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اليوم

قدمت باقة من مختلف فنون القصة والشعر واملسرح والنقد

ماذا لو؟

دورات «أكاديمية األدب» ...تختتم فعالياتها
ت ـخ ـت ـتــم فـ ــي الـ ـس ــابـ ـع ــة مــن
مساء الـيــوم دورات أكاديمية
األدب فـ ــي دورتـ ـ ـه ـ ــا ال ـثــان ـيــة
ال ـتــي تنظمها راب ـطــة االدب ــاء
الكويتيني بــرعــايــة مــن وزارة
الدولة لشؤون الشباب.
وصرحت رئيسة أكاديمية
األدب الكاتبة حـيــاة الياقوت
بأن الحفل الختامي لانعقاد
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي لـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة دورات
أكاديمية األدب سيقام برعاية
وزارة الدولة لشؤون الشباب
وب ـح ـض ــور ال ــوك ـي ــل امل ـســاعــد
لقطاع تنمية الشباب مشعل
السبيعي.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت بـ ـ ـ ــأن أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
األدب قدمت باقة من الدورات
امل ـت ـنــوعــة ف ــي مـخـتـلــف فـنــون
األدب كـ ــال ـ ـق ـ ـصـ ــة وال ـ ـش ـ ـعـ ــر
واملـ ـ ـس ـ ــرح والـ ـنـ ـق ــد وغـ ـي ــره ــا،
ح ـ ـ ــاض ـ ـ ــر فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا نـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــة م ــن
أدبـ ــاء الـكــويــت املـمـيــزيــن وهــم
الـكــاتــب املـســرحــي عبدالعزيز

حياة الياقوت

الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع والـ ـ ـق ـ ــاص ـ ــة ك ــام ـل ــة
العياد والشاعر صاح دبشة
وال ـ ـبـ ــاحـ ــث صـ ــالـ ــح املـ ـسـ ـب ــاح

الطبعة العربية
من «الجغرافيا والثورة»
| القاهرة ـ من رانيا البحراوي |
صــدرعــن املــركــز ال ـقــومــي لـلـتــرجـمــة فــي م ـصــر ،الطبعة
ال ـعــرب ـيــة م ــن ك ـت ــاب «ال ـج ـغــراف ـيــا وال ـ ـثـ ــورة» ب ـج ــزأي ــه ،من
تحرير ديفيد ليفنجستون وتشارلز و .ج .ويزرز ،وترجمة
املصريني« :عاطف معتمد ،وبدر مصطفى وعزت زيان».
الكتاب ،يؤرخ للعاقة بني الجغرافيا والثورة في سياق
ال ـت ـطــورال ـتــاري ـخــي لـلـشـعــوب ،م ــع اع ـط ــاء أمـثـلــة أوروب ـي ــة
وأميركية وأفريقية.
والـثــورة ،التي يقصدها الكتاب ،هي متباينة املفهوم
ب ـع ـض ـهــا ي ـع ـت ـنــي ب ـ ـثـ ــورة املـ ـع ــرف ــة وان ـت ـش ــارامل ـع ـل ــوم ــات
عبراألصقاع الجغرافية املختلفة ،وبعضها اآلخــر يهتم
بموقف التباين الجغرافي مــن الـثــورة وال ـحــراك الشعبي
مــن أج ــل الـتـغـيـيــر وه ـنــاك مـنــاطــق جـغــرافـيــة ت ـبــدو قابلة
لالتحام فــي الـثــورة ومناطق أخــرى تبدو محافظة على
النظم القديمة.ويؤكد الكتاب ،على أن الجغرافيا وسيط
حتمي في انتقال التقنيات املعرفية ،واألسلحة والتقاليد
الثورية ،فان فهم التباين والتميز الجغرافي مهمة ال غنى
عنها للتنبؤ بما سيحدث في مستقبل الشعوب والبلدان.

واألدي ـ ـ ـ ـ ــب م ـح ـم ــد ال ـب ـغ ـي ـل ــي،
وبـ ـيـ ـن ــت بـ ـ ــأن هـ ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع
قــدمــت ال ــدورة الخامسة التي

تحمل ع ـنــوان ( كـيــف تصبح
ناقدا في األدب ) قدمها الشاعر
وال ـ ــروائ ـ ــي م ـح ـمــد ال ـب ـغ ـي ـلــي،
وأك ـ ـ ـ ــدت بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدورات
ق ــدم ــت ب ــامل ـج ــان لـلـمـشـتــركــني
فيها والق ــت إق ـبــاال كـبـيــرا من
الشباب ذوي املواهب األدبية
والــذيــن يطمحون فــي تطوير
أدوات الكتابة لديهم.
وقـ ــدمـ ــت ال ـ ـيـ ــاقـ ــوت ال ـش ـكــر
والثناء لوزارة الدولة لشؤون
الـ ـشـ ـب ــاب عـ ـل ــى دعـ ـمـ ـه ــا ل ـهــذا
املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـثـ ـق ــاف ــي ال ـ ـهـ ــادف
ل ـ ـخـ ــدمـ ــة األق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـش ـب ــاب ـي ــة
خ ـصــوصــا ون ـحــن ف ــي حضن
االح ـت ـف ــال بــال ـكــويــت عــاصـمــة
لـلـشـبــاب ،وبـيـنــت ب ــأن رابـطــة
األدب ـ ـ ــاء م ـس ـت ـمــرة ف ــي تـقــديــم
العديد من الفعاليات األدبية
امل ـت ـنــوعــة ف ــي خ ــدم ــة ال ـح ــراك
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي ب ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع م ــؤس ـس ــات
ووزارات الدولة املختلفة.

ماجستير في الدراسات الهلينستية
 ...من مكتبة اإلسكندرية
| القاهرة ـ من صفاء محمد |
أعـ ـ ـل ـ ــن م ـ ــرك ـ ــز اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة
لـ ـل ــدراس ــات ال ـه ـل ـي ـن ـس ـت ـيــة ،فــي
مـكـتـبــة اإلس ـك ـنــدريــة ف ــي مصر
عــن فـتــح ب ــاب الـتـقــدم لبرنامج
الـ ـ ــدب ـ ـ ـلـ ـ ــوم وامل ـ ــاجـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــر ف ــي
الدراسات الهلينستية.
وأوضح املركز ،إن «البرنامج
ُي ـ ـع ـ ـقـ ــد ب ـ ـمـ ــركـ ــز اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة
ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات الـ ـهـ ـلـ ـيـ ـنـ ـسـ ـتـ ـي ــة
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ـ ــع مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ف ــارديـ ـن ــوي ــانـ ـي ــس ال ـي ــون ــان ـي ــة،
وجامعة اإلسكندرية».
وأض ــاف إن الـبــرنــامــج متاح
لخريجي الجامعات للحصول
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ودرج ـ ـ ـ ــات
املاجستير في مجال الدراسات
الـ ـهـ ـلـ ـيـ ـنـ ـسـ ـتـ ـي ــة ،وف ـ ـ ـ ــي أرب ـ ـعـ ــة
مجاالت ،هي« :التاريخ ،واألدب،
وال ـ ـ ـفـ ـ ــن واآلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــارة،
والفلسفة والعلوم».

وي ـت ـي ــح ال ـب ــرن ــام ــج ال ـفــرصــة
لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم اآلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
والــرومــانـيــة التقديم للحصول
ً
على درجة املاجستير مباشرة،
أم ــا الطلبة غـيــر املتخصصني،
فـيـمـكـنـهــم ال ـت ـق ــدي ــم لـلـحـصــول
على الــدبـلــوم املــؤهــل لــدراســات
املــاجـسـتـيــر ،وتستمر الــدراســة
ملــدة عــام واح ــد ،ت ــدرس خالها
املواد باللغة اإلنكليزية.
والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـه ـل ـي ـن ـس ـت ـيــة
هـ ــي ح ـق ـب ــة م ـه ـم ــة مـ ــن ت ــاري ــخ
اإلسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
الـ ـ ـت ـ ــي أن ـ ـش ـ ـئـ ــت فـ ـيـ ـه ــا م ــدي ـن ــة
اإلسكندرية ،وتمتد حتى نهاية
عصر البطاملة ،أي نهاية عهد
املـلـكــة ك ـل ـيــوبــاتــرا .وه ــي حقبة
تاريخية مهمة لم تنل االهتمام
الكافي من البحث ،والتي يمتد
تأثيرها إلــى الفترة الرومانية
وحتى العصر اإلسامي.

تجارب حياتية

| حنان عبدالقادر |
ال يـسـتـطـيــع اإلنـ ـس ــان م ـنــا أن ي ـح ــرز ت ـقــدمــا ف ــي ح ـيــاتــه إال
بخوضه التجارب ،فمنها الناجح ومنها غير ذلك ،لكنه على أي
حال سيستفيد منها ،ويخرج بمنظومة مبادئ وقناعات مبنية
على التجربة والخطأ ،وال أعظم من تلك التي قد خاضها بنفسه
فتعلم منها ما يترك بصمة باقية في حياته ،واألجمل من ذلك
أن يعرض ثمرتها لغيره بشكل عملي ليستفيدوا منها ،والعاقل
من يعي.
ويحضرني في هذا املقام قصة يطيب لي أن أقصها عليكم:
ك ــان هـنــاك فــي إح ــدى ال ـبــاد يعيش رج ــل أع ـمــال عصامي،
استطاع أن يؤسس شركة من أرقى وأعظم الشركات في باده،
وكان يصل الليل بالنهار ،ويبذل قصارى جهده في العمل حتى
يـحــافــظ عـلــى مــا تــوصــل لــه مــن ن ـجــاح ،ومل ــا وص ــل إل ــى مرحلة
الشيخوخة ،وأحــس بالتعب من إدارة الشركة ،فكر أن يضيف
اليها روح الشباب ،ويـتــرك مهامه الــى احــدهــم ،فعقد اجتماعا
طارئا ،وفــي هــذا االجتماع أخبر كل العاملني بالشركة بقراره،
فتعجب كل الحاضرين من هذا القرار الغريب ،وتساءلوا في ما
ّ
بينهم :ملاذا لم يول ابنه الذي يعمل معه في الشركة منذ تخرجه
في الجامعة تلك املهمة؟
ولـكـنــه لــم يمهلهم فــي عجبهم كـثـيــرا ،ف ـقــال ل ـهــم :إن ــي أتــرك
بــني أيديكم فرصا متساوية ،حتي يــرأس هــذا املـكــان الشخص
املناسب الــذي يستطيع إدارت ــه بأمانة وحكمة ،الشخص الذي
يستطيع أن يضيف إلي هذه الشركة عوامل نجاح جديدة ترقى
بها ،لذا ،سأضعكم باختبار بسيط ،من ينجح فيه هو املختار،
فسأعطي كــل واحــد منكم بــذرة إلحــدى األزه ــار الـتــي تنمو في
حديقتي ،وبعد ستة أشهر من اآلن ،سنرى من الذي اعتني بهذه
البذرة ،وأخرج أحسن مافيها.
أخــذ كــل واح ــد مــن املــوظـفــني بــذرتــه ،وذه ــب لكي يعتني بها
باذال قصارى جهده.
وكان من هؤالء املوظفني رجل بسيط يعمل في قسم امللفات
بــالـشــركــة ،يـقــوم بترتيبها وتنظيمها واالط ــاع عـلــى مــا فيها
إلدراج كل ورقة في مكانها املناسب.
أخذ هذا املوظف بدوره بذرته ،وذهب الى زوجته ّ
وقص عليها
مــا حــدث فــي الـشــركــة ،فتعجبت ج ــدا ،ولكنها أصـبــح يحذوها
األمل في أن تصبح زوجة املدير الجديد لتلك الشركة العماقة،
فــآثــرت أن تنفق كــل وقتها ملساعدة زوجـهــا فــي االعـتـنــاء بتلك
البذرة حتى لو أنفقت عليها كل ما تدخر ،فأخذتها ووضعتها
في آنية كبيرة أنيقة ،وأحضرت لها التربة والسماد املناسبني
وجلست تنتظر إنباتها يــومــا بعد يــوم،لـكــن األي ــام ب ــدأت تمر
والنبتة لم تنم ،وقلبها يتحسر هي وزوجها كل لحظة ،وهما
ال يدريان ماذا َّ
ألم بها.
ك ــان ص ــاح ــب ال ـش ــرك ــة ي ــذه ــب ك ــل ي ــوم إل ــى ش ــرك ـت ــه ،فـيــرى
الجميع يفتخرون بنمو أزهارهم ،وجمال مظهرها ،ونضارتها،
ويـتـحــدثــون عــن أصنافها الـتــي تتطابق مــع الــزهــور املــوجــودة
بالفعل فــي حديقته ،ويـظـهــرون انبهارهم مــن ألــوانـهــا الزاهية
الجميلة.
أما موظف امللفات املسكني ،فقد كان الحزن يعتصر فؤاده كل

يــوم ،والـحــرج يمنعه أن يقول ألحــد على مــا يحدث مــع بذرته،
حتى ال يوصم باإلهمال.
وق ـبــل ان ـت ـهــاء املـهـلــة ب ــأي ــام دفـعـتــه ال ـح ـســرة إل ــى أن يـعــرض
على زوجته أن يشتري نباتا آخر ويقدمه ملديره في االجتماع
األخير ،فقالت له زوجته :يا زوجــي الحبيب ،لقد عشنا بأمانة
طــوال حياتنا ،وربينا عليها صغارنا ،وراتبك املتواضع الذي
يأتيك من هــذه الشركة يكفينا ويـبــارك الله لنا فيه ،فلن نفرط
فــي هــذه األمــانــة اآلن مــن أجــل منصب لــم يقسمه الـلــه لـنــا ،ولو
سعينا للحصول عليه بتفريطنا فيما نؤمن به النقلب علينا
وبــاال وش ــرا ،فدعنا نتمسك بما قسم لنا مــن الله ونــرضــى به،
خصوصا ونحن لم نقصر في واجبنا ،ولم نهمل ما كلفنا به،
فقد بذلنا قصارى جهدنا لاعتناء بتلك الـبــذرة ،لكن إثمارها
لم يكن من نصيبنا ،فدع عنك الهموم ،وارض بما قسم الله لك
يغنك من فضله ،وبالتأكيد سيذهب هذا املنصب ملن يستحقه،
فا تبتئس لذلك.
ارتاح الزوج لحديث زوجه وأنس له ،وبعد انتهاء املدة املتفق
عليها دعــاهــم صــاحــب الـشــركــة لاجتماع األخـيــر بالنسبة له،
فأخذ الرجل آنيته الفارغة وذهب الى االجتماع ،ودخل متضائا
وه ــو ي ــرى كــل األزهـ ــار فــي أوان ــي املــوظـفــني أجـمــل مــن بعضها،
وكلهم يفتخرون بما صنعوا ،وما بذلوا من مجهود في الرعاية
والعناية بنباتاتهم ،ولم ينتبهوا للموظف الذي كان محرجا من
نفسه جدا؛ ألنه الوحيد الذي جاء بآنية فارغة إال من تربتها.
بدأ صاحب الشركة ينظر إلي األزهار الجميلة ،وهو يبتسم
مثنيا على جمالها ونـضــارتـهــا ،حتى وصــل إلــى ذلــك املوظف
الذي وقف في آخر القاعة متواريا عن األنظار من شدة الحرج،
فسأله بعجب :ملاذا أتيت بآنيتك تخلو من زهرتي؟
رد الــرجــل فــي حــرج بــالــغ :سـيــدي ،لقد بذلت قـصــارى جهدي
إلنباتها ،لكن الله لم يقسم لها ذلك ،فأتيتك بها على أي حال.
لــوى صــاحــب الـشــركــة عنقه متحسرا وق ــال لـلــرجــل :لألسف،
أنت الوحيد الذي لم تزهر آنيتك ،وال أدري ماذا أقول لك ألعزيك
به على تضييع أفضل فرصة سنحت لك في هذه الشركة ،على
أي حال ال بأس ،عليك انتظار النتيجة؛ لتعلم من يكون مديرك
القادم.
تقدم صاحب الشركة صفوف املتباهني املنتظرين لكي يعلن
عمن سيتولى املنصب ،وكل منهم يمني نفسه بالفوز ،وتوجه
لهم قائا :بالفعل كل أزهاركم جميلة ،بل رائعة الجمال ،ويبدو
مــن نـضــارتـهــا م ــدى اهـتـمــامـكــم ال ـبــالــغ ب ـهــا ،وب ـعــد تـفـقــدي لها
جميعا ،يسعدني أن أعـلــن لكم الـفــائــز ،وأش ــار إلــى آخــر القاعة
مكما ق ــراره :إن املــوظــف صــاحــب اآلنـيــة الـفــارغــة هــو املستحق
لهذا املنصب .لم يتمالك الرجل نفسه من الذهول فتهاوى على
الكرسي املجاور له محتضنا آنيته ،بينما تضج القاعة بأصوات
املعترضني على هــذا ال ـقــرار ،لقد جــاءت املـفــاجــأة الـتــي أطاحت
بتباهيهم وعجبهم بأنفسهم وكلهم غير مصدق ملا يحدث ،وقد
اتهم البعض القرار وصاحبه بالعته وقلة الحكمة ،لكن صاحب
الشركة قاطع همهماتهم قائا :كل أوانيكم مزهرة حقا ،لكنها
ليست زهــورا للبذرة التي اعطيتكم إياها ،لقد أعطيتكم بذورا
فاسدة ال تصلح للزراعة لكنكم خنتم األمانة ،وفكر كل منكم في
الوصول إلى املنصب ولم يهتم بالوسيلة الناجحة التي يصل
بها ،لقد خنتم األمــانــة في بــذرة صغيرة ،فما الــذي ستفعلونه
بهذه الشركة؟
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