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قوارئ مجلة فصلية تصدر عن "مشروع أصدقاء القراءة"
كل ثالثة أشهر، تحتوي على مقاالت ولقاءات تهمّ كل قارئ عربي.

تتطلع المجلة للمساهمة في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيزها في المجتمع، وأن 
تكون أداة فاعلة لتوظيف المقروء بما يخدم المجتمع معرفيًّا وثقافيًّا.

تسعى المجلة لبناء المجتمع القارئ الواعي وذلك من خالل تحفيز أفراده ليكونوا 
عنصرًا مساهمًا في التحول لمجتمعٍ معرفيّ.
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ديباجة
التحرير



يُقالُ بأنّ إيمان المرء بفكرته، وسعيه الحثيث »نمائها وتطويرها -بغضِّ 
النظر عن ماهيتها ونزعتها إلى الخير أو الشر- هو ما يجعل الفكرة واقعًا 
نلمسُ أثره في الحياة. وأزعم أنّ صاحب فكرة قوارئ قد ارتأى أن يسلُك 
المنحى ذاته: بزغت فكرة المجلة في أفقه، فقرر أن يجعلها حقيقةً هامّة 
في عالمنا العربي، ال سيّما وأنه قرر أن يكون تخصص المجلة فيما يخصّ 
القراءة وموضوعاتها ليكون لها محضنًا دافئًا دون أن يأخذ أجرًا الحتوائها، 
مما يُسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي في مجتمعاتنا با»ضافة إلى 
دفع شبابها للقراءة النافعة والكتابة الجادّة، كما لو كان يصيبُ أكثر من 

هدفٍ بفكرةٍ واحدة!

بزغ العدد اºول في أبريل 2015م حيث ذكر اºستاذ محمد الحسيني في 
قوارئ "رافدًا  تكون  أن  يأمل  أنّه  -وقتها-  التحرير  كرئيس  كلماته  طياتِ 
المجلة  أنَّ  وأزعم  نحو "اقــرأ"".  الطريق  في  قرائها  مسار  يوجّه  معرفيّا 
-بعد مرور ثالثة أعوامٍ على ميالدها وفي عددها العاشر- ال تزال تأملُ أن 
يجد القارئ العربي بين طياتها ما يدفعه ºن يكون قارئًا نهِمًا، بل وقلمًا 
مؤثرًا، مؤمنًا أنّ قوارئ كيانٌ ال يقوم بذاته، وإنّما بأقالم معطاءة تُجيد حبك 
الكلماتِ بطريقةٍ تُسهم في نشر ثقافة القراءة المثمرة. وال نُخفي فرحنا 
بعدد المشاركات التي تصلنا عبر بريد المجلة ما أن يُفتح باب استقبالها، 
خاصةً إن كانت مما يحرصُ أصحابها على أن تكون في صُلب اهتمامات 
المجلةِ مستوفيةً شروطها ومحقِّقةً ºهدافها. فتحايا عميقة لمن يتعهّد 
حرفه بمزيد قراءةٍ واطالع، وما أَنْ يجِدَهُ صالحًا للنشر، يُرسلُه على هيئةِ 
قصّةٍ مؤثرة أو مقالةٍ أدبية إلى بريد قوارئ ينوي بها أن يثبت للعالم أنّ 

أمتنا ال تقرأ فقط، وإنمّا تنتفع بما تقرأ، وتزكّي ما تقرأ!
ثمّ كل التحايا لفريق المجلّة لما يبذله من جهدٍ كبير ºن يخرج كلّ عددٍ 

بصورةٍ أفضل من العدد الذي سبقه. 

نادية موسى
@noonmeem





هذا المكان سرٌّ يا دانيال، إنه حَرمٌ خفيّ؛ كل كتاب 
أو مجلد هنا تعيش فيه روحٌ ما، روح من ألّفه وأرواح 

من قرأه وأرواح من عاشوا وحلموا بفضله.
كارلوس زافون | رواية ظل الريح

”



طفولة اللغة
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في الثقافة اºمريكية يقال: (العجلة التي تصدر إزعاجًا أو ضجيجًا تستحق زيت الشحم)؛   أي أن الشخص الذي 
يتحدث ويناقش أفكاره هو الشخص الذي ينال حظوة االهتمام من الناس ويكسب المزيد من الفرص، ومن 

المعروف لدى اºمريكان ميلهم إلى التحدث والتواصل االجتماعي أكثر من غيرهم.

اللغة هي شفرة الفكر المعلنة، فكما أننا حين نفكر نتكلم لكن دون ألفاظ، ففي المقابل عندما نتكلم فنحن 
نعبر عن أفكار؛ فالتفكير يصوغ اللغة، واللغة توجه التفكير. هل سبق أن حملك الخيال إلى العصور الحجرية، 

الوقت الذي عاشت فيه اللغة طفولتها، كيف نشأت؟ ومن الذي طورها؟!

@Asyeh_M  | آسية المطوع
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القضية،  هذه  حول  الرؤى  اختلفت  الحقيقة  في 
ارتباط  ومدى  القديم  الواقع  تأمل  من  فمنهم 
ا»نسان اºول بالطبيعة، فقال: إن ا»نسان اºول إنما 
التواصل، فكما أنّ الحيوان  اللغة لحاجته إلى  اخترع 
ا»نسان  بني جنسه، كان  ليتواصل مع  لغته  يخترع 
البشر  بني  بين  نشأت  وقد  التواصل،  لهذا  أحوج 
اºوّل لغةٌ بدائية قاصرة على التعبير عن االحتياجات 
من  ومأمن  ومأوى  ومشرب  مطعم  من  اليومية، 
أنّ  إلى  القائلين  من  فريق  وذهب  ونحوها.  العدو، 
البدائية هذه مستوحاة من الطبيعة،  اللغة  سمات 
أي محاكاة أصوات الطبيعة من حيوانات وماء ورعد؛ 
فقلّد البشر زئير اºسود تنبيهًا عن غضبهم، وقلد 
للتعبير عن جوعهم، وقلدوا  القطط  اºطفال مواء 
ما شابهها  أو  أحدهم،  بمَقدَم  إيذانًا  الشجر  حفيف 
التي كان  القول بالكيفية  إننا ال يمكننا  ا»يحاء.  من 
بهذا  أنه  يرجح  ولكن  قطعًا،  بها  يتحدثون  البشر 
أن  إلى  بينهم،  فيما  الحجري  العصر  بشر  تواصل 
تطورت اللغة من مجرّد أصوات تحاكي الطبيعة إلى 
ولغة  وأساليب  وجمل  عبارات  إلى  ثم  مفردات 
أسهل  اللغة  نشأة  عن  الرأي  هذا  ويبدو  منتظمة، 
ابتدعها  التي  الحكاية  وفي  وأطرفها،  تصورًا  اàراء 
(حي بن يقظان) أروع تصوير لمحاكاة أصوات عناصر 
اºفالم  الكثير من  الطبيعة، فتولّدت عنه بعد ذلك 
التي استلهمت فكرتها الرئيسة منه، كما في فلم 
(كتاب اºدغال/ The Jungle Book) الذي يروي قصة 
أسلوب  تعلّم  وقد  والنمور،  الذئاب،  مع  عاش  صبي 
فقلدها  معها،  التواصل  في  خاصة  وطرقًا  حياتها، 
برع  وقد  وطباعها،  وحركاتها،  أصواتها  في 
أفالم  وضعت  حيث  ذلك؛  تصوير  في  المبدعون 

كرتون اºطفال (ماوكلي) و(طرزان) ونحوها.

وليس  حقيقة،  هو  الطبيعة  أصوات  تقليد  أنّ  غير 
العربية على بعض  احتوت  فقد  الخيال،  من محض 
تحاكي طريقة نطقها صوت  التي  (العربية)  اºلفاظ 
أليس  المثال:  سبيل  فعلى  الطبيعة،  في  حدوثها 
حفيفًا؟  يصدر  "حفيف"  كلمة  نطق  عند  صوتنا 
الصاد  حرف  يصدر  أال  "صفير"  نقول:  عندما  وكذلك 
وكذلك  الرياح؟  كصوت  صوتًا  المتجاورين  والفاء 
يوحي  أال  "الشالل"  في  الشين  حرف  تفشي 
إلى  أعلى  من  المياه  اندالق  صوت  -شششش- 
أسفل، وكذا "مواء" القطط و"ثغاء" الخِراف ونحوها، 
أال يدل هذا على أصول نشأة بعض من ألفاظ اللغة 
كبيرة  درجة  إلى  واردًا  االحتمال  يكون  قد  قديمًا؟ 

فعلًا!

رأى بعض العلماء أن هذا االحتمال ليس كافيًا للقول 
بنشأة اللغة، فأصوات الحروف ليست كافيةً لتنشأ

واالحتمال  إثرها،  على  وتنمو  اللغة  حدود  عليها 
اºرجح أن اللغة أنشأها البشر باختيارهم، وقد ضرب 
كتابه  في  المعروف-  اللغوي  -العالم  جني  ابن 
المتكلمين  تواضع  به  يدعم  مثلًا  "الخصائص" 
يجتمع  أن  وهو  التواصل،  إلى  وحاجتهم  واتفاقهم 
مناسبة  أحرف  على  فيتفقون  ثالثة،  أو  حكيمان 
فشيئًا  شيئًا  وهكذا  المجتمع،  يحتاجه  ما  لشيءٍ 

تنمو اللغة على أيدي العامة التي ستستعملها.

كل هذه اàراء هي اجتهادات علماء اللغة غربًا وشرقًا 
حول نشأة اللغة أو الكالم البشري، أما علماء العرب 
عندما  دينيًا  بعدًا  القضية  هذه  إلى  أضافوا  فقد 
 µا من  وإلهام  وحي  اللغة  أنّ  إلى  بعضهم  ذهب 
أبو  السالم-  -عليه  آدم  إلى  وتعالى-  -سبحانه 
البشر، إذ علّمه أسماء اºشياء، كما قال -سبحانه-: 
(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ 
صَادِقِينَ)  كُنتُمْ  إِن  هــâـؤُلَاءِ  بِأَسْمَاءِ  أَنبِئُونِي  فَقَالَ 
تحطّ  فلم  اºرض،  إلى  به  هبط  ثم  البقرة:31]  [سورة 
وهما  إالّ  حواء  وزوجته  السالم-  -عليه  آدم  أقدام 
أن  إالّ  لغة.  وبأكمل  بل  يتواصالن؛  كيف  يعرفان 
عليه،  متفقٍ  غير  ظل  النحو  هذا  على  اàية  تفسير 
فلم يجمع علماء التفاسير أن المراد بـ (اºسماء) في 
إلى هذه  المكتملة قبل هبوط آدم  اللغة  اàية هي 

اºرض.

إنّ المسألة أوسع من أن تحسم في رأي، فاللغة كائن 
حي يتطور بتطور المجتمع، وتتفرع إلى لغات أخرى، 
تنشأ عنها لهجات، لكنها محاولة بحثٍ فيما تصوره 

العلماء عن نشأة اللغة.

العدد العاشر
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الشهيرة  اسكودار،  منطقة  في  وتحديدًا  اسطنبول،  مدينة  من  اàسيوي  الطرف  في  البسفور  مضيق  على 
وأكبر  أهم  من  واحدة  تتربع  العلمية،  وآثارها  التاريخية،  ومعالمها  الساحرة،  وأجوائها  الخالبة،  بطبيعتها 
مكتبات تركيا؛ وهي مكتبة (إسام) أو مركز البحوث ا»سالمية، و(إسام ISAM) هو اختصار السم (مركز البحوث 

ا»سالمية) باللغة التركية: (إسالم أراشترمالري مركزي) 
ولهذه المكتبة قصة ابتدأت برغبة (وقف الديانة التركي) بتأليف كتاب عبارة عن موسوعة إسالمية؛ ولكنها 

تطورت واستحالت إلى واحد من أرقى مراكز الدراسات العلمية في تركيا.

من موسوعٍة إسالمية إلى مكتبة عريقة
إســــام

@_0f9_ | فاطمة أبو سعدة
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عام  منذ  عليها  العمل  بدأ  فقد  الموسوعة  أما 
1984م وانتهت عام 2013م،  مع صدور المجلد الـ 
عليها  وعمل  عامًا،   30 تأليفها  واستغرق   (44)
2000 شخص من كافة أنحاء العالم. وأتيح الوصول 
للموسوعة عبر ا»نترنت عام 2014م واستحقت به 
للثقافة  القرن  (خدمة  حفل  جائزة  على  الحصول 
شرف  على  إسطنبول  في  أقيم  الذي  ا»سالمية) 
إتمام هذا ا»نجاز الثقافي الكبير. وهذه الموسوعة 

متاحة عبر ا»نترنت للراغبين بالوصول إليها.

ثالثة  ذو  ضخم  مبنى  من  فتتألف  المكتبة  وأما 
كتاب،   300,000 على  يزيد  ما  وتحوي  طوابق، 
التركية،  اللغة  كتب  مقدمتها  في  لغات،  بثماني 
تليها العربية، ثم ا»نجليزية، وبعدها تأتي مجلدات 
واºلمانية  والفرنسية  العثمانية  اللغة  مخطوطات 

وأخيرًا الفارسية.

العلوم  مجال  في  المكتبات  أغنى  من  وتعتبر 
حيث  عامة؛  االجتماعية  والعلوم  خاصة  الشرعية 
تحوي مكتبة مختصة بالمراجع والمصادر المتعلقة 
بالعلوم ا»سالمية وتمتلك إلى جانب ذلك مجموعة 
العلوم  بفروع  المتعلقة  المصادر  من  غنية 
االجتماعية، وعلى رأسها المصادر المتعلقة بالثقافة 
ا»سالمية.  والحضارة  ا»سالمي  والتاريخ  ا»سالمية 
أو  الشراء  طريق  عن  باستمرار  المكتبة  إثراء  ويتم 

التبرع أو المبادلة..

العدد العاشر

زرت مكتبة إسام في صباح شتوي بارد ومطير من 
صباحات فبراير -وهي بالمناسبة أول مكتبة عامة 
بنيانها  فأدهشني  الخارج-  في  بزيارتها  أحظى 
يتوسط  والذي  الطوبي،  بلونه  الشامخ  المتطاول 
أخذتني  حتى  ولجتها  إن  وما  كبيرة،  حديقة  باحة 
وجماله،  تنظيمه  وحسن  وجالله،  المكان  هيبة 
كانت مقاعد المكتبة بطوابقها الثالثة والتي تسع 
500 شخص مملوءة عن آخرها، ومع هذا فال يكاد 
يسمع فيها سوى صوت صفح الورق أو نقر اºصابع 
على ألواح مفاتيح الحواسب المحمولة التي يضعها 
كل باحث فوق طاولته، في جو علميّ لم أرَ مثله، 
أرهفت  لو  حتى  ومهيب  صامت  بأكمله  المكان 
همس،  أو  حديث  أي  فيه  تسمع  فلن  السمع 
فهنالك الكل منهمك بعمله، مستغرق بتفكيره، 
أو  مسألة،  يحل  أو  بحثًا،  يكتب  بمهمّته؛  مشغول 
يحقق مخطوطًا، أو ينجز رسالة، كأن المكتبة باتت 
مأوى يلجؤون إليه ويحتمون فيه من ضوضاء العالم 

وصخب الحياة وملهياتها.

وهذا ما أكده لي عدد من الباحثين في المكتبة؛ إذ 
يميز  ما  وأجمل  أكثر  أن  على  كلمتهم  اتفقت 
مكتبة إسام هو الجو العلمي الهادئ الذي تؤمنه 
العمل  على  تحفز  الذي  البحثية  والبيئة  لهم، 
والقراءة، وهذا مما ال يتوفر في مكتبات أخرى، لذا 
فهي قبلة الباحثين ووجهتهم اºولى ال سيما من 
كونها  عن  فضالً  الشرعية،  التخصصات  أصحاب 
والمجالت  والرسائل  والمراجع  الكتب  بأمهات  غنية 
العلمية وغيرها مما ال يستغني عنه طالب علم أو 
كاتب أو أكاديمي في جمع مادته العلمية، أو تحرير 
أو  اºدبية  مقالته  كتابة  أو  الفقهية،  مسألته 

االجتماعية أو الفكرية.
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تفتح المكتبة أبوابها طيلة أيام اºسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، يقصدها 
يوميًا قرابة 700 زائر، من الباحثين واºكاديميين والكتّاب والمثقفين وطالب العلم.

هذا ويسعى مركز البحوث منذ نشأته إلى توسيع مجال أعماله العلمية من خالل المشاريع المستمرة، ومن 
أبرز مشاريعه:

 

وللمكتبة أنشطة أخرى متعددة كإقامة البرامج والمحاضرات والدورات وورش العمل.

هذه أبرز المعلومات التي جمعتها عن المكتبة، ساعدني في ذلك اطالعي على نشرة تعريفية تتناول أهم 
أنشطتها وأهدافها وإنجازاتها، وكذا التقائي ببعض روّادها من باحثي الماجستير والدكتوراه الذين تكرموا 

با»جابة عن تساؤالتي حول المكتبة بكل لطفٍ وترحاب.

بجودة  واالرتقاء  مختلفة،  مجاالت  في  مؤهلين  باحثين  إعداد  إلى  ويهدف  الباحثين،  تأهيل  مشروع   -
بحوثهم، وتقديم الدعم للتعليم العالي وخاصة في كليات ا»لهيات والعلوم ا»سالمية. 

والحضارة  بالدين  المتعلقة  والمعلومات  التعليم  توسيع  إلى  ويهدف  ا»سالمية،  الموسوعة  مشروع   -
ا»سالمية بشكل صحيح.

- مشروع النشر ا»لكتروني، ويهدف إلى تسهيل وصول الباحثين إلى المصادر إلكترونيًا، ويتم في إطار 
هذا المشروع إعداد قواعد بيانات إلكترونية، وتتضمن تسعة قواعد بيانات في مجاالت متنوعة.

الموسوعة ا»سالمية لوقف الديانة التركي
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إن القصص لشيء جذاب وجميل، والعجيب أننا منذ 
إليها،  لæصغاء  بفطرتنا  نميل  أظفارنا ونحن  نعومة 
وهم  اºطفال  منظر  أجمل  فما  بسماعها،  والترنم 
يسابقون الريح ليحوزوا على مكان قريب من جدِّهم، 
التفافهم وتحلقهم حوله، ثم ما إن يبدأ  وما أبهى 
بأبصارهم  يشخصون  تجدهم  حتى  القصة  برواية 
المتلذذ،  المتعطش  استماع  إليه  ويستمعون  إليه، 
الحلوى  من  مميزًا  نوعًا  يستطعمون  وكأنهم 
المفضلة لديهم. هكذا وبكل بساطة بدأت "قصة" 
حبنا للقصص والروايات، فهل الحظتم أن كل شيء 
يدور حولنا هو في نهاية المطاف قصة، سواءً كانت 
ماضيًا، أم حاضرًا، بل حتى ما يحدث في المستقبل، 

إنما هو قصة ستروى يومًا ما.
أو  لكن هناك نوع من القصص لن يرويه لك والدك 
جدك، وكذلك لن تتلقاه من والدتك أو معلمك، ولن 
الحياة  الحياة، نعم  ºنه من  إطالقًا؛  أحد  تسمعه من 
فقط. هذا النوع من القصص عجيب جدًا، وفيه مزيج 
بأن  تتميز  القصص  فهذه  واالختالف،  الترقب  من 
ما  يومًا  تكون  أن  تستبعد  وال  متغيرة  شخصياتها 
عيانا  ستبصره  ما  القصص  هذه  ومن  فيها،  بطالً 
دون وسيط، كما أنها عادةً ما تترك في النفوس أثرًا 
طياتها  في  وتحمل  وتنميها  القيم  فتغرس  بليغًا، 
في  تغوص  عندما  فأنت  والعبر،  الدروس  أنفَس 
وحين  دررها،  من  بشيء  ستحظى  حتمًا  أعماقها 
تتنزه بين بساتينها قطعًا ستهديك أجمل قطافها 
ما  القصص  من  هناك  أخرى  زاوية  ومن  وأحسنه. 
ستبكي معها تأثرًا، لتورثك حزنًا عميقًا مهما حاولت 
أن تزيله أو تفننت بكافة ألوان الضحك فلن تستطيع 

تأخذ  أخرى،  وترممك  تارة  تكسرك  وتجاوزه،  إزالته 
منك حينًا وتعطيك أحيانًا، تضحكك يومًا وتبكيك 
هي  باختصار  فيها،  تُشاهَد  أو  تشاهدها  آخرًا، 
التخيالت  من  واسع  وفضاء  العجائب،  من  كوكبة 

التي لن تجد لها مدى.
تختلف ردود أفعالنا تجاهها ما بين راضٍ أو ساخط، 
وشاكر أو متجزع، وما ذاك إال لجهل منا، وقصور فيما 
نحيطه من علم بتفاصيل تلك القصص؛ فإذا علمت 
أن مؤلفها وقاضي أمرها هو: "الحكيم" -سبحانه- 
ستدرك أنها ما جُعلت إال لحكمة بالغة، وستدرك أنك 
تشكيل  بداية  إال  تلك  كانت  ما  جزءًا  فقدت  حينما 
هو  ذلك  كان  شيئًا  حرمت  وحينما  كلها،  أجزائك 
العطاء عينُه، وأنك ما تتألم إال لتتعلم، وليس كأي 
علم، كل درس تخرج به من قصص الحياة سيبقى 
محفورًا في ذاكرتك مدى العمر، وستدرك روعة  تلك 
مستتاب،  بأمن  أحداثها  لتعيش  ما  يومًا  القصص 
تعقدت  فمهما  عميقة؛  وطمأنينة  راسخ،  ويقين 
وسترى  ممكن،  والمخرج  موجود  فالحل  وتشابكت 
وتلك  للمصاعد،  ارتقاء  للمصاعب  تجاوزك  في  أن 
كانت  بأنها  ستتفاجأ  نهاية  تظنها  كنت  التي 
في  تجري  كلها  اºمور  دامت  فما  تقلق  ال  البداية. 
المقدرة، فكل شيء  وأعنّتها  الموضوعة،  موازينها 
منحنىً،  أصح  في  وسيسير  يرام،  ما  على  سيكون 
نهايات  جُعبتها  في  تحمل  الحكايات  كل  أن  وثِق 

مبهجة.
ومتنوعة،  عديدة  قصصًا  الحياة  لك  ستروي  ختامًا، 
واقتنص  فطنًا  فكن  فريدة،  عوالم  في  وستأخذك 
والعبر،  الحكم،  من  استطعت  ما  قدر  منها 

والدروس؛ علّك تنال بها حياة سعيدة.

نص: أميمة عثمان

العدد العاشر



حين تقلّب السؤال في عقلك كثيرًا، ستعثرُ على ما 
موجودة  أنها  أحسب  لم  أسباب  قبلًا،  عليه  عثرتُ 
المقال.  هذا  أكتب  لجعلي  قويًا  دافعًا  كانت  أصلًا، 
وجدتُ دواعي عديدة بعد أن تعمقت وقلبت السؤال 
أفكاره.  بنات  وبين  رأسي  في  عميقًا  تقليبًا  والمراد 
أعتقد أن بعضنا يقرأ ليتملص من فكرة أنه عالق في 
واقعه وأنه يجد القراءة متنفسًا للهروب إلى عوالم 
أجمل وأنسب لفكره وشخصيته فقط ال أكثر، بينما 
ويحتضنوا  جعبتهم  في  يحملوا  حتى  آخرون  يقرأ 
بأشياء  يفعلون  كما  وردود  إجابات  جلبابهم  خلف 

كثيرة يتقيّد بها يومنا ويطوّقُ بها أحدنا نفسه

حقائبنا  في  المرآة  نحمل  كأن  للنجاة؛  كسبيلٍ 
لنتحقق من مظهرنا كيف يبدو، أو أن نحمل هواتفنا 
تكون  وقد  نريد،  من  على  االطمئنان  لنا  ليتسنى 
تلك الكلمات والجمل والتبريرات وحتى اºسئلة التي 
عراكات  نخوض  حين  ومنجد  سالح  أهم  نحملها 
مع  شتى  مواضيع  نتناقش  أو  ذواتنا،  مع  فكرية 
ºننا  نقرأ  ربما  أننا  نعلم  أن  المذهل  ومن  العامة، 
ما  نجد  وال  تشغلنا  التي  اºسئلة  من  منهكون 
يُسكن عويلَها في أنفسنا. القارئ الذكي لن يكتفي 
التي  والمواضيع  بالقراءة  شغفًا  يقرأ  أنه  بإجابة 

تحويها الكتب؛ فمحبي أفالم الجريمة والقتال 
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كمحبين للقراءة الشك أننا قد سمعنا وقرأنا وتبادر إلى أذهاننا سؤال: لماذا نقرأ؟ مراتٍ كثيرة، وعلى الرغم من 
اختالف أفكارنا وتوجهاتنا ومستوياتنا العلمية والثقافية إال أننا محاطون ومطوقون بإجابات معروفة محصورة 
في: نقرأ لنثري محصولنا اللغوي، ونقرأ ºننا ببساطة نستطيع، كما أننا نقرأ ºننا نحب القراءة، أو نقرأ لكي نسافر 
تفاصيلها  بكل  لنعيشها  فنقرأ  معينة  زمنية  بحقبة  مغرمون  وºننا  للوراء،  بالزمن  ونعود  أخرى  عوالم  إلى 
وأحداثها. لكننا كقراء، يجب أن ال نكتفي بإعطاء إجابات فقط؛ ºن غيرنا ممن هم قدوتنا من المفكرين واºدباء 
قد صرحوا بها من قبلنا، علينا أن نبحث في جوف إجاباتهم لنستشف ºنفسنا إجابة، ا»جابة التي نقرأ ºجلها 
حقًا، وال يهم كم جوابًا سنجد، المهم أن نفعل. فتخيل أن تعيش عمرًا كاملًا تقوم فيه بفعل شيء بشكل 

مستمر وأنت ال تدري لماذا تفعله!

تخيل أن تعيش 
عمرًا كامـــلًا.. 
تقــوم فيـــه 
بفعل شيء 
بشكل مستمر 
وأنت ال تدري لماذا 
تفعله!

حاولوا بعد أول كتاب 
ستقرؤونه أو أول نصٍ 
ستكتبونه أن تسألوا 
أنفسكم مرارًا: لماذا 
حقًا نفعل ذلك؟! حول القراءة والكتابة

أسئلة
مكررة

وإجابات
?جديدة

@R_1441 | نص: أماني المعمري



ا»ثارة  من  مزيدٍ  عن  بالبحث  القيام  يحاولون  –مثلًا- 
اليومي  روتينهم  وسط  الجرائم-  صخب  -بين 
الصامت، غير مدركين حقيقة وجود رغبة نائمة في 
في  قالوا  وما  باºسئلة،  يوقظوها  لم  دواخلهم 
بالمحققين  معجبين  ليسوا  أنهم  يومًا  نفوسهم 
وطرقهم في الوصول إلى القاتل أو طرقهم في حل 
عليها،  العثور  استعسر  التي  اºدلة  وإيجاد  اºلغاز 
القاتل  بها  يفكر  التي  الطريقة  يحبون  ºنهم  وإنما 
أنهم  أو  المحققين،  تظليل  في  سُبله  وتبهرهم 
ينجذبون للتحليل الذي يطرح نهاية الجريمة أو بين 
الجرائم والعالمات على الضحايا من الناحية النفسية 
الخاصة بالقاتل أو المجرم عمومًا، فيجدون أنهم لم 
هذا  بالجانب  الخاص  المختصر  بالطرح  يكتفوا 
الواسعة  المدارك  باعتبارها  الكتب  بين  فيبحثون 
يستوعبوا  أن  دون  موضوع  لكل  الضخمة  والبوابة 
لديهم  الباطن  العقل  وكأن  هكذا  بحثهم،  حقيقة 
دون  الظاهر  أو  الواعي  للعقل  أوامر  ويعطي  يرغب 
ذكرتها  التي  اºسباب  تنوع  رغم  مفهوم.  تبريرٍ 
لكنني على يقين بأن فئة كبيرة من القراء يرون في 
يجد  قارئ  كل  أن  بمعنى  أي  شاحنة،  بواعث  القراءة 
في نفسه ثغرة أو كسرًا نفسيًا أو عاطفيًا يرغب في 
للكتاب  تفكيره  بتسليم  بردمه  منه،  التخلص 
ليتخلص من عثراته وفجواته با»صغاء إلى ما يخبره 
حين  انهض  بقوله  توجيهه  خالل  من  الكاتب  به 
سرد  في  ويبدأ  إسقاطك،  في  أحدهم  يساهم 
الخطوات وما إلى ذلك ويأتي دور القارئ أو المتصفح 
في التنفيذ، فيجد البعض في الكتّاب قادة فكريين 
دون  النفسية  مشاكلهم  حل  يحاولون  ونفسيين 
على  التسطح  أو  نفسية  استشارة  إلى  اللجوء 
كرسي المرضى النفسيين، أو ببساطة غير معقدة 
قد نجد أن الجو الماطر يستحق أن نجازي فيه أنفسنا 
بال  هكذا  مثالً.  كالقراءة  جميل،  ما  شيء  بفعل 

تعقيد!
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نأتي بعدها للسؤال التالي، والذي ال يقل أهمية عن 
دوافع  نرى  وهنا  نكتب؟  لماذا  أبدًا،  اºول  السؤال 
هذا  أنّ  حيث  نفسية؛  كونها  من  أكثر  فلسفية 
توقع  يصعب  السابق  السؤال  عكس  على  السؤال 
الموضوع  نوع  على  يعتمد  فاºمر  بعده،  ا»جابة 
المطروح؛ فمن يكتب في السياسة والحقوق نعلم 
قضايا  يناقش  ومن  سياسي،  مصلح  أنه  حينها 
اجتماعية نعلم –بديهيًا- أنه مصلح اجتماعي، ومن 
يكتب عن تطوير الذات مطوّر وقائد، ومن يكتب عن 
نقرأ  أن  قبل  حتى  محدودة  احتماالت  سنضع  الفن 
مقاله أو كتابه، حيث سنفترض بأنه ناقد أو فنان أو 
هاوٍ.  مجرّد  أو  موهبة  يكون صاحب  أن  الممكن  من 
لكن أن نسأل لماذا يرغب شخص ما في كتابة روايةٍ 
ا»جابات  بمختلف  نستمتع  سوف  أننا  أعتقد  مثلًا، 
التي سنسمعها من الكتّاب والروائيين ومن القراء 
للتفكير لدى  الفلسفي  إلى اºسلوب  حتى، ولنصل 
فقد  للردود؛  المعتاد  ا»طار  خارج  سنفكر  الكتّاب 
مللنا  ºننا  نكتب  نحن  يقول  ثائر  قارئ  من  نسمع 
صنع  التلعثم  ºن  نكتب  الصراخ،  أرهقنا  أو  الصمت 
فجواته على ألسنتنا، ونسرد القصص والحكايا حتى 
التي  والشخوص  كنّاها  التي  الشخوص  ننسى  ال 
الخرف  يصيبها  قد  التي  أنفسنا  ونخبر  سنكونها، 

مَن كنّا وماذا عانينا.

كل  جمال  نستشعر  حتى  الشعر  نكتب  بينما 
وننشر  مكترثين،  غير  أمامها  نمر  التي  اºشياء 
ويعيشون  نشعر،  بما  العامة  يشعر  حتى  قصائدنا 
لطالما  التي  ومقتنياتهم  البسيطة  اºشياء  حالوة 
وحتى  اºطالل  ورثاء  الفراق  كألم  كعبء،  عاملوها 
أنهم  الناس  يعلم  نكتب كذلك حتى  البكاء،  مرارة 
ليسوا الوحيدين الذين يعانون علّة ما، وأن هناك من 
مما  أعظم  ثقلًا  ويحمل  أوجاعهم  يشاطرهم 
لمَ  اàخرين  لنخبر  نكتب  أننا  إلى  با»ضافة  يحملون، 
نحن محبطين، ولماذا نميل لالنطواء واالنطفاء معًا، 
وكثيرًا ما نكتب ºننا نرفض اºشخاص الذين نتعامل 
أكثر  خياليين  شخوصًا  فنبتدع  الواقع  في  معهم 
اندماجًا وتواكبًا مع سير حياتنا، نخلق آدميين على 
ومدنًا  صروحًا  نبني  نعاشرهم،  الذين  غير  الورق 
أننا تواقون  كاملة وأزمنة فاتت ولم نولد فيها رغم 
في  رئيسة  وشخصيات  أمكنتها،  من  جزءًا  لنكون 
التي  والحوافز  الحجج  من  والكثير  حكاياتها، 
كل  بأن  نظن  الذين  ونحن  معرفتها  ستصدمنا 
وإثراؤنا  تسليتنا  غايتهم  إنما  يكتبون  الذين 

بالتجارب والمعلومات.
ختامًا، حاولوا بعد أول كتاب ستقرؤونه أو أول نصٍ 
ستكتبونه أن تسألوا أنفسكم مرارًا: لماذا حقًا نفعل 

ذلك؟!

العدد العاشر
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قراءة في األعمال الفنية
لوحة المأساة، بابلو بيكاسو

ثمة حزن وبؤس شديد في اللوحة!
في  وتتبين  بالمضي،  له  نية  ال  يائس  رجل  اللوحة  في  يظهر 
يديه الالمباالة، وكأن شيئًا ما أوقفه، ويد الطفل الممتدة للرجل 
تقف  التي  والمرأة  والدفء،  االطمئنان  وبحثه عن  تظهر خوفه 

في طريق الرجل تبدو عليها مالمح اºسى والخذالن.
تلك  تكن  ولم  للنجاة  صارعوا  آالمهم،  بحر  في  غرقى  كأنهم 
إلى  وصلوا  أنهم  الحقيقية  المأساة  بل  الوحيدة،  مأساتهم 
بالبرد،  يشعرون  مبتلين  غير  أنهم  رغم  زالوا  وما  الشاطئ 

واºسوأ اصطدامهم بالفقد.
وكأنه  مالمحهم،  في  وضوحًا  المشاعر  أكثر  هو  الفقد  إن 
الطفل  أما  اللوحة!  اسم  في  الفنان  قصدها  التي  المأساة 
الخائف المتشبث بالرجل بضعف شديد، أعتقد أنه رمز للحياة 
المرأة  وإيماء  إليها،  يُلتفت  أن  من  أصغر  تبدو  التي  المهملة 
رأسها لêسفل كأنها تأسف لهذا الحال، ربما يرمز للفقد نفسه 
الذي يعترض طريق الرجل ويزيده حزنًا ومأساة، فهي أشدهم 
زرقة في لباسها، واللون اºزرق وظّفه بيكاسو للحزن في أغلب 
قال  أصدقائه.  أقرب  انتحار  بعد  1904-1901م  عام  منذ  لوحاته 
إلى  دفعني  ما  هو  الصديق  ذلك  في  التفكير  "كان  بيكاسو: 
الرسم باºزرق". وبيكاسو ليس الوحيد الذي عبر عن ألمه وحزنه 
باللون اºزرق، فهناك من وظف هذا اللون في أدبه بذات التوظيف، مثل: ابن كمال الدين حيث قال وكأنه ينطق 
بحال الرجل: "المـوتْ! ضيفٌ مهذارْ، ضيفٌ لم يدع لي شيئًا.. لكنّي الليلةَ أدعوه لبقايا جسدٍ معطوبٍ.. أدعوهْ 

لزمانٍ ما عَرفتْ أشجارُ الروح به.. إلّا أوراق دمٍ.. وزعانف مِن ألمٍ أزرق".

قصة "أسطورة التغريد"
في عشٍ صغير قالت اºم لصغارها:
تُسمعون  ال  كيف  تعلموا  التغريد،  تعلموا  صغاري  يا 
أجنحتكم  ستنمو  عندها  اºصوات.  أعذب  إال  الكون 
وتطيرون، فحُق لمن يغرد أن يطير ويسمعه الكون كله، 
الكون  هذا   êلنم خُلقنا  لطيفة  كائنات  الطيور  فنحنُ 
بهجة ونشدوا ونغرد.
توجد  هل  أمي  يا  ورحلنا  طرنا  وإذا  صغارها:  أحد  قال 
أغصان دافئة كهذه اºغصان حيث يوجد عشنا؟  
قالت اºم: نعم يا بنيّ، إن في الكون الكثير من اºغصان. 
فذات يوم شديد الحرارة كانت أغصاني يد طفلٍ سقاني 
ناعمًا، وكنت  اºخرى كانت غصنًا  اليد  وأصابع  بيدٍ،  الماء 
Painting by Anneliese at Aesthetic Nestأظن قبل ذلك أن اºغصان ال توجد إال في اºشجار.

شيخة ناصر
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لوحة المالك الجريح، هوغو سيمبيرغ

كان ”سيمبيرغ“ يرفض إعطاء تفسير للوحة المالك 
الجريح، وكانت هذه اللوحة أحب اللوحات إليه، حتى 
أنه رسم نسخة منها على جدار إحدى الكاثدرائيات 

في هلسنكي.
بعض النقَّاد يرون أن اللوحة ترمز إلى ما كان يعانيه 
الفنان من ظروف صحية؛ حيث كان يُعاني في بعض 
يكون  أن  فيحتمل  السحايا،  مرض  من  حياته  أوقات 
معاناته  أثناء  الجريح  بالمالك  نفسه  صوّر  قد  الفنان 

مع المرض.
فنلندا  تعانيه  كانت  ما  إلى  ترمز  يراها  والبعض 
الروسي  آنذاك؛ حيث كانت فنلندا خاضعة لالحتالل 
تمثل  المرحلة  تلك  وكانت   ،1809 العام  من  ابتداءً 
ذروة سياسة الترويس التي تهدف لطمس الثقافة 

واللغة الفنلندية وصهرها بالهوية الروسية.
”االتينيوم“ عام 2006م  وفي مسابقة نظمها متحف 
فنلنديًا"  وطنيًا  "رمزًا  الجريح  المالك  لوحة  اختيرت 
بين الكثير من اºعمال المهمة اºخرى، وتحظى هذه 
اللوحة بمكانة في الذاكرة الوطنية الفنلندية مثل 
مكانة "لوحة الهجوم" وقد أصبحت موضوعًا ºغنية 

مشهورة في الثقافة الفنلندية.

يظهر في اللوحة طفالن يحمالن مالكًا حزينًا، معصوب 
في  ويحمل  جرحًا،  اºيسر  جناحه  في  ويبدو  العينين، 
إحدى يديه زهورًا بيضاء، تبدو وكأنها زهرة قُطفت من 

الطريق المليء بمثلها في أطرافه.
في  أعمارهم  وكأن  وجادة  عميقة  نظراتهم  اºطفال 
وأحذيتهم  مالبسهم  في  أيضًا  ذلك  ويبدو  اºربعين، 
بسبب  كبيرة  اºطفال  هيئة  بدت  وربما  الكبيرة، 
تحملهم لوحدهم عناء حمل المالك في الطريق. إنهم 
وفي  نهرًا،  بدايته  كانت  مجهول  طريق  في  يمشون 
منتصف الطريق الذي يعبرونه اàن قد جف النهر وليس 

به سوى بعض اºزهار.
الطفل اºول تبدو مالمحه جادة أكثر، وال يهمه العالم من 
حوله، ولكن اºخير بدا ناقمًا من كل ذلك، وكأنه يقول: 

"انظروا إلى ما فعلتم بنا".
تهفو  الذي  الجميل  للمستقبل  ترمز  اللوحة  أن  أعتقد 
إليه اºنفس ا»نسانية، وهي أن يقترب البشر من مثالية 
هذا  وفي  للسالم،  وحبهم  قلوبهم  بصفاء  المالئكة 
العالم ال يوجد أحد كذلك سوى اºطفال، وحتى اºطفال 
لم يعودوا أطفالًا، أصبحوا يتحملون الكثير كالرجال، بل 
المالك  يُحمل  أن  مهمة  مثل  شاقة  مهمة  فأي  وأكثر؛ 

الجريح في ذلك الطريق الغامض؟
اºمل؛  يُعطي  الطريق  من  المالك  قطفه  الذي  الزهر  إن 
فالمالك الجريح استطاع أن يُدرك الجمال في تلك اºرض 

رغم أنه معصوب العينين.
اºطفال  أن  أعتقد  عينيه؟  المالك  لماذا عصب  والسؤال 
يحبون أن تكون آمالهم في السالم معصوبة العينين 
الجمال  عن كل ما يحدث من حولهم، وأن ال يروا سوى 
نحمي  أن  "علينا  يقولون:  كأنهم  معهم،  ويحملوه 
مالكنا من كل هذه الشرور والحروب التي جرحت مَالكنا 
الصغير، إننا سنفقده إن بقينا هُنا دون أن نرحل ونحمله 
معنا، وسنفقده إن علم بكل ما حولنا لذا عصبنا عينيه 

ومضينا معًا".

Drawing by Kurt Jones"قصة "السحابة المتفائلة
القوية  العاصفة  من  شديد  بذعر  بها  السحابة  أبناء  تمسَّك 
فقالت لهم بحنان: يا أبنائي إن الحياة في الدنيا تتطلب بعض 
الشقاء، وليس لحلو العيش مذاق دون تجربته، وهذه العاصفة 
لن تنهي حياتكم ºن ليس لكم قيمة إال بعد سقوطكم منها، 
الخير  وبشرى  المطر،  فأنتم  فيها؛  تبدأ  حياتكم  الحقيقة  وفي 
في  اºمان  قيمة  فما  السماء!  من  رحمة  أنتم  اºرض،  في  لمن 
حين  لêرض  وجمال  العطشان،  غاية  اºرض  في  وأنتم  كنفي 

تخضرّ وتزهر بكم؟ ولم أعلُ يا أبنائي في السماء إال بعد ذلك السقوط، وكذلك هو كل سقوط! 

العدد العاشر
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عند قراءة سيرتك الذاتية يظهر ثراؤها وتنوع ا»نتاج 
والشعر  والنقد  التربية  في  -لديك-  العلمي 
والفلسفة، وكذلك اºمر في امتداد التخصص؛ حيث 
ثم  البكالوريوس،  مرحلة  في  البالغة  في  تخصصت 
كان تخصص الدكتوراه فلسفة في التربية. فما رأيك 
وعدم  التخصص  امتداد  على  الطالب  يجبر  فيمن 
هو  وهل  الواحد؟  العلم  فروع  في  ولو  عنه  الحياد 

تضييق لواسعٍ أم ماذا؟

في البداية أشكر لكم هذا الثناء في ثنايا السؤال، 
البكالوريوس  مرحلة  منذ  كان  فقد  التخصص  وأما 
العالي  الدبلوم  بالتربية؛ حيث حصلت على  مرتبطًا 
ثم  والنقد،  البالغة  شهادة  مع  التربوية  العلوم  في 
التحاقي  التربوية واعتنيت منذ  العلوم  واصلت في 
في  وبحثت  ا»سالمية.  التربية  بفلسفة  بها 
الماجستير "ا»رادة في الفكر ا»سالمي" ثم "ضوابط 

النقد التربوي" في الدكتوراه.
بالقراءات  إال  التنوع  يكون  ال  عادة  حال،  كل  وعلى 
بواكير  في  علي   µا منّ  وقد  والمتنوعة،  الكثيرة 
حياتي بمكتبة جيدة وقراءات كثيرة ومتنوعة، وأذكر 
 14 عن  يزيد  ما  فيها  أقرأ  كنت  فترات  عليّ  مرّت  أنه 
والفكرية  الدينية  المجاالت  في  يوميًا  ساعة 

والتاريخية واºدبية، خصوصًا في المطوالت.
لتلك  كثيرًا  ممتنًا  اليوم  أجدني  الحال  وبطبيعة 
الفترة التي وهبتني قدرًا جيدًا من هذا التنوع. كما 
صاحب ذلك في مرحلة البكالوريوس االلتقاء بقامات 
علمية في الجامعة وخارجها كان لهم أثرٌ كبيرٌ في 
العظيم  العالمة عبد  العلمية، مثل  الشخصية  بناء 
المطعني والعالمة عبد الرحمن العثيمين والدكتور 

الكبير محمد أبو موسى، وغيرهم الكثير.
أما السؤال عن فكرة امتداد التخصص الذي تتعامل 
هيئة  أعضاء  تعيين  قبول  في  اàن  الجامعات  به 
الجامعات  بعض  أن  لي  يظهر  فالذي  التدريس، 
وطنية  كوادر  من  حُرِمت  وبسببه  ذريعة؛  اتخذته 
الذين  متميزة على حساب تعيين غير السعوديين 
قد يكون بعضهم أقل كفاءة وعلمًا. وفي تصوري أن 
المعتمد في ذلك يجب أن يكون هو تمكن الفرد من 
كان  سواءً  فيه  الشهادة  يحمل  الذي  التخصص 
ضبطه  يمكن  وهذا  ممتد،  غير  أو  ممتدًا  تخصصه 
اºكاديمي،  والسجل  الشهادة،  خالل  من  ومعرفته 
والمقابلة  المبدئي،  واالختبار  العلمية،  والتوصيات 
لديه  شخصًا  تجد  فقد  العلمي؛  وا»نتاج  الشخصية، 
امتداد في تخصصه لكنه ضعيف علميًا بعد فحصه، 
فهل االمتداد يشفع له؟ هذا من ناحية، ومن ناحية 
في  متغايرة  بدت  وإن  التخصصات  بعض  أخرى 
مسمياتها إال أنها تنتمي إلى حقول معرفية متقاربة 

جدًا، وتجمعها أسرة علمية واحدة، 

التخصص  صاحب  ويفيد  يثري  االختالف  هذا  ومثل 
وابتكار  العلم  تطوير  في  توظيفه  ويستطيع 
العليا  الجامعية  الدراسات  أن  والعجيب  النظريات، 
وهي  البينية"  "الدراسات  نحو  العالم  في  تتجه 
حقول  من  أكثر  أو  حقلين  على  تعتمد  دراسات 
بموجبها  يتم  التي  العملية  أو  الرائدة،  المعرفة 
ا»جابة عن بعض اºسئلة أو حل بعض المشاكل أو 
يصعب  جدًا  معقد  أو  جدًا  واسع  موضوع  معالجة 
أو  نظام  طريق  عن  كافٍ  بشكل  معه  التعامل 
لها.  المتداولة  التعريفات  أحد  واحد، وهذا  تخصص 
والتعليم لêسف صار يعاني من الطريقة التقليدية 
المستجدات  مواجهة  تستطيع  ال  التي  الجامدة 
واالستفادة  الدمج  إال من خالل  المستقبل  ومواكبة 
من أصحاب التخصصات المتعددة، وخلق تخصصات 
جامعات  في  مفعوله  آتى  أمر  وهو  جديدة،  بينية 
عالمية عريقة، وبدأت بعض الجامعات السعودية في 
يستدعي  مما  جديدة  بينية  تخصصات  استحداث 
ال  بحيث  التخصص  امتداد  قضية  في  النظر  إعادة 
تكون عائقًا في االستفادة من الذين يمكن أن تكون 
تخصصاتهم المختلفة والمتقاربة في الوقت نفسه 

نقطة ثراء وتميز.

لك عدة مؤلفات ما بين شعر ونثر ورسائل أكاديمية، 
نودّ لو تحدثنا عن أقربها لقلبك؟

لي ديوان شعري واحد واàخر في طريقه إلى النشر 
قريبًا -بإذن اµ- والبقية هي مؤلفات فكرية تربوية، 
وأبعدها  للنفس  أقربها  حيث  من  بينها  والمقارنة 
صعب جدًا، وقد تكون مثل المقارنة بين اºبناء أيهم 
اºبناء  فمسألة  أعقد،  هنا  المقارنة  بل  إليك،  أقرب 
وأيهم أقرب أجابت عنها اºعرابية بذكاء حين قالت: 
حتى  والمريض  يرجع،  حتى  الغائب  إليّ  "أقربهم 
يشفى، والصغير حتى يكبر." أما في حالة الكتب فال 
هناك  يكون  قد  لكن  صغير!  وال  غائب  وال  مريض 
أسباب خفية تجعل من بعضها أقرب، وºن الكتب ال 
تغضب وال ترضى؛ يمكنني القول بشيء من الريبة 
هو  الرؤية"  "حجاب  كتابي  أن  لالرتياح  المصاحبة 
اºقرب، ربما ºنه فكرة مشروع بحثي لم تكتمل حتى 
وقدمت  جدًا  مهمة  فكرة  نظري  في  وºنه  اللحظة، 
إضافة ولو بصورة ما، وأسأل اµ أن ييسر لي إكمال 
التي  للصورة  ليصل  تطويره  في  التالية  الخطوات 

رسمتها له.

يمكنني القول بشيء من الريبة 
المصاحبة لالرتياح أن كتابي "حجاب 

الرؤية" هو اºقرب!

العدد العاشر



21

ضيف العدد

يا  "أموت  الشجي:  العنوان  يحمل  الشعري  ديوانك 
أمي وفي صدري كالم" مع أن الدواوين المنشورة في 
باºم والعالقة بها قليلة، فلمَ  الساحة والتي تعنى 

اختار د. السفياني هذا العنوان لديوانه الشعري؟
يقول سيبويه أو الفراء: أموت وفي نفسي شيء من 
حتى! ... وأنا أموت وفي نفسي شيء من "وأموت يا 
أمي وفي صدري كالم" وهي العبارة التي جاءت على 

نسق العبارة المشهورة لسيبويه أو الفراء.
واسألوا  كبيرة،  معضلة  والكتب  الدواوين  عناوين 
أن  أهمها  كثيرة،  ºسباب  وذلك  واºدباء!  المؤلفين 
اختيارها يخضع لمعايير كثيرة من بينها: الجمالية، 
المضمون  على  والداللة  والتأثير،  والتسويقية، 
قد  الذي  الناشر  مع  جدال  في  تدخل  وقد  والفكرة، 
حركة  مع  يتناسب  ال  اخترته  الذي  عنوانك  أن  يرى 

التسويق والموضة السائدة!
أنا أعترف اàن أن عنوان ديواني اºول كان مؤثرًا، وقد 
شاعريته  بسبب  والتسويق  التأثير  حيث  من  نجح 
أني  وأذكر  القراء.  على  والموت  اºم  مفردة  وتأثير 
ترددت فيه كثيرًا واستشرت كثيرين، وجلّهم عارض 
فكرة أن يكون عنوانًا لديوان بسبب طوله وºسباب 
من  اºقلية  ورأي  رأيي  ارتضيت  أخيرًا  ولكني  أخرى، 

الزمالء الشعراء والنقاد.
والعنوان في اºصل لمقطوعة صغيرة افتتحت بها 
الديوان وليس هناك قصة درامية حول االختيار، بل 
البحث  من  المؤلفين  عادة  به  جرت  كما  هو 
اàن  أعانيها  التي  المرحلة  نفس  وهي  واالستشارة، 

مع الديوان الجديد!

اشتهرت عنك قصيدة (أعرب يا ولدي)، ووجدتْ لها 
قضيّتين  بين  جمعت  أنها  حيث  وجدانية؛  أصداءً 
فلسطين  قضية  وهي:  أال  الضاد،  لغة  أهل  تؤرّق 
وقضية النحو وا»عراب، وما تعانيه اللغة من أبنائها، 
متمثلةً في لغةٍ شعريةٍ لطيفة لتخرج لنا القصيدة.. 

فهل لك أن تحدثنا عن ظروف والدتها؟
اللغة  قضية  جمع  حين  هنا  السؤال  أعجبني 
الفلسطينية وهو ما لم يدر بخلدي حين  والقضية 
ميالده،  تاريخ  أذكر  زلت  ال  النص  وهذا  النص!  كتابة 
أم  جامعة  في  دراسية  محاضرة  أثناء  كتبته  فقد 
القرى وأظنها كانت في النقد الحديث، وكان يلقيها 
مذكرات  من  يقرأون  الذين  المملين  الدكاترة  أحد 
بالملل  فيها  فشعرت  لغيرهم،  أو  لهم  قديمة 
لêسف  فيها  يدور  بما  المباالة  وعدم  وا»حباط 
الشديد. وإن كنت أعشق النقد إال أن ما كان يدور في 
الهذر  من  حالة  إال  يكن  لم  وغيرها  المحاضرة  تلك 
والثرثرة التي ال تسمن وال تغني من جوع! ولêسف، 

ما يزال لدينا العديد على شاكلة أولئك الدكاترة، 

في  مناصب  عدة  اàن  يتبوأ  الدكتور  هذا  إن  بل 
الجامعة وغيرها!

الدراسي في  المدرج  آخر  أنني جلست في  الشاهد 
ورقية  قصاصة  في  النص  وكتبت  اليأس  من  حالة 
القرشي  يوسف  اºستاذ  لزميلي  ودفعتها  صغيرة 
الذي كان جالسًا أمامي آنذاك، وعلّق عليها بإعجاب، 
ثم  ونسيتها،  دفتري  في  ووضعتها  طويتها  ثم 
وجدتها بعد فترة من الزمن ونشرتها في منتديات 
الساخر والقت انتشارًا واسعًا ثم حُوِّرت وغُيّرت بطرق 
بعد  تمثيلي  أدّاها في مشهد  مختلفة، وبعضهم 
ال  ذلك،  من  وبالرغم  عليها،  التغييرات  بعض  إجراء 
زلت أعتبرها دون المستوى نقديًا لكن ربما بسبب 

فكرتها وصدق قضيتها القت هذا الرواج الكبير.

كتابتك  وراء  ما  إلى  ندخل  أن  لنا  يمكن  هل 
واºحالم  المسافر  "أنا  مطلعها:  التي  لقصيدتك 
تتصل .. تدنو المسافة في عيني وال أصل" وتعرّفنا 
على طقس ومشاعر كتابتها، وهل كُتبت متصلة 

أم على فترات متقطعة؟
قصة  نص  كل  خلف  أن  القراء  من  كثير  يفترض 
والشعراء  اºدباء  بعض  يعمد  لذا  معينة،  درامية 
رواج  في  لتساهم  القصة  واختالق  الفكرة  الستثمار 
النص، ومن سوء حظي أنني لست شخصية درامية، 

وأتعامل بواقعية كبيرة مع اºحداث.
ولقد سُئلت مثل هذا السؤال عن نصوص مختلفة، 
وهذا النص كغيره من النصوص ال أذكر حتى لحظة 
ميالده والمشاعر المصاحبة له، لكن من خالل لغته 
لذا  المعتاد،  ا»حباط  من  حالة  في  كنت  أنني  يبدو 

يمكنني أن أقول "ال جديد."

هذا  رجال  على  قصائدك  في  تحامل  ثمّة  أن  يبدو 
هذا  فلمَ  بالنساء،  االعتداد  من  وشيءٌ  العصر 

التفاضل -إن صحَّ اºمر-؟
من  سيجعلني  وهذا  التقييم،  هذا  منك  جميلٌ 
المرضيين عنهم لدى النسويات والنسويين الجدد! 
بين  المفتعل  الصراع  هذا  أحبذ  ال  لêسف  ولكنني 
الذكر واºنثى، والدراما التي يفتعلها بعضهم على 
الذكور على أن يظهر  حساب بعض، وحرص بعض 
المرأة  الكبير عن حقوق  المدافع  بمظهر   êالم أمام 

والمتبني لقضاياها.
بالذات-  المرأة -والمرأة السعودية  إن  قلت غير مرة 
قادرة على التعريف بحقوقها، والمناضلة من أجلها، 
والدفاع عنها، وليست بحاجة إلى أن يعتد بها أحد 
أقالمنا  عنها  نرفع  أن  نريده  ما  كل  الرجال.  من 

ونتركها تشق دربها. 
ومع احترامي وتقديري لقراءتك التي خرجت فيها 
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بهذا التصور -وهو من حقك طبعًا- فإن قراءة أخرى 
فقد  مختلفة؛  كانت  لي  الشعرية  اºبيات  أحد  أمام 
نشرت الدكتورة مالك الجهني مقاالً متميزًا قالت في 

مطلعه:
"وقفتُ في العام الماضي على قصيدة للدكتور عبد 
فباعوني  الرفاق  أما  فيها:  قال  السفياني   µا

ºسئلتي @@@ أما الحبيبة باعتني ºحزاني“
اºمثلة  أنسب  من  البيت  هذا  أن  وقتها  لي  وبدا 
للقراءة النسوية الجندرية، والمنتهية بإدانة الشاعر 
(العقل/العاطفة)  لثنائية  وفقًا  بالذكورية  ووصمه 
عاطفة.  والمرأة  عقالً،  الرجلَ  السفياني  جعل  حيث 
فللرفاق يَبُث الشاعرُ قلقَ أسئلته، وللحبيبة مراكب 
اºحزان ترسو في مرافئه." لكن الكاتبة لم تلبث أن 
البيت  وسلِم  االنتقائية،  الجندرية  القراءات  فندت 
الشبكة  على  منشور  والمقال  أخرى!  مرة  وصاحبه 
تحت عنوان "القراءة الجندرية للقرآن ومآالت التسول 

الثقافي". 
فأنا  ذكورية،  أو  نسوية  جندرية  أي  من  بريء  أنا  لذا 
وال أحسن خوض هذه  الجميع  شخص متسامح مع 

المعارك التي ال ترحم.

بعد االطالع على عدد من منشوراتك، يتّضح لنا أنّ 
لديك مفهومًا خاصًا عن القراءة، فهلَّا حدثتنا عنه؟

بيانه  أريد  ما  هذا صحيح، واºمر يطول شرحه، لكن 
اطالع  مجرد  وليست  ذكائي  فعلٌ  القراءة  أن  هو 
تجعل  معينة  آليات  هناك  أن  يعني  وهذا  فحسب، 
منك قارئًا ذكيًا، والقارئ الذكي قارئ استثماري يربح 
إيداعيًا،  بنكيًا  قارئًا  أقصد  القراءة، ولست  دائمًا من 
فهذا نوع من القراءة لكنه أقل جدوى من سابقه. لذا 
كيف  أنفسهم  يسألوا  أن  بالقراءة  المهتمين  على 
إلى  قراءتهم  تتحول  كيف  أذكياء؟  قراءً  يصبحون 
والنصوص  الكتب  تتحول  كيف  استثمارية؟  عملية 
التي يقرؤونها إلى أرباح ومكاسب؟ كيف يتعاملون 

مع المقروء ويتفاعلون معه؟ 
موجودة  فكرة  لكنها  جميلة،  فكرةٌ  تقرأ  أن  فكرةُ 
النهمين،  القراء  من  كبيرة  أعدادًا  ولدينا  ومتوفرة، 
تحوّل  منتجًا  قارئًا  تكون  أن  فكرة  عن  أتحدث  إنما 
تمنحك  كبيرة  مكتبة  إلى  يديك  بين  كتب  بضعة 
وبناء  وتجاربها،  الحياة  فهم  في  رائعة  فرصة 
النظريات ونقدها، وتجعلك تمتلك مخزونًا هائلًا من 
بينما  منها،  قرأته  ما  خالل  من  تثيرها  التي  اºفكار 
زال  ما  لكنه  الكتب  من  المئات  قرأ  لك  قرين  هناك 
مناقشة  وعن  الحياة،  فهم  عن  عاجزًا  مكانه  يراوح 
جديدة.  نظريات  وبناء  نقدها  عن  فضلًا  اºفكار 
إلى  مستودع  من  تتحول  كيف  ببساطة  الفكرة 

مصنع إنتاج لêفكار والمشاريع من خالل القراءة 

بالفهم واالستيعاب والتحليل والنقد والفك والبناء 
والتركيب.

إلى د. السفياني (شاعر- كاتب -  أقرب  الهويات  أي 
أكاديمي)؟ وهل لك تطلعات لجعلها الهوية اºولى 

من خالل االستغراق فيها وإعطائها غالبَ وقتك؟
ال أدري هل ما ذكرته هو هوية أم هواية أم هاوية؟ 
أنها جميعًا اجتمعت في هذا  وعلى كل حال يبدو 

البناء الصرفي.
مما  دائرة  أي  في  نفسي  أصنف  أن  أحب  ال  شخصيًا 
تبقى  أن  الحياة  في  الجميل  من  أنه  وأعتبر  ذكرت، 
فحسب،  إنسانًا  إليها  جئت  كما  فحسب،  إنسانًا 

وسوف تخرج منها بنفس هذا اللقب العظيم.
يقول الفيتوري:

هو  ا»نسانِ  قدَرِ  من  اºعظمُ  ياقوت..  يا  تعجب  "ال 
تُعطى  الخاص-  اºلقاب -في تصوري  ا»نسان“ هذه 
تمارس  حين  كاتب  فأنت  تُنزع،  ثم  معينة  حالة  في 
الجامعة،  رواق  في  تكون  حين  وأكاديمي  الكتابة، 
وشاعر حين تكتب نصًا شعريًا، أو تلقيه في أمسية 
شعرية مثالً! ثم تعود لسيرتك اºولى؛ ا»نسان الذي 

يألف الحياة وتألفه.
كثيرًا:  يسألني  لمن  جوابًا  هذا  جوابي  في  ولعل 
لماذا ال تضع حرف الدال أمام اسمك في تويتر أو على 

كتبك؟ 
إنني أحب أن أكون هكذا من غير سوابق أو لواحق 
بهذا  معي  يتعامل  أن  المتلقي  وعلى  لفظية، 
االعتبار، وبطبيعة الحال هي وجهة نظر خاصة، لذا ال 
أثرب أو أنتقد من يخالفني فيها ويضع اللقب الذي 
إدارة  في  طريقته  شخص  فلكل  يناسبه،  أنه  يرى 

ملفات الحياة، وكيفية تقديم ملفه/نفسه فيها.
كما  فهناك  الخطاب،  بعلم  تتعلق  أخرى  جهة  من 
في  سلطة  للخطاب:  سلطتان  دايك"  "فان  يقول 
تقنيات  من  قوتها  تستمد  الخطاب  مضامين 
والمجازات،  كالتوكيدات،  المتنوعة،  الخطاب 
واالستماالت ا»قناعية وغيرها. وسلطة تكتسب من 
االجتماعي،  لموقعه  تبعًا  وتسلطه  الخطاب  صاحب 
على  والمعلم  المرضى،  على  كالطبيب 
نحوها  أو  العلمية  اºلقاب  واستخدام  التالميذ...إلخ. 
مما  الثاني،  بمفهومها  السلطة  يعزز  نوع  هو 
يُضعف دور المتلقي في محاكمة النص وقدرته على 

نقده وتمحيصه. 

العدد العاشر



حين عرّفوا ا»نسان قالوا عنه حيوان ناطق، والنطق 
ا»بداعي شعري وسردي، وعليه  لغة، واللغة جانبها 
حيوان  أو  شاعر  حيوان  ا»نسان  تقول  أن  يمكن 

سردي!
وبقاء الشعر ال يعني اختفاء بقية الفنون واºجناس 
ناطق  كائن  من  لغوي  نتاج  ºنها  باقية؛  كلها  بل 
والنثري.  الشعري  بشقيه  الكالم  إنتاج  مهمته 
لديهم  من  على  الرد  معرض  في  جاءت  والعبارة 
أكثر  أو  عقدين  ومنذ  اºدبية،  اºجناس  صراع  هوس 
وهم ينعون الشعر ويتلقون فيه العزاء على حساب 
جنس الرواية، وهي طريقة ليست علمية في نظري، 
إال إذا كانت المقارنة بين انتشار وانحسار مبنية على 
لكن  منطقية،  واعتبارات  وإحصاءات  علمية  دراسات 
يستند  وال  يعتمد  ال  صحفية  عبارات  هو  نقرأه  ما 

عليها.
التي تتجلي  اللغوية  الفنون  أبرز  والشعر يعتبر من 
فيها إنسانية ا»نسان لقدرته على التعبير عن أعماق 
والالواعية،  الواعية  وحاجاتها  البشرية،  النفس 
وقدرته على تخفيف معاناة ا»نسان من خالل الحديث 
التي  موسيقاه  خالل  ومن  الحياة  وجع  عن  المعمق 
يجد  وتقلباتها،  البشرية  الروح  تموجات  تناسب 
تشبه  التي  بيوته  إلى  ويأوي  العزاء  فيه  ا»نسان 
اºوطان ليلقي ببدنه وروحه في جنباتها ليخفف من 

عنائه الذي ال ينتهي.

السبب  ما  وبرأيك،  أدب.  بدايات موسوعة  حدثنا عن 
وراء نجاحها كمشروعٍ ثقافيٍّ كبير؟

أدب مشروع ثقافي كبير على خارطة الوطن العربي. 
الساخر  شبكة  في  صغيرًا  اºحالم؛  تبدأ  كما  بدأ 
الجمع  في  اºفذاذ  بعض  عليه  وعمل  الثقافية، 
حتى  والبرمجة  والتصميم  والطباعة  والترتيب 

استوى الحلم واقفًا على سوقه.
الوطن  أدباء  أدب يفتح ذراعيه الستضافة جميع  اàن 
الموقع  ويزور  الترجمة،  طريق  عن  والغربي  العربي 
كلهم  متصفح،  ألف   200 قرابة  يوميًا  الشبكة  على 
التي  الخالدة  وللغة  الجميلة  للكلمة  ومحبة  شغف 
تحثهم وتتحدث عنهم دون أن يكون هناك حواجز 
ننحز في مسيرتنا عبر  لم  أيدلوجيا.  أو  من سياسة 

أدب إال للجمال والجمال فقط.
الشبكات  عالم  ليدخل  الثقافي  المشروع  امتد  كما 
االجتماعية عبر منصاتها المختلفة، فمُعرّف أدب في  
تويتر قبلة المتلهفين للكالم الجميل، يتابعه قرابة 
2 مليون متابع، وفي اليوتيوب تسجل قناة أدب أكثر 

من 150 مليون مشاهدة حتى اàن.
الورقي، وطبعنا مع شركائنا  النشر  أدب عالم  دخل 
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لك  تعني  فماذا  عربية!  انتفاضةً  يمثل  قد  شِعرك 
الهوية العربية؟ وهل القضية الفلسطينية ال بد أن 

تكون جزءًا من الهوية ا»سالمية؟
الحياد  ليس لي الحق في تقييم ما أكتبه العتبارات 
لمطلع  النفي  أو  ا»ثبات  علي  يصعب  لذا  والتحيز، 
سؤالك، وهل ما أكتبه انتفاضة عربية؟ أظن البداية بـ 
الهوية  لي  تعنيه  عمّا  سؤالك  أما  كثيرًا.  تريح  (قد) 
العربية فيكفي أنها هُوية! إنه تمامًا كأن تسأل ماذا 

يعني لك الماء سر الحياة؟ يكفي أنه سر الحياة.
أقول مهما بدت لنا الحالة العربية المحبطة بواقعها 
ال  ذلك  فإن  السياسية  تداعياتها  وبكل  المعاصر، 
أبدًا أن نتبرأ من هويتنا وال يمكن ذلك أصلًا،  يعني 
وهب أنني قررت أن أتخلى عن ذلك وأعتبر أن العربية 
في  الدم  هذا  من  أتخلص  فكيف  هويتي  ليست 
الذي  المتراكم  التاريخ  هذا  يتالشى  كيف  أوردتي؟ 
اللسان  هذا  من  أفرّ  كيف  وفرعه؟  بأصله  يربطني 
مجنونة  فكرة  إنها  به؟  وأكتب  أتحدث  الذي  العربي 
ومستحيلة، وقد تتحقق لجنين صغير نلقي به في 
مجتمع وثقافة مغايرة تصبغه بهوية جديدة، ولكن 

دمه سيبقى محمالً بجينات اàباء واºجداد.
فلها  بالهوية،  وعالقتها  الفلسطينية  القضية  وأما 
الوطنية  بالهوية  فلسطين  عالقة  اºول  جانبين: 
الفلسطينية، وهي المشكالت التي تعالج في علم 
له  يتعرض  ما  باعتبار  السياسي  واالجتماع  االجتماع، 
ينظر  أن  يمكن  وكيف  شتات  من  الفلسطينيون 
الهوية  تظل  يكن  ومهما  الفلسطينية،  للهوية 
في  للفلسطينيين  حاضرة  الوطنية  الفلسطينية 
الداخل أو في الشتات، رغم حالة االعتداء ا»سرائيلي 
اàخر  الجانب  أما  الوطنية.  هويتهم  تدمير  ومحاولة 
ففلسطين  العربية،  بالهوية  فلسطين  عالقة  وهو 
واحدة  عالقة  وبالمسلمين  بالعرب  يربطها 
إسالمية،  هوية  أو  عربية  هوية  جميعًا  وتجمعهم 
القضية  إلى  ينظرون  المسلمون  ويظل 
وباعتبار  ا»سالمية،  هويتها  باعتبار  الفلسطينية 
بغض  عالقة هوية  العالقة  فليست  عدالة قضيتها، 
النظر عن عدلها وظلمها وأحقيتها أو بطالنها، بل 
هي قضية عادلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
أيًا  للعدو،  المقيت  االستسالم  يعني  والتخلي عنها 
كانت ذريعة هذا التسليم أو االستسالم ومهما حمل 
من مسميات، فالوجود ا»سرائيلي هو وجود احتالل 

واغتصاب وليس وجود جوار وحوار.

ترددت لك عبارة: "الشعر باقٍ ما بقي ا»نسان واللغة". 
والشِّعر  ا»نسان  بين  الوطيدة  العالقة   îما سر برأيك 

على وجه الخصوص دون غيره من الفنون واºدب؟
هي نفسها العالقة بين ا»نسان واللغة، فالمناطقة 



هكذا،  نفسه  يرى  ال  والقبيح  الرديء  أن  وا»شكالية 
ومن الصعب إقناعه بعكس ما يراه؛ لذلك يبقى جزء 
من السوق الثقافي والنشر مفتوحًا لكل من أراد أن 

يعرض سلعته.
والتعويل هنا على وعي الشخص من تلقاء نفسه، 
ال  وأن  والجمال  با»بداع  يليق  ما  إال  يقدم  ال  بحيث 
يتناول إال ما هذا سبيله، لذا كثيرًا ما أنصح اºصدقاء 
حتى  يتعجل  ال  أن  النشر  في  يستشيرني  من  أو 
متخصص  شخص  من  أكثر  على  العمل  يعرض 
ومتميز ويبتعد كل البعد عن المحبين والمقربين؛ 
ويمنعها  الحياء  يلفها  الغالب  في  مشورتهم  ºن 
الحب من كشف الخطأ وإظهار العيب. وقد سهلت 
أنحاء  في  المبدعين  مع  التواصل  الشبكية  الثورة 

اºرض ºخذ مشورتهم واالستئناس برأيهم.
وإن كان لها من تأثير فليس على الشعر وحده، بل 
عن  النقد  تراجع  إذا  خاصة  عام،  بوجه  الثقافة  على 
والجيد،  الرديء  بين  والتمييز  والتقييم  المواكبة 
لكن إن كان النقد متيقظًا لæنتاج الفكري والثقافي، 
الظاهرة  هذه  فإن  وينشر،  يُكتب  لما  متفحصًا 

ستكون محدودة جدًا.

هل الحُب في مجال الشِّعر كذبة؟ وهل الشعر دربٌ 
من دروب الغواية؟

وغيره  الشعر  في  كذبة  الحب  إن  أقول  أن  أخشى 
فيثور علي الناس ثورة واحدة، وعلى كل حال الشعر 
يكون  أن  ينبغي  لما  متخيلة  أو  للواقع،  صورة  هو 
إحدى  والحب  الشاعر،  نظر  وجهة  من  الواقع  عليه 
الشعرية،  ا»بداعية  للعملية  المحفزة  العواطف 
الذي  بالشعر  جدًا  مليء  العربي  الشعري  والديوان 
بالمرأة، لكن تفحص حقيقته  منبعه الحب والتغزل 
من كذبه ليست مهمة الناقد، ما يهمنا هو إبداعه، 

وذلك ال عالقة له بالصدق والكذب الواقعي.
وهل الشعر درب من دروب الغواية؟ نحتاج أن نعرف 
ما هي الغواية المقصودة؟ هل هي الغواية بمعنى 
واالستعارات  المجاز  أودية  في  الضياع  أي  مجازي، 
والكنايات والصور الجمالية بحثًا عن الذات والمعنى، 

أم الغواية بمعناها الجنائي؟
وعلى كل حال، الشعر كائن ال يمكن أن نحصي ما 
وماهيته.  حالته  وتحديد  توصيفه  في  عنه  كُتب 
وغوايته التي نتحدث عنها عادة هي التي تجعل له 
التي  التواقة  الروح  وهذه  الجميل  الغموض  هذا 
تهيم في كل أودية الجمال وتتشكل في كل مرة 
الدهشة  فينا  تخلق  جديدة  ورؤية  جديدة  بصورة 

التي تكسر رتابة الحياة ومللها الوجودي.

الطباعة  في  ضخم  مشروع  لدينا  سيكون 
وفي  منه.  اºخيرة  اللمسات  في  والترجمة،ونحن 
من  العديد  أقمنا  والشعرية  الثقافية  المناسبات 
اºمسيات التي تميزت بحضور جماهيري كبير مقارنة 
الثقافة  في  وحبًا  اºخرى.  الثقافية  بالمناسبات 
وندوات  محاضرات  مستمر  بشكل  ننقل  ونشرها؛ 
فيشاهد  أدب،  بيرسكوب  عبر  وثقافية  فكرية 
مشاهد  ألف   20 حوالي  مباشرة  الواحدة  المحاضرة 
على خارطة العالم. لقد قلبنا المعادلة وصرنا نحضر 
اºدب والفكر للناس في أماكنهم بدلًا من حضورهم 

إلينا!
وإذا سألت عن سر النجاح فهي أمور كثيرة يتقدمها 
بالفكرة  المخلص  ا»يمان  ثم  أوالً،  تعالى   µا توفيق 
وإحساسهم  الشباب  من  عليها  القائمين  قبل  من 
باالنتماء لهذا العمل وهذا الصرح، وكذلك الجماهير 
والشكر  المشاركة  برسائل  تمطرنا  التي  المتابعة 
والثناء والنقد. ثم إننا لم نخضع لحسابات فئوية أو 
تيارات أدبية معينة، بل تركنا الفضاء كما هو متسع 
ومستمر  قائم  المشروع  الحمد   µو للجميع، 
التطوير  محاولة  مع  نفسها،  أهدافه  على  وسيظل 
الثقافية  المؤسسات  من  الدعم  ضعف  رغم  الدائم 

الرسمية أو القطاع الخاص.

في مجال النشر، ظهرت عدة مطبوعات (غير جيدة) 
ممن يزعم أنها  تنتمي إلى اºدب، وهي ليست منه 
الجديدة؟  الثقافية  الظاهرة  بهذه  رأيك  فما  بشيء! 

وإن كان لها أثر على الشِّعر، فما وجه تأثيرها؟
من  عصر  كل  ففي  جديدة،  ظاهرة  ليست  هذه   

العصور هناك الجيد والرديء والحسن والقبيح، 
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كثيرًا ما أنصح اºصدقاء أو 
من يستشيرني في النشر 
أن ال يتعجل حتى يعرض 

العمل على أكثر من 
شخص متخصص ومتميز 

ويبتعد كل البعد عن 
المحبين والمقربين!

العدد العاشر



نأتي بعدها للسؤال التالي، والذي ال يقل أهمية عن 
دوافع  نرى  وهنا  نكتب؟  لماذا  أبدًا،  اºول  السؤال 
هذا  أنّ  حيث  نفسية؛  كونها  من  أكثر  فلسفية 
توقع  يصعب  السابق  السؤال  عكس  على  السؤال 
الموضوع  نوع  على  يعتمد  فاºمر  بعده،  ا»جابة 
المطروح؛ فمن يكتب في السياسة والحقوق نعلم 
قضايا  يناقش  ومن  سياسي،  مصلح  أنه  حينها 
اجتماعية نعلم –بديهيًا- أنه مصلح اجتماعي، ومن 
يكتب عن تطوير الذات مطوّر وقائد، ومن يكتب عن 
نقرأ  أن  قبل  حتى  محدودة  احتماالت  سنضع  الفن 
مقاله أو كتابه، حيث سنفترض بأنه ناقد أو فنان أو 
هاوٍ.  مجرّد  أو  موهبة  يكون صاحب  أن  الممكن  من 
لكن أن نسأل لماذا يرغب شخص ما في كتابة روايةٍ 
ا»جابات  بمختلف  نستمتع  سوف  أننا  أعتقد  مثلًا، 
التي سنسمعها من الكتّاب والروائيين ومن القراء 
للتفكير لدى  الفلسفي  إلى اºسلوب  حتى، ولنصل 
فقد  للردود؛  المعتاد  ا»طار  خارج  سنفكر  الكتّاب 
مللنا  ºننا  نكتب  نحن  يقول  ثائر  قارئ  من  نسمع 
صنع  التلعثم  ºن  نكتب  الصراخ،  أرهقنا  أو  الصمت 
فجواته على ألسنتنا، ونسرد القصص والحكايا حتى 
التي  والشخوص  كنّاها  التي  الشخوص  ننسى  ال 
الخرف  يصيبها  قد  التي  أنفسنا  ونخبر  سنكونها، 

مَن كنّا وماذا عانينا.

كل  جمال  نستشعر  حتى  الشعر  نكتب  بينما 
وننشر  مكترثين،  غير  أمامها  نمر  التي  اºشياء 
ويعيشون  نشعر،  بما  العامة  يشعر  حتى  قصائدنا 
لطالما  التي  ومقتنياتهم  البسيطة  اºشياء  حالوة 
وحتى  اºطالل  ورثاء  الفراق  كألم  كعبء،  عاملوها 
أنهم  الناس  يعلم  نكتب كذلك حتى  البكاء،  مرارة 
ليسوا الوحيدين الذين يعانون علّة ما، وأن هناك من 
مما  أعظم  ثقلًا  ويحمل  أوجاعهم  يشاطرهم 
لمَ  اàخرين  لنخبر  نكتب  أننا  إلى  با»ضافة  يحملون، 
نحن محبطين، ولماذا نميل لالنطواء واالنطفاء معًا، 
وكثيرًا ما نكتب ºننا نرفض اºشخاص الذين نتعامل 
أكثر  خياليين  شخوصًا  فنبتدع  الواقع  في  معهم 
اندماجًا وتواكبًا مع سير حياتنا، نخلق آدميين على 
ومدنًا  صروحًا  نبني  نعاشرهم،  الذين  غير  الورق 
أننا تواقون  كاملة وأزمنة فاتت ولم نولد فيها رغم 
في  رئيسة  وشخصيات  أمكنتها،  من  جزءًا  لنكون 
التي  والحوافز  الحجج  من  والكثير  حكاياتها، 
كل  بأن  نظن  الذين  ونحن  معرفتها  ستصدمنا 
وإثراؤنا  تسليتنا  غايتهم  إنما  يكتبون  الذين 

بالتجارب والمعلومات.
ختامًا، حاولوا بعد أول كتاب ستقرؤونه أو أول نصٍ 
ستكتبونه أن تسألوا أنفسكم مرارًا: لماذا حقًا نفعل 

ذلك؟!

القراءة من النِعم المعجلة للعبد في الدنيا."
-µابن باز -رحمه ا

”
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لسراِج الُعال.. ها قد وصلنا
مشروع أصدقاء القراءة ضمن أفضل خمس مبادرات قرائية

@aljeaidtafe | طيف الجعيد

عندما تصنع المحتوى الهادف، وعندما تعزز اºهداف الواضحة، وتمضي إلى مدارك التحقيق، هنا يكمن 
الشبابية.  المبادرات  جودة  يعكس  واضحٍ  جهدٍ  حصيلة  لتكون  المبادرات  بتلك  تُشاد  وهنا  الفرق، 
وواحدةٌ منها هي مسيرة مشروع أصدقاء القراءة، تلك ا»ضاءة المميزة في سماء المبادرات الناجحة 
صاحبة الريادة في المفهوم، والتي تسعى إلى توسيع مداركها لكافة المجتمع، وذلك عن طريق تعزيز 

الوعي الثقافي.

االنطالق بدايةً من شكرٍ وتقديرٍ  المشروع، ولتكن نقطة  الترحال على عتبة هذا  فدعونا نضع مدرج 
ريادتها وحسن متابعتها لمسيرة  الحميدان. تشهد لها  اºول، االستاذة سارة رياض  االلهام  لصاحبة 
المشروع منذ بدابته وحتى توسعه ليكون مبادرةُ فاعلةً مؤثرة. شكرًا لها أن آمنت بالمفهوم الصحيح 

أننا أمة اقرأ، وأننا نقرأ! 

جانب من إقبال الزوار على ركن المشروع 
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تكريم مشروع أصدقاء القراءة من ضمن أفضل 5 مبادرات قرائية شبابية

الكتاب مستقبل التحول..
مشاركة تعكس المفهوم 

في كل عام تفتح أبواب المعارض المختصة بالكتب، 
وتتسابق المبادرات والمؤسسات -سواءً في القطاع 
بمختلف  إنجازاتها  عرض  في  الخاص-  أو  العام 
آخر  وحتى  اºولى  مسيرتها  من  بدءًا  توجهاتها 

إصداراتها.
سلمان  الملك  الشرفين  الحرمين  خادم  رعاية  تحت 
انطلق   -µا -حفظه  سعود  آل  العزيز  عبد  بن 
2018م  لعام  بدورته  بالرياض  الدولي  الكتاب  معرض 
انطالقةٌ  مارس.   24 وحتى  مارس   14 الفترة  بين  ما 
والتي  التحول"،  مستقبل  "الكتاب  بعبارة  أشيدت 
الفعلي  التطبيق  نحو  المملكة  سعي  تعكس 
تقتصر  ال  حيث  2030؛  رؤية  تطلع  وتحقيق  للفكرة 
الرؤية على مسارات أو توجهات أساسية بل تالمس 
أفراد  وعي  زيادةِ  في  يُسهم  ما  تحقيق  جانب  أيضًا 
القراءة  ثقافة  كون  على  التركيز  ويمكن  المجتمع. 
زيادة  في  لæسهام  أساسية  أداةً  خاص-  -بشكل 
كامل  وحتى  الفرد  من  بداية  الذات  بجودة  الوعي 
في  التحول  أيقونة  هو  الفرد  بأنّ  إيمانًا  المجتمع، 

كامل المجتمع. 
القراءة،  أصدقاء  مشروع  مشاركة  جاءت  هنا  ومن 
لتحقيق  عليه  القائم  العمل  فريق  في  متمثالً 
المجتمع  ثقافة  مستوى  رفع  في  وأهدافه  تطلعاته 

عن طريق القراءة.

مشروع أصدقاء القراءة في سطور

التقيتُ  بالمعرض،  المشروع  لركن  زيارتي  في 
العالقات  فريق  من  العقيدي  وردي  ناصر  باºستاذ 
من  بمجموعة  اللقاء  واستفتحت  للمشروع،  التابع 

اºسئلة التي تتناول مسيرة المشروع وأبرز 

التحديات التي واجهت المشروع:  

- حدثنا عن نقطة انطالقة المشروع. 
اºستاذة  صاحبته  ارتأت  حين  المشروع  فكرة  بزغت 
التي  تقرأ"  ال  اقرأ  "أمة  مفهوم  أنّ  الحميدان  سارة 
يتداولها الناس بكثرة مفهومٌ غير صحيح، فأنشأت 
منها  لتكون  تويتر  على  تقرأ"  عمّا  "حدثنا  حساب 

انطالقة مشروع أصدقاء القراءة في عام 2011م. 
- ما هي أبرز التوجهات التي يخدمها المشروع؟ 

رفع مستوى  المشروع هو  يركز عليه  أهمّ توجهٍ  إن 
المشروع  ويليه سعي  القراءة،  بأهمية  الناس  وعي 

لتطوير ودعم من يجد في نفسه ملَكة الكتابة. 
تمثل  التي  الفرعية  اºنشطة  أهم  هي  ما   -

المشروع؟
عندما الحظنا تقدمًا ملحوظًا في السنوات الماضية 
دقيقة"   15 "تحدي  مبادرة  المشروع، ضمّ  انطالق  إثر 
ليكون فرعًا من فروع المشروع كان خطوة هامة في 
القراءة  أندية  افتتحت  ثم  المشروع،  توسعة  سبيل 
التابعة للمشروع (أحدها في الرياض واàخر في دولة 
القراءة  مفهوم  تعزيز  إلى  نهدف  حيث  الكويت) 
استضافة  طريق  عن  وذلك  تخصصي،  بشكل 

الشخصيات المؤثرة في هذا المجال.
قد  للمشروع-  -التابعة  قوارئ  مجلة  أن  ترى  هل   -
بأهمية  الوعي  نشر  في  المشروع  توجه  حققت 
القراءة عن طريق استهداف أقالم الكتّاب والكاتبات 

-تحديدًا الناشئة-؟
أقالم  احتضان  في  كبيرًا  دورًا  تؤدي  قوارئ  مجلة 
الكتابة  تُطهر  أن  الناشئةـ كما تحرص على  الكتابة 
اºمة.  في  (الكاتب)  الفرد  وعي  يصوّر  إبداعي  كفنٍّ 
عملٍ  فريق  ولها  2015م،  عام  المجلة  انطالقة  كانت 
مستقلّ كمبادرةٍ أساسية تابعة للمشروع. وتحرص 
على أن تساهم في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيزها 

العدد العاشر
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ثالثية
دايف بيلزر

في المجتمع، وأن تكون أداة فاعلة لتوظيف المقروء 
بما يخدم المجتمع معرفيًا وثقافيًا.

- ما هي أهم تطلّعات مشروع أصدقاء القراءة؟
الوعي في  زيادة نسبة  للمشروع هو  أهمّ تطلعٍ  إن 
حياتية  كضرورة  القراءة  ممارسة  بأهمية  المجتمع 
التخصصي، وإن  أو  المستوى الشخصي  سواءً على 
نواجهها،  التي  التحديات  من  مجموعة  هناك  كانت 
والتي نؤمن بأننا سنتخطاها -بإذن اµ- وذلك عن 

طريق خطة منهجية إدارية صحيحة. 

أفضل مبادرة قرائية شبابية 

أربع  إلى  با»ضافة  القراءة  أصدقاء  مشروع  حصد 
مبادرات مشابهة جائزة أفضل مبادرة قرائية شبابية، 
الدولي  الرياض  معرض  افتتاح  أثناء  التكريم  وكان 
وزير  العواد  صالح  بن  عواد  الدكتور  بحضور  للكتاب 
الكعبي  نورة  اºستاذة  ومشاركة  وا»عالم،  الثقافة 
ا»مارات  بدولة  المعرفة  الثقافة وتنمية  وزيرة  معالي 
اºربعة  المبادرات  تكريم  تم  حيث  المتحدة؛  العربية 
المشاركة، واستلمت اºستاذة فاطمة القطري المدير 

التنفيذي لمشروع أصدقاء القراءة الجائزة.
على  المبادرات  هذه  مثل  حصول  أسباب  أهم  لعل 
وضعتها  التي  االستراتيجيات  في  يكمن  الجائزة 
ركّزت  أنها  لتحقيقها خالل مسيرتها؛ حيث  وسعت 
على وضع االستراتيجيات القوية، والتي تبعتها بأداء 
المبادرات ال  أنّ نجاح تلك  قوي، وتطبيقٍ فعليّ. كما 
يعني بقاءها على استراتيجية واحدة مستقلة، وإنما 
تحديات  ومواجهة  قادمة  استراتيجيات  استحداث 
في  الشبابية  المبادرات  لتظهر  تطلعات  ووضع 
الميدان مستقبالً بصورةٍ أفضل مما هي عليه اليوم.
كعضوٍ مشارك في المشروع افتخر بما وصل إليه من 
أنه  في  تكمن  جماليّته  وأنّ  سيما  ال  وتميّز،  نجاحٍ 
إلى  وأخيرًا  أوالً  يهدف  ربحي  غير  تطوّعي  مشروعٌ 
نشر الوعي بدور القراءة في بناء المجتمعات الفاعلة.

"إنّ ما ال يقتل المرء، يزيده قوة"
يحكي  رواية  بتأليف  قام  أمريكي  مؤلف  بيلزر، هو  دايف 
دايف  أصدر  والدته.  مع  وصراعه  الحقيقية  قصته  فيها 
ثالثة أجزاء؛ الجزء اºول (طفل اسمه نكرة) والجزء الثاني 

(الولد التائه) أما الجزء الثالث (حكاية رجل اسمه دايف).
في الجزء اºول كتب دايف ما كان يحصل مع والدته في 
اºيام الجيدة واºيام التي تحولت فيها اºمور إلى الناحية 
السيئة بشكلٍ ال يصدق. ذكر أشد اºمور فظاعةً وكيف 
كان يعاني من التعذيب الجسدي والنفسي الذي كانت 
من  ومنعه  والطعن  كالضرب  عليه  والدته  تمارسه 
اºمل  وخيبة  وخضوعه  والده  صمت  إلى  إضافةً  الطعام، 
التي تلقاها منه بعدما كان يرى فيه بطلًا، وصمت إخوته 
التي كان  يتلقوا معاملةً سيئةً بحجم  لم  الذين  الصغار 

يتلقاها هو من والدته.
أما الجزء الثاني فقد بدأ يحكي فيه الصراع الذي جرى مع 
كانت  التي  االجتماعية  اºخصائية  وكفاح  المحكمة، 

تسعى لتخليصه من العذاب.
وأخيرًا، اختتم حكايته بالجزء الثالث، عندما روى تطورات 
أحداث  عليه  انعكست  وكيف  رجلًا  بات  بعدما  حياته 
طفولته المؤلمة في زواجه ووظيفته وكيف سعى للتحرر 

منها.
ال أريد أن أتحدث عن تفاصيل هذه الثالثية الرائعة وأفقدك 
ستقرؤه  ما  ºن  بها؛  ستشعر  التي  المشاعر  متعة 
وتارةً  تبتسم  سيجعلك  وتارةً  يبكيك،  ربما  أو  سيؤلمك 
أخرى سيجعلك تدعو أال يفلت أي إنسان من العدالة وأن 
يعاقب كل والدين لم يحسنا شكر اµ على نعمة اºبناء! 
عندما تقرأ ثالثية دايف ستلهمك هذه الرواية وستجعلك 

تستشعر حجم التغيير الذي قد يصنعه الكفاح واºمل.
رواية دايف هي أكثر الكتب مبيعًا على الئحة جريدتي يو 
 New York ) و نيويورك تايمز (USA Today) إس إي توداي
Times)، وقد بيع من الجزء الثالث أكثر من مليون نسخة 
الوحيد  اºمريكي  كان  فقد  –نفسه-  دايف  أما  إنجليزية. 
الذي تلقى جائزة الشباب اºبرز في العالم في عام 1994م

ووضوحها  المفردات  سهولة  هي  دايف  ثالثية  يميز  ما 
إضافةً إلى المتعة التي ستجدها في سرده السلس. هذه 
الثالثية لم تكتب لجمهورٍ معين بل كتبت للبشر بكافة 
مستوياتهم واختالفاتهم دون تمييز. ثالثية دايف تصور 
لك حقيقةً مُرة ربما ال تتضح إال بعد قراءة هذه الثالثية، أال 

وهي: "ليس بالضرورة أن تصبح كل امرأة تلد، أمًّا!"
جانب من ركن المشروع
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لم يكن صعبًا على الجاحظ أو التوحيدي أن يكتبا 
حياتهم  تصف  أو  مسيرتهم  تلخص  ذاتية  سيرة 
وحصاد تجاربهم، لم تكن تعوزهم المادة اللغوية 
أو التجربة الواقعية أو الثراء الفكري، لكن فكرة أن 
يكتب ا»نسان قصة حياته من وجهة نظره هو لم 
البعض  كان  عندهم؛  المستساغة  بالفكرة  تكن 
تمجيد  من  ونوعًا  النرجسية   من  ضربًا  فيها  يرى 
يشبه  ما  بعضهم  كتب  وإن  حتى  لذلك  الذات، 
السيرة الذاتية في متنها فإنه يتحرز في تقديمها 
عنوان  كان  مثالً،  السيوطي  عرضها؛  وطريقة 
الكتاب الذي رغب أن يكون ترجمة شخصية لنفسه 
اتهام  أي  يستبعد  عنوانٌ   ،"µا بنعمة  "التحدث 
وكأني  عنها!  المحظور  الحديث  أو  النفس  بتزكية 
به يقدّم بهذا العنوان أول مبرر يواجه القارئ قبل 
التي  المقدمة  عن  ناهيك  القراءة،  في  يشرع  أن 
فقد  بجديد،  يأت  ولم  يبتدع  لم  بأنه  فيها  يصرح 
وتراجمهم  سيرهم  العلماء  من  كثير  قبله  كتب 
بأنفسهم. كان النوع اºكثر شيوعًا والذي تجد فيه 
التي  والسير  التراجم  هو  أحدهم  حياة  قصة 
يكتبها غالبًا مؤرخون أتوا في زمن الحق تتوافر فيه 
المؤلفين  من  التراث  شخصيات  عن  شحيحة  أخبار 
الذاتية  السيرة  كانت  لو  فهل  واºدباء.  والعلماء 
الفكرية الغربية المنشأ -كما يُزعم- بما تحمل من 
قيمة ومضمون وتأثير مقبولةً ومعروفة، هل كانوا 

سيكتبونها؟
يميز البعض بين السيرة الذاتية بشكلها الغربي 
وبين السير والتراجم التي وجدت لعلماء ومؤرخين 
اºولى  أن  هو  اºساسي  الفرق  بأن  مسلمين 
تهتم  مؤلفات  واºخيرة  واالعتراف  البوح  تستهدف 
ومسيرته  شخص  جهود  بتوثيق  أساسي  بشكل 

العلمية والتعليمية أو البطولية.
الذاتية  السيرة  تأخر  في  اºوضح  المانع  يكون  قد 
الذات  عن  الكتابة  مفهوم  اختالط  هو  العربية 
بتزكية النفس ومحاولة تكميلها أمام القارئ. اºمر 
والسير  التراجم  اعتبار  إلى  يرجع  أنه  المؤكد 
جهود  وإبراز  وشكر  توثيق  مواد  هي  الشخصية 
على  قائمًا  أدبيًّا  نوعًا  الغرب:  عرّفها  كما  وليس 
والسير  والتراجم  واالعتراف.  والبوح  التأمل 
المحدودة التي كتبها العرب كانت زاخزة بمحاوالت 
أو  سيرته  المؤلف  كتابة  ºسباب  وتوضيحٍ  تبريرٍ 
ترجمته وعدم ترك ذلك للمحققين والمؤرخين كما 
هو معتاد بتفضيل العرب ºن يُكتب عنهم بدل أن

الحقائق  عن  دفاعًا  ليس  أنفسهم،  عن  يكتبوا 
حيث  أخالقية؛  نظر  وجهة  كانت  ما  بقدر  والوقائع 
الذاتية  سيرته  كتابة  في  يتردد  الشخص  تجعل 
فابن  وتمجيدها؛  نفسه  عن  الحديث  عن  متنزهًا 
أوصاه  الذي  لمعلمه  استجاب  الدمشقي  طولون 
بالكتابة عن نفسه -على حد تعبيره- على مضض، 
اºمر الذي كان يعكس ما هو متعارف عليه، حيث 
ºساتذتهم  يترجمون  من  هم  الطالب  كان 
"كتابة  حينها:  طولون  ابن  يصرح  ومعلميهم. 

شخص آخر أفضل من كتابة المرء نصًا عن نفسه."
اºمر اàخر ربما هو أن الحديث عن الذات ال يمكن أن 
ال  والتجرد.  الموضوعية  من  مقبول  حد  إلى  يصل 
حقيقي  بشكل  نفسه  تقديم  للمؤلف  يمكن 
من  أكثر  الذاتية  السيرة  كتّاب  اàخر.  إلى  بالكامل 
يؤكدون هذا اºمر، وقلّ أن تجد سيرة ذاتية يكتبها 
بالكامل،  حقيقيٌ  فيها  ما  أن  يؤكد  وهو  مؤلفها 
ذلك.  أحد يطمع في  ال  بل  بحت،  مجردٌ، وموضوعيٌّ 
واºدباء  المفكرين  من   كثير  بذلك  يصرح 
من  الخوف  نجد  وقد  سيرهم.  بذلك  ويستهلون 
تشبهها  مذكرات  نشر  في  والتردد  الذاتية  السير 
ارتبط  الذين  والمسلمين  العرب  على  حصرًا  ليس 
تراجع مكانتها لديهم بالقيم اºخالقية الدينية التي 
من  غيرهم  عند  كذلك  اºمر  وإنما  ذلك،  إلى  تدعو 
مختلفة  نظر  وجهات  لديهم  كانت  وإن  الشعوب، 
تضخيم  من  نوع  أنها  على  الذاتية  للسيرة  تنظر 
الذات ومحاولة ترميم تجارب إنسانية وحقيقية؛ حيث 
أنّه حين طُلِبَ من اºديب الروسي انطون تشيخوف 
والفكرية  اºدبية  مسيرته  عن  ذاتية  سيرة  كتابة 
بأنه "من المصابين  الفكرة نهائيًا معلالً ذلك  رفض 
بداء الخوف من السير الذاتية" موضحًا وجهة نظره 
أي  أقرأ  أن  حقيقي  لعذاب  "إنه  بقوله:  اºمر  تجاه 
للنشر!"  بنفسي  كتابتها  عن  فضالً  عني  تفاصيل 
واºمر مشابهٌ عن المؤلفة آذر نفيسي؛ حيث ضمّنت 
ساكتة  كنت  "أشياء  بـ  المعنون  مذكراتها  مقدمة 
عنها" عبارتها التي توضح بها طريقة كتابة سيرتها 
الذي  بالقدر  صادقة  "كنت  كتبت:  حيث  الذاتية، 
واºسماء،  اºحداث،  بعض  غيرت  الذاكرة،  به  تسمح 
المشاهد في  أفرغت بعض  المتطابقة،  والتفاصيل 
يكتبها  ذاتية  سيرة  أية  تقرأ  وحين  درامي."  قالب 
عبارةً  يذكر  كاتبها  أن  ستشعر  بنفسه،  صاحبها 

مشابهة إما صراحةً أو ضمنًا.

العدد العاشر

السيرة الذاتية العربية:
تجارب خجولة



أُناسًا قد يصابون بالجنون لو تُركوا وحدهم لساعات طويلة. أما أنا، فكان اºمرُ عندي  "عرفتُ 
سأفتقد  مديد.  لوقت  أناس  مُرافقة  علي  كان  لو  بالجنون  أصابُ  قد  تمامًا.  ذلك  عكس  على 

عُزلتي" -إليف شافاق.

خالصًا  جعلوه  حين  يكون  حالٍ  أي  وعلى  إليه؟  الجميع  يهرب  الذي  المكان  ذلك  يقع  أين 
ثم  معدودة  دقائق  في  يحين  ما  زمان  أم  إليه؟  نذهب  حقيقي  مكان  هو  هل  لمشاكلهم؟ 
ولماذا  واàخرين؟  المجتمع  عن  لالنفصال  متخيلة  حالة  هي  أم  الجموع؟  بين  ليتركنا  يمضي 

ينعزل القارئ أو الكاتب أو ا»نسان عمومًا؟

دعوني وحدي
 العزلة، خالص العصور 
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تكوّن  عند  أي  البرعمة،  تتفتّق  حيث  نبدأ  دعونا 
الصامتة، ذلك  العزلة  أسرار  اºسباب، ونكتشف معًا 
يظهِر  أو  يتربصنا،  أنه  إلينا  يخيّل  الذي  الشبح 

للبعض أنه مالذهم.
وليدة  أن تكون  لها  ال يمكن  إنسانية  أي ظاهرة  إن 
زمنٍ بعينه، وإنما هي صفات مجتمع تكثر في أزمنة 
فتصبح ظاهرة للعيان، وقد تصبح صفة مالزمة ºهل 

ذلك الزمان.
محددة  غريزية  دوافع  تحت  ا»نسانية  اºفعال  تندرج 
ما  وهي  المتناهية،  أفعالًا  تنتج  والتي  وقليلة، 
نسميه أحيانًا بالظواهر المعاصرة، والتي تعود -لو 
إنساني  دافع  إلى  أسلفت  كما  جذورها-   تتبعنا 
شديد الوضوح، فمثلًا فعل العزلة، إنه الفعل اºكثر 

انتشارًا في كل عصر.

المفقود،  الزمان  وصايا  من  وصية  يرددون  "كانوا 
والتي تقول: إن ا»نسان المعتزل إما أن يكون مالكًا 

أو شيطانًا" -إبراهيم الكوني.
الخوف،  بدافع  االختباء  لغرض  عادة  ا»نسان  يهرب 
أقرب  هو  الذي  بالخوف  نعني  بأننا  نتفق  أن  وعلينا 
في  عليه  يطلق  ما  وليس  اºمان  بعدم  للشعور 

مراحل متقدمة بالهلع.

هي عزلة للبحث عن شيءٍ ما:
اºول  لصوتك  العقل  ينصت  حين  التأملية،  العزلة 
تبرير،  أو  هجوم  أو  دفاع  دون  بشرية،  تدخالت  دون 
على  سابقًا-  فعل  –كما  بمنطقٍ  يحثك  أن  دون 
بأن  يقينًا  تعلم  وأنت  لتنصره  قريبك  مع  الوقوف 
الحق مع ذاك. لكنك خوفًا من تهمة الخيانة تقع في 

فخ أعمق.
العزلة التأملية للبحث عن ا»لهام، ليصطاد الكاتب 
أمامه  تتجلى  أن  دون  وأثقلته  زاحمته  التي  فكرته 
على الورق، ليُفرّغ كل الكلمات التي تعثر بها، والتي 
السير.  على  قادرًا  خفيفًا  للحياة  يعود  حتى  أرّقته، 
عقدة  من  يتخلص  حين  طائر  مثل  الكاتب  يصبح 
روحه،  صفاء  ويكسب  وزنه  نصف  يفقد  الكتابة، 

والعزلة تعينه كثيرًا على ذلك.
أمامه،  بالنص  يختلي  أن  على  أصرّ  قارئ  عزلة  أو 
ليخوض في معانيه ويتحقق من أن كاتبهُ لم يخفق، 
وأنه استعاد ثقته به مجددًا بعدما خيّبه، ليحييه من 
قلبه "أحسنت"! هذا القارئ الذي يلومه رفاقه لعدم 
وفي  السينما  وفي  الصيد  رحالت  في  مصاحبتهم 
منهم  كثيرًا  ويخجل  جديد،  جهاز  شراء  تجربة 

ويجتهد »رضائهم كي ال يقال عنه مختلًا! 

توقِع  خطة  رسم  في  قائدٌ  يقضيها  التي  العزلة  أو 
يوهمهم  حتى  يعتزل  الفضيحة،  في  خصمه 
مفزعًا كل  العزلة  بفضل غطاء  ينقضّ  ثم  بالتراجع 

اºطراف ومحققًا نصره بأقل الخسائر.

مالكٌ أو شيطان؟
حيث  متكاتفة؛  للعيش  المجتمعات  سعت  لطالما 
هذه  من  تعزز  ثقافات  وتفرعت  بأقرانه،  المرء  يقوى 
اºواصر وتدعو لها، كشهامة ومروءة، كصفة دينية 
بل  ذروتها  الحضارة  بلوغ  ومع  إنما  حضاري،  وكخُلقٍ 
ومجاوزتها حد االكتفاء المادي، عاش الفرد مع نفسه 
فيها  العزلة  أصبحت  وبذخًا  رفاهية  اàخرين  ومع 
مبهجة  ساحة  الجديد  والعالم  للمجانين،  موطنًا 
على الجميع أن يراه ويستمتع به ويصب فيه كامل 

طاقته، وقوته، ومشاعره، وثقته وتناقضاته.
وحين جاء ا»نترنت سقطت أقنعة العزلة، وتدهورت 
معاني االختباء وبات كل شيء قريبًا ومتاحًا، وعليه 
الحياة.  بمشاركة  ينعم  حتى  كذلك  يكون  أن 
في  ا»نترنت  يستخدمون  ال  الذين  أصبح  وتدريجيًا 
إرادتهم، ودون قصد ممن  اàخرين، دون  معزل عن 
الفعل -االعتزال- من سلوك  تركوهم. وتحول هذا 

إرادي إلى سلوك ال إرادي.

واºخطاء  الكبيرة،  وا»غواءات  الكبيرة،  "فاºحزان 
المرء  بقاء  نتيجة  تقريبًا  الدوام  على  هي  الكبيرة 

وحيدًا في الحياة" -جوزيه ساراماغو.
تلونها،  اºشياء،  تحول  دهشة  أحدنا  يقاوم  ال 
وتفاعلها معنا دون تدخل بشري. يعيش البشر مع 
اندماج متبادل، ومصالح ومنافع  اàلة حياة سعيدة، 
وآمال معلقة بأن اºجوبة باتت سهلة، وبأننا سنكون 

على أفضل حال دومًا.
 

"العزلة مصفاةٌ ال مرآة" -محمود درويش.
"وسائل  عن  لالمتناع  وآليات  طرقًا  الكثيرون  ابتكر 
مشهدٍ  في  استعمالها،  من  للتقنين  أو  التواصل" 
يعيد شدّ الرحال إلى المعتزل، تلك الرحلة البشرية 
دين  وكل  عرق  كل  بنو  فيها  تشابه  والتي  اºولى، 
وكل حضارة؛ حيث يهرب ا»نسان إلى نفسه، مختليًا 
بكتابه أو بمحبرته، أو مكتفيًا بتأمالت عقله، صارخًا: 

"دعوني وحدي".

ال  الحقيقي  اºمن  أن  تمامًا  البشر  عن  غاب  "لقد 
الجهود  باتحاد  وإنما  بالعزلة؛  الحياة  في  يتحقق 

وتناسق اºعمال الفردية" فيودور دوستويفسكي.

العدد العاشر



هكذا،  نفسه  يرى  ال  والقبيح  الرديء  أن  وا»شكالية 
ومن الصعب إقناعه بعكس ما يراه؛ لذلك يبقى جزء 
من السوق الثقافي والنشر مفتوحًا لكل من أراد أن 

يعرض سلعته.
والتعويل هنا على وعي الشخص من تلقاء نفسه، 
ال  وأن  والجمال  با»بداع  يليق  ما  إال  يقدم  ال  بحيث 
يتناول إال ما هذا سبيله، لذا كثيرًا ما أنصح اºصدقاء 
حتى  يتعجل  ال  أن  النشر  في  يستشيرني  من  أو 
متخصص  شخص  من  أكثر  على  العمل  يعرض 
ومتميز ويبتعد كل البعد عن المحبين والمقربين؛ 
ويمنعها  الحياء  يلفها  الغالب  في  مشورتهم  ºن 
الحب من كشف الخطأ وإظهار العيب. وقد سهلت 
أنحاء  في  المبدعين  مع  التواصل  الشبكية  الثورة 

اºرض ºخذ مشورتهم واالستئناس برأيهم.
وإن كان لها من تأثير فليس على الشعر وحده، بل 
عن  النقد  تراجع  إذا  خاصة  عام،  بوجه  الثقافة  على 
والجيد،  الرديء  بين  والتمييز  والتقييم  المواكبة 
لكن إن كان النقد متيقظًا لæنتاج الفكري والثقافي، 
الظاهرة  هذه  فإن  وينشر،  يُكتب  لما  متفحصًا 

ستكون محدودة جدًا.

هل الحُب في مجال الشِّعر كذبة؟ وهل الشعر دربٌ 
من دروب الغواية؟

وغيره  الشعر  في  كذبة  الحب  إن  أقول  أن  أخشى 
فيثور علي الناس ثورة واحدة، وعلى كل حال الشعر 
يكون  أن  ينبغي  لما  متخيلة  أو  للواقع،  صورة  هو 
إحدى  والحب  الشاعر،  نظر  وجهة  من  الواقع  عليه 
الشعرية،  ا»بداعية  للعملية  المحفزة  العواطف 
الذي  بالشعر  جدًا  مليء  العربي  الشعري  والديوان 
بالمرأة، لكن تفحص حقيقته  منبعه الحب والتغزل 
من كذبه ليست مهمة الناقد، ما يهمنا هو إبداعه، 

وذلك ال عالقة له بالصدق والكذب الواقعي.
وهل الشعر درب من دروب الغواية؟ نحتاج أن نعرف 
ما هي الغواية المقصودة؟ هل هي الغواية بمعنى 
واالستعارات  المجاز  أودية  في  الضياع  أي  مجازي، 
والكنايات والصور الجمالية بحثًا عن الذات والمعنى، 

أم الغواية بمعناها الجنائي؟
وعلى كل حال، الشعر كائن ال يمكن أن نحصي ما 
وماهيته.  حالته  وتحديد  توصيفه  في  عنه  كُتب 
وغوايته التي نتحدث عنها عادة هي التي تجعل له 
التي  التواقة  الروح  وهذه  الجميل  الغموض  هذا 
تهيم في كل أودية الجمال وتتشكل في كل مرة 
الدهشة  فينا  تخلق  جديدة  ورؤية  جديدة  بصورة 

التي تكسر رتابة الحياة ومللها الوجودي.
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ذكَر 
فتذّكَر 
واستذكر 
ثم ذاكر

@sknovembre | سارة خالد مالئكة

تتشابه علينا بعض الكلمات، ندركها متفرقةً وما إن اجتمعت حتّى احترنا في فهمها، على سبيل المثال، 
هذه الجملة التي تحمل أربعة أفعال منحدرة من الجذر نفسه (ذَكَرَ): "ذكرتُ أخي فتذكّرتُ أبي واستذكرتُ 
ما يجمع بينهما من الصفات ثم ذاكرتها مع أمي"، لو سُئِلنا عن معنى كل فعل فيها لوجدنا أننا ال نجد 
اختالفًا كبيرًا بينها، ولكن وºن اللغة العربية كما وصفها الكتّاب بالبحر، ينبغي على الصياد (المهتم باللغة 
العربية) -سواءً أكان كاتبًا أو قارئًا أو مدقّقًا أو مترجمًا- أن يبحر في أعماق اللغة العربية؛ ليدرك الفرق بين 

المرادفات المتجانسة أو المتشابهة أو المنحدرة من أصل واحدٍ.

نستخلص لكم هنا نتيجة البحث عن المعاني اºربعة بعد االطالع على بعض المعاجم العربية وقراءة بعض 
اºمثلة على استخدام كل من هذه الكلمات بتصاريف مختلفة.

نستذكر  (مثلما  للحفظ  يكون  االستذكار  أن  إال  المذاكرة  لمعنى  مشابهًا  االستذكار  معنى  يأتي  قد  لغةً، 
القرآن)، والمذاكرة تكون للفهم (مثلما نذاكر الدرس قبل حضوره). أيضًا، قد يأتي االستذكار مشابهًا في 
المعنى للذكر، فنقول: "استذكرنا فُالنًا أو ذكرنا فُالنًا"؛ ولكن الفرق بينهما هو أن االستذكار يكون بمثابة 
سردٍ للمحفوظ (كأن نعدد أسماء المدن أثناء حديث ما)، وأما الذكر، فيكون لمقتضى الحديث (كأن نذكر 

مثالًا للتوضيح أو غيره). 

نشير هنا إلى أن جميع ما سبق ينحدر من جذر (ذَكَرَ)، لذا فقد تجيء بعض هذه الكلمات مكان اºخرى أو 
بمعناها؛ أي أن الكلمات قد تترادف متفرقة؛ ولكن متى ما اجتمعت وجبَ التفريق بين معانيها. 

فنقول: "ذكرتُ أخي فتذكّرتُ أبي واستذكرتُ ما يجمع بينهما من الصفات ثم ذاكرتها مع أمي"، أي: تحدثت 
وأمي-  تبادلنا -أنا  ثم  صفاتٍ  من  بينهما  يجمع  ما  واسترجعت  بالي،  على  أبي  فطرأ  أخي  حديثي  فتضمن 

الحديث عنها. 

هذا واµ أعلم!
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الفعلي للمكتبات، وتزامن مع الفترة التي شهدت 
المكتبات  وانتشرت  والفالسفة،  المفكرين  نشاط 
ا»مبراطور  بنى  وقد  روما،  في  واسع  بشكل 
ق.  سنة 28  اºولى  كبيرتين،  مكتبتين  أغسطس 
م. والثانية بعدها فورًا في شهر مارس. وفِي عصر 
ا»مبراطور ترايان أمر ببناء مكتبة ملحقة بحمامات 
العامة، وبهذا صارت الكتب متوفرة لعامة الشعب 
وليس فقط للمثقفين والنخب، بل وإنها أصبحت 

جزءًا ال يتجزأ من حياتهم اليومية.
وال ننسى الحضارة ا»سالمية، حيث أني لو أسهبت 
في الحديث عنها فلن أتوقف! ومن النُبَذِ عن تطور 
عصر  بدء  اºموي؛  العصر  عبر  المكتبات  وانتشار 
العلوم  شتى  في  المدونات  أول  وظهور  التدوين 
المتفرقة، بل إن خالد بن يزيد بن معاوية كان أول 
ننسى  وال  العربية،  إلى  اºجنبية  الكتب  ترجم  من 
بمؤلفاته،  الدنيا  ملَأ  إذ  الزهري  شعاب  ابن  العالمة 
حتى قيل عنه: إنَّه إذا جلس في بيته وضعَ كتبه 
العصر  وفِي  شيء.  كلِّ  عن  بها  فاشتغل  حولَه، 
العباسي راجت حركة الكتابة والتدوين، إذ أن أشهر 
حيث  الحكمة،  ودار  الحكمة،  بيت  آنذاك:  المكتبات 
يقال أن عدد المكتبات في بغداد فقط قد بلغ مئة 
وغصَّت  آنذاك،  العلم  قبلة  بغداد  لتصبح  مكتبة، 
الكتبَ  ينسَخون  الذين  الورَّاقين  بدكاكين  بغدادُ 
غزو  حتى  هكذا  قائمة  وظلّت  للنَّاس،  ويبيعونها 
من  باàالف  وألقوا  وخرَّبوا،  نهَبوا  حيث  المغول، 
لون  أصبح  أن  إلى  النهر  في  والمخطوطات  الكتب 
ظهور  تطوّر  ثم  المِداد!  لون  من  أسود  الفرات 
في  الحالية  صورتها  إلى  وصلت  حتى  المكتبات 

مختلف البلدان العربية وا»سالمية.

@pensive_N | ندى السلمي

منذ أن وطأ ا»نسان قدمه على سطح اºرض إلى أن 
وصل إلى سطح القمر، لم يكن ولن يكون له غنى 
من  وضرورة  مهم  أمر  فالمكتبة  المكتبة؛  عن 
ضرورات حياة كل قارئ وعالم ومثقف، وليس فقط 
عصر  من  الميالد  قبل  حتى  بل  هذا،  زمننا  في 
أفالطون وأرسطو وعبر الحضارات أيضًا. من سبقونا 
مهد  فهي  عنها،  يستغنون  ال  كانوا  جميعًا 
كانت  أنها  من  وبالرغم  العقل،  وبناء  الحضارة 
بسيطة جدًا في بِنَائها إال أنها كانت تفي بالغرض، 
بشتى  المكتبات  تتوفر  حيث  هذا،  زمننا  بعكس 
فئات  كل  وتخدم  وأحجامها  وأشكالها  أنواعها 
صور  من  بعضًا  نستعرض  فدعونا  المجتمع. 

المكتبات عبر الحضارات.
حضارة مثل الحضارة الفرعونية يعتقد بأنها كانت 
البردي  أوراق  على  والنصوص  المعلومات  تكتب 
نقوشًا  تضم  وأيضًا  بالمدافن،  عليها  عثر  حيث 
الكتب".  "بيت  يسمى  فيما  تجمع  ومخطوطات 
خاصة  مكتبات  وجود  عن  الدراسات  نشرت  أيضًا، 
بالملوك والكهنة إذ أنها ملحقة مع المعابد، مثل 
لم  وإن  الثاني"،  "رمسيس  يمتلكها  كان  التي 

يعثروا عليها نفسها.
وأيضًا الحضارة السومرية التي اشتهرت بأنها أول 
عن  الحفريات  كشفت  وقد  الكتابة،  طوّر  من 
واºلواح  الفخارية،  اللوحات  من  كبيرة  مجموعة 
كبيرة  مكتبات  بقايا  بأنها  يعتقد  والتي  الطينية، 
مكتبة  أول  إنشاء  إليها  ويرجع  هناك،  وجدت  جدًا 

سُمّيت "بيت اللوحات". 
وأما الحضارة اليونانية فقد بدأ عندها العصر 

العدد العاشر
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محاضن المعرفة
وطرائق البحث المتقدمة  
في الجامعات العربية واإلسالمية
د. فادي محمد الدحدوح

التعليم العالي في وطننا العربي وا»سالمي يسهم بدرجة كبيرة في تنمية الموارد البشرية بما يمتلكه من 
قوى بشرية، وكوادر علمية مؤهلة لدفع عملية التنمية، وهذه الكوادر هي التي تعد أجيال المستقبل من أبناء 

هذا الوطن وتفتح لهم آفاق المعرفة، والعمل، والبناء.
وبناء  لرفعة  التعليمية  العملية  في  الزاوية  حجر  التعليمية  المؤسسات  في  التدريس"  هيئة  "عضو  ويمثل 
المجتمع، وتنمية موارده، من خالل تنمية أفراده؛ لذا تحرص مؤسسات التعليم العالي على تحقيق المستوى 
اºفضل من الجودة في جميع مجاالت عملها، ذلك أن استمرار حيوية هذه المؤسسات رهن بمدى مواكبتها 
وإشراف  علمي،  بحث  من  به  تقوم  وما  معرفي،  نهوض  من  تحققه  ما  وبمدى  للبيئة،  والمناسب  للجديد، 

أكاديمي، وهذه العناصر هي التي تشكل جوهر الحياة الجامعية.
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إن استمرار حيوية هذه 
المؤسسات رهن بمدى 

مواكبتها للجديد، والمناسب 
للبيئة، وبمدى ما تحققه من 

نهوض معرفي، وما تقوم به من 
بحث علمي، وإشراف أكاديمي، 

وهذه العناصر هي التي تشكل 
جوهر الحياة الجامعية.

مؤسسيًا  نظامًا  تمثل  ال  البحثية  الجامعات  أن  بيد 
فقط، بل تحتاج إلى منظومة فكرية وفريق عمل ذي 
طبيعة مغايرة، إذ يقع فريق هيئة التدريس في بؤرة 
الجامعات البحثية، حيث يتعين أن يحقق مستويات 
بضرورة  قناعته  منطلق  من  ويعمل  متميزة  علمية 
في  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  قدرات  تعزيز 

مجتمعاتنا العربية وا»سالمية.

بتطلعات  جامعاتنا  تشعر  أن  الالزم  من  ختامًا: 
معبرة  تكون  حتى  وتوجهاته،  وآماله،  المجتمع، 
وعليها  الحتياجاتها،  ومستجيبة  وواعية  عنها، 
وا»نسانية  والعلمية  الثقافية  لالحتياجات  االستجابة 
للمجتمع؛ وذلك لكي تساهم بفاعلية في تنشيط 
البيئة االجتماعية، والعلمية، واºخالقية في المجتمع، 
تكون  حتى  الفكري،  بمستواه  االرتقاء  ثم  ومن 

المحضن المعرفي له.
ولغرض مساهمة الجامعات في حل المشكالت التي 
تشجيع  من  لها  بد  ال  كان  المجتمع  لها  يتعرض 
وتوجيه العاملين، ومراكز البحوث، وطلبة الدراسات 
والماجستير،  الدكتوراه،  مرحلتي:  في  العليا 
التي تتالءم مع  البحوث التطبيقية  لالهتمام بإجراء 
احتياجات المجتمع، وتساهم في حل مشكالته في 

مختلف جوانب الحياة العامة.

فيه  ويرتقي  التطور،  فيه  يتحقق  والجامعة: محضن 
ا»نسانية، ومن  القيم  وتنمو  العلم،  ويتقدم  الفكر، 
خاللها يزوَّد ا»نسان بأصول المعرفة، وطرائق البحث 

المتقدمة.

بالغ  بدور  الحاضر  العصر  في  الجامعات  رسالة  تقوم 
اºهمية في حياة اºمم والشعوب على اختالف مراحل 
تطورها االقتصادي واالجتماعي، إذ لم تعد مقصورة 
على اºهـداف التقليدية من حيث البحث عن المعرفـة 
والقيـام بالتدريس، بل امتدت الرسالة لتشمل جميع 
نواحي الحياة العلمية، والتقنية، والتكنولوجية، اºمر 
الذي جعل من أهم واجبات الجامعات المعاصرة هو 
وتوفير  حاجاته  عن  للبحث  المجتمع  مع  تتفاعل  أن 

متطلباته.
وإن من ضمن أهم متطلبات المجتمع: الوصول إلى 
مراتب عاليـة في ابتكار المعرفة المتقدمة، والتقدم 
التقني والتكنولوجي، وال يتم ذلك إال بتفعيل رسالة 
وربط  العلمي،  البحث  حركة  تنشيط  في  الجامعات 
البحث  العلمي في الدراسات العليا بقضايا التنمية، 
بين  واالتصال  والتنسيق  التعاون،  قنوات  وفتح 

الجامعات وقطاعـات التنمية المختلفة.

أهم  ضمن  من  الجامعي"  العلمي  "البحث  يعتبر 
لما  وذلك  الحديث؛  العصر  في  الجامعات  وظائف 

يقدمه من خدمات اقتصادية، واجتماعية.
الجامعات أهمية  العليا في  الدراسات  برامج  وºبحاث 
تم  ولذا  الشاملة؛  التنمية  مسيرة  دعم  في  كبيرة 
النمو  في  الجامعات  تسهم  لكي  بأنه  التوصل 
الفعلي  االهتمام  ينبغي  واالجتماعي،  االقتصادي 
باالحتياجات  وربطها  العليا  الدراسات  بأبحاث  الجاد 

الفعلية للتنمية.

العدد العاشر





كل كتاب رِحلة، خارطة للدخول إلى 
تعقيدات ذهن ا»نسان وروحه." ”

ألِف شفق
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تبلدت الحياة وتلبدت الغيوم في عيني. ال أريد أن 
أسمع..أريد  أن  أريد  أتكلم..ال  أن  أريد  أقرأ..ال 
الضياع؟  بداية  التخرج  كان  هل  وفقط.  االستسالم 
من  الخالص  التخرج..ظننتها  بسنة  حلمت  لطالما 
كل ما يعيق حياة النجاح، ظننتها النجاح بحد ذاته، 
هو  عيني،  أمام  الشاسع  الفضاء  هو  التخرج  كان 
لكن  يومًا..تخرجت  مداعبتها  أتمنى  التي  النجوم 
باالختناق  فأصبت  رؤياي..أعمتني  كدرت  ما  غيمة 
الفضاء  كل  سواد،  صارت  عيني  في  النجوم  وكل 
اºزرق في عيني صار غيومًا رمادية.. قتلني الخوف 
لم  متفجرة  كسيول  المنهمرة  اºسئلة  وقيدتني 
أتسلق  كيف  رأسي.  غيوم  داخل  االنكماش  تطق 
كل هذا الماء لست أستطيع السباحة ولست أجيد 
مجاراة الجبال في الثبات. من أنا ºستمر باستنشاق 
هذا الهواء؟ لماذا أريد االستمرار حتى في العيش 
بأفواه  مكتظ  والكون  اºنفاس  من  المزيد  والتقاط 
وأنوف تأبى إال وأن تتنفس هواء ليس هواءها؟  أنا 
محاطة بخيارات تحاول تسلقي والوصول إلى قامة 
وبأي  التمسك؟  بي  يجدر  حبل  بأي  اهتماماتي،  
أي  وفي  تسدل؟  أن  أشرعتي  على  يجب  سفينة 
بقعة أرض ستنموا نباتات أفكاري؟ من يستحقني 

وما الذي أستحقه من نفسي ºكون؟ 
هل كنت أعيش نائمة طوال تلك السنين الفائتة 
من عمري؟ ومالذي يعنيه أني ال أريد تذكر أي شيء 
من الماضي؟ مالذي يعنيه أن أتمنى ممحاة ضخمه 
الذي  البؤس  تفاصيل  كل  بها  وأمحوا  أتناولها 
كل  البليد؟  الماضي  ذلك  عن  خيالي  في  أعيشه 
أدنى  وال  تملك  وال  أبدًا  تساوي  ال  العالمين  كلمات 
إلى  رأسي  في  اºفكار  تلك  تحويل  على  قدرة 
كنت  الملونة.  بالفراشات  مليئة  خضراء  مسطحات 
كمن يتوسد وحلًا كئيبًا ويأكل وحلًا مريرًا ويستلذ 

بكل هذا وذاك. 
أصبت باالكتئاب وكانت هذه الفكرة وحدها كفيلة 
بامتصاص كل أفكار النجاح التي رسمتها لنفسي 
في عقلي. المشكلة هي أنني لست أملك خارطة 
للواقع وال أعرف كيف يعيش البشر الواقعيون على 
أبسط  أملك  ال  أنا  الطبيعية.  حياتهم  الحياة  هذه 
المناسب  العمل  وإيجاد  الذات  عن  البحث  مفاهيم 

لي على هذه اºرض. ومنذ تلك اللحظة والضياع

في  ا»بداع  ابعاد  كل  ويطمس  قلبي  يحاصر 
مخيلتي. تملكني إحساس باالنقطاع التام عن كل 
صورة  من  انسلخت  سأكون.  ما  كل  وعن  كنته  ما 
حتى  عمري  من  عديدة  ºعوام  صياغتها  أحسنت 
تخرجت وتلعثمت كل حروف الصياغة وتبعثرت كل 

الصور.  
في لحظات االكتئاب يخيم على وجود ا»نسان حالة 
كره لكل ما هو حي، ويرتبط كليًا بكل ما هو ليس 
أردت  فإذا  للجمادات.  فالمكتأب صديق مخلص  حي، 
أن تخاطب إنسانًا كئيبًا ال تحدثه بل أهده كتابًا، أو 
ألوذ  المكتأبين  ككل  كنت  قهوة.  كوب  أو  أغنية، 
أن  أو  أن يفهمني،  أريد ºحد  ال  الكتب،  ناحية  بالفرار 
ينظر عميقأ داخل عيني وال حتى أن يتقمص شعورًا 
أو  انقطاعي  سبب  عن  يسألني  أن  أو  يتملكني 
تبلدي، أريدني أنا فقط أن أنظر إلي، أريدني أن أختلي 

بنفسي وأعيش قصة حب بيني 
أتفحصني  لو  وددت  وبيني، 

وكأنني  ذاتي  وأستكشف  عميقًا، 
وسيلة  أجد  فلم  جديد،  من  ولدت 

أطالعه  كتاب  من  أفضل  لذلك 
ويطالعني. 

الحياة  بداية  كانت  هنا  ومن 
في كوني، كان الكتاب يربت 
مرة  كل  في  كتفي  على 
شك  من  فيها  أغتم 
يمسك  كان  يساورني، 
كان  رأسي،  ويقبل  بيدي 
بأن  يخبرني  فقط  هو 
ال  كوني  في  الطبيعة 
مجراها،  في  تجري  تزال 
وأن حياة أفكاري النامية 
من  وتولد  البد  عني 
جديد، وأن البشر بكل 
وأشكالهم  ألوانهم 

وغرائزهم  وطبائعهم 
من  بحالة  يمرون 
التشتت والعدمية في 
مرحلة ما من حياتهم. 

َطٌل فـ َسيل!
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وأن حياة التخرج ما هي إلى دوباماين ونقطة انطالقة 
ال  المجتمع  ومعرفة  الذات  ودراسة  الحياة  لفهم 
ملموس  كواقع  بل  أقصوصة  أو  فلم  أو  كرواية 

ومحسوس. 
أعرف أن فكرة الكتاب كصديق هي فكرة مستهلكة 
أزدري  معه  كنت  الذي  للحد  اهترأت  وأنها  اºزل  منذ 
ºهمية  كدليل  أو  كعنوان  يستخدمها  من  كل 
ال  باºساس  والذي  إياه  تمنحنا  الذي  الوفاء  أو  الكتب 
نفي  من  نحن  بل  إيانا  تمنحه  حتى  هي  تمكله 
نعيش  اàن  نحن  للبشر،  وفائنا  من  أقوى  للجمادات 
االجتماعي،  التواصل  عصر  في  نحن  التقنية،  عصر 
فمن يحتاج لكتاب حتى يتواصل؟ ومن يحتاج لكتاب 
صار  والتواصل  كثر  اºصدقاء  صديقًا؟  يجد  حتى 
سهلًا، لكن الكتاب هنا ليس بمثابة الصديق العادي، 
هيئة  على  أنت  هو  عميق  روحي  شيء  هو  الكتاب 
جمعاء  البشرية  هو  مصفوفة،  حروف  وفي  اàخر، 
أو  كان  كبيرًا  مغلف  دفتي  بين  ورقًا  لتكون  رصفت 

صغيرًا. 
الكتب  اºصدقاء لكننا نملك  ال نملك  باºساس  نحن 
ليس  فالكتاب  كبيرًا،  فارقًا  تعد  اºشياء  وملكية 
أن  أعتقد  منقذي،  هو  عيني  في  لكنه  صديقي 
التي  الفكرة  بذات  يؤمنون  جميعهم  المسلمين 
لذواتنا  انعكاس  هو  ذاته  بحد  القرآن  ºن  بها  أؤمن 
في أطيب اºوقات وأحلكها، هو طوق نجاة لنا جميعًا 
من هذه الحياة، وابدًا ال يحق لي مقارنته بأي صديق، 
ذات  يعيش  منهم  أحد  ال  لكن  كثر  فاºصدقاء 
الشعور في اللحظة ذاتها كما يخلقها الكتاب، أعلم 
أن الكتب فيما عدا القرآن بشرية المصدر، وأعلم أن 
ال  ولكنه  للبعض  لطيف  شيء  بالصداقة  مقارنتها 
يروق لي أبدًا، فالكتب أعمق من ذلك بكثير، حيث أنه 
يستطيع  أحد  ال  جبٍ  غياهب  من  ينتشلك  قد 

الوصول إليه إال أنت وكتابك الذي تقرأه.
وفي خضم هذا الشعور الذي كنت أعيشه تسائلت 
بائس،  شعور  من  ينقذك  أن  لكتاب  يمكن  كيف 
أحد  أيضًا  طرحت  ولقد  ا»جابات  من  الكثير  ووجدت 
موضوعًا   "The Guardian" البريطانية  الصحف 

يعرض فكرة التشافي بالقراءة والذي يطلق عليه 

حكاية  على  قراءها  وحثت   Bibliotherapy بـ  فنيًا 
كتاب  مع  عاشوها  رحلة  أو  السابقة  تجاربهم 
أحد  تعليق  وكان  ونفسيًا  مزاجيًا  فتحسنوا 
وصفه  في  جدًا  مؤثرًا   "Taymaz Valley"القراء
للسنوات التي قاساها معانيًا من مرض الفصام الذي 
ال شفاء منه ولكنه في معاناته وجد العزاء الوحيد له 

في الكتب فيقول: 
" إنني أعاني من مرض الفصام، ولقد عشت مع هذا 
سنوات،  العشر  عن  تزيد  لمدة  النفسي  االضطراب 
ولكن الفصام لم يكن قادرًا حتى اàن على محاصرة 
حالتي  شذوذ  في  السبب  ويكمن  كينونتي؛ 
الفصامية هو أنني لجأت إلى أفكار وكتب المفكرين 
مفاهيم  أدنى  تحليل  عاتقهم  على  أخذوا  الذين 
من  فذة  عقولًا  أرى  أن  هو  يواسيني  ما  إن  الواقع. 
الماضي كان ا»دراك مؤرقها اºكبر، حيث اتفق الكثير 
إال  هو  ما  حولنا  من  للعالم  إدراكنا  أن  على  منهم 
سمة يتفرد بها كل فرد منا، وأن ال أحد يملك الحق 
للعالم كما  اàخرين حقهم في تصورهم  في سلب 
بأنني  االعتقاد ºوحي لكم  أدعي هذا  ال  وأنا  يحبون. 
راضٍ بمرضي البائس، بل إنه ال يكاد يمر يوم ال أدعوا 
أجد  أن  و  مستقرة،  طبيعية  حياتي  تكون  أن  فيه 
الحاجة  دون  حياتي  في  اºشياء  أبسط  في  متعة 
ال  أن  شيء  كل  فوق  و  شيء،  كل  في  للتشكيك 
داخلي  الشر في  بأن  أعلم  وأخيرًا  ذاتي.  أشكك في 
ºي  يسمح  ال  إحكامًا  روحي  على  قبضته  أحكم  قد 
في  يشع  أن  المالئكي  اºمل  من  بصيص 
والقصائد  الكتب  إلى  ألجأ  داخلي...وكعادتي 

النتشالي من هذا الجنون"
إن الكتب مالذ ال يضاهيه أي مالذ في هذا العالم، إنها 
سلم  إنها  شعوبهم،  الحكام  به  يعد  الذي  السالم 
النجاة  لمروحية  البشر  من  الكثير  يقود  الذي  ا»نقاذ 
فكما يقول Samuel Johnson: "الكتاب إما أن يفتح 
لنا طريقًا للهروب من هذا الوجود أو يعلمنا طريقة 

للتعايش معه." 
بشريتك  وتستشعر  تحس  أن  يعني  كتابًا  تقرأ  أن 
للوحدة  وتقول  كل،  من  جزءًا  تكون  أن  المطلقة، 

وداعًا فأنتِ لستِ سوى طل.

العدد العاشر
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د. رضوى زكي 

هناك بعض اللحظات ال يضاهيها أثر، لحظات نورانية تقرر فيها أمرًا استثنائيًا أو تقف فيها على كلمةٍ لطالما 
بصمة  النفس  في  لوقعها  يكون  استنارة  لحظة  وفي  عابرة،  كلمة  نسمع  يوم  في كل  لمسامعك،  وصلت 
مختلفة؛ «اقرأ» كلمة من أربعة حروف، وأول أمرٍ ربانيٍ في دين ا»سالم؛ للداللة على أن القراءة هي مفتاح الحياة 

والمعرفة.. معرفة اµ ومخلوقاته، وما أنزل من علم في أفئدة وعقول بني البشر.

بثالوث  إال  القراءة  تتم عملية  ال 
حتميّ  وارتباطها  مقدس، 
والقلم  الورقة  هي  ووثيق؛ 
القصيرة  العبارة  تلك  والكتاب، 
المعرفة  جوهر  تختصر  التي 
وُجدت  فحيثما  الحياة.  وشكل 
الكلمة.  وُلِدتْ  والقلم  الورقة 
كوعاء  الكتاب  تبلور  أن  ويوم 
من  خُلق  فقد  للمعرفة  حديث 
أب وأم هما الورقة والقلم. على 
أوثق  واºوراق  القلم  ارتباط  أن 
بالكتاب؛  سويًا  ارتباطهما  من 
ليومه  التخطيط  يود  فمن 
ومن  الورق،  على  مهامه  يدون 
من  احتياجاته،  قائمة  يكتب 
يرسم أو يصرخ أو يحلم ال بديل 
مشاعره  يختط  أن  عن  له 
صفحة  على  وأفكاره  وأسراره 
منه  جزء  تحمل  بيضاء 

مخطوطًا.

في البدء كانت الكلمة



"اقرأ"

42

حياته  في  الكتاب  ويالزمه  كثيرًا  يقرأ  من  أن  واعلم   
مالزمة الصديق الوفي البدّ له يومًا أن يفيض ما بعقله 
من  يعتريه  عما  ليعبر  اºوراق؛  على  فينسكب  وروحه 
ذكرى.  أو  عبرة  أو  فكرة  عن  فرح،  أو  وجل  أو  شوق 
فجُمَلْ،  فكلمات،  حروف،  في  لتتشكّل  ذاته  ستُختزل 
الحديث  في  جاء  كما  خالدة.  رحيله  بعد  ستبقى 
وتبقى  هو  يذهب  هكذا  به)،  ينُتفع  (علمٌ  الشريف 

الكلمة النافعة.
وأشكالها  بصورها  والكتاب  والقلم  الورقة  تالزمت 
المتعددة عبر التاريخ ا»نساني (البوصة، الريشة، الحبر، 
الجلد، الكاغد، البردي، الحجر، العظم...)، بشكل وثيق 
با»نسان منذ أن قرر أن يصنع تاريخه، أو يسجل أحداث 
من  فيها  ما  بكل  اليومية  تفاصيله  يدّون  أو  حياته، 

أحداث مألوفة أو فارقة. 
المخلوقات  عن  بالعقل  وكرمه  آدم  بني   µا خلق 
اºخرى، وكان العقل القوة المحركة اºساسية لæنسان، 
أفال  القرارات،  واتخاذ  اºفكار  وموطن  الحكمة  وموضع 
يستحق عقلك -مايسترو حياتك- العناية به؟ أن ترويه 
بالمعارف بألوانها أدبًا وفنًا وعلمًا، أن تدعه يتنفس وال 
الصراعات  فارغًا، تستحوذُ عليه  تتركه هشًا  يركد، وال 
-مع  يُدفن  أن  قبل  ذهنيًا  فيموت  التافهة،  اليومية 

سائر الجسد- بسنوات!
وال أخفي سرًا؛ فثقافة قراءة الكتب في اºماكن العامة 
مضمون  ذو  غالبها  برسائل  المحيط  المجتمع  ينبئ 
الكتاب  هنا  –وأقصد  كتابًا  يقرأ  لمن  فالبد  سلبي؛ 
ºداء  طريقه  في  يكون  أن  بالضرورة  الرواية-  وليس 
اختبار، ويمنح نفسه الفرصة اºخيرة للنجاح، فتلك هي 
الصورة المتأصّلة في المجتمع. أضف إلى ذلك فكرة أن 
من  أكثر  الكتب  يصادق  انطوائي،  شخص  القارئ 
وقحًا،  أو  صاخبًا  تكون  أن  البعض  يقبل  فقد  البشر، 
لكن أن تكون صامتًا تقرأ، أو تفكر في أمر ما وتضعه 
لêنظار  محطًا  ستكون  فحينها  اºوراق،  دفتي  بين 

ومادةً للهمس!
القارئ ليصل  ولنمدّ هذا الخط على استقامته عزيزي 
إذا  اàخرين  عند  تتركه  الذي  االنطباع  هو  ما  ولك  لي 

قررت رفقة الورقة والقلم والكتاب؟ 
عندما  بنفسك  تلمسها  ربما  صورة  لك  أرسم  دعني 
تخوض التجربة؛ يتوقع اàخرون من الشخص المُلقب بـ 
اºمور،  جل  في  متفلسفًا  متعاليًا  يكون  أن  "المثقف" 
في  ينخرط  ال  مركبة،  ومفردات  بلغة فصحى،  يتحدث 
أنشطة اجتماعية، وكأنه شخص يعيش داخل فقاعة 
أن  الحقيقة  اàخرين، وفي  تعاليًا وترفعًا عن  به  تحيط 
هذه الصورة قد ساهم في صناعتها المجتمع بأكمله.  
وللعجب أن أكثر المساهمين في خلق هذه السمعة 
أقرانهم،  يخالطون  ال  "المثقفين"،  من  طائفة  هم 
في  إمعانًا  متداولة  غير  بمصطلحات  ويتشدقون 

إظهار "ذواتهم المنفردة"، على الرغم أن سعة 

كانت حقيقية-  -إن  قرؤوه  مما  وإفادتهم  إدراكهم 
ما  فبقدر  الراسخة؛  الحقيقة  إدراك  عليهم  ستُحتّم 
ينهل الفرد من العلم أو المعارف بأنواعها، سيعلم 
كالبحر،  المعرفة  وأن  القليل،  بأقل  إال  يُلمّ  لن  بأنه 
تغرق  وأكثر،  أكثر  فتعطش  منها،  جرعة  تتناول 
بل  نجاة،  طوق  إليك  يُلقى  أن  تتمنى  وال  فيها 
تستعذب هذا العطش الجميل، وال ترتوي منه أبدًا. 
على  تعود  التي  والفائدة  القيمة  عن  الحديث  إن 
والكتابة عادةً  القراءة  اتخاذ  والمجتمع من  الشخص 
متالزمة لæنسان قد يكون غير مجدٍ بعد أن صدرت 
على  تحث  التي  والمقاالت  المطبوعات  من  العديد 
وعلى  الكتابة،  فن  لتعلّم  الطريق  ترسم  أو  القراءة 
ذلك فهناك أشياء في هذا العالم ال يمكن تذوقها 
قال  فكما  والتجربة،  بالممارسة  سوى  ومعرفتها 

السابقون "من ذاق عرف"، وهكذا القراءة والكتابة.
نقرأ  المتفردة حتى حين  الخاصة  منا بصمته  ولكُل 
وسمات  بمزاجك،  يختلط  تقرأه  فما  الكتاب.  نفس 
عقلك، وسجايا روحك مكونًا مزيجًا جديدًا خاصًا بك، 
يؤثر فيك على نحو مغاير، كأنك تعيد إنتاج الكاتب 
تختلف  التي  المعرفة  فردية  إذا  تلك  لرؤيتك.  وفقًا 

باختالف القارئ المهيأ الستقبالها وا»فادة منها.
هل سيكون حديثي مكررًا إن تناولت جانبًا من قيمة 
القراءة والكتابة في حياتنا؟ هل أقول لك أنك تضيف 
إلى عمرك أعمارًا حينما تسافر دون أن تغادر مكانك؟ 
وأنت مرتحل عنه بروحك وعقلك دون جسدك داخل 
كتاب، تلتقي بأشخاص وترى مدنًا وأمكنة، تتساجل 
دونما  عليه  تنكرها  أو  وتناقشه،  المؤلف  أفكار  مع 
تراه، أم أحكي عن هاجس يؤرقك مهما هربت منه؟ 
أن تخلق دون أن تكون خالقًا، أن تتوحّد في الكلمة، 

وتتوحّد الكلمة فيك.
ال  يضعف،  وال  يخفت  ال  داخليًا  صوتًا  تسمع  حين   
وترقب،  انتظر  استسلم،  فقط  تهرب،  وال  تقاوم 
فستولد منك الكلمة شئت أم أبيت. فإن استطاعت 
المرأة أن تُخفي حملها، فلن تفعل عندما يحل موعد 
والدتها، وكذلك أنت -رجالً كنت أو امرأة- ستولد من 
عينيك  أمام  حرفك  أصداء  ترى  أن  بمجرد  جديد 
جديدة  قيمة  ستضيف  حينها  غيرك،  بها  وينتفع 

لحياتك، ونكهة مميزة ºيامك. 
تهيئ  تستعد،أن  أن  أخبرك  أن  عليّ  يتوجب  لكن 
نفسك لسخرية البعض وللهمز واللمز، سيلقبونك 
بصيغة  بها  سينادونك  "المثقف"،  أو  "الكاتب"  بـ 
مديحًا  ظاهرها  في  بدت  وإن  التهكم  رائحة  تحمل 
وتشجيعًا. أرجوك.. ال تفعل شيئًا! وال تهتم لهم، بل 
التي تسعي  وأحالمك  المرسوم،  امضِ في طريقك 
لها، فأنت اàن على الطريق الصحيح، حيث تجعل من 
الحياة،  في  لك  دستورًا  -اقرأ-  أبدًا  الخالدة  الكلمة 

ولن تندم ما حييت! 

العدد العاشر
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ثم بعد أعوام، بحثت عن مكان جديد يشبع رغبتي 
لم  المرة  هذه  تنتهي!  ال  ا»نسان  ورغبات  الجديدة، 
أقف أمام معلمي، بل جلست وأنا مثنٍ ركبتي أمام 
وقاره وسمته وسعة علمه، قال لي: يا بنيّ إنّ مسير 

الطلب طويل، فهل لك صبر؟
ظننت أن الصبر مجرد كلمة تقال باللسان، لكنها لم 
تكن كذلك أبدًا؛ بل هي سلوك ظاهر لما في أعماق 

النفس من قوة العزيمة وبُعد البصيرة.
الشريعة  علوم  فروع  عن  لنا  يحكي  الشيخ  بدأ 
وحديث  فقهٍ  بين  ما  بالدروس  وبدأنا  ومفاتيحها، 
لعلوم  شديدًا  ميالً  قلبي  مال  قرآن،  وعلوم  وأصول 
القرآن، وقلت للشيخ: "أريد أن أركز على علوم القرآن 

فقط" فقال لي: العلم كلٌ ال يتجزأ!

منازل  في  طالبًا  حللت  الثالث  العقد  منتصف  في 
الجامعة،  في  العربية  اللغة  حيث  الجديدة  رغبتي 
ºنني  ومسلٍّ  ممتعٌ  سأدرسه  ما  كل  أن  أظن  كنت 
أحبّ اللغة، بيد أن الجامعة قررت أن أدرس ما ال أحبه 
اºمر  هذا  من  مستاءً  وكنت  اºحيان،  بعض  في 
تتجزأ  ال  كلٌّ  الدراسة  متطلبات  أن  تعلمت  ولكنني 

كما هي تمارين تقوية الجسد كلٌّ ال يتجزأ!

العميقة  المعاني  في  البحث  يحبّ  العاقل  ا»نسان 
يمكن  ال  المعاني  وهذه  واàخرة،  الدنيا  في  لحياته 
ونفس  يتدبر  وقلبٍ  يدرك  بعقلٍ  إال  إليها  الوصول 
والبناء  العلم  مع  إال  تأتي  ال  الثالث  وهذه  تتأمل، 

المعرفي.
تعلم جيدًا -كما أعلم أنا- أنّ النفس البشرية ملولةٌ 
بطبعها وتحبّ االسترخاء والدعة، والجهد المستمر 

ثقيل عليها، 

بيد أن قول الشاعر:
والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
وفي  النفس،  هذه  تطويع  في  أمل  فتيل  يشعل 
الحياة  معاني  عن  والبحث  البناء  نحو  السير  رحلة 
وتوسيع المدركات وغيرها مما يجعل ا»نسان قلعةً 
أن  نعرف  أن  بنا  حريٌّ  وأخالق.  فكرٍ  وينبوع  حصينة 
البناء المعرفي كل ال يتجزأ، وأن النفسَ زمنَ القراءةِ 

ال بدَّ أن تنفطم!
يقودني هذا للحديث عن فكرة التنويع في مجاالت 
القراءة بشكل ممنهج وواضح، وخاصة تلك القراءات 
المتعبة أحيانًا والتي تجعل الذهن في أقصى حاالت 

التأهب.

@ahmedalosilan | أحمد العسيالن

قبل العشرين من عمري وفي وقت فتوتي بحثت عن مكان يشبع رغبتي، ولما ولجته وقفت في الدرس اºول 
أمام معلمي. لم يكن الدرس نظريًّا بل كان عمليًّا جسديًّا بكل ما تعنيه الكلمة؛ أمرني بأن أفعل ما يفعله 
حذوَ القذة بالقذة! بدأ بالتمرين اºول وكان سهالً ممتعًا ، ثم طلب مني أن أتمدد على ظهري، وافقت وبال 
تردد! جلس عند قدمي وقبض على أسفلهما بيديه القويتين وطلب مني أن أنهض بالجزء العلوي من 
جسدي حتى أكون زاوية قائمة، نفذت التمرين، وهنا واجهت صعوبة في التكرار وبدأت أتململ، قلت للمدرب 

مازحًا: ما رأيك لو ألغينا هذا التمرين وبقينا على بقية التمارين، فضحك، وقال: التمارين كلّ ال تتجزأ!

من التكوين إلى التمتين..
أّي المراحل وصلت إليها في قراءتك؟

حريٌّ بنا أن نعرف
أن البناء المعرفي

كل ال يتجزأ
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في  اºولى  البدايات  مرحلة  وهي  التكوين:  مرحلة 
ممارسة فعل القراءة، وهنا يكون الذهن في بدايات 
تعلمه للفهم وا»دراك، وسيواجه صعوبةً في فهم 
التي  واºفكار  والمصطلحات  المفردات  من  الكثير 
مجاالت  من  مجال  أيّ  -في  بحتًا  علميًّا  بُعدًا  أخذت 
التخصصات المتعددة-، وهنا نحن بحاجة إلى الصبر 
وا»رادة والعزيمة بشكلٍ مكثف مع استمرار ذلك في 
أن  القارئ  على  المرحلة  هذه  وفي  المراحل.  بقية 
يستعين بمستشارٍ قد يكون متقدّمًا عليه في هذا 
من  يمكنه  ما  والمعرفة  الحكمة  من  ولديه  المجال، 
مساعدته بالشكل الصحيح دون أن يوقعه في شرك 
نفسه  يبني  أن  يريد  وأنّه  سيّما  ال  العلم،  محيطات 
العلم،  التعرف على مقدمات هذا  بناءً معرفيًّا قبل 
وال بأس من تعدد المستشارين، والبحث عن صحبة 
المرحلة  هذه  في  الدرب.  هذا  معه  يخوضون  طيبة 
كبيرة؛  بدرجة  المدخالت  عملية  على  القارئ  سيركز 
الصحيحة  ومصادرها  المدخلة  المعلومات  أقصد 
مجاله  سيحدد  أنه  كما  والمتنوعة،  والمفيدة 
وتخصصه، وسيفهم معنى القراءة المتوازنة والتي 
في  قراءته  وقت  من   60% يخصص  أن  عليه  تملي 
تخصصه و%40 في بقية التخصصات التي تصبّ في 

صالح تكوينه المعرفي.

فيها  يتجاوز  متقدمة  مرحلةٌ  هذه  التمكين:  مرحلة 
مرحلة  إلى  واºفكار  المفردات  فهم  صعوبة  القارئ 
والنقد،  والمقارنة  والتحليل  والتأمل  السريع  الفهم 
تُمارَسُ  أنها  أي  لديه،  متمكنةً  القراءة  عادةُ  وتكون 
وفق منهجية واضحة وخططٍ سليمة قد تعلمها في 
من  اºولى  الخطوة  تأتي  وهنا  التكوين،  مرحلة 
من  المعرفة  لنا  لتنتج  المعلومات  معالجة  خطوات 
الفقرة  في  ذكرت  التي  المدخالت  عملية  خالل 

السابقة.

قوله  من  مأخوذٌ  المصطلح  هذا  التمتين:  مرحلة 
[سورة  الْمَتِينُ)  الْقُوَّةِ  ذُو  الرَّزَّاقُ  هُوَ  اللَّهَ  (إِنَّ  تعالى: 
ذهب  ºنه  مذكر،  لفظ  في  والمتين   ،[58 الذاريات: 
الفتل، وقد  المبرم:  الحبل والشيء  بالقوّة من قوي 
للمصطلح  تناوله  النقيثان  فهد  اºخ  من  استفدت 
مفهوم  في  توظيفه  وحاولت  مختلف،  موضوع  في 
هذه  في  القارئ  إذن،  المعرفي.  والبناء  القراءة 
المرحلة قويٌّ للحد الذي يجعله يقرأ بثقة وهو باسطٌ 
والعلوم  المعارف  امتداد  على  وذهنه  عقله 
ال  قوة  مصدر  لديه  القراءة  وملكة  الستيعابها. 
ينقطع  أن  يمكن  ال  مبرمٌ  حبلٌ  كأنه  به،  يستهان 

مهما كانت الظروف المحيطة.

هذه المراحل الثالث (التكوين والتمكين والتمتين) 
القارئ  تنقلُ  متكاملٍ  معرفيٍّ  لبناءٍ  ضروريةٌ 
المعرفة  من  االستفادة  وهي  النهائية؛  للمحصّلة 
التي حصل عليها من خالل أقواله وأفعاله، والتي ال 
تكون إال نتيجةً لطريقة تفكيره وأسلوب تعاطيه مع 

الحياة.

عن  الحديث  المقالة  هذه  في  يسعني  ال  كان  وإن 
فكرك  وتنمي  شخصيتك  بها  تصقل  بنائية  خطةٍ 
إال  الحياة ومؤثرًا فيها،  فاعالً في  فردًا  وتجعل منك 
أنني أؤكد عليك -ما تعلّمته من معلّمي- أن البناء 
على  واقتصارك  يتجزأ،  ال  كلٌّ  والفكري  المعرفي 
من  غيرها  -دون  إليك  المحببة  أو  المسلّية  القراءة 
التخصصية- لن تجعل منك شخصًا فاعالً  القراءات 

مؤثرًا للحد الذي ينبغي في هذا العصر.

1
في ظني أنّ مراحل القراءة الجادة والعميقة هي 

على النحو التالي:

العدد العاشر
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@pensive_N | ندى السلمي

من خالل مسيرتي القرائية واطالعي على مختلف أنواع الكتب، أدركت أنّي يجب أن أختار وبعناية فائقةٍ الكتب 
التي سأقرؤها والعقول التي سوف أحدّثها؛ فعند اختياري لكتاب معينٍ أكون قد اخترت عقل هذا الكاتب 
وساهمت في الحديث معه. لذا أنصحك –يا صديقي- أن تنتبه لما تقرأ؛ فأنت بالقراءة تغذي وتطعم عقلك؛ 
فوقتك  لرفقتك،  اºنسب  الكتاب  تعرف  أن  عليك  يجب  كما  تفكيرك.  يفسد  فاسدًا  الطعام  هذا  تجعل  فال 
ثمين، هو أثمن من أن يضيع سدىً، فأنت ال تملك إال حياةً واحدة، وكما يقول العقاد: "القراءة وحدها هي 
التي تُعطي ا»نسان الواحد أكثر من حياة واحدة؛ ºنها تزيد هذه الحياة عمقó، وإن كانت ال تطيلها بمقدار 
الحساب". فال تهمل اختيار الكتاب المناسب، وال يكن سببًا في ابتعادك عن القراءة، فها هي أممٌ كثيرة لم 

تتقدّم إال حين احترم فيها الفرد عقله بممارسة القراءة السليمة.

"قلْ لي ماذا تقرأ، أقلْ لك من أنت؟" جميعنا نعرف هذي العبارة ولكن هل حقًّا ألقينا لها بالًا؟
أشُعر بحزنٍ شديد حين أذهب إلى المكتبة وأرى أكوام الورق التافهة تباع فيها – وأنا هنا أعرّف التافهة بأنها 
المواد التي ليست لها أية قيمة أو منفعة، ولكنها في الوقت نفسه تقدّر ويحتفى بها ºسباب واهية!. أرى 
بأننا يجب أن نرتقي في الذائقة العامة في جميع المجاالت، نحن اàن في زمن التفاخر بعبارة (صدر لي) دون 
أن يلقي الكُتّاب أية أهمية لعقلية القارئ؛ فإما أن يكون الكتاب ºغراض تجارية أو مجرد تباهٍ أمام اàخرين! 
صدق أحد اºدباء حين قال: "أتمنى من الكُتّاب الجدد أن يقرؤوا بقدر ما يكتبون، وأن يقرؤوا قبل أن يكتبوا. 
واسعة  ثقافة  على  يدل  ال  يكتبونه  ما  شيئًا.  يتعمقوا  أن  يحبون  وال  القراءة،  قليلي  أنهم  عليهم  وآخذ 
في  نجحت  ثم  طريقتها،  تعلّمت  لو  لكنك  الصعبة،  المهام  من  القيّمة  الكتب  اختيار  أن  أعلم  وعميقة". 
التعامل معها بالشكل الصحيح فإنك سوف تضمن لعقلك غذاءً مفيدًا وصحيًا، وبقدر ما قد تأخذ منك هذه 

العملية من وقت، إال أنها تستحق؛ ما دمت تؤمن بأنّ "الحياة ال تشيخ في صدور الذين يقرؤون".

أكوام أوراق



@Asyeh_M  | آسية المطوع

في هذه القصيدة "الحسناء والدفتر" ºول مرة يقف نزار قباني أمام 
نفسه كشاعر "من أين؟ أحلى القارئات أتيتِني؟ أنا لست أكثر من 
سراجٍ خامدِ"، وعندما وصف شعره -خاصة هنا في هذه القصيدة- 
فإنه يعكس انطباعه الشخصي عن نفسه الشاعرة "أنا أهدم الدنيا 

ببيت شاردٍ.. وأعمر الدنيا ببيت شاردِ".
أو لعلها قصيدة من قصائده الغزلية يصور فيها طريقة مستحدثة 
تهتم  حبيبته  الشاعر  يجد  فعندما  الحب،  شعور  عن  الكشف  في 

بشعره، فمن الطبيعي أن يضطرب أمامها:
"ال تبحثي عني خالل كتابتي، شتان ما بيني وبين قصائدي"

يشكك، يخشى كل الخشية أن تكون حبيبته يومًا قرأت قصيدةً ما 
العالقة  تلك  يبدد  بالقصائد،  عالقته  ينفي  آخر،  شيئًا  وفهمت 

"شتان" فإياكِ أن تبحثي عني هناك!
حبيبته  أمام  قصائده  في  يشكك  الكبير  الشاعر  نزار  يكن  لم 

-وحسب- بل ونسف ماضيه أيضًا:
"أشعاري اºولى.. أنا أحرقتها ~ ورميتُ كل مزاهري وموائدي
أنتِ الربيع.. بدفئه وشموسه ~ ماذا سأصنع بالربيع العائدِ؟"

بها  زينتُ  شِعر  من  مزهرية  وكل  فكري،  تشكل  مائدة  كل  أن  أي 
وهكذا  الجميل،  الدافئ  الربيع  فأنتِ  أصلًا  بشيء  ليست  قصائدي 
الشاعر  اضطرب  كيف  الحب،  شعور  أمام  المحب  اضطراب  لمسنا 
ثم  بشعريّته،  لحظةً  نزار  افتخَرَ  شعر  بيت  حبيبته  طلبتْ  عندما 
شكك بها، وأخيرًا نسف شعره ونفسه وماضيه أمام حبها، فكأن 

لسان حاله يقول: لست بشيء عندكِ!
"كُتُبي التي أحببتِها وقرأتِها، ليستْ سوى ورقٍ.. وحبرٍ جامدِ

ال تُخدعي ببروقِها ورعُودها، فالنار ميّتةٌ بجوف مواقدي"
الشخص  يجعل  كيف  القديم!  الشعور  يبدد  كيف  الحب،  عنفوان 
بيده يحفر قبره ويدفن ماضيه وذكرياته وأعز ما يملك! "فالنار ميتةٌ 
الحب  براكين  أمام  وتموت  تنطفئ  أن  للنار  وحق  مواقدي"  بجوف 

الثائرة.
أخيرًا بعد هذه القصيدة التي تضطرم حبًا، وتشتعل شعورًا يقرر 

شاعر الحب حقيقة الحب، ويصور نفسه أمام سلطان الحب:
" شيّدتُ للحبّ اºنيق معابدًا، وسقطتُ مقتوالً.. أمام معابدي.."

فيقول بأنه إنما شيّد الحب بنفسه، وصوره بالمعابد لكثرة ما يُذل 
تلك  شيد  من  أنا  فيقول  يستطرد  ثم  الحب،  مشاعر  أمام  الرجل 

المعابد وسقطت مقتولًا أمامها، وهكذا هو الحب بشكل ما!
الحب:  في  الصفر  لحظة  دقت  عندما  بها  غزله  قَرَن  هذا  وºجل 
عين  تسلب  الحب  لغة  وفي  حقيقتي"،  تلك  العينين  "قزحية 
الحبيب ما ال يسلبه أي شيء آخر، وقلما يضع العاشق عينه في عين 
حبيبته إال إن أراد أن يعترف لها بالحقيقة. ولستُ أرى نزار إال شاعر 

الحب الحقيقي!
+ قد يحيلنا الشاعر نزار قباني أيضًا في هذه القصيدة إلى معنى 
قلما ينتبه له القارئ، وهو أن نزار ال يكتب عن تجربته في الحب، وإنما 
يصور فصولًا في الحب، يتصورها ويكتب:" ومن الدخان صنعتُ كلّ 

مشاهدي".
نُكبِره  وتارة  الشاعر،  على  تارة  نشفق  القصيدة  هذه  جعلتنا  وإن 

فهذا ما أراد الشاعر أن يُعمله فينا، وذلك هو سلطان الشعر.

قراءة في قصيدة

"قالتْ: أتسمحُ أن تُزيّنَ دفتري
بعبارة، أو بيتِ شعرٍ واحدِ..

بيتٍ أخبّئهُ بليل ضفائري
وأريحُهُ كالطفل فوق وسائدي

قُلْ ما تشاءُ، فإنّ شِعْركَ شاعري
أغلى وأروعُ من جميع قالئدي

ذاتَ المفكّرة الصغيرة.. أعذري
ما عاد ماردكِ القديمُ بماردِ

من أينَ؟ أحلى القارئات أتيتِني
أنا لستُ أكثرَ من سراجٍ خامدِ..

أشعاري اºولى. أنا أحرقتُها
ورميتُ كلّ مزاهري وموائدي..
أنتِ الربيعُ.. بدفئه وشموسه
ماذا سأصنعُ بالربيع العائدِ؟

ال تبحثي عني خِاللَ كتابتي..
شَتّانَ ما بيني وبين قصائدي..

أنا أهدمُ الدنيا ببيتٍ شاردٍ
وأعمّرُ الدنيا ببيتٍ شاردِ..

بيدي صنعتُ جمالَ كلّ جميلةٍ
وأثرتُ نَخْوَةَ كلّ نهدٍ ناهدِ

أشعلتُ في حطب النجوم حرائقًا
وأنا أمامكِ كالجدارِ الباردِ..

كُتُبي التي أحببتِها وقرأتِها
ليستْ سوى ورقٍ.. وحبرٍ جامدِ

ال تُخدعي ببروقِها ورعُودها
فالنار ميّتةٌ بجوف مواقدي

سيفي أنا خشبٌ.. فال تتعجّبي
إنْ لم يضمّكِ، يا جميلةُ، ساعدي.

إني أحاربُ بالحروف وبالرؤى
ومن الدخان صنعتُ كلّ مشاهدي

ôنيق معابدºشيّدتُ للحبّ ا
وسقطتُ مقتوالً.. أمام معابدي..

@
قَزَحيّةَ العينين.. تلك حقيقتي..
هل بعد هذا تقرئين قصائدي؟"

الَحْسناُء 
والّدْفتر

 للشاعر نزار قباني: شاعر فوق التعريف
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أمل عبدالعليم البستوي

للتو أشرقت أيامي، وانضممت إلى رفٍّ من رفوف المكتبة الموزعة للكتب، وُضِعتُ بعنايةٍ في مكاني المخصص 
تمهيدًا لالنتقال إلى المكتبات الخاصة. كل الكتب هنا تتأنق وتبذل وسعها لجذب الزوار، وتتنافس أيهم ينفد 
أوالً؟! هنا رعايةٌ واهتمام، وحياة مرفهة خالية من المنغصات، لكننا ننتشي فرحًا وقتما نغادرها؛ ºننا نحمل 

أمانة أودعها الكاتب في صفحاتنا، ونطمح للخروج بها إلى عقل القارئ!

رآني من بعيد، فجاءني قاصدًا، وتناولني من الرف مستبشرًا. تلمسني بيديه، وتصفحتني عيناه، ثم ضمني 
إلى صدره فسمعت دقات قلبه تحكي الفرح، ثم مضى بي بعيدًا عن رفاقي الذين شاركوني الصف اºول، ºنضم 

إلى رف مكتبته الصغيرة كأول كتاب يقتنيه. 

مرجعه  على هوامشي، كنت  وتأمالته  ويدون مالحظاته  باستمرار،  يقرؤني  كان  فقد  والليالي؛  اºيام  شاركته 
الدائم حتى بعد أن امتêت مكتبته بالكتب المنافسة لي في القيمة العلمية. قارئٌ لطيف التصفح، أنيقٌ في 

قصة إعارة
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@KloudyMind | خولة القريشي

تبلدت الحياة وتلبدت الغيوم في عيني. ال أريد أن 
أسمع..أريد  أن  أريد  أتكلم..ال  أن  أريد  أقرأ..ال 
الضياع؟  بداية  التخرج  كان  هل  وفقط.  االستسالم 
من  الخالص  التخرج..ظننتها  بسنة  حلمت  لطالما 
كل ما يعيق حياة النجاح، ظننتها النجاح بحد ذاته، 
هو  عيني،  أمام  الشاسع  الفضاء  هو  التخرج  كان 
لكن  يومًا..تخرجت  مداعبتها  أتمنى  التي  النجوم 
باالختناق  فأصبت  رؤياي..أعمتني  كدرت  ما  غيمة 
الفضاء  كل  سواد،  صارت  عيني  في  النجوم  وكل 
اºزرق في عيني صار غيومًا رمادية.. قتلني الخوف 
لم  متفجرة  كسيول  المنهمرة  اºسئلة  وقيدتني 
أتسلق  كيف  رأسي.  غيوم  داخل  االنكماش  تطق 
كل هذا الماء لست أستطيع السباحة ولست أجيد 
مجاراة الجبال في الثبات. من أنا ºستمر باستنشاق 
هذا الهواء؟ لماذا أريد االستمرار حتى في العيش 
بأفواه  مكتظ  والكون  اºنفاس  من  المزيد  والتقاط 
وأنوف تأبى إال وأن تتنفس هواء ليس هواءها؟  أنا 
محاطة بخيارات تحاول تسلقي والوصول إلى قامة 
وبأي  التمسك؟  بي  يجدر  حبل  بأي  اهتماماتي،  
أي  وفي  تسدل؟  أن  أشرعتي  على  يجب  سفينة 
بقعة أرض ستنموا نباتات أفكاري؟ من يستحقني 

وما الذي أستحقه من نفسي ºكون؟ 
هل كنت أعيش نائمة طوال تلك السنين الفائتة 
من عمري؟ ومالذي يعنيه أني ال أريد تذكر أي شيء 
من الماضي؟ مالذي يعنيه أن أتمنى ممحاة ضخمه 
الذي  البؤس  تفاصيل  كل  بها  وأمحوا  أتناولها 
كل  البليد؟  الماضي  ذلك  عن  خيالي  في  أعيشه 
أدنى  وال  تملك  وال  أبدًا  تساوي  ال  العالمين  كلمات 
إلى  رأسي  في  اºفكار  تلك  تحويل  على  قدرة 
كنت  الملونة.  بالفراشات  مليئة  خضراء  مسطحات 
كمن يتوسد وحلًا كئيبًا ويأكل وحلًا مريرًا ويستلذ 

بكل هذا وذاك. 
أصبت باالكتئاب وكانت هذه الفكرة وحدها كفيلة 
بامتصاص كل أفكار النجاح التي رسمتها لنفسي 
في عقلي. المشكلة هي أنني لست أملك خارطة 
للواقع وال أعرف كيف يعيش البشر الواقعيون على 
أبسط  أملك  ال  أنا  الطبيعية.  حياتهم  الحياة  هذه 
المناسب  العمل  وإيجاد  الذات  عن  البحث  مفاهيم 

لي على هذه اºرض. ومنذ تلك اللحظة والضياع

اهتمامه، حريصٌ على توفير بيئةٍ جيدة لحياة الكتب! 
وقت  السلوى  له  أننا  ورفاقي  إليّ  يتحدّث  دائمًا 
المبدد  والضياء  الكتابة،  وقت  وا»لهام  الضيق، 
لعتمة الجهل، والنوافذ المطلة على حيوات عديدة.

يدٌ غريبةٌ أخرجتني من بين الكتب وتصفحتني، ثم 
من  بجم  فيها  التقيتُ  أخرى  مكتبةٍ  إلى  أخذتني 
مكتبه  على  الجديد  القارئ  وضعني  اºخرى.  الكتب 
وسط كومة من الكتب واºوراق، وأمامي مجلد قديم 
الحيرة،  عني  يزيح  بالحديث،  بادرني  مهترئ، 
أنني هنا مؤقتًا لحاجة صاحبهم  ويطمئنني بقوله 
لي، وأنه سيعيدني إلى مالكي اºول بعد أن تنتهي 
وأوراقه  حاله  عن  -فضوالً-  سألته  هنا.  مهمتي 
البالية، فأخبرني أنه من طباعة الزمن القديم، ومن 
أوائل المجلدات التي سكنت هذه المكتبة العامرة، 
بين  كثيرًا  تنقله  نتيجة  الحال  لهذه  وصل  أنه  كما 

أيدي القراء تحت مسمى "ا»عارة".
تنعم  التي  المكتبة،  تلك  رحاب  في  أيامًا  قضيت 
روادها.  كثرة  رغم  والهناء  واºمان  بالراحة  كتبها 
الراقي  التعامل  في  النعيم  ذلك  في  السر  ويكمن 
والمجلدات،  الكتب  من  ورفاقي  أنا  به  حظينا  الذي 
آسر،  بلطفٍ  القراء  أيدي  بين  نتقلّب  كنا  ما  فكثيرًا 
نفائس  محضن  وأننا  أهميتنا  تستشعر  وكأنها 

العلم ودرره. 
اºول، واستقبلني صاحبي  إلى منزلي  عدتُ بعدها 
نظرته  أحببت  رجوعي،  على   µا حامدًا  مسرورًا 
ا»يجابية في أن ينتفع بي اàخرون كما انتفع -هو- 
مني انتفاعًا عظيمًا، أحببت حرصه على نشر العلم 
وطلب اºجر والثواب من اµ. ثم لحق بعضَ رفاقي ما 
لحقني من العودة إلى الديار؛ منهم من عاد بأفضل 
العبث. واحد منا فقط بقي  حال، ومنهم من طاله 
مصيره،  نعلم  لم  أنّا  حيث  طويالً  زمنًا  خاليًا  مكانُه 
لمن  يعيرنا  صاحبنا  زال  وما  يعد!  ولم  خرج  فقد 

يطلبنا رغم اºسى.
يالئمني،  ال  غريب  مكان  في  مكوثي  طال  مرّة،  ذات 
والحرارة تلسعني من كل اتجاه حتى كدت أشتعل. 
تركني المستعير في سيارته يومًا كاملًا، ولما ركبها 
ورآني، حملني باستعجال إلى أول رفٍّ صادفه داخل 
وال  بي،  يليق  ال  مكان  في  إياي  تاركًا  ومضى  منزله، 
العابثة، فهؤالء اºطفال سرعان  اºيدي  يحميني من 
ما تنبهوا لوجودي، وساقهم الفضول للوصول إليّ، 
مرة،  ºول  باºرض  وارتطمت  اºعلى  من  فسقطت 
أن  إلى  الحال  بي  وانتهى  المصائب،  عليّ  وتوالت 
بكل  بينهم  يتقاذفونني   اºطفال!  بين  كرةً  أكون 
متعة وسرور! واختلفوا فيما بينهم؛ فصار كل واحد 
تمزق  نتيجة  فضيع؛  بألم  شعرت  حتى  يتجاذبني، 
وفروا  أرضًا  فألقوني  منظري  من  ارتعبوا  غالفي، 

هاربين.

ومن  بي!  صاحبي  فاجعة  أشد  وما  كربي!  أشد  ما 
طرحني  صاحبي،  منزل  عتبة  إلى  الدار  هذه  أرض 
والعتاب  اللوم  خشية  هاربًا  وولى  هناك  المستعير 
وسوء  خجله  التصرف  بهذا  يواري  بي.  حلّ  ما  على 

حفاظه عليّ، ولكنها جناية فوق جناية!
ماذا لو لم يرني صاحبي؟ ماذا لو سرقني عابر؟ أي 
يدرك  لم  ºنه  هذا  المستعير؟  هذا  يحمله  قلب 

قيمتي وأهميتي، وأنني أمانة عنده!
العاتية  الرياح  أمام  لي  وال صمود  يخرج صاحبي،  لم 
واجهة  عن  وتزحزحني  معها،  أوراقي  تتقلب  التي 
باب المنزل حتى أبعدتني عنه. وقاربت الهالك، لكن 
وتمتماته  لمسه  لي من  وبدا  انتشلتني،  غريبة  يدًا 

أنه مشفق ومتعجب! 
مكان  المجهول،  إلى  بي  وذهب  عني  الغبار  أزاح 
تتكدس فيه الكتب على اºرض وال تجد لها متسعًا 
قديمة  بأنها  يوحي  الكتب  ومظهر  اºرفف،  فوق 

ومستعملة.
مكتبة الكتاب المستعمل ليس مكاني، ردوني إلى 
ولن  فارغ  هناك  مكاني  الكتب،  ورفاقي  صاحبي 

يسده أي كتاب!
أي مُلمة هذه! قد بعثني صاحبي إلى من ال يحسن 
والمسؤولية،  باºمانة  ا»حساس  يملك  وال  رعايتي، 

فحال بيني وبينه.
أخذني صاحب المكتبة مع مجموعة من الكتب إلى 
موحش!  مكان  هناك.  ووضعنا  الخارجي،  المخزن 
يعمه الصمت. أكوام من الكتب المتناثرة في نواحي 
قديمة  الغبار،  من  سميكة  طبقة  تغطيها  المكان 
ويحتفظ  الهالك  يقاوم  منها  والقليل  ومتهالكة، 

بجودته.
لصاحبي،  العودة  من  فيئست  اºيام،  وتصرمت 

وبدأت أوراقي تفقد رونقها وبياضها وتصفر.
شهدتُ نمو مكتبته الصغيرة، وكنت معززًا ذا قيمة 
خبري  عرف  إن  وأتساءل  وقلمه،  يده  أفتقد  ونفع. 
تموت  أن  للكتب  شرف  فقدي؟  على  يتقوى  كيف 
حيث  ال  للصفحات،  تقليبهم  وكثرة  القراء  بأيدي 
تتشربه  ما  شيء  القاتل.  والزمن  والصمت  الوحدة 

أوراقي السفلى، وحالة ذعر اجتاحت جميع الكتب.
بهلعٍ سألت: ماذا يحدث؟ ال أفهم!

لم يلتفت إليّ أحد.
صمت رهيب يكسره صوت قطرات قوية، واºمر يزداد 

سوءًا.
إلى  بغزارة  يتسرب  المطر  ماء  القاتل..  الداء  إنه 

المخزن!
لم يعد في العمر بقية.. تبللت تمامًا..

هلكت!

العدد العاشر
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Lying, thinking
Last night
How to find my soul a home
Where water is not thirsty
And bread loaf is not stone
I came up with one thing
And I don’t believe I’m wrong
That nobody,
But nobody
Can make it out here alone.

Alone, all alone
Nobody, but nobody
Can make it out here alone.

There are some millionaires
With money they can’t use
Their wives run round like banshees
Their children sing the blues
They’ve got expensive doctors
To cure their hearts of stone. 
But nobody
No, nobody
Can make it out here alone.
Alone, all alone
Nobody, but nobody
Can make it out here alone.

Now if you listen closely
I’ll tell you what I know
Storm clouds are gathering
The wind is gonna blow
The race of man is suffering
And I can hear the moan,
‘Cause nobody,
But nobody
Can make it out here alone.

Alone, all alone
Nobody, but nobody
Can make it out here alone. 

Alone
Maya Angelou (1928 - 2014)

WHO IS
Maya Angelou?

She was born Marguerite Johnson in St. Louis, Missouri, 
on April 4, 1928. She grew up in St. Louis and Stamps, 
Arkansas. She was an author, poet, historian, songwrit-
er, playwright, dancer, stage and screen producer, 
director, performer, singer, and civil rights activist. She 
was best known for her seven autobiographical books: 
Mom & Me & Mom (Random House, 2013); Letter to 
My Daughter (Random House, 2008); All God’s Children 
Need Traveling Shoes (Random House, 1986); The Heart 
of a Woman (Random House, 1981); Singin’ and 
Swingin’ and Gettin’ Merry Like Christmas (Random 
House, 1976); Gather Together in My Name (Random 
House, 1974); and I Know Why the Caged Bird Sings 
(Random House, 1969), which was nominated for the 
National Book Award.
Source: (https://www.poets.org)

“There’s a world of difference between truth 

and facts. Facts can obscure truth.”

“Most people don't grow up. Most people 

age. They find parking spaces, honor their 

credit cards, get married, have children, and 

call that maturity. What that is, is aging.” 

- Maya Angelou

“
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حياته  في  الكتاب  ويالزمه  كثيرًا  يقرأ  من  أن  واعلم   
مالزمة الصديق الوفي البدّ له يومًا أن يفيض ما بعقله 
من  يعتريه  عما  ليعبر  اºوراق؛  على  فينسكب  وروحه 
ذكرى.  أو  عبرة  أو  فكرة  عن  فرح،  أو  وجل  أو  شوق 
فجُمَلْ،  فكلمات،  حروف،  في  لتتشكّل  ذاته  ستُختزل 
الحديث  في  جاء  كما  خالدة.  رحيله  بعد  ستبقى 
وتبقى  هو  يذهب  هكذا  به)،  ينُتفع  (علمٌ  الشريف 

الكلمة النافعة.
وأشكالها  بصورها  والكتاب  والقلم  الورقة  تالزمت 
المتعددة عبر التاريخ ا»نساني (البوصة، الريشة، الحبر، 
الجلد، الكاغد، البردي، الحجر، العظم...)، بشكل وثيق 
با»نسان منذ أن قرر أن يصنع تاريخه، أو يسجل أحداث 
من  فيها  ما  بكل  اليومية  تفاصيله  يدّون  أو  حياته، 

أحداث مألوفة أو فارقة. 
المخلوقات  عن  بالعقل  وكرمه  آدم  بني   µا خلق 
اºخرى، وكان العقل القوة المحركة اºساسية لæنسان، 
أفال  القرارات،  واتخاذ  اºفكار  وموطن  الحكمة  وموضع 
يستحق عقلك -مايسترو حياتك- العناية به؟ أن ترويه 
بالمعارف بألوانها أدبًا وفنًا وعلمًا، أن تدعه يتنفس وال 
الصراعات  فارغًا، تستحوذُ عليه  تتركه هشًا  يركد، وال 
-مع  يُدفن  أن  قبل  ذهنيًا  فيموت  التافهة،  اليومية 

سائر الجسد- بسنوات!
وال أخفي سرًا؛ فثقافة قراءة الكتب في اºماكن العامة 
مضمون  ذو  غالبها  برسائل  المحيط  المجتمع  ينبئ 
الكتاب  هنا  –وأقصد  كتابًا  يقرأ  لمن  فالبد  سلبي؛ 
ºداء  طريقه  في  يكون  أن  بالضرورة  الرواية-  وليس 
اختبار، ويمنح نفسه الفرصة اºخيرة للنجاح، فتلك هي 
الصورة المتأصّلة في المجتمع. أضف إلى ذلك فكرة أن 
من  أكثر  الكتب  يصادق  انطوائي،  شخص  القارئ 
وقحًا،  أو  صاخبًا  تكون  أن  البعض  يقبل  فقد  البشر، 
لكن أن تكون صامتًا تقرأ، أو تفكر في أمر ما وتضعه 
لêنظار  محطًا  ستكون  فحينها  اºوراق،  دفتي  بين 

ومادةً للهمس!
القارئ ليصل  ولنمدّ هذا الخط على استقامته عزيزي 
إذا  اàخرين  عند  تتركه  الذي  االنطباع  هو  ما  ولك  لي 

قررت رفقة الورقة والقلم والكتاب؟ 
عندما  بنفسك  تلمسها  ربما  صورة  لك  أرسم  دعني 
تخوض التجربة؛ يتوقع اàخرون من الشخص المُلقب بـ 
اºمور،  جل  في  متفلسفًا  متعاليًا  يكون  أن  "المثقف" 
في  ينخرط  ال  مركبة،  ومفردات  بلغة فصحى،  يتحدث 
أنشطة اجتماعية، وكأنه شخص يعيش داخل فقاعة 
أن  الحقيقة  اàخرين، وفي  تعاليًا وترفعًا عن  به  تحيط 
هذه الصورة قد ساهم في صناعتها المجتمع بأكمله.  
وللعجب أن أكثر المساهمين في خلق هذه السمعة 
أقرانهم،  يخالطون  ال  "المثقفين"،  من  طائفة  هم 
في  إمعانًا  متداولة  غير  بمصطلحات  ويتشدقون 

إظهار "ذواتهم المنفردة"، على الرغم أن سعة 

ا»حباط  حالة  من  للخروج  الحثيثة  محاولته  في 
واليأس التي أصابته منذ أن خرج من السجن بعد أن 
كما  (غبية)  حادثة  بسبب  داخله  كاملة  سنة  قضى 
بسببها  وخسر  الكثير  عمره  من  أضاعت  يقول؛ 
اºصدقاء والحياة المنعشة التي كان يعيشها، خرج 
من  خالٍ  وبوجهٍ  تخطيط  أو  هدف  دون  منزله  من 

التعابير، يرغب أن يمشي إلى حيثما تجرّه قدماه!
تجاوز الطريق اºول ولم يلفت انتباه أي شيء، شعر 
أنه وحده الهائم على وجهه وكل من حوله يمضون 
إلى وجهتهم دون ضياع وبكل سعادة! بعد مسيرة 
درج  أمام  توقف  قد  نفسه  وجد  ومرهقة  طويلة 
من  ليعود  قليالً  يستريح  أن  أراد  الطويل،  المكتبة 
الدخول  يحثه على  ما  ثمة  أن  أتى، لكن شعر  حيث 

وكأنه يقول له لن تخسر شيئًا بدخولك هناك!
ربعد برهه قرر الدخول إلى المكتبة والتجول فيها، 

رأسه  رفع  الكثيرة، وحينما  الكتب  أرفف  شده منظر 
الزجاجية  القبة  تلك  من  بالرهبة  شعور  اجتاحه 
بألوان  إغريقية  ورسومات  زخارف  عليها  المنقوش 
زاهية، وضوء الشمس أعطى المكان رونقًا مختلفًا، 
رجل  يفاجئه  أن  قبل  لدقائق  مشدوهًا  واقفًا  بقي 
عجوز عن مبتغاه وماذا يريد، بعد أن عرف بنفسه أنه 
أمين المكتبة. أجابه وهو يقوّس فمه قليالً بأنه أتى 
دون هدفٍ محدد، وإنما دفعته رغبته في قتل الوقت 

ثم سيعود بعدها من حيث أتى.

وهو  وجهه  تفحص  أن  بعد  المكتبة  أمين  له  قال 
هنا  "المكتبة  الذهبي:  ا»طار  ذات  نظارته  يعدل 
للكتب  يمكن  وإنما  فقط،  الوقت  لقضاء  ليست 
من  تغير  أن  صحبتها-  أحسنت  -إن  فيها  القابعة 

حياتك أيضًا!"

@meeladfajr | زهرة الصالح قوة خفية
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الكتب،  عن  فكرة  أي  لدي  ليس  لكن  متفاجئًا:  قال 
ولم يسبق لي أن تعمقت في القراءة، فكل الكتب 
التي قرأتها في حياتي ال تزيد عن عدد أصابع يدي، 
وكلها كانت مجرد قصصٍ شعبية أو كتبٍ للتسلية!
هذه  في  مرشدك  أكون  أن  أستطيع   ،óحسن  -

المكتبة إن لم تمانع.
- أسعد بذلك.

انبهاره  زاد  المكتبة  بأقسام  تعريفية  جولة  وبعد 
تحمل  المكتبات  أن  يتوقع  يكن  لم  ودهشته؛ فهو 
الدقيقة،  التفاصيل  هذه  وكل  الجمال،  هذا  مثل 
أرففٍ  مجرد  كانت  التي  المدرسة  مكتبة  متذكّرًا 
أو  اهتمام  بال  عليها  مصفوفة  والكتب  معدنية 
ترتيب، ودائمًا ما كان يعلوها الغبار بسبب نافذتها 
أصابته  كتابًا  قلب  كلما  أنه  وكيف  مغلقة،  النصف 

نوبة عطاس!
لما  المكتبة  بهذه  مهتمٌّ  أنه  المكتبة  أمين  له  قال 
يزيد عن ثالثين عامًا، حتى بات يعرف عن كل شيء 
فيها،  الموجودة  الكتب  أغلب  قرأ  وقد  بل  بداخلها، 
يعتبرها  أو  انتباهه  تلفت  قد  ال  التي  تلك  حتى 

البعض ساذجة.
الكتب  عن  يحدثه  المكتبة  وأمين  جولتهما،  وأكمال 
في  سحرًا  للكتب  أن  وكيف  منها،  أعجبه  ما  وعن 
أن  دون  عليه  يمر  الذي  اليوم  أن  إذ  مزاجه،  تغيير 
يتمكّن من إنهاء كتاب يشعر أنه يومٌ خاوٍ وبال طعم، 

أشبه بطعام المستشفى!
سأل أمين المكتبة في محاولةٍ منه للبحث عمّا يزيل 
عنه وحشته: ما نصيحتك لمن يرغب في قراءة كتاب 
يخرجه من حالة اليأس وا»حباط التي تسكنه؟ وهل 

لديك كتابٌ محددٌ يقرؤه فيشفيه من علّته؟!
يمتلك  حتى  تظهر  ال  لكنها  خفية،  قوةٌ  للكتب   -
بكل  فيقرأ  الملهِم،  والشغف  الجادة  الرغبة  القارئ 
جوارحه، وكأنّا بالطمأنينة تنبعث من صفحة الكتاب 

وتسري إلى قلبه المحبط فتجبر ما به من كسر!
- سأل بصدق وحماس: وكيف؟

وتبدأ  مضطرب،  وقلبك  الكتاب  تمسك  حينما   -
تزعجك  التي  اºفكار  بكل  راميًا  الصادقة  بالقراءة 
ال  أنْ  مطمئنًا  نفسك  على  وتربت  خلفك،  وتربكك 
القراءة  بفعل  وتبدأ  شيء!  كل  سيتحسّن  بأس، 
بكلّ  »ليه  تبعث  مخلصًا،  صديقًا  تخاطب  وكأنك 
ولن  ºحدٍ،  سرّكَ  يفشي  لن  أنه  موقنٌ  وأنت  يأسك، 
يقول لك أنك مخطئ أو أن ما حصل إنّما هو لسوء 

تصرفك.. حينها -فقط- ستشعر بتلك القوة!
- تساءل بتعجب: لكنها مجرد أوراق تتراصّ عليها 

الكلمات والجمل، فكيف لها أن تفعل كل ذلك؟
- وضع يديه فوق بعضهما: حسنًا.. رغم أن كالمك 
لكن  منظمة،  أوراق  مجموعة  الكتب  باعتبار  صحيح 
بأوراقها،  وليس  معانيها  قوة  في  يكمن  سحرها 
نظرة  ستجد  الفلسفة  في  كتابًا  تقرأ  حينما  فأنت 
مختلفة لعيش الحياة، وكيف أن لتصرفاتنا اليومية 
الروتينية نوعًا من الجمال وربما التعقيد! وإذا قرأت 
كتبًا علمية قد تفتح عليك آفاقًا واسعة من التطور 
والمعرفة، وتعطيك مجاالً في البحث لتشغل عقلك 

المرهق بتلك اºفكار السلبية بأخرى مليئة بالحياة.
وأيضًا، حين تمسك ديوانًا شعريًّا سترى أن الشعراء 
يكتبون قصائد كانّما هي تصف حالك، وتتحدث عن 
أن  تفاجئك  مشاعرك، وخيباتك، وصدماتك بطريقة 
القوة  أن تكون بهذه  لكلمات متراصة  يمكن  كيف 

وبهذا العمق اºخاذ.
وتبدأ  مضطرب،  وقلبك  الكتاب  تمسك  حينما   -
تزعجك  التي  اºفكار  بكل  راميًا  الصادقة  بالقراءة 
ال  أنْ  مطمئنًا  نفسك  على  وتربت  خلفك،  وتربكك 
سردًا  التاريخ  في  تقرأ  وقد  كل   سيتحسّن  بأس، 
وتشعر  يومًا،  تتخيله  ولم  تعشه  لم  طويلٍ  لماضٍ 
معه أنك وسط الحرب العالمية وما تبعها من دمار، 
أو أنك في أعماق الجاهلية وبين ثنايا صحراء جزيرة 
الهنود  قبيلة  في  حينًا  نفسك  تجد  وقد  العرب، 
شعوب  على  تتعرف  القبائل  من  غيرها  أو  الحمر 

كثيرة وعادات غريبة.. ومع هذا تبقى كلها مجرد 

العدد العاشر



53

في  اºولى  البدايات  مرحلة  وهي  التكوين:  مرحلة 
ممارسة فعل القراءة، وهنا يكون الذهن في بدايات 
تعلمه للفهم وا»دراك، وسيواجه صعوبةً في فهم 
التي  واºفكار  والمصطلحات  المفردات  من  الكثير 
مجاالت  من  مجال  أيّ  -في  بحتًا  علميًّا  بُعدًا  أخذت 
التخصصات المتعددة-، وهنا نحن بحاجة إلى الصبر 
وا»رادة والعزيمة بشكلٍ مكثف مع استمرار ذلك في 
أن  القارئ  على  المرحلة  هذه  وفي  المراحل.  بقية 
يستعين بمستشارٍ قد يكون متقدّمًا عليه في هذا 
من  يمكنه  ما  والمعرفة  الحكمة  من  ولديه  المجال، 
مساعدته بالشكل الصحيح دون أن يوقعه في شرك 
نفسه  يبني  أن  يريد  وأنّه  سيّما  ال  العلم،  محيطات 
العلم،  التعرف على مقدمات هذا  بناءً معرفيًّا قبل 
وال بأس من تعدد المستشارين، والبحث عن صحبة 
المرحلة  هذه  في  الدرب.  هذا  معه  يخوضون  طيبة 
كبيرة؛  بدرجة  المدخالت  عملية  على  القارئ  سيركز 
الصحيحة  ومصادرها  المدخلة  المعلومات  أقصد 
مجاله  سيحدد  أنه  كما  والمتنوعة،  والمفيدة 
وتخصصه، وسيفهم معنى القراءة المتوازنة والتي 
في  قراءته  وقت  من   60% يخصص  أن  عليه  تملي 
تخصصه و%40 في بقية التخصصات التي تصبّ في 

صالح تكوينه المعرفي.

فيها  يتجاوز  متقدمة  مرحلةٌ  هذه  التمكين:  مرحلة 
مرحلة  إلى  واºفكار  المفردات  فهم  صعوبة  القارئ 
والنقد،  والمقارنة  والتحليل  والتأمل  السريع  الفهم 
تُمارَسُ  أنها  أي  لديه،  متمكنةً  القراءة  عادةُ  وتكون 
وفق منهجية واضحة وخططٍ سليمة قد تعلمها في 
من  اºولى  الخطوة  تأتي  وهنا  التكوين،  مرحلة 
من  المعرفة  لنا  لتنتج  المعلومات  معالجة  خطوات 
الفقرة  في  ذكرت  التي  المدخالت  عملية  خالل 

السابقة.

قوله  من  مأخوذٌ  المصطلح  هذا  التمتين:  مرحلة 
[سورة  الْمَتِينُ)  الْقُوَّةِ  ذُو  الرَّزَّاقُ  هُوَ  اللَّهَ  (إِنَّ  تعالى: 
ذهب  ºنه  مذكر،  لفظ  في  والمتين   ،[58 الذاريات: 
الفتل، وقد  المبرم:  الحبل والشيء  بالقوّة من قوي 
للمصطلح  تناوله  النقيثان  فهد  اºخ  من  استفدت 
مفهوم  في  توظيفه  وحاولت  مختلف،  موضوع  في 
هذه  في  القارئ  إذن،  المعرفي.  والبناء  القراءة 
المرحلة قويٌّ للحد الذي يجعله يقرأ بثقة وهو باسطٌ 
والعلوم  المعارف  امتداد  على  وذهنه  عقله 
ال  قوة  مصدر  لديه  القراءة  وملكة  الستيعابها. 
ينقطع  أن  يمكن  ال  مبرمٌ  حبلٌ  كأنه  به،  يستهان 

مهما كانت الظروف المحيطة.

كلمات صُفّت فوق صفحات! وحين تقرأ كتبًا فكرية 
الكلمات  قوة  بسبب  وأفكارك  معتقداتك  تغير  قد 
والحجة فيها، رغم يقينك –قبل القراة- أنك صاحب 
وهنا  تغييرها،  يصعب  ومعتقدات  ثابتة  مبادئ 
هذه  مثل  تقرأ  وأنت  يقظًا  عقلك  تبقي  أن  أنصحك 

الكتب، فقد تشكّل عليك خطرًا أكبر من الحسام! 
ºن  ومزاجك؛  يومك  فسيتغير  ما  رواية  قرأت  وإذا 
بمزاجك  التحكم  في  مختلفًأ  نمطًا  للرواية 
ومشاعرك، فأنت –وقتها- تستخدم خيالك لتعيش 
ºنها  أحداثها،  مع  متفاعالً  الرواية  جنبات  بين 
–وببساطة- قد تجرك إلى أعمق نقطة في الحزن، أو 
وربما  يومًا،  الحزن  تذق  لم  وكأنك  سعيدًا  تجعلك 
بسبب  بك  ما  أسوأ  فتخرج  مزاجك  صفو  تعكّر 
انغماسك مع أحداث سيئة أجاد الراوي حبكتها، وقد 

تعرّي لك حماقاتك وجهلك بطريقةٍ ال تغضبك!
لذا، حين أقول لك أن للكتب قوة مختلفة فإنما أعني 
تمامًا؛  بك/فيك  التحكم  على  قادرة  أنها  بهذا 
تشكيل  وتعيد  همتك  من  ترفع  الكتب  فبعض 
ويعطيك  يدمرك  قد  وبعضها  الضائعة،  حياتك 

انطباعًا سيئًا عن الحياة!

الكتب ليست مجرد أوراق مملوءة بالكلمات، وإنما 
يتخلص  أن  يريد  الذي  فالشخص  الحياة؛  تكون  بها 
(كوخ  كتاب  يقرأ  أن  عليه  أقترح  وبؤسه  يأسه  من 
العم توم) ليعتبر من مأساة شعبٍ بأسره، أو يصحب 
"جان فالجان" في رواية البؤساء أو " مليكة أوفقير " 
البائسة  االجتماعية  الحياة  أن  ليعلم  السجينة  في 

إلى زوال وإن بدت في مرحلةٍ ما متجذرة راسخة. 
الطبيب  بك  وكأنّي  التردد:  من  بشيء  له  قال   -
الحاذق الذي قد عرف علّتي، فوصف لي الدواء الناجع!  
الكتب  من  الكثير  تقرأ  حين  بابتسامة:  عليه  رد   -
وتخالط أنواعًا مختلفة من اºشخاص الذين يترددون 
ستدرك  حاجياتهم،  ستفهم  المكتبة،  هذه  على 
السبيل إلى تغيير أمزجتهم بالنظر إلى وجوههم 
ºنهم  سؤالهم؛  إلى  الحاجة  ودون  مرة،  أول  من 
–أنفسهم- قد ال يعرفون أحيانًا ما يريدون بالضبط!

شكره بعد أن أخذ بعض الكتب، وخرج من المكتبة 
يتمتم:  وهو  به،  دخل  الذي  ذاك  غير  منشرح  بوجه 
إال  يراها  ال  خفيّة  قوّة  للكتب  "إنّ  قال:  حين  صدق 

الباحث عنها بصدق!"
تمت.
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ميمونة الطويل

حين  القارئ  لعقل  حدود  أال  تريك  صغيرة"  "كلمات 
قراءة  في  ويمعن  دافعًا،  يملك  حين  بالكتابة،  يهم 
الوجود، والحياة، والطبيعة، صحيحٌ أنّه ال يولد نص من 
الكلمات،  يجمع  محرك  يوجد  أن  يجب  ولكن  عدم 
فتصطف لتشكّل آراءه الشخصية، أو تصف واقعًا، أو 
يجمع  أن  استطاع  إن  ممكن  ذلك  كل  حادثة،  تحلل 

حصيلته مما قرأ ويوظفها لتحقيق غايته.
سُئل الشيخ علي الطنطاوي -رحمه اµ-: كيف له أن 
ويأتي  اليومية  والمقاالت  المؤلفات،  هذه  كل  يكتب 
بكل جديد في كل مرة؟ فأخذَ السائلَ في جولة معه 
وجعل كلما مرّ على موقفٍ قال: "خذ هذا موضوع" 
سبعة  القصيرة  رحلتهما  في  لهما  اجتمع  حتى 

مواضيع كلٌّ منها في مجال مختلف!
عمق  في  الطنطاوي  الشيخ  بك  يغوص  وكعادته 
يرشدك  عنه،  بصرك  غاب  قد  ما  ويريك  واقعك، 
من  الخالي  بحديثه  فؤادك  لبابة  يسلب  ويقومك، 
التكلفة. حين تقرأ له تشعر أن الحروف تنسل من قلب 
مقدر للكلمة، يزنها مدركًا كيف يمكن لبضع كلمات 
فيدافع  التأثير،  موضع  القراء  أحد  نفس  في  تقع  أن 
بقلمه عن أعراض أمته، يصيح فيها أال تفتر هممهم 
الظلم،  في  يكتب  المنابت،  خارج  طاقاتهم  وتسكب 
تارة  يظهر  الجار،  وحق  المواعيد،  وضبط  والسرف، 
وتارة  القاضي،  بحزم  أخرى  وتارة  وغيرته،  اºب  بحنان 
يعتلي المنابر خاطبًا، ويقف أمام الطالب أخرى. يقول 
الطنطاوي أيضًا في تقدير شأن الكتابة: "إنّ من الورق 
ما يصحّ أن يكون كفنًا لميت، وإن من الحبر ما يسوّد 
حقيقتها  في  الكتابة  فإنّ  البصر."  ويعمي  الوجه 
ليست مجرد رصفٍ وتنسيقٍ للكلماتِ بال معنى وغاية، 
الباطل  لمواجهة  والقوة  الجالء  من  فيه  فعل  إنما 
كل  -في  بشخصيته  الطنطاوي  علي  يبقى  وإزالته. 
القارئ  يهدي  واºخالق،  القيم،  راسخ  متفردًا،  أدواره- 
قواعد للكتابة؛ حيث ليس للكاتب حق تتبع العورات، 
النفع،  يتحرى  أن  الكاتب  يلزم  وإنما  الفتن،  وإثارة 
والعلم، وا»صالح، والصدق، ويلتزم بالحدود واàداب، وأن يدرك أهمية ما ينشره »نارة الفكر وتقدم العلم، وأن 

يعي ما للكلمة من ثقلٍ في الميزان قد تهوي بصاحبها في جهنم أو ترفعه في الجنة.

"كلمات صغيرة"
للمؤلف علي الطنطاوي

العدد العاشر
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ماذا يمكن أن يجني العلماء
من األدب والفلسفة؟

مقابلة مع البرفسور لورد روبرت وينستون.

المصدر:
What scientists can gain from literature and philosophy? | https://bit.ly/2jqLsaX

ترجمة حسن حجازي
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"مجرد  من  أكثر  يكونوا  أن  العلماء  على  هل 
علماء"؟

كانوا  عشر  والثامن  السابع  القرنين  علماء  إنَّ 
"فالسفة طبيعيين"، يقرؤون للشعراء ا»غريقيين 
مجموعة  على  معارفهم  ويبنون  والالتينيين، 
تأثيراتٍ من التاريخ واºدب، وكذلك من مشاهداتهم 
توقفنا  1800م،  عام  وفي  ذلك،  وبعد  وتجاربهم. 
الطبيعية"،  "الفلسفة  بـ  يفعلونه  ما  دعوة  عن 
وبدأنا نسميه علمًا، من الالتينية (Scientia)، والتي 

تعني المعرفة.
 أعتقد أن واحدة من مشاكل مجتمعاتنا هي أننا 
نُصرî على اليافعين ليتعلموا المزيد والمزيد. وفي 
مجال عَمَلي، يعني هذا القيادة خالل قمْعٍ ضيِّق من 
وا»نسانيات  الفنون  أن  تناسي  مع  العلم،  تعليم 
جوهران لوجودنا، لمنطقنا وعلمنا. ربما القليل من 

المعرفة والفكر يمكن أن يكون مجديًا.

تساعد  أن  وا»نسانيات  للفنون  يمكن  كيف 
العلماء؟

مطالعة  عبر  يمكنك  اºهمية.  في  غاية  الثقافة  إن 
اºدب في حقبات مضت من التاريخ أن تتعلم الكثير 
 ،(serendipity) مصادفة  "االكتشاف"  موهبة  عن 
وعن تجارب اàخرين بطريقةٍ ال يمكنك تكوينها من 
العمليات  حول  تدور  باردة  "علمية"  نظرة  خالل 
كبير  بشكل  سيساعدك  وذلك   ،(processes)
وأيضًا  والتواصل،  بالتعاون  اºمر  يتعلق  عندما 
سيساعدك في فهم مغزى ما تقوم به ومخاطر ما 

تقدم عليه.

ما أهمية ذلك بالتحديد على عملك؟
هناك أمور في مجتمعنا تشيِّعُ موقفًا تجاه أشخاص 
وهي  العنصرية،  منها:  واحد  جانب  عنا،  مختلفين 
مدة  في  تعاملت  بال.  ذات  لتكون  بالنسبة  مهمة 
طويلة من حياتي المهنية مع أمور مثل علم الوراثة 
 .(reproduction) بالتكاثر  وعالقتها   (genetics)
يمكنك العثور على لوحات دينية من عهد النهضة 
تصور أشخاصًا منغوليين يعانون من متالزمة داون، 
الوجه  في  خاصة  تشوه  حاالت  من  أو  الفتاق،  ومن 
مترافقة مع حاالت طبية أخرى، وقد استخدموا هذه 
الحاالت بشكل سلبي لتُصوَّر أشياء شريرة ومرعبة.

خالل  حق  قضية  الجيني  المنشأ  ذو  المرض  كان 
الحضارة ا»نسانية، وكذلك التعديل الجيني، وصل 
الذي   ،(eugenics) النسل  تحسين  علم  حد  إلى 
النازيين  العلماء  قِبَل  من  شنيع  بشكل  استُغل 
وفي  إنسانهم "المثالي".  خلق  إلى  سعوا  الذين 
وقوة  لسرعة  تعديل  إجراء  يمكننا  الحالي،  الوقت 
ال  لمَ  إذن  حيوان،  تعديل  أمكنك  وإذا  الحيوانات، 
تذهب بعيدًا حتى النهاية وتعدل إنسانًا أيضا؟ لمَ 
ال تُعدل قدراته الذهنية وعدوانيته وذاكرته؟ والذي 
بالطبع سيكون ممكنًا. عليك أن تدرك القوة التي 
إطار  في  عملك  وضع  وأهمية  العلماء  يملكها 

أخالقي.

أعتقد أيضًا أنه من المهم جدًا التواصل بصدق مع 
معتقداتهم  تغيير  في  القدرة  لنا  ºن  الناس؛  عامة 
الباطلة حول يقينيّة العلوم. وأنا غالبًا ما ألتقي في 
ا»صطناعي  التلقيح  أن  يؤمنون  بأشخاص  عملي 
معدل  أن  حين  في  النجاح  مؤكدة  عملية   (IVF)

النجاح فيها %30 فقط.
هذا يعني أن العلم يدور حول الشك، وفقط حين 
تكون في حالة شك حول العلم يمكنك أن تمارس 

علمًا جيدًا.

إذًا، هل على العالِمِ "الجيد" أن يكون أيضًا تلميذ 
إنسانيات متفوق؟

أن  الصعب  من  لكن  فهمًا،  تملك  أن  المهم  من   
تكون جيدًا في كل شيء! في الحقيقة، إن أفضل 
ما يمكن فعله هو أن نحصل على التوازن من قبل 
يناسبُ  واحدٍ  شخصٍ  من  بدالً  مختلفين  أشخاصٍ 
فيها  عملتُ  التي  المختبرات  أفضل  إن  شيء.  كل 
الصغيرة  بالتفاصيل  مهووسين  أشخاصًا  تضم 
لبُنْيَة الخلية أو اºنسجة أو المعادالت الرياضية، لكن 
الذين  اºشخاص  من  نوعًا  أيضًا  تحوي  المقابل  في 
تعمل،  ال  إنها  الجحيم،  "بحق  ويقولون:  يقفون 
مسرحيةٍ  لمشاهدة  أو  الحانة  إلى  نذهب  دعونا 

سويًّا".  

برأيك  ومن  للعلماء،  اºساسية  السمات  هي  ما 
تتجسد فيه هذه السمات؟

من  أحد  اختيار  من  بدالً  فيلسوفين  أختار  سوف   
حالة  يجسد  ºنه  منهما؛  واحد  شكسبير  العلماء: 
لكنه  رائع،  شاعرٍ  مجرد  شكسبير  يكن  لم  الشك. 
من  واضح  وهذا  أيضًا،  البشري  العقل  عمل  فهم 
خالل جميع مسرحياته العظيمة، حيث أن الشك في 

محدودية العقل البشري تصادف معظم ما كتب.
خالفي مع أناس مثل ريتشارد داوكينز ليس خالفًا 
معتقده؛  مع  خالف  لكنه  به،  معجب  ºنني  شخصيًا 
فهو يؤمن أن العلم يدور حول اليقين، لكن عليه 
أن يدرك أن ليس كل شيء تحت السيطرة، السيما 
العلم  أن  والحقيقة  البشري،  بالذهن  يتعلق  فيما 

يدور حول الشك كما أردفنا سابقًا.
مِن  مضى  مَن  أعظم  من  واحد  اàخر،  الشخص 
العلماء؛ كان ميشل دي مونتين بالنسبة لي مثاالً 
على الشخص المتعلم المثالي، فهو يقضي وقته 
واºدبية،  التاريخية  المصادر  على  منكبًا  كله 
إنسانيته ال تصدق، وكذلك عدم رغبته في الظهور 

كشخص بارز متعلم تعليمًا جيدًا، أو ذا شأن.
نحن نغير حيوات الناس بالعلوم، وتحديدًا بالطب، 
لكن ما أراه أكثر قوة هو عندما يملك الناس شجاعة 
بهم،  العلم  تأثير  كيفية  حول  قصصهم  لسرد 
أي  من  استفادوا  الذين  باºشخاص  ألتقي  وعندما 
أشعر  ذلك  يجعلني  عَملي،  مجال  في  نطاق 

بالتواضع كثيرًا.  
  " كعلماء، علينا أن ندرك القوة التي لدينا، وحدود 

تلك القوة.. "

العدد العاشر
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نص: رنا القفاري
الرواية من ناحية الحبكة بسيطة جدًا ومن لم يفهم 
أنها  يعتقد  يكاد  الديستوبي  واºدب  أورويل  أسلوب 
هراء، ولكن هذه الخفة وطريقة إسقاطها على الواقع 
مفهوم  لنا  وبسطت  مبهر  بشكلٍ  العمل  خدمت 
أن  إلى  باالستبداد  وتغييبهم  المجموعات  قيادة 
يتحولون  ثم  ومن  الظلم  على  للخروج  يضطروا 
اºمثلة  هذه  ومثل  أشد،  بل  له  مشابهة  لنسخة 

نجدها بكثرة في مجتمعاتنا الحالية.
قيل أن هذه الرواية ليس لها تلخيص ºنها نفسها 
تلخيص للواقع! في مزرعة للحيوانات والتي يقودها 
ثورات  أورويل  جورج  يسقط  "نابليون"  الخنزير 
التي  واºحداث  اºلمانية  الثورة  وباºخص  الشعوب، 
حصلت قبل عهد ستاليون تحديدًا على هذا النظام 
يتساوى  "عندما  أورويل:  عنه  قال  والذي  االجتماعي 

ا»نسان مع الحيوان في السلوك".
جاء ترتيب الرواية 31 كأفضل رواية للقرن العشرين، 
وتم  فرنسا،  في  مؤقتًا  منعت  أنها  بالذكر  والجدير 
اàن،  حتى  "نابليون"  باسم  خنزير  أي  تسمية  منع 
كأدب  تصنف  التي  الرواية  تأثير  على  يدل  وهذا 

سياسي اجتماعي على الوسط بشكل كبير.
وتصنف  الظالم  السياسي  النظام  تستعرض  الرواية 
كأدب تحذيري بتبيينها للحركات القيادية من أصحاب 
السلطة المتمثلة في الخنازير مجازًا في الرواية، حيث 
والذي  الثورة  صاحب  وهو  العجوز  ميجُر  الخنزير  أن 
نفوذهم  من  والتخلص  بالبشر  با»طاحة  يطالب 
الفكر  بذلك  محاكيًا  بسالم  الحيوان  ليعيش 
شخصية  على  والمبني  نابليون  الخنزير  الماركسي، 
في  المستبدة  الشريرة  الشخصية  وهو  ستالين 
الرواية، حيث أنه يحكم المزرعة بكالب مفترسة رباها 

في  ولد  به،  اشتهر  مستعارًا  اسمًا  كان  الذي  أورويل  لجورج  الحقيقي  االسم  هو  بلير  آرثر  إريك 
ومؤمنًا  الشمولي  للحكم  معارضًا  كان  بريطاني،  وروائي  صحفي  هو  الهند،  في  -25يونيو1903-م 
با»شتراكية الديموقراطية. عرف عنه كتابته لêدب الديستوبي من خالل روايته التي أحدثت ضجة كبيرة 
االستبدادي  الحكم  على  داللة  "أورويلية"  مصطلح  أصبح  أن  إلى  الحيوان  مزرعة  رواية  وتليها   1984

الشمولي. توفي بسبب السل يومـ 21 يناير 1950 في إنجلترا عن عمرٍ يناهز 46 سنة.

قراءة في رواية
مزرعة الحيوان للكاتب جورج أورويل
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منذ صغرها لتخدمه تحت تأثير االمتنان حين تكبر، 
المتمثلة  السبعة  الوصايا  بتعديل  يقوم  أنه  حيث 

في:
1. كل من يسير على قدمين هو عدو.

2. كل من يسير على أربعة أقدام وكل طائر هو صديق.
3. يمنع على الحيوانات ارتداء المالبس.
4. يمنع على الحيوان النوم فوق سرير.

5. يمنع على الحيوان شرب الخمر.
6. يمنع على الحيوان قتل حيوان آخر.

7. كل الحيوانات متساوية.

فيقوم نابليون بحذف الكلمات شيئó فشيئًا دون أن 
أن  الحال  به  يصل  أن  إلى  الحيوانات  بقية  تنتبه 
يجعل الخنازير فقط تمشي على قدمين وتنام على 
الوصايا،  في  حظره  جرى  مما  وغيرها  كالبشر  سرر 
مثيرًا بذلك غضب المزرعة ودهشتهم، ولكن تحت 
اºعذار  له  يخترعون  كانوا  با»نقياد  الشعور  سلطة 
ويشككون بأنفسهم إلى أن يثير غضب شخصية 

سونوبل الذي يهرع إلى منافسته بصفته يكترث 

عدة  بذلك  متمثالً  والحيوانات  المزرعة  مصير  إلى 
الشيوعي  النظام  ضد  كانوا  ممن  شخصيات 

بالواقع.
الشخصيات  من  العديد  على  الرواية  حوت  كذلك 
المالك  جونز  السيد  شخصية  منها:  البشرية، 
اºصلي للمزرعة قبل انقالب الحيوانات عليه وطرده 
والشح  الشاقة  باºعمال  إياهم  تكليفه  بسبب 
عليهم بالطعام، معترضين على استفادته منهم 
بهذا الشكل دون أن يتمتعوا بأي راحة ورفاهية إلى 
إلى  تحولوا  أن  لبثوا  وما  الخنازير،  عليه  انقلبت  أن 
السيد  شخصية  وكذلك  وقالبًا!  قلبًا  منه  نسخة 
تم  والتي  المجاورة،  المزارع  أحد  مالك  فرِدرك 
إسقاطها على أدولف هتلر والحزب النازي، وغيرهم.

بقالب  متمثلة  سياسية  ثورات  عن  عبارة  الرواية 
عقلية  صاحب  إال  سبكه  يستطيع  ال  يتيوبي  روائي 
مرة  تقرأ  التي  الكتب  من  وهي  كأورويل،  فذة 

ومرتين وثالثة، وال تشبه نفسها في كل مرة.

العدد العاشر





”مساكين من لم تغرقهم الكتب 
وتستهلك أعمارهم فهم لم يعرفوها 

بعد.. من لم يحنّوا لها ويطربوا بها 
ويألموا بها فلن يفقهوها.“

محمد اºحمري | مذاكرات قارئ





- أن يخدم موضوع المشاركة رؤية المجلة ورسالتها وأهدافها.

- أن يكون النص المرسل بمستوى جيد جدًا، ولم يسبق نشره.

- ألّا يزيد حجم النص عن 1200 كلمة كحد أقصى.

- تخضع اºعمال المعروضة للنشر لموافقة هيئة التحرير.

- النصوص التي تُنشر في المجلة تعبّر عن آراء كُتّابها، وال تُعبّر 
بالضرورة عن رأي المجلة.

- ال مانع من النقل أو االقتباس شريطة ذكر المصدر.

- تُرسل المشاركات بصيغة ملف وورد فقط على بريد المجلة 
Qawaree@rfriends.net مع إرفاق االسم الثالثي، وحساب تويتر.

شروط النشر
في مجلة قوارئ



ºنّ صوتك له تاثيرٌ في تطوير المجلة،
شاركنا تقييمك للعدد.

magazine.rfr iends.net
@Qawaree_


