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 محلية؟ قراءة ازمة هنالك هل

 ٌطرح الذي الساخن السؤال إنه ٌجب، كما الٌوم المحلً الكتاب رواج عدم من شرعٌته ٌستمد سؤال

 الذي المحلً كتابنا انتشار حول االدباء بٌن ٌدور حدٌث كل فً او المحلً ادبنا حول ندوة كل فً دابما

 .ومعنوٌا مادٌا وٌوزع ٌنتشر كً الكبٌر الجهد ٌلقى

 !عامة؟ عربٌة ازمة انها ام خاصة؟ محلٌة ازمة االزمة هل السؤال، هذا خاصره من ٌنبع آخر وسؤال

 ألن وذلك المهمة، االمور من عددا نفحص ان علٌنا وموضوعٌة، بجدٌة السؤالٌن هذٌن عن نجٌب كً

 معه وتتنافس تتحداه األشٌاء من عدد هناك بل الٌوم، لوحده الساحة فً ٌقؾ ال كتاب أي الكتاب

 الجهات من عددا هناك أن كما. الكتاب من قٌمة أقل لٌست االشٌاء وهذه دوره، من تقلل ان وتحاول

 .نوعه كان مهما الكتاب مع عالقة من لها لما الٌها نرى أن ٌجب

 وبمثل قراءة أزمة هنالك بنعم، ٌجٌب أن الكاتب على السؤال هذا طرح لدى جدا السهل من 

 ال اإلجابة هذه ولكن القارئ، على لٌلقٌها عنه المسؤولٌة الكاتب ٌرفع السرٌعة االجابة هذه

 ٌملك الكاتب ولعل   والبراهٌن باالثباتات مدعومة تكن لم إذا أحدا تقنع ال أنها كما القارئ تقنع

 فال كتابً من نسخة خمسمابة أطبع أنا: ٌقول االزمة هذه عن ٌحدثك حٌن فمثال بعضها منها

 ومن. اللعٌنة االزمة هذه وجود على للتدلٌل كافٌا هذا ألٌس الٌسٌر، العدد سوى منه أبٌع

 الذي الكتاب مستوى عن الحدٌث ٌتناسى او ٌنسى ان السؤال هذا عن ٌجٌب وهو الطبٌعً

 الى فٌدفعه ٌجذبه ما فٌه وهل القارئ؟ اهتمام الكتاب هذا ٌستحق وهل. نشره حاول أو طبعه

 .المكتبات رفوؾ على عنه التفتٌش

 بدورنا وحاولنا نقدٌة حركة ؼٌاب فً خاصة حقه وهذا كتابه عن ٌدافع الكاتب تركنا واذا 

 أزمة هنالك نعم: معا آن فً ومأسوٌة ومسؤولٌة موضوعٌة بكل نقول اإلشاكالٌة لهذه التصدي

 عربٌا ذلك وإلثبات. عامة عربٌة أزمة هً بل محلٌة خاصة أزمة لٌست ولكنها عندنا، قراءة

 نسمعه ما ٌكفٌنا بل نسبٌة، رٌاضٌة بإحصابٌات القٌام نحتاج ال او كثٌر جهد بذل الى نحتاج ال
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 العالم فً وشعرابنا كتابنا أكبر من تنبع مرارة من العربٌة الصحؾ عبر الٌنا ٌصل ما أو

 ٌطبع ال نسمة ملٌون المابة ٌفوق تعداده عربً فعالم.  األزمة هذه عن ٌتحدثون حٌن العربً

 كٌؾ إذن األحوال أحسن فً وهذا نسخة اآلؾ عشرة من اكثر لشاعرمعروؾ او لكتاب فٌه

 تزداد الؽربً العالم فً الوضع وبٌن بٌنه لعربً ا األدٌب ٌقارن وحٌن! بخٌر؟ سٌكون

 نحن هل او! القراءة؟  قٌمة ٌعرؾ ال شعب نحن هل التساؤل وٌرتفع ومسؤؤلٌة حدة المشكلة

 طبعا ذلك عن اإلجابة! والتفكٌر؟ الثقافة ٌرفض شعب نحن هل أو وكمبدعٌن؟ ككتاب شأنا أقل

 وهذه العلمٌة الثقافٌة المعرفٌة وأصالته وجذوره اصوله له عرٌق شعب فنحن.  العكس هً

 فً الٌوم تكمن المشكلة. كذلك لٌست المسألة ولكن التارٌخ، رحم فً عمٌقا تضرب جمٌعها

 واالجتماعٌة السٌاسٌة الجوانب تطال كثٌرة وتنوٌعات تشظٌات ذات متشعبة كثٌرة أسباب

. العربً الكاتب ٌعانٌه عما وال العربً العالم مأساة عن الحدٌث مجال هنا ولٌس. واالقتصادٌة

 علٌنا األزمة هذه تنسحب أن ٌجب هل كهذه أزمة من ٌعانً العربً العالم كان إذا ولكن

 .العربً العالم عن الكثٌر فً تختلؾ ظروؾ فً نعٌش ونحن خاصة! أٌضاً؟

 رؼم العربً العالم فً وضعه نفس هو عندنا الكتاب وضع ٌكون أن بالضرورة لٌس الواقع 

 بهذؾ طرحناها التً المساءلة نفس إلى نعود أخرى ومرة. المنكر وؼٌر الموجود التأثر

 إلى أدت ألتً األسباب ما ولكن محلٌة، قراءة أزمة فعال هناك إن قلنا. عنها لإلجابة المحاولة

 األهم بل المهم، الموضوع بهذا واالرتفاع علٌها التؽل ب وكٌؾ! فعلها؟ تفعل زالت وما ذلك

 !الراقٌة؟ المجتمعات مصاؾ إلى

 نعاٌن أن علٌنا المشكلة هذه عالج نعرؾ وكً األزمة بهذه عالقة لها متعددة جوانب  إن قلنا 

 ؼمرة فً ونحن. الدواء وصؾ علٌه هان الداء عرؾ من باب من وذلك نحددها وأن االسباب

 لٌلة بٌن تنشلنا أن الممكن من جاهزة وصفة من ما أنه نحذر أن علٌنا ٌجب وحماسته الحدٌث

 مهما السخٌؾ، الوضع هذا من ٌشفً سرٌع دواء من وما اآلسن المستنقع هذا من وضحاها

د هو به نقوم ما وإنما. الدواء تركٌب وعلمٌة الوصفة دقة بلؽت  التوصٌؾ هدفها محاولة مجر 

 .اقرب والمراهنة التجرٌب والى أمٌل المؽامرة الى هً بل والمالمسة، االقتراب ثم ومن

 الٌوم ٌصمد وأن ٌقؾ أن المحلً كتابنا ٌستطٌع هل: هو والسؤال. المحلً الكتاب بمستوى أوال أبدأ

 هو عامة العربً الكتاب كان إذا خاصة وإخراجه مستواه حٌث من العربً العالم فً ٌنشره ما امام

 العالم فً الٌوم ٌنشر ما مع ومقارنة سهلة لٌست قضٌة إنها حقٌقة أٌضاً؟ األزمة نفس ٌعانً بذاته

صنا إذا ونحن أزمة، فً كتابنا ٌصبح أٌضاً  ٌنشر ما إلى الوصول سهولة الى إضافة العربً  األمر تفح 

 مرجعٌته له وذلك المعرفً الثقافً عالمنا فً الصدارة مكان ٌحتل زال ما العربً الكتاب أن نجد بدقة

 .وصبر بأناة عندها ؾالوقو الى تحتاج أمور جملة من عندي نابع وهو

 .الٌوم وحتى القطٌعة بعد استمرارٌته أو بداٌته منذ أدبنا مسٌرة تخترق أمور
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 جزء هو خصوصٌات له كانت مهما المحلً العربً أدبنا أن هً التارٌخٌة الناحٌة من األمور هذه أهم

 روافد من رافد هو بل جذوره عن منقطعا شٌطانٌا نبتا لٌس فأدبنا عامة، العربً األدب من ٌتجزأ ال

 من بالكثٌر مؤثث فهو كذلك وألنه العربٌة ثقافتنا هو الذي الهادر الكبٌر النهر هذا تشكل عدٌدة

 فرادة رؼم -الكثٌر أن نجد بحٌث الضخم الكم هذا من استمدها التً واالشكال والبنى المواضٌع

( 1491) عام قبل ما جٌل خاصة هنا أننا أضفنا وإذا. والمحاور الثٌمات نفس على ٌدور -التجربة

 ٌحمل الجٌل هذا صار حتى ومطالعة دراسة العربً األدب هذا على ترب ى بقلٌل، بعده ما وجٌل

 فً والكتب المجالت فً المتمٌز وأسلوبها قلمها على درج معٌنة، أسماء بقراءة وٌستمتع ذاتها األفكار

 لٌعتاد ألفه عما ٌنزاح وأن اتجاهه الجٌل هذا ٌؽٌر أن الصعب من بات إنه تقول نتٌجة إلى نصل حٌنه،

 الراسخ االدب مدراج على نفسه ٌجرب ٌزال ال كان الٌومٌة همومه من اقترابه رؼم هو آخر، اسلوبا

 إضعاؾ ومحاولتها السلطة ضؽط بسبب حٌنه فً المحلً اإلنتاج هذا شح   ذلك الى اضؾ. واسلوبا لؽة

 قراءة ال معٌن ادب قراءة على درج فجٌل. العربً العالم فً ٌنشر كان ما وبٌن بٌنه وتؽٌٌبها الصلة

 ندرته على المحلً االنتاج عنها ؼاب التً التعلٌم مناهج ضرورة عن نابعة ملزمة قراءة انما هاوٌة

 خطواته ٌتلمس كان الذي المحلً ادبنا ٌتقبل ان علٌه الصعب من كان متعمدا مقصودا ؼٌابا ونضارته

 ٌقتنع أن الجٌل هذا على الصعب من كان ثم. قاسٌة ظروؾ فً حالك لٌل عتمة فً بعناء طرٌقه وٌشق

 الكتاب هذا فً ما الى ٌرى وانه خاصة االخر العربً الكتاب مستوى الى ٌصل المحلً الكتاب بأن

 الى تنضاؾ. إال لٌس التشجٌع باب من قراءته كانت قلٌل نفر قرأه وإن عنه اعرض ولذلك تقلٌد، من

 هذا شهرة تحدٌد فً حٌنه فً الكبٌر الدور لعبتا اللتان الحساسة واالنتمابٌة النفسٌة المشكلتان ذلك

 ضوء على تحدد المحلً الكتاب  هذا قٌمة الى النظر كان عشناها التً للظروؾ فنظرا. ذاك او الكتاب

 الكت اب فحتى. قاسٌا صارما حٌنه فً الفرز وكان. الحزبً واالهم/ االجتماعً/ الطابفً صاحبه انتماء

 اقتضت الظروؾ ألن جمالٌة من فٌه كان ما رؼم الحساب من ادبهم اسقط الشاطا على وقفوا الذٌن

  والخطابٌة المنبرٌة الى ٌمٌل مؤدلجا مسٌسا ملتزما ادبا اقتضت الظروؾ فهذه. آخر شٌبا

 الحب بمنظار الٌه نظرنا مهما كهذا وأدب. منه وٌمتح الساخن الحدث ٌقارب أدبا - والمباشرة

ٌا وٌشمخ ٌقؾ أن له الصعب من كان هش   أدب معظمه وفً آن ً أدب هو والتشجٌع  فً ٌنشر ما متحد 

 نحو االنزالق سرٌع كان مباشرته على ألنه وذلك والفكري األدبً الصعٌدٌن على العربً العالم

 المقالة فً ٌؽوص كٌؾ ٌعرؾ أن علٌه كان ٌرسخ كً أقل ه إال طبعاً  المنف ر الجاهز والكلٌشٌه السطحٌة

د وكٌؾ  وفعال. والسطحٌة المباشرة لعنة من وأدبٌته نفسه ٌنتشل بالتالً وكٌؾ التجربة جرن فً ٌتعم 

 او حافظت األسماء من جدا قلٌال عددا أن نجد والستٌنات الخمسٌنٌات فً البداٌات الى عدنا إذا

 بٌنما القاربة الجماهٌر ذهن فً ترسخ وان الحواجز تخترق وأن نفسها على تحافظ أن استطاعت

 كون قضٌة وهو الخانة هذه الى نضٌفه آخر وشًء. وسطه فً أو المشوار بداٌة مع سقط الكثٌر

 وبنفس ٌكتب أن ٌستطٌع وأخالقٌا اجتماعٌا كثب عن نعرفه الذي البلد ابن فهل" بلد ابن" المبدع

 المحلً القارئ فكون. الذات عن الدفاع من نوع إنه.! مصري؟/لبنانً/ سوري كاتب ٌكتبه ما المستوى

راً  . معرفته على أو بلده ابن على أو جاره على أٌضا التعبٌر هذا أسقط ذاته عن التعبٌر ٌجٌد ال مقصِّ

 الؽرٌب أن عقدة من نتخلص كٌؾ نعرؾ لم ألننا وذلك. الٌوم الى منها نعانً زلنا ما ظاهرة وهذه
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 والتنافر والتناحر التنافس على تقوم التً ببعضهم المبدعٌن عالقة ذلك على زد. األفضل هو دابما

 ٌعترؾ نفسه وبٌن بٌنه كان ولو انتاجه ٌشجع أو آخر مبدعا ٌحب   مبدع على نعثر أال   نكاد حتى

 .بقٌمته

 ما جٌل أو( 1491) قبل ما جٌل الى بالنسبة أي حٌنه فً المحلً الكتاب إن نقول أن نستطٌع هل وبعد

 كان ربما! المستوى؟ نفس على ٌقؾ أن أو! عموما؟ العربً الكتاب ٌنافس أن باستطاعته كان بعده

" الجدٌد" مجلة بدور أشٌد أن الموضوعٌة تحت م وهنا الكافٌٌن، والتشجٌع الترحاب لقً لو ذلك بإمكانه

 على التجاوزات من وبكثٌر عملت فقد الكتب هذه مثل تشجٌع فً" الؽد" ومجلة" االتحاد" وصحٌفة

 الكتاب طؽٌان ظل   حٌنه فً لعبته الذي الدور هذا رؼم ولكن. الفترات أحلك فً الؽض   الولٌد هذا تقدٌم

 فلم. والفكرٌة االدبٌة حٌاتنا فً والمركزي االساس الدور ٌلعب القارئ الى وصوله قلة على العربً

 تصل لم حٌنه فً صدرت التً الكتب من كبٌرا عددا أن عدا هذا منافسته، المحلً كتابنا بوسع ٌكن

 والتً كالخبز تلقفناها التً الكتب تلك الستٌنات بداٌة اذكرفً وأنا. والمطلوب الالبق المستوى الى

 ألننا وذلك المحلً االنتاج على تقضً أن كادت والتً مقصود بشكل العربً النشر دار عن صدرت

 بٌنما واسعة عالمٌة شهرة أصحاب هم الكتب هذه كتاب كون مؽفلٌن جنا بانتا االنتاج هذا نقارن كنا

 وتٌمور ومحفوظ حسٌن طه كتب قصد ا.االبداع شجرة على ؼضة أؼصان بعد كانوا كتابنا

 حٌنه فً االسرابٌلً الشٌوعً الحزب بٌن جمعت التً الحمٌمة العالقة وبحكم. وؼٌرهم والشرقاوي

 السوق ؼمرت التً الكتب تلك الٌنا السوفٌٌتٌه الكتب امهات من العدٌد نقل ثم السوفٌٌتً االتحاد مع

 كتب أعنً هنا، لكتابنا نموذجا شكلت والتً حٌنه فً السٌاسٌة المرحلة ظروؾ مع تجاوبت ألنها

 ثورٌة تقدمٌة رؤى ذات كتب وهً الكثٌر، وؼٌرهم ودوٌستوفسكً وؼوركً وتولستوي تشٌخوؾ

ٌ ب فمع. مترجمة كتب من لطالبها  الجامعات قدمته ما عدا هذا. رابعة وسٌاسٌة اجتماعٌة وأبعاد  تؽ

 الذي الجٌل علٌها تربى التً المترجمة والسوفٌٌتٌة العربٌة الكتب من المد هذا ومع الفلسطٌنً الكتاب

لت والتً ومناهجه التعلٌمٌة كتبه فً درسها التً والمواد عنه نتحدث  أضحى المثال الٌه بالنسبة شك 

 المستوى الى ٌرتفع ال ضبٌال كتابا وخصوصٌتها تجربته فرادة ورؼم وندرته قلته على المحلً الكتاب

 أزمة هناك هل! وبعد. الحال بطبٌعة والروابع الكتب هذه منافسة عن عاجزا أضحى كما المطلوب

ٌ نا كما تنبع المحلً لالنتاج قراءة أزمة هناك كانت نعم حٌنه فً قراءة؟  االنتاج هذا صمود عدم من ب

ر رؼم مستمرة األزمة هذه زالت ما هل ولكن المستوى حٌث من األخرى الكتب أمام المحلً  التطو 

 حدث؟ الذي

 وأواسطها، الستٌنات بداٌة مع المحلً االدب اصابت ما نشوة ان ٌلحظ المحلٌة االدبٌة للحركة المتتبع

 صفحات على اسماءها تثبت راحت واعدة شابة جادة اقالم نشأت حٌنه، ففً السٌاسٌة، الظروؾ سببها

 كبٌر دور الشٌوعً الحزب لصحؾ وكان. والفكر والنقد والنثر الشعر فً المحلٌة والصحؾ المجالت

 و" االمر حقٌقة" و" االنباء" ثم ومن" الٌوم" لصحٌفة اخر دور كان كما االسماء، هذه ابراز فً

 شهرة نال االسماء هذه بعض. كثٌرة شابة محلٌة القالم ادبٌة صفحات فتح فً" المرصاد" و" الفجر"

 بدأ المحلً االدب الن وذلك والؽربً، العربً العالمٌن الى البعض هذا انتاج نقل تم وقد كبٌرة محلٌة
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 العالم احترم وعربٌا فلسطٌنٌا المحلٌة القضٌة مع التعاطؾ وبسبب. الفترة تلك فً كبٌرا اهتماما ٌلقى

 االستعراضٌة النقدٌة المقاالت قالماال بعض حوله كتبت بل حٌنه، فً عندنا ٌنشر كان ما معظم العربً

 هذا من بالرؼم ولكن. عنه كتبا ونشر ودرسه وعاٌنه المحلً ادبنا قلته على نفر رصد وقد التعرٌفٌة،

 فً ادبنا ناله الذي الكبٌر التقرٌظ ان: نقول ان الموضوعٌة علٌنا تحتم والشهرة الواسع االنتشار

 عن عبر وقد ودهشة، وتعاطؾ حب عن نابعا كان ما بقدر علمٌة موضوعٌة عن نابعا ٌكن لم الخارج

 الحب هذا من انقذونا" المشهورة جملته اطلق حٌن دروٌش محمود الكبٌر شاعرنا حٌنه فً ذلك

 ."القاسً

 المحلً العربً الكتاب مستوى هل البداٌة، فً طرحناها قد كنا التً المساءلة الى نعود هنا ومن وهكذا

 عموما؟ العربً الكتاب وراء ٌلهث ظل ام الفترة هذه فً تحسن

 حٌن. كلها لذكرها المجال هنا لٌس كثٌرة، عوامل ذلك وراء وتكمن تحسن المستوى ان: اقول وللحقٌقة

 احٌانا منفرة حٌٌة كانت أن بعد القارئ تشوق بدأت المواضٌع ان اعنً تحسن المستوى اقول

 عند ولٌس القلٌل البعض عند كان كله هذا ولكن به، بأس ال مستوى الى وارتفع ارتقى واالسلوب

 الذي االمر طابل، دون العربً الكتاب وراء والجري التقلٌد فً ؼرقت حٌنه فً فاالؼلبٌة االؼلب،

 .الكتابة عن هؤالء توقؾ الى بعد فٌما أدى

 أقبل حٌنه فً كتب من ٌنشر كان ما قلة وعلى وشكال، مضمونا االرتفاع فً آخذ إذن المحلً الكتاب

 الدعاٌة فً الستٌنات فً االدب لهذا أقٌمت التً والمهرجانات الندوات ساهمت وقد قراءته، على الناس

 رٌادٌا دورا ٌلعب المحلً االنتاج راح وهكذا. والناصرة كفرٌاسٌؾ مهرجانات خاصة له والتروٌج

 العطاء من المزٌد الى وحفزه الكاتب كرامة من رفع الذي األمر اسرابٌل، فً العربٌة الجماهٌر لدى

 بعد خاصة مرة تجربة دخل السٌاسٌة تجربته وبعد ثباته رؼم االدب هذا ولكن. والتجرٌب والتقدم

 وأعنً العربً، العالم على عندنا حصل الذي الكبٌر االنفتاح بسبب وذلك ،(1491) حزٌران نكسة

 مصر من الوافدة العربٌة الكتب على حٌنه فً والمثقفٌن المتعلمٌن قبل من" المبارك" التهافت ذلك

 خالل ومن الزمن، طوٌلة مدة منها محرومٌن كنا التً الكتب تلك العربً، والمؽرب ولبنان وسورٌا

 قطٌعة بعد إذ عندنا، القراءة زٌادة فً السابق دوره ٌلعب واالدبً الفكري العربً المد   عاد الكتب هذه

 واالدب للفكر متعمد تؽٌٌب ومع العربً العالم فً ٌنشر كان ما كل مع تقرٌبا عاما عشرٌن دامت

 كً كثٌرا ٌجاهد أن العربً المحلً األدب على وكان الصدارة مكان لٌحتل االدب هذا عاد العربٌٌن،

 الستٌنات اواخر فً نشهد بدأنا وفعال متٌسرا، أصبح الذي العربً الكتاب مستوى الى بادبه ٌصل

 لدى رهبة البداٌة فً المنافسة هذه ول دت هناك، ٌنشر كان وما عندنا ٌنشر كان ما بٌن كبٌرة منافسة

 واألدبً الفكري المناخ هذا من ٌمتحون بعدها كتابنا فانطلق تقشع بدأت ما سرعان رهبة ولكنها كت ابنا،

 وصارت. مستواه ورفع واخصبه وأؼناه الفكري وعالمهم ادبهم االنفتاح هذا فأثرى والخصب، الجدٌد

 متنوعة ومجاالت كثٌرة آفاقا وفتحت اسهل، التوزٌع وعملٌة السابق من أقل الكتب نشر تكالٌؾ

 سنوات شهدت وفعال. والقطاع الضفة عبر العربً العالم الى كتاباتنا ووصلت المحلً، القلم النتشار

 االدباء من عدد ذلك الى تنبه وقد ملحوظا، االنتاج فً وتحسنا محمودة، وفكرٌة ادبٌة هبة السبعٌن
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ست نشر دور فاقاموا والمثقفٌن  فً الدٌن صالح كمكتبة المحلٌٌن والفكر االدب لنشر همها جل   كر 

 امام الى المحلً بالكتاب المكاتب هذه ودفعت. عكا فً وكاالسوار حٌفا فً عربسك وكدار القدس

 تكون كادت رهبة البداٌة فً ولد تاله وما( 1491) عام ان نجد وهكذا. الطلب وازداد القراء فازداد

ٌ ب ألنه المحلً الكاتب لدى مانعا  لالدب مباركة خطوة صار ذلك بعد ولكنه البداٌة فً المنافسة ته

نٌن العربً العالم من مستفٌدٌن ادباؤنا انطلق حٌث المحلً  اخرى ومرة. امامه لٌصمدوا ادواتهم ومحس 

ه  تحدوا الذٌن هؤالء على أي بعضهم، على بل عندنا الكتاب جمٌع على ٌنطبق ال الكالم هذا بأن انو 

نت وهكذا. والشمولٌة الرحابة الى الضٌق من وانطلقوا لها فصمدوا المنافسة وقبلوا  النظرة اٌضا تحس 

 التحدٌات أمام االدب هذا ٌصمد ال او ٌصمد أن إما المعٌار وصار موضوعٌة نظرة فصارت ادبنا الى

 طبعها أعٌد بحٌث والشهرة االهتمام الكتب هذه القت وكذلك. المحلٌة كتبنا من العدٌد صمد وقد الكبٌرة

 .االوروبٌة اللؽات الى بعضها وترجم العربً العالم فً مرات

 نسبة ارتفاع -األول: هامان أمران محلٌا قراءته على الناس وإقبال المحلً الكتاب شهرة فً زاد ومما

 الكتب هذه إن -والثانً. لذلك تبعا اصٌل محلً هو ما بكل واالهتمام الوعً وانتشار المثقفٌن

 المنافس – المحلٌة االعالم وسابل ألن حٌنه فً الوحٌدة المٌدان فارسة هً كانت المحلٌة والمنشورات

 حتى التمدن مظاهر كل من محرومة كانت قرانا معظم ألن وذلك بعد، الساحة دخلت قد تكن لم -الكبٌر

 وقراءته وإنتشاره حركته وٌشل ٌنافسه ما المحلً للكتاب ٌكن لم اذا وهكذا تقرٌبا السبعٌنات اواسط

 .ذلك أسلفنا وقد قبل من كان كما الخطٌر المنافس ذلك ٌعد لم هذا وحتى العربً الكتاب سوى لسنوات

 القارئ وإعراض مستواه حٌث من المحلً الكتاب ٌعانٌه كان ما إن: تقول نتٌجة الى نصل تقدم مما

هم الناس إقبال على الكتاب هذا حصل بل ال السبعٌنات فً وتراجع زال قد الخمسٌنات فً عنه  وتحمس 

 قضٌة فً مهما دورا لعبت التً العوابق من األول العابق القراءة على االقبال هذا مع ٌزول وهكذا له

 .القراءة

 محلٌا؟ القراءة أزمة زالت المحلً الكتاب مستوى قضٌة بزوال وهل اآلن، ٌرتفع الذي والسؤال

 تدرٌجٌا القراءة أخذت السبعٌن سنوات شهدتها التً المحمودة الهبة فبعد بالعكس، بل ، ال: نقول حقٌقة

 صارت حتى تتفاقم األزمة بدأت التسعٌنات الى ووصوال الثمانٌنات بداٌة ومع المحلٌة القراءة خاصة

 .أهمٌتها حسب دهاعن الوقوؾ سنحاول كثٌرة أسباب الى ٌعود وذلك لألدباء، الشاؼل الشؽل الٌوم

 القراءة عملٌة تهمٌش فً دورا لعب والذي المساءلة هذه ؼمار فً الٌه نشٌر أن الممكن من عامل أول

 السبعٌنات اواسط بعد تتمكنن أخذت قد العربٌة قرانا أن المعروؾ من. المربٌة االعالم وسابل هً

 شًء وككل بٌت، كل الى المربٌة االعالم وسابل بدخول الحال بطبٌعة سمحت المكننة وهذه تقرٌبا،

 منا االعم االؼلب على سٌطرت حٌث مذهال انجذابا الوسابل هذه الى الناس انجذب ومدهش جدٌد

 هذه تطورت الحٌاة تطور ومع. وؼٌرها والسٌاسٌة الثقافٌة الترفٌهٌة المتنوعة الخفٌفة ببرامجها

 اهتمام من كبٌر جزء على االخر هو استحوذ الذي" الفٌدٌو" جانبها الى فدخل فأكثر، اكثر الوسابل

 ذلك كل. بٌنها فٌما المشاهد جذب على تتنافس راحت التً الكثٌرة" الكوابل" محطات تلته ثم الناس
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 الٌه وٌدخل تدرٌجٌا ٌتضاءل راح القارئ لدى الفراغ وقت ألن وذلك القراءة حساب على كان

 على ذهنٌا وكدا فكرٌا جهدا تتطلب ألنها وذلك للقراءة وقت هناك ٌعد لم بل ال للكتاب، ألداء منافسون

 أن ذلك الى أضؾ. مرتاح وهو رؤٌتها المشاهد ٌستطٌع التً المسجلة او المتلفزة البرامج خالؾ

 هذه وأهم الفراغ، وقت من الباقٌة البقٌة على للتنافس اٌضا المٌدان دخلت األخرى التكنولوجٌة الوسابل

 مكان الٌوم ٌحتل   صار والذي الماضٌة، القلٌلة السنوات فً به الوعً بدأ الذي الحاسوب كان الوسابل

 رؼم أنه نجد وهكذا. قلٌلة وبتكالٌؾ بسهولة المعلومات لهم ٌوف ر ألنه وذلك الشاب الجٌل لدى الصدارة

رد تزاٌد الى ٌؤدي أن المفروض من كان الذي األمر المتعلمٌن عدد تزاٌد  العكس وجدنا للقراءة مط 

 الجذب تملك ال النها الخاسرة هً وكانت الوسابل هذه مع شدٌدة منافسة القراءة دخلت فقد. تماما

 عالمٌة، أزمة هً إنما محلٌة أزمة لٌست االزمة هذه أن صحٌح. الوسابل تلك تملكه الذي المرٌح

 بحٌث فراؼه وقت من قللت ببرامج والهابه الكتاب عن القارئ إبعاد فً شرسا دورا لعبت هنا ولكنها

 هنا قلت وقد. وفوابدها باهمٌتها لوعٌهم وذلك القراءة ٌواصلون الذٌن من قلٌلة قلة إال نجد ال الٌوم نكاد

 لؽاٌة تفقد لم هً لذلك تقرٌبا ونصؾ عقد الى عمرها ٌصل لما جدٌدة عندنا المنافسة ألن لدٌنا وأعنً

 تقتصر صارت حتى االٌام هذه تتناقص قراءتهم بدأت الذٌن خاصة والقراء الناس لدى برٌقها االن

 .فقط عناوٌنها على وربما المحلٌة الصحٌفة قراءة على

 امكانٌاتها، بكل والتكنولوجٌا تشعباتها، بكل المربٌة االعالم ووسابل القراءة بٌن الشدٌد التنافس إذن

 سٌجد الذي الٌوم ذلك سٌأتً والتجارب الوعً ازدٌاد مع وربما القراءة، صالح فً ٌكن لم التنافس هذا

 نصل أن نأمل الحقٌقة هذه الى الؽربً االنسان وصل ومثلما. األهم هً القراءة أن العربً االنسان فٌه

 .قرٌبا الٌها نحن

 اشد على التؽلب االن لؽاٌة تستطع لم انها طالما الٌوم شدٌدة أزمة فً بل ال أزمة فً القراءة إذن

 أم! فقط؟ الحدٌثة والتكنولوجٌا المربٌة االعالم بوسابل محصورة األزمة هل ولكن ضراوة، منافسٌها

 !لها؟ أخرى أسبابا هناك ان

 هناك وهل بتلقابٌة الجواب ٌأتً والمثقؾ، المتعلم شبابنا على عندنا القراءة أزمة قضٌة تطرح حٌن

 من الكثٌر اٌضا فٌها ما بقدر الصدق من الكثٌر فٌها ما بقدر التلقابٌة االجابة هذه! للقراءة؟ وقت

 قراءاتهم ؼٌر اخرى لقراءة الكافً الوقت ٌملكون ال فعال الشباب هؤالء كون من نابع صدقها. التهرب

 سرٌع علمٌا، متقلب عصر فً -وتخصصه عمله مجال فً كل -الٌوم ٌعٌشون فهم المتخصصة،

 واالمكانٌات التكنلوجً التطور من نابع وذلك اختالفها على العلمٌة الحقابق بٌن تنقله فً الخطى

 لهذا ٌسمح ال اصبح السرٌع التقدم هذا لنقل او التقلب هذا والتجارب، للبحث الٌوم المتاحة الكثٌرة

 لم كثرتها على المتخصصة المجالت او الكتب وحتى عمله مجال عن خارجا شٌبا ٌقرأ ان المتخصص

 بحٌث معا آن فً ومتشعبة كثٌرة االدبٌات وهذه أدبٌاته موضوع فلكل جمٌعا، مواكبتها باستطاعته ٌعد

 االخرى المجالت فً ٌنشر ما وٌتابع ٌقرأ ان او ؼٌرها الى نظره ٌمد ان المتعلم لهذا الفرصة تتٌح ال

 راح التخصصات خانة فً المتعلم شبابنا حصر الذي العلمً التقدم هذا ان ذلك على زد. االدبٌة خاصة

 أصبحنا حتى وهكذا وأضٌق، أضٌق تخصص للتخصص صار حتى فأكثر اكثر المجال علٌهم ٌضٌق
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 وبالذهول بالدهشة ٌصاب صار منهم الواحد ان لدرجة ٌنشر ما وبٌن المتعلمٌن بٌن قطٌعة نجد الٌوم

 انتاجه أو أدبه أن أو العربً، العالم فً الكثٌرون ٌقرأه شأنه، له مفكر او أدٌب جاره ان ٌسمع حٌن

س صار الفكري  هذا صار المتعمد ؼٌر التقصٌر هذا وبسبب. واألبحاث الدراسات عنه وتكتب ٌدر 

 االهمٌة من كبٌر جانب على قضٌة وهً -القضٌة هذه امام لوجه وجها نضعه حٌن المتخصص المتعلم

 االدعاء الحجج هذه اسهل وطبعا الحجج، بشتى نفسه عن ٌدافع -وقومٌة وطنٌة خصابص من فٌها لما

 تفحصنا واذا الؽرب، فً ٌكتب ما مع مقارنة فارغ هزٌل فهو القراءة، ٌستحق ال عندنا ٌكتب ما بأن

 فً ما وكل المقارنة، هذه مثل له تجوز حتى الؽٌر عند ما وال عندنا ما ٌقرأ ال أنه نجد جٌدا األمر

 .وعالجه بجرأة العٌب على التأشٌر من بدال الؽٌر على تقصٌره ٌسقط أنه األمر

 الذي االدب نطاق فً محصورا البعض جعل وعربٌا محلٌا ٌنشر عما االبتعاد ان الى باالضافة هذا

 ما ٌستسٌػ ال للمستجدات مواكبته لعدم بالتالً جعله الذي االمر المختلفة، تعلمه مراحل اثناء درسه

 حً كابن الجمٌع ٌعرؾ كما فاألدب. الٌوم ٌكتب وما االمس فً كتب ما بٌن شتان النه الٌوم ٌكتب

 ٌؽلقون الكثٌر جعل المواكب ؼٌر الفكري/ االدبً التطور هذا. المجتمعات تطور مع وٌنمو ٌتطور

 الشعراء من ٌرٌدون فهم حدٌثا، ٌكتب ما ٌفهمون ال انهم بحجة به وٌكتفون ٌعرفون ما على الباب

 والمباشرة الخطابٌة اسرى مسٌجة، اقفاص فً ٌدورون ٌظلوا ان القدٌم، أسرى ٌظلوا ان والكتاب

 والمحلً عامة العربً ادبنا مراحل من معٌنة مرحلة فً علٌها اعتادوا التً الجعجاعة والشعاراتٌة

 لٌكتسً القدٌمة أثوابه ٌخلع ان علٌه المفروض من صار الٌوم االدب أن عن النظر وٌؽضون خاصة،

 .وعندنا الؽرب فً العام واالدبً الفكري التطور من المستمدة المتطورة الحداثٌة ثوب هو جدٌد بثوب

 علٌنا وتحتم المساءلة هذه فً كثٌرا وتهمنا الخاصة القضٌة هذه خاصرة من تنبع اخرى وقضٌة

 لم عندنا الٌوم ٌنشر ما ان القابل االدعاء هو حقٌقة هل: وهً لنفحصها قلٌال إزاءها نقؾ أن ألهمٌتها

 القارئ ٌهم عما ابتعد قد ٌنشر ما ان حقٌقة هل بمعنى! سابقا؟ األمر كان كما وٌؽرٌه القارئ ٌجذب ٌعد

 ملتصقا دابما كان رحلته مدار على المحلً أدبنا كون من شرعٌتها االسبلة هذه تستمد! وٌشوقه؟

 االدب لهذا ٌتحمس وتجعله فتثٌره القارئ لدى االول المركز تحتل كانت التً الالهبة الساخنة بالقضاٌا

 الرسالة خان قد األدب أن الى ٌرى فهو الٌوم اما. وآماله وتطلعاته لهمومه عاكسا فٌه ٌرى كان ألنه

 ألن وذلك الخطأ، من كبٌر جانب على القراء بعض ٌرفعه الذي االدعاء هذا. القضاٌا هذه عن وابتعد

 أن هو حدث الذي ولكن مقلصا، االنطولوجً مجاله زال وما المحاور نفس على ٌناور زال ما أدبنا

 القضٌة ٌالمس تجعله التً الفنٌة الوسابل من الكثٌر ٌوظؾ وصار مستواه من رفع قد  األدب هذا

 أدب أي األدب ألن وصدق حق من فٌه ما بقدر األمر وهذا مباشرة ال ترمٌزا تصرٌحا، ال تلمٌحا

 ٌعتد ولم ٌألفه لم أدب أمام ٌقؾ القارئ جعل ما بقدر ،-بحت فنً أمر وهو -ٌتطور ان علٌه مفروض

 وٌروح مفهوم، ؼٌر/ مستؽلق/ مبهم أدب انه ٌجٌب األدب هذا عن سبل اذا صار لذا السابق، فً علٌه

 محمود على ٌأبى فكانه الٌوم قصابده مع وٌقارنها مثال الستٌنٌة دروٌش محمود بقصابد ٌستشهد

 صارت إذن هنا من. النموذج لنفس واالنتصار التقوقع له وٌرٌد الفنً التطور ؼٌره وعلى دروٌش
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 أهمل ذكر ما وبسبب وهكذا. الخالدة" تمام أبً" مساءلة نفس الى نعود وكأننا ادبنا مع عندهم القطٌعة

 .األهم بل ال حٌاتهم، فً الهام االنسانً الجانب بذلك وخسروا القراءة هؤالء

 وصول قضٌة هً المحلً أدبنا عن االبتعاد فً االخرى هً تساهم والتً عندها نقؾ ان ٌجب وقضٌة

 من قلٌلة قلة بٌن الكتاب هذا ٌنحصر بٌت، كل الى المؤلؾ وصول صعوبة وبسبب القارئ، الى الكتاب

 لم االهمٌة ؼاٌة فً قضٌة تظل السابقٌن االمرٌن وعدا. معا والقارئ المؤلؾ ٌضر الذي األمر القراء،

 وأهداؾ التدرٌس مناهج امر من بها ٌتعلق وما المعارؾ وزارة قضٌة وهً االن لؽاٌة الٌها نتطرق

 .ذلك الى وما التعلٌم

 ٌجب الذي الهدؾ إن رأًٌ فً موضوعٌا أكون أن سأحاول بل التجنً هنا ابؽى ال اننً اقول وبداٌة

 هو العربً التعلٌم تطور أن فعال أرادت اذا أعٌنها نصب الٌوم تضعه ان المعارؾ وزارة على

 مهمة السابق كما تعد لم التعلٌم مهمة أن وعندي مستقل، باحث/ قارئ انسان الى باالنسان االرتفاع

 وٌطورها األدوات ٌتعلم مثقؾ مستقل جٌل خلق الى وتسعى ترى مهمة تصبح أن علٌها بل تلقٌنٌة،

 من. ٌرٌد عما بنفسه ٌفتش قارئ مثقؾ إنسان بناء إذن صارت التعلٌم مهمة. بعد فٌما استعمالها لٌجٌد

ب هنا  مع جمٌعها تتالءم كً المناهج وتؽٌٌر بها، المعمول التدرٌس طرابق تؽٌٌر الوزارة على ٌتوج 

 العربً الوسط أؼرقت الوزارة أن صحٌح. بالعكس تشً الحقٌقة الحاصل؟ هو هذا فهل. الهدؾ هذا

 امام العربة ٌربط بالذي اشبه بذلك وكانت بالمرة لها تخطط لم ساعات ولكنها التعلٌم بساعات

 ولكن. اٌضا المناهج تحدٌث الى تسعى وأن الساعات قبل المعلم تهٌا ان الوزارة على كان الحصان،

 السؤال ٌرتفع مكرورة ادبٌة نصوص ومع العربٌة اللؽة تعلٌم ساعات عدد تقلٌص ومع ؼثة مناهج مع

 للنصوص ٌمكن هل!   لطالبنا؟ نحببها وأن القراءة عادة نؤصل أن االمكانٌات بهذه ٌمكن هل الكبٌر،

 بأن تشً ذلك كل الى سرٌعة نظرة إن ادبنا؟ بصدق تعكس هً وهل الٌها؟ الطالب تقرب ان الموجودة

. الٌها االنجذاب دون جافة كمادة معها ٌتعامل نراه لذلك اهتماماته، وعن القارئ عالم عن بعٌد معظمها

 له كٌؾ مهما ادبٌا جانرا تعتبر اخرى لقضٌة نموذجا ٌشكل معٌن نص الى ٌنجذب ال قارئ/ وطالب

 مدارسنا راقبنا واذا. ٌعشقه وان أدبه/ ادبنا ٌحب أن له كٌؾ. ٌتابعها وان القراءة ٌرؼب ان

س الوقت من كم المسؤولٌن وسألنا وتفحصناها هة أو الحرة الذاتٌة للمطالعة ٌكر   النزر: الجواب. الموج 

ون كما االخرى المواد ضؽط بسبب وذلك الٌسٌر  بموضوع وتفخر تنادي الوزارة أن العلم ومع. ٌدع 

! للكتاب؟ قتا ما ال قاربا شعبا سنصبح فعال ومتى المشروع هذا سٌستمر فمتى واالبداع القرابً الوعً

 من طرٌقه عن الذي الصحٌح الطرٌق تجد كً تبحث أن علٌها إذ الوزارة على تقع كبٌرة مسؤولٌة

ره القراءة حب نزرع أن الممكن  ٌقرأ مثقفا جٌال نرٌد بل للعالمات تاجرا جٌال نرٌد ال فنحن  ونجذ 

 الٌوم التدرٌس مناهج فً الموجودة المحلٌة النصوص الى التطرق أردنا واذا. لٌتطور وٌعرؾ لٌعرؾ

 وال المحلً ادبنا حقٌقة تعكس ال قلتها على النصوص هذه أن إذ تتفاقم األزمة أو المشكلة أن نجد

ثل وال أدبهم تعكس ال المحترمة االسماء لبعض المنتقاة النصوص هذه حتى.  به طالبنا تحبب  تم 

ره مراحل  .تطو 
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 بما منها نكتفً كثٌرة القراءة بأزمة عالقة لها والتً ، المعارؾ وزارة مسؤولٌة عن النابعة والقضاٌا

 .المجال لضٌق وذلك االخرى عن ونعرض اوردناه

 وعدم الفكرٌة،/ األدبٌة لساحةا على المستجدات مواكبة وعدم بأدبٌاتها المحصورة التخصصات إذا

 كما قراءة، أزمة وجود فً ساهمت مسابل كلها وساعاته التعلٌم ومناهج القارئ الى الكتاب وصول

ها الى المشكلة تصل األمر بهذا هل ولكن. عندنا ٌكتب عما القارئ ابتعاد فً ساهمت  !النهابً؟ حد 

 اهمٌتها، رؼم الٌها نتطرق لم واحدة قضٌة أمامنا تظل للحدٌث ختاما الكثٌر بعد هناك إذ ذلك، اعتقد ال

 .المحلً الكتاب نشر فً ودورها الثقافة دابرة قضٌة وهً

 وللحقٌقة. المحلً الكتاب نشر الى جاهدة تسعى ألنها وذلك المجال، هذا فً الدابرة هذه دور نثم ن نحن

 الذي الدعم لوال النور ٌرى أن باستطاعته كان ما المحلٌة الكتب من كبٌرا عددا إن: أقول الموضوعٌة

مه ٌ م، الجمٌل الدور هذا من بالرؼم ولكن. الدابرة تقد   معها نتعامل ان ٌجب مشكلة هناك تظل والق

 ؼٌاب مع إذ. السمٌن باالدب واختالطه الؽث  االدب نشر مشكلة هً المشكله هذه الجدٌة، بمنتهى

ر الرديء الى وتشٌر وتشجعه، الجٌد على تؤشر بحٌث ٌنشر ما تؽربل نقدٌة حركة  ومع منه، وتحذ 

 األدبٌة الساحة على تظهر المالبم، منه وتنتقً نشره قبل االدب هذا تفحص متخصصة لجنة ؼٌاب

 سلبٌة نظرة ٌسحب وٌجعله كما منها ٌنفر القارئ ٌجعل الذي األمر ونثرا، شعرا المستوى دون كتب

 فهً القراءة تستحق كثٌرة محلٌة كتب هناك إذ منصفا، لٌس طبعا وهذا عندنا، ٌنشر ما كل على

 الدابرة هذه تعتنً ان الى أرى هنا من. تفوقها وربما األخرى العربٌة الكتب مستوى بمستواها تضاهً

 .الكٌؾ هو ما بقدر ٌقرر الذي هو الكم   لٌس إذ ٌنشر، ما بنوعٌة اكثر المستقبل فً –

 تبدو الٌهودي الوسط مع قارناها إذا مٌزانٌة هً المحلً الكتاب لنشر المخصصة المٌزانٌة قضٌة ثم

 هذا كل فتقت والتً بها بدأنا التً  االساسٌة مساءلتنا الى نعود طالت التً الوقفة هذه بعد.ضبٌلة

 االسباب ولعل حرقة من فٌها ما رؼم نعم، ذلك عن االجابة محلٌة؟ قراءة أزمة فعال هناك هل. الحدٌث

 منافسة الى وانتقاال توزٌعه وأزمة الكتاب بمستوى بدءا ذلك، على تؤكد -كثٌرة وهً -ذكرتها التً

 ومناهج التخصصات بسبب حدثت التً القطٌعة الى ومرورا منها، المربٌة خاصة االعالم وسابل

 االزمة خلق الى ادت مجتمعة االمور هذه كل. بالسمٌن الؽث باختالط وانتهاء وطرقه التدرٌس

 الثقافٌة حٌاتنا تهدد خطٌرة هً كم نجد األزمة هذه الى بجدٌة نظرنا إذا ونحن تعمٌقها، فً وساهمت

 نتجند أن -التطور أردنا إذا -علٌنا الخطورة هذه بمثل ولكونها. والفكري العلمً ومستقبلنا والحضارٌة

 علٌها التؽلب التى جاهدٌن نسعى ان علٌنا كما تفاقمها قبل ومحاصرتها لتطوٌقها وبسرعة جمٌعا

 بمعنى كٌؾ؟ السؤال وٌظل. والواسع الكبٌر العربً العالم على انفتاح فترة على مقبلون ونحن خاصة

 بواسطتها نستطٌع جاهزة وصفة املك ال انا اقول بداٌة علٌها؟ ونتؽلب األزمة نطوق أن لنا ٌمكن كٌؾ

 رأًٌ فً التً االقتراحات بعض طرح سأحاول ذلك رؼم ولكننً وضحاها، لٌلة بٌن المشكلة نبحث أن

 .ثانٌا والحذؾ وللزٌادة ا للنقاش حتما قابلة االقتراحات وهذه علٌها التؽلب فً تساهم
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 جادا، اجثتاتها على العمل ٌكون أن ٌجب ما بقدر خطورة من األزمة هذه فً ما بقدر إنه: اقول بداٌة

 تتعلق اشٌاء وهناك علٌها، السٌطرة نستطٌع كأدباء ثم ومن كشعب بنا تتعلق أسباب هناك ولكن

 .بنا المتعلقة باألسباب ولنبدأ نطاقنا، عن خارجة بالمؤسسة

 ذلك الى ننظر وأن وادبنا، وتراثنا لؽتنا نحترم أن المشكلة هذه على التؽلب أردنا إذ علٌنا، اوال،

. ذلك نفعل ال بأننا تشً األخرى الشعوب مع بسٌطة مقارنة ولكن األولى، الدرجة من وطنً كواجب

 األدب، هذا على مشاكلنا وإسقاط أنفسنا جلد ونحاول وبأدبابنا بأدبنا نهزأ نرانا دابما بل الكفاٌة، فٌه بما

 وما الدنٌا، به نفاخر ضخما تراثا امتلكنا العصور مر وعلى أننا نجد قلٌال الوراء الى طابرة وبنظرة

 هذ لماذا إذا اآلداب من الكثٌر ومضامٌنه وفنٌته وأسالٌبه بتقنٌاته ٌفوق راقٌا ادبا الٌوم نمتلك زلنا

 لواله الذي والثقافٌة الحضارٌة هوٌتنا هو هنا المحلً أدبنا فإن ذلك الى باالضافة الٌه؟ السلبٌة النظرة

 وان االدب هذا نحترم ان علٌنا هنا ومن. االخرى والثقافات الحضارات هامش على نعٌش الٌوم لكنا

 على ٌنطبق وما. مقروءا ٌكون كً جهدنا قصارى نبذل وان احترام نظرة الٌه ننظر وان الدعم له نقدم

 حمل فً ثقٌل عبء من علٌهم ٌقع ما وبقدر ارواحنا، مهندسو فهم اٌضا االدباء على ٌنطبق االدب

 ال شعب وادباءه، ادبه ٌحترم ال فشعب انتاجهم، واحترام دورهم تثمٌن علٌنا ٌجب ما بقدر الراٌة،

 .اصال التطور ٌستحق

 مسؤولٌة تقع فعلٌهم المحلٌة، الوطنٌة مؤسساتنا دور وهو الوقفة هذه فً علٌه التأكٌد أود آخر وشًء

 على الناصعة الشهادة هو فأدبنا. له والمعنوي المادي بدعمهم وذلك االلدب هذا شأن رفع فً كبٌرة

عتهم بأدبابها ةمؤسس أو محلٌة سلطة كل اعتنت فلو هنا من وتطورنا، صمودنا  لهم وفتحت وشج 

 القادرة وحدها هً تكون نشطة فكرٌة/ أدبٌة حركة وقرانا مدننا فً لراجت الطرق وٌسرت المجال

 متأصلة عادة القراءة وٌجعل والمتابعة بالقراءة الناس ٌحبب مالبم مناخ خلق على والقادرة الفرز على

 وذلك كبٌر دور ٌقع االخرى هً فعلٌها عندنا المحلٌة النشر بدور المناط الدور ذلك الى ٌنضاؾ. فٌنا

 بٌت كل الى الكتاب ٌدخل منظمة نشطة توزٌع حركة فمع. للقارئ وإٌصاله المحلً الكتاب توزٌع فً

 .والمناقشة للقراءة جذب عامل وٌصبح

 لٌست ولكنها شاقة مهمة الوالدٌن فأمام البٌت، دور هو أهمٌته الى أرى الذي الرابع، والشًء

 مبكرا فٌهم ذلك ٌزرعوا ان علٌهم الصؽر، منذ ألوالدهم الوقت تنظٌم مسؤولٌة تقع علٌهم مستحٌلة،

 القراءة اعتاد واذا بٌته فً الكتاب وجود على الصؽٌر الولد اعتاد إذا ألنه. اخرى مكتسبة عادة كأي

 فٌه المطالعة وجذرنا الهدؾ الى وصلنا قد نكون ٌومه من مقدسا بل ال معٌنا وقتا لها أن عرؾ واذا

لنا  .القراءة وأص 

 تحبٌب عن اوال المسؤولة فهً والثقافة المعارؾ وزارة قضٌة فهً بنا، تتعلق ال التً األمور أما

 المشروعة بالوسابل شعبٌة هبة هناك تكون أن الى أرى الدور هذا ؼٌاب ومع وبتراثه، بأدبه الطالب

 ساعات وبزٌادة والنصوص المناهج بتحدٌث تطالب المختصة واللجان المؤسسات طرٌق وعن طبعا

 باتت التً التدرٌس طرابق بتؽٌٌر والمطالبة الٌهودٌة، بالمدارس أسوة مدارسنا فً العربٌة اللؽة تعلٌم
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 معلمٌن تأهٌل الى باالضافة هذا قارئ، جٌل خلق الى ترمً أساسٌة أهداؾ وبوضع للطالب، منف رة

 .واالبداع للمطالعة ساعات تكرٌس والى وأدبنا، لؽتنا لتدرٌس أكفاء

 وحدة مناهجها، فً إجبارٌة تدرٌسٌة وحدة تجعله وأن بأدبنا تعترؾ أن الوزارة هذه على وبالتالً

ب مستقلة  هو كما تماما بنهم، ذلك كل قراءة على ٌقبل وتجعله لؽته ومن تراثه ومن أدبه من طالبنا تقر 

 .المالبمة المٌزانٌات ترصد ان الثقافة وزارة على. العالم شعوب كل عند حاصل

 

 نستطٌع نشر، ودور ولجانا، ومؤسسات، وأهال، أدباء: جمٌعا تكاتفنا وإذا ذكرناه، ما كل تم إذا وأخٌرا

 أجمل، مستقبل الى نرى أن نستطٌع عندبذ المطلوب، الجوهري التؽٌٌر إلحداث ضؽط وسٌلة نشكل ان

لة فٌه القراءة عادة تكون مستقبل الى  ٌسٌر شعب نحن: نقول أن نستطٌع فقط وعندها أساسٌة، متأص 

 بما مستواه رفع الى ٌسعى باحثا، للعلم، محبا قاربا جٌال نملك أننا إذ ونتطور األفضل نحو ثابتة بخطى

 .المتواصلة قراءاته خالل من وفكر معرفة من ٌكتنزه

 اكثر على بل ال ذلك، على قادر شعب اننا هو اعتقده ما إن بل اعتقد، ال المنال؟ صعبة أمنٌة هً هل

 .ذلك من
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