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٥ شـــظ الضــــقم

تعريف بالاكتب :
مرص،  يف  للشباب  اإلدارية  القدرات  بتنمية  املهتمني  أحد  هو 
بعلوم  الهتاممه  الوحيد  العامل  هي  تكن  مل  األكاديمية  خلفيته 
اإلدارة، فغري أنه حاصل عىل بكالريوس إدارة األعامل من جامعة 
عني شمس، ودرجة املاجستري  يف إدارة األعمــال من األكـاديمية 
يف  الدكتوراه  درجة  وكذلك  والتكنولوجيا،  للعلـوم  العربيـة 
اسرتاتيجيات التسويق من اجلامعة األمريكية بلندن، فإن له مع هذا 
العاملية  الرشكات  أكرب  مع  املهمة  املسؤليات  تويل  من  طويلة  خربة 
جماالت  يف  عديدة  مسامهات  له  وكذلك  اجلنسيات..  واملتعددة 

االستشارات اإلدارية والتدريب واملحارضات العامة.

إهياب فكري من مواليد سنة ١٩٧١، ويعيش يف القاهرة مع 
زوجته وأبنائه.   
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طصثطـــئ

أول الكــالم
قالت: يا بابا أنا عايزة موبايل.. 

قال: أل.
قالت: هوأنا كل حاجة أطلبها تقويلِّ أل..

قال: آه.
قالت: أنا مش حاطلب حاجة تاين يف البيت ده.. 

فقال: أحسن.

* * *
حوار عادي يف بيت عادي والنتيجة عادية.. الفشل! 

(املوبايل)،  تتمناه..  ما  أقىص  اليمني..  أقىص  من  تبدأ  البنت 
تقول:  ذلك  ومع  األب،  رفض  من  متأكدة  أهنا  من  الرغم  عىل 
يريد..  ما  أقىص  الشامل..  أقىص  من  يرد  واألب  موبايل“،  ”عايزة 

ه من أن هذا الرد  دِ املوبايل، عىل الرغم من تأكُّ وهو أن ال يشرتي 
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ا للفتاة، ولكنه مع ذلك يقول: ”أل“..  مزعج جدً
هذا هو حوار األقايص! 

التفاهم  يف  األمل  ينتهي  حتى  الشامل،  وأقىص  اليمني  أقىص 
منه،  املرجوة  النتيجة  النعدام  احلوار؛  قيمة  وتنعدم  البيت،  داخل 

رِّ الصيف! ا حتى يف حَ ويصبح البيت ككثري من البيوت.. باردً
وهذه هي القضية... 

فن الكالم! 
يف هذا الكتاب أربعة أبواب أساسية حول فن الكالم:

١- فن االستامع.
٢- مقاطعة املتكلم.

٣- الفرق بني اجلدل والنقاش.
م.   شَ ٤- دائرة العَ

إىل  التطرق  يستوجب  الكالم  فن  حول  النقاش  كان  وإن 
أهم  عن  احلديث  فضلت  ولكني  وأكثر،  أكثر  ونقاط  موضوعات 
وذلك  الكالم،  فن  يف  األدنى  احلد  تعترب  والتي  املوضوعات،  هذه 
لكي ال أطيل عىل القارئ، والذي يمكن أن يكون ال حيب القراءة 
األلفاظ  عن  والبعيدة  اخلفيفة  املوضوعات  يفضل  أو  عام،  بوجه 

الصعبة واملعاين الفلسفية..
أبواب  لألربعة  باإلضافة   - الكتاب  هذا  يف  نجد  ا  وأيضً
وهذه  الكالم،  لفن  السبعة)  (املحطات   - الكالم  لفن  األساسية 
جيب  التي  اخلاصة  واحلاالت  املواقف  أهم  تستعرض  املحطات 
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النظر إليها واالهتامم هبا بشكل مكثف ملن هيتم بفن الكالم. 
وعىل هذا، فإن أول ما أرجوه من هذا الكتاب - بعد رىض اهللا 
تعاىل، هو جذب اهتامم القارئ لقيمة الكلمة التي ينطق هبا، وتسليط 
نتحدث  للذين  النفسية  احلالة  عىل  كبري  أثر  للكالم  أن  عىل  الضوء 
واالجتهات،  األصعدة  كافة  عىل  احلياة  سري  عىل  وبالتايل  معهم، 
بقيمة  لالهتامم  سببًا  الكتاب  هذا  من  جيعل  أن  تعاىل  اهللا  فأسأل 
وخلعت  أمهيتها،  األحيان  أغلب  الكلمة يف  الكالم، حيث فقدت 
والعقول،  الصدور  حبيسة  األفكار  وأصبحت  هيبتها،  املعاين 

وأصبح  الفكر اآلخر بطبيعة احلال غري مقبول.. واهللا املستعان.

د. إهياب فكري
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لماذا شظ الضقم؟

إيه؟.. 
مش خري؟

األطباء،  بعض  للكشف عند  أحد املرىض  دخل 
وهو  الكشف  غرفة  خارج  طويل  انتظار  وبعد 
بفارغ  وينتظر  القديمة،  املجالت  يف  يُقلِّب 
الصرب أن يسمع اسمه من املمرضة للدخول عىل 
 تر ”يا  داخله  من  له  يتحدث  وعقله  الطبيب، 
إيه؟ يا تر أنا عندي إيه؟ يا رب اسرت، إن شاء 
ويدخل  نِّي“..  يطمِّ الدكتور  دلوقت  خري،  اهللا 
عىل الطبيب، وبعد الكشف يكون احلوار هكذا:

- املريض: ”خري يا دكتور؟“
- الطبيب يكتب الروشتة وال يتكلم!!

- املريض: ”مش إن شاء اهللا خري يا دكتور؟“
- الطبيب يكتب وال ينظر للمريض.  
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- املريض يتكلف املرح ليداري القلق: ”إيه؟.. مش خري وال 
إيه؟“

- الطبيب يعطيه الروشتة وال ينظر إليه: ”ختليك عىل الدوا ده 
لغاية ما أشوفك األسبوع إىل جاي“.

- املريض: ”يعني أنا عندي إيه يا دكتور؟“
ده  الدوا  عىل  ختليك  حاجة  ”أهم  بضجر:  يبتسم  الطبيب   -

لغاية ما أشوفك بعد أسبوع.. مع السالمة“!! 
احلكاية  إن  ”يظهر  فكرة،  ألف  رأسه  ويف  املريض،  وخيرج 
أروح  أسأله  نسيت  أنا  والبيت؟! ده  والشغل  والعيال  طب  كبرية، 
أنا  ده  فني؟  أرجع  تاين؟  أرجع  إجازة،  الزملها  حالتي  الشغل وال 
كده حاخد دوري يف العيادة من األول، وهوأصالً الراجل بيتكلم 
معايا بالعافية، سرتك يا رب“، ويذهب إىل بيته وهومثقل باهلموم! 
والطبيب  خفيف،  برد  دور  مشكلة،  توجد  ال  أنه  واملشكلة، 
واملريض  برد،  دور  التعليق،  جمرد  حتى  يستحق  األمرال  أن  يعتقد 
الكالم،  بمجرد  الطبيب  يصفه  أن  من  أكرب  املوضوع  أن  يتصور 
ولو  حتى   ، فعالً يمرض  حتى  قلقه  يزداد  وقد  املريض،  فيتعذب 
وكل  احلريان،  نظرة  حلياته  وهوينظر  قضاها  ليلة  فأي  يمرض،  مل 
ذلك ألن الطبيب قام بواجبه كامالً من زاوية الفحص الفني، كأنه 
ا  يكشف عىل سيارة، ولكنه مل هيتم إىل أن كالمه مع املريض هو أيضً

جزء مهم ورضوري من واجبه، ومن حق املريض!!
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من أجل ذلك نتحدث 
عن فن الكالم ..

* * *
يا تر فيه ”فوميتينج“؟

ل  املفصَّ الرشح   هيو األطباء،  من  آخر  نوع  تصادف  وقد 
للمريض ولكن باستخدام األلفاظ العلمية الالتينية أو اإلنجليزية، 
واملريض ال يفهم أي يشء؛ ألنه قد يكون خريج مدرسة حكومية 
ال تعلِّم أبناءها اللغات األجنبية، أو حتى قد يكون غري متعلم من 
الطبيب  قاله  ما  وكل  بلدي،  أبناء  من  الكثري  شأن  شأنه  األصل، 
للمريض  مفهومة  غري  بلغة  يقال  ألنه  اهلواء؛  يف  ذهب  للمريض 
وليس  املتخصصة،  املصطلحات  هذه  عن  يشء  أي  يعلم  ال  الذي 
ليظهر  العلمية  املصطلحات  هذه  يستخدم  الطبيب  أن  بالرضورة 
ثقافته الطبية أمام املريض، وإن كان هذا لألسف حيدث يف بعض 
األحيان، ولكن الطبيب من كثرة حديثه عن هذه األشياء بالالتينية 
أوباإلنجليزية مل يعد يفكر يف احتامالت أنه هناك من ال يفهم هذه 

املصطلحات:
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فيه   تر يا  الكشف:  أثناء  للمريض  الطبيب  فيقول   -
؟  Vomiting“فوميتينج”

- املريض: .. هه؟
ه؟   - الطبيب: ”فوميتينج“ Vomiting أو كِدَ

- املريض بعد أن شعر باخلجل: أل.. عادي يعني. 
- الطبيب وهو يكتب الروشتة: طب عال عال!!

 ، بالقئ  أحيانًا  يشعر  املريض  كان  إذا  يسأل  هنا   والطبيب 
واملريض يرد بالنفي عىل الرغم من أنه قد أصيب به مرتني يف هذا 
اليوم بالذات، فالسؤال صحيح ويف حمله من الطبيب، ولكن اخلطأ 
يف األسلوب أد إىل اإلجابة اخلطأ، وقد يؤدي أيضا إىل التشخيص 

اخلطأ.. وال حول وال قوة إال باهللا!

من أجل ذلك نتحدث 
عن فن الكالم ..

* * *
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وججاضط اهللا خغر!!

واملعاهد  املدارس  يف  ا  كثريً تدريبنا  تم  لقد 
واجلامعات عىل كيفية اإلجابة عىل األسئلة التي 
تُطرح علينا، سواء كانت هذه األسئلة شفوية أو 
املثل،  يقول  كام  طريقة  وله  شيخ  وكل  حتريرية، 
”أهم  للتلميذ:  أو  للطالب  يقول  من  فهناك 
وتكتب  كويس،  اإلجابة  ورقة  تسطَّر  حاجة 
السؤال  صيغة  بنهاية  وتبدأ  منظمة،  بطريقة 
اخلط  عىل  يشدد  من  وهناك  اإلجابة“،  قبل 
االمتحان  يف  حاجة  ”أهم  يقول:  واآلخر  اجليد، 
تفتي  تقعد  مش  مؤدب،  تكون  إنك  الشفوي 

وتتفلسف“... إلخ...

سخيفة  مقبولة،  أوغري  كانت  مقبولة  التوجيهات،  هذه  كل 
كانت أو غري سخيفة، كلها تدور حول كيفية اإلجابة، ولكن أين 

السؤال؟! 
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أين تعليم فن السؤال؟ 
من  الكثري  يؤكد  كام  اإلجابة  نصف  هو  الصحيح  السؤال  إن 
ا كيف نجيب، ولنا يف الثانوية العامة أسوةٌ  العلامء، فإننا تعلَّمنا كثريً
أين  ذاته،  حد  يف  علمٌ  هذا  إن  نسأل،  كيف  نتعلم  مل  ولكننا  سيئة، 
هذا العلم من مدارسنا وجامعاتنا، أين فن السؤال؟ فضالً عن فن 

الكالم بوجه عام؟
، فيقول: إيه النظام؟   جتد من يسألك مثالً

األحوال  عن  يسأل  السائل  يكون  وقد  جدا  عادي  السؤال 
بوجه عام؛ فيقول: ”إيه  النظام؟“، سؤال عادي قد يكون املقصود 
ح عليه السؤال قد يفكر يف  املجاملة ال أكثر، ولكن الذي يُطرَ منه 
نظام  يف  يفكر  قد  أو   ، مثالً األدب  حدود  خارج  يشء  آخر،  نظام 

احلكم، كل واحد وتفكريه!!  
يف  احلوار  ويدور  النظر،  وجهات  يف  اختالف  حيدث  وهكذا 
الكوميدية،  األفالم  مشاهد  بعض  يف  حيدث  كام  غريبة،  اجتاهات 
”شفتها؟  جلاره:  فيقول  معينة،  سيارة  عن  يتحدث  البطل  نجد 
شفت احلالوة؟ جتنن، حقيقي جتنن، ده أنا أول ما شفتها امبارح يف 
الشارع كنت خالص هابوسها“.. ولكن جاره يعتقد أنه يتحدث 
عن بنت اجلريان التي يستعد لطلب يدها يف أقرب فرصة، وذلك 
ولكن  املُشاهد،  إلضحاك  الفيلم  يف  الكوميدي  املوقف  الفتعال 
تنتهي  قد  وإنام  الواقع،  يف  بالضحك  غالبًا  تنتهي  ال  املواقف  هذه 
ورضب  املوظفني  وطرد  األزواج  وطالق  األصدقاء  بخسارة 
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األيدي واألرجل يف الشارع! 
أو يف  السؤال  أثناء  التحديد  عدم  كانت يف  األصلية  واملشكلة 

عدم التحديد أثناء الكالم بوجه عام.
هوسؤاله،  ما  أصالً  يعرف  ال  وكأنه  السائل  نجد  ما  ا  كثريً
عىل  األسئلة  صياغة  كيفية  يتعلم  مل  فهو  جدا؛  طبيعي  وذلك 
اإلفتاء،  يف  متخصص  كبري  شيخ  أمام  نفسه  جيد  وفجأة  اختالفها، 
فتي اجلمهورية شخصيا، وهو كتاجر سيارات جمتهد جيدها فرصة  مُ
ذهبية؛ ألنه منذ فرتة يريد أن يسأل إذا كان التعامل بالتقسيط حالل 
أم حرام، سؤال مشهور جدا بني العامة، ولكن هذا التاجر مل يتعود 
هيكلة  أساليب  أحد  أن  يعلم  وال  املنظمة،  األسئلة  صياغة  عىل 
ا  السؤال قد تتكون من أوالً مقدمة، وثانيًا عرض املشكلة، وأخريً

صياغة السؤال باستخدام أوضح وأسهل األلفاظ..
هو ال يعلم هذه التفاصيل، ولكنه يريد أن يسأل، فيجد نفسه 
حريان، فيتحدث حول موضوع السؤال ولكنه بذلك قد يكون مل 

 .. يسأل أصالً
فنجده يقول للشيخ: ”حرضتك، أنا كان عندي سؤال، سؤال 
يعني، مش عارف صح السؤال ده أصالً وال إيه؟ يعني حرضتك 
، أو كده، نبيع ازاي بقى حرضتك؟  لو أنا مثالً تاجر سيارات، مثالً
الزبون ما بيحبش الكاش، والسوق صعب، طب إيه بقي، بالنسبة 

ا“!! للتقسيط؟ أو كده، حرضتك.. وجزاكم اهللا خريً
وعىل الرغم من خربة املفتي الواسعة يف التعامل مع هذا النوع 
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السؤال  هذا  ظلامت  يف  تاه  إذا  أحد  يلومه  لن  أنه  إال  األسئلة،  من 
والنقدية  املالية  املعامالت  موضوع  برشح  يبدأ  وقد  العجيب، 
يعلم  أن  يريد  هو  الرشح،  هذا  كل  يلزمه  ال  والسائل  أوله،  من 
ا، وال  ”التقسيط، حالل أم حرام؟“ وهويعتقد أنه سأل سؤاالً حمددً
يلف  الشيخ  أن  يعتقد  وقد  بل  حمددة،  ا  أيضً اإلجابة  تكون  وأن  بد 
الشيخ  عىل  منبهة  ”احلكومة  املؤامرة..  نظرية  وتبدأ  عليه،  ويدور 
وتبدأ  الثقة،  وتنعدم  السؤال“،  هذا  عىل  برصاحة  جييب  ال  لكي 
أثمر  الذي  الغريب  السؤال  يف  والسبب  والتحليالت،  احلكايات 
البسطاء  عن  فضالً  للعامة  يصلح  ال  قد  الذي  العام،  اجلواب  هذا 

والعوام!!

من أجل ذلك نتحدث 
عن فن الكالم ..

* * *
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واخلالصة:
الكثري  إىل  األحيان  معظم  يف  يؤدي  بالكالم  االهتامم  عدم  إن 
احلكومية  واجلامعات  املدارس  خرجيي  فإن  االضطراب،  من 
احلياة  ملواجهة  إعدادهم  يتم  أن  املفرتض  من  مرص  يف  اخلاصة  أو 
العملية، ولكن لألسف يكون عادة هذا اإلعداد من الناحية الفنية 
الفنيات  حول  تدور  واالمتحانات  واملحارضات  فاملناهج  فقط، 
الرغم  عىل  وغريها،  والصيدلة  واهلندسة  والطب  املحاسبة  يف 
مهام  ا  قدرً هبا  فإن  بحتة،  معملية  كانت  وإن  حتى  مهنة  أي  أن  من 
ومديرين  ومرىض  وزمالء  عمالء  من  اآلخرين  مع  التواصل  من 
وموظفني ومجيع الناس، ويتم هذا التواصل إما بالكالم  املبارش أو 

عن طريق الرسائل اللمكتوبة يديويا أو إلكرتونيا.. 
أو  التسلية  باب  من  تكون  ال  الكالم  قضية  مناقشة  فإن  وهلذا 
بل  حياته،  يف  اإلنسان  لنجاح  أسايس  أمر  هي  وإنام  العامة،  الثقافة 
األصعدة  كافة  عىل  عام  بوجه  جمتمع  أي  لنجاح  أسايس  أمر  هو 

واالجتاهات.
وقد يستغرب البعض إذا عرف أن أول فنون الكالم، هو عدم 
الكالم، وهو ما سنتحدث عنه يف الباب التايل.. أو لعلنا نُسميه (فنُّ 

االستامع)!
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شظُّ اقجاماع

ب مع احلكامء“.. سَ حيُ الساكت  ”األمحق 
كالمٌ مجيل، ذُكر يف التوراة، يف سفر األمثال، عىل 

ليامن - عليه السالم! لسان سيدنا سُ
أو  اجلاهل  جلوس  من  الرضر  فام  صحيح، 
كثرة  إن  بل  ساكتًا،  كان  إذا  احلكامء  مع  األمحق 
ا  رجه أساسً كوته قد خيُ جلوسه مع احلكامء مع سُ
ويزداد  ويتعلم  يستمع  ألنه  اجلهل؛  دائرة  من 

خربة وحكمة..

والعقول  املحدودة  النظرة  ذوي  من  الكثريين  أحوال  بمراقبة 
احلياة  يف  عريضة  بخربة  بعضهم  متتُّع  من  الرغم  عىل  املسدودة، 
يف  مشرتكة  سمة  وجود  ستالحظ  العمل،  لطبيعة  أو  السن  بحكم 

أغلب هؤالء الناس، ستجد أهنم يتكلمون أكثر مما يستمعون..
ستجد الواحد منهم له رأي شديد ومتعصب يف كل موضوع 
ا يقلل عادة من أمهية أي موضوع جديد  يفتح أمامه، وستجده أيضً
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عليه، فكيف يكون أي موضوع مهام إذا كان هوشخصيا لن يلقي 
ا بحال  فيه بدلو أو حتى بكوب صغري، حتى ولو كان األمر متعلقً
العاملي  االقتصاد  يف  بمتغري  أو  قادمة،  تكنولوجية  بثورة  أو  األمة 
املهم أن يتكلم  اليومية، ال هيم،  حياته  سيكون له تأثري مبارش عىل 
”أنا  شعار  حامالً  نفس،  آلخر  العمر،  آلخر  اجللسه،  آلخر  هو 
أتكلم، إذن أنا موجود“.. واملشكلة أنه ال يعلم أن هذا الشعار قد 
أنا  إذن  يتكلم،  ”هو  إىل:  حوله  من  املجتمع  نظر  وجهة  من  يتبدل 

غريموجود“!! 
هذا  مع  احلوار  يف  املشكلة  سيكتشف  الوقت  مع  اجلميع 
الشخص، وتتساقط اجلفون للنعاس، وهترب العقول إىل أي مكان 
آخر حفاظًا عىل الوقت وعىل سالمة الفكر، بينام هو ال يزال يتكلم 

حتى آخر نفس، حتى آخر جندي، من املستمعني.
هناك نوعان من الصمت: إجيايب، وسلبي!

الذي  الصمت  وهوذلك  املطلوب،  هو  اإلجيايب  والصمت 
يعطي الفرصة لصاحبه لالستامع إىل املتكلم، أو هو ذلك الصمت 

الذي يدعو إىل التفكري والتأمل واكتساب اخلربات.. 
غالبًا  يكون  والذي  السلبي،  الصمت  نجد  املقابل  يف  ولكن 
ا من اهلجوم  ناتج عن قلة ثقة بالنفس، فال يتحدث الشخص خوفً
مقبول  غريَ  شيئًا  يقول  ال  حتى  لنفسه  محايةً  صمته  يكون  أو  عليه، 
من الطرف اآلخر فيسخروا منه.. هذا النوع من الصمت (السلبي) 

رضره أكثر من فائدته. 
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ا خاصا  كى عن ”نجيب حمفوظ“ أنه كان يُامرس أحيانًا نوعً حيُ
من الصمت السلبي، فكان - رمحه اهللا - إذا مل يعجبه كالم املتكلم 
أغلق سامعة األذن اخلاصة به، وكان يف ذلك الوقت ال يسمع إال 
هبذه السامعة، إذن فقد تظاهر باالستامع عىل الرغم من عدم سامعه 
ألي كلمة مما تقال، األستاذ قطع االتصال مع املتكلم وهو جالس 
أمامه، ولكن هذا قد يكون مقبول من رجل كنجيب حمفوظ بخربته 
العريضة وثقافتة الواسعة، وصربه املحدود لعمره الكبري وأمراضه 
الكثرية، ولكنه غري مقبول من الذين هم يف مقتبل العمر، واملفرتض 

أهنم يف مرحلة تكوين اخلربة وتنمية الثقافة!!  

* * *
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تضطَّط غا رجض تاى أسرشك..

كيف أعرفك وأنت مل تكشف عام بداخلك؟!
ا، فإن عنوان  إن هذه ليست دعوة للتحدث كثريً
الذكي  بالصمت  التحيلِّ  عىل  يشجع  الباب  هذا 
للتخيل  يدعو  ال  ا  أيضً ولكنه  االستامع“،  و“فن 

لِّية ..  عن احلديث بالكُ

فإننا  ا،  بعضً ه  بعضُ يُنيس  الكالم  كثريَ  أن  إىل  نشري  كام  وإنام 
التفكري  عىل  دليل  دائامً  ليس  الصمت  أن   أخر ناحية  من  نؤكد 
والتأمل وحسن االستامع، وإنام الصمت الدائم قد يكون دليالً عىل 

الغموض واالنعزال وقلة الثقه بالنفس.
كالم  ال  يعني  الوسط؛  األمور  وخري  ودل  قل  ما  الكالم  خري 
لة  طول الوقت، وال سكوت طول الوقت.. ال دخول يف تفاصيل ممُ

وال كالم باإلمجاليات املبهمة املُضلة.. 
إذا تكلمنا فال بد وأن يكون للكالم معنى، وإذا سكتنا فال بد 
”اشرتي  يقولون:  البلد  وأوالد  معنى..  السكوت  هلذا  يكون  وأن 
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، حتى تتبني  وما تبعش“، يف إشارة إىل رضورة االستامع للغري أوالً
ماذا يريد، ثم تبدأ يف الكالم بعد ذلك يف االجتاه الصحيح.. 

وذلك ألن البعض أحيانًا يتكلم فقط للمشاركة حتى ال يقال 
إنه ليس له رأي أو فكر، فإذا كان الكالم يف اجتاه غريب عن خرباته 
الشخصية فإنه ينتظر حتى تظهر كلمة ال يعلم عنها إال اليسري جدا، 
سباق  بداية  طلقة  كصوت  يعتربها  حتى  الكلمة  هذه  يسمع  إن  فام 
ا، فينطلق يعرب عن رأيه بداية من هذه الكلمة، وهو ال  املائة مرت عدوً
يعلم أن هذه الكلمة قد تكون قيلت فقط عىل سبيل املثال أو بشكل 

ا عن فهمه هلا.. خمتلف متامً
فمثال:

جمموعة من الناس تتكلم عن الفلسفة الوجودية.. يقولون إنه 
اإلنسان وجوديا وهو مع ذلك متدين سليم  من املمكن أن يكون 
هذا  إن  ويقول  اجللسة  يف  الرأي  هذا  يُعارض  من  وهناك  العقيدة، 

غري ممكن، هناك تضارب يف االجتاهات!! 
إنسان، بل ليس  يفهمه كل  بالرضورة أن  فلسفي، ليس  كالم 
من  فكثري  معنى،  له  أصالً  الكالم  هذا  يكون  أن  الرضورة  من 
ألهنا  مفهوم؛  يشء  إىل  بالرضورة  تؤدي  ال  الفلسفية  النقاشات 

حماوالت للوصول إىل احلقيقة، وما أصعب الوصول إليها!
بأي  احلديث  يريدون  الذين  هؤالء  من  أصاحبنا،  أحد  ولكن 
الفلسفية،  اجللسة  هذه  يف  معهم  أنه  العثر  حظهم  ومن  شكل، 
وهوال يفهم أي يشء مما يقال، ولكن صعب عليه جدا أال يشارك 
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من  جزء  فكان  ويستمع،  جيلس  أن  عليه  جدا  صعب  الكالم،  يف 
احلوار هكذا:

ض، فمن املمكن  - أحد اجللوس يقول: ”أنا أر أنه ال تعارُ
أن يكون اإلنسان وجوديا ومع ذلك متدين وسليم العقيدة، الفكر 
الوجودي ال يتقاطع مع أي اجتاه عقائدي، وإنام يسري مع العقيدة 

يف اجتاه متوازٍ حتى النهاية“.. 
- واحد آخر يقول: ”ازاي بس يا مجاعة؟ الفلسفة الوجودية 
أصالً  قائم  والدين  والثوابت،  املعتقتدات  ي  حتدِّ عىل  تقوم  أصالً 

عىل املُسلامت والثوابت“..  
حاجه  فاهم  ”مش  لنفسه،  يقول  صاحبنا  أسود“..  خرب  ”يا 

خالص، هو فيه إيه؟“ 
ويستمر كالم اآلخر فيرضب مثاالً ليوضح وجة نظره فيقول: 
نفس  يف  وهو  بيتهوفن  أو  موتسارت  يسمع  الواحد  ازاي  يعني 

الوقت بريقص عىل حلن يسمعه من داخل رأسه لعمرو دياب؟  
لِّم“، صاحبنا يقول لنفسه.. فيتكلم  تْكَ هَ ا  أخريً العمر..  ”فرصه 
يف  دلوقتي  قوي  كتري  يف  إنه  رأيي  من  ”أنا  ومسموع:  واضح  بصوت 
الساحة أحسن من عمرو دياب.. وما دام بقى املوضوع ده اتفتح، فأنا 
يش حاجة أصالً اسمها أغنية شبابية، الشباب يف القلب  فِ شايف إن مَ

يا مجاعة مش يف األغاين واألفالم والكالم الفايض ده، وال إيه؟“
اجللسة  يف  املشاركني  كل  يُعلق،  أحد  وال  رهيب،  سكوت 

ينظرون إىل بعض ولسان حاهلم يقول: ”مني ده؟!!“
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يف  جيلس  أن  املمكن  من  كان  يعلق،  ومل  يتكلم  مل  ليته  فيا 
سكوت، أو حتى يسأل عن معنى الوجودية، فليس من العيب أن 
يسأل اإلنسان عام ال يعلمه، وليس من املفرتض أن نعلم كل يشء، 
واجلهل بيشء ال يعني اجلهل العام، وكذلك اإلملام بيشء ال يعني 

املعرفة املطلقة.. 
حياول  أو  أدب،  يف  اجللسة  من  يستأذن  أن  املمكن  من  كان 

ا عليه..  االستامع ليتعلم شيئًا جديدً
وعليه أن يطرد من عقله فكرة أن يُغري املوضوع!!

مستمتعني  اجلالسني  كل  كان  فإذا  كالسيكية،  غلطه  فهذه 
باحلديث يف هذا املوضوع، فليس من أدب احلوار أن يُغريه بشكل 
يف  كالم  الكتاب  هذا  دفتي  بني  اهللا  شاء  إن  لنا  وسيكون  مبارش، 
كيفية تغري موضوع احلديث بدون إساءة أدب أوإحراج للمتكلم.

ولكن املهم هنا أن الصمت يف حالة صاحبنا هذا كان أفضل 
”إذا  يقول:  املثل  كان  فإذا  معنى،  له  ليس  بام  التحدث  من  بكثري 
كان الكالم من فضة، فالسكوت من دهب“، فإن الفضة هلا ثمن، 
ولكن كالم صاحبنا يف هذه احلالة كان من تراب يعمى العني ويسد 
حد  يف  الكالم  قيمة  لقلة  بالرضورة  ليس  وذلك  واألنف،  األذن 

ذاته، ولكن لعدم تناغمه مع سياق احلديث.. 
فكان كالذي دعي إىل حفلٍ راقٍ يف أحد الفنادق ذات اخلمسة 
نجوم، وقرر أن يكون ”ذوق“ ويقدم هدية للعروس وهي جالسة 

يف الكوشة، فقدم هلا طبق بسبوسة باملكرسات!!
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أن  يرفض  هو  الئقة،  غري  ولكن  لذيذة  اهلدية  غريب،  موقف 
يكون إنسانًا عاديا، ويريد أن يظهر بمظهر اإلنسان ”الذوق املجامل“، 
فتكون النتيجة أنه فضح نفسه وأحرج اجلميع، يا ليته مل يقدم شيئًا، ويا 

ليته دخل يف هدوء ليكفي نفسه وغريه الكثري من احلرج.
مهام  ذاته  حد  يف  يكون  قد  الكالم..  من  الكثري  وكذلك 
ناسب للموقف، فهناك من الناس من إذا  ورضوريا، ولكنه غري مُ
جلس عىل مائدة الطعام مع عائلته أو أصحابه حتدث عن مشاكله 
الصحية وعن معاناته من الغازات واالنتفاخ واإلمساك، ويبدأ يف 

وصف آالمه الشديدة أثناء عملية اإلخراج!! 
هذا الكالم قد يكون مهام جدا يف عيادة الطبيب، ولكنه مقزز 
ا؛  كثريً أفضل  هنا  السكوت  الطعام،  مائدة  عىل  مناسب  وغري  جدا 

فإن لكل مقام مقال!!
* * *
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شغ الغعظـــان

اسمع، اسمع بقدر املستطاع، واعلم أن املستمع 
أعمق،  بشكل  الناس  قلوب  عىل  حيصل  اجليد 
وإن مل يكن بشكل أرسع، وذلك ألن كل إنسان 
ونجاحه  ومشاكله  نفسه  عن  احلديث  حيب 
اجليد،  املستمع  جيد  ال  غالبًا  ولكنه  وأوالده، 
واملقصود باملستمع اجليد هو ذلك املستمع الذي 
يُظهر االهتامم بحديث الغري، فهناك من يسمعك 

وهو يفكر يف يشء آخر..

أجد  عندما  اليونان)،  اسمها (يف  لعبة  نفيس  مع  ألعب  أحيانا 
يف   أر ولكني  أحتدث،  وأنا  املوافقة  بمعنى  رأسه  هيز  أمامي  من 
فأقول له يف  باالستامع،  ويتظاهر فقط  آخر  يشء  أنه يفكر يف  عينيه 

وسط حديثي كلمة (يف اليونان)!
بعيد  أو  قريب  من  عالقة  له  ليس  أصالً  حديثي  ويكون   
كلمة  أقل  مل  وكأين  دماغه  هز  يف  يستمر  أراه  ولكني  باليونان، 
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ألين  املوضوع؛  بتغري  أبدأ  عندها  ا  طبعً باملوضوع،   عالقه  هلا  ليس 
شعرت بأنه غري مهتم به، ولكن املشكلة هنا أين أكون احلارس عىل 
سالمة احلوار مع هذا الشخص، إذن فحديثي مع هذا الرسحان ال 
التي جتذب  املوضوعات  اختيار  عبء  يُرحيني، ولكن يضيف عيل 
ا ملن أفتح قلبي  ا إذا كان عندي مشكلة، وكنت حمتاجً انتباهه، وطبعً
معه، سيكون هذا الشخص هو آخر إنسان أفكر فيه، ألين يف هذا 

ا ملن يستمع يل، وليس ملن ”هيز“ يل رأسه..  الوقت أكون حمتاجً
از“!!  فال تكن يا صديقي هذا الشخص ”اهلزَّ

غري  كان  إذا  وحتى  الغري،  حديث  احرتام  عىل  احرص  ولكن 
 جمر تغري  أن  حاول  بامللل  شعرت  وإذا  مبارش،  بشكل  لك  مفيد 
يف  تدخل  أن  قبل  االنرصاف  يف  استأذن  أوحتى  بذكاء،  احلديث 

مرحلة الـ“هز“!!          

* * *
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غا راااجـــض!!

إظهار  يف  يبالغ  من  هناك  اآلخر  اجلانب  وعىل 
اهتاممه بكالم املتكلم، فريفع حاجبيه عاليًا حتى 
مش  راااجل!!  ”يا  ويقول:  رأسه  شعر  يلمسا 

ممكن!!“  ممُ

والكالم ال حيتاج إىل كل هذا االنفعال.. 
ظهر  جدا  مزدمحًا  كان  أكتوبر  ستة  كوبري  إن  يقول  الرجل 
املتكلم  يعطي  هذا  االنفعال،  هذا  كل  ملاذا  طبيعي،  يشء  األمس، 
بيمثل  أو  بكالمه  يستخف  أو  منه  يسخر  أمامه  الذي  بأن  إحساس 
عليه، املبالغة يف ردود األفعال تقتل املصداقية، قد يكون الصمت 

هنا أفضل مع االكتفاء بحركة بسيطة بالرأس أو حتى بالعني.
املستمعني،  بعض  من  الفعل  رد  يف  املبالغة  من  آخر  نوع  وهناك 
ا نفس الكلمة التي يستخدمها لتشجيع املتكلم عىل  وهو أن يكرر كثريً
مائة  يقوهلا  أيوه“،  ”أيوه،  يقول:  من  فهناك  احلديث..  يف  االستمرار 
مرة يف احلوار الواحد، كل دقيقة يقول: ”أيوه، أيوه“ أو ”مهم، مهم“!! 
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وغري أن هذه الطريقة مزعجة جدا للمتكلم، إال أهنا أيضا تعطي 
للمتكلم انطباع بأن املستمع غري مهتم فعالً كام يبدو بكالمه، ألنه من 
غري املمكن أن يكون كل الكالم له نفس رد الفعل وبنفس األلفاظ!!

التي  الكلامت  بعض  إلعادة  أحيانًا  حيتاج  قد  اجليد  املستمع  إن 
بأسلوبه هو، أو يعيد نفس  الكلمة  معنى  أمامه، يعيد  يقوهلا املتكلم 
الكلمة مع تغيري بسيط يف نربة الصوت أو مع إضافة تعبري مناسب 
هلذه الكلمة عىل الوجه، هذا مقبول، إن االستامع فقط للمتكلم لفرتة 
طويلة دون تعليق حركي أو لفظي قد يقلق املتكلم، بل وقد يعطيه 

اإلحساس بعدم االرتياح، وهذا غري مطلوب إلقامة حوار ناجح.
صحيح أننا أحيانًا نسمع وال نُعلق وال نُحرك ساكنًا لتصدير 
عن  أمامنا  للمتحدث  األمان  وبعدم  بل  االرتياح،  بعدم  الشعور 
الوجه  هذا  ولكن   ، مثالً التفاوض  حال  يف  يكون  وذلك  قصد، 
يف  به  يُنصح  ال  الرهيب  السكوت  مع  التعبري  من  اخلايل  اجلليدي 

حال احلوار العادي مع الناس العادية يف األحوال العادية.
إن التدريب عىل االستامع مهم جدا، وخاصة إذا كان الشخص 
من  ألنه  التدريب؛  هذا  من  بد  فال  للغري،  االستامع  عىل  معتاد  غري 

أول صفات املتحدث الذكي، أنه مستمع ذكي..
فهناك من يقول إنه اليوم سيجلس مع أصدقائه أو مع زمالئه، 
أو سيقيض اليوم مع األرسة يف البيت لالستامع الذكي فقط، يشارك 
عىل  اآلخر  الطرف  تشجع  التي  باألسئلة  أو  البسيط  بالتعليق  فقط 
عىل  بالذات  يبدو،  كام  سهالً  ليس  التدريب  هذا  حديثه،  مواصلة 
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مع  ولكن  ا،  كثريً االستامع  عىل  املعتاد  غري  الكالم  كثري  اإلنسان 
شعوره  ومع  معه،  باحلديث  الناس  اهتامم  مالحظة  ومع  الوقت 
املتزايد بتميزه االجتامعي سيصبح االستامع الذكي عادة مجيلة من 

الصعب عليه التخيل عنها.
إن هذا النوع من التدريب يف البيت بالذات من أهم ما يمكن، 
تفاصيل  يعرفون  ال  واألمهات  واآلباء  واألبناء  اإلخوة  من  فكم 
مهمة خاصة بمن يعيش معهم يف نفس املنزل، ال يعرفون الكثري أو 
حتى القليل عن أصدقائهم احلقيقيني وكذلك قد ال يعلمون الكثري 
أحالمهم  عن  ماذا  البيت،  خارج  اليومية  حياهتم  مفردات  عن 
من  نبي  هو  األعىل  املثل  هذا  هل  احلقيقية؟  العليا  املثل  احلقيقية؟ 
أنبياء اهللا، هل هو سيايس، العب كرة، إعالمية، داعية ديني، رجل 

أعامل، ممثل، راقصة أم عامل يف علوم الفضاء؟ 
كيف سنعرف كل هذا دون السعي إلدارة احلوار، ثم االستامع 

الطويل؟ 
لو أن أفراد البيت الواحد يستمعون لبعضهم بنصف االهتامم 
وأفالم  مسلسالت  من  التلفزيون  يف  يُعرض  ملا  فيه  نستمع  الذي 
وأخبار وبرامج حوارية دينية أو اجتامعية أو سياسية، لكان الوضع 

ا لكل األطراف. أفضل كثريً
باملرة،  مهمة  غري  ملوضوعات  االستامع  إىل  نضطر  أحيانًا 
والواقع أنه ال يمكن ألي إنسان أن يستمع بشكل إجيايب للغري إال 

إذا كان مهتام أصالً بموضوع احلديث، ومن هنا يأيت الرتكيز.. 
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وهذه كلمة الرس..
 اهتم باملتكلم أكثر من 

اهتاممك بموضوع الكالم! 

األهم  يكون  أحيانًا  إنام  املهم،  هو  دائامً  ليس  الكالم  موضوع 
هواملتحدث نفسه!! 

وقد يسأل البعض، ”ولكن إذا كان املتحدث غري مهم أصالً 
له،  االستامع  من  بد  وال  كان  وإذا  له؟..  أستمع  فلامذا  يل،  بالنسبة 
جيد  بشكل  إليه  االستامع  أستطيع  حتى  بأمهيته  نفيس  أقنع  فكيف 
وبدون تكلف؟ مع العلم بأن هذا الشخص قد يكون بسيطًا جدا، 
هو  أو  اخلري  يل  حيب  ال  كان  وإن  حتى  ا،  معقدً ممال،  جدا،  سطحيا 

فعالً أحد أعدائي؟“
كل  بأمهية  لالعتقاد  حقيقية  رضورة  هناك  إن  نقول،  وهنا 
الناس، وهذه ليست دعوة لتقديم السبت حتى جتد األحد، بمعنى 
أنا  األيام،  من  يوم  يف  هلم  ستحتاج  ألنك  ا  اهتاممً الناس  تعطي  أن 
اهللا  إال  معني  وال  رزاق  ال  ألنه  الكالم؛  هذا  مع  أتفق  ال  شخصيا 
جيدة  عالقات  لتكوين  أدعو  ال  فإنني  هذا  وعىل  وتعاىل،  سبحانه 
مع الناس لكي يكونوا بجانبك يف وقت الضيق، بل إن كل الكالم 
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الذي يدعو إىل أن الذي له ظهر ال يُرضب عىل بطنه، وأن القرش 
فارغ، عىل األقل يف  األبيض ينفع يف اليوم األسود، كل هذا كالم 

رأيي الشخيص.. 
ولكن مع هذا فإن حب الناس قوة، وأهل األرض من بني آدم 
حيبون اإلنسان الصادق احلساس الذي هيتم هبم وبكالمهم، الناس 
عن  يتحدث  ال  عادة  واإلنسان  ا،  كثريً نفسه  عن  املتحدث  حتب  ال 
أهم  من هو  جيد  كان ال  إذا  أو  إليه،  األنظار  ليلفت  ا إال  كثريً نفسه 
منه يف اجللسة، فموضوعاته هي املهمة وموضوعات اآلخرين غري 

مهمة، ألهنم ببساطة غري مهمني!  
وهنا تكمن املشكلة.. 

إن كل إنسان له قيمة كبرية عند نفسه، ومن هذه القيمة هيتم 
يقدر  من  وجد  فإذا  وحكاياته،  ومشاكله  بموضوعاته  اإلنسان 
، أوعىل األقل يسرتيح له؛ ألنه يسمعه  اهتامماته، فإنه حيبه، حيبه فعالً
يف زمن ال أحد يستمع فيه ألحد، وال أحد هيتم بأحد اهتامم حقيقي 

ا له أو يريد منه شيئًا.. إال إذا كان حمتاجً
وهذا ما أشري إليه.. إنك تريد من كل الناس شيئًا مهام، وغاليًا 
جدا، وإذا حصلت عىل هذا اليشء باحلقيقة كنت من أغني الناس، 
تسمع  أن  إىل  تاج  حمُ فإنك  وعليه  الناس..  قلوب  هو  اليشء  هذا 

الناس بإخالص للحصول عىل هذه القلوب الغالية.
* * *
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ضسإ إغه غا أبع ضسإ!!

أحد  أن  الفنية  املجالت  أحد  يف  فرتة  من  قرأت 
األمريكية  السينيام  يف  األول  الصف  نجوم 
 - نظره  وجهة  من   - كبرية  مشكلة  لديه  كانت 
بعدة  منه  أطول  زوجته  أن  كانت  املشكلة  وهذه 

سنتيمرتات!

مٌ بشكل خاص لكي  وكان هلذا النجم حذاء ذا كعب عالٍ مُصمَّ
، كعب داخيل لدواعي العمل والنجومية،  ال يظهر أنه ذو كعب عالٍ
وكان هذا النجم يرتديه عندما يظهر مع زوجته، الطويلة، للصحافة 
ا مع زوجته يف رحلة ما، وكانت  ولوسائل االعالم، وملا كان مسافرً
هناك تغطية إعالمية هلذه الرحلة، اكتشف هذا النجم وهو عىل متن 
الطائرة أنه نيس إحضار احلذاء ذي الكعب العايل معه، فكيف خيرج 
من الطائرة مع زوجته، الطويلة، بدون هذا احلذاء، هذا قد يعطي 
ا بأنه ضئيل احلجم، وأنه غري كفء ألدوار البطل  اجلمهور انطباعً

القوي الذي حيارب قو الرش عىل األرض وحده!
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فارق  إظهار  لتفادي  عنها  ا  بعيدً مشى  أو  زوجته  سبق  وإذا 
أنه  من  واألقاويل  اإلشاعات  تكثر  فقد  الزوجة،  لصالح  الطول 
بفيلمه  اخلاصه  بمصاحله  يرض  سوف  وهذا  معها،  وفاق  عىل  ليس 
مع  وهومتفق  رومانيس،  موضوع  حول  يدور  والذي  األخري، 
احلب  من  الكثري  يُظهر  أن  عىل  الفيلم  هبذا  اخلاصة  الدعاية  رشكة 
واالنسجام مع زوجته للناس من خالل وسائل اإلعالم عىل األقل 
الدوالرات،  من  ماليني  عدة  عىل  وحيصل  الفيلم  يعرض  حتى 

وهواألجر املتفق عليه هلذا الفيلم!!
النجم،  هذا  مع  الطائرة  هذه  متن  عىل  شابا  هناك  أن  معي  ختيل 
ا، افرتِض أن هذا الشاب من سكان العشوائيات!! ولزياده األمر تعقيدً

هذا  فيه  يسكن  الذي  احلي  يف  مياه  توجد  ال  أنه  وختيل   
أحجار  بخمسة  يُلقي  أن  إىل  إضطر  وقد  أيام،  عرشة  منذ  الشاب 
عىل األرض ليعرب عليها أرض احلارة الغارقة بمياة املجاري حتى 
الذي  امليكروباص  موقف  إىل  يصل  لكي  األتوبيس،  يف  يتشعبط  
اضطر  وأنه  الرزق،  وراء  سعيًا  ليسافر  املطار،  طريق  إىل  سيأخذه 
اخلاصة  والفيسبا  الوالدة  وغوايش  روحني  أبو  الكاسيت  لبيع 
بوالده وشبكة خطيبته، كل هذا ليعود بتكاليف رشاء شقة يف منطقة 
عشوائية أخر أسوأ من املنطقة التي يسكن هبا حاليا، وذلك حتى 
، لكن هي الوحيدة التي رضيت  يتزوج خطيبته التي ال حيبها أصالً
به يف ظل ظروفه الصعبة، أو املستحيلة بتعبري أدق، و“أهي جوازة 

وخالص“، بعد سنوات عجاف من العزوبية اإلجبارية! 
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ساكن  الشاب  ركب  بآخر  أو  وبشكل  الصدفة  وبمحض 
األحداث،  بتسلسل  هتتم  ال  النجم،  هذا  مع  الطائرة  العشوائيات 
متن  عىل  النجم  هذا  قابل  قد  البسيط  الشخص  هذا  أن  وكيف 
يف  معه  أنه  املهم  للتوضيح،  مثال  فقط  هذا  مهم،  ليس  الطائرة، 
ساكن  لصاحبنا  النجم  وحكى   ، أصالً يعرفه  ال  وأنه  الطائرة، 
احلرية  غاية  يف  وهو  إياه  باحلذاء  اخلاصة  مشكلته  العشوائيات 

والتأثر، وسأله عن رأيه يف هذه املشكلة..
وجيامل  يتواضع  النجم  هذا  أن  كيف  تتخيل  أن  الطبيعي  من 
هذا الشاب؛ ألنه أصالً يتحدث معه، فضالً عن أنه يشاركه يف هذه 

املشكلة اخلاصة جدا.
 ختيل هذا املوقف!! 

من املتوقع بعد أن حكى النجم هذه املشكلة الرهيبة لصاحبنا، 
أن جتد هذا الشاب البسيط خيلع حذاءه البسيط جدا، ولكن ليس 
ليعطيه هلذا النجم عىل سبيل التعاطف معه، ولكن ليرضبه بكعب 
: ”يا راجل ده احنا شايفني  هذا احلذاء عىل أم رأسه، ويقول له مثالً
الويل، واهللا العظيم ده يف ناس بتنام يف الشارع يف عز الربد، وانت 
والَّ  طلقها  أخي  يا  منك،  أطول  تبان  مراتك  أحسن  قوي  تعبان 
ة  خليها تغور يف ستني داهية، أنا ناقصك!! ده أنا بعت دهب احلاجَّ
بلدكم  يف  اشتغل  علشان  الغلبانة  البت  وشابكة  احلاج  وماكينة 
كعب  والكعب..  والفيلم..  مرايت..  تقوليل  عامل  وانت  مرمطون، 
إيه يا أبو كعب؟! ده انت حتمد ربنا عىل النعمة اليل انت فيها، طيارة 
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وسفر وفلوس ونجومية و.. و..“.  
إىل آخر هذه السيمفونية الواقعية، والتي قد حتتوي عىل الكثري 

من األلفاظ الغليظة التي تعودنا عليها.. فتعودَت علينا!
* * *

ونحن نقرأ رد فعل صاحبنا ساكن العشوائيات قد نجده منطقيا 
بالنسبة للظروف التي يمر هبا، يف حني أنه يسمع هذا النوع املستفز من 
ا بالنسبة  املشاكل، ولكن لألسف إن رد الفعل هذا غري منطقي متامً
ألخينا النجم صاحب املشكلة، هو فعالً يف مشكلة وواقع يف ورطة، 
هذه حياته، وهذه طبيعة مشاكله، هو ال يتظاهر وال يستعرض وال 

يسعى الكتساب عدائه، هو فعالً يف حرية ويريد حال.
ا فيه، لكنه حيدث  بالغً وإن كان هذا املثال كاريكاتوريا ويبدو مُ
ا بشكل أو بآخر.. فهناك من يتحدث يف موضوع معني أو  لنا مجيعً
وقد  بل  باملرة،  مهتم  غري  املستمع  ولكن  ما،  مشكلة  عن  يتحدث 
فيفقد  أمامه؛  يتحدث  الذي  بمشاكل  ويقارهنا  مشاكله  يف  يفكر 

الرتكيز واالهتامم، ويبدأ يف الرسحان، أو قد يبدأ يف املقاطعة.. 
واملقاطعة قد تكون بالكالم أو باإلشارة أو حتى بالرسحان يف 
تعامالتنا  يف  ا  مجيعً منه  نعاين  مهام  ا  موضوعً يفتح  وهذا  آخر،  يشء 
اليومية، وهو موضوع املقاطعة، والذي سنتحدث عنه إن شاء اهللا 

بالتفصيل يف الباب التايل.. 
ولكن املهم هنا هواإلشارة إىل أن األصل يف االستامع اجليد هو 
فصل خربايت الشخصية عن املوضوع الذي أستمع إليه حتى ينتهي 
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الطرف اآلخر من كالمه، ثم بعد ذلك عيلَّ أن أضع كالم الطرف 
اآلخر يف إطار ظروفه هو وليس يف إطار ظرويف أنا..

، هناك من يتحدث لصديقه عن حبيبة عمره وكيف  يعني مثالً
أنه يفضل املوت عىل أن ترتكه، ولكن صديقه هذا قد ير أن هذه 
هذا  كل  تستحق  وال  احلب،  هذا  اإلطالق  عىل  تستحق  ال  البنت 
يرفض  هذا  وعىل  أحسن“،  يبقى  لوسابته  حتى  ”دي  العذاب، 
من  السخرية  يف  يبدأ  وقد  بل  صديقه،  حديث  بقية  سامع  الصديق 

مشاعره والتسفيه من البنت وشكل البنت وأهل البنت!! 
هو يفعل ذلك ألنه يتكلم من واقع إحساسه هو هبذه الفتاة، 
وحياول  صديقه،  مكان  نفسه  بوضع  يبدأ  أن  األفضل  من  ولكن 
م حقيقة مشاعره حتى يتحدث معه من نفس األرض التي يقف  تفهُّ
عليها صديقه، وقد ينصحه يف النهاية برتكها أو بعدم االلتفات هلا، 
الصديق،  هذا  مشاعر  حلقيقة  املناسبة  واأللفاظ  باألسلوب  ولكن 
فمن  املكرتث،  وغري  الساخر  موقفه  عىل  وظل  هذا  يفعل  مل  وإن 
مشجع  غري  ألنه  ليس  وذلك  الصديق،  هذا  خيرس  أن  املحتمل 
هلذه العالقة، ولكن ألنه مل يستمع ومل هيتم ملشاعر صديقه يف هذه 

الظروف احلرجه بالنسبة له. 
مل  إذا  األساس  من  يفسد  قد  الذكي  االستامع  فإن  هذا؛  وعىل 
الكثري  تدمر  والتي  السخيفة،  العادات  بعض  يف  املستمع  يتحكم 
من حواراتنا، ومن أهم وأسوأ هذه العادات، ما سنتحدث عنه يف 

الباب التايل.. وهو مقاطعة الكالم!!
* * *
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الُمصاذســـئ

مقاطعة املتكلم هي عادة سخيفة عندنا، وترجع 
هذه العادة غالبًا إىل مخسة أسباب:

أو  باملتحدث  هتم  مُ غري  املستمع  يكون   •  أن 
باحلديث نفسه ويريد حتويل مساره.

•  أويرجع إىل النظرية الشهرية ”وأنا كامن“.. أي 
إن املستمع يريد أن يقاطع املتكلم إلخباره أنه 
حكايتها  يف  ويبدأ  التجربة،  هبذه  مر  ا  أيضً هو 

قبل أن ينهي املتكلم حديثه.

• والنوع الثالث، وهوالسائد جدا.. هو املقاطعة للمعارضة.. 
فهو ال يوافق عىل الكالم، أو ال حيب املتحدث نفسه، وبالتايل لن 

يستمع!!
موافقته  شدة  فمن  للموافقة،  هواملقاطعة  الرابع  والنوع   •

وليس  سيقوهلا،  التي  اجلملة  ويكمل  املتكلم  يقاطع  للكالم 
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بالرضورة أن يكمل اجلملة يف االجتاه الصحيح!!
نظرية  للفكاهة -  هواملقاطعة  واألخري  اخلامس  النوع  • وأما 

مرصية أخر، وهي نظرية ”القافية حتكم“!! 
فهيا بنا لنستعرض هذه األسباب وكيفية التعامل معها..

* * *
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الظعع افول: 

املقاطعة لعدم االهتامم باملتكلم أو بحديثه
يغري  بالكالم  مهتم  غري  كان  إذا  البعض  نجد 
 جمر عن  البعد  كل  بعيد  آخر  اجتاه  إىل  احلديث 
احلديث وبشكل مفاجئ، فنجد مثالً هذا احلوار: 
حقي  اسبش  ما  عارفني،  أنت  ا  ”وطبعً األول: 

ا، قلتله الزم حدودك، آه كده عىل طول..“. أبدً
تيجي  ما  جعان،  مش  إنت  راجل،  ”واهللا  الثاين: 

نشوف حاجه ناكلها“.

كان جامد  امبارح  بتاع  املاتش  ا، يا أخي  ا طبعً الثاين: ”آه طبعً
قوي..“.

األول: ”آه قوي، املهم، قلت له ال إنت وال عرشة زيك، إنت 
نسيت نفسك وال إيه؟“

لإلدارة  مذكرة  كاتب  رحت  املهم،  مايش،  ناكل؟  األول: 
ورشحت فيها كل حاجة“!! 
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أن  سيدرك  ا،  ملَّاحً األول  احلديث  صاحب  كان  فإذا  وهكذا، 
ا أنه يستهني بكالمه، بل وبه  هتم باملوضوع، وسيدرك أيضً الثاين غري مُ
هو شخصيا، والثاين يف غاية الضيق وال يعرف كيف يغري املوضوع.. 
من  تنتظر  إجيابية  نتيجه  أي  احلوار؟  هذا  مثل  من  نتَظَر  يُ فامذا 

حوار أطرافه ال هم هلم إال تغيري موضوع كالم الطرف اآلخر.
وينصح هنا للثاين أن يأخذ هو دفة احلوار يف نفس املوضوع، 
إىل  األول  حيكيها  التي  العمل  مشكلة  من  تدرجييا  بتغيريه  يبدأ  ثم 

مثالً موضوع املاتش! 
.. فمثالً

ا، قلتله الزم  ا أنت عارفني، ما اسبش حقي أبدً األول: ”وطبعً
حدودك، آه كده عىل طول..“.

حاجة  أهم  األدب،  قلة  حتبش  ما  عارفك  أنا  ما  ”آه  الثاين: 
امبارح،  أبوتريكة  عمله  باليل  بتفكرين  إنت  واألخالق،  الكرامة 
الراجل ده فعالً مؤدب وكامن لعيب عىل حق، ده جاب حته جون.. 

(وممكن اآلن أن يبدأ يف احلديث عن مباراة الكرة، إذا أراد).
هَض هذه التجربة يف املرة األوىل، ويمكن يف  ممكن جدا أن جتُ
احلديث  لتغيري  وسهلة  لطيفة  طريقة  ولكنها  ا،  أيضً والثالثة  الثانية 
الطريقة  هذه  تكرار  عدم  ويراعى  اآلخر،  الطرف  إحراج  بدون 
عند  فقط  الطريقة  هذه  استخدام  حاول  أثرها،  ستفقد  وإال  ا،  كثريً

الرضورة ويف أضيق احلدود.
يف  املشكلة  (صاحب  السابق  املثال  يف  لألول  يُنصح  ا  وطبعً
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العمل)، أن يراقب ردود أفعال الطرف اآلخر حتى يشعر بدرجة 
 جمر يغري  اآلخر  الطرف  أن  املتكلم  وجد  فإذا  بحديثه،  االهتامم 
احلديث هبذا اإلرصار، فهذه عالمة واضحه جدا عىل أن احلديث 
غري شيق بالنسبة له، ويف هذه احلالة ليس من الرضوري دائامً تغيري 
موضوع احلديث نفسه، فمن املمكن أن يكون املوضوع من األمهية 
بأن يُطرح اآلن، وال سبيل لتغريه، ولكن الطرف اآلخر غري مهتم، 

فيُنصح هنا بتغيري الطريقة وليس املوضوع.
مثل املدرس الذكي.. 

املدرس أو املُحارضِ من الرضوري أن يناقش نفس املوضوع 
بالنسبة  مهم  وغريَ  ال  ممُ املوضوع  كان  ولو  حتى  النهاية،  حتى 
ع الطريقة واألسلوب يمكن جدا أن يزيد من  للحضور، ولكن تنوُّ

ة.  وَّ اهتامم املستمع والوصول معه إىل النتيجة املرجُ
عرض  يف  الشعراوي  الشيخ  مهارة  منا  الكثري  يتذكر  وقد 
املوضوع  الكريم،  القران  حول  وخواطره  اللغوية  املعاين  رشوح 
صعب وثقيل خاصة عىل من ليس هلم خلفية دينية أو لغوية، ولكنه 
والعرب  املرصيني  من  ماليني  جيمع  أن  استطاع  بآخر  أو  بشكل 
ذلك  ومع  العميق،  املوضوع  هذا  يف  حديثه  إىل  لالستامع  حوله 
ليسهل  الدين  أصل  يف  ومعتقدات  حقائق  تغيري  إىل  يعمد  مل  هو 
آخر  موضوع  يف  للحديث  يتجه  ومل  الناس،  عموم  عىل  املوضوع 
سهل ليجذب اجلمهور، ولكنه غري طريقة الكالم وليس موضوع 

أو معنى الكالم. 
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سيايس  موضوع  ثقيل،  موضوع  يف  احلديث  بصدد  كنت  إذا 
إىل  حديثك  توجه  كنت  وإذا  معقد،  علمي  موضوع  أو   ، مثالً
أردت  فإذا  احلديث،  موضوع  يف  متخصصني  غري  أشخاص 
الوصول إليهم بسهولة فعليك  بتبسيط األمثلة واملفردات اللغوية 
تتعرض  أن  أحيانًا  هذا  نتيجة  يكون  وقد  الكالم،  يف  املستخدمة 
املوضوع،  بعمق  تليق  ال  ألفاظ  استخدام  أو  بالسطحية  االهتام  إىل 
ولكن قد يكون من احلكمة يف أغلب األحيان أال هتتم لذلك؛ ألن 
هدفك يف األصل هو توصيل املعنى ال إثبات وقارك أو قوة لغتك 

لعامة الناس.. 
عىل  بالثبات  اهتم   - اهللا  رمحه   - الشعراوي  الشيخ  كان  ولو 
ا  واحدً لكان  املضمون،  توصيل  يف  غايته  ونيس  احلديث،  نمطية 
من الكثريين الذين تكلموا ومل يسمعهم أحد، عىل رغم من صدق 
نياهتم وسالمة حجتهم، واهللا أعىل وأعلم بام يف قلوب مجيع العباد.
العمل،  يف  املشكلة  صاحب  السابق،  املثال  يف  لألول  فينصح 
أن  حني  يف  املوضوع  إكامل  عىل  مصمامً  كان  إذا  األسلوب  يغري  أن 
الطرف اآلخر غري مهتم، من املمكن أن يغري األسلوب من الرسد 

إىل السؤال.. 
سؤال  يف  يبدأ  أن  ممكن  القصة  حيكي  أن  من  بدالً  أنه  أقصد 
يف  صح  فت  اترصَّ أنا  نظرك  وجهة  من  ”تفتكر  اآلخر:  الطرف 
املوضوع ده؟.. طب إنت لو كنت مكاين كنت هاتترصف ازاي؟“ 
يف  أصيل  كطرف  احلديث  يف  اآلخر  الطرف  ك  يُرشِ قد  هبذا 



شـــظ الضــــقم٤٦

احلوار وليس كمستمع مضطر إىل الصرب أو املراوغة للهروب من 
احلديث.

ألنه  أمامه  يتكلم  الذي  اإلنسان  يقاطع  فأحيانا  هذا،  وعىل 
النصيحة  ذ  ينفِّ أن  يستطيع  وال  ذهنه،  يف  آخر  بشئ  مشغول  أصالً 
هو  املوضوع،  يغري  ثم  احلوار  دفة  يأخذ  أن  من  ا  سابقً املذكورة 
هذه  يف  أمامه،  الذي  حديث  من  كلمة  يسمع  وال   ، فعالً مشغول 
احلالة ينصح أن يعتذر للمتكلم بأدب ووضوح ألنه مشغول جدا، 
وال يستطيع الرتكيز يف هذا املوضوع، ومن املهم أن يؤكد أن ذلك 
ليس لعدم أمهية املوضوع يف حد ذاته، ولكن النشغاله بام يف ذهنه، 
ويمكن أن يرشكه معه فيام يشغل تفكريه، إن كان ذلك ممكنًا، حينها 
استشعر  ألنه  املتكلم؛  مع  الرتكيز  قمة  يف  اآلخر  الطرف  سيكون 

أمهية املوضوع اجلديد الذي سيتحول إليه احلديث. 

* * *
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الظعع الباظغ:

نظرية (وأنا كامن)!
أو  لك  حدث  معني  موقف  ذكر  يف  تبدأ  فكلام 
”حصلتيل“،  لك:  يقول  صاحبنا  جتد  لغريك، 
مل  املتكلم  أن  إىل  االنتباه  بدون  حكايته  يف  ويبدأ 

يكمل كالمه!!
ومواقفه  جتاربه  بذكر  إال  هيتم  ال  من  فهناك 
معارفه،  أو  أقاربه  من  أحد  أي  أو  هو  وخرباته 
سبيل  يف  كالم  أي  يقاطع  فإنه  ذلك،  وعىل 

احلديث عن نفسه وعن أحبابه! 

جدا“..  غريب  موقف  حصل  ”امبارح  أحد:  له  قال  فإن 
سيقول لك قبل أن تكمل الكالم، ”مش أغرب من اليل حصليل، 
هو  الذي  املستمع،  تعذيب  يف  ويبدأ  امبارح..“،  سيدي  يا  بقى  أنا 
حقيقيني،  مستمعني  بدون  احلكاية  ويبدأ  املتكلم،  كان  األصل  يف 

! ولكن إرصاره عىل موقفه أكرب من أي حتدٍّ
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واجعني  ظهري  أخي  يا  ”واهللا  هلم:  قلت  إذا  الناس  ومن 
ا  تعبريً عينيه  يغمض  وهو  الفور  عىل  يقولك  شوية“،  دول  اليومني 
ظهرك  راجل  يا  عندي،  اليل  الوجع  إال  كله  ”أل،  األمل:  شده  عن 
ويبدأ  باموووت“،  باموت..  كنت  فات  اليل  األسبوع  انا  ده  إيه، 
الذي  املستمع،  عذاب  العذاب،  ويبدأ  ا،  طبعً هو  حكايته  احلكاية، 

كان املتكلم سابقاً !!  
* * *

هذا النوع من الناس يفقد األصدقاء بشكل رسيع جدا، فمن 
هيتم إال  شكواه وال  يسمع  من ال  يصاحب  أن  حيب  الدنيا  هذه  يف 

بنفسه؟! 
وقد يكون دوافع البعض أصلها اخلوف من احلسد!! 

فإذا قالت جارهتا إهنا تشكو من يشء وهي مل تشكُ هلا بدورها، 
إذن فهي يف أحسن حال، وبام أن جارهتا ليست كذلك، إذن أكيد 

دها! سوف حتسُ
 شكو من   أقو شكواها  بأن  التشديد  مع  بالشكوي  فتبادر 
بنفس  ا  أيضً هي  سرتد  النوع  نفس  من  جارهتا  كانت  وإذا  جارهتا، 
يف  نتائجها  تكون  ال   ،للشكو مباراة  وتكون  واإلرصار،  القوة 

الغالب إال عدم التصديق والغرية، ثم الكراهية! 
اإلنسان دائم الشكو هو يف احلقيقة بعيد كل البعد عن   إن 
اإلنسان  يشتكي  أن  يف  مشكلة  توجد  ال  أنه  صحيح  الكالم،  فن 
أواالستشارة،  الفضفضة  سبيل  عىل  منه  للمقربني  آلخر  وقت  من 
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ولكن اخلطورة أن تكون هذه عادة دائمة.
واملشكلة األكرب أن تكون هذه الشكو يف الوقت الذي يتوقع 
منه الغري االستامع، فيفقد قلب الذي يتحدث إليه وال جيد من حيبه 
باحلقيقة مع مرور الوقت، فيبدأ بشكوي الزمن وقلة األوفياء، وأن 
مقاطعته  بكثرة  ذلك  كل  سبب  هو  أنه  واحلقيقة  ت،  اتغريَّ الدنيا 

للناس ليذكر هلم مناقبه وغرائب مواقفه وخرباته غري املتكررة!!
بتجارب  شعوره  من  أكثر  بتجاربه  يشعر  إنسان  كل  إن 
يريد  ما  ودائامً  التجارب،  هبذه  مر  الذي  هو  ألنه  وذلك  اآلخرين، 
ا كام يشعر به إىل من يتحدث إليهم،  اإلنسان توصيل إحساسه متامً
ولكن ذلك غري ممكن يف كثري من األحوال، فهناك من يصف لك 
مكانًا معينًا عىل أنه يف غاية الروعة واجلامل، وأنك ال بد وأن تذهب 
إىل هذا املكان مهام تكلف األمر، ولكنك عندما تذهب هلذا املكان 
قد جتده عاديا بل وأقل من العادي، ولكن الذي حكى لك عن هذا 
املكان كان يصف يف احلقيقة مشاعره هو يف هذا املكان، ومل يستطع 

أثناء الكالم أن يفرق بني الواقع احلقيقي ومشاعره هبذا الواقع..
كامن“،  ”وأنا  لك:  يقول  الذي  الشخص  هذا  كذلك 
أمهية  درجة  يقيس  إنه  أمامه،  تذكرها  جتربة  كل  لتيل“ مع  صَ أو“حَ
بني  يقارن  فهو  املوقف،  هبذا  الداخيل  إحساسه  واقع  من  املوقف 
، وبني  إحساسه باملوقف املامثل الذي حدث معه، أومع والده مثالً
هذا  فيه  أنت  حتكي  الذي  الوقت  ويف  معك،  حدث  الذي  املوقف 
إحساسه  بني  ويقارن  لوالده،  أو  له  حدث  ما  يتذكر  هو  املوقف، 
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ا جيد أن مشاعره جتاه الذي حدث له أقو، فيختلط  باملوقفني، فطبعً
عليه األمر، ويعتقد أن املوقف نفسه أقو، وأنه إذا قاطعك ليذكره 

لك سيوضح املعنى بشكل أفضل.
ومن هنا قد نتعرف عىل أحد أهم أسباب نظرية ”وأنا كامن“.. 
أثناء  مماثل  موقف  لذكر  للمقاطعة  بامليل  شعرنا  إن  فعلينا 

حديث الغري، علينا أن نتوقف قليالً لنفكر ونسأل أنفسنا:
١- هل املوقف فعالً أقو أم هو فقط شعوري الذي يعطيني 

هذا اإلحساس؟
٢- هل املوقف الذي سأذكره، مهم فعالً أو حتى مسلٍّ بالنسبة 

للطرف اآلخر، أم أن هذا هو فقط إحسايس وحدي؟
اآلخر  الطرف  أن  أم  الذات،  إلثبات  فقط  أتكلم  أنا  هل   -٣

يريد فعالً سامعي؟ 
هذه بعض األسئلة التي قد تساعد عىل اختاذ القرار السليم قبل 
املقاطعة لكالم الغري لذكر املوقف اخلاص يب، أو حتى إن مثل هذه 
ا  األسئلة قد تساعدين لتقييم موضوع احلديث قبل أن أحتدث أساسً

يف أي موضوع آخر. 
* * *
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الظعع البالث:

املقاطعة للمعارضة:
يف  رأيه   يعرض  قد  أمامك  يتحدث  الذي   
موضوع ما، ولكنك غري موافق عىل هذا الرأي، 
أو حتى جتد أن هناك بعض احلقائق أو املعلومات 
الناقصة عند املتكلم، وتعتقد أنك إذا نبهته هلذه 
الفور،  عىل  رأيه   سيغري  املعلومات  أو  احلقائق 
عقائدي  لسبب  وفقط،  موافق  غري  تكون  وقد 
وبس،  حرام  دي  احلاجة  إن  عارف  ”أنا   ، مثالً

مش عايز أسمع كالم تاين“!!

االجتامعية،  للعالقات  ر  دمِّ مُ فعالً  املقاطعة  من  النوع  هذا  إن 
ه صورة املقاطع دائامً هبذا الشكل عند املجتمع املحيط به يف  ويشوِّ
ا  جمال العمل أو يف حميط األرسة أو بني األصدقاء، فهو يعطي انطباعً

بأنه غري صبور ومزعج وضيق األفق.
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فإذا كان سبب املقاطعة هو أنني غري موافق عىل رأي املتحدث 
ثم  حديثه  اآلخر  يكمل  حتى  ا  متامً أنتظر  أن  احلكمة  فمن  أمامي، 

أبدأ برشح وجهه نظري بعد ذلك .. 
لنبني  كثري  كالم  لنا  اهللا  شاء  إن  سيكون  االختالف  كيفية  ويف 
عدم  هو  هنا  املهم  ولكن  واملجدية..  املقبولة  االختالف  طرق 

املقاطعة، إال يف أضيق احلدود وفقط للرضورة..
مهمة  معلومة  هناك  أن  جتد  أنك  املقاطعة  سبب  كان  وإذا 
املوضوع،  هذا  يف  رأيه   يتغري  قد  علمها  وإذا  املتحدث،  عن  غائبة 
تستأذنه  أن  ا  طبعً املمكن  ومن  اإلمكان،  بقدر  تصرب  أن  فاألفضل 
لذكر هذه املعلومة، ولكن يف أضيق احلدود، وتقول هذه املعلومة 
برسعة، وبأقل كلامت ممكنة، فهناك فرق بني التعليق الرسيع وبني 

أخذ دفة احلوار بشكل كامل..
ا يقول لآلخر: ”ياااه، عباس العقاد ده..“. فمن املمكن أن جتد واحدً
، كاتب عبقري، أنا قريت له كتاب..“. فيقاطعة الثاين: ”آه فعالً
شارع  الشارع،  قصدي  أنا  أسف،  أنا  ”أل،  اآلول:  فيقاطعه 
إن  أقول  عايز  كنت  الكاتب،  مش  نرص،  مدينة  يف  العقاد  عباس 

عباس العقاد ده زمحة قوي“!!
هذه مقاطعة مقبولة، وقد تكون رضورية؛ ألنه إذا تركه حتى 
يقصد  كان  إنه  له  قال  ذلك  بعد  ثم  الكاتب،  عن  حديثه  يكمل 
هذا  كل  لرتكه  منه،  يسخر  أنه  اآلخر  الطرف  يفهم  قد  الشارع، 

الوقت يتحدث عن سوء فهم..
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كالمه،  آلخر  املتكلم  حلديث  االستامع  إن  عام،  بوجه  ولكن 
يعطي  كام  احلديث،  آداب  أهم  من  هي  مفيدة،  مجلة  آلخر  حتى  أو 
للمستمع فرصة أكرب للتفكري يف كالم الطرف اآلخر، واستبيان كافة 
يُنصح  فإنه  ذلك،  من  أكثر  بل  الطرف،  هذا  لرأي  املؤيدة  اجلوانب 
أي  هناك  أن  أم  حديثه  أهنى  كان  إذا  أدب  يف  اآلخر  الطرف  بسؤال 
نقطة إضافية يريد أن يوضحها، وعندها من املمكن أن تبدأ يف رشح 
وجهة نظرك عىل أساس سليم؛ ألنك املفروض اآلن قد تعرفت عىل 
رأي الطرف اآلخر بشكل كامل، وهناك من الناس الذين يتَّسمون 
يغريون  وقد  للنهاية،  اآلخر  للطرف  يستمعون  عندما  باملوضوعية 
االستامع،  فرصة  ألنفسهم  أعطوا  قد  ألهنم  ؛  أصالً نظرهم  وجهة 

وأعطوا لغريهم الفرصة الكاملة للكالم وتوضيح وجهة نظرهم.
حساس؛  أو  عقائدي  بموضوع  ا  قً متعلِّ األمر  كان  لو  وحتى 
فالصرب أفضل، وحسن االستامع دائامً يف صالح املستمع، وال جيب 
ا  ومفتقدً الصوت  عايل  لوطنه  أو  لدينه  املحب  اإلنسان  يكون  أن 
للياقة، فهناك اعتقاد عام أن األمر إذا كان يتعلق الدين، فال بد من 

روح اجلهاد يف النقاش!!
عىل  الصرب  يف  يكون  ما  غالبًا  أنه  اجلهاد  عن  املعروف  من  إن 
البالء وخمالفة النفس لبلوغ اهلدف، وليس يف الصوت العايل وقلة 

األدب واهلجوم عىل اآلخر!
ا  ا كلام كان موقفه أقو، وبعيدً ا صبورً فكلام كان اإلنسان هادئً
تتسم  التي  التلفزيونية  واحلوارات  الفضائيات  بعض  فكر  عن 
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نسبة  من  يزيد  قد  واجلدل  اهلجوم  يف  املبالغة  فإن  األسلوب،  هبذا 
املشاهدة هلذا الربنامج أو ذاك، وعليه قد يزيد من قيمة العائد من 
اإلعالنات، ولكنه بالتأكيد حيُط من قدر املتحاورين، أواملتناحرين 
عىل الشاشة، الذين أحيانًا يكونون كالديوك التي جيعلها أصحاهبا 

تصارع بعضها إلمتاع املشاهدين وجلذب املراهنني!
ا أنك إن قاطعت املتحدث أمامك، والذي  وال تتصور إطالقً
طبيعة  أو  وطنك  أو  نبيك  أو  دينك  عن  مثالً  تكرهه  ما  يقول  قد 
عملك، ال تتصور أنك تكسب شيئًا هبذه املقاطعة، ولكن فكر ملاذا 
هو  هل  باستفزاز؟  ليقوم  هل  الكالم،  هذا  يقول  الشخص  هذا 
خيالف ضمريه ملصلحة ما؟ أم إن هذا هو فعالً رأيه الذي هو مبنيٌّ 

عىل عقيدة راسخة داخل وجدانه؟ 
يستفزك،  أو  ضمريه  خيالف  أمامك  املتحدث  أن  تأكَّدت  إذا 
منك  حيتاج  وال  احلقيقة  يعلم  ألنه  ؛  أصالً النقاش  من  جدوي  فال 
تستأذن  أن  هنا  األوىل  من  يكون  وقد  بالفعل،  يَعلمه  ما  تُعلِمه  أن 
لتغيري املوضوع، أو حتى أن تنرصف يف هدوء من اجللسة، هذا أكرب 

عقاب للمجادل سيئ النية، أو الذي جيادل للجدل يف حد ذاته..
 ولكن لو كان املتحدث فعالً يقول رأيه  بوضوح ورصاحة يف 
، فاعلم أن أسلم وأنجح طريقة لرشح وجهة  دينك أو مذهبك مثالً
ا وتتحدث قليالً يف حدود اللياقة واألدب  نظرك، هي أن تستمع كثريً
ا للذي أمامك بأنك واثق مما تقول،  ا عميقً العام، هذا يعطي إحساسً

وأنك ثابت العقيدة عىل األقل فيام يدور حول موضوع النقاش.
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أما أغرب أنواع املقاطعة، فهو:
الظعع الرابع: 

املقاطعة للموافقة!! 
أن  قبل  اجلملة  لك  يكمل  أن  يريد  من  فهناك 
أو  تقول،  ملا  جدا  متحمس  ألنه  وذلك  تقوهلا، 
احلديث،  بموضوع  معرفته  إثبات  يريد  ألنه 
هذا  يعرف  أصالً  ألنه  شيئًا؛  له  تضيف  ال  وأنك 

املوضوع بشكل جيد.. 

جيعلك  لكي  تقوهلا  أن  قبل  اجلملة  لك  يكمل  من  وهناك 
تتوقف عن احلديث؛ ألنه ملَّ من هذا احلديث أو ألنه قد يريد أن 
يبدأ هو يف الكالم، فتجد مقاطعة املتحمس عادة تسري يف اجتاه غري 

االجتاه األصيل للكالم..
: فمثالً

- األول: ”ودايامً أنا يوم اجلمعة بـ..“
حلو  النور،  مسجد  ف  بتصيل  ” ماتقولش  ا:  مقاطعً الثاين   -
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قوي اجلامع ده، اهللا.. هو أنت ساكن هناك؟ ده احنا جريان بقى“.
عىل  مسيحي  أنا   ، أصالً اجلمعة  لِّيش  بَصَ ومَ ”أل،  األول:   -

فكرة، وكنت باقولك إين دايامً يوم اجلمعة باروح ا..“
ا: ”أيوة أيوة.. مايش.. برتوح للوالدة، مايش،  - الثاين مقاطعً
بتعملها..  حاجة  أحسن  واهللا  بقى،  احلبايب  ست  سيدي  يا  ا  طبعً

يالال ربنا خيليهالك“.
إيدك  أبوس  بقى،  ارمحني  أخي  ”يا  أعصابه:  يفقد  األول   -
الشغل  باروح  مجعة  يوم  كل  إين  بقولك  الكلمة،  أكمل  سيبني 
ر جدا، وكده مش  الصبح بدري، والنهاردة اخلميس، والوقت اتأخَّ
، وانت كده  هاعرف أصحى الصبح، علشان كده الزم أميش حاالً

عطلتني.. سالم“!!
فرصة  يعطيه  وال  املتكلم  يقاطع  احلامس  قوة  فمن  وهكذا، 

التوضيح، فيضيع الوقت واحلوار واملعنى من الكالم بشكل عام.
ما  غالبًا  احلديث،  بموضوع  معرفته  إثبات  يريد  ومقاطعة من 
قد  أو  أوالدونية،  االهتامم  عدم  من  بيشء  يشعر  إنسان  من  حتدث 
يكون عنده شعور باملنافسة مع املتكلم، أو مع أحد من املستمعني 
املشاركني يف اجللسة، فيقاطع احلديث ليكمل الكالم يف  اآلخرين 
املوضوع  هذا  يعلم  أنه  ولتأكيد  الذات  إلثبات  فقط  االجتاه،  نفس 

متام املعرفة.. 
ولو ذكر املتكلم أي موضوع خاص بمدينة أوروبية، أو تكلم 
عىل  جدا  يصعب  أنه  ستجد  الراقية،  الفنادق  أو  املطاعم  أحد  عن 
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هذا النوع من األشخاص أن جيعل هذه الفرصة متر بدون مقاطعة 
 : .. فمثالً أوحتى تعليق ليس له أي داعٍ

يف  بس  مش  مكان  كل  يف  موجود  الذروة  ”وقت  املتكلم:   -
مرص..“

 .(Rush Hour)املقاطع: أه الـ -
الذروة  وقت  كلمة  معنى  يعلم  أنه  إىل  منه  إشارة  (وهذه 

ا). وباإلنجليزية أيضً
نفسه  الشانزيليزيه  يف  باريس،  يف  حتى  ”يعني  املتكلم:   -

الساعة مخسة بيبقي زحام رهيب..“
وليايل  بباريس  فكرتني  واهللا  سالم،  يا  ”باريس،  املقاطع:   -

باريس يا أخي، فعالً بلد النور“.
(وهذه إشارة أخر إىل أنه يعرف باريس، وله ذكريات فيها 

ا). أيضً
مهمة  ليست  أواملقاطعات  التعليقات  هذه  أن  تالحظ  وكام 
ولكن  والرقي،  املعرفة  إلثبات  إال  تقال  أن  يمكن  وال  باملرة، 
لألسف مثل هذه اجلمل االعرتاضية قد تكون أكرب دليل عىل قلة 

املعرفة وانعدام الرقي. 

* * *
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ا: ا وليس آخرً وأخريً

الظعع الثاطج: 

املقاطعة للهزار، (معلهش، القافية حتكم)!
أو  سخيفة  بنكتة  اآلخر  يقاطعك  تتحدث  فكلام 
بتعليق يعتقد أنه ظريف، وال بد أن يقال يف هذا 
وقد  أثرها،  النكتة  فقدت  وإال  بالذات،  الوقت 
تكون  أنت تتحدث يف أمر مهم، أو قضية حتتاج 
خفة  إال  هيمه  ال  صاحبنا  ولكن  واهتامم،  لرتكيز 
دمه وإظهار رسعة بدهيته يف التعليقات الساخرة، 
فيفقد احلوار متاسكه، وال يزداد احلضور من هذا 

ا..  الشخص إال نفورً

: فمثالً
- األول يقول: ”ما تعرفش نجار كويس؟“

خملع؟..  النجار  باب  عم؟  يا  ”ليه  (الظريف):  الثاين   -
هاهاااي“.
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- األول: ”هو أنا نجار؟ ال واهللا ما تعرفش نجار بجد، أحسن 
يشوفوا  جايني  ناس  ويف  خالص  بعضه  من  فاكك  عندي  املطبخ 

الشقة بعد بكرة علشان يأجروها“.
علشان  ة  فكَّ اإلجيار  يدفعوا  خليهم  ”بسيطة،  الظريف:   -

املطبخ فاكك، وماحدش أحسن من حد.. هاهاااي“.
مهم  املوضوع  باهزر،  مش  أنا  رايق،  انت  ”واهللا  األول:   -

بالنسبة يل، تعرف حد وال أل؟“
- الظريف: ”ياسيدي ولو ما أعرفش ممكن نتعرف، بس مش 
طول،  عىل  خطوبة  ونعمل  كده  شوية  ل،  تطوِّ التعارف  فرتة  الزم 

هاهااي.. أنا أصيل من عائلة حمافظة.. هاهااي“.   
ا ال تعليق.. وطبعً

 كلنا نقابل مثل هذا الشخص اخلفيف!
وكان اهللا يف عون من يقع حتت يد مثل هذا الشخص، ويا سالم 
اإلستظراف  من  النوع  هذا  ويامرس  ا،  مديرً الشخص  هذا  كان  لو 
والعريس  العروسة،  والد  يكون  أو  معه،  يعمل  الذي  املوظف  مع 
املقاطعات  هذه  كل  عىل  بطنه  من  والضحك  للمجاملة  مضطر 

والتعليقات الغريبة! 
يا  أنت  معك  هوالرتكيز  املوضع  هذا  يف  هيمني  ما  أكثر  ولكن 
صديقي القارئ، حاول بكل قوتك أال تكون هذا املقاطع واملعلِّق 

الظريف!
وال يوجد تعارض عىل اإلطالق بني أن يلقي البعض بتعليق 
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معني،  نقاش  حده  لتخفيف  وذلك  فكاهي  طابع  وله  خفيف 
هل   ، أوالً أنفسنا  مراجعة  علينا  ولكن  املرح،  من  جو  إلضافة  أو 
حيتمل  عادي  بشعور  يتكلم  هو  أم  كالمه،  يف  جدا  جاد  املتكلم 
الفكاهة، وكذلك ال بد من مراعاة عدم اإلكثار من هذه التعليقات 
وباأللفاظ  احلدود،  أضيق  يف  تكون  أن  ونحرص  واملقاطعات، 

املناسبة للمتكلم وللموقف. 

* * *
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واخلالصة يف املقاطعة :
 إن املقاطعة بكافة أنواعها وأشكاهلا غالبًا ال تكون يف صالح 
الشخص املقاطِع، وال يُنصح هبا إال يف أضيق احلدود، وكام ذكرنا 
أن  وعلينا  نسبيا،  رسيع  وبشكل  ممكنة،  كلامت  بأقل  تكون  ا  سابقً
نحرص أال نشتهر هبذه الصفة يف املجتمعات التي نعيش فيها، وإال 

ستكون اخلسارة االجتامعية كبرية وصعبة التعويض!!
وأهم أسباب املقاطعة هي:

هتم.   مُ غري  املستمع  يكون  • أن 
كامن“.   ”وأنا  • نظرية 
للمعارضة.  • املقاطعة 

للموافقة. • املقاطعة 
حتكم“.  ”القافية  ونظرية  للفكاهة،  • املقاطعة 

وها نحن اآلن عىل أعتاب هذا املوضوع الذي يُعد فاصالً يف 
نجاح أي إنسان يف فن الكالم، فهيا بنا إىل الباب التايل..  

* * *
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الفرق بغظ الةثل والظصاش

نعم هناك فرق، إن الكثريين يف جمتمعاتنا العربية 
من  كثري  سبب  يكون  قد  وهذا  يعرفه،  ال  قد 

مشكالتنا أثناء احلوار. 
صحي  حوار  عن  عبارة  أنه  املفرتض  فالنقاش 
بني أكثر من طرف حول موضوع أو أكثر بغض 
ما  ولكن  النظر،  وجهات  يف  االتفاق  عن  النظر 
جيمعهم هو حماولة الوصول إىل احلقيقة، أو حتى 

جمرد احلوار يف حد ذاته. 

يف حني أننا اصطلحنا عىل أن اجلدل يكون عادة بني طرفني أو 
من  فالغرض  آخر،  عىل  طرف  من  وهجوم  حدة  فيه  بشكل  أكثر، 
موضوع،  أي  يف  احلقيقة  إلظهار  عادة  يكون  ال  جمتمعنا  يف  اجلدل 
ولكن عادة يكون اجلدل إلظهار شخص عىل آخر، أوإلظهار رأي 

عىل آخر..  
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ما معنى هذا الكالم؟
معناه، أن النقاش هو كالم الناس مع بعضهم حول موضوع 

ا يف هذا املوضوع للوصول إىل احلقيقة. معني، فنفكر معً
النتصاراملجادل،  الناس  وآراء  الناس  مهامجة  هو  واجلدل، 

بغض النظر عن الوصول إىل احلقيقة.
فالنقاش بمعناه احلقيقي يعطي اإلحساس ألطرافه بأهنم رشكاء 
يف الوصول إىل احلقيقة، أو حلل املشكلة التي يدور حوهلا النقاش، 
وبغض النظر عن نتيجة النقاش؛ فإن أطرافه عادة ما خيروجون منه 

وهم ال يكرهون بعضهم، عىل عكس احلال مع اجلدل.
وأذكر فيام ييل أهم ما يميز اجلدل يف أي حوار لكي نتبني الفرق 

بينه وبني النقاش:
١- املقابلة: 

بالرأي  أمامه  الذي  رأي  يقابل  املتكلم  أن  نجد  اجلدل  يف 
املعاكس بشكل مبارش، يف حني أنه من الفرتض يف النقاش أن نجد 
يبدأ  ثم  اآلخر،  الطرف  مع  االتفاق  نقاط  عن  يبحث  طرف  كل 

بعرض وجهة نظره ابتداءً من هذه النقطة. 
واملقابلة من أوضح ما يفرق بني اجلدل والنقاش، فإذا وجدنا 
يقوله  ما  عكس  ونذكر  اآلخر،  الطرف  يقوله  ما  كل  نقابل  أنفسنا 
بشكل مبارش، نعرف حينها أننا يف طريق اجلدل وليس النقاش، فال 
ا  بد من تغيري النغمة كام نقول يف لغتنا العامية، ال بد من البحث فورً

عن أي نقطة لالتفاق بني ما أراه وبني رأي الطرف اآلخر.
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فهناك بعض األلفاظ التي تستخدم عادة للمقابلة، وقد نقوهلا 
ا أثناء النقاش، مما قد حيول هذا النقاش إىل جدل،  بدون قصد كثريً

ومنها:
غلط.. غري صحيح.. بالعكس..

رأي  عىل  رسيع  كرد  الكلامت  هذه  بمثل  الرد  يبدأ  ما  وعادة 
الطرف اآلخر..

بتشتغل،  برضه  احلكومة  إن  شايف  أنا   : مثالً واحد  قال  فإذا 
يعني مش كله عيوب كده زي ما بنقول.

بتقول  ازاي  إنت  غلط..  ويقول:  ا  فورً اآلخر  الطرف  فريد 
كده؟.. بالعكس، دول خاربينها يا راجل، واهللا انت شكلك مش 

فاهم حاجة!!
املتكلم  رأي  بخطأ  مبارش  بشكل  جاء  الرد  أن  هنا  حدث  ما 
األول، فكلمة غلط أوغري صحيح أو بالعكس يف أول الكالم قد 
يقول  ألنه  شخيص؛  موضوع  إىل  عام  موضوع  من  املوضوع  حتول 
أنت  رأيك  صحيح،  غري  أنت  تراه  الذي  إن  وضوح  بكل  لآلخر 

غلط، أنا رأيي عكس الرأي الذي تراه أنت!!
 هذا غالبًا ما يقود املشاعر يف هذا احلوار إىل االنتقام الشخيص، 
أنت تقول إن الذي أقوله أنا غلط؟ طب إيه رأيك بقى إن أنت اليل 

غلط ومش فاهم حاجة!! 
ا  ويبدأ اجلدل حول إثبات عدم صحة وجهه نظر اآلخر بعيدً
جدا عن املوضوع األصيل، وهو يف هذا املثال التقييم الفعيل ألداء 
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احلكومة، فقد حتول املوضوع إىل ”أنا“ و“أنت“، وعىل هذا تتسع 
اجلهل  ويستفحل  التنافس  ويشتد  الكراهية  وتزداد  اخلالف  فجوة 
وتتوه احلقيقة، و“كل سنة وانت طيب“، ال نصل إىل نتيجة حمرتمة 

ا. من هذا اجلدل الذي كان يف األصل نقاشً
ولكن  النظر،  وجهات  يف  اختالف  بيننا  يكون  أن  عيبًا  ليس 
العداء  ينشئ  الذي  بالشكل  االختالف  هذا  عن  نُعرب  أن  املشكلة 

والكراهية.
واحد قال لك إن احلكومة تعمل بنجاح، وأنت ال تر ذلك، 
هذا ليس عيبًا، وليس معناه أنكام يف حالة عداء، ولكن يُنصح أوالً 
مثالً  هو  كان  فإذا  اآلخر،  الطرف  رأي  وأساس  دوافع  باستبيان 
فإن  احلكومة،  هذه  يف  ا  عضوً األويل  الدرجة  من  أقربائه  أحد  أو 
احلوار هنا خيتلف؛ ألهنا يف هذه احلالة ليست قضية عامة، وإنام هي 
، وهنا يُراعى استخدام  قضية خاصة بالطرف اآلخر أو بوالده مثالً
األلفاظ املناسبة، والتي حتب أنت شخصيًا أن يستخدمها الناس يف 

حال توجيه نقد شخيص لك أنت..
هذه  يف  له  ليس  ايد،  حمُ طرف  اآلخر  الطرف  هذا  كان  وإن 
احلكومة ناقة وال مجل، فهذا أدعى إىل أن يكون احلوار غري شخيص، 
التي  احلقائق  بتحليل  معه  أبدأ  ولكن  كالمه،  وال  رأيه  أهاجم  فال 

يبني رأيه عليها، فال بد هنا من سؤاله: 
”طب إيه اليل بيخليك تقول كده؟.. أكيد انت عندك أسباب 

بتخليك شايف كده، إيه األسباب دي؟“
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تبدأ  أن  ممكن  األسئلة،  هذه  عىل  اآلخر  الطرف  رد  وعند 
وعندها  أمكن،  إن  وباألرقام  باحلقائق  ه  حدِّ عىل  رد  كل  بتحليل 
قد  أو  تقنعه  أن  وممكن  ودوافعها،  نظرك  وجهة  ترشح  أن  ممكن 
يقنعك هو، وحتى لو مل تقتنعا، فسيظل هذا املوضوع غري شخيص، 
أنا  يب  عالقة  له  ليس  احلكومة،  بأداء  متعلق  عاما  ا  موضوعً سيظل 

وال بك أنت!!
ة جدا، والتي علينا أال نبدأ هبا الكالم إال  ومن األلفاظ املستفزَّ

يف أضيق احلدود، هي كلامت مثل:
أل.. بس.. مش كده..

وليس بالرضورة أن قائل هذه الكلامت يف بداية كالمه يكون 
هبا  يبدأ  أن  د  تعوُّ أو  الزمة  هي  ولكن  الرأي،  يف  معك  خالف  عىل 
ا باخلالف مع الطرف اآلخر، يف حني  عادة كالمه، فتنشئ إحساسً
النظر  وجهة  نفس  عندهم  هم  خالف،  ألي  وجود  ال  أصالً  أنه 
املستفزة  األلفاظ  هذه   بإحد كالمه  يبدأ  أن  اختار  أحدهم  ولكن 

واملحفزة بطبيعتها للخالف.
اليل  السنة  عن  كتري  يتي  سِّ خَ انتي  واهللا  هلا:  تقولني  من  فهناك 

فاتت، برافوعليكي
فتقول: أل.. ماشفتنيش من شهرين كنت أرفع من كده كامن!!
قبل  (أل)  كلمة  قول  من  هنا  الرضوري  ما  (أل)؟  ليه  طب 
اإلثنني  أن  من  الرغم  عىل  الرأي،  يف  ا  اختالفً هناك  وكأن  اجلملة؟ 
بدلت كلمة ”أل“ بكلمة  وزهنا، ولو أهنا  اتفاق عىل نقص  يف حال 
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ا!! متامً ا  خمتلفً اإلحساس  لكان  الكالم  أول  يف  ا“ مثالً  ”شكرً

فالذي  خطر،  فعالً  السلبي  التدخني  إن  يقول:  من  وهناك 
من  الكثري  يرضُ  املواصالت  ووسائل  العامة  األماكن  يف  يُُدخن 

الناس.
فيقول: بس الزم يمنعوا املوضوع ده.   

وكلمة (بس) هنا يف أول اجلملة ال تدل عىل املوافقة أواملعارضة، 
(بس) التدخني كويس وال (بس) التدخني وحش؟ ليس هلا أي داع 
هذه الكلمة يف هذا املوضع، هي فقط أعطت اإلحساس باملقابلة أو 

باالعرتاض عىل الرغم من عدم وجود أي اعرتاض!! 
* * *

٢- رفع الصوت، رسعة الرد، وكثرة مقاطعة املتكلم!!
عنها  حتدثنا  وقد  اجلدل  عالمات  من  كذلك  املقاطعة  فكثرة 
ا، وكذلك فإن رسعة الرد واالندفاع يف الكالم يعطي الشعور  سابقً
ا من املنافسة يف احلوار، وعدم ثبات املوقف، فالرسعة  بأن هناك نوعً
فهو  ولذلك  مهزوم،  بأنه  اإلنسان  لشعور  غالبًا  ترجع  واالندفاع 

يريد االنتصار لنفسه قبل انتهاء احلوار!!
النقاش  بني  للتمييز  جدا  بارزة  عالمة  العايل  الصوت  ا  وطبعً
تنتهي  ما  غالبًا  النقاش  أثناء  صوته  تعلية  عىل  د  تعوَّ فمن  واجلدل، 
نقاشاته بشكل سلبي، وذلك ألن الصوت العايل ليس من خصائص 
النقاش، وعلوالصوت هو نوع من العنف، والعنف يقود الطرف 
”النفس“،  عن  بالدفاع  األقل  أوعيل  العنف،  بنفس  للرد  اآلخر 
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وطاملا ذكرنا كلمة ”نفس“ يبقى أال وجود للموضوعية.. سيتحول 
املوضوع لثأر شخيص، رأيي ورأيك، وأنا وأنت.. وتتوه احلقيقة.

خيفض  لكي  مبارش  بشكل  أمامك  الذي  ه  توجِّ قد  وأحيانًا 
إحنا  ليه،  يتزعق  أنت  أخي  ”يا  يقول:  من  أحيانًا  ونسمع  صوته، 
أنا  هو  ق..  بازعَّ ”مش  يقول:  واآلخر  بنتخانق“،  مش  بنتناقش 

صويت كده“.. ويقوهلا بصوت عايل!! 
درك أنه يتكلم بصوت عال، املوضوع أصالً مش يف  هو غري مُ
ز يف موضوع الكالم وبس، وال هيمه مراقبة درجة  دماغه، هو مركِّ

الصوت وكل هذه ”الشكليات“!!
قد  الصوت،  خلفض  املبارش  بالتوجيه  اإلنسان  هذا  ومواجهة 
فلن  قدره،  من  قد يُقلل  وذلك  مبارش منك،  أمر  أنه  عىل  منه  يفهم 
يستجيب لك، وسوف يبالغ يف تعلية صوته، ويقول لك: ”هو أنا 
طبيعي،  بشكل  هكذا  عاليًا  ليس  صوته  يكون  وقد  كده“،  صويت 
ولكنه خرج من دائرة النقاش إىل دائرة اجلدل، وهذا نتيجة التوجيه 

املبارش له أثناء كالمه..
الصوت،  بخفض  للمتكلم  املبارش  التوجيه  بعدم  هنا  فيُنصح 
، فهذا له نتيجه أكثر سلبية،  ا يُنصح بعدم مقاطعة كالمه أصالً وطبعً
تبدأ  ثم  اجلملة،  يكمل  حتى  تنتظر  أن  املفيد  من  يكون  قد  ولكن 
املبالغة  من  بيشء  ولكن  جدا،  عادي  بشكل  املوضوع  يف  بالكالم 
يف خفض صوتك أنت، وتستمر عىل ذلك أكثر من مرة، وستجد 

نتيجة إجيابية جدا من الطرف اآلخر.
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ولكن ما هيمني هنا بالدرجه األوىل أال تكون أنت يا صديقي 
تقتل  قد  هبذا  ألنك  النقاش؛  أثناء  صوته  يرفع  من  هو  القارئ 

املوضوعية يف النقاش فيتحول إىل جدل!! 
* * *

٣- توجيه النقد لشخص املتكلم:
ا من عالمات اجلدل، فاألصل هو نقد الكالم وليس   وهذه أيضً
ما  رسعان  والتي  نقاشاتنا،  يف  جدا  مشهورة  العادة  وهذه  املتكلم، 
املوضوعي،  غري  النقد  من  النوع  هلذا  فعل  كرد  جدل،  إىل  تتحول 
فيكون  العمل..  يف  رشيكه  مع  معني  موضوع  يف  يتكلم  من  فنجد 

احلوار هكذا:
األول: ”أنا عاجبني قوي محلة الدعاية األخرية بتاعتنا، واهللا يا 

أخي  رشكة الدعاية دي عملت شغل كويس“.
مشكلتك  إنت  مشكلتك؟..  إيه   إنت  عارف  ”إنت  الثاين: 
إنك بتحكم عىل األشياء من منظور واحد بس، أنا بقي شايف إن 
دي  الدعاية  ورشكة  كده،  من  أحسن  تكون  ممكن  كان  دي  احلملة 

أخدت فلوسنا وخالص“. 
برضه  دي  احلملة  بس  أحسن،  فيه  دايامً  أكيد  ا  ”طبعً األول: 
إن  مالحظ  مش  إنت  دلوقت،  لغاية  مرضية  ونتيجتها  كويسة 

املبيعات زادت شوية بعد احلملة؟“
الثاين: ”إنت أصلك عىل نِيَّاتك والناس دايامً بتضحك عليك.. 

أصلك ما شفتش الدعاية اليل بجد واملبيعات اليل بجد“!!
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عندما  الثاين  الرشيك  ولكن  الدعاية،  محلة  عن  يتكلامن  مها 
بدأ بنقده هو شخصيا ووصفه بالسذاجة وقلة اخلربة، أخذ احلوار 
بدوره يف  يبدأ  قد  األول  الدعاية؛ ألن  عن محلة  ا  بعيدً آخر  اجتاه  يف 
بدافع  اآلخر  للشخص  اهتامات  ه  يوجِّ قد  أو  نفسه،  عن  الدفاع 
الثأر لكرامته، وقد يتفنن يف ذكر مواقف تظهر أنه حويط وخبري يف 
الدعاية، لكي يربهن عىل عدم قلة خربته كام اهتمه رشيكه.. وكل 

 .. هذا خارج املوضوع أصالً
قد تكون فعالً محلة الدعاية غري جيدة، ولكن مهامجة الطرف 
تصل  مل  فبهذا  املشكلة،  هذه  ملناقشة  وسيلة  أفضل  تكن  مل  اآلخر 

ا يف كيفية حلها. املشكلة احلقيقية إىل الطرف اآلخر لكي يفكرا معً
نفسها  الدعاية  محلة  نقد  يف  الثاين  يستمر  أن  األوىل  من  وكان 
من النواحي الفنية واملادية، لكي يربهن عىل وجهة نظره، ومن ثمَّ 

يصل مع رشيكه لكيفية حتسني هذه احلملة.
وهذه كلمة الرس هنا.. انقد الكالم وليس املتكلم.. انقد الفعل 

وليس الفاعل.. من فضلك، اترك الفاعل حلاله!!
وبقراءة بعض ما قاله خرباء تربية األطفال، نجد أن نقد الفعل 
مطلوب أحيانًا، ولكن نقد الفاعل غري مطلوب عىل اإلطالق، فإذا 

كرس الطفل شيئًا يف البيت قد نجد إحد األمهات تقول: 
يش  فِ مَ بعضك..  عىل  ومش  مستهرت  إنسان  انت  ما  ا  طبعً  -

حاجة متسكها إال وخترهبا!!
 هذا الطفل الذي تؤكد له أمه مع كل موقف أنه مستهرت ومهتز، 
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ما هومقدار ثقته يف قدراته الشخصية؟ ماذا عن روح التحدي فيه؟
األم بالنسبة للطفل هي املرجع املوثوق فيه.. ”ماما قالت إين 

ستهرت“..  ستهرت.. يبقى أنا مُ مُ
له:  ويقول  العمل  يف  املبارش  رئيسه  هه  ويوجِّ يكرب  وعندما 
من  يشء  فيه  الشغل  مواعيد  عن  الصباح  يف  تأخرك  كثرة  ”إن 

االستهتار“.. 
عم  يا  قوي  قديم  أنت  ده   .. ”يااااه  نفسه:  يف  املوظف  فيقول 
املدير.. ما أنا عارف إين مستهرت من جيي عرشين سنة.. اهللا يرمحك 

يا ماما.. كانت دايامً تقوهلايل“..
ا لن يُغري من عادة التأخري؛ ألنه مهام فعل ”برضه حافضل  طبعً

مستهرت.. أنا طبعي كده.. واهللا يرمحك يا ماما“!!  
موظف  أخطأ  إذا  فمثالً  بأسامئها،  األشياء  نسمي  أن  علينا 
بشكل  مديره  يوجهه  أن  املمكن  من  منه،  املطلوب  التقرير  يف 
موضوعي.. أو أن ينقده بشكل شخيص وغري موضوعي، أي إنه 

قد ينقد جودة التقرير، أو قد ينقد شخص املوظف.. 
النقد املوضوعي:

عليه..  اتفقنا  اليل  هو  مش  ده  التقرير  للموظف:  يقول  املدير 
السنه  بأرقام  نقارهنا  نقدر  علشان  فاتت  اليل  السنة  أرقام  ناقص 
ريت  يا  اتفقنا..  ما  زي  بياين  رسم  هنا  فيه  يكون  واملفروض  دي، 
تقوليل دلوقت لو فيه حاجه مش واضحة يف اليل أنا طالبه علشان 

ما نعملش الشغل ده أكثر من مرة.     
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النقد غري املوضوعي:
حانخلَّص  مش  بقى  كده  إحنا  للموظف:  يقول  املدير 
بتالتة  تقرير  حته  بنفيس،  حاجه  كل  أعمل  الزم  أنا  هو  النهاردة.. 
صاغ مش عارف تعمله، هو إنت عىل طول كده، طب أجيب مني 
يعمل الشغل ده؟ أنا عايز حد يعمل يل الشغل ده.. فني السنه اليل 
فاتت؟ وفني الرسم؟ فني التقرير اليل أنا طالبه؟ ده كده مش التقرير 

اليل أنا طالبه.. أنا عايز التقرير اليل أنا طالبه!! 
التقرير  عىل  ينادي  املوضوعي  غري  النقد  ذو  املدير  هذا  ويظل 

.. وال حياة ملن ينادي!! الذي طلبََهَُ
يفتح  وقد   ،أخر مشكلة  خلق  ولكنه  املشكلة،  حيل  مل  هو   
يفهم  مل  املطلوب،  يفهم  مل  املوظف  ألن  املوظف؛  مع  للجدل  ا  بابً
لزمايله:  ويقول  املدير  مكتب  من  املوظف  خيرج  قد  املشكلة،  أين 
خالص  يدخله  َدِّش  حمَ خالص..  رايقة  مش  الغزالة  ”النهارده 
مديره،  كالم  من  املوظف  استفاده  ما  كل  هو  وهذا  دلوقت“.. 
ا لن يستطيع عمل التقرير بشكل جيد؛ ألنه مل يفهم املطلوب  وطبعً

ا. منه أساسً
فرصة  نفسه  أعطى  ”املوضوعي“  األول  املدير  أن  حني  يف 
لفهم  الفرصة  املوظف  وأعطى  التقرير،  هذا  يف  النواقص  لرشح 
وهيزم  املوضوعية  يقتل  شخيص  نقد  أي  توجيه  بدون  املطلوب 
نفسية املوظف ويلغي النقاش ويأيت برياح اجلدل والالموضوعية!! 
عىل  الرد  يف  يكون  أحيانًا  ولكن  النقد..  يف  فقط  ليس  وهذا 
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النقد!! 
املوضوعي،  غري  هو  الرد  ولكن  موضوعيا،  النقد  يكون  فقد 
وعادة يكون هبدف الدفاع عن النفس، يف حني أنه ال يوجد هناك 

أي اهتام شخيص.. 
املفتوح  الشباك  نقفل  ريت  يا  لزوجته:  رجل  قال  إذا   ، فمثالً
ملحوظة   - نايمني  وهم  للوالد  برد  جييب  ممكن  كده  أحسن  ده 

موضوعية.
فتقول: يعني إيه؟ أنا مش واخدة بايل من والدي؟ عىل فكرة 
أنا بحب والدي جدا.. وبخاف عليهم أكرت من أي حد - رد غري 

موضوعي..
الشباك  عن  كان  كله  الكالم  أوالدها؟  حتب  ال  إهنا  قال  من 

وعن تيارات اهلواء والربد!! 
الصبح،  بتتأخر  فرتة  بقالك  إنت  للموظف:  املدير  قال  وإذا 
من  بالك  تاخد  فضلك  من  ونصف،  ثامنية  الساعة  الشغل  مواعيد 

املوضوع ده!! - نقد موضوعي..
لتزم يف كل يشء مش  املوظف: ال يا أستاذ منصور، أنا إنسان مُ
اليل  يوم  الكام  الصبح  اتأخرت  إين  هناك  ما  كل  املواعيد،  يف  بس 
فاتوا، ده مش معناه إين بقيت فاشل ومش واخد بايل من شغيل!! 

- رد غري موضوعي..
من الذي حتدث عن الفشل؟ الكالم كله كان عن املواعيد التي 

هو فعالً يتأخر عنها!!
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املوضوع  خيص  الذي  (أي  املوضوعي  النقد  فإن  هذا  وعىل 
نفسه وليس الشخص صاحب املوضوع) يمكن أن يثري النقاش، 
احلق،  غري  عىل  كان  إذا  نفسه  مراجعة  عىل  اآلخر  الطرف  ويساعد 
وإذا كان معه احلق فإن النقد املوضوعي لن جيرحه ويستعديه ويغري 

جمر احلديث من النقاش إىل اجلدل!!

* * *
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واخلالصة يف الفرق بني اجلدل والنقاش:
إن اجلدل آفة.. واملجادل هو يف حقيقة األمر ظامل لنفسه؛ ألنه 
عادة ما يكون غري متميز اجتامعيا نتيجة كثرة جداله مع الناس، وما 
يستوجب هذا اجلدل من أحقاد وضغائن، فينال منه العدو وهيرب 

منه الصديق.. 
يف حني أن الذي يشرتك مع جمتمعه يف نقاشات كثرية حتى وإن 
عىل  اجللسات  كافة  يف  به  بٌ  حَّ رَ مُ غالبًا  جتده  ومثرية،  معقدة  كانت 
خمتلف أشكاهلا وأنواعها، حيث إنه يُثري هذه اجللسات بمناقشاته 
الفرصة  ليعطي  ويسكت  فيتكلم  اجللسة،  هذه  يف  املشاركني  مع 
لغريه، ويعرتض يف أدب؛ فال جيرح أو هياجم شخص املتكلم، بل 
الثقة  يبني  حتى  االتفاق  نقاط  عن  البحث  يف  جيتهد  العكس،  عىل 
االختالف  نقاط  مناقشة  عليه  فيسهل  اآلخر؛  الطرف  وبني  بينه 

بشكل موضوعي وحيادي. 
عليه  التعرف  يمكن  والنقاش،  اجلدل  بني  اجلوهري  والفرق 

من خالل العالمات التالية:
• املقابلة.

الصوت.  • رفع 
الرد.  • رسعة 

املتكلم. مقاطعة  • كثرة 
املتكلم. لشخـص  النقد  • توجية 

* * *



شـــظ الضــــقم٧٦

دائرُة الَسحـــط

ما هي دائرة العشم؟ 
والتي  اإلنسانية،  عالقاتنا  يف  األمان  منطقة  هي 
نتخيل عندها باخلطأ أنه من املستحيل أن نخرس 

أي إنسان موجود بداخلها.. 
أغلب  بداخلها  نجد  التي  الدائرة  تلك  فهي 
بني مثل األم واألب واألخ واألخت والزوج  املقرَّ
والزوجة وبعض األقرباء واألصدقاء واجلريان، 
والرشكاء  الزمالء  بداخلها  نجد  قد  وكذلك 
كل  وكذلك  إدارتنا،  حتت  واملوظفني  العمل  يف 

الذين هم يف خدمتنا بطبيعة احلال.

من السهل علينا مالحظة عدم االهتامم من جانبنا يف التعامل 
املجاملة  ألفاظ  نجد  وكذلك  العشم،  دائرة  يف  نضعهم  من  مع 
غري  نجدها  األغراب،  مع  تعمالتنا  يف  قوي  بشكل  املوجودة 

موجودة يف الغالب مع من نضعهم يف هذه الدائرة!!         
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أو  األرسة  داخل  من  املقربني  مع  احللو  الكالم  وغياب 
خارجها، يُنشئ ما يسمى بثقافة (قلة الذوق)!!

حياتنا  من  األكرب  اجلزء  يشغلون  الذين  هم  منا  فاملقربني 
تعامالتنا  أغلب  جيعل  العشم  بمبدأ  معهم  التعامل  وكثرة  اليومية، 
تعودنا  أننا  نجد  الوقت  فمع  املحمودة،  واملجاملة  الرقة  من  خالية 

عىل قلة الذوق.
 : فمثالً

عندما يستيقظ الشاب من النوم يف الصباح، يشء عادي جدا 
أن نسمعه يقول ألمه بنربة خالية من أي تعبري وبدون حتى أن ينظر 

إليها: ”الشاي“.. أو ”الفطار؟!!“
والتسمية“،  ”االستئذان  حذف  قد  الشاب  هذا  مثل  أن  نجد 
ومها يف غاية األمهية لوجود الدفء يف الكالم، نجده حذف داللة 
ونجده  فضلك“،  ”من  أو   ،“ سمحتِ ”لو  السؤال  يف  االستئذان 
اإلنسان  مناداة  وهي  ”التسمية“،  االحرتام  داللة  حذف  قد  ا  أيضً
باسمه أو بصفته أهيام أفضل.. وهي يف هذا املثال داللة االحرتام، 

وهي كلمة ”يا ماما“!!
ب هذه التجربة.. جرِّ

هذا  حدة  من  ختفف  أن  وأردت  أحد،  مع  نقاش  يف  كنت  إذا 
النقاش، فعليك أن تفعل أشياء كثرية، ولكن ما هيمنا منها يف هذا 

املوضع، هو أن تناديه بأحب األسامء له أثناء النقاش..
قصدي.  فاهم  مش  أنت  حممد  يا  األم:   •
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باشمهندس.  يا  النهارده  نخلصها  هاينفع  مش  املوظف:   •

دي. املعادلة  يف  غلط  حاجة  فيه  دكتور  يا  بس  الطالب:   •

معايا  ز  مركِّ مش  طارق“ إنت  ”دلع  ووق  طَرُّ يا  •  الصديق: 

خالص النهاردة.
إذا حذفت األسامء من اجلُمل السابقة، ستجد أن اإلحساس 
من  نوع  لتحمل  تغريت  نفسها  اجلُمل  هذه  ستجد  ا،  متامً تغري 
هلم،  املحببة  بأسامئهم  األشخاص  مناداة  واملواجهة..  التحدي 

يضفي جوا عاما من الود واالحرتام.
تغيري  عدم  من  الرغم  عىل  األسامء،  نزع  بعد  الفرق  ل  تأمَّ

ملة: مضمون اجلُ
قصدي. فاهم  مش  • إنت 

النهاردة. نخلَّصها  هاينفع  • مش 
دي. املعادلة  يف  غلط  حاجة  • فيه 

خالص النهاردة. معايا  مركز  مش  • إنت 
هل الحظت الفرق؟

فبمجرد حذف هذه الدالالت البسيطة، يكون األمر كتجفيف 
رائحة،  أو  روح  بال  ولكن  وردة  ستظل  بداخلها،  املاء  من  الوردة 
املقربني  مع  طلباته  كل  يف  الدالالت  هذه  يضع  اإلنسان  ظل  ولو 
ا  لالحظ التغري الرائع يف نوعية عالقاته معهم.. بل وسيالحظ أيضً

أن املجتمع من حوله يتعامل معه بنوع من الود والعرفان.. 
وذلك ألن اإلنسان أسري اإلحسان!!
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”غا بظغ باصعلك أخعغا“..

أن  هي  العشم  لدائرة  الكبرية  املشاكل  ومن 
عىل  للربهنة  وذلك  الذوق،  قلة  يف  يبالغ  البعض 

قوة العالقة بينه وبني من يتحدث معه !! 
: فنجد مثالً

.. إزيك يا ابن الـ.... (يف إشارة إىل قوة  - ”أهالً
تتأثر  أن  يمكن  ال  أهنا  لدرجة  ومتانتها  العالقة 
غالية  قيم  أهنام  ”واملفرتض  األب  أو  األم  بسب 
حبيبي  بقي  شوف  الطبيعي“)..  اإلنسان  عند 

ازاي، ده أنا حتى باشتمه“!!

: أو مثالً
”يا عم يالال نقوم نروحله، معاد إيه وبتاع إيه، وال نكلمه   -

يف التليفون وال حاجة، ده أخويا.. هاخد ميعاد من أخويا؟“
وكأنَّ الصديق احلميم أو األخ ليس له مشغوليات أو مواعيد 

أو صداع أو ضيوف، أو أي يشء يمنع املقابلة يف الوقت احلايل!!
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عندما نجد مثل هذا الترصف من بعض األشخاص يف حياتنا 
نقول ”معلهش، العشم قاتله“، وهذا ألن الذي يتعامل هبذا الشكل 
مل يكن ليتعامل هكذا إال مع الذين وضعهم سوء حظهم يف دائرة 

العشم اخلاصة به!
األصل“.. قلة  ”شوف 

معينة  جلسة  يف  ا  موجودً كان  إذا  البعض  أن  أحيانًا  ونجد 
فإنه  اجللسة،  هذه  يف  واحد  بشخص  إال  قوية  عالقة  له  وليست 
أو  اجللسة،  هذه  يف  منه  ب  املقرَّ الشخص  هذا  من  يسخر  أحيانًا 
بذلك  بأنه  العتقاده  وذلك  ومبارش،  شخيص  بشكل  هيامجه  قد 
وذلك  اجللسة،  يف  املشاركني  الغرباء  وبني  بينه  املسافات  يقرب 
يرضُ  لن  والذي  منه،  املقرب  الشخص  حساب  عىل  سيكون  ا  طبعً
وهو  قوية،  عالقة  ألهنا  اهلجوم؛  أو  السخرية  من  القليل  عالقتهم 

يفعل ذلك من باب ”العشم“ ليكسب ثقة األغراب!!  
وهلذا نجد يف التاريخ ما يفيد أن بعض الناجحني يف احلياة من 
قادة ومبدعني وأصحاب قرار، عندما أصبحوا شخصيات عامة هلا 
الكفاح  أصدقاء  بعض  من  هتربوا  أهنم  نجد  املجتمع،  يف  احرتامها 

واأليام اخلوايل، وقد يفرسَّ ذلك أحيانًا عىل أنه قلة وفاء ..
فيقول بعض أصدقائه: ”شوف قلة األصل.. بعد ما بقى بني 

آدم نيس أصحابه بتوع زمان“!!
وأحيانًا يكون هذا الشخص فعالً ينقصه الوفاء واإلخالص.. 
كانوا  زمان  وأصحاب  هو  أنه  األمر  حقيقة  تكون  قد  ا  أيضً ولكن 
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ا يف دائرة عشم واحدة، وعىل ذلك، فإهنم كانوا يتعاملون مع  مجيعً
بعضهم بقلة الذوق املتعارف عليها داخل دائرة العشم، ولكن اآلن 
أصبح من غري املمكن أن يتم التواصل بنفس الشكل بعد أن وصل 
إىل هذه املكانة يف املجتمع، فإن جمرد تواصله مع شلة زمان بنفس 
القدر من العشم فيه رضر مبارش له، خاصة وإذا كان تعامله معهم 
ولو  بالغ،  باحرتام  فيه  حيظى  والذي  اجلديد،  جمتمعه  أمام  سيكون 
للجميع..  مريح  غري  الوضع  سيكون  رسمية  بطريقة  معهم  تكلم 

ا عن دائرة العشم!!     فيقرر البعد عنهم حفظًا ملاء الوجه.. وبعدً

* * *
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واخلالصة يف دائرة العشــم :
يكون  قد  والنفاق  واملدح  والتشجيع  املجاملة  بني  الفرق  إن 
باملجاملة  يوصف  النفاق  أحيانًا  فتجد  للكثريين،  واضح  غري 
واملدح يؤخذ عىل حممل التشجيع.. ولست هنا مهتام برسد الرشوح 
لقوة  اإلشارة  هو  هنا  يعنيني  الذي  ولكن  الكلامت،  هلذه  اللغوية 
يعني  بالرضورة  ليس  وهذا  البرش،  قلوب  عىل  والثناء  املجاملة  أثر 

اجلنوح لإلطراء املشبوه واملدح املكروه.
ومن  منا،  املقربني  مع  حياتنا  من  األكرب  اجلزء  نعيش  إننا   
التكليف،  نرفع  املقربني،  هؤالء  خسارة  عدم  وضامن  القرب  شدة 
والتشجيع  الذوق  رفع  العيب هو يف  ولكن  عيب يف ذلك“،  ”وال 

وتتحقق  باردة،  والعالقات  جافا،  الكالم  فيصبح  واملجاملة، 
إلنسان..  كرامة  ”ال  قل:  أو  وطنه“،  يف  لنبي  كرامة  ”ال  املقولة: 

داخل دائرة العشم“!!

* * *
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شظ الضقم

احلد األدنى
الرسيعة  املعلومات  حيبون  الذين  من  كنتَ  إذا 
هذا  عليك  أعرض  أن  يل  فاسمح  واملخترصة، 
ما  شديد  باختصار  يستعرض  والذي  الشكل، 
حتدثنا عنه يف هذا الكتاب، مع كلمة رس واحدة، 
من  جانب  بكل  القيام  عىل  وتساعدك  تذكرك 
هذا  يعتربها  التي  األساسية  األربعة  اجلوانب 

الكتاب هي احلد األدنى لفن الكالم:
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فن الكالم
الحد األدنى 

حُسن
اإلستماع

عدم
المقاطعة

النقاش بدالً 
من الجدل

الذوق في
 القول والعمل

 :كلمة السر

إهتم بالمتكلم أكثر من 
.موضوغ الكالم

 :كلمة السر
ليكن همك هو الوصول 

للحقيقة، وليس إظهار تميزك 
.على الطرف األخر

 :كلمة السر

عامل الناس كما تحب أن 
يتعاملوا معك عندما تتكلم

: كلمة السر
ما تقوله وتفعله داخل دائرة 
العشم، هو العنوان الحقيقي 

.لشخصيتك

املحطات السبعة
يف فن الكالم

رئيسة يف فن الكالم، وقد وجدت أنه سيكون من غري املناسب 
املحطات  فهذه  إليها..  اإلشارة  بدون  املوضوع  هذا  إىل  نتطرق  أن 
ختص حوارات واقعية، ومواقف حقيقية، كلنا نتعرض هلا ونتعامل 

معها بشكل أو بآخر، وهي:
٢- العتاب. ١- املكاملات التليفونية.  
٤- التعميم. ٣- الغيبة.    

٦- حرضتك. ٥- الالزمة.    
٧- الكالم، أخذ وعطاء. 

ا عند كل واحدة منها.. فهيا بنا نتوقف رسيعً
* * *
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المتطئ افولى
المضالمات الاطغفعظغئ:

(١)
مل  هو،  من  تعلم  ال  وأنت  بك  يتصل  من  هناك 
 ٌّ رصِ مُ وهو  صوته،  عىل  تتعرف  ومل  رقمه  تسجل 
عىل أن خيترب ذاكرتك ومقدار غالوته عىل قلبك، 
ملا  قايل،  أنا  ما  واهللا  مييني؟..  ”أنا  ويسألك 

أشوف بقى حتعرفني لوحدك وال أل“..

ذاكرتك،  امتحان  يف  إرصاره  عىل  وهو  ا،  جاهدً حتاول  وأنت 
عليك  ينعم  أن  ويقرر  صربك،  يمتحن  ا  أيضً أنه  يعلم  ال  ولكنه 
بإحد وسائل املساعدة، فيقول ”طب أسهلها شوية؟.. هه، كلية 
التجارة“، وعندما جيد أن هذه الوسيلة مل تكن كافية، يقرر أن يكون 
ا، فيقول: ”جامعة عني شمس.. واهللا ما أنا قايل أكثر من  أكثر كرمً
كدة“، وألن كلية التجارة جامعة عني شمس هبا آالف من البرش، 
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لُب  غُ سيدي  ”يا  له:  تقول  ولعلك  عليه،  تتعرف  أن  تستطيع  فلن 
محاري، أرجوك قول إنت مني، أنا مشغول واهللا“، فال يرتكك حتى 

تتعرف عليه، أو تغلق اخلط يف وجهه! 
النصيحة: ال متتحن ذاكرة الناس يف التليفون، فالطبيعي أنك 
تبدأ أي مكاملة بالتحية، وإذا كان الطرف اآلخر ال يعرفك، فإنك 

تقوم بتعريف نفسك أوالً وقبل أي كالم..

مازلنا باملحطة األوىل
مع املكاملات التليفونية..

(٢)
هل يف حياتك من يقوم باالتصال بك عىل تليفونك املحمول 
أن  رسا  ليس  أنه  من  الرغم  عىل  الوقت؟..  نفس  يف  مرة  من  أكثر 
التليفون املحمول به خاصية إظهار رقم الطالب!.. ومع ذلك نجد 
أن هناك من الناس من يتصل بك وأنت مشغول وال تستطيع الرد، 
بك  اتصل  قد  ما  ا  شخصً أن  فتجد  الصالة،  يف  أو   ، مثالً احلامم  يف 
١٥ مرة خالل دقائق قليلة، وعندما تتصل به جتده فقط يسأل عن 

أحوالك أو يريد سامع صوتك!!
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يفعل  ملاذا  اإلنسان؟  هذا  يفكر  كيف  نفيس،  أسال  ما  ا  كثريً
ذلك؟.. ولكني مل أصل حتى اآلن إلجابة شافية.. 

الباب  عىل  الطرق  يف  ليستمر  املنزل  باب  عىل  يقف  ال  هو 
عىل  بالطرق  نقوم  أال  املفروض  كان  وإن  املنزل،  أهل  يفتح  حتى 
األبواب ألكثر من ثالثة مرات، فإن مل يفتح لنا أحد، فام علينا إال 
التي  االتصالت  عدد  سيُظهر  التليفون  أن  عن  فضالً  االنرصاف، 
مسجالً  كان  إذا  واسمه،  املتصل  هذا  رقم  ا  أيضً وسيظهر  فاتتني، 

عندي.. فلامذا يفعل ذلك؟
من  حياتك  يف  كان  وإذا  الشخص،  ذلك  تكن  ال  النصيحة: 
يفعل ذلك معك، فحاول أن تقول له بكل أدب أنه ال داعي لكل 

هذه االتصاالت يف ظل وجود خاصية إظهار رقم الطالب! 
* * *

ومازلنا باملحطة األوىل
مع املكاملات التليفونية..
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(٣)
اآلخر  الطرف  صوت  أن  فنجد  تليفونية  مكاملة  نبدأ  ما  ا  كثريً
عالٍ  بصوت  املكاملة  يبدأ  من  فهناك  خمتلفة،  نفسية  حالة  يعكس 
قد  النقيض،  وعىل  فكاهي،  بأسلوب  أو  كثرية،  ترحيب  وعبارات 
بطريقة  أو  منخفض  بصوت  املكاملة  بداية  يف  اآلخر  الطرف  يبادرك 
يف الكالم قد تشعر هبا أن هذا املتحدث مريض أو يواجه مشكلة ما، 
ا ويستغرب السؤال! وعندما تسأله هل هناك مشكلة، ينفي ذلك متامً

عندما  إلينا  ينظرون  ال  عندما  الناس  أن  ندرك  أن  املهم  من 
انطباعات  ببناء  يقوموا  قد  فهم  التليفون،  يف  معهم  نتحدث 
يف  وطريقتنا  أصواتنا  عىل  بناء  عليها  نحن  التي  الصورة  عن  معينة 
الكالم.. وكذلك ألننا ال نراهم وال نعلم، عند بداية املكاملة، أين 
هم اآلن؟ وما هي الظروف املحيطة هبم؟ فإننا جيب أال نبدأ املكاملة 

بأي أسلوب غري عادي حتى نتعرف عىل حال الطرف اآلخر!
املرح  روح  يف  عادةً  يبالغون  ال  الكالم  فن  يف  املوهوبون 
يف  يكون  قد  اآلخر  الطرف  ألن  مكاملة،  أي  بداية  يف  والرتحاب 
، فسيصعب عليه عندها  موقف صعب أو غري مريح، يف عزاء مثالً
غري  املكاملة  تكون  قد  وعندها  الروح،  بنفس  الكالم  يف  جماراهتم 
احلديث  يف  طريقته  تغيري  إىل  يضطر  قد  األطراف  أحد  ألن  مرحية؛ 

بشكل مفاجئ وغري طبيعي.
عىل  تتعرف  حتى  كالسيكية،  بطريقة  املكاملة  ابدأ  النصيحة: 

أحوال الطرف األخر.
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المتطئ الباظغئ
السااب ..

هناك من يعاتب الناس كنوع من الزيادة يف الود 
العتاب،  كثرة  أن  يعلم  ال  قد  ولكنه  والعشم، 
يف  والثقل  االرتياح  بعدم  عام  ا  انطباعً تضفي 

ا.. التعامل مع الشخص املُعاتِب كثريً

فمن الناس من يقول لك إذا قابلك ألول مرة بعد فرتة، ”كدة 
أصحاب  مش  إحنا  اهللا  دي؟..  الفرتة  طول  عيلَّ  ماتسألش  برضه 
مل  ”وملاذا  تقول:  أن  الفور  عىل  ذهنك  إىل  يتبادر  وقد  إيه؟“..  وال 

تسأل أنت عيل طول هذه الفرتة.. إحنا مش أصحاب وال إيه؟!“
 هذا ليس أفضل حوار بني من تقابال بعد غياب.

من  جتعله  وال  بالعتاب..  الناس  مقابلة  تبدأ  ال  النصيحة: 
الناس  يشعر  ال  لكي  هبا،  الناس  يعرفك  التي  الشخصية  سامتك 

بثقل يف التعامل معك.
* * *
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المتطئ البالبئ
الَشغئئ..

ال أتعامل مع الغيبة هنا بمنظور ديني أو أخالقي 
بحت، ولكنني أتناوله من وجهة نظر فن الكالم..

املعروف عن الغيبة، أهنا ذكر الناس بام يكرهونه 
كان  إذا  عن  النظر  بغض  وجودهم،  عدم  يف 
وبغض  ال،  أم  صحيح  عنهم  يقال  الذي  الكالم 
الشجاعة  لديه  املُغتاب  كان  إذا  ما  عن  النظر 
ذكر  فطاملا  ال،  أم  الكالم  هبذا  ملواجهتهم  الكافية 
وجوده، فهذه  اإلنسان أي أحد بام يكره يف عدم 

هي الغيبة!

عىل  الفائقة  وقدرتك  صدرك  وسعة  حكمتك  كانت  مهام 
التحدث بلباقة مع الذي أمامك، اعلم أنك إذا اغتبت الناس وأنت 

تتحدث مع أي إنسان، فإن ذلك سينقص من رصيد ثقتة بك.
من  يمنعك  الذي  فام  هكذا،  أحد  أي  عن  تتحدث  دمت  ”فام 
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التحدث عني هبذا الشكل يف أي وقت آخر، إذا تغريت األحوال 
بيننا؟“.. وقد يقرر اإلنسان العاقل أن يأخذ حذره منك وال يفتح 

قلبه لك، اتقاءً لرشك!   
األثر  الكالم  لفن  ا  أبدً يكون  فلن  بك،  الثقة  الناس  فقد  وإذا 

والفاعلية التي نتحدث عنهام طول الوقت يف هذا الكتاب.
تَب الناس، فيفقدوا الثقة بك! ال تَغْ

* * *
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المتطئ الرابسئ
الاسمغط..

األمريكان  ار!..  َّ جتُ مايْطة  الدَ ما!..  رَ كُ ة  وَ اقْ الرشَ
أغبياء!.. اليابانيني أذكياء!.. العرب بيحبوا عبد 
مش  الناس  كل  السادات!..  وبيكرهوا  النارص، 

عاجبها إعالن موبينيل األخري!.. إلخ.

التعميم، دليل عىل السذاجة!
هذه كلمة قاسية، وأعتذر ألنني مضطر أن أقوهلا هكذا، فهذا 
هو الواقع، التعميم دليل عىل السذاجة، فكيف يستطيع أي إنسان 
لُق ما، أو رأي حمدد، عىل شعب  أن جيزم بتعميم صفة معينة، أو خُ

أو دولة أو إقليم كامل؟
تعمد  أن  فعليك  والتعميم،  املبالغة  حيبون  الذين  من  كنت  إذا 
أغلب  أن  ”أعتقد  تقول  كأن  والتغليب،  باالعتقاد  يسمى  ما  إىل 
الناس كذا“.. أو ”أعتقد أن معظم العرب كذا“، فهذا أدعى ألن 
إذا  لإلحراج  نفسك  تعرض  وال  اجلد،  حممل  عىل  كالمك  يؤخذ 



٩٣ شـــظ الضــــقم

حتد أحد مصدر املعلومة التي تصدر عنك! 
كنت  وإن  وآرائك،  أحكامك  يف  للتعميم  تلجأ  ال  النصيحة: 

، فعليك بطريقة (االعتقاد والتغليب). وال بد فاعالً

* * *
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المتطئ الثاطسئ
القزطئ ..

واخد بالك.. فامهني.. وحاجات كده.. وكالم 
وكيت..  وكيت  وماين..  وكاين  كله..  ده  من 
آخر  إىل   ،You know معايا..  ازاي..  عارف 
من  الكثري  يقوهلا  والتي  الشهرية  الالزمات  هذه 

الناس بداعٍ وبدون داعٍ أثناء الكالم..

الزمة  له  يكون  أن  حيرص  من  الرياضيني  املعلِّقني  من  هناك 
ليشتهر هبا بني الناس، ولكننا نعرف أن هذه الالزمة مصطنعة، وهو 
حيرص عليها العتقادة أهنا مفيدة له يف عمله.. وإن كنت أعتقد غري 
عليها  اإلنسان  يداوم  التي  الالزمة  هو  هنا  هيمنا  ما  ولكن  ذلك، 
أثناء كالمه، لتصبح مع الوقت عادة يصعب عليه التخلص منها.. 
وتعطي  الناس،  بني  اإلنسان  صورة  من  تقلل  ما  غالبًا  العادة  هذه 
سيفقد  الوقت  ومع  ما،  ا  نوعً كوميدي  الشخص  هذا  بأن  ا  انطباعً
الناس تركيزهم يف معظم حديث هذا الشخص؛ ألهنم سيستمعون 
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له ولكن عقلهم الباطن ينتظر ليسمع تلك الالزمة.. 
ا مثل ما تسمع صوت نقطة ماء، تسقط من الصنبور لتقع  متامً
الوترية،  وبنفس  بانتظام  يتكرر  الصوت  وهذا  احلامم،  حوض  عىل 
هذه  صوت  تسمع  وأنت  يشء  كل  يف  تركيزك  ستفقد  الوقت  مع 
النقطة، حتى أنه قد يمنعك حتى من النوم عىل الرغم من أنه غري 
الوقت  مع  وانتظامه  الصوت  استمرار  ولكن  القدر،  هبذا  مزعج 

يستحوذ عىل تركيز اإلنسان.. وكذلك الالزمة.   
النصيحة: ختلص من الالزمة!

* * *



شـــظ الضــــقم٩٦

المتطئ السادجئ
تدرتك:

وستجد  واحلضارات،  الثقافات  ملتقى  مرص 
فيها موروثات من كل ثقافة استوطنت هذا البلد 
العظيم.. وثقافة األلقاب، هي واحدة من ضمن 

هذه الثقافات!

ا يف الدنيا، فإنك عادةً ما تقول  من كان أكرب منك سنا أو مقامً
معظم  أن  من  الرغم  عىل  ”أنت“..  كلمة  من  ”حرضتك“ بدالً  له 
كدليل  وذلك  بـ“حرضتك“،  وأمهاهتم  آباءهم  ينادون  ال  األبناء 

عىل القرب وعدم وجود احلواجز بني األبناء وذوهيم.
هناك من ينادي والده بـ“إنت“، ولكنه يف نفس اجللسة ينادي 
صديق والده بـ“حرضتك“.. هذا ليس دليالً عىل أن هذا الشخص 
تلك  ولكنها  والده،  من  أقل  أو  أكرب  بشكل  والده  صديق  حيرتم 

الثقافة املرصية!
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ينادي  قد  فإنه  ولذلك   ، مثالً غربية  ثقافة  يف  نشأ  شابا  جتد  قد 
ا بـ“أنت“، ومن الطبيعي أن املجتمع  من هم أكرب منه سنا أو مقامً
يصفه  وقد  الكبري،  حيرتم  ال  الذي  الشاب،  هذا  سلوك  سيستغرب 
حتى  ”ده  يقول:  بذلك  أحد  واجهه  وإذا  األدب،  بقلة  البعض 

َدِّش كان بيقوهلم (حرضتك)“!  األنبياء حمَ
النصيحة: ال يوجد داعي ألن تثور عىل هذه الثقافة، قد يكون 
وجدت  إذا  ولكن  االحرتام،  عىل  الدليل  ليست  أهنا  يف  حق  لك 
الناس يف جمتمع كامل قد اتفقوا عىل ثقافة ما، فال داعي للعمل عىل 
تغيريها، أو جتاهلها، طاملا أهنا لن ترضك أو ترض غريك من الناس!

* * *
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المتطئ السابسئ
الضقم، أخث وسطاء:

احلوار أنواع: 
الطرفان  بونج)،  (البينج  لعبة  مثل  حوار  فهناك 
ورسيع،  قوي  بشكل  بعضهام  عىل  بالرد  يقومان 
وهذا  احلوار،  هناية  حتى  كلمة  وذلك  كلمة  هذا 
ا يف حاالت النقاش، أو حتى يف حال  يكون أحيانً

اجلدل. 

يأخذ  واحد  كل  (التنس)،  لعبة  مثل  رقيا،  أكثر  حوار،  وهناك 
ا راقيًا  وقته يف توصيل الكرة مللعب الطرف اآلخر، وهذا يكون حوارً
ا ولكنه كافٍ ليتكلم، ثم يرتك  ، يأخذ كل طرف فيه وقتًا قصريً ومجيالً
وحوار  التنس،  حوار  بني  والفرق  بدوره..  ليتكلم  لآلخر  الفرصة 

البينج بونج، هو رسعة الرد وقرص املدة املرتوكة لكل طرف.
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وهناك نوع آخر خمتلف من احلوار، وهو حوار (اجلولف)!.. 
ثم  ا  بعيدً باملرضب  الكرة  ترضب  أن  اللعبة؟..  هذه  تعرف  هل 
احلفرة،  يف  تسقط  حتى   أخر مرة  لترضهبا  مهل  عىل  إليها  تذهب 
وكذلك الطرف الثاين يف احلوار، له كرة خاصة به وحده، يرضهبا 
بدوره ويذهب إليها عىل مهل.. وهذا النوع من احلوار يكون عادةً 
يف حال االجتامعات الرسمية واملناظرات العامة، حيث يأخذ كل 
وجود  يف  خطبته  أو  فكرته  أو  برناجمه  عرض  يف  الفرصة  طرف 

الطرف الثاين للحوار، ولكن بدون تداخل مبارش بينهام.
االستحواذ  يريد  طرف  كل  وفيه  السلة)،  (كرة  حوار  وهناك 
وحتى  اهلدف،  يسجل  حتى  اآلخر  الطرف  دون  وحده  الكرة  عىل 
أي  يبدي  وال   أخر مرة  عليها  حيصل  فهو  اهلدف،  تسجيل  بعد 
، ويستخدم عادةً بني  استعداد للتخيل عنها.. وهذا حوار غري راقٍ

العامة، يف اخلناق! 
أن  جيب  حيث  السلة،  كرة  حوار  يستخدم  بعضنا  أن  املشكلة 
بينام  اجلولف،  حوار  يستخدم  وقد  بونج،  البينج  حوار  يستخدم 
اختيار  يف  خيطئ  ومن  التنس..  بطريقة  احلوار  يستدعي  املوقف 
أسلوب احلوار املناسب للموقف، ال حيصل عادةً عىل نتائج إجيابية 

من هذا احلوار ويكون رضره أكرب من نفعه!
النصيحة: اجتهد يف اختيار األسلوب املناسب، لتحصل عىل 

أعىل فائدة من احلوار.
* * *
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آخر الكالم.. 
ل يف هذا الكتاب: كلامت تستحق التأمُّ

أترشف  التي  واملحارضات  التدريبية  الدورات  أغلب  يف 
كلمة  أي  بتدوين  أواحلضور  املتدربني  أنصح  ما  عادة  هبا،  بالقيام 
أو عنوان أو مصطلح كان له أمهية عندهم عىل ورقة واحدة وبأي 

ا. شكل وبأي لغة، املهم أن يدونوها وينظروا إليها ليتذكرها جيدً
بشكل  املوضوع  مراجعة  منها  عديدة،  فوائد  له  اإلجراء  هذا 
ومنها  احلارضين،  انتباه  لفتت  التي  األساسية  املعاين  وتثبيت  عام، 
وذلك  ب،  املتدرِّ عند  استفهام  أو  معنى  له أي  كان  ملخص ملا  أهنا 
ملناقشته مع الزمالء  بعد  للرجوع له فيام  ا أو  للسؤال عنه الحقً إما 

واألقارب واألصدقاء..
وأرجو أن تأذن يل صديقي القارئ أن أقوم نيابة عنك بتدوين 

ل املهمة يف هذا الكتاب.. ومنها: بعض الكلامت واجلُمَ
١- وهكذا..  أقىص اليمني وأقىص الشامل حتى ينتهي األمل 

يف التفاهم.
ك كله.. ال يُرتك كله. ٢- ما ال يُدرَ

٣- السؤال الصحيح هو نصف اإلجابة.
أين  ذاته،  حد  يف  علم  هذا  إن  نسأل،  كيف  نتعلم  مل  لكننا   -٤
فن  وأين  السؤال؟  فن  أين  وجامعاتنا..  مدارسنا  من  العلم  هذا 

الكالم؟
٥- األمحق الساكت حيسب مع احلكامء.
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٦- حامالً شعار ”أنا أتكلم.. إذن أنا موجود“.. واملشكلة أنه 
ال يعلم أن هذا الشعار قد يتبدل من وجهة نظر املجتمع من حوله 

إىل: ”هويتكلم.. إذن أنا غريموجود“!! 
٧- هناك نوعان من الصمت (صمت إجيايب وصمت سلبي).

ا. ٨- كثريُ الكالم يُنيس بعضه بعضً
جتد  لغريك  أو  لك  حدث  معني  موقف  ذكر  يف  تبدأ  فكلام   -٩

صاحبنا يقولك: ”حصلتيل“..
يعطيه  وال  املتكلم  يقاطع  احلامس  قوة  فمن  وهكذا،   -١٠
فرصة التوضيح، فيضيع الوقت واحلوار واملعنى من الكالم بشكل 

عام.
١١- إن الكثريين يف جمتمعاتنا العربية قد ال يتبني الفرق بني 

الكلمتني.. ”اجلدل“ و“النقاش“،  ولكن الفرق كبري.
بني  للتمييز  جدا  بارزة  عالمة  العايل  الصوت  ا  وطبعً  -١٢

النقاش واجلدل.
يف  تكون  ال  غالبًا  وأشكاهلا  أنواعها  بكافة  املقاطعة  إن   -١٣

صالح الشخص املقاطع، وال يُنصح هبا إال يف أضيق احلدود.
انقد  املتكلم..  وليس  الكالم  انقد  الرس..  كلمة  وهذه   -١٤

الفعل وليس الفاعل.. من فضلك اترك الفاعل حلاله!!
أو  األرسة  داخل  من  املقربني  مع  احللو  الكالم  وغياب   -١٥

خارجها، ينشئ ما يسمى بثقافة ”قلة الذوق“!!
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للتواصل مع الكاتب
Ihab.Fikry@yahoo.com

تم بحمد اهللا
القاهرة ٢٠١٠
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صديقنا قارئ هذا الكتاب

من  واثقون  أشياء،  عدة  عىل  نتفق  دعنا  الكتاب  تغلق  أن  قبل 
علينا،  هبا  اهللا  أنعم  ة  درّ القراءة  أن  عىل  نتفق  دعنا  سرتضيك..  أهنا 
ووهبنا إياها، تلك اللذة املميزة -والتي مل يمنحها للبعض- وهي 
ربَّ حكايات  لذة االستمتاع بالقراءة .. نحن نقرأ ونتعلم، نقرأ ونُخَ
نقرأ  صفحات،  بضع  يف  العامل  خربات  ونخترص  نقرأ  اآلخرين، 

ونتفق، نقرأ ونختلف، نقرأ ونقرأ ونقرأ .
لكن األكيد! أننا نقرأ ونستمتع..

لذلك ،،،
الكتاب  هذا  تدع  ال  عندك،  تقف  النادرة  ة  اللذَّ تلك  تدع  ال 
مل  ممن  الكثريون  فهناك  منه-  االنتهاء  -بعد  يديك  بني  يتوقّف 
الكتاب..  هذا  عن  يسمعوا  مل  من  أو  ثمنه,  يمتلكون  ال  أو  يقرأوه، 
يعلمون  ال  التي  النادرة  واملتـعة  الشائقة،  اللذة  تلك  عن  هم  خربِّ

عنها.
ر هذا الكتاب إىل أهل بيتك، صديقك، جارك، زميلك يف  مرِّ
قبل!   من  تره  مل  العامة  املواصالت  يف  ما  شخص  حتى  أو  العمل، 
كن سبيالً يف إسعاد اآلخرين هبذا الكتاب، وال تتعجب عندما جتد 
كتاباً مل تقرأه من قبل يأتيك من أحدهم وهو خيربك بدوره عن متعة 

القراءة بعد ذلك بحني من الزمن.


