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 املكتبة املنزلية .. ضرورة أم ترف ؟

 2017 ربوتكأ 15 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 من –لسنا هنا معنيين بالتحدث عن أهمية القراءة، فهذا الموضوع 
انتهينا منه، إذ أننا تحدثنا هنا عنه عدة  قد نكون أن – المفروض

مرات، وكنا نقول دائمًا إننا األمة الوحيدة في العالم وفي التاريخ 
المطالبين شرعًا وفكرًا بالقراءة، فنحن أمة )اقرأ( ومن العار أال نقرأ 

 وأال تكون حياتنا الفكرية والوجدانية والروحانية مرتبطة بالقراءة.

وعلى الرغم من هذه العبارات اإلنشائية وعلى الرغم من ذلك، 
والمثالية الجميلة نجد أن الحقائق تشير إلى عكس ذلك، فقد وجد 
أن متوسط معدل القراءة في العالم العربي ال يتعدى ربع صفحة 
للفرد سنويًا، وذلك بحسب نتائج خلصت إليها لجنة تتابع شؤون 

تبر هذا المعدل النشر، تابعة للمجلس األعلى للثقافة في مصر. ويع
 ،2003منخفضًا ومتراجًعا عن السنوات الماضية، ففي عام 

 80وبحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن اليونسكو، كان كل 
كتابًا  35عربيًا يقرأ كتابًا واحدًا، بينما كان المواطن األوروبي يقرأ 

كتابًا، وعلى الرغم من  40في السنة، والمواطن اإلسرائيلي يقرأ 
فارق الكبير في نصيب القراءة للمواطن العربي مقارنة باألوروبي، ال
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إال أنه يعتبر أفضل من الوقت الحالي، حيث تراجع إلى ربع صفحة 
 فقط، وهو معدل كارثي.

وتشير الدراسات إلى العديد من تلك األسباب التي يمكن أن تكون 
إلتيان قد أدت إلى هذه الكارثة الثقافية والفكرية والتي ال نريد ا

بها، إال إننا نعتقد أن من أهم تلك األسباب صعوبة الوصول إلى 
الكتاب بمعنى عدم وجود الكتاب بين أيدي اإلنسان نفسه وخاصة 
في زمن التكنولوجيا السهلة التي تتيح لك الوصول إلى الشبكة 
العنكبوتية بطريقة سهلة وميسرة، ففي تلك الشبكة كل الغث 

ا الموضوع يتساوى اإلنسان العربي والسمين، وإن كان في هذ
باألوروبي وباألمريكي وبكل الجنسيات، ومع ذلك ربما ال تهمنا كل 
تلك الجنسيات بقدر أن يعود الكتاب إلى أحضان اإلنسان العربي 

 ليكون رفيق دربه وحياته.

حسنٌ، ماذا يمكننا أن نفعل حتى نردم هذه الهوة والفجوة الثقافية 
 ؟ هذه الكارثة وتطويرها وتنميتهاالتي كانت سببًا في 

  دعوني أنقل لكم صورتين رأيتهما مباشرة.

منذ سنوات تصادفت مع أحد األصدقاء وأنا أتسوق  الصورة األولى:
في السوبرماركت وكان معه ابنه وابنته، وكانا حينذاك ال تتجاوز 
أعمارهما العاشرة، وكان في يد كل منهما مجلة أطفال مصورة يقرأ 

غف وهما يمشيان مع والدهما، فسألته: هل هما دائًما فيها بش
هكذا؟ فأجاب: كل أسبوع في مثل هذا اليوم تحديدًا يأتيان معي 
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إلى السوبرماركت ليس من أجل شيء سوى لشراء هذه المجالت 
 التي يقرؤونها قبل وصولهما إلى المنزل.

 فقلت: هل أنت تشجعهم على ذلك.

حب القراءة وأورثنا هذا الحب فقال: أنا وأمهما كذلك، فنحن ن
 ألبنائنا.

 نظرت إلى الطفلين وكلي فرح وانشراح.

 الولد –وبعد ذلك بسنوات رأيت هذا الصديق وزوجته وابناءهما 
 األب فقام للكتاب، معرض في – آخرين ابنتين إلى باإلضافة والبنت
 أي شراء يمكنكم: لهم وقال دنانير خمسة منهم طفل كل بإعطاء

 ون فيه، على شرط أن توافق أمكم على نوعية الكتاب.ترغب كتاب

وكانت ثوان حتى اختفى األوالد وسارعوا لشراء الكتب التي يرغبون 
في شرائها. وعندما سألته عن موضوع القراءة وشغف القراءة قال: 
أصبحت لدينا اليوم في المنزل مكتبة خاصة، نشتري من الكتب ما 

ة، وهناك جزء مخصص في نريد ونضعها في المكتبة المنزلي
المكتبة لألطفال، لذلك تجدهم يشترون الكتب ويكتبون 
اسماءهم عليها ويضعونها في المكتبة، ومن الجميل في هذا 
الموضوع أنهم يقرؤون الكتب التي يشترونها باستمرار 

 ويتبادلونها فيما بينهم.
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 وهي صورة مغايرة تمامًا ولكنها أكثر شيوعًا في الصورة الثانية:
 من نفسه يعتبر وقد –مجتمعاتنا العربية، تدخل منزل صديق 

 اإللكترونية باأللعاب يلعبون األبناء أن لتتفاجأ – المثقفة الفئة
 خالل من أو الحاسوب، جهاز خالل من المقاتلة أو القدم كرة وخاصة

 وتسأل مشدوًها تقف ذلك، شابه وما الذكية التلفون أجهزة
م الكتب بدالً من هذه األلعاب؟ وذلك على له تقدم ال لماذا: الصديق

الرغم من وجود مكتبة منزلية خاصة في المنزل. وتأتيك الطامة 
الكبرى عندما يقول لك الصديق: دعهم هكذا حتى ال يزعجوني وأنا 
أقرأ أو أكتب في مكتبتي الخاصة، فمكتبتي الخاصة معبدي وال 

 أحب أن يدخلها أحد إال لتقديم القهوة لي فقط.

ذا إن كان في المنزل مكتبة، حيث إن الكثير من منازلنا تفتقر إلى ه
 – السلم تحت ربما –وجود المكتبة المنزلية، أو حتى ركن صغير 

 الكثير إن حيث منازلنا، معظم في وهذا كتب، خزانة اعتبارها يمكن
 في الوالدان يفكر أن غير من وبناؤها تصميمها يتم المنازل من

زلية، فهما يفكران ربما في كل الغرف والزوايا، المن المكتبة وجود
فهذه زاوية صينية وتلك رومانسية لشرب القهوة التركية وحمام 
مغربي وآخر مكسيكي، وهكذا، ولكنهم يرفضون رفضًا قاطعًا 

 أو بصورة تساهم – ربما –وجود زاوية صغيرة لبضع كتب التي 
ألهم لماذا لم تس وعندما القراءة، على أوالدهم مساعدة في بأخرى

تفكروا في وجود مكتبة منزلية صغيرة، فعادة تكون اإلجابة: ال 
 توجد مساحة فارغة في المنزل تصلح لتكون مكتبة منزلية.
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؟  ثم نسأل أنفسنا، لماذا انخفضت نسبة القراءة في الوطن العربي
 عجبي.

تُعد المكتبة الشخصية أو المكتبة المنزلية من أهم 
وجودها في المنزل يخلق جوًا ثقافيًا ألفراد  ألن المكتبات، أنواع

المنزل، وهي تعمل على غرس حب القراءة في أفراد المنزل، ولذلك 
 الالزمة الضروريات من ألنها الدائم فهي تستحق منا االهتمام

 يمتلك من – بالكتب يهتمون الذين – الناس من فنجد منزل، لكل
منهم أيضًا من و للكتب، يخصصونها كاملة غرفًا منازلهم في

يحتفظ بالكتب في غرفة بسيطة، أما الذين ال تسمح ظروفهم 
بتخصيص غرفة للكتب فيحاولون إيجاد مكان لها في أي زاوية من 
المنزل، وصفوف الكتب في أي غرفة على اختالف ألوانها وأحجامها 
تثير في النفس شعورًا باالرتياح، لذلك نجد أن المنزل الذي يحوي 

رفة للمكتبة الشخصية فهو المنزل األمثل الذي ضمن ردهاته غ
 يفخر به المجتمع ويكون رمزًا لتقدم األمة ورقي المجتمع.

ونعتقد أن المكتبة المنزلية ليست مجرد مجموعة من الكتب التي 
توضع في المنزل أو مجرد ديكور بالمنزل أو شيئًا مكمالً لزينة 

ر المهمة في المنزل، المنزل، وإنما نجد أنه يجب أن تكون من األمو
لذلك يجب أن تفهرس وتنظم بطريقة من طرق الترتيب المعروفة 
أو أن تكون منظمة بطريقة يبتدعها صاحبها، المهم أن تكون جزءا 
مهما من حياة أصحاب المنزل الذين يمكنهم استخدامها هم 

 وربما أصدقاؤهم وأقاربهم.



6 
 

في المنزل  وتشير إحدى الدراسات إلى أن تأسيس مكتبة منزلية
يُعد من الوسائل التي تساعد على التنمية، وتشجيع القراءة لديك 
ولدى باقي أفراد األسرة، فالطفل منذ سنواته األولى يبدأ بحمل 
الكتاب المخصص لعمرهِ، فيألَف وجودهُ، ويعرُف كيف يتعامل 
معه، ويراهُ كل يومٍ في المكتبة، فيصبح الكتاب جزءًا من حياته 

ين يكبر قليالً تزداد هذه العالقة، وتكبر من خالل شرائه اليومية، وح
للكتب المحببة له ذات األلوان، والرسومات الممتعة، وهكذا يكبر 
حتى يستطيع اختيار الكتاب المفيد، والمناسب له، وهذه العالقة 

 بين الطفل والكتاب تنمو من خالل مكتبة المنزل.

أناقته، بل هي جزء من والمكتبة ليست فقط لتكمل ديكور المنزل و
تاريخ األسرة، تبدأ صغيرة مع العائلة الصغيرة المكونة من 
شخصين، ثم تكبر مع ازدياد عدد أفرادها، وتختلف مواضيع كتبها 
باختالف أعمارهم واختياراتهم. وعند تأسيس المكتبة الشخصية 
المنزلية الخاصة بالمرء يصبح لديه نوع من الشعور باالستقالل 

 الذاتي.الثقافي 

وتستكمل الدراسة لتقول إن من مقومات اإلنسان الناجح في هذا 
العصر أنه إن لم يمتلك مكتبة خاصة به تضم أمهات الكتب 
الحائزة على اهتماماته من حيث نوع مواضيعها فهو على األقل 
يجب أن يمتلك عددًا من الكتب التي يعتبر اقتناؤها الخطوة 

س مكتبة شخصية له خالل األولية المهمة على طريق تأسي
المستقبل المنظور والمرسوم في المخيلة. ومثلما يفكر الزوجان 
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في تجهيز الغرف بالمنزل ال بد لهم من إنشاء مكتبة وهذا ليس من 
الرفاهية بل من الضروريات. وفي دراسة أخرى تشير إلى أن الطفل 

أعلى إلكمال  %20المولود لعائلة غنية بالكتب، لديه فرصة 
 امعة من طفل يعيش في بيت ال توجد فيه مكتبة.الج

 الذي الطريق ألنها المعرفة مفتاح هي – السادة أيها –القراءة 
 في يدور وما أحداث، من الكون في يقع عما بالمعلومات يمدنا

 إلى وهي خبرات، من العقول إليه وصلت وما وقائع، من المحيط
شاط مثمر رشيد بن الفراغ أوقات ملء على تعين متعة ذلك جانب

وال شك أنه ال يوجد بين أغراض التربية غرض أبعد أثرًا وأكثر فائدة 
من توجيه األطفال إلى الكتب حتى ينشأ بينهم وبين الكتب منذ 
حداثتهم جو من الصداقة واأللفة السعيدة، ومعظم أبنائنا سواء 
في أثناء حياتهم المدرسية أو حياتهم المهنية ال يحبون القراءة 

يرغبون في البحث واالطالع، وذلك لقلة العناية بغرس عادة  وال
القراءة فيهم منذ الصغر وتركيز االهتمام في المدارس على الكتب 
المدرسية، ويضاف إلى ذلك حقيقة أخرى وهي قلة عناية البيت 
العربي بالقراءة، فقلما نرى بيتًا يعنى بتخصيص ميزانية لتكوين 

لدًا أو والدة يخصص وقتًا للقراءة، وفي مكتبة منزلية، وقلما نرى وا
هذا الوسط يشب الطفل ضيق األفق مقطوع الصلة بالكتب، زاهدًا 

 في القراءة واالطالع.

ومهما بلغت إرادة اإلنسان أو رغبته في بناء مكتبة شخصية 
منزلية فلن يستطيع أن يأمل في الحصول على كل الكتب التي 
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ائق الرئيسية الثالثة في عصرنا يرغبها أو يحتاج إليها، ولعل العو
هذا وهي ضيق المساحة وقلة المال المخصص للشراء وصعوبة 
الحصول على بعض الكتب أدت الى أن المنزل الحديث يبنى ونادرًا 
ما توجد به مساحة كافية للرفوف أو الدواليب الداخلة في الجدران 

 وتسع مكتبة شخصية من أي حجم.

فإنه حتمًا ال بد من حلول، على األقل ولكن حتى وإن وجدت العوائق 
أن تكون هناك رغبة في إيجاد مساحة مهما كانت ضيقة إليجاد 

 مكتبة شخصية منزلية.

 


