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من طاقة �إيجابية عند �سماعها يفوق الو�صف .كلمات
تخربك �أن هناك �أحدًا يهتم بك ويبحث عنك ويتطلع
لأن تكون يف �أح�سن ح��ال .عبارات خفيفة بلغة بالغة
االعتيادية ت�ستطيع بكل تلقائية �أن جتعلك يف حال
�أف�ضل« :ه��ل �أك�ل��ت؟» «�أي��ن �أن��ت الآن؟» «لقد ا�شتقت
�إليك» .وهذا الكتاب على �أية حال يدور يف فلك مثل
ه��ذه ال�ع�ب��ارات ال�ت��ي ت�ت��وق نفو�سنا جمي ًعا ل�سماعها
ل�ت�م���س��ح ع�ن��ا �أوج ��اع �ن ��ا ال �ي��وم �ي��ة .ع �ب ��ارات نحتاجها
جمي ًعا رغم ب�ساطتها ال�شديدة ،متا ًما كحاجتنا �إىل
من ينادينا ب�أ�سمائنا بني احل�ين والآخ ��ر .قد ندَّعي
�أن �ن��ا ب�خ�ير و�أن ك��ل �أم ��ورن ��ا ع�ل��ى م��ا ي ��رام ،ولكننا يف
العمق نظل يف حاجة �إىل عبارات املوا�ساة والت�شجيع
من الآخرين.
يف الف�صل الأول بعنوان «ملاذا تدّعي دائ ًما �أ َّنك بخري؟»
تذكر الكاتبة �أ َّن��ه يحدث �أحيا ًنا �أن ت�شعر باالمتنان
وال��ر� �ض��ا ل�ث�ن��اء الآخ ��ري ��ن ودع �م �ه��م ،ول�ك��ن يف �أح�ي��ان
�أخ ��رى ت�ك��ون كلماتهم غ�ير مر�ضية وال مريحة .يف
هذه احلالة لي�س عليك �أن تتقبلها بعقل مُ�سرت ٍخ ،كما
�أنه لي�س عليك �أن تدعي �ساعتها �أن كل �شيء بخري .يف
النقطة التالية من هذا الف�صل بعنوان «�أكرث ما تتوق
نف�سي ل�سماعه من �أمي» تقول لو �أ َّن �أمك ال تزال على
قيد احل�ي��اة فهذا يعني �أن هناك م��ن ي��رع��اك ويهتم
حلالك كما كانت �أم��ي تفعل معي .ففي تلك الليلة
�صيف ت��ذك� ُ
�رت دم��وع�ه��ا ،ث��م حت�شرجت الكلمات
ذات ٍ
التي مل يكن با�ستطاعتي �أن �أب��وح بها �إليها بحلقي
لأنها مل تعد معي .يف النقطة التالية تتحدث امل�ؤلفة
عن الأ�شياء التي يجب معرفتها بعد انتهاء عالقة ما
خا�صة عالقة احل��ب .فبعد ف�شل مثل تلك العالقة
عليك �أن تخرب نف�سك �أن��ه لي�س عليها �أن تقلق على
م�صري ال��روح فيما بعد لأن�ه��ا م��ع ذل��ك احل��ب -حتى
م��ع ان�ت�ه��ائ��ه -ق��د وجل��ت اجل�ن��ة وع��رف��ت م��ذاق�ه��ا ولو
ملرة واح��دة .ورغم ما قد ت�صيبك به تفا�صيل احلياة
اليومية م��ن ي��أ���س ف�لا تندم �أب �دًا على تلك الأوق��ات
التي اقرت�ضتها فيما �سبق من تلك اجلنة! بعد ذلك
تتحدث الكاتبة عن كيفية �أن يكون املرء ناف ًعا؛ نفع
امل ��رء ال يتحقق وح�صوله على تقدير الآخ��ري��ن لن
يتحقق� ،إال �إذا كان املرء نف�سه مقتن ًعا بقيمته و�أهميته
ونفعه لنف�سه وللغري� .أما عن النقطة التالية بعنوان
«�أ�شد احلقائق ب�ساطة عن معنى العمل» فقد ركزت
خاللها ال على العمل باملعنى ال��ذي نعرفه جمي ًعا،
و�إمنا على فكرة م�ؤداها �أنه من اجلميل ومن املقبول
�أن تكون عني ًفا عندما تتطلب الأمور ذلك .ثم يتناول
الف�صل ع��ددًا �آخر من النقاط؛ مثل :عندما ينفطر
القلب �أملًا ب�سبب الآخرين .لقد فعلوا ذلك لأن فيهم
رعونة مثلي .احلياة بلهاء ولكن الرحلة م�ستمرة .ثم
�أخ�ي ً�را :ذل��ك ال�شيء امل�سمى بال�شتاء قار�س ال�برودة
�أي�ق�ظ�ن��ي؛ فعندما ي ��أت��ي ال��رب�ي��ع �أمل �ل��م الأ� �ش �ي��اء التي

تركتها ورائي مت�سائلة عن مقدار ما �أح�سته من برد
بعد �أن ُ�سلِبت الدفء.
ويف الف�صل ال�ث��اين بعنوان «حل�ظ��ات اخل��وف عندما
كان الوالدان على قيد احلياة» .عندما تغيب ال�شم�س
ف�ه��ذا يعني �أن ��ك ق��د �أمت �م��ت ي��وم��ك .ل�ق��د ك�ن��ا ن�شعر
باخلوف والقلق �أحيا ًنا حتى يف وجود والدينا �أحياء
بجانبنا؛ لذا فلي�س هناك ما يدعو للقلق �إن �شعرنا
ب��اخل��وف بعد رحيلهم ع��ن عاملنا .علينا �أن نكون قد
تعلمنا من غياب ال�شم�س املتكرر �أننا ما زلنا ب�أمان،
وم��ن ث��م ،وع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و م��ن التفكري �سنكون يف
�أم ��ان م�ستقب ً
ال .ث��م ي�ت�ن��اول ه��ذا الف�صل ع ��ددًا من
النقاط الأخ��رى مثل :لقد �أثرت يف ذاتي .هل �أندم؟
على الإط�لاق .الأوق��ات الطيبة والع�صيبة يف احلب.
حتى مع غياب احل��ب ،ف�إنهم يعرفون كيف يحبذون
الأ�شياء� .صعوبات مرحلة املراهقة .ال تكن مت�شب ًعا
ب�أح�سا�س معني يف حلظة معينة؛ فامل�شاعر ت�أخذ وقتها
ريا �أن نظل
ومتر ،ومع ذلك ومهما تعلمنا يحدث كث ً
ريا يعر�ض يف
رهن �شعور ما لفرتة من الزمن .ثم �أخ ً
ه��ذا الف�صل ما ذكرته الكاتبة حتت عنوان «الأ�شياء
التي ميكنك �أن تف�سرها بكلمة (الأف�ضل)» .ف�إىل متى
علي حماولة �أن �أكون الأف�ضل؟ وما
وب�أي درجة يجب َّ
علي حماولة �أن
ال�سبب يف ذلك؟ بل وملاذا من الأ�سا�س َّ
�أكون الأف�ضل؟ هل نخ�شى �أن نكون وحدنا �إن مل نكن
الأف�ضل؟ ال �أعرف الإجابة يف احلقيقة .كل ما �أعرفه
يف هذا اخلواء امل�سمى «احلياة» �أنني قد �أكون الأف�ضل
�أح�ي��ا ًن��ا ،والآخ ��رون من ح��ويل هم الأف�ضل يف �أحيان
�أخ ��رى ،و�أن �ن��ي ب�ق��در م��ا ت�صيبني التعا�سة ��س��أف��رح؛
فهذه ُ�س َّنة احلياة.
الف�ص ُل الثالث بعنوان «ح ًّقا تعجبني حلظة �إح�سا�سك
ب��ال���ض�ع��ف!» ،ي�ب��د�أ ه��ذا الف�صل ب��احل��دي��ث ع��ن �سبب
ذهاب الكاتبة املتكرر �إىل املطار؛ حيث تقول �إنها تريد

�أن تتبع ذلك الفار�س الذي حارب الريح يف الأ�ساطري
ال �ق��دمي��ة ،لكنها ت�ق��ر ب�ع�ج��زه��ا ع��ن ام �ت�لاك ال�ق��درة
على ا�ستجماع قواها حال هزميتها� .إنها �شخ�صية ال
ميكنها �أن تكون يف مكان ما دون �أن تخو�ض �صرا ًعا
داخ��ل عقلها ،كما �أنها ال تتمتع ب�شجاعة اال�ست�سالم
والرحيل .على �إي��ة ح��ال ،وعلى ل�سان الكاتبة تقول:
كلما وقعت �أزمة �أح�س�ست �أمامها ب�ض�آلتي ،اجته على
ال�ف��ور �إىل امل�ط��ار ول��و لتناول وجبة خفيفة وفنجان
م��ن ال�ق�ه��وة ث��م �أع ��ود �إىل ب�ي�ت��ي .ف�خ�لال وج ��ودي يف
املطار �أح�س كما لو كنت رحالة تبغي احت�ضان العامل
الغريب عنها مبنتهى القوة .النقطة التالية يف هذا
ال�ف���ص��ل ب �ع �ن��وان��« :س�ب��ب ذل ��ك �أن �ن��ا وح �ي ��دون» .ففي
حل�ظ��ة م��ا نح�س ك�م��ا ل��و ك�ن��ا ف ��ا ِّري ��ن ،وك� ��أن �أرواح �ن��ا
تهرول بح ًثا عن مكان لتتخفى بعيدًا هر ًبا من الي�أ�س
والوحدة والقلق وال�صدمات� ،إىل �أن ندرك �أنه لي�س
علينا �أن نهرب �أو نتخفى �أمام كل ذلك .كل ما علينا
�أن نعيه هو تق ُّبل ذلك عندما يحدث لأنه ،وب�أي معنى
من املعاين ،لن ي��دوم .ثم يتناول الف�صل عدة نقاط
�أخ��رى :الكلمات التي �أ�سمعها عندما �أ�شعر باحلب.
�إن��ه لي�س �شي ًئا ت��راه عندما ت�سافر فح�سب .الإن�سان
الرا�ضي رحالة داخل نف�سه يدرك قيمة الأ�شياء التي
ال تقدر بثمن يف حياته .احلياة يف غاية الب�ساطة .ثم
تتحدث حت��ت ع�ن��وان «بعد �أن نتجاوز امل��راه�ق��ة» عن
�أن��ه لي�س ه�ن��اك �إج��اب��ات يف احل�ي��اة .عليك � ْأن تتق َّبل
ذاتك على النحو الذي هي عليه دون �شد وجذب ،و�أن
حتاول تغيري ما ت�ستطيع تغيريه فح�سب� .أما النقطة
الأخ�ي�رة يف ه��ذا الف�صل ،فهي ال�ت��ي ا�ستمد الف�صل
عنوانه منها «تعجبني حلظة �إح�سا�سك بال�ضعف»،
وتتحدث فيها عن مدى ب�ساطة ما يطلبه النا�س �أو
يتمنونه .لكن العجيب يف الأمر �أن البع�ض ال يدرك
�أن طلب الأ�شياء الب�سيطة يعني �أنك �شخ�ص ب�سيط؛
وبالتايل علينا �أن نعي�ش احلياة بب�ساطة دومنا تعقيد
و�أن نتعلم ك�ي��ف ن�ق��دم ال��دع��م والت�شجيع ال��ذات�ي�ين
راحتي م ًعا
لأنف�سنا ،فكم من مرة �أن��ا �شخ�ص ًّيا �أ�ضم
ّ
و�أق��ول هام�س ًة�« :أن��ا هنا معك �أ�شجعك و�أدعمك� .أنا
هنا الآن ودائ � ًم��ا لأج�ل��ك .وب�ه��ذه ال�ع�ب��ارات ال�شعرية
التي نحتاج �أن نرددها لأنف�سنا جمي ًعا �إن مل جند من
يقولها لنا تختتم الكاتبة بلغتها العذبة هذا الف�صل
من الكتاب.
----------------------ٌ
النف�س �إىل �سماعِ ها».
«كلمات رمبا تتوق
 الكتاب:ُ
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«كلمات ربما تتوق النفس إلى سماعها»
لجونج هي جيه
د .محمود عبد الغفار *

َّ
الكتاب
أ�سبوعا ِ�ض ْمن قائمة ال ُكتب الأكرث مبي ًعا يف كوريا ،بعد � ْأن �أُ ِع ْيد طبعه يف فرتة وجيزة ..يبد�أ
ظل هذا
الكتاب حلوايل �أربعة ع�شر � ً
ُ
ُ
ريا يف البالد قبل عدة �أ�شهر
التنويهَ عن مو�ضوعه ال�شائق من الغالف مبا�شرة باقتبا�س حلوار من دراما كورية ،حقَّقت �شهرة والقتْ اهتما ًما كب ً
«�شيكاجو تاجاكي»� ،أو « الآلة الكاتبة يف �شيكاغو»؛ حوار دار بني ال�شخ�صيتني املحوريتني يف تلك الدراما مكتوب جن ًبا �إىل جنب مع ُ�صورة للآلة
الكاتبة على غالف الكتاب؛ تلك التي ُع ِث عليها البطل يف �شيكاغو بعد رحلة �صعبة من البحث؛ لأنَّها كانت قد �صنعت يف وطنه كوريا�« :أنت!
أح�س املتحدَّ ث
لقد عملت ٍ
بكد حتى الآن لأجل �أن تعي�ش ،لأجل �أن تتمكن من البقاء ح ًّيا يف هذا العامل .لقد تعبت كث ً
ريا بالفعل» .بتلك الكلمات � َّ
�إليه بنو ٍع من الراحة على نحو ما تف�سر م�ؤلفة الكتاب .ومن هنا ،وبهذه القدرات الت�شويقية ،تبد�أ رحلة البحث عن الكلمات التي ننتظرها
جمي ًعا ،ودون ا�ستثناء ،لنتخفف من م�صاعب احلياة و�آالمها �أينما وجدنا على هذا الكوكب.
ولدت امل�ؤلفة جوجن هي جيه يف مقاطعة جونام ،وبها ق�ضت �سنوات طفولتها ،ثم عا�شت فرتة املراهقة وال�شباب يف مدينة بو�سان ،وانتقلت منذ
عبت عنه بكل فخر يف منا�سبات
العام 1996م للعي�ش يف العا�صمة �سيول؛ مما يعني �أنها تتحدث لهجات لثالث مناطق خمتلفة يف كوريا ،وهو ما َّ
ريا يف
عديدة ،لكنه فخر ممزوج بنو ٍع من الأمل لأن النا�س بتلك املناطق مل يتقبلوها باعتبارها من ال�سكان الأ�صليني ،وهو �أمر يلعب دو ًرا كب ً
تكوين عالقات قوية مع الآخرين يف كوريا اجلنوبية ب�شكل خا�ص .لذا؛ فقد كانت حت�س دو ًما �أنها مزيج �أو خليط بني �سكان الريف واحل�ضر،
مزيج من الرحالة والأ�شخا�ص العاديني امل�ستقرين بالأماكن.

ورمبا من هنا ت�شكلت �أفكارها حول حاجاتنا لكلمات
امل ��وا� �س ��اة وال ��دع ��م واالع� �ت��راف مب�ن�ج��زن��ا م�ه�م��ا ك��ان
متوا�ض ًعا ،والتخفيف عن همومنا وم�شكالتنا مهما
بدت ب�سيطة للآخرين .ن�شرت جوجن هي جيه عددًا
من امل�ؤلفاتُ ،و ِ�ص َفت بقيمتها العالية ولغتها �شديدة
ال�ع��ذوب��ة وال��رق��ي فيما يتعلق بفهم ال ��ذات وال�ع��امل
واحلياة .ومن هذه امل�ؤلفات« :تعلمتُ احلب هناك»،
« مت ��نَّ ح �ظ��ك»« ،ق���ص��ة ال � ّت �ب��ت»« ،ال� ��روح ال �ت��ي لي�س
مب �ق��دورك �أن حتب�سها» ،وه ��ذا الأخ�ي�ر ��س�يرة ذات�ي��ة
لراهب بوذي �شهري يف التبت «بالدن جيا�شو» .وبدافع
من حبها للأطفال وع�شقها اللعب معهم كتبت بع�ض
خ�صي�صا لهم؛ مثل�« :ساعدين يا رجل
الكتب امل�صورة
ً
فر�شاة الأ��س�ن��ان» ،و»انتبهي ي��ا �ساحرة املقرم�شات».
وه ��ي ح��ال � ًي��ا م�ن���ش�غ�ل��ة ب��ال�ت�ن�ق��ل ب�ي�ن امل� ��دن ال �ك��وري��ة
لتتعرف على ال�ن��ا���س ،وت�ت�ح��اور معهم ع�بر ح�سابها
اخلا�ص على موقع «نيفر» ،مُوا�صل ًة رحلتها يف فهم
الذات والآخر واحلياة والعامل من حولها.
�أ َّم ��ا ع��ن ال �ك �ت��اب ،ف�ق��د ج ��اء يف �أرب �ع ��ة ف �� �ص��ول ..وق��د
ا�شتمل ُّ
كل ف�صل على عدد من النقاط .و�سنبد�أ تناول
حمتوياته من الف�صل ال��راب��ع والأخ�ير لأن��ه الف�صل
ال ��ذي رمب��ا ا�ستمد ال�ك�ت��اب ع�ن��وان��ه م�ن��ه �أو العك�س:



«ك�ل�م��ات رمب ��ا ت �ت��وق ال�ن�ف����س �إىل ��س�م��اع�ه��ا» .ت�ن��اول��ت
امل ��ؤل �ف��ة يف ال�ن�ق�ط��ة الأوىل م�ن��ه ال �ف�ترة ال �ت��ي كانت
خاللها تعي�ش يف الطابق الأخ�ي�ر مب�ن��زل م�ست�أجر،
كما تناولت ما يتعلق بفكرة �أن حت�س بالرثاء حلالك
لأن��ك تتناول الطعام وح ��دك ،لكنها م��ع ذل��ك تعترب
مقد�سا .وحتت عنوان « آ�م��ل �أن
مثل هذا الوقت وق ًتا
ً
تكون الليلة �أك�ثر �إظ�لا ًم��ا» تناولت بعبارات �شعرية
فكرة لطيفة ب�صيغة حجاجية ت�شبه ما اعتدنا عليه
عند احلديث �إىل الأطفال« :بينما تغط يف النوم .كل
التعا�سة وامل�أ�ساوية التي تتبعتك طيلة النهار �ستنام
هي الأخرى� .إنه الظالم .الظالم التام .و�سيكون من
املُلهم لعقلك امل�شو�ش بالي�أ�س �أن ي�ستعيد -دون �شك-
الإح�سا�س ثانية بالبحث عن رغبة مل تتحقق بعد» .ثم
تتناول بعد ذلك عدة نقاط مثل :املكان الذي تود �أن
ريا حثي ًثا ،و�إليك يا َمنْ �ستقطع طري ًقا
ت�سري فيه �س ً
مُن ِه ًكا �إىل عملك يف الغد! وال�سعادة تكمن يف قدرتك
على تنتزع يومك اجلديد انتزا ًعا من اليوم احلايل.
وهنا حتديدًا تتحدث عن عالقتنا امل�ؤقتة بال�سعادة
تلك التي ت�شبهها بعمل غري دائم لعدد من ال�ساعات
يوم ًّيا« :ال�سعادة تكمن يف كل عملٍ ال ميكنك �إرجا�ؤه
�إىل الغد!» .ثم تختتم هذا الف�صل بالت�أكيد على �أ َّن

الإن���س��ا َن يعي�ش حياته مل��رة واح ��دة فح�سب .ال يعني
هذا �أن يعي�ش امل��رء دون اهتمام بالأ�شياء من حوله،
و�إمنا يعني �أن يعي�ش دون �أن يحمل نف�سه من الأعباء
ما ال طاقة له به .احلياة ب�سيطة وعلينا �أن نعي�شها
بخفة تتنا�سب م��ع ب�ساطتها .فكل م��ا يحتاجه امل��رء
لأج��ل �أن يظل ح ًّيا هو الطعام؛ �أب�سط �أن��واع الطعام
تكفيه .وكل ما يحتاجه ل�سرت ج�سده هو امللب�س؛ ومن
ح�سن احلظ �أن �أب�سط �أنواع امللب�س تكفيه � ً
أي�ضا .كما
�أن �أب�سط الأمكنة حتميه وتوفر له الأمان .على املرء
� ْأن يرتك لعقله فر�صة اال�سرتخاء و�ستتكفل طبيعتنا
اخلرية مبلء كل الأمكنة املتاحة يف ر�أ�سه آ�ن��ذاك� .إ َّن
كل ما يحتاجه املرء قاب ٌع داخله؛ ذلك الداخل اجلميل
واملتميز .بهذه الكلمات اجلميلة ذات اجلذور البوذية
تختتم امل�ؤلفة الف�صل الأخري من الكتاب.
وب��ال�ع��ودة �إىل افتتاحية الكتاب حت��ت ع�ن��وان «تغلبتُ
على الأوق��ات التي ال ُتطاق بف�ضل العبارات امل�شرقة
احلما�سية» ،تقول امل�ؤلفة �إنها كلما نظرت �إىل الوراء،
تذكرت كيف تغلبت على الأوق ��ات ال�صعبة والأ�شياء
املُتعِبة التي مل ت�ستطع تقبلها بف�ضل ق��وة الكلمات
التحمي�سية املبهجة من الآخرين يف حميطها .كلمات
ب�سيطة �شديدة التوا�ضع يف احلقيقة لكن ما حتمله

