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بداي��ة، كيف ترون اس��تعدادات 
الكويت وأبنائه��ا لالحتفال باألعياد 

الوطنية لهذا العام؟
احلقيقة أن احتفاالت هذه السنة 
كانت متميزة بكل املقاييس، نظرا 
ألهمية احلدث، حيث يحتفل أبناء 
الكويت باليوبيل الذهبي لالستقالل 
ومبرور 20 عاما على التحرير من 
الغاش���م،  الغزو الصدامي  براثن 
إضاف���ة إلى فرحة أبناء الش���عب 
مبرور 5 سنوات على تولي سيدي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم. أما على صعيد 
االستعدادات الرسمية والشعبية، 
فكما رأى أبناء هذا الوطن احلبيب، 
هناك جهود حثيثة بذلت من قبل 
جمي���ع مؤسس���ات الدولة وعلى 
مس���تويات عالي���ة ج���دا تواكب 
الفرحة العارمة من قبل شعب دولة 
الكويت بهذه املناس���بات العزيزة 

على قلوبهم.
وم��ا نوع املس��اهمة التي أبدتها 
ش��ركة بش��ت القط��ان ف��ي ه��ذا 

اخلصوص؟
ال يخف���ى على أح���د ما قامت 
به بعض الش���ركات واملؤسسات 
احلكومية من اس���تعدادات تألقت 
في شوارع الكويت من خالل األعالم 
والزينة املضاءة، وهذا األمر هو ما 
شجعنا كش���ركة تتخذ من سوق 
املباركية التراثي مقرا لها، على أن 
نكون مبادرين، وأن ال ننتظر جهة 
أو مؤسسة تزين لنا هذا السوق، 
ففرحتن���ا بهذا الع���رس الوطني 
العظيم جتسدت في والئنا للوطن 
ولقيادته السياسية وعلى رأسها 
سيدي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، قبل أن تتجسد في 
تزيني ش���وارع الكوي���ت القدمية 
باألعالم واإلنارة التي نعتبرها أمرا 
بس���يطا، علما أننا قمنا بتشريف 
الس���وق بصورة صاحب السمو 
ووضعنا حتتها العبارة التي أرددها 
دائما »صباح���ك خير يا كويت«، 
وأقصد بها صاحب السمو األمير 
حفظه اهلل. وأعتقد أن ما قمنا به من 
هذا اجلهد، ال يساوي شيئا مقارنة 
بالفضل ال���ذي أولته لنا الكويت، 
الرئيسي  الشارع  وقيامنا بتزيني 
في املباركية ليس لنا فيه أي منة 
أو فضل، فنحن نحتفل مبناسبة 
تفوق في مرتبتها عيد الزواج أو 
امليالد، بل إن���ه ال توجد في هذه 
السنة مناسبة أعز علينا من هذه 

املناسبات الثالث.

معلم تاريخي

بع��د وضعكم له��ذه الزينة، هل 
شعرمت باستحسان من قبل جيرانكم 
ف��ي الس��وق وكذل��ك املؤسس��ات 

احلكومية؟
أعتقد أن أول ثمرة س���نقطفها 
نحن وجيراننا من هذا العمل هو 
تشريف س���يدي صاحب السمو 
املباركية في  األمير لزيارة سوق 
السابع من مارس، للقيام بافتتاح 

كشك الشيخ مبارك، وأعتقد أن هذا 
االستعداد هو أقل ما يجب فعله لهذه 
الزيارة التي أعتبرها تشريفا ليس 
بعده تشريف، وبافتتاح هذا الكشك 
سيصبح معلما تاريخيا في قلب 
منطقة املباركية، وسيكون محط 
أنظار أي وفد رسمي سيزور الكويت 
مس���تقبال، وهذا ما نسعى ألجله، 
وهو أن نؤكد ألبناء الوطن أن هذا 
الس���وق التراثي هو رمز الكويت 

التاريخي وقلبها الذي ينبض.
كيف تترقب��ون زيارة صاحب 
بالنسبة  تش��كل  وماذا  الس��مو؟ 

لشركة بشت القطان؟
ما يحدونا من أمل وترقب لهذه 
الزيارة املشرفة، أستطيع أن أشبهه 
لك باألطفال الذين ينتظرون قدوم 
العيد في ش���هر رمضان املبارك، 
فزيارة صاحب السمو ستكون لنا 
عيدا، بل إن تش���ريفه لهذا املكان 
سيكون أجمل فرحة بالنسبة لنا، 
وال أخفي عليك أننا شغوفون جدا 
وكلنا أمل في اكتمال هذا التشريف 
بزيارة س���موه إلى معرضنا عند 

زيارته لسوق املباركية.

مساهمات وطنية

تقدم��ون مس��اهمات في  ه��ل 
املناسبات الوطنية األخرى؟

نعم، وهلل الفضل واملنة، حيث 
إن شركة بش���ت القطان ساهمت 
خالل مهرجان »شكرا معلمي« الذي 
مت تنظيمه قبل نحو شهرين حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 

لديها ما يسمى ب� »داون تاون« أو 
املدينة القدمية، وأنا أس���ألك: ماذا 
بقي ألوالدنا ليروه في املس���تقبل 
لوال سوق املباركية الذي هو روح 
الكويت؟ وهل سنفتخر باملوالت 
التجارية احلديث���ة املوجودة في 
الدول املجاورة والتي تفوق عندهم 
ما لدينا؟ وأذكر لك أنه أثناء وجودي 
في مدينة روما بإيطاليا أخذ املرشد 
السياحي بيدي ليدلني على شارع 
قال إنه »حديث«، فاكتشفت أن عمر 
هذا الشارع هو 500 سنة، والحظت 
أن جميع احملالت املوجودة هناك 
حتاف���ظ على الت���راث القدمي، فال 
ترى لوحة إعالنية أو أي مسمار 
على احلائ���ط، إن هذا لعمري هو 
احلفاظ على التراث والهوية، وسوق 
املباركية هو هويتنا وتراثنا الذي 
أال نتخلى عن���ه، فالكويت  يجب 
نشأت على احلرف وأسواق املهن 
الشعبية، وما أجمل أن تتمشى في 
جنبات هذا الس���وق القدمي ومتر 
بسوق السجاد وسوق التمر وتشم 
عبق الكويت القدمية، وأنا أقول لك: 
إن هذا هو تاريخنا الذي نعتز به 
العطور واأللبسة  وليس ماركات 

والسيارات العاملية. 

عمل صامت

ع��م طاه��ر.. أالحظ من س��ياق 
كالمك أن��ك مولع ج��دا بحب هذا 
تراث��ه  عل��ى  واحلف��اظ  الس��وق 
وأصالته، فهل ميكن أن نطلع على 

تفسير ذلك؟

محمد راتب

من مجلس�ه املؤنس، وحديثه الشيق، وكالمه الذي ينطلق بكل سالس�ة، يجبرك على عشق التاريخ 
وتذكر ماضي الكويت وتراثها األولي وحضارتها القدمية، ومن س�دته التي يدير فيها معرض ش�ركة بش�ت 
القطان، تس�تهويك املقتنيات األثرية النادرة والتي يعتبرها رمزا ألصالة الوطن وس�ندا وملهما للرقي في 

حضارتها وتقدمها.

العم طاهر جاسم القطان، أحد أبناء الكويت القدمية، نشأ وترعرع في منطقة املباركية القدمية، ال يخفي 
عش�قه لترابها وأزقتها األثرية ومحالها احلرفية شبرا شبرا وحجرا حجرا، وال غيرته على ما يشوهها، يرى أن 

سوقها العريق هو روح الكويت، ونبض ثقافتها وحياتها، وأحد أهم املعالم على خارطة تراثها وأصالتها.
ومن خالل لقائه مع »األنباء« أطلق العم طاهر نداء مناشدة للجهات املعنية في الدولة، إلنقاذ هذه املنطقة 
التراثية، وإنشاء مكتب مسؤول يعنى مبتابعتها، معربا عن استعداده للمساهمة ماديا ومعنويا في هذا الصدد، 

للحفاظ عليها من أي تعد أو تشويه، ولتبقى بطابعها األصلي دون أن يعتريها أي شيء دخيل.
كما أكد أن وضع األعالم والزينة وإنارة األعمدة في الش�ارع الرئيسي بالس�وق جاء تزامنا مع االحتفال 
باألعياد الوطنية واستعدادا وترقبا لتشريف صاحب السمو لهذا السوق في السابع من مارس الفتتاح كشك 
الشيخ مبارك. وبني أسطر احلوار احلديث عن كشك الشيخ مبارك ومشروع إنقاذه، وعن صناعة البشوت 

وتاريخها في العائلة، إلى غير ذلك من اجلوانب ذات الصلة.. فإلى التفاصيل:

صباح األحمد، وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، ورئيس 
مجل���س وزراء تركيا رجب طيب 
أردوغان، وكانت نوعية املساهمة 
هي التبرع ب� 30 »بشتا« لألطفال 
الذين قلدوا سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد أوسمة املهرجان. وفي 
اختتام انشطة املهرجان قام سمو 

ولي العهد الش���يخ نواف األحمد 
بتكرمينا من خالل كأس مت تسليمه 

لنا على املسرح.
وأعتقد أن شركة فردية صغيرة 
بحجم شركة بشت القطان ال تقارن 
باجلهات الكبيرة الراعية للمهرجان 
مثل الوطني���ة لالتصاالت ومركز 
الكويت للتق���دم العلمي واألمانة 

العامة لألوقاف، وهذا يفسر بأهمية 
املساهمة االجتماعية بالنسبة لنا، 
وبأننا نرفع راي���ة حبنا لوطننا 
ووالءنا ألميرنا وشعبنا الطيب. 

هل هناك ه��دف آخر من وضع 
الزينة في سوق املباركية كلفت النظر 
إلى هذا الرمز التاريخي للدولة مثال؟ 
وماذا يش��كل هذا الس��وق بالنسبة 

لكم وللكويت؟
املباركية يعتبر رمزا  س���وق 
لعم���ق الت���راث الكويتي وتاريخ 
هذه الدول���ة وجذورها، فالكويت 
مبساحتها الكبيرة ال تساوي شيئا 
من دون منطقة وسوق املباركية، 
مثلما أن إنسانا بال تاريخ ال جذور 
له، ونحن نرى أن أي دولة في العالم 

أطلق صيحة مدوية للحفاظ على الموروث القديم وإنشاء مكتب لمتابعة السوق التراثي

سوق المباركية رمز أثري ينبض بروح الكويت القطّان ل� »األنباء«: 
وأصالتها وعمقها التاريخي وجذورها التراثية

إن ج���واب س���ؤالك لي���س 
كالما يق���ال، فأنا ارتبطت بهذه 
املنطقة منذ ولدت وربيت فيها، 
وقد أصبحت املباركية جزءا ال 
يتجزأ مني ومن أبنائي وأحفادي، 
فتص���ور أنني عودتهم إذا رأوا 
ش���يئا تكس���ر مثال في سوق 
املباركية أو حدث شيء يشوه 
مظهر املنطقة أال ينتظروا أحدا 
من املس���ؤولني ليأت���ي ويحل 
املش���كلة، أن يتصرفوا انطالقا 
من حبهم لهذا املكان وارتباطهم 
العميق ب���ه، فنحن عندما نرى 
شيئا من هذا القبيل نشعر وكأن 
بيتنا يعاني من خراب، فاملباركية 
بيتي، وأنا أقول وهلل احلمد: إن 
ما قمنا ب���ه ونقوم به من عمل 
التراث���ي ال ننتظر  املكان  لهذا 
فيه مدح���ا من أحد وال حتقيق 
س���معة، بل جاء صامتا، فأنت 
ترى األضواء واألعالم وصورة 
صاحب الس���مو األمير، حفظه 
اهلل، ال يوجد عليها شيء يدل 
على اس���م شركة بشت القطان 
أو اسمي شخصيا أو أنني قمت 
بهذا العمل، بل إننا لم نطلب من 
أحد من جيراننا املشاركة معنا 

في هذه االستعدادات.

مكتب مسؤول

إالم تدع��و اجلهات املعنية في 
الدول��ة بخص��وص احلفاظ على 

سوق املباركية التراثي؟
نناشد اجلهات املختصة مبا 
فيها املجل���س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب واملعني باملناطق 
التراثي���ة أن يكون في ظل هذه 
الترميمات مكتب خاص ومسؤول 
يعنى مبتابعة سوق املباركية، فهم 
الذين لديهم الصالحيات املطلقة 
فيما يتعلق بتراث الكويت، ألنه 
أمانة في أعناقهم، وأسأل اهلل أن 
أكون صادقا إذا قلت لك إني أو 
أحد أبنائي مستعدين لإلشراف 
على هذا املركز كمتطوعني ومن 
غير مقابل، بل نحن مستعدون أنا 
وأبنائي للمساهمة ماديا ومعنويا 
لنكون العني الساهرة التي توصل 
أي خطأ إلى اجلهات املعنية سواء 
كان تعديا على أمالك الدولة أو 
تشويها لتراث الكويت، وهدفنا 
من هذه املناشدة أن يبقى سوق 
املباركي���ة بطابعه األصلي دون 
وجود أشياء دخيلة، وأن يلزم 
كل بناء جدي���د باحملافظة على 

الطراز القدمي.
وإالم تدع��و أصح��اب احملال 

التجارية في هذه املناسبة؟
أدعو كل واحد إلى أن يكون 
الع���ني الس���اهرة على س���وق 
املباركي���ة وكأنه بيت���ه، ولو 
رأوا خطأ أو تصرفا س���يئا أو 
إهماال للنظافة أو منظرا يعطي 
انطباعا س���يئا عن املنطقة أن 
يوصل الفكرة إلى املس���ؤولني 

وال يسكت.

جانب من داخل معرض شركة »بشت القطان« »بشت القطان« زينت سوق املباركية باألعالم واإلنارة وصور سمو األمير مبناسبة احتفاالت األعياد الوطنية

كشك الشيخ مبارك.. رمز أثري أنقذته استجابة الشيخ علي الجابر لندائنا 

منصب اإلمارة هو من تشّرف بالشيخ صباح.. وليس العكس 

ذكرت في بعض إجاباتك ش��يئا عن كشك 
الش��يخ مبارك، فهل ميكنك التوسع قليال في 

احلديث عنه؟ 
أنا أحمد اهلل تعال���ى أن وفقنا إلطالق 
صفارة اإلنذار وإنقاذ هذا الرمز التاريخي 
الذي كان مندثرا في إطار مطعم هندي يبيع 
السمبوسك للناس، ولوال اهلل ثم استجابة 
الشيخ علي جابر األحمد لنا وبالتعاون مع 
وزير األشغال د.فاضل صفر، ملا تنبه أحد 

ألهمي���ة هذا املركز ال���ذي كانت من خالله 
تدار سدة احلكم في الكويت على مدى عدة 
سنوات، وما استطعنا فعله هو أن ناشدنا 
الش���يخ علي اجلابر لدى قيامه بجولة في 
الس���وق مع د.صفر لفعل م���ا ميكن فعله 
في هذا الشأن، فأمر بدراسة هذا املوضوع 
بشكل جدي وسريع، ومت التخلص من هذا 
اخلطأ الكارثي في هذا املركز التراثي والذي 
اس���تمر ملدة 40 عاما كمطعم هندي لبيع 

السمبوسك.
ومن اعتزازي بهذه املساعي التي بذلت 
إلحياء هذا املكان، قمت بتوثيق أعمال مشروع 
الترميمات، وتصويرها منذ أول مسمار مت 
طرقه وحتى نهاية املشروع، وأخيرا تنفسنا 
الصعداء بعد أن رأينا أسواق املباركية تعدلت 
بجهود الشيخ علي جابر األحمد، والذي أعتبر 
وجوده في محافظة العاصمة قوة وسندا 

للكويت القدمية وتراثها وتاريخها.

بعد مرور 5 سنوات على تولي صاحب 
السمو ملس��ند اإلمارة كيف ترى الكويت 

وهي رافلة بظالل اخلير؟ 
قد تكون ش���هادتي في هذا الش���أن 
مجروحة، ولكني أق���ول وأكرر دائما: 
»صباحك خير يا كويت«، وأقصد بها 

سيدي صاحب السمو، وفي وجهة نظري 
أن اإلنسان الذي يحكم البالد هو الذي 
يحظى بش���رف اإلمارة واملنصب، أما 
الشيخ صباح، فهو من يشرف املنصب 
واإلمارة به، فأن���ا أعرفه ولي جتارب 
ش���خصية معه، وحبي ل���ه ذو جذور 

عميقة، فه���و والدنا بكل معنى الكلمة 
إذا سمح لي بقول ذلك جتاوزا عن مقامه 
السامي، وما املكرمة األميرية التي تفضل 
بها مؤخرا إال دليل قاطع على أنه والد 
الش���عب، وما فعله هو مبثابة نظرة 

األب ألبنائه.

تزيين شركة بشت القطان لسوق المباركية باألعالم 
والمصابيح ال يساوي شيئًا أمام فضل الكويت وأميرها علينا

نترقب بش�غف كبي�ر تش�ريف صاحب الس�مو 
لمعرضنا مع زيارته لسوق المباركية يوم االثنين المقبل

أعتز بالمس�اعي التي بذلُتها إلحياء كشك الشيخ 
مبارك وتفادي الخطأ الكارثي الذي وضع فيه ألربعين عامًا

فرحتنا باألعياد الوطنية تجسدت في والئنا للوطن وقيادته 
السياس�ية قبل أن تظهر في تزيين ش�وارع الكويت القديمة


