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نجم الدين خلف اهلل

مــن الــعــجــيــِب مــا طـــرأ عــلــى كلمة 
العربي،  األصــل  ذات   ،Almanach
»الـَمناخ«، من التحّوالت الَبعيدة، 
رت إلى لغة موليير. فقد كانت 

َ
بعد ما ساف

، فــي أصـــل مــعــنــاهــا، عــلــى مــكــان إنــاخــة 
ُّ

تــــدل
 ،

ُ
اإلبل، إذ هي اسُم مكان من ِفعل: أناخ/ُينيخ

حيل 
ُ
ت دت 

َ
غ

َ
ف ها 

ُ
أْبـــَرَك. ثم تطّورت داللت أي: 

الّرحلة، ومنها  أثناء   االسِتراحة 
ّ

على َمحل
دور في أفالكها. 

َ
جوم، حني ت

ّ
على مواقع الن

املعاصرة،  العربية  لدينا، في  صرت، 
َ
اقت ثّم 

ـــقـــس، رّبـــمـــا بــســبــب عــالقــة 
َّ
عــلــى أحـــــوال الـــط

الكلمة باألقاليم واملناطق، التي تتغّير فيها 
أوضاُع الَجّو.

اقتراض  الفرنسي، فَيعود  اللسان  وأما في 
هذا املصطلح، َحسب َمكنز اللغة الفرنسية، 
َحـــضـــارة  مــــن  ــًدا  ــــى ســـنـــة 1303، وتــــحــــديــ إلـ
ــــة« أو  ــامـ ــ ــــرزنـ ــانــــت تــعــنــي »الـ ـــس. وكــ ــدلــ ــ األنـ
الــذي يضّم معلومات وإشــاراٍت،  »التقويم« 
َيدل  فلكّية وحيوية. ثم صــار  ذات طبيعية 
سدى للّسائل، ومنها 

ُ
على النصائح التي ت

ــوّســعــت لــإحــالــة على »الـــديـــوان« الجامع 
َ
ت

ألمــهــات املــســائــل الــتــي تــخــص َبــلــدًا مـــا، في 
ــم ُمــحــاوالت  ـــطـــّوره. ورغــ

َ
فــتــرة مــن فــتــرات ت

ـــظ عــلــى 
ّ
»مـــكـــنـــز الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« الـــتـــحـــف

فرضية االقتراض من اللسان العربي، عبر 
ــرّد الــكــلــمــة إلــى  ــ ـــرى تـ َعــــــْرض فـــرضـــيـــاٍت أخــ
 األصــل 

َّ
أصـــول إغــريــقــّيــة وســريــانــيــة، إال أن

بار عليه. 
ُ
العربي واضٌح، وال غ

 عليها 
َ
وهــكــذا، صــارت الَكلمة، وقــد حــوفــظ

ما  عــلــى   
ُّ

تــــدل  ،Almanach الــتــعــريــف  ــأداة  ــ بـ
ــرة الــتــي يمألها 

ّ
ُيــشــبــه املــوســوعــة الـــــُمــصــغ

عبّية 
ّ

الش الـمعارف  أصناف   
ّ

بكل املــحــّررون 
ــــَدواتــــهــــم 

َ
ــي غ ــ ــاس فـ ــ ــنـ ــ الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الـ

ــٌس مــن  ــ ــنـ ــ ــهــــي جـ ــك، فــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ وَروحـــــــاتـــــــهـــــــم. ولـ
ر واالنتقال، 

َ
ف القواميس، وثيقة الّصلة ِبالسَّ

ف 
ّ
وق

َّ
والت راحة 

ْ
االست أي:  باإلناخة،  وحتى 

عني الكلمة 
َ
بني الحواضر والبوادي. وقْد ت

فيه  دمج 
ُ
ت الــذي  السياحي«،  »الدليل  ا 

ً
أيض

أسماء املطاعم والنزل والفنادق وما حازته 
جوم. 

ّ
من الن

ــا للتمهيد لكتاب  كــان هــذا الــشــرح ضــرورّيً
»مناخ فرنسا الكبير لسنة 2021«، )الصادر 
منذ أياٍم عن دار »ميتيف« في باريس(، وهو 
مــن تــألــيــف الــّصــحــافــي الــفــرنــســي فــريــدريــك 
جـــرســـال، الــــذي َدأب عــلــى إنــجــاز مــثــل هــذه 
األعمال، منذ خمس سنواٍت، ُينشئ كل سنة 
جــزءًا جــديــًدا من »مناخاته«، ويمألها بما 
الشعبّية  وادر والقصص 

ّ
الن له من  يتسنى 

حول وصفات الطعام املتنوعة وممارسات 
ــنــة، إلـــى جــانــب الــِحــَيــل والــنــوادر 

َ
 الــَبــســت

ّ
فـــن

وأشـــهـــر األمـــثـــال والـــِحـــَكـــم الــشــعــبــّيــة، الــتــي 
ها قصٌص ُمضحكة. غالًبا ما تختفي وراَء

وهكذا، يقّدم الكاِتب، باالنتظام نفسه، عمله 
أهـــّم  هـــذا كــمــوســوعــة احــتــفــائــّيــة، تستعيد 
والّرياضّية  والثقافّية  السياسّية  األحــداث 
ت فــرنــســا، طيلة 

َّ
ــز ــ واالقـــتـــصـــادّيـــة، الـــتـــي هـ

السنة املنصرمة. 
وهــو يــحــّررهــا كما لــو كانت دائـــرة معارف 
ــحــهــا الـــرســـوم والــخــرائــط، 

ّ
، تــوض

ً
ــَرة ـ

َّ
ــغ ُمـــصـ

قراٍت 
َ
رنسا، مع ف

َ
حول مختلف محافظات ف

ــة حـــول طــبــيــعــة األقــالــيــم وتـــحـــّوالت 
َ
مــشــّوق

الــفــرنــســيــني  ـــَعـــات 
ّ
وتـــطـــل والـــّســـمـــاء  األرض 

العنوان   
َّ
أن هم وِتــرحــالــهــم. وال شــّك 

ّ
فــي حل

 
َ
ــرة ــ ــكـ ــ ــار، »الـــــــــــَمـــــنـــــاخ«، يـــســـتـــدعـــي ِفـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ املـ

ــا بمثابة  »املــوســوعــة«، بــل وَيــعــمــل أســلــوبــّيً
ر على قواعَد َمخصوصة 

ّ
جنٍس أدبّي، يتَوف

فــي الكتابة والــَجــمــع والــتــألــيــف. وَيــقــع هذا 
ـــرق بـــني الــَعــرض 

ُّ
األســـلـــوب فـــي مــفــتــرق الـــط

والتوضيح،  والتقديم  والتأريخ  والتحليل 
 مسلًكا، 

َ
والــذاتــّيــة  

ً
مــبــدأ الــســهــولــة  ويعتمد 

يه 
َ
إل يتوّجه  الــذي  الجمهور  طبيعة  بُحكم 

الـــِكـــتـــاب. كــمــا يــتــســم هــــذا الــِجــنــس بــتــجــّدد 
َمطلع  ففي  بانتظام،  وتحيينها  املضامني 
 جــديــدة 

ً
ــٍة، ُيـــصـــدر الـــكـــاتـــب طــبــعــة ــنــ  َســ

ّ
كــــل

منه، بعد أن يضيف إليها َعشرات الوقائع 

وأســمــاء املــطــاعــم واملــعــالــم وســائــر مــا يطرأ 
عــلــى الــســاحــة الــفــرنــســّيــة مــن فــتــّي األحـــداث 
وما َيجري في مدنها من نوادَر ونكٍت وما 
ائــقــة مــن األغـــانـــي والــفــنــون. 

ّ
الــذ تستسيغه 

يــقــاَرب،  أن  الكتاَبة  فــي  النهج  لهذا  ويمكن 
ــّي، بــمــفــهــوم  ــّي-اإلســــالمــ ــربــ ــَعــ فـــي تـــراثـــنـــا الــ
ــيء بطرف. 

َ
 ش

ّ
»األدب«، بما هو إملــاٌم من كل

 الشيَء هنا هو الثقافة الفرنسية، في 
ّ
إال أن

مفهومها الواسع واليومي وحتى الشعبي، 
ّم ِبه ويسرُد، فيكون ما يشبه: »َمكان 

َ
الذي ُيل

االسِتراحة«.  
وهكذا، فالفرق بني »املوسوعة« و»املناخ«، 
ــا فـــي خــصــيــصــة هــــذا الــتــجــّدد  ــاًســ يــقــع أســ
الــذي يطرأ على املضامني، ثم في  الـــدوري، 
يبحث،  الـــذي  الـمتعّجل  الــجــمــهــور  طبيعة 
 سنة، عما استجدَّ في الساحة من 

ّ
َمطلَع كل

ثانية، يبدو  األحـــداث والوقائع. ومــن جهة 
 من 

ً
 وصــراَمــة

ً
 علمّية

َّ
أقــل ة 

َ
الّصياغ أســلــوُب 

أكثَر  رب 
َ
ويقت العلمية  املوسوعات  أسلوب 

ــة 
ّ
مــن الــعــرض الـــذاتـــّي املــشــوب بـــاملـــَرِح وخــف

القارئ  املعلومات على  تثقل  الـــَدم، حتى ال 
إلــى  املــلــول وهـــو ينتمي، فــي حالتنا هـــذه، 
عامة الفرنسيني السائحني الذين يبحثون 

هم. 
َ
عن معلومة سريعة تراِفق ترحال

 الــتــي 
َ

ــاخ« الــــــجــــــداول ــ ــنــ ــ ــذا »املــ ــ ــد ضــــم هــ ــ وقــ
أسماء  وقــوائــم  اإلدارات   

ُ
مختلف وضعتها 

 
ً
ــضــال

َ
املــســؤولــني الــذيــن يــشــرفــون َعــلــيــهــا، ف

البيانّية  عن الوثائق اإلحصائّية والرسوم 
الـــُعـــمـــلـــة واألوزان  عــــن  املـــعـــطـــيـــات  وبـــعـــض 
 
َ
ــجــــاٍز، تـــأريـــخ ، بــــإيــ

َ
ــيــــســــة. كـــمـــا صــــــــاغ واألقــ

أهـــــّم األحـــــــداث الـــتـــي َحـــَصـــلـــت فـــي فــرنــســا، 
ُيفهم  أن  ُبـــّد  الـــــُمــنــصــرَمــة. وال  الــســنــة  طيلة 
»التأريخ«، هنا، باملعنى الّصحافّي اليومّي، 
وليس باملعنى الِحَرفّي-العاِلم، الذي يعتمد 
ــواهــــد املــتــنــوعــة  ــ

ّ
الـــوثـــائـــق األصـــلـــّيـــة والــــش

ــا بــني األســبــاب ونتائجها.  ويــربــط عــقــالنــّيً
الصحافّي،  التقرير  إلــى  أقـــرب  تــأريــخ  فهو 
يه ويدعمه بما تيسر 

ّ
 ويغط

َ
َيعرض الحدث

ــة 
ّ
اٍت، مـــع مـــراعـــاة الــدق ــاَء ــ ــــصـ ــام وإحـ ــ مـــن أرقـ

خ ألهـــم األحـــداث  والــنــزاهــة. وهـــو حــني يــــؤرِّ
الرياضّية والعلمّية والثقافّية، التي حركت 
املشهد الفرنسي، إنما َيحتفي بها. وبذلك، 
الكتابة هو  مــن  الــنــوع  هــذا   سمة 

َّ
أن يظهر 

»االحتفاء«، بما هو َمزيج من املرح واإلشادة 
باملوروث الثقافي الحضاري الوطني. ومن 
إلــى إظهار  الهادف  الذاتي  البعد  يبرز  هنا 
املآثر وتحبيب املواطنني فيها. وقد َيكتسي 
»أخالقّية  من  يقترُب  ا،  عائلّيً ُبــْعــًدا  الكتاب 
األســرة  أفـــراد  ُيــقــرأ على  علمانّية«،  تربوية 

لتقوية الّرواِبط بني األجيال. 
ــذا الــجــنــس من  ولــــذلــــك، يــمــكــن أن يـــربـــط هــ
ــفـــيـــف واملـــعـــرفـــة  ــابــــات بـــــــــاألدب الـــخـ الــــخــــطــ
ــان يــســمــيــهــا الــفــيــلــســوف  ــ ــة، كـــمـــا كـ ــَمـــرحـ ــــ الـ
الفرنسي ميشال سار )1930-2019(، والتي 
ــــى صــــرامــــة الــعــلــوم  ال يــمــكــن أن تــنــتــمــي إلـ
فهل  النقدّية.  التاريخية  النظرة  وشمولّية 
الثقافة  انحطاط  عــالمــات  مــن  الجنس  هــذا 
ــل هـــو مـــن َمــظــاهــر هيمنة  الــفــرنــســّيــة؟ وهــ

الخطاب االستهالكّي السريع؟ 
من الرداءة وقلة االطالع 

َ
 ذلك. ولكن، في ز

ُّ
نظن

الفيسبوكية، ال  الـَمنشورات  وَهيَمنة ثقافة 
يسع إال الترحيب بُجهود التبسيط وإذاعة 
املعارف ونشرها. ومع ذلك، أتساءل، بشيٍء 
ــا املصطلح، 

َّ
 مــن

َ
ـــرض

ُ
مــن الــُحــرقــة، كــيــف اقـــت

َدلسنا، ثّم ُحّورْت داللته حتى 
ْ
في ُعصور أن

ودائــرة  والتحرير  الكتابة  في  صــار جنًسا 
د عنه ممتُع الكتابات، 

ّ
معرفٍة وتقرير، يتول

ويــبــقــى عــنــدنــا َمــهــجــوًرا، ال َيــرتــبــط بسوى 
الداللة على األرصاد واألحوال الَجوّية. في 

ما إفقار. هذا إفقاٌر للمفهوم، وأيَّ
الـــكـــاِتـــب، فــريــدريــك جـــرســـال )1957(،  وأمــــا 
ــة املــثــقــفــني.  ـ

َ
ــئ ــه ضـــمـــن فـ

ُ
ــصــنــيــف

َ
فــيــصــعــب ت

ــرنــي  كَّ
َ
، ذ

ٌ
ــرنــســّي ظــريــف

َ
فــالــرجــل صــحــافــّي ف

ــازح  ــ ــّســــه املــ بــــأبــــي عــــمــــرو الـــجـــاحـــظ فــــي حــ
وَمـــعـــارفـــه املـــوســـوعـــيـــة وهــــو مـــا تــنــبــئ به 
التي  الَحيوانات  عناوين كتبه، مثل: »هــذه 
األطفال  »هـــؤالء   ،)2005( الــتــاريــخ«  صنعت 
عوا الــتــاريــخ«، )2005(،»األشـــــرار 

َ
الــذيــن َصن

الكبار في التاريخ« )2000(، »باريس: مائة 
هــذا  ــا.  ــيـــرهـ وغـ  )2011( أســــطــــوري«  َمـــكـــان 
ــواج األثــيــر  ــهــر بــبــرامــجــه عــلــى أمـــ

َ
وقـــد اشــت

وحـــصـــص الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــتـــي يــخــّصــصــهــا 
ريفة، ينطبق عليها قول الجاحظ: 

َ
لفقراٍت ط

»الثقافة أخذ من كل شيٍء بطرف«.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

موسوعة اليومّي والظريف

االحتفاء سمة هذا 
النوع الكتابي الذي يمزج 

المرح باإلشادة

تأريخ أقرب إلى التقرير 
الصحافّي، يدعم الحدَث 

بإحصاءات

اللغة  فضاء  فــي  امليتافيزيقا  ملفهوم  النقدية  »املــســاءلــة 
الــذي صــدر حديثًا  الكتاب  عند مارتن هايدغر« عنوان 
العربي  الــدكــتــوراه« في »املركز  عن »سلسلة أطــروحــات 
لألبحاث ودراسة السياسات« للباحث الجزائري بشير 
بطريقة  امليتافيزيقا  مفهوم  بنقد  الكتاب  يهتم  ربـــوح. 
ــراءة املــســار  ــ مــغــايــرة ملـــا هـــو ســائــد غــربــيــًا مـــن خـــال قـ
الهايدغري وتتبع سؤال الكائن وسؤال الكينونة املنسي 
ــذي عــّبــر عــن مرحلة  ــ مــن مــن الــنــص املــيــتــافــيــزيــقــي، وال
ــل املــســألــة من 

َ
خــِطــرة فــي الــفــكــر الــغــربــي؛ ألنـــه اســتــشــك

جهة النسيان ال من جهة الذاكرة، فهو بحث في الوجه 
املستبَعد واملقصي والامفكر فيه.

عن »منشورات جامعة برنستون«، صدر حديثًا كتاب 
»اســتــعــمــار هـــــاواي: الــقــوة الــثــقــافــيــة لــلــقــانــون« للباحثة 
األنثروبولوجية سالي إنغل ميري. يتناول الكتاب كيف 
 االســتــعــمــار األســــرة واملــجــتــمــع، 

ّ
ُيــغــيــر الــقــانــون فــي ظـــل

الزاوية  ل حجر 
ّ
تشك والتشريعات  القوانني  كانت  حيث 

ملا كان يسمى بـ »العملية الحضارية« الستعمار القرن 
فة كيف تم استبدال القانون 

ّ
التاسع عشر. وتكشف املؤل

األصلي في جزر هاواي بقانون أنجلوأميركي، وتّم جلب 
منظومة عقابية متكاملة من املحاكم، بينما كان ملفاهيم 
االنضباط دورها في تغيير أنماط الزواج والعمل وسلوك 

السكان األصليني.

»عامات الحياة« عنوان النسخة العربية من املختارات 
بــــاول فيبلينغر  بــيــتــر  ــنــمــســاوي  ال لــلــكــاتــب  الــشــعــريــة 
الــبــاحــثــة  بـــتـــرجـــمـــة  ــًا  ــثـ ــديـ حـ صـــــــدرت  ــتــــي  ــ ال  )1939(
إشراقة مصطفى،  السوداني،  األصــل  ذات  النمساوية، 
عن »اآلن ناشرون ومــوّزعــون«. تغطي املختارات فترة 
تعكس  وهــي  فيبلينغر.  بــاول  كتابات  مــن  ة عقود 

ّ
ست

واالستبداد  الظلم  مقاومة  إلــى  املنحازة  الشاعر  رؤيــة 
في شتى مناطق العالم، بدءًا من إدانته املطلقة ملجزرة 
 مـــــرورًا بــمــعــارضــتــه لـــحـــرب فــيــتــنــام 

ً
صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا

العراق وسربرينتشا. فالشعر، في نظر باول  وحربي 
فيبلينغر، ال ُيزهر إال في ظل الحرية.

»الهوية:  كتاب  مؤخرًا  »غاليمار«، صدر  منشورات  عن 
معجم موسوعي« وهو عمل شارك في تأليفه باحثون 
وقد  االجتماعية،  الــعــلــوم  فــي  متنّوعة  تخّصصات  مــن 
أشرف عليه املفكر الفرنسي جان غايون. يأتي الكتاب 
فــي ســيــاق تعيش فــيــه فــرنــســا تــمــّزقــات عــلــى أكــثــر من 
صعيد بخصوص الهوية مع ظواهر مثل اإلساموفوبيا 
والتشدد الديني لدى شباب الضواحي وصعود تّيارات 
ي صدام الهويات. تراوح الدراسات 

ّ
سياسية شعبوية تغذ

املدرجة في الكتاب بني قراءة إشكاليات الهوية من زاوية 
االجتماعي  املحيط  بفهم  أوســـع  مستوى  وعــلــى  الــفــرد 

وتحليل السياسات املؤثرة فيها.

صــدر مــؤخــرًا عــن »دار نــقــوش عــربــّيــة« كــتــاب بعنوان 
لـ حكيم بن  القادم«  العالم  الثورة ومخاوف  »الشعبوية، 
لــقــراءة تقاطع موجة  حــمــودة، وهــو عمل يــتــصــّدى فيه 
الغرب،  الشعبوية في  العربية مع صعود نزعة  الثورات 
وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قضايا مثل تفاقم 
الــتــفــاوت االجــتــمــاعــي وتــســريــع أزمــــات الــرأســمــالــيــة، ما 
 في النظام العاملي املعروف 

ً
يعني بالنسبة للمؤلف فشا

انتشار ظاهرة رفض  العوملة. يدرس بن حمودة  باسم 
اآلخـــر فــي املــجــتــمــعــات الــحــديــثــة وكــيــف تــفــّرع ذلـــك إلــى 
تيارات تلقي بكل املشاكل على عاتق »اآلخر«، ما يصنع 

دوامة من التشاحن الدائم. 

عن »املركز القومي للترجمة«، صدرت مؤخرًا النسخة 
الــعــربــيــة مــن كــتــاب »الــبــحــث عــن الــيــقــني: حـــول الــصــدام 
في  الرياضيات  ألستاذ  وفلسفته«  االحتمال  علم  بني 
جامعة بوسطن، كرزيستوف بــوردزي، بترجمة أحمد 
فؤاد باشا. يدرس العمل مفهوم اليقني من زاوية العلوم 
الــريــاضــيــة مـــع فــحــص نــتــائــجــهــا بــمــنــهــجــات الفلسفة. 
ــة لــفــهــم كــيــف نــشــأ علم  ــكــتــاب أيــضــًا مــحــاول يــقــتــرح ال
االحتمال ضمن عائلة العلوم الرياضية، وتقاطعاته مع 
مجاالت أخرى مثل اإلحصاء ونظرية األعداد وفلسفة 
الجديدة  املنهجيات  من  الكثير  يقّدم  بذلك  وهو  العلوم، 

لتناول مفهوم االحتمال.

»مــواعــيــد قــرطــبــة« عــنــوان الـــروايـــة الــتــي صـــدرت حديثًا 
للكاتب الفلسطيني وليد سيف عن »الدار األهلية للنشر 
والتوزيع«. يأتي الكتاب في إطــار إعــادة كتابة عــدد من 
وأخرجها  للدراما  وضعها  التي   )1948( سيف  أعمال 
ــي عــامــر  ــروي قــصــة مــحــمــد بـــن أبــ ــ ــو يـ حـــاتـــم عـــلـــي، وهــ
الخضراء  الجزيرة  ريــف  في  فتى  كــان  منذ  )املنصور( 
بـــاألنـــدلـــس، وانــتــقــالــه إلـــى قــرطــبــة، ثـــم صـــعـــوده املــتــدرج 
الطموحات  بني  الــحــدود  تلتبس  السلطة، حيث  قمة  إلــى 
القاتلة، والبطوالت والطغيان، والدهاء  العظيمة واألطماع 
املــمــدوح والـــدهـــاء املــذمــوم والــغــايــات النبيلة، والــوســائــل 

املريبة، والصراع املرير على السلطان.

عن »الدار العربية للعلوم ناشرون«، صدر حديثًا كتاب 
»الــحــيــلــة الــلــغــويــة؛ بــاغــة االتـــصـــال بضبط املــقــال على 
اش. يتناول الكتاب 

ّ
وجه االحتمال« للباحث محمد كش

الصوتي  املــتــعــّددة؛  كــظــاهــرة ضــمــن مستوياتها  الــلــغــة 
إلى  تحليله  في  والــداللــي، مستندًا  والنحوي  والصرفي 
بالعمليات  اللغة  إنــتــاج  ربــط  مــن خــال  النفسي  املنهج 
العقلية، ودراسة الجانب الفردي للغة، في محاولة لتبرير 
اإلنساني،  بالسلوك  وعاقتها  اللغوية  الظواهر  بعض 
 كاميًا مبنيًا 

ً
والنظر إلى اإلنتاج اللغوي، بوصفه فعا

االجتماعي،  املوقف  ببوصلة  يوّجه  معني  مقصد  على 
الذي يوضحه ويفسره.

أيام السنة، إذ  يقدم الكاتب عمًال من المفترض أن يرافق قارئه طوال 
يخصص معلومة أو طرفًة لكل واحد من أيامها. يقدم الكتاب، إلى 
واللغة  التاريخ  مثل  متنوعة  مواضيع  حول  أقالم  رؤوس  الفرنسيين، 
والتراث والطبيعة، ويدعوهم إلى تعميق هذه القراءات. وهو يشرح 
التاريخية،  جذورها  إلى  بالعودة  للفرنسيين  اليومية  والعادات  السلوك 

لكن هذا ال يمنعه من تتبع الظواهر الجديدة ومحاولة تأريخها.

رؤوس أقالم لـ2021

نظرة أولى

مناخ فرنسا في نهاية سنة ومطلع أُخرى

باتت مفردة »المناخ«، التي انتقلت من أندلس العرب إلى لغة موليير، 
الكتابة  في  َمخصوصة  قواعَد  على  يتوّفر  أدبّي  جنس  إلى  أقرب 
والجمع والتأليف. عمل يقّدم للجمهور المتعّجل، مطلع كل عام، 

إيجازًا لما استجّد من األحداث والوقائع في العام المنصرم

)Getty( ضرب من األدب الخفيف والمعرفة الـَمرحة
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