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 ابتَّللكُ نصائحُ
 بشار بكور

غمار ىذا َض وْ راـ  خَ قائم بذاتو، وال شّك أيضًا أنو ما كل أحد  ال شّك أف الكتابة فنٌ 
 و ميتلكصلاحو،  ماتِ ستجمع مقوّ ي ن تقّحمو مل مَ  بعضُ  إذ ،أصلح مسعاه وحتقق مأربُو الفن

 ،فيما يكتب ،أف الكاتبىو ّن الكتابة واإلنشاء فأخطر ما ينطوي عليو و  أدواتو الضرورية.
أشار عدد  ،احكموا على عقلي. و قدمياً  ليقوؿ ذلم: من عقلو على ادلأل، إمنا يعرض قطعةً 

حيىي بن خالد: "ال يزاؿ الرجل يف . يقوؿ يف فن الكتابة القضية هاب وادلؤلفني إىل ىذالكتّ من 
 ادلرء يزاؿ ال: "ضحبعبارة أخرى أو و  1سحة من عقلو ما مل يقل شعرًا أو يصّنف كتاباً."فُ 

 ووتأليفَ  علمو، افُ رجُ تَ  شعره ألف كتاباً؛ يؤلف أو شعراً  يصنع مل ما مندوحة ويف ،مستوراً 
  2."عقلو عنوافُ 
 3."و على طبق يعرضو على الناساخلطيب البغدادي: "من صّنف فقد جعل عقلَ ويقوؿ 
 فقد ساءأ وإف استعطف، فقد أحسن فإف استهدؼ؛ فقد كتاباً  صّنف منوقيل: "
  5".عقوؿ الرجاؿ يف أطراؼ أقالمها"و 4".استقذؼ

 6و قيل للشعيّب: أّي شيء تعرؼ بو عقَل الرجل؟ قاؿ: إذا كتب فأجاد.
، دلن رغب أف حيذو حذو الكّتاب الكتابةصلاح يف  ادلطلوبة شروطالادلقالة أىم  جتمع ىذه

 األفذاذ وادلتمّيزين. 
 يةالعرب أدبالع على طّ واال اإلدلاـ بعلـو اآللة أواًل:

بقسط من علـو النحو أف يأخذ نفسو  ًا كاف ادلوضوع الذي يتناولو،، أيّ ينبغي للكاتب
. وإذا جع بادلقدار الذي يؤىلو أف يكتب كتابة سليمة لغويًا وضلويًا وصرفياً  والصرؼ واللغة
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و يهذب  ن بو كالمو،، يزي: شعره ونشرهدب العريباأل بقراءة -لو قليالً و - ماماً تإىل ىذا، اى
  فبها ونعمت. بو ألفاظو،

 الِكتابَة أدوات طََلب من لك بُدّ  ال كاف فإفْ : "()العقد الفريد يقوؿ ابن عبد ربو يف كتابو
تقّدمني رسائل من فَتصّفح

ُ
 نوادر ومن إليو، يُػْرَجع ما تأّخرينادل رسائل ومن عليو، يُعتمد ما ادل

 ويطوؿُ  َمْنِطُقك، بو يَػتَّسع ما واألمسار والسِّري واألخبار عاراألش ومن بو، َتستعني ما الكالـ
 وُحدود العجم، ومعاين الَعَرب، ورُلاوبة واخلُطب، ادلقامات كتب يف وانظر قَػَلمك، بو

ْنطق،
َ
 والَوثائق ُحروهبم، يف وَمكايدىم ووقائعهم وَسريىم وُعهودىم ورسائلهم الُفرس وأْمثاؿ ادل

 تكوف أف بعد العروض، وِعْلم اجلَيِّد، الشِّعر وقَػْرض واألمانات، تالسجالّ  وُكتب والصُّور
 يف واألمثاؿَ  مواضعها، يف القرآف آيَ  تنتزعُ  ماىراً  لتكوف والَغريب، النَّحو علم يف، ُمتوسِّطاً 
ثل َتْضمني فإفّ  أماكنها،

َ
   7."كتابك يزين شلا البارع، الغابر والبَػْيت السائر، ادل

 وأشرَفها معٌت، َزذلاوأجْ  لفظاً، جَحهاأرْ  األلفاظ من تَخيػَّرْ " ف : موضع آخريف أيضاً  و يقوؿ
 رسالة َصنعة حاولت فإف موضعها؛ يف لهاوأشكَ  مكاهنا، يف وأليقها حسباً، َمهاوأكرَ  جوىراً،
 سَنحت، إذا مبعيارىا الكلمةَ  وعايرِ  َعرضت، إذا التِّصريف مبيزافِ  خُترجها أف قبل اللَّفظة فزِف
 أنا›: تكتب أف من أحسنَ  ‹فاعل أنا›: كتبتَ  إذا الكالـ سلرج يكوف موضعٌ  بك َمرّ  رمبا إنوف

 أماكنو، على الكالـَ  فأِدر. ‹فعلت›: من أحلى ،‹استفعلت›: فيو يكوف آخرُ  وموضع ،‹أفعل
 إىل وأنزعَ  إليو، ندبتها الذي ادلكاف يف أخفَّ  رأيَتها َلفظة فأيّ  ُوجوىو، جيع على وقلِّبو
 مكاهنا، عن نافرةً  موضعها، يف قَِلقةً  الَلفظة جتعل وال فيو، فأْوقعها عليو، راودهتا الذي دلوضعا

 أردت الذي ادلكاف وأفسدتَ  حَتسينو، حاولت الذي ادلوضعَ  ىّجنت فعلت مىت فإنك
 عكتَػْرقي ىو وإمنا مصاهبا، غري إىل هبا وَقْصَدؾ أماكنها، غري يف األلفاظ عَ وضْ  فإفَّ  إصالحو؛
 كما و،ُحْسنُ  وتغرّي  اجلّدة، َحدّ  من فخرج أجزاؤه، تتقارب ومل و،رقاعُ  تتشابو مل الذي الثوب
 :الشاعر قاؿ

َ تَػبػَ  ... َخَلقٍ  يف زيد ما إذا اجلديدَ  إفّ   َمْرقوعُ  الثوبَ  أفّ  الناسُ  نيَّ
 اع،األمس يف ُولوجاً  أسهلَ  كاف سلارجو وَسُهلت وراؽ وَعُذب الكالـُ  احلوىل كلما وكذلك
 بلفظ ُمًتَجاً  البديع ادلعٌت كاف إذا سّيما ال األفواه؛ على وأخفّ  بالُقلوب، اتصاالً  وأشدّ 
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 الّتعقيد يُفسده ومل مبيسمو، التكليف َيِسْمو مل َعْذب بكالـٍ  وُمعايَراً  شريف، ِموِنق
  8".باستغالقو

 إذا البياف، عينابي عذب اللساف، حواشي رقيق يكوف أف للكاتب ينبغي" :اجلاحظ يقوؿو 
 ةَ اخلاصّ  وال ة،اخلاصّ  بكالـ ةَ العامّ  ميكلّ  ال ادلعٌت، غرض إىل الصواب مَ سهْ  دَ سدَّ  حاور
  9".ةالعامّ  بكالـ

اإلمياف  فأضعفُ  -وما أكثرىم يف ىذا الزماف-وإف مل يكن الكاتب شلن حيسنوف ىذا الشرط
تقومي والتصحيح والتحرير، قبل للأف يعهد بالكتاب بعد الفراغ منو إىل خبري باللغة العربية 

 االنتقاؿ إىل ادلرحلة الالحقة وىي اإلخراج مث الطباعة.
 اإلتقاف قة والدّ  التنقيح و :ثانياً 

يقوؿ و  10« إف اهلل تعاىل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أف يتقنو.»ورد يف حديث شريف: 
صفوة اليت تًتبع على على ضلو رائع وستصبح من ال: قْم بأداء عملك بذكاء و فرانسيس بيكوف

 ة.القمّ 
قـو يأمهيتو الكربى يف أي عمل  كن أف يناق  يف صواب ىذا الشرط وميال أعتقد أف أحداً 

و ىو يف الكتابة أعظم خطرًا و أعلى ادلنزلة. بو مهما كاف ىذا العمل قليل الشأف، ضئيل 
البشر، يف كل أصبحت متاحة لكل ، و وانفصلت عن ادلؤلف شأناً. ألف الكتاب ىو قطعة من

كر وعقل مؤلفو، كما أشرنا سابقاً. الكتاب يعكس صورة صادقة عن نفسية وفمكاف.  و 
ىذا اجلهد  تضحي ،و وجهده ليكوف أتقن و أدّؽ ما ميكنطاقتَ  ادلؤلفُ فيو  ستفرغي مبقدار ماو 
 .ئار للق

 أال كتاباً  َكتبَ  دلن وينبغي: "قوؿيإتقاف الكتاب حديثًا ماتعاً، فسبيل عن  اجلاحظو حيدثنا 
 يرضى ال مث لو، متفرِّغ وكلُّهم باألمور، عاملٌ  هملّ وك أعداء، لو همكلُّ  النَّاس َأفَّ  على إالّ  يكتَُبو
 فإذا باً،وُعج فتنةً  الكتابِ  البتداءِ  فإفَّ  الفطري، بالرأي يرضى وال ُغْفاًل، كتابو يدع حىت بذلك
 فيو، النَّظر أعاد ،وافرةً  النفسُ  وعادت ،الطُ األخ وتراَجَعتِ  احلركة، وىدأت الطبيعةُ  سكنت
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 من خوِفو وَزفِ  من أنَقصَ  السالمةَ  يف وطَمعِ  وزفُ  يكوفُ  من توقُّفَ  فصولو عند فَػَيتَػَوقَّفُ 
 :الشاعر قوؿ معٌت ويتفهَّم العيب،

 وإكثارُ  ِعي   هبم يَِلجَّ  حىتَّ  ... خلوتُو القوـَ  تَػُغرُّ  احلديثَ  إفَّ 
 َمنْ  اعًتى ما يعًتيو أف فيخاؼ 11«ُيَسرُّ  اخَلالءِ  يف رُلْرٍ  كلُّ »: ادلثل يف قوذلم عند ويقفُ 
  12".صناعتو أىل من ادلنزلة وأىل خصومو، فقدِ  عند بعلمو خال أو وحَده، فرسو رىجأ
 خارجية اً: عنيٌ لثثا

كتب جعفر بن حيىي إىل بعض عّمالو، وقد وقف على سهٍو يف كتاب ورد منو: "اخّتْذ كاتباً 
صفِّحًا لُكتبك، فإفَّ ادلؤلف للكتاب تنازعو أموٌر، وتعتوره صروٌؼ، تشغل قلَبو وتشّعب مت

وادلتصّفح و يشرحو، وحّجة يوّضحها. بفكَره، من كالـ ينسِّقو، وتأليف ينظِّمو، ومعًٌت يتعلق 
 13."للكتاب أبصُر مبواضع اخللل من مبتدي تأليفو

جتاربو الطباعية هما حاوؿ تصحيح  الكتاب و م، فادلؤلف من األمهية مبكاف إف ىذا الشرط
 يقرأ من ذاكرتو ومن حفظو، ال من الكتاب نفسو، فيمر بو اخلطأ -يف األعّم األغلب- فهو

فتقرأ من الكتاب نفسو، وتركز على  . أما العني اخلارجيةوال يراه ظناً منو أنو صواب تلو اخلطأ
 ما ىو موجود أمامها فقط.

 قّل ودؿّ  خري الكالـ مارابعاً: 
 فما وعقابو، ضربو عند ادلؤدِّبَ  يعًتي ما يعًتيو القلم صاحبَ  أفَّ  معلَ وليُ اجلاحظ: " يقوؿ
 فأراه ،عالطبا  ساكنُ  وىو الضربَ  ابتدأ ألنَّو !مائة فيضرب أسواط مخسةِ  على يَعزـِ  من أكثر

 غضبو، يف فزادَ  احلرارةَ  فيو فأشاع دُمو، حترَّؾ ضرب فلما اإلقالؿ، يف الصواب أفَّ  السكوفُ 
 وىو الكتابَ  يبتدئ من أكثرَ  فما القلم؛ صاحب وكذلك اإلكثار، يف الرأي أفّ  الغضبُ  فأراه
 14".أبَعدُ  اإلكثار مع وىو أمَكن، اإلقالؿ مع واحلفظُ  ،عشرة فيكتب سطرين، مقدارَ  يُريد
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ؤساء، زلمد بن عميد الر وختامًا حيسن أف نورد تقسيمًا لطيفًا ألنواع الُكتَّاب، على لساف   
 
َ
 وىو ،الكامل :فأوذلم :سبعة ابتَّ الكُ  ": حيث يقوؿىػ.  444راتيب، ادلتوىف عاـ أيوب ادل
 .قاً ئرا اً خطّ  يكتب وال وميلى ينشئ الذي وىو ،األعزؿ :والثاين .ويكتب ليوميُ  ئنشِ يُ  الذي
 :والرابع .إمالء وال إنشاء يف لو يد وال مليحاً  خطاً  يكتب الذي وىو ،ممبهِ الُ  :والثالث
 .معاف يف وتنوع نفس طوؿ يف لو حظَّ  وال يكتبها قعةرُ  يف حاجتو يبلغ الذي وىو ،قاعيالرُّ 
 عاقالً  كاف فإذا ؛كتاب إنشاء يف لو حظَّ  وال ورواية حفظٌ  لو الذي وىو ،لمخبَّ الُ  :خلامساو 

 ،رةعْ وبػَ  ةرَّ بدُ  ينشئو فيما يأيت الذي وىو ،طمخلِّ الُ  والسادس .للملوؾ ندمياً  يكوف أف صلح
 ورمبا بةلْ احلَ  يف بادلتأخر ويشبَّ  ،15تيْ كَّ السُ  :والسابع .ينشئو ما رونقَ  ذىبفيُ  بينهما يقرف
 .16ميفهَ  مبعٌت واليت اللتيا بعد فأتى نفسو جهد
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