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برج الفتاة
عمران في ُحلم الّسلطان

إسطنبول ـ ياسر غريب

ــد عــــشــــرات األمـــــتـــــار مــن  ــعـ ــلـــى بـ عـ
ــــور اآلســـــيـــــوي  ــفـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ســـــاحـــــل الـ
بإسطنبول، تبرز جزيرة صغيرة 
ــــَد فـــوقـــهـــا بــــــرٌج جــمــيــل ُيـــســـمـــى »بــــرج  ــــيِّ

ُ
ش

الــفــتــاة«، وهـــو املــعــلــم الــوحــيــد املــتــبــقــي من 
الــعــصــر الــبــيــزنــطــي فـــي مــنــطــقــة أســـكـــودار، 
ويقال إن بداياته تعود لعام 411 قبل امليالد 
في عهد القائد اإلغريقي ألكيبيادس، وإن 
إلــى سنة  للبرج يعود  الحالي  الشكل  كــان 
الثاني.   محمود  السلطان  عصر  في   1832
الـــبـــرج الــحــجــري مــثــمــن األضـــــالع، ومــكــون 
ــبــــة، ويــبــلــغ  ــتـــة طــــوابــــق تـــعـــلـــوهـــا قــ مــــن سـ
ــتــــرا، ويــــربــــط بــــن طــوابــقــه  ارتـــفـــاعـــه 23 مــ
 

ّ
ــــزدان بــشــرفــة عــلــويــة تطل درج لــولــبــي، ويـ

 15 )شهداء  الشهير  البوسفور  على جسر 
تموز(. وعادة ما تحيط به طيور النورس 
لتضيف مزيدًا من الجمال على املوقع الذي 
يـــزداد تألقًا مــع فــتــرة الــغــروب، ثــم يتحول 
  .

ً
ليال بــألــوان جميلة  إلــى جــوهــرة مضيئة 

)Getty( أثناء حصار السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية سنة 1453 استخدمته القوات العثمانية برج مراقبة

األسطورة الرائجة حول نشأة هذا البرج 
تــخــلــو مـــن تـــاريـــخ مـــحـــدد لـــأحـــداث ومــن 
أســــمــــاء أبـــطـــالـــهـــا. وهـــــي تـــحـــمـــل مــلــمــحــًا 
ــي الـــثـــقـــافـــة الــتــركــيــة  صـــوفـــيـــًا مـــعـــروفـــًا فــ
الــتــقــلــيــديــة حـــن تــنــاقــش مــســألــة الــقــضــاء 
الفرار منهما  والــقــدر، وعجز اإلنسان عن 

مهما أوتي من الِحَيل. 
ــــذي كــان  ــلــطــان الـ  الــسُّ

َّ
 إن

ُ
تـــقـــول الــحــكــايــة

يحكم املنطقة أفزعه حلٌم يخبره أن ابنته 
الحبيبة ستلدغها أفعى وتموت في عيد 
مــيــالدهــا الــثــامــن عــشــر. فــيــقــرر الــســلــطــان 
الــيــابــســة، فيأمر  عــن  بــإبــعــادهــا  حمايتها 
البوسفور ليصنع جزيرة  بــردم جــزء من 
خــاصــة يــبــنــي عليها هـــذا الــبــرج املــنــعــزل 
لكي تقيم فيه الفتاة وال يحدث لها مكروه. 
تعيش الــفــتــاة فــي بــرجــهــا الــحــصــن آمنة 
يــأتــي عيد ميالدها  ولــكــن حــن  مطمئنة، 
الثامن عشر، يصل إليها كثيٌر من الهدايا، 
بالفاكهة.  مليئة  ــة 

ّ
ســل الــهــدايــا  بــن  ومـــن 

لكن تلك السلة تسللت إليها أفعى سامة 
الفتاة ومــاتــت! ومــع موتها أصبح  لدغت 

الــبــرج مهجورًا ال يسكنه أحــد، لكنه  هــذا 
ظل يحمل اسمه تخليدًا للحادثة! 

مذاهب أخرى تحتمل أن البرج كان بمثابة 
مقبرة بيزنطية قديمة. وفي بعض األوقات 
اتـــخـــذت مــخــزنــًا ومــــركــــزًا لــبــعــض األعـــمـــال 
الــتــجــاريــة الــبــحــريــة. ونـــظـــرًا ملــوقــعــه داخـــل 
 يستخدم منارة ترشد 

ّ
املضيق وارتفاعه، ظل

السلم وبرج  البوسفور وقــت  السفن داخــل 
مــراقــبــة أثــنــاء الـــحـــروب.  املــصــادر التركية 
اإلستراتيجي  ملوقعه  نــظــرًا  أنــه  إلــى  تشير 
باعتباره محطة   1110 منذ سنة  استخدم 
ــقـــادمـــة من  تــحــصــيــل رســـــوم مـــن الــســفــن الـ
البحر األســود وإليه، فقد وضعت سلسلة 
كــبــيــرة إلعــاقــة املــالحــة بــعــرض الــبــوســفــور، 
تــبــدأ مـــن الــجــانــب األوروبـــــــي وصـــــواًل إلــى 
ــرور  ــ ــار الـــســـفـــن عـــلـــى املـ ــبــ ــتـــاة إلجــ ــفـ ــرج الـ ــ بـ
مـــن املـــســـافـــة الــضــيــقــة املـــتـــاحـــة بـــن الــبــرج 
الرسوم  تدفع  ثّم  اآلسيوي ومن  والشاطئ 
املـــقـــررة. وفـــي بــعــض األوقـــــات تـــم توصيل 
تزال  بالشاطئ عبر جــدار دفاعي ال  البرج 
بقاياه مــوجــودة تحت املـــاء.  أثــنــاء حصار 

للقسطنطينية  الــفــاتــح  مــحــمــد  الــســلــطــان 
العثمانية  الــقــوات  استخدمته   1453 سنة 
بـــرج مــراقــبــة. وحـــن حــصــل الـــزلـــزال املــدمــر 
م البرُج مثل  في إسطنبول سنة 1509، تهدَّ
عشرات املنشآت املعمارية العريقة كجامع 
أيوب  أبــي  الفاتح وجامع  السلطان محمد 
األنصاري. وقد أعيد بناؤه مرة أخرى، لكنه 
تعرض لحريق سنة 1721، وأعيد ترميمه 
وظـــل يــســتــخــدم مـــنـــارة لــلــســفــن حــتــى سنة 
1829. ثم استخدم بعد ذلــك مكانًا للحجر 
الــصــحــي نــظــرًا لــعــزلــتــه عــن الــيــابــســة. وفــي 
الــســلــطــان مــحــمــود الثاني  ســنــة 1832 أمـــر 
له  العشرين حصلت  القرن  وفــي  بترميمه. 
العديد من عمليات الترميم أولها في سنة 
1945، كما حصل على عملية ترميم أخرى 
سنة 1998 أثناء تصوير فيلم جيمس بوند 
The world is not enough، وبعد زلزال 1999 
أضيفت دعامات فوالذية للمبنى لحمايته 

من الزالزل. 
ومقهى  األول،  طابقه  في  مطعم  افتتاح  مع 
في الطابق األعلى، وإطاللة شرفته العلوية 
على جسر البوسفور وبعض معالم الجانب 
األوروبــــــــــــي كـــجـــامـــع آيــــــا صـــوفـــيـــا وجـــامـــع 
الــســلــطــان أحـــمـــد؛ صـــار بـــرج الــفــتــاة يــجــذب 
إليه  الوصول  ويمكن  السياح.  آالف  سنويًا 
عــبــر بــعــض الــســفــن طــــوال الــيــوم ابـــتـــداء من 
الــتــاســعــة صـــبـــاحـــًا. ويــفــضــل زوار شــاطــئ 
الــذي  الــغــروب  أســكــودار االستمتاع بمنظر 
يتداخل في لقطة مبهرة مع البرج الجميل. 
الجميلة تميزه في  امللونة  أضـــواءه  أن  كما 

الليل من مسافات بعيدة.

البرج الحجري مثمن 
األضالع، ومكون من 
ستة طوابق تعلوها 

قبة، ويبلغ ارتفاعه 23 
مترًا، ويربط بني طوابقه 

درج لولبي

■ ■ ■
ُيقال إن البرج كان 

بمثابة مقبرة بيزنطية 
قديمة، وفي بعض 

األوقات اتخذ مخزنًا 
ومركزًا لبعض األعمال 

التجارية البحرية

■ ■ ■
املصادر التركية 

تشير إلى أنه نظرًا 
ملوقعه اإلستراتيجي 
استخدم منذ سنة 

1110 باعتباره محطة 
تحصيل رسوم من 
السفن القادمة من 

البحر األسود

باختصار

على ساحل البوسفور في الجهة اآلسيوية من إسطنبول، يقع مبنى اسمه بُرج الفتاة. يُحكى أّن سلطانًا شيّده ليحمي ابنته 
من لدغة أفعى شهدها في الُحلم. هنا، زيارة إلى المكان

هوامش

معن البياري

الشهير،  املــذيــع  تماما، ألن  دقيقا  أعــاله  الــعــنــوان  ليس 
ــغ الـــكـــثـــافـــة )42  ــالـ ــبـ ــي كـــتـــّيـــبـــه الـ مــحــمــد كــــريــــشــــان، فــ
التلفزيونية«  األخــبــار  »مــذيــع  القيمة،  العالي  صفحة(، 
يــقــّدم نصائح  ال  لـــإعـــالم، 2020(،  الــجــزيــرة  )مــعــهــد 
ملــذيــع نــشــرات أخــبــار فــي أي تــلــفــزيــون يــريــد أن يتقن 
 
ٌ
تــعــقــبــهــا حــزمــة أداءه، وإنـــمـــا هـــي نــصــيــحــة واحـــــــدة، 

مــن الـــشـــروط )أو االســتــحــقــاقــات لــو أردنــــا شــيــئــا من 
الحال(  بطبيعة  )واملذيعة  املذيع  هذا  على  التفلسف؟(، 
مشاهديه  ارتياح  وُيحرز  حضورا،  لينجح  يلبيها،  أن 
يعّد هذه  أن  أراد  أراد من  لو  أمــا  ومستمعيه إلطاللته. 
الــشــروط نصائح هــي األخـــرى، فله ذلــك تسامحا. أما 
تلك النصيحة التي يبُسطها مذيع قناة الجزيرة وأحد 
نجومها، محمد كريشان، أن عليَك، إذا ما كانت لديَك 
الرغبة في أن تصير مذيع أخبار تلفزيونية أن تعرف 
 مستحق، 

ٌ
القدرة على هذا شــرط أنها غير كافية، وأن 

 واختصاٌص ومــزاٌج وشخصية 
ٌ
ذلك أن »املسألة درايــة

وطّيب  غيره«.  تناسب  وال  امليدان  هــذا  وتناسب  تالئم 
ُم بخالصٍة 

َ
ت
َ
في الكتيب )لَم ال نسّميه كتابا؟(، أنه ُيخت

اختبار  بات 
ّ
متطل مــن  القليلة  صفحاته  فــي  مــا  توجز 

هــذه الــقــدرة، ومــوجــبــاٍت على مــذيــع )مــذيــعــة( األخــبــار 
التلفزيونية أن يحققها في شخصه. ولعل العبارة التي 

ت، فكانت إيجاَز 
ّ
طوى فيها الكتاب صفحاته أوفت ووف

اإليجاز في هذه الخالصة، »الكل يغني، والكل قد يذهب 
ان بني املطرب واملؤّدي، 

ّ
في ظنه أنه مغٍن جيد، ولكن شت

وبني املغني الحقيقي ومن هو دون املستوى«.
الزميل السابق في الصحافة املكتوبة، سنواٍت قبل أن 
يصبح املذيع الذي نعرف، لم يشحط الذئب من ذيله، في 
حسب من بديهيات 

ُ
كتابه، فقد جال على مسائل ربما ت

العمل التلفزيوني، غير أنه أجاد عرض هذه التي يحسبها 
بعضنا بديهيات، ووازاها بما هو غير مشهور وشائع 
أداء مذيع نــشــرات األخــبــار )يرويها  مــن تفاصيل فــي 
سقت هذه 

ّ
وال يقرأها، كما التعبير الحاذق للكاتب(، وات

بتلك بطواٍف طيب في مسائل جوهرية في عمل هذا 
املــذيــع، سيما وأنـــه أيــضــا يــحــاور فــي نــشــرات األخــبــار 
)والبرامج( ذوي صلة بموضوعاتها. وإذ يلتزم الكتاب 
بحدوده عن مذيع األخبار التلفزيونية، وال يتجاوزها، 
الوفيرة  فإن االنتباهات والشواهد واألمثلة واملفارقات 
ح به الخبرة 

ّ
سل

ُ
ت على ما ت

ّ
فيه )على قلة صفحاته( دل

تكون  ال  عندما  واقــتــدار، سّيما  كــفــاءٍة  مــن  صاحبها 
هــذه الــخــبــرة مــجــّرد ســنــوات عــديــدة فــي هــذا العمل أو 
ذاك )صحافيون وإعالميون عرب يتفاصحون علينا 
لنا خبرة، فيما هم  املديدة، ويبعونها  بسنوات عملهم 
بال لون أو ميزة، وركيكون وأقل من عاديني(. وال أجامل 
محمد كريشان، عندما أزعم هنا إنه من نوع نادر من 

بني أهل الشاشة التلفزيونية العربية، في حقل األخبار 
والبرامج الحوارية السياسية، وقد أحرز في استفتاءات 
واستطالعات عربية املنزلة األولى لدى املشاهد العربي، 
املتوتر  الراهن،  اإلعالمي  االستقطاب  يستجّد  أن  قبل 

واملوتور.
يــســعــف الـــكـــتـــاب املــشــتــغــلــني بــــاإلعــــالم، الــتــلــفــزيــونــي 
اإلخباري خصوصا، بإضاءات لها قيمتها، والعاملني 
التدريب في هــذا الحقل. وإلــى هــذه اإلفــادة  في ميدان 
وتلك، يسعد به القارئ الذّواقة، باملعنى العام، فالناس 
فــي الــعــمــوم يــشــاهــدون نــشــرات األخـــبـــار وبــرامــجــهــا، 
هذا  بــشــأن  وأفضلياتهم  أمزجتهم  منهم  ولكثيرين 
املذيع أو ذاك، على هذه الشاشة أو تلك. ولهم أحكامهم 

التي يرون فيها هذه املذيعة أفضل من تلك، وذاك املذيع 
أكثر كفاءة من ذاك. وهنا، يجوز حسبان الكتاب، املنّوه 
به في هذه السطور، عابرا لألمزجة واألعمار، يستطيب 
املوقع اإللكتروني ملعهد  فيه قارئه )متوفر كامال في 
أي  إغفاله  الضافية، وعدم  ه 

َ
الجزيرة لإعالم( بساطت

مسألٍة في أداء مذيع األخبار التلفزيونية عندما يريد 
يكون  ولكي  ابا. 

ّ
مريحا، جذ ناجحا،  موفقا،  يكون  أن 

يتابع شــؤون  أن  يــعــرف،  أن  يتثقف،  أن  يلزمه  هــكــذا، 
السياسة ومستجّداتها، أن يقرأ، أن يتقن اللغة العربية، 
نحوا وتعبيرا، ونطقها، ويؤّدي مخارج حروفها جيدا، 
أن يــحــرص عــلــى مظهر حــســن، أن يــقــرأ الــنــصــوص، 
عارفا بالوقفات والفواصل والتلوينات والنغمات فيها، 
ولوزام التوكيد فيها، أن يعرف تماما متى يبتسم إذا 
لــه أن يفعل،  استطاب هــذا، وأيــن ال يفعل أو ال يجوز 
 بــأي شـــأن، أن يــكــون صــاحــب صوت 

ّ
أن ال يستخف

ة«، أن ال يتعالم على من يحاوره، 
ّ
وحضور وقبول و»طل

أن يستعد لــكــل نــشــرة أو مــقــابــلــة فــال يــعــتــّد بــدرايــتــه 
الــســابــقــة، أن يــشــعــر بــالــوقــت، وأن يــحــتــرف اإليــجــاز 
والتكثيف واملباشرة والوضوح .. وقبل هذا كله وبعده، 
والرغبة  الحماس  ال  والــكــفــاءة،  املوهبة  على  يتوفر  أن 
وشهوة الجماهيرية والنجومية. وأن ال يكتفي بقراءة 
 غالبا، وإنما 

ٌّ
هذه املقالة التي توِجز، وكل إيجاٍز مخل

أن يعمل بنصائح محمد كريشان.

نصائح محمد كريشان

وأخيرًا

كتاب ال يغفل أي مسألٍة في 
أداء مذيع األخبار التلفزيونية 
عندما يريد أن يكون موفقًا، 

ناجحًا، مريحًا، جّذابًا
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