
 بشار بكور                                                                                                             شاق الكتب ع

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام :                                                                                1

َّالكتبَََّّّاق َّش َُّع

َّاألستاذَّبشارَّبكورَّ

 1قدمياً قيل: وللناس فيما يعشقون مذاهب  
املال، وآخرون يلهثون وراء السيادة واجلاه، و قسم  ونيعشق قوم: فحّقاً، إن الناس شىت يف العشق

أما عشاق الكتب   د ومما يذم.م  بغري هذه املذكورات مما ي   ف  ل  ك  آخر قد    نوع، و ًا ابلنساءّلَ د  تراه م  
حياهتم، يف أخبارهم، يف   يفتراه وحتّسه و تسمعه حديث ليس ابلسّر، حديث  شجون، فحديثهم ذو 

، ال يفىن حىت تفىن األرض وما عليها من كتب  حديث ابق على وجه الدهر أقواّلم، يف أفعاّلم...
   .و آاثرهم ّشاقهؤالء الع  

حبهم إال األقالم  وال يص ،والدفاتر كان يؤنسهم يف وحشتهم إال الكتب    ما فإن هؤالء العشاق 
   . واحملابر

 قال قائلهم:
 لتنقيح العلوم  أ لذُّ يل س ه ري

 ة  ــــــــــــــومتاي لي ط ر ابً حل لّ  عويص    
 اــوص رير  أقالمي على أوراقه

 اـــــــــــوألذُّ من نْقر الفتاة لد فّ ه

 
 
  

 اق  ــــــــ من وصل  غانية  وط يب ع ن
 امة  ساق  أشهى و أحلى من م د    

 اق  ــــــــــى من الدُّوكاه والع شَ ــــــــــأحل 
 2يــــــــنـ ْقري أللقي الَرمل  عن أوراق

اللغوي، حممد بن فبعث غالمه إىل  ،كنت عند أيب أيوب أمحد بن حممد بن شجاع  بعضهم: قال 
: قد سألته ذلك فقال يل:  فقال ،إليه فعاد إليه الغالم يسأله اجمليء   "بن األعرايبا"زايد، املعروف بـ

يب معهم أتيت. قال الغالم: وما رأيت عنده أحداً إال أين رأيت أر   عندي قوم من األعراب، فإذا قضيت  
أيوب: إنه   أبو ويف هذا مرة، مث ما شعران حىت جاء فقال له بني يديه كتباً ينظر فيها، فينظر يف هذا مرةً 

 فأنشد: ،وم من األعراب، فإذا قضيت أريب أتيتأان مع ق :وقد قلت له ، ما رأى عندك أحداً 
 داــهــــــــــــــــش مأمونون غيباً وم   اء  ألبّ  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحديث   لُّ ما ن   لنا جلساء  

 دادّ ــــــــــــــــــــــــوعقالً وأتديباً ورأايً مس      ما مضى  هم علم  علم  يفيدوننا من 
ــــقي منهم لساانً وال يوال نتّ   عشرة   وء  ــــــــــــــــــخنشى وال س نةً فال فت  داـــــــ
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 3دافلست مفنَ  أحياء   :وإن قلت      اذب ـــفما أنت ك أموات   :فإن قلت
، ونفيد من طيب  رهمانو أنقتبس من ف نقتدي هبم ، علناالكتب وهاك أخبار  أشهر عشاق 

   أحواّلم:
كان من  »هـ( يقول عنه ايقوت احلم وي:  255 – 163)  عمرو بن حب ْر أبو عثمان اجلاحظ،

 4  .« ه واستغىن عن الوصفه وعال قدر  الذكاء وسرعة اخلاطر واحلفظ حبيث شاع ذكر  
والعلوم أكثر من اجلاحظ، فإنَه مل يقع   ر قطُّ وال مسعت م ن أحب الكتب  مل أ»ويقول أبو ه َفان:  

ني  الورَاقني ويبيت فيها  وىف قراءته كائنًا ماكان حىت إنه كان يكرتي دكاكيف يده كتاب  قطُّ إال است 
 5«للنظر
وقيل أليب العيناء: ليت شعري أَي شيء كان اجلاحظ يسن ؟ فقال: ليت شعري أَي شيء كان   

  6اجلاحظ ال يسن.
لكتاب[ نعم »]ايقول: ن الزمه وقّرْت عينه به،  فم   غبطةيدثنا اجلاحظ عن فضل الكتاب، و   

الّذخر  والع قدة هو، ونعم اجلليس والع َدة، ونعم النشرة والنزهة، ونعم املشتغل واحلرفة، ونعم األنيس 
يل، ونعم الوزير والنزيل .... والكتاب  هو  7لساعة الوحدة، ونعم املعرفة  ببالد الغربة، ونعم القرين والدخ 

ع ك، وبس ط لسان ك، وجَود  ب نانك، وفَخم ألفاظ ك، الذي إْن نظرت  فيه أطال  إمت اع ك، وشح ذ  طبا
، وص داق ة  امللوك، وع رفت  به يف شهر  ما ال تعرف ه   وجَبح نفس ك، و عَمر صدرك، ومنحك  تعظيم  العوامّ 
من أفواه  الرجال يف دْهر، مع السالمة  من الغ رم، ومن كدّ  الطلب، ومن الوقوف  بباب املكت سب 

ة  ن اجل لوس بني ي دْي م ن أنت أفضل  منه خ ل قاً، وأكرم  منه ع ْرقاً، ومع السالمة  من جمال س  ابلتعليم، وم  
مات بسقوط بعض الكتب يعجب إذا علم أن اجلاحظ  ئولعل القار  8« اْلبـ غ ضاء ومقارنة  األغبياء

 عليه. فهو العاشق الذي قتله معشوقه.

 
 م.    1993بريوت  -حتقيق إحسان عباس، دار الغرب 6/2533عجم األدابء"  لياقوت احلموي "م 3

 .    5/2102املرجع السابق،  4

 املرجع السابق، الصحيفة نفسها.       5

 م.1978بريوت  -، حتقيق البجاوي، دار اجليل 204"مجع اجلواهر" للحصري القريواين ص 6

 م. 1996بريوت-لسالم هارون، دار اجليل. حتقيق عبد ا 1/38احليوان" " 7

 . 1/51املرجع السابق  8



 بشار بكور                                                                                                             شاق الكتب ع

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام :                                                                                3

عبد هللا بن أمحد، النحوّي اللغوي املفّسر املقرىء   ار عن ابن اخلّشاب، أيب حممدويذكر ابن النجّ 
ه  هـ( أنه مل ميت أحد  من أهل العلم و أصحاب احلديث إال وكان يشرتي كتب  567-492احملدّ ث )

   9كلها، فحصلْت  أصول  املشايخ عنده، وكان كمُّه ال خيلو من كتب العلم.
ملا أقام  حبلب،   . هـ( 646 -568مجال الدين الق ْفطي، علي بن يوسف، ) والوزير  األديب

له وطنًا ومسكناً، كان يسعى كَل السعي يف شراء الكتب واقتنائها وجلبها من البلدان   واختارها
البعيدة، واستطارت شهرته هبذا الغرام العلمي يف اآلفاق. فتوافد عليه الورّاقون والنّساخون وابعة الكتب  

يس والكثري من كل حدب وصوب، حىت اجتمعت له مكتبة اندرة املثال، انفس يف اقتنائها وبذل النف
    10يف شرائها، وأنفق عمره يف حفظها وتنظيمها واالقتباس منها. 

د   ومجع من الكتب ما ال يوصف، وق  » :"فوات الوفيات "ابن شاكر الكتيب يف كتابه عنه  قال  ص 
وال زوجة، وأوصى بكتبه للناصر صاحب   من اآلفاق، وكان ال يب من الدنيا سواها، ومل تكن له دار  

 11. «وي مخسني ألف ديناراتس حلب، وكانت 
يقول ابن اجلوزي: حدثين شيخنا، قال: ابتدأين مرض  فقال يل الطبيب: إن مطالعت ك وكالم ك يف 

، فقلت له: ال أصرب، و أان أحاكمك إىل علمك، أليست النف س إذا فرحت وس َرْت العلم يزيد املرض 
؟ فقال: بلى، فقلت له: فإن نف قويت الطبيعة   فأجد   ،فتقوى به الطبيعة   ،ابلعلم سي تسرُّ فدفعت املرض 

 12راحًة. فقال: هذا خارج  عن عالجنا. 
ي ين النعاس يف غري وقت  نوم : الربمكي بن اجلْهم حممد  يقول وبئس الشيء  النوم  الفاض ل    -"إذا غش 

عرتيين عند الظف ر  تناولت  كتااًب من كتب احل ك م، فأجد  اهتزازي للفوائ د، واألريَية اليت ت -عن احلاجة 
يق احلمري وه َدة   ببعض احلاجة، والذي يغش ى قْليب من سرور االستبانة وعزّ  التبيني أشَد إيقاظًا م   ن َن 

 13."اّلْدم

 
، نقالً عن "ذيل طبقات احلنابلة" البن رجب. قد يستغرب البعض ج ْعل  الكتاب يف الكّم. يف الواقع، إن 321"صفحات من صرب العلماء"، ص  9

، وكان من عادة العلماء أن جيعلوا فيها كتبهم إذا محلوها. انظر عنه تعليقاً  األكمام قدمياً مل تكن كاألكمام اليت نعهدها اليوم، فقد كانت كبرية وواسعة
 وما بعد  من نفس الكتاب.  241نفيساً للعالمة عبد الفتاح أبو غّدة رمحه هللا تعاىل يف حاشية الصحيفة 

 .271"صفحات من صرب العلماء"، ص   10

 م.1974-1973بريوت -در، حتقيق إحسان عباس. نشر دار صا118/ 3"فوات الوفيات"  11

 م. 2002بريوت -عن كتاب ابن اجلوزي   "روضة احملبني". نشر دار البشائر اإلسالمية 57نقله عبد الرمحن الفرحان يف كتابه "عّشاق الكتب" ص  12

 صار يسري. تابخ 53/ 1 احليوان"" 13
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فلو  -"إذا استحسنت  الكتاب  واستجدت ه، ورجوت  منه الفائدة ورأيت  ذلك فيه و يقول أيضاً:  
بقي من ورق ه  خماف ة  استنفاده، وانقطاع  املاَدة من قـ ْلب ه، وإن كان  تراين وأان ساعًة بعد  ساعة  أنظر  كم 

 14. فقد َت َ عيشي وك م ل  سروري" -املصحف  عظيم  احلجم كثري الورق، كثري العدد 
العثرات، حممود اخللوات. وأختم   قرين، مأمون   ، وأفضل  خدين   أقول: إن الكتاب دون ريب خري  

أنه   أن يقضي يف مكتبته كل يوم مخس ساعات. واتفق ذات مرة  الكتبيّب أحد حمهنا بطرفة: اعتاد 
لتذكره مبوعد عشائه. فوجدته غارقًا بني أكداس   أتخر عن موعد العشاء، فذهبت امرأته إىل املكتبة 

: ليتين كنت كتاابً! فقال ّلا: وملاذا؟ قالت: لو كنت كتابتًا لظفرت بوقتك كله. له الكتب، فقالت
قالت: وماذا تعين هبذا؟ قال: لو كنت كذلك حلظيت   ك أفضل لوكنت تقوميًا سنوايً.فأجاب: ولكن

 15كل عام بتقومي جديد. 

 
 املرجع السابق.  14

 ون".، بتصرف يسري، نقالً عن كتاب "الضاحك258"عّشاق الكتب" ص  15


