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عنوان بارز للنجاح، هذا ما ميكن قوله ببساطة عن ضيف »رحلة جناح« لهذا األسبوع اإلعالمي عبداهلل املضف. متيز في العمل اإلعالمي وملع جنمه في مجال الكتابة. 

يرى أن النجاح في كتابة املقاالت من أساسياته االهتمام بقضايا املجتمع وتلمس احتياجاته والبعد عن املجاملة. له من اإلنتاج األدبي 5 روايات أوالها كانت »عاشق مهزوم« 

وواجه في هذا املضمار العديد من التحديات التي جعلت جناحه أفضل مذاقا. يقول إن كتابة املقال تتطلب منه وقتا طويال ألنه يريد أن يصل املقال إلى الناس بشكل صحيح، 

وقد بنى ثقافة أفادته من خالل القراءة في كل املجاالت وتأثر كثيرا بالكاتب الكبير الراحل أنيس منصور. يرى أن النجاح في التجارة يكون في أعلى املستويات عند اجلمع 

بني خبرة املمارسة وقواعد التعليم. اجته للقطاع اخلاص ألنه يتناسب مع طموحاته وميكن مالحظة أثر النجاح فيه بسرعة أكبر. حقق جناحات في مجاالت التجارة والكتابة 

والعمل اإلعالمي، نتعرف على حملات عنها عبر السطور التالية. 

كتب:  ناصر الخالدي

يفخر بأنه أول شاب دخل مجال كتابة الرواية قبل 8 سنوات بعد أن كان النشر مقتصراً على شريحة معينة من املثقفني

عبداهلل املضف: تخصصت في دراسة التجارة ملعرفة األسس العلمية 
واملمارسة العملية علمتني الكثير من أسرار النجاح

الناجحة  احت����واء املش����اريع 
والعمل على دعمها وتوسعتها 
الكويت  في انحاء متفرقة من 
بدع����م إعالمي م����ن »الوطن« 
علما بأن املش����روع كان ميول 

لنفسه. 

ما املعوقات التي 
واجهتكم في هذا 

املشروع؟
٭ م����ن أكثر املعوق����ات التي 
تواجهنا ف����ي العمل التجاري 
»الروتني احلكوم����ي« والذي 
لألسف الشديد يحتاج إلى إعادة 
نظر ونحن عملنا خالل الفترة 
املاضية على إيصال رس����الة 
الكثير من املسؤولني بأن  إلى 
املشاريع الشبابية حتتاج إلى 
حلول سريعة وواقعية بنفس 
الكويت فاملؤمترات وحدها ال 

تكفي.

ما عوامل النجاح في 
املشاريع التجارية؟

٭ أس����عى دائما إل����ى اختيار 
املشاريع املتعثرة بسبب سوء 
اإلدارة وأدخل فيها كش����ريك 
وأعمل على االرتقاء بها من خالل 
االعتماد عل����ى إدارة صحيحة 
بعد دراسة املشروع من جميع 
اجلوان����ب ولذلك فالنجاح في 
املشاريع التجارية يعتمد على 
اإلدارة الصحيح����ة واالختيار 
السليم وقد جنحت بتأسيس 
التجارية  العديد من املشاريع 

باالعتماد على هذا األسلوب. 

ما نصيحتك للشباب؟
٭ أنصحهم بعدم اإلحباط مهما 
كانت املعوقات فطريق النجاح 
يحتاج إلى صبر وتضحية ورغم 
أن جتربتي ليست بالعمق الكافي 
لتوجي����ه النصائح للش����باب 
ال����ذي أثبت جدارته  الكويتي 
إال أنني وم����ن خالل جتربتي 
القول ان  القصيرة اس����تطيع 
املعوقات ميكن تذليلها بالصبر 

وحسن التخطيط.

حدثني عن جتربتك مع 
جريدة الوطن؟

2009م جنحت  ع��ام  ف��ي  ٭ 
ب��ت��أس��ي��س ج��ري��دة ال��وط��ن 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة وغ��ي��رن��ا 
االستراتيجية املوجودة حيث 
أصبح املوقع جريدة مستقلة 
شبابية  جهود  على  يعتمد 
العديد  وتفرع من هذا املوقع 
من األقسام فقد أحدثنا شبكة 
مواقع إلكترونية والنجاح في 
هذه التجربة اعتمد على مواكبة 
لغة العصر وهي السرعة وكذلك 
البساطة في وضع املختصر 
وج��ود صالحيات  مع  املفيد 
التخاذ القرارات املناسبة وأعتقد 
أن من أهم أبرز األسباب التي 
ساعدتني في النجاح بهذه املهمة 
أنني عملت مع الشيخ خليفة 
العلي وهو رجل يؤمن بالشباب 

ويعطيهم صالحيات كبيرة.
وأود أن أشير هنا إلى أن 
الكاتب يوسف رمضان ظاهرة 
شبابية وحملة االنتقاد التي 
طالته هي دلي���ل قاطع على 

جناحه.

ما طموحاتك في املرحلة 
املقبلة؟

٭ أطمح ألن تنتشر روايتي في 
جميع الدول العربية الس����يما 
الدول التي فيها عدد كبير من 
القراء وكذلك أمتنى أن تترجم 

أعمالي إلى لغات أخرى.

كيف جتمع ما بني 
أسرتك وانشغاالتك؟

٭ احلم����دهلل أن اهلل وفقن����ي 
بزوج����ة ناجح����ة »أم غازي« 
وهي متابعة جيدة ألعمالي وأنا 
حري����ص كل احلرص على أن 
انظم وقتي ما بني عملي وما بني 
اسرتي والتنظيم بني االثنني هو 
ما يحتاجه اإلنسان في رحلته 
واحلمدهلل أنني لست من عشاق 

الدواوين والسهر.

كلمة أخيرة؟
٭ كل الش����كر والتقدي����ر لكم 
في جري����دة »األنباء« على هذا 

اللقاء.

كبيرا في تشجيع الشباب فقد 
فتح الباب للش����باب وذلك من 
خالل تواجد دور النشر احلديثة 
باإلضاف����ة إلى الفعاليات التي 
يقيمها املعرض وهو ما يؤكد 
جناح إدارة مع����رض الكويت 
بتسويق املعرض بشكل جيد. 

كيف تقيم جناح 
الروايات السيما في ظل 

ازدياد عدد الروايات 
املنشورة؟

٭ بالنسبة لي فأنا أحكم على 
جناح الرواية من خالل أسلوب 
الكتاب واعتماده على األسلوب 
البالغ����ي مع وض����وح الفكرة 
وسالسة اللغة وهذا يعتمد على 

ثقافة الكاتب وسعة اطالعه.

مبن تأثرت من الكتاب؟
٭ قرأت لكثير من الكتاب ولكني 
تأثرت بش����كل كبير بالكاتب 
الذي  أني����س منصور  املتألق 
جنح في عالم الكتابة لوضوح 
أفكاره ولسهولة مفرداته وهو 
القارئ ويتناسب  ما يحتاجه 
مع شريحة واسعة تبحث عن 

األسلوب السهل املمتنع.

هل انتقادك للمعارضة 
من أجل الدفاع عن 

أشخاص أو هو رأيك 
الشخصي؟

٭ بكل تأكيد هو رأي شخصي 
ملواقف معين����ة وال أقصد من 
ورائ����ه التجريح بأش����خاص 
العكس  املعارض����ة بل عل����ى 
متام����ا وأحت����رم أي نائب من 
املعارضة يبن����ي مواقفه وفق 
مبادئ وقناعات ولذلك كتبت 
مقاال امتدح فيه النائب السابق 
محمد هايف ألن مواقفه ثابتة 
وال يتخذ قراراته بشكل عاطفي 
مثلما يفعل البعض من أعضاء 

املعارضة.

ما رأيك في وسائل 
االتصال احلديثة؟

٭ وس����ائل االتصال احلديثة 
أحدثت فارقا كبيرا ففي السابق 
يتم تداول األخبار عن طريق 
وسائل محددة وبشكل بطيء، 
أما اليوم فقد تعددت الوسائل 
وأصبحت األخبار تنتقل بشكل 
سريع وأصبح بإمكان أي شخص 

أن يعبر عن وجهة نظره.

بعد التخرج ملاذا لم تعمل 
في القطاع احلكومي؟

٭ بصراحة لم أفكر بالعمل في 
القطاع احلكومي ألنني لم أجد 
نفس���ي فيه واجته���ت للقطاع 
اخلاص ألنني وجدته يتناسب 
مع طموحاتي والنجاح في القطاع 
اخلاص ممكن مشاهدة أثره بشكل 
سريع ولذلك جتد أن اإلبداع في 

القطاع اخلاص أكثر.

حدثني عن أول مشروع 
جتاري أقمته وما 

فكرته؟
٭ أول مش����روع أقمته كانت 
فكرته واضحة وهو عبارة عن 
مشروع مهمته دعم املشاريع 
الشبابية بالشراكة مع مجموعة 
املبادر ومهمتنا  الش����باب  من 

النجاح الذي على اإلنسان أن 
يطلبه.

هل وجدت دعما عندما 
قمت بتأليف روايتك 

األولى؟
٭ ب����كل صراحة لم أجد الدعم 
الكاف����ي ومع ذلك حرصت بأال 
أتأثر وأن أواصل املشوار وهذا 
األمر اعتبرته حتديا كبيرا في 
القراء  حياتي فإلى جانب قلة 
في تلك الفترة وقلة الروايات 
املنشورة بأقالم شبابية جتد 
أن هناك قيودا كثيرة وأسئلة 
عديدة واحباطات متنوعة وليس 

هناك أي خيار إال املواجهة.

كيف تقيم جناحك 
في مواجهة املعوقات 

التي واجهتك في عالم 
التأليف؟

٭ أعتقد أن مقياس النجاح من 
عدمه يكمن في مواصلة املشوار 
واحلمد هلل فقد واصلت التأليف 
واليوم عندي 5 روايات وأفتخر 
بأنني فتحت الباب املغلق لكل 
الروائيني الشباب وأصبح من 
حق أي شاب أن ينشر روايته 
وتبقى مس����ؤولية الروائي أن 
يختار النص الهادف الذي يرتقي 

لذائقة القارئ.

البعض يرى أن للروايات 
ريعا جتاريا مربحا فهل 

هذا صحيح؟
٭ ال أعتقد ذلك إال في الروايات 
التي تباع بكميات كبيرة وهذا 
يحدث لقليل من الروايات أما 
الطبيعي فليس  الوض����ع  في 

للروايات عائد مادي مربح.

ما رأيك في معرض 
الكتاب؟

٭ أعتقد أن ملعرض الكتاب دورا 

منه وتكون هناك مساحة واسعة 
من احلرية لكاتب املقال.

كيف تتعامل مع 
االنتقادات التي توجه 

لك؟
٭ أعتق����د أن اإلنس����ان عندما 
يقرر الظهور في اإلعالم فعليه 
أن يتحم����ل النتائ����ج ويتقبل 
االنتق����ادات ويتعام����ل معها 
بش����كل إيجابي وأعترف أنني 
أخطأت فت����رة من الفترات في 
التعامل مع االنتقادات وأقصد 
غير الهادفة ولذلك سحبت كل 
القضاي����ا املرفوع����ة من قبلي 
وجعل����ت حرية النقد للجميع 
الناس  الس����هل أن مييز  ومن 
بني النقد الهادف وبني االتهام 

والتجريح املقصود. 
والبد من أن أشير هنا إلى 
أنه ما كان ل���ي أن أجنح في 
هذه اخلطوة من دون االعتماد 
على فريق شبابي طموح يؤمن 

بالتغيير. 

ماذا عن روايتك األولى 
وكيف وجدت جتربة 

النشر؟
٭ روايت���ي األول���ى أبصرت 
الن���ور في ع���ام 2006 وكان 
اسمها »عاشق مهزوم« ولعل 
تأليف كت���اب في تلك الفترة 
لم يكن أمرا عاديا ألن عملية 
النشر والتأليف كانت حكرا 
على طبقة واحدة وهي الطبقة 
املثقفة وبالتالي فأنا جنحت إلى 
جانب النشر والتأليف أن أفتح 
بابا لألقالم الشبابية أن تدخل 
عالم النشر والتأليف وتخوض 
جتربة في هذا املجال وبال شك 
فأنا تعلمت من جتربتي األولى 
أتفادى األخطاء  وحاولت أن 
الت���ي وقعت فيه���ا وهذا هو 

في البداية هال حدثتنا 
عن بداياتك األولى 

وكيف كانت طفولتك؟
٭ أنا م����ن مواليد عام 1985م، 
وعش����ت طفولتي مث����ل بقية 
الش����باب الكويت����ي ف����ي هذه 
املرحلة التي سادت فيها الرغبة 
في حتقيق الذات واإلجناز مع 
حتس����ن الظروف عن املراحل 
السابقة والتطور التكنولوجي. 
هكذا منذ البدايات تكونت لدي 
رغبة في النجاح والتميز حيث 
ال م����كان في ه����ذا الزمن لغير 

الناجحني. 

ماذا عن دراستك 
اجلامعية؟

٭ في البداية كانت عندي رغبة 
القانون وبالفعل  في دراس����ة 
ذهبت للدراس����ة في لبنان إال 
أنني لم أكمل دراس����تي وعدت 
للدراسة في الكويت وحتديدا 
في جامع����ة اخلليج واخترت 
التجارة ألنني  التخصص في 
وجدت ل����دي مي����وال جتارية 
ورأيت أن من الضروري التعرف 
على اجلانب العلمي للتجارة، 
فاملمارس����ة وحدها قد ال تكفي 
وكانت جتربة رائعة فالتعليم 
اجلامعي يصقل املواهب ويجعل 
اإلنسان يكتسب خبرة علمية 
يكون لها أثر ايجابي في رحلته 

العلمية فيما بعد.

أيتناقض ذلك مع القول 
إن اإلنسان ميكن أن 

يتعلم التجارة من خالل 
املمارسة؟

٭ ال شك في أن التجارة ممارسة 
واملمارسة تعطي اإلنسان خبرة 
واسعة، ولكن اخلبرة الدراسية 
واألس����س العلمي����ة تختصر 
الطريق وجتعل اخلبرة املكتسبة 
من املمارسة مبنية على أسس 

وقواعد علمية صحيحة.

وملاذا لم تكمل دراستك 
بعد احلصول على 

شهادة البكالوريوس؟
التحصيل  ٭ احلقيقة وجدت 
العلمي خ����ارج اجلامعة أكثر، 
إلى جانب  فالقراءة واملطالعة 
املمارس����ة جتعل أمام اإلنسان 
مساحة واسعة بينما الدراسة 
اجلامعية فيها الكثير من القيود 
خصوصا وأنك ملتزم مبنهج 

معني.

وماذا كانت أبرز 
االستفادات التي حصلت 
عليها من خالل دراستك 

اجلامعية؟
٭ الدراسة اجلامعية أعطتني 
فرصة ف����ي تكوين الكثير من 
العالق����ات االجتماعية وكذلك 
تعلمت من الدراسة اجلامعية 
أهمية الوق����ت وكانت مرحلة 
متميزة في حياتي السيما أثناء 
فترة العمل النقابي والذي نظم 

حياتي بشكل كبير.

ماذا عن رحلتك في كتابة 
املقاالت متى بدأت؟

٭ بدأت الكتابة في عام 2000م 
وذلك عبر نشر بعض املقاالت 
في جريدة »الوطن« والنجاح 
املقاالت يعتمد على  في كتابة 
أم����ور كثي����رة ولع����ل أبرزها 
سرعة احضار املعلومة وطرح 
القضايا التي يؤمن بها الكاتب 
دون مجامل����ة أحد وأن تكون 
القضايا مهمة بالنس����بة  هذه 
للمجتمع وأيضا اختيار العنوان 
املناسب وأنا أعتبر أن العنوان 
له أهمية كبيرة في لفت انتباه 
القارئ وبالتالي البد من االهتمام 
بالعنوان بنفس درجة االهتمام 

بكتابة املقال.

هل واجهتك مشاكل 
بسبب مقاالتك التي 

تنشرها؟
٭ نعم ألننا ولألسف الشديد 
في مجتمعنا ال نفرق بني الرأي 
السياسي والرأي الشخصي فأنا 
قد أكتب مقاال أنتقد فيه موقفا 
سياسيا معينا وال أقصد بذلك 
انتقادا شخصيا وفي هذا فرق 
كبير وبالتالي البد أن نفرق حتى 
نتقبل النقد الهادف ونستفيد 

)سالم الشمري( عبداهلل غازي املضف 

عبداهلل املضف متحدثا الى الزميل ناصر اخلالدي

النجاح في كتابة 
املقاالت يتطلب 

طرح القضايا 
االجتماعية املهمة 

والبعد عن املجاملة 

الروتني احلكومي 
أهم معوقات مشاريع 

الشباب والنجاح 
يعتمد على اإلدارة 
السليمة واالختيار 

الصحيح

اجتهت للعمل 
بالقطاع اخلاص 

ألنني وجدته 
يتناسب مع 

طموحاتي وميكن 
مشاهدة أثر النجاح 

فيه بشكل سريع

دروس الوالدين

أسرة مترابطة

لدى سؤاله عما تعلمه من والديه، قال املضف إنه تعلم 
من والده أمرا مهما للغاية وهو أن يأخذ وقتا كافيا أمام 

أي مشكلة تواجهه وأن يتعامل معها بهدوء، ذلك ألن 
احتواء األزمات ليس باألمر السهل وبالتالي فال ينفع 

معها التسرع باتخاذ القرار.
أما فيما يتعلق مبا تعلمه من والدته، فقال إنه تعلم منها 

الصبر، وأضاف أنها وقفت معه منذ بداية حياته فقد 
كانت تهتم بأدق التفاصيل وهذا األمر أسهم كثيرا في 

صقل مواهبه وقدراته.

العالقات األسرية اجليدة أساس الزم لتحقيق النجاح. 
يؤكد املضف هذا املبدأ حيث يقول إنه يحرص في 

أي قرار يتخذه على استشارة اخوته وأنه يعيش في 
أسرة مترابطة وعالقته مع اخوانه قائمة على احلب 

واالحترام، فال يستغني عن مصطفى ويوسف وعائشة 
وعبدالرزاق.

أحتاج إلى أكثر من 7 ساعات لكتابة 
املقال حرصًا مني على بالغة اللغة ودقة 

الطرح 

لي 5 روايات أوالها كانت »عاشق مهزوم« 
وواجهت في ذلك الكثير من التحديات 

العمل النقابي في اجلامعة نظم حياتي 
وعلمني أهمية وضع خطة وأعطاني 

خبرة في فن االحتواء

هناك فرق بني الرأي السياسي والرأي 
الشخصي ومشكلتنا عدم التفريق بني 

االثنني

سحبت كل القضايا املرفوعة من ِقبلي 
وجعلت حرية النقد للجميع وهذه 

ضريبة التواجد في اإلعالم

الكاتب يوسف رمضان ظاهرة شبابية 
وما طاله من حملة انتقاد دليل قاطع 

على جناحه

معرض الكتاب له دور كبير في تشجيع 
الشباب على التأليف وإدارته جنحت 

في حتريك عجلة التأليف والنشر

لم أكن ألجنح في تأسيس »الوطن 
اإللكترونية« دون االعتماد على فريق 

شبابي طموح يؤمن بالتغيير 

قرأت للعديد من الكتاب لكنني تأثرت 
كثيرًا بالكاتب أنيس منصور


