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احلمد هلل حمداً تقتضيه نعمه وآالؤه  ،والصلوات والطيبات والتسليمات على
النبي املختار محمد ،وآله وصحبه أجمعني  .أما بعد :
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ مفهوم
احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات ،والندوات،
والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته  ،وحتقق
أهدافه .
وسلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها املركز,
لتستهدف شرائح املجتمع كافة؛ ولذا روعي فيها سهولة العبارة  ,ووضوح املعنى.
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه الرسائل
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر الذي يدفع
تفاع ً
املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل هذه املطبوعات  ،ويضاعف  -في الوقت نفسه
 مسؤولياته جتاه املجتمع  ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز ونشاطاته..يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة والذي
وهذا الكتاب الذي نضعه بني ِّ
إلي  ..صور ومواقف) .
يحمل عنوان( :أرجوكم أنصتوا َّ
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير

10

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

إلي صــور ومواقــف
أرجوكم أنصتوا َّ

إلي
أرجوكم أنصتوا
َّ

11

12

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

إلي
أرجوكم أنصتوا َّ
هي مدرسة تعليمية تقليدية ،يزحف فيها اليوم الدراسي ببطء ويلقي بامللل
على املع ّلمني وطالبهم  ،يدخل اجلميع إليها وكأنّهم ُيساقون إلى سجن كبير،
تُغلق عليهم أبوابها في الصباح الباكر ،وال يتم فتحها إال في ساعة االنصراف بعد
الظهيرة.
أحب
يسأل يوسف الطالب في ّ
الصف األول الثانوي نفسه :متى يأتي اليوم الذي ُّ
فيه مدرستي ،وملاذا أكرهها؟!
أحب
فيتع ّلق عقلـه املتح ّفـز بكلمة الكراهية ،ويستمر في مناجاة نفسه :وهل أنا ُّ
أحب مجتمعي؟ ،ف ُيجيبه صوت :أنت ال حتب أحداً! وال تشعر
بيتي؟ وهل أنا ُّ
بذاتك ،فال أحد يستمع إليك ،ال في البيت ،وال في املدرسة ،وال في املجتمع!
دخل مع ّلم التربية اإلسالمية الفصل ملقي ًا السالم وبابتسامة جميلة ،بادئ ًا درسه
بحمد اهلل ،وبالصالة والسالم على رسوله الكرمي ،مردف ًا ذلك بقوله :أسعد اهلل
صباحكم ِّ
ال باجلد والنشاط.
ال اهلل أن يجعل يومكم يوم ًا حاف ً
بكل خير ،سائ ً
ال هذه
ورغم أن املع ّلم قطع حديث يوسف مع نفسه ،إال أنه أقبل عليه ،متأم ً
ال معه ومع طرحه الط ّيب القسمات
اإلطاللة اجلديدة في مظهرها وجوهرها ،متواص ً
بكل تركيز وتط ّلع.
ُيتابع يوسف مع ّلمه الذي يحاور طالبه في كل جزئيات درسه ،والذي يعطي لكل
جميل لإلنصات،
معنى
ٍ
طالب الفرصة الكافية للحوار ،ف ُينصت للمتحدث بكل ً
ال عليه بكل جوارحه حتى ينتهي من حديثه،
فال ُيقاطعه ،وال يتشاغل عنه ،مقب ً
فيشكره ويثني عليه ،حتى ولو لم يرق له هذا احلديث ،فال توبيخ وال تعنيف ،بل
يطلب من الطالب وبكل أدب مراجعة حديثه مرة أخرى ،والعمل على تصويبه،
مؤكداً ضرورة مشاركة اجلميع ،وعدم الركون إلى االنطواء والسلبية.
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وعلى غير العادة ينزعج يوسف من رنني جرس نهاية احلصة ،قائ ً
ال :
إلي ِّ
بكل حواسه،
• •ليتها لم تنتهِ ي ! وليت املع ّلم لم يخرج ! إنّه قد استمع َّ
أحس بقيمة احلديث واملشاركة ،فكلنا كان ينصت حلديثه ،ما
فألول مرة ّ
أجملها من حلظات شعرت فيها بكينونتي ! لقد وجدت ضالتي فيه ،فأنا
أي أحد.
إلي ُّ
ال أريد شيئ ًا سوى أن يستمع َّ
متنيت أن يعيش معي في بيت واحد ،أراه َّ
كل يوم،
هو مع ّلم ليس كاآلخرين،
ُ
وأحتدث معه وقت ما أشاء ،ف ُيشعرني بأهميتيّ ،
وبأن لي رأي ًا ميكن أن أجهر به،
وأفكاراً أستطيع التعبير عنها واستنطاقها.
وعقد يوسف عزمه على لقاء املع ّلم خارج حجرة الصف ّ
ليبث له حزنه وشكواه،
وبعد يومني استجمع قواه ،وذهب يبحث عنه ،فوجده ميشي في املمر أمام غرفة
املرشد الطالبي ،يحادث طالب ًا من طالب الصف الثالث ،فسلم عليهما ،فما كان
من املع ّلم اجلديد ـ بعد رد السالم ـ إال أن طلب منه بودٍ االنتظار ،ريثما يفرغ
من محادثة زميله ،فتراجع يوسف قليالً ،حتى يسمح لهما باحلديث دون حرج،
خاص وال يرغبان في إسماعه
وانبرى وهو ينتظر ،محدّ ث ًا نفسه  :البد أن حديثهما ٌ
لغيرهما ،فازداد إعجاب ًا مبع ّلمه حلرصه على خصوصية زميله الطالب.
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وعندما انتهى املع ّلم من حديثه ،أقبل على يوسف مبتسم ًا وهو يقول:
بني!
• • أنا اآلن في خدمتك قل ما لديك يا ّ
رد يوسف قائ ً
ال :
موضوع أحدثك به ،وأريد مساعدتك.
فلدي
شكراً لك مع ّلمي الفاضل،
ٌ
ّ
بني فكلي آذان مصغية.
• •تفضل يا ّ
• •مع ّلمي قد ال أحسن تزويق الكالم وزخرفته ،ولكنها مشاعر صادقة ،لقد
رأيت فيك مع ّلماً ،لم أره من قبل ،مع ّلم ًا يحاور طالبه ،و ُينصت إليهم
بعيني احلرص واالهتمام ،ويهز
بكل صدقُ ،يقبل على محدّ ثه ينظر إليه
ِّ
التفهم واالستيعاب لمِ َا يقول ،وهذا مما لم أعهده فيمن
رأسه دلي ً
ال على ّ
درست على أيديهم من ُ
كنت قبل مجيئك أعاني
من املع ّلمني ،لقد ُ
قبل ِ
لدي من يسمعني ،ال من أهلي وال في مدرستيٌّ ،
فكل يريد
وأتألم  ،فليس َّ
أحب
مني أن استمع فقط ،وإن أردت احلديث أسكتوني وأسمعوني ماال ُّ
سماعه من الشتائم والسباب ،ولقد سئمت الصمت ،ومللت السكوت،
ولقد فكرت أن أنقل إلى والدي الرغبة في أن يعطيني فرصة احلديث إليه
إلي كإنصاتك لطالبك ،عند ذلك،
ولو خلمس دقائق فقط  ،فينصت ّ
سقطت دمعة ح ّرى من يوسف ،فعانقه املع ّلم رابت ًا على كتفه ،فانتحب
مبحوح ،حينما أحس بحنان مع ّلمه
ونشيج
يوسف ،ودخل في نوبة بكاءٍ
ٍ
ٍ
الذي لم يشعر مبثله من ُ
قبل.
أسرع املع ّلم بيوسف فأدخله غرفة املرشد الطالبي ،وأجلسه على املقعد ،وناوله
كأس ًا من املاء ،فهدأ من روعه ،واعتذر إلى مع ّلمه ،على جيشان مشاعره وقوة
انفعاله ،فبادره املع ّلم ـ ّ
بني ! أشكر لك ثقتك بي ،وأنا
هاش ًا في وجهه ـ بقوله :يا ّ
أب ألبناء وبنات في عمرك وس ّنك ،وأت ّفهم ج ّيداً َّ
كل كلمة تفوهت بها ،نعاني
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بني – من غياب احلوار في بيوتنا ومدارسنا ومجتمعناُّ ،
هائم
فكل ٍ
واحد منا ٌ
– يا ّ
على وجهه ،ال يلوي على شيء ،وفي الوقت نفسه نستغرب ونستعظم النتائج
بني – يكون اللقاء ،ويتم التفاهم فيما بيننا،
ونستنكرها بعد ذلك ،فباحلوار – يا ّ
فأفهمك وتفهمني ،وأعرفك وتعرفني ،بعيداً عن تبني بعضنا األفكار املسبقة عن
بني – أن
بعـض التي ال تصح وال تصدق في معظم األحيان ،وليس بالضرورة – يا ّ
نتفق في حواراتنا ،فاحلوار شيء واإلقناع شيء آخر ،ولكن املهم اللقاء والتحاور،
فاهلل – سبحانه وتعالى – حاور أفضل البشر وهم األنبياء ،وكذلك حاور – ع ّز
ّ
وجل – شر املخلوقات – إبليس – فال كبير على احلوار ،وال استعالء بعد هذا،
ُّ
فكل ما يختلف عليه الناس أو يتفقون حوله هو مادة صاحلة للحوار ،وباحلوار ــ
بني ــ نسمع وننصت لآلخر ،ولنا كامل احلق بعد ذلك بقبول رأيه أو رفضه،
يا ّ
فإن قبلناه فبها ونعمت ،وإن رفضناه فلن نرفضه كله؛ ألن العلماء يقولون« :ليس
ٌ
ٌ
محض» ،فنقبل منه وفيه ما نستحسنه ،ونرفض منه وفيه
محض أو ش ٌر
هناك خي ٌر
شيءٍ  ،فنلتقي
شيء ،ونتنازل نحن عن ْ
ما ال نرغبه ،وإال فالتنازل ،فيتنازل هـو عن ْ
مصائب كبرى وحروب ًا عظمى ،وأنار
منع
بني – َ
َ
على نقطة سواء ،احلوار – يا ّ
اتفاق ،لم يكونوا قد رأوها
طريق ًا للمتخاصمني ،أشدّ خصومة ،فالتقوا على نقاط ٍ
من ُ
قبل ،وقـد كانت أكثر رجحان ًا مما اختلفوا فيه ،فاتفقوا وتسامحوا وتصادقوا
وتآخوا بعد عداء وفرقة.
ع ّقب يوسف ،على مع ّلمه معجب ًا بحديثه:
• •أتفق معك حول كل ما قلته ،ولكن كيف جنعل من مجتمعن ًا مجتمع ًا
يتقبل احلوار؟ رد املع ّلم :
• • هذا دوري ودورك ،فاملجتمع هو أنا وأنت وهو وهي ،فعلينا أن نت ّقبل
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بني
احلوار مع اآلخرين أ ًّيا كانوا ،ونطلبه كذلك ونستجديه ،ولتعلم – يا ّ
– أن الطريق إلى حتقيق ذلك ليس سهالً ،فباحملاولة تلو األخرى ،وبتحينّ
الفرص نصل إلى مبتغانا إن شاء اهلل ،وليس بصدق النوايا فقط نحقق املراد،
بل البد من العمل الذي قد يكون شا ّقًا ،وكلما كان كذلك كان الفرح
عند االنتصار أكبر .وقد قال الشاعر:
و َم ْن ت َُك ِن ال َعليا ُء ِهم َة ن ِ
يها ُم َح َّب ُب
َفس ِه
َف ُك ُّل ِ
الذي َيل َقا ُه ِف َ
وعلى وعد باللقاء ثاني ًة اعتذر املع ّلم إلى يوسف بإنهاء املقابلة للتفرغ ألداء حصته
الدراسية التي حان وقتها بأحد الفصول الدراسية باملدرسة.
رجع يوسف إلى صفه مرتاح النفس منشرح اخلاطر ،فقد أخرج منها جزءاً يسيراً
مما فيها ،مترقب ًا اللقاء التالي مع مع ّلمه الذي شعر بأن العالقة معه ميكن أن تزداد
رسوخ ًا ومحبة.
وفي اليوم نفسه وحينما دخل يوسف البيت بعد انصرافه من مدرسته ملح ُأ َّم ُه
في املطبخ وهي َتعدُّ وجبة الغداء فس ّلم عليها وق ّبل يديها ورأسها متسائ ً
ال :
• •ما طبقنا الرئيس اليوم يا أ ّمي؟.
حب  ،قائل ًة له:
فردت عليه بكل ٍّ
• • إنه طبقك املفضل يا يوسف أردته مفاجأة لك ،فته ّللت أساريره بالفرح
وهو يقول:
• • ما مقاديره وما طريقة إعداده يا أ ّمي؟.
فاستغربت ُأ ُّم ُه من السؤال قائلة:
• • ليست من عادتك أن تسأل مثل هذا السؤال!!.
ضحك يوسف وهو يقول:
• • قد أذهب للدراسة خارج اململكة بعد الثانوية فأستطيع صنعه هناك.
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جزع  ،قائل ًة له :
فصاحت األم في ٍ
عيني  ،وفي وطننا الدراسة
• • ال تقل ذلك يا يوسف ،فأنا أريدك هنا وأمام ّ
أحسن وأفضل !
فتبسم في وجهها  ،قائالً:
ّ
تداع
• • وملاذا – يا أ ّمي – الدراسة هنا أحسن؟! .وتواصل احلوار بينهما في ٍ
ولطف:
ٍ
بني – وطنك ،وإسالمك ،وعاداتك ،وأهلك.
• •هنا – يا ّ
• •ولكن بعض التخصصات والعلوم ال تتوافر في جامعاتنا يا أ ّمي.
• • ُّ
كل شيء موجود – يا يوسف – حتى الطب متوافر عندنا.
• •إكمال الدراسة خارج الوطن لها فوائد كثيرة أ ّمي احلبيبة.
• •وما فوائدها؟.
• •الغربة تصنع االعتماد على النفس وفرصة ملعايشة مجتمعات مختلفة عما
نحن عليه في بالدنا.
• •ال يوجد من هم أحسن م ّنا في كل العالم!...
فدنا منها و ّقبل رأسها وهو يقول  :لسنا مالئكة وغيرنا شياطنيُّ ،
وكل أهل بالد
في الدنيا يزعمون أنهم أفضل الناس ،ولكن االعتزاز باخلصوصية ال يعني غمط
اآلخرين حقوقهم.
فقهقهت وهي تضربه بحنان على ظهره قائلةً :يكفيك فلسفة وإزعاجاً ،اذهب
إلى غرفتك ،وبدّ ل مالبسك ،فقد حان وقت وصول إخوتك من مدارسهم لنتناول
جميع ًا طعام الغداء.
ارمتى يوسف على سريره تعباً ،غير أنّه كان يعيش حلظات الفرح بانتزاع احلوار مع
أمه؛ وهو األمر الذي لم يكن في حسبانه ،وال يصدّ ق حدوثه حتى هذه اللحظة،
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نعم ،لقد حاور أ ّمه وحاورته وأصغى إليها و أصغت إليه ،إنه إجناز رائع ،في الغد
سيزف البشرى ملع ّلمه ،بأنه قد كسر حاجز الصمت ،وصنع حواراً في البيت مع
ال له و
أمه ،وهو حوار على الرغم من قصره وقلة وقته ،إال أنه كان متنفس ًا جمي ً
أل ّمه أيضاً ،لقد صدق مع ّلمه العزيز في قوله :إن لم يصل إليك احلوار مع اآلخرين
فاطلبه أنت ،ولقد طلبته من أ ّمي دون أن تعي هي ذلك ،فتحاورنا.
وفي صباح اليوم التالي ،تقابل يوسف مع مع ّلمه في املدرسة وأعطاه رسالة
كتبها ليلة البارحة قائالً:
• •اقرأها – مع ّلمي العزيز – وسوف يكون لنا لقا ٌء آخر بعد ذلك إن شاء اهلل.
لم يستطع املع ّلم قراءتها في املدرسة فأرجأها إلى حني الرجوع إلى بيته ،حيث
ّ
فضها ،فوجد فيها:
والدي ومع ّلمي احلبيب:
شعاع،
كنت أمشي في كهف مظلم ،تائه ًا حيران ،ال دليل يدلني فأتاني
ٌ
فالتفت وإذا بشخصك الكرمي يحمل بني
أزاح الظالم عن طريقي وبدّ ده،
ّ
إلي حني
يديه نوراً ساطع ًا يضيء كل زوايا الكهف وأطرافه ،لقد
َ
استمعت َّ
َ
تخاذل ُّ
همي،
بيدي حني
صدّ ني اآلخرون،
َ
وأخذت ّ
كل الناس ع ّني ،شاركتني ّ
ووصفت لي الدواء الناجع ،فكانت اجلرعة األولى اليوم وفي مطبخ بيتنا،
حني ُسقت أ ّمي إلى حوار بيني وبينها لم يتجاوز في وقته دقائق معدودة،
ولكنه أسعدني كثيراً ،فصدق قولك :إنه البد أحيان ًا من استجداء احلوار مع
اآلخرين ،وال ضرر وال عيب في ذلك ،وإنني َأعدك بتكرار التجربة مع أ ّمي ومع
كل أفراد عائلتي ألصل بذلك إلى والدي العزيز ،مع إقراري بصعوبة ذلك ،حتى
أجعل احلوار العائلي شعاراً لنا في البيت ،وإنني ألتط ّلع إلى جماعة للحوار في
املدرسة ،أنت تديرها ولنسمها إن أذنت لي ،جمـاعة حوار في حوار ،فتكون
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بذر ًة إلحياء احلوار املدرسي بني الطالب أنفسهم من جهة و الطالب ومع ّلميهم
من جهة أخرى.
أشكر لك – يا س ّيدي– َّ
كل مساعدة قدّ متها وستقدّ مها لي ،كما أعتذر إليك
مرة أخرى عن دموعي التي تساقطت على حني غ ّرة؛ انفعا ًال مني بك ومبشاعرك
األبوية ،فقد رأيت فيك الوالد الذي افتقدته حنان ًا وحب ًا وحواراً.
ابنك ومحبك
يوسف
قر َأ املع ّل ُم الرسالة َأكث َر من م ّرة ،وعاهد نفسه أن يأخذ بيد هذا الولد احلائر؛
وميدّ ه مبا يحتاج؛ إلميانه التام بأن املع ّلم يجب أن يكون أب ًا ومربي ًا وموجه ًا للخير
وخلصاله ،وليس مجرد مصدر لطاقة معلوماتية فقط  ،تضخّ املعارف وتلقيها
على الط ّ
الب فحسب.
تو ّثقت العالقة بني املع ّلم ويوسف من خالل اللقاءات الكثيرة التي جمعت
بينهما في املدرسة ،وكان احلوار وهمومه هو القاسم املشترك في احلديث
بينهما ،ونشط يوسف في حواراته مع زمالئه الطالب باملدرسة حتى أصبح
يعرف عندهم بأبي احلوار ،فقد مت ّرس فيه وفي َطرائق املوضوعات الدينية
واالجتماعية والتعليمية والوطنية وغيرها ،وازدادت عالقته بالكتب وبوسائل
جمع املعلومات.
ٌ
عم صداها
وكان جلمعية (حوار في حوار) التي يديرها،
نشاط ممي ٌز حتى ّ
املدارس األخرى ،ووصلت فعالياتها إلى إجراء حوار بني طالب املدرسة ومدير
عام التربية والتعليم باملنطقة الذي كتب في سجل اجلماعة بعد احلوار:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعني:
لقد سررت اليوم أيمَّ ا سرور بحواري مع أبنائي الطالب في (جماعة حوار في
حوار) بقيادة االبن الطالب  /يوسف و مع ّلمهم الفاضل املشرف على اجلماعة.
وإنني أو ّد شكركم ،واإلشادة بكم ،فبأمثالكم نرسي للحوار رواسي متينة في
مدارسنا ومجتمعنا ،فاحلوار ضرورة ال ترف فكري أو ثقافي ،وهــــو تواصـــــل
راق مع اآلخريـــــن ،اعملوا –أبنائي األع ّزاء– على نشر ثقافة احلوار في مدرستكم
ٍ
وأسركم ومجتمعكم ،ولتكن حواراتكم من أجل احلقيقة ،ولنتمثّل حوارات
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابه ،بل وحتى مع أعدائه ،فقد كان
حليم ًا رؤوف ًا رحيم ًا مبحاوره مهما كان.
وفقكم اهلل! وجعلكم منارة من منارات العلم والهدى في وطن أحبكم
فأحببتموه ،وأعطاكم فأعطيتموه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
مدير عا ّم الترب ّية والتعليم باملنطقة
ّ
رن الهاتف احملمول لوالد يوسف ،وكان على الطرف اآلخر مع ّلم ابنه املشرف
على جماعة (حوار في حوار) ،الذي ـ وبعد أن ح ّياه وع ّرفه بنفسه ـ امتدح
وثمن قدراته في التعامل مع زمالئه في املدرسة والتواصل معهم،
ابنه يوسفّ ،
مشيداً مبستواه الدراسي والع ّلمي املتط ّور ،وانتهت املكاملة الهاتف ّية بدعوته
حلضور حفل تقيمه اجلماعة في املدرسة ،والتأكيد على وجوب تلبية الدعوة،
وقد وعد والد يوسف باحلضور واملشاركة.
كانت خط ًة محكم ًة من يوسف ومع ّلمه حلضور الوالد كي يتم التقارب بينهما،
ويقف الوالد على إمكانات ابنه وقدراته التي ال يعلمها بسبب البعد بينهما،
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وإلهمال األب أمر العالقة بابنه ،وفي يوم احلفل والذي ش ّرفه مدير عا ّم الت ّربية
والتعليم باملنطقة ،أبدع يوسـف ،وأظهـر َّ
كل طاقاته ،متحدّ ث ًا عن احلوار،
ومعناه ،وأهدافه وضروراته ،وأنواعه وآدابه ،فكان خطيب ًا بارع ًا ومؤثراً ،واضح ًا
في نبرات صوته ،ومخارج حروفه ،ولغة جسده؛ مما جعل احلضور يقاطعونه
مبشهد متثيليّ ،متت
بالتصفيق أكثر من مرة ،كما شارك زمالءه في اجلماعة
ٍ
بكل ّ
تأديته ِّ
متكن واقتدار.
وقبل ختام احلفل ارجتل مشرف اجلماعة كلمةً ،شكر فيها احلضور ،وأثنى على
وخص الطالب يوسف بقوله :إنني أق ّر وأعترف لكم جميع ًا
الطالب جميعاً،
ّ
بفضل ابننا الطالب يوسف على اجلماعة ،فقد كان هو املؤسس احلقيقي لها،
والعضو األكثر نشاط ًا فيها ،إذ استطاع أن يصل بهذه اجلماعة إلى ما كان يصبو
ثم استأذن مدير عا ّم التر ّبية والتعليم ومدير املدرسة ،طالب ًا منهما الصعود
إليهّ ،
ثم
إلى منصة املسرح ،مردف ًا هذا ،بالطلب من يوسف ووالده ،الصعود أيضاًّ ،
أعلن عن هد ّية املدرسة مقترن ًة بدرع تذكاري ،مقدمة للطالب يوسف ،فتقدّ م
والده بصحبته فتس ّلم الهدايا ،ثم كانت اللحظة احلاسمة حني نظر يوسف في
عيني والده فوجدها دامعة على استحياء ،حينها مدّ والده يديه لتحتضن ابنه
في مشهد عاطفي مؤثر أمام اجلميع .
فضجت القاعة بالتصفيق ،ثم تقدّ م والد يوسف إلى ركن تقدمي احلفل وعبر
ّ
مك ّبر الصوت قائالً :أشكركم جميع ًا على التكرمي منكم ،فأنتم أهل الوفاء،
وإنني ُ
أقف اآلن موقف الفخر والشرف ،وأقولها لكم بصدق :ما كان البني
يوسف أن يكون له هذا لوال دعمكم وتوجيهكم ،وأقول له :بارك اهلل فيك
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بني اليوم ،وأرجو أن تقبلني صديق ًا جديداً مع فخري
ووفقك ،فقد ش ّرفتني يا ّ
بأب ّوتك ،دمت لي وال ّمك أبن ًا صاحلاً ،ولوطنك مواطن ًا غيوراً على وطنه ،عند
ذلك انتهى احلفل بالتقاط الصور التذكارية باملناسبة.
وصل الوالد إلى بيته بعد انتهاء احلفل ،منتشي ًا بابنه الذي أهمله ،وانشغل
عنه ردح ًا من الزمن ،ليكتشف اليوم فقط أنه لم يعد ذلك الطفل الصغير ،بل
ال ُيحسن صنعة الكالم واإللقاء ،جريئ ًا واثق ًا بنفسه ،وهو بحاجة
أصبح رج ً
ماسة وحقيق ّية اليوم إلى والد يختلف عن ذي قبل ،فاملرحلة العمرية احلادثة له،
ّ
تتطلب رعاية من نوع آخر.
لم تتمالك والدة يوسف نفسها ،فبكت حني أخبرها زوجها بحفل املدرسة
وبتألّق ابنهما ،فاتفقا على اخلروج حا ًال إلى السوق املجاور لشراء هد ّية تليق
باملناسبة ،وتكون مفاجأ ًة البنهما حني عودته من املدرسة ،وعلى مائدة الغداء
حيث جتتمع العائلة  ،قدّ م الوالدُ والوالد ُة  -وبحضور ِّ
كل أفراد العائلة -الهد ّي َة
البنهما ،فكانت فرصة جميلة الحتفالية لم تتع ّودها األسرة كثيراً.
نهج جديد أضفى عليها ترابط ًا أسري ًا مثالي ًا ّ
قل
ومضت األيام والعائلة في ٍ
نظيره ،ولم يكن احلوار وحده هو الرابط األبرز لعالقة بعضهم ببعض ،بل أثمر
ذلك محب ًة وحرص ًا من اجلميع على اجلميع ،وبعد عام من ذلك التاريخ حصلت
أسرة يوسف على جائزة هيئة احلوار الوطني في بلده ألفضل أسرة في املجتمع
تعتمد احلوار في حيث ّيات حياتها داخل البيت وخارجه وعلى مستوى أفراد
األسرة جميعاً.
ومع مرور األيام والسنوات اشتدّ عود يوسف فكري ًا وثقافي ًا ومعرفياً ،حتى غدا
الهم العام لوطنه ومجتمعه فيشارك
من الشباب الفاعل في مجتمعه ،يؤ ّرقه ُّ
مبقالة في صحيفة ،أو يع ّقب في مداخلة مبحاضرة ،أو يقدّ م ورقة عمل في ندوة
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أو مؤمتر دون أن ينسى احلوار الذي كان بوابته لعالم الثقافة والفكر.
وبعد تخ ّرجه في اجلامعة تل ّقى يوسف عرض ًا للعمل مدرب ًا في هيئة احلوار
الوطني يد ّرب أفراد املجتمع على كيفية محاورة اآلخرين ،منهج ًا وتطبيقاً،
فأصدر يوسف بعد ذلك عدة كتب في فن احلوار ،واإلنصات ،واإللقاء والتأثير،
فصار عالم ًة بارز ًة ومرجع ًا مهم ًا لهذه الفنون..
اختالف الرأي ال يفسد للود قضية
طب األسنان بعد أن أعمل الطبيب أدواته في مصفوفة
خرج فؤاد من عيادة ّ
ال وتقومياً ،ولم تكن مواعيد ذهابه املتك ّررة للعيادة،
أسنانه ،إصالح ًا وتعدي ً
تس ّبب له ضيق ًا أو ت ّبرماً ،وال تلك اآلالم التي يعانيها من عمليات الهدم والبناء
التي تعالج لثّته وما فيها من أسنان خربة ،ولكنها احلكمة التي ع ّلقها الطبيب
على حائط استراحة املرضى ،والتي تقول حروفها البارزة« :اختالف الرأي ال
يفسد للود قضية» ،فقد كان يزعجه وي ّلح عليه سؤال مفاده :هل هذا القول
ٌ
وصف للواقع ،أم هو ما يجب أن يكون عليه الواقع ،وهل قائلها يعي ج ّيداً أن
اختالف الرأي ـ اليوم ـ يفسد الو َّد َّ
وكل أواصر االتصال؟!.
لم يكن فؤاد يراها للمرة األولى ،ولكنها كانت تعني له في هذه اللحظات،
شيئ ًا كثيراً ،فغ ّير على حني غ ّرة – وهو يقود سيارته – االجتاه إلى بيت أخيه
بد ًال من بيته ،ووصل إلى مقصده ،حيث بيت أخيه األكبر الذي قطع صلته به
منذ شهور ،بسبب عدم موافقته على زواج ابنه حسن بابنة أخيه الذي يكبره،
فاستقبله أخوه فرح ًا بالزيارة وفي غرفة اجللوس دار احلديث اآلتي:
• • أخي احلبيب ووالدي بعد وفاة والدي ،جئتك اليوم آسف ًا ومعتذراً ،وال
عيب في ذلك وال ضرر ،فقد أخطأت بقطع وصلك ،حينما رفضت زواج
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وأعذار قد ن ّتفق حولها أو نختلف ،بيد
بحجج
ابنتك من ابني حسن
ٍ
ٍ
أنني أثق متام الثقة بحبك لي والبني حسن ،وهـذا مـا ال يتنافى أبداً من
رفضك تز ّويجه بابنتك ،ول ُنعد املياه إلى مجاريها ،واحلب إلى القلـوب
ثانية ،فكمـا قيل«:اختالف الرأي ال يفسد للود قضية».
حينئذ – أبا حسن ،لتبرير موقفي
• •كنت أرجو أن أجد الفرصة عندك –
ٍ
وبيان احلقيقة ،وأنت تعلم ج ّيداً مالك وحلسن من مكانة في سويداء
قلبيُّ ،
وكل ما في األمر أن ابنتي رفضت الزواج بحسن؛ ألنها تراه في
عينيها أخ ًا مثل أش ّقائها ال زوج ًا وحبيباً.
• • أقولها لك بصدق :لقد أخذتني آنذاك العزة باإلثم ،أما وقد حصحص
فهب فؤاد واقف ًا
بزوج ٍ
خير من حسنّ ،
احلق اآلن؛ فإن ّني أسأل اهلل أن يرزقها ٍ
بحب وود.
ُيعانق أخاه ،و ُيق ّبل يد ّيه ٍ ّ
الرأي والرأي اآلخر
باحلب جديرة ،وستظل هذه اجلدلية بني
صحيح أن املدينة كبيرة ،ولكن القرية
ّ
ٌ
املدينة والقرية ،ولكن املؤكد أن لكل منهما مزايا متي ّزها عن األخرى ،ف ُتركي
لم يخرج من قريته الوادعة رغبة عنها ولو استطاع إكمال دراسته فيها ملا خرج
منها ،تك ّيف مع املدينة ،وكان يعتقد سلف ًا أنه ال يستطيع ذلك ،وبقي مما
يربطه بقريته كثير الذي ال فكاك منه.
وفي ذات م ّرة وفي عطلة أسبوعيه قضاها في قريته ،طرح على بعض أقرانه
نتدى وموقع إلكتروني باسم القرية وهو القادر على ذلك
اقتراح ًا بتأسيس ُم ً
لتخصصه في علوم احلاسب اآللي ،وحصوله على شهادته من جامعة مر ُموقة،
ّ
وقد أ ّيده اجلميع واستحسنوا الفكرة ،التي قامت على إعداد قسم ألخبار أهالي
القرية ،وآخر للمناسبات السعيدة ،وآخر للتعازي ،وآخر للشعر الرتباط أهل
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القرى غالب ًا مبحبته ،هكذا ص ّنف تُركي املنتدى بدايةً ،ولكن ابن عمه الذي
سماه الرأي والرأي اآلخر ،ولم يكن
تخ ّرج معه في اجلامعة ذاتها اقترح قسم ًا ّ
تُركي يرغب في ذلك ِ
ليقينه أن من يعيشون في بيئةٍ معينةٍ هم أهل ثقافة
متجانسة ،ويكفي أن تعرف رأي ًا ألحدهم لكي حتكم على آراء اجلميع بالرأي
نفسه.
مشجعة؛ فقد
شرع املنتدى أبوابه الستقبال املنتسبني إليه ،فكانت بداية
ّ
انتسب إليه تسعون عضواً في شهرين فقط ،وكان املوضوع األول في قسم
الرأي والرأي اآلخر الذي طرح من ِقبل تُركي املدير العام للمنتدى بعنوان:
(قريتنا أ ُّم املدن).
متجد املدينة
فتحاور اجلميع حوله بكل شفافية ووضوح ،وكانت أكثر اآلراء ّ
على حساب القرية ،لم يصدّ ق تركي أن هناك من يتش ّبث باملدينة على حساب
القرية ،وهو الذي يعتقد أن كنوز ِّ
كل مدن الدنيا ال تساوي قضاء سويعات
قليلة في أحضان قريته اجلميلة ،وكان استحسان القرية وجمالها ،و ُيسر العيش
فيها مما يلهج به ُّ
مدحها خالصة ما كان يستمع إليه في ِّ
كل
كل لسان ،وكان ُ
مجالس القرية من شفاه أهلها ،أهو تناقض بني ما يقال جهر ًة وما يكتب من
وراء ستار ؟! ،هل هو تباعد بني ما تتناقله األلّسن ،وما تخفيه الصدُ ور؟ ،وهل
يبوح مبا ال يقدر على
األسماء املستعارة ألعضاء املنتدى جعلت بعض الناس ُ
بوحه في ال َعلن؟ ،وهل امتداح املدن على حساب قريته خيانة وذنب ال يغتفر
في حقها؟ ،لقد أيقن تركي متام ًا بوجود الرأي والرأي املضاد ،وأنه ال اتفاق أو
إجماع على شيء ،هنا فقط ّ
تذكر مقولة:
«أجمع وكل ،من أكذب الكلمات في التاريخ».
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لوحتـــان
• •هل يعيش الناس في كف ّتي ميزان فإما خيراً وإما شراً؟.
• •هل األلوان هي األبيض واألسود فقط؟.
• • هل من املعقول أن َّ
كل من يخالفني الرأي هو بالضرورة ضدّ ي؟.
• • هل البدّ وأن نكون جميع ًا على رأي واحد و إال فال اتفاق وال عيش
مشترك؟.
• • هل اختالف آراء الناس رحمة؟.
هل وهل وهلُّ ...
كل هذه األسئلة الكبيرة كانت تطرحها (سارة) على
نفسها بعد غضب زوجها عليها وخروجه من املنزل.
يهم عائلتنا الصغيرة وخالف رأيي رأيه ،استشاط غضباً،
كلما تناقشنا حول ما ّ
وارتفع صوته ،وانتفخت أوداجه ،وطار الشرر من عينيه ،ولوال ح ّبه لي والذي
أوقن بحقيقته متام اليقني؛ لصفعني دون رحمة.
ساعات في
دخل الزوج بيته بعد منتصف الليل بعد أن قضى أكثر من أربع
ٍ
استراحة الش ّلة استقبلته زوجته سارة بابتسامة عريضة ،وبقول حسن :وأخذت
بيده إلى مفاجأة أعدّ تها له في غرفة نومهما ،فدخال الغرفة ل ُتنير هي ضوءها
وإذا بلوحتني متجاورتني تتطابقان في الشكل واملضمون إال أن واحدة منهما
الزاهية املختلفة قائلة:
كانت بال ّلونني األبيض واألسود فقط ،واألخرى باأللوان َ
• • حبيبي وقرة عيني :هو املنظر نفسه في ال ّلوحتني ،ولكن تالحظ ّأن ال ّلوحة
اليسرى باأللوان أجمل وأبهى من ال ّلوحة اليمنى ذات اللون األبيض واألسود
فقط ،إن األلوان الزاهية املختلفة بال ّلوحة امل ّلونة هي الرؤى والتصورات
للمواقف ،واألفكار تتعدد بتعدد األلوان فتزيد ال ّلوحة ألق ًا وجما ًال ،في
حني بقيت ال ّلوحة األخرى صامت ًة ال جمال فيها حملدودية ألوانها ،هي احلياة
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فاخلالق سبحانه ف ّرق بني خلقه بألوانهم وأشكالهم ولغاتهم ولهجاتهم ،بل
حتى في أديانهم وهو القادر األحكم على جعلهم يدينون بدين واحد.
فلم ال جنعل من هذه األلوان املتعدّ دة فسيفساء خ ّ
القة نتعايش معها وبها
• • َ
حب واحترا ِم؟!
في ِّ
هنا اقترب الزوج من زوجته وطبع على جبينها قبلة الرضا والقبول قائالً:
• • ِ
لست جميلة فقط ،بل وذك ّية أيض ًا .
نقد ب ّنا ٌء
ٌ
اجتماع عاصف دار هذا احلوار:
بعد الفراغ من
ٍ
• • من ذا الذي يعارضني في أول اجتماع لي ّ
مبوظفي الشركة وأمام اجلميع؟!!
من هو؟!! ،وما وظيفته في الشركة؟ وما تقرير أدائه الوظيفي للسنوات
املاضية؟ وهل ُط ّبقت في ح ّقه عقوبات إدارية من قبل؟ وما ُ
أصل املوظف؟
وما فصل ُه؟
ال بنبرات متو ّددة :سعادة املدير العا ّم :األمر
نائب مدي ِر عا ِم الشرك ِة قائ ً
• • ر ّد ُ
ال يحتمل هذا الغضب ،فهذا املوظف من أكفأ موظفي الشركة ،وهو لم
يطمح إلى حتسني األداء
َين َت ِقد في االجتماع شخصكم الكرمي ،بل كان
ُ
ورفع اإلنتاج ّية.
• • ولك ّنه أساء األدب معي ،وأنا أمثّل رأس هرم الشركة ،وكذا مع زمالئه
املوظفني!!.
يسم موظف ًا بعينه،
• •إن انتقاد األداء ال يعني انتقاد األشخاص ،فهو لم ِّ
وهو َي ُ
شغل مدير العالقات العا ّمة بالشركة منذ سنوات ،وقد حاز جـوائز
عـدّ ة تُضاف إلى إجنازات الشركة وجناحاتها ،وال عالقة أبداً بني انتقاداته
ورغبتكم في معرفة أصله وفصله ،والبدّ من التفريق والفصل بني األفكار
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يهمك وأنت تُدير هذه الشركة العمالقة ،رفع اإلنتاج ّية،
وأصحابها ،فما ّ
وحتقيق مكاسب أعلى وأكبر بعيداً عن شخصنة األمور.
• •ومع األيام ثبت للمدير العا ّم للشركة أن هذا املوظف هو املم ّيز بني املوظفني
أداء وإنتاجاً ،بل وأخالقاً.
ً
حلو الكالم
وقف أستاذ العالقات الدبلوماس ّية الدول ّية أمام جمع من الدبلوماسيني في
دورة تدري ّبية قائالً :فن املمكن :هو اإلستراتيج ّية التي َينبني عليها عملكم،
والدبلوماسية – كما تعلمون – هي إلباس الشيء لباس ًا غير لباسه ،وهي ُ
ملء
الفارغ وإفراغ اململوء ،وهي أن تع ّبر عن فكرة س ّيئة أو خاطرة مقيتةِّ ،
بأرق
األلفاظ وأحالها ،إنها ممارسة َل ِّي عنق احلقيقة واملداراة ،ليس خوف ًا وإمنا مصلحة
املواقف.
أحد احلضور استدرك على احملاضر قائالً :المناص أحيان ًا من قولها صراحة.
فأجابه األستاذ بنبرة صوت عالية (:ال) ،ليس صحيح ًا ما تقول.
جتهم وامتعض احلضور من هذا الرد الفظ من أستاذهم الذي صمت للحظات
ّ
ليتأكد اجلميع من حرفني صغيرين استطاعا أن يصنعا هذا الصمت املثير،
فابتسم األستاذ واعتذر إلى السائل قائالً :ها أنتم ترون ماذا تصنع ال ،وقد
عنيتها وقصدتها ليرى اجلميع أثرها ،إن االلتفاف على (ال) ممكـن وسهل،
وباإلمكان قولها بعبارات ألطف وأجمل ،وهنا يكون التم ّيز في ثقافة الشخص
ولباقته ،ومخزونه ال ّلغوي واملعرفي ،ولكل حالة أسلوبها املناسب ،وإن التاريخ
يحفل بشواهد كثيرة اُت ِّخذت فيها أشدّ القرارات وأعنفها  ،ولكنها ِصيغت
ّ
بأرق األلفاظ وأعذبها.
وانتهى اللقاء فخرج املتد ّربون يتبارون فيما بينهم تدريب ًا وتطبيقاً.
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غضب وندم
ّ
ُ
توازن االبن،
فاختل
األب اب َن ُه على وجهه صفع ًة لم تكن في احلسبان؛
صفع ُ
وسقط على األرض ،فصرخت أ ّمه ،وانك ّبت عليه تلثمه ،وتذرف الدمع
الساخن على وجنتيه ،حتى أفاق من حرارتها على وجهه ومن هول صراخ
اجلميع.
فجأة التفت األب فشهد ابنه الصغير – الذي كان واقف ًا يبكي حال أخيه امللقى
على األرض – وقد ُعصبت رأسه بعصابةٍ بيضاء ّ
غطت معظم رأسه.!!.
نعم ،لقد كان األب في قيلولة طالت حتى جتاوزت صالة العصر وملَّا خرج من
فظن األب أن ابنه
غرفة نومه وإذا بابنه األكبر يحمل مفتاح سيارة أبيه في يدهّ ،
كان يلهو بسيارته ،ولم تشأ األم إيقاظ زوجها حينما اصطدم الصغير باجلدار،
فهب االبن األكبر لنجدة أخيه ،وفي املستشفى القريب ُأسعف الصغير،
ّ
وكانت جروحه سطح ّية فخرج الصغير بعصابته البيضاء.
ظن
ندم األب على انفعاله السريع الذي لم يستطع معه تبيان احلقيقة ،فقد ّ
ال نومه ،فتس ّلل إلى غرفة نومه ،وفي قلبه لوعة
أن ابنه قد سرق سيارته مستغ ً
وأسى ،فقد تس ّرع بصفع ابنه الذي لم يكن مذنباً.
ً
وفي املساء اعتذر األب إلى ابنه  -كسير اخلاطر  -أمام أفراد العائلة ،مؤكداً
في الوقت نفسه أن االعتذار واألسف شجاعة ال جنب وال إهانة ،حني يشعر املرء
بخطئه فيعتذر عنه ويعالج آثاره.
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لنبي
ال عصمة إال ّ
شهادات عدة في دراسات عليا ،بحوث ودورات وندوات ومحاضرات ،قراءات
جا ّدة أل َّمـات الكتب والدور ّيات ،مئات اآلالف من الكيلومترات قطعها جواً في
التنقل بني مدن العالم ،فنهل منها علم ًا ومعرف ًة وثقاف ًة ّ
وحتضراً ،حتى أضحى
رمزاً للفكر والثقافة أينما َّ
حل ،كان كلما حاور أحداً أقنعه ،وكلما حتدّ ث في
موضوع أشبعه ،وكلما تصدى لعلم فهمه وط ّوعه ،يتلفت حوله فال يجد ندّ اً
ٍ
ّ
وال نظيراً ،ويتلهف اآلخرون إلى لقائه واحلديث معه ،حتى وصل إلى مرحلة
الالعودة في النرجسية والغرور.
يوم
وبكل براءة الصغار سأله ابنه فيصل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره ذات ٍ
عن ورقة (رزنامة) التاريخ السنوي التي يحملها بني يديه  ،وأنه لم يفهم ما
ليتفحصها فقرأها وقال له:
وعطف
حنان
ٍ
فيها ،فأخذها الوالد بكل ٍ
ّ
بني ،هذا ٌ
قول مأثو ٌر لإلمام الشافعي – رحمه اهلل – ويقول فيه :إن رأي
• • يا ّ
صواب ،يحتمل اخلطأ  ،ورأي غيري خطأ ولكنه قد يكون صواباً.
رد فيصل :يا ِ
أبت لم أفهم ما تقول!!.
بني ،أي  :أنني لست معصوم ًا عن اخلطأ أقول رأيي وأعتقد
فر ّد الوالد :يا ّ
رأيي،
صوابه ،ولك ّنه قد يكون خطأ ،وكذا قول من يعارضني هو خطأ في ّ
ولكنه يحتمل الصواب  .
تظاهر فيصل بالفهم فذهب يلعب وميرح ،ولكن والده أسرع إلى غرفة مكتبه
ثم تناول ورقة بيضاء
امللحقة ببيته ،حمل ورقة فيصل فقرأها مرة تلو األخرىّ ،
وكتب فيها :إذا كان اإلمام الشافعي على سعة علمه وقدره يحتمل اخلطأ في
صواب رأيه ،ويرى في خطأ رأي اآلخر احتمال الصواب ،فهذا لعمري كمال
ولب العلم ،لم يدّ ع اإلمام لنفسه العصمة ،وليست ُ
لنبي،
العقل ّ
تلكم إال ّ
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صواب حتتمل اخلطأ وآراء غيري
ومادا َم األم ُر كذلك ،فقد أيقنت اآلن أن آرائي
ٌ
خطأ حتتمل الصواب.
خوف ووجل
وصلت معاملة ترقية ّ
طريق مسدودٍ وال حل لها إال بيد املدير العا ّم،
املوظف إلى ٍ
ولثقة املوظف بأحق ّيته في الترقية؛ فقد طلب مقابلة املدير ،في سبيل حلحلة
عقدتها ،وإقالة عثرتها.
مشجعة ،فهو صعب املراس ،غليظ القول،
لم تكن سمعة املدير العا ّم الشخص ّية ّ
ولكن ّ
املوظف خرج من مقابلته وعالمات
وعنجهية،
ُارس اإلدار َة بفو ّقية
ّ
ّ
مي ُ
يكن هذا الرجل كما قيل عنه ،فقد استقب َله استق َبا ًال
الدهشة على محي َّاه ،لم ْ
حافالً ،وأثنى على أدائه في العمل ،وحرصه على حتسني األداء وتطويره ،وفوق
كل هذا زاد مبوافقته على الت ْرقية!...
ابتسم املوظف وراح يك ّلم نفسه في ِغبطة قائالً:
أنني لم أستسلم خلوفي ووجلي من مقابلته ،فقد كان على النقيض
أحمد اهلل َّ
مما وصمه اآلخرون ولنفسي أقول :ال لألحكام املُس َبقة التي تُهدى مجان ًا من
ِّ
أي أحد.
كل أحد عن ِّ
في اليابان
ُصت
حب ُأخرى من جنسها،
ُ
سبرت أغوارها فغ ُ
قال له :أحببتها كما لم ُأ َّ
ِ
وعشت
وضعفها ،وخالطت أهله،
علمت مبكامن قـوتها
فيها إلى األعماق،
ُ
ُ
فعشت معها،
خطبت و ّدها فجاءتني منقادة صاغرة،
معهم في عقر دارهم،
ُ
ُ
وعاشت معي حتى الثُمالة ،وجاء اليوم من ينتقص ويعيب َّ
كل هذه التجربة
الثر ّية بدعوى أنها ليست لغة عاملية.
عيب في ذلك وال تثريب ،فما أعشقه قد ال يروقك ،وما تعشقه قد
أحبب ُتها وال َ
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ال يروقني ،وهذه ُس ّنة من سنن الكون ،ولقد أفنيت من عمري سنوات ألجلها،
حتى أدركت أصولها ومعانيها وتراكيبها وفقهها وأدبها ،ولم يكن ذلك أبداً
على حساب لغتي اجلميلة لغة القرآن ،بل لقد زاوجت بني اللغتني في كتاب
صدّ رته في اليابان يطبع اآلن للمرة اخلامسة وأثار هذا اإلصدار حراك ًا ثقافي ًا
كبيراً هناك ،ولقد كنت بحمد اهلل همزة وصل بني ثقافة اليابان وحضارته،
والثقافة العربية وحضارتها.
ّ
وتذكر أخي الناقد أن انتقاص جتارب اآلخرين في احلياة هو انتقاص ألشخاصهم
وجهودهم وتقليل وتصغير لهم ،ولن أسمح لنفسي يوم ًا بالتقليل من جتاربك
أو جتارب غيرك ،مهما قلت أو تضاءلت ،وأنا أحترم وأقدّ ر َّ
كل مواقف اآلخرين
وجتاربهم ،فراعي الغنم مبالحقته اليوم ّية لقطيعه هو في جتربة وخبرة تتراكم مع
األيام فينتج منها دراية وثقافة ال تتوافر لغيره ،وكذا الطبيب اجل ّراح وغيره ،إنها
لغات الشعوب وثقافاتهم ،إنها اتصال احلضارة والثقافة ،فلسنا مبعزل عن العالم
وال العالم مبعزل عنا.
ال وهو يقول :أستميحك العذر ،فال تقليل من
هنا أطرق منتقده رأسه خج ً
جتارب اآلخرين وال انتقاص بعد اآلن ،فه ّ
ال أهديتني نسخة من كتابك!...
حوار تلفزيوني
املؤسسة احلكومية إلى حوار تلفزيوني مبع ّية أحد ُ
الك ّتاب
ُدعي أمني عا ّم َ
الصحفيني الذين هم من أشدّ ُمنتقدي املؤسسة.
لم يكن القلق وحده هو ما اجتاح صاحبنا ،بل اخلوف الشديد من انتصار
ال وإما
الكاتب الصحفي عليه  ،فاحلوار في مفهومه هو حرب شعواء ،فإما قات ً
مقتو ًال ،وهو نص ٌر أو هزمية ،ولم يكن يدور في خلده للحظة واحدة أن احلوار
هو عرض لألفكار واآلراء ،وأنّه ليس حرب ًا ضروس ًا  ،وليس ميدان ًا للخصومة!!.

إلي صــور ومواقــف
أرجوكم أنصتوا َّ

33

حان موعد احلوار في اللقاء التلفزيوني املباشر ،فوجد في الطرف اآلخر ترحيب ًا
وثناء على ِّ
كل اجلهود املباركة ألعضاء
وت ّقديراً لشخصه لم يكن ي َتوقعه أبداًً ،
املؤسسة بعيداً عن ِّ
جتريح أو إساءةٍ  ،بل كانت انتقادات محاوره للمؤسسة
كل ٍ
في مح ّلها من دون تهويل وال مبالغة ،ولم يكن القصد من ِّ
كل انتقاداته الفضح
والسعي إلى األفضل ،وكم كان
أو الشتيمة بقدر ما كانت من أجل احلقيقة،
ّ
فرحه شديداً حني تفهم الطرف اآلخر ومن دون مماحكة أو تع ّنت ،املبررات التي
ساقها وبصدق للدفاع عن املؤسسة.
انتهى احلوار باالتّفاق حول بعض بنوده ومسائله من الطرفني ،وتب ّقى االختالف
حول بعضه اآلخر ،دون أن ّ
يعكر ذلك اجلو العا ّم للحوار الذي اتّسم باملصداق ّية
والهدوء ،وخرج االثنان بتوصيات د ّونها ٌّ
كل منهما؛ لتكون زاداً مستقبل ّي ًا
وتعزيز لنجاحاتها.
املؤسسة
ٍ
ج ّيداً من أجل تالفي سلب ّيات ّ
شعرة معاوية
هي نعمة الولد التي أنعم اهلل بها على أحمد الذي لم يكن له من البنني سوى
خالد ،ولقد عاش خالد في كنف أبيه الذي أعطاه عصارة جتربته في احلياة ،فلم
يبخل عليه يوم ًا بنصيحة تُعي ُن ُه على خوض بحر احلياة املتالطم األمواج.
كان أحمدُ يعلم ج ّيداً أن التربية ليست هي تلبية حاجات ابنه خالد احلياتية
من :مأكل ،ومشرب ،ومسكن ،وملبس ،وغيرها فقط ،إمنا هي تربية الدّ ين
واألخالق ،وعلى ذلك ،فقد نشأت عالقة صداقة بني االثنني ،لتزيد من متانة
عالقة األب ّوة ،فيصارح خالد أباه ِّ
بكل همومه وتط ّلعاته؛ يقين ًا منه أن الوالد
أحرص الناس على ابنه وجناحه.
وفي مصارحة ما في يوم من األ ّيام اشتكى خالد إلى أبيه ،أن كثيراً من حواراته
مع زمالئه غالب ًا ما تنتهي سريع ًا دون الوصول إلى غاية أو هدف ،فـر ّد األب :إنه
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فس الطويل ،نغضب بسرعة ،ونسأم ونتب ّرم في عجل.
انعدام ال َن ِ
بني دائم ًا في حواراتك مع اآلخرين ،أن شعرة ضعيفة هي ما
• • تص ّور يا ّ
يربط احلوار ،فإذا انقطعت هذه الشعرة انقطع احلوار وانتهى.
• • فاحرص – يا رعاك اهلل – على إبقاء هذه الشعرة متماسكة قو ّية على
ضعفها؛ فإن شدّ ها محاورك؛ امدد له العنان ،حتى ال تنقطع ،وإن مدّ ها
هو فبإمكانك شدّ ها قليالً ،وهكذا يستمر احلوار والنقاش.
• •وارفق – بارك اهلل فيك – دائم ًا مبحاورك ،ويسر له سبل التسديد واإلصابة،
فالغاية هي احلقيقة واحلقيقة فقط.
• •إن جناح احلوار هو جناح للمتحاورين جميعاً ،وإن فشله هو فشل للمتحاورين
جميعاً ،وال يجني املتحاورون عند فشل حواراتهم واستمراريتها سوى
اخليبة واأللم ،وعند جناح احلوار يكون النجاح للجميع فتكون البهجة
والسرور.
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