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هوامش

كانت البداية ،بالنسبة لألخوين القطريين عيسى وإبراهيم الخليفي ،في تأسيس «إمبراطورية القهوة» وتقديم القهوة الخاصة
في قطر .لكن الحلم يكبر .واليوم ،يسعيان نحو العالمية

عيسى الخليفي يتحدث عن إمبراطورية القهوة (العربي الجديد)

«إمباير كوفي»

باختصار

شابان قطريّان يطمحان إلى تقديم قهوة خاصة للعالم
الدوحة ـ أسامة سعدالدين

إم ـب ــراط ــوري ــة ال ـق ـهــوة أو «إم ـبــايــر
ك ـ ــوف ـ ــي» ،هـ ــو م ـ ـشـ ــروع ل ـق ـطـ ّ
ـري ــن
انـ ـطـ ـل ــق فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ــدوحـ ــة.
وال ـي ــوم ،يطمح ه ــذان الـشــابــان إل ــى افتتاح
فروع في عواصم عربية وغربية ،على غرار
الـشـقـيـقــن اإلي ـطــال ـيــن سـيــرجـيــو وب ــرون ــو
ك ــوسـ ـت ــا الـ ـل ــذي ــن أسـ ـس ــا س ـل ـس ـل ــة م ـقــاهــي
«ك ــوسـ ـت ــا» ال ـع ــامل ـي ــة ب ـ ــدءًا مـ ــن بــري ـطــان ـيــا،
وسـلـسـلــة مـقــاهــي «س ـتــارب ـكــس» األمـيــركـيــة
الـتــي أسـسـهــا ثــاثــة شــركــاء فــي سـيــاتــل في
واشنطن ،والتي تملك اليوم أكثر من  16ألف
فرع حول العالم.
ومن بني سلسلة املقاهي العاملية أيضًا ،هناك
«كــوفــي اليــك» الــروسـيــة ،و«دوي ـتــور كوفي»
اليابانية ،و«إسـبــرســو هــاوس» السويدية،
و«الك ــن كوفي» الصينية ،وسلسلة مقاهي
ِ
«آي أم تــي» ( )AMTالبريطانية املــوجــودة
فـ ــي امل ـ ـ ـطـ ـ ــارات وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وم ـح ـط ــات
ال ـس ـك ــك الـ ـح ــدي ــد .زار ال ـش ـق ـي ـق ــان عـيـســى
وإبراهيم الخليفي بعضًا من هــذه املقاهي
املوجودة في العاصمة اإلسبانية برشلونة
والعاصمة السعودية الرياض ومدينة دبي
فــي اإلمـ ــارات العربية املـتـحــدة وغـيــرهــا من
املدن ،وأخذا فكرة شاملة عن طبيعتها ،وما
ّ
تقدمه من مشروبات ساخنة وباردة.
يقول عيسى لـ«العربي الجديد» ،إن الفكرة
ب ــدأت خ ــال مــرافـقــة ال ــوال ــد فــي رحـلــة عــاج

إلى برشلونة عام « ،2016هناك تعرفنا إلى
مفهوم جديد من القهوة ،وهو الجيل الثالث
م ــن ك ـب ـســوالت ال ـق ـه ــوة ،وال ـق ـه ــوة الـخــاصــة
(القهوة ذات الجودة العالية) .وانطالقًا من
حبنا وشغفنا بالقهوة ،ولدت فكرة تأسيس
مقهى ُيقدم القهوة النوعية ،ويراعي شروط
ال ـج ــودة وف ــق املـعــايـيــر الـعــاملـيــة امل ـت ـطــورة.
ول ـ ـهـ ــذا ،ال ـت ـح ـق ـنــا ب ـ ـ ـ ــدورات ل ـت ـع ـلــم كـيـفـيــة
تحميص وإعداد القهوة وغيرها».
بـعــد عــودتـهـمــا إل ــى ال ــدوح ــة ،ق ــرر األخ ــوان
الـخـلـيـفــي ب ــدء الـعـمــل عـلــى تطبيق الـفـكــرة.
ويقول عيسى إن التحدي األول كان اختيار
االسـ ــم ،ف ـبــدآ بــالـتـعـمــق ف ــي جـ ــذور وأص ــول
القهوة .ويعتقد أن املوطن األصلي للقهوة
كان إثيوبيا .وألن اإلمبراطورية العثمانية
الـتــي امـتــدت مــن الـقــرن الثالث عشر وحتى
أوائـ ــل ال ـق ــرن الـعـشــريــن كــانــت ق ــد احـتـكــرت
زراعة القهوة وتصديرها إلى آسيا وأوروبا
وأفريقيا ،أطلقا على املشروع اسم إمبراطورية
القهوة أو «إمباير كوفي» .وأنشآ أول مقهى
في قطر ،والذي يقدم القهوة الخاصة.
كانت البداية من خالل فرع صغير ،والحظ
األخ ــوان أن شريحة ال ــرواد الكبرى قطرية.
ثم بــدآ في توسيع املـشــروع وافتتحا ثالثة
ّ
ويعد «إمباير
فــروع في قطر خالل سنتني.
كــوفــي» أول مقهى ومحمصة تقدم القهوة
الخاصة .هنا يقول عيسى« :نستورد النب
م ــن م ـ ّ
ـوردي ــن وم ــن املـ ـ ــزارع م ـب ــاش ــرة ،وذل ــك
م ــن إث ـيــوب ـيــا وك ـي ـن ـيــا وروانـ ـ ـ ــدا وال ـب ــرازي ــل

وك ــوس ـت ــاري ـك ــا وإن ــدون ـي ـس ـي ــا وكــولــوم ـب ـيــا
وال ـي ـم ــن .ك ـمــا ن ـس ـت ــورد ال ـق ـه ــوة ال ـخ ـضــراء
ّ
ونحمصها ونوزعها على املقاهي ونبيعها
ف ــي أك ـي ــاس ،أو م ــن خ ــال مـنـتـجــات أخ ــرى
نستهدف فيها معدي القهوة املنزلية».
ويشمل املـشــروع محمصة خاصة باملقهى
لضمان النكهة املطلوبة للقهوة ،وذلــك من
خ ــال عملية الـتـحـمـيــص وأن ـ ــواع الـحـبــوب
املستخدمة لضمان اللون والطعم والرائحة
والـكـثــافــة ،و«ه ــي العناصر الرئيسية التي
ُ
تغري الشخص الرتشاف القهوة املثالية»،
يقول عيسى.
طموح الشقيقني ليس محليًا فحسب .ويقول
عيسى« :بعد افتتاح ثالثة فروع في قطر حتى
اليوم ،نسعى إلى تحقيق حلمنا والتوسع
ع ــامل ـي ــا .ونـ ـح ــن اآلن ف ــي طـ ــور إنـ ـج ــاز حــق
االمتياز ( ،)Franchiseالذي سيتيح لنا افتتاح
فروع في سلطنة ُعمان ،ومنها إلى الكويت
فإسطنبول (تركيا) ،ثم إلى لندن (بريطانيا)،
وبعض العواصم واملدن األوروبية ،باإلضافة
إلى أميركا الالتينية».
وي ــراه ــن عـيـســى ف ــي م ـشــروعــه عـلــى تقديم
هو سائد في هذا القطاع،
تجربة مختلفة عما ُ
ً
قــائــا« :ن ـحــاول أن ن ـقــدم ثقافتنا الخاصة
التي تختلف عن تلك األوروبية .ففي خلفية
املشهد ،ال بد أن تكون الهوية العربية والصور
عاملنا العربي حاضرة.
التراثية املستمدة من
ّ
ّ
نحرص على أل نقع في فخ التشابه التام مع
ّ
اآلخر ،وال بد أن نكون مختلفني ومتفردين

الفكرة بدأت خالل
مرافقة الوالد في رحلة
عالج إلى برشلونة
عام « ،2016هناك
تعرفنا إلى مفهوم
جديد من القهوة،
وهو الجيل الثالث من
كبسوالت القهوة،
والقهوة الخاصة»
■■■
ُ
نحاول أن نقدم
ثقافتنا الخاصة
التي تختلف عن تلك
األوروبية .ففي خلفية
املشهد ،ال بد أن تكون
الهوية العربية والصور
التراثية املستمدة
من عاملنا العربي
ّحاضرة .نحرص على
أل نقع في ّ
فخ التشابه
التام مع اآلخر ،وال
بد أن نكون مختلفني
ّ
ومتفردين كي نجذب
اآلخر إلى ثقافتنا
املتميزة والتي ترتبط
بارتياد املقاهي

كي نجذب اآلخر إلى ثقافتنا املتميزة والتي
ترتبط بارتياد املقاهي ،وارتشاف القهوة،
وتـنــاول بعض الوجبات الخفيفة» .ويؤكد
أن «ال ـق ـه ــوة ال ـتــي ت ـقــدم ف ــي إم ـبــايــر كــوفــي
تختلف عن تلك املوجودة في السوق ،وذلك
بدءًا من طريقة زراعتها وقطفها ومعالجتها
ً
وشحنها وصوال إلى تحضيرها ،ثم تقديمها
إلى الناس بطريقة حضارية وأنيقة».
وف ــي مــا يتعلق بـتـمــويــل امل ـش ــروع ،يوضح
عيسى أنــه خــال الـسـنــوات ال ـثــاث األول ــى،
كان التمويل ذاتيًا ،من خالل االعتماد على
األربــاح .لكن خالل السنة األخيرة ،وبسبب
إدخــال آالت جديدة لصنع القهوة ،لجآ إلى
العائلة ولم يقصدا املصارف ،واستفادا فقط
من املساعدة التي قدمتها الدولة للقطاعات
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـت ـض ــررة نـتـيـجــة تــداع ـيــات
انتشار فيروس كورونا.
وعــن مــدى التأثر بالجائحة ،يقول عيسى:
«منذ انطالقتنا ،أسسنا مقاهي ومحمصة
ومتجرًا إلكترونيًا .وبالتالي لم يكن الضرر
ك ـب ـي ـرًا عـلـيـنــا خ ــال ف ـت ــرة تـفـشــي ك ــورون ــا.
وبـ ـسـ ـب ــب ت ـق ــدي ـم ـن ــا نـ ـم ــوذج ــا جـ ــدي ـ ـدًا مــن
الكبسوالت لتحضير القهوة املنزلية وغيرها،
لجأ كثيرون من ذواقي القهوة إلى متجرنا
اإللكتروني».
ويكشف عيسى أن تركيزه الرئيسي اليوم
ينصب على جذب األدباء والفنانني القطريني
واملقيمني ،كي يتحول املقهى إلــى ما يشبه
الـصــالــون الـثـقــافــي ،مـثــل «مـقـهــى الفينيق»
فــي عـ ّـمــان ،ومقهيي «الـبــرازيـلـيــة» و«حسن
عجمي» في بغداد (العراق) ،ومقهيي «ريش»
و«الفيشاوي» في القاهرة (مصر) ،ومقهيي
«هافانا» و«الــروضــة» في دمشق (سورية).
ولعل ذلك يتحقق بعد زوال اآلثــار الناجمة
عن جائحة كــورونــا .وتعرض في «إمباير»
ثالث لوحات فنية تشكيلية للقطرية سارة
املحمدي ،باإلضافة إلى عرض لوحات أخرى
على إحدى الشاشات وبشكل مستمر.

وأخيرًا

ُ
محاكمة يسوع الناصري
نجوى بركات

«ال ـج ـم ـع ــة ال ـع ـظ ـي ـم ــة»« ،أس ـ ـبـ ــوع اآلالم»« ،ال ـج ـم ـعــة
ُ
ٌ
تسميات تشير إلى األسبوع األخير
الحزينة» ،كلها
في حياة يسوع الناصري ،ويبدأ يوم أحد الشعانني
مــع ذهــابــه برفقة تــامـيــذه إلــى أورشـلـيــم لالحتفال
بعيد الفصح اليهودي ،وينتهي بقيامته من املوت
يــوم األحــد بحسب الدين املسيحي ،بعد محاكمته،
ثم صلبه ودفنه يوم الجمعة.
إثر القبض عليه ليل الخميس في بستان الزيتون،
بــوشــايـ ٍـة مــن تـلـمـيــذه ي ـهــوذا اإلس ـخــريــوطــي ،دامــت
م ـحــاك ـمــة ي ـس ــوع ن ـحــو  18س ــاع ــة ،وأق ـي ـم ــت على
مــرحـلـتــن ،إذ تـ ّ
ـوزعــت بــن محاكمة ديـنـيــة وأخ ــرى
ٌّ
مدنية ،تضمنت كل منهما ثالث جلسات .املحاكمة
الــديـنـيــة أج ــراه ــا مـجـلــس ال ـس ـن ـهــدريــم ،أو املحكمة
ّ
اليهودية العليا ممثلة بكبار الكهنة والكتبة وبأبرز
ّ
ق ــادة املـجـلــس األع ـلــى لـلـيـهــود ،وق ــد اتـهـمــت يسوع
«بـعــزمــه عـلــى ه ــدم الـهـيـكــل» ،وه ــو مــا تـعــاقــب عليه
الـشــريـعــة ال ـي ـهــوديــة ب ــامل ــوت رج ـ ًـم ــا بــال ـح ـجــارة .إال
أن يـســوع م ــات صـلـ ًـبــا ،بحسب الـقــانــون الــرومــانــي
الــذي ّ
ً
حصرا على العبيد وغير
يطبق هــذه العقوبة
ً
ً
تحقيرا وخزيا.
الرومان ،باعتباره أكثر أنواع املوت

َ
ُّ
الناصري حياته العلنية والتبشيرية بعمادته
لقد بدأ
على يد يوحنا املعمدان في نهر األردن ،وقــد القت
ُ
ً
صدى كبيرا في منطقة الجليل ،حيث اجتمع
عظاته
ٌ
من حوله عــدد من األتـبــاع ،باإلضافة إلــى تالميذه،
وكــانــوا من كل الفئات االجتماعية ،ويرمز ُ
عددهم
إلى رغبته بتوحيد قبائل إسرائيل االثنتي عشرة.
ّ
التبشيري ،شعر
بعد مــرور نحو عام على نشاطه
ّ
يسوع أن الكتبة والكهنة يكنون له العداء ،ويمارسون
ّ
ضـغــوطــا لـفـ ّـض ال ـنــاس مــن حــولــه ،ثــم تــأكــد لــه ذلــك
م ــع مـقـتــل يــوحـنــا امل ـع ـمــدان الـفـجــائــي وق ـطــع رأس ــه
ب ـعــد سـجـنــه أش ـه ــرا عـ ــدة ،فــانـسـحــب إل ــى املـنـطـقــة
الصحراوية على حــدود الجليل ،في الجانب اآلخر
من نهر األردن ،يرافقه ٌ
بعض من أتباعه املخلصني.
كــان يـســوع قــد أمـ ٌضــى سـنــوات عـمــره الـثــاثــن في
الناصرة ،وهي قرية صغيرة في الجليل ،كان ملكها
هـيــرودوس أنتيباس ،ابــن هـيــرودوس الكبير .نقول
سنوات عمره الثالثني ،وليس الثالث والثالثني كما
والدته
هو شائع ،ألن الدراسات التاريخية أثبتت أن
ً
ال تقع فــي الـعــام صفر بحسب مــا حـ ّـددهــا ،خطأ،
ُ
الراهب دوني لوبوتي في القرن السادس ،وإنما في
ُ
الـعــام  4أو  ،6وهــو مــا يجعل تــاريــخ موته فــي العام
ثالثنيّ ،
عشية عيد الفصح.

لـ ــم ي ـك ــن يـ ـس ــوع م ـع ـن ـيــا ب ــالـ ـش ــأن الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أو
باالضطرابات التي كانت تسود تلك الحقبة ،وكان
ّ
ًّ
منصبا على تبشيره بملكوت الـ ّ
ـرب
جــل اهتمامه
ّ
ٌ
ٌّ
محب
القادم ،ذاك الــذي يتسع للجميع ،ويحكمه إلــه
وغفور يساوي بني أبناء البشر ،أيا كانوا .وهو ما
ّ
مجلس السنهدريم وأعضاءه
استفز ،من ٍ
جهة ،كهنة ّ ً
ّ
الذين كانوا يمارسون فوقية تمنحهم الحق األوحد
ّ
والحصري بتفسير النصوص وتوجيه الناس إلى
كيفية تطبيق شريعة مــوســى ،كــي ال يـحـيــدوا عن
ال ـصــراط املـسـتـقـيــم ،وم ــا خـ ّـيــب مــن الـجـهــة األخ ــرى
ّ
املنخرطني في ّ
تحركات سياسية ،وقد ظنوا يسوع

ابن اإلله الذي يموت وال يُميت،
يسامح وال يعاقب ،يحب
وال يكره ،جعل البشر جميعهم
في نظره متساوين

قائدا ُ
وملهما ســوف يقودهم والشعب إلــى تحرير
فلسطني مــن نير الحكم الــرومــانــي .خــال زيــاراتــه
السابقة إلى أورشليم ،كان الناصري قد أوشــك أن
ّ
يتعرض للرجم الفجائي أكثر مــن مــرة ،لكنه عزم
ّ
مع ذلك على مواجهة املؤسسة الدينية التي رفضت
ّ
استقبال دعوتهّ ،
وقررت أن تستغل زيارته ،فتقبض
عليه ،وتقوم بمحاكمته ،والحكم عليه باملوت ،على أن
ّ
تتولى السلطات الرومانية تنفيذ الحكم .وهذا ما ّتم،
فبعد أن كان بيالطس البنطي قد نفض يديه «من دم
هذا الصديق» ،أمر بصلبه بدافع سياسي ،وقد رأى
فيه خطرا ّ
اليهود ،في حني ال ملك
الدعائه أنه ملك
ُ
ّ
سوى قيصر ،وتخلصت السلطة اليهودية الدينية
منه ،ألنه َّ
هدد وجودها بالدعوة إلى نقض تعاليمها
وتعاليم الشريعة.
ُ
يسوع هــذا ،ابن اإللــه الــذي يموت وال يميت ،يسامح
وال يعاقب ،يحب وال يـكــره ،جعل البشر جميعهم
في نظره متساوين ،معتبرا أن إخوته الصغار هم
الفقراء والضعفاء واملــرضــى واملـنـبــوذون .وقــد بات
رمــزا ثوريا في نظر كثيرين ضد الالعدالة والظلم
ُ
سلطة ،وما سعى
يصب إلى
والتمييز ،هو الــذي لم
ٍ
إلى مجد ،وما نشد يوما سوى «مملكة ليست من
هذا العالم».
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