ثم الحرب العراقية اإليرانية ،وحرب الكويت والعمل في األردن،
ثم اللقاء مع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في بغداد ودعوته
لزيارة قطر لتأسيس متحف الفنون اإلسالمية ،وإصدار الكتب
الخاصة به ،وتقديم استقالته من رئاسة ديوان الرئاسة العراقية
بعد ثالثة شهور من العمل واملعاناة – حسب تعبير البغدادي –
وسط التناقضات والفساد العارم.
ّ
ضم بني دفتيه 278
يذكر إن كتاب "الوطن وقطار العمر" ،الذي
اً
صفحة من القطع الكبير ،مع صور مختارة ومعبرة ،يمثل سجال
ّاً
ّ
يجسد سيرة ذاتية
حيا ألحداث العراق خالل ثمانية عقود ،كما
لكاتب عراقي ،متوقد الوجدان ،دقيق املالحظة ،أفنى عمره في حب
الوطن والعمل ألجله ،وفق املبادئ الوطنية والعروبية واإلنسانية
التي آمن بها ،منذ نعومة أظفاره ،وقد اشتمل حفل التوقيع على
معرض ألعمال الدكتور طالب البغدادي التشكيلية املتعلقة بالوطن
اً
إجماال ،باإلضافة إلى معرض للصور التاريخية والتراثية تطرق
الكتاب إلى كثير من مجرياتها في الواقع.

¶ من لوحات طالب البغدادي المعروضة في حفل توقيع الكتاب

االستقالة من رئاسة ديوان الرئاسة
العراقية بعد ثالثة شهور من المعاناة
العدد الثامن  -خريف 2019
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املكتبة

البديع في تغذية الرضيع

عبير أحمد

نصائح الطبيب الكيالي
ألمهات األطفال
"علــم التغذيــة مــن العلــوم ّ
املهمــة فــي حياتنــا املعاصــرة ،فهــو يرتبــط
ً
ً
بصحة اإلنســان ارتباطا وثيقا ،وال يخفى على أحد أن الصحة أثمن
مــا يملكــه اإلنســان" ..هــذا مــا اســتهل بــه الدكتــور محمــد منــار الكيالــي
– الحاصــل علــى شــهادة اختصــاص فــي طــب األطفــال وحديثــي
الــوالدة والخـ ّـدج مــن مستشــفيات جامعــة هانوفــر بأملانيــا عــام1983
– فــي مقدمــة كتابــه "البديــع فــي تغذيــة الرضيــع ،حيــث يقــول" :علــم
التغذيــة مــن العلــوم القديمــة ،إذ اهتــم األطبــاء القدمــاء بطعــام املريــض
أعظــم اهتمــام ،واعتمــدوا فــي عالجهــم علــى املســتحضرات الغذائيــة
واألعشــاب الطبيــة".
ويشــير الكيالــي إلــى تطــور علــم التغذيــة فــي عصرنــا الحالــي ،كشــأن
باقــي العلــوم ،واعتمــاده ً
أسســا مبنيــة علــى قواعــد علميــة خاصــة،
بعــد اكتشــاف التركيــب الكيميائــي للمــواد الغذائيــة وأهميتهــا لجســم
اإلنســانّ ،
منب ًهــا إلــى أهميــة تغذيــة الطفــل بالقــول" :يلعــب الغــذاء الجيــد
ً
دورا أساسـ ًّـيا فــي نمــو الطفــل الجســدي والعقلــي ،ويزيــد مــن مقاومتــه
ّ
ً
ً
لألمــراض ،لذلــك كان االهتمــام بالغــذاء أمــرا بديهيــا بالنســبة لــألم
والطبيــب علــى حــد ســواء".
ويذكــر املؤلــف إن املعلومــات الــواردة فــي الكتــاب تعنــى بتغذية الرضيع
فــي عامــه األول ،ومــن بــاب املســؤولية التــي يشــعر بهــا الطبيــب
املخلــص فــي مجــال عملــه ،فإنــه يقــدم نصائــح ّ
مهمــة إلــى األم التــي
ً
تقــف مكتوفــة اليديــن أحيانــا ،حائــرة فــي أمرهــا عنــد إحــدى مراحــل
ّ
التغذيــة ،ليكــون الكتــاب بمثابــة محاولــة ملســاعدة األم علــى تخطــي هــذا
املوضــوع الصعــب.
مكونات الغذاء
احتــوى الكتــاب علــى خمســة عشــر ً
بابــا ،حيــث تنــاول الدكتــور الكيالــي
ّ
فــي البــاب األول موضــوع "مكونــات الغــذاء" الســتة املصنفــة وفــق
تقســيم العلمــاء وهــي (املــاء ،والبروتينــات ،والســكريات ،والدهــون،
والفيتامينــات ،والعناصــر املعدنيــة) ،وأهميتهــا بالنســبة إلــى الجســم
والوظائــف التــي تقــوم بهــا ،مــن نقــل للغــذاء وبنــاء الخاليــا وتقويــة

¶ محمد منار الكيالي

املناعــة وتزويــد الجســم بالطاقــة ،مــع ذكــر األمثلــة املناســبة مــن أنــواع
األطعمــة املختلفــة التــي يحتاجهــا الرضيــع للحصــول علــى القيمــة
الغذائيــة الالزمــة لنمــوه بشــكل ســليم.
وينتقــل الكيالــي فــي البــاب الثانــي للحديــث عــن "الجهــاز الهضمــي"
مــن بدايــة تكوينــه ،ومــن ثــم تطــوره عنــد الوليــد ،والتغيــرات الرئيســية
ً
التــي تحصــل الحقــا ،نتيجــة إدخــال األطعمــة غيــر حليــب األم فــي
نظامــه الغذائــي ،خاصــة وأن األطبــاء ينصحــون األمهــات بالرضاعــة
الطبيعيــة ،ألســباب عديــدة ،يذكــر منهــا املؤلــف :إن حليــب األم هــو
املناســب الحتياجــات الرضيــع مــن حيــث التركيــب ،فهــو يحتــوي
علــى الكميــات املالئمــة مــن البروتــني والدهــون والســكاكر ،وألنــه معقــم
ونظيــف ودرجــة حرارتــه مناســبة ،كمــا أنــه يحتــوي – الســيما فــي
األيــام األولــى – علــى الكثيــر مــن املــواد املقاومــة لاللتهابــات والقاتلــة
للجراثيــم ،مثــل كريــات الــدم البيضــاء علــى عكــس الحليــب الصناعــي.
الرضاعة الطبيعية
وقــد أفــرد مؤلــف الكتــاب البابــني الثالــث والرابــع ملوضوعــي الرضاعــة
الطبيعيــة والرضاعــة الصناعيــة ،ومــن ثــم انتقــل إلــى الحديــث عــن
مرحلــة الفطــام ،واختــالف العــادات مــن مجتمــع إلــى آخــر ،بحســب
الظــروف االجتماعيــة واملعيشــية ،والصعوبــات التــي قــد تواجههــا
األم مــع طفلهــا فــي هــذه املرحلــة ،ثــم إلــى جــداول التغذيــة التــي تســبق
وتواكــب مرحلــة الفطــام ،حيــث تبــدأ عمليــة إدخــال العصائــر للرضيــع
منــذ الشــهر الثالــثّ ،
ونســق املؤلــف جــداول منظمــة لوجبــات الرضاعــة
والوجبات املضافة ،من حيث النوع والكمية باإلضافة لوضع مواعيد
إعطــاء الوجبــات لــكل شــهر علــى حــدة ،فلــم يتــرك الطبيــب الكيالــي
ً
ً
نصيبــا مــن الكتــاب،
جانبــا مــن جوانــب هــذه املرحلــة إال وجعــل لــه
فبعــد الحديــث عــن الغــذاء كان البــد مــن الحديــث عــن املشــكالت التــي
ُ
تواجــه األم مــع صغيرهــا ،بـ ً
ـدءا مــن عمليــة التســنني التــي تقلــق كثيـ ًـرا
ّ
َّ
مــن األمهــات ،حيــث يقــول" :ال يعنــي تأخــر ظهــور األســنان أي مــرض،

حليب األم هو األنسب الحتياجات
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ّ
األصحــاء ال تظهــر أســنانهم حتــى الشــهر الثامــن أو
فبعــض األطفــال
التاســع" ،وبالحديــث عــن األعــراض التــي قــد تحــدث فــي هــذه املرحلــة
يقــول" :تشــق األســنان طريقهــا ،وتظهــر عنــد بعــض األطفــال دون أن
تشــعر األم بذلــك ،بــل تتفاجــأ فــي أحــد األيــام ببــروز ســن بيضــاء
مثــل حبــة اللؤلــؤ تزيــن فــم الطفــل ،لكــن األمــور ال تســير ً
دومــا بهــذا
اليســر والســهولة ،بــل يعانــي أكثــر األطفــال مــن آالم التســنني" ،ويقـ ّـدم
الطبيــب الكيالــي عـ ً
ـددا مــن النصائــح التــي تســاعد األم فــي تخفيــف
األعــراض التــي قــد تصيــب الطفــل ،كإجــراء مســاج خفيــف بإصبــع
اليــد النظيفــة علــى املــكان املتــورم،
واســتخدام الحلقــات املطاطيــة ،وفــي
حــاالت اآلالم الشــديدة اســتخدام
مرهــم خــاص للتســنني ،يحتــوي علــى
مــواد مســكنة لأللــم ومضــاد للتــورم.
مشكلة السمنة
أمــا عنــد الحديــث عــن مشــكلة
الســمنة عنــد األطفــال ،وهــي فــي
بــاب "اضطرابــات التغذيــة" ،فقــد
نـ ّـوه املؤلــف إلــى أنهــا أصبحــت أكثــر
مشــكالت التغذيــة شـ ً
ـيوعا فــي
العالــم ،وارتباطهــا بشــكل أو بآخــر
باملســتوى املعيشــي واالجتماعــي
فــي أي بلــد ،إال أن هنــاك ســمات
مشــتركة بشــكل عــام ،مثــل ارتفــاع
نســبة حدوثهــا بــني الفتيــات الســيما
قبــل مرحلــة البلــوغ ،وارتفــاع نســبة
حدوثهــا فــي البلــدان الغنيــة ،وفــي
بعــض الطبقــات فــي البلــدان الفقيــرة،
وفيمــا يبــدو أنهــا مفاهيــم اجتماعيــة
خاطئــة يقــول" :يعتقــد الكثيــر مــن
األمهــات أنــه كلمــا زاد وزن الرضيــع
ً
وتكـ ّـورت أطرافــه أصبــح أجمــل صــورة وأبهــى منظــرا ،وأن هــذا مؤشــر
علــى صحــة جيــدة" ،إال أن للطــب ً
رأيــا آخــر – وفــق مــا جــاء فــي الكتــاب
– بــأن الســمنة تترافــق مــع مشــكالت صحيــة خطيــرة فــي عمــر

الطفولــة ،وتعتبــر مؤشـ ًـرا مبكـ ًـرا لزيــادة عــدد الوفيــات فيمــا بعــد بعمــر
البالغــني ،وأن الســبب األعظــم للســمنة هــو اإلفــراط فــي تنــاول الطعــام،
مــع وجــود عوامــل وراثيــة عنــد الطفــل املؤهــل لبنــاء أنســجة دهنيــة
بكميــات مفرطــة ،يتبعهــا قلــة فــي الحركــة ســتنتج ً
حتمــا زيــادة فــي
ً
الــوزن ،وقــد تنــاول هــذا البــاب طرقــا لعــالج الســمنة ،أهمهــا اإلقــالل
مــن الطعــام ،باإلضافــة إلــى اإلكثــار مــن الحركــة وممارســة الرياضــة.
بكاء الرضيع
بالحديــث عــن بــكاء الرضيــع الــذي
يعــد مــن املشــكالت التــي اليــزال
يبحــث فيهــا العلمــاء ،ولــم يتوفــر
حتــى الوقــت الحالــي تفسـ ٌ
ـير علمــي
قاطــع ونهائــي حولهــا ،واملقصــود
هنــا البــكاء الحــاد واملســتمر الــذي
يكــون علــى شــكل نوبــات تســتمر
ســاعة أو أكثــر ،إال أن هنــاك بعــض
ً
األســباب التــي أوردهــا املؤلــف قائــال:
علــى األم الواعيــة االنتبــاه ،فربمــا
يكــون أحدهــا أســباب بــكاء رضيعهــا
هــو املــرض ،والجــوع ،واملغــص ،والبلل،
وبعــض العوامــل الخارجيــة التــي قــد
تؤثــر علــى الرضيــع ومزاجــه ،ولــم
يغفــل املؤلــف عــن بعــض املشــكالت
الهضميــة ،كالتقيــؤ واإلســهال
واإلمســاك ،وحساســية الحليــب
لــدى بعــض األطفــال ،وهــي أكثــر مــا
يــؤرق األمهــات ،فتنــاول أعراضهــا
وأســبابها وطــرق عالجهــا ،وختــم
الدكتــور محمــد منــار الكيالــي كتابــه
فــي البــاب األخيــر "األعشــاب الطبيــة"،
ً
متنــاوال خــواص األعشــاب العالجيــة،
ً
ومحاذيــر فــرط اســتخداماتها ،محــاوال بذلــك أن يحيــط بمعظــم
املشــكالت التــي قــد تواجــه األمهــات ،وإيجــاد الحلــول الســريعة التــي قــد
تخفــف مــن معانــاة الطفــل واألم علــى حــد ســواء.
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إشــراقـات

الرواية العربية الرقمية
مم ــا ال ش ــك في ــه أن األدب ،عل ــى امت ــداد مس ــاره الطوي ــل الحاف ــل بالخل ــق
ً
والتج ــارب واإلنج ــازات ،كان ً
مواكبا للتحوالت التي يش ــهدها العالم ،في
دائم ــا
تط ــوره وتحوالت ــه ،وف ــي استش ــرافه للمس ــتقبل.
ول ــم تك ــن الرواي ــة في العالم بمنأى عن التقدم التكنولوجي والتطور املعلوماتي
املضط ــرد ،بم ــا يفرزانه من وس ــائط وأس ــاليب وتقنيات جدي ــدة ،يتداخل فيها
الواق ــع بالفض ــاء االفتراض ــي ،والورق ــي بالرقمي ،س ــواء تم ذلك على مس ــتوى
موضوع ــات الرواي ــة ،أو عل ــى مس ــتوى أش ــكالها الت ــي بات ــت تحم ــل الي ــوم آثار
الحام ــل الرقم ــي والعالم االفتراضي.
ل ــذا م ــا فتئ ــت الرواية تس ــعى إل ــى االنفتاح على مختل ــف التح ــوالت والتغيرات
الت ــي يش ــهدها العال ــم ،وإل ــى أن تس ــتوحيها ّ
وتجربه ــا ف ــي نصوصه ــا ،وذل ــك
بش ــكل تظهر معه ،في كل حقبة تطورية ،أش ــكال جديدة في الكتابة الروائية،
بم ــا ه ــي أش ــكال ق ــادرة عل ــى التعبي ــر ع ــن مجتمع ــات الرواي ــة ،وع ــن هوي ــات
ش ــخوصها ومش ــاكلها وأحالمه ــا وآالمه ــا ومصائرها..
وه ــذا التط ــور التكنولوج ــي بوس ــائطه الجديدة تؤطره ش ــبكة عنكبوتية ،غدت
اليوم تؤثر بش ــكل كبير على إدراك اإلنس ــان للعالم ،وألش ــكال حضوره فيه،
ً
ُ
وتم ــارس س ــلطة عل ــى ح ــدود املعرفة والتواص ــل بن الناس ،وتنس ــج حكايات

فئ ــات بش ــرية ،وتؤط ــر أحالمه ــا وبوحه ــا ومصائره ــا ،ف ــي تن ــوع رغائبه ــا
وأوهامه ــا ونزواته ــا وهمومه ــا وأزماته ــا وتناقضاته ــا ،وذلك ف ــي ظل حوامل
الكتاب ــة والعوال ــم االفتراضي ــة الجديدة.
من هنا ،فإن التحوالت املعلوماتية املتسارعة اليوم ،يواكبها تطور في الكتابة
األدبي ــة بش ــكل ع ــام ،رغ ــم ب ــطء ه ــذا التفاع ــلًّ ،
عربي ــا عل ــى األق ــل ،ف ــي س ــياق
تكنولوج ــي انتقال ــي كبي ــر ،لم تس ــلم مع ــه الرواي ــة العربية من التأث ــر بإفرازات
عال ــم االتص ــال واس ــتثمار أدوات ــه ،وق ــد بات ــت مجموع ــة من نصوصه ــا اليوم
تحم ــل آث ــار الحامل الرقم ــي والعالم االفتراضي ،رغم محدودي ــة عالقة الرواية
بالعال ــم الرقم ــي ف ــي عاملن ــا العرب ــي ،ربم ــا لحداثة ه ــذه التجرب ــة ،ولكونها غير
مألوف ــة بع ــد بالش ــكل الالزم في مش ــهدنا الروائي العربي ،وربم ــا أيضا لكون
تجري ــب الكتاب ــة داخ ــل ه ــذا الش ــكل الجدي ــد ل ــم يفرض نفس ــه بعد باملس ــتوى
الالزم على كتاب الرواية في عاملنا العربي ،رغم ظهور جيل جديد ،إلى جانب
بع ــض الروائي ــن املكرس ــن ،ممن ُيقبل على هذا النوع م ــن املغامرة التجريبية،
م ــع كتاب ــة الرواي ــة الورقي ــة االفتراضية والرواي ــة التفاعلية على حد س ــواء ،في
انتمائه ــم إل ــى مش ــاهد روائية عربي ــة مختلفة ،من مصر والس ــعودية واملغرب
واليم ــن وتونس والجزائ ــر والعراق واألردن ولبن ــان ،وغيرها...
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وم ــن ب ــن املس ــتويات املجس ــدة النخ ــراط الرواي ــة العربي ــة ف ــي العال ــم الرقم ــي،
ومواكبته ــا لجان ــب م ــن التطورات العاصفة في وس ــائل االتصال الجماهيري،
نش ــير إل ــى طبيع ــة التفاع ــل القائ ــم الي ــوم ب ــن كتاب ــة الرواي ــة وأدوات االتص ــال
الجدي ــدة ،ف ــي تنوعه ــا وف ــي تباي ــن مس ــتويات توظيفه ــا ،بم ــا يتي ــح للروائ ــي
تش ــييد م ــادة روايت ــه وبن ــاء عوامله ــا ،انطالق ــا مم ــا تتيحه ل ــه ه ــذه األدوات من
أش ــكال س ــردية ،وأيض ــا مم ــا تطرح ــه م ــن قضاي ــا تالم ـ ُـس جوه ــر الواق ــع
املعي ــش وتخض ـ ُـع ملؤث ــرات الواق ــع االفتراض ــي.
وم ــن ش ــأن املتتب ــع لطبيع ــة انخ ــراط الرواي ــة العربية ف ــي صلب ه ــذه الدينامية
الرقمي ــة الجدي ــدة أن يق ــف عن ــد مس ــتويات معين ــة م ــن التفاع ــل القائ ــم
واملتواص ــل ب ــن نص ــوص الرواي ــة العربي ــة وأدوات االتص ــال الجدي ــدة ،بش ــكل
أضح ــى ملمح ــا الفت ــا ف ــي مش ــهدنا الروائ ــي العرب ــي ،وف ــي ثقافتن ــا النقدي ــة
املوازي ــة ل ــه ،م ــا أدى إل ــى ظه ــور توجه نق ــدي جديد ح ــول الظاه ــرة الرقمية في
الرواي ــة العربي ــة ،بش ــكليها الورق ــي االفتراض ــي والتفاعل ــي.
وي ــكاد املهتم ــون بالعال ــم االفتراض ــي يجمعون على أنه عال ــم ال يختلف ً
كثيرا
ع ــن العال ــم الواقع ــي ،عل ــى مس ــتوى م ــا يتناول ــه م ــن قضاي ــا ومع ــان إنس ــانية
ً
ووجودي ــة ،وأيض ــا عل ــى مس ــتوى م ــا يرص ــده من ح ــاالت وظواه ــر ومصائر
وتح ــوالت مجتمعي ــة ونفس ــية وثقافي ــة ،بش ــكل أضح ــى مع ــه ه ــذا العال ــم
ض ــرورة ف ــي حياتنا.
وم ــن ش ــأن الرواي ــة الي ــوم أن تضفي على ه ــذا العالم االفتراضي ،ف ــي تجلياته
املختلف ــة ،أبع ــادا طافحة بالقيم والجمال والدهش ــة واملفاج ــآت والدالالت ،وذلك
عل ــى نح ــو يتطل ــب م ــن الكت ــاب الي ــوم "أن يفك ــروا ف ــي انته ــاج أس ــاليب جديدة
ف ــي الكتاب ــة ،تراع ــي واق ــع هذه التح ــوالت وممكنه ــا" ،على حد تعبي ــر الدكتور
ً
أيض ــا ً
أدوارا ووظائ ــف جدي ــدة للرواي ــة ف ــي عالم
س ــعيد يقط ــن ،وأن يتوقع ــوا
متعولم.
وه ــذا االنفت ــاح الجدي ــد للرواي ــة العربي ــة الورقي ــة عل ــى التكنولوجي ــا الرقمي ــة،
يثي ــر عدي ــد األس ــئلة املرتبط ــة بهذا االنفت ــاح ،في مس ــتوياته الفني ــة والداللية،
عل ــى اعتب ــار أن تفاع ــل الرواي ــة العربي ــة م ــع ه ــذا املجتم ــع الجدي ــد م ــن ش ــأنه
أن يؤث ــر ً
حتم ــا ف ــي البني ــة العام ــة للكتاب ــة الروائي ــة ،وأن يفرز زواي ــا تجريبية
جدي ــدة للكتاب ــة ،وأن يتي ــح منظ ــورات أخ ــرى للق ــراءة وإنت ــاج التآوي ــل ،بالنظر
إل ــى م ــا يتيح ــه ه ــذا العال ــم االفتراض ــي لكت ــاب الرواية م ــن إمكان ــات تخييلية
وس ــردية ،لرص ــد عالقة ال ــذوات بهذا الواقع الجديد بحوامل ــه املختلفة ،وأيضا
لتمث ــل أحواله ــا االجتماعي ــة والثقافي ــة والنفس ــية داخ ــل بيئته ــا االفتراضي ــة

الجدي ــدة ،نتيج ــة كون ــه أضح ــى واقعا محايثا – حتى ال نق ــول بديال – للواقع
غي ــر االفتراض ــي ،ذاك ال ــذي تعودت ال ــذوات على أن تعيش في ــه ،وأن تتواصل
داخله.
ًّ
افتراضي ــا ب ــن الش ــخوص ف ــي الرواي ــات ،ه ــي الت ــي
فالعالق ــات الت ــي تبن ــى
تؤس ــس املحك ــي الروائ ــي فيه ــا ،بمعن ــى أن موض ــوع الرواي ــة ف ــي طابع ــه
االفتراض ــي ،ه ــو ال ــذي يخل ــق عال ــم الش ــخوص ،بم ــا يول ــده م ــن عالق ــات
ورغائ ــب وأح ــالم وهواج ــس ومصائر ،ومن تواص ــل إلكتروني وبوح وتعبير
ع ــن املش ــاعر واألحاس ــيس واألح ــزان واألح ــالم والصراع ــات والح ــاالت
النفس ــية ،م ــن منطل ــق أن ه ــذا الواق ــع االفتراض ــي ه ــو ال ــذي يخل ــق الرواية في
نهاي ــة املط ــاف.
م ــن هن ــا ،فاملحك ــي الروائ ــي العرب ــي ،ف ــي تفاعل ــه م ــع أدوات التواص ــل
اإللكتروني ــة ،ص ــار يخل ــق م ــن حوله ،لي ــس فقط أس ــاليبه الس ــردية ومعجمه،
ب ــل أيض ــا لغات ــه وتعبيرات ــه االفتراضية الخاصة ،بش ــكل يؤش ــر إلى مدى ما
يتيح ــه ه ــذا الش ــكل الروائ ــي الجدي ــد من إمكان ــات جديدة للتعبي ــر عن أحوال
الش ــخوص وع ــن همومه ــم الذاتي ــة ،إذ أصبحن ــا ،على س ــبيل املث ــال ،نقرأ في
بع ــض النص ــوص الروائي ــة االفتراضي ــة عم ــا يس ــمى ب ـ ـ "الح ــب االفتراض ــي"
و"األح ــزان اإللكتروني ــة" ،وغيره ــا م ــن التعابير التي تتس ــلل الي ــوم إلى معجم
الرواي ــة الورقي ــة االفتراضي ــة.
وإذا كان ه ــذا الش ــكل الروائ ــي الجدي ــد يوظ ــف أدوات االتص ــال الجدي ــدة،
فلي ــس ذل ــك معن ــاه أن ــه ش ــكل منغل ــق عل ــى نفس ــه وعل ــى عوامل ــه ،بعي ــدا ع ــن
العال ــم الواقع ــي ،والذي يحدث أن يتداخل معه ،على مس ــتوى قضايا مختلفة،
اجتماعي ــة وسياس ــية وديني ــة وثقافي ــة ،وغيره ــا ،ب ــل ،عل ــى العكس م ــن ذلك،
نج ــده ،ه ــو أيض ــا ،ش ــكال روائي ــا مرن ــا ومنفتح ــا ،ف ــي تفاعل ــه م ــع القضاي ــا
واملصائ ــر الذاتي ــة واالجتماعي ــة ،وإن ظهر أن الجان ــب االجتماعي ،كما يتمثله
ه ــذا الش ــكل الروائ ــي الجدي ــد ،ي ــكاد يك ــون مهيمن ــا عل ــى غي ــره م ــن الجوان ــب
األخرى في أبعادها السياس ــية والدينية والنفس ــية ،على اعتبار أن هذا العالم
االفتراض ــي عموم ــا ،يصب ــح بمثاب ــة واق ــع تنك ــري ب ــال قي ــود وب ــال ضواب ــط،
وحرا ،إذ ً
ً
مفتوح ــا ًّ
غالبا م ــا تصبح الهيمنة
بمث ــل م ــا يصب ــح التواصل داخله
في ــه لألف ــكار والح ــوارات واملراس ــالت والهواج ــس ،ب ــدل األفع ــال الت ــي تولدها
حرك ــة الش ــخوص ف ــي الواق ــع املرجعي.
* كاتب وناقد مغربي

ظهور جيل تجريبي جديد
إلى جانب الروائيين المكرسين
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الـرحـلــة

علي سفر *

ستراسبورغ
قال لي الدبلوماسي الفرنسي الذي قابلته ألحصل على سمة
الدخول إلى فرنسا ،حين علم أن مقصدي هو مدينة ستراسبورغ:
البد أنك ستجد أشياء غريبة هناك أكثر مما تتوقع ،لقد اخترت أكثر
ً
إشكالية وتناقضاً ،ولكنك أيضاً لن تبتعد عن فضائك
مدن فرنسا
الشرقي ،ففي ستراسبورغ سترى الشرق كله يتجاور مع الغرب،
يتبادالن أنخاب التاريخ ،بعد أن أخذ كل منهما حصة منه!
بدت لي القصة بعد كلماته المفتونة بالبالغة قريبة إلى المدونات
التاريخية ،ولكنني شعرت منذ هبوط الطائرة التي أقلتني من
مطار إسطنبول الجديد إلى مطار ستراسبورغ الدولي ()SXB

¶ ستراسبورغ

في انتزهايم على بعد  10كلم من المدينة ،أنني أمام عقدة
شكلّتها الخيوط السرية ،التي يزرعها التاريخ في العقل الباطن

ولكن كيف تبدأ الحكاية؟

لمن يعيشون تفاصيله ،فيذهبون بعد كل ما شهدوه من حروب

إنها تبدأ من اسمها األملاني األصل (شتراس بورغ) ،أو شتراسبوري باللهجة
اإللزاسية؛ أي مدينة الطرق ،وهو بمعناه هذا يطابق بني البالغة وبني الواقع ،فهي
تتوضع في شمال شرق فرنسا ،فتصبح على الجهة اليسرى لنهر الراين القادم من
ينابيعه في جبال األلب ،وهي أكبر مدن مقاطعة األلزاس والعاصمة اإلدارية ملنطقة
الباران (الراين األسفل) ،وهي وألسباب تاريخية وسياسية باتت املدينة الثالثة لجهة
األهمية في العالم بعد مدينة نيويورك في الواليات املتحدة األمريكية ،ومدينة جنيف
السويسرية ،بعد أن صارت العاصمة السياسية ألوروبا!
ً
وتبعا لهذا ستصبح رحلتي "السياحية" للمدينة أكثر من مجرد تجوال في ثناياها،
ففي الدروب إليها سيالحظ الزائر أن عناقيد العنب وعرائشه تقتحم عينيه أكثر مما
ْ
ينبغي ،وأينما ّ
وذهبت قدماه سيجد أن هذه الثمرة تحافظ على حضورها،
توج َه
ُّ
ّ
فتدل عليها تلك املنحوتات الحجرية املعرقة على جوانب أبواب املباني الكبيرة ،ال
ً
مشهدا يحيل إلى دنان الخمر الذي يشتهر اإلقليم كله بصناعته ،حيث
لترسم
ًّ
اقتصاديا على أنها فاعلة في تقطيره وتسويقه ،بل لتضع
طاملا جرى تقديم املدينة
العابرين في املسار األولي لطريق العنب ،أي ذلك الطريق املمتد من جنوب مدن األلزاس
إلى شمالها ،حيث سيمتزج التاريخ مع جغرافية املكان ،لنكتشف أننا لسنا في مكان
سياحي تقليدي ،بل نحن في بؤرة صراع أوروبي مزمن ،لم تخمد نيرانه ،إال ليشتعل
من جديد على شكل تجربة سالم قلما رأى العالم مثلها!

وصراعات ومذابح إلى اختيار الهدوء والصمت ،واالكتفاء بصناعة
ّ
يذكر بالماضي ،فال
الجمال ،ثم االلتفات أيضاً إلى صنع األثر الذي
يستعاد إال على شكل قصة قديمة؛ يجب أن تعيش في العقل،
بينما يقوم بصناعة المستقبل!

مدينة الحب واألمل
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عاصمة الوحدة
األوروبية الراهنة
والمكرسة بأبنيتها
الجميلة

فيها يتجاور الشرق مع الغرب
بعد حروب قديمة مكتفية
اآلن بصناعة الجمال
األلزاس واللورين عقدة الحروب األوروبية
ً
صغارا ،وعلى مقاعد الدراسة ،كان أستاذ التاريخ في مدرستي التي تطل شبابيكها
على سور دمشق القديمة يحدثنا عن األلزاس واللورين ،املنطقتني اللتني تفصالن
بني أملانيا وفرنسا ،ففيهما حدثت أقسى الحروب بني البلدين ،وكان صراع الدولتني
يتركزعلى االستحواذ عليهما ،فمن أمسك بالسيطرة ههنا ،امتلك وسط أوروبا،
وصار األقوى!
مراجعة أوقات تبادل السيطرة على املدينة توضح كم كانت القصة عنيفة وقاسية
ً
في التاريخ وفي الذاكرة أيضا ،فبعد أن كانت ستراسبورغ طيلة قرون محكومة
من قبل أساقف املدينة ،حدثت فيها صراعات مجتمعية بني الهيئة الدينية الحاكمة
وبني املواطنني الذين تمردوا عليها ،ما أدى في النهاية إلى أن تصبح ستراسبورغ
مستقلة ،ولكنها سرعان ما فقدت حريتها على يد جيوش لويس الرابع عشر التي
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الرحلة

هامبورغ
¶ الدراجات الهوائية وسيلة نقل مهمة في املدينة

¶ ساحة الجمهورية في ستراسبورغ

مدينة الشمال األلماني
تجتذب ز ّوارها من قطر

ً
غزت األلزاس ّ
فحولتها مدينة فرنسية في عام  .1681ثم أمست مدينة أملانية بعد ألن يقوما بإطفاء النيران املشتعلة في النفوس ،وهذا ما فعله الرئيس الفرنسي
ّ
ّ
الحرب الفرنسية البروسية سنة  ،1871في وقائع غير سارة لكل من يتذكرها من شارل ديغول واملستشار األملاني كونراد أديناور في العام  ،1963حينما وقعا
الفرنسيني الذين وقعوا صك االستسالم وسلموا األلزاس واللورين لألملان الذين اتفاق املصالحة الفرنسية األملانية ،ليس في عربة القطار الشهيرة سيئة الصيت،
ً
كبيرا مقابل فك أسره .بل في رأس عربة قطار سياسي افتراضي سيذهب ً
مبلغا ًّ
ماليا ً
بعيدا في طريق التحوالت
أسروا اإلمبراطور نابليون الثالث ،ودفعوا
لتعود مرة أخرى إلى فرنسا بعد نهاية الحرب العاملية األولى سنة  1918حيث باتجاه الوحدة األوروبية الراهنة ،والتي تبرز فيها ستراسبورغ بوصفها عاصمتها
أجبر الفرنسيون أعداءهم على توقيع بيان هزيمتهم في عربة القطار رقم  2419Dالسياسية ّ
املكرسة.
ساحرة على الشاطئ العالم
ألعاب نارية
وهنا -سيتذكر البعض أن املدينة أعلنت نفسها ¶
هامبورغ
مستقلة ،ولكن
جمهورية
¶الشهيرة،
الجيش الفرنسي املنتصر سرعان ما أعادها إلى سيطرة الدولة الفرنسية.
من الحروب إلى السالم
واملخاب ــز الت ــي تق ــدم مختل ــف املأك ــوالت الطازج ــة،
"الندونغس ــبروكن" ،باإلضاف ــة إل ــى زي ــارة "س ــوق
تع ــد هامب ــورغ ،ثان ــي أكب ــر امل ــدن األملاني ــة بع ــد
ـوق
ـاق التس ـ
السياسةاملاذ
منــا باس ــج
أوروب
ومرك ــز
الس ــمك" الش ــهير.
الشهيرةــفر املفضلة
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العجائب
وتغير أن حكاية املدينة لم تنته هنا ،فتبادل السيطرة عليها بني البلدين الجارين ،ستراسبورغ وضواحيها ،إلى مدينة كيهل األملانية املجاورة ،هاتني املدينتني اللتني
أفضل عش ــر وجهات س ـ ً
املدين ــة
يفصلزائ ــر إل ـ
آلثارهـف ملي ــون
يمكنـن نص ـ
النفسيني،ث ــر م ـ
القسوة والقهرويتواف ــد أك
أوروبا،منوتواصل
محموالـياحية في
الراين فحسب ،حيث تتحول ّاألفكار إلى وقائع عملية ،فتنهار
بينهماـىنهر
بجرعات عالية
والذي كان يجري
بلدينتزي ــن
الحدودش ــةبنيالت ــي
يكفيض ــواء املده
ـروض األ
منـاهدة ع ـ
دول امتلكاملش ـ
يحتاجم ــن م
ـزوار القاد
أخرى،ل ـ
لعقود م ــن ا
تستمرللمزي ــد
اجتذابه ــا
،)Miniatur
(Wunderland
املصغرة
متحاربني وثم ـ
املفتوحة ،وتقاسم
محلها الطرق
العجائبليحل
طيلةـة قرون،
الشجاعة ما
إلرادةــنرجلني
كان
أن
ً
س ــماء هامب ــورغ بالل ــون األزرق ،وتمت ــد على مس ــافة
عموم ــا ،الس ــيما قط ــر.
مجل ــس التع ــاون الخليج ــي
وه ــو نم ــوذج لس ــكة حدي ــد مصغ ــر ومط ــار صغي ــر،
أربع ــة كيلومت ــرات عل ــى ط ــول املرف ــأ ،لتضف ــي ً
مزيدا
ال تتمي ــز هامب ــورغ بكونه ــا واح ــدة م ــن أكث ــر امل ــدن
ويع ــد النم ــوذج األكب ــر م ــن نوع ــه ف ــي العال ــم ،ويق ــع
ً
م ــن الجمالي ــة عل ــى معامل ــه.
خض ــرة ف ــي أملاني ــا فحس ــب ،ب ــل تش ــتهر أيض ــا
في مدين ــة التخزين التاريخي ــة ف ــي هامب ــورغ.
تش ــتهر هامب ــورغ بمراك ــز التس ــوق العصري ــة
بواجهته ــا البحري ــة الت ــي تض ــم العدي ــد م ــن مناط ــق
ويمكن للمس ــافرين املتجهن إل ــى هامبورغ من قطر
ً
الج ــذب الس ــياحي ،والت ــي تمن ــح املدينة ً
طابع ــا ًّ
واملتاج ــر الفاخ ــرة ،وتع ــد وجه ــة نموذجي ــة لزواره ــا
بحريا
الس ــفر عب ــر الخط ــوط الجوي ــة القطري ــة ،والخط ــوط
ً
ً
ً
م ــن محب ــي التس ــوق لقض ــاء أجم ــل األوق ــات ،وم ــن
رائع ــا ومناخ ــا لطيف ــا.
الجوي ــة البريطاني ــة ،والخط ــوط الجوي ــة التركي ــة ،أو
أب ــرز تل ــك األماك ــن :ألس ــتر ه ــوس الفاخ ــر ،أح ــد أكثر
بواس ــطة طي ــران "بيجاس ــوس" ،حي ــث توف ــر تل ــك
ً
ً
مراك ــز التس ــوق ش ــهرة ف ــي هامب ــورغ ،ويتأل ــف م ــن
الش ــركات رح ــات يومي ــة إل ــى هامب ــورغ انطاقا من
بحيرة ألستر
ً
خمس ــة طواب ــق تض ــم طيف ــا واس ـ ًـعا م ــن متاج ــر
مط ــار حم ــد الدولي بالدوحة ،كما تضم املدينة العديد
مس ــتحضرات التجمي ــل واألزي ــاء ذات العام ــات
م ــن الفن ــادق الفاخرة من فئة الخم ــس نجوم ،وتتميز
تق ــدم بحي ــرة ألس ــتر في قلب هامب ــورغ ،والتي تتميز
التجاري ــة املحلي ــة والعاملي ــة ،وكذل ــك ألس ــتر أركادي ــز،
تل ــك الفنادق بخدماتها الراقي ــة ،وتقدم تجارب فريدة
بنوافيره ــا م ــع نه ــر إيلب ــه ال ــذي يرب ــط املدين ــة ببح ــر
مزيج ــا ّ
ً
إح ــدى أب ــرز مناط ــق التس ــوق الرئيس ــية ف ــي قل ــب
لتن ــاول الطع ــام م ــع أج ــواء مثالي ــة باعث ــة عل ــى الهدوء
متنو ًع ــا م ــن األنش ــطة الترفيهي ــة،
الش ــمال،
املدين ــة ،وغاليري ــا أجم ــل أماك ــن التس ــوق وأكثره ــا
واالس ــترخاء.
ومش ــاهدة أبرز املعالم الس ــياحية ،حيث توفر للزوار
ً
ـاطا ،حي ــث تض ــم ً
عددا من متاج ــر األزياء األنيقة
نش ـ
يذك ــر إن ع ــدد س ــكان مدين ــة هامب ــورغ يبل ــغ 1.8
فرص ــة القي ــام بج ــوالت ف ــي املين ــاء أو املش ــي عل ــى
ومح ــات البوتي ــك العصرية ،وليفانته ــوس التي يجد
مليون نس ــمة ،كما يقطن منطقة هامبورغ الحضرية
طول ش ــواطئ نهر إيلبه ،ومش ــاهدة س ــفن الحاويات
فيه ــا ال ــزوار جمي ــع احتياجاته ــم ومتطلباته ــم ،ب ـ ً
ـدءا
(هامب ــورغ الكب ــرى)  5ماي ــن ش ــخص ،وتعد واحدة
الضخم ــة أو س ــفن الرح ــات البحري ــة الفاخ ــرة،
1918
¶ عربة القطار
بأدائه
موسيقي
عاموث ـ ً
ً D2419
م ــن متاج ــر األزي ــاء واملح ــال الفاخرة وحت ــى املقاهي
ـراء ف ــي أوروبا.
تطورا
م ــن أكث ــر املناط ــق
التلقائيـروف
ـافرين املع ـ
للمارة املس ـ
يعزفرصي ــف
ـرب م ــن
و¶ه ــي تقت ـ

لنهر الراين
اليسرى
الجهة
تتوضع على
ضمن
صنف
الساحرة ُت
الهانزية
المدينة
وجهاتجبال
من ينابيع
األلبفي أوروبا
سياحية
القادمعشر
أفضل
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¶ األزهار تزين البيوت ااأللزاسية الخشبية

¶ حي فرنسا الصغرى

الضفاف والجزر التي تتوسط الراين ،والسيما منها (حديقة النهرين) التي افتتحت
عام  ،2004وإن حدث واسترجعت السؤال ّ
عما يرسم الحدود بني البالد األوروبية فقد
تصدمك أنها مجرد عالمات منسية لن ينتبه إليها أحد في الطريق!
وهكذا كنا نمضي في طرق األلزاس نتبع طريق العنب ،فنعبر الحدود بني فرنسا
وأملانيا ،مع الدراجات الهوائية في يوم سنوي ّ
مكرس للزراعة وللبيئة وللتعاون بني
البشر.

الجزيرة بين الجداول واألنهار

البيوت األلزاسية الخشبية
القديمة مزدانة باألزهار في
شرفاتها وممراتها
الحدود بين البالد األوروبية
مجرد عالمات منسية
لن ينتبه إليها أحد!

تتركز ستراسبورغ السياحية بشكل أساسي في وسطها التاريخي والثقافي ،أي
في حي فرنسا الصغرى ،الذي تم تسجيله في العام  1988في سجل التراث املادي
لدى اليونيسكو ،حيث يعود تاريخ بناء هذا الحي إلى القرن السادس عشر امليالدي.
إنها مدينة ألزاسية مصغرة ،تقوم على تقاطع عدة فروع لنهر األيل الذي يجتاز
املنطقة ذات املشهدية الخالبة ،التي تجتذب السواح من كل أوروبا ،حيث يأتون تقدم للسياح رؤية بانورامية لألمكنة التاريخية املتالصقة هنا ،والسيما منها سد
¶ نموذج العجائب املصغرة في هامبورغ
ملشاهدة البيوت األلزاسية الخشبية القديمة ،التي زرعت األزهار ذات األلوان البهية وسجن فويان الشهير!
على شرفاتها وممراتها ،فتناغمت مع بياض جدرانها وأخشابها البنية اللون ،حتى وبالقرب من فرنسا الصغرى يعبر الزوار ً
أفواجا صوب كاتدرائية سيدة ستراسبورغ
األملان ــي)ً ،
املجلس
ـوم
ـ
ق
وي
ـادي
ـ
ح
االت
ـان
من(البر
أكثرن ــي
استغرقــةبناؤها األملا
التي االتحادي
الشهيرة،ـوزارة
بالنياب ــة ع ــن ال ـ
ـورت –
الذينن ــة فرانك
اإلعالمية يهرع لرسمها الفنانون مدي
ً
زوايا
يكمنونف ـ في
العاصمةبلوحة متناسقة،
صارت أشبه
صرحا شاهقا يمكن رؤية
250مل ـسنة ،فغدت
أملانيا
صورة
ـراز
ـ
ب
إل
ـتراتيجيات
ـ
س
اإل
ووضع
ـر
ـ
ي
بتطو
ـة
ـ
ه
كوج
ـا
ـ
ي
ألملان
ـج
ـ
ي
للترو
–
ـا
ـ
ي
والتكنولوج
ـاد
ـ
ص
لاقت
ً
شوارعها ،يرسمونها ويبيعون لوحاتهم للزوار الذين يقضون بدورهم ساعات في قمته من كل جهات املدينة ،إذ يبلغ ارتفاعها  147مترا ،لتكون أكبر كاتدرائية في
على زيارتها،
الخارج ،وتش ـ
األعوامي ــل م ــن
بني ــى تمو
العالمـس عل
ص ــل املجل ـ
تعبر ويح
وهيعاملي ــة،
ـياحية
القوارب س ـ
صوت مين ـ ًـاء
سوى تض ــم
صفوهقديم ــة،
تجاري ــة
وباعتباره ـ
املكان،
السياحية
مدين ـالـةيعكر
الحي،ـا الذي
هدوء
الفرنسية
السياحروان
ـجيعمدينة
كاتدرائية
الحقيقيةأنفيتسبقها
 1647و ،1874قبل
ً
ّ
ً
وينش ــط املجل ــس حالي ــا ف ــي  32منطق ــة ح ــول العالم.
قب ــل ال ــوزارة وفق ــا للق ــرار الص ــادر ع ــن البوندس ــتاغ
رئيس ـ ًّـيا من ــذ ع ــدة قرون ،ف ــإن هامب ــورغ تحافظ على
عاقاته ــا وروابطه ــا الوثيق ــة م ــع مختل ــف الوجه ــات
ف ــي جمي ــع أنح ــاء العالم ،وإلى جانب التج ــارة املزدهرة
وقط ــاع الخدم ــات اللوجس ــتية املتط ــور ،تع ــد هامبورغ
ً
ُ ّ
أيض ــا العاصم ــة اإلعامي ــة ف ــي أملاني ــا ،وتصنف على
ً
ً
أنه ــا أكث ــر املناط ــق الحضري ــة خض ــرة ونض ــارة ف ــي
أوروبا.
ش ــهدت هامب ــورغ ف ــي الس ــنوات األخيرة زي ــادة كبيرة
ف ــي تدف ــق الس ــياح القادم ــن إليه ــا الستكش ــاف
مش ــاريع التنمي ــة العمراني ــة الحديث ــة ،عل ــى غ ــرار
مش ــروع "هاف ــن س ــيتي" والتع ــرف عل ــى وجهه ــا
الثقاف ــي الغن ــي ،وتجرب ــة نم ــط الحياة العص ــري فيها،
وق ــد صنف ــت "ترافي ــل & ليج ــر" هذه املدينة الس ــاحرة
ً
ضم ــن أفض ــل  50مكان ــا للس ــفر ،وحل ــت ف ــي املرتب ــة
الرابع ــة عل ــى قائم ــة "لونلي بانيت" في فئ ــة "الوجهات
األفض ــل للس ــفر".
¶ تمثال املخترع غوتنبرغ
¶ تمثال الجنرال كليبر
ويضطل ــع املجل ــس الوطن ــي األملان ــي للس ــياحة ف ــي
¶ حديقة في هامبورغ

ضمن
األلمانيالصغرى
حي فرنسا
تسجيل
يشجع
للسياحة
الوطني
المجلس
1988
لليونيسكو
منطقة
الماديفي 32
التراثوينشط
على زيارتها
الثامن--خريف
العددالثامن
العدد
2019
خريف2019
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الرحلة

هامبورغ

مدينة الشمال األلماني
تجتذب ز ّ
ارها من قطر
و
صروح معمارية في عالم سحري

¶ الترام الواصل بني فرنسا وأملانيا

¶ القوارب تنقل السياح داخل املدينة

ً
ً
أيضا ،والتي يبلغ ارتفاعها حوالي ً 152
آفاق التاريخ أيضا؛ ففي الساحة التي حملت اسمه يقف تمثال الجنرال بابتست
مترا.
ً
كليبر ،شامخا فوق املكان الذي قيل إنه قد دفن فيه .الجنرال الفرنسي املولود في
ً
تحديدا
ستراسبورغ عام  1753قاد جيوش نابليون في املشرق العربي وفي مصر
ّ
في العام  ،1799لكن الثائر السوري سليمان الحلبي الغاضب من تدنيس األوروبيني
ً
ُ
عاجله بطعناته القاتلة ً
وبحسب األدلة السياحية فإن كاتدرائية سيدة ستراسبورغ واحدة من أشهر لألرض املصرية لم يمهله ً
مرديا إياه قتيال في 14
كثيرا إذ
¶ ألعاب نارية ساحرة على الشاطئ العالم
¶ هامبورغ -
الصروح الدينية الكاثوليكية الرومانية في فرنسا وفي العالم أجمع .طرازها املعماري يونيو من سنة .1800
القوطي الفريد يحيل زائرها إلى عوالم تاريخية موغلة في القدم ،ولعل الروعة الفنية ومنذ بداية عام ّ 1838
ـوالتالذي
التذكاري
قبوـدمتحت
سجيت جثة
يمثلهـة،
الطازج ـ
نصبه املأك ـ
مختل ــف
كليبرالت ـفيـي تق ـ
واملخاب ــز
"الندونغس ــبروكن" ،باإلضاف ــة إل ــى زي ــارة "س ــوق
تع ــد هامب ــورغ ،ثان ــي أكب ــر امل ــدن األملاني ــة بع ــد
ًّ
التي تمنحها لزائرها تبقى ً
مصر،
من
الفرنسية
الجيوش
لسحب
يدعوه
الذي
كيس
اإلنكليزي
األميرال
ا
متحدي
مساحة
ليكون
فضائها
إتاحة
الذاكرة ،كما أن
كثيرا
ومرك ــز أوروب ــا باس ــج املاذ املثالي لعش ــاق التس ــوق
الس ــمك" الش ــهير.
املفضلة
في الس ــفر
وجهات
العاصم ــة برل ــن ،واحدة من
ً
القطرينً ،
الغازي،ا .التزال جمجمة قاتله سليمان
يحتفي
هامب ـديني
مجردـد بناء
الصلةا بطبيعتها
ـافرينالفنية ذات
األعمال
بجنرالهم متج ـ ًـر
هناكض ــم 120
الفرنسيون وي
الرياض ــات
وبينماش ــاق
تعبدي!ـة مثالي ــة لع
ـورغ وجه ـ
أكثر من وتع ـ
جعلهاـياحة
للمقومات الس ـ
نظر
لعرضاملس ـ
ل ــدى
غير ّ
ّ
ً
للمدنية
عدو
متوحش،
رجل
جمجمة
أنها
على
اللوفر،
متحف
في
معروضة
الحلبي
في
بإتقان
املوضوع
الناقوس
عند
يحتشدون
ما
سرعان
التقليديني
ارها
زو
ولعش ــاق األطب ــاق املحلي ــة توف ــر املدين ــة مزيج ــا
املائية من الس ــكان املحلين والس ــياح على حد سواء،
أن التي تمتلكه ــا والخدمات الراقية ً التي تقدمها،
الهائل ــة
ً
والحضارة!
مساحات
شرفتها
وأيضا
ساعتهاــىالفلكية،
سهم،
ـواء مفعمة
الرياضي ــة ومراكز
املدينةـن الن ــوادي
العدي ــد م ـ
علىيوج ــد
تطلي ــث
أبرزالتي ح
البحري ــة،
الواجه ــة
وكذلكاملذهل ــة عل
املواق ــع
رأس ــمل
وتش
رائع ــا م ــن خي ــارات تن ــاول الطع ــام ف ــي أج ـ ٍ
وريفها في آن ً
الدينية
الحكايات
بشخصيات
املكسوة
الخارجية
جدرانها
أن
كما
ا،
مع
بالحيوي ــة ،تقدمه ــا مجموع ــة م ــن املطاع ــم الراقي ــة
تأجي ــر الق ــوارب الواقع ــة عند ضفاف بحيرة ألس ــتر،
معال ــم املدين ــة ،إضاف ــة إلى مراكز التس ــوق العصرية،
ً
ًّ
خياراتفي
سحرياـدملزوارها
موعدا
تحمل
املنحوتةـرة،على
املقدسة
ومتاحف وقصور
ساحات
وجامعةم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
الحاصل ــة عل ــى نج
القوارب الش ــراعية
رائع ــة تضم
ـ
ق
ت
ـي
ـ
ت
وال
األحمرـة ُعل ــى
الرمليالحاصل ـ
الصخرالراقي ــة
واملطاع ــم
ـادق الفاخ ـ
والفن ـ
ُ
من
شعر
ت
متماوجة،
بألوان
ضاء
ت
حيث
وأغسطس،
يوليو
شهري
طيلة
الصيف،
والق ــوارب املزودة بالدواس ــات وزوارق "الكانو" وألواح
نجم ــة ميش ــان الش ــهيرة.
ُ
جهدهم الكامل ّ
والقصص!
من الروايات
سبيل تكريس مدينتهم
كرس األلزاسيون سكان ستراسبورغ
التجديف.
مستقىم ــن
غريبـاحرة ض
سحريـة" الس ـ
حضرةن ــةعالم"الهانزي ـ
فيــذه املدي
يراهان ـأنهـف ه
وتص
المصغفيرة
العجائب
الحريةن ــةوالعدالة واملساواة ،وهذا ما تدلنا عليه ساحاتها ،واألبنية
لقيمل ــى املدي
كأيقونةزائ ــر إ
ويتواف ــد أكث ــر م ــن نص ــف ملي ــون
أفضل عش ــر وجهات س ــياحية في أوروبا ،وتواصل
العظيمة فيها ،ففي ساحة الجمهورية ،سيرى ّ
تاريخ
من
األملانية
املرحلة
أن
الزائر
الفرنسي
ملش ــاهدة ع ــروض األض ــواء املدهش ــة الت ــي تزي ــن
والجنرالم ــن م ــن دول
األلمانيل ــزوار القاد
المخترعللمزي ــد م ــن ا
اجتذابه ــا
وثم ــة العجائب املصغرة (،)Miniatur Wunderland
ً
املتجاورة،
الحكومية
األبنية
في
ههنا،
املعمارية
آثارها
تركت
املنطقة
على
الصراع
س ــماء هامب ــورغ بالل ــون األزرق ،وتمت ــد على ًمس ــافة
مجل ــس التع ــاون الخليج ــي عموم ــا ،الس ــيما قط ــر.
وه ــو نم ــوذج لس ــكة حدي ــد مصغ ــر ومط ــار صغي ــر،
على مسافة قريبة من الكاتدرائية تأخذني قدماي إلى ساحة غوتنبرغّ ،
أيضا ً
تحتوي
املكرعل ـسة
مزيدا
لتضف ــي
والتيف ــأ،
ـى ط ــول املر
أربع ــة كيلومت ــرات
ال تتمي ــز هامب ــورغ بكونه ــا واح ــدة م ــن أكث ــر امل ــدن
الوطنيني!ب ــر م ــن نوع ــه ف ــي العال ــم ،ويق ــع
واملكتبةم ــوذج األك
بناء املسرحويع ــد الن
ّ
ً
التقليدي ،في
السوق
في
الفرنسيني
عات
تجم
تجذبنا
الساحة
هذه
من
بعيد
وغير
من
قليلة
خطوات
بعد
وعلى
م ــن الجمالي ــة عل ــى معامل ــه.
غوتنبرغ،ـا
يوحناـتهر أيض ـ
األملانيـل تش ـ
أوروباس ــب ،ب ـ
فيــا فح
الطباعةأملاني
ملخترعـرة ف ــي
خض ـ
في مدين ــة التخزين التاريخي ــة ف ــي هامب ــورغ.
ُ
األلزاس
بطلب من
الثامن عشر
الشهيرة التي بنيت
"بروغلي"
يقفــاتمثال
هنا
العصري ــة
ساحةس ــوق
السوريبمراك ــز الت
قاتلهب ــورغ
شهرة هام
وصلتش ــتهر
كما ت
اآلفاق،ط ــق
شهرتهم ــن منا
طبقتالعدي ــد
لرجلض ــم
آخر،الت ــي ت
البحري ــة
بواجهته
قطر
حاكممن
هامبورغ
املتجهن إل ــى
القرنـافرين
ويمكنفيللمس ـ
ً
ً
ّ
ً
واملتاج ــر الفاخ ــرة ،وتع ــد وجه ــة نموذجي ــة لزواره ــا
الج ــذب الس ــياحي ،والت ــي تمن ــح املدينة طابع ــا بحريا
الس ــفر عب ــر الخط ــوط الجوي ــة القطري ــة ،والخط ــوط
ً
ً
ً
م ــن محب ــي التس ــوق لقض ــاء أجم ــل األوق ــات ،وم ــن
رائع ــا ومناخ ــا لطيف ــا.
الجوي ــة البريطاني ــة ،والخط ــوط الجوي ــة التركي ــة ،أو

بحيرة ألستر
تق ــدم بحي ــرة ألس ــتر في قلب هامب ــورغ ،والتي تتميز
بنوافيره ــا م ــع نه ــر إيلب ــه ال ــذي يرب ــط املدين ــة ببح ــر
مزيج ــا ّ
ً
متنو ًع ــا م ــن األنش ــطة الترفيهي ــة،
الش ــمال،
ومش ــاهدة أبرز املعالم الس ــياحية ،حيث توفر للزوار
فرص ــة القي ــام بج ــوالت ف ــي املين ــاء أو املش ــي عل ــى
طول ش ــواطئ نهر إيلبه ،ومش ــاهدة س ــفن الحاويات
الضخم ــة أو س ــفن الرح ــات البحري ــة الفاخ ــرة،
ستراسبورغ
رصي ــف املس ــافرين املع ــروف
أوبراتقت ــرب م ــن
و¶ه ــي

أب ــرز تل ــك األماك ــن :ألس ــتر ه ــوس الفاخ ــر ،أح ــد أكثر
ً
مراك ــز التس ــوق ش ــهرة ف ــي هامب ــورغ ،ويتأل ــف م ــن
ً
خمس ــة طواب ــق تض ــم طيف ــا واس ـ ًـعا م ــن متاج ــر
مس ــتحضرات التجمي ــل واألزي ــاء ذات العام ــات
التجاري ــة املحلي ــة والعاملي ــة ،وكذل ــك ألس ــتر أركادي ــز،
إح ــدى أب ــرز مناط ــق التس ــوق الرئيس ــية ف ــي قل ــب
املدين ــة ،وغاليري ــا أجم ــل أماك ــن التس ــوق وأكثره ــا
ً
ـاطا ،حي ــث تض ــم ً
عددا من متاج ــر األزياء األنيقة
نش ـ
ومح ــات البوتي ــك العصرية ،وليفانته ــوس التي يجد
فيه ــا ال ــزوار جمي ــع احتياجاته ــم ومتطلباته ــم ،ب ـ ً
ـدءا
الوطني
املسرح
م ــن متاج ــر األزي ــاء واملح ــال ¶
املقاهي
وحت ــى
الفاخرة

بواس ــطة طي ــران "بيجاس ــوس" ،حي ــث توف ــر تل ــك
ً
الش ــركات رح ــات يومي ــة إل ــى هامب ــورغ انطاقا من
مط ــار حم ــد الدولي بالدوحة ،كما تضم املدينة العديد
م ــن الفن ــادق الفاخرة من فئة الخم ــس نجوم ،وتتميز
تل ــك الفنادق بخدماتها الراقي ــة ،وتقدم تجارب فريدة
لتن ــاول الطع ــام م ــع أج ــواء مثالي ــة باعث ــة عل ــى الهدوء
واالس ــترخاء.
يذك ــر إن ع ــدد س ــكان مدين ــة هامب ــورغ يبل ــغ 1.8
مليون نس ــمة ،كما يقطن منطقة هامبورغ الحضرية
(هامب ــورغ الكب ــرى)  5ماي ــن ش ــخص ،وتعد واحدة
تطورا وث ـ ً
م ــن أكث ــر املناط ــق ً
ـراء ف ــي أوروبا.

ّ
األوروبية
الوحدة
تجسد
النهرين
صنف ضمن
الساحرة ُت
حديقة الهانزية
المدينة
وألمانيا
فرنسا
بين
للمشاة
بجسر عشر وجهات سياحية في أوروبا
أفضل
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¶ جامعة ستراسبورغ

آنذاك املارشال بروغلي ،لتضم في مساحتها عدة معالم ّ
مهمة في املدينة ،كالقصر والعربية املتعددة من سورية ولبنان واملغرب العربي ،والتي ظلت لعقود تسهم في
البلدي حيث ألقى الجنرال شارل ديغول خطاب ستراسبورغ الشهير في السابع من األنشطة االقتصادية املتنوعة كالزراعة والتجارة والتمويل املالي وإدارة الشركات،
أبريل عام  ،1947وكذلك مبنى دار األوبرا الوطنية ،وغيرها من األبنية التي تتوسطها فهنا يندر أن تمر بشارع دون أن تعثر على مطعم دونر (شاورما تركية) ،أو تجد
ً
تماثيل لشخصيات عديدة.
متجرا تجمع بضائعه بني ضفاف املتوسط كلها.
ً
غير أن اكتمال املعنى الفني لعبقرية الجمال في ستراسبورغ يأتي من متاحفها لقد باتت فرنسا ومنذ زمن طويل بلدا متعدد الثقافات ،ورغم ما تفضي إليه هذه
وقصورها وحدائقها ،كمتحف الفن الحديث ،واملتحف التاريخي ،وقصر روهان الحال من صراعات فرنسية داخلية ،بني قيم التعصب الوطني وبني فضاءات االنفتاح
التاريخي ،وحديقة األورانجري (البرتقالية) التي تقع أمام مجلس أوروبا ،وتعتبر من على العالم واإلنسانية ،إال أنه من الثابت وجود أرضية ال يمكن القفز فوقهاّ ،
تكرس
أقدم حدائق املدينة ،حيث أقيمت في عام  1804على شرف جوزفني زوجة اإلمبراطور أخالق املساعدة ودعم الالجئني ،والترحيب بهم ،ما يجعل ّ
املهمة على أصحاب
نابليون.
النزعات العنصرية الرامية إلى طرد الالجئني صعبة ،ال بل شبه مستحيلة ،فبرامج
ُ
ً
هامبورغ
في
املصغرة
العجائب
نموذج
ّ
ً
¶أما حديقة النهرين ،فهي حديقة حديثة جدا ( ،)2004كرست لترسيخ الوحدة الحكومة في استقبال الالجئني ال تتبدل ،رغم ما يصيبها أحيانا من تغيرات بحسب
ًّ
تاريخيا :أملانيا وفرنسا ،حيث جرى الرؤى الحكومية ،وهي ّ
األوروبية ،والسيما بني البلدين املتصارعني
تكرس اندماج هؤالء في املجتمع الفرنسي بوصفهم قوة
متنامية.ـادي األملان ــي) ،ويق ــوم املجلس
وبفعاليةـان االتح ـ
االقتصاديـي (البرمل ـ
األملان ـ
النموـة
االتحادي ـ
ـوزارة
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
ب
بالنيا
–
ـورت
ـ
ف
فرانك
ـة
ـ
ن
مدي
ُّ
ً
العاصمةحدودية بينهما
تحويل منطقة
اإلعالميةتقدر مساحتها بحوالي  150هكتارا إلى حديقة يمر عاملة ،تسهم في
مساعدةب ــراز
ـتراتيجيات إل
ووضع اإل
زيارتناه ــةلبعض بتطوي ــر
وأثناء ــا كوج
وهكذاـج ألملاني
بنيـا – للتروي ـ
والتكنولوجي ـ
لاقتص ـ
ـاد املتنقلني
الهوائية
عبرها جسر حديث مخصص للمشاة وسائقي الدراجات
أملانيامن
صورةالجدد
القادمني
س ـ على
تعمل
الجمعيات التي
زيارتها،
السياح ًيداعلى
الحقيقيةمعفي الخارج ،وتش
سنرىـل م ـ
الالجئني،ـى تموي ـ
س ــياحية عاملي ــة ،ويحص ــل املجل ــس عل ـ
الفرنسية!مين ـ ًـاء
وستراسبورغـة ،تض ــم
األملانيةتجاري ــة قديم ـ
كيهلمدين ــة
وباعتباره ــا
مدينتي
أجل
بيد من
ـجيع العمل
مستضيفيهمـ في
كيفـن يسهم هؤالء
ً
ّ
ً
رئيس ـ ًّـيا من ــذ ع ــدة قرونُ ،
العالم.
ـول
ـ
ح
ـة
ـ
ق
منط
32
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
حالي
ـس
ـ
ل
املج
ـط
ـ
ش
وين
ـتاغ
ـ
س
البوند
ـن
ـ
ع
ـادر
ـ
ص
ال
ـرار
ـ
ق
لل
ـا
ـ
وفق
ـوزارة
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ب
ق
على
تحافظ
ـورغ
ـ
ب
هام
ـإن
ـ
ف
وككل شيء في املدينة ،أريد لجامعة ستراسبورغ أال تكون تقليدية وعادية ،فهي تيسير حصول الجميع على إقامة جيدة تحترم حقوقهم وتوفر لهم الحد الجيد من
ومعاهدهاـف الوجه ـ
وكلياتها م ــع مختل ـ
بأقسامها ــا الوثيق ــة
متميزةه ــا وروابطه
عاقات
العلمية،ـاتإن كان على املستوى الوطني الشروط اإلنسانية.
إذ ــارة
الدولي،التج
وإلى جانب
علىالعالم،
الفرنسي،ـع أنأوح ــاء
ف ــي جمي ـ
توضعت
املستوى
املزدهرةهذه الجامعة في قائمة أفضل وفي جمعية إيمايوس التطوعية التي تنتشر مقراتها في طول البالد وعرضها (8
هامبورغ ًّ
حيث تع ــد
العالم،ط ــور،
مستوىــتية املت
ـات اللوجس
مئةط ــاع
وق
تستقبل
الخدم ـعلى
جامعة
سنويا عشرات اآلالف من الطالب فروع في األلزاس وحدها) يتم بيع األغراض التي يقدمها املتبرعون بأرخص األسعار،
ً
ُ ّ
ّ
على
ف
صن
وت
ـا،
ـ
ي
أملان
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
اإلعام
ـة
ـ
م
العاص
ـا
ـ
أيض
 100جنسية.
وذلك لتأمني حاجات الفقراء والالجئني ،ولتكرس هذه املبالغ البسيطة من أجل تمويل
أكثر من ً
الفرنسيني واألجانب ،الذين يمثلون ً
ً
فيـرةحيونض ــارة ف ـ
مشاهدتهض ـ
الحضري ــة خ
أنث ــر
غيرـا أك
أنه ـ
اسبالناد،ـيوعند باب الجامعة
املناطماــقيمكن
أطرف
تحديدا حيث أعمال املساعدة التي تقوم بها الجمعية!
أوروبا.
ينتصب تمثال الربة أثينا ،هو ذلك الفرنسي الذي ما برح منذ سنوات ينصب خيمته
هناك،ـورغ ف ـ ً
حبل،زي ــادة
األخيرة
ناشراـي الس ـ
ـهدت هامب ـ
شـ
دون أن
ـنواتعلى
مالبسه
ليسكن
كبيرةيحاول أحد طرده من هناك ،في ستراسبورغ عاصمة عيد الميالد في العالم
ّ
ـاف
ـ
ش
الستك
ـا
ـ
ه
إلي
ـن
ـ
م
القاد
ـياح
ـ
س
ال
ـق
ـ
ف
تد
ـي
ف ـمفارقة غريبة ،قد تومئ إلى فضاء الحرية املقدس ،حيث ال يمكن للعلم أن يعيش
حرية!التنمي ــة العمراني ــة الحديث ــة ،عل ــى غ ــرار
دونـاريع
مش ـ
لقد اتفق الجميع حول العالم على أن مدينة ستراسبورغ هي عاصمة احتفاالت عيد
مش ــروع "هاف ــن س ــيتي" والتع ــرف عل ــى وجهه ــا
امليالد حول العالم ،فمنذ نهاية الشهر العاشر من كل عام تبدأ ورشات البلدية بتزيني
والجئونـري فيها،
ومهاجرونالحياة العص ـ
اقتصاد..ـي ،وتجرب ــة نم ــط
الثقاف ــي الغن ـ
شوارعها ،حتى لتخال العمال يزينون أشجار امليالد في بيوتهم ،كي تصبح كل أركان
ـاحرة
ـ
س
ال
املدينة
هذه
ـر"
ـ
ج
لي
&
ـل
ـ
ي
"تراف
ـت
وق ــد صنف ـ
املدينة مضاءة ،في تقليد مستمر من العام  ،1570وفي ساحة بروغلي يعقد سوق
ً
ً
ً
ُ
املرتب ــة
تكريسوحل ــت
مكان ــافيللس ــفر،
ساهمتأفض ــل 50
ضم ــن
رحبا بالالجئني الهاربني من بؤر عيد امليالد الذي يتحول طيلة شهر كامل لكرنفال جميل ،يرسل من خالله سكان
فرنساف ــيبلدا م
ستراسبورغ
ً
"الوجهات
حدوثفئ ــة
بانيت" في
العالم" ،لونلي
حولقائم ــة
الصراععل ــى
الرابع ــة
اللجوء كانت موئال للجاليات التركية املدينة رسائل الحب واألمل.
موجات
ولكنها قبل
األفض ــل للس ــفر".
ـي
ـ
ف
ـياحة
ـ
س
لل
ـي
ـ
ن
األملا
ـي
ـ
ن
الوط
ـس
ويضطل ــع املجل ـ
* شاعر وإعالمي سوري
¶ حديقة في هامبورغ

بفعالية
والعربية تسهم
الجاليات
للسياحة يشجع
التركيةاأللماني
الوطني
المجلس
المتنوعة
األنشطة
علىفي
االقتصاديةمنطقة
وينشط في 32
زيارتها
الثامن--خريف
العددالثامن
العدد
2019
خريف2019

9
63

شــرفـة

ّ
الجدات
حكايا
خليل صويلح *

بفحص بسيط لحكايات ّ
الجدات املنسيات ،لن َّ
تهب رائحة دم وخديعة
ٍ
وثأر في متون الحكايات ،ففي الصحراء التي ال تنمو فيها غير األشجار
ًّ
ّ
ً
يتسرب من شقوق الحكاية ،ليرشد
سريا
عطرا
الشوكية ،سنجد
ً
ً
عاشقا محزونا إلى مضارب محبوبته ،أو ستنبت شجرة مثمرة في
ّ
وستتحول دموع امرأة
عمق الصحراء ،كي تنقذ امرأة تائهة من املوت،
وحيدة إلى بئر ماء كي تروي عطشها ،وحني يموت األب وتتقاسم بناته
الثالث امليراث ،في حكاية أخرى ،سيكون الكلب من نصيب أصغرهن،
ً
وبدال من أن تندب حظها العاثر ،سينقذها الكلب في أكثر من موقف،
لذلك ستنبهنا الراوية املجهولة بأن الكالب في األزمنة القديمة كانت
تنطق بلسان البشر!
ّ
ً
ّ
بدا لي أن مثل هذه العبارة االعتراضية مهمة سرديا للغاية ،وإال لن
نعرف سيرورة الحكاية ،أو مصير البنت في عزلتها ،فهي تنهيها بموت
ّ
الكلب الذي أوصاها قبل موته بأن تلفه بعباءة زوجها ،وتضعه في
بغزو ما ،فتضطر إلى فتح
صندوق .سيطلب الزوج عباءته للمشاركة
ٍ
الصندوق لتجد الكلب ّ
وقد ّ
تحول إلى تمثال من الذهب!
ً
ولكن ،ماذا لو أن الراوي كان ذكرا؟
بساط آخر ،كأن ينشغل بما جرى
إلى
على األرجح ،سيذهب بالحكاية
ٍ
َّ
للر ُجل أثناء عملية الغزو ،والغنائم التي عاد بها ،وسوف تسيل دماء
ً
ُ
كثيرة في ساحة النزال ،وسيموت الكلب ويسحل بعيدا عن مضارب
الجدات ينهني حكاياتهن بعبارات ّ
القبيلة مثل أي فطيسة .وكانت ّ
محددة

للفصل بني الحكاية وراويتها" :هي راحت إلى هناك ،وأنا بقيت هنا"،
و"سأذهب إلى أهلي ،وأنت ْ
عد إلى أهلك" ،و"تعيش وتسلم" ،وكأنهن بهذه
َ
يضعن نقطة في نهاية السطر.
الخاتمة
ّ
حكاية ثانية تروي إحدى الجدات املجهوالت حكاية مكتملة األركان
في
ٍ
ُ
ًّ
سرديا ،كما أنها ال تخلو من حكمة" :كثر اللصوص في إحدى البالد،
ً
ّ
فقرر أهلها أن يحفروا خندقا حول حدودها لحمايتها من الغزوات.
ّ
يوم بارد توجه حطاب إلى الجبل ،وحني اقترب من الخندق سمع
وفي
أصوات ٍاستغاثة ،فألقى نظرة نحو حفرة عميقة في الخندق ،فوجد ً
أسدا
ً
ّ
وحية ورجال .رجاه األسد أن ينقذه مقابل هدية ّثمينة ،فألقى حبله نحو
ثم طلبت منه ّ
ً
خارجاّ ،
الحية أن ينتشلها على أن تكافئه
الحفرة وسحبه
ً
ّ
على صنيعه ،فمد الحبل ،وأخرجها .بقي الرجل وحيدا في الحفرة.
ّ
ً
ّ
تردد الحطاب في إنقاذه قائال" :ولكن البشر ينسون املعروف ،ربما
ُ
َّ
ستغدر بي" ،لكن الرجل وعده بأال ينسى معروفه مهما كانت ظروفه،

ً
َّ
فمد الحبل نحوه وأخرجه .أشار األسد إلى طريق الغابة قائال :في حال
ْ
يوما ،اسلك هذا الطريق ،وستجدني في خدمتك ،وقالت ّ
احتجتني ً
الحية،
ّ
ّ
وهي تناوله شعرة سوداء :حني تمر بضائقة ،ما عليك سوى أن تحرك
ّ
هذه الشعرة بني أصابعك حتى تجدني أمامك .وأخبره الرجل بأنه يعمل
ً
صائغا للذهب ،وأرشده إلى عنوانه في بلدة بعيده لزيارته وقتما يشاء.
ّ
ّ
بعد سنوات ضاقت الحال بالحطاب ،فتذكر وعود أصدقائه الثالثةّ ،
وقرر
ً
زيارتهم .لجأ إلى األسد أوال ،فأكرمه بوليمة فاخرة ،وفي اليوم التالي
ً
أهداه ً
عقدا ثمينا من اللؤلؤ ،فاتجه إلى الصائغ ،وحني اهتدى إليه ،أخرج
ّ
ّ
العقد وطلب منه أن يقدر ثمنه ،وحني تأمل الصائغ العقد ،اتهم الحطاب
ّ
يخص ابنة امللك
بأنه لص ،واحتجزه ريثما يحضر جند امللك ،فالعقد
ّ
التي خرجت منذ سنوات في نزهة إلى الغابة ،واختفت هناك .قرر امللك
ّ
ً
محاكمة الحطاب املتهم بقتل ابنته ،فأصدر فرمانا بشنقه ،وفيما كان
ّ
ّ
الجنود ّ
الحطاب وعد ّ
الحية
يجهزون حبل املشنقة لتنفيذ الحكم ،تذكر
ّ
له ،فأخرج الشعرة التي مازال يحتفظ بهاّ ،
بالحية
وحركها بني يديه ،وإذا
ّ
ّ
تحضر في الحال ،وتقطع الحبل قبل أن يلتف حول عنق الحطاب ،فهرب
موت مؤكد.
امللك وجنوده ،وبذلك أنقذته من ٍ
لم أدرك حينذاك مغزى الحكاية التي روتها ّ
ُ
وقعت على
الجدة ،اآلن فقط
ِّ
ّ
ّ
فلكل حكاية ّ
عنصر واحد
وسر هذه الحكاية يكمن في
سرها،
السر،
ٍ
هو الحبل :الحبل الذي قد يؤدي إلى النجاة أو املوت .الحبل الذي ينقذ
ّ
من الهالك ،والحبل الذي يلتف حول العنق على هيئة أنشوطة ،الحبل
املشدود إلى دلو لسحب املاء من البئر في صحراء العطش ،حبل الغسيل،
وحبل الوريد ،والحبل ّ
السري ،لحظة انفصال الجنني عن املشيمة ،الكدمة
ُّ
ِّ
ُّ
َّ
ُ
َّ
الداكنة في منتصف البطن :السرة .السر في السرة.
رويت هذه الحكاية أمام ورشة للكتابة السردية كنموذج للحكاية املكتملة
لجهة الحبكة والشخصيات والضربة اإليقاعية في ختام الحكاية ،ولكن
مغيب ً
األمر لن ينتهي هنا ،هناك ما هو ّ
عمدا كي ال يفسد األمثولة ،إذ
ّ
لطاملا كان الحطاب يذهب إلى عمله بصحبة فأس ،فلماذا اكتفت الراوية
ً
ّ
سنردد :لو كان الراوي رجال ألحضر ً
بحبل فقط؟ ّ
فأسا
مرة أخرى
لقطع األشجار ،كنوع من اإلبادة ،أو العنف املتأصل في الطبع الذكوري،
لكن ّ
الجدات ال يحتملن النهايات املفزعة في حكاياتهن ،فاكتفت هذه
ّ
ّ
موت محقق .لكل هذه األسباب
الجدة بالحبل كي تنقذ شخصياتها من ٍ
ّ
تكفلت شهرزاد في حكايات "ألف ليلة وليلة" بمهمة الراوية ،فشكراً
ّ
لجدتنا األولى.

* روائي سوري
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