
ثالثة  سنة  طالبة  عالق  إكرام   
معاصرة  نقدية  نظرية  تخصص  دكتوراه 
وتحليل الخطاب بجامعة محمد ملني دباغني 
شهادات  عدة  على  ومتحصلة   ،2 سطيف 

أدبية يف مختلف املسابقات الوطنية مثل:

-كتاب نكتب لنعيش )دون شهادة تم نشر 
القصة فقط(.

-كتاب عرائس املنفى )مع شهادة(.

-كتاب إكليل الحكايا )دون شهادة( .

التحديات  فريق  من  تكريمية  شهادة  وكذا 
تقديرا ملجهوداتها وأفكارها بهدف  تحسني 

املشروع.

إثر  جامعية  شهادات  على  حازت  كما 
مشاركتها يف مختلف امللتقيات،  وكذا فوزها 
القصرية،  للقصة  اإللكرتونية  املسابقة  يف 
مسابقة  يف  نهائي  النصف  للدور  وتأهيلت 

أمري وأمرية عامر بسطيف.

اسم”  حلمها  على  إكرام  أطلقت   
عن  كناية  وهي  الركب”  ثني  تحديات 
من  ترى  اكرام  ،ألن  والقراءة  الجلوس 
هذا  ان  املستقبيلة  توقعاتها  منظار  خالل  
املشروع سيصنع جيال يقرأ، ورغم الصعوبات 
النقد  وخاصة  واجهتها  التي  والتحديات 
الالذع  الذي تعرضت اليه من طرف أصدقائها 
على  معتمد  غري  جزئيا  نقدا  كان  والذي 
مشروعها   بوصفهم  واضح  نقدي  بناء  منهج  
أول  يف  املشرتكني  ،حتى  الفاشل  باملشروع 
استمرارها  بعدم  صرحوا  أقامتها  مسابقة 
كان  الذي  املادي  الجانب  ننسى   أن  ،دون 
عدم  وهي  األستاذة  هذه  طريق  أظلم  عقبة 
وجود ممول للجوائز ،لكن إكرام كانت مثاال 
للعزيمة واإلرادة والتحدي، وشغفها بما تقوم 
به جعلها تلجئ إىل التربع من مالها الخاص  

لتمويل هذا املشروع. 

من السهل أن يحلم الجميع لكن   
ذلك،  لتحقيق  خطة  يضع  أن  الصعب  من 

وهذا ماوقعت فيه هذه الشمعة التي أرادت 
أن  تنري عقول هذا الجيل بالقراءة واملطالعة، 
واملشكلة تكمن يف كيفية إقناع فئة لم تطالع 
فكيف  اساسا،   األمر  هذا  التحبذ  بل  يوما 
استطاعت إكرام أن تقنع أشخاص اليؤمنون 

بفكرة خري جليس يف األنام الكتاب ؟!

هدفها   تحقيق  إلكرام  يتمكن   لم   
النصوص،  عالم  يف  بعمق  غاصت  عندما  إال 
يتناسب  ما  حسب  كتبا  للمجتمع  لتقدم 
معهم. فقد علمها تخصصها كيف تميز بني 
وحينما  القراءة،  يف  شخص  كل  ميوالت 
لهم  تقدم  أن  فانها استطاعت  فعلت ذلك  
ما يحب سيستمر  يقرأ   والذي  يحبون،  ما 
يف القراءة حتى يصل لقراءة كل شيء مفيد 
سواء داخل مجاله  أو خارجه. النه سيتعود 
إكرام  به  قامت  ما  فأول  القراءة،  فعل  على  
استقطاب  محاولة  هو  األمر  هذا  لتطبق 
على  الشخصية  صفحتها  يف  الكتب  محبي 

أبواب  للجميع  فتحت  وكذلك  الفايسبوك 
شخص  كل  أجل  من  الشخصية  مكتبتها 
اىل  انتقلت  ثم  كتاب،  شراء  يستطيع  ال 
وضعت  حيث  والتحبيب،  اإلغراء  أساليب 
صورا وملخصات للكتب التي تقرأها وراقبت 
أحب  من  لتكتشف  والتفاعالت  التعليقات 
قراءته  أراد  الكتاب من  استفزه  الكتاب من 
التقديم،  طريقة  يف  غريت  كما  كرهه  من 
بحيث صارت غامضة لتجعل القارىء يطرح 
الكتاب  اتجاه  بالفضول  ويشعر  األسئلة 

فيسعى لقراءته.

مع  كانت  إلكرام  محطة  آخر   
التوقيع لكتاب الرتياق  مشاركتها يف جلسة 
ألنها  للتحدي  مثال  إكرام  وتبقى  السام، 
اتجاه  الكثريين  تفكري  تغري  من  تمكنت 
الفئات  مختلف  وأدخلت  والقراءة  املطالعة 

بمختلف تخصصاتهم إىل عاملها.

بورتري: رحمة كعوان 

إكرام عالق قلم فني استثنائي يسطع في والية سطيف

من شغف المطالعة إلى مشروع تحدي
لم تكتف بلقب طالبة دكتوراه فقط، بل جعلت لنفسها مشروعا أدبيا راقيا وزرعت به أهدافا نبيلة لرتقى بفكر مجتمعها، بل اخرتقت 

حيز الجزائر فقط وعربت نحو الحدود لتنشر الوعي.
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