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ال نــزال علــى العهــد منضــي، وإن طــال الغيــاب بنــا. نعــود ملنبرنــا ونلتقــي بكــم فــي عددنــا 

ــنُّ لهــم وافــر احلــبِّ واالمتنــان؛ ملــا  ــاب الذيــن نُِك الثانــي عشــر مبشــاركات أصدقائنــا الكُّت

تبعثــه أقالمهــم مــن جمــاٍل وإبــداٍع فــي ســبيل إثــراء موروثنــا الثقافــي العربــي. نقــّدم لكم 

هــذا العــدد الــذي كان يوافــق موعــد نشــره بدايــة الســنة امليالديــة املميــزة 2020م، ولكــن 

ــّدُم  ــدد نق ــذا الص ــي ه ــره. وف ــد نش ــل موع ــة تأّج ــن إرادة إدارة اجملل ــارج ع ــارئ خ ــرٍف ط لظ

الشــكر أجزلــه لفريــق عمــل اجمللــة، فلــوال تضافــر جهودهــم وتعاونهــم ملــا واصلنــا هــذا 

التقــدم والنجــاح.

يأتــي هــذا العــدد فــي الوقــت الــذي بدأنــا نســتحضر فيــه معانــي العزلــة والوقــت وقيمــة 

وجودنــا اإلنســاني، ووســط نــداء املهتمــن معرفيًّــا بضــرورة مــلء مخزوننــا الثقافــي 

والعلمــي، واســتثمار الكتابــة والنشــر كأننــا ســنمضي ســريًعا تاركــن خلفنــا موروثنــا! 

وهــذا -بــال شــّك- هــو الواقــع الــذي تناســيناه فــي ازدحامنــا املســتمر. ميكــن اعتبــار هــذا 

العــام، وظهــور وبــاء كورونــا فيــه، وقفــًة للعالــم بــأّن هــذا اجليــل يكتــُب موروثــه فــي ظــل 

العوملــة اجلديــدة. وتأتــي مجلتنــا -تزامنًــا مــع هــذا- محملــًة ببعــض فيــض ثقافتنــا وأدبنــا 

العظيــم، والــذي نطمــح أن نكــون بــه نبــراس ضيــاٍء نقــود بــه جيــالً مــن الكُّتــاب والقــرّاء 

ونبنــي ثقافتنــا القرائيــة للمســاهم فــي صناعــة احملتــوى العربــي.
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ضيف العدد 
أ : وضاح بن هادي

مهتم بفن صناعة القراءة

حتدَّثــَت ذات مــرة عــن فكــرة التعــود علــى القــراءة منــذ 

مرحلــة احلمــل، هــل مــن املمكــن أن حتدثنــا عــن هــذه 

الفكــرة؟

الدراســات والتجــارب تثبــت أن اجلنــن يتفاعــل -إيجابًــا 

ــرى  ــوات أخ ــوات األم وأص ــاعر وأص ــع مش ــلًبا- م أو س

مــن حــن بلوغــه األســبوع الـــ 23 فــي احلمل، ومــن ذلك 

تفاعلــه مــع مــا يُحكــى عليــه مــن قصــص وأحاديــث 

ــات، ومــا يســمعه مــن مقطوعــات وتــاوات ممــا  وحكاي

يحــدث لديــه أثــرًا مفيــًدا علــى املــدى البعيــد.

يقــول بعــض اخلبــراء إن الطفــل يحصــل علــى كميــة 

ــي  ــم، والت ــي الرح ــية ف ــات احلس ــن املعلوم ــة م معين

ــرة  ــمعها م ــا إذا س ــل معه ــا أو يتفاع ــتجيب له يس

ــاءت  ــا ج ــن هن ــوالدة. م ــث ال ــٌل حدي ــو طف ــرى وه أخ

ــص األم )احلامــل( جــزًءا مــن يومهــا  فكــرة أن تُخصِّ

ــا،  ــاٍل جلنينه ــوٍت ع ــص بص ــة القص ــث وحكاي للحدي

ــذا  ــتلمس ه ــا، وس ــن يديه ــًا ب ــب طف ــا تخاط وكأنّه

ــا. ــة طفله ــتوى ذكاء ولغ ــى مس عل

مــن خــال جتربتــك القرائيــة، حدثنــا عــن أبــرز الكّتــاب 

الذيــن ســاهموا فــي تشــكيل وعيــك، وفــي أي اجملــاالت 

كانــت تلــك املســاهمة؟

أســتطيع أن أقــول أنّهــم كُثـُـر، رمبــا بعــدد الكتــب التــي 

قرأتهــا، وال أبالــغ إذا قلــت أنّهــا بــاآلالف، ولــكل مرحلــة 

كُتَّابهــا وكُتبهــا التــي أحدثــت الفــرق والتأثيــر.

ــة هلل  ــة وموجه ــت منظم ــي كان ــذ بدايات ــي من قراءات

احلمــد. فــي البدايــة كانــت العاقــة مــع كتــب التأهيــل 

ــدأت  ــة ب ــة الثانوي ــد املرحل ــم بع ــرعي، ث ــي الش العلم

العاقــة مــع الكتــب الفكريــة، ثــم بعــد التفــرغ 

ــرًا  ــرًا وكثي ــع كثي ــدأ التوس ــة( ب ــش املعرف ــروع )نق ملش

فــي اجملــاالت القرائيــة، مــن أدبيــة وتاريخية وفلســفية... 

إلــخ.

كيــف تــوازن بــن حياتــك العمليــة والعائليــة وقراءاتــك 

اخلاصــة؟ ومــا الصعوبــات التــي تواجهــك عــادة بشــأن 

وقــت القــراءة؟

ــا هلل احلمــد مــع  ــاة أي شــخص آخــر، فأن ــي كحي حيات

ــد  ــات. أج ــب األولوي ــداف وترتي ــوح األه ــم ووض التنظي

وقًتــا لعملــي الشــخصي، ووقًتــا لقراءاتــي وخلوتــي فــي 

ــة-  ــع ســاعات يومي ــا ألرب ــد غالًب ــي متت ــي – والت مكتبت

ووقًتــا لشــرب القهــوة اليوميــة مــع والــَدّي ومــع 

ــا ملاعبــة صغــاري  ــا كافًي زوجتــي، فــوق هــذا أجــد وقًت

ــس  ــذا لي ــم. وه ــص معه ــراءة القص ــم وق ومحاورته

ــر مثلــي  ــال، وإمنــا هنــاك كث ــة أو اخلي ــا مــن املثالي ضربً

ميارســون مــا أمــارس ورمبــا أكثــر. واملهــم فــي كل هــذا – 

بعــد توفيــق اهلل عــز وجــل – أن تكــون أهداف الشــخص 

ــا  ــون حازًم ــه. وأن يك ــة أمام ــة وماثل ــه واضح وأولويات

مــع نفســه فــي عــدم تبديــد هــذا الوقــت فــي جوانــب 

ثانويــة ال تصــب فــي حتقيــق أهدافــه ســواء العلميــة أو 

ــة. ــة أو احلياتي العملي

ــز  ــف متي ــراءة؟ وكي ــع الق ــك م ــدأت رحلت ــى ب ــذ مت من

ــا؟ ــن ضده ــدة م ــراءة اجلي ــن الق ب

ــا  ــرٌ – كم ــه مبك ــول أن ــت ال أق ــذ وق ــدأت من ــي ب رحلت

ــى  ــات األول ــر، فالبداي ــه متأخ ــول أن ــه – وال أق ــو إلي أدع

كانــت فــي أواخــر املرحلــة املتوســطة حينمــا أهدانــي 
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ــى  ــي -صل ــيرة النب ــر س ــي مختص ــا ف ــي كتابً معلم

ــٍق  ــي تعّل ــا ف ــي بعده ــد نفس ــلم- ألج ــه وس اهلل علي

للمكتبــات  دائمــة  وزيــارة  عنهــا  وبحــٍث  للكتــب 

ــا  ــي مدينتن ــام ف ــت تق ــي كان ــب الت ــارض الكت ومع

ــي  ــن مصروف ــع م ــت أجم ــي كن ــى أن ــل حت ــدة(، ب )ج

ــه  ــذا كل ــب، وه ــن كت ــرائه م ــط لش ــا أخط ــي مِل اليوم

ــة. ــن الدراس ــة م ــة الثانوي ــي املرحل كان ف

ــز  ــي مــن الســؤال: فالتميي أمــا بالنســبة للشــق الثان

بــن الكتــب جيدهــا ورديئهــا لــم يــأِت فــي يــٍوم وليلــة 

أو فــي أول مراحلــي فــي القــراءة وعاقتــي مــع الكتــاب، 

ــت تتطلــب منــي استشــارات  ــات كان ال شــك أن البداي

ــة  ــي معرف ــواء ف ــاص س ــاب االختص ــة ألصح متواصل

ــون  ــن تتك ــع الزم ــات. وم ــب أو الطبع ــاب أو الكت الكّت

لــدى الشــخص اخلبــرة الكافيــة وامللكــة فــي معرفــة 

أفضــل  ومعرفــة  أســلوبه،  مــن  الكتــاب  مؤلــف 

احملققــن، وأفضــل دور النشــر التــي تعتنــي بطبعاتهــا 

ومــا تُصــدره. والوصــول لهــذه املرحلــة ال شــك أنــه كان 

ــاء  ــن األخط ــر م ــرات وكثي ــن التعث ــر م ــا بالكثي ممزوًج

وكثيــر مــن النــدم علــى شــراء كتــب لــم تكن تســتحق 

الشــراء فضــاً عــن قراءتهــا، لكــن هــذا طبيعــي فــي 

فتــرة تكويــن اخلبــرة، ولوالهــا ملــا عــرف الشــخص جيــد 

الكتــب مــن رديئهــا.

ــه  ــادي مكتبت ــن ه ــاح ب ــتاذ وض ــف األس ــف يصنّ كي

الشــخصية مــن حيــث النوعيــة واجلــودة والثقــل 

ــي؟ األدب

ــم  ــاب. ول ــرة آالف كت ــن العش ــد ع ــة تزي ــي احلالي كتب

ــا، وكل  ــا كله ــا يضمه ــا مكانً ــد له ــا أج ــد حالًي أع

ــه اخلاصــة  ــه رحلت ــه قصــة، ول ــي ل ــاب فــي مكتبت كت

ــب أن  ــرائه. وأحس ــل ش ــفر ألج ــا الس ــراء ورمب ــي الش ف

ــة،  ــي املعرفي ــي احتياجات ــا يُلب ــا كل م ــي فيه مكتبت

واحتياجــات أســرتي فــي مختلــف مراحلهــم العمريــة 

ــروا  ــى إذا كب ــاالً أو حت ــم اآلن أطف ــم كحاله ــواء وه س

بعــد ذلــك، كــون فيــه التنــوع، واجلمــع مــا بــن كتــب 

ــن  ــي وب ــري والتاريخ ــي والفك ــرعي واألدب ــراث الش الت

ــه مــن  ــا حتوي ــة مل ــب واإلصــدارات املعاصــرة. إضاف الكت

كتــب مصــّورات قدميــة، ودوريــات مــن اجملــات الثقافيــة 

التــي لــم تعــد تصــدر منــذ فتــرة، وموســوعات علميــة 

متخصصــة بعضهــا ال يُبــاع فــي املكتبــات وإمنــا 

ــاب. ــات وأحب ــن جه ــداءات م ــي كإه وصلتن

مــا رأيــك فيمــن يضــع أطــرًا للثقافــة بحيــث أنــك البــد 

أن تقــرأ لكّتــاب معينــن ونوعيــة كتــٍب محــددة حاصلة 

علــى جوائــز كثيــرة وتطلــع علــى جميــع كاســيكيات 

األدب وإال فــا ميكــن أن تكــون قارئًــا جيــًدا؟

ــر الثقافــي  ال أرى صحــة -وال جــدوى- ملثــل هــذا التأطي

اليــوم؛ كــون فضــاء املعرفــة أصبــح واســًعا جــًدا، 

ــزة  ــب أو جائ ــة أو كات ــى مدرس ــرًا عل ــد حك ــم يع ول

بعينهــا. إضافــة إلــى االختــاف وتنــوع اهتمامــات قــارئ 

ــأن  ــا بالش ــخص مهتًم ــن الش ــم يك ــا ل ــارئ، م ــن ق ع

الثقافــي أو تلــك املدرســة الفكريــة أو األدبيــة أو حتــى 

احلقبــة التاريخيــة؛ فهــذا يُلزمــه باملــرور علــى الكتــب 

ــون  ــى يك ــة حت ــة أو احلقب ــك املدرس ــية لتل التأسيس

متتبًعــا للتحــوالت التــي حدثــت خــال مراحلهــا 

ــد. ــا اجلدي ــى إنتاجه ــوالً إل ــة، وص التطويري
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ــرة  ــدع، فك ــابك املب ــي حس ــا ف ــال جولتن ــا خ صادفن

ــرة. ــذه الفك ــا به ــف قرائن ــود تعري ــتي(، ون )كناش

مفكــرة )كنّاشــتي( جــاءت بعــد ســماع طويــل ملعانــاة 

ــر  ــي مت ــكار الت ــات واألف ــع املعلوم ــراء م ــن الق ــر م كثي

بهــم وتــرد عليهــم أثنــاء قراءاتهــم فــي الكتــب؛ فكانت 

ــد  ــراءات. وق ــك الق ــم لتل ــبه باملنظ ــرة أش ــذه املفك ه

ــي  ــارئ، وه ــا الق ــز عليه ــددة يُرك ــات مح ــُت خان وضع

تُعتبــر زبــدة مــا يحصلــه ويخــرج بــه بعــد قراءتــه لــكل 

كتــاب. ففــي البدايــة يجــد القــارئ خانــات مخصصــة 

الكتــاب  اســم  مثــل  للكتــاب،  األوليــة  للبيانــات 

واملؤلــف والــدار الناشــرة والطبعــة، ثــم خانــات لتقييــم 

ــاب  ــتوى الكت ــب ومس ــة الكات ــى لغ ــاًء عل ــاب، بن الكت

ووضــوح وترتيــب أفــكار الكتــاب. بعدهــا وضعــت خانــة 

يكتــب فيهــا القــارئ -فــي ســطر أو ســطرين- انطباعه 

العــام عــن الكتــاب، ثــم يكتــب أهــم األفــكار الرئيســة 

ــاؤالت  ــّم التس ــا بأه ــاب، متبوًع ــها الكت ــي ناقش الت

ــم  ــاب، ث ــراءة الكت ــاء ق ــي وردت أثن ــتفهامات الت واالس

يكتــب املفــردات اللغويــة اجلديــدة التــي مــرت عليــه في 

الكتــاب، ثــم أهــم العبــارات امللهمــة التــي اقتبســها 

مــن الكتــاب، ثــم يكتــب فــي خانــٍة خاصــة رؤوس أقــام 

للفوائــد التــي فــي الكتــاب مــع حتديــد رقــم الصفحــة 

ــك،  ــدة فــي حــال أراد أن يعــود إليهــا بعــد ذل ــكل فائ ل

ثــم بعــد هــذا وضعــت لــه خانــة فارغــة يرســم فيهــا 

خارطــة ذهنيــة ملخصــة ألفــكار الكتــاب كامــاً.

ــتي(  ــرة )كُنَّاش ــع مفك ــة م ــذه الطريق ــير به ــو يس وه

علــى مــدار 50 كتابًــا يســتطيع تلخيصهــا بهــذه 

ــدة. ــرة واح ــي مفك ــة ف الطريق

ــون  ــراء يعان ــن الق ــة: 80٪ م ــتك اخلاص ــب دراس حس

»الفوضــى القرائيــة«، كيــف اســتنبطت ذلــك؟ وكيــف 

يعــرف القــارئ املبتــدئ بأنــه واقــع فــي تلــك الفوضــى؟

ــة ســنعرف بعدهــا  ــا أوالً مــا الفوضــى القرائي إذا عرفن

بأنفســنا حجــم املشــكلة التــي نلمســها ونراهــا فــي 

حيــاة كثيــر مــن القــراء اليــوم، خاصــة املبتدئــن فيهم؛ 

فالفوضــى القرائيــة هــي القــراءات التــي ال تســير ضمن 

ــة قرائيــة ممنهجــة لتحقيــق  ــة وال جدول أهــداف وال رؤي

تلــك األهــداف املعرفيــة؛ .

من سمات الفوضى القرائية:

ــبب  ــة س ــدم معرف ــن ع ــراء م ــن الق ــر م ــكوى كثي ش

ــد مــن  ــاذا يري ــه، وال م ــن يدي ــذي ب ــاب ال ــاره للكت اختي

وراء قراءتــه لهــذا الكتــاب، وال مــا الــذي خــرج بــه مــن 

ــراء  ــن الُق ــر م ــكوى الكثي ــاب! ش ــه للكت ــد قراءت بع

مــن عــدم إجنازهــم لقــراءة الكتــب التــي نــووا وعزمــوا 

علــى قراءتهــا، ولــو جئــت تســأله بعــد ســت أو ســبع 

ســنوات مــن تكوينــه عاقتــه مــع القــراءة: كــم عــدد 

الكتــب التــي أجنــزت قراءتهــا مــن اجللــدة إلــى اجللــدة؟ 

رمبــا وجــدت أنهــا ال تتجــاوز عــدد أصابــع اليديــن. ملــاذا 

ــة، وعــدم  ــه بســبب الفوضــى القرائي هــذا؟ ال شــك أن

وضــوح األهــداف القرائيــة التــي ينشــدها. ورمبــا بســبب 

ــذه  ــال أو له ــذا اجمل ــب له ــر املناس ــاب غي ــار الكت اختي

ــة التــي وصــل إليهــا.  ــة املعرفي املرحل

وإحــدى النتائــج التــي تُخّلفهــا هــذه القــراءة 
الفوضويــة هــي عــدم شــعور القــارئ بالثمرة 

مــن وراء مــا يقــرأ

ــا بعــد حــن، لعــدم  ، ورمبــا االنقطــاع عــن القــراءة كلًي

ــة  ــا. وحقيق ــي كان يرجوه ــراءة الت ــرة الق ــعوره بثم ش

ــي  ــا ف ــها وإمن ــراءة نفس ــي الق ــت ف ــكالية ليس اإلش

ــة  ــداف واضح ــة وأه ــة صحيح ــير بطريق ــدم الس ع

ــرأ.  ــا يق ــن وراء م ــدها م ينش

معــارض الكتــب الدوليــة محافــل ثقافيــة، فأيــن 

ــر  ــور املتاج ــع ظه ــارض م ــك املع ــتقبل تل ــرى مس ت

ــم  ــر أعماله ــى نش ــاب عل ــابق الكُّت ــة وتس اإللكتروني

ــر  ــار طوابي ــن انتظ ــدالً م ــة ب ــاط العنكبوتي ــي األوس ف

ــارض؟ ــك املع ــي تل ــن ف املهتم

حينمــا تُامــس واقــع مــا فــي الكتــب فــي دولنــا 

العربيــة؛ فإننــا بــا شــك ســنبصر حجــم اإلقبــال مــن 

ــي.  ــاب الورق ــى الكت ــرة عل ــى األس ــل وحت ــباب ب الش

وهــذا اإلقبــال بصــوره اخملتلفــة، بــدًءا مــن الوقــوف فــي 

ــات املعــارض ثثــم التجــول  طوابيــر االنتظــار علــى بواب
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كتــب تســتحق أن توضــع إلــى جانــب أســرّتنا 
كتميمــة حلراســة أرواحنــا مــن العطــب! 

ــل  ــات التواص ــي منص ــراءة ف ــك أن الق ال ش
احلديثــة واملوســوعات الرقميــة واملدونــات 

املتخصصــة 

ال تقــوم مقــام القــراءة املوجهــة واملمنهجــة 
واخملطــط لهــا، 

ــرف  ــم ص ــرض، ث ــات املع ــن رده ــاعات ب ــاعات وس س

ــروج  ــم اخل ــب، ث ــراء الكت ــل ش ــاالت مقاب ــات الري مئ

ــا  ــخ؛ أال يدلن ــات املعــرض... إل ــات الكتــب مــن بواب بعرب

ــرًا، وال  ــزال حاض ــي ال ي ــاب الورق ــى أن الكت ــذا عل كل ه

ــا، ليــس هــذا علــى مســتوى عشــاق القــراءة  ــزال حيًّ ي

ــا لعالــم  والكتــب فحســب، بــل حتــى الداخلــن حديثً

ــي  ــوة، فه ــة دع ــت ثم ــن؟ وإن كان ــن اجلنس ــراءة م الق

دولنــا  –فــي  الثقافيــة  واجلهــات  الثقافــة  لــوزارات 

ــوم  ــأن تق ــارض، ب ــذه املع ــأن ه ــة بش ــة– املعني العربي

باملزيــد مــن اجلهــود فــي تطويــر هــذه املعــارض، واملزيــد 

مــن الفعاليــات الثقافيــة املامســة الهتمامــات القــراء 

وروّاد املعــارض، وتقــدمي املزيــد مــن التســهيات والتعــدد 

فــي دور النشــر احملليــة والدوليــة؛ ألجــل تقــدمي األســعار 

ــب  ــراء الكت ــباب لش ــزة للش ــات احملّف ــة واخلصوم املغري

ــم. ــم وإمكاناته ــع دخله ــب م ــعار تتناس بأس

ــاة  ــي قن ــمعناه ف ــاس س ــة!« اقتب ــيخوخة املكتب »ش

ــا. ــا هن ــا عنه ــك، حدثن ــة ب ــوب اخلاص اليوتي

ــن  ــه م ــة( التقطت ــيخوخة املكتب ــح )ش ــذا املصطل ه

كتيــب لطيــف للكاتــب الســوري خليــل صويلــح 

بعنــوان ضــد املكتبــة. واملــراد منــه هــي دعــوة لتشــذيب 

ــتغناء  ــن االس ــي ميك ــب الت ــن الكت ــا م ــوف مكتباتن رف

عنهــا، والتــي لــم نعــد بحاجــة إليهــا، والكتــب التــي 

تســللت إلــى مكتباتنــا عنــوةً، ورمبــا بعــض كتــب 

ــوا  ــواة أت ــاب ه ــل كت ــِن قب ــا م ــي أتتن ــداءات الت اإله

ــة الكلمــات وشــحذها بحجــر  ــة دون عــّدة حلراث الكتاب

صــوان الباغــة. وهــي دعــوة للتفتيــش فــي مكتباتنــا، 

واإلبقــاء علــى الكتــب التــي تســتحق أن تتمــدد علــى 

أرففهــا، تلــك الكتــب التــي هــي مبثابــة األســمدة التــي 

ــة، ومشــتل القــراءة،  ــة الترب تقــوم علــى حتســن نوعي

ــا ضفــاف . فــي نزهــات ب

اخلاصــة: املكتبــة ليســت بحجمهــا، إمنــا فــي نوعيــة 

محتوياتهــا. وهــذا يتطلــب مــن القــارئ وقفــة حازمــة 

صادقــة مــع نفســه لتنظيــف مكتبتــه –مــا بــن حــن 

وآخــر– مــن األعشــاب الضــارة، وإال حتولــت تلــك املكتبــة 

إلــى نــوع مــن اجلحيــم الدنيــوي!

ــد  ــن والتغري ــات التدوي ــن صفح ــة م ــراءة الرقمي - الق

واملوســوعات الرقميــة وغيرهــا، هــل مــن املمكــن 

وهــل  للكتــب؟  املركــزة  القــراءة  مقــام  تقــوم  أن 

النشــر اإللكترونــي ســاهم فــي نهضــة القــراءة فــي 

مجتمعنــا العربــي؟

هــي إحــدى الوســائل اجلديــدة لتلقــي املعــارف والعلــوم؛ 

إال أنهــا 

ــوب،  ــاب املطل ــد الكت ــال حتدي ــن خ ــون م ــي تك والت
والعكــوف بــن يديــه، بحضــرة القلــم والكنـّـاش لتدوين 
ــات...  ــتفهامات والتصويب ــات واالس ــد واالقتباس الفوائ
ــراءات  ــراءات منصــات التواصــل هــي ق ــب ق ــخ. فغال إل
غيــر منظمــة، وغيــر مخطــط لهــا، ولهــذا رمبــا تعطيك 
ــًا،  ــرًا عاج ــة، أو خب ــرة خاطف ــة، أو فك ــة عارض معلوم
ــمن  ــا ال تُس ــي حقيقته ــي ف ــا ه ــك، لكنه ــو ذل أو نح
ــي  ــك املعرف ــتوى بنائ ــى مس ــوع عل ــن ج ــي م وال تغن
الــذي يقــوم علــى أســس معرفيــة منتظمــة وممنهجــة 
ومخطــط لهــا، بــل وواضحــة األهــداف والغايــات. أمــا 
بالنســبة للنشــر اإللكترونــي؛ وهــل ســاهم فــي نشــر 
ــة، أقــول ومــن  ــا العربي ثقافــة القــراءة فــي مجتمعاتن
ــال  ــن خ ــل وم ــة ب ــة يومي ــاهدة ومعايش ــال مش خ
أن  دراســات متخصصــة  مراكــز  وإحصــاءات  أرقــام 
اإلجابــة هــي نعــم وبقــوة. وال أدَلَّ علــى ذلــك مــن الكــم 
الكبيــر واملتزايــد مــن مجموعــات القــراءة، وأنديــة 
اليوتيــوب  وقنــوات  واحلســابات  واملنصــات  القــراءة، 
ومراجعــات  القــراءة،  فــي  املتخصصــة  الشــبابية 
القــراءة،  ومنهجيــات  الكتــب،  وتوصيــات  الكتــب، 
ــخ. ــراءة ... إل ــة، ودورات الق ــراءة اجلماعي ــدوالت الق وج
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نافذة 
جمال و وعي

كتاب )علّيون( للكاتب صالح اخلزمي

 كالنافــذة التــي مــن خالهــا نــرى جماليــات اإلســام، ومعــه نتعــرف عــن قــرب علــى تاريــخ حضارتنــا العربيــة 

قبــل وبعــد اإلســام، تلــك احلضــارة التــي كانــت منــارة للعلــم والتقــدم.

بطريقــة ســرده الرائعــة يزودنــا مبعلومــات كنــا جنهلهــا عــن ديننــا اإلســامي، حيــث ناقــش العديــد مــن القضايــا 

التاريــخ التــي تخصــه.

كم شعرت عندما قرأت هذا الكتاب بالفخر، وخطر ببالي: ماذا لو كنت غير مسلمة؟

احلمدهلل الذي جعلنا بالفطرة مولودين على ديننا اإلسامي العظيم.

 كمــا علمــت وازددت يقينــا بعــد االنتهــاء مــن هــذا الكتــاب أن ســر تقــدم أجدادنــا هــو متســكهم بتعاليــم هــذا 

الديــن الــذي ارتقــوا بــه ووصلــوا للعــا، لذلــك فتحــوا بلدانـًـا عديــدة ناشــرين فيهــا تعامليــه وأخاقياتــه .

كتــاب كهــذا يوضــح أهميــة هويتنــا وأهميــة كوننــا متحدثــن بلغــة القــرآن فــي حــن تخّلــوا األغلبيــة فــي هــذا 

الزمــن عــن هــذه اللغــة الشــريفة.كما يبرهــن الكاتــب أن ديننــا ليــس مجــرد ديانــة نتديــن بهــا بــل هــو أســلوب 

ومنهــج حلياتنــا ، زاخــر بالكثيــر مــن الفضائــل والقيــم.
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ُصّناع
الفـشـل

ال تــردد عبــارة اليــأس والهزميــة )قــد فــات اآلوان( وال 

ــك  ــك وأحام ــق طموح ــي حتقي ــك ف ــن رغبت ــازل ع تتن

ــر  ــرات ، ثاب ــب والعث ــض املتاع ــك بع ــو واجهت ــى ل حت

وحــاول مــرارًا وتكــرارًا حتــى تصــل إلــى أهدافــك، وضــع 

ــب  ــل املصاع ــك؛ لتذلي ــا ل ــة واإلرادة عنوانً ــن العزمي م

ــب. ــق املطال وحتقي

ــد  ــاح، يوج ــاع للنج ــاة صن ــي احلي ــد ف ــا يوج ــل م فمث

ــي  ــلهم ف ــون فش ــن يبث ــم الذي ــل، وه ــاع للفش صن

ــدم  ــى بالتق ــك حت ــمحون ل ــم، وال يس ــن حوله كل م

ــاة  ــي احلي ــم ف ــوة، وظيفته ــو خلط ــاح ول ــو النج نح

نشــر التشــاؤم بــكل الوســائل املمكنــة، ال يعيــرون أي 

ــق  ــتى الطرائ ــون بش ــاعرك، يحاول ــك وملش ــام ل اهتم

ــك . ــر طموح ــتقبلك وكس ــدم مس ه

والتساؤل :

ــك ؟  ــل ذل ــى فع ــم إل ــي تدفعه ــع الت ــي الدواف ــا ه م

هــل هــو بدافــع الغيــرة واحلســد ! أم هــو مــرض نفســي 

مــازم !

يــازم  نفســي  مــرض  أنــه  الشــخصي  باعتقــادي 

ــه عقــدة نقــص ويســعى إلثبــات  ــذي لدي الشــخص ال

نفســه ولكنــه لــم يوجــه التوجيــه اإليجابــي؛ نتيجــة 

نشــأته فــي بيئــة ســاهمت بنقــل عــدوى مرضــه ، وقــد 

ــه  ــال أصدقائ ــن خ ــه م ــي مرض ــبب تفش ــون س يك

واحمليطــن بــه أو حتــى مــن بعــض أفــراد أســرته، لذلــك 

ــض  ــل وبع ــن، ب ــده لآلخري ــي نق ــُدود ف ــة ُح ــع أي ال يض

األحيــان يتجــرد مــن كل القيــم األخاقيــة فــي ســبيل 

ــه  ــذر من ــي احل ــك ينبغ ــح، لذل ــن كل ناج ــام م االنتق

ــاؤمه . ــرور تش ــن ش وم

رســالتي :إن الناجحــن ســيبقون دائمــا صناًعــا للنجــاح 

ــا  ــى م ــوا إل ــن يلتفت ــداع، ل ــماء اإلب ــي س ــن ف محلق

يعيــق تقدمهــم، مؤمنــن بــأن النجــاح لــن يتحقــق إال 

بإميــان داخلــي وشــعور ذاتــي مبنــي علــى خارطــة عمــل 

يازمهــا إصــرار وعزميــة وإرادة لتحقيــق ذلــك النجــاح .

ــن  ــل م ــاول أن يقل ــن يح ــوا مل ــم :ال تلتفت ــا  أخت وهن

همتكــم وعزميتكــم، فالشــجرة ال يضرهــا قــوة الريــاح، 

تبقــى غصونهــا ثابتــة، إن لــكل مجتهــد نصيــب، فلــن 

ــوا الثمــر إال باجلــد والعمــل . جتن

أ. منصور بن عبداهلل أخضير
@mansoor_a_k
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ينتقي
يُـمارسه اصـطفاُف هـواِء قـريتِه ** فـيكُبرُ بـانتحاِل مماِت أجِنَحتِه

هـنـا أبــدٌ يُـقـلُِّم عـطـر وحـدتِه ** يـخاُل الـرمَل مـشغواًل بـرفرفتِه

ُد وجـهها فـي سفر أقِنعته لـقيُط تـظاهرات األرِض يـعرفه ** تـجعُّ

مـشى ُعـكَازُ صرختِه انعكاس فٍم ** أقلَّ الغيَم منصوبًا بصومعته

وحـيـدٌ جـلـدُه األعـمـى يـؤرقُه ** يـرى وجـًعا فـيستثنى بـأخيلته

تُـقلُِّدُه الـعصافير الـتي سـئمت ** شـهيًقا عـائًما يـعدو إلى رئته

إذا يـحتاُج يـفنتُ فـقرُه صـورًا ** يـخوُف معجباِت الغيث من صفته

يــوزُع وجـهـه اسـتـفتاء كـارثـة ** تـعـيق الـيـتَم أن يـخلو بـذاكرته

تُـجـيُد ضـلوعه اسـتنزافها صـخًبا ** ويـصلبها يـزيُن زيْـف مـعركته

يـقوُل أنـا جـذورٌ سـوفت غـدها ** أطـال الصيف أدمعها بأشرعته

إذا شــذَّت هـويـتك اقـتـلع فـمـها ** وغـازلها فـا تـأوي لـحنجرته

ـرُه ** وأثْـثَُه اعـتباطاً قـلَّ فـي لـغته مـلـيئٌ بـانـحال الـبـحر شـجَّ

عيوُب الياسمن بياُض شهوتِه ** أناقة عنصِر األحاِم في جهته

لقيط

منفاه
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م بانقراض نقيض مفردتِه تــابُة حظــه امللعــون حتــرج من ** توهَّ

ـِه هنــا نفضْت منـاجله الهـوى سعًفا ** أساطيرًا تُلوِّح من مخيِّلت

هـــدوُء الــراحلــنَ زُقــاُق فــرحته ** هنــاك يلون املنفى بنافذته

شــروحاُت استيــاءك لن تُنفرَُه ** حتــرك ظله املعروض في شفته

فخن شبهاً كن اإلتيان للمعنى. ** بقلٍب مرجٍف يقسو على صفته

لقيٌط والــرصيُف أٌخ ينفذُ ما. ** حكت أحضانه السمــرا لفـاتنته

إذا قــدرٌ شجـــاٌع ظلمـُه وطــنٌ .** فكــنْ زنًا بشقِّ رماد أنسجته

خلُي مواجِع األجسادِ إذ ركضت ** تشكلُه اختناقاً من صدى صمته

أريـــُد أمـومَة الــدنيا أشتتها ** وأرسـَم أمــيَّ استئنـــاَف أوردته

إلـــى أمشـــاطها شْعراً أعيدوني ** إلى غضٍب أمرُّن جهد أذرعته

أعيـــدوني جـــداالً في شــوارعنا او اختاروا عبـوراً فوق مقصلته

مهدي حسن السنونة
@mahdisanunah

منفاه
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الُملتقيات الثقافية 
في الحضارة العربية اإلسالمية

تَُعــد الثقافــة ألي شــعب مــن الشــعوب هــي املقيــاس 
ــا ونوًعــا- هــذا الشــعب عــن  احلضــاري الــذي مييــز -كمًّ
ذاك، وهــذا البلــد عــن ســواه. كمــا أن صناعــة الكتــاب 
ــة؛  ــك املفاضل ــات تل ــرز عام ــن أب ــرى م ــات األخ واملدون
فاملؤشــر احلضــاري إذا مــا جــرت املقارنــة بــن مختلــف 
احلضــارات يظهــر أن الثقافــة هــي املقيــاس األبــرز فــي 
تلــك املقارنــات، تعلــو الثقافــة املكتوبــة أوالً ثــم تليهــا 
ــة  ــاد املعرفي ــى أن األبع ــا، مبعن ــفهية ثانًي ــة الش الثقاف
بهــذه احلضــارة أو تلــك تنطلــق أوالً مــن اخملــزون الثقافــي 

ــوري والعلمــي املــدوّن. بشــّقيه الفلكل
وقــد كانــت دكاكــن الوراقــن صرًحــا للثقافــة واحلــوار 
العلمــي فــي احلضــارة العربيــة اإلســامية. لقــد 
ــة  ــال جتاري ــل ألعم ــي األص ــن ف ــذه الدكاك ــت ه ُفتح
بحتــة، ثــم قصدهــا املثقفــون واألدبــاء، واتخــذوا منهــا 
ــت  ــت حواني ــم، وأصبح ــم وأبحاثه ــا الجتماعاته مكانً
ــة  ــة بصف ــات الثقافي ــا لاجتماع ــب مكانً ــع الكت بي

ــة.  ــبه يومي ش

الوراقة 
ُعــرف لفــظ »الــَورّاق« بأنــه اســم ملـَـنْ يكتــب املصاحــف 
ــورق.  ــع ال ـَـنْ يبي ــال مِل ــد يق ــا، وق ــث وغيره ــب احلدي وكُُت
ــورق، ولكــن يفهــم  ــع ال ــوراق كان النســخ وبي عمــُل ال
مــن أقــوال بعــض املؤرخن مثــل ابــن النــدمي، واليعقوبي، 
وياقــوت احلمــوي أن للوراقــة معنــى أوســع، فهــي تعنــي 
ــن  ــوق الوراق ــا، فس ــب ويبيعه ــد الكت ــنْ يجل ــا َم أيًض

هــي الســوق التــي تبــاع فيهــا الكتــب. 
ــن  ــه م ــا يتبع ــخ وم ــمل: النس ــت تش ــة كان إذن الوراق
ــة  ــائر أدوات الكتاب ــورق وس ــع ال ــب، وبي ــق وتذهي تزوي
وموادهــا، ثــم جتليــد الكتــب وبيعهــا. ومهنــة الوراقــة 
اشــتهر بهــا الكثيــرون، وبعضهــم أصــاب شــهرة وماالً، 
ــا  ــت« كان وراقً ــاب »الفهرس ــب كت ــدمي صاح ــن الن فاب
يبيــع الكتــب، ويَُعــّد أوســع الوراقــن شــهرة، وأبعدهــم 
ــات.  ــب واملصنف ــى الكت ــا عل ــعهم اطاًع ــا، وأوس صيًت
ــتهرت  ــة اش ــن طائف ــاخ الوراق ــن الُنس ــن ب وكان م
بالســرعة، كمــا كان كثيــر مــن الُنســاخ يســتخدمون 
ــن الكتــب اخلاصــة والعامــة، وينــدر أن تخلــو  فــي خزائ
خزائــن الكتــب الكبيــرة مــن ناســخ أو أكثــر ينســخون 

الكتب اخملتلفة لتودع في تلك اخلزائن.  

الوراقون
كان العلمــاء مــن غيــر الوراقــن يعتمــدون كثيــرًا 
علــى الوراقــن مســاعديَن لهــم، كمــا كان هنــاك 
العديــد مــن العلمــاء الذيــن لهــم وراقــون مخصصــون 
ينســخون مؤلفاتهــم وينســخون مؤلفــات غيرهــم 
ــن  ــات العلمــاء اخلاصــة. ومــن الذي ــى مكتب لتضــاف إل
كان لهــم مســاعدون مــن الوراقــن الُنســاخ؛ الطبيــب 
املترجــم ُحنــن بــن إســحاق، وكان لــه وراق يُدعــى عبــد 
الوهــاب بــن عيســى، واملــؤرخ اجلهيشــاري كان لــه وراق 
يُدعــى أحمــد الشــافعي. وكان هــؤالء الوراقــون بجانــب 
نســخهم للكتــب يســاعدون فــي احلصــول علــى 
املراجــع للعلمــاء، كمــا كانــوا يقومــون بنســخ وترويــج 
املؤلفــات بــن النــاس بعــد تصحيحهــا وضبطهــا 
ــف  ــل مبؤل ــى يتص ــوا حت ــنْ نقل َ ــناد مم ــرون بإس ويذك
ــن،  ــى املؤلف ــب عل ــرأون الكت ــوا يق ــا كان ــاب، كم الكت
وبعضهــم كان ينظــم مــزادات علنيــة للكتــب ويثمنــون 
ــرون  ــوا يحتك ــا كان ــات، كم ــدون الصفق ــب ويعق الكت
ــة،  ــان مرتفع ــخها بأثم ــون بنس ــب ويقوم ــض الكت بع
كمــا كانــوا يشــرفون علــى تصديــر الكتــب وإرســالها 

ــار.  ــر األمص عب
امللتقى الثقافي لألدباء والعلماء

كانــت دكاكــن الوراقــن مــكان اجتمــاع للعلمــاء، 
ويجتمعــون  الســوق،  علــى  النــاس  يتوافــد  حيــث 
للبيــع والشــراء، فــكان العلمــاء ينتهــزون فرصــة هــذا 
التجمــع ليقومــوا بنشــاط واســع مــن الناحيــة األدبية، 

ــب ــدون اخلط ــعار، ويعق ــدون األش فينش

فأصبحــت حوانيــت الوراقــن مبثابــة منتــدى 

فكــري يقصــده العلمــاء للمناظــرة والنقــاش في 

ــة  ــة مهن ــت الوراق ــد كان ــة، فق ــؤون اخملتلف الش

ســامية ويحترفهــا أدبــاء وعلمــاء وفالســفة 

ــون ومحدث

العدد الثاني عشــر16



إسراء املنسي
 باحثة دكتوراه – كلية اآلداب

 جامعة عن شمس 

العدد الثاني عشــر17

وكثيــر مــن املقابــات واملناقشــات جــرت بــن العلمــاء 

فــي حوانيــت الوراقــن، فقــد ذكــر التوحيــدي فــي كتابه 

»املقابســات« أكثــر مــن مائــة حديــث ومناقشــة وحــوار 

ــن  ــن متكلم ــره م ــاء عص ــف علم ــن مختل ــرى ب ج

ــاً  ــن فض ــفة ورياضي ــة وفاس ــاء ومناطق ــاة وأدب ونح

ــي  ــك ف ــن، وذل ــاء ومحدث ــن وفقه ــاء طبيعي ــن علم ع

ــه كان  ــي أن ســوق الوراقــن فــي بغــداد، وذكــر اليعقوب

ــي  ــب( ف ــع للكت ــة وراق )بائ ــن مائ ــر م ــره أكث ــي عص ف

ــخ  ــز للنس ــت مراك ــم كان ــا، وأن محاته ــداد وحده بغ

ــت  ــة نال ــي قرطب ــة. وف ــات األدبي ــن واملنتدي وللخطاط

ــاد  ــت ب ــد كان ــعة، فق ــهرة واس ــن ش ــت الوراق حواني

األندلــس أكثــر اهتماًمــا واعتنــاًء بخزائــن الكتــب. كمــا 

بُنيــت ســوق للكتــب فــي فســطاط مصــر فــي عهــد 

ــيدين.  ــن واإلخش الطولوني

أمــا ســوق باعــة الكتــب فــي مصــر فنقتبــس احلديــث 

عنــه مــن كام املقريــزي فــي كتابــه »اخلطــط«، حيــث 

ــة  ــي الصاغ ــن ح ــا ب ــوق فيم ــذا الس ــكان ه ــدد م يح

ــذا  ــف ه ــزي وص ــدو أن املقري ــة، ويب ــة الصاحلي واملدرس

ــب  ــوق الكت ــا، وكان س ــنة 700 هـــ تقريًب ــوق س الس

ــرو  ــع عم ــن جام ــرقي م ــب الش ــاه اجلان ــك جت ــل ذل قب

بــن العــاص -رضــي اهلل عنــه- جنــوب القاهــرة )مصــر 

ــا  ــح مجمًع ــوق أن أصب ــذا الس ــرح ه ــا ب ــة(، وم القدمي

ألهــل العلــم واملعرفــة يتــرددون عليــه، وينقــل املقريــزي 

ــث  ــوق، حي ــذا الس ــن ه ــعراء ع ــد الش ــده أح ــا أنش م

ــول: يق

                مجــالســُة الســوِق مـذمـــومٌة              ومنهــا مجــالُس قـد ُتتسْب
               فــال تقـــربنَّ غيـــر ســوِق اجليـادِ            وسـوُق الســالِح وسوُق الكتْب
               فهــاتيـــَك آلــُة أهـــِل الــــوغى              وهـــاتيــــَك آلـــُة أهــِل األدْب

ــة،  ــاء ذوي ثقاف ــوا أدب ــن كان ــب الوراق ــع أن أغل والواق

يســعون لَِلــذَّة عقليــة مــن وراء هــذه احِلرفــة التــي كانت 

ــم  ــذب لدكاكينه ــاع، وجت ــراءة واالط ــم الق ــح له تتي

العلمــاء واألدبــاء، فكانــت دكاكــن الوراقــن مبثابــة 

املنتــدى الفكــري لطــاب العلــم والعلمــاء يتناقشــون 

ــة.        ــون املعرف ــرون ويتبادل ويتذاك

ــار الُنســاخ  ــي ذكــر أخب ــراث ف ــب الت ــد أفاضــت كت وق

ــرعتهم  ــم، وس ــم ونوادره ــت إنتاجه ــن، وتناول والوراق

وخفــة أيديهــم، وحســن نســخهم وجمال خطهــم، وال 

غــرو فــي ذلــك، فقــد كان النســخ الوســيلة الوحيــدة 

ــة  ــراع الطباع ــل اخت ــور قب ــك العص ــي تل ــة ف املتداول

ــت  ــا كان ــوال أنه ــاخ ول ــؤالء الُنس ــوال ه ــر، ول والتصوي

حرفــة مجزيــة ملــا وجدنــا اليــوم هــذا الكــم مــن 

ــم.  ــات العال ــأل مكتب ــي مت ــامية الت ــات اإلس اخملطوط

ــت الوراقــة مــن أشــرف املهــن يعمــل فيهــا  فقــد كان

األمراء واألعيان والعلماء بجانب العامة. 

وجتــدر اإلشــارة أخيــرًا إلــى أنَّ حالــة الوراقــن لــم تكــن 

ــتكي  ــم يش ــل كان بعضه ــات، ب ــي كل األوق ــة ف طيب

ــن  ــن ع ــد الوراق ــئل أح ــد ُس ــه؛ فق ــة مال ــه وقل حال

حالــه، فقــال: »عيشــي أضيــق مــن محبــرة، وجســمي 

ــي  ــاج، ووجه ــن الزج ــي أرق م ــطرة، وجاه ــن مس أدق م

ــر  ــي أحق ــر، وحظ ــن احلب ــوادًا م ــد س ــاس أش ــد الن عن

ــم!«     ــق القل ــن ش م
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لبطل الرواية
ــعره كان  ــرين، ش ــيجارته العش ــان س ــث دخ كان ينف
ــه  ــه، ونظارت ــول رأس ــات ح ــى كل االجتاه ــا إل منطلًق
ــه  ــى مكتب ــه، وعل ــرف أنف ــى ط ــتقرة عل ــت مس كان
اخلشــبي وبجــوار حاســبه احملمــول تناثــرت أوراق مجعــدة 
وعلــى األرض أكــوام مــن األوراق املمزقــة، عندمــا دخلــت 
زوجتــه إلــى املكتــب لــم تتفاجــأ ملظهــره فقــد اعتــادت 
علــى رؤيتــه هكــذا أثنــاء دخولــه فــي نوبــات الكتابــة. 
ــد  ــاي يتصاع ــوب ش ــا ك ــة عليه ــل صيني ــت حتم كان
منــه البخــار، وعلبــة بســكويت مــدورة، وضعتهــا علــى 
ــأله إن كان  ــل أن تس ــاً قب ــرددت قلي ــه وت ــب أمام املكت
ــذ  ــا من ــدأ كتابته ــد ب ــي كان ق ــه الت ــى روايت ــد أنه ق
ثاثــة أشــهر، نظــر إليهــا وكأنــه لــم يلحــظ دخولهــا 

ــع:  ــم تاب ــاً ث ــال: كا... صمــت قلي ــم ق ث

: لقــد كان مــن املفتــرض أن ميــوت 
فــي  شــيء  كل  وينتهــي  البطــل 
الفصــل العاشــر ولكنــي وصلــت 
إلــى الفصــل العشــرين وكتبــت مئة 
صفحــة إضافيــة ولــم ميــت البطــل.

ــه  ــع حديث ــا راح يتاب ــق بينم ــة بقل ــه الزوج ــرت إلي نظ
وهــو يــدور حولهــا بعصبيــة: لقــد ظننــت أننــي 
أنهيــت كل شــيء عندمــا أرســلت إليــه قاتــاً مأجــورًا 
ليطعنــه، لقــد رتبــت كل شــيء لكــي تكــون هــذه هــي 
النهايــة املأســاوية املثاليــة، ولكــن تخيلــي -يــا عزيزتي- 
أنــه اســتطاع أن يهــرب مــن القاتــل املأجــور، وأبلــغ عنــه 
ــي.  ــوم التال ــي الي ــه ف ــت علي ــي قبض ــرطة، والت الش
ــاً  ــا طوي ــا نفًس ــذ منه ــدة وأخ ــيجارة جدي ــعل س أش
ــن  ــه، ولك ــراق منزل ــت إح ــد حاول ــاً: لق ــع قائ ــم تاب ث
بعــد أن اشــتعلت النيــران فــي املطبــخ الحــظ اجليــران 
ــق  ــن احلري ــوا ع ــذة فأبلغ ــن الناف ــث م ــان املنبع الدخ
ــى  ــران إل ــل الني ــل أن تص ــاء قب ــيارة اإلطف ــت س فوصل

ــم  ــي، ث ــق الثان ــي الطاب ــه ف ــي غرفت ــم ف ــل النائ البط
ضحــك بصــوٍت عــال وقــال: وهــل تعلمــن أننــي ألقيــت 
ــر؟  ــاق البح ــى أعم ــر إل ــوق جس ــن ف ــل م ــذا البط به
ولكــن تخيلــي مــا حــدث؟ لقــد أنقــذه صيــاد! وجعلتــه 
يتســبب فــي حــادث ســيارة فظيــع، وال أدري كيــف جنــا 
منهــا دون أي خــدش بينمــا حتولــت الســيارة إلــى كومــة 
مــن احلديــد! واآلن، مــاذا ســتفعلن لــو كنــت مكانــي؟ 
كيــف ســتقتلن هــذا البطــل املــراوغ؟ أجابــت الزوجــة: 
هــل يجــب أن تقتلــه؟ فقــال: بالطبــع، مــن املفتــرض أن 
تكــون النهايــة مأســاوية. فقالــت الزوجــة وهــي تخــرج 
مــن الغرفــة: أحيانـًـا تكــون احليــاة أكثــر مأســاوية مــن 

املــوت.
ــاي  ــوب الش ــذ ك ــة لتأخ ــادت الزوج ــاعة، ع ــد س بع
وعلبــة البســكويت الفارغــة فاحظــت أن زوجهــا 
مســتلٍق علــى األريكــة، فاقتربــت منــه وســألته بصــوت 
ــر  ــن دون أن ينظ ــة؟ وم ــت الرواي ــل أنهي ــض: ه منخف
إليهــا قــال: نعــم، لقــد اســتمعت إلــى نصيحتــك ولــم 
أقتلــه. فجلســت إلــى جانبــه وســألت: إذًا مــاذا فعلــت؟ 
أجابهــا قائــًا: أرســلته إلــى مستشــفى األمــراض 

ــة. العقلي
وخــال ربــع ســاعة كانــت هنــاك ســيارة إســعاف تقــف 
علــى بــاب منزلهــم، ورجــان ضخمــان يجــران الكاتــب 
ــا.  ــت مجنونً ــا لس ــرخ: أن ــا يص ــا بينم ــاه فيه لُيدخ
ــوه  ــل أن يدخل ــم، وقب ــن قبضته ــت م ــاول أن يفل ويح
إلــى الســيارة تقدمــت زوجتــه نحــوه وأمســكت بيــده 
اليمنــى وضغطــت عليهــا بقــوة ثــم اقتربــت مــن أذنــه 

وهمســت قائلــة: عزيــزي، أنــت مــن اتصــل بهــم. 

لينة عبد احلميد
@Lina_400 
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سحر الشخصيات
مبثابــة  هــي  الروائيــة  الشــخصية 
الصــور اجلديــدة للنفــس البشــرية، 
إننــا نفهــم دواخــل النفــس البشــرية، 
ومــا يختلجهــا مــن شــعور ودوافــع 

وردود الفعــل مــن خــالل األدب

ــراءة  ــن الق ــف ع ــا نتوق ــر م ــا أكث وم
لننظــر بذهــول نحــو واقعنــا، 

استثنائي 
سحر

الجــزء الثـــاني

»ال أعــرف لــَم أميــل دائًمــا إلــى اعتبــار أن احليــاة هــي التــي تهــرب منــا، وأن األدب هــو األقــدر علــى البقــاء بيننــا، 

وعلــى أن يقــّدم لنــا حيــاة أخــرى أجمــل بكثيــر، األدب أصبــح الفضــاء الــذي نهــرب إليــه، لننســى، ونحــاول عبــره 

أن نتخيــل األشــياء التــي تهمنــا، والتــي جتعلنــا أكثــر إنســانية فــي بيئــات تتهــاوى وتتفتــت وتنهــار.« هــذه العبــارة 

ــذي  ــي وال ــاول ســحر األســلوب، وهــذا اجلــزء الثان ــذي تن ــي »ســحر اســتثنائي اجلــزء األول« ال ــن مقالت ــط ب الراب

ســنعرض فيــه ســحر الشــخصيات.

فــي البــدء نعــرض مقولــة »جابرييــل غارســيا ماركيــز« 

عــن الشــخصية الروائيــة الناجحــة؛ حيــث يقــول: 

»الشــخصية الروائيــة هــي التــي تعيــش لكــي تبحــث 

ــة  ــا طيل ــي انتظاره ــون ف ــى الروائي ــف، ويبق ــن مؤل ع

حياتهــم.« وعــن هــذا علــق »مهنــد ســعد« فــي 

‘‘انكتــاب‘‘: »فــي نظــر ماركيــز،  املدونــة الشــهيرة 

ــاول  ــخصية ال يح ــي ش ــة ه ــخصية امللهم ــإن الش ف

الكاتــب اســتجابها مــن مخزونــه اإلبداعــي وإمنــا هــي 

ــي  ــده، الروائ ــى جت ــف حت ــن املؤل ــث ع ــخصية تبح ش

ــل  ــص يفش ــى التقم ــل عل ــدرة املمث ــك ق ــذي ال ميل ال

فــي تقــدمي شــخصية ناضجــة، الروائــي الــذي ال يتلبــس 

حالــة الشــخصية، ويجعلهــا فــي مقــام الكائــن احلــي، 

ــق يقدمهــا بشــكل  وال يقــرأ شــخصيته بشــكل عمي

ــك.« مرتب

مــن خــال مــا تصفــه وحتكيــه الشــخصيات الروائيــة، 

ــن  ــة« ب ــوة التالي ــن »اخلط ــث ع ــن يبح ــا م ــل إن من ب

الكتــب! مــا أكثــر مــا تدهشــنا حبكــة الشــخصيات!
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تلــك النظــرة املشــدوهة ملــا حــول الكتــاب مــن طاولــة، 

أو نافــذة، أو بــاب، أو حتــى التحديــق فــي أشــخاص 

ــك  ــر تل ــا س ــدري م ــة، ال ت ــد املكتب ــاطروننا مقاع يش

النظــرة، أكانــت تبحــث بجنــون عــن الشــخصية 

الروائيــة، أم تفتــش بذعــر عمــا إذا كان أحدهــم يطالعنا؟ 

يعــرف حيواتنــا اخلاصــة واألشــخاص احمليطــن بنــا، وهــا 

هــو اآلن أمامنــا متلبًســا شــخصية روائيــة بــن دفتــي 

ــاب! كت

ــق  ــاك بعن ــاول اإلمس ــاردة نح ــرة الش ــك النظ ــا بتل إنن

الشــخصية  مــن  الفــرار  أو  املتخيلــة،  الشــخصية 

احلقيقيــة الشــبح، وفــي كل احلــاالت نحــن نهــرب مــن 

ــنا. ــام أنفس ــافنا أم انكش

وهــا هــي مجموعــة مــن الشــخصيات التي اســتطاعت 

العيــش فــي الذهــن أطــول مــن عمرهــن الروائــي 

ــي: الفعل

ــع وعشــرون ســاعة  ــة )أرب ــة رواي الســيدة »ســن« بطل

ــغ، باملناســبة  ــاة امــرأة( للكاتــب ســتيفان زفاي مــن حي

ــه  ــذي ال يعرف ــد ال ــورًا للح ــي مغم ــون الروائ ــد يك ق

أغلــب القــراء العــرب، إال أن هــذا لــم يقلــل مــن إعجابــي 

ــم  ــه فه ــل بإمكان ــمَّ رج ــد أن ثَ ــل ال أعتق ــه، ب بصنع

ــي  ــرأة كمــا فهمهــا هــذا الروائ ــد امل ــدور فــي خل ــا ي م

القديــر. يقــول الروائــي علــى لســان الســيدة ســن: »ال 

ميكــن أن أصــف لــك مرارتــي ويأســي، لكنــك تســتطيع 

أن تتخيــل مــا شــعرت بــه؛ أاّل تكــون فــي نظــر إنســان 

ــدٌ  ــها ي ــة تهّش ــن ذباب ــر م ــك، أكث ــه كل حيات منحت

ــذه  ــه ه ــذي أدت ــدور ال ــح أن ال ــر.« صحي ــلى بضج كس

البطلــة هــو دور األنثــى التــي تتبــع عاطفتهــا وحســب، 

دور املــرأة الضعيفــة التــي ســرعان مــا يبتزهــا الرجــل، 

أذكــر أن صديقتــي بعدمــا أثنيــُت علــى الروايــة قرأتْهــا 

أفهــم كيــف تعجبــِك شــخصية  »ال  قالــت:  ثــم 

ــا  ــَم دوًم ــاء، فل ــل النس ــا ال متث ــن؟ إنه ــيدة س كالس

يختــار الكّتــاب الضعــف فــي صــف املــرأة والغلبــة فــي 

صــف الرجــل!« إال أننــي لــم أقرأهــا بهــذه الصــورة، مــا 

يهمنــي دوًمــا »منطقيــة التعبيــر«، املــرأة هنــا ال متثــل 

ــن  ــي منه ــزء العاطف ــت اجل ــا مثل ــاء وإمن ــل النس كام

بكامــل اإلتقــان، لقــد كونــت الشــخصية نفســها فــي 

ذهنــي، وال تناقــض فــي ردود أفعالهــا أو نوعيــة أفكارهــا، 

ــة  ــك عبقري ــان وتل ــال احلن ــا بكم ــعرت معه ــد ش لق

ــب. الكات

لِنيكــوس  اليونانــي(  )زوربــا  روايــة  بطــل  »زوربــا« 

كازنتزاكــي، زوربــا الرجــل العجــوز األمــّي القــروي 

البســيط الــذي يعمــل ألجــل حتصيــل لقمة يومــه، ومع 

هــذا يفــوق فــي شــعوره بالراحــة والســعادة أصحــاب 

الطبقــة البرجوازيــة والتــي كان منهــا »املعلــم« بطــل 

ــع، أو  ــب املصن ــم صاح ــاب املتعل ــي، الش ــة الثان القص

ــا بـــ«دودة الكتــب«؛ لكثــرة مــا يقــرأ.  مــا يســميه زورب

ــن  ــو م ــم« ه ــأن »املعل ــدون ب ــد تعتق ــر ق ــي الظاه ف

ميســك بزمــام التأثيــر فــي الروايــة؛ إال أن احلقيقــة هــي 

العكــس، فـ«زوربــا« كان بطــل القصــة احلقيقــي، لقــد 

ــا،  ــر فين ــك التفكي ــد تكني ــره يعي كان ببســاطة تفكي

فــي الواقــع نحــن نبحــث عــن الكمــال فــي كل تفاصيل 

حياتنــا، وال نرضــى بالدخــل القليــل، وفــي ســبيل ذلــك 

ــر  ــال أكب ــل م ــن بتحصي ــوم مهموم ــتيقظ كل ي نس

ممــا نحــوز، إننــا حقيقــة نركــض فــي الدنيــا ألجــل املــال 

ــا الحتياجــات النفــس األخــرى.  ــم نلتفــت يوًم بينمــا ل

ــوم  ــة، والن ــزاج بالطبيع ــر االمت ــيفيد البش ــا س حتًم

ــم  ــر.. أل ــي البح ــباحة ف ــوم، والس ــض النج ــت وم حت

نفكــر يوًمــا فــي نزهــة طبيعيــة؟ أن نســبح فــي البحــر 

ــل  ــل، ه ــي الرم ــدنا ف ــن جس ــزاء م ــن أج ــًا، أو ندف مث

طبخنــا مــن الثمــار التــي زرعنــا؟ أم أننــا ال نــزرع أصــًا 

وإمنــا نســتورد كل شــيء؟! هــل جلســنا ســاعة ألجــل 

ــر،  ــواج البح ــوم، أم ــوم، النج ــا الغي ــل فيه ــروح نتأم ال

الغــروب، األشــجار؟ هــل نقــوم بالرياضــة بشــكل 

يومــي؟ هــل حركنــا هــذه األجســاد وأعطيناهــا حقهــا 

ــا؟ هــل  فــي احلركــة، فــي الرقــص، فــي الضحــك عالًي

ــًدا  ــة بعي ــنا الداخلي ــات أنفس ــن حاج ــش ع ــا نفت كن

عــن الركــض خلــف حاجتنــا الظاهريــة؟ »زوربــا« يقــود 

ــة! احلمل

ورغــم أننــي ودّعتــه مــع آخــر صفحــة مــن الكتــاب إال 

ــات  ــى املادي ــورة عل ــدري ث ــي ص ــي، ف ــه مع ــي حملت أنن
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فــي حياتــي، ال زالــت هنــاك فرصــة لتحســن العيــش 

وليــس دائًمــا املعيشــة! الــرزق موفــور فــي البــاد، فتــش 

ــك،  ــي حيات ــكينة ف ــة والس ــب الراح ــا يجل ــط عم فق

وفــر كل أســبوع ســاعًة أو نصــف الســاعة علــى األقــل 

للهــدوء، فتــش عــن مكامــن الصفــاء فــي احليــاة تــروق 

روحــك وتســعد، وال تنــَس اقتنــاء »زوربــا اليونانــي« الــذي 

ــه. ســيقود حملتــك، وستدهشــك صحبت

كريســتي،  أجاثــا  روايــات  بطــل  الشــهير«  »بــوارو 

ــن  ــي أتق ــأن الروائ ــول ب ــا نق ــهير. عندم ــق الش احملق

ــن  ــنٌة م ــك حس ــة، فتل ــي الرواي ــخصية ف ــم الش رس

ــد أتقــن رســم  ــي ق ــا إذا كان الروائ ــي، أم ــب الروائ نصي

الشــخصية مــن خــال روايــات عــدة بأجــواء مختلفــة، 

ــاف  ــرة تُض ــك حســنات كبي ــة عــدة، فتل وأماكــن روائي

ــع  ــي صن ــة ف ــا مجنون ــتي. أجاث ــا كريس ــب أجاث لنصي

التفاصيــل، التفاصيــل الصغيــرة مثــل مرور نحلــة، وردة 

مطــرزة علــى ظهــر منديــل، كســر فــي قفــل النافــذة، 

وتفاصيــل )دراميــة( أخــرى تشــّد انتباهــك، وتخلــق جــوًّا 

ــا ملغــزًا، تســّير أجاثــا األحــداث بواســطة فصــول  دراميًّ

قصيــرة وكثيــرة جــًدا، وحيــث تصــل األحــداث لعقدتهــا 

يظهــر بــوارو فــي اللحظــة التــي تشــعر لوهلــة بأنهــا 

اللحظــة اخلطــأ بينمــا تكــون أنســب اللحظــات، فيحّل 

كل شــيء ويزيــل الســتائر عــن احلقائــق ونطمئــن فــي 

ــي  ــة ف ــر نقط ــى آخ ــدل حت ــع الع ــث يش ــة، حي النهاي

نفوســنا، ومنــنت للســبب الــذي أوجــد بــوارو قريًبــا مــن 

مســرح اجلرميــة.

بلقبهــا فــي  املوجــودة  الشــخصية  الكبيــر«  »األخ 

ــة  ــخصية احلاكم ــل، الش ــورج أوروي ــة 1984 لـ/ج رواي

ــخ  ــاء التاري ــت بإلغ ــي قام ــعبها، الت ــة لش ــل القامع ب

ــق  ــى عن ــض عل ــعب، والقب ــرة الش ــن ذاك ــه م ومحي

احلاضــر وحتريكــه حيــث يشــاء، وتوجيهــه نحــو الطاعــة 

ــر  ــم حتــت شــعار »األخ الكبي املطلقــة للحاكــم الظال

هــذه  أبقــى  فقــد  الكاتــب،  ولعبقريــة  يراقبــك«، 

ــة  ــع الرواي ــي واق ــي ف ــور حقيق ــا ظه ــخصية ب الش

ليكســبها هيبــة احلضــور مــن خــال الشــعارات 

ــالم  ــات وس ــى البناي ــرة عل ــة املؤط ــور الضخم والص

ــة. ــر احلكومي الدوائ

ــم  ــة رغ ــخصية متكامل ــرب ش ــك أغ ــت تل ــد كان لق

ــذي  ــعور ال ــع الش ــن لوق ــًدا! لك ــر أب ــم حتض ــا ل أنه

ــذه  ــة ه ــّس بعظم ــا نح ــة وينتابن ــل الرواي ــاب بط ينت

بكونهــا  الكبيــر«  »األخ  يفــوز  وبهــذا  الشــخصية؛ 

ــذا  ــم ورّث ه ــرًا، فك ــة تأثي ــخصيات الروائي ــر الش أكث

ــل  ــام 1984 مبث ــد ع ــاؤوا بع ــوان ج ــن إخ ــر م األخ الكبي

سياســته القامعــة، ووحشــية ســيادته!

أخيــرًا وقبــل اخلتــام، أود اإلشــارة إلــى أنــي لــم أتطــرق 

عنــوةً لتأثيــر الكتــب عامــة، وذلــك ألن مجمــل مقالتــي 

تشــير لذلــك بشــكل ضمنــّي، فنحــن عندمــا نتحــدث 

عــن تأثيــر العبــارات، والشــخصيات، واألبيــات الشــعرية، 

فإننــا بذلــك -كّلــه- نشــير إلــى الكتــب. الكتــاب عالــٌم 

ــا عــن أن نحيــط  ــه، وتَقُصــر عيونن ــه نعيــش في بأكمل

بتأثيــره علــى حياتنــا؛ ولــذا فقــد جئــت بالتفرقــة، ومــن 

جــاء علــى املفــرّق كلــه فقــد أتــى باجملمــل.

آسية املطوع
@Asyeh_M 
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مــراجعـة كتـــاب

للكاتب:  باولو كويلو

الخيميـائي
يقــص لنــا باولــو كويلــو حكايــة الراعــي األندلســي 

احلالــم »ســانتياغو« الــذي تخلــى عــن حياتــه 

البســيطة لكي يتجــول حــول العالم فأصبــح راعًيا. 

كان يســتيقظ ُمبكــرًا كل يــوم يرعــى أغنامــه ويقــرأ 

ــن،  ــن متتاليت ــٌم راوده مرت ــاك حل ــب، إال أنَّ ُهن الكت

إنــه عــن كنــٍز مدفــون قــرب أهرامــات ِمصــر. بــدأت 

ــا  ــزه عندم ــن كن ــث ع ــي البح ــانتياغو ف ــة س رحل

قابلــه الشــيخ امللــك ملكــي صــادق الــذي قــال لــه: 

»إذا رغبــت فــي شــيٍء مــا حًقــا فــإن الكــون بأســره 

ــانتياغو  ــق س ــك.« فانطل ــق رغبت ــك لتحقي يطاوع

ــِهد  ــور، َش ــن، َعمــل فــي متجــٍر للبل فقــد ُســلب مرت

حروبًــا بــن القبائــل وأخيــرًا التقــى اخليميائــي، ذاك 

ــي  ــزه. وف ــعي وراء كن ــى الس ــه عل ــذي حثّ ــل ال الرج

ــه الكبيــر. فهــل  الوقــت نفســه يلتقــي بفاطمــة، حّب

يبقــى إلــى جانــب حبيبتــه أم يعيــش أســطورته 

ــي  ــة ف ــاركًا فاطم ــزه وت ــاعًيا وراء كن ــخصية س الش

ــد  ــون بع ــزه املدف ــانتياغو كن ــد س ــرًا يج ــة؟ أخي الواح

ــا  ــدة وأصله ــها املُكاب ــات أُّس ــة بالصعوب ــاٍل مترع لي

ــذي  ــق ال ــدركًا أن الطري ــدود، وم ــازًا احل ــاح، مجت الكف

ــيصل  ــذي س ــكان ال ــن امل ــًة ع ــّل أهمي ــه ال يق يقطع

ــه. إلي

ملى ضيف اهلل احلربي

@Motivation_lama 
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مــراجعـة كتـــاب

للكاتب:  پول أوستر  

اختراع العزلة 

بعــد ثاثــة أســابيع مــن مــوت والــده املفاجــئ، وفــي 

محاولــة رمبــا ال تقبــل هــذه احلقيقــة املؤســفة، 

ــوف  ــاٍس للفيلس ــه باقتب ــتر كتاب ــول أوس ــتهل ب يس

ــك  ــال بحث ــه: »خ ــول في ــس، يق ــي هيراقليط اليونان

عــن احلقيقــة كــن علــى أهبــة االســتعداد لغيــر 

ــن  ــي ح ــزة ه ــاق، وُملغ ــة ش ــدرب احلقيق ــع؛ ف املتوق

العثــور عليهــا.« وهنــا تكمــن احلكايــة: )بورتريــه لرجل 

ــده  ــق بوال ــم املتعل ــّمى القس ــذا س ــي( هك ــر مرئ غي

ــا  ــٌف رمب ــو وص ــي(، وه ــر مرئ ــم )غي ــاب. نع ــي الكت ف

يكــون وقعــه قاســًيا عندمــا تســمعه أول مــرة لكنــك 

ســتفهمه بعدئــذ؛ فأوســتر هنــا يحــاول رســم مامح 

ــا طــوال حياتــه مــن خــال  والــده الــذي كان غيــر مرئيًّ

ممتلكاتــه الشــخصية التــي يأمــل أن تكشــف لــه ســر 

تلــك العزلــة، أن تخبــره أي رجــل كان هــو والــده، فهــو 

ــب  ــخص غري ــوى كش ــه س ــم يعرف ــه ل ــذ طفولت من

ــر  ــيء أكث ــول: »ال ش ــا يق ــة، وكم ــل للعزل ــوار ميي األط

ــت.« ــة مــن مواجهــة أغــراض رجــل مي رهب

ــد  ــذا احل ــزوالً له ــخًصا مع ــف أن ش ــو كي ــب ه الغري

ــه حــن ميــوت، هــل  ــب ابن ــرك هــذا الفــراغ فــي قل يت

هــي مكانــة األب الفطريــة التــي ال حتكمهــا األفعــال؟ 

ــدم  ــد أن ُه ــذا األب بع ــاف ه ــول الكتش ــو الفض أم ه

ــه؟ أم أنَّ  ــوال حيات ــه ط ــول نفس ــاه ح ــذي بن ــدار ال اجل

ــا؟ ــاجتٌ عــن االثنــن مًع الفــراغ ن

ــى  ــرعة، فستتاش ــرف بس ــم أتص ــي، وإذا ل ــل أب »رح

ــه.« ــا مع ــه بأكمله حيات

مــن هــذا اخلــوف ُخلقــت رغبتــه امللحــة للكتابــة عــن 

والــده، اخلــوف مــن أن يتاشــى بــا أثــر؛ فرمبــا أدرك مبوتــه 

املفاجــئ أنــه كان عليــه أن يتســلق ذلــك احلائــط، إْن لــم 

يُفتــح لــه البــاب.

الكتــاب عميــق جــًدا بالرغــم مــن بســاطته الشــديدة، 

ُمعبــر جــًدا بالرغــم مــن أنــه نابــع مــن رتابــة احلــزن، هــو 

ــص ســردي أشــبه باملذكــرات، فــا نســتطيع القــول  ن

ــاد،  ــكلها املعت ــة بش ــيرة ذاتي ــا س ــة وال أنه ــا رواي أنه

رمبــا هــو ليــس أكثــر مــن )فضفضــة( تخــرج مــن قلــب 

الُيتــم.

أمــا القســم اآلخــر مــن الكتــاب، والــذي ســّماه أوســتر 

ــة  ــاب الذاكــرة«، فهــو مذكــرات شــخصية متفرق »كت

حتــدث فيهــا عــن نفســه وحياتــه، عــن عاقتــه بابنــه، 

وعــن الكتابــة أيًضــا.

أثــار هــذا الكتــاب غضــب عائلــة أوســتر؛ حيــث اعتبرته 

»فضيحــة« بســبب األســرار العائليــة التــي كشــفها، 

فقامــت -العائلــة- بنفــِي حقيقــة مــا ذُكــر فــي الكتاب 

وادّعــت أن »بــول« كتــب هــذه األحــداث مــن خيالــه، ويردّ 

هــو قائــاً بــأن هــذا الكتــاب هــو جوهــرة أعمالــه، وقــد 

ــي  ــات الت ــيرة النجاح ــي مس ــة ف ــة مهم كان انعطاف

حققهــا.

 عهود هالبي
@_ohoud31
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الغوغائية
 وتــأثيــــرها على   

اإلبداع
ــرّف  ــال أن نُع ــي املق ــهاب ف ــل اإلس ــدى قب ــن األج م

الغوغائيــة بصفتهــا اخملُصصــة، ونُشــير إلــى املفهــوم 

ــد الغوغائيــة  األدق لهــا واملتعلــق بُعقــدة املوضــوع: تُع

ــه ســلوكيات منّوطــة بوجهــات نظــر  ــج عن ــرًا ينت فِك

ــي  ــتبدادية، يُغال ــة اس ــم بطريق ــة تُعم ــر عقاني غي

مـــعتنقيها فــي االســتمرار بفــرض اآلراء حتــى توافقــه 

الكثــرة ويُعمــم رأيــه بصــرف النظــر عــن صــواب الــرأي 

ــه. ــن عدم م

ــن  ــة م ــرة نابع ــلوكيات كثي ــدد س ــن بص ــع نح بالطب

فِكــر معــن وقناعــات ومذاهــب فكريــة معينــة، وليــس 

هــذا محــور حديثنــا، فالغوغائيــة حالهــا حــال معظــم 

الســلوكيات، ولكــن بصفتهــا فِكــرًا مؤثــرًا ســلًبا علــى 

ــر  ــب الفك ــان صاح ــاة واإلنس ــي احلي ــرة ف ــق كثي مناط

املُضــاد عنهــا ومحطــات اإلبــداع؛ وجــب التحــدث عنهــا 

بهــذا احلصــر، لكونهــا حُتــدث حتجيًمــا خطيــرًا ملعامــل 

ــن  ــة بشــكل عــام، فضــًا ع الفكــر والطمــوح واملوهب

فرضهــا لقولبــة االعتبــارات فــي منطيــة معينــة تُرضــي 

ــى  ــات عل ــرض اإلحراج ــا يف ــر مم ــذا الفك ــي ه معتنق

البقيــة ويشــّن عقبــة أمــام التقــدم للِحــراك اإلبداعــي.

مــن املهــم أن نذكــر أن املبــدع واملوهــوب واملُمتلــئ 

ــاك  ــه، هن ــو موهبت ــًدا نح ــير وحي ــات، ال يس بالطموح

مــن يرفعــه ويدفعــه ويُحاذيــه ويُوازنــه، ُهنــا فــي 

هــذا املُفتــرق نحــو تخليــد إبداعــه تردعـــه مثــل هــذه 

ــي  ــا ف ــا حرًج ــه وتصييره ــم آمال ــي حتجي ــة ف الغوغائي

ــد  ــات وخّل ــة العقب ــن عرقل ــا م ــى وإن جن ــه، حت نفس

شــيًئا مــن إبداعــه سيشــعر بالُغربــة فــي ظــل هــؤالء 

ــا أو  ــك انهزاًم ــد ذل ــم، وال يُع ــطوة آرائه ــن بس املهيمن

ــا بقــدر كونــه خيبــة مــن التخّلــف اجلمعــي الــذي  ُجبنً

ــة. ــن ِقّل ــن الفخوري ــر م ــز ويُصّي ــط التمي يُثب

ــاب  ــاه الكُّت ــرة جت ــة بكث ــذه الغوغائي ــل ه ــهد مث نش

ــة  ــر والثقاف ــي الفك ــاوت ف ــرة تتف ــن زُم ــن، م املبتدئ

ــي  ــف، رجع ــي ُمتخل ــس كل غوغائ ــخصيات، لي والش

وجاهــل، وهنــا مربــط الفــرس وكل الُعقــدة. بعــض 

ســلوكيات املثقفــن الِكبــار األدبــاء )والبعــض فــي عــن 

الكثــرة يُشــكلون بذاتهــم قـُـدوة( تــؤول بــي غوغائيتهــم 

ــة!  ــى صدم ــرًا إل ــررة كثي ــر املب غي

ــة  ــن وجه ــررًا م ــكل ض ــد يُش ــذي ق ــا ال ــا أدري م ف

ــا  ــخص م ــب ش ــي أن ينُس ــا ف ــق عليه ــم املُتف نظره

لنفســه لقــب )الكتابــة واألدب( أو أن يكــون ُمبدًعــا فــي 

شــيٍء مــا؟ لــَم يتحــاذق البعــض علــى فكــرة أن يكــون 

ــر  ــا الضي ــادة؟ م ــزة أو إش ــاب أو جائ ــا كت ــخٍص م لش

ــم  ــي أذهانه ــت ف ــة وإن كان ــرء بصم ــون للم ــي أن يك ف
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ــة؟ أضحوك

بقيــة  عــن  النظــر  بصــرف  اجلزئيــة  هــذه  أتنــاول 

الضــرر، بصفتهــا اجلزئيــة األشــد إياًمــا فــي األوســاط 

ــة  ــات الغوغائي ــا ممارس ــر فيه ــي تكثُ ــة الت االفتراضي

ــدع  ــوب املب ــاه املوه ــة جت ــة خاص ــة وبصف ــة عام بصف

والكاتــب البســيط املُتأنــي فــي مســيرة األدب، ولكـــي 

يتــم احلــد مــن اســتبداد مثــل هــذا الســلوك اجلمعــي 

املشــن، علينــا أن نبــدأ مــن األنســاق الكبــرى باعتبارهــا 

واجهــة لــألدب والفكــر والتوجهــات والتأثيــر الــذي منــا 

ــه  ــن عّينت ــكّل م ــادّي وش ــي الع ــه الغوغائ ــن خال م

ــع  ــن بالطب ــه. ال ميك ــتهان ب ــا ال يُس ــًقا جماهيريًّ نس

ــد  ــذي ق ــاف ال ــن اخِل ــه، وم ــن قناعات ــرء م ــرر امل أن يتح

ــي  ــوض ف ــن اخل ــزّه ع ــا ُمن ــد من ــره، وال أح ــكن فِك يس

ــة،  ــي النهاي ــن ف ــة، لك ــة للبقي ــرة ُمخالف فك

ــه،  ــوّي فعل ــان الس ــى اإلنس ــب عل ــا يتوج م

ــّي  ــود وذوق ــب محم ــي قال ــب ف ــو أن يتقول ه

حتــى وإن كّلفــه األمــر ابتــالع وجهــة نظــره 

فــي حــن كانــت تتعــدى كونهــا وجهــة نظــر 

وتتحــول للقيــود التــي تطــوق اآلخــر الــذي ال 

ذنــب لــه وال وُجهــة

تتوقــف ُحريــة اآلراء، إذا تخطــت كونهــا آراء، وباتــت 

ــاد أو ال  ــا رأي ُمض ــرى له ــة أخ ــى فئ ــريًا عل ــا قس ُحكًم

ــق!  ــي ذات النس ــاج ف ــة واالندم ــرف الهيمن ــك ت متل

ــا  ُهنــاك بعــض األســباب التــي ميكــن أن نُدرِجهــا نتاًج

ــباب  ــة وأس ــباب ذاتي ــي أس ــي، وه ــلوك الغوغائ للس

لــدى  اجملتمعيــة  املكانــة  تورّثــه  فمــا  مجتمعيــة؛ 

ــدل  ــز، وتتب ــا بالتمي ــعورًا ذاتيًّ ــه ش ــي في ــض، تُنم البع

ــه، وهــذا ال يعنــي بأنهــا معاييــر  مســتوى املعاييــر لدي

صحيحــة ال حتتمــل اخلطــأ، فيصبــح كل مــا دون هــذه 

ــداول  ــة للت ــتخفاف وُعرض ــاد واس ــط انتق ــر مح املعايي

فــي املنصــات. يُخيــل فــي عقليــات البعــض أنــه يتوجب 

شــخصنة اإلبــداع وحصــر االســتحقاق في قالــب معن 

ــذه  ــي ه ــب معتنق ــا يعي ــذا م ــة، وه ــا آلراء ُمعمم وفًق

الفلســفة ويُســِقطهم مــن املصداقيــة والعدالــة ومــن 

ــا. ــراكًا إنســانًيا مهذبً ــم ِح ــي تتحــرى فيه األعــن الت

ــذا  ــب ه ــذي يُواك ــة ال ــذا بصف ــن ه ــدث ع ــي أحت إنن

التعقيــد، ليــس بصفــة أخــرى مترفــة، وأتطــرق لهــذا 

ــف  ــه، وأرى كي ــم ُمجريات ــي خض ــدث وف ــع احل ــن واق م

يجــري طــّي طمــوح شــخٍص مــا، وموهبتــه التــي 

يراهــا كل عاملــه ُمقابــل تطويــع وجهــة نظــر ُمتعاليــة، 

وحققــت خلودهــا وتعميمهــا مبــا يخــدم األنســاق 

إياهــا، ويكــّون فِكــرًا متقولًبــا فــي عبــاءة ال غبــار عليها 

ــق  ــدع ويحق ــه يُب ــي كون ــان ف ــة اإلنس ــض أحقي تُناه

ــزة بصــرف النظــر عــن ماهيــة  ــا ويحظــى بجائ طموًح

ــذا  ــى ه ــي يحظ ــه، ولكـ ــاف درجات ــتحقاق واخت االس

االســتبداد باإلنصــاف مــن جهتــي أشــير مــرةً أخــرى إلى 

أن الغايــة مــن ســرد املشــكلة هــي »املبــدع اإلنســان« 

الــذي ميلــك أحقيــة اإلجنــاز وتــرك األثــر وتخليــد املوهبــة 

ــي  ــت غايت ــر، وليس ــاع الغي ــي انطب ــا ف ــا كان صداه أيً

الغوغائيــة كِفكــر، فــكٌل ولــه دروبــه التــي ينحــاز لهــا. 

ــر  ــان آخ ــلب إنس ــل س ــاز ُمقاب ــون االنحي ــا أن يك أم

ــل  ــم ُمقاب ــتتفانى رِكاب القل ــا س ــا، فُهن ــة وهدًف فرص

ــاف. اإلنص

أروى الزهراني
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َمتَْجــر الكتــب الورقيــة هــو رمــز للحداثــة والعصريــة، 

َّاء  مــكان عظيــم يلتقــي فيــه البائعــون بكتبهــم، والقــر

ــب،  ــر للكت ــرات أي َمتَْج ــي مم ــير ف ــن تس ــن. ح بالبائع

ــع  ــاوى م ــة تتس ــة والوجداني ــر العاطفي ــإن العناص ف

العناصــر اإلدراكيــة واملعرفيــة، وتتداخــل الســعادة 

الفكريــة والعقليــة مــع املتعــة احلســية. لكــن اخلدمات 

ــم  ــراز والتصمي ــوم؛ فالط ــاس الي ــي األس ــد ه ــم تع ل

أكثــر أهميــة مــن احملتــوى، بعــد أن بــات تــداول الصــور 

وانتشــارها أمــرًا عامليًّــا، فجاذبيــة املظهــر عامــل 

أقــوى مــن اللغــة التــي تدفعــك للقــراءة. مــن املامــح 

الواحــد  القــرن  فــي  القــدمي  للَمتَْجــر  األساســية 

َّاء«  والعشــرين، الفجــوة الواضحــة بــن »مجتمــع الُقــر

ــع  ــاطه، و«مجتم ــتمرار نش ــكان اس ــح للم ــذي يتي ال

الســائحن« الــذي يتــردد عليــه النــاس لتصويــره فقــط. 

ــة  ــرُ نقط ــذه املََتاج ــت ه ــت، كان ــنوات مض ــل س قب

جــذب ســياحي حــن انتبــه النــاس جلوانبهــا التاريخيــة، 

ــي  ــا ف ــاري، لكنه ــا املعم ــا، وطرازه ــات تكوينه وجمالي

ــة،  ــزًا للفخام ــا- رم ــت -أيًض ــرة أصبح ــوام األخي األع

ــام،  ــائل اإلع ــة لوس ــات املفضل ــن املوضوع ــارت م وص

ــة  ــب التقليدي ــى اجلوان ــان عل ــان النقطت ــت هات وطغ

ــابق. ــي الس ــر ف ــزت املَتَْج ــي مي الت

وليــس مــن املســتغرب أن حتــاول مؤسســات جديــدة ذات 

طموحــات ثقافيــة وفكريــة أن تصبــح مســتقباً مراكــزَ 

ــات  ــم باللمس ــدة، تتس ــرُ جدي ــا َمَتاج ــة؛ إنه للثقاف

ــى  ــح عل ــاطها الواض ــا، وبنش ــخصية ألصحابه الش

ــات  ــا لصفح ــي، وبامتاكه ــل االجتماع ــع التواص مواق

إلكترونيــة متميــزة، أماكــن توفــر لزبائنهــا خدمــة 

طباعــة الكتــب التــي يبحثــون عنهــا، كمــا يتوفــر فــي 

بعضهــا أقســام لتقــدمي القهــوة والكعــك، وتــدار فــي 

ــر  ــض َمَتاج ــوق بع ــة. وتتف ــم الكتاب ــرى ورش لتعلي أخ

ــل  ــا أفض ــث أنه ــة؛ حي ــة اجلمالي ــن الناحي ــب م الكت

األنيقــة  بأرضياتهــا اخلشــبية، ومقاعدهــا  وأجمــل 

ــب  ــازة مــن الكت ــة، واملعروضــات املمت ومناضدهــا املرتب

واملقاهــي  للجــدران،  احملاذيــة  الرفــوف  حتتــل  التــي 

املبهجــة فــي ســاحتها اخلارجيــة، والتــي تُعقــد فيهــا 

ــة.  ــات األدبي ــف الفعالي مختل

تعتمــد املََتاجــرُ اجلديــدة علــى التجــارب 
إضافيــة  قيمــة  إلعطــاء  امللموســة 
مجــرد  تكــون  أال  يفتــرض  ملعروضاتهــا، 
ــب ذاتهــا املوجــودة فــي  ــع الكت أماكــن لبي
املواقــع اإللكترونيــة، بــل عليهــا -أيًضــا- أن 
توفــر للزبائــن مــا تعجــز املواقــع اإللكترونية 

ــم . ــره له ــن توفي ع
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َمْتَجر الكتب
ثالثية المكان والزبون والبائع

صغيــرة،  مدينــة  داخــل  الــة  رحَّ إنهــم 
هدفهــم األساســي هــو إيقــاظ احلــروف 
النائمــة بــن أغلفــة الكتــب، وحثهــا علــى 
احلركــة، إنّهــم ال يقــرؤون بأعينهــم فقــط، 

ــا. ــم أيًض ــل بأيديه ب

تتضمــن العناصــر التــي يجــب أن توفرهــا َمَتاجــرُ 

الكتــب لزوارهــا عنصــر الفخامــة؛ أن نــزور َمتَْجــرًا 

يتمتــع بالتاريــخ والعراقــة والتصميمــات املعماريــة 

وتنــوع  جــودة  جانــب  إلــى  املتميــزة،  والداخليــة 

ــاء  ــور أعض ــى الف ــا عل ــة، يجعلن ــات املعروض املطبوع

فــي نــادي ُمحبــي الفخامــة والتميــز.

علــى  يعتمــد  مشــروع  الورقيــة  الكتــب  َمتَْجــر 

ــن وُمتازمــن: االقتصــادي والرمــزي،  مســتوين ُمتزامن

بيــع الكتــب، وصناعــة االســم والســمعة أو تدميرهــا، 

ــرُ  ــد. َمَتاج ــر جدي ــكار آخ ــائد أو ابت ــذوق الس ــد ال تأكي

ــية  ــا السياس ــي اجلغرافي ــم ف ــن تتحك ــب أماك الكت

الثقافيــة. إنهــا أماكــن تصبح فيهــا الثقافة ملموســة 

ــن  ــا أماك ــب. إنه ــة للتاع ــر ُعرض ــي أكث ــر، وبالتال أكث

تختلــف باختــاف املناطــق والبلــدات واملــدن، هــي َمــنْ 

ــذي ســتقوم  ــا ال ــاس، وم ــذي ســتوفره للن ــا ال تقــرر م

ــن  ــنْ تتحكــم فــي اســتهاك العناوي بتوزيعــه. هــي َم

ــخها، أو  ــا، أو نس ــادة طبعه ــا، أو إع ــص منه أو التخل

تزويرهــا. هــي َمــنْ جتــذب املعجبــن لتلــك العناويــن، أو 

جتعلهــا أكثــر ُماءمــة، أو تتولــى ترجمتهــا، هــذه هــي 

ــة.  ــب الورقي ــر الكت ــية ملََتاج ــرات األساس التأثي

منــذ األزمنــة التاريخيــة البعيــدة، شــكلت َمَتاجــرُ بيــع 

الكتــب أماكــن للتواصــل، النصــوص فيهــا محسوســة 

وملموســة أكثــر ممــا هي عليــه في قاعــات احملاضــرات أو 

املكتبــات العامــة؛ ألنهــا أماكــن تتمتــع بحيويــة أكبــر، 

َّاء،  ــر ــم الق ــة ه ــة الدائم ــة واحلرك ــذه احليوي ــدر ه مص

ــن  ــى أماك ــرض إل ــوف الع ــن رف ــخ م ــون النس يجلب

ــات  ــون العم ــن، يخرج ــع البائع ــون م ــع، يتعامل الدف

املعدنيــة أو الورقيــة أو بطاقــات االئتمــان ويســتبدلونها 

بالكتــب، يتحركــون فــي املــكان، وياحظــون مــا ينتقيــه 

ويشــتريه غيرهــم مــن الزبائــن. تظــل املََتاجــرُ والكتــب 

وبائعوهــا فــي حالــة ســكون، مقارنــًة بالزبائــن القادمن 

واملغادريــن الذيــن يطوفــون باملــكان، 

ومــع ذلــك، فــإن للَمتَْجــر إيقاعــه اخلــاص، بوجــود 

ــن  ــب م ــراج الكت ــي إخ ــل ف ــم، يتمث ــن أو دونه الزبائ

ــم  ــا ل ــادة م ــا، وإع ــي أماكنه ــا ف ــا، وترتيبه صناديقه

ــع منهــا، وطلــب مزيــد مــن عناويــن معينــة، وإزالــة  يَُب

ــع  ــا، وهــي وســيلة تُذكــر بائ ــب يومًي ــار عــن الكت الغب

الكتــب مبواقــع الكتــب وأماكنهــا مــن جهــة، ومُتكنــه 

ــق عاقــة وثيقــة معهــا مــن جهــٍة أخــرى، إذًا  مــن خل

ــب  ــوف الكت ــن رف ــر ب ــراع الدائ ــن الص ــوع م ــاك ن هن

ــر  ــض املََتاج ــي بع ــا. ف ــا ومتيزه ــي تضمه ــر الت واملََتاج

يتولــى تنظيفهــا ومســح األتربــة عــن أغلفــة كتبهــا 

أصحــاب املــكان أنفســهم، وليــس عمــال نظافــة 

ــك بهــدف  ــون ذل ــن يفعل ــن، أصحــاب املــكان الذي عادي

ــخ  ــادرة، ذات النس ــب الن ــع الكت ــيان مواض ــدم نس ع

القليلــة، واجمللــدات املغلفــة باليــد، وهــم بطبيعــة 

احلــال أشــخاص يجيــدون توزيــع الكتــب علــى الرفــوف 
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ــر. ــاٍم أكب ــى باهتم ــث حتظ ــاوالت، بحي أو الط

إن وجــود َمتَْجــر مخصــص للكتــب وحدهــا أمر ضــروري، 

ولكــن يجــب أن يـُـدار وجدانًيــا مــن ِقَبــل شــخص يجمع 

بــن عمــق اإلدراك واتســاع املعرفــة مــن جهــة، وحب كل 

ــه  ــخص ال يدفع ــرى، ش ــٍة أخ ــن جه ــث م ــد وحدي جدي

التكّبــر والغــرور للتشــُبث بــاآلراء اخلاطئــة، بــل يتمتــع 

بالقــدرة علــى دعــم وتأييــد احلقائــق، والصيــغ والنمــاذج 

اجلديــدة. ويعتبــر أكبــر حتــٍد يواجهــه هــو إرضــاء زبائنــه 

مــن ذوي الثقافــة العاليــة، واحملافظــة فــي الوقــت ذاتــه 

علــى زبائنــه مــن ذوي الثقافــة احملــدودة.

ــر  ــاب املََتاج ــة، وأصح ــروعات جتاري ــب مش ــرُ الكت َمَتاج

عــادةً مــا يكونــون بائعــن يتمتعــون بشــخصيات 

جذابــة، هــم فــي نهايــة األمــر أربــاب أعمــال، مســؤولون 

عــن دفــع أجــور موظفيهــم، واحتــرام حقوقهــم، 

إنهــم مديــرون ومراقبــون ومتفاوضــون متمكنــون، 

ــى  ــي عل ــا. وينبغ ــل وتنظيماته ــن العم ــون قوان يعرف

ــا  ــا، ومهتًم ــون ودودًا ولطيًف ــد أن يك ــب اجلي ــع الكت بائ

ــون  ــه أن يك ــا. علي ــوار حوله ــد إدارة ح ــة، ويجي بالثقاف

مواظًبــا علــى القــراءة، وعليــه أيًضــا أن يتمتــع بالقــوة 

اجلســدية؛ فالواقــع أن العمــل يتضمــن مجهــودًا بدنًيــا، 

ــباب،  ــة الش ــي مرحل ــة ف ــون الباع ــب أن يك ــك يج لذل

ومثقفــن، ويرغبــون فــي العمــل، ويــودون إشــباع نهــم 

ــاص.  ــراءة بإخ ــون الق ــة، ويحب ــول للمعرف الفض

هــي  الكتــب  بيــع  ملََتاجــر  الكبــرى  الساســل  إن 

ــة، لكــن ظهــور هــذه  ــع الثقاف ــق ونشــر وبي ــال خلل مث

ــتثمارية  ــات اس ــن مجموع ــتقلة ضم ــروعات املس املش

فــي الســنوات األخيــرة، كان لــه أثــرًا علــى بائــع الكتــب 

الــذي لــم يعــد يتمتــع بالعاقــة الوثيقــة التــي لطاملــا 

ربطتــه بكتبــه وزبائنــه، بــل صــار مجــرد بائــع تقليــدي 

ــرى. ــة األخ ــر اخملتلف ــة املتاج كباع
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-خورخــي كاريــون، زيــارة ملكتبــات العالــم: أشــهر 

مكتبــات بيــع الكتــب/ ترجمــة: رمي داوود. القاهــرة: 
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الجبن
الخاصة بي

َمن الذي حّرك ِقطعة 
مراجعة كتاب

تســاَءل الســيد سبنســر علــى لســان شــخصّية هيــم 

ــاؤل  ــذا التس ــال ه ــن خ ــا م ــّن لن ــي يب ــه ك ــي كتاب ف

ــث  ــر، حي ــن البش ــئ؛ نح ــر املفاج ــا للتغيي ــدم تقّبلن ع

ــن  ــئ. نح ــر مفاج ــاة تغيي ــذه احلي ــي ه ــد ف ــه ال يوج أنّ

ــى  ــا عل ــر صفــة املفاجــأة العتَيادن ــا للتغيي مــن وضعن

ــه  ــبانِنا بأنّ ــي حس ــع ف ــا نض ــوده، ف ــا وج ــا اعتدنَ م

ــًدا  ــًدا روي ــى روي ــوده أن يتاش ــا وج ــيٍء اعتدن ــن لش ميك

مثلمــا لــم يشــعر »هيــم« و«هــاو« بتاشــي اجلــن فــي 

ــف  ــا. كي ــره متاًم ــأ بتغيي ــى أن نتفاج ــة »ج« إل املنطق

لهــذا التغييــر أْن يشــعرنا بأننــا غيــر محظوظــن، 

ــا! ــر حياتن ــردد باســتياء: لقــد أصــاب التغيي تعســاء، ن

وفــي حقيقــة األمــر كان لهــذا التغييــر جمــااًل اعتــرى 

ــا  حياتنــا الروتينيــة اململــة. وإن لــم يكــن قــد حــدث مَل

ــا علــى مــا نحــن عليــه اآلن مــن ســعادة وهنــاء. كنّ

يغّيــر »سبنســر« نظرتــك لبعــض األمــور املتغّيــرة فــي 

حياتــك، وكيــف لــك أن تواجههــا برحابــة صــدر وتقّبــل 

إيجابــي ســريع؛ إذ أّن الســوداوية التــي ســوف تظهرهــا 

ــل  ــيًئا، ب ــر ش ــن األم ــر م ــن تغّي ــر ل ــذا التغيي ــاه ه جت

ــي  ــة الت ــد، والكآب ــى تعقي ــًدا عل ــده تعقي ــوف تزي س

ــن  ــتزيد الط ــدث س ــا ح ــرًا مب ــا متأث ــاب به ــوف تص س

ــى  ــن حت ــف الط ــك أن جتّف ــذي كان علي ــت ال ــة، وأن بّل

ــه. ــٍر ب ــر متعث ــك غي ــاً حيات تســير مكّم

ــم  ــل هــاو، فاعل ــر مث ــل التغيي إْن كنــت شــخًصا تتقّب

أنـّـك علــى الطريــق الصحيــح حتــى وإن أصابــك اليــأس 

ــور  ــان األم ــدم جري ــن ع ــوف م ــعور باخل ــاط والش واإلحب

كمــا هــو متوقــع لهــا أن حتــدث.

مجــرّد تقّبلــك -يــا صديقــي- ألن تســُلَك طريًقــا جديــًدا 

غيــر الــذي اعتــدّت علــى ســلوكه فأنــَت علــى صــواب، 

اســتمر؛ ألنّــه لطاملــا كان شــعور اخلــوف مــن الفشــل 

هــو أكثــر مــا يحركنــا ألن نقــاوم ونبــذل مجهــودًا أكبــر، 

ــر  ــاز والفخ ــعور اإلجن ــى ش ــوف إل ــعور اخل ــّدل ش ليتب

ــا  بأنفســنا حاملــا نصــل -ناجحــن- إلــى نهايــة مــا كنّ

نخــاف مــن بدايتــه.

ــا نواجــه فــي حياتنــا شــخصّياٍت كشــخصّية  جميعن

ــرّ  ــر وتص ــل التغيي ــن تقّب ــا ع ــا، تَصِرُفن ــم«، حتبطن »هي

علــى عــودة مــا كان موجــودًا مــن قبــل حّتــى وإن حاولنــا 

ــل  ــم أن نكــون مث ــا فــي مواجهتِه إقناعهــا، إذ أّن علين

ــا  ــر- عندم ــّيد سبنس ــا الس ــّور لن ــا يص ــاو« -كم »ه

ــا  ــول م ــا ح ــي قدًم ــم«، أن منض ــه »هي ــه صديق واج

نحُلــم بــه ونتخّيلــه فــي عقولنــا الصغيــرِة فــي احلجم، 

الكبيــرِة فــي العلــم واإلدراك، وأن نصــّدق متــام التصديــق 

مــا نؤمــن بــه فــي أعمــاق قلوبنــا؛ فالتغييــر ليــس باألمر 

ــا  ــة، وعلين ــاة الطبيعي ــاس احلي ــو أس ــا ه ــب، وإمّن الغري

فــي وقــٍت مــا مــن أوقــات حياتنــا أن نتخّلــص مــن بعض 

مــا اعَتقدنــاه مســبًقا، وهــذا هــو األســلم من أجلنــا، أن 

نصــرخ بأفواهنــا عنــد التغييــر مقتنعــن غيــر مجبريــن 

ــر،  ــا التغيي ــا أحدثن ــر!« وإن كنّ ــا بالتغيي ــه: »مرحًب علي

التغييــر إلــى األفضــل ســيصرخ شــيٌء مــا فــي دواخلنــا 

ــا باحلريــة!« بثقــة: »مرحًب

ــن  ــى. ونح ــِن أن نفن ــن املمك ــر؛ فم ــم نتغّي ــا إذا ل ألنن

منضــي فــي ســبل التغييــر، لنتذكّــر قــول املؤلــف 

األمريكــي ديــل كارنيجــي:« قــد تفقــد أشــياء جميلــة 

ــل  ــياء أجم ــأ بأش ــد تتفاج ــوض وق ــا ال تع ــول بأنه وتق

ــق«. ــي للقل ــا داع ــوض، ف ــا ال يع ــيك م تُنس

 مرام بنت أحمد آل عبدالقادر
 @iMaramAhmed
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»اإلنســان الــذي ينشــر الكلمــة الطّيبــة ليــس فقــط ُيطيــل 
مــن ُعمــر الكتــاب بــل -أيًضــا- من عمليــة اإلبداع نفســها.« 

هنري ميللر
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»A Tale of Two Cities«
They say the first impression is lasting, it is 
either inviting or inhospitable, so, I say, is the 
opening of any novel. It›s an art that not so 
many people can perform. It is easy to write 
some words, but the real challenge is to catch 
the eye from the very beginning. Charles 
Dickens, as an example here, is a master when 
it comes to openings and playing with words, 
here following is the beginning of the novel »A 
Tale of Two Cities«.
»It was the best of times, it was the worst of 
times, it was the age of wisdom, it was the age 
of foolishness, it was the epoch of belief, it was 
the epoch of incredulity, it was the season of 
Light, it was the season of Darkness, it was the 
spring of hope, it was the winter of despair, 
we had nothing before us, we were all going 
direct to Heaven, we were all going direct the 
other way.« - Charles Dickens 
You can see the simple complexity in his 
expression. Those contradictory dramatic 
pairs give an important implied message. It 
is a quotation for time, timeless. It›s precisely 
expressive. Whenever there is a best time 
there is always a worst time. Wisdom can not 
be useful if there is no foolishness. Belief is 
needed when incredulity prevails. An overdose 
of hope is an overload of despair. It›s either 

day or night, dark or light. And it all goes back 
to either heaven or hell. 
»A Tale of Two Cities taking the French 
Revolution as its background opened in the 
year 1775 by contrasting two cities: Paris, France 
and London, England. While the revolutions in 
America and France had happened many years 
earlier, there was still great social tension in 
England during these times.« - Liu Dingyuan, 
Hou Xiaohua
One can easily grab the idea that Dickens is 
trying to say through his novel by the first 
couple lines; history repeats itself, »..on way or 
another ”. all of that will happen. Whether you 
like it or not, it is the nature of this life to reverse, 
and to eventually end with Resurrection. 
This novel might be written for London at that 
time, but now it seems more universal than 
ever, not only between cities but between all 
human beings

Khawlah AlQuraishi 
@KMPhilosopher 

 الكاتب
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انفجار البركان في عالم 

 الكاتب
ــة  ــبقت كتاب ــي س ــات الت ــل اللحظ ــت أن أتخي حاول
أعظــم األعمــال األدبيــة، كيــف كان يفكــر أصحابهــا! 
ومــا الــذي أحــاط بهــم! وعلــى مــاذا اتكــؤوا فــي 
ــا  ــرة بعضه ــل كثي ــف عوام ــذت أرص ــم؟ أخ كتاباته
صحيــح وواقعــي، وبعضهــا اآلخــر اخترعتــه مــن تلقــاء 
نفســي؛ ألضــع مبــررًا يقنعنــي بــأن كل شــيء وارد 
ــا  ــا جانًب ــا كله ــم نّحيته ــع! ث ــي بدي ــص أدب ــة ن لكتاب
وأبقيــت واحــدةً: عامــل واحــد ماثــٌل أمامــي، غنــيٌّ عــن 
الذكــر، وال أعنــي بــه عــدم جــدوى بقيــة العوامــل. أزحت 
كل األفــكار التــي كانــت عالقــة فــي ذهنــي وتركــت لــه 
املــكان خاويـًـا، ورحــت أتأمــل جــدواه، ثــم قمــت بتجربــة 
عمليــة، ووجــدت أثــره ولــم أكتــِف بذلــك، بــل حدثــت 

ــاء! ــض األصدق ــه بع ب
ــخ،  ــر التاري ــدة عب ــة عدي ــخصيات أدبي ــتحضرت ش اس
وعلــى رأســهم امــرؤ القيــس وأصحــاب املعلقــات، 
ــاب األدب  ــم كّت ــه، ث ــد قول ــا أري ــال مِل ــغ مث ــم أبل فه
ــه  ــًدا، وكل مــن عرفــت ممــن كتــب كتابات الروســي حتدي
فــي الســجن أو املنفــى أو فــي أماكــن شــبيهة، أو كانت 

ــة. ــك احلال ــام تل ــى اقتح ــدرة عل ــه املق لدي
ــبق  ــذي يس ــدوء ال ــبيهة باله ــة ش ــن حلظ ــدث ع أحت
ــركان، أو  ــار الب ــبق انفج ــي تس ــك الت ــة، أو تل العاصف
ــل  ــم قبي ــم احللي ــة ِحل ــبيهة بلحظ ــي ش ــل ه لنق

غضبتــه.
ــت  ــا كان ــس أي ــذات أو النف ــة ال ــات مواجه ــا حلظ إنه
ــا  ــرأ فيه ــي يتج ــة الت ــا اللحظ ــم أنه ــميات، امله املس
اإلنســان ويبــدأ بالتنقيــب داخــل عواملــه اخلاصــة، داخــل 
ــي  ــكاره الت ــل أف ــت، داخ ــي مض ــه الت ــه وأحداث مواقف
ــه  ــاعره وأحاسيس ــل مش ــا، داخ ــوح عنه ــى الب يخش
التــي قــام بكبتهــا، اللحظــة التــي نبــش فيهــا قبــور 
ــات  ــا( الذكري ــرك )لتحي ــه(، لتتح ــر ذاكرت ــه )قب ذكريات

ــة. النائم
لنتخيــل احلالــة التــي ســبقت قــول امــرئ القيــس فــي 

معّلقتــه الشــهيرة:
ِقفــا نَبــِك ِمــن ذِكــرى َحبيــٍب وََمنــِزِل *** بِِســقِط اللِّــوى 

بـَـنَ الَدخــوِل َفَحوَمــِل
ســكوٌن وســط صحــراء اجلزيــرة العربيــة، وصمــٌت طويٌل 
ــكون  ــذا الس ــاة، ه ــك الف ــي تل ــي ف ــب العرب يصاح
ــأن  ــس ب ــمحا للهاج ــذان س ــا الل ــت هم ــذا الصم وه
ــل  ــرة، داخ ــل الذاك ــل، داخ ــل العق ــه داخ ــر زوبعت يثي
القلــب، فتحركــت رمــال املشــاعر واألحاســيس، وانفــكَّ 
الوجــد مــن قيــده ليشــعل فتيــل القريحــة ثــم انفجــر 

ــركان. الب

بــركاٌن مكــوٌن مــن ذاكــرة ملتهبــة، ولغــة راقيــة وذهــن 
ــك  ــبق ذل ــب، س ــال خص ــتعل وخي ــل مش ــد وعق مّتق
ــكون  ــط س ــل وس ــل طوي ــت وتأم ــات صم ــه حلظ كل
ــت فيــه اخلواطــر واصطفقــت فيــه األفكار  مهيــب، التفَّ
ليحــدث ذلــك الضجيــج وســط عقــل املبــدع، ضجيــج 

متّخــض عنــه نصــوص أدبيــة عظيمــة.
دوستويفســكي وتولســتوي وتشــيخوف، جميعهــم من 
روســيا البــاردة التــي كانــت جتبــر ســكانها فيمــا مضى 
ــبب  ــدة بس ــابيع عدي ــم أس ــي منازله ــث ف ــى املك عل
جبــال الثلــج التــي تعلــو شــوارعهم، فيتســمرون أمــام 
مواقدهــم، يبصــرون اشــتعال احلطــب وســط ســكون 
ــدًّا إال أن  ــدون بُ ــم ال يج ــم، ث ــه وصمته ــل وصمت اللي

يكتبــوا رواياتهــم وقصصهــم الرائعــة.
إيزابيــل اللينــدي، روائيــة معاصــرة، قدمــت للقــراء 
مجموعــة مــن أجمــل األعمــال الروائيــة فــي األدب 
اثنــي عشــرة  اللينــدي حوالــي  وتكتــب  الاتينــي، 
ــد  ــع أح ــدث م ــة ال تتح ــاء الكتاب ــا، وأثن ــاعة يومًي س
ــر  ــظ بدفت ــا وحتتف ــة، كم ــات هاتفي ــى مكامل وال تتلق
ــا  ــا يجذبه ــه م ــجل علي ــا لتس ــي حقيبته ــر ف صغي
ــد  ــام عن ــا اإلله ــتقي منه ــف لتس ــار ومواق ــن أخب م
ــا،  ــا مقدًس ــر يوًم ــن يناي ــن م ــر الثام ــة، وتعتب الكتاب
ــة  ــدأ الكتاب ــور لتب ــعل البخ ــموع، وتش ــيء الش فتض
بطقــوس مميــزة. فــي الســابع مــن ينايــر مــن كل عــام، 
تنظــم اللينــدي طاولــة مكتبهــا فــي حجــرة الدراســة 
بجانــب حــوض الســباحة فــي منزلهــا، وتتخلــص مــن 
ــة  ــة، تارك ــا القدمي ــق بكتبه ــي تتعل ــواد الت ــع امل جمي
ــدة أو  ــا اجلدي ــا لرواياته ــي أجرته ــاث الت ــا األبح خلفه
بعــض املذكــرات، وتقــوم بذلــك كلــه علــى الرغــم مــن 
أنهــا -أحيانـًـا- ال تعــرف مــا الــذي ســتكتب عنــه بعــد، 
وتقــول: فــي صبــاح الثامــن مــن ينايــر، أضــيء شــمعة 
ــوبي  ــاز حاس ــى جه ــوس إل ــل اجلل ــل قب ــس للتأم وأجل

ــة ــدأ الكتاب ألب
ــة هــذه  ــة جترب ــحَّ عليــك اآلن مبحاول ــا بحاجــة أِلْن أُلِ أأن
احلالــة: الســكون والصمــت والتأمــل ثــم الدخــول فــي 
ــد  ــم، لتج ــكار والقي ــف واألف ــات واملواق ــراك الذكري ع
نفســك وســط ضجيــج داخلــي يدفعــك نحــو البــوح، 

ــة؟ نحــو الصرخــة، نحــو الكتاب

أحمد العسيالن
@ahmedalosilan
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»ابحــث عــن شــيٍء يثيــر اهتمامــك أو يجعلــك تقلــب الصفحــة 
بشــغف، كــي ترفــع رأســك حيــن انتهائــك مــن القــراءة وتــرى 

أّن العالــم قــد تغّيــر مــن حولــك.«

آندي ميلر
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»الشــيء الــذي يثيــر حنقــي أكثــر مــن أيِّ أمــٍر آخــر هــو عندمــا 
عندمــا  أو  متغطرســة  متعاليــة  لهجــة  الُكّتــاب  يســتعمل 
العالــم  فــي  منطقيــة  غيــر  ُتَعــدُّ  شــخوٍص  عــن  يكتبــون 

الحقيقــي.« 
تيري ماكميالن 
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مكتبة جامعة مانشستر ببريطانيا

ا في عالم المكتبات أيقونة رائدة تاريخّيً
متثــل املكتبــة فــي مســاحتنا الشــخصية أيقونــة مميــزة 
نُعبــر مــن خالهــا عمــا يســتوطن ذاكرتنــا مــن الكتــب، 
ــم  ــي حتتضنه ــا الت ــي أبطالن ــب ه ــذه الكت ــل ه ولع
ــار. وأرى  ــل لاندث ــر قاب ــادر غي ــكل ن ــا بش ــى أرففه عل
ــاء؛  ــق البق ــب ح ــح الكت ــي متن ــي الت ــول ه ــأن العق ب
فأفــكار ومحتويــات تلــك الكتــب لــن تندثــر مــا دامــت 
ــت  ــك، أحبب ــر ذل ــى إث ــا. وعل ــب به ــول تعج ــاك عق هن
ــرى  ــات الكب ــن املكتب ــث ع ــى احلدي ــوع إل ــذ املوض أخ
ــز  ــي ال تتمي ــة الت ــة الدولي ــات اجلامعي ــًة املكتب وخاص
علــى صعيــد الكتــب واألبحــاث فحســب، بــل -أيًضــا- 
تســاهم فــي توفيــر األدوات التــي تســاعدنا علــى 
اســتثمار أنفســنا مــن ناحيــة حتســينها نحــو األفضــل، 
وذلــك عــن طريــق حلقــات النقــاش، واجللســات احلوارية، 
ــي  ــة. وقادن ــر التخصصي ــة وغي ــدورات التخصصي وال
هــذا نحــو جامعــة مانشســتر ومكتبتهــا التــي متتلــك 
ــخ فــي مجــال الكتــب، باإلضافــة  تسلســاً مــن التأري
ــل  ــي حتم ــة؛ فه ــارات متنوع ــي مس ــة ف ــيرة عريق ملس

ــف! ــرن ونص ــا ق ــة عمره ــرة تاريخي ذاك
ــام 1824م، ومتّ  ــتر ع ــة مانشس ــيس جامع ــد مت تأس لق
افتتــاح املكتبــة فــي نفــس العــام، ومنــذ ذلــك الوقــت 
وهــي تخــرّج كــوادر مــن الطلبــة وتســتقطب أبحاثهم، 
ــن  ــة م ــي اجلامع ــي ف ــكادر األكادمي ــب ال ــن كت وحتتض
ــة  ــيرة اجلامع ــي مس ــاهم ف ــن س ــن مم ــاتذٍة وآخري أس

بشــكل عــام.
ــة  ــي اململك ــة ف ــر جامع ــب أكب ــي قل ــة ف ــع املكتب تق
املتحــدة، حيــث تســتقبل أكثــر مــن ثاثة مايــن طالب 
وباحــث وزائــر ســنويًا. ويبــرز دور املكتبــة األساســي فــي 
ــة  ــل اجلامع ــي عم ــا ف ــى عنه ــاهمة ال غن ــدمي مس تق
ــة.  ــتر البحثي ــاة مانشس ــن حي ــزء م ــمعتها كج وس
كمــا أّن اجلامعــة حُتســن االســتماع إلــى طابهــا 
لضمــان االختيــار واجلــودة فــي جميــع مكتباتهــم وعبــر 
اإلنترنــت، وتســعى لتحقيــق مبــدأ التعــاون مــن خــال 
االســتراتيجية الرقميــة للجامعــة واملســتقبل الرقمــي، 
وتوفــر مــكان عمــل يتســم بالكفــاءة والوفــاء واإلبــداع، 

ــا. ــا ودوليًّ ــا ووطنيًّ كمــا أنهــا تدعــم العمــل محليًّ

تفتــح اجلامعــة أبوابهــا لتقــدمي الــدورات التخصصيــة 
فــي مســار أو قطــاع تعليمــي معــن ســواء علــى 
مســتوى طابهــا أم زوارهــا. وتعتبــر األقــدم علــى 
ــأن  ــا ب ــمح له ــا س ــم مم ــي العال ــات ف ــتوى املكتب مس

ــراع. ــراءات االخت ــن ب ــرًا م ــددًا كبي ــن ع حتتض
ــود  ــا تع ــة كتًب ــة املكتب ــي أروق ــا ف ــاء جتوالن ــد أثن جن
ــح  ــإن اجلامعــة تفت ــك ف ــر ذل ــى إث للقــرن املاضــي، وعل
بــاب اســتقطاب الكتــب علــى مســتوى مخرجــات 
ــون  ــي، لتك ــاع التعليم ــارج القط ــك خ ــة وكذل اجلامع
موســوعة املعرفــة التــي حتتضنهــا األرفــف تعــود إلــى 

آالف الســنن.
لقــد انتشــر مفهــوم »تســويق املكتبــات« بشــكل 
موســع فــي اآلونــة األخيــرة؛ حيــث أنّــي قــد وجــدت أّن 
ــية  ــات نقاش ــارة حلق ــة زي ــى بآلي ــح يُعن ــذا املصطل ه
ــة  ــا. إضاف ــع له ــة التاب ــدورة االختصاصي ــى ال ــاًء عل بن
التســويق، هنــاك مفهــوم أســلوب  إلــى مفهــوم 
تســويق أو توظيــف التقنيــة مــن خــال عــرض الكتــب 
ــتحداث  ــور االس ــدى ص ــذه إح ــة. وه ــاث العلمي واألبح
وخاصــة االســتحداث التقنــي، حيــث يســتخدم بعــض 
مرتــادي املكتبــة شاشــات احلوســبة باعتبارهــا جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن مبــدأ املكتبــة احلديــث، والــذي هــو حتقيــق 
التعــاون مــن خــال االســتراتيجية الرقميــة للجامعــة 

ــي. ــتقبل الرقم واملس
ــى  ــّول إل ــة أنَّ التح ــب الورقّي ــي الكت ــا حملّب ــح هن وأوّض
املطالعــة الرقميــة ال أعتقــد أنــه ســوف يؤثــر عليهــا؛ 
ــي  ــهم ف ــة يِس ــر التقني ــي عص ــا ف ــبب وجودن فبس
وجــود أرشــفة إلكترونيــة وهــي بدورهــا تســاهم 
ــو  ــى ل ــار الكتــب، حت بشــكٍل ملحــوظ فــي عــدم اندث

ــا  ــا عليه ــي اعتدن ــا الت ــرت صورته تأث

طيف الجعيد
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الخاسر 

الفـائز
كثيــرًا مــا نقــرأ فــي القصــص ونــرى فــي األفــام ذلــك 
ــذي  ــه، ال ــكاره ومابس ــكله وأف ــف بش ــل اخملُتل الطف
يَنــال الُســخرية مــن اجلميــع ويخطــف األنظــار كثيــرًا، 
خطواتــه ملُحوظــة، وكلماتــه مســموعة، فقــط ألنــه 
ُمختلــف كبقعــة بيضــاء فــي احللكــة. قــد يِصــل بــه 
ــه مــن تعليقــات  ــا يتعــرض ل ــا وخجــواًل مم احلــال حزينً
تنمريــة، أو رمبــا العكــس، فيبــدو فــي قمــة االطمئنــان 
ــع  ــي واجلمي ــي وخف ــر منس ــه غي ــط ألن ــعادة فق والس

ــمع.  ــه بينمــا يســترق الس يتحــدث عن
هــؤالء األطفــال ُهــم مــن بقبضتهــم املُســتقبل 
وتغييــره، باســتطاعتهم ُصنــع املُعجــزات وَحــل األلغــاز، 
ليــس ألنُهــم قــد يتمتعــون بــذكاء فقــط، بــل ألنهــم 

ــا. ــون متاًم ُمختلف
تومــاس أديســون، ذاك الطفــل الفضولــي الــذي يُطــارد 
الضــوء بــكُل مــكان، واخملُتــرع األعظــم علــى مــرّ األزِمنة، 
ُطــرد مــن املدرســة بعــد ثاثــة أشــهر ألنهــم رأوا بأنــُه 

أقــل مــن أن يســتوعب املــواد التدريســية. 
جــون بيــرد، ذاك الطفــل العنيــد وبطــيء التفكيــر 
ــد-  ــا بع ــح -فيم ــه- يصب ــون وصف ــاد املُعلم ــا اعت -كم
ُمختــرع التلفزيــون األســكتلندي. ومنــاذج أخــرى ال تُعــد، 
ــد  ــا ق ــا رمب ــة متاًم ــاٍع مُختلف ــٍة وأطب ــوا بهيئ ــن ُخلق مم

ــون. ــة باجلن ــم الغالبي تصفه
ــذه  ــز وه ــذا التمُي ــا، ه ــوض متاًم ــاف املرف ــذا االخت ه
ــي  ــرُخ ف ــي تص ــة الت ــكار الطفولي ــذه األف ــول وه العق
ــتهزئ  ــم، ويس ــا املُعل ــي كّفه ــرب ف ــا األم، ويض وجهه
بهــا املُديــر، ويســخر منهــا أطفــال احلــي، تكــون 
ــا- هــي فــوق التوقعــات والظنــون، هــي الفكــرة  -الِحًق

ــور. ــدأ والتط واملب
ــري  ــات جي ــى مؤلف ــاع عل ــى االط ــرًا عل ــدت كثي اعت
ســبينللي فــي أدب األطفــال، حيــث أن مؤلفاتــه حــازت 
مــراٍت عــدة علــى جائــزة نيوبــري فــي الواليــات املُتحــدة 
األمريكيــة، والتــي تُقــدم كل عــام ألفضــل كاتــب 
ــو  ــزة ه ــذه اجلائ ــت ه ــي نال ــه الت ــد كُتب ــال. أح لألطف
ــاب »اخلاســر«، قصــة عــن طفــل يُدعــى )زينكــوف(  كت

لكُنــه هــو اخلاســر دائًمــا، رمبــا ليــس ألنــه ينهــزم دائًمــا 
لكــن بســبب تصرفاتــه الغريبــة واملُتميــزة في املدرســة 
واحلــي. يتحــدث جيــري عــن هــذا الطفــل بــأدق تفاصيــل 
ــُن أن  ــا مُيك ــقَ م ــل أعم ــا نتأم ــٍة جتعلن ــه، لدرج تصرفات

ــه الطفــل.   ــم ب يفكــرَ ويتخيــل ويحل
»الفائــزون فــي كل مــكان: علــى األرصفــة، فــي األزقــة، 

فــي احلــواري، وفــي املاعــب.
اجلميــع يفــوزون مــا عــدا )زينكــوف( الــذي ال يفــوز أبــًدا، 

لكنــه حتــى اآلن لــم يلحــظ ذلــك، ال هــو وال زمــاؤه.
ــل كل األطفــال يجــري ويلعــب ويركــب  إن زينكــوف مث
ــى أن  ــر، ويتمن ــج املنهم ــب بالثل ــب اللع ــة ويح الدراج
يصبــح مثــل أبيــه عندمــا يكبــر، ولكنــه ليــس كباقــي 
ــة  ــرة الدراس ــي حج ــه ف ــع يدي ــا يرف ــال؛ فعندم األطف
ــه كلهــا خاطئــة، وعندمــا ميشــي يقلــب  تكــون إجابات
ــمع  ــا يس ــك عندم ــن الضح ــوت م ــكاد مي ــه، وي قدمي
علــى  يعلقــون  واألطفــال  »يابيــب«.  مثــل  كلمــة 
ــم  ــت ليهت ــه وق ــس لدي ــوف لي ــن زينك ــه، ولك تصرفات

ــم.« بكامه
ــبينيللي  ــري س ــف جي ــتخدم املؤل ــا يس ــه دائًم وكعادت
ــوف  ــة زينك ــداع قص ــي إب ــة ف ــل والفكاه ــلوب احلي أس
ــى  ــية األول ــنة الدراس ــن الس ــدرج م ــو يت ــدة، وه الفري

ــة. ــى السادس وحت
إنَّ قصــة »اخلاســر« قصــة مؤثــرة عــن طبيعــة اإلنســان 
وأهميــة معايشــته لتجربــة الفشــل، وهــي تؤكــد أّن أي 
إنســان يســتطيع أن يصبــح فــي يــوم مــن األيــام بطــاً. 
أحيانًــا مــن الصعــب تقّبــل غرابــة وجنــون الناضجــن، 
لكــن مــع األطفــال علينــا ذلــك، علينــا أن نؤمــن بهــم 
حــق اإلميــان ألن األطفــال ككُل البدايــات اجلميلــة، علينــا 
ــل مــا ُهــم عليــه  -فقــط- أن نحســن اســتغالها بتقبُّ
ومــا يفكــرون بــه؛ ألنهــم لــم يغوصــوا فــي عمــق احليــاة 

االعتياديــة بعــد .
شهد محمد الدوسري

@_Cha1m
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»اقــرأ كتًبــا مــن المســتوى الــذي ترغــب بكتابتــه. القــراءة هــي 

قــوت الكتابــة.«

جينيفر إيغان
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شروط النشر في مجلة

1-  أن يخدم موضوع املشاركة رؤية اجمللة ورسالتها وأهدافها.

2-  أن يكون النص املرسل مبستوى جيد جًدا، ولم يسبق نشره.

3-  أاّل يزيد حجم النص عن 1200 كلمة كحدٍّ أقصى.

4-  تخضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير.

ــر  ــا، وال تعّب ــن آراء كُّتابه ــر ع ــة تعّب ــي اجملل ــر ف ــي تنش ــوص الت 5-  النص

ــة. ــن رأي اجملل ــرورة ع بالض

6-  ال مانع من النقل أو االقتباس شريطة ذكر املصدر.

7- ترســل املشــاركات املكتوبــة بصيغــة ملــف وورد فقــط علــى بريــد اجمللة 

أدنــاه مــع إرفــاق االســم الثالثــي وحســاب تويتر:

qawaree@rfriends.net
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@ Q a w a r e e _

m a g a z i n e . r f r i e n d s . n e t

Q a w a r e e @ r f r i e n d s . n e t


