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ثقافة

ً
ف�صوال من تجربتها الأدب ّية الم�ستمرّة و�شراكة الحياة والإبداع مع الراحل �سليمان العي�سى:
ملكة �أبي�ض تروي
التزمت ّ
ُ
القومي في م�ؤ ّلفاتي وترجماتي والمعركة الثقاف ّية موازية للع�سكريّة وال�سيا�س ّية
الخط
ّ
سلوى صالح
دمشق (س��ان��ا) :في الحديث عن تجربة
األدي��ب��ة المخضرمة ملكة أب��ي��ض ،ال يمكن
الفصل بينها وبين زوجها الشاعرالراحل
سليمان العيسى ،حتى في أدق التفاصيل ،إذ
كان كل منهما يكمل اآلخر ويقف الى جانبه
في تجربته اإلبداعية .وإذا كان وراء كل عظيم
امرأة فإنها لم يكن يهمها من هو خلف إبداع
اآلخر .ربما ال يعرفها البعض ،إنما يسعدها أن
تكون معروفة من خالل زوجها ،وهي ال تغار
من شهرته بل تعتز بكونها زوجته.
دأبت منذ سني دراستها األولى على التفوق
وكسر القيود االجتماعية التي تمنع الفتاة من
إتمام دراستها ،وشاركت في التظاهرات ضد
االحتالل الفرنسي ،وترجمت أمهات الكتب
وحملت رسالة قومية ومشروعا ً ثقافيا ً ما
زال��ت تنهض به إليى اليوم ،رغم كونها في
العقد التاسع من العمر .ولمعرفة تفاصيل
تجربتها الغنية أجرت «سانا الثقافية» معها
الحوار اآلتي:

{ كيف كانت بداياتك األدبية؟

ـ كانت نشأتي في بيت ثقافي في حلب في
النصف األول من القرن العشرين ،وكنت واحدة
من تسع بنات ألب منفتح الذهن يتقن اللغات.
وشكلت المكتبة المنزلية بذور الوعي الثقافي
األول��ى ل��دي فقرأت جبران ودالئ��ل الخيرات
والعديد من الكتب األدبية ،وتعرضت أسرتي
لضغوط لمنعي من إتمام دراستي ،لكن تفوقي
وحصولي على منحة للدراسة الثانوية التي
كانت تحتاج الى أقساط في ذلك الوقت شجع
وال��دي على التمسك بإتمام دراستي .وكنت
أشارك في جميع التظاهرات التي كانت على
أشدها ضد االستعمار الفرنسي ،ما جعل إدارة
المدرسة تحجب عني المنحة فاضطررت الى
العمل أنا وشيقاتي في التطريز والخياطة
وال����دروس الخصوصية إلت��م��ام دراس��ت��ي،
فحصلت على البكالوريا بتفوق وعملت على
تثقيف نفسي بحيث ال أترك وقتا ً للفراغ.

{ كيف ومتى ارتبطت مسيرتك بمسيرة
سليمان العيسى؟

ـ بعد البكالوريا أوف���دت ف��ي بعثة إلى
بروكسل فدرست اختصاصين في وقت واحد،
التدبير المنزلي والعلوم التربوية والنفسية.
وفي إج��ازة العطلة الصيفية للسنة الثالثة
جمعني القدر مع سليمان العيسى لدى أهلي
في حلب بعدما صار واحدا ً من أفراد األسرة.
والحقيقة أنه ساعدني كثيرا ً وراح يرافقني إلى
المحاضرات والندوات والمكتبات واألج��واء
الثقافية بمعرفة والدي الذي يثق به.

{ عرفنا دورك في حياته فما كان دوره
في حياتك؟

ـ زرع سليمان في داخلي شيئا ً من التفاؤل
في تلك الفترة وفتح لي آفاقا ً ثقافية ،فاتفقنا
على ال��زواج وكنت أشعر بعد نيلي اإلج��ازة
الجامعية أن لدي مشروعا ً في الحياة ورسالة
قومية بمشاركة شباب متحمسين يعملون
لنهضة البالد وتطويرها ،وكنت على وشك
وقف الدكتوراه بسبب متاعب األسرة واألوالد،
إالّ أن وج��ود سليمان معي جعلني أتابع
نشاطي الثقافي واألكاديمي .في تلك الفترة
كانت الثورة الجزائرية مشتعلة ،وقدم الشاعر
الجزائري مالك ح��داد وهو قطب من أقطاب
ال��ث��ورة ال��ى حلب ليجلب الدعم لها ،وكان

{ كيف تأثرت بالفكرة القومية التي نادى
بها الراحل العيسى في قصائده؟

يتكلم الفرنسية وال يجيد العربية ،فبدأت
أن��ا وسليمان ترجمة الكتب التي يحضرها
لنا من الفرنسية الى العربية ،وأولها ديوان
«الشقاء في خطر» .فترجمته له بمساعدة
سليمان الذي كان يدقق ويراجع ليصدرفي
الستينات ديوان مالك حداد في ترجمة لملكة
إلي كاتب
أبيض ومراجعة العيسى .ثم أرسل ّ
ياسين روايته المشهورة »نجمة« وعددا ً من
المسرحيات باللغة الفرنسية فترجمتها الى
العربية .وفي تلك الفترة كتب سليمان ديوان
«ص�لاة ألرض ال��ث��ورة» وب��دأ عمل مشترك
بيننا .ومن اللحظات األولى كان هناك نوع من
التفاهم والعمل المشترك والتأثير المتبادل،
وكنت سعيدة إذ بدأت العمل األدبي الى جانب
زوج��ي وب��دا التعاون واضحا ً وك��ان ٌّ
كل منا
بجانب اآلخر في جميع أعمالنا األدبية.

ـ التزمت بهذا الخط القومي في مؤلفاتي
وترجماتي ،فعندما تناولت التربية مثالً كان
كتابي يحمل ع��ن��وان » التربية ف��ي الوطن
العربي» ،كذلك »علم النفس عند العرب».
كانت أعمالي تخدم ه��ذه الرسالة القومية
وكنت أركز على كل ما يخدم ثقافتنا ورسالتنا
القومية ومستقبل أجيالنا .اليوم أتابع ما بدأه
سليمان من ترسيخ الفكر ل��دى األطفال من
خالل إعادة طبع مسرحيات األطفال وكتاب
«شعراؤنا» ،إضافة الى أن ج��زءا ً كبيرا ً من
األعمال الكاملة كان لألطفال كذلك مجموعة
قصص األطفال.

{ ماذا أضافت لك تجربتك خالل إقامتك
الطويلة في اليمن؟

{ ه� ��ل ش� �ع ��رت ي� ��وم � �ا ً ب � ��أن ح��ض��وره
األدب��ي واإلعالمي واالجتماعي يطغى على
تجربتك؟

ـ ك�لا ،البتة .كنت مؤمنة ب��أن لسليمان
العيسى قيمة وطنية كبيرة وقيمة أدبية
شعرية مميزة ولذلك يجب أن أدعمه .وإذ كنت
أهتم بجان جاك روسو وغيره من الشخصيات
األجنبية اكتشفت أن سليمان قد يكون مفيدا ً
ألطفالنا وشبابنا أكثر ،ومنذ تلك الفترة أردت
أن يكون لي جهد ومشاركة في عمل سليمان،
ولم يكن يهمني في أي وقت من هو خلف اآلخر.
قد ال يعرفني البعض ،لكن يسعدني أن أكون
معروفة من خالله وأعتز بكوني زوجته.

{ ه��ل تابعت تجربتك ف��ي الترجمة مع
الشاعر الراحل ؟

ـ عملي في الترجمة مع العيسى توقف عام
 1956بعد  15سنة من زواجي إذ رشحت
ف��ي تلك الفترة لمنحة لمتابعة ال��دراس��ة
في الجامعة األميركية في بيروت لتدريب
المدرسين ف��ي المجال ال��ت��رب��وي .ت��رددت
كثيرا ً بسبب مسؤولياتي المنزلية واألسرية
إالّ أن سليمان شجعني على قبول المنحة
متحمالً مسؤولية تربية األوالد بالتعاون
مع أهله ،وخ�لال ذل��ك كنت أترجم األبحاث
التي تساعدني في أطروحتي الماجستير
والدكتوراه فلم أنشر شيئا ً حتى الثمانينات،
وك��ان هو منهمكا ً بدواوينه واإلش��راف على
األطفال .وبعد حصولي على الدكتوراه التي
استغرقت عشر سنوات لكونها دكتوراه دولة
مختلفة عن الدكتوراه العادية وتحتاج جهد
كبير ،عدت للعمل في التأليف والترجمة وقمت
بتنسيق أعمال زوجي ومساعدته والترجمة
معه في أدب األطفال.

{ م��ا ه��ي م�ج��االت الترجمة ال�ت��ي عملت
فيها؟

ـ ترجمت رسالة الدكتوراه عنوانها «التربية
والثقافة العربية اإلسالمية في بالد الشام في
القرون الثالثة األولى للهجرة» التي لم يكن
فيها نظام تربوي بالمعنى المعاصر إنما
كانت التربية نوعا ً من الثقافة العامة التي
ينشأ من خاللها الناس سواء في المسجد أو
الرحالت واألسفار .الكتاب الثاني هو رسالة
الماجستير التي ترجمتها الى العربية بعدما
أضفت إليها دراسة مكملة ومقارنة اجتماعية
عن قيم الشباب في جامعة دمشق آن��ذاك،
فالقيم تتغير كل خمس عشرة سنة .وازنت
بين الدراستين ألخرج بكتاب «الثقافة وقيم
الشباب» .ثم شرعت في ترجمة الكتب األخرى

في العلوم التربوية والنفسية ود ّرس��ت في
دبلوم التأهيل التربوي مادة التربية المقارنة
والدولية ،وترجمت كتابا ً في التربية المقارنة
وكانت تلك المواضيع جديدة آن��ذاك ،لذا كنا
نحتاج إلى االستعانة بالكتب األجنبية مثل
كتاب منهجية البحث التربوي الذي درسته في
الدراسات العليا بعدما ترجمته من الفرنسية،
إال أن معظم ترجماتي كانت من اإلنكليزية ألن
الكتب العلمية متوافرة فيها أكثر مثل كتاب
«علم النفس الثقافي».

{ كم ساعة كنت تعملين يوميا ً إلنجاز
ذلك كلّه؟

ـ كنت أعمل بين  18و 20ساعة يوميا ً من
دون أن أشعر بحاجة الى النوم .وكنت أنظم
وقتي بدقة فأحدد موعدا ً لزيارة أهلي مرة
في األسبوع .وإضافة الى التأليف والترجمة
والتدريس كنت خبيرة غير متفرغة في المركز
ال��س��وري للتعليم العالي التابع للمنظمة
العربية (ألكسو) وكنت رئيسة تحرير «المجلة
العربية لبحوث التعليم العالي» وهذا العمل
كله في حاجة الى نوع من التنظيم.

{ كيف تعملين راهناً؟

ـ لم يعد يحتمل جسدي جهدا ً كبيرا ً مثل
الماضي ،لذا ال أعمل حاليا أكثر من أربع أو
خمس ساعات يوميا ً فأشتغل على مراحل
وأرت��اح معظم الوقت فأتابع التلفزيون أو
أشاهد فيلماً ،لكنني مازلت أقرأ كثيرا ً واستم ّر
في التأليف إنما بوتيرة أق��ل ،وأن��ا في صدد
استكمال طباعة األعمال األخيرة لسليمان بعد
طباعة األجزاء الثالثة األولى ،والجزء الرابع
قيد الطباعة في وزارة الثقافة وأحضر الجزء
الخامس.

{ ما الذي دفعك إلى نشر أعمال العيسى
بعد رحيله ؟

ـ اعتبرت إنتاج سليمان ج��زءا ً من التراث
العربي وليس م��ن ت��راث س��وري��ة فحسب.
عندما كان يكتب قصائده القومية كانت تصل
الى آخر البالد العربية ويتناقلها الشباب في
المغرب العربي واليمن وك��ان الجزائريون
مثال يتأثرون بها كما يتأثر السوريون وكان
الشباب في ذلك الوقت يقولون .آنذاك :أخذنا
الفكرة القومية من سليمان العيسى .وكان
بعضهم يوفر من مصروفه الشخصي ليشتري
ديوانا من دواوين العيسى.

ـ أفدت من وجودي في اليمن طوال خمسة
عشر عاما ً كثيراً ،واكتسبت خبرة كبيرة من
خالل تعرفي إلى أدباء اليمن وشبّانه ومثقفيه،
وكذلك لقائي األساتذة الجامعيين من مختلف
ال��دول العربية .كما تواصلنا أنا وسليمان
مع الكثير من الوفود التي كانت تتنقل في
أرج���اء ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،علما ً أن ال��دراس��ة
الجامعية كانت جديدة على اليمن فشاركت
في التأسيس والتخطيط ووضع المناهج في
جامعة صنعاء التي لم يكن فيها نساء سواي،
وعندما تركتها كان فيها خمسون امرأة .ذلك
كله منحني خبرة حتى بات في وسعي إنشاء
جامعة نتيجة متابعتي.

{ ما هو العمل الذي تعتزين به ؟

ـ أعتز برسالة الدكتوراه إذ أخذت مني جهدا ً
ووقتا ً وفتحت أمامي فرصة ألعمل على النحو
ال��ذي أري���ده .تناولت فيها ب��داي��ات التربية
اإلسالمية وكيف تكونت وكيف بدأ كل فرع من
فروع العلوم ،مع إحصائيات في عدد الطلبة
واألساتذة وكيف تطوروا حتى أمسى الكتاب
مرجعا ً يفيد منه الباحثون في سورية والعالم
العربي.

{ هل أنصفك اإلعالم ؟

ـ أستطيع القول إنه أنصفني وأخ��ذت ما
يكفي ،وفي بعض األحيان كنت الملومة في
التقصير إذ لم يكن وقتي يسمح لي بالتواصل
كفاية مع وسائل اإلعالم بسبب األعباء الكثيرة
مثل التدريس والتأليف والمشاركة في أعمال
الرعاية االجتماعية كجمعية رعاية األحداث
في حلب وجمعية ال��م��رأة العربية والعمل
في مكافحة األمية بين النساء العامالت في
المصانع.

{ ماذا تقولين لوزارة الثقافة؟

ـ وزارة الثقافة هي الجهة التي تساعد
األدب��اء والكتاب أكثر من غيرها وتفتح لهم
أبوابها ،لكن حبذا لو تتوسع أكثر .ال أنكرأنها
أنصفتنا أنا وزوج��ي وساعدتني في طباعة
أعمال العيسى األخيرة وهي في صدد اعادة
طباعة أعماله األول��ى أيضاً ،وبالنسبة إلى
كتبي المؤلفة والمترجمة فإنها طبعت في
وزارة الثقافة وأشكرها على ذلك.

{ م��ا رأي��ك ف��ي ال �ح��راك الثقافي الراهن
وهل هو في المستوى المطلوب؟

ـ يعجز اإلن��س��ان دوم��ا ً عن ال��وص��ول الى
المستوى المطلوب ال��ذي يستلزم ظروفا ً
إنسانية مواتية وك��ادرا ً كبيرا ً ووف��رة مادية
وأعتقد في ظل الظروف القائمة تقوم مؤسسات
وزارة الثقافة بنشاط جيد في مجاالت الفنون

التشكيلية والموسيقى والمحاضرات الثقافية
وتشجيع اإلبداع ،وأحيي القائمين على هذه
األعمال وأتمنى أن تتوافر لهم ظروف أفضل
لتوسيع نشاطهم.

{ هل فكرت في كتابة مذكراتك؟

ـ بدأت فعال في كتابة مذكراتي مع سليمان
وألفنا كتابا ً عنوانه «رحلة كفاح» بعدما
طلب إلينا أن يكتب كل منا خمسين صفحة
عن حياته ،فصدر هذا الكتاب ،وعندما أصاب
المرض سليمان بدأت أكتب شيئا ً من يومياتنا
فأنجزت خمسة فصول وأتمنى أن أتمكن يوما ً
من جمع هذه المذكرات كلها مع فصول أخرى
عن حياتنا المشتركة لتصبح كتابا ً متكامالً.

{ هل تعيدين تجربتك لو عاد بك الزمن
إلى الوراء؟

ـ في ما يتعلق بالمجالين الثقافي والتربوي
أعتقد أنني كنت أسير مع الظروف التي أفدت
منها من دون أن أضيع أي فرصة من الفرص
المتاحة ،وبالتالي أنا راضية عن تجربتي.

{ هل ال ت��زال ثمة قيمة للكتاب في زمن
الـ«فيسبوك»؟

ـ ال أزال أع��ول على الكتاب رغ��م انتشار
التقنيات الحديثة ،فالكتاب يبقى في متناول
يدي ،أفتحه حين أريد وأن ّوع في الكتب التي
أري��د أن أق��رأه��ا ،وه��ذه مكتبتي دوم �ا ً بقربي
تحوي جميع الكتب التي تهمني قراءتها،
أراج���ع منها م��ا ق��رأت��ه .ثمة ع�لاق��ة خاصة
وحميمية بيني وبين الكتاب ،وأذكر في هذا
المجال أن زوج��ي أه��دى مكتبتنا الى مكتبة
األسد الوطنية لإلفادة منها وعندما أحسسنا
بحاجتنا للكتاب بدأنا نشتري من جديد حتى
تكونت هذه المكتبة التي تضم مراجع قيمة.

{ ما هي عالقتك بأبنائك المغتربين؟

ـ أت��واص��ل م��ع أبنائي عبر «السكايب»
يوميا ً في أوق��ات محددة وأتقن الحد األدنى
م��ن استعمال وس��ائ��ل االت��ص��ال والتقنيات
الحديثة وال أقول إني بارعة فيها .أدخل على
«غوغل» والمواقع اإللكترونية وقريبا ً سأسافر
لزيارتهم في كندا.

غاب الكاتب الروائي الفلسطيني
غسان كنفاني تاركا ً إرثا ً كبيرا ً قياسا ً
برحيله الباكر (توفى عام ،1972
عن عمر  36عاماً) ،موزعا ً على ثالثة
مجلدات ،األول للروايات« :رج��ال
في الشمس» و»ما تبقى لكم» و»أم
سعد» و»عائد إلى حيفا» و»الشيء
اآلخر :من الذي قتل ليلى الحايك»،
وتضمن ه��ذا المجلد ث�لاث رواي��ات
وصفها الكتاب والنقاد بأنها غير
مكتملة ،وهي «العاشق» و»األعمى
واألط�����رش» و»ب���رق���وق ن��ي��س��ان».
ويبدو تقديم الروايات الثالث غير
المكتملة مربكا ً وال يخلو من غموض.
ف��ـ»ال��ع��اش��ق» ه��و ع��ن��وان اخ��ت��اره
غسان بنفسه ،و»األعمى واألطرش«
أض��اف إليه الكاتب عبارة عنوان
موضوعي» ،ولم يُعرف زمن كتابة
مقاطع ال��رواي��ة ال��م��ن��ش��ورة ،على
عكس «العاشق» التي يتضح لنا
أنها كتبت عام  .1966أما «برقوق
نيسان» فغير معروف إن كان الذي
اختار عنوانها هو غسان بنفسه أم
رفاقه وزمالؤه من الكتاب المعنيين

في هذه الفجوة الزمنية ،وبحسب
�ي للروايات
التوضيح االس��ت��ه�لال� ّ
غير المكتملة ،نعرف أن «رواي��ة
العاشق» كتبها كنفاني عام ،966
ولم يكملها .ويحتاج هذا العزوف من
غسان عن االستمرار فيها واالنتقال
إلى روايات أخرى ليكملها وينشرها

كتب نذير الماجد (ميدل ايست
أون�لاي��ن) :كن ما تشاء .بج ّرة قلم
وبنظرة حالمة ورومانسية ساذجة
يحثنا«الطوباوي»بالوطنيةالجاهزة
والمرتهنة لخياراته ومصالحه والتي
ليس لها مكان حقيقي إالّ في دماغه.
هذا العارف الضليع والواثق بذاته
أكثر مما يجب ،يحسب أنه يكتشف
شيئا ً ج��دي��دا ً باقتراحه ه��ذا الحل
السحري ال��ذي تجود به عبقريته
مع كل أزم��ة أو احتراب طائفي :كن
ما تشاء ولكن كن وطنياً .ويطيب له
أن يزيد ويتابع حلوله السحرية في
مواجهة األزمات ودائما ً بهذه الصيغة
الماورائية «ك��ن ما تشاء» ،ليتابع
استدراكاته التي ال تنتهي :ولكن كن
متسامحاً ،كن سعيداً ،كن مبتهجاً،
كن فاعالً ومشاركاً ،وباختصار :كن
ما تشاء ولكن كن ما تشاء!
أمامك مائدة من الخيارات ،وليس

ل��ك س���وى أن ت��خ��ت��ار بكلمة .إن��ه
لوغوس الكلمة يا عزيزي ،شأنه أن
يربط بين الحضور األنطولوجي
وال��ل��غ��ة ،بين ال��ط��وب��ى المشتهاة
والواقع ال��وردي السخي بخياراته
«كن ما تشاء ولكن كن ما تشاء».
أع��ن��ي ب��ال��ط��وب��اوي م��ا ن���راه من
س��ذاج��ة تجتر المعجزات وتبيع
الوهم وتثرثر في الصحافة والكتب
واألروق��ة الضيقة لـ«تويتر» وتقدم
ذات��ه��ا على أن��ه��ا ن��م��وذج «المثقف
الجديد» كامتداد طبيعي لإلعالم
الجديد والمقصود طبعا «تويتر»
وأخواته.
إن���ه يمتلك ال��وص��ف��ة وال��ح��ل��ول
األسطورية ألزمات الواقع الذي يقوم
بتأبيده لناحية افتراضه أنه ينفيه،
خالطا ً بجهل «أو بعمد ربما» بين
وظيفة الكاهن التبشيرية المشوبة
بسذاجة الحالم النصوح ووظيفة

المثقف التي تتسم جوهريا ً – كما
أراه  -بطبيعة مشاكسة يسارية
ورؤي��ة مثالية ال تخون منطلقاتها
العلمية والمعرفية وتنفر نفورا ً أزليا ً
من الراهن الواقعي تستدعيه تلك
الرؤية المثالية.
إن «المثقف الجديد» هو الكاهن
الجديد الذي «يطبطب» على رؤوسنا
مبشرا ً بنعيمه األرض��ي ووصاياه
العشر الخالصية ،ضمن اللوغوس
نفسه ،لوغوس الكلمة األسطوري،
ف���إذا م��ا تعلق األم���ر بأسئلة على
هذا النحو :ما العمل مع هذا الغول
الطائفي؟ كيف يمكننا النهوض
من كبوتنا «التراثية»؟ كيف نقيم
حياة تستحق أن تعاش؟ فبحوزة
«المثقف الجديد» هذا الطوباوي الفذ
«فارماكون» ضخم وث��ري ومتنوع
ولكن من الكلمات واألدوية السحرية
 -حتى ال أق���ول الوهمية  -فبكل

ويترك رواية «العاشق» في األدراج،
إلى تفسير .ليس مستبعدا ً أن يكون
الشأن ذاته منطبقا ً على الروايتين
«األع���م���ى واألط������رش» و»ب��رق��وق
نيسان» .فليس ثمة ما يؤكد زمن
كتابة الروايتين .في تلك الفترة كان
غسان كنفاني مضطربا ً ومشتتاً .عام

الحلقة ال�ضائعة
بين الأهل و�أبنائهم
آمنة حسين حافضة

مجتمع قائ ٍم على التجاذب بأولويّة التف ّرد بال ّرأي ،وتتناح ُر فيه
في
ٍ
المناقشات بين جيلين يش ّكالنِ بني َة هذا المجتمع من اآلباء والبناء،
بات التنافر األسريّ ظاهر ًة ترزحُ تحت وطأتها عائالت كثيرة ،وغدا
ٍ
طرف يلقي باللّوم على اآلخر .ولم نصل إلى هذا ال ّتباينِ كلّه إال من
ك ّل
خالل مفهومنا الخاطئ للتربية ،فال ّتربية ترمي إلى غاي ٍة واحد ٍة هي
توسيع دائرة الحياة ،وتأهيلل االفرد ليسي َر بثق ٍة ومهارةٍ ،وليتص ّرف
ِ
المواقف المتشعّ بة على امتداد الدّرب ،والتي تتطلّب
باعتدالٍ أمام
العمل على استخراج وسائل السعادة والفائدة م ّما يدور حولنا.
المطالبة بممارسة الح ّريّة ال تعني أ ّننا نقص ُد اإلباحيّة مثلما يظنّ
كثر ،فاإلباح ّي ُة تنخر جذور الح ّريّة وتقضي على رونقها ،وكلتاهما
ّ
تلغي ح��دود األخ��رى
وتتخطاها وتتجاوزها .ل��ذا على الوالدينِ
القيام بالواجبات المتعلّقة بأعناقهم ،والمسؤوليّة المتر ّتبة عليهم،
ّ
وليتركوا لفلذات أكبادهم األمر وح ّريّة ال ّتص ّر ِ
الضغط
ف من دون
عليهم ،ول َي ْك َتفوا بالمراقب ِة والحياديّة وال ّتر ّق ِب .ول َي ْنظروا إلى تهديهم
ست
نحوه فطرتهم ،وما ُتمليه عليهم ضمائرهم .لألخالق ال ّتي ُغ ِر َ
فيهم الدّو َر األبر َز في تقويمهم ،فإن أحسنوا االختيا َر فليحتضنوهم
وليُمطروهم بالتشجيع على المثابرة واإلقدام وليباركوهم ،وإن كان
العكس وكان اختيارهم واهنا ً ضعيفا ً وطالهم بعض الش ّر بسبب
ّ
لتخطي العقبات واجتياز
ذلك ،فإن ذلك يكون بمثابة االختبار ومدرأ ًة
الرزايا المنتشرة على رصيف العمر.
ليس على اآلباء سوى غرس الثقة في أفئدة أبنائهم ،ول ُيدْركوا أنّ
شخص أن يحيا حياته بجميع أبعادها ،وعليه بالتالي أن
على ك ّل
ٍ
َّ
ّ
ُ
َج َد طريقه ويشق سبيله ودربه بنفسه ،فهو المسؤول عن كل عم ٍل
ي ِ
يأتيه ويختاره ،وعليه أن يتح ّمل نتائجه وتبعات اختياراته .فمتى
ٍ
وعنف؟ م ّما
ندرك َوهَ َن تربيتنا وبأ ّنها ناقصة،وأ ّنها أساس ك ّل تسلّ ٍط
ال ّ
شك فيه أنّ ذلك يجعل الحياة مثل ال ّريح السموم؟ متى نفهم و َنعي
ّ
ّ
ّ
َ
أنّ العنف ال يُولد إال العبوديّة؟ ومن ينشأ على العبوديّة لن يتمكن من
بذر األمن وغرس مبادئ العدل والح ّريّة ،ففاقد الشيء ال يعطيه.
يا حبذا لو أمع ّنا ال ّنظر في العالقة بيننا وبين هذه الغرسات الطريّة
التي تحتاج إلى العناصر األولويّة لبسط أغصانها كي تبلغ األفق!

نادر �سراج محا�ضر ًا
عن «العربيزية»

{ هل لديك طموحات لمشروع دراسات
خاص بك مثال؟

ـ إني حريصة على تجديد طباعة كتاباتي
وتحديثها وتطويرها وتعديلها وال أفكر بما
دون ذلك.

{ ما هي في رأيك الخطوات لبناء سورية
جديدة متجددة ؟

ـ المهم اليوم أن يشعر الجميع ب��أن من
واجبهم أن يتحركوا ويساهم كل منهم في
عمل ما ،عندئ ٍذ يلتقي أبناء سورية وتتضافر
جهودهم ،فالخطوة األولى هي أن يشعر كل
مواطن بأ ّنه معني ببناء الوطن من جديد.

{ ه ��ل أن� ��ت م ��ع ال � �ع� ��ودة إل� ��ى ال� �ت ��راث
والجذور؟

ـ أرى أن المعركة الثقافية ينبغي أن تسير
بالتوازي مع المعركة العسكرية والسياسية،
لما للثقافة م��ن أهمية كبيرة .وم��ن واج��ب
الجميع االنخراط فيها .رغم تقدمي في العمر
م��ا زل��ت اسعى ال��ى خدمة المجتمع ،وه��ذا
يجب أالّ يتوقف في حالة الحرب كي يكون
الجميع على وعي تام بمشاكل بالدهم الحالية
وكيفية التغلب عليها ،فأي جهد يبذله اإلنسان
للمشاركة واإلب����داع م��ن ش��أن��ه أن يساعد
في االنتصار في المعركة .الثقافة جزء من
مواجهة األزمة.

المعروف وغير المعروف عن روايات غ�سان كنفاني غير المكتملة
بإعداد المختارات للطباعة.
م��ا يرتد ف��ي التوضيح ال يجلو
مالبسات ال��رواي��ات الثالث ،سواء
لناحية األسباب التي منعت غسان
من إكمالها ،أو لناحية الزمن الذي
كتبت فيه روايتا «األعمى واألطرش»
و»برقوق نيسان».
الناقد المصري الراحل إحسان
ع��ب��اس ال���ذي ت��ول��ى التقديم لهذا
اإلصدار لم يتوقف عند تلك الروايات
ولم يحاول إظهار تقديراته حولها
فنيا ً وأدبياً ،ولم يقدم في المقدمة
أي احتماالت تساعد في إلقاء الضوء
واالق���ت���راب م��ن ج�ل�اء المالبسات
وت��وض��ي��ح م��ا ه��و مبهم وغ��ام��ض.
تواريخ نشر روايات غسان تكشف
عن فجوة زمنية طويلة.
المهجر
قصص تصف الفلسطيني
ّ
الذي طرد من أرضه على أمل الرجوع
بعد فترة قصيرة ،اثنتان منها كتبتا
عام  1963تحت عنواني «ما تبقى
لكم» و»رج��ال في الشمس» ،وبعد
م��ض��ي س��ت س��ن��ي��ن ،ن��ش��ر غسان
روايتي»أم سعد» و»عائد إلى حيفا».
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 1966نشر روايته »الشيء اآلخر:
من الذي قتل ليلى الحايك» وتعرض
بسببها لحملة انتقادات عنيفة جداً،
لكون عالمها مختلفا ً جذريا ً عن عالم
الروايتين السابقتين «ما تبقى لكم»
و»رجال في الشمس»َ .
كأن منتقديه
وض���ع���وا ل���ه إط�����ارا ً ي��ح��ظ��ر عليه
الخروج منه ،هو اإلط��ار «الوطني
وال��ق��وم��ي وال��ن��ض��ال��ي» .وعندما
تحولت رواية «رجال في الشمس»
إل��ى فيلم سينمائي تحت عنوان
«المخدوعون» ،وظهر اسم غسان
كنفاني عليه ،اضطربت المؤسسة
الحزبية التي ك��ان غسان عضوا ً
فيها ،ك��أن ال��رواي��ة «ل��وث��ت» شرف
غسان الوطني والقومي ،وبالتالي
شرف المنظمة الحزبية!
بعد الضجة «النقدية» الهجومية
ع��ل��ى ال��ك��ات��ب أص���در رواي��ت��ي «أم
سعد» و»عائد إلى حيفا» .ويحيلنا
ه��ذا ال��واق��ع إل��ى خ��ط��ورة االزدواج
في الشخصية وميادين نشاطها،
فالسياسي ح��ي��ن يخضع الفني

لشروطه يش ّوه روح اإلبداع .في هذا
اإلطار ،يمكن وضع االحتماالت التي
قد تفسر تراجع كنفاني عن استكمال
رواياته الثالث ،علما ً أنها تختلف
في عوالمها عن عالم «الشيء اآلخر:
من قتل ليلى الحايك» ،لكن من أتيح
له االطالع على المقاطع المنشورة
م��ن��ه��ا ،ي��ق��ف ع��ن��د ات���ج���اه ن��ق��دي
اجتماعي وثقافي وتاريخي للحالة
الفلسطينية .وليس مستبعدا أن
ي��ك��ون ال���روائ���ي غ��ض ال��ن��ظ��ر عن
استكمالها للعودة إليها الحقاً ،أو
العدول نهائيا ً عن استكمالها تجنبا ً
للتصادم مع «الوعي السائد».
يُشار ختاما ً إلى انتشال رواية
«ال���ش���يء اآلخ�����ر :م���ن ق��ت��ل ليلى
الحايك» م��ن ترتيبها الزمني في
مجلد ال��رواي��ات و»رميها» في آخر
المجلد ،وك���أن المعنيين بتراث
غسان ظلوا على ضيقهم من تلك
الرواية فعاقبوها ،علما ً أنها بلونها
المختلف أجمل روايات كنفاني فنيا ً
وفكرياً.

ضمن موسمها الثقافي ،استضافت جمعية «نينار» الثقافية في
فندق «غبريال» ،بيروت ،الباحث الجامعي د .ن��ادر س��راج ليلقي
محاضرة عن «العربيزية  :النسق اللغوي الشبابي المستجد»،
وحضر حشد من المهتمين.بعد ترحيب من السيد ألكس سماحة ،قدّم
السفير السابق بسام طربيه المحاضر ،ثم تناول سراج هذه الظاهرة
اللغوية االجتماعية فع ّرفها باعتبارها تداخالً في نطاق اللغة الهجين،
وشرح ظروف تشكلها وهوية منتجيها والقواعد المعتمدة في كتابتها
وسياقات استخداماتها ،وحذر من مغبّة االسترسال في استخدامها
على النطاق الكتابي بعدما غزت يافطات المحال والمقاهي والمطاعم.
وربط سراج بين شيوعها وتعاظم تأثيرات أجهزة الهاتف الذكية
وتكنولوجيا المعلومات ،خاصة في صفوف مستخدميها الشبان،
ودع��ا إلى مقاربتها كظاهرة فردية ،فالمسألة تتصل أوال ً وأخيرا ً
بالنظرة القيمية للمجتمع إلى اكتساب اللغات األجنبية.
أشار المحاضر إلى أن بروزها ورواجها يعودان إلى المحيط الذي
أسباب التدافع اللغوي  -األجنبي منه أو الهجين -بغير
يشجع
ِ
حساب أحياناً ،ما ينعكس سلبا على التفاضلية اللغوية لدى األبناء،
ٍ
فيهملون لغتهم األ ّم طمعا ً باكتساب لغات حيّة والتم ّكنِ منها تحادثا ً
وقراء ًة وكتاب ًة وحتى دردشة بها ،أو بـ«العربيزي» التي تستند إليها
في أحرفها وأرقامها الالتينية المنشأ.
بعد عرض التأثيرات المتعاظمة للمحيط االجتماعي ،بوجوهه
المتعدّدة (العائلة ،الرفاق ،زمالء العمل ،الجامعة) وللوسائطية ،في
نشر هذا النسق الكتابي الهجين ،بيّن د .سراج أنّ النزوع المتنامي
محصلة لمنظومة اجتماعية
نحو استخدامه نتيجة وليس سبباً ،فهو
ِّ
مهيمِنة ولنظام سلوكي وتربوي متكامل .لذا ،فاألمر ال يدخل بالضرورة
باب اضطراب السويّة اللغوية ،أو التبعية الثقافية للغرب ،أو
في ِ
المؤامرة المدبّرة ض ّد لغة الضاد ،بقدر ما هو نتيجة منطقية للتهاون
األهلي منه والمجتمعي والمؤسساتي حيال مك ّون اللغة ،وهو مك ّون
أساسي من مك ّونات الهوية الثقافية .ولفت ختاما ً إلى أن وعي هذه
المسألة على نحو حقيقي ،وتوظيفها في تفعيل العملية التربوية
التعليمية ،تحديدا ً ترشيد الناشئة الكتساب مهارات كتابية سليمة،
من شأنه الوصول الى فهم أعمق لسبل ووتائر التواصل عندهم.
فتمكينهم من استخدام موارد لغتهم األ ّم للتعبير عن تجاربهم بحرية
وصدقية وسالسة يتعدّى وظيفة اللغة كوسيل ِة اتصالٍ وأدا ٍة لنقل
التجربة ،ليصيب الجوهر ،وهو التأكيد على ال��ذات ،وتشكيل حيّز
تواصلي خاص.
تلت المحاضرة مناقشة شارك فيها الحاضرون.

�شعوذات «المثقف الجديد»
بساطة يمكننا مواجهة معضالت من
هذا النوع بالتثقيف والتوعية ،بأن
يكون المرء ديموقراطيا ً في سلوكه
ومتسامحا ً و»خوش آدمي»!
يتكئ الطوباوي على شعوذات
يحوكها ليل ن��ه��ار إلم���رار ترهاته
السحرية ،فإذا كانت ثمة عالقة أكيدة
ثنائية وجدلية بين الوعي والواقع،
فإن صاحبنا المعتد بوعيه يح ّولها
إلى عالقة أحادية ميكانيكية تبدأ من
الوعي بصفته علة وسببا ً وتنتهي
بالواقع بصفته معلوال ً ونتيجة .لكي
يتغير الواقع يقترح علينا هذا المثقف
األلمعي تغيير الوعي ،بالتثقيف،
بالتوعية ،ولكن أيضا ً وه��ذا األهم
هنا ،بنقد التراث وتشريحه.
الشعوذة رق��م واح��د تكمن هنا:
التراث مسؤول وه��و السبب األول
واألخير وراء كل ما يعتور الواقع
م��ن أزم���ات وم���آزق ،تفكيك التراث

سيح ّول الواقع المادي الموضوعي
إل��ى جنة وكفى الله المؤمنين شر
القتال .اتركوا كتبكم الصفراء أيها
المتشبثون بأحالمكم الماضوية
ليتغير واقعكم ،وليس العكس.
إذا كان الوعي مصباحا ً سحريا ً أو
هو «الفارماكون» المكتظ باألدوية
الناجعة لمواجهة واقعنا المأزقي،
فإن التغيير ،كل تغيير ،يبدأ بقرار
ف���ردي ،وه��ذه ه��ي الشعوذة «رق��م
 ،»2التغيير يبدأ بجرة قلم ،بجملة
ثقافوية تزين جداريات «تويتر» أو
تدس في قصيدة تبشيرية عصماء
مثلما يفعل ال��ش��اع��ر ال���ذي نسي
هواجسه الجمالية قبل أن ي��درك
فجأة ضرورات التنوير والنقد الديني
والتحليالت المعرفية المعمقة التي
ترد «ال��خ��راب» إلى عامل أوح��د هو
العامل ال��ث��ق��اف��وي ،متخطيا ً جذر
المشكلة الماثل في الشروط المادية

للواقع نحو أعراضها الماثلة في
الوعي ،ليس الوعي بصفته ثقافة،
وإنما وع��ي األف��راد فحسب ،بما أن
المجتمع هو محصلة أفراد ليس إال،
المجموع العددي لفرديات مطالبة
بتغيير ال��وع��ي ليتغير واق��ع��ه��ا
االجتماعي ،هكذا وببساطة تامة.
يجب أن يتغير الفرد كي يتغير
المجموع  -ال��ذي يساويه مثقفنا
الطوباوي بالمجتمع من دون أن
يرفق بعقولنا  -هذه الشعوذة تنتج
منها شعوذة أخرى ،فلكي يفعل ذلك
على الفرد أن يكنس كل أثر لهويته
التراثية ،أن يدشن قطيعته الخاصة
فتليق به الهوية المشتهاة ،الهوية
الجامعة التي تندرج هي األخ��رى
ض��م��ن «ال��ف��ارم��اك��ون» ال��س��ح��ري:
أن تصبح وطنياً ...كيف؟ بشطب
الطائفة إرادياً ،أي على مستوى النية
الطيبة! أن ننوي ذل��ك ،أن نجعله

منطوقاً ،خطابا ً معلقا ً في الهواء من
دون أي اكتراث بالواقع والممارسة
وشروطهما .يكفي أن نكتب تغريدات
تنويرية مناهضة فحسب ،ليس
للطائفية وحدها ،إنما للهوية ذاتها.
يكفي أن نفعل ذلك وسيكون كل شيء
على خير ما يرام!
شعوذات وحلول كثيرة تضج بها
صيدلية مثقفنا العتيد ،تثبت كل شيء

إالّ السياق والحيثيات والمعطيات
المادية .إنها ترطن بكل شيء وتتسم
بكل شيء إالّ أن تكون خطابا ً معرفيا ً
نقدياً ،إنها سردية تائهة في أحالمها
الطوباوية ،مرصوفة بجمل مبهمة
تفتقد السياق والمعنى وتؤكد أيضا ً
أن ه��ذا «المثقف ال��ج��دي��د» نفسه،
هذا التنويري الطوباوي هو أحوج
الناس إلى التنوير والتثقيف.

