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شكر و تقدير 

نود أن نشكر العاملني في مركز واقف للفنون، مبا في ذلك مدير املركز، السيد طارق   
اجليدة، على دعمهم ورعايتهم جلهودنا في إطار إمتام مشروع "قصص من قطر". لقد كان املركز 

معاونًا معطاًء في تنمية جيل من الكتاب في قطر، ال سيما إقامة ورش الكتابة وإنشاء منظمة 
"العثور على صوتك" ألنشطة الكتابة في املستقبل. 

مت إصدار املجلد األصلي لدى "قصص من قطر" بفضل وزارة اخلارجية االمريكية في   
كانون الثاني/ يناير من عام 2008 بتقدميها لنا منحة لقبت مببادرة إشتراك مع الشرق األوسط. 
ونحن ممتنون شديد اإلمتنان لسفارة الواليات املتحدة ملواصلة تقدمي الدعم املادي إلحياء ورش 

الكتابة في قطر. 
ونود أيضًا أن نشكر فريق شؤون الطالب في جامعة قطر إلتاحة الفرصة جلميع الطالب   

في قطر بأن يستفيدوا من الورش التي يقودها خبراء لغويون من مختلف أنحاء العالم. ونتوجه 
بالشكر أيضًا إلى مؤسسة مدينة الوعب و بنك HSBC والتي نكن لها غاية اإلمتنان للدعم 
املتواصل. نحن ال نزال نتلقى رعاه جدد ونأمل من الذين يثقون في أهمية وقوة الكتابة أن 

يواصلوا دعمهم ملنظمة "العثور على صوتك".  
وال ننسى بالطبع أن نشكر جميع الكتاب الذين سمحوا لكلماتهم بشجاعة أن تعبر   

عن أفكارهم ومشاعرهم وتصرفاتهم، فهم رواة القصص احلقيقيون ونحن فقط امليسرين. 

احملررون، 
كارول هندرسون والدكتورة موهاناالكشمي راجاكومار
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مقدمة
قطر: ما بني املاضي واحلاضر

 
البحث الذاتي يتداول منذ أكثر من ألفي عام، وهو يدعوا القارئ لإلصغاء إلى   
ما يدور في عقل الكاتب وأفكاره حول رأي أو أخر. النجاح الذي حققه اإلصدار األول، 

"قصص من قطر"، أشعل إهتمام املجتمع القطري في الكتابة واألدب وأتاح سبال" للتحاور 
في املواضيع الهامه. 

لقد اخترنا أن نتواصل مع املواضيع الذاتية ألنها تتيح املجال للبحث في الذات   
وتفتح أفاق للصدق واألراء اجلريئة والتعمق في كيفية إطالع الكاتب للعالم. الكتابة 

القوية ألي نوع من أنواع األدب حتتوي على مبادئ الكتابة اجليدة مثل إستخدام صوت 
الكاتب الشخصي جلذب القارئ من خالل إلقاء الضوء على األمثلة امللموسة ونقل القارئ 

من وجهة نظر فردية إلى وجهات النظر العاملية. 
اإلصدار الثاني يدعو جميع الكتاب للتأمل والتفكير في التغييرات الكثيرة في   

منطقة اخلليج وفي قطر بالتحديد. املشاركون في ورشات العمل لدينا، والكثير منهم من 
الطلبة اجلامعيني من مختلف أنحاء املؤسسات في قطر، بأشد احلاجة لهذه الفرص. فإنهم 

جيل معلق ما بني التقاليد واحلداثة، ورمبا أكثرهم يدرك التحديات التي تكمن في املساهمة 
في حتقيق املتطلبات األسرية والثقافية واإللتزامات املهنية. 

كثيراً ما نستسلم إلغراء النظر إلى العالم من خالل عدسة الرومانسية والبساطة حني   
ننظر إلى املاضي، حيث أن ذلك الزمن كان أبسط وأكثر سعادة من احلاضر. في ورشات العمل 
التي عقدناها للنظر في اإلصدار الثاني، وجدنا توتراً ووعيًا من قبل الكتاب الذين يدركون أن 

على الرغم من أن العالقات اإلجتماعية كانت رمبا أكثر سهولة قبل التحضر في قطر، كانت 
هناك أيضا" حتديات كبيرة في احلياة اليومية في الثالثني أو اخلمسني عامًا املاضية.

التقدم في التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودور املرأة في املجتمع يشكل   
جزءاً ال يتجزاء من العصر اجلديد، عصر اإلصالح والتقدم. وفي زمن تتعدى به التقلبات في 

األدوار اإلجتماعية والعوملة على غير املألوف، يعكس لنا املشاركني عن اإلستفادة من فرص 
التعليم والتحوالت في أساليب احلياة وفي مهن املستقبل. 

هذه املواضيع تعرض حملة خاطفة عن خصائص املجتمع القطري والتي تكاد أن   
تكون غير متاحة ملعظم املقمني. بعض الكتاب دونوا مالحظاتهم عن العادات التي أصبحت 
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جزءاً من املجتمع كالتحضيرات حلفل الزفاف والتحضر العام والتحول في خصوصيات األسرة. 
والبعض األخر يبني أثار مشاعرهم الناجتة عن حتقيق التوازن بني مكاسب العصر اجلديد من 

حقوق وأسس مع خسائر الزمن املاضي من مبادئ وقيم. هؤالء الكتاب يبرزون محادثات مع 
أنفسهم ويبادلون أفكارهم الداخلية من صراعات وإنتصارات ويؤكدون التنوع والعمق في طرق 

املعيشة داخل حدود قطر. 
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شجرة السدر
سعد راشد املطوي

انه عصر يوم اخلميس. في يوم بدا الطقس فيه لطيفًا، و رياح الشمال تهب   
نسمات باردة مع ضوء الشمس الذي يبعث الدفء في األجواء. انه فصل الربيع و هو 

الفصل املفضل لدي. فهو يذكرني بتلك األيام التي كنت العب فيها على الرمال في الفناء 
اخللفي لبيتنا القدمي في منطقة السد. كانت جدتي تقول إن بيتنا كان من أوائل البيوت 
التي شيدت في منطقة السد، حيث انتقلت عائلتنا للسكن فيه في أوائل الستينات من 

القرن املاضي ولم تغادره اال قبل سنوات قليلة من اآلن. ولقد متت عمليات جتديد وتوسعة 
كثيرة لذلك البيت. ومنذ ان غادرناه لم أعد اليه حتى اآلن.

واليوم، ها قد عدت الى فريجنا القدمي ألرى أحد أصدقاء الطفولة. دخلت الى   
بيتينا القدمي وقد اصبح فارغًا جتولت حول الفناء اخلارجي، كنت دائما ابني هنا من الرمال 

بيتا" صغيراً او قصراً. هناك كانت احلظيرة التي تضع فيها جدتي غنمها، وكان من واجباتي 
اليومية ان ارعاها. احلظيرة اصبحت فارغة . مشيت ببطء متجهًا الى املطبخ، وصوت جدتي 

ال يزال يتناهى الى سمعي وهي تنادي عاليًا "سعد، سعد تعال احلني".
كان باب املطبخ مقفاًل، مازلت إلى األن أذكر الطريقة التي افتح بها الباب متحايال   

على قفله، لقد جنحت مرة أخرى، لم يكن يسمح الحد ان يفعل اي شئ في هذا املطبخ 
او ان يحرك شيئا من مكانه اال بإذن من اجلدة. فقد كانت تعرف جيدا كل جزء في هذا 

املطبخ، وتعلم مكان كل شئ فيه. كان مطبخنا من النوع املألوف في كل البيوت القطريه، 
يحتوى على موقدين وثالجتني، وارفف توضع عليها علب التوابل والسكر وامللح ...الخ. 

اما الشئ الذي اختص به مطبخنا فكان ان له ثالثة مداخل، انها ال تزال موجودة حتى اآلن، 
احداها يفضي الى الفناء اخللفي للمنزل، والثاني كان يفضي الى الفناء الذي كنا نسميه 
- احلوش الشمالي-هذا القسم  كان  االقدم في بيتنا، وكان الباب الثالث واالخير يفضي 

إلى احلوش اجلنوبي، الذي كانت تتوسطه شجرة السدرة الضخمة و التي كان عمرها من عمر 
بيتنا. لقدكانت هذه السدرة في سالف األيام تتزين باالوراق اخلضراء في فصل الربيع، اما 

اليوم فاني اراها تقف عارية. 
كانت جدتي تفترش بساطها املصنوع من سعف النخيل  في الفناء بني االبوب   
الثالثة، وكانت جتلس عليه كملكة على عرشها، كانت تستقر على ارض الفناء وأشعة 

الشمس تنعكس على بطولتها الذهبية التي كانت تخفي ابتسامتها الدائمة ، عاده ما كانت 

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / سعد راشد املطوي 
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جدتي ترتدي جالبية ملونة، كنت دائمًا معجبًا بتلك االلوان عليها ألنها كانت تشرق بها 
كالشمس. واآلن أكاد اشم رائحة قهوتها العربية، فقد كان لها خلطتها اخلاصة  التي كانت 

تتميز مبذاق فريد لن أجد له مثيل ماحييت.          
وها انا مرة اخرى اسمع صوتها تناديني وتصدر لي األوامر وانا بدوري انفذ ما تقول   

طائعًا، "سعد، خذ ربطات اخلبز هاي وودها حق جيرانا، نسيت ان اليوم اخلميس؟"
أني أرى نفسي احمل اخلبز وأمشي في حركة تلقائية عبر احلوش اجلنوبي متجها الى   

املجلس. ها هو احلوش اآلن مغطى بالغبار و ورق السدر’ املتساقط. اجتهت عبر املجلس جتاه 
الباب اخلارجي. دخلت الى املجلس وجتاوزته متجهًا الى اجلوار. وكأني اسمع صوت عمي وهو 

يحدثني عن باب املجلس قائاًل،"هالباب ما يتسكر كلش". اما اآلن فقد اصبح مغلقا. كان 
الباب يصدر صوتًا مزعجًا عندما فتحته لقد أصبح السجاد مهترئًا، ولقد  تسرب املطر الى داخل 

املجلس فأتلف السقف. لقد كان الرجال من أفراد العائلة واالصدقاء يتجمعون هنا كل يوم، 
خاصة يوم اجلمعة، وكأني أرى هذه الذكريات روءيا العني من جديد، ارى فيها أبي و أعمامي 

وهم يرحبون بالضيوف ، وكأني اسمع اصواتهم وهم يدخلون املجلس بعد ادائهم صالة 
اجلمعة، وهاأنا بدوري  اركض جيئة وذهابًا الى املطبخ ألحضر اطباق الطعام اخلاصة بغداء يوم 

اجلمعة إلى املجلس.
خرجت من باب املجلس إلى الساحة الرملية اخلارجية املطلة على مجلسنا، لقد كانت   

هذه الساحة ملعبا للكرة وموقف للسيارات في آن واحد. لم يكن امللعب مثاليا، كان ساحة 
مغطاة بالرمال، اال انه كان اكثر من كاف للعبنا بالكرة. أخذت اتتبع خطواتي ايام الطفولة، 
مشيت كما كنت افعل دائما الى منزل الوالدة ميثة. كانت في مثل عمر جدتي وبيتها كان 

اقرب البيوت الى بيتنا ال يفصل بينهما سوى هذه الساحة. اذكر اآلن كيف كانت الكرة تطير 
فوق جدارها وتسقط داخل بيتها، وكانت دائما تفرغ الكرة من الهواء قبل ان تعيدها الينا وهي 

تصرخ قائلة، "يا ولد تعال خذ الكورة".  
  مشيت باجتاه الباب املطل على الساحة كما كنت افعل دائما،ولكن وجدت مكانه 

حائط كبيرا أبيض اللون. ال اذكر ان ذلك احلائط كان موجودا من قبل، رفعت رأسي فرأيت 
بناية قائمة في مكان البيت كانت مكونة من اربعة طوابق، سرت حول البناية ورأيت حائطا 

زجاجيًا يواجه الشارع بعكس الباب القدمي الذي كان مواجهًا للساحة.
انعطفت يساراً كما كنت افعل صغيراً باجتاه منزل امي شمة التي كانت اكبر سنا من   
جدتي، كانت تعيش في املنزل مع ابنتها بعد ان توفي زوجها قبل ذلك بسنوات، عندما كنت 
ازورهم دائما كانوا يقدمون لي احللوى والشكوالتة وكانوا دومًا يسألونني عن دراستي. عندما 
اقتربت من املنزل الحظت ان حائط البيت قد هدم، ووجدت ان البيت قد جدد، لم أجد احداً 

هناك. توجهت الى غرفة املعيشة ولم اجد شكوالتة اوحلوى هذه املرة. لم يكن هناك سوى 
االسمنت ومواد البناء، عدت الى الشارع بحثًا عن شئ مألوف او عن شخص  أعرفه، لم أجد 
أحدا سوى اناسًا وعمااًل من جنوب القارة اآلسيوية وافريقيا الشمالية واالوروبية، ومن أماكن 
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أخرى من العالم. 
عدت أدراجي" الى بيتنا القدمي عبر باب املجلس. ولكن كان الباب مقفاًل، فتحته   

ودخلت ابحث عن جدتي، لم تكن هناك، لم تكن جالسة على بساطها، ولم تكن حتى 
واقفة في املطبخ. لقد توفيت جدتي قبل عشرة أعوام، ولكني ال ازال اشتم رائحة بخورها 

في غرفة نومها وفي الفناء اجلنوبي من البيت. هل ميكن أن ميوت املرء ويترك رائحته وراءه؟ 
تلك الرائحة جلبت لنفسي االمان والطمأنينة. اني افتقدها، صرخت مناديا" عليها، أردت 

ان اقول لها "ميه مافي حد هناك ... كل شي تغير!"
لم تكن هناك اي استجابة، ولكني أحسست  بصوتها صادراً من داخل نفسي   

وهي تقول "يا ولدي، قلوبنا تغيرت، و عشان نشي دنيانا تغيرت، بالدنا ماعادت مثل 
أول"،  سألت نفسي "هي تكلمني وال انا اتخيل؟" وهنا رن جرس الهاتف ليعيدني الى 
الواقع احلالي، هل كنت أهذي؟ كان خالد، أحد اصدقاء طفولتي، كان من املفروض أن 

التقى به في ساحة الكورة. 
غادرت املنزل ألجده واقفا في نفس املكان كما كان يفعل في املاضي. لم يعد   

صبيًا صغيراً يلعب الكرة. لقد تغير، اصبح ابًا، بادرني بالتحية قائاًل "تتذكر ملا كانت امي 
ميثة اهلل يرحمها تبط الكورة؟" أومأت له موافقًا مبتسمًا ولم امتكن من قول أي شئ.  
أخذت اجتول مع خالد في احلي كغريبني، كنت أالحظ كيف أن طابع املباني   

احلديثة يختلف عن الطابع القدمي للبيوت، وحتى ان هذه املباني تختلف بني بعضها البعض، 
ميكن لهذا الطابع أن يوحي اليك بأن هذه املباني ميتلكها اناس ذوو اهتمامات وميول 

متباينة. بعضها مت بناؤه بسرعة من اجل التعجيل بالكسب املادي من ريعها. وأخرى متيزت 
بتصميمات ومواد مت استيرادها من اماكن مختلفة من العالم، ولكن من املؤكد انها لم تكن 

من بلدنا. الزلت اذكر البيوت القدمية، كانت تتشابه في تصميميها، وكانت تبنى من مواد 
محلية، وتتميز باللون املائل الى البني، ولم يكن احدها مميزا عن باقي البيوت. فلم يكن ذلك 

ذا اهمية عند املواطنني. أما اآلن فاني ارى الوانا مختلفة، من االزرق الداكن الى البرتقالي 
الفاقع. وكل تلك األلوان توحي بطبيعة التنافس الذي أصبح قائما بني اصحاب العمارات، 

فكل منهم يسعى للبروز أكثر من اآلخر.
لقد فقد الفريج معنى وميزة التوحد والتجانس، كان الفريج في املاضي تقطنه   
في العادة عوائل من قبيلة واحدة، وكان في كل بيت عائلة ممتدة اجلذور، كانت البيوت 
تقف متالصقة وابوابها مشرعة دائما. كانت آمنة حيث انه لم يكن في اجلوار غرباء عن 
القبيلة. اما اآلن فإن املنطقة الواحدة اصبحت حتتوي على بيوت وبنايات متعددة يعيش 

فيها أناس ال يكاد أحد فيها يعرف اآلخر. اصبحت البنايات أكثر ارتفاعًا والبيوت فسيحة 
أكثر ، ولكن قلوبنا أصبحت اصغر.

بعد ان تبادلت احلديث مع خالد، قال ان عليه ان يذهب الى بيته، استأذن ثم   
انصرف. قمت اراقب خالد وهو يغادر، ثم عادت الذكريات لتغمرني من جديد. كان 
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بيتنا القدمي آخر ما بقي قائمًا في اجلوار. اصبح محاطًا بالبنايات، ولكني ما زلت ارى شجرة 
السدرواضحة من خارج البيت وخلف بابه املقفل. كانت تلك الشجرة دائمًا في نظري كجدتي 

وكجزء من كياني. كانت السدرة الشئ الوحيد الذي متنيت ان اصطحابها معي إلى بيتنا 
اجلديد. ال ازال اذكر قول جدتي قبل وفاتها، كانت تقول "أنا مب طالعة من بيتي هاي كلش"، 

اآلن فهمت ملاذا لم تكن تود مغادرة هذا البيت. كانت جذورها ممتدة في ذلك البيت متامًا 
كجذورهذه السدرة. هل ميكن ان يكون احدنا مثل هذه الشجرة؟ جذورها ممتدة في االرض، 
ولكن اغصانها لم تتوقف عن محاولة الوصول السماء. هل من املمكن أن نحافظ على جذورنا 

وتراثنا في هذه األرض في قلوبنا ونعيش عصر احلداثه في الوقت نفسه.
عندما غادرنا بيتنا، لم امتكن من أخذ السدرة معي. ولكني زرعت بذورها في بيتنا   

اجلديد. أن السدرة األخرى ليست كبيرة كهذه. ولكني على يقني انها ستصبح كبيرة يوما ما. 
وأنا احدق متفكرا في هذه السدرة سمعت صوت األذان مناديًا لصالة املغرب آتيا من املسجد 

القريب من بيتنا القدمي. ومع ابتسامة ارتسمت على شفتي كان قلبي يقول "هذا هو الشي 
الوحيد الي ماتغير في فريجنا".   
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أتساءل ما كانت لتفكر جدتي عن قطر، أعتقد أنها كانت ستعجب باملساجد   
البيض والبحر األزرق، وأخمن أنها كانت ستتفهم  أخالقيات األسر القطرية وتفانيهم في 

طاعة اهلل. كانت ستبحث عن أوجه التشابه بني مجتمعها ومجتمع قطر بداًل من اإلختالف 
فهي إمرأة متفتحة وتقدر قيمة التعاطف. جدتي كانت مسيحية من كنساس وكانت من 

أشد املؤمنني في األدوار التقليدية للرجل واملرأة فبعد اإللتزام بالدين لوجه اهلل، كانت جدتي 
تعتقد أن رعاية أسرتها كان أهم مسؤولية لديها. 

عاشت جدتي طفولة محمية في بلدة هادئة، شوارعها مصنوعة من الطوب   
األحمر. وعندما إجتمعت بجدي الذي كان متعلمًا وكاهنًا للبروتستانتية، إنبهرت 

بشخصيته ودتدينه. كان جدي قد أنهى تعليمه اجلامعي وسافر إلى أوروبا وكان يغني 
التراتيل الكنيسية بصوت مدرب وعذب. ولكن هذا كان عام 19�0 وكانت جدتي ساذجة 
فكما أنها لم تتمكن من أن تخمن أن حفيدتها سوف تنتقل إلى العيش في بلد أبعد من أي 

بلد وصلها جدي، لم تتمكن أيضا من إدراك أنها مقدمة على زواج غير مبني على احلب. 
شروط زواجهم بقى بينهم وبني اهلل وبعد وقت قصير من زواجهم رزقوا بثالثة   

أطفال وهم عماتي اإلثنتني ووالدي الذي كان الولد األوسط. في السنوات األولى من حياتهم 
لم يكونوا يتملكون منزل فكانوا ينتقلون من كنيسة إلى أخرى وكانوا ينامون على األرض 

في األبرشية. إنتقالهم كان تدريجيًا وبإجتاه الغرب فبقوا على حالهم إلى أن وصلوا نيفادا 
وهناك إشتروا منزلهم األول والوحيد. كان املنزل صغيراً ومظلل من أشعة شمس الصحراء 
الشرسة ومن تقشير شجرة الكينا وعند شجرة التوت، وكانت ساحة املنزل جافة مما أسفر 

عن العشب القاسي والورود املتمردة. وفي تلك البلد كان جدي يقدم خطب ومواعظ في 
األبرشية احمللية بينما كانت جدتي تدرس اللغة اإلجنليزية للمرحلة الدراسية الثانوية وكانت 

في الوقت ذاته ترعى وتربي والدي وعماتي كما ترعى الورود في الساحة الرملية. على الرغم 
من تفتحها اإلجتماعي كانت جدتي تتجاهل جدي وأصدقائه عندما يأتون إلى منزلها.

بعد أعوام غادرت واحدة من عماتي املنزل بعد أن تزوجت ومن بعدها عمتي   
األخرى لتصبح راهبة في الدير لكن والدي عاد ليعيش مع جدتي بعد طالقه من زوجته 

والتي هي والدتي. اذكر من زياراتي لوالدي في عطلة كل أسبوع خبز الذرة وحساء النقانق، 
وصوت جدي العميق يرن بني جدران الرواق، واملذاق الورقي لدى السر املقدس الغير مبارك، 

التحلي باإلميان
 أومتن واتس
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وأذكر أنني كنت أجلس على األرض متكئة على ركبتي جدتي املتورمتني لتمشط لي شعري 
املبلل وتصفف تشابكه بواسطة مشطها. 

تقاعدت جدتي من التدريس عندما أصيبت بشلل في حنجرتها مما جعلها غير   
قادرة على الكالم، ولكنها واصلت التدريس مجانًا وكتبت كتب لألطفال عن حب اهلل وإيجاد 

الوطن وتبرعت فيهم. وكانت أيضا تكتب رسائل طويلة وترسلهم بالبريد ألصدقائها في 
كانساس ولي أنا بعدما غادرت املنزل والبلد كلها. لكنني كنت نادراً ما أكتب لها ألنني كنت 
دائمًا مشغولة فكان لي أن أهتم بخطيبي في نفس الوقت كنت أعمل لساعات طويلة كل يوم 
باإلضافة إلى إلتحاقي بالكلية. ولكن جدتي لم تشكو قط وأعربت عن حبها لي بحياكة حلاف 

مع قصيدة كتبتها على طول اللحاف ومع إسمي في الوسط بجوار إسم خطيبي. 
إنتهى زواجي قبل أن يبدأ عندما بدأ خطيبي يعاني من مرض عقلي منهك. ولكن قبل   

أن تقع هذه الواقعة كنت قد رحلت إلى العاصمة ألتدرب في سميثونيان. كان فصل اخلريف 
وكانت ألوان األشجار ناضرة فقمت أجمع األوراق املتساقطة عند كل ظل وبعثت بهم إلى جدتي 

ولكن لألسف توفيت قبل يوم من وصول رسالتي فدفن والدي األوراق معها. 
وبعد سنوات، عدت إلى الساحل الشرقي أللتحق باجلامعة ألكمل دراساتي العليا.   
بعد أربع سنوات من ذلك، قبلت بعقد عمل مؤقت لتدريس األدب في بلد لم أكن أستطيع 
نطق أسمها. كنت أفكر أنه بإمكاني خوض هذه التجربة لعلي أقع في حب هذا البلد وأقرر 

البقاء هناك وأتعلم كيف أقول إسم البلد بشكل الصحيح. 
وها أنا هنا، لقد كان إنتقالي ميثل الدائرة كاملة إذا نظر إليه من بعض النواحي كمثل   

اإلنتقال من صحراء الى صحراء. ولكن بداًل من العيش في منزل متواضع ومظلل مينع إزدهار 
الورود ويقع في شارع يتدهور بهدوء، أسكن في شقة عالية تطل على البحر. مثل جدتي، لقد 
رحلت إلى مكان غريب وبعيدا عن موطني األساسي، ولكن على اخلالف عنها، رحلت وحدي 

وبإختياري ولم أتبع أحد. 
أنا أول سيدة من بني أهلي تعمل في اخلارج وتعيش لوحدها معتمدة على رزقها.   
لقد إنتقلت أبعد من أي واحد منهم وسافرت إلى أماكن لم يحلم أجدادي بها أبداً. وإنني 

أيضا أكسب أعلى املرتبات من بني النساء في عائلتي. 
ال أتوقع أن تروق حياتي جلدتي إن أدركتها فكانت تربية األسرة هي أفضل جزء في   

حياتها، فكان أوالدها وأحفادها يرتكزون في صميم قلبها. أباحت لي عندما تقدمت في السن 
إنها تتأمل أن تراني متزوجة ولدي أسرة. أظن أنها قد تعتبر حياتي احلالية اإلنفرادية عقيمة 

وحيدة، أعلم أنها كانت ستشعر بالقلق من أن أتعدى منتصف العمر من غير أن أتزوج وأجنب 
أطفال. إنني متأكدة أنها كانت ستفخر بي وتشفق علي في الوقت ذاته.

طلقت جدتي جدي وهي في السبعينات ومع ذلك إختارت أن تقيم معه في نفس   
املنزل من تلقاء نفسها. كانت تطهو وجباته وتلبي طلباته كونه لم يستطع العناية بنفسه منذ 

أن أصيب مبرض السكري الذي سلبه واحدة من ساقيه فبات طريح الفراش وبدأ يخرف. كانت 
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جدتي تستيقظ في ظلمات الليل وتنهض من سريرها الضيق متجهة لغرفة جدي املظلمة 
ومتكئة على أداة املشي لترفع نفسها وتسير فبعد سنتني من إجراء عملية إستبدال لركبتيها، 

أصبح املشي مؤملًا وصعبًا.
بالرغم من أن جدي كان يعيش معنا في املنزل، كان احيانًا يخضع جلراحات   
بسيطة تستلزم منه البقاء في دار قريب للرعاية الطبية مع كامل املوظفني. أثناء خلود 

جدي في دار العناية كانت تستيقظ جدتي في أعقاب الفجر وتبدأ املشي في الصباح 
الباكر قبل أن ترتفع احلرارة. خطوة صغيرة بعد خطوة كانت تعبر ثماني بنايات ضخمة 

وغير مظللة وتقاطع رئيسي لزيارة زوجها السابق. 
جدتي عززت إميانها كل يوم فكان اإلميان حولها مثل الهواء الذي كانت   

تستنشقه. على عكسها، أنا ال إميان لدي لكنه ال يزال يحيط بي. اإلميان يعتنق أصدقائي 
الذين يبدأون يومهم بالصالة مع إشراقة الشمس ويعتنق اإلميان أذناي عندما يدعى إلى 

الصالة في جميع أنحاء املدينة. يبدو لي أنني عشت بال إميان طوال حياتي ولكن في الوقت 
ذاته عشت من حوله.

رمبا هذا هو اإلميان الذي يدفع امرأة لتتبع زوجها إلى ما بعد احلياة ولو لم يكن   
هناك عشق بني الطرفني، إنه إميان يتعدى خيالي، بالرغم من أن جدتي فهمته بعمق وكأنه 
في داخل عظامها. ولكن اآلن وأنا أكتب هذه القصة، أصبحت أدرك أن اإلميان دافع في 

حياتي، لكنه إميان من نوع مختلف عن اإلميان الذي اعتنقته جدتي. اإلميان جلب بي من 
بلدي وبلد أهلي إلى بلد قليل من األمريكيني يعرفون عنها أو يتمكنون بتحديد موقعها 

على اخلريطة. اإلميان يبقني هنا ويعطني الشجاعة ألعيش حياتي االنفرادية بدون زوج أو 
طفل على أمل أن تصبح حياة كرمية ومليئة باملعاني، وأخيرا، هو يتيح لي اإلختيار ألوجه 

حياتي كيف ما أريد. 
النساء املجتهدات الالتي تخترن سلوك حياتهن تشكلن جزءاً من املجتمع قطري.   
النساء الالتي تعشن حياة إنفرادية وشاقة مثلي أو مع أسرهم أتني إلى هذه الدولة التي تقدم 
لهن وظائف أفضل ومرتبات أعلى ليخوضوا جتربة جديدة وليتوسع نطاق معرفتهن. النساء 

الالتي تعشن في ظروف أكثر صعوبة من ظروفي ويجب عليهن إختيار قرارت صعبة تعملن 
كمربيات أو خادمات إلعالة أسرهن. املرأة احمللية واألجنبية حتدد القيود التي تقصر على 

معيشتها، كما انها تفاوض الهويات املعقدة بشكل أو بأخر توازن بينهما. ولضمان حياة 
كرمية في املستقبل، من املمكن من هؤالء النساء أن يؤجلن تكوين أسرة أو يقررن أن ال 

يكون لهن أسرة، وقرارهن من املمكن أن يؤيد أو ال يؤيد من قبل جداتهن الالتي قد تكنَّ 
فخورات بهن أو تشعرن بالشفقة إجتاههن أو على حد سواء. 

أتساءل إن كانت اجلدات يتخيلن أنفسهن في موقع احلفيدات كون حياة البنات   
واألمهات مختلفة متامًا، حيث أن بنات اجليل اجلديد يقذفن بأنفسهن إلى جميع أركان 
العالم، أما اجلدات فيعبرن إلى عالم وراء فهمهن. أشارك جدتي جينات املظهر فكاحلي 

س
قطر: ما بني املاضي و احلاضر / أومتن وات



17

سميكتني مثل كاحليها، وسيقاني كبيرة كسيقانها، ورمبا تتشابه ركبتينا السيئة. جسدي 
خريطة جليناتنا املتماثله. 

ما أزال على الداوم أتسائل إن كانت جدتي ستختار لنفسها حياة مشابه حلياتي إن   
كانت لتعيش في هذا العصر. هل كانت لتخدم نفسها؟ وهل كانت لتسعد أكثر مبثل حياتي؟ 
حتتفظ جدتي بصمتها فقد رحلت إلى موطن عميق وغريب ال ميكن الوصول إليه،   

مكان أبعد من أي مكان سافرت إليه من قبل. أما األن، ال يسعني إال أن يبقى إمياني دون 
إجابات جدتي وأمتنى أن أتبع خطاها في يوم من األيام.
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اجثوا بجوار جدتي
غنى نادي الكستي

استغرقت أمي ستة عشرة عامًا لكي تتأقلم في املعيشة في بلد جديد بعيداً عن موطنها 
األصلي. "متى رح ترجعي من الصحرا اللي عايشه فيها؟" قالت جدتي بصوت منخفض 

مليء باألمل. وعامًا بعد عام كان رد ابنتها "اريب". 
كنت في سن الثانية من العمر عندما قدم والدي الى الدوحة حيث انه قد حصل   
على وظيفة جديدة في إدارة توريد األغذية في مستشفى حمد العام. كانت والدتي تريد 

حياة أفضل ألبنائها بعيداً عن احلرب األهلية. كان شقيقي وشقيقتي في حينها في سن 
املراهقة وكانوا غير مستعدين وال متقبلني لفكرة التغيير حيث كانوا سينتقلون من السكن 
في بيت كبير يقع في وادي مع بيتني أخرين فقط وحيث كانوا يستطيعون مشاهدة البحر 

األبيض املتوسط ويلعبون بني أشجار الصنوبر، إلى شقة صغيرة يحيطها الغبار والرمال 
وبجانبها مسجد خشبي متحرك. وكان عليهم تغيير مدارسهم تاركون وراءهم التعليم 
الذاتي باللغة الفرنسية على التعليم باللغة العربية متامًا باإلضافة الى االنتقال من مدارس 

مختلطة الى مدارس منفصلة. 
على عدى شقيقي وشقيقتي األكبر، نشأت أنا وشقيقي االصغر في الدوحة والتي   

نعتبرها موطننا األم. وقد التحقنا باملدارس اخلاصة ملدة اثني عشر عامًا مع طالب يحملون 
جنسية مماثلة جلنسيتنا، وكنا نقضي عطلة كل صيف في لبنان. اخواتي كانوا دائمًا يذكرون 

انني محظوظة لعيشي حياة مستقرة، فلم أضطر لتغيير أصدقائي وال لإلنتقال بني املدارس 
باستثناء املدرسة الثانوية. ولكنهم لم يكونوا يعلموا انه ينقصني شيء واحد، وهو األسرة.

كنت أفتقد لذكريات كذكريات شقيقتي مثل عالقاتهن مع افراد عائلتي املقربني   
وغير املقربني وأهمهم عالقتهن مع جدتي. كان والديي ميضيان وقتًا طويل مع افراد عائلتي 

واجدادي خالل رحالتنا الى لبنان، وكانت شقيقتي تخرجان مع اقرباءنا ليجددوا ذكرياتهم 
في حني ما كنت اقضي وقتي في استكشاف مدينة جديدة واقارنها بالدوحة حيث عشت 

طفولتي. فاخذت أتذكر يوم اجلمعة الذي كنت اقضيه على شاطىء الدوحة البني قلعة من 
الرمل واقارنه بصباح يوم االحد الذي كنت اقضيه في املقهى أو املطعم بجنب نهر األوالي 

عندما كنا نلعب في املياه الباردة ونقفز على الصخور ونختبء بني األشجار.
القليل من افراد اسرتي املقيمون في لبنان كانوا يزورونا في قطر، ما عدا جدتي   
التي كانت تأتي لزيارتنا أكثر مما كنا نزورها في لبنان. أذكر أن أول مرة زارتنا جدتي في 
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الدوحة، عندما كان عمري ست سنوات، دفعتني أمي لالقتراب منها من أجل ان تعانقني 
وتعقد وجناتيي لتقبلهم بشدة علمًا انه لم يسبق لي رؤيتها او سماع صوتها من خالل 

مكاملاتها مع أمي في ظهر كل يوم جمعة. وبخطوات سريعة سرت الى اخللف لكي اعقد ذراع 
أمي، وألبقى بقربها وأختبئ وراء تنورتها الزرقاء. في الوقت ذاته كانت شقيقتيي األكبر سنًا 

تعانقان جدتي بشوق ولهفة ثم جتلسان على االرض بقربها حيث جلست لترتاح بعد أول رحلة 
لها في الطائرة. بعد جلوسها لوقت قليل نزعت حجابها وأخرجت مشطًا صغير من حقيبتها 

لترتب شعرها القصير واملصبوغ والذي نادراً ما تظهره، وبعدها ازالة حذاءها الصغير جداً، كان 
يشبه حجم قدمي عندما كان عمري �1 عامًا.

األمسية مع جدتي بدت متشابه حيث أن شقيقتيي كانتا جتلسان على االرض بقرب   
جدتي وكانت جدتي تتلوا عليهم القصص ذاتها التي كانت متتعهن عندما كانتا تعيشان في 

لبنان في الوقت الذي كانت الكهرباء غير متوفرة في الليل ملتابعة التلفاز أو سماع االذاعة. ورغم 
أنني كنت اجلس بعيدا" عنهن واتظاهر بالعب مع الدمى، كنت حريصة على سماع القصص 

التي تتلوها جدتي لشقيقتاي حتى بعد ما نضجوا. 
ومبا أنه لم يتح لي الفرصة ليكون لدي عالقة مع جدتي، كنت دائمًا اشعر بأن جدتي   

هي جدة شقيقتيي فقط. ولكن في كل مرة جاءت الى الدوحة ملدة شهر أو أكثر كانت تخيط لي 
تنورة أو تطرز لي سترة، وفي ذلك احلني كانت تطلب مني اإلقتراب لتتأكد من املقسات.

في كل مرة تواجدت فيها جدتي، كانت شقيقتيي تذكرانها بالقصص اخليالية التي   
كانت حتكيها وكيف كانتا تعتقدان انها قصص حقيقية. كانت تلك القصص تبدوا مثل 

الطبعة العربية التقليدية من فيلم رسوم متحركة لشركة ديزني. ولكني لم أستطع أن أذكرها 
بأي شيء ذو صلة بي، وال حتى باملالبس والسترات الصوفية التي كانت تخيطهم لي ألنهم لم 
يعدوا مناسبني. كنت احسد شقيقتيي ألنهن كانوا ينفقون وقتًا طوياًل مع جدتي عندما كانوا 

صغار، مما نتج على رابطة القوية معها والتي لم أمتتع بها.
على مر السنني، اصبحت زيارات جدتي أكثر تكرراً الن أمي كانت تقوم برعايتها،   
فكنا نزورها في كل صيف وهي كانت تأتي إلى الدوحة كل شتاء. عندما كنت في اخلامسة 

عشرة من العمر، اصبحت االبنة الوحيدة في املنزل حيث ان شقيقتيي قد تزوجن وانتقلن الى 
بيوت ازواجهن. في ذلك العام، عندما زارتنا جدتي الحظت انها لم تكن مشغولة مع إبر اخلياطة 
فسألتها بهدوء وخجل "تيتا، رح تخيطيلي سترة هالسنة؟" ققالت وهي تنظر الي وتبتسم مشيرة 

الى نظارتها الطبية السميكة "ال حبيبتي، بإيت اكتر من نص عمري بخيط وهال بطلت وغير 
هيك كل املديالت الي بعريفا صارت أدمية كتير وما رح تعجبك". 

كانت هذه أول محادثة لي مع جدتي. بالنسبة لي، كانت احلياكة اصعب من حل   
مسألة اندماج في الرياضيات، فكنت مندهشة من كيفية جدتي بالقيام بعمل متفوق في مجال 

احلياكة وهي لم تنهي دراسة املرحلة الثانوية، وكانت مهارتها في احلياكة تتخطى مهارتي في حل 
املسائل الرياضية مبراحل فهي تستطيع أن تقيس أحجام مختلفة من القماش وتشكل تصاميم 
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وأشكال متعددة. اخلياطة باتت العلم الذي طلما احبته جدتي بعدما غادرت املدرسة.
تلت جدتي علي قصتها قائلة "كانت سنة 19�9 وئت تركت املدرسة وكان   

عمري سنتا طناعشر سنة، بي وامي جبروني احتجاب وغطي وجي من دون ما يؤلولي سبب 
غير انو هاي هيه عاداتنا. كنت كتير بكره اني اتغطى فكنت شيل احلجاب وغطى وجي اول 

ما بعد عن بلكونة بيتنا حلديت ما مشكلة صغيرة بيني وبني اختي خليتا تفنت علي. وأتا 
خيروني أهلي بني إني روح على مدرسة باحلجاب ومغطي وجي أو بأعد بالبيت فخترت بكل 

براءه إني أعود بالبيت إلن ما كان بدي يشوفوني بأيت الطالب إلي أهلن ما كانوا متعصبني 
متل أهلي، ما كنت عرفانه انو هل أرار حيغيرلي حياتي. كان وظيفة أي بنت بعمري وأعده 

بالبيت شغل البيت، وأتا علمتني ستي اخلياطة وكانت داميا تشجعني اتعلم اشيى جديدة 
حلتى ضل مشغولة وما التفت للزواج من وانا بنت صغيرة. ستي كانت عارفه انو ماني حمل 

الزواج وانو سنني عمري وانا بنت هي ملكي تعيشا واتعلم منا متل ما بدي. بس بعد اربع 
سنني، جدك طلع على الساحة". 

عندما كانت جدتي مازالت حتدثني، وجدت نفسي اجثوا على األرض إلى   
جانبها وأنا مصغية لكل كلمة تنطقها، كما فعلت شقيقتيي من قبل، وبدأت أقارن بني 

طفولتها وطفولتي فإن قصة ارتدائي للحجاب مختلفة كليًا عن قصة جدتي. عندما انتقلت 
إلى مدرسة حكومية ثانوية في قطر، تعلمت املزيد عن الرأي الديني للحجاب، فما كنت 

اعرف الكثير حيث ان املدرس اخلاصة التي كنت ملتحقة بها لم تطرح فصول لتعليم القرأن 
أو الشريعة االسالمية نظراً لتنوع االديان املتبعة بني الطالب. 

قصتها جعلتني أدرك ان البيئة احمليطة بي كثيراً ما تؤثر على قراراتي فأنا كنت   
أعاني من فكرة ارتداء احلجاب عندما كنت في مدرسة خاصة عندما لم تكن الفتيات 

األخريات يرتدينه، أما عندما انتقلت الى املدرسة احلكومية قررت ارتداءه ألن جميع الفتيات 
كانا يرتدينه. شعرت جدتي بنفس شعور التناقض الذي مررت به عندما كانت في سني، 

بالنسبة لها كان تقبل احلجاب على صغر سنها امراً صعبًا علمًا ان النساء الكبار في السن كن 
فقط يرتدينه على عهدها، التقاليد جعلت قرارها صعب االتخاذ كما ساهمت البيئة من 

جعل التكيف مع اختالف شكلها عن باقي زمالئها أمر مستحيل. وهي تنهي حديثها قالت 
"انتي كتير محظوظة انك عايشة ببيئة بتجمع بني التأليد والدين، وعيكن هال للدين أحسن 

بكتير من وعينا من ستني سنة".
مرت ساعة ونحن جالسات نتحدث عن تغييرات الزمان وعن ذكريات جدتي عندما كانت 
في سني. لم أعد أشعر أنني مختلفة عن شقيقتيي، فأخيراً جثوت بجانب جدتي الستمع 
الى واحدة من قصصها، وعلى عدى القصص التي كانت حتكيها لشقيقتيي، القصة التي 

تلتها علي كانت عن احلياة احلقيقية ال األوهام، وهذا جعلني أشعر بالقرب من جدتي على 
غير العادة. كنت انتظر هذه اللحظة منذ زمن، حلظة انني اشعر بعالقة تربطني بجدتي. 

وأخيراً حققت مناي.
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في عيوني وعيون جدتي 
محمد فهيد املري

في اإلجازة األسبوعية زرت جدتي وبنيتي أن أتعلم عن ماضيها فبدأت احلوار   
متسائاًل "جدتي قولي لي عن ماضيج، كانت حياتكم صعبة أو سهلة، شتذكرين منها؟"
حتمست جدتي لسوألي وطلبت أن أجلس بجوارها لتحدثني قائلة "إسمع يا   

محمد، أنا إنولدت بقرية صغيرة بوسط الصحرة فالسعودية وأيام أول القرى ما كان فيها شي 
إال بيوت وكم من حديقة. يوم أمي ربتني كانت وايد تعبانه فجدك أخذها للداية إللي كانت 

تولد كل حرمي الفريج. على الساعة أربعة الصبح وأنا إنولدت بعدها بنص ساعة. ملا كبرت 
وصرت أربع سنوات أمي علمتني شلون أصلي وأطبخ وأخم البيت ويوم صرت 12 كنت 

مسؤولة عن كل شي فالبيت وذاك السنة تزوجت جدك... أذكر يوم دريت إني بتزوج سألت 
أمي كم عمر رجلي فقالت لي 18".

تعجبت من صغر سنها عند الزواج فسألتها "يعني إنتي كنتي 12 وجدي كان 18؟"   
فأجابتني "إي، صح". رد جدتي لم يلبي تعجبي فسألتها إن كانت تعرفت على جدي قبل 

الزواج فردت قائلة "ما كنت أعرفه أبد وبعد زواجنا بكم سنة، اهلل رزقنا بأمك وخالتك. بعدها 
بكم سنة هاجرنا للمدينة ألن شغل جدك تطلب هإلنتقال وفاملدينة راحت أمك وخالتك 

املدرسة ومن وقتها عرفت أن حياتنا بتتغير".
وبفضول سألتها كيف مت هذا التغيير قائاًل "شلون؟"   

"من التغيير إلي صار، خطوبة أبوك وأمك بعد ما شافها في محل وإهي تتسوق وبعدها   
جانا البيت وقابل جدك وطلب يدها للزواج. بعد خطوبتهم سافر أبوك مصر بسبت إنه يكمل 

دراسته ويشتغل وكان دائما يرسل بيزات وايد ألمك وبعد كم من سنة رد البالد وتزوجوا". 
فاندهشت من كالمها وخاصة أنها قالت "كانوا أهلك يقدرون يشترون إللي يبونه   

وإنت بعد تقدر تشتري كل إللي تبيه بس أنا ما كنت أقدر ملا كنت صغيرة". كالم جدتي دقيق 
كل الدقة فشاركتها قائاًل "صاجة، احلني نشتري الكمبيوتر والتلفزيون والراديو وأجهزة مختلفة 

بكل سهولة" فردت بأن ذلك لم يكن متوفر على عهدها وأن اإلتصال بينها وبني أمها كان 
بالرسائل إن لم تقدر أن تزورها كل أسبوعني وأكملت قائلة "كل شي قام يتغير في قطر سنة بعد 
سنة. الدولة دوم حتاول تسهل حياتنا فقاموا يبنوا مستشفيات وأندية ومدارس وفنادق و محالت 

ومطارات. احلني في كل شي أي شخص يحتاجه حتى اجلامعات بنوها". 
حني اشارت جدتي للجامعات أردت أن أخبرها عن جامعة قطر التي إلتحقت بها   
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فقلت "جامعة قطر مثل أي جامعة في قطر وأنا وايد مرتاح إني أتعلم فيها" فجاوبتني قائلة 
"صدج! زين". أخبرتها أن اجلامعة متكنني من تعلم كل ما أريده من علم عام وإمكانيات 

تتخصص مبجالي الهندسي. وأكملت حديثي مع جدتي حول حبي للجامعة قائاًل "أنا 
وايد أحبها ألني ما أحس إني غريب أو وحيد فيها، أنا مو مضطر أسافر مصر أو أي بلد 

ثاني عشان أدرس والني مضطر أشوف أهلي في األعياد بس مثل الطالب إلي يدرسون في 
بالد بره ويعيشون بروحهم مب مع أهلهم مع ناس من كل أنحاء العالم. وبعد كل ربعي 

هني في الدوحة وما أتخيل أهدهم". فردت على قولي، "احلمد اهلل إنك مستانس هني". 
أما أنا أكملت قائاًل "في اجلامعة أتعلم العزف على الة موسيقية والسباحة، هوايتي". 

ضحكت جدتي وردت، "أي، إنت تسبح كل أسبوع وإن ما سبحت تكون مثل السمكة 
من غير ماي، الزم تسبح علشان تعيش".

"صاجة ميا... اجلامعة هني مكان وايد حلو، بنتعرف فيه على ناس من بالد   
مختلفه ونتعلم وايد أشيه عن الناس واألشياء... اجلامعة كونت لنا مجتمع كبير" وبهذا 

إنتهى حوارنا.
أخر شيء أريد إخبار جدتي والقارئني به هو أن بلدي هي جنتي، قولي هذا أقوله   

بكل فخر وإعتزاز في أي مكان وزمان فأنا ال أحتمل بعدي عن بلدي ألكثر من شهر وإن 
إضطررت على أكثر من شهر أشعر أنني شخص مريض، شخص ضائع في الصحراء بال دليل 
وال رقيب، شخص بال قلب. بلدي هي كل شيء بنسبة لي، هي الصديقة احلميمة التي ال 

أقدر أن أعيش بدونها.   
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رسالة إلى جدتي 
حصه عبد اهلل املعاضيد

جدتي العزيزة، 

األمس صادف مرور عشر سنوات على رحيلك. وتكرميًا لعطفك وحبك، قضيت   
يومي باستعادة ذكرياتي معك. أحمل بيدي الراديو الذي لم يكن يفارق يديك. واقلب 

صفحات البوم الصور اللتي ارجعتني الصور عشرين عاما الى الوراء، الى حياة أبسط بكثير من 
حياتنا اليوم رغم تقدمها. 

وفي ذلك الوقت: كنت فتاة في الثالثة من عمرها، ترتدي ثوبا ابيض ورأسها مغطى   
بشال أسود طويل مصنوع من قماش الكشمير ويسمى "البخنق" ومزين برسوم تقليدية جميلة 

وذهبية اللون حول الوجه. 
لقد كنت ألعب في الساحه املجاورة مع فتيات اخريات يرتدين مالبس مماثلة.   

وأوالد يرتدون أثواب وقبعات على رؤوسهم تسمى "طاقية". انني استطيع ان ارى الفرح على 
وجوهنا البريئة كما استطيع ان اشعر بالسعادة تخفق في قلبي الصغير كلما قفزت محاولة 

الظهار جمال البخنق.
أتذكر نفسي وانا اركض حول دائرة من األطفال وبيدي الصغيرة حجر صغير وكأنه   
جوهرة ثمينة ال أود أن أفقدها. ولكن ال مفر، فكانت هذه قواعد لعبة "الطاق طاقية" وهي 

لعبة تقليدية كان يشكل األطفال فيها دائرة وهم يجلسون على األرض ثم يركض أحد األطفال 
خارج الدائرة ويقوم بوضع احلجر الذي بحوزته خلف احد االطفال االخرين والذي بدوره يجب 
ان يتابع اللعب ويركض خلف االطفال. واثناء ذلك يقوم بقية الالعبني بالغناء بحماس شديد. 

لقد تذكرت أيضا عندما ذهبت معك لزيارة احدى جاراتنا، جارة لطيفة مسنة اسمها   
ام ماجد والذي كان زوجها رئيس غواصي اللؤلؤ ويدعى النوخذة. في تلك األيام كان صيد 

اللؤلؤ مصدر رزق رئيسي في منطقة اخلليج. كان الغواصون من املمكن ان يبقوا في البحر ملدة 
أشهر بحثًا عن اللؤلؤ، معرضون انفسهم للخطر مقابل تأمني مصدر رزقهم. في تلك األيام، 

لم تكن التكنولوجيا متوفرة، فكان الغواصون يغوصون في البحر اخلطير ويضعون امللقط على 
انوفهم ويحملون سالل الشبك جلمع الؤلؤ. وكانوا يتحامون بإميانهم القوي باهلل لتعزيز جرئتهم 

وليحميهم في اعماق البحر الغامض. وإذا كانوا محظوظني، كانوا يجدون الدانة، اغلى لؤلؤة في 
البحر. وبعد ان يعثروا على كمية جيدة من اللؤلؤ كانوا يرسلوها الى الهند حيث يتم تصنيعها 
لتصبح مجوهرات ثمينة، وقد كانت الهند في ذلك الزمن مركز التجارة اآلسيوي. وبعد ان يتم 
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تصنيع أقراط اللؤلؤ والقالدات واخلوامت، كانت تصدر الى قطر ودول املنطقة املجاورة مجددا 
ليتم بيعها. لم يستغرق اليابنيون وقت طويل إلدخال اللؤلؤ املزروع الى االسواق بنجاح 

مما ترك وبحزن شديد ابو ماجد )زوج أم ماجد( بدون عمل. لقد كان ميتاز اللؤلؤ املزروع 
بنفس شكل اللؤلؤ الطبيعي وكان يباع بأسعار أرخص مما ادى الى نهاية عصر صيد اللؤلؤ 

في منطقة اخلليج.
أفكر فيك وانا استرجع ذاكرتي ملواقف حصلت في املاضي، اذكر واأللم واحلزن   
يعم قلبي جيراننا احلبيبني والذين كانوا جزءا من عائلتنا. كنا نزورهم على الدوام ونرسل 

لهم الطعام ومنضي اوقاتًا طويلة معهم. ام ماجد وام جاسم واألخريات كن دائما موجودات 
من أجلنا في االفراح واالحزان ليشاركونا السعادة واحلزن. ال اتذكر ان كانت ابوابهم وال 

ابوابنا مغلقة في اي وقت، وهذا حتمًا كان الوضع الن احلي كان آمنا جداً، فكنا نحن 
األطفال نلعب بدون اي احساس باخلطر. قصص االختطاف واللصوص في تلك األيام لم 

تكن سوى أساطير تروى للتسلية. 
أتذكر انني كنت ارى الكثير من النساء املرتديات للزي االسود املغطي ملالبسهن   

اليومية ومزين بخيوط ذهبية ويسمى العباءه، وكانت وجوههم مغطى بغطاء ملاع يسمى 
 البطولة والذي كان يسمح بلمح حدة عيونهن اللطيفة.

صورة منزل الطني تخطر على بالي بشكل متكرر، املنزل الذي لم يعد له وجود   
ابدا، منزلك الذي كان مكونًا من طابق واحد وبه ثالث غرف نوم وغرفة معيشة وغرفة 

للطهي. كانت الغرفة املفتوحة على الساحة تسمى احلوي. لم يكن هناك مرحاض في منزلك 
بل حفرة صغيرة في زاوية احلوي وبجوارها وعاء به ماء من اجل النظافة. كان ايضا يوجد 

احلوي بئر ماء استخدمناه للشرب واالستحمام والطبخ. هذا البيت احتوانا معًا كعائلة سعيدة 
وقوية. في تلك األيام كانت روابط األسرة متينة فكنا نتشارك العديد من الوجبات معا، من 

أوائل النهار على وجبة االفطار إلى منتصف النهار على وجبة الغداء ومن ثم العشاء في وقت 
متأخر. كنا جنتمع كل مساء ونتشاجر حول املقعد اخلشبي للجلوس كي نستمع الى قصة من 

قصصك القيمة، قصص كانت معبرة ولها اهداف مميزة كما انها اصبحت جزءاً من حياتنا. 
واحدة من القصص التي اغرمت بها كانت قصة  عن احلظ وتسمى اجلرادة   

والعصفور. كطفلة صغيرة كنت ساذجة جدا حني كنت اعتقد ان املغزى من القصة ليست 
حول اجلرادة والعصفور ككائنني حيني، فكان العصفور واجلرادة اسماء شخصان حقيقيان. 
لقد اخبرتنا ايضًا عن الكرم واالمانة من قصص من القرأن الكرمي ومن قصص سيدنا احلبيب 

محمد )صلى اهلل عليه وسلم(. عندما أتذكر الطريقة التي كنت تروي فيها القصص، احس 
 بالفرح وشعور بالنشوة واحلزن في الوقت ذاته.  

كنا نعيش في عصر ومنطقة تخلوا منها التكنولوجيا لم يكن لدينا تلفاز أو   
كمبيوتر أو حتى مكيفات للهواء. اجلهاز االلكتروني الوحيد الذي كان بحوزتنا هو جهاز 

الراديو األسود الصغير اخلاص بك وقد كنت متعلقة جدا باجلهاز وانا ال ألومك كونه الوسيلة 
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الوحيدة للترفيه في املنزل. فكان يبث األخبار والقرآن وأقوال الرسول واألغاني القدمية القطرية 
مثل املراداة والتي كانت تذاع في املناسبات االجتماعية مثل العيد. من الصحيح أنه مع عدم 

وجود مكيفات الهواء شعرنا بحر شديد، ولكن وجود احلب والعطف في البيئة احمليطة جعلنا 
 ننسى ذلك اإلحساس. 

مازلت اتذكر املكان الذي كنا نذهب اليه لنتعلم القراءة والكتابة ومعلمتنا الوحيدة   
والتي كنا نلقبها املطوعة. اعتادت الفتيات في ذلك الزمن من ان تتجمعن حول املدرسة كل 

صباح لقراءة القرأن وتعلم احاديث الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( والشعر التقليدي. في الوقت 
ذاته كان يذهب الفتيان الى مقر معلمهم امللقب باملطوع ليعلمهم نفس األمور التي كنا نتعلمها. 

 كان بيت املطوع واملطوعة عبارة عن مدارسنا وكانت عصي اخليزران اخلشبية ادوات عقابنا. 
جدتي، أمتنى لو أنك عشت لتري حياتنا اليوم النها تختلف اختالف كلي عن االيام   

املاضية. االطفال يلعبون العاب مختلفة ويرتدون مالبس مختلفة. البخنق أصبح زي تقليدي 
يستخدم في القرنقعوه فقط. بنات الثالثة اعوام اصبحن يرتدين املالبس الغربية مثل اجلينز والتي 

شيرت النها مريحة وعملية. االوالد في العمر ذاته يرتدون املالبس الغربية ايضًا مثل الشورت 
والشيرت واالحذية الرياضية، لكنهم لم يتخلوا عن الزي التقليدي كالثوب والطاقية. من حسن 

احلظ ان العباية والبطولة مازالت موجودة في حياتنا رغم ان البطولة ترتديها اجلدات فقط. 
ألعاب األطفال أصبحت أكثر تطورا من لعبة الطاق طاقية. كما اصبحت اكثر عاملية   
وانفرادية مثل البلي ستيشن واجليم بوي. األحياء املجاورة أصبحت ممتلئة بالسيارات بداًل من 

االطفال ولم تعد امنة كما كانت في املاضي. اصبحت روح العائلة غير مألوفة عند ذكر جيراننا 
كما كنا نشعر بالسابق. عائلتنا بنفسها لم تعد مترابطه مثل قبل، قلياًل ما نلتقي حتى وقت 

تناول الوجبات. احلياة احلديثة جعلت كل واحد منا يعيش بطريقة مختلفة حتى لو كنا نعيش 
حتت سقف واحد. وحتى لو حصل واجتمعنا، فإننا بالكاد نتحدث، وذلك بفضل أجهزة التلفاز 

 وأجهزة الكمبيوتر احملمولة والتي أصبحت رفيقة حياتنا. 
التكنولوجيا جعلت حياتنا أسهل وأوسع النطاق وأكثر متعة، بوجود التكنولوجيا   
أستطيع التحدث مع أخي الذي يعيش في الواليات املتحدة وانا جالسة في منزلي في قطر. 

التلفزيون واإلنترنت فتحوا نافذة كبيرة في بيوتنا الصغيرة، نافذة للمعرفة واالتصال والتسلية. 
اصبحنا منارس حياتنا االجتماعية من خالل التكنولوجيا بداًل من أن تكون وجهًا   

لوجه. صحيح ان التكنولوجيا جعلت االختالط االجتماعي اسهل، لكنها اهملت اهمية 
الوجود الفيزيائي في العالقات. اشارات التخاطب ولغة اجلسم غير مرئية خلف الكمبيوتر 

او الهاتف النقال. حتى فصل الصيف لم يعد حار جدا" كما كان في السابق بفضل أجهزة 
تكييف الهواء التي توجد في كل منزل ومبنى.

نظامنا التعليمي اصبح اكثر تطوراً من ذي قبل. وهناك االن مدارس مختلفة ملختلف   
األعمار مثل مدارس احلضانة لألطفال الصغار واملدارس االبتدائية لألطفال فوق سن اخلامسة 

واملدارس الثانوية للمراهقني ثم اجلامعات ملن هم فوق سبعة عشر عامًا. 
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أمتنى لو باستطاعتك ان تري مختلف العلوم التي تعلمناها كالكيمياء والفلسفة   
وعلم األحياء على سبيل املثال. كما ان قدرتنا على تعلم اللغات مكنتنا من التخاطب مع 

اناس من اجزاء مختلفة من العالم لنتعرف على ثقافاتهم ونستفيد من ابتكاراتهم. اليوم 
اصبح الطلبة اجلامعيون نادراً ما يسافرون إلى اخلارج للدراسة، وذلك بفضل حكومتنا التي 

 احضرت الى بلدنا مجموعة من اجلامعات العاملية وراقية املستوى. 
جدتي، هل تذكرين بيتك املصنوع من الطني؟ لقد مت استبداله االن ببيت كبير ذو   

تصميم خيالي ومكون من ثالثة طوابق. في احلقيقة لم يعد يستخدم الطني في مواد البناء 
نهائيًا وقد استبدل مبواد بناء قوية كاالسمنت واحلديد. هذا بدون ذكر ناطحات السحاب 

التي وصلت حتى الغيوم بسبب ارتفاعها الذي ال يصدق.
صيد اللؤلؤ اصبح من املاضي، فاليوم صناعات النفط والغاز هي احملرك الرئيسي   

القتصاد قطر. لقد مت استبدال سفن صيد اللؤلؤ بناقالت النفط والغاز، ومبشاريع اخرى 
إلكتشاف املصادر. ومن مصدر الطاقة الثمني اصبحت دولتنا من اغنى دول العالم. على 

احفاد وحفيدات أبو ماجد ان ال يقلقوا من تأمني مصادر دخلهم بعد االن. فالشركات 
الوطنية والعاملية تتسابق في توظيف القطريني في شتى الوظائف وفي مختلف الصناعات. 

اما دور النساء في مجتمعنا فقد وصل الى ما وصل اليه الرجال بل رمبا تقدمن   
على الرجال. فكرة ان يكون الرجال هم االفضل والقادة لم تعد موجودة بتاتًا. اختي خلود 
قد بدأت عمل ناجح في مجال املساج والعناية باجلسم، والدتي خرجت من املنزل لتعليم 

االطفال تعاليم الدين االسالمي في مدرسة ابتدائية، وفي نفس الوقت لقد أصبحت الرئيسة 
التنفيذية لشركة رأس مالها عدة باليني رياالت. امتنى لو انك موجودة لتري كيف ان النساء 

اصبحن متساوين مع الرجال للمساهمة في منو دولتنا.
ان جميع هذه املقاطع من الذكريات اجلميلة جعلني أدرك كم اشعر بالشكر   
والعرفان باجلميل ملا نحن فيه االن من تكنولوجيا حديثة، حياة سلسة ومدى واسع في 
مجاالت التعليم. اشعر بالشكر واالمتنان ملرحلة التطور التي وصل اليها شعبنا، اشعر 

بالشكر واالمتنان ملصدر الطاقة القوي الذي وهبنا اهلل اياه.
اشعر بالفخر جلهود ابناء شعبنا لتنويع االقتصاد مما يساعد على ان يستمر جناحنا   

وازدهارنا لألبد، اشعر باالمتنان اكثر الهمية الدور الذي ممكن أن اقوم به كامرأة اجتاه شعبنا 
احلبيب والذي لم تستطيعي يا جدتي القيام به في املاضي. 

ومع كل الشكر والعرفان باجلميل اال انني مازلت احمل بعض االسى واحلزن على   
حياتي املاضية، اشعر لألسف ألن احلياة البسيطة واحلميمة التي كانت موجودة في السابق 

لم تعد موجودة األن. اشعر باألسى على فقدان بعض العادات املتميزة مثل البخنق ولعبة 
الطاق طاقية، اشعر باألسف ألننا قلياًل ما نلتقي بجيراننا مثل أم ماجد ليشاركونا افراحنا 

واحزاننا، اشعر باألسف ألننا قلياًل ما جنلس كعائلة ونتناول وجبة طعام ونتشارك األحاديث 
كما كنا نفعل عندما كنت موجودة.
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عندما كنت اشعر مبزيج من املشاعر املختلطة، من شكر وعرفان باجلميل مع ندم   
وأسف، تذكرت أحد أقوالك "ال شيء كامل إال وجه اهلل تعالى". في تلك اللحظة أدركت أنه 

حتى لو أن املاضي تالشى ولن تكوني انت معنا فال يزال لدي شيء ثمني من املاضي ومنك، 
كنز من نصائحك وحكمتك. في األوقات الصعبة، حكمتك جتعلني انحنى قلياًل مثل الوردة 

التي تنحني عند مرور النسيم، فتنحني ولكن ال تنكسر. أما في األوقات الطيبة، فإن حكمتك 
ونصائحك جتعلني اثمن ما لدي واتقاسمه مع االخرين، حتى وانت لست معي، فإن نصائحك 
وحكمتك ترعاني اينما اكون. فليباركك اهلل ويكافئك على حكمتك وعطفك ويجعل مثواك 

اجلنة، جنة الفردوس. أمني. 
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حكايات االعمى لالعمى 
سوزانا ميرجاني

عندما بلغت جدتي عامها الستني أصيبت حسب التشخيص الطبي الذي اجري   
لها مبرض السكري وبدأت تفقد بصرها مما ساعد على تبرير عدم قدرتها على القراءة 

والكتابة. وكانت جدتي حتاول اخفاء احساسها باحلرج من كونها غير متعلمة، كانت 
تتظاهر بأنها تقرأ الصحف والكتب وما كتب على احملارم الورقية وكل ما تصل إليه يدها وما 

ينبغي ان يقرأ. وعندما كنت طفلة كان مما يبعث في نفسي احليرة عدم استيعابي لالمور 
السياسية والتاريخية وما يتعلق بالعادات والتقاليد، التي كانت جدتي تواجهها ببساطة 

دون أي مجهود. وعلى كل حال فقد توقفت جدتي عن ذلك بعد ان كبرت قلياًل وعندها 
توقف التنافس فيما بيننا حول من ميكنه أن يتعلم القراءة أواًل.

كانت جدتي، شأنها في ذلك شأن كثير من الناس في سن معني، كنز من املعرفة   
بأحداث التاريخ والتراجيديا والكوميديا وقصص العائلة التي تروى للضيوف في مناسبات 
مختلفة، في بيوت العزاء واالحتفال باألعراس. كانت بعض تلك القصص حقيقية وبعضها 

اآلخر كنا نعرف أنها قصص روتها لنا جدتي بنفسها في الظالم تعويضًا عن عدم متكنها 
من الرؤية في وضح النهار. إن الشخص األعمى يتم جتاهله كما يتم جتاهل األشياء التي 

تترنح الى أن تسقط على االرض وحتدث صوت ارتطام،  فليس لها وجود وهي ال حتدث أي 
صوت. والشخص األعمى يعتمد احلكمة في طلب الصحبة. من منا يعرف كم من الوقت 

ميضي قبل ان تسمع جدتي احداً يزحف أمام باب غرفتها.
لقد بدأت أرى جدتي بشكل مختلف عندما كنت أنصت إليها تروي قصصا،   

بعضها عن الذكريات وبعض منها يحمل نوعًا من التحذير والبعض اآلخر ال يخلو من احلكمة 
وقصص أخرى حزينة. كانت تغزل القطن كما تغزل القصص في أرجاء الغرفة، وعندما كنا 

ننصت الى كلماتها كانت تستدرجنا وتطلب منا املزيد، فهي جتعلك تشعر بالعطش من 
روايتها عن الصحراء، كما جتعلك تصاب بالتعب واالرهاق من روايتها عن رحلة البدوي. 
قد روت لنا قصصًا عن األيام التي كانت فيها عروسًا طفلة، وكانت تفخر بأنه   

جرى لها احتفال اتسم باالبهة والروعة. كانت صغيرة السن لكنها كانت تتمتع باحلرص، 
وحتى عندما كانت اصغر سنًا بحيث ال تذكر تلك األيام،  فقد مت تدريبها على ذلك. 

كانت تتقن طبخ كل اصناف طعام قبيلتها. 
كان بإمكانها أن تنحني حللب االغنام وأن تقف على أطراف اصابعها حللب   
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الناقة، وبالرشاقة ذاتها التي تتمتع بها، وكان ميكنها معرفة ما إذا كانت انثى احليوان حاماًل، 
وذلك تبعا للطريقة التي تهز بها انثى احليوان ركبتيها. كذلك كانت جدتي حتسن الغناء 

بطريقة جذابة بل وأنها اقسمت انها هي التي كانت جتعل احليوان يقترب منها دون ارادته. كان 
ذلك يتم حسب رغبتها وبصوتها. وخالل تلك االيام التقليدية تعلمت جدتي سر مفاده ان 

كل امرأة اذا كانت لديها الرغبة فانه ميكنها ان تتعلم مبحض الصدفة. وقد حملت جدتي ذلك 
السر كما يفعل الثعلب لتنقله الى بناتها، وفي يوم من االيام كما كانت تقول، كانت ستقدم 

هذا السر لي، حيث ان والدتي توارت في ظل احلداثة ونسيت منذ زمن طويل صوت الصحراء 
وصمت اذنيها عن الهمسات التي ميكن لالنسان ان يسمعها خالل رحلته. 

عندما فرغت جدتي من رواية احدى قصصها، لوحت بيدها عبر صحراء الدوحة   
وطلبت مني ان اصفها لها. قالت لي "كيف اصبح شكل البئر وما هي هذه الرائحة؟ ومن اين 

تهب هذه الرياح الباردة؟ وهل نحن نعيش الشهور السوداء؟" 
جلست مع جدتي في الشرفة وطلبت مني ان اصف لها شكل وحجم املدينة.   

قالت "هل املدينة تقع بجانب الواحة؟ وهل املدينة تتمتع مبزية معينة؟ وهل هي محصنة ضد 
الرياح؟" أوضحت جلدتي اننا على علو عشرين دوراً، وبدأت اتفحص رد الفعل عندها. ال يبدو 
ان شيئًا من ذلك قد اثار انزعاجها، فهي كانت يومًا قد وقفت على قمة هضبة. ثم قلت لها اننا 

محاطون بالبنايات العالية التي تعانق السماء، وجعلت اراقبها عندما مر ظل طائر على عينها 
الكفيفة. ظلت جدتي على حالها متماسكة وطلبت مني أال اكون ساذجة، إن هذا االرتقاء 
العمودي ليس بالفضيلة، وأنها ايضا اعتلت قمة تل جاوز في ارتفاعه تلك البنايات العالية. 
وبصمت جعلت اراقب جدتي ثم قلت لها اننا من حيث نقف اآلن ميكننا أن نرى   

البحر. تراجعت قلياًل على كرسيها وهوت في حركة غير معتادة وأصدرت صوتا غريبا، بدا عليها 
غرابة شديدة هذه املرة من االتساع الهائل لكل االشياء التي لم تتمكن من استيعابها او رؤيتها. 

هذا الشعور ذاته تسلل الى نفسي عندما تناولت مرة كرة غريبة من الطني. مرت ثانية   
طويلة، وجدت نفسي في قبضة التاريخ، في ذلك اليوم امعنت النظر بعيداً الى كثبان الرمال، 
بعيداً جداً عن عصر تلك اجلمعة حيث كنت اجلس مع جدتي وتتناهى الى اسماعنا اصوات 

اللعب قرب شاطئ البحر من االسفل. متلكني خوف من حقيقة انني هجرت الصحراء وان 
الصحراء اآلن تهجرني.  ورغم ذلك لم تزل جدتي تكافح، وجتلت حكمتها في صغر حجم 

بحري. أخبرتني ان الصحراء هي اعمق واكثر خطراً وأن الناس حينما يغوصون في اعماقها ال 
ميكن العثور عليهم لقرون طويلة. 

ماتت جدتي حتى قبل أن تستوعب حقيقة  احلاجة إلى املدينة. وعندما حاولت أن   
أشرح لها ماهي املدينة مستخدمة اللغة الوحيدة التي أعرف، يبدو وكأنني جعلتها اكثر بعداً 
عن مفهومها، كما أني جعلتها تبدو قاسية وغيرمحببة الى نفسها. سنظل دائما غريبني عن 
بعضنا، فيما نروي من قصص، على الرغم من أننا بذلنا احملاولة من فوق تلك الشرفة العالية 
جلسر الهوة بيننا ولكن تلك الهوة كانت تزداد عمقا. وفي بعض االحيان برهنا النفسنا أننا 
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مصابون بالصمم كما أننا مصابون بالعمى. 
وكلما مرت بي السنون وكبرت، كلما اصبحت اكثر شبها بجدتي ، فقد كبر   

انفي الى درجة لم اكن اتصورها، والتجاعيد اخذت تنخر عميقا في جلدي، اجد نفسي 
اغرق الى حيث هي. لقد استغرق ذلك مني سنينًا من النضج وقراءة الكتب والدراسة في 

اجلامعة واستغرق مني حبًا واطفااًل وموتًا وفلسفة، قبل أن اصل الى حقيقة ان جدتي اجلاهلة 
ابنة التسعني عاما" كانت مثااًل حيًا لالنسانية ال ميكنني مضاهاته، أو حتى ان ادعي ذلك. 

كانت أمًا وشخصية قيادية، كانت الرحم الذي حمل شعبي بكل احلكمة التي توهب 
مجانًا، كانت عني الصقر البصيرة وهو يحط على شجرة العائلة. 

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / سوزانا ميرجاني
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دورة احلياة
شيخة داود الشكري

في احدى ليالي الصيف كانت تتنفس بصعوبة وقد تصببت عرقا وامسكت بيد أمها   
بقوة. كان زوجها يتجول قلقًا في الفناء اخللفي للمنزل. أحست وكأن ساعة موتها قد دنت 

وأنه ال ميكنها حتمل املزيد من األلم. 
عند ذلك وصلت الى البيت تلك السيدة العجوز ذات اخلبرة الواسعة وسارعت الى   

احلركة داخل الغرفة طالبة من احلاضرين احضار ماء مغلي وعدد من املناشف. عندئذ بدا ان 
السيدة احلامل قد فقدت الوعي، رغم انها ال تزال تصرخ،  وبدا انها كانت بحاجة الى مساعدة 

اكثر من تلك التي تقدمها لها السيدة العجوز. اما احلاضرون فلم يفعل أحد منهم شيئا سوى 
الدعاء الى اهلل أن يرحم هذه السيدة احلامل.

ومرت دقائق قبل ان يختلط صوت انني املرأة بصوت بكاء الطفل الوليد. كانت   
املناشف واالغطية والشراشف ملطخة بالدماء. لكن آثار هذا املشهد املزعج تالشت عندما اخذ 
الوليد يتنقل من يد الى يد بني احلاضرين. دخل الزوج الى الغرفة وقد ارتسمت ابتسامة عريضة 

على شفتيه لدى سماعه بكاء الطفل.
في اليوم التالي مت اعداد طبق من احللبة املمزوجة بالعسل طعامًا للوالدة التي اضناها   
تعب الوضع. وزارها عدد من اجليران الذين قاموا باملساعدة في تنظيف منزلها، كان اجلميع 

متكاتفني وراغبني باملساعدة.
أما الطفل الوليد فقد كبر بسرعة، واصبح يستيقظ باكراً كل يوم لتناول طعام االفطار   

مع افراد اسرته املكونة من اجلد واالب واالعمام وابناء االعمام، ثم يقضي بعض الوقت في اللعب 
مع ابناء عمومته واصدقائه في الشارع القريب من البيت. كانت اللعبة االكثر شعبية بني االطفال 

لعبة "سبيت حي لو ميت"، كانت مجموعة اللعب تختار احد افرادها ليقوم بدور "سبيت" 
ويقوم األطفال اآلخرون بتغطية وجهه بالغترة ودفن وجهه في حفره ثم يأخذون مبناداته وسؤاله 
ان كان ال يزال حيا وكان عليه ان يجيب عن سؤالهم في كل مرة، وعندما ال يصدر عنه صوت 
يسارعون الى سحب رأسه من احلفرة، والفائز في هذه اللعبة هو الذي ميكث وقتًا اطول ورأسه 

في احلفرة. هذا باالضافة الى العاب كثيرة اخرى كان االطفال ميارسونها في الشوارع، كلعبة 
االختباء والبحث، "اخلشيشة".

عندما بلغ الطفل السنة السادسة من عمره وبينما كان يلعب قريبًا من بيتهم ، نادته   
امه من خلف النافذة وطلبت منه احلضور الى البيت، ولدى دخوله استقبلته االم بضمه اليها 
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ومسحت العرق عن جبينه واخبرته بهدوء انه اآلن اصبح رجاًل واصبح عليه ان ينضم الى 
مجموعة حفظ القرآن في القرية ليحفظ آيات القرآن الكرمي.

كان اليوم التالي حافاًل ومثيراً للدهشة فاالطفال في غرفة الدرس كانوا مفعمني   
باحليوية، واملطوع، مدرس القرآن، كان يقرأ من كتاب اهلل آيات بصوته العالي وكان االطفال 
يرددون ما يقرأ. وبأصوات اعلى بدأ االطفال يتعلمون حروف الهجاء بادئني باأللف، احلرف 

االول، عندما عاد الطفل الى البيت أخذ يحدث اقرباءه مبا تعلم عند املطوع، وكان باديًا 
عليه احلماس للتعلم اكثر في الدروس القادمة.

ومع نهاية العام اخذ املطوع مصحوبًا بتالميذه يطوفون ارجاء القرية وهم يرددون   
دعاء ختم القرآن، وكان كل من يصادف هذا االحتفال يقدم بعض املال، واصحاب 

الدكاكني يقدمون الهدايا من دكاكينهم. وبالطبع كان الذي ال يقدم شيئًا يحيي ذلك 
االحتفال بابتسامة. اما اسعد الناس باملناسبة فهم اهل الطفل ألنه اصبح انسانًا متعلمًا.

ومرت عدة سنوات، وبعد يوم متعب، عاد الفتى مرهقًا الى البيت ليجد والديه   
بانتظاره، طلب اليه والده ان يجلس قريبًا منه وبادره بالقول "يا وليدي يا حبيبي ... ودنا 

مبناسبة تفرحنا"، وهنا تدخلت االم قائلة "و بنت عمك صارت مرة مزيونة واحنا دورنا عدل 
قبل ما نختارها".

اما الشاب فقد اخذته املفاجأة ولم يستطع الكالم، بل اكتفى بابتسامة منت عن   
لسان حاله وقد أدرك ما يريد والداه.

بعد اسبوع واحد اصبح كل من في القرية منشغاًل في التحضير ليوم الزفاف   
الكبير. الرجال يشترون مختلف الوان الزينة اضافة الى الذبائح من االغنام واالبقار. والنساء 

منشغالت في حتضير اصناف الطعام  مثل املتشبوس وهو طبق معروف من االرز يقدم في 
املناسبات. يتميز برائحة توابله الزكية ولونه االصفر واللوز املطبوخ واملكونات االخرى 

املمزوجة باللحم املسيل للعاب، مما يجعله الطعام املفضل في حفالت الزواج. ومن االكالت 
االخرى التي يتم تقدميها طبق الهريس وهو من االطباق املفضلة في املنطقة، ويتكون من البر 

املهروس املمزوح بلحم الضأن او الدجاج ويغطى بطبقة من السمن.  
في زاوية اخرى يقوم عدد من النساء بتجهيز العروس لليلة الزفاف، إذ يتوجب ان   
توضع احلناء بترسيم مفصل مدروس على يديها وقدميها، وان ترتدي لباسًا متعدد االلوان، 

ويزين شعرها املسبول بسالسل من الذهب تتدلى من قطع من اجلوهر، على رأسها يوضع 
تاج. كان يوم الزفاف جمياًل ممتعًا مفعمًا بالغناء والرقص. كان يوم احتفال للقرية كلها. 

كان بداية حياة جتمع بني عروسني.
ومتر السنني، ونرى ذلك الشاب يجوب ردهة املستشفى جيئة وذهابًا، وكان قد   

احضر زوجته الى املستشفى قبل دقائق. وفي غرفة الوالدة تبدو املمرضات واالطباء منشغلني 
في امر تيسير الوضع ومتابعة حالة االم بقياس ضغط دمها ودقات قلبها في اجراءات يرونها 

ضرورية لتأمني والدة سهلة وميسورة، تتم في غرفة مجهزة جتهيزاً تقنيًا حديثًا.

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / شيخة داود الشكري
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توجه االب بالشكر الى اهلل عز وجل عندما احتضن الطفل بني يديه في ذلك اليوم،   
واالم والطفل كالهما تلقى عناية فائقة قبل الوالدة وبعدها، كانت غرفة اقامة الوالدة مريحة 

مكثت فيها اربعة أيام، وكانت تستقبل فيها املهنئني باحلادث السعيد.
ومتر سنوات. وبينما كان االب جالسًا في غرفة املعيشة يشاهد مباراة لكرة القدم   

على شاشة التلفاز، كانت االم في غرفة اخرى تدرس ابنتها الختبارها القادم، فيما كان طفلها 
في غرفة اخرى يلعب اللعبة االلكترونية )game boy(، واخوه ميارس لعبة شيقة اخرى على 
الفيديو. وفي هذه االثناء كانت اخلادمة تتولى طهي الطعام في املطبخ. كل واحد منهم كان 

منعزاًل في ركن ومنشغاًل في ما يعنيه.  
كان األطفال قد التحقوا مبدراس متطورة تدرس اللغات املختلفة اضافة الى العلوم   
والرياضيات. والفرصة سانحة لكل منهم ان ينتقل الى الدراسة العليا في احدى اجلامعات 

املتقدمة التي تضمها املدينة التعليمية، أو في جامعة قطر أو كلية كالجاري او كلية شمال 
األطلنطي.

في حفل زفاف ابن أخيه بدت األمور مختلفة متامًا عما كان عليه حفل زفافه هو، فقد   
مت العرس هذه املرة في احدى القاعات الفخمة، امتدت فيها مائدة بالغة الطول عليها اصناف ال 

تعد وال حتصى من االطعمة، وكانت اخلدمة على ارقى مستوى، كانت القاعة اخلاصة بالسيدات 
مزينة مبا يشبه اللوحات الفنية، والسيدات والفتيات يرتدين افخر انواع املالبس والعباءات واغالها 

ثمنًا، أما أميرة احلفل، العروس، فقد ارتدت ثوبًا ابيض اللون وعلى رأسها تاج مرصع باجلواهر، 
وفي يدها باقة جميلة من الزهور، ذلك احلفل ظلت روعته في ذاكرته رغم مرور وقت طويل.

اصبح اآلن يلحظ الفرق الواضح بني املاضي واحلاضر في بلده، لقد اصبحت احلياة اكثر   
سهولة ويسراً، واصبح اقتصاد البلد يعتمد عل منتجات مصانع البتروكيماويات ومصادر الثروة 
االخرى، كما ان حتديث الدستور وضع قطر في على خريطة العالم املتقدم، كل ذلك مأل كيانه 
بالفخر، إنه نوع خاص من الفخر، شئ واحد لم يتغير، فانتماؤه في املاضي كان فخراً له ولعائلته 
القريبة املمتدة، واآلن فإن عائلته قد كبرت وامتدت لتشمل االمة بأسرها، فهو يرى اثرها ممتداً 
على هذه األمة، وخاصة عندما اسهم بلده في جندة لبنان وبذل جهوداً محمودة للحفاظ على 

السالم فيه، ومساهمة بلده جتاه كارثة الزلزال اإلنسانية في الواليات املتحدة. 
لقد كان بلده مثله في مراحل تطوره، فقد مر بلده في مرحلة الوالدة وحتمل اآلالم،   

ومنها الى مرحلة التعلم، ثم الى االحتفاء بكل ما مت حتقيقه من اجنازات حديثة.
ويدق جرس الهاتف.  

إنه ابن أخيه، يتناهى اليه صوته املتهدج وهو يرجتف، "ما قادرة تتنفس وتتصبب عرق"...  
والدة أخرى في دورة احلياة...  
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الزواج في اخلمسينات: صورة ومواعظ
آمنة عبد العزيز جاسم حمد آل ثاني

كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما اقيم لي حفل عرس في بيت والدي.   
حملني جمع من النساء من االهل واالصدقاء على سجادة مصنوعة من احلرير الهندي. كانت 
النسوة مجموعتني يتبادلن ترديد اشعار غنائية تعبر عن مديح للقبيلة في تقليد غنائي يعرف 

باملراداة. كنت ارتدي ثوب النشل الفضفاض االخضر اللون املرصع بالزمرد وقد انعكست 
ظالل ثنياته على اجلدران احمليطة بنا، ورأسي قد تزين بالدينار، وهو عبارة عن صفيحة ذهبية 

مستديرة، تتدلى منه شرائح من الذهب وقد صدر عنها إشعاع راقص كون اشكااًل مختلفة 
على الظالل املنبعثة منه. وكنت احاول احلفاظ على توازني فوق السجادة احملمولة بأن اتشبث 
باطرافها بيدي اللتني مت جتميلهما باشكال هندسية منمقة من احلناء الزكية الرائحة. كان ميكن 

رؤية هذه احلناء حتت الكفوف وهو سوار ذهبي مشبك يحيط باملعصمني.
هذه احلكاية من النوادر التي تنسب الى صديقة كبيرة السن، وهي تقدم لنا صورة   
عن الزواج التقليدي في منطقة اخلليج العربي في خمسينات القرن املاضي. كان سن الرابعة 

عشرة هو السن املناسب لزواج الفتاة، كان يفترض ان متارس في تلك السن دور املرأة املتزوجة، 
وأن تأخذ على عاتقها الواجبات املنزلية واجناب االطفال. تقول صديقتي "زواج البنية في 

هالعمر الصغير هو خير وبركة، فالبنية تتعلم في بيت ريلها واجباتها واولويات حياتها، والزم 
تثبت انها ربة بيت سنعة وترضي زوجها". لم يكن اخلالف حول االولويات يحدث بني 

الزوجني. على عكس ما يحدث من تنافر بني األزواج في ايامنا هذه، ألن الفتاة اآلن تتزوج في 
سن متأخر. ان الزواج في السن املتأخرة عادة ما يكون بسبب مجال عمل الفتاة، وتبعًا لذلك 

فإن اولويات الفتاة تكون قد تبلورت وتركزت على ذلك املجال، وفي العادة فإن مثل تلك 
الفتاة ال تكون لديها الرغبة في تغيير اولوياتها لتتوافق مع رغبات الزوج.

كانت اولى خطوات الزواج التقليدي في املاضي تتمثل بامللكة )بكسر امليم( التي   
كانت تتم قبل اسبوع من حفل الزفاف، وفي مساء اليوم الذي يسبق الزفاف، كان يتم جتهيز 

العروس املنتظرة مبا يعرف بالرشوش وهو خليط من مسحوق احلناء والزعفران وماء الورد، 
يتم مزجه حتى يصبح على هيئة عجينة، ثم ميشط به شعر العروس بغزارة. والغاية من ذلك 

هي اضافة رائحة زكية الى الشعر وأن يصبح لونه اكثر اشراقًا. كما تستخدم احلناء لتزيني 
يديها باشكال معينة. كانت العروس تقضي الليلة قبل يوم الزفاف ورأسها مغطى بالقماش 

ويداها تلبسان قفازات قطنية إلى ان جتف احلناء. وفي صباح اليوم التالي تسارع العروس الى 
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االغتسال مباشرة بعد االعالن عن امللكة. عند ذلك تصبح العروس في حكم املرأة املتزوجة.
تواصل صديقتي قائلة "في هااليام ما صارت امللجة نفس قبل، احلني اهيه ورقة قانونية   

يوقعون عليها في احملكمة. قبل كان غسيل اليدين يدل على الزواج".
ومن تقاليد املاضي، الدزة التي كانت تسبق امللكة، كانت الدزة تقدم الى العروس على   

هيئة مجموعة من الهدايا املكونة من ضروريات منزل الزوجية، اضافة الى اشياء ثمينة داللة على 
امتاع واسعاد العروس. كان أهل العريس يقدمون الدزة للتعبير عن اكرامهم للعروس ووالديها، 

وكانت الدزة متثل املستوى اإلجتماعي لعائلة العريس، فهي تتكون من املالبس اجلاهزة والذهب 
وطاقات من القماش والنقود والعطور وادوات املطبخ اضافة الى بعض الطعام اجلاهز. اما دزة معظم 

العرائس اليوم فهي تختلف متام االختالف. وتشرح صديقتي ذلك بالقول "الدزة احلني متشي 
على املوضة، ويكون فيها مجوهرات وفلوس وسيارات".

في ليلة الزفاف كانت ام العروس واخواتها يقمن بالباسها ثوب الفرح، ثوب النشل،   
ذلك اجللباب الواسع الفضفاض املطرز باحلواشي الذهبية واملعطر بدهن العود، وهو زيت عطري 

زكي الرائحة. اما جتمل العروس باملساحيق فقد كان بسيطًا وفي حده االدنى، ال يتعدى خطًا 
رفيعًا من الكحل فوق العني، اضافة الى بعض النقط من دهن العود ترش على شعرها لتضفي 
عليها رائحة الورود. وتكتمل زينة العروس عندما يوضع على كاحليها مشغوالت ثقيلة من 

الذهب االصفر. وفي حنني الى املاضي تعلق صديقتي قائلة "عرايس هااليام يحطون وايد 
مكياج، وفساتن العرس صارت غريبة جتمع بني املوضة الغربية والعربية اليديدة، واضح انها ما 

صارت بسيطة مثل قبل ملا كانت تبني اكثر انوثة".
بعد أن يتم جتهيز العروس جتلس على سجادة، ويقوم عدد من البنات املقربني بحمل    

السجادة الى خارج الغرفة وهن يرددن املراداة ويرتدين جالبيب شفافة مبطنة، وشعورهن 
تنساب في ضفائر مرصوصة ناعمة. وفيما تكون العروس محمولة على السجادة تختلط اصوات 
مغنيات املراداة باصوات االهل في حجرة اجللوس، بينما يبدو املدعوون تواقني الى رؤية العروس، 

اما األم ودموع الفرح البراقة بدت واضحة في عينيها، فكانت تقود ذلك املوكب الى حيث 
يجلس االهل، وهناك تتلقى منهم التبريكات.

في اجلانب اآلخر، وفي عصر ذلك اليوم يقوم العريس، املعرس، مبشاركة الرجال في   
الرزيف وهو تقليد قدمي في رقص الرجال بالسيوف، يؤديه الرجال في املجلس، وهو املكان 

املخصص الجتماع الرجال. وينتهي الرجال من الرزيف عادة عند السابعة مساء، حني يقدم 
لهم طعام العشاء بصحبة العريس ووالده. بعد ذلك يتوجه العريس ووالده الى بيت العروس. 

عندما يصل العريس حتمل العروس الى اخللة وهي الغرفة التي كانت العروس تلتقي فيها 
بزوجها ألول مرة في حياتها. 

وتعلق صديقتي على وصول احلفل الى ذروته بالقول "عرسان هااليام خسروا حالوة   
اللقى في اخللة، هم احلني يتزوجون ملا التكون العالقة اتطورت بينهم موهاي خله املشاعر يكون 

تأثيرها اقل، وخسروا روعة االحساس يوم يلتقون ليلة الدخلة". 
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في اليوم التالي بعد ليلة الزفاف تتلقى العروس املباركة من االهل واالصدقاء وهي   
تلبس ثوبا نشل آخر مطرز بخيوط من ذهب، وتضع على شعرها الريحان في ما يشبه دائرة 

تغطي جبهتها. تنتهي املباركة عند الظهيرة ويتم توزيع نوع خاص من الطعام املكون من 
اللحوم واالرز على اجلوار، في نوع من طلب الدعاء ملباركة احلياة اجلديدة للزوجني، وداللة 
على انتهاء مراسم الزواج. تتنهد صديقتي قائلة "اما احلني الزواج ينتهي ملا يسافرون شهر 

العسل، هاأليام خسروا روعة العادات اخلليجية اجلدمية".
لقد اختفت من حياتنا صورة العروس الفتية النقية الساذجة. واختفت تلك   

املراسم التقليدية البسيطة التي كانت قبل الزواج، تلك املراسم التي ولدت في مجتمعنا 
االقل تعقيداً. وانسلخت افراح اليوم عن جذور تراثها. لم تعد كما كانت، طقوسا" عربية 

اصيلة، واصبح الزي القدمي تراثًا عفا عليه الزمن في ظل التقدم احلاصل في مجتمعنا.
ولكن، وبالرغم من كل ذلك، بالرغم من فقداننا لعاداتنا، فنحن ال زلنا منزج بعضًا   

منها في االزياء احلديثة، على األقل، ال زلنا متمسكني ببعض من تراثنا.      
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من ذكريات جدتي
 مها محمد الشيراوي

ان الذي ليس لديه قلم، ال يساوي في قيمته قيمة القلم.  
أو كما هو قول مأثور، يقرأ على النحو التالي: "اللي ما عنده قلم،  ما يسوى قلم"  

بعد يوم طويل من العمل الشاق في احدى اجلامعات االمريكية، عادت حفيدتي مها   
الى املنزل في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء، وكان عليها ان تتناول طعام العشاء منفردة، 
حيث كان افراد االسرة اآلخرون قد تناولوا طعامهم مجتمعني قبل ذلك. نظرت اليها وهي جالسة 
في املطبخ وحدها، مشيت نحو الطاولة اخلشبية الصغيرة التي كانت تأكل عليها، قلت لها "يا ميا 

شكلج تعبان هوني على نفسج". ابتسمت مها ثم نهضت من مكانها وقبلتني بني عيني قائلة 
"اسمحيلي ميا طافني العشى معاكم، كنت ادرس مع رفيجاتي في اجلامعة".

طأطأت رأسي، أخذت نفسًا عميقًا ثم قلت "تغير كل شي هاأليام، لني احلني اتذكر   
ملا كنا ندرس عند املطوعة، ما كنا نقدر نطول برع البيت اكثر من ثالث ساعات في اليوم، وكنا 

نشوف ان هالوقت طويل".
جلست الى جانب حفيدتي ووضعت جانبًا عصاي التي أتوكأ عليها، ثم بدأت   

استعيد شريط ذكريات حياتي التي عشتها منذ اربعينيات القرن املاضي. ذكرت حلفيدتي مها 
كيف كنا نعيش في فريج البدع، ذلك احلي الذي كان يتكون من منازل بنيت باحلجر والطني، 
تلك املنازل كان متصلة ببعضها بيد انه كان يفصل بينها رستة، طريق ترابي ضيق غير معبد. 
كان اطفال احلي يلبسون الزي الشعبي كل صباح، االوالد يلبسون الثوب بينما تلبس البنات 

البخنق، وهو ثوب مطرز بخيوط فضية وذهبية يغطي كامل اجلزء العلوي من اجلسم ما عدا 
الوجه، ثم يتوجه األطفال في مجموعات، البنات يتوجهن الى بيت املطوعة، واالوالد الى بيت 
املطوع، حيث يقرأون ويحفظون القرآن الكرمي، ولي الشرف انني تتلمذت على يد السيدة آمنة 

اجليدة، التي كانت أول امرأة امتهنت التعليم حرفة في قطر.
كانت صفوف الدرس تعقد في الليوان، الساحة الداخلية للمنزل، حيث كانت   
االرض مفروشة باحلصير وهو عبارة عن بسط مصنوعة من سعف النخيل، وكانت االسقف 

مصنوعة من الواح خشبية تربط الى بعضها باحلبال للوقاية من حرارة الشمس الشديدة. كما أن 
اجلدران كانت تدهن مبا عرف حينها بالنورة وهي مادة اجلبس املعروفة اآلن، وكنا نروي عطشنا 
بالشرب من وعاء مصنوع من الفخار كان ميأل باملاء البارد ويركن في احدى زوايا شرفة املنزل، 

أما لباس املطوعة فقد كان عبارة عن الدراعة،  التي كانت اطراف اكمامها مطرزة بخيوط ذهبية، 
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اضافة الى ارتدائها امللفع، وهو عبارة عن منديل كبير، وكانت تلبس على وجهها البطولة 
التي تخفي معظم معالم الوجه ما عدا العينني.

كانت املطوعة تقرأ لنا فصاًل من آيات القرآن الكرمي كل يوم، وكان علينا ان نعيد   
القراءة بعدها، كنا نبذل مجهوداً كبيراً حلفظ تلك اآليات، وكانت في اليوم التالي تدعونا 

الواحدة تلو االخرى كي تقرأ كل واحدة ما حفظت امام التلميذات االخريات. والتي ال تقرأ 
جيداً كانت تعاقبها بضربها على راحة القدم بعصا طويلة، كان ذلك دافعًا لنا كي نبدي 
اهتمامًا اكبر في احلفظ اثناء الدروس التالية. وحلسن احلظ انه لم يعد من املسموح اآلن 

للمدرسني ان يعاقبوا التالميذ وفقًا لقوانني دولة قطر. في ايامنا كان التالميذ الذين يتقدمون 
في الدراسة اسرع من غيرهم يكافأون باعطائهم احللوى أو النقود أوالطعام. وكانت املطوعة 

تتقاضى نقوداً كل اسبوع من التالميذ كرسوم للتعليم، كانت الواحدة منا تدفع روبية واحدة 
وهي وحدة النقد الهندية التي كانت معتمدة وقد مت استبدالها بعدئذ بالريال. اما اآلن فقد 
اصبح التعليم مجانيًا لكل الطالب املواطنني في املدارس العمومية، واصبحت الدولة تكافئ 

الطالب املتفوقني بارسالهم في بعثات دراسية الكمال تعليمهم العالي في جامعات خاصة 
داخل وخارج دولة قطر.

قلت حلفيدتي "ملا اتذكر ذيك األيام الزم اصيح، لني احلني اشتاق أليام طفولتي،   
لهلي في الفريج وذيك االيام الي عشتها عند املطوعة، ورغم هالشي انا اعتقد ان كل شي 

تغير لألحسن، مافي هاأليام مطوع او مطوعة، والطالب يروحون مدارس مختلفة والتعليم ما 
عاد يقتصر على قراءة القرآن وحفظه، عندنا اللغة االجنليزية و وايد اشياء يدرسونها، وبعض 

املدارس صارت مختلطة يدرس فيها البنات والصبيان مع بعض، واملدرسون يستعملون 
تقنيات متنوعة للتعليم، وفوق كل هاي صار الكل يتوقع ان البنات ياخذون اعلى 

العالمات، ويحصلون على احسن الوظايف". ثم ضحكت وقلت حلفيدتي "طبعًا انت 
تعرفني كل هاي".

ثم نظرت اليها وقلت "ميا عيشي حياجت، استانسي بكل يوم فيها، ادرسي عدل،   
جيبي اعلى الشهادات، وهله هله بالوظيفة العدلة".

حديثي مع حفيدتي وصل الى نهايته عند قولها لي "اللي ما عنده قلم ما يسوى   
قلم، وانا وانت يا ميا ندري شمعنى هالكالم، الواحد بدون تعليم يظل ضعيف واحلياة 

للبنت او الولد بتكون جاسية، كلنا نعرف ان انتي بتحصلني على اعلى تعليم".
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الكندري: السقا
بثينة محمد املعضادي

بعد عصر يوم الثالثاء جلست أنا وجدي ملشاهدة التلفاز وكنا نشاهد برنامج وثائقي   
عن احلياة في قطر قبل إكتشاف البترول. أظهر البرنامج جوانب من احلياة اإلجتماعية في 

قطر في ذلك الزمن وتطرق إلى النقلة التي حدثت في املجتمع القطري جراء إكتشاف النفط 
الطبيعي.  والغاز 

في إحدى املشاهد، ظهرت بعض خصائص تلك الفترة من بيوت مبنية من الطني   
وأحياء قدمية باإلضافة إلى الرجل الذي يدور حول البيوت حاماًل على ظهره أوعية كبيرة. فجأة 
قال جدي "شفتي هالرجال... هذا الكندري". فقلت له مستغربة "صدج، أذكر كانت وياي 

بنت في املدرسة التمهيدية إسم عائلتها الكندري، يقربلها الرجال اللي في التلفزيون؟" فرد 
جدي وهو يشير إلى التلفاز "يجوز. ذاك الزمن كان كل فريج فيه خمس كنادره وكانوا يشيلون 

ماي بارد ونظيف ويوزعونه على البيوت. كل سقا كان إسمه الكندري وكلهم كان إسمهم 
الكنادره. كان هذا اإلسم معروف في كل اخلليج وأكثر شي في الكويت، علشان جذيه تلقني 

وايد كويتيني إسم عائلتهم الكندري، كنية عن أجدادهم". 
وبالعودة إلى عام 19�0 كان السقا يبدأ عمله من وقت أذان الفجر فكان يصدع مع   

ساعات الفجر األولى. كان يحمل أثنتني من أوعية املياه مصنوعة من الصفيح ذات الشكل 
املستطيل. كل واحدة منها تسمى تنكه وكانت تعلق بواسطة حبل على قطعة خشبية رفيعة 
وقوية طولها حوالي مترين. كان السقا يضع التنكات على ظهره، خلف رقبته وبشكل أفقي 
متوازي على اجلنبني. مع كل الثقل على ظهره كان الكندري يذهب إلى العني ليمأل األوعية 

اللتي على ظهره مبياه صاحلة للشرب وكان في بعض األوقات يقف جانب شاطئ البحر منتظراً 
وصول سفن الغوص التي حتمل املياه الصاحلة من دول مجاوره مثل البحرين والبصره ليمأل منها 
تنكاته. وبعد تعبئة األوعية كان يبدأ بالذهاب إلى البيوت املجاورة ليسترزق ببيع املياه، وهذه 

كانت حياة السقا، املعروف بالكندري. 
الكندري كان يقضي معظم النهار يوزع املياه وألن احلمل على ظهره ثقيل كان كثيراً   

ما يأخذ قسطًا من الراحة. فكان بعض األوقات يقف عند بعض النساء اجلالسات على بساط 
يبيعون النخي والباجيال ليشتري منهم بعضها ويفطر بها اثناء سيره إلى البيوت املجاورة. وألن 

مهنة الكندري كانت شاقة ومتعبة، كان كثيراً ما يقف مع بعض الباعه ليحييهم وليجلس معهم 
في داخل محالتهم بعيداً عن أشعة الشمس احلارة خالل النهار فكانوا يتبادلون أطراف احلديث 
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ويشربون القهوة العربية والشاي إلى أن يعاود الكندري نشاطه وينطلق إلى عمله مجدداً. 
كان الكندري محبوبًا جداً من قبل األوالد والبنات. فكان عندما مير بهم   

وهم يلعبون بني احلواري يتوقفون عن لعب أيًا من ألعابهم إن كانت جيس أو اللجفة أو 
التيلة ويركضون بإجتاهه، البعض قائلني "الكندري، أمي تبيك ترسلنا التانكي" وأخرون 
قائلني "أمي تبيك ترسلنا ماي احلني، بيتنا ما فيه ماي" فكان دائمًا يبتسم ويقول "كاني 

جاي". كان األوالد يلبسون أثواب بيضاء والبنات بخنق وكانوا دائما يلعبون خارج 
بيوتهم على الرمال. 

اجلميع في احلي كان يعرف بعضه بعضًا وكانت األبواب ال تقفل، مفتوحة دائمًا   
بدون إحراج أو خوف. فعندما يصل الكندري إلى املنازل كان يجد األبواب مفتوحة فكان 
يدخل مباشرة ولكن كان يقول بصوت عالي عند دخوله "إحم إحًم، لكي تعلم النساء أنه 

قد وصل وليسترن وجوههن فكان حينها من العيب أن تتحدث إمرأة مع رجل ووجهها 
مكشوف. فكان الكندري يعلن عن مجيئه بقول "إحم إحم" حفاظا" على كرامة حرمة املنزل 
وسمعتها. وكان النساء يغطني وجوههن بامللفع وهي قطعة قماش سوداء مصنوعة من القطن، 

وكانت بعض النساء يلبسن البطولة وهو غطاء للوجه ذهبي اللون وكان يستخدم من قبل 
النساء بعموم أعمارها على غير االن حيث أنه يستخدم من قبل النساء الكبار في العمر فقط. 

بعد أن ترشد صاحبة البيت الكندري إلى خزانات املياه في املنزل، كان يسير   
الكندري متجهًا إلى اخلزان األكبر والذي يقال له احلب وهو ينظر إلى األرض. كان الكندري 
ميأل خزانات مياه البيوت كلها حتى اخلزنات الكبيرة جداً فكان يعود إلى العني ليمأل تنكاته 

كلما نفدوا من املاء ثم يعود مجدداً إلى البيوت ملأل خزاناتهم. 
معظم العائالت كانت تدفع للكندري حسابه شهريًا والبعض كان يدفع يوميًا   

واألقلية التي لم تكن متأل جرارها كثيراً كانت تدفع عن كل مرة. كان للكندري طريقة خاصة 
حلساب تسليم املياه يحاسب بها الذين يدفعون حسابهم كل شهر. كانت طريقته تضمن 
حسابه بدقة فكان يرسم خطًا على جدران املنازل بواسطة قطعة من الفحم كلما مأل حب. 

وفي أخر الشهر يقوم بعد اخلطوط التي رسمها ويحسب املبلغ املستحق على أهل البيت. كان 
في األغلب يتراوح أجره ثالثة روبيات في الشهر وكان املبلغ يختلف من بيت إلى بيت ألن 
الكندري كان ميأل احلب في بعض املنازل فقط والذي هو أصغر حجمًا من اخلزانات الكبيرة 

والالتي تكلفن أكثر للتعبئة.
توقف اإلعتماد على الكندري في منتصف الستينات حيث أن الدولة طورت   

طرق لتوزيع املياه من البحيرات والبحار إلى البيوت واملنازل بإستخدام األنابيب. لكن لم 
تكن املياه التي تصل إلى البيوت نقية كفاية ولم تكن صاحلة متامًا ألن األنابيب التي تنقل 

املياه كانت مصنوعة من حديد رخيص فكان كثيراً ما يصيبه صدأ مما كان يلوث املياه 
ويكسر األنابيب مما يسرب املياه. باإلضافة ألن النظام اجلديد لم ينفع بعض العائالت ألن 

املياه لم تكن توصلهم وبالرغم من إحتياجهم للكندري قامت شهرته تنطفء. 
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عندما إنتهى البرنامج، قال جدي "شفتي يا بنيتي، احلني املاي متوفر في البالد حق   
كل القطريني بدون مقابل وبأحسن اخلدمات إلي تقدمها لنا شركة كهرماء املسؤولة عن تنقية 

املاي وتوزيعه". كنت مندمجه بالبرنامج فقلت جلدي "شكله الكندري كان يتعب وايد واهلل" 
فرد جدي "إي، كان مضطر ألنه كان باب رزقه الوحيد. احلياة كانت وايد أصعب أيام أول، 

هاأليام الناس ما يحتاجون يشتغلون بجد مثل جدودهم. لكن احلياة أيام أول كانت وايد 
بسيطة وكنا كلنا عائلة وحده وهذا اللي عطاها طعم خاص بها".
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اللؤلؤة والرحا
فاطمة ناصر الدوسري

العديد من بنات عصري القطريات يعتقدون أنهم ولدوا في عصر ال يالئمهم   
وفي وقت ال يناسبهم بسبب شدة إلتزم أهلنا بعاداتنا وتقاليدنا، لكنني على إختالف كلي 
من تفكيرهن. أنا على يقني بأنني محظوظة كوني إبنة عائلة قطرية األصل في هذا العصر. 

بالرغم من أنه لدى أقارب متزمتني بعاداتنا ويضطرونني للبس الدراعة ملرضاتهم  فأنا ال أرى 
هذا التمسك مقيدا لشخصيتي. 

لقد ولدت في زمن يعتبر املرأة ملكة بكل ما حتتوي الكلمة من معاني وهذا   
واضح عبر األزمان فعصرنا مليء بالتراث واإلمكانيات على غير العصور السابقة. فتراثنا 

يحمل قيم كثيرة مغايرة للمعاني احملدودة لدى وصف العرب من ركوب اجلمال وغيره 
والذي يعتقده الغرب. وإمكانياتنا أيضًا ليست محتوية في أبار البترول التي ترافق تفكير 

كثير من الناس عندما يشار لدولة قطر.
موقفي كإبنة قطرية معاصرة ميثل وصفي لتكوين عصرنا احلاضر فعلى عكس من   

أن الكثير من الناس يعتقدون أن تسميتي على إسم املرحومة جدتي قبل والدتي ووالدة 
أبي هو غير عادل فأنا فخورة جداً إلتخاذ هذا اخليار. سميت على إسم جدتي املغفور لها 

إن شاء اهلل، فاطمة بنت ناصر العلي، لتحقيق رغبتها حيث أنها طلبت من جدي أن يلقب 
إبنة والدي األولى بلقبها. جدتي كانت إمرأة صادقة وأصيلة فكانت حتب وتكرم كل الناس 

أقرباءها وغيرهم وكان جمال سمعتها يسبقها بني الناس أجمعني ولذلك كل من ينادي 
بإسمها يذكر حسن أعمالها مما يجعلني فخورة جداً حلمل إسمها. تسميتي لم تغطي على 

شخصيتي بل تدفعني لتعزيز سمعتها وإتباع قدوتها كمثال يحتذى به من خالل إحياء 
سمعتي بأن أكون لؤلؤة ورحا وهو تعبير قطري لزينة املرأة وإجتهادها مثل وصف جدتي. 

الرحا ألة يدوية كانت تتواجد في كل منازل قطر في املاضي وكانت تستعمل يوميًا   
من قبل ربات البيوت إلعداد الوجبات لكونها تطحن أنواع مختلفة من احلبوب كالقمح 

والشعير واألرز. الرحا لم تكن تعتبر ألة فقط بل كانت وصف للناس حيث أن كل واحد منا 
لديه رحا في داخله وهي الروح التي أعطانا إياها رب العاملني لنطحن بها أفكارنا فإما ننتج 

معتقدات حسنه تؤدي إلى قدر عظيم واجلنة بعد ممات أو ننتج معتقدات خاطئة تؤدي إلى 
قدر سيء وجهنم. تعلمت من قصة تتلى عن جدتي أنه يجب على كل رجل وإمرأة أن 

يصونوا الرحات في داخلهم ويشغلوها بحب اهلل ورجاء مالقاته فكانت جدتي تعتبر الرحا 
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أداه حساسة ال صلبة. 
اللؤلؤ كالرحا، لديه معاني قيمة في تراثنا فكان إصطياد اللؤلؤ مصدراً للرزق ألهل   
قطر قبل إكتشاف البترول وكان رمزاً للفخر لدى النساء الالتي يلبسونه للزينة. أتذكر قصة 

تلتها على جدتي عن جدي حيث أنه كان غواص لؤلؤ معروف مبهارته عندما كان شاب يافعًا 
فكان يسافر عبر البحار لعدة أشهر بحثًا على أجود أنواع اللؤلؤ. القصة تدور حول إعجاب 

جدي بجدتي من أول نظرة حينما تعهد جدي أن يأتي بأفضل وأغلى لؤلؤة جلدتي ليحظى 
بقلبها. ليحقق رغبته فإستأجر قارب بال وسافر مع إثنان من أصدقائه إلى بحر بعيد وعميق 
مليء باملخاطر. على رغم صعوبة الصيد في ذلك البحر، إصرار جدي وصبره أدى لتحقيق 

أمنيته عندما إصطاد لؤلؤتني بغاية اجلمال فقدم واحدة منهم مغلفة بقطعة مخمل حمراء ناعمة 
جلدتي كمهرها وباع الثانية ليجزي خوييه. 

مخاطرة جدي بحياته لكسب حجرة ثمينة ليهديها إلمرأة غالية جعلتني أدرك النحو   
الذي يجب أن أكون عليه وهو أن أكون حلية يصعب إقترانها وجوهرة شفافة ترمز باجلمال 
والغلى حتمل هوية مغمورة بالتراث القطري واألصالة وأن أكون حجرة صافية مغطى بصدفة 

داكنه متثل تقاليدنا العريقة. لهذا فأنا على الدوام أحاول أن أرمم رحتي ألكون إمرأة أفضل حتب 
البساطة واإللتزام وحتقق األماني مبحاوالت جثيمة ونفقات قليلة وتتميز بالتوازن واحليوية. 

اإلعتبار باللؤلؤة والرحا ال يقتصر على الشابات فقط، فالشباب والشابات يجب أن   
يحققوا ذاتهم من خالل متسكهم بتاريخنا وإدراك أن عاداتنا ال تتعارض مع حضارتنا ولكن 

تدعم أصالتنا وشخصياتنا. التفريق بني أجدادنا وأجيالنا من املمكن أن يؤدي إلى تناقض قيمنا 
مع تقاليدنا وإمكانيات ثقافتنا احلالية فإلزالة هذه العقبة يجب علينا أن نحترم تاريخ أجدادنا 

ونعلم األخرين قيمهم املتداولة. يجب على كل إمرأة قطرية أن تقدر وتستفيد من الفرص التي 
يقدمها لنا زمننا وثقافتنا لتبرز كنجمة ساطعة بجدها وإصرارها. هناك أللئ ورحات كثيرة في 

العالم في حاجة لتلميع بسيط ودفعة صغيرة ليكبروا ويتميزوا كما متيزت جدتي رحمها اهلل.
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القدوم إلى الدوحة
محمد بن جبر الكبيسي

كان الكل يحب بلدتنا الصغيرة، بلدتنا القدمية اجلميلة ولقد أثار أهل بلدتنا   
الذين كانوا يعيشون فيها لسنني عديدة إعجاب كل الضيوف. كانت أرضًا ساملة وهادئه.  
أهل بلدتنا كانوا فقراء لكن في غاية الكرم والتواضع، كانوا ال ميلكون املال الكافي   

لتأمني وجباتهم اليومية لكنهم كانوا يكرمون ضيفهم أشد الكرم. هذه البلدة التي كثر 
إعجاب الناس بها وكدت أوصف كمالها تبعد سبعة وتسعني كيلومتر عن الدوحة، عاصمة 

قطر، هي بلدة الشمال، موطن كثير من القبائل القطرية مثل قبيلة، الكبيسي، واملناعي 
والنعيمي والكواري والكعبي واملهندي. كانت القبائل التي تقطن في الشمال يد واحدة في 

العمل والصيد واحلرب. 
هاجرت قبيلتي كاملة إلى الدوحة وتركوا ورائهم كل الذكريات اجلميلة واملذاق   

الطيب لدى أوقات املشقة وقصص البحر القدمية. تركوا ذكرياتهم حتت أبواب بيوت الطني 
الني بنوها بأيديهم. كان أهل قبيلتي على يقني من أن وقت رحيلهم قد أتى لكنهم كانوا 

غير سعيدين فكانت ذكرياتهم غالية جداً عليهم.
بدأت قبيلتي بالهجره إلى الدوحه عندما قرر أمير قطر في ذلك الزمن، الشيخ   

خليفة بن حمد آل ثاني، والذي صرح بقرار هجرة كل قبائل الشمال إلى الدوحة وكانت 
قبيلتي أول قبيلة اتخذت هذا القرار. أعمامي الذين حصلوا على عمل في الدوحة إنتقلوا 

على الفور لكن األخرين بقوا إلى أن وجدوا فرصة عمل. أصبحت حياتهم صعبة حيث 
أن الرجال إنتقلوا إلى منزل في الدوحة وكان الكثير منهم يعملون لدى شركة قطر للبترول 
وبقيت النساء واألطفال في الشمال حيث كان من الصعب أن ينتقل األطفال إلى مدارس 

الدوحة. فكان الرجال ينتقلون براً من الشمال إلى الدوحة كل أسبوع لرؤية عوائلهم مما كون 
صعوبة في الوضع.

أصغى الشيخ خليفة بن حمد لقصة قبيلتنا وأدرك صعوبة موقفهم فأمر ببناء حي   
جديد ببيوت ومدارس جديدة في مدينة خليفة لقبيلتنا. رغم أن هذا احلي بعيداً عن مقر 

شركة قطر للبترول، كان أفضل من أن ينتقل أعمامي أسبوعيًا إلى الشمال فانتقلت قبيلتي 
كلها إلى الدوحة.

وجدت عائلتي التأقلم باملعيشة في مدينة خليفة في غاية الصعوبة حيث أنه   
ال يوجد بحر ليصطادو فيه األسماك وال سفن كبيرة للصيد وال طيور جميله تغرد. لكن 

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / محمد ننب جبر الكبيسي



��

ترابطهم األسري سهل عليهم تأقلمهم فقد عاشوا مجدداً بيتًا بجوار بيت، ويداً بيد كعائلة 
واحدة بال مسافات تفرقهم كما تعودوا من قبل. 

بدت عائلتي تتقبل الوضع اجلديد عندما إلتحق األوالد باملدارس وذهب البعض منهم   
ليكملوا تعليمهم في بلدان أخرى كالواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة. مما زاد 

سهولة تأقلمهم كان الكماليات التي زودت بيوتهم بها والتي كانوا ال يتمتعون بها في الشمال 
حيث أن بيوت الطني لم تكن مزودة بالكهرباء ومبردات الهواء. لم يكن أبي وجدي فائضني 

بالسعادة من إنتقالهم لكنهم كانوا راضني بقدرهم.
األن، مضت سنني عديدة على إنتقال عائلتي إلى الدوحة، كبر جيل جديد لدى   

عائلة الكبيسي، جياًل متعلم ومدرك أهمية العمل بجد ومتطلع للحياة. برغم من أن هذا اجليل 
لم يولد ولم يشهد صعوبة احلياة في الشمال لكنه تعلم قيمة الترابط العائلي وأهمية العيش 
حسب املقدرة من السماع إلى قصص أجدادهم كمواجهة الصعوبات اليومية واإلنتقال عبر 

البحار لتأمني الطعام.
رحلت قبيلتي من الشمال لكنهم لم ينسوا تاريخهم بل أتوا إلى الدوحة محتفظني   
بتاريخ عريق متميز بالتضحية. جدي األكبر، عيسى بن خليفة الكبيسي، كان معروف بلقب 

شيخ الكبسه وكتب قصيدة عند زيارته للشمال قائاًل،
جيناج يادار ماركنا لنا راي  
مانفتكر في خفيات التوالي  

مجالس ملتقى للضيف لي داي   
يعمل به النب مخلوط بهالي  

نحن لن ننسى وطننا األصلي وال تاريخنا، وسوف نعلم اجليل اجلديد معنى وأهمية   
إنشاء أسرة واحدة والتضحية في سبيل عيش حياة راضية. 

عم الفرح على أبي وأمي وأقربائي عند زيارتهم للشمال علمًا بأن نسيانهم حلزن   
إنتقالهم كان مؤملًا جداً. من شدة سعادتهم قامت كل أم تغني ألوالدها أغنية فرح قدمية وكل 

أب أخذ أوالده للمجلس ليتعلموا أداب الشعر ومتشى الكبار في السن مبتهجني ومتكئني على 
أعصيتهم بني الرواق ليتقابلوا مع األطفال وينقلوا لهم بهجة احلياة من خالل إبتساماتهم العريضة.
عامًا بعد عام انتقل حب حياة الشمال إلى مدينة خليفة. في كل عيد فتحت أبواب   

املجالس للزوار وعادوا يرقصون العرضة بالسيوف وأطلقت النيران في الهواء معبرة عن سعادة 
قائدي القبيلة لتماسك عوائلهم فشكرت اهلل من كل بد على أننا دمنا عائلة واحدة.

في اخلتام يجوز التذكيير بقول يردده أجدادونا مشيراً ألهمية تاريخ قبيلتنا "ال ماض،   
ال حاضر". قصص وحكم قبيلتنا ستبقى دروسًا نتداولها لكي يعي كل جيل من قبيلتنا كيف 

وصلنا إلى ما نحن عليه وكيف كافح أجدادنا ليأمنوا لنا خيرنا احلاضر. 
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التغيير وسر اإلبتسامة
مشاعل سلمان راشد

توقفت السيارة فجأة وقمت أفكر مع نفسي "هاي احنا كل شي إنتهى، مافي   
داعي افكر بأحالمي، الزم انساها". وفي هذه اللحظة وجب حتديد مصيري. هل كان 
أخي ليدور السيارة رجوعًا إلى البيت أو ليكمل في طريقه إلى الكلية. قمت أفكر مع 

نفسي مجدداً "ليش ما تصرفت بطريقة ثانية، ليش ما قلتلهم من قبل". مسكت نفسي. 
نظر أخي جتاهي وأنتظرت قراره وقمت أفكر "يا ربي شلون سويت بنفسي جي؟" ألتلوا 

قصتي يجب أن أعود إلى الوراء أسبوع من الزمن. 
كانت الدراسة في اجلامعة حلمي الذي إستغرقت كثيراً من التفكير ألحدده،   
وألناله أنهيت دراستي في املدارس محققه أعلى الدرجات وتخرجت بدرجة اإلمتياز مما 

ساعدني للحصول على منحة دراسية في برنامج البردج األكادميي. هذا البرنامج مصممًا 
ملساعدة الطلبة لإلنتقال بني مرحلة التعليم في املدارس والتعليم في اجلامعات، فهو جسر بني 

املرحلتني كما يدل إسمه. إن غرض اجلسر األكادميي تعليم الطالب اللذين أنهوا دراستهم 
في املدارس الثانوية املهارات املطلوبة للدراسة في اجلامعة كاللغة اإلجنليزية والرياضيات 

والكمبيوتر واحملادثة. كنت سعيدة جداً حلصولي على املنحة الدراسية والتي لم أكن أتوقعها 
فكنت مستعدة لتلقي تعليم حديث وخلوض جتربة جديدة بعد إنهاء دراستي الثانوية.

كادت أحالمي أن تتحطم قبل أن تبداء أن تتحقق حني تلقيت مكاملة تليفونية   
من رقم مجهول ذات يوم وأنا أشاهد التلفزيون بسعادة مع أختي. عندما أجبت إتضح 

لي أنها إمرأة ال أعرفها تسأل عني. لم تكن هذه املفاجأة كما كانت املفاجأة مبا أخبرتني 
عنه قائلة "إننا نخبرك أن التعليم في اجلسر األكادميي مفتوح لألوالد والبنات ونحن بحاجة 
للتأكد بأنك موافقة على الدراسة حتت هذه الشروط". إلتزمت الصمت للحظات وأخذت 

أفكر "شلي تقولينه، هاي مستحيل". ال يوجد مدارس أهلية في قطر مختلطة، جميع 
املدارس منفصلة، مدارس للبنات ومدارس للبنني. عدت أفكر مع نفسي "كل أحالمي 

بتنتهي مع هاي النظام"، كان موقف صعبًا للغاية. لوكان قراري خاصًا بي لوافقت، لكن 
ماذا عن أهلي؟ 

أظنه كاد أن يكون من املستحيل أن يوافق أهلي أن ألتحق بكلية غير منفصلة،   
لو كان هناك جتربة سابقة لدى أي أحد من عائلتي في موقف مشابه لكان إقناعهم أسهل 

ولكنت احلقيقة هي أنه لم يكن هناك أحد من قبل. 
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كل هذه األفكار راودتني عندما كانت السيدة على الهاتف تنتظر إجابة صريحة   
ومحددة. في احلقيقة لم يكن لدي رد فإذا قلت "ال" تنتهي أحالمي وإن قلت "نعم" ماذا 

سيكون موقف أهلي؟
الصمت كان مخيمًا وفجأة وجدت نفسي أجيب "اي، ما عندي مانع فأنا فرحانه اني   

من اوائل الطالب الي بجربون هاي التجربة". وعندما صرحت بهذه الكلمات أحسست بأن 
أحد غيري هو الذي يتكلم، كان يجب علي أن أدافع عن أحالمي ورغباتي. لم أكن أستطيع 

أن أبلغ أهلي عن موافقتي لإلختالط، على األقل ليس في حينها فكنت أنا نفسي لم أستوعب 
الفكرة. كانت حياتي سوف تتغير بعد أيام قليلة فتطلب علي أن أمتحن لتحديد مستوى 
لغتي اإلجنليزية. أوصلني أخي وهو ال يعلم بعد بالنظام اجلديد إلى مبنى املدينة التعليمية 

في اليوم احملدد لي إلجراء اإلمتحان. فكرت لو أنني لم أبلغه في حينها فإنه سيكتشف الحقًا 
عند وصولنا وليكون ذلك أسوأ. كنت خائفة أن يدير السيارة للذهاب إلى املنزل إن أخبرته، 
فتركت األمر بدون خيار. وعندما قاربنا على الوصول إلى حرم األكادميية بدأت احلديث معه 

قائلة "هاي البرنامج فرصة عظيمة للطالب القطريني عشان يثبتون نفسم ومهاراتهم حق التعليم 
في اجلامعة". لم يكن يخمن ملا أخبره عن ما قلته، كان يفكر بأنني سعيدة إللتحقاي فقط. 

فأكملت كالمي قائلة "الصراحه في مشكلة صغيرة وياريت تفهمني وتساعدني في حل 
هاملشكلة" ففزع قائال "شنو الي تقولينه؟" وفي الوقت الذي إنتهيت فيه من كالمي معه عن أنه 
يوجد أوالد وبنات يدرسون في األكادمية توقفت السيارة فجأة. حينها أخذت أفكر "هاي احنا 
كل شي إنتهى، مافي داعي افكر بأحالمي، الزم انساها". إنصدم بأنني لم أخبر أهلي عن األمر 

مسبقًا وأنني قد إتخذت هذا القرار بنفسي. أردت أن أريه املكان أواًل لنتحدث مع األخرين 
هناك لكي نعلم أنا وهو أي شيء عن هذا الوضع. 

نظر إلي بشدة وإنتظرت قراره، كنت مأخوذة إلى أن أدار السيارة وتوجه بها املبنى.   
كنت محظوظة ألن املكان كان شبه خالي وهادئ جداً فكان من الصعوبة إيجاد أي شخص 

هناك. لم يكن هناك العديد من األوالد مما كان أمر جيد جداً في تلك اللحظة. 
جرت املقابلة لتحديد مستواي اللغوي اإلجنليزي بشكل جيد ولكن لم تكن هذه   

املشكلة بل الذي سيحصل بعد ذلك عندما يعلموا أهلي بوضع األكادمية وبقراري. بالرغم من 
صعوبة موقفي متكنت من إقناع أسرتي بالسماح لي في التسجيل في اجلسر األكادميي. 

األسبوع التالي بدأت احملاضرات وحني وصولي إلى الصف األول أصابتني الصدمة   
وارتبكت فقد كان هناك الكثير من األوالد على غير الزيارة األولى وبدأت أفكر "وين أنا... 

يا ربي شلون انا بقعد ثمان ساعات مع هالصبيان في الصف؟" كنت أتساءل وأنا أسير في 
ممرات املبنى وكنت مرتبكة جداً حتى أنني لم أتلفت ميينًا وال يساراً، مشيت مستقيمة وكأنه 
ال يوجد هناك أحد. خجلت أن أسلم على صديقاتي خوفًا أن يسمع حديثي أي من األوالد 

فبقيت ماشية إلى أن وصلت إلى صالة كبيرة لإلجتماعات. لألسف وصلت متأخرة بعد الوقت 
مع بعض صديقاتي ولم جند كراسي للجلوس في الصف اخللفي حيث جتلس البنات خلف 
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األوالد. كانت الكراسي اخلالية في الصف األول، أمام األوالد، فجلسنا هناك وأعيون األوالد 
تراقبنا. متنيت أن تنشق األرض وتبلعني في تلك اللحظة وأخذت أفكر "مبروك مشاعل، 

هاي يزاج ألجن تأخرتي في اليوم األول، شهل البداية املنحوسة".
ألقى مدير األكادمية كلمة كونه يوم إفتتاح البرنامج وقال أن اإللتحاق بهذا   

البرنامج فرصة عظيمة للطلبة حيث أنهم سوف يدقنوا املهارات املطلوبة للدراسة اجلامعية. 
بناءا على ما قاله املدير قلت في نفسي "اقدر احلني اركز على الي بتعلمه" ولكن هذه رغبة 

سهل قولها ولكن صعب تنفيذها. فكان الدرس األول في األكادمية سيء. 
لم أمتكن من التغلب على توتري ولم أقدر أن أتصرف بطبيعتي، عادتي أن   

أتكلم بطالقة وسرعان ما أشعر بالراحة في أي مكان جديد لكن الوضع كان مختلف جدا" 
عن أي وضع مررت به في السابق. كانت هذه أول مره في حياتي جلست في نفس الغرفة 

مع أوالد فوجدت صعوبة في التفكير والنطق وبقيت معظم الوقت أصغي. 
رتبونا في الفصل بشكل حتى ال يجري بني البنات واألوالد حديث فأجلسوا   

األوالد على جانب والبنات على جانب أخر. ثم وقفت املدرسة وقالت "صباح اخلير، 
األن على كل واحد منكم ومنكن أن يقدم نفسه لكي يعرفه األخرين". فوجئت بقولها 

وشعرت باخلجل فما كنت أعلم ما أقول. ال ميكن أن أنسى أول كلمة ألقيتها، كان موقف 
بشع. إحمر لون وجهي حني وقفت أمام جميع الطلبة وإرتبك صوتي فقمت أتأتأ. مترنت 

في اليوم السابق وكنت متمكنة إللقاء مثل هذه الكلمة لكان لم أقدر أن أحتدث بنفس 
الطالقة حيث أنني أعددت ألن أتكلم لعشرة دقائق لكنني لم أمتكن سوى من ثالث. 

سبب إرتباكي كان حضور األوالد فكنت متمكنة من احلديث في غرفتي في املنزل من غير 
وجود أي أحد غيري. 

نسيت كل شيء وأنا أتكلم وكنت أرغب أنهاء تقدميي باقصر وقت ممكن.   
أدركت مدرستي بحالتي فطلبت مني اجللوس عندما إنتهيت على عدى بقية الطالب التي 
كانت تسأل بقية احلاضرين إن كان لديهم أسئلة قبل جلوسهم، كان تصرفها لطيفًا جداً. 
بعد مرور أيام تسنت لي الفرصة أن أقدم نفسي مجدداً اتخذت في نفسي قرار   

أن تكون هذه املقدمة أفضل من السابقة. حددت لنفسي كيف سأتكلم بالتمام خالل املدة 
املطلوبة وأنني لن أجلس قبل ذلك. بعد تقدمي نفسي كان علي أن أحتدث عن أهمية حزام 
األمان. فكرت مع نفسي مليا عن كيفية جعل تقدميي ممتعًا، فتكونت لدي فكرة وهي أن 

أجري مقابلة مع أحد الطالب الذين يقودون. لكن لم تكن أي من البنات حاصلة على 
رخصة متكنها من القيادة مما رجح إختياري ألحد من األوالد. كان عدد الطلبة في الفصل 

أربعة بنات وستة أوالد فجلست أفكر مع من سوف أجري لقائي وكيف سوف أختاره أمام 
كل صديقاتي فاختياري سيقع على إحدى األوالد كونهم الوحيدين في الفصل الذين 

ميتلكون رخص. في احلقيقة كان هناك ولد تستطيع كل البنات محادثته فكان صدوقًا جداً 
وعشريًا وكان سمينًا بعض الشيء. ولكني لم أكن أدري إن كان هو أنسب إختيار وتركز 
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همي بكيفية إختياره ومحادثة الطالب أمام اجلميع فكان البد من أن أخطط جيدا إلفتعال سبب 
مقنع إلختياري. اخلطة حتتمت على أن أكتب أسماء جميع الطلبة على قطع أوراق صغيرة 

وإلتقاط أحدهم بعشوائية ليكون اإلسم املختار للطالب الذي سأجري مقابلتي معه. كان علي 
أن أتأكد من أنني سأختار ورقة الولد السمني ألنه كان الوحيد من األوالد الذي أمتكن من 

محادثته بسهوله وبال إرتباك أو توتر. 
كان هناك طريقة وحيدة للتأكد من سحب إسمه وهي أن أكتب إسمه على كل   

األوراق. عندما حان وقت التقدمي أخبرت جميع الطلبة أنني ال أعلم من هو الذي سأختاره 
وألنني أردت أن أكون عادلة كنت سأختار عشوائيًا. 

إبتسمت إبتسامة خفية ولم يكن مبقدور أحد أن يخمن ملاذا وقلت في نفسي "امبال،   
هاي الطريقة عادلة". وحتى يكون األمر أكثر وضوحًا، تركت أحد األوالد يسحب ورقة من بني 

األوراق األخرى وكنت سأتظاهر بالدهشة حني يقع اإلختيار على الولد السمني.
أجدت السيطرة على نفسي وسيطرت على ضحكتي حتى ال أكشف أمري. وحني   

وقع اإلختيار عليه كنت واثقة أنه لم يعلم بأن السحب كان مخطط له. احلمد هلل أنهم لم 
يفتحوا باقي األوراق.

بعض األحيان نشعر بأن هناك أشياء من اإلستحالة أن نفعلها فنستسلم قبل أن ندرك   
املرحلة وهذا ما كان من املمكن أن يحصل بي إذا لم أختر أن أحاول أن أحقق حلم دراستي 

فكان دخولي برنامج اجلسر األكادميي أول خطوة إتخذتها لتحقيق مستقبلي. 
في ذلك الوقت كنت فتاة ال تعرف كيف تتعامل مع أناس من دول مختلفة فكنت   
خجولة بعض الشيء وكانت خبرتي في التعامل محدودة ومنطوية فلقد مترنت على التعامل 
على الطراز القدمي للبيئة املدرسية. لم أشعر بالتغيير في ذاتي خالل السنة التي درست فيها 

في البرنامج. شعرت بالتغيير في وقت الحق عندما بدأت أالحظ كم تغييرت شخصيتي إلى 
األفضل، لم أعد أخشى التعامل مع الفتيان ولم أعد أحكم على شيء قبل التمعن فيه والتحقق 

منه وبدأت أفكر ملا وراء احلدود على نحو أكبر فأصبحت أرى األمور عن بعد. هذا التغيير لم 
يكن لي وحدي بل لبلدنا، قطر، أيضا. اإلختالط كان خطوة كبيرة لدى املجتمع القطري وفي 

نظري أرى تنفيذ هذه اخلطوة أمر ناجح. 
كثير من الناس كانوا غير متقبلني لهذا التغيير في عام 2001 وإلى األن يتواجد عدد   

من الناس الذين مازالوا خائفني من هذا التغيير وهم يعتقدون أن التغيير يتم بسرعة حني أنه 
يجب أن يكون أبطأ ومتدرجًا أكثر.

القلق من التغيير شعور طبيعي فالناس بطبيعتهم يعتادون على عيش حياتهم في   
طريقة معينة وحني يواجهون إختالف في هذه الطريقة يفزعون لكنه ليس سببا كافيا إلعطاء 

ظهورنا للتغيير. على األكيد أن نواجه بعض األخطاء واملشاكل في هذه احلياة فأنا متأكدة أنه اذا 
أردنا أن نتقدم ونزدهر البد من حتمل املخاطر ومواجهة الصعوبات فالنجاح واملجازفة عنصرين 

ال ميكن الفصل بينهما. هذا التفكير يطبق على أي خطوة جديدة يتخذها أي من الناس فحتى 
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إذا كانت هذه اخلطوة مجرد إتخاذ طريق جديد إلى العمل فتقدير املخاطر أمر محتوم فمن 
اإلمكان أن تضل الطريق أو أن تصل إلى العمل متأخراً وهذا ليس باألمر السيء حيث أن 

هذه التجربة من املمكن أن تفتح فرصة لطريق أيسر وأفضل في املستقبل. 
دعنا نبقى واثقني ومتطلعني.   
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العصر الذهبي القدمي
حبة ساجد امني

كوني فتاة في القرن الواحد والعشرون فإنني أنظر بإعجاب جلدتي وجلميع اجلدات   
الالتي عاشوا في الستينات من القرن املاضي، جميعهن عاشوا حياة شاقة لكنها ذات معنى. 

إنني شخصيًا أعتقد أن النساء من جيل جدتي كانوا أفضل بكثير من مثيالتهن في العصر 
احلالي، لقد كان لهن في ذلك الوقت حياة بسيطة لكنها ناجحة جداً. 

عندما نفكر في العالم احلالي واملستقبل القادم نقدر ونثمن جميع الفرص التي تتاح   
لنا في ظل التقدم اإلجتماعي والتكنولوجي. لم يكن بحوزة النساء تسهيالت مماثلة أو مهمه 

في الستينات من القرن املاضي لكن النساء اليوم لهن وضعهن املميز سواءاً في مجاالت العمل أو 
في املنزل من خالل ممارستهن لتربية أطفالهن واإلهتمام ببيوتهن. لدى النساء في الوقت احلالي 
القدرة على التواصل إجتماعيًا وبإتقان مع العالم اخلارجي كما أن لديهن القدرة على اإلرتباط 

واإللتزام باألنشطة اإلجتماعية.
يعتقدن الكثير من النساء في يومنا هذا أنه ليست لديهن القدرة على حل املشاكل أو   

التواصل بدون معرفة أو الرجوع إلى املؤسسات املختصة وهذا التفكير يناقض تفكير النساء في 
عهد جداتنا الالتي كانت لديهن القدرة على كسب املعرفه من غير أن يكون هناك العديد من 

املصادر واملؤسسات. نحن النساء نشعر باملسؤولية لتعليم أنفسنا حتى إذا منعنا من ذلك.
يتميز جيل النساء في الوقت احلالي باإلنفتاح اإلجتماعي وبالنشاط فإنهن يفضلن   

القيام باملزيد من األعمال وبأسهل الطرق فإننا نتوقع أن ننجز املهمات لكن بدون أن تأخذ الكثير 
من وقتنا. هذا ال يعني أنني أوجه اإلتهام إلى اجليل اجلديد ألنه في احلقيقة هذا أصبح نطاق 

حياتنا فنحن نكرس وقتنا جلعل حياتنا أسهل قدر املستطاع.
من خالل مقارنة حياة ربات البيوت في الستينات من القرن املاضي مع حياة ربات   

البيوت األن لرأينا أن النساء في املاضي كن يعشن حياة مليئة باجلد والصعوبات، كانت النساء 
في املاضي تستخدمن األالت اليدوية لضخ املياه واملطحنة اخلشبية لطحن مختلف أنواع 

البهارات، ولم يكن لديهن الغساالت الكهربائية فقد كن يغسلن املالبس بأيديهن ولم يكن 
لديهن محضرات الطعام. كانت النساء تستخدمن طرق متعبة جداً ومختلفة كل اإلختالف عن 

سهولة إستعمال األالت املوجودة حاليًا.
جدتي أمينة أقامت في الدوحة ما يقارب نصف عمرها وقد أتت إلى الدوحة بعد   

زواجها من جدي في الستينات من القرن املاضي. كانت إنسانه منظمة وتتحمل املسؤولية 
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وتهتم لشؤون األخرين. تعرفت على كثير من نساء جيل جدتي وإقتنعت بعد محادثتهن 
أنهن نوعية خاصة من النساء فلديهن مواصفات ال ميكننا إمتالكها كإدارة شؤون حياتهن.
العديد من النساء من األجيال اجلديدة يركزن على حياتهن اإلجتماعية واملهنية   

بعد الزواج وهذا تفكير سليم، ولكن من املمكن أن يسهوا عن تقدمي الراحة واإلهتمام 
ألوالدهن وبيوتهن. عندما كنت أفكر في جدتي غلبني تفكيير قام يراودني مراراً وتكراراً 

وهو أن على غير األساليب التي تتبعها نساء يومنا هذا، جدتي قامت بتربية أمي عندما 
كانت طفلة بإعطائها كل اإلهتمام الذي كانت حتتاجه مما كان يسهل تربيتها. ولقد كانت 
جدتي أكثر من مجرد أم ألوالدها فكانت صديقتهم احلميمة. أحب طبيعة األمومة حيث 
يلجأ الطفل إلى أمه ليشاركها أسراره ومشاكلة. إن األمومة إحساس ثمني جداً لكن أجمل 

شعور ميكن على األم أن حتظى به هو عندما تكون الروابط مع أطفالها قوية. 
أعتقد أن على كل النساء في الزمن احلالي أن تتبنى مقدرة حب أوالدها وأن تقيم   
روابط قوية معهم. على كل األباء واألبناء أن يعملوا بجد لتقوية العالقة التي بينهم. عندما 

أكبر وأصبح أم، سوف أتبع أسلوب جدتي في تربية أوالدي.  
شيء أخر مهم ومجدي باملقارنة هو اإلجنذاب والعالقة مع اجلنس األخر والذي   

أصبح األن موضة العصر فبعض النساء يحاولن طرق متعددة جلذب الرجال عدى عن 
النساء في السابق واللواتي كن حتترمن حدودهن وكن يبذلن جهدهن للبقاء بعيداً عن 

هذه املواضيع. بعض النساء املسلمات يحاولن التطبع بالنساء الغربيات مما يخالف تعاليم 
ديننا احلنيف وهو في احلقيقة أمر مخزي.

بعض األحيان أتخيل نفسي أعيش في زمن جدتي وأفكر كيف قد تكون حياتي   
كإمرأة في ذلك العصر فكانت النساء في ذلك الزمن أقوياء باملقارنة لقوة حتمل نساء اليوم، 

كانت النساء في ذلك الوقت قلياًل ما شعرت باإلحباط وامللل. كانت النساء تتعامل مع احلياة 
مبشقة وحتقق مرادها بجد وإجتهاد بالرغم من أن في منظوري كانت حياتهم متطلبة للغاية. 
شيء أخر كان مييز العصر القدمي والذي بات نادراً في هذه األيام هو قوة الروابط   
واحلب بني أفراد العائلة الواحدة. في الزمن القدمي لم يكن هناك اإلختراعات التي طورها 

العلم مثل الهواتف النقالة والتلفاز والفيديو واللتي يبعد أفراد العائلة عن بعضهم البعض 
كون أن إهتماماتهم إنتقلت من قضاء الوقت مع األسرة ملشاهدة البرامج أو التحدث مع 

األصدقاء. لقد أصبح الترابط العائلي مفقود فاألوالد قل ما يقضوا أوقاتهم في البيوت مع 
أبائهم ويفضلوا أن يكونوا مع أصدقائهم أغلب األوقات. 

في املاضي كان هناك قاعدة عامة متبعة من قبل كل أفراد العائلة وهي أن يجلس   
اجلميع على مائدة الطعام ليتعشوا ويناقشوا قضاياهم املختلفه ومشاكلهم. أما األن فكل 

شخص مشغول جدا وليس لديه الوقت الكافي للجلوس مع العائلة. 
لقد تغيرت مبادئ األخالق فكانت النساء تظهرن احلب واإلهتمام لباقي النساء   

وجلميع أفراد األسرة من دون إستثناء. إنني على يقني أن هذه الصفات اجليدة واإليجابية 
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والتي إستحوزت عليها النساء في ذلك الوقت كادت أن تندثر في أيامنا احلالية.
كال اجليلني لديهم صفاتهم اإليجابية ولكن أعتقد أن جيل جدتي كان أفضل بكثير   
من اجليل احلالي عند التفكير بإسلوب احلياة السليم. يجب أن نحدد أهدافًا ذات معنى وعلى 

النحو الشخصي واملهني لنحققها في حياتنا. أود أن أشجع اجليل اجلديد بشدة على العمل 
بجدارة وتبني صفات قوية من اجليل السابق، فرمبا يساعدنا هذا على عيش حياتنا بطريقة أفضل. 



��

متع احلياة البسيطة
شيخة يعقوب الكواري 

"إن هناك عظمة ما في البساطة تفوق ما في اجلري وراء كل ما هو حديث ومبهر".  
الكسندر بوب  

عندما نتحدث عن مباهج احلياة التي نعيشها هذه االيام من قبيل التركيز على   
التعليم العالي، احلاجة الى امتالك بيوت فسيحة او مجموعة فخمة من احلقائب وأدوات 

الزينة أو السيارات غالية الثمن، فنحن عادة ما ننسى االمر االكثر اهمية من كل ذلك، اال 
وهو البحث عن سالم العقل والروح. وهو ما نحتاج اليه في حياتنا اكثر من اي شئ آخر. 

ومما يثير انزعاجي دائمًا هو ذلك التطور السريع في مجال التكنولوجيا مما يجعلنا   
نفقد الكثير من كنوز احلياة البسيطة التي استمتع بها اجدادنا. الم تعجب يومًا كيف ان 

اجدادنا استطاعوا العيش بدون حصولهم على حتى نصف االشياء التي تتوفر لنا في ايامنا 
هذه، والتي ال ميكننا العيش بدونها؟ لو امعنا التفكير في هذا االمر لتوصلنا الى حقيقة 

بسيطة، وهي انهم عاشوا في قناعة بأن الرضى هو السبيل الى السعادة في احلياة.  
لقد قرأت مؤخراً كتابًا يبحث في موضوع املتع البسيطة، وكان من املذهل ان   

اكثر من خمسني شخصًا حتدث عنهم الكتاب كانوا يشعرون بالسعادة بعيداً عن تعقيدات 
احلياة اليومية املعاصرة، إذ انهم وجدوا املتعة في قضاء اوقات فراغهم في املنزل بصحبة افراد 
عائالتهم، ولذلك، فانه على الرغم من حصولنا على الكثير من االشياء في حياتنا املعاصرة 

نتيجة للتقدم في الكثير من املجاالت، فاننا نفتقر الى البساطة، البساطة في كل شيء، تلك 
البساطة التي خلقت الروعة في حياة اجدادنا.

في كثير من االحيان متر ايام دون ان يتسنى لي رؤية شقيقي االكبر أو رؤية   
والدي. ذلك ليس فقط النني واقعة حتت ضغوط الدراسة اجلادة أو الن علي اداء 

االمتحانات، بل ايضًا الننا نعيش في بيت واسع وكبير، وكل واحد منا له حجرته اخلاصة 
والننا عندما نكون منشغلني اكثر من الالزم، ننسى احيانًا ان يسأل الواحد منا عن اآلخر، او 

الننا ال جند الوقت لنفعل ذلك. 
لقد اصبح هذا االفتقار الى التواصل من طبيعة حياة كثير من الناس، ليس فقط   
ضمن افراد عائلتي. في املاضي كانت جدتي تقطن منزاًل مكونًا من غرفتني فقط وساحة 

صغيرة. كان االطفال يقضون اوقاتهم في اللعب معًا في الشوارع. كان افراد االسرة ينامون 
على االرض ملتحفني بغطاء واحد مشترك في غرفة واحدة، وكان يتبادلون االحاديث فيما 
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بينهم، كل واحد منهم يروي لآلخرين مغامراته اليومية العزيزة على نفسه.
أما اآلن فلم يعد احلال كذلك، وعلى الرغم من ان اجدادنا كانوا في غاية السعادة   

في حياتهم تلك. فقد كان التواصل فيما بينهم اقوى. عندما تعود جدتي بذاكرتها الى تلك 
االيام، تتمنى لو ان الناس في عصرنا احلاضر يعترفون بقيمة حياتهم املعاصرة كما احسنت 

االجيال املاضية تقدير معيشتهم.
وعلى الرغم من ان االمور التي كانت تثير قلق لالجيال السابقة تختلف عما يثير   

قلقنا في احلاضر، فإننا عندما نعمد تعقيد امور حياتنا، تصبح االمور اكثر تعقيداً ومثيرة 
للحيرة، على سبيل املثال، فإن فتيات احلاضر يستخدمن مججف الشعر لتصفيف شعورهن، اال 

نرى ان عدد الفتيات الالتي تتساقط شعورهن آخذ في التزايد؟ وملاذا لم تكن فتيات االجيال 
السابقة يعانني من تساقط الشعر؟ النساء في املاضي اللواتي لم يستخدمن هذه التقنية كن 

يتمتعن بشعور قوية وحيوية مقارنة بشعر الفتيات اآلن، الفتيات في املاضي كن يستخدمن 
تقنيات بسيطة للعناية بالشعر، كن يستخدمن اصنافًا من الزيوت جلعل الشعر اكثر اشراقًا وقوة، 

تلك الزيوت ايضًا كانت ذات فائدة في ان جتعل الشعور سابلة دون التواء. وكذلك فإن امناط 
تصفيف شعرهن لم تكن تتطلب استخدام الدبابيس الصلبة التي تضعف من قوة الشعر.

ومثل ذلك كانت اساليب الزينة اقل تعقيداً، فالنساء اآلن يستخدمن اصنافًا متنوعة   
كثيرة من اساليب التزين واملساحيق التي تسبب جفافًا للجلد، ورغم ذلك فاننا نرى ان النساء 

في زماننا ال ميكنهن االستغناء عن هذه االساليب، فالكثير من االمهات اصبحت جلودهن اكثر 
نقاء من جلود بناتهن. فالفتيات اآلن يلجأن الى طريقة احلقن مبادة البوتوكس لتجديد نضارة 

جلودهن بعد ان يكن قد دمرن ذلك اجللد باملساحيق او املواد السامة على اختالفها.
اعتماد البساطة في اسلوب احلياة لم يحل دون استمتاع جداتنا بحياتهن او حتقيق   

النجاح الكبير في احلياة. وأنا على يقني من ان كثيراً من الناس يعتقدون ان االساليب والتقنيات 
الواجب توفرها للحصول على النجاح هي تلك التي مت تطويرها حديثًا، وهم بذلك يتجاهلون 

حقيقة ان اجدادنا وجداتنا كانوا قادرين بالبديهة ودون ان يخططوا لذلك على ان ميارسوا 
مهارات القيادة التي تعتبر في ايامنا من املهارات الضرورية للنجاح. وعلى سبيل املثال فقد 

توفرت على الدوام مهارات للرجال والنساء، فهذه املهارات ليست حديثة، فالنساء كن يتمتعن 
بالكثير منها في املاضي. وهن وعلى الرغم من اتقانهن فن الطبخ واحلياكة والعناية بكل ما 

يتعلق بجعل البيوت انيقة ونظيفة، فقد كن يعرفن كيفية العناية باطفالهن بالطريقة املناسبة، 
على الرغم من من احوالهن الصعبة والعيش بعيداً عن ازواجهن الذين كانوا دائمي االرحتال 

ملمارسة التجارة. كانت النساء تستمع الواحدة منهن لالخرى باهتمام، وكن يعتنني باحوال 
اجليران، وكن حاضرات للمساعدة وقت احلاجة. كانت النسوة في موقع قيادة، فالقيادة ليست 

حديثة العهد كما يعتقد كثير من الناس، بل انها كانت واقعًا معاشًا في حياة اجدادنا البسيطة. 
ولكن الناس اآلن وفي خضم احلياة احلديثة التي يحكمها التطور التكنولوجي املتسارع يظنون 

ان القيادة امر حديث العهد.
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قناعتي، ان السعادة هي ما يحس به القلب، وليست السعادة فيما نحاول   
الوصول اليه خارج نفوسنا، بل يجب ان نبحث عنها في داخل انفسنا. فكل روح من 

ارواحنا ميكنها الوصول الى حتقيق السعادة اينما كانت من خالل حسن تقديرها لبساطة 
االشياء من حولنا، والتحرر من الطمع الدائم باحلصول على كل شئ في احلياة. وبالنسبة 

لي انا فإن رؤية ابتسامة على وجه امي او ابي جتعلني احس بالسعادة وميكنها ان حتسن من 
مزاجي. وحني اريد السعادة اجدها بالقناعة والرضا حتى من خالل املتعة البسيطة املتمثلة 

في تناول قطعة من احللوى.
ملاذا اسمع كثيراً من الناس يقولون انهم لم يضحكوا من اعماق قلوبهم منذ   
مده طويله؟ وانهم يتمنون لو ان شيئًا يحدث ويجعلهم يفعلون ذلك! هل اصبحت 

احلياة على هذه الدرجة من التعقيد بحيث اصبح الناس ينتظرون طوياًل قبل ان يضحكوا 
او يستمتعوا بحياتهم؟ كل ذلك جعلني على يقني بان البساطة في حياة اجدادنا كانت 

هي السبب في شعورهم بالسعادة واالرتياح، على الرغم من ان ظروف حياتهم كانت 
اصعب من ظروف حياتنا. 

ال اقصد من قولي ان علينا اال نقدر حق التطور الهائل احلاصل في احلياة املعاصرة.   
فانا ال انكر ان التقدم ساعدنا كثيراً وأن علينا ان نحمد اهلل تعالى ملا نتمتع به من ايجابيات 
حولنا. ولكن، كما قلت في البداية فان تسارع احلياة احلاضرة جعلنا نفقد الكثير من املتع 

البسيطة، وذلك امر يقلقني حقًا. وفي احلقيقة فانا على قناعة تامة بالكتابة الروحية للمؤلف 
بابا رمضان، الذي يعتقد ان االشياء الصغيرة هي االكثر اهمية في احلياة.

"البساطة هي طبيعة االرواح العظيمة".    
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حياة مختلفة األن
مرمي أحمد تركي السبيعي

الكل يقول أن احلياة إختلفت. نعم، لقد أصبحت احلياة عصرية وأصبح الناس أكثر   
تقبال للتغير مما كون حياة أفضل للنساء. أتأمل كثيرا كيف قد تكون حياتي إن كنت ولدت 

في زمن أخر. هل كنت ألتعلم في اخلارج كما فعلت؟ هل كنت ألعمل وأكثف مهاراتي كما 
هو احلال؟ هل كنت ألمتتع بلقاء صديقاتي في القهوة أو عند سفر؟ وماذا عن الذهاب للصالون 

لتصفيف شعري أو حملل التدليك؟
إذا كنت ولدت قبل خمسني عام في اخلليج ملا كنت ألمتتع بكل هذه احلرية والتي هي   

برأيي حقوق للمرأة وليست مجرد أمور نتمتع بها في احلياه العصرية. لكنني ال أعلم إن كان 
تعريفي للحرية دقيق ألنني أحيانا أفكر أن رغم التغيير، حياتي كثيرا ما تشابه حياة جدتي.

أحب جدتيي كثيرا وأعشق اإلصغاء لقصصهم الالتي تتلونها علي عندما أزوروهما   
كل أسبوع. بالرغم من أن أعمارهما متقاربة وأسمائهما متشابها وكلتاهما تلبسان البطولة 

فإنهما مختلفتان كل اإلختالف. والدة والدي تنتمي لعائلة السويدي، هي إماراتية األصل. 
جدتي ذكية وفصيحة، فأكثر كالمها مواعظ وحكم وهي تقرأ وتكتب كما علمتها والدتها. 
جدتي أنيقة الشكل، هادءة جدا وتتقبل التجديد لكنها حتب مالزمة املنزل وتخرج فقط إن 
كانت مضطرة. أيامها متشابهه فهي تقضي فترة من يومها في احلوطة لترعى الدجاج والغنم 

وبعد ذلك تسقي الزهر في احلديقة. 
جدتي حتب أن تكون على يقني من كل ما يحدث من حولها وال تسمح بأن تغش   

أو تسرق وألجل ذلك هي تخبء مفتاح غرفة التخزين في جيبها دائما حتى ال تسمح للخادمة 
من أن تأخذ علبة حليب واحدة أو عدد من البيض بغير علمها وحتى ال تسمح للخادمات أن 

يخبئوا األطبق التي يكسروها بغير علمها. إنها تعلم كل شيء وتدير كل شيء.
من القصص التي تلتها جدتي علي كانت قصة تغيير تقسيمة بيت جدي، الذي   

هو بيتها. حدثتني أن منذ زمن كان في املجلس الكبير طاولة طعام ولكن ألن اجلميع رفض أن 
يأكل عليها وكانوا يفضلون األكل علي األرض أخرجوا الطاولة. وحدثتني أن جدي وأعمامي 

كانوا يأكلون في املجلس الصغير وقولها هذا جعلني أتساءل وماذا عنها، فسألتها "وإنت 
وين كنت تاكلني؟" فقالت "فنفس املكان". مما جعلني أتساءل مجددا "ما كنتوا تاكلون ويا 

بعض؟" فقالت "ال، أنا وعماجت كنا ناكل بعد ما يخلصون". فتعجبت قائلة "ليش ما كنتوا 
تاكلون وياهم؟" فجاوبتني "كنا ناكل من صحنهم بعد ما يخلصون".
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ذهلت من ردها وباءت عالمت إستفهام كبيرة على وجهي فسكت لدقائق قليلة   
وقلت بعدها "شنو؟ يعني كنتوا تاكلون باقي أكلهم؟" فجاوبتني بصوت دافئ وهادئ 

كعادتها "إي". بالرغم من صراحتها لم أستوعب ما قالت فسألتها مجددا "وإنتي ما كان 
عندج مانع تاكلني بقايا أكلهم؟" فجاوبت سوألي قائلة "ال، هاي زمن أول وهاي كانت 
العادات". فسألتها "وشتسون إذا خلصوا كل األكل وكنتوا يوعانني؟" فضحكت جدتي 

وقالت "إذا خلص األكل خلص". ما كنت ألستوعب هذه العادة فسكت ونظرت إليها 
مطوال، لم تبدوا عليها عالمات االحتجاج واالنزعاج مما فات, بل بدت و انه شيء طبيعي و 

قد تقبلته. فكرت أني لو كنت مكاناها لشعرت بالغضب و القهر.  
جدتي ألمي مختلفة كل اإلختالف عن جدتي ألبي فهي بدوية األصل من عائلة   

احملشادي وكانوا يعيشون في الصحراء في بيوت شعر كانت جدتي تعاون في صنعها و نصبها 
وكانت مسؤولة عن جلب املاء من البئر. جدتي تعشق الصحراء التي ربيت فيها وال تشعر 

بحرارة جو الصحراء حتى بالصيف بل على العكس دائما تقول "جو البر يرد الروح". وبالرغم 
من قولها سألتها بإحدى اجللسات "ليش تروحني البر في الصيف؟ حر موت شلون تستحملني" 

فقالت "البر يذكرني بأيام أول وما بقالي إال الدبش إلي هناك يشغلني فشسوي!"
جدتي ألمي أمية وعنيدة وتتميز بهواية غريبة وهي البناء والهدم. في السابق كان   

لدينا غرفة للخادمة ومطبخ في اجلزء اخللفي من املنزل، أما األن انتقل اجلزء اخللفي إلى واجهة 
املنزل حسب رغبت جدتي، وبنت مطبخيني جديدين وغرفة تخزين وشيء آخر ال أقدر 

أن ادرك غرضه إلى األن. متارس جدتي هوايتها ذاتها في مخيمها في الصحراء، فهي دائما 
تبني وتهدم إلى أن أصبحنا ال نستطيع التفرقة بني املطبخ واحلمام وغرفة التخزين. باإلضافة 

إلى موهبة البناء والهدم، لدى جدتي موهبة نادرة وبنظري مذهلة وهي حفظ الشعر البدوي 
القدمي بعد سماعه ملرة واحدة فقط. إنها موسوعة للشعر البدوي القدمي ودائما ما تتلوا علينا 

شعرها بكل شغف،  وبقدر حبها للشعر يتكون حبها ملشاهدة املسلسالت البدوية.
عانت جدتي هذه مريرا في حياتها فكانت يتيمة وإعتنت بها خالتها التي   

إعتبرتها عبئا عليها فزوجتها بغير إرادتها من رجل كان عمره يقارب عمر أبيها املتوفي 
وكانت هي في التاسعة من العمر. قصت علي جدتي قصة زواجها قائلة "كنت ألعب ويه 
عيال الفريج يوم نادتني خالتي عشان أدش البيت ويوم دشيت بدلت لي ثيابي وقالت لي 

ألبس البطولة ألني صرت مره وعطتني حالوه وسلمت يدي لريلي... ما قدرت أعيش وياه 
فطلقني وردوا زوجوني واحد أكبر من األول. جبت منه ولد وطلقني، يومها تزوجت جدج 

وجبت منه أمج وخوالج وخاالجت".
صبر جدتيي يدهشني ويجعلني أتساءل عما قد تكون ردة فعلي للظلم الذي   

عاشته. ولكن اليوم الوضع يختلف. أتذكر أن في يوم من األيام سألني شقيقي األصغر أين 
كنت ذاهبة، فأردت مداعبته وقلت وأنا أمدد لساني، "ما يخصك". فضحك مدركا أنني 
كنت أمازحه، وكانت املشكلة مع أمي، حيث أنها سمعتني وبدأت تصرخ، "هذا أخوج 
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وريال وأهو املسؤول عنج فال تكلمني تشي وأحسن لج تقولني له وين بتروحني".
فوجئت بردة فعل أمي وقالت لها على الفور، "تبيني أطلب إذن من أخوي عشان   

أطلع وأنا أكبر منه؟ ما أشوفه يقولي وين يروح يوم يطلع، ليش أنا أقول له؟ " فأضافت بعد ذلك 
وهي تتنفس بصوت عال، "إنتوا البنات هم! متى بتتزوجني وتخلصيني منج؟" إني ال أفهم ملاذا 

تعتبر الفتيات عبئا ودائما يدفعون للزواج في سن مبكره، وأنا أمتنى أن ال يطبق جيلنا احلالي هذه 
األفكار القدمية وهذا التمييز بني اجلنسني على أطفالهم. نعم، الرجال والنساء مختلفني، ولكن 
ال ينبغي أن يعاني أيني منهم الظلم بسبب جنسهم. أنا، على األقل، سوف أعلم أوالدي أنهم 
متساويني وأن إبني لن يعاقب أقل من شقيقته ألنه رجل، وأيا كانت أخطاءهم سوف يعاقبون 

بنفس القدر، وأيا كانت أفعالهم اجليدة فسوف يكافأوا بنفس القدر أيضا.
حياتي مختلفة جدا عن حياة جدتيي، فأنا أنعم بحرية أكثر ولدي عدد أكبر من   

احلقوق ولكن ألحقق مرادي يجب أن أخوض املعارك على الدوم. مازالت احلياة تشابه حياتهن 
عندما يتعلق األمر بجوانب معينة فنحن فالبداية والنهاية نساء.
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أشخاص في دائرة احلياة
كيمبرلي فيرنانديز

خالل طريقي إلى الفصل الدراسي منذ أسبوعني ، قررت اللجوء إلى صديقة   
تربطني بها عالقة حميمة. كما جرت العادة، تبادلنا "السالمات" و "عبارات األشتياق" ثم 

اتفقنا على أن نلتقي لقاءاً سريعًا ونتناول القهوة سويًا. أقترحت موعداً الحقًا خالل نفس 
الشهر، هزت رأسها باملوافقة.

"إني راحله" قالتها بأسلوبها املعتاد وهي تنظر إلى من ورائها بعينان المعتان   
كاللؤلؤ أو املرجان. ناجيت نفسي قائلة "يا اهلل! ليتني حددت موعد أقرب للقائها، لكنها 

اآلن قد ذهبت بالفعل، قـضي األمر".
حدث بالفعل وتقابلنا لنحتسي القهوة إذ حدثتني صديقتي عن سفرها للعمل   

في لندن. سمعت اصداء صوتًا داخليًا يصرخ ويرفض فكرة الرحيل إلى لندن، ظل الصوت 
مكتوم داخلي ولم يصل إلى قلبي وال لساني. لقد مر عام واحد منذ مجيئها من الواليات 

املتحدة حيث استكملت تعليمًا عاليًا باهظ الثمن، ها هي اآلن تنوي الرحيل. ليت أمامي 
وقتًا أطول للتحدث إليها، لكن خالص! رمبا يكون هذا هو اللقاء األخير. كان لدينا أشياء 

نريد تبادلها قبل الرحيل، تبادلنا عناوين البريد اإللكتروني التي رمبا تضيع خالل أسبوع، أو 
أقل من أسبوع، وقد يتذكرها املرء بعد عشرات السنوات. أضافتني إلي قائمة أصدقائها على 

الفيس بوك مبا يضمن بقاؤنا على تواصل مستمر، ثم قالت لى "مع السالمة" مبلء الفم.
كنت أمشي أكثر بطئًا منها في هذا اليوم، أفكر بإمعان في هذه اللحظة، أسأل   

نفسي كيف ستكون احلياة بدونها؟ أتوقع دائمًا أنها ستقابلني عند املمر لنتبادل النكات، 
ستنتظرني اليوم ورمبا غداً أو بعد أسبوع أو بعد شهر... ليس إال سراب.

لقد ترعرعت في مدينة الدوحة التي شهدت نهضة عمرانية غير عادية خالل   
السنوات القليلة املاضية. ال شك في أن األشخاص الذين عاشوا في هذه املدينة قبل ميالدي 

سيبقون جزئًا ال يتجزأ منها حتى بعد رحيلي عنها. لكني اآلن أرى تزايد أعداد من يأتون 
للعمل بالدوحة ملدة ستة أشهر أو عام ثم يرحلون عنها. يرحلون مبجرد وصولهم. فجأة! 

أرتدت الدوحة ثيابًا مختلفه برحيل هؤالء األشخاص عنها. 
أجد دالئل كافية على منو مدينة الدوحة، السيما املباني الشاهقة التي تناطح   

السماء في كل مكان عالوة على مجيء أشخاص من أماكن كنا نعتبرها في السابق بقاعًا 
مهجورة من هذا العالم. لم يعد ذهني مييز الدوحة على أنها مجموعة من األشخاص 

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / كيمبرلي فيرنانديز



��

والسلوكيات والشعائر، بل أجدها أقرب إلي كيان مبهم ألشكال وفراغات تركها األشخاص 
من وراؤهم بعد الرحيل. 

رحلو، لقد رحلو من عاشوا على هذه األرض طيلة حياتي، تركوا ذكريات ألشخاص   
وألوقات مشتركة تنطوي على أشياء رائعة. رائعة بدون أسباب. ال أملك اآلن سوي ذكريات 
لصداقات رائعة... رحلت، رحلت وتركتني في ريبة من أمرى، أنا لست إال مزيج من بقايا 

أشخاص وسلوكيات رحلت عن الدوحة. رحلت عنها إلي األبد وبغير رجعه.   
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بانوراما اجتماعية
 مروى صالح

إن قطر، شأنها شأن سائر الدول، لها بنية اجيماعية متفردة خاصة بها ومحفورة   
في كيانها على امتداد تاريخ ومستقبل املجتمع القطري. وكوني حديثة العهد بالعيش في 

قطر، فقد متكنت من تفهم وحفظ الطريقة التي تسير عليها هذه التركيبة االجتماعية. 
وعالوة على ذلك فان االنسان ال بد له ان يدرك ما هي هذه التركيبة من خالل معايشته 

اليومية. للحياة 
إن اكثر االمور املسببة للصدمة تتمثل في الفجوة االجتماعية القوية نوعًا ما بني   

"الوافدين العاملني" واملواطنني. ابدأ بالتساؤل، ماهي التركيبة االجتماعية؟ عندما افكر في 
هذا االمر اتساءل من الذي يعمل وألجل من يعمل؟ ومن الذي يحترم من؟ ومن يعتمد على 

من؟ وزيادة على ذلك ما هي االهداف املشتركة بني مختلف اجناس املتواجدة في هذه الدولة؟
بعد ان كونت صداقات حميمة مع بعض الطالبات القطريات في اجلامعة التي   

ادرس فيها، وبعد ان خضت في احلديث معهم حول احداث مختلفة، تكونت لدي قناعة 
بأن جهود الشيخة موزة املسند اخلارقة امنا هي مجرد سعي يبذل من اجل مواجهة لتغيير 

هذه البنية او التركيبة االجتماعية. وقد كان من املدهش ان تتمكن الشيخة موزة من اجلمع 
بني باكستانيني وقطريني ممن كان اباؤهم واجدادهم ال يشاركون في حياتهم العملية اي 

باكستاني. ومن حسن الطالع ان تأثير هذه اجلهود آخذ في االنتشار في عموم انحاء قطر. 
كما ان انشاء املدينة التعليمية في هذا البلد اضاف الى وجود اناس ذوي ارادة قوية ولديهم 

الرغبة في تغيير مواقف اآلخرين، كل هذ سيكون السبب وراء حتقيق ازدهار اكبر لقطر ليس 
فقط في املجال االقتصادي بل في مجال الفكر واملعرفة ايضًا.

وفي محاولة مني للتعرف اكثر بالتركيبة االجتماعية لقطر، اود أن تصحبوني في   
نشاط واحد من ايامي الدراسية. فانا استيقظ من نومي صباحًا ثم اتوجه الى اجلامعة، القي 
حتية الصباح بود على حماية، على احلارس الفلبيني للبوابة وهو بدوره يلوح لي بيده وعلى 
وجهه ابتسامة عريضة متمنيًا لي يومًا سعيداً. وبعد حضور احملاضرات الصباحية اتوجه الى 

غرفة الصالة حيث دون قصد مني اتسبب في ازعاج السيدة الباكستانية، عاملة النظافة، 
فتفيق من نومها. وهي ذات السيدة التي تعمل في منامة الطالبات، واذكر انني دعوتها ذات 

يوم الى تناول طعام االفطار معي اال انها رغم معرفتها االجنليزية لم تستوعب مفهوم طلبي 
واكتفت بقبول طعام مغلف بالورق قدمته لها. وعندما رأتني اليوم في غرفة الصالة حيتني 

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / مروي صالح



��

بابتسامة ارتسمت على وجهها البادي عليه االرهاق ثم ارتدت نعالها وغادرت مكان الصالة 
بهدوء، بعد ذلك حضر عدد من القطريات وبعد ان صلينا غادرنا املكان.

شعرت بعد ساعات من الدراسة انني مرهقة وقررت اخلروج مع بعض االصدقاء لتناول   
طعام الغداء. وعند البوابة تلقيت التحية من احلارس الفلبيني الذي يعرفني بالفتاة ذات االبتسامة 

الغريبة، واثناء قيادتي للسيارة متجهة الى مجمع فيالجيو كادت سيارة مسرعة من طراز )الند 
كروزر( أن تدهسني، كان من الطبيعي أن ارفع صوتي واصرخ بعبارات غاضبة جتاه السائقني 

السيئني. في املجمع توجهنا الى قاعة املطاعم ووقفنا امام محل مكدونالدز في صف االنتظار، 
وجاء انتظارنا خلف مواطن قطري وهو يصرخ في وجه موظف سوداني في املطعم ويوبخه النه 

جتاهله وادار له ظهره. في البداية احسست انا وزمالئي باحليرة ونحن نفكر فيما حتدثت عنه 
مؤخراً احدى احملاضرات في علم االجتماع عن املتعجرفني، ثم قررنا اخيراً اال نزج بانفسنا في 

اجلدل الدائر على الرغم من ان كلمة جدل ليست الكلمة املناسبة للموقف ألن املوظف السوداني 
ظل واقفًا مكانه مطأطئ الرأس متجهمًا ودون ان ينطق بكلمة يدافع بها عن نفسه،  ثم رأينا مدير 

املطعم وهو لبناني يقترب من املواطن معتذراً عن هذا التصرف، قال له "احنا كتير اسفني، هدا 
العامل بعدو جديد هون".

اما نحن، وفي غمار ما اصبنا من صدمة ملا شاهدنا، فقد قمنا بطلب طعامنا ثم ما لبثنا   
ان عدنا الى جرعتنا اليومية واحلديث عما يثار من شائعات. ثم توجهنا الى محل ماجنو وقبل ان 
نغادره تلقينا التحية من املوظف الفلبيني الواقف على البوابة قائاًل مرحبا سيدتي. وبينما كنت 

عائدة الى السكن لوح لي بالتحية مجموعة من العمال كانوا من الهند او الباكستان وكانوا 
ميشون على طرف الشارع وهم يرتدون قمصانًا غطت وجوههم اكثر مما غطت صدورهم.

في السكن اخذت قسطًا لساعتني من الراحة والنوم، وبعد ان استيقظت ذهبت الى   
جامعة كورنيل، وبينما كنت امشي في القاعة الهادئة الفارغة فاجأني صوت ضحك وهرج غير 

مألوف صادر من جانب زاوية القاعة. توجهت نحو مصدر الصوت فرأيت ثالثة من العمال 
الهنود او السريالنكيني متكئني على احلائط تاركني عملهم في تنظيف أرضية املكان، وعندما 

رأوني سارعوا تلقائيًا الى مواصلة عملهم. ضحكت من املوقف وببساطة غادرت املكان آملة 
ان يعودوا الى الضحك والراحة مرة اخرى، وذهبت الى احدى غرف الندوات الفارغة، حيت 

اكملت واجبات اليوم التالي قبل ان اعود الى السكن.
إن اختصاري ملا واجهت من احداث خالل هذا اليوم يشكل صورة مشوشة للتركيبة   

االجتماعية احلاضرة في قطر. فمن خاللها تعاملت مع مواطنني خالل يوم عادي ، ورأيت عمااًل 
اجانب ومهاجرين غرباء اكثر مما رأيت من القطريني. 

إن فئة العاملني في املجتمع تتكون بصورة اساسية من االجانب، واذا كان هناك   
مواطنون يعملون، فأنت ال تراهم إال ألنهم يشغلون مناصب عليا. كما أن القطريات العامالت 
في حماية داخل سكن الطالبات يتقاضني اجوراً تعادل ضعفي ما تتقاضى االجنبيات العامالت 
في االستقبال حسب ما تذكر الشائعات. وعلى ذلك فأنت تشهد تفرقه واضحه على مختلف 



��

املستويات، تلك التفرقه رمبا  وجد لها مبرر في مثل هذه احلاالت كما يقال داخل محل 
سكني اي من اجل تشجيع املواطنني على القبول بوظائف اعتيادية، ولكني أشعر بقوة أن 

التمييز بني املواطنني والوافدين متييز ال حد له.
وبالرغم من هذا النقد القاسي الذي اوجهه للتميز في قطر، فإني ال ازال على   

يقني من أن جهوداً تبذل من قبل عدد كبير من املواطنني لتحسني هذه الوضعية الواضحة. 
ولقد كان انشاء جامعات اميركية ومحالت تتسم بالطابع الغربي ومطاعم وجمعيات 

خيرية ومعاهد اخرى كثيرة، عاماًل مساعداً من اجل التغلب على العراقيل التي يسببها 
التمييز. ويبدو أن التعليم في قطر لعب دوراً حيويًا في تكوين وعي دقيق لصورة التركيبة 

االجتماعية في قطر. فالشباب هنا اصبحوا يلقون االضواء على مسائل حيوية هامة من 
خالل اعمالهم داخل حرم املدينة التعليمية، وعما قريب سيكون انخراطهم في شؤون 

بالدهم مبعثًا على تغيير افضل واشمل. 
وإلى أن يأتي ذلك اليوم عندما نحس جميعنا بإحساس واحد في هذا البلد، آمل   

أن يتناسى كل مقيم أو زائر جنسيته االصلية وأن يتبنى  ببساطة شعار املواطن العاملي، على 
أمل ان يشجع ذلك اآلخرين على االنضمام الينا وان يكونوا منفتحني على العالم. 

إن املجموعة املتعلمة املثقفة من شباب قطر أصبحت تتصدى اليديولوجية التفرقة،   
وان كثيراً من اجلهد يبذل اآلن في حرم املدينة التعليمية لتحقيق التغيير في املجتمع.  

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / مروي صالح
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اثنان من احلروف الهجائية في عالم واحد 
 عفاف الوليد عثمان 

ليلة اجلمعة ليست مختلفة جداً بالنسبة لي عن أي ليلة من األسبوع فأنا في السنة   
الدراسية األولى للتخصص في الطب. كنت مستلقية على سريري وأنا أحاول كتابة خمس 

صفحات لتقرير مختبر الكيمياء الذي يجب تسليمه يوم اإلثنني ولكن عاجاًل ما شعرت بامللل 
فأغلقت حاسوبي الوردي وقمت ألجتول في الغرفة. بعدها فتحت النافذة ليتمكن صوت األطفال 
الذين يقيمون بقربي من الوصول إلى غرفتي فأنا أعشق سماعهم يضحكون وسماع أمهم تناديهم 

بأسمائهم بصوت عال، وبالرغم من أن صوتها غالبًا ما يكون مرتفع فإنني مازلت لم أمتكن 
من معرفة أسمائهم. وجودهم يذكرني بعائلتي، يذكرونني بوالدتي عندما تدعونا إلى العشاء 
وبأختي حني تصر على مشاهدة الرسوم املتحركة في وقت العشاء وباملصباح الفلورسنت الذي 
كان يبعث جميع أنواع الظالل على وجه والدي عندما كان يناقش الطقس وغيره من القضايا.

أشعر باإلشتياق ألسرتي على الدوم فإنني أشعر بغيابهم كل يوم، افتقد رائحة البخور   
التي كانت تغمر غرفة املعيشة بعد ظهر كل يوم وأفتقد السير مع أختي على جانب البحر 

ملسافات طويلة، وأخيراً أشتاق لسماع صوت األذان الذي كان يوقظنا كل يوم لصالة الفجر. 
واآلن أنا في الدوحة وحدي وبالرغم من أنني أبعد عن أسرتي أقل من 200 مياًل فإنني أشعر 
ببعدهم ودائمًا أتطلع في السماء وأتساءل إن كنت سوف أشعر أبداً أن الدوحة هي وطني؟

أفكر مليًا إن كانوا والديي شعروا بالغربة عندما إنتقلوا منذ 12 عامًا من السودان   
التي ولدوا ونشئوا فيها إلى اإلمارات، ألبو ظبي بالتحديد، التي مازالوا يقيمون فيها. فكرت 

في أجدادي الذين عاشوا حياتهم كلها في بلد واحد. هل تصور لهم أن حفيدتهم سوف 
تعيش في الدوحة؟ 

عندما كنت أمتشى بني سريري واحلائط تعثرت ببطاقة، فنظرت بدهشة ألكتشف أنها   
هويتي التي فقدتها منذ يومني وتذكرت املتاعب التي مررت بها خالل اليومني فالتقاطها بحذر 

ووضعتها على مكتبي. الحظت أن ضوء مصباح مكتبي اخلافت يحاصر األشياء في جميع 
أنحاء الغرفة بسدمي غامض. أشعر نسيم الليل البارد سعيداً لكن هائج على أطراف أصابعي وهو 

يراقص الستائر ويبعثر األوراق على مكتبي بهزل.
منذ أتيت إلى الدوحة إلتزمت بالكتابة كل ليلة فكنت أجلس خلف مكتبي وأكتب   

أحداثي اليومية. كنت أشعر بعض األحيان أن تلك اللحظات التي قضيتها في الكتابة هي 
اللحظات احلقيقية في حياتي وكل شيء آخر كان ظل لكتابتي، بنظري كل ما عداه كان 
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يحدث ألمتكن من اجللوس في الليل والكتابة عنه.
الكتابة كانت دائمًا جزءاً مني، أذكر أنني كنت أجلس على حجر أمي وأنا في   

املدرسة االبتدائية ألتلوا عليها بفخر سطوراً من قصيدة علمتني ايها معلمتي. وعلى مرور 
األعوام منيت لغتي العربية أكثر فأكثر وكنت مفتونة بقوة اللغة حيث أني متكنت من كتابة 
الشعر والقصص الصغيرة باللغة العربية مبساعدة معلمتي عندما وصلت إلى املرحلة الثانوية 
من الدراسة. عندما أخبرت معلمتي إياها بذهابي إلى الدوحة إلكمال تعليمي في جامعة 

أمريكية طلبت مني أن أوعدها أنني سوف أكتب لها بالعربية لكي ال أنسى اللغة. تعجبت 
من طلبها وسألتها "لكن كيف لي أن أنسى لغتي؟" سألت نفسي هذا السؤال مجدداً بعد 

أسبوعني من إنتقالي للعيش في سكن الطالبات في الدوحة.
اآلن، بعد منتصف الليل، ميكنني سماع املوسيقى قادمة من الغرفة املجاورة.   

زميالتي في السكن يحبون سماع املوسيقى في وقت متأخر من الليل، وباألخص للموسيقى 
الصارخة أو الصاخبة كما يصفونها. عندما أطلب منهم إخفاض الصوت أحتدث معهم باللغة 
اإلجنليزية وأجد نفسي أعبر بطالقه وكأن الكلمات تتدفق كالسحر من فمي من دون ان أفكر 

في صيغة الكلمات أو األفعال أو اجلمل، فأطلب منهم بجملة متكاملة أن يخفضوا حجم 
الصوت مثل ما أيقظ زميلتي التي تقيم معي في احلجرة باإلجنليزية قائلة، "صباح اخلير". 
كنت أكتب باللغة العربية كل ليلة فلم أكن أريد أن أنسى لغتي. بالرغم من   
أنني كنت أعلم أنني ال أستطيع نسيانها فكنت بحاجة للتأكد من مهارتي بالكتابة في 

لغتي األم. وفي حني تواصلي ملمارسة هذه الطقوس اليومية من الكتابة، غيرها من األمور 
الهامة كانت حتدث في حياتي، واحدة منها كانت إطالعي في الشعر االجنليزي. من 

الشعراء اإلجنليز كنت أقراء لشكسبير وإميلي ديكينسون فقط قبل قدومي إلى الدوحة. 
كنت أقراء لشكسبير ألحتقق من سر شهرته الهائلة، أما إمييلي ديكينسون بدأت قرائتي 

لكتاباتها بعد أن بحثت عن أول سطور لقصيدة لها عبر االنترنت ظهرت كعنوان رئيسي 
في صحيفة محلية. دومًا ما كان تركيزي محيطًا بالشعر العربي فقط ولكن فصل اإلجنليزية 

الذي كنت ملتحقة به في جامعتي، كلية ويل كورنيل للطب في قطر، تطلب منا قراءة 
قصائد عديدة باللغة اإلجنليزية. واحدة من القصائد كانت في األصل مكتوبة باللغة العربية 
وترجمت الى اإلجنليزية. قراءة الشعر اإلجنليزي كان يشعرني بالغرابة كما كان التحدث في 

اإلجنليزية طوال اليوم، ولكن سرعان ما فوجئت بنفسي عندما إستجبت لذلك بحماس. 
كاد أن يكون تعمقي بالشعر اإلجنليزي كإكتشاف بستان في وسط غرفتي، وكان بستان 

غامض وجميل، مزدهر بالزهور.
وفي ليلة من الليالي قررت محاولة كتابة قصيدة باللغة االجنليزية بنفسي، وكانت   

هذه احملاولة أول جتربة أخوضها في هذا املنطلق. مر على كتابة أول قصيدة لي باإلجنليزية أقل 
من شهر، وقد دفعتني كتابتي إلى أماكن خفية داخلي، أماكن لم أعلم بها من قبل. أول 

قصيدة لي أدت إلى كتابة قصيدتي الثانية والثالثة فقد بدأت كتابة الشعر باإلجنليزية كلما 

ف الوليد عثمان
قطر: ما بني املاضي و احلاضر / عفا
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وجدت وقتًا للجلوس على مكتبي في الليل. صوت جديد ولد داخلي أو باألحرى الصوت 
كان موجود ولكن لم يسمع أبداً من قبل واآلن عثر على لسان يتكلم به. كل قصيدة كتبتها 

جعلتني انظر للعالم من حولي بطريقة مختلفة. هل تغيرت؟ نعم.
أنا على األكيد تغيرت، ولكن ما زلت نفس الشخص الذي يعشق لغته األم ولكن   

االن أصبحت أدرك أن لدي بعدين مختلفني في عاملي وأخيراً تعلمت كيف أتبنى إزدواج 
الثقافات الذي مييز حياتي اآلن. قصائدي العربية واإلجنليزية معًا يشكلوا مفهومًا متكاماًل 

ويرتكزون على الرف األمين من مكتبي.
وضعت صورة باألبيض واألسود لعروس وعريسها فوق قصائدي. كان إسم العروس   

عفاف أيضًا، وكان ثوبها أبيض مطرز بزهور بيضاء كبيرة وكانت ترتدي خماراً من احلرير 
يكسو كتيفيها وكانت أقراطها تعكس الضوء بتألق. هذه العروس كانت جدتي التي لم تتح 

لي الفرصة للقائها فقد توفيت شابة صغيرة. في خيالي الذي لم يكبر عن عشر أعوام، نسجت 
مختلف أنواع القصص عنها، قصة تدور عن أي نوع من النساء واألمهات كانت وأخرى عن 
كيفية قضائها لوقتها الزائد وأخرى عن أنواع املالبس التي كانت ترتديها ونوع املجتمع الذي 

كانت تعيش به. ومع ذلك، فإنني اليوم أتساءل عما إذا كانت حتتمت لها الفرصة من أن 
ترى العالم من منظور ثقافي أخر. أعلم أنها كانت إمرأة عربية، وهذا مشترك بيننا، ولكنني 

أعلم أيضًا أنها لم تقيم أبداً في سكن الطالبات وأنها لم تقود سيارة ولم يكن لها عنوان بريد 
اإللكتروني وال حساب فيسبوك. رمبا لم تكتب الشعر في لغة أخرى أبداً ولم ترتدي اجلينز إلى 

املدرسة ولم تلتحق بكلية.
هنا أنا، حفيدتها، عفاف في القرن الواحد والعشرين. أنظر في املرآة وأسأل نفسي "ما   

الذي أشاركها به عدى عن اجلينات لسواد الشعر والعينني؟" إنني أدرك أنه بإستطاعي أن أرى 
العالم من زوايا لم تشهدها جدتي وبإمكاني قراءة وكتابة الشعر في لغتني. ولكن رمبا ما دفعني 

إلتقان كتابة وتشكيل القصص وحب اللغة هو حتديقي بصورتها عندما كنت فتاة صغيرة.
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الزواج في قطر 
 محمد مبارك اخلاطر 

بالنظر الى العشرة اعوام املاضية نرى ان التغيير الذي مرت ومازالت متر به دولة قطر   
مذهل. وهو مذهل لدرجة ان في الواقع كلمة "سريع" ال تبدوا وصفًا عاداًل بحد ذاته ملقياس 

سرعة التغيير في قطر. لذلك فهو من العدل ان اقتصر مشاركة رأيي عن التغيير في قطر 
إلى مجاالت اجتماعية محددة في حياة املواطن القطري. سأركز على اجلوانب االجتماعية 
التي اعتقد أنها بأمس احلاجة الهتمامنا. لذلك من املمكن ان تبدوا كتابتي أنتقادية بحته 
ولكنني أمل ان تكون نواياي واضحة وهي ان اساهم في حتسني مجتمعنا وثقافتنا ليصبح 
وطننا احلبيب على أفضل ما يكون. أنا على ثقة من ان املقاالت األخرى قد تطرقت كثيراً 

على اجلوانب اإليجابية الناجتة عن التحول في قطر )واحدة من هذه اجلوانب قد تكون 
اصدار هذا الكتاب بذاته(، أما أنا أود التركيز على ما من املمكن أن يكون قد غاب عن 

أفكارنا ورمبا قد تكون ظاهرة جديدة نتجت كأثر جانبي للتغيير اجلاري حاليًا.
هدفي األساسي هو أن ألقي الضوء على القضايا التي من املهم أن تناقش لتكوين   

أسس نبني عليها عالج ملشاكل املجتمع، فمن املهم أن نعمل على عالج يحفظ مشاكل 
مجتمعنا من التفاقم، لكي ال تصبح أكثر تعقيداً ولكي نتمكن من حلها بسهولة بداًل من 

ان تأثر على املجتمع ككل بطريقة سلبية ومانعة أفراد املجتمع من حتقيق ذاتهم والوصول الى 
 امكانياتهم احلقيقية.

تقدمت قطر بشكل عام مبعدل لم يسبق له مثيل وحققت الكثير من التمييز في   
نطاق تطوير التعليم وبناء اقتصاد أكثر قوة مما أدى لنسبة توظيف عالية بشكل استثنائي 

واحملافظة على السالمة وبقاء املواطنون أوفياء جلذورهم احملافظة والتقليدية. وعند النظر إلى هذه 
االجنازات، ال يسع لنا إال أن نفخر ببلدنا، وفي احلقيقة اجلهد الذي سبق هذه االجنازات جدير 

باالعتزاز. ولكن ان حفرنا قلياًل حتت السطح ، سوف نكتشف بعض املشاكل االجتماعية 
 مرسخة وبحاجة إلى معاجلة، وأنا علي أن أناقش واحدة من هذه املشاكل وهي: الزواج.

عادة الزواج بني األسر القطرية غالبًا ما تكون مرتبة، حيث يبدأ املشوار مع بحث   
األم آلنسات مؤهالت للزواج وتختار األنسب إلبنها. من املمكن أحيانًا أن يرى االبن 

صورة للفتاة املختاره على حسب وجهة نظر عائلة الفتاة فالبعض ال يسمح بذلك. من 
احملتمل أن ال يكلمها إال بعد اخلطوبة، وال يجوز أن يخرجان سويًا إن كان على مطعم 

أو غيره حتى بعد اخلطوبة إال لو كان معهم محرم ويكون بالعادة أخوها الصغير. الشيء 

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / محمد مبارك اخلاطر
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الوحيد الذي من املمكن ان يقدموا عليه خالل فترة اخلطوبة مبفردهم هو التحدث على 
الهاتف. ميكننا القول أن تعرفهم يتم كليا" عن طريق الهاتف ومن املمكن أن ينهوا خطوبتهم 

إذا أدركوا أنهم ليسوا متفقني ألي سبب من األسباب.
وإذا فشلت اخلطوبة، تعود عائلة االبن الكره مع فتاة أخرى، أيضًا مختاره من قبل األم.   

هذه نظرية تقليدية بحته وفي ذات الوقت عفا عليها الزمن. أؤمن أن هذه كانت القواعد املتبعة 
على زمن أبائنا وأمهاتنا ولكن ما علينا أن ندركه هو أن الفرق عظيم بني العالم الذي نعيش فيه 
حاليًا والعالم الذي كانوا يعيشون فيه. نحن، شباب وشابات قطر، نشكل منوذج ألكبر الثغرات 
في هذا العالم والناجت عن اختالف األجيال في موطن واحد. هذه الفجوه توسعت لدرجة تفوق 
اخليال بسبب التنمية الدولية والتي لم يسبق لها مثيل باإلضافة الى ترابط احلقبة احلالية بالعوملة، 

األمر الذي يجعل العالم كله يبدو وكأنه قرية واحدة كبيرة.
انني أدرك أهمية احلفاظ على تقاليدنا وقيمنا كما أنني أدرك أن بعض هذه   

التقاليد لم يعد لها معنى ألنها ببساطة ال تعمل في الوقت احلالي، ألن اجليل اجلديد متفتح 
أكثر من األجيال املاضية وقد شهد الكثير في غضون سنني معدودة وقصيرة، كما أنه يتوقع 
املزيد. هل هو من املستحيل أن يكون الزواج، على األقل من شخص تعرفه جيداً مبا يكفي 

لتكون قادراً على أن تقرر ما إذا كان ذلك الشخص متوافقًا معك على املستوى العقلي 
والروحي والعاطفي؟ هذا الشخص هو الذي ستقضي بقية عمرك معه، فكيف لك أن تقرر ما 
إذا كان هذا الشخص هو املناسب من خالل التحدث عبر الهاتف؟ فبحق اهلل، هل أنا الوحيد 

الذي يعتقد أن طريقة الزواج هذه غير معقولة وظاملة جلميع الشباب القطريني؟ بالتأكيد 
أنني لست الوحيد، ولكنني أظن ان معظمنا يتقبل هذا النظام لكونه السبيل الوحيد للزواج 

بني األسر القطرية التقليدية. من منطلق أخر، كيف لنا أن جنتمع باجلنس اآلخر في قطر؟ 
كل األماكن التي تسمح بتواجد اجلنسني في مكان واحد ينظر اليها نظرة خاطئة وكأنها من 

 احملرمات ويجب علينا القبول بذلك من دون نقاش.
وفقًا ملعهد السياسة راند قطر، �7٪ من النساء القطريات الالتي شاركن في   

االستطالع ترفضن العمل في القطاع اخلاص النها مختلطة )املصدر: جريدة الراية؛ السبت 
1 نوفمبر 2008؛ الصفحة األولى(. أتساءل ملاذا علينا ان نقبل هذه القاعدة دون ان نناقش 

أهميتها ونتائج تطبيقها؟ أنا ال أعارض أن نتمسك بتقاليدنا وثقافتنا ولكن ليس عندما 
تتعارض هذه التقاليد مع حتضرنا وخصوصًا عندما ال تستعرض هذه العادات بأي قيم دينية أو 
منطقية. لقد رسمت صورة رمبا تكون مذنبة بتعميمها اجلذري، ولكني ما ازال اناقش تفكير 

اغلبية األسر في قطر. هناك استثناءات لهذه القواعد في الوقت احلاضر، وإلمتام أمانة نقاشي، 
 فاني اذكر وجودهم ولكن من املهم التأكيد على أن هذه استثناءات للقاعدة ال غير. 

علينا أن نناقش إن كان الزواج التقليدي هو بالفعل الوسيلة الوحيدة لتحيقق زواج   
حقيقي ومتكافئ في هذا العصر واجليل في قطر. وإذا لم يكن، ما هي السبل البديلة الذي من 

املمكن اعتبارها، علمًا ان �7٪ من النساء ال تردن العمل في مكان يتيح فرصة للتعاون بني 
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اجلنسني؟ إننا بحاجة إلى مناقشة عامة وعقالنية بني الشباب القطري البالغ حلل هذه املسائل، 
وهذه ستكون أول خطوة نخطوها نحو التكييف مع واالستفادة من جميع املتغييرات 

والتحسينات في قطر. أعتقد أن احلوار سيكون بداية عملية لتصميم طرق حلل واحدة على 
األقل من اجلوانب في مجتمعنا التي تسربت من خالل شقوق التنمية.

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / محمد مبارك اخلاطر
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دعوة إلى حدث ملكي
يسرى سمير

حفالت الزفاف طاملا كانت تتصدر اجلداول االجتماعية لدى النساء القطريات. لكن   
في يومنا هذا أصبحت هذه احلفالت باهظة وحصرية وكأنها حادثة بريطانية ارستقراطية. في 

كل حفل زفاف قطري كنت محظوظة لدعوتي اليه، أالحظ عالمة االنبهار بوضوح تام يبرز 
من عيون النساء القطريات الكبيرات في السن والالتي جتلسن بجوار حفيداتهن وهن مرتديات 

ثياب زاهية ملونه ومطبوعة باألزهار حتت  مساردهن، وهي عبايات الرأس السوداء، والبسات 
البطوالت الذهبية.

مضت منذ زمن بعيد األيام التي كانت تأتي العروس في فستان اخضر بسيط مطرز   
بخيوط ذهبية، واحلناء تزين قدميها ويديها والذهب يغطيها من رأسها حتى قدميها من أساور 

وسالسل وكما ان رائحة البخور تفوح منها. لم يعد هناك حفل زفاف يدور حول عشاء للعائلة 
واألصدقاء يتلوه حمل العروس لعريسها على بساط. األعراس التقليدية البدوية والبسيطة التي 

كانت سائدة على عهد أجدادنا حتولت الى حفالت فخمة تتميز ببريق املاس واألضواء الالمعة.  
في حني انتظاري لقدوم العروس احملظوظة مع سائر الفتيات في القاعة ونحن في شدة   
السعادة، أتأمل في كل ما يدور من حولي بداية بأحدث املوسيقى اخلليجية الشائعة من أمثال 
أغاني املطربني حسني اجلسمي وراشد املاجد تتفجرمن سماعات سوني ضخمة حتى انه ليس 
من املمكن ان يستطيع املرء سماع افكاره ناهيك عن الكالم. الطاوالت واملقاعد املنتشرة في 

أنحاء القاعة مزخرفة بأرقى أقمشة الساتان واحلرير ومظلله بألوان جميلة كاألرجواني والوردي 
واالزرق. الثريات معلقة في كل مكان ومرصعة بالبلورات من سواروفسكي لتنير القاعة 

بشكل زاهي.
بعد ان تدخل كل فتاة او امرأة الى القاعة، يتم استقبالها مبوكب من افراد اسرة   

العروس والعريس واقربائهم، وبعدها تخلع عبايتها وشيلتها لتكشف عن فستان رائع ومصمم 
خصيصًا لها غالبًا ما يكون مغطي بأربطه معقده ومرصع بالبلورات ومزين بالترتر. وكل منهن 

ترتدي حذاء ذو كعب قاتل ليضيف على طولها عدة انشات. وشعرهن مسرح للخلف ومرفوع 
بطريقة مموجه ويحمل الكثير من مثبت الشعر حتى أنهن عندما حتركن رؤوسهن ال تتحرك 

شعورهن وتفوح رائحة العطورمنهن اثناء سيرهن.
تبرجهن يكاد ال يوصف خصوصًا ان وجوههن مغطى بطبقات عديدة من املاكياج   

ابتداًء من كرمي األساس الذي عادة ما يكون افتح من لون بشراتهن بقليل ونهايًة بأحمر الشفاة 
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من ديور الذي ميأل شفاههن. العيون تظلل بتموجات مختلفة من مكياج ظل العيون وترسم 
كل عني بكحل أسود غليظ يحول كل فتاة أو امرأة إلى أية من اجلمال، كما ان الرموش 

 الطويلة املصطنعة ترفرف عندما تتحدثن وتضحكن الفتيات سويًا. 
هؤالء النسوة تتحركن في القاعة بكل أناقة مظهرات محاسنهن وجمالهن   

بثقة متميزة وكأنهن بجع يتزلق عبر بحيرة. على منصة طويلة ممتدة من الكوشة ترقص 
وتستعرض الفتيات والشابات، مما يجعلني أتساءل عما إذا كنت اتيت الى مسابقة جمال 
باخلطأ بداًل من حفل زفاف. السبب لهذه الظاهرة بسيط للغاية، فكل فتاة وشابة تعلم أن 
حفل الزفاف هو أفضل مكان الظهار جمالها ألن النساء املسنات ستكن مراقبات للبنات 

بحثًا عن عرائس ألوالدهن او اخوانهن او احفادهن.
عند وصول العروس، تخفض اضواء الثريات وتشعل أضواء الديسكو التي كدت   

ان أعمى منها. تدخل العروس الى القاعة ببطء على إيقاع زفتها متجهًة الى املنصة، حني 
وصولها ترتفع كل كاميرات كانن الرقمية من كل زاوية لتصورها، بينما أكثر مسجالت 

الفيديو تقدمًا تتبع خطواتها لتعرض صورتها وحركاتها عن قرب على شاشات تلفاز ال جي 
ضخمة معلقة حول القاعة ليراها اجلميع.

العروس تبدو اميرة، عليها فستان من أجود األنواع كثوب سندريال، وعلى   
االغلب ان يكون فصل في ميالنو او باريس او لندن من قبل أشهر مصممي األزياء الراقية 
وأرسل الى الدوحة قبل الزفاف باشهر. حتمًا ان جتهيز العروس يكلف اآلالف من الرياالت 

فهي مرصعة باالملاس ومرتديه املكياج الثقيل وشعرها مصفف. ليلة الفرح تنظم بشكل 
رائع وكأنها ليلة من الف ليلة وليلة وعلى وجه التحديد الطابع الذي تريد كل عروس ان 

 حتققه عند التحضير حلفل زفافها. 
أخيراً انا احيي النساء املسنات مرًة اخرى الالتي جتلسن بهدوء وارتكاز على   
الرغم من االثارة والصرخات الناجتة عن املوسيقى احمليطة بهم. بالنسبة لهم، هذا زفاف 

من عالم مختلف متامًا. 
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احلداثة في قطر
اجلوهره يعقوب اجلفيري

التعرف على شكل قطر في عام 2008 باملقارنة لشكلها في عام 19�8 كاد ان يكون   
مستحياًل. هذا االختالف بات مييز املواقف االجتماعية والفكر السياسي، مما يشكل نوعية 

احلياة في هذه االونه من الزمان. هذه التغييرات االجتماعية قد حدثت جزئيًا نتيجة للتغييرات 
 في الهيكل األساسي للدولة. 

وضعت قطر البنية األساسية التحتية والتي شكلت على تكوينة دولة متقدمة بعد اول   
إنتاج للنفط في عام 19�9 واستقالل الدولة في عام 1971. مستشفى الرميلة مت بناؤه في عام 
19�2 ومت تشييد مطار الدوحة في عام ��19. تظهر االحصاءات الرسمية ان في عام ��19 

كانت هناك �1 مدرسة و1000 طالب وطالبة ملتحق في التعليم احلكومي. وبحلول عامي 
�200 و2007 زادت هذه األعداد الى 278 مدرسة و112�9 طالب وطالبة يتلقون التعليم 

 في املدارس احلكومية. على األكيد انه ما كان لهذه االعداد لتزداد من دون بناء مدارس جديدة. 
مع زيادة املعرفة والتعلم ازداد الوعي بالقضايا االجتماعية. على سبيل املثال، دور   
املرأة في املجتمع أصبح مسألة جديرة باملناقشة وال سيما مع منو عدد املتخرجات من املدارس 

الثانوية واجلامعات مما شكل ضغط اجتماعي لتوظيف هؤالء الفتيات والنساء في وظائف غير 
تقليدية. اليوم جند نساء يعملن كمهندسات في اخلطوط اجلوية القطرية واخريات كطيارين في 
الهليكوبترات اخلليجية واخلطوط اجلوية القطرية. كيف لنا أن نربط هذه التغييرات االجتماعية 

 بالتغييرات في البنية األساسية؟ 
توفرت جميع االحتياجات االساسية للمجتمع من خدمات صحية ووسائل تعليمية   

في عام 19�8، كانت ومازالت البنايات واخلدمات موجودة ولكن لم يبذل أي مجهود لتطوير 
هذه اخلدمات. داللة على هذا، بعض من املدارس التي بنيت في 19�8 والتي كانت مزودة 

مبراوح سقف للتهويئة وكان زجاجها على االغلب ان يكون مكسور كانت تستوعب الطالب 
الى عام 2000. هذه البيئة الدراسية لم تشجع الطالب على حب التعلم، بل كان يبدو 

كما أنهم كانوا يذهبوا الى السجن بداًل من املدرسة. كان التعليم نادراً ما يناقش من خالل 
وسائل اإلعالم. ومبنى وزارة التربية والتعليم الرئيسي بقرب الكورنيش كان قدميًا وغير صالح 
لالستخدام كحال العديد من املدارس. رمبا كان هذا اشارة إلى املدى التي كانت احلكومة غير 

 مهتمة بالتعليم.
التطورات األخيرة في البنية التحتية اتاحت فرص عمل لم تكن موجودة قبل أربعني   
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عامًا. صناعة الغاز فتحت ابواب العمل للعديد من اخلريجني القطريني مبا في ذلك النساء. 
في عام 19�8 أقل من 20٪ من العاملني قي قطر كانوا قطريني، وأقل من �٪ كانوا نساء 

قطريات. اما اليوم هذه النسبة ارتفعت الى ��٪ من العاملون في مجال صناعة البترول 
والغاز، ومع منو الصناعات التي تعتمد على النفط او الغاز مثل املواد الكيمائية واألسمدة، 
تنمو هذه النسبة من القطريني العملني. يتطلب من املهندسني اإلشراف على ازدهار البناء 

السريع في قطر. هيئة األشغال العامة لديها حاليًا ��٪ موظف قطري. مع زيادة النشاط 
االقتصادي والبناء، العديد من الوزارات والشركات االخرى تقوم على توسيع قواتها العاملة 

 كما ان النساء قمن ييشخلن وظائف كان يشغلها عمال أجانب. 
ازدياد عدد املوظفني القطريني غير مقصور على اجلهات احلكومية فقط، فعدد   

القطريني العاملني آخذ في التزايد في البنوك وشركات القطاع اخلاص حيث جتد القطريني 
يعملون جنبًا إلى جنب مع األجانب. إذا لم يكن هناك ازدهار بالبنية التحتية، كنا على 

األرجح ان ال نشهد هذه التغييرات، أثر زيادة عائدات النفط والغاز اصبح ملحوظًا في 
 العديد من املجاالت. 

املثال األكثر وضوحًا هو في تطوير التعليم العالي وبناء املدينة التعليمية. في   
معظم البلدان املتقدمة، املدينة الرئيسية غالبًا ما يكون فيها ثالثة أو أربعة أو خمسة 

جامعات علمًا ان عدد سكانها يكون بحدود املليون على االرجح. هذه اجلامعات في العادة 
تقع في أنحاء مختلفة من املدينة وتتبع تقاليد للمنافسة بداًل من التعاون مع بعضها البعض 

كما هو احلال في املدينة التعليمية. إذا اخذنا لندن كمثال حي، نرى أن هناك خمسة 
جامعات أساسية ليسوا بقرب بعضهم وال يسمحوا لطالبهم ان يتقابلوا ويتعاونوا.

على عكس هذا املفهوم للجامعات فإن رؤية مؤسسة قطر للتربية والعلوم متميزة   
فاملفهوم للمدينة هو جمع جامعات عريقة من مختلف انحاء العالم على موقع واحد وفي 

بنايات من الدرجة العاملية. وبالرغم من ذلك ومن ان سؤالي افتراضي، فهو من املثير لالهتمام 
أن نتكهن ما إذا كانت هذه اجلامعات قد تفتح فروع في قطر من دون التأكد من أن املباني 

واملرافق التي تتوفر لها من خالل مؤسسة قطر ستكون من افضل ما يكون. اإلنفاق على البناء 
وحده من قبل مؤسسة قطر، هو مؤشر على مدى جدية املؤسسة في محاولة حتقيق رؤيتها. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن مستوى التعليم املطروح في هذه اجلامعات كان له تأثير على مستوى 
التعليم عمومًا في قطر فإن جامعة قطر قد خضعت لعملية حتسني وإصالح التعليم لديها. 
معايير القبول للجامعة اختلفت فاصبح من الصعب ان يلتحق الطالب الغير جادين، وقد 
مت تنقيح املناهج، كما ان التدريس اصبح باألغلب باللغة االجنليزية وكما ان فكرة اختالط 

اجلامعة قد نوقشت. بالطبع كان من املمكن أن تتخذ جامعة قطر هذه اإلصالحات دون 
التمثل بجامعات املدينة التعليمية، ولكن إذا كانت اجلامعة تهدف إلى رفع مستوى التنافس 

مع هذه اجلامعات هو من املشكوك فيه كما انها كانت اخليار الوحيد للطلبة الذين يودون 
اكمال تعليمهم اجلامعي لسنوات عديدة. وبعبارة أخرى، كانت تتصرف اجلامعة كمحتكرة 
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فكانت ال تبالي بتحسني ومتييز خدماتها مثل معظم احملتكرون، وفي حينها كان من املؤسف إذا 
 كان الطالب ال يرضى بالتعليم فليس هناك خيار اخر! 

والنطاق األخر من حتسني التعليم كان في التعليم الثانوي العام. املجلس األعلى   
للتعليم أنشئ في عام 2002 لإلشراف على عملية إصالح نظام التعليم املعروف باسم التعليم 

لعصر جديد، والذي في احلقيقة بدأ في عام 2001. يهدف املجلس على املدى القصير ان 
تكون هذه مبادرة لبناء "نظام حديث ومن الدرجة األولى للدراسة في املدارس احلكومية" وعلى 

املدى الطويل إلى "إعداد األجيال املقبلة على أن يكونوا أعضاء منتجني في املجتمع القطري 
والعالم ككل". ما هو ليس مدون ان احلكومة قامت ببناء اثنني وأربعني مدرسة جديدة لتحل 

محل املدارس القدمية والبالية في عام 2001، كما ان بعض من هذه املباني اجلديدة قدمت 
للمدارس املستقلة. تواجد هذه املباني اجلديدة يجعل بدأ التعليم من جديد ممكن. املباني 

 اجلديدة وحتسني التعليم كليهما رمزاً يعد دلياًل عمليًا على رغبة الدولة لتحسني التعليم.
وثمة مجال آخر من التنمية والتحديث وهو الرعاية الطبية. قبل ان تتوفر هذه   

اخلدمات الطبية، كان الناس يعتمدون على الطب الشعبي والنساء احلكيمة واملطوعون لعالج 
أمراضهم. أول نظام للرعاية الصحية العامة أنشئ في عام ��19 من أموال النفط عندما بنيت 

ومنيت مستشفى عامة في مستشفى الرميلة ثم عيني اطباء وممرضات من اململكة املتحدة 
وانشئت على الفور حملة تطعيم واسعة ضد السل. دون اموال النفط كان من املستحيل لهذه 
اجلهود ان تنشأ كما انه في الواقع قامت شركة نفط بإنشاء أول مؤسسة طبية في دخان. وفي 
عام 1972، ومع ارتفاع أسعار النفط الناجم عن قرار أوبك إلخفاض االنتاج، متكنت الدولة 
من بناء مستشفى جديد وحديث يدعى مستشفى حمد. في الوقت احلالي، أعيد تسمية 
املستشفى ليصبح مدينة حمد الطبية حيث انه يتم بناء منشآت حديثة لتوفير العديد من 

التخصصات مبا فيها عمليات التلقيح الصناعي وعالج السرطان. السؤال الذي اود ان اطرحه في 
هذا النطاق هو ان كان على سبيل املثال سعر برميل النفط 10 دوالرات في عام �199 هل كان 

 لهذه املرافق ان تتواجد اليوم؟ 
احلياة االجتماعية في قطر تغيرت أيضًا مع التنمية. قبل بناء مراكز التسوق، كان   

من النادر جداً ملجموعات من النساء أو حتى لألسر أن يذهبوا إلى أماكن عامة غير الكورنيش 
أو املطاعم. اما االن، فهو من الشائع ان تذهب هذه املجموعات إلى مراكز التسوق للتسلية 

ال للتسوق فقط. وثمة مجال آخر من الترفيه ثبت انه يتلقى شعبية بني عدد متزايد من 
القطريني، وهو السينما. حتى حوالي عام �199، لم يكن هناك سوى اثنتان في الدوحة ولم 

تكنان مكانني تقدر األسر للذهاب اليها. اما اآلن تتوفر سينمات حديثة ومريحة ونظيفة تقدم 
مجموعة متنوعة من الترفيه جلميع األعمار واألذواق ولذلك جتذب أعداد كبيرة من الناس، 
خصوصًا في نهاية االسبوع. هذا ال يعني أن القيم والتقاليد قد فقدت، ولكن األن، وجود 

املباني واخلدمات تتيح للذين يريدون استخدامهم بالطريقة التي لم يكن من املمكن وجودها 
 قبل ستني عامًا القيام بذلك.
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التسوق الغذائي قد تغيير أيضًا مع تواجد الهايبرماركتس. الى عام 2001،   
متاجر األغذية لم تكن أماكن يحبب للقطريات أن تتواجد فيها فكانت هذه املتاجر تبيع 

األغذية فقط، فلم يكن هناك حوافز جتذب املرأة القطرية للذهاب. يذكر الناس ان التسوق 
الغذائي كان من واجبات الرجال، وكان املركز ومعرض التجارة اجلديد املكانني الوحيدين 

الذين كانت النساء تتردد اليهما. باإلضافة الى انتشار مراكز التسوق والهايبرماركتس بدأت 
العالمات التجارية العاملية من مالبس وأغذية بالتواجد. وجود مقهى استاربكس ال يبدو 
غريبًا في مركز جتاري، لكنه ليبدوا غير الئق في سوق واقف القدمي. من الطبيعي أن نرى 

املرأة القطرية في هذا النوع من املقاهي، في حني أنها ال تتمكن من التواجد في املقاهي 
التقليدية الصغيرة أو مقاهي الشيشة. وهذه فرصة لم تنشأ إال بعد توفير البنية التحتية 

 املساعدة على ذلك. 
تخفيف تعقيدات القواعد االجتماعية التي حتكم كيف ننظر إلى النساء في   

األماكن العامة متتد الى امكانية النساء من قيادة السيارات. اآلن من الطبيعي أن نرى امرأة 
ترتدي نقاب وتقود سيارتها، لكن اذا متت الطرق على حالها كما كانت قبل عشر سنوات 

 ولم تكن حديثة وأمنة ما كان لعديد من النسوه ان تقود.
تعمير منطقة األبراج في الدوحة يعني أن العديد من الوزارات واإلدارات   

احلكومية نقلت مكاتبها الى هناك. ظروف العمل نظيفة وحديثة وواسعة مما مكن القطريات 
 من العمل فيها وهن مرتاحات، هذا ملحوظ من قبل اي زائر ألي من هذه املباني.

مع التغيير في املواقف االجتماعية املشار إليها أعاله، هناك أيضًا تغيير في احلياة   
السياسية. كتابة الدستور اجلديد وإنشاء املجلس البلدي املركزي أعطى للقطريني حافزاً 
للمشاركة في املناقشات العامة عن املسائل التي كانت في السابق يتحدث بها في السر 

فقط. ال ميكننا ان ندعي أن هذه التغيرات السياسية ناجتة عن حداثة البنية التحتية، ولكن 
هناك صالت مع التغيير في املواقف واألراء االجتماعية التي نتجت في اآلونة األخيرة بسبب 

تطوير البنية التحتية للبلد. هذا التغيير موجه من قبل صاحبة السمو الشيخة موزة بنت 
ناصر املسند، فهي القوة الدافعة وراء مؤسسة قطر، وهي أيضًا منوذجًا لكثير من النساء 

والفتيات في املجتمع القطري.
التطور التكنولوجي والتحديث املعلوماتي في قطر لعب دوراً رئيسيًا في منح   

الفرص للمواطنني القطريني. شبكة االنترنت تسمح للجميع على احلصول على املعلومات من 
جميع انحاء العالم والتعلم عن العالم. الوظائف املتاحة في يومنا هذا لم تكن موجودة قبل 
ستني عامًا باالضافة الى عدم تواجد حواجز أمام املرأة لتبرهن مهاراتها في مجال تكنولوجيا 
املعلومات كالرجل حيث ان هذا التخصص ليس تقليديًا وال مقتصراً على الرجال مبا انه ال 

يوجد أفكار مسبقة عن "الرجال ضد النساء" في هذا املجال. معظم موظفي خدمة العمالء 
 في شركة كيو تل نساء، وهن تعملن بجد وبلباقه مع العمالء على استفسارهم.  

من املمكن النظر الى التحديث من عدستني مختلفتني، االولى هي عبر تطوير   

قطر: ما بني املاضي و احلاضر / اجلوهره يعقوب اجلفسري



79

الهيكل األساسي التحتي لدى الدولة، والثانية من خالل النظر الى التغيير في املواقف واألراء 
االجتماعية، كما انه  يبدو من الواضح أن املنظورين مترابطني في كثير من النواحي فالتنمية 

التحتية تؤدي الى التنمية االجتماعية. في أيام ما قبل التمكن من السفر األمن والرخيص عبر 
اجلو أو البر، كانت رحلة فريضة أداء احلج رحلة طويلة ومتعبة جداً. اما االن، فالكثير من الناس 

يأدون العمره مره او مرتني في السنة. في نفس الطريقة، تنمية البنية في قطر في الستينات 
والسبعينات، باالضافة الى التنمية املؤخره والتي بدأت قبل نحو عشر سنوات، أحدثت تغييرات 

كبيرة في حياة املواطنني واملقيمني في قطر. في املرحلة األولى من التنمية، مت حتسني خدمات 
الصحة والتعليم بشكل هائل نتيجة لبناء املرافق احلديثة. في املرحلة الثانية واألخيره، بدأت 

تظهر بوادر التغيير على املواقف االجتماعية والعقالنية. وفي كلتا احلالتني التغييرات ال رجعة 
فيها، من غير املمكن العودة الى "الطرق القدمية". 

سيكون من املثير أن نشهد كيف احلداثة في املستقبل ستغيير املجتمع القطري.  
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سيرة احملررون

كارول هندرسون تعلم الكتابة وتدرب الكتاب من كل مستويات املهارات   
في جميع أنحاء العالم. السيدة هندرسون طورت العديد من البرامج وأدارت مؤمترات 

وطنية للكتابة ونظمت حركة توزيع املنح كونها مديرة برنامج شبكة الكتاب في كاروالينا 
الشمالية، واحدة من أكبر املنظمات في الواليات املتحدة. نشرت كتاباتها على نطاق 

واسع خالل العشرين عامًا املاضية فهي كاتبة عامود حائزة على اجلوائز ومراجعة وكاتبة في 
الصحف واملجالت مثل "ومنز دي" و"ذي أوتن ريدر" و "أكسفورد األمريكية".

يو اس اي توداي أقرت بأن مذكراتها "خسارة مالكولم: رحلة األم بني األحزان"   
هي مذكرة تعويضية تتحدث عن فقدان طفل وتعلم كيفية العيش. وأنها قصة قصيرة 
حتتوي على العديد من العبارات اجلديدة والطنانة لكن ذات معاني عميقة وطويلة عن 

الدروس املستفادة من اخلسارة. 
ورش العمل التي تديرها السيدة هندرسون تتميز بالتركيز على التعبير عن   

الذات من خالل اكتشاف الكتاب ألفكارهم العميقة وإبرازها في كتابتهم كما أنها تعمل 
حاليًا على حترير عدة أنثوجليات وتقوم بكتابة كتابني واحد منهم عن كيفية إتقان تدريس 

الكتابة. للمزيد من املعلومات عن أعملها، يرجى االطالع على:
 www.carolhenderson.com

موهاناالكشمي راجاكومار كاتبة ومربية تعمل وتعيش في الوقت احلالي مع   
زوجها في الدوحة، قطر. السيدة راجاكومار حصلت على رسالة الدكتوراه في األدب مع 

التركيز على نوع اجلنس ونظرية ما بعد اإلستعمار من جامعة والية فلوريدا. وقد نشرت 
العديد من القصص القصيرة واملقاالت األكادميية ومدونات السفر في مجموعة متنوعة 

من املجالت األدبية والصحف باإلضافة إلى إستعراضها للكتب السمعية ملجلة أوديوفايل 
ومساهماتها إلصدار ومنز تودي بشكل منتظم.

من خالل إطالعها وعملها عن احلياة في قطر، كثيراً ما تساهم السيدة راجاكومار   
في مجلة قطر اكسبلورر ودليل قطر رزيدنتس جيد وموقع قطر فيزيتر. وإنها تعتقد بأن 
الكتابة هي مهارة من املمكن على أي شخص في أي سن إكتسابها وبأن الكلمات من 

املمكن أن تساعدنا على فهم أنفسنا واآلخرين بشكل أوضح، ولذلك أسست ورش كتابة 
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بإسم "ورش كتاب الدوحة" لدعم مرادها وحتقيق معتقداتها. باإلضافة إلى مسؤولياتها املشار 
إليها، تعمل السيدة راجاكومار حاليًا على مجموعة من املقاالت ذات الصلة لتجربتها باعتبارها 

أنثى أمريكية يرجع أصلها إلى جنوب آسيا وتعيش في الشرق األوسط. للمزيد من املعلومات 
عن أعمالها، يرجى اإلطالع على البلوج التابع إليها من خالل 

mohanalakshmi.livejournal.com أو على موقعها على االنترنت
www.mohanalakshmi.com 
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سيرة املترجمة 

نور ماهر األثيرة حصلت على بكلوريوس العلوم في إدارة األعمال من جامعة   
كارنيجي ميلون في قطر بدرجة اإلمتياز مع مرتبة الشرف وتعمل حاليًا لدى شركة كيوتل 

العاملية في قسم الدراسات اإلستراتيجية. طبيعة عملها فتحت لها فرصة السفر لألعمال 
التجارية إلى بلدان متعددة والتي تتصور األنسة نور بأنها فرصة متميزة إلستكشاف البلدان 

وفهم مختلف الثقافات بشكل حي. وبالرغم من أن جذورها فلسطينية وأردنية، تعتبر 
األنسة نور قطر وطنها حيث أنها ولدت ونشأت في هذه البلد املزدهر.

تؤمن األنسة نور إميانًا قويًا بأهمية التواصل الثقافي من خالل الكتابة وتعتقد أن   
القصص والقيم املطروحة في مقاالت هذه اإلصدارات مثل "قطر: ماضي وحاضر" ثمينة 

جداً فهي وغيرها تساعد القراء على بناء صورة متكاملة وذات مغزى عن اإلختالفات 
والتشابهات بني املاضي واحلاضر.

علمًا أنها لم حتصل على أي درجة في الكتابة، كان إكتسابها للغتني العربية   
واإلجنليزية الناجت من تعليمها في املدارس العربية واالجنبية واجلامعة االجنبية ولتبادل 

التقاليد كافيًا إلشعال حبها للكتابة. أول مساهمة لها ملشروع "قصص من قطر" كان من 
خالل مقال كتبته عن جدتها الراحلة نشر في العدد املاضي حتت عنوان "آمنة اسعد : 

مستقبل مخطط له". 
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سيرة املؤلفني

عفاف الوليد عثمان ولدت في السودان وعاشت معظم حياتها في دولة اإلمارات   
العربية املتحدة. عام 2008 هو العام األول لها في دولة قطر باعتبارها طالبة في السنة األولى في 

البرنامج الطبي في كلية ويل كورنيل للطب في قطر. من هواياتها العديدة حتب قراءة وكتابة 
الشعر باللغتني العربية واالجنليزية كما تهتم أيضًا في أشكال أخرى من األدب، وهي فخورة 

بورادة كتابتها في هذا الكتاب كونه أول نشر لعمل لها. 
آمنة عبد العزيز جاسم حمد آل ثاني هي قطرية األصل وتعتبر اللغة اإلجنليزية لغتها   

األم كونها درست مبدارس أجنبية منذ سن اخلامسة، وهي حاليا" ملتحقة في كلية لندن 
لالقتصاد والعلوم السياسية في قسم علم االجتماع إلستكمال درجة املاجستير في العلوم. في 

أيار/مايو 2008 حصلت على بكلوريوس العلوم في إدارة األعمال مع تخصص ثانوي في 
اللغة والكتابة اإلجنليزية من جامعة كارنيجي ميلون في قطر بدرجة اإلمتياز مع مرتبة الشرف. 

أومتن واتس تعمل لدى جامعة وايل كورنيل كمنسقة ملركز الكتابة بعد حصولها   
على شهادة البكالوريوس في الثقافة األنثروبولوجيا من جامعة بورتالند واملاجستير في 

الكتابة االبداعية من جامعة وايل كورنيل. كتاباتها املوضوعية ورواياتها ظهرت في العديد 
من املجالت، مبا فيها بست نيو بويتس و"قصص من قطر"، وهي حتب التعاون مع الفنانون 
البصريون. أعمالها اإلبداعية في االونة االخيرة تستكشف اجلوانب االجتماعية والطبيعية 

والتاريخ الذري في املناطق الريفية من والية نيفادا حيث ولدت. 
بثينة محمد املعضادي هي طالبة قطرية تستكمل السنة الثالثة في جامعة كارنيجي   

ميلون في قطر، وتتخصص في إدارة األعمال مع التركيز في اإلدارة. بدأت دراسة االجنليزية منذ 
سن السادسة واجرت العديد من األعمال واألبحاث الدراسية حول التجارة والسياسة مبا فيها 

مشروع البحث "اإلنحياز السياسي لدى الراديو الوطني خالل االنتخابات الرئاسية االميركية". 
وكانت احلائزة على املركز االول في مسابقة الكتابة املنسقة من قبل مكتب البريد والتي كان 

يستوجب على املشاركون أن يتصوروا كتابة رسالة إلى صديق بعيد. 
فاطمة ناصر الدوسري ولدت في اندفاع عاطفي للحياة بعد ثمانية أشهر فقط في   

رحم والدتها وكان وزنها �1.7 كيلوغرام. والدتها املبكرة كانت أول مناضلة هزمتها وهي 
االن طالبة في جامعة قطر تتخصص في الهندسة املعمارية ولديها رغبة كبيرة لتغيير نفسها 
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ومجتمعها بطريقة إيجابية لتكون نقطة إرتكاز أساسي في املجتمع.
غنى نادي الكستي طالبة في السنة الثالثة من اختصاصها في مجال الهندسة   

الكيميائية في جامعة قطر، وهي حتقق أحالم أفراد أسرتها التساء من خالل طلبها للعلم، 
وهي االصغر من ثالث أخوات. بالرغم من أن والدتها وجدتها لم تكمالن تعليمهن فهي 

تشعر أنهن يقدمان لها أفضل الدعم لتحقيق أهدافها الدراسية. كونها مقيمة في وطن غير 
موطنها األصلي، متكنت من التكيف مع ثقافة جديدة واكتساب خبرات تساعدها في متيز 

أوجه االختالف والتشابه بني مجتمع قطر ومجتمعها األصلي. 
حبة ساجد امني طالبة في السنة الثانية من دراستها لطب اإلسعاف في كلية شمال   

االطلنطي في قطر وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة باك شمعة في الدوحة. وهي طالبة 
نشيطة حيث أنها شاركت في العديد من املسابقات الكتابية منذ املرحلة الثانوية وحازت 

على العديد من اجلوائز باإلضافة إلى مشاركتها في مختلف الفعاليات مثل القرية العاملية 
وليلة وناسة ومسابقات األعمال واملناقشة. برهانًا على نشاطها الفعال، نالت على مكافأة 

شرف لكونها طالبة مثالية في العام املاضي.
حصه عبد اهلل املعاضيد تخرجت من اجلامعة األمريكية في الشارقة في حزيران/  

يونيو 2007 حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع تركيز خاص في الشؤون 
املالية والتسويق باإلضافة إلى تخصص ثانوي في االقتصاد. وخالل العام اجلامعي األخير، 

منحت عضوية في جمعية التفوق الدولية لالقتصاد أو أوميكرون دلتا ابسلون. وعلى 
املستوى الشخصي فهي حتب االستماع إلى املوسيقى الكالسيكية والقراءة والتأمل.

كيمبرلي فرنانديز طالبة في جامعة جورج تاون في قطر في كلية الشؤون الدولية   
بالتحديد وتتخصص في مجال الثقافة والسياسة كما أنها تود أن تكون ناشطة في مجال 

حقوق االنسان.  هي من مواليد مومباي لكنها عاشت حياتها كلها في قطر وتأمل في 
العودة للعمل في الهند يومًا ما. انها حتب القراءة والتحدث طوياًل مع األصدقاء. 

مها محمد الشيراوي خريجة قطرية من جامعة كارنيجي ميلون في قطر حيث   
تخصصت في إدارة األعمال، وهي االن منسقة للتدريب والتطوير في شركة راس غاز 

احملدودة. بينما كانت تكمل تعليمها اجلامعي، شاركت في إعداد العديد من االبحاث مبا 
في ذلك "العمال املهاجرون في قطر" والذي مت متويله من قبل برنامج دعم أبحاث الطالب 

التابع للصندوق الوطني القطري لالبحاث. ومن االبحاث االخرى التي أجرتها كدراسة 
مستقلة كان "تأثير التضخم في قطر على العمال املهاجرون". 

مروى صالح طالبة في السنة الثانية في كلية ويل كورنيل للطب في قطر. انتقلت   
الى العيش في قطر حديثًا من لبنان حيث عاشت معظم حياتها. من هواياتها خدمة املجتمع 

فقد سافرت إلى أوغندا لتعمل في عيادة صحية، وهي ترأس مجموعة ويل كورنيل للتطوع 
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والتي تهدف الى تعزيز العمل التطوعي في قطر. من هواياتها األخرى لعب كرة القدم وكرة 
السلة، فهي مدربة فريق السيدات لكرة السلة في كليتها.

مرمي أحمد السبيعي هي ثانية في ترتيب عائلتها املؤلفة من ثالث فتيات وثالثة   
فتيان. في عام �200 انتقلت إلى العيش في اململكة املتحدة لتلتحق بجامعة اسكس بعد ان 

انهت دراستها في برنامج اجلسر األكادميي في املدينة التعلمية، وعادت الى قطر في عام 2007 
حتمل بكلوريوس في اآلداب في العلوم السياسية، وقد تعلمت ثالث لغات أجنبية؛ اإلجنليزية 

والفرنسية واالسبانية. وهي تعمل حاليًا كباحثه سياسية في وزارة اخلارجية في قطر. كما أن لها 
مقال شهري في مجلة »ومن تودي« التي تصدر باالجنليزية. 

مشاعل سلمان راشد خريجة من جامعة قطر وتخصصت في هندسة الكمبيوتر.   
كانت طالبة نشيطة في اجلامعة حيث أنها شاركت في أول رحلة تعليمية نسقتها اجلامعة لتقدمي 
اخلدمة في موريتانيا. وهناك تعلمت الكثير وأصبحت على يقني من أن املواطنون واملقيمون في 
قطر هم في نعمة ال تقدر، كما انها ادركت أهمية انشاء ودعم منظمات القواعد الشعبية ملراعاة 

مجتمعاتهم احمللية. وهي تعمل اآلن في مصرف قطر املركزي في قسم تقنية املعلومات. 
محمد مبارك اخلاطر تخرج حديثًا من جامعة كارديف وهو حاليًا محام داخلي حتت   

التدريب في شركة كبيرة. لديه مقالني سابقني نشرى في اململكة املتحدة ويخطط ملواصلة 
النشر في املستقبل ويطمح لكتابة ونشر رواية في يوم ما. كما أنه يحب القراءة املعاصرة 

واخليال الكالسيكي. 
محمد بن جبر الكبيسي ولد في الدوحة وامضى طفولته حيث قبيلته اقامت، في   

قرية الشمال، وهي قرية صغيرة تبعد نحو �9 كيلومترا شمال الدوحة. وفي الوقت الراهن، هو 
طالب في جامعة تكساس ايه اند ام، يتخصص في هندسة البترول ويتأمل ان تتسنى له الفرصة 

بان يستخدم دراسته ومهاراته الهندسية ليساهم في تنمية بلده ويترك طابع دائم ليتبني للناس أن 
القطريني الذين كانوا يعيشون في خارج وسط املدينة يستطيعون ان يشاركوا في ازدهار الدولة. 

محمد فهيد املري طالب في السنة األولى في كلية الهندسة في جامعة قطر. أنهى   
دراسته الثانوية في مدرسة عمر ابن اخلطاب املستقلة وقد تعلم اللغة االجنليزية من خالل دورات 

التحق بها عندما كان يسافر الى اململكة املتحدة. اكتساب خبرات عديدة أثناء دراسته في اخلارج 
وهو يتطلع إلى العودة إلى اململكة املتحدة ليشارك مبسابقة كورك العاملية للنقاش، أيرلندا، حيث 

سيمثل جامعة قطر مع ثالثة من زمالئه كالفريق األول الذي ميثل جامعة قطر في املؤسسة. 
سعد راشد املطوي طالب قطري بصدد إنهائه للسنة الثالثة من دراسته اجلامعية في   
جامعة كارنيجي ميلون في قطر حيث أنه يتخصص في إدارة األعمال مع تخصص ثانوي في 

التاريخ. جذبه لعالم التاريخ واألدب بدأ من طفولته. هو يعتقد أن لدى القطرين القدرة على 
بناء مجتمع حديث ومتطور وفي ذات الوقت محفاظ على تقاليد وثقافة أجدادهم.  
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شيخة داود الشكري طالبة قطرية في املراحل اإلبتدائية في كلية الطب بجامعة   
ويل كورنيل في قطر. نالت على جائزة في عام �200 في البحرين باعتبارها أفضل 

طالبة في املدارس الثانوية القطرية وكانت قد أنهت دراستها الثانوية بتفوق في مدرسة 
رابعة العدوية. وتلقت ميدالية ذهبية لتفوقها األكادميي في يوم التميز العلمي في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2007. 
شيخة يعقوب الكواري طالبة في السنة الدراسية الثالثة من اختصاصها في   

هندسة الكمبيوتر في جامعة قطر وتخطط إلكمال املاجستير في التصميم ووسائل اإلعالم 
املتعددة، كما أنها تكن كل احلب ملختلف الفنون. هي طالبة تتميز بالنشاط وقد مثلت 

اجلامعة في عديد من املناسبات واملؤمترات مبا في ذلك مؤمتر النساء كقادة عامليون الذي عقد 
في جامعة زايد )دبي، اإلمارات العربية املتحدة( عام 2008.

سوزانا ميرجاني بصدد احلصول على الدكتوراه في مجال االتصال والدراسات   
اإلعالمية من جامعة شرق البحر األبيض املتوسط في قبرص. إهتمامتها تكمن في املجاالت 

الغامضة من حقوق التأليف والنشر والثقافة ولكنها أيضًا تكتب قصص اخليال عندما 
يتسنى لها الوقت لذلك كما أنها عضو فعال في ورش الدوحة للكتاب منذ إنشائها. 

يسرى سمير طالبة بريطانية أتت إلى قطر منذ أكثر من خمس سنوات ووقعت   
بحب هذه البلد وأهلها في غضون أسابيع قليلة من بدأ دراستها في املدرسة الثانوية. 

تعلمت الكثير عن قطر وعن تاريخها والعادات والتقاليد املتبع بها مما دفعها لتبني منط حياة 
الفتاة القطرية من زي ولهجة. هي في السنة الثالثة من دراستها في برنامج الشؤون الدولية 

في جامعة قطر وتتأمل أن تواصل مشاركتها لنمو قطر في حني احلفاظ على الثقافة والتراث.
اجلوهره يعقوب اجلفيري طالبة في السنة الثالثة من تخصصها في العالقات   

الدولية في جامعة قطر. لقد شاركت في العديد من املؤمترات الدولية باإلضافة الى رحلة 
تعليمية الى الواليات املتحدة. كما انها اعربت عن دهشة كل االشخاص التي قابلتهم من 

خالل سفراتها ومشاركاتها والذين يأتون من بلدان أخرى ويتبعون أديان مختلفة عندما 
يدركون ان النساء القطريات لديهن قدرات وطموحات.
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