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ال�شر

الفصل األول

نقــف اليــوم علــى أرض غنيــة بالصناعــة اإلبداعيــة ف�ـ �ـ�ي
الحقــول الثقافيــة املتنوعة ،وطاقات بشــرية مبشــرة
ج
ت�ــاوز إبداعهــا حــدود بالدنــا ليصــل إلــى العــامل.
األم�ر بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود
صاحب السمو ي
وزير الثقافة
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مهمــا تعــددت أشــكال النشــر فإنــه يبقــى سـ ً
ـلوكا
ال�رابــط يب�ــ��ن
ًي
فطر�ــا وعنصـ ًـرا أساسـ ًيـ�ا ف�ـ � يـ� ك�يميــاء ت
البشــر؛ ألنــه أعمــق خطــوط املشــاركة وتبــادل املعرفــة.
الدكتور محمد حسن علوان

وال� ج
ر�مة
لهي�ة األدب والنشر ت
الر�ئ يس التنفيذي ئ
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مقدمة عن «كتاب النشر»
وظيفــة النشــر ممتــدة وذات أبعــاد تتســع ،مــن الجــذور وحتــى الثمــرة؛
وتحفــز أغصــان المواصلــة ،مفهــوم يخــص الحضــور
ّ
توقــد بــذور الدافعيــة
والعطــاء ،فلســفة األثــر والبقــاء ،الحكايــة مــن بدايــة التّ شــكُ ل وحتــى
مرحلــة الحصــاد ،الفصــول والمراحــل والخطــوات .مــن الخاطــر وحتــى
ـواًل إلــى الكتــاب ،ومــن الــرف إلــى
ـرورا بــكل المحطــات ووصـ ً
الكلمــة ،مـ ً
ـددا ونيــة الثبــات في العقل.
ـدة
مجسـ ً
ـورا إلــى الخاطــر مجـ ً
كــف القــارئ ،عبـ ً
ّ
دورة حيــاة الوعــي المجتمعــي ،وأبســط داللــة علــى التواصــل مــع اآلخــر،
بيــن الشــخص ونفســه ،ومحيطــه ،والعالــم.
يمتلــك النشــر وعــاء العقــل ،وأجنحــة األرواح ،ولــم يشــهد التاريــخ
تأثيــرا
ً
أكبــر مــن تأثيــر النشــر علــى مســيرة األفــراد أو الجماعــات ،إنــه بــكل اختصــار
حامــل ضميــر األمــة ،وحــارس الوعــي البشــري مــن الضيــاع فــي متاهــات
التفكيــر العبثــي؛ ألنــه مصبــاح يضــيء الــدرب ويشــكّ ل الوجــدان ،كمــا أنــه
المتعبــة ،وتســتقر عليهــا القناعــات
الوســادة التــي تســتند عليهــا األرواح ُ
المرتبكــة ،بينمــا صناعــة الدهشــة أكثــر ســخونة مــن أرغفــة الخبــز اليومــي.
النشــر يقتبس من اســمه االنتشــار ،ومن الشــجر الفيء والظالل ،األوراق
فــي الكتــب وحدهــا وجــدت نفســها تتخلّ ــق مــن جديــد ،تهــب العقــل
أوكســجين المعرفــة« .كتــاب» ألنــه االبــن البــار والرمزيــة البــارزة للنشــر،
«النشــر» ألنــه حــان الوقــت أن يكــون للنــور قصــة وإطــار ،ألن الكتــب
وصناعــة النشــر ّ
دومــا بترويــج الحكايــات وتوثيقهــا ،وضــرورة أن
تكفلــت ً
تحظــى بفرصــة الحضــور ،وأن ينعكــس ذلــك فــي ســرد تجاربهــا.
لــكل ذلــك جــاء «كتــاب النشــر» مــن قطــاع النشــر فــي هيئــة األدب
والنشــر والترجمــة ،تحــت مظلــة وزارة الثقافــة ،وبالتزامــن مــع معــرض
وتوثيقــا
ً
إشــارة لقيمــة النشــر ومــداه،
ً
الريــاض الدولــي للكتــاب ،2022
لصناعــة تشــبه جبــل الجليــد ،الكتــاب نتيجــة بينمــا الســر والســحر فــي منجم
العبقريــة ومعمــل التكويــن وخفــة الوصــول.
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نبذة عن وزارة الثقافة
تعنــى وزارة الثقافــة بالمشــهد الثقافــي فــي المملكــة علــى الصعيديــن
المحلــي والدولــي ،وتحــرص علــى الحفــاظ علــى التــراث التاريخــي للمملكــة
مــع الســعي لبنــاء مســتقبل ثقافــي
غنــي تزدهــر فيــه مختلــف أنــواع
ّ
الثقافــة والفنــون.
تأسســت وزارة الثقافــة يــوم  17رمضــان 1439هـــ الموافــق  2يونيــو
2018م ،بموجــب األمــر الملكــي رقــم أ ،217/وأوكلــت مهمــة قيادتهــا
ـمو األميــر بــدر بــن عبــد اللــه بــن فرحــان آل ســعود ،وزيــراً لهــا .تعمــل
لسـ ّ
الــوزارة علــى المســاهمة فــي تحقيــق برنامــج التحــول الطمــوح الــذي
تعيشــه المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن رؤيــة  .2030ويتمثــل هدفهــا
فــي المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر ،ووطــن
طمــوح .بتاريــخ  27مــارس 2019م ،أطلقــت الــوزارة رؤيتهــا وتوجهاتهــا
تجســد رســالة الــوزارة وطموحاتهــا ،وتعكــس أهدافهــا المتمثلــة
كوثيقــة ّ
فــي :الثقافــة كنمــط حيــاة ،والثقافــة مــن أجــل النمــو االقتصــادي،
والثقافــة مــن أجــل تعزيــز مكانــة المملكــة الدوليــة.
الرؤيــة :أن تزدهــر المملكــة العربيــة الســعودية بمختلــف ألــوان الثقافــة،
لتثــري نمــط حيــاة الفــرد ،وتســهم فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة ،وتشــجع
الحــوار الثقافــي مــع العالــم.
الرســالة :أن نمكّ ــن ونشــجع القطــاع الثقافــي الســعودي بمــا يعكــس
حقيقــة ماضينــا العريــق ،ويســاهم فــي ســعينا نحــو بنــاء مســتقبل يعتــز
بالتــراث ويفتــح للعالــم منافــذ جديــدة ومختلفــة لإلبــداع والتعبيــر
الثقافــي.
رؤيــة  :2030يســاهم قطــاع الثقافــة بــدور مهــم ومباشــر فــي تحقيــق
الركائــز االســتراتيجية الثــاث لرؤيــة المملكــة  ،2030والمتمثلــة فــي بنــاء
مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر ،ووطــن طمــوح.
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وال� ج
ر�مة
نبذة عن ئ
هي�ة األدب والنشر ت
وتحديــدا فــي الرابــع مــن فبرايــر  2020تأسســت هيئــة
قبــل ســنتين،
ً
األدب والنشــر والترجمــة ،للقيــام بمهــام إدارة قطاعــات األدب والنشــر
والترجمــة وتنظيمهــا بوصفهــا المرجــع الرســمي لهــا فــي المملكــة،
ولتطويــر اإلمكانــات وتحفيــز الممارســين ،وخدمــة المســتفيدين منهــا
فــي ســبيل االرتقــاء بالنتــاج األدبــي وصناعــة النشــر وتكثيــف نشــاط
والممكّ نــات األساســية
الترجمــة الســعودي ،وتحســين البيئــة التشــريعية
ُ
التــي تنهــض بمقومــات األدب والنشــر والترجمــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وتشــجيع االســتثمار فــي القطاعــات الثالثــة وتفعيــل دور
القطــاع غيــر الربحــي.
ً
تعــزّ ز الهيئــة عبــر حضورهــا الغزيــر والمســتمر
هويــة ثقافيــة وإثرائيــة
تنظــم بيــن مســاراتها وقطاعاتهــا الثالثــة «أدب ،نشــر ،ترجمــة» لخدمــة
ّ
المجتمــع واالرتقــاء بــه عبــر زيــادة الوعــي ،وتكثيــف المعرفــة لــدى أفراده،
والتركيــز علــى تحســين وتطويــر جــودة الصناعــة الثقافيــة واألدبيــة
بمختلــف مالمحهــا وأنشــطتها ومبادراتهــا .وفــي ظــل ذلــك الحضــور
كانــت الهيئــة هــي المســاحة المشــتركة ونقطــة االلتقــاء وضابطــة
تتخصــص فــي وضــع المعاييــر وتنظيــم
اإليقــاع بيــن المحــاور الثالثــة؛ إذ
ّ
الظهــور الحيــوي والتفاعلــي ممــا يمنــح األشــكال والمجــاالت المختلفــة
ومتناســقا .ومــن خــال اســتراتيجيتها
ً
وحضــورا مميــزً ا
إبداعيــا
نغمــا
ً
ً
ً
ّ
المتمثلــة فــي توفيــر الفــرص الجاذبــة والمســتهدفة ودعــم الصناعــة
وتهيئــة الظــروف لالنخــراط فــي تجربــة اإلنتــاج والتفاعــل؛ تعمــل الهيئــة
ومحفــزة لإلنتــاج ،ومســاعدة
ّ
علــى تحقيــق رؤيتهــا فــي بنــاء بيئــة مثاليــة
فــي تطويــر التجربــة المحليــة ونقلهــا إلــى فضــاء شاســع ومــدى أوســع.
وتتكامــل قطاعــات الهيئــة الثالثــة فيمــا بينهــا لتحديــد رؤيــة شــاملة
وواضحــة المعالــم ،ولتحقيــق غايـ ٍـة محــددة تخــدم أهــداف الهيئــة؛ تنتهي
إليهــا المســارات الثالثــة.
«ثروة أدبية
متطورة .نشاط ترجمة
متجددة .صناعة نشر
ّ
ّ
احترافي».
ّ
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تعريف موسع عن قطاع النشر
النشــر حلقــة وصــل بيــن األدب والترجمــة ،محــور أساســي فــي البنــاء
والتوســع ،ركيــزة تحـ ّـول المفاهيــم واألفــكار إلــى ســيل معرفــي متدفــق،
تنقــل التجربــة األدبيــة بــكل مســاراتها وأنواعهــا وفصولهــا إلــى أنحــاء
العالــم ،وفــي ضــوء ذلــك ترســخ قيمــة وتأثيــر المشــاريع الكتابيــة
فــي نهضــة المجتمعــات وزيــادة وعيهــا وتقدمهــا ،النشــر بمفهومــه
األول خارطــة ووجهــة ودليــل نحــو التطــور ،وضمــان الجــودة مــن خــال
اســتغالل المخــزون المعرفــي واالســتفادة مــن التجــارب الفرديــة لــدى
أفــراد المجتمــع مــن أجــل تطويــر البيئــة والمشــهد الثقافــي ،وصناعــة
جوهــر يمكــن االســتناد عليــه فــي تأســيس المشــاريع والمبــادرات وازدهــار
المعرفــة ،كمــا يســهم القطــاع فــي تعزيــز المنافســة عبــر رفــع المعاييــر
والتوســع فــي مســارات وأنشــطة النشــر لتحقيــق رؤيتهــا ،ووصولهــا
وانتشــارها فــي أرجــاء المجتمــع .ليســت صناعة النشــر عمليــة واحدة لغاية
محــددة ،بــل هــي صناعــة جماعيــة متكــررة ،خطــوة متجــددة ،فيــض مــن
المحــاوالت وابتــكار الطرائــق للوصــول إلــى نتائــج مختلفــة ،تخلــق بدورهــا
تشــعبات وتفرعــات ومجــاالت يمكــن االســتثمار فيهــا لتحقيــق أكبــر قيمة
ممكنــة .فــي المنتصــف؛ بيــن ترجمــة كلمــة وكتابــة أخــرى ،تظهــر صناعــة
النشــر
وموصلــة ،حلقــة مهمــة واســتثنائية فــي ســبيل تحقيــق
مكملـ ًـة
ّ
ّ
الحضــور والظهــور ،نقــل التجربــة إلــى النــور ،ونثــر اإلبــداع فــي األفــق.
ـوز
بهــذه الطريقــة َأ ْثــرت -وال تــزال -هــذه الصناعـ ُـة العالـ َـم وأتحفتــه بكنـ ٍ
وشــاهدة
ً
ســتظل خالــدة علــى مــر الســنين والعصــور،
ّ
أدبيــة ومعرفيــة
علــى هــذا األثــر الكبيــر والمســتدام .قطــاع النشــر حقــل مزدهــر ومســار
ّ
ومحســنة.
مؤثــر وملهــم لصناعــة نشــر متطــورة
ّ
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الدول� للكتاب
قصة معرض الرياض
ي
مــن نقــش الحــروف وعوالــم الكتــب واألفــكار إلــى ممــرات الرحابــة
وأروقــة االتســاع فــي ظــال الكتــب ونعيــم المعرفــة ،ومنــذ لحظــة
االنطــاق واســتهالل المهرجــان فــي ســنة 1976م ،ظلّ ــت الريــاض
حاضــرة برونقهــا المختلــف ،وحللهــا المتجــددة فــي المشــهد الثقافــي،
ً
وفاعلــة باســتعدادها الدائــم لتنظيــم معــرض الكتــاب واســتقطاب
ـزوار والحضــور للتجــارب الملهمــة والعقــول المعرفيــة،
أكبــر عــدد مــن الـ ّ
وإيجــاد مســاحة مشــتركة للتفاعــل وااللتقــاء بيــن القــارئ والناشــر مــن
خــال إقامــة النــدوات وتنظيــم الفعاليــات فــي أروقــة المعــارض وأركانــه.
ظــل «معــرض الريــاض
ّ
وعبــر دوراتــه المتعاقبــة وفصولــه المســتمرة
ً
الدولــي للكتــاب» بصمــة مبتكــرة وذاكــرة متوهجــة،
ـدادا
ومبعثــا وامتـ ً
للنــور واأللــق؛ إذ يحيــي فــي كل دورة جديــدة فصـ ًـا جديـ ًـدا مــن فصــول
التفــرد والتميــز باســتحداث المبــادرات والممارســات واألنشــطة ،ويؤثــث
المــكان بــكل مصــادر اإلبــداع واإللهــام ،ويمهــد لبقــاء أثــره وامتــداده فــي
ذاكــرة زواره ومرتاديــه .مهرجــان ألــق وبهــاء ،حكايــة اســتثنائية بمحطاتهــا،
تكثيــف العبــور والســفر إلــى عوالــم متعــددة والتنبــه للمزيــد مــن القصــص
والحكايــا ،رحلــة تلخــص وتــروي،
وتجســد أثــر الحــراك الثقافــي وعصــر
ّ
التجديــد والتطــور فــي مختلــف المجــاالت اإلبداعيــة .وتحــت ظــل اهتمــام
ورعايــة وتشــجيع مــن قيــادة المملكــة ومــن خــال إشــراف وزارة الثقافــة
وتنظيــم هيئــة األدب والنشــر والترجمــة بعــد نقــل اختصاصــات معــارض
الكتــاب إليهــا ،اســتطاع معــرض الريــاض فــي دورتــه األولــى ،2021
ـور إلــى مســاحات متجــددة مــن
ويواصــل مــع دورتــه الثانيــة  ،2022العبـ َ
المجــد واالبتــكار وتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي قوالــب وممارســات النشــر،
حيــة علــى الــدوام تســاهم فــي توطيــد
والتأســيس لمبــادرة ســتظل ّ
َ
وترســيخ حضــور الثقافــة وزيــادة الوعــي والمعرفــة ،وتصديــر هويــة فريــدة
وغنيــا بالمعرفــة واإلبــداع.
مزدهــرا
مســتقباًل
ً
بمالمــح ملهمــة تبنــي
ً
ً
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مبادرة النشر الرقمي
زاويــة ملهمــة ومســار إبداعــي ومختلــف للمســاهمة فــي توســيع نطــاق
النشــر ،وتحقيــق أثــره وتســهيل وصولــه إلــى جميــع شــرائح المجتمــع؛ عبــر
التحويــل الرقمــي للكتــب .بحيــث تعمــل المبــادرة علــى إثــراء المحتــوى
الرقمي العربي من خالل تشــجيع دور النشــر على التوجه للنشــر الرقمي،
عبــر تقديــم منــح تغطــي تكاليــف التحويــل للصيــغ القانونيــة الســليمة
التــي تضمــن االســتفادة مــن مزايــا الكتــب الرقميــة علــى أجهــزة القــراءة،
وتمكّ ــن مــن عــرض الكتــب علــى منصــات البيــع العالميــة .ويســهم ذلــك
فــي زيــادة انتشــار الكتــاب ووصولــه إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة ،إضافـ ًـة إلــى
توعيــة الناشــرين بمزايــا النشــر الرقمــي مــن الناحيــة التجاريــة وتعريفهــم
بآخــر المســتجدات العالميــة فــي هــذا المجــال ،مــع توعيتهــم بقوانيــن
الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بالنشــر الرقمــي التــي تحميهــم مــن القرصنــة
والســرقات األدبيــة .كذلــك تســويق الكتــب الرقميــة للمســتفيدين مــن
ممــا
خــال الحمــات التســويقية ،وبالتالــي زيــادة شــريحة المســتخدمينّ ،
يشــجع التجــار والناشــرين علــى اتخــاذ هــذا التوجــه .ويهــدف برنامــج النشــر
الرقمــي لمواكبــة الســوق العالمــي فــي مجــال النشــر الرقمــي ،ودعــم
وتحســين نمــوذج العمــل للناشــر الســعودي ،وإثــراء المحتــوى العربــي
مــن الكتــب الرقميــة ،وزيــادة وصــول الكتــاب إلــى المســتفيدين .وتكــون
المحصلــة هــي تشــجيع دور النشــر علــى التوجــه للنشــر الرقمــي مــن خــال
التعريــف بمزايــاه الربحيــة ،وتطويــر األنظمــة الحقوقيــة المتعلقــة بالنشــر
الرقمــي ،مــع توفيــر ورش العمــل والمحاضــرات لــكل المجــاالت ،ممــا ّ
يؤثــر
ويحــث علــى جــذب وإقبــال القــراء نحــو النســخ الرقميــة مــن خــال تســويق
الكتــب وأجهــزة القــراءة الرقميــة.
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كتاب نّ
ال�شر

األد� ي�
مبادرة الوكيل ب
تســعى مبــادرة الوكيــل األدبــي لالرتقــاء بالحالــة الفنيــة لصناعــة النشــر
المحليــة وتطويــر مشــاريعها وممارســاتها عبــر توكيــل واعتمــاد وكالء
وســطاء بيــن المؤلفيــن والجهــات المســتفيدة مــن تجاربهــم المثريــة
والملهمــة .ويعـ ّـد الوكيــل األدبــي والــوكاالت األدبيــة ممثـ ًـا للمؤلــف،
يلعــب دور الوســيط بينــه وبيــن الجهــات المســتفيدة مــن نتاجــه الفكــري
مثــل دور النشــر أو شــركات اإلنتــاج الســينمائي أو التلفزيونــي أو
ـيقي أو اإلعالنـ ّـي وغيرهــا ،بهــدف تمكيــن المؤلــف مــن الحصــول
الموسـ ّ
عائــد
ٍ
علــى أفضــل
ممكــن علــى مؤلفاتــه ،ووفــق أفضــل الممارســات
ٍ
القانونيــة والتعاقديــة والتســويقية التــي تحفــظ حقوقــه ،ويمكــن أن
ـردا أو مؤسســة .وتعــود فوائــد مهنــة الوكيــل
يكــون الوكيــل األدبــي فـ ً
األدبــي علــى صناعــة النشــر بأكثــر مــن جانــب ،وهــي :إتاحــة فــرص أكثــر
النتشــار نتــاج المؤلــف عبــر وســائط مختلفــة كالســينما والتلفزيــون ،تفريــغ
المؤلــف لإلبــداع واإلنتــاج الفكــري ،إتاحــة فــرص أكثــر لترجمــة المؤلفــات
إلــى لغــات مختلفــة ،تحســين بيئــة األعمــال فــي قطــاع النشــر وتقليــل
أخطــار الخالفــات التعاقديــة بيــن الجهــات ذات العالقــة ،ضمــان حقــوق
المؤلــف الفكريــة والماديــة والمعنويــة ،دعــم المواهــب األدبيــة الجديدة.
ليكــون برنامــج الوكيــل األدبــي حلقــة وصــل بيــن الكاتــب والســوق المحلي
ـاهما فــي تنظيــم العالقــة بيــن الكاتــب والجهــات ذات
والعالمــي ،ومسـ ً
العالقــة ،ويعمــل علــى تأهيــل الــوكالء األدبييــن والــوكاالت األدبيــة
وتحفيــز قدراتهــم .وجــاء اســتحداث مهنــة الوكيــل األدبــي بهــدف رفــع
مســتوى اإلنتــاج األدبــي وتنوعــه مــن خــال تحفيــز الكاتــب علــى التركيــز
علــى اإلبــداع األدبــي بتوفيــر وكالء أدبييــن يعملــون علــى تنظيــم العالقــة
بين الكاتب ودور النشر ،والنظر في مصلحة الكاتب ودعمه في مختلف
األنشــطة العمليــة اإلبداعيــة ومــن أهمهــا تســويق عملــه األدبــي ،وخلــق
التنافســية فــي القطــاع مــن خــال تطويــر األنظمــة والمعاييــر وتأهيــل
الممارســين فــي هــذا المجــال.
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مبادرة مسرعة أعمال النشر
منظــم ومتكامــل ســاهمت الهيئــة فــي مبــادرة داعمــة
مــن خــال دعــم ّ
لتحقيــق ريــادة دور النشــر وتطويرهــا فــي مجــال النشــر ،والتــي تهدف إلى
انتشــار دور النشــر الســعودية خارج المملكة ،واســتقطاب دور نشــر عربية
وأجنبيــة ذات منافــذ بيــع فــي أماكــن مختلفة في العالم ،وشــبكات توزيع
عريقــة تســاهم فــي إيصــال الكتــاب الســعودي إلــى القــارئ العالمــي،
وخلــق بيئــة تنظيميــة تنافســية مشــتملة علــى نمــاذج رائــدة تدعــم ســوق
النشــر الســعودي ،وتســهم فــي تمريــر المعرفــة وتحفيــز االبتــكار وتطويــر
نمــاذج أعمــال أقــوى وأكثــر مرونــة ،وتعزيــز قــدرات دور النشــر المحليــة،
وزيــادة عــدد المشــاركين فــي ســوق النشــر مــن خــال دعــم المشــروع في
المحفــزة علــى التنافــس والدفــع نحــو معاييــر
ّ
تصميــم البيئــة التنظيميــة
يحقــق ذلــك انتشــار دور النشــر
خدمــات أعلــى واتبــاع النمــاذج الرائــدةّ ،
الســعودية خــارج المملكــة ،واســتقطاب دور النشــر العربيــة واألجنبيــة
وفــق اشــتراطات تضمــن تدفــق رؤوس األمــوال ،واالعتمــاد علــى
المحتــوى المحلــي بمــا يزيــد مــن حجــم االســتثمار الــوارد ،وجــود منظومــة
نشــر تنافســية ترفــع مــن مســتوى الخدمــات المقدمــة لصانــع المحتــوى
يحفــزه علــى تكثيــف إنتاجــه األدبــي ،كمــا تعمــل صناعــة النشــر
المقــروء ّ
االحترافيــة علــى ضبطــه وتجويــده .وبحيــث يعمــل برنامج ريادة دور النشــر
علــى تطويــر منظومــة تنافســية مســتدامة ،مــن خــال تطويــر قــدرات دور
وعالميــا ،تنظيــم ســوق النشــر المحلــي
محليــا
النشــر ،ورفــع تنافســيتها
ً
ً
محليــا
وتحســين بيئــة األعمــال ،دعــم انتشــار الكتــاب الســعودي
وعالميــا.
ً
ً
معتمــدا فــي تحقيــق مقاصــده علــى أربعــة مســارات ،وهــي :نظــام
ً
تصنيــف دور النشــر ،مســار التدريــب وتطويــر األعمــال ،اســتقطاب دور
النشــر األجنبيــة ،عقــد الشــراكات .وأثـ ُـر ذلــك يكــون فــي رفــع التنافســية،
رفــع الكفــاءة ،وضــوح الخدمــات ،رفــع جــودة الخدمــات ،تأهيــل الكــوادر،
تحســين األداء المالــي ،زيــادة وتنــوع اإلنتــاج ،التوظيــف ،نقــل الخبــرات،
تخفيــض التكاليــف ،تســهيل الخدمــات وتحســينها.
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مبادرة دار ناشر
رؤيــة مختلفــة ومســاندة ،بهــاء فــي التصــور والحضــور ،قيمــة اســتثنائية
وخاصــة ،انتشــار الضــوء ،إرث ومرجعيــة ثقافيــة وحاضنــة للمشــاريع ،نقطــة
االنطــاق والوصــول ،مســار للتطويــر عبــر نشــر المعرفــة وترســيخ أهميــة
الثقافــة ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع ،دار نشــر متخصصــة تتناغــم فــي
أضالعهــا األربعــة مــا بيــن الكاتــب والكتــاب ،والقــارئ والناشــر؛ لتحقيــق
ـث روح
رؤى وغايــة وزارة الثقافــة والتفاعــل مــع مبادراتهــا وأنشــطتها ،وبـ ّ
جديــدة عبــر مؤسســة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى خدمــة ومســاندة دور النشــر
وتحقيــق الريــادة المعرفيــة ،ودعــم المحتــوى المحلــي واالرتقــاء بــه ثــم
تثبــت
تصديــره إلــى العالــم .تنقــل دار «ناشــر» التجربــة إلــى أفــق أوســعّ ،
جذورهــا فــي األرض وتتفــرع بهــا إلــى حكايا واحتمــاالت ،إلى قيمة وداللة
دعامــة أساســية
فريــدة ،إلــى أغصــان وأوراق مرتويــة بالمعنــى؛ لكونهــا ّ
ومحطــة ملهمــة تحتضــن التجــارب وتســتديم أثرهــا وإرثهــا .وعبــر ترســيخ
الثقافــة واســتحداث الممارســات األدبيــة والمبــادرات المعرفيــة تســلّ ط
ـوء علــى العنصــر والجوهــر الثقافــي واألدبي ،وتســهم في حفظ
الـ ُ
ـدار الضـ َ
نتــاج التجــارب المهمــة واالســتثمار فيهــا لخدمــة صناعة المحتوى والنشــر
وتطويــر البيئــة وإثــراء المشــهد الثقافــي .كمــا أنهــا تمــد دروب التواصــل
والوصــول ،مرحبـ ًـة بجميــع دور النشــر وداعمــة لهــا ومتفاعلــة مــع جميــع
مقترحاتهــا إلبــراز قيمــة ثقافيــة ،وتعزيــز مكانــة المعرفــة وانعكاســها علــى
حيــاة الفــرد والمجتمــع .ويمكــن تلخيــص دور دار «ناشــر» فــي كونهــا
شــريانً ا أساسـ ًـيا فــي حركــة النشــر ،ونبضهــا الرئيســي؛ فمــن مســارات الــدار
اإلنتاجيــة المتنوعــة والمصـ ّـدرة إلــى العالــم ،إلــى حائــط االســتناد ووقوف
الــدار الداعمــة لــكل جهــات ومبــادرات دور النشــر المختلفــة .دار «ناشــر»
امتــداد ّ
مؤثــر ،وأثــر ملهــم ويــدوم.
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تأث�ر النشر على الكاتب
ي
ـردي ،ال يخــرج عــن دائــرة الكاتــب ،ال يتقاطــع
الكتابــة بحــد ذاتهــا حــدث فـ ّ
مـــع وجـــود آخـــر قـــد ّ
يؤثـــر فـــي تشـــكيل الخلـــق الـــذي ينـــوي عليـــه،
مهم ــا ف ــي قص ــة الكات ــب ،خط ــوات
دورا
ً
قب ــل النش ــر ال تأخ ــذ الكتاب ــة ً
عش ــوائية وغي ــر ج ــادة ف ــي مش ــوار مقت ــرح ،تبق ــى الكتاب ــة عل ــى حاله ــا
ـردي
حت ــى يق ــرر الكات ــب خ ــوض تجرب ــة النش ــر ،ليتح ـ ّـول ه ــذا الح ــدث الف ـ ّ
إل ــى آخ ــر جماع ــي ،تتس ــع الدائ ــرة مبتلع ــة اعتب ــارات أخ ــرى ،تتقاط ــع م ــع
نواي ــا جدي ــدة ومهم ــة ،تتح ـ ّـول الكتاب ــة م ــن كونه ــا قص ــة جانبي ــة إل ــى
خ ــط رئيس ــي ف ــي حي ــاة الكات ــب ،تنتظ ــم الخط ــوات ف ــي مش ــوار حال ــم
وســعي جــاد .قبــل النشــر يمكــن اعتبــار الكتابــة علــى أنهــا نزهــة الكاتــب،
أم ــا بع ــد م ــروره بتجرب ــة النش ــر العجيب ــة تتح ـ ّـول نزهت ــه إل ــى رحل ــة م ــن
يترق ــب فيه ــا المنعطف ــات ،ويغ ـ ّـذي انتباه ــه
الش ــغف وه ــدف للعم ــرّ ،
بانطباعــات المــارة .ألنــه يمكــن اعتبــار الكتابــة مثــل قطــار يطــوف العالــم
من ــذ األزل ،يصع ــد عل ــى متن ــه الكتّ ــاب من ــذ ب ــدء التاري ــخ ،الكات ــب ال ــذي
ـاح
ال ين ــوي خ ــوض تجرب ــة النش ــر يدفع ــه الفض ــول وح ــب التجرب ــة ،بإلح ـ ٍ
شــديد -أحيانً ــا -للمغــادرة ،يصعــد دون انتبــاه للمحطــات ،ويغــادر القطــار
ـددا حيــن يقتــرح عليــه
عنــد أول محطــة توقــف ليعيــد تجربــة الصعــود مجـ ً
حريص ــا
الخاط ــر فعله ــا .بينم ــا يبق ــى الكات ــب ال ــذي خ ــاض تجرب ــة النش ــر
ً
مطلق ــا ،ربم ــا يغي ــر المقاع ــد ،يتنق ــل م ــن
ً
عل ــى ع ــدم مغ ــادرة القط ــار
عربــة إلــى أخــرى ،ولكنــه ال يغــادر ،ينفــق مــا تبقــى مــن حياتــه داخــل ذلــك
القطـــار .وهـــذا مـــا يفعلـــه النشـــر بالكاتـــب ،يحولـــه مـــن مجـــرد ســـائح
علـــى متـــن قطـــار الكتابـــة إلـــى مســـافر أبـــدي.
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ي
للكتــاب وجــوده الخــاص ،دورة حيــاة كاملــة ،تحديــات وفــرص يخفــق فيهــا
وربمــا يتالشــى ،واألهــم مــن ذلــك أنــه يتطــور ،وباعتبــار الكتــاب كائنً ــا
منفصـ ًـا فــإن النشــر هــو حركــة التطــور فــي دورة حياتــه .خطــوات تأخــذه
يــد تدفعــه لالتجــاه
فــي تصاعــد مســتمر إلــى مراحــل متقدمــة ،مثــل ٍ
الصحيــح مــع كل منعطــف .مــع كل تجربــة جديــدة يتقــدم فيهــا النشــر
تُ خلــق نافــذة جديــدة للكتــاب ،تتســلل منهــا خيــوط الضــوء إليــه وتوحــي
محمـ ًـا بثقافــة المــكان
لــه بفكــرة األفــق ،نوافــذ تحرضــه علــى التحليــق،
ّ
الــذي نشــأ فيــه ،ليأخذهــا بعيـ ًـدا نحــو أماكــن أخــرى لهــا نوافذهــا الخاصــة.
كل اتســاع فــي حركــة النشــر يقابلــه تطــور فــي جــودة الكتــاب ،منــذ أول
حركــة نشــر عرفهــا العــرب؛ والمتمثلــة فــي ســوق عــكاظ ،تجربــة النشــر
الشــفهية التــي ســاهمت فــي تغيــر شــكل القصيــدة العربيــة وتطورهــا،
الوصــول الــذي قدمتــه تلــك التجربــة البدائيــة تتحـ ّـول ال يــزال أثــره ممتـ ًـدا
حتــى اآلن ،وعبــر ذلــك يمكــن مقارنــة تأثيــر تلــك الحركــة علــى الشــعر مــع
تأثيــر النشــر علــى الكتــاب اليــوم .الوصــول محــرك اإللهــام ،كل كتــاب
دافعــا لنشــر كتــاب آخــر ،االســتعداد والتحفــز لخــوض تجربــة
منشــور كان
ً
إنســانية مختلفــة ومنفــردة ،التجــارب المتنوعــة التــي يســاهم الوصــول
فــي تكوينهــا تشــجع تجــارب أخــرى للظهــور ،وبهــذه الدائــرة المســتمرة
يتطور الكتاب ،ومع كل اتســاع في هذه الدائرة يتســارع التطور وتختلف
أشــكاله ،ومــع أن نجاحهــا نســبي ومتفــاوت ،ولكنهــا مهمــة الســتمرار
دورة حياتــه ،هــذا الكائــن المنفصــل ،بوجــوده الخــاص ،وعقباتــه الضروريــة.
وهــذا مــا يقدمــه النشــر للكتــاب ،يأخــذه مــن وحدتــه إلــى حميميــة عائلــة
تترابــط بالحبــر الســري.
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القار�
تأث�ر النشر على
ي
ئ
يبــدأ القــارئ رحلتــه مــع الكتــاب بذائقــة خــام ،صلبــة ال شــكل لهــا أو لــون،
يمكــن أن تبقــى علــى حالهــا إلــى األبــد ،متمثلـ ًـة فــي تلك الصــورة الجامدة
تؤثــر أو ّ
التــي ال ّ
تتأثــر لــو أنهــا بقيــت فــي مكانهــا ،ولكنهــا حيــن تنتقــل إلــى
مســتوى آخــر ،إلــى كتــاب آخــر مختلــف ،إلــى عالقــة أخــرى متفــردة بيــن
القــارئ والكتــاب ،يبــدأ دفء تلــك العالقــات فــي تخفيــف صالبتهــا قليـ ًـا
ومنحهــا القــدرة علــى التشــكل.
حركــة النشــر تمنــح القــارئ القــدرة علــى تشــكيل ذائقتــه ،علــى صقلهــا
فــي شــكل محــدد ،شــكل يمكــن لــه أن يأخــذ حيــزً ا فــي حياتــه ،هيئــة
محــددة لهــا تأثيــر واعتبــار ،فالتنــوع الــذي يضمنــه النشــر للقــارئ كفيــل
ـكاًل ولونً ــا مــع كل عالقــة جديــدة
الحقــا شـ ً
ً
بإذابــة الذائقــة ،ليمنحهــا هــو
ينشــئها مــع الكتــاب ،عالقــة تدفــع تجددهــا حركــة النشــر ،عالقــة متطلبة،
متطلعــة إلــى المزيــد مــن المعرفــة ،المزيــد مــن التجــارب اإلنســانية
المختلفــة ليســتمد مــن حــرارة عواطفهــا القــدرة علــى االختيــار واالنتقــاء،
حتــى تصبــح لديــه تلــك الذائقــة المتفــردة التــي ّ
وتعبــر عــن ثقافتــه.
تمثلــه
ّ
وباختالفهــا الخــاص تضيــف لبنــة جديــدة إلــى ثقافــة المجتمــع ،ذائقــة
لهــا ســلوك ّ
ّ
مؤثــر
ومتأثــر ،بفعــل حركــة النشــر التــي تأخــذ القــارئ مثــل
المــوج إلــى أبعــد نقطــة ممكنــة فــي محيــط القــراءة ،وألن لــكل قــارئ
قــادرة
ٌ
رحلتــه الخاصــة فــي هــذا المحيــط ،فــإن التجربــة التــي يعــود بهــا
علــى إحيــاء المــكان الــذي ينتمــي إليــه ،بحــرارة تفاصيلهــا يذيــب هيئتــه
الجامــدة ،ويمنحهــا بصمتــه المتفــردة .وهــذا مــا يمنحــه النشــر للقــارئ،
ضــرورة مترفــة بالقــرارات واالســتثناءات الخاصــة.
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ي
تأث�ر النشر على ئ
ابتكــر اإلنســان فكــرة المكتبــة لحاجتــه الفطريــة الرتباطــه بالمــكان ،وألن
القــراءة حــدث حميمـ ّـي متعلــق بوعــي اإلنســان ومشــاعره كان ال بـ ّـد مــن
وثيقــا بهــذا الحــدث ،مــكان يمكــن اللجــوء إليــه
ً
ارتباطــا
ً
إيجــاد مــكان يرتبــط
ألحــت النفــس علــى تكــرار التجربــة ،قريــب ومنتشــر فــي كل اتجــاه،
كلمــا ّ
تألــف الخطــوات قربــه ويطمئــن الخاطــر لتنوعــه ،وحتــى يســهل تحقيــق
هــذا القــرب والتنــوع يجــب أن يكــون هنالــك دافــع لوجــوده ،دافــع متمثــل
فــي حركــة مســتمرة فــي االتســاع والتغييــر ،حركــة يمتــد تأثيرهــا إلــى
أمكنــة لديهــا مــا يكفــي مــن القــدرة علــى التكويــن ،وبالتأكيــد ال يمكــن أن
تكــون هــذه المتطلبــات موجــودة فــي حركــة أخــرى غيــر النشــر.
يتجــاوز تأثيــر النشــر األفــراد حتــى يصــل إلــى العوالــم المحيطــة بــه ،ألنــه
يملــك العصــب الــذي يمكنــه بــث الحيــاة حتــى فــي الجمــادات .يخلق دورة
بــدءا مــن الرغيــف والحاجــة الفطريــة وحتــى رفاهيــة
الشــبع اإلنســانيً ،
العقــل ،ليهبــه المســاحة الكافيــة لممارســة تركيــب ذاكرتــه ،وألن تأثيــر
النشــر يبتكــر دورات مختلفــة ومتماشــية مــع العامــل الزمنــي،
يتكيــف
ّ
مــع الظــروف واختــاف الســبل ،فإنــه يســاهم فــي زيــادة تطبيــع ســلوك
القــراءة فــي المجتمــع ،بابتــكار طــرق جديــدة ال حصــر لهــا لهــدف واحــد
فقــط ،أن يصــل الكتــاب للقــارئ ،بتنــوع المكتبــات ،أو بإعــادة صياغــة فكرة
ومتغيــر ،وال يمكــن
المــكان ،بإقامــة معــارض للكتــب بشــكل مســتمر
ّ
المتغيــرة مــن دون حركــة نشــر نشــيطة
ضمــان اســتمرار هــذه الصياغــة
ّ
تكفــل لإلنســان رهافــة الشــعور بالمــكان والمؤثــث بالمعرفــة ،وكلمــا
خطــر ببالــه التجــول والخــروج جــاء العالــم إليــه .وهــذا مــا يغرســه النشــر
فــي البيئــة؛ إنــه يضمــن حيويــة ملهمــة أن يكــون المــدى حالــة متناغمــة
ومدهشــة مــن االكتشــاف والتنبــه.
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تأث�ر الكاتب على النشر
ي
للنشــر حركته المســتمرة ،قد تعصف بها رياح تدفعها للتســارع أكثر ،وقد
يبطــئ مــن حركتهــا ســكون ال يمكــن تفاديــه ،مســتمرة باتجــاه محــدد لهــا
ـبقا ،هــذا االتجــاه قــد يقترحــه الكاتــب ،وكلمــا ابتكــر وجهــات جديــدة
مسـ ً
التغيــر تستســقي أبعادهــا مــن
يجاريــه النشــر فــي الذهــاب إليهــا ،فكــرة
ّ
دائمــا فــي
قريحــة الكاتــب ،وألنــه مهــووس بالتفــوق علــى ذاتــه ،فإنــه
ً
خطوطــا
ً
ســباق مســتمر للوصــول لمــا هــو أبعــد مــن الســابق ،ممــا يخلــق
كثيــرة ومختلفــة ،بوجهــات مقترحــة وتتكاثــر ،تتقاطــع أحيانً ــا ،وتمشــي
بمحــاذاة بعضهــا البعــض أحيانً ــا أخــرى.
للكاتــب تأثيــره الخــاص
والمتغيــر علــى النشــر ،بفضــل قريحتــه الملولــة
ّ
والتــي تدعــوه
ـكار نشـ ٍـر جديــدة،
دائمــا لإلبــداع ،يبــذر الكاتــب بالضــرورة أفـ َ
ً
يوزعهــا علــى خــط ســير النشــر بطريقتــه الخاصــة ،وقتمــا اشــتهى هاجســه،
ليدفــع تصرفــه الفطــري هــذا بالنشــر إلــى فضــاءات جديــدة لــم يســبقه
أحــد إليهــا ،يبتكــر قوانينهــا الجديــدة ،ويســاهم بطبيعــة الحــال فــي تغيــر
غالبــا ،تأثيــره غيــر
القواعــد ،يحــدث كل هــذا مــن دون قصــد مــن الكاتــب ً
المباشــر هــذا يجعــل حركــة النشــر مرهونــة بنتاجــه؛ النتــاج الــذي يمكــن
ـياجا علــى طريــق النشــر ،يمشــي بمحاذاتــه ويتمــدد كلمــا طــال
اعتبــاره سـ ً
هــذا الطريــق واتســع .إن للكاتــب تأثيـ ًـرا علــى النشــر يشــابه تأثيــر خيــوط
الضــوء المتســللة مــن النوافــذ داخــل فضــاء الغرفــة ،ال يمكــن احتســابها
أيضــا ،جــزء مهــم مــن
ـدر رئيســي للضــوء ،وال يمكــن االســتغناء عنهــا ً
كمصـ ٍ
فكــرة الضيــاء ،نعــود إليــه حيــن تُ ظلــم ،ليرشــدنا داخــل العتمــة.
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تأث�ر الكتاب على النشر
ي
دائمــا بحلــة جديــدة ،كلمــا غــادر كتــاب يعــود كتــاب آخــر
يعــود الكتــاب
ً
ـددا بشــكل مختلــف ،هــذا االختــاف هــو منطلــق كل شــيء ،جــودة
مجـ ً
الكتــاب المتصاعــدة كل مــرة ّ
تؤثــر علــى دائرتــه كاملــة ،بدايــة مــن الكتابــة
وحتــى الوصــول إلــى يــد القــارئ ،وبالتأكيــد هــذا التأثيــر يمــس النشــر بكافة
قلياًل
مراحلــه ،الكتــاب الجيــد يأتــي بثقلــه كامـ ًـا علــى حركة النشــر ،يبطئها ً
ويحــول كل انتبــاه تجاهــه ،مثــل جــرم ســماوي يســقط بكامــل ثقلــه ،يــروي
عطــش المرتقبيــن ،مــن كانــوا علــى درايــة بخبــر اقترابــه ،ويلفــت أنظــار
الفضولييــن حتــى .قــوة الكتــاب فــي أنــه يجــذب باســتمرار أعيــن جديــدة،
تلــك الجائــزة التــي يطمــح كل ناشــر فــي الحصــول عليهــا ،أعيــن لــم يســبق
لهــا مــن قبــل أن دخلــت فــي دورة النشــر ،يضيــف قـ ّـراء جــدد إليهــا ،قـ ّـراء
يمكــن أن تمتــد عالقتهــم مــع الكتــب إلــى األبــد.
الكتــاب الجيــد هــو رهــان النشــر الدائــم ،مثــل مغامــر يريــد الناشــر أن يظفــر
بــكل شــيء دفعــة واحــدة ،ليكســب ولــو لحظــة واحــدة ينتشــي فيهــا
بالفــوز بأعيــن جديــدة ،للفــوز بترقبهــا المنتظــر وكل انتبهاتهــا ،بتاريــخ
شــرودها الــذي أودع فيــه أحالمــه ،أعيــن تشــارك فــي اســتمرارية نمــو
النشــر وتطوره .هذا ما يفعله الكتاب بالنشــر ،يكفل له اســتمرارية تجديد
األعيــن ،يضمــن لــه عــدم أفــول حشــود القـ ّـراء أو خســارة اهتمامهــم ،يربــك
تغيــر الوجهــة وتعيــد ترتيــب الخطــوة.
رتابــة عاديتــه كمــا لــو كان تلويحـ ًـة ّ
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ي
ئ
عالقــة القــارئ بالنشــر أشــبه مــا تكــون بعالقــة الصيــاد بالغابــة ،ال يأبــه
الصيــاد ألي شــيء ســوى طرائــده ،كل مــا يأملــه مــن الغابــة هــو صيــد
ثميــن يســتحق مشــواره داخلهــا ،حيــن يذهــب فــي رحلتــه المعتــادة ال
يخاطبهــا ،ال يدخــل فــي عالقــة مباشــرة معهــا ،ولكنــه يهتــم لهــا رغــم
كل هــذا ،يســعد كلمــا كبــرت وزاد امتدادهــا ،وتزعجــه ملهيــات تســتفز
رافضــا كل مــا قــد يقلــق صفــو غابتــه التــي اعتــاد
ً
شــروده وتفــزع غنائمــه،
الصيــد فيهــا ،بــل إنــه قــد يدخــل فــي صــراع مــع كل مــن يحــاول ذلــك.
بطريقــة مــا يحــدد القــارئ اهتمــام حركــة النشــر ،كلمــا ازداد طلبــه علــى
ـب علــى اقتنــاء الســيء؛
وطرديــا يصبــح اهتمــام حركــة
ً
الكتــاب الــرديء انكـ ّ
النشــر ممـ ًـا ومدعــاة للنفــور ،ألن انخفــاض طموح القــارئ ورضاه بالكتاب
تمامــا ،كلمــا
األقــل جــودة يســاهم فــي بــطء تطــور النشــر .وعلــى العكــس
ً
ترقــب الكتــاب الجيــد ،وأعــار انتباهــه للنفيــس ،صــار اهتمــام النشــر مثيـ ًـرا
ودافعــا لإلقبــال .تطلــع القــارئ لجــودة أفضــل
دائمــا يدفــع ســير خطــوات
ً
ً
النشــر للحركــة أكثــر ،يرفــع المعاييــر التــي تقــوم عليهــا الحركــة كلهــاّ .
يؤثــر
تمامــا،
القــارئ علــى النشــر مثلمــا تفعــل حركــة تيــارات البحــر فــي المســاء
ً
اهتمــام القــارئ بالجيــد هــو المــد ،يرتفــع بســببه مســتوى النشــر ويعلــو
عــن حــده المعتــاد ،واهتمامــه بالســيء هــو الجــزر بطبيعــة الحــال ،يخفــض
مســتوى حركــة النشــر لمــا هــو أقــل مــن المتوقــع ،البحــر فــي كال الحالتيــن
ومالحــظ ،ولكــن مســتوى ارتفاعــه يختلــف.
موجــود ُ
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تأث�ر ئ
وفقــا
ً
يمكــن اعتبــار النشــر علــى أنــه مدينــة ،تتســع ويتطــور بنيانهــا
العتبــارات عديــدة ،تأتــي بيئــة القــراءة مثــل البنيــة التحتيــة لمدينــة النشــر.
وبــا طــرق معبــدة ،ال يمكــن لهــذه المدينــة أن تتصــل أطرافهــا ،وحيــن
تكــون بــا حدائــق ومرافــق عامــة ربمــا قــد يهجرهــا ســكانها ويفقــد
المســافرون شــغف التوقــف عندهــا ،معــارض الكتــب هــي مركــز هــذه
المدينــة ،نقطتهــا التــي يتوقــف عندهــا الســكان والمســافرون كل يــوم
معــا مثــل حبــر فــي شــوارعها،
للمشــاركة فــي اســتمرار نبضهــا ،يمشــون ً
ينطلقــون فــي أحاديــث جانبيــة ضروريــة لخلــق صوتهــا الخــاص ،يبثــون
الدهشــة فــي أجوائهــا مثــل نســيم بــارد ومألــوف.
المكتبــة بوابــة النشــر ،منهــا يدخــل القــارئ إلــى منطقــة التالقــي الوحيــدة
بالناشــر ،وبالتأكيــد فــإن تأثيــر هــذه البوابــة مهــم وال يمكــن تجاهلــه،
احتمــااًل
ً
ســلوكيات القــارئ التــي تدفعــه المكتبــة لممارســتها تعطــي
خاّلقة ،ألن نهمه المســتمر
إضافيــا لكتــاب جديــد فــي المســتقبل ،وفكــرة ّ
ً
للمعرفــة ،تعطشــه الدائــم لقــراءة تجربــة إنســانية مختلفــة ،عالقتــه
المتفــردة والدافئــة مــع كل كتــاب؛ هــذا
فعليــا مــا تســتند عليــه حركــة
ً
النشــر وتكفلــه لهــا المكتبــة ،حتــى ولــو كانــت صغيــرة فــي زاويــة المنــزل،
دائمــا تــؤدي دور البوابــة المرجــو منهــا ،تعطــي الحريــة للناشــر فــي
فإنهــا
ً
حركتــه ،وربمــا تدفعــه أحيانً ــا لتطورهــا ،يكفــي أنهــا تغــذي حركتــه باألعيــن
التــي يحتاجهــا ،األعيــن التــي يســتمد مــن لمعانهــا سالســة المســير ،ألن
للمكتبــات والمعــارض تأثيـ ًـرا علــى النشــر يشــبه تأثيــر الجدران علــى المنازل،
كاف للتخلـ ّـي عــن فكــرة االنهيــار.
تســندها بثبــات ٍ
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عالقة النرش بالرتجمة
ت ُرتجم الكثافة إىل مطر وهطول ،والورد إىل عطر ووجدان ،واألعامل الخالدة يف كل لغة إىل تجارب ح ّية ونابضة يف كل حني وحول العامل ،يتيح النرش فرصة
.االستفادة من املالمح املضيئة عىل الخارطة واستثامرها يف زيادة الثقافة وتنمية الوعي
.املفاتيح :ازدهار الوعي ،نقل التجارب املختلفة ،مد جسور املعرفة والتواصل

26

الفصل الرابع

الفصل الثالث

الفصل الثالث
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تصم�ي م
مراحل ومحاور النشر العشرة
مقدمــة :عناصــر تشــكل الصــورة وتحــدد المشــاهد ،النشــر فــي ذروة
منحنيــات الظهــور يبــدو أنــه الطباعــة والتوزيــع ،ولكــن فــي مشــواره
وتفاصيلــه هــو الفكــرة منــذ أن تنبــت وحتــى الحصــاد ومعــاودة الزراعــة،
أجــزاء تتكامــل بتسلســل يؤثــر ويتأثــر بــكل متغيــر ،ومثــل ســاعة حائــط كل
بدقــة عندمــا يحيــن الموعــد.
ٍ
عقــرب يشــير إلــى الوقــت
المراحل والمحاور:
 1الفكرة والتفكير
 2البحث واالكتشاف
 3التجسيد والقالب
 4المراجعة والتحرير
 5التصميم واإلخراج
 6الفسح والمعايير
 7الطباعة والصورة
 8الحضور والوصول
 9القراءة والجوائز
 10االنتشار واالستدامة
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مراحل ومحاور النشر :الفكرة
أواًل وقبل أي شيء؛ كانت الفكرة.
ً
ً
لو كان الخاطر
فإن الفكرة هي الماء.
جدواًل َّ
جريــان كلماتــك األبــدي أصلــه فكــرة ،حروفــك التــي تُ وجــد نفســها فــوق
تغــذي الفكــرة بمــا
ّ
الــورق تشــكلها الفكــرة ،ومثــل كل الجــداول؛ حيــن
تألفــه يــزداد منســوب كلماتــك ليمنــح كل صفحــة مهمــا كانــت بعيــدة
لــون المــاء ورائحتــه .حيــن تنبــع الفكــرة تســيل منهــا الصفحــة األولــى،
الحقــا بقيــة الصفحــات ،مثــل جــداول تجــري متباعــدة
ً
لتســتمطر لهــا أنــت
لفتــرة حتــى تلتقــي أخيـ ًـرا فــي نهـ ٍـر واحــد يجــري بكلماتــك إلــى األبــد.
ولكــن مــن أيــن تأتــي؟ هــذه القطــرة التــي تُ ســقط نفســها فــي خاطــرك
فجــأة لتنعكــس لــك مــن خاللهــا آالف الكلمــات ،مشــاهد ال حصــر لهــا
تأتــي وتذهــب فــي انعكاســها ،قطــرة ســريعة ومفاجئــة ال أحــد يــدري
مــن أيــن تنبــع ،هــل تنبــع مــن األعمــاق والتأمــل أم مــن التنبــه؟ ولكننــا
نتشــارك
جميعــا نشــوة اكتشــافها ،ونــدرك بالتعلّ ــم أنهــا متطلبــة وجائعــة،
ً
يلفــت انتباههــا االطــاع وســعة األفــق ،ويدفعهــا أحيانــا انحنــاء رأســك
أثنــاء القــراءة للســقوط ،قــد يخـ ّـل بتوازنهــا مشــهد عابــر لتقفــز إلــى يــدك،
ـدي انتظــار ،وفــي بعــض
أو ربمــا تثيــر فضولهــا محادثــة لغريبيــن علــى مقعـ ّ
األحيــان تقــدم نفســها مــن دون ســبب حتــى ال يقتلهــا الملــل ،ألنــك
ـرة فكرتهــا الخاصــة عــن
تنتظرهــا وتؤمـ ُـن هـ َـي أنــك ســتالحظها .لــكل قطـ ٍ
توقعهــا ،الذهــاب إليهــا ،تغذية جوعها
الســقوط ،كل مــا عليــك فعلــه هــو ّ
وترصدهــا ،وحيــن تحــدث المعجــزة؛ حيــن ترتــوي عينيــك
بــكل مــا يثيرهــا،
ّ
تتمهــل وال تؤجــل ،ســتبصرها صغيــرة مثــل نقطــة،
بنشــوة اكتشــافها ال
ّ
بشــكل عاجــل وهســتيري قــم بتدوينهــا حتــى ال تجــف ،فهــي مثــل كل
ـريعا.
قطــرة مطــر قــد انتظرتهــا ،تأتــي فجــأة وتختفــي سـ ً
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التفك�ر
ي
مراحل ومحاور النشر:
األمــر الــذي يشــبه الدخــول مــن بــاب والخــروج مــن بــاب آخــر ،الحــذر
وجهــة
ٍ
معــا ،الســفر فــوق حــدود المــكان ،االنطــاق نحــو
والمجازفــة ً
مجهولــة ،تصاعــد غيــر متوقــع لألحــداث ،البــدء فــي البحــث مــن األعلــى
وبعدهــا تتالشــى االتجاهــات ،الطفــو والغــرق فــي آن واحــد ،محاولــة
دائمــة القتنــاص المعنــى والقفــز فــوق حواجــز ال مرئيــة ،نظــرات خاطفــة
تتحيــن فرصــة إثبــات
لــكل مــا يحــدث ،أفــكار محفوفــة بالجنــون والحيــرة،
ّ
حقيقتهــا وعذوبــة الشــك فيهــا ،تلتصــق بــك منــذ البداية لتعجــز
تماما عن
ً
تتخطاهــا بالنســيان وتقاومهــا
ّ
الخــاص منهــا ،تتجــدد وتبحــث عــن مخــرج،
باالنتبــاه المبالــغ فيــه ،تتشــكّ ل علــى هيئــة قلــق وحلقــة مفتوحــة علــى
تــارة
ً
احتمــاالت عــدة ،تنفــرط بســهولة وتتــآكل فــي المشــهد ،تتوهــج
ٍ
خطــوط ضبابيــة تــارة أخــرى ،تحتمــل التناقــض والتــرادف،
ٍ
وتســيل فــي
المنطــق والالوعــي ،الصخــب والهــدوء ،وبشــكل مفاجــئ تغــرس أطرافها
فــي رأســك لتبقــى طويـ ًـا فــي الصــورة.
تكــرر نفســها وتعيــد تشــكيل أجزائهــا مــن دون أن تهــدأ ،نفقــد
دوامــة ّ
ّ
االتصــال بهــا نتيجــة قــوة خارجيــة فتتوقــف وتتالشــى كأنهــا لــم تكــن،
ليتعــذر بشــكل غيــر متعمــد إعادتهــا مــن جديــد إلــى المســار ذاتــه .تتخــذ
نهائيــا مــن األشــكال ،فــراغ يحتمــل الوجــود
عــددا ال
عمليــة التفكيــر
ً
ً
والعــدم ،الحضــور والســهو ،األبيــض والرمــادي ،ويفتقــر إلــى الالنهايــة أو
األبديــة .اإلفــراط فــي التفاصيــل ،والغرابــة المحتملــة لتكــون أكثــر تعقيـ ًـدا،
الدخــول فــي هالــة مفتوحــة علــى األخــرى ،االعتمــاد علــى الوضــوح التــام
ويمحى
مــن دون أن يحــدث ،يأتــي مــن الفــراغ ويعــود إليــه ،يثيــره الفضــول ُ
ـراف مطاطيــة ،عبثيــة
باإلجابــات ،مثــل مســاحات فارغــة وشاســعة وبأطـ ٍ
ال نهائيــة ،ال يحكمهــا شــيء وال تتوقــف عنــد حــد.
الفكرة غزال عابر ،بينما التفكير براعة االقتناص ومهارة التصويب.

30

والتفك�ر
ي
تصم�يم محور الفكرة
الوصول من بوابة التيه
البــاب :خطــوة أولــى ولحظــة تأمــل فــي زوايــا العالــم ومــداه الشاســع،
االنقيــاد خلــف الشــرود ومالزمــة الشــغف ،تهيئــة النفــس الســتيعاب
دالالت الكــون واإللماحــات الهائلــة للخاطــر ،متاهــة وأحجيــة ،أســئلة
يكــون فــك شــفرتها بالتنبــه واليقيــن بالجــدارة.
العناصر
 ١بسط :تحليل الفكرة واستيعابها.
تقص :متابعة الخواطر المضيئة.
ٍّ ٢
تتبع :اقتفاء أثر اللمعان الملهم.
ّ ٣
 ٤فرز :تصنيف وتشذيب المحاوالت.
 ٥انتقاء :الوقوع على شكل استثنائي.
 ٦تأمل :معاودة التشكيك في زاوية الرؤية.
 ٧تفتيش :تكرار المحاولة من جديد وإلى األبد.
المفتاح :عثور على عنوان لرحلة اإللهام.
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مراحل ومحاور النشر :البحث
فإن البحث هو المجرى.
لو كانت الفكرة هي الماء َّ
حتــى ُيكمــل المــاء فكرتــه ال بـ ّـد أن تصــل بــه إلــى الوجهــة التــي يحتاجهــا،
ـذور
وألن للكلمــة ظـ ً
ـااًل وأغصانً ــا كثيــرة فإنهــا مثــل كل األشــجار؛ لهــا جـ ٌ
بعيــدة ومتشــابكة ،ممتــدة فــي وجهــات مختلفــة ومتشــابهة فــي آن
واحــد ،جــذور تســافر فكرتــك داخلهــا ،تلــك القطــرة الصغيــرة التــي بــدأت
مــن خاطــرك ،ال بـ ّـد لهــا أن تخــرج منــه فــي رحلــة بحــث عــن جــذور ســالت
حقيقيــا
مــن خاللهــا قطــرات أخــرى قبلهــا ،تمنحهــا وجهـ ًـة واضحــة وأثـ ًـرا
ً
ومألوفــا.
ً
امنــح وجهتــك الفكــرة بالبحــث ،حتــى تــورف كلماتــك بظاللهــا علــى
صفحــات كتابــك؛ ال بـ ّـد لــك أن تنبــش ،اخــرج فكرتــك مــن خاطــرك ،امنحهــا
أســماء مبتكــرة ،اِ ســقها فضولــك كيفمــا اشــتهت ،بــأي درجــة تقترحهــا،
أعطهــا مســاحة كافيــة مــن الشــرود لتعبــر عــن وجودهــا ،اتـ ُـل عليهــا كل
ليلــة تخيــات مطولــة ،ســلمها وعيــك فــي استســام تــام كلمــا حاولــت
العثــور علــى نفســها ،وامنحهــا الحضــور فــي خلفيــة المشــهد كلمــا
انشــغلت ،امـ ِ
أحبــت أن تكــرر حضورهــا ،علــى
ـش معهــا فــي مشــوارها متــى ّ
أمــل أن تكبــر ذات يــوم لتصبــح الشــجرة التــي تريــد .البحــث يــدرب فكرتــك
علــى خطــوات محتملــة ،أن المســتحيل ممكــن ،يعلمهــا أن الطريقــة
للوصــول ليســت واحــدة ،يعطيهــا القــدرة الكافيــة علــى التشــكّ ل ،اقــرأ
فــي ذات النبــع الــذي خرجــت منــه فكرتــك ،الحــظ إصــرار المــاء وهوســه
ـف بمرجــع واحــد وال تســلّ م
بالوصــول ،توغــل فــي عزيمــة الجــذور ،ال تكتـ ِ
لشــكل الفكــرة األول ،ابحــث عــن أشــكال أخــرى لفكرتــك ،واعلــم أن
التدويــن وحــده مــن يمنحــك هــذه القــدرة علــى البنــاء التراكمــي ،هــب
وإمــا أن
الخيــارات مســاحة مــن الظهــور ،خــذ الفكــرة إلــى حلبــة الفــرادة ّ
قليــا وتســايرها إلــى أن تنبــت.
ً
تتغيــر
تفــوز وتنبــت ،أو
ّ
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مراحل ومحاور النشر :االكتشاف
اســتنطاق المعنــى ومقاومــة صالبــة الفكــرة ،الشــعور الــذي تتأجــج فيــه
الدهشــة والرغبــة فــي معرفــة المزيــد ،تقليــب النظــر فــي كل اتجــاه،
المعرفــة الطازجــة والفاتنــة ،اللحظــة التــي تفصــل مــا بيــن المجهــول
ـكل كامــل علــى كافة الحواس
ً
تمامــا والمالحظــة الشــديدة ،االعتمــاد بشـ ٍ
لتــذوق المشــهد ،والتخلــي بطواعيــة عــن كل معرفــة ســابقة تتعلــق
بالصــورة ،والمــرة األولــى مــن كل شــيء.
ّ
المؤشــر الــذي يســبق الذهــول وتلهــف الفكــرة للخــروج إلــى الســطح،
تبديــد غمــوض المعنــى وكشــف الســتار عــن المتــواري ،خلـ ّـو األمــر مــن
الغرابــة علــى
وكاف ،إقصــاء المعلومــات القديمــة إلــى
ٍ
نحــو مفاجــئ
ٍ
آخــر الصــف ،وإعــادة بنــاء القطــع مــن جديــد مــن دون محاولــة للتبريــر أو
ً
تفســير األمــر ،التغلغــل العميــق نحــو الداخــل
حمايــة مــن الوصــول إلــى
الركــود ،إرشــاد األســئلة المتكــررة للكشــف عــن مخابــئ اإلجابــات الســهلة
والصعبــة ،الطبيعيــة والخارقــة.
تجربــة المتعــة فــي الركــض داخــل مســاحة تتالشــى فيها الحــدود
وتتوهج
ّ
حل العقدة في كل خطوة وحتى النهاية ،توقف
باليقين في كل وقتّ ،
االحتمــاالت العشــوائية عــن القفــز وتبرئــة الفكــرة مــن الجهــل والعبثيــة،
ـرعة جنونيــة إلــى األمــام واالســتعداد للخــروج مــن
شــرارة االنطــاق بسـ ٍ
دوامــة والدخــول فــي أخــرى ،تبســيط الشــيء إلــى حــد فصلــه عــن حقيقتــه
الســابقة وســطوع النــور حتــى آخــر درجـ ٍـة مــن
التوهــج ،وتشـ ّـرب األجــزاء
ُّ
الغامضــة دفعـ ًـة واحــدة.
لكـــن
البحـــث ركـــض مـــع الظنـــون،
بصيـــرة ملموســـة
ٌ
االكتشـــاف
ّ
َ
وإيمـــان محســـوس.
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تصم�يم محور البحث واالكتشاف
تمهيد الدرب وترويض الخطوة
البــاب :التجلــي ،لحظــة الوصــول إلــى تصــور مختلــف ومبهــر ،نقطــة تقتــرح
امتــدادا ،ولحظــة تبــدأ مســيرة ،انســجام وتناغــم مــع وفــرة الخيــارات
ً
واســتغالل الفــرص ،اقتنــاص للفكــرة المضيئــة والتنــازل عــن الوميــض
بالوهــج.
العناصر
 ١بعث :استغالل توهج الفكرة.
 ٢إلهام :اإلصغاء إلى حاجة الخالص.
 ٣استنتاج :الوصول إلى تصور أولي.
 ٤إبداع :اختالق البناء والنسق.
 ٥ابتكار :المجازفة في ظهور مختلف.
 ٦تقريب :مالحظة منفذ النور.
 ٧عثور :إيجاد كلمة أولى لإلبحار واالستهالل.
المفتاح :افتراض متخيل للوصول قبل العبور.
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مراحل ومحاور النشر :ج
الت�سيد
فإن التجسيد هو الغابة.
لو كان البحث هو المجرى َّ
ألن أي كلمــة تبنــي بهــا فكــرة
ال تجســيد لفكــرة المــاء أبلــغ مــن الغابــة؛ ّ
تعدهــا شــجرة ،بنفــس التراصــف والتشــكيل تظهــر،
كتابــك يمكنــك أن ّ
واحــدة تلــو األخــرى تــزداد الكلمــات ،بتناســق األشــجار وترتيبهــا المختلــف،
بتالمــس أغصانهــا الســلس ،بظاللهــا الممتــدة والمتخالطــة ،غابــة
شاســعة وخالــدة ،تطأهــا األصابــع ،وتتــرك النظــرات أثـ ًـرا فــوق جذوعهــا
علــى مــرور شــعور إنســاني أصيــل أو فكــرة مضيئــة داخلهــا .ومثــل كل
أيضــا قــد
غابــة ،شــجرة واحــدة قــد تخـ ّـل بتــوازن تفردهــا ،وشــجرة أخــرى ً
تضفــي عليهــا لمســة باهيــة.
الكلمــات فــي خفايــا وعيــك ،هنــاك في المنطقة البعيــدة التي ال يمكنك
ـتحث حضورهــا،
التحكــم بهــا ،يمكنــك فقــط أن تســتدعيها وتنتظــر ،أن تسـ ّ
أن تغرقهــا بأفــكارك لتصعــد مــن األعمــاق طافيــة ومستســلمة ،التقطهــا
كيفمــا خرجــت ،بنمطهــا الــذي تلـ ّـح عليــه ،مثــل غابــة طبيعيــة دعهــا تنمــو،
تجملــت
مــن دون تدخــل أي نيــة بشــرية فــي تحييــد رغبتهــا .كل شــجرة ّ
بمكانهــا الــذي اختارتــه مــن دون أن يســألها أحــد لمــاذا ،للكلمــات رغبتهــا
األولــى ،تصــور وهطــول ِبكــر ،دعهــا تفــرض وجهتهــا دون مقاومــة ،حتــى
يصبــح لديــك مــا يكفــي للقــراءة ،ومثلمــا تفعــل الريــح باألغصــان ،اِ قــرأ،
حينهــا ســوف تراعــي الكلمــات مــرادك ،ترقــص معــك فــي اإليقــاع الــذي
تريــد ،وتنتظــرك فــي ســكون حتــى تســتبدل غيــر المناســب ،تســتبدل
نفســها بكلمــات أخــرى وتعيــد تشــكيل فكرتــك ،شــجرة تلــو األخــرى
بتناســق الغابــة الســاحر،
تجســد لــك الكلمــات كل مشــهد أو مفهــوم
ّ
انعكــس فــي مــرآة خاطــرك ،وتخــرج مــن التوقــع إلــى الواقــع ،ومــن التخيل
إلــى المواجهــة ،وكل مــا هنــاك صــار اآلن هنــا بالكتابــة.
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مراحل ومحاور النشر :القالب
اإلطــار لعــرض وأداء حـ ّـي فــوق مشــهد صامــت ،أصابــع تعــزف موســيقى
اســتثنائية ،رغبــة فــي إبــراز المعنــى بأكثــر مــن صــورة ،شــخصيات خياليــة
وأخــرى واقعيــة ،وقائــع كانــت وأخــرى تتوقــع حدوثهــا ،أســاطير وقصــص
مشــحونة بالدهشــة ،حبكــة مسـ ّـيجة باألســئلة والحيــرة .اختــراق األمكنــة
والتالعــب المتعمــد بالوقــت ،نقطــة االرتــكاز األولــى والقــوة الفاصلــة
بيــن الفكــرة والكلمــة ،مجموعــة مــن الخطــوط والنقــاط فــوق صفحــة
بيضــاء تحرســها االســتعارات والجمــل ،طقــس غريــب وآخــر مألــوف النتــزاع
الفــراغ مــن المشــهد.
وشــم الــورق األبــدي ،وتســارع خطــوات الكاتــب داخــل النــص ،إعــادة
تشــكيل الكلمــات المؤرشــفة وخلــق كلمــات تتناســب مــع بعضهــا،
ســطوة المبــدأ وصــراخ المنطــق ،إخفاقــات متتاليــة فــي معركــة مفتوحة،
وعشــرات األفــكار فــي الدقيقــة الواحــدة ،تركــض وتتدفــق فــي ســرعة
جنونيــة ،تشـ ّـق طريقهــا للبحــث عــن مخــرج وإلــى األبــد.
كلمــات تتقافــز
ٌ
ـات متمــردة ،تســتمد قوتهــا من صــوت الكاتب
فــوق الصفحــات مثــل كائنـ ٍ
ونبرتــه المتــرددة ،تُ ثبــت وجودهــا فــي حيــن
وتتبــدد أحيانً ــا أخــرى فــي
ّ
الهــواء ،أبــواب لــم تطــرق بعــد ،ومســاحات هائلــة تزخــر بالفــن والحيــاة.
ممــا يحتمــل التأويــل والتصديــق ،أفــكار تــزأر
تهويــل متوقــع لألحــداث ّ
بشــكل متواصــل متأهبــة للهجــوم ،احتفــاالت هادئــة وموجــات هائجــة
ترتفــع ثــم تنحســر ،غمــوض هائــل وحماســة مشــروعة ،جيــوش تزحــف
فــوق صفحــات تتســم بالهــدوء وتســعى للســام ،كواكــب ونجــوم تــدور
حــول محــور راســخ ،كل كلمــة تنهــش نصيبهــا مــن المعنــى لتقــف بصالبـ ٍـة
وثبــات فــوق النــص.
سيالن الكتابة ،في حين أن القالب بروازها.
التجسيد
ُ
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تصم�يم محور ج
الت�سيد والقالب
مالمح تطفو على السطح
البــاب :الصلصــال والنحــت ،تشــكل الصــورة ،مرحلــة الوضــوح
والمالمســة ،طريقــة البنــاء والترتيــب ،التناغــم واالنتظــام فــي
النســق ،االكتمــال والترســيخ ،إيجــاد المســاحة المشــتركة بيــن
األفــكار والعثــور علــى بصمــة فريــدة وأســلوب اســتثنائي.
العناصر
 ١هواء :الحبكة وتأطير الصورة.
 ٢ماء :طريقة السرد والظهور.
 ٣ضوء :بهاء الفكرة.
 ٤ظل :أثر الكلمات وخلودها.
 ٥انتخاب :مساحة الحذف واإلضافة.
 ٦اصطفاء :لحظة االعتماد والتثبت.
 ٧إصدار :االمتداد ووقت التحليق.
المفتاح :خطوة من الماء إلى الطين.
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ج
املرا�عة
مراحل ومحاور النشر:
فإن المراجعة هي الرياح.
لو كان التجسيد هو الغابة َّ
ً
غابــة ســاكنة ،ال ريــاح تراقــص أغصانهــا ،جامــدة ومتراخيــة ،ال
تخيــل
ّ
أوراق يوقــظ أغانيهــا الخالــدة ،هكــذا
تالمــس بيــن أشــجارها ،وال حفيــف
ٍ
الخفيــة بيــن
هــو الكتــاب بــا مراجعــة ومــن دون تدقيــق .يفقــد الصلــة
ّ
كلماتــه ،ويتــورط فــي حــروف كثيــرة متســاقطة بيــن صفحاتــه ال حاجــة
لهــا ،نقــص فظيــع ُيربــك الكتــاب ،غيــاب للمجهــول الــذي تنتظــره الغابــة
دائمــا مــن الريــاح ،مــا تحملــه لهــا مــن بعيــد ،مــن غابــات أخــرى قديمــة
ً
وبعيــدة ،لتضفــي علــى فراغاتهــا الموحشــة لمســة زاهيــة
وملونــة.
ّ
بعــد أن تصبــح لديــك الغابــة التــي لطامــا حلمــت بهــا ،تأتي بعدهــا الخطوة
األهــم :المراجعــة ،العــودة وتكــرار الرحلــة ولكــن خطــوة علــى خطــوة،
والتــي تأتــي بنفــس فكــرة الريــاح ،مثــل النســيم فــي مواضــع؛ تحــرك ورقــة
أو ورقتيــن مــن علــى الغصــن ،ومثــل عاصفــة فــي مواضــع أخــرى ،قــد
تقتلــع أغصانً ــا كاملــة أو ربمــا حتــى مجموعــة مــن األشــجار .امنــح كتابــك
الوقــت الكافــي مــن الرقــص مــع ريــاح المراجعــة ،دعــه يذهــب ويعــود
مــع تياراتهــا ،حتــى تتــراءى لــك مــن خــال تقلباتــه نقــاط الضعــف التــي
ـددا مــع
قــد تشـ ّـوه الفكــرة األولــى التــي بــدأ منهــا كل شــيء ،اِ قــرأ مجـ ً
كل عاصفــة ،مــع كل نســيم تدقيــق ترســله عينــاك فــوق الصفحــات ،اقــرأ
مليــا والتجــول بيــن ممــرات غابتــك ،حتــى ال تتــرك
وادع انتباهــك للتوقــف ًّ
ُ
ـددا وابحــث
ً
للجفــاف
طريقــا إلــى أشــجارها ،اســقها مــن نبــع فكرتــك مجـ ً
ً
عمــا يمكــن اســتبداله ،اختبــر الصالبــة واســتثمر
عميقــا فــي داخلــك ّ
دائمــا أن الغابـ َـة بــا ريــاح سـ ٌ
ـاكنة وموحشــة.
المرونــة ،وتذكــر
ً
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تحويــل األفــكار لكلمــات مكتوبــة ،النقــر المتواصــل علــى لوحــة المفاتيــح،
الكتابــة والمســح آلالف المــرات ،براعــة الحركــة بشــكل مــدروس وأصابــع
معلقــة فــي الهــواء ،إعــادة تشــكيل الصفحــة ألكثــر مــن مــرة ،والبصمــة
العمالقــة التــي تتــرك لطخاتهــا علــى الــورق ،اســتنطاق الكلمــات كــي
ضجــة خفيفــة تفصل بيــن عالمين،
يدفــع بعضهــا البعــض وتلتصــق بالنــصّ ،
وال شــيء فــي الداخــل ســوى الصمــت والغربــاء والنــص ،وتحفــة فنيــة
هائلــة علــى وشــك أن تحــدث.
تؤمــن بقــوة الكلمــة فتصنــع مســاحة لتخليدهــا ،وســط حــرب دائمــة وال
نهائيــة فــي اختيــار الطريقــة األكثــر مناســبة إليصــال المعنــى إلــى وجهتــه
المقصــودة ،وخـ ّـط رفيــع ومشــدود يباعــد بيــن التفانــي واالحتــراق ويدفع
الكاتــب لتأديــة مهمــة واحــدة ومحــددة .تتأرجــح الكلمــات غيــر المنطوقــة
فــي المنتصــف وعلــى الهامــش منتظــرة دورهــا فــي إثــارة الدهشــة،
وتتزاحــم األخــرى فــي قبــول مصيرهــا األخيــر والحتمــي بــا شــك ،فــي
حيــن تقــف بعضهــا بأريحيــة علــى حافــة النــص رغبــة فــي الســقوط إلــى
الداخــل.
غموض المشــهد ،المشــهد
َ
تتقاســم المفــردات -علــى طريقتهــا الخاصــة-
ويدعــي األلفــة والثبــات،
الــذي يحتمــل الفتنــة والشراســة والوداعــة ّ
تمامــا كيــف
نــص يبلــل نفســه بالحبــر كلمــا جفــت الفكــرة ،وفكــرة تجهــل
ً
تعيــد ترتيــب نفســها ،وكل نقــرة فــوق لوحــة المفاتيــح يتحــدد بهــا مصيــر
األشــياء لتعجــز فيمــا بعــد عــن التراجــع ،تاركـ ًـة مخالبهــا ناشــبة فــي روح
الكاتــب والكتــاب.
المراجعة رحلة اإلياب ،لكن التحرير مساحة التحليق.
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ج
املرا�عة والتحرير
تصم�يم محور
الميزة األولى للمرة الثانية
البــاب :بوصلــة ودليــل ،تشــذيب العمــل وتطويــره ،تهذيــب وانتبــاه للصورة
الكاملــة ،مســاحة للتدقيــق والتفضيــل ،تدويــن المالحظــات واســتدراك
العثــرات واألخطــاء ،وقفــة تأمليــة قبــل اســتكمال المشــوار ،وطريــق
النفــاذ إلــى قلــب المــكان.
العناصر
 ١بذرة :نية الظهور والوصول.
 ٢نتيجة :سحر العبور في المدى.
 ٣محاولة :جرأة على التدفق.
 ٤مكافأة :تخفف واطمئنان.
مطول ونظرة ثاقبة.
 ٥تفحص :وقوف
ّ
 ٦تدارك :استعادة حالة كل فكرة وتهذيبها.
 ٧اعتماد :لحظة الموافقة وتأمين الظهور للعلن.
المفتاح :طريقة للرؤية من خالل عيون اآلخرين.
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فإن التصميم هو األفق.
لو كانت المراجعة هي الرياح َّ
مــن قطــرة ســقطت فجــأة فــي خاطــرك ،قطــرة انتظرتهــا طويـ ًـا لتأتــي،
إلــى المجــرى الــذي تتبعتــه بحــرص وانتبــاه ،ثــم الغابــة التــي راعيــت مزاجيــة
أشــجارها ،حتــى انتهيــت مــن فكــرة الريــاح التــي هبــت عليــك مثــل النســيم
ـت لديــك اآلن الغابــة
أحيانً ــا وعصفــت بــك فــي أحيــان أخــرى ،هــا قــد أصبحـ ْ
معــا فــي تناغـ ٍـم
التــي لطالمــا تصورتهــا ،بمشــاهد أوراقهــا التــي تتحــرك ً
مثالــي ،بممراتهــا وأغانــي أغصانهــا الخالــدة ،بأفكارهــا المضيئــة التــي تبــزغ
ً
دافئــا
شــعورا
يتســرب مــن خــال األشــجار ،غابــة تمنحــك
مثــل شــعاع
ً
ّ
وأصيـ ًـا حيــن تنظــر إليهــا مــن بعيــد لتراهــا واضحـ ًـة وســاحرة فــي األفــق.
تصميــم الكتــاب هــو انتصــارك األول فــي هــذه الرحلــة ،كتابــة بــا حــروف،
إثبات تســتطيع أن ترفعه
إثباتــك الحـ ّـي والملمــوس علــى تحقــق األحــام،
ٌ
عاليــا وتقــول :فعلتهــا .فــي رحلــة التأليــف التــي بدأتهــا الفكــرة،
بيــدك ً
دائمــا ،اآلن
التصميــم هــو المنتصــف ،النقطــة التــي تُ لتقــط األنفــاس فيهــا ً
مســتندا إلــى
قليــا
ً
يمكنــك أن تســتلقي بيــن أشــجار غابتــك ،أن تغفــو
ً
فرحــا بوجودهــا ،اآلن وقــد أصبــح كتابــك
أحــد جذوعهــا ،أن تتســع عينيــك ً
متجسـ ًـدا فــي شــكله النهائــي ،بعــد معــارك عديــدة مــع كلماتــك ،بعــد أن
ـذورا ال حصــر
اســتدعيت طويـ ًـا وانتظــرت
إيقاعــا مناسـ ًـبا ،بعــد أن قــرأت جـ ً
ً
لهــا وتعلمــت منهــا كيــف تُ خلّ ــد الكلمــة .تأمــل هــذه الغابــة التــي صنعتهــا
واقــرأ ،أعــد القــراءة باندهــاش مــرة تلــو مــرة .يمكنــك أن تســتريح قليـ ًـا
اآلن ،تطالــع الهوامــش والحــواف وتعيــش حالــة الكتابــة الجامــدة ،بعــد
مجــددا
الســيولة وقبــل أن تتبخــر
وبعيــدا ،هنــا علــى األغلــب لــن يعــود
ً
ً
األمــر يخصــك وحــدك ،غيــرك يرتــب معــك بينمــا تتوقــف أصابعــك عــن
الكتابــة وتمــارس مؤقتً ــا تصفــح ألبــوم التذكــر.
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تأطيــر الصــورة داخــل المشــهد وجمــع القطــع فــي حيــز واحــد ،حــدة
األطــراف المتباينــة والدقــة فــي رســم الحــدود ،براعــة الحرفــة وإتقــان
تقصــي الجــودة فــي المخرجات ،واالنشــغال فــي إثبات الكمال
المعهــودّ ،
النســبي ،إعــادة تعريــف المســاحات لتشــريع خــروج النــص إلــى العالــم.
تقليــص المســافة بيــن األشــياء وصيانــة شــاعرية للكلمــات ،تمظهــر
األفــكار داخــل الكتــاب بصــورة خالبــة وســاحرة ،وتعزيــز غمــوض المعنــى
فــي محاولــة لتفكيــك أجزائــه ،تصويــب المســار باحترافيــة ومواصلــة شــق
التلفــت بشــكل مفــرط اللتقــاط التفاصيــل ،وتعليق
ّ
الطريــق حتــى النهايــة،
صــور حــادة المالمــح فــي ممــرات أبديــة ،البحــث بجديــة عــن الحلقــة
ـان مقصــودة ،إســقاط الحواجــز
المفقــودة لمــلء الفراغــات الجافــة بمعـ ٍ
تليــن المشــهد،
وتقمــص أدوار متفاوتــة ألقنعــة ضاحكــة
الهشــة التــي ّ
ّ
وباكيــة ،فــكل شــيء يكمــن فــي خــداع اليقيــن والتنبــؤ المحتمــل للنهايــات
الرائعــة ،بقلــق واحــد وواضــح يتكــرر حتــى نهايــة المطــاف.
وتعطــل آلــة
ّ
تترقــب تصفيــق الجماهيــر
ـث علــى العــزفّ ،
النوتــة التــي تحـ ّ
الزمــن وتوقفهــا عــن الــدوران ،تخطــف األنظــار واألنفــاس نحــو بقعــة
ـدودا ال مرئيــة للمــدى ،وتصنــع خيــاالت صارخــة تســتغل
واحــدة ،تضــع حـ ً
بهــا انتبــاه العابــر لتواصــل التمــدد واالرتفــاع ،العيــن التــي تبصــر الحقيقــة
والجمــال وتتفانــى فــي صناعــة القــرار والصــواب ،ليبقــى اإلخــراج فرصــة
ألن
النــص األخيــرة للخــروج مــن العمــق ،والبقــاء فــي مســاحة الطفــوَّ ،
الصــورة تشــكّ لت وظهــر الوجــه علــى الغــاف.
التصميم فن ترتيب المساحات ،بينما اإلخراج هوية الكالم.
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سكينة مغزولة بالبياض

البــاب :لوحــة الكلمــات ،الفكــرة فــي حضورهــا البصــري ،توزيــع المســافات
وشــغل المســاحة ،ترتيــب الحضــور واالنــزواء ،تنظيــم وضبــط التفرعــات
وتنفيــذ التصــورات ،المشــهد فــي حالتــه الجامــدة ،رؤيــة شــاملة وجديــدة
وزاويــة مغايــرة للنظــر واالطــاع.
العناصر
 ١سعي :التقاط خيال الصورة والتصور.
 ٢استمرار :مقاربة الفكرة والشكل.
 ٣ميل :تفكيك الحشود وإعادة تركيبها.
 ٤تهيئة :طابور االصطفاف الرأسي واألفقي.
 ٥تنسيق :مراعاة الحدود وتأطير الزوايا.
 ٦إطاللة :لوحة فنية للخيوط والخطوط.
 ٧حياكة :تخليد الفكرة واستدامة صوتها وأثرها.
المفتاح :هندسة الفراغ والتعبئة
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فإن الفسح هو الالفتة.
لو كان التصميم هو األفق َّ
كــم مــن غابــة ســاحرة ظلــت عالقــة بعيـ ًـدا فــي األفــق ،مــن دون داللــة
علــى وجودهــا ،وبــا أيــة الفتــة تمنــح اســمها األحقية في الظهــور ،عالقة
بشــكلها النهائــي الــذي مـ ّـل انتظــار أول الواصليــن ،الفتــة عريضة وواضحة
خاصــا وتُ حيــل كل هــذا الجهــد المبــذول إلــى صانعهــا ،تمنــح
تحمــل اسـ ًـما ً
ورقمــا يمهــدان لهــا الخلــود األبــدي ،حتــى ال تظــل حبيســة
فكرتــك اسـ ًـما
ً
األفق.
الفســح هــو الســماح بتمهيــد طريــق يــؤدي إلــى كتابــك بشــكل نظامــي،
ـزارا تمــر بــه األعيــن وتخطــو علــى صفحاتــه األنامــل،
حتــى تصبــح غابتــك مـ ً
تقــدم إثبــات حلمــك الــذي رفعتــه بيدك إلى الجهة المســؤولة عن تمهيد
الطريــق للمــزارات ،لكــي تتأكــد مــن ســامة أشــجارك ،وتضفــي ُبعـ ًـدا آمنً ــا
ممــا قــد يعيــق
عليهــا ،مصادقــة وتصريــح عبــور لكتابــك ،تأكــد مــن خلــوه ّ
األعيــن مــن الســفر داخلــه ،لتحصــل بعدهــا علــى الالفتــة التــي تعطيــك
األحقيــة فــي الطباعــة ،التصريــح الــذي يخـ ّـول ألشــجارك أن ترســل أوراقهــا
بعيـ ًـدا لقـ ّـراء محتمليــن ،أن تغنــي أغصانهــا بوضــوح وصــوت مســموع مــن
دون تــردد أو شــك ،لتـ ّ
ـدل القـ ّـراء علــى وجودهــا .تصريــح المــرور وتذكــرة
العبــور ،وتــد تتوثــق بــه أطنــاب الحكايــة ،األحقيــة بالظهــور فــي النــور
ومزاحمــة الضجيــج ،عالمــة تشــير إليــك وتبرهــن علــى أن إبداعــك ملكيــة
خاصــة مــع شــهادة بــراءة اختــراع ،توقيــع يحفــظ حقــك ويقــول :إنــه ومــع
مــرور الزمــن والتنقــل بيــن األمكنــة ســيظل اســمك وكالمــك قادريــن على
الوصــول إليــك ،االنتســاب لــك ،مثــل جاذبيــة وغريــزة فطريــة للعــودة.
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املعاي�ر
ي
مراحل ومحاور النشر:
إطــار أخالقــي وفنــي ،القــدرة علــى ترويــض الصــراخ وبــث النعومــة فــي
جســد الوحشــية ،الخــروج ولكــن مــع الحــذر مــن الضيــاع ،تمــرد واســتفزاز
للعقــل حتــى ال تصيــر الصفحــة حقــل ألغــام ،ذكاء فــي التحليــق وحريــة
مشــذبة ،رحابــة وليســت متاهــة ،حمايــة الصــوت مــن النشــاز ،إدراك أن
غالبــا ،لكــن
األمــر لــن يعــود يخصــك وحــدك ،وألن التأليــف عمليــة فرديــة ً
ينبغي على الكاتب أثناء اقتحام تلك المنطقة المجهولة اتباع إرشــادات
معينــة ،والتــي تركّ ــز بشــكل كامــل علــى قــراءة توجيهاتهــا الخفيــة بصــوت
جهــوري وحــاد ،وبلطــف شــديد تشــير بأصابعهــا نحــو الزوايــا
المســيجة
ّ
ّ
طويــا
ً
باألدبيــات الالزمــة التــي ينبغــي علــى المؤلــف التحديــق فيهــا
عنــد كل جملــة ،خيــارات محــدودة ومحــددة بإشــارات صفــراء ســاطعة
تدفــع الكاتــب لتتبعهــا باســتقامة ويقظــة فــي ســبيل خلــق تناغــم مالئــم
للمشــهد ،حــدود تمــارس ســلطتها بمشــروعية تامــة وملحــة.
قواعــد مبســطة لهيكلــة العمليــة الكتابيــة مــن أول حــرف وإلــى آخــره،
موضوعــة داخــل قالــب بحواجــز عمالقــة وشــفافة ،تتحقــق بســهولة عنــد
واع لــكل العالمــات المرصوفــة ،والقفــز فــوق األشــواك
االنتبــاه بشــكل ٍ
خــط ال رجعــة فيــه
عميقــا وتشــوه النــص مــن الداخــلٌ .
ً
التــي قــد تنغــرز
وال انتهــاء ،وســطوة محتملــة علــى الفكــرة ،قيــود رقيقــة ملتفــة حــول
معصــم اللغــة ،وحافــة تمســك نفســها عــن الســقوط ،تمريــر الحقيقــة مــن
طــرف إلــى آخــر ،رحلــة ممتــدة للبحــث عــن الكمــال والعدالــة ،خطــب رنانــة
تتكــرر طــوال الوقــت وصــوت يــزأر فــي الخلفيــة كلمــا مالــت الصــورة.
الفسح عدسة االلتقاط ،لكن المعايير مشهد وقوفك.
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كتاب نّ
ال�شر

واملعاي�ر
ي
تصم�يم محور الفسح
انطباعات قابلة للتكهن
البــاب :انعــكاس شــفاف للدوافــع ،مراجعــة الســتكمال الشــروط ،اختبــار
الجــودة والقيمــة ،الموافقــة علــى تمريــر الفكــرة وتصديــر المنتــج ،مرحلــة
فاصلــة بيــن العتمــة والضــوء ،مســاحة التقييــم واالختبــار ،مــن عزلــة هنــا
إلــى عالــم وفضــاء هنــاك.
العناصر
 ١تدعيم :جمهور المساندة واالنتماء.
 ٢ترسيخ :تثبيت األركان واألعمدة.
 ٣تجذر :درع حماية وطوق نجاة.
 ٤ثبات :موافقة على الكلمة واالنتشار.
 ٥استدامة :قفز حواجز داخل المضمار.
 ٦مبادئ :ضبط األفكار وتنظيم مساراتها.
 ٧مدى :منح األجنحة وفك القيود.
المفتاح :بصيرة الضفة عن الوجهة.
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مراحل ومحاور النشر :الطباعة
فإن الطباعة هي الطريق.
لو كان الفسح هو الالفتة َّ
ـلك واضــح وملمــوس بــا
ـاعريا .مسـ ٌ
لطالمــا كان تمهيــد الطريــق أمـ ًـرا شـ ً
حيــرة البحــث والتجريــب ،درب يأخــذك إلــى وجهــة تعرفهــا ،غايــة حملــت
أقدامــك ودربتهــا علــى خطواتهــا .بعــد أن أصبحــت غابتــك متجســدة
بشــكلها النهائــي ،بالفتــة تحمــل عنوانً ــا يخصهــا
واســما يعــود إليــك،
ً
ـرق ال حصــر
شــيء تتباهــى بأنــه منــك وســيصير مــع غيــرك ،آن األوان لطـ ٍ
لهــا تقــود القــراء نحــو مــكان واحــد.
الطباعــة هــي اللحظــة التــي تبــدأ فيهــا بخلــق نســخ عديــدة متطابقــة،
الصــدى والظــال المتجســدة فــي أكثــر مــن كتــاب فــي عمليــة توأمــة
تختفــي بينهــا الفروقــات ،ســحر التكــرار والتكاثــر ،أقــدم تجربــة استنســاخ
ناجحــة ،الكتــاب نفســه مــع قــارئ مختلــف وظــروف لــن يكــون بوســعك
التنبــؤ بهــا ،الحــد الفاصــل بيــن حضــورك وغيابــك ،المصيــر الطبيعــي لــكل
نســخة خارج وصايتك ،ألنه صار لكلماتك أكثر من طريق ،مســالك عديدة
تخطــو مــن فوقهــا آالف األنامــل ،غربــاء مــن أقاصــي األرض يعيشــون مــن
خــال رحلتهــم فــي طرقــك هــذه ،يمــرون بتجربــة إنســانية أصيلــة مرتبطــة
بــك .بعــد الفســح ،وبعــد أن ُأضفــي علــى غابتــك البعــد اآلمــن المطلــوب،
تحظــى بهبــة الوفــرة والمتمثلــة فــي طباعــة كتابــك إلــى آالف النســخ
التــي تســافر بعيـ ًـدا عنــك ،مثــل طــرق ســرية ممتــدة حتــى الجــزء اآلخــر مــن
الكوكــب ،يأتــي لــك مــن خاللهــا القــراء ،أو ربمــا تســافر فيهــا أنــت ،فأنــت
كلماتــك ،بطريقــة أو بأخــرى أنــت
معجــون داخــل هــذه الطــرق ،داخــل
ٌ
هــذه النســخ التــي بــدأت بقطــرة نبعــت داخــل خاطــرك ،جــرت طويـ ًـا فــي
أجــزاء منــك مــع الكلمــات ،هــذه النســخ التــي ُطبعــت
وعيــك ،انتشــلت
ً
طرقــا تأتــي بهــم إليــك.
ً
تســافر بــك ،وتتــرك لآلخريــن
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كتاب نّ
ال�شر

مراحل ومحاور النشر :الصورة
مــا تكتبــه العيــون ،برهــان العمليــة الكتابيــة مــن البدايــة وحتــى النهايــة،
صنبــور الحبــر حيــن ُيفتــح علــى البيــاض ،وثــورة المفــردات علــى الــورق،
توقــف األفــكار عــن التطايــر عبــر توثيقهــا بشــكل كامــل علــى هيئــة حــروف
وعالمــات تلتصــق ببعضهــا مــن أول الســطر وإلــى آخــره ،تشــكيل متســق
ومتــراص مــن األعلــى إلــى األســفل ومــن اليميــن إلــى الشــمال ،مشــهد
تمامــا مــن العشــوائية والفوضــى.
ـال
ً
خـ ٍ
الالفتــة التــي تشــير إلــى فكـ ٍ
ـرة ما ويتسـ ّـيد فيها الكالم والــرأي والمنطق،
التحــرر مــن عقــل واحــد واالســتعداد للحــوار مــع عقــول غيــر قابلــة للعـ ّـد
أو اإلحصــاء ،المصادفــة األولــى المحتملــة والتــي ســتجمع بيــن الكاتــب
والقــارئ ،الدليــل الراســخ علــى نشــأة الفكــرة فــي رأس أحدهــم والتــي
ســتصعد الــرف فيمــا بعــد وتبقــى هنــاك ،عالقـ ًـة إلــى األبــد.
تقيــد الكلمــة
التعبيــر بحريــة عــن عبقريــة الكاتــب وفــرادة أفــكاره ،ال حــدود ّ
ـرج إلــى آخــر ،تقفــز وتركــض كعـ ّـداء
وال حواجــز فاصلــة ،تفـ ّـر الفكــرة مــن مخـ ٍ
فــي مضمــار مفتــوح ،فــي محاولــة لجعــل كل األشــياء ممكنــة وغيــر قابلــة
للتنــازل أو الرفــض .مســاحة مشــذبة بإتقــان ومثاليــة تبطــن الفكــرة بأكثــر
مــن صــورة وخيــال ،تســمح للكلمــات بــأن تصبــح كائنــات صلبــة وقويــة
بطريقــة اســتفزازية
ٍ
تواجــه القــارئ بالحجــج واألدلــة وتســرد نفســها
ال تقبــل النقاشــات أو الحــوار ،تتحــدث مــن دون أن تلتقــط أنفاســها أو
تتريــث بيــن الكلمــة واألخــرى ،ســرد خرافــي ومتواصــل بطريقــة ديناميكيــة
ّ
ومتعطشــة الحتــال مكانتهــا الخاصــة فــي فضــاء الوعــي.
ّ
الطباعة مفهوم الكم ،الصورة فلسفة الكيف.
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تصم�يم محور الطباعة والصورة
مواءمة المحسوس بالملموس
البــاب :بــرواز الشــكل والمضمــون ،تتويــج وتوثيــق ،نقــل التجربــة وتمريرهــا
للعالــم ،اختيــار الكلمــة وبــث الفكــرة وإذاعــة الصــوت ،صــورة بانوراميــة
لــكل التقاطعــات واألحــداث والتصــورات ،صــدى وأثــر التجربــة وإحيــاء
ســيرة كاملــة الفصــول.
العناصر
 ١نثر :خطوات درب الوصول.
 ٢تحقيق :استثمار مالمسة األفق.
 ٣إنتاج :تدفق األفكار على سطح الورقة.
 ٤ظهور :تجسيد الكلمات ونقش الحروف.
 ٥إعالن :إشاعة التجربة وتمريرها للعالم.
 ٦موافقة :بصمة متفردة وتفاصيل مكثفة.
 ٧وفرة :زوايا عدة لمشهد واحد.
المفتاح :عتبة الحكاية عند المتلقي.
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كتاب نّ
ال�شر

مراحل ومحاور النشر :الحضور
فإن الحضور هو اللوحة اإلرشادية.
لو كانت الطباعة هي الطريق َّ
يقــول الطريــق :هــذا التيــه ال يخصنــي ،إنهــا خطواتــك ،كــم مــن خطــوات
طويــا
ً
حيــارى تاهــت قبــل أن تجــد الطريــق ،كــم مــن األنامــل بحثــت
عــن مســلك يــؤدي لكتــاب معيــن مــن دون جــدوى ،اللوحــة اإلرشــادية
هــي عنايــة الطــرق الحانيــة ،اليــد التــي تأخــذ بالتائهيــن نحــو عناوينهــم،
ٌ
القــراءة هــي
َ
وألن
رحلــة نحــو عنــوان الــذات ،فــإن حضــور الكتــاب هــو
إرشــاد القـ ّـراء نحــو وجهــة قــد تهمهــم.
اآلن وقــد اكتملــت الطــرق التــي تــؤدي إليــك ،بعــد أن انتهيــت مــن
الطباعــة ،تأتــي إرشــادات الحضــور ،الطــرق موجــودة منــذ األزل ،منــذ
أن تعلّ ــم أول إنســان كيــف يخطــو علــى هــذه األرض ،لــم تكــن الطــرق
يحيــر اإلنســان ،ومثلمــا كانــت الطــرق
مشــكلة ً
يومــا ،الوجهــة هــي مــا ّ
ـإن اإلرشــادات نحوهــا مختلفــة كذلــك ،وفــي رحلــة التأليــف
مختلفــة ،فـ َّ
ّ
تتمثــل فــي الحضــور
التــي تخوضهــا اآلن ،إرشــادات الوصــول إلــى كتابــك
عنــد القــارئ ،أن يصــل كتابــك إلــى الــرف ،هــذا المــكان الــذي يكــون للكتاب
مثــل مــكان األفــق للغابــة ،أن تتلقــف فكرتــك يـ ٌـد غريبــة قــد تألــف ملمــس
ّ
الكلمــات التــي زرعتهــا داخلــه،
أيضــا فــي وصولــه أبعــد مــن الــرف،
وتتمثــل ً
إلــى المــكان األهــم والمبتغــى األجــدر ،أن يصــل كتابــك إلــى األذهــان ،أن
يمــر علــى انتبــاه القــارئ ،بأيــة وســيلة ممكنــة ،مقصــودة كانــت أو غيــر
مقصــودة ،المهــم أن تمنحــه إرشــادات تــدل علــى الطريــق ،بلمحــة تقتنص
فيهــا العينــان عنوانــك ،أو لفتــة تنتبــه بهــا األذهــان إلــى وجــود كتابــك ،أن
تحضــر ،يعنــي أن تُ خــرج تجربتــك مــن عزلتهــا إلــى فضــاء المشــاركة ،أن تضــع
مرئيــا مــن دون أن تضطــر
بصمــة وجــودك علــى جــدار التنويــر ،أن تكــون
ً
للحضــور بشــكل مــادي .كتابــك اآلن صــار
بعيــدا عنــك ،ولكنــه لــم يصــل
ً
للقــارئ بعــد.
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تأشــيرة خــروج الكتــاب إلــى العالــم ،والتنقــل الالنهائــي مــن جهــة ألخــرى،
الســفر خارج حدود المكان بتذكرة واحدة ،نظام مركزي ومتماســك قادر
علــى التســابق مــع الوقــت لتغطيــة كل شــبر ورقعــة جغرافيــة بضغطــة زر،
ـورا متعــددة ومفهرســة وهاجســها الوحيــد هــو
عمليــة معقــدة تحمــل صـ ً
انطالقــا مــن المســتودع وحتــى الــرف ،من
ً
أن يصــل كل كتــاب إلــى وجهتــه
مســرح الحضــور إلــى مســاحة الوصــول .فــي هــذه المرحلــة تحديـ ًـدا يتجــول
وخريفــا ،وخــال كل
ً
ربيعــا
ً
الكتــاب فــي كل فصــول الســنة
ـتاءً ،
صيفــا وشـ ً
ســاعات النهــار والليــل حتــى يصــل إلــى مكانــه المنشــود ،يحلــق ويقفــز
ويركــض مــن دون توقــف ،تقاطعــات مختلفــة ومســارات غيــر محــددة،
رحــات ذهــاب وإيــاب فــي كل اتجــاه ،جســر للعبــور بخفــة مــن ضفــة إلــى
ممــا يبــدو
ضفــة ،طــرق مألوفــة وأخــرى غامضــة ،المهمــة األكثــر تعقيـ ًـدا ّ
ممــا نظــن.
وأكثــر بســاطة ّ
الكتــاب بمجــرد حضــوره فــي مشــهد التنبــه والمالحظــة ،يترقــب بعدهــا
مصيــره ومحطــة وصولــه فــي المكتبــة ،يعــرف أنــه ســيغادر الذيــن
يشــبهونه إلــى الذيــن يختلفــون عنــه ،مــن بيــن النســخ المماثلــة إلــى
الكتــب المتنوعــة ،مــن العائلــة إلــى األصدقــاء ،ينتظــر المــكان الــذي
ـزءا مــن تشــكّ لها.
ســيعيش فيــه ،حالــة ســيرتبط بهــا ولحظــات ســيكون جـ ً
ـهدا آخــر يخــص مصافحــة طــرف الكتــاب
إنهــا الكواليــس التــي تســبق مشـ ً
ألصابــع القــارئ ،ويتجلّ ــى فيهــا تخلــي الفكــرة عــن موطنهــا وتأهبهــا
التــام للغربــة ،لحظــات خاطفــة تتقلــب فيهــا الصــور واألحــوال ،تبــدو مثــل
ســاعي البريــد المنشــغل بوجهتــه القادمــة متناسـ ًـيا طــول المســافة ،ويــد
تطــرق بشــكل دؤوب علــى ألــف بــاب وبــاب ،يصيــر للكتــاب عالقــة خاصــة
ـغواًل بالتذكــر
مــع الكتــب ومــع القــارئ ،ال ينســى الكاتــب ولكنــه ليــس مشـ ً
يمهــد للذكــرى ويكتــب
ألنــه مخلــص لحياتــه الجديــدة ،ويعلــم أن الكاتــب ّ
الفكــرة ،فــي حيــن أن القــارئ يؤثــث الذاكــرة ويكتــب اللحظــة.
الحضور مسافة التخمين ،أما الوصول فهو يقين المصير.
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من الرف إلى الكف
البــاب :ربيــع المواســم ،إشــاعة اإلبــداع واحتــواء الجمــال ،اغتنــام وفــرة
تنقــل الكتــاب
المســارات والطــرق ،تصديــر التجــارب الفرديــة ،محطــات ّ
قبــل اســتقراره األخيــر ،ترويــج وتســليط الضــوء علــى التجــارب اإلبداعيــة
والفنيــة والمشــاريع المعرفيــة والثقافيــة.
العناصر
 ١حصاد :أثر الكلمة وسيرة وصولها.
 ٢نتاج :ثمرة التجارب الملهمة.
 ٣قطف :نتيجة اإليمان بالوصول.
 ٤انتشار :عبور إلى العالم.
 ٥تصدير :سفر خارج حدود المكان.
 ٦انتظار :على الرف وبين المحطات.
 ٧تمرير :تاريخ الكاتب وحاضر القارئ.
المفتاح :ذاكرة قلقة حان الوقت لتستريح.
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القراء هم المتنزّ هون.
لو كان النشر هو اللوحة اإلرشادية فإن ّ
القــراءة نزهــة ،أنامــل تتبــع ممــرات كتابــك بفضــول وانتبــاه ،أعيــن تعيــد
انعــكاس أفــكارك التــي زرعتهــا داخلــه ،بعــد أن أصبحت لوحاتك اإلرشــادية
موزعــة فــي أماكنهــا المناســبة ،بعــد أن أصبــح الطريــق نحــو غابتــك
ممهـ ًـدا
وواضحــا ،تأتــي لحظــة المجــد التــي لطالمــا انتظرتهــا ،يبــدأ القـ ّـراء
ً
فــي التنــزه داخــل غابتــك ،قـ ّـراء تستشــعر وجودهــم أحيانً ــا ،وآخــرون كثــر
لــن تنتبــه لهــم .وحتــى وإن كنــت أثنــاء الكتابــة لــم تخضــع لســلطة القــارئ،
لكنــك تســتهدفه ،وتعيــش تجربتــه عندمــا تقــرأ مــا كتبتــه.
القــراءة هــي مجــد الكاتــب ،اللحظــات الدافئــة التي يقضيهــا القارئ برفقة
كتابــك هــي كل مــا يهــم ،حيــن يمــر بــكل غصـ ٍـن تركــت فوقــه شـ ً
ـيئا منــك،
حيــن يختلــج قلبــه لشــعور دسســته بيــن الكلمــات ،أو تُ ضــاء فــي مخيلتــه
ـرة طــار شــعاعها مــن بيــن ســطورك ،اللحظــة
مســاحات بعيــدة بفضــل فكـ ٍ
التــي
يتعــرف فيهــا الكاتــب عليــك ،حيــن يلتقــي بأبهــى صــورة منــك،
ّ
يلمــس بأناملــه كل أشــجارك التــي نمــت بعنايــة شــديدة منــك ،أشــجارك
التــي ســقيتها مــن نبــع أفــكارك طويـ ًـا حتــى صنعــت منهــا هــذه الغابــة
التــي تســافر داخلهــا أعيــن القــارئ .وال بـ ّـد أنــك فــي لحظتهــا؛ حيــن يصبــح
كتابــك بيــن األيــدي ،فــي المــكان المنتظــر والمرجـ ّـو ،ال بــد أنــك ســوف
تنتظــر بشــدة أول انطبــاع ،أول انتبــاه نحــو كتابــك ،أول رأي وانتقــاد،
ســوف يخفــق قلبــك بشــدة لحظتهــا؛ مثــل مــزارع يتــذوق محصولــه للمرة
األولــى ،ربمــا يطــول انتظــارك ،أو يأتــي فــي البدايــة عكــس توقعك ،ولكن
ال عليــك ،لحظتــك الخاصــة ســوف تأتــي فــي وقتهــا المناســب ،مجــدك
كاتبــا جيـ ًـدا؛ يعنــي أنــك
الخــاص ســوف يأتــي ،ال عليــك .تذكّ ــر ،أن تكــون ً
ـارئ جيــد.
كتابــا ّ
كتبــت ً
جيـ ًـدا ،وســتحظى بانتبــاه قـ ٍ
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اعتــراف العالــم بصــوت مرتفــع واإلشــادة بعبقريــة الكاتــب وبراعــة فنــه،
تتويــج واحتفــاء بالثقافــة واألدب والجمــال ،تصفيــق الجماهيــر المتواصــل
فــي الخلفيــة ،وتداخــل البهجــة فــي أصــوات المشــجعين ،تســليط الضــوء
علــى المســرح ومشــهد الفــوز يتكــرر مــرة بعــد مــرة ،الدفــاع عــن قداســة
الفكــرة وصونهــا داخــل الذاكــرة إلــى األبــد .مباركــة تبقــى طويـ ًـا ويمتــد
عميقــا فــي روح الكاتــب ،عذوبــة الشــعور وامتنــان عظيــم لــكل
ً
أثرهــا
خطــوة وكل قفــزة ،مهرجــان أبــدي فــي تاريــخ المؤلفيــن والكتّ اب ،اللحظة
التــي تتمــدد وتــزداد رحابــة فــي كل مــرة ،تــوق للوصــول وتحـ ّـرق لبلــوغ
النهايــات ،المحطــة األكثــر بهجــة
وزهــوا فــي فضــاء الكتابــة والتدويــن،
ً
والتــي يســبقها تلهــف وترقــب لمعرفــة مصيــر الفكــرة األولــى التــي جاءت
مــن العــدم.
تراكــم التجــارب وتزاحمهــا للوقــوف على قدمين واثقتيــن بتحقيق النجاح،
النجاحــات التــي تمتــزج بالفخــر وتُ غلّ ــف بالشــموخ والرفعــة ،ينحــاز فيهــا
المشــهد لمالمــح المنتصريــن ،وتزيــد مــن توهجهــم وتصـ ّـر علــى إضفــاء
الســعادة علــى أصواتهــم ،تبــث فيهــا طمأنينــة حانيــة ومألوفــة ،رفاهيــة
التجربــة ورغبــة تكرارهــا إلــى مــا ال نهايــة ،مســرات معجونــة باالنتصــار
أن الفــوز بالتنبــه هــو جائــزة ،الفــوز
ً
ومطعمــة بالدهشــة.
واثقــا حينهــا ّ
ّ
بالوصــول إلــى العقــل والمشــاعر هــو جائــزة ،الفــوز بالنقــد والمراجعــات
أيضــا ،ألن فــي الكتابــة بصمــة إبــداع وفــي االحتفــاء انطبــاع تنــوع،
جائــزة ً
وعبــرت عــن فكرتــك ،وضعــت
بطولتــك األولــى أنــك اســتثمرت وقتــك ّ
بصمتــك وتصــورك عــن العالــم ،تجــرأت وجربــت وتعلمــت ،ومــع أهميــة
األثــر فــإن للخطــوة واللحظــة فــي تشــكيل كتابــك قيمــة ثمينــة ،أن تبتكــر
ودومــا
معجــزة وتــروي الشــغف ،تفــوز بالرضــا عنــك منــك ،وتكســب اآلن
ً
تفــز ،ألن
مــا دمــت ال تنتظــر ردة فعــل ،وتعــاود التجربــة ،وتكتــب .اُ كتــب ُ
الكتابــة جائــزة.
القراءة تفاعل مع الكتاب ،ولكن الجائزة تفاعل مع الكاتب.
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تعويذة الهمس والتمتمة
البــاب :اقتــراح الفضــاءات األوســع ،طــرق استكشــاف المزيــد مــن
األبعــاد ،آثــار التفاعــل مــع األعمــال والمنتجــات ،مســار لالحتفــاء والتطويــر
واالســتثمار ،قيمــة كبــرى تضيفهــا القــراءات المطولــة والنقــد والجوائــز.
العناصر
 ١جهر :اتضاح النصوص ودراسة آثارها.
 ٢رحابة :فضاءات النقد والمراجعة.
 ٣سطوع :تحليل التجارب واالحتفاء بإرثها.
 ٤امتداد :صدى التصفيق وأثر التجربة.
 ٥اتساع :اإلشارة والتوصية والقراءات.
القراء والمراجعين.
 ٦ظالل :انطباعات ّ
 ٧وصول :معرفة تفيء على صاحبها وقاصدها.
تدف ًقا كلما أخذت منه.
المفتاح :نبع يزداد ّ
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مراحل ومحاور النشر :االمتداد
فإن االمتداد هو ضمان عودتهم.
القراء هم المتنزهون َّ
لو كان ّ
هــا قــد وصلــت اآلن إلــى المحطــة مــا قبــل األخيــرة فــي رحلــة الشــغف؛
المشــوار الــذي بــدأ بقطــرة صغيــرة نبعــت مــن خاطــرك ،القطــرة التــي
ســافرت مــن خــال مجــرى بحثــك حتــى وصلــت إلــى الغابــة التــي جســدتها،
بهيــا
بعــد أن مــرت بــكل عواصــف تدقيقــك ،بعــد أن تــراءى لــك ســحرها ًّ
فــي األفــق ،حتــى كانــت الالفتــة ثــم الطريــق واللوحــة اإلرشــادية ،اآلن
قــد بــدأ المتنزهــون فــي تدريــب خطواتهــم علــى مســالك حروفــك التــي
ابتكرتهــا ،بعــد أن ســلكوا كل الطــرق ،هــا هــم يعــاودون الســير فيهــا
ـددا ،أو يدلّ ــون آخريــن عليهــا.
مجـ ً
يــا لهــا مــن رحلــة طويلــة .يمكنــك أن تســتريح اآلن كما تشــاء ،إنهــا الخطوة
التــي ال تعتمــد عليــك بشــكل كامــل ،كتابــك اآلن أصبــح لــه طريـ ٌـق يخصــه،
وجهــة ُيكمــل مــن خاللهــا مشــواره فــي االمتــداد ،تسـ ّـمى هــذه الخطــوة
«إعــادة الطباعــة» ،حيــن تصــل كل نســخك المطبوعــة إلــى األيــدي التــي
يحقــق كتابــك االنتشــار
تنتظرهــا ،يبــدأ حينهــا مشــوار التكــرار ،بعــد أن ّ
بــد وأن تتضاعــف وقتهــا الطــرق نحــو غابتــك ،تتكــرر كل
المســتحق ،ال ّ
فتــرة وتأتــي إليــك بقـ ّـراء مختلفيــن ،كل مــا عليــك اآلن هــو أن تراقــب بزهـ ٍـو
ـرة األولــى بــكل هــذه الحيــاة ،كيــف خرجــت كل تلك
كيــف تنبــض تلــك الفكـ ُ
المشــاهد واألفــكار مــن مخيلتــك إلــى مخيلــة اآلخريــن .اآلن حــان وقــت
نطــاق أوســع ،كتابــك األول بدايــة ويمكنــك أن تخــوض
االمتــداد علــى
ٍ
الرحلــة نفســها مــرة أخــرى ،بــذات الشــغف وبنفــس الخطــوات ولكــن هــذه
المــرة فــي رصيــدك خبــرة ومعــك تجربــة ،الطريــق نفســه ولكــن الخطــوة
أخــف .فــي رحلــة االمتــداد تكتشــف مــا فاتــك مالحظتــه ألنــه
صــارت
ّ
تنبهــت لحاجتــه للتحســين
دومــا إدراك كل التفاصيــل ،تعـ ّـدل مــا ّ
يصعــب ً
تحفــز غيــرك معــك ،وتقــرأ طيلــة الوقــت بــكل حواســك.
والتطويــرّ ،
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مراحل ومحاور النشر :االستدامة
اســتراتيجية نبيلــة وصارمــة تدفــع كل كتــاب للصمــود أمــام المتغيــرات
الزمانيــة والمكانيــة ،وتمنــح المؤلــف أحقيــة عبــور أزمنـ ٍـة مديــدة ،تقفــز من
ـام آلخــر ،الدخــول فــي عوالــم متشــابكة ومتباعــدة،
جيـ ٍـل إلــى جيــل ومــن عـ ٍ
مضمــار طويــل بنهايــة مفتوحــة ،ركــض متواصــل ودؤوب إلــى األبــد ،ال
قيــود وال حــدود تطـ ّـوق الفكــرة .تجــاوز حــدود المعقــول والمســتحيل،
معجــزة البقــاء والخلــود ،حالــة مــن اليقظــة الدائمــة داخــل الصــورة ،أعمــار
غيــر قابلــة
للعــد ،وســيرة ذاتيــة تعيــد صياغــة نفســها ،إرث داخــل إرث،
ّ
عميقــا فــي الهواء،
ً
وحيــاة تتجــدد فــي الرحابــة وتحــاول أن تغــرس جذورهــا
ظاهــرة عادلــة وغيــر مفهومــة علــى نحــو شــامل ،تتكيــف بســهولة فــي
أي زمــان ومــكان ،وتتنقــل مــن حلقــة إلــى أخــرى وكأنهــا
محصنــة ضــد
ّ
الســقوط فــي الفــراغ.
اســتدامة التأليــف هــي نفســها اســتمرار التفكيــر المتحفــز ،اقتنــاص
الفكــرة ،الشــغف ومتابعــة البحــث واليقين باالكتشــاف ،تجســيد المرئيات
وتشــكيلها فــي قالــب إبداعــي ،الوقــوف لمراجعتهــا وتحريرهــا ،الركــض
مــع المخيلــة فــي التصميــم واإلخــراج ،الحصــول علــى الفســح وااللتــزام
بالمعاييــر ،خــوض تجربــة الطباعــة وتحويــل الفكــرة إلــى صــورة ،عزيمــة
علــى الحضــور وثقــة بالوصــول ،قــراءة ال تتوقــف وفــوز بــكل حفــاوة،
ضمــان االمتــداد وتحقيــق االســتدامة ،رحلــة لهــا محطــات ثابتــة وتفاصيــل
متغيــرة لــكل تجربــة ،حكايــة تــروي كيــف تتشــكّ ل الحكايــات؛ وهــذه قصــة
النشــر وأبعــاده المتعـ ّـددة ،وجوهــر «كتــاب النشــر» .وهنــا تبــدأ المفارقــة
ثقافــة تــورث وتخلّ ــد ،تجتمــع
ٍ
فــي توضيــح المقومــات الالزمــة لصناعــة
فيهــا صالبــة الفكــرة وأصالــة المعنــى ،ارتجــال مــن العــدم يترســخ فــي
ذاكــرة الوجــود ،انقــاب فكــرة صغيــرة إلــى ثــورة تاريخيــة تبقــى إلــى األبــد،
العــودة إلــى الداخــل فــي كل مــرة تبحــث فيهــا عــن مخــرج ،مثــل مســرح
كبيــر يتكــرر فيــه مشــهد وحيــد للبقــاء علــى الســطح ،ال غــرق وال نجــاة.
مجتمعي.
جهد فردي ،االستدامة شأن
االمتداد
ٌ
ّ
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تصم�يم محور االمتداد واالستدامة
دائرة ..أي نقطة منها بداية
البــاب :أجنحــة التحليــق والوصــول المتكــرر ،اســتثمار النجاحــات بمعــاودة
تحقيقهــا ،مرحلــة االســتمرار الكتســاب القيمــة األعلــى ،ســعي نحــو
االزدهــار واســتدامة الغــزارة والوفــرة ،فصــل بدايــة التركيــب مــن جديــد
لضمــان البلــوغ والنفــاذ إلــى كل مســاحات العالــم.
العناصر
 ١إثراء :كثافة الوصول والتأثير.
 ٢تأثير :تسليط الضوء على التجربة.
 ٣تطوير :اكتساب الخبرة مع كل محاولة.
 ٤ازدهار :تعميق الفكرة وتأصيل المعنى.
 ٥إضاءة :غزارة المحاوالت والتعلم.
 ٦شروق :امتداد المعرفة واستدامة الوعي.
 ٧غاية :تخليد األثر واإلرث.
لحظة فيها تحاكي العمر.
ٍ
حياة كل
ٌ
المفتاح:
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فاصــل إبداعــي «مالحظــة :شــكل بصــري بــدون كالم ،مســتوحى مــن
هويــة الهيئــة ومتناغــم مــع هويــة الكتــاب»
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الفصل الرابع
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تصميم
مكونات النشر الخمسة
مدخــل :األصــول والضروريــات ،الركائــز والدعائــم ،ألنــه وإن كانــت
المكونــات
مراحــل ومحــاور النشــر محطــات فــي درب الصناعــة فــإن
ّ
هــي األدوات ،والعناصــر األساســية التــي يمكــن مــن خاللهــا أن
تتشــكل التجربــة ،أصابــع خمــس فــي
كــف اإلبــداع.
ّ
المكونات:
 1كلمات
 2كتابة
 3كتاب
 4مكتبة
 5إنسان
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مكونات النشر :كلمات
بوفــرة وحــق مشــاع ،أعمــدة التراكيــب ومفاصــل
ٍ
زاويــة :هبــة متاحــة
الكتابــة ،تفاصيــل صغيــرة علــى هيئــة حــروف تصيــر كلمــات وتنهمــر جمـ ًـا
ونصوصــا وعبــارات ،لصناعــة الحكايــة وتأثيــث الحيــاة وتدويــن الســيرة
ً
واســتدامة اللحظــات بحيلــة االصطيــاد واقتنــاص الكلمــة المناســبة فــي
المــكان المناســب ،تتنــوع األســاليب والمســارات وتبقــى الكلمــة عنصــر
البنــاء األول واللبنــة ،الطريقــة الوحيــدة للوصــول إلــى مجــد الكتابــة.

مشاهد ومسارات:
62

سرد
براعــة االنتقــال وسالســة التدفــق والصياغــة ،ســر جريــان الكالم وانســياب
الصــور والمشــاهد والمعالــم ،زاويــة تطــل علــى العالــم بــكل تفاصيلــه
الهامشــية ،صــوت الــراوي وفتنــة المــروي ،نظــم يتماهــى مــن االســتهالل
وحتــى الخاتمــة ،إســهاب فــي التصويــر وغــزارة فــي القـ ّـص ،هطــول كثيــف
لــكل الــرؤى والخيــاالت والتصــورات ،نهــج وطريقــة تبــدأ وال تشــير إلــى
نهايــة ،انســكاب اللغــة ومطــر الحكايــا ،فيــض التشــبيهات والتوصيــف،
انتمــاء للوفــرة والحماســة وكســر القيــود ،عبــور ســاحر فــي خفتــه ،قفــز
عــن الحواجــز ،رمزيــة النهــر والتتابــع واالســتمرار ،تجلــي القدرة علــى التقاط
الخفايــا واالنتبــاه ألدنــى لحــن ومســار فــي القصــة ،المواصلــة واالندفــاع
وشــكل مدهــش الســتنزاف المســافات بالــكالم واإلمعــان فــي الذهــاب
والركــض وراء المعانــي ،االتســاق والتناغــم داخــل توليفــة الســرد وشــكل
ـداد ال تحــده الجهــات ،لــه حـ ٌـظ مــن وفــرة األنفــاس ويســعى
المشــهد ،امتـ ٌ
لغايــة ومــكان يعرفــه ويميــزه فــي آخــر الــدرب .مشــهد للســارد أثنــاء بنــاء
الروايــة.
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قصة
حكايــة مكتملــة األركان ،االختــزال والكثافــة ،ســيرة تبــدأ هنــا وتنتهــي
هنــا أو هنــاك ،حيــاة كاملــة تتقلّ ــب فيهــا الفصــول ،مشــهد مجتــزأ عــن
قــرب ،محــاكاة الصــورة فــي الذاكــرة وتجســيد عمرهــا ومكانهــا وزمانهــا،
اســتقصاء التفاصيــل والذوبــان فــي ســير الحكايــة بمنعطفاتهــا وحواجزها،
دليــل إلــى الغــرق فــي أعمــاق الكلمــات والتصــورات ،دهشــة ال تنضــب
بالتكــرار ،لحظــة مقتطفــة مــن حقــول األيــام ،عمــر نابــض بوجدانــه ،أثــر
وانعــكاس ،زاويــة وإطاللــة اســتثنائية ،نافــذة مفتوحــة علــى زمــان بعيــد،
بــاب يأخــذك إلــى عوالــم ممتــدة وتتســع ،قطــرة ترشــدك إلــى بحــر ،خطوة
تدلــك إلــى مــكان ،انطبــاع خــاص ورؤية فردية ،اســتخالص مراحل متعددة
وســردها فــي قالــب قصصــي ،اقتفــاء أثــر الهامشــي واإلصغــاء لصــوت
الــراوي ،واالســتمتاع بحرفــة الكاتــب مــن البدايــات واالفتتاحيــات وحتــى
انتظــار النهايــات والخواتيــم .مشــهد للكاتــب خــال خـ ّـط حــدود القصــة.
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قصيدة
شــاعري نحــو األفــق والرحابــة ،المجــاز واالحتمــاالت ،الوجهــة
تحليــق
ّ
مــن طريــق مختلــف ،لحظــة تســتقر فــي الذاكــرة ،امتــداد يغمــر العالــم
بضيائــه ويصبــغ المــدى بســحر القوافــي وفتنــة االنتظــام فــي القالــب
والشــكل والموســيقى ،نغــم يتصاعــد وجــرس يــرن وطائــر يشــدو ،انعكاس
للطبيعــة ونبــض مسترســل ،شــمعة مضيئــة ولوحــة تتشــكّ ل ،تدفــق
نهــري وانســكاب دافــئ ،مجــاز غيمــة وظــل رضــا ومحبــة ،جمــال يقبــل
وائتالقــا ،طفــو حالــم ولحظــة مجللــة
ً
التأويــل والتحويــر ليبــدو أكثــر جمـ ًـااًل
بالدهشــات ،تصــور مســتغرق عــن البهــاء والزهــو ،لحــن يتمــادى ويطــول،
لــذة اللمــس والوصــف أو المقاربــة والخيــال ،اســتنطاق المعنى واســتفزاز
الحســن بالتراكيــب والموازنــة ،وزن متســق ورشــيق ،نغمــة قافيــة تــرن
طويـ ًـا فــي اآلذان والوجــدان .مشــهد للشــاعر أثنــاء تكويــن القصيــدة.
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ثن�ر
عــزف منفــرد ألكثــر مــن مقطوعــة ،حياكــة مغزولــة بالمهــارة والركــض،
التــروي والتنقــل ،التضــاد والتناغــم ،خارطــة شــعور وحقــل لنثــر بــذور
الكلمــات ،تأريــخ الحكايــة بالتدويــن ،نقــل المالمــح واالنعــكاس ،نغــم
متسلســل فــي مجــراه ،شــذرات مدونــة فــي الثنايــا ،إحســاس يتجلــى
وموســيقى مترفــة ،طريقــة فريــدة فــي التفاعــل مــع الكلمــات وإيقاعهــا،
فضــاء مفتــوح وتناغــم مبهــج ،كلمــة تســتدعي كلمــة أخــرى ،صــوت يحــاور
آخــر ،ترتيــب القصــة مــن الظــل إلــى الضــوء ،مــن الخطــوة األولــى إلــى
محطــة الوصــول ،تحريــك خيــوط الحكايــة بسالســة ،اســتحضار مشــهد
مــن الذاكــرة وإعــادة بنــاء فصولــه ومراحلــه مــن جديــد ،كتابــة الهامــش
كمتـ ٍـن والتفصيلــة الصغيــرة كحــدث هائــل ،تقســيم الوقفــات فــي الكتابــة
وتأســيس األســلوب فــي صيغــة الــكالم وبــث الشــعور .مشــهد للكاتــب
وقــت اقتنــاص الخاطــرة.
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مكونات النشر :كتابة
زاويــة :مــن النقــش علــى الحجــر واللــوح إلــى االلتقــاء واالمتزاج بيــن الورقة
والحبــر ،بيــن كبســة زر وانبثــاق كلمــة ،كلمــات تتابــع فــي الظهــور علــى
ســطح الورقــة ،تغمــر مســاحات البيــاض باألثــر والمعنــى ،تتشــكل مقترحـ ًـة
المزيــد مــن المشــاهد والصــور ،العزلــة مــع الشــرود ،العبــور مــن الذهــن
إلــى مســاحة اللمــس والمشــاهدة ،إنهــا الكتابــة؛ عمليــة دائمــة الحــدوث
ألنهــا النتــاج والســيرة المتجــددة.

مشاهد ومسارات:
68

وح�ر
ريشة ب
رمزيــة تحريــر الكلمــات وتحليقهــا ،الســفر والبحــر ،المــاء والســماء ،العطــش
واالرتــواء مثــل البحــث عــن الكلمــات والعثــور عليهــا ،تدفــق ونقــش حـ ّـي
متواصل ،تلخيص حياة في امتداد الحبر ،اســتحضار قصة منســية وإضاءة
ذكــرى مطفــأة ،باالنغمــاس فــي مــرارة الداكــن إلــى اســتنباط الكلمــات
واســتنتاجها وتحويلهــا فــي الجمــل والعبــارات إلــى مشــاهد وقصــص
وحكايــا وقصائــد ،صيغــة مــن صيــغ االنســكاب على مهل ،اســتغالل فضاء
يتســع لمزيــج الحــروف ،ثنائيــة تنقــش الســيرة وتمنحهــا الخلــود والبقــاء،
ّ
ويوثقهــا عبــر اليــد
وســم وذرف ،ابتــكار يطبــع التفاصيــل ويصــوغ الرحلــة
وســيل الحبــر ،للكلمــات صــوت وحضــور ،لحــن وســر تتعرفــه الريشــة فــي
ميالنهــا وانحناءاتهــا ،تســتنطقه فــي المســاحة المربعــة ،وتحفــظ أثــره
طويـ ًـا .مشــهد مــن حيــاة الريشــة والحبــر وانهمــاره الفاتــن.
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قلم
جريــان أبــدي ومســتمر ،ميــل واتــكاء علــى الحــرف وإســناد جســد علــى
األصابــع ،عصــا الراعــي وســاحه ،حيــوات مكثفــة ومخبــأة تبــدأ لحظــة
االسترســال والكتابــة وال تنتهــي ،حياكــة اللحظــات ومحــاكاة إحساســها
فــي نبــض يتمــادى وقالــب فاتــن ،بــث الشــعور واحتــواء الحكايــة ،منــذ
أول نقطــة عميقــة فــي قلــب الصفحــة إلــى ميــدان الكلمــات ،خيــط
وينظــم ظهورهــا وحضورهــا وامتدادهــا ،تجســيد
ّ
ناظــم يربــط القصــص
المطــر والهطــول والكثافــة ،اغتنــام الغــزارة ،تــورط ناعــم فــي المواصلــة
واالســتمرار ،غوايــة دافئــة للبحــث والتتبــع وراء كل كلمــة قادمــة ،اقتناص
المتــواري مــن األحــداث ،االشــتغال بمالمســة األفــق فــي كل لحظــة
مدونــة هنــا ،انســال الخواطــر والهواجــس إلــى مســاحة البيــاض والرحابــة.
مشــهد مــن حيــاة القلــم وتدفقــه علــى ســطح الــورق.
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آلة كاتبة
كل كلمــة بصــوت ،كل حــرف بلحــن ،نســق فاتــن فــي التدويــن والســرد،
ومضــة مترفــة وانتبــاه لقيمــة التكويــن داخــل الكلمــات وانتظامهــا
وترتيبهــا ،إيقــاع يــوزع ويــوازن بيــن التراكيــب والمعانــي ،انســجام مــع حركــة
األصابــع ،مالءمــة بيــن الصــوت والظهــور ،بيــن الومضــة واالقتنــاص،
قصــص مختومــة بضغطــة زر ،عوالــم تتكثــف فــي الذهــن وتســيل علــى
الــورق ،مفتــاح لتوثيــق الــكالم واعتمــاد الحــروف علــى وجــه الصفحــة،
انهمــار عــذب للحبــر وذوبــان فــي اتســاع البيــاض ،رقــص األنامــل ،حكايــة
تبــدأ بنقــرة وتســتمر فــي صخــب حالــم وموســيقى مذهلــة ،شــرايين تنبــض
إليصــال الكلمــات ،صيغــة عتيقــة ومتوهجــة لكتابــة النصــوص وتدويــن
األحــداث ،توقيــع يتغيــر مــع كل لمســة وأثــر يتجدد مع كل بصمة .مشــهد
مــن حيــاة اآللــة الكاتبــة وصــدى إيقاعهــا.
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لوحة املفاتيح
سالســة عذبــة ،تصويــب الــكالم وتوجيــه الحــرف ،ســاحة وميــدان لالبتــكار
والصناعــة ،هنــا تدفــق األفــكار عبــر اليديــن وهناك تسلســل الكلمات على
الشاشــة المضيئــة ،مــدى آخــر تمنحــه األحــرف المتناثــرة تحــت األصابــع
وأمــام العيــون ،نقــرة لطباعــة الحــرف والتمهيــد للكلمــة التاليــة ،مســافة
بمثابــة عبــور إلــى جهــة أخــرى ،حكايــا تتناســل وتفاصيــل تطــرأ ،احتــواء
المشــهد واللوحــة فــي بــرواز وإطــار الشاشــة ،نقــل الحالــة وانعكاســها
توســع وانســكاب لألحــداث ،إســهاب وميــل إلــى
عبــر التدويــن والتســجيلّ ،
ـتلهام وتذكّ ٌر أمام مدى البياض
االســتطراد والكثافة ،ضجيج شــهي واسـ
ٌ
وفتنــة نقــش الحــروف ودهشــة ظهورهــا من العــدم ،احتضان للكتاب في
شــكل أفقــي ،طباعــة فوريــة لألفــكار وصياغــة ذكيــة لهواجــس المخيلــة.
مشــهد مــن حيــاة لوحــة المفاتيــح واسترســال نغماتهــا.
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مكونات النشر :كتاب
زاويــة :بوابــة العبــور إلــى المعرفــة ،زاد دائــم ال ينفــد ،دليل ورشــاد إلى كل
مســار ودرب ،رفيــق األيــام ومؤنــس األوقــات ،ســيرة ونافــذة مفتوحــة
علــى حيــاة ومــدى ،جســر إلــى الثقافــات ،ونظــرة ممكنــة علــى التاريــخ
والحضــارات ،ألبــوم للذاكــرة ومســتودع للنــور ،نســخة مصغــرة مــن العالم،
محــاكاة لــكل شــيءٍ علــى الورقــة ،الكتــاب ركيــزة بنــاء الوعــي ونهــوض
وازدهــار األمــم والشــعوب والمجتمعــات.

سيرة وتاريخ:
74

أوراق
مــن أخشــاب األشــجار إلــى امتــداد وقالــب يحفــظ ســيرة حيــاة ويــؤرخ
لحضــارة أمــة ويــدون قصيــدة خالــدة ويثــري العالــم بفائــدة وعلــم ،صيغــة
مطــورة عــن الخشــب واألحجــار والصخــر والجــدران ،ظــرف يحمــل رســالة،
أدبــا ومعرفــة ،األوراق؛ عنصــر أساســي فــي حضــور
ورســالة تحتــوي ً
الكتــب ،ملمــس ناعــم يخفــي فــي ثنايــاه حكايــا ال تخمــد ،حكايــا تتقلــب
ـهدا آخــر،
فصولهــا فــي المطالعــة والبحــث والقــراءة ،مشــهد يســتفز مشـ ً
وتفصيلــة تســتدعي أختهــا ،أول التكويــن وحاملة المحتوى على ســطحها
وفــي أعماقهــا ،تتتابــع وتتــراص لتشــغل أقــل مســاحة بينمــا تخبــئ فــي
ســطورها أعظــم الحيــوات وأضخــم األحــداث ،أرض العقــل وحقــل األفــكار
وعبــور األيــام ،تعويــض مدهــش عــن وحشــية الريــح ،ورقــة ورقــة ُيصنــع
العالــم وتُ بتكــر أحداثــه المدهشــة .ســيرة حيــاة األوراق.
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مقدمة
مدخــل مشــوق ،عنايــة اســتهاللية ،فكــرة مبدئيــة عــن القصــة بأكملهــا،
عــن عالــم الكتــاب بأســره ،تحضيــر لالنســجام والتناغــم مــع محتــوى
الكتــاب وأفــكاره ،صــورة مصغــرة عــن الحــدث ،خطــوة صغيــرة ومطلــع
فاتــن ،نظــرة للدخــول فــي األجــواء والتفاعــل مــع المضمــون ،يــد تقــدم
الكتــاب ،تفســير بســيط للمســار والتوجــه ،تمهيــد إثرائــي ،خفــة تأخذك إلى
العمــق وتشــرح لــك مــا ســتواجهه ،رؤيــة ومحطــة قبــل القفــز والغــوص
وخــوض التجربــة ،تقريــر مبدئــي وســابق ،مالحظــة وإفهــام وعبــور إلــى
الفكــرة واســتيعاب غايتهــا وأبعادهــا ،تنبيــه وتوعيــة ،انطبــاع أولــي ونبــذة
قصيــرة ،عتبــة الترحــاب بعــد اإلهــداء ،المحكــوم عليهــا بــأن تكــون فــي
خانــة المواجهــة والدفــاع ،إشــارة إلــى مواطــن الجمــال وقــراءة اســتفتاحية
تدخلــك فــي النســق والمنظومــة .ســيرة حيــاة المقدمــة.
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فهرس
جــدول العناصــر والمحتــوى ،صــورة بانوراميــة للمشــهد بأكملــه ،رؤوس
أقــام وإلماحــات خفيفــة إلــى المضمــون ،إشــارات مكثفــة إلــى حيــث يبــدأ
ـب النهــر ،قائمة الســتعراض ووصف المــواد المضمنة ،مفاتيح
النبــع ويصـ ّ
الوصــول ،الدليــل إلــى المطلــوب والمنشــود ،نظــام ضابــط وفــق معاييــر
معينــة وترتيــب محــدد ،شــمولية وكثافــة تأخــذك إلــى حيــث تريــد ،أداة
ـواًل أســرع وأســهل إلــى
توفــر الوقــت وتقتــرح عبــر شــرايينها الممتــدة وصـ ً
المواضيــع والعناويــن ،حصــر وتعريــف بــكل مــا يحويــه الكتــاب بيــن دفتيــه،
عالــم مصغــر يتيــح لــك اإلمعــان واالســتغراق ،رقــم الوصــول واالتصــال
ومفتــاح الدخــول ،شــفرة رياضيــة عــن الكنــز فــي الداخــل ومثــل العمــود
الفقــري يأتــي فــي الظهــر ،كشــف إرشــادي وبيــان تعريفــي تصنيفــي وركن
أساســي للبحــث واالطــاع .ســيرة حيــاة الفهــرس.
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غالف
صــورة وانطبــاع ،تصــور الكاتــب وتجســيد فكرتــه ،شــكل يحتمــل التأويــل
والتفســير ،لوحــة قبــل الدخــول إلــى متحــف الكلمــات ،رؤيــة فنيــة ،مــرآة
وانعــكاس عــن المضمــون ،طرفــان يخبئــان الســر والطريقــة والحكايــة،
المــدى والســعة ،وعــاء واحتــواء ،قالــب جــذاب ومشــهد فاتــن ،نمــوذج
تصــوري ،تمثيــل فكــرة قبــل ســطوة الكلمــات واألصــوات ،الوجــه
والواجهــة ،هويــة وعنــوان ،اســم الكاتــب وتتويجــه الخــاص ،اختــزال كامــل
فــي لقطــة واحــدة ،بوابــة األســئلة والفضــول ،مراوغــة تشــير وال تفصــح،
بــاب المحــاكاة والترحــاب ألنــه مــن الشــجرة ،معطــف وغطــاء ومحفظــة
الــكالم ،وناظــم سلســلة الصفحــات ،أول مــا يــروج الكتــاب ويجــذب الناظــر
نحــوه ،عنصــر رئيســي فــي التكويــن والتشــكل ،عتبــة أوليــة وممــر إلــى
المحتــوى ،دفتــان مشــرعتان لالنســجام فــي القصــة والحــدث .ســيرة حيــاة
الغــاف.
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مكونات النشر ،مكتبة
زاويــة :نافــذة مشــرعة علــى العالــم ،تاريــخ وزخــم تجــارب مســجلة وخالــدة،
دليــل وســبيل إلــى العلــم والثقافــة ،فضــاء معرفــي ومخــزون أدبــي
وعلمــي وثقافــي وأفــق يتســع ،تنــوع مســارات ومجــاالت فــي بيئــة
ومــكان واحــد ،بيــت اإللهــام وممــرات الســفر عبــر الــكالم ،حالــة مــن
الســكون والصخــب الهامــس ،إرث حضــاري وعنصــر أساســي ثابــت فــي
تشــييد وبنــاء المجتمعــات ورقيهــا وتطورهــا وتقدمهــا.

عناصر وأركان:
80

رفوف
حاملة الكتبُ ،مراكمة الروايات والقصص والقصائد واألفكار واألحداث،
أجنحــة محلقــة فــي ســماء المعرفــة ،حيــوات متراصــة ومرصوفــة ،عوالــم
مدفونــة بيــن األوراق ،زينــة بهيــة ،تشــكّ ل جســد المكتبــات ،شــغف
يختبــئ وإبــداع ينتظــر ،حركــة غيــر مرئيــة ولكنهــا محسوســة ،احتفــاء
الخشــب واحتضانــه لــأوراق ،محطــة االنتظــار والتأهــب للقفــز ،حالــة مــن
المنافســة اإليجابيــة ،مخــزون ثقافــي هائــل علــى امتــداد النظر ،مســتودع
حــي ومكشــوف ،مقــام الكتــب وجســرها الممتــد وشــموخها الســامي
والصاعــد ،حقــل الــرؤى واألفــكار ،نقطــة البــدء ،ثــراء المــكان وقيمتــه ،يــد
موضوعــا وقصــة ،تلهــم معنــى ونبــض
كتابــا وفكــرة ،تقتــرح
خشــبية تمــد ً
ً
حيــاة ،خطــوط متســقة ومتوازيــة تالئــم بيــن مضامينهــا ومــا تشــتمل
أممــا وتنيــر درب حضــارة.
عليــه .رفــوف مكتبــة تبنــي مــن خــال كثافتهــا ً
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تصنيفات
مــن لوحــة القصائــد إلــى منعطفــات القصــص ،ومــن تدفــق الحكايــا
الســردية إلــى النثــر والشــذرات ،مــن اآلداب والثقافــة إلــى مختلف العلوم
والمحطــات ،حيــاة دوريــة تفاعليــة وانتظــام تتقاطــع فيــه المجــاالت
يوفــر
والمســارات لخدمــة أغراضهــا ورســالتها ،تمييــز تنظيمــي وترميــزي ّ
الوقــت ويســاعد فــي تســهيل الوصــول للكتــب المــرادة ،خطــة ترســم
مالمــح خريطــة المكتبــة وتســجل تفاصيلهــا حتــى تكــون
مرجعــا ثابتً ــا
ً
لــكل زوارهــا وقرائهــا ،رســم توضيحــي للعبــور والتنقــل واالنتقــاء ،الحاجــة
لالنتمــاء إلــى النــوع نفســه ،مظهــر طبيعــي عــن وفــرة وغــزارة التنــوع فــي
العقــول والمقاصــد واالهتمامــات ،محطــة ترشــدك إلــى الشــعر ،وأخــرى
تنتهــي بــك إلــى فلســفة وعلــوم شــتى ،توضيــح العناويــن وامتــداد
محتواهــا وموضوعاتهــا ،فهرســة المكتبــة وترتيــب كنوزهــا .تصنيفــات
مميــزة بحســب اختصاصهــا ومضمونهــا.
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أقسام
شــرايين وتفرعــات ،توزيــع المســارات والتخصصــات ،مــن القســم العــام
مــرورا بمراجــع الفئــات العمريــة،
والواجهــة،
وعبــورا إلــى الجهــة الفنيــة
ً
ً
معا لتأســيس المكتبة وتغطية احتياجاتها
واألقســام المســاندة ،تتكامل ً
وتوســع مداهــا لتحقيــق أهدافهــا ومشــاريعها ،مداخــل متعــددة لتلبيــة
رغبــة وتوجهــات شــرائح المجتمــع كافــة ،ولتنظيــم مســالك ومــوارد
المعرفــة وإتاحــة الخيــارات ،بوابــات تأخــذك إلــى الغايــة والمــراد،
منعطفــات توجهــك إلــى المطلــوب ،مســحة واضحــة عــن الكثــرة فــي
بعــض المجــاالت والنــدرة فــي غيرهــا ،اقتبــاس من الحروف وتشــكلها ألن
الكتــب فــي مجملهــا مثــل قطــع أحجيــة ،الجــزء والــكل والكــم والكيــف،
اســتثمار فــي الكثافــة لالزدهــار وإشــاعة المعرفــة والثقافــة ،ســبل تنتظــم
لتخلــق الصــورة الكاملــة والواجهــة المعرفيــة والعلميــة وتشــيد فصــل
البنــاء والتطــور .أقســام ومحطــات متنوعــة إلثــراء المكتبــات.

83

كتاب نّ
ال�شر

وكرس�
طاولة
ي
زاويــة مضيئــة للقــراءة ،افتتــان باالندمــاج فــي قصة والدخــول إلى أحداثها
وتفاصيلهــا ،حالــة مــن العزلــة المحببــة ،مــزاج خــاص ومنتخــب ،بعيــد عــن
العالــم وقريــب مــن ســيرته وهامشــه ،نزهــة معرفيــة ،التوقــف عن الركض
ومحاولــة التأمــل ،بصيــرة ووعــي ،مــن اآلن وهنــا إلــى احتمــاالت هنــاك،
عمــر مديــد والتعــرف إلــى حياة أخرى باالطــاع والتصفح ،لحظات مثمنة،
ضــوء وداللــة لتقصــي وتتبــع الحكايا ،اســتثمار وقتي ،إطاللة شــرفة ،حياد
بيــن العوالــم المختلفــة وتمهــل فــي التفســير والفهــم ،ارتبــاط حميمــي
وشــاعري ،إعــادة مجازيــة لمشــهد الكتابــة والتخلــق بالقــراءة والتعمــق،
حــاالت مــن الشــرود والتفكيــر وتكويــن تفاصيــل الذكــرى ،تغذيــة فضــول
وانتقــاء فصــل معيــن وســيرة مختــارة لالحتفــاء بهــا ،واالســتغراق فــي
تأمــل تفاصيلهــا ومحطاتهــا .طاولــة وكرســي لرحلــة الســفر فــي عوالــم
القــراءة.
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مكونات النشر :إنسان
زاويــة :الصــوت والصــدى ،الصــورة والظــل ،ناقــش الكلمــة وقارئهــا،
مبتكــر األشــياء ودالالتهــا ومعانيهــا والمحتفــي بإشــاراتها ،صانــع الــرؤى
وراوي الســيرة ،الركــن األهــم وناظــم الخطــوط ،بيــن القــارئ والكاتــب،
بيــن ناقــل المعرفــة والثقافــة والبيئــة المســتقبلة ،أرقــى مظاهــر التكافــل
والتأثــر والتأثيــر ،تبــادل األدوار مــع تغيــر المهــام ،عناصــر إنســانية ترتقــي
بمجتمعاتهــا ،وتســاهم فــي تكثيــف الوعــي وبنــاء المســتقبل.

العناصر واألركان:
86

كاتب
محــول األفــكار إلــى
الــراوي والملهــم ،صائــغ الحكايــا وناســج القصــص،
ّ
مفاتيــح للعبــور إلــى جهــة بعيــدة ومعنــى فاتــن ،المســتفيض فــي تجســيد
الخواطــر والمفاهيــم فــي قالــب كتابــي إبداعــي ونســق أدبــي ،يبــث
ّ
وتؤثــر فــي أعماقــه ،ينشــر رؤاه ليســهم
أفــكاره لتلمــع فــي ســماء العالــم
فــي بنــاء المعرفــة مــن زاويتــه الخاصــة ونظرتــه التأمليــة ،يعثــر
دومــا
ً
علــى صيغــة تســتوعب تصوراتــه وشــكل يتماهــى ويمتــد ليحتــوي آفاقــه
المتســعة ،عنصــر البنــاء األهــم وصاحــب الفعــل والحركــة األولــى ،المبــادر
بالســفر إلــى المجهــول وترويــض المخيلــة ،المبتــدأ فــي الخبــر والضــوء
فــي النفــق ،ينظــر مــن ثقــب فــي بــاب العالــم ليــرى اتســاعه ويمثــل مــداه
ويســتطرد فــي توصيفــه ومقاربتــه ،يصغــي للحظــة فاتنــة وفكــرة أوليــة؛
وتدفقــا ال ينضــب .ســيرة كاتــب.
ً
ـهابا واســتفاضة ،جريانً ــا
تصيــر إسـ ً

87

كتاب نّ
ال�شر

قار�
ئ
محاكــي النغــم واللحــن ،مضــيء ممــر الهامــش ومســتنطق الحكايــا
مفســر
واألســرار فــي المتــن ،عنصــر التفاعــل والحيويــة ،جهــة الوصــول،
ّ
التفاصيــل واألحــداث ومنعطفــات القصــص ،الوجــه الثانــي لــكل حــرف
ـدون هنــاك ،العابــر إلــى روح القصائــد ،المتأمــل فــي انعكاس المشــاهد،
مـ ّ
مســتفز نهايــات الســرديات ومتتبعهــا حتــى المصــب ،يــرى الكلمــة
ودافعهــا والنتيجــة وســببها ،يقــرأ كمــا لــو أنــه يعيــد كتابــة تصوراتــه
الذاتيــة ،مشــغول بفضــول المعرفــة وقــراءة العالــم ،بيــن يديــه كتــاب
وفــي ذهنــه شــمعة تضــيء الــدرب ،تغنيــه هــذه الزخــة مــن االفتراضــات
واالنطباعــات ،بــه تكتمــل الحكايــة وفــي صوتــه ارتــداد الصــدى ،يحقــق
التــوازن ويعطــي النتيجــة والــرأي ،وتحيــي فــي رأســه القــراءات تشــعبات
ومعــان متفــردة وجديــدة ،هكــذا ينقــل الصــورة مــن ظــل عزلتهــا إلــى
ٍ
رحابــة الفكــر والمعرفــة .ســيرة قــارئ.
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ناقل
حلقــة الوصــل ومشــيع الجمــال والفنــون ،مترجــم الكثافــة ووســيط
اإلبــداع وناقلــه إلــى مختلــف وجهــات العالــم ،يقصــر المســافات ويمنــح
التجربــة أبعادهــا وزواياهــا الالنهائيــة ،ينتخــب ويصطفــي األعمــال لتكثيف
الوصــول وتحقيــق الغايــة واالنتشــار ،جســر ممتــد ومســاحة مشــتركة
بيــن القــارئ والكاتــب ،بيــن البيئــة والجمهــور والمحتــوى اإلبداعــي
اإلثرائــي،
يعــد المــكان ويمهــد الســبل للمبتكريــن والملهميــن ،يضفــي
ّ
ً
علــى المشــهد
يتكفــل بتحفيــز الكاتــب
ّ
خاصــا وفــرادة اســتثنائية،
رونقــا ً
علــى المواصلــة وجــذب القــارئ للنبــع ،يالحــظ الكنــز ويســتثمر فيــه ،يتنبــه
للحاجــة ويلبيهــا ،يشــارك فــي زيــادة الوعــي وبنــاء المعرفــة التراكمــي مــن
خــال الممارســات والمبــادرات الثقافيــة والمعرفيــة وتعــدد المســارات،
يحقــق الرغبــات والتوجهــات ويتنبــأ بالمســتقبل ،يحمــي الفكــرة مــن
ويغنــي الحقــول اإلبداعيــةُ ،ليســاهم فــي االزدهــار والنمــو .ســيرة
الذبــول ُ
ناقــل.
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بي�ة
ئ
ـف بإثــراءات مبدعيــه ،مشــهد ثقافــي تلونــه المجــاالت
عالــم مزهــو ومحتـ ٍ
والمســارات المختلفــة والفنــون المتنوعــة ،حــي ونابــض باالبتــكار والتجلي
والمعرفــة ،وطــن وأفــق يتســع لــكل الملهميــن ،حقــل ومــرآة األعمــال
اإلبداعيــة ،حيــث
تكــرس الجهــود إلحيــاء النشــاطات والممارســات
ّ
والمبــادرات لرفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي وإشــاعة الثقافــة
والمعرفــة ،األرض الخصبــة والغنيــة بكنوزهــا المعرفيــة والعلميــة،
المحيــط والمســاحة المشــتركة اللتقــاء الكاتــب بقارئــه ،المــكان والناتــج
الــذي يســهم فــي ترســيخ وتعزيــز الثقافــة لــدى شــرائح المجتمــع كافــة،
ويســاعد فــي بنــاء شــكل وهويــة ثقافيــة مــأى بمشــاريعها ومبادراتهــا
يجســد المكتبــة ومعــارض الكتــب وســوق الصناعــةّ ،
يؤثــر
المعرفيــة،
ّ
ويحفــز علــى المنافســة ويبتكــر أنمــاط التفاعــل ،ينظــر لــكل
ّ
علــى اإللهــام
التفاصيــل علــى أســاس أنهــا عناصــر قــوة منفــردة ومتفــردة ،وطاقــة
هائلــة مجتمعــة .ســيرة البيئــة الثقافيــة.
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تصميم
جزيئات النشر الدقيقة
مدخــل :تفاصيــل صغيــرة وفاعلــة ،تســاعد فــي الترتيــب وتســاهم
فــي التركيبــة ،حاضــرة ولــو كانــت خجولــة عــن االعتــزاز بوظيفتهــا؛
ألنهــا تــؤدي واجبهــا بحســب الطلــب ،وبعــد مراحــل ومحــاور النشــر
ثــم مكونــات النشــر الخمســة ،تمــر فــي الــدرب والرحلــة
العشــرةّ ،
مثــل ومضــات.
الجزيئات:
 1الرموز واألرقام
 2إشارة
 3عالمات ترقيم
 4رسم
 5اقتباس
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الرموز واألرقام
وســم الصفحــات وفهرســتها وتصنيفهــا وإعــادة ترتيبهــا ،تفاصيــل رياضيــة
ترســم الحــدود وتضبــط الشــكل ،ترقيــم الفقــرات وموازنتهــا ،ذاكــرة الرموز
ودالالتهــا ،حرفــة التقســيم واالختصــار والربــط ،القصــة مــن الواحــد إلــى
أبعــد مــدى فــي التسلســل ،مــا ُيضــاف إلــى كل شــيء ومــا ينقــص منــه،
المقابلــة والتســاوي ،مــا يتــوارى بعيـ ًـدا فــي النســب القليلــة ومــا يظهــر
المــع علــى ســطح الورقــة ،محطــات النصــوص والعناويــن،
كختــم
هنــا
ٍ
ٍ
ســيرة اإلحصــاء والعـ ّـد ،ترتيــب وتنســيق الظهــور ،إشــارة صغيــرة مرجعيــة،
تنظيــم المســافات ،مفاتيــح تعبــر بــك إلــى عوالــم النــص ومداراتــه.
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إشارة
مثــل الصــوت الهامــس تحيلنــا اإلشــارات علــى هامــش النصــوص إلــى
مراجــع ومصــادر مســماة ،تأخذنــا مــن فيــض الكلمــات ومحيــط التدفــق
إلــى النبــع وعيــن الــكالم ،تذكرنــا بقيمــة األقواس وحفظ حقــوق الملكية،
ترشــدنا إلــى صــوت الكاتــب وصورتــه ،تطــوف بنــا فــي محيــط كلماته ودنيا
أفــكاره ،كخطــوط متســقة ونجــوم مضيئــة تصــل بنــا إلــى مرافــئ الكتابــة
التثبــت والتحقــق ،عالمــة علــى إعــادة كل
وتمنحنــا حــق المعرفــة ،نــداء ّ
شــيء إلــى مكانــه الصحيــح،
وتقصــي التفرعــات إلــى الصــورة الكاملــة ،إلــى
ّ
األصــل والجــذور.
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ال�رق�ي م
عالمات ت
وجــوه التعبيــر ونبــرات الــكالم ،أغصــان التعجــب والســؤال ،وفواصــل
المحطــات والمســيرة ،نقــاط التشــعب واإلســهاب والحــوارات ،تمثيــل
يرســخ فــي ذاكــرة
بصــري لمــا يمتنــع عــن القــول ،صــوت بالــغ التصويــر ّ
ويجمــد التســاؤالت فــي البــال ويســتعيد الرغبــة فــي االســتطراد
النــص
ّ
بعــد اســتراحات الفواصــل ،اختصــار الغــزارة والوفــرة ،اتســاع الدهشــة فــي
العيــون ،صــراخ صامــت ،تكثيــف المعنــى ،وســم الذهــول ونقــش الحيــرة،
تجســيد إحســاس الكاتــب مــن دون الحاجــة إلــى كلمــة ،خــروج عــن حــدود
النــص وارتــداد لصــدى يأتــي مــن بعيــد ،براعــة اســتخالص الجمــل فــي
عالمــة أســيرة وآســرة فــي الوقــت نفســه.
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رسم
إعــادة تمثيــل الكلمــات بالتجســيد البصــري ،تقاطــع ودي بيــن الكلمــة
والصــورة فــي خيــط فنــي منتظــم ،تقابــل وتداخــل ،بهــاء ّ
موثــق بااللتقــاط
وفضــاء مفتــوح للتحليــق والســفر داخــل اإلطــار وخارجه ،انطباع واســتقراء
ذاتــي لــروح الكاتــب وتصوراتــه ،كتابــة المعنــى بشــكل ســائل وذائــب،
تفاصيــل جاذبــة تتشــكل فــي حــدود وبــرواز ،إعــادة صناعــة المشــهد ،تحريــر
الفكــرة مــن انضبــاط الكلمــات ِ
وح ّدتهــا إلــى مســاحة التأويــل والتفاســير
الخاصــةُ ،بعـ ٌـد آخــر للكلمــات عبــر تحويلهــا إلــى صــورة ومشــهد ،إلــى قيمــة
ـان ال نهائيــة.
ذات دالالت ومعـ ٍ
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اقتباس
كثافــة معنــى فــي كلمــات ،توظيــف فنــي الســتلهام الشــكل والمفهــوم،
ذوبــان فــي قيمــة فكــرة معينــة ،اســتخدام صــوت آخــر لإلشــارة إلــى
المــراد والمقصــود ،بدايــة السلســلة ومحطــة االنطــاق ،خطــوة ثابتــة
أولــى لإلمعــان فــي الذهــاب واالســتفاضة فــي الحديــث ،إشــارة المطــر
والهطــول ،عيــن ونظــرة خاطفــة إلــى النــص ،اســتثمار فــي تجلــي معنــى
وتصــور ،اقتــراح مســاحة أوســع للركــض والتجريــب عبــر اســتعمال
بهــي
ّ
وفاتــن ،مقدمــة ومطلــع ،التخطيــط لرؤيــة تتمــادى وتتســع فــي اآلفــاق
ـوة وثقــب صغيــر يكشــف العالــم وزوايــاه وأبعــاده.
عبــر كـ ٍ
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الفصل السادس
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معمل النشر والكواليس :االنطالقة والهدف
القفــز بخفــة مــن العــدم إلــى الوجــود ،والخطــوة األولــى التــي تســبق
الوصــول ،الخطــة المحكمــة مــن بدايتهــا وحتــى النهايــة ،والفكــرة
مضمار ال
المصقولــة علــى نحــو جلـ ّـي ومتكامــل ،مشــروعية الركض داخــل
ٍ
معــا،
مرئــي ،والذوبــان الكامــل فــي المشــهد .اخضــرار المعنــى وخصوبتــه ً
الجــذور التــي ترســخ الفكــرة لتتشــعب منهــا األســئلة ،جماليــة الهشاشــة
ومرونــة الصالبــة ،تــرف البــدء وحتميــة الوصــول إلــى الوجهــة.
تكويــن قائمــة تمتــد باالحتمــاالت ،واالندفــاع فــي مســارات محــددة،
االســتغراق الكامــل فــي التركيــز علــى الوجهــة ،التحديــق نحــو األمــام
باســتمرارية وقلــق ،نبــرة الشــك واليقيــن ،وتكــرار الشــعور لنفســه رغبـ ًـة
فــي الوصــول ورهبـ ًـة مــن وعثاء الطريق ،توهج الشــغف مــن دون انقطاع
عاليــا فــوق متاهــة مرســومة النهايــات ،نزاهــة العبــور إلــى الجهــة
للتحليــق ً
المقابلــة والســقوط المــدوي داخــل فجــوة ،اختــراق الحماســة للمعنــى
وعــدوى تدفــع الكلمــات للركــض ،انعكاســات تثيــر الفضــول واألســئلة،
الشــفافية والغمــوض ،الصعــود والهبــوط مــن نـ ٍـص إلــى آخــر فــي محاولــة
إليجــاد طريقــة مألوفــة لمواصلــة الــدوران فــي المنتصــف.
ـورا يحتمــل
يتمحــور كل شــيءٍ حــول فكــرة واحــدة ،ويتمــدد ليشــمل منظـ ً
التعــدد والتفــرد ،وآراء تــكاد تكــون شاســعة وال نهائيــة ،عوالــم متشــابكة
معــا ،تندمــج داخــل إطــار حــاد الزوايــا ناعــم التفاصيــل،
ومتفككــة فــي آن ً
تتســم بالتبايــن فــي األفــكار واالنســجام التــام فــي التكويــن والمعنــى.
ومــن هنــا بــدأت الفكــرة ،وأفضــل شــيءٍ يمكــن اســتحضاره وقولــه :مــا
يحــدث خــال رحلــة النشــر يأتــي مــن خــال تجربتــه؛ لذلــك جــاء «كتــاب
منتج ملموس يســرد الحكاية والتفاصيل
النشــر» ليســتعرض الحكاية عبر
ٍ
بالكامــل ،هنــا برهــان علــى مــا ُيمكــن افتراضــه بعــد تجربتــه ،وهنــا ،تشــكّ لت
االنطالقــة وتحـ ّـدد الهــدف وتخلّ ــق الكتــاب.
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معمل النشر والكواليس :ا خل�طوات والدرب
الرســم فــوق مســاحات مفتوحــة بخطــوط متعرجــة وراكضــة ،تجســيد
النــص داخــل الصــورة ومــلء الفــراغ بالمعنــى ،تكويــن عاطفــة اســتثنائية
تجــاه المفــردات واألشــياء لتربــك بهــا حــواس القــارئ وتســترعي انتباهــه،
عــد
محاولــة إضفــاء ُب ٍ
موســيقي ملهــم وســاحر .تفاصيــل تُ قــرأ بأصــوات
ّ
مرتفعــة تشــحذ األســئلة وتســهب فــي شــرح كل شــيء ،وعمــق غيــر
مســبوق فــي توصيــل الكلمــة بأكثــر مــن مشــهد ،التعبيــر عــن الرحلــة
بــكل تفاصيلهــا وتجلياتهــا ،مواصلــة الكتابــة والتدويــن ،وبوصلــة تشــير
ـدو للفكــرة ووضــوح للهــدف ،خيــط يغــزل
ً
دائمــا نحــو اتجــاه واحــد ،تجـ ٍـل مـ ٍ
الفكــرة بالمعنــى ،يربــط بيــن الخطــوة ومــا بعدهــا ،وســيط بيــن األشــياء
وانعكاســاتها ،حماســة لبلــوغ غايــة وتســديد رؤيــة مــن خــال ثقــب صغيــر،
العثــور علــى مدخــل والســعي إلــى النــور والنشــر ،رغبــة فــي تشــكيل
صــورة شــمولية داخــل ذهــن القــارئ ،منــح القــدرة علــى رؤيــة األشــياء كمــا
محاولــة إلعــادة صياغــة واضحــة
ٍ
تفتــرض التجربــة ،فــي
تضيــف المعنــى
ُ
علــى الالمعنــى.
تعليــب األفــكار داخــل قوالــب ناطقــة بالحيــاة والفــن ،وتأثيــث الخطــوات
ومراحــل ومحــاور بالنشــر والمكونــات والجزئيــات التفاصيــل الفريــدة
والالزمــة ،التواطــؤ الشــديد بيــن الكلمــة والصــورة فــي خلــق مســاحة
جاهــزة أمــام القــارئ إلثــارة الذهــول ومحاولــة الجــذب ،تحويــل الحــروف
إلــى لوحــة والتمــازج الفنــي بيــن المكتــوب والمصــور ،فكــرة داخــل
فكــرة داخــل صــورة ،حديــث بصــري وســرد مطــول ،وفــرة فــي األشــكال
مهمــة عادلــة ومثاليــة إلضفــاء قيمــة أكبــر للفكــرة
والخطــوط والنقــاط،
ّ
أو النــص.
ـير الحكايــة نــراه ونبصــره،
منتصــف الــدرب ،مــا قبــل الوصــول بلحظــة ،سـ ُ
ويــراه كل مــن يرغــب فــي معرفــة حكايــة «النشــر».
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معمل النشر والكواليس:
محاولــة
ٍ
فرصــة الحديــث بنبــرة حماســية وســرد كل شــيء مــن دون أي
لكبــح جمــاح اللهفــة ،تتجلــى فيهــا رغبــة االحتفــاظ بالدهشــة ألكبــر قــدر
طويــا علــى
ً
ممكــن ،وقطــف النجــوم الواحــدة تلــو األخــرى ،الوقــوف
وتــذوق حقيقــي لطعــم
معلقــا فــي الهــواء،
ً
مــكان مرتفــع والبقــاء
ّ
االنتصــار الممــزوج بالبهجــة ،تــاوة اإلنجــازات علــى اآلخريــن ،وتركيــب آخــر
قطعــة فــي تكويـ ٍـن بــدأ مــن العــدم ووصــل إلــى التمــام ،طمــوح يتوهــج
مثــل ســبيل للخــاص وطريــق للمســاعدة.
نظــرة مسـ ّـمرة علــى تلــك األنظــار واأليــدي المرفوعــة اللتقــاط الكتــاب
ـرف ،مراقبــة مــا يحــدث قبلهــا وبعدهــا ،اســتعراض بالعــودة إلــى
مــن الـ ّ
البــذرة وانتقــال حتــى القطــف والثمــرة ،شــرح كل الفصــول التــي عصفــت
ورق ومفــردات ،صــوت خشخشــة
بالفكــرة قبــل تكوينهــا وتحويلهــا إلــى ٍ
األوراق الممزقة واألخرى
المكومة فوق بعضها البعض ،وكل الكلمات
ّ
التــي خرجــت مــن دون صــدى والتــي لــم تُ نطــق بعــد ،اللحظــات الصامتــة
واألخــرى الصارخــة ،ومســاحة شــبيهة بلوحـ ٍـة تنصهــر فيهــا كل الصعوبــات
تكبــد الطريــق مــن مشــقة فــي تفــاوت الصعــود والهبــوط،
الســابقة ،ومــا ّ
ونظــرة متيقظــة للقطعــة الفنيــة المصنوعــة للتـ ّـو.
ـفافا إلــى حـ ٍـد غيــر متوقــع ،وأن كل كلمــة
شــعور بــأن كل شــيء أصبــح شـ ً
مســموعة بطريقــة أو بأخــرى ،إنهــا واحــدة مــن تلــك الصــور التــي ترغــب
فــي الغــرق بداخلهــا والبقــاء فيهــا إلــى األبــد ،وكأن شـ ً
ملحــا مــارس
ـيئا ً
عليــك ســلطته ونفــوذه لتبقــى طويـ ًـا خــارج الســرب ،وداخــل «النشــر»،
مــن أول الفكــرة والنيــة وحتــى ضــرورة االســتدامة.
عوالــم النشــر وأبعــاده وأجــزاؤه؛ جميعهــا بالنســبة لقطاع النشــر في هيئة
األدب والنشــر والترجمــة الفتــة وثمينــة ،الدعــم والمســاندة ليــس فقــط
ـدة مــن مبادراتــه وممارســاته حيــن
عبــر المبــادرات والبرامــج؛ إنمــا فــي واحـ ٍ
ّ
وتمثلــت ،فــي
تظهــر علــى شــكل تجربـ ٍـة حقيقيـ ٍـة وملموســة ،هنــا تجلّ ــت
«كتــاب النشــر».
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اﻟﻨـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﴩ
ﺑﺼﻤﺔ اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻧﺴــﺎﱐ اﻷوﱃ،
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻠﺤﻈﻴــــــــــــــــــﺔ،
واﻷﺛﺮ اﳌﺘﺠﺎوز واﳌﺴﺘـــــــــــــــــــــــﺪام.

108

