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تسعى املجلة لبناء املجتمع 
القارئ الواعي وذلك من خالل 
حتفيز أفراده ليكونوا عنصًرا 
مساهًما يف التحول ملجتمع 

معريف. 

للمســاهمة  املجلــة  تتطلــع 
القــراءة  ثقافــة  ترســيخ  يف 
وأن  املجتمــع،  يف  وتعزيزهــا 
لتوظيــف  فاعلــة  أداة  تكــون 
املقــروء مبــا يخــدم املجتمــع 

وثقافيــاً. معرفيــاً 

هي مجلة فصلية تصدر 
عن »مشروع أصدقاء 

القراءة« كل ثالثة أشهر، 
حتتوي على مقاالت 

ولقاءات تهم كل قارئ 
عربي. 

يف أقــل مــن دقيقــة، مشــاركتك يف تقييــم 
املجلــة ستســاعدنا يف تطويرهــا.

مدير التحرير 
شمس اجلطيلي

@Shams_ij

فريق اإلعداد
أحمد العسيالن

@ahmedalosilan

آسية املطوع
@asyeh_M

خولة القريشي
@kloudymind

زهرة الصالح
@meeladfajr

طيف اجلعيد
@aljeaidtafe

فاطمة أبو سعدة
@_0f9_

هند الصبار
@hind_alsbbar

فريق المراجعة 
والتدقيق
نادية موسى

@noonmeem

ندى السماعيل
@ba7lah

فريق العالقات 
العامة

آالء القويري
@alaaqo

رمي املوسى
@reeeeem_m

غيداء الرويشد
@GhaidaIR 

فريق التصميم
حبيبة جمال

@habbebaa

عمر غنيم
@omarghunaim

نطاق املهارة
@skillzone_sa

رئيس التحرير
هشام العبيلي
@Hsaad78

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2zQC6js71FCo_KM1cjuo-jJts39qae_eFhOmt3Q2WVPnXVg/viewform


3مجلة قوارئ  |  العدد التاسع

المحتوى
7رمي النغيمشرسالة أدبية

9نورة الذويختنشئة الطفل القارئ يف املدارس األمريكية
13رمي العباديرواية عالم صويف

15هند الصبارتقييم العمل األدبي
17الشاعرة روضة احلاجضيف العدد

20شيماء اخلضيريف العمق
22هشام العبيليإطاللة على احلرب والسلم

25آسية املطوعقراءة يف قصيدة
28عبدالرحمن النحيانيمخبآت

30عزيزة القحطاني فن البساطة
33د. أشرف صالحمكتبات املنازل يف األندلس

36فاطمة أبو سعدةطفولة مترفة باحلكايات
40أحمد العسيالنالقراءة بشكل أفقي

42خولة القرشيزاوية األدب اإلجنليزي
44طيف اجلعيدتغطية حكايا مسك

47حركة النشرصدر حديثا )شهر أغسطس(
49رامي عبداهللالكتابة قدٌر ال مفر منه

51نيزك حساماألمير الصغير
52بسام الهوميلزيارة إلى مكتبة قارئ

55زهرة الصالحوداع قسري
58ماجدة املزروعيسيكولوجية اجلماهير

61وداد السكاكينيأعداء الكتاب
63د. رضوى زكيعن اجتماع الثقافة واألنوثة

66آسية املطوعاملافيا األدب
69أحالم راشدمراجعة كتاب الرحيق املختوم

72طيف اجلعيدسوق عكاظ: سوق شعر وتراث األدب



مجلة قوارئ  |  العدد التاسع 4

ديباجة التحـــرير



5مجلة قوارئ  |  العدد التاسع

يبقــى قلــم القــارئ الفاعــل هــو املعول 
قــوارئ،  مجلــة  الســتمرار  األساســي 
القــراء  مشــاركات  دون  املجلّــة  وألّن 
لــن يَكُمــَل بناؤهــا، انهمــرت عشــرات 
العــدد،  هــذا  يف  للمشــاركة  املقــاالت 
والتدقيــق  الفــرز  ســقف  يتجــاوز  لــم 
واملراجعــة ســوى ثُلــٍث واحــد، وال يعنــي 
اآلخَريْــن،  الثلثــن  رداءة  أبــًدا-  هــذا 
وإّنــا يعــود إلــى اعتبارات كثيــرة، منها: 
حتــى تُقبــل املشــاركة ال بــّد أن يكــون 
بصفــٍة  مرتبًطــا  املشــارك  املوضــوع 
أصيلــة بهــدف املجلــة وتوّجهاتهــا. كمــا 
أّن بعــض املشــاركات أرســلها أصحابهــا 
ــِد  ــى مزي ــاج إل ــه قــد يحت دون إدراٍك أّن
اّطــالٍع إلثــراء مادّتــه أو أّن قلمه ال يزال 
ــا لــم ينــل كفايتــه مــن املمارســة  غًضّ

والتدريــب. 

جنيــد  وعاّمــة-  -مثّقفــن  أغلبنــا 
احلديــث والــكالم، ونلــك مــن املعرفــة 
احليــاة  اســتمرارية  علــى  يعيننــا  مــا 
تبقــى  لكــن  الروتينيــة،  وممارســاتها 
ميــزة صــّف احلــروف وبنــاء الكلمــات 
املعانــي  واســتحداث  آســرة،  بدّقــة 
العميقــة ممــا وراء املوقــف هبــًة ال ُتنح 
واحلــرف  يولــد  بعضهــم  للقليــل؛  إال 
يتشــّكل بــن يديــه طواعيــًة دون كثيــر 
بــذل، وآخــرون يدفعــون بالقلــم دفًعــا 
حتــى يصبــح كالســيف يخوضــون بــه 
يف كل ميــدان وبثقــة، وبــن هــذا وذاك 
تــّد  التــي  كالشــمس  القــراءة  تبقــى 
الكاتــب -املبتــدئ واملتمــّرس- بفكــرٍة 
ــا غيــر  ملهمــة وحــرٍف بديــع ليكتــب نًصّ

عــادّي.          
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إلــى  وترشــد  العقــل  منافــذ  تفتــح  القــراءة  "إن 
نتعــود  أن  ينبغــي  الــذي  فالثــراء  الســلوك؛  جميــل 
أرزاق  امتــاك  يف  ليــس  اليــوم  واقعنــا  يف  إشــاعته  علــى 
نكــون  والفكــري  الثقــايف  وعينــا  مبقــدار  بــل  فحســب، 
النفــس". غنــى  إنــه  حًقــا،  بــه  نفخــر  غنــى  حققنــا  قــد 

- علــي احلمــادي/ اإلمارات تقرأ
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كيــف احلــال؟ أتنــى أنــك بخيــر، أي أنــك 
ال زلــت علــى قيــد اإلشــراق واحملبــة. 

األخيــرة  الثــالث  لوحاتــك  علــى  اطلعــت 
فأصابنــي الذهــول لتفاصيــل األولــى، وفكــرة 

الثالثــة.  ودقــة  الثانيــة، 
الفنــي؛  الناقــد  دور  أمثــل  أن  حاولــت 
متبــاٍه  واحلضــور،  الــروح  ثقيــل  الشــخص 
احلــادة  الكلمــات  مــن  ينفــذ  ال  برصيــد 
للتقنيــات  فأتطــرق  بطوِلــه،  املمــل  والتنظيــر 

ــي، وممــن اســتلهمت  ــخ الفن املســتخدمة والتاري
الثقيلــة  النصائــح  مــن  كثيــر  مــع  وتلــك  هــذه 
يف  املجديــة  غيــر  لنقــل  أو  تُطلــب،  لــم  التــي 
فكــر  قــد  الرائــع  األول -ألن صاحبــي  املقــام 
جانًبــا  الدهشــة  أتــرك  وأن  قبــل-،  مــن  بهــا 
ــة مفرطــة لكــن  وأنظــر ملــا صنعــت يــداك بعادّي
الــذي  ألننــي صديقــك  لســببن:  أســتطيع،  ال 
أواًل.  عاديــة،  بطريقــة  لألشــياء  النظــر  يكــره 
ثانًيــا، كيــف لــي بهــذا الــدور املزعــج وأنــا ال 

@rem_mn     رمي النغيمش

رسالة أدبية: إلى صاحبي ميم، 
صديق الشمس واألوقات العذبة



مجلة قوارئ  |  العدد التاسع 8

رغــم  الكثيــرة  ُفرشــك  بــن  التفريــق  أســتطيع 
عــدد املــرات التــي قمــت بشــرح اختالفهــا لــي، 
معينــة  اســتخدامات  واحــدة  لــكل  بــأن  وكيــف 
بــل ودقيقــة. أعتــرف لــك: ال أفــرق بينهــا حتــى 
هــذه اللحظــة! كنــت أســتمتع بطريقــة حديثــك 

إال. ليــس  عنهــا 

ســنوات،  منــذ  أعرفــك  أنــي  رغــم  أتعلــم؟! 
ســنوات طويلــة أنســتني البدايــة، أعنــي بدايــة 
معرفتنــا. يف هــذا الوقــت الطويــل لــم يتســنَّ لــي 
ــه  ــا تصنع ــي املفــرط مل ــرك عــن حب قــط أن أخب
ــذي ال ينفــك عــن  ــداك، عــن ذاك التســاؤل ال ي
مشــاهدتك  عنــد  وآخــر  وقــت  بــن  مراودتــي 
وقليــٍل  أصابــع  لعشــرة  كيــف  ترســم:  وأنــت 
املشــاعر  مــن  حالــة  يف  وضعنــا  األفــكار  مــن 
بــكل  يرتبــط  أن  شــيء  لــكل  كيــف  الكثيفــة؟! 
شــيء آخــر؟! أعنــي اللوحــة وكيــف ننظــر لهــا 
ــه  ــا تترك ــًرا م ــا، وأخي ــه يف دواخلن ــم مــا تصنع ث
مــن أثــر فينــا؛ كل هــذا يثبــت لــي بــأن الفــن قــد 
بَنــى - يف كثيــر مــن األحيــان - جســور التواصــل 
بــن النــاس أكثــر بكثيــر مــن الــكالم، كأننــا يف 
حتديــًدا  العمليــة  -بهــذه  ذاتــه  بحــد  وجودنــا 
فالتنفيــذ،  فالفكــرة  باإللهــام  بدايتهــا  منــذ 
ونيــل  اآلخريــن  فمشــاركة  الرتــوش،  للنهايــة، 
احلياتيــة  لوحتنــا  لوحــة؛  نصنــع  دهشــتهم- 
املعنــى  مــن  الكثيــر  يضفــي  شــيًئا  اخلاصــة، 

اخلالصــة. والســعادة 

كميــة  أســرتني  الثــالث؛  للوحاتــك  عــودة 
التــي وجدتهــا فيهــّن. فهــذا الشــعور  الســعادة 
الوصــول  علــى  قــادًرا  زال  وال  كان  متأصــل 
تصنعــه. مــا  ويــالزم  نفســي،  نقطــة يف  ألبعــد 

ــاه، قــد يصــرخ مــن  ــا للفــت االنتب يقفــز دائًم
أجــل هــذا؛ فمهمــا حاولــت أن تبتعــد عنــه ألقــاه 
هنــا فيــك أم يف لوحاتــك؟ لســت أدري! أراكمــا 
أحياًنــا كشــخٍص واحــد، أرى الشــغف يف كليكمــا 

وكأنكمــا انعــكاس؛ حالــة مــن االنســجام الناعــم 
مــا بــن الداخــل واخلــارج، نغــم بــال نشــاز!

هــذه  عــن  يبحــث  الهًثــا  العالــم  يركــض 
احلالــة وال يجدهــا، وأحيانــا ال يــدرك اإلنســان 
ألنــك  محظــوظ  أنــت  كــم  عنهــا.  يبحــث  أنــه 
اجلميــع.  فشــاركتها  صاحبــي،  يــا  أبصرتهــا 
لعــل لوحاتــك تــس روح أحدهــم فتضــيء مــن 
أن  أتــدري  كنجمــة.  بريًقــا  تــزداد  أو  جديــد 
القلــة التــي تصــل لهــا أكثرهــم يحتفظــون بهــا 

األســف! مــع  جنهلهــا  ألســباب 
هــذه املســألة قــد تأخــذ رســالة أطــول مــن 

هــذه.

شــغلنا  قــد  كان  الســعادة؟!  مــا  الســعادة؟! 
البدايــة. يف  التســاؤل  هــذا 

تتــم  الــذي  مقهانــا  املســاء يف  ذلــك  أتذكــر 
كانــت  إحداهــا  ونزاعاتنــا؟  نقاشــاتنا  فيــه 
عــن الســعادة، كثيــًرا مــا حتدثنــا عنهــا، ذلــك 
املــرة  مــن  لســامعه  يتهيــأ  قــد  الــذي  الشــيء 
كاملــاء،  ينســاب  ومســالم  عــذب  أنــه  األولــى 
لكــن مــن يصــدق أنــه لبنائهــا كنــا قــد اســتهلكنا 
بــل  اخلســائر  وتكّبدنــا  اجلهــود  مــن  الكثيــر 
فعــاًل  تســتحق،  أنهــا  أجــزم  أكاد  والنزاعــات! 

تســتحّق! ميــم  يــا 
ــك؛ خصــالت  ــا في ــا اآلن أراهــا يف كل م فأن
وفّنــك.  أصابعــك  عينيــك،  وبؤبــؤ  شــعرك 
نطهــر  نبكــي،  نعانــي،  زلنــا  ال  أننــا  صحيــح 
أرواحنــا بــن احلــن واآلخــر؛ فاحليــاة ليســت 
ــازع  ــزال نتن مبهجــة بالكامــل وبشــكل دائــم، ال ن
بأننــا  أعتقــد  أخــرى،  وقيــم  الســعادة  علــى 
مــن  كثيــر  يف  البعــض  بعضنــا  مــن  نســتمدها 
ــا مــن لوحاتــك وأنــت مــن كلماتــي!  ــان؛ أن األحي
يف كل يــوم لدينــا جديــد للحديــث والنقــاش 
جنــد  الزلنــا  الزخــم  هــذا  كل  ففــي  واجلــدل؛ 

الســعيد. متســعنا  لكلينــا.  متســًعا 
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ــم األمريكــي برامــج  ــّدم معظــم املــدارس يف التعلي تُق
ومشــاريع تنّمــي عقــول ومهــارات الطالب الشــخصية، 
وتُكســبه أدوات ملواجهــة حتديــات احليــاة واملســتقبل.

األولويــات  ضمــن  القــراءة  مهــارات  تنميــة  وتأتــي 
ومــن  األمريكــّي،  التعليمــي  النظــام  املســتهدفة يف 
املــدارس  مــن  لعــدد  وزياراتــي  معايشــتي  خــالل 
األمريكيــة يف مختلــف املراحــل مبدينــة ســانت لويس، 
ــز  ــى تعزي ــق أســاليب وبرامــج تعمــل عل شــّدني تطبي
حــب القــراءة والتعلُّــم مــن الكتــب لــدى الطــالب والتي 
للتشــجيع علــى  إليهــا كتجــارب ناجحــة  ســأتطرق 

تطبيقهــا يف مدارســنا.

كالنقش على احلجر
تعــد املرحلــة االبتدائيــة واملتوســطة مؤثــرة يف تكويــن 
االجتاهــات وزرع القيــم لــدى الطفــل، فالتعليــم يف 
يف  تســاعد  املتنوعــة  املهــارات  وممارســة  الصغــر 
نوهــا وتأصيلهــا يف ســلوكيات وشــخصية الطالــب .

وتعــّد القــراءة إحــدى املهــارات التــي حتــرص املــدارس 
األمريكيــة علــى تكثيــف البرامج واألســاليب لتنميتها؛ 
ففــي كل صــف يتوفــر ركــٌن أساســيٌّ يتضمــن مكتبــًة 
جاذبــة  برســومات  ملونــة  بكتــب  وثريــًة  مصغــرةً 
ومبحتــوى هــادف لتعليــم القيــم والعلــوم واملعــارف، 

كمــا تتوفــر ســجادةٌ صغيرة جللــوس األطفال بأريحية 
املــدارس ســاعًة  بعــض  القــراءة، وتخصــص  وقــت 
ــة الصــف،  ــًة للطــالب للقــراءة احلــرة مــن مكتب كامل

ومناقشــة مــا يتــم تعلّمــه مــع أقرانهــم ومعلميهــم .
علــى  يســاعده  اليوميــة  للقــراءة  الطفــل  ممارســة 
تنميــة ارتباطــه بالكتــاب ويحّســن مــن ســرعة تعلّمــه 
للمهــارات اللغويــة والكتابيــة، ويزيــد مــن قدرتــه علــى 
ســن  يف  واســعة  ومصطلحــات  مفــردات  اكتســاب 
مبكــرة، ويطــّور مهــارات احلوار واملناقشــة واالســتماع 
لآلخــر، كمــا يُســهم يف نــّو حصيلــة الطالــب الثقافية 

ــة. واملعرفي
باإلضافــة إلــى ذلــك، يحــرص املعلمــون يف املرحلــة 
ألنشــطة  التخطيــط  علــى  واملتوســطة  االبتدائيــة 
تســتهدف تنميــة مهــارات عميقــة بأســاليب إبداعيــة 

ومبتكــرة ، منهــا علــى ســبيل املثــال:

 تنشئة الطفل القارئ 
في المدارس األمريكية

@n_thw      نورة الذويخ
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1/ الناقد الصغير:

تســتهدف  التــي  اإلبداعيــة  األنشــطة  إحــدى 
تنميــة املهــارات عبــر القــراءة العميقــة؛ حيــث يتــم 
إعطــاء الطالــب فتــرًة زمنيــًة قــد تتــّد ألســبوعن 
لقــراءة مــا يشــاء مــن الكتــب مبختلــف املجــاالت 
الصــف  مكتبــة  املتوفــرة يف  الهادفــة  والقصــص 
ــاب  ــب الكت ــار الطال ــم يخت ــة املدرســية، ث أو املكتب
الفائــز بوســام "أفضــل كتــاب" عبــر كتابــة رأيــه 
وأســباب اختيــاره ونقــده حــول الكتــاب وذلــك مــن 
خــالل نــوذج معــد مــن قبــل املعلمــة، و يرســم 
غــالف الكتــاب مــع تقــدمي تقييمــه النهائــي، ومــن 
ثــم يتــم نشــر النمــاذج يف لوحــٍة داخــل أو خــارج 

الصــف. 

تســاعد مهــام النشــاط الطــالَب يف عمــٍر مبكــٍر 
علــى اكتســاب مهــارة نقــد وحتليل الكتــب، وإصدار 
ــر عــن  ــرار، والتعبي ــم واتخــاذ الق األحــكام والتقيي

رأيــه الشــخصي ومشــاركته مــع اآلخريــن.

:Novel Engineering  2/هندسة الرواية

مشــروع مبتكــر يحّفــز علــى اإلبــداع، ويعتمــد 
علــى تعلــم الطــالب مهــارات القــراءة والهندســة 
ونظــام ســتيم STEM. ويتــم ذلــك بعــّدة مراحــل 
أو روايــة تتضمــن  الطــالب قصــة  بقــراءة  تبــدأ 
مشــكلة حتــدث للشــخصيات، أو بقــراءة مقطــع 
نصــي يتضمــن أحداًثــا يف مــادة اللغــة اإلجنليزيــة 
أو التاريــخ أو غيرهــا مــن املــواد، ثــم يبــدأ الطــالب 
الــذي تــت  النــص  مرحلــة حتديــد املشــكلة يف 
الذهنــي  بالعصــف  البــدء  ثــم  ومــن  قراءتــه، 
واســتمطار األفكار بهدف إيجاد حلول للمشــكالت 
شــخصيات  تســاعد  مبتكــرة  أفــكاٍر  وتقــدمي   ،
العمــل  ذلــك مرحلــة  يلــي   ، أو احلــدث  القصــة 
ضمــن فــرق لتصميــم وبنــاء احللــول املبتكــرة عبــر 
تصاميــم واقعيــة ، مــع احلصول علــى تغذيٍة راجعٍة 
مســتمرة مــن املعلمــة واألقــران بهــدف حتســن 
املنتــج ، يف املرحلــة النهائيــة يشــارك الطــالب مــن 
كل فريــق مــا مت ابتــكاره مــن حلــول، ومــن ثــم يتــم 
كتابــة التوصيــات أو إعــادة كتابــة جــزء مــن القصــة 
ولكــن باحللــول اجلديــدة املبتكــرة ، مــن خــالل هــذا 
املشــروع اإلبداعــي يتعلــم الطــالب مهــارة التحليــل 
واإلبــداع يف حــّل املشــكالت ، والعمــل ضمــن فريــق 
والتعــاون وحتمــل املســؤولية والتقييــم ومهــارات 
ــة  ــارات اللغوي ــب امله ــى جان ــكار إل الهندســة واالبت

إحدى الطالبات تنقد وترشح الكتاب الفائز

ركن املكتبة الصفية يحتوي كتب مبجاالت متنوعة
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والكتابيــة. معظــم هــذه املهــارات تعــد مــن املهــارات 
الناعمــة "الشــخصية" ومهــارات القــرن احلــادي 
ــي أن يكتســبها وميارســها  ــي ينبغ والعشــرين، والت

ــات املســتقبل. ــة حتدي الطالــب ملواجه

مكتبة مدرسية بشراكة مجتمعية وأسرية

واحــًة  األمريكيــة  املــدارس  مكتبــة  تثــل 
ورقيــة  ومراجــع  إصــدارات  تضــم  املعرفــة  مــن 

وإلكترونيــة متنوعــة يف مختلــف املجــاالت والعلــوم 
لتلّبــي احتياجــات وذائقــة القــراء وتثــري عقــول 
الطــالب. تُصّمــم أركان املكتبــة بأســاليب جاذبــة 
القــراءة؛  علــى  ومحفــًزا  داعًمــا  مناًخــا  لتوفــر 
حيــث تضــم مقاعــد مريحــة وطــاوالت للمناقشــة، 
وحواســيب فيهــا قاعــدة بيانات املكتبــة اإللكترونية 
للبحــث واســتعارة الكتــب. وقد تضــم املكتبة فصاًل 
دراســّيًا مصغــًرا وشاشــة تلفــاز وجهاز عــرض، كما 
تتوفــر عربــات صغيــرة بكتــب متنوعــة للتنقــل بــن 
الصفــوف الدراســية. وتتبــع املكتبــات املدرســية 
أســاليب متنوعــة تهــدف إلــى تشــجيع الطــالب 
التحليــل  علــى  مهاراتهــم  وتنميــة  القــراءة  علــى 
والنقــد واملشــاركة مثــل: تخصيــص لوحــٍة جداريــٍة 
لنشــر رأي وتقييــم الطالــب القــارئ إلحــدى الكتــب 
التــي اســتعارها ليطلّــع عليهــا القــّراء األخــرون، 
أو بتوفيــر نــاذج إلعــداد وكتابــة تقاريــر لنقــد 
وحتليــل وتلخيــص وتقييــم الكتــاب بعــد قراءتــه. 
ــر  ــز الطــالب األكث ــم حتفي ــدارس يت ويف بعــض امل
قــراءة عبــر نشــر صورهــم مــع كتابهــم املفضــل 
يف مســاحة مخصصــة يف أروقــة املدرســة كقــارٍئ 
اعتزازهــم  مــدى  تعكــس  مبــادرةٌ  وهــي  متمّيــز، 

وتقديرهــم للكتــاب وتأصيــل حــّب القــراءة.

يبتكر الطاب حلواًل جديدة ملشكلٍة يواجهها املزارع 
يف القصة

مكتبة مدرسية بتصاميم جاذبة وكتٍب ثرية
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املكتبــات  بعــض  دور  لالهتمــام  املثيــر  ومــن 
عبــر  املجتمعيــة  الشــراكة  تفعيــل  يف  املدرســية 
خدمــة املجتمــع احمللــي الواقــع يف نطــاق املدرســة؛ 
لزيارتهــا خــارج  املكتبــة  أبــواب  فتــح  يتــم  حيــث 
أوقــات الــدوام املدرســي للقــراءة واالســتعارة. كمــا 
توجــد شــراكٌة عميقــة مــع أســر الطــالب حيــث 
يتــاح لهــم التطــوع يف املكتبــة بطــرق متنوعــة منهــا: 
لهــم  املناســب  الوقــت  ملــدة ســاعة يف  احلضــور 
للعمــل علــى ترتيــب وتوفيــر الكتــب وتنظيــم عمليــة 
االســتعارة، واملشــاركة يف قــراءة الكتــب والقصــص 

للطــالب ومناقشــتهم حولهــا.
هــذا االهتمــام بتتّبــع األســاليب املســاعدة يف 
حتفيــز الطــالب واملجتمــع علــى القــراءة ســاهم 

ــر عالقــة  ــراء فكــر وعقــول الطــالب، وتطوي يف إث
ــاب خــارج نطــاق املنهــج  ــب القــارئ مــع الكت الطال
ونقــد  البحــث،  علــى ممارســة  لينشــأ  املدرســي 
التوصيــات  وطــرح  املشــكالت  وحــل  الكتــب 
مهــارة  تتجــاوز  ممارســات  وهــي  واملقترحــات، 
القــراءة فقــط لترتقــي إلــى مهــاراٍت عميقــة قابلــة 

املختلفــة. احلياتيــة  املواقــف  للتطبيــق يف 
املمارســات  هــذه  جميــع  أّن  بالذكــر  اجلديــر 
قابلــة للتطبيــق والتطويــر يف بيئــة مدارســنا يف 
العالــم العربــي. كمــا ميكــن ابتــكار طــرق وأســاليب 
الطفــل  فعقــل  مجتمعاتنــا؛  تناســب  جديــدة 
والتفــوق  اإلبــداع  علــى  قــادٌر  العربــي  والطالــب 
ولكــن يحتــاج البتــكار  املعــريف،  والنمــو  الفكــري 
املعلمــن  قبــل  مــن  وأنشــطة  أســاليب  وتطبيــق 
وتثــري   ، الطــالب  مهــارات  وتطــور  تســتهدف 
حصيلتهــم املعرفيــة وتنّمــي ارتباطهــم بالكتــاب، 
ــة  ــة واملصــادر اإللكتروني ــة املكتبي ــر البيئ ــع توفي م
ــدف  ــع به ــع األســرة واملجتم ــاون م ــة، والتع املوثوق
تنشــئة الطفــل العربــي القــارئ، وصناعــة أدبــاء 

املســتقبل.

عربات الكتب الثقافية والقصص للتنقل بني 
الصفوف

جدار لتكرمي الطاب املتميزين يف قراءة الكتب 
الصفوف
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هــذه الروايــة ســوف تنقلــك إلــى عالــم آخر حيث 
تنســى مشــاكلك كلهــا وأحــداث يومــك وواقعــك، 
وتذهــب إلــى عالــم مختلــف حيــث املتعــة واملعرفــة 

والتعلــم يف الوقــت نفســه.
ضمــن إطــار أدبــي يطــرح "جوســتاين غــاردر" 
تســاؤالت فلســفية تطــال احليــاة والوجــود. يطــّل 
ذلــك مــن خــالل رســالتن أُرســلتا لصــويف وهــي 
محــور  العمــر،  مــن  عشــر  اخلامســة  يف  فتــاة 
هــذه الروايــة ومضمونهــا مختصــر ال محــدود يف 

آن مًعــا: "مــن أنــت؟" تســأل األولــى، و "مــن أيــن 
جوســتان  ينطلــق  الثانيــة.  تســأل  العالــم؟"  جــاء 
مــن هذيــن الســؤالن ليغــوص عميًقــا يف تاريــخ 
الفلســفة، ســؤال تلــو ســؤال يســتمر بإعطــاء دروس 
فلســفة لصــويف. هــذه الروايــة حتمــل يف طياتهــا 
فلســفات انطلقــت مــن نقطــة أساســية مــن هــذا 
الوجــود. غــاص جوســتاين مــن خــالل صــويف ومــع 
الفالســفة مــن خــالل فكرهــم يف محاولــة لإلجابــة 
عــن هذيــن التســاؤلن يف إطــار هــذه الروايــة التــي 

ــة. ــة رواي هــي ليســت كأي
لــم يســبق لــي أن قــرأت  كتاًبــا عن الفلســفة، لذا 
كنــت متحمســة جــًدا، مــن أول صفحــات الروايــة 
وأنــا كلــي دهشــة وانبهــار، ال أدري ملــاذا؟! رمبــا 
ألن هــذه األســئلة لــم تخطــر ببالــي قــط. وكــم أنــا 
ــا يف  ــة وأن ــا الرواي ــي قــرأت فيه ــة للحظــة الت ممتن
عمــر قريــب مــن عمــر صــويف، ممــا يجعلنــي ألتقــي 
مــع صــويف يف كثيــر مــن األســئلة لتشــابه التفكيــر.

اســتخدم الكاتب لغة مبســطة وأقرب للتعليمية. 
اعتمــد الكاتــب يف أغلــب الروايــة علــى الســرد مــع 
قليــل مــن احلــوارات، وغلفهــا بالتشــويق واملغامــرة 
ليبــث احلمــاس يف نفــس القــارئ ليحصــل علــى 

املتابعــة، وكان لــه مــا أراد. 
أنحــاء  كافــة  الروايــة يف  هــذه  شــهرة  طــارت 
العالــم، وجنــح الكاتــب يف تبســيط مبــادئ الفلســفة 
ــة  وتقريبهــا مــن فهــم جميــع مــن يقــرأ هــذه الرواي

بغــض النظــر عــن خلفيتــه العلميــة أو الثقافيــة.
أتذكــر أنــي أجنزتــه يف فتــرة بســيطة مســتمتعة 
ــة.  ــة واجلميل ــارات والــدروس الفلســفية الثري بالعب

رواية »عالم صوفي«
واحدة من أكثر الروايات المشهورة حول العالم، ترجمت 

إلى عدة لغات
رمي العبادي
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ولكــن ال أنكــر أن املواضيــع  عميقــة وحتتــاج إلــى 
تركيــز.

هــذا الكتــاب يأخــذك مــن احلاضــر ويذهــب 
بــدًءا  القدميــة،  اليونانيــة  العصــور  إلــى  معــك 
مــن فالســفة الطبيعــة، ثــم ســقراط وأفالطــون 
وأرســطو، ثــم العصــور الوســطى، وعصــر النهضة، 
وســبينوزا  ديــكارت  عبــر  البــاروك  عصــر  ثــم 
التنويــر وفالســفة  ثــم عصــر  وهيــوم وبيركلــي، 
الرومانســية، ثــم يأخــذك مــع ماركــس ودارويــن 
وفرويــد ثــم يعــود بــك إلــى عالــم الواقــع بعــد رحلــة 

فلســفية رائعــة عبــر التاريــخ.
أنــه يغيــر  مــن أهــم مــا مييــز هــذا الكتــاب 
إلــى  ويدفعــك  األشــياء،  إلــى  نظرتــك  طريقــة 
منهــا،  والغــرض  األشــياء،  هيئــة  عــن  التســاؤل 
ويدعــوك للتأمــل وطــرح األســئلة، تلــك الصفــة 
التــي تيزنــا نحــن البشــر عــن باقــي املخلوقــات، 
وهــي قدرتنــا علــى التفكيــر، وطــرح التســاؤالت 
والبحــث فيهــا واإلجابــة عنهــا. وممــا لفــت نظــري 

يف الروايــة قــول أســتاذ الفلســفة لصــويف:
"إن الفلســفة ليســت شــيًئا ميكــن تعلمــه، وإنــا 
ــه:  ــر، بطريقــة فلســفية"، وقول ــم التفكي ميكــن تعل
كل  داخــل  مــن  إال  تأتــي  ال  احلقيقيــة  "املعرفــة 
منــا دون أن يســتطيع أحــد قذفنــا بهــا"، واعتقــاد 
أرســطو، الفيلســوف اإلغريقــي الــذي عــاش قبــل 
ألفــي عــام "أن الفلســفة ولــدت بفضــل دهشــة 
البشــر." وكان يقــول "أن كــون اإلنســان حــي هــو 
شــيء مــن الغرابــة بحيــث تظهر األســئلة الفلســفية 

مــن تلقــاء نفســها."
بطريقــة  الروايــة ستشــعر  هــذه  قــراءة  بعــد 
أو بأخــرى أنــك كنــت يف عتمــة موحشــة، وبعــد 
ــغ مــن العمــر بقــدر مــا  االنتهــاء ستشــعر أنــك تبل

قــرأت مــن التاريــخ الفلســفي هــذا!
هــذه  مــن  واســتفدت  اســتمتعت  لقــد  حًقــا 

الروايــة! 
ستُقرأ مجدًدا يوما ما ..
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@hind_alsbbar     هند الصبار

بين الذائقة والمعرفة   

ــرة  ــا، خــالل فت ــا صــدر حديًث قــرأت عمــاًل أدبّيً
قصيــرة توالــت الطبعــات اجلديــدة لهــذا العمــل 
أننــي  ســأقول  مســبوق.  غيــر  جناًحــا  وحقــق 
اســتمتعت بالقــراءة، وجنــح الكاتــب يف شــد انتباهي 
حتــى نهايــة العمــل املكــون مــن قرابــة اخلمســمائة 
صفحــة. رغــم تلــك املتعــة التــي حظيــت بهــا يف 
قراءتــه إال أن األمــر كان يشــبه مطالعــة عمــل مســّل 
وممتــع ليــس أكثــر. يف هــذه املــرة شــعرت باحلاجــة 
إلــى رأي ناقــد أو خبيــر يــرى يف العمــل مــا لــم 
أره. ألول مــرة أستشــعر احلاجــة إلــى مثــل هــذا 
األمــر! بحثــت يف األماكــن التــي توقعــت أن أجــد 
ــن  ــاد أكادميي ــات لنق ــع ومدون ــي: مواق ــا مطلب فيه

وأســاتذة يف النقــد، املالحــق الثقافيــة يف الصحــف، 
ــه! يف  ــم أجــد مــا أبحــث عن ــة؛ ول املجــالت الثقافي
املقابــل، وجــدت يف املواقــع اإللكترونيــة لبيــع الكتــب 
ويف قودريدز ويف مدونات شخصية الكثير والكثير 
ممــا توقعــت: إشــادات مبالــغ فيهــا، مراجعــات غيــر 
موضوعيــة، وآراء ال تســتند إلــى شــيء. تســاءلت 
وقتهــا: مــن منــا قبــل أن يقــرأ كتاًبــا أو يطلــق حكًمــا 
علــى عمــل مــا أو يقيمــه يبحــث عــن آراء يثــق فيهــا؟ 
آراء تفصــح لهــا خبرتهــا وممارســتها أكثــر ممــا 
يظهــر لــه كقــارئ عــادي؟ مــن منــا أصــاًل يعــرف 
أســماء نقــاد وينتظــر مراجعاتهــم عــن الكتــب التــي 

ــي تنشــر؟! تظهــر واألعمــال الت
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بــات القــارئ اليــوم معتمــًدا علــى نفســه، ويف 
كل أحوالــه لــم يعــد يشــكل رأي الناقــد أثــًرا يف 
اختيــاره ملــا يســتحق القــراءة ومــا ال يســتحق، وال 
عــودة إليــه فيمــا يستشــكل علــى القــارئ العــادي 
ــك  ــي. تل ــي واألدب ــل الفن ــر جــودة العم ــن معايي م
االســتقاللية دفعــت بالقــارئ إلــى االكتفــاء برأيــه 
الشــخصي واالعتمــاد علــى ذائقتــه الشــخصية 
اجلديــرة  الفنيــة  األعمــال  واختيــار  تقييــم  يف 
ــوم  ــب القــارئ الي ــرة. يكت ــر اجلدي باهتمامــه وغي
ــات شــخصية أو  ــب يف مدون ــه عــن الكت مراجعات
مواقــع متخصصــة دون االلتفــات إلــى آراء مــن 
هــم أكثــر خبــرة أو معرفــة، فهــو يعبــر عــن رأيــه 
الشــخصي وال يهــم إن كان منطقّيًــا أو موضوعّيًــا 
أو كان خــالف ذلــك؛ فلــن يحاســَب أحــٌد أحــًدا 

علــى رأيــه.
يف مقابــل هــذا اإلعــراض عــن رأي اخلبيــر 
واالكتفــاء بالــذات القارئــة لــن أســتطيع جتــاوز 
واملقــاالت  بالنقــد،  تهتــم  التــي  الكتــب  دور 
الرصينــة يف إثرائــي أنــا القــارئ العــادي وفتــح 
التــي  األعمــال  واســتيعاب  فهــم  علــى  آفاقــي 
ــب  ــت كت ــا كان ــا. لطامل ــي أجهله ــك الت أقرأهــا وتل
ومقــاالت النقــد األدبــي التــي تــأل مكتباتنــا هــي 
دليلنــا لألعمــال التــي اســتحقت وقتنــا؛ األعمــال 
التــي طبعــت آثارهــا علينــا والتــي اعتبرنــا جتربــة 
إلــى  اإلحــاالت  تلــك  خالــدة.  جتربــًة  قراءتهــا 
وتلــك  ذلــك،  قبــل  بهــا  ســمعنا  نكــن  لــم  كتــب 
ــا مســتحقة  ــا أنه ــي اكتشــفنا الحًق اإلشــادات الت
ومســتحقة جــًدا؛ توجــه وترفــع الذائقــة العامــة 
للقــراء إلــى مــا هــو جيــد ورفيــع. تلفــت النظــر 
إلــى األعمــال األدبيــة اجليــدة املغمــورة والتــي 
لــم حتصــل علــى مــا تســتحق مــن االهتمــام ذلــك 
هــو دور الناقــد الــذي طاملــا اعترفــت بــه. قــرأت 
سالســل مقــاالت النقــد األدبــي، ووجــدت فيهــا 
مــا لــم أجــده يف املراجعــات والتدوينــات التــي 
تتنــاول األعمــال التــي تناولــت. قــرأت مقــاالت 
النقــد األدبــي املؤرشــفة لــدى املالحــق األدبيــة 
ووجــدت  قــرأت  األدبيــة،  واملجــالت  للصحــف 
الكتــاب الكبــار كتبــوا هــم أنفســهم يف ســيرهم 

الذاتيــة أو يف كتــب خصصوهــا لذلــك آراءهــم 
التــي  تلــك  أو  عاصروهــا  التــي  األعمــال  يف 
قرؤوهــا. وجــدت أن النقــد اجليــد مثــل األدب 
اجليــد، يعرفنــا علــى مناطــق جديــدة يف اإلدراك 
والشــعور والتــذوق، ووجــدت أن الشــعراء أنفســهم 
لــم يكونــوا ليخرجــوا أفضــل مــا لديهــم لــو لــم 
ــه يجــب عليهــم ذلــك.  يُشــعرهم ذلــك الناقــد بأن
غــاب الناقــد يف صروحــه األكادمييــة وبــات 
ــارئ  ــد الق ــم يع ــه، ل ــالء مهنت ــب لنفســه ولزم يكت
يشــعر بقربــه وبــات غيــر متأســف وال مــدرك 
ــرأ ومــا يُعــرض علــى  ــا يُق دور غيــاب اخلبيــر عّم

املكتبــات. رفــوف 
أما بالنســبة للكاتب؛ فقد كان الكاتب الناشــئ 
يتطلــع إلــى قــراءة عملــه مــن قبــل خبيــر أو ناقــد 
قبــل نشــره، كان يهتــم مبــن يصــّدر عملــه إلــى 
القــارئ ومــن يقدمــه ومــن يشــيد بــه، كان يتطلــع 
بعــد نشــر أعمالــه إلــى آراء هــؤالء اخلبــراء، وكان 
ذلــك التطلــع هــو أكبــر دافــع لــه إلنتــاج أفضــل 
مــا ميكنــه. لكــن الواقــع اليــوم يجعــل مــن الكاتــب 
أكثــر ثقــة بعملــه، والقــارئ أكثــر اعتــداًدا بنفســه، 
النتيجــة  نفــي  أو  جتاهــل  يســتطيع  أحــد  وال 

الســلبية لذلــك. 
أن  نحــدد  أن  النقطــة  هــذه  عنــد  ميكــن  ال 
املســؤول هــو القــارئ، ألن الناقــد أيًضــا مقصــر 
يُقــرأ  مــا  مســتوى  برفــع  وباهتمامــه  بحضــوره 
ــوع مــن  ــه، وهــو غــارق -أيًضــا- يف ن ــم ب ومــا يُهت
الســبات، ومقــلٌّ يف احلضــور مــع أن كل األبــواب 
بــدوره،  ليســهم  متاحــة  الوســائل  وكل  مفتوحــة 
ويخــرج مــن البــرج العاجــي الــذي ينظــر منــه إلــى 

هــذه الفوضــى  بــكل بــرود! 
كل قــارئ بالتأكيــد ممــّن ألنــه وجميــع القــّراء 
باتــت آراؤهــم هــي مــا يحكــم جنــاح وفشــل أي 
عمــٍل جديــد، لكــن ذلــك ال يصــل بــه إلــى حــّد 
قبــول االعتمــاد عليهــا يف التقييــم والتصنيــف، 
وجعــل التقييــم اجلمعــي يعتمــد علــى الذائقــة ال 
املعرفــة علــى حــد تعبيــر صاحــب كتــاب "مــوت 
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بالشــعر  ارتبطــت  روضــة احلــاج محمــد عثمــان     
منــذ الطفولــة، وارتبــط بهــا الشــعر يف حياتهــا، نالــت 
الرابــع  املركــز  عــكاظ، وحصــدت  ســوق  شــاعر  لقــب 
يف برنامــج أميــر الشــعراء، تفضلــت األســتاذ روضــة 
بــأن تكــون ضيفــة هــذا  قــوارئ  بقبــول دعــوة مجلــة 

العــدد، فــكان معهــا هــذا اللقــاء

  1/ الشــعر قــراءة واســتماع وتــذوق بعــد 
إمكانيــة الموهبــة األولــى، ومــن القــراءة 

تبــدأ رحلــة اإلبــداع فــي خطــى كل الفنون. 
مســيرة  فــي  أثــرت  التــي  الكتــب  فمــا 
روضــة الحــاج قبــل أن تتفّتــق زهــرة الشــعر 
قراءتهــا  وّجهــت  وهــل  نظمهــا؟  فــي 
للشــعر خاصــة أم تركــت لنفســها الغــوص 

ــن الثقافــة عامــة؟ فــي ميادي
القــراءة  بشــغف  الباكــرة  طفولتــي  يف  ابُتليــت    
النهمــة مــع ذاكــرة غريبــة أفتقدهــا اآلن، وأفتقــد تلــك 
واملجــات  والكتــب  املجلــدات  التهــام  علــى  املقــدرة 

ضيف العدد:
الشاعرة روضة الحاج
@rawdaelhaj87     روضة احلاج
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ذاك،  طريقــي  الشــهية! يف  املكســرات  مــن  كصحــن 
يــدي يف اآلداب والتاريــخ  قــرأت كل مــا وقــع حتــت 
وغيرهــا.  والسياســة  والفلســفة واجلغرافيا 

حاضــًرا. الشــعر  كان  احلــال  وبطبيعــة 
     2/ طفولــة روضــة..  مــا األثــر الــذي 

َوَشــْت بــه مالمــح ِشــعرها؟

كنــت طفلــة هادئــة جــًدا وســاكنة قليلــة احلركــة، 
قليلــة الصديقــات، قليلــة اللعب. لعّلــي وفــرت الكثيــر 

حتــى أكبــر!

شــيء واحــد أذكــره رمبــا كان لــه عاقــة بالشــعر، 
وهــو طربــي الشــديد وحفظــي عــن ظهــر قلــب لــكل 
شــعر  وهــو  يــردده،  والــدي  كان  الــذي  )الدوبيــت( 
الباديــة الســودانية، وهــذا ســفر عجيــب مــن اإلبــداع 
الســودانية. الباديــة  العربــي األقــرب للفصحــى يف 

     ٣/ مــا الــذي يلهــم روضــة ويشــحذ 
جديــدة؟ قصيــدة  لكتابــة  مشــاعرها 

من الصعب تسمية شيء أو أحد. كل احلياة التي 
ومرائيهــا  وحيواتهــا  بأناســها  بتفاصيلهــا  نحياهــا 
شــّك. ال  إلهــام  مصــدر  هــي  وأفراحهــا  وخيباتهــا 

المتقدميــن  الشــعراء  ِمــن  َمــن   /٤      
فــي  روضــة  بــه  تأثــرت  والمعاصريــن 
الشــديد  روضــة  اعتــداد  مــع  شــعرها؟ 

يقــال-؟ -كمــا  القديــم  بالشــعر 

أيًضــا أعجــز عــن تســمية أحــد مهمــا بلــغ إعجابــي 
بــه لســبٍب بســيط وهو أننــي قــرأت كل مــا اســتطعت 
قراءتــه، وقــد تعجبنــي قصيــدة لفــان أو أكثــر، وقــد 
يف  إننــي  بــل  ألحدهــم.   التجربــة  كامــل  تعجبنــي 
الشــعري(  التخلــق  )مرحلــة  اســميها  مــا  مرحلــِة 
حيــث توقفــت عــن قــراءة الشــعر متاًمــا حتــى أتــرك 
الفرصــة )جليناتــي الشــعرية( للنمــو بعيــًدا عــن أي 
حاضــن أو مؤثــر. وأعتقــد أننــي قــد جنحــت يف ذلــك.

ــة       ٥/ يقــول البعــض أن شــعر التفعيل

وكان  الشــعر،  أصالــة  شــّوه  -الحديــث- 
ســبًبا فــي وصولنــا للشــعر المنثــور. مــا 

ــك؟ رأي

هــو  التفعيلــة  شــعر  أن  ذلك. أظــن  أعتقــد  ال 
)أعــراف( الشــعر متاًمــا؛ فالواقفــون هنــاك يؤمنــون 
للخليــل  ويشــهدون  وتفاعيلــه  الشــعر  مبوســيقى 
لتلــك  التدويــن  بعبقريــة  الفراهيــدي  أحمــد  بــن 
ينظــرون  الوقــت  ذات  يف  لكنهــم  الباهــرة،  األبحــر 
إلــى أفــق حــر تتصاعــد فيــه التفاعيــل إلــى أقصــى 
دون  تصطــاده  حتــى  املعنــى  خلــف  وتركــض  مــدى 
والعروض، فهــم  التفاعيــل  )عــداد(  ياحقهــا  أن 
شــعر،  كونهــا  علــى  تصــر  التــي  النثريــة  نــار  بــني 
الفــردوس. أنهــا  تعتقــد  التــي  العمــود  وجنــة 

     ٦/ أال تريــن أن القصائــد المعاصــرة 
باتــت رمــوًزا غامضــة، وبالتالــي َفَقــدْت 
ــة؟ ــة قليل ــن فئ ــا وانحصــرت بي جماهريته

ثائــرة  وثــارت  قبــل  مــن  ذلــك  قلــت 
الكثيرين: الشــعراء يتحملــون وزر مــا وقــع للشــعر 
شــعرهم  يف  )الغرائبيــات(  كل  غربة! حشــدوا  مــن 
وحشــوا كل الرموز العصية يف شــعرهم، واستســلموا 
لنــداءات الفلســفة الغامضــة فســاقتهم الــى أوديــة 
أخرى ال هي للشعر وال هي للنثر وال هي للفلسفة، 
حتــى  وتقــل  )الَغاِوين( تتناقــص  قافلــة  زالــت  ومــا 
ويســمعون  البعــض  لبعضهــم  يقــرؤون  أصبحــوا 
بعضهــم بعًضا، بينمــا تعمــل الروايــة بســرية تامــة 
على سرقة سحر الشعر ودسه يف ثناياها، فاستخدام 
اللغــة الشــعرية يف الســرد هــو مــا جعــل املايــني مــن 
كالفراشــات  الروايــة  إلــى  يتحولــون  الشــعر  عشــاق 
مــن  ســطًرا  صفحتــني  أو  صفحــة  كل  يف  يجــدون 
الغائبــة!  القصيــدة  إلــى  ظمأهــم  يطفــئ  شــعر 

     ٧/ قمِت بإصدار مجلة نسائية بعنوان 
رئاســة  تتوليــن  والتــي  "الســمراء"، 
تحريرهــا. حبــذا لــو تعرفينــا بهــذه المجلــة: 
موضوعاتهــا،  أهــم  أســرتها،  فكرتهــا، 
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حياتــك  علــى  المجلــة  تأثيــر  هــو  وكيــف 
الشــعرية؟

التــي  أحامــي  أحــد  شــكلت  الســمراء  مجلــة 
كانــت  ثقافــة  علــى  تربيــت  طويًا، فقــد  طاردتنــي 
باكــًرا  اطلعــت  والدتــي  فمــع  أركانهــا.  أحــد  املجلــة 
علــى الدوحــة والعربــي وكل املجــات املصريــة،  ثــم 
يف أول صبــاي أحببــت جــًدا مجلــة ماجــد اإلماراتيــة 
بإصــدارة  أحلــم  الســودانية، وظللــت  ومجلــة صبــاح 
تلــك  كل  يف  ســهم  لــه  كان  الــذي  بالســودان  تليــق 
بطبيعــة  وقــراءة  ورئاســة  حتريــًرا  اإلصــدارات 
احلــال. فأسســت الســمراء وتوليــت رئاســة حتريرهــا، 
شــاملة.  ثقافيــة  اجتماعيــة  شــهرية  مجلــة  وهــي 
خــال  ونعمــل  الثاثــني،  العــدد  إلــى  وصلنــا  وقــد 
مطلوبــات  علــى  احلصــول  علــى  املقبلــة  الفتــرة 
توزيعهــا باململكــة العربيــة الســعودية بعــد أن فعلنــا 
والشــقيقة. الصديقــة  الــدول  مــن  عــدد  مــع  ذلــك 

     ٨/ تجربــة برنامــج أميــر الشــعراء هــل 
أحدثــت فارًقــا لــدى روضــة الحــاج كشــاعرة؟

وشــاعرات  شــعراء  وكل  روضــة،    قطًعا؛ لــدى 
لنــا  العربي. وفــرت  الوطــن  يف  الشــعري  جيلهــا 
ــا عظيًمــا لــم يســبق أن توفــر  املســابقة منبًرا إعامّيً
للشــعر منــذ ســوق عكاظ! ويِف ظــل غيــاب املهرجانــات 
الشــعراء  أميــر  برنامــج  يبقــى  الكبيــرة  الشــعرية 
علــى  حتفظــي  رغــم  للشــعر  األكبــر  املهرجــان  هــو 
الــدورات األخيــرة التــي تراجــع فيهــا مســتوى الشــعر. 

     ٩/ هــذه مســاحة حــرة ترســلين فيهــا 
كلمــة منــك لقــراء مجلــة قــوارئ.

وراءهــا  أن  وأعتقــد  املجلــة،  هــذه  أعجبتنــي 
التوفيــق،  لهــا  راقية، أمتنــى  وملســات  عقــواًل مبدعــة 
جــزًءا  وقتهــم  مــن  اقتطعــوا  الذيــن  القــّراء  وأشــكر 
يضيــف  أن  آمــل  الــذي  احلــوار  هــذا  بــه  ليطالعــوا 
ومحبتــي. تقديــري  مــع  إليهــم،  القليــل  ولــو 
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 في العمق
@shiome952    شيماء خالد اخلضير

أغلقــت املهــا عينيهــا بعدمــا انتهــت مــن حياكــة 
الصــوف وهــي مســتلقية علــى كرســيها الهــزاز. 
ظلّــت منصتــة لصــوت هطــول املطــر وهــو يتناغــم 
بعيــًدا  فكرهــا  أخذهــا  حجرتهــا،  ســطح  علــى 
ــا بخياالتهــا  ــم ترســمه دوًم ــى عال مســافًرا بهــا إل
عندمــا  إنــذار،  ســابق  ودون  ولوهلــة  الواســعة. 
فتحــت عينيهــا أدركــت وجــود ســمر -شــقيقتها 
الصغــرى- تطلــب منهــا الذهــاب معهــا يف الغــد 
ــاب املقــام يف اجلامعــة، وكأنهــا  إلــى معــرض الكت
قطعــت عليهــا عاملهــا الــوردي الــذي صنعتــه للتــو. 
ــا،  ــب ســمر املتكــرر للذهــاب معه ــرث لطل ــم تكت ل
وذلــك بحجــة أن القــراءة ال تســتهويها بتاًتــا، حتــى 
رضخــت -بعــد إحلاحهــا- لألمــر الواقــع وذهبــت 

معهــا. 
املمــرات  بــن  ثقيلــة  مملــة  خطواتهــا  كانــت 
ــا  ــا لغــالف قــد شــد انتباهه ــى أن حملــت عنواًن إل
مــن بــن تلــك الكتــب املصفوفــة علــى األرفــف؛ 
أســرعت نحــوه؛ أخــذت تتصفحــه بتمعــن، وضمتــه 
إلــى قائمــة املشــتريات. انتبهــت لنظــرات التعجــب 
مــن شــقيقتها؛ عندهــا، بــادرت مســرعة باجلــواب 
بأنهــا وألول مــرة تشــعر باجلاذبيــة حيــال كتــاب 
مــا؛ فهــي تشــعر برغبــة شــديدة يف التعــرف عليــه 
يكــون  أال  متمنيــًة  يناديهــا،  الكتــاب  وكأن  أكثــر 
مجــرد عنــوان ال يغنــي وال يســمن مــن جــوع! ويف 
املنــزل عنــد الســاعات األخيــرة مــن الليــل، وحتــت 
أخــذت  الصغيــر،  مكتبهــا  عنــد  خافتــة  إضــاءة 
املهــا تتصفــح الكتــاب ممســكًة بورقــة وقلــم حتــى 
ــًدا للوقــت  ــه أب ــم تنتب ــا. ل ــر إعجابه ــا يثي ــدون م ت
إال عندمــا حــان وقــت أذان الفجــر منادًيــا اهلل 
أكبــر. اســتوعبت مــرور الوقــت ولــم تصــدق بأنهــا 

طيلــة تلــك الســاعات التــي مضــت كانــت منهمكــة 
يف قــراءة كتــاب وبتركيــز! أدركــت بعدمــا انتهــت 
مــن القــراءة بــأن األذواق يف اختيــار الكتــب قــد 
تختلــف، وهــذا مــا دفعهــا لكــره القــراءة أساًســا؛ 
ــد شــقيقتها  ــل- عن ــم جتــد -مــن قب ــا ل ــث أنه حي
مــا يلفــت انتباههــا مــن الكتــب املركونــة مبكتبتهــا، 
أن  املفتــرض  مــن  أّنهــا  اآلن-  -إال  تــدرك  ولــم 
تقــرأ مــا تيــل إليــه شــخصًيا مــن موضوعــات 
بوابــًة  التجربــة-  -تلــك  تكــون  حتــى  تســتهويها 
حلــب القــراءة والغــوص يف هــذا البحــر العميــق. 
ذلــك،  عــن  "ســمر"  شــقيقتها  املهــا  أخبــرت 
وعــن مــدى ســعادتها بــأن مــا قرأتــه ليــس عنواًنــا 
وغالًفــا فقــط بــل محتــوى جــذاب. ردت عليهــا 
ســمر قائلــة: ثّمــة كتــب تالمــس أدنــى عمــق يف 
اإلنســان فــال يســتطيع نســيناها، وتظــل محفــورًة 
يف ذاكرتــه، ويأبــى عقلــه نســيان تلــك الســطور 
مــا  بــأن  يشــعر  ألنــه  لــَم؟  أتعلمــن  ومحتواهــا؛ 
يقــرؤه قــد ُكتــب ألجلــه! رســخت هــذه الكلمــات يف 
ــاًل مــن شــقيقتها  ــا جمي ــا وتعلمــت درًس عقــل امله
الصغــرى بهــذه الكلمــات البســيطة. ومــن جتربــٍة 
بالقــراءة  تعلّقــت  عابــرة-  تكــون  -تــكاد  واحــدة 
أكثــر فأكثــر؛ فهــا هــي تشــعر تــارًة بــأن ســطور 
بعــض الكتــب قــد تنقلهــا بــن مــدن العالــم الفســيح 
وتــارًة جتــد  الثقافــات املختلفــة،  لتتعــرف علــى 
وأفــكار متعلقــة  مــن مفاهيــم  مــا تختلــف معــه 
الكتــاب  وكأن  تشــعر  أخــرى  وتــارًة  مــا،  بكاتــٍب 
احليــاة.  هــذه  يف  تريــده  الــذي  الرفيــق  هــو 
إال  هــي  مــا  الكتــب  بــأن  املهــا  أدركــت 
املختلفــة،  احليــاة  زوايــا  مــن  اقتباســات 
جذرّيًــا. تغييــًرا  فيــك  تغيــر  قــد  والتــي 

تت
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العظمــاء:  أحــد  يقــول 
تصعــب  القــارئ  "اإلنســان 
الــذي  القــارئ  إّنــه  هزميتــه". 
يضيــف  الــذي  القــارئ  نريــد، 
إّنــه  جديــًدا،  ثقافاتنــا  إلــى 
الــذي ميتلــك  املثقــف  القــارئ 
واحلضــاري،  اللغــوي  احلــّس 
أهــل  يقــول  كمــا  وهــو 
االختصــاص "القــارئ العمــدة" 
و"القــارئ الراويــة". وقــد ُســئل 
فولتيــر عّمــن ســيقود اجلنــس 
"الذيــن  فأجــاب  البشــري؟ 
يقــرؤون". كيــف  يعرفــون 

- علــي احلمــادي/ اإلمارات تقرأ
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إطاللة على الحرب 
والسلم ليف تولستوي

@Hsaad78   هشام العبيلي

منصوبــة  الكتــب  أبــدأ،  كيــف  كثيــًرا  حتّيــرت 
أمامــي، أحــاول أن أســتقي منهــا أفــكار الكتابــة 
حــول تولســتوي، وباألخــص حــول نتاجــه العظيــم 
عديــدة،  اســتفتاحات  كتبــت  والســلم(.  )احلــرب 
ــرت أن  ــم آث ــال الصــدارة، ث ــا ين ــا أيه تزاحمــت كله
أبــدأ مــن ميخائيــل نعيمــة. يف الثانــي مــن إبريــل/

نيســان، كان نعيمة يرقد يف املستشــفى حن بدأ يف 
قــراءة )احلــرب والســلم(، يقــول نعيمــة يف انطبــاع 
الزبــدة  ولكــن   ، الروايــة ممــلٌّ مدخــل  "إن  أولــي: 

يف مــا يلــي." وصــٌف دقيــق يتلّبــس كلَّ مــن بــدأ 
يف قــراءة الروايــة، يُســبغ عليــه شــعوًرا بالوعــورة 
والصعوبــة. فمــا دام هــذا هــو مدخــل الروايــة فمــا 
الظــن فيمــا ســيأتي! لكــن الروايــة أو الــراوي يأخــذ 
بيــدك رويــًدا رويــًدا فتتفتــح يف طريقــك أكاليــل 
مــن الزهــور وتشــرق اخلضــرة املنشــورة علــى طــول 
ــا يقــص  ــول ســتيفان تســفايج: "عندم ــق. يق الطري
تولســتوي ال يســمع املــرء تنّفســه، فهــو يقــص مثلمــا 
ــزان  ــطء وات ــع: بب ــع ذروة مرتف ــال املقال يتســنم عم
وعلــى مراحــل خطــوة خطــوة، دونــا قفــزات، أو 
نفــاد صبــر، مــن دون كالل، ومــن دون ضعــف، ومــن 
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هــا هنــا يأتــي ارتياحنــا الهائــل مبرافقتــه، فاملــرء 
يتــردد ويرتــاب علــى أنــه ال يتعــب، بــل يرتقــي 
خطــوة خطــوة علــى يــده احلازمــة كتــلِّ اجلبــال 
العاليــة  النظــرة  وتنمــو  مالحمــه،  الضخمــة يف 
الشــاملة مرحلــة بعــد مرحلــة بأفــق متســع، وال 
ــطء، وال تتضــح  ــق عجــالت األحــداث إال بب تنطب
النظــرة البعيــدة إال علــى نحــو تدريجــي." فقــراءة 
الصبــر  يرافقهــا  أن  بُــد  ال  والســلم(  )احلــرب 

الــدؤوب يف أولهــا. 

عائًقــا  كان  رمبــا  آخــر  ســبًبا  هنــاك  أن  إال 
ــل يف عســر األســماء  ــراءة، يتمث ــة الق عــن مواصل
الروســية وطريقــة نطقهــا؛ حيث يشــحن تولســتوي 
مطلــع الروايــة بأســماء عديــدة تتســبب يف إحجــام 
القــارئ أو توجســه مــن أن هنــاك املزيــد مــن هــذه 
األســماء، وهــو ســبب مشــترك بــن كل اللغــات. 
يقــول ميشــائيل مــار يف كتابــه )فهــوٌد يف املعبــد(: 
مســألة  الكبــرى  الســردية  اإلشــكاليات  "مــن 
األســماء الغربيــة التــي يكرههــا القــارئ -علينــا 
فقــط أن نتذكــر الروايــات الروســية الضخمــة، 
كل اســم غريــب هــو عــبءٌ ثقيــل بــكل حــال مــن 
األحــوال إلــى أن يتمكــن املــرء مــن تكويــن تصــور 
ــا  ــا تدريجّيً عــن الشــخصية." فاملشــكلة جتــد حلّه

مبواصلــة القــراءة.

لــم  الذيــن  هــم  قلــة  فليســوا  وباملناســبة 
الروايــة. علــى ســبيل  قــراءة  إكمــال  يســتطيعوا 
املثــال: شــيال كاي ســميث، تقــول يف كتابهــا )كل 
الكتــب يف حياتــي(: "يجــب علــي أن أعتــرف بأنــي 
مــع  والســلم!"  احلــرب  روايــة  إنهــاء  يف  فشــلت 
ــة، إنــا هــي  وجــود جمهــور عريــض قــارئ للرواي

احليــاة. تكــون  باختالفهــا  أذواق 

كتــب تولســتوي اثنــا عشــر محاولــة كاســتفتاح 
للرواية، كان االســتهالل مهًما، اســتقر أخيًرا على 
ــا  ــن االســتهالل موفًق ــم يك ــدون اآلن. ل ــا هــو م م
كعنصــر جــذب لالســتمرار يف قــراءة الروايــة؛ يف 
البــدء اجتمــاع احتفالــي كان غايــة يف اإلغمــاض، 
مــا الــذي أراده بهــذه البدايــة وكأنــه ســياق مبتــور 
عــن أّوليــة ســابقة، مــع وجــود رأي آخــر يقــول بــأن 
هــذه بدايــة واختيــار صائــب وموفــق كمــا يقــول 
ر. ف. كريســتيان وســرده ملبــررات تصويبــه هــذه 

االفتتاحيــة.

أمــا كيــف جتلــت فكــرة الروايــة لتولســتوي، 
عــن  الكتابــة  يريــد  تولســتوي  كان  البــدء  يف 
شــخصية محــددة يســرد ســيرتها، تتســم هــذه 
الشــخصية بالثوريــة، كانــت قــد نُفيــت ثــم عــادت، 
هــذه الشــخصية مــن جملــة مــن يُطلــق عليهــم 
يرجــع  نفســه  تولســتوي  وجــد  الديســمبريون، 
ــة عــن هــذه الشــخصية  ــاء الكتاب ــاًل أثن ــاًل قلي قلي
ويتوغــل يف التاريــخ الروســي، والحــظ أن حيــاة 
بطلــه قــد زامنهــا أحــداث كبــرى كان لزاًمــا أن 
يفيــض احلديــث عنهــا. وجــد نفســه يعــود مــن 
ســنة ١٨٢٥م إلــى ١٨١٢م، ثــم اســتقر عنــد ســنة 
الروايــة  بدايــة  عندهــا  اســتقرت  التــي  ١٨٠٥م 
ــى أن عمــل تولســتوي  ــه إل ــم التنب ــا. مــن امله فعلًي
ثــم  محــدد  شــخصي  تاريــخ  علــى  يقتصــر  كان 
حتــول إلــى تاريــخ أمــة؛ فكتابــة هــذه الروايــة كانــت 
متطــورة، بــدأ متصــوًرا لشــيء وانتهــى إلــى شــيء 
آخــر لــم يكــن يف حســبانه حــن بــدأ يخــط أول 
ســطور روايتــه! ذابــت الشــخصية املســتهدفة يف 
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ــب  ــدالً مــن أن يكت ــا، وب ــر منه خضــم أحــداث أكب
نفســه يف  وجــد  واحــد،  بطــل  ســيرة  تولســتوي 
كضيــض مــن األبطــال، فحّتــم عليــه املوقــف أن 
ينســجهم جميًعــا يف ملحمــة واحــدة. غــزو نابليــون 

لروســيا كان هــو العنــوان الرئيــس للروايــة.

تعــود املســودة األولــى لروايــة )احلــرب والســلم( 
إلــى عــام ١٨٦٣م، بعــد ســت ســنوات مــن هــذا 
ــة، ســبق  ــرت كامل ــد نُش ــة ق ــت الرواي ــخ كان التاري
ذلــك نشــرها يف حلقــات متسلســلة علــى صفحــات 
جريــدة روســكي فيســتنيك. بعــد نشــرها كاملــة 
ب  ــذَّ ــر، فه ــه الكبي أعــاد تولســتوي النظــر يف كتاب
ــه واختصــر وحــذف بعــض املقاطــع الفلســفية  من
والتأمليــة، لكــن زوجتــه عمــدت يف عــام ١٨٨٦م 
ــى إعــادة النــص كمــا كان يف شــكله األول وهــو  إل

ــد اآلن. ــص املعتم الن

قــراءات  نتيجــة  كان  والســلم(  )احلــرب 
مســتفيضة يف التاريــخ األوروبــي عموًما والروســي 
تولســتوي  مــع موهبــة  هــذا  تداخــل  خصوًصــا، 
املشــاهد  وتشــكيل  وخلــق  والســردية  الروائيــة 
املؤثــرة. يف تولســتوي مزيــج مــن الــذكاء واخليــال 
وســمو الهــدف اجلــاد ووحــدة الفكــر والعواطــف، 
ــا، ومضمــون  فتســتهوي روايتــه العقــل والقلــب مًع

الروايــة أغنــى وأغــزر وأشــد تنوًعــا يف ذاتهــا.

ــة؛ فــكل  تولســتوي متشــٍظ يف شــخوص الرواي
شــخصية حتمــل منــه ذكريــات قدميــة وســمات 
شــخصيته، وتنــزع مــن جســده مضغــة يحيــي بهــا 
شــخوصه. زّود روايتــه باحليــاة مــن مــواد ركبهــا 
مــن حيــوات أنــاس حقيقيــن، علــى ســبيل املثــال: 

ــة  ــت عطوف ــه"، كان ــر أندري ــا" أخــت "األمي "صوفي
للفقــراء واملتصوفــة واملجذوبــن، وهــي  ومحبــة 
نفــس ســمات شــخصية عمتــه "تتيانــا" التــي رعتــه 

بعــد وفــاة والديــه.

بواقعيــة  الروايــة  هــذه  يف  احلــرب  وصفــت 
شــديدة، ومــع ذلــك لــم يكــن ذلــك ليُرعــب القــارئ؛ 
حيــث يكتــب تولســتوي وصــف احلــرب بخلفيــة 
عســكري مارســها، وبريشــة أديــب يجيــد رســم 

تفاصيلهــا.  

وأخيــًرا، الكثيــر مــن التعديــالت التــي أجريــت 
أثنــاء عمليــة تنقيــح روايــة )احلــرب والســلم( تتعلق 
باألســلوب مبعنــاه الضيــق املخصــوص باختيــار 
الترجمــة يف  تفشــل  ولــذا  واأللفــاظ،  العبــارات 
وانســجام  والتســاوي  والتناظــر  التــوازن  نقــل 
ــه قــارئ األصــل الروســي،  ــع ب اإليقــاع الــذي يتمت
تلــك اخلصائــص التــي لــم تصــدر عــن املؤلــف 
بعفويــٍة وتلقائيــة، بــل نتيجــة عمــل مضــٍن وتكــرار 
وحتــى  باســتمرار.  الصياغــة  وإعــادة  احملاولــة 
الترجمــة يف اللغــة الواحــدة تتــراوح جمــاالً؛ ففيمــا 
يتعلــق باللغــة العربيــة ظهــرت الروايــة بترجمــة 
والثانــي(،  األول  )اجلــزآن  الدروبــي  ســامي 
وصّيــاح اجلهيــم )اجلــزآن الثالــث والرابــع(، هنــاك 
ــة  ــرأ ترجم ــا يق ــارئ حينم ــة الق ــالف يف ذائق اخت
اجلهيــم  ترجمــة  بقــراءة  يتبعهــا  ثــم  الدروبــي 
مــع كونهمــا مترجمــان عظيمــان، إال أن القــارئ 
ســيدرك فــارق اللــذة واالسترســال والعمــق، إذ 

كلهــا ترجــح أفضليــة ترجمــة الدروبــي.
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          @asyeh_M   آســية املطوع

"أيُّ فردوٍس انَسلَّ منه النساء
راَب وسكنَب السَّ

على....
ُسبات السابلة؟

ب ماَء السماء يف سواد املساء نُهرِّ
ر شمًسا نحاسّيًة على شحوِب الصحراء نُقطِّ

نشّك األصابَع مباِس العسيب
أّي نعاٍس يغالب صحَو الصبايا؟

نستمطر القلَب أشواًقا حيّيًة ورحيًقا يفور
نستمطر الوقَت عمًرا وصبًرا جميْل

نستمطر الطرقاِت..
وطًنا

يبّدد الوحشَة املشترَكة
أيُّ رياح تُخاطف األشرعة؟

ُنازج الطوفاَن بأطياف تطير
ونُؤلِّف من كل زوجن اثنن

َمْهًرا للُمهرة الهاربة

أيُّ قمر علَّقتْه شهرزاُد على ليل اللقاء؟
قلنا اقترْب

قلنا عصافيُر حتترق
قامٌة تُورق

قلنا زرقاءُ تقرأ إشارات احمَلاق
بات الفراغ غابُة ِسْدر تُْشِجر ُمكعَّ

قلنا..
هّيأنا األَهلَّة للعيِد

األكفَّ للحّناء هّيْأنا
هّيْأنا

عرًسا لبالد
آخيْنا بن القمح واملستحيل

اجلرَح بامللح َوّضأنا
وهبنا خميرةَ الروح ألجّنة املطلَق
ونقْضنا يف الصباح َغْزَل املساء
أيُّ ُحلم تبتدي منه املليحة..؟"

القصيــدة قصيــدة نثــر حداثيــة؛ أي أن مــن 
القصيــدة  يف  العــام  فاملعنــى  الغمــوض،  طبعهــا 
لكننــا حينمــا  الوضــوح،  مكتمــل  وغيــر  ضبابــي 

قراءة في قصيدة
النساء/ للشاعرة فوزية أبوخالد:

 شاعرة سعودية من رائدات قصيدة النثر



مجلة قوارئ  |  العدد التاسع 26

نتقصــى املعنــى جنــد أن معنــى القصيــدة يــدور 
حــول )مــدح النســاء والرفــع مــن قدرهــن(.

ــرى  ففــي املقطــع األول للقصيــدة جنــد أنهــا ت
النســاء علــى أنهــن كائنــات مميــزة )أي فــردوس 
انســل منه النســاء(، نادرة )ســكنب الســراب( حيث 
ــدرة  ــى الن أن ارتباطهــن بالســراب جعــل لهــن معن
ــة  ــة كأهمي ــات هام ــة، وهــن كائن ــة اجلذاب والغراب
املطــر والشــمس، فهــن زينــة الشــعور )نســتعطر 
)نســتمطر  العشــير  أشــواًقا(، وحســنات  القلــب 
الوقــت عمــًرا(، وهــن الوطــن )وطًنــا يبدد الوحشــة 
املشــتركة(، وهــن منجبــات األجيــال )ونؤلــف مــن 

كل زوجــن اثنــن مهــًرا للمهــرة للهاربــة(.
بعــض  وجــود  لثقــل  أبوخالــد  فوزيــة  وتلفــت 
النســاء يف الســاحة التاريخيــة، وذلــك بتضمينهــا 
وعملهــن  صيتهــن  لهــن  عربيــة  نســوة  نــاذج 
اجلوهــري يف ميــدان احليــاة آنــذاك مثــل شــهرزاد 
العظيمــة التــي اســتطاعت بفضــل ذكائهــا ترويــض 
أشــرس الرجــال، وتضحيتهــا ألــف ليلــة لتحمــي 
الشــعب مــن حولهــا مــن أن تنقــض عليــه أنيــاب 
ذلــك الوحــش الضــاري الــذي يدعــى شــهريار. 
ــة  ــا زرقــاء اليمامــة، املــرأة العربي ــك توظيفه وكذل
اخلارقــة يف نظرتهــا، بتطويعهــا رمــًزا يف القصيدة 

إلــى ذكاء املــرأة يف قــراءة أفــكار زوجهــا وهــو يف 
أشــد حاالتــه غموًضــا، وذلــك ملــا قالــت )قلنــا 
زرقــاء تقــرأ إشــارات احملــاق( واحملــاق هــو القمــر 
املنطفــئ يف آخــر أيــام الشــهر؛ وهــو هنــا رمــز 

للــزوج وهــو يف حالــة حزنــه وحيرتــه.
أنهــن  علــى  تصورهــن  األخيــر  املقطــع  ويف 
الوجــوه التــي تنضــح باحلســن وتفيــض بالبهجة يف 
املناســبات الســعيدة، فمــن يســوِّي الفتــاة املخضبــة 
املنســدلة الشــعر أحســنه، بالصبــي الالبــس ثوبــه 

األبيــض يــوَم عيــد؟
ثــم إنهــن لســن عامــالت يف املنــزل وحســب؛ 
بــل إنهــن يؤاخــن بــن العمــل املنزلــي )القمــح( 

)املســتحيل(. واألحــالم 
ــرأ،  ــه يب ــى اجلــرح فإن ــرأة عل وحــن توضــع امل
ــى  فيعقمــن اجلــروح بفضــل قدرتهــن الناعمــة عل

ــم. امتصــاص األل
ويف الذيل تقول )أي حلم تبتدي منه املليحة؟(

كل هــذه احملاســن التــي حباهــا اهلل للفتــاة، مــن 
أّيهــا تبدأ؟!
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تتلمــس  كيــف  تعــرف  ال  تقــرأ  ال  التــي  "األمــة 
أكثــر  وإّن  ألزماتهــا،  خاًصــا  أو  ملشــاكلها  حلــواًل 
فيهــا  خبــا  التــي  هــي  وتأخــًرا  تخّلًفــا  البــاد 
اجلهــل". عتمــة  فيهــا  وســادت  احلــرف  بريــق 

- علــي احلمــادي/ اإلمارات تقرأ
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المخبآت
          @binnahian   عبدالرحمــن النحيانــي

قــال جنيــب محفــوظ: "اخلــوف ال مينــع مــن 
ــاة." هــذه الكلمــة  ــع مــن احلي ــه مين ــوت ولكن امل
أعــذاره  ويختــم  صديــق  ليقتنــع  ســبًبا  كانــت 
ــرة.  ــه مــن الســفر بالطائ ــا خوف ــف به ــي يغل الت
محفــوظ  جنيــٍب  لصاحــب  قــول  مــن  وكــم 
التوقيــت  يف  جــاء  ألنــه  الذاكــرة  يف 
األســماع. عــن  غريًبــا  وكان  الصحيــح، 

تلــك املخبــآت مــن الكلمــات الرائعــة حتتــاج 
إلــى ذوق يف اختيارهــا وذكاء يف عرضهــا، وهــي 
بذلــك تســاعد يف نشــر الوعــي بأهميــة القــراءة 
عــن طريــق الفائــدة املمتعــة والنمــوذج األمثــل، 
وجتعــل القــارئ يقــرأ بتــذوق ليطــرز أحاديثــه 
بنــوادر الــدرر بتفــوق فتكــون صلــة ال تنقطــع 
احليــاة،  ومناهــل  املعرفــة  منابــع  وبــن  بينــه 
ــا. ــي للقــراءة وتتغــذى منه تغــذي الدافــع الذات

أو  للمخبــآت  واضحــة  معالــم  يوجــد  وال 
أغلبيــة  ســمات  هنــاك  لكــن  ثابتــة،  حــدود 
تكــون  أن  منهــا:  مــن صفاتهــا،  شــيًئا  تكشــف 
علــى  جديــدة  الغنيــة،  الفنيــة  التعابيــر  مــن 
تصيــب  األلســنة،  تتناقلهــا  ولــم  األســماع 
ويحســن  بهــا،  االستشــهاد  عنــد  احملــز 
أمكــن-. -إن  مصــدره  يذكــر  أن  بقائلهــا 

هــذه  فيهــا  جتتمــع  التــي  األمثلــة  ومــن 
الصفــات مــا حــدث ألحــد طــالب الدراســات 
العليــا؛ حــن عــرض عليــه مشــرفه موضوًعــا 
"نعــم،  الطالــب:  فقــال  اجلاهلــي،  األدب  يف 
صعــب"  لكنــه  بالدراســة،  جديــر  املوضــوع 
بيًتــا ملوفــق الديــن األربلــي: فأنشــد املشــرف 

ســهلة  روضــًة      أرعــى  اهللُ  يرانــي  ال 
رعاهــا شــاء  مــن  األكنــاف 

ودخــل  للبحــث،  الطالــب  همــة  فتحركــت 
ــو قــال املشــرف:  ــف. ومــا ظنكــم ل رياضــه األُنُ
"مــن جــد وجــد"؟ أمــا أنــا فأعتقــد أن الطالــب 
عــن  وســأبحث  حصــد،  زرع  "ومــن  ســيقول: 

أســهل"! موضــوع 
قــدمي؛  أدبــي  إرث  املخبــآت  جمــع  إن 
لعمــر  أثــر  للجاحــظ  والتبيــن  البيــان  ففــي 
بــن اخلطــاب -رضــي اهلل عنــه- يقــول فيــه: 
"مــن خيــر صناعــات العــرب األبيــات يقدمهــا 
بهــا  يســتنزل  حاجتــه،  يــدي  بــن  الرجــل 
اللئيــم" وفيــه أيًضــا  الكــرمي، ويســتعطف بهــا 
أنــه "ال يــكاد يعــرض لعمــر أمــر إال أنشــد فيــه 

شــعر". بيــت 
الشــاهد  منهــا:  ألــوان وشــكول،  واملخبــآت 
الشــعري مــن القريــض احلســن، والقــول الــذي 
يــدل علــى تعــب قائلــه يف صوغــه أو غوصــه، 
واحلكمــة  النــادرة،  والفائــدة  الســائر،  واملثــل 
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ذلــك. وغيــر  األدبيــة  واألملوحــة  البليغــة، 
شــتى  ألغــراض  تســتخدم  واملخبــآت 
لعــادة  تكــون أصــاًل  ومناســبات متنوعــة؛ كأن 
ســلوكية؛ فمــن ال يطيــل املكــث يف الزيــارة يجــد 
متــكأ لــه يف املثــل اإلجنليــزي: "شــيئان تفــوح 
الســلمون،  ســمك  ســاعات:  بعــد  رائحتهمــا 
مــن  يتخــذ  أن  وللمعلــم  املنــزل!"  وضيــوف 
خاللهــا  مــن  ينشــر  علميــة  قواعــد  املخبــآت 
يف  أبــدع  وقــد  املســائل،  بهــا  ويقــرب  العلــم 
ذلــك  فمــن  املختلفــة؛  الفنــون  أصحــاب  ذلــك 
راوي"،  ألــُف  "للفــراوي  يقولــه احملدثــون:  مــا 
الفــراوي  الفضــل  بــن  محمــد  هــو  والفــراوي 
قيــل فيــه ذلــك لكثــرة الطــالب اآلخذيــن عنــه. 
يُْشــِكل"  مــا  يُْشــَكل  إنــا  يقــال:"  الكتابــة  ويف 
باحلــركات  الكلمــات  ضبــط  بذلــك  يقصــد 
عندمــا يُشــكل معناهــا إن خــال منــه، ويف شــكل 
الضابــط نفســه شــاهد علــى معنــاه. ويف النحــو 
يف  منعوتــه  خالــف  نعــت  احلــال  "إن  يقــال: 
التعريــف؛ فعوقــب بالنصــب" يقصــد بذلــك إلــى 
كــون احلــال نكــرة منصوبــة وصاحبهــا معرفــة. 
وبعضهــم مــن غرضــه يف املخبــآت أن يجعــل 
يف بطاقــٍة أقــواالً تنهــض بالعزميــة ينظــر فيهــا 
أهدافــه،  علــى مالحقــة  لتســاعده  كل صبــاح 
واخلجــل  اجلــنب  بســبب  نفشــل  "إننــا  مثــل: 
قــول  أو  اجلــرأة"،  بســبب  نفشــل  ممــا  أكثــر 
برايــن تريســي: "العقبــات هــي األشــياء التــي 
تراهــا عندمــا حتــول نظــرك عــن أهدافــك"، 
أو "املــران يحيــل العاجــز ذا قــدرة"، أو العبــارة 
ريفــارول  الفرنســي  األديــب  طلــب  التــي 
ســلبنا  "لقــد  وهــي:  قبــره،  علــى  تنقــش  أن 
ــل أن يســلبنا إياهــا املــوت".  ــاة قب الكســل احلي
عليهــا  تصــدق  املخبــآت  هــذه  وأماكــن 
القاعــدة الكبــرى يف القــراءة: "ال يخلــو كتــاب 
مــن فائــدة" وإن كان موطنهــا األصلــي املطــوالت 
ــب املعاجــم  ــى ســبرها، وكت ــر عل ــة مــن يصب لقل
والتراِجــم، ودواويــن األدب العامــة، وتكثــر يف 
حكمهــا  يف  ومــا  وكشــاكيلهم  األدبــاء  كنانيــش 
حملمــد  ومســامرات(  )طرائــف  كتــاب  مثــل 

والنــوادر(  )األفاكيــه  وكتــاب  البيومــي،  رجــب 
)ثمــار  وكتــاب  الرشــيد،  بــن ســليم  لعبــد اهلل 

للثعالبــي. القلــوب( 
قولــه  مصــدر  املــرء  يذكــر  أن  ويحســن 
املصــادر  ِذكــُر  بــل  كتبــه،  إن  خاصــة  املخبــأ 
أبــو  بكــر  صنــع  كمــا  التأليــف  مقاصــد  مــن 
ــم  زيــد -رحمــه اهلل- يف رســالته )لطائــف الكل
يف  الكاتــب  يســتعجل  أال  وينبغــي  العلــم(.  يف 
يجــد  ال  فأحياًنــا  نفيهــا؛  أو  األقــوال  نســبة 
نســبت  مــن  مصنفــات  يف  الكلمــة  الباحــث 
تالميــذه؛  كتــب  يف  تكــون  قــد  لكنهــا  إليــه، 
فمثــاًل كلمــة ابــن تيمّيــة: "إن يف الدنيــا جنــة 
اآلخــرة"  جنــة  يدخــل  ال  يدخلهــا  لــم  مــن 
)الوابــل  كتابــه  القيــم يف  ابــن  تلميــذه  ذكرهــا 
ســيبويه  كلمــة  ذلــك  علــى  وقــس  الصيــب(، 
املشــهورة: "اهلل تعالــى أعــرف املعــارف" فإنهــا 
وإن لــم تكــن يف كتابــه فقــد توجــد يف بعــض 
النســخ، أو محكيــة يف كتــاب ألحــد تالميــذه.

فاجمــع مقوالتــك املفضلــة مــن بطــون الكتب، 
وأودعهــا  الــرواة،  وأفــواه  الدفاتــر،  وظهــور 
بهــا  تختــم  أو  موقــف،  يف  لتنجــدك  وريقــات 
حديث، أو تتحف بها رفيق، أو تنشط بها نفس.

مخبــآت للختــام:
إنســّي  الغريــزة،  وحشــّي  "أنــا   -  
املعــري  العــالء  أبــي  رســائل  مــن   " الــوالدة 

الكتــب. عالــم  طبعــة  ص69 
"دائًمــا مــا أتعجــب مــن أمريــن:   -  
والقانــون  فوقنــا،  بالنجــوم  املرصعــة  الســماء 
ــا" بتصــرف مــن كتــاب )نقــد  األخالقــي بداخلن
ص269  َكانْــت  إلميانويــل  العملــي(  العقــل 

للترجمــة. العربيــة  املنظمــة  طبعــة 
"قيــل: اكتــم ذهابــك، ومذهبــك،   -  
وذهبــك" مــن كتــاب غرائــب الغــرب، لكــرد علي.



مجلة قوارئ  |  العدد التاسع 30

فن البساطة
@azizahmedical    عزيــزة القحطانــي

ملســاعدة  حيــاة  أســلوب  البســاطة  فــن 
ومعنــى  هــدف  إضافــة  علــى  األشــخاص 
التــي  الفوضــى  تنظيــف  طريــق  عــن  حلياتهــم 
الفــن  وهــذا  النواحــي،  مــن جميــع  بهــم  حتيــط 
التــي  األشــياء  مــن  التقليــل  مبــدأ  علــى  يركــز 
األكثــر  األشــياء  علــى  والتركيــز  نحتاجهــا  ال 
أولوياتــك  أهميــة، حيــث يجعلــك تفكــر وترتــب 
القليــل،  امتــاك  قيمــة  وتقــدر  أهميــة،  األكثــر 
الكثيــر،  هــو  إليــك  بالنســبة  القليــل  فيصبــح 
نفســك  بســؤالك  لديــك  املفهــوم  هــذا  ويبــدأ 
عنهــا  اإلجابــة  اســتطعت  وإذا  األســئلة،  هــذه 

لــك: البدايــة  ســتكون  فإنهــا 
* هل ستكون حياتك أفضل إذا امتلكت القليل 

من األشياء؟
* من هو الشخص الذي أريد أن أكونه؟

* ما هو املهم حًقا يف حياتي؟
* ما الذي يقف يف طريقي ألبدأ؟

أهميــة هــذا الفــن تكمــن يف اســتعادة وقتنــا وعيــش 
اللحظة، يف تخليص أنفســنا من األشــياء الزائدة، 
وترتيــب أولوياتنــا واكتشــاف األهــم يف حياتنــا، 
والتركيــز علــى النمــو الفــردي واالســتقاللي وتعلــم 
التخلــص مــن األشــخاص واألفــكار والســلوكيات 
الســلبية التــي تســتهلك وقتنــا وحياتنــا. ولقــد بــرز 
ــق شــخصن همــا »جوشــوا«  هــذا الفــن عــن طري
و«رايــن« حيــث يقــوالن: »بــدأ كل شــيء قبــل بضــع 
ســنوات، بينمــا كنــا نقتــرب مــن ســن الثالثــن، كنــا 
قــد حققنــا كل مــا كان مــن املفتــرض أن يجعلنــا 
ســعداء: الوظائــف الكبيــرة، والســيارات الفاخــرة، 
ــي تســبب  ــع األشــياء الت ــة، وجمي ــوت الفخم والبي
الفوضــى يف كل ركــن مــن أركان أنــاط احليــاة 
تلــك  كل  مــع  ولكــن  املســتهلك.  يقودهــا  التــي 

األشــياء لــم نكــن راضــن عــن حياتنــا، لــم نكــن 
ــر! والعمــل 7٠-٨٠  ــراغ كبي ــاك ف ســعداء، كان هن
ســاعة يف األســبوع -فقــط- لشــراء املزيــد مــن 
األشــياء لــم ميــأل الفــراغ بــل جلــب فقــط املزيد من 
الديــون، واإلجهــاد، والقلــق، واخلــوف، والشــعور 
بالوحــدة، والذنــب واالكتئــاب، واألســوأ مــن ذلــك 
ــا،  ــى وقتن ــم يكــن باســتطاعتنا الســيطرة عل ــه ل أن
ويف  حياتنــا.  علــى  الســيطرة  فقدنــا  وبالتالــي 
ــك الســيطرة باســتخدام  عــام ٢٠١٠م اســتعدنا تل
مهــم.« هــو  مــا  علــى  للتركيــز  البســاطة  مبــدأ 
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خطــوات لتحقيــق مبــدأ البســاطة )رحلــة 21 يــوم(
هنــاك عــدة خطــوات تتخذهــا -أيهــا القــارئ- 
بعيــدة  أبســط  حليــاة  املبــدأ  هــذا  لتحقيــق 
يوًمــا(   ٢١( قصيــرة  مــدة  ويف  الفوضــى،  عــن 
تتســاءل  أنــك  البــد  ذلــك.  حتقيــق  تســتطيع 
وملــاذا ٢١ يوًمــا حتديــًدا؟! وأقــول لــك ببســاطة 
فيهــا  تســتطيع  التــي  هــي  املــدة  هــذه  ألن 
لنبــدأ: إًذا  عليهــا.  واحلفــاظ  العــادات  تكويــن 

اليــوم 1 )القــرار(: ســتبدأ باتخــاذ القــرار بأنــك 
ســتتخلص مــن كل شــيء ومــن كل ســلوك ومــن 
معنــى،  أي  حلياتــك  يضيــف  ال  شــخص  كل 
وتتعلــم أن حتــول كلمــة )علــي أن( إلــى )ســأفعل(.

قائمــة  بكتابــة  ابــدأ  )التخطيــط(:   2 اليــوم 
وابــدأ  حياتــك  يف  املرضيــة  غيــر  باألشــياء 
بذاتــك  بثقــة  ستشــعر  حيالهــا،  شــيء  بفعــل 
القائمــة. أول  شــطب  عنــد  وقراراتــك 

األشــياء(:  مــن  التخلــص  )بدايــة   3 اليــوم 
ابــدأ يومــك نشــيًطا؛ فهــو اليــوم الــذي ســتبدأ 
األهــم  ومعرفــة  أشــيائك،  بترتيــب  فيــه 
بخطوتــن: الباقــي  مــن  والتخلــص  منهــا 

ــي تســتخدمها  ــع أغراضــك الت حــزم جمي  -
والتــي ال تســتخدمها ووضعهــا يف صناديــق خاصــة 

لديــك.
عــش يومــك الطبيعــي وخــذ مــا حتتاجــه   -
ــة مــن  ــق، ستكتشــف أن البقي ــا مــن الصنادي يومًي
مهمــة. ليســت  تســتخدمها  لــم  التــي  أشــيائك 

اليــوم 4 )الضروريــات(: هــذا اليــوم ســترى بوضــوح 
األشــياء الضروريــة التــي ال تســتغني عنهــا، مثــل:

أدوات النظافة.  -
املالبس التي حتتاجها.  -

بعض الكتب.  -

علــى  حصولــك  أن  تأكــد  )األشــياء(:   5 اليــوم 
يجعــل  ال  واملمتلــكات  األشــياء  مــن  العديــد 
إذا  املشــكلة  تكمــن  لكــن  ســيًئا،  شــخًصا  منــك 
اخلاطــئ. املنحنــى  تأخــذ  أولوياتــك  كانــت 

الوحيــد  العائــق  أن  تأكــد  )اخلــوف(:   6 اليــوم 
الداخليــة  والفوضــى  أشــيائك  مــن  للتخلــص 

اخلــوف. هــو  واخلارجيــة 
حلظــة  كل  عنــد  نفســك  بســؤال  ابــدأ   -
ويخيفنــي  يعيقنــي  الــذي  مــا  وتســك:  خــوف 
مــن فعــل ذلــك؟! معرفــة اإلجابــة جتعلــك تواجــه 
خوفــك وتتخلــص منــه. وتذكــر أن اخلــوف مجــرد 

تغييــره. بإمكانــك  خيــار 

اليوم 7 )العاقات(: من املهم أن يكون هناك داعٌم 
ألي تغييــر لــه بصمــة يف حياتــك؛ لذلك ضع قائمة 
بالتحــدث  وابــدأ  لديــك،  املقربــن  باألشــخاص 
الــذي أحدثتــه يف حياتــك. التغييــر  إليهــم عــن 

املقصــود  وليــس  )االعتقــادات(:   8 اليــوم 
بــل  الدينيــة؛  الناحيــة  مــن  باالعتقــادات  هنــا 
نتصــور  جتعلنــا  التــي  الذاتيــة  الناحيــة  مــن 
عــن  النظــر  وعــدم  واحــدة  زاويــة  مــن  حياتنــا 
مثــل: رؤيتــه،  بنــا  يفتــرض  مــا  لرؤيــة  بعــد 

املنزل الذي يفترض أن نلكه.  -
الوظيفة التي يجب حتقيقها.  -

الدرجة العلمية لتحصيلها.   -
احلالة االجتماعية واملادية.  -

ستشــعر بالرضــا، لكــن تأكــد أن احليــاة   -
ال تتوقــف علــى تلــك األشــياء، فالرضــا احلقيقــي 
يكمــن يف اعتقاداتــك؛ فاجعــل العائلــة واألصدقــاء 
والعــادات والســلوك الســليم والصحــة واإلميــان 
والتفكــر مــن أهــم أولوياتــك؛ ألنهــا ســتفتح لــك 

تلــك النظــرة البعيــدة األفــق.

العوائــق  مــن  بتخلصــك  )النمــو(:   9 اليــوم 
الروحــي. والنمــو  النضــوج  مــن  ســتتمكن 
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ســتعرف  اليــوم  هــذا  يف  شــيء(:   )كل   10 اليــوم 
بــه. ترغــب  مــا  وليــس  حتتاجــه،  شــيء  كل 

لــم  مــا  كل  النفايــات(:  )يــوم   11 اليــوم 
أو  بــه  التبــرع  تســتطيع  وال  تســتخدمه 
النفايــات. حاويــة  إلــى  فليذهــب  بيعــه 

ميكنــك  مبــا  تبــرع  التبــرع(:  )يــوم   12 اليــوم 
واحملتاجــن.  اخليريــة  للمؤسســات  بــه  التبــرع 
لهــا  قيمــة  ال  أنــه  تعتبــر  التــي  أشــياؤك 
آخــر. شــخص  حليــاة  قيمــة  تضيــف  رمبــا 

ميكــن  مــا  ببيــع  قــم  البيــع(:  )يــوم   13 اليــوم 
األجهــزة  املســتعمل،  غيــر  األثــاث  مثــل  بيعــه 
العديــد  هنــاك  وغيرهــا.  املالبــس  اإللكترونيــة، 
البيــع  عمليــة  عليــك  تســهل  التــي  املواقــع  مــن 
ــك  ــه، أو تســدد ديون ــرع ب ــح، تســتطيع أن تتب والرب
مســتقبلي. اســتثمار  ألي  لديــك  تخزنــه  أو 

ترتيــب  إلــى  ســتنتقل  )التخزيــن(:   14 اليــوم 
كمبيوتــرك  علــى  الضروريــة  ملفاتــك  وتخزيــن 
امللفــات  وحــذف  احملمــول،  جهــازك  أو 
ســتنتهي  ذلــك!  جــرب  الذاكــرة.  تهلــك  التــي 
وضعتهــا. وأيــن  ملفاتــك  عــن  البحــث  معانــاة 

اليــوم 15 )املــال(: تذكــر أنــه ليــس املهــم حتصيــل 
املــال بقــدر أهميــة خياراتنــا وكيــف نتعامــل معــه؟

اليــوم 16 )األجهــزة(: قبــل أن نتعمــق أريــدك أن 
تســأل نفســك هــذا الســؤال: كــم من الوقــت أقضيه 
أمــام شاشــة التلفــاز أو غيــره مــن األجهــزة؟ تظــن 
بذلــك أنــك تقضــي وقتــك أو باألحــرى لــم جتــد 
مــا تقضــي وقتــك بــه؛ لكــن ألــم تفكــر أنــه يقضــي 
ــر؟ إًذا  ــن أكث ــح منعزل ــا ونصب ــا وصحتن ــى وقتن عل
ركــز معــي أيهــا القــارئ، ســيبدو األمــر بالنســبة 
ــا لكــن أحــط نفســك دائًمــا بالتحديــات. لــك صعًب
بالنســبة للتلفــاز والباليستيشــن ميكنــك أن   -
ــل الســاعات،  ــع جــدوالً أســبوعًيا بتقلي حتــدد وتتب

وإذا كان تلفازك يف غرفتك فانقله إلى مكان آخر.
ألنهــا  التحــدي  هنــا  الذكيــة:  األجهــزة   -
يف الغالــب ال تفارقــك، ميكنــك حتديــد ســاعات 
يف اليــوم لكــن ال يكمــن هنــا التحــدي. تُــرى هــل 
تســتطيع إغالقهــا ملــدة أســبوع والقيــام بنشــاطات 
إذا  ستشــعر  بهــا؟ صدقنــي  القيــام  فعــاًل  تريــد 
أتمــت املهمــة أنــك شــخص قــادر علــى القيــام 
بالنفــس. الثقــة  أســاس  هــو  وهــذا  يريــد  مبــا 

ســيارة  بشــراء  قمــت  إذا  )الســيارة(:   17 اليــوم 
بســبب  هــذا  أليــس  بالديــون  وأهلكتــك  غاليــة 
املاليــة؟ الناحيــة  مــن  قلــق  لــك  ليســبب  كاٍف 
واســتبدلها  ســيارتك  ببيــع  قــم  احلــل   -
اآلن  بعــد  تفكــر  ولــن  أرخــص،  بأخــرى 
القــروض؟ تنتهــي  ومتــى  تدفــع،  كيــف 

األصعــب  اجلــزء  هنــا  )البيــت(:   18 اليــوم 
عيشــك  مــكان  كان  إذا  ســتتخطاه!  لكــن 
تغيــره  أن  ميكنــك  لــك  بالنســبة  كبيــًرا 
صغيــرة. شــقة  مثــل  أصغــر  مــكان  يف  وتعيــش 

األشــياء  بــكل  قائمــة  اكتــب  )املهمــة(:   19 اليــوم 
باملهمــة. وابــدأ  حياتــك  يف  فعلهــا  تريــد  التــي 

صحتــك  لتحســن  )الصحــة(:   20 اليــوم 
الصحــي. واألكل  الرياضــة  مبمارســة  عليــك 

ســاعة   ٢4 لدينــا  كلنــا  )الوقــت(:   21 اليــوم 
بحكمــة. اســتخدمها  لذلــك  اليــوم؛  يف 

املصدر :
www.theminimalists.com
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مكتبات المنازل في 
األْنَدُلس أصداء المجد الزائل

د. أشرف صالح محمد    

@dr_ashraf_salih

أقام املســلمون يف األنَْدلُس )إســبانيا والبرتغال 
اآلن( حضــارة شــامخة امتــدت نحو ثمانية قرون

)91 - 897هـــ/ 711 - 1492م(، وقــد ارتكــزت 
علــى مجموعــة مــن الركائــز أبرزهــا تقديــر العلــم 
واحتــرام الكتــب، ممــا أدى إلــى االهتمــام بــدور 
العلــم ومؤسســاته مبــا يف ذلك املكتبــات باعتبارها 
مؤسســات حضاريــة، فانتشــرت املكتبــات يف طــول 
الغــرب  يعــرف  لــم  حــن  يف  وعرضهــا،  البــالد 

ــرة. ــات األدي املســيحي ســوى مكتب
وقــد وجــدت املكتبــات األنَْدلُســية يف القصــور 
امللكيــة أو البيــوت اخلاصــة، أو ملحقــة باجلوامــع 
واملســاجد واملــدارس، ومــن ثـَـمَّ ميكــن تقســيم تلــك 
املكتبــات إلــى فئتــن عريضتــن؛ األولــى املكتبــات 
واالســتفادة  اســتخدامها  للجميــع  يُتــاح  العامــة: 
ــات املســاجد،  ــات الوقــف، ومكتب ــل مكتب ــا مث منه

واملــدارس بــل واحلدائــق.
أمــا الثانيــة، املكتبــات الشــخصية )اخلاصــة(: 
ويُعنــى بجمعهــا أفــراد مــن النــاس رغبــًة منهــم 
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يف العلــم، مثــل املكتبــات اخلالفيــة لــدى اخللفــاء 
واألمــراء، وكذلــك مكتبــات األغنيــاء والعظمــاء 
والــوزراء والعلمــاء، وغيرهــم مــن صنــوف النــاس. 
املنــازل(  )مكتبــات  اخلاصــة  املكتبــات  وتَُعــّد 
ــوًرا، وأكثرهــا  ــية ظه ــات األنَْدلُس ــواع املكتب أول أن
يف  انتشــرت  فقــد  انتشــاًرا،  وأوســعها  عــدًدا، 
حتــى  هائــاًل  انتشــاًرا  األنَْدلُــس  أنحــاء  جميــع 
وقــد  البــارزة،  املجتمــع  مالمــح  إحــدى  صــارت 
حــرص العلمــاء واألغنيــاء علــى اقتنــاء مجموعــات 
ضخمــة مــن الكتــب حتــى ليمكــن القــول بأنــه لــم 
يوجــد عالــم مــن علمــاء األنَْدلـُـس إال ولديــه خزانــة 
كتــب خاصــة؛ حيــث كان مــن مســتلزمات مكانتهــم 
العلميــة أن تكــون لهــم مكتباتهــم اخلاصــة التــي 
يرجــع إليهــا للتثقيــف واملعرفــة، ويســتعان بهــا يف 

التأليــف والتصنيــف.
العصــور  يف  اخلاصــة  املكتبــات  عــدد  إّن 
توجــد  ال  كمــا  حصرهــا،  ميكــن  ال  اإلســالمية 
املكتبــات  عــدد  علــى  للتعــرف  وافيــة  مصــادر 
الشــخصية يف األندلــس علــى وجــه اليقــن، لكــن 
تبــدو مــن املالحظــات املســتخرجة مــن النصــوص 
يف  املكتبــات  عــدد  أن  هنــاك  أو  هنــا  املختلفــة 
األندلــس بوجــه عــام لــم يكــن قليــاًل بحــال مــن 
األحــوال، فمختلــف املصــادر جتمــع علــى أن عــدد 
املكتبــات زاد زيــادة كبيــرة يف األندلــس، ومــع ذلــك 
ال تشــير هــذه املصــادر إلــى عــدد كل نــوع مــن 
املكتبــات بصــورة واضحــة تســاعد علــى  أنــواع 
الدراســة والتحليــل الكمــي، أو إلــى عددهــا يف 
املــدن األندلســية املختلفــة، ولكنهــا تتحــدث عنهــا 
ــات  ــاًل. ومــن املؤكــد أن عــدد املكتب ــًة وتفصي جمل
اخلاصــة باألفــراد يف املنــازل كان يفــوق احلصــر؛ 
ولــو حتــى  إلــى عددهــا  لــم تشــر  ألن املصــادر 
بطريقــة تقريبيــة، ولكــن ذكــرت عــدًدا كبيــًرا مــن 
أصحــاب هــذه املكتبــات، وســوف نســتعرض فيمــا 

يلــي أبــرز النمــاذج لهــذا النــوع مــن املكتبــات:

مكتبة محمد بن حزم:
علــى  قاصــًرا  املكتبــات  تأســيس  يكــن  لــم 
وذوي  البســطاء  كان  وإنــا  وحدهــم،  األغنيــاء 

لهــم  تكــون  بــأن  يعنــون  احملــدودة  الدخــول 
مكتباتهــم اخلاصــة يف بيوتهــم يف ضــوء مــا تســمح 
ــاة  ــى مظاهــر احلي ــا عل ــم، ويقدمونه ــه إمكاناته ب
ــا معلومــات عــن  األخــرى كامللبــس واملــأكل، ولدين
)ت.  حــزم  بــن  محمــد  يُدعــى  ُكّتــاب  صاحــب 
282هـــ/ 895م( "يعلــم األوالد فيــه مبســاعدة ابــن 
لــه يقــوم علــى تعليــم الصبيــان، وابنــة تقــوم علــى 
تعليــم الفتيــات، واملبالــغ التــي يدخرهــا يشــتري 
بهــا كتًبــا، ويف أوقــات الفــراغ يقــوم بنســخ الكتــب 
التــي يعيرهــا لــه أصدقائــه، وبالرغــم مــن ظروفــه 
املتواضعــة التــي ال تســمح لــه أن يســتخدم خازًنــا 
ملكتبتــه إال أن مكتبتــه كانــت منظمــة، وفيهــا كتــب 
قيمة وأحياًنا نادرة، وكان أدباء قرطبة يحســدونه 
علــى دقــة كتبــه وروعتهــا، حيــث أحضرهــا يف 
رحلــة كانــت لــه إلــى املشــرق لهــذا الغــرض. وكان 
ــرف، ولــم يكــن قبلــه أجمــع  راويــًة لــألدب والطُّ
للدواويــن منــه، وال أصبــر علــى الكتــاب، وال أدوم 
علــى النظــر، وخــرج حاًجــا فأدركتــه الوفــاة يف 
مســيره وقــد ركــب البحــر فكفــن، وصلــى عليــه 

وألقــي يف البحــر."
مكتبة ابن ميمون:

ومــن أشــهر مكتبــات مدينــة طليطلــة مكتبــة 
أحمــد بــن محمــد بــن عبيــدة األمــوي املعــروف 
بابــن ميمــون )ت. 400هـــ/ 1009م(، الــذي "جمــع 
مــن الكتــب كثيــًرا يف كل فــن، وكانــت جلهــا بخــط 
يــده، وكانــت منتخبــة مضبوطــة صحاًحــا، أمهــات 
ال يــدع فيهــا شــبهة مهملــة، وقــل مــا يجــوز عليــه 
مــا  يتتبــع  يــزال  فيهــا خطــأ وال وهــم، وكان ال 
يجــده يف كتبــه مــن الســقط واخللــل بزيــادة يف 
اللفــظ أو نقصــان منــه فيصلحــه حيــث مــا وجــده 
ويعيــده إلــى الصــواب، وكانــت كتبــه وكتــب صاحبه 
إبراهيــم بــن محمــد أصــح كتــب يف طليطلــة." ومن 
الطريــف أنــه يــوم وقــع احلريــق يف ســوق طليطلــة 
احترقــت دار ابــن ميمــون إال البيــت الــذي كانــت 
فيــه كتــب أحمــد، وكان ذلــك الوقــت يف الربــاط، 
"وعجــب النــاس مــن ذلــك، وكانــوا يقصــدون البيت 

ينظــرون إليــه."
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مكتبة عائشة القرطبية: 
وتكويــن  الكتــب  بجمــع  االهتمــام  يكــن  لــم 
املكتبــات الشــخصية يف األنَْدلُــس مقتصــًرا علــى 
الرجــال فقــط، بــل لقــد وجــدت نســاء عاملــات 
عائشــة  مثــل  وبــاألدب  الكتــب  بجمــع  اهتممــن 
ــادم )ت. 400هـــ/  ــن ق ــد ب ــن محم ــد ب ــت أحم بن
1010م(، التــي كانــت أكثــر أهــل زمانهــا علًمــا وأدًبا 
وفصاحــة، وكانــت حســنة اخلــط تكتــب املصاحــف 
ــم، وكانــت  والدفاتــر، وجتمــع الكتــب، وتهتــم بالعل
لهــا خزانــة كتــب كبيــرة اشــتملت علــى نفائــس 

الكتــب يف مختلــف صنــوف العلــم.
مكتبة ابن حزم األْنَدُلسي: 

التــي نالــت شــهرة كبيــرة يف  ومــن املكتبــات 
ــن  ــن أحمــد ب ــي ب ــن حــزم "عل ــة اب ــس مكتب األنَْدلُ
ســعيد بــن حــزم بــن غالــب" )-383 457هـ/ -993 
1064م( ، الــذي نشــأ يف قرطبــة وكان مــن أهــم 
علمائهــا يف احلديــث والفقــه، وكانــت لــه عنايــة 
خالــف  كتًبــا  فيــه  وألــف  املنطــق  بعلــم  خاصــة 
فيهــا أرســطاليس واضــع هــذا العلــم، فلقــد كانــت 
مخالفتــه دالــة علــى عــدم فهــم ولذلــك جــاءت 
كثيــرة الغلــط فيمــا يذكــر ياقــوت احلمــوي. ولقــد 
كان البــن حــزم مكتبــة ضخمــة، فيقــال أن كتبــه 
كانــت تشــتمل علــى نحــو أربعمائــة ألــف مجلــد كل 
مجلــد ثمانــن ورقــة، ولقــد أُحرقــت معظــم كتــب 
ابــن حــزم بأمــر مــن املعتضــد بــن عبــاد "عبــاد بــن 
محمــد بــن إســماعيل، أبو عمــرو" )-404 461هـ/ 
ــك بإيعــاز مــن  ــك إشــبيليه وذل -1013 1069م( مل

ــك العصــر. ــاء يف ذل الفقه
مكتبة ابن خير اإلشبيلي: 

جمع ابن خير اإلشــبيلي )ت. 575هـ/ 1179م( 
مكتبــة ضخمــة وكانــت غايــة يف الصحــة واإلتقــان، 
فقــد خصــص كل وقتــه لتصحيــح كتبــه ومعاجلتهــا 
مــع حســن خطــه وجــودة تقييــده وضبطــه فلحــق 
باملتقدمــن وأربــى علــى املتأخريــن، وأدى ذلــك 
إلــى املغــاالة فيهــا بعــد وفاتــه، وتنافــس النــاس 
ــا  ــى بلغــت أثمانه ــا يوجــد بخطــه حت ــاء م يف اقتن
الغايــة، ولــم يكــن لــه نظيــر يف هــذا الشــأن مــع 

احلــظ األوفــر مــن علــوم اللســان."
وتعتبــر مكتبــة ابــن خيــر اإلشــبيلي نوذًجــا 
علــى أن أكثــر مــن ثلثــي مكتبــات العلمــاء يتعلــق 
ــد يف دراســاتهم اخلاصــة، وأن  ــي تفي بالكتــب الت
ــي  ــة الت ــارف الضروري ــاول املع ــا يتن ــل مــن ثلثه أق
علومهــم،  إبــراز  يف  ويســهم  عصرهــم،  تناســب 
فقــد ضمــت قائمــة مكتبتــه )1124( كتاًبــا؛ كان 
كتاًبــا، ويف احلديــث   )108( القــراءات  منهــا يف 
الشــريف )112( كتاًبــا، ويف النحــو )50( كتاًبــا، 
ويف اللغــة )133( كتاًبــا، ويف النثــر )87( كتاًبــا، 
ويف الشــعر )162( كتاًبــا، فيكــون مجمــوع هــذه 
الكتــب )652( كتاًبــا مــن أصــل )1124( كتاًبــا - أي 
أكثــر مــن النصــف، وهــذا يؤكــد اهتمــام املؤلفــن 
بتكويــن مكتبــات خاصــة بهــم تســاعدهم وتدهــم 
ــف يف  ــا للتألي ــي هــم يف حاجــة إليه باملصــادر الت

املوضــوع.   ذات 
ــع  ــات اإلســالمية هــو يف الواق ــخ املكتب إن تاري
ومصيــره؛  اإلســالمي يف مســيره  للفكــر  تأريــخ 
ــخ  ــات يف تاري ــه املكتب ــذي لعبت ــدور ال ــك ألن ال ذل
احلضــارة اإلســالمية جــد خطيــر، فقــد قامــت 
بنشــر الثقافــة بــن املســلمن، وتوطيــد الصــالت 
التقــدم  يف  ســاهم  ممــا  العلمــاء  بــن  العلميــة 
ــات  ــة إنشــاء املكتب والنهضــة. لقــد انتشــرت هواي
ــالف  ــى اخت ــراد عل ــن األف ــازل ب اخلاصــة يف املن
ــة  ــة العربي ــت هــذه الثقاف ــد انتقل مســتوياتهم، وق
اإلســالمية إلــى اإلســبان غيــر املســلمن الذيــن 
عاشــوا حتــت ظــل احلكــم اإلســالمي، وقــد ســرت 
إليهــم العــادات اإلســالمية، وتعلمــوا اللغــة العربيــة 
وكتبــوا بهــا، بــل واقتنــوا مكتبــات عربيــة، حتــى أنــه 
ــي  ــه قــال: "إن إخوان ــي أن ــروى عــن قــس نصران يُ
ــى كتــب العــرب يف نهــم  ــون عل املســيحين... يقبل
وشــغف، ويجمعــون منهــا مكتبــات ضخمــة تكلفهــم 
األمــوال الطائلــة." وهــذا دليــل واضــح علــى انتقال 
عــادة اقتنــاء املكتبــات اخلاصــة مــن املســلمن إلــى 

املســيحين يف إســبانيا.
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طفولة مترفة بالحكايات

@_0f9_    فاطمة أبو سعدة

تغيــر كبيــر يطــرأ علــى العائلــة، مينــح ألقاًبــا 
الفــرح  مــن  حالــة  مختلفــة،  وأدواًرا  جديــدة، 
األول،  احلفيــد  بقــدوم  القلــوب  تغــزو  العــارم 
رائحــة الطفولــة تــأل األجــواء، بالونــات زرقــاء 
وبيضــاء، وقصائــد تتهــادى، هــا قــد أصبحــت 
عمــة إذن، أنــا التــي لــم يكــن لهــا عمــة يوًمــا، 
مــا  عمتــي!  نــداء:  لســاني  علــى  يْجــِر  ولــم 
بــه، فكيــف وهــو يتناهــى  أعذبــه حــن أنطــق 
املرحــة!  الطفوليــة  بنغمتــك  مســمعي  إلــى 
طــاٍغ،  أمومــي  بإحســاس  غمرنــي  ميــالدك 
ومحبــة  ورقــة  حنــو  مــن  متداخلــة  ومشــاعر 
لــم أختبرهــا مــن قبــل، جئــت كاألميــر القــادم 
لدنيانــا  وأضفيــت  البهجــة،  مشــاعر  فأذكيــَت 
معنــى أجمــل، أدركــُت وأنــا أضمــك بــن ذراعــّي 
أنــه ال فــرق بــن العمومــة واألمومــة، فســعادتي 
ولهفتــي بهــذه اللحظــة ال تختلــف عــن ســعادة 

كمــالك،  جميــاًل  كنــت  األول،  مبولودهــا  األم 
ــوب، فــال ميلــك مــن يــراك  تأخــذ مبجامــع القل
ســوى أن يحبــك، تفــّن كل فــرد منــا بتدليلــك 
األكبــر-  -العمــة  أنــا  وأمــا  طريقتــه،  علــى 
تكــون  أن  وآثــرت  طريقتــي،  علــى  فدللتــك 
ــي  ــذي منحتَن ــك اللقــب ال ــك بقــدر ذل ــي ل هديت
يليــق  دِهًشــا  عاملًــا  لــه  أصنــع  أن  أردُت  إيــاه، 
يداعــب  أحالمــك،  كل  يســع  بتــرف طفولتــك، 
يثــري فضولــك، ويشــبع ســؤاالتك،  خياالتــك، 
ــزوالً  ــات، مغ ــا باحلكاي ــن الســحر، ملوًن ــا م عاملً
قصصــك  لــك  يكــون  أن  أحببــُت  باألســاطير، 
ــه،  ــك كل ــل ذل ــرة، وقب ــك الصغي ــرة، ومكتبت األثي
أن أورطــك بالقــراءة، فهــذه الورطــة الوحيــدة 

أنــدادك.. التــي ســتباهي بهــا أمــام 
بفــارغ  أنتظــر  والشــهور  األيــام  عــددت 
الصبــر الوقــت املناســب كــي أبــدأ رحلــة التوّقــد 
والفضــول الالنهائــي، بــدأت تخطــو خطواتــك 
لــك  قّدمــت  األول،  عامــك  أتمــت  األولــى، 
عــن  تســل  وال  األولــى،  قصصــك  حبــي  مــع 
تلقيتهــا، وحماســتك  الطفوليــة حــن  دهشــتك 
البالغــة عنــد رؤيتهــا، لقــد ابتهجــت بهــا غايــة 
لــك  أللتقــط  ســارعت  إننــي  حتــى  االبتهــاج، 
وقــد  غرفتــي  تتوســط  وأنــت  تذكاريــة  صــوًرا 
تختصــر  ناعمــة  ابتســامة  عــن  ثغــرك  افتــر 
بــراءة الطفولــة، ومــن حولــك احلكايــات التــي 
الواحــدة  أتلوهــا عليــك،  لــك، أخــذت  جلبتهــا 
تلــو األخــرى، فيمــا أنــت تنصــت باهتمــام بالــغ، 
األلــوان،  تكتشــف  احليوانــات،  علــى  تتعــرف 
جتــاوزت  حماســتك  الشــخوص،  مــع  تتفاعــل 
وألهمتنــي  بخطــو،  عهــٍد  حديــث  طفــل  عمــر 
لتقــدمي املزيــد مــن الدهشــة ألحافــظ عليهــا، 
ــك  ــت أســتعد لذل ــك أن كن ــي ب ــن اهتمام ــغ م بل
اليــوم الــذي تــزور فيــه منــزل جدتــك، أجهــز 
أشــتري  وأشــياءك،  ألعابــك  أرتــب  قصصــك، 
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هدايــاك، خّصصــُت لــك ركًنــا يف أســفل مكتبتــي 
كــي تتمكــن مــن الوصــول إليــه بســهولة، فــكان 
اللقــاء  كرنفــال  بعــد  األولــى  وجهتــك  دائًمــا 
بشــوق  عليــه  تتطفــل  كنــت  لــك،  نقيمــه  الــذي 
تكــون  مــا  وعــادة  النظيــر،  منقطــع  طفولــي 
فتأتــي  غيرهــا،  مــن  أكثــر  مــا  لقصــة  مشــتاًقا 
ــق عتيــق،  وتبحــث عنهــا كأنــك تبحــث عــن صدي
أقرأهــا  أن  ترجونــي  حتــى  جتدهــا  إن  ومــا 
أو  قصتــن  نقــرأ  أن  يرضيــك  يكــن  لــم  لــك، 
بعــد  كلهــا،  عليهــا  نأتــي  أن  بــد  ال  كان  ثالثــة، 
ســاعات تتفــرق كتبــك يف أرجــاء املنــزل الــذي 
يتحــول إلــى مســرح لفوضــى حكاياتنــا.. شــغفك 
العظيــم كان يدفعــك لطلــب إعــادة القصــة مــرات 
عديــدة حتــى يغلبنــي الســأم، وأمــا أنــت فتصغــي 
ــم  ــت تعل ــى، كن ــا األول ــرة كأنه وتتفاعــل يف كل م
ــي إعــادة القصــة بحذافيرهــا؛ ألن  ــه ال ميكنن أن
الزيــادات،  ببعــض  لــك  تطعيمهــا  عاداتــي  مــن 
فتمتــد  واملونولوجــات،  واالســتطرادات، 
نحلــق،  نغــوص،  أقاصيــص،  إلــى  األقصوصــة 
نفكــر، نحلــل، وكان هــذا مقصــدك مــن اإلعــادة، 
كل  فيــك  وأغــرس  ألعلمــك  فرصــة  وأجدهــا 

النبيلــة. واألخــالق  القيــم 
كنــت  مبفــردك،  العــّد  تتعلــم  بــدأت  عندمــا 
أراك تقــوم بــرّص كتبــك بشــكل أفقــي، ثــم تقــوم 
غنّي"..عنــدي  أنــا  كــم  انظــري  بعّدها.."فيفــي 
أربــع وثالثــون قصــة! مــن أخبــرك أن امتــالك 
خــاص،  نحــو  علــى  بالثــراء  يشــعرنا  الكتــب 

بأنفســنا! اعتــداًدا  ويزيدنــا 
ــى  ــي بـــ "فيفــي" عل ــّت ال تنادين ــك ب صــّدق أن
تســميني  بــل  فحســب،  اللذيــذة،  طريقتــك 
وفخــورة  ســعيدة  كنــت  وكــم  قصــة"،  "فيفــي 
بهــذه اإلضافــة، فقــد اقتــرن اســمي يف ذهنــك 
أنــك  يخبرنــي  جيــد  مؤشــر  وهــذا  بالقصــة، 
تســير علــى الطريــق الصحيــح وتتقــدم ســريًعا..
أصبحــت  الثانــي  عامــك  بلغــت  حــن 
اجلمــل  تكويــن  وتســتطيع  بطالقــة،  تتحــدث 
وإيــاك  أنــا  نتبــادل  أن  تعشــق  وكنــت  املفيــدة، 

فتقــّص  أنــت،  وتتحــدث  أنــا،  أســتمع  األدوار، 
تلقــن  يف  املعلــم  طريقــة  علــى  احلكايــة  علــّي 
الصغــار، تقلدنــي دون أن تخطــئ حرًفــا، نبــرة 
وتعابيــر  جســدك،  إميــاءات  تتلــون،  صوتــك 
قصتــك  تتخلــل  احلــدث،  مــع  تتناغــم  وجهــك 
بعــض األســئلة اللطيفــة، مــاذا؟ مــن أجــل مــاذا؟ 
لتختبــر مــدى اســتيعابي تاًمــا كمــا أفعــل معــك، 
ــك  ــي حكايت ــك، تنته ــل كلمات ــو أقّب ــا ل وأوّد حينه

نهايــة.. بــال  ودهشــتي 
كثيــًرا مــا شــاركتك اللعــب بألعابــك املفضلــة: 
الطبــخ،  البــازل،  الســباق،  االســتغماء،  الكــرة، 
لغــة جديــدة،  كلمــات  تعلــم  التركيــب،  التلويــن، 
عــن  يوًمــا  تلهيــك  تكــن  لــم  األلعــاب  هــذه  كل 
لــك  أقدمهــا  كنــت  وحتــى احلكايــة  )احلكايــة( 
أحياًنــا علــى هيئــة ألعــاب مختلفــة، فمــرة أقتــرح 
كتًبــا  متجــرك  مــن  أبتــاع  كتــب  بائــع  تكــون  أن 
ألطفالــي، ومــرة أجعلــك أمــن مكتبــة يســتعير 
منــك صبيــة احلــّي، وكــم كانــت تســّرك فكــرة 
أن نقــوم أنــا وأنــت بتمثيــل ســيناريو قصصــك 
فيــك  فأكتشــف  أبطالهــا،  ومحــاكاة  احملببــة 
معــك،  نفســي  أنســى  مبدًعــا،  بارًعــا  ممثــاًل 

برفقتــك.. أوقاتــي  أمتــع  وأقضــي 
ذات مــرة أغضبتنــي فعاقبتــك باحلرمــان مــن 
قصــة اليــوم، ولــم أكــن أعلــم أن هــذا العقــاب 
ســيكون قاســًيا إلــى هــذا احلــّد، فبقيــت يومــك 
عاتًبــا ال تكلمنــي، ومــر يومنــا ممــاًل باهًتــا، كمــا 
لــو كنــا صديقــن متخاصمــن، وعندمــا داعــب 
الكــرى جفنيــك، وجدتــك تركــض نحــوي فيمــا 
قائــاًل:  إلــّي  وتتوســل  بأعمالــي،  منهمكــة  أنــا 
فيفــي: سامحيني..ســامحيني ِاحــِك لــي قصــة!! 
ا ليلتــي تلــك؛ ألننــي تســببت  ذرفــُت دموعــي ســّرً
كنــت  أنــي  أخفيــك  وال  معنوًيــا،  إيالمــك  يف 
ــا، ظننــت أنــك ســتنام وتنســى  أتألــم مثلــك تاًم
األمــر، كأنــه لــم يكــن، لكــن معذرتــك علمتنــي 
بــي أن أورطــك  يليــق  لــن أنســاه؛ إذ ال  درًســا 
بالكتــب ثــم أتخــذ منهــا ســالًحا ضدك..اغفــر 

ــري.. ــا صغي ــي ي ل
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قــررت يوًمــا أن أصحبــك معــي إلــى منــزل 
صديقتــي، وكان لديهــا طفلــة يف ســنك، أي 
وحــن  ونصــف،  ســنوات  ثــالث  يقــارب  مــا 
دلفنــا إلــى الصالــة لفــت نظــرك وجــود مكتبــة 
ــم  ــب وقصــص األطفــال، فل ــوان الكت تضــم أل
الســحر،  هــذا  كل  أمــام  نفســك  تتمالــك 
تفتــش  مشــدوًها،  املكتبــة  عنــد  ووقفــت 
الصغيــرة،  القصــص  علــى  الرفــوف  بــن 
قارًئــا  كنــت  لــو  كمــا  وتتفحصهــا  تقلبهــا 
متمرًســا، بينمــا صديقتــي تشــّيعك بنظــرات 
أتيتنــي  ثــم  تقــول شــيًئا،  أن  دون  اإلعجــاب 
ــارة  ببضــع قصــص ألقرأهــا لك..انتهــت الزي
وأعدنــا القصــص إلــى أماكنهــا، ولــم يقــف 
باخلــروج  هممنــا  فحــن  هــذا،  عنــد  األمــر 
ا  جــّرً جتــره  كيًســا  بيــدك  حتمــل  وجدتــك 
متعجبــة:  فســألتك  حملــه،  علــى  تقــوى  وال 
تتابــع  وأنــت  فأجبــت  الكيــس؟  هــذا  مــا 
خروجــك: قصــص اســتعرتها! لــم نســتطع أنــا 
وصديقتــي أن نكتــم ضحكاتنــا، أقنعتــك بــأن 
نأخــذ القصــص املهمــة فقــط، ووعدتــك بــأن 
نســتعير البقيــة يف املــرة القادمــة، فوافقــت 
وإن  مبهًجــا  موقًفــا  كان  مضــض..  علــى 
لــم يْخــُل مــن حــرج، عــدَت فرًحــا مســروًرا 
بتلــك الزيــارة التــي حصــدت منهــا قصًصــا 

قارئــة! بصديقــة  وعّرفتــك  جديــدة، 
مضطــرة  أعــد  لــم  الرابعــة  بلغــت  حــن 
أكلــف نفســي  أو أن  نقــرأ،  أقــول: هيــا  ألن 
عنــاء مطاردتــك وتشــويقك؛ بــل تبــادر أنــت 
لدعوتــي للقــراءة، وجتيــد كذلــك أن تســتخدم 
ســرعة  معــه  تضمــن  مهذًبــا  أســلوًبا  معــي 
اســتجابتي: مــا رأيــك أن نحكــي قصــة؟ فــإن 
مذكــًرا  طقوســنا..قلَت  بــدون  اليــوم  مضــى 
إيــاي كمــن تذكــر للتــّو شــيًئا هاًمــا: فيفــي! 

لــم نقــرأ قصــة اليــوم!
فيمــا أنــا أكتــب هــذه الســطور، وجدتــك 
يف  تقلــب  الصغيــر،  مكتبــك  علــى  جالًســا 
ــك  ــي أن أقــرأ ل ــب من قصصــك، دون أن تطل

شــيًئا كعادتــك، وبعــد قليــل جئتنــي تخبرنــي 
قصــة  تقــرأ  أن  اســتطعت  بأنــك  واثًقــا 

مبفــردك.. الشــجاع  اجلنــدي 
أكثــر،  ملســتقبلك  أطمئــن  تكبــر،  يــوم  كل 
وأقــدم لــك مــن الكتــب أكثــر وأكثــر، ويأســرني 
ــا  ــذي ُفطــر يف نفســك، قرأن حــب القــراءة ال
وأحدثــت  أّثــرت  القصــص،  عشــرات  ســوًيا 
زادتهــا  عالقتنــا،  شــكلت  الكثيــر،  فينــا 
رائًعــا  صديًقــا  كنــت  قرًبــا،  وزادنــا  عمًقــا، 
اســتطاعتي  قــدر  كطفــل  عاملتــك  وذكًيــا، 
ــي  ــر ذاكرت ــت أنســى أنــك طفــل، تعب ــي كن ألن
مــن  ســينمائي  كشــريط  وقصصــك  صــورك 
العــام األول وحتــى اخلامــس، أتذكــر تأثــرك 
لقصــة  حبــك  والعصفــور،  طــارق  لقصــة 
الطفــل  لقصــة  إدمانــك  والقطــط،  عمــرو 
بعقلــة  غرامــك  حقيبتــه،  أضــاع  الــذي 
ُجَعيــدان، تعجبــك  اإلصبــع، جنونــك بقصــة 
ــع  ــك م ــب، تعاطف ــالد العجائ ــس يف ب ــن ألي م
ســنو وايــت وســندريال، ســردك لقصــة القــط 
ذو احلــذاء، تعلقــك بقصتــّي يوســف وأيــوب 
دهشــة  معــك  اســتعدُت  الســالم-  -عليهمــا 
القدميــة،  وحكاياتــي  الغّضــة،  طفولتــي 
وعوّضــت  ناقًصــا،  منهــا  كان  مــا  فأتمــُت 
مــا كان مفقــوًدا، وحفظــُت مــا كان منســًيا، 
وقــرأُت علــى ِكبَــري مــا كنــت أتنــى لــو أن 

أحــًدا قــرأه لــي عنــد الصغــر. 
مــع  صديقــي  يــا  حكاياتــك  بعــض  هــذه 
يــوم  كل  يف  لــك  فأنــت  وإال  احلكايــات، 
حكايــة.. أتظــن بعــد مــا مضــى بأننــي ورطتــك 
يف القــراءة، أم أنــت مــن ورطنــي يف عوالــم 
مــا كان ألحــٍد أن يصنعهــا لــي ســواك؟! ألــم 
ــا  ــا قــرأت وأجمــل م ــك أجمــل م ــرك بأن أخب

حــدث يف حياتــي!
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"مهمــا تشــاءم املــرء أو تفــاءل 
بشــأن مــا يكتــب، فــإن الكلمــة 
األعمــاق،  مــن  انبثاقــًا  تأتــي 
الصخــر،  مــن  املــاء  كانبثــاق 
مجــراه." لــه  يشــق  أن  البــد 

- جبرا إبراهيم/معايشة النمرة
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القراءة بشكل أفقي!
@ahmedalosilan    أحمد العسيان

 هل قال لك أحدهم أن القراء حمقى؟!
األســتاذ  قصــة  عــن  أحدثــك   دعنــي 
وقعــت  والتــي  الروحانــي  واملعلــم  اجلامعــي 

اليابــان. يف  أحداثهــا 
ــي، وكان هــذا  ــم روحان ذهــب األســتاذ ملعل
األســتاذ يتصــف ببعــض اجلمــود والتصلب يف 
ــم  ــم احلكي ــه املعل ــا قابل أســاليبه وأفــكاره، ومل

عــرف ذلــك فتعمــد أن يعطيــه درًســا هاًمــا.
لألســتاذ  الشــاي  بصــب  املعلــم   بــدأ 
حتــى امتــألت الــكأس وفــاض الشــاي علــى 
املنضــدة ومــن ثــم انســكب علــى األرض، ويف 
هــذه األثنــاء قــال األســتاذ اجلامعــي منفعــاًل: 
"يــا ســيدي املعلــم، أال تــرى أن قدحــي قــد 
امتــألت عــن آخرهــا وأنــه لــم يعــد بهــا متســع 
للشــاي؟!"  ابتســم لــه املعلــم، وقــال: "إن قــدح 
الشــاي هــذه تشــبه رأســك تاًمــا، فــإن كنــت 
ترغــب بــأن تخلــق مكاًنــا لألفــكار اجلديــدة 
األفــكار  مــن  رأســك  تفــرغ  أن  أوالً  عليــك 

القدميــة التــي يزدحــم بهــا عقلــك."
ــذا  ــي لســت بحاجــة لشــرح القصــة ل  أظنن
دعنــي أحدثــك عــن فكــرة القــراءة األفقيــة، 
نعــرض ألقســام  أن  ذلــك البــد  قبــل  ولكــن 
القــراء بحســب دوافعهــم نحــو القــراءة لتتضح 
القــراءة األفقيــة بشــكل أكبــر، فأقســام القــراء 

ــى النحــو التالــي  يف الغالــب عل
وقضــاء  املتعــة  عــن  بحًثــا  يقــرأ  مــن   .1 
ــوع شــبيه  ــات املســلية، وهــذا الن بعــض األوق
القــدم،  لكــرة  مبــاراة  أو  فيلًمــا  يتابــع  مبــن 
وعنــدي أنهــا مــن أحلــى وأجمــل املتــع )أي 

للمتعــة(. القــراءة 
 2. مــن يقــرأ مــن أجــل زيــادة معلوماتــه 
لدخــول اختبــار يف اجلامعــة، أو لقبــول يف 

احليــاة. مهــارات  تطويــر  أو  وظيفــة، 
 3. مــن يقــرأ ليفهم احلياة، الكون، األفكار، 

ولإلجابة عن األسئلة الكبرى لإلنسان.
أو  يقــرأ ليضيــف علًمــا جديــًدا  مــن   .4 
أنــه  آخــر  مبعنــى  مغلوًطــا؛  علًمــا  يصحــح 
ســيضيف شــيًئا جديــًدا للبشــرية. )جعلنــي 

منهــم(. وإيــاك  اهلل 
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ــراه مناســًبا  ــا ت  5. ضــع يف هــذه الفقــرة م
تنــس  وال  أخــرى-  دوافــع  هنــاك  كان  -إن 

بهــا! إخبــاري 

عــن  احلديــث  تنتظــر  زلــت  مــا   أظنــك 
ال  فالقــراء  رســلك،  علــى  األفقيــة؛  القــراءة 

بســرعة!   ميلــون 
العصــور  مــن  مبقاتــل  مثــاالً   ســأضرب 
الوســطى، لبــس ألمتــه، وجعــل ســيفه علــى 
خاصرتــه، وتنطــق بقوســه وكنانتــه، واحتمــى 
أيهــا  أنــت  هــو  املقاتــل  هــذا  صلــب،  بــدرع 
القــارئ يف القــرن الواحــد والعشــرين ضــد 
اجلهــل؛ وألن اجلهــل عــدو يســدد ضرباتــه 
ــت بحاجــة ألســلحة  بوحشــية وعشــوائية، فأن

ذكيــة وقويــة تقيــك شــره.
 هــذا املثــال هو املدخل لشــرح فكــرة القراءة 
األفقيــة، والتــي تعــد نوًعــا مــن أنــواع القــراءة/

األســلحة، ولهــا أهميتهــا يف وقتنــا احلالــي 
مــع كثــرة التخصصــات وتنــوع التخصصــات 
حتــى  دواليــك  وهكــذا  داخلهــا،  الدقيقــة 
تصــل ألدق التفاصيــل يف جــزء مــن فــرع مــن 
تخصــص، أيًضــا هــي مهمــة للنــوازل وطــوارق 

ــة. ــاة املتصل احلي
أن  فكــرة  علــى  قائمــة  األفقيــة   والقــراءة 
املوضــوع  وليكــن  واحــًدا،  موضوعــاً  حتــدد 
بــن  عثمــان  شــخصية  املثــال  ســبيل  علــى 
ــة املماليــك / مؤشــرات األداء /  عفــان / دول
ــوم  ــم تق ــة األوزون، ث الشــعر العباســي / طبق
ــوان  ــب عــن هــذا العن ــا كت بالبحــث عــن كل م
ســتكون  وهكــذا  فيــه،  والتدقيــق  وقراءتــه 
هــذه  األفقيــة،  القــراءة  بعمليــة  قمــت  قــد 
القــراءة ســتجعلك عارًفــا للموضــوع فاهًمــا 
ــا  ــر ذلــك رائًع ــه، وســيكون أث ــه متخصًصــا ب ل
عليــك وعلــى مــن حولــك، باإلضافــة للعمــق يف 

القضايــا. مــع  التعاطــي 

مــن  ســتأخذ  األفقيــة  القــراءة  أّن   اعلــم 
وقتــك الكثيــر ولكــن هــذا ال مينــع من التقســيم 
بينهــا وبــن القــراءة العموديــة، والتــي تكــون 
علــى شــكل قائمــة عناويــن مختلفــة يف نفــس 

املجــال.
 وفكــرة التقســيم قائمــة علــى النحــو التالــي: 
نصــف وقــت قراءتك للقراءة األفقية والنصف 
اآلخــر للعموديــة، وهنــا ال بــد أن نفــرق بــن 
والقــراءة  )العموديــة(  التخصــص  قــراءة 
األفقيــة؛ فقــراءة التخصــص مســتمرة معــك 
مــا اســتمر تخصصــك، وأمــا القــراءة األفقيــة 
فهــي تعطيــك نظــرة واســعة علــى امتــداد أفــق 
أضــف  وشــماالً،  مييًنــا  املوضوع/القضيــة، 
إلــى ذلــك قراءتــك العميقــة يف نفــس املجــال، 
ويف هــذه احلالــة تكــون قــد اكتســبت العمــق، 

االنتشــار، والوفــرة يف املعلومــات.
 أود أن أنــوه إلــى أن القــراءة األفقيــة ليســت 
ــا مــن األمــر؛ فعلمــاء األمــة مــن الســلف  بدًع
ســبقونا لهــا، وكان الواحــد منهــم رمبــا عكــف 
أشــهًرا علــى البحــث يف ســند حديــث واحــد أو 
قــراءة كل األقــوال واالستشــهادات الــواردة يف 

فضــل ســنة مــن الســن النبويــة.

 أنصحــك بالتــدرج مع فكــرة القراءة األفقية 
بحيــث حتــدد قضيــة واحــدة، أو عنواًنا مفرًدا، 
وتبحــث عــن خمســة كتــب تتحــدث عــن نفــس 
الكبيــر  الفــرق  وســترى  القضية/العنــوان، 
واللذيــذ يف معــدل نــوك ونضجــك املعــريف 
واملفاهيمــي،  وبنــاًء علــى دوافعــك نحــو القراءة 

ســتعرف مــدى أهميــة القــراءة األفقيــة لــك.

 حتيــة تشــبه قراءتــك،   وتذكــر أن قراءتــك 
ناضجــة إن كان لــك عقــل يــدرك ، وقلب يتدبر، 
 ونفــس تتأمــل،  وجــوارح تعمــل.  وال أظنــك قــد 

ســمعت أن القــراء حمقــى!
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@KloudyMind   خولة القريشي

A Dream within a Dream 
By: Edgar Allan Poe

Take this kiss upon the brow! 
And, in parting from you now,
Thus much let me avow-
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream; 
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none, 
Is it therefore the less gone? 
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
I stand amid the roar

زاوية األدب اإلنجليزي
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Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand-
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep- while I weep! 
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp? 
O God! can I not save
One from the pitiless wave? 
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

املصدر: ويكيبيديا

He was an American writer, ed-
itor, and literary critic. Poe is best 
known for his poetry and short sto-
ries, particularly his tales of mys-
tery and the macabre. He is widely 
regarded as a central figure of Ro-
manticism in the United States and 
American literature as a whole, and 
he was one of the country’s earliest 
practitioners of the short story. Poe 
is generally considered the inventor 
of the detective fiction genre and is 
further credited with contributing 
to the emerging genre of science 
fiction. He was the first well-known 
American writer to try to earn a liv-
ing through writing alone, result-
ing in a financially difficult life and 
creer.

who is Edgar Allen Poe?



مجلة قوارئ  |  العدد التاسع 44

حكايا مسك
التشــجيع  وأهميــة  املبــادرة  مبــدأ  مــن  انطالًقــا 
إلكمــال مســيرة هــذه املبــادرة ليــس من أجــل النجاح 
ــًزا ملــا وجــد فيهــا  فحســب، ولكــن تشــجيًعا وحتفي
ــة هــي  ــداع ، كانــت جمعيــة مســك اخليري مــن اإلب
احملضــن األنســب ملثــل هــذه املبــادرات الصــادرة 
مــن املجتمــع، فاســتحقت أن يعطــى لهــا أهميــة 
لتكــون ســنًدا وأساًســا لدعــم املبــادرات املجتمعيــة، 
لتعكــس إضــاءة ومنــارة مميــزة وخطــوة مــن نوعهــا 
ــه الشــباب املفكــر امللهــم  ــا يتطلب ــة مل ــر بيئ يف توفي

وذوي الهمــم. 
ومــن اجلميــل كذلــك أن مثــل هذه املؤسســة الرائدة 
يف مجالهــا اســتحقت أن يعطــى لهــا حــق الريــادة، 
ألنهــا أدركــت عــن كثــب مــدى احتياجــات املجتمــع 
واهتماماتــه فعملــت علــى تقــدمي برامــج ترضــي 

تلــك االحتياجــات. 
عقــدت )حكايــا مســك( بحلتهــا الثانيــة مــا بــن 
القعــدة  ذي   ٢٨ وحتــى  القعــدة  ذي   ١٨ فترتــي 
١4٣٨ه يف معــرض الريــاض الدولــي للمؤتــرات 
واملعــارض، شــاركت فيهــا أربعــة أجنــدة: الرســم 

والكتابــة.  واألنيميشــن  واإلنتــاج 
جميــع االهتمامــات واملجــاالت املبتكــرة -بالطبــع- 
توجــه اهتماًمــا للبحــث عنهــا حتــى تالمــس شــغف 
أكثــر  بجماليــات  األخــذ  وجــب  لكــن  املهتمــن، 
إشــراقة واســتحداًثا رغــم وجودهــا منــذ الِقــَدم 
وعــن قــرب لنجــد صياغــة هــذا االســتحداث يف 
أســلوب الكتابــة باخلــط العربــي مــع أحــد األركان 

املشــاركة بجنــاح الكتابــة.

@aljeaidtafe   طيــف اجلعيــد 
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طور أسلوب كتابة اخلط )الفني-اإلبداعي(: 

ال يخفــى عنــا جماليــات اخلــط العربــي املبنــي على 
معاييــر تعكــس الثقافــة العربيــة واإلســالمية علــى 
حــد ســواء. ولــو تعمقنــا يف محضــن تاريخــه منــذ 
النشــأة وحتــى يومنــا هــذا، لوجدنــا فيــه اســتحقاًقا 
وتقديــًرا وتعريًفــا عــن ماهيتــه. وحتــى ال تندثــر 
الكــوادر  مواهــب  تنعكــس  أن  وجــب  مفاهيمــه 
املهتمــة بــه ســواء مــن خطاطــن أو مــن يســعى 
إلــى اســتحداثه بطــرح فكــرة مبتكــرة. ولعــل مفهــوم 
االســتحداث طــرح مــن ِقبــل أحــد األركان املشــاركة 
علــى يــد فتــاة ســعودية تفننــت يف رســم اخلــط 
ــة(، فــكان ذلــك  ــة )الصيني العربــي بأســلوب الكتاب
محــط إعجــاب العديــد مــن الــزوار. واســتحداث 
مثــل هــذا األســلوب ال يعنــي أن تضيــع أساســيات 
نوعهــا  مــن  أولــى  خطــوة  هــي  وإنــا  اخلــط، 

ــر.  ــه الكثي ــام بتوجــه يرغــب في لالهتم

توجه يواكب االستحداث:

وجــود محضــن يدعــم ريــادة املشــاريع الصغيــرة 
ويحولهــا إلــى مســاهمات ذات دور يف بنــاء بيئــة 
يتطلــع إليهــا املجتمــع هــي بــال شــك إضــاءة لتحفيز 
كل مــا هــو مســتحدث يف مجــاالت عديــدة، ســواء 
يف اجلانــب الثقــايف أو التقنــي أو التطوعــي، وهــذا 
مــا قدمتــه )جمعيــة مســك( كمؤسســة تطوعيــة 
ذات أهــداف عديــدة، ليــس فقــط يف كونهــا رائــدة 
يف املجــال واعتبارهــا محضًنــا للدعــم، وإّنــا ألنهــا 
تعمــل علــى مخرجــات مــن األجيــال املواكبــة لهــذا 

االســتحداث. 
هــذه  فعاليــات  إلحــدى  زيارتــي  أصــف  لعلّــي 
املؤسســة بأنهــا املؤسســة الرائــدة واحملفــزة لتوجــه 
الشــباب )اإلبداعــي(؛ حيــث أن اجلهــود املبذولــة 
يف الســعي إلــى مجتمــع مبنــي علــى تنميــة الكــوادر 
بــكل مســمياتها جهــوٌد تســتحق تســليط الضــوء 
عليهــا. ثــّم إّن مــن يرغــب يف احلصــول علــى الدعــم 
ملبادرتــه عليــه أن ينطلــق وميضــي ويقــدم وســوف 

يجــد الدعــم املنشــود.

جانب من مشاركة اخلط العربي

جانب من التشكيل يف اخلط بنمط 
الكتابات الصينية
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ألــّد  مــن  وتعتبرهــا  واخلرافــة، 
هــم  القــراء  فــإّن  احلريــة،  أعــداء 
الغربيــون  حــرص  وقــد  األحــرار. 
البيــض علــى عــدم تعليــم عبيدهــم 
مــن  وذلــك  والكتابــة،  القــراءة 
تتركــه  الــذي  العظيــم  األثــر  أجــل 
املتعلمــني." نفــوس  يف  القــراءة 

- علي احلمادي/ اإلمارات تقرأ
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صدر حديثًا 
)شهر أغسطس(

قائمة بأحدث اإلصدارات األدبية 

@iReadar "من إعداد فريق "حركة النشر

الفاتن نابوكوف والسعادة
ليلى أعظم زنكة
منشورات اجلمال

اإلدراك  جتمــع  أن  انقطــاع،  بــال  تنظــر  أن  تنظــر،  أن 
شــيًئا فشــيًئا. ثــم حتــاول أينمــا التفــّت، أن تــدور وتعيــد 
الباطــن،  يف  ببعضهــا.  اإلدراك  هــذا  عناصــر  دمــج 
هــذه  هــذه،  ســوى  ليســت  نابوكــوف  روايــة  هبــة  فــإن 
جــزيء  اللتقــاط  األمــر  يهمــه  ملــن  دعــوة  إنهــا  فقــط: 
ومتالشــية. خاطفــة  حيــاة  مــن  جــزيء  تلــو  ضــوء 

الشحاذة
هيفاء بيطار

منشور ضفاف

لــم تفكــر يوًمــا باالنتحــار، وكانــت تتعجــب كيــف تســللت تلك 
الفكــرة إلــى رأســها وأخــذت تتمدد مســتعرة خاليا دماغها، 
حتــى مالمحهــا تغيــرت؛ إذ أصبحــت متجهمــة بعــد أن كان 
اجلميع ميتدح وجهها الصبوح وابتسامتها املشعة من قلبها.

ــى رجــل )عــن  مــن إمــرأة إل
األوضــاع الراهنــة للمــرأة(

نادين أبو زكي
دار الفارابي

»لســت نســوية وناشــطة، لســت متحمســة وغيــورة لقضايــا 
املــرأة. لســت كذلــك قارئــة للصحافــة النســائية وال منتســبة 
إلــى منتديــات نســائية، ولــم أترعــرع -كذلــك- يحدونــي 
عــدم  أو  امــرأة،  بوصفــي  الكفــاح  واجــب 
أكافــح!  وأنــا  فحســب،  ترعرعــت  لقــد  الكفــاح. 
إننــي أتولــى إدارة مجلــة نســائية ولــم أشــأ ذلــك، ولقــد 
أنشــأت منتــدى للمــرأة ولــم أســع إلــى ذلك. ويحــدث أحياًنا 
املــرأة -فقــط- حــن يقتضــي األمــر.« أن أتكلــم باســم 
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الطابق األلف
كاثرين ماكغي

الدار العربية للعلوم 
ناشرون

ســطح  عــن  فتــاة  ســقوط  مــع  الروايــة  أحــداث  تنطلــق 
البــرج: هــل هــو انتحــار أم مجــرد حــادث عرضــي أو أنهــا 
جرميــة قتــل؟ وعلــى الرغــم أن أحــداث الطابــق األلــف تقــع 
يف املســتقبل، لكــّن أجواءهــا ليســت مقيتــة؛ ليــس هنــاك 
ديكتاتــور شــرس أو نظــام طبقــي أو معــارك قاتلــة. إنــه ال 
يــزال عاملنــا الــذي نعرفــه، وال زالــت حتركنــا فيــه الوحــدة 
والرغبــة والقهــر واحلــب وأشــياء أخــرى جتعلنــا مــن طينــة 
البشــر. لذلــك، وعلــى رغــم أن شــخصيات »الطابــق األلــف« 
يعيشــون مئــة ســنة مــن اآلن إاّل أن مشــاكلهم ال تختلــف 
كثيــًرا عــن تلــك التــي نواجههــا نحــن اليــوم؛ حيــث تتقاطــع 
دروب حياتهــم علــى رغــم تناقــض شــخصياتهم وتســتمر 
صداقاتهــم علــى رغــم اختــالف مصاحلهــم الشــخصية.

فصول الصيف األربعة
غريغوار دوالكور

املركز الثقايف العربي

أعمــاق  اإلحســاس  مبنتهــى  دوالكــور  غريغــوار  يلــج 
ويصــُف  مشــاعرهم  إلــى  ــة  برَقّ يصغــي  الشــخصيات، 
املؤّثــرة  الروايــة  هــذه  تتابــع  باملــرأة.  الرجــل  ببراعــة عالقــة 
هيجاًنــا،  األشــد  واندفاعاتنــا  جراحنــا  مســار  والســاطعة 
وتتنــاول بإبــداع ذاك املســعى األبــدي الــذي نســميه احلــب.

ما ميسك وما ال ميسك - 
إنشاءات سيرية
محمد خضير
دار املتوسط

مدينتــه  يف  حياتــه  ســنوات  معظــم  خضيــر  محمــد  قضــى 
١99٣م،  )بصرياثــا(  كتابــه  يف  صورتهــا  وجّســد  البصــرة، 
قبــل أن ينتقــل إلــى اســتلهام أحالمهــا يف آخــر كتبــه )أحــالم 
جــاءت ــيرين  السِّ احلّديــن  هذيــن  وبــن  ٢٠١٦م.  باصــورا( 
 معظم كتبه. وكتابه هذا )ما مُيسك وما ال مُيسك( هو ثالث 

يرية التي تقوم عليها معظم قصصه القصيرة. الركائز السِّ
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قرابن الظهيرة
كرمي كطافة
دار املتوسط

عــن  شــيًئا  أحدهمــا  يــدري  ال  منفصــالن  العاملــان 
لهــا  مبــا  واملتخاصمــة  املتقاطعــة  العوالــم  هــذه  اآلخــر. 
هــي  كمــا  النــص،  داخــل  حيواتهــا  تــارس  عليهــا  ومــا 
وهوايــات،  وخيانــات،  ووفــاء،  وكراهيــة،  حــب،  احليــاة، 
الروايــة. نهايــة  إلــى  وشــذوذ،  واســتقامة،  وِحــرف،  ومهــن، 

ملاذا نكره طبيب الوالدة؟
أحمد أميري

دار كتاب

الكتابــة عــن الرحلــة األخيــرة تشــبه إمســاك القلــم باملقلــوب 
وتريره على ورقة بيضاء. »ملاذا نكره طبيبي الوالدة« عبارة عن 
نصــوص ومقــاالت ســاخرة حــول املــوت ومــا يحــدث قبلــه وبعده.

ترويض اخليال
ترجمة وإعداد علي 

عبداألمير صالح
دار نينوى

مــع  حــوارات  هــو  اخليــال«  »ترويــض 
ســماء  يف  المًعــا  كوكًبــا  عشــر  خمســة 
. ســبَق ترجمــة احلــوارات تقــدمي نبــذة كافيــة  األدب العاملــيّ
ــا أّن  ــك إمياًن ــاب، وذل ــة ممــن تناولهــم الكت ــب وكاتب عــن كل كات
كتــب احلــوارات مــع ِذكــر الُكّتــاب شــيء ضــروري ومفيــد للقــارئ 
تقــّدم معلومــات  العربــي، ســواء كان نخبوًيــأ أوعادًيــا؛ فهــي 
وافيــة عــن خلفيــات الُكّتــاب االجتماعيــة والثقافيــة، فضــاًل عــن 
آرائهــم الفكريــة والفلســفية والسياســية، وتقنياتهــم يف الكتابــة 
اإلبداعيــة، وطقوســهم يف ممارســة هــذه احلرفــة املقدســة.

طائر الليل البذيء
خوسيه دونوسو

دار املدى

عــرف  مــا  ميثــل  روائًيــا  نًصــا  يقــرأ  أن  أراد  مــن 
الروايــة.  بهــذه  فعليــه  تثيــل،  خيــر   الســحرية  بالواقعيــة 
فنطازيــة عوالــم  يف  ويبحــر  يغامــر  أن  أراد  ومــن 

شــعاع  مــن  الشــبكة  بــه  تخــرج  مبــا  إال  منهــا  يخــرج  ال   
الروايــة.  بهــذه  فعليــه  الريــح  مــن  اليــد  قبضــة  أو  الشــمس 
مرعبــة  مخلوقــات  مــن  عالــم  علــى  يتفــرج  أن  أراد  ومــن 
التفكيــر  غريبــة  الســلوك  منحرفــة  كاريكاتيريــة  مشــوهة 
تعيــش يف عوالــم ســفلية مغلقــة غامضــة فعليــه بهــذه الروايــة.
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الكتابة قدٌر ال مفر 
منه

رامــي عبــداهلل

حاولــت مــراًرا أن أهــرب مــن القلــم الــذي 
الــروح..  منعطفــات  كل  يف  يالحقنــي 

أن أختبــئ منــه حتــت أقنعــة الزيف.. 
ــا مــا يصطادنــي كالقــدر.. لتبــدأ  ولكنــه دوًم

احملاوالت..!

محاولــٌة أخــرى للكتابــة
دعينــي أحــاول هذه املرة

رمبــا ســأهرب كعادتــي هذه املرة
أنظــر  أن  نفســي..  أواجــه  أن  أكتــب..  أن 
لنفســي يف مــرآٍة أكثــر صدًقــا مــن كل املرايــا
 أن أرى روحــي بــكل مــا فيهــا مــن نتوءات..

محاولــٌة للكتابــة.. محــاورةٌ للكآبــة
لــن  غابــة  يف  النــار  أشــعل  أن  أكتــب..  أن 

قريًبــا الغيــم  يزورهــا 

أن أكتــب.. أن أعتــب..
ممــا  بعًضــا  احليــاة  وجــه  علــى  أُلقــَي  أن 

وجهــي! علــى  تُلقيــه 

الكتابــة منفــى
ســجٌن انفــرادّي للهــروب مــن الضجيج

للبحــث عــن نافــذة ميــر منهــا ضوء اإلله
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أحــد  أّن  اجلامعيــة  احليــاة  مــن  أذكــره  "ممــا 
األســاتذة الذيــن تعّلمــت منهــم أهميــة القــراءة 
كانت له عادٌة سنوية، إذ كان يصطحبنا يف نهاية 
الفصــل الدراســي إلــى املكتبــة يف يومهــا األخيــر 
وقبل أن تغلق أبوابها، ويجبر أمني املكتبة على 
أمــني  تذّمــر  ويقابــل  الكتــب،  عشــرات  إعارتنــا 
املكتبــة بالقــول لــه: هــذا أفضــل مــن أن تغلــق 
املكتبة على الكتب، إّنا ُوجدت الكتب لُتقرأ."

- علي احلمادي، اإلمارات تقرأ.
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األمير الصغير
@nzx1001  نيــزك حســام

وروايــات  قصــص  مــن  ســخرت  لطاملــا 
األطفــال التــي كنــت أظنهــا بســيطة وســطحية 
جــًدا! اســتمرت بداخلــي هــذه النظــرة اجتــاه 
الصغيــر  أخــي  قــرر  أن  إلــى  األطفــال  أدب 
يــوٍم مــن األيــام أن يشــاهد فيلًمــا عنوانــه  يف 
 ،)The Little Prince( الصغيــر"  "األميــر 
وألننــي يف ذلــك الوقــت لــم أجــد أي شــيٍء مهــم 
أقــوم بــه، قمــت مبشــاهدة الفيلــم معــه. ذاك 
الفيلــم الــذي بــدل نظرتــي حــول أدب األطفــال 
وجعلنــي أدرك أن قصــص وروايــات األطفــال 
ســتبقى تالمــس جــزًءا منــا ال ميكــن أن تقتلــه 

األيــام مهمــا كبرنــا!

األميــر الصغيــر فيلــم ال ميكــن أن نقــول عنــه 
أنــه ســطحي أبــًدا. إذ أّن تنــوع الشــخصيات، 
الرائعــة  والتشــبيهات  العميقــة،  واحلــوارات 
كل  روعــة  مــن  زادت  طفوليــة  بيــٍد  املرســومة 

مشــهد مــن املشــاهد.

طفــاًل  املــرء  كــون  عــن  شــيء  كل  "نســيت 
العبــارة  بهــذه  إعجــازي"  شــيء  حــدث  حتــى 
الفيلــم. حتــدث  يف  الرئيســة  القصــة  ابتــدأت 
الفيلــم عــن الناضجــن والزاويــة الضيقــة التــي 
بعــض  يف  العالــم  نحــو  خاللهــا  مــن  ينظــرون 
األطفــال  تعايــش  صعوبــة  وعــن  األحيــان، 
يرفضونهــا  التــي  الضيقــة  احلــدود  هــذه  مــع 
بفطرتهــم الســليمة وحبهــم للحيــاة واملغامــرة. 
الشــخصيات  مــع  املــرء  الفيلــم عالقــة  ناقــش 
املبالغــة،  املاديــة،  )املغــرورة،  املتنوعــة 
املرهقــة...( وكيــف ميكــن أن يتصــرف مــع كل 

ــي وجــدت  ــا بحســب املوقــف. وألنن واحــدة منه
اقــرأ  أن  قــررت  مذهــل،  الفيلــم  عمــق  أن 
الفيلــم. أُقتبــس منهــا  التــي  الروايــة األصليــة 

ــن  ــة صــدرت عــام 1943م م ــة األصلي الرواي
ســانت- دي  أنطــوان  الفرنســي  املؤلــف  قبــل 

ــة  ــد عــن مائ ــا يزي ــى م ــري، وترجمــت إل أكزوبي
جميلــة  رســومات  معهــا  وأدرج  لغــة.  وســتن 
النســخة  قــرأت  القصــة.  تدعــم  للمؤلــف 
ــغ عــدد صفحاتهــا 97 صفحــة  ــي بل ــة الت العربي
بنشــرها  وقــام  العمــاري،  محمــد  وترجمهــا 
املركــز الثقــايف العربــي. تختلــف األحــداث يف 
ــم عــن الروايــة إال أن لــّب القصــة واحــد.  الفيل
ــم  ــة ل ــي جــًدا هــو أن الرواي ــذي أذهلن األمــر ال
تفقــد جمالهــا عندمــا مّت جتســيدها يف فيلــم! 
كنــت عــادًة عندمــا اقــرأ روايــة وأشــاهد الفيلــم 
املقتبــس منهــا أشــعر أن األفــالم تقتــل كل جمــال 
الروايــة أو -علــى األقــّل- بعًضــا منــه، إال أّن 
األميــر الصغيــر ســواًء كنــت ســتختار قراءتهــا 
كروايــة أو مشــاهدتها كفيلــم أو االثنــن مًعــا، 
ــا هــو دون  ــكل صورهــا- كم ــا -ب ســتجد جماله

نقصــان!

أتنــى أن تســتمتعوا..
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@bhoymal     بسام الهوميل 

زيارة إلى مكتبة قارئ

1. كيف بدأت قصة تكوين مكتبتك اخلاصة؟ 

ــن  ــراء يف تكوي ــة الُق ــف عــن بقي ــًة ال أختل حقيق
مكتباِتهــم الشــخصية؛ فالدواعــي الالزمــة للتكويــن 
قــد تكــون واحــدة ال تختلــف، وهــي: علــيَّ أن أقــوم 
بتكــرمي هــذه الورقــات التــي ارتقيــت بهــا، ووضعهــا 
يف املــكان الــذي يليــُق بهــا بــدالً مــن أن تكــون ُملقــاة 
يف وســط الغرفــة وزواياهــا. هكــذا كانــت البدايــة، 
ألنــك لــو نظــرت إلــى أعمــال األطفــال فســترى أنهــا 
دائًمــا مــا تكــون عفويــة وال توجــد هنــاك أيــة خطــط 

وال بلــورة أفــكار.
2. هل قمت ببناء مكتبتك اعتماًدا على مكتبٍة 

سابقة أم حرصت على نّوها ِسفًرا ِسفرا؟!

ال يوجــد يف أســرتي مــن لــه عنايــة بالكتــب بهــذا 

-رحمــه  الوالــد  ســيدي  اســتثنينا  إذا  إال  املعنــى 
اهلل-؛ حيــث كانــت لــه عنايــة بكتــب األدب صغيــرة 
-الشــعبي-  العامــي  الشــعر  ودواويــن  احلجــم، 
وبعــض مختصــرات التفســير. ولــو جمعــت لــك مــا 
ذكــرت مــن هــذه الكتــب آنًفــا ملــا زادت عــن عشــرة 
كتــب. أضــف إلــى كتــب الوالــد كتاًبــا يتيًمــا اشــترته 
لــي ســيدتي الوالــدة مــن اختيارهــا، وهــو "أســاطير 
شــعبية" لألديــب املرحــوم عبدالكــرمي اجلهيمــان، 
جميــل يف  وقــع  لــه  كان  الكتــاب حتديــًدا  وهــذا 
نفســي عندمــا ُكنــا نذهــب إلــى املزرعــة يف أوقــات 
الُعطــل الدراســية؛ فقــد كان ســميري ومؤنــس ليلي، 
بــل ُكنــا نتقاتــل عليــه أنــا وأبنــاء خاالتــي أيُّهــم يظفــُر 
بــه أوال! كان ذلــك قبــل أن تغزونــا التقنيــة مبعناهــا 

ــر الــذي نعايشــه اآلن. املَري
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يف  الكتــب  عــدد  إحصــاء  تســتطيع  هــل   .3
اخلاصــة؟ مكتبتــك 

لــم يســبق لــي أن قمــت بعمــل أُحصــي بــه مــا 
يف املكتبــة مــن كتــب، إال أننــي أظــن أنهــا تتجــاوز 

األلــف عنــوان.
4. لــو ســألناك عــن رقــم تقريبــي للمبلــغ الــذي 

أنفقتــه علــى مكتبتــك، فكــم ســيكون؟ 

أيًضــا، لــم يســبق لــي التفكيــر يف حصــر هــذا 
الرقــم. ويبــدو لــي أنــه ســيتجاوز املئــة ألــف ريــال 

مؤكــًدا.
5. هــل حرمــت نفســَك مــن أشــياء أو ضّحيــت 

بهــا مقابــل تكويــن املكتبــة؟

امتالكــي للكتــاب الــذي أُريــد هــو االنعتــاق مــن 
احلرمــان، واخلــالص مــن التضحيــة. حقيقــًة، 
بلــى، هنــاك أشــياء امتلكهــا أبنــاء جيلــي كنــت 
أتناهــا وقــد كانــت قريبة جــًدا لكني اخترت هذا 
الطريــق وأنــا أعــرف إلــى مــاذا يُوصــل وكيــف هــي 
النهايــات، لــذا ال عبــرةَ عنــدي بهــذه الصغائــر. يف 
نظــري، مــا دمــت أرى طريقــي بوضــوح، قــد يكــون 
هنــاك نــوع مــن احلرمــان لكنــه ال يســتدعي خلــق 
صــورة الشــاب الــذي يخــرج يف الســينما بهيئــة 
ابــن الطبقــة الفقيــرة الــذي أصبــح مــن معالــم 

بلدتــه، فاألمــر أيســر مــن ذلــك بكثيــر!
واحلــق أنــه كان حرّيًــا بكــم توجيه هذا الســؤال 
إلــى زوجتــي ورفيقــة دربــي -نهــى الزاحــم- فهــي 
هــذا  عــن  اجلــواب  عندهــا  ســتجدون  التــي 
الســؤال؛ فالزوجــات لديهــن قائمــة اعتراضــات ال 
تنتهــي، وأخبارهــن يف كتــب األدب والســير مــع 

)الكتــب( ال تنقضــي!
6. ما مصادر ومزودات كتب املكتبة؟

يكــون  مــا  أشــبه  األمــر  كان  املاضــي  يف 
ــوم  ــق الفهــارس، أمــا الي باالكتشــاف أو عــن طري
فاألمــر تغيــر كلّيًــا؛ فالقوائــم التــي تصــدر عــن 
كبــار القــراء أو املجــالت والصحــف قــد تعــد اآلن 

مــن أظهــر املصــادر -علــى مــا يعتريهــا مــن ضعــف 
أحايــن-. يف 

7. كيف تتم عميلة اختيار الكتب للمكتبة؟

املكتبــة  كانــت  فــإن  هنــا؛  يختلــف  األمــر 
شــخصية ففــي الغالــب أن البنــاء يكــون بــال رؤيــة 
واضحــة، يأخــذ مــن كل فــن بطــرف حتى يســتقيم 
لــه األمــر. ويعــرف املــرء مــا تيــل إليــه نفســه 
فيبــدأ تركيــز فعــل االختيــار علــى التخصــص أو 
مــا ترتــاح إليــه نفســه وتســتجم بــه، وهكــذا. ويف 
ــا هــذه ازدهــرت قوائــم التوصيــات بالكتــب  أيامن
-مــن كل فــن- وفيهــا خيــر كثيــر واختصــار للوقــت 
واجلهــد؛ حيــث أذكــر أننــي -فيما مضــى- قطعت 
مســافة 80 كلــم مــن مدينــة الريــاض إلــى مدينــة 
ــة  ــراء عــن أجــود طبع اخلــرج ألســأل أحــد اخلب
عبدالهــادي  البــن  احلديــث  يف  احملــرر  لكتــاب 

املقدســي -رحمــه اهلل-!
8. هــل هنــاك طريقــُة معينــة تّتبعهــا لترتيــب 

الكتــب واالعتنــاء باملكتبــة؟

الترتيــب يــكاد يكــون متفًقــا عليــه أنــه بحســب 
الفــن. أمــا االختــالف فيكــون مــن جهــة التقــدمي 
والتأخيــر؛ فهنــاك مــن يقــوم بترتيب الفــن الواحد 
بحســب اســم املؤلــف، وهنــاك مــن يقــوم بالترتيــب 
بحســب تواريــخ التأليــف، وهكــذا. وبالنســبة إلــّي 

فإنــي ال أّتبــع طريقــًة بعينهــا.
9. ُيقــال بــأن املكتبــة يف املنــزل تعــدُّ جــزًءا مــن 
تاريــخ األســرة، تبــدأ صغيــرة ثــم تكبــر بازديــاد عــدد 

أفرادهــا، فأيــن موقــع مكتبتــك يف املنــزل؟

املكتبــة مــرت بعــدة أطــوار: الطــور األول يف 
ــًدا- ال ميكــن  ــوم، وهــذا الطــور -حتدي غرفــة الن
تصــوره مــن جهــة الفوضــى! الطــور الثانــي يف 
ملحــٍق خارجــّي؛ حيــث ُكنــا جنتمــع باألصحــاب 
ثــم انقضــت هــذه األيــام  للمدارســة والقــراءة. 
يف  الُغــرف  إحــدى  يف  املكتبــة  بوضــع  وقمــت 
ــا بصــدده  ــا الطــور الثالــث فهــو مــا أن ــة. أّم العلّي
اآلن بعــد بنــاء مكتبــة مســتقلة ثابتــة بســبب كثــرة 
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ــى أخــرى. ــا مــن غرفــة إل ــة نقله ــب وصعوب الكت
10. ما أقرب كتب مكتبتك إلى نفسك؟

دائًمــا مــا يطــرح علــي هــذا الســؤال، والــذي 
أســّميه الســؤال الفــخ! الــكل يُريــد أن يظفــر بهذا 
اجلــواب فضــاًل عــن كونــه يف رأيــي ســؤاالً بــارًدا! 
ال يوجــد هنــاك شــيء اســمه أفضــل كتــاب أو 
أقــرب كتــاب. تقــول لــي ملــاذا؟ وأنــا أُجيبــك: 
لــكل مرحلــة ُعمريــة كتابهــا املناســب مــن حيــث 
أتأثــر  الِصغــر كنــت  الطــرح واألســلوب؛ ففــي 
مبجلــة ماجــد ومجلــة ميكــي مــاوس. ويف املرحلة 
ــة كنــت أحــب كتــب القصــص الشــعبية  االبتدائي
مثــل كتــاب أســاطير شــعبية لألديــب اجلهيمــان، 
ويف املرحلــة املتوســطة تعلّقــت بعــدة كتــب، منهــا 
علــى ســبيل املثــال: كتــب الســير آرثــر كونــان 
ــز،  ــق شــارلوك هومل ــب قصــص احملق ــل، كات دوي
ومــن الكتــب يف الوطــن العربــي روايــات إحســان 
عبدالقــدوس و يوســف الســباعي وعلــي باكثيــر. 
ــَل مصــر  ويف املرحلــة الثانويــة ميمــت وجهــي ِقبَ
وتعلقــت بكتــب أنيــس منصــور، وغيــره. ومــا بعــد 
الثانويــة: تغيــر اجتــاه البوصلــة وانتقــل الهــوى 
إلــى العلــوم الشــرعية: فتعلقــت بكتــب احلديــث 
ــن عبدالوهــاب  ــب شــيخ اإلســالم محمــد ب وبكت
واآلن  عــام.  بشــكل  احلديــث  أهــل  وعلمــاء 
أجدنــي أميــل إلــى الكتــب التــي تتعلــق بالقيــم 

ــة. اإلنســانية عام
11. هــل تتضمــن مكتبتــك نســخة نــادرة، ومــا 

هــي؟

ال يوجــد يف مكتبتــي نُســخة نــادرة مــن كتــاب 
ــم  ــك أنــي ال أهت ــو قلــت ل ــد تســتغرب ل ــا. وق م

ــا. ــوادر مطلًق بأمــر الن
12. هــل تذكــر اســم أول كتــاب بــدأت بــه مســيرة 

مكتبتك؟

حــادي  كتــاب  فــإّن  الذاكــرة،  تُخّنــي  لــم  إن 
ــم -رحمــه  ــن القي ــالد األفــراح الب ــى ب األرواح إل
العقــد  كتــاب  ثــم  اقتنيــت،  مــا  أول  هــو  اهلل- 

األندلســي. عبدربــه  البــن  الفريــد 
13. وماذا عن آخر كتاب انضم إلى العائلة؟

البلغــاري  للناقــد  خطــر"  يف  "األدب  كتــاب 
تــودوروف. تزفيتــان 

14. هــل ُتعيــر كتبــك ملــن يحتــاج إليهــا؟ وكيــف 
)مكتبتــك  األول  إلــى موطنهــا  تضمــن عودتهــا 

اخلاصــة(؟

ومــرت  جــًدا،  قليلــة  اإلعــارة  مــع  جتاربــي 
-كلهــا- بســالم وهــدوء. وال أذكــر أنــي تعرضــت 
كتاًبــا  أّن  حيــث  واحــدة  مــرة  إال  املــأزق  لهــذا 
ضمــن مجموعــة الشــيخ الشــنقيطي أعرته ألحد 
املعــارف، فذهــب هــو والكتــاب، ولــم أرهمــا إلــى 

هــذه اللحظــة!
15. هــل تخشــى علــى مصيــر مكتبتــك؟ وهــل 
هنــاك شــخص مــا ميكــن أن تعهــد إليــه بهــا بقلــٍب 

مطمئن؟

التفكيــر يف هــذا األمــر يؤرقنــي دائًمــا؛ ألنــه 
يأتــي يف هيئــٍة مؤملــة أال وهــي الفــراق، ومــن 
جهــة أخــرى إلــى مــن ســتؤول إليــه هــذه الكتــب 

ومــا ســيكون مصيرهــا؟!
العلمــاء  بعــض  مكتبــات  حــال  يف  وبالنظــر 
واملثقفــن ومــا آلــت إليــه، يــزداد األمــر صعوبــة. 
الــكل يتمنــى أن يســتفيد منهــا، األوالد يف املقــام 
هــذه  أن  إال  القــرب،  يليهــم يف  مــن  ثــم  األول 
املســتعان-  -واهلل  عزيــزة  تكــون  قــد  األمنيــة 
وألجــل ذلــك تكلــم أهــل االختصــاص عــن وجــوب 
غــرس حــب القــراءة يف نفــوس األبنــاء، ليــس 
ألجــل هــذه القضيــة فقــط، وإنــا لكونهــا فرًعــا 
مــن فــروع الغايــة. ثــمَّ إنَّ األمــل بــاهلل ال ينقضــي 
ــام األول،  ــة يف املق ــا الذري ــح لن ــًدا يف أن يُصل أب
وأن يأتــي مــن أوالدنــا -أو مــن غيرهــم- مــن 
ــا إلــى  يقــّدر قيمــة هــذه املكتبــة يف حــال انتقالن

ــي؟! ــر غــرس التمن ــل يُثم ــدار اآلخــرة.. فه ال
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قصة قصيرة:

وداع قسري!
@meeladfajr    زهرة الصالح

- ال نلــك الوقــت الــكايف، أمامك ســاعتان 
لتأخــذ أهــم حاجياتك.

هــذا آخــر مــا ســمعته مــن القائــد وهــو 
تبليــغ  يف  مهمتــه  ليكمــل  مســرًعا  يخــرج 
اآلخريــن؛ حســًنا أمامــي اآلن ســاعتان فقــط 
ألتكــن مــن أخــذ أهــم حوائجــي وعلــّي أن 
حقيبتــي  حمــل  مــن  أتكــن  حتــى  أقتصــد 

تعــب! دون  طويلــة  مســافات 
منــك  أخــذ  حاجياتــك  أّن جتميــع  مؤلــم 
وقًتــا طويــاًل مــن عمــرك، واآلن أنــت مضطــر 

جلمــع أهمهــا يف وقــت وجيــز!

ــي  ــه نظــري هــو مكتبت أول شــيء وقــع علي
وكتبــي، تلــك التــي تســاوي عمــري تقريًبــا ... 
ال أتخيــل أننــي مضطــر لتركهــا هنــا بــال رفيــق 
كتبــي  بعــض  أودع  أن  حاولــت  مؤنــس،  وال 
التــي أزعــم أنهــا مهمــة لــدى أصدقائــي لكــن 
جميعهــم أخبرونــي أنهــم ال يثقــون ببقائهــا 
ســليمة لديهــم، أود لــو أنــه ميكننــي حملهــا 
ــداًل مــن مالبســي وأشــيائي األخــرى،  ــا ب كله
لكــّن قائدنــا أكــد علينــا أن حمــل الكتــب معنــا 
سيســبب لنــا املشــاكل أثنــاء عبورنــا مــن نقــاط 
التفتيــش وقــد يفشــل هروبنــا الــذي خططنــا 

لهــا قرابــة الشــهرين!

وأســتغل  اآلن  مكتبتــي  جتــاوز  ســأحاول 
وضعــت  تبقــى،  مــا  جمــع  ألكمــل  الوقــت 

ــى ســريري وبــدأت بجمــع بعــض  حقيبتــي عل
مالبســي اجلديــدة التــي لــم ألبســها كثيــًرا، 
قليــاًل  أتخفــف  أن  أرغــب يف  أننــي  أعتقــد 
مــن تلــك القدميــة حتــى أتخلــص مــن وجــع 
الذكريــات، لكــن ال ميكننــي أن أنســى معطفــي 
حــن  أمــي  إيــاه  أهدتنــي  الــذي  الصــويف 

مــن اجلامعــة! تخرجــت 

كاملــة  نظــرة  آلخــذ  حولــي  مــن  تلّفــت 
فــوق  هنــاك  أخــذه،  علــّي  ينبغــي  مــا  علــى 
صنــدوق  يكمــن  الســرير  بجانــب  املنضــدة 
أوراقــي ورســائلي التــي أجمعهــا منــذ أن كنــت 
صغيــًرا، البــد أن آخــذه معــي فهــو يحمــل 
نصــف ذاكرتــي وذكرياتــي تقريًبــا وحتــى ال 

أكثــر. بالغربــة  أشــعر 
التــذكارات  بعــض  مكتبــي  يف  وهنــا 
التــي جمعتهــا مــن ســفري وزياراتــي للــدول 
علــى  قــادر  أننــي  أظــن  لكــن ال  واملتاحــف، 
قــد  لألســف  ويــا  فحقيبتــي  كلهــا  أخذهــا 
ثقيلــة. وأصبحــت  االمتــالء  علــى  شــارفت 

بقــي أمامــي ســاعة بعــد أن انتهيــت مــن 
أخــذ مــا أعتقــد أنــه األهــم، أظــن أنــه ميكننــي 
دموعــي  لكــن  األقــل،  علــى  مكتبتــي  توديــع 
حتجــب رؤيتــي تاًمــا .. مكتبتــي املوزعــة على 
جــدران الغرفــة الثالثــة واململــؤة بالكتــب التــي 
يحمــل فيهــا كل كتــاب ذكــرى مختلفــة، هنــا 
كتــاب ممنــوع بقيــت خمــس ســنوات أبحــث 
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عنــه وحينمــا وجدتــه اســتغرق وصولــه إلــّي 
ســتة أشــهر وقــد كتبــت علــى صفحــة اإلهــداء 
الــذي  "الكتــاب  قراءتــه:  مــن  انتهيــت  حاملــا 
اســتغرق وقًتــا ألحصــل عليــه، لكنــه احتــاج 

منــي فقــط ســاعتن إلنهــاءه!"
وهنــا املجموعــة التــي أهدانــي إياها معلمي 
يف املرحلــة املتوســط وقــال لــي "هــذه خيــر مــا 

جتمــل بهــا عقلــك قبــل مكتبتــك".
وهــذه كتــب األدب الروســي التــي اعتقــدت 
أننــي ســأحبها كمــا قــال اآلخــرون، لكنها كانت 
ــا لكــن  تســتهلكني بــال فائــدة، قــد أبــدو غريًب
حًقــا أنــا ممــن يكــره األدب الروســي وأمــل منــه 

ســريًعا وأجــد أن يف مديحــه مبالغــة!
الرافعــي  كتــب  ســأفارق  كيــف  أدري  وال 
الفــوارق  رغــم  أحبهمــا  اللذيــن  والعقــاد 

! ! بينهمــا
ويف أقصــى املكتبــة وضعــت الكتــب التــي 
، تلــك التــي وجــدت بعــد  غيرتنــي وأثــرت يَفّ
قراءتهــا أن شــيًئا مــا بداخلــي قــد تغّيــر وتبــدل 
إمــا لألفضــل أو لألســوأ، لــم يكــن يهمنــي نــوع 
التغييــر مبقــدار أن محتواهــا فعــاًل قــد أحــدث 
أثــًرا، وهــذا التأثيــر هــو الــذي أحبــه يف الكتــب 
ــا توصيًفــا حلــدث مــا لكنــه  .. قــد يكتــب كاتًب
يخترقنــي تاًمــا وكأنــه يتحــدث عنــي، وقــد 
يســجل موقفــاً ورأًيــا يخالفنــي لكــن أجــد أنــه 
اســتثار عقلــي وغّيــر تفكيــري، لــذا أحببــت أن 

أميــز تلــك الكتــب يف هــذه الزاويــة.
ــا أمــل ذاكــرة حــادة وهــذا األمــر يســبب  أن
لــي املتاعــب دوًمــا، فأنــا أتذكــر جيــًدا تفاصيــل 
لقاءاتــي الدوريــة بأصدقائــي الذيــن يأتــون 
دوًمــا إلــى مكتبتــي لتشــهد حواراتنا ونقاشــاتنا 
العميقــة والتــي بــال فائــدة أيًضــا، وممــا أتذكــر 

حوارنــا العميــق عــن مفارقــة الكتــب :
-ال أجــد مــن الســهل علــى املــرء أن يفــارق 

كتبــه.

علــى  قادريــن  أننــا  أرى  العكــس  -علــى 
جتــاوز محنــة فــراق الكتــب مــن خــالل توفرهــا 

يف األماكــن مــن حولنــا.
-ال ميكــن أن أحتمــل فكــرة إعــارة كتبــي 

بفراقهــا؟! كيــف 
هــذه،  بالكتــب  تعلقنــا  فكــرة  أحــب  -ال 
أعتقــد ومــن وجهــة نظــري أن هــذا التعلــق هــو 
مــا يســبب لنــا العقــد والتــأزم، ألننــي أرى أن 
الكتــب مجــرد أدوات لفائدتنــا ليــس إال، إن 
أخذنــا منهــا الفائــدة فــال جــدوى مــن التعلــق 

بهــا أو بقاءهــا لدينــا!
-ال ال أنا أرفض وجهة نظرك هذه!!

ليســت مجــرد  فالكتــب   ... أيًضــا  -وأنــا 
أدوات، بــل هــي شــيء يفــوق الوصــف، يكفــي 
كــي  مؤلفهــا  روح  مــن  شــيءٌ  بهــا  يكــون  أن 

بهــا! نتمســك 
-إذا لــم تستشــعر قيمــة الكتــب فهــذا خلــل 
فيــك، لــم ميــر علــي قــارئ حقيقي ينكــر أهمية 

التمســك بالكتــب ويحــزن عندمــا يفارقها.
-أنتــم تبالغــون بــردة فعلكــم، مثلهــا مثــل 
وال  منهــا  التخلــص  يســهل  قدميــة  وســادة 
حتتــاج رثــاء أو توجــع ومبالغــة بالفــراق كمــا 

تصفــون!
-رمبــا لــم جتــرب هــذا الشــعور لــذا تتحدث 

بــال مباالة!
- علــى العكــس .. أنــا أتخلص بشــكل دوري 
مــن كتبــي، لقــد تعافيــت مــن مــرض التعلــق 
هــذا منــذ مــدة طويلــة ... واكتفيــت بالكتــب 
التــي أحتاجهــا، وال ميكــن لكتــاب أن يبقــى 

ــد عــن شــهرين! ــرة تزي ــدي فت عن
ــا بعــد متابعــة لنقاشــهم  ــًرا نطقــت أن وأخي
ــي  ــذات الوقــت ال أظــن أنن :- أحســدك .. وب

ــة هــذا الشــعور!! ســأطيق جترب
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وبشــعور حانــق أعتقــد أننــي ال أجيــد الرثــاء 
وكأننــي يف  اآلن  أتوجــع  أنــا  لكنــي  والبــكاء، 
مواجهــة حتميــة أمــام املــوت الــذي أفقدنــي 
أحبابــي ... وكأنــه يخبرنــي إمــا أنــا أو كتبــي! 
مكتبتي هذه قد ال أعود لها أبداً وقد تدمرها 
احلــرب بغيابــي؛ ورمبــا ســأجمع بــدالً عنهــا 
كتبــاً أكثــر يف املســتقبل، لكــن كيــف سأنســى 
كتبــي هــذه التــي حتمــل بصمــات أصابعــي وقــد 
ختمــت كل كتــاب منهــا بختــم اســمي وتوقيعــي؟ 
وكل كتــاب منهــا يحمــل ذكــرى مختلفــة وقصــة 

شــيقة؟
ــاب دخــل مكتبتــي  ــا أتذكــر كل كت ــا أن حرفًي
قراءتــه؛  تاريــخ  وكذلــك  لــه  شــرائي  وتاريــخ 
كتــاب،  كل  علــى  وضعتهــا  التــي  التعليقــات 
ورأيــي الــذي أخالــف بــه الكاتــب، واملشــاعر 

التــي تركتهــا الكتــب يَفّ بعــد أن أنهيتهــا.
حتــى تلــك الكتــب التــي لــم أســتطع إنهائهــا 
ــي وترفــض أن  ــا تتصــارع مع ــت تفاصيله وبقي
فيهــا  أنهــي  مــرة  كل  وأشــعر يف  أجتاوزهــا! 
كتــاب أنهــا ترمقنــي بنظــرة حارقــة لكــي ال 
أنســاها وكأنهــا وشــم يرفــض أن يــزول مــن 

جســدي.

ال أعــرف كيــف أصــف حرقتــي الضطــراري 
التخلــي عــن كتبــي، أظــن أن داخلــي تنهيــدة 
لــو أخرجتهــا ســأحتاج أكثــر مــن رئتــن ألرتــاح 
قليــاًل أو أنســى، وال أظــن أننــي قــادر علــى 
ذلــك ألن مكتبتــي نُقشــت يف دماغــي وحتتــل 

ُكل ذاكرتــي !
وأنــا أؤمــن بأنــي ســأعود لهــا يومــاً مــا .. 
لــذا كتبــت هــذه الرســالة ووضعتهــا بــن كتبــي 
لعلــّي حــن أعــود أتذكــر هــذه اللحظــة البائســة 

مــن حياتــي! 
إنهــا  الكتــب،  -" ال شــيء مياثــل مفارقــة 
تشــبه أن ميــوت داخلــك فــرح قــد ولــد للتــو ... 
ــل، ال أحــد  ــك بفــراغ قات أو كأنــك تكمــل حيات
ــك  ــى كتب ــك إل يســتطيع أن ميــأله ســوى عودت

وذكرياتــك معهــا!
موقــن  وأنــا   ... اهلل  وداعــة  ســأتركك يف 

الودائــع" بأنــه عنــد اهلل ال تضيــع 

انتهت.
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@m_almazroei     تلخيص: ماجدة املزروعي 

كتاب: سيكولوجية الجماهير

املؤلف: غوستاف لو بون
من هو غوستاف لو بون؟ 

إنــه أوالً وقبــل أي شــيء مؤســس "علــم نفســية 
اجلماهيــر" ، ولــد يف منطقــة النورمانــدي عــام 
وقــد  1931م،  عــام  باريــس  يف  ومــات  1841م، 
كتــب يف العديــد مــن املجــاالت والفــروع العلميــة 
. وباعتــراف معظــم االختصاصيــن فــإن كتــاب 
"ســيكولوجية اجلماهيــر" هــو أشــهر كتبــه علــى 
اإلطــالق، وهــو الــذي بــوأه مكانــة رفيعــة يف عالــم 
الفكــر واملعرفــة، وعلــى هــذا الكتــاب اعتمــد معظــم 
الباحثــن العامليــن فيمــا بعــد مــن أجــل دراســة 

اجلماهيــر. ظاهــرة 
منــذ قــرن فقــط، كانــت السياســة التقليديــة 
للــدول واملنافســات اجلاريــة بــن احلــكام هــي التــي 
األحــداث،  لتحريــك  األساســية  العوامــل  تُشــكل 
ــر  يف الغالــب األعــم أي  ــرأي اجلماهي ــم يكــن ل ول
قيمــة. وأمــا اليــوم فنالحــظ أن التقاليد السياســية 

والتوجهــات الفرديــة للملــوك واحلــكام واملنافســات 
ــى مســار  األحــداث إال  ــر عل ــة بينهــم ال تؤث الكائن
قليــاًل، وقــد أصبــح صــوت اجلماهيــر  راجحــاً 
وغالبــاً، فهــو الــذي مُيلــي علــى امللــوك تصرفاتهــم، 
ولــم تعــد مقاديــر األمم حتســم يف مجالس احلكام، 

ــر. وإنــا يف روح اجلماهي
اخلصائص العامة للجماهير:

العــادي  معناهــا  يف  تعنــي  جمهــور  كلمــة  إن 
جتمًعــا ملجموعــة ال علــى التعيــن مــن األفــراد، أّيًــا 
تكــن هويتهــم القوميــة أو مهنتهــم أو جنســهم، وأّيًــا 

تكــن املصادفــة التــي جمعتهــم .
ولكــن ُمصطلــح اجلمهــور يتخــذ معنــى آخــر  
ــا مــن وجهــة النظــر النفســية. ففــي  ــا تاًم مختلًف
بعــض الظــروف املعينــة، ويف هــذه الظــروف فقــط 
ميكــن لتكتــل مــا مــن البشــر أن ميتلــك خصائــص 
فــرد  كل  عــن خصائــص  جــًدا  مختلفــة  جديــدة 
الواعيــة  الشــخصية  تنطمــس  فعندئــذ  يُشــكله، 
الوحــدات  وأفــكار  عواطــف  وتُصبــح  للفــرد، 
نفــس  يف  موجهــة  للجمهــور  املُشــِكلة  املُصغــرة 
عابــرة  جماعيــة  روح  تتشــكل  وعندئــذ  االجتــاه، 
تتمتــع بخصائــص  بــدون شــك، ولكنهــا  ومؤقتــة 

تاًمــا. ومتبلــورة  محــددة 
هنــاك أســباب عديــدة تتحكــم بظهــور الصفــات 
الفــرد  أن  هــو  وأولهــا  ؛  باجلماهيــر  اخلاصــة 
املنضــوي يف اجلمهــور يكتســب بواســطة العــدد 
ــا  ــوة ، وهــذا م ــا بالق ــع فقــط شــعوًرا عارًم املتجم
يُتيــح لــه االنصيــاع إلــى بعــض الغرائــز، ولــوال هــذا 
ــا عــن طــوع  ــا انصــاع . وهــو ينصــاع له الشــعور مل
واختيــار ألن اجلمهــور ُمْغَفــل بطبيعتــه وبالتالــي 
فغيــر مســؤول، ومبــا أن احلــس باملســؤولية هــو 
الــذي يــردع األفــراد فإنــه يختفــي يف مثــل هــذه 

احلالــة ُكلّيًــا.
ولكــي نفهــم هــذه الظاهــرة ينبغــي أن تكــون 
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االكتشــافات  آخــر   عــن  املعلومــات  بعــض  لدينــا 
احلديثــة لعلــم وظائــف األعضــاء )الفيزيولوجيــا(. 
فنحــن نعلــم اليــوم أنــه ميكــن وضــع الفــرد يف حالــة 
وبالتالــي  الواعيــة،  فيهــا شــخصيته  يفقــد  معينــة 
فهــو يخضــع لــكل اقتراحــات اجلــراح الــذي جعلــه 
يفقدهــا، وعندئــذ يقتــرف أكبــر األعمــال مخالفــة 
لطبعــه احلقيقــي وعاداتــه، وأفــراد اجلمهــور الذيــن 
ميتلكــون شــخصية قويــة جــًدا تكنهــم مــن مقاومــة 
ض هــم ذوو عــدٍد ضئيــل وبالتالــي فــإن التيــار  احمُلــرّ

يجرفهــم معــه .
ــرد  وإليكــم مجموعــة اخلصائــص األساســية للف

املنخــرط يف اجلمهــور: 
1/ تالشي الشخصية الواعية .

2/ هيمنة الشخصية الال واعية .
3/ توجــه اجلميــع ضمــن نفــس اخلــط بواســطة 

التحريــض والعــدوى للعواطــف واألفــكار .
ــى  ــا إل ــكار احمُلــّرض عليه ــل األف ــل لتحوي 4/ املي

ــل وممارســة مباشــرة. فع
ــح  ــرد هــو نفســه وإنــا يُصب ــود الف وهكــذا ال يع
عبــارة عــن إنســان آلــي مــا عــادت إرادتــه بقــادرة 

علــى أن تقــوده.
هــذا يعنــي أنــه مبجــرد أن ينضــوي الفــرد داخــل 
صفــوف اجلمهــور فإنــه ينــزل درجــات عديــدة يف 
ــزوالً  ــرًدا مع ــون ف ــا يك ــو عندم ســلم احلضــارة ، فه
رمبــا يكــون إنســاًنا مثقًفــا متعقــاًل، ولكنــه مــا إن 
ــه  ــح مقــوًدا بغريزت ــى يُصب ــى اجلمهــور حت ينضــم إل

وبالتالــي همجّيًــا.
اخلصائص األساسية للجماهير:

1. سرعة انفعال اجلماهير وخفتها ونزقها.
ــا  ــر وســذاجتها وتصديقه ــر اجلماهي 2. ســرعة تأث

ألي شــيء.
3. عواطــف اجلماهيــر: تضخيمهــا وتبســيطها: إن 
العواطــف التــي تعبــر عنهــا اجلماهيــر ســواء أكانــت 
طيبــة أم شــريرة تتميــز بطابــع مــزدوج: مبعنــى أنهــا 

مضخمــة جــًدا ومبســطة جــًدا. 

ونزعتهــا  واســتبداديتها  اجلماهيــر  تعصــب   .4
. فظــة احملا

 )آراء اجلماهير وعقائدها(
اجلماهيــر  آراء  حُتــدد  التــي  العوامــل  إن 
وعقائدهــا ذات نوعــن: عوامــل بعيــدة ، وعوامــل 

مباشــرة". "أو  قريبــة 
ومــن بــن العوامــل البعيــدة هنــاك عوامــل عامــة 
جندهــا يف أعمــاق كل عقائــد اجلماهيــر وآرائهــا: 
والزمــن،  املوروثــة،  والتقاليــد  مثــاًل،  كالعــرق 

والتعليــم. والتربيــة  واملؤسســات، 
األفــكار  ُتثــل  التقاليــد  إن  املوروثــة:  التقاليــد   .1
واحلاجيــات والعواطــف اخلاصــة باملاضــي، وهــي 
ــا.  ــا علين ــكل ثقله ــط ب ــرق وتضغ ــل ُخالصــة الع ُتث
2. الزمــن: إن الزمــن هــو الــذي يطبــخ آراء وعقائــد 
اجلماهيــر علــى نــاره البطيئــة، مبعنــى أنــه يهيــئ 
األرضيــة التــي ستنشــأ عليهــا وتبرعــم. نســتنتج مــن 
ذلــك أن بعــض األفــكار التــي ميكــن حتقيقهــا يف 
فتــرة مــا تبــدو مســتحيلة يف فتــرة أخــرى. فالزمــن 
واألفــكار،  للعقائــد  جــًدا  العديــدة  البقايــا  يراكــم 

ــا.  ــكار عصــر م ــد أف ــى أساســها تول وعل
ــد  ــكار والعقائ ــم األف ــة: لكــي نفه ــم والتربي 3. التعلي
التــي تــزرع اليــوم وتفتــح غــًدا، فإنــه ينبغــي علينــا أن 
نفهــم كيــف تــت عمليــة حتضيــر األرض وتهيدهــا. 
ــا أن  ــح لن ــٍد مــا يُتي ــدم لشــبيبة بل ــذي يُق ــم ال فالتعلي

نستشــرف مصيــر هــذا البلــد ومســتقبله. 
)العوامــل املباشــرة التــي تســاهم يف تشــكيل آراء 

: اجلماهيــر( 
1. الصــور، والكلمــات، والعبــارات "أو الشــعارات": 
ُمخّيلــة اجلماهيــر تتأثــر بالصــور بشــكل خــاص ، 
وإذا لــم نكــن نتلــك الصــور فإنــه مــن املمكــن أن 
نُثيرهــا يف ُمخّيلــة اجلماهيــر عــن طريــق االســتخدام 
الذكــي والصائــب للكلمــات والعبــارات املناســبة ، إن 
قــوة الكلمــات مرتبطــة بالصــور التــي تُثيرهــا، وهــي 
ُمســتقلة تاًمــا عــن معانيهــا احلقيقيــة ، والكلمــات 
التــي يصعــب حتديــد معانيهــا بشــكل دقيــق هــي 
ــر  ــى التأثي ــر قــدرة عل ــا أكب ــك أحياًن ــك التــي تتل تل



61مجلة قوارئ  |  العدد التاسع

والفعــل. نضــرب علــى ذلــك مثــاًل الكلمــات التاليــة: 
دميقراطيــة، اشــتراكية، مســاواة، حريــة، ...إلــخ

املنهجيــة  تقريًبــا  التجربــة  تُشــكل  التجربــة:   .2
ــة مــن أجــل زرع حقيقــة مــا يف روح  ــدة الفعال الوحي
التــي  األوهــام  وتدميــر  راســخ،  بشــكل  اجلماهيــر 
أصبحــت خطــرة أكثــر ممــا ينبغــي. ولكــن ينبغــي 
تعميمهــا علــى أوســع مســتوى وبشــكل مكــرر ومعــاد 
مــن أجــل التوصــل إلــى أفضــل نتيجــة. وعموًمــا فــإن 
ــر ذات جــدوى  ــا غي ــل م ــي عاشــها جي التجــارب الت
فــإن  الســبب  ولهــذا   ، الالحــق  للجيــل  بالنســبة 
األحــداث التاريخيــة التــي تضــرب عــادة كمثــل علــى 

العظــة والبرهنــة ال تُفيــد شــيًئا.
3. العقــل: ميكــن أن نعفــي أنفســنا من ذكر العقل إذا 
مــا عددنــا العوامــل القــادرة علــى التأثيــر علــى روح 
اجلماهيــر ، ولكننــا ســنتحدث عنــه كعامــل ســلبي ال 
كعامــل إيجابــي يف التأثيــر. كنــا قــد برهنــا علــى أن 
اجلماهيــر ال تتأثــر باحملاجــات العقالنيــة وال تفهــم 
إال الروابــط الشــاذة أو الفظــة بــن األفــكار ، ولهــذا 
الســبب فــإن محركــي اجلماهيــر مــن اخلطبــاء ال 
يتوجهــون أبــًدا إلــى عقلهــا وإنــا إلــى عاطفتهــا ، 
تأثيــر  أي  لهــا  ليــس  العقالنــي  املنطــق  فقوانــن 
عليهــا. إن النــاس املنطقيــن املعتاديــن علــى سلســلة 
احملاجــات العقالنيــة الصارمــة نســبّيًا ال يســتطيعون 
االمتنــاع عــن اســتخدام هــذا النمــط مــن اإلقنــاع 
عندمــا يتوجهــون إلــى اجلماهيــر ، وهــم يُصابــون 
ــا ألن كالمهــم ال يلقــى  بالدهشــة واالســتغراب دائًم

ــر. ــدى اجلماهي أي صــدى ل
التــي  اإلقنــاع  ووســائل  اجلماهيــر،  )محركــو 

) نهــا ميتلكو
1. محركــو اجلماهيــر: القائــد يلعــب دوًرا ضخًمــا 
التــي  النــواة  تثــل  فإرادتــه  للجماهيــر،  بالنســبة 
تتحلــق حولهــا اآلراء وتنصهــر فيها. إن القادة ليســوا 
يف الغالــب رجــال فكــر، وال ميكنهــم أن يكونــوا، وإنــا 
الفطنــة  قليلــو  وهــم  وانخــراط.  ممارســة  رجــال 
بعيــدو النظــر ، والشــعوب لــم ينقصهــا أبــًدا قــادة يف 
التاريــخ ، ولكنهــم ال ميتلكــون جميًعــا تلــك القناعــات 
القويــة التــي تصنــع الرســل ، فهــؤالء القــادة هــم 
غالًبــا عبــارة عــن خطبــاء ماهريــن ال يفكــرون إال 
إقنــاع  يحاولــون  وهــم  الشــخصية،  مبصاحلهــم 

ــة. ــز الوضيع ــق دغدغــة الغرائ ــر عــن طري اجلماهي
2. وســائل العمــل التــي يســتخدمها احملركــون أو 
القــادة: التأكيــد، التكــرار، العــدوى: عندمــا يتعلــق 
األمــر بقيــادة جمهــور مــا للحظــة معينــة وحثــه علــى 
ارتــكاب عمــل مــا كأن ينهــب قصــًرا، أو يدافــع عــن 
متــراس ويتعــرض للمجــزرة بســببه، فإنــه ينبغــي أن 

ــه بواســطة محرضــات ســريعة.  ــر علي نؤث
املنتشــرة  اآلراء  كانــت  إذا  الشــخصية:  الهيبــة   .3
عــن طريــق التأكيــد والتكــرار والعــدوى تتلــك قــوة 
الســرية  القــوة  تلــك  ألنهــا تتلــك  فذلــك  كبيــرة، 
املدعــوة بالهيبــة أو االحتــرام ، وكل مــا هيمــن يف 
العالــم مــن أفــكار أو بشــر، فــرض نفســه أساًســا عــن 

ــة. ــة هيب ــا كلم ــر عنه ــي تعب ــوة الت ــق الق طري
إننــا نعثــر يف املجالــس النيابيــة علــى اخلصائــص 
العامــة للجماهيــر: كالتبســطية يف األفــكار، والنــزق 
وســرعة الغضــب، والقابليــة للتحريــض، واملبالغــة يف 
العواطــف، والتأثيــر الكاســح للمحركــن والقــادة. 
فــإن اجلماهيــر  تركيبتهــا اخلاصــة  ولكــن بســبب 
البرملانيــة تُبــدي بعــض اخلصائــص املختلفــة عــن 
إذا  النيابيــة  املجالــس  أن  كمــا   ، بقيــة اجلماهيــر 
ــة مــن الهيجــان تُصبــح  ــت إلــى درجــة معين مــا وصل
املتجانســة،  غيــر  العاديــة  للجماهيــر  مشــابهة 
بالتطــرف  دائًمــا  تتميــز  عواطفهــا  فــإن  وبالتالــي 
بطوليــة،  أفعــاالً  تُنجــز  أحياًنــا  جندهــا  فنحــن   ،
وأحياًنــا أُخــرى ترتكــب أبشــع األعمــال ، فالفــرد 
يبطــل عندئــذ أن يكــون ذاتــه ويصــوت علــى القرارات 

األكثــر تعارًضــا مــع مصاحلــه الشــخصية.
ــح  ــة مــن الهيجــان تُصب ــى درجــة معين ــت إل وصل
املتجانســة،  غيــر  العاديــة  للجماهيــر  مشــابهة 
بالتطــرف  دائًمــا  تتميــز  عواطفهــا  فــإن  وبالتالــي 
بطوليــة،  أفعــاالً  تُنجــز  أحياًنــا  جندهــا  فنحــن   ،
وأحياًنــا أُخــرى ترتكــب أبشــع األعمــال ، فالفــرد 
يبطــل عندئــذ أن يكــون ذاتــه ويصــوت علــى القرارات 

الشــخصية. مــع مصاحلــه  تعارًضــا  األكثــر 
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من أرشيف المجالت القديمة: أعداء الكتاب

 وداد السكاكيني 

نشــر هــذا املقــال يف مجلــة األديــب، العــدد 
الرابــع، إبريــل عــام 1950م .

    منــذ كانــت احلــرب اصطلــح احملاربــون 
علــى قواعــد ســموها فــن القتــال، وعّبــر عنهــا 
ــك" أن  ــك" فمــن "التاكتي املعاصــرون بكلمــة "تاكتي
جُتتنــب احلــرب يف جبهتــن، إن صــح هــذا التعبيــر 
يف لغتنــا اليوميــة، وقــد أخــذ بهــذا الــرأي دهاقــن 
أمــة  مــن  فمــا  زماننــا،  يف  والنضــال  السياســة 
حاربــت يف جهتــن إال كابــدت الصعــاب وتصــدت 
مــن  يهاجــم  مــن  إذن  بــال  فمــا  البــالء،  ألفــدح 

جبهــات ثــالث .
     وال جرم أن املفترى عليه يف زماننا، املبتلى 
بثالثــة مــن األعــداء هــو الكتــاب، لقــد امتحنــه 
ــه بعــدو واحــد، فلمــا تفتــح  الدهــر أول مــا امتحن
وعــي اإلنســان واتســعت معرفتــه أصيــب الكتــاب 
أســباب  فتعــددت  الزمــن  وتقــدم  بعــدٍو جديــد، 
ــم  احلضــارة والثقافــة، وذاق اإلنســان حــالوة العل
واالختــراع، وقــد أّدى هــذا التطــور العجيــب إلــى 
ــه  ــازدادت نكبات ــث، ف ــدو الثال ــاب بالع ــالء الكت ابت
وخطوبــه . وإذا شــئت القــول الُصــراح لــم أجــد 
ا مــن اتهــام املــرأة بأنهــا كانــت العــدو األول  بُــّدً
وأودع  خواطــره  كتــب  منــذ  فاإلنســان  للكتــاب، 
أفــكاره الطــروس جمــع الــورق والصحــف ســفًرا، 
وكانــت املــرأة عــدو األســفار، ومــن يــدري فلعــل 
الفالســفة األقدمــن كانــوا يُعانــون مــن زوجاتهــم 

الهمــوم، كلمــا عكفــوا على املطالعــة وانصرفوا إلى 
البحــث والكتابــة، ومــا خــال تاريــخ التراجــم، حــن 
تبّســط كاتبــوه يف أنبــاء األدبــاء وأهــل الفكــر، مــن 
التنــدر مبــا يلقــاه الكتــاب مــن غيرة الزوجــات، وإن 
ــق االســتدالل  ــا طري علمــاء االجتمــاع ميهــدون لن
ويعنــون  احلاضــر،  مبــرآة  قائلــن  واالســتقصاء 
بذلــك أن للحاضــر مــرآة تعكــس الغابــر، فكثيــر 
ممــا نــراه يف أيامنــا مــن طبائــع النســاء ومنــازع 
الرجــال علــى وعيهــم ورقيهــم مــردود إلــى أمثالــه 
يقولــون هــي  كمــا  واملــرأة  األقدمــن،  آثــار  مــن 
املــرأة يف كل زمــان ومــكان ويف النســاء املتعلمــات 
ــْن تتميــز مــن الغيــظ كلمــا  وأنصــاف املتعلمــات َم
أكــَبّ زوجهــا علــى كتــاب يقــرؤه، وكــم نظــر هــؤالء 
النســوة إلــى الكتــاب يف أيــدي أزواجهــن وكأنــه 
ضــرة مــن الضرائــر، وقــد يكــون فيهــن مــن حتــرد 
وترتــد إلــى بيــت أهلهــا، ألن زوجهــا مشــغول عنهــا 
يف  والتنغيــص  النكــد  هــذا  يــؤول  أو  بالكتــاب، 

ــراق . ــى الشــقاق والف ــة إل ــاة الزوجي احلي
     ففــي القــدمي اتفــق لليــث بــن نصــر - 
كاتــب البرامكــة وتلميــذ اخلليــل بــن أحمــد -  أن 
ألفــه  الــذي  "العــن"  لــه زوجتــه كتــاب  أحرقــت 
أســتاذه اخلليــل وهــو النســخة الوحيــدة، وما فعلت 
ذلــك إال كيــًدا وتشــفًيا النصــراف زوجهــا عنهــا 
إلــى جاريتــه، فــرأت أن تنغصــه بأعــز شــيء لديــه 
وهــو الكتــاب الــذي كان يحــرص عليــه، فأحرقتــه 
وتركــت بنقمتهــا هــذه بلبلــة لغويــة ال يــزال العلمــاء 

ــا. ــون ظالله ــوم يعان ــى الي إل
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باألمــل يف  "لقــد ســيطر علــي شــعور غامــض 
أن املعجــزة الشــعرية ســتغير كل شــيء، وأننــي 
قــد  أكــون  وهكــذا  اخللــود،  عالــم  يف  ســأحيا 
الكلمــات." بواســطة  كإنســان  غــزوت مصيــري 

- مايكل اليريس
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@radwazaky     د. رضوى زكي - كاتبة وأكادميية مصرية

عن اجتماع الثقافة واألنوثة

يختلــف الباحثــون واملثقفــون يف تعريــف مفهــوم الثقافــة، كمــا يتباينــون يف حتديــد ماهيــة األنوثــة، فــأن 
تصيــر مثقًفــا يعنــي أن تكــون فطًنــا، واســع األفــق، ال تكــّف عــن التعلــم وطلــب احلكمــة التــي هــي ضالــة 
املؤمــن، فاملعرفــة قــوة؛ وهــي مظهــر إضفــاء الرجاحــة علــى العقــل والــروح اإلنســانية. والثقافــة أســلوب 

للتفكيــر وطريقــة للعيــش يف املجمــل يبــدأ مــن الفــرد ويتنقــل ليُشــكل انعكاًســا للمجتمــع بأســره. 
وتُعــرف األنوثــة يف اللغــة العربيــة بأنهــا "أنَّــَث الشــيء" إذا الن ولــم يتشــدد، أي أنهــا تُعبــر عــن اللطــف 
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واملرونــة. وجوهــر األنوثــة وأصلهــا أمــٌر معنــوّي 
غيــر ملمــوس متعلــق بــروح املــرأة، وهــي تختلــف 
مــن منظــور املــرأة عــن نفســها إلــى نظــرة الرجــل 
ومفهومــه عنهــا؛ فشــعور املــرأة بأنوثتهــا أمــٌر 
متبايــن ونســبّي للغايــة يختلــف مــن أنثــى ألنثــى. 
ضعــف  األنوثــة  أن  يجمعــون  الرجــال  ويــكاد 
جميــل، ومشــاعر دافئــة، ومظهــٌر حســّي، وهكــذا 
جنــد أن هنــاك زوايــا عديــدة ميكــن أن يُنظــر بهــا 

إلــى الثقافــة واألنوثــة. 
مــا احلــال إذن إذا اجتمعــت الثقافــة واألنوثــة، 
ال  األنوثــة  أن  الرغــم  علــى  والضعــف،  القــوة 
ــدى  ــع الشــخصية املســتقلة ل ــر باألصــل م تتناف
النســاء، وهــي بالتبعيــة ال تتناقــض مــع الثقافــة، 
بــل إن الثقافــة هــي أفضــل زينــة تتجمــل بهــا 
املــرأة، واحلكمــة أزهــى ثــوب تــزدان بــه؛ بشــرط 
جوانــب  شــتى  يف  حقيقيــة  ثقافــة  تكــون  أن 
احليــاة، ال تتعلــق بالقــراءة واالطــالع فحســب؛ 

فكمــا يقولــون "الثقافــة ُكتــب ونــاس".
 وللمعرفــة وجــوه متعــددة يف حيــاة املرأة؛ كأن 
تعــرف مــن هــي ومــاذا تريــد؟ كأن تكــون أنثــى 
وأم حقيقيــة، كأن تتعلــم إدارة حياتهــا وحيــاة مــن 
حولهــا مبــا منحهــا اهلل مــن صفــات ومزايــا، كأن 
تتحلــى بالــذكاء االجتماعــي، وقائمــة املعــارف 

تطــول.
باعتبارهــا  للمــرأة  الشــيفونية  النظــرة  إن 
مخلــوق يليــق بــه الضعــف واالســتكانة تغيــرت 
للنقيــض؛  تبدلــت  لكنهــا  طويلــة،  عقــود  منــذ 
فالســعي إلثبــات كينونــة املــرأة قــد أتــى يف بعــض 
ــا األنثــوي؛ فبــدت  ــى حســاب كيانه األحــوال عل
ــا ال هــي باألنثــى الناعمــة التــي يُقبــل  ــا ثالًث كائًن
عليهــا الرجــال، وال هــي رضيــت بــأن تكــون امرأة 
وتديــر  ذاتهــا  علــى  تعتمــد  فحســب،  مســتقلة 

حياتهــا مــن األلــف إلــى اليــاء.
وهنــا يأتــي تأثيــر املعرفــة واحلكمــة ليزن تلك 
املعادلــة؛ فــإن لــم تطبــع الثقافــة علــى صاحبهــا 
القــدرة علــى امتــالك زمــام حياتــه واملضــي بهــا 

ــاء  ــر البن ــى التفكي ــه إل ــى نحــو أفضــل، وتدفع إل
يف مشــاكله، ومــا يجابــه مــن أمــور الدنيــا، فإنهــا 
تصبــح مظهــًرا وقشــرة خارجيــة، لــم ينتفــع بهــا 
ــق  ــه "عمي ــه ســوى الفخــر بأن ــا يف حيات صاحبه
نفــس  علــى  بأثرهــا  الثقافــة  فتتعلــق  الفكــر"، 
املــرأة  بشــخصية  األنوثــة  وتتعلــق  اإلنســان، 
وحضورهــا، وكالهمــا لــه أثــر العطــر الطيــب 
مــن  مجهــود  دون  صاحبــه  مــن  يفــوح  الــذي 

شــخصه. 
وهنــاك حــدٌّ فاصــل أدق مــن "شــعرة معاويــة" 
وادعــاء  املعرفــة  وبــن  وامليوعــة،  األنوثــة  بــن 
الثقافــة؛ فالثقافــة ســلوك وطريقة حياة وفلســفة 
اليوميــة  التصرفــات  يف  تظهــر  وأيديولوجيــة 
األنوثــة؛  وكذلــك  احلياتيــة،  األمــور  ومعاجلــة 
ليســت تصنًعــا شــكلًيّا، ليســت كعًبــا عالًيــا ورقــة 
يف الصــوت، ال يصحبــه دفء داخلــي وعاطفــة 

حقيقيــة وجاذبيــة أخــاذة. 
إن املثقــف بحــق ال يتشــدق يف كل مناســبة 
بأنــه "ذو رؤيــة ووعــي"، بــل تتســرب إليــك نظرتــه 
ــه أو  ــات حديث ــره يف طي ــة تفكي ــور وحصاف لألم
تُستشــعر  كذلــك  املكتوبــة،  كلماتــه  ثنايــا  بــن 
أنوثــة املــرأة دون إشــارة منهــا يف ملســة حانيــة 

وكلمــة عابــرة. 
ــان  ــا كي ــرأة أنه ــة يف امل ــر جتســيد األنوث ويعب
متصالــح مــع ذاتــه، تزيــده املعرفــة ألًقــا وجمــاالً، 
تشــّع منهــا طاقــة جتــذب مــن يقــع يف طريقهــا، 
قبــل أن يــدرك أنهــا ليســت ســطوة اجلمــال؛ بــل 
وقــد  األنوثــة،  بفتنــة  املعرفــة  ســحر  اختــالط 
ــا يف شــخصية امللكــة  ــج قدمًي ــد هــذا املزي جتّس
أســرها  يف  وقــع  حــن  "كليوباتــرا"  املصريــة 
ثــم أنطونيــوس  الرومانــي قيصــر  اإلمبراطــور 
يــوم كانــت مصــر علــى أعتــاب الغــزو الرومانــي، 
وهــو ســالح الســلطانة "شــجرة الــدر"، تلــك املــرأة 
ــن حكمــا مصــر  ــي تزوجــت مــن رجل ــة الت القوي
يف فتــرة حرجــة مــن ُعمــر احلضــارة اإلســالمية، 
ولعبــت دوًرا محورًيــا يف حيــاة أزواجهــا ويف ُحكــم 

مصــر علــى حــدٍّ ســواء.
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بعــض  ورديــة  الســطور  تلــك  تبــدو  رمبــا 
الشــيء؛ واحلقيقــة أن اجتمــاع الثقافــة واألنوثــة 
أمــر  فهــو  ومزايــا؛  ســجايا  مــن  بــه  مــا  علــى 
الرجــال  مــن  كثيــر  لــدى  ليــس  محبــب،  غيــر 
فحســب؛ بــل والنســاء كذلــك! فــال يكــنُّ العــداء 
للمــرأة ســوى امــرأةٌ مثلهــا؛ فبعــض بنــات حــواء 
يرفضــن إدراك أن هنــاك مــن هــن أفضــل منهــن 
ــن  ــق منه ــى إال أن تخل ــات جنســهن، وتأب ــن بن م
قوالــب تشــبهها، باســتخدام الســخرية والنكايــة 
وتثبيــط الهمــم، لتتســاوى األخريــات يف الهزميــة 

واملــرارة. 
واحلــق أنــه ال يأخــذ بيــد امــرأة ســوى صوتهــا 
الداخلــّي، ورغبتهــا يف العيــش يف تلــك احليــاة 
بشــغف وفلســفة خاصــة، فــكأن اهلل خلــق لهــا 
ومنهــا وقــوًدا متجــدًدا لتضــيء درب روحهــا أوالً 
ــى الظاهــر،  ــا يف الباطــن عل ــل أن ينعكــس م قب
ــا  ــا وأًخ ــن؛ أًب ــا لآلخري ــا مــن ذاته ــد طاقته وتت

ــة.   ــا وزميل وزوًجــا، صديقــًة وأّمً
إّن اجتمــاع املعرفــة واحلكمــة مــع أنوثــة املــرأة 
كافــة  اســتطاعة  يف  ليــس  عظيــم  شــأن  لهــو 

النســاء، ولكنــه كذلــك أمــر غيــر عســير، فيــُد 
ــد  ــا هــي ذات الي ــع كتاًب ــّد لتطال املــرأة التــي تت
التــي تتجمــل بطــالء األظافــر وتصنــع أطايــب 
الطعــام. والســعي نحــو الكتابــة بنشــر املقــاالت 
يف الصحــف، أو البحــوث يف الدوريــات العلميــة 
ال يتعــارض مــع "نشــر املالبــس" علــى احلبــال 
الثقــايف  الشــأن  مســتجدات  ومتابعــة  لتجــف، 
ميكــن أن تســير يف ســياٍق متــواٍز مــع متابعــة 
صيحــات املوضــة يف الثيــاب وأدوات التجميــل! 
فليــس بالضــرورة أن يتعــّدى غــذاء العقــل علــى 
مظهــر حيــاة األنثــى؛ فاملــرأة خلقهــا اهلل لتكــون 
متعــددة االهتمامــات والقــدرات، إنــا يتطلــب 
ــت. ــذكاء وإدارة الوق ــن ال ــًرا م ــدًرا واف ــر ق األم

فــأي شــيء يف تلــك احليــاة أفضل من رجاحة 
عقــل أنثــى وملعــة عينــن بالطمــوح تفيــض، وأي 
كيــان أبهــى مــن أن تضفــي عليــه املعرفــة حديًثــا 
عذًبــا، قوامــه ُحســن اختيــار الكلمــات وســعة 
الثقافــة،  بنــت  فاللغــة  اللغــة؛  ورقــّي  األفــق 
والــكالم ِصنعــة املــرأة، وإن اجتمعــت الثقافــة 
مــع األنوثــة يف صــورة امــرأة فقــد حيــزت لــَك/

لــِك الدنيــا.
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المافيا األدب
@Asyeh_m    آســية املطــوع

أكــدت مصــادر موثوقــة ظهــور عصابــة مافيــا جديــدة يف الســاحة األدبيــة، ونشــرت مصــادر 
أخــرى كالم الشــهود بأنهــم رأوا أفــراًدا ملثمــن يقتحمــون أســوار مواطنــن ويســرقون مــن ســطوح 
أن  دون  بــل  أحــد،  بهــم  أن ميســك  دون  بعيــًدا  بهــا  ويهربــون  أوراًقــا هامــة،  واملخــازن  املكاتــب 

يتعــرف علــى هوياتهــم أحــد!
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علنيــة  ســرقة  راحــوا ضحايــا  كثــر  كّتــاب 
احمُلذلقــة،  العصابــة  هــذه  رجــال  يــد  علــى 
املائــة  ذات  نصــوص  لــه  ُســرقت  مــن  منهــم 
واألربعــن حرًفــا، ومنهــم مــن كانــت مســروقاته 
أكبــر مــن هــذا وذاك؛ إذ تعــدت إلــى ســرقة 
الكتــب ونشــرها فيمــا بــن النــاس ُمعــّراة مــن 

الفكريــة! حقوقهــا 
امللكيــة  أحقيــة  ســنعقل  متــى  حتــى 

؟ يــة لفكر ا
يف القــدمي حينمــا ظهــرت أول الســرقات 
ألشــخاص  تُنســب  كانــت  األدبــي  العالــم  يف 
األدبيــة،  النصــوص  بســرقة  اتُّهمــوا  معينــن 
يســمعونها مــن غيرهــم فتــروق لهــم فينســبونها 
والشــاعر  املازنــي  كإبراهيــم  عنــوة  إليهــم 
أدونيــس وغيرهــم أدبــاء يُعــّدون علــى األصابــع 
لقلتهــم. هــذا مــا كان مــن ســرقة بــن األدبــاء 
فقــد  الغربــي  األدب  أمــا  أنفســهم،  العــرب 
ــب  ــة( للكات ــا اإللهي ــاب )الكوميدي ــأن كت ــل ب قي
أجنبيــة  نســخة  ســوى  ليــس  هــو  دانتــي 
لـ)رســالة الغفــران( ألبــي العــالء املعــري التــي 
فهــل  حينهــا،  لغتهــم  إلــى  مترجمــة  كانــت 
ســّوغ لدانتــي بعــد أن قــرأ )رســالة الغفــران( 
يســرق  أن  بهــا  وأُعجــب  املترجمــة  بنســختها 
مســتقل  بكتــاب  وينشــرها  احملتــوى  منهــا 

باســمه؟
بالكّتــاب  التعريــض  بصــدد  لســنا  ونحــن 
األوائــل ومــا احتــوت كتبهــم مــن ســرقات إال 
املعاصريــن  هــؤالء  لــدى  نفســه  املوضــوع  أن 
ــن يســرقون النصــوص خاصــة يف مواقــع  الذي
بذلــك  تــوج  التــي  االجتماعــي  التواصــل 
النــوع مــن النصــوص املذيــل بنجمــة دون أن 
اســم صاحبــه، وهــذا إجحــاف حلــق  يحمــل 
الكاتــب حتــى وإن لــم يكــن مشــهوًرا، واحلــق 
تنتشــر  التــي  النصــوص  هــذه  بــأن  يقــال 
اآلن مذيلــة بنجمــة لــو كنــا نشــرناها مذيلــة 
كّتــاب  اآلن  اكتشــفنا  لكّنــا  صاحبهــا  باســم 
مصلحــة  يف  يصــب  هــذا  ولــكان  صاعديــن، 

مواهــب  عــن  فالكشــف  العربيــة؛  الثقافــة 
ــة بفعــل تناقــل "تغريــدة" أو أبيــات مــن  مدفون
قصيــدة باســم صاحبهــا لهــو خيــر دافــع لــه 
ســّن  الــذي  فمــن  الكتابــي،  مشــواره  إلكمــال 
ــة بنجمــة؟ لقــد ســّن  ــل النصــوص الرفيع تذيي
ســنة ســيئة ســحقت حقــوق امللكيــة الفكريــة، 
اســم  حامــاًل  النــص  حضــور  هيبــة  وأذابــت 
يتالعــب  بــأن  للجميــع  وســمحت  صاحبــه، 
بالنــص ويحّرفــه بحــذف أو زيــادة فتوالــدت 
يتنــازع  الهويــة  مجهولــة  لقيطــة  نصــوص 

لــه! أنهــا  كلٌّ يدعــي  أفــراد  عليهــا 
واألنكــى مــن ذاك أن يأتــي هــذا الســارق 
ليتهــم صاحــب النــص بأنــه َمــن ســرق نصــه 
-بــكل بجاحــة-! أذكــر أنــي مــرة وأنــا أتابــع 
حســاًبا أدبًيــا علــى "تويتــر" تفاجــأت بصاحــب 
ــه  ــت بين ــة حصل ــزل صــورة حملادث احلســاب ين
بســرقة  يتهمــه  أتــى  مجهــول  شــخص  وبــن 
لــه، احلاصــل أن صاحــب احلســاب  تغريــدة 
بإنــزال  قــام  أن  إال  منــه  كان  مــا  األدبــي 
وصــورة  نشــرها،  بتاريــخ  لتغريدتــه  صــورة 
الســارق  حســاب  يف  املســروق  النــص  لهــذا 
كــذب  علــى  بّيًنــا  دليــاًل  فأعطــى  بتاريخهــا، 
كاتبــة  قامــة  واتهامــه  وتبجحــه  الســارق 
"تويتــر". و"تويتــر" يفيــض مبثــل  معروفــة يف 
واألدبــاء. األدب  علــى  الناقمــة  الفئــة  هــذه 

"تويتــر"  يف  يُذكــر:  بالشــيء  والشــيء 
خاصــًة حســابات وهميــة تزعــم أنهــا ألدبــاء 
هائمــون بــاألدب والكتابــة، وهــي ليســت ســوى 
حســابات تفيــض بالغــث والســمن مــن تلــك 
التغريــدات املنقولــة عــن غيرهــم، واملنســوبة 
بألقــاب  فيتســترون  لهــم،  أنهــا  علــى  إليهــم 
تضفــي رونًقــا أدبًيــا علــى احلســاب، وتكــون 
الســرقة،  يختفــي حتتــه جــرم  قناًعــا مميــًزا 
واألدهــى مــن هــذا ازديــاد أعــداد املتابعــن 

مئــات اآلالف! إلــى  لديهــم 
كل شــيء مــن هــذا يأتــي بكفــة، ومــا يقابلــه 
عــن  كثــر  كّتــاب  تنــازل  األخــرى  الكفــة  يف 
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أســمائهم الصريحــة ونشــر كتاباتهــم الرفيعــة 
هــذا،  علــى  اجلميــع  ألــوم  ال  هويــة.  بــال 
يكــون لديهــم مــا يرونــه مــن األســباب.  فقــد 
الســارق  يجــدون  الذيــن  الكّتــاب  أولئــك  أمــا 
وينشــرها  بيــد  التغريــدة  يتنــاول  يديهــم  بــن 
لآلخريــن بكفــه األخــرى التــي مســحت احلقــوق 
قبــل النشــر فــال يطالبــون بحقوقهــم الفكريــة 

املســألة. يعــون حجــم  وال 
املســألة  تــرى  كنــت  مهمــا  الكاتــب  أيهــا 
لهــؤالء  تهــد  الواقــع-  -يف  فأنــت  بســيطة 
احلقــوق  ذكــر  بــدون  أعظــم  هــو  مــا  لســرقة 
الكّتــاب  نحــن  أجمعنــا  فلــو  هــذا،  بصمتــك 
بحقــه  إال  شــيًئا  منــا  أحــد  يأخــذ  أال  علــى 
نقــل  يف  أمنــاء  ولكنــا  بهــذا،  املجتمــع  اللتــزم 
النــص األدبــي كمــا لــو كان نًصــا علمًيــا، فليــس 

منزلــة. منــه  بأدنــى  هــو 
صمتنــا عــن هــذه املســألة أنتــج لنــا جيــاًل ال 
يعــي أمانــة النقــل، حتــى طــال بهــم احلــد إلــى 
ســرقة الكتــب، وهنــا لــن أذكــر ســرقة احملتــوى 
وإنــا  الشــكلية،  الصياغــة  وتغييــر  والفكــرة 
ــف  ــة، وستتســاءلون كي ــب كامل ــى ســرقة الكت إل

هــذا؟
إن نقــل الكتــب مــن كونهــا ورقيــة إلــى صيــغ 
مــن  إذن  أخــذ  تتطلــب   )PDF( إلكترونيــة 
ــا! إال أن  ــب مًع ــن الناشــر والكات الناشــر، أو م
لصيغهــا  نُقلــت  مبالغــة-  -بــال  الكتــب  أغلــب 
الناشــر،  مــن  إذن  ســابق  بــدون  اإللكترونيــة 
والكاتــب  للناشــر  واضــح  إجحــاف  وهــذا 
يجنــون  مــا  علــى  نشــاطهما  يقــوم  يــن  اللذَّ
 )PDF( مــن أربــاح البيــع، ونقــل الكتــب إلــى

مباشــًرا. تأثيــًرا  هــذا  علــى  يؤثــر  املجانيــة 
))مينــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا 
الكتــاب بأيــة وســيلة تصويريــة أو إلكترونيــة... 

مــن دون إذن خطــي مــن الناشــر((

يف  عجــل  علــى  قرأناهــا  لطاملــا  عبــارة 
ولطاملــا  الكتــب،  مــن  األولــى  الصفحــات 
قرأناهــا أيًضــا علــى الكتــب اإللكترونيــة دون 
أنــا شــخصًيا أحتــرج  التنويــه.  لهــذا  نأبــه  أن 
ــه  ــرأ يف أول ــي أق ــاب إلكترون ــراءة أي كت ــن ق م
هــذه العبــارة أو مــا شــابهها، فكــون الناشــر ال 
يســمح بهــذه الطريقــة مــن النشــر فمســارعتنا 

بنــا. أولــى  توّرًعــا  بحذفهــا 
بــأن  موقنــة  العــرض،  هــذا  وبعــد  واآلن 
إحــدى صــور  عــن  غفــل  قــد  العزيــز  القــارئ 
فنبــل  وإال  مجتمعنــا؛  يف  املنتشــرة  الســرقة 

وبينهــا. بينــه  حتــول  أخالقــه 
كل املنــى ملســتقبل أدبــي عربــي نبيــل، يشــار 

إليــه بالبنــان.



مجلة قوارئ  |  العدد التاسع 70

 أحام احلربي   

مراجعة كتاب: 

الرحيق المختوم

لــم  الشــوق،  هــذا  مثــل  أعهــد يف حياتــي  لــم 
يُبكينــي قبلــه شــيء مــن قبيلــه، كان ُمختلًفــا، كان يف 
ُحلــة بهيــة جتعلنــي ال أكاد أنفــك عنــه! عشــت معــه 
ــه  ــا رائعــة، لــم يُحــرك شــيًئا داخلــي شــيءٌ مثل أياًم
منــذ زمــن. أكاد أجــزم أنــه األفضــل علــى اإلطــالق 

ــى اآلن! حت

كنت أعيش معه وكأنني أعيش حياته هو!
معــه،  ضحكــت  معــه،  حزنــت  معــه،  بكيــت 
شــعرت بالفخــر معــه، ناجيــت اهلل معــه، تفَكــرت 
معــه. لقــد غيرنــي كثيــًرا. كان ميلــك إحساًســا، نعــم 
تاًمــا إحســاس. لــم يكــن شــيًئا عابــًرا، لقــد حــرك 
بــي شــعوًرا مــا، وجعلنــي أتفكــر. بــّن لــي جهلــي 
وإســرايف يف أمــري، بــّن مــدى بُعــدي عــن خالقــي 

وُشــّح أعمالــي.
أجــاب عــن تســاؤالت طاملــا كانــت تشــغل عقلــي، 
ِحكًمــا  بــّن  اهلل،  كتــاب  اقــرأ  حينمــا  خصوًصــا 
لــي.  القصــص  روايــة  يف  كرمًيــا  كان  و  كثيــرة، 
ِقصــص عجيبــة، قصــص عــن معجــزات ليســت 
لبشــر عــادي، كان ُمبهــًرا، مشــوًقا، مميــًزا، ومختلًفا 

ــه ســابًقا.  ــا قرأت ــل م عــن ُج
إنــه كتــاب الرحيــق املختــوم، كتــاب البــد أن يكــون 
علــى املنضــدة، أو عنــد الســرير، كتــاب ال يوضــع 

أبــًدا علــى الــرف ثــم يُنســى!
كتــاب يســكن قلبــك ويشــغل عقلــك وكل حياتــك، 
تــراه يف أمــور عــدة، ينيــر بصيرتــك، لتكتشــف كــم 
ــات  ــى مئ ــك بحاجــة إل ــم أن ــر، ك ــل الكثي ــت جته كن
ــه كتــاب مــن  ــر كــي تتعلــم أن ــل رمبــا أكث الســنن ب

ــه! الواجــب قراءت
ليــس للترفيــه أبــًدا، إنــه أعظــم مــن ذلــك، كتــاب 
يجمــع بــن عبــادات عــدة، قــراءة ســيرة الكــرمي 
ُمحمــد -صلــى اهلل عليــه وســلم-، والتأمــل يف حاله 
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-صلــى اهلل عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام يف 
ذاك الزمــان، والتفكــر يف حالــك، والبــكاء مــن 

خشــية اهلل، ومــن رحمتــه تعالــى!
علــى  والصبــر  للمســلمن،  الدعــاء  يعلّمــك 
ــر الــذي ستستشــعره عندمــا  مــا يؤذيــك، والكثي

تقــرؤه!
لقــد أدبنــي هــذا الكتــاب، وجعلنــي أحمــد اهلل 
كثيــًرا علــى األمــان الدينــي بغــض النظــر عــن 
الفــن، أقصــد إقامــة الصــالة دون عــذاب أو 
ــاس! ــواري عــن أنظــار الن مشــقة أو ضــرورة الت

الوقــت،  النعــم؛ بركــة  أحمــد اهلل علــى كل 
ونعــٍم كثيــرة إن كتبتهــا مبــاء البحــر ال أُحصيهــا!
جعلنــي أخشــى اهلل، وأخــاف غضبــه وأرجــو 
نُشــاحن  حالنــا؛  علــى  أبكــي  جعلنــي  رحمتــه، 

بعضنــا علــى توافــه األمــور، والرســول -عليــه 
الصــالة والســالم- الــذي قاســى أنــواع العــذاب 
قــال لــكل مــن عّذبــه وهــو يف قعــر داره يــوم فتــح 

ــاء"! ــم الطلق ــوا فأنت ــة: "اذهب مك
ونحــن مســلمون بــل وأخــواٌن أيًضــا، وتفرقنــا 
روايــة  أو  كلمــة  مــن  ونغضــب  األمــور،  توافــه 
ســمعناها مــن فــالن، نصدقهــا حتــى وإن كانــت 
خاطئــة! نشــاحن بعضنــا ســنيًنا ِطــوال ألجــل 
مــال أو بنــن، أو كلمــة أُلقيــت ســهًوا ودون قصد!

ضبــط  للنفــس،  تهذيــب  الكتــاب  هــذا  إن 
للقلــوب  وهــدى  ونــور  واالنفعــاالت،  لألفعــال 
وطمأنينــة للنفــس وتشــغيل للعقــول، أوصيكــم 
بــه كمنهــج حيــاة، وككتــاب ال ينفــك عــن أيديكــم 

إلــى أمــٍد بعيــد.
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سوق ُعكاظ: سوق شعر وتراث األدب

@aljeaidtafe   طيــف اجلعيــد 

للغــة العربيــة أوتــار حــروف ذات نغمــة بالــكالم، 
تتفــرد تبــدع بالقــوايف املبنيــة علــى مديــٍح أو هجــاء، 
أو تخــرج عــن مجملهــا فتراهــا تأخــذ مســاًرا يف 
تــراث العــرب األصيــل، وهــذا مــا يســمى بالشــعر 

العربــي.
فيمــا مضــى اســتُخِدم مصطلــح )الســوق( كنايــًة 
عــن مــكان قــد زود مبتطلبــات واحتياجات اإلنســان 
مــن مــأكٍل ومشــرٍب، وغيرهــا مــن االحتياجــات. 
ونقطــة يتاجــر فيها البائع واملشــتري باملــال واملورد.

وإن نظرنــا عــن كثــب، جنــد أن ســوق عــكاظ 
ــة  ــة التجاري ــن احلرك ــب املســمى م ــد أخــذ نصي ق
للعــرب آنــذاك، ولكــن تيــز أكثــر علــى كونــه ســوق 
الشــعر التاريخــي. يرجــع هــذا االســم إلــى أشــهر 
ــة، وســوق  ــد العــرب يف زمــن اجلاهلي األســواق عن
عــكاظ ليــس كاألســواق التجاريــة فقــط، وإنــا هــو 

ســوٌق يختــص أيًضــا بالشــعر، وُســّمي ســوق عــكاظ 
بهــذا االســم نســبًة إلــى العــراك الــذي كان العــرب 
يتعاركــون بــه يف الشــعر، وغــدت أهميتــه منــذ ذلــك 
احلــن وحتــى يومنــا هــذا حتــت رعايــٍة مــن أميــرة 
التــراث  هيئــة  وإشــراف  املكرمــة،  مكــة  منطقــة 

ــرة. والســياحة ألول م
العامليــة  عشــر  احلاديــة  االنطالقــة  عقــدت 
ــن  ــا ب ــا عــام ١4٣٨ه م ــن نوعه ــى م ــة األول واحمللي
ــى ٢٨ شــوال.  ــدأت يف ١٨ شــوال وحت ــن، ابت فترت
محفــل هــذا العــام ذو رؤيــة ليســت مقتصــرة علــى 
املكانــة احملليــة التــي اكتســبها، ولكــن تطلــع إلــى 
اكتســاب مكانــٍة عامليــٍة حتمــل يف جعــب أهدافــه 
دور املســاهمة يف تعزيز إرث الشــعر وتراث اململكة 
العربيــة الســعودية بــن الوفــود واملواطنــن علــى 

حــدٍّ ســواء.
ــاب  ــن أطرقــت ب ــُه خــالل الفترت ــي لَ ويف زيارت
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الوصــف بــن أنامل األســطر معبــرةً عن جماليات 
مســمع الشــعر الفصيح، وتأريخ األعمال التراثية 

علــى أيــدي احترافيــة شــغوفة مبــا تقــوم بــه.
األركان  بجماليــات  عــكاظ  ســوق  تيــز  لقــد 
املوجــودة فيــه، والتــي زادتــه رونًقــا قــد جمــع بــن 
العريــق واحلاضــر واملســتقبل  املاضــي  أصالــة 

اهلل-. -بــإذن  القريــب 
ولنبدأ بأول جماليات مسمى األركان التالية:  

 تعــرف اجلــادة يف اللغــة العربيــة أنهــا الطريــق 
ــرق. لقــد اســتُوحي  األعظــم الــذي يجمــع الُطّ
اســم جــادة بســبب العكاظيــن مــن أدبــاء القبائــل 
ــل أو  ــي تــر مبنتصــف طــرق القواف ــة الت العربي
ــون  يف األســفار فيلتقــي هــؤالء الشــعراء ويتهافت
إمــا بســبب مديــح قبيلتهــم أو إثــر صنيــع معروف. 
وعلــى إثــر ذلــك نُّضمــت 13 فعالية بجــادة عكاظ، 
تالمــس  والتــي  أهمهــا،  يلــي  فيمــا  نســتعرض 

ــا. شــغف لغتنــا ويقتنــي أجمــل األوصــاف جتلّيً

املعلقات و األدب: 

ميكــن تعريــف املعلّقــات بأنهــا تلــك القصائــد 
ــي،  ــا شــعراء العصــر اجلاهل ــي كتبه ــة الت الطويل
وقــد ســّميت باملعلّقــات لعــّدة أســباب، منهــا أّنهــا 
كانــت تعلـّـق علــى ســتار الكعبــة، وذلــك ألهميتهــا، 
أّن  هــو  التســمية  ســبب  أّن  قــال  مــن  وهنــاك 
املعلّقــات كانــت تعلــق يف نفــوس النــاس وعقولهــم، 

وهــو الســبب األرجــح. وتعتبــر املعلّقــات مــن أهــم 
مــا كتبــه شــعراء العصــور القدميــة، وجتلـّـت فيهــا 
خصائــص الشــعر اجلاهلــي بوضــوٍح كبيــر. كمــا 
خــالل  معلّقــات.  ســبع  املعلّقــات  عــدد  ويبلــغ 
عــكاظ  ســوق  يحــرص  عــام  كل  دورة  انطــالق 
ــّم فيهــا ســرد  ــى تقــدمي عــروض مســرحية يت عل
محتــوى تلــك القصائــد بأســلوب ســمعي فريــد 
مــع مراعــاة تاشــي العــرض املشــهدي مــع نــص 
القصيــدة وتثيــل الشــخصية التــي كتبــت تلــك 
املعلقــة. وقــد اســتحضر ســوق عــكاظ يف دورتــه 
ــر بــن  ــة زهي عــام 2012م حكيــم شــعراء اجلاهلي
عبــر  ميالديــة   602 عــام  املتــويف  ســلمى  أبــي 
مســرحية ألشــهر حــروب القبائــل العربيــة قدمًيا، 
نحــو  اســتمرت  والتــي  والغبــراء  داحــس  وهــي 
40 عاًمــا، ممــا يوحــي فعــاًل إلــى مكانــة الشــعر، 
ــوم  ــى ســما مبفه ــه حت ومــدى عمــق الشــعراء في
ــا إلــى ذلــك أّن اجلــادة حاكــت  املعلقــات، ومضيًف
أنشــطة الســوق القــدمي مــن مســابقات حتــدي 

ــة. ــات أثري ــزادات ملقتني ــة وم ــة العربي اللغ

هوية التراث:

إن إرث املاضــي العريــق واملتناقــل الشــغف بــه 
ــع  ــرز يف ســوق عــكاظ بجمي ــد ب ــال ق ــن األجي ب
مســمياته، مــا بــن أزيــاٍء شــعبيٍة وأعمــاٍل حرفيــة 
يف  املاضــي  أصالــة  أظهــرت   ، ونحــت  كرســٍم 
ــة الســعودية  ــة العربي ــن مناطــق اململك ــة م منطق
ــاءات األدوات املعروضــة  بلباســها الشــعبي واقتن
مــن حلــيٍّ وأوانــي وأشــغال يدويــة مــن اجللــد، وقد 

جادة عكاظ

األعمال احلرفية - النحت والرسم
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أُدرج تعريــٌف لــكل مســمياتها. لقــد كان دور األســر 
املنتجــة بــارًزا يف إظهــار الهويــة الوطنيــة والشــعبية 
التــي تتلكهــا عراقــة التــراث، وذلــك عــن طريــق 
صنعهــا ومــن ثــم بيعهــا لتصــل إلــى يــد الزائــر الكرمي 

حتــى تذكــره مبــدى قيمــة تأريــخ تلــك األعمــال 

الفعاليات الثقافية:

ــوى حــرص مخــرج  ــا شــامل احملت ولتحقــق تطلًّع
الســوق علــى تقــدمي فعاليــات ثقافيــة عبــارة عــن 
عشــر  نــدوات ثقافيــة، وخمــس أمســيات شــعرية 
و عشــر ورش ثقافيــة خمــٌس منهــا دوليــة واألخــرى 
محليــة. بــرز مــن بــن هــذه الفعاليــات فعاليــة ركــن 
بهــذه  االهتمــام  يعــود  العربــي  اخلــط  ومعــرض 
الفعاليــة ملــا حتملــه بــن طياتهــا مــن مســيرة الثقافــة 
ومنــذ  عصورهــا  مــر  علــى  العربيــة  واحلضــارة 
نشــأتها بعصــر اجلاهليــة. إن رونــق وجمــال اللغــة 
العربيــة يبــدأ مــن اخلــط العربــي؛ لــذا اهتــّم الســوق 
بهــا، فتــرى يف حائــط الركــن ملســًة مــن اخلــط قــد 
تألقــت بــه مجموعــة األبيــات الشــعرية، والتــي حتمل 
بــن طيــات ســردها رســالًة أو مديًحــا أو وصًفــا، 
أبطــال اإلبــداع فيــه مجموعــة أشــخاص مــن دول 
أيديهــم بشــغف اخلــط  بهــم  تفــردت  قــد  عربيــة 
وســحره فعملــوا علــى ترســيخ أساســياته عــن طريــق 
ســرد أبيــات الشــعر، واجلميــل يف املوضــوع أنهــم 

يقدمــون خدمــة التخطيــط الســم الزائر لهــذا الركن 
أو أيــة عبــارة أو اســم يــوّد الزائــر كتابتــه مســتخدًما 
نــط اخلــط العربــي، وقــد عرضــت مجموعــة مــن 
األعمــال واملخطوطــات التــي اســتخدم فيهــا اخلــط 
العربــي ألشــخاص مــن دول مختلفــة دون ِذكــر الســم 
اخلطــاط أو معنــى املخطوطــة املعروضــة، وأمــا مــا 
شــّد انتباهــي حقيقــًة ِفلــم وثائقــّي يســتعرض بدايــة 
اخلــط العربــي ومراحــل تطــوره بــن الدولــة األمويــة 
تلــك  دور  عــن  ويتحــّدث  والعثمانيــة،  والعباســية 
الثقافــات وتأثيرهــا يف رســم اخلــط العربــي، ومــا 
ــى مــر العصــور . ــز انتشــارها عل ــه لتعزي ســعت إلي

خيمة الرواي:

تتشــكل البنيــة الســردية للخطــاب مــن تضافــر 
فالــراوي  الــراوي؛  أبرزهــا  ومــن  مكونــات،  ثالثــة 
هــو الشــخص الــذي يــروي احلكايــة أو يُخبــر عنهــا، 
ســواًء كانــت حقيقــة أم خيــاالً. وال يُشــترط فيــه أن 
يكــون اســًما معّيًنــا، فقــد يتقّنــع بضميــٍر مــا، أو يُرمز 
لـــه بحــرف، وهــو أســلوب صياغــة، أو أســلوب تقدمي 
املــادة القصصيــة، وقنــاع مــن األقنعــة العديــدة التــي 
يتخّفــى الروائــي خلفهــا لتقــدمي عملــه الســردّي. 
وإن تّعنــا يف احلديــث حــول هــذا اجلانــب فإننــا 
ال نكتفــي مبجــرد الوصــف املختصــر، ولكــن وجــب 
االستشــهاد ببعــض الروايــات املشــهورة وتطبيقهــا 
تطبيًقــا عملّيًــا لنجــد جماليــات اخلطابــة الفصيحة، 
ناهيــك عــن دقــة الوصــف. ومــن هنــا جــاءت أهميــة 

جانب من ركن اخلط العربي واحد اللوحات 
املشاركة مبعرضة

شخصيات من العروض املسرحية
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أحد الكتب املقتنية

خيمــة  فعاليــة  بإطــالق  الــراوي  مفهــوم  تعزيــز 
الــراوي التــي تضمنــت حضــور خمســة رواة ثالثــة 
منهــم مــن دول مجلــس التعــاون و اثنــن مــن اململكة، 
وامــرؤ  للمتنبــي  الشــعرية  األمســيات  وتألقــت 
القيــس، ونّضمــت منافســات ومســابقات يف الشــعر 
وحتــّدي اللغــة وفصيــح اخلطابــة تشــرف عليهــا 

ــم متخصصــة. ــة حتكي جلن

مكتبة عكاظ:

 أرادت مكتبــة عــكاظ -يف دورتهــا لهــذا العــام- 
ترســيخ املفهــوم الثقــايف للكتــب بشــكل يجمــع بــن 
أصالــة املاضــي العربــي وتقنية احلاضر واملســتقبل 
مــن خــالل مــا عكســه يف مشــاركة أشــرفت عليهــا 
وزارة الثقافــة واإلعــالم مبكتبــة تاريــخ اجلزيــرة، 
والــذي تضّمــن احتضــان كتــٍب عــن جزيــرة العــرب، 
ومضاًفــا إلــى ذلــك مكتبــة صوتيــة ومرئيــة لســوق 
عــكاظ وإصداراتــه، واحتضنــت املكتبــة معرًضــا 
متكامــاًل للكتابــات والنقــوش اإلســالمية والعربيــة 

القدميــة.

معرض ألوان عكاظ 2017:

لتلتقــط عدســة العــن جماليــات و تأمــالت قــا 
لتلتقــط عــن زائــر ســوق عــكاظ جماليــات التــراث 
العربــّي قامــت الكاميــرا بتوثيقهــا يف صــوٍر ضوئيــة 
مؤطــرة، مرفقــة بتعريفــاٍت تتحــّدث عــن كل صــورة 

ليتأّملهــا الزائــر، ويختتــم جولتــه يف الســوق بصــورٍة 
لهــا حكايــٌة أصيلــة أو فيهــا وصــٌف عــن حــال أو 
مشــهد على مســاحة 200 متر تقريًبا ، ومبشــاركة 
اللوحــات  مســيرة  عرضــت  "ألــوان"  ملتقــى  مــن 
واملعــرض التصويــري ألكثــر مــن وجهة ســياحية قام 
ــف مناطــق  ــا 50 مصــوًرا مــن مختل باملشــاركة فيه
اململكــة ودول مجلــس التعــاون، ودول العالــم أجمــع.

من جيل الى جيل لتأريخ فصيح:

 مــن خــالل زيارتــي لســوق عــكاظ هــذا العــام، 
أظــّن أن الســوق يف دورتــه احلاليــة، والتــي قــد 
أّصلــت فعــاًل إرث التــراث مبشــاركة كلٍّ مــن األســر 
احملترفــة،  األيــدي  ذوي  الشــباب  وكادر  املنتجــة 
ــٌع واضــح بهــدف ترســيخ مفهــوم املاضــي  هــي تطلُّ
مــن جيــل إلــى جيــل، وعكــس حيــاة العــرب ســابًقا. 
ليســت األثريــات واملقتنيــات هــي التــي زادت لفــت 
الشــعر  لوتــر  لكــن  الســوق  أجنحــة  إلــى  النظــر 
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تراثيات ومنسوجات األسر املنتجة

حانب من مسيرة اخليل واإلبل

األروقــة  جــدران  بــن  رســمت  التــي  واألبيــات 
واألركان هــي املقتبــس اجلميــل والــذي شــدَّ الــزوار. 
وال أُخفــي إعجابــي بعــروض املســرح التــي تــروي 
ــك  ــُرُض تل ــات الســبع، أو تع ــك املعلق ــن تل ــة م معلّق
الشــخصيات الراويــة مبلحمــة معركــة، موّثقــًة عبــر 
ــود  ــك اجله ــخ عصــر اإلســالم كل تل صفحــات تاري
لتأصيــل مكانــة تاريــخ شــبه اجلزيــرة العربيــة، وأنَّهــا 
تســتحق فعــاًل أن يٌحتفــى بهــا يف احملافــل الثقافيــة، 

ــى رأســها ســوق عــكاظ. وعل
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نأمل إرفاق بيانات التواصل:
 | البريد اإللكتروني | رقم اجلوال | حساب تويتر |

Qawaree@rfriends.net

شروط النشر في مجلة قوارئ

ــة ورســالتها  - أن يخــدم موضــوع املشــاركة رؤيــة املجل
ــا. وأهدافه

- أن يكون الّنص املُرسل جيًدا جًدا ولم يسبق نشره.
- أال يزيد حجم النص عن ١٢٠٠ كلمة بحّد أقصى.

- تخضــع األعمــال املعروضــة للنشــر ملوافقــة هيئــة 
التحريــر.

- النصــوص التــي تُنشــر يف املجلــة تعّبــر عــن آراء ُكتابهــا، 
وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي املجلــة.

- مجلــة قــوارئ ال تانــع يف النقل أو االقتباس شــريطة 
ذكــر املصدر.

- تُرسل املشاركات بصيغة ملف وورد فقط.
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تقييمك للمجلة يهّمنا

يسّرنا أن تساهموا معنا 
فـي نـشـر مـجلـة قـوارئ

ينصــب تخصــص املجلــة يف الكتابــة حــول القــراءة 
يتعلــق  وفلســفتها وطرقهــا ومدارجهــا. ويف كّل مــا 
بالشــأن الثقــايف عموًمــا، كالكتــب والكتابــة، واملكتبــات 

والتعلــم، واألدب والفنــون والعلــم.

ودعوة أصدقائكم للكتابة والمشاركة فيها

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2zQC6js71FCo_KM1cjuo-jJts39qae_eFhOmt3Q2WVPnXVg/viewform
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