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4

إهداء ....
ً
إلى من رحل عن الحياة وهو يمتلك علما أو
معرفة ولم يدونها....
لو كنت فعلت النتفع الناس وانتفعت به....
بعد الممات !!!
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المقدمة
عنوان هذا الكتاب « من ال يقرأ من الجهل اليبرأ»
كاف عن ما ذكر فيه ،فالعنوان يلخص كل
هو
ٍ

الحكاية ألن من ال يقرأ فهو يقدم نفسه هدية
للجهل ،ومن يقرأ فهو يحصن نفسه ويجهزها
لألفضل .
ً
ال ينجح اإلنسان غالبا مع الجهل...

العلم والمعرفة مدونة في الكتب ومواقع
اإلنترنت وغيرها وال يمكن الحصول عليها
باالستماع لحديث المجالس وماشابهها فقط .
وال أدل من أهمية القراءة من أن أول آية نزلت
على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم كانت
“إقرأ” .
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من ال يقرأ  ...من الجهل اليبرأ !! ..
من املالحظ ب�أن ال�شخ�ص الذي ال يقر�أ �ستجد يف �شخ�صيته جوانب من الق�صور ،وهذا يعك�س �أهمية القراءة
ب�شكل �أ�سا�سي .
السر العريض !!

حينما كنت �أدر�س املاج�ستري كان هناك بروفي�سور �أمريكي متخ�ص�ص يف الت�سويق �أراد �أن يعطينا �سر ًا ون�صحنا
باالحتفاظ به وكان ال�سر يف �ستة �أ�سئلة ت�ساعد على عمل ا�سرتاتيجية ت�سويقية ،ف�إذا �س�ألت نف�سك ومتكنت من
معرفة الأجوبة لتلك الأ�سئلة ف�أنت متلك ا�سرتاتيجية �سوا ًء كانت ا�سرتاتيجية عامة �أو ا�سرتاتيجية ت�سويقية .
ومنذ ذلك احلني و�أنا �أحفظ تلك الأ�سئلة ال�ستة و�أتعامل معها �إىل هذا اليوم ،ف�أي ا�سرتاتيجية �أريد التعامل معها
�أقوم با�ستخدام هذه الأ�سئلة ،وهذا هو ال�سر �أما الأ�سئلة فهي : 5Ws And HOW
		
ماذا
ملاذا		

		
What
Why

		
Where

		
�أين
		
من

Whom

متى
كيف

When
How

و�أ�سميتها بال�سر العري�ض لأنني حاولت �أن �أعر�ض اال�ستخدامات لهذه الأ�سئلة ال�ستة ،وقررت �أن ا�ستخدمها يف
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مو�ضوع القراءة بد ًال من ا�ستخدامها يف اال�سرتاتيجيات وجعلها كالتايل :
			
ماذا نقر�أ
			
ملاذا نقر�أ

متى نقر�أ			
			
من الذي يقر�أ

�أين نقر أ�
كيف نقر�أ

ويفرت�ض بنا حني االنتهاء من هذه الأ�سئلة �أن نكون قد �أملينا باملو�ضوع من جميع اجلوانب ولكن قبل البدء بالأ�سئلة
هناك حقيقة قد تكون مزعجة ولكنها من مرجع موثوق ( م�ؤ�س�سة الفكر العربي ) وهي تقول :
معدل القراء ِة يف �أوربا للفرد الواحد �سنوي ًا � 200 ....ساعة !!
معدل القراء ِة يف العا ِمل العربي للفرد الواحد �سنوي ًا  6 ....دقائق !!
فهل يعقل �أن ي�صل امل�ستوى العربي �إىل هذا امل�ستوى ومن ثم ن�س�أل �أنف�سنا ملاذا نحن متخلفني !! وقد حتكي هذه
املعلومة احلكاية ،كل احلكاية.
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ً
أوال

ماذا نقرأ ؟
القرآن الكريم :

بال�شك كوننا م�سلمني يجب �أن نقر�أ بداية القر�آن الكرمي ،وبال�شك �أن قراءة القر�آن الكرمي هو �أم ٌر تعبدي
بالأ�سا�س ،ولكنه �أكرث من ذلك فهو يح�سن اللغة ،والبالغة ،و �أي� ًضا يح�سن احلفظ والقدرة على التوا�صل كما �أنه
يريح النف�س ،وهناك معادلة حاول ا�ستخدامها يف قراءة القر�آن الكرمي وهي :
ري منقطع لأن احلا�صل الآن �أننا عندما نتحم�س لقراءة القر�آن ونعزم على ذلك كما هو
ري من كث ٌ
قلي ٌل دائم ،خ ٌ
احلال يف رم�ضان ،جند �أننا ن�صاب بالرتاخي بعد ذلك  ،فن�صيحتي �أن تقر�أوا القليل كل يوم ،فذلك يجعلكم
منتظمني على القراءة ويجنبكم التوقف .
القراءة في التخصص  ...التكتفي بالمقررات :

�إن كنت متخ�ص�ص ًا يف الت�سويق فيجب عليك القراءة يف جمال الت�سويق ولكن ال تكتفي باملقررات لأنك لو اكتفيت
باملقرر فقط ف�إنك �ستح�صل على احلد الأدنى من املعلومات فقط ،و�ست�صبح �شخ�ص ت�سويق يف احلد الأدنى ،ف�إذا
�أردت �أن تتميز وت�صبح خمتلف ًا فعليك بالقراءة خارج الكتب املقررة عليك ،حتى الت�صبح �أنت والآخرين يف نف�س
امل�ستوى ،ولكي تتميز يجب �أن تقر�أ �أكرث من �أقرانك.
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ً
إقرأ في األدب  ...لتكون بليغا وذو أسلوب رائع ومقنع :

فالأدب ي�ساعدك على �أن تكون �أكرث اقناع ًا ،فال�شخ�ص الذي ميلك فكرة ولديه قدرة �أدبية ،ي�ستطيع �إي�صال
الفكرة ب�شكل �أقوى ،والعك�س �صحيح فال�شخ�ص الذي لي�س لديه خمزون �أدبي وثقايف �سي�صعب عليه �إي�صال
الفكرة ،وهذه امل�شكلة موجودة بكرثة و�ستواجه كثري ًا من النا�س ِمن َمن لديهم �أفكار ًا ولكن الي�ستطيعون �إي�صالها
كما يجب لعدم وجود القدرة الأدبية لديهم .
إقرأ في التاريخ  ...ألن التاريخ يعيد نفسه :

وهذه املقولة �صحيحة� ،إن �أ�سباب ازدهار الدول تتكرر ،و�أي� ًضا �أ�سباب �سقوط الدول تتكرر ،وكذلك �أ�سباب احلروب
وال�سيا�سات كلها تتكرر ،فلذلك عند قراءتك للتاريخ ف�إنك ت�ستطيع �أن تتوقع ماذا ميكن �أن يح�صل وهذا الأمر
مهم ًا لأي فرد يف املجتمع ،لكي ي�ستطيع �أن يتوقع ما�سيح�صل وبالتايل يبني م�ستقبله .

إقرأ في الجغرافيا  ...لتعرف أسباب أحداث العالم :

يف ال�سابق كانت �أغلب احلروب تدور حول املوارد الطبيعية ،ويف امل�ستقبل �سوف تدور احلروب حول املاء ،فمعرفتك
جلغرافية العامل متكنك من معرفة الكثري من الأ�سباب احلقيقة للأحداث التي حتدث يف العامل .
إقرأ في الدين  ...لتعرف وجهات النظر األخرى :

من املهم جد ًا �أن تعرف الآراء الأخرى و�أن يكون لك ر�أيك اخلا�ص ،فمعرفة الآراء الأخرى ال ت�ضعف ر�أيك فهي
تقوي ر�أيك �إن كان �صحيح ًا ،ومعرفة الآراء املتنوعة يف الدين ت�ساعدك على تكوين القدرة لديك يف الإقناع،
ومناق�شة �أرائك ب�شكل �أقوى .
إقرأ في الفلسفة  ...لتعرف كيف يبدأ االبداع :

التعريف املب�سط للفل�سفة هو  :اخلروج عن امل�ألوف واالبداع هو اخلروج عن امل�ألوف ،وهناك ت�شابه بني الإبداع و
الفل�سفة ،ولكن يجب �أن نتوخى احلذر يف قراءة الفل�سفة ،واملبالغة يف القراءة فيها خط�أ ،والبعد التام عن القراءة
يف الف�سلفة خط�أً �أي� ًضا .
إقرأ في السير  ...فخبرات وتجارب اآلخرين تقلل أخطائك :

القراءة يف ال�سري متكنك من معرفة �سري الناجحني وكيف جنحوا ،و�أي� ًضا �ستعرف خطواتهم الفا�شلة وكيف
جتاوزوها ،و�ست�ستفيد منها يف بناء نف�سك ب�شكل �أف�ضل.
12

من ال يقرأ من الجهل ال يبرأ

الخالصة :

لتحديد ماذا تقر�أ يجب عليك الرتكيز على التخ�ص�ص دون �إهمال العلوم الأخرى ،ف�إذا كان لديك تخ�ص�ص
فعليك الرتكيز يف تخ�ص�صك بعمق ،و�أقر�أ يف التخ�ص�صات الأخرى �أي� ًضا فهي مناهل وم�شارب ،و�سي�صبح لديك
عمق ًا يف التخ�ص�ص و�سعة يف الإطالع ،فالرتكيز فقط على التخ�ص�ص يجعل منك �شخ�ص ًا �ضعيف ًا اجتماعي ًا
وثقافي ًا ،قد تكون ناجح ًا يف تخ�ص�صك لكنك �أهملت اجلوانب الأخرى �أما يف التخ�ص�ص �إن مل تتعمق فيها
ف�ست�صبح �ضعيف ًا يف كل �شيء .
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ً
ثانيا :

متى نقرأ ؟
�س�أذكر لكم يف هذا ال�صدد الأوقات غري امل�ستعملة ،بدون �أن تخ�ص�صوا وقت ًا للقراءة �س�أخربكم كيفية ا�ستغالل
الوقت غري امل�ستغل يف القراءة!!
قبل النوم  ...لطرد األرق !!

الكثري منا ي�ستغرق وقت ًا حتى ينام ويتفاوت الوقت من �شخ�ص لآخر  ،والبع�ض يفكر ماذا فعل يف يومه من �أحداث
م�ستلق على فرا�شه الي�ستطيع النوم� .إن القراءة بالإ�ضافة �إىل
وم�شاكل وغريها حتى يغرق يف هذه الدوامة وهو
ٍ
فوائدها الأخرى فهي طاردة للأرق ،لأن القراءة تخرجك من كل �شيء حولك وجميع مايف ذهنك �سيذهب ملا تقر�أه
�إذا كان الكتاب ممتع ًا ،مما يتيح لك ن�سيان كل ماهو حولك وي�سهل عليك النوم .
في أماكن االنتظار  ...التخجل فأنت على حق !!

لنفرت�ض بتواجدك يف عيادة ما ،وكنت تنتظر �أن ي�أتي دورك ،يف الغالب وقت االنتظار يف العيادات هو وقت طوي ٌل
جد ًا وممل �أي� ًضا ،لكن �إن ق�ضيته يف القراءة �ستحقق لنف�سك فائدة ،وهناك �أي� ًضا �أوقات �أخرى مهدرة كانتظار
الرحلة يف املطار.
�إن �أوقات االنتظار هي كثرية وغري م�ستغلة كذلك ،ويجب علينا عدم اخلجل فالكثري منا يريد �أن يقر�أ ويخ�شى �أن
15
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يقال عنه مثقف فكلمة مثقف للأ�سف يف جمتمعنا تطلق لل�سخرية من ال�شخ�ص �أويخ�شى �أن يقال عنه ((يتميلح))
ولكن الب�أ�س (متيلح) و�أقر�أ وال مت�شي �إال بكتاب .
في الطائرة  ...فعالقات الطائرة ال تستمر !!

�إن عالقات الطائرة هي طائرة ،فمن جتربتي الكثرية يف ال�سفر بالطائرات ،ال يوجد عالقة تبد�أ يف الطائرة
وت�ستمر ،فدائم ًا تبد�أ يف الطائرة وتنتهي يف الطائرة حتى و�إن مت تبادل العناوين والأرقام مع الطرف الآخر ،لذلك
أق�ض وقتك يف القراءة ،كما �أن الطائرة تتميز بالهدوء وعدم وجود الإنرتنت
الت�ضيع وقتك يف عالقات الطائرة و� ِ
حتى الهاتف املحمول ال يعمل في�صبح اجلو مهي�أً جد ًا للقراءة.
بين المحاضرات  ..فهي فرصة التتكرر !!

الغالب من الطالب يق�ضي الوقت بني املحا�ضرات يف الكالم وتناول القهوة �أو ال�شاهي �إلخ  ..وال توجد م�شكلة
يف ذلك ،ولكن خ�ص�ص جزء ًا من هذا الوقت املهدر للقراءة والتخ�شى �أن يقال عنك مثقف ًا لأنها فر�صة التتكرر.
والآن �سنقوم بح�ساب الأوقات التي ميكن ا�ستغاللها يف القراءة دون تخ�صي�ص وقت يومي للقراءة ولنح�سبها
كالتايل:
النتيجة :
أماكن القراءة

وقت القراءة

عدد الساعات السنوية

 20دقيقة قبل النوم

 365يـوم يف ال�سنـة

� 120ساعة قراءة تقريب ًا

يف �أمـاكن االنـتـظـار

� 3ساعـات �أ�سبوعـي ًا

� 144ساعة �سنوي ًا .

فــي الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة

�سـ ــاعـ ــة يف ال�شهـر

� 12ساعة �سنوي ًا

بني الــمحــا�ضـرات

�سـ ــاعـ ــة �أ�سـبوعـي ًا

� 48ساعة �سنوي ًا .
� 324ساعة �سنوي ًا

�إجمايل �ساعات القراءة

ولنقارن الناجت باملعدل الأوربي والذي يعادل � 200ساعة قراءة �سنوي ًا للفرد الأوربي �سيت�ضح لنا �أنه لو مت ا�ستغالل
الوقت املهدر يف القراءة �سنتجاوز املعدل الأوربي !! �أال يكفي هذا !! نعم �ستكفيك �إن �أنت ا�ستغللت الوقت املهدر فقط
ومل تخ�ص�ص وقت ًا للقراءة ف�سيكفيك ذلك ،مع �أين �أن�صح بتخ�صي�ص وقت للقراءة لكن يف البداية يكفي �أن ت�ستغل
الوقت املهدر من حياتك يف �أمو ٍر التفيد ،وجعله يف القراءة و�ستتجاوز املعدل الأوربي .
16

3

ً
ثالثا :

أين نقرأ ؟
ً
ً
في المنزل  ..ضع مكانا مخصصا للقراءة !!

عادة �إن �أردت القراءة يف املنزل حاول �أن ت�ضع مكان ًا مريح ًا للقراءة ،ذو جو جميل و�إ�ضاءة جيدة لكي ال متل من
اجللو�س فيه والت�شعر بالتعب �أي� ًضا ،حتى �إن كان املكان ب�سيط ًا فلي�س بال�ضرورة �أن يكون معقد ًا ،فمن املنا�سب جد ًا
ملن �أراد القراءة �أن يجهز مكان ًا يف املنزل .
ً
في المقاهي  ..خاصة عند السفر !!

من مل يقم بعمل ذلك �أثناء �سفره عليه �أن يقوم بتجربتها ،فدائم ًا مايكون للقهوة مذا ٌق �آخر �إن كان مع كتاب ،فمن
جتربتي �أنني �أجد طعم القهوة خمتلف ًا وي�صبح اجلو ممتع ًا ،فمن املهم �أن تفعل ذلك �أثناء �سفرك ،والنن�سى �أماكن
االنتظار التي ذكرت �سابق ًا .
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ً
رابعا :

ً
لماذا نقرأ ؟ سؤال مهم جدا
لنتعلم فكل العلوم مدونة :

كل علوم احلياة والدنيا �ستجدها يف الكتب والإنرتنت وغريها ،فاقر�أ لتتعلم وكما ُذكر �سابق ًا �إقر�أ يف تخ�ص�صك
و�أقر�أ �أي� ًضا خارج املقررات لأن القراءة جز ٌء من التعلم فقراءة املواد املقررة عليك التكفي �إطالق ًا لتت�صبح
متميز ًا .
لنتثقف ،فالمثقفون يقرؤون :

علم اليقر�أ ؟!! ف�إن �أردت �أن ت�صبح مثقف ًا يجب �أن تقر�أ فال يوجد طرق �أخرى  ،لكن
وهل ر�أيت مثقف ًا �أو �صاحب ٍ
لتعلم ب�أن الثقافة لها مزايا من �ش�أنها �أن حت�سن من �شخ�صيتك �أمام املجتمع وهي نافع ٌة للإن�سان ،وهي لي�ست �شك ًال
�أو �صفة ،فالثقافة هي مهارة ت�ساعدك على النجاح .
أجمل الهوايات التي ال يمكن أن تنتقد:
لنستمتع ،فالقراءة من
ِ

�إن القراءة من الهوايات التي ال ينتقدك بها �أحد ًا على الإطالق ،وهي هواية ممتعة عند التعود عليها .
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لتتميز وتكون من أفضل  % 10 - 5في المجتمع :

القراءة متيزك عن غريك حتى و�إن كنت متميز ًا يف تخ�ص�صك فبدون القراءة يف العلوم واملعارف الأخرى لن تكون
�ضمن �أف�ضل فئات املجتمع .
لترفع مستوى مهاراتك :

احلديث
التوا�صل
الكتابة
البالغة
�إن قدرتك على احلديث والتو�صل وعلى الكالم جميعها مرتبطة بالقراءة ،وكلما قر�أت �أكرث ت�صبح �أكرث ميزة وقدرة،
وتتكون لديك مهارات �إ�ضافية ت�ساعدك على النجاح .

20

5

ً
خامسا :

من الذي يقرأ ؟
واضح األهداف  ،يقرأ ليحقق أهدافه !!

�شخ�ص متميز يف الإدارة على �سبيل املثال ،ف�أنت لديك هدف وا�ضح ًا الآن لكن لت�صبح متميز ًا
عندما تفكر ب�أن تكون
ٌ
يف الإدارة مث ًال يجب عليك �أن تقر�أ يف جمال الإدارة كثري ًا وتقر�أ �أكرث و�أكرث لتتميز .
ُ
َ
ُ
َ
الطموح  ،ألنه يريد أن يعرف أكثر من أقرانه !!

لكي ي�صبح طموحي �أعلى من طموحك البد �أن �أعلم �أكرث منك ،فمن �صفات الإن�سان الطموح �أنه يحب �أن يقر�أ كثري ًا .
َ
أهم مصادر النجاح !!
الناجح ،ألن القراءة من ِ

فالقراءة كما ذكرنا تعد من �أهم عنا�صر النجاح .

21

22

6

ً
سادسا :

كيف نقرأ ؟
قبل البدء بكيف نقر�أ �س�أذكر كيف تختار الكتاب ،فاالختيار من �أهم العنا�صر امل�ساعدة على كيفية القراءة !! وجتاوز ًا
�أقول ب�أنني طورت ا�سرتاتيجية وا�سميتها ا�سرتاتيجة معر�ض الكتاب كنت �أعمل بها يف معار�ض الكتاب خارج اململكة
مثل م�صر والبحرين وغريها لأن معر�ض الكتاب يف الريا�ض مل يكن كما هو عليه احلال الآن ،ولكن معر�ض الكتاب يف
الريا�ض الآن �أ�صبح يوفر لك مايقارب  80%من الكتب التي حتتاج داخل املعر�ض .
استراتيجية معرض الكتاب :

كنت �أر�صد �أ�سماء الكتب اجليدة خالل العام �إما من خالل املحا�ضرات �أو املقاالت والإنرتنت و�أحيان ًا من خالل
الأ�شخا�ص � ...إلخ� ،أقوم بتدوين �أ�سماء الكتب ،وخالل الفرتة من معر�ض �إىل معر�ض يكون قد توفر لدي قرابة
اخلم�سني كتاب ،ومن ثم �أتوجه ملعر�ض الكتاب ل�شراء هذه الكتب .
 عند توجهك ملعر�ض الكتاب حاول �أن ت�س�أل البائع يف دار الن�شر عن الكتب امل�شابهة واملثيلة لديه والتي قد ا�شرتيتهامنه ،يف �أغلب الأحيان �سيعطيك خيارات ولكن كن حذر لأنه بائع .
عدد الطبعات :

الرتكيز على عدد طبعة الكتاب ،فكلما قدمت طبعة الكتاب فهذا يدل على �أن الكتاب مرغوب لدى القراء مع العلم ب�أن
هناك من يتالعب بعدد الطبعات ولكن تبقى يف كل الأحوال و�سيلة تقييم مقبولة الكتاب .
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المؤلف :

امل�ؤلف املعروف لديك ي�ساعدك �أي� ًضا على اختيار الكتاب .
الفهرس :

الإطالع على الفهر�س واملوا�ضيع ي�ساعد يف تقييم الكتاب .
الغالف األخير :

عادة يكون يف الغالف الأخري معلومات عن امل�ؤلف وعن الكتاب وقد يذكر �أحيان ًا تعليقات من م�ؤلفني �أو جهات
حول الكتاب.
والعنا�صر ال�سابقة ت�ساعد كثري ًا على اختيار الكتاب املنا�سب ،فقبل �أن نقر�أ يجب �أن نعرف كيف نختار الكتاب
املنا�سب.
التنويع بالكتب !!

يف ال�سفر �أحر�ص دائم ًا �أن حتمل كتب ًا متنوعة بحيث التكون يف جمال واحد فقط ،وذلك �إذا �شعرت مبلل من القراءة
يف جمال معني فت�ستطيع �أن تغري املجال ،وهذا الأمر مهم ًا جد ًا يجب �أن ي�ؤخذ يف عني االعتبار .
بالتقسيم !!

تق�سيم الكتاب يرفع م�ستوى القراءة ويحفز على الإنتهاء ،واملق�صود هنا بتق�سيم عدد �صفحات الكتاب لنفرت�ض
لديك كتاب مكون من � 60صفحة ،فقراءة �صفحتني كل يوم يعترب تق�سيم ًا وهذا التق�سيم يحقق لك التايل :
�سيكون لديك هدف لتحققه .
ت�شعر بالتحفيز للقراءة ولن ت�شعر بامللل .
عند الإنتهاء من قراءة الكتب �ست�شعر بالإكتفاء لأنك حققت الهدف .
بالمكافأة !!

بكوب من القهوة فقد تكون من �أف�ضل املكاف�آت ولي�س بال�ضرورة االحتفال ب�شكل �أكرب وحاول �أن تعود نف�سك بعد
ولو ٍ
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كل �إجناز �أن تكايفء نف�سك حتى لو كانت املكاف�أة �شيئ ًا ب�سيط ًا ،فهي �ست�شعرك بالتحفيز وهي فع ًال حمفزة وت�شجعك
على اخلطوة التالية .
َ
بمناقشة ما تقرأ مع اآلخرين ..

من �أجل �أن تر�سخ املعلومات لديك فحني تقر�أ فكرة جميلة يف الكتاب قم مبناق�شتها مع �أ�صدقائك ويف�ضل �أن تناق�شها
مع �شخ�ص مهتم بالقراءة� ،أو مع من حتب ،فاملناق�شة قد تولد لديك �أفكار �آخرى �إ�ضافة �إىل املعلومات التي ر�سخت
يف ذهنك .
تدوين بعض األفكار والمالحظات .

من الأمور اجليدة �أن يكون لديك دفرت مالحظات وتقوم بتدوين املالحظات والأفكار اجلميلة با�ستمرار فالأفكار
اجلميلة جتلب لك �أفكار ًا جميلة ،خالل درا�ستي للماج�ستري كنت �أحمل مفكرة مالحظات وكنت �أقوم بالتدوين
با�ستمرار ثم و�ضعت هذه املفكرة يف م�ستودع لدي حتى �أنني قد ن�سيته ،وبعد فرتة من الزمن وجدت املفكرة وحني
فتحته لأقر�أه وجدت ب�أن كثري ًا من الأفكار التي دونتها قمت بعملها ولأنني دونتها فقد تر�سخت يف ذهني .
�أن�صح من يقر�أ �أن يدون املالحظات �أو ي�شري �إىل مكان املالحظة يف الكتاب الذي يقر�أه �إما عن طريق الأقالم
اخلا�صة باملالحظات �أو �أي �أداة �أخرى فهي فكرة جيدة لرت�سيخ الأفكار واملالحظات .

وبعد اإلجابة على األسئلة الستة المميزة ،نكون قد غطينا جميع جوانب القراءة ولكن
تبقى هناك مجموعة من النقاط الهامة عن القراءة .
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7

شذرات
هذه الشذرات تساعد في فهم الموضوع بشكل أكبر
القراءة  :ال تجعلها معقدة !!
طقوس
ِ

هناك من يجعل طقو�س القراءة �شيئ ًا معقد ًا وك�أنه �سيقوم ب�صنع قنبلة نووية ،فحاول �أن جتعل من طقو�س القراءة
�أمر ًا ي�سري ًا خالي ًا من التعقيدات ،فجميل �أن تقر�أ مث ًال يف مقهى وبوجود �إزعاج من حولك ،فعندما تتعود على القراءة
يف الأجواء املزعجة �سوف ت�سهل عليك القراءة يف �أي مكان �آخر .
ما هو أفضل كتاب في اإلدارة ؟ التسويق ؟ سؤال !! ...

دائم ًا ما يتم توجيه هذا ال�س�ؤال ،لكن هل تعرفون مامعنى هذا ال�س�ؤال ؟؟ !!
بالن�سبة يل �أفهم ال�س�ؤال بالطريقة التالية � :أنا معجب بفكرك ف�أريد �أن تدلني على كتب معينة حتى �أ�صبح مثل فكرك
،يف حقيقة الأمر ال يوجد ماي�سمى ب�أف�ضل كتاب يف الإدارة �أو يف �أي تخ�ص�ص كان ،بل هناك جمموعة كتب متميزة،
كما �أنني �أفهم من ال�س�ؤال ب�أن �صاحب ال�س�ؤال هو �شخ�ص ك�سول يريد كتاب ًا معين ًا ليقر�أه وي�صبح مثل ال�شخ�ص الذي
�سئل عن �أف�ضل كتاب يف تخ�ص�ص ما .فلو كانت هذه الطريقة جتدي نفع ًا لتم فعلها يف اجلميع �سابق ًا ،ف�أرجو �أن ال
ي�س�أل هذا ال�س�ؤال لأي �شخ�ص كان لأنه ال يوجد �إجابة لهذا ال�س�ؤال .
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ً
ً
َ
إذا وجدت كاتبا مميزا فتشبت به .

الكتّاب املتميزون كرث نظري ًا ،ولكن حني تبحث عن كتاباتهم يف جمال ما �ستجد ال�ضعف يف كثري من كتاباتهم،
فعندما جتد كاتب ًا متميز ًا مقنع ًا ومتمكن ًا يف جمال ما فقم مبتابعة ما يكتب ،واقر�أ له فمعرفة امل�ؤلف املميز هو مثل
الكنز الذي ال ين�ضب فال تفرط به .
َ
َ
إذا لم يعجبك الكتاب ،ماذا تفعل ؟ هل ستكمل أم ستتوقف

دائم ًا مايتكرر هذا ال�س�ؤال ،وللأجابة عليه بر�أيي ال�شخ�صي �أرى عدم التوقف عن القراءة فغالبية الكتب جتد
فيها �شيئ ًا من امللل ونادر ًا هي الكتب التي تكون ممتعة من البداية �إىل النهاية ،و�إن عودت نف�سك على التوقف
ف�ستتوقف دائم ًا .
�إن ا�ستخدام �أ�سلوب القفز بني املوا�ضيع والقراءة ال�سريعة هي احلل لهذه امل�شكلة حتى ال تعود نف�سك على التوقف
عن القراءة .
َ
َ
لن تتطور إذا قرأت لمن يشبهك فقط !!

هناك من يقر�أ ملن هم بنف�س �أفكاره وي�شعر بالراحة من ذلك وهذه م�شكلة ،ف�أهمية تلك القراءة التي تدعم �أفكارك،
يقابلها �أي� ًضا �أهمية لقراءة ماهو خمتلف عن �أفكارك ،لأن ذلك يعطيك قوة على االقناع وثبات الفكرة لديك،
و�أحر�ص �أن تكون كثري التنويع يف قراءاتك .
َ
ً
ً
َ
أن تعيد قراءة كتاب مميز خيرا من أن تقرأ كتابا سيء

وهذه املقولة قد قر�أتها لأحد املفكرين ،فعندما يكون لديك كتاب �سيء وكتاب جيد لكنك قد قر�أته فالأف�ضل لك �أن
تقر�أ الكتاب اجليد فهو مفيد لك ،بينما قرائتك للكتاب ال�سيء تعترب م�ضيعة للوقت ,
اللطيفة الخفيفة
بالكتب
إبدأ
ِ
ِ

وهذه الر�سالة �أوجهها ملن مل يبد�أ بالقراءة حتى الآن ،فبع�ض النا�س قد ت�أتيه احلما�سة للقراءة وقد يبد�أ ب�شكل
خاطيء يف اختيار الكتاب فقد يختار كتاب ًا يف الفل�سفة مث ًال ليبد�أ القراءة ،فهذه البداية خاطئة جد ًا ،فالقراءة
كالريا�ضة لها لياقة ،ويجب عليك البداية يف القراءة ب�شكل خفيف ومن ثم التدرج ،فبدايتك يجب �أن تكون مع الكتب
اخلفيفة وال تخجل من عدد �صفحات الكتاب �إن كانت قليلة يف البداية حتى ترتفع لياقتك يف القراءة لت�صل مل�ستوى
الكتب الكبرية.
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ً
أبنائك في حياتهم ،وال تكرر الخطأ مع أطفالك
القراءة لتساعد
كن قدوة في
ِ
ِ

�إذا �أردت من �أبنائك القراءة فلتقر�أ �أنت �أو ًال ،فال ميكن �أن تطلب من �أبنائك القراءة و�أنت ال تقر�أ ،و�إن كان والداك
مل يعودك على القراءة فال تكرر نف�س اخلط�أ مع �أبنائك .
ُ
القراءة أفضل من األفالم

ذات مرة كنت يف الطائرة وكان معي �صديق ًا قدمي ًا عالقتي به لي�ست عالقة طائرة كما ذكرت
�سابق ًا ،وبعد الإنتهاء من الكالم معه بد�أت القراءة يف كتاب ،فقال يل �أنه يف�ضل الأفالم على القراءة ،وهناك �أفالم
وثائقية ممكن �أن تعطيك نف�س البعد واملعلومات التي تريد ،فقلت له �صحيح هذا الكالم لكن هناك فرق بني الكتاب
والأفالم ،ففي الأفالم ترى كل �شيء �أمامك وال يبقى للخيال �شي بعك�س الكتاب فامل�ؤثرات يف الفيلم تغطي مالديك
من خيال ،لذلك �أن�صح دائم ًا بالقراءة و�أف�ضلها على الأفالم مما يو�سع خيالك.
القراءة تحفز الذهن

من مميزات القراءة �أنها تطلق العنان للخيال ،وجتعلك تبحر يف خيالك �أبعد من الواقع ،فاخليال والتفكري حتفزان
الذهن وهذا هو املطلوب .
ال تعط الكاتب أكثر من فرصتين

عند ما تقر�أ كتاب ًا مل�ؤلف ما ومل يعجبك الكتاب الأول ،وكذلك الكتاب الثاين مل يعجبك �أي� ًضا فال ت�ضيع وقتك بالقراءة جمدد ًا
لهذا الكاتب مهما كان هذا الكاتب ومهما ُكتب عنه يف ال�صحافة ال تعطه اكرث من فر�صتني و�ستجد كاتب ًا �آخر �أف�ضل منه.
هناك من هم ناجحون وهم ال يقر�أون وهناك من هم مل يح�صلوا على �شهادات وناجحون ال�س�ؤال املهم مبا يخ�ص
القراءة هو  :هل ميكن �أن يتطور جمتمع ال يقر�أ ؟
�صحيح �أن هناك حاالت تنجح ولكننا هنا نتحدث عن جمتمع ،فال يوجد جمتمع تطور وهو ال يقر�أ ولنتذكر ما قلناه
بداي ًة عن معدل القراء ِة يف العا ِمل العربي للفرد الواحد �سنوي ًا هي �ست دقائق ،ولتنظر �إىل دول ال�شرق التي تطورت
الآن وكيف حالهم مع القراءة ،فالقراءة هي �أ�سا�س لتطور �أي جمتمع .
ٌ
بالكفاف المعرفي شعور قاتل
الشعور
ِ

هناك الكثري ممن يدعون املعرفة والو�صول للإكتفاء املعريف يف كل تخ�ص�ص �إدارة� ،أدب ،ت�سويق� ،إن هذا ال�شعور قاتل
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جد ًا ولتقر�أ حتى �آخر يوم يف حياتك لأن هناك الكثري من الأمور �ستتغري فيجب �أن ال تقف عند حد معني وتدعي �أنك
مكتف باملعرفة فالقاعدة تقول من ال يتطور ميوت وال يوجد خيار �آخر.
ٍ
الكتاب بثمن كوب من القهوة.

البع�ض يرى ارتفاع قيمة الكتاب ويحاول احل�صول عليه ب�أرخ�ص الأ�سعار ويف املقابل جتده يتوجه ملقهى وقد ي�شرتي
القهوة واحللوى ب�سعر �أعلى من �سعر الكتاب فالكتاب وهو مفيد حاول احل�صول عليه ي�سعر �أقل والقهوة واحلال وهو
�ضار بالعادة جتده ا�ست�سلم لل�سعر ،فلماذا ن�ستغلي الكتب وال نبايل يف الدفع لغريها من م�أكل وملب�س.
بثمن بخس.
لمدة سنتين
عقل شخص
احصل على
ِ
ِ
ٍ

معدل الكتاب من بداية ت�أليفه �إىل الإنتهاء منه ،هو �سنتني وهناك كتب معدلها �سنة� ،سنتني ،ثالثة �سنوات ،خم�س
�سنوات لكن املعدل الطبيعي �سنتني ،فبالتايل من اخلط�أ �أن ت�ستغلى �سعر الكتاب ،فاقتناء عقل �شخ�ص مميز ل�سنتني
بقيمة كوب من القهوة امر يجعل عدم اقتناء الكتاب خ�سارة كبرية.
بالكتاب نستطيع قفز الحواجز وسباق الزمن.
ِ

لو افرت�ضنا �شرا�ؤك لعدد ع�شرة كتب وكما ذكرنا �أن معدل الكتاب هو ذهن �شخ�ص ملدة �سنتني ف�أنت الآن قمت
ب�شراء ع�شرون عام ًا ولو ا�شرتيت ثالثون كتاب ًا تكون قد ا�شرتيت �ستون عام ًا ،وهذا يعادل عمر �إن�سان ،فالكتاب هو
ع�صارة امل�ؤلف لأنه يكتب كل مالديه ويع�صره يف كتاب وحت�صل على خال�صة اخلال�صة من هذا ال�شخ�ص ،فالطريقة
الوحيدة لقفز احلواجز ل�سابق الأمم ،هي القراءة .
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الخاتمة
الدعوة للقراءة في حضارتنا ،قديمة والزال في
مجتمعنا من ال يعيرها االهتمام الكافي،
هذا الكتاب هو محاولة لتنشيط هذا الجانب
المهم ،في تطوير المجتمع .
ً
ً
فال يمكن أن يتطور مجتمع تقافيا ومعرفيا
بدون القراءة ،فالمال يبني المدن ويطور
الخدمات ولكن ال يبني الحضارة إال العلم
والمعرفة ومصدرهما األساس هو القراءة .
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ابتسم فإن تبسمك في وجه
أخيك صدقة!!....

