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َكــاتـب ِفــْرَعــْوِنــي َجـاِلــس.



:تَــقْــديــم 
Le" )"المُجْتَمَعِي"بعد نشر كتابي   Sociétal نقــد"باللغة الفرنسية، ثم كتابي "(ــ 

ـــــــــــــة، على مــــــــــــــدونتي الشّخصــــــــــــــية " الشــــــــــــــعب )باللغــــــــــــــة العربـي
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ــد، ســواءً باللغــة الفرنســية أم بِالعربيةل  ؟ فأرســلت إليهم، عــبر«كي تكتب بشــكل جيّ
ــه من قبل(فنّ الكتابة)اإلنــترنت، النص الحــالي   وَلِتَلَافي أيّ. ، الــذي كنتُ قــد أعددتُ

 سُوء تَـفاهم، ا}ذَكِّرُ أنني ال أتحدّثُ عن فَنّ كتابة الشِّعر، أو الرِّوَايَات، أو األدب، وإنمــا
 أتكلّم، على الخُصوص، عن الكتابة في ميادين السياسية، والصحافة، وعِلْم المُجتمــع،

.والتّا�رِيخ، والقانون، والفلسفة، وما شَابَهَهَا
 وإذا. لكنني ا�خْدُمُ كثيرًا النصوص التي أكتبها. في الحقيقة ، أنا ال ا}تْـقِنُ ا�يَّة لغة

عف، فســوف أقبــل انتقاداتــه  قــال أحــد المُراقــبين إن كتابــاتي تحتــوي على نقــاط ضــُ
.بِتِرْحَاب كبير. ألنني ال ا}تْـقِـن لَا اللغة العربية، ولَا اللغة الفرنسية، بالقدر الذي أتمنَّاه

ــام  ــوالي ع ــع، في ح ــذا2000في الواق ــذا النص األصــلي له ــد كتبتُ ه  ، كنتُ ق
ــابي . لتحسين أسلوبي الشخصي( فنّ الكتابة)المقال   Le" )المُجْتَمَعِي"وأثنــاء كتابــة كِتَ

Sociétal) لكي أتــذكّر مــا( فنّ الكتابة)، كنتُ من وقت آلخر ا}عِيدُ قراءة هذا المقــال ، 
.يجب فعله، وما يجب تجنّبه

رٌّ في مهنـــة الكتابة( فنّ الكتابة)النص الحـــالي   واألفكـــار الرئيســـية. هـــو ســـِ
 .وفن الكتابـة هـو أقـدم ممـا يمكن لِلْمَـرْء أن يتصـوّر. الموجـودة في هـذا النص قديمة

ــرِّرُ هــذا الفَنَّ من جيــل إلى جيــل،  وخالل عــدة قــرون، كــانت أجيــال من المــؤلفين تُمَ
 بشكل غير مباشر في معظم األحيان، خاصة في آسيا، ثم في العــالم النَّاطِق بالعربيــة،

 ، بينمــا يريــد"األســرار"ونحن نعــرف أن البعض يُوافــق على اقتســام هــذه . وفي أوروبا
 تُرَاثًــا ثقافيــا، فَيَنْبَغِي(ــ passeur" )مُهَــرِّبٌ"وإذا نَقَل إلينا . آخرون احْتِكَارَها لِوَحْدِهِم

 ومن األفضــل أن. علينــا أن نَـنْـــقُل هــذا الــتراث، نحن بــدورنا، إلى األجيــال الـــلَّاحِقَة
 نقتسم أقصى قدر ممكن من المنتجات، مع أقصى عــدد ممكن من النــاس، حــتى وإن

.كان من الممكن أن يَنْـقَلِب بعضهم ضِدَّنا
( :فَنُّ الكِتَابَة)وفي ما يلي النص المذكور 

 ه��و مس��ألة" فن الكتابة"ِلذَا فإن . كُلُّ نَصٍّ يتوجَّه قبل كلّ شيء إلى العَقْل. 1
 ويمكن ِلكُلّ شخص أن يالحظ، في كل ما هو جميل، .مَنْطِق، وأخالق، وحِسّ سَلِيم

.أنه يخفي مَنْطِقًا يَبْهَرُ النَّاظِرين، أو يُعجبهم
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 .إذا أردتَ أن تشـــعر بِفَنّ الكتابـــة، ا}كْتُبْ فقـــرة، ثم ا�عْطِهَـــا لِكـــاتب مَـــاهِر. 2
ر. واطلب من هذا الكاتب أن يُحَسِّن تلك الفقرة ــِّ  ماذا يفعل هذا الكاتب الماهر؟ يُكَس

حِّح. ويُغَيِّر تــرتيب عِــدَّة أجــزاء من الجُمل. وَيِبَسِّطُ هــذه الجُمل. الجُمَل الطويلة  ويُصــَ
 ويســتبدل بضــع الكلمــات. ويحــذف مــا هــو غــير ضــروري. األخطاء النَّحْوِيَة، واللُّغَوِيَة

تَحَبَّة، أو جميلة. بأخرى تكـون مالئمـة بشـكل أفضل ل هكـذا على جُمـل مُسـْ  .فَنَحْصـُ
 والشيء المُــدهش هــو أن الكــاتب المــاهر ال. وهذه الطريقة تَنْطَبِق على جميع اللغات

وحِه  فــالتعبير. يكتفي فقط بتحسين شكل التعبير، بل يُحسّن أيضــاً دِِقَّةَ التفكــير وَُوضــُ
 وتنعكس جــودة. المكتوب ليس مجرد شكل، بل هو أيضا الحَامِل المَلْمُوس للتـفكير

 من يري��د أن يكتب بش��كل جيّ��د، يجبُمعــنى ذلــك، أن . التفكــير في جــودة التعبــير
ــاة .علي��ه أن يُفك��ير بش��كل جيّد ــد ليســت مُعْطَ  ومــع األســف، موهبــة التفكــير الجيّ

 وَلَوْ أننا نعرف أنــه بإمكــان أي شــخص أن يكتســب فنّ التـــفكير، .بالتساوي للجميع
ارِيب .من خالل الدراسات، والتَدَ

 وكــل شــخص  ال يقــرأ. قبل أن تُصبح قــادرا على الكتابــة، يلزمــك أن تـــقرأ. 3
ــرَاءِ هــذا الــتراث ــوµهَّلًا لِإثْ  الــتراث الثقــافي للبشــرية جمعــاء، ال يقــدر على أن يكــون مُ

.بِمُساهماته المُبْدِعَة
ــة أو ظَرْفِيَّة، ألن. 4  في مشروعك لكِتَابة كِتَاب، تَجَنَّبْ الحديث عن أمور محلي

 ولكن إذا لم تتحــدث عن أشــياء.  قــد ال يفهمهــا، أو قــد ال يهتمّ بهاالق��ارئ الع��المي
ا، أو نظريًا  القضـية تتوقَّف. ملموسة، وهي بالتَّالِي محلية، فقـد يصـبح خطابـك غامضـً

 إذا كنتَ تتحدث عن قضايا محلية، أو. على الكيفية التي تتحدث بها عن هذه األمور
 .ظَرْفِيَّة، بطريقة تُثِير اهتمام القارئ العالمي، فستصبح هــذه القضــايا مُثــيرة لالهتمــام

.ما هو كَوْنِي يخت�في في ما هو مَحَلِّي، أو في ما يظهر أنه غير ذي أهميةألن 
 احتف��ظ. في النَصِّ الذي تَـكْتُبُهُ، حَاوِل أن تحذف كل مــا هــو غــير ضــروري. 5

ب، ال��ذي يُ���قَدِّم تس��اؤالت، أو  فقط بالن�قاط ال��تي تحت��وي على ه��ذا الت��وتّر الخِص��ْ
 يُعبّر عن القلق، أو ُيثير اإلله��ام، أو يط��رح الن���قد، أو يق��ترح البحث، أو ي��دعو إلى

 فَضِّلْ العبارات التي تفتح آفاقًا جديــدة للتحليــل، أو للمعرفــة، أو للتجربــة .المُراجعة
.الشخصية، أو الجماعية

فَة، أو مُعَقَّدَة؟ ال يُــدرك عــادةً الكــاتب أن تَـــعابيره. 6  لماذا تَكْتُبُ بطريقة مُكَثَـّ
 .ووضوح النص ضروري. ثَـقِيلَة، إلَّا حينما يجد تعابير بديلة تكون خفيفة، أو رشيقة

 وك��ل نصّ غ��ير مفه��وم ي�ف���قد. يجب أن تكون الكلمات بسيطة، والجُمل واضحة
 ينبغي تجنّب. وأفضــل الجُمــل هي تلــك الــتي تكــون قصــيرة وواضــحة .مُبَ��رِّر وج��وده

 وعندما يك��ون(.ــ adverbes)الجُمل التي تحتوي على كثير من األسماء أو المصادر 
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لِ األفع��ال على األس��ماء  ألن القُــراء يفهمــون األفعــال بســهولة .االختيار ممكنا، فَض��ِّ
 وكلّما  كانت األسماء الواردة في جملــة كثــيرةً، تُصــبح هــذه. أكبر، مُقارنةً مع األسماء

 بينما الجملة التي تهيمن عليها األفعال، غالبـا مـا تــكون أسـهل. الجملة غير مفهومة
.في الفهم
 وكُلَّمَ��ا ك��انت الجُم��ل طويل��ة، كلم��ا. غَالِبًا َما تكون الجُمل الطويلة مُرْبِكَة. 7

 وعندما يصل القارئ إلى نهاية جُملة طويلة، يكون قد نَسِيَ بدايــة .كان فهمها صعبًا
 .فال يستطيع القارئ أن يَدْمَجَ بين نهايــة هـذه الجملـة الطويلـة وبـدايتها. هذه الجُملة

عْ َمــا. وبالتالي، فاالحتمـال األكــبر هــو أن القــارئ العــالمي ال يفهم الجُمــل الطويلة  ضــَ
ــات  ــ ل"يكفي من عالم ــِ ــاط"، و[،" ]الفَوَاصــ ــ ــل، وفي النَصِّ" ].[النِقَ ــ ــذه. ، في الجُم ــ  وه

ل"  "التنـــقيط"وعالمــات . تُمكّن القــارئ من التَنَـــفُّسِ بشــكل مُــريح" النِقَــاط"و" الفَوَاصــِ
.ضرورية ِلكَي يَدْمَجَ ويَفْهَمَ القارىÂ المُعْطَيَات التي يقرأها

ر اpوَّلِي��ة . 8  والعُنص��ر األوّلي(.�� élémentaires)يتك��وّن التفك��ير من عَنَاص��ِ
 هي( الموج��ودة في نَصّ)والفَقْ��رَة (.�� phrase)الذي نبني ب�ه األفك��ار ه��و الجُمْلَ�ة 

 وكل فكرة واضحة يلزم أن ن��قدر على التعب�ير عنه�ا بِواح�دة. فكرة شبه مُست�قلة
 والجُمَلُ الــتي تكــون طَويلــة، أو مُعَقَّدَة، تخفي في معظم .أو أكثر من الجُمَل القَصِيرة

ة، أو غــير مَخْدُومَــة بمــا فيــه الكفاية اخِلَة، أو مُشَوَّشــَ  فَيَنْبَغِي. الحاالت عدّة أفكار مُتَدَ
.آنَِئِذٍ أن نُوَضِّحَها، وأن نُــقَسِّمَهَا

 لِكَي نكتب بوض��وح، يُستحس��ن أن نُ���فَكِّر ِبواس��طة سلس��لة من الجُم��ل. 9
 في كل مـرة، لِنُــفَكِّر بواسـطة فكـرة .الصغيرة، والمُست�قلة نِسْبِيًّا عن بعضها البعض

ــة. لِنَكْتُب هــذه الجُملة. ، أي جُملــة صــغيرة(élémentaire)ا�وَّلِيَّة  ــر في الجُمل  ثم نفكّ
ــكْتُبُهَا. القصــيرة التَّالية ــتقلتين. فَنَـ غيرتين مُس ــلّ جُمْلَتَين صــَ ــا بين ك ــفْصِل فيم  ثم نَـ

 .لِنُـكَرِّر هذه العملية كُلَّما تتطلب األمــر ذلك(.ــ un point" )نُـقْطَة"مُتَتَالِيَّتَين بواسطة 
 على خِلَاف ذلــك، إذا. وَسَنَحْصُل بالتّالي على سلسلة من الجمــل القصـيرة والواضـحة

ــكْتُب  نحن شَرَعْنَا في الكتابة، ثم أخذنا نُـفَكِّرُ في ما ينبغي كتابته، وفي نفس الوقت نَـ
ل هكــذا على جُمــل ــابِِير، أثنــاء الكتابــة، سَنَحْصــُ  مــا يظهــر في ذِهْنِنَــا من أفكــار أو تَعَ

.وهذا هو ما يجب تجنّبه. طويلة، مُتشابكة، َفوْضَوِيَة، وغير واضحة
 إذا أراد كاتبٌ التعبير عن العديد من األفكار في كل جملة، فإن النتيجة. 10

.هي أن القارئ لَا يفهم أيًة واحدة من بين هذه األفكار
 م��ا ه��و واض��ح أو مفه��وم ل��دى الك��اتب، ليس بالض��رورة واض��حا أو. 11

 يمكن لِعدَّة قُــرَّاء مُنفصــلين أن يَفهمُــوا نفس النَصّ بعــدة طُــرق .مفهوما لدى القارئ
 والتكوينات الثـقافية التي يحملها كل قارئ هي التي تُحَدِّدُ سِعَةَ ما يمكن أن. مختلفة
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 وإذا كان موضوعُ َنصٍّ مُحدّدٍ مُعقدًا، وإذا كان، باإلضافة إلى ذلك،. يفهمه هذا القارئ
 تحرير ذلك النَصّ غير مَخْدُوم بشكل كَاف، سَيُصْبِح فهم القــارئ لِــذلك النَصّ صــعباً،

.أو غير مُوµكَّد، أو غير مُمكن
  إلى إخفاء غُموض أفكاره بواسطة تَعْبِيرَات مُعقّــدة،النَّزِيهال يلجا} الكاتب . 12

 وبقدر مَا تكون أفكار الكاتب واضحة، بِقدر. إلى درجة أن ما َيكتُبه يُصبح غير مفهوم
ــو كــان. ما تكون التَـعْبِيرَات التي يكتبها  مفهومة  والنَصّ الذي يكون غامضا، حتى ول

 مُشْبَعًا بِتِقْنِيَّات البَلَاغَـة أو الزَّخْرَفَـة، فإنـه يخفي أفكـارًا مُبْهَمَـة، أو مشـكوكًا فيهـا، أو
 وإذا اعتبر عدد هَامّ من القراء أن نصًّا مُحَ��دَّدًا غَ��امِض، إلى. غير دقيقة، أو خاطِئة

 درجة أنه أصبح غير مفهوم، فإن ذلك يعني، في َغالِبِيَ��ة الح��االت، أن كَ��اتِبَ ه��ذا
ـفٌ أنـه يتـوفّر على .النص ال يُتْ��قِنُ األفك�ار ال�تي يري�د التعب�ير عنها  قـد يعتــقد مُوµلِـّ

 ولكن إذا كان هذا الكاتب غير قادر على توضــيح أفكــاره،. أفكار مُهمّة، ويريد تَبْلِيغَها
 وإذا زَعَمَ شخصٌ أنه يمتلك فكــرة جيّــدة،. أو تَدْقِيقِها، فإننا سنصبح في وضعية مُمِلَّة

 وإذا عجــز هــذا الشــخص عن التعبــير عن هــذه الفكــرة بوضــوح، فكأنــه ال يمتلــك أيّــة
يِّئ،  فلن. فكرة  قد تكون فكرة مُعيّنة ممتازة، ولكن إذا عبّر عنهــا صــاحبها بشــكل ســَ

.يفهم القُرَّاءُ أنها فكرة ممتازة
مًا. 13  اÐهْتَمْ على. إذا كــان شــكل كــل نَصٍّ مُهِمًــا، فــإن محتــواه هــو أكــثر حَســْ

ــرِّره ــذي تُحَ ــعْمِيق وتحســين مضــمون النَصِّ ال ــغال على تَـ ــعَلَى. الخُصــوص باالشتـ  فَـ
 خالف بعض الظنون، ال تأتي قِيمَة نَصٍّ مُحَــدَّد من شــكله المُزَخْــرَف، وإنمــا تــأتي من

.   جَوْدَة مُحْتَوَاه
ــا بــه، يجب أن يكــون واضــحًا،عَمَلًا فَ�نِّ���يًالكي يُصــبح نَـــصُّ مُعَيَّن . 14   مُعْتَرَفً

وِّقَنَا،. ومُهِمًّا، ومُمْتِعًا في القراءة  يجب أن يُعَلِّمَنَا هــذا النَصُّ حقائـــق جديــدة، وأن يُشــَ
فَ لنـا حقائـــقَ خَـفِــيَة. وأن يُلْهِمَنَـا أحاســيس لطيفة  يجب أن يُعطينــا. يجب أن يَكْشـِ
مُولِيَّة وثَاقِـــبَة لِلْكَـوْن نَا. رُؤية شـُ  يجب أن يُثِــيرَ قضـايا. يجب أن يفاجِئنــا، وأن يُدْهِشـَ

ةً منهـا تلـك. عالمية، أو كَوْنِيَة نَا في عُمـق المشـاعر اإلنسـانية، خاصـّ  يجب أن يُغْطِسـَ
ــة، أو مَخْفِيَة ف التناقضــات، واللَّاوَعْي،. التي تكون مُرْهَـفَـة،  أو مَكْتُومَ  يجب أن يَكْشــِ

ر عَ أينمـــا اخْتَبَــــا�. ونِــــفَاق البَشـــَ  يجب أن يَــــفْضَح  رَدَاءَة. يجب أن يَكْشـــف الجَشـــَ
ــات المُعْلَنَة ــاءَات، أو مــع الطُمُوحَ لُوكِيَات، بالمُقارنــة مــع االِدِّعَ  يجب أن ينــدّد. الســُ

 ينبغي أن ينتـقد بشكل جذري، مع إعطاء آفاق. بالجهل الذي يُخَادِعُ الذَّاتَ ويُعْمِيهَا
ريحا. للتحــرّر عا، وصــَ ــادِلًا، ومُتَوَاضــِ ــا، وصــادقا، وعَ  يجب على. يجب أن يكــون نَزِيهً

اعِ جهله  يجب أن يُقَرِّبنــا النَصُّ. الكاتب أن يَعْتَرِف بِمَحْدُودِيَة مَعَارِفِـــه، وبِمَــدَى اتِّســَ
 يجب على النَصِّ أن يُحَلِّل بعمـق الواقـع. المكتـوب أكـثر مَـا يُمكن من واقـع األشـياء
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 يجب على النص أن. يجب عليــه أن يقــول الحقيقــة بوضــوح، وبــدون أي تَحَيُّز. الحَيّ
 وال يُقبــل من النَصّ أن. يوضّح الوَقَائِع المُعقّدة، وأن يُفضِّل استعمال مُفردات بسيطة

عْبَ الفَهْم، أو مُنَــــفِّرًا أثنـــاء القـــراءة  ويُطْلَبُ من النَصِّ أن يكـــون قصـــيرًا. يكـــون صـــَ
نُ في النَصِّ أن يَتــوفَّر على. وواضــحًا، بــدالً من أن يكــون طــويالً، أو مُرْتَبِكًا  ويُسْتَحْســَ

.جُرْعَة جَيِّدَة من السُّخْرِيَة، التي تُـثِـيـرُ االبتسامة، أو حتى الضَّحِك
ــقدات الوهمية. 15 ــك من المُعتــ ــرِّرْ نفسـ ــكْتُبُ، حَـ ــدما تَــ ــعى إلى. عنـ  وال تسـ

 وال تُـقَيِّد ذكائك بأية أيديولوجية، أو معتـقدات قديمـة،. مناصرة ُوجهات نظر مُنْحَازَة
 ولَا تُصَرِّح أبدًا بشيء لم. لَا تتكلّم عَمَّا تَجْهَلُه. وال تُخفي الحقيقة. ولو كانت مُـقَدَّسَة

 ا�جْمَع أقصى قدر مُمكن من المُعْطَيَات الدّقي���قة،. يسبق لك أن دَرَسْتَهُ، وحَلَّ�لْ�تَهُ
 وَرَكِّزْ جُه��ودك على البحث عن .واpخْضِعْهَا للمُراقبة، وللتحليل، وللنَّ���قْد المُحَايِد

 لَا تُ�قَ�يِّد نفس��ك بال��دِّفَاع عن مص��الح مجوعت��ك. دَافِعْ فقط عن الحقيقة. الحقيقة
 حَـرِّرْ .العِرْقِيَة، أو الطائفية، أو الوطني�ة، أو السياس�ية، أو االقتص�ادية، أو الثقافية

يرَتِك"االجتماعيـــة، أو من " قَبِــــيلَتِكَ"نفســـك من   "دَائِرَتِك"السياســـية، أو من " عَشـــِ
 وكل كاتب ُيخَ��اطِب. تَجَنَّب التَحَيُّز لصالح أيّ طَرَف كان، حتى تُجاه نفسك. الثقافية

يَانَة حِيَ���ادِه الفك���ري، يص���بح مث���ل تل���ك  " )ال���دُوَارَة"الجمه���ور، وال يعت���ني بِص���ِ
girouette ��)ير فقــط"  الــدُوَارَة"ألن هذه ) السَّخِيفَة، التي تُشِير إلى إتِّجَاه الرِّيح  تُشــِ

ــاح القوية ــا الرِيَ ه عليه ــذي تَفْرِضــُ لِّلَة، أو(. إلى االتجــاه ال ــزَاعِم المُضــَ ــارِبْ كــل المَ  حَ
 وذَكِّرْ بِـــآراء. وخُـــذْ بِعَيْن االعتبـــار مصـــالح جميـــع األطـــراف المُتــــصارعة. الظَّلَامِية

ــائِم. وَافْهَمْ َموَازِين القِوَى. األطراف المُتعارضة ع السياســي القَ  فَالحَقِيقــة. وَا�دْرِكْ الوَضــْ
الح ي. يجب أن نَفْهَمهــا بــأكبر عُمــق مُمكن. ســِ  وَحْ��دَها»: وقــد قــال ا�نْطُونْيُــو غْرَامْشــِ

ــأكبر حيويــة ممكنة .«الحقيق��ة ثورية تَخْدِم حُرِّيَتَــك في التفكــير، وفي النـــقد، ب  .اِســْ
ب أص��دقائك  كــلّ .اُصْرُخْ الحقيقةَ، حتى لَوْ كان ذلك سَيُهَيِّجُ خُصومك، أو سَيُغْض��ِ

.  «تَـفْصِيل غير مُهِم»فَيُصْبِح مُجَرَّد . مُتَكَلِّم يَتَجَنَّبُ قولَ الحقيقة، يَمُوت
 إذا قَبِلْتَ بأن تكون كَاتِبًا رســميًا، أو إعالميــا مــأجورًا، تتلخَّص مِهنتــه في. 16

ــع، فَلَا ــاكِمِين، أو في مناصــرة الســائدين في المُجتم ــدْحِ الحَ ــة، أو في َم ــاج الدِعَايَ  إنت
فُون، ولَا أن يُـقَـــدِّرَكَ الشــعب  ألن الجمــاهير ال تحــترم من. تَنْتَظِرْ أن يحترمك المُثـَـقَـّ

.   بَاعَ َضمِيره، أو عَقْلَه، مُقابل المَال
ــاب. 17 وَى الكُت  ال يـقدر على إقناع القرّاء، أو اسْتِهْوَائِهم، أو التأثير عليهم، ســِ

ــون بصــدق ونزاهة ــذين يكتب رّ على ال��دفاع عن أطروح��ات. ال  والك��اتب ال��ذي ُيص��ِ
مْنَ التُ���رَاث الثق���افي. مُتَحَيِّزة، أو خاطئ���ة، إنم���ا ه���و ُمو¡لِّفٌ يَنْتَحِر  فَلَا يبقى ض���ِ
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 لالنسانية، سِوَى تلك الكُتب التي تكون، على الرغم من قِدَمِها، صحيحة إلى حد
 .مُعَيَّن، ونَاقِدَة، وغير مُتَحَيِّزَة، وعادلة، وعَ�قْلَانية، ومُفيدة، ومُمْتِعَة في القراءة

ــكْرَار، أو . 18 وَ"ال يَتَحَمَّلُ القــارئ العُمُومِيــات، أو التِـّ  وغالبًــا مَــا تكــون". الحَشــْ
 وال يس��تطيع أيّ ك��ان أن ينتج كتابً��ا جي��دًا إذا لم. التفاصيل غير الضرورية مُزْعِجة

ــة، ال .يَقُم بِعمل دَائِم، وجِدِّي  وكل كِتَاب ال يأتي بتوضيحات ثمينة حول قضايا مُقْلِقَ
 .ومن الـوَهْم االعتقــاد بإمكانيــة إنتــاج كتــاب جيّــد بِكالم فــارغ. يمكنـه أن يَهُمَّ القُــرَّاء

ات عمــل طويــل، وعميــق، ومبــني على  فَالكِتاب الجِدِّي هو الذي يقدّم للقارئ خُلَاصــَ
 خاصّة إذا كانت هذه الخاُلصات تُـوµدِّي إلى. دِراسات، وتـفكير، ومالحظات، وتحاليل

. توضيح آفاق شَاسِعة
 فمن المُمْــكِن أن تكـون كـلّ هـذه الكتب. ال تَـتَـعَجَّل لِـكِتَابة كُتب مُتَـعَدِّدة. 19

 فإذا أنتجتَ خالل حياتك كُلِّهــا كتابًــا واحــدًا. خُذْ وقتَك الكَافِي. رَدِيَئÚة، أو بدون فائدة
ا، أو مُتَمَيِّزًا، أو حتى استثنائـيًّا ا، سيكون إنجازك جَيِّدً .ممتازً

 بينمــا يمكن. يَحْتَاج الكاتب على األقل لخمسة سنوات ِلكِتَابَة كتــاب جَيِّد. 20
. لِقارئ عَادي أن يقرأ هذا الكتاب في قرابة خمسة أيام

ــكتبُ بســهولة، وبشــكل. 21 ــوِيّ، إلى درجــة أنــك تَـ ةً لِإلهــام قَـ  إذا كُنْتَ عُرْضــَ
 تِلقائي تقريبًا، وإذا كان األشخاص الذين يقرأون مَخْطُوطَة كتابَتِــكَ يُطَــالِبُون بِنشــرها،

 وإلَّا، فســيكون من األفضــل التخلِّي. آنِئذ يحقّ لك التـفكير في إمكانية نشــر مــا كَتبتَه
. ألن إلهاماتك، أو كتاباتك، لم تَـنْـضُج بعدُ بِمَا فيه الكِـفَايَة. عن فكرة النّشر

 ألن االنطباعات غالبًا ما تكون سطحيّة، أو. ال تَــكْـتَـفِي ِبكتابة انطباعاتك. 22
ــفَعَة ــة المَنْــ ــاء . قليلـ ــرُجْ من وِعَـ ــل الظَّوَاهِر ". االÜنَا"ا}خْـ لْ تحليـ ــِّ ــة، أو)فَضـ  المُجتمعيـ

 .حَاوِل أن تَـفْهَم القوانين الــتي تَحْكُمُهَا(. الطبيعية، أو التاريخية، أو العالمية، إلى آخره
ارَّة ــة ســَ ــثِيرُ مُتْعَ ــوَاهِر المُجتمعيــة يُـ ــنَا فَهمُ. ألن فهم الظَ  وباإلضــافة إلى ذلــك، يُـثَـقِّـفُـ

. الظواهرِ المُجتمعيةِ، ويسمح لنا بتحسين الحياة المُشتركة في المُجتمع
 عنــدما تَـــكتب، حـاول أن تُـــناقش جميــع المواضــيع الــتي صَادَفْـــتَهَا أثنــاء. 23

مُولِيَة. بحثـك كِيَتِهــا . قُـــمْ بِـــبِنَاء رُؤيــة شــُ  أو عن)ا�عْــطِ نظــرة عن الحيــاة، وعن حَرَ
 قُلْ مَا هُ�و مُهِمٌّ في. ا�حْـكِي ِقصَصًا، ا�بْـهِرْ القُرّاء، ا�دْهِشْهُم. ، وعن تناقضاتها(دِينَامِيَتِها

 .ا4جْعَلْ شخصيات مُختلفة تُعَبِّر عن آرائه��ا، وعن مُعت���قداتها المُتَ���فَاوِتَة. بضع كلمات
ة  قَ�ارِنْ. اAعْرِضْ ُوجُهَات النَ�ظَر المُختلفة، دون ا4غْفَال عَرْضِ ُوجُه��ات النَّظَ��ر المُعَاكِس��َ

 فَضِّلْ أن تكون لَاذِعًا، ب��دلًا. كُن مفيدا لجميع الطبقات االجتماعية. بين األطروحات
 تَ�قَ���بَّلْ أن َتظه��ر غ��ريب األط��وار، ب��دال من أن تظه��ر. من أن تكون لَ�يِّ�نً���ا، أو ضَ�بَابِيًا

كُوك، والمشـاعر، والمُيُـول، أو .عاديا  يجب أن يجد القارئ في كتاباتـك الغرائــز، والشُـّ
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 ال تح��اول. ولكن ال تُجَامِ��ل الق��ارئ. االنطباعات الــتي أحسّ بهــا القــارئ أثنــاء حياته
وعية، أو الحقيقة ول إلى حقيق��ة. إرض��اءه على حس��اب المَوض��ُ  ا4نْ���شَغِلْ فق��ط بِالُوص��ُ

 .فَضِّلْ جَوْدَة المُحتوى على إرضاء القراء. األشياء
 ويكتـــفي عُمومًــا بِالتَـــلْمِيح إليهــا، بشــكل. يُـتْـقِـنُ الكَاتبُ البارعُ التفاصيلَ. 24

. عَابِر، دون أن يُـثْـقِـلَ القارئ بعبء استعراض هذه التـفاصيل
ــتَجَنَّبْ . 25 ــ ــد أن(tabous) المُحرّم����اتال تَـ ــ ــك، من المُفي ــ  ، على عكس ذل

ـــلَها  بَـــل يتطلّب تــــقدّمنا المُجتمعي المُشـــترك. نَــــكتشفها، وأن نُــــشَرِّحَهَا، وأن نُحَلِـّ
. توضيح هذه المُحرّمات، أو نـقـدها

حْرَ الكلمــات. 26 تَخْدِم ســِ  يُمكن لِبعضــة كلمــات مُختــارة بشــكل جيِّد أن. اِســْ
 تُحْدِثَ في وعي القارئ صُورًا ذهنية، وذكريات، ومشـاهد حَيَّة، وتوضـيحات، وتـــفكير

. منطقي
ليمة، وبطريقــة قريبــة من اللغــة المَحْكِيَّة، أو من األســلوب. 27  اُكْتُبْ بِلُغــة ســَ

 ألن هذا األسلوب غالبــاً مــا يكــون بســيطاً، ومُرَكَّزاً،. الشَّائِـع الذي يستخدمه الشعب
فاً، وتصـويرياً  لكن دون أن تُصـبح عبـدًا لِهـذا األسـلوب، ودون أن تَـفْــقِد عُمـق. ومُكثَـّ

فكير، أو العقالنية يقًا، ومُنْـــعِشًا. التَـّ ــقِيلة، أو. اÐبْـقَ خَـــفيفًا، ورَشــِ  تَجَنَّب التعبــيرات الثَـّ
 .ا�زِلْ بِلَا شفـقة العبارات التَّافِهَة، أو التي ال تأتي بِشيء جديد، أو مُـفِيد. الصّعبة الفهم

 .ويُطْلِــق مُناقشــات، أو يُحــدِث جِــدَاالت. الكِتَاب الجَيّد يُثير فُضُول القُراء. 28
. وقد يُلْهِم حتى برامج لَدَى فاعلين مُختلفين

حُفِيًّا"الكِتاب الجيّد ليس مقـاالً  . 29 ؤون الجارية" صــُ  يمكنـه. طَــويالً حـول الشــّ
ــركيز على  أن يتنــاول موضــوعات ســاخنة، مــأخوذة من الوقــائع القائمــة، لكن مــع التّـ

. الجوانب أو الظَّواهر التي ال تَـشِيـخ
 وكلمــا .يجب أن يك��ون محت��وى النص ال��ذي كَتَبْ���تَه مَخْ��دُومًا بِ���عِنَايَة. 30

ــه، أو راجعتَ أيــة فقــرة من بين فقراتــه، يمكنــك، من ــدْتَ قــراءة النص الــذي كَتبتَ  ا�عَ
 ليس فقط في شكل التعبير، بــل. وقت آلخر، أن تكتشف بعض التَحسينات الماُلئمة

 لَــدَيَّ رأي مخــالف»: يُمكن للقــارئ أن يقــول. أيضًا في الدِّقَــة، أو في ُوضــوح التـــفكير
لَّا  تُ�تِيح للقارئ الفرص��ةَ لِكَي يق��ول ،«لِرَأي المؤلف pلكن يجب على جَ�وْدَةِ عملك ا 

 .«خَاطئ» أو ،«سَطْحي»إن كِتَابك 
خِيَة، أخالقيــة، تـــقدمية، ثوريــة،. 31 ــرَّأ على الــدفاع عن أفكــار جديــدة، ســَ  تَجَ

ارِم، أو. غريبة، أو مُمتـعة  وعندما يكون ذلك ُممكنا، فَـضِّل الفُـــكاهة على العمــل الصــَّ
. المُـمِلّ
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 .وكــلّ مُفَكّــر يَخْــدَعُ، كأنّــه يَـنْـتَـــحر .كلّ كَاتِب يَ���غُشُّ، يَ�فْ�قِ���دُ مُست���قبله. 32
. حيث يُـصبح تَافِهًا في محيط من الرداءة

 ب��ل ي��ذكر. لَا يت���ظاهر الك��اتب النَّزِي��ه بِكون��ه يَكتب انطالقً��ا من عَ��دَم. 33
 (plagiat)وال يَنْ���تَحِلُ . الكاتب الصّادق المَصادر التي سبق ل��ه أن است���فاد منها

 بل. وال يُلَمِّحُ إلى أنه اخترع كل شيء هو وحده .أفكارًا، أو مَقاطعَ من كُتَّاب آخرين
 يجب على الكاتب النَّزِيه أن يدرس التُرَاث الثقافي العالمي، وأن يعترف أنه يستعمل

لُه، ويُثْرِيـه، من خالل مسـاهماته المتواضــعة  فقـط. هـذا الـتراث، وأنــه يُطـوِّره، ويُوَاصـِ
رِّفُ الشــخص  بينمــا الغِشّ، أو األنانيــة، أو االنتهازيــة، هي من عالمــات. األخالق تُشــَ

. التَـخَلُّف، أو الغباء
 وتَجَنَّبْ أن تكـون مُتحمّســا، أو. أثناء الكتابـة، انتبــه إلى أسـلوب التـأليف. 34

با، أو مُتــوتّرا ــدًا . مُتعصــّ تَرْخِيًا، ومُحَايِ لْ أن تكــون مُســْ  .،وحــتى فُكَاهِيًا(neutre)فَضــِّ
خرية تَرْخ، والــذي ينظــر إلى األمــور بِســُ لُوك المُســْ  .ومن المهم الحفــاظ على هــذا الســُّ

 ويتـطلب األمر الكثير من االِرْتِيَاح، أو المُرُونَة، أو الدَعَابَة، لكي تَـقدر على السَّخَر من
عوبةً، أو تعقيــدا، أو طُموحــاً ــا، أو صــُ ــقد المُجتمــع. األمــور األكــثر اÐيلَامً  وإذا كنتَ تنتـ

ـقُون لـك، وأن  بطريقـة مَرِحَـة، أو لَاذِعـة، فمن المُـرَجَّح أن غالبيـة النـاس سـوف يُصَفِـّ
تُلْقِي بــاللَّوْم عليك ير االنتقــادات بالضــرورة إلى مســار مُعَيَّن للتـــقدّم. أقليــة ســَ  .وتُشــِ

.وغالباً ما يكون من غير الضروري شرح كل األشياء التي يتعيّن القيام بها
 أفضل طريقة إلدانة ُممَارَسَات غير شريفة، أو إجرامية، هي التعريــف بهــا،. 35

ــفِهَا، أو الحكم عليهــا،  بطريقــة موضــوعية، ووصــفها بوضــوح، دون الحاجــة إلى تَصْنِيـ
.بعبارات االتهام، أو اإلهانة

ــوَاهِرَ، أو إذا كــان لَا ينتـــقدُ بطريقــة صــريحة، لَا. 36 ــلُ ظَ  إذا كــان نَصٌّ ال يُحَلِـّ
 أطروحــةً، ولَا أخالقًــا، ولَا أيّ شــخص، فمن المُحْتَمَــل أن لَا يـــقدر هــذا النَصُّ على

. تعليمنا أيَّ شيء
 عندما تريد نـقد شخص، أو مجموعة، أو مؤسّـسة، أو حزب، أو شعب، أو. 37

 دولة، إلى آخره، يكون من األفضل أن تأخــذ كــل الــوقت اللَّازم ِلكِتَابـة النَصّ الخـاص
 اِجْعَــل نـــقدك شــامال، وواضــحا، ومَبْنِيًّا، إلى درجــة أن لَا أحــد يقــدر على. بهذا النَـــقد

 كما يجب عليك أن تتخيّــل جميــع االعتراضــات الــتي قــد تخطــر. مُعَاكَسَة هذا النّـقد
 على بال القــارئ، وأن تُجِيب على هـذه االعتراضــات المُحتملــة، قبــل أن يُـــعَبِّر عنهــا

. القارئ
تُمْهُم، ولَا. 38  أثنـــاء كتابـــة نــــقدك، لَا تُــــقَلِّلْ من شـــأن خصـــومك، ولَا تَشـــْ
 ولكي يـــكون نـــقدٌ مُعيّن مفيــدًا، يجب ألَّا يُركِّزَ في تحاملــه على أشــخاص. تحتـــقرهم
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 ولكن ينبغي على هذا النـقد أن يُحلِّل أفكارًا، أو أن يَشْجُب ممارسات غــير. مُحَدَّدِين
 حاول أن تبقى موضوعيًا، دون تقديم تنــازالت غــير مــبررة في. مُرْضِيّة، أو غير نزيهة

 انتـقد بالقدر الذي تريد، ولكن بــدون تَحَيُّز، وبــدون إذالل، وبــدون إهانــة،. انتـقاداتك
.الهدف هو ت�َقْوِيم األشخاص المُخْطِئِين، وليس هو سَحْ�قُهُمألن . وبدون كراهية

لِيم»يجب أن يَسُودَ . 39  ، أو العقـل، أو العدالـة،(le bon sens« )الحِسُّ السَـّ
ــقْنِيَة، والسياســة، واأليديولوجيــة،  أو الــذّكاء، على كــلِّ من العــادات، واالقتصــاد، والتِـّ

. والفن، وحتى على المُقَدَّسَات
ائِب»ال تَـكْتَـفِي بِتَـقْسِيم األمور إلى . 40  ،«ظَــالِم»أو « عَــادِل»، «خــاطئ»أو  «صــَ

 حَاوِل أن تَ�درس األشياء في نَشْاpتِهَا. «غير المقبول»أو  «مقبول»، «شِرِّير»أو « خَيِّر»
كَرِّرَة، وليس كأح��داث اس��تثنائية. التاريخية  ألن. حَ��اول أن تُحَلِّله��ا كَظَ��وَاهِر مُت���َ

 ه��و دائمً��ا في تَطَ��وُّر، ومتن��اقض،"( الحقيقة"أو نتيجت��ه المنطقي��ة، أي )الواق��ع 
.وتاريخي

 فقط بِسلســلة طويلــة من( باللغة الفرنسية" )Le Sociétal"كتبتُ كتابي . 41
ــات" ــ ــها البعض(intuitions" )التَخْمِينَ ــ ــقلة عن بعض ــ ا. )، المُستـ ــً ــ ــتعملتُ أيض ــ  واس
ــدَس" ــابي " الحَ ــة كت عْب"لِكتاب ــقْد الشــَّ ــة العربية" نَـ ــال لي بعض األصــدقاء(. باللغ  :فق
ــقُلتُ لهم(intuition« )كيف تكتبُ التَخْمِين»  ، أو"تَخْمِين"النَصُّ المثــالي ِلكتابــة : ؟ فَـ
 َمــدْخَل الحَــدَس هـو مُقَدِّمــة ســريعة، مَكْتُوبَـة في( أ: ، يتكوّن من ثالثـة أجــزاء"حَدَس"

 ويُـــثِيرُ في. ويُعْلِنُ هذا المــدخلُ المســألةَ الــتي نَــوَدُّ مُعالجتها. جُملة واحدة أو جُملتين
م( ب. نفس الـــوقت انتبـــاه القـــارئ أو اهتمامه  يبـــدأ التفكـــير على الفَـــوْر في جِســـْ

اوáالت،". الحَدَس"  وَيُبْرِزُ بِاÐيجاز الظــواهر المُجتمعيــة، والمُعْطَيَــات، والتحاليــل، والتَســَ
 نَخْتِمُ عادةً( ت. واألطروحات، واألطروحات المُضَادّة، واستنتاجات واضحة وملموسة

 كمـا. بعبــارة تُزَعْــزِعُ القــارئ، وتدفعـه إلى التوقُّف من أجــل التــفكير" الحَـدَس"نهايـةَ 
لًا جديدا  الهدف هو أن نُ���فَكِّر بش��كل. يُمكن لِهذه الجملة األخيرة أن تُـثِـيرَ فجأة جَدَ

ا الوض��وح،. جم��اعي  والش��يء المهم، ليس ه��و فق��ط جم��ال النص، ب��ل ه��و أيض��ً
لَّا يتجاوز النص الكامل  .والحقيقة، وَنَ�زاهة الفِكر ــالي بضــعة" للحَدَس"ويجب ا�  المث

. جُمَل، أو بضعة أسطر
 اِبْحَثْ عن المعرفــة كهــدف في حَــدِّ. رَكِّزْ ذِِهْنَــكَ على البحث عن الحقيقة». 42

تَخْدِمْ حُريتــك في التفكــير. ا�رْفُضْ استبدالَ هذا الهدف بأغراض غــير عِلْمِيَة. ذاته  اِســْ
ــا�وِيالت. والنقد إلى أقصى درجة ممكنة  قُـمْ ِبمُجَابَهَة دَائِمَة، وَعَلَنِيَة، لالâطْرُوحات، والتَ

ــووِي، . )«العِلمية ــلْ ُل ــاب الســيد مِيكَائِي تَوْحَاة من كت ــْ ــة مُس  ,Michael Lowy]مَقُولَ
Paysages de la vérité, Paris, Édition Anthropos, 1985, p.221.)]

12  من  10   الصفحة              .10فن الكتابة، رحمان النوضة، الصيغة 



ــقافة،. 43 ــ ــاالت الثـ ــ ــك في مج ــ ــا يمكن على تَحْيِين معارف ــ ــثر م ــ ــرُصْ أك ــ  ا}حْ
ــة  واالقتصاد، والعلوم، والفلسفة، والتاريخ، والقانون، والتكنولوجيا، والسياسة، المحلي

.اِفْتَرِضْ أن قارئ كِتَابَاتك عَالَمِيٌّ، وليس مَحَلِّيًا. والدولية
 من خالل تجربـــــتي الشخصـــــية في الكتابـــــة، تَا�كَّدْتُ من أن اســـــتعمال. 44

رعة،، (أو ما يَـــقْتَرِبُ منه) المَنْـقُول الحَاسُوبتكنولوجيات  ن بق��در كب��ير الس��ُّ  يُحَس��ِّ
هُولة، والمَهَ��ارة، واإلنتاجي��ة، والدِّقَّة، في عَمَ��لِ الكِتَابة ــا شــهر .والس��ُ  ويكفي عمومً

 أو الكتاـبة على آـلة كاتـبة، أو على( )dactylographie" )الدَكْتِيلْيَة"واحد  لِتَعَلُّم تِـقْنِيَة 
وب ابِع، بــدلًا من" الدَكْتِيلْيَة"وتســمح لــك هــذه (. مالمس الحَاســُ  بِالكِتابــة بعشــرة ا�صــَ

 "تَطْبِيقَــات"كمــا يكفي أســبوع، أو شــهر، لِلتَـــعَوُّدِ على وَظَــائف . الكتابة با}صْبُعَيْن فقط
ــة، مثــل  Microsoft"الكتاب  Office  Word( ــوµدَّى عنه"   "OpenOffice"، أو (وهــو ُم

ــة. ، إلى آخره(وهو بالمجان)  ويُوَفِّرُ لك الحاسوب، المُرتبط بــاالÜنْتِرْنِيت، أدوات مُرَقْمَنَ
لِيَة، وموس�ُ�وعَات غني�ة،: مُتَعَدِّدة، منها   قَوَامِيسَ مت�نوّعة، وتطبيقات للترجمة اآل

 ويصــبح تطــوير النص على .وكُتُب، ووثائق، ومَراجع، ُمرَقْمَنَة، وسريعة االس��تعمال
ــق هــذه. شاشة الحَاسوب أسهل بكثير من تطويره على الورق  ومع تقدم الزمان، تتعمّ

. المَزَايَا، وتَـتَـوَسَّعُ هذه التحسينات
ر. 45  .بعد االنتهاء من تَحْرِيــر  كتابــك، ال تَظُن أنــك ســتجد بســهولة دَارًا للنَّشــْ

ــازًا، وبيعــه ُموµكَّدًا  ولَا. فَلن تَـقْبَل  أيّ دَار للنَّشْر طَبْعَ كتابك اÐلَّا إذا كان مَضْمُونه مُمْتَ
خ كتابك تَرُون اآللَاف من نُســَ لِمِين ال. تَتَخَيَّل أن المواطــنين سَيَشــْ  ألن العــرب والمُســْ

ــوْ كــانت  يَشْتَرُون الكتب، وال يقرؤونها، وال ينخرطون في المكتبات العمومية، حتّى وَلَ
ــقافة. بالمجــان ــأن . وال يَهْتَمُّون بِالثـ ــأليف»وال تَحْلُم ب ــوق التَ ــات «حُقُ تُغَطِّي نـفـقـ  ســَ

ــداد كتابك ــ ــاب . إع ــ ــناعة الكت ــدين من صــ ــ ــرَّابِحِين الوحي ــ ــدان)واعْلَمْ أن ال ــ  في البل
 وال يــربح الناشــرون إلَّا القليــل،. ، هم ا�وَّلًا المُوَزِّعُــون، وثانيًــا بَــائِعُو الكتب(اإلســالمية

 فَلَا تَهْتَمْ بالتَ��ا¯لِيف أو. بينما الكُتَّاب  ال يربحون أيَّ َمــرْدُود َمــالي. وفي حاالت نَادِِرَة
 الكتابة ا�لَّا إذا كان هدفك الوحيد هو نَشْر الث�قافة، ولو تطلّب ذلك من��ك اال�نْ���فَاق

ــك أن .بال حس��اب من جيبك ــال، فمن األحســن ل ــو ربح الم ــان هــدفك ه ــا إذا ك  أم
.   تذهب إلى القطاعات االقتصادية أو التجارية

 "مِيثَاق شَرَف"وفي الختام، هل تُحَبِّذُ اقتراح تحويل هذا النَصِّ إلى مشروع     
؟« لِنَادِي الكُتَّاب النَزِهِين»

(,2000رحمان النوضة )حُرّرَت الصِّيغة األولى في الدار البيضاء، في سنة 

 

12  من  11   الصفحة              .10فن الكتابة، رحمان النوضة، الصيغة 



 

12  من  12   الصفحة              .10فن الكتابة، رحمان النوضة، الصيغة 
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