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ــب الــقــصــصــي  ــاتـ ــكـ يـــقـــول الـ

ــمــلــقــب بـ  يـــوســـف إدريــــــس ال

تؤلف  »أن  العرب«:  »تشيخوف 

في  غــريــب،  يقتنيه  أن  كــتــابـًـا، 

ــقــرأه لــيــاً،  مــديــنــة غــريــبــة، أن ي

يشبه  لسطٍر  قلبه  يختلج  أن 

الكتابة«. مجد  هو  ذلك  حياته، 

عــبــر حـــســـاب مــجــلــة قــــوارئ 

ــتــر  ــة عـــلـــى تــوي ــيـ ــرونـ ــتـ اإللـــكـ

تصلنا  اإللــكــتــرونــي  وبــريــدهــا 

ــة،  ــل ــئ مــئــات الـــرســـائـــل، واألس

تأثيًرا  أكثرها  والــمــشــاركــات، 

ــاٍة شــجــاعــة  ــت ــف كــانــت قــصــة ل

ــــي قــصــة  ــحــكــي ل ــا ت وجـــدتـــهـ

السرطان  مــرض  مــع  كفاحها 

ورحـــلـــة عــاجــهــا بــيــن أمــريــكــا 

ــاض، لـــم تــحــدثــنــي عن  ــ ــري ــ وال

أنها  أخبرتني  لكنها  التفاصيل؛ 

اإللكترونية  عرفت مجلة قوارئ 

في  آالمها  تكابد  كانت  بينما 

المستشفى، فأخذت تقرأ األعداد 

تــبــاًعــا، وســط ســعــادة عميقة 

ألم! من  فيه  كانت  ما  أنستها 

وفرحت  ــًدا،  ج بكلماتها  تأثرت 

ألن قوارئ كانت سبًبا في يوم 

أحدهم  سعادة  في  ــام  األي من 

بأن  أطمئنكم  آالمــه.  وتخفيف 

والحمدهلل،  شفيت  الفتاة  هذه 

وتبقى قصتها ترن في ذاكرتي 

قـــوارئ  أن  لــي  تهمس  دوًمــــا، 

نعلمه،  ال  مما  الكثير  تفعل 

وأن  نتخيله!  مما  ألبعد  وتصل 

ألجل  بها  نمر  الــتــي  المتاعب 

إخراج عدد مكتمٍل جديد ُتنسى 

منذ اللحظة التي يشاركنا فيها 

برفقة  الخاصة  لحظاتهم  القّراء 

من  مشاركة  كل  وأن  المجلة، 

العدد األول وحتى العدد الحالي 

وأن  مــا،  عقاً  المست  أنها  بــّد  ال 

مسموًعا  بـــات  ــوارئ  ــ ق صـــوت 

مزيًدا  يعني  ــذا  وه ومــعــروًفــا، 

ــداع؛  واإلب والعطاء،  العمل،  من 

ألنه في مكاٍن ما، وفي ظروف 

يقرؤون؛  قــّراء  هناك  نعلمها،  ال 

وألن ذلك -كما يقول تشيخوف 

ــرب- هـــو مــجــد الــكــتــابــة. ــعـ الـ

@_0f9_ فاطمة أبو سعدة
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كتابة الرواية عملية شاقة إلى أقصى 
ا كبيًرا  تتصور كمًّ أنك  نفترض  إذ  حد، 
والــدوافــع  والتصرفات  األشــكــال  من 
مجارًيا  لها  تخطط  وأن  واالحتماالت، 
أن  أجــل  مــن  تتواصل  لكي  وقــنــوات 
فأنت  وبالتالي  النهاية،  في  تتكامل 
تبذل جهًدا في أن تنوب عن اآلخرين، 
وأحاسيسهم  أفكارهم  تفترضه  بما 

وطريقتهم في التصرف

عبد الرحمن منيف، في أدب الصداقة
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شواهد
ــاء الــــقــــراءة ــ ــدقـ ــ زاويــــــــة أخــــبــــار مــــشــــروع أصـ

متســـٌع  الصيـــف  فـــي  أن  كمـــا 
من المـــرح والرفاهيـــة والتجوال، 
لحظـــات  معـــه  تزدهـــر  وحيـــث 
الترحـــال حـــول العالـــم. مبـــادرة 
عبـــر  تكتـــب(  مـــا  )شـــاركنا 
اتخـــذت  تويتـــر،  فـــي  حســـابها 
جديـــد،  لتحـــدٍّ  خاصـــة  تذاكـــر 
ثقافيـــة  كســـياحٍة  تقدمهـــا 
لكافـــة المتابعين خـــال الصيف.

مســـابقة  المبـــادرة  أطلقـــت 
لتحفيـــز  الرحـــات(  )أدب  بعنـــوان 
نقـــل  علـــى  العـــرب  الســـّياح 
تجربـــة الســـفر إلـــى لوحـــٍة أدبية 
متكاملـــة فـــي قصـــة قصيـــرة.

ومـــن هنـــا يســـر مجلة قـــوارئ 
أن تعلـــن عن المشـــاركة الفائزة 
والتـــي جـــاءت بعنـــوان »مدينـــة 
نورة  للكاتبة  والنبـــوءات«  الرؤى 
المحســـن، مـــع تقديـــم خالـــص 
للفائـــز.  وتبريكاتنـــا  تهانينـــا 
ُيذكـــر أن عـــدد المشـــاركات في 
المسابقة كان نحو 16 مشاركة.

خمس جلسات قرائية في الكويت 

ثـــم  الكويـــت،  مطـــار  إلـــى 

الشـــهيد  حديقـــة  إلـــى  انتقـــالًا 
نـــادي  جلســـات  أقيمـــت  حيـــث 
فـــي  للكتـــاب  القـــراءة  أصدقـــاء 
 THE READING القـــراءة  غرفـــة 
ROOM، والتـــي أتّم فيهـــا النادي 
موســـمه األول الـــذي بـــدأ فـــي 6 
يناير 2018م حتـــى 12 مايو 2018م. 

الموســـم  هـــذا  تخلـــل  وقـــد 
نقاشـــّية،  جلســـات  خمـــس 
بـــدأت مـــن العـــراق، حيـــث ُطـــرح 
وصراعـــه  المجتمـــع  موضـــوع 
مـــع علـــي الـــوردي فـــي كتابـــه 
البشـــري. العقـــل  مهزلـــة 

ثـــم أخـــذ محّبـــي القـــراءة فـــي 
اإلعامّيـــة  أوراق  عبـــر  جولـــة 
فاطمـــة حســـين مـــن الكويـــت، 
ورفيقاتهـــا  شـــكلت  والتـــي 
الكويـــت.  فتيـــات  مســـتقبل 

الثالثـــة  بينمـــا كانـــت الجلســـة 
فلســـطين،  دولـــة  نصيـــب  مـــن 
الشـــمس  فـــي  رجـــال  وروايـــة 
تـــم  حيـــث  كنفانـــي،  لغســـان 
خالها اســـتضافة األستاذ مشاري 
حركـــة  -عضـــو  اإلبراهيـــم  رافـــع 
مقاطعة إســـرائيل فـــي الكويت 

الــــBDS - والـــذي عّرف بـــدوره عن 
الحركـــة وتاريخهـــا وتأثيرها.ثـــم 
اّتجـــه الفريـــق بعيـــًدا إلى روســـيا 
في جلســـته الرابعة، حيـــث عدنا 
إلـــى أول روايـــة كتبهـــا فيـــودور 
»الفقـــراء«،  دوستويفســـكي 
مـــن  المعانـــاة  طرحـــت  والتـــي 
النفـــس  أغـــوار  ســـبر  خـــال 
الرســـائل  طريـــق  عـــن  البشـــرية 
التـــي تبادلهـــا شـــخوص الرواية.

فـــي  األخيـــرة  الجلســـة  وانتهـــت 
نظـــرة  ألقيـــت  حيـــث  فرنســـا، 
علـــى حيـــاة ســـمون دو بوڤـــوار 
علـــى  وتأثيرهـــا  ومذكراتهـــا، 
الحركـــة النســـوية. كمـــا حلـــت 
فـــي الجلســـة األســـتاذة شـــيخة 
النقاش  البهاويد ضيفًة لتشـــارك 
وتتحـــدث عـــن الحركة النســـوية 
العربـــي. الوطـــن  فـــي  الحاليـــة 

@alaaqo آالء عبداإلله القويري
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عكاظ  سوق  في  القراءة  أصدقاء 

أمـــا فـــي مدينـــة الطائـــف، فقـــد 
القراءة  أصدقاء  استطاع مشـــروع 
فـــي  الفًتـــا  حضـــوًرا  يحقـــق  أن 
الثقافيـــة  بالفعاليـــة  مشـــاركته 
الكبـــرى )ســـوق عـــكاظ(، حيـــث 
حظي المشـــروع بكســـب تقدير 
واحتـــرام الجميـــع خال النشـــاط 
لجماهيـــر  المقـــّدم  التعريفـــي 
المهتميـــن. مـــن  الفعاليـــة 

عـــكاظ،  ســـوق  مـــع  وتزامًنـــا 
مســـابقة  المشـــروع  أطلـــق 
أدبيـــة ألصحـــاب األقـــام المبدعـــة 
عـــن  عبـــارة  وهـــي  والواعـــدة، 
مـــن  يتكـــون  مقـــال  كتابـــة 
مئتـــي وخمســـين إلـــى ثاثمائة 
وخمســـين كلمـــة حـــول ســـوق 
عـــكاظ فـــي الماضـــي والحاضـــر 
والمســـتقبل، أو تقريـــًرا مكتوبًا 

من خال زيـــارة فعليـــة للفعالية. 

فاز في المســـابقة مقال الكاتب 
فهـــد العتيبـــي )FL_F9@(، والذي 
كان بعنوان »ســـوق عـــكاظ بين 
األزمنـــة الثاثة«؛ حيث جـــاء مقاله 
موافًيا للشـــروط، وحاصـــًلا على 
أعلـــى نقـــاط االســـتحقاق باتفـــاق 
لجنة التحكيم، فمبارٌك لألســـتاذ 
االســـتحقاق،  هـــذا  العتيبـــي 
كمـــا  التتويـــج.  هـــذا  ولمقالتـــه 
كّتابهـــا  قـــوارئ  أســـرة  تشـــكر 
نشـــاطهم  علـــى  وقّراءهـــا 
األدبـــي الـــدؤوب، والذي يســـاهم 
الثقافـــة  دائـــرة  تحريـــك  فـــي 
العربيـــة؛ لتتســـع موجـــة العطاء 
العربـــّي خالـــًدا. الحـــرف  ويبقـــى 

أربعـــة أيـــام ثقافية ـفــي الرياض

شـــارك مشـــروع أصدقـــاء القراءة 
فـــي اليـــوم العالمـــي للكتـــاب 
الريـــاض،  منطقـــة  فـــي  2018م 
وذلك ضمـــن الفعاليـــات الثقافية 
الثقافـــة  هيئـــة  أقامتهـــا  التـــي 
دعـــوة  تمـــت  حيـــث  واإلعـــام، 
عدٍد مـــن المبـــادرات الثقـــاة أّيام 
الثقافية للـــزوار من خال  خدماته 
عمليـــة  تنظيـــم  فـــي  التوعيـــة 
بتتبع  للراغبيـــن  القـــراءة، وذلـــك 
الميـــول القرائيـــة لديهـــم، كمـــا 
تمت مســـاعدة الزوار في معرفة 
اختيـــار  فـــي  المثلـــى  الطريقـــة 
الكتـــب من خـــال نصائح ســـريعة 
الموضـــوع. هـــذا  حـــول  وثريـــة 

أيـــام  فـــي  نوقشـــت  كمـــا 
أبـــرز  عـــن  موضوعـــات  الفعاليـــة 
الوقـــت  فـــي  الشـــباب  ميـــول 
أن  للقـــارئ  وكيـــف  الحاضـــر، 
االنقطـــاع  بعـــد  للقـــراءة  يعـــود 
عنهـــا؟ وهو الســـؤال الـــذي يراود 
القـــارئ. الشـــباب  مـــن  الكثيـــر 

وبجانـــب ذلك، تفاعـــل المتابعين 
عبـــر  المشـــروع  حســـابات  فـــي 
التواصـــل االجتماعي في  قنـــوات 
الموضوعـــات،  هـــذه  مـــع  تويتـــر 
وقدموا النصائح للقراء المبتدئين
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قلمـــي ال يعلم من أين يبدأ أو أين 
ينتهي، كيف لـــي أن أكون األجدر 
واألفضل مـــن بين بقيـــة الكّتاب؟ 
أعلـــم جيـــًدا أن تلـــك المســـابقة 
وضعت للـــزوار ولم تكـــن لألفراد 
المشـــاركين في الركـــن الخاص 
القراءة. قلمي  بمشـــروع أصدقاء 
للمغامـــرة  يـــوم  يتحّمـــس كل 
المســـابقة والخروج  وخوض هذه 
كانـــت! نتيجـــة  بـــأي  منهـــا 

عندمـــا نتحدث عن ســـوق عكاظ، 
فنحن نتحدث عن مئات الســـنين 
من الشـــعر والفصاحـــة؛ حيث لو 
كتبـــت أقـــام جميـــع مـــن فـــي 
الوطـــن العربـــي لـــم ُتِجـــب عـــن 
كل مـــا يـــدور في أذهاننا. ســـوق 
عكاظ األمـــس تاريٌخ واليوم حاضر 
وله  المســـتقبل،  وغًدا ســـيكون 
أثر عظيـــم على ســـياحة وطني 
بحلـــول  )الطائـــف(.  ومنطقتـــي 

مسابقة ـفــي  ــزة  ــائ ــف ال  الــمــشــاركــة 
أصدقاء القراءة في سوق عكاظ

بين عـــكـــاظ   ســــوق 
ــالثـــة ــثـ ــة الـ ــ ــ ــن ــ ــ األزم

المســـتقبل  وفـــي  2030م  عـــام 
المشـــرق سيكون ســـوق عكاظ 
بحلتـــه الجديـــد، حيـــث ســـتكون 
وتراثيـــة  ثقافيـــة  مدينـــة  هنـــاك 
واالهتمام  الثقافـــة  لنشـــر  تهدف 
مـــن  ُيعـــدُّ  ســـوٍق  فـــي  بالتـــراث 
أقـــدم أســـواق العالم الشـــعبية، 
وســـيكون هنـــاك قـــرى ترفيهية 
لجميـــع فئـــات المجتمـــع. وأثـــق 
أن مثـــل هـــذه القـــرى لـــن تظهر 
بأفـــكار متميزة إال هنـــا في هذه 
المدينة العظيمة، والتي ســـترى 
النـــور قريًبا -بـــإذن اهلل-. من ضمن 
إنشـــاء  القادمـــة  المخططـــات 
واألعمـــال،  للمؤتمـــرات  مركـــز 
المحافـــل  هنـــاك  وســـتكون 
منطقة  في  والمحليـــة  العالمية 
الطائـــف، باإلضافـــة إلـــى الفنـــادق

والتـــي   التجاريـــة  والمناطـــق 
شاســـعة  مســـاحات  ســـتأخذ 
الجميلـــة. المدينـــة  هـــذه  مـــن 

 10 عـــن مســـاحة  نتحـــدث  اليـــوم 
مليـــون متر مكعب فـــي مدينة 
ســـتأخذ من رأس القمـــة الثقافية 
العالميـــة مقـــًرا لهـــا. لـــن تكون 
األحـــام واألوهـــام حيـــث  مدينـــة 
علـــى  المطبوعـــة  المشـــاريع 
ســـوق   - ســـيكون  إنمـــا  الـــورق، 
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الســـياحة  عكاظ- هو مســـتقبل 
فـــي الطائـــف وأحـــد أبـــرز وجهات 
زوار المملكـــة، هذا الســـوق هو 
اقتصـــاد ضخـــم وتـــراث عظيـــم.

نعـــود للـــوراء قلياً إلى تســـمية 
ســـوق عكاظ بهذا االســـم، اســـم 
)عـــكاظ( له العديد مـــن المعاني، 
منهـــا: عَكَظه أي حبســـه، تعكظ 
افتخـــر،  أي  عكـــظ  اجتمـــع،  أي 
التـــي  المعانـــي  مـــن  والكثيـــر 
بالذكـــر  والجديـــر  نعلمهـــا.  ال 
أنـــه لـــم يعـــرف مـــا هو الســـبب 
كان  التســـمية!  لهـــذه  الرئيـــس 
فـــي الجاهليـــة يأتون إليـــه العرب 
مـــن كل مـــكان فـــي شـــهر ذي 
القعدة من كل ســـنة، ويتبادلون 
ذلـــك  فـــي  والبضائـــع  الشـــعر 
يتفاخـــرون  وكانـــوا  المـــكان، 
فيما بينهـــم، وُيذكر أنه نشـــبت 
بعـــض الحـــروب في ذلـــك الزمن.

ســـوق عـــكاظ كان وال زال حاضًرا 
بيننـــا ولكنه أتى فـــي هذا الزمن 
بنمـــط مختلـــف وهوية أخـــرى أال 
وهي رفع مستوى الثقافة وإحياء 
والدخول في موســـوعة  التـــراث، 
لليونســـكو  واالنضمام  جينيس 
-قريًبـــا-. نحـــن -هنـــا- نتحـــدث عن 
واقًعـــا  ســـيصبح  عالمـــي  حـــدٍث 

زوار  وســـنرى  قريًبـــا،  ملموًســـا 
ذلك الســـوق من أمريكا الاتينية 
وأوروبـــا وأفريقيـــا وشـــرق آســـيا.

تتمتـــع  عـــكاظ  ســـوق  مدينـــة 
فصـــل  فـــي  جميـــل  بطقـــس 
الصيـــف وطقـــس قليـــل البرودة 
الشتاء، وبالنســـبة لموقعها  في 
الجغرافـــي فهي تبعـــد عن مكة 
دقيقـــة   45 مســـافة  المكرمـــة 
وعـــن مدينـــة جدة ســـاعة ونصف.

مزايـــا كثيـــرة تتميـــز بهـــا هـــذه 
ومـــن  المســـتقبلية،  المدينـــة 
ضمـــن تلـــك المزايا أنهـــا تقع في 
طمـــوح  شـــباب  فيهـــا  منطقـــٍة 
شغوف باألعمال التطوعية، ولديه 
القـــدرة علـــى النجـــاح والوصـــول 
قياســـي  وقـــٍت  فـــي  لألهـــداف 
دون كلـــل أو ملـــل؛ لـــذا، أراهـــن 
علـــى نجاح تلـــك المدينـــة ونجاح 
شـــبابها في إعطـــاء الزائـــر صورة 
عن الشـــعب الســـعودي على أنه 
مـــن أرقـــى الشـــعوب وأفضلهـــا.

وممراتهـــا  بســـوقها  عـــكاظ 
مـــن  بالـــزوار  مليئـــة  اليـــوم 
مواطنيـــن وعرب وأجانـــب ُأعجبوا 
فعاليـــات  مـــن  شـــاهدوه  بمـــا 
فـــي أرجائهـــا. مـــن ضمـــن تلـــك 
الشـــرقي  التخـــت  الفعاليـــات 

واألوبـــرا المصريـــة، وكذلـــك جناح 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
والـــذي تقـــام فيـــه العديـــد مـــن 
الشـــعبية.  والفنـــون  الفعاليـــات 
»جـــادة  الســـوق  يتضمـــن  كمـــا 
عكاظ« وتبرز فيها األيدي الحرفية 
وتخيط،  تنســـج  الوطنيـــة وهـــي 
الخـــط  معـــارض  إلـــى  باإلضافـــة 
الشـــعرية  والمعلقـــات  العربـــي 
ومتاحـــف عـــن المقتنيـــات األثرية 
والتي تم عرضها بأفـــكار حديثة. 
ولـــن ننســـى الخيمـــة الثقافيـــة 
ومـــا تحويـــه مـــن مكتبـــة ثرّيـــة 
عـــن تاريـــخ الجزيـــرة العربيـــة إلى 
بالمبادرات  الخاصـــة  األركان  جانب 
الثقافيـــة وعربـــات بيـــع الكتـــب.

ومـــا  الحاليـــة  بصورتـــه  عـــكاظ 
يقـــام فيـــه مـــن فعاليـــات ليس 
بعـــكاظ الـــذي تـــم افتتاحـــه قبل 
12 عـــام، ولن يكون عـــكاظ الذي 
ســـوف نراه بعـــد 12 عام مـــن اآلن. 

  @fl_f9 فهد العتيبي
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وتضاعـــف  كســـرك  ســـتجبر 
المهتدين..  للناجحيـــن  نجاحـــك.. 

الضاليـــن: والخاســـرين 

محالـــة  ال  أنفســـكم  تجـــدون 
والقلـــب؛  العقـــل  كفتـــي  بيـــن 
َعَلْيِهـــْم  َخـــْوٌف  »َلا  فالمهتديـــن 
َوَلا ُهـــْم َيْحَزُنوَن«. أمـــا الضالين.. 
إنـــه المحـــك ال هـــروب.. ال مراوغة، 
تغدو مصبًحـــا أو تمضـــي مدبًرا، 

والكســـور.  الصـــدوع  تـــدركك 

الكســـور! إذا أنـــت نتيجة مقامك 
يكـــون  أن  تخّيـــل  والبســـط!، 
عقلك!  وبســـطك  قلبك  مقامك 

العكـــس. أو 

لمـــن ال يعلـــم: جمـــع الكســـور 
المقـــام،  علـــى  كلًيـــا  يعتمـــد 
الـــكل  عـــن  يعّبـــر  فالمقـــام 
والبســـط عن الجـــزء، فاختر مقام 
وجـــد أو فكـــر! وقل لـــي مقامك 
أقـــل لـــك مـــن أنـــت! أو أتعلـــم، ال 
يهم نـــوع مقامـــك بقـــدر أهمية 

الحالتيـــن يجب  زاده! فـــي كلتـــا 
أن ُتـــزّود مقامـــك فكـــًرا كان أم 
وجـــًدا، ألنـــه بمقامـــك يســـتقيم 
ترغمنـــا  مقالـــك.  قبـــل  حالـــك 
الحياة أحيانًا أن نخوض مســـائلها 
الضالين،  الرياضيـــة ونصبـــح مـــن 
وتتركنـــا بيـــن أن نتعايـــش مـــع 
بعض الكسور أو أن نتعلم كيف 
نرغـــب  بالتأكيـــد كلنـــا  نحلهـــا، 
بحلهـــا، لكن مـــن يعـــرف كيف؟ 
يعـــزم  مـــن  أولـــى  بـــاب  مـــن  أو 
علـــى حلهـــا؟ فحلها ليـــس كما 
دراســـية  بدخـــول صفوف  تعتقـــد 
مخصصـــة، وإنمـــا هنـــاك طريقة 
أســـهل وأكثـــر متعـــة؛ وذلك من 
خـــال القـــراءة؛ فهـــي غـــذاء غيـــر 
القراءة  والقلـــب.  للعقل  مباشـــٍر 
تزيد من معرفة األشـــخاص وترفع 
العلمـــي، فعندمـــا  مســـتواهم 
تريد أن تعـــرف أي معلومة عن أي 
شـــيء فإن أول وســـيلة للحصول 
عليهـــا تكون مـــن خال القـــراءة.

القـــارئ  خيـــال  تجعـــل  القـــراءة 
جملـــة  يقـــرأ  فعندمـــا  واســـًعا؛ 
تلقائًيـــا  عقلـــه  يجـــد  معينـــة 
توســـع  أنهـــا  وبمـــا  يتصورهـــا، 
مـــدارك الخيـــال، فمـــن الطبيعي 
أن يعيـــش بيـــن ســـطور مـــا يقرأ 
ويشـــعر بـــه جيـــًدا، وخصوًصـــا إن 
كانـــت شـــخصيات من روايـــاٍت أو 
قصـــص أو ســـير ذاتيـــة، فعندمـــا 
ســـتفهم  باآلخريـــن  تشـــعر 
وحينهـــا  وتعرفهـــا،  مشـــاعرهم 
سيصبح من الســـهل عليك فهم 
بـــه اآلخـــرون، وبالتالي  ما يفكـــر 
التواصـــل معهم،  عليك  يســـهل 
وهنـــا أنـــت كمـــن يشـــتري راحة 
ســـحري  بثمـــٍن  وعقلـــه  قلبـــه 

فقـــط. )القـــراءة(  مقـــداره 

القـــراءة واحدة من األســـباب التي 
تخفـــف مـــن اإلصابـــة بالزهايمـــر، 
ألنهـــا تنشـــط العقـــل بالتســـاؤل 
والتحليـــل،  والبحـــث  والخيـــال 
فهـــذه العمليـــات مـــن شـــأنها أن 
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يحتاجـــه  بمـــا  العقـــل  تدعـــم 
كمـــا  الزهايمـــر.  لمقاومـــة 
أن القـــراءة تخفـــف مـــن التوتر 
تكـــون  فعندمـــا  واالكتئـــاب، 
مكتئًبـــا أو متوتـــًرا وقلًقا من 
بالقـــراءة يمضي  أمٍر مـــا؛ فإنه 
التوتـــر،  حـــّدة  وتخـــف  وقتـــك 
خصوًصـــا إن أحســـنت اختيار ما 
تقـــرأ، وليـــس هذا فحســـب بل 
االبتســـامة  القـــراءة ترســـم  إن 
علـــى محياك إن تناولـــت كتابًا 
قـــرأت  أو  بامتيـــاز،  فكاهًيـــا 
تجربة ألحدهـــم خاضها وكتبها 
ســـاخًرا مـــن نفســـه، فينتعش 
وتهـــدأ  مًعـــا  وعقلـــك  قلبـــك 

روحـــك وتطمئـــن.

خيٌر  وقايـــة  »درهـــم  يقولـــون: 
وأقـــول:  عـــاج«  قنطـــار  مـــن 
»دقيقة قراءٍة خيٌر من ســـنوات 
النفســـية  المصحات  بيـــن  عاج 
مســـألة  بعـــد  والجســـدية«. 
إنـــي  ومقاماتهـــا  الكســـور 
المشـــكلة  تصبـــح  أال  أخشـــى 
في أي المقامـــات أقوى وأجدر، 
وإنمـــا في البائســـين الذين لم 
يدركـــوا بعـــد أن أســـهل الطرق 

للوصـــول هـــي القـــراءة!

لذلـــك، اقـــرؤوا أيها الخاســـرون 
لتجبروا كســـركم. اقرؤوا أيها 
نجاحكم.  لتضاعفوا  الناجحون 
النـــاس لعقولكم  أيها  اقـــرؤوا 

وقلوبكم. 

عكفـــت  طفولتـــي  منـــذ 
علـــى قـــراءة معظـــم الروايات 
البوليســـية والغامضـــة كأجاثا 
لوبيـــن،  وأرســـين  كريســـتي 
كثيـــًرا  أســـتمتع  وكنـــت 
التـــي تنـــدرج تحـــت  بالروايـــات 
العلمـــي؛  الخيـــال  تصنيـــف 
بوتـــر  هـــاري  روايـــات  فســـالة 
ســـافرت بـــي نحـــو عالم آســـر 
بالعجائـــب.  ملـــيٍء  وســـاحٍر 
واألســـاطير القديمة مـــع قليٍل 
مـــن اإلبـــداع قـــد تخـــرج برائعـــة 
دافينشـــي،  شـــيفرة  كرائعـــة 
والقائمة تطـــول. ولكن عندما 
نأتي لإلبـــداع العربي في مجال 
أنـــه  نِجـــُد  العلمـــي،  الخيـــال 
ينـــدر وجـــود روايـــات ضمن هذا 
التصنيف؛ ألن معظـــم الروايات 
العربيـــة الموجـــودة اآلن تنـــدرج 
الفلســـفية  التصنيفات  ضمـــن 
والرومانســـية.  والسياســـية 
مـــن  نقلـــل  ال  نحـــن  بالطبـــع 
شـــأن هذه الروايـــات ولكن لَم 
الوطـــن العربي يعـــّج بالروايات 
أكثر  والفلســـفية  السياســـية 
األحـــوال  هـــل  غيرهـــا؟  مـــن 
تأثيـــًرا كبيًرا  العربيـــة كان لها 
أم  األدبيـــة  مخرجاتهـــا  علـــى 

أنه لـــم تتوافـــر البيئة المناســـبة 
للُكّتـــاب العرب للخـــروج بروايات 
فـــي تصنيفـــات أخـــرى؟ الشـــباب 
فـــي جيلـــي -بالتأكيـــد- مازالـــوا 
روايـــات  سلســـلة  يتذكـــرون 
للدكتـــور  المســـتقبل  ملـــف 
نبيـــل فـــاروق، والـــذي أبـــدع فيها، 
وكـــم اســـتمتعنا أثنـــاء قراءتنـــا 
لمغامـــرات نـــور وأصدقائـــه فـــي 
العوالـــم األخـــرى. أيًضا، ال ننســـى 
إســـهامات الدكتـــور أحمد توفيق 
الخيـــال  قصـــص  مجـــال  فـــي 
هنالـــك  يكـــون  وقـــد  العلمـــي، 
ُكّتاب آخـــرون ســـاهموا في هذا 
المجال ولكن لـــم يأخذوا حقهم 
العـــرب.  القـــّراء  يعرفهـــم  كـــي 
التاريـــخ العربي مليء باألســـاطير 
قـــد  التـــي  الموروثـــة  والقصـــص 
تلهـــم الكّتـــاب، هناك -با شـــك- 
روايـــات عربية رائعـــة تتفوق على 
الروايـــات الغربية، فالعالم ال يعرف 
من التراث العربي ســـوى القليل 
جـــًدا. ويبقى الســـؤال هنـــا: ِلَم ال 
تـــزال هـــذه الفئـــة ال تلقـــى رواًجا 

الفئات؟ مـــن  مثـــل غيرهـــا 

العربية الروايات 
تصنيفات جديدة 

@RandaHaneef رندا حنيف



اإلنسان الذي ال يقرأ، كيف يعيش؟

يقول بورخيس: »أنشـــئ مكتبًة 
ولـــو من ثاثـــة كتب، وســـتقاوم 
العالـــم.«  قباحـــة  مـــن  جـــزًءا 
وأنـــا أشـــهد بـــأّن الذيـــن يقـــرؤون 
يعيشـــون الحيـــاة بكثافـــٍة أكبر، 
ويمتلكـــون دهشـــًة ال تنطفـــئ. 
ال ينضـــُج اإلنســـان دون كتـــاب، وال 
نـــور لبيـــٍت دون مكتبـــة، وتبقى 
القـــراءة هـــي الحـــل الوحيد لكل 
أكتـــب  وأنـــا  ثقافـــي.  انحطـــاٍط 
تؤمـــن  ال  زالـــت  ال  امـــرأة  بحرقـــِة 
بثـــروة أعظم مـــن ثـــروة الكتب، 
الحيـــاة  فـــي  شـــيء  يثيرهـــا  وال 
أكثر من الدهشـــة التـــي تازمها 
بعـــد االنتهـــاء مـــن قـــراءة كتاب.

إن كان هنـــاك ســـرٌّ وراء الحكمة؛ 
التـــي  الكتـــب  أّن  أجـــزم  فـــأكاد 
مـــا  فـــي عقولنـــا هـــي  نزرعهـــا 
ســـنحصدها حكمـــًة يوًمـــا مـــا. 
وألكتـــب بمصداقية -مـــا دام األمر 
تعـــدى مرحلـــة المجاملـــة- فإننا 
نفتقـــر الحكمة فـــي مجتمعاتنا 
القـــراءة. ما دمنـــا نفتقر شـــغف 

صار نـــادًرا أن تجد بيًتا فيه مكتبة، 
وليـــس نـــادًرا أن تجد عـــدد األجهزة 
اإللكترونيـــة الذكية في كل بيت 
الهواتف  أكثر من عـــدد الكتـــب! 
الذكية –خصيًصا- ســـيطرت على 
صـــارت  حتـــى  الغالبيـــة،  أدمغـــة 
اإلنترنت  تربيها شـــبكات  أجيالنـــا 
االجتماعـــي  التواصـــل  وبرامـــج 
الكتـــب. تربيهـــا  ممـــا  أكثـــر 

الذيـــن باســـتطاعتهم  أنـــا أمقت 
فالـــذي  يقـــرؤون؛  وال  القـــراءة 

يعـــرف كيـــف يقـــرأ لكنـــه ال يقرأ، 
ال  الـــذي  اأُلمـــي  عـــن  يختلـــف  ال 
يجيـــد القـــراءة. لقد انســـلخنا عن 
القـــراءة بصـــورة ُمربكـــة  ثقافـــة 
فـــي  الثقافـــة  ألّن  ومخيفـــة؛ 
وقتنـــا الحالـــي مرتبطـــة كلًيا بـ 
»الشـــهادات«، فالـــذي تخـــّرج في 
الجامعـــة ُيقـــال عنـــه مثقـــف، وال 
الشـــهادة  بـــأّن  قـــال  أعلـــم مـــن 
الثقافـــة! تصنـــع  التـــي  هـــي 

التقيـــُت مـــّرة بزميلة لـــي تكره 
الكتـــب وال تراهـــا إّلا مجرد كام 
فـــارغ كما تقـــول، هـــي أم على 
أّية حـــال وطّباخة ماهـــرة، لكّنها 
لم ُتكمل دراســـتها بعد الثانوية 
العامـــة وال تحتفـــظ بكتـــاٍب في 
بالقراءة  إقناعهـــا  بيتهـــا، حاولـــُت 
حيـــن رأيـــُت طفلتهـــا تبكـــي ألّن 
جهازهـــا اللوحي »اآليبـــاد« فرغت 
اللحظـــة  تلـــك  فـــي  بطاريتـــه، 
شـــعرُت بوخـــٍز في قلبـــي وقلُت 
تبكـــي  أن  »أتمنـــى  بداخلـــي 
ابنتـــي مســـتقباً حيـــن تنتهـــي 
كتـــاب  فـــي  قّصـــة  قـــراءة  مـــن 
لتطلب أخـــرى!« وحيـــن قلُت لها 
ا  أّن القراءة قد ُتضيف شـــيًئا إيجابّيً
إلـــى حياتهـــا الروتينيـــة، أجابتني 
بردها المضحك والـــذي أعتقد أّنه 
حجـــة ســـهلة لـــكل مـــن ال يرغب 
فـــي القـــراءة »أنـــِت موهوبة في 
القراءة، أنـــا موهوبة فـــي الطبخ. 
أنـــِت ال تجيديـــن صنع المحاشـــي 
والتشـــيزكيك بينمـــا أنـــا ماهرة 
موهبـــة!« القـــراءة  ذلـــك،   فـــي 
منذ متـــى كانت القراءة موهبة؟  

 نجالء الهاشمي



وتعالـــى-  ســـبحانه  ربنـــا  أليـــس 
الكريـــم  رســـولنا  علـــى  أنـــزل 
صلـــى اهلل عليـــه وســـلم »اقرأ« 
قـــال  فمـــن  إلهـــي؟  أمـــٍر  كأول 
موهبـــة؟  مجـــرد  القـــراءة  بـــأّن 
كّل  علـــى  واجـــب  هـــي  بـــل 
ســـبياً. إليهـــا  اســـتطاع  مـــن 

صنـــٌف آخـــر مـــن الّنـــاس يعتقـــد 
أّن القـــراءة مملـــة بذريعـــة زحمة 
التي تســـرق  الحياة واالنشـــغاالت 
أوقاتهـــم، وال يعلمـــون أّن عشـــر 
دقائـــق مـــن القـــراءة يومًيـــا قـــد 
تدفـــُع جهـــًا! أتســـاءل عـــن مقدار 
الحيـــاة التعيســـة التي يعيشـــها 
من ال يقـــرأ كتابًـــا! كيف تمضي 
يكتشـــف  أن  دون  األيـــام  عليـــه 
كيـــف  داخلـــه،  فـــي  تغييـــًرا 
يحـــرم نفســـه مـــن متعـــة اإلثارة 
أو شـــغف  تاريخـــي،  مـــع كتـــاٍب 
الوصـــول إلـــى النهايـــة مـــع رواية 
عميقـــة؟ كيـــف ألحـــٍد أن يحـــرم 
العيـــش  مغامـــرة  مـــن  نفســـه 
فـــي حيـــوات مختلفـــة ويكتفي 
واحـــد!  بأســـلوٍب  واحـــدة  بحيـــاة 

إّن أول مـــا يجـــب أن يفعلـــه المرء 
لنفســـه، هـــو أن يقـــرأ؛ ألّن القراءة 
وتهـــذب  الداخـــل،  مـــن  تربينـــا 

عقولنا وقلوبنا فتجعلها ســـّوية، 
وألن القراءة ُتعيُد بناءنا لنتشـــكل 
حســـب أوعيـــة الحيـــاة، وتفتح لنا 
المدارك حتى نشـــعر بأننـــا ال زلنا 
ال نعـــرف شـــيًئا ونحتـــاُج المزيـــد. 

الـــدوام:  علـــى  أتســـاءل  وأبقـــى 
اإلنسان الذي ال يقرأ كيف يعيش؟
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»القراءة 
الــذكــيــة 
ــذ  ــ ــق ــ ــن ــ ت
اإلنــســان 
مـــن كــّل 
شـــــــيء، 
من  حتى 
نــفــســه«

* دانيال بناك - متعة القراءة
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فـي  الُغمـوض  ظاهـرة  تجّلـت 
متكـررة  فنّيـة  بصـورٍة  األدب 
المرامـي  واسـعة  ومتناميـة، 
غات  المسـوِّ ومتعـددة  والغايـات، 
ـا  مهّمً عامـًلا  ومّثلـت  والطرائـق، 
فـي تلقـي النصـوص األدبّيـة، حتى 
أصبحـت سـجية ظاهـرة ومتباينـة 
والتحليـل  النظـر  تسـتدعي 
اإليغـال  تفاقـم  ولرّبمـا  والدراسـة، 
وُمدهـش،  غريـب  حـدِّ  إلـى  فيهـا 
عنـد  ـا  متجلّيً طبًعـا  ُيهيمـن  كأن 
بعـض األدبـاء فـي سـائر أعمالهـم، 
فيمـا  َمذهًبـا  منـه  ُمتخذيـن 
ُينتجـون مـن المنثـوِر والمنظوم، 
كّلـه  الواحـد  الّنـص  فيجعلـون 
مقاطعـه،  بعـض  أو  غامًضـا 
برّمتـه. األدبـي  إنتاجهـم  وربمـا 

تعنيـه  مـا  أمـام  نتوقـف  بدايـة 
غـة:  اللُّ فـي  »الغمـوض«  لفظـة 
أي  المـكان:  غمـض  ُيقـال 
إذا  األرض:  فـي  وغمـض  خفـي، 
مـن  والغامـض  فيهـا،  ذهـَب 
ومسـألة  الواضـح،  خـاف  الـكام: 
)1( ودّقـة.  نظـر  فيهـا  غامضـة: 

والغمـوض  الوضـوح  قضيـة  تعـدُّ 
ِقـدم  قديمـة  قضيـة  ـعر  الشِّ فـي 

الشـعر نفسـه، جذورها ضاربة في 
أعماق الِقدم منذ نشـوء األدب في 
العصـر الجاهلـي، والجديـر بالذكر 
أّن السـمة الغالبة على األدب آنذاك 
)الوضـوح(؛ لعامـل البيئـة، فالحيـاة 
البدويـة لهـا أثرهـا فـي طبـع فكـر 
والوضـوح،  بالبسـاطة  البـدوي 
القدمـاء  مـن  كثيـر  دعـا  وقـد 
البعيـدة،  اإلشـارات  ـب  تجنُّ إلـى 
واإليمـاء  الَغِلقـة،  والحكايـات 
البعيـدة،  واالسـتعارات  الُمشـِكل، 
والوحشـي الغريـب؛ ألن ذلـك ُيغلق 
المعنـى ويجعله مبهًمـا مجهوالً.

كتابـه  فـي  العسـكري  ذكـر 
فـي  خيـر  وال   ...  « )الصناعتيـن( 
قهـًرا،  اسـتكرهت  إذا  المعانـي 
واأللفـاظ إذا اجتـّرت قسـًرا، وال خيـر 
فيما أجيد لفظه إذا سـخف معناه، 
وال فـي غرابـة المعنـى إّلا إذا شـرف 
لفظه مـع وضوح المغزى، وظهور 
المقصـد، وقـد غلـب الجهـل علـى 
قـوٍم فصـاروا يسـتجيدون الـكام 
إال  معنـاه  علـى  يقفـوا  لـم  إذا 
وجـدوا  إذا  ويسـتفصحونه  بكـّد، 
وجاسـية  غليظـة،  كـّزة  ألفاظـه 
إذا  الـكام  ويسـتحقرون  غريبـة، 
حلـًوا؛  وسـهاً  عذبًـا  سلًسـا  رأوه 
أمنـع  السـهل  أّن  يعلمـوا  ولـم 

جانًبـا، وأعـّز مطلًبـا؛ وهـو أحسـن 
موقًعـا، وأعـذب مسـتمًعا.« كمـا 
الوضـوح  إلـى  سـنان  ابـن  ذهـب 
وعـّده مـن ُشـروط الفصاحـة وهـو 
»أن يكـون معنـى الـكام واضًحـا 
فكـر  إلـى  يحتـاج  ال  ـا  جلًيّ ظاهـًرا 
لفهمـه«  وتأمـل  اسـتخراجه،  فـي 
منثـوًرا. أو  منظوًمـا  كان  سـواًء 

قـد  الصابـي  إسـحاق  أبـو  وكان 
وزعـم  المذهـب  هـذا  غيـر  ذهـب 
مـا  الشـعر  مـن  »الحسـن  أن 
مطاولـة  بعـد  معنـاه  أعطـاك 
ومماطلـة، والحسـن مـن النثر ما 
بيـن  ق  ففـرَّ لفظـه«  معنـاه  سـبق 
النظـم والنثـر فـي هـذا الحكـم. 
وقـد رفـض ابـن سـنان هـذا الفـرق، 
وقـال: إن الشـعر والنثـر سـواء فـي 
مـا  وأحسـنهما  المسـألة،  هـذه 
كان واضًحـا. إنَّ الوضـوح وإن كان 
ـعر  السـمة الغالبـة فـي قديم الشِّ
مـن  شـيء  ب  تسـرَّ فقـد  العربـّي، 
الغمـوض إليـه، يتباين مـن مرحلة 
)2( مختلفـة.  ولـدواٍع  ألخـرى، 

الغمـوض  أنَّ  بالذكـر  والجديـر 
ُيعـاب  ممـا  ليـس  اإلغمـاض  أو 
باإلبهـام؛  يؤتـى  فقـد  باإلطـاق، 
لتعظيـم الشـيء، وتفخيمـه عنـد 

 الــــُغــــمــــوض
 ِضـــمـــن فــنــّيــة
ص اإلبداعّي النَّ

  أروى بنت عبدهللا الحكمّي
@arwa_alhakami
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ليـس  مزّيـة  فيـه  ألن  أو  السـامع، 
للوضـوح مثلهـا، قـال عبـد القاهـر: 
أًنّ  الطبـع  فـي  المركـوز  »ومـن 
لـه،  الطلـب  بعـد  نيـل  إذا  الشـيء 
الحنيـن  ومعانـاة  إليـه،  واالشـتياق 
وبالمزّيـة  أحلـى  نيلـه  كان  نحـوه 
أولـى، فـكان موقعـه مـن الّنفـس 
بذلـك  يريـد  وال   « وألطـف...  أجـّل 
الفكـر  يتعثـر  الـذي  المعّقـد 
ويوعـر  إليـه  الطريـق  ويشـيك 
الفكـر  قسـم  رّبمـا  بـل  فهمـه 
حتـى  ـن  والظَّ المعنـى  وشـّعب 
يلتبـس األمـر، فالمعنى قـد ُيؤدى 
الداللـة  واضحـة  األولـى:  بعبارتيـن: 
عليـه، والثانية: غيـر واضحة الداللة؛ 
فّصـل  المقاصـد،  مـن  لضـروب 
أهمهـم  ومـن  الّنقـاد  كبـار  فيهـا 
القرطاجنـّي في »منهاج البلغاء«.

فـي  الغمـوض  ظاهـرة  ظّلـت 
أحـد  -باعتبارهـا  العربـي  الشـعر 
للتجربـة  المميـزة  الخصائـص 
الشـعرية منـذ القديـم- موضوًعـا 
قـاد، إّلا أن الـرأي الذي  ينّقـُب فيـه النُّ
عليـه:  اإلجمـاع  صفـة  يأخـُذ  يـكاد 
يميـُز  مـا  أهـم  هـو  الغمـوض  أنَّ 
تعبـر  التـي  المعاصـرة(  )القصيـدة 
مـا  بـكل  المعاصـر  اإلنسـان  عـن 
وتناقضـات،  أزمـات  مـن  يعيشـه 
انعكسـت بالضـرورة علـى تجربته 
هـو  المعاصـر  فاألديـب  الشـعرّية، 
وغـّذى  الغمـوض  طـرق  الـذي 
سـبقوه؛  مّمـن  أكثـر  مظاهـره 
هـي  المعاصـرة  فالقصيـدة 
القصيـدة الهاربة المتمنعة، والتي 
أخـذت محـاوالت غير مسـبوقة في 
واسـتمالة  الغمـوض،  تجليـات 
وخـوض  معهـا  للتفاعـل  القـارئ 
مغامـرة الكشـف، إّلا أنَّ فتـح هـذا 
اسـتحضار  معـه  ينبغـي  البـاب 
تدعـو  التـي  الغمـوض(  )قيمـة 

فيهـا  السـلبي  اإليغـال  عـدم  إلـى 
التعميـة! حـّد  إلـى  يصـل  والـذي 

ولـذا ال يجـب الخلـط بيـن الغمـوض 
ُيلغـي  اإلبهـام  ألن  واإلبهـام؛ 
ُمنشـئ  بيـن  التفاعـل  مسـافات 
ـص وُمتلقيه، ومـرد اإلبهام إلى  النَّ
اضطـراب فـي الفكـرة وتشـويش 
فـي  وإعطـاب  الرؤيـا،  فـي 
التشـكيل والتضميـن والتصويـر، 
العكـس  علـى  الغمـوض  بينمـا 
بينهمـا  الخلـط  وهـذا  ذلـك،  مـن 
المتطفليـن  أمـام  المجـال  فتـح 
فظهـرت  اإلبداعّيـة،  الكتابـة  علـى 
ص  أسـماء كثيرة تّدعـي كتابة النَّ
الحديث المسربل بالغموض، دون 
أن تمتلـك قدًمـا وّثابـة فـي األبعـاد 
بالتقديـر،  قمينـة  قـدرة  أو  الفنّيـة، 
الصنعـة  فـي  حقيقيـة  وموهبـة 
اإلبداعّية تستميُل الفكر والتذّوق.

العربـي  الشـعر  بـأن  الشـك 
الظاهـرة  تطـّور  رغـم  الحديـث 
الحداثـة  ظـل  انتقل-فـي  فيـه، 
مـن  المعاصـرة-  الشـعرية 
مسـتوى الغمـوض الـذي ال نتـردد 
ـا فـي كثيـر  فـي عـده مظهـًرا فنّيً
مـن حاالتـه، إلـى مسـتوى اإلبهـام 
الـذي يسـبب فـي كثير مـن حاالته 
الدارسـين  بعـض  عنـد  إشـكالية 
والباحثيـن، حتـى ظهـرت محاوالت 
اإليغـال  مظاهـر  بعـد  االسـتدراك 
المائكـة  »نـازك  أنَّ  فُيذكـر  فيـه، 
رفضـت الُغمـوض بدعـوى أنـه كان 
مبـرًرا فـي العقـود األولـى من هذا 
القـرن فـي الحكومات المسـتبدة 
الوطنيـة  الهمسـة  خنقـت  التـي 
الضبابيـة  إلـى  الشـعراء  فاضطـر 
أن  بعـد  ـا  أمَّ بهـا،  يتأوهـوا  حّتـى 
فلـم  ثوريـة  حكومـات  أطلـت 
)3( مبـرًرا.«  الغمـوض  هـذا  يعـد 

يكتسـب  ال  الغمـوض  إنَّ 
إذا دخـل  إال  الشـاعرّية  مشـروعيته 
فـي عاقـٍة ُمتسـقة مـع مكونـات 
بنـاًء  -بوصفـِه  األخـرى  الِخطـاب 
اللـي  الدِّ فالغمـوض  متكامـًا-، 
انسـجام  فـي  يكـون  أن  ينبغـي 
العناصـر. بقيـة  مـع  تـام  وتاحـم 

الِغنـى  ُلغـة  هـي  ـعر  الشِّ ُلغـة  إنَّ 
المعنـوي، والتـرف الّلفظي، وهي 
األعمـق واألكثـر بقـاًء مـن أشـكال 
الـكام األخـرى؛ ولـذا أحدث الشـعر 
بالغمـوض  ـر  ُفسِّ لغوّيًـا  انفجـاًرا 
ـا  -ولـو لـم يظهـر الغمـوض حقيقّيً
الحًقـا-،  الظاهـرة  بإشـكاالته 
العارفيـن  مـن  الكثيـر  واتجـه 
الغمـوض  لهـذا  التصـدي  إلـى 
كنهـه  عـن  والتحـري  بالبحـث 
علـم  )السـيموطيقا(  علـوم  فـي 
علـم  )والهرمنيوطيقـا(  العامـات 
األخـرى  العلـوم  وفـي  التأويـل. 
كعلـم الجمـال وغيـره، فالصـورة 
اتخـذت  التـي  الجديـدة  الشـعرية 
التكويـن  فـي  أداتهـا  غـة  اللُّ مـن 
اتسـمت  والتـي  والكشـف 
بالخيـال لكونها شـاعرية وليسـت 
ـرت قضيـة  مجـردة، هـي التـي فجَّ
الشاسـعة  بمراميهـا  الغمـوض 
ِحلـق  واسـتدعت  مباحثـه  وألهبـت 
عـن  والتحريـات  عليـه،  الّنقـاش 
بعـد مرحلـة  فيـه  )األلغـاز(  معالـم 
خاصيـة  وهـي  منـه،  متقدمـة 
الشـعري«. »التفكيـر  فـي  أثيـرة 

وللغمـوض مزايـا ُيحقُقهـا حسـُن 
إعماله، منها: التشويق، واإلدهاش، 
التلقـي،  فـي  القـراءات  وتعـدد 
المتلقـي  عقـل  يشـحذ  كمـا 
والتجـاوب  للتفكيـر،  ويدفعـه 
اإلنتـاج. مـع  الفّعـال  الواسـع 
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غالًبـــا يصـــدر لـــكل فتـــرة زمنية 
ُأّلـــف  كتـــاب  أولهمـــا  كتابيـــن؛ 
لألحـــداث،  مواكـــٌب  بزمانـــه، 
والكثيـــر مـــن العبـــارات البراقـــة، 
لتوهـــا  خرجـــت  فطيـــرة  وكأنـــه 
مـــن الفـــرن ولـــم تطهى جيـــًدا، 
والكثيـــر يتلهف ألخذ قطعة منها 
قبـــل تقطيعها. الحديـــث هنا عن 
كتـــاب وليس عـــن الطعام، لكن 
وحال  ُيذكـــر.  بالشـــيء  الشـــيء 
صـــدور مثـــل هـــذا الكتـــاب تخرج 
عبـــارات تمجـــد عقليـــة الكاتـــب، 
لكـــن  الســـمع،  اســـترق  وكأنـــه 
مـــع الكثير مـــن عبـــارات التأليف 
توضـــع  التـــي  كتلـــك  والتزييـــن 
فـــوق الفطيـــرة الســـابق ذكرها؛ 
الكتـــاب  عـــن  الحديـــث  أن  مـــع 
ولكـــن الشـــيء بالشـــيء يذكر. 
وغالب تلـــك العبـــارات تأخذ أكثر 
الصـــور، واللقطـــات، والترويج في 

االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
القديمـــة والمعروفـــة بالصحـــف. 
عـــن  بعيـــًدا  تأخذنـــا  وكالصـــورة 
محتـــوى الكتـــاب بعـــد أن يبـــرد 
أعـــاه. المذكـــورة  كالفطيـــرة 

أمـــا الكتـــاب اآلخـــر فهو الدراســـة 
التحقيقيـــة لمـــا كان مـــن أحداث 
بعد سنوات، والذي حوى أغلب -إن 
لـــم يكن كل- األحـــداث وبترتيبها 
ببعضها  عاقتهـــا  وربط  الزمنـــي، 
بـــدون صخـــب أو غلبة المشـــاعر. 
وتوضـــع علـــى رف بهـــدوء لمـــن 
يبحـــث عنهـــا. تماًمـــا كالفطيرة 
توضـــع  حيـــث  أعـــاه،  المذكـــورة 
بيـــن  تقطيعهـــا  بعـــد  رف  علـــى 
الكثيـــر والكثيـــر مـــن الخيـــارات 
المنافســـة لهـــا، والحديـــث هنـــا 
الشـــيء  لكـــن  الكتـــاب  عـــن 
بالشـــيء يذكر. حســـنًا...لن أعيد 
العبـــارات المكـــررة أعـــاه. لكـــن 

علـــى  أنهـــا ســـتؤثر  أجـــزم  أكاد 
عزيـــزي  لفتـــرة-  أفـــكارك  بعـــض 
الكاملـــة  الحقيقـــة  الطاهـــي-! 
وراء كتـــاب ما هـــي عندما ندرك 
الجهـــد المبـــذول خلفـــه، كصورة 
المطبـــخ قبـــل تقطيـــع الفطيرة. 
أســـتطيع  ال  أرجـــوك  افهمنـــي 
التصريـــح بمـــا ســـأخفيه بالعبارة 
القادمـــة: )هـــل الفطيـــرة طلـــب 
منزلـــي؟!( إعـــداد  أم  مطعـــم 

التاليـــة  العبـــارات  الحـــظ  ختاًمـــا 
المشتركة بين الكتاب والفطائر 
األصلـــي/  بالطعـــم  )فطيـــرة 
النكهـــة  الحقيقـــي/  المـــذاق 
األم( هـــي نفســـها التـــي توضـــع 
على الكتـــب )القصـــة الحقيقية/ 
الواقعـــي للقصـــة/ كما  الحـــدث 
حدثـــت( ففـــي الغالـــب ليس من 
طهى هـــو مـــن نظـــف المطبخ!

 زمــــــــــــــــــــــــــن
كتـــــــــــابين
 زمــــــــــــــــــــــــــن
كتـــــــــــابين

 @moriky_M مروي ناصر المريخي  
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العبـــد  الدكتـــور  أن  نعلـــم   -
فـــي  تخصـــص  قـــد  الكريـــم 
اللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي مرحلة 
قمتـــم  ثـــم  البكالوريـــوس، 
بتغييـــر المســـار باالتجـــاه إلى 
ومناهـــج  التربـــوي  اإلشـــراف 
التدريس في الدراسات العليا، 
التغييـــر  عامـــل  كان  فهـــل 
الشـــغف؟  أم  الحاجـــة  هـــو 

الحقيقة عند عزمي على مواصلة 
لدي  كــان  أمريكا  فــي  ــدراســة  ال
قبولين من جامعتين متقاربتين؛ 
امــتــداد  )الــلــغــويــات(   فــي  األول 
الــبــكــالــوريــوس،  فــي  تخصصي 
والثاني في )اإلشراف التربوي( الذي 
هو عملي في وزارة التربية، حيث 
اإلنجليزية.  للغة  مشرًفا  كنت 
تخصص  أن  ــدت  وج التأمل  وبعد 
أوسع  التربوي  واإلشــراف  المناهج 
نطاًقا وأرحب من الناحية العلمية 

ــراف الــتــربــوي بجامعة الــمــلــك ســعــود. أّلــف ــ ــاذ الــمــنــاهــج وطـــرق الــتــدريــس واإلشـ   أســت
النوعي »البحث  كتابه  أبــرزهــا  ــان  وك المطبوعة،  والكتب  العلمية  البحوث  مــن   عـــدًدا 
ــام 2013م لــلــكــتــاب عـ الــثــقــافــة واإلعـــــالم  ــاز عــلــى جــائــزة وزارة  الــتــربــيــة« والــــذي حـ ـفـي 

الفرعي  تركيزي  كــان  الوقت  نفس  وفــي  لــي،  بالنسبة  والمهنية 
اإلنجليزية  اللغة  الدكتوراه هو تدريس  COGNATE AREA في مرحلة 
كلغة ثانية، فأعتقد أني جمعت بين االثنين. وأنا أرى أن قراري هذا )أعني 
التخصص في المناهج( كان بحمد اهلل قراًرا صائًبا، وكان بداية انفتاح 
عام.  بشكل  واالجتماعية  التربوية  العلوم  في  أخرى  مجاالت  على 

-  العبـــد الكريـــم الطالـــب ثـــم األســـتاذ فـــي الجامعـــة ذاتهـــا، 
تغييـــرات  ثّمـــة  وهـــل  التجربـــة؟  هـــذه  تقّيمـــون  فكيـــف 
الجامعـــة  فـــي  التعليمـــي  الســـلك  فـــي  إلحداثهـــا  تســـعون 
والتدريـــس؟  الدراســـة  بالتجربتيـــن:  أنكـــم مررتـــم  خصوًصـــا 

فعـــًا هي تجربـــة ثرية، وملهمة في الوقت نفســـه. فقد دَرســـت كل 
المراحـــل ودّرســـت فيهـــا أيًضـــا! وهذه تجربة قـــد ال تتوفـــر لكثير من 
التربوييـــن. وأعتقـــد أن هـــذه التجربـــة أفادتني كثيًرا فـــي تصور واقع 
تلـــك المراحل وســـاعدتني على التعامـــل الفاعل مع الطـــاب. أركز 
فـــي تدريســـي على مـــا يســـمى بالتدريـــب المعرفـــي )أو الذهني( 
COGNITIVE COACHING بحيـــث أســـعى إلى تطوير البنـــى العقلية 

ــدد:  ــ ــعـ ــ ــف الـ ــ ــي ــ ض
د. راشد العبدالكريم
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للمتعلم من خال اســـتراتيجيات 
أركـــز  ال  المناســـبة.  التدريـــس 
فقـــط علـــى المعلومـــة، فكثير 
مـــن المعلومـــات التـــي يحتاجها 
متوفـــرة  الجامعـــي  الطالـــب 
ويســـتطيع أن يحصل عليها متى 
شـــاء، لكن هو بحاجة إلى تطوير 
والتـــزود  النقـــد والفهـــم،  آليـــات 
الفاعلة.  الذاتي  التعلـــم  بمهارات 
وهـــذا مـــا أســـعى لتعزيـــزه. من 
األشـــياء التي أحـــرص دائما عليها 
الطلبـــة  وأنبـــه   ( تدريســـي  فـــي 
عليهـــا( أننـــي أســـعى لإلجابة عن 
أيًضا  أســـئلتهم، لكـــن يهمنـــي 
أســـئلة  أذهانهـــم  فـــي  ُأثيـــر  أن 
يبـــدؤون في التفكيـــر في حلها! 
قـــد ال يتمكنـــون من حلهـــا أثناء 
مجـــرد  لكـــن  المقـــرر،  دراســـة 
ظهور هذه األســـئلة فـــي القضايا 
الفكريـــة واالجتماعيـــة بحـــد ذاته 
جديـــًدا  شـــيًئا  أن  علـــى  دليـــل 
حـــدث في عقـــل المتعلـــم، أو أن 
نافـــذة كانـــت مغلقـــة وانفتحت.

- كيـــف تســـهم اللغـــة الثانية 
فـــي تطويـــر اإلنســـان؟ وكيف 
الكتابة  فـــي  هـــي تجربتكم 
باللغتيـــن العربية واإلنجليزية؟

الثانيـــة - خاصـــة اإلنجليزية-  اللغة 
تفتـــح أبـــواب المعرفـــة. وفي هذا 
هـــي  اإلنجليزيـــة  اللغـــة  الوقـــت 
لغـــة العلم. وأعتقد أنـــه ال يمكن 
فيمـــا  يتميـــز-  أن  أكاديمـــي  ألي 
والعلوم  العربيـــة  اللغـــة  ســـوى 

الشـــرعية - دون إتقان هـــذه اللغة 
القـــراءة والفهم.  على مســـتوى 
فاألكاديمي يحتـــاج اللغة األجنبية 
بالدرجـــة األولـــى ليقرأ ما ينشـــر. 
االعتمـــاد  ذلـــك  فـــي  يكفـــي  وال 
مـــا  فنســـبة  الترجمـــة،  علـــى 
يترجـــم قليلـــة جـــًدا، بل تـــكاد ال 
تذكر، كما أن مســـتوى الترجمة 
دون المأمـــول، ســـواء مـــن ناحية 
االختيـــار أو من ناحية دقة الترجمة.

باللغـــة  الكتابـــة  فـــي  تجربتـــي 
اإلنجليزيـــة محـــدودة جـــًدا. ال أجـــد 
حاجـــة كبيـــرة لذلك. وأنـــا مهتم 
بتطويـــر الكتابة باللغـــة العربية. 
)البحـــث  كتابـــّي  ألفـــت  ولذلـــك 
النوعـــي( و )كيـــف تؤلـــف كتابًا(.

يخطـــئ من يظـــن أن تعلم اللغة 
األجنبية يجب أن يشـــمل المهارات 
األربع المعروفـــة )الحديث والقراءة 
أحيانًـــا  والكتابـــة(،  واالســـتماع 
قـــد  ونفعيـــة  عمليـــة  لعوامـــل 
تكـــون حاجـــة اإلنســـان مقتصـــرة 
اثنتيـــن،  أو  علـــى مهـــارة واحـــدة 
فمـــن األجـــدى أن ال يضيـــع وقتـــه 
فأكثـــر  األخـــرى.  المهـــارات  فـــي 
حاجـــة األكاديميين هـــي لمهارات 
أســـهل  مـــن  وهـــي  القـــراءة 

التعلـــم، وهـــي  فـــي  المهـــارات 
األســـهل فـــي المحافظـــة عليها. 

- تـــتــــــســــم بعــــض األوســـاط 
العلمــــي  بالركود  األكاديمية 
وانعزالـــــهــــــــا عـــــن المجتمـع 
رغـــــــم تــــوفــــــــر اإلمكــــــانات. 
برأيكــــــم، مــــــا ســـــــبب هـــذا 
الركـــود وهـــذه العزلـــة؟ ومـــا 
الحـــــــلول المـنـاسبــــة لذلـــك؟

العلمي  هـــذا صحيـــح، والركـــود 
أحيانًـــا(!  )ومخجـــل  واضـــح  لدينـــا 
هناك عدة أســـباب: انشغال كثير 
من األكاديمييـــن وعدم تفرغهم 
للعلـــم والبحـــث، ونظـــر كثيـــر 
إلـــى العمـــل األكاديمي  منهـــم 
أنـــه فقـــط وظيفـــة، وليس  على 
أكثـــر مـــن ذلـــك، نـــدرة المنابـــر 
التـــي  العلميـــة  والمنتديـــات 
تعطـــي الفرصـــة لطـــرح األفـــكار 
النقد  ونقاشـــها وتطويرها، وقلة 
العلمي الصحيح، فالنقد العلمي 
عامل أســـاس في تطوير األفكار.

يبـــرر  األكاديمييـــن  مـــن  كثيـــر 
ال  العلميـــة  األعمـــال  بـــأن  ذلـــك 
تقـــّدر، وليس لها مـــردود مادي أو 
معنوي. وقد يكـــون هذا صحيًحا 
علـــى  لكـــن  كبيـــر،  حـــد  إلـــى 
مـــّر العصـــور لـــم يكـــن الدافـــع 
الرئيـــس للعلمـــاء هو الكســـب 
المادي، بل كان الشـــغف بالعلم 
والنشـــوة بالفهـــم واالكتشـــاف.



العدد الحادي عشر
21فبراير | 2019 

- ما زال ابـــن تيمية لغًزا محيًرا 
الثقافة،  مـــن محبـــي  لكثيـــر 
خاصـــًة فـــي هذا العصـــر؛ فبين 
هـــل  ومحتـــار،  وطاعـــٍن  غـــاٍل 
فكـــر  توضيـــح  فـــي  فكرتـــم 
ابـــن تيميـــة للشـــباب المثقف 
قـــد  وأنـــه  ســـّيما  ال  خاصـــة، 
اهتمامكـــم  عنكـــم  ُعـــرف 
اهلل-؟ -رحمـــه  اإلســـام  بشـــيخ 

شـــيخ اإلســـام ابـــن تيميـــة ليس 
لغـــًزا، هـــو كنز، والكنـــز ال يكون 
ظاهـــًرا، وكتبـــه معيـــن ال ينضب 
أمـــا  الرصيـــن.  والفكـــر  للعلـــم 
الغلـــو فـــا أرى أحـــًدا غا فيـــه.. بل 
هـــم يعترفـــون بفضلـــه ويـــرون 
تميـــزه علـــى كثير مـــن العلماء 
غيـــره، وهـــذا حق وبّيـــن لكل من 
قـــرأ كتبه، وقد اعتـــرف بهذا عقاء 
خصومـــه. وال أحـــد معصـــوم من 
الخطأ.. أما الطاعـــن، فاألنبياء لم 
الطعـــن، وكذلك  يســـلموا مـــن 
ورثتهـــم علـــى مـــر األزمـــان. أما 
دونـــك  لـــه:  فأقـــول  المحتـــار، 
كتـــب ابن تيميـــة اقرأ فيهـــا، ودع 
التـــي يهيؤها  الجـــذاذات الجاهزة 

التشـــويه،  بقصـــد  الخصـــوم 
القاصـــر. للفهـــم  نتيجـــة  أو 

مشـــكلة ابن تيمية أن تشـــويهه 
عليـــه  مـــا  يخالـــف  ألنـــه  ســـهل، 
العلمـــاء،  النـــاس وعامـــة  عامـــة 
يتيســـر  ال  إلـــى كتبـــه  والرجـــوع 
فـــي  لتوســـعه  أحـــد  لـــكل 
اســـتطراداته،  وكثـــرة  الكتابـــة 
وعمقـــه فـــي النقـــاش والبحـــث.

ولـــي كتـــاب لعلـــه يصـــدر قريًبا 
بأسلوب سهل وبشـــكل حواري، 
أحـــاول فيـــه لملمة أطـــراف فكر 
هذا اإلمام في القضايا الرئيســـة.

وبالمناســـبة ابـــن تيميـــة مثـــال 
جيد علـــى »األكاديمي« الرصين، 
للعمـــل،  االنقطـــاع  حيـــث  مـــن 
والعمـــق فـــي البحـــث والتوســـع 
العلميـــة  واألمانـــة  االطـــاع  فـــي 
إلـــى  أشـــار  والموضوعيـــة. وقـــد 
جوانـــب من هـــذا الدكتـــور علي 
)مناهـــج  كتابـــه  فـــي  النشـــار 
البحـــث عنـــد مفكـــري اإلســـام(.

»البحـــث  كتابكـــم  حصـــد   -
النوعـــي فـــي التربيـــة« جائزة 
واإلعـــام  الثقافـــة  وزارة 
للكتاب عـــام 2013م. فما الذي 
تقصدونـــه بالبحـــث النوعـــي؟ 
وهل للكتاب فئٌة مســـتهدفة 
أنكـــم  بمـــا  غيرهـــا  دون 
التربيـــة؟ فـــي  أنـــه  ذكرتـــم 

أوالً هـــذا توفيق مـــن اهلل -جل وعا-
، ولـــه الحمـــد. الكتـــاب نتـــج عـــن 

اهتمام بتوجـــه في البحث حديث 
نســـبًيا وينـــال اهتماًمـــا متزايًدا 
وهـــو  العالـــم،  جامعـــات  فـــي 
للتوجه  المـــوازي  النوعي  التوجه 
الكمـــي فـــي البحـــث. فالبحـــث 
النوعـــي )وقد يســـمى الكيفي( 
توجـــه في البحث يهتـــم بطبيعة 
البيانـــات ونوعيتهـــا وليـــس فقط 
مـــن  عنهـــا  ينتـــج  أو  فيهـــا،  بمـــا 
أرقـــام وإحصـــاءات. كان هذا النوع 
اهتمامـــي  محـــل  البحـــث  مـــن 
أيـــام دراســـة الدكتـــوراه، وقـــرأت 
فيـــه كثيـــًرا ودَرســـت فيـــه بعض 
المقـــررات، ألني رأيتـــه يتعمق في 
عـــن  ويكشـــف  الظاهـــرة  بحـــث 
المعانـــي الكامنـــة فيهـــا، فرأيته 
أقـــرب للعلـــوم االجتماعية بعامة 
والكتـــاب  بخاصـــة.  والتربويـــة 
موجـــه لألكاديمييـــن والباحثيـــن 
فـــي العلوم االجتماعية بشـــكل 
بــــ  خصصـــت  لكننـــي  عـــام، 
التخصص؛  ألجـــل  فقـــط  )التربيـــة( 
حيـــث ســـقت غالـــب األمثلـــة من 
فالكتـــاب  وإال  التربـــوي.  المجـــال 
لـــدى  قبـــوال  لقـــي  الحمـــد  وهلل 
األكاديمييـــن فـــي مجـــاالت أخرى 
كعلـــم االجتماع ومجـــال اإلعام.
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- هـــل تـــرون أن هنـــاك خطـــة 
اللغة  مدروســـة لتطوير منهج 
المملكـــة  فـــي  اإلنجليزيـــة 
فـــي  الطالـــب  يتخـــرج  بحيـــث 
المرحلـــة الثانويـــة بمســـتوى 
االلتحـــاق  مـــن  يمّكنـــه 
أو  المحليـــة  بالجامعـــات 
الدراسة في الخارج دون تكبد 
عناء دراســـة اللغة مـــن جديد؟

هناك آمـــال وطموحـــات، وجهود 
والمشـــكلة  للتطويـــر.  كثيـــرة 
ليســـت في الخطة، وال تنصبُّ في 
تطويـــر اللغـــة اإلنجليزيـــة فقـــط. 
وإنمـــا أعتقـــد أن مـــا يوجـــد مـــن 
ضعف فـــي اللغـــة العربية أشـــد، 
وأكثـــر ضـــرًرا، وقـــد يكـــون مـــن 
أســـباب ضعف الطاب فـــي اللغة 
اللغات  أيًضا! فتعلـــم  اإلنجليزيـــة 
من حيـــث المبدأ واحـــد، وله عاقة 
اإلنجليزيـــة  واللغـــة  بالتفكيـــر. 
حاجتنا لها حاجـــة نفعية، ويمكن 
تعلمهـــا فـــي أي وقـــت، بعكس 
اللغـــة العربية. واللغـــة اإلنجليزية 
ال بد مـــن تعلمهـــا، فتكبـــد عناء 
تعلمهـــا حاصـــل علـــى أي حـــال، 
فـــا أرى كبير فرق بيـــن أن يكون 
ذلـــك في أول العمـــر وعلى مدى 
ســـنوات طـــوال أو أن يركـــز –عند 
الحاجـــة– فـــي ســـنة أو ســـنتين. 
وأكثـــر الـــرواد من جيلنـــا وممن 
ســـبقونا تعلموا اللغة على ِكَبر 
في ســـنة أو نحوهـــا، وأبدعوا في 
تخصصاتهـــم، فـــا أرى ضرورة من 
تضخيم المســـألة بهذا الشـــكل.

- من خال تجربتكم المثمرة، 
لألســـتاذ  يمكـــن  كيـــف 
الجامعي أن يوفـــق بين مهام 
والتأليـــف  والعمـــل  التدريـــس 
والمطالعـــة؟  القـــراءة  وبيـــن 

والمطالعـــة  والقـــراءة  التدريـــس 
والتأليـــف هـــي عمـــل الجامعي 
متآلفـــة  وهـــي  )األكاديمـــي(، 
بطبيعتهـــا، بـــل هـــي المكونات 
العضويـــة لألكاديمي. فـــا أتصور 
ـــا ال يقـــرأ أو ال يؤلـــف )ينتج  أكاديمّيً
يـــدّرس. ومـــن لديـــه  ال  أو  فكـــًرا( 
تضاد بين هـــذه األشـــياء فليراجع 
أخـــرى،  بعبـــارة  )أكاديميتـــه(! 
قـــراءة   - أراه  فيمـــا   - األكاديمـــي 
ومطالعـــة وتفكير ناقـــد وكتابة 
وإنتـــاج علمـــي وتدريـــس. ومن ال 
تتوفـــر فيه هـــذه األشـــياء، أو يرى 
فيهـــا تعارًضـــا فـــا أتصـــور كونه 
ـــا. نعـــم الوقـــت يضيـــق  أكاديمّيً
أحيانًا، وقد تزاحـــم األعماُل اإلدارية 
هـــذه األشـــياء، لكـــن يجـــب على 
األكاديمـــي – وجوبًا – أن يوفر لها 
الوقـــت. دون وجـــود هذه األشـــياء 
األكاديمي،  فـــي حيـــاة  متازمـــة 
فـــا نتوقـــع إنتاًجـــا فكرّيًـــا علمّيًا 
رصيًنـــا. وتصـــّوُر أن يكـــون هناك 
هـــذه  بيـــن  لانفصـــال  إمكانيـــة 
المكونات قد يكون من أســـباب 
حالة الركود والســـطحية ) وعدم 
الجديـــة ( التـــي نراهـــا فـــي جّونا 
األوقـــات  وفرنـــا  لـــو  األكاديمـــي. 
وســـائل  فـــي  نضيعهـــا  التـــي 
التواصـــل االجتماعي ومشـــاهدة 

وســـائل اإلعـــام األخـــرى، وكثيـــر 
االجتماعيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
حاجـــة  ال  التـــي  –و«األكاديميـــة«- 
وقًتـــا  األكاديمـــي  لوفـــر  لهـــا، 
كافًيـــا ألعمالـــه العلميـــة الازمة.

- كيف يؤثر األســـتاذ الجامعي 
يخـــّص  فيمـــا  الطلبـــة  علـــى 
بالكتـــاب  شـــغفهم  بزيـــادة 
والمكتبـــة؟ وفـــي الواقع، هل 
الجامعيين  األســـاتذة  يســـعى 
الهـــدف؟ هـــذا  لتحقيـــق 

من األهـــداف الرئيســـة عندي في 
التدريـــس، ربـــط الطـــاب بالكتاب 
الدراســـات  والقـــراءة، خاصة طاب 
العليـــا. ودائًمـــا أقول لهـــم إن ما 
الدراســـات العليـــا  يبنـــي طالـــب 
هـــو القراءة الجـــادة. ومن األخطاء 
التـــي يقع فيهـــا طاب الدراســـات 
 ) األســـاتذة  وبعـــض   ( العليـــا 
األبحاث  علـــى مراجعـــة  االقتصـــار 
الملخصـــات(  مراجعـــة  )وغالًبـــا 
وهـــذا خطـــأ كبيـــر، وســـبب من 
أســـباب الضحالة العلمية. الكتب 
والمتوســـعة  العميقة  العلميـــة 
هـــي ما يبنـــي األكاديمـــي علًما 
أفـــق ومنهجيـــة  وفكـــًرا وســـعة 
نقديـــة. والكتـــب تســـد أي نقص 
أو  التدريـــس  فـــي  يحصـــل  قـــد 
فـــي البرنامـــج الدراســـي. األبحاث 
)أو  األكاديمـــي  تجعـــل  ربمـــا 
طالـــب الدراســـات العليـــا( متابًعا 
هـــي  التـــي  للمســـتجدات، 
بدورهـــا متغيـــرة وجزئيـــة )وربما 
العلمية  الكتب  ســـطحية(، لكن 
هي التي تنســـج فكر األكاديمي 
العلمـــي. هيكلـــه  وتبنـــي 
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عاقـــة  ثّمـــة  أن  تـــرون  هـــل   -
بين القـــراءة والثقافـــة العامة 
المعرفـــي  الوعـــي  وزيـــادة 
لـــدى الطلبة ورفع المســـتوى 
التحصيلي لديهم في مرحلة 
بعدهـــا؟ ومـــا  البكالوريـــوس 

-بعد  واالنتقائية  النقديـــة  القـــراءة 
توفيـــق اهلل- مـــن أفضـــل مـــا يزيد 
الوعـــي ويبنـــي ملكـــة التفكير 
الناقـــد والتفكير اإلبداعي، ونقص 
هذا النوع مـــن القراءة - من وجهة 
نظري - ســـبب لضحالـــة المعارف 
التي نراها في بعض الجامعيين، 
وســـبب  االهتمامات،  وســـطحية 
مهـــارات  ضعـــف  فـــي  رئيـــس 
التفكيـــر لـــدى الطـــاب ومهارات 
اللغويـــة  والمهـــارات  الكتابـــة، 
القـــراءة  أن  وأعتقـــد  عموًمـــا. 
الجـــادة يمكـــن أن تعالـــج كثيـــًرا 
مـــن النقـــص العلمـــي والفكري 
والمهـــاري لكثيـــر مـــن الطـــاب.

علـــى  القـــراءة  أثـــر  مـــا   -
جـــودة البحـــث العلمـــي لـــدى 
العليـــا؟ الدراســـات  طلبـــة 

دون  علمـــي  بحـــث  ال  باختصـــار 
وعميقـــة.  جـــادة  وقـــراءة  قـــراءة، 
علـــى  قائـــم  العلمـــي  البحـــث 
نظريـــة وعلـــم ومعارف ســـابقة، 
وله منطـــق، وال يمكـــن أن تتوفر 
هـــذه األشـــياء إال بالقـــراءة والحوار 
عبـــر  والباحثيـــن  العلمـــاء  مـــع 
المكتـــوب.  العلمـــي  إنتاجهـــم 
نعانـــي مـــن ضعـــف فـــي البحث 
فـــي العلـــوم االجتماعيـــة بعامة 
بالدرجة  ُأرجعه  بخاصـــة،  والتربوية 

القـــراءة  ضعـــف  إلـــى  األولـــى 
صناعـــة  لألســـف  وســـطحيتها. 
الكتـــاب التربوي العربي تســـهم 
خـــال  مـــن  الضعـــف  هـــذا  فـــي 
اإلنتـــاج العلمـــي المتهالك. غالب 
علميـــة  كتـــب  مـــن  يوجـــد  مـــا 
العادي  القـــارئ  تناســـب  مؤلفـــة 
)علـــى أحســـن األحـــوال(، وال ترقى 
القراءة  األكاديمييـــن.  لمســـتوى 
تحل أكثر المشـــكات التي لدى 
طاب الدراســـات العليا. ويزعجني 
كثيـــًرا عندما أّطلع على رســـالة 
دكتـــوراه، وأتصفـــح المراجع فأجد 
أكثرهـــا رســـائل علمية ســـابقة 
وأبحـــاث  ودكتـــوراه(  )ماجســـتير 
منشـــورة، بينما الكتب العلمية 
فـــي  الحديثـــة  المتخصصـــة 
موضـــوع الدراســـة غيـــر موجودة 
أو نـــادرة! مـــع أن المفتـــرض هـــو 
العكـــس تماًمـــا. ولذلـــك تتفاجأ 
بعـــض  مناقشـــة  عنـــد  أحيانًـــا 
أنـــك  أطروحاتهـــم  فـــي  الطـــاب 
تســـأله عـــن قضية فـــي موضوع 
ذي  بشـــيء  يـــكاد  فـــا  دراســـته 
بمثـــل  يجيبـــك  بـــل  فيهـــا،  بـــال 
آخـــر! أي طالـــب  بـــه  يجيـــب  مـــا 

- االختبـــار الشـــامل المخصص 
لطلبـــة الدكتوراه والهم الذي 
يضعـــون  أن  منـــذ  يطاردهـــم 
أقدامهـــم علـــى عتبـــة هـــذه 
المرحلـــة، برأيك هـــل يجب أن 
يكون االختبـــار مرعًبا ومرهًقا 
إلى هـــذا الحـــد لكـــي نتأكد 
من أهليـــة الطالب للمواصلة، 
أم أنه يمكن الختبار الشـــامل 
أكثـــر  بطريقـــة  يجـــرى  أن 

ساســـة وأقـــل ضغًطـــا وتوتًرا 
بحيث ال يجـــد طالب الدكتوراه 
الزجاجـــة؟! فـــي عنـــق  نفســـه 

االختبار الشـــامل تقليـــد عالمي، 
الطالـــب  إلثبـــات  خطـــوة  وهـــو 
الدكتـــوراه  بدرجـــة  جدارتـــه 
الشـــامل  واالختبـــار  )العالميـــة(، 
بطبيعته مرهـــق ومقلق، ويحتاج 
إلـــى إعداد مبكـــر. لكن أي طالب 
يـــرى أنه يســـتحق الدكتوراه يجب 
أن ال يراه شـــيًئا »مرعًبا«. نعم هو 
يحتـــاج إلى إعداد، وقراءة ودراســـة 
مركـــزة، لكن هذا مـــا يصنع من 
الطالـــب »دكتـــوًرا« أو »مرشـــًحا 
للدكتـــوراه«. ومـــن خبرتـــي أيام 
الدراســـة ومـــع الطاب بعـــد ذلك 
أرى أن اإلعـــداد لاختبـــار الشـــامل 
يعادل دراســـة المقـــررات كاملة، 
فهـــو فرصـــة الســـتعادة كل مـــا 
سبق دراسته، واســـتيعابه والربط 
بينه. وهذا ال يتهيـــأ إال بجهد كبير 
يســـتعد  مـــن  وغالًبـــا  وتركيـــز. 
لاختبار بشـــكل جيـــد ال يواجه أي 
مشـــكلة فيه. القلـــق والهم أمر 
ال بد منه فـــي أي اختبار. لكن من 
خبرتـــي أكثر من عشـــر ســـنوات 
في مجـــال )االختبـــار الشـــامل( ال 
يتجـــاوز اإلخفـــاق النهائـــي نســـبة 
يعـــدون  الذيـــن  والطـــاب   .%1
الشـــامل  لاختبـــار  أنفســـهم 
أقدامهـــم  يضعـــون  أن  )منـــذ 
علـــى عتبة هـــذه المرحلـــة( كما 
أي  يواجهـــوا  لـــن  الســـؤال،  فـــي 
صعوبـــة فـــي االختبـــار الشـــامل.
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البحـــث  موضـــوع  اختيـــار   -
الماجســـتير  مرحلتـــي  فـــي 
هاجًســـا  يشـــّكل  والدكتوراه 
مؤرًقـــا للطالـــب؛ ليـــس لعدم 
وجود المواضيع وإنما بســـبب 
التشـــدد فـــي قبـــول العناوين 
الطالب  قبـــل  مـــن  المقترحـــة 
المرشـــدين  بعـــض  ورفـــض 
ألكثـــر من خطة بحـــث يقدمها 
الطالـــب دون مبـــررات مقنعة، 
حتـــى إن الطالـــب يتفاجأ فيما 
بعـــد بأن موضوعـــه الذي ُرفض 
ُقـــدم كبحـــث للدكتـــوراه من 
قبـــل طالـــب آخـــر فـــي جامعة 
أخـــرى، كيـــف تنظـــرون لهـــذه 
مـــا  وبرأيكـــم  المشـــكلة؟ 
المقترحـــة؟ الحلـــول  هـــي 

دائًمـــا  البحـــث  موضـــوع  اختيـــار 
مرحلـــة صعبـــة، ألنها قـــرار يتدخل 
فيه أكثر من شـــخص )المشـــرف 
ويترتـــب  المختصـــة(  واللجـــان 
عليـــه نتائج مهمة. والتشـــدد في 
قبـــول الموضوعـــات، لو ســـلمنا 
بـــه فهو ناتـــج -بدرجة كبيـــرة- إلى 
التقليدية فـــي الموضوعات التي 
بـــدوره  وهـــذا  الطـــاب.  يطرقهـــا 
ناتـــج إلـــى القصور فـــي اطاعهم 
ذات  الموضوعـــات  أدبيـــات  علـــى 
أمـــا رفض  العاقـــة بتخصصهـــم. 
وقبوله  جامعـــة  فـــي  الموضـــوع 
فـــي أخـــرى، فهـــذا أمـــر طبيعي، 
الختاف المســـتويات العلمية في 
الجامعـــات، ولتنوع المشـــاركين 
في اللجان وتفاوتهم بين جامعة 

وأخـــرى، وربمـــا يكـــون الســـبب 
أيًضـــا أن الطالب )أو مشـــرفه( لم 
يفلح فـــي بيان أهميـــة الموضوع 
وإقنـــاع اللجنـــة المختصـــة بذلك.

- مـــا نصيحتكـــم لمـــن أراد أن 
يشرع في كتابة بحٍث علمّي؟

أوالً أن يتأكـــد أنـــه يمتلـــك أدوات 
البحـــث العلمـــي، وليـــس فقـــط 
يســـير  أن  ويريـــد  قالًبـــا  يمتلـــك 
عليـــه )ولألســـف هـــذا مـــا يفعله 
كثير مـــن الطاب!( وأدوات البحث 
العلمـــي تبـــدأ أوالً بفهـــم منطق 
البحث، واألســـس النظرية للتوجه 
البحثـــي الـــذي يســـلك الباحـــث، 
ومعرفة إجراءاتـــه الصحيحة، كما 
الكامـــل  اإللمـــام  أيًضـــا  تعنـــي 
بموضـــوع البحـــث. أتفاجـــأ عندما 
أدواتـــه  طالـــب  علـــي  يعـــرض 
للمراجعـــة )أو للتحكيـــم!( وهو 
لـــم يكمـــل كتابـــة فصـــل اإلطار 
النظـــري! معنـــى ذلك أنه يســـير 
قالـــب معـــد ســـلًفا،  إطـــار  فـــي 
ويقلد خطوات دون أن يســـتوعب 
العلمـــي. البحـــث  عمليـــة 

العميقـــة  الموســـعة  القـــراءة 
يحتاجـــه  مـــا  هـــي  والناقـــدة 
يكـــون  أن  يمكـــن  وال  الباحـــث، 
هنـــاك بحـــث رصيـــن دون قـــراءة 
عميقـــة. بـــكل ثقـــة أقـــول: مـــن 
يقرأ مـــن الطاب بتوســـع وعمق، 
لـــن يواجـــه مشـــكلة تذكـــر في 
اختبـــاره الشـــامل وال فـــي بحثه.
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لقد أعطاني األدب 
في المنفى صوًتا. 
أنقذ ذكرياتي من 
ــعــنــة الــنــســيــان  ل
ومّكنني من خلق 
ــاص ــخ ــي ال ــم ــال ع

*   إيزابيل الليندي - حياة الكتابة 
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ــرون ــام ــغ ــم  ال
ــة ــ ــس ــ ــم ــ ــخ ــ ال
من مذكرات قارئ

ال أستطيع اآلن تذكر اسم أول رواية 
ألنني  ــك  وذل حياتي؛  فــي  قرأتها 
كنت صغيًرا حينما بدأت في قراءة 
الصغيرة.  الجيب  وكتب  الروايات 
وألني حينها لم أكن أكترث السم 
كنت  بل  كاتبها،  اسم  أو  الرواية 
التي  واألحــداث  بالشخوص  أهتم 
أستطيع  ولكن  بداخلها.  تجري 
عن  كانت  أنها  تماًما  أتــذّكــر  أن 
المغامرون الخمسة (تختخ، نوسة، 
والكلب  عــاطــف)  ــحــب،  ُم ــوزة،  ــ ل
ــة  ــرواي ــا يــمــيــز تــلــك ال ِزنـــجـــر، ومـ
ممتعة.  بوليسية  حبكة  مــن 

أذكـــر صــاحــب )مكتبة  ــت  زل ومــا 
-شندي- مدينتي  في  الخرطوم( 

كنت  الــذي  اللطيف  الرجل  ذاك   ،
ــدل مــنــه روايــــــات الــجــيــب  ــب ــت أس
للرواية  750قـــرش(   ( قيمته  بما 
يتملكني  الشغف  كان  الواحدة. 
يــدي؛  بين  روايـــة تقع  أيــة  إلكــمــال 
البوليسية  الكتابة  ألن طابع  ربما 
واإلثــارة هي ما  المغامرة  وأجــواء 
السرد  لها، وليس  كانت تشّدني 
من  وغيرها  اللغة،  أو  والحبكة 
عند  اآلن  نطبقها  التي  المعايير 
يكن  لم  ســردي.  نص  ألي  قراءتنا 
تكون  أن  الـــروايـــة  فــي  يهمني 
حازت  أو  نوبل  أو  بالبوكر  فائزة 
على شرف األكثر مبيًعا أو غيرها 

   @osman_shikh عثمان الشيخ خضر
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تتحكم  باتت  التي  المعايير  من 
َهــّمــي أن  اآلن، كــل  ــا  ــن أذواق فــي 
تكون مكتملة الصفحات فليس 
يــقــرأ طفل  أن  ــوأ مــن  أسـ هــنــاك 
كل  كـــان  األوراق.  نــاقــصــة  ــة  ــ رواي
صبري(  ــم  )أدهـ يــقــوم  أن  همي 
المستحيل(  )رجــل  سلسلة  في 
اإلنـــقـــاذ.  فـــي  كــامــلــة  بمهمته 

اللون  ذو  الــورقــي  الكتاب  رائحة 
جًدا،  ممّيزة  للعين  الُمريح  األصفر 
جديدة.  الطبعة  كانت  إذا  خاصة 
وحجمه  ــزاهــيــة  ال ــاف  ــغ ال ــوان  ــ أل
الــصــغــيــر ورســـومـــاتـــه الــدقــيــقــة 
ــم بــالــنــســبــة لــي من  ــت أهـ كــان
مضمونه. لم يكن هناك ثّمة من 
األصدقاء،  من  القراءة  يشاركني 
فقد كانوا يلعبون صباًحا ومساًء، 
الثاث  رواياتي  على  أنكّب  بينما 
الــتــي كــنــت أســتــبــدلــهــا دفــعــة 
أني  ــر  األم فــي  والطريف  ــدة.  واحـ
عالية  بسرعة  منها  أنتهي  كنت 
إعـــادة  إلـــي  يدفعني  كـــان  مــمــا 
مسألة  ألن  وذلــك  ــراًرا،  ِمـ قراءتها 
من  ــدًرا  ق تتطلب  كانت  التبديل 
ــى  ــال يــحــتــاج إلـــى تــدبــيــر وإل ــم ال
الُمتعة  غير  وِحنكة.  وصبر  زمن 
نهاية  عقب  أجدها  التي  والــراحــة 
بانتصار  أشعر  كنت  ــة،  روايـ كــل 
يضاهي  قصة،  كل  نهاية  عظيم 

االنتصار الذي يحققه أدهم صبري 
ولم  الخمسة.   الــمــغــامــرون  أو 
كل  ــمــاذا  ل ــا  ــوًم ي نفسي  ــأل  أسـ
ينتصر  لماذا  أو  سعيدة؟  النهايات 
الخير دائًما في الكتاب وال ينتصر 
في المجتمع؟ لم أسأل إذا كانت 
األحداث حقيقية أو ال؟ لم أستفسر 
يكتبها؟  لماذا  أو  يكتبها،  عمن 
ــأل عــن الــكــاِتــب هــل هو  لــم أسـ
فرنسي؟  أو  مصري  أو  سوداني 
ال  كنت  أسأله!  من  أجــد  لم  ألنــي 
التي  األسئلة  أفسد متعتي بهذه 
حاضري. فــي  كثيًرا  أسألها  ــُت  ِب

روايــات  انتشرت  الفترة  ذات  وفي 
سلسلة  وهــي  ــور(،  ــ و)زه )عبير( 
روايات تتخذ طابًعا رومانسًيا. لم 
كانت  أنها  رغم  ــًدا،  أب تستهوني 
متوفرة جًدا، أذكر أني بدأت واحدة 
الحديث  حينها  أعتد  لم  وتركتها. 
والرومانسية  )الحب  بمصطلحات 
واألنثى ...إلخ(. هذا غير أني لم أجد 
وجدتها  التي  المتعة  تلك  فيها 
حتى  الـــروايـــات،  مــن  غيرها  فــي 
ورتيبة  ركيكة  تبدو  كانت  لغتها 
إلــي. بالنسبة  مهضومة  وغــيــر 

أجمـــل مـــا تعلمتـــه مـــن روايات 
وسلسلة  الخمســـة،  المغامرون 
رجـــل المســـتحيل، والشـــواطين 
الثاثة عشـــر، وغيرهـــا من كتب 

الجيـــب؛ هـــو الصبـــر؛ وذلـــك في 
قـــراءة الصفحـــات واحـــدة واحـــدة، 
في  المتعـــة  لحظـــات  واقتنـــاص 
أثنـــاء القـــراءة وتكـــرار المقاطـــع 
تنميـــة  إلـــى  إضافـــة  الجميلـــة، 
قدراتـــي الِذهنيـــة فـــي التخّيـــل، 
واســـتنباط أن هنالك عوالم أخرى 
غيـــر التـــي نعيشـــها، حتـــى أني 
بدأت أحلـــم بأني ســـأكتب يوًما 
مـــا رواية مثل هذه التـــي أقرؤها.
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في  الشخص  قيمة  ترتفع  لماذا 
اآلخــريــن  أعــيــن  ــي  وف نفسه  عين 
يتكلم  أنــه  معرفتهم  بمجرد 
أكثر من لغة؟ هل اللغة تزيد من 
قيمة اإلنسان؟ ما الذي يتغير؟ وما 
للسيرة  يضاف  الــذي  الجديد  هو 
ــرارة  ق فــي  لــمــاذا كلنا  الــذاتــيــة؟ 
نستطيع  أننا  لو  نتمنى  أنفسنا 
اإلسبانية  أو  باإلنجليزية  التحدث 
سبيل  على  ولــو  الفرنسية  أو 
نتمنى  لماذا  واإلمتاع؟  التسلية 
دائًما لو كنا منذ الصغر من ثنائيي 
اللغة المحظوظين والمتميزين؟ 
نابًعا  ليس  الشعور  بالتأكيد هذا 
وكنز  قيمة،  فاللغة  ــراغ،  فـ مــن 
خفّي، لذلك يقال أن قيمتك بلغة 
ولغتين  شــخــص،  قيمة  ــدة  ــ واح
بقيمة شخصين وهكذا. تجعلك 

اللغات  يتعلمون  الذين  معظم 
للقيام  مــلــّحــة  ــاب  أســب لــديــهــم 
الظروف  تضطرهم  فقد  بــذلــك، 
أو  لعمل  أجنبية  بلد  إلى  للسفر 
ألن  أو  سياحة،  أو  هجرة  أو  دراســة 
الجيدة  العمل  فرص  من  الكثير 
شرط  تحقق  لعدم  فقط  تفوتهم 
لتدريس  يحتاجونها  وربما  اللغة، 
موضوع  في  للبحث  أو  ما،  مــادة 
أجنبية،  بلغة  معلوماته  معظم 
بتعلم  مولعون  يكونون  ــد  وق
ــاف  ــش ــت الـــلـــغـــات ويـــحـــبـــون االك
والمغامرات فا ينتهون من تعلم 
بعدها  بالتي  يفكرون  حتى  لغة 
ما  فأّيًا  والمتعة،  التحدي  بغرض 

إلى  بحاجة  نحن  األســبــاب  كانت 
أنفسنا  نجد  ــد  وق الــلــغــة،  تعلم 
أننا  نفكر  لم  ما،  لغة  أمام  فجأة 
األيــام،  من  يــوم  في  سنتعلمها 
الثقافي  االنفتاح  زمن  في  خاصة 
ال  ولذلك  نعيشه؛  الذي  المتسارع 
والتنافس  الحماس  نرى  أن  عجب 
الناس  ووعي  اللغات  تعلم  على 
يختلف  وال  وفائدتها،  بأهميتها 
في  لغة  توجد  ال  ــه  أن على  اثــنــان 
ــدة، فــكــل لغة  ــائـ ــم بـــا فـ ــال ــع ال
نتعلمها لها أهميتها عاجاً أم آجاً.

جديدة؟ لغة  تتحدث  أن  ما معنى 

جديدة،  ثقافة  تعني  جديدة  لغة 
وجــودهــا،  ونــبــع  مــصــدرهــا  فهي 
لذلك نجد من تعريفات اللغة أنها 
»الناطق الرسمي باسم الثقافة« 
اللغة،  مصدرها  العلوم  فكافة 
وإذا أراد شخص أن يستوعب ثقافة 
بلد أو يفهم مجتمًعا ما، ال بّد من 
لتبادل  األداة  فهي  اللغة،  ــة  دراس
المشاعر واألفكار، وأحد أوجه تميز 
الشعوب. مــن  شعب  أو  أمــة  أي 

فرانك  يقول  اللغة:  فــوائــد  ومــن 
سميث: »تعلم لغة واحدة يقّيدك 
في دهليز واحد طوال حياتك أما 
تعلم لغتين يفتح لك كل األبواب 
عامة  أول  وهــذه  الطريق«.  على 
اكتسابه  بعد  الشخص  يدركها 
سيكتشف  حيث  الجديدة،  اللغة 
أن عالًما مجهوالً بعيًدا كأنما فتح 
له على مصراعيه، فأنت بعد اللغة 

 الــمــفــتــاح
السحري

@_9f0_ فاطمة أبو سعدة
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لست أنت قبلها؛ سوف تصبح قادًرا 
على فهم الحوارات اليومية التي 
تدور بين الناس، وسيسهل عليك 
وفهمهم  اآلخــريــن  مــع  الــتــواصــل 
ستجد  معهم،  الصداقات  وعقد 
تمارس  أنت  بينما  بالغة  سعادة 
ذلك، وتطلع على التراث الفكري 
تعرف  تكن  لــم  ألمــم  والعلمي 
ليست  فاللغة  شيًئا،  عالمها  عن 
وربطها  الجمل  تكوين  مــجــرد 
على  والــقــدرة  الــمــفــردات  وحفظ 
بل  والكتابي،  الشفهي  التواصل 
إلى  وســفــر  دخـــول  تأشيرة  هــي 
الــنــاس  مــن  مختلف  آخـــر  عــالــم 
والــحــضــارات. والــتــاريــخ  والثقافات 

التي  اللغات  ومن مميزات تعلم 
هو  اللغات  تعلم  هواة  يؤكدها 
اللغات  ــدى  إحـ تعلمت  إذا  ــك  أّنـ
األجنبية سواء في المدرسة، أو من 
أو ألنك عشت في مكان  أسرتك، 
اللغة، ستجد  بتلك  أفراده  يتحدث 
القادمة  المرات  نفسك أسرع في 
وسيكون  ــدة،  جــدي لغة  لتعّلم 
أسهل  ــعــة  وراب ثالثة  لغة  تعلم 
بكثير؛ ألنك أتممت الجزء األصعب، 
اللغة،  تعّلم  كيفية  تعّلم  وهو 
جديدة؛  مــهــارًة  لنفسك  وأضفت 
عادة  بناء  هو  جديدة  لغة  فتعّلم 
والتحدث  التفكير  عــادة  جــديــدة، 
بالممارسة  فأنت  جــديــدة،  بلغة 
حّسنت من مستواك، واستطعت 
فهم آليات القواعد اللغوية بدرجة 
التشابه،  أوجــه  وأدركـــت  أفــضــل، 

واشتقاقاتها،  الكلمات  ــول  وأص
كنت  إذا  الــمــثــال:  سبيل  عــلــى 
تجد  فلن  الفرنسية  تعلمت  قد 
صعوبة في تعلم الهولندية أو أي 
لغة من اللغات االسكندنافية، بل 
ترغب  التي  اللغة  كانت  إن  حتى 
فئة  إلــى  تنتمي  ال  تعلمها  فــي 
من اللغات التي تلم بها، فستجد 
ــك ســتــكــون مــســتــعــًدا على  أنـ
جديدة  لغة  كــل  مــع  أفضل  نحو 
كثيًرا  نشاهد  ولــذلــك  تدرسها، 
-في  أنهم  اللغات  متعددي  من 
البداية- شرعوا في تعلم لغة ما، 
ثم ما لبثوا أن أصبحوا مهووسين 
بعضهم  أن  فنجد  المزيد،  بتعلم 
لغات  عشر  أو  بخمس  يتحدث 
وال  الخمسين  عمره  تجاوز  وربما 
فضول،  بكبير  رحلته  يواصل  زال 
كصديق  لغة  كــل  مــع  ويتعامل 
أصــدقــائــه! لقائمة  ُيــضــم  جــديــد 

تعلم  أن  الــدراســات  أظهرت  كما 
المخ  شــبــاب  يحفظ  جــديــدة  لغة 
ويعطيه  ا،  صحّيً دماغنا  ويجعل 
بعض المزايا االستثنائية، كالقدرة 
على حل المشكات، وأداء مهام 
متعددة في وقت واحد. وقد أصدرت 
الكنديين  النفس  علماء  رابطة 
القدرة  أن  على  فيه  أكــدت  بيانًا 
على التحدث بلغتين وأكثر يحول 
الشيخوخة  تــأثــيــرات  بعض  دون 
يؤخر  كما  الــمــخ،  وظــائــف  على 
ــخـــرف. ــمــر والـ ــزهــاي ــال اإلصـــابـــة ب

ــدى أهـــم فـــوائـــد الــلــغــة أنــهــا  ــ إح
السفر،  فــي  لصاحبها  الــمــرشــد 
من  أســوأ  هو  ما  هنالك  فليس 
اإلحساس بغربة اللغة، حيث تكون 
من  كلمة  يفهمون  ال  أنــاس  بين 
ألي  االغــتــراب  جــرب  لسانك! ومــن 
تماًما  الفرق  سيدرك  كــان  ظــرف 
حينما  سفره  بداية  في  حاله  بين 
بعد  وحــالــه  الــلــغــة،  يجيد  ال  ــان  ك
اكتسب  حيث  أشهر  عدة  مضي 
بالمخالطة  إمــا  اللغة  من  شيًئا 
ففي  الــخــاصــة؛  المعاهد  مــن  أو 
على  اللغة  غربة  تكون  البدايات 
أشدها وهو شعور طبيعي، لكن 
ألنه  باإلحباط،  يصيبك  أن  يجدر  ال 
ا، حيث أن اللغة التي  سيزول تلقائّيً
ستقلل  األيـــام  مــع  ستكتسبها 
الحضارية  بالصدمة  الشعور  من 
واإلحساس بالغربة، وستشعر أنك 
بدأت تتحد وتنخرط في المجتمع 
ــر كلما  أكــث بــســهــولــة  ــد  ــجــدي ال
اللغة، ستعرف قيمة  تقدمت في 
اآلخرين،  مع  التخاطب  عند  اللغة 
عندما  االتجاهات  عن  السؤال  أو 
من  للطلب  أو  الطريق،  بك  يضل 
السوق،  من  الشراء  أو  المطعم، 
تواجهك مشكلة  عندما  أو حتى 
بحكم سفرك، أضف على ذلك أن 
تجربة السفر بحد ذاتها ال يمكن أن 
تتساوى بين من يعرف اللغة وبين 
من ال يعرفها، وال أعني هنا صعوبة 
بل  فقط،  األشخاص  مع  التواصل 
األمر أبعد من ذلك، فعندما تسافر 
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وتستمتع  تــرى  فأنت  اللغة  دون 
بالجمال الخارجي وال تتعداه، أما لو 
كنت تمتلك ولو قدًرا يسيًرا من 
اللغة ستكون تجربة السفر أكثر 
وسترى  وفــائــدة،  ومتعة  دهشة 
به:  وأعني  أيًضا،  الداخلي  العالم 
تفكيرهم،  ــق  طــرائ األشـــخـــاص، 
عاداتهم  ثقافتهم،  بادهم،  تاريخ 
يقل  ال  عــالــم  ــو  وه وطبائعهم، 
ــن الــعــالــم الــخــارجــي،  أهــمــيــة ع
ــه نــفــهــم الـــخـــارج  ــواســطــت ــل ب بـ
ومغايرة. جديدة  بطريقة  ونقرؤه 

ــد اكــتــســاب الــلــغــة  ــوائـ ــن فـ ــ وم
الثقة  صاحبها  تمنح  أنها  الجديدة 
وكل  ــي،  ــذات ال ــرضــا  وال بالنفس 
يصفونها  اللغات  يتعلمون  الذين 
بأنها من أروع التجارب التي يمكن 
ويشجعون  خــوضــهــا،  ــإلنــســان  ل
تحكم  فا  عليها؛  لإلقدام  بشدة 
أن  اللغات بتخصصك، حيث  تعلم 
التخصصات،  لكل  مهمة  اللغات 
اللغة  تخصصات  فــي  حــتــى  ــل  ب
يقولون  التي  الشرعية  أو  العربية 
أنها ال تستلزم إلى جانبها معرفة 
ــوج ما  اإلنــجــلــيــزيــة مــثــاً، هــي أحـ
عاتق  على  يقع  ألنه  إليها؛  تكون 
العربية  اللغة  تعليم  الفئة،  هذه 
لغير الناطقين بها، ونشر اإلسام 
واإلجـــابـــة عن  إلـــى اهلل  والـــدعـــوة 
أسئلة كثير من المسلمين وغير 
في  نواجههم  الذين  المسلمين 
حياتنا اليومية بما يشكل عليهم. 
عليه  اهلل  -صلى  النبي  أمر  ولهذا 

ــي اهلل  وســلــم- زيــد بــن ثابت -رض
-اللغة  اليهود  لغة  يتعلم  أن  عنه- 
العبرية- حتى إذا جاءت الكتب من 
عليها. ويــرد  زيــد  يقرؤها  اليهود 

ــة لـــم يكن  ــن ســن ــبــل عــشــري ق
هو  كما  مــتــاًحــا  الــلــغــات  تعلم 
قــنــوات وكتب  فــهــنــاك  الـــيـــوم، 
اللغات،  بتعليم  مختصة  ومواقع 
تتخير منها ما تشاء،  أن  يمكنك 
واأللمانية  والصينية  فاإلنجليزية 
والتركية على بعد ضغطة زر من 
ــه جــزء مــن تسليتك  جــهــازك، وّج
ــى تــعــلــم الــلــغــة،  ــ ومــتــعــتــك إل
يومًيا،  ساعة  لثلث  إليها  تعّرض 
أشهر  بضعة  تمضي  لــن  عندها 
بها  ألممت  قد  نفسك  تجد  حتى 
هــذا؛  مــن  واثــًقــا  كــن  وتعلمتها، 
ا. ــدً أب أصحابها  تخذل  ال  اللغة  ألن 

الذي أريد تأكيده ال يجب أن تشكل 
اللغة حاجًزا أمام فرص حياتك، فا 
المجتمع  وال  التخصص  وال  العمر 
وال  العقلية  القدرات  مستوى  وال 
يكون  أن  يمكن  الزمني  العامل 
شيء  كل  سيكون  لديك،  عائًقا 
المسألة  نجعل  عندما  ممكًنا 
والتسلية،  الــتــحــدي  ــن  م ــا  ــوًع ن
الرغبة  سوى  منك  تريد  ال  فاللغة 
ذلك  بإرادتك  ستكسر  والشغف. 
الـــذي أضعت  الــجــلــيــدي  الــحــاجــز 
ــرص  ــف ــن ال ــيــر مـ ــكــث بــســبــبــه ال
واالجتماعية،  والعلمية  الوظيفية 
وستذهل عندما تصل إلى الكنوز 
سنين  وبينها  بينك  حيل  الــتــي 

رائع عندما  عــدًدا. كم هو شعور 
لكاتبك  تقرأ  أن  بمقدورك  يصبح 
المفضل كتابًا له بلغته األصلية، أو 
على  االعتماد  دون  األفام  تشاهد 
الترجمة، أو تتصفح المواقع باللغة 
قصة  أو  نًصا  تترجم  أو  األجنبية، 
لغتك  إلى  األم  لغتك  من  قصيرة 
الثانية، أو تقوي لغتك بممارستها 
إياها  وتعليمهم  أصدقائك  مــع 
ــات  ــهــا ذكــري عــلــى طــريــقــتــك؛ إن
اللغة  باإلثارة، نعم، ستغير  حافلة 
لكل  ممتًنا  وتجعلك  حــيــاتــك 
ــهــدف. ــهــذا ال دقــيــقــة كــرســتــهــا ل
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ــراءة  زاويــــة قـ
ــي قــصــيــدة  فــ



ــا ــن ــات ــآه ب ذاب  األمـــــــس   «مـــــن 

ــا ــنـ ــواتـ ــأصـ  إلــــــى الــــغــــد ضــــــّج بـ

ــام الــعــجــيــب ــ ــزح ــ ــا بـــهـــذا ال ــأّنـ  كـ

ــن ذاتـــنـــا ــ  خـــلـــقـــنـــا لـــنـــهـــرب مـ

ــات الــتــي ــريـ ــذكـ ــلــى الـ ــام ع ــ  س

ــنــا ــت كــــأصــــوات شــهــوات ــط ــم  ت

ــي ــتـ ــا بـــــــالـــــــورود الـ ــ ــرنـ ــ ــذكـ ــ  تـ

ــان زالتـــــنـــــا ــ ــ ــض ــ ــ ــأح ــ ــ  تــــــنــــــوح ب

ــال ــي ــخ ال نـــصـــف  ــة  ــق ــي ــق ــح ال  ألن 

ــي بــأبــيــاتــنــا ــان ــع ــم  ســتــبــكــي ال

الـــلـــقـــاء ســـبـــيـــل  الــــــــــوداع   ألن 

ــنــا ــات  ســنــنــســل مـــن كـــف كــذب

ــٌد ــعــي ب احـــتـــمـــال  الـــخـــيـــال   ألن 

ــا ــ ــن ــ ــازات ــ ــج ــ ــل م ــ ــك ــ ــا ب ــ ــرن ــ ــف ــ  ك

 أقــــول لــنــفــســي الــتــي ال أطــيــق

 هـــرمـــنـــا بــــجــــوف مـــتـــاهـــاتـــنـــا

السبيل فكيف  كــثــيــًرا   نــدمــنــا 

ــي غـــــــــرور عـــذابـــاتـــنـــا ــ ــرض ــ ــن ــ  ل

الــنــدى يـــذوي  ــورد  ــ ال ابــتــســم   إذا 

 فــكــيــف ســنــحــيــي صــبــاحــاتــنــا؟

ــف ســنــعــصــر قــلــب الــحــيــاة ــي  وك

ــنــا؟ ــتــســامــات ــد اب ــه ــرب ش ــش ــن  ل

ــا وقــد ــن ــي ــعــبــر الـــوقـــت ف  ألــــم ي

ــا ــن ــات ــب ــد خــي ــ  كـــبـــرنـــا عـــلـــى عـ

المستحيل بالحلم   سنسكر 

ــا ــن ــنــكــســر كــاســات  ونـــصـــحـــو ل

ــغــفــو عــلــى أفــــٍق مـــن حــنــيــٍن  ون

ــا ــ ــن ــ ــات ــ ــاي ــ ــك ــ  نــــــــــــردد فـــــيـــــه ح

خياٍل مــن  الــتــي  الــدمــاء   ونمحو 

ــا ــ ــن ــ ــات ــ ــراح ــ  تـــــزيـــــن شــــكــــل ج

ــٍل نــــــازٍف ــ ــل ــ ــى ط ــلـ ــي عـ ــنـ ــبـ  ونـ

ــا ــنـ ــاراتـ ــف انـــكـــسـ ــ ــ ــَة زي ــ ــن ــ ــدي ــ  م

 ومـــن ســفــٍر طــاعــٍن فــي الــعــذاب

ــت لـــقـــاءاتـــنـــا ــ ــم ــ ــر ص ــبـ ــعـ ــنـ  سـ

بــنــا حـــبـــلـــى  الـــمـــســـافـــات   ألن 

 ســنــبــقــى بــعــيــديــن عـــن ذاتـــنـــا«

ــدة ــ ــيـ ــ ــصـ ــ  قـ
الــمــســافــات
المعاصر:  الشاعر 
العنزي هللا  عبد 
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قصيدة المسافات، كتبها صاحبها 
ــع فــيــهــا عن  ــط ــق ــد أشـــهـــر ان ــع ب
الكتابة، فجاءت قصيدته متفجرة 
كالحديث  كــثــيــرة،  مــعــاٍن  عــن 
ــات، عن  ــريـ ــذكـ عـــن الـــشـــوق، والـ
البعيد،  الحلم  وعن  الــوداع،  لوعة 
عن  بنا  الحبلى  المسافات  عــن 
ــجــري  ــب، وت ــرغـ ــود ونـ ــ كـــل مـــا ن
السفن. تشتهي  ال  بــمــا  ــاح  ــري ال

أن  جــًدا  المناسب  مــن  كــان  لقد 
ــس،  األم بــذكــر  القصيدة  تبتدئ 
كاندفاع في الكتابة بعد أشهر من 
الذي  االندفاع  ذلك  عنها،  االنقطاع 
ومن  الواقع،  ضد  بثورٍة  أشبه  هو 
لتفتتح  األمــس  مفردة  تجيء  ثم 
أشبه  االندفاع  هذا  لتقود  القصيد، 
للوراء  نرتد  نحن  مثلى،  بمفارقة 
نحو الماضي والذكريات في كل 
مرة نقرأ فيها مفردة األمس بينما 
لانطاق  تأهب  حالة  فــي  نكون 
قد  للتو  فنحن  القصيدة  بــقــراءة 
دوًما  مقيدين  نكون  إننا  شرعنا، 
الذي تسكن فيه  األمس  بدًءا من 
اآلهات إلى الغد الذي يضج بالحياة، 
وتلك حياتنا وحقيقتنا واإلطار الذي 
لنا جّل همومنا وأحامنا. يلخص 

الشاعر،  يتنهد  البداية  هذه  وبعد 
هذه  يتأمل  جــالــًســا  بــه  وكــأنــي 
الحياة ملًيا قبل أن يشرع بكتابة 
هذا البيت الذي جاء ليوضح شعور 
لوعتها  بكل  ويــبــرزهــا  الــفــكــرة 
هو  مــا  األســالــيــب  مــن  يجد  فلم 
يقول: »كأّنا  التشبيه،  أنسب من 
ُخلقنا  الــعــجــيــب  ــام  ــزحـ الـ ــذا  ــه ب

من  نهرب  إننا  ذاتنا«،  من  لنهرب 
بالكتابة  ربما،  بالقراءة  أنفسنا 
المضمار دون  بالعدو في  أحايين، 
كنت  بينما  كثيًرا  يحدث  توقف، 
تشعر  أن  أصدقائك  بين  تجلس 
لعل  نفسك،  من  حتى  بالوحشة 
لوعتك. تنسيك  حينئذ  القصائد 

وسام  الذكريات«  على  »ســاٌم 
يعلل  فيها،  كــان  مــن  كــل  على 
ــر تــوجــهــه لــلــكــتــابــة عن  ــشــاع ال
ــات: »ألن  ــري ــذك الــمــاضــي وعـــن ال
سنتحدث  الخيال«  نصف  الحقيقة 
عن الخيال، عن التذكر، عن كل ما 
وحينئذ  بالواقع؛  صلة  له  يعد  لم 
الخيال  »ألن  باكًيا  سنكتب شعًرا 
الُبعد  يــأس  بكل  بعيد«  احتماٌل 
من  الخياالت  تلوح  البكاء،  يــوّرث 
بَلْوعتها،  األبــيــات  فتشهق  بعيد 
حدودها  تكبح  الــظــروف،  تغلفنا 
بالمتاهات  أشبه  الحياة  فتغدو 
ويطول بنا العمر فيها حيث نهرم، 
عندئذ سنندم كثيًرا، وسنتساءل 
جديد  من  سنحيي  كيف  طوياً 
ــذوق  ــت ــن صـــبـــاحـــاتـــنـــا؟ كـــيـــف س
الوقت  لكن  ابتساماتنا؟  شهد 
دقائقها،  تمضي  ال  تالفة  كساعة 
جمعناها  ــتــي  ال الــخــيــبــات  ــعــّد  ن
ــام، ونــذوي  ــ فــي حــجــورنــا مــع األي
أضحت  الخيبات  أن  ــدرك  ن حينما 
أكــبــر، أكــبــر مــن أعــمــارنــا ومنا!

تذوب األبيات يأًسا: »أقول لنفسي 
التي ال أطيق« ثم تعيد لتتشكل 
ــيء:  ــض ــم ــل ال ــاألمـ ــن جـــديـــد بـ مـ
المستحيل«  بالحلم  »سنسكر 

وصف  الوصف!  هذا  أعمق  ما  ياه، 
شغف الحلم الذي يوّلد طول األمل، 
»ونصحو لنكسر كاساتنا« هكذا 
ــرار! اإلصـ وروح  العزيمة  فلتكن 

نــمــحــو« تلك  نــغــفــو،  ــصــحــو،  »ن
األمــل. مع  الحياة،  رحلة  مختصر 

»نبني، سنعبر، سنبقى« تجسيد 
األثــر. مع  الحياة  اإلصـــرار،  لمعنى 

»ألن  مسك:  ختامها  كان  وأخيًرا 
سنبقى  بنا  حبلى  الــمــســافــات 
الحكمة  ــا«  ــنـ ذاتـ عـــن  بــعــيــديــن 
المسافات  حيلولة  دوام  الباقية 
َخَلْقَنا  ))َلــَقــْد  نريد  ما  وبين  بيننا 
ــٍد(( ومــع ذلك  ــَب ــي َك ــاَن ِف ــَسـ اْلِإنـ
ــر. ــع ــش ــن كـــتـــب ال ــ ــاع م ــ ــا ضـ ــ م

أخيًرا أقول: كالبحر هذه القصيدة 
وأملها،  بيأسها  وجزرها،  بمدها 
الواثب،  وغدها  المرتد  بماضيها 
الــحــيــاة بكل  قــمــصــان  تــلــبــس 
في  مــا  تمثل  وصـــدق،  شفافية 
نفوسنا من دوافع وموانع وأشياء 
هي  لسان.  عنها  يفصح  ال  أشياء؛ 
طالعُتها. إنسانية  قصيدة  أكثر 

@Asyeh_M  آسية المطوع



التي  الكتابية  النصائح  كانت  ــا  أيًّ
كانت  ــا  وأيًّ الخبراء،  من  تلقيتها 
الكتابة  عن  حدثتك  التي  الكتب 
الجيدة والكاتب الجيد، تبقى هذه 
تخص  نصائح(  عنها  أقــول  )لن  آراء 
الكتابة، وهي ماحظات  موضوع 
أجدها تتعلق باألسلوب أكثر منها 
بأي شيء آخر، مللنا منها كقراء، 
أكتبها  وال  نفسها،  واستهلكت 
نفسي  أرى  ــي  ــن أن بـــدافـــع  هــنــا 
كقارئة  وإنما  البتة!  جيدة،  كاتبة 
يقع  مكررة  أساليب  من  سئمت 
المدونين  أو  الكتاب  بعض  فيها 
دون إحساس منهم بذلك أحيانًا!  

- نمط الكتابة الذي يكرر الكاتب 
ثرثرة«  »مجرد  بأنه  للقارئ  فيه 
و«بوح ال فائدة فيه«، واإللحاح على 
ــن يجعل  ــارئ بــذلــك قــطــًعــا ل ــق ال
نظًرا  إبــداًعــا  أكــثــر  كــاتــًبــا  منك 
مجبر  أحــد  ال  حقيقًة  لتواضعك! 
على نشر ثرثرته ثم االعتذار عنها. 

- الحديث عن أنك تكتب لنفسك، 
حتى  ــارئ؛  قـ أي  تخاطب  ال  وأنـــك 
ولو كنت بالفعل تكتب لنفسك 
يفضل أن تترك ذلك بينك وبينها، 
ليس من اللباقة أو االحترافية ذكر 
ذلك مادام أنك تنشر باختيارك ما 
تكتب. أتذكر هنا ما قاله امبرتو 

ايكو بهذا الصدد: »ال أنتمي لزمرة 
يزعمون  الذين  الرديئين  الكتاب 
أنهم ال يكتبون إال ألنفسهم، فما 
فقط  هــو  لنفسه  كاتب  يكتبه 
بها  يلقي  التي  المشتريات  الئحة 
أرًضـــا بعد شــراء أغــراضــه، أمــا ما 
يبقى بما في ذلك الئحة المابس 
رسائل  فهي  للغسيل  المعدة 
آخر، ال يتعلق  موجهة إلى شخص 
بــحــوار«!   بــل  بمونولوغات،  األمــر 

- موضوع البحث عن األسئلة، وأننا 
كقّراء أو كّتاب نبحث عن األسئلة 
يتعلق  أمـــر  هـــذا  األجـــوبـــة،  عــن  ال 
لو  نــفــرح  حــًقــا  نحن  بالفاسفة، 
والحديث  أوالً،  اإلجابة  على  حصلنا 
ــذا الـــمـــوضـــوع بــأســلــوب  ــ عـــن ه
يسأم.   القارئ  لجعل  كاٍف  مكرر 

ــبــحــث عـــن الــطــرق  - مـــوضـــوع ال
أحد،  بها  يمر  لم  التي  الجديدة، 
البحث عن المختلف وغير العادّي؛ 
إذا لم يستخدم الكاتب هذا األمر 
بطريقة جديدة، أراهن أنه استهلك 
في  ــوض  ــخ ي أنـــه  وأرى  نــفــســه، 
روعة  العادية.  الحالة  موضوعات 
أن  والطبيعي تكمن في  العادي 
غير  أشياء  الممهدة  الطرق  خلف 
متاحة  عادية  غير  وطــرق  ممهدة 
أكبر.  بشكٍل  الكتابي  لــإلبــداع 

 الحديث والتغزل بالكتابة وبحبك 
كتاباتك  الــقــارئ  يجد  بينما  لها 
أو  الحب،  ذلــك  تعكس  ال  بجودة 
أن  فعاً  يحدث  بذلك!  أنــت  تشعر 
الحديث عنها  الكتابة وتحب  تحب 
ليس  ذلك،  تقول  ال  لكن كتابتك 
قلمك  لحاجة  وإنما  موهبة  لقلة 
الحالة  ــذه  ه فــي  أكــثــر!  للتدرب 
الحديث  فكرة  تؤّجل  أن  أنصحك 
الــقــارئ  تــتــرك  الــكــتــابــة وأن  عــن 
لك. يقرأ  الحّب عندما  بهذا  يشعر 

القراءة  رومانسيات  عن  الحديث   -
ــا الـــتـــي تــمــارســهــا؛  ــه ــوس ــق وط
تقرأ؟  ــن  وأي تــقــرأ؟  أن  تحب  كيف 
ولـــمـــاذا تـــقـــرأ؟ خــاصــة لـــو كــرر 
عنها.   والحديث  ذكرها  الكاتب 

أزعم أني هنا ال أحاول الحكم على 
الموضوعات  من يكتب في هذه 
بطريقته، وإنما أطرح رأيي الخاص 
أرى  بــّت  كتابية  موضوعات  عــن 
ــارئ  ــق وال يستنفدها،  ــتــكــرار  ال
طرحها  مــن  مـــّل  قــد  ــارئ-  ــ ق -أي 
هي  لذلك  ــل-.  األق -على  المعتاد 
يحاول  بــأن  مباشرة  غير  نصيحة 
بعمق«  »الحفر  المبدع  الكاتب 
غيرها  أو  الموضوعات  تلك  في 
كينغ. ستيفن  تعبير  حــســب 
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الحفر      بعمق
  @hind_alsbbar هند الصبار



كان  حينما  والـــده  كــان  كــبــيــًرا 
بعينيه  جــــًدا،  كــبــيــًرا  صــغــيــًرا.. 
وشعره  الكث؛  وشاربه  الغائرتين 
الــمــرتــب بــعــنــايــة، كــانــت صــورتــه 
ــو مــمــســٌك  ــ ــه وه ــامـ ــمــة أمـ ــائ ق
قلٌم  األخــرى  وباليد  بيد  بالكتاب 
ما  عــلــى  للتعليم  يستخدمه 
يلفت انتباهه ليخلده في ذاكرته.

ــَر ُكــلــمــا  ــ ــب ــ ــن ُكـــلـــمـــا َك ــ ــِك ــ ول
والــــــده، شعر  ــورة  ــ تــضــاءلــت صـ
وكــأن  فــشــيء  شيًئا  يصغر  أنــه 
مــن حجمه! ــحــّد  ت ــوة  قـ هــنــالــك 

الحجم  كــبــيــرة  الــُكــتــب  كــانــت 
ــمــا فتح  ــل أيـــًضـــا فـــي عــيــنــه، وُك
ــفــهــم،  ــب ال ــع كـــتـــابًـــا وجـــــده ص
ولم  غريبة،  بأحرف  ُكتب  وكأنه 
أن  يستطيع  كــتــابًــا  ــا  ــوًم ي يــجــد 
تلك! الصغيرة  سنه  في  يفهمه 

ــده في  ــ ُيــقــلــد وال أن  ــاد  ــت اع لــقــد 
ويجلس  والقلم  الِكتاب  مسكة 
أتقن  الُكرسي، وُكلما  على ذات 
تصغر  صورته  وجد  ُكلما  تقليده 
ــه أنه  ــزع؛ بــدا ل ــف ــه ال ــر.. أصــاب ــث أك
سيخسر والده إذا استمر بتقليده!

والـــده  تقليد  وتـــرك  أمـــره  حـــزم 
ــى صــورتــه  واكــتــفــى بــالــنــظــر إلـ
من  تكبر  لعلها  صــغــرت-  -الــتــي 
لم  ثابتة  بقيت  لكّنها  ــد...  جــدي
تكبر! ويالسعادته أنها لم تصغر!

أخذ يفكر بحال والده القارئ الذي 
حياته  كــل  الكتب  امتلكت  قــد 
وبيده  ولد  قد  والــده  أن  حتى ظن 
كتاب! وكيف أن تلك الصورة هي 
التي بقيت في ذهنه عنه، لكن لم 
يكن يعرف لم ُكلما أتقن تقليده 
بعينيه؟! والده  ُكلما صغر حجم 

هذا  سر  عن  طويل  لوقت  تساءل 
الصورة  يتأمل  واستمر  التضاؤل، 
ال  لكن  اإلجــابــة،  يعرف  أن  ويحاول 
لــه مــن طــول تأملها! ــدا  ب شــيء 

الُكتب  وتـــرك  بالحياة،  انشغل 
ــده تــلــك، وفي  وتــأمــل صـــورة والـ
الــحــارة  الصيفية  الليالي  إحـــدى 
وقف يتأمل سطوع القمر وجماله 
الجميلة  األشــيــاء  لــمــاذا  ويفكر 
ــا؟ وفــجــأة،  ــ بــعــيــدة الــمــنــال دوًمـ
تراءت له صورة والده وهي تصغر، 
في  تــدور  التساؤالت  تلك  وعــادت 
رأسه، وأراد بشدة أن يعرف السبب!

ــده، وبــحــث  ــ ــ ــت والـ ــي ــى ب ــ ــاد إل ــ ع
السبب،  يجد  عــّلــه  الــُكــتــب  بين 
لاهتمام،  مثير  ــيء  ش ال  لكن 
ــده  ــ ــوال ــ ل تـــقـــلـــيـــده  أن  ــاف  ــ ــخ ــ ف
آخـــر. شــــيء  وال  الـــســـبـــب،  هـــو 

ــه الــعــديــد من  ــرت ــادت إلـــى ذاك عـ
والده،  مع  جمعته  التي  المواقف 
ببصره  وجــال  يقرأ،  وهو  وصورته 
التي  والـــده  ُكتب  عناوين  حــول 

تعويذة
  @meeladfajr زهرة الصالح
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وتهالكت  أوراقــهــا  صفرة  ازدادت 
لها،  ــده  وال قــراءة  لكثرة  أغلفتها 
حاول أن يربط بينها وبين سبب صغر 
بالتفكير  تعمق  وُكلما  صورته، 
ــلــة! ــذِه ــا ُم ــابً ــب ُكــلــمــا وجـــد أس

ليس  لـــوالـــده  تــقــلــيــده  أن  ــد  وجـ
السبب الوحيد، بل أن نوع الُكتب 
جعله  الــذي  والهدف  قرأها،  التي 
الخطوط  تلك  إلى  باإلضافة  يقرأ، 
ــي وضــعــهــا داخـــل  ــت الــكــثــيــرة ال
من  كلها  قــرأهــا،  الــتــي  الُكتب 
المسببات التي كان يبحث عنها.

إن والده لم يُكن شغوًفا بالُكتب 
مكتبته  كــانــت  لــقــد  ــراءة،  ــقـ والـ
ِكتاب  المائة  عــن  ُكتبها  تزيد  ال 
تتمحور  كانت  وجميعها  فقط، 
كلها  متقاربة؛  موضوعات  حول 
ــهــروب! وال االخــتــفــاء  عــن  تتحدث 

ووالده لم يكن يقرأ ألنه يبحث عن 
عادة  واكتساب  والتعلم  الُمتعة 
يرغب  ألنــه  يقرأ  كــان  بل  الــقــراءة، 
واالختباء  الحياة  مــن  الــهــرب  فــي 
الُكتب، وألنه لم يُكن  أوراق  خلف 
ُيعيد  كــان  بــل  بالجديد  شغوًفا 
قراءة الِكتاب الواحد ألكثر من مرة 
با مباالة وكأنه روتين اعتاد عليه. 
حتى أصبحت الُكتب مهترئة ولم 

يهتم لذلك، كان يجعلها مفتوحة 
يحاول  عينه،  أمــام  الوقت  طــوال 
أعماقه! في  الصفحات  تلك  حفر 

أن  يوًما  أخبرته  والــدتــه  أن  تذكر 
القراءة  من  ينتهي  حينما  والــده 
تشعر وكأنه استعاد طاقته وأقبل 
على مواجهة الحياة بعد أن تسلح 
بتلك الكلمات التي أعاد قراءتها.. 
الحياة! في  تعويذته  تشبه  إنها 

والـــده  صــــورة  لـــمـــاذا  اآلن  فــهــم 
كي  له  إشــارة  كانت  لقد  تصغر؛ 
قــراءة  في  ــده  وال طريق  يسلك  ال 
تقليده  يجعل  وأال  الُكتب،  تلك 
أيًضا. هــو  تضاؤله  فــي  سبًبا  لــه 

الموجودة  والـــده  ُكتب  أحــد  فتح 
فــيــهــا: ودّون  مــكــتــبــتــه،  فـــي 

النجاة  سبيل  ليست  »الــُكــتــب 
تــكــون  أن  يـــمـــكـــن  وال  ــا،  ــ ــن ــ ل
الحياة، هــذه  في  كافية  تعويذة 

ــن اإلدمــــــــان..  ــ ــوع م ــ ــي نـ ــ ــل ه ــ ب
ــا  ــوًم ــا يــجــعــلــك ي ــن مـ ــدمـ ــا ُتـ فـ
ــيء!« ــ ــ ش ال  وكــــأنــــك  ــر  ــُغـ ــصـ تـ

القراءة المساهمة  لطالما كانت 
ــة األقــــــرب! ــقـ ــديـ ــصـ األولـــــــى والـ
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المساهم  القراءة  كانت  لطالما 
الــعــقــل،  مــــدارك  فــتــح  فــي  األول 
العلم،  ألهـــل  ــرب  ــ األق ــق  ــصــدي وال
للرسائل  بــدايــة  كونها  عــن  ــدا  ع
توافرها  يجب  وصفة  السماوية، 
فيمن أراد أن ينهل العلم من كل 
نبع ومجرى، ويتزود بوقود العقل. 

نعيشه  ــذي  ال التطور  ظــل  وفــي 
اليوم بات الكتاب زينة على بعض 
لاستخدام،  قــابــل  غير  ــوف  ــرف ال
من  العلم  على  نتطلع  وأصبحنا 
صفحات اإلنترنت والتي تفتقر في 
معظمها للمصدر، وتجعل التأكد 

ــدق الــمــعــلــومــة وأصــلــهــا  مــن صـ
ليجد  علينا؛  مستعصًيا  ــًرا  ــ أم
صفحات  بين  وحيًدا  نفسه  العلم 
نفسها  الـــقـــراءة  وتــجــد  الــكــتــب، 
وحيدة بعيدة عن أهلها ومحبيها.

ذات  أركــب  نفسي  وجــدت  وحين 
الموجة، وأبتعد عن عشقي األزلي 
للكتب، قررت تغيير مساري ومن 
في  كنت  حكايتي.  بـــدأت  هنا 
غرفتي أقلب المكان من حولي، 
أحمل  وأنــا  الملل  تملكني  وقد 
استحوذ  الـــذي  الــذكــي  هاتفي 
على حياتي، وأخذ معظم وقتي، 

 رحـــــلـــــة فــي
ــبـــتـــي ــتـ مـــكـ

كانت حياتي رتيبة جًدا؛ أكرر ذات 
سنين  وأضيع  يــوم،  كل  األعمال 
عمري على ما ال نفع منه وال فائدة، 
بين  ورأيت  مكتبتي،  إلى  نظرت 
قدمت  أو  اشتريتها  كتًبا  رفوفها 
لي كهدايا في مناسبات مختلفة، 
وقد  معظمها،  أقــرأ  لم  ولكني 
سنين  الخمس  يقارب  ما  مضى 
الكتب،  ــراءة  ق وبين  بيني  حالت 
لذلك قررت العودة للقراءة ليعود 
لــحــيــاتــي طــعــمــهــا الــحــقــيــقــي.

بدأت في أول أيامي بكتاب لطيف؛ 
طريقه  يشق  رحــالــة  عــن  يتحدث 
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السرد،  ــك  ذل الــعــالــم،  الكتشاف 
معها  أخذتني  الكلمات،  وتلك 
جعلتني  الــعــالــم،  حـــول  بــرحــلــة 
موسم  في  الهند  رطوبة  أكــره 
ــرفــض ذلــك  ــدي ي ــس الــصــيــف، وج
ولكنه  األكــل،  في  الحار  الطعم 
الشاي  طعم  وبــدا  ثانية،  يطلبه 
ــذاق في  ــم فــي الــســيــان فــريــد ال
اللذيذة في  الوجبات  فمي، وتلك 
باكتشاف  رغبتي  زادت  المغرب 
المطبخ العربي، أما عن األهرامات 
الــمــصــريــة فــقــد أظـــهـــرت -بــكــل 
أن  فيها-  القابع  واإلتقان  تفاصيلها 
اإلنسان قادر على صنع المعجزات. 
قرأت  اللطيف  الكتاب  ذلــك  بعد 
كتابًا يتحدث عن النفس البشرية، 
كلمة  كــل  أن  لوهلة  وشــعــرت 
الرائع تخاطبني. الكتاب  في ذاك 

بمضّيها  تخدعنا  ــام  األي أن  كيف 
دون محاسبتنا، وتغيب شمسها 
أي  نصنع  أن  دون  مــن  ــوم  ي كــل 

إلى  نصل  وعندما  يــذكــر،  إنــجــاز 
مفترق الطرق، ونحتاج حًقا أليامنا 
الخوالي، ونتمنى العودة بالزمن، 
يحاسباننا،  والــزمــن  العمر  نجد 
أن  بعد  بداخلنا،  ــروح  الـ ويــقــتــان 
ضاعت منا جميع الفرص، وانتهت 
الحصاد  أيــام  وجــاءت  الحرث،  أيــام 
ــم تــبــذر بــهــا الــثــمــار. وحــقــولــنــا ل

قصة  فكان  الثالث:  كتابي  أمــا 
أن  بــدّ  ال  اإلنسان  أن  تظهر  خفيفة 
ــام الــنــاس  ــد، وكـ ــري يــكــون مــا ي
آخـــر مــا يجب  أفــكــارهــم هــو  أو 
وتــتــحــدث  تــفــكــيــرنــا.  يــشــغــل  أن 
عن  ســطــورهــا  بين  القصة  تلك 
كثيًرا  يهتمون  الذين  األشــخــاص 
آلراء الناس، بل ويعتبرونها تصنيًفا 
حتى  أو  لشخصياتهم،  مــهــًمــا 
وأزيائهم،  وأعمالهم،  تصرفاتهم، 
مات  بسيًطا  موظًفا  أن  وكيف 
ألنه  أصــحــابــه؛  منه  سخر  أن  بعد 
يجعله  مــا  هــو  كامهم  أن  ظــن 
األهمية.  عديم  أو  الــقــدر،  عالي 

وعندما وصلت إلى الكتاب الرابع 
تجتاحني  بــالــكــلــمــات  شــعــرت 
هاتفي  وبــات  مني،  جــزًءا  وتصبح 
وأحيانًا  لاتصال،  مخصًصا  النقال 
حــتــى  دون  ــن  ــ م ــي  ــومـ يـ يـــمـــر 
األوراق  أن  أشعر  بــدأت  إليه.  النظر 
ُحفرت  حروفها  وأن  جــلــدي،  هــي 
بـــدمـــي، وكــتــبــت عــلــى جـــدران 
أحلم  وأنا  أنام  لتجعلني  قلبي، 

مسرعة  وأســتــيــقــظ  بــكــتــابــي، 
ألتــصــفــحــه مــع فــنــجــان قــهــوتــي. 
حافلة  وأسابيعي  أيامي  أصبحت 
اللطيفة،  والرحات  بالمغامرات، 
الكتب  تــلــك  شخصيات  ــت  ــات وب
وتعطيني  لحظاتي،  تشاركني 
وعبرة،  حكمة،  كتاب  كــل  مــن 
وخبرة جديدة أسير بها في حياتي.

آخر  بطعٍم  شعرت  فقط  حينها 
والــفــن،  األدب،  وتــذوقــت  للحياة، 
ــال الــســطــور  ــ والـــعـــلـــوم مـــن خ
معظم  وبـــاتـــت  والـــكـــلـــمـــات، 
األحـــاديـــث الــمــطــروحــة أمــامــي ال 
بها، لم  تثير فضولي للمشاركة 
تهمني،  بتصرفاتها  »فانة«  تعد 
التي  الفارغة  األحــاديــث  تعد  ولــم 
تقتل النفس قبل الوقت تشدني.

تغيرت كثيًرا وأصبحت أريد كتابي 
القراءة  وصارت  فحسب،  وكتابي 
هـــي مــجــتــمــعــي، وصــديــقــتــي 
ــة أوقـــاتـــي. ــس ــؤن ــة، وم ــرب ــق ــم ال

مرام جمل
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 مـــا كــســبــتــه من
ــراءة أنــهــا ــ ــ ــق ــ ــ  ال
 الـــشـــيء الــوحــيــد
فيه. برعت  ــذي   ال
 لقد كانت موهبتي
معي، ولدت   التي 
 صــوتــي الــذهــبــي،
 مــعــجــزتــي؛ بــرغــم
تحمل لـــم  ــا   أنـــهـ
ــة ــان ــك  مـــعـــهـــا م
مماثلة  اجتماعية 
يحصل التي   لتلك 
 عـــلـــيـــهـــا العــــب
مثاًل ــقــدم  ال كـــرة 

آندي ميلر - سنة القراءة الخطرة
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غرناطة ومريمة والرحيل 
ــة«  ــ ــاط ــ ــرن ــ »ثــــالثــــيــــة غ

آخر  سقوط  تحكي  التي  الرواية 
األندلس  في  المسلمين  معاقل 
ــة أدبــيــة، تــاريــخــيــة، من  ــ فــي رواي
تروي  عاشور  رضــوى  صفحة.   515
وتحبك األحداث على امتداد أجيال 
من عائلة أبو جعفر الذي مات قهًرا؛ 
وزوجــتــه  مكتبته،  أحــرقــوا  حين 
كثيرة  كانت  التي  الطيبة  المرأة 
وابنه  لــزوجــهــا.   محسنة  ــل،  األمـ
أن  قبل  لربه  سبقهم  الذي  جعفر 
»حسن،  وحفيديهما  الرواية،  تبدأ 
وسليمة« اللذان أحسن أبو جعفر 
وباألخص  وتعليمهما،  تربيتهما، 
سليمة التي كانت منذ طفولتها 
سنها،  في  الفتيات  عن  مختلفة 

ــردد عليها  يـ ــتــي كــان جــدهــا  وال
النساء،  ســادة  من  ستصبح  بأنها 
يحلم  كان  ما  على  صارت  وفعاً 
الحاسمة  األحــداث  لكن  جدها،  به 
تجعلها ترحل مع جدها مبكًرا. أما 
ونعيم«  »سعد،  جعفر  أبو  فتيان 
فقد التقطهم من ضياع الشوارع 
عنده  يعمان  وأصــبــحــا  والــيــتــم، 
ارتباطهما  كــان  وقــد  الــخــان،  في 
ثم  رحــيــلــه،  بــعــد  أكــبــر  بعائلته 
وسليمة  حسن،  أبناء  من  أحفاده 
وأحــفــادهــم أيــًضــا، وزوجـــة حسن 
مريمة التي كانت فطينة ودائًما 
مواقفها  الحي  نساء  يـــرددن  مــا 
مع القشتاليين، وتعاملها بذكاء 

معهم، ومساعدتها للمسلمين 
الذين يقعون في مواقف ال تحمد 
التفتيش.  محاكم  مع  ُعقباها 
ــطــال الـــروايـــة »عــلــي بن  ــر أب وآخـ
هشام بن حسن« و »عائشة بنت 
خالها  يسميها  الــتــي  سليمة« 
تــمــوت والــدتــه  الـــذي  أمـــل. علي 
فيعيش  والــده  ويهجره  مبكًرا، 
وأيًضا  ومريمة  حسن  أحضان  في 
يعيشها  كثيرة  أحـــداث  نعيم، 
الجبال،  بين  وعيش  سجن،  مــن 
وفقدانه  جدته  مع  خروجه  وحتى 
بعدها،  للعيش  وتحمله  لــهــا، 
وأطـــفـــال،  زوجــــة  وال  أســـــرة،  بـــا 
ووقوعه  الجعفرية،  في  ومكوثه 
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ــداث. األح من  وغيرها  الحب،  في 

التي  ــة  ــرواي ال سلسلة   تكتمل 
عند  المسلمين  حال  عن  تتحدث 
وما  لغرناطة،  القشتاليين  دخول 
فتقرأ  الحكم؛  توليهم  من  نجم 
فيها عن أفراح المسلمين؛ من أفراح 
الزفاف، واألعياد وغيرها. وأتراحهم 
على حرق الكتب، وتهجيرهم من 
وحرقهم،  وتعذيبهم،  غرناطة، 
حاالتهم  من  بهم،  ألــم  ما  وكــل 
وأسلوب  والسياسية،  الثقافية، 
ــم  ــاره ــج ــم، وحـــتـــى أش ــه ــات ــي ح
ــا. ــ ــوه ــ ــي زرع ــتـ وحـــدائـــقـــهـــم الـ

قــرون  ــعــدة  ل حملتني  ــة  ــروايـ  الـ
المسلمين  أجدادي  فيها  حكموا 
ستتخبط  تقرأها  وحين  األندلس، 
ــرك؛ فـــقـــد ربــطــت  ــاعـ ــشـ ــــي مـ ف
»رضوى« جيًدا أحداثها وتسلسلها 
الـــزمـــنـــي الـــمـــمـــتـــد ألعـــــــوام؛ 
من  وتــخــرج  معهم  ستعيشها 
سنين »أبو جعفر« لتدخل سنوات 
يكون  أن  دون  الخامس  حفيده 
تلك  بين  فجوة  أو  قــصــوًرا  هناك 
األعوام، أو خلًلا في الرواية. وحين 
صفحة  في  ستبكي  قراءتها  تبدأ 
ربما  ستضحك  بصفحات  وبعدها 
بغصة،  وستشعر  فــرًحــا،  أو  حزنًا 
وربــمــا تــصــرخ مــع أبــطــال الــروايــة 
الذين ماتوا ولم يكونوا شاهدين 
المغتصب. الــوطــن  عـــودة  على 

الرواية أثرت بي عاطفًيا، والكاتب 
يجعل  الـــذي  هــو  بنظري  الجيد 
تتقلب  ــه  كــتــاب قــــارئ  عـــواطـــف 
في  كتبت  روايـــتـــه.  ــداث  ــ أح ــع  م
تــويــتــر بــعــدمــا أنــهــيــت الــكــتــاب: 
» مــوجــعــة جــــًدا حــــروف رضـــوى، 
وبين  تخنقك!  الــروايــة  ــداث  ــ وأح
ودمــوع  غصات  وقرطبة  غرناطة 
فرحك  على  وتقضي  تجتاحك، 
ــاطــة.« ــت بــرفــقــة ثــاثــيــة غــرن ــ وأن

عن  روايــتــهــا  فــي  رضـــوى  تتحدث 
واألمل،  والوطن،  والحياة،  التاريخ، 
اهتمام  أبهرني  واألسرة.  والحب، 
من  الصغيرة  بالتفاصيل  الكاتبة 
سكانها،  حتى  أو  غرناطة،  بيوت 
وقلمها  حــرفــهــا  عــلــى  ذلـــك  دل 
كتابتك  وأن  خــاصــة  الـــمـــبـــدع، 
ولم  تعشها،  لــم  زمنية  لحقبة 
البحث،  من  الكثير  يتطلب  ترها 
الواسعة. والمخيلة  والتطلع، 

ــة -بـــاعـــتـــقـــادي  ــاطـ ــرنـ  ثـــاثـــيـــة غـ
كتبت  مـــا  أفــضــل  الــشــخــصــي- 
ــرأت روايـــتـــهـــا  ــ ــ ــوى، فـــقـــد ق ــ ــ رضـ
عن  تحكي  التي  »الطنطورية« 
لكني  بها  حــل  ومــا  فلسطين 
ثاثية  في  كما  وأتــأثــر  أشعر  لم 
كل  فيها  أتقنت  الــتــي  غــرنــاطــة 
مـــا تــحــتــاجــه الـــروايـــة الــنــاجــحــة.

اقـــــتـــــبـــــاس مــــــن الـــــــروايـــــــة:

تصطلي  أن  الــجــحــيــم  »لــيــس 
وهو  قلبك  بنار  بــل  جهنم،  بنار 
ــن، وألن  ــ ــرّوع، مــضــطــرب، وواه ــ م
الــكــام كــل الــكــام يــجــرحــك«

كأبطالها!  به  شعرت  النص   هذا 
ــتـــنـــشـــقـــت مــعــهــم  كـــمـــا اسـ
رائـــحـــة الـــريـــحـــان، والــيــاســمــيــن، 
ــع الــعــيــن،  وشــعــرت بـــبـــرودة دمـ
في  )منطقة  بلنسية  وحــــرارة 
ــة. ــرواي ال أحببت  لــذلــك  إســبــانــيــا( 

ــدرت عــن دار  ــ ــاطــة ص  ثــاثــيــة غــرن
ــام  ــي ع ــة فـ ــري ــص ــم ــروق ال ــ ــــش ال
جوائز. عدة  على  وحصلت  1994م 

جواهر الشلوي
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»هناك مساحة للجميع في األدب« 
فيها  وهذه مساحتي، وسأتحدث 
عن انعكاسات األدب على نفوسنا 
األدب  يحدثه  قد  الــذي  ما  وحياتنا، 
ــحــدث -بــســؤال  ُي فــيــنــا؟ أو كــيــف 
فيها  أغلقنا  دقة-؟ كم مرًة  أكثر 
وشعرنا  صفحة  آخــر  مع  الكتاب 
بــأنــنــا فــقــدنــا عـــزيـــًزا، وكـــم مــرة 
نماطل  أن  أنفسنا  فيها  حدثتنا 
لم  الكتاب  ألن  ليس  القراءة؛  في 
يجذبنا بل ألننا نريد للحظة الوداع 
ــو كنا  ل تــمــاًمــا كــمــا  تــتــأخــر،  أن 
سنودع حبيًبا! إننا نرتبط بالكتب 
فينا،  بقوتها  نؤمن  الشغف،  حد 
تكوين  فــي  ــقــوي  ال وبــتــأثــيــرهــا 
تفكيرنا  وطـــرائـــق  شخصياتنا 
ننظر من  الــتــي  األطـــر  وتــوســيــع 
خالها نحو الحياة والناس والعالم.

-بالمعنى  الكتب  عبر  نسافر  إننا 
لــلــكــلــمــة- فــقــد سبق  الــفــعــلــي 
وزرت الجزائر، وإسام آباد -عاصمة 
سوات،  وادي  وكذلك  باكستان- 
أفغانستان،  في  تجولت  وبكابل 
وفي تركيا عاشرت األتراك، وعرفت 

وتقاليدهم،  عــاداتــهــم  مــاهــي 
القوقاز،  وباد  األســود،  الجبل  زرت 
أفريقيا  جنوب  وبــلــدان  وبلغاريا، 
على  وتعرفت  أريتيريا،  من  قريًبا 
وكيف  هــنــاك،  القبائل  تصنيف 
يــتــزوجــون ويــعــيــشــون، وأدركـــت 
منها  تعاني  التي  الطبقية  مدى 
والصراع  العالم،  بلدان  من  كثير 
أحب  واألســود.  األبيض  بين  الدائم 
تمنحني  الـــذي  ــواســع  ال التنقل 
فوق  سفًرا  كان  لقد  الكتب،  إياه 
المسافات، أسافر لحظة ما أشاء، 
ذلك السفر الذي يكشف لي عن 
ــاذا  حــيــوات الــنــاس الــداخــلــيــة، وم
وهذا  المنازل،  أسوار  داخل  يحدث 
ما ال تمنحك إياه األسفار الواقعية، 
أرقى  مع  تسافر  كنت  وإن  حتى 
ــبــلــد! ــي ال شـــركـــة ســيــاحــيــة فـ

لقد أردت أن أفسح المجال لرأسي 
يستقبل  ــا  م دائــًمــا  كـــان  الـــذي 
الحديث من الكتب فقد آن له اآلن 
العالم  يخبر  أن  عنها،  يتحدث  أن 
وأن  العظيم!  السحر  هــذا  عــن 
لنجرب  »تــعــالــوا  لــلــنــاس:  يــقــول 

البداية  في  سأتحدث  مًعا!«  اآلن 
يوسا:  يقول  األساليب،  سحر  عن 
ما  إذا  لمعرفة  الوحيدة  »الطريقة 
في  نجاًحا  أصاب  قد  الروائي  كان 
هي  فيه  أخفق  أو  السردي  عمله 
القصة  كانت  إذا  ما  تقصي  في 
كتابتها-  -بفضل  قادرة  المتخيلة 
على أن تعيش، وتنعتق مستقلة 
عن مبدعها وعن الواقع الواقعي، 
ــقــارئ  ال عــلــى  نفسها  وتــفــرض 
كواقع ذي سيادة قائم بذاته.« إذن، 
فاألسلوب هو المعيار األول، كيف 
بالكلمة؛  أولًا  ُنفتن  إنما  ونحن  ال 
الرئيس  الــمــكــون  ــي  ه ــي  ــت وال
وتوجهنا  تلهمنا  إذ  لــألســلــوب؛ 
نحملها  ونظل  فينا،  جذريًا  وتؤثر 
أن  بعد  حتى  عــمــًرا  صــدورنــا  فــي 
الكتاب. من  األخير  الفصل  ننهي 

ســـــــــحـــــــــر األســـــــــــــلـــــــــــــوب:

التي  الكلمات  القصص هي  »ألن 
يوسا،  يــقــول  كما  بــهــا.«  ُتـــروى 
المادي  الجزء  هي  الكلمات  وأن 
الــذي  الــشــيء  كله،  السحر  مــن 

ســـــــــحـــــــــر
اســتــثــنــائــي
@Asyeh_M  آسية المطوع
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بآذاننا،  ونسمعه  بأيدينا  نلمسه 
وأفكارنا؛  ونِجُده يحاكي شعورنا 
من  إغــراًء  أكثر  هو  ما  يوجد  ال  إذ 
الصوت  ذلــك  يفهم  شعري  بيت 
الدفين فينا، أو عبارة تلّخص بثاث 
التجربة  من  عمًرا  أربع  أو  كلمات 
العبارات  يجعل  إن ما  فينا.  مضت 
الــقــوة هــو »صــدقــهــا«، وقد  بهذه 
تحّدث النقاد طويًلا عن هذا الصدق 
الفني«  »الــصــدق  أسموه  والــذي 
التخيل  أو  )المعايشة  ويعني 
صدق  ثم  ومن  للتجربة  الفعلي 
التي  العبارات  من  عنها(.  التعبير 
»عندما  زوربا:  قول  أحملها  زلُت  ال 
وال  تقّدم  قــرارك  اتخذت  قد  تكون 
حرة،  سلطًة  لشبابك  دع  تشفق، 
ــذا الــصــوت الــذي  كــن جــريــًئــا.« ه
يحثني في  أذنــي  ظل صــداه في 
دون  الــقــرار  اتخاذ  على  مــرة  كل 
شيء  »كل  أيًضا:  ويقول  تأجيل، 
ترى  التي  الطريقة  على  يعتمد 
ــور مــن خــالــهــا« وقـــد صــدق! ــ األم

أكترث  الــســابــق  فــي  كنت  لقد 
لكل شيء، لكل شيء إلى درجة 
مرهقة فعًلا إلى أن سمعت قول 
غير  إال  ــرك  ده تلَق  »ال  المتنبي: 
مكترٍث.. مادام يصحب فيه روَحك 
البدُن« لقد امتثلته على مستوى 
ــور  ــ ــات االجــتــمــاعــيــة، واألم ــعــاق ال
إنجاز  لحظات  وفــي  الشخصية، 

يؤخرني  ما  دوًمــا  والتي  المهام 
بالكمال،  شغفي  إنــجــازهــا  عــن 
أخــيــًرا. البيت  هــذا  أشفاني  لقد 

تنهض األسئلة الدفينة في الوقت 
بقلق،  صدري  تحز  تظل  الخاطئ، 
أتذّكر:  المبلغ  بي  تبلغ  وحينما 
»َنِجُد اإلجابة حين ننسى األسئلة.. 
أذهله« عّما  المذهول  تسألي  ال 

الطائرة  ــّداء  ع ــة  رواي قــرأت  حينما 
الورقية وأنا ابنة العشرين شغفُت 
بها، وقررت قراءتها في الليل؛ حيث 
الفراش  األنوار وألتحف  كنت أغلق 
وأسبح سائحة في باد أفغانستان، 
جميعها،  الفصول  سحرتني  لقد 
لقد كانت من نوع الروايات التي ال 
تنساها أبًدا. وحينما قرأت »ألجلك 
ألــف مــرة أخــرى« ظلت تطن في 
للصداقات  أذخرها  إنني  ذهني، 
يشاركني  آخر  لحسين  المثلى، 
أخرى«. مرة  ألف  »ألجلك  الطريق: 

»كـــــل شـــــيء يـــحـــدث بــســبــب 
اقتبستها  ولسبب« عبارة عميقة 
لنا  تختصر  البامبو(  )ســـاق  مــن 
تطمئننا  األشياء،  حدوث  مكامن 
حيًنا  نفوسنا  على  وتمسح  حيًنا 
آخر، ال صدفة في الوجود؛ كل شيء 
عينه  الوقت  وفــي  بسبب  يحدث 
يكون لسبب آخر يصنعه ويوجده.

ينبغي  تــعــيــش  أن  أجـــل  »ومــــن 
األحيان  عليك أن تكون في بعض 
بعضها  في  شاًة  تكون  وأن  ذئًبا، 
شعبية  شعرية  مقطوعة  اآلخــر« 
ــع الــكــتــب فــي كــابــول(  ــائ مــن )ب
المثلى  الـــمـــوازنـــة  ــا  ــن ل تــقــدم 
ساعٍة  في  تختار  فحينما  للحياة، 
يعني  فليس  شــاة  تكون  أن  ما 
ذكاء  هو  وإنما  بالفعل  شاة  أنك 
من  فــإن  ذئــًبــا  يظل  فمن  األدوار، 
قــوتــه. تــقــتــلــه  أن  ــاة  ــحــي ال ســنــة 

سحر  عن  الحديث  ننهي  هنا  إلى 
ــوب، وســـنـــواصـــل »ســحــر  ــ ــل ــ األس
استثنائي2« العدد القادم -إن شاء 
الحين  ذلــكــم  ــى  إل تــعــالــى-،  اهلل 
حبش«  »إسكندر  لـ  مقولة  هذه 
من  نكّنه  مما  الكثير  عن  تفصح 
أعرف  »ال  يقول:  األدب،  تجاه  شعور 
لَم أميل دائًما إلى اعتبار أن الحياة 
هي التي تهرب منا، وأن األدب هو 
وعلى  بيننا،  البقاء  على  األقـــدر 
أجمل  أخـــرى  حــيــاة  لنا  يــقــّدم  أن 
الذي  الفضاء  أصبح  األدب  بكثير، 
إليه، لننسى، ونحاول عبره  نهرب 
تهمنا،  الــتــي  األشــيــاء  نتخيل  أن 
في  إنسانية  أكثر  تجعلنا  والتي 
وتنهار.« وتتفتت  تتهاوى  بيئات 



السطور  بين  ــقــارئ  ال يجد  مـــاذا 
إليها،  لينضوي  الكتب  وأكــنــاف 
ويـــتـــذوقـــهـــا بـــأمـــشـــاج حــواســه 
فيها  ويستوطن  بها  فيستأنس 
إليها  فينثني  عــنــهــا  ويــمــضــي 
الغائب  هجوع  إليها  ويهجع  تواًقا، 
ضالته،  إلى  والحائر  موطنه،  إلى 
والمشتاق  حبيبته،  إلى  والعاشق 
ــؤاده؟ فـ ومهجة  عينه  قــرة  إلــى 

نصوصه  مع  الكاتب  يأتلف  كيف 
قريحته  يفض  حين  تتبعثر  التي 
على أوراقه، فينسكب منها البليغ 
والضعيف،  والفصيح  والــركــيــك، 
فينقحها  والـــغـــريـــب،  ــح  ــري ــص وال
لتناغم  ســطــًرا؛  سطًرا  وينثرها 

بها  فتطيب  بعضها،  الكلمات 
وتحلو  القارئ،  السامع وعين  أذن 
فيستطعمها  الناطق  لفظ  في 
كاتبها  إليها  وينظر  ويستعذبها، 
يرى  بكرها،  إلــى  الــوالــدة  نظرة 
جهده  وثــمــرة  نفسه  نــتــاج  فيها 
عمله،  وحصيلة  صــبــره  ونتيجة 
كلمات  ــمــشــاعــره،  ل مــــرآة  بـــل 
أسرر،  ما  تعلن  بــدالالت  يسطرها 
وتكشف ما دّثر، وتبرز ما أضمر؟

ويقرأ  يكتب  وما  اإلنسان  بين  إّن 
تتنامى  وارتـــبـــاط،  ــران  ــت اق عــاقــة 
فالمرء  ووداد؛  حّب  عاقة  لتكون 
يتخذ من كتابه سميًرا في الليل 
في  وخلياً  السفر،  في  ونديًما 

وحين  الضجر،  في  وأنيًسا  اللهو 
في  روحــه  من  ينفث  فهو  يكتب 
وبيئته  هيئته  ويــصــّور  ــه،  ــ أوراقـ
عنه  ويــزيــح  وسجيته،  وطبيعته 
حمل ما هّمه وغّمه. فذلك تواصٌل 
مكاٍن  من  وإنــســان،  إنــســاٍن  بين 
ــاٍض، فــيــه سفٌر  ــ ــاٍص وزمــــاٍن م قـ
ــاٌم  ــاٌء وإبــحــار، وإع وإســفــار، وإرسـ
وبالكتب  وإخبار.  وإنباٌء  وإفهام، 
تنتهج المسالك، وتتسع المدارك، 
األلــبــاب. وتــهــذب  ــان،  األذهــ وتبصر 

ــل عن  فــعــن الــمــرء ال تــســل وسـ
كتابه، سل عن عزيزه ورفيق حياته.

ــن  ســــــــل عـ
ــه ــ ــ ــاب ــ ــ ــت ــ ــ !ك

@_tulip3  لينة سعد
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ــك فــي  ــسـ ــفـ ــك نـ ــ ــت ــ ــدث ــ هـــــل ح
هنا؟! تتوقف  أن  ــقــراءة  ال زحمة 

ــُت يــا عــزيــزي مــنــذ الــعــدد  ــ مــا زل
ــا أحـــدثـــك عـــن فعل  ــ ــتــاســع وأن ال
في  األفقية  بالقراءة  بــدًءا  القراءة 
التمتين  بــقــراءة  ثم  الــعــدد،  ذلــك 
أجلس  أنا  وها  العاشر،  العدد  في 
ولــك. لــي  هــذه  مقالتي  لكتابة 

كــاتــب  عـــن  نــســمــع  وأن  ــدث  ــح ي
عظيم قد برع في فن من الفنون، 
أو  الحب  أو  التطفل  وبــدافــع  ثــم 
للمكتبة  نذهب  شئت،  ما  سّمه 
ونعود  كتبه  مــن  ــد  واحـ القــتــنــاء 
ونشرع  النسخة  بتلك  فرحين 
في قراءة الكتاب، وألننا في بداية 

معرفة  سلطة  وتــحــت  الــطــريــق 
بعقولنا  إذ  الــعــظــيــم،  الــكــاتــب 
نكّدس  ســرديــن!  لعلب  تتحول 
ألقى  التي  واألفكار  المعلومات 
العلبة.  نغلق  ــم  ث الــكــاتــب  بــهــا 
تسليم  في  الحالة  هذه  تجعلنا 
ــام لــكــل مــا يــقــولــه الــكــاتــب،  تـ
منها: أمــور،  عــدة  عن  ناتج  ــك  وذل

الـــذي  ــمــعــرفــي  ال ــاق  ــرقـ ــتـ االسـ  -
تــاٍم  استسام  حالة  فــي  جعلنا 
والهالة  الكاتب،  سمعة  بسبب 
ُمريديه. ِقَبل  من  له  ُجعلت  التي 

لمهارة  فقداننا  أو  عدم مقدرتنا   -
ــتــالــي  ــال ــروء، وب ــقـ ــمـ تــحــلــيــل الـ
وتمحيصه. ومراجعته  مناقشته 

فقط  ــتــلــقــي  ال ــلــى  ع ــيــنــا  ــرب ت  -
فله  يــخــالــف  ومـــن  الــفــهــم،  دون 
ــان  ــا ك ــمـ ــل والـــعـــمـــى وربـ ــويـ الـ
ربما  أو  خــائــًنــا  أو  مــارًقــا  كــافــًرا 
ــًدا عــلــى ســـيـــادة الــكــاتــب! ــاقـ حـ

ــت  ــ -الــــكــــســــل الــــذهــــنــــي وق
من  كثير  فــي  وسببه  الــقــراءة، 
ــطــع شــوط  األحـــيـــان مــحــاولــة ق
كــبــيــٍر مـــن الــصــفــحــات عــــدًدا 
الكيف. عــن  ال  الــكــم  عــن  بــحــًثــا 

ــي عـــرض  ــ ف ــاتـــب  الـــكـ ــة  ــ ــراع ــ ب  -
ــغــة  ــل ــال ــب ب ــ ــاع ــ ــت ــ ــه وال ــرتـ ــكـ فـ
استابه  وبــالــتــالــي  ومــفــرداتــهــا؛ 
ــر! ــع ــش ن أن  دون  لـــعـــقـــولـــنـــا 

علبة  السردين

@ahmedalosilan  أحمد العسيالن
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الناقدة،  القراءة  لمهارة  افتقادنا   -
ــوم عــلــى اكــتــشــاف  ــق والـــتـــي ت
مـــواطـــن الـــجـــمـــال وتــنــمــيــتــهــا 
والزلل  الخطأ  لمواطن  والتنبه 
تقويمها. ومحاولة  منها  والحذر 

ولـــكـــن كــيــف الــســبــيــل إلــى 
ــذه الــعــلــبــة؟ الـــخـــروج مـــن هــ

والنقد  والتأمل  والربط  التحليل 
وقــت  مهمة  ــور  أمـ والــمــنــاقــشــة 
التعليب  من  نخرج  حتى  القراءة، 
من  انعتاقنا  أن  كما  واألدلــجــة، 
العقل الجمعي مهم جًدا، ولعلي 
أوضــــح هـــذه الــنــقــطــة مـــن خــال 
بكار  عبدالكريم  الدكتور  كام 
تصوراته  »للمجتمع  يقول:  حيث 
وتقاليده  وعـــاداتـــه  ومفاهيمه 
الخاصة  وتقييماته  وانطباعاته 
ــي تــراكــمــت عبر  ــت ــألشــيــاء، وال ل
على  وهي  السنين،  من  الكثير 
درجة من الرسوخ تجعلها تشكل 
ضمير الفرد ووجدانه وعقله وروحه 
كياناته،  كــل  فــي  تــســري  الــتــي 
ومن الافت للنظر أن كل ذلك قد 
يكون بطريقة غير واعية، ويصعب 
التكوين،  ذلك  مصادر  تحديد  جًدا 

وتحديد المسؤولين عنه.« انتهى، 
كقراء  علينا  لــزاًمــا  كــان  ولذلك 
مستقلين أن ننفك من هذا العقل 
في  أحراًرا  نكون  لكي  الجمعي؛ 
قــراءة. كل  بعد  وتصوراتنا  آرائنا 

ــراء  ــقـ الـــلـــقـــاءات الــحــيــة مـــع الـ
الكتب  ومناقشة  والمثقفين 
وانسحابك  جــًدا  هام  أمر  معهم 
بشكل  الفردية  القراءة  زاوية  في 
نافًعا، والذي  أمًرا  ال يكون  تام قد 
الفكرة  يحول  أنــه  النقاش  يميز 
ــل فــي  ــث ــم ــت ــم ــهــا ال ــن صــمــت ــ م
تشكلها  إلى  المكتوبة  الحروف 
ــؤالء  ــ ــول ه ــ ــق ــ عـــلـــى لـــســـان وع
وصقلها. محاكمتها  وبالتالي 

بكتابات  مولًعا  كان  شابًا  أعــرف 
ثم  الخليج  فــي  الــكــتــاب  بــعــض 
مغربي  لكاتب  ــرأ  ق فــتــرة  وبــعــد 
ــشــّن حــربًــا  ي بــه  بــه وإذ  فــأعــجــب 
يتبنى  عــلــى مــن كـــان  شــعــواء 
مقدمات  وبــدون  فجأة  فكرهم، 
نسف تاريخهم بأكمله، وحولهم 
مكان  كل  في  يهاجمهم  ألعــداء 
المضحك  الــجــديــدة.  قــراءاتــه  بعد 
لكاتب  قرأ  زمٍن  بعد  أنه  األمر  في 

بكتب  عــاقــتــه  فقطع  تــونــســي 
الشاب  ــذا  ه المغربي.  الكاتب 
نموذج حي لفكرة علبة السردين!

ــرة اســتــعــرت  عــلــى الــنــقــيــض، مـ
كتابًا من صديق لي - عادًة ال أعيد 
بشق  إال  استعارتها  عند  الكتب 
وصلت  أقــرأ  كنت  ولما   - األنفس 
لجملٍة كتبها المؤلف وكانت رأيًا 
ليجعلها  بها  تاعب  ولكنه  منه 
تعليًقا  صديقي  فكتب  حقيقة؛ 
الجملة  أعلى  أزرق  بقلم  لطيًفا 
جعله  التيقظ  هــذا  دّراك؟(  )وش 
فيها  يشعر  لحظة  كل  عند  يقف 
ألوان  من  لونًا  يمارس  الكاتب  أن 
صديقي-  -يا  أدعــوك  لذا  السلطة. 
وبــروحــك  الــحــر  بعقلك  تــقــرأ  ألن 
ــادق. ــصـ ــقــلــبــك الـ ــقــة وب ــمــحــّل ال

ــرًة  م ــم  ك مــعــي،  ــر  ــذّك ت واآلن، 
كانت فيها عقولنا علب سردين؟
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فرانــكـــنشــتاين، 
تــجــربــة ـفـي فــّك 
ــروح ــ ــ أســــــــرار ال

ــا خـــالـــقـــي أن  ــ ــــك ي ــوت ــ ــل رج ــ »هـ
ــعــنــي؟ هــل  ــصــن ــن الـــطـــيـــن ت مــ
الظلمات  مــن  أن  اســتــجــديــتــك 
مــيــلــتــون جــــون   - تـــرفـــعـــنـــي؟« 

عـــاش فــيــكــتــور فــرانــكــشــتــايــن 
السويسري  الريف  جمال  وســط 
بالثروة،  محاًطا  البديعة  وجباله 
قمة  يعلو  والصحبة،  والعائلة 
الــذي  فضوله  هــذا  الــذهــب  جبل 
ورغبة  الطبيعة،  فلسفة  ثقب 
ــا. ــرارهــ ــة الكـــتـــشـــاف أســ ــح ــام ج

والــغــرور  الحماس  مــن  وبخليٍط 
ــمــجــلــدات  ــن ال ــي ــه ب ــق ــري ــق ط شـ
نظريات  على  مّطلًعا  والكتب 
)المنطقي  وعالم  فيلسوف  كل 

منها وغير المنطقي( لسّد حاجته 
حول  بــاإلجــابــات  أسئلته  وإشــبــاع 
اإلنــســان  بعلوم  يتعلق  مــا  كــل 
والكيمياء  وروحه،  وعيه  وماهية 
ــذه الــعــنــاصــر  ــ ــيــن ه ــجــامــعــة ب ال
منتهى  في  حياًة  شكلت  التي 
التعقيد.  فــي  ــًة  ــغ ــال وب الـــروعـــة 

فك  هــو  تفكيره  شغل  مــا  كــل 
فــراَح  الحياة،  بــث  الـــروح، ســر  ســر 
دون وعٍي ينبش القبور، منتهًكا 
حرمة أصحابها، واضًعا كل شعور 
تحقيق  سبيل  في  جانًبا  بالذنب 
اعتقاده  في  البشرية  تحتاجه  ما 
لم  هـــو!(  يحتاجه  مــا  بــاألصــح  )أو 
فيما  النظر  ليعيد  ثانيًة  يتوقف 
وبــدالً  سنتين،  لمدة  عليه  عمل 

عمله  ــزاول  ي ظل  ذلــك،  فعل  من 
متجاهاً  الليل،  ساعات  آخر  حتى 
لشخص  طيٌف  وكأنه  إنسانيته 
حقيقًيا.  شــخــًصــا  ــيــس  ول ــر،  ــ آخ

فيها  أنــهــى  الــتــي  اللحظة  وفــي 
أعضاء  مــن  بــنــاه  الـــذي  مخلوقه 
ــالــحــيــاة.  ــه ب ــارة، وحــقــن ــع ــت ــس م
العمى  سحائب  عنه  تقّشعت 
واستيقظ من وسط ذاته المتهّورة، 
هدفه  تحقيق  يمأله  أن  من  ــدالً  وب
فخًرا وكبرياء، مأله رعًبا واشمئزاًزا، 
نفس  يملك  الــروح  سر  يعد  ولم 
الـــذي هــز فضوله  الــقــداســة  أريـــج 
البشرية. ــداه  يـ دنــســتــه  أن  مــنــذ 

فاطمة مصطفى
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مكسورة،  شجرًة  اآلن  »أصبحت 
نفذت  أصابتها  الــتــي  والصاعقة 
بأنني  ــرت  ــع ش أعــمــاقــي،  إلـــى 
لن  مــا  ــون  أكـ أن  فــي  سأستمر 
إنسان  حطام  قليل:  بعد  أكونه 
يطيق  وال  ــرون  ــ اآلخ عليه  يشفق 
أحامه  من  بُجبٍن  هــرَب  نفسه.« 
بــعــد أن غـــدت كــوابــيــس، تــارًكــا 
مخلوقه البشع في حيرة وضياع، 
مرتبًكا، مشوًشا، غير قادر على 
صحت  التي  حواسه  بين  التمييز 
إلى  األمــوات، ففر  فجأة من عالم 
البشر  أنــظــار  عــن  بعيًدا  الغابات 
)الذين راحوا يلوذون بالفرار لمجرد 
رؤيته( ليلتمس مكانًا آمًنا وسط 
والمطر  الــبــاردة،  األشــجــار  ظلمة 
أدرك  الجبرة.  عظامه  نخر  ــذي  ال
كم كان قليل الحيلة وفي وحدة 
التائه  الكائن  هــذا  فوجد  تــامــة، 
له ملجًأ ممتاًزا  زريبًة حقيرة بدت 
للشياطين  الجحيم  بـــدا  كــمــا 
زريبته  جـــاور  طــويــل.  ــذاٍب  عـ بعد 
القذرة شيخ أعمى يعيش مع ابنه 
وابنته. أكثر ما أبهره فيهم دماثة 
المحبة  تجري  وكيف  أخاقهم، 
دون  مــن  وخفة  برشاقة  بينهم 

يراقبهم  فظّل  تكّلف،  أو  انزعاج 
بالتعلم  مستمتًعا  مكانه  من 
مــنــهــم أســمــاء الــجــمــادات من 
الحديث  لبقية  ومستمًعا  حوله، 
ليخفف عنه وطأة عزلته القاسية.

وجــزًءا  بينهم  يكون  أن  أراد  كم 
المعاملة  أن  إال  عائلتهم،  مــن 
ــا أوقــفــتــه  ــًق ــي تــلــقــاهــا ســاب ــت ال
ــاقــشــات الــتــي  ــمــن ــك. ال ــ ــن ذلـ عـ
مشاعر  أثــارت  عقله  في  خاضها 
ــه، فـــراح يقارن  الــكــره فــي دواخــل
وطبيعتهم  بقبحه،  جمالهم 
دون  الخشنة  بطبيعته  الناعمة 
هويته  عن  فكرة  أدنــى  يملك  أن 
األرض.  وجه  تلوث  لطخٌة  أنه  غير 

ــان فــي  ــرقـ ــعـ فـــتـــرى االثــــنــــان يـ
السام  على  للحصول  محاولة 
ــم يــعــانــي في  ــده ــي. أح ــل ــداخ ال
ــتــعــامــل مـــع عـــواقـــب ســذاجــة  ال
مع  التعايش  في  ــر  واآلخ شبابه، 
رقيق. كمسخ  ــه  وصــورت وحــدتــه 

كا  تظهر  ــداث  ــ األح سيمفونية 
من  مختلفة  بمقطوعة  منهما 
ســؤاٍل  مــع  لتتركك  جــانــب  كــل 

محير.



العدد الحادي عشر
49فبراير | 2019 

ــن  ــذيـ ــك الـ ــ ــئـ ــ أولـ
يتصورون أن تكون 
التغيير  لــحــظــات 
من  وخالية  مريحة 
الصراع، لم يتعلموا 
بعد ماضيهم  من 
جون واالتش سكوت
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قلبت صفحات الكتاب األخيرة ببطء 
ساورني  منه،  أنتهي  من  خوًفا 
القصة؛  نهاية  من  بالقلق  الشعور 
فقد عايشت كل أحداثها بواقعية 
وانسجام. ابتدأت قصة جوذر حينما 
المعلم  لدى  للعمل  أمه  أرسلته 
جــوذر:  يقول  صغير،  طفل  وهــو 
وبــرودة  مرتبًكا  رأســي  »هـــززت 
بوجود  أشعر  وجهي،  تلفح  الصبح 
خوف يرتجف في صدري.. إحساس 
بالعجز من المجهول، كانت أمي 
بيدي:  يدها  تدعك  وهي  تهمس 
أليس  الطريق  عامات  تحفظ  أنت 
كذلك؟ تذكرني بتفاصيل األمس 
مشجعة  الشيخ  ذلك  حانوت  إلى 
أذنــي:  فــي  قالت  أذهـــب،  أن  إيــاي 
رجل  اليوم  أنت  صغيًرا..  تعد  لم 
ينتظرك.« حانوته  فــي  والشيخ 

جوذر  حياة  قصة  ابتدأت  هنا  ومن 
بعد عمله مع المعلم، حيث عمل 
والمخطوطات  الكتب  نسخ  في 
أيًضا.  اآليــات  نسخ  وأتقن  العربية، 
لم يكن مسلًما كمعلمه، ولم 
يعمل  كــان  كأمه،  يهوديًا  يكن 

الحيرة  ــذه  ــأخ وت ــأمــل  وت بصمت 
»لم  فيقول:  الـــرب،  فكرة  تجاه 
أفي  الـــرب  ــك  ذل يسكن  ــن  أي أدِر 
تلك المساجد ومصليها؟ أم في 
أنه  أم  أمـــي؟  ملة  ــنــاء  أب كنس 
يقبع في بيت الوهيم في لفائف 
التوراة؟ أم هو في صفحات القرآن؟ 
رضا اهلل؟ ملكوت  من سيسكن 
جنة  في  أم  السماء؟  في  اليهود 
ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال 
خطر على قلب بشر؟« كان جوذر 
يعيش في حيرة إذ لم يرشده أحد 
فقد  مطلقة؛  حقيقة  أو  دين،  إلى 
تزوج والده المسلم من ابنة عمه 
إلى  النظر  دون  حب  عن  اليهودية 
الدين وأحدث هذا نزاًعا عائلًيا، لكن 
توجيهه  عــدم  على  اّتفقا  والـــداه 
وعليه االختيار حينما يكبر. حينما 
مات األب التزمت األم بذلك االتفاق 
زوجها  على  واأللـــم  الحب  بــدافــع 
»لم  البنها:  تقول  وهــي  الــراحــل، 
بعد  أشاهده  لن  أنني  أعرف  أكن 
رائحته  ــزال  تـ ال  الــلــحــظــات..  تلك 
برد  وطــأة  تحت  خــرج  تسكنني، 
الشتاء، ليحل صمت لم يفارقني 

كبر  حينما  لكن  الــيــوم«؛  حتى 
وجهته،  تحديد  يستطع  لم  جوذر 
أمـــا حــيــرتــه فــهــي الــتــي جــّســدت 
التي  العميقة  الفلسفية  األسئلة 
يشعر  شــخــص  يتساءلها  كـــان 
في  ال  وبقلبه،  داخله،  في  اهلل  أن 
وهــذا  الــصــراعــات،  فــي  وال  القتل، 
وهــي  الــكــاتــب؛  إيــصــالــه  أراد  مــا 
في  والدينية  االجتماعية  الحالة 
عليها  تسيطر  أنها  حيث  اليمن، 
الدينية  والجماعات  النزاعات  تلك 
اهلل. باسم  وتعتقل  تقتل  التي 

عميقة  رحلة  في  الكتاب  يأخذك 
كنت  أنـــك  ستشعر  ومــتــنــوعــة 
وسيصور  الحقبة،  تلك  تعيش 
قــبــل سيطرة  الــيــمــن  ــة  حــال ــك  ل
وهي  عليها؛  الدينية  الجماعات 
لقد  والحضارة،  بالثقافة  ممتلئة 
وكأنني  بقلبي  ــك  ذل شــاهــدت 
الزمن من خال رواية  سافرت عبر 
بعد  األحـــداث.  بحقيقة  أشعرتني 
المسلم  جوذر  معلم  ُقتل  ذلك 
أخــرى  مــن جماعة  الــديــن  بــاســم 
ومن ثم اعتقل جوذر بتهمة نسخ 
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قــراءة في كتاب 
ــى ــق إـل ــ ــري ــ ــط ــ ال
مـــــــــــــــكـــــــــــــــة
مالك العامري
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بالعتمة  الــيــقــيــن  ــوى  سـ يــقــيــن 
»تيقنت  شــيء،  يشوبها  ال  التي 
وأنني  الحياة  عن  رحلت  قد  أنني 
ــى وكـــل ما  ــوت ــم فـــي مــجــنــة ال
ــو الـــمـــوت«، »يــبــدو  ــه ه أشــعــر ب
مــامــح«. دون  الــمــقــابــر  وقـــت  أن 

ــعــبــارات كــانــت تثير  كــل تــلــك ال
واحد  آن  في  التبلد  وتحفز  األلــم، 
في أبلغ معاٍن؛ وكالمعجزة، بعد 
في  وقع  قد  أنه  اإلنسان  يعتقد  أن 
شباك الموت، وسقط في الهاوية 
وال  ضـــوء،  بقعة  ال  حيث  ــرة؛  ــي األخ
من  له  تلوح  يد  وال  أمــل،  بصيص 
بعيد لتنقذه، بعد أعمق نقطة من 
الخروج  »جـــوذر«  استطاع  اليأس 
الــوقــت  ــن  م ــم  ك يعلم  ال  وهـــو 
مكث في الظلمة؛ إذ ضاع الزمن 
والدته  يجد  ولــم  عــاد  ــرة،  ــذاك وال
»شوذب«  المعلم  ابنة  يجد  ولم 
ــهــا. ذهـــب فـــي رحــلــة  ــب ــي أح ــت ال
مكة  ــى  إل بالمخاطر  محفوفة 
طويل،  تقصٍّ  بعد  عنهم  ليبحث 
عن  للبحث  ذهــب  أيــًضــا  وهــنــاك 
ويناضل  لحيرته،  جوابًا  ليجد  الرّب 
ــو غــيــر إنــســانــي.   ــا ه ــل م ــد ك ض

الــمــوت،  بطعم  الـــروايـــة  كــانــت 
مليئة  والصراع،  والحب،  والخوف، 
وحقيقة  الفلسفية،  بالتساؤالت 
تشم  بلد  وعن  البشرية،  النفس 
أرجائها،  في  والــُبــّن  الريحان  عبق 
ومساجدها  مبانيها  وتــشــاهــد 
العربية  بــالــخــطــوط  الــمــزخــرفــة 
وبغض  الجمالية.  والمنحوتات 
حول  االنتقادات  بعض  عن  النظر 
لغة ساحرة،  لها  أن  إال  الرواية  هذه 
ــة، وحــبــكــة  ــرســل وقـــصـــة مــســت
تــشــعــر معها  مــدهــشــة؛  أدبــيــة 
وتــرى  أبطالها  بين  تعيش  ــك  أن
تشعر  لــن  ــرب،  ق عــن  مشاهدها 
منها. االنــتــهــاء  حــيــن  إال  بــالــوقــت 

ــات:  ــ ــاس ــ ــب ــ ــت ــ ــا بـــعـــض االق ــ ــن ــ وه

شــيء« كــل  يختزل  الــحــرف  »إن 

ــل  ــيـ ــحـ ــتـ ــسـ »الـــــــكـــــــمـــــــال مـ
ــال« ــ ــم ــ ــت ــ ــو االك ــ ــص هـ ــ ــق ــ ــن ــ وال

ن نفسي عليه من  »هذا ما سأوطِّ

صندوق  بداخلي  يكون  أن  اليوم، 
دون باب قد يكتشف الفرد نفسه 
تجاه أسرار لم يكن َيُعّدها أسراًرا«

ــه  ــُشـ ــيـ ــعـ تـ ال  مــــــا  »أعــــــيــــــش 
ــاء الــمــعــرفــة،  ــق ــاء مـــن ش ــس ــن ال
الجهل« نعيم  على  وأغبطهن 

لــمــجــرد  ــمـــوت  تـ ال  ــة  ــق ــي ــق ــح »ال
ــا« ــ ــه ــ عــــــــــدم مــــعــــرفــــتــــنــــا ب

الـــنـــهـــايـــات  ــك  ــ ــل ــ ت أحـــــــب  »ال 
لهفة  فـــي  ولـــســـت  الـــدامـــعـــة، 
ــا يــبــكــيــنــي« ــ ــم ــ ــث ع ــحـ ــبـ ــلـ لـ

ــد لــــنــــا الــــحــــزن  ــ ــي ــ ــع ــ »هــــــــل ي
ــاهــم؟« ــدمــــوع مـــن افــتــقــدن ــ وال

أنـــت ال  اال  يــتــشــابــهــون  »كــلــهــم 
عليك،  أخــاف  ولهذا  أحــد؛  يشبهك 
محتويات  إلــى  تنظر  حين  ــاف  أخ
بها، كلهم  أن تصطدم  عقولهم 
أمليت عليهم  بقناعات  يعيشون 
ــًدا« ــ ــص أحـ ــخ بــداخــلــك ال ي ــا  ــ وم
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ــقــارئ  فــصــول ال
األربــــــــــــعــــــــــــة

أصابني قبل مدة فتور في القراءة 
فلم  ساحتي  على  حّط  يرحم،  ال 
حجر،  على  حجًرا  عقلي  في  يبِق 
يترك  فلم  روحــي  مراعي  وأقفر 
أنفر  ُأجّن:  كدُت  كأل..  أو  ماًء  فيها 
واحد،  آن  في  وأريدها  الكتب  من 
ال أطيق رؤيتها وتغريني عناوينها 
وأغلفتها في ذات الوقت، أريد إنهاء 
موعدها..  فــي  القرائية  خطتي 
عزمي  أستنفر  يمضي!  الــوقــت 
معلم  بــعــصــا  هــّمــتــي  وأؤّدب 
الــذي  الــجــزء  ــرأ  أقـ يــرحــم لكي  ال 
أتثاقل  ولكني  لليوم  خصصته 
الصفحتين  أراوح  أكــاد  وال  وأزحــف 
َغشَيني؟  داٍء  فـــأي  الـــثـــاث..  أو 
أصــابــتــنــي؟ مــلــعــونــة  عــيــٍن  وأي 

ــى طـــــوال عــمــري  ــق ــأب وهــــل س
ــن  ــي ــرب بــيــنــي وب ــ ــض ــ هـــكـــذا ُت
ــراءة الــــُجــــدر والــــســــدود؟  ــ ــقـ ــ الـ
أرحـــم! الـــمـــوت  أن  ــول  ــ أق ــاد  ــ َأكـ

ال شك أن أي قارئ قد مّر في رحلته 
وال  يمر،  يزال  وال  كهذه  بمحطات 
تختلف  نحوها  فعله  ردة  أن  شك 
والـــشـــدة بحسب  ــفــعــال  االن ــي  ف
وعيه لمشكلته ومعرفته لطرق 
اعتراه  قد  البعض  أن  بد  ال  الحل؛ 
حين  اعتراني  الذي  الجنون  بعض 

أصابه ذلك؛ ال بأس فهذا يدل على 
والوعي  بالقراءة  الشديد  الشغف 
نعم  بــأس..  ال  بأس  ال  بأهميتها.. 
هذه  من  تكثروا  ال  ولكن  صحيح 
الـ »ال بأس«! ال تتعلقوا بهذه األعذار 
وتقفوا عندها فهي تغذي الجنون 
وال توقفه، ومن األفضل أن ُتظهروا 
أماكن  فــي  بــالــقــراءة  شغفكم 
أخرى، ذلك أن القراءة حاجة ورغبة 
ما  -بالتالي-  فيصيبها  إنسانية، 
وفتور؛  وهــٍن  من  اإلنسان  يصيب 
ــإذا كــان الــجــانــب الــديــنــي لدى  فـ
فكيف  اآلفــة  هذه  تصيبه  اإلنسان 
الرسول  يقول  األخــرى؟  بالجوانب 
»ِلُكلِّ   : وسلم-  عليه  اهلل  -صلى 
َفــتــرٌة،  ٍة  ــُكــلِّ شـــرَّ ٌة، وِل ــرَّ عمٍل ِشـ
تي،  سنَّ إلــى  َفترُتُه  كاَنت  فمن 
َفقد أفلَح، وَمن كانت إلى غيِر ذِلَك 
اهلل  صلى  يأمرنا  لم  هَلَك«،  فقد 

عليه وسلم بمدافعة هذا الفتور، 
ال  إنسانية  طبيعة  وأنه  به،  أقّر  بل 
سبيل إللغائها، ولكنه في الوقت 
تسلطه  من  نقلل  أن  حّثنا  ــه  ذات
يكون  فــا  استطعنا،  مــا  علينا 
للسقوط  عــذًرا  واالنطفاء  الفتور 
بل  والــرذائــل،  المعاصي  قــاع  في 
وإن  الــطــاعــة  حـــدود  فــي  نجعله 
خــف الــحــمــاس لــهــا والــتــلــذذ بها 
بالنسبة  ــحــال  ال وكــذلــك  حــيــًنــا، 
ــور الــحــيــاة! ــي أمــ ــاق ــقــراءة وب ــل ل

بد  ال  أربعة  فصوالً  القارئ  لحياة  إن 
حيث  الربيع،  فهناك  فيها،  يمر  أن 
مخصبة  الـــقـــارئ  نــفــس  ــكــون  ت
من  ــقــراءة  ال فيها  فتثمر  ــة؛  ــان رّي
المعاني  وألــوان  األفــكــار،  صنوف 
العقل  شجر  ويـــورق  إثــمــار،  أّيــمــا 
الشتاء؛  فصل  وهناك  ــراق،  إي أّيما 
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هنا  مطرها  تصب  الــقــراءة  حيث 
ــارة  وهــنــاك، وحــيــث الــعــواصــف ت
تنتفع  ــمــرًة  ف ــارة،  ــ ت والــســكــون 
القارئ منها ومرة ال، وهناك  أرض 
وعــوارض  السقم،  بــوادر  الخريف، 
عينيك  في  تبهت  حيث  المرض؛ 
فشيًئا،  شيًئا  ــراءة  ــق وال الكتب 
فهنا احذر أن يتمكن منك المرض 
الصيف؛  ــاك  وهــن لــلــعــاج!  ــادر  ــ وب
ــســأم  ــفــتــور وال حــيــث شــمــس ال
فتترك  وجميل،  نضٍر  كل  تحرق 
صفراء. باقع  الخضراء  البساتين 

شفاؤه  الـــداء؟  لهذا  الشفاء  ومــا 
هو  باختصار  صاحبي-  -يــا  ــرؤه  وب
التجديد؛ فإن أصابك الفتور والملل 
من كتاب ما، جّرب كتابًا غيره وإن 
كان أقل منه قيمة، أو جرب القراءة 
ــارج  آخـــر وإن كـــان خ ــي مــجــال  ف
اهتماماتك األولى، أو جّرب أن تقرأ 
في مكان مختلف.. وسط مقهى 
منظر  لعل  مكتبة  أو  ثــقــافــي، 
الحماسة  فيك  يثير  حولك  القراء 
ــد، أو ابــتــعــد عــن رائــحــة  مــن جــدي
عقلك  واستثمر  أردت  إن  الـــورق 
والبرامج  الوثائقية،  األفـــام  فــي 
المسجلة؛  والمحاضرات  الحوارية، 
فبعضها ُمجمع معرفة متكامل 
كالكتب وأكثر، أو ابتعد عن عالم 
واستثمر  تماًما  واالّطــاع  التلقي 
في التأثير بمن حولك ومشاركة 
مهارات  جــّرب  لهم.  تعلمته  مــا 
وأقــاربــك،  أصحابك  ُزر  مختلفة؛ 
في  وتأمل  وانظر  وسافر،  واخرج، 
في  تفكر  أو  وحيواتهم،  الناس 

الكون وعجائبه؛ فالنظر والتفّكر 
أن  المهم  التعلم،  أبـــواب  أغنى 
التجديد  أن  صــاحــبــي-  -يـــا  تــعــرف 
ــى الـــقـــّراء  ــت مــطــلــوب، حــتــى أع
ــذا عباس  يــفــتــرون فــيــجــّددون. ه
»ولي  نظامه:  عن  يقول  العقاد 
يوم كل أسبوع أكف فيه عن كل 
مطالعة  حتى  قــراءة  وكل  عمل 
ــل الــبــريــد،  ــائ الــصــحــف وفـــض رس
ال  والنظام  للطعام  ولي مواعيد 
قاعدة عامة  تختل في يوم، ولي 
تشمل العمل والرياضة والطعام 
وهي  والــبــطــالــة،  واللهو  والــجــد 
والتفريط.« اإلفــراط  بين  التوسط 

صــادق  مصطفى  انتهى  وحــيــن 
ــي مـــن تــألــيــف كــتــابــه  ــعـ ــرافـ الـ
األول،  ــجــزء  -ال الــعــرب  آداب  ــاريــخ  ت
بين  مــا  لتأليفه  انــقــطــع  ــذي  ــ وال
ذهــب  1912م؛   - 1909م  ســنــتــي 
واالستجمام. للراحة  لبنان  إلــى 

كثيًرا  أن  للمشكلة  سبب  أهم 
تتراءى  المتحمسين  القّراء  من 
أمامهم صورة القارئ النهم الذي 
صار فراشه وسقفه دفتي الكتاب 
وينسون  دونـــه،  مــن  لــه  حياة  فــا 
وأن  ومــواهــب؛  طاقات  الناس  أن 
يطمح  ــذي  ال العتيد  الــقــارئ  هــذا 
شوًطا  قطع  قد  مثله  يكون  أن 
له  ــان، وربــمــا كــان  ليكون مــا ك
ــلــقــراءة وظـــروف  ــفــرغ كــامــل ل ت
أوصلته  صــاحــبــنــا  ــن  ع مختلفة 
أنه  أيًضا  وينسون  إليه،  وصل  لما 
ويمشي  الــطــعــام  يــأكــل  بــشــر 
في األسواق، لربما رأى منه جانب 

القراءة فقط ولم يَر منه الجوانب 
لهذا  فنتيجة  األخـــرى،  اإلنسانية 
يكون  الخاطئة  والمقارنة  الوهم 
حين  شديًدا  عليهم  اإلحباط  وقع 
وأمــثــالــهــا،  اآلفـــة  هـــذه  تصيبهم 
إلى  ببعضهم  اليأس  حــدا  وربما 
الكتاب  مــع  ــد  األمـ طــويــل  نــفــور 
ــاهلل!  ــد، والــعــيــاذ ب ــألب قــد يــطــول ل

قال راوية الحديث بكر بن عبد اهلل 
لّخص  بليًغا  حكيًما  قوالً  المزني 
وعــاجــهــا: المشكلة  هـــذه  فــيــه 

وال  الـــقـــلـــوب  هــــذه  ــّدوا  ــ ــك ــ ت  «ال 
كان  ما  الفكر  فخير  تهملوها، 
بصره  ُأكــره  ومــن  الجمام،  عقب 
عشي. وعاودوا الفكرة عند نبوات 
بالمذاكرة،  واشحذوها  القلوب، 
الحكمة  إصــابــة  مــن  تــيــأســوا  وال 
االستغاق،  ببعض  امُتحنتم  إذا 
ــبــاب ولــج.« ال قــرع  أدام  فــإن مــن 

بلغت  اإلنسان مهما  فإرادة  نعم.. 
من ترويٍض للنفس وتحّكٍم بها ال 
بد أن تصطدم يوًما بصخرة عظيمة 
ُتدعى الفتور، فإن عاندتها غلبتك، 
عن  تنزاح  حتى  وشأنها  فاتركها 
طريقك قلياً لتتمكن من دفعها، 
األهــوج،  قتال  تقاتل  أن  إًذا  فحذاِر 
استراحة  تستِريح  أن  أيًضا  ــذاِر  وح
القيم  ابن  يقول  الكسان؛ فكما 
ان!« خــوّ رك  التَّ فإن   »: اهلل-  -رحمه 

@Nouraalmohsen  نورة المحسن
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تأمالت في ديـوان 
ــي األربـــــع   ــاـل ــيـ ــلـ الـ
للشاعر أحمد بخيت  

أحمد بخيت شاعُر العذوبة والرقة، 
يحكي لنا في ديوانه هذا عن قصة 
موسيقية،  بلغة  ملحمية  حــب 

إنسانّي،  وُبــعــد  صــوفــّي،  وإيــحــاء 
ــي  ــوافـ ــقـ ــل فـــيـــهـــا الـ ــم ــع ــت ــس ي
الـــــرنـــــانـــــة، والـــمـــصـــطـــلـــحـــات 
األبــيــات حسنة  فــتــأتــي  ــة،  اق ــرَّ ــب ال
الــنــظــم كــعــقــد لـــؤلـــٍؤ فــريــد.

ــقــول عــن تــجــربــتــه فــي الــحــب: ي

»ذهـــــــــبـــــــــُت إلــــــــــى بــــــــــراري 
ــِل الـــوقـــِت ــ ــرهُّ ــ .. قـــبـــَل ت ــبِّ ــ ــح ــ ال

ــر عـــلـــى امــــــــــرأٍة..  ــ ــث ــ فـــلـــم أع
ــيُء غـــيـــاُبـــهـــا صـــوتـــي! ــ ــ ــض ــ ــ ُي

ـــِرهـــا  ســــــوى امـــــــــــرأٍة بـــُســـكَّ
ــوِت«  ــ ــ ــم ــ ــ ــوَة ال ــ ــ ــه ــ ــ ــي ق ــ ــ ــلِّ ــ ــ أح

منحته  التي  العذبة  المرأة  فهذه 
الحب، غيرت نظرته للحياة، وأضافت 

رائًعا. طعًما  البائسة  أيامه  على 

ــادق..  ــ ــصـ ــ ــه الـ ــق ــش ــع ــتـــرف ب ــعـ يـ
ــه: ــ ــيـ ــ وبـــــــاســـــــتـــــــغـــــــراقـــــــه فـ

ــواُن  ــ ــه ــ ــشَّ ــ »أنــــــا الـــصـــوفـــيُّ وال
ـــــــاًقـــــــا ومــــعــــشــــوقــــا عـــــــشَّ

ــٍس  ــ ــديـ ــ ــِب قـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ أســـــــيـــــــُر بـ
ــا ــ ــق ــ ــدي ــ زن َحــــــســــــبــــــوُه  وإن 

ســـــيـــــدًة  ُأحــــــــــــــبُّ  وحــــــيــــــن   
ُلـــــــهـــــــا لـــمـــوســـيـــقـــا!«  ُأحـــــــوِّ

بأنثاُه  يتغزل  المصرّي  شاعرنا  إنَّ 
بمامح وطنه؛ مضيًفا على الغزل 
الرقيق هويًة عربيًة بعناصر مصرية:

ــا تـــمـــريـــَة  ــ ــِر يـ ــ ــه ــ ــن ــ »صـــــبـــــاُح ال
ــل ــي ــِك ن ــ ــ ــوُتـ ــ ــ ــن، صـ ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــع ــ ال

شــــوقــــي  رحــــــــبــــــــٌة  بـــــــــــــاٌد   
ــخــيــل  ــوُق ن ــ ــ ــم ــ ــ وأحــــــزانــــــي ُس

ــراِت  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ـــــــِك آخــــــــــُر الـ وحـــــــبُّ
ــل ــيـ ــرتـ ــتـ الـ أوُل  واســـــــُمـــــــِك 

فهنا يطُل النخيل وتمرها والنيل.« 

ــن شــعــره الــغــزلــّي  ــا م ــاًق ــط  وان
ــا هــو  ــ الــــــذي يـــمـــزجـــه بـــكـــل م
س، ُيــضــيــف بعض  أصــيــل وُمـــقـــدَّ
غزلياته: في  الصوفية  المعاني 

ــى ِســــــــدَرتــــــــي فــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ »ولـ
ــادي مـــع األشــــواق  ــع ــي الـــوجـــِد م

اهلِل  لــــــصــــــوِت  ــي  ــ ــ ــائ ــ ــ ــغ ــ ــ وإص
ــي األعـــمـــاق ــ ــيُء ف ــ ــضـ ــ حـــيـــَن ُيـ

عــــــــــــــروٌس هــــــــــذه الـــــُدنـــــيـــــا 
ــاق«  ـ ــشَّ ــُعـ ــا الـ ــه ــون ــي ــُل ع ــ ــح ــ وُك

جاءت بعض األبيات متغنيًة بالحب 
الخالد، وأحيان أخرى كانت تبكيه، 
بوجع  شاعرنا  يتساءل  مثًلا  فهنا 
ــحــب مــن هــاك: ــيــه ال ــا آل إل عــّم

@Qmonkeyz   موزة العبدولي
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 »لـــــمـــــاذا مــــن يـــقـــيـــن الــحــب 
ــا؟! ـــكـ ــا- الـــشَّ ــ ــدنـ ــ ــُف -وحـ ــِطـ ــقـ نـ

ــدِّ  ــتـ ــمـ ــمـ ــه الـ ــ ــان ــ ــت ــ ــــس ومـــــــن ب
ــا! ــوكـ ــشـ ــُد  وحــــدنــــا الـ ــ ــص ــ ــح ــ ن

ــُث فــــيــــه عــــــن ركــــــٍن  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ونـ
ــى؟!«  ــك ــب ــم ــَط ال ــائـ ــى حـ ــم ــس ُي

الفراق وصداها يقول: وفي دموع 

ــاِت؟  ــ ــعـ ــ ــدمـ ــ »أهــــــــــذي آخــــــــُر الـ
ُلــــــــهــــــــا! أوَّ تــــــلــــــَك  بـــــــل  ال، 

الــــــشــــــوِق  رحـــــــلـــــــِة  وأول 
ــي مـــــا زلـــــــــَت تــجــهــُلــهــا  ــ ــتـ ــ الـ

ــِن  ــي ــُف دمــــعــــٍة فــــي ع ــ ــَع ــ ــأض ــ ف
ــا!«  ــ ــَهـ ــ ــُلـ ــ ــتـ ــ مـــــن فــــــارقــــــُت َأْقـ

النكبة  الــرغــم مــن هــذه  وعــلــى 
وعٌد  فهناك  الُمحب،  أصابت  التي 
األعظم: وباللقاء  الجديد،  بالفجر 

»سيوَلُد مرًة أخرى بفجٍر أزرٍق آدم

يــــــــــرى حــــــــــــــــــــواَءُه األولــــــــــى 
ــــم ــاَت ــخــ ــ ــــــُه ال ــُن ُحــــــبَّ ــ ــِضـ ــ ــحـ ــ ويـ

ــران بــــاســــم الـــحـــبِّ  ــ ــف ــ ــت ــ ــغ ــ وي
ُكــــــــــلَّ إســــــــــــاءة الــــعــــالــــم« 

ــفــران هو  ــُغ ال أن  الــشــاعــر  فــيــرى 
البداية الجديدة، فهو هنا يعزم أن 
ضياع: من  أحدثُه  ما  للفراق  يغفر 

ــَع  ــي ــم ــراِق ج ــ ــف ــ ــل ــ »ســــأغــــِفــــُر ل
ــَع الـــــــــفـــــــــراُق بـــنـــا  ــ ــ ــن ــ ــ مـــــــا ص

ــاَن  ــ ــنَّ ــ ــح ــ ي ِحــــضــــَنــــِك ال َأِعــــــــــــدِّ
ــُب دنــــا ــ ــ ــري ــ ــ ــغ ــ ــ ــى ال ــ ــل ــ ــي ــ يــــــا ل

اهلُل  فـــــيـــــا  ُهــــــنــــــا  ولــــــــــــــدُت 
ــا«  ــ ــن ــ ُه أمــــــــــوَت  أن  ــي  ــ ــن ــ ــب ــ َه

وختاًما.. نؤكُد أن لشاعرنا لمسة 
ــارُه ألـــحـــاٌن تــولــُد  ــع ــأش فـــريـــدة، ف
ــم، فــتــمــزُج الــعــذوبــُة  ــر األلـ مــن وت
بـــالـــمـــأســـاة؛ لــيــتــجــلــى أمــامــنــا 
رائــع  الصنعة،  بــديــُع  شــعــرٌي  نــٌص 
السحر  بين  حــب  وقصة  الــخــيــال، 
والــواقــع،  األحــام  بين  والحقيقة، 
من  يستحق  األربــع  الليالي  ديــوان 
واستغراًقا  تأملية  التفاتة  الُقراء 
الجميلة.  نــصــوصــه  أعــمــاق  فــي 
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 Well, it happened so fast, and 
when it happens so fast; you 
know that your heart is the 
mind of your body. The false 
thought of love is exactly the 
soul of The Great Gatsby, a novel 
written by F. Scott Fitzgerald. 
It is a romantic tragedy which 
focuses only on one main 
character, the victim of love; 
Gatsby. It is held as one of the 
first pieces of American fiction 
of its time. The novel also 
reflects the atmosphere of The 
Jazz Age and the psychology of 
the people during that time.

Let me tell you more about 
the setting; the time is much 
like our world today, everybody 
is silly and empty. Liberty of 
women to wear short dresses, 
to have short haircuts, to smoke, 
and to do all that in public, has 
just been unveiled. Wildness is 
everywhere. The only thing that 
matters is partying. Darkness 
of poverty covered people with 
pale looks and trivial ambitions. 
Our guy here, the hero Gatsby, 
is one big example.

He is a victim of classism 
and a narrow-minded heart. I 
mean, it is a heart after all, and 
when it leads you…you pay your 

life for it and end up broken. 
Classism, on the other hand, is 
so obvious here; it's simply an 
ideology that assumes that you 
are a criminal just because you 
are poor. And like any love story, 
it takes two parties to make it 
work. However, the girl's family 
in this story never accept him. 
So, after years and years, he 
comes back as the wealthiest 
man in the city, to impress and 
steal the breath of his dream 
girl.

He wastes his whole life 
collecting money, and what 
for? To up level his status, to be 
within a higher class of society, 

 The Great Gatsby: The Story of Acceptance
By: Khawlah AlQuraishi @KloudyMind
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those who always get what they 
want, because they have more 
money. But money without 
status doesn't always work the 
same way. You can guess, he 
comes back only to an already 
married girl who won't take a 
second look before leaving him. 
Again, he finds himself broken-
hearted for the second time, 
the only difference is that this 
time he is broken with a lot of 
money.

The story shows you how doing 
things just to paint yourself a 
perfect picture in the eyes of 
others, will come to waste. It 
represents all of us. If not all, 
then most of us…

What is it that urges you to 
live everyday…? Is it money? 
Is it work? Is it your image 
in people's eyes? Is there any 
legacy you would leave to the 
world by doing what you do? 
The idea here is that wanting 

something doesn't give you 
the right to have it, no matter 
how much you try…if it's not 
meant to be, it will never 
happen. But the human nature 
somehow cannot accept that; 
we cannot fathom that we are 
not superior over each other or 
even over our own fate, though 
we still try to prove this to the 
whole world and eventually, it 
is death waiting for us at the 
end of the road.

The novel might seem a little bit 
dark, calm and often eventless 
but it is deep in its ideas. You 
can see the souls of humans 
trying to control time, desiring 
the past to come back and 
living in dreams and fantasies 
of one's own imagination, 
which can be a nice trap that 
takes away your whole life.

»The Great Gatsby« is all about 
reality and the acceptance of 
fate. The irony of the name, 

Great, having GREAT money 
but still not that great to buy 
his dream, to be with the love 
of his life. It hurts to believe in 
something, to lie to yourself 
that this is the only truth, while 
deep inside, you know you are 
not honest. Hope is another 
trap that took Gatsby by storm. 

Be honest with yourself, listen 
to yourself, do it for yourself, 
and never hope unless you are 
sure it depends on you and only 
yourself.
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ــان ــ ــنـ ــ فـ
 الجــــــوع

تشيكي،  كاتب  كافكا«  »فرانز 
رواد  مــن  ويعد  باأللمانية،  كتب 
األدب األلماني، عرف أدبه بالواقعية 
والعجائبية؛ إذ أن أغلب أبطال قصصه 
األطـــوار  غريبي  يــبــدون  وروايـــاتـــه 
مألوفة. وغير  عجيبة  أوضاع  وفي 

مرض  من  حياته  أواخــر  في  عانى 
وقــد  ــه،  ــات ــوف ل أدى  ــذي  ــ ال ــســل  ال
نــشــر عــــدًدا قــلــيــاً مــن أعــمــالــه، 
صديقه  ــى  وأوصـ أغلبها،  ــرق  وأحـ
وفاته؛  بعد  أعماله  بقية  يحرق  بأن 
لم  ولكنه  تكتمل،  لــم  أنــهــا  إذ 
كافكا. أعمال  بنشر  وبــدأ  يفعل 

التي نشرها كافكا  من القصص 
التي  الــســنــة  ذات  فــي  بنفسه 
ــي فــيــهــا هـــي قــصــة »فــنــان  ــوف ت
الجوع«، وهي قصة قصيرة خرجت 
لمحن  ــاوم  ــق ــم ال صــاحــبــهــا  مــن 
أهم ما كتب  وتعتبر من  الحياة، 
حياته،  ــر  أواخـ فــي  كافكا  فــرانــز 
نوبات  بسبب  كتبها  بأنه  ويقال 
بسبب  بها  يمر  كان  التي  الجوع 
آالًما  له  يسبب  كان  الــذي  مرضه؛ 
األكــل. أثــنــاء  البلعوم  فــي  حــادة 

»فنان الجوع« ظاهرة انتشرت في 
الثامن  القرن  أوروبا وأمريكا خال 
عشر والتاسع عشر، وبدايات القرن 
أساس  على  تقوم  إذ  العشرين؛ 
للجوع  الــشــخــص  تــحــمــل  ــدى  مـ
يوًما  أربعين  لمدة  ــه  إرادتـ بملء 
يتهافت  ظاهرة  وكانت  متتالية، 
خالها  من  ويكسب  الجموع،  لها 

وهذا  والــمــال،  الشهرة  الشخص 
فنان  عــن  بحثي  مــن  وجــدتــه  مــا 
الجوع قبل قراءتي لقصة كافكا.

القصة،  بالنسبة لطريقة سرد  أما 
فيه  يسخر  خفيًفا؛  ســـرًدا  كــان 
ــــط عــبــارات  ــخــفــاء وس كــافــكــا ب
التي  التصرفات  من  استعراضية 
فتراه  يمارسونها؛  البشر  أصبح 
شهرة  األكــثــر  الــجــوع  فنان  يصف 
بداخل  فنه  يــمــارس  ــه،  زمــان فــي 
من  المجهز  االســتــعــراض  قفص 
شديد  وكان  العرض،  صاحب  قبل 
الوالء لمهنته التي أساسها البقاء 
والمحافظة على الجوع، وكيف أنه 
المتجمهرة  الوجوه  بتلك  يسعد 
المدهوشة من قدرته على  حوله 
بأنه  الجمهور  ويــصــف  التحمل، 
ــا فــي فنان  ــًم يــمــارس الــشــك دائ
مع  ثم  زعزعته،  ويــحــاول  الــجــوع، 
مرور الوقت لم يعد يأبه بوجوده، 
إذ أصــبــح الــنــظــر إلــيــه مــع تــوالــي 
وليس  اعــتــيــاديـًـا،  شيًئا  السنين 
استبداله  تم  إذ  تذكر؛  قيمة  له 
للحوم. المفترسة  بالحيوانات 

الجوع  فــنــان  ــال  ح كافكا  ــف  وص
باالنخفاض:  بدأت نجوميته  أن  بعد 
يأتي  أن  يسعده كثيًرا  يكن  »لم 
لهم  ويشير  أطفاله  أسرة مع  رب 
يشرح  الجوع،  فنان  نحو  بإصبعه 
يفعل،  ــاذا  ــ م بــاســتــفــاضــة  لــهــم 
ويحكي لهم ذكرياته عندما كان 
يتردد على عروض مشابهة كانت 
مقارنتها  يمكن  وال  ــارة،  إثـ أكثر 
عيونهم  بريق  لكن  العرض؛  بهذا 
هو  ما  تفهم  لم  التي  الفضولية 
الحياة  وال  الــمــدرســة  -فــا  الــجــوع 
ــذا- كــان  ــهـ أعــدتــهــم لـــشـــيء كـ

يوحي بشيء من أزمنة جديدة 
مــقــبــلــة، أكــثــر إنــســانــيــة«.

للقيمة  ننظر  دعــونــا 
التي كانت تتجلى 

عندما  للقارئ 

بأن  سيجد  أولًا:  القصة،  هذه  يقرأ 
ما  تجسد  صــورة  هو  الجوع  فنان 
آلت إليه البشرية في وقتنا الحالي، 
استعراض  سلعة  اإلنسان  أصبح  إذ 
وأنظمتهم،  ــور  األجـ أصــحــاب  بيد 
وفوق ذلك قد ُيغيب عقل اإلنسان 
راضًيا  فيمسي  الصواب  رؤية  عن 
أجبر  الــذي  الــذل  بعيش  متفاخًرا 
شعور  واصًفا  كافكا  يقول  عليه. 
أحد  يتمكن  »لــم  ــجــوع:  ال فــنــان 
من  الــخــاصــة  تجربته  على  ــنــاًء  ب
االمتناع  باإلمكان  كان  إن  معرفة 
يصاب  أن  دون  الطعام  عن  الدائم 
سوى  هذا  يعرف  يكن  لم  ــأذى،  ب
ــان الـــجـــوع نــفــســه، كـــان هو  ــن ف
بجوعه.« الراضي  الوحيد  الشاهد 

من  تعد  الجوع  فنان  قصة  أخــيــًرا: 
تشعر  كافكا،  كتبه  قد  ما  روائع 
بأسلوب  اإلنــســان  بقيمة  الــقــارئ 
ــرد مــتــنــاســق، تدخل  ــادئ، وسـ ــ ه
فنان  وأســرار  أحاديث  داخل  القارئ 
الجوع وأهدافه الخفية التي جعلته 
»ربما  فيقول:  الفن  هذا  إلى  يلجأ 
هو  نفسه  على  سخطه  يكون 
حياته  مشاهد  وتصف  السبب.« 
ــي بــدايــتــهــا تشع  الــتــي كــانــت ف
يبهر  ما  أشد  كان  إذ  بالنجومية؛ 

من  يقتربون  عندما  الجمهور 
يتحسسوا  أن  ــو  ه قفصه 

بعظمه،  ــاصــق  ال جــلــده 
مميز. شــيء  وكأنه 

@m_f3k   مرام األحمري
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أقلد  أن  أحب  كنت  طفولتي  في 
كونها  شــــيء؛  كـــل  فـــي  أمـــي 
مني  اعتقاًدا  ثم  األعلى،  مثلي 
على  أحــوز  الطريقة  بهذه  بأنني 
رضا الجميع، فأمي ال تخطئ وكل 
وربما  جمياً،  يبدو  تصنعه  شيء 
العائلة،  فــي  طفل  أول  لكوني 
لساعاٍت  بجوارها  أجلس  كنت 
للكتب،  مسكها  طريقة  أقــلــد 
ال  كنُت  وإن  أقرأ  كأني  وُأهمِهم 
أمامي. ُكتب  مما  شيًئا  أفهم 

األحرف  أمي  علمتني  فترة  وبعد 
شخصي  وبــمــجــهــود  الــهــجــائــيــة، 
القراءة  أجيد  أن  استطعت  منها 
والكتابة وأنا لم أتجاوز السادسة 
من العمر، فالمنطقة التي كنت 
فيها  يكن  لم  ــذاك  آن فيها  أقطن 
حضانة لألطفال، وبالرغم من ذلك 
عقدت أمي على تعليمي القراءة. 

لسوء   - الــقــراءة  تعلمت  أن  ومــا 
حتى   - حظي!  وحسن  أمــي  حظ 
تــضــاعــفــت أســئــلــتــي، قـــد كنت 
وكثيرة  فضولية  الــســابــق  فــي 

-إضافًة  فأصبحت  اآلن  أما  السؤال، 
ألسئلتي المعتادة عن الكون من 
باإلجابة  أمي  دأبــت  والتي  حولي 
لتعلمي-  اقــرئــي  بقولها:  عنها 
المصطلحات  معاني  عن  أســأل 
لكن  وماهيتها.  علي  تمر  التي 
ــؤال اســتــوقــفــنــي في  ــ ــر س ــث أك
إجابته  أتــذكــر  -والـــذي  طفولتي 
يوًما:  لها  قلت  حينما  بــوضــوح- 

ــرأ؟ ــ ــقـ ــ نـ لـــــــمـــــــاذا  أمـــــــــي   -  

تكون  قد  إجابة  حينها  أجابتني 
بــدايــة  ــي  ف لــكــن  اآلن،  تقليدية 
فذت  المنصرم،  القرن  تسعينات 
نقرأ  لــي:  قالت  آنـــذاك،  فكر  بين 
لنسافر؛ ألن القراءة نافذتك للحياة، 
قد تكونين في سريرك لكنك في 
نفس الوقت تطوفين في متحف 
في باريس أو تتنزهين في حدائق 
ببرد موسكو  أو تشعرين  اليابان 
الحياة  تعايشين  لندن،  بخريف  أو 
الدار  بيوت  بين  أو  أحياء مصر  في 
كان  لو  المتعة  وقمة  البيضاء. 
وقتها  ا،  مكانّيً ال  ا  زمانّيً سفرك 

القرون  في  عشِت  قد  ستكونين 
أو حضرِت سوق عكاظ  الوسطى 
هي  ــراءة  ــق ال إن  الجاهلية.  فــي 
الشيء الوحيد الذي يمنحك حريًة 
يمنحك  أن  آخــر  أحــد  يستطيع  ال 
إياها، كما أنها أيًضا الشيء الوحيد 
منك. ُيسلب  أن  يمكن  ال  الــذي 

قد تبدو لك عزيزي القارئ ما ُكتب 
أعاه كلمات يستحيل أن يفهمها 
تظن  مــا  وبعكس  لكن  طــفــل، 
وأظّن، فإن األطفال يأخذون منا ما 
بالمحاكاة  فيهم  نصنعه  أن  نريد 
يكونون. نعاملهم  مــا  وبــقــدر 

درجة  على  تكون  أن  تحتاج  ال  أنت 
عالية من العلم وال ذا منصب عاٍل 
تخلق  كي  فذة  تربوية  مكانٍة  أو 
األمر  فإن  بأطفالك،  أبدأ  يقرأ،  جياً 
ما  افعل  السهولة؛  منتهى  في 
عليه  يكونوا  أن  ألطفالك  تــريــد 
فأنت مثلهم األعلى، إضافة لبعض 
البسيطة  األســبــوعــيــة  الــجــهــود 
فمثاً  وقتك،  من  تأخذ  لن  والتي 
ناقشهم فيما يقرؤون، ضع جوائز 
خصص  كتابه،  ينهي  لمن  رمزية 
تشاركهم  ثابتة  يومية  ســاعــة 
اآلن  أتــذكــر  فحين  ــراءة،  ــق ال فيها 
أمي  كانت  ما  أتذكر  طفولتي 
ــا-  ــًف ــو مـــا دونـــتـــه آن ــ تــفــعــلــه -وه
بــالــرغــم مــن كــونــهــا ربـــة منزل 
وتأكد  عــاٍل،  تعليم  ذات  وليست 
المطاف،  نهاية  سيثمر  األمــر  أن 
بالكتب. لمكافأتهم  تصل  حتى 

وقفة أخيرة: شكًرا لمن علمتني 
ــًرا أمـــي. ــذوق الــــقــــراءة، شـــكـ ــ تـ

ــف  ــ ــي ــ ك
ــم  ــلـ ــعـ نـ
لنا  طفا أ
القراءة؟

  @wardabdulrahma ورد عبد الرحمن
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ما رأيكم في حديقة لها عشـــرات 
األبواب، كلمـــا دخل صاحبهـــا بابًا 
وجـــد أنواًعا من الـــورود والرياحين 
التـــي  غيـــر  والثمـــار  والفواكـــه 
يجدهـــا في غيرهـــا مـــن األبواب، 
فيقع في حيرة مـــن أمره ال يعرف 
يدخـــل؟ هكـــذا  أبوابهـــا  أي  مـــن 
القراءة بســـتان كبيـــر من العلم 
والنجـــاح  والتجـــارب  والمعرفـــة 

والسعادة.

يجب أن نعلم أن القراءة ســـاح ذو 
حدين؛ فليـــس كل قـــراءة نافعة، 
نعـــم هـــي نافعـــة إذا وجهت نحو 
ما ينفـــع، ووليـــت شـــطر اإليمان 
وما يعـــززه نحـــو القرآن والســـنة 
وكتـــب الطبيعة والكـــون وتاريخ 
األمـــم، وقد تكـــون ســـاًحا قاتًلا 
اليـــأس ويدفـــع إلى  يبعـــث على 
كتـــب  نحـــو  وجهـــت  إذا  الشـــك 
اإللحـــاد وأصحاب الصـــراط المعوّج 
الربانـــي  المنهـــج  رفضـــوا  ممـــن 
وأبـــوا إال االعتـــراض علـــى الخالـــق 
والتشـــكيك في منهجه، ونشـــر 
روح  وإشـــاعة  حولـــه،  الشـــبهات 
فيصبـــح  الحيـــاة،  فـــي  العدميـــة 
الجهل خير منها ،فـــإذا بالغنا في 
الثنـــاء ورفعنـــا القـــراءة للســـماء 
فقصدنـــا القـــراءة النافعـــة التـــي 
تعين علـــى تحقيق أهـــداف المرء 

الصحيحـــة عن  وتبنـــي تصوراتـــه 
الحيـــاة، وال تصطدم مع منهج اهلل 

وجّل-. -عـــز 

باب السعادة! 
ســـبل  أعظـــم  مـــن  القـــراءة 
للقـــارئ  تفتـــح  فهـــي  الســـعادة، 
وسائل لاســـتمتاع بأوقات الفراغ، 
وتقبـــل  الرضـــا،  ســـبل  وتيّســـر 
والتعايـــش  الوســـطى  الحلـــول 
مـــع الواقـــع، فمـــن قرأ في ســـير 
اهلل  ألمـــر  استســـلموا  الذيـــن 
فرَضـــوا بقضائه وقـــدره، وتعّلموا 
بأيديهم،  يســـتفيدون مما  كيف 
وشـــكروا الخالـــق، ولـــم يفكروا 
النعـــم،  مـــن  افتقـــدوه  فيمـــا 
أصبحـــوا مـــن الســـعداء؛ فصحبة 
الكتب تكســـب أنًســـا وســـعادة 

)1( القائـــل.  در  وهلل  كبيـــرة 

مـــا تطعمت لـــذة العيـــش حتى    
صـــرت للبيـــت والكتاب جليســـا 

 ليـــس شـــيء أعـــز عنـــدي مـــن 
العلم    فلم أبتغي ســـواه أنيسا 

 إنمـــا الذل فـــي مخالطـــة الناس      
فدعهـــم وعـــش عزيزا رئيســـا

باب سعة األفق
فالقـــراءة تفتـــح لصاحبهـــا أبـــواب 
المتاحة،  الفـــرص  ورؤيـــة  التفاؤل 

والتخلص من التشـــاؤم وتعلمه 
المخالفيـــن، فتريه  اإلنصـــاف مـــع 
العيـــوب،  تريـــه  كمـــا  الميـــزات 
حـــق  ذي  كل  يعطـــي  وتجعلـــه 
حقه، ويألـــف التباين بيـــن الناس، 
وقد كشـــف مصطفى حمام )2( 

عـــن هـــذا التبايـــن بقوله:

وذبـــوال      نضـــرة  كالـــروض  نحـــن 
نحـــن كالنجـــم مطلعـــا وأفـــوال

وســـكونا      ثـــورة  كالريـــح  نحـــن 
نحن كالمزن ممســـكا وهطوال

وكذوبـــا    صادقـــا  كالظـــن  نحـــن 
وخـــذوال منصفـــا  كالحـــظ  نحـــن 

الفـــرص  والقـــراءة تكشـــف عـــن 
كما تكشـــف لنا عن المشكات، 
وتجعلنـــا نعيش بعقليـــة الحل ال 
بعقليـــة المشـــكلة، فنبحث عن 
المتـــاح مـــن الحلول مهمـــا كان 

. حجمه

باب التأليف النافع
تـــرك  عظيًمـــا  كاتًبـــا  تجـــد  لـــن 
مؤلفـــات عظيمـــة إال وهـــو فـــي 
أصله قـــارئ نهم، عاشـــق للكتب 
والقـــراءة، وإن أردت الدليـــل فاقـــرأ 
ســـيرة الجاحـــظ أو ابـــن تيميـــة أو 
الرافعـــي أو العقـــاد أو الطنطاوي 
أو األلباني.. كل هـــؤالء، وغيرهم 

القـــراءة،  مـــن أي 
أدخـــل؟ أبوابهـــا 

ahmedn419@  أحمد نصيب علي
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الكثيـــر، كانت صلتهـــم بالقراءة 
بالمكتبـــة  وعاقتهـــم  وثيقـــة، 
متينـــة، فالجاحـــظ مـــا وقـــع في 
يـــده كتـــاب إال وقرأه، وابـــن تيمية 
مـــع الكتب حتـــى في الســـجن، 
والرافعـــي ثقـــف نفســـه أوالً فـــي 
مكتبـــة أبيـــه، والعقاد يقـــرأ في 
والطنطـــاوي  المجـــاالت،  كل 
صغـــره  مـــن  اليوميـــة  وظيفتـــه 
واأللبانـــي  القـــراءة،  لكهولتـــه 
الظاهريـــة،  المكتبـــة  صديـــق 
أعظـــم  مـــن  فالقـــراءة  وهكـــذا 
فهـــي  التأليـــف،  فـــي  المؤثـــرات 
تمدك باألفـــكار العظيمة، وتقوي 
وتعرفك  عبارتك،  وتجود  أسلوبك 
ومقاصـــد  التصنيـــف،  ســـبل 
التأليف، وتمـــدك بالنصوص التي 
تؤيـــد أفـــكارك، وتنصـــر مبادئك.

التجـــارب  مـــن  االســـتفادة  بـــاب 
فعـــة لنا ا

التاريـــخ  فـــي كتـــب  يقـــرأ  فمـــن 
والســـير يجدهـــا مليئـــة باألحداث 
النافعـــة،  والتجـــارب  الممتعـــة 
التـــي تعينـــه علـــى عـــدم تكرار 
ببعض  وتمده  الســـابقين،  أخطاء 
النجـــاح واإلصاح، فمـــن يقرأ  طرق 
يتعـــرف  الطنطـــاوي«  »ذكريـــات 
على ســـبل  اإلصـــاح فـــي التربية 
والتعليـــم، ومـــن يقـــرأ »العادات 

الســـبع« لكوفـــي يعـــرف طرًقـــا 
يقـــرأ  ومـــن  اإلدارة،  فـــي  ناجحـــة 
الســـعودية  المعارف  وزيـــر  كتاب 
األســـبق في حديثه عن مســـيرته، 
يعرف ســـبب نجاحـــه، ومـــن يقرأ 
»قصـــة حياتـــي« لألشـــقر يعـــرف 
الســـر في تميـــز مؤلفاتـــه خاصة 
يســـتغني  ولـــن  العقيـــدة،  فـــي 
قـــارئ يســـعى للتميز عـــن قراءة 
أو قصـــة جوبـــز  »قصـــة جوجـــل« 
جيتـــس  بيـــل  وقصـــة  »أبـــل«، 

»مايكروســـوفت«.

بطرفـــي     الديـــار  أرى  أن  فاتنـــي 
فلعلـــي أن أرى الديـــار بســـمعي

باب النجاح
مـــن عظمـــة القـــراءة أنهـــا تمدك 
اختلـــف  مهمـــا  ينفعـــك  بمـــا 
ونـــدر تخصصك،  مجـــال عملـــك، 
فإن كنـــت تاجـــًرا منحتك ســـبل 
التســـويق واالســـتثمار، وإن كنت 
عالًمـــا زودتـــك بســـبل تســـهيل 
وإن  والخاصـــة،  للعامـــة  العلـــم 
كنـــت مربًيـــا أخبرتـــك بوســـائل 
كنـــت  وإن  الحديثـــة،  التربيـــة 
معلًمـــا رغبتـــك فـــي التعليـــم، 
التدريـــس،  بطرائـــق  وأخبرتـــك 
وســـبل توصيـــل العلـــم لطابك، 
وطـــرق دفـــع الملـــل عنهـــم، وإن 
عشـــرات  أعطتك  خطيًبـــا  كنـــت 

والحكـــم  واألشـــعار  القصـــص 
والنصوص التـــي تجعل جمهورك 
يقبلون على حديثـــك، وال يملون 
مـــن كامـــك. والقـــراءة المركزة 
المنظمـــة )4( ســـبب قـــوي فـــي 
توجيه حيـــاة األفراد الممتازين إلى 
نواح معينـــة وتحفيزهم لتحقيق 
وذلـــك  ســـامية،  جليلـــة  غايـــات 
عندمـــا تقترن بالتفكيـــر العميق 
والرغبـــة  المســـتمرة  واليقظـــة 
القويـــة وتحديـــد الهـــدف وحشـــد 
كلفـــن«  »لـــورد  فهـــذا  الجهـــود، 
يشـــتري كتابًا عـــن الحـــرارة، ثم 
ينغمـــس فـــي قراءتـــه؛ فأوحـــى 
االختراعـــات،  مـــن  بالعديـــد  إليـــه 
وقرأ »بـــت« كتاب »ثـــروة األمم« 
لمؤلفه »آدم ســـميث« فاستطاع 
اإلنكليزيـــة  لألمـــة  يرســـم  أن 
الرشـــيدة  االقتصاديـــة  سياســـتها 
في وقته، وقرأ »فـــورد« مقاالً في 
مجلة عن العربـــات التي ال تجرها 
الخيـــل؛ فأوحى إليه هـــذا المقال 
التفكير في صنع الســـيارة، ودأب 
على تحقيق هـــذا الحلم الجميل 

حتـــى كان لـــه مـــا أراد.

باب المتعة
التي  بالحكمـــة  تمدك  فالقـــراءة 
تختصـــر المعانـــي الكبيـــرة في 
تجعلـــك  و  يســـيرة،  كلمـــات 
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أخـــرى  عوالـــم  فـــي  تعيـــش 
الروايـــات  ذلـــك:  ومـــن  ممتعـــة، 
النافعـــة التي تنقلـــك لعالم آخر 
غير عالمـــك، لتعيش مع أحداثها، 
يربـــي  ممـــا  أشـــخاصها،  وتألـــف 
عندك التخيل، والقـــدرة على إلف 
العزلـــة والتأمـــل، والمتعة ال تقف 
بـــل تتعـــدى لكتب  عنـــد الرواية، 
األدب بأنواعـــه نثـــًرا ونظًمـــا، فمن 
الرافعي  بـــدرر  لـــم يتلـــذذ  الـــذي 
فـــي وحـــي القلم؟ ومـــن ذا الذي 
لـــم يطـــرب للمنفلوطـــي فـــي 
نظراتـــه وعبراته؟ ومـــن الذي لم 
الطنطـــاوي  أســـلوب  يســـتعذب 
وأحمد أمين في مجلة الرســـالة؟ 
ومـــن الـــذي لم يشـــتاق ألشـــعار 
المتنبـــي وأبـــي تمام وشـــوقي 
صـــدق  وقـــد  إبراهيـــم؟  وحافـــظ 

عتـــاب بـــن ورقـــا حين قـــال: )4(

األدب            مـــا  الجاهلـــون  علـــم  لـــو 
. الطـــرب  هـــو  أنـــه  أليقنـــوا 

لـــو يعلـــم العاشـــقون مـــا لـــذة 
العلـــم    ولم يعرفـــوه ما نصبوا 
أنـــس      ذا  يلهـــوا وكان  مـــن كان 
فالعلـــم لهـــوي وأنســـي الكتب

إن عجبـــوا من مقالتـــي فهم ما 
عجبوا مـــن مقالتـــي العجب باب 

الصحبـــة الصالحة

القـــراءة تجعلـــك مع القـــادة في 
حروبهم دون خـــوض معاركهم، 
حضـــور  دون  الساســـة  ومـــع 
حيلهـــم، ومـــع العلمـــاء واألدبـــاء 
مجالســـهم،  تغشـــى  أن  دون 
فـــإذا ألفت كتـــب التاريخ والســـير 
فـــي  المصطفـــى  مـــع  عشـــت 
ســـيرته، ومع الصديق في نصرته، 
ومـــع الفاروق فـــي خافتـــه، ومع 
ابـــن حنبل فـــي محنتـــه، ومع ابن 
تيمية فـــي دعوته، ومـــع البخاري 
فـــي صحيحـــه، ومـــع ابـــن حجـــر 
فـــي تعليمـــه ومـــع الطنطـــاوي 
في كتاباتـــه، ومـــع الرافعي في 
معاركـــه األدبية ومـــع الزيات في 
فـــي  الطناحـــي  ومـــع  رســـالته، 
اهتمامـــه بالتـــراث العربـــي، وما 

أجمـــل قـــول شـــوقي: )5(

أنـــا مـــن بـــدل بالكتـــب الصحابـــا     
لـــم أجـــد لـــي وفيـــا إال الكتابـــا 

تعـــب    لـــم  أو  عبتـــه  إن  صاحـــب 
عابـــا،  للصاحـــب  بالواجـــد  ليـــس 
كلما أخلقته جددني وكســـاني 
مـــن حلـــي الفضـــل ثيابـــا صحبة 
لم أشـــك منهـــا ريبـــة وودادا لم 

يكلفنـــي عتابـــا.

باب تربية النفس وتطويرها

تربيك  العظيمـــة؛  القـــراءة كاألم 

وتهذبك، وتشـــجعك، فكما يقال: 
»وراء كل رجـــل عظيـــم امـــرأة«، 
فوراء كل عظيم قـــراءٌة عظيمة؛ 
فالقـــراءة هي التي تطلـــع المرء 
ليقتـــدي  العظمـــاء  علـــى ســـير 
نهجهـــم،  علـــى  ويســـير  بهـــم 
والقـــراءة هي التي تشـــحذ همة 
القـــارئ ليبلغ ما بلغـــه العظماء 
من بنـــاء األمجـــاد والســـعي في 
خدمـــة األوطـــان، ونشـــر المبادئ 
النـــاس  أكثـــر  ومـــن  الســـامية، 
القـــراءة هـــم أولئك  حاجة لهـــذه 
النفـــر الذين يعيشـــون في بيئات 
البيئـــات الفقيـــرة قد  فقيـــرة؛ ألن 
تغـــرس فـــي نفوســـهم اليـــأس 
والقنـــوط وضيـــق األفـــق، فالفقير 
ينظر لنفســـه مـــن أفـــق ظروفه، 
فلذلـــك الفقـــراء بحاجـــة للنظـــر 
القـــراءة،  عبـــر  أخـــرى  لعوالـــم 
لتريهم جوانب مـــن األمل ولتأخذ 
والنظـــر  للمعالـــي  بأيديهـــم 
للحيـــاة بمنظـــور آخـــر غيـــر الذي 

. ه لفو أ

أبواٌب شتى

بعـــد مـــرورك باألبـــواب الثمانية، ال 
بأس أن تعيد النظـــر فيها؛ لتنظر 
فيمـــا حصدته منها فـــي قراءتك، 
ومـــا الـــذي غرســـته فيـــك أثنـــاء 

؟ لعتك مطا
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عن  األدب  ــخ  ــاري ت يــنــاشــد  عــنــدمــا 
مــحــافــلــه، هــنــا وبـــا شـــك يــأتــي 
سوق عكاظ التاريخي حافاً بتلك 
على  ســـواء  التاريخية  المفاخر 
الصعيد التراثي أو األدبي، ومن هنا 
كان سبب تسمية السوق بسوق 
من  الــعــديــد  إلـــى  نسبة  عــكــاظ 
وغيرها  األشــعــار  في  المفاخرات 
ذات الطابع األدبي التي تحدث بها.

كة ر  مشا
 مـــشـــروع
 أصـــدقـــاء
ــراءة ــقـ  الـ
 في سوق
 عــــكــــاظ
التاريخي

وفي صحوة مطلع كل عام، تفتح 
أبواب السوق وتعنى جيًدا بعرض 
وذات  الناشئة  الكوادر  اهتمامات 
والنمط  التراثي  الفن  في  الخبرة 
األولوية  أن  ننسى  ال  كما  األدبــي، 
كذلك تعطى إلى الزائر وذلك عن 
طريق تعريفه بالسوق. كما ُتظَهر 

في  الــســوق  اهتمام  مــجــاالت  لــه 

سياٍق يظهر كل التفاصيل المهمة 
ــاه. ورضـ استحسانه  تــنــال  حتى 

الثقافي االســتــحــداث  مــفــهــوم 

واستحسان  السياق  صناعة  وألن 
على  ــامٌّ  ه والــزائــر  المهتم  رضــا 
وجود  من  البد  كان  واحــد؛  صعيد 
مع  تماشًيا  االستحداث  مفهوم 

 تواجد وزيرة الثقافة المصرية في ركن مشروع
أصدقاء القراءة

 تواجد العديد من سفراء القنصليات العربية
واألجنبية في ركن المشروع

 تواجد كل من أ. فيصل المرغالني
األنشطة على  الــعــام   الــمــشــرف 
عبد وأ.  عكاظ  بسوق   الثقافية 
العام على المشرف  الكناني   هللا 
الثقافية للشؤون  ــوزارة  ال  وكالة 

في ركن المشروع

@AljeaidTaf   طيف الجعيد
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واالستحداث  الجمهور.  متطلبات 
بحيث  ــتــجــدد  ال بــمــاهــيــة  يــعــنــى 
يكون مقاربًا لرؤية وتوجه السوق.

الوعي  أولوية  الثقافة لها  أن  كما 
عن  الغائب  بمفهومها  والنشر 
ريادة  تندرج  ضمنها  ومن  البعض، 
المبادرات التي تساهم في تعزيز 
عــام. بشكل  الــثــقــافــي  ــوعــي  ال

ــراء الــثــقــافــيــة ــضـ ــخـ ــمــة الـ ــخــي ال

للثقافة  الــعــامــة  الهيئة  تــحــرص 
الشبابية  المبادرات  تواجد  على 
فــــي مـــحـــضـــن واحـــــــد يــخــتــص 
أبــدى  هنا  ومــن  بــهــا.  بالتعريف 
ــقــراءة  ركـــن مــشــروع أصــدقــاء ال
تواجده ومشاركته هذا العام في 
 29 إلــى  شــوال   13 بين  ما  الفترة 
الثقافية.  الخضراء  بالخيمة  شوال 

الخضراء  الخيمة   تضمنت  لقد 
ــة عـــرًضـــا ألجـــنـــدة من  ــي ــقــاف ــث ال
اهتمامات  وفــق  متعددة  أركــان 
التنموي  الصعيد  عــلــى  الــزائــر 
في  يعكسها  والتي  والثقافي، 

التوعوي. الصعيد  هو  واحد  إطار 

العربية الــجــزيــرة  شــبــه  مكتبة 

مكتبة  جناح  لــدى  برهة  توقفت 
المتواجد  العربية  الجزيرة  شبكة 
هناك. هي مكتبة حافلة بمسيرة 
متميزة من الكتب التي تعكس 
الموضوعات  من  العديد  ماهية 
حيث  )التاريخية-األدبية-الثقافية(؛ 
منصة  ــلــى  ع ــب  ــكــت ال ــت  ــرضـ ُعـ
الــمــوضــوعــات.  تلك  وفــق  واحـــدة 
يتحدث  البّد من وجود كتاب  كان 
أطاله  يعكس  عكاظ  ســوق  عن 
الحاضر،  وقتنا  حتى  الباقي  وإرثه 
عكاظ  )سوق  كتاب  وجدُت  وفعاً 
من  وموقعه(  ونشاطاته  تاريخه 
والــذي  الــرشــيــد،  نــاصــر  د.  تأليف 
ذاتية  سيرة  في  الــقــارئ  يخاطب 
تتحدث عن السوق بجميع جوانبه، 
وتــظــهــر أهــمــيــة الــكــتــاب بـــدوره 
نًصا  ــكــون  ي أن  قــبــل  ــوي  ــوع ــت ال
المعلومات  مــن  الــعــديــد  يــســرد 
بعًضا  الكتاب يصحح  إن  التاريخية. 
المتداولة بشكل  المفاهيم  من 

الــســوق، وفــي نفس  عــن  خاطئ 
الوقت يجيب عن سؤال مهم لكل 
ــوق عكاظ  واحـــد مــنــا: مــا هــو س
وفق  متميزة   بطريقة  التاريخي؟ 
مراجع موثوق بها واستدالل صريح 
المفهوم. غير  اللفظ  عن  بعيًدا 

إحدى  القراءة«  أصدقاء  »مشروع 
الجوانب  تــعــزز  الــتــي  ــمــبــادرات  ال
ــوق عــكــاظ ــ ــي س ــيــة فـ ــمــعــرف ال

قــام مشروع  أعـــوام   7 مــّر  على 
الرؤية  بتمثيل  ــقــراءة  ال أصــدقــاء 
والقيم التي شيد مسيرته وفًقا لها 
تمثياً ناجًحا، مما أدى إلى تواجده 
المفهوم  ــذا  ه يعكس  كــصــرح 
ماهيته. تــعــزز  الــتــي  بالمحافل 

ــمــفــهــوم الـــريـــادي  ــذا ال ــ وإثــــر ه
مركزية  المشروع  حقق  المتميز 
ــتــواجــده هـــذا الــعــام  االهــتــمــام ب
ــوق عــكــاظ، وانــضــمــامــه  فــي سـ
مـــع 9 مـــبـــادرات أخــــرى أدرجـــت 
التي  )الــمــبــادرات  مسمى  تحت 
بسوق  المعرفية  الجوانب  تعزز 
ــذا مــا عــكــس دور  ــ عـــكـــاظ(، وه
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والتي  المطلوبة  المخرج  جــودة 
ساهم  مما  المشروع،  امتثلها 
أيـــًضـــا فـــي تـــواجـــد شــخــصــيــات 
ــار الــثــقــافــي.  ــس ــم بـــــارزة فـــي ال

ــشــّرف ركـــن الــمــشــروع وفــريــق  ت
بــزيــارة  حينها  المتواجد  العمل 
العديد من الشخصيات المتميزة، 
والتي أثنت –بدورها- على الجهود 
ــل مــشــروع  ــب ــن ق الــمــبــذولــة مـ
ــراءة والـــمـــبـــادرات  ــ ــق ــ ــاء ال ــدقـ أصـ
ــلــمــشــروع فـــي نشر  ل ــعــة  ــتــاب ال
في  والمساهمة  القرائية  الثقافة 
الثقافي. الــوعــي  مستوى  رفــع 

الــقــراءة أصــدقــاء  مقال  مسابقة 

األدب  بــتــاريــخ  االهـــتـــمـــام  يــأتــي 
األدب  يعطي  مــطــلــوبـًـا  أســاًســا 
بــشــكــل خـــاص مــوقــعــه ودرجـــة 
تولى  أن  يــجــب  الــتــي  االهــتــمــام 
التاريخية  األدبية  المسيرة  إن  له. 
تــحــفــل بــالــكــثــيــر مــن اإلنـــجـــازات 
وأعطى  الكثير،  الغائبة عن ذهن 
ــازات  ــجـ ســـوق عــكــاظ لــتــلــك اإلنـ
الصحيحة.  بــالــصــورة  األولـــويـــة 

أصدقاء  مــشــروع  مــن  واهتماًما 
التاريخ  إحــيــاء  بمفهوم  ــراءة  ــق ال
طرحت  الثقافي،  وكذلك  األدبــي 
عــكــاظ(،  )ســـوق  مــقــال  مسابقة 
والتي أشرفت عليها مجلة قوارئ 
المبادرات  كــإحــدى  اإللكترونية 
هدفت  وقــد  للمشروع.  التابعة 
مواهب  تنمية  ــى  إل المسابقة 
الـــنـــشء اإلبـــداعـــيـــة والــكــتــابــيــة.

مواكبة  مــفــهــوم  إلـــى  ــودة  ــ وع
ــإن سوق  االســتــحــداث والــتــجــدد ف
هذا  ــب  واك قــد  التاريخي  عكاظ 
الــســوق  يعطي  بــمــا  الــمــفــهــوم 
طابعه األدبي والتاريخي والثقافي 
تعزيز  سبيل  في  سواء  حٍد  على 
االهتمام به، وسيظل سوق عكاظ 
بشكل  لـــألدب  متميًزا  محضًنا 
خاص ولإلرث الثقافي بشكل عام، 
ويساهم في إحياء النشاط األدبي 
به. المهتم  للجمهور  والثقافي 
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سطوة  مــن  خــوًفــا  يرتجف  عالم  فــي 
براثن  تحت  يموت  عالم  فــي  الــمــال، 
الجهل  ويقود  الضياع  يتولد  الجشع، 
عقول الضائعين، لطالما آمنت أن المال 
غير مهم، وأن الروح هي المحرك األكبر 
وقعت  حتى  اإلنــســان،  تصرفات  لكل 
واألب  الغني  »األب  كــتــاب  على  ــدي  ي
بكل  الفكرة  هــذه  وتاشت  الفقير«، 
اعتقاًدا  يوًما  بساطة وكأنها لم تكن 

راسًخا آمنت به، أو أقنعت 
حقيقي. ــه  ــأن ب نــفــســي 

شعوًرا  يصف  كتاب  إنــه 
بل  الــكــثــيــرون،  تجاهله 
حتى كذبوا على ذواتهم 
حقيقة  نفيهم  بمجرد 
وجوده. لنفّصل الموضوع 
إلى أجزائه الصغيرة حتى 
الجميع  عــلــى  يــســهــل 
فــهــمــه. الــمــســألــة هي 
إنسانيون  أننا  نزعم  أننا 
بــشــكــل أفـــضـــل حــيــن 

بينما  وثقافته،  المال  أهمية  نتجاهل 
بأن  للمال  نسمح  الحقيقة  في  نحن 
يسيطر على مشاعرنا ويقود تصرفاتنا 
في  البشرية  طبائعنا  أبشع  ويظهر 
ــال هـــذا الــكــوكــب  ــقـ االســتــهــاك وإثـ
بــكــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــمــخــلــفــات 
لسد  اقتنيناها  التي  القيمة  عديمة 
ــوى قــلــوبــنــا، ولــســد فجوة  فـــراغ احــت
معه.  التعامل  وطــرق  بالمال  الجهل 

الحقيقة هي أن إعمار األرض ليس في 
االستهاك بل في االستثمار، قد يسميه 
شيء  وأنـــه  الــمــالــي،  الــذكــاء  البعض 
لكنه  الــقــول،  هــذا  يصح  ربما  فــطــري، 
به  والجهل  العلوم،  من  كغيره  علم 

آفًة  أشــد  به  الجهل  يكون  قد  بل  آفــة، 
وبكتابتي  إنسان،  كل  حياة  لمازمته 
كنت  بأنني  أعــتــرف  ــا  أن الــمــقــال  ــذا  ه
ضحية للمال فترة من الزمن، وبمجرد 
حصولي على مال وفير أفكر بالكثير 
والكماليات  الشخصية  الحاجيات  من 
بإعداد  وأبدأ  للتباهي،  إال  الضرورية  غير 
الــمــال،  ــك  ذل مــن  للتخلص  الــقــوائــم 
فــي محفظتي  ــمــال  ال ــود  وجـ ــأن  وكـ

أو  بــوحــٍش مخيف،  يــكــون  مــا  أشــبــه 
وسيلة  عن  يبحث  مخدرات  تاجر  أنــي 
غبية  طريقتي  أن  إال  أمــوالــه؛  لغسيل 
وساذجة فهي مجرد استهاك محض!

ــا نــشــأنــا على  ــارن ــف مــنــذ نــعــومــة أظ
باقي  عن  متميزين  البشر-  -بنو  أننا 
ساحنا،  هو  والعقل  الحية،  الكائنات 
عظيمة،  مسؤولية  ذاتـــه  بحد  وهـــذا 
لكننا ال نطبق ذلك من منظور مالي، 
تفكر  أن  البــد  المال  على  فبحصولك 
االســتــهــاك  إن  بــعــاطــفــة،  ال  بعقانية 
الهدف  ضياع  عــن  للتغابي  حيلة  هــو 
والجهل بالذات. أن ُتعمل عقلك؛ يعني 
أن تــعــرف ذاتـــك، وتــحــول مــن وجــودك 
إلــى قــوة إنــتــاج ال قــوة اســتــهــاك. بناء 

األســس  أحــد  هــو  واألعــمــال  المشاريع 
المهمة في قانون المال الذي نجهله . 

بعض  مــن  نسجت  فنية  لــوحــة  ــي  وف
كتاب  لنا  يعرض  البسيطة،  الكلمات 
»األب الغني واألب الفقير« أبسط قواعد 
الحياة، أال وهي أن الخوف والجهل هما 
ألد أعدائك، فنحن نخاف من المستقبل 
ألننا  ــمــال  ال مــن  نــخــاف  نجهله،  ألنــنــا 
أن تحزروا  التعامل معه، ولكم  نجهل 
خوض  في  والشجاعة  المعرفة  الحل.. 
المشاكل  من  العديد  »إن  المخاطرة. 
مبدأ  من  تنبع  إنما  الكبيرة  المالية 
نفس  فــي  والمزاحمة  القطيع  اتــبــاع 
بين  لنحتاج  وإننا  اآلخــرون.  به  يقوم  ما 
ننظر  ألن  والحين  الحين 
نكون  وأن  ــرآة  ــم ال فــي 
ــع حــكــمــتــنــا  ــ ــاء م ــ ــن ــ أم
ــة بـــــــدلًا مــن  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
لمخاوفنا«  االستسام 
روبــرت  يصيغها  وكــمــا 
الــمــال،  ألجـــل  تعمل  »ال 
ــل الـــمـــال  ــعـ ــن اجـ ــكـ ولـ
بكل  أجلك«  من  يعمل 
ــوح،  وض وبــكــل  بساطة 
يــزال  ال  أنــه  أعتقد  لكن 
وهنا  غــامــًضــا.  ــا  وضــوًح
تشتري  أن  االستثمار،  مفهوم  يأتي 
إما  )أصول(  أكثر  يدّر مالًا  بالمال شيًئا 
سندات  أو  عقارات  أو  أسهًما  تكون  أن 
شيء  أي  أو  فكرية  ملكية  عوائد  أو 
معتبرة. سوقية  قيمة  وله  دخًلا  يولد 

يولده  الذي  المال  الثروة بمقدار  »تقدر 
مالك« حسبما يقول الكاتب. فالفهم 
بــالــذات،  والمعرفة  األمـــور،  كــل  ــوق  ف
هي  بــالــمــال  المتعلقة  والــمــعــرفــة 
حياتك،  إنجازات  أكبر  لتحقيق  سيارتك 
المحاسبة،  »فــي  أنـــه:  ــًمــا  دائ وتــذكــر 
تخبرك  مــا  بــل  ــام،  ــ األرق المهم  ليس 
بالكلمات،  أشبه  فــاألمــر  ــام.  ــ األرق بــه 
الــشــيء  الــكــلــمــات هـــي  لــيــســت  إذ 
الكلمات«.  به  تخبرك  ما  بل  المهم، 

هل تقرأ األرقام؟ ال؟ إذا اقرأ! 
@KloudyMind   خولة القريشي  
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ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ الـ مـــــوضـــــوع  يــــخــــدم  أن 
ــا وأهـــدافـــهـــا. ــه ــت ــال رؤيــــة الــمــجــلــة ورس

بمستوى  ــمــرســل  ال ــص  ــن ال ــون  ــك ي أن 
ــق نـــشـــره. ــبـ ــسـ جـــيـــد جـــــــــًدا، ولــــــم يـ

أّلا يزيد حجم النص عن 1200 كلمة كحد أقصى.

ــع األعــــــــمــــــــال الــــمــــعــــروضــــة  ــ ــض ــ ــخ ــ ت
ــر. ــري ــح ــت ــة ال ــئ ــي ــلــنــشــر لـــمـــوافـــقـــة ه ل

النصوص التي ُتنشر في المجلة تعّبر عن 
آراء ُكّتابها، وال ُتعّبر بالضرورة عن رأي المجلة.

ــاس  ــبـ ــتـ االقـ أو  ــل  ــقـ ــنـ الـ مــــن  ــع  ــ ــان ــ م ال 
شــــــريــــــطــــــة ذكــــــــــــر الــــــمــــــصــــــدر.

بــصــيــغــة ملف  ــات  ــاركـ الـــمـــشـ ُتـــرســـل 
ــة  ــل ــج ــم ال ــد  ــ ــري ــ ب عـــلـــى  فـــقـــط   وورد 
  Q A W A R E E @ R F R I E N D S . N E T 
تويتر. وحساب  الثاثي،  االســم  إرفــاق  مع 

شروط النشر في مجلة قوارئ



له صــوتــك   ألّن 
 تاثيٌر في تطوير
 المجلة، شاركنا
تقييمك للعدد

magaz i n e . r f r i e n d s . n e t
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