العدد الواحد واألربعون  :جمادى الثانية 1439هـ  -فبراير 2018م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
أنماط القيم في المجتمع ومصادرها
الحق :أصوله وتفرعاته بين الخطاب القرآني والمنظومات الكالمية
الخالف الفقهي رحمة ال نقمة
قيم إسالمية
كتاب أعالم النبوة البن قتيبة
في أهمية نقد المؤرخين والمرويات التاريخية
القوانين الدولية والخير العام
المعرفة والسعادة ..رحلة في أروقة التاريخ والفلسفة
تعزيز رأس المال االجتماعي هو الحل
تقارير التنمية العربية ودورها في المنطقة
إشكاليات السالم في األديان :أرق وجودي

د .هالل احلجري
من الأعمال الإبداعية التي �أُ ِّلفتْ يف �سِ ٍّن ُم َب ِّك ٍر لكاتبها
«الل�ص َّ
ال�ش َبح»� ،ألفتها الأديبة الأ�سرتالية الك�سندرا
رواية
ُّ
�أدورنيتو التي كتبتها يف �سن الثالثة ع�شرة من عمرها.
والك�سندرا �أدورنيتو هو ا�سم م�ستعار لأليك�ساندرا جري�س،
كاتبة �شابة ولدت �سنة  ،1994ومتخ�ص�صة يف الكتابة
للأطفال وال�شباب.
تدور �أحداث رواية «الل�ص ال�شبح» حول �شخ�صيتني هما
ميليبوب كلومبيت و�إرن�ست برييكلوف يعي�شان يف بلدة
هادئة ت�سمى درابفيل ،حيث يت�سلى �إرن�ست بجمع ال�صخور
و ميليبوب حتلم باملغامرة .يتم اختطافهما من بلدتهما
ويُجلبان للعي�ش يف ق�صر قوطي يعرف با�سم «هوج هاو�س»
�أو بيت اخلنزير ،حيث يتبناهما �أحمقانِ هما الزوجان
مايور؛ ومن هذا الق�صر تتنا�سل الأحداث الغريبة؛ ويدرك
الطفالن اخلطط ال�شريرة التي �سيواجهانها .ويت�ساءالن
عن �سبب �سرقة اللورد �ألدورِّ ،
ال�ش ِّرير ،لظِ الل جميع �سكان
املدينة ،يبحثان عن مكانِ احتجازهم .ومب�ساعدة جمموعة
من ال�سجناء ،يتحتم على الطفلني �أن يذهبا �إىل «الأقاليم
املُح َّرمة» ،ويواجها املخاطر التي تفي�ض بها بحرية
الغريد ،لكي يخدعا اللورد �ألدور ومينعانه من تنفيذ
خطته ال�سرية.
ويف حوا ٍر لها مع دانييال ميليتيك من �صحيفة «ذا �إيج»
تقول �أليك�ساندرا �إ ّنها كانت يف الثالثة ع�شرة من عمرها ويف
الإجازة املدر�سية عندما �أغلقت على نف�سها الباب يف مكتبها
وقررت �أن ت�صبح كاتبة م�شهورة .وبعد �أقل من عام ،ظهرت
روايتها هذه عرب دار الن�شر «هاربركولينز».
وتقول الك�سندرا �إن الظل يف روايتها ُ«ي ِّثل ال َف ْرد ّية واللو َن
ورو َح ال�شخ�ص ،حقا» .وقالت �إن ال�شخ�صيتني الرئي�ستني
يف الرواية ا�ستندتا �إىل نف�سها وابن عمها توم �سيليتو
ومغامراتهما معا .وت�ضيف« :مل يكن من الع�سري ال�سماح
لل�شخ�صيات �أن تتك�شف؛ لأنني كنت �أعرفها بالفعل ،وعندما
بد� ُأت الكتابة� ،أخذتْ تتدفق ،وبعد ذلك اكت�شفتُ نف�سي و�أنا
�أنهي الكتاب» .وتتحدث الك�سندرا عن حبها للأدب ،م�ؤكدة
�أنّ الكتب كانت �ش�أنا عائليا« :لدينا جمموعة من معلمي
اللغة الإجنليزية يف الأ�سرة� ،أمي ،و�أبي ،وعمتي ،وخالتي.
لقد ن�ش� ُأت يف �أ�سرة تتناف�س على الكتابة وال �أ�ستطيع �أن
�أتذكر عيد ميالد مل تكن الهدية فيه كتابا».
لقد حققت الك�سندرا جناحا يف �سن مبكرة من عمرها؛
حتى �أ ّنها يف �سن الثامنة ع�شرة ن�شرت روايتها الثانية
و�ص ِّنفتْ على قائمة نيويورك
«هالو» ،يف خريف عام ُ ،2010
تاميز «الأكرث مبيعا» بعد �أ�سبوع من ن�شرها ،و�أعيد ن�شرها
يف �أكرث من ع�شرين بلدا.
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