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والصــالة  العاملــن،  رب  هلل  احلمــد 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد،  علــى  والســالم 

وبعــد:  أجمعــن،  وصحبــه 
قــوارئ  تكــون  2016م  شــمس  بأفــول 
ســتارها  وأســدلت  احلولــن،  أكملــت  قــد 
بــدأت بقــوة،  علــى ســتة أعــداد متميــّزة، 
وســارت بثقــة، وتطــورت بنضــج، تتابعــت 
عليهــا األقــالم الشــاّبة، وغذتهــا ثلــة مــن 
القــّراء  وألهمــت  والكّتــاب،  األدبــاء  كبــار 
الشــغوفن واملبدعــن لتقــدمي أفضــل مــا 
لديهــم، حتــى غــدت -بفضــل اهلل- كدوحــة 
باســقة الظــالل متتــّد أفياؤهــا للقاصديــن.

ال زلــت أحتفــظ بدهشــة اللقــاء األول لــي 
بـ »قوارئ«، وأســتعيدها مع كل قارئ جديد 
غَمَرتْــه  الــذي  األول  انطباعــه  يشــاركنا 
بــه، لقــد اســتحوذت علــّي منــذ بداياتهــا، 
وبتصفــح ســريع اســتطاعت أن تقنعنــي بــأن 
لديهــا رســالة مختلفــة، فتكّونــت لــدي فكــرة 
رائعــة عنهــا، وأصبحــت أنتظرهــا بحمــاٍس 
بالــغ، وال أخفيكــم بــأن أحــد أكثــر األشــياء 
التــي جذبتنــي يف قــوارئ هــو اســمها، فقــد 
اســتهواني ووَقــع موقعــه مــن قلبــي، وأوحــى 
إلــّي بــأن شــيًئا ثقيــاًل دســًما يف الداخــل، 
وأشــعرني بــأن قافلــة مــن الكتــب قادمــة 
وأنظــر  تباًعــا،  أتلقفهــا  فأخــذت  نحــوي، 
ملــا فيهــا بجــذل، كمــن يفتــح هديــة وصلتــه 
كبيــر  وامتنانــي  لديــه.  عزيــٍز  مــن  تــًوا 
عّرفنــي  الــذي  القــراءة  أصدقــاء  ملشــروع 
بهــا، وأســرني بطريقــة تعاطيــه معنــا كقــّراء 
وأصدقــاء، وقــدر مــا يتمتــع بــه مــن اللطافــة 

والرقــّي واالحتــرام.

عمــا  ألحتــدث  الكلمــات  تســعني  وال 
يتحلــى بــه فريــق املجلــة، وعــن مــدى روعــة 

العمــل بقيــادة مؤســس املشــروع الصديقــة: 
بإخــالص  تعمــل  التــي  احلميــدان،  ســارة 
مــن وراء الكواليــس، وتبــّث فينــا الشــغف، 
بتوجيهاتهــا  ومتّدنــا  للعطــاء،  وتدفعنــا 
وآرائهــا الناضجــة، فلهــا باســمي، وباســم 
أســرة املجلــة كل التحيــة والتقديــر واحملبــة.

قــوارئ ببســاطتها وسالســتها مــع عمــق 
أن  ميكننــي  محتواهــا،  وجــودة  مادتهــا 
الــذي  القرائــي  ْعــم  الطُّ مبثابــة  أعتبرهــا 
القــراءة،  بلــذاذة  ويقتــاده  قارئــه  يصطــاد 
فيســتفّزه ويثيــر فضولــه ملزيــد مــن االطالع، 
فمقالــة واحــدة أو عبــارة مــن كتــاب، قــد 
تفتــح لقارئهــا آفاًقــا رحبــة للمعرفــة، وجتــّره 
لكتــاب تلــو آخــر، حتــى يجــد نفســه أمــام 
قائمــة طويلــة بفعــل قراءاتــه املختلفة، والتي 
رمبــا كان ســببها األول هــو الطعــم القرائــي 
الــذي اصطــاده ذات مــرة. يف اعتقــادي أن 
الطعم القرائي هو البعد األهم يف األعمال 
مــا  األدبيــة عموًمــا، فالكّتــاب واملبدعــون 
أكثرهــم؛ ولكــن قلّــة هــم الذيــن يجيــدون 
اصطيــاد  يف  وينجحــون  عــم،  الطُّ صناعــة 
ــذ الســطر األول  ــه من ــارئ واإلمســاك ب الق

وحتــى الســطر األخيــر.
أن  يســّرنا  2017م،  عــام  وبإشــراقة 
نســتقبل قراءنــا األعــزاء بإصــدار باكــورة 
والــذي  الســابع،  العــدد  وهــو  أعــداده، 
حرصنــا فيــه علــى انتقــاء اجلميــل واملميــّز 
مــن بــن مــا وصــل إلينــا مــن مشــاركات، 
وأخذنــا بعــن االعتبــار أن تكــون ممــا يصــّب 
يف  تخّصصهــا  ويخــدم  املجلــة  هــدف  يف 
نشــر القــراءة وتعزيزهــا بأســاليب مبتكــرة.

نتمنى لكم قراءة ممتعة
@_0f9_ فاطمة أبو سعدة
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اإلنســان،  مــن  أقــوى  العالــم  كان  "إذا 
يبــرزه  مــا  -وهــو  العالــم  معنــى  فــإن 
الفنــان- لهــو بــال ريــب أقــوى مــن العالــم".

مالرو
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توبة الخنشة
سعيد بودبوز  
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اللحظــة، قــّرر محمــود اخلنشــة  تلــك  منــذ 
ــاً يف الســنة علــى األقــل،  أن يقــرأ عشــرين كتاب
وقــّرر أن يجعلهــا ُســّنة مؤّكــدة يُجبــر أبنــاَءه علــى 
ــويٍّ  ــٍل َخنَْش ــزام بهــا مــن أجــل تأســيس جي االلت
ــال  ــاس. ق ــاء مكن ــه مــن أبن ــز عــن معاصري ممّي
أكثــر  تقــرؤوا  أن  "يجــب  عشــاء:  ذات  لهــم 
اهلل  أن  عنــدي  الظــن  فأغلــب  تأكلــون،  ممــا 
والتكاثــر..  مــن أجــل األكل  لــم يخلقنــا فقــط 
كان  وإن  اللــزوم  عــن  فــاض  فيمــا  خيــر  ال 
بحجــم  وصــار  تكاثــر  لــو  بالــك  فمــا  واحــداً، 
أمة..يــا حّبــذا لــو يطــول عمــري حتــى أراكــم 
بعــد كل وجبــة طعــام، فبذلــك  تقــرؤون كتابــاً 
وحــده ســنصبح أقــوى وأغنــى وأدرى مــن باقــي 

املدينــة". جهــالء 
وكانــت  العازفــن.  مــن  القــراءة  عــن  كان 
خســارته اجلائــزة ســبباً يف توبتــه وعودتــه إلــى 
امليســور  قــّدور  األســتاذ  اّطلــع  فلمــا  الكتــاب، 
بــأّن  تقــول  التــي  امليدانيــة  الدراســات  علــى 
فوجــاً مــن العــرب مجتمعــن ال يقــرؤون أكثــر 
مــن نصــف صفحــة يف الســنة، وال يفهمــون أكثــر 
مــن نصــف مــا قــرؤا، وال يفكــرون فيمــا فهمــوا 
بأكثــر مــن نصــف عقــل، اشــتعل فتيــل الغيــرة 
يف جوفــه، وعــزم علــى أن يعيــد للشــعب مجــده 
احليــة،  األمم  بــن  الالئقــة  ومكانتــه  وعــّزه 
ظنــاً منــه بــأّن هــذا الشــعب كان ذا مجــد وعــّز 
ومكانــة الئقــة فيمــا مضــى.... فأنشــأ مســابقًة 
ثقافيــة حتــت شــعار "جائــزة "انهــض" للقــراءة 

والتلخيــص". والتحليــل 
املترّشــح  علــى  قــّدور  األســتاذ  اشــترط 

كتابــاً  ويناقــش  يلّخــص  و  ويحلّــل  يقــرأ  أن 
املجــد  أيــام  حــول  الكتــب  مــن  مجموعــة  أو 
والعــّز، فقــّرر محمــود اخلنشــة أن يبحــث عــن 
لــدى  العــّز  أيــام  عــن  تتحــدث  التــي  الكتــب 
عمومــاً.  العربيــة  واألمــة  خصوصــاً  الشــعب 
فلــم  املكتبــات،  عــن  بحثــاً  كلــه  مكنــاس  جــاب 
يجــد ســوى الوّراقــات التــي تبيــع األقــالم وال 
شــأن لهــا بالكتــب. لكّنهــا إلــى جانــب األقــالم، 
ال تــزال تبيــع الدفاتــر ملــن يبحثــون عــن طــي 
مــن  بيضــاء  صفحــة  وفتــح  املاضــي  صفحــة 
جديــد، أي مــن الصفــر الــذي اخترعتــه أمتنــا.
لعــن  متذّمــراً.  بصــق  اخلنشــة.  غضــب 
ــا  ــاس، ودعــا اهلل أن يســقط أبوابه أســوار مكن
ــى الداخلــن واخلارجــن، إذ رفــع  العمالقــة عل
يديــه إلــى الســماء أمــام تلــك األســوار وقــرأ 
ســورة نــوح علــى أهلهــا.. ثــم قــال "آمــن". وقّبــل 
أصابعــه، ثــم انطلــق إلــى بيتــه وهــو يتمتــم؛ "ال 
األقــالم  يبيعــون  تقرأ..ملــاذا  ال  أمــة  يف  خيــر 
وكأّنهــم قــرؤوا تُــراث األّولــن واألخريــن فلــم 
ســيكتب  يكتبوا؟...مــاذا  أن  ســوى  لهــم  يبــَق 
شــعب كهذا؟..ومــن ســيقرأ مــا يخربــش وهــو 
لــم يقــرأ شــيئاً قبــل أن يخربــش خرابشــه؟..
وأســفاه عليــك يــا مكنــاس !.. إنهــم يتوارثــون 
أبــاً عــن جد..فلعمــري  القــراءة  العــزوف عــن 
أال شــيء بقــي مشــتركاً بــن العــرب أكثــر مــن 
العــزوف عــن القراءة..إنهــم يريــدون جميعــاً أن 
يصبحــوا ُكّتابــاً، دون أن يكونــوا قــراًء. يريــدون 
يكونــوا  أن  دون  نقــاداً،  يصبحــوا  أن  جميعــاً 
مبدعــن. يريــدون جميعــاً أن يحكمــوا، دون أن 
يكونــوا محكومــن.. هــذه هــي مصيبتنا..كلهــم 
بأخــالق  يعاملوهــم  أن  اجلميــع  مــن  يريــدون 
املالئكــة، وهــم ال يعاملــون أحــداً إال بأخــالق 

الشــياطن".
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إلــى  يديــه  يرفــع  فجــأة.  اخلنشــة  يقــف 
الســماء، ويقــرأ مــا تيّســر مــن ســورة نــوح مــرة 
ثــم يقــول: "آمــن". يقّبــل أصابعــه.  أخــرى... 
"إّن  متمتمــاً؛  يســتطرد  الســير.  يســتأنف 
مــن  جــزًء  إال  ليــس  القــراءة،  عــن  العــزوف 
العــزوف العربــي عــن كّل شــيء جاّد..فهــا هــو 
شــعبي يقلّــد فرنســا يف كل الشــكليات، ولكــن ال 
فكــرة لــه عــن جوهــر املدنيــة الفرنســية.. لــكأّن 
أفــراد هــذا الشــعب كلّهــم عناويــن بــال متــون.. 
ــم أبــداٌن بــال رؤوس... تفــووو". عــاد إلــى  وكلّه
بيتــه. شــّغل حاســوبه اخلــردة. امتطــى صهــوة 
املنشــورة  الكتــب  يطــارد  وانطلــق  )جوجــل(، 
علــى حبــال غســيل النــت مّجانــاً، وكأنهــا هــي 

التــي تبحــث عــن قــارئ عربــي لكــي تقــرأه.
النــت،  أصقــاع  جميــع  يف  وصــال  جــال 
فأرهــق )اجلوجــل( بالبحــث عــن الكتــب التــي 
يجــد  فلــم  والعــّز،  املجــد  أيــام  عــن  تتحــّدث 
ســوى تاريــخ املذّلــة والطــز كمــا قــال. ويف ليلــة 
الكتــب  مــن  العشــرات  بتنزيــل  قــام  مباركــة، 
العربيــة بعشــوائية مطلقــة. ثــم لطمتــه موجــة 
مــن احلــزن واألســف وهــو يقــول: "لــو كان يف 
اســتطعُت  مــا  وقيمــة  فائــدة  العربــي  الكتــاب 
شــيء  فــال  الســهولة،  وبهــذه  مجانــاً  تنزيلــه 
اللــزوم، وكيــف ال  فــاض عــن  مــا  إال  باملجــان 
تفيــض هــذه الكتــب عــن اللــزوم يف أمــة تبيــع 
مــا  أضعــاف  أضعــاف  األقــالم  مــن  وتشــتري 
تبيــع وتشــتري مــن الكتــب؟. لقــد قيــل لــي أن 
البــاري وغيرهمــا يف  البخــاري وفتــح  صحيــح 
هــذا املجــال حتّقــق أعلــى املبيعــات مطلقــاً يف 
جائــزة  ســتقبل  فهــل  العربيــة،  الكتــب  ســوق 
ــب  ــو قمــت بتلخيــص أحــد هــذه الكت "انهــض" ل
يف  للمشــاركة  املزجــاة  بقراءاتــي  وتقّدمــت 
ســباق اخليــل اآلدمــي الــذي ال شــك أنــه ســيهّب 
يف  مــادام  للمشــاركة،  لهــا  حصــر  ال  بأعــداد 
األمــر نقــود؟... فنحــن شــعب ال يفّكــر إال يف 

وببطنــه". بطنــه 
ــا الســادة  ــزة: "أيه ــب رســالة إلدارة اجلائ كت
قبيــل  مــن  الكتــب  تنــدرج  هــل  األفاضــل، 

ــخ  ــح العســقالني، وتاري ــح البخــاري، وفت "صحي
تــراث  ضمــن  الواقــدي"  ومغــازي  البــالذري، 
املجــد والعــّز الــذي تقبــل مســابقتكم الكرميــة 
هــذه  وبــن  بيننــا  أن  العلــم  مــع  تلخيصاتــه، 
وأطــول  أعلــى  جبــاالً  التالخيــص  مــن  الكتــب 
جوابكــم،  أنتظــر  هماليــا؟.  سلســلة  مــن 
احترامــي- وغزيــر  حتياتــي  أزكــى  وتقبلــوا 

اخلنشــة". محمــود 
إدارة  مــن  رّد  جــاءه  ونصــف،  شــهر  بعــد 
اجلائــزة، وكأّنــه قــد راســلها علــى ظهــر ناقــة 
ضمــن قافلــة بيزنطيــة: "حتيــة طيبــة وبعــد...
ــى رؤوســنا  ــب عل ــا ســيدي الكــرمي، هــذه الكت ي
أمــا  يحميهــا،  رّب  لهــا  ولكــن  طبعــاً،  وعيوننــا 
دعــم  أجــل  مــن  إنشــاؤها  مت  فقــد  جائزتنــا، 
العربــي  القــارئ  إال  لهــا  ليــس  التــي  الكتــب 
يحميهــا مــن غبــار النســيان.. جائزتنــا مختصــة 
يف قــراءة وتلخيــص الكتــب التــي تتحــدث عــن 
أمجــاد أمتنــا وأيــام عّزهــا، بعيــداً عــن الديــن 
الفقه..حتياتي-مديــر  وأصــول  واملواعــظ 

املســابقة".
"مصارعــة  علــى  اخلنشــة  عينــا  وقعــت 
الفالســفة" للشهرســتاني، فقضــى شــهراً يقــرأ 
الطوســي  بــأن  أخيــراً  اكتشــف  ثــم  ويصــارع، 
وســحله  الشهرســتاني  مصارعــة  كفــاه  قــد 
مــن  يكــن  فلــم  املصــارع"،  "مصــارع  كتابــه  يف 
اخلنشــة إال أن صارعهمــا معــاً مــن أجــل الفــوز 
مشــاركته  جــاءت  وهكــذا  "انهــض"،  بجائــزة 
مصــارع  "مصــارع  فوق-عنــوان  حتت-ورمبــا 
باجلائــزة  فــاز  النهايــة،   ولكــن يف  املصــارع". 
التــي  مشــاركته  عــن  برطــال  عيســى  األســتاذ 
تهافــت  "تهافــت  عنــوان  يحملهــا-  أو  حتمــل- 
األقــدار  ســخرية  مــن  كان  حيــث  التهافــت"، 
بــن  لتهافــت  عيســى  يتصــّدى  أن  التقليديــة 
ونطــح  اخلنشــة،  حــزن  معــاً.  والغزالــي  رشــد 

عقلــه. شــّج  حتــى  مكنــاس  أســوار 
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ُكتب في
زمن الحرب

املجتمــع  شــرائح  بعــض  وقفــت  عندمــا 
النصــر(  )حملــة  وراء  الواعيــة  األمريكــي 
ــكان يف احلــرب  ــود األمري ــب للجن إلرســال الكت
لــم يكــن الهــدف )إنقــاذ مــا  العامليــة الثانيــة، 
ميكــن إنقــاذه( منهــا، ولكنهــم  كانــوا مدفوعــن 
بإدراكهــم الكامــل واستشــعارهم أن ثمــة كتــب 
هــي يف حقيقتهــا )رســل رحمــة( تقــف بجانبهــم 
تعــد  لــم  كتــب  الظــروف،  أحلــك  يف  وهــم 
ألصحابهــا فــكل مــن قرأهــا يــرى يف ســطورها 
تتــوارى خلــف كل حــرف ومعنــى،  قطعــة منــه 
يهزهــا فتتســاقط عليــه بلســما يواســيه ويربــت 

لــه: لســت وحــدك. عليــه ليقــول 

بذلــت دور النشــر كل مــا متلــك، وســخرت 
مبواصفــات  الكتــب  لتطبــع  إمكانياتهــا  جميــع 
خاصــة تالئــم الظــروف القاســية التــي يعيشــها 
احمليــط،  ضفــاف  علــى  األمريكــي  اجليــش 
فكانــت جميــع الكتــب املطبوعــة بحجــم يناســب 
آليــة  واعتمــدت  حملهــا،  ليســهل  اجليــب 
التدبيــس وليــس الغــراء تفاديــا إلتــالف الكتــب 
التــي تقتــات  مــن قبــل احلشــرات االســتوائية 
الكتــب  أن  العميــق  إلميانهــم  هــذا  كل  عليــه، 
قــوارب النجــاة تأخــذ بيــد اجلنــدي لترحــل بــه 
بعيــدا عــن واقعــه املخيــف، فالهــروب للحظــات 
ــود  ــر االفتراضــي للصم ــن العم ــد م مســكن يزي

واالســتمرار.

 ندى السماعيل
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علــى اجلانــب اآلخــر وقفــت عقــول لــم تتفيــأ 
األخــرى  احليــاة  فيــه  تــر  ولــم  الكتــاب  ظــل 
يف  فــرأت   ، بعــد  جنانــه  تلــج  ولــم   ، واملــالذ 
ــدي  ــات وعبــث تأخــذ اجلن ــب ملهي إرســال الكت
ــه احلقيقــي وحماســه للنصــر  ــدا عــن نضال بعي
 ) تافــت  روبــرت   ( الســيناتور  رد  ليأتــي   ،
ملجمــا لهــم حيــث قــال : ) للجنــود كل احلــق 
يف معرفــة مــا كانــوا يقاتلــون مــن أجلــه ، وقــال 
حربــا  نخــوض  أن  أننــا ميكــن  نعتقــد  نحــن   :
أفضــل ، ووضــع حــد لهــا عاجــال مــع الرجــال 

الذيــن يعرفــون مــا يجــري يف العالــم (.
بــه  قــام  الــذي  الكبيــر  الــدور  جانــب  إلــى 
عــن  الغشــاوة  أزالــوا  عندمــا  املثقفــن  بعــض 
غابــت  التــي  احلقيقــة  ليــرى  املجتمــع  عيــون 
عنــه ، وهــي أن احلــرب العامليــة الثانيــة هــي 
كونهــا  مــن  أكثــر  أفــكار  حــرب  حقيقتهــا  يف 
ــة مبــكان  ــة بالســالح ، فمــن األهمي حــرب فعلي
ليكــون  وجســديا  فكريــا  اجلنــدي  تســليح 

. بالنصــر  األجــدر 
ــرد  ــت إرســاليات الكتــب كان ال عندمــا وصل
بالشــكر والعرفــان ســريعا  مــن قبــل اجلنــود 

عبــر رســائل البريــد ملؤلفــي الكتــب التــي كانــت 
األكثــر تأثيــرا وانتشــارا بينهــم ، فــكان مــن بــن 
املاضــي  األســبوع  تلقينــا   (  : الرســائل  هــذه 
ــه  ــه كل ــه وحلقــت ضاحــكا ، قرأت ــك ، قرأت كتاب
يف ليلــة واحــدة يف املعســكر وضحــك اجلميــع 
معــي ، لــم أســمع هــذا الضحــك منــذ شــهور 
بــن  مــن  واحــد  الرســالة  صاحــب  كان   ،  )
آالف اجلنــود والبحــارة الذيــن اســتفادوا مــن 
بيتــي   ( للروائيــة  يوجههــا  الكتــب  إرســاليات 
يف  تنمــو  شــجرة   ( روايــة  صاحبــة   ) ســميث 
وطنيــا  رمــزا  منهــا  جعلــوا  والتــي   ) بروكلــن 
الكتــب  أكثــر  بــن  مــن  روايتهــا  كانــت  فقــد   ،
ــا يف  ــة أخــذت مكانه ــود ، رواي ــن اجلن ــوال ب قب
املقدمــة عامليــا حيــث دخلــت يف صميــم احليــاة 
عميقــة  رؤيــة  ثناياهــا  ويف   ، االجتماعيــة 
والعالقــات  الطفولــة  لعالقــات  ومتفــردة 
العائليــة بوجــه عــام ،) شــجرة تنمــو يف بروكلــن 
( روايــة ممتلئــة بالرســائل امللهمــة والتــي كان 
مــن أشــهرها وأكثرهــا شــيوعا بــن النــاس :

"املغفــرة هديــة غاليــة رغــم أنهــا ال تكلــف 
شــيئا"
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"انظــر إلــى كل شــيء كأنــك تــراه إمــا ألول 
مــرة أو آلخــر مــرة"

أن  هــو  والفقــراء  األغنيــاء  بــن  "الفــارق 
أمــا  بأيديهــم،  شــيء  كل  يفعلــون  الفقــراء 
األغنيــاء فيســتأجرون مــن يــؤدي لهــم أعمالهــم 

  ."
روايــة  فكانــت  األخــرى  الروايــة  أمــا 
)غاتســبي العظيــم( للروائــي )فرانســيس ســكات 
فيتزجيرالــد(  هــي رواية من كالســيكيات األدب 
األمريكــي ، وإحــدى أهــم الوثائــق األدبيــة التــي 

أرخــت لعقــد العشــرينيات الصاخــب وجســدت 
أخالقيــا  األمريكيــن  حيــاة  التحــول يف  نقطــة 
قصــب  الروايتــان  ،حــازت  واجتماعيــا  وماديــا 
التــي  الكتــب  مــن  العديــد  جانــب  إلــى  الســبق 
ديكنــز  تشــارلز  نالــت شــهرة عامليــة كمؤلفــات 

همنغــواي. وإرنســت  وشكســبير 
بالكتــاب  اإلنســان  يعيــش  فأقــول:  أختــم 
ألــف حيــاة وحيــاة ، يف الســلم واحلــرب ، يف 
يبقــى  والعســر  اليســر  يف   ، والغنــى  الفاقــة 

.) الطيــب  الزائــر   ( حضــور  للكتــاب 
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االستشفاء بالسرد
@Asyeh_m  آسية املطوع

دائًمــا مــا كان اإلنســان يعيــش أقــداره باإلجبــار ال باالختيــار ، فشــعر اإلنســان بالكبــت املتزايــد وراح 
يبحــث عــن مخــارج تنّفــس عنــه هــذا الشــعور، فوجــد يف اللجــوء إلــى الفــن ســبياًل يحــرره، ويجعلــه ســيد 
ــد، أو  ــا حســبما يري ــا كيفمــا شــاء، ويســير حياته ــق شــخصياتها فيه ــام قصــٍة مــا يخل اللحظــة يف مق
علــى صفحــة بيضــاء واســعة يرســم كائنــات تعكــس شــعوره، ويتحكــم يف أجــزاء الصــورة أمامــه حســب 

مشــيئته اخلاصــة.
وهكــذا عــاوده الشــعور بالنشــوة، وإظهــار قــوة التحكــم واإلرادة فأحــب القــّص والرســم والفــن عامــة 
ملــا تفســح لــه مــن مســاحة بيضــاء واســعة يتصــرف فيهــا كيفمــا شــاء، فشــفى غليلــه، بــل وعالــج بهــذا 

أمراًضــا عــدة كانــت تعانيهــا نفســه.
وقــد اكتشــف علمــاء النفــس هــذا حتــت مســمى»Art therapy«، وأضحــى علًمــا يف عــالج املرضــى 
النفســين الذيــن يعانــون االنطــواء خاصــة؛ حيــث يعــد العــالج بالفــن عموًمــا بالنســبة للمريــض وســيلة 
للتعبيــر عــن رغباتــه، ومــا يختلــج يف نفســه، وطريقــة مــن طــرق التنفيــس عــن كبتــه ، األمــر الــذي 
ــا أحــد العالجــات  ــل ويعــد علمًي ــة املريــض، ب ــى التشــخيص الســليم حلال ــذ عل يســاعد الطبيــب حينئ
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املعتبــرة يف علــم النفــس إذا مــا روعيــت فيه املهارة 
العاليــة يف القــص، ومهــارة أعلــى مــن املريــض يف 
االنســجام باحلكايــة واالمتــزاج بهــا يف أن يتصــور 
نفســه شــخصية طيفيــة يف مقــام القصــة، وجــزء 

ال يتجــزأ مــن أحداثهــا وانعطافاتهــا.
وقــد اســتخدم اإلنســان االستشــفاء بالقــص 
منــذ قــدمي الزمــان، وإن أول مــا يُشــار إليــه يف 
تلــك  ليلــة وليلــة،  ألــف  هــذا اجلانــب حكايــات 
احلكايــات التــي نســجتها شــهرزاد لتــرّوض زوجهــا 
ليلــة  ألــف  بعــد  الكاســر شــهريار، فاســتطاعت 
ــك الوحــش  ــض ذل ــي تروي ــّص الليل ــن الق ــة م وليل

الســفاح، بفضــل القــص واللغــة واملجــاز.
ــا أوســع مــن حيــاة  وكمــا أن القــص يفتــح آفاًق
األفــراد كمــا يقــول ســيد قطــب، بــل ويعــد شــفرة 
تنقلنــا مــن واقــع اللحظــة احلاضــرة إلــى وقائــع 
ــا  ــاة أنــاس آخريــن مــا يجعلن أخــرى، وأقــدار وحي
ــه  ــد، ننســى في ــاق طيفــي جدي أمــام فرصــة النعت

ــة. ــا الضيق ــة، وحياتن ــة أنفســنا املنهك لوهل
احلــس  عالــم  عــن  املؤقــت  اخلــروج  وهــذا 
والواقــع خــروٌج متنــاه أولئــك الذيــن يعانــون يف 
هــذه احليــاة، فــأدى فعــل القــص واجبــه يف ذلــك 
ســواًء أكان الشــخص يســتمع حلكايــة شــيقة أو 
يقوم هو بنســجها، وإن كان نســج القصص يشــفي 
النفــس أكثــر؛ ألنــه يلبــي رغبــات النفــس الداخليــة 
يف االنتقــام مثــاًل أو جتربــة شــيء مفتــرض، أو 
التلــذذ بذكــر موقــف تنســجم معــه النفــس.. األمــر 

ــح االستشــفاء بالســرد. ــا مصطل ــذي حــدد لن ال
إبراهيــم  الكبيــر  الروائــي  لنــا  صــّور  وقــد 
نصــر اهلل هــذه احلالــة مــن االستشــفاء الذاتــي 
)شــرفة  روايتــه  شــخصيات  إحــدى  بالســرد يف 
الهاويــة( وهــي شــخصية الدكتــور ســلمان بيــك، 
منصًبــا  تشــغل  التــي  الثقيلــة  الشــخصية  تلــك 
ــًرا.. إال  ــم وزي ــة، ث ــًر للجامع ــا؛ إذ كان مدي مرموًق
أنــه كان يعانــي مــن مــرض شــهواني مــا اســتطاع 
كبــح جماحــه -بالرغــم مــن أنــه متــزوج أجمــل 
نســاء املدينــة- فلجــأ إلــى االستشــفاء بالســرد 
مــن هــذا املــرض املعيــب فــوّكل كاتًبــا يكتــب لــه 

قصًصــا غراميــة، فيلقيهــا الدكتــور يف اجتمــاع 
أصدقائــه علــى أنهــا مذكراتــه الشــخصية التــي 
عاشــها أثنــاء ســفره وجتوالــه ، وهكــذا كان يعالــج 
نفســه بالســرد، فيحيــا تلــك املغامــرات الغراميــة 
يف حــدود خيالــه بعيــًدا عــن الواقــع، وقــد روضتــه 

هــذه الطريقــة إلــى حــد كبيــر.
وللقــص أو الســرد قيمــة كبيــرة بــدًءا بإكســاب 
بترويــض  مــروًرا  واالجتماعيــة،  الدينيــة  القيــم 
النفــس البشــرية، وانتهــاًء مبــداواة أمراض نفســية 

ــة. ــر واالنهزامي ــق والتوت ــاب والقل عــدة كاالكتئ
إليــه،  نهــرب  الــذي  الفضــاء  أصبــح  "األدب 
ــي  ــل األشــياء الت ــره أن نتخي لننســى، ونحــاول عب
تهمنــا، والتــي جتعلنــا أكثــر إنســانية يف بيئــات 
تتهــاوى وتتفتــت وتنهــار" هــذه مقولــة لـــ) اســكندر 
للقــص األدبــي  يؤيــد أن  (، وهــو كذلــك  حبــش 

تأثيــر وجدانــي كبيــر.
 فإنــي ومــن هنــا أدعــو املراكــز واملــدن الطبيــة 
بقــراءة  تهتــم  للمرضــى  دائمــة  خدمــة  بإقامــة 
للترويــح  املرضــى؛  لألطفــال  خاصــة  القصــص 
يجعــل  مــا  التشــويق  مــن  جــو  وإلضفــاء  عنهــم 
الطفــل املريــض ينســى لوهلــة األلــم الــذي يعانيــه 
يف جســده، ويتــذوق بروحــه طعــم احليــاة اخلياليــة 
وتتابــع  التشــويق  عنصــر  بفضــل  يحــب  التــي 
القيــم  يعــزز  ال  فالقــص  القصــة،  يف  األحــداث 
وإمنــا  وحســب  األطفــال  نفــوس  اإلســالمية يف 

يشــّده لعالــم يحبــه. 
فليــس أكثــر مــن قصــص منتقــاة تكــون علــى 
درجــة مــن احلبكــة لتنجــح يف تغييــر اجلــو الكئيــب 
ــن  ــد ف ــة جتي ــض، وقاّص ــة املري ــث مــن غرف املنبع

إلقــاء قصــص األطفــال.
فــكل  الفــن،  مقابــل  كلنــا شــهريار  وختاًمــا.. 
منــا يعالــج بالســرد مشــكلًة مــا تســكن نفســه قــد 
يعرفهــا ويتقصــد عــالج نفســه منهــا وقــد تخفــى، 

ــا. ــل منه ــه نشــوة التحل ويف كّل ل
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ضيف العدد
د. إبراهيم 

التركي

نتعثــر كثيــًرا يف رحلــة البحــث عــن كلمــات 
إحداهــن  تتــوارى  القامــات،  وصــف  جتيــد 
لتدفــع باألخــرى ومــازال البحــث جاريــا عــن 
أبجديــات مختلفــة تصنــع فرقــا يف احلديــث 
العــدد  ضيــف  الكلمــة«،  »مايســترو  عــن 
د.إبراهيــم بــن عبدالرحمــن التركــي، مديــر 
بصحيفــة  الثقافيــة  للشــؤون  التحريــر 
مــن  العديــد  لــه  الســعودية،  اجلزيــرة 
املؤلفــات، منهــا: ســفر يف منفــى الشــمس، 
العربــي،  التوقيــت  أيلــول، وفــق  يــؤرخ  كيــال 
مــن حكايــات الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي، 
إمضــاء لذاكــرة الوفــاء، ســيرة كرســي ثقــايف/

تأصيــل وتفصيــل، دوائــر ليــس إال، اإلطــار 
وغيرهــا. يكفــي، 

البدايــات . 1 رحلــة  عــن  حدثنــا  بدايــة، 
الكتــاب؟ مــع 

    القراءة بالنسبة لي عملية اختيارية متت يف 
مرحلــة مبكــرة مــن العمــر وهــذا الــذي أحــث عليــه 
جميــع الشــباب، ال تضيعــوا وقتكــم، اقــرؤوا مبكًرا، 
حيثمــا تقــرؤون متأخريــن تأكــدوا أن كثيــًرا مــن 
قراءاتكــم ســتتيه يف فضــاء انشــغاالتكم، يف فضــاء 
األعمــال الكثيــرة التــي تنصــرف إليهــا أذهانكــم ، 
القــراءة املبكــرة  يف املرحلــة املتوســطة، الثانويــة ، 
اجلامعيــة ، هــذه هــي القــراءة الثرية التي تســتطيع 
تشــاء،  وقــت  وتســتدعيها  تختزنهــا  أن  العقــول 
القــراءة التــي تأتــي بعدهــا يف غالــب األحــوال هــي 
قــراءة للمتعــة، للبحــث املجــرد، حينمــا تريــد أن 
تبحــث وتقــرأ لكنهــا ليســت للذاكــرة االســتدعائية.

مبكــرة  مرحلــة  يف  الثريــة  "القــراءة   .2
مــن العمــر، ودخــول القــراءات املتأخــرة يف 
دائــرة التيــه" تثيــر داخلنــا تســاؤل عــن مــدى 
أهميــة الذاكــرة يف عمليــة القــراءة، ودورهــا 

يف ترســيخ ثمــرات القــراءة؟
     اإلنســان يســير بالذاكــرة الطويلــة وليــس 
بالذاكــرة القصيــرة، الذاكــرة القصيــرة ســهلة، مثــال 
الطالــب الــذي يذاكــر ليلــة االختبــار قــد ينجــح 
وقــد يســتدعي املعلومــة بشــكل جيــد، لكنــه ينســى 

إعداد: ندى السماعيل

Ibrahim A Alturki AlAmr



15مجلة قوارئ  |  العدد السابع

معها عبر الذاكرة الطويلة وليس الذاكرة القصيرة، 
يعنــي أنــا شــخصيا اآلن أقــرأ و بعــد يومــن ورمبــا 
قبــل يومــن أو رمبــا مــن الغد أنســى بشــكل طبيعي، 
أحيانــا يجــيء نقــاش يف مجلــس معــن أجــد أن هذه 
املعلومة ســبق أن قرأتها، ســبق أن عرفتها لكنني ال 
أســتطيع ، لكــن املعلومــات املختزنــة مــن أيــام الصبا 
مــن أمي الشــباب املبكــر هــذه معلومــات راســخة، من 
قــال : أن العلــم يف الصغــر كالنقــش يف احلجــر، 
أعتقــد أنــه كان مصيبــا ألنــه تعامــل مــع الذاكــرة 
ــي زاد ســابق، مخــزن  ــراءة بالنســبة ل ــة، الق الطويل
وعشــق  وشــغف  وهاجــس  هــم  متجــدد،  معــريف 
يومــي، مــا أســتوعبه وأســتطيع أن أســتدعيه الحقــا 
جميــل، مــا ال أســتطيع أن أســتدعيه فهــي علــى 
األقــل متعــة معرفيــة وذهنيــة تبقــى معــي وتســندني 

أيضــا.

3. عندما تبدأ عالقة الطفل مع الكتاب 
فــال  الرقيــب  فإنــه يخضــع وقتهــا لرغبــات 
يقــرأ إال مــا اختيــر لــه، حدثنــا عــن مســاحة 
بــدأت  عندمــا  لــك  أتيحــت  التــي  احلريــة 

عالقتــك بالكتــاب؟
      الســؤال الواقع مهم، ولكي أســتطيع اإلجابة 
عنــه بشــكل متكامــل البــد أن نفــرق بــن مرحلتــن، 
مرحلة ما قبل ما يســمى ) فترة الصحوة ( ومرحلة 
مــا بعدهــا، نشــأتي طفــال، وفتــى، وبدايــة الشــباب 
كانــت يف املرحلــة األولــى مرحلــة مــا قبــل الصحــوة 
،مــا قبــل 1400هـــ، هــذه املرحلــة متيــزت بانفتــاح 
كبيــر، كانــت الكتــب تدخــل إلــى منازلنــا ، ومكتبــات 
املــدارس دون قيــود ،وهــي الكتــب التــي مِنعــت فيمــا 
بعــد، مثــال وجــدت يف مكتبــة الوالــد روايــات يوســف 
الســباعي، وبالتالــي قرأتهــا كلهــا، لم يكــن هناك قيد 
رغــم أن الروايــات بالفتــرة اخلــرى لهــا مــا لها وعليها 

مــا عليهــا.

4.  يبــدو أنكــم كنتــم حتلقــون يف فضــاءات 
قرائيــة رحبــة، صــف لنــا هذا الفضاء املعريف 

احلر؟
ا، يف مكتبــة املدرســة أتذكــر       كان اجلــو حــّرً

أن أول كتــاب اســتعرته كنــت يف الصــف الرابــع 
املســحورة(  )املدينــة  اســمها  قصــة  االبتدائــي 
الوالــد  أن  أتذكــر  كمــا   ، قطــب  ســيد  كاتبهــا 
همــا   مهمــن  كتابــن  بقــراءة  علــي  يشــير  كان 
باقــر  محمــد  للســيد  وفلســفتنا(  )اقتصادنــا 
ــم  ــك ل ــع ذل ــة الشــيعة، م ــن األئم ــو م الصــدر وه
املعهــد  مكتبــة  يف  عملــت  حتــرج،  هنــاك  يكــن 
ــا نــرى قصاصــات مصطفــى محمــود  العلمــي، كن
يف فترتــه الشــكية بــل يف فترتــه مــا قبــل اإلميانية، 
كتابــات ال  لــه وكانــت  كتابــات  بعــض  نــرى  كنــا 
ميكــن املوافقــة عليهــا، حتــى هــو أعتقــد أنــه تبــرأ 
منهــا لكنهــا كانــت أيضــا موجــودة ألن املجــالت 
التــي كانــت حتملهــا كانــت أيضــا موجــودة، جــاءت 
الفتــرة الالحقــة بــدأت عمليــة االنتقــاء وبــدأت 
عمليــة التوجيــه والتدخــل املباشــر ومــاذا تقــرأ، 
ــا وبالتالــي كنــا ال نخشــى مــن  كان التوجيــه عاّمً
ــا  ــى عقولن ــا عل ــى أفكارن ــب عل ــر الكت ــة تأثي عملي
علــى توجهاتنــا، كان لدينــا أســتاذ غفــر اهلل لــه 
علــي  مــروا  الذيــن  األســاتذة  أفضــل  مــن  وهــو 
صالــح  األســتاذ  بعــد،  فيمــا  صديقــا  وأصبــح 
العليــان رحمــه اهلل، كان يســأل كل طالــب )مــاذا 
قــرأت هــذا األســبوع ؟( لــم يكــن توجهــه احلجــر 
علــى الطالــب  بــل بقــدر مــا كان يشــجع الطالــب 
حتــى يجــد لديــه مــا يقــرأه وبالتالــي مــا يضيفــه.

5. مســاحة احلريــة التــي أتيحــت لــك يف 
فتــرة مــا قبــل الصحــوة  هــل جعلــت منــك 

قارئــا انتقائيــا؟
اختيــار  عمليــة  يف  احلــر  اجلــو  طبعــا       
القــراءات وعــدم الرقابــة املباشــرة جعلتنــا نعــرف 
إلــى دليــل، القضيــة  الكتــب وبالتالــي ال نحتــاج 
نحــو  اجتاهاتنــا  هــي  مــا  لنــا  بالنســبة  كانــت 
علــوم  أدب؟  تــراث؟   قــراء  نحــن  هــل  القــراءة، 
شــرعية؟ علــوم تطبيقيــة؟ كان هــذا هــو الهاجــس 
رمبــا  حتــى  اســتمررت  لنــا.  بالنســبة  االنتقائــي 
انتهيــت مــن املرحلــة الثانويــة وأنــا أقــرأ يف كل 
هــذه الفنــون، حتــى يف القــراءات العلميــة البحتــة، 
الــذرة ومكوناتهــا وأشــيائها ، الفضــاء إلــى آخــره، 
بــل رمبــا كنــت أميــل إليهــا أكثــر ، قــرأت كتــب 
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ومقــاالت الدكتــور أحمــد زكــي يف مجلــة )العربــي( 
رحمــه اهلل والدكتــور مأمــون الفنــدي، كانــت لدينــا 
أيضــا سلســلة )اقــرأ( وكانــت سلســلة منوعــة تقــرأ 
فيهــا شــيئا تراثيــا مثــال عــن األندلــس، املعتمــد 
بــن عبــاد، عــرس ومــأمت، إلــى آخــره، وتقــرأ أيًضــا 
عــن  تتحــدث  التــي  البحتــة  العلميــة  الكتابــات 
األشــياء التطبيقيــة، هــذه كانــت االنتقائيــة، لــم 
يكــن أحــد يجبرنــا علــى قــراءة شــيء أو يوجهنــا 
ــى،  ــة األول ــا يف املرحل ــا، هــذا طبع ــش بعدن أو يفت
املرحلــة األخــرى أنــا طبعــا لــم أعشــها وبالتالــي ال 
أعــرف عنهــا، ال أعــرف عــن عمليــة االنتقائيــة، 
أعطيهــم  أن  هــو  أوالدي  مــع  مارســته  مــا  إمنــا 
احلريــة حتــى يختــاروا ويقولــوا ، والداللــة أننــي 
فيهــا  أن  أرى  التــي  الكتابــات  بعــض  أن  أذكــر 
شــذوذا، مثــال عندمــا يقــول مصطفــى محمــود يف 
فترتــه األولــى )نحــن يف عصــر الــذرة ولســنا يف 
عصــر الصــالة(، كنــت أنتقــد مثــل هــذه الكتابــة 

وأناقشــها مــع أســتاذي. 

6.  ذكــرت أنــك قــرأت يف مختلــف املجاالت 
والعلــوم، حدثنــا عــن طريقتــك يف القــراءة؟ 
الكتــب  أغــوار  ســبر  علــى  ســاعدتك  وهــل 

وحتقيــق االســتفادة املرجــوة منهــا؟
     القــراءة األولــى يف غالــب األحــوال تكــون 
ــر مــن كونهــا  قــراءة عامــة شــاملة اســتطالعية أكث
تعمقيــة. طريقتــي يف القــراءة األولــى هــي طريقــة 
فيــه  مضيــت  الكتــاب  أعجبنــي  إذا  اســتطالعية 
وإذا لــم يعجبنــي تركتــه، فيمــا بعــد صــارت القــراءة 
ــى  ــة االســتطالعية إل ــت مــن املرحل ــة، انتقل انتقائي
يف  أجــد  مــا  أقــرأ  فصــرت  االنتقائيــة،  املرحلــة 
عليــه  وحرصــا  فيــه  ورغبــة  إليــه  ميــوال  نفســي 
إضافــة إلــى ثقتــي بأنــه ســيمثل لــي مصــدرا جديــدا 

مــن  مصــادر املعلومــات.  

التبعيــة  مــن  القــراء  بعــض  7.  يخشــى 
قراءتهــا...  أثنــاء  الكتــب  لبعــض  املطلقــة 

يف  االعتــدال  تســلبه  التــس  التبعيــة  تلــك 
احلجــم واالســتقاللية يف التفكيــر والوعــي 
علــى  القــارئ  يحصــل  فكيــف  يقــرأ،  ملــا 
التــوازن الداخلــي الــذي يجنبــه مــا ســبق؟ 
  القــراءة يف نظــري ليســت مرحلــة واحــدة 
ولكنها مراحل متتابعة، يف البدايات ال نســتطيع أن 
منيــز الكتــاب الــذي نعرفــه فنألفــه ورمبــا نتابعه من 
الكتــاب اآلخــر، فالفتــرة األولــى الفتــرة التأصيليــة 
فتــرة اإلعــداد واالســتعداد ، هــذه أعتقــد أن مرحلــة 
التأثــر فيهــا ليســت مشــكلة كلنــا نتأثــر يف املرحلــة 
املبكــرة كلنــا نتابــع بعــض الكتــاب قــد نستنســخ 
أفكارهــم أقوالهــم ونــرى فيهــا الضــوء ، نــرى أنهــا 
هــي الباعثــة علــى التفكيــر اجليــد ، املرحلــة التاليــة 
هــي مرحلــة الفــرز ، هــذه مرحلــة النــاس يختلفــون 
ــى  ــة األول ــاك مــن ال يتجــاوز هــذه املرحل ــا، هن فيه
يظــل متابعــا وبالتالــي يألف التبعية ، لكن الشــخص 
الــذي يتجــاوز هــذه املرحلــة ملرحلــة تاليــة ويدخل يف 
مرحلــة الفــرز والتصنيــف ، أنــا أعتقــد أنــه ال خــوف 
عليــه مــن عمليــة الكتــب التــي يقرأهــا ألنــه ســيصل 
ــاء  ــة املطلقــة العمي ــر يحجــزه عــن التبعي ــى تفكي إل
ــى أن يســتفيد ممــا قــرأه ويكــون  وأيضــا يدفعــه إل
حــن  اخلــوف  اخلالصــة:  املســتقلة،  شــخصيته 
يســتمر، حــن يتصــل، حــن جتــد أمامــك إنســانا 
متكونــا كبيــرا ومــع ذلــك يظــل تابعــا يف فكــره ورأيــه 
وكتابتــه وحتــى اختيــار قراءاتــه ملــا قالــه مــن هــو 
متأثــر بــه، وهنــا تبــدو مشــكلة الشــيخ واملريــد متــى 
مــا جتــاوزت إطارهــا الطبيعــي فإنها ســتقضي على 
فكــر اإلنســان  واســتقالليته وســتنتج لنــا مجموعــة 

مــن املستنســخن. 
8.  نشــهد يف اآلونــة األخيــرة إقبــال كبيــر 
مــن فئــة الشــباب علــى قــراءة كتــب الفلســفة 
وخاصــة أولئــة الذيــن درســوا وتخصصــوا يف 
العلــوم الشــرعية، هــل نســتطيع إيجــاد نــوع 
مــن التكامــل يف القــراءة بــني كتــب الفلســفة 
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وكتب العلوم الشرعية؟
    السؤال ليس يسيًرا أن أجيب عليه بكلمات، 
لكــن أعتقــد أن هنــاك مــن ســبقنا واســتطاع أن 
ــة بغــض  ــوم الديني ــن العل ــن الفلســفة وب ــوازن ب ي
النظــر عــن مــا قيــل أو يقــال يف عمليــة التــراث، 
ابــن رشــد صاحــب )بدايــة املجتهــد( هــو نفســه 
صاحــب )تهافــت التهافــت(، أعتقــد أنــه حتــدث 
الفلســفة  بــن  مــا  الربــط  عــن  جميــل  بشــكل 
والعلــوم الشــرعية ، ليــس فينــا مــن لــم يــرد أو 
يُــرُد عليــه إال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، 
نفــرق  أن  يجــب  أنــه  أعتقــد  املنطلــق  هــذا  مــن 
بــن الفلســفة وبــن الفالســفة ، الدكتــور راشــد 
املبــارك غفــر اهلل لــه، لــه كتــاب حكــى فيــه عــن 
)تهافــت الفالســفة وشــموخ الفلســفة(، لــو أخذنــا 
بهــذا املنطــق أعتقــد أننــا نســتطيع اجلمــع بينهمــا، 
م العمليــة الفلســفية  مبعنــى أن ال نحاســب أو نقــوِّ
ــه  ــا قال ــالن أو م ــه ف ــا قال ــق م ــن منطل ــة م الفكري
ســواه، إذا أخذنــا بهــذا املفهــوم فدخــول طالــب 
العلــم الشــرعي يف عمليــة الدراســات الفلســفية 
ملــا بعــد املرحلــة اجلامعيــة أعتقــد أنــه ســيكون 
مفيــًدا .. مضيئــا .. مضيفــا للفكــر الدينــي الــذي 
ــوص مــن  ــره وتنقيحــه واخلل ــده وتطوي ــراد جتدي ي
هــذا املفهــوم إلــى مفاهيــم فكريــة تتســاوق مــع 
صالحيــة اإلســالم لــكل زمــان ومــكان ، إن دخــول 
الشــباب ذوي املنهــج التعليمــي الشــرعي يف اإلطــار 
الفلســفي أو يف املجــال الفلســفي يف الدراســات 
العليــا أنــا أعتقــد أنــه ســيضئ ويضيــف، متــى مــا 
اســتطعنا أن نصــل إلــى العلمــاء املتزنــن املتوازنــن 
الذيــن يبحثــون يف العلــم مــن أجــل العلــم، الذيــن ال 
تؤطرهــم األدجلــة، ال تؤطرهــم املواقــف املســبقة. 
أعتقــد الديــن ال يتعــارض مــع أي علــم بــل بالعكــس 
ــه مــن املمكــن  ــى أن ــم إضافــة إل ــن يســند العل الدي
أن يضــيء الطريــق أمامــه وبالتالــي يكــون الطريــق 
ســالكا، جميــال، هادئــا، هانئــا، ال نحتــاج فيــه إلــى 
يضطــرب  أو  ونضطــرب  ونتخاصــم  نتجــادل  أن 
شــبابنا يف عمليــة املفهــوم، يف عمليــة الكينونــة، 

ومــا يف حكمهمــا.

تكــون  )أحياًنــا  9.  يقــول هنــري واالس: 
قــراءة بعــض الكتــب أقــوى مــن أي معركــة(، 
مــا رأيــك يف هــذا النــوع مــن الكتــب؟ وهــل 

قراءتهــا؟ تســتهويك 
التعابيــر  أننــي ال أحــب مثــل هــذه  مــع        
)معركــة( ألن الكتــاب يظــل حتــى وإن كان كتابــا 
مختلفــا، تتصــادم معــه، أو يعســر فهمــه، يبقــى 
الكتــاب جميــال بــكل أطــره، أســتثني مــن هــذا أننــي 
أمــام اختياراتــي ، الكتــاب ال يجبــرك علــى قراءتــه 
فيمــا عــدا الكتــب املدرســية والكتــب البحثيــة ، 
فليــس هنــاك كتــاب يجبــرك علــى أن تقــرأه ، ولــذا 
ــه  ــاب معــن فإننــي أجتــه إلي حينمــا أجتــه إلــى كت
بكامــل حواســي ، أريــد أن أقــرأه بعينــي ، وأســمعه 
بأذنــي ، وأعيــه بعقلــي ، وبالتالــي أجدنــي منجذبــا 

ــه أم اتفقــت.  ــه ســواء اختلفــت مع إلي

10.  ما الكتاب الذي يستهويك ويأخذك 
بكلتا يديك إليه؟

الكتــاب الــذي يخاطــب عقلــك ، يتحــدى 
تفكيــرك ، يتجــاوز املســلمات ، يتجــاوز التنميــط 
، الــذي يقــول لــك مالــم تســمعه ومــا لــم تقــرأه 
قبــال ، أو يحــاول أن يســتثير يف ذهنــك األســئلة ، 
ألن الثقافــة احلقيقيــة هــي ثقافــة األســئلة وليســت 
ثقافــة اإلجابــات ، مشــكلتنا نحــن أن كثيريــن مــن 
أن  يحاولــون   ، والباحثــن  املفكريــن  أو  املؤلفــن 
فيهــا  تناقــش  ال  حتــى  احلقائــق  إليــك  يقدمــوا 
يقفلــون عليــك  وبالتالــي  كأنهــا حقائــق مســلمة 
ــى القــراءة  ــل إل ــر ، هــؤالء ال أمي مســاحات التفكي
لهــم ، لكننــي أميــل وأمتنــى دائمــا أن أجــد الكتــاب 
يف  يشــدني  لــم  إذا  ،الكتــاب  يتحدانــي  الــذي 
صفحاتــه األولــى فأنــا أرميــه مهمــا كان كاتبــه ، 
ويف غالــب األحــوال أن معظــم الكتــب التــي أرميهــا 
هــي كتــب للكبــار وخصوصــا يف أواخــر حياتهــم 
حينمــا يعتقــدون أنهــم حتولــوا إلــى رمــوز وأنهــم 
يقولــوا مايشــاؤون وأن اآلخريــن  يســتطيعون أن 
مجــرد تالميــذ بلــداء أمــام مدارســهم ، يف هــذه 
احلالــة أنــا شــخصيا  ال أســتمر مــع الكتــاب ، 
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أجدنــي نائيــا أو راغبــا عــن قراءتــه. 

الثقافيــة  الســاحة  يف  إســهاماتك   .11
معروفــة، ولــك العديــد مــن املؤلفــات الغنيــة 
والثريــة وأخــرى شــاركت فيهــا، إلــى جانــب 
صحيفــة  يف  املختلــف  مقاالتــك  حضــور  
ســاهمت  مــدى  أي  إلــى  ســؤالي:  اجلزيــرة، 
التركــب  إبراهيــم  د.  تكويــن  يف  القــراءة 

الكاتــب؟
ــا،  ــة ، تلونه ــة الكتاب ــراءة الشــك تســند عملي الق
القــراءة جتعــل مــن اإلنســان ثريــا حينمــا يستشــهد 
وحينمــا يكتــب ،وحينمــا تأتيــه العمليــة الكتابيــة ، 
الشــك كلنــا نتأثــر  أحيانــا ونحــن نعلــم وأحيانــا دون 
أن نعلــم ، أقــول : أننــي بــال شــك دون القــراءة لــم 
أكــن ألســتطيع أن أكتــب بهــذا االمتــداد علــى مــدى 
أكثــر مــن ثالثــن عامــا كامــال ممكــن أن أكتــب شــيئا 

يســيرا ،القــراءة ثــروة ، فحينمــا أريــد أن أكتــب حتــى 
لــو كنــت أريــد أن أكتــب يف موضــوع مختلــف ، قبل أن 
أكتــب البــد أن يكــون معــي كتابــان أو ثالثــة كــي ينفتح 
الذهن دون أن آخذ منها شــيئا لكنها تبقى ، الكتاب 
رفيقــي اآلن يف كل مــكان هــو رفيقــي حينما أســافر ، 
رفيقــي وأنــا موجــود يف مجلــس البيــت ، وأنــا موجود 
أســتعد مثــال للنــوم ، ال ميكــن أن أنــام دون أن أقــرأ و 

ال ميكــن أن أقــرأ كتابــا واحــدا. 

مانغويــل  ألبرتــو  اظطــر  12.  يقــول 
يتــرك  أن  الهجــرة"  قوانــني  تغيــر  "بســبب 
صغيــر  شــقة  يف  للعيــش  وينتقــل  مكتبتــه 
ة يف نيويــورك، ويعمــل اآلن علــى تأســيس 
مؤسســة وقفيــة تكــون نواتهــا مكتبتــه التــي 
هــذه  بعــد،  نهايتهــا  ســبيل  ســتحدد  لــم 
القــراء  نفــوس  يف  كثيــًرا  أثــرت  احلادثــة 
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أدركــوا  ألنهــم  العالــم  أنحــاء  جميــع  يف 
جيــًدا مــاذا تعنــي املكتبــة لصاحبهــا، مــاذا 
برحيــل  ومتــوت  تهجــر  التــي  املكتبــات  عــن 

؟ بهــا أصحا
الســؤال يتفــق مــع مقــال كتبتــه يف زاويــة 
إمضــاء عنوانــه "بعــد مؤسســة العبــودي مــاذا عــن 
مركــز ابــن عقيــل الثقــايف"  ،تصادفــا ليــس غريبــا 
ألن همنــا مشــترك ، الســؤال : ملــاذا حتدثــت عــن 
هذيــن العلمــن إلــى جانــب احلديــث الــذي ورد 
يف الســؤال عــن ألبرتــو مانغويــل ؟ القضيــة هنــا 
تتصــل بــأن هنــاك رمــوزا بذلــوا عمرهــم وجهدهــم 
ومالهــم مــن أجــل تكويــن مكتبــات مختلفــة تشــتمل 
علــى النــادر، واملخطــوط ، والوثيقــة ومــا أشــبهها ، 
ثــم حينمــا ينتقلــون إلــى ربهــم أو حينمــا ال يكونــون 
مســتعدين أو ال تبــدو لديهــم القــدرة علــى مراجعــة 
املكتبــة ، ومطالعتهــا واالهتمــام بهــا ، تصبــح مكانــا 
منزويــا مهمــال موحشــا مقفــرا ، هــذه احلكايــة 
كانــت تخيفنــي منــذ فتــرة طويلــة كنــت أحســب 
لهــا حســابات عديــدة ، نشــرت أكثــر مــن مــرة مــا 
مصيــر املكتبــات املنزليــة املتميــزة ؟ علــى ســبيل 
املثــال الشــيخ محمــد بــن ناصــر العبــودي لديــه 
كمــا قــال لــي شــخصيا أكثــر مــن خمســن ألــف 
وثيقــة ، مــا مصيــر هــذه الوثائــق ؟ الشــيخ أبــو 
ــب ومخطوطــات  ــه كت ــل لدي ــن عقي عبدالرحمــن ب
ــن  ــادرة جــدا ال ميك ــة تســجيالت ســمعية ن ومكتب
أن تتوافــر بشــكل ميســر ، رمبــا حتــى املكتبــات 
أنــا  مــن هــذا  أكثــر   ، إلــى هــذه  تفتقــر  العامــة 
أعــرف أســاتذة ورمــوزا كثيريــن اضطــروا إلهــداء 
مكتباتهــم إلــى مــن يقبــل بهــا ، مــع األســف إلــى 
مــن يقبــل بهــا مبعنــى أن املتفضــل بالقبــول هــو 
ــة ، هــذه  ــة وليــس صاحــب املكتب مــن يأخــذ املكتب
قضيــة فعــال خطيــرة ، ناديــت يف مقالــي هــذا 
إلــى أن تتولــى الهيئــة العامــة للثقافــة النظــر يف 
ثقافيــة يف  مراكــز  وإنشــاء  املكتبــات  هــذه  مثــل 
املــدن ويف احملافظــات وحتــى يف الهجــر واملراكــز 
ووضعهــا أمــام املرتاديــن واملنتديــن الذيــن يحبــون 

أو يطمحــون إلــى عمليــة القــراءة ، أمتنــى أن تنشــأ 
مؤسســة للشــيخ العبــودي مؤسســة ثقافيــة ، ينشــأ 
ــن  ــل الثقــايف كمــا أنشــئ مركــز اب ــن عقي مركــز اب
صالــح الثقــايف وضــم مكتبــات كثيــرة أهديــت إليــه 

ووضعــت بأســماء أصحابهــا. 

13. احلديث عن مصير املكتبات املنزلية 
مؤلــم، فمــا الــذي نحتاجــه للحفــاظ علــى 

هــذه الثــروات وحمايتهــا مــن الضيــاع؟
جميــع  تتضافــر  أن  إلــى  الواقــع  نحتــاج 
جهودنــا مــن أجــل الظفــر مبثــل هــذه املكتبــات كــي 
ــز ثقافيــة توجــد يف كل  تكــون هــي األســاس ملراك
مــكان وتدعــم مبثــل هــذه املكتبــات وتكــون أعمــاال 
بــإذن اهلل  وقفيــة خيريــة ترتــد علــى أصحابهــا 
ــم  ــة نشــر العل ــم أســهموا يف عملي ــد ربهــم ألنه عن
ونحــن نعلــم أن العلــم الصالــح الــذي ينتفــع بــه هــو 
مــن بــن ثالثــة أشــياء تبقــى لإلنســان بعــد وفاتــه ، 
هــذا الســؤال جــدا مهــم ، وإجابتــه يجــب أن تكــون 
بحجــم أهميتــه ، االهتمــام بــه يجــب أن يصعــد 
العامــة  الهيئــة  مســتوى  إلــى  األفــراد  مبســتوى 
للثقافــة ،مثــال للمقارنــة فقــط قبــل ســنوات كانــت 
املكتبــات الكبــرى "املكتبــات العامــة" ومــا يف حكمها 
تذهــب لتشــتري مكتبــات الكبــار ومــن بينهــم أدبــاء 
ورمــوز ومثقفــون ســعوديون اشــتريت مكتباتهــم ، 
اآلن أصبحــت املكتبــة رخيصــة ، أعــرف أناســا 
يبحثــون عــن أي مــكان موريتانيــا الســودان اليمــن 

ــى آخــره كــي يتبرعــوا مبكتباتهــم.  إل
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"قــرأُت كتاًبــا ذات يــوم، 
وتغّيــرت حياتــي كلًيــا."

                   أورهــان بامــوق
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من أرشيف المجالت القديمة:  
مكتبتي

لألستاذ: إبراهيم عبد القادر المازني

اختيار: هشام العبيلي

مكتبتــي شــيء عظيــم جــًدا - ولســت أعنــي أنهــا كبيــرة 
املطبــوع  مــن  مؤلفــة  آالًفــا  وأن يف خزاناتــي  ضخمــة، 
واملخطــوط ، فمــا عنــدي مخطــوط واحــد، وال ولــوع لــي 
بجمــع هــذا الضــرب مــن الكتــب، ومــا ميكــن أن تبلــغ 
مــرات،  منهــا  أبيــع  أن  احتجــت  أن  بعــد  اآلالف  كتبــي 
ووإنــي ملجنــون بالكتــب، ولكــن جنونــي مبــا فيهــا ليــس 
بأشــكالها وألوانهــا علــى رفوفهــا. وقــد اعتــدت أال أبالــي 
أن يبقــى الكتــاب عنــدي بعــد أن أقــرأه أو أن يذهــب، ولــم 
أكــن كذلــك، ولكــن املــرء ممــا تعــود، وعلــى أنــه ســيان أن 
أحتفــظ بالكتــاب وأن أبيعــه كمــا اشــتريته، أو أهبــه، فمــا 
إلــى الوصــول إليــه ســبيل يف هــذه اخلزانــات، وألهــون 
إلــى  أهتــدي  أن  مــن  أخــرى  نســخة  أشــتري  أن  علــيَّ 
موضعــه وأعــرف أيــن اختبــأ. ومتــى كان هــذا هكــذا، فمــا 
حرصــي علــى كتــاب يحاورنــي ويهــرب منــي وأنــا أدور 

ــوف ؟؟  ــى الرف ــي عل بعين
وليــس أثقــل علــّي، وال أشــق علــى نفســي مــن اإلقامــة 
ــاري  ــر الختي ــو وكل األم ــاًل، ول ــا طوي ــت واحــد زمًن يف بي
علــى  راضتنــي  الكتــب  ولكــن  بيًتــا،  يــوم  كل  ألتخــذت 
الســكون ورّدتنــي علــى مكروهــي، فأنــا اآلن كاملقعــد ال 
أكاد أحتــول، إال أن أُحمــل علــى االنتقــال حمــاًل؛ ذلــك أني 
كلمــا ســكنت بيًتــا، أروح أتخيــل للكتــب أوســع احلجــرات 
الصناديــق  دعــوا  أقــول  ثــم  وهــواء،  شمًســا  وأكثرهــا 
والغــرارت حتــى أفتحهــا وأخــرج مــا فيهــا وأرتبــه بنفســي، 
فتتــرك شــهوًرا، تنقلــب احلجــرة يف خاللهــا مزبلة، فيتبرم 

ــق. ــيَّ أن أفــرغ الصنادي ــي ويلحــون عل أهل
فأقول: "ال بأس. موافق".
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فتسألني زوجتي: "ومتى تفعل؟"
فأعدهــا خيــًرا؛ فتلــح علــّي، فأؤكــد لهــا أنــي فاعــل 

ذلــك غــًدا إن شــاء اهلل.
لــن  أنــك  فتقــول: "إن شــاء اهلل عنــدك معناهــا 

أبــًدا". تفعــل 
فأقــول: "اســتغفري اهلل يــا امــرأة! إن شــاء اهلل 

يعنــي إن شــاء اهلل، أليــس كذلــك؟"
فتقــول: "ولكنــي أريــد تنظيــف الغرفــة! أال تــرى 

هــذا التــراب؟"
فأقول: "صحيح! كثير".

ألنــي أحــب أن أقــّر باحلــق وأكــره املكابــرة، َفتهمــل 
الثنــاء علــى ذلــك وتقــول: 

ــد هــذا  ــم يع ــران؟ ال. ل ــر؟ والفي "وهــذه الصراصي
ــا يُســكن". بيًت

فأقول: "أال أقول لِك وأريحك؟".
فتقبل علّي مسرورة وتسألني: "ماذا؟"

فأقــول: "أفرغــي أنــت الصناديــق، ورّصــي الكتــب 
علــى الرفــوف -علــى أي ترتيــب-  وارفعــي التراب، 
واقتلــي الصراصيــر، وطــاردي الفيــران - وعلــى 

ــة، نظفــي الغرفــة - هيــه؟ ماقولــك؟" اجلمل
فتوافــق، وأعــود مــن عملــي فألقــى املــكان نظيًفــا، 
فــال فيــران وال صراصيــر وال تــراب، وال صناديــق، 
ولكنــي أحتــاج أن أرجــع إلــى كتــاب، فأفتــح خزانــة 
بعــد أخــرى وأنظــر إلــى مــا تكــدس علــى رفوفهــا 

فأرتــد يائًســا وأصيــح بزوجتــي:
"يا امرأة! أين وضعت ابن الرومي؟ " مثاًل !

فتقول: "عندك بالطبع".
يف  تضعيــه  لــم  أنــك  أنــت  أواثقــة   " فأســألها: 

املطبــخ؟".
فتقــول محتّجــة : "املطبــخ؟ كيــف تقــول هــذا؟ أهــذا 

جزائــي علــى تعبي؟"
فأقول: "معذرة، ولكني ال أراه هنا".

فتقول: " ابحث عنه".
فأبحــث - أعنــي أنــي أروح أخــرج مــن اخلزانــة 
ــى األرض  ــا أخــرج عل ــد صــف، وأضــع م ــا بع صًف
هنــا وههنــا ، حتــى تخــور قــواي ، وينفــد صبــري ، 
ويهــي جلــدي ، وأنظــر إلــى مــا فرشــت بــه األرض 
فأجــزع ، وأغافلهــا - أعنــي زوجتــي - وأتســلل 
ــرى شــيًئا. ــى ال ت ــاب ورائــي حت ــا ، وأرد الب خارًج
ويف   ، نائمــة  أنهــا  ظنــي  ويف  الليــل،  يف  وأعــود 
فأفتــح  الرفــوف،  إلــى  الكتــب  أعيــد  أن  عزمــي 
البــاب برفــق، فــإذا الكتــب قــد وثبــت بقــدرة ربــك، 
وصفــت نفســها علــى الرفــوف، وتزاحمــت، ودخــل 
بعضهــا إلــى بعــض - خوًفــا مــن الفيــران وال شــك! 
فأتنفــس الصعــداء وأفــرك كّفــي، وأٌقــول : "احلمــد 
تقــول:  بزوجتــي  وإذا  يــارب!"  أكرمــك  يامــا  هلل! 
"وآخرتهــا معــك! أال ميكــن أن تعيــد كتاًبــا إلــى 
موضعــه بعــد إخراجــه؟ أال بــد أن ينشــف ريقــي 
كل يــوم بســبب هــذه الكتــب؟ شــي غريــب واهلل! 
كيــف ومتــى ميكــن أن أفــرغ للبيــت إذا كانــت هــذه 

الغرفــة هًمــا ال ينقضــي؟" 
وأحــب مــرة أخــرى أن أقــرأ يف كتــاب، فأدخــل 
الغرفــة، فتدخــل ورائــي جتــري، وتتنــاول ذراعــي 
فتقــول  "مــاذا؟"  وأســألها:  فأســتغرب  وتشــدني 

بحــدة: "مــاذا أنــت؟"
فيزيــد عجبــي وأقــول: "مــاذا أنــا؟ أال تعرفــن مــاذا 

أنــا؟ أنــا ســيدك ياســتي!"
فتقــول وهــي جتاهــد أن تعبــس والضحــك يغالبهــا: 

"دع املــزاح اآلن! مــاذا تريــد أن تصنــع؟"
يــا  هــذا  يعنيــك  وكيــف  "شــيء جميــل!  فأقــول: 

امــرأة؟"
فتقــول: "يعنينــي مصيــر الغرفــة -هــذا مــا يعنينــي 
يــا ســيدي- ولســت أنــوي أن أدعــك تقلبهــا مزبلــة 

فقــد ورمــت كّفــاي مــن العمــل فيهــا".
فأقــول: "ومــاذا تصنــع هــذه العجــوز؟ تأكل وتشــرب 
فقــط وتقبــض أجرهــا آخــر الشــهر؛ وهــذه الفتــاة 
ــل شــيًئا غيــر اللعــب  ــا تعم اخلفيفــة ملــاذا ال أراه
مــع األوالد؟ وتلــك الثالثــة... أهــو بيــت أم دكان 
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ــد أن أعــرف هــذا أوالً". مخــدم؟ أري
فتقــول: "ال حتــاور. إن الكتــب ال ميســها غيــري، 

ــق.." ــا التمزي ــي أخــاف عليه فإن
فأشــكرها، فتقــول: "العفــو؛ ولكنــي أخــاف منــك 

ــا". ــا وارجــع عنه ــع معروًف ــة، فاصن ــى الغرف عل
فأسألها: "ولكن كيف أرجع وأنا أريد كتاًبا؟"

فتقول: "التتعبني...من فضلك...أرجوك".
فأشــعر لهــا برّقــة وأقــول: "يــا امرأة! هل اســتطعت 

قــط أن أرفــض لــك رجاء!؟"
واتبعهــا، وأنصــرف عــن الكتــب والقــراءة، وأعــّزي 
نفســي بأنــي كنــت ســأنصرف ال محالــة عــن ذلــك 

مرغًمــا، فمــا أطمــع أن أجــد كتاًبــا أطلبــه.
مــن هنــا صــار املعقــول إذا اشــتهيت أن أقــرأ كتاًبــا 
أو أردت أن أراجعــه، أن أشــتريه، وقــد أشــتريه 
ــي  ــراه زوجت ــى املســاء، فت ــب إل ــى املكت ــه عل وأضع
مــا  وأعــرف  صــف،  يف  وتدّســه  خزانــة  فتفتــح 
ــن أجــل  ــه، فأشــتري نســخة أخــرى، وم ــت ب صنع
هــذا أيًضــا صــار عنــدي مــن بعــض الكتــب ثــالث 

نســخ أو أكثــر.
هــذه  ترتــب  أن  "يحســن  مــرة:  أخــي  لــي  وقــال 

الكتــب".
قلت: "يا أخي، كيف أصنع؟"

أســماء  فيهــا  وتكتــب  ببطاقــات،  أجيئــك  قــال: 
الكتــب مرتبــة علــى حــرول املعجــم، فــإذا طلبــت 
كتاًبــا، راجعــت البطاقــات فســهل عليــك إخراجــه".

قلت: "رأي سديد - هات البطاقات".
إلــّي،  بهــا  ودفــع  منهــا،  مئــات  ببضــع  فجاءنــي 

لــه: قلــت  ثــم  وشــكرته  إليهــا  فنظــرت 
فيهــا  الكتابــة  وأمــا  فجــاءت،  البطاقــات  "أمــا 
واحــًدا  الكتــب  أخــرج  أن  تقتضــي  فأحســبها 

ثــم..."  أســماءها،  وأقّيــد  واحــًدا، 

فصاحــت زوجتــي: "ال ال ال ال! أرجــو... أرجــو أال 
تفعــل..."

فالتفــّت إليهــا وقلــت: "يــا امــرأة! كيــف ترضــن 
عــن هــذه الفوضــى؟ بــل ال بــد مــن الترتيــب".

فقالــت: "أنــا واثقــة أن الكتــب لــن ترتــب، وكمــا 
يحصــل هــو أن تخرجهــا وتكّومهــا علــى األرض 
عليهــا  ويجتمــع  التــراب،  فيغطيهــا  وتتركهــا، 
الصراصيــر، فأعــود إلــى نفــض التــراب وطــرد 
بهــذا  أســمح  لــن  ســّيدي!  يــا  ال  الصراصيــر... 

أبــًدا".
فنظــرت إلــى أخــي وقلــت: "أتســمع؟ إنها ال تســمع! 

فمــا رأيك؟"
قال: "احلق معها، ولو كنت أنا مكانها..."

فلم أدعه يتّم اجلملة وصحت به: "أعوذ باهلل!"
فشكرني، وقال: "إمنا أعني..."

ــه، مــن  ــا تعني ــت: "دع م ــه وقل ــى مقاطعت فعــدت إل
ــي!" ــّي حيات ــك نغصــت عل ــك، وحســبك أن فضل

فدهش وقال: "كيف؟"
قلــت: "ســأرى وجهــك بعــد اآلن كلمــا نظــرت إلــى 
امرأتي...أعــوذ بــاهلل... ياســاتر يــا رب. لطفــك 

اللهــم!"
وقــد حرصــت علــى البطاقــات، ألقّيــد فيهــا أســماء 
الكتــب مرتبــة علــى حــروف املعجــم، فمــا مــن هــذا 
الترتيــب  تؤثــر  زوجتــي  أن  العقــدة  ولكــن  مفــّر، 
وخوفهــا  عنــه  رضاهــا  مــن  بلــغ  وقــد  احلالــي، 
عليــه، أن يضطــرب أو يفســد، إنهــا أخفــت مفاتيــح 

اخلزانــات ال أدري أيــن؟
بارك اهلل فيها - أعني زوجتي ال اخلزانات.

مجلة الرسالة، العدد: 103، )1935م(، 1014- 1015.
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النسب إلى الذات وتعّسف 
اللغويين فيه

@sa2626sa  أ.د.عبدالرزاق الصاعدي

النســب  القائلــن يف  قــول  اللغويــون  يخّطــئ 
إلــى الــذات: ذاتــي، ويصفونــه باللحــن، والصــواب 
ذات:  اشــتقاق  يف  األصــل  ألن  ؛  َذَوِويٌّ عندهــم: 
ق بــن املذكــر واملؤنــث، فيقــال: زيــد ذو  ــرَّ ذو، ويُف
ــث  ــاء التأني ــت بت ــا أُّنث ــاٍل، فلّم ــٌد ذاُت م ــال وهن م
قلبــت الــواو ألفــا، فقالــوا: ذات ولــم يقولــوا ذوت، 
وينســب إليهــا بحــذف التــاء، ثــّم رّد الم الكلمــة 
احملذوفــة، وهــي ألــف، بدليــل قولهــم يف التثنيــة: 
)ذواتــا(، ثــّم تقلــب ألفهــا واوا، فيقــال يف النســب 

إليهــا: َذَوِوّي.

ــن العباســين ومــن جــاء بعدهــم  ولكــّن املولدي
وّلــدوا منهــا )الــذات مبعنــى النفــس أو احلقيقــة( 
ونســبوا إليهــا علــى ظاهرهــا، دون تغييــر، فقالــوا: 
االســتعمال  وهــذا  الذاتيــة،  والصفــات  ذاتــّي، 
املولــد دائــر علــى ألســنة املتكلمــن واألصوليــن 
والفقهــاء وعلمــاء اللغــة املتأخريــن، وحكــم عليهــم 
اللغويــون بالتخطئــة، قــال ابــن ســيده يف احملكــم: 
اإلضافة إلى ذات: َذَوِويٌّ وال يجوز يف ذات ذاِتّي؛ 
ألّن يــاَء النَّســب ُمعاِقبــٌة لتــاء الّتأنيــث. انتهــى. 
ــي  ــن الدهــان والفيومــي والدمامين ــه قــول اب ومثل



25مجلة قوارئ  |  العدد السابع

والصفــدي وغيرهــم، وهــم ال يفرقــون بــن ذات 
واحلقيقــة!  النفــس  مبعنــى  والــذات  ذو  مؤنــث 
وقــال األزهــري يف التصريــح: -وقــول املتكلمــن 
يف علــم األصــول الدينيــة يف النســبة إلــى ذات 
)ذاتــّي( حلــن، ألنــه يُعــدل بالــكالم عــن الصــواب، 
وصوابهــا: َذَووّي، بحــذف التــاء، وهــذا مبنــيٌّ علــى 
أن ذاتــي نســبة إلــى )ذات( لغــة، وهــم ال يقولــون 

ــك، يقصــد العــرب األقحــاح. ذل

أقــول: أرى احلاجــة إلــى التفريــق يف النســب 
بــن ذات مؤنــث ذو وذات الدالــة علــى النفــس أو 
ــوارد يف  ــد ال ــة أو الشــخصية، مبعناهــا املول الهوي
كالم املولديــن، وهــو أيضــا يف كالم بعــض العلمــاء، 
ومنهــم ابــن فــارس يف قولــه يف املقاييــس يف مــادة 
ــا ُعبِّــر عــن الــذات بالَوْجــه" وأبــو  )وجــه(: "رمبَّ
هــالل العســكري يف قولــه يف الفــروق: "الفــرق بــن 
الــذات والــروح واملهجــة والنفــس، وابــن األثيــر يف 
قولــه يف املرّصــع: ذات اهلل، عــز وجــل، وابن عرفه 
يف قولــه يف احلــدود: "وكــذا إذا أقَســَم بالــّذات 
ووصفهــا بصفــات".. فالــذات هنــا مختلفــة قليــال 
عــن ذات مؤنــث ذو، فهــي عندهــم علــم أو اســم 

ــه الشــيء. للنفــس أو احلقيقــة أو ُكنْ

ولــذا أرى أن يفــرق يف النســب بــن )ذات( مؤنــث 
ذو و)الــذات( مبعنــى النفــس أو احلقيقــة، كمــا 

يأتــي:
1. أن ينســب إلــى )ذات( مؤنــث ذو: )َذَووّي( علــى 

القيــاس املذكــور يف كتــب النحــاة.
2. أن ينســب إلــى )الــذات( العلــم علــى النفــس 
أو احلقيقــة: )ذاتــّي( دون تغييــر؛ لســببن، األول: 
الكلمــة،  مــن  جــزًءا  غــدت  الــذات  التــاء يف  أن 
والثانــي:  ضــرورة التفريــق بــن ذات مؤنــث ذو 
والــذات مبعنــى النفــس أو احلقيقــة، فــإن ظاهــر 
القيــاس يف هاتــن أن يقــال فيهمــا: ذووّي، ويف 
هــذا إلبــاس ظاهــر، جتّنبــه املولــدون بالنســب إلــى 
هــذا اللفــظ علــى ظاهــره دون تغييــر حــن قالــوا: 

)الذاتــي( ولــم يقولــوا الــذووي،  بخــالف النســب 
إلــى ذو مؤنــث ذات، يف قولهــم: هــو ذو كــذا وهــي 

ذات كــذا.

ومــا أقبــح أن تُلــزم )الــذات( بالقيــاس اجلامــد 
ووّي!، فأيهما أحســن قولهم:  هنــا فيقــال فيهــا: الذَّ
ــة؟  ــات الذاتي ــم: الصف ــة أم قوله ــات الذووي الصف
ــة  ــة؟ والقيم ــة الذاتي ــة أم العالق ــة الذووي والعالق
الذاتيــة؟ والرغبــة الذوويــة  القيمــة  الذوويــة أم 
أم  الذوويــة  واخلصائــص  الذاتيــة؟  الرغبــة  أم 
اخلصائــص الذاتيــة؟ وقولهــم: هــذا دافــع ذووي 
أم دافــع ذاتــي؟ و تفكيــر ذووي أم تفكيــر ذاتــي؟ 
ــل ذووي أم  ــي، ومتوي ــاء ذات ــاء ذووي أم اكتف واكتف
متويــل ذاتــي؟ وحكــم ذووي أو حكــم ذاتــي؟ وســيرة 

ــة أم ســيرة ذاتيــة؟!  ذووي

إن التفريــق هنــا يــدل علــى حكمــة املولديــن، 
وقــد رأينــا حكمتهــم يف التفريــق يف مواضــع غيــر 
هــذا منهــا  العريــس والعــروس، إذ جعلــوا العريــس 
للذكــر والعــروس لألنثــى. فالتفريــق يف النســبة 
ــى النفــس أو  ــث ذو وذات مبعن ــن ذات مؤن ــا ب هن
فقــل:  مــردودة،  والتخطئــة  مســتحب،  احلقيقــة 
ــة؛ كمــا يقــول املولــدون وال تقــل:  الصفــات الذاتي
القيــاس  يقتضيــه  مــا  الذوويــة، علــى  الصفــات 
الدالليــة يف  الفــروق  يراعــي  ال  الــذي  اجلامــد 

االســتعمال وال يلتفــت إلــى اللبــس.
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الروايات سحر 
حقيقي.. جًدا!

سعدية مفرح

@saadiahmufarreh

جميــل  عالــم  القصيــرة  والقصــص  الروايــات 
وواقعــي، علــى الرغــم مــن كل مــا يدعيــه أغلــب 
ــال  ــال يف خي ــا خي ــن أنه ــن والقصاصــن م الروائي

أو أنهــا خيــال مــع بعــض احلقيقــة. 
أنــا ال أصــدق أن كل هــذه الشــخصيات البشــرية 
التــي متتلــئ بهــا الروايــات ليســت مــن حلــم ودم، 
وأنهــا عاشــت أو تعيــش أو ســتعيش بيننــا. ال أصــدق 
مــن  خلقوهــا  وأنهــم  الكتــاب،  اختــراع  مــن  أنهــا 
ــورق فقــط.  ــى ال ــة عل ــا حقيق ــوا منه ــراغ ليجعل الف

صحيــح أن كثيــًرا منهــم يعتــرف أن هنــاك شــيًئا، 
قليــاًل أو كثيــًرا، مــن احلقيقــة يف رواياتــه، لكننــي 
كل  إنهــا  ألقــول  البعــض  هــذا  أجتــاوز  أن  أريــد 
ــدا لهــم ولغيرهــم غيــر ذلــك  احلقيقــة، حتــى وإن ب
ألول وهلــة، بــل حتــى وإن رأى البعــض منهــم أن يف 
ــة،  ــة الروائي ــم يف الكتاب ــك انتقــاص مــن موهبته ذل
أن  يــرى  الــذي  البعــض،  هــذا  مــع  أتفــق  وأنــا ال 
القــص هــو اختــالق القصــص والشــخصيات أوالً 
والتصويــر.  الكتابــة  حيــل  ذلــك  بعــد  تأتــي  ثــم 
تلــك رؤيــة ناقصــة جــًدا لفــن القــص، بــل ولــكل 
الفنــون الكتابيــة األخــرى، فاختيــار مــادة الكتابــة 
وعناصرهــا األوليــة رغــم أهميتــه الشــديدة بالنســبة 
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ألي كاتــب إال أنهــا ليســت شــيئا مقارنــة لهــا بقــدرة 
ــواد والعناصــر  ــى التعامــل مــع هــذه امل ــب عل الكات
وكيفيــة تقدميهــا للقــارئ بصــورة نهائيــة مــن خــالل 
املوهبــة يف الكتابــة نفســها وأعنــي بهــا الطريقــة 
ــق  ــدة وتتخل ــة جدي ــع كل كلم ــا م ــي جتــدد ذاته الت
وفًقــا لــكل موهبــة علــى حــدة ومــع كل نــص جديــد 

بشــكل مختلــف عــن اآلخــر.

ال بــد أن هــذه الشــخصيات، أعنــي تلــك التــي 
يصــرح كتابهــا بأنهــا مختلقــة متاًمــا، وأنهــا ال متــت 
إلــى احلقيقــة بصلــة، موجــودة فعــاًل يف مــكان مــا 
ويف زمــان مــا، حتــى وإن لــم يلتــق بهــا الكاتــب ذات 
يــوم ولــم يعرفهــا. كثيــر مــن شــخصيات الروايــات 
ــا.. ورمبــا  التــي نقرأهــا عرفناهــا ســابًقا أو الحًق
ــًرا  ــا، وكثي ــدة جــًدا عــن زمــن كتابته ــة بعي يف أزمن
منــا أشــار بإصبعــه إلــى شــخصية معينــة وهــو 
يقــرأ روايــة أو قصــة قصيــرة ليقــول أن هــذا فــالن 
أو فالنــة. حــدث هــذا كثيــًرا بالنســبة لــي والغريــب 
والروايــات  القصــص  يف  أيًضــا  يحــدث  أنــه 
املترجمــة مــن لغــات وثقافــات تختلــف متاًمــا عــن 
لغتنــا، وواقعنــا الــذي نعيشــه ويحتمــل أن جنــد 
ــه مــن الشــخصيات، مــا ميكــن أن نصادفــه يف  في

ــه مباشــرة. ــه وعن ــة من ــات املكتوب الرواي

قبــل شــهور كنــت أقــرأ روايــة مترجمــة للغــة 
العربيــة مــن األدب الكــوري، ومــع هــذا أشــرت 
بإصبعــي إلــى الشــخصية األولــى فيهــا، وقلــت إنهــا 
فالنــة.. نعــم فالنــة التــي رمبــا لــم تســمع بكوريــا 

نفســها.

وقبــل أيــام كنــت أقــرأ مجموعــة قصصيــة للكاتبــة 
الصديقــة منــى الشــمري، فوجدتنــي، أو وجــدت 

الكثيــر منــي، يف واحــدة مــن قصصهــا القصيــرة. 
وقبــل أن أنتهــي مــن القــراءة أرســلت ملنــى رســالة 
هاتفيــة كتبــت لهــا فيهــا: هــذه أنــا يــا منــى. لــم 
تســتغرب منــى كثيــًرا. ولــم أفعــل أنــا أيًضــا رغــم أن 
مــا ورد مــن صفــات للشــخصية الرئيســة يف تلــك 
القصــة ال أظــن أن منــى تعرفــه عنــي، فلــم نكــن 
ــا البعــض عندمــا كنــت أعيــش ذلــك  نعــرف بعضن
ــة  ــا اجلميل ــى يف قصته ــت من ــد.. كان ــع البعي الواق
تتحــدث عــن فتــاة يف مرحلــة الدراســة بتفصيــالت 
ــر  ــك العم ــي يف ذل ــى واقع ــا عل ــق متاًم ــكاد تنطب ت

املبكــر.

ذهبــت مــع بطلــة القصــة إلــى زمنــي القــدمي 
وقرأتــه مجــدًدا بقلــم كاتبــة بارعــة وكأننــي أنظــر 
ملــرآة ســحرية أمامــي. عــادت بــي عابــرة كل تلــك 
جميلــة  فرصــة  وكانــت  الــوراء..  إلــى  الســنوات 

ونــادرة ألعرفنــي مــن جديــد. 

وعرفــت  حياتــي،  دقائــق  بعــض  تذكــرت 
عقــدي  بعــض  علــى  أيًضــا  وتعرفــت  أســرارها، 
النفســية الشــخصية التــي ال بــد أن جذورهــا تعــود 
أنــا اآلن هكــذا ألننــي كنــت  إلــى ذلــك الوقــت. 
التــي  الشــمري  ومنــى  كذلــك.  الزمــان  ذلــك  يف 
رســمتني مــن دون أن تعرفنــي عاجلتنــي أيًضــا مــن 
بعــض عقــدي مــن دون أن تعرفهــا، وفًقــا لطريقــة 
املشــكلة  جــذر  علــى  بالتعــرف  النفســي  العــالج 

األول. زمنهــا  والعيــش يف 

مــن قــال أن القــص ليــس ســحًرا..؟ إنــه الســحر.. 
احلقيقــي جــًدا
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ككل  ليــس  طفــاًل  األولــى  نشــأته  منــذ  كان 
األطفــال، طفــل يشــعر أنــه غريــب عــن عاملهــم، لــه 
عالــم أكبــر مــن حــدود مكانــه وخيــال أوســع مــن أن 
يســتوعبه عقــل يف مثــل ســّنه، مييــل إلــى العزلــة 
والصمــت واالنفــراد، كبــر هــذا الطفــل وكبــرت معــه 
طموحاتــه، فبــدأ يختــط لنفســه طريــق النجــاح، 
فتعاهــد نفســه باجلــد واالجتهــاد حتــى بــدا قاســًيا 
عليهــا يف بعــض األحيــان، فكانــت حياتــه كفــاح 
للراحــة والدعــة  يعــرف  وإجنــاز وعلــم وأدب، ال 
طعًمــا، مشــغول بأهدافــه الكبــرى، وقــد أخبرنــا 
عــن هــذا قائــاًل: "إننــي منشــغل عــن العالم بنفســي، 
أحاســبها علــى كل خطــوة، وال أهتــم إال مبــا يدفعها 

ــا". ــه له ــذي أقمت ــى الهــدف ال يف الســبيل إل
حديثــي عــن مــن؟ كيــف بــدأ؟ وإلــى أيــن انتهــى؟ 

ومــاذا قــدم للتاريــخ والذاكــرة؟
بطــل مقالتــي هــو املفكــر واألديــب والشــاعر 
أن  يحــب  كان  كمــا  أو"ميشــا"  نعيمــه،  ميخائيــل 
يناديــه صديقــه جبــران، أو"الســت ســاكتة" كمــا 
أو"ناســك  صغيــر،  وهــو  خالتــه  تلّقبــه  كانــت 
الشــخروب" كمــا لّقبــه األديــب توفيــق عــواد، وهــذا 
ــه. ــا ب ــر هــو أكثرهــا شــهرة والتصاًق ــب األخي اللق
بــدأ مــن حيــث بــدأ كل فيلســوف وكل عالــم منــذ 
بــدء اخلليقــة، بــدأ قارًئــا مــن الطــراز األول، تعلقــت 
عــن  يكــّف  ال  دماغــه  والكتابــة؛  بالقــراءة  روحــه 
التفكيــر حتــى وهــو علــى الســرير لهــذا ينــام وحتــت 
وســادته دفتــر وقلــم رصــاص، ولعلــي أقتبــس هنــا 
مــا كتبــه حرفًيــا عــن نفســه حيــث قــال: "فالكتــاب 
باتــا مــن زمــان ضرورتــن يف حياتــي ال  والقلــم 
ــي منهمــا وبهمــا  أســتطيع العيــش بدونهمــا. إذ أنن
أطــّل علــى عالــم أرحــب بكثيــر مــن ذلــك الــذي كنــت 

ــه بجســدي، ولوالهمــا الختنقــت".  أدور في

ولكــم كانــت أمــه تعاتبــه _ كمــا يحكــي عــن 
نفســه_ كلمــا حــان وقــت الطعــام فدخلــت غرفتــه 
ــده،  ــم يف ي ــى ورقــة أمامــه والقل ــا عل ــه مكّبً ووجدت
فتقــول: "ألهــذا احلــّد تنســى نفســك يــا ابنــي! فــال 

تفّكــر يف األكل إال إذا دعونــاك إليــه؟".
وتعلــو نبــرة العتــاب يف لهجــة األم كلمــا رأت 
هــذا االبــن يكبــر ويصــّر علــى أال يتــزوج؛ النهماكــه 
يف الكتابــة والتأليــف، ولقــد قالــت لــه مــرة: "لــن 
فولعــك  غيــرك،  األوان  قبــل  عمــري  يقصــف 
بالكتابــة ســيهدم صحتــك، وهــا أنــت لــم يبــَق منــك 
إال الظــّل... واألفظــع مــن ذلــك أنــك لــم تتــزوج، 
بيــدك".  فيخبرهــا بلســان  لقــد قطعــت نســلك 
الواثــق املطمئــن: بــأن هــذا الصبــّي الــذي أزعجــِك 
قــد تــزوج يف الواقــع؛ ولكــن مــن غيــر جنس النســاء؛ 
تــزوج فاتنــة تدعــى الكلمــة وأجنــب أوالًدا أرضعهــم 
عصــارة قلبــه وفكــره، فهــل هنــاك مــا هــو أجنــح 

ــه عمــًرا؟!  ــزواج أو أطــول من مــن هــذا ال
"بســكنتا"  يف  )1889م(،  عــام  ميخائيــل  ولــد 
الواقعــة يف أعالــي لبنــان، وهــي مدينــة معروفــة 
مبرتفعاتهــا اجلبليــة وطبيعتهــا الســاحرة، تلّفهــا 
جنائــن الفاكهــة وحقــول التــوت، وتزّيــن ضفافهــا 
أشــجار احلــور والصفصــاف واللــوز، ســكن مــع 
أســرته يف بيــٍت ريفــّي صغيــر، يجــاوره جبــل صّنــن 
الشــامخ، ووادي الشــخروب الســحيق، فهنــاك كان 
يصحبــه والــده جلنــي القمــح وبعــض اخلضــروات، 
ويلتقــي رفــاق قريتــه فيســرحون وميرحــون بــن 
اجلبــال والتــالل والوديــان وحقــول التــوت، فكانــت 
ــي يعيشــها يف  ــة الت ــة الهادئ هــذه األجــواء الطبيعي
قريتــه مدعــاة لــه لكثيــر مــن التأمــل والتفكــر، وكان 
جلبــل صّنــن الشــامخ مــن بــن كائنــات القريــة 
ومخلوقاتهــا موقًعــا خاًصــا يف نفســه، فهــو الصديق 
ناجــاه  فكــم  اإلطــالق،  علــى  واألحــب  األقــرب 
وأفضــى إليــه بأســرار قلبــه وأمانــّي روحــه، فوجــد 
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يف كنفــه األنــس والســكينة واحلضــن الدافــئ؛ ولــم 
يكــد ميــر بــه يــوم دون موعٍد فيــه للعزلة واالختالء 
وغربلــة النفــس، أو االسترســال إلــى القلــم لينظــم 
شــعًرا أو يســطّر فكــًرا أو ينجــب كلمــة. ومــازال 
ميخائيــل يتغنــى بصديقــه اجلبــل ويذكــره يف ثنايــا 
كتاباتــه، ويديــن لــه باجلميــل ويرجــع إليــه الفضــل 
يف كثيــر ممــا كتــب ويعتبــره مصــدر إلهامــه األول؛ 
ولكثــرة مــا كان يختلــي بنفســه يف هــذا الكهــف 

لّقــب بـــ "ناســك الشــخروب".
التــي  الروســية  املــدارس  إحــدى  يف  دَرس 
افتتحــت يف قريتــه، وتقديــًرا لتفوقــه الدراســي، 
املــدارس  طــالب  مــن  احملظوظــن  أحــد  كان 
الروســية الذيــن أتيــح لهــم االلتحــاق بــدار املعلمــن 
الروســية يف الناصــرة بفلســطن، ليــذوق طعــم 
ربيًعــا،  عشــر  ثالثــة  ابــن  وهــو  األولــى  الغربــة 
فقضــى فيهــا أربــع ســنوات أظهــر فيهــا تفوًقــا 
ونبوًغــا، فــكان الوحيــد مــن بــن طــالب الســنة 
التحــق  ثــم  االمتحانــات،  مــن  املعفــّي  الرابعــة 
بجامعــة بولتافــا األوكرانيــة، وقضــى فيهــا خمــس 
ســنوات، ومتّكــن مــن االطــالع على مؤلفــات األدب 
الروســي هنــاك. أكمــل دراســة احلقــوق يف أمريــكا 
عــام )1916م(، يف جامعــة واشــنطن، مــع إجازتــن 
يف األدب واحلقــوق، أّســس مــع حفنــة مــن األدبــاء 
"الرابطــة القلميــة" يف نيويــورك، عــام )1920م(، 
والتــي تهــدف إلــى إنقــاذ األدب العربــي وجتديــده، 
ــك الرابطــة وهــو  ــد تل ــران عمي ــه جب وكان صديق

مستشــارها.
تنوعت مجاالت التآليف لدى ميخائيل، فطرق 
أبــواب النقــد والقصــة واملســرحية والشــعر، ومــن 
ــال«  ــران« و»الغرب ــران خليــل جب ــه: »جب أشــهر كتب
و»مــرداد« وشــغلته الســيرة الذاتيــة، ومــن أبــرز مــا 
كتــب فيهــا: »مذكــرات األرقــش« ثــم »ســبعون.. 
ــى  ــه عل ــه قصــة حيات ــذي ضّمن ــر« وال ــة ُعْم حكاي
مــدى ســبعة عقــود، وكان هــذا الكتــاب األخيــر 
أول لقــاء فكــري بينــي وبــن ناســك الشــخروب 
وبوابتــي األولــى إلــى عاملــه البديــع ، يقــع »ســبعون« 
يف ثالثــة أجــزاء، ويبلــغ حوالــي )1250( صفحــة، 
أمــا رحلتــي مــع هــذا الكتــاب فاســتوقفتني طويــاًل، 

وجعلتنــي أقــول بينــي وبــن نفســي إنهــا مــن أروع 
ــي بحضــرة  ــا أن ــة، أيقنــت خالله ــي القرائي رحالت
أديــب وفيلســوف عمــالق، ومفكــر صــايف النبعــة، 
ــه ذاكــرة حــادة ال  وفنــان مطبــوع علــى اجلمــال، ل
ــه وفــرد  ــا، أســعفته يف التقــاط ذكريات ــار عليه غب
جدائــل حياتــه منــذ بواكير الطفولة حتى الســبعن 
-وهــي ليســت نهايــة عمــره- فجــاء مبثابــة قطعــة 
أدبيــة نــادرة وســيرة ذاتيــة فريــدة، وقصــة معجوًنــة 
عجًنــا بــدم احليــاة ومخبــوزًة بحــرارة قلبهــا -كمــا 
قلمــه  يفيــض  مبــدع  بريشــة  ُكتبــت  وصفهــا- 
عاطفــًة وصدًقــا ومحبــًة وتســامًحا.. لقــد أخذنــي 
يف  للغــوص  ودعانــي  يــدي  كلتــا  مــن  ميخائيــل 
ســبعن ســنة ناضجــة كل النضــج، حافلــة بالفكــر 
وتأمالتــه،  ذكرياتــه  مــن  قبــس  فيهــا  واألدب، 
وغيــض مــن فيــض جتاربــه ورحالتــه، وغرفــات 
مــن بحــر فكــره وخياالته، صيغت بأســلوب ســردي 
شــيق ســهل رصــن، يجــري كمــا يجــري اجلــدول 
وترفــرف الفراشــة ويحلــق الطيــر، مــع قــوة ومتانــة 
وإحــكام، تشــعرك بســيطرة صاحبهــا علــى املــادة 
اللغويــة والقــدرة علــى صياغــة الكلمــات ورصفهــا 
مكانهــا  كلمــة يف  كل  ووضــع  واتســاق  بتسلســل 
ــل  ــع وال مداجــاة، ب ــق وال تصن املناســب. فــال متل
ــى الســجية، وكأن  ــق عل ــة منطل الوضــوح والواقعي
اجلمــل تنزلــق مــن قلمــه انزالًقــا بينمــا هــو يحــاول 

اإلمســاك بهــا قبــل أن تفــّر هاربــة..
أعــدت قــراءة الكتــاب مثنــى وثــالث وربــاع، 
واســتمتعت بأســلوبه وخيالــه، وتأثــرت بســيرته 
وأفعالــه، واقتبســت مــن ِحكمــه وأقوالــه، وهيهــات 
ــاب  ــه هــذا الكت أن أيف يف بضــع ســطور مــا أحدث

يف نفســي.
ــا يلحــظ  ــل عموًم ــات ميخائي ــن يف كتاب واملتمع
الروحيــة،  اليقظــة  مــن  كبيــر  جانــب  علــى  أنــه 
ولديــه نزعــة صوفيــة قويــة تطغــى علــى كتاباتــه، 
ــه األمــوال  ــة، فــال تغري مييــل للزهــد ويحــن للعزل
واملناصــب والدنيــا بزخرفهــا، ألن معيــار الغنــى 
عنــده  الصادقــة  فالكلمــات  الكلمــة؛  هــو  لديــه 
أغلــى مــا يف األرض، وخيــر أيامــه هــي األيــام 

الغنّيــة باألفــكار النيــرة واألعمــال املثمــرة. 
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وهــو أديــب ميكــن أن نســميه: ابــن الطبيعــة؛ 
ــره بهــا، وأجمــل شــعور ميكــن  لشــغفه بحبهــا وتأث
أن ميــر بــه القــارئ مليخائيــل، شــعوره بأنــه يطالــع 
كتابــن يف آن، وميــارس عبادتــن: القراءة والتأمل، 
أمامــه،  أبــًدا  مفتــوح  الطبيعــة  كتــاب  أن  ذلــك 
ملكــوت  يف  ويســبح  جاللــه،  أنــوار  مــن  يقتبــس 
ــس ألي  ــل هــذا الصنيــع لي جمالــه. واحلــق أن مث
ــذوق،  ــى الت ــوع عل ــان مطب ــده إال فن أحــد، وال يجي
والفهــم  الوصــف،  وبراعــة  االلتقــاط،  وحســن 
الدقيــق النافــذ ألســرار الطبيعــة، مــع استشــعار 
جتليــات اخلالــق يف كل ذرة مــن ذراتهــا؛ ألنــه كمــا 
قــال: "كتــاب عجيــب هــي الطبيعــة ولكــن للذيــن 

يحســنون القــراءة فيــه ويفهمــون مــا يقــرؤون".
نهايــة  الســبعن  تكــون  ال  أن  األقــدار  تشــاء 
مطافــه، فقــد عّمــر قرًنــا مــن الزمــان، ســّخر أكثــر 
األجيــال،  وصناعــة  األدب  خلدمــة  نصفــه  مــن 
ــا، برهــن  ــوف عــن عشــرين كتاًب ومتّخــض عمــا ين
فيهــا عــن وفائــه لزوجتــه الكلمــة، وإخالصــه يف 
ــة، فمــن  ــس والعبودي ــغ حــّد التقدي ــذي بل ــا ال حبه
أجلهــا ســافر واغتــرب، وكــّد وتعــب، وال عجــب، 
اجلميلــة  وهــي  العاشــق،  الصــّب  احملــب  فهــو 

الفاتنــة املدّللــة املســموع أمرهــا، املخطــوب ُوّدهــا..
اجلديــر بالذكــر أن ميخائيــل أوصــى بالكلمــة 
خيــًرا يف أول كتابــه: "ســبعون" ويف خامتتــه أيًضــا 
منــه  علّمنــا  الكلمــة،  مــع  شــائق  بحــوار  وّدعنــا 
كيــف جنّمــل الكلمــة ونقّدســها لكــي نتجّمــل بهــا 

ونتقــّدس.
فمــا أحرانــا أن نشــعر بعمــق املســؤولية عــن 
التزّلــف  مــن  نطّهرهــا  أن  أن جنّملهــا،  كلماتنــا، 
والنفــاق، أن نصــّر علــى الصــدق فيمــا نكتــب، قبــل 
أن نصــّر علــى بريــق الكلمــة ورّنتهــا، فالكلمــة أكثــر 
مــن حــروف ومقاطــع نتفــّوه بهــا أو نرســمها باحلبر 

علــى الــورق -كمــا أخبرنــا ناســك الكلمــات-.
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"أكثــر مــا أحبــه يف ممارســة الكتابــة هــو اختفائــي، 
أتــوه يف محاولــة أن أجعــل كل كلمــة يف الكلمــة  أن 

الصحيحــة، يف محاولــة أن أقــول حكايــة".
جيمــس فري



مجلة قوارئ  |  العدد السابع 32

قبل أن تعرض 
عقلك

هشام العبيلي

خمســاً  إقبــال"  الشــرقاوي  "أحمــد  أمضــى 
، املعاجــم  معجــم  تأليــف  يف  ســنة  وعشــرين 

واســتغرق "محمــد كــرد علــي" خمســاً وعشــرين 
ســنة يف تأليــف كتابــه خطــُط الشــام، وقــرأ مــا 
يربــو علــى ألــٍف ومائتــي مجلــد باللغــة العربيــة 

والفرنســية. والتركيــة 
كتابــه  الزركلــي"  الديــن  "خيــر  ر  وحــرَّ وجمــع 
األعــالم -وهــو أحــد الكتــب العشــرة التــي يفاخــر 
بهــا القــرن العشــرون القــروَن التــي قبلــه-  أمضــى 

ــر مــن ســتن ســنة. ــك أكث يف ذل
املؤلفــن  مــن  أخــرى  مجموعــة  جانــب  إلــى 
أعمارهــم. مــن  دهــراً  منهــم  التأليــف  اســتغرق 
مواقــع  يف  شــخصاً  جتــد  تــكاد  ال  واليــوم 
التواصــل االجتماعــي إال وهــو يبّشــر بنــزول مؤلــٍف 
أن  يف  احلــق  لــه  نعــم  الكتــاب،  معــرض  يف  لــه 
يكتــب، لكــن هــل لــه احلــق يف أن ينشــر مــا يكتــب 
ويبثــه بــن النــاس ؟ مبجــرد اطالعــة عابــرة ، و 
قــراءة عشــوائية لهــذا النتــاج املســتعجل تــدرك أن 
صاحبــه ال ميلــك خلفيــة ثقافيــة واســعة وقــراءات 

عديــدة، فهــي ركام مــن ورق وحســب . 
ومــن الطبيعــي يف ظــل اإلقبــال املنقطــع النظيــر 
وبالتــوازي  يوجــد  أن  والقــراءة  الكتــاب  علــى 
متحمســون يعرضــون مــا يعتقــدون أنــه يســتحق 
اإلعجــاب، فيبــادرون إلــى نشــر كتاباتهــم، وهــم مــا 

زالــوا يف بداياتهــم، فلــم ميعنــوا يف التنقيــب، ولــم 
يســتقصوا يف التنقيــر. 

ــة( إن  ــات هــو )الرواي ــى هــذه الكتاب ــب عل الغال
ارتقــت إلــى هــذا املســتوى مــن الفــن، أو )اخلواطر( 
التــي جتــود بهــا أذهانهــم، وهــم يف الواقــع إمنــا 
يحشــون كتبهــم بكلمــات مرصوفــة جتلجــل يف ذهن 
ــارئ بســعادة  ــب الق ــا جرســاً موســيقياً يصي قارئه
آنيــة، أو بألفــاٍظ تالمــس اجلــرح ولكنهــا ال تبريــه، 

هــي كتــب وقتهــا تنتهــي بانقضائــه.
جملــة مــن هــؤالء املؤلفــن هــم مــن الشــباب، 
والــذي أمتنــى أن ال يســتعجلوا يف طــرح نتاجهــم 
حتــى ينُضــج، فمــن ألــف فقــد عــرض عقلــه علــى 
األدبيــة  بالســكتة  يُصابــوا  أن  وأخشــى  النــاس، 

املبكــرة .
هــذه الظاهــرة اجلديــدة حتتــاج إلــى دراســة 
وتتبــع، أهــي فعــال موجــة ثقافيــة كاســحة ســيكون 
لهــا تأثيرهــا اإليجابــي علــى املــدى البعيــد ؟! أم 
مجــرد )موضــة( عابــرة كل همهــا منصــة التوقيــع؟!
الدولــي  القاهــرة  معــرض  يف  منكــرةٌ:  هيعــٌة 
للكتــاب 2015 بيعــت عشــرون ألــف نســخة مــن 

روايــة كتبهــا أحــد مغنــي البــوب!



33مجلة قوارئ  |  العدد السابع

لو أبصرت 
ثالثة أيام

@waraqcast وّراق

اسم الكتاب: لو أبصرت ثالثة أيام

املؤلف: هيلني كيلر

لــو أبصــرت: أعتقــد أنــه مــن املمكــن أن أرســم 
ــو  ــّي أن أرى ل ــون عل ــاذا يك ــل م ــى ســبيل التَخيُّ عل
أننــي ُوهبــُت نعمــة البصــر فقــط ملــدة ثالثــة أيــام؟ 
كذلــك...  اخليــال  هــذا  تشــاركوني  أن  حاولــوا 
ركــزوا تفكيركــم فيمــا أقــول؛ وأنــا أحــاول معكــم 
أن نســتغل الوقــت طيلــة هــذه األيــام الثالثــة التــي 

ــا. ــا بعيونن ســنبصر فيه
عندمــا تشــعر بــأن الليلــة الثالثــة ســتحمل معهــا 
اقتــراب عــودة الظلمــة الدائمــة، وعندمــا تشــعر 
بــأن الشــمس لــن تعــود أبــداً للظهــور مــرة أخــرى، 

وكيــف تقضــي تلــك األيــام الثالثــة الثمينــة احملــددة 
املزدحمــة؟ مــاذا ســتختار أن يقــع بصــرك عليــه؟

األشــياء  أكثــر  أرى  أن  طبعــاً  أنــا  ســأختار 
الســنوات  طــوال  علــّي  عزيــزة  أصبحــت  التــي 
املظلمــة التــي عشــتها، وأنتــم كذلــك - وال شــك 
- ســتفضلون أن تتركــوا لعيونكــم احلريــة الكاملــة 
ــة لديكــم،  ــي أمســت محبب ــى األشــياء الت لتقــع عل
كــي تســتطيعوا أن حتتفظــوا ألنفســكم بذكراهــا يف 

الليــل البهيــم الــذي يعتــرض طريقكــم.
نعــم إذا مــا ُمنحــت - بقــدرة قــادر - فرصــة 
مهــددة  بعدهــا  أكــون  أيــام  ثالثــة  ملــدة  النظــر 
ــذ  ــم، فعندئ ــى الظــالم الدائ ــلمني إل بانتكاســة تُس
ثــالث  علــى  حياتــي  مــن  الفتــرة  هــذه  ســأوزع 

مراحــل.
بــه  أقــوم  مــا  أول  ســيكون  األول:  اليــوم  يف 
حياتــي  مــن  جعلــوا  الذيــن  النــاس  هــؤالء  رؤيــة 
شــيئاً يســتحق الذكــر، بفضــل عطفهــم ولُطفهــم 
وإخالصهــم. أوالً ســيكون علــّي أن أُنعــم النظــر 
اآلنســة  وأســتاذتي  عزيزتــي  ُمحّيــا  يف  طويــاًل 
صاليفــان ماســي، التــي جــاءت إلــّي ذات يــوم كنــُت 
فيــه طفلــة، وفتحــت أمامــي هــذا العالــم اجلديــد. 
علــى  تقتصــر  عابــرًة  رؤيــاي  تكــون  أن  أُريــد  ال 
ــا مــن أجــل  ــارزة ألســارير وجهه تأمــل املالمــح الب
ولكنــي  فقــط،  بذكراهــا يف مخّيلتــي  االحتفــاظ 
أُريــد أن أدرس ذلــك الوجــه درســاً، ألقــرأ فيــه 
الشــاهد اجللــّي علــى ذلــك العطــف والــود والصبــر 
الــذي كانــت تتحلــى بــه وهــي تقــوم بــأداء مهمتهــا 

الشــاقة مــن أجــل تربيتــي وتعليمــي.
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ــّي  ــم باألشــغال ســيكون عل ــوم املُفع يف هــذا الي
أن أرى هــذه األشــياء البســيطة الصغيــرة التــي 
يضمهــا بيتــي، أُريــد أن أرى هــذه األلــوان الدافئــة 
التــي تضمهــا هــذه البُســط التــي أطؤهــا بقدمــّي، 
ــزدان بهــا اجلــدران، نعــم ...  ــي ت هــذه الصــور الت
ــه  ــت ذات ــة يف الوق ــدة واحمُلبب هــذه األشــياء الزهي
التــي حتــوِّل البنــاء مــن ُمجــرد بنــاء إلــى بيــٍت نــأوي 

إليــه ونشــعُر باحلنــان نحــوه.
إن عينــّي ســتتركزان بإجــالل علــى هــذه الكتــب 
بحروفهــا البــارزة التــي مرتــا بهــا لتقرآهــا منــذ 
زمــن، ســتكون عنــدي أكثــر حظــًو مــن تلــك الكتــب 
جميــع  إن  املُبصــرون.  اعتادهــا  التــي  املطبوعــة 
تلــك الكتــب - ســواء منهــا التــي قرأتهــا بنفســي أم 
التــي تُليــت علــّي - مــألَن أمــام ُمخّيلتــي الفجــوات 
العميقــة للحيــاة اإلنســانية وللفكــر اإلنســاني طوال 

الليــل الــذي صحبنــي يف حياتــي.
مــن  ســيكون  األول  اليــوم  ُظهــر  بعــد  وفيمــا 
برنامجــي أن أقــوم بجولــة طويلــة داخــل الغابــة 
ألنــي أُريــد لعينــّي أن تســكرا، أن تغيبــا يف جمــال 
الطبيعــة، يف محاولــٍة ألن اســتوعب - يف أوقــات 
ــِرُض  ــذي يع ــم ال ــاء العظي ــة جــداً - هــذا البه قليل

نفســه باســتمرار علــى املُبصريــن.
وعنــد الليلــة األولــى مــن هــذا اليــوم األول مــن 
أيامــي الناظــرة، لــن يجــد النــوم ســبياًل إلــى عينــّي؛ 
ألن ذكريــات الســاعات املاضيــة ســتزدحم علــى 

ــّي! ُمخيلت
ويف اليــوم التالــي؛ أعنــي اليــوم الثانــي مــن أيــام 
النــور، سأســتيقظ مــع الفجــر ألرى تلــك املعجــزة 
الهائلــة: معجــزة انســالخ الليــل عــن النهــار، وحتــول 
الطبيعــة مــن عالــٍم مطبــق إلــى عالــٍم ُمشــرق... 
ســأقف بإجــالل وخشــوع أمــام هــذا املنظــر البديــع 
الرائــع للشــمس وهــي تنشــر أشــعتها علــى األرض 

لتوقــظ النــاس مــن ُســبات النــوم!
ــد  ــوم لشــيٍء آخــر... أُري وســأُخصص هــذا الي
ــه  ــم، ماضي أن آخــذ حملــُة ســريعة عــن هــذا العال
وحاضــره، ســيكون علــّي أن أقــف علــى مظاهــر 

تقــّدم اإلنســان وعلــى اآلثــار التي تُعّبــر عن مختلف 
العصــور... لكــن كيــف أســتطيع أن أضغــط كل 
هــذا يف يــوم واحــد؟ مــن خــالل املتاحــف طبعــاً... 
لقــد ســبق لــي أن زرُت مــراراً متحــف نيويــورك 
للتاريــخ الطبيعــي ألملــس بيــدّي كثيــراً مــن األشــياء 
املعروضــة هنــاك، بيــد أنــي كنــت أتــوق ألرى هــذا 
فيــه  مبــا  املتشــابك،  الدنيــا  تاريــخ  أرى  بعينــّي، 
ــوا يعيشــون العصــور الســحيقة،  أولئــك الذيــن كان
مــن أجنــاس بشــرية، وحيوانــات نُحتــت أو صــّورت 

ــي. ــى وشــكلها األصل ــا األول يف بيئته
ســتكون وقفتــي التاليــة يف متحــف العاصمــة 
للتاريــخ  الوطنــي  املتحــف  كشــف  وكمــا  للفــن، 
لهــذا  املاديــة  املظاهــر  مختلــف  عــن  الطبيعــي 
العالــم؛ فــإن متحــف العاصمــة يكشــف لنــا عــن 
العديــد مــن حقائــق الفكــر اإلنســاني. فمــن خــالل 
تاريــخ اإلنســانية نــرى أن احلاجــة إلــى التعبيــر 
تُضاهــي  بحيــث  الضــرورة  مــن  كانــت  الفنــّي 
احلاجــة إلــى الطعــام، إلــى املــأوى، إلــى األوالد، 
ــرف الفســيحة األرجــاء مــن متحــف  ــاك يف الُغ هن
العاصمــة تنتصــب أمامــي حيــاة مصــر واليونــان 

فنونهــا. ُمتجلّيــة يف  ورومــا 
نعــم هكــذا ســأقضي ثانــي يــوم مــن أيــام نــوري، 
ســيكون علــّي أن أنُفــذ إلــى أعماق الروح اإلنســانية 
إن  فنــون.  مــن  اإلنســان  خلّفــه  مــا  خــالل  مــن 
األشــياء التــي أعرفهــا عــن طريــق اللمــس، يجــب 

ــوم أن أراهــا رأي العــن. ــّي الي عل
يُحكــى لــي دائمــاً عــن عــدد مــن النــاس مــن 
بينكــم - أيهــا املُبصــرون - ال يهتــم بعالــم الفنــون 
هــذا، وأنــه بالنســبة إليكــم يظــّل عاملــاً مجهــوالً، 
بــل ليــاًل مظلمــاً، فذلــك العالــم ال يــرى النــور وال 

يحظــى مبــن يحــاول اكتشــافه.
أن  علــّي  ســيكون  الثانــي  اليــوم  مســاء  ويف 
أقضيــه يف مســرح أو صالــة ســينما. لقــد حضــرُت 
مــن التمثيليــات املســرحية مــن  إلــى اآلن عــدداً 
إمنــا  املمثلــن  حركــة  أن  بيــد  وشــكل،  نــوٍع  كل 
كنــت تُهّجــى لــي مــن طــرف رفيقتــي، لهــذا كــم 
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أنــا ودون  بعينــّي  اليــوم  أرى  بــأن  أكــون ســعيدة 
حاجــة إلــى ترجمــان لشــخص )هامليــت( الفاتــن، 
امللونــة  الزخــارف  بــن  العاصــف  و)فالســطاف( 

ألليزابيــث.
ــم الذيــن لكــم عيــون يكــون يف متناولكــم أن  أنت
تــروا أي شــيء يروقكــم مهمــا تريــدون، فكــم منكــم 
يــا تـُـرى عندمــا يقــع بصــره علــى متثيليــة يف مســرح 
أو روايــة يف ســينما، يُزجــي آيــات شــكره وتقديــره 
ملعجــزة البصــر التــي يَنِعــُم بهــا والتــي جتعلــه قــادراً 

علــى أن يســتمع بلونهــا وُحســنها وحركتهــا؟!
يف اليــوم الثالــث: ويف الصبــاح التالــي، ال بــد لي 
أيضــاً أن أســتيقظ مــع الفجــر؛ ألننــي أرغــب يف 
أن أظــل علــى موعــد مــع اكتشــاف املتعــة الرائعــة 
التــي تتجلــى يف شــروق الشــمس، إنــه مــن اجلديــر 
بأولئــك الذيــن لهــم عيــون تُبصــر، أن يتخــذوا مــن 
ــة دائمــة  ــوم - وبكيفي ــة الفجــر ومشــهُد كل ي أغني
ُمناســبة - مناســبًة يحتفلــون فيهــا باســتقبال هــذا 

اجلمــال املُتجــدد!
هــذا اليــوم ســأقضيه يف هــذا العالــم املتحــّرك 
النــاس  ديــار  بــن  احلاضــر،  عالــُم  املشــتغل، 
يف  ملشــاغلهم  ويروحــون  يغــدون  ومتاجرهــم، 
احليــاة، وأيــن يجــد املــرء هنــا مكانــاً يحتــوي علــى 
أكبــر قســط مــن النشــاط واحلركــة كمــا يجــده يف 
مدينــة نيويــورك؟ ولهــذا فإنــي أجتــه نحــو هــذه 

املدينــة يف يومــي هــذا.
الضاحيــة  يف  بيتــي  مــن  انطالقتــي  ســأبدأ 
لونــغ  يف  هيلــز(  )فوريســت  الصغيــرة  الهادئــة 
آيســالند، هنــا حيــث العشــب األخضــر واألشــجار، 
ــة، حيــث أشــعر  حيــث تنتصــب بيــوت أنيقــة جميل
ــث  ــي تنبع ــع األصــوات واحلــركات الت بالســعادة م

مــن مجموعــات مــن الســيدات واألطفــال.
ســأخترق هــذه املجموعــة مــن األبنيــة املتراصــة 
مــن الفــوالذ التــي تكــون جســراً غــرب الــوادي، 
وهنــاك سأشــعر ببدايــة جديــدة ملشــاهدة القــوة 
أرى  اإلنســان.  يحوزهمــا  اللتــن  والعبقريــة 
اليمــن  ذات  أمامــي  تنتصــب  الغربيــة  املنــارات 

ــي  ــك ناطحــات الســحاب الت وذات الشــمال، وكذل
مــن  أعظمــه  مــا  نيويــورك،  مدينــة  بهــا  ُعرفــت 
مشــهٍد مهــول، مــا أعظمــه مــن مشــهٍد ُمثيــر مرعب 

يتجلــى يف هــذه البــروج الالمعــة!
بنايــات يُخّيــل إليــك أنهــا مــن ُصنــع جــّن بنوهــا 
مــن أجــل أنفســهم، وهــذه الصــورة احلّيــة هــي 
ــن األشــخاص كل  ــاة مالي ــب حي ــن جوان ــب م جان
مطلــع شــمس. كــم يــا تُــرى عــدد الذيــن يعطونهــا 
أكثــر مــن نظــرة ثانيــة؟! إنهــم قليلــون فيمــا أرى... 
الرائعــة؛  املناظــر  هــذه  عــن  عيونهــم عميــاء  إن 
ألنهــا بالنســبة إليهــم أمســت أمــراً عاديــاً ال يحتــاج 

إلعــادة نظــر.
ــة  ــل تكــون الرخصــة املؤقت ــد منتصــف اللي وعن
أخــذت  قــد  ظلمتــي  عــن  بعيــداً  قضيتهــا  التــي 
نهايتهــا، ويحــلُّ الليــل البهيــم الدائــم مــن جديــد 
ليُخّيــم يف ســاحتي مــرة أُخــرى، وبالطبــع لــم أَر يف 
هــذه األيــام الثالثــة القصيــرة كل مــا كنــُت أُريــد 
أن أراه، وعندمــا يســدُل الظــالم ســدوله علــّي، 
ــي  ــرة الت ــم هــي األشــياء الكثي ــذ ســأعرف ك عندئ
تركتهــا وأغفلتهــا دون أن أمتكــن مــن رؤيتهــا، بيــد 
أن ذاكرتــي ســتزدحم بالذكريــات الشــائقة التــي 
أحتفــظ بهــا عــن تلــك املــدة القصيــرة التــي آســى 
علــى فراقهــا، ومنــذ هــذا الوقــت فــإن ملــس أيُّ 

ــه. ــة عــن حقيقت ــرى حّي ــُه ذك شــيء ســيحمُل مع
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زاوية األخبار
@e2gh  إيثار الغامدي

كتاب وبحر:
كتــاب وبحــر.. هكــذا اختتــم معــرض جدة الدولــي للكتاب 

نســخته الثانية!
علــى شــاطئ البحــر األحمــر اختتــم معــرض جــدة الدولــي 
ديســمبر  مــن  والعشــرين  اخلامــس  يف  فعالياتــه  للكتــاب 
ــل  ــى أحــد محاف ــك إســدال ســتاره عل ــا بذل املنصــرم، معلًن
القــراءة العامليــة املقامــة يف الســعودية ، ســانًحا الفرصــة 
للريــاض لبــدء اســتعدادها ملعرضهــا الــذي ســينطلق يــوم 

الثامــن مــن مــارس.
معــرض جــدة الدولــي انطلــق يف اخلامــس عشــر مــن 
ديســمبر يف أرض الفعاليــات بأبحــر شــمال جــدة ، عــرض 
عنــوان يف  مليــون  ونصــف  مليــون  العشــرة  أيامــه  خــالل 
مجــاالت مختلفــة ، واحتضــن يف ممراتــه ٤٥0 دار نشــر 
منهــا 100 دار خاصــة بكتــب األطفــال قدمــت مــن ٣0 دولــة 
منهــا بعــض الــدول العربيــة ، وتركيــا وبريطانيــا وأمريــكا 
وكنــدا والســويد وإيطاليــا والهنــد ، باإلضافــة لــدور نشــر 
مــن دول لــم تكــن موجــودة يف دورتــه األولــى مثــل باكســتان 

وأملانيــا وماليزيــا والصــن.
صاحــب املعــرض فعاليــات ونــدوات ثقافيــة مثــل نــدوة 
»الصــراع الورقــي واإللكترونــي يف صناعــة الكتــب« ، ونــدوة 
ــة التطــرف« ،  وعــروض مســرحية  ــاب يف مواجه »دور الكت
أشــهرها »رتــوش« و»املعطــف« ، ومعــرض فنــي وتشــكيلي 
، وأمســيات شــعرية وقصصيــة مــع نخبــة مــن الروائيــن 
والشــعراء ، باإلضافــة إلــى منصــات توقيــع للكتــب احتفــت 
ــدة. ــا جدي ــة نشــروا كتًب بئتــن وواحــد وثالثــن كاتــب وكاتب

@Ba_sz94 صورة: بشاير الزهراني
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القوائم الطويلة:
القوائم الطويلة جلائزة الشيخ زايد يف دورتها احلادية عشرة .

ــا  ــاب يف دورته ــد للكت ــزة الشــيخ زاي ــت جائ ــاب أعلن ــي للكت ــرض جــدة الدول ــة مع ــع انطالق ــا م تزامًن
احلاديــة عشــرة عــن قائمتهــا الطويلــة لثــالث فــروع ، هــي: أدب الطفــل واملؤلــف الشــاب واآلداب .

اشــتملت القائمــة الطويلــة يف فــرع أدب الطفــل علــى ٨ أعمــال مــن أصــل ٩٥ عمــاًل مرشــًحا ينتمــي 
مؤلفوهــا لســت دول ، هــي: مصــر ولبنــان والســعودية والكويــت وســوريا وفلســطن، أمــا القائمــة الطويلــة 
يف فــرع املؤلــف الشــاب فقــد اشــتملت علــى ٨ أعمــال -أيًضــا- منهــا خمســة نصــوص أدبيــة ، وأطروحتــن 
ودراســة نقديــة مــن أصــل ٣67 عمــاًل مرشــًحا ينتمــي مؤلفوهــا إلــى خمــس دول ، هــي: اإلمــارات والكويــت 
واألردن ولبنــان واملغــرب، وأمــا القائمــة الطويلــة لفــرع اآلداب فاشــتملت علــى 12 عمــاًل مــن أصــل 27٤ 
عمــاًل مرشــًحا ينتمــي مؤلفوهــا إلــى 2٩ دولــة ، تعــود الغالبيــة منهــا إلــى مصــر وســوريا واملغــرب واألردن 

والســعودية ولبنــان .
ــة الثــالث جلائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب كان: قصــة األطفــال  أشــهر مــا احتــوت عليــه القوائــم الطويل
»حفلــة شــاي يف قصــر ســندريال« للكاتبــة الســعودية أروى اخلميــس ، وروايــة »فئــران أمــي حصــة« للروائــي 

الكويتــي ســعود السنعوســي ، وروايــة »منتجــع الســاحرات« للكاتــب الســوداني أميــر تــاج الســر.

@aziz__1992 صورة: عبدالعزيز مكي
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@Reem28re صورة: رمي أسامة

معرض القاهرة الدولي:
للكتــاب يف مواجهــة  الدولــي  القاهــرة  معــرض 

أزمــة حقيقيــة!
يف ســياق آخــر، أعــرب عــدد مــن أصحــاب دور 
مــن  الدولــي  جــدة  معــرض  يف  املشــاِركة  النشــر 
قلقهــم حيــال املشــاركة يف معــرض القاهــرة الدولــي 
للكتــاب، وذلــك نظــًرا الرتفــاع قيمــة إيجــار اجلنــاح 
داخــل املعــرض مقابــل توقعــات بانخفــاض املبيعــات، 
قيمــة  ارتفــاع  ظــل  يف  القــراء  إقبــال  يف  وتدنــي 
الكتــب بعــد ارتفــاع أســعار املــواد اخلــام املســتخدمة 
يف صناعــة الكتــب نتيجــة لقــرار احلكومــة املصريــة 
مقابــل  املصــري  اجلنيــة  صــرف  ســعر  بتحريــر 
العمــالت األجنبيــة ، األمــر الــذي قــد يحــول دون 
مشــاركة عــدد كبيــر مــن دور النشــر يف املعــرض 

-خصوًصــا- غيــر املصريــة .
الدولــي  القاهــرة  معــرض  أن  بالذكــر  اجلديــر 
يُقــام كل عــام منــذ ٤7 عاًمــا يف الســابع والعشــرون 
مــن ينايــر، وهــذه املــرة األولــى التــي يواجــه فيهــا 
أزمــة مــن هــذا النــوع الــذي يهــدد إقامتــه وقــد تــؤدي 

ــه . ــه أو إلغائ ــى تأجيل إل

@Haya_b_Nasser صورة: هياء ناصر
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قلوبهم أناجيلهم

@_0f9_ فاطمة أبو ســعدة

ــه  ــه الســالم - أن ُروي يف قصــة مناجــاة موســى علي
يف  أناجيلهــم  أقواًمــا  األلــواح  يف  أرى  رب  "يــا  قــال: 
صدورهــم  فاجعلهــم أمــتي". فقــال اهلل تعالــى لــه: 
"تلــك أمــة أحمــد ملسو هيلع هللا ىلص". وأراد باألناجيــل: القــرآن.
فمــن أشــرف خصائــص األمــة احملّمديــة أنهــم 
أمــة أناجيلهــم يف صدورهــم؛ ألنهــم لــم يعتمــدوا يف 
حفــظ كتابهــم علــى كتابتهــم لــه، بــل علــى حفظهــم 
لــه يف صدورهــم، ولــذا ُوِصفــوا مــن دون أتبــاع 
األديــان األخــرى بأنهــم الذيــن تكــون أناجيلهــم يف 

قلوبهــم.
والقــارئ يف ســير علمــاء األمــة املتقدمــن منهــم 
واملتأخريــن علــى مــر األزمــان ســيجد أنــه ال تــكاد 
تخلــو ســيرة أحدهــم يف أول مراحــل الطلــب مــن: 
"حفــظ القــرآن الكــرمي" ، فــال يتجــاوز أحدهــم 
الســابعة أو العاشــرة إال وقــد اســتظهر القــرآن، 
فدفعنــي ذلــك األمــر للبحــث عــن ســر ذلــك، وفيمــا 
أنــا أقــرأ وصلــت إلــى مــا يــكاد يشــبه االتفــاق فيمــا 

بينهــم علــى اعتمــاد خطــة منهجيــة ملزمــة يف طلــب 
العلــم وهــي البــدء بالقــرآن، فــال يســمح لــه بتعلــم 
أي علــم قبــل القــرآن وال يجــوز لــه أن يتجــاوزه إلــى 
غيــره وملّــا يتــم حفظــه بعــد ، ووقفــت علــى جملــة 
مــن أقوالهــم التــي تؤكــد هــذا األمــر وتبــن مــدى 
عنايتهــم بتنشــئة أبنائهــم وتالمذتهــم علــى هــذا 
املنهــج املبــارك الــذي كان معهــوًدا ومعلوًمــا لديهــم 

بالضــرورة ، ولعلــي أســتعرض هنــا بعًضــا منهــا:
الولــدان  تعليــم  أن  "اعلــم  ابــن خلــدون:  قــال 
للقــرآن شــعار الديــن أخــذ بــه أهــل امللــة، ودرجــوا 

عليــه يف جميــع أمصارهــم".
وقــال ابــن عبــد البــر: "طلــب العلــم درجــات 
ينبغــي تعّديهــا، ومــن تعداهــا  ومناقــل ورتــب ال 
ــة فقــد تعــدى ســبيل الســلف رحمهــم اهلل... جمل
فــأول العلــم حفــظ كتــاب اهلل عــز وجــّل وتفّهمــه".
للطالــب  "ينبغــي  البغــدادي:  اخلطيــب  وقــال 
كان  إذ  وجــل  عــّز  اهلل  كتــاب  بحفــظ  يبــدأ  أن 
أجــلَّ العلــوم، وأوالهــا بالســبق والتقــدمي". وقــال 



مجلة قوارئ  |  العدد السابع 40

ــه  ــث والفق ــووي:"كان الســلف ال يعلِّمــون احلدي الن
إال ملــن حفــظ القــرآن".

ــرآن  ــب حفــظ الق ــا طل ــة: "وأم ــن تيمي ــال اب وق
فهــو مقــّدم علــى كثيــر ممــا تســميه النــاس علًمــا".
وُذِكــر يف مناقبــه أنــه "ختــم القــرآن صغيــًرا، ثــم 

اشــتغل بحفــظ احلديــث والفقــه والعربيــة".
وقــال اإلمــام الشــافعي: "حفظــُت القــرآن وأنــا 
ابــن ســبع ســنن، وحفظــُت املوطــأ وأنــا ابــن عشــر 

ســنن".
تســع  ابــن  وهــو  القــرآن  حفــظ  حجــر  وابــن 
ســنن ، واإلمــام محمــد بــن عبدالوهــاب اســتظهر 
القــرآن قبــل بلوغــه العشــر، والشــيخ محمــد األمن 
الشــنقيطي أمّت حفــظ القــرآن يف ســن العاشــرة، 

ــم. ثــم واصــل طلــب العل
القــرآن  حفــظ  بــاز  بــن  عبدالعزيــز  والشــيخ 
قبــل البلــوغ، ثــم بــدأ يف تلقــي العلــوم الشــرعية 
والعربيــة، والشــيخ محمــد بــن عثيمــن قــرأ القــرآن 
ــم. ــب العل ــى طل ــم اجتــه إل ــى جــده فحفظــه، ث عل

والقائمة تطول..
وســبقهم يف ذلــك النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتــه الكــرام 
رضــي اهلل عنهــم بُنــاة أســرع حضــارة يف العالــم 
اإلنســاني؛ فهــم اجليــل القرآنــي الذين بلغــوا الغاية 
يف متســكهم بالقــرآن فــكان يف احملــل األول مــن 
عنايتهــم . يتنافســون يف حفظــه ، ويتســابقون إلــى 
مدارســته ، ويتفاضلــون فيمــا بينهــم علــى مقــدار 
مــا يحفظــون منــه، وكانــوا يهجــرون مضاجعهــم 
للقيــام بــه حتــى كان يُســمع لبيوتهــم دوّي كــدوّي 
النحــل بالقــرآن، ومــا ذاك إال ألن قلوبهــم أُشــربت 

ــه وتعلّقــت أرواحهــم بــه. حّب
ملــاذا كان البــدء بالقــرآن علــى هــذه الدرجــة مــن 

األهمية؟
ال يخفــى علــى عاقــل أن أهميــة البــدء بالكتــاب 

تظهــر جليــة مــن جهــات كثيــرة منهــا:
1/ أن القرآن هو املصدر األول للعلم واإلميان، 

ــم األولــن واآلخريــن، وحــّق ملــن تعلمــه أن  ــه عل وب
يكــون فقيًهــا كمــا قــال الضّحــاك.

2/ أن اهلل أودع يف كتابــه قــوة تأثيريــة عظيمــة 
ــى  ــا، حت ــا أن تقطــع األرض لقطعته ــو ســمح له ول
إن الكافــر ليتأثــر بســماعه، ولهــذا أســلم جبيــر بــن 
مطعــم رضــي اهلل عنــه  ملــا ســمع قــراءة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
للطــور، فقــال: كاد قلبــي أن يطيــر. وأمثالــه يف 
عصرنــا كثيــر، فمعجــزة القــرآن احلقيقيــة تكمــن 
يف قدرتــه الفــذة علــى التغييــر وبــث الــروح واحليــاة 

فيمــن أحســن تلّقيــه.
3/ إن حفــظ القــرآن يف مقتبــل العمــر ومطلــع 
الشــباب أشــّد رســوًخا وعلوًقــا يف اخلاطــر؛ ألن 
الســابق األول للقلــوب كاألســاس للملــكات، وعلــى 
حســب األســاس يكــون حــال مــا ينبنــي عليــه. فــإذا 
ــج القلــب  ــم أول مــا يل ــل العظي كان كالم اهلل الثقي
سيســهل عليــه كالم البشــر مــن العلــوم ، وســيكون 
بعــده . واحلفــظ يف  لــكل مــا يتعلمــه  لــه  عوًنــا 
ــاده ســهل  ــإذا اعت ــى اإلنســان، ف ــه يشــق عل بدايات
عليــه. قــال ابــن القيــم: "مــن اســتكثر مــن احلفــظ 
قويــت حافظتــه". وقــال العلمــاء: "كل وعــاء أفرغــت 
كلمــا  فإنــه  القلــب،  إال  فإنــه يضيــق  فيــه شــيًئا 

ــه اتســع". أفرغــت في
وهــذا مــا تؤكــده الدراســات العلمية املســتفيضة 
عــن دور القــرآن وأثــره علــى صاحبــه، ســواء يف 
والكتابــة،  كالقــراءة،  األساســية  املهــارات  تنميــة 
والتــذوق  اللغويــة،  والثــروة  اللســان،  وفصاحــة 
ــدارك،  ــرة وتوســيع امل ــة الذاك ــي ، أو يف تقوي األدب
ــل العلمــي والتفــوق والنجــاح  ــادة التحصي أو يف زي

الشــخصي، إلــى غيــر ذلــك مــن الدراســات .
ــارات املركــز الوطنــي  كمــا أظهــرت نتائــج اختب
للقيــاس والتقــومي تفــوق طــالب مــدارس حتفيــظ 
ــز العشــرة  ــى املراك ــم عل ــرآن الكــرمي وحصوله الق
الغالــب يف كل فتــرة اختبــار يقيمهــا  األولــى يف 
املركــز علــى مســتوى جميــع طــالب التعليــم العــام 

يف اململكــة.
ومــن اإلعجــاز البيانــي يف القــرآن تنبيهــه إلــى 
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ــَم  ــُن ١ َعلَّ ــى: ﴿ٱلرَّۡحَمٰ هــذا املنهــج، فقــال تعال
نَسٰــَن ﴾ فمــا ســبب تقــدمي:  ٱۡلُقــۡرَءاَن ٢ َخلَــَق ٱۡلِ
)علــم القــرآن( علــى )َخلــق اإلنســان( وقــد خلــق 

ــرآن؟ ــزل الق ــم أن اهلل اإلنســان أوالً ث
قــال علمــاء التفســير: ُقــدم تعليــم القــرآن علــى 
خلــق اإلنســان تقدمًيــا رتبّيًــا، ال تقدمًيــا زمنّيًــا؛ ألن 
اهلل أراد مــن هــذا التقــدمي أن يبــّن لنــا أن وجــود 
اإلنســان ال معنــى لــه مــن دون منهــج يســير عليــه . 
وضربــوا مثــاالً لذلــك الصانــع أو املختــرع فقالــوا: 
كل صانــع قبــل أن يُقــِدم علــى َصنْعــة ال بـُـدَّ أن يضع 
لهــا قانونهــا، ويحــدد مهمتهــا والهــدف منهــا أوالً، 
واإلنســان صنعــة اهلل، والقــرآن هــو منهج اإلنســان، 

لذلــك وضــع اهلل املنهــج قبــل أن يخلــق اإلنســان.
مــن األمــور املبهجــة والرائعــة التــي نشــهدها 
بأهميتهــا،  والوعــي  القــراءة،  صحــوة  اليــوم 
واإلقبــال علــى الكتــب، حتــى غــدا التباهــي بالقراءة 
والتنافــس فيهــا علــى أشــّده، وصــار احلديــث عــن 
الكتــب واخلطــط القرائيــة هــو حديــث الســاعة، 
ــا بعقــد صداقــات مــع الكتــب، ولكــن مــاذا  وجنحن
عــن صحبتنــا للكتــاب األول، أيــن تنافســنا فيــه 

وكيــف تفاعلنــا معــه؟
مهمــا قرأنــا فلــن جنــد كتاًبا أجمــل وال أكمل من 
القــرآن، ولــم يجعــل اهلل لكتــاب علــى وجــه األرض 
مــن خصائــص وفضائــل مــا جعــل لكتابــه العزيــز. 
ومــن أجمــل الكتــب التــي قرأتهــا عــن اإلعجــاز 
القرآنــي "النبــأ العظيــم" للدكتــور محمــد دراز، وقد 
وصــف فيــه أســلوب القــرآن بعبــارة بليغــة وهــي أنه: 
ــى تباعــد  ــة كلهــا عل ــات الفضيل "تلتقــي عنــده نهاي

مــا بــن أطرفهــا".
ــة مــن 500 صفحــة  ــا أو رواي ــا كتاًب يقــرأ أحدن
يف أيــام، والقــرآن 600 صفحــة ال يــكاد يختمــه إال 
يف املواســم، وليــس مــن أهدافــه االلتــزام بالــورد 
آخــر  هّمــه  فجــل  قــرأ  وإذا  اليومــي،  القرآنــي 
الســورة، وقلمــا جنــده يحــرص علــى ختمــه عبــر 

الشــهور.
يخســرون  النــاس  "إن  قطــب:  ســيد  يقــول 

اخلســارة التــي ال يعارضهــا شــيء باالنصــراف عــن 
القرآن وإن اآلية الواحدة لتصنع أحياًنا يف النفس 

ــر واالســتجابة". ــال والتأث ــن االنفع ــب م أعاجي
قضــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص حياتــه مبلًغــا رســالة الســماء، 
فلمــا وصلتنــا تشــاغلنا عنهــا، ومــا علمنــا أن البركــة 
نَزۡلَنٰــُه  

َ
أ فيهــا ﴿كَِتٰــٌب  كلهــا  واحليــاة  والنــور 

ــَرٞك﴾. ــَك ُمَبٰ إَِلۡ
فــإذا تراكمــت األعمــال وأردنــا البركــة والتوفيــق 
فلنبــدأ بالقــرآن وســنجد أثــره مباشــرة على ســرعة 
إجنازنــا ، وبركــة أوقاتنــا حتــى لــو كان مــن خططنــا 
وســنحقق  ســيعيننا  فالقــرآن  الكتــب(  )قــراءة 
أضعــاف مــا كنــا نتخيــل، فــال تذهــّن بنــا الظنــون 
بــأن القــرآن سيســتغرق أوقاتنــا، فعلــى قــدر مــا 
ــا مــن بركــة وقــوة  نعطــي القــرآن مــن وقــت يعطين

ووقــت مضاعــف .
يف  -الباحــث  الكحيــل  الدائــم  عبــد  يقــول 
اإلعجــاز العلمــي للقــرآن-: "إنــك مهمــا أعطيــت 
ــل  ــن ينقــص هــذا الوقــت؛ ب ــرآن فل ــك للق مــن وقت
علــى العكــس ستكتشــف دائًمــا أن لديــك زيــادة يف 

الوقــت".
مــن  حزبــي  زاد  "كلمــا  الســلف:  أحــد  وقــال 

وقتــي!". يف  البركــة  زادت  القــرآن، 
خطتنــا  رأس  علــى  يكــون  ألن  بحاجــة  كلنــا 
القرائيــة بدايــة جديــدة قويــة مــع القــرآن قــراءًة 
وحفًظــا وتفســيًرا وتدبــًرا وصحبــة، فالعبــد مــن 
دون القــرآن هــو جســد خــاٍو مــن الــروح، لذلــك 
وأروعهــا  وألطفهــا  األوصــاف  أعجــب  مــن  كان 
ــُه: أنــه الــروح!  التــي ســمى اهلل عــّز وجــل بهــا َوْحيَ
ــدان، فــال ميــوت  ــروح لألب ــة ال ــوب مبنزل ــه للقل ألن
قلــب خالطــت نبضــه اآليــات، وال حيــاة لقلــٍب خلــي 
وَۡحۡيَنــآ إَِلَۡك 

َ
منهــا. واقــرؤوا إن شــئتم: ﴿َوَكَذٰلـِـَك أ

ــاۚ ﴾. ۡمرِنَ
َ
ــۡن أ ــا ّمِ ُروٗح
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حكــى الشــاعر الكبيــر محمــد إقبــال كيــف بــدأ َتذّوقــه للقــرآن، فقــال: 
ــْدُت أَن أقــرأ القــرآن بعــد صــالة الصبــح كل يــوم، وكان أبــي  "كنــُت َتَعمَّ
يرانــي فيســألني مــاذا أصنــع؟ فأجيبــه: أقــرأ القــرآن. وظــلَّ علــى ذلــك 
ثــالث ســنوات متتاليــات يســألني ســؤاله فأجيبــه جوابــي. و ذات يــوم قلــت 
لــه: مــا بالــك يــا أبــي تســألني نفــس الســؤال وأجيبــك جواًبــا واحــًدا، ثــَمّ 
ال مينعــك ذلــك عــن إعــادة الســؤال مــن غــد؟ فقــال: إمنــا أردت أن أقــول 
لــك يــا ولــدي اقــرأ القــرآن كأمنــا نــزل عليــك". ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت 
ــُل عليــه، فــكان مــن أنــواره مــا اقتبســُت ومــن ُدرره مــا  أتّفهــم القــرآن وُأْقِب

نظمــت.
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القراءة كفعل بريء
@hind_alsbbar  هند الصبار

النصــوص  إنتــاج   وآليــات  تقنيــات  تنوعــت 
اإلنســان  وبــات  وطرقهــا،  وســائلها  وتعــددت 
محاصــرا بهــا فهــو منتجهــا، ومتلقيهــا ، ومحررهــا، 
ويكتبهــا   يقرأهــا  آن،  يف  النهائــي  وهدفهــا 
البســيطة  أنواعهــا  كل  عليــه  متــر   ، ويســتهلكها 
واملعقــدة واملركبــة والرمزيــة والســطحية وغيرهــا، 
ــدأ فعــل القــراءة ،  ــف األمــر عندمــا يب متــر ويختل
فبــن القبــول واالستســالم و املســاءلة واالســتنطاق 

النتيجــة. تتمحــور 
ـف  رمبــا يحــدث أن جتــد نفســك أســيرا ملؤلُـّ
-مندهشــا-  منصاعــا  تتوقــع:  لــم  كمــا  يجعلــك 
ويحــدث  لــك،  يريدهــا  التــي  بالفكــرة  مقتنعــا 

أحيانــا أن تقــرأ وتقــرأ وجتــد أنــك ممتنــع علــى 
أي أســلوب أتــت بــه فكــرة معينــة ، وأنــك تتربــص 
بهــا الدوائــر وتشــك يف كل مدخــل تدخــل عليــك بــه 
فيجعلــك هــذا األمــر تتســاءل : هــل القــراءة دائمــا 
فعــل بــرئ ؟! وهــل يستحســن أن يكــون  القــارئ 
دائمــا حســن النيــة ؟! وهــل كل حــاالت ســوء الفهــم 
والقــراءة املغرضــة أتــت بتلقائيــة وبــراءة مــن خلــف 

ــارئ ؟! ــذي ميارســه الق ــل ال ــك الفع ذل
ــا  ــك أمــام إصــدار حكــم . أحيان ــم ترتب ــرأ ث تق
ــب(؟  ــذي يقصــده )الكات ــا ال تســأل باســتحياء : م
و إلــى مــاذا يشــير؟ تســتطلع الرمــوز واالســتعارات 
وحتــاول أن تكــون أذكــى مــن الكتــاب لكنــك تتراجــع 
أحيانــا متهمــا نفســك بقلــة االســتيعاب ، أو ضعــف 

الفهــم  واالســتنباط.
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هــل القــراءة كفعــل بــريء مجديــة ؟ نافعــة ؟ 
ــى  ــوم عل ــم و االســتعياب ويق ــه الفه ــج من ــل ينت فع
ــي  ــل تلق ــه فع ــن كون ــر م ــل واالســتنباط أكث التحلي

مجــرد ؟
ــة تتشــكل عندمــا يكــون القــارئ  القــراءة البريئ
مجــرد متلــق، يســتقبل النصــوص ويتبناهــا، فتصنع 
كل قــراءة  ذائقتــه وتشــكل وعيــه ورأيــه دون توجيــه 
أو إدراك ، تصبــح كل قــراءة هــي تهديــد ملنظومــة 
األفــكار والقناعــات املســبقة بغــض النظــر عــن 
صحــة تلــك املنظومــة وفعاليتهــا ، فيتحــول هــذا 
الفعــل )القــراءة ( مــن كونــه فعــل ينمــي املعرفــة 
ويوســع اإلدراك ، إلــى فعــل هــدام عقيــم مــن إنتــاج 

معرفــة .
القــراءة البريئــة جتدهــا عنــد املبتدئــن، وغيــر 
احملترفــن ، جتدهــم متأثريــن بآخــر القــراءات، 
متفقــن مــع آراء آخــر املؤلفــن الذيــن قــرؤوا لهــم. 
منبهريــن مبــا أبهــر غيرهــم ، ال يتجــرؤون علــى 
ــل أو اســتنطاق أو مســائلة للنــص الــذي  أي  حتلي
يواجههــم ، متبنــن ألفــكار اآلخــر وأطروحاتــه أيــا 
كانــت ، متحمســن للموافقــة واإلعجــاب ومتهيئــن 

لالنضمــام للجمهــور، أي جمهــور .
وال يتغيــر مفهــوم القــراءة البريئــة عندمــا يكــون 
العكــس ، أي عندمــا يأتــي القــارئ محمــال بــكل 
قناعاتــه وآرائــه وأحكامــه املســبقة، مســتحضرا 
لهــا رافضــا لــكل فكــرة ال توافقــه وال تأتــي كمــا 
يتوقــع ، تظــل قــراءة هــذا القــارئ  أيضــا بريئــة 
ألنهــا غيــر واعيــة وال تعالــج النــص مواجهــة جديــة 
القبــول  حالــة  احلالتــن  أن  أي   ، موضوعيــة  أو 
التــام وحالــة الرفــض التــام همــا نوعــي وقطبــي 

القــراءة البريئــة.
وهنــاك إشــكال يتمحــور حــول أن النصــوص 
جانــب  نعــم  للثقافــات،  منتجــة  أصبحــت  اليــوم 
كامــل مــن الثقافــة قــد تبنيهــا وتنشــئها النصــوص 
فقــط، وتخضــع لهــا كمــا تخضــع ألي مؤثــر آخــر، 
أي أنهــا خاضعــة ألن تكــون ثقافــة تلقــي وتبنــي 
وحتــول مــن خــالل النصــوص ، هــذا مــا يجعــل 

املســألة أعمــق مــن كونهــا شــخصية ونســبية .

أضــع  أن  أختــار  البريئــة  القــراءة  مقابــل  يف 
القــراءة الناقــدة مــن منطلــق أن البعــض اعتبــر 
ــة(، أي  ــج معرف ــد ينت ــراءة يف األصــل هــي )نق الق
بــدون هــذا الفعــل النقــدي تصبــح القــراءة غيــر 
ــر ملمــوس ، ال تكــون  ــرة كفعــل وليــس لهــا أث معتب
والذوبــان  النــص  مــع  بالتماهــي  نقديــة  القــراءة 
ــه مفتاحــا  ــه إمنــا مبســاءلته واســتجوابه، وجعل في
بهــذه  والقــراءة  والتحــري واالكتشــاف،   للبحــث 
الطريقــة هــي تســلح باملعرفــة واســتزادة وتدريــب 
دائــم، وهــي املتعــة احلقيقيــة التــي يضــّل عنهــا 

الكثيــر مــن القــّراء.
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اضمحالل اإلمبراطورية 
الرومانية وسقوطها

هشــام العبيلــي

كتــاب  اســتعراض  إلــى  مباشــرة  ســننصبُّ 
ــق  ــون دون مقدمــات وممهــدات تتعل إدوارد جيب
والدتــه  بســنة  التعريــف  عــدا  فيمــا  باملؤلــف، 
وأذكــر  هــو،  الدنيــا  بــالد  أي  ومــن  ووفاتــه 
ُولــد  فأقــول:  بكتابــه،  لصيــق  ارتبــاط  لــه  مــا 
ســنة  وتــويف  17٣7م،  عــام  بإنكلتــرا  جيبــون 
منــه  الكتــاب  هــذا  تأليــف  اســتغرق   ، 17٩٤م 
عشــرين ســنة مــن مجمــوع ســني حياتــه التــي 
بقيهــا علــى وجــه هــذه األرض، انتهــى جيبــون 

. 17٨7م حتديــداً  عــام  كتابــه  مــن 
جيبــون  اســتطاع  176٤م  عــام  خريــف  يف 
-وكان يف الســابعة والعشــرين مــن عمــره- أن 
تلــك  مــن  أطاللهــا،  علــى  ويقــف  رومــا،  يــرى 
املشــاهدة ولــدت فكــرة مــؤرخ رومــا العظيــم .
ألطــالل  الزيــارة  هــذه  قبــل  جيبــون  كان 
ــة  ــخ اإلمبراطوري ــاً عــن تاري رومــا قــد قــرأ كتاب
الرومانيــة، فكانــت هــذه القــراءة األوليــة هــي 
متنوعــة  أخــرى  قــراءات  ســقتها  التــي  البــذرة 
يف التاريــخ، حتــى أثمــرت شــجرة باســقة متينــة 
ــذي  ــه ال ــل يف كتاب ــة األغصــان تتمث اجلــذع قوي
لقــي رواجــاً يف زمانــه وحتــى مــا بعــده إلــى مــا 
يقــرب مــن ثــالث مائــة ســنة مــن زمــن وجــود 

املؤلــف .
خــالل إقامــة جيبــون يف لنــدن وأثناء اشــتغاله 
الثالثــة  املجلــدات  البرملــان، أخــرج  عضــواً يف 

عــام  املوســوعي  التاريخــي  كتابــه  مــن  األولــى 
1776م، ثــم أكمــل بعــد ذلــك األجــزاء الثالثــة 
يف  وحتديــداً  بسويســرا،  لــوزان  يف  الالحقــة 
ــل  ــى نهــر جنيــف، قب ــه يطــل عل ــق ل ــزل صدي من
انقضــاء عشــر ســنوات أخــرى أمت نشــر الكتــاب 

كامــاًل عــام 17٨٨م .
عــن  جيبــون  »كتــاب  أدهــم:  علــي  يقــول 
تداعــي االمبراطوريــة الرومانيــة وســقوطها مــن 
الكتــب الضخمــة التــي تبلــغ صفحاتهــا اآلاللــف 
ولكــن  وأحجامهــا،  طبعاتهــا  اختــالف  علــى 
نطاقــه  واتســاع  علــى ضخامتــه  الكتــاب  هــذا 
وترامــي آفاقــه ليــس مــن الكتــب التــي تبعــث يف 
قارئهــا الضيــق وامللــل، وإمنــا هــو مــن الكتــب 
طلعتــه  وتثيــر  القــارئ  اهتمــام  حتــرك  التــي 
إلــى  ذلــك  ويرجــع  للقــراءة،  شــهيته  وتشــحذ 
واحلــرارة  الكتــاب  أجــزاء  املنبّثــة يف  احليويــة 
الســارية بــن ســطوره، وجــالل أســلوبه وبراعــة 

تصويــره«.
ــي  ــب مــن رأي عل ولســالمة موســى رأي قري
أدهــم إال أنــه أكثــر تفصيــاًل، إذ يقــول يف كتابــه 
)التثقيــف الذاتــي(: »مــن الكتــب التــي تنقــص 
تاريــخ  عــن  جيبــون  كتــاب  العربيــة  املكتبــة 
علــى  جتــري  روايــة  وهــو  الرومانيــة،  الدولــة 
كثيــراً يف  يُقــرأ  أنــه  الطبــري، وال أظــن  نســق 
أوروبــا، وخيــٌر منــه ألــف مــرة كتــاب مومســون .
مدروســة  غيــر  روايــة  هــو  جيبــون  كتــاب 
ولكنهــا صحيحــة، وكتــاب مومســون هــو دراســة 

تكــن صحيحــة. وإن  غيــر ممتعــة 
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ألن  الكتــاب،  هــذا  بترجمــة  أنصــح  وأنــا 
األمم العربيــة اتصــل تاريخهــا بتاريــخ الدولــة 
وهــذه  ســنة،   ٨00 أو   700 نحــو  الرومانيــة 
الدولــة هــي أشــقى وأظلــم وأبغــى دولــة نشــأت 
نعرفهــا،  أن  الســبب  لهــذا  ويجــب  العالــم،  يف 
ــا  ــه لن ــذي فّصل ــا اخلــام ال ــا مــن تاريخه ونعرفه

. جيبــون« 
ولعــل أمنيــة ســالمة موســى لــم تتأخــر، لكــن 
املختصــر  ترجــم  إذ  منقوصــاً،  جــاء  حتققهــا 
أيدينــا  بــن  فمــا  الكتــاب،  أصــل  يترجــم  ولــم 
مــن ترجمــة عربيــة لكتــاب جيبــون هــو مختصــر 
ــدات، اختصــره  ــه الــذي يقــع يف ســت مجل لكتاب
)د. م. لــو( وترجــم هــذا املختصــر إلــى العربيــة، 
ــو( منهجــه يف االختصــار يف  ــّن )د. م. ل ــد ب وق
وددنــا  ثمــة فصــول  كان  وإن  الكتــاب،  مقدمــة 
ــة عــن األصــل فيمــا  ــى العربي ــو ترجمــت إل أن ل
صلــى  النبــي  بعــد  اإلســالمية  بالفتــوح  يتعلــق 
اهلل عليــه وســلم ، ومــع حــذف املختِصــر لبعــض 
الفصــول  أرقــام  علــى  أبقــى  أنــه  إال  الفصــول 
الفصــل  عــن  ويتكلــم  األصــل،  يف  هــي  كمــا 
فحــواه  فيــه  يذكــر  مختصــر  بــكالم  احملــذوف 

دون إســهاب .

عــن  موضوعــه  كان  وإن  جيبــون  وكتــاب 
عــن  أخــص  وبوجــه  الرومانيــة  اإلمبراطوريــة 
ســقوطها واضمحاللهــا، إال أنــه يســير بالتــوازي 
مــع خــط تاريخــي امتــَدّ علــى طــول ثالثــة عشــر 
قرنــاً، وصــف فيــه مــا وقــع مــن أحــداث جســام 
وكانــت  الرومانيــة،  باإلمبراطوريــة  صلــة  لهــا 
معظــم  تشــمل  األحــداث  وهــذه  فيهــا،  مؤثــرة 
كظهــور  القــرون،  هــذه  امتــداد  علــى  الوقائــع 
املســيحية وانتشــارها، وبعثــة النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم وفتوحــات املســلمن، واضمحــالل 
ــى يــد  ــة بســقوط القســطنطينية عل اإلمبراطوري
الثانــي يف  مــراد  بــن  )الفــاحت(  الثانــي  محمــد 

القــرن اخلامــس عشــر امليــالدي .
واضحــة،  فبــارزة  األدبيــة  الصنعــة  وأمــا 
ستحســب أنــك يف بعــض املواطــن تقــرأ كتابــاً 

هــو أقــرب إلــى األدب منــه إلــى التاريــخ احملــض، 
يدركهــا  وإملاعــات  وتشــبيهات  جماليــات  ففيــه 
قصــص  ثنايــاه  ويف   . املــزاج  صحيــح  القــارئ 
كمنطلــق  تكــون  ألن  تصلــح  ملهمــة  ومواقــف 
لروايــات تاريخيــة، كقصــة أثناســيوس، وقصــة 

. ماريــا  وقصــة  هيباتيــا، 
وفصــول الكتــاب تتــرواح بــن الوضــوح التــام 
والغمــوض املربــك، ورمبــا كان الغمــوض فيهــا 
ببعــض  القــارئ  إحاطــة  ضعــف  إلــى  راجعــاً 
خصوصــاً  املؤلــف،  يذكرهــا  التــي  التفاصيــل 

. األوروبيــة  بالشــعوب  يتعلــق  فيمــا 
العدائيــة  بالــروح  مشــبٌع  جيبــون  تاريــخ 
نحــو املســيحية بوجــه خــاص، ولكنــه يســترها 
هكــذا  القاســي،  والتهكــم  الالذعــة  بالســخرية 
جيبــون  أبــرز  املقابــل  ويف  أدهــم،  علــي  يقــول 
وتطورهــا  املســيحية  املذهبيــة  اخلالفــات 
واســتفحالها تاريخيــاً، وإن كان قــد أومــأ إلــى 
. املذاهــب  هــذه  بــن  فيمــا  تفاصيــل الهوتيــة 
الوثنيــة  بــن  العالقــة  تلــك  للقــارئ  وسيُكشــف 
اســتطاعت  إذ  واملســيحية،  الرومانيــة 
ــد صــراع  ــة بع ــى الوثني املســيحية أن تقضــي عل
عــادت  املســيحية  لكــن  بينهمــا،  وجــذب  وشــد 
وطقوســها،  تصاويرهــا  يف  بالوثنيــة،  لتتأثــر 
وأدخلوهــا  البــاب  مــن  الوثنيــة  أخرجــوا  فهــم 

. النافــذة  مــن 
علــى  كتابــه  كتبــه جيبــون يف  مــا  أبــرز  مــن 
وجــه اإلجمــال: وصفــه ملدينــة رومــا، األلعــاب 
األوملبيــة وأصلهــا، انتشــار املســيحية يف أوروبــا، 
فتــح  وســلم،  عليــه  اهلل  صلــى  النبــي  بعثــة 
. ونظامهــا  العثمانيــة  الدولــة  القســطنطينية، 
يف ختــام هــذ املقــال: أذكــر -إجماالً- أســباب 
اإلمبراطوريــة  واضمحــالل  وتداعــي  الســقوط 
طــول  علــى  جيبــون  كتبــه  ممــا  الرومانيــة، 

منــه: التقاطــه  اســتطعت  ومــا  الكتــاب، 
العصابــات البريتوريــة، وعنفهــا الفاجــر، وهــي 



47مجلة قوارئ  |  العدد السابع

علــى  االنكشــارية  ميارســه  كان  ملــا  مشــابهة 
. فتراتهــا  بعــض  يف  العثمانيــة  الدولــة 

التــرف والتخّنــث .
طــرح  إذ  تتضاعــف،  كانــت  التــي  الضرائــب 
كواهــل  علــى  العــبء  كل  الظاملــون  األغنيــاء 
ــع  ــى حرمانهــم مــن املت ــوا عل ــل وحتايل ــاس، ب الن
البريئــة التــي قــد تخفــف مــن شــقائهم يف بعــض 

. األحيــان 
الديــن  رجــال  يف  متمثلــة  املســيحية،  انتشــار 
بواســطة  الشــعب  تخديــر  علــى  عملــوا  الذيــن 
فرغبوهــم  يبثونهــا،  التــي  الدينيــة  التعاليــم 
الــروح  بقايــا  ودفــن  واالســتكانة  الصبــر  يف 
. فيهــم  نارهــا  تتأجــج  كانــت  التــي  العســكرية 
الشــمالين  املتربريــن  وحتــّول  الرهبنــة  نظــام 
إلــى  الرهبنــة  حيــاة  أّدت  إذ  املســيحية،  إلــى 
جيبــون:  يقــول  االجتماعيــة،  احليــاة  اعتــزال 
ــوى  ــل يف ورع وتق ــث ذلي ــل متخن »وقــد ســلّم جي
ــي يحياهــا  ــاة الكســل املتســم بالقدســية الت بحي

الرهبــان«.
حكــم الصبيــان .

األلعــاب  عــن  نتــج  الــذي  الرياضــي  التعصــب 
االنقســام  إحــداث  يف  ذلــك  أّثــر  إذ  األوملبيــة، 

والشــغب.

بعثــة النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم.
انبثــاق الدولــة العثمانيــة، ثــم قضاؤهــا نهائيــاً 

علــى هــذه اإلمبراطوريــة العتيــدة.
مــن األســباب التــي ذكرهــا جيبــون أن الســقوط 
وأن  املفرطــة،  العظمــة  بســبب  حتميــة  نتيجــة 
وطــأة  انهــار حتــت  قــد  الضخــم  الكيــان  هــذا 
ثقلــه هــو نفســه . لكــن هــذا الســبب ســبب عــام، 
فالــدول كاألجســاد تشــيخ ثــم متــوت، والبحــث 

هنــا عــن األســباب اخلاصــة ال العامــة.

ويف ختــام الكتــاب ذكــر املؤلــف أربعــة أســباب 
خلــراب رومــا )خصوصاً(:

-  أذى الزمــان والطبيعــة .
- هجــوم األعــداء مــن املتربريــن واملســيحين.

- اســتعمال املوارد وســوء اســتعمالها )الفســاد( 
- النــزاع الداخلــي بــن الرومــان .

املقــال وهــو  ثنايــا  وأعــود علــى مــا ذكرتــه يف 
ال  العربيــة  إلــى  كامــاًل  الكتــاب  يترجــم  أن 

فقــط. مختصــره 
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انشروا الكتب وليس 
)السيلفي(

@muhyifarraj ترجمة: محيي فراج

أحــد  الكتــب يف  مــن  أكوامــاً  وجــدت  إذا 
القصــة. فهــذه  تندهــش،  فــال  األماكــن، 

يف وقــت متأخــر وســابق مــن هــذا العــام 
املشــرف علــى االنتهــاء، كان الفنــان املســمى 
بعــض  نشــر  وشــك  علــى  مالــك"،  "شــهريار 
صــور "الســيلفي" مــن علــى جســر بروكلــن، 
فكــرة  راودتــه  لثــوان، حيــث  توقــف  أنــه  إال 
ــم  ــاذا ال يشــارك العال ــاًل، وهــي: مل ــزة قلي ممي
بشــيء مختلــف بــدالً مــن صــور الســيلفي التــي 

أصبحــت مســتهلكة جــداً هــذه األيــام.
التواصــل  وســائل  أن  كيــف  مالــك  ورأى 
أن  وأراد  "متجــردة"،  أصبحــت  اإلجتماعــي 
يتواصــل مــع النــاس حــول العالــم، مبختلــف 
تكــون ذات معنــى  ألوانهــم، بطريقــة أخــرى 

قــوي. ومــن هنــا كان ميــالد فكرتــه "العجيبــة، 
واملميــزة" ومشــروعة الــذي نتحــدث عنــه يف 
وهــذه  القــراءة"،  وهو:"مشــروع  املقــال  هــذا 
الفكــرة تقــوم علــى تــرك "اكــوام مــن الكتــب يف 
بعــض األماكــن العامــة، ويف الشــوارع" وبالفعــل 
بدأ يف ترك أكوام من كتبه يف أماكن مشــهورة 
داخــل  بطاقــة  بوضــع  وقــام  نيويــورك،  يف 
كل كتــاب موجــود يف هــذه االكــوام، وكانــت 
البطاقــة حتتــوي علــى بعــض التعليمــات، ونص 
التعليمــات هــو: "خــذ كتابــاً، ثــم قــم بقراءتــه، 
ثــم بعــد ذلــك شــاركني بأفــكارك "ســواء عــن 
الكتــاب، أو الفكــرة واملشــروع عمومــاً"، عــن 
طريــق بريــدي اإللكترونــي الشــخصي، )وقــام 
ــي أســفل البطاقــة(". ــدة اإللكترون ــة بري بكتاب
أكــوام الكتــب نفســها، إذا نظــرت إليهــا أول 
مــرة، قــد تراهــا عمــل فنــي يســتحق االعجــاب 
ــة  ــا يف الواقــع عملي ــث الشــكل، ولكنه مــن حي
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جديــدة، ونــوع مميــز مــن املشــاركه والتبــادل، 
علــى خــالف األشــياء العديــدة التــي نشــاركها 
يوميــاً، كمــا أنــه أراد أن يبقــى املشــروع بعيــداً 
عــن وســائل التواصــل اإلجتماعــي، كــي يبقــى 
الشــخصي(،  رأيــه  )حســب  "نقيــاً"  املشــروع 
أن  بعــد  الكتــب  إلــى  يلتفــت  ال  إنــه  يقــول: 
أخيــرة،  نظــرة  عليهــا  يلقــي  وال  يضعهــا، 
اإللكترونــي  "البريــد  يكــون  أن  يفضــل  ألنــه 
الشــخصي" هــو الطريقــة الوحيــدة ملعرفتــه 
ملــا حــدث للكتــب بعــد تركهــا هكــذا يف شــكل 
األن  أن مشــروعه  بالذكــر  واجلديــر  أكــوام، 
أخــذه هــو وكتبــه الــى رحلــة حــول العالــم، ومــن 
ضمنهــم مدينــة لنــدن، )حيــث التقــى بــه ُكتــاب 

ــه(. ــر، وحتــاورا مع هــذا التقري
وكان مــن تصريحاتــه: "آمــل مــن النــاس أن 
لــي  ويســمحوا  ويقرؤوهــا،  الكتــب،  يأخــذوا 
مبعرفــة ذلــك )عــن طريــق البريــد اإلكترونــي(، 
حتــى وإن لــم يســمحوا لــي مبعرفــة رأيهــم، 
أمتنــى فقــط أن يأخــذوا الكتــب ويقرؤوهــا ".
تلقــى "حتــى األن"  أنــه  بالذكــر  واجلديــر 
مــن جميــع  إلكترونيــاً  بريــداً   30 مــن  أكثــر 
ــب  ــك "إن الكت ــا يقــول مال ــم، وكم أنحــاء العال
تكــون ال معنــى لهــا، وليــس بهــا حيــاة"، إذا 
تُركــت علــى رفــوف املكتبــات، يغطيهــا الغبــار، 

وال تتــم قراءتهــا مــرة أخــرى. 
وجديــر بالذكــر أيضــاً أن "شــهريار مالــك"، 
"هــو  العالــم  مســتمر يف رحلتــه هــذه حــول 
وكتبــه" معــاً، وكمــا يقــول: فــإن "البرازيــل" علــى 
ــول:  ــا يق ــو كم ــة. فه ــة ســفره املقبل رأس قائم
يحــب كثيــراً أن يكــون الكتــاب وســيلة التواصــل 

معــه ومــع الغربــاء حــول دول العالــم.
والرســالة واضحــة جــداً، وهــي: "انشــروا 

الكتــب، وليــس الســيلفي".

BBC :املصدر

"ال بــأس بالقــراءة الفوضويــة 
أحياًنــا، تنتقــل مــن كتــاب إلــى كتــاب، 

تتعثــر بروايــة، تتمســك بحافــة قصــة، 
تســقط يف وهــدة نــص، تتســلق بيــت 

شــعر، تتيــه بــني جملتــني، تتكــئ علــى 
ناصيــة حــرف، تتوقــف عنــد حــدود 

كلمــة، تنبجــس مــن عينــك دمعــة مــن 
حــوار ال يعنيــك، أو تبتســم ملشــهد 

كأنــه ُكتــب لك!"
فاطمة أبو ســعدة
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»قصة العدد«: 
تخّلي!

@meeladfajr  زهرة الصالح

مــا زال يحــب الشــعور بالدهشــة واحلبــور حــن 
يفتــح صندوقــاً مملــوءاً بالُكتــب، وباألخــص حينمــا 
تكــون الُكتــب مــن النــوع العتيــق الــذي عــاش طويــاًل 

بــن يــدي صاحبــه قبــل أن يصــل إليــه .
ــل  ــو يتأم ــه هــذا اإلحســاس وه ــاد إلي ــوم ع  الي
صنــدوَق الُكتــب الــذي جــاء بــه صديقــه إليــه قبــل 
ــاً قدميــة  ســاعة مــن اآلن، حينمــا فتحــه وجــد ُكتب
قــد متــزق بعضهــا، والبعــض اآلخــر بــدا عليهــا آثــار 
الســنن واالســتعمال املتكــرر، أخــرج الُكتــب بعنايــة 
وكأنــه يحمــل رضيعــاً ولــد للتــو، أخــذ يقلــب الُكتــب 
الواحــد تلــو اآلخــر وقلبــه يخفــق ســعادة، وميتــع 
َمــْرآهُ مبنظــر الصفــرة والغبــار والــورق الــذي اكتــظ 

بتعليقــات صاحبهــا.
كانــت املجموعــة التــي بن يديه قدميــة ويبدو أن 
صاحبهــا تركهــا قبــل أكثــر من عشــرين عام بحســب 
مــا وجــده مكتوبــاً يف إحــدى صفحــات الكتــاب الذي 

بــن يديــه " انتهيــت مــن قراءتــه صباح الثالثــاء 23/ 
2/ 1417هـــ يف متــام التاســعة وعشــرين دقيقــة يف 
مكتبتــي بالريــاض"، اســتمر يف تقليــب الكتــب وشــم 
رائحتهــا العبقــة، وهــو يتخيــل منظرهــا يف مكتبتــه 
جنبــاً إلــى جنــب مــع تلــك الكتــب التــي اشــتراها قبل 
ــن وافاهــم  ــزل أحــد القــراء الذي عــام مــن أمــام من
األجــل ، فقــرر الورثــة التخلــص مــن مكتبتــه وكتبــه 

التــي - بزعمهــم - ال حاجــة لهــم بهــا !
يف ُكل مــرة يــرى كتابــاً مســتعماًل أو حينمــا كان 
يتجــول يف مــزادات بيــع املكتبــات والكتــب التــي 
تــويف أصحابهــا ؛ يتســاءل بحســرة هــل يحــق لهــؤالء 
الورثــة بيعهــا هكــذا ببســاطة ؟ كيــف يبيعــون كتبــاً 
كانــت حتيــط صاحبهــا بــكل الــدفء، وقــد عــاش 
بــن طياتهــا أزمنــة مدهشــة، ويعتزل النــاس مختاراً 
مــن أجلهــا ، ويأتــي الورثــة فيبيعونهــا غيــر مبالــن 
وال مهتمــن وكأنهــا مجــرد ورق بــال قيمــة، كأنهــم 
يريــدون التخلــص مــن عــبء طال أمد عيشــه معهم!
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حــن يفكــر بذلــك، كان خيــال أصحابهــا يرافقــه 
ويحســب كــم مــن األوقــات التــي قضــوا بينهــا، وتلــك 
التعليقــات واحلواشــي التــي ملــؤوا بهــا طــرة الُكتــب، 
كيــف ســتكون ردة فعلهــم حينمــا يــرون كتبهــم وقــد 
تخلصــوا منهــا مبــزاد لــم يعطهــا قيمتهــا احلقيقيــة 

فــوَر أن غــادروا هــذه احليــاة.
يرهقــه كثيــراً هــذا التفكيــر ويزيــد من قشــعريرة 
جســده ألنــه يخشــى أن يكــون مصيــر مكتبتــه وكتبــه 
هــو نفــس مصيــر كتــب أولئــك الذيــن ماتــوا قبلــه، 
ــوا  ــى أن يدفن ــه عل ــى اتفــاق مــع أهل ــه وصــل إل لكن
كتبــه معــه !!! صحيــح أنهــا فكــرة مجنونــة لكنهــا 
ــام  ــه يعيــش يف وئ ــى األقــل تريحــه كثيــراً وجتعل عل
مــع كتبــه، لكــَنّ صديقــه دائمــاً يقــول لــه أن مكتبتــه 
حــق متــاح لــي ولــن أســمح بــأن تدفــن معــك؛ وهــذا 
القــول رغــم أنــه يجعل كتبه محفوظــة وبأيدي أمينة 
ــى  ــه، يخــاف أن يقــع عل ــه يشــعر بتوجــس من إال أن
تعليقاتــه ورســائله التــي يدســها بــن دفــات الكتــب، 
ويخشــى أن ميــوت قبــل أن يتخلــص منهــا ويتلفهــا، 
احليــرة جتعلــه دائــم التفكيــر باملــوت ومبصيــر كتبه، 
ال يحــب أن تكــون أفــكاره وتعليقاتــه ملــكاً ملشــتٍر 

مجهــول ســيزايد علــى كتبــه يف ذلــك املــزاد!!
ولفــت  الكتــب اجلديــدة  تقليــب  تنهــد وأكمــل 
بعنايــة،  مطويــة  ورقــة صغيــرة  ســقوط  انتباهــه 
ارتبــك وهــو يرفعهــا عــن األرض، عــرف أنهــا حتمــل 
ســراً مــن أســرار صاحبهــا، وفكــر بنفســه كيــف 
ســيكون شــعوره لــو أن هــذه الورقــة تخصــه ووقعــت 
يف يــد شــخص مجهــول حصــل علــى كتبــه هديــة 
مــن صاحبــه الــذي اشــتراها مــن مكتبــة الكتــب 
ــد أن  ــم بع ــت إليه ــون وصل ــد تك ــي ق املســتعملة الت
مــرت علــى أشــخاص عديــدة قبلهــم !! أصابــه هــذا 

التفكيــر والتسلســل بالهلــع !
مســك الورقــة وضغــط عليهــا بقــوة وهــو يحــاول 
تعــرق  وقــد  فتحهــا  فكــرة  رأســه  عــن  يبعــد  أن 
ــا،  ــه بقراءته ــه يحــاول أن يغري ــن فضول ــه، لك جبين
ألنهــا قدميــة وصاحبهــا قــد مــات قبــل مــدة طويلــة 
وإن وجــدت بهــا ســراً فلــن يعرفــه غيــرك، عــاش 
ــا  ــن تركه ــا وب ــا وقراءته ــراً بــن فضه صراعــاً مري

للمجهــول وإعادتهــا بــن صفحــات الكتــاب، لتمــوت 
ــا ! مــع صاحبه

حــاول جتاهــل فضولــه وإبعــاد الورقــة عنــه لكنــه 
استســلم يف النهايــة وقرأهــا بوجــل ويــده ترتعــد؛ 
الــذي أيقــظ الوجــع يف قلبــه،  ُصــدم مبحتواهــا 
تأملهــا طويــاًل بتنهيــدة وحاجبــن معقوديــن تصــف 
عمــق صدمتــه؛ قبــل أن يعيدهــا إلــى الكتــاب ويغلــق 

ــدوق بإحــكام! الصن
وهــو يف الســيارة ذاهبــاً بصنــدوق الكتــب ليعيــده 

ملكانــه تذكــر محتــوى الرســالة وبكــى ُمحبطــاً :
 وصــول هــذه الورقــة إليــك يعنــي أن كتبــي كمــا 

أزعــم ال زالــت بخيــر أو علــى األقــل بعضهــا !
كنــت مضطــراً للتخلــص منهــا ليــس ألننــي ُمــت، 
بــل ألننــي مخيــٌر بــن أن أعيــش حيــوات كثيــرة مــع 

كتبــي، وبــن حيــاة عائلتــي الوحيــدة!!
ال أعلــم لــم كتبــت هــذه الرســالة أصــاًل، لكنهــا 
محاولــة منــي لــزرع األمــل داخلــي يف أن تعــود إلــّي 
كتبــي يومــاً بعــد أن تصــل إلــى شــخص نبيــل يقــدر 
وضعــت  وقــد  مجبــراً،  كتبــك  تفقــد  أن  مصيبــة 
رقمــي يف أخــر صفحــات الكتــاب الــذي وجــدت 

ــه هــذه الرســالة. داخل
أن  قبــل  يأتــي  أن  وآمــل  اتصالــك..  ســأنتظر 

! أمــوت 
حســناً ، أنــت لســت مضطــراً إلعادتهــا إلــّي إن 
وجــدت أنــك أحــق بهــا، لكــن أرجــوك اعــِن بهــا 
جيــداً، وتذكــر أن لهــا صاحبــاً ميــوت كل يــوم ألــف 

ــا! ــا ومشــتاقاً أن يشــتم رائحته مــرة وجــداً عليه

سعد
املدينة املنورة
10 / 5 / 1418هـ
انتهت !
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هــي  القصيــرة  »القصــة 
إلــى أقصــى  نــص مكثــف 
وال  فيــه  ال حشــو  درجــة، 
ورمبــا  تكــرار،  وال  تأكيــد 
يف  بالتشــبيه  ُيســمح 
أضيــق احلدود.. األلفاظ 
بــال  ومســنونة  مرهفــة 
مجــال  ثــّم  وليــس  تزيــد، 
الســتعراض ثــروة الكاتــب 
اللغويــة، اللهــم إال فيمــا 
البارعــة  القــدرة  يخــص 
الكلمــات  أدق  اختيــار  يف 
عنهــا«.   بديــل  ال  التــي 

فؤاد قنديل 
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خمسة كتب عربية

أول مــا طــرق ســمعي عنــوان كتــاب شــريعتي 
)العــودة إلــى الــذات( ظننتــه ســيرة ذاتيــة للمؤلــف، 
ليــس  الكتــاب  أن  تبــّن  والقــراءة  البحــث  وبعــد 
عــودة إلــى الــذات النفســية، إمنــا هــو عــودة األمــة 
ــا هــي  ــا، وفطرته ــا هــي فطرته ــا، وذاته ــى ذاته إل

دينهــا .
ــا املؤلــف،  ــن محاضــرات ألقاه ــاب مركــب م الكت
ترســم يف مجموعهــا املشــروع الفكــري لشــريعتي، 
املوضوعــات الكبــرى التــي ظهــرت لــي مــن مجمــوع 

الكتــاب هــي:

1. احلاجة املاّسة إلى الوعي .العودة إلى الذات
2. تفنيــد تقليــد الغــرب والتشــبه بهــم )احملافظــة علــى 

هويــة األمــة( .
3. االعتزاز باملاضي والعودة إلى اجلذور .

بــه  تلّبــس  الــذي  التغريــب  والكتــاب صرخــة يف وجــه 
اإليرانيــون فتــرة حكــم الشــاه، وشــريعتي الــذي طاملــا نــادى 
مــن طريــق  ذلــك  كان  ولــو  أمتــه  لتغييــر  مرتفــع  بصــوت 
ــورة بعامــن، واملتوقــع  ــل قبــل حــدوث الث ــه قت ــورة، إال أن الث
ــكان املمــات  ــي، ل ــورة اخلمين ــه الوجــود يف ث ــّدر ل ــو ق ــه ل أن
أرحــم بــه مــن البقــاء، فمــع قيــام ثــورة يف إيــران إال أنهــا لــم 

تكــن بذلــك النفــس الــذي أراده وفّكــر فيــه .
وبغــض النظــر عــن كــون شــريعتي شــيعياً بقــدر مــا، إال 
أن أفــكاره يتفــق عليهــا كثيــر مــن املفكريــن الــذي يرســمون 

اإلصــالح ألممهــم .
ومــن القضايــا التــي حتــدث عنهــا: العوملــة وفــرُض الغرب 
ــى  ــه املستشــرقون جهودهــم إل ــاذا يوّج الثقافــة الواحــدة، مل
حتقيــق كتــب الصوفيــة؟ القوميــة جاهليــة القــرن العشــرين، 
اإلنســانية ككذبــة يُــراد منهــا محــو الشــخصية الثقافيــة، 

انتظــار املخلّــص يُلغــي املســؤولية الفرديــة ..
يُعلــي شــريعتي مــن قيمــة املفكــر، إذ يزعم أن هذا العصر 

هــو عصــر املفكريــن، بعــد انقطاع الوحي من الســماء .
ســترى تشــابهاً بــن كالم شــريعتي وكالم املســيري يف 
كتابــه رحلتــي الفكريــة، ورمبــا يكــون الثانــي اســتفاد مــن 

األول بوجــه مــا .
أخيــراً .. أفــكار الكتــاب كثيــرة جــداً، وال أنصــح بقراءتــه 
إال للمتعمقــن يف القضايــا الفكريــة، وهــو يشــبه نوعــاً مــا كتــاب 

علــي عــزت )اإلســالم بــن الشــرق والغــرب( .

)احلــرب  كتابهــا  يف  آرمســترونغ  كاريــن  خّلصــت  تذييــل: 

تأليف: علي شريعتي.

يقع الكتاب يف  600 صفحة.

الناشر: دار الكتاب املصري ، دار الكتاب اللبناني

هشام العبيلي  
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كتــب املــؤرخ رؤوف عبــاس ســيرته بقلــم أدبــي تاريخــي، 
وهــي كمــا أثنــى عليهــا قراؤهــا مــن العالمــات البــارزة يف 

أدب الســيرة العربيــة املعاصــرة .
ــه  ــدة يف ســيرته -كمــا يف حيات ــاس بخطــى وئي مشــى عب
التــي عاشــها- ولــد فقيــراً يف أحيــاٍء تلّبســها الفقــر، نشــأ 
عنــد جدتــه، واجــه إصــراراً مــن والــده علــى العمــل مبكــراً، 
يف مقابــل إصــراٍر منــه علــى العلــم، انخــرط متعلمــاً وعامــاًل 
يف وقــت واحــد، إال أن العلــم غلــب العمــل عنــده، اســتطاع 
أن يختــرق املجتمعــات األكادمييــة املنغلقــة ويحصــل علــى 
وظيفــة مــدرس يف اجلامعــة إال أنــه ظــل ُمبَعــداً فتــرة مــن 
الزمــن، ذهــب يف أثنائهــا إلــى اليابــان وقطــر، وهنــا دخــل 
وواجــه  إلــى مصــر،  عــاد  ثــم  الســيرة،  الرحــالت يف  أدب 
التعنــت األكادميــي الــذي وصفــه مبــرارة، وهكــذا إلــى آخــر 
مشــواره يف اجلمعيــة املصريــة التاريخيــة ، ومــا قبــل ذلــك 

مــن أحــداث ســتثير اهتمــام القــارئ .
ويف طــول الســيرة لــم يتحــدث املؤلــف عــن نفســه بضميــر 
املتكلــم، بــل يشــير إلــى نفســه بقولــه "صاحبنــا" مبتعــداً عــن 

اإلنّيــة األنانيــة )أنــا وعنــدي ولــي( .
حتتــل الســيرة 17٥ صفحــة مــن صفحــات الكتــاب البالغــة 
٤07 صفحــات، ومــا بعــد ســرد الســيرة مقــاالت يف الثنــاء 
عليهــا أخــذت حيــزاً كبيــراً، وهوامــش علــى الســيرة مــن كتابــة 
وقائــع احملاكمــات  املؤلــف، ومقابــالت وحــوارات، وأخيــراً 

واملرافعــات .
الديــب  للكتــاب مــا كتبــه عــالء  مــن أجمــل املراجعــات 
ــاب يف كلمــة .. كلمــة  ــوان "كت ــب( يف مقــال بعن ــر الكت )عصي

يف كتــاب" خلــص فيهــا مجمــل الســيرة .

مشيناها خطى

تأليف: د. رؤوف عباس
يقع الكتاب يف 407 صفحة

طبعة: الدار املصرية اللبنانية.
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املضمــون ظاهــر مــن عنــوان الكتــاب مبــا ال يحتــاج إلى مزيد 
حديــث حــول محتوياتــه، يغلــب علــى الكتــاب الســرد التاريخــي 
املجمــل، مــع تفصيــالت فيمــا هــو مــن صلــب موضــوع الكتــاب، 
مــع دراســة ونقــد لألفــكار واملذاهــب التــي غشــيت أوروبــا، 

وأصــول هــذه األفــكار .
جتلــت شــخصية املؤلــف وظهــرت بوضــوح يف الفصل األخير 
مــن الكتــاب، والــذي عنــون لــه بـــ "النظريــات الغربيــة املعاصــرة 
للتيــارات الفكريــة"، ولــو اقتصــر القــارئ عليــه لــكان كامللخــص 
للكتــاب كامــاًل، وهــي خالصــة حقيقــة بالتفكــر، ملــا جــاء فيهــا 

مــن عبــر واستشــراف للمســتقبل .
حتــى نصــل إلــى حكــم موضوعــي دقيــق عــن قيمــة الكتــاب 
ــات  ــع مؤلف ــارن م ــد وأن يُق ــه( ال ب ــه مشــهوراً بأهميت ــع كون )م
ــا:  ــة، ومنه ــن األهمي أخــرى يف ذات الســياق، وتزخــر بوهــج م
تكويــن العقــل احلديــث لـــ جــون هرمــان راندال ، وتشــكيل العقل 

احلديــث لـــ كريــن برينتــون؛ وعســى أن يكــون ذلــك قريبــاً .
ــد وأن يؤخــذ يف احلســبان، وهــو أن أصــل  وأمــر آخــر ال ب
ــى الغــرب  ــى إل ــه موجــه بالدرجــة األول ــب أن ــف هــذه الكت تألي
وهــم محــل البحــث والدراســة، وعليــه فتكون بعــض التفصيالت 
ــف  ــو أل ــا ل ــارئ الشــرقي، كم ــى الق ــات مســتعصية عل واملعلوم
رجــل شــرقي كتابــاً عــن الفكــر العربــي واإلســالمي، فســيكون 
ثمــت حواجــز تعيــق عــن الوصــول للفهــم الصحيــح ملــا أراده 

املؤلــف لــدى القــارئ الغربــي .
مــن املؤاخــذات علــى الكتــاب: كثــرة األخطــاء املطبعيــة؛ ومــن 
املؤاخــذات علــى الترجمــة: عــدم الدقــة يف ترجمــة األســماء 
ــاً التشــابه والتداخــل بــن أســماء بعــض  ــه أحيان ممــا ينتــج عن

األعــالم.

تاريخ الفكر األوروبي 
1977-1601م

تأليف: رونالد سترومبرج
يقع الكتاب يف 666 صفحة

الناشر: دار القارئ العربي - الطبعة الثالثة، 1415هـ
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األمثولــة: قصــة حتكــي عــن شــيء مــا، وهــي بحكايتهــا 
ــر عــن كل شــيء . عــن هــذا الشــيء تخب

وفلســفة،  حكمــة،  املجموعــة:  هــذه  مــن  قصــة  كل  يف 
وعبــرة؛ كل قصــة كتبــت بــروح عصرهــا؛ اســتطاع الكاتــب 
أن يهبــط بــك قليــاًل قليــاًل حتــى تتنســم ريــاح ذلــك العصــر، 
ــواع مــا مهــدت  ــى تتحســس قدمــك شــوارعها بشــتى أن وحت
بــه، ســواء أكانــت مرصوفــة باحلجــارة أو مطروقــة التربــة؛ 
لغــة راقيــة ناصعــة مؤثــرة، تســتجلي يف ســطورها أصالــة 

اللغــة وعذوبــة اللفــظ وتــذوق املعنــى.
اخلصــب،  بخيالــه  القدميــة  األســاطير  الكاتــب  دمــج 
ومخزونــه اللغــوي، مــع هــدوء مبــدع، فأنتــج حتفــة أدبيــة 

راقيــة، قــلَّ أن تقــرأ مثلهــا عنــد متأخرينــا .
القصــة التــي اســتحوذت علي هي قصة )علّيون(.

أمثولة الوردة 
والنطاسي

تأليــف: عــدي احلربش
يقــع الكتــاب يف 205 صفحــة 

الناشــر: جداول.
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فمــا  الكتابــَة،  الروايــة(  )بطــل  اجلائــع  هــذا  ميتهــن 
؟ واجلــوع  الكتابــة  بــن  الرابــط 

جميلــة تلــك الروايــات التــي يبــث كاتبهــا فيهــا رمــوزاً 
تضطــر قارئهــا إلــى إعمــال فكــره، والربــط والنظــر، حتــى 
ــي  ــب، فه ــا أراده الكات ــة مل ــة أو قريب يخــرج بنتيجــة مطابق

ــي . ــرأ وتنته ليســت مجــرد أحــداث تق
أعــود فأقــول: إلهــام الكتابــة قــد يأتــي وقــد ال يأتــي، 
فكســب العيــش غيــر مضمــون مــع الكتابــة -والقــراءة مثــُل 
ذلــك- فيعيــش اإلنســان حالــة مــن التأرجــح والقلــق، وواقعــاً 
حتــت ضغــط اإللهــام الــذي ال يــدري متــى يفيــض علــى 
ــه، كيمــا يفيــض هــو بقلمــه . ســتقرأ يف آخــر الروايــة  عقل

ــة أو ال !  هــل أثمــرت معــه هــذه الكتاب
تقــوم الروايــة علــى حديــث النفــس كثيــراً، وكان أكثــر 
مــا أوجــع بطــل الروايــة، أن اإلنســان يبــذل كثيــراً يف هــذه 
احليــاة، ثــم ال يجــد ملــا أضنــى فيــه نفســه وضحــى فيــه 
بوقتــه ذاك األثــر الــذي يرجــوه، فيتســاءل: أهــذه الدنيــا 
خلــٌو مــن العــدل؟ أم أنــه عــدل يف مواطــن دون أخــرى، ومــع 
أنــاس دون آخريــن ؟ هــل املصطفــون مــن النــاس ال يجــري 
ــوا  ــوا وينتصف ــى يُنصف ــوي، حت ــزان العــدل الدني ــم مي عليه

ــد اجلــزاء األخــروي ! . عن
الروايــة فيهــا مثاليــة ظاهــرة، بــل ومفرطــة يف أحيــاٍن 
نفــس ال  وعــزة  أنفــة  الروايــة(  )بطــل  فتجــد يف  كثيــرة، 

تطــاق؛ لكــن: مــا جــاع إال أصحــاب املبــادئ .

الجوع

كنوت هامسون
تقع يف 240 صفحة

الناشر: دار املدى.



مجلة قوارئ  |  العدد السابع 58

قراءة في رواية 
فتاة من ورق

@r_aq رنــا القفــاري

"مــا جــدوى الكتــب إذا لــم ترجعنــا إلــى احليــاة، إذا 
لــم جتعلنــا نَعــّب مــن مائهــا بلهفــة أشــد؟"

يفتتــح غيــوم ميســو رائعتــه بهــذا االقتبــاس للروائــي 
و الرســام األمريكــي هنــري ميلــر .

أســتطيع القــول بــأن هــذه الروايــة كانــت جتربتي 
األولــى واملكتملــة مــع األدب الفرنســي ، أعجبنــي 
العنــوان بتجســيده للــب الروايــة -فتــاة مــن ورق- لن 
أحتــدث عــن هــذه اجلزئيــة لكــي ال أفســدها علــى 
الذيــن لــم يقرؤوهــا بعــد ، أيضــا أحببــت التسلســل 
املنطقــي الــذي أضفــى علــى الروايــة الكثيــر مــن 

الوضــوح .
عــدة  يضــم  باســتهالل  روايتــه  الكاتــب  يبــدأ 
مقاالت -وهمية- بدت وكأنها نشــرت يف الصحف 
، وهــي تتحــدث عــن الكاتــب )طــوم( مؤلــف ثالثيــة 
ــى املبيعــات عــن عازفــة  ــا ألعل املالئكــة ، وحتقيقه
البيانــو )أرور( والتــي كانــت محــط اهتمــام اإلعــالم 

و الشاشــات .
حتكــي املقــاالت املنشــورة قصــة عشــق الروائــي 
و املوســيقية ، و بعــد آخــر مقــال يبــدأ اجلــزء األول 
مــن الروايــة ليكمــل حقيقــة مــا نشــرته اجلرائــد . 

هــذه الطريقــة بافتتــاح احلكايــة علــى الرغــم مــن 
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أنهــا كانــت ذات طــراز غرائبــي، وخــارج عــن املألوف 
شــدت انتباهــي، ودفعتنــي إلكمــال الكتــاب ، وعلــى 
الرغم من أن الكاتب لم يغوص يف الشخصيات كما 
يف الروايات النفســية، إال أن الشــخصيات بدت لي 
محبوكــة بشــكل رصــن و متقــن، كشــخصية )ميلــو( 
مثــال بشــواردها و توالتهــا، حيــث أن الكاتــب يتمتــع 
مبهــارات وصفيــة عاليــة فيمــا يتعلــق باألشــخاص 
واألشــياء، كوصفــه ملــذاق الفاكهــة و الصداقــة و 
الرحــالت و حــاالت الكاتــب و الذكريــات، فعلــى 

ســبيل املثــال يصــف إحســاس األمومــة بقولــه:
"عــاش الطفــل دقيقــة واحــدة قبــل أن يتوقــف قلبــه  
لــن تنــس أبــدا تلــك الثوانــي الســتن التــي كانــت 
خاللهــا أمــاً، ســتون ثانيــة ســريالية، بعــد ذلــك لــم 
حتيــا قــط، بــل كانــت تتظاهــر بالعيــش، كل نورهــا، 
تلــك  اســتنفذته خــالل  كل فرحهــا، كل إميانهــا، 
ــأ  ــن وهــج انطف ــا م ــى داخله ــا تبق ــة ، كل م الدقيق

وطفلهــا يف اآلن نفســه."
الروايــة تســتدعيك للبحــث وبالتالــي االســتفادة 
الحتوائهــا علــى معلومــات و ظواهــر حقيقيــة، فعلــى 
املثــال يف حديثــه عــن رفيقتــه الشــرطية  ســبيل 
)كارول( و معاناتهــا  وكيــف أنقذتهــا -روايــة ثالثيــة 
املالئكــة- وهــي روايــة لشــخصية الكاتــب طــوم يف 
ــة خــالل  ــا نستشــهد بالدراســات املثبت ــاب، هن الكت
بالروايــات،  النفســي  العــالج  أهميــة  عــن   2016
وعلــى الرابــط مقــال منشــور يف جريــدة الشــرق 
األوســط يتحــدث عــن هــذه الدراســة علمــا بــأن 

الكتــاب نشــر قبــل املقــال )العــالج بالروايــات(
أيضــا حتــدث عــن مبــادرة الكتــاب املســافر مــن 
خــالل رحلــة بحثهــم عــن آخــر نســخة مطبوعــة 

لثالثيــة املالئكــة،
وهــي ظاهــرة تتمثــل بإطالق الكتــب يف الطبيعة، 
و مشــاركة معلومــات املوقــع مــن خــالل الرابــط 
ثــم يطلقهــا  يقرأهــا  و  ليجدهــا شــخص  التالــي 

bookcrossing وهكــذا  بــدوره 
" نهارك ســعيد! لســُت تائهاً! لســُت كتاباً مثل باقي 

الكتــب، أنــا منذور للســفر والتجــول عبر العالم.
خذني، اقرأني، واتركني بدورك يف مكان عام."

األحــداث كانــت تأخــذ مجــرى خيالــي ودرامــي 
بشــكل مبالــغ فيــه ، ولكنــه لــم يؤثــر علــى جماليــات 
الروايــة بــل أضــاف لهــا، إال أن النهاية كانت صادمة 
بالنســبة لــي حيــث أن مــا ذكــر مجمــال يف الروايــة 
هــي روايــة جديــدة يكتبهــا الكاتــب طــوم يحكــي فيها 
قصتــه، ليتبــن لــك مؤخــرا أن اخليــال مجــرد كذبــة 

تدعــم احلقيقــة .
يقــف دورك كقــارئ هنــا لتكــون النهاية كفلم مقطوع 

ولــك األحقية باختيارها .
بوصولــي  أننــي  األمــر  يف  واملضحــك  اجلميــل 
صفحــة ٣٥0 حــن كانــت شــخصية )أيــزول( تتنــاول 
كعكــة موفنيــز يف رومــا ، كنــت أنــا يف الوقــت نفســه 
أتناولهــا أيضــا يف مقهــى بوكمينش-شــارع الوصــل 

ــة. دبــي، صدفــة جميل
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خذوا الكتاب بقوة!
نورة احملسن  

@Nouraalmohsen

يقــول العقاد-رحمــه اهلل- يف كتابــه "أنــا" الــذي يتنــاول فيــه 
عــن حياتــه: "أن قــراءة كتــاب واحــد ثــالث مــرات خيــٌر مــن 
قــراءة ثالثــة كتــب مــرة واحــدة" ويقــول أيًضــا: "ال أظــن أن 
هنــاك كتًبــا مكــررة ألخــرى، ألنــي أعتقــد أن الفكــرة الواحــدة 
ــم تعــد فكــرة  ــاب أصبحــت ألــف فكــرة ول إذا تناولهــا ألــف كت
واحــدة، ولهــذا أتعمــد أن أقــرأ يف املوضــوع الواحد أقوال كّتاب 
عديديــن، وأشــعر أن هــذا أمتــع وأنفــع مــن قــراءة املوضوعــات 
املتعــددة"، يتضــح مــن خــالل القولــن الســابقن مــدى العمــق 
والشــمول الــذي تتصــف بــه قــراءة العقــاد، فــال يهمــه أن يأخــذ 
مــن كل شــيء صفتــه الطافيــة علــى وجهــه، بــل يهمــه أن يصــل 
إلــى جوهــر الشــيء وحقيقتــه ولــو كلفــه ذلــك عشــرات الكتــب 
والســاعات.. ممــا يجعــل املــرء يتســاءل عــن الســبب الــذي 
يدفــع بقــارئ حــاذق كالعقــاد لفعــل أمــوٍر كهــذه قــد ال تســتقيم 
مــع الصــورة الراســخة يف عقــول البعــض عــن القــارئ العظيــم 
ــد اآلخــر  ــب واحــًدا بع ــذرع الكت ــذي ي ــك الشــخص ال ــه ذل بأن
وبعجالــة؛ أنــه دودة كتــب متضــغ الكتــب بســرعة وتهضمهــا 
بســرعة لتبــدأ بالتهــام كتــب أخــرى بنفــس الطريقــة! هكــذا 
كان انعــكاس صــورة القــارئ العظيــم عنــد الغالبيــة منــا، هكــذا 
كانــت تلــك الصــورة -لألســف- هــي أول مــا يتبــادر لذهننــا 
عــن ذلــك القــارئ.. ولــم يخطــر لنــا أن واحــًدا مــن أعظــم قــراء 
القــرن العشــرين كالعقــاد كان ال يبالــي أن يقــرأ الكتــاب الواحد 
أكثــر مــن مــرة مــا دام أنــه وجــد فيــه جواًبــا جديــًرا مبســألته، 
ــه وقلبــه ظــّل يبحــث عنهــا متــردًدا بــن  وغنيمــًة عظيمــًة لعقل
الكتــب.. غــاب عنــا أنــه مســتعٌد أن يقــرأ املوضــوع الواحــد مــن 
وجهــات نظــر وفكــٍر متعــددة جتعلــه ينظــر إليــه مــن أقصــى مــا 
يحتملــه القــارئ أو ذات املوضــوع مــن زوايــا وأبعــاد أخــرى، فهــو 
يؤمــن بالشــورى يف القــراءة ويــرى أن البــت يف أمــر قضيــة مــا 
ال يكــون إال بحصيلــة مــن اآلراء واألفــكار املختلفــة التــي حتملــه 

علــى اتخــاذ القــول القاطــع فيهــا..
غابــت عنــا كثيــٌر مــن األمثلــة التي أدركــْت أن القراءة النافعة 
تنبــع مــن الداخــل، أنهــا تنبثــق مــن تســاؤل عقلــي يحــث علــى 
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ــٍة قلبيــة حتــث علــى اإلشــباع؛ أنهــا  اجلــواب ورغب
ــر مــن أي تظاهــٍر واّدعــاء.. فــال شــغل  أبعــد بكثي
لهــا يشــغلها إال تلبيــة تلــك املطالــب واحلاجــات، 
والصبــر  واألنــاة  والتفكــر،  التأمــل  مصطحبــًة 
اجلميل..غــاب عنــا أن تلــك القــراءة هــي األطــول 
بقــاًء واألدوم أثــًرا، بــل هــي غايــة القــراءة واملعرفــة 

ووســيلتها يف آن!
مــع الطفــرة والنقلــة الثقافيــة النوعيــة الرائعــة 
التــي شــهدتها بالدنــا يف اآلونــة األخيــرة وغيرهــا 
مــن البلــدان العربيــة، ومــع انتشــار معــارض الكتاب 
ونــوادي القــراءة وحســابات التشــجيع عليهــا يف 
ــة  شــبكات التواصــل وغيرهــا مــن املناهــل الثقافي
والتــي أقبــل عليهــا الكثيــر مــن كل حــدٍب وصــوب 
ــا لذلــك طــاّلب  ــل؛ ازداد تبًع ــم يكــن مــن قب كمــا ل
الثقافــة، وانظــم إلــى قوافــل القــّراء أعــداد كبيــرة 
مــن الراغبــن، كان الكثيــر منهــم ال ميلكــون خبــرًة 
ودرايــًة بالقــراءة ودوافعهــا وغاياتهــا وأســاليبها، 
وقــام يحدوهــم نحوهــا أســباب ودوافــع عديــدة 
تتــراوح بــن الصــواب واخلطــأ، وقــد وضــع هــؤالء 
صــورة املثقــف الــذي يقــرأ أعــداًدا غفيــرة مــن 
إليــه،  باالرتقــاء  أعلــى يطمحــون  كمثــاٍل  الكتــب 
فنتــج عــن ذلــك ســباٌق محمــوم يف تقليــب صفحــات 
ــوا إلــى هــذا املطمــح ! الكتــب  بســرعة لكــي يصل
وهــذا األمــر قــد وصــل إلــى مرحلــة اخلطــورة، 
وأمثلتــه وآثــاره العديــدة تنبئنــا عليــه؛ فــات عــن 
أمثــال هــؤالء أهــمُّ شــيٍء يف مفهــوم الثقافــة، وهــو 
املعنــى اللغــوي الــذي تشــّكلت منــه؛ "ثقــف نفســه" 
يف املعجــم أي صــار حاذًقــا فطًنــا، و"ثقــف الرمــح" 
أي ســّواه وقّومــه، ولــن يتأتــى احلــذق وال الفطنــة 
بالعجلــة  القــراءة  يف  التقــومي  وال  التســوية  وال 

والســرعة!
مثــاًل  يقــرأ  لألســف  البعــض  أضحــى  لقــد 
يف  بــاٌع  لــه  وليــس  الفالنــي  الفكــري  الكتــاب 
موضوعــه ولــم يقــرأ مــن بعيــٍد أو مــن قريــب كتًبــا 
ــه وجتعــل أفــكاره مفهومــة  ــه من ــه وتدني ــل علي تدل
لــه ومستســاغة، فقــط ألنــه كتــاٌب شــهير أو ألن 
مؤلفــه كذلــك، واألدهــى مــن ذلــك أنــه يختمــه يف 

ــة وهــو ذو ٣00 أو ٤00 صفحــة أو  يومــن أو ثالث
ــه مــن مشــاغل أخــرى!  ــر رغــم مــا يزاحــم وقت أكث
فتمهــل أيهــا القــارئ العزيــز، وأخبرنــي بــاهلل عليــك 
هــل أديــت الكتــاب حقــه ؟ هــل تســمعت قبــل ذلــك 
صــوت عقلــك وهمــس نفســك وأخبــراك بــأن لهمــا 
حاجــًة يف هــذا الكتــاب؟ هــل قفــز الســؤال مــن 
ذهنــك والرغبــة مــن قلبــك كأطفــاٍل صغــار يلحــّون 
ــا  ــت تبحــث لهم ــه فوثب ــا يريدان ــي م ــك أن تلب علي
عّمــا يشــتهيان يف بطــون الكتــب مبحبــٍة ودالل؟ 
املعرفــة  ونشــوة  القــراءة  بســكرة  هــل أحسســت 
الكتــاب  هــذا  مــن  تتجرعــه  مــا  تتجــرع  وأنــت 
وغيــره ممــا ال يناســب ذائقتــك الفكريــة ومســتواك 
املعــريف؟ ألــم تســمع مــا قالــه ابــن حــزم عــن إكــراه 
املــرء نفســه علــى علــم ال يجذبــه مــن قريــب أو 
بعيــد؟ يقــول ابــن حــزم: "مــن مــال بطبعــه إلــى 
علــٍم وإن كان أدنــى مــن غيــره فــال يشــغلها مبــا 
األندلــس  النارجيــل يف  كغــارس  ســواه، وإال كان 
وغــارس الزيتــون يف الهنــد، وهــذا كلــه ال ينجــب!"، 
يــا صديقــي إن لألفــكار بــذوًرا إن لــم جتــد يف 
نفســك أرًضــا مناســبًة مهيــأة خصبــًة فلــن جتنــي 
لتنمــو فيــه  أمــًدا ووقًتــا  لهــا  إن  ثــم  البــوار،  إال 
وتثمــر وتنضــج، وأنــت عليــك حينهــا أن تتوالهــا 
زرعــت.  مــا  حتصــد  حتــى  والســقاية  بالرعايــة 
ــذة املطالعــة وأنــت  ــي، هــل أحسســت بل ــم أخبرن ث
تنــال  أن  للكتــب دون  إنهائــك  تلهــث بســرعة يف 
حظهــا منــك وحظــك منهــا؟ صدقنــي لــن تنــال 
مــن العجلــة يف القــراءة شــيًئا يفيــد ألنــك ســتمّس 
مــن الكتــاب قشــوره ولــن تغــور إلــى أعماقــه حيــث 
الكنــوز والنفائــس، متهــل حتــى تفهــم جيــًدا وتأمــل 
وتفكــر فيمــا تقــرأ، وال يســوؤك أن ذلــك األمــر 
قــد يأخــذ منــك وقًتــا، ألن الغايــة أن تســتوعب، 
وليــس املهــم املــدة التــي تنتهــي بهــا مــن الكتــاب 
بــل مــا انتهيــت بــه إليــه. ويف معنــى قريــب مــن 
هــذا يربــط الفيلســوف والكاتــب الفرنســي ميــالن 
بالنســيان،  والســرعة  بالتذكــر،  البــطء  كونديــرا 
فيقــول :"ثمــة وشــيجة ســرية بــن البــطء والذاكــرة، 
كمــا بــن الســرعة والنســيان، لنذكــر بهــذا الصــدد 
ــة: رجــل يســير يف  ــة للغاي ــدو عادي ــة قــد تب وضعي
لكــن  مــا،  أمــٍر  تذكــر  يريــد  ثــم فجــأة  الشــارع، 
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الذاكــرة ال تســعفه، يف تلــك اللحظــة بطريقــة آليــة 
يتمهــل يف اخلطــو، أمــا مــن يســعى إلــى نســيان 
طــارئ شــاق وقــع لــه تــواً، علــى العكــس يســرع ال 
شــعورياً يف مشــيته، كمــا لــو أنــه يــروم االبتعــاد عــن 
طــارئ مــا زال مــن حيــث الزمــن قريبــاً جــداً منــه.
يف الرياضيــات الوجوديــة، تأخــذ هــذة التجربــة 
علــى  االولــى  تقــوم  أوليتــن،  معادلتــن  شــكل 
تناســب درجــة البــطء مــع حــدة الذاكــرة، والثانيــة 

علــى درجــة الســرعة مــع حــدة النســيان".
جــّرب يــا صديقــي أن تتوقــف بــن فينــة وأخــرى 
عــن القــراءة وتنظــر هــل اســتوعبت مــا تقــرأ جيــًدا 
وفهمــت مــراد الكاتــب منــه وتفكــرت فيــه؟؛ يقــول 
األديــب األمريكــي راي برادبــري:"  "هنــاك رجــل 
ــر وقضــى عمــره يصنــع  وراء كل كتــاب رجــل فَكّ
هــذا الكتــاب الــذي نحرقــه نحــن يف دقيقتــن.!"..
أيًضــا حــاول أن تبحــث عمــا اســتفهم عليــك مــن 
أســماٍء أو أماكــن أو أحــداث أو معلومــات وردت يف 
الكتــاب ولــم تســمع بهــا من قبــل وال تقتصر باملرور 
ارتباًطــا هاًمــا  العابــر عليهــا ألنهــا قــد ترتبــط 
بســياق الكتــاب فيكــون فــوات بحثــك واســتزادتك 
عنهــا خلــاًل يف اســتيعابك للكتــاب، فضــاًل عــن أنها 
ــادة محصولــك الثقــايف.. اقتبــس مــا  تســهم يف زي
أعجبــك ودّونــه يف ورقــة خارجيــة وال بــأس أيًضــا 
ــده خاصــة املقــوالت  ــى حفظــه وتردي أن تعمــل عل

واألبيــات الشــعرية ألنــك قــد حتتــاج إليهــا..
"لعــل أفضــل مــا يشــار إليه -علــى اإلجمال- هو 
ــاب  ــدع الكت ــراءة، وأن ت ــى الق ــره نفســك عل أال تك
يف اللحظــة التــي تشــعر فيهــا بالفتــور واالســتثقال" 
ــع أن تنقطــع عــن  ــال مان ــاد، ف ــذا أوصــى العق هك
القــراءة حــال شــعرت بذلــك ثــم تعــود إليهــا حــن 
تشــعر باحلمــاس؛ أيًضــا ال مانــع كذلــك أن تتــرك 
قــراءة الكتــاب إذا وجــدت أنــه لــم يعجبــك لســبب 
مــن األســباب.. اكتــب عــن الكتــاب ورأيــك فيــه بعــد 
ــى  ــه وتوّخ ــه وقوت ــه ودّون نقــاط ضعف ــك من انتهائ
املوضوعيــة مــا اســتطعت وال تكــن قارًئــا خامــاًل 
ال يــدرك جيــًدا مــا يقــرأ وال مييــز مــا فيــه مــن 

عناصــر ومضامــن.

وارتباطهــا  القــراءة  ســرعة  أن  صحيــح 
أن  إال  مــن شــخص آلخــر  يختلــف  باالســتيعاب 
املهــم واملتفــق عليــه هــو أن نــويف الكتــاب حّقــه 
وأن  وأفكارنــا،  وتأمالتنــا  ونفوســنا  مــن عقولنــا 
نــدرك أن القــراءة املثمــرة ترتبــط بالكيــف ال الكــم، 
ــل والتفســير  ــكات التحلي ــر مل وأن اكتســاب وتطوي
يكــون إال  والنقــد وإصــدار األحــكام ال  والربــط 

بهــذا النــوع مــن القــراءة.
أعلــم جيــًدا أن األعمــار تضيــق بنــا عــن إحاطــة 
مــا يف عالــم الكتــب مــن رحابــٍة واتســاع، وأننــا 
نحــاول بأقصــى مــا نقــدر أن نركــض إلــى أقصــى 
نقطــٍة نســتطيعها يف هــذا العالــم، أن نقلــص الهــوة 
ــاٌر  ــم أن شــغف املعرفــة ن بينــه وبــن عجزنــا، وأعل
تُطعــم ألــف مــرة وال تشــبع؛ بــل تزيــد وتثــور ومتــور، 
أعلــم كل ذلــك وكثيــًرا مــا تذهــب نفســي عليــه 
حســرات، ولكــن الكتــاب جوهــرة.. أمانــة أو وصيــٌة 
أو نــور.. أو أي شــيء عظيــم القيمــة، ولقــد حلــق 
الكتــب تكاثــٌر غــث يف جمعهــا كمــا حلــق غيرهــا 
فألهــى الكثيريــن عــن االنتفــاع بهــا وإدراك املعنــى 
احلقيقــي منهــا ومــن القــراءة، هنــا ال ميلــك القارئ 
الغيــور علــى شــرف القــراءة وشــرف "اقــرأ" إال أن 
ينتفــض ويغضــب لهــذه الوظيفــة املقدســة مــن أن 
يلحقهــا أي شــكل مــن أشــكال التهــاون والتفريــط!

خذوا الكتاب بقوة .. هذه خالصة القضية!
***
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لماذا الروايات؟
@22arwa  أروى الرويلــي

هــذا  مســامعي  علــى  يتكــرر  مــا  كثيــراً 
عنــه  اإلجابــة  أحــاول  مــا  وكثيــراً  الســؤال، 
دائمــاً  لكــن  جديــدة،  وأفــكار  مختلــف  بشــرح 
تقودنــي اإلجابــة إلــى حــوار غيــر مقنــع! )غيــر 

الشــخصي)!. املســتوى  علــى  لــي  مقنــع 
بأنــك  للنــاس  تُذّكــر  عندمــا  الغالــب،  ويف 
أن  ســريعاً  أذهانهــم  يــِرد يف  روايــة-،  -تقــرأ 
أن تقضيــه  الوقــت حتــاول  مــن  لديــك متســع 
بشــيء للتســلية، وعندمــا حتمــل روايتــك معــك 
يف كل مــكان، يتســاءل النــاس بـــ )ماهــذا التعلــق 

الزائــد بأمــور ال منفعــة منهــا(!
وأيضــاً عندمــا تُســأل مــاذا تقــرأ؟ وجتيــب 
بأنــك انتهيــت مــن أحــد روايــات ديستويفســكي 
ــك نظــرة  ــاً ســتتلقى تل ــال، حتم ــى ســبيل املث عل

التــي حتمــل الكثيــر مــن االزدراء.
ــرة تكــرر ورود األســئلة وانتشــار بعــض  ولكث

)أدب  فكــرة  حــول  املغلوطــة  األفــكار  مــن 
فقــط،  للتســلية  كمــادة  وتصنيفهــا  الروايــة( 
وأنهــا ال تعــود علــى القــارئ بــأي منفعــة تذكــر، 
ــاداً  ــا، اعتم ــاط حوله ــح بعــض النق ــد توضي أري

الســابقة. جتربتــي  علــى 
ــة ليســت مجــرد ســرد لقصــة أو  1 - الرواي
حادثــة تاريخيــة، أو حديــث مــن وحــي اخليــال!
دائمــاً  وأعظــم،  ذلــك  مــن  أعمــق  هــي  بــل 
حتمــل كثيــراً مــن األفــكار واحلــوارات واملواقــف 

ــرة. املؤث
وخواطــر  أفــكار  ذهنــك  يف  يــِرد  فأحيانــاً 
التعبيــر  كيفيــة  تعــرف  ال  أو  تســتطيع  ال 
باملصادفــة  جتــد  روايــة  تقــرأ  بعدهــا  عنهــا، 
ذهنــك  ومــا يف  يصــف مشــاعرك  الكاتــب  أن 
بشــكل مشــابه متامــاً لــك، وتشــعر كأنــك تقــرأ 

الســطور!. بــن  نفســك 
2- ال أحتــدث عــن بعــض الروايــات الصادرة 
الضعيفــة  الروايــات  األخيــرة،  الســنوات  يف 



مجلة قوارئ  |  العدد السابع 64

املبالــغ  واخليــاالت  واحلــب  بالوهــم  املليئــة 
فيهــا، بــل أحتــدث عــن الروايــات اخلالــدة، 
األدب اإلجنليــزي الكالســيكي، أدب ديكنــز 
وهوجــو وديستويفســكي ومنيــف!  والقائمــة 
تطــول باألســماء، فمــن لــم يقــرأ البؤســاء، 
ــا  ــح ، و زورب واجلرميــة والعقــاب، ومــدن املل
علــى  يحكــم  أن  أبــداً  لــه  اليحــق  اليونانــي 
ســطحي  ســيكون  حكمــه  ألن  الروايــات، 

جــداً.
٣-  عندمــا تقــرأ روايــة، استشــعر أنــك 
تقــرأ جهــد إنســان قضــى ســنوات مــن عمــره 
ليظهــره بهــذه الصــورة، فمــن وجهــة نظــري، 
ــة  ــة أصعــب مبراحــل مــن الكتاب ــة الرواي كتاب
العلميــة، ألنهــا حتتــاج الســتحضار مشــاعر 
قــد  وأشــخاص  وأماكــن  وخيــاالت  وأفــكار 
يكــون بعضهــم مــن وحــي اخليــال! وعندمــا 
صفحــة   1000 مــن  روايــة  اإلنســان  يكتــب 
فإنــه يتــرك أجــزاء مــن نفســه بــن الســطور، 

وهــذا ليــس بالشــيء الســهل.
٤ - يعتقــد أكثــر النــاس أن القــراءة تعنــي 
املعلومــات! وأن الشــخص القــارئ يجــب أن 
جميــع  علــى  جاهــزة  إجابــات  لديــه  يكــون 

األســئلة!
وأن  مثقــف،  إنســان  هــو  القــارئ  وأن 
األمــور  وتختلــط  معلومــات!   هــي  الثقافــة 

هويتــه. اإلنســان  يعــرف  وال  ببعضهــا 
أم صاحــب  قــارئ؟  أم  مثقــف؟  هــو  هــل 

معلوماتــي! عقــل 
الثقافــة  أن  نوضــح  أن  يجــب  فهنــا 
علــى  تنحصــر  ال  واملعرفــة  املعرفــة،  تعنــي 
بكثيــر،  أوســع  فهــي  املجــردة!  املعلومــات 
البشــر،  طبائــع  وفهــم  باحليــاة،  املعرفــة 

والتغيــرات. والدنيــا،  الديــن،  وأحــكام 
مــن  يختلــف  القــراءة  مــن  الغــرض    -٥
احلاجــة  حســب  ويختلــف  آلخــر،  شــخص 
أيضــاً، فهنــاك مــن يقــرأ بحثــاً عــن املعلومــات 

املجــردة!
ــاك مــن يقــرأ ليغيــر مــن نفســه ومــن  وهن
أفقــه،  ليوســع  يقــرأ  آراءه،  ومــن  حياتــه 
ويطلــع علــى العالــم، ويتعلــم مــن اآلخريــن.
تغيــر  نظــري  وجهــة  مــن  الروايــات   -  6
تســتعرض  فهــي  يشــعر!  أن  دون  اإلنســان 
للقــارئ احليــاة والبشــر، احليــاة باختالفاتها، 
أيضــاً  وأفكارهــم.  بشــخصياتهم  والبشــر 
جتعلــه ينتبــه للزمــان، كيــف أن الزمــن يتغيــر 

ويغيــر األماكــن والنــاس.
نقطــة أخيــرة عامــة:

مهــم،  مطلــب  فالتنــوع  تقــرأ،  كنــت  إن 
واملتعــة يف القــراءة دائمــاً حتــدث بــن التنقــل 
إلــى  روايــة  مــن  التنقــل  آلخــر،  كتــاب  مــن 
ــش بالتجــارب  ــى شــعر…إلخ . فالعي ــخ إل تاري
املختلفــة هــو مــا يجعلنــا أفضــل، حتــى مــن 

نشــعر. أن  دون 
فــال يعنــي حديثنــا أن نركــز علــى قــراءة 
بــل  الكتــب،  مــن  غيرهــا  ونتــرك  الرويــات 
عــن  الشــائع  حــول  فكرتنــا  لتوضيــح  هــو 

الروايــات.
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"قــرأت كثيــًرا يف طفولتــي، كنــت أتخيــل عوالــم طــوال 
داخلهــا،  يف  نفســي  أفقــد  صغيــرة،  عوالــم  الوقــت، 
قصصــت قصصــي علــى أي شــخص يريــد أن يســمعها 
وعلــى كثيــر ممــن لــم يريــدوا ذلــك، يف النهايــة أعطتنــي 
إســكاتي  كانــت حتــاول  فارغــة؛  بصفحــات  دفتــًرا  أمــي 
-متمنيــة القليــل مــن الهــدوء والســالم- وطلبــت منــي 
أن أشــرع يف تدويــن قصصــي. وقــد علقــت يف الكتابــة".

ديفيد بالداتشــي.
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يسّرنا أن تساهموا معنا 
فـي نـشـر مـجلـة قـوارئ

ودعوة أصدقائكم للكتابة والمشاركة فيها

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

واملكتبــات والتعلــم، واألدب والفنــون والعلــم.
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شروط النشر في مجلة قوارئ

نأمل إرفاق بيانات التواصل:
 | البريد اإللكتروني | رقم اجلوال | حساب تويتر |

Qawaree1@gmail.com

- أن يخدم موضوع املشاركة رؤية املجلة ورسالتها وأهدافها.
- أن يكون الّنص املُرسل جيًدا جًدا ولم يسبق نشره.
- أال يزيد حجم النص عن 1200 كلمة بحّد أقصى.

- تخضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير.
- النصــوص التــي تُنشــر يف املجلــة تعّبــر عــن آراء ُكتابهــا، وال تعبــر 

بالضــرورة عــن رأي املجلــة.
ــع يف النقــل أو االقتبــاس شــريطة ذكــر  ــة قــوارئ ال متان - مجل

املصــدر.
- تُرسل املشاركات بصيغة ملف وورد فقط.

تقييمــك للمجلــة 
يهّمنا
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