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     كانــت بقعــة مهجــورة تعيــش وحيــدة 
ــف  ــا كثي ــر التاميــز ضبابه ــاف نه ــى أكت عل
ومخيــف وبردهــا قــارس ولــم يـَـُدر بخلدهــا 
العالــم  عاصمــة  مــا  يومــا  ســتكون  أنهــا 

الثقافيــة والعلميــة والتجاريــة.
التاريــخ  حســب  األســطورة  تقــول      
ســنة   3000 قبــل  بُنيــت  أنهــا  الشــفهي  
مــن قبــل بروتيــوس الطــروادي الــذي هــزم 
العمــاق الــذي يحرســها، ولكــن الدراســات 
التاريخيــة واألركيولوجيــة تشــير إلــى أن 
عمرهــا ال يتجــاوز الـــ 2000 عــام. بناهــا 
الرومــان عندمــا اجتاحــوا أوروبــا وكانــت 
ال  صغيــرة  عســكرية   ثكنــة  عــن  عبــارة 
ومــن  البــارك  الهايــد  مســاحتها  تتجــاوز 
ثــم حتولــت إلــى قريــة صغيــرة ذات طابــع 
جتــاري مهــم. لــم يكــن هنــاك مــن بــوادر 
تشــير إلــى أن لنــدن ســتقود العالــم كلــه 
يف العلــم واألدب والثقافــة فعلــى مــدى 15 
قرنــاً لــم يكــن هنــاك بصيــص أمــل لتكــون 
عاشــت  فقــد  ثقــايف،  طابــع  ذات  مدينــة 
كمثياتهــا مــن املــدن األوروبيــة مــن شــيوع 
للجهــل واخلرافــة والقتــل الوحشــي مــن 
قبــل الغــزاة وهجماتهــم املتكــررة كمــا لــو 
أنــك تشــاهد حلقــة مثيــرة مــن مسلســل 

.)games of thrones( العــروش  صــراع 
ــة النهضــة  ــول إن بداي      نســتطيع أن نق
احلقيقيــة ملدينــة اجلمــال والدرامــا عندمــا 
تقلــدت امللكــة العبقرية املســتنيرة إليزابيث 
الســادس  القــرن  يف  إجنلتــرا  عــرش 
الهنــد  شــركة  لنــدن  يف  وأسســت  عشــر 
الشــرقية التــي جعلــت مــن لنــدن عاصمــة 
لإلمبرياليــة العظمــى فســفنها مــن هنــاك 

تكتشــف وتغــزو العالــم اجلديــد.
مدنيــة  ألي  جديــدة  مرحلــة  ولــكل       
ثــورة  قبلهــا  يكــون  أن  أو حضــارة وجــب 

يف عالــم الترجمــة، يقــول ويــل ديورانــت 
صاحــب ســفر قصــة احلضــارة إن العلمــاء 
اإلجنليــزي  الفكــر  أخصبــوا  اإلجنليــز 
بالفكــر األجنبــي عندمــا ترجمــوا مئــات 
وإيطاليــا  ورومــا  اليونــان  عــن  الكتــب 
وفرنســا وكان أثــر هــذه الترجمــات عظيمــاً 

اإلجنليــزي.  األدب  يف  جــداً 
ــي مباشــرة       وبعــد عصــر الترجمــة يأت
قطــف الثمــار فقــد انتشــرت القــراءة يف 
املجتمــع وكثــر عــدد الكتــب املطبوعــة حتــى 
كتــب أحــد العلمــاء يقــول »إننــا مهــددون 
بفوضــى وتشــويش الحــد لهمــا مــن الكتــب 
بســبب  أعيننــا  فتصــاب  ترهقنــا  التــي 
تقليــب  بســبب  وتتألــم أصابعنــا  القــراءة 
الصفحــات«. وغــزت مســرحيات شكســبير 
أعظــم  تقيــم  والتــي   لنــدن  ومســارحه 
الدرامــا العامليــة ألعظــم العقــول البشــرية 
علــى اإلطــاق. لقــد بــدأت مرحلــة مــن 
االنفجــار املعــريف واالنطــاق الصاروخــي 
القــرن  بدايــة  مــن  عقــد  فــكل  الرهيــب 
قصــة  يحكــي  اآلن  إلــى  عشــر  الســابع 
عالــم اكتشــف حقائــق عظيمــة أو أديــب 
تتوقــف  لــم  فلنــدن  عظيمــاً  كتابــاً  أنتــج 
عــن اإلبهــار واملفاجــأة إلــى عصرنــا هــذا، 
يكتشــف اجلاذبيــة  نيوتــن  إســحاق  فهنــا 
وهنــاك شكســبير يهــز العالــم مبســرحياته 
الفــردوس  صاحــب  ميلتــون  وجــون 
ــل عاشــق األبطــال  املفقــود وتومــاس كارلي

جونســون. وســامويل  والبطــوالت 
والــكل  يقــرأ  والــكل  يكتــب  الــكل       
يعمــل ويفكــر ويختــرع فقــد جــاءت الثــورة 
املتتاليــة  الهجــرات  وبــدأت  الصناعيــة 
علــى مدينــة الضبــاب الســاحرة وانتشــرت 
مقاهــي القهــوة يتحلــق فيهــا النــاس يقرأون 
الصحــف ويناقشــون الكتــب حيــث بــدأت 

الروايــات اإلجنليزيــة يف الصعــود بعدمــا 
روبنســون  اجنليزيــة  روايــة  أول  نشــرت 

كــروزو لدانيــال ديفــو عــام 1719.
عشــر  التاســع  القــرن  بدايــة  ومــع       
تربعــت لنــدن علــى كل شــيء وأصبحــت 
عاصمــة العالــم اجلديــد وعاصمــة الكتــاب 
يقــام  حيــث  واآلداب  والفنــون  املوضــة  و 
ــي للصناعــة  ــدن العامل ــرض لن كل ســنة مع
والثقافــة ويلتقــي فيــه نخبــة مــن العلمــاء 
واألدبــاء والساســة والتجــار، لقــد أصبــح 
علــى  جــداً  مثقــف  اللندنــي  املجتمــع 
درايــة  باخــر الكتــب واملســتجدات العلميــة 
وزاد ذلــك كثــرة وتنــوع دور النشــر والتــي 

عددهــا.  تضاعــف 
     ومع بزوغ فجر القرن العشرين أصبح 
يف كل حــي مكتبــة تقــام فيهــا الفعاليــات 
وبــدأت  الشــعرية  واملســابقات  الثقافيــة 
عناويــن  وكثــرت  الكتــب  معــارض  تقــام 
الكتــب حتــى وصــل عددهــا يف يومنــا هــذا 
ــوان ســنويا. ــف عن ــر مــن 190 ال ــى اكث إل

     إن تاريخهــا احلديــث علــى امتــداد 
كل  لهــا  ويغفــر  يشــفع   قــرون  خمســة 
قــرون اجلهــل والتخلــف التــي مــرت بهــا 
فعاصمــة الثقافــة عنيــدة وصامــدة جــداً 
رغــم هجمــات الغــزاة واجتيــاح الطاعــون 
بحيــاة  أودى  الــذي  الشــهير  وحريقهــا 
مدينــة  جتــاوزت  لقــد  ســكانها،  أغلــب 
القــراءة كل احملــن والصعوبــات فالشــعوب 
التــي تقــرأ ال ميكــن أن تهــزم أبــداً حتــى 
بعدمــا دمــرت متامــاً أثنــاء احلــرب العامليــة 
ــوق كل  ــة نهضــت مجــدداً شــامخة ف الثاني

العريقــة. مكانتهــا  واســتردت  املــدن 

د. سعيد الزهراني
@drpolymath85
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     بعمــر السادســة عشــر أراد أن 
ينتحــر بعــد أن مــر بتجربــة وجوديــة 
فــا  والتشــرد  الفقــر  حيــاة  وكــره 
مــأوى وال مســتقبل  مــال وال  هنــاك 
يــرى مــن خالــه نهايــة امللهــاة. و بعــد 
حلــد  املــوت  مــن  االقتــراب  جتربــة 
التمــاس ســمع صــوت يهمــس يف أذنــه 
بــأن يتريــث و أن ال يفعلهــا  وانتهــى 
بعدهــا  وعــاد  الشــنيعة  فعلتــه  عــن 
ــة مشــتعلة يف  ــاة برغب ــى احلي ــوة ال بق
اإلجنــاز وحتقيــق الــذات ومــات ولديــه 
عددهــا  جتــاوز  الكتــب  مــن  رصيــد 

كتــاب. الـــ300 
ــا الغاضــب الغامــض       ولــد عبقرين
يف لنــدن يف فتــرة مــا بــن احلربــن 
العامليتــن ألبويــن مــن الطبقــة العاملــة 
مصنــع  يف  يعمــل  فأبــوه  الكادحــة 
وظيفــة  يف  أيضــا  ويعمــل  لألحذيــة 
عــن  والعــوز  اجلــوع  ليدفــع  أخــرى 
تســحق  لنــدن  كانــت  فقــد  أبنائــه 

الفتــرة.  تلــك  يف  الفقــراء 
     بدأ عشق كولن ويلسون للقراءة يف 
مراحــل مبكــرة يف حياتــه فــكان يقــرأ 
يف الفيزيــاء والرياضيــات حتــى أراد 
أن يكــون خليفــة اينشــتاين ويحظــى 
قراءاتــه  ولكــن  وعلمــه  بشــهرته 
املتنوعــة أخذتــه إلــى طريــق آخــر فقــد 

اختــار طريــق األدب والفلســفة.
ــت القــراءة وســيلته للتعايــش        كان
اآلخريــن  ومــع  ذاتــه  مــع  والتصالــح 

غربــة  يعيــش  منتميــاً  ال  كان  فقــد 
أفــكاره  و  بكتبــه  ومعــزوالً  حقيقــة 
حولــه  مــن  العالــم  عــن  العبقريــة 
واســتمر بالقــراءة حتــى  رأى الثــراء 
الكتــب  الهائــل للحقيقــة مــن خــال 
معرفيــة  هايــدرا  يصبــح  أن  وأراد 
متتــص كل املعلومــات املوجــودة يف كل 
يقــول.       أن  يحــب  كمــا  العالــم  كتــب 

كانــت متفــردة  اليوميــة       حياتــه 
فقــد كان يعمــل يف مصنــع للصــوف 
وبعــد أن ينتهــي مــن عملــه يهــرع الــى 
املتحــف البريطانــي وميكــث يف صالــة 
القــراءة يقــرأ ويكتــب لســاعات طويلــة 
حتــى ينتهــي دوام املكتبــة ومــن ثــم ينــام 
علــى أحــد األرصفــة  داخــل كيــس مــن 
الباســتيك واســتمر علــى هــذا احلــال 
لســنوات حتــى جــاءت ســاعة القــدر 
بعــد نشــره لكتابــه العظيــم الامنتمــي 
وعمــره 24 ســنة عــام 1956 والــذي 
حيــز  الــى  العــدم  حيــاة  مــن  نقلــه 
األوســاط  كتابــه  هــز  فقــد  الوجــود 
والعربــي  الغربــي  العالــم  االدبيــة يف 
وال يــزال الــى االن يطبــع بعــد أن مت 

ــة.  ــن 30 لغ ــر م ــى اكث ــه ال ترجمت
     بعــد هــذا النجــاح العظيــم لكتابــه 
ــه  ــة حيات ــل بقي ــد أن يفع عــرف مايري
يف  وســكن  مجــدداً  النــاس  واعتــزل 
أن  وقــرر  وزوجتــه  هــو  كــوخ صغيــر 
ويظــل  ميــوت  حتــى  ويكتــب  يقــرأ 
بعــد أن ازدحمــت الكتــب يف  خالــداً 

مــن  ألكثــر  عددهــا  ووصــل  منزلــه 
ــاب، يقــول هــذا العبقــري  30 ألــف كت
املتمــرد إنــه اشــترى الكتــب بــا هــوادة 
ــر  ــود ألجــل أن يتوف ــب اخلل كمــن يطل
هــذه  كل  لقــراءة  الــكايف  الوقــت  لــه 
الكتــب ونســتطيع أن نقــول إنــه كان 
أعظــم قــارئ يف أوروبــا بــل أكثرهــم 

شــهرة.
     يعتبــر كولــن ويلســون فيلســوف 
وكاتــب موســوعي فقــد جــاء مبشــرا 
بالوجوديــة اجلديــدة، وكتــب يف علــم 
ــن  اجلرميــة والنفــس والفلســفة والدي
مــن  واالهــم  والتاريــخ  واملاورائيــات 
هــذا أنــه يعــد مدرســة قائمــة بذاتهــا 

يف النقــد األدبــي. 
     لقــد تولــدت لديــه حيــوات كثيــرة 
مــن خــال القــراءة وعــاش كل واحــدة 
ومــأل  وثقلهــا  تفاصيلهــا  بــكل  منهــا 
مغمــوراً  كان  أن  بعــد  الدنيــا  صيتــه 
واســتيقظ مشــهوراً، أعطتــه القــراءة 
مالــم يجــئ علــى بالــه ولــم يتصــوره 
يلتحــف  فقيــراً  ولــد  فقــد  قــط 
حتــول  بســحرها  ولكنــه  األرصفــة 
إلــى أيقونــة ورمــز للبطولــة والتمــرد 
ــس  ــرن العشــرين، فلي والنجــاح يف الق
ذنبــك أن تولــد معدمــا ولكــن ذنبــك 
األحــام  فقيــر  تعيــش  أن  األعظــم 

والطمــوح.

د. سعيد الزهراني
@drpolymath85
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مدينــة الضبــاب كمــا عرفــت، يتوافــد إليهــا خمســة عشــر مليونــاً وزيــادة كل عــام، الأحــد يســتغرب هــذا العــدد الــذي يقــدم إليهــا 
كل عــام. فهــي مدينــة األدب والثقافــة والفنــون، لنــدن املدينــة احليــة والقلــب النابــض يف كل املجــاالت فمــن غناهــا الفنــي والتجــاري 
والعلمــي، إلــى تطورهــا يف مجــاالت الصحــة واألزيــاء والتســلية واإلعــام والســياحة والنقــل ... كل هــذا جعــل عاصمــة اململكــة 

املتحــدة أهــم املــدن العامليــة علــى اإلطــاق نســتعرض لكــم بعــض املــزارات الثقافيــة التــي حتتضنهــا مدينتنــا:
1. بيت البرملان:

بيــت البرملــان ويعــرف أيًضــا بقصــر ويستمنســتر، وهــو القصــر اّلــذي يجتمــع فيــه أعضــاء 
ــوي  ــث يحت ــم أجمــع، حي ــان يف العال ــي البرمل ــر مبان ــر أحــد أكب ــّي، ويعتب ــان البريطان البرمل
املبنــى علــى مــا يقــارب الـــ1200 غرفــة وقاعــة، كمــا يصــل طــول ممّراتــه إلــى مــا يقــارب 
الّثاثــة كيلومتــرات. وتعتبــر قاعــة ويستمنســتر أشــهر وأقــدم قاعــات وغــرف مبنــى البرملــان 
ــا علــى يــد ويليــام روفــوس ابــن ويليــام الفــاحت،  البريطانــّي، وقــد بُنيــت عــام 1097 ميادًيّ
ا  أّمــا مبنــى البرملــان ذاتــه فقــد أنشــئ يف القــرن الّتاســع عشــر. كان قصــر وستمنســتر مقــًرّ
للعائلــة املالكــة لســنن طويلــة، حيــث كان يعتبــر القصــر امللكــّي يف بريطانيــا قبــل أن يصيبــه 
احلريــق املدّمــر عــام 1529، األمــر اّلــذي جعــل العائلــة املالكــة تتــرك القصــر وتنقــل مقــّر 
ــا  ــدن وبريطاني ــم لن ــن أهــّم معال ــان والقصــر م ــى البرمل ــا زال مبن ــك م ــا، ورغــم ذل إقامته
ــع بجولــة ســياحّية برفقــة ُمختصــة يف بيــت  ــة، حيــث باإلمــكان الّتمّت ــة والّتاريخّي احلضارّي
البرملــان البريطانــّي مــن خــال حجــز مرشــد ســياحّي يخّصصــه بيــت البرملــان ممــا ســيجعل 

زيــارة هــذا املعلــم جتربــة جميلــة وغنيــة.
2- املتحف البريطاني

يعتبــر املتحــف البريطانــي الواقــع يف لنــدن، واحــد مــن أهــم متاحــف تاريــخ احلضــارات 
اإلنســانية كونــه يضــم داخلــه أكثــر مــن 13 مليــون غــرض مــن كل القــارات والعديــد مــن 
الشــعوب التــي كانــت قائمــة عليهــا. مــن أشــهر املجموعــات الفنيــة النــادرة املعروضــة 
ــع  ــة جلمي ــار تابع ــة وآث ــا حتــف فني ــي تشــمل داخله ــه؛ مجموعــة الشــرق األوســط الت في
احلضــارات والشــعوب التــي عاشــت علــى هــذه األرض املمتــدة مــن العــراق وحتــى شــمال 
أفريقيــا منهــا بــاد الرافديــن والشــعوب الفينيقيــة ومملكــة ســبأ والفنــون اإلزنيقيــة 
مــن تركيــا واألزيــاء الفلســطينية وغيرهــا العديــد، وباإلضافــة لهــذه املجموعــة الواســعة 
والنــادرة توجــد املجموعــة املخصصــة للســودان ومصــر القدميــة الفرعونيــة ترجــع بعــض 

ــة مدهشــة. ــار فرعوني ــل امليــاد وتشــمل حتــف وأث ــى 10 آالف ســنة قب أغراضهــا إل

بُنــي قصــر بكنغهــام عــام 1703، ليكــون الحًقــا املقــّر الّرســمّي للعائلــة املالكــة يف بريطانيــا، 
ويعتبــر هــذا القصــر أحــد أهــّم املعالــم الّتاريخّيــة والّســياحّية يف اململكــة املُّتحــدة ولنــدن، 
حيــث يحتــوي قصــر بكنغهــام علــى 775 غرفــة و52 غرفــة ملكّيــة، إضافــة إلــى 1٨٨ غرفــة 
ــا. أصبــح القصــر  وجهــة ســياحّية محّببــة  خاّصــة باملوّظفــن ومــا يزيــد عــن الـــ 91 مكتًب
لــزّوار اململكــة املُّتحــدة، حيــث عــرف القصــر بروعــة تصميمــه الّداخلــّي وبهندســته املعمارّية 
الفريــدة، كمــا أّنــه ُذكــر يف العديــد مــن الّروايــات القدميــة واألفــام الّســينمائّية، مّمــا زاد 

مــن شــهرته وجعــل الّســّياح يتوافــدون إليــه مــن كّل مــكان يف أوروبــا والعالــم.

3. قصر بكنغهام

يعتبــر ميــدان بيكاديلّــي أحــد أشــهر مياديــن مدينــة لنــدن، وقــد أُنشــئ عــام 1٨19. يعتبــر 
امليــدان مــن أهــّم وجهــات الّســّياح وســّكان لنــدن علــى حــدٍّ ســواء، حيــث تضــّم املنطقــة ومــا 
حولهــا العديــد مــن أماكــن الّترفيــه واألســواق، وبيــوت الّســينما واملســارح، مّمــا يجعــل مــن 
ميــدان بيكاديلـّـي مكاًنــا يجــد فيــه الّســائح كّل مــا يحتاجــه ويتطلـّـع إليــه. كمــا يضــّم امليــدان 

شاشــات عــرض ضخمــة باإلضافــة إلــى نافورتــن كبيرتــن، ومطاعــم ومقــاه.

4. ميدان بيكادللي

هند الصبار
@hind_alsbbar
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هــو عبــارة عــن قلعــة تاريخّيــة تقــع علــى الّضفــة الّشــمالّية لنهــر الّتاميــز يف قلــب مدينــة 
ــَي يف أواخــر عــام 1066، واكتمــل عــام 107٨، حيــث أمــر ويليــام الفــاحت  لنــدن، وقــد بُِن
ببنــاء البــرج األبيــض اّلــذي أصبــح رمــًزا لقــّوة األســرة احلاكمــة يف إجنلتــرا. اســتُخدم 
بــرج لنــدن كمســتودع حلفــظ األمــوال واألســلحة واحليوانــات، وأيًضــا كــدار لصــّك 
العملــة، وحلفــظ الّســجّات العاّمــة وكمقــّر حلفــظ الكنــوز امللكّيــة. ويتأّلــف بــرج لنــدن 
مــن ثاثــة أجنحــة رئيســّية، حيــث يحتــوي اجلنــاح األعمــق علــى البــرج األبيــض، وهــو 
أقــدم مبانــي البــرج أو القلعــة، يلتــّف حولــه اجلنــاح الّداخلــّي واّلــذي بُنــي يف عهــد امللــك 

ريتشــارد قلــب األســد، واجلنــاح الّثالــث هــو اجلنــاح اخلارجــّي اّلــذي يحيــط القلعــة.

5. برج لندن

6. متحف فيكتوريا والبرت

بالفنــون  املختصــة  العامليــة  املتاحــف  اعظــم  مــن  وألبــرت  فيكتوريــا  متحــف  يعــد 
العــدد  لهــا مــن حيــث  إذ، يحــوي علــى قطــع ومعروضــات ال مثيــل  والتصاميــم.   
والنــوع.  إن مجمــل معروضــات املتحــف تعكــس مــا يزيــد علــى  3000 ســنة مــن التاريــخ 
العريــق للعديــد مــن الثقافــات العامليــة الغنيــة حيــث تشــمل قطــع خزفيــة وأثــاث وأزيــاء 
وزجاجيــات ومجوهــرات وحتــف معدنيــة وصــور فوتغرافيــة ومنحوتــات ومنســوجات 

باإلضافــة إلــى اللوحــات الفنيــة

7. كاتدرائية سانت بول

ــة ســانت بــول يف القــرن الّســابع عشــر، حيــث باشــروا  ــّي لكاتدرائّي أُنشــئ املبنــى احلال
بــول  كاتدرائّيــة ســانت  واكتملــت عــام 170٨. ومتتــاز  ببنائهــا عــام 1675 ميادًيّــا، 
ببنائهــا العريــق، حيــث بُنيــت علــى طــراز املبانــي خــال عصــر الّنهضــة مــع دمــج الّطــراز 
املعمــارّي الباروكــّي، وتعتبــر الكاتدرائّيــة مــن أشــهر املعالــم الّســياحّية يف لنــدن، ونظــًرا 
ــام  ــى ع ــدن حّت ــى يف لن ــت أطــول مبن ــد بقي ــًرا، فق ــى 111مت ــذي يصــل إل ــا اّل الرتفاعه
1962، كمــا تعتبــر ثانــي أكبــر الكنائــس يف بريطانيــا بعــد كاتدرائّيــة ليفربــول. احتضنــت 
كاتدرائّيــة ســانت بــول العديــد مــن املناســبات واألحــداث الهاّمــة، أبرزهــا مراســم جنــازة 
الّســير وينســتون تشيرتشــل، واالحتفــاالت اليوبيلّيــة للملكلــة فيكتوريــا ملكــة بريطانيــا، 
إضافــة إلــى مراســم زفــاف تشــارلز، أميــر ويلــز وزوجتــه األميــرة ديانــا. وميكــن لــزوار 
ــة  ــع ملدين ــع مبنظــر واضــح ورائ ــى الكنيســة والتمت ــى مبن ــى أعل ــة الصعــود ال الكاتدرائي

لنــدن.

مــن أهــم املراكــز الثقافيــة يف لنــدن ويقصــده  ملشــاهدة العــروض املســرحية وباألخــص 
األوبــرا، فقــد يســتضيف دار األوبــرا امللكيــة أهــم العــروض العامليــة علــى منصتــه. تقــع 
دار األوبــرا امللكيــة يف وســط مدينــة لنــدن وهــي تعــد مــن أقــدم املســارح يف العالــم يرجــع 
افتتاحتهــا للقــرن الســابع عشــر حيــث يعــد عمرهــا تقريبــا 2٨2 عامــا، وكمــا إنهــا تعــد 
أكبــر دار لألوبــرا حيــث تضــم ثاثــة أقســام مختلفــة أوركســترا دار األوبــرا واألوبــرا 

امللكيــة والباليــه امللكيــة.  

٨. دار األوبرا امللكية
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     يف وقــٍت يقــول فيــه البعــض أن قــراءة 
األدب ليســت ســوى فسحة بن القراءات 
التخصصيــة، يقــول آخــرون إن الُقــراء 
ــن يحصــرون أنفســهم يف القــراءات  الذي
وأن  حقيقيــن،  قــراًء  ليســوا  األدبيــة 
قــراءة األدب غيــر محســوبة علــى القراءة 
قــراءة  أن  لنقــول  نحــن  نأتــي  أصــًا، 
ونقطــة  األولــى،  اخلطــوة  هــي  األدب 
األفضــل  الــدرب  يف  الصــواب  البــدء 
ليبــدأ أي قــارئ مشــواره، وليســتمر فيــه 

ُمطلعــاً وينتهــي منــه ُمنجــزاً مشــاركاً.
     يتميــز األدب بســعة مجالــه فهــو غيــر 
مقصــور علــى الروايــة األدبيــة، بــل ميتــد 
بجميــع  والشــعر  األقصوصــة  ليشــمل 
والســير  النثريــة  والنصــوص  أنواعــه 
واملقالــة واخلاطــرة. كمــا يتميــز مبؤلفــن 
ُكثــر وإنتــاٍج غزيــر محليــاً وعلــى مســتوى 
العالــم، ويُعــرف األدب علــى أنــه يهــب 
نفســه لألديــب فيتــرك لــه املســاحة ليعبر 
ــه عــن نفســه ويســبر أغوارهــا  يف كتابات
بالقلــِم واخليــال. وبالتالــي، فكتابة األدب 
كل  مــن  جتعــل  معينــاً  منهجــاً  تتبــع  ال 
ــي تســلك مســارات متشــابهًة  ــب الت الكت
كتبــاً متطابقــًة ذات قالــب واحــد وكأنهــا 
ــت بواســطة الشــخص نفســه، وهــي  ُكتب
الســمة التــي جندهــا بــارزًة يف الكتــب 
العلميــة، بــل إن األدب يتــرك لصاحبــِه 
ــه تُشــير إليــه.  كل املســاحة جلعــل كتابات
فمــا مــن كاتــب أدبــي يطابــق بكتاباتــه 
كاتبــاً أدبيــاً آخــراً، لــكٍل قلمــه وهدفــه، 

كلماتــه وأســماء أبطالــه.
     ســعُة مجــاِل األدب، وغــزارةُ اإلنتــاج 
األدبــي، وتنــوع ِصبغــات النصــوص إذ كل 

يصطبــُغ بصبغــة مؤلفــه، كلُّ ذلــك يجعــل 
مــن املجــال األدبــي مجــاالً ثريــاً وبابــاً 
كبيــراً ودربــاً يحتمــل العثــرات األولــى، 
حــرٌي بالقــارئ أن يدخلــه ليبدأ مشــواره. 
      األهـــم مــن ذلــك أن كــّتــاب األدب

-املختلفــن أزمانــاً وانتماءاٍت وأســاليب- 
يندرجــون مــن مســتوياٍت لغويــة وفكريــة 
وخياليــة متعــددة، مــا يجعــل األدَب ُمتاحاً 
للجميــع، قابــًا للقــراءة مــن ِقبــل أغلــب 
أعمارهــم  عــن  النظــر  بغــض  النــاِس 
ــه أن يقــرأ  القرائيــة؛ فالقــارئ املبتــدئ ل
ــب العراقــي أحمــد  ــواح وُدســر« للكات »أل
»مورفــن«  يقــرأ  أو  العمــري  خيــري 
بولغاكــوف  ميخائيــل  الروســي  للكاتــب 
ــم  ــة يف فه ــا أي صعوب ــن يواجــه حينه ول
يف  الغــوص  يف  أو  األدبيــة  التركيبــات 
ــدوا يف  ــن اعتم ــن املؤلف ــص ألن هذي الن
لغتهــم علــى البســيط ويف حبكــة كتاباتهــم 
علــى الســهل، يف حــن أن للقــارئ املتقــدم 
أن يقــرأ »اجلحيــم« للكاتــب األمريكــي 
تركنــا  »حــن  يقــرأ  أو  بــراون  دان 
اجلســر« للكاتــب الســعودي عبدالرحمــن 
املبتــدئ  القــارئ  بــن  ومــا  منيــف، 
»مــدار  تقــرأ  أن  لــك  املتقــدم  والقــارئ 
هنــري  األمريكــي  للكاتــب  الســرطان« 
الفرنســي  مذكــرات  ثاثيــة  أو  ميللــر 
األوراق  »لعبــة  كامــو  ألبيــر  اجلزائــري 
والنــور« و»ذهــب أزرق« و»عشــب األيــام« 
ــب الفلســطيني  ــت رام اهلل« للكات أو »رأي
أو »ثاثيــة غرناطــة«  البرغوثــي  مريــد 

للكاتبــة املصريــة رضــوى عاشــور.
ــألدب  ــا ل      يعتقــد البعــض أن اختيارن
املشــوار  يف  لانطــاق  درب  كأفضــل 

القرائــي، يرجــع لكــون هــذا النــوع مــن 
الناحيــة  مــن  القــارئ  يُثــري  القــراءات 
لانتقــال  مســتعًدا  ويجعلــه  اللغويــة، 
لكتــب أكثــر تعقيــًدا وأصعــب لغــًة، وهــذا 
صحيــح ولكنــه ليــس الســبب الوحيــد.  
     قراءة األدب ال تُثري الناحية اللغوية 
لــدى القــارئ فقــط بــل ميتــد أثرهــا إلــى 
القــارئ  شــخصية  مــن  أخــرى  جوانــب 
بنــاًء علــى مــا يقــرأ، يتأثــر القــارئ فكرًيــا 
باملؤلــف وروحًيــا بفكــرة النــص األدبــي 
ويتســع خيالــه كلمــا قــرأ لكاتــب يتقــن 
يتعلــم  كمــا  اخليــال  عالــم  يف  اإلبحــار 
النقــد بســهولة مــع النصــوص األدبيــة 
بالتالــي  النقــد،  يف  احلياديــة  ويتعلــم 
قــراءة األدب ليســت حــًا ملشــكلة ضعــف 
مبدئــي  هــي حــل  بــل  اللغــوي  اإلدارك 
القــارئ  تواجــه  التــي  املشــاكل  ملعظــم 
ــود أن ينتقــل  املبتــدئ أو القــارئ الــذي ي

ملســتوى قرائــي أعلــى.
األنســب  هــو  لــذا  ممتــع  األدب      
أليامنــا الهادئــة، مثيــر لــذا هــو قريــن 
أيامنــا االعتياديــة، مدهــش لــذا نلــون بــه 
أيامنــا الباهتــة، ســعيد مــن أجــل أيامنــا 
أيامنــا  أجــل  مــن  وحزيــن  احلزينــة، 
املُترفــه، غنــي بالتنــوع مــن أجــل املعرفــة 
احملضــة، وثــري بالكثيــر مــن التفاصيــل 
الصغيــرة التــي يكمــن فيهــا ســر هــذا 

الكــون.
     اقــرأوا األدب وليكــن أول مــا يقــرأه 
أبناؤكــم علــى هيئــة جرعــة يوميــة مــن 

ــوم. ــل الن قصــة مــا قب
من أين أبدأ
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     يُقــال أّن أشــقَّ احلــروب هــي حــرب 
ــع نفســه. اإلنســان م

     هــذا مــا حــدث متامــا مــع آمنــة  ورنــدا 
ومليــس وصــاح واجلــدة، لــم تكــن احلــرب 
املســتعرة والقصــف هــو خوفهــم األول وال 
نعاســهم  يخالــط  الــذي  األرُق  ذاك  هــو 
فيطــرده بعيــًدا. لــم تكــن احتماليــات املوت 
وازديادهــا أمــراً َذا بــال. أن تســتيقظ حًيــا 
هــو أمــر أكثــر إدهاًشــا مــن أن تضمــك 
اتســاعاً،  الرحــب  إلــى صدرهــا  األرض 

الضيــق قــراًرا. 
ــدوي  ــي ت ــة الت ــاك هــو اللغ ــوت هن      امل
هكــذا  أو  األرجــاء  كافــة  يف  حروفهــا 
يجيــد  شــقي  كطفــل  لكــن  يُفتــرض. 
 ، الغاضــب  أخيــه  وجــه  عــن  االختبــاء 
مُتــاِرس احليــاة الــدور ذاتــه مــع أخيهــا 
املتجهــم يف كل حــن، تراوغــه كمــا يفعــل 
احلــاوي مــع أفعــاه، ولســخرية القــدر فــإن 
احليــاة هنــا ستفشــل ذات حلظــة يف اتقــاء 

القاتلــة . الكوبــرا  لدغــة 
     تلك اللدغة التي استقبلتها روح »آمنة« 
حتــى بــات كبدهــا كغربــال بــاٍل. جترعــت 
»آمنــة« ُســماً زعافــا مــرارا وتكــرارا، لكــن 
ــا،  ــك مناعــة م ــد يعطي ــوت كمــرض بلي امل
تبــدأ ال تهابــه كثيــراً بــل جتابهــه بســخرية. 
جابهتــه باحلــب مــع »جمــال« ثــم باجليــران 
واألصحــاب و العائلــة. ظلــت »آمنــة« وفّيــة 

للحيــاة حتــى الرمــق األخيــر. 
أحيــاء  فقــط  هنــاك  فلســطن       يف 
أو موتــى، ليــس هنــاك منطقــة ضبابيــة 
ــر فهــم فــوق  ــي يحياهــا الكثي بينهمــا كالت
ــا. هــذه هــي  األرض جســداً وحتتهــا روًح
فلســطن تشــع كل هــذه األلــوان و تنحســر 
لونــن.  إلــى  واملــوت  يف معادلــة احليــاة 
ــاء ضــوء فلســطن حــن تطــل  هــذه فيزي
علــى قلوبنــا فرًحــا حينــا وحزًنــا أحيانــا 

أخــرى.

     كان إبراهيــم نصــر اهلل مبهــًرا يف 
علــى  املُلقــى  واقعــِه  علــى  إســقاطاته 
عاتــق صفحــات روايتــه؛ الدخــول املباشــر 
عــن  بحثهــا  حيــث  »آمنــة«  عالــم  إلــى 
فقــد  الــذي  »صالــح«  »صالــح«،  عــروس 
وكأنهــا حــال  »آمنــة«  إال  مــن حولــه  كل 
فلســطن بــن عائلتهــا العربيــة  فقــدت 
كل مــن حولهــا إال ذاتهــا. »صالــح« الــذي 
حتــول ُجــل حلمــه يف هــذه احليــاة إلــى 
أن يصبــح نســخة أخيــرة ألبيــه. هكــذا 
يلــد  فلســطينية  حــرٍة  كل  رحــم  هــو  
متجــددة لرجــل  رجــاال شــجعاًنا نســخاً 
واحــد، رجــل يرفــض إســرائيل؛ ياســن، 
عرفــات، ناجــي، غســان، طوقــان، عيــاش، 
درويــش.... وغيرهــم  رجــال استنســخوا 
الــذي  ذاك  األول،  املقــاوم  الفلســطيني 
خــرج مــن رحــم فلســطن غيــر املُدنــس 

للرجــس. القابــل  وغيــر 
     جــدة »رنــدة« و»مليــس«  تلــك العجــوز 
التــي تنثــر مــن ثناياهــا الهرمــة لؤلــؤا مــن 
قــول، كفلســطن التــي تنثــر كل يــوم ألــف 
ــا  ــي غــاب عنه ــال، الشــابة الت حكمــة ومث
زوجهــا بحثــا عــن احللــم وراء احمليــط، 
وكأن هــذا احمليــط ال يحيــط إال باألحــام 
ــا نحــو ســحيق الواقــع املفجــع.  ويلقــي به
تلــك التــي حتــاول عبثــا أن تتســلى بذكــراه 
تتذكــر  الشــجي،  احلنــن  يف  املوغلــة 
وكظبــي جامــح تتمّنــع وتبــدي صــدوداً، 
مــن  مــع  فلســطن  تصنعــه  مــا  ذاك 
تركوهــا.. تعاتبهــم بطريقتهــا وحتتضــن 
يف  تذعــن  ولكنهــا  حلمهــا  يف  طيفهــم 
النهايــة للحنــن وللشــوق و يصبــح الظبــي 

اجلامــح حمامــة ال تفــارق عشــها .
     فلســطن األنثى اجلميلة الفاتنة التي 
ــم  ــا األبطــال. جتعله تســلب عقــول رجاله
يخوضــون املــوت للقــاء عابــر عبــر ســياج 
مســافة  ودون  احلاجــز  أضــواء  وحتــت 

البندقيــة املميتــة. هــي »مليــس« الباحثــة 
ــن  ــة ب ــن كل األزق ــف »ســامر« ب عــن طي
العــازل،  الســياج  علــى  الشــوق  دفاتــر 
تخيــط اســمه علــى طــرف ماءتهــا. تخــط 
تدفــن  صدرهــا،  أضلــع  علــى  صورتــه 
بيــت  كل  يف  قلبهــا.  داخــل  أســرارهما 
فلســطيني »مليــس« و«ســامر« حيــاة قــد 
تقــص ُجنحانهــا طائــرة بــا قاتــل، قــد 
ينهــي حياتهمــا ذات قبلــة يف زقــاق خفــي 
ينثــر أرباحهمــا عبــر ســماء فلســطن .

ــه       يســمحون باحلــب يف فلســطن ألن
عــدو املــوت األول؛ ينحنــي املــوت إجــاال 
فعلتــه  يفعــل  املــوت  أن  يقولــون  للحــب. 
احملبــن  يقتنــص  حــن  وانكســار  بنــدم 
احلــي  كاهمــا،  عليهمــا  بكــى  ولرمبــا 

املشــيعن. ركــب  وامليــت، يف  منهمــا 
يعلــو فــوق       يف فلســطن ال صــوت 
إال  املدافــع،  وأزيــز  الطائــرات  هديــر 
عبــارات احلــب تلــك التــي تبثهــا اإلناث يف 
فلســطن. فلســطن قصــة أنثويــة بامتيــاز 
يختــال حولهــا رجــال ألهمتهــم األنثــى كل 
شــيء، كل شــيء حتــى التفــن يف مجابهــة 

املــوت .
     أما »رندة«، لغز فلسطن اخلالد، تلك 
يقتربــون  الفلســطينين  كل  التــي جتعــل 
دومــا مــن احليــاة، تبــث فيهــم روح الرغبــة 
يف احليــاة، يعيشــون لكــي ال ميوتــوا. تلــك 
أكثــر  )فلســطن(  »آمنــة«  جتعــل  التــي 

رغبــة يف الثبــات يف البقــاء. 
     فلســطن روح أنثــى يخطــب ودهــا 
الفرســان، ال تقــر لهــم بوصــل، ويف املســاء 
العاشــقة  حتتضنهــم بحنــان األم ولهفــة 
ودفء  األخــت  وعطــف  اجلــدة  وحكمــة 
الصديقــة... لهــذا لــن متــوت فلســطن !!

معتصم العطية
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ــى  ــر مــن األســئلة عل ــال الكثي      تنه
صنــاع احلــروف والكلمات من شــاكلة: 
مــا هــو قــوام الكتابــة؟ وكيــف أســتطيع 
الكتابــة؟  وســيلة  وماهــي  الكتابــة؟ 
حاولــت أن أكتــب، لكننــي لــم أســتطع! 
واحــد:  إنــاٍء  يف  تنصــّب  واإلجابــات 
)اقــرؤوا(، مارســوا القــراءة يوًمــا بعــد 
يــوم، برفقــة الصبــر اجلميــل الــذي 
لــذة  يفســد  وال  النتائــج  يتعجــل  ال 
التكويــن. والشــك أنهــا اإلجابــة التــي 
تتفــق فيهــا أقــوال الكتــاب يف نهايــة 
القــراءة ليســت ســوى  املطــاف. ألن 
ــاء، وحتتــاج  عمليــة تراكميــة مثــل البن
ــا  ــاء أحياًن إلــى صبــٍر ومحاولــة. فالبن
غيــر  قطعــة  إلضافــة  يفســد  قــد 
إلصــاح  وقًتــا  ويســتغرق  صاحلــة، 

العطــب.
مــن  عقولنــا  تتغــذى  حينمــا        
ــًدا يف أي املجــاالت التــي  الداخــل جي
ونعطيهــا  إليهــا،  ومنيــل  تســتهوينا 
ــة،  ــه مــن املؤون ــاج إلي حقهــا ممــا حتت
نســتحق حينهــا أن نكــون متخصصن، 

مثقفــن.  وقــراء  مفكريــن، 
     القــراءة مبثابــة اإلســعاف األولــي 

زاويــة  يف  مهمــا  ركًنــا  يأخــذ  الــذي 
زاويــة  يف  محلــه  وكذلــك  املنــزل، 
العقــل. حينمــا نهــم يف وصــف حــدٍث 
مــا أو كتابــة قصــة، تســعفنا قراءاتنــا 
بالكلمــات التــي حفظناهــا، واملفــردات 
اخليــال  ذاكرتنــا،  يف  علقــت  التــي 
ــة  ــا الوفي ــا، فتقــوم عقولن ــذي أبهرن ال
األولــي  اإلســعاف  بعمليــة  مباشــرة 
نحتاجهــا  التــي  باملــواد  بإمدادنــا 
التــي  النصــوص  قــوام  صناعــة  يف 
نترجمهــا عــن حواســنا وأفكارنــا، لكــن 
حلظــة! هــل قــراءة الســطور وحدهــا 
تكفــي؟ هــا قــد تراكمــت يف رؤوســنا 
ســطور الكتــب واملقــاالت واألوراق.. 
وقمنــا بشــطب القوائــم احملــددة يف 
قــراءة الكتــب احملــددة لهــذا العــام، 
ــا مرجتفــة  ــزال أقامن ومــع ذلــك ال ت
حينمــا نكتــب! ال تــزال كلماتنــا مبعثــرة 
وأفكارنــا غيــر واضحــة. أتعلمــون مــا 
الــذي ينقصنــا حينئــذ؟ إنهــا قــراءة 

األشــياء.
     حتــى تكتــب لــن تكفيــك الســطور 
التــي قرأتهــا واملفــردات التــي لصقــت 
يف ذاكرتــك، ســتحتاج حينهــا لعنصــر 

أنــت بنفســك  الــذي تســلبه  املعانــي 
وال يســتطيع أحــد أن مينحــك إيــاه. 
تقــرأ  الوجــود،   تقــرأ  ألن  حتتــاج 
االنفعــاالت،  تقــرأ  الوجــوه،  تعابيــر 
تقــرأ احلــدث ومــا وراء احلــدث، تقــرأ 
ســّر الدمعــة العالقــة يف األعــن، تقــرأ 
األســرار التــي ال يحــاول اآلخــرون فك 
شــفراتها، تقــرأ حركــة البحــار وصوت 
أمواجــه، ونقــرات املطــر، وتصرفــاِت 
وحلظــاِت  الدوافــع،  تقــرأ  البشــر، 
األعــن. إن الوجــود كلــه يضــّج للفــِت 
انتباهــك لكــي تكتبــه، وال أحــد عــداك 
أيهــا الكاتب يســتطيع ســماع توســاته 
تكفيــك  لــن  وأســراره.  لغتــه  ويفهــم 
لــن  تكتــب،  لكــي  والكتــب  الســطور 
تكــون ســوى نســخة مكــررة مــن نُســاخ 
األفــكار والنصــوص املســتهلكة التــي 
تفقــد روحهــا وعمقهــا اجلميــل. انظــر 
ملــا حولــك، تقمــص قــدر مــا تســتطيع،  
ال  أخــاذ  نــّص  كتابــة  يف  اشــرع  ثــم 
ــه  ــم يســبقك إلي ــٌص آخــر ول يشــبهه ن

أحــد.

حنن الباحص
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     لعلــك ال تعــرف مــن هــو »همــام 
ابــن غالــب« ومــن يكــون »جــان باتيســت 
بوكلــن« ومــن هــي »مــاري إيفانــز«، ذلــك 
أنهــا أســماء يف الظــل، ولكنهــا حقيقيــة، 
يف حــن تبــرز يف محلهــا أســماء أخــرى 
أكثــر شــهرة غيــر أنهــا ُمســتعارة، فـــهمام 
ابــن غالــب هــو ذاتــه الفــرزدق، و بوكلــن 
ليــس  إليــوت  جــورج  و  مولييــر،  هــو 

ــز.  ــا مــاري إيفان رجــا، إنه
     حركــة األســماء املســتعارة ليســت 
جديــدة علــى البيــت األدبــي، لقــد كانــت 
وال تــزال يف املجتمعــن العربــي والغربــي 
أســبابها  تعــددت  وقــد  الســواء،  علــى 
بتعــدد أصحابهــا الذيــن كان لــكل منهــم 

هــدف وراء ذلــك التمويــه.
     قدميــاً، كان كل مــن شــب وُعــرف 
نفســه  قلّــَد  العــرب،  مــن  النــاس  بــن 
لقبــاً، أو لّقبــه النــاس بلقــٍب يســير معــه 
بقيــة عمــره، وكان ذلــك للعامــة واألدبــاء 
علــى الســواء. ويف تاريــخ األدب العربــي 
املســتعارة  األســماء  مــن  فيضــاً  جنــُد 
التــي كادت أن تطمــس االســم احلقيقــي 
لنســبِه  إمــا  األديــب  اكتســبها  والتــي 

وأصلــه، أو لهيئــٍة ُخلــق بهــا، أو خُللُــٍق 
تخلـّـق بــه أو ملوقعــٍة حدثــت معــه. أمثــال 
أولئــك: الشــاعر الشــنفرى، و ثابــت بــن 
شــراً«،  »تأبــط  بـــ  عــرف  الــذي  جابــر 
بــن رغبــان  ومنهــم أيضــا عبدالســام 
احلمصــي الــذي لّقــب بـــ »ديــك اجلــّن«.

     يف أدب األمــس واليــوم جنــد كّمــاً 
ال بــأس بــه مــن األســماء العربيــة التــي 
تخّفــت خلــف اســٍم صقيــل مزيــف. فكان 
ملــي زيــادة عــدة أســماء منهــا »إيزيــس 
املصريــة  ورفيقتهــا  و»عائــدة«،  كوبيــا« 
نفســها  لّقبــت  عبدالرحمــن  عائشــة 
ابنــة  بالفعــل  وهــي  الشــاطئ،  ببنــت 
شــاطئ النهــر يف دميــاط، ولكنهــا لــم 
ــد ســنوات  ــد اســمها احلقيقــي إال بع تُب
لطبيعــة  وذلــك  والنشــر  الكتابــة  مــن 
األســرة احملافظــة التــي نشــأت فيهــا.
     وكتــب غســان كنفانــي باســم »فــارس 
اجلزائــري  الروائــي  أن  إال  فــارس«، 
محمــد  مولســهول، كانــت لــه اســتعارته 
باســم  أعمالــه  ذّيــل  فقــد  اخلاصــة، 
وذلــك  –زوجتــه-،  خضــرا«  »ياســمينة 
احلازمــة  العســكرية  للقوانــن  تفاديــا 

التــي َفرضتهــا عليــه مهنتــه. ولــم يكــن 
الوحيــد، فقــد كتــب الســعودي أحمــد 
احلجــاز«،  »فتــاة  باســم  الســباعي 
بـــ  تســّمى  خــوري   رئيــف  واللبنانــي 
الزمــن.  مــن  فتــرة  يف  عبــاس«  »أم 
ولعــل أشــهر األســماء املســتعارة اليــوم 
الســوري  الشــاعر  وهــو  »أدونيــس«، 
ــذي ابتعــد عــن  ــي أحمــد ســعيد« ال »عل
األســماء العربيــة واتخــذ أدونيــس تيمنــاً 

الفينيقيــة. باألســطورة 
     سياســيون وأمــراء أيضــا اســتخدموا 
آراء سياســية  لنشــر  أســماء مســتعارة 
عصــا  مــن  مبأمــن  ليبقــوا  حساســة 
الســلطة، منهــم الدبلوماســي الســوداني 
محمــد بشــير أحمــد مــن كتــب وراء اســم 
»عبدالعزيــز حســن الصــاوي« مــدة ربــع 

قــرن مــن الزمــان. 
     وجلــٌي أن ألدبــاء الغــرب حــظ أكبــر 
فالبرتغالــي  املســتعارة،  األســماء  مــن 
فرنانــدو بيّســوا يــرى أن تعــدد أســمائه 
املســتعارة لــم يكــن عبثــا إذ أّن كل اســم 

ــزل جــزءاً مــن شــخصيته. ــا يخت منه

نسرين إسماعيل
@nisreanismael
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     تخلــى عــدد مــن األدبــاء الغربيــن 
عــن أســمائهم املكتوبــة يف الهويــة طوعــاً 
أمــا  نفوســهم،  يف  حلاجــات  ورغبــة 
النصــف اآلخــر مــن املجتمــع فقــد كان 
مرغمــا علــى ذلــك. فاألديبــات النســوة 
لــم يكــن لهــن حــق رفــع األقــام نظــراً 
آنــذاك،  النظــام الفيكتــوري  ملــا فرضــه 
وخلوفهــن مــن رفــض املجتمــع و بطشــه، 
أســماًء  وتبنــَن  باحليلــة  اكتفــن  فقــد 
نشــرن بهــا لفتــرة مــن الزمــان حتــى متكــّن 

مــن كشــف النقــاب. 
ــن ، مــن  ــّن الفرنســية أورور دوب      منه
ســّمت نفســها »جــورج صانــد«، ومــاري 
ــت اســم جــورج أيضــا  ــي فّضل ــز الت إيفان
واألخــوات  إليــوت«،  »جــورج  فكانــت 
ــل«. ــن باســم »اإلخــوة ب ــّن يكت ــي ك برونت
هــو  للفضوليــن  الــدؤوب  البحــث       
ــن  ــاع عــن الكثيــر م مــا أدى لكشــف القن
األســماء املســتعارة، فأيــة أســباب ممكنــة 
قــد تدفــع أديبــاً مــا الرتــداء قنــاع وتقلــد 

اســم مســتعار؟
     نحــاول تلخيــص تلــك األســباب فنقــول 
أن أولهــا هــو أن االســم املســتعار طريقــة 
لبقــة للهــرب مــن األعــن الرقابيــة، ســواء 
كانــت حكوميــة سياســية، دينيــة أخاقيــة 
أو اجتماعية تفرضها العادات والتقاليد. 
فالكاتــب بهــذا يحــاول اإلفــات ممــا قــد 

قلمــه  حلريــة  تقييــد  مــن  لــه  يتعــرض 
وتكميــم آلرائــه، وهــو الســبب الــذي قــاد 
أديــب عصــر النهضــة الفرنســي فرنســوا 
مؤلفاتــه  مــن  الكثيــر  ينشــر  رابليــه ألن 

ــه«.  باســم »الكوفريبــاس نازي
الرغبــة  هــو  الســبب  يكــون  وقــد       
امللحــة يف إثبــات الــذات، وفصلهــا عــن 
ــة  ــت أو اقتصادي ــة كان كل قيمــة اجتماعي
أو سياســية. فإحلاقهــا قــد يســيء لهــا 
بــدل أن يُحســن، وللســبب عينــه ســمى 
بهــذا  نفســه  بدايــًة   املذكــور  مولييــر 
االســم، فانتمــاؤه لعائلــة ثريــة يف زمــن 
نظــرة  ويلقــى  ُمنتقصــاً  املســرُح  كان 
علــى  حّرضــه  الدونيــة،  االســتخفاف 
تغييــر اســمه. فلولــم يفعــل مــا كنــا لنقــرأ 
العظيمــة،  مســرحياته  مــن  رمبــا  شــيئا 
وملّــا أن خــاف فولتيــر مــن أن يتــم إســناُد 
املقّومــات،  مــن  لســواه  األدبــي  إبداعــه 
ــه  ــه اســمه احلقيقــي ليبرهــن أن ــع عن خل

وقلمــاً. كيانــاً  مســتقل 
     وسبب ثالث محتمل هو ربكة الكاتب 
وهــو يخطــو خطواتــه األولــى يف التأليــف، 
مــن  نظيفــاً  أرشــيفه  إبقــاء  فيفضــل 
اخلطــوات املتعثــرة  واألعمــال الرديئــة، 
مســتعار  باســم  ينشــر  أن  لــه  ويطيــب 
ليتنصــل الحقــاً مــن املســؤولية، فــإن كان 
العمــل ســيئاً فهــو لشــخٍص يُنكــره، وإن 

كان عظيمــاً فســيصّرح يف فســحة مــن 
الوقــت واالنشــراح بأنــه هــو مــن كتــب 

ونشــر واختبــأ.
     إن كان التــواري خلــف اســم مســتعار 
احلريــة  مــن  فضــاًء  الكاتــب  يعطــي 
ضريبتــه  لــه  أن  شــك  فــا  والراحــة، 
يكتــب  الــذي  فالقلــم  أيضــا.  املدفوعــة 
باســم غيــر اســمه يعــرض حقوقــه للضياع 
ويجعــل مــن خيالــه وإبداعــه ســائبًة تتيــه 
يف الفضــاء ليــس لــه أن يُثبــت أنهــا لــه إن 

ادعــى غيــره ذلــك.
     وألن لألديــب مكانتــه وتأثيــره علــى 
العامــة، فبقــاؤه وراء اســم مســتعار حبــس 
لــه وللنفــع الــذي قــد يؤديــه لآلخريــن، 
ومــن هنــا جنــد كثيريــن يرفضــون هــذا 
املبــدأ، ويؤمنــون بــأن التعامــل مــع اســم 
مســتعار هــو أشــبه بالتعامــل مــع ســراب 
أو ِكذبــة، فاألديــب احلقيقــي الواثــق مــن 
إبداعــه يف تصنيفهــم هــو مــن بــرز اســماً 

ــذا. ورســماً وقــال هأن
وجهــات  وتختلــف  األمــر  يتبايــن       
ولــكل  وقناعتــه  مبــدؤه  فلــكٍل  النظــر، 
قناعــة تأويلهــا وتداوالتهــا. جنــد اليــوم 
تراجعــاً الســتخدام األســماء املســتعارة، 
ــرة  ــة الكثي ــن أوجــه احلكم ــه وجــه م ولعل
التــي غابــت عــن أدبــاء اجليــل، أو أنهــا 

األمــس. أدبــاء  فاتــت  شــجاعة 
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• تغذية الفكر والعقل كيف ميكن 
للقارئ البسيط أن يصل إليها؟

     أن تكون بالقراءة العميقة لكتب جيدة 
ترتقــي بالقــارئ بســبب ارتفــاع مســتواها، 

كمــا تكــون باحلــوار والنقــاش.

• د. بكار من أكثر املؤلفني إنتاجًا، هل 
ترى أن التأليف يأخذك من القراءة؟

     نعــم وأنــا متأســف جــداً وأمتنــى أن 
ميــر علــي عــام ال أنشــر فيــه أي شــيء، 

وأتفــرغ لقــراءة مــا أشــتهي قراءتــه.

• أنت ممن يؤمن بأهمية التطوع 
خصوصًا لدى الشباب وممن دعا 
إليه سابقًا، ما تقييمكم لتجربة 

أندية القراءة التطوعية والتي بدأت 
باالنتشار مؤخرًا؟

     جتربــة رائعــة، وأمتنــى مــن اجلامعــات 
الثقافــة  وجمعيــات  األدبيــة  والنــوادي 
والفنــون أن تشــجع هــذه املبــادرات وتقــدم 
يكــون  أن  مــن  أقــل  وليــس  الدعــم،  لهــا 
لدينــا يف كل جامــع ويف كل نــاد أدبــي نــاد 

للقــراءة.
 

• كيف نوازن بني كثرة املعروض من 
الكتب وأوقاتنا يف القراءة؟

     لســنا مطالبــن بقــراءة كل مــا يُنشــر، 
وأعتقــد أن حتديــد كل واحــد منــا لنفســه 
ــى  ــة حت ــا بكثاف ــرأ فيه ــن يق مجــاالً أو اثن
ذلــك  أن  أعتقــد  فيهــا،  مرجعــاً  يصبــح 
ســوف ميكنــه مــن اختيــار أفضــل مــا يُنشــر 

مــن الكتــب.

 • رأيك بحركة التأليف الشبابية 
العربية اليوم .. هل ترتقي 

للطموحات؟
نســبة  لدينــا  ناميــة،  نحــن شــعوب       
عاليــة مــن األميــة، ولدينــا إعــراض واســع 
عــن االهتمــام باملعرفــة والفكــر، والقاعــدة 
العامــة يف كل مــا لدينــا هــي: لدينــا شــيء 
مــن كل شــيء، ولكنــه ليــس كافيــاً. ســوف 
مســتوى  حتســن  إذا  النشــر  يتحســن 
القــراءة كمــاً وكيفــاً، وهــذا مــا نأمــل أن 

يتحســن مــع األيــام.
 

• كيف ميكن للقارئ أن يتفاعل مع 
الكتاب أثناء القراءة؟

     التفاعــل مــع الكتــاب يتطلــب أن يكــون 
مســتوى الكتــاب أعلــى قليــًا مــن مســتوى 
القــارئ، وذلــك حتــى يصبــح القــراءة نوعــاً 

مــن االكتشــاف.
     التفاعل يكون على مرحلتن: 

ــة  ــه جدي ــى: تتجســد في ــة األول      املرحل
القــارئ أثنــاء القــراءة، وذلــك بــأن يحــرث 
الكتــاب حرثــاً مــن خــال محاولــة فهــم 
إيصالهــا  الكاتــب  يريــد  التــي  الرســالة 
األفــكار  فهــم  خــال  ومــن  للقــارئ، 
الرئيســية للنــص وقــراءة مــا بــن الســطور.
     املرحلة الثانية: هي استخاص مبادئ 
يعمــل  أساســية،  منهجيــة  وماحظــات 
ــري  ــا يف نســقه الفك ــى إدخاله ــارئ عل الق
ــا،  ــه له ــه لألشــياء ومحاكمت وأســلوب رؤيت
وهــذا ال يكــون إال بعــد تفكيــر عميــق فيمــا 

قرأنــاه.

• تأليف الكتب هدف ساٍم يطمح إليه 
كثير من أبناء جيلنا الواعد، فما هي 

اخلطة أو األسرار التي توجهونها 
إليهم لشّق طريق اإلبداع والبحث عن 

اجلديد والتميز يف التأليف؟
     لــم أكــن عنــد بدايــة اهتمامــي بالتأليف 
أتصــور إال القليــل جــداً ممــا آلــت إليــه 
ــه  األمــور، وأحمــد اهلل حمــداً يليــق بجال
أن مــا حتقــق لــي أكثــر بكثيــر ممــا كنــت 

أطمــح إليــه.
 

• ما الفرق بني القارئ والكاتب 
واألديب؟

     الفــروق واضحــة، فاألديــب هــو مــن 
معظــم  يعلمهــا  ال  أدبيــة  ثقافــة  ميلــك 
أو  شــاعراً  األديــب  يكــون  وقــد  النــاس، 
ناقــداً أو متابعــاً، وقــد ال يكــون. أما القارئ 
فهــو طالــب املعرفــة احلريــص علــى التــزود 
بهــا، أمــا الكاتــب فهــو قــارئ جيــد، يعمــل 

علــى تزكيــة املعرفــة واإلضافــة إليهــا.

• هل من كتاب متنيت أن لو كنت أنت 
مؤلفه؟

     كتــب كثيــرة نالــت إعجابــي وتقديــري، 
ــو  ــاً محــدداً متنيــت ل ولكننــي ال أذكــر كتاب
ــاك أســاتذة  ــه، وال شــك أن هن ــت مؤلف كن
عمالقــة يتمنــى املــرء أن يســتفيد منهــم 

أكثــر.
 

• هل للرواية دور يف بناية ثقافة 
الدكتور بكار؟

     ال.
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• كم يستغرق منك تأليف الكتاب 
الواحد؟ وكيف توفق بني التأليف 
واألنشطة احلياتية األخرى؟ وهل 

كنت تعتزم أن تنتج لنا مثل هذا الكم 
الزاخر من الكتب؟

     دعنــا نقــول يف البدايــة إن التأليــف 
فــإن  ولهــذا  الفنــون،  مــن  واحــداً  يعــد 
أنــه ال  فيــه، فكمــا  مهمــاً  للموهبــة دوراً 
يكــون كل مــن أخــذ )دكتــوراه( يف اإلدارة 
يصبــح إداريــاً ناجحــاً، كذلــك ليــس كل مــن 
كثيفــة وحديثــة وعزميــة  معرفــة  أمتلــك 
املؤلفــن  مــن  واحــداً  يصبــح  أن  علــى 
القــراءة  لكــن  كذلــك،  يصبــح  الامعــن، 
املنهجيــة املركــزة واملســتمرة يف علــم مــن 
العلــوم تفتــح وعــي اإلنســان علــى وجــود 
مســارات أو ثغــرات ميكــن لــه أن يســلكها، 
أو يســدها، وأنصــح الشــباب أن يكــون لهــم 
مدونــات علــى الفيســوك، يدربــون فيهــا 
تكــون  ودائمــاً  الكتابــة،  علــى  أقامهــم 
الصعوبــة يف البدايــات، ومــع األيــام تصبــح 
الكتابــة أســهل وأمتــع، والتوفيــق مــن اهلل، 
فيســتغرق  الواحــد  الكتــاب  تأليــف  أمــا 
الوقــت بحســب موضوعــه وحجمــه  مــن 
ــذي ميكــن أن يكــون  ــد ال وبحســب التجدي
فيــه باإلضافــة إلــى حساســية املوضــوع 
الــذي أكتــب فيــه، وأذكــر أننــي كتبــت بخــط 
يــدي مســودات ونقــوالًً مــن بعــض الكتــاب 
كــي  ( صفحــة   1500  ( علــى  يزيــد  مــا 
أســتخدم املعلومــات التــي فيهــا يف كتابــة 

كتــاب واحــد.
     والبــد لاشــتغال بالتأليــف حتــى يأتــي 
بالنتائــج املرجــوة أن يكــون علــى حســاب 
أنشــطة أخــرى، لكــن أعتقــد أن االلتــزام 
بعــدد محــدد مــن الســاعات يوميــاً للقــراءة 

والكتابــة قــد ســاعد يف ذلــك كثيــراً.

• لكل كتاب فكرة وخطة محكمة، 
كيف كانت رحلتك مع أول كتاب؟ ومن 

هو ملهمك ومستشارك وسندك يف 
رحالت التأليف الطويلة؟

     بالطبــع كانــت رحلتــي الكبــرى مــع 
مــن  أســتفد  ولــم  )الدكتــوراه(  رســالة 
املشــرف علــي –رحمــه اهلل وأحســن إليــه- 
إال القليــل، ولهــذا فقــد كنــت يف احلقيقــة 
ــا ســندي  ــا، أم ــاء كتابته أســتاذ نفســي أثن
الكتابــة ويف كل شــؤون احليــاة فهــي  يف 

زوجتــي أم عمــار، جزاهــا اهلل خيــراً فلــوال 
صبرهــا ودعمهــا وحتملهــا ملعظــم أعبــاء 
تربيــة األبنــاء ومطاوعتهــا لــي يف كثيــر مــن 
الواجبــات االجتماعيــة ملــا أمكــن أن أجنــز 
مــا أجنزتــه فهــي صاحبــة الفضــل األول 

بعــد اهلل تعالــى.
 

• هل هناك ثغرة يف مجال الـتأليف 
تنصح املؤلفني اجلدد بأن يطرقوا 

أبوابها؟
     مــا مــن علــم مــن العلــوم إال وفيــه مجــال 
ملزيــد مــن التحليــل والتطويــر والتحديــث، 
فحركــة الفكــر ال تتوقــف، وهــذه املايــن 
اجلديــدة التــي تدفــع بهــا باألرقــام متتلــك 
حاجــات  ولهــا  مختلفــة،  ثقافيــة  ذائقــة 
وميــول مختلفــة كمــا أن هــذه العــدد مــن 
املايــن العاملــن يف إثــراء املعرفــة، إن كل 
هــذا يجعــل الســاحات أمــام مــن يرغــب 
يف التأليــف مفتوحــة ورحبــة؛ وليــس يف 
ذهنــي موضــوع معــن أرشــد إليــه، لكننــي 
أقــول إن الســاحة الثقافيــة مزدحمــة دائماً 
األشــخاص  نظــر  يف  اجلديــد  بالكتــاب 
العاديــن ومتعطشــة جــداً لشــيء عظيــم 

يف نظــر الــرواد  واملبدعــن.
 

• من حولنا أقارب وإخوة عازفون 
عن القراءة، وال يشعرون بعشر ما 

نشعر به جتاه الكتب، فكيف السبيل 
الستمالتهم وإصابتهم بهذه العدوى؟

     احلــل هــو يف تشــكيل نــواٍد مصغــرة 
للقــراءة، جذبهــم إليهــا، وإقناعهــم يف أن 

يكونــوا مــن أعمدتهــا.
 

• نرى القراء مييلون للعزلة أكثر، فهل 
جعلت منك القراءة شخصًا كذلك؟

     ال شــك يف أن االنخــراط يف القــراءة 
والكتابــة يحتــاج إلــى وقــت طويــل، ولكــن ال 
ــات  ــة مــع األعمــال والواجب ــد مــن املوازن ب
األخــرى، ولكــن  أنــا أنظــر إلــى نفســي 
ال  ملــول،  ولكــن  اجتماعــي،  أننــي  علــى 
أصبــر علــى اجللســات الطويلــة اخلاليــة 

مــن الهــدف والفائــدة.
• يف كتابكم »العيش يف الزمان 

الصعب« كتبت عن االختالفات وكيفية 
التعامل معها، القراءة جتبرنا على 

االطالع على آراء وأفكار قد تتناقض 
و تتباين مع قيمنا،كيف نتعامل مع 

هكذا اختالف؟
     علينا أن ننظر إلى االختاف على أنه 
ســنة مــن ســن اهلل تعالــى يف اخللــق، وإذ 
أن االختــاف يثيــر املشــكات والتحديثات 
ــق والتشــابه  ويعكــر األمزجــة، فــإن التطاب

يثيــر امللــل، ويدفعهــا يف اجتــاه اجلمــود.
أشــكال  مــع  نتعامــل  أن  أمــل  كلــي       
الرفــق  فيهــا  نظــرة  بيننــا  اخلــاف 
واالحتــرام، وتقديــر الظــروف واألســباب 
التــي تنتــج التبايــن، كمــا أن علينــا أن ننظــر 
ــم  ــه مصــدر للتعلي ــى أن إلــى االختــاف عل

أيضــاً. للتعامــل  ومصــدر  واإلبــداع 
 

• لكل شيء وجهان، أعطتك القراءة 
الكثير، فمن أي شيء حرمتك؟

     حرمتنــي القــراءة مــن أن أعيــش حــراً، 
أو مــن العيــش علــى املــزاج، ولكنــي ســعيد 
بهــذا احلرمــان، فمتعــة العقــل تعــوض عــن 

بعــض متعــة الــروح.
 

• هل تقرأ أكثر من كتاب يف الوقت 
نفسه؟ وهل تعتقد بأن القارئ 

يستطيع التوفيق بني حبكتني يف 
الوقت نفسه؟

أقــرأ  وأنــا  كتــاب  بقــراءة  أبــدأ  ال       
يف كتــاب ثــان، وال أعتقــد أن فعــل ذلــك 
مناســب ملعظــم النــاس أو مناســب لعمليــة 

. واالســتيعاب  الفهــم 
 

• هل لك طقوس قراءٍة معينة؟
     أحــب أن أقــرأ يف مــكان جميــل وهــادئ 
أشــعر  فأنــا  القهــوة،  صحبــة  وأحــب 
الكتــاب  أنهــا رفيــق جميــل يف مجالســة 

والكّتــاب.
 

• كيف تعالج فتور القراءة التي تصيب 
القارئ من فترة ألخرى؟

     القراءة ليســت عمًا ممتعاً، وال ســيما 
ولهــذا  والصعبــة،  اجلــادة  الكتــب  قــراءة 
ــري نفوســنا  ــا يعت ــم م ــا أن نتفه ــإن علين ف
مــن فتــور وملــل يف بعــض األحيــان، وعلينــا 
ونضبــط   جناهــد  أن  نفســه  الوقــت  يف 

ــا. أنفســنا عليه
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     أصابنــي ذات مــرة جفــاف شــديد 
علــى  القــدرة  حرمنــي  العينــن،  يف 
ــود بصــري،  اســتعمالهما يف أبســط مجه
لنعمــة  فمكثــُت ألســابيع شــبه مســلوبة 
مــا  وأغلــى  أجــّل  هــي  التــي  البصــر 
نتمّتــع بــه كحاّســة مــن احلــواس اخلمــس 
الضرورّيــة، ال أســتطيع وصــف حالتــي يف 
تلــك األيــام، فقــد غشــيني الهــم واحلــزن، 
ــق، أحسســت  ــأس والضي ــّي الي وتســلل إل
بأنــي مقّيــدة مكتوفــة األيــدي، أو كأنــي 
عصفــور وقــع يف فــّخ، وشــعرت لوهلــة أن 
حياتــي قــد شــارفت علــى النهايــة، ليــس 
ألنــي ال أســتطيع ممارســة حياتــي بشــكل 
طبيعــي، وال مــن شــدة األلــم الــذي كنــت 
أجــده كلمــا حاولــت عبًثــا أن أفتحهمــا 
ألؤدي عمــًا قصيــًرا يتطلــب منــي النظــر 
يف شاشــة احلاســوب، وال ألنــي كنــت أنــام 
اضطــراًرا  متواصلــة  طويلــة  لســاعات 
حتــى وأنــا ال أشــعر بالنعــاس، وال ألنــي ال 

أطيــق اإلنــارة املنزليــة املعتــادة، 

ــت هــي أو وهــج الشــمس ســيان يف  فكان
عينــي، ال أنكــر أن كل هــذه األشــياء كانــت 
أمــوًرا مزعجــة بالنســبة لــي، ولكنــي كنــت 
ــر والرضــا  ــر قــدر مــن الصب ــى بأكب أحتل
اهلل  لطــف  وأستشــعر  والشــجاعة، 
الشــعور  هــذا  كان  وحكمتــه،  ورحمتــه 
يُنســيني كل األلــم والدمــوع الغزيــرة التــي 
ــّي كعــرض مــن أعــراض  ــا عين تفيــض به
طمأنينــة  قلبــي  يف  ويســكب  اجلفــاف، 

وســاًما.
     يف تلــك الفتــرة وأنــا بــن الظــام 
ــن  ــرة واخلــوف، وب والوحــدة، وبــن احلي
حــاوة اإلميــان ومــرارة الفقــد، ألقيــُت 
أعبــأ  ولــم  جانًبــا،  كلهــا  الدنيــا  همــوم 
ســوى بهــٍمّ واحــد، أال وهــو: كيف ســأقرأ؟ 
وكانــت ُمنيــة نفســي التــي ال صبــر لــي 
عنهــا، هــي القــراءة، وبلــغ منــي الشــوق 
تقريًبــا  حياتــي  فــكل  مبلــغ،  كل  إليهــا 
موقوفــة عليهــا، ولــم أكــن أتخيــل للحظــة 
يــدي  بــن  التــي  واجلواهــر  الكتــب  أن 
وأّنــى  شــئت،  متــى  وأخّلصهــا  أقرؤهــا 
عشــّية  بــن  فيهــا  النظــر  صــار  أردت، 
ــذا شاشــتا  ــّي، وك وضحاهــا محظــوًرا عل
األيبــاد واحلاســوب احملشــوتان بالكتــب 
لــم تعــد متاحــة أبــًدا ملثــل حالتــي، فالنظــر 
فيهمــا لدقائــق معــدودات يضاعــف مــن 
أملــي، ويؤجــل بُرئــي، ويزيدنــي عــن الكتــب 
لعــدٍة  بعــًدا، ويكرهنــي علــى مجافاتهــا 

مــن أيــاٍم أُخــر..
     يف تلــك األيــام زارنــي حنــٌن عجيــٌب 
إلــى القــراءة لــم أكــن ألعهــده مــن نفســي 
وأنــا يف متــام عافيتــي؛ بــل كنــت يف غايــة 
احتياجــي وأنــا يف تلــك الوحــدة لكتــاٍب 

ــع فيــه طــريف. أقــرؤه، وأمّت
     شــعرت أن كل مــا قرأتــه وتعلمتــه 
علــى مــدى العمــر ال يســاوي شــيًئا مقارنة 
بحجــم هــذه النعمــة التــي حباهــا اهلل لــي، 
ومنعهــا عــن كثيــر، كمــا انتابنــي شــعور 
أتســاءل يف  باللــوم واحلســرة، وطفقــُت 

بقّيــة  هكــذا  ســأظل  هــل  تــرى  ســّري: 
حياتــي؟ هــل ســتغدو القراءة أمًرا عســيًرا 
هــذا  وكــم سيســتمر  هــذا احلــّد؟  إلــى 
املــرض؟ ولــو ُشــفيت هــل ســيعاودني كــرة 
أخــرى فيعيقنــي عــن القــراءة بــن احلــن 
أهــدايف  كل  أمامــي  ومتّثلــت  واآلخــر؟ 
وطموحاتــي التــي أخطــط لهــا منــذ زمــن، 
وأصابتنــي خيبــة رجــاء تبعثــرت معهــا كل 

أوراقــي وأحامــي..
     كانــت هــذه جملــة مــن املخــاوف التــي 
اســتحوذت علــى تفكيــري؛ لكنهــا بطبيعــة 
احلــال لــم تثــِن عزمــي أو تفقدنــي أملــي، 
ــاد  ــن اعت ــن االســتمرار. فم ــي م أو متنعن
القــراءة لــن يكــون مــن الســهل عليــه أبــًدا 
يقــرأ  أن  دون  ســًدى  ســاعاته  متــر  أن 
ضــرورة  لــه  بالنســبة  فالقــراءة  شــيًئا، 
كضــرورة البصــر، ولكــن مــن كان يتخيــل 
أن يحــال بــن بصــره وبــن القــراءة يوًمــا!

يف تلــك األيــام التــي ِخلتهــا دهــوًرا لثقلهــا 
وقــت  أّي  مــن  أكثــر  أدركــت  ومرارتهــا، 
القــرآن،  ونعمــة  القــراءة،  قيمــة  مضــى 
إلــى  النظــر  ومتعــة  الكتــب،  ونعيــم 
الكلمــات؛ وألنــي كنــت أحتــّرق اشــتياًقا 
لقــراءة كتــاب أضعــاف مــا كنــت أالقــي من 
ُحرقــة وجفــاف يف عينــّي، حدثــت نفســي 
التــي ســأهرع  أول األشــياء  كثيــًرا عــن 
لفعلهــا حاملــا أحتســن، وكانــت بالتأكيــد 
أفكــر يف  أن  دون  مطــّوالً  القــراءة  هــي 
أن  بصــري،  علــى  القــراءة  تلــك  تبعــات 
أعــود فأقــرأ كل الكتــب الورقيــة املتكومــة 
حولــي، واإللكترونيــة التــي تصلنــي يومًيــا، 
أن  وبينهــا حائــل،  بينــي  يحــول  أن  دون 
أعــوض كل األيــام التــي قضيتهــا بعيــدة 
ســعادتي  ســبل  أهــم  مــن  واحــدة  عــن 
وثقافتــي ورضــاَي عــن ذاتــي، كل مشــاعر 
العجــز وقلــة احليلــة يف أن تــرى الكتــب 
مرصوفــة أمامــك فــا جتــرؤ علــى قــراءة 
صفحــة واحــدة منهــا إال بشــّق النفــس، 

فاطمة أبو سعدة
@_0f9_ 
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    كان أقســى عذاباتــي النفســية التــي 
تعرضــت إليهــا هــو احلرمــان مــن القراءة، 
والتوقــف عــن كل عمــل ميــّت إليهــا بصلة؛ 
حزمــت  واالطــاع.  والبحــث  كالكتابــة 
أمــري إن مــّد اهلل عمــري وعافانــي يف 
مــن  مزيــًدا  القــراءة  أُولــي  أن  بصــري 
االهتمــام واجلدّيــة وااللتــزام، وأن أتخلــى 
املســتطاع،  قــدر  القــراءة  فكــرة  عــن 
أجــد  عندمــا  أو  املــزاج،  حســب  أو 
ــة  ــذه الصف ــا به متســًعا مــن الوقــت؛ ألنه
الســطحية ســتصبح كنــوع مــن املتعــة أو 
تزجيــة الوقــت، أمــا القــراءة التــي أعنيهــا 
فهــي القــراءة املكثفــة العميقــة الواعيــة 
التــي يُرجــى منهــا أن تصنــع فارًقــا، فهــذه 
األخيــرة تســتلزم صبــًرا وجهــاًدا للنفــس، 
مــا يعنــي أن نأخذهــا بــإرادة وقــوة أكبــر، 
كمــا قــال ســبحانه: )يــا يحيى خــذ الكتاب 
بقــوة( أي: بجــّد واجتهــاد، مــع العكــوف 
والوقــوف بإمعــان عنــد فعــل األمــر الــوارد 
يف أّول آيــٍة نــزل بهــا الــروح األمــن علــى 
بامتثالنــا  ولعلنــا  املرســلن،  ســّيد  قلــب 
ــا جــزًءا  ــون أدّين ــي نك ــداء الربان ــذا الن له
التعبيــر-  جــاز  -إن  العينــن  زكاة  مــن 
وواجــب ُشــكرها، فلــدى كل إنســان ُقــوى 
وِنعــم ال حتصــى؛ لكنهــا تضيــع هــدًرا يف 
للبشــرية  تضيــف  ال  يوميــة  ممارســات 
ــون بصحتهــم  ــر النــاس مغبون شــيًئا، وأكث
وفراغهــم، وليســت قيمــة الوقــت إال قيمــة 
احليــاة، فهــل ننتظــر أن نُســلب إحــدى 
النعــم لنــدرك قيمتهــا احلقيقيــة، ونتمنــى 
ربنــا،  يُرضــي  فيمــا  اســتعملناها  لــو 
بالنفــع،  علينــا  يعــود  فيمــا  وصرفناهــا 
فنســتدرك علــى مــا فــات، والت ســاعة 
منــدم. يقــول العقــاد: »لــو أردت امتحــان 
الرجــال األقويــاء لتركتهــم يف مــكان مغلــق 
فمــن  فراغهــم؛  ســاعات  فيــه  يقضــون 
صبــر علــى هــذه الســاعات فهــو رجــل 
مــآلن بقــوة الفكــر، وقــوة اخللــق، وقــوة 
االحتمــال، ومــن لــم يصبــر عليهــا فهــو 

الفــارغ الــذي ال خيــر فيــه«. 
     جــال بخاطــري جمــٌع مــن األعــام 
والشــعراء، الذيــن ُحرمــوا نعمــة البصــر، 
البصيــرة  فضــاءات  لهــم  فاتســعت 

بحــّدة  البصــر  عــن  وعِوّضــوا  والفكــر، 
الــذكاء وســرعة احلفــظ، فــرأوا مــا لــم 
عــن  املبصــرون  مــا عجــز  وكتبــوا  نــره، 
اإلتيــان مبثلــه. فهــذا أبــو العــاء املعــرّي، 
إمــام األدب، وأعجوبــة اللغــة، ذهب بصره 
بعدمــا أصيــب باجلــدري وهــو ابــن أربــع 
ســنن، كان يؤثــر العزلــة وفيهــا أّلــف ُجــّل 
كتبــه، وســمى نفســه )رهــن احمُلْبَســن(، 
يعنــي أنــه حبــس نفســه عــن اخلــروج مــن 

املنــزل، وحبــس عينيــه عــن املشــاهدة.
     وقــد أجمــع املؤرخــون علــى قــوة ذكائــه 
ــم مينعــه كــّف بصــره مــن أن  ــه، فل وأملعّيت
مــن  يقــرب  مــا  فأّلــف  عظيًمــا،  يكــون 
ــة  ــن احلكم ــروة م ــف ث ــا وخلّ ــن كتاًب ثمان
الباحثــن،  تشــغل  تــزال  ال  والفلســفة 
ــه  ــاء، وُعــرف بتعصب وتثيــر إعجــاب األدب
للمتنبــي، فمــن طرائفــه أنــه ملــا فــرغ مــن 
كتابــه )الامــع العزيــزي يف شــرح ديــوان 
املتنبــي( قــال: كأمنــا نظــر إلــّي املتنبــي 

ــال: ــب حــن ق بلحــظ الغي
أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي    

وأسمعت كلماتي من به صمُم
ــاد  ــه النّق ــذي جعل ــرد ال ــن بَ ــار ب      وبّش
املولديــن،  الشــعراء  رأس  األقدمــن 
أشــعاره  كثُــرت  املجوديــن،  وســابقيهم 
ــى َذكــر عــن نفســه أن  ــرة مفرطــة، حت كث
لــه اثنــي عشــر ألــف قصيــدة، مــن يتصــور 
بــأن عينيــه لــم تريــا الدنيــا قــط، وهــو 

القائــل:
عميت جنيًنا والذكاء من العمى      

فجئت عجيب الظن للعلم موئا
     وطــه حســن أكبــر كاتــب يف القــرن 
ــذي  ــي، ال ــد األدب العرب العشــرين، وعمي
رثــاه نــزار قبانــي يف قصيــدة ال تُنســى، 

وممــا جــاء فيهــا:
ارم نّظاَرتَيْك ما أنت أعمى
إمنا نحن جوقُة العميان

     وأمثــال هــؤالء ُكثُــر، واحلديــث عــن 
ــة  ــم، وأدوارهــم الريادي ــم، ونبوغه إبداعه
وكتــب  يطــول،  املجتمــع  يف  والقياديــة 
ــر  ــة بنمــاذج ألكاب التراجــم وغيرهــا حافل
العصــور  مــر  علــى  وأفذاذهــم  العلمــاء 
مــن فقهــاء ومفســرين ومحدثــن ولغويــن 

ســارت  وكّتــاب،  وشــعراء  ونحويــن 
مــا  -علــى  وكانــوا  الركبــان،  بذكرهــم 
امتحنهــم اهلل بــه- نبراًســا نقتبــس مــن 

نــوره مــدى األزمــان.
     أخــذت أبحــث عــن بدائــل تســاعدني 
الّرتيــب،  فراغــي  وقــت  اســتغال  علــى 
بعــد  املســموعة  بالكتــب  فاســتعنت 
صديقاتــي،  إحــدى  بهــا  نصحتنــي  أن 
فــكان فيهــا تخفيًفــا ودعًمــا كبيــًرا لــي، 
الذيــن يشــتغلون علــى  أولئــك  وشــكرت 
املكتبــات الصوتيــة؛ ألنهــم لــم يقصــروا 
القــراءة علــى ذواتهــم، بــل امتــدت أيديهــم 
وزاد  اجلميــع،  متنــاول  يف  ليجعلوهــا 
امتنانــي وإعجابــي مبثــل هــذه املشــاريع 
ــى نشــر الكتــب،  ــي تعمــل عل ــة الت الثقافي
واســتثمار الوقــت، وتلبــي حاجــة القــّراء 

اختــاف ظروفهــم.  علــى 
     رافقتنــي هــذه الكتــب ملــدة حتــى مــّن 
اهلل علــيّ بالشــفاء تدريجّيًــا، وعــادت إلــّي 
روحــي مــن اللحظــة التــي مّيمــُت فيهــا 
وجهــي شــطر كتــاب تناولتــه دون حــذٍر 
وحــّب  بقــوة  عليــه  وأقبلــُت  معانــاة،  أو 
عجيبــَن.. أال حمــًدا هلل علــى العافيــة، 
العينــن! هــا  وحمــًدا هلل علــى ســامة 
أنــذا أقــرأ وأكتــب وأجتــّول بــن العقــول، 
وأســافر وأنــا بــن أحضــان كتبــي، وأجــّدد 
العهــد بينــي وبينهــا.. تســألني أّي فــرٍق 
بــن احلياتَــن؟ قــل هــل يســتوي األعمــى 
الظلمــات  تســتوي  هــل  أم  والبصيــر؟! 

والنــور؟!
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مفكــراً  تكــون  ألن  بحاجــة  لســت       
كــي  خارقــة  موهبــة  متلــك  أو  عظيمــاً 
حُتقــق النجــاح والرضــا، لكنــك بحاجــة 
والتصــرف  التفكيــر  عــادة  وفهــم  لتعلــم 
إلــى  تصــل  الــذي ســيجعلك  باألســلوب 
»ســحر  كتــاب  ميــدك  ســوف  هدفــك. 
بهــذه  أكبــر«  مســتوى  علــى  التفكيــر 

األســرار!
     يف أحيــان كثيــرة يوجــه لــي النــاس 
هــذا الســؤال: »طاملــا أن التفكيــر علــى 
مســتوى أكبــر يحقــق للمــرء الكثيــر، فلــَم 
النحــو«؟،  هــذا  علــى  اجلميــع  يفكــر  ال 
نظــري،  وجهــة  مــن  اإلجابــة  وإليكــم 
أكبــر  بصــورة  جميعــاً،  شــخصياتنا  إن 
ــى أمنــاط  ــاًء عل ــا، تتشــكل بن ممــا ندركه
ــا، إن كل مــا يحيــط  ــر احمليطــة بن التفكي
بــك يدعــوك ألن تكبــح تفكيرك، ويجذبك 
ــوم  ــاة، وكل ي إلــى مرتبــة متدنيــة يف احلي
يُقــال لــك إن هنــاك الكثيــر مــن الرؤســاء 
والقليــل مــن املرؤوســن، أي إن فــرص 
القيــادة لــم تعــد متاحــة، لــذا عليــك أن 
تقنــع بلعــب ذلــك الــدور الثانــوي الــذي 

تلعبــه.
     ومــن منــا لــم يســمع العبــارة التــي 
تقــول: »النجــاح ال يســاوي الثمــن الــذي 
ــع  ــك يجــب أن تبي ــو أن ــا ل ــه«، كم ــع في دف
مــا  وكل  وضميــرك  وأســرتك  روحــك 
لديــك مــن قيــم كــي حتقــق النجــاح، لكــن 
احلقيقــة هــي أن النجــاح ال يتطلــب منــك 
دفــع ثمــن، حيــث إن كل خطــوة تخطوهــا 

لألمــام تعــود عليــك بالربــح.
)آمن بقدرتك على حتقيق النجاح(

     كل شــخص يريد النجاح، كل شــخص 
يريــد احلصــول علــى أفضــل مــا ميكــن 
للحيــاة أن تقدمــه. ال أحــد يحــب املعانــاة. 
والعيــش يف مســتوى متواضــع. قــد تكــون 

ســمعت يف بعــض املواقــف أحدهــم وهــو 
ــى غــرار: » مــن الســخف  يقــول شــيئاً عل
حتريــك  علــى  قــادر  بأنــك  االعتقــاد 
اجلبــال فقــط مــن خــال قولــك، حتــرك 

أيهــا اجلبــل، فهــذا مــن احملــال«.
     لكــن مــن يفكــر بهــذه الصــورة يخلــط 
التمنــي  إن  والتمنــي.  اإلميــان  بــن  مــا 
لــن  جبــًا،  حتــرك  يجعلــك  لــن  وحــده 
ــذي  ــي حتظــى باملنصــب ال ــك التمن يجعل
ترغبــه، أو حتقــق الدخــل الكبيــر الــذي 
ميكنــك  لــن  وحــده  التمنــي  إن  تتمنــاه، 
مــن شــغل أي منصــب قيــادي. لكــن يف 
عــن طريــق  اجلبــال  مقــدورك حتريــك 
ــق النجــاح إن  اإلميــان، ومبقــدورك حتقي
آمنــت بقدرتــك علــى النجــاح. إن اإلميــان 
التوجــه اإليجابــي، ميــدك  املبنــي علــى 
بالقــوة واملهــارة والطاقــة التــي حتتاجهــا، 
حــن تؤمــن مــن داخلــك بقدرتــك علــى 
كيفيــة  ســتعرف  مــا  ســرعان  النجــاح، 

حتقيقــه.
)كيف تنمي قوة اإلميان بداخلك(

التــي  الثــاث  اإلرشــادات  إليــك       
قــوة  وتعزيــز  اكتســاب  مــن  ســتمكنك 

بداخلــك: اإلميــان 
1- فكــر يف النجــاح، ال يف الفشــل. ســواًء 
يف العمــل أو البيــت، فكــر يف النجــاح بــدالً 

من الفشــل. 
بأنــك  الوقــت  طــوال  نفســك  ذكــر   -2
أفضــل ممــا تظــن. إن الناجحــن ليســوا 
ــق النجــاح ال  بأشــخاص خارقــن. وحتقي

يتطلــب ذكاًء خارقــاً، أو قــوًى خفيــة.
3- ضــع أهدافــاً كبيرة. إن حجم جناحك 
علــى مقــدار إميانــك.  يتحــدد اعتمــاداً 
إن وضعــت لنفســك أهدافــاً متواضعــة، 
ــة. أمــا  فــا تتوقــع إال إجنــازات متواضع
فســتحقق  كبيــرة،  أهدافــاً  وضعــت  لــو 

جناحــات كبيــرة.
     إن معظمنا يقع يف خطأين أساسين 

فيمــا يخــص الذكاء، وهما: 
1- أننا نقلل من شأن ذكائنا.  

2- أننا نبالغ يف تقديرنا لذكاء الغير.
يقلــل  اخلطأيــن  هذيــن  وبســبب       
إنهــم  أنفســهم،  شــأن  مــن  الكثيــرون 
يفشــلون يف التعامــل مــع التحديــات ألنهــم 
ليســوا بالــذكاء الــكايف، لكــن يف الوقــت 
ــه يأتــي أشــخاص آخــرون ال يضعــون  ذات
أهميــة كبــرى علــى موضــوع الــذكاء هــذا 

الوظيفــة. أداء  وينجحــون هــم يف 
     إن مــا يهــم حقــاً ليــس مقــدار الــذكاء 
الــذي متلكــه، بــل كيفيــة اســتخدامك ملــا 

متلــك مــن ذكاء.
)ابِن الثقة وتخلص من اخلوف(

     إن معظم مخاوفنا اليوم ذات أســاس 
والتوتــر  القلــق  مثــل  فأشــياء  نفســي. 
واإلحــراج والذعــر كلهــا تنشــأ مــن خيالنــا 

ــذي ال نحســن اســتخدامه. الســلبي ال
علــى  القائــم  القــدمي  العــاج  إن       
ــك وحســب  ــد خيال ــرة أن اخلــوف ولي فك
لــه.  وجــود  ال  اخلــوف  أن  يفتــرض 
فاخلــوف  موجــود،  احلقيقــة  يف  لكنــه 
شــيء حقيقــي، وهــو عــدو النجــاح رقــم 
ــاس مــن االســتفادة  ــع الن ــه مين واحــد، إن
ــه يســتنزف قواهــم  مــن الفــرص، كمــا أن

اجلســدية.
     عليك أن تتقبل حقيقة أن الثقة ميكن 
ــاً  ــد مليئ ــا، ال أحــد يول اكتســابها وتنميته
املليئــن  األشــخاص  هــؤالء  إن  بالثقــة، 
بالثقــة الذيــن تعرفهــم، الذيــن قهــروا كل 
املخــاوف، الذيــن يشــعرون بالراحــة يف كل 
مــكان وطــوال الوقــت، اكتســبوا كل ذرة 
مــن الثقــة التــي يتمتعــون بهــا مــع الوقــت، 

وبإمكانــك أن تكــون مثلهــم.

املؤلف: د. ديفيد جيه. شوارتز
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     لــم يخــاف النــاس مــن غيرهــم مــن 
النــاس؟ لــم يشــعر الكثيــرون بانعــدام يف 
الثقــة بالنفــس يف حضــرة اآلخريــن؟ مــا 
الســبب وراء اخلجــل؟ مــا الــذي ميكننــا 

عملــه لعاجــه؟
     يعــد اخلــوف مــن اآلخريــن مــن أكبــر 
لقهــره،  ســبيل  هنــاك  لكــن  املخــاوف. 
اآلخريــن  مــن  خوفــك  قهــر  ميكنــك 
حجمهــم  يف  النــاس  وضــع  تعلمــت  إن 

. لطبيعــي ا
     تعامــل مــع اآلخــر بصــورة متوازنــة. 
حــن تتعامــل مــع اآلخريــن ضــع هاتــن 
النقطتــن يف اعتبــارك: أوالً، أن الشــخص 
ــرة، كل  ــى درجــة كبي اآلخــر مهــم. مهــم إل
شــخص مهــم، لكــن تذكــر هــذا أيضــاً: أنت 
علــى نفــس القــدر مــن األهميــة، متامــاً 
مثلــه. لــذا حــن تقابــل شــخصاً آخــر، قــل 
ــس  ــان جنل ــا شــخصان مهم لنفســك: »إنن
معــاً لكــي نناقــش بعــض األمــور املهمــة 

واملفيــدة لكلينــا«.
     قــد يبــدو اآلخــر أكبــر حجمــاً أو أكثــر 
ــة بصــورة قــد ترهبــك. لكــن تذكــر،  أهمي
إنــه مجــرد بشــر، لــه نفــس االهتمامــات 
والرغبــات واملشــكات األساســية مثلــك 

متامــاً.
)كيف ُتفكّر على مستوى أكبر(

     فيمــا يتعلــق بالنجــاح، ال يتحــدد قــدُر 
تعليمهــم  أو  الطــول  أو  بالــوزن  النــاس 
اجلامعــي أو العائــات التــي أتــوا منهــا، 
بــل يتحــدد قدرهــم بحجــم تفكيرهــم. إن 
مســتوى تفكيرنــا هــو الــذي يُحــدد حجــم 
ــا  ــا. واآلن لنــر ســوياً كيــف ميكنن إجنازاتن

ــر. ــى مســتوى أكب التفكيــر عل
     -هــل ســبق وســألت نفســك: »مــا أكبــر 
ــر  ــي؟«. إن أكب نقــاط الضعــف املوجــودة ب
نقــاط الضعــف املوجــودة لــدى البشــر هــي 
ــذات، أي اســتهانتك  ــل مــن شــأن ال التقلي

بقــدرك. وهــذا األمــر يتبــدى يف مواقــف 
ــاً عــن  ــرأ )جــون( إعان ــا. يق ال حصــر له
ــة  ــا الوظيف ــد، إنه ــة بإحــدى اجلرائ وظيف
يتقــدم للحصــول  لكنــه ال  التــي يحبهــا. 
عليهــا ألنــه يفكــر يف نفســه قائــًا: »إننــي 
ِلــَم أتقــدم  لســت أهــًا لهــذه الوظيفــة، 
لهــا إذن؟«. يقــوم )بيــت( مبــلء اســتمارة 
االلتحــاق بإحــدى الوظائــف، يوجــد بهــا 
ســؤال يقــول: »مــا الراتــب املبدئــي الــذي 
تتوقعــه؟«، يضــع )بيــت( رقمــاً متواضعــاً 
ألنــه يشــعر بأنــه ال يســتحق ذلــك املبلــغ 

ــه. ــود أن يجني ــذي ي ــر ال الكبي
     مــن املفيــد أن نعلــم مواطــن القصــور 
لنــا  بنــا، حيــث أن هــذا يبــن  املوجــودة 
نتحســن  أن  يجــب علينــا  التــي  املواطــن 
الســلبية  صفاتنــا  علمنــا  إذا  لكــن  بهــا. 
عويصــة،  مشــكلة  يف  فســنقع  وحدهــا، 
ــة يف أعيننــا. حيــث ســتكون قيمتنــا ضئيل
     أنــت أكبــر ممــا تعتقــد لــذا عليــك 
مــع  يتناســب  كــي  بتفكيــرك  بالســمو 
الــذي  املســتوى  علــى  فكــر  حجمــك. 
يتوافــق معــك! وإيــاك، إيــاك أن تُقلــّل مــن 

نفســك. قــدر 
)ما الذي حتتاجه إللقاء خطاب جيد؟(

     كل منــا يتمنــى لــو أن أمتلــك »القــدرة« 
علــى  جيــدة  بصــورة  يتحــدث  أن  علــى 
يدركــون  ال  النــاس  معظــم  لكــن  املــأل. 
هــذه األمنيــة. ومعظــم النــاس ال يجيــدون 

التحــدث علــى املــأل علــى االطــاق.
النــاس  فمعظــم  بســيط:  الســبب  ملــاذا؟ 
ــرة  ــة الصغي ــى األشــياء التافه يركــزون عل
التحــدث علــى حســاب  املتعلقــة بعمليــة 
األشــياء املهمــة الكبيــرة. فأثنــاء التحضيــر 
معظــم  يقــوم  ســيلقونه  الــذي  للخطــاب 
مــن  أنفســهم مجموعــة  النــاس بإعطــاء 
التعليمــات علــى غــرار: »البــد أن أتذكــر 
أن أقــف مفــرود القامــة«، »تذكــر إيــاك أن 

تُخطــئ يف النحــو«، »حتــدث بصــوٍت عــاٍل، 
لكــن ليــس بصــوت أعلــى مــن الــازم«، لكن 
مــا الــذي يحــدث حــن يشــرع املتحــدث يف 
الــكام؟ إنــه يُصــاب بالذعــر ألنــه أعطــى 
نفســه قائمــة طويلــة مــن األشــياء التــي من 
املمنــوع عليــه فعلهــا، إنه يُصــاب باالرتباك 
يتســاءل يف  نفســه  ويجــد  أثنــاء حديثــه 
ــه قائــًا: »هــل ارتكبــت خطــأ مــا؟«،  داخل
إنــه يف احلقيقــة فشــل يف مهمتــه، لقــد 
فشــل ألنــه ركــز علــى الصفــات الصغيــرة 
التافهــة غيــر املهمــة نســبياً يف املتحــدث 
اجليــد وفشــل يف التركيــز علــى الصفــة 
املهمــة التــي متيــز املتحــدث اجليد: معرفة 
مــا ســيتحدث عنــه والرغبــة الشــديدة يف 

ــن. ــه لآلخري نقل
     إن كل هــؤالء املتحدثــن الناجحــن 
يشــتركون يف أمــر واحــد: أن لديهــم شــيئاً 
يريــدون قولــه، ويتحرقون شــوقاً إلســماعه 

لآلخريــن.
)أنت نتاج تفكيرك(

     إن اآلخريــن يــرون فينــا مــا نــراه يف 
أنفســنا. إننــا نتلقــى نفــس نوعيــة املعاملــة 
نســتحقها  أننــا  داخلنــا  يف  نؤمــن  التــي 

ــًا. فع
     إن التفكيــر هــو الســبب وراء ذلــك. 
غيــره،  مــن  أقــل  نفســه  يــرى  مــن  إن 
بغــض النظــر عمــا ميلــك مــن مؤهــات 
هــو بالفعــل أقــل مــن غيــره، وذلــك ألن 
التفكيــر هــو الــذي يقــف وراء األفعــال. إن 
ــل شــأناً، فســيتصرف  ــه أق ــرء أن شــعر امل
علــى هــذا النحــو، ولــن يســتطيع أي غطــاء 
زائــف أو ادعــاء كاذب أن يخفــي حقيقــة 

مشــاعره تلــك لفتــرة طويلــة.
     لكــي تصيــر مهمــاً، عليــك أن تؤمــن 
قلبــك  مــن  بذلــك  تؤمــن  مهــم،  بأنــك 
وعندهــا ســيعتقد اآلخــرون أنــك كذلــك 

بالفعــل.
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     - أن أختــزل حياتــي بعنــوان، هــو أن 
أحشــرني داخل قنينة زجاجية!

     هــذا مــا فكــرت بــه بعــد أن وجــه 
لــي ذلــك الســؤال يف إحــدى مجالــس 
األصدقــاء املاتعــة، حينهــا حاصرتنــي 
حياتــي بشــريط مــر ســريعاً كومضــات 
عنوانــاً  أن  أعتقــد  ال  خاطفــة،  بــرق 
حياتــي  يختصــر  ألن  كافيــاً  صغيــراً 

وتلــك األحــداث التــي مــرت بــي!!
     أظــن أن حياتــي أكبــر وأوســع مــن 
أن ألــم شــتات ســنن عمــري الفائتــة 

ِبعنــوان.
     حســناً، ســأدعي أننــي أســتطيع 
قــراءة  إعــادة  خــال  مــن  حصرهــا 
دفتــر اليوميــات الــذي أوثــق بــه أحداثــاً 
ــا غريــب  ــة متــر بــي …ألرى كــم أن غريب

! بتصرفاتــي 
عنــواٌن  أنــه  أعتقــد  »غريــب«       
مناســب، فأنــا ُمنــُذ وعيــت الدنيــا أجــد 
نفســي غريبــاً بأفعالــي، كلماتــي، وحتــى 

صمتــي..
     بــدأت أقلــب دفتــري ووجــدت أننــي 

ِفعــًا غريــب :
ــة  ــام املرحل       “رأيــت صديقــي مــن أي

ــراق دام زهــاء عشــر  ــد ف املتوســطة بع
ــة  ســنوات، وســلمت عليــه ببــرود وعجل

وكأن موعــداً مهمــاً ينتظرنــي !”
     “ســبحت يف مــاء بــارد يف جــٍو شــديد 

البرودة !”
     “أكلت معكرونة مع قهوة سوداء”

    “أعتقــد أن كلمــة جيــد تازمنــي يف 
كل اجاباتــي”

     “يف هــذا اليــوم صــادف أن ُكنــت يف 

طريــق ســفر احتجــت فيــه إلــى أن أمــآل 
توقفــي  لكثــرة  مرتــن  الوقــود  خــزان 
ــري للصحــراء اجلــرداء أمامــي  وتصوي

”!
     “أشــعر بالقلــق ألننــي منــت وأنــا لــم 

أكمــل مشــاهدة فيلــم الســهرة”
     “بكيــت اليــوم حتــى شــعرت بالراحــة 
بعــد أن انتهيــت مــن قــراءة هــذا الكتــاب 

الــذي رافقنــي شــهراً كامــَا”
منــذ  طعــام  وجبــة  أي  أذق  “لــم       

”! جيــداً  أمن  لــم  ألننــي  الصبــاح، 

مكتبتــي،  ترتيــب  مــن  “انتهيــت       

املتضــادة  اآلراء  أصحــاب  ووضعــت 
” بعضهــم!  بجانــب 

     أجــل أنــا غريــب حتــى يف مكتبتــي 
وعناويــن ُكتبــي … تخيــل أن لــدي مكتبــة 
كبيــرة تُضــم ُكتــب نتشــيه بجانــب ُكتــب 

ابــن تيميــة!
     ويف ُكل رف ســتجد أشــكاالً منوعة 
ــك  ــن جتــد رفــاً يحكــي ل ــب، ل مــن الكت
ُكل  مــن  خليــط  هــي  بــل  معينــاً،  فنــاً 

الكتــب ..
     أذكــر أن صديقــي جــاء ليرتبهــا 
حســب  بفهرســتها  وبــدأ  معــي، 
مواضيعهــا ومؤلفيهــا وتعــب علــى ذلــك 
يومــاً كامــًا …. وحــن رأيتهــا مرتبــة 
والُغربــة،  أُصبــت باخليبــة  ومفهرســة 
ولــم أدخــل مكتبتــي أســبوعاً كامــًا !
     ال بــد لــي أثنــاء القــراءة أن أســتلذ 
جلوســي  مــع  البــارد  احلليــب  بكــوب 
متربعــاً علــى األرض .. هكــذا أشــعر 
أننــي ملكــت الكاتــب والِكتــاب وحشــرت 

نفســي بينهمــا !

زهرة الصالح
@meeladfajr
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يومياتــي،  دفتــر  لقــراءة  عــدت       
ووجــدت موقفــاً غريبــاً وموجعــاً لــي يف 

!! حلظتهــا 
كتب وبهذا النص :

      “ اليــوم يُغادرنــي أعــز الصحــاب، 

وشــحته  لكننــي   .. مجبــراً  ويفارقنــي 
بالعديــد مــن النصائــح واالحتــرازات يف 
التأكيــد علــى عودتــه ســريعاً ســاملاً .. 

ــن أحتمــل فراقــه ! ــا ل فأن
     صديقــي العزيــز -والــذي قــد فــرط 
عــدة  قبــل  وأضاعهــا  ُكتبــي  ببعــض 
ســنوات قــرر اســتعارة بعــٍض مــن ُكتبــي 
، وافقتــه علــى مضــض مــع وضــع قائمة 
ــة مــن الشــروط وأخــذ التعهــدات  طويل
منــه يف احلفــاظ عليهــا .. وأن تعــود 
مبظــروف  كانت..وغلفتهــا  كمــا  إلــّي 
ــل ) اللهــم  ــه بخــط وِج بنــي كتبــت علي
فاحفظهــا(  كتبــي  اســتودعتك  إنــي 
ــا  وأخذهــا وقلبــي يعتصــر أملــاً، وهــا أن
أرقــب رفهــا الفــارغ والتــوق يازمنــي 

لعودتهــا !”
وبخــط  املقابلــة  الصفحــة  ويف       

: كتــب  األنيــق  صديقــي 
ــا  ــك ســليمة كم ــك إلي       “ عــادت ُكتب

حُتــب ، لكنهــا عــادت وهــي حتمــل معهــا 
قصــة غريبــة مثــل أيامــك !

أخــر  إلــى  معــي  ُكتبــك  غــادرت       
العالــم، وعــادت وهــي ســليمة ووضعتهــا 
يف حقيبتــي اليدويــة حتــى ال أفقدهــا 
ســيارة  مــن  نزلــت  حينمــا  لكننــي   ..

األجــرة فقــدت احلقيبــة كلهــا !!
     ال أعلــم كيــف ُذهلــت عنهــا، شــعرت 
وأن  العالــم  عــن  االختفــاء  أود  أننــي 
تعــرف  وال  لتبلعنــي  األرض  تنشــق 
ماجــرى ِلُكتبــك .. ولــم آمن تلــك الليلــة 
خوفــاً مــن ردة فعلــك، خصوصــاً أننــي 
أخــذت عليهــا مــن التعهــدات الكثيــر !

     وعزمــت علــى الذهــاب صباحــاً 
ــك  ــي أجــد صاحــب تل ــى املطــار علن إل
لقــد  الكتــب -  الســيارة وأبحــث عــن 
أمــر حقيبتــي ومــا فيهــا مــن  نســيت 
أوراق مهمــة .. ُكنــت أفكــر بــك وبكتبــك 
الــذي  وأنــا  تلومنــي  أن  أريــدك  ال   ..
وعدتــك أن تعــود إليــك، وطــوال رحلتــي 
عليهــا  أحــرص  كنــت  بــل  أتركهــا  لــم 
أشــد مــن حرصــي علــى نفســي كــي ال 

أخيــب ظنــك !!
الــذي  اللحظــي  الذهــول  لكنــه       
انتابنــي وجعلنــي أفقــد حقيبتــي كلهــا 

مبــا فيهــا ُكتبــك تلــك ..
     حينمــا أشــرقت الشــمس نزلــت 
علــى عجــل وهممــت باخلــروج للمطــار، 

وحــن فتحــت البــاب اخلارجــي وجــدت 
ولــم  البــاب،  أمــام  مركونــة  احلقيبــة 
ميسســها أذى .. علــى عجــل فتحتهــا 
ورأيــت مظروفــك البنــي كمــا وضعته يف 
احلقيبــة، وانتبهــت بأنــه قــد ُكتــب عليــه 
بخِطــك ) اللهــم إنــي اســتودعتك كتبــي 
فاحفظهــا( .. فحمــدت اهلل أن أعادهــا 
توبيخــك  مــن  وســلمني  ســاملة  لــك 
ولوِمــك الشــديد أيهــا الصديــق العنيــف 

”!
     أخبركم سراً ؟

     لدي عادة غريبة، أُحب يف نهاية ُكل 
ــب رأيــي وأوجهــه للكاتــب  كتــاب أن أكتُ
نفســه، أشــكره مــرات أعنفــه أحيانــاً … 
وأنتقــده بشــدة إذا لــزم األمــر، أشــعر 
بالراحــة حينمــا أكتــب تلــك املاحظــات 

للكاتــب وكأنــه ســيقرأها !!
     أووه أذكر أنني أُحدثكم عن حياتي 
لكــن  بــه،  لهــا  أعنــون  أن  مُيكــن  ومــا 
وجــدت أننــي غرقــت يف مكتبتــي وبــن 
لــي أننــي ال أســتطيع  ُكتبــي .. يبــدو 
ــا اآلن أحدثكــم مــن  مقاومــة ذلــك، فأن
وســط مكتبتــي وأمامــي كتــاب “رحلتــي 
بقــوة  يشــدني  للمســيري   “ الفكريــة 
ــك الســؤال  ــه .. ونســيت أمــر ذل لتقليب

والعنــوان املطلــوب !
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عــام  ألــف  عــن  يزيــد  مــا  قبــل       
ــادر،  ــركان اله ــود كالب ــى الوج ــرج إل خ
ظاهــرة  فشــّكل  العاصــف،  وكالريــح 
ــخ  ــّردة يف تاري ــتثنائية متف ــعرية اس ش
علــى  شــعره  فــرض  العربــي،  األدب 
يف  محفوًظــا  فصــار  فرًضــا؛  النــاس 
لــم  األجيــال،  يف  حاضــًرا  الذاكــرة، 
يكــن شــاعًرا فحســب، بــل كان رجــًا 
العربيــة،  بالقضايــا  مهتًمــا  سياســًيا 
ــاح،  ــع لإلص ــة تتطل ــة إعامي ومؤسس
وصاحــب رســالة هدفهــا إحيــاء املجــد 
ــة العربيــة إلــى  العربــي، وإعــادة الدول

األولــى. عهودهــا 
     لّقبــه ابــن رشــيق بـــ«مالــئ الدنيــا 
كبــد  فأصــاب  النــاس«  وشــاغل 
املتنبــي  جنــم  ملــع  فمــذ  احلقيقــة، 
ــى  ــري وحت ــع الهج ــرن الراب ــال الق خ
دهشــة  محــط  وهــو  هــذا  يومنــا 
وإعجــاب وإجــال، والزال ميــأ الدنيــا 
الباحثــن  ويشــغل  وِحَكِمــه،  بشــعره 
عنــه  ُكتبــت  وأدبــه،  بعلمــه  والنّقــاد 
واملؤلفــات  والبحــوث  الرســائل  آالف 
العربيــة واالستشــراقية، وال زالــت يف 
حالــة اكتشــاف دائــم مــع هــذا الشــاعر 

الســاحر.
النــاس  يســقي  ســقاًء  كان  أبــوه       
وأمــه  بالكوفــة،  لــه  جمــل  علــى 
ــى  ــم إل ــع اليت ــد، ليرض ــو ولي ــت وه مات
ــم،  ــأن كل عظي ــأنه ش ــر ش ــب الفق جان
فكفلتــه جّدتــه الصاحلــة، وألقــت يف 
ــوة  ــه الفت ــت ل ــم، وزين ــب العل ــه ح قلب
ــه  ــت في ــد ملس ــت ق ــس، وكان ــو النف وعل
مخايــل الفطنــة والنبــوغ، فــكان أحذق 

التحصيــل،  إلــى  وأســرعهم  أســنانه 
ــى  ــف إل ــم واألدب، فاختل ــغوًفا بالعل ش
الوّراقــن منــذ صغــره، ولــزم األدبــاء 
فبهرهــم  إليهــم،  وهاجــر  وصاحبهــم 
بذكائــه، وقــوة حافظتــه، كمــا صحــب 
األعــراب يف الباديــة فعــاد إلــى الكوفــة 
الشــعر  قــول  تعاطــى  صرًفــا،  عربًيــا 
ــي  ــة الت ــغ الغاي ــى بل ــه حت ــن حداثت م
فــاق فيهــا أهــل عصــره، وطــاول شــعراء 
وقتــه. كان منــذ صبــاه إلــى يــوم وفاتــه 
ويحفظهــا  يقرؤهــا  للكتــب  متتبًعــا 
علــى  ذلــك  فســاعده  ويحّققهــا، 
تفجــر طاقاتــه، وازدهــار ملكاتــه التــي 
جتــاوزت احلــدود الطبيعيــة لتصبــح 
أشــبه مــا تكــون باخلــوارق واملعجــزات. 
عظيًمــا،  ــا  عبقرّيً بكونــه  اشــتهر 
متقًنــا،  وشــاعًرا  حكيًمــا،  وفيلســوًفا 
وطمــوح  بالنفــس،  شــامخة  ثقــة  ذا 
بعيــد ال يتــردد، عالــي الهّمــة، مغــروًرا، 
أنفــة  ذو  بنفســه،  االعتــداد  شــديد 
وكبريــاء، وزهــو، وكان مــع مــا يبــدو مــن 
صولتــه وقوتــه ذا عاطفــة جياشــة، 
ال  غزيــرة،  ودمــوع  مرهــف،  وحــس 
ميلــك نفســه إذا مــّس األمــر عاطفتــه 
الوفــاء  علــى  مطبــوع  بقلبــه،  ألــّم  أو 
ــّف  ــد ش ــل، وق ــظ اجلمي ــة وحف واأللف

لنــا عــن قلبــه يف بيتــه العــذب: 
خلقت ألوًفا لو رجعت إلى الصبا
لفارقت شيبي موجع القلب باكًيا

     حــازت أبيــات املتنبــي القــدح املعلــى 
اهلل  وخلــد  والذيــوع،  الشــهرة  مــن 
نتاجــه خلــوًدا عجيًبــا، وافتــن بشــعره 
أســاطن العلمــاء، وتناثــرت أشــعاره يف 

ــا،  ــاف فنونه ــى اخت ــب عل ــون الكت بط
واألقــام  األلســنة  علــى  وجــَرت 
فأدهــش  واحلكــم،  األمثــال  مجــرى 
املتنبــي الشــعراء أنفســهم يف قدرتــه 
التعبيريــة، وأذهــل العقــول لقدرتــه 
يف  تــأِت  لــم  بنــوادر  اإلتيــان  علــى 
»إن  الرافعــي:  يقــول  غيــره.  شــعر 
هــذا املتنبــي ال يفــرغ وال ينتــه؛ ألن 
اإلعجــاب بشــعره ال ينتهــي وال يفــرغ، 
وقــد كان نفًســا عظيمــة خلقهــا اهلل 
ــق لهــا مادتهــا العظيمــة  كمــا أراد، وخل
أرادت، فكأمنــا جعلهــا  علــى غيــر مــا 

بذلــك زمًنــا ميتــد يف الزمــن«.
     ويرجــح بعــض النقــاد ســر خلــود 
شــعره إلــى كونه صــورة صادقــة ملراحل 
حياتــه وأحــداث عصــره؛ حيــث جســد 
فيــه ثورتــه علــى الواقع العربــي، ومثل 
نفســه التواقــة إلــى املجــد واملعالــي، 
ومعاناتــه الذاتيــة كأبــدع مــا يصورهــا 
إنســان، كمــا ظهــرت مقدرتــه الفائقــة 
البشــرية  النفــس  تصويــر  علــى 
ومخاطبــة أســرارها وخلجاتهــا، وفهــم 
دقائقهــا ومكنوناتهــا، ومعرفــة طبائــع 
دواخلهــم،  وســبر  وأهوائهــم  البشــر 
ــإذا  ــاذق، ف ــرس ح ــي متم ــر نفس كخبي
أراد أن يصــور شــيًئا يف نفســه فكأمنــا 
يخاطــب  جميًعــا،  نفوســنا  يصــور 
آمالنــا، ويتكلــم بلســان حالنــا، حتــى 
ــا  ــا وتوهجه ــه لصدقه ــن أبيات ــا نظ إنن
اللحظــة،  وليــدة  كأنهــا  وتدفقهــا 
تقــادم  يزيدهــا  ال  غنّيــة،  طازجــة، 

العهــد إال نصوًعــا وطــاوة.

فاطمة أبو سعدة
@_0f9_ 

22



23

ا واحــًدا هــو كل مــا       ديواًنــا شــعرّيً
ــه  ــرية، إال أن ــى البش ــي إل ــه املتنب ورّث
حــوى بــن دفتيــه ســجًا تاريخًيــا 
العربــي  اإلنســان  حليــاة  ضخًمــا 
ــا  لغوّيً ومنجًمــا  وآمالــه،  وآالمــه 
ومتذّوقــي  الشــعر  لعاشــقي  ــا  غنّيً
احلــرف، أمــا الذيــن تصــدوا لديوانــه 
بالشــرح فعددهــم غيــر مســبوق يف 
نحــًوا  فتركــوا  ككل،  األدب  تاريــخ 
مــن ســتن شــرًحا وجيــًزا وبســيًطا. 
يقــول ياقــوت احلمــوي: »ولــم نســمع 
بديــوان شــعري يف اجلاهليــة وال يف 
اإلســام ُشــرح هكــذا بهــذه الشــروح 
وال  الديــوان،  هــذا  ســوى  الكثيــرة 
أو  طــرف  أو  أمثــال  يف  شــعر  بتــدوال 
غرائــب علــى ألســنة األدبــاء يف نظــم 

أو نثــر أكثــر مــن شــعر املتنبــي«.
     اخُتلــف يف ســبب تلقيبــه باملتنبــي، 
فرجــح البعــض -وهــم األكثــر- أن هــذا 
اللقــب لقبــه بــه أعــداءه؛ ألنــه كان 
شــعره  يف  األنبيــاء  ذكــر  مــن  يكثــر 
ويشــبه نفســه بهــم، كقولــه: أنــا يف 
أمــٍة تداركهــا اهلل     غريــٌب كصالــٍح يف 

ــود  ثم
     ورجــح آخــرون أنــه بســبب ذكائــه 
وفطنتــه اللذيــن مكنــاه مــن قــراءة 
معطيــات  خــال  مــن  املســتقبل 

احلاضــر.
ــه ادعــى النبــوة يف شــبابه       أمــا كون
فهــذه الروايــة تهمــة ألصقــت باملتنبي 

وأثبــت احملققــون بطانهــا.
     املتنبــي عاصــر الدولــة العباســية 
وكانــت عبــارة عــن دويــات وإمــارات 
متفرقــة، تعيــش بــن تصدٍع سياســي، 
فتكونــت  وحضــاري،  علمــي  ونضــج 
عقيدتــه السياســية التــي تتلخــص 
يف اســترداد الســيادة العربيــة، وكان 
املتنبــي قــد رحــل مــن الكوفــة إلــى 
بغــداد مــع والــده، ثــم غادرهــا متجًهــا 
إلــى الشــام. وظــل يتنقــل بــن األمــراء 
باحًثــا عــن أرضــه وفارســه، ال يســكن 
ألحــد حتــى حط رحالــه يف إنطاكية؛ 
ليكــون علــى مقربــة مــن بنــي حمــدان 
وكان قــد عــرف عنهــم الّدهــاء، وســعة 
أبــي  عنــد  ضيًفــا  فنــزل  احليلــة، 
ــم اتصــل مــن خالــه  العشــائر ومــن َث
بســيف الدولــة، وكان ســيف الدولــة 

أكثرهــم  حمــدان  بنــي  مــن  خاصــة 
دهــاء وحيلــة، وكان فارًســا مقداًمــا، 
ا، وقــد َعِهــَد املتنبــي فيــه  وشــاعًرا فــّذً
مثــااًل للمــروءة التــي كان يفتقدهــا 
ــاره  ــن أخب ــمع م ــره، وس ــال عص يف رج
مــا يحقــق توســمه يف بلــوغ غاياتــه 
فســيف  عجــب،  وال  ومقاصــده، 
الــذي  العربــي  البطــل  هــو  الدولــة 
الــروم  يدفــع  عاًمــا  عشــرين  وقــف 
وهــو  العربيــة،  الدولــة  حــدود  عــن 
الوحيــدة  العربيــة  الدولــة  مؤســس 
يف عصرهــا، وصاحــب أضخــم مكتبــة 
ــعراء  ــن والش ــي املفكري ــب، وراع يف حل
الثعالبــي:  يقــول  والفاســفة، 
»وحضرتــه مقصــد الوفــود، ومطلــع 
ومحــط  اآلمــال،  وقبلــة  اجُلــود، 
وحلبــة  األدبــاء،  وموســم  الّرحــال، 
الشــعراء، وُيَقــال إنــه لــم يْجَتمــع قــّط 
ِبَبــاب أحــد مــن امللــوك بعــد اخللفــاء 
ــعر  ــيوخ الّش ــن ش ــه م ــع بباب ــا اْجتم َم

الّدهــر«. وجنــوم 
ــيف  ــي بس ــاء املتنب ــدأ لق ــذا ب      وهك
وقضــى  ملجلســه،  فانضــم  الدولــة، 
ــن  ــم تك ــنوات، ول ــع س ــه تس يف صحبت
شــاعر  عاقــة  بــه  املتنبــي  عاقــة 
عاقــة  كانــت  وإمنــا  أميــًرا،  ميــدح 
صداقــة وود. احتضنــه فيهــا ســيف 
الدولــة، وقّربــه إليــه، وأحّبــه، وأحــازه 
للمتنبــي  واتفــق  الســنّية،  اجلوائــز 
ــبق،  ــوغ والّس ــى النب ــه عل ــا يعين كل م
فأخــذ يقطــع أيامــه بالتــزود واإلفادة 
مــن كل فــن، كمــا وجــد املتنبــي أُفقــه، 
الســيفّيات  بأجمــل  شــعره  وتدفــق 
ــج  ــت نض ــره، وعكس ــّجلت مآث ــي س الت
جتربتــه الفنيــة، وكتــب إليــه نحــو 
ثلــث  عــن  تقــل  ال  قصيــدة،   )48(
ديوانــه. بيــد أن هــذه املنزلــة التــي 
أثــارت  الدولــة،  ســيف  إياهــا  بــوأه 
غيــرة بعــض ممــن كان يف مجلســه، 
ــد  ــم بع ــول جنمه ــوا بأف ــن أصيب الذي
ــن  ــر، وم ــب األمي ــي بقل ــتئثار املتنب اس
وتعــددت  املشــاحنات  نشــأت  هنــا 
الســعاية  فأكثــروا  املعســكرات، 
والوشــاية يف حّقــه، وكادوا لــه كيــًدا 
عظيًمــا، ال ســّيما أبــو فــراس ابــن عــم 
ــداء  ــد أع ــن أش ــو م ــة وه ــيف الدول س
املتنبــي. واحلــق أن قلــب ســيف الدولة 

تغّيــر علــى صاحبــه، وتأّثــر مبــا قالــه 
الواشــون واحلّســاد، ففتــرت العاقــة، 
فــراق  مــن  ا  بــّدً املتنبــي  يجــد  ولــم 
صديقــه، فخــرج إلــى مصــر يحمــل 
متبرًمــا  ممزًقــا  قلًبــا  جنبيــه  بــن 
بالدنيــا وأهلهــا، واقتصــرت عاقتهمــا 

فيمــا بعــد علــى بعــض املراســات.
أســباًبا  ذكــروا  الــرواة  أن  علــى       
قصــة  منهــا  املتنبــي،  لفــراق  أخــرى 
بــن  جــرى  الــذي  اللغــوي  اخلــاف 
الــذي  خالويــه،  وابــن  الطيــب  أبــي 
خالويــه  ابــن  ضــرب  بــأن  انتهــى 
ولــم  باملفتــاح علــى وجهــه،  املتنبــي 
وهــذه  الدولــة،  ســيف  لــه  ينتصــر 
ــاكر-  ــود ش ــال محم ــا ق ــات -كم الرواي
ال ُيــراد بهــا التحقيــق، ولكــن يســتفاد 
منهــا علــى عّاتهــا، والــذي يترجــح 
ــاد  ــن النّق ــدد م ــه ع ــل إلي ــه وميي لدي
إلــى أن الفــراق كان ألســباب اقتضاهــا 
ســيف  أخــت  خلولــة  املتنبــي  حــب 
الدولــة؛ إذ مكــث تســع ســنوات وهــو 
ــق  ــأن يحق ــه ب ــن صديق ــَدة م ــى ِع عل
آمالــه السياســية، وأمانــّي قلبــه بزواج 
خولــة، التــي ذكرهــا بعدد مــن أبياته، 
فــكان حبهــا هــو الســبب األكبــر الــذي 
جلــب عليــه مكايــد قــوم خولــة كأبــي 

فــراس وأبــي العشــائر.
     قَصــد املتنبــي بعــد ذلــك كافــوًرا 
ــم  ــه ل ــا رأى أن ــه، فلمَّ ــر، ومدح يف مص
يجــد ُبغيَتــه بنيــل الواليــة فارقــه 
وهجــاه. فرحــل إلــى الكوفــة هارًبــا، 
ــة يف  ــد الدول ــك بعض ــد ذل ــل بع ص واتَّ
شــيراز ومدحــه، ثــم اســتأذنه ليعــود 
إلــى موطنــه، وحــن بلــغ النعمانيــة 
بالعــراق اجتمعــت عليــه بنــو أســد 
ــن  ــم ح ــد هجاه ــة، وكان ق ــو ضّب وبن
أوقــع بهــم ســيف الدولــة، فحفظــوا 
)354هـــ(،  ســنة  وقتلــوه  ذلــك،  لــه 
مــن  قــرٍن  نصــف  عمــره  مــن  ليتــّم 
الزمــان، رحــل بعدهــا بجســده وبقــي 
الدهــر  ُينشــد  وإبداعــه،  بصوتــه 
أشــعاره،  الليالــي  وُتــردد  قصائــده، 
الضــاد،  بقــاء  يبقــى  أن  لنــا  أقســم 
ــال:  ــا ق ــاد. كم ــعره األمج ــد بش ويخّل

وما الدهر إال من رواة قصائدي
إذا قلت شعًرا أصبح الدهر ُمنشدا
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     أتذكــر أننــي قــرأُت ذات مــرٍة » املــرءُ 
نتــاج خلواتــه«

كان  إذا  بــه  كيــف  لذهنــي  فتبــادر       
؟ قارًئــا 

    يســتقطع مــن يومــه خلــواٍت يُســّخر 
فيهــا ذاتــه وعقلــه للكتــب، فتــرى بأنــه 
ينتقــل مــن صفحــٍة ألخــرى بلهفــة مــن 
يوقــن أنــه ســيجد ضالتــه، وبــه شــغف مــن 
يــدرك أنــه ســيتلقى املزيــد مــن مــا يريــد.
ــراءة، فــا  ــم يف الق اخــَش الشــخص النَّه
مــا  يجهــل  بأنــه  الظــن  أســوأ  يغلبــك 
يحــدث خــارج إطــار مكتبتــه، فمــا عــاد 
األمــر يســتلزم أن تقطــع أميــااًل لتعــرف 
مــا حولــك، القــراءة كفيلــة بجعلــك حُتــّس 
أنــك جتــوب حيــاًة لــم تطأهــا مــن قبــل 
ذهنــك  يف  تبــدو  قــد  أمــوًرا  وتتصــور 
أســمى مــن مــا تبــدو عليــه يف احلقيقــة؛ 
وذلــك ببســاطة ألنــك ســمحت  ملخيلتــك 

أن تســتغل الفرصــة وترتفــع بأُُفقهــا.
     وعلــى ذلــك فلتتأمــل شــخًصا قارًئــا، 
ال محالــة ســيتأكد لديــك الشــعور بــأن 
مــدارك فكــرِه واســعة، ورؤيتــه لألمــور 
ــا  ــه م ــك لدي ــن الشــمول، كذل ــو م ال  تخل
يتوافــق مــع أســلوب الكتابة-بشــكل أدق،-
ّيــز  فيضيــف عليهــا مــا يــكاد يجعلهــا مُتَ
صفهــا،  يف  الكتابــات  مئــات  بــن  مــن 
التراكيــب  وحســُن  اللغــة  ســليم  فهــو 
ورائــع يف انتقــاء املفــردة، ففــي كل كتــاب 
يختمــه يُضــاف إلــى رصيــده خليــط مــن 
كل  مــن  فيأخــذ  واملهــارات،  األســاليب 
كاتــب فــذٍّ أحســنه دون أن يقصــد ذلــك 

بالضــرورة.  

التــي  املفــردات  بــه مــن  بــأس  كــٌم ال  و 
لــو عرضتهــا علــى غيــره ممــن ال يُلقــي 
يحتــاج  أنــه  لوجــدت  للقــراءة  اهتماًمــا 
معرفــة  لــه  يتســّنى  كــي  ملعجــم فصيــح 
الســياق  يف  تكــون  متــى  أو  معناهــا، 

للجملــة. الصحيــح 
     واســتناًدا علــى ذلــك أؤمــن كلًيــا أن 
ــن ميــارس  ــال جــًدا مل ــراءة عنصــر فع الق
إلجــادة  األقــوى  الدافــع  فهــي  الكتابــة 
اليســير،  بالقــدر  ولــو  اللغويــة  امللكــة 
ففــي أحيــاٍن كثيــرة قــد تظــن بأنــك مــا 
عــدت قــادًرا علــى الكتابــة ويــكاد يتفاقــم 
شــعورك بعــدم جدواهــا معــك ألقــول لــك 
أِعــد مســار قراءتــك وابحــث عــن كتــٍب 
الــِق نظــرًة علــى  ثــم  تســتهوي ميولــك، 
نفســك بعدهــا، ســتجدك تدريجًيّــا قــد 
عــدت لتتحكــم بزمــام األمــر؛ ألننــي أوقــن 
جــًدا أن الكتابــة غريــزة إذا مــا ُوجــدت 
عنــد أحدهــم ال ميكــن أن تختفــي أبــًدا 
وقــد تتاشــى الرغبــة مــراٍت عــدة ولكــن 
اعتقــدت  لطاملــا  أننــي  ذلــك  تــزول؛  ال 
أن الشــروع فيهــا ليــس إال تنفيًســا عــن 
الــروح، ولرمبــا إطــاق مســاحة خليــال 
امــرٍء كــرهَ قــراءة الواقــع، كمــا أنهــا ســاح 
ذو حّديــن ملــن لــم يســتطع إيصــال صوتــه 
. . ملــن يعلــم أنــه لطاملــا كان وقــع الكلمــات 

أقــوى يف النفــس وأبقــى للذكــرى..
أن  يعتقــد  كاتًبــا  أجــد  ال  لذلــك       
إلزامــي  أمــر  الهبــة  لهــذه  ممارســته 
ينقضــي بانقضــاء النــص الواجــب عليــه، 

وفشــل..  إال 
يــرى  أن  مــن  أبشــع  ثمــة  فليــس       

نصوصــك  تواجــد  وجــوب  اآلخــرون 
حســب مــا تشــتهيه أنفســهم، فيعتــاد مــن 
حولــك علــى ســهولة وقــع كلماتــك حيثمــا 

أفكارهــم. بهــا  تهــوي 
     وحــن أقــول هبــة فهــذا يعنــي أن 
النــاس،  كل  يُجيــده  ال  فعــل  الكتابــة 
فكــرة  القــارئ  تعــي صديقــي  أن  أرجــو 
أّن مقصــدي بعيــد كل البعــد عــن تعلــق 
األخطــاء  انتفــاء  مبجــرد  الكتابــة  أمــر 
اإلمائيــة أو إجــادة التراكيــب النحويــة 

للنــص.
للنحــو  إجــادة  كل  ليــس  فرمبــا       
اختفــاء  مســألة  مــن  صاحبهــا  تُنجــي 
ــص وباغــة املفــردات وصــور  لطافــة الن
التشــبيهات ولعلّــي أستشــهد بفكــرة أن 
مــن  النــص  مــا يف  تــدرأ  قــد  احملاســن 
مفاســد لإلعــراب مبــا قالــه ابــن قتيبــة : 
»وكذلــك اللحــن إن مــّر بــك يف حديــٍث من 
النــوادر فــا يذهــّن عليــك أنــا تعمدنــاه .. 
ألن اإلعــراب رمبــا ســلب بعــض احلديــث 

حســنه!« 
       فأنــا حــن أقــول كتابــة أقصــد 
بهــا ذلــك املنطلــق الــذي مبجــرد إمســاكك 
للقلــم والشــروع يف التدويــن تستشــعر كل 
كلمــة ينطــق بهــا فــؤادك ويحكّمهــا عقلــك 
فتيقــن حقيقــة أنــك تكتــب مــا يعبــر عنك، 

ومــا يجــول يف خاطــرك.
      فتصــوغ مــن كل مــا حولــك مــا يصــف 
ــة وتختــزل مــن  ذاتــك لتســرد أفــكاًرا جّم
انتهيــت  مــا  إذا  كل ســماء جنمــة حتــى 
إبداعيــًة  لوحــة  صنعــت  بأنــك  وجــدت 

ــت! ــا أن نواته
رغد السالم
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     ال يخفــى علــى القــراء النــص املــوازي، 
الرمــزي، واملعنــى املجــازي الــذي يتطلب من 
ــه  اخلــاص، يف عمــل  ــارئ إعمــال تأويل الق
ــات(  ــة( أو )مزرعــة احليوان ــة ودمن كـــ )كليل
أو )روايــة العمــى( أو )موســم الهجــرة إلــى 
األدبيــة  األعمــال  مــن  وغيرهــا  الشــمال( 
التــي نقرأهــا ونحــن يف مــكان بعيــد مــن 
الكاتــب  مــكان قصــده  النــص، يف  ظاهــر 
واهتدينــا إليــه. لكــن كــم مــن نــص ال جنــد 
فيــه هــذا الطريــق ميســراً ونظــل غربــاء 
عنــه! أحيانــا تــزول هــذه الغربــة مــع القــراءة 
التاليــة للنــص وأحياًنــا ال تــزول إال بخــروج 
ككل.  النــص  قــراءة  عمليــة  مــن  القــارئ 
بالــذات ســتجد نفســك  املوقــف  يف هــذا 
تتســائل، هــل هــذا إشــكال ؟ هــل عــدم رؤيــة 
اجلانــب املخفــي والرمــزي مــن النــص يعتبــر 

ســطحية أو ضعــف يف رؤيــة القــارئ ؟.
كمــا  الســخيف  القــارئ  أتذكــر هنــا       
أحــب أن يســميه  كليطيــو يف » احلكايــة 
والتأويــل« ووصفــه بأنــه هــو القــارئ الــذي 
علــى حــد تعبيــره يتوقــف عنــد الســرد، أي 
عنــد األحــداث الســردية بحــد ذاتهــا دون 
أن يفكــر أو يتفطــن أو يبحــث فيمــا يقــرأ.      
     الســياق الــذي اســتنبط منــه كليطيــو 
هــذا هــو نظــرة ابــن املقفــع لقــراء )كليلــة 
القــارئ  أن  يف  لهــم،   وتصنيفــه  ودمنــة( 
الســطحي هــو الــذي ســيتوقف عنــد الســرد 
القــارئ   ، وتســلية«  »لهــوا  العمــل  ويأخــذ 
احلكمــة  إلــى  يهتــدي  الــذي  هــو  الفطــن 
بحــد ذاتهــا دون تصــرف فيهــا، أمــا القــارئ 
املثالــي لــدى ابــن املقفــع فهــو الــذي  يتمثــل 
ــن  ــل م ــه يتنق ــا فكأن ــة ويطبقه هــذه احلكم
إلــى  احلكمــة  ومــن  احلكمــة  إلــى  النــص 

العمــل بهــا.
     » اإلنســان غابــة مــن الرمــوز« علــى 
بودليــر.  الفرنســي  الشــاعر  تعبيــر  حــد 
علــى  يرتكــز  عــام  بشــكل  األدب  أن  نعلــم 
األغــراض  كل  يف  عليــه  ويعتمــد  الرمــز 
اعتبــر  النقــاد  بعــض  أن  حتــى  األدبيــة، 

كشــكل  اللغــة  يأخــذ  »شــكانيا«،  األدب 
ووعــاء فقــط ويســتخدمه ألغراضــه.  إننــي 
أتســاءل دائمــا عــن الرمــز الــذي يخفيــه 
الُكتــاب وراء مــا يكتبــون، مــا هــو دوره يف 
ــأن  ــد قــارئ نصــه ؟ ب الشــفاعة للكاتــب عن
اليُســائل القــارئ الكاتــب عــن النــص. ثــم 
مــن يســتطيع أن يحــدد متــى يكــون علــى 
القــارئ األخــذ بظاهــر النصــوص و متــى 
يجــب عليــه التــروي يف التأويــل والتراجــع 
عــن محاكمــة النــص بــدون بحــث واســتقراء 
املعنــى املتــواري خلفــه ؟ وكالقــارئ البســيط 
أقــرأ  عندمــا  الســابقة  األســئلة  تروادنــي 
أعمــاال أدبيــة وأرى اختــاف وجهــات النظر 
وقراءاتهــم  القــراء  اســتنباطات  وتبايــن 

للنــص.
روايــة  األعمــال  هــذه  آخــر  كان        
غوســتاف فلوبيــر )مــدام بوفــاري(، التــي 
ــا اجلــدل مــن حلظــة نشــرها  ــارت حوله أث
موضوعهــا  بســبب  ليــس  اليــوم،  إلــى 
الشــائك فقــط وإمنــا لتعــدد القــراءات التــي 
حصلتهــا،  التــي  والتأويــات  بهــا  ُقــرأت 
معلــوم أن هــذا التنــوع يعتبــر إثــراًء للنــص، 
وأن الكاتــب احملظــوظ هــو الكاتــب الــذي 
حــول  عميقــا  االختــاف  هــذا  يجــد 
نصوصــه؛ ألنــه إن دل علــى شــيء دل علــى 
ــى  ــه، ودل عل ــه واحتوائ عمــق نصــه ومرونت
الثقافيــة  اخللفيــات  وتعــدد  قرائــه  تنــوع 
والفكريــة لهم،بالتالــي أعتبــر الكثيــر مــن 
النــص  تنــاول  يف  التنــوع  هــذا  أن  النقــاد 
هــو أكبــر منحــة وتقديــر لــه. لكننــي مــع 
ــراءة اجلــادة، محــاوالت  ــي للق كل  محاوالت
الفهــم والتأويــل والنقــد إال أننــي أظــل يف 
نفــس املنطقــة أبحــث عــن جــواب؛ كيــف 
ســأحكم أن هــذا نصــا مباشــرا يخاطــب 
قارئــه مبــا يُظهــره أم أنــه نــص رمــزي أو 
بتعبيــر آخــر )ُمشــفر(؟  هــل ســأعتبر كل 
يشــكل  أال   ! رمزيــة  والنصــوص  األعمــال 
ــي  ــى النصــوص الت ــم خطــرا عل هــذا احلك
ــى اخلطــاب املباشــر، وكرمــا يف  تعتمــد عل

ــه  للنــص الســطحي الســخيف !  ــر محل غي
ــه احلــق يف قــول هــذا ؟ هــل هــو  ــم مــن ل ث
الكاتــب ! أم النــص نفســه ! أم أن األمــر 
عائــد إلــى القــارئ الــذي يقــع حتــت اختبــار 
يقــرر  بــأن  يفشــل،  وقــد  فيــه  ينجــح  قــد 
القــراءة األنســب للنــص الــذي بــن يديــه؛ 
وأنــا أرى أن مثــل هــذا القــرار يشــكل فــارق 
مــن  موقفــه  و  القــارئ  رأي  يصنــع  كبيــر 

النــص. 
     جنــد عنــد النقــاد وشــراح الشــعر قــوالً 
نستشــف منــه هــذا التــروي وهــذا التوجــس 
مثــل  والتأويــل يف مفاهيــم  التفســير  مــن 
املعنــى احلقيقــي واملعنــى املجــازي واملعانــي 
املباشــرة والغيــر مباشــرة، املعنــى ومعنــى 
املعنــى، ممــا لفتنــي أنهــم يســمون املعانــي 
التــي يكــون ســبيلها اإليحــاء أو الرمــز ب 
بفعــل  املقصــودة  أي  »القصديــة«  املعانــي 
التأويــل. وأيضــا يف قولهــم )املعنــى يف بطــن 
الشــاعر( الــذي يأتــي بدوافــع عديــدة أظــن 
أن أهمهــا هــو صعوبــة اســتيعاب مقصــد 
اختــاف  بســبب  أو  الشــاعر  أو  الناظــم 
اآلراء حول النص، و رمبا محاولة لتحســن 
صــورة النــص الشــعري أو العكــس. لكنهــا 
دائمــا مــا توحــي إلــّي بحصانــة األبيــات أو 
والتأويــات  التفســيرات  النصــوص جتــاه 
ــارئ،  ــي تصــدر يف كل قــراءة ومــن كل ق الت
حصانــة جتعــل النــص فــوق احلكــم وتُشــعر 
قــد  األدبــي  النــص  ظاهــر  بــأن  القــارئ 
وبالتالــي  حقيقتــه  مــع  ويتنافــى  يتناقــض 
يكــون متــرددا يف إطــاق حكــم أو تفســير 
فاعليــة  أو  ذائقتــه  يشــكك يف جــودة  قــد 

قراءتــه.
مــوت  أن  إلــى  توصــل  بــارت  روالن       
والدة  تتطلبــه  الــذي  الثمــن  هــو  الكاتــب 
ــب  ــل الرمــز مــوت الكات القــراءة، فهــل يجع
مجازًيــا، بــأن ال يتأكــد ألي قــارئ أنــه وصــل 
إلــى الداللــة احلقيقــة للنــص بــدون تأكيــد 

الكاتــب ! 
هند الصبار  
@hind_alsbbar
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     ضمــن أحــد مبــادرات الشــراكة الطابيــة يف جامعــة امللــك ســعود بالريــاض ، انطلــق مجلــس قــراءات لعامــه الثانــي يف 
منتصــف جمــادى األولــى ، ليجتمــع فيــه نخبــة مــن القــراء والكتــاب ذوي التأثيــر اإليجابــي علــى جيــل الشــباب يف جلســات 

حواريــة ثقافيــة تهــدف لنشــر ثقافــة القــراءة يف املجتمــع.
     مجلــس قــراءات ضــم ثــاث جلســات ثريــة بعناوينهــا وضيوفهــا، حيــث كانــت اجللســة األولــى بعنــوان »حضــارة وانطاقة 
.. نقــرأ لنســمو« مــع األســتاذ متيــم التميمــي، وجــاءت اجللســة الثانيــة بعنــوان »إمنــاء وإصــرار .. أنــت قــادر، ثــق بنفســك« 
مــع األســتاذ ســلطان العثيــم واألســتاذ خالــد العمــار، أمــا عــن اجللســة الثالثــة واالخيــرة والتــي كانــت مــع األســتاذة أميمــة 

اخلميــس واألســتاذة عهــود البراهيــم فقــد كانــت بعنــوان »نهضــة وعطــاء .. ضــع لــك بصمــة، كــن مميــزاً«.
     كمــا أقيــم معــرض مصاحــب شــارك فيــه عــدد مــن اجلهــات املهتمــة، مــن ضمنهــم مكتبــة امللــك عبــد العزيــز العامــة، 
وعمــادة شــئون املكتبــات بجامعــة امللــك ســعود ، ومشــروع أصدقــاء القــراءة ونــادي كتابــي وفريــق إلتــزام وفريــق مــن أيــن 
أبــدأ ومتجــر كتابــك لبيتــك باإلضافــة إلــى نــادي القــراءة ، ويف ختــام اللقــاء مت تكــرمي الفائزيــن يف مســابقة قــراءات التــي 

اســتقبلت املشــاركات يف الفتــرة مابــن 6-9 جمــادى األولــى، والتــي كانــت ألفضــل نصــوص أدبيــة.
ــة هــي  ــك ســعود، الشــراكة الطابي ــة يف جامعــة املل ــادرات الشــراكة الطابي ــس قــراءات هــو أحــد مب      يذكــر أن مجل

ــة. ــه العملي ــب وتعــده للنجــاح يف حيات ــدى الطال ــق الشــعور باإلنتمــاء ل ــب واجلامعــة تســاهم يف خل شــراكة بــن الطال

     انطلقــت الــدورة الثانيــة والعشــرون مــن »املعــرض الدولــي للكتــاب بالــدار البيضــاء« باملغــرب مــن 11 شــباط / فبرايــر 
إلــى 21 منــه، ويشــارك فيهــا مئــات العارضــن، وآالف الكتــب، وتنظــم على هامشــه عشــرات األنشــطة الثقافيــة املختلفة

     ويشــارك باملعــرض أكثــر مــن 6٨0 عارضــا بــن دور نشــر وتوزيــع ومؤسســات حكوميــة ومعاهــد وجامعــات مــن 44 
بلــدا. وحتــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ضيــف شــرف بــدورة هــذا العــام التــي متتــد مــن 12 إلــى 21 فبرايــر اجلــاري.

     حيــث صاحــب املعــرض باقــة متنوعــة مــن األنشــطة الثقافيــة والفنيــة بــن نــدوات وأمســيات ولقــاءات فكريــة وفنيــة 
يشــارك بهــا كتــاب ومفكــرون وأدبــاء وفنانــون مــن املغــرب ودول عربيــة وأجنبيــة

     وعلــى هامــش املعــرض وبحضــور شــعراء مغاربــة وأجانــب يتســلم الشــاعر األملانــي فولكــر بــراون جائــزة )األركانــة( 
العامليــة للشــعر لــدورة 2015 التــي مينحهــا بيــت الشــعر يف املغــرب.

     ويحتفــي املعــرض باملبدعــن واملفكريــن املغاربــة الذيــن نالــوا جوائــز دوليــة علــى مــدى العــام املنقضــي ويف مقدمتهــم 
محمــد نــور الديــن أفايــة الفائــز بجائــزة أهــم كتــاب عربــي 2015 التــي منحتهــا مؤسســة الفكــر العربــي يف بيــروت.

     ويعد املعرض أحد أبرز املناسبات الثقافية والفنية التي تقيمها املغرب سنويا.
العنود الفالح

علياء العومير
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