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عشرمجلة الثالث  العدد 
ذو القعدة 1442هـ
ـــ ــ ــ يـــونـــيـــو 2021م

التدويــن 
الصوتــي 
الثقافة  أنــمــوذج 
الــــــــرقــــــــمــــــــيــــــــة

ــرة  ــظـ نـ
ــع  ــواقـ لـ
حـــــــــــوســـــــــــبـــــــــــة 
ــيــة ــعــرب الـــلـــغـــة ال

جـــهـــات  
ت  منصا و
ــل  ــداخــ ــ ــم ت ــ ــدعـ ــ تـ
ــة  ــر رقــمــن ــ ــي ــ ــأث ــ وت

دعــــاوى 
ــة  ــيـ واهـ
ــة  ــ ــان ــقــ ــ حـــــــــــول ت
ــيــة ــعــرب الـــلـــغـــة ال

ــة  ــ ــغ ــ ل
ــورة  ــص ال
فـــــــي الــــفــــضــــاء 
الــــــــــرقــــــــــمــــــــــي

ــوف  ــي ض
ــدد ــعـ الـ
شــبــكــة مــحــتــوايــز
شــبــكــة مــايــكــس

ت  ا كـر مذ
امــــــرأة 
 مــــــــــــــــــن زمــــــــــــن
الــــــــــكــــــــــورونــــــــــا



2



3

وكــــأن الــعــالــم بـــدأ يــخــاف ويــرتــاب 
ــرة الــبــشــر، وتــســلــل شكه  ــ مــن ذاك
أجبرنا  ــداث ســكــانــه،  أحــ ــأريــخ  ت فــي 
وكلماتنا،  وتــراثــنــا  ــنــا  إرث رفـــع  عــلــى 
ألطفالنا  صــورة  أول  التقاط  حتى 
وأطباقنا وأكواب قهوتنا الساخنة 
قبل أن نتذوقها، تلتقطها الرقمنة 
غير  عائمة  سحابة  فــي  لتخزينها 
التحميض  مـــواد  تعد  فلم  مرئية، 
ــة وســيــلــة  ــيـ ــارجـ ــخـ والــــــذاكــــــرات الـ
ملموسة لتحتضن أيدينا ذكرياتنا.

الحروب  من  العالم  اكتفى  هل   -
والــــكــــوارث والــــحــــروق؟ هـــل أتــخــذ 
ــًا لــيــحــفــظ ألجــيــالــنــا  ــارمـ ــا صـ مــوقــًف
إرثنا، بعد أن ضاع  القادم  وللعالم 

بين محرقة ومكيدة؟ 

هل ُخيل لنا أننا وسط هذا التحول 
الرقمي ننقل تراثنا وثقافتنا ولغتنا 
نعلم  ال  رقمية  سحابة  عبر  وأفكارنا 
ــن فــائــدة  ــدث ع ــح ــن أت اتــجــاهــهــا؟ ل
عالًما  لنا  صنعت  وكيف  الرقمنة 
ــا، ســأكــتــفــي بــحــكــايــة مـــاذا  مــثــالــًي
تتبع وترصد  السحابة  يعمل؟ تلك 
لتبعث لنا طوال الوقت إشعارات 
تنبيه إلكمال قراءة كتاب وتحسب 
الصفحات  عدد  الرقمية  بأصابعها 
ــا بــأهــدافــي  ــه ــارن ــق ــرأت وت ــ الـــتـــي قـ

لتحاسبني على تقصيري.

بحثك  عــنــد  تــتــخــيــل  أن  لـــك  هـــل 
ــاب مـــا أن تــلــك الــســحــابــة  ــت عـــن ك
اقتراحاتها  تقديم  في  تتعنى  لن 
الــبــديــلــة لــــذاك الــكــتــاب الــــذي بال 
شـــك هـــو مـــوجـــود ولــكــنــه على 
محركها  في  صفحات  خمس  بعد 
ــم محرك  والــــذي تــطــلــق عــلــيــه اسـ

بحث!

هل لك أن تتخيل أو أن تصدق بحق 
ثقافتنا  تكوين  بناء  فــي  جــزء  أننا 
ضمن  وحفظها  الرقمنة،  أثير  عبر 
المتاحف  مــن  ــدًلا  بـ رقمية  سحابة 

والكتب الورقية!

تصلكم  ــوارئ  ــ قــ مــجــلــة  ــي  ــاهـ وهـ
ــن صــفــحــاتــهــا  ــمـ ــتـــاد ضـ ــالـــمـــعـ كـ
ــث عــشــر،  ــال ــث ــا ال ــدده ــع الــرقــمــيــة ب
منافسة  ضــمــن  لــلــبــقــاء  تــنــاضــل 
سحابات،  فــي  الرقمي  المحتوى 
وتدعو المهتمين لمشاركتها هذا 
مشروع  مساهمة  ضمن  العمل 
أصدقاء القراءة في إثراء المحتوى 
الــثــقــافــي الــعــربــي بـــأيـــدي شــبــاب 

الوطن العربي.

قراءة رقمية ممتعة!

ــدر عــن  ــــصــ ــة ت مـــجـــلـــة فــصــلــي
»مــشــروع أصــدقــاء الــقــراءة« 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــقــــاالت 
ولقاءات تهم كل قارئ عربي.

تتطلع المجلة للمساهمة في 
ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيزها 
في المجتمع، وأن تكون أداة
 فــاعــلــة لــتــوظــيــف الــمــقــروء 
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــا يــــــخــــــدم الـ ــ ــمـ ــ بـ
ــًا. ــ ــ ــي ــ ــ ــاف ــ ــ ــق ــ ــ ــًا وث ــ ــ ــي ــ ــ ــرف ــ ــ ــع ــ ــ م

المجتمع  لبناء  المجلة  تسعى 
الــــــقــــــارئ الــــــواعــــــي وذلـــــك 
ــراده  ــ ــ ــز أفـ ــحــفــي مــــن خـــــال ت
في  مساهمًا  عنصرًا  ليكونوا 
ــحــول لــمــجــتــمــع مــعــرفــي. ــت ال

فريق العمل

اإلعداد
المطوع آســيــة  أ. 
الــدكــان الــعــنــود  أ. 
الجعيد ــف  ــي ط أ. 

التدقيق
هــابــي  عـــهـــود  أ. 
حسين ــتـــول  بـ أ. 
مــحــمــد مـــنـــال  أ. 

التحرير
الــدكــان الــعــنــود  أ. 

التصميم
ســعــد ــد  ــم ــح م أ. 

كلمة التحرير

العنود الدكان 
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تحديات  مواجه  في  اليوم  نحن 
كبيرة و متنوعة في  مفاهيمها 
ــحــٍد واجــهــنــا  هو  ــر ت ــعــل أكــب ول
ــتـــحـــداث بــجــمــيــع أشــكــالــه  االسـ

ومواكبة تغيراته.

هذا  ــى  إل كثب  عــن  نظرنا  وإن   
أنه  لوجدنا  التحديات  من  النوع 
األمــور  من  العديد  في  يتداخل 
ويؤثر بشكل كبير وملحوظ في 

توجه حياتنا.

يواكبها   التي  التقنية  الثورة  إن 
يـــواجـــهـــهـــا  أن  قـــبـــل  ــم  ــ ــال ــعــ ــ ال
ــارات تــحــدي  ــســ هـــي إحـــــدى مــ
عليه  نشهد  الــذي  االستحداث  

اليوم.

لقد تداخلت التقنية في جوانب 
عديدة من  حياتنا و أبقت على 
التأثيرية  بصمتها  التداخل  هــذا 
إلى  واضًحا  تمهيًدا  كانت  التي 

استحداثها بين فترات متقاربة.

الــرقــمــنــة  جـــانـــب  خــصــصــنــا  وإن 
ذات الفروع العامة في التقنية 
فسوف نجد أنفسنا أمام العديد 

من المسميات المتداخل فيها.

عن الثقافة :

عن  نسرد  دعونا  ذلــك  كل  قبل 
الــثــقــافــة و نــتــحــدث  عــن عمق 
ــن عــاقــتــهــا بــذاتــنــا   تــاريــخــهــا وعـ
شخصيا و كيف امتدت جذورها 
ــا رغـــم   ــن ــان ــــوم فــــي كــي ــي ــ ــى ال ــ إلـ
مــواكــبــتــهــا  االســـتـــحـــداث حتى 

تبقى و تتفرد و تستثنى.

ــد من  ــعــدي ــال ــقــافــة ب ــث تــعــنــى ال
الــتــعــريــفــات وهـــذا ســهــل علينا 
بــنــاًء  صياغتها  و  فهمها  كــثــيــرا 
تتميز  أنها  كما  به,  نتأثر  ما  على 
بشموليتها   ألنواع العلم، فهي  
العلوم  مختلف  في  تستخدم  
كعلم الّلسانّيات، وعلم النفس، 
ــســفــة،  ــفــل ــات، وال ــ ــي ــ ــان ــســ ــ واإلن
ُيمكن  لــذا  وغيرها،  واالقــتــصــاد 

إيجاد العديد من التعريفات.

تطبيقات الثقافة :

تطبيقاتها عديدة بناء على مدى 
المحيط  فــي  تــأثــرهــا  و  تــأثــيــرهــا 
الذي تشمله, ونعني بذلك فئة 

استهداف معينة.

الذي  المجتمع  نعني  وبــاألصــح 
تتناسق تكوينات الثقافة منه.

ــنـــصـــات تـــبـــنـــت دعـــم  ــــاك مـ ــن هــ
ــي فــي  ــمـ الـــثـــقـــافـــة بــشــكــل رقـ
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فكونت مسارات ذات مسميات 
تخصيصية  تدعم مسار الثقافة.

 بدًءا من منصة التحول الوطني 
المملكة  رؤية  توجه  تدعم  التي 
منصات  تطبيق  حــتــى  و   ٢٠٣٠
أخرى لمفهوم التحول الرقمي و 
الذي تداخل بدوره في الثقافة.

 مفهوم التحول الرقمي:

حول  كثب  عــن  نــظــرة  لنلقي  و 
لدينا  الرقمي  التحول  مفهوم 

في المملكة.

)إن التحول الرقمي هو االستثمار 
ــفــكــر وتــغــيــيــر الــســلــوك  فـــي ال
إلحداث تحول جذري في طريقة 
الــعــمــل، عــن طــريــق االســتــفــادة 
ــور الــتــقــنــي الــكــبــيــر  ــطـ ــتـ ــن الـ مــ
المستفيدين  لخدمة  الــحــاصــل 
بــشــكــل أســــرع وأفـــضـــل. ويــوفــر 
التحول الرقمي إمكانات ضخمة 
لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية 

ومستدامة.(]1[

  
تغطيات

]1[ المصدر )المنصة الوطنية الموحدة(

 جهات و منصات تدعم تداخل
وتأثري رقمنة الثقافة القادموتأثري رقمنة الثقافة القادم
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نــجــد أن هناك  مــن خـــال ذلـــك 
ــتــطــبــيــق مــفــهــوم  تـــطـــلـــعـــات ل
الــرقــمــنــة فـــي الــثــقــافــة مـــادام 
التحول  لتطبيق  هناك مخرجات 

الرقمي في الواقع.

جهات تطبيق التحول الرقمي:

ولعل أن هناك وحدة متخصصة 
في هذا الصدد تتابع التسلسل 
لــمــفــهــوم الــرقــمــنــة و تــداخــلــه 
التحول  وحــده  إن  الثقافة.  مــع 
الرقمي تتطلع للكثير من األمور 
هــذا  )لــتــوطــيــن(  تطبيقها  عــنــد 

التحول.

تواكب  التي  تطلعاتها  أبــرز  من 
رؤيـــة مجتمع  هــي   2030 رؤيـــة 
من  نفهم  و  رقــمــي,  و  حــيــوي 
تتأثر  ســـوف  الــثــقــافــة  أن  ذلـــك 
المجتمع  ألن  الــمــفــهــوم  بــهــذا 
ــي دور  الـــرقـــمـــي يـــأخـــذ حـــيـــزا فـ

رقمنة الثقافة.

ــر بــفــهــوم  ــي ــأث ــت ــعــل مــســعــى ال ل
الــرقــمــنــة فـــي الــثــقــافــة خــاصــة 
تدعمه منصة وجهة أخرى و هي 
تمثل دور التعزيز لهذا المفهوم.

الــعــزيــز  ــد  ــمــلــك عــب ال إن مـــركـــز 
التوجه  يــدعــم  الــوطــنــي  لــلــحــوار 
فـــي الـــتـــحـــول مـــن خــــال عقد 
إيصال  تعزز من  حــواريــة  لــقــاءات 
في  حــدث  كما  المفهوم  هــذا 
سنة ١٤٤٢هـ عندما شارك  مركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
في ملتقى مكة الثقافي الذي 
يــقــام تــحــت شــعــار كــيــف نكون 

قدوة في العالم الرقمي. 

قدمت    التي  المشاركة  وتتمثل 
إقامة 8 لقاءات افتراضية لعدد 
مــن خال    تــم   المشاركين،  مــن 
تلك الــلــقــاءات طــرح عـــدًدا من 
ــأتــي في  الــمــواضــيــع الــهــامــة وي
مــقــدمــتــهــا مـــوضـــوع الــمــعــارف 

الرقمية وتأثيرها على المجتمع، 
وتــوظــيــف الـــحـــوار فـــي الــعــالــم 

الرقمي.

مستقبل رقمنة الثقافة:

 إن مستقبل الثقافة في التحول 
الرقمي يزهد بالكثير من األمور،  
اليوم  نشهده  الــذي  التوجه  و 
إنما هو البداية فحسب  و سوف 
الثقافة بشكل عام قابلة  تبقى 
لمواكبة المستحدثات التقنية و 
خاصة في الجانب الرقمي لتؤثر 

بدورها على شريحة المجتمع .

تــقــنــيــة  و  االتـــــصـــــاالت  هــيــئــة   
ــدى  ــ الـــمـــعـــلـــومـــات تـــعـــتـــبـــر إحـ
الــمــنــصــات الــمــؤثــرة فـــي دعــم 

التحول الرقمي.

  

طيف الجعيد 
@AljeaidTafe



تقــريـر الــحــالـة الثقـافــية
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رقمنة
الثقافة

تقــريـر الــحــالـة الثقـافــية
� اململكة العربية السعودية ى� 2020 ڡ�

رقمنة
الثقافة

تحّوالٌت رقمية طالت 
ــي  ــاف ــق ــث الـــقـــطـــاع ال
ــــعــــكــــســــت عــلــى  وان
طـــبـــيـــعـــة األنـــشـــطـــة 
والفعاليات خالل عام 
يستعرضها  2020م، 
الثقافية  الحالة  تقرير 
تــــــــحــــــــت عــــــــنــــــــوان 
ــة الـــثـــقـــافـــة« ــ ــن ــمــ »رقــ
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لغة الصورة يف الفضاء الرقميلغة الصورة يف الفضاء الرقمي
يــخــضــع الــعــالــم الــرقــمــي الــيــوم 
وتحّول  الكبير،  التطور  ظل  في 
إلى  والمعرفي  اإلنساني  البناء 
من  جملة  إلــى  الرقمية،  الحياة 
والمنطقية  العقلية،  التحديات 
التي يواجه بها اإلنسان المعاصر 
الحياة الجديدة، فأصبحت أزمات 
ال  ظــاهــرة،  ومعاناته  اإلنــســان، 
هذا  ظــل  فــي  أحــد  على  تخفى 

التقارب التقني.

وفي سيل هذا االنهمار التقني 
ال يمكن أن تكون اللغة منفصلة 
بالتطّور،  الــمــّد، ســواء  عــن هــذا 
بــنــاء خطابها  فــي  الــمــراوغــة  أو 
الــجــديــد بين الــقــديــم والــجــديــد، 
ــاح الـــلـــغـــة عــلــى  ــ ــت ــفــ ــ ــان ان ــكــ فــ

المكّونات الثقافية واالجتماعية 
ــا من  والــنــفــســيــة عـــامـــا مــهــًم
عــوامــل تــغــّيــر شــكــل الــلــغــة في 
وكانت  الحديث،  الرقمي  العصر 
مواقع التواصل اإللكتروني أداة 
من أدوات بناء التواصل اللغوي 

الحديث وتشكيله.

بالصورة  الــنــاس  اهــتــمــام  وكـــان 
في  ــا  الفــًت وتلقيها  وتحليلها، 
في  غرو  وال  األخيرة،  السنوات 
ُتـــدرك بأهم  ــك؛ ألن الــصــورة  ذل
ــقــول ابـــن حــزم  الـــحـــواس كــمــا ي
الحمامة:  طوق  في  األندلسي 
ــنــوب عن  ت الــعــيــن  ــم أن  ــلـ »واعـ
ــراد،  ــمـ ــهــا الـ ــرســــل، ويــــــدرك ب ــ ال
ــحــــواس األربـــــع أبـــــواب إلــى  ــ وال

النفس،  إلـــى  ومــنــافــذ  الــقــلــب، 
داللــة،  وأصحها  أبلغها  والعين 

وأوفها عما«

باختاف  تختلف  الداللة  وهــذه 
التلقي  كان  هنا  ومن  المتلقي، 
ــلــمــنــهــج الـــتـــداولـــي  خـــاضـــًعـــا ل
اللغة ضمن  القائم على دراســة 
لغة،  العين  االستعمال، وإدراك 
جما،  تقول  أن  للصورة  يمكن 
وتختلف  لها،  حصر  ال  وعــبــارات 
فــي بنائها مــن مــع  جــم فــردي 

إلى آخر.

ــذا كــانــت حــيــاة بــعــض الــصــور  ولـ
تجانس  وال  ألوانها،  في  ليست 
ــنــائــهــا، بـــل فـــي تــلــقــي الــنــاس  ب
التأويلي؛  خطابها  وتــداول  لها، 
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الخطابات  مــتــعــددة  فــالــصــورة 
التعدد  وهــذا  بـــارت،  يقول  كما 
ــع الـــتـــواصـــل  ــوقـ انـــتـــشـــر فــــي مـ
فيما  خاصة  االجتماعي)تويتر( 
يتعلق بالصورة التي تأتي ضمن 
خطاب  فــي  أو  فكاهي،  سياق 
إن هــنــاك من  اســتــنــكــاري، حتى 
ُيدرج صوًرا في غير سياقها الذي 
نــشــأت فــيــه؛ لــغــرض فــي نفسه 
ويفهمه  عــنــه،  اإلفـــصـــاح  دون 
المتلقي بحسب الحس التداولي 
ــذي يــمــلــكــه، ويــســتــطــيــع من  ــ ال
حصر  ال  قـــراءات  يوّلد  أن  خاله 
لها، وهو ما يسمى في )الواتس 

آب( الملصقات.

الفكاهية  الصور  إلى  ينظر  ومن 
التي تتضمن أي وسم )هاشتاق( 
أو  متحركة،  لــرســوم  صـــوًرا  يجد 
بارزة  لشخصيات  متداولة  صــوًرا 
ــا، وّظــفــت  ــا، واجــتــمــاعــًي ــخــًي ــاري ت
ــًرا  ــي ــي ســـيـــاق فـــكـــاهـــي، وكــث فـ
الــصــورة،  على  التعليق  تجد  مــا 
إبهاًرا من  أكثر  وحسن توظيفها 
الوسم)الهاشتاق( ذاته؛ فانتشار 
صورة الفأر)جيري( ربما تكون من 
أكثر الصورة انتشاًرا في أي قضية 
تويتر، ورغــم ذلــك ال  ُتطرح في 
يمكن أن يقرأها المتلقي-غالًبا- 
إال في سياق الفكاهة، والتندر، 

الــمــتــلــقــيــن يضحك  أحـــد  فــتــجــد 
على  يضحك  وأحدهم  بسخرية، 
على  يعّلق  وأحدهم  السذاجة، 
فراغ المحتوى, كل هؤالء وربما 
انفعاالتهم  عن  يعبرون  غيرهم 
ُيدرجونها،  التي  الــصــورة،  بهذه 
الــتــأويــل؛  بــأزمــة  ُيــصــاب  أن  دون 
هــذه  يتلقى  مــن  أّن  العــتــقــاده 
في  أو  المراد،  سيعرف  الصورة 
بتأويل  سيأتي  الحاالت  أضعف 

منطقي.

الصورة  في  الحياة  بعث  فمن 
مــبــدعــهــا  ــام، وال  ــرســ ــ ال ــيــس  ل
الناس لها؛  األّول، وإنما تداول 
ربما  األيام  وسيظهر في قابل 
ما هو أكبر عمًقا في التعبير عن 
االنفعاالت من خال استخدام 
تعكس  شخصّية،  لغة  الصورة 
المعجم البيئي الذي يعيش فيه 
أن هناك  مستخدمها، فسنجد 
وآخر  للصورة،  أنيًقا  استخداًما 
مشّوًها، وهلّم جرا، كما وجدنا 
وأخرى مشّوهة؛   أنيقة  عبارات 
كونها  الــصــورة  تتجاوز  وبــذلــك 
عــابــرة فــي قطار  إثــبــات لحظة 
ــة على  إلــى كونها دالل الــزمــن، 
مفتاح  فهي  وبيئته،  الشخص، 
النفسية  الــدراســات  من  لكثير 
اللغة  واالجتماعية، التي كانت 

الصوتية المركز الرئيس لها.

الـسلـــطـــة  ساهمـــت  وقــــــد 
اعتماد  إلــى  للصورة  التداولية 
الــخــطــاب بـــالـــصـــورة مـــن خــال 
ــن الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة  ــدد مـ عــ
الــحــديــثــة)جــرافــيــك،مــوشـــــــــــن 
باللغة  انتقالها  في  جرافيك...( 
بعدها  إلى  اللفظي  بعدها  من 
اإللماح،  على  القائم  التداولي 
ــجــاز غير الــصــوتــي، وارتــبــط  واإلي
بالفلسفة  الــخــطــاب  ــذا  هـ ــنــاء  ب
القائمة  النفسية  والــنــظــريــات 
دون  واالســتــجــابــة  المثير  عــلــى 
ــــى ســـامـــة الــبــنــاء  االلـــتـــفـــات إل
مهًما  حقا  كــان  الــذي  اللغوي 
مــن حــقــول بــنــاء الــخــطــاب، إلــى 
من  النفسي  بالتأثير  االهتمام 

خال العين.

إّن اللغة تجاوز مفهومها البنائي 
الحروف والكلمات، وبناء النص، 
إلـــى بــنــاء الـــصـــورة، واالهــتــمــام 
أكثر  فيه  تكون  الــذي  بسياقها 
فيه،  نشأت  الــذي  سياقها  مــن 
المعرفة  حقول  يجعل  ما  وهــو 
والتطّور  للتغّير  قابلة  اإلنسانية 
في  ــره  ــ وأث للمتلقي  اســتــجــابــة 
بعث الحياة أو الموت لجميع ما 

نراه منجًزا بشرًيا

سلطان الخرعان 
@sumk11
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ــاك، عــلــى قــارعــة الــذكــريــات  هــن
وبينما كانت تسافر إلى شيء من 
التاريخ وتحمل مكاتيًبا وأسفاًرا، 
التي  إحدى قصاصاتها  سقطت 
بدت  الكورونا.  زمن  في  دونتها 
بعد  يقظة  أو  انتفاضة  وكأنها 
عميق السبات. كتبت أعاها ال 
بأس يا بادي، ال بأس يا صديقة 
واستطردت:  الطويلة.  الليالي 
لــطــالــمــا حــدثــتــنــي نــفــســي عن 
فكرة االختفاء، عن فكرة الغياب 
الضجيج  واالنعزال عن كل ذلك 
ويشعرني  فطرتي  يــؤرق  الــذي 
باالختاف  أشعر  كنت  بالغربة. 
أو كشيء يستعصي وصفه. فأنا 
من أرواح أكتوبر، هادئة كبركان، 
كالسام.  ولينة  كــحــرب،  قــويــة 
أمــيــااًل على أطــراف  قــد أمشي 
أو  التفاته  أدنـــى  دون  أصابعي 
عذوبة  وعــن  تشعر.  دونما  ربما 
المواعيد في زمن العجائب فقد 
أدمنت ذلك الضوء الساكن في 
غسق الدجى والذي اعتاد على 
لطالما  حجرتي.  شرفة  معانقة 
حــمــل الــقــمــر عـــبء تــبــديــد تلك 
يربت على  كان  بداخلي.  العتمة 
وعن  الــحــزن.  غشاه  كلما  قلبي 
لذة المكاتيب فسام على ذلك 
المتهالك  الــخــشــبــي  اَلــمــكــعــب 
الزوايا – الــذي يقبع في إحــدى 
نذر  والـــذي  ــًدا-  أبـ المهملة  غير 
المتسللة  تلك  الحتواء  وجــوده 

تــقــصــده خلسة كل  الــتــي  لــيــًا, 
ليلة لتنزع

ــا.  ــهـ ــاعـ ــن أضـ ــيـ الــــوجــــع مــــن بـ
أعيش  القمر  جــارة  ألحان  وعلى 
أسِق سنباتي  و  أيامي  أعراس 
الـــيـــابـــســـات. لــقــد كــنــت أشــعــر 
باالمتاء، لم أكن بواد غير ذي 

زرع أبًدا. ولكن لوهلة خذلت 
وأحكمت  سليقتي  الــدنــيــا 

ــنــي ال أتــذكــر  قــبــضــتــهــا، حــتــى أن
ــًدا  ــ ــي الـــــحـــــادثـــــة جــ

مـــــــــن فــــــرط 
 . لتغييب ا

كـــــل مــا 
أتــذكــره 
ــي  ــ ــنـ ــ أنـ

خــرجــت مـــن روايـــة 
لــذيــذة دون حول  روحــيــة 

قوة.  وال  مني 
ومــشــيــت 

ــوًدا  ــقـ عـ
فـــــــــــــي 
االتــجــاه 
الخاطئ 

حــــــــتــــــــى 
ضـــــلـــــلـــــت 

الـــــطـــــريـــــق! 
وكــــــأن أحـــدهـــم 

وطــوى  عنوة  أخرجني 
أعــود. ها نحن  أن  صفحتي قبل 
لــقــد كنت  أعــتــذر  أنـــا  إًذا،  عــدنــا 

أفتش عن نفسي في زمن جديد 
ولكنني  أعرفهم.  ال  أناس  ومع 

ُخذلت،  ألسفي  يا 
كان  لقد 

كـــل 

امرأة من زمن الكورونا...امرأة من زمن الكورونا...

قراءات ثقافية
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شيء رمادي، ال دهشة فيه وال 
شغف. جمٌع من العرائس البلهاء 
أكثر  فما  الحمقى،  من  وقطيٌع 

الناس وما أقل اإلنسان!

في  كسقوط  الــروح  عن  الغربة 
غــيــابــت جـــب. لــقــد كــنــت هناك 
السكارى وقد  أرى  لزمن طويل 
ثملوا التفاهات. واستبدت بهم 
ليلة  ذات  قــرأت  حتى  الخطايا. 
أحــامــك  »حــتــى وإن ســقــطــت 
قافلة  ستمر  يــوســف،  بــئــر  فــي 
وفي  نفسي.  فهدأت  العزيز«، 
يكن  لــم  مـــارس،  ليالي  مــن  ليلة 
ربيًعا عادًيا. فما بين كاف ونون، 
مع  موعد  على  البشرية  كانت 
بأنه  قيل  الثقيل,  الضيف  ذلــك 
قــــدم مـــن الـــشـــرق عــلــى حين 
غرة، طاف هذه األرض أشواًطا 
وأشــواًطــا، ولــم يلق من سفره 
يـــأت البيوت  نــصــًبــا. وكـــان  هـــذا 
الدنيا  في  ويعيث  ظهورها  من 
فساًدا. لم تكن تلك الليالي برًدا 
وساًما على هذا الكوكب. فقد 
طال البقاء ودام المكوث وعزف 
ــنــاس عــن الــحــيــاة واســتــنــفــروا  ال
لتكديس المؤن. أغلقت المتاجر 
ــات وخـــوت  ــرقـ ــطـ وتـــوعـــكـــت الـ
السماء وأضحت المدائن كغريق 

يحاول النجاة.

الموت! ضاقت  كمحتضر يقاوم 
جـــاء  حـــتـــى  ــت  ــبـ رحـ بـــمـــا  األرض 
الــحــروب  طــب  وأعــلــن  مخاضها 
فـــي بــعــض أمـــصـــارهـــا. فــكــانــت 
المخلوق  ذلــك  أمنيات  أقصى 
الطيني المسّن أن يرقد بسام 

نسًيا  ويكون  هــذا  قبل 
منسًيا.

واتفق  ذرًعــا  الناس  ضاق 
تغنت  يتفقوا.  أن  على  الــعــرب 
بأوطانها من شرفات  الشعوب 
المنازل. وضربت بادي وماذي 
أروع األمثلة في احتواء الجائحة.

كــانــت حــانــيــة حــد الــســمــاء على 
أبنائها، كأم تجرعت مرارة الفقد 
ونـــاضـــلـــت بـــشـــراســـة مــــن أجـــل 
محارب  استراحة  منحتنا  البقية. 

لنداوي ندوبنا النفسية.

الغبار  ولننفض  ذواتــنــا  لنعانق 
عاقاتنا  لنتحسس  عقولنا.  عن 
الزمن  من  شيئا  لنعيد  األسرية، 
ذلك  بأن  نشعر  جعلتنا  الجميل. 
يمشي  طاغية  يكن  لم  الضيف 
بــل كــان  عــلــى األرض فــحــســب، 
للسيد كــورونــا مــآرب أخــرى. لم 
يكن تعذيًبا قط بل كان تهذيًبا. 
ــارة تــنــبــيــه أو إشــعــار  ــإشـ كـــان كـ
الــذكــريــات.  لــنــداء  ــأداة  كـ تذكير. 
كمدعاة الجتاب الفرح. كموعد 

مع عزلة طال انتظارها.

ــره االنــتــظــار. أكــره  ــا أكــ عــــذًرا أنـ
أن أتــضــور انــتــظــاًرا على أمــل أن 
تحدث األشياء، وال تحدث. فكل 
ــاء الــتــي تــأتــي بــعــد طــول  األشــي

انتظار وترقب تأتي باردة،

وقوٌف  االنتظار  بائسة!  مثقلة، 
طــويــل، االنــتــظــار مــوت بطيء. 
ولكنني وبالرغم من ذلك أتوق 
انتظاًرا  أهــرم  وأكــاد  العزلة  إلــى 
من أجل تلك اللحظة. ولن يفهم 

ذلــك 
أولــــئــــك  إال 
يحتسوا  لــم  الــذيــن 
الــقــهــوة ســاخــنــة قــط مــن فــرط 
الصبح  بأن  وإليماني  االنشغال. 
وأرسلت  أمنياتي  رتبت  قــريــب، 
عليكم  ليسبغ  للسماء  دعواتي 
الرب بنعمة التأمل اآلسر وَمَلكة 
االنغماس الطاهر لتكملوا ذلك 
في  يكتمل  لــم  ــذي  ــ ال الــشــطــر 
ــــك الــســكــون  جــوفــكــم. فـــي ذل
ــا ســـــاده، تــأمــلــوا.  االحــــتــــرازي يـ
فقط تأملوا. أتعلمون! أغمضوا 
أعينكم، تنفسوا بعمق، تنفسوا 
حتى أخمص أقدامكم. وتأملوا، 

فقط تأملوا.

ــًا.  ــويـ ــا طـ ــ ــًت لـــقـــد أمـــضـــيـــت وقــ
ــة كــلــهــا،  ــي ــن ــعــشــري ــواتـــي ال ــنـ سـ
ألتــســلــق الــنــضــج. وكــنــت دائــمــا 
ــبــي وال  ــهــشــاشــة قــل ــل ل ــشـ أفـ
ــري. وأدركـــــت  ــفــكــي مــنــطــقــيــة ت
أخيًرا بأن النضج ليس إال حصيلة 
واآلالم  واألخــــطــــاء  ــارب  ــجـ ــتـ الـ
والخيبات. ما هو إال نتاج قرارات 
مفصلية وهدنة مع الحياة تنص 
التوقعات  سقف  خفض  على 
ــن وتــقــبــل  ــريـ واآلمــــــال مـــع اآلخـ
الذات بعيوبها وزالتها. والمضي 
لنفسه  المرء  رسمه  طريٍق  في 

دون أدنى مؤثرات حمقاء.
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ــالـــث، زارنــــي  ــثـ وفــــي عـــقـــدي الـ
النضج وحل ضيًفا طال انتظاره. 
تشاهدوا  أن  معنى  مــا  أتــعــون 
تمشوا  أن  تــكــبــرون؟  أنفسكم 
زهرات  مسافات تقطفوا معها 
نــوركــم  يــنــطــفــئ  شــبــابــكــم؟ أن 
يكون  أن  ألسنتكم؟  وتــتــضــاءل 
في  تعيشوا  أن  أبــلــغ؟  الصمت 
غيمة سوداء؟ ثم بأمر الله تهّب 

رياحكم، فتمطروا، فتزدهروا،

وتحملوا حياًة بين أيديكم؟ نحن 
يا أصدقائي بسطاء فقراء تجذبنا 
السعادات  وتبهجنا  التفاصيل 
الصغيرة. نحن فعلًيا ال نكبر أبًدا 
مهما شاخت أجسادنا وتجعدت 
أيادينا، ما لم تشب أرواحنا. نحن 
ِبَنا  يقذف  لّجي  بحر  في  نعيش 
نتشبث  أن  فإما  ويــســرة.  يمنًة 
بــطــوق نــجــاة ونــنــاضــل مــن أجل 
البقاء. أو أن ينتهي بنا المطاف 
إلى  االنطفاء،  حيث  إلــى  بعيًدا 
أشـــّداء،  فكونوا  الــهــاك.  حيث 
حتى في ذبولكم أحياء. ورددوا 
وشغًفا  تنطفئ  ال  ــا  روًح اللهم 
تــربــت على  يــمــوت وبــهــجــة  ال 
رتابة أيامنا. قليل من االمتنان يا 
الصغيرة،  المسرات  لكل  ســادة 

فلوالها لما حيينا.

 

بــيــن  ــحــمــل  ت ــاة  ــيـ ــحـ الـ ــذه  ــ إن هـ
ــن الــمــهــد  ــواًل مـ ــصـ رفـــوفـــهـــا فـ
إلـــى الــلــحــد، فـــأي فــصــول تلك 
بــهــا. فصول  نفسك  ــرى  ت الــتــي 
االنــشــراح والــســام، أم فصول 
أم فصول  ــاق!  ــ واإلمـ الــبــؤس 
الطيبون:  أيها  ــًدا.  أب النور  تــَر  لم 
اقضوا الحياة كما لو كانت نزهة. 
أمــنــيــاتــكــم مخبأة  بـــأن  ــأكـــدوا  تـ
األقـــدار  ستفاجئكم  مـــا.  لــيــوم 
سيأتيكم  الــخــفــي.  الــلــه  بلطف 
كل شيء بشكٍل الئق، أتذكرون 
الخير حيث كــان ثم  لــي  ــّدر  »وقـ
طويلة  سجدة  في  بــه«  أرضني 
وليلة حالكة ال أحد فيها سوى 
اللطف.  صاحب  مــع  مناجاتكم 
تذّكروا دائًما »فاستجبنا لهم«، 
كل  عن  الله  من  جبًرا  سيأتيكم 
تلك الليالي التي أوجعتكم ولم 
أحد ألمركم. سيمنحكم  يكترث 
طــوق  أو  تـــوت  كغصن  الــحــيــاة 
هيئة  على  ستأتيكم  ياسمين. 
ــرص أو عــلــى هــيــئــة أشــخــاص  فـ
قلوبكم،  عــلــى  كــطــّل  يــجــيــئــون 
السحاب وقد  مر  يمرون سريًعا 
اعشوشبت أيامكم. وهذه سّنة 

حياتية مؤكدة، ثقوا بي.

عن  أحدثكم  العزلة  نعيم  عــن   
قشعريرة  عن  االكتفاء.  متعة 
ــغــوص  اإلحــــيــــاء، عـــن رحـــلـــة ال
يــشــتــاق  أال  األعــــمــــاق،  فـــي 
يــقــف على  لــذاتــه؟ أال  الــمــرء 
ــك الــقــلــب  ــ ــال ذلـ ــ أطــ
الخاوي الذي هجرته 
ــلــك  الـــعـــصـــافـــيـــر. وت
التي  البائسة  الـــروح 
أتعبتها المسافات. أال 
السعادات  تلك  يهديهما 
ــان الــخــفــي  ــنـ ــتـ ــرة واالمـ ــصــغــي ال

الروحية!  تجاعيده  يعالج  الــذي 
يا أصدقائي: الفراغ ليس بنقمة 
أبًدا إال على المفلسون. ألم يئن 
لكم أن تحلقوا بعيًدا. أن تبددوا 
المظلمة!  ســمــاواتــكــم  عــتــمــة 
تجدوا  حتى  طــويــًا  تمشوا  أن 
جيوشكم  تــســيــّروا  أن  ضالتكم. 

لتعودوا بغنائمكم!

 

هل شعرتم يوًما بذلك االحتفاء 
الجنون  تــعــرفــه شــرفــات  الـــذي 
ــك الــنــســيــم الــلــذيــذ  ــ ــًدا. وذل ــيـ جـ
القلب  يـــداعـــب شــغــاف  ــذي  ــ ال
الــحــانــيــة. هــل تكمكم  بــبــرودتــه 
واحتسى  عتيق  بغطاء  أحــدكــم 
ــر عــلــى  ــافـ أو سـ ــوة  ــهـ ــوب قـ ــ كـ
بأنه  ــرى مــن شعر  ُت متن كــتــاب! 
على  ارتقى  أو  الهواء  من  أخف 
عــتــبــات غــيــمــة! لــقــد عـــدت إلــى 
روحــي أخــيــًرا. كنت أرقــص معها 
فــي لــيــالــي الــكــورونــا، ال شــيء 
خليفة  مــارســيــل  ســـوى صـــوت 
الليل  إلى خبز أمي«. كان  »أحن 
حتى  مطلقة  ببهجة  يمطرني 
ويتنفس  خطوطه  الصبح  يشق 
على استحياء. فسام على تلك 

الليالي المطمئنة.

ونحن  الــجــائــحــة  ــدأت  ــ ب أن  مــنــذ 
ــيء يــحــدث  ــ ــأن كــــل شـ ــ ــم بـ ــعــل ن
السفينة  كــأمــا  ولسبب  بسبب 
وأما الجدار. وبأننا ال نملك عصا 
بالعناية  سننجو  ولكننا  موسى، 

اإللهية.

الــســادس مــن أبــريــل مــن العام 
الميادي 2020

العنود ناصر
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أن  النبيه  الــقــارئ  أيها  بك  يجدر 
تتحّرى الحقيقة فيما تقرأ.

هامشي  فعل  القراءة  فليست 
الكتابة  وليست  كينونتها  فــي 
ــادق تــســتــدعــي معها  فــعــل صــ
ــرورة مـــمـــارســـات الــحــيــاة  ــضـ ــالـ بـ

وتجاربها.

ــتــي  ــي ال ــار هــ ــ ــكـ ــ فـــأعـــظـــم األفـ
ــجـــت عـــــن طــــريــــق األلــــــم،  نـــسـ
ثم  المعاناة  خال  من  وتبلورت 
إلى فّص مّخك  وجدت طريقها 
األيمن قابعة دون حراك تعيش 
ــروايــات  ال أبــطــال  معها حــيــوات 
الــمــخــتــلــفــة، ولـــذلـــك اســتــدرك 
المآالت  حقيقة  دستويفسكي 
من وراء المذكور واستمر يعيش 
حياة البؤس وهو يدعو باستمرار 

» اللهم ال تحرمني معاناتي«

مراجعة سريعة للبؤساء لفيكتور 
الــخــامــســة  الـــســـاعـــة  أو  هــيــجــو 
والـــــعـــــشـــــرون لـــكـــونـــســـتـــانـــس 

جيورجيو و عّداء الطائرة الورقية 
تصيبك  ســـوف  حسيني  لــخــالــد 
عاطفية  بصدمة  ــقــراءة  ال أثــنــاء 
عقلك  وترهق  جسدك  وتشّنج 

وكل ذلك من خال القراءة.

ابتكر أفاطون أحد فاسفة أثينا 
العظام فكرة الُمثل وعالم المثل 
أن  قبل  السماء  في  المتواجدة 
نوجد وبذلك حينما يتصل العقل 
بالجسد أثناء تكويننا فإننا نصبح 
ومعلومات  لحقائق  مــدركــيــن 
مــتــوافــرة مــســبــًقــا وعــلــى ذلــك 
النهج فاألفكار تتداول مع مرور 
صياغتها،  ــادة  إعــ ســـوى  الــزمــن 

وكذلك الكتابة.

فإن من يكتب هو في حقيقته 
ــًدا ســوى  لـــم يــبــتــكــر شــيــًئــا جـــديـ
التجريبية  العلوم  ضمن  ماحيط 
واألبحاث وما عدا ذلك فينحصر 
الــمــقــام تــحــت قـــول مــن »أّلـــف 

فقد استهدف«

والــمــتــاح  الــســهــل  الــخــيــار  يبقى 
للكتابة  العقل  تحفيز  في  هو 
في  مستهلكة  مــفــردات  عبر 
ــا لـــهـــدر األشـــجـــار  مـــوضـــوع مـ
ينجح  ســطــحــًيــا  كــتــاًبــا  لتصبح 
وفعاليتها  النشر  دور  بنجاح 
تطوير  الــتــســويــق..كــتــب  فــي 
المجتزأة  والــنــصــوص  ــذات  ــ ال
واقعية  أمثلة  الشعر  وربــمــا 

لما سبق.

و ال بأس من تحقيق الذات عبر 
الكتابة متى ما استدعت الكتابة 
بذلك شريطة اإلتقان لقيم عليا 
تتجّسد  ونبيلة  وأهــداف سامية 
هو  كــمــا  الــخــلــود  فلسفة  فــي 
الحال مع نيتشه أو ربما اإلخاص 
فــي الــكــتــابــة مــن حــيــث الــثــمــرة 
اآلخروية مثل حّجة اإلسام أبي 
ــذي استغرق  الـ الــغــزالــي  حــامــد 
إحياء علوم  العقد وربعه لكتابة 
مرجًعا  بعد  فيما  ليصبح  الدين 
طريق  لخارطة  ومــرشــًدا  مهًما 

القــارئ والكاتــبالقــارئ والكاتــب

قراءات ثقافية

عبدالرحمن
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واضــحــة وجــلــّيــة ولــذلــك قــالــوا: 
»من لم يقرأ اإلحياء فليس من 

األحياء«

الكتابة  أن  المقدمة  في  تناولنا 
ليست دائما فعل صادق.

وهي كذلك.

بــالــتــاعــب  يــتــعــلــق  ــر ال  ــ ــ واألمـ
بــالــمــفــردات وإنــمــا فــي األفــكــار 
واأليدولوجيات بحسب مقتضى 
الكاتب وتوظيفه لها كيفما أراد.

علي  الــعــلــمــانــي  المفكر  فــهــذا 
الـــــــوردي عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 

ــي في  ــغــزال ــل ــارة ل ــبـ يــســتــعــيــر عـ
األخير  بأن  فكرته  ليفّند  اإلحياء 
الفلسفة  لتناول  تمامًا  مخالف 
صائب  أمر  وهو  وتفصيًا  جملة 
وصــــــادق مـــن حــيــث الــنــقــل ال 
وفي  الكتاب  نفس  في  العقل، 
سنجد   متقدمة  واحــدة  صفحة 
فإن   « بالنص  ذكــر  الــغــزالــي  أن 
ــيــة كـــاألغـــذيـــة  ــعــقــل ــلـــوم ال الـــعـ
ــوم الــشــرعــيــة كـــاألدويـــة  ــعــل وال
ــريـــض يــســتــضــر  والـــشـــخـــص الـــمـ
بالغذاء متى فاته الــدواء، وظن 
العقلية  الــعــلــوم  أن  يــظــن  مــن 

وأن  الشرعية  للعلوم  مناقضة 
هو  ممكن  غير  بينهما  الجمع 
ظــن صـــادر عــن عــمــى فــي عين 

البصيرة نعوذ بالله منه«

ينبغي على  المطاف  نهاية  في 
ــارئ نــبــيــه أن يــتــجــّرد من  كـــل قــ
لكل  النقد  حس  ويفّعل  تعّصبه 

قراءة حتى يجني ثمارها.

يكتب  أن  نبيه  كاتب  كل  وعلى 
ــبــحــث عن  ي وال  وروّيـــــــة  بــصــبــر 

الشهرة الزائفة ألنها زائلة.

نحن ال نعلم نحن ال نعلم ! !   
نملــك  وال  عــام،  مائــة  بعــد  اللغــة  ســتكون  كيــف   
أن  نعلمــه  الــذي  كل  حينهــا،  البشــر  باهتمامــات  التنبــؤ 
)مكتبــة المســتقبل( تــدرك إنــه وإن كانــت المعلومــات -فــي 
مثــل ســتظل  المعرفــة  أن  إال  الضــوء  بســرعة  تســير   زماننــا- 

 األشجار .. تنمو ببطء .. بصمت .. وبسكينة ..

خالد اليحيا



تــفــتــح  أن  ــا  ــ ــوًمـ ــ يـ ــت  ــ ــرب جــ ــل  ــ هـ
كتاب  اســـم  وتــكــتــب  متصفًحا، 
أثار اهتمامك وتجده بصيغة  ما 
رقــمــيــة مــجــانــيــة؟ وتــنــهــي عــدة 
تــدفــع  أن  دون  هـــكـــذا  كـــتـــب 
ــوم اإلنــتــرنــت!  قــرًشــا ســـوى رسـ
بكل  الرقمي  العالم  يبدو  هكذا 

بساطة.

الرقمية  الكتابة  تبدو  كيف  إًذا   
من حيث المبدأ؟ هي أي محتوى 
أي  على  ينشأ  مــرئــي  أو  كتابي 
نًصا  تكتب  كــأن  رقمية؛  وسيلٍة 
أو  وورد،  تطبيق  على  قصة  أو 
المحمول،  هاتفك  مــاحــظــات 
فأنت بهذه الطريقة فقد حولت 
محتوًى  إلــى  الكتابي  محتواك 
أمـــا عــن كيفية وصــول  رقــمــي. 
كلماتك إلى القارئ فهذه قصٌة 
تنشرها  أن  مثًا  تقرر  أن  أخــرى. 
على منصٍة ما؛ وورد بريس مثًا! 
مجلة  أو  غالًبا،  أراه  ما  تويتر  أو 
تتيح  مــنــصــٍة  أي  أو  إلــكــتــرونــيــة، 

مجانيًة  مؤلفاته،  نشر  للكاتب 
كــانــت أم مــدفــوعــة. وحــتــى ما 
ورقي  محتوًى  من  اليوم  يصلنا 
غالًبا.  إلكتروني  منشٍأ  من  فهو 
على  بالطباعة  الكاتب  يبدأ  أال 
تبدو  هكذا  إلكترونية؟  وسيلٍة 
والدة المحتوى في هذا العصر، 
وسهولة وصوله إلى القارئ قد 
تبدو خيالية! يشبه األمر نهوض 
الكتابة  فبعد  جــديــدة؛  حــضــارٍة 
ثم  ومــن  والــجــلــود،  الصخر  على 
نعيش في  والقلم،  الــورق  ثورة 
وتنتهي  فيه  الكتابة  تبدأ  عصٍر 
عــلــى لــوحــة مــفــاتــيــٍح وشــاشــة 
وتــنــطــلــق الــكــلــمــات إلـــى بــقــاٍع 
وهو  اإلنترنت،  خال  من  قصّية 

أكبر معزز لهذه الثقافة.

 أنت ككاتب، كل ما تحتاجه هو 
إنترنت،  وشبكة  مفاتيح،  لوحة 
ووسيلة تصل بينك وبين القارئ، 
وحــس إبــداعــي طبًعا! وهــو كل 
ما يهم في خلق المحتوى، أدبًيا 

لــكــن قــد تضعنا  كـــان أم غــيــره. 
ظاهًرا  البسيطة  الكيفية  هــذه 
ــاؤالٍت مــعــقــدة: هل  ــام تـــسـ أمــ
ــداع  اإلب الرقمية  الكتابة  عــززت 
لبساطة الفعل الكتابي من حيث 
فتحت  أنها  أم  والنشر؟  الخلق 
تماًما  يخلو  رديء  ألدٍب  الــبــاب 
الكاتب  مــن اإلبـــــداع؟ مــن هــو 
ــا مــكــانــة الــكــتــابــة  ــدع؟ ومـ ــمــب ال
األدبية اليوم؟ هل ُتفقد الكتابة 

الرقمية النص هويته األدبية؟

تفتح  الرقمية  الكتابة  كانت  إن   
كتاب  الكتشاف  جــديــدة  آفــاًقــا 
من  مختلفة  وألـــواًنـــا  مبدعين، 
المقابل  فــي  الكتابي،  اإلبـــداع 
ألدٍب  أبــواًبــا  تفتح  أيــًضــا  فإنها 
ركيك ال يشبه األدب في شيء، 
شتلوت  أحمد  الكاتب  قال  كما 
في أحد اللقاءات: »لكن الشيء 
السهولة  تلك  أن  الجيد هو  غير 
الــشــديــدة أغـــرت الــمــئــات وربما 

اآلالف بالكتابة، مجرد مداعبة

قلم أم لوحة مفاتيح؟ ورٌق أم شاشة؟قلم أم لوحة مفاتيح؟ ورٌق أم شاشة؟



أو  هــواتــفــهــم  ألزرار  أنــامــلــهــم 
أجهزة الكومبيوتر خاصتهم تنتج 

ما يسمونه كتابة«.

مـــيـــزٌة أخــــرى تــصــب فـــي صــالــح 
الــكــتــابــة الــرقــمــيــة تــتــمــثــل في 
ــة،  ــورقــي ال الــكــتــابــة  أن  حــقــيــقــة 
الــوصــول إليها،  والــنــشــر، وحــتــى 
البعض  يقول  مادًيا. قد  ُمكلفة 
منافية  الــمــقــرصــنــة  الــكــتــب  أن 
لــأخــاق، وربــمــا الــقــانــون. رغم 
وسيلة  تــبــدو  قــد  حقيقًة  أنــهــا 
خــاٍص  بشكل  وذلـــك  منطقيًة, 
دائًما  نتعثر  الــقــراء  معشر  ألننا 
قناع  خــلــف  الــنــشــر  دور  بجشع 
أحــد  وهـــذه  الــفــكــريــة،  الملكية 
أن  قضية  في  المعضات  أهــم 
نحصل على محتوًى كتابي بأقل 
قلة  االتــجــاه  هــذا  ويعزز  تكلفة. 
الوطن  فــي  الــعــامــة  المكتبات 
العربي، وغياب ثقافة االستعارة 

المكتبية.

 خاصة القول أن العالم الرقمي 
رغم  الرقمية،  الكتابة  ومفهوم 
عدم غياب مساوئها؛ قد شرعت 
وكل  والــقــراء  للكتاب  ــواب  ــ األب
إبداعي،  محتوًى  خلق  أراد  من 
في  تتمثل  كمتلٍق  ومهمتك 
في  أدبــيــة  كمصفاٍة  تعمل  أن 
الــكــاذب  األدب  مجابهة  سبيل 
أن  ــًرا  وأخــي الــركــيــك،  والمحتوى 
نــنــفــتــح لــتــقــبــل حــقــيــقــة أنـــه من 
سوى  يملك  ال  مــن  المبدعين 

شاشة ولوحة مفاتيح.

سجن داخليسجن داخلي
في كل مرٍة أصحو هاربة من نوبة » حلم » قبل اكتمال نهايته 

علّي  يسقط  قرعه  ُتقرع طبوله.. صوت  قلبي  َفِزعة،  أصحو 
ُمرتدًا من السقف..

أصحو ويداي ترتعشان، أضُع يداَي على صدري لعل أحدهما 
يهدأ وأفشل!.

أجوُل بناظرّي محاِولة اكتشاف الزمان و المكان، فأجد -ككل 
د هنا يوم- أن ما ُاعانيه في غياهب النوم يتجسَّ

بذاِت قياساِت الخوف، ُأتأتئ ألشرح معاناتي.. تأتأة.. اثنتان؛ 
فأصمت .

ُتثقل روحي هذه األغال، كما لو كانت منفّية لقلعٍة بعيدة 
عن مسيرة الحياة..

نِزقة،  أعــيــٍن  إاّل  حولها  شــيء  ال   .. القضبان  تلُفها  حبيسة، 
أصحاب سوابٍق من الخديعة والخذالن ..

.. ُاعانقهما برْجفة .. ألتفُّ حول نفسي، أثني ساقيَّ

عيني  تقع  أن  أخشى  فارغة؛  تركيزي على قطعٍة  ُجّل  أُصبُّ 
على عينّي أحدهم فَيُلوَكني غضبًا أو انتقاًما ..

أحاول جاهدة إخفاء توّجسي، وُأخِفق ..

أنا  األزل،..  منذ  الخائفة  أنا  بعد،  وفيما  َسَلفًا  سة  المتوجِّ أنا 
الَمْكلومة من قبل هذا السجِن و من بعده .

أن  بجزع قبل  فأنتبه  الرماح  أسّنة  نحوي كل  .. فتتجه  أغفو 
تشق صدري  .

أسيرٌة للخوف.. أخاف أن ُأخذل، وأخذل ..

البؤس،  راداراِت  فتلتقُطني  السعادة  فــي  تــجــاوزي  أخــاف 
ولسُت أملك قيمة َسدادها!

أهرُع مّني، من ُكل هذا اّلذي يتكاَلب علّي ..

كيف السبيل الجتياز قيدي، قضباَن الحياة، مسافات الخيبة 
و نهايات الخذالن ؟..

ُأَتمِتم بآياِت الشفاء، تمسُح على قلبي الُمنهك يُد الرّب..

ُتسدل الُعتمة..

وأغفو من جديد.
ياقوت فهد  
@yaa_o15 بشاير خالد
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من  تستقي  عمًدا  الكلمات  تتمرُد 
أعجمًيا  ــرًدا  ســ الــوقــت  مــوجــعــات 
للوصول إلى نهايات الطريق، مثقًا 
قلبي بغيِم ليٍل سرمدٍي يشتكيني 

للسواد ُيقيُم ُعرًسا من أرق.

بالحكايات  الُمعبئ  الــورِق  وبجانب 
الــشــوارع  تفاصيل  فــي  الــقــديــمــة، 
الفنادق  أجنحة  بين  المدينة،  في 
بعد  الحزينِة،  البساتين  أســواِر  حول 
في  الطويل  بالنظر  العين  استراِق 
ــــســــواد، ألــتــقــي الــظــل  تــفــاصــيــل ال
ونــقــتــاُت  ــزَن  ــُحـ الـ فننشر  ــوحــيــد،  ال

الهموَم المستديمة..

ُيسقينا  األعــمــاق  حــانــَي  قلٍب  ُرّب 
شــراًبــا مــن صــداقــاٍت، مــن أحــاديــٍث 

طويلة.

ُثم اكتب له رحلًة تعنيك أنت :

ــًرا، تــأتــي بألعاٍب  ــزدان يــومــك حــائ يـ
تمضي  انتظار،  رِف  على  وُتبقيها 
ــأنـــك حـــالـــٌم وتـــنـــام فـــي وســط  كـ
الطريق، وعلى ذرى األحام تأتيك 
أن  ابــتــغــاًء  الــقــلــَب  تناجي  ــوعــود  ال
تعود إلى الصباح، ما كان قد أودى 
من  بضٌع  الليل  سماء  في  بروحك 

سنين!

وصديُقك الليل الطويل..

ُتــردي  مجهولٍة  إصبٍع  من  وطرقٌة 
بعقلك للرجوع إلى الصباح..

للشمِس تصُرخ: “مرحًبا”

للروِح : “حي على الفاح”

تــتــراقــُص الــخــطــواُت مــســرعــًة إلى 
الحّي المجاور في اشتياٍق واحتياج 
ــُعــَد  ــاء، بــعــد أن َب ــدقـ اللــتــقــاء األصـ

اللقاء!

فــتــواجــُه الـــبـــاب، وتــطــرق مــرتــيــن، 
وتعود تطرق مرتين، وتعوُد تطرق 
الــصــدر من  ضــلــوَع  الثكلى  روُحـــك 

وجِع التخاذل ال ُمجيب!!

ُحفُر  تعاتبك،  البيوت  نــافــذِة  مــرآُة 
األراضي ُتسقُطك

ــوُت األغـــانـــي ُيــحــزُنــك، وصــدى  صــ
األهالي يزعجك

وبا ُمجيب!

ترجع، تحنُّ  الُخطى  آثــاِر   على ذاِت 
اليوم فُترسل ظلك  عليك شمُس 
إذا  األســود، صديٌق صالٌح ُمخلص، 
أتـــى، إذا مــّد المدى  الــصــبــاُح  حــان 

سهًرا يُضمك بالظال إليه..

ولو ليًا أتاَك الضيق، ُتحاربه بكفِّ 
يرتديك  الظل كّف صديق، وظلك 
اليوم ظُلك يقتفيك الغد، وإن يوًما 
طريح،  رآك  ا  ظنًّ ولو  الريح،  سبتك 
الحر  بالغناِء  يطبطب  إليك،  يميُل 
تخفيًفا وتلطيًفا بأن: اآلن صديقك 

بان “صديقك ظلك األسود”.

صديقك الظل األسودصديقك الظل األسود

kars1_@نورة موسى 
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القصصيُة  الــمــجــمــوعــُة  ــدرت  صـ
»أيام بوسنية« لـ«خديجة يكن« 
المصورات  دار  عن   2020 سنة 
ــت  ــَمـ راكـ أن  بـــعـــد  ــودان  ــســ ــ ــال ــ ب
الشعر  تجارَب كثيرة في  الكاتبة 
شركة  أصدرتها  وقــد  ــة.  ــرواي وال
فــي طبعتها  ــيــة،  الــســودان زيـــن 
الطيب  بجائزة  لفوزها  األولـــى، 
القصة  فرع  في  العالمية  صالح 
ورغم  ــى(.  األول )الرتبة  القصيرة 
ــا ال  أن األديـــبـــة اخـــتـــارت مــكــان
اليومي،  معيشها  ــى  إل ينتمي 
بينما  الــبــوســنــة  عـــن  كــتــبــت  إذ 
ــمــغــرب، إال  هـــي تــعــيــش فـــي ال
أنها استطاعت أن تصور دقائق 
األمــكــنــة بــأســلــوب »بــروســتــي« 
والتفاصيل  الحيثيات  يستغور 
بــجــدارة فــائــقــة وكــأنــهــا عاشت 

األحداث خطوة بخطوة.

 والشـــك أن الــنــصــوص األدبــيــة 
األكثر انتشارا هي تلك النصوص 
مع  صاحبها  فيها  اْحــَتــّك  الــتــي 
تجربة جديدة لم يتمكن زماؤه 
أدبًيا  استثمارها  األدبــاء من  من 
التجربة.  تلك  ــى  إل الفتقادهم 
ولكن، هل التجربة ضرورية فعا 
مــوضــوعــات  عــن  ــمــرء  ال ليكتب 
قليلة  أو  مطروقة  غير  جــديــدة 

التناول أدبًيا؟

ــــق األمـــــــــــر حـــتـــمـــا  ــل ــعــ ــ ــت ــ ي
بـــأحـــد أمــــريــــن؛ الــتــجــربــة، 
ــفــكــرة. ولــعــل مــا يميز  وال
لأديبة  بــوســنــيــة«  ــام  ــ »أي
يكن«  »خديجة  األمازيغية 
ــدة مــن  ــمـ ــتـ ــسـ كـــونـــهـــا مـ

الـــذهـــن. لــقــد اســتــطــاعــت هــذه 
الحرب  عــوالــم  تسبر  أن  ــمــرأة  ال
فــي الــبــوســنــة مــوهــمــة قــراءهــا 
أنــهــا ابــنــة الــمــكــان الــتــي عاشت 
فيه ســنــوات الــرصــاص والــرمــاد. 
ممتنعة  وتفاصيل  دقائق  ثمة 
يعرف  لمن  إال  االستغوار  على 
لنتذكر  عميقة.  معرفة  المكان 
أن إمبرطو إيكو ينقل الخيال إلى 
الخيال؛  إلــى  والتجربة  التجربة، 
فــكــلــمــا فــكــر فـــي الــكــتــابــة عن 
مكان ما أو حدث ما، كأن تقود 
اتجاه  فــي  سيارتها  الشخصية 
فعا  يسافر  فإيكو  البندقية، 
البندقية، ومــن خــال هذه  إلــى 
المكان  روح  يستلهم  الــســفــرة 

ويقترب من قلب الحدث.

»خديجة  القاصة  حــالــة  أن  بيد   
ــمــامــا؛ فهي  َيـــكـــن« مــخــتــلــفــة ت
في أرض، وموضوع مجموعتها 

القصصية في أرض أخرى. وعلى 
جــوال  الــمــرأة  الــعــمــوم، فقلب 
إلى  الحنان  يــُد  تأخذها  لــآفــاق، 
لذلك  لأمان.  مفتقد  صقع  أي 
إلى  مضطرة  ليست  فالقاصة 
أن تفعل مثل إيكو، فإحساسها 
ــي مـــنـــازل  ــن فــ ــاكـ ــسـ ــم الـ ــ ــاألل ــ ب
وشوارع البوسنة، وقدرتها على 
مامسة جروح األجساد البريئة، 
ــة الـــمـــوت  ــ ــ ــا عـــلـــى رؤي وعـــزمـــهـ
ــكــل بـــيـــت، مــّكــنــهــا  ــربــص ب ــمــت ال
ــة، ذات  ــي مــن إعــــداد وصــفــة أدب
عمق أدبي نادر، عن الحرب في 

البوسنة.

إن نصوص المجموعة القصصية 
»أيـــــام بــوســنــيــة« تــتــحــدث عن 
التي تقصف كّل  الغادرة  الحرب 
الجسور  وتــهــدم  جــمــيــل،  شـــيء 
التي يسلكها العشاق سرا للقاء. 
الهمجية  الحرب  عن  وثيقة  إنها 
ــــذور الــرحــمــة،  ــزرع بـــدل ب ــ الــتــي ت

 أيام املوت والرصاص

قراءات ثقافية
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رذاذ  ــكــوارث تحت  وال ــراض  األمـ
فرصة  يكون  قــد  جميل  طقس 
ــة. هـــي الــحــرب  ــ ــب اللـــتـــقـــاء األحــ
مشغولين  الــنــاس  تجعل  الــتــي 
مشغولين  الحياة،  بدل  بالموت 
الكراسي  بــدل  التوابيت  بنجارة 
سردية  تقنية  ففي  واألِســـــّرة. 
مــاهــرة، تطل  بـــ«كــامــيــرا«  أشبه 
من خالها القاصة على األمكنة 
الــمــخــتــلــفــة، وتــســتــغــور دواخـــل 
مثل  ذلـــك  وتــقــدم  الشخصية، 
الصفحة،  على  متتالية  لقطات 
مما يجعل تصوير المأساة قادًرا 
الــصــدري  القفص  اخــتــراق  على 
للوصول إلى القلب. ولئن كانت 
ُتــحــاك في  ــرار الــحــرب  جميع أسـ
الــظــام الــدامــس، فــإن القاصة 
ــواء  أضـ ذات  كــامــيــرا  تستعمل 
ــغــراز قــســرا بين  ــادرة على االن قـ

أسرار المكان.

ومن خال بعض المشاهد تقدم 
األديبة تفاصيل النهايات األليمة 
دقة،  ذلك من  يقتضيه  ما  بكل 
يتحسسه  قد  الذي  الثقل  ومن 
النهاية  مــشــاهــدة  مــن  الــقــارئ 
تلك.  أو  الشخصية  لهذه  اآلنية 
القصص  بعض  تقارب  وبالمثل، 
ــوع الـــمـــخـــيـــمـــات؛ فــفــي  ــوضــ مــ
أومارسكا«  مدخل  »على  قصة 
أفــواج  نهاية  شهد  مخيم  ثمة 
وأفواج من الناس، حيث اإلبادة 
يتحرك  مخلوق  لكل  الجماعية 
من  مسلسل  في  األرض،  على 
الحقد شبيه جدا بما يحدث اآلن 
في بعض بلدان المشرق. وتكاد 
إللياس  الشمس«  »بــاب  روايــة 
ــي طــريــقــة  ــارب فــ ــقـ ــتـ خــــــوري تـ
مقاربة موضوع المخيمات التي 
قدم كثيرا من آهات الناس فيها 

بقسط كبير من الوجع.

إن هذه النصوص ترسم البسمة 
في قرائها كما تستثير الدمعة؛ 
ــذيــن عــانــْوا وعــاَيــنــوا  فــالــقــراء ال
األســــى الــمــتــولــد عـــن الــحــرب، 
أنفسهم  لـــرؤيـــة  ســيــبــتــســمــون 
الذين لم  الــحــروف، والــقــراء  بين 
ــعــرفــوا مــــذاق الـــحـــرب الــمــريــر  ي
الليلي.  أنيسهم  الحزن  سيكون 
النفس  فــي  غــائــر  جــرح  إذًا  ثمة 
البشري  التاريخ  وفي  اإلنسانية 
وحتى  االنــدمــال،  على  يستحيل 
إن صــار نــدوبــا، فــالــنــدوب تبقى 
البشر  بأن  تذكيرنا  على  وتستمر 
الــخــيــر قليا،  أفـــكـــار  تــتــنــازعــهــم 
هذه  وفــي  كثيرا.  الشر  وأفــكــار 
اإلنساني  التناول  من  المنطقة 
أن  اإلنسانية يجب  للظواهر غير 
يضع األدب نفسه؛ أن يحاِسب، 
يوثق، وأن يفضح، كما هو  وأن 

شأن »أيام بوسنية«.

مبارك أباعزي

ــن  ــا اآلمـ ــالذنـ الــمــكــتــبــة مـ
بعيداً عن ضجيج الحياة.. 
لنجد  رفوفها  بين  نضيع 
ــا.. نــقــرأ حــكــايــاتــنــا..  ــنـ ذواتـ
ــا..  ــ ــن ــ ــات ــداعــ ــ ــلــهــم إب نــســت
تــكــفــي  ــدة ال  ــ ــ ــاة واحـ ــيـ حـ
حياٍة  ألــُف  المكتبة  وفــي 

الحتواءنا.
لبنى الخميس
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ِكتاًبــا..  يســموّنه  الــذي  المدهــش 
لكــن  شــجرة،  أصلــه  مســّطح  جمــاد 
نظــرٌة واحــدٌة إليــه ُتدخلــك رأس امــرِئ 
آخــر، لربمــا ميــت مــن آالف الســنين.. 

رأســك داخــل  بهــدوء  ُيحّدثــك 

؟ما هذا الشيء
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ــقــاُل أّن األمـــل يــولــُد مــن رحم  ُي
لتخّبط  نــتــيــجــة  وهـــو  الــمــعــانــاة 
ويأس في الحياة، أما من وجهة 
األمل هو  فإن  وتجربتي،  نظري 
نهاية كل طرق البؤس واإلحباط.

ــل؟!  ــيــأس بـــوجـــود األمــ لـــمـــاذا ن
اقــرؤوا ما قيل عن األمل بالله، 
ثم  بالله  الظن  سُنحسن  باألمل 
ــنــا، سنشعر  حــول مـــن  ــن  ــاآلخــري ب
ــســعــادة  ــان ولـــحـــظـــات ال ــاألمــ ــ ب
ســتــرافــقــنــا. بـــاألمـــل لـــن نــخــاف 
مآسي  كــل  وسنمحو  الـــقـــادم، 
ــل ســنــدفــن  ــاألمــ ــ ــي.. ب ــاضــ ــمــ ــ ال
عــلــى من  فينا  الــحــقــد  مــكــاِمــن 
يوم  ذات  وأخطأ  وآَلمنا  قسى 
بــحــّقــنــا، ســنــمــحــوه ونــقــتــلــع ما 
في  مؤلمة  ذكــريــات  مــن  تبقى 
ولكن  سنبتسم،  باألمل  قلوبنا. 
مّر  الجميع  قلوبنا!  أعماق  من 
بــلــحــظــاٍت مــؤلــمــة مــن الصعب 
نــســيــانــهــا، وجــمــيــعــنــا فــقــد من 
األهل الحبيب واألخ أو الصديق 
أو القريب ومرت عليه – حينها- 
بل  اليأس،  فيها   لحظاٍت طّوقه 
الصعب  من  بأنه  الشك  ســاوره 

أيضًا  جميعنا  العيش.  استمرارية 
كثيرًا  نفسِه  على  وقسى  تأّلم 
رغمًا عنه حينما ُتعاوده الذكرى 
إلـــى الــمــاضــي، ولــكــن رغـــم هــذا 
ثم  بالله  األمــل  سيبقى  وذاك، 
األلــم  لننسى  سيبقى  بقلوبنا، 
فــاَرقــنــا،  َمـــن  وســنــذكــر  سيبقى 
الندم  بدموع  ال  بالدعاء  ولكن 
من اليوم ازرعوا األمل بقلوبكم 
اتبّقى مــن األحــزان  واهــجــروا م 
ــام  األمــ ــــى  إل ــروا  ــظـ انـ واآلالم. 
دومــًا ال إلى الخلف؛ إن كان ما 
لكم  سيجلب  مــا  هــو  بــالــخــلــف 
الحب  أن  ِثــقــوا  بــاألمــل  األلــــم. 
البد  والخير  راحــل  والكره  قــادم 
دومــًا  الحق  وصــوت  ينتصر  وأن 
األسود  القلب  أن  ثقوا  مرتفع. 
 – الطيبة  والــنــفــس  يعيش  لــن 
صــاحــبــة الــقــلــب الــنــقــي الــطــاهــر 
الــمــمــلــوءة بــالــخــيــر والــتــســامــح- 
ــادة تـــرفـــرف  ــعـ ــسـ ــالـ ــعــيــش وبـ ت
ثقوا  قيود.  با  المحّلق  كالطير 
أن الله يعلم ما ُيخالج أنفسكم، 

بيدِه إسعادكم 

هناك  إعــطــاءكــم.  وبـــمـــقـــدورِه 

فوق 

ــرش  ــعـ الـ
أرحــــــــــــــــــــم 

ــن  ــ ــي ــمــ ــراحــ ــ ال
ــــاكــــم  ــت ــ  مــــــا اب

لــيــعــافــيــكــم،  إال 
ــكـــم إال  ــرمـ ومـــــا حـ

ــا  ــ لـــيـــعـــطـــيـــكـــم ومـ
ليشفيكم  إال  أمرضكم 

وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. 
ثقوا أننا باألمل سنحيا من جديد 
تحيد..  لن  دروبنا  عن  والسعادة 
والجميع  يتألم  الجميع  أن  ثقوا 
قد مر بلحظات يأس فقد فيها 
أمــل العيش مــره أخــرى وعــودة 
الحياة كما كانت، ولكنه باألمل 
ليحيا  يعود  بالله  الظن  وحسن 
إْن  الماضي  أن  ثقوا  جديد.  من 
رحــل لــن يــعــود واأللـــم والــجــراح 
التي تجّرعناها ممن حولنا مضت 
ولم يبَق سوى غبارًا من ِذكراها؛ 
فــمــن اأَلولــــى واألجــــدر إذن أن 

نزرع األمل بدروبنا وحياتنا.

 أمل
يتجدد

قراءات ثقافية

تهاني العليان
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 قصص اخليال : قصص اخليال :

من من "قدمي الزمان""قدمي الزمان" للخيال العلمي للخيال العلمي

يا  »كـــــان  أول  ــطــقــت  ُن حــيــنــمــا 
مــكــان فــي قــديــم الــزمــان« من 
ــاٍص مـــا اجــتــمــع حــولــه  ــســان قــ ل
بقصص  يسليهم  صغير،  حشد 
ــن وحـــــي خـــيـــالـــه، ومـــــع كــل  مــ
السمر  جلسات  ارتــبــطــت  قصة 
الممتعة  بــالــحــكــايــات  والــســهــر 
وأبدعها  األجيال  تناقلتها  التي 
ــن خــيــالــهــم الـــخـــاق.  الــــــرواة مـ
نشأت القصص كوسيلة للترفيه 
حيًنا وللتهذيب حيًنا آخر إذ ُتروى 
قصص الحرب والشجاعة ساردًة 
ــال فـــي أوقــــات  ــطــ ــ ــة األب ــســال ب
الناس,  وتشجيع  لتصبير  الحرب 
لتخفيف  أخـــرى  قصص  ــروى  وتـ
بأساليب  اليومية  الحياة  هموم 
ــة مـــشـــوقـــة، أبــطــالــهــا  فــكــاهــي
ــتــمــيــزون  ــاص عــــاديــــون ي ــخــ أشــ
بالذكاء، التحذلق وتارة بالحماقة 
البطل  يلجأ  ما  عــادًة  المفرطة, 
أحياًنا  أو  والفطنة  للحيلة  فيها 
الدهاء ليخرج من مأزقه.  قصص 
واألربــعــون  بابا  علي  جحا،  مثل: 
ــا، الــســنــدبــاد، عــــاء الــديــن  ــًصـ لـ

والمصباح السحري. 

جعلت  الخيال  وحــي  مــن  حكايا 
األطــــفــــال مــتــشــوقــيــن لــجــنــيــة 

تسرق أسنانهم اللبنية وتبدلهم 
عــن الــســن الـــذي فــقــدوه بمال 
أرعبت  أساطير  المخدات،  تحت 
دون  العبث  من  أجيااًل  وهذبت 
وجـــود أمــهــاتــهــم وعــلــى سبيل 
ــال: حــمــارة الــقــايــلــة وهــي  ــمــث ال
أسطورة شعبية ظهرت بالجزيرة 
الــخــلــيــج ونجد  الــعــربــيــة وُيـــقـــال 
خاصة ويخوفون بها الصغار عن 
التجول وقت الظهيرة. وما زالت 
القايلة  لحمارة  الخيالية  الصورة 
أذهـــان شــبــاب ذلك  عالقة فــي 
حيًنا  ينكرونها  كخرافات  الجيل 

ويرتعبون منها حيًنا آخر.

إلجــابــة  مــحــاولــة  الــخــيــال  يعتبر 
هذا  نجد  ملحة،  وجودية  أسئلة 
ــا فــي أساطير  االحــتــمــال واضــًح
الــنــهــريــن ملحمة  بــيــن  بـــاد مـــا 
قصيدة  مــثــا-وهــي  جلجامش 
ابن  جلجامش  بطلها   - ملحمية 
المرأة خالدة وأب بشري, وأكثر 
مـــا يــثــيــر االهــتــمــام حـــول هــذه 
كمحاولة  تــبــدو  أنــهــا  الملحمة 
لفهم الطبيعة البشرية، محاولة 
لتقبل حتمية الموت والحياة من 
سر  عن  الباحث  جلجامش  خال 

الخلود.

ــال لــتــشــكــيــل  ــيـ ــخـ اســـتـــخـــدام الـ
ــان وال  ــ ــة، كـ ــايـ ــكـ ــورة، حـ ــ ــطـ ــ أسـ
وتوبيخية،  تعليمية  أداة  زال 
للرعب  ومهدئ  للنفس  مهذب 
ثمين.  حــضــاري  إرث  الــوجــودي، 
تشابك  عن  األساطير  هــذه  كل 
جنيات  عن  والجن،  اإلنــس  عالم 
ُتكافئ األطفال الذين ال يبكون 
حين تقع أسنانهم, ليست سوى 
طبيعتنا  مـــن  بــســيــطــة  لــمــحــة 
البشرية الفضولية والخيال الذي 

يعتبر جوهر نشاطنا العقلي.

كل هذا الكم الهائل من الكتابة 
ــال الـــواســـع  ــيـ اإلبـــداعـــيـــة والـــخـ
النوع  هــذا  عــن  نتساءل  يجعلنا 
الحالي.  وقتنا  فــي  األدب  مــن 
في وقت النهوض التكنولوجي 
أدٍب  ــى  إل ملحة  حــاجــة  هنالك 
ــاول اتــجــاهــات وتـــطـــورات  ــن ــت ي
العلوم الحديثة مثل الروبوتات 
إلى  والسفر  الصناعي  والذكاء 
عبر  والسفر  والكواكب  النجوم 
ــات  روايـ الــزمــن وغــيــرهــا، كتبت 
ــن هــــذه الــمــواضــيــع  ــدة عـ ــديـ عـ
الــخــيــال  “أدب  ــقــاد  ــن ال ســمــاهــا 
الــعــلــمــي” وقـــد حـــاز هـــذا الــنــوع 
من األدب على اهتمام كبير من 

قصص اخليال
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ــراء ومــخــرجــي  ــقــ ــ ال
ورواد  األفــــــــــام 

السينما.

للسينما  ــنــظــر  ــال ب
المثال  سبيل  على 
ثــيــودور  قصة  نجد 
كــــاتــــب الـــرســـائـــل 
ــي فلم  فـ الـــحـــزيـــن 

»Her« ُكتبت من منظور صانع 
ــام ســبــايــك جــونــز لتجسد  األفــ
معضلة الوحدة في حياة ثيودور 
-نظام  )سمانثا(  بـ  يتعلق  الــذي 
التشغيل- الصوت األنثوي الذي 
نجح  ويعرفه.  ويفهمه  يسمعه 
بتشكيل  جــونــز  سبايك  المخرج 
قصة الحب الغريبة هذه لتكون 
علمي  لخيال  مستقبلًيا  توقًعا 
واقــعــي وغــامــض وربــمــا محبط 
الرغم  على  نهايته،  في  وممل 
يــغــلــب عــلــى القصة  مـــن ذلـــك 
الطابع الهادئ واإليقاع البطيء 
باليقظة  وتغمرك بشعور صاٍف 
حــيــنــمــا تـــشـــاهـــد الــشــخــصــيــات 
وتعرف  حدودها  تجد  المتعثرة 
عــلــة نــفــســهــا. »يــجــســد ثــيــودور 
شخصية مستقبلية لكل إنسان، 
للتجارب  إهمالنا  نتيجة  ــه  أن إذ 
اإلنسانية وتعويضنا ذلك بارتباط 
يعدنا بعاقة  إن ما  تكنولوجي. 
تماًما-  العكس  يعطينا  كاملة 

وهم العاقة-« سبايك جونز

ــة   فــي 2050 أيــًضــا، وهــي رواي
ــم(  ــول )مــي خــيــالــيــة تــتــمــحــور حــ
في  طريقه  ضــل  الــذي  الضابط 
الحياة وفقد هدفه، يلجأ لرفقة 

يفتقد  روبوتية في وقت  دمية 
فــيــه الــتــواصــل الــبــشــري. يبحث 
مــحــاواًل فهم  نفسه  عــن  مــيــم 
العالم الذي كان كبيًرا جًدا عليه 

وضخامة الحياة تغمر عقله.

ــة الـــحـــرارة عــشــريــن تحت   »درجــ
الصفر.. يوٌم معتدل البرودة، ما 
كان يطلق الناس عليه بناطحات 
الــســحــاب قــبــل ثــاثــيــن ســنــة ال 
الشاهقة،  المباني  بهذه  ُيقارن 
يطير  ال  تحته،  تسير  الــســيــارات 
إال هو وبعض السيارات الُمصرح 
ــه فــي  ــارتـ ــيـ ــت سـ ــصـ ــراقـ لـــهـــا، تـ
السحاب  ناطحات  بين  المدينة 
حتى وصل لمبنى ضخٍم لشركة 
إلى  نظر  الــدمــى،  لصنع  عالمية 
الواجهة الزجاجية ذات الخمسين 
قدم تملؤها دمية بوجٍه بمامح 
وجسٍد ولون بشرة ونبرة صوٍت 
ــواٍن، كانت  ــ ــدة كــل بــضــع ثـ جــدي
أنها تتحدث  تقول شيًئا ما.. بدا 
إلـــيـــه، فــعــّطــل عـــــازل الــصــوت 
منتصف  فــي  المركبة  وأوقـــف 

السماء ليسمع:

 أهًا أيها الطائر الحر، تبدو كرجٍل 
مهم«

يهيم ميم هنا كهيام جلجامش 
جــواب  عــن  بــاحــًثــا  فــي ملحمته 

أثقله.  قد  لسؤال 
كضياع ثيودور بين 
رســـائـــلـــه وتــعــلــقــه 
ذات  بـــســـمـــانـــثـــا 
الـــصـــوت الـــعـــذب. 
المشاعر  هل هذه 
أنها  أم  حقيقية؟ 
مــجــرد بــرمــجــيــات.. 
بينما تشعر سمانثا بأنها مبرمجة 
عـــلـــى هـــــذه الـــمـــشـــاعـــر تــفــهــم 
وعي  تكتسب  بأنها  ميم  دمية 
أنا  يـــوم.« هــل  بعد  يــوًمــا  البشر 
موجودة؟ مثلك أعيش , هل أنا 

جزء من العالم؟«

فقط،  الخيال  أدب  خــال  مــن   
حاضرنا  لتأمل  فــرصــة  لنا  تــتــاح 
ــهــدف  ــع مــســتــقــبــلــنــا ب ــوقــ ــ وت
قيمنا  ومــراقــبــة  النفس  فهم 
وتــصــرفــاتــنــا. الــخــيــال هـــو روح 
القراء  يأخذ  الذي  النص األدبي 
لـــتـــصـــورات قـــد تـــكـــون بــعــيــدة 
طريق  عن  توقعاتهم،  عن  جًدا 
ــقــارئ  ــهــرب ال الــتــخــيــل فــقــط ي
مــــن حـــــــدود واقــــعــــه آلفــــاق 
تنتهي  ال  واحــتــمــاالت  بــعــيــدة 
تــمــتــزج فيها  أخـــــاذة  ــم  ــعــوال ل
باألساطير  والتكنلوجيا  العلوم 

والخرافات.

ــم مـــن الــمــعــرفــة،  »الـــخـــيـــال أهــ
نعرفه  بما  محدودة  فالمعرفة 
الــخــيــال ال  ــا  أمــ ونــفــهــمــه اآلن 
لكل ما  لــه فهو شــامــل  حـــدود 
يــمــكــن مــعــرفــتــه وفــهــمــه في 

العالم بأسره«
هياء
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ــي تلك  ــــوم، وفــ ــي ــ ــك ال ــ ــي ذل فـ
الَعِشّية، بعد أن اْكَتَسحت كورونا 
قوانين  عليه  وَفــرَضــت  الــعــالــم 
حياة جديدة والتي باْعِتقادنا أنها 
كورونا  مابعد  إلى  بنا  َستْسَتِمر 
نتساءل  اليوم  األبــديــة«،  »نحو 

كيف ُكْنا قبل كورونا؟

لــم ُيــَخــْيــل إلــي يــوًمــا أن َنــأَلــف 
وَنِصل إلى َنَمط الحياة الرقمية. 
الحياة  هــو  اإلنترنت  ُيْصبح  أن 
إلى  الحياة  ِبَنا  َتَقدمت  بذاتها. 
َيْعصف  الَعْولمة،  بعد  ما  عالم 

بالرقمنة وإنترنت األشياء.

لحضور  الكندية  طالبتي  َدَعْتني 
ــقــام  ــُي حــفــل زفـــافـــهـــا الـــــذي َس
ــراضــيــة »غــرفــة  بــالــمــنــصــة االفــت
وَظَلْلت  كثيًرا  ُدِهْشت  ــزوم«.  ال
فــي حــالــة شـــرود ذهــنــي ُيــصــور 
وتقاليد  وحــضــور  زفــاف  مشهد 
التجوال  حظر  َخِضم  في  أجنبية 
والــســفــر. عــلــًمــا مــن أن زوجــهــا 
كيف  اآلن  الــجــنــســيــة.  أمــريــكــي 
ــقــام  ُي بــحــفــل زفــــاف كــامــل أن 
ــة َتــســَمــح  ــراضــي فـــي غــرفــة افــت
دقيقة  ُمدته٤٠  اجتماع  بحضور 
تلقائي  بــشــكــل  ــق  ــل ــْغ وُت فــقــط 

ــب عــلــيــك الـــدخـــول  ــوْجـ ــتـ ــم يـ ــ ث
بالتفاصيل  ُتخبرني  لــْم  مــجــدًدا. 
إخوتها  أن  بــقــولــهــا  واخــتــصــرت 
ــك. وفــي الموعد  ســُيــديــرون ذل
كنت  الحماس،  من  أْنَفِجر  ــاد  أَك
واَفْتني  بعدما  الحاضرين  أول 
ودقائق  للحضور،  مباشر  برابط 
بعد دقائق حتى امتأت الغرفة 
ــارب واألصــدقــاء  ــ بــاألهــل واألقـ
تعلو  ُمتلْهفين  كانوا  وجميعهم 
في ُمحّياهم البْهجة والحماسة. 
وفجأة َظَهر العروسين ُكٌل على 
ــده »الـــــزوج فـــي أمــريــكــا من  ــ ِح
والــزوجــة في  الــخــاصــة،  شاشته 
كندا من شاشتها. العريس تبدو 
العقل  ورجــاحــة  الــوســامــة  عليه 
وِبــجــواره  الجميع  أمــام  الهادئة 
الزوجة  ووالد  الشرعي  المأذون 
)ال أعلم كيف َسَنحت له الفرصة 
بالوصول إليهم في ظروف حظر 
الــســفــر والــتــجــوال(. كـــان حينها 
المأذون »صيغة عقد  ُيــردد مع 
العروس  طالبتي  أمــا  الــنــكــاح«. 
التي لم أْشهد مامحها قْط بل 
الغرفة  تلك  في  عليها  تعرفت 
متوترة  تبدو  كانت  االفتراضية، 
تجلس في منتصف  جــًدا وهــي 

والدتها  بيد  ُمْمسكة  الشاشة، 
َقِلقة  وأختها عن جنبيها وكأنها 
من لحظة تسليم أمرها وحياتها 
ــذلــك الـــــزوج. -هـــكـــذا فــْســَرت  ل
المأذون  انتهى  موِقفها-  رْبَكة 
الشرعي من مراسيم عقد النكاح 
والدعاء للزوجين، وابتدأت حفلة 
الــمــأذون  ــزفــاف أخــيــًرا، طلب  ال
ــــشــــودة  أن أحــــدهــــم  ــل  ــ ــرِتـ ــ ُيـ أن 
اعتقدت  الزفاف.  فرحة  ُتناِسب 
الــمــكــان  ــمــأ  ــَت َس ــوف  ــدفـ الـ أن 
وَسَيرُقص الجميع أمام شاشته 
ــصــوت  ِب إذا  ــًأة،  ــجــ وفــ الــخــاصــة 
بالغة  أنشودة  ُيَرِتل  أجْش  عجوز 
أتعرف  لم  مجهولة  بلغة  الحزن 
عــلــيــهــا، وبــدقــائــق طــغــى ُحـــزن 
الحاضرين  مــامــح  على  ــاِســح  َك
ِبُمْنتصف  يبكى  كــان  فالجميع 
ــالــك  ــَم ــًأة، فــلــم أْت ــجـ الــنــشــيــد فـ
بالرغم  معهم  وبكيت  نفسي 
الكلمات  تلك  أجــهــل  أنــنــي  مــن 
ولكن الموقف كان مؤثًرا عندما 
ــعــروس«  »ال طالبتي  شــاهــدت 
ــًرا  تــبــكــي. دقــائــق وانــتــهــت أخــي
والمجهولة،  الرتْيبة  الفقرة  تلك 
ــون الـــســـام  ــادلـ ــبـ ــتـ وبـــــــــدؤوا يـ
واستقبال  والتبريكات  والتهاني 

 عن بعد .. عن بعد ..

حفل زفاف حفل زفاف 
وخيانة زوجيةوخيانة زوجية

قراءات ثقافية
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العيد،  وكأنه  المعارف  اتصاالت 
يتبادلون  شاشة  في  عائلة  كل 
ــام ولـــحـــظـــات األحـــضـــان  ــْســ ــ ال
ــارُكـــون لــلــزوجــيــن،  ــبـ ــة وُيـ ــدافــئ ال
ــج الــتــي كــانــت  ــ ــازي ــت األهــ ــعــاَل ت
ــُقـــودة طــيــلــة الــحــفــل! كل  ــْفـ مـ
بغرفة  ُيقام  كان  المشهد  ذلك 
كاملة  ليلة  اختصرت  افتراضية 
بــأربــعــيــن دقــيــقــة فـــقـــط. بعد 
الزفاف بأسابيع اختفت طالبتي 
دروسها  الُمعتاد عن حضور  عن 
َظَنْنت  اليومية، في بداية األمر 
ــع حــيــاتــهــا  ــن أنـــهـــا تــتــأقــلــم مـ مـ
بعد  قلقت  أنــنــي  إاّل  الــجــديــدة، 
وتواصلت  اختفائها  من  أسابيع 
ــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــال ــــرســ مـــعـــهـــا ب
ــي بــعــد أيـــام رســالــة  فــأرســلــت ل

أنها  فيها  ُتخبرني  جـــًدا  طويلة 
ــقــاء زوجـــهـــا ُمــنــذ  لـــم تــســتــطــع ل
ــراءات  إجــ بسبب  الــزفــاف  حــفــل 
وتجوال،  َسَفر  َحْظر  من  كورونا 
في  الْسفر  فرصة  ُأتْيَحت  وحْين 
الــخــارج لــفــتــرة مــحــدودة وَحـــاَن 
ماهي  بــه،  والَتَقت  أخيًرا  اللقاء 
قائمة  َظهرت  حتى  لحظات  إاّل 
المحمول،  هاتفه  في  تْنبيهات 
َتــداَركــت ُفــرصــة غــيــاِبــه، وقــرأت 
الرسائل  جميع  شديد  ِبفضول 
على شاشة الهاتف والتي كانت 
الصدمة فجميعها كانت  َمْصرع 
بمواقع  معهن  يَتواصل  لفتيات 
التواصل االجتماعي، وحتى في 
التي  حياته  بشريكة  ــقــاء  ِل أول 
أْبت كورونا إاّل أن تْجمعهم بعد 

الزفاف بشهر وأسابيع. أخبرتني 
ــَدمــرة  وُم ُمَحطمة  أنــهــا  حينها 
فطلبت  الــصــدمــة،  بعد  نفسًيا 
تلك  مــن  الُمباشر  الــطــاق  منه 

اللحظة.

ــاة وتــلــك الــمــشــاعــر  ــحــي هــــذه ال
والــلــحــظــات وذلـــك الــعــمــر، كان 
بزواج  أثمن من أن تضيع وُتْهَدر 
زاِئف كهذا! كان الُبد من التريث 
والــتــقــاط األنــفــاس لــحــًظــة إلــى 
َبصْيص  وَيعود  كورونا  َتهدأ  أن 
إلقامة  فشيًئا  شيًئا  الحياة  من 
الفرح  َيْملؤه  ِفْعلي  زفاف  حفل 
صور  والتقاط  والبهجة،  والَجَلَبة 
الجديرة  العمر  فــرحــة  ليلة  مــن 

بالِذكر.

سعدى الخيبري 
@_iwriter

القــراءة لمجــّرد  القــراءة حافــزي علــى االختيــار:  كانــت 
متعــة القــراءة، للســكون الجميــل الــذي ُيحيــط بــك وأنــَت 
ــك. ــي رأس ــرّدد ف ــف تت ــات المؤل ــداء كلم ــى أص ــي إل تصغ

-بول أوستر
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أعلُم أنك لست بصحٍة جيدة؛ تنطوي، مثل  مرحبًا، 
لسُت  أحد.  أمرك  يعلم عن  يائسة، كي ال  قوقعة 
أدري إن كان إرسال هذه الرسالة خيارًا صائبًا، ورغم 
ذلك، ال أستطيع منع نفسي من لهفة االطمئنان 

عليك ومعرفة أحوالك.

نسمع  مــا  نـــادرًا  األصــدقــاء،  جلساِت  عــن  اختفيَت 
ــام، َجــهــوريــًا  ــ صــوتــك الـــذي كـــان، فــي يــوم مــن األي
فوقها  تحمل  بتنهيدة  أشبه  اآلن  كلماتَك  والفتًا. 
ِثقل العالم. وكأنك إْن نطقَت حرفًا فسيكّلفك ذلك 

الكثير من الَعناء.

ُمحبًا  أذكــرك  فا  الرفاق؛  من  اختباؤك  يلفتني  لم 
ما  خطٍب  وجــود  أدركــُت  لكنني  للتجّمعات.  دائمًا 
عندما صرت تتحاشاني أنا! أتظّن حيلًة كهذه تنطلي 
علّي؟ هل اعتقدت بأنني سأصدق عبارتك الخافتة 

تلك » أنا بخير« بينما كل شيء في عينيك يصرخ؟

حاولت بيأس إخفاء األمر عني، لعلك نسيت أننا روٌح 
واحدة في األصل!..

أْبكم،  الجرح  أّن  الذي يقوله فؤادك اآلن؟ لوال  ما 
لقلُت أنني أستطيع َسماعه ينزف ألمًا. لم تُقل لي 
أيَّ كلمة. ِعوضًا عن هذا، اكُتشفَت بدهاٍء أثار حزني 
الحقيقة- ألكون  أثناء محاوالتي النتزاع شيٍء من 

صادقًا، كدُت - للحظة- أن أقَع في شباك تمثيلك، 
هل أتخّيل كل هذا؟ أم أنه حقًا ال يحفل بشيء؟« 

حتى أنني عدُت لَلوم نفسي.

بحثُت في ثنايا وجهك الُمبهم، فبدْت لي ابتسامتك 
العريضة التي أسرفَت في إظهارها حينًا ما مثل جرِح 
فيها  حتى ضحكتك، سمعُت  ذقنك!  يستقر فوق 
صدى أنيٍن خافٍت كأنه يرجو أال يسمعه أحد. كيف 
كاذبة  هــذه  مامحك  بينما  قلبك  أتقّصى  أن  لي 

للغاية؟

كــان هناك  إن  إليهما،  ذلــك ألتجه  تــرك كل  قــررت 
شيء حقيقي وصادق حتى أن أقسى األقنعة تعجز 
أثناء  سُت فيهما جيدًا  تفرَّ عن حجبه، فهما عيناك. 
اإلجــابــة.  على  عثرت  حتى  جمعتنا  التي  اللحظات 
أخبرني احمرارهما كم أن تلك الغصة العالقة - لمدة 
القلب  هذا  أن  وكم  وموِجعة.  شائكة  نعلمها-  ال 

ُمنقبٌض جًدا حتى أن ضّخ الدم بات عمليًة شاقة. 

لم ينجح في خداعي أي مشهد. فهّا أسدْلنا الستار 
لُننهي هذه المسرحية، حضرة الممثل الخاسر؟

وافر الوّد
صديقك المخلص
وكاشف الحقيقة.

قراءات ثقافية

 رسائل رسائل

مل تصل!مل تصل!

غادة سلطان 
@i20gh
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إلى  العربية  لغتنا  وصــلــت  هــل 
مستوى التقانة؟ هناك من يقول 
وعدم  العربية،  اللغة  بتقادمية 
مناسبتها للدخول لعالم التقنية؛ 
ُولدت  الدعوى  هذه  على  ورًدا 
نبدأ.. الله  فبسم  المقالة   هذه 
لتطور  التاريخية  المراحل  تخبرنا 
مرونتها،  مـــدى  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
مظاهر  لمختلف  ومــواكــبــتــهــا 
التجديد، واتسامها باالستمرارية 
لــهــو خــيــر دلــيــٍل عــلــى اعــتــبــارهــا 
ــجــديــديٌّ  ــيــة« مــظــهــٌر ت ــقــن ــت »ال
العربية  ودخول  للمواكبة،  قابٌل 
العرب  لصالح  هو  التقنية  مجال 
إن  إذ  ثانًيا؛  لغتهم  ولصالح  أواًل 
االهتمام بحوسبة اللغة العربية 
ــى  ــرفــعــهــا إل ــغــة، وي ــل يــضــيــف ل
ال  إذ  العالمية؛  اللغات  مصاف 
يخفى على المطلع على التقدم 
الراهن  العصر  في  نعيش  الــذي 
المعيار  لتكون  ارتفاع »التقنية« 
على  يحكم  الذي  والكبير  األول 
ما  فمتى  بالُمعاَصَرة،  األشــيــاء 

كان للشيء عاقٌة بالتقنية فإنه 
يــوصــف بــالــمــعــاصــرة، وبــالــتــالــي 
لمستوى  لــارتــقــاء  هــذا  يؤهله 
الــشــبــكــة  أن  ذلــــك  ــة؛  ــمــي ــعــال ال
يصل  ومــا  ــدة،  واحــ العنكبوتية 
إلى مراتٍب في مجتمٍع ما فإنه 
آثــار ومعالم  له  يكون  وأن  البــد 
وجود لدى المجتمعات األخرى؛ 
بحوسبة  باالهتمام  ننادي  ولذا 
اللغة العربية خاصًة في مجالها 
برامج  بفتح  وذلــك  األكاديمي، 
الماجستير  الــعــلــيــا  ــات  ــدراســ ــ ال
اللغة،  حوسبة  في  والدكتوراه 
بالشكر  نوجه  المقام  هذا  ومن 
نورة  األميرة  لجامعة  والعرفان 
ــريــاض  بــنــت عــبــدالــرحــمــن فــي ال
الــعــلــمــي بفتح  الــســبــق  ــيـــازة  حـ
حوسبة  في  الماجستير  برنامج 
بقية  من  ونأمل  العربية،  اللغة 
بالركب وفتح  اللحاق  الجامعات 
التخصص  لهذا  الدكتوراه  برامج 
ــــوطــــن الـــعـــربـــي. ــام فــــي ال ــهــ ــ  ال
ــان  ــكــ ــمــ ــ ومــــــــــن األهــــــمــــــيــــــة ب

في  الــعــربــيــة  باللغة  االهــتــمــام 
وذلــك  البحت،  التقني  مجالها 
تطبيقات  بــتــطــويــر  بــاالهــتــمــام 
تخدم  نموذجية   Applications
ونحوها،  بصرفها،  العربية  اللغة 
التعبيرية  وصياغاتها  وإمائها، 
أو صياغة  أكاديمية،  من صياغة 
ــة أو حــتــى قصص  ــي أدب قــوالــب 
وما  المعاجم  وبــنــاء  األطــفــال، 
يتأّتى هذا سوى  إلى ذلك، وال 
بـــاالنـــضـــمـــام إلــــى مــجــمــوعــات 
علمية جادة عند بناء التطبيقات 
بداًل من أن يكون لكل فرٍد جهده 
الخاص الذي مهما بلغ ال يعدو 
فالتوجه  متواضًعا،  جهًدا  كونه 
بناء  يجعل من  الجماعي  للعمل 
تطبيقات نموذجية عالية الجودة 
والقيمة خطوة ممكنة، فالجمع 
بــيــن مــخــتــص بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
ومــخــتــص بــالــتــقــنــيــة، ومــبــرمــج، 
ونحو  الــعــرب،  لمجتمع  ودارس 
ذلك مما يتطلبه بناء التطبيقات 
نتيجة  لنا  ُينتج  أن  البــد  القيمة 

دعاوى واهية حول تقانة

قراءات علمية
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ــلـــه. ــإذن الـ ــ ــ  ُمـــرضـــيـــة خــــالــــدة بـ
مناسبة  عدم  ُيرجع  من  وهناك 
ــة لــلــحــوســبــة الخــتــاف  ــي ــعــرب ال
شكل الحرف العربي عن النظام 
البرمجي، فاختاف شكل الحرف 
الكلمة،  أول  موقعه  باختاف 
آخرها، واختاف  أو  أو وسطها، 
ــال اإلمـــائـــيـــة لــلــهــمــزة،  ــكـ األشـ
والتاء والهاء، وما إلى ذلك من 
خواص العربية التي ما إن ُتشكل 
معها  التعامل  المحوسب  على 
مشاكل  أنــهــا  على  يــردهــا  حتى 
ونــرد  العربية،  اللغة  فــي  ذاتــيــة 
صعوبة  بأن  الدعوى  هذه  على 
الــعــربــيــة شكًا  الــلــغــة  حــوســبــة 
لكنها  بــه؛  ُمعترٌف  أمــٌر  ونظاًما 
ووقــت،  جهد  مــزيــد  ــى  إل تحتاج 
على  اإلنجليزية  اللغة  فحوسبة 
سبيل المثال أخذت أطواًرا زمنية 
كبيرة ناهيك عن أن البرمجة إنما 
األمر،  أول  اإلنجليز  لدى  نشأت 
ــذي ســتــســتــغــرقــه  ــ فـــالـــوقـــت الـ
العربية حتى تقوم على ساقيها 

محتوٌم، وعلى من يحوسب لغًة 
ما أن يدرك خواصها إدراك وجود، 
أختها  قميص  اللغة  ُيلبس  وأال 
محذلقة. بــصــفــات  ينعتها   ثــم 
في  رائــدة  مشاريع  أثبتت  وقــد 
حوسبة اللغة العربية ُقُبول ِبنَية 
اللغة العربية للنظام الحاسوبي، 
الحصر  ال  الــمــثــال  سبيل  فعلى 
ــا بــيــرزيــت  ــوجــي ــطــول مـــشـــروع ان
بــحــث مــعــجــمــي يضم  ــرك  ــحـ مـ
معجمية  بيانات  قاعدة  أضخم 
للعربية بأكثر من مئة وخمسين 
مــعــجــًمــا، وهـــو مـــشـــروع عــربــي 
واإلشــادة. باإلشارة  جديٌر   تقنيٌّ 
لقد تطورت األدوات الحاسوبية 
العربي،  النص  مع  تتعامل  التي 
ــاء الــــمــــدونــــات الــلــغــويــة  ــنـ ــبـ كـ
بــرمــجــيــات  ووضـــــع   ،Corpus
ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــنــص  ــاصــ خــ
العربية،  الــمــدونــة  فــي  الــعــربــي 
للتعامل  خاص  برنامج  ُبني  حتى 
العربية  اللغوية  المدونات  مع 
المعروف بـ«غواص«، ثم دخلت 

ــم الــبــرمــجــة  الــلــغــة الــعــربــيــة عــال
 فــُبــنــَيــت الــمــكــتــبــات الــبــرمــجــيــة.
وهذه أبرز الدعاوى التي اختلقها 
لغتنا،  تقدم  دون  ليُحوُلوا  َجمٌع 
وأنا أرى أن النص العربي سيصل 
التقانة  مــن  عـــاٍل  مستوى  ــى  إل
اللغة  معالجة  إلــى  يصل  عندما 
العربية بجانبها الداللي؛ فالكثير 
على  ُتلبس  التي  المسائل  مــن 
حلها  يكون  إنما  العرب  الباحثين 
بــالــرجــوع إلـــى مــعــنــى الــســيــاق 
عندما  فمثًا  فيه،  وردت  الذي 
ُيــراد بها  ترد مفردة »يزيد« هل 
اسًما علًما أو فعًا مضارًعا من 
سنرجع  مــبــاشــرًة  فإننا  الــزيــادة، 
فيه،  وردت  الــذي  السياق  إلــى 
العربية  اللغة  حوسبة  وبوصول 
فإنها  الــداللــي  المستوى  إلــى 
بهذا ستقفز قفزة مباركة طيبة، 
َرنا في  وستشفع تلك القفزة َتُأخُّ

حوسبة لغتنا حتى اللحظة.

آسيه المطوع 
@Asyeh_M
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هل الثقافة الرقمية ممتعة؟ هل الثقافة الرقمية ممتعة؟ 
ــزمــنــي  ــارع ال ــسـ ــتـ فـــي خــضــم الـ
يتعلق  فيما  وخــاصــة  الملحوظ 
ارتبطت  التي  العامة  بالثقافة 
التواصل  بآخر بوسائل  أو  بشكل 
الرقمي بشتى أشكال الرقميات 
لتهيئة  تـــام  وبــــروز  الــمــتــطــورة، 
لالنتقال  عــام  بشكٍل  المجتمع 
ــواقــع  مـــن مــرحــلــة بــديــهــيــات ال
رقمية  وسائل  إلــى  بممارساته 
تــقــنــيــة مــتــقــدمــة ال تــحــتــاج إال 
التقدم  تــواكــب  القــتــنــاء أجــهــزة 
أن  فيه  شك  ال  ومما  الرقمي، 
وأيًضا  لها،  حصر  ال  إيجابيات  له 
هناك كم من السلبيات ال بأس 

به.

الذي  السؤال  أن  اعتقادي  في 
الممارسات  تلك  هل  هو:  يبرز 
الواقعية لها ُمتع مختلفة عن 

التطور الرقمي؟

ــراءة  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، قــ
وتشم  بعينيك  تتصفحه  كتاب 
وتــلــمــس صفحاته  ــه  رائــحــة ورقـ
األسطر  العريض  بالقلم  وتدون 

ــمــضــاءة  ــمــل ال ــُج ــال الــمــتــمــيــزة ب
الرنانة، فهذه النوعية من القراءة 
قد تثير جميع الحواس المرتبطة 
قــراءة  بمجرد  السوي  باإلنسان 
ــه، فــالــكــتــاب له  ــدي كــتــاب بــيــن ي

سحره لدى ُجل الُقراء.

ــكــتــاب  ــر ال ــ ــ ــانـــب اآلخ عـــلـــى الـــجـ
اإللــكــتــرونــي الــرقــمــي أيــًضــا له 
يقلل  فــهــو  الــمــتــمــيــزة،  صبغته 
فشراء  الــمــاديــة،  التكاليف  مــن 
من  سعًرا  أقــل  إلكتروني  كتاب 
شرائه من مكتبة، باإلضافة إلى 
التلوث  من  البيئة  على  الحفاظ 
الورق،  نفايات تصنيع  الناتج عن 
ــات مــتــمــيــزة كــالــكــتــاب  ــافــ وإضــ
الصوتي والمعلومات السمعية 
توفير  عملية  الــبــصــر،  لــفــاقــدي 
للوقت والجهد والمكان للقارئ، 
خــواص  مــن ضمن  هــذه  تصنف 

الكتاب اإللكتروني‹‹

العنوان، سندخل  فلإلجابة على 
اإللكتروني  أفضل  أيهما  لنفق 

أم الورقي؟ 

أو  الــســؤال  هــذا  على  ولإلجابة 
المثال  إلـــى  ســنــعــود  التفضيل 
وسيجعلنا  بِه،  والتميز  المذكور 
منهما،  ألي  انحياز  موضع  في 
وهــنــا قــد نــقــع فــي الــمــحــظــور، 
لــذا ال بــد مــن أن تــكــون الــرؤيــة 
شمولية، ينظر بأنها مراحل تطور 
الــكــتــاب مــن وإلــــى، وأنــــُه عصر 
ســرعــة اكــتــســاب الــمــعــلــومــات 
الكتاب  وأن  كانت،  طريقه  بــأي 
قيمة  مــن  يقلل  ال  اإللكتروني 
وأن  الــورقــي  الكتاب  وقدسية 
بالضرورة  ليس  الورقي  الكتاب 
أن يضعف من تطور اإللكتروني، 
بل في أحيان كثيرة قد يكمالن 
من  ويطوران  بعضهما،  نواقص 

العملية المعرفية والثقافية. 

ليس  الرقمي  التطور  »مواكبة 
ممارسات  يقصي  أن  بالضرورة 
أمـــــٌر حتمي  بـــل هـــو  الــــواقــــع، 
ورفـــضـــه يــضــعــك فـــي غــيــاهــب 

عدم االبتكار‹‹

 عبداهلل الشثري
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التدوين التدوين 
الصــــــوتـي الصــــــوتـي 

ومايعرف بالبودكاست، هو مرادف لإلذاعة كونه بثا صوتيًا، ومرادف للمدونات ألنه ينتج لنا محتوى 
تدويني وأن اختلفت مادته مابين الحوارية والقصصية والسردية وكذلك األدبية منها الشعر والخواطر، 
علم  عن  نقًا  بصوتهم  مدونيها  فيها  كتب  والهندسة،  والطب  واالقتصاد  السياسة  لها  ووصلت 
درسوه، أو تجربه وخبرة تمارست وكان حقا عليهم الحديث عنها، فكأن البودكاست قالبًا من قوالب 

نقل ثقافة ومعلومة ليس هذا فحسب، بل تخزينها في سحوب رقمية، لتبث إلجيال اليوم والغد

 نأخذكم اليوم في حوار مع منتجين البودكسات، لنلقي نظره عن  صناعة هذا العمل العظيم.

ــوتـــي/ ــصـ ــن الـ ــ ــدوي ــ ــت ــ مـــايـــمـــيـــز ال
األخــرى  ــواع  األنـ عــن  البودكاست 
من المحتوى المقروء أو المرئي؟

ــوك مـــعـــظـــم مــســتــمــعــي  ــ ــل ســ
في  االستماع  هو  البودكاست 
ــتــي اليــمــكــن فيها  ال األوقـــــات 
متابعة أي نوع آخر من المحتوى. 
التحتاج  ألنــك  يميزه؛  مــا  وهــذا 
لتخصيص وقت تفرغ نفسك فيه 
على  االستماع  أجــل  مــن  تماما 
خاف القراءة مثا أو مشاهدة 
بالذات  الميزة  وهــذه  األفـــام، 
مأت فجوة كانت موجودة عند 
كثير ممن اليجدون وقتا للقراءة 
استغال  يـــريـــدون  مــن  عــنــد  أو 

الساعات الطويلة.

ــاق منتج   »أفــضــل طــريــقــة إلطـ
رائع هي أن تبدأ في شي أنت في 

األصل بحاجة إليه«

مايكس  انطلقت  بالضبط  هنا   من 
انطاقتها  تفاصيل  ــروي  يـ الــتــي 
صاحب الفكرة والشريك المؤسس 

لمايكس عبدالعزيز الهديان   

للبودكاست  االستماع  »بــدأت   

اللغة  إتقان  بهدف   2009 منذ 
ماوقعت  وســرعــان  االنجليزية 
في إدمان االستماع للتدوينات 
ــودكــاســت صــار  ــب ــيــة فــال الــصــوت
رفيقا معي في كل مكان وزمان 
ينزعجون  أصــبــحــوا  حــولــي  ومــن 
ــمــاع له  مـــن انـــي افــضــل االســت
على اي شــي آخــر ولــكــن وفــرة 
الــمــحــتــوى االنــجــلــيــزي وتــنــوعــه 
ندرة  كانت شــرارة تحسري على 
الــمــحــتــوى الــعــربــي الــمــســمــوع 
الــكــم وتــواضــعــه من  ناحية  مــن 
ناحية الكيف، كنت أريد لنفسي 
ذلك  وألجــل  االستماع  ولغيري 
وفرنا منصة كاملة تنتج ساعات 

صوتية أسبوعية.

الصناعة،  هــذا  فــي  العمل  وعــن 
الــمــنــظــومــة التي  تــلــك  وتــكــويــن 
تــعــمــل بــجــهــد لــتــخــرج لــنــا تــدويــنــه 
بــهــدوء في  لــهــا  نستمع  صــوتــيــة 
في  أو  العمل  من  عودتنا  طريق 
اســتــراحــة مــع كـــوب قــهــوة ذات 
ــاء، لــنــتــعــرف كــيــف يــحــافــظ  ــسـ مـ
الـــفـــريـــق عــلــى إنـــتـــاج مــســتــدام  

لمستمعيه؟

توفير  مــحــتــوايــز  يــهــمــنــا شــبــكــة 
بمحتوى  ممتعة  استماع  تجربة 
ياقي قبول الفئة المستهدفة 
النمط  بــاخــتــيــار  يــتــحــقــق  وهــــذا 
المناسب  والــمــدون  المناسب 
هنا  فالتحدي  الجيد  ــداد  واالعــ
المتلقي  اذن  نخاطب  أنــنــا  هــو 
المرئي  المحتوى  بعكس  فقط 
ــذي يــتــلــقــاه الــمــشــاهــد  ــ مــثــا ال

بالنظر واالستماع.

المحتوى  صانعي  عن  بحثنا  لذا 
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المنصات  جميع  في  الشغوفين 
البودكاست  أن  نؤمن  كنا  والذين 
وقــدمــنــا  ــســب  األن منصتهم  هــو 
التدوين  تجربة  مايجعل  كل  لهم 
الصوتي ميسرة وممتعة وصممنا 
المتكاملة  ــخــدمــات  ال مــن  بــاقــة 
للجهات التي ترغب في انتاج برامج 
الخاص فيها وقدمنا  البودكاست 
دعمنا لبعض البرامج المميزة التي 
كانت تنتج بجهود فردية من أجل 
األصعدة  كافة  على  بها  االرتــقــاء 
طلبات  أسبوعي  بشكل  ونتلقى 

لانضمام للشبكة.

ــره أخــــرى مــحــتــوايــز عن  ــحــدثــنــا مــ ُت
وكيفية  الــبــودكــاســت  مــوضــوعــات 

اختيارها؟

الـــتـــنـــوع أســـاســـي فـــي مــجــاالت 
ــات  ــ ــئ ــ ــف ــ االهــــــتــــــمــــــام وفـــــــــي ال
العرض  نمط  وفــي  المستهدفة 
ــــشــــدة فــي  واالخــــــــــــراج، نـــهـــتـــم ب
ــدم تــكــرار أنــفــســنــا خــصــوصــا أن  عـ
الــبــودكــاســت الــعــربــي اليـــزال في 
حــاجــة لــلــمــزيــد مــن الــمــوضــوعــات 
أزرقـــا،  ويــعــد محيطا  والــمــدونــيــن 
أن  يجب  جديد  برنامج  ضم  فعند 
يكون مختلفا تماما عن أي برنامج 
ــرامــج  مـــن بـــرامـــج الــشــبــكــة بـــل وب
لم  كلية ألننا  العربي  البودكاست 
نصل لمرحلة من التشبع وال زالت 
بها  نهتم  التي  المجاالت  قائمة 

ولم نخصص برامج لها طويلة.

 الصوة أم الصوت  لنجاح البودكاست 
في نظر عبدالعزيز الهديان؟

التي  هــي  الــعــرض  ونــمــط  طريقة 
تجعل المحتوى مناسبا للمنصات 
الصوتية أو ال، فمثا في الحوارات 
األســاس  هو  الصوت  عنصر  غالبا 

أما  التلفزيونية  البرامج  في  حتى 
عنصر الصورة هو مكمل والتعتمد 
هذه البرامج على االبهار البصري.

البودكاست  قنوات  كثرة  ماسبب 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، وتــوجــه أغلب 
لصنع  الحكومية  حتى  القطاعات 
محتوى صوتي؟ هل هو استهداف 

تسويقي من نوع جديد؟!

حــســب االســتــبــيــانــات الــتــي تمت 
حــــول الــبــودكــاســت فـــي الــعــالــم 
البودكاست  منصة  فــان  العربي 
أصبحت منصة مفضلة لفئة مابين 
١٦ و ٣٧ عاما وخصوصا من أصحاب 
ــعــالــي الــبــكــالــوريــوس   الــتــعــلــيــم ال
جدا  فئة مهمة  وهــذه  ومافوقه 
لدى معظم الجهات الستهدافها 
ــــوعــــوي  ــقــيــفــي وت ــث بـــمـــحـــتـــوى ت
باالضافة  أحــيــان  فــي  وتسويقي 
في  ــر  األث مقابل  التكلفة  أن  الــى 
صناعة البودكاست أثبتت جدواها 
مــقــارنــة بــالــوســائــل والــمــنــصــات 

األخرى.

عن ثورة البودكاست الحالية، تخبرنا 
مــحــتــوايــز عــن إحـــصـــاءات قــد تلفت 

نظرك:

تـــنـــامـــى مـــحـــتـــوى الـــبـــودكـــاســـت 
ــورة كـــبـــيـــرة خـــال  ــصــ ــ بـــالـــفـــعـــل ب
كبديل  األخــيــرة  السنوات  الــثــاث 
حلقاته  تحقق  الـــراديـــو  لــنــمــوذج 
دقيقة    30-15 بين  تــتــرواح  التي 
ـــ 70%  نــســب اســتــمــاعــات تــصــل ل
الكمي  المستوى  على  ــه  أن كما 
ــد صـــعـــد ألعـــلـــى ســقــف  ــان قــ ــ كـ
ــه الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة مــتــخــطــيــا  ــ ل
بودكاست  الــــــــ1.750.000  حــاجــز 
بمجموع  تقريبا  كــان  الـــذي  وهــو 

سنة  نهاية  بودكاست   550.000
.2018

ماذا قال الهديان عن فكرة الدخول 
لهذا المجال؟ رغم  الثورة والتنافس 

الحالية ؟

العالم  فــي  الــبــودكــاســت  ــزال  ــ الي
كله لم يصل للذروة بعد  ويتأكد 
ــذي  ذلـــك فــي الــعــالــم الــعــربــي ال
اإلذاعـــات  التشهد  معظمه  فــي 
لذا  نوعيا،  تميزا  وال  تنافسا  فيه 
للمستمعين  كــبــيــرا  نــمــوا  نــتــوقــع 
بين  أشد  وتنافسية  للبودكاست 

صناع المحتوى.

نــوفــر فرصة  ونــحــن فــي مايكس   
ــع  ــمــشــاري ــار وال ــكــ ألصـــحـــاب األفــ
ــة فـــي مــجــال  ــوعــي ــن الــمــمــيــزة وال
الــبــودكــاســت لــتــيــســيــر دخــولــهــم 

للمجال واحتضان برامجهم. 

 والحـــتـــضـــان صـــنـــاع مــحــتــوى  
العربي  الوطن  البودكاست في 
وانتاجاتهم الرائعة التي تعكس 
صــوتــنــا لــلــعــالــم بــكــل أطــيــافــه، 
صممت محتوايز عدد من الحلول 
المحتوى  صــنــاع  تــنــاســب  الــتــي 
الحاليين أو الذين يخططون لبدء 
عضوية  بــاقــات  مثل  الــمــشــوار 
التعليمية  والتدوينات  محتوايز 
كما  الصورة  في  تضعهم  التي 
ورش  مــن  الــعــديــد  أطلقنا  أنــنــا 
على  الضوء  تسّلط  التي  العمل 
صــنــاع  تــهــم  تفصيلية  جـــوانـــب 
محتوى البودكاست مع العديد 
التي  التدريبية  الفعاليات  مــن 
بشراكات  باستمرار  عنها  نعلن 
مع منصات أخرى للمحتوى مثل 

تيكتوك، يوتيوب  وغيرها. 
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كاريكاتري العدد
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مجلة

المجلة  بــريــد  عبر  لــنــا   مشاركتك  إرســـال  نــأمــل  معنا  بالمشاركة  مهتم  كنت  إذا 

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

ــا. ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وأهـ ــا  ــهــ ــ ــت ــ ــال الـــمـــجـــلـــة ورســ رؤيــــــــة  ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ ــ ال مـــــوضـــــوع  يــــخــــدم  -أن 

نـــــشـــــره. يــــســــبــــق  ولـــــــــم  جــــــــــــدًا  جـــــــيـــــــدًا  الــــــُمــــــرســــــل  الـــــــّنـــــــص  يــــــكــــــون  ال  -أن 

أقـــــــصـــــــى. بــــــــحــــــــّد  ــة  ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ ــ ك  1200 عــــــــــن  الــــــــنــــــــص  حـــــــجـــــــم  يــــــــزيــــــــد  -أال 

ــة الــــتــــحــــريــــر. ــ ــئ ــ ــي ــة هــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ ــر لـ ــشــ ــ ــن ــ ــل ــ ــع األعــــــــمــــــــال الـــــمـــــعـــــروضـــــة ل ــ ــضـ ــ ــخـ ــ -تـ

-النصوص التي ُتنشر في المجلة تعّبر عن آراء ًكتابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

ــريـــطـــة ذكـــــر الـــمـــصـــدر. ــاس شـ ــ ــب ــ ــت ــنـــقـــل أو االقــ ــانـــع فــــي الـ ــلـــة قــــــــوارئ ال تـــمـ -مـــجـ

فــــــقــــــط.   Word مــــــــلــــــــف  بــــــصــــــيــــــغــــــة  الــــــــــمــــــــــشــــــــــاركــــــــــات  -ًتـــــــــــــرســـــــــــــل 

شـــــــــــــــــــــروط الـــــــــنـــــــــشـــــــــر فـــــــــــــي مـــــــجـــــــلـــــــة قـــــــــــــــــوارئ

لالطالع على األعداد السابقة 


