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تعــد القراءة-منــذ القــدم -واحــدة مــن أهــم وســائل التعلــم اإلنســاني ،ومــن خاللهــا ينمــي
اإلنســان نفســه ويتعلــم العلــوم املختلفــة ،فالثقافــة والقــراءة هــي أســاس التقــدم يف احليــاة،
ووقــود التنميــة والتطــور احلضــاري والثقــايف ،وقــد حرصــت احلضــارات القدميــة واحلديثــة
علــى تعزيــز القــراءة لالرتقــاء العلمــي واملعــريف.
ويف ظــل رؤيــة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك «ســلمان بــن عبدالعزيــز» لبنــاء مجتمــع
حضــاري وثقــايف ،وانطال ًقــا مــن أهــداف مشــروع «أصدقــاء القــراءة» لتنميــة ثقافــة القــراءة،
انبثقــت فكــرة مجلــة «قــوارئ» ،لتكــون امللتقــى واملنبــر الثقــايف للق ـ َّراء والك ّتــاب.
إن مــن أبــرز األهــداف التــي نطمــح إليهــا أن تســهم املجلــة فعل ًّيــا يف حتفيــز القــارئ العربــي
أمنوذجــا رائـ ًدا يف االســتثمار الثقــايف ،ووســيلة لتنميــة ثقافــة القــراءة
نحــو القــراءة ،وأن تكــون
ً
وترســيخها وتعزيزهــا ،وأدا ًة فعالــة لتوظيــف املقــروء يف خدمــة الفــرد واملجتمع.
وقــد حاولنــا أن تكــون املجلــة مميــزة بتنــوع املواضيــع والكتّــاب لتناســب جميــع فئــات
املجتمــع  ،فشــارك يف حتريرهــا العديــد مــن الكتــاب الذيــن ينتمــون إلــى مؤسســات تعليميــة
وثقافيــة مختلفــة .
وإنــي أرفــع أكاليــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم يف إخــراج املجلــة ،وأخــص بالذكــر
فريــق اإلعــداد والتدقيــق والتصميــم ،فــكل الكلمــات ال تفــي مبعانــي الشــكر واالمتنــان لهــم،
سـ ً
ـائال املولــى عزوجــل أن تكــون املجلــة علــى قــدر تطلعــات القــراء و ملبيــة لكافــة احتياجاتهــم،
و أن تكــون رافـ ًدا معرف ًّيــا يصحــح و يوجــه مســارهم يف الطريــق نحــو ( اقــرأ ) ..

محمد سعد
@m_saad8

4

إن بســم اهلل يبــدأ كل شــيء وبــه ينتهــي ،فبســم اهلل الرحمــن الرحيــم واحلمــد هلل علــى
أن بلّغنــا هــذا اليــوم الــذي نــرى فيــه نتــاج عملنــا وجهدنــا وســهرنا ماثـ ً
ال بــني أيديكــم.
بعــد ســنوات طويلــة مــن التثبيــط مبقولــة «أمــة اقــرأ ال تقــرأ» ،وجلــد الــذات بســوط نتائــج
الدراســات التــي ال تســتند إلــى دقــة أو تفصيــل يف كيفيــة عملهــا وال عــدد املشــاركني بهــا،
هــا نحــن نقــف اليــوم مبتهجــني بأمـ ٍـة تقــرأ ،بــل وتقــرأ كثيـ ًرا ،وتبحــث عــن أفضــل الكتــب،
ـجع وتنشــر
وتنبــش بــني األرفــف ،وتســعى لتأســيس األنديــة واألنشــطة واملشــاريع التــي تشـ ِ ّ
وتصحــح ثقافــة القــراءة  .ملــا نصــل بعــد ملــا كنــا عليــه كأمــة ،مــن مفكريــن وعلمــاء وك ّتــاب
وقـ ّراء ،لكننــا مــا زلنــا يف ســعي حثيــث لنخلــق هــذا املجتمــع املعــريف الــذي نتطلــع لبلوغــه،
فنحــن مــا زلنــا نعانــي مــن جــودة مــا نقــرأ ،و نرنــوا إلــى جــودة مــا نكتــب.
خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة حصلــت ثــورة يف عالــم القــراءة والقــراء وكان للشــبكات
االجتماعيــة بشــكل خــاص واإلنترنــت بشــكل عــام اليــد الطولــى يف ذلــك  .بعــد أن كانــت
القــراءة مقتصــرة علــى نخبــة مــن املجتمــع ،انتشــرت بعدهــا لتصبــح عــادة ملختلــف أطيافــه
و أفــراده ،ألنهــا تلبــي نــداء الفطــرة وتــروي التعطــش املعــريف للنفــس البشــرية.
ومــن منطلــق إحساســنا باملســؤولية جتــاه ترســيخ ثقافــة القــراءة ،وتلبيــة للتوجيــه اإللهــي
( اقــرأ ) تولــدت لدينــا فكــرة ( مجلــة قــوارئ ) التــي تعنــى باملجتمــع القــارئ و ترســم لــه
اخلطــى و تؤطــر لــه منهجيــة القــراءة املثمــرة و تنمــي داخلــه مهــارة التعامــل واالنتقــاء ملــا
يقــرأ ،ســائلني اهلل جــل يف عــاله أن يبــارك يف جهــود اجلميــع .وأن جننــي ثمــار أهدافنــا
وتطلعاتنــا .
سارة رياض الحميدان
@SaraAlhumaidan
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سعيد الزهراني
@drpolymath85

إن كتــاب «تاريــخ القــراءة» ملانغويــل ليــس
رصـ ًدا زمن ًيــا لتطــور الكتــاب وفعــل القــراءة
علــى مــر العصــور ،بقــدر مــا هــو قفــزات
نوعيــة بديعــة يربــط خاللهــا الرجــل املكتبــة
أو كازانوفــا الكتــب بتاريخــه اخلــاص مــع
القــراءة ،مــع بدايــة أول كلمــة قرأهــا إلى أن
أصبــح مهووسـاً وعاشــقاً للقــراءة والكتــب.
يقــول الناشــر عــن املؤلــف والكتــاب:
قــام هــذا الرجــل -الــذي يتحــدث ويكتــب
بلغــات عديــدة -باقتفــاء آثــار النصــوص
املكتوبــة واملقــروءة واملطبوعــة عبــر مختلــف
العصــور التاريخيــة ،بحــث عنهــا يف الكثيــر
مــن مكتبــات العالــم لكنــه بحــث عنهــا داخــل
نفســه أيض ـاً.
لقــد اســتغرق مانغويــل ســبع ســنوات
ليكتــب هــذا الكتــاب الفريــد ،فهــو دراســة
للقــراءة وطقوســها ،ورســم لشــخصيات
عاشــت للقــراءة حتــى إن البعــض منهــم كان
يحمــل مكتبتــه املؤلفــة مــن  117000كتــاب
علــى ظهــر قافلــة مــن اجلمــال ،والبعــض
اآلخــر يســرق الكتــب لكــي يرضــي جنونــه
قبــل غــروره.
إن القــراءة عنصــر أساســي للحيــاة
بالنســبة ملانغويــل فهــو يعتبرهــا كاملــاء
ً
محظوظــا
والهــواء الغنــى عنهــا ،وقــد كان
جــ ًدا فقــد كان يقــرأ الكتــب للمكفــوف
«خورخــه لويــس بورخيــس» األديــب
والكاتــب األرجنتينــي املشــهور.
ويبــدأ كتــاب «مانغويــل» بفصــل أســماه
الصفحــة األخيــرة ،انتقــى فيــه صــوراً متثــل
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يف نظــره القــراءة كفعــل وشــغف ،والينســى
يف هــذا الفصــل أن يعـ ِ ّـرج علــى بداياتــه مــع
القــراءة ،وبدايــة القــراءة كتاريــخ قبــل مــا
يقــارب أربــع آالف ســنة .وقــد أتــاح لنفســه
أن تســرح يف تاريخــه مــع القــراءة ،وحينمــا
التقــى «خورخــه بورخيــس» ُشــغف بــه،
وكان منعط ًفــا ها ًمــا يف حياتــه ،جعلــه يقبــل
علــى القــراءة بلهفــة وجــرأة أكبــر.
ويجري «مانغويل» يف فصوله على منط
جميــل ليمــزج التاريــخ والعلــم بعواطفــه
وأخبــاره مــع القــراءة ،ففــي فصــل «فعــل
القــراءة» يذكــر كيــف يقــوم العقــل بالتعــرف
علــى الرمــوز واألحــرف ورؤيــة الكلمــات،
عندمــا تســمح العــني مبــرور الضــوء مــن
خاللهــا لتــرى العالــم اخلارجــي ،وهــذه
النظريــة -أي كيفيــة الرؤيــة -تعــود تاريخ ًيــا
إلــى العبقــري العربــي «احلســن بــن الهيثم».
كمــا يتنقــل بــني الفصــول الشــيقة برشــاقة
وال يحتــاج إلــى مقدمــات كثيــرة ،وعندمــا
يجــد القــارئ أن فصـ ًـال مــن الفصــول قــد
أرهقــه مــن خــالل تفاصيلــه الكثيــرة ،فإنــه
لــن يســتطيع التوقــف عنــد هــذا الفصــل
وال أن يكــف عــن قــراءة الفصــل الــذي
يليــه ،ألنــه يختــار عناويــن الفصــول بــذكاء
ويســتدرجك إلــى قراءتهــا.
وميــر «مانغويــل» علــى املكتبــات القدميــة
ويخــص بالذكــر مكتبــة اإلســكندرية
وكنوزهــا الثمينــة ومكانتهــا يف التاريــخ
القــدمي وكيــف كان ال ُقــراء يف ذلــك العهــد،
ويحكــي عــن املكتبــات إلــى أن يصــل إلــى

مكتبــات األندلــس الكثيــرة ،ويذكــر ً
أيضــا
تنظيــم املكتبــات وأشــكال تطــور الكتــاب
منــذ أن كان عبــارة عــن صلصــال أو طــني
يكتــب عليــه إلــى أن أصبــح متوفــ ًرا علــى
شاشــة احلاســب ،ويذكــر كازانوفــا الكتــب
أشــهر ُســ َّراق الكتــب ومجانــني القــراءة،
أمثــال «الــدوق ليبــري» الــذي يقــول عنــه
«مانغويــل» إنــه كان عبــ ًدا عاشــ ًقا للكتــب،
وكان ميلــك مكتبــة عظيمــة فيها مجموعات
نفيســة مــن املخطوطــات والكتــب.
ويُج ّمــل الكاتــب كتابــه بصــور كثيــرة
ّــاب مشــهورين أو حتــى ُقــراءٍ
ملكتبــات وكت ٍ
مغموريــن جتدهــم متحلقــني حــول الكتــاب
يقرؤونــه يف صمــت مهيــب ،وصــور ترمــز
إلــى أمنــاط القــراءة ،وفعــل القــراءة
املــالزم للقــارئ ،وكيفيــة تفاعــل القــارئ
مــع النــص ،فيضــع صــورة للنظــام البصــري
الــذي اكتشــفه وتصــوره «ابــن الهيثــم» كمــا
يضــع رســمة مصــورة معبــرة ج ـ ًدا لطــالب
مســلمني يف القــرون الوســطى يقــرؤون
ويتدارســون فيمــا يبنهــم.
ّ
لقــد عشــق «مانغويــل» القــراءة فســطر
عبــر كتابــه كل مــا يُهــم القــارئ الــذي يريــد
أن يكتشــف أســرار القــراءة ،ويــرى كيــف
غيــرت القــراءة العالــم وكيــف تكــون القــراءة
مهمــة لصقــل الشــخصية وزيــادة املعــارف.
يقــول هــذا العاشــق« :أنــا أعــرف متا ًمــا أن
شــي ًئا مــا ميــوت يف داخلــي عندمــا أســتغني
عــن كتبــي ،وأن ذكرياتــي تعــود إليهــا دو ًمــا
وأب ـ ًدا وتصيبنــي بحنــني مؤلــم للغايــة».

بدور الفصام
@b_alfassam

القــراءة ســجل املعرفــة البشــرية
منــذ قــدمي العصــور ،هــي احلضــارة
واحلاضــر ،التاريــخ واملســتقبل ،األمــس
واليــوم والغــد ،ونحــن نقــرأ ألن املعرفــة
هــي التــي تذكــي إنســانيتنا وتنميهــا،
ووعــاء املعرفــة هــو الكتــب ،والســبيل
إليهــا هــو القــراءة ،فكيــف جتعلنــا القــراءة
أقــرب إلــى إنســانيتنا؟ بــل كيــف تذكرنــا
القــراءة بإنســانيتنا؟
إن اإلنســانية هــي أســلوب ومبــدأ ،هــي
قيمــة وكفــاءة ،هــي فكــرة اإلنســان ومعنــاه
وهدفــه ،هــي العبــادة واإلخــالص ،احلــب
واالهتمــام ،البســمة واخليــر ،العمــل
والتعــاون ،هــي ثمــرة األمــر اجلليــل
حــني أمرنــا الــرب ســبحانه بعِ مــارة هــذه
األرض ورعايــة الكــون ،ابتــدا ًء بتطهيــر
أنفســنا وتزكيتهــا وتعزيزهــا والســمو بهــا،
وانتهــا ًء بإعمــار الطبيعــة.
والشــك أن القراءة تُعلي من إنســانيتنا
وتســمو بهــا إلــى أعلــى مراتــب الرقــي

والتحضــر والثقافــة ،هــي طريقــة نبيلــة
حليــاة أفضــل ،وإلنســان أفضــل ،ولكــون
أفضــل ،إنهــا جتعلنــا نفهــم أنفســنا ونفهــم
اآلخريــن ونفهــم العالــم ،أو كمــا يقــول
«مانغويــل»« :إننــا نقــرأ كــي نفهــم أو مــن
أجــل التوصــل إلــى الفهــم ،القــراءة مثــل
التنفــس ،إنهــا وظيفــة حياتيــة أساســية»،
فالقــراءة غــذاء اإلنســانية فينــا ،تنميهــا
حتــى يشــتد عودهــا ويســتقيم ويعلــو،
ِــت للعالــم أزهــا َر
وتســقيها حتــى تُنْب َ
ـكار وعلــم ،ونحــن نقــرأ
ـداع وابتـ ٍ
خلـ ٍـق وإبـ ٍ
ألننــا نريــد لهــذا العالــم أن ينهــض،
أن يســمو ،وأن يبتســم ،فقراءتنــا هــي
أرواحنــا احلقيقيــة املتجــددة الراغبــة
يف التعلــم ،واالســتزادة ،والتطويــر،
واالنفتــاح ،والوعــي ،هــي طبيعتنــا
البشــرية التــي تتشــوق ملعرفــة العوالــم
األخــرى ،والثقافــات املختلفــة ،واملجــاالت
اجلديــدة ،وهــي أعمارنــا العميقــة ألنهــا
 -وكمــا يقــول العقــاد :تزيــد العمــر عم ًقــا

وليــس عــد ًدا ،فاإلنســان الــذي يقــرأ ال
يزيــد عمــره ســنينًا ،لكــن تزيــد ســنينه
عم ًقــا؛ ألن القــراءة ســتمأل فضــاء عمــره
بتجــارب وأفــكار اآلخريــن عبــر مختلــف
األزمــان واألمكنــة.
وألن الوحــي الربانــي بــدأ بـــ }اقــرأ{
فالبــد أن منتثــل لهــذا األمــر اجلليــل،
فنقــرأ كــي تتســع مداركنــا ،كــي تنمــو
معارفنــا ،كــي نحفــظ أوقاتنــا ،كــي
نفهــم ديننــا فنعــرف احلــق مــن الباطــل،
واحلســن مــن القبيــح ،والصــواب مــن
اخلطــأ ،واحلــالل مــن احلــرام.
نحــن معكــم ،والقــراءة معنــا ،يف
سلســلة متواصلــة عبــر أعــداد املجلــة
أســميناها« :ملــاذا نقــرأ؟ « نتشــارك فيهــا
أســباب القــراءة م ًعــا ،كــي نفهــم -مــن
خــالل الســبب -س ـ َّر بــل أســرار البهجــة
القرائيــة التــي تنتشــي بهــا أرواحنــا،
وتنتظــم بهــا ذواتنــا ،ويتطلــع بهــا العالــم
إلــى ٍ
غــد أجمــل.
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ترتبــط القــراءة بالعزلــة إذ هــي يف
األصــل بيئتهــا احلاضنــة ،ومرتعهــا
اخلصيــب ،فثمــة ارتبــاط وائتــالف بــني
العزلــة والقــراءة ،بعزلتنــا القرائيــة نهــرب
مــن مــاذا؟ نهــرب مــن واقعنــا النَّكــد إلــى
عالــم شــبه افتراضــي ،منــارس فيــه
مدنيتنــا -إذ اإلنســان مدنــي بالطبــع،
فهــو إن لــم يســتطع أن يتعايــش ويخالــط
أناســا حقيقيــني ،جلــأ إلــى آخريــن
ً
وخصوصــا مــن يغــرق يف
مفترضــني،
ً
قــراءة الروايــات ،ففيهــا بش ـ ٌر لــن يــؤذوه،
ولــن يلقــوا إليــه كال ًمــا ال يعجبــه ،ولــن
يتصرفــوا معــه تصرفــات هوجــاء ،أو
يَ ِحيْكــوا لــه مؤامــرات ودســائس خبيثــة،
وعندمــا ينتهــي مــن قــراءة روايــة جميلــة
َّ
أخــاذة فإنــه يقيــم ســرادق للعــزاء ،ألن مــن
ضحــك وبكــى وتباكــى معهــم لــن يعــودوا
مــرة أخــرى ،فقــد غــادروه مــع آخــر
صفحــة مــن الروايــة.
ومــا الــذي يشــير إلــى هروبنــا؟ عندمــا
جننــح لقــراءة الكتــب الســهلة ،فهــذه إحدى
مؤشــرات الهــروب مــن واقــع أو مشــكلة،
فنحــن ال نكلــف أنفســنا َعنــاء قــراءة كتــاب
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يحتــاج إلــى جهــد ذهنــي ،أو إعمــال عقلي،
بــل نهــرب باالســترخاء واالســتغراق
الكامــل يف عوالــم ال نَ ِئــن فيهــا مــن التعــب
الذهنــي ،وال نتأفــف مــن الــكالل.
لكنــي أركــن إلــى أن القــراءة نــوع مــن
الهــروب مــن العزلــة والوحــدة وليــس
إليهــا ،هــي مشــاركة آخريــن جتاربهــم
وأفكارهــم وقصصهــم ،فاملشــاركة
تنــايف العزلــة بالكليــة .وألن القــراءة
تنــايف العزلــة؛ فنحــن ســنحصرها يف
زاويــة ضيقــة ،فنقــول :إن العزلــة هــي
البســت النــاس
عزلــة الشــعور ،حتــى لــو
َ
وعاشــرتهم بجســدك ،العزلــة هــي خــواء
رأســك مــن أي فكــرة أو مشــروع أو
مغامــرة ،أو مشــاركة مــع اآلخريــن ،فمــن
تشــاهدونهم يجوبــون الشــوارع ويقطعــون
األســواق جيئــة وذها ًبــا ،داعبــون العبــون،
هــم املعزولــون ح ًقــا! عزلــوا أنفســهم عــن
جنــة الدنيــا ،وأخرجــوا أنفســهم منهــا،
فعاشــوا وماتــوا ثــم نســيهم النــاس .أرأيتــم
عزلــة أشــد مــن هــذه!
جنــة اإلنســان دا ُره مــع كتبــه ،ونِعــم
صومعــة اإلنســان مكتبتــه.

إلى صديقي الكتاب
مع خالص الو ّد و االنسجام:
اتخذت َ
منك رفي ًقا حاضراً دو ًما
ُ
ال يسرق ُه الغياب
وال تُلهه نوائب األيام
تُسايرني كـالصديق القريب
ترأف بحالي كاألخ احلاني
تُسافر بي إلى شتَّى العوالم
قلت يو ًما:
و قد ُ
بأن الكتاب رحلة سفر بال تذاكر
َّ
جنوب أنحاء العالم ب ًّرا و بح ًرا وج ًّوا
وسي ًرا على األقدام مسيرة أ َّيام
نتج ّول يف العقول
نُحاكي أساليب ال ُعظماء
ال يفصلنا عنهم إال املسافة بني السطر
واآلخر
جنلس يف مجالس املُفكرين
ُ
ننعم باحلديث معهم تارة،
والتبسم على ُمحادثاتهم تار ًة!
ُّ
قصة يرويها أحد أبطال
وقد نبكي على ّ
رواية!
ث َّم إلى صديقي العالَم:
دفتي كتاب؟
أتعلمون كم حياة حتتويها
ّ
قد تكون حياة واحدة ت ّ
ُلخص،
ً
تفصيال ُمبه ًرا،
و ُمفصلة
وقد تكون ع ّدة حيوات نائمة بني
صفحات.
قِ لّة من يُ ّ
عظمها،
جليس يف
وقِ لّة من يؤمن بأن «خير
ٍ
الزمان كتاب»
«اقرأ» مانزلت للعاملني يف كتاب اهلل
عب ًثا.
قاعا صفص ًفا.
«اقرأ» و ال ت ُكن ً
شهد النجيم

@shahadalnejaim

ليلى العصيلي
@ssdanahss

يهتــم املفكــر عبدالكــرمي بــكار
باملشــروع النهضــوي اإلســالمي ،ويعتبــر
تنميــة شــخصية املســلم جــزءاً مــن هــذا
املشــروع الكبيــر.
سلســلة ] تنميــة الشــخصية [ واحــدة
مــن مؤلفــات بــكار ،وهــي سلســلة مؤلفــة
مــن أربعــة كتــب ] :اكتشــاف الــذات:
دليــل التميــز الشــخصي [  ] ،خطــوة
نحــو التفكيــر القــومي :ثالثــون ملمح ـاً يف
أخطــاء التفكيــر وعيوبــه [  ،وهــو الكتــاب
الــذي بــني أيدينــا ،ثــم ] تشــكيل عقليــة
إســالمية معاصــرة [ و ] جــدد عقلــك:
خمســة وعشــرون مفهومــا لتحديــث
الذهنيــة [.
وتهــدف هــذه السلســلة لتحســني
البنيــة العقليــة والفكريــة لــدى القــارئ
وليــس تطويــر الــذات مبفهومــه الشــائع.
والباعــث علــى تأليــف الكتــاب هــو إميــان
املؤلــف أن التفكيــر عمليــة فطريــة ،لكنهــا
قــد تنحــى للتأثــر باألهــواء والرغبــات
واجلهــل ،ممــا يشــوش الرؤيــة ويوقــع
العقــل يف الوهــم ،ويبعــده عــن الصــواب

ينتــج مــن ضعــف البنيــة العلميــة والفكرية
للشــخص ،فحــني ال تتوافــر املعلومــات
الكافيــة يســارع إلطــالق حكــم معمــم و
غيــر صائــب ،لذلــك يؤكــد أن املعرفــة
خبــز الدمــاغ ،أن الرؤيــة تتســع كلمــا منــت
معــارف املــرء وخبراتــه.

والرشــد .
ينطلــق املؤلــف يف كتابــه ] :خطــوة نحــو
التفكيــر القــومي [ مــن منظــور خلفيتــه
اإلســالمية الراســخة ،فهــو ال يتعــرض
للمســلمات الشــرعية كمــا يف بعــض كتــب
التفكيــر األخــرى ،بــل جنــده يف فصــل ]
قصــور العقــل البشــري [ يقــول ُ ] :ظلــم
ويتطــرق املؤلــف إلــى أخطــاء أخــرى،
العقــل مرتــني :مــرة مــن قبــل املشــعوذين
واملنحرفــني الذيــن ألغــوا دور العقــل ،مثــل اللجــوء للحــل الوســط ،التبريــر،
ومــرة مــن قبــل الذيــن ُحرمــوا مــن نعمــة التهويــل ،التركيــز علــى األشــياء املباشــرة
الهدايــة بأنــوار الوحــي فأ َّلهــوا العقــل الصغيــرة ،التمســك بالقــدمي.
وطلبــوا منــه أمــو ًرا اليقــوى عليهــا [.
واملالحــظ علــى مؤلفــات الدكتــور بــكار
يقــع الكتــاب يف مئتــي صفحــة تقري ًبــا ،صعوبــة األســلوب يف مواضــع وتكــرار
ً
وهــو مقســم إلــى ثالثــني
فصــال أورد املفاهيــم يف مواضــع أخــرى ،لكــن يبقــى
املؤلــف يف كل فصــل خطــ ًأ مــن أخطــاء الكتــاب جيــد جــ ًدا ،وجديــر باالقتنــاء،
التفكيــر بالشــرح والتوضيــح باألمثلــة ،ومناســب لشــرائح واســعة مــن املجتمــع،
ويشــعر القــارئ باملؤلــف وكأنــه يخاطبــه فكلنــا نســتعمل التفكيــر علــى مســتويات
فتقفــز إلــى ذهنــه املــرات التــي وقــع فيهــا مختلفــة ابتــدا ًء باتخــاذ القــرارات اليومية
هــو أو غيــره يف هــذا اخلطــأ وأدى ذلــك البســيطة ،إلــى مناقشــة صديــق ،وحتــى
حــل معضلــة علميــة أو مشــكلة تربويــة أو
إلــى اســتنتاجات غيــر رشــيدة.
سياســية ،ونحــن نحتــاج ح ًقــا إلــى نقــد
ومــن األخطــاء التــي تعــرض لهــا تفكيرنــا وتصويبــه باســتمرار.
الكتــاب :العجــز عــن التفصيــل ،والــذي

9

حوار :محمد سعد @m_saad8 ..

بعيــون الســبعني كشــف الكاتــب
واملفكــر اإلســالمي الدكتــور «أحمــد
البــراء األميــري» خبــرة حياتــه الكرميــة
مــع القــراءة ،التــي أوضــح مــن خاللهــا
الكثيــر مــن اخلفايــا والفوائــد التــي
اقتطفهــا بعــد عــدة جتــارب ،حيــث حتدث
يف لقــاء حصــري مــع (أصدقــاء القــراءة)
عــن حياتــه ونشــأته واملرحلــة األساســية
يف بنــاء شــخصيته ،ثــم ذكــر جتاربــه مــع
القــراءة وكيــف عاشــت كلمــة «اقــرأ» و
جتــارب الكتابــة يف حياتــه.
ولــد الدكتــور /أحمــد البــراء األميــري
يف لبنــان يــوم االثنــني  18شــعبان 1363هـ
وأكمــل التعليــم يف حلــب إلــى الثانويــة ثــم
اجلامعة يف دمشــق حيث درس يف كليتني
منتظمـاً همــا :كليــة اآلداب – قســم اللغــة
اإلجنليزيــة ،ومنتســباً يف كليــة الشــريعة،
فتخــرج يف األولــى عــام 1967م .
كيــف يصــف الدكتــور هــذه املرحلــة التــي
بــا شــك تعتبــر األســاس يف شــخصيته؟
صحيــح أنهــا كانــت املرحلــة األساســية يف
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حياتــي الثقافيــة ،ويف شــخصيتي ،حيــث
أنني حينما غادرت من حلب إلى دمشــق،
التقيــت عــد ًدا مــن األســاتذة واملفكريــن
واخلطبــاء ،والعلمــاء ،وكنــت اســتمع
إليهــم ،ثــم صاحبــت عــد ًدا مــن األصدقــاء
الكــرام ،الذيــن كان لهــم نشــاط ثقــايف
وعلمــي وأدبــي جيــد ،وكنــا نقــرأ الكتــب
الفكريــة التــي تصــدر يف ذلــك احلــني
ونحتفــي بهــا ،مثــل كتــب األســتاذ ماجــد
ابــن النبــي -رحمــه اهلل ،-وكتــب األســتاذ
أبــو األعلــى املــودودي رحمــه اهلل ،وكتــب
األســتاذ أبــو احلســن النجــدي رحمــه
اهلل ،و كنــت أدرس األدب اإلجنليــزي،
بحيــث كانــت قراءتنــا باللغــة اإلجنليزيــة
قليلــة ،وكنــا نقــرأ فقــط مــا يتعلــق
بالدراســة ،واالمتحانــات ،وكان ضمــن مــا
نقــرأ الشــعر ،واملســرحيات ،والقصيــدة،
والقصــة .ثــم أخــذت الثانويــة العامــة
عــام 1963م وكنــت أدرس الفــرع العلمــي،
وكان هنــاك تركيــ ٌز كبيــر علــى الفيزيــاء
والكيميــاء والرياضيــات فخرجــت بثقافــة

إجنليزيــة محــدودة جــداً ،صحيــح أنــي
كنــت جيــداً بالنســبة لطــالب الثانويــة
العامــة لكــن أن أدخــل يف بحــر وأنغمــس
يف محيــط األدب اإلجنليــزي كان أمــراً
صعبـاً للغايــة حتــى أننــي فكــرت أن أتــرك
كليــة اآلداب وكنــت مســج ً
ال يف كليــة
الشــريعة ،وكانــت أول مــرة أفتــح عينــي
علــى فقــه العبــادات والتفســير واحلديــث،
والقانــون وكان لدينــا ســبع مقــررات
قانــون يف الســنوات األربــع ،والقانــون
املدنــي والقانــون اإلداري والقانــون
الدســتوري والقانــون الدولــي ،فوجــدت
نفســي أقــرأ القانــون والفقــه اإلســالمي،
ثــم أصــول الفقــه فكانــت بحــار مــن العلــم
الراقــي جــداً ،وثمــار الفكــر اإلنســاني ،ثــم
األدب اإلجنليــزي كان مقــرراً علينــا منــه
مختــارات مــن أجــود مــا كتــب يف األدب
اإلجنليــزي ويف الســنة الرابعــة كان مقــرر
علينــا األدب العاملــي وقرأنــا كتب ـاً جيــدة
يف هــذا املجــال فأثــر يف شــخصيتي
تأثيــراً كبيــراً.

(اقــرأ) أول كلمــة أنزلــت مــن الوحــي والكلمــة
التــي قيلــت يف الغــار ثــاث مــرات لنبــي األمــة
األمـ ّـي عليــه أفضــل الصــاة والســام  ..فــأي
شــكل عاشــت بــه منــذُ اخلطــوة األولــى داخــل
الدكتــور  /أحمــد البــراء األميــري؟
القــراءة هــي أهــم عمــل عنــدي بعــد عبــادة
اهلل ســبحانه وتعالــى ،وهــي رأس مالــي
األول  ،ومعجــب جــداً بالعقــاد ،وعنــدي
مــن كتبــه اخلمســني أو الســتني ،ومــن جمــل
العقــاد التــي أحفظهــا رحمــة اهلل عليــه « ،أنــا
أقــرأ ألن حيــاة واحــدة ال تكفــي» فأنــا مثــل
العقــاد أريــد أن أعيــش أكثــر مــن حيــاة ،ألن
حيــاة واحــدة ال تكفينــي ،وليــس شــيءٌ غيــر
القــراءة مايعطينــي اخلبــرة  ،واستشــهد
بقــول الشــاعر :
ومـن وعـى التاريـخ يف صـدره
أضـاف أعـمـاراً إلـى عـمـره
ومـن وعـى أخبـارا قـد مضـى
أضــاف أعمــاراً إلـى عـمـره
ال شــك أن الكتابــة أمــر قــد يجــده الكاتــب
اجلديــد صعب ـ ًا ،وللدكتــور حضــور دائــم
يف عالــم الكتابــة ،كيــف كانــت البدايــة
واالنطاقــة مــع أول إصــدار ومــا قصــة املؤلــف
األول؟
بالنســبة للكتابــة ،بــدأت أمارســها وأنــا يف
االبتدائيــة ،كان أبــي -رحمــة اهلل عليــه-
عمــر األميــري  ،الشــاعر الكبيــر واملعــروف
كان جــل حياتــه مســافراً ،فكنــت أكتــب لــه
الرســائل باســتمرار ،وعنــدي بعــض الرســائل
التــي كتبتهــا يف ذلــك احلــني ،فتعــودت علــى
الكتابــة ،وكان أهلــي يشــجعونني ،ويقولــون:
إن البــراء قــد ورث عــن أبيــه حــب األدب
والشــعر والنثــر ،فأثــر هــذا اإليحــاء بــي
فصــرت أقــرأ ،وعندمــا كنــت يف االبتدائيــة
كان حظنــا كبيــراً جــداً ألنــه صــدرت مجلــة
ســميت مبجلــة الســندباد ،وكان يقــوم عليهــا
كبــار األدبــاء مــن ســعيد العريــان والدويــدار
وغيرهمــا ،فكانــوا يكتبــون كالمـاً عاليـاً ،ثــم
كتــب جنيــب الكيالنــي قصــص األطفــال،
فكنــت أفــرح فرح ـاً شــديداً عندمــا أســتعير
مــن املدرســة هــذه القصــص وأقرأهــا بنهــم
وال أتركهــا ،وأشــعر أنــي تأثــرت بأســلوب
هــؤالء األدبــاء الكبــار الذيــن كتبــوا لألطفــال،
فبــدأت الكتابــة منــذ أن كنــت طف ـ ً
ال ،ثــم يف
اجلامعــة كنــا نكتــب مضطريــن فــكان لدينــا
التعبيــر والبحــوث ،وعلمونــا أصــول الكتابــة
حســب القواعــد اإلجنليزيــة ،وملــا تخرجــت
مــن اجلامعــة وصــرت أقــرأ ،ســيطرت علــى

واهتممــت بكتــاب العــادات الســبع لــذوي
التأثيــر العالــي لـ»ســتيفن كــويف» ،عشــت
معــه فتــرات طويلــة وكتبــت عنــه بعــض
املالحظــات واشــتغلت بــه ،وترجمــت بعــض
األشــياء فيــه ،ومــن الكتــب التــي أعجبتنــي
جــداً كتــاب (جــدد حياتــك) للشــيخ «محمــد
الغزالــي» رحمــه اهلل ،الــذي أخــذ كتــاب دع
القلــق وابــدأ احليــاة لـــ «ديــل كارنيجــي» ثــم
أســلم الكتــاب ،أي أعــاد كتابتــه مســتفيداً من
كتــاب «ديــل كارنيجــي» ولكــن بأســلوب أدبــي
مــن وجهــة نظــر شــرعية ،كمــا فعــل أخــي
املتألــق الطبيــب الدكتــور «أميــن عبــده» ملــا
أخــذ كتــاب «ســتيفن كــويف» العــادات الســبع
وكتــب تأمــالت للعادات الســبع فخــرج بكتاب
جيــد جــداً عنوانــه (التغييــر مــن الداخــل)،
ومــن الكتــب التــي أحببتهــا وقرأتهــا كثيــراً
كتــاب األدب الكبيــر واألدب الصغيــر لـ»ابــن
املقفــع» ،وكتــاب قواعــد التعامــل مــع العلمــاء
لـ»عبدالرحمــن اللويحــق» ،وكتــاب الفوائــد
لـ»ابــن قيــم اجلوزيــة» ،ومــن الكتــب التــي
أعجبتنــي وقــرأت فيهــا كثيــراً كتــاب صيــد
اخلاطــر لـ»ابــن اجلــوزي» رحمــه اهلل ،وكتــاب
أدب الدنيــا والديــن ـ «املــاوردي» ،باإلضافــة
إلى بعض الكتب الشــرعية وبعض التفاســير
يف القــرآن التــي أعيــش معهــا باســتمرار.
كيف تختار ما تقرأه دوم ًا؟
أقــرأ إمــا ملؤلــف مشــهور أعرفــه وأحبــه
فيشــدني هــل صــدر لــه كتــاب جديــد؟ مثــل
«العقــاد» و»الرافعــي»  ،أو أطلــع علــى الكتاب
إذا أعجبنــي موضوعــه وأســلوب معاجلتــه.

اخلطــوط العريضــة يف ثقافتــي القرائيــة
إن صــح التعبيــر أربــع إلــى خمــس خطــوط
كنــت أقــرأ فيهــا كثيــراً ،بــدأت القــراءة قبــل
عشــر إلــى خمســة عشــر ســنة مــن بدايــة
الكتابــة علــى شــكل مقــاالت صغيــرة ،ومــن
أهــم املواضيــع التــي شــغلت ذهنــي موضــوع
تنميــة الــذات وموضــوع فقــه االئتــالف وفقــه
االختــالف والتعصــب املذهبــي ،ومــن أهــم
األشــياء التــي كانــت تســيطر علــى فكــري:
كيــف أكــون ســعيداً؟ فكلمــا وقــع يف يــدي
كتــاب كنــت أقــرأه ،وهــذه اخلطــوط التــي
كانــت يف ثقافتــي حتولــت إلــى برامــج
إذاعيــة ،فمثــ ً
ال كان عنــدي برنامــج اســمه
( يف دروب الســعادة) فــكل حلقــة نخطــو
خطــوة يف درب مــن دروب الســعادة ،أيضــاً
أحــد البرامــج اإلذاعيــة كان عنوانــه (أضــواء
علــى فقــه االئتــالف) ومنهــا أيض ـاً (القــرآن
الكــرمي ،خطــوة نحــو تدبــر أمثــل) يف إذاعــة
القــرآن الكــرمي ،فكلمــا اهتممــت مبوضــوع
كنــت أقــرأ فيــه ثــم أحولــه لبرامــج إذاعيــة
فأكتــب باســتمرار ،هــذه بعــد عشــرين ســنة
مــن القــراءة أو أقــل مــن العشــرين ،فحصيلــة
كل اجتــاه خرجــت يف كتيــب صغيــر ،فمث ـ ً
ال
كتبــت كتيب ـاً عنوانــه (أريــد أن أعيــش أكثــر
مــن حيــاة) وهــو عــن إدارة الوقــت ،وكتبــت
كتيــب (أيهــا األصدقــاء تعالــوا نختلــف) ألن
موضــوع اخلــالف بيننــا آفــة مؤملــة ،وكتبــت
كتيبـاً أســميته (كيــف تنتفــع بالقــرآن الكــرمي)
وكتــاب (فــن التفــوق والنجــاح) وكتــاب ( فــن
التفكيــر)؛ ألن التفكيــر حجــر األســاس فــإذا
كان التفكيــر خطــأ فــكل شــيء ينجــم عنــه
نعيــش مــع مفهــوم (اقــرأ) كمــا لــو أنهــا
مــن اإلنســان خطــأ.
ليســت إال مفهــوم ثانــوي  ..ويثبــت ذلــك
ماهــو أول كتــاب قرأتــه وهــل مــا زال يعيــش اإلحصائيــات التــي أثبتــت جانــب عميــق مــن
جوانــب املأســاة كمجتمــع إســامي لــم يعــد
يف الذاكــرة؟
أول كتــاب قرأتــه ومــازال يعيــش يف ذاكرتــي يقــرأ  ..مــا الســبب مــن وجهــة نظــرك؟
مــا عــدا كتــب الديــن ومــا عــدا القــرآن الكســل عــن القــراءة والتخــاذل عنهــا آفــة
والســنة  ،هو كتاب ( كيف تكســب األصدقاء أصابــت كل مــكان يف الكــرة األرضيــة وأهــم
وتؤثــر يف النــاس) لـ»ديــل كارنيجــي» يف عــام املســؤولني عــن ذلــك اإلنترنــت ،حتــى أنا اآلن
 1960أي قبــل أكثــر مــن  50ســنة ،وأؤكــد أصبــح اإلنترنــت يأخــذ مــن وقتــي الكثيــر
أن الترجمــة كانــت لـ»عبــد املنعــم الزيــادي» وأكثــر ممــا ينبغــي وأنــا بعمــر الســبعني ســنة،
ألن الكتــب املترجمــة لهــا آفــة عظيمــة ،وهــي جــزء منــه إضاعــة وقــت بــدون شــك ،شــيء
أنــك تقــرأ شــيئاً مختلف ـاً ونــادراً بــل وأنــدر مؤســف أعتــرف بــه وأنــا خجالن من نفســي،
مــن الكبريــت األحمــر أن جتــد مترجمــاً وجــزء آخــر الفائــدة التــي أحصــل عليهــا مــن
جيــداً وهــذا مؤلــم جــداً ،وأنــا اآلن علــى اإلنترنــت وموقــع قوقــل مدهشــة ،بلمســة زر
اطــالع علــى عمليــة الترجمــة مــن اإلجنليزيــة تبحــث عــن حدث وبلمســة زر تأخــذ معلومة.
كلمة أخيرة توجهها للقراء؟
إلــى العربيــة ،طامــات كبــرى وليــس عندنــا
مــن يترجــم بشــكل جيــد ،فــأول كتــاب قرأتــه إلــى النــاس الذيــن ال يقــرؤون ،كلمــة أخيــرة
واليــزال يعيــش يف ذاكرتــي هــو هــذا الكتــاب .أوجههــا لهــم ،فأقــول« :اقــرؤوا».
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هــل مــن األفضــل أن تشــاهد الفيلــم أوالً
ثــم تبحــث عــن كتــاب يحمــل قصتــه
تفضــل أن تقــرأ الكتــاب
األصليــة؟ أم أنــك ّ
َ
لديــك خيــار
أوالً قبــل حتويلــه إلــى فيلــم؟
ثالــث ً
أيضــا ،وهــو أن تشــاهد الفيلــم وتقــرأ
الكتــاب م ًعــا.
هــذه االقتراحــات التــي تتــردد يف رأســك
عندمــا يتعلــق األمــر بالروايــات التــي حتولت
إلــى أفــالم ،وخاصــة األفــالم املأخــوذة عــن
كتب وروايــات ناجحــة ،لتحيلــك إلــى ســؤال
آخــر :هــل تفــوق الفيلم علــى الكتاب األصلي
أم يظــل الكتــاب هــو األفضــل؟ مــا الــذي
ســيفوتني مــن متعــة إن شــاهدت الفيلــم؟
ومــا الــذي سأكســبه إن قــرأت الكتــاب؟ قــد
ال وسـ ً
جتــد حـ ً
ـطا وهــو أن جتــرب فيل ًمــا أو
اثنــني قبــل احلكــم ،لكــن مــاذا لــو ندمــت؟
عمــ ٌل واحــد ،قصــ ٌة واحــدةٌ ،باحلبكــة
ذاتهــا ،والشــخصيات نفســها ،ترتــدي
وحلــ ً
ال مختلفــة األلــوان،
قوالــب متعــددةُ ،
تُــرى هــل ســنراها بعــني واحــدة؟ هــذا مــا
آلــت إليــه األعمــال األدبيــة الفنيــة يف القــرن
الواحــد والعشــرين.
لقــد بــرزت مؤخــراً ظاهــرة ارتفــاع
مبيعــات بعــض الكتــب مبجــرد حتويلهــا
لفيلــم ســينمائي أو مسلســل درامــي علــى
نحــو لــم يتحقــق لهــا قبــل ذلــك ،وحصــل هذا
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مــع «شــفرة دافنشــي» ،و«عمــارة يعقوبيــان»
اللتــني تصدرتــا أكثــر الكتــب مبيعــاً علــى
مواقــع اإلنترنــت يف فتــرة مــا .فهــل أصبــح
حتويــل األدب إلــى أفــالم ســينمائية ،أو
ـالص وهــروب
مسلســالت دراميــة طريــق خـ ٍ
مــن أزمــة القــراءة يف مجتمعنــا؟
يقــول مــن يفضــل الكتــب علــى التلفــاز
والســينما :األفــالم يف أكثــر األحيــان تظلــم
النــص وتســرق منه الكثيــر مــن املشــاهد،
ّ
ويؤكــد قــارئ آخــر أنــه شــاهد أكثــر مــن
فيلــم بعــد أن قــرأ نصوصهــا ،فوجــد هــ ّوة
شاســع ًة بــني النــص والصــورة ،ولذلــك فهــو
يفضــل إعمــا َل خيالــه دون تدخــل املخــرج
يف الفيلــم بقــراءة الكتــاب وليــس مشــاهدة
الفيلــم ليختــار بنفســه شــكل الشــخصيات
وأماكــن األحــداث والتفاصيــل واأللــوان،
مجاريــاً بذلــك احلبكــة التــي اختارهــا
الكاتــب دون بخــس أو زيــادة.
فريـ ٌق آخـ ُر مــن ال ُقــراء ال ميانــع مشــاهدة
الفيلــم ولكــن ليــس قبــل قــراءة النــص
األصلــي ليتمكــن بعــد ذلــك مــن املقارنــة
بــني العملــني ونقدهمــا ،ويــرى أن تقــدمي
املشــاهدة علــى القــراءة حتــرق روح القصــة،
ومتنــح متعــ ًة باهتــة ال تقــارن بتلــك التــي
متنحهــا األوراق املكتنــزة برائحــةِ األحــداث
واملترعــة باملفاجــآت.

ويف خضــم هــذا االحتــدام بــني
الفريقني ينــز ُع الســينمائيون عنهــم هــذه
َّ
شــك أننــا بتحويــل
االتهامــات ،قائلــني :ال
الروايــة إلــى فــن ســينمائي أو مسلســل نزيــد
مــن نســبة تعريــف العالــم بهــا ،و لكــن هــذا
ال يؤثــر يف جمهــور األدب نفســه الذيــن
مازالــوا ميارســون القــراءة.
ً
علــى ضفـ ٍـة أخــرى ،نســمع صوت ـا يؤيــد
حتويــل األعمــال العظيمــة إلــى أعمــال فنيــة
مســموعة أو مرئيــة ،ويف الوقــت نفســه
فإننــا نتســاءل :ماهــو ســبب عــدم حتويــل
بعــض األعمــال العظيمــة إلــى فيلــم؟ يكمــن
الســبب يف أنهــا قــد التصلــح أن تكــون
فيل ًمــا ،كمــا أن ُكتابها يرفضــون ذلــك خوفـاً
مــن التالعــب يف أحداثهــا ،وهــم يعتمــدون
غالبــاً علــى شــهرتهم اخلاصــة التــي تتيــح
للعمــل االنتشــار ،ويعولــون علــى اجلمهــور
القــارئ دون غيــره.
ويــرى ر ّوا ُد الســينما وصناعهــا أن
خــوف الروائيــني ليــس يف محلــه ،حيــث أن
التحويــرات التــي قــد تطــرأ علــى احلبكــةِ
أم ـ ٌر حتمــي دعتــه الضــرورة ،وذلــك لتبايــن
طــرق التقــدمي ،فاحلبكــة الدراميــة مختلفــة
عــن املعاجلــة الروائيــة للقصــة ،والفــن
واحــد لكــن اختــالف طــرق تقدميــه هــو
إثبــات اإلبداعيــة فيــه.
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يظــن الكثيــر أن املكتبــة فقــط لعشــاق
الكتــاب ،بينمــا هــي يف حقيقتهــا رحــم
أجنــب العديــد مــن العلمــاء و األدبــاء،
و ركــن تكتمــل فيــه مقومــات شــخصية
املثقــف و املفكــر ،كمــا أنهــا غنيــة بــأدوات
حتفــز العقــل و متنحــه أجــواء االســترخاء
و التفكيــر و النمــو.
كيــف تبنــي مكتبتــك؟ ســؤال طرحنــاه
علــى أنفســنا و نطرحــه عليكــم تطل ًعــا إلى
مكتبــة ال تقــوم علــى أســاس و حتتمــي
نفســا و تبنــي
بجــدران ،و إمنــا حتــوي ً
روحــا ،و نــرى فيهــا حضنًــا نــأوي إليــه
ً
كلمــا أحكمــت احليــاة قبضتهــا علينــا ،أو
أرهقــت االســتفهامات عقولنــا فاشــتاقت
لعنــاق كتــاب.
ســنبدأ ســو ًّيا يف بنــاء املكتبــة مــن
الشــيء إلــى أن يكتمــل عقــد البناء.كيــف
ســتبدأ؟ و إلــى أيــن ســتصل؟ عندمــا تبنــي
مكتبتــك فأنــت تبنــي نفســك و عقلــك ،و
تتعاطــى مــع أمــور أخــرى كثيــرة نغفــل
أهميتهــا جلهلنــا الشــديد بهــا ،ففــي كل
مــكان جنلــس فيــه نتفاعــل و نتأثــر بكــم
هائــل مــن الطاقــات اإليجابيــة و الســلبية،
و عليــه فهنــاك أمــور مهمــة نضعهــا نصب
أعيننــا عنــد بنائنــا للمكتبــة تتمثــل يف:
اجلهــات اجلغرافيــة ،الطاقــات الســلبية،
واأللــوان.
أمــا اختيــار اجلهــات اجلغرافيــة
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أو مــكان املكتبــة فهــو اللبنــة األولــى و
األساســية عنــد بنــاء املكتبــة ،ويــرى كثيــر
مــن علمــاء (الفينــج شــوي) أو علــم طاقــة
املــكان أن جهــة اجلنــوب الشــرقي و
الشــرق أفضــل جهــة مختــارة لغــرف النوم
و املكتبــات؛ نظــ ًرا ألن أشــعة الشــمس
متيــل عليهــا بشــكل معتــدل وغيــر حارقــة
بعكــس جهــة الشــمال ،التــي تكــون فيهــا
ســرعه الريــاح والهــواء قويــة جــ ًّدا ،و
بنــاء عليــه ،فيفضــل أن تكــون املكتبــة يف
اجلهــات املذكــورة ســاب ًقا؛ لتمنحنــا أجــوا ًء
محفــزة و مريحــة تبعــث علــى االســترخاء
و الهــدوء و االســتمتاع.
اآلن اختــرت ملكتبتــك مكا ًنــا ،عليــك أن
تنتقــل ألمــر بالــغ األهميــة وهــو :جتنــب
الطاقــات الســلبية التــي تُشــحن بهــا
املكتبــة و ال ندركهــا ،فــإذا كنــا نحتــاج
بشــكل ضــروري و ملــح إلــى تنظيــف
املكتبــة مــن األوســاخ و األتربــة العالقــة،
فحاجتنــا إلــى تخليصهــا مــن الطاقــات
الســلبية ال يقــل أهميــة ،فالطاقــة
الســلبية تنتشــر و تختبــئ يف زوايــا
متعــددة تتمثــل يف الشــحنات الكهربائيــة
اخلارجــة مــن األجهــزة كالتلفــاز و أجهــزة
احلاســوب والشــواحن و أجهــزة االتصــال
الشــخصي ،أضــف إلــى ذلــك الزوايــا
التــي رمبــا تتكــدس فيهــا بعــض الكتــب
واألدوات و التــي تعيــق حركــة الهــواء و

الطاقــة اإليجابيــة بشــكل منظــم و فاعــل،
و عليــه ،فينبغــي أن تخلــص املكتبــة مــن
األجهــزة الكهربائيــة و املخــازن الصغيــرة
املتناثــرة هنــا و هنــاك التــي تفســد عليــك
أجــواءك ،فأنــت يف املكتبــة بحاجــة ألن
تشــحن جســمك و ذهنــك بطاقــات
إيجابيــة تســاعدك علــى القــراءة بالشــكل
املطلــوب.
ننتقــل اآلن إلــى األمــر الثالــث و هــي
مســألة األلــوان ،و لهــا أهميــة بالغــة ،لــذا
يفضــل أهــل االختصــاص أن نعتمــد نظام
( أحاديــة اللــون ) حيــث يتــم اســتخدام
لــون واحــد علــى اجلــدران ،ويفضــل اللــون
األبيــض ملــا يتمتــع بــه مــن الهــدوء كمــا
اتســاعا و يجعلهــا أكثــر
مينــح الغرفــة
ً
إشــرا ًقا ،و ال ينصــح باأللــوان اجلريئــة
ألنهــا ســتكون متعبــة مــع الوقــت ،فكلمــا
كانــت األلــوان قريبــة مــن الطبيعــة كلمــا
كانــت أكثــر هــدو ًءا و انســجا ًما مــع
أرواحنــا.
واختياراتــك فيمــا ســبق يحكمهــا
الهــدف مــن بنــاء املكتبــة ،فكلمــا كانــت
حاجتــك لالختــالء بالكتــاب ملحــة ،كلمــا
كان حرصــك و اهتمامــك بــأدق تفاصيــل
مكتبتــك كان أقــوى ،لــذا ابحــث يف هدفك
لتنجــح يف بنــاء مكتبتــك.

ليلى العصيلي
@ssdanahss

إن االنتشــار املتزايــد للقــراءة منــذ
ظهــور اإلنترنــت ،وســهولة طلــب الكتــب
مــن املواقــع واملتاجــر اإللكترونيــة
أو حتميلهــا علــى األجهــزة مباشــرة،
ونشــاط حســابات تشــجيع القــراءة يف
تويتــر الــذي أثمــر حضــو ًرا متزايــ ًدا
ملعــارض الكتــب يف كل عــام ،كل هــذا
يبعــث الســرور والبهجــة بعــد عقــود
مــن جلــد الــذات واعتبــار أمــة اقــرأ ال
تقــرأ ،لكنــه يلفــت النظــر إلــى أســئلة
تتجــاوز الســؤال التقليــدي :هــل نقــرأ؟
إنهــا أســئلة مــن نــوع :مــاذا نقــرأ؟ وكيــف
نقــرأ؟ حيــث تكــون القــراءة وســيلة للنمو
املعــريف والعقلــي والوجدانــي وليســت
غايــة بحــد ذاتهــا.
يركــز ســؤال :مــاذا نقــرأ؟ علــى
أهميــة انتقــاء امل ُ ْدخــالت التــي تَلِــ ُج
عقولنــا بحــرص؛ ألن املخرجــات
ســتتأثر بهــا ،فــكل إنــاء مبــا فيــه ينضــح،
فــال تتســاوى عقليــة قــارئ الصحــف
والروايــات الركيكــة ،مــع مــن ينتقــي
كتــب العلــم والفكــرّ ،
ويطلــع علــى أرقــى
فنــون األدب ،إن القــراءة غــذاء العقــل،
والغــذاء أنــواع ،فمنــه مــا يقــوي اجلســد
وينميــه ،ومنــه مــا يضعفــه ويهلكــه،
ويتضــح مفهــوم االنتقــاء ملدخــالت
احلــواس حــني نتذكــر اآليــة الكرميــة:
(إن الســمع والبصــر والفــؤاد كل
أولئــك كان عنــه مســؤوال) ،باإلضافــة

لقصــر عمــر اإلنســان وامتــالء األرفــف
بتــراث بشــري هائــل ال ميكــن اإلحاطــة
بــه ،ســيكتفي اإلنســان مبــا يطيقــه
ويســتطيعه ،وإن كان والبــد فــال أقــ َّل
مــن أن يحســن لنفســه بجــودة االنتقــاء.
وأمــا ســؤال :كيــف نقــرأ؟ فيركز على
أن كيفيــة القــراءة ال تقــل أهميــة عــن
االنتقــاء املــدروس للكتــاب ،ألن القــراءة
الذكيــة املنظمــة ُمت ِّكــن صاحبهــا مــن
اســتخالص أفضــل مــا يف الكتــب ،وهــي
التــي تفســر الفــرق بني شــخصني يقرآن
نفــس الكتــاب فينتفــع بــه أحدهمــا أكثــر
مــن صاحبــه ،والكتــب التــي تُقــرأ مــن
الغــالف للغــالف -يف الغالــب -كتــب
تقــرأ ملــرة واحــدة ،للمعرفــة واملتعــة
العقليــة ،مثــل القصــص والســير الذاتيــة
والروايــات والكثيــر مــن املؤلفات التي ال
يصنــع الواحــد منهــا بحــد ذاتهــا عالمــة
فارقــة يف منــو اإلنســان لكــن اســتمراره
يف قراءتهــا ،وختــم الواحــد بعــد اآلخــر
منهــا ،يحــدث تغييــرات جذريــة يف فكــره
ووجدانــه وعقلــه تتراكــم لســنوات حتــى
تؤتــي نفعهــا وأرباحهــا.
ً
املؤســف أ َّن كثيــرا مــن القــراء
يقتصــر علــى هــذا النــوع مــن القــراءة و
الــذي يركــز علــى الكــم ويغفــل الكيــف،
فنجــد حتديــات القــراءة الســنوية
تتنافــس يف قــراءة خمســني كتابــاً يف
الســنة أو مائــة أو غيرهــا ،بينمــا يذكــر

املختصــون املدركــون ألســرارالقراءة
النوعيــة أن هنــاك كتبــا تتجــاوز قيمتهــا
مجــرد القــراءة العابــرة ،فهــي زاخــرة
باألفــكار والعمــق املعــريف الــذي يتطلــب
قار ًئــا صبــو ًرا يتقــن امتصــاص رحيقهــا
واالســتفادة منهــا ،ويحتــاج القــارئ أن
يُعاودهــا ويقرأهــا أكثــر مــن مــرة ،فهــي
ال تعطــي أســرارها يف املــرة األولــى ،بــل
يكتشــف القــارئ يف كل مــرة خبايــا يف
الزوايــا لــم يدركهــا مــع أ ّول قــراءة ،ولعــل
ذلــك هــو مــا أشــار إليــه العقــاد بقولــه:
«إن قــراءة كتــاب جيــد ثــالث مــرات
خيــر مــن قــراءة ثالثــة كتــب».
وال يكتفي القارئ اجليد باســتهالك
املعلومــات واألفــكار الــواردة يف الكتــاب
اســتهالكاً ســلب ًيا ،بــل يحــاول حتليلهــا
واكتشــاف مواطــن قوتهــا وضعفهــا،
ومحاولــة إعــادة إنتاجهــا بالكتابــة
حولهــا واالســتفادة ممــا فيهــا ،ومناقشــة
اآلخريــن بهــا ،ومحاولــة تطويرهــا مبــا
يناســب املســتجدات ،أو نقدهــا وإجــراء
التعديــالت عليهــا ،املهــم أن تكــون
القــراءة عمليــة ح َّيــة تفاعليــة ،فنحــن
نعيــش اليــوم يف مجتمــع املعرفــة القائــم
علــى امتــالك املعلومــة الصحيحــة
واســتثمارها وإعــادة إنتاجهــا مبــا يعــود
علــى األمم واألفــراد بالنمــو الفكــري
واملــادي.
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حبيبة جمال
@habbebaa

مــع النهضــة الثقافيــة الصاخبــة التــي
تأججــت يف الفتــرة األخيــرة بــني أقطــاب
املجتمعــات العربيــة ،التــي جذبــت الشــباب
اليانــع ،فأقبلــوا عليهــا حفــاة ُمستشــاطني
ومولعــني ليلحقــوا بركـ ِـب الثقافــة وتوســيع
اآلفاق والنهــوض أخيــراً مِ ــن بركــة اجلهــل
التــي مــا تركــت صغيــ ًرا وال كبيــ ًرا إال
ومرغتــه بلُجتهــا ،فأثقلــت ِ
كاهــل نهضتــه،
ِ
املتأخــرة ،إلــى
وتركتــه يف قــاع احليــاة
أن شــاء اهلل لــه الصحــوةَ ،حفــل شــباب
أمتنــا بهــذا العــرس الثقــايف املفاجــئ أميــا
احتِفــال ،ووســعوا لــه أفكارهــم وجهودهــم
املدهشــة التي غفِ ــل عنهــا اجلميــع،
مــر
واســتحال أغلبهــم إلــى أشــجار يف ُع ِ
احلصاد فجنــى ُمجتمعنــا العربــي الكثيــر
مِ ــن ثِمــار ال ُكتــب املولــودة مِ ــن أصــالب
ِ
نستشــف مِ ــن خاللهــا
عربيــة أصيلــة
ُمسـ ً
وضاحــا ل ـ ُه يــد طويلــة ســتعيد
ـتقبال
ً
املســلمني والعرب إلــى عــرش احلضــارة
ِ
الناضجــة
املأمولــة ،ومِ ــن هــذ ِه األفــكار
التــي هطلــت علــى رأس املُجتمــع فِ كــرة:
«صالونــات أو أنديــة القــراءة» ولعــل
ـيوعا
ُمســمى أنديــة القــراءة هــو األكثــر شـ ً
ً
وتــداوال مِ ــن ُمســمى صالونــات القــراءة،
والــدارج أن لفظــة «صالــون» لصيقــة
ِ
غا ِل ًبــا بالتجمعــات األدبيــة أوالثقافيــة
كونهمــا أكثــر ُشــمولية ألصناف كثيــرة مِ ــن
ِ
تقتصــر علــى القــراءة
األحاديــث التــي ال
فقــط.
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فمــا معنــى« :نــادي قــراءة»؟ هــو نشــاط
ثقــايف اجتماعــي يقــوم علــى انتخــاب
كتــاب يقــرؤه أعضــاء جمعتهــم اهتمامــات
مشــتركة ورغبــة ِ
نشــطة ونهم قرائــي،
بغــض النظــر عــن أعمارهــم ومســتوياتهم
يــوم أو أكثــر
وجنســياتهم ،ويجتمعــون يف ٍ
مِ ــن ُكل شهر ليتناقشــوا حــول الكِ تــاب،
ويطرحــوا آراءهــم حــول موضــوع الكِ تــاب،
ويدلــوا باقتِباســاتهم ومنافــع أو مســاوئ
هــذا الكتــاب.
ثِمــار أنديــة القــراءة كثيــرة ،مِ نهــا:
اخلــروج بجيــل يعتنــي بفتــوة عقلــه
فيُســقيه الكِ تــاب تلــو الكِ تاب والقــراءة
واألخــرى التــي تهــذب ذائقتــه وترعاهــا
بحفــاوة ثقافيــة ال نظيــر لهــا ،وتُخــرج
هــذ ِه األنديــة شــباب يُجيــدون فــن احلــوار
وأســاليب تبــادل اآلراء بأخــالق و رحابــة
صــدرُ ،
ومتكنهــم مــن إجــادة اللغــة العربيــة
بشــكل يدعــو للفخــر والزهــو بهــذ ِه اللغــة
األصيلــة.
أخي ـ ًرا ،مِ ــن ِ
املؤســف أن هــذ ِه األنديــة
ال زالــت ُمقتصــرة علــى كونهــا أعمــاالً
تطوعيــة ال تعتنــي بِهــا جهــات مرموقــة أو
رســمية حتــى تشــيع بشــكل واســع فتطــال
جميــع أفــراد املجتمــع .وأملــي عريــض يف
ـيوعا وأن
أن تُصبــح هــذ ِه األنديــة أكثــر شـ ً
أرى اإلقبــال عليهــا أكثــر وفــرة ممــا هــي
عليــه اآلن.

سعيد الزهراني
@drpolymath85

بغــداد املدينــة احلاملــة ،التــي كانــت يو ًمــا مــن
األيــام عاصمــة النــور ،فالظــالم تبــدد عندمــا
أنشــئت هــذه الغــادة ،بــدد نورهــا ظــالم الشــرق
والغــرب وأســرت القلــوب مبجدهــا وعلمهــا
وحضارتهــا ،فمــا هــي إال ســنوات قليلــة منــذ
أن بنيــت حتــى الح اســمها يف أفــق الســماء كلــه
فكانــت عاصمــة الثقافــة العامليــة وكانــت أم
احلواضــر واملــدن ،ومركــزًا عامل ًيــا اجتهــت إليــه
خيــرة العقــول والقلــوب مــن كل لــون وعقيــدة،
فازدهــرت الترجمــة ونقلــت إلــى العربيــة آالف
الكتــب اليونانيــة والهنديــة والفارســية ،فــكل
ثقافــات وحضــارات العالــم القــدمي جــاءت إلــى
بغــداد ومــن هنــاك بــدأ تاريــخ جديــد للشــرق .
ويقــال إن معنــى اســم بغــداد عطيــة اهلل أو هبــة
اهلل باللغــة الفارســية ،فــاهلل وهبهــا للعالــم ومــن
دونهــا ملــا تقــدم العلــم ووصــل إلــى ماوصــل إليــه
اآلن ،فلديهــا أكبــر مركــز علمــي يف التاريــخ القدمي
(بيــت احلكمــة) التــي تعــد ورشــة العمــل ومركــز
االنطــالق واإلشــعاع احلضــاري إلــى العالــم ،فقــد
تكونــت بيــت احلكمــة مــن مكتبــة عظيمــة ومرصــد
فلكــي وأنشــأها أبــو جعفــر املنصــور وازدهــرت
يف عهــد املأمــون اخلليفــة املثقــف الــذي أغــدق
عليهــا كل غالــي ونفيــس ،فــكان يرســل الهدايــا
مللــوك الشــرق والغــرب ليبعثــوا إليــه باملكتبــات
التــي حتمــل علــى اجلمــال ويضخهــا يف بيــت
احلكمــة ليشــتغل عليهــا املترجمــون وتنقــل إلــى
العربيــة ،وصاحــب عمليــة الترجمــة حركــة كبيــرة
تباعــا،
يف التأليــف والنشــر فازدهــرت الوراقــة ً
فــكان هنالــك ســوق للوراقــة والوراقــني وتناثــرت
دكاكــني الوراقــة يف املدينــة وكثــر داللــو الكتــب
فتجــد معهــم قوائــم و أســماء آخــر اإلصــدارات
مــن الكتــب املؤلفــة واملترجمــة يف كل الفنــون.
ويقــول املــؤرخ «يحيــى اجلبــوري» :لــم تعــن
أمــة مــن األمم بالكتــاب عنايــة العــرب واملســلمني،
فقــد أحبــوا الكتــاب وافتخــروا بتأليفــه واقتنائــه
وصونــه ،فهــذه بغــداد مدينــة الكتــاب والقــراءة
مثــال علــى ذلــك فقــد اســتمرت يف توهجهــا عــدة
قــرون حتــى عندمــا مــات اخلليفــة املأمــون وحلــق
بيــت احلكمــة بعــض اإلهمــال ولــم تعــد كمــا كانــت
منــارة وقبلــة للعقــول املتعطشــة للعلــم ،لــم تنــم
بغــداد أب ـ ًدا و إمنــا غفــت لتنشــط مجــد ًدا فهــذه
مكتبــة املدرســة النظاميــة التــي أسســها نظــام
امللــك غــدت مركــز احلضــارة واإلشــعاع اجلديــد
بعــد بيــت احلكمــة.
ويف بغــداد ً
أيضــا أنشــئت مكتبــات خاصــة
أصحابهــا مــن الــوزراء والعلمــاء واألدبــاء وكان
بعضهــا يســمى خزانــة احلكمــة أو بيــت احلكمــة،
وشــاعت الكتــب بــني النــاس وانتشــرت القــراءة
انتشــار النــار يف الهشــيم وازداد الوعــي لــدى
النــاس بأهميتهــا وأصبحــوا يتنافســون يف اقتنائهــا
وقراءتهــا ،فازدهــرت مجالــس العلمــاء واألدبــاء
برعايــة اخللفــاء وكثــرت النــدوات الثقافيــة
واملناظــرات العلميــة وتالقحــت العقــول واشــتعل

الفكــر يف هــذه البيئــة اخلصبــة لإلبــداع ،وصاحــب
ذلــك عمليــة مراجعــة ونقــد للكتــب فعندمــا ينشــر
كتــاب يبــدأ العلمــاء واألدبــاء بتلقفــه وتقييمــه
وحتليلــه ودراســته أدب ًيــا وعلم ًيــا .
ويف هــذا اجلــو الثقــايف وهــذا الهيــام بالكتــب
والقــراءة ســتجد اجلاحــظ منك ًبا علــى القراءة بعد
أن اســتأجر دكاكايــن الكتــب ،وســتقابل يف ســوق
الوراقــني صاحــب كتــاب األغانــي األديــب أبــا فــرج
األصفهانــي يبحــث عــن كتــب األخبــار ،والبــد أن
أذكــر هنــا شــاعر اجلــالل واحلكمــة املتنبــي الــذي
كان يتــردد علــى دكاكــني الكتــب ليقــرأ اجلديــد يف
الشــعر وأخبــار وحكــم العــرب ،ويف بيــت احلكمــة
ســترى ثلــة عبقريــة مــن الفالســفة والعلمــاء أمثــال
فيلســوف العــرب األول الكنــدي والعالــم الرياضــي
املشــهور اخلوارزمــي مؤســس علــم اجلبــر ،فهــذه
هــي بغــداد مدينــة النــور أخرجــت لنــا هــذه العقــول
الفياضــة واملبدعــة التــي خلــدت اســم بغــداد علــى
مــر األزمــان .
ولــم ينــس عشــاق املدينــة الباهــرة والفتنــة
الســاحرة أن يتغنــوا مبدينــة الســندباد البحــري
مدينــة احللــم اجلميــل ،فهاهــو شــاعرها األول
املتنبــي يقــول فيهــا :
من أسكن الشاعر الولهان موطنه
بغداد أنت جنوم الليل والظلم
بغداد أنت شفاء العني من رمد
بغداد أنت لقاء اهلل باألمم
بغداد أنت دوا القلب من عجز
بغداد أنت هالل األشهر احلرم
شتان أنت سوى حلم شغفت به
ذا احللم كاملوت مريح بعضه يلم
وللنــاس يف بغــداد ولــع بكتبهــم ومكتباتهــم فهــذا
أبــو حســن الفالــي كانــت لــه خزانــة كتــب كبيــرة
فبــاع بعضـاً منهــا ووجــدت علــى كتبــه التــي باعهــا
هــذه األبيــات:
أنست بها عشرين حوال وبعتها
فقد طال شوقي بعدها وحنيني
وماكان ظني أنني سأبيعها
ولو خلدتني يف السجون ديوني
ولكن لضعف وافتقار وصبية
صغار عليهم تستهل شؤوني
هــذه هــي مــدن القــراءة ،هكــذا دائ ًمــا تصنــع
العباقــرة مــن الشــعراء والفالســفة والعلمــاء
وتعطيهــم مــن نفحاتهــا ،وحيثمــا كانــت القــراءة
واالهتمــام بالكتــب والعلمــاء واألدبــاء كان اإلبــداع
ســمة العصــر والزمــان ،فمــا أحوجنــا اآلن مبدينــة
كبغــداد تقــود مشــعل احلضــارة مــن جديــد وحتلــق
بنــا عال ًيــا يف أجــواء الفكــر والثقافــة وتردنــا إلــى
حلبــة التاريــخ فنقــود العالــم كمــا قــاده أجدادنــا،
فاحلــل بــني أيدينــا والقــرار لنــا فأمــا أن نقــرأ وأما
أن نعيــش علــى أمجــاد مدينــة النــور و احلبــور.
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عندما جتلس قبالة طاولة الشطرجن،
أو تشــرع يف فــك لغــز مــا ،أو تأخــذك
لهفــة املعرفــة لتدخلــك يف عالــم كتــاب
فأنــت يف جميــع احلــاالت أمــام حتــد مــع
قدراتــك الذهنيــة إلدارة تلــك العمليــات
العقليــة ،و أنــت يف خضــم هــذا التحــدي
مــا أحوجــك إلــى فــن التخطيــط و يف
نفــس الوقــت فــن إدارة تلــك العمليــات
لتحقيــق أهدافــك املنشــودة ،إنهــا معادلــة
بســيطة تعنــي« :االســتراتيجية».
يحــدث أن يخلــف كتــاب يف نفوســنا
اســتفهامات كثيــرة ،أو يتــرك فجــوات
مفاهيميــة حتتــاج إلــى تدفــق معــريف
ليمألهــا ،و يحــدث أحيا ًنــا أن نتخلــى
عــن قــراءة كتــاب لصعوبــة مفاهيمــه
التــي جتعلنــا يف صــراع و مــد و جــزر مــع
ســطوره ،و رمبــا نفشــل يف ســد احتياجنــا
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املعــريف فنضطــر إلعــادة القــراءة أكثــر
مــن مــرة لنصــل إلــى بعــض ممــا نحتــاج
فنقنــع باليســير ،يف أحيــان أخــرى يعترينا
اإلحبــاط لعجزنــا عــن ســبر أغــوار
الكتــاب .و يف كل حلظــة عجــز أمــام
كتــاب نحــن يف حتــد مــع قدراتنــا جتعلنــا
يف مواجهــة مــع اآلخــر ،و يف ســباق مــع
الوقــت لنلتهــم ســطور كتــاب ،و لن نكســب
التحــدي و نحــرر أنفســنا مــن قيــود
الوقــت إال باتبــاع اســتراتيجيات مدروســة
خصصــت للقــراءة ،اســتراتيجيات مــن
شــأنها أن تســاعدنا علــى قــراءة أكثــر
فعاليــة و احلصــول علــى أقصــى فائــدة
مــن القــراءة وبجهــد أقــل.
إن اســتراتيجيات القــراءة تقــدم لنــا
منظومــة متكاملــة مــن األدوات املســاعدة
علــى فهــم النــص املقــروء ،و رصده بشــكل

فعــال ،و تكســبنا القــدرة علــى إعــادة
صياغتــه مبــا يتــالءم مــع احتياجاتنــا
املعرفيــة ،و تنمــي يف نفوســنا مهــارة
النقــد البنــاء ،و تخلــق لنــا جـ ًّوا مــن األلفــة
و التبــادل املعــريف مــع مؤلــف الكتــاب،
كمــا متنحنــا تدفقــا معرفيــا ميــأل تلــك
الفجــوات املفاهيميــة التــي تخلفهــا بعــض
الكتــب.
و إدرا ًكا منــا ألهميــة (اســتراتيجيات
القــراءة) يف جتويــد عمليــة القــراءة ،و
التعاطــي مــع ســطور الكتــاب بشــكل فعــال
و مثمــر ،رأينــا تخصيــص جــزء مــن املجلة
لنســتعرض ســو ًّيا أهــم االســتراتيجيات و
أكثرهــا متعــة لتحقيــق أعلــى منفعــة مــن
القــراءة ،و ســنكون يف عددنــا األول علــى
موعــد مــع أوالهــا و هــي اســتراتيجية:
( ) click and clunk

يف كل مــرة تشــرع يف قــراءة كتــاب
ســتجد نفســك وج ًهــا لوجــه مــع الكاتــب
نفســه ،تشــاركه معارفــه ،و تطــرق أبــواب
متعــددة لتزيــل النقــاب عــن (مــا يعرفــه
هــو) و (جتهلــه أنــت) ،و ســتكون يف
ســباق مــع أفــكار الكاتــب لتمســك بهــا
و تتوقــف عندهــا ،فــكل األفــكار (صيــد)
و كتابتهــا (قيــد) ،هــذا الســباق احملمــوم
مــع أفــكار الكاتــب ســيجعل قوائمــك
الذهنيــة تنســدل مابــني( :ماتعرفــه)،
و (ماجتهلــه) ،عندهــا ال تخطــب ود
الكتــاب إال بورقــة و قلــم ،قســم الورقــة
إلــى قائمتــني ،واكتــب علــى رأس القائمــة
األولــى (  ) clickود ِّون فيهــا
معارفــك التــي ينبغــي أن توظفهــا ،واكتــب
علــى رأس القائمــة الثانيــة ( )clunk
و د ِّون فيهــا مــا جتهلــه و الــذي ينبغــي أن
تدركــه و تبحــث عنــه.
إن اســتراتيجية ( click
 ) and clunkاســتراتيجية
فعالــة أثنــاء القــراءة و ليســت محصــورة
يف قــراءة الكتــب فقــط ،بــل تتعداهــا يف
كونهــا مجديــة يف تعلــم اللغــات و قــراءة

الكتــب باللغــات األجنبيــة ،فهــي تقيــس
بشــكل واضــح حصيلتــك اللغويــة لتــدرك
بنفســك معارفــك و ثــراء مفرداتــك.
إن القــراءة مــع هــذه االســتراتيجية
اجلميلــة و املمتعــة متنحــك بوصلــة
حتــدد لــك مــكان معرفتــك و ترســم
لــك طري ًقــا لتصــل حيــث وصلــوا .و
كمــا يقــال ( التجربــة خيــر برهــان )
لــذا نســتعرض ســو ًّيا جتــارب القــراء
مــع هــذه األداة الفعالــة يف القــراءة ،و
لعلــي أبــدأ بتجربتــي عندمــا قــرأت كتــاب
( قصــة جتاربــي مــع احلقيقــة ،ســيرة
املهامتــا غانــدي بقلمــه ) كانــت جتربــة
ثريــة ألبعــد احلــدود ،و كــم كنــت ســعيدة
عندمــا تنتقــل أمــور كثيــرة كنــت أجهلهــا
مــن قائمــة (  ) clunkألدونهــا يف
قائمــة (  ) clickليزيــد بهــا رصيــد
معــاريف .و لنــا يف جتربــة القارئــة «أم
جنــى» ً
أيضــا ،برهــان ســاطع علــى جنــاح
االســتراتيجية يف رفــع مهــارة ابنتهــا يف
القــراءة و اكتســاب املفــردات ،تســتعرض
جتربتهــا فتقــول:
«كانــت جتربتــي ثرية و فاقت توقعاتي يف

تعليــم ابنتــي «جنــى» خاصــة يف مايتعلــق
بالقــراءة» ،و تصــف حمــاس ابنتهــا مــع
القوائــم عندمــا تنقــل املفــردات مــن
قائمــة املجهــول (  ) clunkإلــى قائمة
( املعلــوم  ) clickمكللــة بالتحفيــز
و املكافــآت يف كل مــرة يرتفــع رصيــد
معــارف ابنتهــا ،اجلميــل يف جتربــة «أم
جنــى» أنهــا لــم حتتكــر التجربــة و إمنــا
نقلتهــا إلــى معلمــة ابنتهــا لتفعلهــا يف
الصــف مــع تلميذاتهــا ،فلمســت نتائــج
مذهلــة يف حتســني مهــارة القــراءة و
ذلــك بوضــع املفــردات التــي تقــرأ بشــكل
خاطــئ يف قائمــة (  ، ) clunkومــع
التدريــب و املــران تتقنهــا الطالبــة لتنقلها
إلــى قائمــة ( .) click
إن اســتعراض التجــارب أمــر محفــز
علــى تفعيــل هــذه االســتراتيجية بشــكل
كامــل يف عمليــة القــراءة و التعلــم ،و
نحــن إذ نقدمهــا لكــم نطمــع يف أن تكــون
جتاربكــم هــي التاليــة و التــي نتطلــع إلــى
نشــرها ،ننتظركــم  ..جربوهــا و ال تقــف
علــى أعتابكــم.
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ندى ابراهيم
@ba7lah

عندمــا تخــرج الكتــب مــن عزلتهــا لتلقــي
بنفســها مــن النوافــذ لتقــول إنــي هنــا
فالبــد أن يســتجيب لهــا اجلميــع  ،هكــذا
يســتقبل متحــف ميرمانــو زواره ،يذهلــك
منظــر ذلــك الكــم الهائــل مــن الكتــب امللقــاة
مــن إحــدى نوافــذ منــزل البــارون ( فــان )
الــذي أســس املتحــف يف عــام 1862م و
الــذي يعــد أقــدم متحــف للكتــب يف العالــم،
يقــع منــزل البــارون
( فــان ) يف هولنــدا و يف مدينــة ( الهــاي)
حتديــ ًدا  ،و يصعــب علــى املــارة مقاومــة
فكــرة عــدم الدخــول إليــه  ،فاملتحــف لديــه
الكثيــر ليذهــل بــه زواره  ،لديــه العديــد
مــن املخطوطــات القدميــة التــي تعــود
للعصــور الوســطى و رمبــا يعــود بعضهــا
إلــى القــرن الســادس امليــالدي مبــا يف
ذلــك املخطوطــات الدينيــة و الكتــاب
املقــدس بالنســبة لهــم  ،كمــا يحتــوي علــى

بعــض اآلثــار املصريــة القدميــة و األعمــال
الثمينــة التــي تعــود يف تاريخهــا إلــى القــرن
التاســع عشــر  ،و كــم ســتكون دهشــة
الــزوار بالغــة و هــم يتنقلــون ببصرهــم بــني
هــذا الكــم الهائــل مــن القطــع النقديــة و
امليداليــات و التــي بلــغ عددهــا 10.000
قطعــة مبــا يف ذلــك  9000مــن العصــور
الكالســيكية القدميــة ،و لــن يقــاوم الــزوار
أبـ ًدا ذلــك املعــرض التفاعلــي الرائــع الــذي
مينحــك متعــة معرفــة املزيــد عــن تطــور
شــكل الكتــاب ليصــل بــك إلــى عالــم مــن
اخليــال يتنبــأ و يستكشــف كيــف ســيكون
مســتقبل الكتــاب ؟!
إن التجــول يف املتحــف يدخلــك يف
عالــم يصعــب عليــك اخلــروج منــه  ،خاصــة
عندمــا تقــف أمــام مكتبــة (جــوس) التــي
تذهلــك بتصميمهــا و التفــن يف تنفيــذ
أدق تفاصيلهــا  ،حيــث حتتــوي علــى 1515

امنحوا أنفسكم رحلة سريعة إلى متحف ميرمانو و زوروا هذا الرابط :

كتــاب صنفــت علــى أنهــا األصغــر حج ًمــا
تنوعــا يف مضامينهــا و
يف العالــم و األكثــر ً
تخصصاتهــا بالرغــم مــن صغــر حجمهــا .
اجلميــل يف األمــر أن الدخــول إلــى
املتحــف مجا ًنــا لألطفــال الذيــن تقــل
أعمارهــم عــن  12ســنة  ،و هــذا يعطــي
داللــة قويــة علــى اهتمامهــم بهــذه الفئــة
العمريــة و ربطهــا بعالــم الكتــاب منــذ
الصغــر ،حيــث ســيجد الطفــل فيهــا ضالتــه
عندمــا يتنقــل مــن قصــة إلــى أخــرى تذهله
بحجمهــا الصغيــر و صورهــا النافــرة .
إن التجــول يف متحــف كهــذا غنــي
معرف ًّيــا و ثقاف ًّيــا يــوازي رحلــة ســياحية
وســيلتك فيهــا ( آلــة الزمــن ) التــي تنقلــك
مــن زمــن آلخــر و أنــت لــم تبــارح مكانــك،
فــال عجــب لــو قصــده الزائــرون لذاتــه،
فهــو يســتحق.

http://youtu.be/K9kZROxkUaY
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هنادي البادي

@iHanoosha

والقصاصــات اإلخباريــة مثــ ً
ال .فلــو كان
الطفــل يحــب كــرة القــدم علــى ســبيل املثــال،
فليــس مــن املمكــن أن تدفعــوه إلــى قــراءة
تاريــخ هــذه اللعبــة منــذ بدايتهــا! عليكــم
البــدء مبــا ليــس لــه عالقــة مباشــرة بالقراءة،
كمشــاهدة مبــاراة الفريــق الــذي يفضلــه،
ـوم مــن مشــاهدة املبــاراة اطلبــوا منــه
وبعــد يـ ٍ
قــراءة عناويــن الصحــف الرئيســية والتــي
تتحــدث عــن املبــاراة ،وهكــذا .مــن هنــا،
ســيبدأ ارتبــاط الطفــل بالقــراءة بشــكل غيــر
كارهــا لهــا مــن قبــل ذلــك،
مباشــر ،ولــو كان
ً
ســيبدأ بتقبلهــا شــي ًئا فشــي ًئا.

كثيــ ٌر مــن األطفــال يفضلــون ترتيــب
غرفهــم ،أو االســتحمام ،أو حتــى مراجعــة
دروســهم وأداء واجباتهــم عندمــا يكــون
اخليــار اآلخــر هــو القــراءة ،ويلجــأ الكثيــر
مــن اآلبــاء واألمهــات إلــى تخييــر أبنائهــم
بعمــل مــا ال يحبــه األطفــال
بــني القيــام
ٍ
وقــراءة كتــاب قبــل النــوم إلجبارهــم علــى
القيــام مبــا ال يحبونــه بطريقـ ٍـة غير مباشــرة،
ورمبــا ال يعــي الكثيــر مــن األهالــي أن هــذا
هــو الســبب الرئيــس يف عــزوف أبنائهــم
عــن القــراءة .كمــا أن إجبــار الطفــل علــى
قــراءة كتــب كبيــرة مقارنـ ًة بعمــره قــد تن ّفــره
عنهــا .ولــذا سنرشــدكم إلــى ثــالث خطـ ٍ
ـوات
• القراءة اجلماعية
أساســية قــد تســاعدكم يف تشــجيع أطفالكــم
كثيــر مــن األوقــات يرتبــط األطفــال
يف
ٍ
ً
علــى القــراءة:
بوالديهــم ارتباطــا قو ًيــا ،فيرفضــون القيــام
بــأي شــيء إال برفقتهــم ،وال يخفــى عليكم أن
• ما هي اهتمامات طفلك؟
يجــب علــى الوالديــن معرفــة مــا يحبــه الكثيــر مــن األطفــال يعشــقون تقليــد آبائهــم
طفلهــم ويشــغل اهتمامــه ،معرفــة اهتمامــات وأمهاتهــم .مــن هــذا املنطلــق ،يُحبــذ أن يكون
الطفــل ستســاعد يف اختيار املــواد والكتابات بينكــم وبــني أطفالكــم ترابــط قرائــي ،كأن
التــي ســتعرضونها عليــه لقراءتهــا ،بعــد تتشــاركون يف قــراءة قصــة مــا قبــل النــوم،
معرفتكــم ملــا يحبــه طفلكــم ،عليكــم البــدء أو تقومــون بقــراءة اللوحــات اإلرشــادية
باختيــار املــواد املناســبة لعمــره ،وهــذه املــواد للطريــق ،وقــراءة أفــراد العائلــة لكتــاب واحــد
ليــس بالضــرورة أن تكــون مــواد مقــروءة ،ومــن ثــم مناقشــته ،تعتبــر طريقــة فاعلــة يف
بــل بإمكانكــم االســتعانة باألفــالم املصــورة تشــجيع الطفــل علــى القــراءة ،ألنــه ســيرغب
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يف احلديــث عمــا قــرأ أمــام إخوتــه ليفخــر
بنفســه ،ولكــن يجــب أن تكــون القــراءة
اجلماعيــة كطقــس عائلــي ُميــارس كل
أســبوع مثـ ًـال ،حتــى يرتبــط مفهــوم القــراءة
يف عقــول أطفالكــم بوجودهــم معكــم.

• اختر كتابك يا صغيري

اصطحــاب طفلــك إلــى املكتبــة والســماح
لــه باختيــار الكتــاب الــذي يــود قراءتــه
ســيمنحه الثقــة بالنفــس ،وسيشــعره بأنكــم
تأخــذون مــا يقــول بعــني االعتبــار ،ولــو
كانــت زيارتكــم للمكتبــة مرتبطــة بشــرائكم
للمثلجــات مثـ ًـال أو تنــاول العشــاء يف مطعـ ٍـم
محبــب إلــى قلــب الطفــل ،ســيعزز مــن مكانــة
شــراء الكتــب يف نفســه ورمبــا ســيبدأ بطلــب
زيارتهــا لوحــده.
كثيــر مــن األطفــال صفــة
ويُعــرف عــن
ٍ
العنــاد ،وقــد يكــون العنــاد أكبــر مشــكلة
تواجــه األهــل عندمــا يكــون األمــر متعل ًقــا
بالقــراءة ،لذلــك فوجــود بيئــة آمنــة ومريحــة
ـروري يف هــذه احلــاالت،
للقــراءة هــو أمـ ٌر ضـ ٌ
كذلــك وجــود القليــل مــن التركيــز والتوجيــه
ســيمكنكم مــن إعطــاء طفلكــم الدافعيــة
للقــراءة ،وتذكــروا بــأن اخلطــوات الصغيــرة
واملدروســة تصنــع فر ًقــا.

هدى الحربي

@krestal _1122

غــدت مواقــع التواصــل االجتماعــي
إلــى جانــب التســارع املعــريف الكبيــر،
واالنفتــاح الواســع يف العالــم العربــي،
والــذي أســهم كثيــراً يف ظهــور فئــة
علــى قــدر مــن الثقافــة والوعــي التــام
يف مــا يحتاجــه الطفــل كــي يصبــح
طفــ ً
ال قارئــاً ،والدليــل علــى ذلــك
معــارض الكتــاب التــي أصبحــت بوابــة
ضخمــة لهــذه الفئــة ،ودور النشــر التي
تقــدم جديدهــا مــن إصــدارات الك ّتــاب
املهتمــني بــأدب الطفــل ،ووجــود هــذا
النشــاط والتفاعــل رمبــا أعطانــا
فســحة مــن الضــوء تبــدد ظلمــة
اإلحصائيــات املخيفــة التــي وضعــت
العالــم العربــي أمــام مواجهــة مســتقبل
مجهــول غيــر واضــح املعالــم!
ُ
وأدرك متام ـاً أننــا الزلنــا نــرى أن
مــا يعقــد مــن نــدوات ومحاضــرات
هــي مجــرد محــاوالت جاهــدة أل ْن
تــرى النــور حتــى جتتمــع ،فباملقارنــة
البســيطة مــع مــا قامــت بــه املجتمعــات
الغربيــة التــي ســبقتنا يف صناعــة
الطفــل القــارئ نكــون كمــن يحــاول

أن ميســك بآخــر احللــم يف صناعــة
هــذا الطفــل القــارئ ،ومــن وجهــة
نظــري فنحــن الزلنــا نحــاول أن نبنــي
األســس ونشــبع حاجــات هــذا الطفــل
الــذي كان والبــد أن تكــون أســرته
هــي البيئــة احلاضنــة األولــى لتعليــم
الطفــل القــراءة و اكتشــاف قدراتــه
وتوجيههــا نحــو النمــو و التطــور،
فمســؤولية إعــداد الطفــل ال تقــع علــى
كاهــل املؤسســات التعليميــة فقــط
وإن كانــت تلعــب دوراً مهمـاً جــداً يفتأســيس الطفــل القــارئ -بــل تقــع على
كاهــل املجتمعــات واألُســر التــي متلــك
اخلطــوة األولــى واألســاس ،وعلــى
هــذا فالبــد أن يعــي العالــم العربــي
أن قضيــة الطفــل القــارئ قضيــة
خطيــرة جــداً ،ألننــا حــني نســعى
لتكويــن مجتمــع وفــرد قــارئ البــد
أن نفكــر قبلــه بالســعي ألن نؤســس
طفـ ًـال قار ًئــا ،فحاجــة الطفــل للقــراءة
حاجــة أساســية ،إذ بهــا يُشــبع الطفــل
رغبــة التعلــم ،وتنميــة قدراتــه اللغويــة،
وإكســابه املهــارات التــي ســتزيد مــن

حبــه للمعرفــة والتعلــق بهــا ،وبإمكاننــا
أن نــرى الفــرق بــني طفــل قــارئ وغيــر
قــارئ ،فالطفــل القــارئ مســتقيم
اللســان ،يســتطيع التعبيــر عمــا
يريــد ،ولديــه قــدرة علــى املناقشــة
والســؤال والتعلــم بشــكل أســرع .وال
يعنــي ذلــك أن منــأل عقــول أطفالنــا
باملعلومــات واملعــارف وحســب ،بــل
يجــب أن نراعــي ميولهــم يف القــراءة،
مــع مايتناســب مــع عمــر الطفــل أوالً
وقدراتــه ثانيـاً ،ونحــن البــد أن نســعى
لتأســيس الطفــل القــارئ ،حتــى
تكــون القــراءة واحــدة مــن عاداتــه
اليوميــة ،كمــا يقــول خبــراء التربيــة،
أي أنهــم يؤكــدون علــى أن القــراءة
فعــل مكتســب ،وأصــل هــذا وال شــك
األســرة الناجحــة.
ورســالتنا البــد أن نتوجــه بهــا
للجميــع  ،للمؤسســات التعليميــة،
للوالديــن ،ألفــراد األســرة ،للمجتمــع،
بــأن ننهــض جميعــاً مــن ســباتنا
الطويــل ونتكاتــف لنعــود أمــة منهــا ُج
احليــاة بهــا كلمــة « اقــرأ ».
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عندمــا نتحــدث عــن القــراءة كمهــارة
ضروريــة يحتاجهــا الطفــل  ،علينــا أن
نركــز يف املــكان الــذي ســيمارس فيــه
الطفــل هــذه املهــارة  ،و مــن املعــروف
أن األطفــال ال يتمكنــون مــن اكتســاب
املهــارات دون أن نضعهــم يف أجــواء
محفــزة و بيئــة جاذبــة تســاعدهم علــى
ذلــك ..
الســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن :
كيــف جتعــل مــن املكتبــة بيئــة محفــزة و
جاذبــة ؟
إن زيارة واحدة ملكتبة الطفل يف مكتبة
امللــك عبدالعزيــز العامــة بالريــاض كفيلــة
بــأن متنحنــا صــورة كاملــة و واضحــة
ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه مكتبــة الطفــل
لتمنحــه بيئــة مشــجعة علــى القراءة  ،بد ًءا
باأللــوان و الديكــورات املنتقــاة بعنايــة ،
و مــرو ًرا بالتقســيم املــدروس و الذكــي
ألركان املكتبــة و األدوات املســتخدمة
يف ذلــك  ،و انتهــا ًء باملخرجــات الرائعــة
املتميــزة ..
اســتثمرت مكتبــة امللــك عبدالعزيــز
عنصــر األلــوان بشــكل فعــال يف خلــق
أجــواء جاذبــة للطفــل  ،فاعتمــدت ثالثــة

ألــوان محفــزة و هــي ( األصفــر – األزرق
– األحمــر ) و كل لــون خــاص بفئــة عمرية
معينــة لهــا كتبهــا و منهجيتهــا و برامجهــا
اخلاصــة بهــا ..
إن الزائــرة ملكتبــة الطفــل تــدرك متا ًمــا
واضحا
أن القائمــات عليهــا يبذلــن جهـ ًدا
ً
ملموســا يف تصميــم البرامــج الهادفــة
و
ً
التــي تكســب كل فئــة عمريــة كــم كبيــر مــن
ً
فضــال عــن
املهــار ات التــي حتتاجهــا ،
أن الكتــب التــي توفرهــا للطفــل تتميــز
بالتنــوع مــن حيــث املضمــون و اللغــة .
و لــم تكتــف فقــط بالبرامــج بــل
توســعت لتشــمل املشــاريع  ،و مــن أجمــل
تلــك املشــاريع ( املهنــدس الصغيــر )
الــذي يهــدف إلــى تعريــف الطفــل بكيفيــة
وصــول الكهربــاء و املــاء و االنترنــت إلــى
املنــازل و املــدارس و األســواق ! ليبنــي
مــع أصدقائــه مجســ ًما ملدينــة صغيــرة
و يســتنتجون ســو ًّيا مــا هــي املنشــآت
الضروريــة لتصبــح املدينــة مالئمــة
للســكن .
إن األدوات املســتخدمة يف مكتبــة
الطفــل لتنميــة مهــارة القــراءة ال تكتفــي
بالكــم بــل تتعداهــا إلــى الكيــف  ،كاملســرح

احلــي و مســرح العرائــس و مســرح الظــل
و عــروض القصــص املرئيــة و املرســم
الــذي تقــام فيــه دروس فنيــة متنوعــة و
قاعــات القــراءة احلــرة .
كل ما سبق يعطينا تصو ًرا أن اإلقبال
علــى املكتبــة كبيــر جــ ًّدا  ،بينمــا الواقــع
يحكي عكس ذلك متا ًما  ،فاإلقبال عليها
ال يصــل ملســتوى اخلدمــات املقدمــة مــن
املكتبــة و التــي مازالــت تقدمهــا بكفــاءة،
و تســعى لتجويدهــا بشــكل مســتمر،
فاإلقبــال عليهــا متفــاوت يف نســبته تب ًعــا
للمواســم ( اإلجــازات الرســمية و عطــل
نهايــة األســبوع )  ،ممــا دفــع باملكتبــة إلــى
إقامــة برامــج و أركان خارجيــة للتعريــف
ببرامجهــا و التــي كان مــن بينهــا ( قطــار
احلكايــات ) جلــذب أكبــر عــدد ممكــن
مــن األعضــاء و الــزوار ،و نحــن بدورنــا
نكمــل رســالة املكتبــة و ندعمهــا بالدعــوة
إلــى التعــرف عليهــا و علــى برامجهــا
املميــزة  ،فإلــى كل أم و أب ال تفوتــوا
علــى صغاركــم فرصــة االنضمــام إلــى
هــذا الصــرح الثقــايف البنــاء و االســتفادة
مــن كل مــا يقدمــه مــن خدمــات .
ندى ابراهيم
@ba7lah
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ســوف أحدثــك عــن العــني
ـي برغبــة
العميــاء و أنصــت إلـ َّ
الشــخص املتعلم.
إن احليــاة عبــارة عــن
مواقــف كثيــرة ومتراكمــة
تســبب القلــق و التوتــر لــكل
منــا ،أحيانــاً يخيــم علينــا
األرق بســببها ،ويداهمنــا
شــعور با ُ
حلــزن واأللــم الــذي
يعتصــر دواخلنــا ،ليخلــق يف
صدورنــا قنبلــة ذريــة ،لــن
أقــول إنــك ُكنــت ظاملـًـــا أو
مظلو ًمــا ،لكنــي ســأخبرك
بتقنيــة تســاعدك لتخطــي
عقــدة املوقــف.
جميعنــا يعــي معنــى العــني
العميــاء ،هــي العــني التــي ال
تــرى األلــوان ،وروعــة البحار،

جميعنا يعي معنى العني
العميــاء ،هــي العــني التــي
ال تــرى األلــوان ،وروعــة
البحــار ،و شــهق الســماء
واجلبــال ،فلمــاذا ال نضــع
تلــك العــني يف أرواحنــا قبــل
عقولنــا!
إن العــني العميــاء التــي
أعنيهــا عــني ال تبصــر
أخطــاء البشــر وال قلــة
وعيهــم واضطــراب توازنهــم
باحليــاة ،عــني عميــاء عــن
مــا يُحــزن قلوبنــا الضعيفــة،
عما ال يتناســب مع ســالمنا
الداخلــي وثقافــة عقولنــا.
فتــش عــن الســالم
الــذي يناســبك ،يناســبك
أنــت فقــط و ليــس غيــرك
بطريقــة أو بأخــرى،
اختــرع آالف الطــرق مــن
أجــل ســالمك وجمالــك
الداخلــي ،كفــاك بــذ َخ

اخلــارج و افتعالــه ،جتاهــل
حديثـاً يتضمــن التدهــورات
النفســية و الفكريــة ،اعبــر
بســالم جســر االختالفــات
غيــر العقالنيــة ،اغمــض
عينيــك مــن الداخــل وبقــوة
حينمــا ينقلــب احلــوار إلــى
وحــل أفــكار وأخــالق،
وحــاول أن متــرر املوقــف
بســالم حتــى ال ترهــق
ذاتــك بالتأنيــب والكــره،
وتذكــر أن تــوازن بــني
أعماقــك وبــني عينيــك
العميــاء ،ال جتعلهــا تســيطر
عليــك ثــم تفقــد كيانــك ،وال
ضعيفــة فتمــرض روحــك،
كــن واع ًيــا بــني ذلــك وذاك،
ضعهــا مالحظــة مهمــة
داخــل قلبــك وروحــك
وعقلــك أمــام حاســوبك
األنيــق أو هاتفــك كبطاقــة
أو عبــارة تعيــد تكررهــا

بــني احلــني واآلخــر ،حــاول
أن حتــب نفســك مــن العمــق،
وردد:
«أحــب عينــي العميــاء التــي
تنبــع مــن داخلــي ،حتــى
أعيــش بســالم أنــا واآلخرين»

أمجاد المالكي
@amjad_mm

ماريا تركستاني

@mariyturkistan

هــل مــن الضــروري علــى
كل مثقــف أن يكــون مل ًمــا
بالقانــون؟ أم يجــب علــى
كل قانونــي أن يكــون مطل ًعــا
علــى الثقافــات بشــتى
أنواعهــا؟
علينــا أن نحــدد مفهومنــا
لــكل مــن الثقافــة والقانــون،
حتــى نتمكــن مــن معرفــة
مــن ينطبــق عليــه وصــف

«قانونــي» ،ومــن ينطبــق
عليــه وصــف «مثقــف».
إن الثقافــة هــي:
مجموعــة العقائــد والقيــم
والقواعــد التــي يقبلهــا
وميتثــل لهــا أفــراد املجتمــع،
أمــا القانــون فهــو :مجموعــة
مــن القواعــد القانونيــة
التــي حتكــم ســلوك ونشــاط
األفــراد يف املجتمــع،

وتقتــرن بجــزاء توقعــه
الســلطة العامــة علــى مــن
يخالــف حكمهــا.
إ ًذا فهنــاك عالقــة وثيقــة
بــني الثقافــة والقانــون،
إذ يف الغالــب يجــب علــى
الشــخص أن يكــون مثق ًفــا
بحقوقــه القانونيــة حتــى
يكــون قــاد ًرا علــى تطبيقهــا
واملثــول أمامهــا ،ويف الوقــت

نفســه يجــب علــى القانونــي
أن يكــون علــى درايــة
بالثقافــة املجتمعيــة التــي
ينتســب إليهــا ،ألن العــرف
يعتبــر مصــد ًرا مــن مصــادر
التشــريع.
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سعيد الزهراني
@drpolymath85

بــدأت رحلــة العقــاد مــع القــراءة عندمــا
كان طفــ ً
ال يطــارد الطيــور املهاجــرة يف
أســوان التــي عشــقها وتتلمــذ علــى يديهــا
وكانــت هــي مدرســته األولــى ،فأســوان
البلــدة اخلالــدة اســتطاعت أن تــزرع
يف روع الفتــى معنــى العظمــة واخللــود،
فهياكلهــا ومتاثيلهــا مــا زالــت شــامخة
قصصــا مــن التاريــخ واحلضــارات
حتكــي
ً
والــدول التــي تعاقبــت عليهــا .
يف أســوان جتــد املاضــي معان ًقــا
احلاضــر ،كانــت ملتقــى حضار ًيــا وثقاف ًيــا،
يقــول عنهــا العقــاد« :رأيــت فيهــا التقــاء
التاريــخ املاضــي باحلاضــر والتقــاء املشــرق
باملغــرب ،ودرجــت وأنــا أشــهد احلضــارة
األوروبيــة يف كل جنــس مــن أجناســها وكل
ناحيــة مــن نواحيهــا» .
لقــد أثــر هــذا املزيــج الثقــايف املميــز
يف شــخصية العقــاد وقراءتــه وجعلــه
منفتحــا علــى كل احلضــارات والثقافــات،
ً
فكتبــه ومقاالتــه البارعــة تــدل علــى ذلــك،
اســتطاع أن يُتقــن اإلجنليزيــة وهــو صبــي،
مــن خــالل تعارفــه والتقائــه بالســياح
والــزوار األجانــب ،وبتجــاوزه حلاجــز اللغــة
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اســتطاع أن يقــرأ كثيــراً مــن األعمــال
األدبيــة اإلجنليزيــة يف املرحلــة االبتدائية .
وعنــد العقــاد ،بــدأت مخايــل النبــوغ
بالظهــور مبك ـ ًرا ،فقــد زار اإلمــام محمــد
عبــده املدرســة التــي يــدرس بهــا ،وقــرأ
كراســة العقــاد فقــال « :مــا أجــدر هــذا
أن يكــون كات ًبــا بعــد  ، »...وصــدق اإلمــام
فــكان العقــاد مــن أشــهر الكتــاب واألدبــاء
يف القــرن العشــرين  ,فتفجــرت عبقريتــه
يف كل مجال يف الصحافة واألدب والشعر
والنثــر والفلســفة والسياســة واإلســالميات
والترجمــة والنقــد األدبــي ووصــل إلــى
أقصــى مــا تســمو إليــه النفــس مــن شــهرة
وتقديــر وإجــالل حتــى لقــب بعمــالق الفكر
وح ـ َّق لــه هــذا االســم فلقــد كان
العربــيُ ،
جديـ ًرا بــأي لقــب عظيــم يخلــع عليــه ألنــه
ارتقــى إلــى هــذه املنزلــة الرفيعــة بكفــاح
وجهــاد وقــراءة وصبــر .
انكــب العقــاد علــى القــراءة منــذ ســنني
عمــره األولــى وقــرأ كل مــا وقــع حتــت
يديــه بنهــم وتعطــش ،حتــى أنــه قــرأ العقــد
الفريــد واملســتطرف والكشــكول ومقامــات
احلريــري وكثيــراً من الدواوين قبل أن يبلغ

العاشــرة مــن عمــره ،وكمــا ذكرنــا ســاب ًقا
أنــه قــرأ باإلجنليزيــة أعمــاالً أدبيــة كثيــرة،
فاســتم َّد ثقافتــه بلســانني ،فاحلضــارة
العربيــة اإلســالمية وكتــب التــراث األدبــي
العربــي كانــت مصــدره األول وبحــره الــذي
غــرف منــه ،ومصــدره الثانــي الكتــب
اإلجنليزيــة بــكل صنوفهــا ومواضيعهــا مــن
العلــوم واآلداب والفلســفة ،فــكان متأثــراً
بالفكــر والفلســفة اإلجنليزيــة وعباقرتهــا
علــى وجــه اخلصــوص ،فهاتــان الثقافتــان
كانتــا تصبــان يف عقــل العقــاد وقلبــه حتــى
امتــأل معرفــة وعل ًمــا وأصبــح بذلــك جسـ ًرا
عظي ًمــا بــني التــراث واملعاصــرة.
لقــد أعطتــه القــراءة كل شــيء وأعطاها
مــن نفســه ومالــه ووقتــه وعرقــه وجهــده،
فــكان أشــهر القــراء يف القــرن العشــرين يف
العالــم العربــي ،بــل يف العالــم أجمــع وأكثر
النــاس ح ًبــا للقــراءة وعشــقا لهــا ،وعندمــا
يقبــل العقــاد علــى الكتــب ،فهــو يقبــل
علــى احليــاة ويباشــرها ،فالكتــب أوعيــة
وأجســاد حيــة حتفــظ الفكــر والنشــاط
اإلنســاني يف كل جوانبــه ونواحيــه وحيثمــا
كانــت الكلمــة كانــت احليــاة .

وقــد قــال عــن القــراءة أقصــى مــا يســع
وصفــه مــن عقــل عبقــري عاشــق للكتب
والقــراءة ،فقــال« :لســت أهــوى القــراءة
ألكتــب ،وال أهــوى القــراءة ألزداد عمــراً يف
تقديــر احلســاب ،وإمنــا أهــوى القــراءة ألن
عنــدي حيــاة واحــدة يف هــذه الدنيــا ،وحياة
ال تكفينــي ،وال حتــرك كل مــا يف ضميــري
مــن بواعــث احلركــة ،والقــراءة دون غيرهــا
هــي التــي تعطينــي أكثــر مــن حيــاة واحــدة
يف مــدى عمــر اإلنســان الواحــد ،ألنهــا
تزيــد هــذه احليــاة مــن ناحيــة العمــق وإن
كانــت ال تطيلهــا مبقاديــر احلســاب» .
حينمــا نــدرس هــذا العبقــري جنــد أنــه
قضــى جــل عمــره قار ًئــا وهنــا نســتطيع أن
نقــول أن غــذاء هــذا النبــوغ هــي شــخصيته
األســوانية الفــذة ونفســه الشــفافة وإدمانــه
علــى املطالعــة ،فــكل مــا يحتاجــه لــم يكــن
ســوى عقــل جبــار وموائــد دســمة مــن كل
مــا لــذ وطــاب مــن الكتــب وهــذا مــا حــدث
متا ًمــا .
لقــد كتــب أكثــر مــن  15ألــف مقــال
نشــرت يف الصحــف ،واحتــوت مكتبــة
منزلــه علــى أكثــر مــن  22ألــف كتــاب يف
كل صنــوف املعرفــة ،فتجد لديــه كت ًبــا

عــن أصغــر املخلوقــات مثــل احلشــرات،
إلــى أعظــم مــا خلــق اهلل مــن عقــول ،وآخــر
مــا توصلــت إليــه العلــوم بــأدق التفاصيــل،
وجتــد علــى رفــوف مكتبتــه كل مــا يكتــب
ويطبــع مــن شــعر وفلســفة وفكــر وأدب
وسياســة باللغــة اإلجنليزيــة يصلــه مــن
مطابــع إجنلتــرا وأمريــكا .
ويحكــي تلميــذه النجيــب الكاتــب الكبيــر
أنيــس منصــور يف كتابــه (يف صالــون
العقــاد كانــت لنــا أيــام) ،أنــه أراد ذات يــوم
أن يثبــت للعقــاد أنــه لــم يقــرأ كل شــي وال
وخصوصــا يف الفلســفة
يعــرف كل شــي
ً
الوجوديــة وهــي تخصــص األول ،وقــام
متباه ًيــا بذكــر أســماء الكتــب التــي قرأهــا
للفيلســوف األملانــي مارتــن هيدجــر،
فســأله العقــاد :كــم كتا ًبــا لــه عنــدك ؟،
فقــال لــه :كل الكتــب التــي ترجمــت إلــى
االجنليزيــة وهمــا كتابــان ،فضحــك العقــاد
ونــادى خادمــه وقــال هــات الكتــب امللقــاة
علــى الســرير ،فكانــت املفاجــأة بــأن جــاء
اخلــادم بســبعة كتــب للفيلســوف األملانــي
وضحــك العقــاد ليقــول كل شــي موجــود
هنــا يــا موالنــا إننــي أطلــب الكتــب وهــي
يف املطبعــة  .ويقــول عنــه األديــب الداعيــة

علــي الطنطــاوي أنــه ال يعلــم أحــدا قــرأ
أكثــر منــه غيــر األســتاذان العقــاد ومحمــد
كــرد علــي .
وألــف هــذا القــارئ العظيــم أكثــر مــن
 100كتــاب جتــد يف بعضهــا أســما ًء تــدل
علــى القــراءة وشــغفه بهــا وتعلقــه بالكتــاب
فــأول كتبــه كانــت (ســاعات بــني الكتــب)،
و(مطالعــات يف الكتــب) ،و(احليــاة وبــني
الكتــب والنــاس)  .لــم يُكمــل العقــاد
تعليمــه ،فآخــر مرحلــة دراســية حصــل
عليهــا هــي االبتدائيــة ،ولكنــه أكمــل تعليمــه
مــن خــالل الكتــب متقل ًبــا بينهــا ومعتك ًفــا
عليهــا ،وبذلــك أضــاف إلينــا أعمــاراً إلــى
أعمارنــا مــن خــالل كتبــه التــي ال تــزال
تطبــع وتنشــر إلــى هــذه اللحظــة .
وســكنت روح هــذا القــارئ العبقــري يف
عــام  1964بعــد أن أمت رســالته الثقافيــة
وأتقــن دوره وبلــغ مــن العظمــة مداهــا،
وعلَّمنــا أن القــراءة حيــاة وتســتطيع أن
ترفــع اإلنســان وترقيــه يف ســلم الكمــال
وتغيــر مــن حالــه إلــى أفضــل حــال ،ومــازال
مــداده يعبــر عــن روح اإلنســان احلــر يف كل
عصــر ،فقلمــه خالــد كمحبوبتــه أســوان،
وذكــره ســيبقى يف اآلخريــن.
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أعلنــت اللجنــة املنظمــة جلائــزة كتــارا
للروايــة العربيــة عــن موعــد احلفــل
اخلتامــي والــذي ســيكون يف  20مايــو
مــن العــام2015م  ،وســتكون هنــاك 10
روايــات فائــزة ســيتم اإلعــالن عنهــا يف
احلفــل اخلتامــي ،خمــس روايات منشــورة
وخمــس روايــات غيــر منشــورة.
وقــد أغلــق بــاب الترشــح للجائــزة
بتاريــخ  31أكتوبــر مــن العــام
املاضــي2014م وبلــغ عددهــا  711روايــة،
وبحســب إحصائيــات اجلائــزة فقــد كان
عــدد الروايــات املنشــورة  236روايــة،
والروايــات غيــر املنشــورة  475روايــة،
وعــن املشــاركة النســائية فقــد بلغــت
حوالــي  155روايــة ألقــالم نســائية وهــذا
الرقــم يشــكل حوالــي  ٪22مــن حجــم
الروايــات املشــاركة يف اجلائــزة.
وذكــر املشــرف العــام علــى اجلائــزة
األســتاذ خالــد الســيد يف بيــان صحفــي
أن اجلائــزة ســتعلن عــن جلنــة التحكيــم
يف احلفــل اخلتامــي الــذي ســيقام علــى
مــدار ثالثــة أيــام هــي 18و19و 20مايــو،
وأشــار أن احلفــل ســيحضره الفائــزون

العشــرة ونخبــة مــن األدبــاء واملثقفــني
واألكادمييــني.
وعــن احلديــث عــن جلــان التحكيــم
فتتكــون مــن ثــالث جلــان باإلضافــة إلــى
جلنــة الدرامــا ،أمــا اجلوائــز فســتقدم
خمــس جوائــز لفئــة الروايــات املنشــورة
مــن خــالل ترشــيحات دور النشــر
ويحصــل كل فائــز علــى جائــزة ماليــة
قدرهــا  60ألــف دوالر أمريكــي ليصبــح
مجموعهــا  300ألــف دوالر أمريكــي،
أمــا عــن فئــة الروايــات غيــر املنشــورة
تقــدم  5جوائــز للروايــات التــي لــم تنشــر،
قيمــة كل منهــا  30ألــف دوالر أمريكــي
ليصبــح مجموعهــا  150ألــف دوالر
أمريكــي .باإلضافــة إلــى املزايــا التــي
ســتقدمها جلنــة إدارة اجلائــزة حيــث
ســتكون أفضــل روايــة قابلــة للتحويــل
إلــى عمــل درامــي باإلضافــة إلــى طباعــة
وتســويق األعمــال الفائــزة التــي لــم
تنشــر ،وترجمــة الروايــات الفائــزة إلــى
اإلجنليزيــة والفرنســية واإلســبانية.
وتهــدف اجلائــزة إلــى ترســيخ حضــور
الروايــات العربيــة املتميــزة عربيـاً وعاملياً،

والتعريــف بالروائيــني مــن مختلــف أنحــاء
الوطــن العربــي ،وإبــراز الــدور احلضــاري
البنــاء الــذي يقــوم بــه الروائيــون يف إثــراء
الثقافــة اإلنســانية عامــة واألدب العربــي
خاصــة ،وتقديــر وتكــرمي الروائيــني
الذيــن أســهموا يف إثــراء الثقافــة العربية،
وتشــجيع دور النشــر العربيــة علــى التميــز
بغيــة الوصــول إلــى مشــروع حضــاري
وثقــايف عربــي رائــد واســتخدام وســائل
االتصــال اجلماهيــري مثــل وســائط
الدرامــا التلفزيونيــة أو الســينما لنشــر
ثقافــة الروايــة العربيــة.
يذكــر أن جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة
هــي جائــزة ســنوية أطلقتهــا املؤسســة
العامــة للحــي الثقــايف كتــارا يف بدايــة
العــام  ،2014وتقــوم بإدارتهــا وتوفيــر
الدعــم واملســاندة واإلشــراف عليهــا
بصــورة كاملــة ،وتقــوم املؤسســة علــى
حتقيــق هــدف رئيــس هــو احلفــاظ علــى
التــراث والهويــة الثقافيــة ،وتســعى يف
الوقــت ذاتــه الســتثارة الوعــي بالثقافــات
األخــرى واحترامهــا ،إميانــاً منهــا بــأن
التنــوع الثقــايف إثــراء لإلنســانية.
علياء العويمر
@alyayod
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انطلقــت فعاليــات معــرض القاهــرة
الدولــي للكتــاب لعــام  2015يف دورتــه
السادســة واألربعــني ،الــذي أقيم يف أرض
املعــارض مبدينــة نصــر يــوم اخلميــس
املوافــق  22ينايــر 2015م واســتمر حتــى
 12فبرايــر2015م  ،وحمــل املعــرض
عنــوان «التجديــد والثقافــة» بحســب
تصريــح الدكتــور «أحمــد مجاهــد» رئيــس
الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب ،وحلــت
اململكــة العربيــة الســعودية ضيــف شــرف
يف املعــرض.
ويف مؤمتر صحفي للتعريف بتفاصيل
املعــرض ،صــرح «أحمــد مجاهــد» بــأن
عــدد الــدول املشــاركة  26دولــة منهــم 19
دولــة عربيــة وأفريقيــة و  7دول أجنبيــة،
وبلــغ عــدد الناشــرين  85ناشــر منهــم
 50ناشــر أجنبــي و 250ناشــر عربــي
و 550ناشــر مصــري ،كمــا أن عــدد زوار
املعــرض بلــغ  2مليــون واملبيعــات جتــاوزت
املليــون جنيــه مقارنــة بالعــام املاضــي
الــذي كان زواره  800ألــف ومبيعاتــه 550
ألــف جنيــه.
كمــا حتــدث عــن حملــة مصاحبــة
للمعــرض بعنــوان «الكتــاب هديتــك» التــي
انطلقــت مــع بــدء املعــرض ،حيــث تهــدف
احلملــة إلــى تغييــر مفهــوم املواطــن

املصــري عــن الهديــة وتشــجيعه علــى
إهــداء الكتــاب بــدالَ مــن الهدايــا األخرى.
وعــن حضــور اململكــة ضيــف شــرف
فقــد نظمــت نشــاطاً ثقافي ـاً يف املعــرض
حيــث أقامــت عــدة نــدوات وأمســيات
شــعرية ،وكانــت مــن ضمــن النــدوات
نــدوة حــول العالقــات الســعودية املصريــة
ونــدوة بعنــوان اململكــة يف كتابات املفكرين
واملؤرخــني املصريــني ،ونــدوة عــن املــرأة
الســعودية واإلبــداع العلمــي والثقــايف،
باإلضافــة إلــى نــدوات ونشــاطات أخــرى.
ويف ختــام املعــرض قــام الدكتــور «جابر
عصفــور» وزيــر الثقافــة والدكتــور «أحمــد
مجاهــد» بتوزيــع اجلوائــز علــى الفائزيــن
بحضــور عــدد مــن الناشــرين واملثقفــني،
وذكــر الدكتــور «حمــدي بــدوي» مقــرر
اللجنــة املشــرفة علــى اختبــار الكتــب
الفائــزة أن قيمــة اجلائــزة  10أالف
جنيــه مقدمــة مــن الهيئــة املصريــة العامــة
للكتــاب.
وعــن الفائزيــن باجلوائــز ،فقــد منحــت
جائــزة أفضــل كتــاب يف مجــال السياســة
للكاتــب الدكتــور «شــريف يونــس» عــن
كتابــه «البحــث عــن خالص...أزمة الدولة
واإلســالم واحلداثــة» ،ويف مجــال الكتابــة
لألطفــال فــاز كتــاب «ابتســامات» للكاتــب

«فــؤاد إبراهيــم حجــازي» ،ويف الفنــون
فــاز كتــاب «شــفرة بصريــة» للكاتــب
الدكتــور «حمــدي عبــد اهلل» ،ويف العلــوم
اإلجتماعيــة كتــاب «اقتصاديــات جماعــة
اإلخــوان املســلمني» للكاتــب «عبــد اخلالق
فــاروق» ،أمــا يف مجــال الشــعر فقــد فــاز
يف الشــعر الفصيــح ديــوان «أنــت يف
القاهــرة» للشــاعر «إبراهيــم داوود» ،أمــا
يف الشــعر العامــي فقــد فــاز ديــوان «جنــب
البيــت» للكاتــب «رجــب الصــاوي» ،وكانــت
جائــزة أفضــل دراســة نقديــة مــن نصيــب
الكاتــب «عبــد اإللــه حميــدة» عــن كتابــه
«ســقوط اآللهــة ..قــراءة فــى الوعــي
اجلمالــي عنــد ســيد حجــاب « ،وجائــزة
أفضــل روايــة لعــام  2015كانــت للكاتــب
«حمــدي اجلــزار» عــن روايتــه «احلــرمي»،
أمــا يف مجــال القصــة القصيــرة فقــد
كانــت اجلائــزة للكاتــب «محمــد عبــد
النبــي» عــن مجموعــة «كمــا يذهب الســيل
إلــى قريــة نائمة» ،ويف الدراســات العلمية
حــاز علــى اجلائــزة كتــاب «الفطريــات
واملســرطنات» للكاتــب «فهيــم شــلتوت».
أمــا عــن دور النشــر فقــد كانــت جائــزة
أفضــل دار نشــر لعــام  2015مــن نصيــب
دار ســما للطباعــة والنشــر لصاحبهــا
الناشــر «محمــد عبــد املنعــم».

علياء العويمر
@alyayod
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دورة من تقديم أمحد طابعيج عضو فريق [ أصدقاء القراءة ]

نظمت جمعية واعي والندوة
العاملية للشباب اإلسالمي باملدينة
املنورة دورة تدريبية بعنوان (كيف
تؤسس نادياً للقراءة) ،قدمها األستاذ
أحمد عبد الهادي طابعجي ،بحضور
 30متدرب بقاعة النبالء للتدريب يف
املدينة املنورة ،وكانت يف يوم اخلميس
املوافق  15يناير 2015م  ،ملدة خمس
ساعات تدريبية .
وحتدث فيها األستاذ طابعجي
عن فكرة نادي القراءة وأنواع أندية
القراءة ،باإلضافة لهوية النادي
وأهدافه ،واملكان والزمان ،وكيفية
اختيار األعضاء والكتب حيث اقترح
أن يتم طرح الكتب ذات املعنى العميق

واألسلوب البسيط من شتى مجاالت
العلوم والثقافات حتى يتمكن األعضاء
من التصويت واختيار الكتاب املقرر
مناقشته للشهر أو األسبوع .وأضاف
أنه من املهم يف نهاية قراءة الكتاب
أن يحدد لقاء للقيام بعصف ذهني
ونقاش فكري حول كيفية اخلروج
مبنتج أو عمل يفيد املجتمع.
وذكر طرق املنافسة وأبرز املعوقات،
كما طرح خاللها مناذج ملشاريع
قرائية ،ذكر منها مشروع أصدقاء
القراءة كأحد النماذج ،وختم اللقاء
بذكر أربعة عشر خطوة إلنشاء نادي
للقراءة ،وكان أهم ماذكره بهذا الشأن
أهمية حتديد فكرة النادي وعن كونه

موجه للعامة أو اخلاصة ،وكذلك إميان
القائد بالفكرة وتوصيلها لألعضاء
املؤسسني  ،باإلضافة لضرورة اإلتفاق
على املكان والزمان لعقد اللقاءات
الدورية ملناقشة الكتب املقروءة بني
األعضاء.
وجاءت هذه الدورة التدريبية
كوسيلة لتحقيق أهداف مشروع
أصدقاء القراءة التي تركز على نشر
ثقافة القراءة واملساهمة يف بناء
واع ومثقف ،حيث قدمها
مجتمع ٍ
األستاذ أحمد طابعجي بصفته عضواً
يف املشروع ،إضافة إلى كونه مهتماً
بالشأن الثقايف واملعريف.
علياء العويمر
@alyayod
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أعلنــت اجلائــزة العامليــة للروايــة
العربيــة عــن القائمــة القصيــرة للروايــات
املرشــحة للتنافــس علــى اجلائــزة ،وكان
ذلــك يــوم اجلمعــة املوافــق  13فبرايــر
 2015تزامنـاً مــع معــرض الــدار البيضــاء
الدولــي للكتــاب ،كمــا مت الكشــف عــن
أســماء جلنــة التحكيــم ألول مــرة ،حيــث
كانــت اللجنــة برئاســة الشــاعر والكاتــب
الفلســطيني «مريــد البرغوثــي» وبعضويــة
كل مــن« :جنــم عبــداهلل كاظــم» ،و «أميــن
أحمــد الدســوقي» ،و «برويــن حبيــب» و
«كاورو ياماموتــو».
واشــتملت القائمــة القصيــرة علــى
 6روايــات اختيــرت مــن بــني  16روايــة
كانــت قــد ترشــحت للقائمــة الطويلــة يف
 12ينايــر ،هــذه الروايــات الســت لكتــاب
مــن الســودان واملغــرب وتونــس وفلســطني
وســوريا ولبنــان ،وهــي  :حيــاة معلقــة
للكاتــب الفلســطيني «عاطــف أبو ســيف»،
و شــوق الدرويــش للكاتــب الســوداني
«حمــور زيــادة» ،وروايــة الطليانــي للكاتــب
التونســي «شــكري املبخــوت» ،وممــر
الصفصــاف للكاتــب املغربــي «أحمــد
املدينــي»  ،وطابــق 99للكاتبــة اللبنانيــة
«جنــى فــواز احلســن» ،وأملــاس ونســاء
للكاتبــة الســورية «لينــا هويــان احلســن».
وأقيمــت نــدوة حــول الروايــات الســت
املرشــحة للقائمــة علــى هامــش معــرض
الــدار البيضــاء الدولــي للكتــاب ،بــإدارة
اإلعالمــي املغربــي «ياســني عدنــان»
وشــارك فيهــا أعضــاء جلنــة التحكيــم
اخلمســة ،وكان للجائــزة جناحــاً يف
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املعــرض تُعــرض فيــه روايــات القائمــة
الطويلــة للعــام .2015
وباحلديــث أكثــر حــول القائمــة
القصيــرة وكتابهــا ،فقد فازت رواية شــوق
الدرويــش لـــ «حمــور زيــادة» بجائزة جنيب
محفــوظ املقدمــة مــن اجلامعــة األمريكية
بالقاهــرة ،أمــا «جنــى احلســن» فقــد
وصلــت للقائمــة القصيــرة يف عــام 2013
عــن روايتهــا :أنــا ..هــي واألخريــات ،وعــن
«لينــا احلســن» فقــد شــاركت يف النــدوة
التــي تنظمهــا اجلائــزة ســنو ًيا للشــباب
املوهوبــني ،أمــا «شــكري املبخــوت» فتعــد
روايتــه الطليانــي أول روايــة لــه.
وبحســب املوقــع الرســمي للجائــزة
فقــد بلــغ عــدد الروايــات املرشــحة مــن
قبــل الناشــرين 180روايــة  ،وينتمــي كتــاب
الروايــات إلــى  15بلــد عربــي.
ويف مؤمتــر صحفــي أقيــم يف الــدار
البيضــاء بحضــور جلنــة التحكيــم ،علّــق
رئيــس مجلــس أمنــاء اجلائــزة «ياســر
ســليمان» قائــال« :القائمــة القصيــرة
لهــذه الــدورة تزخــر بكتابــات عاليــة يف
تقنياتهــا وتصويــر شــخوصها .جتــارب
وأجــواء وأســاليب ســرد مختلفــة متيــل
إلــى التلميــح أكثــر مــن التصريــح ،تســهم
روايــات هــذه الــدورة التــي تواصــل
اخلطــى إلــى األمــام يف بنــاء أدب روائــي
يصــل إلــى دوائــر أوســع مــن قــراء األدب
العربــي».
وقــال «مريــد البرغوثــي» -رئيــس
جلنــة التحكيــم« : -بقراءتنــا للمائــة
والثمانــني روايــة املرشــحة للجائــزة هــذا

العــام الحظــت جلنــة التحكيــم تشــابه
الشــواغل املوضوعيــة يف هــذه الروايــات.
كان هدفنــا أن نتقصــى قــدرة املؤلفــني
علــى إيجــاد حلــول فنيــة خالقــة وزوايــا
مبتكــرة لتنــاول تلــك الشــواغل .وتــرى
اللجنــة أن هــذا احلــرص الفنــي ينعكــس
يف الروايــات الســت التــي تضمنتهــا
القائمــة القصيــرة لهــذا العــام».
وبحســب تقريــر نشــرته صحيفــة
«هســبريس املغربيــة»  :علــق «البرغوثــي»
قائــ ً
ال « :مــن األعمــال الروائيــة التــي
رشــحتها دور النشــر العربيــة لنيــل جائــزة
البوكــر روايــات لــم تكــن يف املســتوى
وبعضهــا لــم يكــن ســوى نصــوص كتبهــا
قــوم يتحدثــون!» ،ودعــا دور النشــر
إلــى االســتعانة مبحرريــن لهــم عالقــة
بعالــم الثقافــة مــن أجــل مســاعدتهم
علــى اختيــار األعمــال الروائيــة الالئقــة
للترشــح للجائــزة ،وعــن حديثــه عــن
األخطــاء اللغويــة التــي تضمنتهــا
الروايــات املترشــحة قــال« :لــو مارســت
الصرامــة التــي أمارســها يف تعاملــي مــع
اللغــة يف نصوصــي الشــعرية لســببت
لنفســي أملــاً كبيــراً».
وعــن النقــد املوجــه للجائــزة واللجنــة،
قــال عضــو جلنــة التحكيــم «جنــم
عبــد اهلل كاظــم»  « :نحــن تعاملنــا مــع
النصــوص وليــس مــع األشــخاص الذيــن
ألفــوا األعمــال التــي عرضــت علينــا ،وكنــا
نتمنــى لــو لــم حتمــل النصــوص أســماء
أصحابهــا».

ومــن جانــب آخــر فقــد وجهــت
انتقــادات كثيــرة للجائــزة ســيما بعــد
إعــالن روايــات القائمــة القصيــرة ،وكانت
مجمــل االنتقــادات تــدور حــول جلنــة
التحكيــم وعــن مــدى كفاءتهــا ،ودارت
اتهامــات وردود بــني النقــاد وبــني أعضــاء
مــن اللجنــة ،أحــد هــذه االنتقــادات
كانــت مــن الروائــي «أشــرف اخلمايســي»
الــذي ترشــحت روايتــه «انحــراف حــاد»
يف القائمــة الطويلــة لعــام  ،2015كمــا
ترشــحت لــه أيض ـاً روايــة «منــايف الــرب»
يف القائمــة الطويلــة للجائــزة لعــام،2014
ويف مقــال مطــول لــه يف حســابه علــى
«فيــس بــوك» علــق علــى اســتبعاده مــن
ال« :لســت متأكــداً
القوائــم القصيــرة قائ ـ ً
مــن أن مثــل هــذه األســباب كانــت الدافــع
دائ ًمــا الســتبعادي مــن القوائــم القصيــرة،
لكنــي متأكــد مــن شــيئني :األول ،أن مــا
مت تصعيــده مــن روايــات كان أقــل فن ًيــا
مــن روايتــي بشــهادة النقــاد والقــراء.
والثانــي ،أن أعضــاء جلنــة التحكيــم ،فــور
اإلعــالن عــن أســمائهم ،تكتشــف أنهــم
دون املســتوى الــذي يؤهلهــم للقضــاء
اإلبداعــي ،مايطــرح عالمــات اســتفهام
كبيــرة حــول كيفيــة اختيار هــؤالء للتحكيم
يف جائــزة املفتــرض أنهــا كبيــرة!» ثــم قــرر
مقاطعــة اجلائــزة.
ونتيجــة لســيل االنتقــادات املوجهــة
إلــى جلنــة حتكيــم اجلائــزة فقــد خرجــت
عضــو جلنــة التحكيــم الشــاعرة «برويــن
حبيــب» عــن صمتهــا ونشــرت مقــاالً يف
صحيفــة القــدس العربــي رداً علــى هــذه
االنتقــادات ،حيــث قالــت فيــه  « :كثيــر
مــن النقــد وجــه للجنــة حتكيــم البوكــر
العربيــة ،لكــن ال نقــد وجــه لألعمــال
التــي رشــحت» ،ورداً علــى مــن وجهــوا

لهــا انتقــاداً شــخصيا وركــزوا علــى كونهــا
شــاعرة ال تصلــح لتقييــم األعمــال األدبيــة
والروايــة ،قالــت « :كثيــر مــن النقــد
الهــ ّدام ،وال نقــد إيجابــي أبــدا ،حتــى
املوجــه لشــخصي كان غري ًبــا ،فقبــل أن
أكــون شــاعرة فأنــا حاصلــة علــى دكتــوراه
يف اللغــة العربيــة وآدابهــا ،وقلــة هــم
اإلعالميــون الذيــن خدمــوا األدب مثلــي
بــكل أنواعــه ،فقــد أعــددت وقدمــت
برنامجــا ثقاف ًيــا حرصــت أن يقــدم أكبــر
ً
عــدد مــن الوجــوه األدبيــة والفكريــة
والفنيــة» .وأضافــت « :ضربــة واضحــة،
كشــفت أخيــرا أن مــن د ّمــر الشــعر هــم
أهــل «البيــت األدبــي» … فليــس مــن
املعقــول أن يُت ّهــم األكادميــي بأ ّنــه غيــر
قديــر علــى قــراءة األعمــال الروائيــة ألنــه
يكتــب الشــعر ،مــع أن أغلــب الروائيــني
اليــوم دخلــوا عالــم الروايــة مــن بــاب
الشــعر ،ولســت مجبــورة أظــن أن أذكــر
مثــال أن أســماء كبيــرة بــدأت بالشــعر
وانتهــت بالروايــة» ،وقالــت تعليقــاً علــى
بعــض الروايــات التــي رشــحتها دور
النشــر للجائــزة  « :لقــد أصبــت بصدمــة
كبيــرة وأنــا أقــرأ نصوصــا لكتــاب أشــاد
بهــم إعالميــون ،لكنهــم كارثــة حقيقيــة،
إذا ســمحنا لهــم أن يعيشــوا يف هــذه
الفقاعــة مــن الوهــم .والعتــب هنــا ليــس
علــى الكاتــب وحــده بــل علــى دور النشــر
ً
أيضــا التــي تتســابق لترشــيح أعمــال لــم
مصححــا
تكلّــف نفســها حتــى أن توظــف
ً
لتصحيحهــا».
ومــن االنتقــادات املوجهــة بعيــداً عــن
جلنــة التحكيــم وكان التركيــز فيــه علــى
الروايــات أكثــر ،هــو نقــد الكاتــب األردنــي
«موســى إبراهيــم أبــو ريــاش»  ،حيــث
نشــر مقـ ً
ـاال بعنــوان «الروايــة العربيــة يف

خطــر» قــال فيــه « :لــو افترضنــا أن جلنــة
التحكيــم كانــت موفقــة يف اختياراتهــا
ضمــن معاييــر واضحــة ومحــددة ،وكانــت
أحكامهــا موضوعيــة ومهنيــة محايــدة،
فــإن هــذا يعنــي أن النتــاج الروائــي
العربــي املقــدم للجائــزة – وهــو بالتأكيــد
أفضــل املوجــود – نتــاج ضعيــف يف
املجمــل ال يحقــق املعاييــر الروائيــة يف
حدهــا األدنــى»  ،كمــا عبــر عــن اســتيائه
مــن بعــض الكتــاب الذيــن جلــؤوا لتوظيــف
اآلراء املتعلقــة بالديــن أو املشــاهد
اجلريئــة ،طلبــاً لإلثــارة وجــذب القــراء
ولفــت األنظــار بعيــداً عن ضعــف الرواية،
وعبــر عــن هــذه الروايــات املتخمــة بتلــك
املشــاهد بقوله« :لو حذفنا هذه املشــاهد
والتوصيفــات واآلراء واألفــكار ملــا تبقــى
إال ثــوب مهلهــل ،ونســيج متهالــك ال يســتر
عــورة الروايــة أو مــا تبقــى منهــا».
اجلديــر بالذكــر أن اجلائــزة برعايــة
مــن مؤسســة جائــزة بوكــر يف لنــدن،
وبدعــم مالــي مــن هيئــة أبوظبي للســياحة
والثقافــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
تهــدف إلــى الترويــج للروايــة العربيــة
علــى املســتوى العاملــي ،وتختــص مبجــال
الروايــة باللغــة العربيــة .ومــن املقــرر
اإلعــالن عــن الروايــة الفائــزة باجلائــزة
يف أبوظبــي عشــية افتتــاح معــرض
أبوظبــي الدولــي للكتــاب يــوم األربعــاء
املوافــق  6مايــو 2015م  ،ويحصــل كل مــن
املرشــحني الســتة يف القائمــة القصيــرة
علــى جائــزة قيمتهــا  10000دوالر
أمريكــي ،والفائــز باجلائــزة احلاصــل
علــى املركــز األول يحصــل علــى 50000
دوالر أمريكــي ،وتضمــن اجلائــزة ترجمــة
األعمــال الفائــزة إلــى اللغــة اإلجنليزيــة.
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ﻫﻞ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎراﺗﻨﺎ؟

ﻫﻞ ُوﻇﻔﺖ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﻗﺎﺗﻨﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ؟

ﻫﻞ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪادﻧﺎ
ﻟﻠﻘﺮاءة ،أم أﻧﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ
ﺣﺎﺟﺰ Uﻣﺎﻧﻌ Tﻋﻨﻬﺎ؟

ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺪور ﻫﺬا
اﻟﺤﻮار اﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻨﺎ...

ﻓﻲ ﻃﻴﺎت ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ا2ﺛﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻠﻐﺔ ا2رﻗﺎم
أو ً
ﻻ  :اﻟﻌﻤﺮ
ﺷﻜﻠﺖ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اcﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

19%

6%

45%

أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  40ﻣﻦ  31إﻟﻰ  40ﻋﺎم

30%
ﻣﻦ  10إﻟﻰ  20ﻋﺎم

ﻣﻦ  21إﻟﻰ  30ﻋﺎم

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺠﻨﺲ
ً

18٪

25٪

1٪

11٪

ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

75٪

70٪

ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

راﺑﻌﺎ :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ً
ﻫﻞ ﺗﻤﺎرس ﻋﺎدة اﻟﻘﺮاءة ؟
داﺋﻤﺎ
ﻳﻘﺮؤون
ً

ﻣﺎ ﻣﻌﺪل ﻗﺮاءﺗﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ؟
4%

75٪

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﺻﻔﺤﺔ

ﻳﻘﺮؤون أﺣﻴﺎ ًﻧﺎ

56%

أﻗﻞ ﻣﻦ  25ﺻﻔﺤﺔ

23٪

ﻻ ﻳﻘﺮؤون

2٪

28%

ﻣﻦ  25إﻟﻰ  50ﺻﻔﺤﺔ

7%

ﻣﻦ  75إﻟﻰ  100ﺻﻔﺤﺔ

ﻫﻞ ﺗﻨﺘﻤﻲ 2ي ﻧﺸﺎط ﻗﺮاﺋﻲ؟
57%
57%
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻨﺸﺎط ﻗﺮاﺋﻲ
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43%
43%
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن cي ﻧﺸﺎط ﻗﺮاﺋﻲ

5%

ﻣﻦ  50إﻟﻰ  75ﺻﻔﺤﺔ

9%

43%

48%

ﻻ

إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ
ﻫﻞ ﺳﺎﻋﺪت
اGﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة
ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰك وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪﻳﻚ ؟

62%
37%

ﻫﻞ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
آﺧﺮﻳﻦ وﺗﺤﺒﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻦ ﺧﻼل اGﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ؟

ﻻ

اGﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ  228ﻣﺸﺘﺮﻛـ/ـﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻣﺸﺮوع أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻘﺮاءة ،ﺣﺴﺎب ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺮأ ،ﻟﻨﻘﺮأ ﻣﻌ ،5ﻧﺎدي اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺒﻲ ﺑﻲ إم
اﻟﺨﺒﺮ ﺗﻘﺮأ ،ﻧﺎدي اﻟﻘﺮاءة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،ﻧﺎدي ﺑﻮﻛﺴﻴﺴﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻣﺔ اﻗﺮأ ﺳﺘﻘﺮأ
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺮاءة ،ﻧﺎدي ﻛﺘﺎﺑﻲ ،ﻣﺪوﻧﺔ ﻛﺘﺎب ،ﻧﺎدي زاد ،ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﻴﻞ ،اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺎدي اﻟﻘﺮاءة ﺑﺼﻔﻮى ،ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻜﺘﺐ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻧﺎدي اTدب اﻟﺮوﺳﻲ
ﻧﺎدي اTدب ا^ﻧﺠﻠﻴﺰي ،ﻳﻤﺎم ،ﺗﺤﺪي اﻟﻘﺮاءة ،ﻧﺎدي أﺑﻌﺎد ﻟﻠﻘﺮاءة ،ﻧﺎدي ا^ﻛﻠﻴﻞ ﻟﻠﻘﺮاءة
اﻟﻘﺮاءة ﻧﻮر وﺑﺼﻴﺮة ،ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻧﺎدي ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ،أﺧﺒﺎر اﻟﻘﺮاءة

ُ
ﻮ ُ اﻟ ﻼ اﻟﺘ
ﺘﺐ
اﻟﻜ ُ
ُ
ﺎﺗﻴﻨﻬﻢ اﻟﺘ ﺘﻨ ﻮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑ
 ﺑﻠ

ﻟﻴﻬﺎ
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