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»دار المعرفة«
مبادرة لجمع وإصالح الكتب المتضررة شمالي سورية

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

فــي  الـــــحـــــرب  طــــــول ســـــنـــــوات  أدى 
ســــوريــــة ومـــــا رافـــقـــهـــا مــــن قــصــف 
ودمـــــــــــار إلــــــــى تــــــراجــــــع االهــــتــــمــــام 
بالكتب وتضرر املكتبات العامة والخاصة 
وتلف وضياع آالف الكتب. ومع بدء تحقيق 
ــائــــرات عــــن ســمــاء  ــيــــاب الــــطــ ــقــــرار وغــ ــتــ االســ
محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سورية 
الثقافية إلى  بشكل ملحوظ، عادت الحركة 
ثقافية  ومــراكــز  وأنــشــأت مكتبات  الواجهة، 
والراغبني  والباحثني  الــقــراءة  ملحبي  تتيح 
باستعارة الكتب الحصول على ما يرغبون 
التي  املشاريع  بشكل مجاني. من بني هــذه 
شهدها الشمال السوري في اآلونة االخيرة 
مبادرة »دار املعرفة« في بلدة أرمناز القريبة 
مــــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الـــتـــركـــيـــة، وعــمــد 
الــقــائــمــون عــلــى جــمــع أكــثــر مـــن ألــــف كــتــاب 
في شتى املجاالت، وإجــراء صيانة بسيطة 
مــكــان عام  فــي  للمتضررة منها، وعــرضــهــا 
كي يتسنى للباحثني والقراء الحصول على 

ما يحتاجون منها من دون عناء.
ــلـــي الـــتـــابـــع  ــلـــس املـــحـ ــيــــس املـــجـ ويــــقــــول رئــ
للمعارضة في بلدة أرمــنــاز فــراس دنــون لـ 
»العربي الجديد« إن الفكرة جاءت انطالقًا 

تستمتعان بالقراءة )العربي الجديد(

مــــن الـــرغـــبـــة بــتــأهــيــل املــــركــــز الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــبــلــدة الــــذي تــعــّرض للقصف والــتــخــريــب 
وجمع وصيانة الكتب التي كانت موجودة 
للقراء  إتاحتها  أجــل  فيه بمكان واحــد مــن 
ــــالن عـــن املــشــروع  والــبــاحــثــني. كــمــا أن اإلعـ
دعا كثيرين للتبرع بما لديهم من كتب ال 
الشباب  لفئة  موجهة  وهــي  يحتاجونها، 
مــن أجــل ترغيبهم بــالــقــراءة وإبــعــادهــم عن 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــتــي باتت 

 وقتهم من دون فائدة.
ّ

تأخذ جل
يــضــيــف أن الــقــائــمــني عــلــى املـــبـــادرة أجـــروا 
صيانة للكتب املتضررة وأعادوا فرزها على 
الكتب  فهناك  قــســم،  لكل  رفـــوف مخصصة 
األدبـــيـــة والــعــلــمــيــة والــقــصــص والـــروايـــات. 
وبلغ عدد الكتب التي تّم جمعها وترتيبها 
حــتــى اآلن أكــثــر مــن 1200 كــتــاب فــي شتى 
املـــجـــاالت. كــمــا عــمــد املــشــرفــون عــلــى الـــدار 
إلى حفظ وتنسيق الكتب املتضررة بشكل 
كبير وغير الصالحة لالستخدام في مكان 

حتى يصار إلى ترميمها في وقت الحق.
ــّســـر فــــي لــجــنــة حــمــايــة  ــيـ بــــــــدوره، يـــقـــول املـ
ــان لــهــا دور  الــطــفــل بــبــلــدة أرمـــنـــاز الـــتـــي كــ
بتجهيز الدار خالد محمد سالم لـ »العربي 
رت بمساعدة املجلس 

ّ
الجديد«: »اللجنة وف

املحلي جميع اللوجستيات وكان لها دور 

بتجهيز املــكــان والــخــزانــات والــرفــوف ومد 
مــركــز الـــــدار بــالــكــهــربــاء واملـــيـــاه وخــدمــات 
النظافة، وشارك متطوعوها بجميع أعمال 
الــصــيــانــة والــتــجــهــيــز حــتــى االفـــتـــتـــاح إلــى 

جانب مسؤولني في املجلس املحلي«.
وبحسب سالم، فإن االفتتاح شهد مشاركة 
في  والثقافية  التعليمية  الفاعليات  معظم 
البلدة. ونظمت زيارات عدة من قبل تالميذ 
املــــــدارس بــرفــقــة مــدرســيــهــم لــلــتــعــرف على 
ة  الكتب املوجودة وترغيب التالميذ بالقراء
وشرح كيفية العودة إلى املصادر ومراجع 
ــفـــهـــرســـة فــــي الـــــــدار،  ــم املـ ــاجــ ــعــ الـــعـــلـــوم واملــ
ة  الــراغــبــني بزيارتها والــقــراء وأبــلــغ جميع 
وخــصــوصــًا مــن تالميذ املــــدارس مــن أبناء 

البلدة والبلدات املجاورة.
وعـــن عـــودة الــحــركــة الــثــقــافــيــة فــي الشمال 
باملكتبات  املهتم  الباحث  يــقــول  الــســوري، 
عــمــر حــــاج يـــوســـف لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
باملكتبات  كــان غنيًا  الــســوري  الــشــمــال  إن 
قبل انــدالع الــثــورة عــام 2011، لكن ظروف 
الحرب أدت إلــى دمــار وانــدثــار كثير منها 
الورقية،  الكتب  باقتناء  االهتمام  وتراجع 
وخصوصًا مع ظهور األجهزة اإللكترونية 
لكن  ثمنًا،  وأرخـــص  أكثر  كتبًا  توفر  التي 
للباحثني  بالنسبة  الــورقــي  الكتاب  يبقى 

ذا قيمة وأهــمــيــة، عــلــى حــد قــولــه. ويشير 
إلى أنه منذ عام 2020، بــدأت حركة تداول 
الــســوري، وبتنا  الشمال  إلــى  الكتب تعود 
ــتــــي تــبــيــع  ــبـــات الــ ــتـ ــكـ ــرى الـــعـــديـــد مــــن املـ ــ نــ
مدينة  فــي  حكومية  مكتبة  وهــنــاك  الكتب 
إدلــــب. كــمــا شــهــدت املــديــنــة إقــامــة معرض 
لــلــكــتــاب الـــعـــام املـــاضـــي. وبــالــنــســبــة لــريــف 
حــلــب الــشــمــالــي، أنــشــأت املــجــالــس املحلية 
العديد من املكتبات التي تضم آالف الكتب 
الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة واألدبـــيـــة مــنــذ تــراجــع 
ــتـــعـــاد جــبــهــات  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وابـ

القتال عن املدن والبلدات.
التي  أبــرز املشاكل  ويقول حــاج يوسف إن 
تـــواجـــه الــبــاحــثــني فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
هـــي غــيــاب أهـــم املـــراجـــع الــتــي كــانــت تــأتــي 
مـــن دمــشــق وحــلــب الــخــاضــعــتــني لسيطرة 
الــنــظــام، وصــعــوبــة طلبها عــبــر اإلنــتــرنــت، 
وعــدم وجــود الكثير منها في تركيا حيث 

يسهل طلبها عبر األقارب واألصدقاء.
وافتتحت منظمة تركية العام املاضي نحو 
400 مكتبة مجانية كل واحــدة منها نحو 
100 كتاب في مدارس مدن الباب وجرابلس 
ــزاز بــريــف حــلــب، كــمــا أقــامــت  ــ وعــفــريــن وأعـ
للكتاب  معرضًا  املحلية  املكتبات  من  عــدد 
ــــب، شـــاركـــت فــيــه دور نشر  فـــي مــديــنــة إدلــ
األصلية  بنسخها  كتبًا  استقدمت  محلية 

من مدن إسطنبول والقاهرة وبيروت.
كما انتشرت في املنطقة العديد من النوادي 
الثقافية، وخصوصًا في مدينة أعزاز قرب 
الــحــدود التركية، وتــضــم وحــدهــا أكــثــر من 
ثـــالث مــكــتــبــات مــنــهــا مكتبة جــامــعــة حلب 
الــتــي تــضــم مئات  الــثــقــافــي  ومكتبة املــركــز 
ــارة  الــكــتــب والــــروايــــات، وأخــــرى تــتــولــى إعـ

وتأجير الكتب بأسعار رمزية.

الشمال السوري كان 
غنيًا باملكتبات قبل 
اندالع الثورة عام 

2011، لكن ظروف 
الحرب أدت إلى دمار 
واندثار كثير منها 
وتراجع االهتمام 

باقتناء الكتب الورقية، 
وخصوصًا مع ظهور 
األجهزة اإللكترونية 

■ ■ ■
افتتحت منظمة تركية 

العام املاضي نحو 
400 مكتبة مجانية 
كل واحدة منها نحو 

100 كتاب في مدارس 
مدن الباب وجرابلس 
وعفرين وأعزاز بريف 
حلب، كما أقامت عدد 
من املكتبات املحلية 
معرضًا للكتاب في 

مدينة إدلب

باختصار

تراجع االهتمام بالكتب والمكتبات في سورية منذ بدء الحرب عام 2011. إال أن االستقرار الذي تشهده محافظة إدلب ساهم 
في إعادة تنشيط الحركة الثقافية

هوامش

رشا عمران

قبل أيام، كنت أجلس مع صديٍق في مكان مفتوح في 
النوادي املصرية، حني دار حديٌث بيننا عن علبة  أحد 
اخ تسّمى »أوف« موجودة على الطاولة التي نجلس 

ّ
بخ

الجسم  على  البشري  لالستخدام  عليها، ومخّصصة 
كطارد للناموس الذي يوجد بكثافة، حيث كنا، وفي كل 
األمكنة املفتوحة، خصوصا في فضل الصيف والحر. 
اخ، وهل 

ّ
كان حديثنا حول التركيبة الكيميائية لهذا البخ

بالعم  طبعا  ا 
ّ
واستعن الجلد،  على  أثــرا سلبيا  سيترك 

د لنا أن املواد 
ّ
»غوغل« لتبيان املعلومة املطلوبة، والذي أك

الكيميائية املستخدمة في البخاخات املشابهة مضّرة، 
فطاملا هي قادرة على طرد وقتل الحشرات فهي حتما 
مضّرة بالبشر، وبرأي »غوغل« أن االعتماد على املواد 
والزيوت الطبيعية هو أفضل وأكثر أمانا، فبدأنا نرش 
املــادة إياها على البعوض أمال في قتله والتخلص من 
وجــــوده.  أخــدنــا الــحــديــث والــحــالــة إلــى ذكــريــات قديمة 
 منا مع البيئة التي قدم منها، فأنا مثال ابنة ريف 

ّ
لكل

جبلي، رغم أن عائلتي انتقلت باكرا إلى املدينة، لكننا 
الــتــي كانت  الــقــريــة  فــي  إجــازاتــنــا وعطلنا  كنا نقضي 
 من الطني، وبجانب البيوت حظيرة 

ً
غالبية بيوتها مبنية

والشجر  الـــزرع  مــع  هــذا  واملــواشــي. وطبعا  للحيوانات 
البيئة،  تفاصيل  والبعوض من  الناموس  من  سيجعل 

يتشارك مع البشر وباقي الكائنات الحياة املساحة. ال 
ر أننا كنا نشتكي من وجود البعوض والناموس 

ّ
أتذك

فــي تلك الــفــتــرة، وال حتى مــن الــحــشــرات الــتــي تتكاثر 
ــر ذات ليلٍة، 

ّ
ــك، أتــذك بــوجــود املـــواشـــي، بــل أكــثــر مــن ذلـ

إحــدى  بيت  فــي  الطفولة،  نهاية  فــي  وكنا  نجتمع،  كنا 
عــّمــاتــي نلعب الـــورق على ضــوء فــانــوس الــكــاز، إذ لم 
تكن الكهرباء قد وصلت بعد إلى قريتنا، حني شاهدت 
عــقــربــا يــمــشــي عــلــى الــحــائــط، بــالــقــرب مــن ظــهــر أخــي 
أبناء  العقرب، وأن أحــد  إلــى  أنني أشــرت  ر 

ّ
أتذك األكبر، 

عمومتي نهض ووضعه في جاروف صغير وأخذه إلى 
الخارج، لم نسأل ماذا فعل به بل تابعنا اللعب، كما لو 
ــر أيضا رؤيتنا األفــاعــي بني 

ّ
أن شيئا لــم يــحــدث. أتــذك

الـــزرع  أو سقوط األفــاعــي الصغيرة علينا من سقف 
البشر عموما مع  الــطــني والــخــشــب، كــان تعامل  غــرفــة 
الكائنات التي تشاركه الحياة تعامال أكثر لطفا وقبوال 
وتسامحا، وكأن املفردات البسيطة التي كانت متوفرة 
للحياة كان فيها من البراح ما يكفي ألن تتعايش جميع 
املتاحة  املساحة  تتشارك  وأن  بموّدة وقبول،  الكائنات 
التعايش  عــلــى  يعتمد  وبــيــولــوجــي  بيئي  نــظــام  ضــمــن 
 معه 

ّ
الحيوي.  لكن ذلــك سرعان ما بــدأ يختفي لتحل

قسوة بشرية واستعالء على باقي الكائنات، بدأت هذه 
القسوة مع دخول الحضارة والحداثة إلى حياة البشر، 
الــكــهــربــاء والــطــرق املــعــّبــدة واألســمــنــت والــحــديــد لبناء 

الكائنات، كمن  باقي  البشر عن  منازل مصمتة تعزل 
يبني جــدار فصل عنصري بينه وبــني اآلخــريــن. هذا 
التطور) الحضاري( عّزز إحساس امللكية لدى البشر، 
بــامــتــالِكــه مــا يستفيد مــنــه دونـــا عــن بــاقــي الــكــائــنــات 
األخرى، بامتالكه ما يجعله يرى »عظمته« أمام تواضع 
ومفرداتها،  القوة  عناصر  وبامتالكه  الكائنات،  باقي 
ــتــوازن البيئي  وهــي املــعــادلــة الــتــي غــّيــرت مــن مــعــادلــة ال
األرض سليما وصالحا  كوكب  على  للحفاظ  الــالزمــة 
لــلــعــيــش. إحـــســـاس املــلــكــيــة املــتــنــامــي أنـــهـــى مــســاحــة 
لم  األخـــرى،  واملخلوقات  البشر  بــني  والتعايش  القبول 
ــارت الـــزواحـــف أعـــداءنـــا،  نــعــد نحتمل الــحــشــرات، وصــ

أماكن  املــواشــي فأبعدناها عــن  رائــحــة  ولــم نعد نطيق 
عيشنا، وكأننا مع استبدال مفردات الطبيعة التي كنا 
نصنع منها بيوتنا: الطني والخشب والقش، بمنتجات 
حــضــريــة حــديــثــة بــنــيــنــا فــيــهــا بــيــوتــا كــبــيــرة وواســعــة 
وعالية، ضاقت مساحة القبول واملوّدة لباقي املخلوقات 
داخلنا، كما ضاقت مساحة االمتنان، وصرنا نطالب 
باملزيد الذي يعّزز تفوقنا وقوتنا، ويمعن في كراهيتنا 
واســتــعــالئــنــا عــلــى بــاقــي املــخــلــوقــات والــكــائــنــات، حتى 
ا 

ّ
وصلنا إلى استعالء بعضنا على بعض أيضا، فأمعن

فــي الــحــروب والــصــراعــات واستعراضات الــقــوة، حتى 
أصبح كوكب األرض مريضا، وشيئا فشيئا بدأ يفقد 
أفتح علبة  للعيش فيه. قلت لصديقي، وأنا  صالحيته 
»األوف«، ألطرد الناموس عن جلدي: تخّيل أن يخترعوا 
وقتلهم  الــبــشــر  لــطــرد  املــفــعــول  »أوف« ســريــع  بــخــاخ 
خـــالل ثــــوان، كـــــأن تــكــون جــالــســا مــع أحـــد مـــا، ويسلك 
اخ وتصّوبها إليه، 

ّ
سلوكا ال يعجبك، فتفتح علبة البخ

بكل عجرفتنا  اآلن  نفعله  مــا  هــذا  مــبــاشــرة.  فيختفي 
 

ّ
ــفــارق فــقــط أن الــكــائــن الــبــشــري هــش مــع الــحــشــرات. ال

ــم جــبــروتــه. يــمــكــن أن يــفــنــى بــســهــولــة، بينما هــذه  رغـ
بذكاء  الحيوي  جهازها  يتمتع  الصغر  بالغة  الكائنات 
نادر، يجعله مقاوما لكل أنواع الفناء واالنقراض. وفي 
النهاية، سوف ترث هذه الكائنات الكوكب الذي ندّمره 

نحن، وربما ستعيد إحياءه على طريقتها الخاصة.

بّخاخ لقتل البشر

وأخيرًا

إحساس الملكية المتنامي أنهى 
مساحة القبول والتعايش بين 

البشر والمخلوقات األخرى، لم 
نعد نحتمل الحشرات، وصارت 
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