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يف أقــل مــن دقيقــة، مشــاركتك 
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يف تطويرهــا.
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والصــالة  العاملــن،  رب  هلل  احلمــد 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد،  علــى  والســالم 

وبعــد: أجمعــن،  وصحبــه 
فيهــا  يهطــل  مواســم  للزمــن  أن  كمــا 
األرض،  وتخضــر  الــزرع،  وينبــت  املطــر، 
وترتــوي احلقــول، فللكتــب مواســم كمواســم 
الربيــع، تبعــث الفــرح، وتنشــر النــور، وجتدد 
واألدب  الثقافــة  رّواد  قلــوب  يف  األمــل 
ومحّبــي القــراءة علــى اختــالف مشــاربهم 
ومآربهــم، معــارض الكتــب الســنوية باتــت 
أيقونــة وتظاهــرة ثقافيــة كبــرى ومواســم 
خصبــة للقــراءة واقتنــاء الكتــب واحلديــث 
عنهــا، ينتظرهــا أصدقــاء القــراءة ومتذوقــو 
احلــرف وعشــاق الكتــب. وهــي تأتــي خللــق 
حــراك فكــري وأدبــي ورفــد احليــاة العلميــة 
أهميــة  علــى  وتؤكــد  العــام،  مــدار  علــى 
حضــور الكتــب يف حياتنــا؛ لتكــون رفيًقــا 
دائًمــا ال زائــًرا عابــًرا، وتُذّكــر بــأن الكتــاب 
نتــاج معــريف يســتحق االحتفــاء علــى الدوام، 
فــكل كتــاب يُضــم إلــى رفــوف مكتبــة العالــم 
هــو ميــالد فكر، وامتداد حياة، واســتمرارية 

إنســان، وتشــييد حضــارة.
وملــا يضطلــع بــه املثقــف مــن دور محــورّي 
ــه  ــه بأن ــر عن ــث يعب ومســؤولية جســيمة حي
وظيفــة  صاحــب  وهــو  املجتمــع،  ضميــر 
ــاء  ــة ببن غايتهــا نشــر الوعــي وكل مالــه صل
ــه تخرجــه  شــخصية اإلنســان؛ فــإن وظيفت
مــن فرديتــه املعرفيــة إلــى كينونــة اجتماعيــة 
فاعلــة ومؤثــرة، كمــا يقــول إدوارد ســعيد؛ 
حيــث يــرى أن املثقــف هــو الشــخص امللتــزم 
ــا، الــذي يكــون مبقــدوره  والواعــي اجتماعًي
مشــامله  علــى  والوقــوف  املجتمــع  رؤيــة 
وخصائصــه ومالمحــه، ومــا يتبــع ذلــك مــن 
دور اجتماعــي فاعــل يف عــالج وتصحيــح 

املســارات اخلاطئــة يف حركــة املجتمــع. 
        

الــذي  الــدور  هــذا  مــن  وانطالًقــا 
ــة  ــه املثقــف وقفــت الّنخــب الثقافي ــع ب يتمت
ومشــاريع القــراءة الشــبابية صًفــا واحــًدا 
لتحقيــق رســالة معــرض الكتــاب، وحملــت 
ــى عاتقهــا هــّم نشــر الوعــي بــن أفــراد  عل
مــن  مزيــد  علــى  وتشــجيعهم  املجتمــع، 

القــراءة.
القــراءة ليــس لهــا مواســم، والكتــب ال 
تعــرف التوقيــت، فاحليــاة بأكملهــا موســم 
للمغامــرة  وفرصــة  واالطــالع،  للقــراءة 
وتتعافــى  بهــا،  العمــر  يخضــّر  واملعرفــة، 
الــروح، وتتخلــص مــن مخاوفهــا وأحزانهــا، 
علــى  وأقســاها  اللحظــات  أصعــب  ففــي 
هــي  دائًمــا  املكتبــة  كانــت  اإلنســان،  بنــي 
املدينــة اآلمنــة والنافــذة املشــرقة، وكانــت 
الكتــب وحدهــا مــن يســتطيع أن يشــعر بنــا 
ويتحــدث إلينــا ويفهمنــا كصديــق يعرفنــا 

مــن آالف الســنن .
يكــون  ألن  تطمــح  قــوارئ  مجلــة  أســرة   
الكتــاب مزروًعــا كُشــتيلة يف أيــدي صغارنــا، 
وأن جنده يف املقاهي والشــواطئ واألســواق 
واحلدائــق، وأن يتوفــر بشــكل أكبــر وأكثــف 
املــدارس  ينتشــر  يف  وأن  اجلامعــات،  يف 
وفًقــا للمراحــل العمريــة املختلفــة، وأن يُقّدم 
بطــرق أكثــر متعــة وجاذبيــة، وأن تتضاعــف 
اجلهــود لدعــم املكتبــات املدرســية وإثرائهــا، 
وأن تقــام الفعاليــات واملســابقات املتعلقــة 
التــي  واألفــكار  املشــاريع  وتُدعــم  بالكتــب 
مــن شــأنها أن تصنــع جيــاًل قارًئــا، وشــباًبا 
مؤهــاًل ملواكبــة األمم. وكمــا يقــول عــّراب 
الكتــب ألبرتــو مانغويــل: »إن القــراءة مفتــاح 

ــم«. العال

@_0f9_ فاطمة أبو سعدة
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"إن صياغــة األفــكار أصعــب وأوجــع مــن صياغــة املعــادن الثمينة واألحجار 
الكرمية. إنها ليسكب عليها املرء قوى نفسه أحياًنا، ويغّذيها من حشاشته، 
ويرويهــا مــن دمــاء حياتــه. وإن كان يف ذلــك مشــقة فــإن كذلــك فيهــا مجــًدا 
عظيًما، وكأن املجد ال ُيدفع ثمنه إال من دماء احلياة، وسويداء القلوب!".
مــي زيادة
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ــاً  ــت مولع ــك كن ــم، لذل ــي هــذا العال ال يغرين
إليهــا  يقودنــي  خفــي  شــيء  هنــاك  بالكتــب، 
دون  ســري  وبشــكل  أصدقائــي  عــن  بعيــداً 
علمهــم . لــم أكــن أهــرب مــن العالــم للكتــب، 
بــل كنــت أتســلح بالكتــب ملواجهــة العالــم؛ هــؤالء 
ــم،  ــل واحــد ليتعامــل معه البشــر ال يســعهم عق
لذلــك فالعقــول املرصوصــة علــى الرفــوف هــي 
الســبيل الوحيــد ليــس لفهــم هــذا العالــم بــل 

لفهمــه. بأكثــر مــن طريقــة  للمحاولــة 
أليــس  ؟  أليســت متنحنــا األحــالم  الكتــب، 
البُعــد عنهــا شــذوذاً ينعكــس علــى هــذا العالــم 

بتصرفــات غريبــة وشــاذة؟!
علــى مــدار التاريــخ لــم أســمع عــن مكتبــة 
يســتهدفون  نعــم  إرهابيــاً.  اســتهدافها  مت 
بعــض الكتــب، ويرقصــون رقصــة احلــرب علــى 

@abndawas     محمد الدواس

سرُّ الكتب!
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املكتبــة  يتركــون  األقــل  علــى  لكنهــم  شــعلتها، 
بهــا. يؤمنــون  التــي  الكتــب  لتنشــر 

حــن  حــظ  ضربــة  أو  صدفــة،  تكــن  لــم 
يف  وظيفــة  أســعد  أن  تؤكــد  دراســة  صــدرت 
العالــم هــي )أمــن مكتبــة( ، لكننــا مــن تعاســتنا 
جنــد أن هنــاك قلــة قليلــة فقــط مــن يســعون 
لهــذه الوظيفــة اجلميلــة. أال يكفينــا إغــراًء أن 

أول آيــة نزلــت علــى نبينــا هــي )اقــرأ( ؟!
الزمــن،  هــذا  يف  الباقيــة  القلــة  ومــن 
الكتــب  عاشــق  مانغويــل"  "ألبرتــو  األرجنتينــي 
الــذي  الوقــت  أنــه يف  يقــول  حيــث   ، املشــهور 
حقــول  يف  بطوليــة  مبآثــر  أصدقــاؤه  يحلــم 
كان  والسياســة،  واملــال  والقانــون  الهندســة 

! مكتبــة(  )أمــن  يصبــح  بــأن  حلمــه 
أن  الكتــب  عشــاق  نحــن  ننســى  ال  كذلــك   
"بورخيــس" كان يف يــوم مــن األيــام أمــن مكتبــة، 
وكان أكثــر مــا يؤرقــه أنــه يعلــم أن يف املكتبــة 

كتــاب يشــاهده اآلن لــن يفتحــه قــط !
ــاس  ــم نظــرة الن ــراء تؤرقه ــد أن كل الق أعتق
للقــارئ، أقصــد تلــك النظــرة املمتلئــة بالشــك 
أننــا نضيــع  وأحيانــاً باجلنــون، ودائمــاً نســمع 
ال  أنهــم  يبــدو   - الكتــب  قــراءة  يف  أوقاتنــا 

املــال-! عــن  يعلمــون 
ونعلــم أن أي مصيبــة حتــل بقــارئ مباشــرة 
الكتــب  تلــك  بســبب  بأنهــا  اجلميــع  يربطهــا 

يقرأهــا. التــي 
ال أنكــر أن عشــق الكتــب أحيانــاً ضــرب مــن 
ــوت  ــة اجلــوع للنرويجــي" كن ــون، ففــي رواي اجلن
لدرجــة  معدمــاً  القصــة  بطــل  كان  هامســون" 
أنــه ال يــرى ســلم الفقــر، ويعتقــد أن الفقــراء 
الذيــن ال ميوتــون جوعــاً مترفــن، وكان ال يجــد 
اجلــوع،  يحاربــه  كاتبــاً  وكان  أليــام،  يأكلــه  مــا 
فالكثيــر مــن األفــكار تهــرب منــه بســبب جوعــه 
الدائــم، يف أحــد الليالــي املظلمــة كان يريــد أن 
يكتــب قصــة لكنــه كان محتــاًرا بــن أن يســتدين 

ليكتــب  أو شــمعة  املتجــر طعامــاً  مــن صاحــب 
علــى نورهــا، يف النهايــة اســتدان شــمعة !

ــب  ــس" لفيلي ــاً كولومب ــاب "وداع ــك يف كت كذل
روث يف إحــدى القصــص التــي يضمهــا الكتــاب 
جعــل بطــل القصــة يتــزوج فتــاة فقــط مــن أجــل 

أن يعيــد الكتــاب الــذي اســتعارته منــه !
هــذا ال يحــدث فقــط يف القصــص اخلياليــة، 
فتلــك القصــص هــي انعــكاس للواقــع، وتهذيــب 
خلــف  يختبــئ  فالكاتــب  كثيــرة،  أحيــان  لــه يف 
يســتطيع  ال  أشــياء  يحملهــم  وأحيانــاً  أبطالــه، 

أن يتحملهــا يف الواقــع.
األمريكــي  الكاتــب  قصــة  الواقــع  ومــن 
يف  موظفــاً  كان  الــذي  بوكوفســكي"  "تشــارلز 
بالبريــد  يبقــى  أن  بــن  محتــاًرا  وكان  البريــد 
الكتابــة  يف  يســتمر  أن  أو  باجلنــون،  ويصــاب 
كاتبــاً  يكــن  لــم  لــو  وبالتأكيــد  جوعــاً،  وميــوت 
فلقــد  لعنــة،  الكتابــة  لكــن  البريــد،  الختــار 

جوعــاً! املــوت  اختــار 
ويف أدبنــا العربــي هنــاك "أســامة بــن منقــذ" 
الزلــزال مدينتــه شــمال ســوريا  الــذي ضــرب 
يقــول  ذلــك  ومــع  كاملــة  عائلتــه  علــى  وقضــى 
أن اجلــرح الــذي لــم يندمــل مــدى حياتــه ليــس 
التــي  بــل هــو فقدانــه لكتبــه  فقدانــه لعائلتــه، 

غرقــت يف إحــدى رحالتــه!
ال  ســراً  الكتــب  وعشــق  القــراءة  ســتظل 
مــن  اخلــوف  وســيظل  يقــرأ،  مــن  إال  يفهمــه 
فقدانهــا أكبــر مــن خــوف الرحيــل عــن احليــاة. 
ــر  ــى مصي ــون عل ــب يخاف ــذا جتــد عشــاق الكت ل
علــى  خوفهــم  مــن  أكثــر  موتهــم  بعــد  كتبهــم 
منازلهــم ومــن يســكنها، فللبيــوت رب يحميهــا، 
ــة يبيعونهــا، يقــال أن يف بغــداد إذا  وللكتــب ورث
يتوفــى  حتــى  فانتظــر  ولــم جتــده  كتابــاً  أردت 
التالــي  اليــوم  يف  كتبــه  تبــاع  فعندئــذ  أحدهــم 
الرجــب  قاســم  ذمــة  وعلــى  تريــد،  مــا  فتجــد 
الــذي يقــول أن البغــدادي إذا أفلــس بــاع كتبــه!
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ضيف العدد
د. سعد 
البازعي

البازعــي،  عبدالرحمــن  بــن  ســعد  الدكتــور 
علــى  حاصــل  ســعودي،  ومفكــر  ناقــد 
البكالوريــوس يف اللغــة اإلجنليزيــة وآدابهــا 
مــن جامعــة امللــك ســعود بالريــاض 1974، 
مــن  اإلجنليــزي  األدب  يف  املاجســتير  نــال 

جامعــة بــردو بواليــة إنديانــا يف عــام 1978، 
والدكتــوراة يف األدب اإلجنليــزي واألمريكــي 
أطروحتــه حــول  وكانــت  بــردو  مــن جامعــة 
عمــل  األوروبيــة،  اآلداب  يف  االستشــراق 
واألدب  اإلجنليزيــة  اللغــة  آلداب  أســتاًذا 
بالريــاض  ســعود  امللــك  بجامعــة  املقــارن 
منــذ 1984 وحتــى انتقالــه لعضويــة مجلــس 
يــزال، شــغل  مــا  عــام 2009 حيــث  الشــورى 
مناصــب عــدة منهــا رئاســة حتريــر صحيفــة 
»ريــاض ديلــي« الصــادرة باللغــة اإلجنليزيــة، 
مــن  الثانيــة  الطبعــة  حتريــر  ورئاســة 
املوســوعة العربيــة العامليــة، ورئاســة النــادي 
التحكيــم  جلنــة  ورأس  بالريــاض،  األدبــي 
جلائــزة الروايــة العربيــة العامليــة )البوكــر( 

إعداد: 
هند الصبار 

فاطمة أبو سعدة

@albazei
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كونــه  كبيــًرا  اهتماًمــا  النقــد  تولــي   .1 
ووســيلة  األدب،  قــراءة  يف  أساســية  عمليــة 
اآلخــر،  ثقافــة  مــن  لالســتفادة  ضروريــة 
فكيــف يطــور الكاتــب مــن أدواتــه النقديــة 
ويوظفهــا يف كتاباتــه؟ وهــل الكتابــة مبنــأى 

الكاتــب؟ نقًصــا يف  تعــّد  النقــد  عــن 
 األدوات النقديــة تتطــور بقــراءة النصــوص وكتــب 
النقــد، أي بتعلــم أدوات النقــد مــن مفاهيم ونظريات 
ومناهــج وتطبيقــات، إلــى جانــب اإلكثــار مــن قــراءة 
النصــوص. لكــن النقــد مثلــه مثــل األدب، موهبــة 
أيضــاً، فليــس كل مــن قــرأ مــا ذكــرت قــادر بالضرورة 
علــى التحــول إلــى ناقــد. البــد مــن حــس نقــدي يكون 

موجــوداً ثــم تنميــه القــراءة.
يلمــس  ومقاالتــك  لكتبــك  املطالــع   .2
عميقــة  ومعرفــة  واســًعا  إملاًمــا  منــك 
وثقافيــة  وفلســفية  فكريــة  بشــخصيات 
عربيــة وعامليــة كثيــرة جــًدا ومؤثــرة، كيــف 
األســماء  هــذه  مثــل  بلــوغ  مــن  متكنــت 
والشــخصيات ؟ وكــم مــن الوقــت اســتغرقت 
رحلــة قراءاتــك معهــا وتتبعهــا لتحتــل إلــى 
حتليلــك  مــن  وافــًرا  نصيًبــا  ذلــك  جانــب 

وقراءاتــك؟ ونقــدك 
ليــس مــن إجابــة على هذا الســؤال ســوى القراءة، 
والقــراءة ترافــق اإلنســان منــذ البدايــة، أحيانــاً قبــل 
دخــول املدرســة وهــو بالفعــل مــا حــدث معــي، حيــث 
علمنــي والــدي رحمــه اهلل القــراءة مــن خالل عناوين 
الصحــف الكبيــرة مــع أنــه هــو لــم يكــن قارئــاً متمكنــاً 

من القراءة. 
 تولــى تطويــر قدراتــي على القــراءة بعد ذلك أخي 
األكبــر بأخــذي إلــى املكتبــات وتشــجيعي علــى وضــع 
مكتبــة لــي يف املنــزل بــدالً من اللعب بــأدوات منزلية. 
وبالفعــل تعرفــت علــى قصــص لألطفــال ثــم تطــور 
ــراءة  ــدأت بق ــى أن ب ــى قصــص لليافعــن إل ــك إل ذل
الكتــب اجلــادة مــن أدب وغيــره يف املرحلــة الثانويــة.

3. تعريفكــم املبســط للمثقــف: صفاتــه 
ومعياريتــه؟  النجــاح  مقيــاس  األساســية، 

أم  والتأليــف  الطــرح  مبســتوى  هــو  هــل 
والنشــاط  أم باحلضــور  القرائــي؟  باملعــدل 

والثقــايف؟ االجتماعــي 
ــى  املثقــف شــخص يتصــف بالوعــي والقــدرة عل
التفكيــر النقــدي، وتأتــي القــراءة رافــداً أساســياً 
يغــذي تلــك كلهــا. ثــم إن للمثقــف دوراً حيويــاً يف 
بنــاء املجتمــع ، وتطويــر احليــاة الثقافيــة مــن خــالل 
املشــاركة بالــرأي كتابــة وحتدثــاً، فعليــه مســؤولية 
اإلفــادة ممــا قــرأ ونقــل ذلــك إلــى غيــره. وبهــذا 
املعنــى ميكــن القــول إن العلمــاء وأســاتذة اجلامعــات 
ليســوا مثقفــن بالضــرورة ، عليهــم أن يشــاركوا يف 
بنــاء احليــاة الثقافيــة العامــة خارج جــدران مكتباتهم 

أو فصولهــم الدراســية.
"الوعــي  مصطلــح  املثقفــون  يتنــاول   .4
الثقــايف" مــا صــورة هــذا الوعــي وتطبيقاتــه؟
 الوعــي الثقــايف مفهــوم يتمثــل يف مــا يصــدر عــن 
حامــل ذلــك الوعــي مــن أعمــال تنقلــه مــن الداخــل 
إلــى اآلخريــن ، يجــب أن يتحــول الوعــي إلــى توعيــة 

جتعــل الوعــي يف متنــاول املجتمــع.
اإلبداعيــة  للكتابــة  االســتعداد   .5
والتأليــف هــل هــو فطــري أم مكتســب؟ ومــا 
الــذي مييــز كاتًبــا عــن غيــره؟ وهــل كل قــارئ 
جيــد كاتــب بالضــرورة؟ مبــاذا تنصــح القــّراء 

اجلــدد؟ واملؤلفــن  والكّتــاب 
كلمة "استعداد" تستعمل لوصف إمكانية فطرية، 
والكتابــة كذلــك لكنهــا بــدون ثقافة ودربة مكتســبة ال 
قيمــة لهــا ألنهــا لــن تظهــر، لــذا الكتابــة اإلبداعيــة 
هــي مزيــج مــن الفطــري واملكتســب. أمــا مــا مييــز 
الكاتــب عــن غيــره فهــو التمكــن من الكتابــة، أنه فنان 
ــه اللغــة. املبدعــون اآلخــرون يف الرســم  مثقــف أدات
واملوســيقى أدواتهــم مختلفــة ويحتاجــون الثقافــة، 
لكنــي أظــن أن الكتابــة مبــا أنهــا تتعامــل مــع املــوروث 
الثقــايف وهــو يف مجملــه مكتــوب فهــي بحاجــة أكثــر 
مــن غيرهــا مــن الفنــون إلى البعــد الثقــايف. واملوروث 
هنــا ال يعنــي املاضــي وإمنــا احلاضــر أيضــاً، أي مــا 
كتــب أو أنتــج قبــل حلظــة الكتابة. البــد للروائي مثاًل 
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أن يقــرأ روايــات اآلخريــن قبل أن يكتب روايته، وتلك 
الروايــات بالنســبة لــه موروث عليــه أن يضيف إليه. 

عــن  كانــت  التــي  الدكتــوراة  6. أطروحــة 
وكتبــك  األوروبيــة،  اآلداب  يف  االستشــراق 
التــي تتعلــق باالختــالف واســتقبال اآلخــر 
الروايــة  يف  والقــراءات  األدبــي  والنقــد 
املوضوعــات  هــذه  أن  يتضــح  والشــعر، 
ســيطرت علــى د. ســعد أكثــر مــن غيرهــا ، 

ملــاذا؟
الغربيــة الســيما  لــآداب  دراســتي  أن  أعتقــد 
اإلجنليــزي واألمريكــي منهــا، جعلنــي حساســاً جتــاه 
موقــع اآلخــر أو جتــاه العالقات الثقافية وما يكتنفها 
ــا قريــب مــن اآلخــر  مــن تعقيــدات ومالبســات. فأن
بحكــم التخصــص وقربــي يســاعدني علــى معرفة ما 
تعنيــه اآلخريــة، مــا تــؤدي إليــه، مــا تكشــف عنــه أو 
تتســبب بــه. وأظــن أن الهــم اإلنســاني لعــب دوراً يف 
ذلــك  كلــه أيضــاً، مبعنــى أن هنــاك حساســية تنامــت 
لــدي جتــاه املعانــاة التــي تتولــد عن ســوء الفهــم الذي 

تتســم بــه العالقــات باآلخــر عــادة.
 ، 7. دراســة األدب اإلجنليــزي وتدريســه 
مــا أثــره علــى د. ســعد ؟ هــل كانــت معرفــة 
نوعيــة  كتــب  لتقــدمي  اآلخــر حافــًزا  إنتــاج 

العربيــة؟ للمكتبــة 
نعم أعتقد أن دراســة األدب اإلجنليزي وضعتني 
يف رحلــة إلــى اآلخــر ومحاولــة لفهمــه واستكشــاف 
مــا لديــه بشــكل عــام ، وكان طبيعيــاً أن يــؤدي ذلــك 
إلــى شــعور باملســؤولية جتــاه ثقافتــي العربيــة، أن 
علــي أن أكــون جســراً بينهــا وبــن اآلخــر وأن أفيــد 
ممــا عرفتــه إلثــراء تلــك الثقافــة واملســاهمة يف فتــح 

أبوابهــا للمختلــف.
8. قلــق املعرفــة، أبــواب القصيدة، شــرفات 
األلفــة  جــدل  النــص،  مشــاغل  للرؤيــة، 
بينهــا  يجمــع  كتبــك  عناويــن  والغرابــة، 

الثقــايف،  وأثــره  القــراءة  بفعــل  االهتمــام 
ويبــدع  يتعمــق  أن  الكاتــب  يســتطيع  كيــف 
يف مواضيــع متقاربــة إلــى حــد مــا ويتناولهــا 
املوضوعــات  أّي  ؟ ويف  أبعــاد مختلفــة  مــن 

نفســك؟ جتــد  األدبيــة  واأللــوان 
ســبق أن قيــل إن الكاتــب يكتــب كتابــاً واحداً ولكن 
ــى  ــي إل ــا مختلفــة، وأظــن ذلــك يصــدق عل مــن زواي
حــد بعيــد. فالهمــوم الرئيســة واحــدة ومــا يختلــف 
هــو املقاربــة، كيفيــة طرحهــا، الزوايــا التــي تؤتــى مــن 
خاللهــا، التفاصيــل التــي تضــاف والعمــق املكتســب 
أحيانــاً – وليــس دائمــاً –  مــع التقــدم يف العمــر 

والتجربــة.
9. املكــّون اليهــودي يف احلضــارة الغربيــة 
وكتبــت  املهمــة،  كتبــك  ألحــد  عنواًنــا  كان 
خطــاب  عــن  كتبــك  يف  متفرقــة  مقــاالت 
اإلصــالح اليهــودي ودور اليهــود يف احلضــارة 

الغربيــة، مــا ســّر هــذا االهتمــام؟
 ســر االهتمــام يكمــن يف أهميــة اإلســهام اليهــودي 
يف تاريــخ احلضــارة، واحلاجــة إلــى جتــاوز ســوء 
الفهــم الــذي يكتنــف عالقتنــا باجلماعــات اليهوديــة 
اســتيعاب  الكثيريــن  علــى  الصعــب  مــن  ويجعــل 
ــود جــزء مــن فهــم  ــم إســهام اليه ــدور ، ففه ــك ال ذل
احلضــارة الغربيــة بشــكل خــاص ألنهــم شــكلوا ومــا 
زالــوا يشــكلون عنصــراً أساســياً يف تكويــن احلضــارة 
وحدهــم  أنهــم  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن  املعاصــرة. 
املهمــن ، هنــاك مــن هــو أهــم، ولكــن معرفــة دور 
تلــك اجلماعــات ضــروري والتغلــب علــى التحيــزات 

ــة. ــك املعرف ــق تل ــة ضــروي لتحقي الثقافي
10. الوســط الثقايف يفتقد دعم املواهب 
الشــابة التي تخطو أولى خطواتها يف ســلم 
اإلبــداع، وتتطلــع لتقــدمي أعمــال إبداعيــة 
تعبــر عنهــا وعــن طموحاتهــا، مــا بــن كتابــة 
املقــاالت  أو  القصيــرة  والقصــة  الروايــة 
والنصــوص الشــعرية أو الرســم والتصميــم 
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وغيرهــا مــن الفنــون، كيــف ندعــم مثــل تلــك املواهــب ونبــّث فيهــا األمــل ونتيــح لهــا أكبــر 
مســاحة لإلبــداع والتميــز؟

دعــم تلــك املواهــب يأتــي علــى أكثــر مــن مســتوى: إتاحــة الفرصــة لهــم للتعبيــر عمــا لديهــم، وتقــدمي الرؤيــة 
حــول مــا ينتجــون، وإشــعارهم بأهميــة نتاجهــم حــن يكــون ذلــك النتــاج مهمــاً فعــاًل. لكــن املواهــب ليســت 
محصــورة يف الكتابــة اإلبداعيــة. هنــاك مواهــب أيضــاً يف الكتابــة النقديــة والبحــث والتفكيــر. كل ذلــك يحتــاج 

إلــى دعــم.
11. كيــف تنظــر للمشــاريع الثقافيــة التطوعيــة املنتشــرة علــى بعــض مواقــع التواصــل 

االجتماعــي؟ وهــل تعتقــد أنهــا تســهم يف تشــكيل الوعــي وبنــاء الثقافــات؟
لســت مــع األســف علــى صلــة بتلــك املشــاريع وإن ســمعت عنهــا مــن بعيــد. الشــك أنهــا تبعــث علــى االعتزاز 
بأولئــك الذيــن مينحــون اآلخريــن وقتهــم دون مقابــل ، وأظــن أن تنامــي ذلــك اللــون مــن النشــاط مــن شــأنه أن 
يعــزز الوعــي ويبنــي الثقافــة علــى أن يتوجــه التوجــه الصحيــح، فالتطــوع بحــد ذاتــه ال يكفــي. البــد مــن ترشــيد 

التطــوع أيضــاً واحتضانــه مؤسســياً لكــن دون احتوائــه وتقييده.
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سندريال تكتب 
قصيدة

@Asyeh_m  آسية املطوع

كلنا نذكر قصة سندريال؛ لكن أيُّنا جتاوز شكل القصة وتأمل يف مضمونها؟!
ســندريال اخلادمــة التــي اســتُغلّت مــن قبــل عائلــة غنيــة، وكيــف اســتطاعت أن تتجــاوز هــذا املــأزق 

الكبيــر بفضــل رجــل انتشــلها مــن عالــم الــذل إلــى عرائــش العــز والغلبــة.
هــذه حقيقــة املــرأة متراجعــة وُمســتغلّة تنتظــر ظهــور رجــل يأتــي لينقذهــا إن وقعــت يف محنــة، تــرى 
الرجــل علــى أنــه )بطــل احليــاة( الــذي ال يُغلــب، وهنــا نســتطيع القــول بــأن جميــع االنتقــاالت اجليــدة يف 

حيــاة املــرأة عــادًة مــا يكــون الرجــل وراءهــا ولــه يــد الفضــل فيهــا.
ة بنفســها، القائمة على شــؤونها بدون مســاعدة  أما اآلن فظهرت ســندريال اجلديدة، ســندريال املعتدَّ

الرجــل، املســتقلة بذاتها احلــرة يف أفعالها.
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ــدة  ــن ســندريال القدميــة وســندريال اجلدي وب
إلــى أي مــدى جنحــت املــرأة الكاتبــة يف إظهــار 

ــا؟ فنه
حينمــا نفتــش يف التــراث األدبــي ال نــكاد جنــد 
أي أثــر لــألدب النســوي، إال مــا كان ظهــوًرا طيفّيًــا 
ــة أو مــا شــابه، فمــا الســر وراء  ــدة غزلي يف قصي

ذلــك؟!
األدب  بــأن  القــول  احلــال ال ميكــن  بطبيعــة 
والفــن كان مقصــوًرا علــى الذكــور دون اإلنــاث، 
وتأويــل ذلــك يعــود إلــى مــا تالقيــه املــرأة مــن قيــود 
اجتماعيــة حَتــِرم املــرأة مــن حقها يف إلقاء قصيدة 
ــع  ــا، فاملجتم ــة مســرحية أبدعته ــا، أو كتاب نظمته
ــا- لــم يتقبــل املــرأة بروحهــا  ــا كان أو غربًي -عربًي
الشــاعرية، وظــل علــى مــدى قــرون مــن العصــور 
اجلاهليــة وحتــى منتصــف القــرن العشــرين يضــع 

العقبــة تلــو العقبــة يف وجــه املــرأة األديبــة.
قصائــد  مــن  وصلنــا  مــا  نطالــع  حــن  لــذا 
للشــعراء والشــاعرات علــى مــر العصــور نالحــظ 
أكثــر  الشــعراء  أن  إذ  العــدد؛  تفــاوت  بوضــوح 
بكثيــر مــن الشــاعرات، وهــذا بالطبــع ال يعنــي 
قلــة كفــاءة القريحــة لــدى النســاء وإمنــا الثغــرة 
تكمــن يف اجلــدار الــذي شــيده املجتمــع ضــد فــن 
املــرأة، فاملــرأة عليهــا أن تهتــم ببيتهــا قبــل أن تهتــم 
برصــف بيــت شــعري يف قصيــدة، وعليهــا أن تربي 
ــه  ــم إن ــة النصــوص للرجــال، ث أبناءهــا وتــدع تربي
يجــب علــى هــذا الكائــن الرقيــق احلــس أال يعّبــر 
عــن شــعوره حــن يفقــد أو يحــزن أو حتــى يفــرح 
ألنــه ســيكون شــعوًرا مبالًغــا فيــه، وأقــرب للخيــال 

ــب حتــّد العــزم. ــرة العت وكث
ولــو تخّطــت كل هــذا وأظهــرت فنهــا رغًمــا عــن 
اجلميــع، فــإن املجتمــع لــن يخلـّـد فنهــا؛ النتقاصــه، 

وتكاثــره عليهــا .
أمــا الكاتبــة الغربيــة فقــد كانــت تواجــه األمــر 
املــرأة يف  تعيشــه  الــذي  االنفتــاح  فرغــم  ذاتــه، 
الغــرب إال أن املجتمــع الغربــي كان يرفــض أدب 
ــى أنهــا شــخص  ــرى املــرأة عل املــرأة؛ حيــث كان ي
بــال كيــان، وبــال رؤيــة، وظلــت املــرأة تعانــي حتــت 

فكــرة )املــرأة فيمــا متــارس ال فيمــا تفكــر(، هــذه 
الفكــرة التــي تختــزل قــدر املــرأة يف عملهــا املنزلــي 
ويف تربيــة األبنــاء وحســب هــي فكــرة قاصــرة 
تنتقــص مــن قــدر املــرأة ومــن عقلهــا، وهــي التــي 
كجســم  للمــرأة  ينظــر  الغربــي  املجتمــع  جعلــت 
فقــط وليــس كفكــر ووعــي؛ هــذا اإلجحــاف يف 
ــا حتــت وطــأة  ــق فنه ــا، وخن ــا أســكت صوته حقه

هــذه األفــكار القاصــرة.
والشــيء بالشــيء يُذكــر فقــد حتدثــت الكاتبــة 
التركيــة "فرجينيــا وولــف" عــن هــذا اإلجحــاف 
ضــد أدب املــرأة يف كتابهــا: )غرفــة للمــرء وحــده( 
، فافترضــت مــاذا لــو كان لشكســبير أخًتا موهوبة 
ــا شكســبير،  ــي ميتلكه ــة نفســها الت ــع باملوهب تتمت
وكانــت شــغوفة باملســرح فهــل ســيتقّبلها املجتمــع 

كمــا تقّبــل أخاهــا شكســبير؟!
كانــت  التــي  الفــرص  كل  ال.  هــو  اجلــواب 
متاحــة لشكســبير يف احلقيقــة ســتكون محظــورة 
علــى أخــت شكســبير يف عالــم تثّبــط فيــه عزائــم 
النســاء، وال يُنظــر إليهــن داخــل الثقافــة الكتابيــة.
ومــن هنــا نقــول البــد وأن تلــك الكــف التــي 
مــت أفــواه النســاء كانــت تنظــر للمــرأة علــى  كمَّ
أنهــا كائــن خــاٍل مــن النظــرة الفنيــة، وأن علــى 
لســانها أاّل يتعــدى توجيــه األطفــال إلــى صــوت 
ــى كفهــا  ــور عــن طريقــه، وأن عل ــه أو تث ــب ب تطال

أن تصفــق لشــاعر ال أن تكتــب الشــعر!
محاوالتهــا  للمــرأة  كانــت  احلــال  وبطبيعــة 
للمجتمــع،  والشــعر  الفــن  نشــر  يف  املســتميتة 
ــرة  ــك يف فت ــًرا بذل ــع أخي ــا املجتم ــى ســمح له حت
ال  أننــا  إال  العشــرين،  القــرن  مــن  الســبعينيات 
ننكــر أنــه ظــل يســتقبل فنهــا علــى أنــه فــٌن غريــب، 
ويضــع حــدوده عليــه حتــى ضّيــق مســاحة التعبيــر، 
يدقــق  وراح  وتلــك،  املفــردة  تلــك  مــن  وتوّجــس 
النظــر يف تلــك الفكــرة، فظــل شــعور املــرأة بالكبت 
يحــز بنفســها حتــى قــررت أخيــًرا أن تفــّض الُعَقــد 
باملراوغــة لتثبــت للمجتمــع قدرتهــا علــى الفــن، 
فكتبــت نصوًصــا ذيلتهــا بألقــاب ذكوريــة أخفــت 
هويتهــا بهــا ليقــرأ املجتمــع ذلــك النــص علــى أنــه 



15مجلة قوارئ  |  العدد الثامن

لرجــل فيســتقبله دون حــّز القيــود عليــه.
وممــا يُذكــر مــن هــذه احملــاوالت عندمــا ظهــرت 
بعنــوان:   1950 عــام  رومانســية  روايــة  تركيــا  يف 
)صبايــا صغيــرات( ملؤلفهــا "فنســنت يوينــغ" ، وقــد 
تصــّدرت الروايــة ســريًعا يف قائمــة أكثــر الكتــب 
بشــكل  اإلعــالم  وســائل  أخبــاره  وغّطــت  مبيًعــا 

واســع.
اجلديــر بالذكــر أنــه ورغــم كل هــذا االنتشــار 
للروايــة لــم يكــن أحــد يعــرف املؤلــف، ولــم يســتطع 
مقابلــة  إلجــراء  للمؤلــف  الوصــول  صحفــي  أي 
ــة أمــور:  ــه ثالث ــا عن ــة معــه! مــا كان معروًف صحفي
األتــراك  قــرأ  ورجــل.  ومســيحي،  أمريكــي،  أنــه 
الروايــة بتلــك اخللفيــة عــن املؤلــف يف أذهانهــم 
، وبعــد مــرور ســنوات ُكشــف أخيــًرا عــن هويــة 
املؤلــف فــإذا هــو امــرأة تركيــة مســلمة تُدعــى "نهــال 

يينوبلــه" .
كاتبــة أخــرى تُدعــى "مــاري آن إيفانــس" أعظــم 
ُعِرفــت يف  وقــد  الفيكتــوري،  العصــر  روائيــة يف 
الَوَســط األدبــي بلقبهــا "جــورج إليــوت" هــذا اللقــب 
الذكــوري جعلتــه درًعــا حتمــي بــه نفســها لتقــول مــا 
شــاءت كبشــري قبــل أن تُصّنــف ضمــن اجلنــس 

ــوي. األنث
هاتــن الكاتبتــن حتدثــت عنهمــا الكاتبــة "إليــف 
شــافاق" يف كتابهــا )حليــب أســود(، وقــد علّقــت 
الكاتبــة عــن هــذه املرحلــة اجلــادة يف محاولــة تغيير 
نظــرة املجتمــع ألدب املــرأة: )التخلّــص مــن اســمها 
كان مبثابــة التحــرر مــن املرســاة التــي تشــّدها إلــى 
اليابســة(، وهكــذا َخَطــت املــرأة أولــى خطواتهــا 
ــاق مــن صــورة ســندريال القدميــة  يف ســبيل االنعت
إلــى ســندريال اجلديــدة املنطلقــة بفنهــا، فأثبتــت 
للجميــع قدرتهــا علــى الكتابــة والفــن، وأرت املجتمع 
ضاللــة حكمــه فبــدأ باالعتــراف بفنهــا ضمنًيــا ولــم 
يصــرح بهــذا علنــا، ومــع إصــرار املــرأة علــى إظهــار 
فنهــا ومشــاركة الرجــل منصــة املســرح أصبــح لهــا 

وجودهــا الفنــي أخيــًرا.
ــا  ــو" قصيدته ــا أجنيل ــت الشــاعرة "ماي وقــد كتب

) Women Work ( تتحــدث بأســى عــن نظــرة 
املجتمــع للمــرأة كعاملــة ال كمفكــرة، وكتبــت قصيــدة 
ــم  أخــرى وهــي ) Still I Rise ( كصرخــة يف عال
الوجــود األنثــوي، نريــد أن نكــون، نريــد أن نرتفــع.
أمــا الكاتبــة "إليــف شــافاق" فتقــول: )الكّتــاب 
ثــم  أواًل  ككّتــاٍب  األذهــان  إلــى  يجيئــون  الرجــال 
كرجــال. أمــا الكاتبــات، فإنهــن إنــاٌث أواًل ومــن ثــم 
كاتبــات.( أي أن الرجــل الكاتــب يظهــر مــن خــالل 
الكتابــة يف تقصــي احلــاالت  لعمــل  كمــؤد  نصــه 
ومحــاوالت اســتقرائها، بينمــا املــرأة الكاتبــة تظهــر 
ــرأة  ــارئ كام ــل يراهــا الق ــا أو لنق مــن خــالل نصه
لهــا غرائزهــا وانفعــاالت نفســها أواًل ثــم يفكــر أنهــا 

ــة. ــاًل يف الكتاب ــؤدي عم ت
الفــارق هــو أن القــراء ال يــرون املــرأة الكاتبــة 
علــى أنهــا تــؤدي يف فنهــا رســالة، وإمنــا يــرون أنهــا 
تكتــب لتعــرض حالــة نفســية حتّســها، أو موقــف 

ــه. ــب عن أثارهــا فاندفعــت تكت
التــي افترضهــا املجتمــع  بالرغــم مــن القيــود 
علــى املــرأة إال أنهــا كانــت حتمــل يف طياتهــا اخليــر 
ــد ظهــرت  ــّض القي ــا اســتطاعت أن تف ــا، فبعدم له
قصائــد أنثويــة بالغــة الرقــة، وقصــص وروايــات 
حتمــل فكــًرا وردًيــا جديــًدا لــم يشــهده املجتمــع مــن 
قبــل ، األمــر الــذي جعــل املجتمــع شــغوف مبــا هــو 
أنثــوي جلّدتــه ولغرابتــه، وأصبــح أدب املــرأة أو مــا 
يســمى اآلن بــاألدب النســوي موضــع اهتمــام النّقــاد 

والقــّراء بعــد أن كان موضــع توّجــس وريبــة.
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@_0f9_        فاطمة أبو سعدة

أَتَـــُطلّيـــَن مــن ُكـــوى األحقــــــــاب
بــن وهــج اللقـــاء وزهِو اإليــــــاِب

أّي شــوٍق "إيـــزيس" فّض غباَر
الغيــِب عــن جنمــِك الَقِصّي اخلـــابي 
"عمــر أبــو ريشــة"

ا

العشــرين،  القــرن  أســطورة  فــّذة،  كاتبــة 
شــخصية اســتثنائية، أديبــة خرجــت عــن النــّص 
أذهــان  يف  حاضــرة  صــورة  مبكــر،  وقــت  يف 
يف  تقــرأ  والشــعراء،  األدبــاء  ملهمــة  القــّراء، 
والغمــوض،  الســر  والعظمــة،  املجــد  قصتهــا 
احلرمــان  كذلــك  وتقــرأ  والنبــوغ،  العبقريــة 
واالكتئــاب!  العزلــة  واملآســي،  الدمــوع  واأللــم، 
الناصــرة  مدينــة  يف   ،1886 عــام  ولــدت 
وأم  زيــادة  إليــاس  هــو  لبنانــي  ألب  بفلســطن 
علــى  فأضفــت  معّمــر،  نزهــة  هــي  فلســطينية 

ــدان  ــرة، وأســبغ الوال ــر بهجــة كبي ــت الصغي البي
فبهرتهــم  الوحيــدة،  طفلتهمــا  علــى  احلنــان 
باحلكايــات  وشــغفها  خيالهــا،  وســعة  بذكائهــا 
بتهيئــة  فشــرعا  واملطالعــة،  واألســاطير 
وكانــا  ملكاتهــا.  تنميــة  علــى  املعينــة  األجــواء 
لكــن  بالعــذراء؛  تيمًنــا  )مــاري(  أســمياها  قــد 
فاعتدادهــا  طويــاًل،  يرافقهــا  لــم  االســم  هــذا 
بعروبتهــا حملهــا علــى اقتصــاره علــى طرفيــه، 
ليقــع االختيــار علــى "مــّي". ولنقــرأ مــا قالتــه 
ــة  ــى مجل ــاره مــن حديــث لهــا إل عــن قصــة اختي
تســمية  يف  التــداول  قليــل  "وهــو  املكشــوف: 
الفتيــات.. ومــن أســماء عرائــس الشــعر، واتفــق 
كذلــك أنــه مكــّون مــن أول حــرف وآخــر حــرف 
مــن اســم مــاري، كمــا أن مــّي MAY باللغــات 
األوروبيــة تصغيــر مــاري للتحبــب، وأخيــًرا ألنــه 
ــا  ــه يوًم ــي وســميْت ب ــه والدت ــذي أحبت االســم ال
لــي  اختــارت  التــي  ووالدتــي هــي  األيــام.  مــن 
ــت يف  ــا كان ــا عندم ــرت أنه ــد تذك ــّي، فق اســم م
املدرســة عهــد إليهــا بتمثيــل دور "مــي" يف روايــة 
عــّرب  قــد  الروايــة  مترجــم  وكان  لكورتــاري، 
ــت حــالوة  ــّي فكان ــى م االســم CAMILLE إل
هــذه االســم ال تــزال علــى شــفتيها بالرغــم مــن 

الســنن".  مــرور 
وإذا كان مّي هو اســمها األشــهر؛ فقد ُعرفت 
يف  عديــدة  أخــرى  ألســماء  باســتعارتها  أيًضــا 
ــر بهــا عــن روحهــا  إمضــاء كتاباتهــا، وكأنهــا تعب
ــا الشــعري األول  ــة، ففــي ديوانه ــرة املتقلب احلائ
ــه بالفرنســية -بحكــم  ــذي كتبت ــم" ال ــر حل "أزاهي
)إيزيــس  باســم:  أمضــت  األوروبيــة-  ثقافتهــا 
كوبيــا( وهــذا االســم يلقــي الضــوء علــى مــدى 
وعيهــا برســالتها، ودورهــا الــذي كانــت تعــد لــه 
يف  تــزال  ال  وهــي  الكتابــة،  مجــال  يف  نفســها 
السادســة والعشــرين، فالنصــف األول "إيزيــس" 
يرمــز إلــى آلهــة اخلصــب واألمومــة عنــد قدمــاء 

إيزيس كوبيا



17مجلة قوارئ  |  العدد الثامن

تعنــي  التينيــة  "كوبيــا"  والثانــي  املصريــن، 
ــى يف  ــا جتل ــزارة، وهــذا م ــرة والغ ــر والوف اخلي

الغزيــر وعطائهــا املســتمّر..  إنتاجهــا 
وحــن حتولــت إلــى الثقافــة العربيــة يف مصر 
بعــض مقاالتهــا  نشــرت  كمــا  "مــّي"  بـــ  تســّمت 
الســندبادة  عائــدة،  شــجّية،  كنــار،  باســم: 
صهباء..ولنقــرأ  مداموزيــل  األولــى،  البحريــة 
مــا خطتــه يف أولــى رســائلها إلــى جبــران خليــل 
ــة، وهــو اختصــار  ــران: "أمضــي مــّي بالعربي جب
اســمي، ويتكــون مــن احلرفــن األول واألخيــر 
)مــاري(،  هــو  الــذي  احلقيقــي،  اســمي  مــن 
وأمضــي )إيزيــس كوبيــا( بالفرجنيــة، غيــر أن 
ال هــذا أســمى وال ذاك، إنــي وحيــدة والــدي، 
هــي يف  حــارت  وكمــا  ألقابــي!".  تعــددت  وإن 
عصرهــا،  أدبــاء  كبــار  حّيــرت  فقــد  نفســها 
فلقبوهــا بـــ النابغــة مــّي، فريــدة العصــر، أديبــُة 
ــان،  ــرة البي ــة، أمي ــة الشــرق والعروب ــل، أديب جي

العرب..إلــخ. أديبــات  زعيمــة 
ويف  نضــج،  عقلهــا  يف  فقالــوا:  وصفوهــا 
ويف  حــالوة،  صوتهــا  ويف  فصاحــة،  كالمهــا 
ويف  جمــال،  خلقهــا  ويف  رصانــة،  شــخصها 
ــى  ــدرة، وأجمعــوا عل ــا ن ــوغ، ويف ذكائه ــا نب أدبه
ــى  ــال، حت ــوق اجلم ــة تف ــت ذات جاذبّي ــا كان أنه

شــوقي:  أحمــد  فيهــا  قــال 
أُســائُل خاطــري عّمـــــــا ســباني

أُحســُن اخللــق أم ُحســن البياِن؟
رأيــت تنافــس احُلْســنَن فيهـــــا

عــــــاشقـــاِن ملـــّيـــَة  كــأنهمــــــــــا 
بقولهــا:  شــعراوي  هــدى  األديبــة  وصفتهــا 
"ولــم تكــن مــّي علــى وســامتها ووضاحــة وجههــا 
ولكــن  للجمــال،  الصحيــح  باملعنــى  جميلــة 
وروحهــا  وجههــا،  مــن  أجمــل  كانــت  نفســها 
أجمــل مــن صورتهــا، فكانــت بــن اجلميــالت ال 
تبــدو أقــّل منهــّن فتنــة وال أضــأل نصيًبــا مــن 
اجلاذبّيــة، لقــد كان يجّمــل مــّي بــن اجلميــالت 
الــذي  هــو  لعلــه  خفــي  شــيء  بينهــّن  ويزّينهــا 

فقــال:  الشــاعر  حّيــر 
شــيءٌ بــه ُفنت الــورى غيُر الذي      

         يُدعــى اجلمــال ولســُت أدري مــا هــو
الناصــرة  يف  االبتدائيــة  دراســتها  تلقــت 
بلبنــان.  عينطــورة  يف  والثانويــة  بفلســطن، 
املعروفــة  الراهبــات  مــدارس  مــن  وكلتاهمــا 
وكانــت  الدينيــة،  وتربيتهــا  اخلاصــة  بنظمهــا 
فــكان  للتدريــس،  الفرنســية  اللغــة  تعتمــد 
لهــذه البيئــة التــي تفتحــت فيهــا مداركهــا أثــر 
ومشــاعرها  الفنيــة،  موهبتهــا  تنميــة  يف  بالــغ 

األوروبيــة.  وثقافتهــا  الرومنطيقيــة، 
ترتــوي،  ال  علــم  طالبــة  بأنهــا  مــّي  ُعرفــت 
دراســتها،  يف  متجلــدة  طموحهــا،  يف  ملحاحــة 
فكرًيــا،  جائعــة  أدواتهــا،  تطويــر  يف  مثابــرة 
حياتهــا  فقضــت  ألوانــه  بــكل  للعلــم  عاشــقة 
ــت  ــات فأتقن ــم اللغ ــه، شــغفت بتعل يف ســباق مع
وتهــوى  نهمــة،  قارئــة  وكانــت  خمًســا،  منهــا 
ــا  ــغ عــدد أســفار مكتبته ــى بل ــب حت ــاء الكت اقتن

شــتى. لغــات  مــن  كتــاب  الشــخصية7000 
مــّي  هاجــرت  العشــرين  القــرن  مطلــع  يف 
مــع والديهــا إلــى مصــر، وكانــت مصــر تعيــش 
حــركات  وتشــهد  اجلميــل،  اإلبــداع  زمــن 
الوطــن  يف  األحــرار  قبلــة  جعلتهــا  إصالحيــة 
املناســب  املــكان  أنهــا  فــرأى والدهــا  العربــي، 
ــاك عمــل  ــه، وهن ــق طموحــه وطمــوح ابنت لتحقي
محــرًرا جلريــدة احملروســة اليوميــة ثــم صــار 
مالكهــا بعــد أن أهداهــا لــه صاحبهــا تقديــًرا 
بناتــه  تــدرس  كانــت  التــي  مــّي،  ابنتــه  جلهــود 
ــة اإلبحــار يف  اللغــة الفرنســية. بــدأت مــّي رحل
نبوغهــا،  وظهــر  شــخصيتها،  فتبلــورت  مصــر، 
وكتبــت يف صحيفــة أبيهــا، ثــم صــارت رئيســة 
حتريرهــا مــن بعــده، فلفتــت األنظــار مبوهبتهــا، 
وثقافتهــا التــي ميتــزج بهــا الشــرق مــع الغــرب، 
ــب  ــي لتكت ــا اتســع نشــاطها الصحف وســرعان م
والهــالل  كاملقتطــف  املجــالت  كبريــات  يف 

واألهــرام.  والزهــور 
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بحاجتهــا  أشــعرها  للعربيــة  مــّي  عشــق 
الشــديدة لتعلمهــا وجتويــد قلمهــا بهــا، فانتســبت 
الثالثــن،  يف  وهــي  املصريــة  اجلامعــة  إلــى 
ورواد  العربــي،  األدب  بأعــالم  واتصلــت 
الوحيــدة  املصريــة  الطالبــة  وكانــت  النهضــة، 
والطالبــات  املصريــن  الطــالب  مــن  عــدد  بــن 
األجنبيــات. وكان ألســتاذ اجليــل أحمــد لطفــي 
الســيد أثــر كبيــر يف توجيــه دراســة مــّي وتبنيهــا 
بقــراءة  مــن نصحهــا  أول  العربيــة، وهــو  اللغــة 

بأســلوبه.  لتتأثــر  القــرآن 
عديــدة،  مبؤلفــات  العربيــة  املكتبــة  أثــرت 
منهــا: "باحثــة الباديــة"، "ســوانح فتــاة"، "ظلمــات 

وأشــعة". كمــا ترجمــت ثــالث روايــات.
1913 أعلنــت عــن عقــد صالــون أدبــي  عــام 
عظيًمــا،  تشــجيًعا  فلقيــت  بيتهــا،  يف  أســبوعي 
واســتمرت "نــدوة الثالثــاء" عشــرين عاًمــا دون 
صالــون  عرفهــا  فتــرة  أطــول  وهــي  انقطــاع. 

أدبــي. وقــد أَّم ندوتهــا كبــار األدبــاء والشــعراء 
ورواد النهضــة ورمــوز احليــاة الثقافيــة رجــاالً 
ونســاًء، كأمثــال أحمــد شــوقي، والعقــاد، وطــه 
حســن، وخليــل مطــران، والرافعــي، وغيرهــم. 
ومعرفتهــا  املتفجــر،  بذكائهــا  فأدهشــتهم 
إدارتهــا  وحســن  روحهــا،  وســمو  الواســعة، 
املنــازل،  أرفــع  قلوبهــم  يف  وأنزلوهــا  للحــوار، 
وصــاروا يرقبــون أمســيات الثالثــاء بشــوق بالــغ.
منــذ  الوحــدة  تصاحــب  أن  قدرهــا  وكان 
يف  طفلــة  كانــت  فحــن  املبكــرة  طفولتهــا 
الرابعــة، وقــد حتقــق حلــم أمومتهــا بــأٍخ جميــل، 
طاملــا متنــت أن تكــون لــه أًمــا ثانيــة، لكــن املــوت 
اختطفــه وهــو يف عامــه الثانــي، فأصابهــا فقــده 
طــوال  نزفــه  الزمهــا  بجــرٍح  أكــّدت-  –كمــا 
طبعهــا  ويف  احلــزن  قلبهــا  يف  وتــرك  حياتهــا، 
برحيــل  رحلــت  البهجــة  لــكأن  حتــى  التشــاؤم، 

. أخيهــا
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ــاء  ــاء وأدب ــع علم ــة م ــات متين ــت بصداق حظيَ
يخفــق  لــم  قلبهــا  أن  إال  كثيــرون  بهــا  وأعجــب 
ســوى حلبيــب غائــب وأديــب مغتــرب يف أمريــكا 
وهــو جبــران؛ وخلـّـد األدب قصــة حبهمــا الطاهــر 
الــذي اســتمر عشــرين عاًمــا عبــر املراســالت، 
ــا  دون أن يتخللــه لقــاءٌ واحــٌد. وكان قــد وعــد مّيً
إلــى وطنــه لبنــان لكــن املــرض هزمــه  بالعــودة 
48، وجرفــه نهــر األعمــار يف تيــار  الـــ وهــو يف 

ــت مــّي-. قــدمي -كمــا قال
عامــي  بــن  متتاليــات  أعــوام  ثالثــة  يف 
مصيبــات،  بثــالث  مــّي  ُفجعــت  1929و1931، 
"جبــران"  فقــد  وثانيهــا  أبيهــا،  مــوت  أولهــا: 
وإذا  دنياهــا،  فأظلمــت  أمهــا،  مــوت  وثالثهــا 
ــكاء،  ــّرة والتوغــل يف احلــزن والب ــة امل هــي العزل
دون  بشــجاعة  أحزانهــا  مكافحــة  حاولــت 
ــل، وأكّبــت  تدخــل أحــد، فأغرقــت نفســها بالعم
حالتهــا  لكــن  والســفر،  والكتابــة  القــراءة  علــى 
تــزداد  كانــت  الصحيــة  وتبعتهــا  النفســية 
مآســيها  أمــام  طويــاًل  تصمــد  ولــم  ســوًءا، 
أقربائهــا  مــن  لــه  تعرضــت  بعدمــا  خاصــة 
مــن  أول  مــن أذى ومكائــد وظلــم وقــد ظنتهــم 
ســيقف إلــى جانبهــا، وإذ بهــم يتآمــرون عليهــا 
فحجــروا  وممتلكاتهــا،  إرثهــا  يف  ويطمعــون 

مكتبتهــا،  وباعــوا  أمتعتهــا،  وســرقوا  عليهــا، 
ــروا لهــا )مأســاة النبــوغ( الشــهيرة املروعــة،  ودّب
وأشــاعوا بــن النــاس أنهــا ُجّنــت، وهــي تتمتــع 
إلــى  قهــًرا  وســاقوها  العقليــة،  قواهــا  بكامــل 
لتقاســي  بلبنــان  العصبيــة  مستشــفى األمــراض 
مــع املجانــن ألــوان العــذاب. وقــد أكــد األطبــاء 
الذيــن شــاهدوا مــّي إبــان مرضهــا أن مــا مــرت 
بــه هــو مجــرد عصــاب نفســي طــارئ نتيجــة ملــا 
وخيبــة  واضطهــاد،  مصائــب  مــن  لــه  تعرضــت 
أمــل، وهــو يحتــاج إلــى عنايــة طبيــة ونفســية، 
وليــس إلــى َزّج مــع املجانــن! املؤســف تصديــق 
جنونهــا  نبــأ  ندوتهــا  ورّواد  أصدقائهــا  أكثــر 
علــى البُعــد، وحــن علمــوا أنهــا مكيــدة ســارعوا 
بااللتفــاف حولهــا وإنقاذهــا وانتصــروا لهــا يف 

املطــاف.  نهايــة 
عــام1941،  القاهــرة  يف  وحيــدة  مّيــة  ماتــت 
وكانــت يف الـــ)55( مــن العمــر. بعــد أن مرضــت 
وهزلــت وعبثــت بهــا الكآبــة واألشــجان، وال شــك 
أن مأســاة نبوغهــا أنهكــت صحتهــا، فانطفــأت 
شــعلتها قبــل األوان. فبكتهــا الصحــف، ونََعتهــا 
املنابــر، وَرثَتهــا احملابــر، وفقــد األدب برحيلهــا 

ينبوًعــا عذًبــا مــن ينابيعــه الفّياضــة.
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من األرشيف:
جولة لألديب في شهر..

»يحسن أن يكون لألديب مهنة ثانية«
بقلم: طه حسن.
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@SunJ__    اختيار: شمـس اجلطيلي

يف مؤمتــر الفنانــن الــذي انعقــد يف البندقيــة 
طــه  الدكتــور  يتنــاول  اليونســكو  رعايــة  حتــت 
املجتمــع  يف  الكتــاب  وضــع  خطابــه  يف  حســن 
احلديــث، فقــال أنــه يف هــذه احلقبــة التــي متيــزت 
أو  السياســي  أو  االجتماعــي  باالضطــراب  ال 
االقتصــادي فحســب، وإمنــا باضطــراب النفــوس 
علــى  تفــرض  التــي  احلقبــة  هــذه  يف  وقلقهــا 
اإلنســان أن يتســاءل عــن مصيــره، يجمــل باملفكــر 
أو الكاتــب أن يســتخلص مــن الظــروف احلاليــة ما 
يلقــي ضــوًءا علــى موقفــه مــن نفســه ومــن قرائــه.
ذلــك أن األخطــار احملدقــة بالكاتــب وبعملــه يف 
العصــر الــذي نعيــش فيــه تــزداد صعوبــة وتعقيــًدا.
الفنــون  فيــه  تتقــدم  الــذي  الوقــت  ففــي 
والصناعــات، وتتعــدد فيــه وســائل اللهــو، يتضــاءل 
الــدور الــذي يقــوم بــه الكاتــب يف تكويــن الثقافات. 
حتــى  التبســيط  إلــى  يلجــأ  مــن  الكتــاب  ومــن 
يجتــذب قــراءه، ويف هــذا تضحيــة مبــا يفرضــه 
عليــه ضميــره مــن خضــوع لقواعــد الفــن وحدهــا. 
بيــد أن للقــراء أيًضــا حقهــم علــى املؤلــف، حقهــم 

يف أن يفهمــوا مــا ينتــج مــن أدب.
والكاتــب بعــد هــذا يواجــه عقبــة ثالثــة، هــي 
الــدور الــذي يقــوم بــه الوســيط، أي الناشــر ومالــه 

مــن حقــوق علــى املؤلــف.
وكان )اجتمــاع التعــاون الفكــري( الــذي رأســه 
بــول فاليــري يف صيــف عــام 1937، قــد بحــث 
تلــك املشــاكل، وانتهــى إلــى نتيجــة متشــائمة هــي 
التعــارض بــن العمــل الفنــي ومقتضيــات املعيشــة 

ــة. املادي
وهنــا نتســاءل، هــل يجــب علــى الدولــة أن تعــن 
هــذا تضحيــة  أليــس يف  ماليــة،  إعانــة  األدبــاء 

ــب؟ ــة الكات بحري
العهــود  إلــى  حســن  طــه  الدكتــور  ورجــع 
وفرســاي  وبغــداد  رومــا  قصــور  إلــى  الذهبيــة، 

ــر،  ــك أو أمي ــة مل ــب حتــت رعاي ــا كان األدي عندم
فأنتــج أدًبــا رفيًعــا، ولكــن كثيــًرا مــا اقترنــت هــذه 
األديــب  بكرامــة  فذهبــت  بالطغيــان،  الرعايــة 
يقــدره  لــم  موهــوب  فنــان  مــن  وكــم  وحريتــه، 
ــه فرصــة األداء  صاحــب الســلطان فضاعــت علي

والتعبيــر.
إن هــذا النــوع مــن الرعايــة يأخــذ اآلن طريقــه 
ــب أن يبحــث عــن  ــى األدي ــن عل ــزوال، ولك ــى ال إل
وســيلة تكفــل لــه معيشــته، وتلــك مشــكلة املهنــة 

ــة. الثاني
ــه يجــب أن ال  ــور طــه حســن، أن ــول الدكت ويق
نخلــط بــن املهنــة واالســتعداد أو بــن الوظيفــة 
مهنــة،  ليــس  األدبــي  فالعمــل  الفنــي،  واإللهــام 
والكاتــب احلــق ال يكتــب ليحصــل علــى ربــح مادي.
واملشــكلة، يف نظــر األديــب املصــري، هــي أن 
عملــه  خــارج  الكاتــب مبهنــة  يقــوم  هــل  نعــرف 
األدبــي، وهــل تعــوق هــذه املهنــة إنتاجــه؟ وتســاءل 
هــل يجــب أن يقتصــر الكاتــب علــى اإلنتــاج الفنــي 
ــم قــال: إمــا أن يكــون  ــام بعمــل آخــر؟! ث دون القي
الكاتــب علــى ثــروة فعليــه أن يتفــرغ للكتابــة، وإمــا 
أن يكــون قلمــه مهنتــه فيتعــرض لتدخــل الدولــة أو 
مــن يرعــاه، وإمــا أن يكــون صاحــب مهنــة أخــرى 
محتفــظ  احلــال  هــذه  يف  وهــو  منهــا،  يرتــزق 

بكرامتــه واســتقالله.
تتيــح  فهــي  مزاياهــا،  الثانيــة  املهنــة  ولهــذه 
للمؤلــف بعــض البعــد عــن عملــه الفكــري حتــى 
ــى  ــزول إل ــى الن ــه، وهــي تضطــره إل تنضــج ثمرات
ميــدان احليــاة فيكتســب خبــرة وعلًمــا، وتصبــح 
الدائــم.  تفكيــره  موضــوع  هــذا  كل  يف  احليــاة 
ــان عــن  ــة تقصــي الفن ــة الثاني وقــد يقــال أن املهن
عملــه، غيــر أن الفنــان احلــق إن شــعر بضــرورة 
التعبيــر فهــو البــد أن يحقــق غرضــه مهمــا كانــت 
الظــروف. أو قــد يقــال أن هــذه املهنــة تؤثــر علــى 
أســلوب الكاتــب أو الفنــان، ولكــن تأثيرهــا الســيئ 
ال ميكــن أن يقــارن بفضائلهــا، والكاتــب الصحيــح 
ــراء  ــا ث ــى أســلوبه منه ــي عل ــه ليضف يســتغل مهنت
وخصًبــا. ولقــد يقــال أيًضــا أن هــذه املهنــة الثانيــة 
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تســتغرق مــن األديــب وقتــه وقلبــه وعقلــه، كمــا 
تفعــل الصحافــة والســينما واإلذاعــة باملشــتغلن 
بهــا، ولكــن الكاتــب األصيــل يســتطيع أن يوفــق 
بــن هــذه املياديــن وبــن مــا ميليــه عليــه وحيــه 

األدبــي.
ومــن ثــم، فاملشــكلة أن يختــار الفنــان عمــاًل ال 
يلهيــه عــن أداء رســالته حتــى يحتفــظ بكرامتــه 

دون اإلخــالل بخدمــة فنــه.
واملبــدأ اخللقــي الــذي يجــب أن يصــدر عنــه 
الكاتــب هــو أن يرتفــع بنفســه دون أن ينعــزل يف 
بــرج مــن عــاج، وإمنــا أن يتأمــل احليــاة مــن حولــه 

ــاس. وأن يحــدد موقفــه مــن األشــياء ومــن الن
إلــى  ذلــك  مــن  الدكتــور طــه حســن  وخــرج 
ــال أن  ــب يف املجتمــع، فق ــث عــن دور الكات احلدي
اجتماعًيــا،  دوًرا  يلعــب  العصــور  كل  األديــب يف 
ــام  ــع ق ــذ أن كان املجتم ــب، فمن ــس هــذا بغري ولي
فيــه مــن غنــى للنــاس فاســتمعوا إليــه، ومــن كتــب 
لهــم فقــرأوه وأثــر فيهــم. فاألديــب إذن عامــل مؤثر 
يف املجتمــع، وهــو إلــى هــذا العامــل مســؤول، فهــو 
يؤثــر يف األفــراد ألنــه ينتــج لهــم وهــو مســؤول عمــا 
ينتــج ألن لهــذا اإلنتــاج أثــره البعيــد يف توجههــم 
الروحــي واألدبــي . إن األديــب أو الفنــان مرتبــط 
باملجتمــع أراد أو لــم يــرد، ولكــن املشــكلة التــي 
يجــب أن نضعهــا هــي: أمــام مــن يســأل الكاتــب؟ 

وعــن أي شــيء نســأله؟
ويــرى الدكتــور طــه حســن أن األديــب مســؤول 
أواًل أمــام ضميــره، فهــو ال يســتطيع أن يفــرض 
علــى غيــره أن يقــرأ أدبــه، وهــو مــن بــاب أولــى ال 
يســتطيع أن يخضــع لهــذا الغيــر - وهــذا معنــى 
مــن  كثيــر  يف  املجتمــع  ولكــن   - األديــب  حريــة 
األحــوال، ال يحتــرم هــذه احلريــة أو ال يتركهــا 
علــى األقــل مطلقــة، فالكاتــب مســؤول أيًضــا أمــام 
املســؤولية  هــذه  كانــت  وإن  وقوانينــه،  املجتمــع 
خارجــة عنــه، ولقــد تكــون القوانــن يســيرة هينــة 
فيتســع للكاتــب أن يــؤدي عملــه يف حريــة ســعيدة، 
وقــد تكــون القوانــن ثقيلــة الوطــأة فيبــذل الكاتــب 

ــه. ــده لكــي يحتفــظ ببعــض حريت قصــارى جه

ومــن ثــم فاملشــكلة هنــا مشــكلة خلقيــة، كمــا 
والتضامــن  الثانيــة  باملهنــة  يتعلــق  فيمــا  كانــت 
احلقيقــي بــن الكاتــب واملجتمــع يفــرض عليهمــا 
كل مــن ناحيتــه حقوًقــا وواجبــات. فواجــب األديــب 
ــئ  ــع أن يهي ــا حــًرا، وواجــب املجتم ــون أميًن أن يك

ــان. ــم والطغي ــه شــر الظل ــا يقي ــب م لألدي

مجلة األديب، العدد 11، )1952م(- 64- 65.
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ال  احليــاة  أن  "صدقنــي 
تلتمــس  لــم  إذا  لــك  تســتقيم 
والرضــا،  البهجــة  إال  فيهــا 
إذا  لــك  تســتقيم  أنهــا ال  كمــا 
احلــزن  إال  فيهــا  تلتمــس  لــم 
ذلــك،  بــن  فالئــم  والســخط. 
ذاك  ومــن  هــذا  مــن  وخــذ 
البهجــة  وجــدت  وإذا  بحــّظ، 
والرضــا عنــد هــذا الشــاعر أو 
ذاك مــن الشــعراء املتفائلــن، 
شــيًئا  تلتمــس  أن  تكــره  فــال 
عنــد  والســخط  احلــزن  مــن 
املتشــائمن؛  الشــعراء  بعــض 
كاذب،  املتصــل  الســرور  فــإن 
النفــس  يقتــل  أن  وهــو خليــق 
احلــزن  وإن  القلــب،  ومييــت 
املتصــل صــادق ولكــن النفــوس 
فــال  احتمــااًل،  لــه  تطيــق  ال 
وتشــرف  بــه  ُتِلــّم  أن  مــن  أقــّل 
قليــاًل  منــه  وتصيــب  عليــه، 
يصلــح مــن أمرهــا، ويعصمهــا 
الــذي هــي  النســيان  هــذا  مــن 

إليــه." منتهيــة 
طه حسن
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من المؤلف المشهور إلى 
المشهور المؤلف

أن  بالقصيــرة  ليســت  فتــرة  خــالل  الحظــت 
أراقبهــا  نوعيــا،  تغيــرت  مبيعــا  األكثــر  قوائــم 
مــن بعيــد وأرى األســماء الالمعــة -يف شــبكات 
التواصــل االجتماعــي-  تتصــدر هــذه القائمــة أو 
تســتحوذ علــى األقــل  علــى جــزء ليــس بالقليــل و 
علــى نحــو مطــرد جــدا، بينمــا كانــت ســابقا كمــا 
ــي عــام ســائد، أو نتيجــة  ــذوق قرائ ــة ل أظــن تابع
لكــون املؤلفــن عرفــوا يف مجــال الكتابــة حتــى 
تكونــت ثقــة ال واعيــة بــكل مــا يكتبــون. هــذا التغير 
كان اســتجابة بالطبع لتأثير الدعاية واإلعالن يف 
أذهــان املتلقــن، وكــون ســوق التأليــف باتــت تعتبــر 
ســوق مغــري جــدا ، ومــن األســواق التــي يســتثمر 
فيهــا املشــاهير)رؤوس أفكارهــم (، اإلغــراء يكمــن 
أنــه مصــدر للثــراء  الــذي ال يتطلــب رأس مــال 
ــم  ــة إن صدقــت قوائ ــاح خيالي ــر، ويضمــن أرب كبي

ــر مبيعــا. األكث

األمــر يظهــر بأنــه بــات الكاتــب اليــوم مطالــب 
ــب ، يرحــب  ــل مــا يكت بجمهــور، أي جمهــور. يتقب
بــكل مــا يفكــر فيــه، وينتظــر جديده، مســتعد دائما 
لشــراء إنتاجــه. موقــف الكاتــب هنــا أصبــح شــبيها 
بــدور املــؤدي أو املمثــل الــذي يحتــاج اجلمهور أكثر 
مــن أي شــيء آخــر ليضمــن اســتمراره. وغالبــا مــا 
ــى جــودة املعــروض  ــر عل ــب تؤث ــت هــذه املطال كان
وكفاءتــه، كثيــر مــن هــؤالء - الفنانــن - ينزلقــون 
ــات  ــت وإثب يف دروب البحــث عــن الشــهرة والصي
املكانــة علــى حســاب معاييــر اجلــودة واإلبــداع. 
والفــرق عــادة مــا يكــون  ال مرئــي وغيــر مالحــظ 
علــى األقــل مؤقتــا ألن االنــزالق ســهل  والطريــق 
زلــق. ميكننــي يف حالــة مــا أن أضــع ســيناريوهات 
محتملــة الســتمرار هــذه املســألة ، ومــدى تأثيرهــا  
علــى الكتابــة كمــا هــو تأثيرهــا يف كل اجلوانــب 

األخــرى. الســيناريو يتمثــل يف تصــدر املشــاهير 
لهــذه املهمــة ، مهمــة التأليــف والنشــر، لــن يكــون 
كمــا كان العكــس: املؤلــف يشــتهر بســبب كتابــه، 
الكتــاب  مؤلفــه،  بســبب  يشــتهر  الكتــاب  إمنــا 
قيمتــه يف  مــن  ليــس  شــهرته وجناحــه  يســتمد 
املجــال العلمــي أو الفكــري أو األدبــي إمنــا مــن 

ــه . شــهرة وصيــت صاحب

النشــر  دور  إحجــام  هــو  اآلخــر،  الســيناريو 
عــن النشــر لغيــر أصحــاب اجلماهيــر، ال يهــم 
ــر مســتهلكة  ــة أم جماهي ــر قارئ ــت جماهي إذا كان
تابعــة فقــط.  ألننــا  نتفــق علــى أن الربــح املــادي 
هــو الدافــع األول للنشــر، وأن أغلــب الناشــرين 
ال يــوازي الربــح املــادي بالقيمــة التــي يضيفهــا 
يف اإلنتــاج الثقــايف، لــذا ســيكون هــذا الســيناريو 
ــى اســتكتاب  ــه قــد يصــل إل ــل أن وارد جــدا، أتخي
هــؤالء وطلبهــم للتأليــف، وســيكون املؤلــف اجليــد 
املبــدع الــذي ال ميلــك جمهــورا ســيكون يف القائمة 
الســوداء وغيــر مرحــب بــه. رمبــا ال ميكنــك ملــس 
أثــر هــذه املســألة علــى اإلنتــاج الفكــري والثقــايف، 
وال علــى مردودهــا علــى املؤلفــن و الكتــاب يف 
ــى البعيــد  ــي أظــن أنهــا عل القريــب العاجــل، لكنن
إذا اســتمر هــذا القبــول لهــا ســتؤثر علــى الكتــاب 
أوال وعلــى القــراء ثانيــا ثــم املقبلــن علــى القــراءة 

ــرا. أخي

لــن أســرح باخليــال بعيــدا ولــن أعّتــم الصــورة، 
فالقــراء اجليــدون يُعقــد عليهــم رهــان كل هــذا 
املقابــل  اجليــدون يف  والكتــاب  ينقرضــوا،  ولــن 
ــى شــيء  ســيثبتون أنفســهم يف كل الظــروف، يبق
واحــد هــو البحــث عــن الطريقــة املالئمــة للوقــوف 
الشــبكات  تأثيــر  الســلبية المتــداد  اآلثــار  ضــد 

االجتماعيــة علــى القــراءة والكتــب.

@hind_alsbbar هند الصبار 
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من فوق النص..
مطاًل على األسلوب

@habbebaa   حبيبة جمال

الــذي  األســلوب  غصنهــا"  يف  الزهــرة  "كأســلوب 
تفســق بــه مــن برعمهــا.

طائرة يف اجلو مغتبطة بالشــعاع، بتائلها املصبوغة 
حتف قلبها الشــذي يف ميالن كالتحية. 

تخلــق يف قلبــك هــذه الزهــرة اجلمــال كمــا يخلقــه 
الكاتــب يف عــن قارئــه بأســلوبه الفريــد. وكمــا قــال 

بوفــون " األســلوب هــو الرجــل نفســه ".

علــى نحــو فائــق جتــد يف بعــض األســاليب األدبيــة 
بآليــة  النســيم  يف  وتقاذفهــا  الزهــور،  اســترواح 

باهــرة تخطــف األفهــام فتملؤهــا بالطبيعــة.

ــذي يكــون هــذه العالقــة  أحدثــك عــن األســلوب ال
احلميمــة يف النــص بــن القــارئ والكاتــب ، فيتعرف 
األول علــى اآلخــر كمــا يتعــارف األصدقــاء مــن وقــع 

اخلطى.
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إن كل أســلوب حملتــه الكتــب هــو نــوع من الشــيفرة 
البســيطة التــي حُتــل بالتعــود واإلكثــار ، فالكتابــة 
ال تختلــف عــن النســيج، والعبــارات التــي تخــط 
نوعــاً مــن أنــواع اخليــوط واءمــت بينهــا العقــد 

التــي ميتــاز بهــا كاتــب عــن كاتــب.

فيعرفــه  األســلوب  مفهــوم  علــى  فلوبيــر  يقــف 
األشــياء." رؤيــة  يف  الكاتــب  قائاًل:"طريقــة 

ولــو أمعنــا النظــر لوجدنــا ذلــك التعبيــر ترجماًنــا 
لقــول غالينــو:" أيهــا الكاتــب أنــا ال أطلــب منــك أن 
تصــف ســقوط املطــر أنــا أطلــب منــك أن جتعلنــي 
وصــف  علــى  كاتبــان  اجتمــع  مــا  فــإذا  أتبلــل." 
املعجــم القتفــاء محاســن  بأيديهمــا يف  وركضــا 
أحســنهما  إال  ذلــك  يبلــغ  لــم  األلفــاظ  وأوابــد 
وأجودهمــا أســلوًبا كمــا يف القيلــة املوضوعــة :" إن 
البالغــة ليســت يف اللفــظ وال يف املعنــى ولكنهــا يف 
األســلوب." إال أن فلوبيــر جــاء بعفــو مــن التعريــف، 
ــه  ــد، كأمنــا تخطف ــب نفســي بعي ــه مــن جان فعرف
تخطًفــا ، لكــن اجلرجانــي فصلــه فكأنــه مشــرف 
علــى عمليــة الكتابــة فيقــول:" األســلوب طريقــة 
مخصصــة يف نســق األلفــاظ بعضهــا علــى بعــض 

ــا." ــي يف النفــس وتنزيله ــب املعان لترتي

وملّــا فــرغ مــن كونــه شــاهد عيــان، انتقــل إلــى مــا 
ــا،  ــارع فيه ــر األســلوب الب وراء النفــس شــارًحا أث
قائــاًل :" أّنهــا مــن حيَّــِز املعانــي دوَن األلفــاظ وأنها 
ليســْت لــك حيــُث تســمُع بأذنــك بــل حيــُث تنظــُر 
بقِلبــك وتســتعُن بفكــرك وتعمــُل َرويَّتــك وتراُجــع 

عقلَــَك وتَْســتنجُد يف اجلملــة فهَمــَك ."

وهــو هنــا أخــذ يف البــدء بيــد الكاتــب التــي تخــط 
النــص علــى نحــو متيــزت هــي بــه، فعرفــت للفــظ 

مســتقره، وللحــرف موقفــه، ومــا يتزيــن بــه النــص 
الكاتــب  نفــس  مــن  انســدال  وتبيــان  بديــع  مــن 
ــه  ــا في ــدة مــن نوعه ــة هــي الوحي ــة ابتكاري بطريق
وحــده دون غيــره، ووضعهــا علــى يــد القــارئ الــذي 
ــه عــن  ــع عيني ــم تقل ــى النــص، ول ــدت روحــه إل قي
مثابــرة القــراءة فيــه طلًبــا للحــالوة املتســربة إلــى 
قلبــه وأفــكاره ، فبــدا لنــا أن العالقــة ثنائيــة تــزداد 
بالقــراءة ، وطــادة حتــى متتــزج معــارف الكاتــب 
مبعــارف القــارئ، ويفهــم القــارئ الربــاط اخلفــي 
تســتقر  فــال  كاتبــه نصوصــه  بــه  يحبــك  الــذي 
عليــه عينــه يف زحمــة النصــوص واالقتباســات إال 
وعــرف أن هــذا النــص لذلــك الكاتــب. واعتمــاًدا 
علــى هــذا املفهــوم فــإن الكاتــب الــذي ال ينــال 
قارئــه ملكــة متييــز نصوصــه عــن غيــره فليــس 
بــذي أســلوب، وال صاحــب حبكــة فريــدة. بــل يعــد 
واحــًدا آخــَر مضاًفــا إلــى جملــة الكّتــاب الذيــن 

ــه. تشــابهوا علي

يكــون اختراًعــا،  مــا  يكــون أول  إن األســلوب ال 
وابتــكاًرا.. بــل يبــدأ يف الغالــب بالتقليــد، والتكــرار 
لألســاليب الســباقة التــي ازينــت يف نفــس الكاتــب 
املمارســة  طــول  مــع  لكّنــه  بنانــه،  علــى  فغلبــت 
يســتبن لــه التقليــد، فإن كان كاتًبــا أصيل اخلاطر 
نبيــل الضميــر لفــظ مــا تقلــده، ومــال إلــى شــرعته 
ينهــل منهــا فردانيتــه األدبيــة، ويــذود عنهــا ســوام 
األســاليب املقلـّـدة، فيصبــح بعد اختالط املشــرب، 

واهتجــان النســب يف أول غــرره الكتابــي..

واحد الشرب، ال يبلغ شأوه ترب. 

فبــذا تكــون رحلــة األســلوب، قمــة كــؤوداً ترهقــك 
صعــوًدا.
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          @waraqcast وّراق

عــن  القيــم،  عــن  الكتــاب  هــذا  يتحــدث 
يســتحق  مــا  حتــدد  التــي  واملشــاعر  القناعــات 
وجــه  علــى  القصيــرة  حياتنــا  أثنــاء  بــه  القيــام 
األرض، وعــن األفعــال والتوجهــات التــي ســتضيف 
إلــى حياتنــا عنصــر اإلشــباع والرضــا. يــدور هــذا 
الكتــاب أيًضــا حــول الهويــة؛ أي حــول الطموحــات 
واملواهــب والقــرارات واخلصائــص التــي تُشــكل 

مــا نحــن عليــه.
لكــن مــن أنــا حتــى أكتــب هــذا الكتــاب؟ اإلجابة 
الصادقــة هــي أننــي لســت بشــخص مميــز بشــكل 
مــا. ولكــن مؤهلــي الوحيــد هــو حياتــي اخلاصــة؛ 
حيــاة أجبرتنــي علــى التفكيــر طويــاًل وبعمــق يف 

هــذه األمــور.
علــى رأس القيــم اجلوهريــة التــي ســأحتدث 
عنهــا يف هــذا الكتــاب: مفهــوم الثقــة: "الثقــة" هــي 
االعتقــاد بــأن العالــم مــكاٌن صالــح، وليــس مكاًنــا 
بلــغ حــد الكمــال، كمــا أنــه يســتحق اجلهــد املبــذول 

جلعلــه أفضــل ممــا هــو عليــه. 
الثقــة يف احليــاة ال ميكــن فصلهــا عــن الثقــة يف 
البشــر، وهــذا اعتقــاد مبنــٌي علــى أن البشــر، علــى 
الرغــم مــن كل مــا بهــم مــن نقائــص، إال أنهــم يف 

األســاس حســنو النيــة. 
ــي  ــة الت ــت الثقــة هــي القيمــة اجلوهري إذا كان

ســمحت لــي بالتعامــل مــع العالــم بابتهــاج، فــإن 
التســامح هــو الســمة املســاوية لهــا يف األهميــة، 
االختالفــات  مــع  بالتعامــل  لنــا  تســمح  والتــي 

والصراعــات. 
لنكــن صرحــاء: إذا كان البشــر متشــابهن إلــى 
حــٍد مــا ، إذا لــم تكــن هنــاك اختالفــات يف العــرق 
والديــن واجلنــس وامليــول السياســية -  فســتكون 
احليــاة أســهل بشــكل مــا، لكــن ألــن يكــون ذلــك 
ممــاًل؟! إن التنــوع هــو بهــار احليــاة، وقدرتنــا علــى 

تقبــل االختــالف تُثــري حياتنــا.
قيمــة أخــرى مــن القيــم اجلوهريــة يف حياتــي، 
ــة  ــم. فنوعي ــة التعلي وهــي االعتقــاد القــوي بأهمي
التعليــم املوجــه لتحقيــق هــدٍف مــا هــي مجــرد 
أحــد أوجــه املعنــى احلقيقــي للتعليــم، كمــا أنــه 
ــع  ــاة هــي مــا تصن ليــس أهــم هــذه األوجــه. احلي
بالثــراء  تتســم  أن  حلياتنــا  أردنــا  وإذا  أيادينــا. 
والكمــال والرضــى بقــدر اإلمــكان، وجــب علينــا أن 
نحــاول معرفــة كل شــيء، وليــس فقــط مجــرد مــا 
ــا. ــى قــوت يومن ــه لنحصــل عل ــى معرفت ــاج إل نحت

األبــوي  اإلرشــاد  بــن  الفاصــل  اخلــط  أيــن 
فيــه؟  املبالــغ  التدخــل  وبــن  احلــب  مــن  النابــع 
إلــى حتكــم؟  املســاعدة  تتحــول  أيــة مرحلــة  يف 
مــا مقــدار االهتمــام األبــوي الــذي يتحــول إلــى 
اهتمــام خانــق؟ مــا مقــدار اخليــارات التــي ميلكهــا 
مقــدار  ومــا  مصيــره؟  لتحديــد  حًقــا  الشــاب 
حريــة االختيــار التــي يجــب أن يتمتــع بهــا؟ هــل 

قراءة في كتاب 
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بيتر بافيتنصنع«

waraqcast.com



مجلة قوارئ  |  العدد الثامن 28

هنــاك شــيء يُعــرف باحلريــة الزائــدة عــن احلــد، 
فيهــا؟ املبالــغ  واالختيــارات 

ــاك تناقــض  ــة "بافيــت"، كان هن ــزل عائل يف من
أساســي فيمــا يتعلــق بهــذه األمــور. لم يكن أســلوب 
والــدّي هــو أن يُخبرانــا ونحــن أطفــال عمــا يجــب 
أن نفعلــه أو عمــا يجــب أن نكــون عليــه. علــى 
العكــس، كان الــدرس الدائــم أثنــاء نشــأتنا هــو 
ــا يجــب أن  ــده، وأنن ــا نري ــا أن نكــون م ــا ميكنن أنن
نتبــع قلوبنــا حيثمــا توجهنــا. فإلــى جانــب الرســالة 
لنــا  خالصــة  اختياراتنــا  إن  القائلــة  الواضحــة 
لنصنعهــا، وإن حريتنــا يف جوهرهــا بــال حــدود، 
كان هنــاك منــط مــن الرســائل الضمنيــة يتــوازى 
ــة  مــع الرســائل الســابقة. هــذه الرســائل الضمني
بالطبــع اتخــذت شــكل التوقعــات األبويــة. أحــد 
ــاء  ــت أن األبن ــا كان ــة يف عائلتن ــات الضمني التوقع
ســيبذلون أقصــى مــا يســتطيعون مــن جهــد يف 
املدرســة. لــم أتعــرض لضغــوط للحصــول علــى 
أننــي  بــه  لكــن كان مــن املســلَّم  امتيــاز،  تقديــر 

ســأتعامل مــع الــدرس بجديــة واجتهــاد.
هــل ميكــن أن تكــون احلريــة نقمــة، أو أن يكــون 

امتــالك خيــارات كثيــرة أمــًرا ضــاّرًا؟
لنكــن واضحــن وال نختلــق األعــذار. عندمــا 
ليــس  النــاس اســتخدام حريتهــم، فهــذا  يُســيء 

خطــأ احلريــة بــل هــو خطؤهــم!
احلريــة يجــب أن تُــدار. يجــب أن تُضبــط مــن 
داخــل املــرء ذاتــه. كان ألمــي قــوٌل مأثــور ، والــذي 
يُلخــص مــا ســبق- حيــث اعتــادت علــى أن تُخبرني 
بــأّن بإمكانــي أن أكــون مــا أرغــب فيــه مهمــا كان، 
لكــن ليــس بإمكانــي أن أفعــل كل مــا أُريــده. بعبــارٍة 
حــدود،  بــال  يكــون طموحــي  أن  أخــرى، ميكــن 
لكــن ســلوكياتي كانــت تخضــع حلــدود الصــواب 

واملالئــم.
يف أغلــب مناحــي احليــاة تعــد القــدرات العادية 
ــاك  ــة. بــل يف احلقيقــة هن ــه الكفاي جيــدة مبــا في
ــا؛ حيــث أّن  مزايــا حقيقيــة لكونــك شــخًصا عادّيً
ذلــك يُبعــد الضغــوط ويجعــل التوقعــات املطلوبــة 

منــك ممكنــة قــدر املســتطاع. أمــا فيمــا يتعلــق 
العاديــة  القــدرة  فــإن  للمــرء،  باملهنــة احلقيقيــة 
ال حتســم األمــر، إذا كان شــغفك هــو أن تصبــح 
ــك أن تكــون  ــن يكفي ــه ل ــا، فمــن الواضــح أن طاهًي
قدراتــك يف العمــل يف املطبــخ عاديــة. ال يرغــب 
أي مــدرس ملتــزم بــأن يكــون مســتواه عادّيًــا يف 
كلماتــه  تكــون  أن  مؤلــف  أي  يريــد  ال  الفصــل. 

املطبوعــة عاديــة!
مهننــا هــي املجــاالت التــي نتــوق إلــى البراعــة 
فيهــا، وإلــى أن نتميــز فيهــا عن أقراننا. هذا التوق 
شــيءٌ رائــع، فهــو يُعلــي مــن شــأننا، ويُخــرج أفضــل 
وإجنــازات  اكتشــافات  إلــى  ويقودنــا  فينــا،  مــا 
ميكننــا أن نّدعــي بصــدق أنهــا مــن صنــع أيدينــا.
اكتشــاف مــا وهبــه اهلل لنــا هــو يف األســاس 
رحلــة اكتشــاف الــذات. أيــن تكمــن موهبتنــا؟ مــا 
األشــياء التــي نهتــم بشــأنها حًقــا؟ مــا املهــن التــي 
تســمح لنــا بالشــعور بأننــا صادقــون مــع أنفســنا، 

وأننــا نحيــا احليــاة التــي ُكتــب لنــا أن نحياهــا؟
فأخطــاؤه  األخطــاء.  يقتــرف  ال  "العبقــري 

للمعرفــة." ســبيله  وهــي  متعمــدة، 
كتــب "جيمــس جويــس" هــذه العبــارة يف إشــارة 
صحيحــة  العبــارة  تكــون  رمبــا  شكســبير.  إلــى 
عندمــا يتعلــق األمــر بالعباقــرة؛ فمــن يعــرف؟ لكــن 
بقيتنــا يقترفــون الكثيــر مــن األخطــاء، كمــا أنهــم 

ــا بشــر.  ال يتعمدونهــا أيًضــا. نحــن نُخطــئ ألنن
ــل،  ــا ال نعــرف إال أقــل القلي نحــن نُخطــئ ألنن
ونُخطــئ ألننــا نتخيــل أننــا نعــرف أكثــر ممــا نعرف 
بالفعــل. إننــا نُخطــئ عندمــا ينفــد صبرنــا. وباملثــل 
نُخطــئ عندمــا نتــردد. لكــن مهمــا كان مصدرهــا 
أو درجتهــا، فهنــاك شــيء واحــد تتشــارك فيــه كل 
أخطائنــا وهــو: أنهــا ُفــرٌص للتعلــم. إنهــا ُســبٌل 
للمعرفــة، ليــس فقــط للعباقــرة، بــل لبقيتنــا أيًضا.
عندمــا جنيــب إجابــًة خاطئــة عــن أحــد أســئلة 
التــي ال حصــر لهــا، فإننــا علــى أســوأ  احليــاة 
ــة  ــرب خطــوًة واحــدًة صــوب اإلجاب ــروض نقت الف
الصحيحــة، أو علــى األقــل اإلجابــة املناســبة لنــا. 
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عندمــا نُخفــق ثــم نواجــه عقبــات إخفاقنــا، تســنح 
لنــا فرصــة اكتشــاف مــا فشــلنا فيــه، وســبب هــذا 
الفشــل. وباختصــار، أخطاؤنــا هــي ســبيل تطورنا.
احلريــة  بعــض  أنفســنا  مننــح  أن  أبينــا  إن 
انتهــاز  عــن  ســنعزف  بذلــك  فإننــا  لنُخطــئ، 
لــن  فرمبــا  الفــرص،  ننتهــز  لــم  وإذا  الفــرص؛ 
نكتشــف مــا نشــغف بــه أو لــن نعــرف حقيقتنــا. إْن 
ــا إال  ــن ميكنن ــا، فل ــر يف طريقن ــا مــن أن نتعث ِخفن

وحســب. اآلخريــن  نتبــع  أن 
يــرى  أعتقــد،  حســبما  األحيــان،  أغلــب  يف 
النــاس حتقــق أمنيــٍة مــا علــى أنــه اكتمــال األمنيــة، 
وعلــى أنــه نهايــة العمليــة. لكــن أال يُصبــح األمــر 
علــى  األمنيــة  تــرى حتّقــق  بــأن  منطقيــًة  أكثــر 
ــارة  ــة شــيٍء مــا؟ إّن اإلث ــه بداي ــه اســتهالل، وأن أن
احلقيقيــة واإلشــباع الفعلــي يكمنــان يف رؤيــة مــا 

ميكــن أن تــؤدي إليــه هــذه األمنيــة.
لكــن دعنــا نــرى األمــر مــن زاويــٍة عكســية: مــا 

الــذي يحــدث عندمــا ال تتحقــق األمانــي؟ 
عندمــا ال تتحقــق أمنيــة مــا، فإننــا جُنبَــر علــى 
النظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، وأن نفكــر 
بجديــٍة أكبــر وبتعمــٍق أكثــر حــول مــا نريــده حًقــا، 
ومــا الــذي سيشــعرنا بالســعادة بالفعــل. يف بعــض 
يف  تتحقــق  لــم  التــي  األمنيــة  تكــون  األحيــان 

حقيقتهــا نوًعــا مــن التحــرر.
تُقنــا  محــددة  غايــات  إلــى  تقودنــا  األمانــي 
ــا نركــز  ــا طويــاًل؛ وهــي متيــل إلــى أن جتعلن إليه
ــرٍة محــددة يف هــذه  ــٍة صغي ــى جزئي ــا عل اهتمامن
الغايــة. وهــذا أمــٌر ال بــأس بــه؛ حيــث أّن امتــالك 
مصــدًرا  يكــون  أن  ميكــن  وحتقيُقهــا  أهــداٍف 
هنــاك  لكــن  واملتعــة.  الــذات  الحتــرام  عظيًمــا 
ــًدا أن  خطــًرا مــا أيًضــا. ميكــن لهــدٍف محــدد جّي
ــارات،  ــٍم كامــٍل مــن اخلي ــا عــن عال يُعمــَي أبصارن
والتــي تتواجــد يف أي مســاٍر ميكــن تخّيلــه. عندمــا 
ال يتحقــق هــدف مــا - عندمــا ال تتحقــق أمنيــة 
مــا - فــإن ذلــك يجبرنــا علــى أن نفــرك أعيننــا 

وننظــر مــرة أخــرى لهــذا العالــم الرحــب.

ملاذا ال نفعل ما نُحب؟
أو  الطائشــة،  اخليــارات  عــن  أحتــدث  ال 
اخليــارات الناجتــة عــن إطــالق العنــان للشــهوات، 
أو اخليــارات الناجتــة عــن الكســل. وإمّنــا أحتــّدث 
عــن اختيــارات تعكــس قيمنــا الشــخصية، وتوّضــح 
مواهــب  مــن  منتلكــه  ملــا  ممكــٍن  مجــاٍل  أوســَع 

وإبداعــات.
لــك  ســيحقق  مــا  هــو  التدريــس  أّن  بــدا  إن 

الطريــق؟ هــذا  تختــار  ال  فلــَم   ، الرضــى 
إن كنــت تشــعر باالجنــذاب جتــاه العمــل خــارج 
املكاتــب بعيــًدا عــن مراكــز التجــارة والثــروة، فلــَم 
ال تتجــه لذلــك؟ يف النهايــة، ســأقول لــك مــا قلتــه 

لنفســي آالف املــرات:
أن تشــعر  لتصنَعهــا، وعليــك  ِملــُكَك  حياتُــك 
بالعرفــان لوجــود هــذه الفرصــة. اقتنــص هــذه 
الفرصــة بشــغٍف وُجــرأة، مهمــا كان مــا قــررت 
عملــه، التــزم بــه بــكل مــا لديــك مــن قــّوة، واشــرع 

فيــه اآلن.
ما الذي تنتظره؟
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البرنامج الثقافي الخامس
اإلبداع.. شغف التغيير!

@StudentsofKSAUH

إن كل فكــرة خالقــة، وكل قيمــة إبداعيــة، 
يف  منارســها  ثقافــة  إلــى  تتحــّول  لــم  إن 
شمســها  فــإن  اليوميــة  تعامالتنــا  تفاصيــل 
عابــرة. فكــرة  مجــرد  وتصبــح  ســتغيب، 
بجامعــة  الطــالب  شـــؤون  عمــادة  نّظمــت 
امللــك ســعود بـــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة 
الطــالب  بنــادي  ممّثلــة  الوطنــي  باحلــرس 
انطلقــت  الــذي  اخلامــس  الثقــايف  البرنامــج 
فعالياته يوم الثالثاء املوافق 27 فبراير 2017م 
واســـتمرت  بالريــاض،  اجلامعــي  احلــرم  يف 
ــي مــن مــارس2017م؛ حيــث  ــوم الثان ــى اليـ حتـ
وتوســيع  تعزيــز  البرنامــج  مــن  الهــدف  كان 
مــدارك الطــالب الثقافيــة والفكريــة، وتنميــة 
هـــذا  متّيــز  وقــد  لديهــم،  اإلبــداع  مهــارات 
بعنــوان  الفتــة  حملــت  جديــدة  بحلّــة  العــام 
)اإلبــداع ..شــغف التغييــر!( ناقــش البرنامــُج 
األفــكار  مــن  العديــد  احللّــة  هــذه  حتــت 
اإلبداعيــة املتعلقــة بالعالــم اإلســالمي، ورّكــز 
ــزة. ــة املمي ــى اســتعراض التجــارب اإلبداعي عل
املفكــر  باســتضافة  البرنامــج  وتشــّرف 
محاضــرة  يف  الغذامــي  عبــداهلل  الدكتــور: 
النســق"،  مــع  "االختــالف  بعنــوان  مميــزة 
رؤيــة  منهجيــة  بخبــرة  فيهــا  ناقــش  والــذي 
اململكــة ٢٠٣٠، واختتــم حديثــه قائــاًل: "علينــا 
تفكيــر  إلــى  الســلبي  التفكيــر  نحــّول  أن 
بالفعــل  املســتقبل  منلــك  أن  وعلينــا  إيجابــي، 
شــاعر  البرنامــج  واســتضاف  بالتمنــي!"  ال 
أصبوحــة  يف  البــاري  عبــد  محمــد  األِهلّــة: 
شــعرية مميــزة، والتــي ألقــى فيهــا عــدًدا مــن 
ــه.  ــريٌّ مع ــع األصبوحــة حــواٌر ث ــد، وتب القصائ

ســنظلُّ يف جبــل الرمــاِة فخلفنــا
صــوت النبــيُّ يهّزنــا ال تبرحــوا

العديــد  علــى  أيًضــا  البرنامــج  واشــتمل 
العمــل  وورش   ، املصاحبــة  احملاضــرات  مــن 
مختلــف  يف  اإلبداعــي  التفكيــر  لتنميــة 
مجموعــة  قدمهــا  والتــي  احليــاة،  مجــاالت 
وريــادة  اإلبــداع  مجــال  يف  املختصــن  مــن 
أ.  اخلضــراء،  فاديــة  د.  مثــل:  األعمــال، 
د.  اخلراشــي،  بســام  م.  القحطانــي،  فاطمــة 
حمــدان احملمــد، د. صــالح معمــار، أ. باتريــك 
روبــن. كمــا قــّدم د. ســامي العجــالن محاضــرة 
ذكــر  الطبــي"،  احلقــل  يف  "اإلبــداع  بعنــوان 
عندمــا  تأتــي  ال  اجلديــدة  األفــكار  أن  فيهــا 
البــد  بــل  تخصصــك،  مجــال  حــول  تتقوقــع 
األخــرى". التخصصــات  علــى  االطــالع  مــن 
أفــكار  يناقــش  معــرٌض  البرنامــَج  صاحــب 
كالصحــة  عديــدة،  مجــاالت  يف  اإلبــداع 
والتعليــم واالقتصــاد والثقافــة والبيئــة؛ حيــث 
ــة  ــٍن أهــم املُنجــزات احلضاري اســتعرض كل رك
يف العالــم اإلســالمي وســبب جناحهــا املتعلــق 
بفكرتهــا اإلبداعيــة. واختتــم البرنامــج بحفــل 
املشــارك  العميــد  ســعادة  فيــه  ألقــى  مميــز 
بعنــوان  املوّقــرة  كلمتــه  املقبــل  بــدر  الدكتــور 
ــر، واإلنســان ليــس هــو اإلنســان"،  "الزمــن يتغّي
والتــي قــال فيهــا ُمذّكــًرا: "تذكــروا أن اإلنســان 
ليــس هــو اإلنســان حــن يكــون أســيًرا ألفــكار 
جلميــع  بنصيحــٍة  حديثــه  واختتــم  غيــره"، 
فــال  يتوســع؛  "الزمــن  قائــاًل:  احلضــور 
افتحــوا  ِعلــٍم واحــد.  أنفســكم علــى  تقصــروا 
أبوابكــم لريــاح املعرفــة، وتوســعوا يف فهمهــا؛ 
حتــى تتمكنــوا مــن اإلبــداع يف تخصصاتكــم!"
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تتطلــب  األخــرى،  املغامــرات  كل  مثــل  مغامــرة  »القــراءة 
يســتحقها«. ملــن  إال  نفســها  متنــح  وال  حقيقيــة،  شــجاعة 
بثينــة العيســى
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زاوية األخبار
معرض القاهرة الدولي للكتاب

26 يناير 2017م-10 فبراير 2017م

معرض مسقط الدولي للكتاب

22 فبراير 2017-٣ مارس 2017م

معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب

12 فبراير 2017م-21 فبراير 2017م

معرض البحرين الدولي للكتاب 

24 مارس 2017-٣ أبريل 2017

معرض الرياض الدولي للكتاب 

8 مارس 2017-18 مارس 2017م

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

27 أبريل 2017-٣ مايو 2017

معرض تونس الدولي للكتاب

2 أبريل 2017-12 أبريل 2017

حدث خالل الفترة املاضية:
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»كتــاب الريــاض« أيقونــٌة ثقافية 
تعــّرف برويــة اململكــة التنموية. 

أمير الباسمي-الرياض

افُتتــح يــوم األربعــاء املوافــق 8 مــارس 2017م يف مركــز 
املعــارض واملؤمتــرات مبدينــة الريــاض معــرض الريــاض 
ستســتمر  والــذي  2017م،  عــام  دورة  يف  للكتــاب  الدولــي 
فعالياتــه حتــى 18 مــن شــهر مــارس. رعــى حفــل افتتــاح 
املعــرض -الــذي يحمــل يف دورتــه احلاليــة شــعار"الكتاب.. 
رؤيــٌة وحتــول"- وزيــر الثقافــة واإلعــالم الســعودي الدكتــور 
عــادل الطريفــي ووزيــر التعليــم املاليــزي محضــر بن خالد 
ممثــالً دولتــه التــي حتــّل كضيــف شــرٍف للمعــرض هــذا 

العــام. 

جتاوز عدد الدور املشــاركة يف معرض الرياض الدولي 
للكتــاب يف دورتــه احلاليــة 550 دار نشــر ومؤسســة وهيئــة 
وجامعــة، منهــا العربيــة والعامليــة؛ إذ تتواجــد جميعهــا يف 
الصالــة الرئيســة للمعــرض، والتــي تنقســم إلــى خمــس 
وصالــة  الرؤيــة  وصالــة  الطمــوح  صالــة  هــي:  صــاالت، 
التحــول وصالــة التنميــة وصالــة املســتقبل. كمــا تتوفــر 
أقســام مســاندة تخــدم القــراء وجتعــل جتربتهــم يف زيــارة 
املعــرض أفضــل وأكثــر فائــدة، مثــل جنــاح الطفــل وصالــة 

كاألمانــات  اخلدمــات  وأركان  واملســرح،  واملقهــى  املطاعــم 
اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  وخدمــات  الكتــب  وعربــات 

واإلســعاف وخدمــة البريــد.

املميــز يف معــرض الريــاض لهــذا العــام أنــه قــد مت نشــر 
تطبيقــات للمعــرض تعمــل على األجهــزة الذكية بنظامي 
عــن  البحــث  خاللهــا  مــن  ميكــن   IOS و   Android
املشــاركة  النشــر  ودور  أســعارها  ومعرفــة  املتوفــرة  الكتــب 
ومعرفــة مواقعهــا داخــل صالــة املعــرض، هــذا إلــى جانــب 
أجهــزة االســتعالمات املتوفــرة للــزوار داخــل صالــة املعــرض 
بشــكل مجانــي. كمــا ُأضيــف للمعــرض هــذا العــام متجــًرا 
إلكترونًيــا يخــدم مــن يرغــب باقتنــاء كتــب مــن املعــرض 
ويتعــذر عليــه زيارتــه، باإلضافــة إلــى جنــاح خــاص لتطوير 
اخلدمــات اإلعالميــة والصحفيــة وجنــاح مســتقل لهيئــة 

الصحفيــن الســعودين.

وكعــادة معــرض الريــاض الدولــي، ُتقــام علــى هامشــه 
عــدٌد مــن الفعاليــات وورش العمــل وحفــالت توقيــع الكتب، 
كما ُيتيح لعدد من األندية الشبابية واجلهات التطوعية 
املتعلــق نشــاطها بالقــراء التواجــد ضمــن أركان مخصصة 
للتعريــف مبشــروعاتهم وإعطــاء قيمــة مضافة للمعرض.

اجلديــر بالذكــر أن معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب 
الــذي ُيعــد مــن أضخــم معــارض الكتــب العربية من ناحية 
عدد الدور املشاركة ونسبة اإليرادات، ما كان -يف بداياته- 
إال معرًضــا بســيًطا ُيقــام بجهــود جامعيــة كجامعــة امللــك 
ســعود، وُينّظــم يف ردهــات اجلامعــة وممراتهــا ثــم انتقلــت 
مســؤولية تنظيمه واإلشــراف عليه لوزارة التعليم العالم 

قبــل أن تتــواله وزارة الثقافــة واإلعــالم.
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معــرض  يف  القــراءة  أصدقــاء 
الدولــي الريــاض 

إيثار الغامدي

يف  القــراءة  أصدقــاء  مشــروع  تواجــَد  الثانيــة،  للمــرة 
معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب ضمــن قســم املبــادرات 
الشــبابية املخصــص إلظهــار اجلهــود الشــبابية املتعلقــة 

القــراء. القــراءة وخدمــة  بنشــر ثقافــة 

يف ركــن أصدقــاء القــراءة يف معــرض الكتــاب الدولــي 
زوار  مــع  للحديــث  الفريــق  متطوعــي  بعــض  تواجــد 
املعــرض عــن املشــروع وفكرتــه ومبادراتــه يف مواقــع التواصــل 
زائــٍر  كل  مــن  وُطلــَب  الواقــع.  أرض  وعلــى  االجتماعــي 
للركــن أن ُيشــاركنا برســالٍة لقــارٍئ ال يعرفــه أو يذكــَر لنــا 
اســم كتــاب البــّد أن يقــرأه اجلميــع وذلــك لتعليقــه يف البنــر 

التفاعلي اخلاص بركن املشــروع. كما مّت تقدمي مجموعٍة 
مــن املطبوعــات املفيــدة، كتعليقــٍة للبــاب وأخــرى للســيارة 

وقاطــع كتــاب لــكّل زائــر.

مت يف هــذا العــام أيًضــا اســتحداث فكــرة زاجــل الكتــاب، 
وهــي رســالٌة ُيقّدمهــا الكّتــاب إلــى محبيــه مــن القــراء. كمــا 
مت إصــدار النســخة الثانيــة مــن القائمــة القرائيــة، والتــي 
مختلفــة  مجــاالت  يف  مقترحــة  كتــٍب  عناويــن  حتــوي 
لتســاعد زوار املعــرض علــى اختيــار مــا يناســبهم مــن كتــٍب 

املعــرض. يف 

شهَد ركن أصدقاء القراءة تفاعاًل من الزوار، خصوًصا 
مــع الســؤال اليومــي الــذي يجــري طرحــه كل يــوم بالتعــاون 
مع دور نشر مختلفة إذ ُيقدم للفائز فيه كتًبا وخصومات 

على الكتب.
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مأساة شعب 
األندلس هل تتكرر؟!

@97Moony منــال محمــد

انتهــت معرفتــي بتاريــخ األندلــس الطويــل عنــد 
ســقوطها يف عــام 1492م، لكــن مــا حــدث بعــد هــذا 
التاريــخ كان هــو املأســاة احلقيقيــة؛ حيــث اإلبــادة 
-اليــوم-  لكنــه  قــوٍم  عزيــز  كان  لشــعب  الشــاملة 
مســلم  مليــون  النصــف  يقــارب  مــا  عــاش  ذّل، 
علــى  ســقوطها  بعــد  األندلســية  األراضــي  علــى 
يــد األســبان، ولقــوا فيهــا أبشــع أنــواع اإلبــادات ، 
واحملاكمــات، واملالحقــات علــى مــدار أربعــة قــرون 
انتهــاًء بأمــر الطــرد الشــامل لــكل أندلســيٍّ أو مــا كان 
1906م. لكــن  يطلــق عليهــم )املورســكيون( يف عــام 
دعونــا نعــود إلــى الــوراء قليــاًل ونعــرف شــيًئا مــن 
ــا فصــار  مأســاة شــعٍب أعــزل كان يحكــم الدنيــا يوًم
قســًرا  بإدخالــه  بــدًءا  حتــى؛  نفســه  أمــر  ميلــك  ال 
وبحــد الّســيف يف ديــن النصــارى. لكــن هــل انتهــى 

األمــر عنــد هــذا احلــد؟ ال، بــل اســتمر التشــكيك 
يف ديــن هــذا الشــعب ونيتــه؛ فــكان يحاَســُب علــى 
أصغــر خطــأ ويُــزجُّ بــه يف محاكــم التفتيــش ســيئة 
ــف يســتطيع  ــٌل أن يصــّدق كي ــر. ال يســتطيع عق الذك
إنســاٌن أن يعــّذب إنســاًنا مثلــه فقــط ألنــه مختلــٌف 
ــي  ــس الت ــد شــعب األندل ــادات وتقالي ــت ع ــه. كان عن
ترتبــط كثيــًرا باإلســالم أكثــر أمــٍر يُجرمــون عليــه 
وبخاصــٍة  األندلســي  "اللبــاس  ألجلــه:  ويعذبــون 
االســتحمام،  املغربيــة،  املأكــوالت  املــرأة،  حجــاب 
ــوم  ــوب احلســن ي ــة، لبــس الث ــة العربي التحــدث باللغ
اجلمعــة، رفــض أكل حلــم اخلنزيــر.." وأمــوٌر أخــرى 
كثيــرة كان أهــل األندلــس يتشــبثون بهــا ســًرا ولكنهــم 
يدفعــون ثمنهــا إذا مــا ُفضــح أمرهــم. عاشــوا ســنن 
وروح  قالــب نصرانــي  بــن  وهــم مزدوجــن  طويلــة 
الثــورات  مــن  العديــد  أشــعلوا  أندلســية.  إســالمية 
ــم  ــا أرواحه ــوا ثمنه ــا ودفع ــاءت بالفشــل غالًب ــي ب الت



مجلة قوارئ  |  العدد الثامن 36

بأنفســهن  املورســكيات  النســاء  وألقــت  ودماءهــم. 
النصــارى  مــع  الذليــل  للعيــش  رفًضــا  اجلبــال  مــن 
األســبان. كان لشــجاعة النســاء املورســكيات شــأٌن 
عظيــم؛ كــنَّ ال يرضــن بالــذّل واخلنــوع، ُكــنَّ يُظهــرن 
أندلســيات  بأنهــن  االعتــزاز  ويغمرهــن  إســالمهن، 
بالنســاء  البيضــاء اخلاصــة  امللحفــة  يرتديــن  وهــن 
وإزعــاٍج  قلــٍق  مثــار  كانــت  مــا  وهــي  األندلســيات، 
لــدى رجــال الديــن األســبان.ٍ ضربــن أروع األمثلــة 
يف الشــجاعة والتضحيــة. قاتلــَن صَفــا بصــف مــع 
الســالح  حتمــل  منهــن  الواحــدة  وكانــت  الرجــال، 
بيدهــا، وحتمــل األخــرى إخوتهــا الصغــار قبــل أن 
يغرقــوا جميعهــم بالدمــاء فقــط ألنهــم "مورســكيون".

رضــي بعــض أهــل األندلــس بهــذا العيــش ورفــض 
الكثيــر هــذا الــذّل وغــادر إلــى مــا وراء البحــر )بــالد 
الســهل  باألمــر  كان  مــا  لكنــه  العربــي(،  املغــرب 
فرمبــا ُســرق مالــه قبــل أن يصــل، أو ُقتــل واغتُصبــت 
ســفينته  هاجمــت  أو  الطريــق،  يف  وهــو  نســاؤه 
األمــل.  وضــاع  العبيــد  مــع  فبيــع  البحــر  قراصنــة 
عــاش شــعب األندلــس يف كابــوس مرعــب يُصبحــون 
وميســون عليــه. حتــى بعــد مــرور أكثــر مــن أربعــة 
ــن عــن  ــم يهــدأ حــكام األســبان ورجــال الدي قــروٍن ل
كانــوا  فقــد  بســالم؛  يعيــش  األندلــس  شــعب  تــرك 
مصــدر خــوٍف وقلــق مــن عملهــم كطابــور خامــس. 
كانــت تعــزى هزائــم األســبان يف حربهــا مــع أعدائهــا 
خاصــًة "الدولــة العثمانيــة" إلــى املورســكين، وكان 
كذلــك  بالبــالد  والفقــر  االقتصــاد  ســوء  يعــزى 
كان  بالطبــع  أمــٍر ســيٍء يحــدث  للمورســكين، وكل 
كمــا  فهــم  اعتقادهــم،  حســب  خلفــه  املورســكيون 
ــل مخادعــون رغــم  ــون ليســوا نصــارى قدامــى ب يظن
بالفعــل  نصــارى  كانــوا  املورســكين  مــن  كثيــًرا  أن 
يشــفع  لــم  هــذا  لكــّن  األســبان،  مــن  خوًفــا  وليــس 
لهــم عنــد رجــال الديــن واحلــكام األســبان؛ فــكان 
الذيــن  املورســكين  لــكل  الشــامل  الطــرد  مرســوم 
يعيشــون علــى األراضــي األندلســية يف عــام 1906م. 
وهنــا بــدأت مأســاة جديــدة ألهــل األندلــس حيــث 
ــرك  ــاع. كيــف لشــعٍب أن يت ــادة والتشــتت والضي اإلب
بــالده ووطــن أجــداده الذيــن أريقــت دماؤهــم ألجــل 
يبقــى  "مورســكيون"؟  ألنهــم  فقــط  األرض  هــذه 

ــه  ــا وهــي من ــن أرٍض هــو منه مشــهد طــرد شــعٍب م
ســّيدها  كان  وأنــه  الســّيما  املشــاهد؛  أبشــع  مــن 
يوًمــا لكنــه اليــوم ليــس لــه شــبٌر واحــٌد فيهــا. انتهــى 
األندلــس  شــعب  بخــروج  القــوي  أســبانيا  تاريــخ 

منهــا، وأفــل جنمهــا.

كان لكتــاب "الديــن والــدم" لكاتبــه "ماثيــو كار" 
أثــر عاصفــة مــن املــد واجلــزر علــى النفــس والعقــل، 
لكــن الســؤال الــذي يطــرح اآلن: هــل مأســاة شــعب 
األندلــس جــزءٌ مــن املاضــي ورحــل؟! أم هــو واقــٌع 
وإّن  نفســه،  يعيــد  التاريــخ  إن  اليــوم؟  نعيشــه 
ــه  ــخ نأســى علي مأســاة شــعب األندلــس ليســت بتاري
واإلســالمي  العربــي  العالــم  فصراعــات  وانتهــى، 
اليــوم ليســت ببعيــدة، وصــراع العالــم الغربــي مــع 
)اإلســالموفوبيا( يشــبه مــا حــدث باملاضــي إلــى حــد 
مــا، وكأننــا نشــاهد مســرحيًة كان أبطالهــا "شــعب 
األندلــس" ذات يــوم وإذ بأبطالهــا يتغيــرون بأفــراٍد 
مــن شــعٍب آخــر، ومــا زالــت املســرحية مســتمرة. ال 
تكــون اإلبــادة إال علــى شــعٍب أعــزل ال ميلــك مــن 
ــق  ــه مصــدر قل ــى أّن ــه عل أمــره شــيًئا لكــن يُنظــر إلي
وخطــٍر أمنــي أو اقتصــادي أو حتــى دينــي. إّن قــراءة 
التاريــخ ليســت للتســلية أو الفخــر باملاضــي بــل هــي 
ــا يف مأســاة شــعب األندلــس أكبــر  ألخــذ العبــر، ولن
الِعبَــر. ال نريــد أن تُكــرر تلــك املأســاة، وال أن تــراق 
املزيــد مــن الدمــاء أو متحــى املزيــد مــن الثقافــات. 
ال نريــد أن يُدمــج شــعٌب يف ديــن أو ثقافــة هــو ال 
يريدهــا. فاعتبــروا يــا أولــي األبصــار ممــا كان، وال 
ــه؛ فاالختــالف مــن ســن  تفســدوا ســن اهلل يف كون
اهلل تعالــى منــذ األزل. تأّمــل فيمــا حولــك وانظــر 
كــم مــن إنســان أعــزل غيــر محــارب يُضطهــد بســبب 
فاألمثلــة  مذهبــه،  أو  لونــه،  أو  عرقــه،  أو  دينــه، 
كثيــرةٌ وال حصــر لهــا. وأخيــراً أقتبــس لكــم عبــارة 
"مــن املفتــرض أن  قــال:  "أنطــون تشــيخوف" حــن 
مــن  وال  اللصــوص  مــن  يهلــك  ال  العالــم  أن  نفهــم 
مــن كل هــذه  والعــداوة،  مــن احلقــد  بــل  احلرائــق 
الضغائــن التافهــة؛ جديــر بــك أن ال تتذمــر بــل أن 
نفســك  مــن  الصلــح  فابــدأ  بــن اجلميــع.".  تصلــح 

ــع. ــن اجلمي ــح ب ــم أصل ث

كتــب يف:7 نوفمبــر 2016م
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By: Charles Bukowski, 1920 – 1994 
if it doesn’t come bursting out of you
in spite of everything,
don’t do it.
unless it comes unasked out of your
heart and your mind and your mouth
and your gut,
don’t do it.
if you have to sit for hours
staring at your computer screen
or hunched over your
typewriter
searching for words,
don’t do it.
if you’re doing it for money or
fame,

don’t do it.
if you have to sit there and
rewrite it again and again,
don’t do it.
if it’s hard work just thinking about doing it,
don’t do it.
if you’re trying to write like somebody
else,
forget about it.

if you have to wait for it to roar out of
you,
then wait patiently.
if it never does roar out of you,
do something else.
if you first have to read it to your wife…
or your parents or to anybody at all,
you’re not ready.
don’t be like so many writers,
don’t be like so many thousands of
people who call themselves writers,
don’t be dull and boring and
pretentious, don’t be consumed with self-
love.
the libraries of the world have
yawned themselves to
sleep
over your kind.
don’t add to that.
don’t do it.
unless it comes out of
your soul like a rocket,
unless being still would
drive you to madness or
suicide or murder,
don’t do it.
unless the sun inside you is
burning your gut,
don’t do it.
when it is truly time,
and if you have been chosen,
it will do it by
itself and it will keep on doing it
until you die or it dies in you.
there is no other way.
and there never was.

Edited by: Khawlah Alquraishi 
KloudyMind@

Henry Charles Bukowski was a German-born 
American poet, novelist, and short story writer.

So You Want To 
Be A Writer?
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تسلل..
@alaaqo  آالء عبداإلله القويري

مــن شــرفته املطلّــة علــى بوابــة املدينــة، يف غرفتــه الواســعة والفارغــة إال مــن كرســيه الــذي يتأرجــح 
عليــه كطفــٍل يحتــاج إلــى تهدئــٍة لينــام، يجلــس الكاتــب بعينــن مراقبتــن، وذهــٍن مّتقــد وبصيــرٍة نافــذة 

علــى هيئــٍة واحــدٍة منــذ عشــرة أعــوام، وعلــى أمــٍل ليجــد ضالتــه.
أضــاع الكاتــب إحــدى شــخصياته. فّتــش عنهــا يف جميــع خزائنــه؛ يف األرفــف الظاهــرة والباطنــة، يف 
ســرداب منزلــه وســطح داره، يف منــزل جــاره العجــوز. طــرأ عليــه احتمــاٌل بأنهــا خرجــت لتــأكل! يذكــر 
بأّنــه قــد تركهــا جائعــًة حــن توقــف عنــد مشــهد إعــداد وجبــة العشــاء مؤجــاًل عملــه للغــد. لــم يتوقــع أن 
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يكــون إحلاحهــا للطعــام شــديًدا إلــى هــذا احلــد. 
يف املطعــم القــدمي الكائــن يف آخــر الشــارع 
دخــل يقــرع بــاب الطباخــن باحًثــا عنهــا. دفــع 
بــن  مفّتًشــا  املوجوديــن  دهشــة  أمــام  البــاب 
األطبــاق وأصنــاف األطعمــة وأرغفــة اخلبــز ولــم 
يجدهــا. خــرج منكســًرا. كانــت الشــخصية األهــم 

-ومحــور كتابــه- ضاعــت مــن بــن يديــه.
لــم تكــن هــذه املــرة األولــى لواقعــٍة كهــذه. لقــد 
حــدث مثــل ذلــك مــن قبــل، يتذكــر حــن فقــد 
شــخصية هامشــية لــم يكــن لهــا دوٌر ســوى كلمــٍة 
يف منتصــف صفحــٍة مــن كتــاب. وكمــا صنعهــا هو، 
كانــت ضعيفــًة وهّشــة لــم تســعفها قوتهــا وذكاؤهــا 
للهــرب، فقــد اســتطاع اللحــاق بهــا ســريًعأ قبــل أن 
تنــدّس يف فهــرٍس كبيــٍر داخــل مكتبتــه، رغبــًة منهــا 
يف االصطفــاف بجــوار املعاجــم وأمهــات الكتــب. 
ــٍة  انتهــى بهــا احلــال عالقــًة بــن إصبعيــه يف خيب
كبيــرة، أعادهــا وهــو يــردد: "ال تزالــن ســاذجة، 
ثــم أســكنها  بأفــكاٍر غريبــة، ونوايــا مكشــوفة!" 
الكتــاب،  مقرهــا يف منتصــف الصفحــة وأغلــق 
متخــًذا لــه مكاًنــا ضّيًقــا بــن الكتــب للحــد مــن 

حتركهــا.
لكــن هــذه الشــخصية الهاربــة -حتــى اآلن- 
كتابــه  عنــواُن  يحمــُل  األخريــات.  عــن  مختلفــٌة 
اســمها، وتــدور أحــداث الكتــاب حولهــا. البــد وأن 

يعيدهــا، وال خيــار أمامــه ســوى ذلــك.
يكــون أحــد  الكاتــب خيــار أن  لقــد اســتبعد 
ــى الهــرب مثلمــا حصــل  القــراء قــد ســاعدها عل
ســابًقا. فقــد كان وقــت الهــروب بعــد منتصــف 
الليــل، وال ميكــن أليٍّ مــن القــراء أن يتواجــد يف 
الوقــت  ذلــك  يف  للقــراء  يتيحهــا  التــي  مكتبتــه 
املتأخــر، ليُخــرج منهــا إحــدى جميالتــه الالتــي 
كان يصفهــن بأجمــل األوصــاف، والــذي أصبــح 
كلماتــه يف  رحابــَة  نفســه  علــى  يضّيــق  بســببها 
الوصــف فيقتصــُر علــى مــا أمّت املعنــى دون أن 
يثيــر القــّراء فيجلــب الفوضــى لنفســه ولكتبــه.
هــذا يفّســر أّن الشــخصية الهاربــة هــذه قــد 

ــٍة مــن أحــد. نعــم، مــن  تســللت وحدهــا دون معون
ــت مــن الهــرب! ــن الســطور متكن ب

بالرغــم مــن ثقتــه مبتانــة الســرد، وانضبــاط 
املعنــى وكفــاءة احلــرف، إال أنــه يعلــم بــأن تكويــن 
علــى  وقــادًرا  ا  جــّدً قوّيًــا  كان  هــذه  شــخصيته 
اختــراق جميــع احلواجــز. هــو يعلــم ذلــك يف ســّره. 
يعلــم أنهــا مثلمــا صنعهــا، قــادرةٌ علــى أن تهــزم كل 

ــا اآلن؟  ــه أن يواجهه ــف ل ــه، فكي مــا تواجه
تســاءل مــرًة: هــل كنــُت مخطًئــا حــن أردُت 
ــدة، تقــاوم  ــة، جل ــأن تكــون قوي ــًدا ب ــا جي لهــا حّظً

وتقــاوم؟ هــل قاومتنــي وانتصــرت؟!
مــّرت ســنواٌت طويلــة توقــف فيهــا نتــاج الكاتــب 
ــا علــى وجهــه يف الطرقــات  األدبــي. أصبــح هائًم
باحًثــا عــن مفقودتــه املتســللة. لــم يســتمع لنصائــح 
ــه، أن ينشــغل مبــن  ــأن يتجــاوز محنت األصدقــاء ب
ســواها. اّتخــذ لــه متــكًأ مطــاًل علــى أهــم املخــارج 
ــق بصــره هنــاك واســتجمع فكــره  يف املدينــة، وعلّ
ودهــاءه، مثــل ذئــب ينصــب كميًنا لفريســته! غافاًل 

حقيقــة أنــه قــد صنعهــا متفوقــًة عليــه.
تــدور األقــدار لتنّظــم ســير احليــاة. لــم تُعــد 
بعــد، وإمّنــا هنــاك، علــى شــاهِد قبــِر  الهاربــُة 
كاتــٍب يف املدينــة، خــّط أحدهــم رســالًة غريبــة 

جــاء فيهــا:
تقاربنــا  للعــودة،  أمامــي ســبياًل  يكــن  لــم   "  
كثيــًرا ولــم يكــن متاًحــا للمتشــابَهن أن يلتقيــا. نعم 
أخطــأُت حــن هربــت، لكنــك جعلتنــي فضولّيًــا 
لرحيلــي  تفــزع  لــم  أّنــك  لــو  وأكثــر.  بــل  مثلــك 
ــا عنــي لَُعــدت يف صبيحــة اليــوم  ولــم تخــرج باحًث
التالــي مثــل بقيــة الرفــاق كأن لــم يكــن هنالــك أّي 
غيــاب. كالنــا كان باحًثــا عــن اآلخــر، والطريــق 

ــا. لواحــٍد مّن
 حــن رحلــت وجــدُت كل تلــك احلصــون وقــد 
تالشــت أمامــي لتفتــح لــي طريــق العــودة. عــدُت 
للصفحــات. عــدتُّ لكتــاب ســيرتك، ومــا عــدَت 

أنــت." 
متت.
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لنقرأ دون تصنيف
@samana_26  سمانا السامرائي

ــا يُنظــر  ــا م ــرب غالًب ــّراء الع يف أوســاط الق
أن  حقيقــة  متناســن  دونيــة،  نظــرًة  للروايــة 
يكــون  مــا  منهــا  كثيــرة،  أنــواٌع  لهــا  الروايــة 
زاخــًرا  يكــون  مــا  ومنهــا  باملعلومــات،  زاخــًرا 

. حلكمــة با
الســيء؛  ومنهــا  اجلّيــد  منهــا  الكتــب  كل 
علــى  تعتمــد  مفصليــٌة  نقطــٌة  املضمــون  حيــث 
الــذي  النشــر  دار  وتوجــه  الكاتــب،  ثقافــة 

الســوق.  طلــب  علــى  أساًســا  يعتمــد 
ــح الشــعوب  ــا متن ــات ُمنعــت ألنه ــاك رواي هن
ــاء شــعوب،  ــت الســبب يف بن ــا، وأخــرى كان وعًي
منهًجــا،  أصبحــت  فلســفية  روايــات  وهنــاك 
لنــا  ونقلــت  ناجحــن،  كّرمــت  وروايــات 
روايــات عشــنا معهــا مأســاة  وثّمــة  جتاربهــم، 
عمــق  يف  بنــا  غاصــت  وأخــرى  وأقــوام،  أمٍم 
التأريــخ، فكشــفت لنــا أســرار قائــد، أو تقاليــد 

ــٍة مندثــرة وكأّنهــا حتفــظ تأريــخ الشــعوب.  قبيل
الضغــط الكبيــر علــى نشــر ثقافــة القــراءة 
جعــل  احلاضــر  الوقــت  يف  أهميتهــا  وتبيــان 
ومفاضلــة  التصنيــف  إلــى  مييلــون  القــّراء 
-اآلن-  املعلومــة  أّن  غافلــن  الكتــب،  أنــواع 
غيــر محصــورة بالكتــب؛ ففــي شــبكة االنترنــت 
تقــّدم  مدفوعــة  وأخــرى  مجانيــة  مواقــع 
باإلضافــة  مســموعة  ومــواد  مرئيــة  مقاطــع 
والتــي  التعليميــة،  الــدورات  مــن  الكثيــر  إلــى 
ميكــن االســتفادة منهــا يف مختلــف املجــاالت. 

"هل الروايــة مفيدة؟" 
قــارئ  علــى  االســتفهام  هــذا  ســنطرح 
الســير  قــارئ  علــى  ونطرحــه  يوًمــا،  الفلســفة 
ــٍف  ــون لقــراءة صن ــة، وقــّراء آخريــن مييل الذاتي
بضالتــه  وكٌل  غيــره.  دون  الكتــب  مــن  محــدٍد 
عالــم؛ فــال ضيــر مــن قــراءة املــرء ملــا يحبــه، 
ويرغــب بــه، ويُشــعره بالفائــدة واملتعــة، مفيــٌد 
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لآخريــن. بالنســبة  ال  أم  كان 
مــا  كثيــًرا  كتاًبــا  القــرآن  اهلل  جعــل  وقــد 
القّصــة  لكــون  القصصــي؛  األســلوب  فيــه  يــرُد 
ــر مــن النصائــح  ــة أكث تســّهل إيصــال فكــرة معين
ذاتــه  األمــر  تّتبــع  الروايــة  فجــاءت  املباشــرة. 

ذاتهــا. الغايــة  إلــى  للوصــول 
بشــخصيٍة  الفــرد  تأثــر  أن  املعــروف  فمــن 
صاحلــٍة يف روايــة أو فيلــم أكبــر مــن تأثــر الفــرد 
بكتــاب يُنّظــر يف اخليــر وســبل الصــالح؛ ألنــه 
-يف األول- يــرى تطبيقــات عملّيــة عّمــا يقــرأ.
هنــاك مطبوعــات مبختلــف املجــاالت، لكــّن 
يشــكل  البعــض  عنــد  الروايــة  لكتابــة  امليــل 
يحتــوي يف حقيقتــه  ال  التعليــم  لكــون  أساًســا؛ 
علــى مــا ينّمــي شــغف البحــث العلمــّي، ال ســّيما 
منــذ  يُصنــع  العلمــّي  باجلانــب  االهتمــام  وأّن 

يُصنــع. ال  أو  الصغــر 
األدبــّي  امليــل  فــإّن  متاًمــا،  النقيــض  علــى 
تنميتــه بصــورٍة أســهل؛ حيــث  ، وميكــن  فطــريٌّ
العلمــي  احملتــوى  مــن  تعقيــًدا  أقــلُّ  منهجــه  أّن 
انتشــار  عــدم  ظــلِّ  ويف  ســّيما  الشــائك.ال 
وســلس،  جــذاب،  علمــيٍّ  -عربــّي-  محتــوى 
للنخبــة  ــّه  يوجَّ العامــة، ال أن  وســهل يســتهدف 

فقــط. العلميــة 
النحويــة  األخطــاء  لكثــرة  بالنســبة  أمــا 
يف  الروايــات  أغلــب  يف  املوجــودة  واللغويــة 
محــّل  الروايــة  كتــب  فتجعــل  احلاضــر  الوقــت 
لــوٍم ونفــوٍر مــن قبــل معظــم القــّراء، ال ســّيما 
يــأِت  لــم  اخللــل  هــذا  إّن  ثــّم  منهــم.  املثّقفــن 
الــذي  التدقيــق  قســِم  مــن جانــب  لتقصيــٍر  إال 
يــكاد يكــون شــبه معــدوٍم يف أغلــب دور النشــر 

! بيــة لعر ا
مــن  جــزًءا  فكونهــا  الروايــات  مســتوى  أمــا 
األدب، تتفاعــل مــع املجتمــع فتؤثــر بــه وتتأثــر بــه 
علــى حــٍد ســواء. ومجتمعنــا يف الوضــع احلالــي 
ــا لــألدب! وال أعنــي بســبب  ليــس مجتمًعــا صحّيً

احلــروب، واإلرهــاب، واالقتصــاد، والسياســة، 
ومــا شــابه، إمّنــا احلديــث عــن ثقافــة املجتمــع 
يكفــي  أعنيــه  مــا  وملعرفــة  عامــة.  بصــورٍة 
تويتــر  يف  األعلــى  الهاشــتاقات  علــى  اإلطــالع 

مثــاًل.
كثيــرة  أمــوٍر  ســطوة  حتــت  يقــع  مجتمعنــا 
ــى املظاهــر  ــز عل ــال التركي ــى ســبيل املث منهــا عل
أجيــال  تنشــئة  نتــاج  وهــو  املفاخــرة.  وحــب 
مــن  كثيــر  عنــه  نتــج  ســليمة،  غيــر  بصــورة 
وســيلة  والكتابــة  الثقافــة  يتخــذون  الذيــن 
ــع  ــا جتم ــوا كتًب ــق الشــهرة؛ فأّلف ــور، وحتقي للظه
تغريــدات مســروقة، أو منشــورات فيــس بــوك، 
ــا شــعًرا أو نصــوص  أو انســتغرام يطلقــون عليه

بــراء! منهــا  وهــي  أدبّيــة، 
ســطوة  حتــت  مجتمعاتنــا  وقــوع  وكذلــك 
فنتــج  مبــرر؛  بــال  والقبلــي  الدينــي  التشــدد 
ال  وعــادًة  التشــدد  بهــذا  متشــّبٌع  أدٌب  لدينــا 
يُقــرأ إال مــن ِقبَــل فئــٍة محــددة، وأدٌب مضــادٌّ 
واســعًة  مــا يالقــي شــهرًة  التشــدد وهــو  لهــذا 
بســبب النقــد أكثــر مــن املديــح واإلشــادة. لذلــك 
االجتــاه  الكتابــة يف  إلــى  الكتــاب  بعــض  يلجــأ 
املضــاد، واملبالغــة فيــه، واالقتبــاس مــن الثقافــة 

للشــهرة. ســهلة  طريقــة  لكونهــا  األجنبيــة 
ــا.  ــرأ دائًم ــرأ، واق ــول: اق ــة أوّد الق يف النهاي
اقــرأ لتشــعر باملتعــة، لتتعلــم، وألي ســبٍب آخــر 
مالئــم لــك؛ فــال يوجــد ســبٌب واحــٌد للقــراءة،د. 
ســبب!  دون  مــن  القــراءة  دائًمــا  ميكنــك  كمــا 
اقــرأ دون أن تكتــرث إن كان مــا تقــرأه روايــًة 
أو كتــاٌب تعليمــيٌّ أو تأريخــّي. مــا دام الكتــاب 
اســتمر،  بالســعادة  يشــعرك  يديــك  بــن  الــذي 

لــَم التوقــف؟
القــراءة يف  أثــرت  كيــف  مــا ســتعرف  يوًمــا 
حيــاة  أنــك قضيــت  ســتدرك  وحينهــا  حياتــك، 

القــراءة. بفضــل  ثريــة 
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وادي النعيم

عطااهلل اجلهني-ينبع

إمنــا البعــُث للمــدر أيًضــا، إنــه يغتســل اآلن 
مبــاء عــن جــرت منــذ عصــر مــا قبــل التأريــخ 
خطيئــة  عــن  يغتســل  إنــه  تأريخــه!  حتــى 
اجلفــاف.. يغتســل فــال يــزدد الطــُن إاّل ُفلــة!
نعــم إنــه للمــدر الــذي أتعاهــد زيارتــه منــذ 
حتنثــي القــدمي.. منــذ أن جعدتــه العجــاُف 
ســنًة وراء ســنة حتــى صــار بحجــم قبضــة 
يف  ليُحفــظ  هيــكاًل،  ُحنــط  حتــى  الكــف.. 
منســأة  علــى  يتوكــؤون  ممــن  بعــض  ذاكــرة 
زيــر:  ُدق  مــا  كل  يجــأرون  الذيــن  البقــاء.. 

النخــل"! واملــال  اخليــل،  "املرعبــات 

بعــد  وجبــًة  اآلن  تشــكله  أرقــب  إننــي 
إنــه يتفتــق عــن ورِق جنــة ليــواري  وجبــة.. 
ســوأة اجلفــاف! وهــا هــو يبســط كــف البــذل 
ليتشــجر عطــاًء وبركــًة، ويتوســع للدرجــة التي 
أســمع صــدى قــول ذلــك الثمانينــي حينمــا 
كان يختــم حديثــه عــن القريــة بجملــة: كان 

املــدر أكبــر! 
ردة  القصــي  الذاكــرة  رف  مــن  فأتنــاول 
فعلــي إزاء قولــه آنــذاك، وأنــا أنظــر لبيــوت 
الطــن مــردًدا: ولكــن هــذه الــدور التــي تعتلــي 
األمــدار لــم تقتــرب! ثــم أُطــرق محدًثا نفســي: 

ــا للكبــار إنهــم يأتــون بالعجائــب! ي
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كبــرت، وعرفــت اآلن بعــد مخــاض العــن 
نهــًرا صاحًلــا  أجنبــت  أنهــا  كيــف  العســير؛ 
أن  وعرفــت  الضيــق!  وينبــذ  للســعة،  يدعــو 
ذلــك الشــيخ الوقــور قــد اغتــرف غرفــة بيــده 
مــن ِبكــر ســاللة الــري، ومــن نخبــه القــدمي 
الــذي مخــر قصبة األرض؛ فانتشــت به روحه، 
ــا ال  ــرى ويصــف م ــح ي ــه فأصب وتوســعت أفُق
ــم يشــاهد ســوى أعجــاٍز  ــه مــن ل يســتطع علي
خاويــة متــد ظاللَهــا الشــمُس ذات اليمــن، 

الشــمال! وذات 
هنــا يف وادي النعيــم يجــري املــاءُ؛ فتقــف 
علــى ضفتيــه أســوقة االخضــرار، فتهــوي إليــه 
أفئــدة الطائفــن الســاعن إلــى البهجــة.. إنهم 
يبتهجــون حينمــا يــرون فزاعــًة للتــو ُصلبــت 
علــى صــدر مــدٍر كان قبــل أشــهر يبعــث الفــزع!
هنــا تهبــط الطيــور املهاجــرة، فــال تواصــل 

خــط ســيرها، فقــد أخفــت اخليــوُف خارطــة 
ــا  ــراٍر يحتضنه ــوادَي دار ق ــل ال ــا لتجع طريقه
أجنحتهــا  الطيــور  لتقبــض  الفنــاء،  حتــى 
النخــل  ينبــع  ففــي  البقــاء!  خيــام  فتنصــب 
وحدهــا متــد الفزاعــُة ذراعيهــا للطيــور: أن 

هلمــوا! 
وهنــا أيًضــا لــك أن تصغــي الســمع خلــرارة 
عــن عجــالن وهــي تشــنف اآلذان، حينهــا يــأِن 
لــك أن تقــول: عندمــا تعــزف الطبيعــة حلــن 

احليــاة؛ علــى العنــادل أن تغنــي!
ال أجيــد اإلطالــة أبــًدا، كمــا أننــي لــم أوَت 
فــن االختصــار، إال أننــي أســتطيع القــول: ينبع 
النخــل تبعــث اآلن، ومــا مســجد ابــن وفــاء إال 
بيــٌت جتــري مــن حتتــه األنهــار! فيــا للبعــث 

الــذي ال  أهــوال تســبقه! 

»قــد ال يـُـدرك املــرء قيمــة الشــيء اللصيــق بحياتــه إال إذا 
ــه، وال يعــرف املــرء عمــق املتعــة بالقــراءة إال إذا  ُحــرم من
ُحــرم منهــا ملــدة طويلــة؛ بحيــث يجــد نفســه يتحــرق إلــى 
كتــاب يعاقــره، ولــو لســاعة، أو بعــض ســاعة؛ كمــن يتضــور 

جوًعــا فيتحــرك إلــى أي طعــام، مهمــا يكــن«

جبرا إبراهيم جبرا
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عندما يكون للقراءة 
ُعّشاق

@danh878   دانه محمد

أمــر اهلل تعالــى بإقامــة الديــن اإلســامي؛ فجعــل البدايــة بـــ )اقــرأ( وهــو مــا يؤكــد لنــا 
أهميــة القــراءة وأنهــا غــذاٌء للعقــل ال ميكــن االســتغناء عنــه. 

ــه  تنوعــت أســاليب عشــاق القــراءة ، فمنهــم مــن وضــع مكتبــة عامــة يف حديقــة منزل
يســمح للجميــع بالقــراءة، ومنهــم مــن بــادر بإطــاق املكتبــة املتنقلــة والتــي جتوب الشــوارع 

حاملــة الكثيــر مــن الكتــب مــن أجــل تطبيــق أمــٍر إلهــي: "اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق".
مــن املبــادرات االســتثنائية التــي تســتحق احلديــث عنهــا واإلشــارة إليهــا والتأمــل فيهــا 
كنمــوذٍج حضــاريٍّ ُيحتــذى بــه هــو مبــادرة القــّراء ماجــد وأكــرم وهيثم مــن اليمن الســعيد. 
شــباٌب لــم توقفهــم نيــران احلــروب مــن نشــر ثقافــة القــراءة يف الوطــن العربــي؛ فقــد جعلوا 
مــن )اقــرأ( دســتوًرا لهــم، فبــدأوا مشــروعهم بشــراء الكتــب مــن املواقــع العامليــة ومنِحهــا 
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للنــاس بــا مقابــل.
يف  قنــاٍة  طريــق  عــن  البدايــة  كانــت 
ثــم  ومــن  الشــهير،  )تيليغــرام(  تطبيــق 
توّســع مشــروعهم ليشــمل مختلــف وســائل 

االجتماعــي. التواصــل 
املميــزة  التجربــة  هــذه  والســتعراض 
مــع  اللقــاء  هــذا  لنــا  كان  أوســع،  بشــكٍل 

املشــروع: مؤسســي 
س1: بدايًة حدّثونا عن مشروعكم؟

ونشــر  النــاس  خلدمــة  مشــروعنا  أّسســنا 
املعرفــة؛ حيــث كانــت بدايتنا مــن تطبيق التيليغرام، 
التواصــل  وســائل  مختلــف  املشــروع  شــمَل  ثــم 
االجتماعــي كالفيســبوك وتويتــر. ارتأينــا أهمّيــة 
توّســع املشــروع لنصــل لشــريحٍة أكبــر يف مختلــف 
بلــدان الوطــن العربــي فقمنــا بإنشــاء موقــع خــاص 
باملشــروع وأســميناه "مملكــة الكتــب"؛ حيــث يّضــم 

مجموعــًة مــن الكتــب يف مختلــف املجــاالت. 
س2: هــل كان لتخصصاتكــم األكادمييــة دوٌر يف 

تبنــي هــذه الفكــرة؟ 

تخصصاتنــا هــي مــا بــن احملاســبة والهندســة 
والتصميــم والبرمجــة. ونثــق أن قــراءة كتــاٍب مــا يف 
تخصــص معــّن لغــرٍض أكادميــي هــي أيًضا قــراءة.

س3: البد لكل عمل من عقبات. فهل واجهتكم 
عقبات يف مشروعكم؟

نعــم. واجهتنــا عقبــاٌت كثيــرة، منهــا مشــاكل 
الكهربائــي.  التيــار  وانقطــاع  اإلنترنــت 

س4: ما نوع الكتب التي تقومون بنشرها؟

كتــب متنوعــة يف جميــع التخصصــات؛ فالقــراءة 
بحــٌر ال حــدود لــه. 

س5: أنتم من اليمن الســعيد حيث -ولألســف- 
احلــرُب ال تــزال قائمــة. وكمــا نعلــم جميًعــا احلــرب 
عدّو الِعلم، ويهدم كّل حضارة من حضارات األمم. 
فمــا هــي الرســالة التــي توجهونهــا ألولئــك الشــباب 
نشــر  مثــل طموحكــم يف  لديهــم طموًحــا  الذيــن 

العلــم ولكــن َّاحلــرب تقــف عائًقــا بينهــم وبن ذلك؟

نقــول ألي شــاب يعانــي مــن احلــرب، أو مــن أّي 
عائــٍق آخــر: أكمــل مســيرتك التعليميــة، وال تــدع 
العوائــق واحلــروب تهــدم أحالمــك وطموحاتــك 
العلميــة. تــوّكل علــى اهلل وعلــى تعجــز؛ فــإن ُكنــت 

ــك.  ــع اهلل يكــن اهلل مع م
س6: كيــف هــي ردود فعــل النــاس عندمــا قمتــم 

مبنحهــم الكتــب دون مقابــل؟

بفضــل اهلل القــى املشــروع ترحيًبــا مــن اجلميع؛ 
ال  ولكنهــا  التعلّــم  شــغف  لديهــم  أنــاٌس  هنــاك 
تســتطيع شــراء الكتب بنفســها؛ فجاء هذا املشــروع 

ليكســرهذا احلاجــز، فيقــرأ معنــا اجلميــع.
مــن  حتقيقــه  تــودون  الــذي  الهــدف  مــا  س7: 

الكتــب"؟ "مملكــة  ملشــروعكم  إقامتكــم 

نريــد نشــر اخليــر ومســاعدة الغيــر، خصوًصــا 
أننــا يف الوطــن العربــي نعانــي مــن ضعــف التعليــم 
أّمــٌة جاءهــا أمــٌر رّبانــي يحــّث علــى  رغــَم أننــا 
القــراءة. وحتــى نســاهم يف بنــاِء أّمــٍة حضارّيــة تقرأ 

ــٍب قّيمــة يف مختلــف املجــاالت. نقــوم بشــراء كت
س8: مع القبول الذي ملستموه من املستفيدين 
مــن هــذا املشــروع القرائــي؛ هــل ثّمــة مــا ينقــص 
أكثــر  ليكــون  عليــه  للحصــول  وتســعون  املشــروع 

جناًحــا؟

ألننــا نؤمــن جميًعــا بأهميــة العمــل بــروح الفريق 
الواحــد لنهضــة البــالد؛ فإننــا نبحــث عــن الدعــم 

مــن اجلهــات املســؤولة.
س9: كلمة أخيرة لقراء مجلة قوارئ؟

نقــدم إلدارة املجلــة وقّرائهــا تقديــر فريقنــا، 
ــي عــن  ــى أن تصــل رســالة مشــروعنا القرائ ونتمن
طريــق هــذه املجلــة الكرميــة إلــى شــريحٍة أكبــر 

فينمــو بهــم املشــروع. شــكًرا لكــم.
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َأْســــــر
@meeladfajr   زهــرة الصالــح

)كتاب يعلق بالذاكرة(
قالتها صديقتها لها وهي تغلق كتابها وأكملت:

)أشك أنه ميكنني نسيانه حتى!(
نهضــت ووضعتــه بــن يديهــا قائلة: )يســتحق قضاء 
بدهشــة  غارقــة  وتركتهــا  معــك(  الوقــت  بعــض 

املوقــف !
علــى رف  الكتــاب  ووضعــت  املنــزل  إلــى  عــادت 
املكتبــة، لــم تطالعــه حتــى، ال زالــت يف صدمــة 
حديــث صديقتهــا عنــه،  التــي لــم تعتــد منهــا تلــك 
التعليقــات عــن الكتــب، كانــت إجابتهــا دائمــاً حــن 
تبــدي رأيهــا يف أّي كتــاب إمــا جيــد أو ال يســتحق 

القــراءة! 

مــع تعابيــر وجــه باهتــه، لكنهــا هــذه املــرة أعطــت 
رأيهــا وبالغــت فيــه أيضــاً دون أن تســألها أصــاًل!!
مــرت األيــام ونســيت أمــر كتــاب صديقتهــا، أشــغلها 
ــه واكتشــافه،  ــُق واملرتبــك عــن قراءت تفكيرهــا القِل
الزالــت أثــار صدمتهــا مــن جرحهــا القــدمي باقيــة 

معهــا رغــم محاوالتهــا العابثــة نســيانه!
يف إحــدى املســاءات عــادت إلــى منزلهــا مبكــراً، 
أجبرهــا هطــول املطــر املســتمر على العــودة، دخلت 
مكتبتهــا وهــي تشــعر بالفــراغ أربكها هطــول املطر، 
ــات حتــاول نســيانها وأن متحوهــا  ــا ذكري أعــاد له
مــن حياتهــا، أحســت بحاجــة مــا تشــغل نفســها عــن 
التفكيــر، وعبثــاً حتــاول أن تقنــع نفســها بالنســيان 

وأن مــا حــدث انقضــى وانتهــى أمــره!
قلبــت بصرهــا يف صفــوف الكتب التي تأتي بتناغم 
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ألــوان مميــز، لطاملــا اهتمــت بترتيــب كتبهــا حســب 
ألوانهــا -وحتــى مالبســها- ال موضوعاتهــا، حتــى 

تطبيقــات هاتفهــا الذكــي ترتبهــا حســب ألوانهــا!
علبــة  وكأنهــا  اخلاصــة  أماكنهــا  بجعــل  هوســها 
ألــوان يرافقهــا منــذ الصغــر، فحينمــا تعرفــت أول 
مــرة علــى علبــة األلــوان أغرمــت بهــا وأدهشــها 
تــدرج األلــوان، فاختــارت مــن علبــة األلــوان أســلوباً 

حلياتهــا!
ــب  ــع الكت ــون األحمــر م ــاب بالل ــا وجــود كت أزعجه
أحــد  فــال  جــداً  اســتغربت  األزرق،  اللــون  ذات 
الكتــب،  ترتيــب  وإعــادة  مكتبتهــا  دخــول  ميكنــه 
وقفــت لبرهــة تتأمــل الكتــاب وهــي تعقــد حاجبيهــا 
وتعصــر ذاكرتهــا، كيــف جــاء هــذا الكتــاب هنــا؟ 

وهــي احلريصــة علــى ترتيــب كتبهــا دومــاً !!
تناولتــه بيدهــا وقلبتــه وهــي جتهل مصــدره، فتحت 
الصفحــة األولــى ووجــدت إهــداًء غريبــاً بخــط 

صديقتهــا !
ــن  ــي ألحــد، لك ــي ال أحــب إهــداء كتب "تعلمــن أنن
ــاًل، وأجــد أن  ــاب عــاش يف ذاكرتــي طوي هــذا الكت
ذاكرتــك أحــوج منــي لإلمتــالء بــه! وألنــك صديقتي 
أرغــب أن تكــون تفاصيــل ذاكرتــي تشــبه تفاصيــل 

ذاكرتــك!"
شــّدها هــذا اإلهــداء وتذكرت حديثهــا املفاجئ عن 
هــذا الكتــاب، وأنــه كتــاب يعلــق بالذاكــرة فعــاًل، لــم 

ميضــي وقــت طويــل إال وقــد انتصفــت يف قراءتــه!
فعليــاً انتهــت منــه بســرعة تتجــاوز ســرعتها املعتادة 
يف القــراءة، كانــت تلتهــم الكلمــات قبــل الصفحــات، 
شــعرت وأن كل شــيء كتــب مــن أجلهــا، كانــت ترفــع 
رأســها قليــاًل عــن الكتــاب لتحــاول اســتيعابه جيــداً 
وترتيبــه يف ذاكرتهــا، شــعرت وهــي تقــرأه أنها تلهث 

كانــت كل األحــداث ســريعة ومربكــة لهــا.
حينمــا انتهــت مــن قراءتــه بقيــت صامتــه لوقــت لــم 
تــدرك مقــداره، كان شــعورها أعمــق مــن أن تفكــر 
بأي شــيء آخر، ألســبوع متواصل الكتاب اســتحوذ 

عليهــا كليــاً .. اســتغربت مــن نفســها وهــي التــي ال 
يبقــى تأثيــر الكتــاب معهــا عــادة ألكثــر مــن يــوم!

 كانــت تفكــر بــه كل الوقــت، تســتعيد تفاصيلــه 
كل حلظــة، شــعرت أن كل الكلمــات تعنيهــا وكل 

األشــخاص فيــه مــن خاّصتهــا!
حينمــا تســتلقي لتنــام تعــود تلــك التفاصيــل لتشــغل 
يف  جيــداً  محفــورة  التفاصيــل  كانــت  تفكيرهــا، 
ذاكرتهــا، حتــى تلــك احلــوارات واألحــداث كانــت 
تشــعر أنهــا بينهــم، وتتذكــر كل كلمــة قيلــت! وكأن 
ذلــك الكتــاب كان منقوشــاً يف ذاكرتهــا مــن قبــل أن 

يكتــب حتــى!!
أرســلت لصديقتهــا رســالة بعــد أن تعبــت مــن كثــرة 
ــا ال  ــد أن تنســاه لكنه ــه، تري ــر واالنشــغال ب التفكي

تســتطيع!
وتســلق كل  أنــه علــق بذاكرتهــا متامــاً  أخبرتهــا 
جدرانهــا بقســوة .. وتســألها حــاًل إلفــراغ ذاكرتهــا 

منــه!
ردت عليها بعد مدة قائلة:

"أصدقــك القــول؛ مثــل هــذه الكتــب كتبــت لتعيــش 
يف ذواكرنــا طويــاًل .. ال شــيء ميكنــه محوهــا أو 
إبعادهــا عنــا .. ألنهــا وببســاطة المســت أعمــق 
نقطــة فينــا، تلــك التــي نتظاهــر أمــام األخريــن أنــه 
ال أحــد ميكنــه أن يصلهــا ... حســناً ال حتاولــي 
ــا  ــه واســتمتعي كلم ــل عيشــي مع ــه، ب ــص من التخل

ــه املدهشــة"  ــي تفاصيل تذكرت

انتهت
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ــدة  ــر عــن أشــيائي اجلدي »إن عجــز الطــرق القدميــة عــن التعبي
ــم أقتصــر  ــدة، ول ــر جدي ــب الســعي وراء وســائل تعبي ــي دائ جعلن
علــى صياغــة ألفــاظ جديــدة بــل كنــت أشــكل إيقاعــات وموســيقى 
يبــدؤون  الشــعراء  بعــض  كان  وإذا  جديــدة.  تأليــف  وأشــكال 
القصيــدة وهــم ال يعرفــون كيــف تنتهــي بهــم، فقــد كنــت أعــرف 
دوًمــا القصيــدة الكاملــة قبــل أن أبــدأ فيهــا حرًفــا واحــًدا. كنــت 
أرى يف التعبيــر اجلميــل لفكــرة ســقيمة مــا يجعلني أغّض الطرف 

عــن فكــرة جميلــة صيغــت يف قالــب رديء.«

جبران خليل جبران



49مجلة قوارئ  |  العدد الثامن

شيٌء من قبس
@moon6_6939   سارة العجيلي

كل شــيء ال يشــبُه نورهــا هــو وهــٌم عابــٌر تَُهــّز كتفيــَك 
ليســقَط عنــك .. 

دالالٌت باذخــةٌ تأتينــي ألستشــهد مُبؤنســتي يف كل مقــام 
، وأعجــز عــن إيصــال املفــردات بالــكالم ، أقولهــا صراحــًة 
" كيــَف لكلمــٍة واحــدة - القــراءة - أن جتســَد ُعمــراً ميتطــي 

األعمــاَر الغابــرةَ كلهــا وقــد يجتــاَز بيقظِتــه املســتقبل؟ " 
قــد نعجــُز عــن الكتابــِة ألســباٍب الحصــَر لهــا ، لكننــا ال 
ينبغــي أن نعجــَز عــن القــراءِة امللهمــة،  إذ العجــز عنهــا متــاح 
إال للكســالى الذيــن ال هــدف لهــم ســوى النجــاة مــن الُرقــي، 

وهــل حلكيــٍم مــن جنــاة ؟! 
أولئــَك الذيــَن ال يْخَشــوَن الغــرَق يف الكلمات واخلالصات 
وعصــاراِت التجــارِب البشــرية بشــكٍل عــام وحدهــم مــن 
اتخــذوا القــراءة احلــدث األهــم يف حيواتهــم ، والطقــس 
العالــم علــى  ،  وحدهــم مــن حملــوا  األقــدس ألرواحهــم 

أكتــاف أعمارهــم ولــم ينزلــق. 
ُمْعِجــَزةٌ هــي أطــواُق النجــاِة مــن اجلهــل املجانــي بهــذا 
الوقــت الــذي تندلــع فيــه احلــروب يف شــتى البقــاع لتجعــل 
منــه أكثــر الســلع مجانيــًة ، ُمْعِجــَزةٌ هــي تلــك األطــواق وهــي 
تنســاب ككلمــات لتســتلقي علــى صفحــات الكتــب ، فــال يغدو 
النــوُم مرادهــا وهــي تُتلــى آنــاء احلــزن وأطــراف الفــرح يف 
كل يــوم علــى لســان مختلــف وببلــد مختلــف وبعيــوٍن كثيــرة. 
كرميــٌة هــي أيــادي املؤلفــن وهــي متتــد  نحــو عقولنــا 
اســتيعاِب  علــى  قادريــن  أشــخاصاً  منــا  لتخلــق  وقلوبنــا 
مجريــات احليــاة بــرؤى الحصــر لهــا ، وخيبــة عظمــى أن ترد 
ــال احتســاء.  ــق ب ــى ممســودة يف األف ــرم ، أو تبق ــادي الك أي
يَْضَحــُك وجــُه كَل كتــاٍب متــُر عليــِه عــٌن بشــرية ، وال 
يغــدو الكتــاب كتابــاً إال إذا امتــألت بــه؟ يكــون حينهــا قــد 
ــب ، وأســمى  ــاب النوائ ــى صع ــَك عل ــرٍة تُعين اســتحاَل لذخي

العقــول تلــك التــي ترصعــت بالذخائــر.
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ونحبهــا  عليهــا  نعتــاد  التــي  األمــور  بعــض 
أو  االنســجام،  مــن  لــوٌن  وبينهــا  بيننــا  يُخلَــق 
تدركهــا  التــي  اخلفيــة  العالقــة  تلــك  تنشــأُ 
ثــم  املنطــق،  إدراك  يفــوق  إدراًكا  احلــواس 
عــادٍة  إلــى  تدريجّيًــا  االنســجام  هــذا  يتحــول 
رؤيــٌة  األيــام  مــع  لدينــا  فتتشــكل  ســلوكية، 
ســهاًل.  وصًفــا  نصفهــا  أن  نســتطيع  واضحــٌة 
أحــد هــذه األمــور الكثيــرة مــا يختــص بالقــارئ، 
قــراءة  مــن  االنتهــاء  وهــي -حتديــًدا- حلظــة 

كتــاب.
إنــي أتصــّور اآلن تقافــز عالمــات االســتفهام 
التــي جتــول  يف ذهنــَك حــول مــا ميكننــي أن 
هــذه  كانــت  "وهــل  أحدكــم:  فيقــول  أقولــه، 
حلظــًة مســجلًة يف دائــرة الزمــن؟ االنتهــاء مــن 
مــا  فهــم  أّنهــا أخطــأت  تظــنُّ  وثانيــًة  كتــاب؟" 
ــه، فأخــذت متضــي يف قــراءة املقــال  أرمــي إلي
علــى مضــض؛ لتــرى مــا الــذي ميكــن أن يكــون 
ثــم  أخيــرة  صفحــٍة  غيــَر  كتــاب  خامتــة  يف 
والصــٍق  الغامضــة  بالرســومات  ملــيٍء  غــالٍف 
ــه  ــا- حددت ــاب -إن كان ورقًي ــز لســعر الكت يرم
دار نشــر بــال أيــة معاييــر معلنــة حتــدد قيمــة 

الكتــاب غــالًء أو زهــًدا!
إلــى  الوصــول  حلظــة  عيــَش  يشــاركني 
قُصــرت-  أو  -طالــت  األخيــرة  الصفحــة 
ــل مــا وقعــت!  بعــض القــّراء ممــن وقعــوا يف مث

ويُدَهــش مــن لــم تصادفــه أعجوبــٌة كهــذه مــن 
قبــل، ويدعــو متضرًعــا أن حتــن. وأمــا مــن لــم 
يقــرأ كتاًبــا قــّط فــال شــّك أنــه لــن يجــد لــي أي 

املقــال! هــذا  لكتابــة  مبــرٍر 
وكأنــي  النهايــة،  مــن  أقتــرب  ذا  أنــا  "هــا 
أمضــي  أحدهــم،  احتضــار  حلظــة  أشــهد 
معهــا، تقودنــي مستســلمة لزمــان غيــر زمانــي 
ومــكان غيــر مكانــي. أملــح الوجــوه ســريًعا حملــَة 
ــك  ــق بداخل ــوداع يخل ــة، وكمــا هــو ال وداٍع حاني
أن  لــو  تــوّد  اجلميــع،  فتألــف  بّراقــة  وداعــة 
عالقتكــم كانــت أقــوى، لــو أنكــم قضيتــم مــع 
احلديــث..  السترســال  أطــول  وقًتــا  بعضكــم 
وجوههم ثــم  يف  أتأمــّل  وأنــا  ذهنــي  يشــرد 
أصحــو فجــأًة مبنّبــٍه كأّنــي بــه ُوضــَع يف عقلــي: 

مــأمت! طقــوس  هــذه  ليســت 
ــي تســري يف دمــي  ــرودة الت إًذا مــا هــذه الب
أشــعر  قليــاًل؟  املرتعــد  القلــب  خفقــان  تزيــُد 
مــن  الكثيــر  أُســقط  احلــرف.  أســتعجل  بأنــي 
أِصــُل  الترقيــم.  الكلمــات وأبتلــع كل عالمــات 
تقــع  النفــس رغبــٌة أن  الصفحــة بأختهــا، ويف 
تنحــرف  أو  للبدايــة،  تُعيدنــي  مــا  معجــزةٌ 
مباغــت  بإلهــاٍم  الكاتــب  فيكتشــف  احلبكــة 
خطــًأ كبيــًرا يعيــد بــه ســير األحــداث، وكأنــه 
إال  أنــا  ومــا  مســّودته  تدويــن  يف  يشــرع  للتــو 
بالشــطب  لــه  يســمح  الــذي  القــارئ،  ضميــره 
والتعديــل واإلضافــة دون عنــاء مالحقــة الزمــن 
ــث يف  ــب أن يُبَع ــى الكات يف بضــع صفحــات! عل
يعبــث  كــي  كــي يحقــق معجــزة،  اللحظــة  تلــك 



51مجلة قوارئ  |  العدد الثامن

بالشــخوص.  حتــى  أو  باملشــاعر،  بالكلمــات، 
أَو  أتســاءل:  خارًقــا.  أمــًرا  يفعــل  أن  عليــه 

ذلــك؟! علــى  قادريــن  ليســوا 
رغــم كل هــذا فأنــا ال أســتطيع إخفــاء فرحــٍة 
داخليــة مصاحبــة وأنــا أواصــل القــراءة. ثّمــة 
خجــول.  فــِرٌح  وبعضهــا  النهايــات  يف  حــزٍن 
واالنحنــاء  القفــز  بــل  اجلــري،  يف  أســتمر 
تواِصــُل  كلهــا  باملشــاهد  وكأنــي  والتحايــل. 
االنفــراج أمامــي. توقُعنــي يف حيــرٍة وأنــا بــن 
بالغيــاب.  اآلخــذ  ومكانــي  اآلنيــة  اللحظــة 
يف  الدخــول  أجاهــد  للبقــاء،  قدرتــي  تضُعــف 
لكنهــا  أخــرى،  مــرة  األحــداث  تلــك  خضــّم 
وتعطينــي  اجلهــد  كل  منــي  تســرق  النهايــات، 
ــر  ــٌم أســفَل الصفحــة ال يتغّي نتيجــًة واحــدة: رق

ينصــاع.  وال 
أن  الكاتــب  لــه  قــرر  كــدْوٍر  منهــا  حتّررنــي 
ينتهــي اآلن. أّيًــا كان نــوع الكتــاب، فإّنــه يتحــّول 
ــد أن  ــارٌئ ال يري ــدّي: ق ملشــهد مســرحي تراجي
ــٌة تتالشــى  ــت منــه خيــوط احلكايــة، وحكاي تنفِل
تدريجًيــا حتــى تُبقــي ذاك القــارئ وحيــًدا علــى 
مســرحه. وال شــيء يخفــف عنــه وحدتــه حينهــا 

ــّو املقاعــد مــن املتفرجــن! ســوى خل
مينــة  أتلفــت  بــاردة،  هــواء  بلســعة  أشــعر 
كل  مشــرعة.  أبــواب  وال  نوافــذ  ال  ويســرة، 
يصــل  مشــهٌد  هنــا  النهايــة  أن  األمــر  يف  مــا 
بــي إلــى شــاطٍئ مكتــظٍّ باملهاجريــن، أو باعــة 
ــادالن الوعــود  ــون، أو رمبــا عاشــقان يتب متجّول
أمــام اخلليــج قبــل دنــّو باخــرة تُقــّل أحدهمــا 

بعيــد. مــكاٍن  إلــى 
هــل كنــُت معهــم إًذا؟ أم هبــت علــّي نســائم 
ــا،  ــاء معه ــن األســطر للبق ــة متســللة مــن ب عليل

ــي؟ ــا مع ــي ألُخِرجه أو تســتجدي قوت
باقتــراب  أتابــع  ذلــك.  كل  متجاهلــًة  أتابــُع 
مــن أربعــة أســطر ينتهــي بهــا الكتــاب. املعنــى 
فيهــا ال يغيــر شــيًئا مــن احلكايــة لكّنــه يعمــل 
كمعالــٍج نفســي يأخــذك تدريجّيًــا ليخــرج بــك 

ــا بهــا  ســاملًا مــن بــن األحــرف التــي كنــَت عالًق
تنتشــلَك  بــك.  عالقــة  -هــي-  كانــت  رمبــا  أو 

بخّفــٍة دون أي شــرٍخ يف عاملــك أو عاملهــا.
املكــررة  الكلمــة  عنــد  أخيــًرا  تقــُف عينــاك 
األحمــر  الضــوء  مبثابــة  إّنهــا  "متــت".  دوًمــا 
التــي  حريتــك  يســلِّمَك  ذهنــك،  يقــرُع  الــذي 
كانــت مرهونــًة داخــل النــص. لــم تكــن قــادًرا 
حينهــا أن تتدخــل يف إزاحــة حــرف أو حشــر 
فاصلــة منقوطــة بــن الكلمــات. لــك اآلن كامــل 
يف  البــكاء،  أو  الضحــك  القــول،  يف  احلريــة 

الرقــص أو فعــِل مــا تشــاء.
أو  العبــور  حلظــة  االنتهــاء،  حلظــة  حانــت 
عنــد  جتلًيــا  األكثــر  اللحظــة  اخلروج، تلــك 
القــارئ، يشــرد بهــا إلــى مــكاٍن بعيــد، يــزوره 
حيــث  أبطالــه؛  فيــه  تــارًكا  خامتــة،  كل  بعــد 
يُســكنهم يف ســالم، يعيــد رســمهم ويبــدأ معهــم 
حكايــًة جديــدة، حكايتــه اخلاصــة واخلاضعــة 
لتحليالتــه وميولــه وحــده، جاعــاًل مــن أحدهــم 
صديًقــا مقرًبــا، ومــن ثانيهــم عــدًوا متربًصــٍا، 
ويّتخــذ مــن الثالثــة وســيلًة يُفــرُغ عليهــا كامــل 
انتقامــه وغضبــه فيُحيلهــا تائهــًة مشــّردًة بعــد 
أن كانــت يف كتابهــا ســيدة قصــر رومانــيٍّ عتيــق، 
اإلمبراطوريــة  رجــاالت  حذاقــًة  عقلهــا  يــِزُن 
يُعيــده  أن  اســتطاع  كيــف  وآخــُر  ودواهيهــم. 

بعــد أن متَّ إعداُمــه علًنــا أمــام القــارئ؟
الكاتــب  دور  ميــارس  إنــه  للمراوغــة!  يــا 
ــة  ــذي يجعــل األمــور منطقّي ــل الناقــد ال اآلن، ب
مبنظــاره هــو. ذلــك ردٌّ مشــروٌع لــه، يــوازن مــن 
خاللــه ميــزان مشــاعره ومعارفــه التــي كانــت 
يُبقيهــا  أن  يســتطيع  عليــه،  ذلــك عصّيــًة  قبــل 

ســًرا أو يحكيهــا يف مــادٍة نقدّيــة. 
يتحســس يديــه، هــو ُحــرٌّ اليوم! 

ــه، يتأكــد مــن حضــوره وحاضــره،  ــق كتاب يغل
يف  ســكن  مــا  ويتــرك  اآلثــار،  ظواهــر  يغســل 
تعــود  البقــاء،  تنهيــدةَ  يتنّهــد  ســاكًنا.  داخلــه 

احليــاة!".
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إنسان اإلنسان
@MaramAhmed1995  مــرام أحمــد آل عبدالقــادر

كنــُت صغيــرًة أتســاءل حــول كّل شــيء، أســأل 
خــالل  فيلمــاً  نشــاهد  ونحــن  فجــأًة  والــدي 
اإلنســاُن  ســّمي  ملــاذا  بابــا:  األســبوع؛  إجــازة 
إنســاناً؟ يجيــب: ِلكثــرة نســياِنه يــا صغيرتــي. 
يقفــز وقتهــا فــوق عقلــي الصغيــر غيــر املــدِرك 

ــم ينســى؟ ــو ل ــاذا ل ســؤاالً آخــر، وم
يــوِم  لنــا حلــوى  تعــّد  والدتــي وهــي  أســأُل 
فعلــُت  إن  تســعِدين  ملــاذا  مامــا:  اجلمعــة؛ 
أمــراً جيــداً وتغضبــن مّنــي إن قمــُت ِبعمــل ال 

احلالتــن؟ كلتــا  يف  أنــا  وهــي  ترضينــه 
وحيدتــي  يــا  ألننــا  تســاؤلي:  مجيبــة  تــرّد 
نعمــل  تــارًة   ، نحــَزن  وتــارًة  تــارًة نســَعد  بشــر 

ســوءاً. وتــارًة  صاحلــاً 
كبــرُت يــا أبــي وأصبحــت أنَســى ، كبــرُت يــا 
أّمــي وأصبحــت بــن تــارٍة وتــارة. كبــرُت وهــا 
كتــاٌب  كتــاٍب،  مــع  رحلتــي  عــن  أحدثُكــم  أنــا 
اختلفــت فيــه عادتــي مــع القــراءة، إّن عادتــي 
أن  للكاتــب،  مســتمعًة  أكــون  أن  الِقــراءة  يف 
أعطيــه فرصتــه الكاملــة، لكــّن كتــاب "إنســاُن 
أحــّدُث  أّننــي  شــعرُت  مختلفــاً،  كان  اإلنســان" 
نفســي، أنــا اإلنســان اجُلــزء مــن األُنَــاس. كنــُت 

أقــَرأ وإذ بــي أنــا املؤّلــف وأنــا القــاِرئ.
هــو  مــا  قارئــًة:  أتفّكــر  أنــا  وهــا  كبــرُت 
الدكتــور  يجيبنــي  معنــاه؟  ومــا  ؟  اإلنســان 
فلســفية  مشــكالت  كتابــه"  إبراهيــم يف  زكريــا 
| مشــكلة اإلنســان، معّرفــاً إّيــاه: "إّن اإلنســان 
لــه  وصــف  ال  الــذي  املوجــود  ألّنــه  مشــكلة، 
ســوى أّنــه ال يوصــف! إّنــه املوجــود الــذي يفلــت 
مــن كّل حتديــد، ويخــرج علــى كّل قاعــدة، وينــد 

تعريــف". كّل  عــن 
لَــٍك  مِبَ ليــَس  اإلنســان  أّن  وفهمــْت  كبــرُت 

التــي  الفطــرة  نتَــاج  هــو  اإلنســان  كــرمي! 
خلقــه اهلل عــّز وجــل عليهــا، وهــو أيضــاً نتــاج 
الظــروف احمليطــة بــه يف شــّتى مواقــف احليــاة، 
مواقــف احليــاة التــي علينــا أن ال نَبقــى أَمامهــا 
أو  مغامــرٍة  بأّيــِة  نقبــل  ال  َكآلــٍة  جاِمديــن، 
ــه  ــال عن ــذي ق ــة. اإلنســان ال اكتشــاٍف أو جترب

الطريــق(: )أهــل  كتابــه  يف  أوُشــو  الســّيد 
يشــبه  مــن  مّنــا  ليــس  البشــر  نحــن  إّننــا   "
بعضنــا  عــن  مختلفــون  الّشــبَه،  متــام  اآلخــر  
وتصّرفاتنــا،  ِبشــخصّياتنا  ِبصفاتنــا،  البعــض 
ــا أن نعــّزَز كّل صفــٍة نراهــا جّيــدة،  إاّل أّنــه علينَ
غيــر  الصفــات  بعــض  مــع  نتعامــل  أن  طّيبــة. 
وحكَمــة،  ِبتــروٍّ  مّنــا  تصــدر  التــي  املستحَســنة 

تهذيِبهــا. يف  جاهديــن 
نفــِس كلِّ إنســاٍن مّنــا نزعــة  ألّن يف داخــل 
ــن عنــد اســتفزاز  ــَكاد تُب ــأة؛ ت الّشــر تلــك! مخّب
تُســتَفّز  إن  مــا  لهــا.  بهــا  احمليطــة  الظــروف 
ــر  ــا قــد تدّم ــى أّنه ــُر كّل شــيء؛ حت ــر تدّم وتظه
تطُفــو  التــي  اللحظــة  تلــك  نفســه.  صاحبهــا 
ظاهــرًة  الســطح!  علــى  الّشــر  نزعــة  فيهــا 
ــاة اإلنســان،  ــع هــي حلظــٌة فارقــة يف حي للجمي
وإّن  أرضــه.  يف  لإلنســان  اهلل  امتحــان  هــي 
الّنفــس ألمــارةٌ بالســوء؛ إاّل أّنــه علــى كّل إنســاٍن 
مــا  ويؤّيــد  نفســه.  وتزكيَــة  تصّرفاتــه  تهذيــب 
قولــه:"  ِب  البرغوثــي  مريــد  الشــاعر  أقولــه 
إنــكاره عيوبــه ،  عيــب اإلنســان األكبــر  هــو  

." عنهــا  املســتميت  ودفاعــه 
يبقــى اإلنســاُن غريبــاً ال مفهومــاً حّتــى لــو 
حــاول جمــٌع مــن العلمــاء والفالســفة واحمللّلــن 
اإلنســان  يبقــى  ، ال  اإلنســان  ماهّيــة  تفســير  
علــى  اإلنســان  تعــّرَف  إْن  مفهومــاً  ال  غريبــاً 
إن  مبهمــاً  يبقــى  ال  نفســه؛  علــى  إنســاِنه، 
اكتشــَف اإلنســان كينونتَــه اإلنســانّية اخلاّصــة 

ــه . ب
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تقييمك للمجلة يهّمنا

يسّرنا أن تساهموا معنا 
فـي نـشـر مـجلـة قـوارئ

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

ودعوة أصدقائكم للكتابة والمشاركة فيها
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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 متانــع يف النقل أو االقتباس شــريطة 
ذكــر املصدر.

- تُرسل املشاركات بصيغة ملف وورد فقط.
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