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 الكتابــــة

 

 *ريمون حرفوش

 

 

ا فدار بٌنهما الحدٌث التالً: ًٌّ  إلتقى قارٌئ َنِهٌم كاتًبا ألمع

: ما الكتابة؟ – ًَّ  سؤل النهُم األلمع

: وما تظّن بها؟ – ًُّ  قال األلمع

 موهبٌة ٌخلقُها الخالُق فً المخلوق.النهُم: أظنُّ أّنها  –

ًّ قائًًل: ال. لٌست هً كذلك. ولئن كان فً الكتابة بعٌض  – أردف األلمع

ها لٌست موهبًة ِصْرًفا. فالموهبة تتجلّى فً الصغر وتؤخذ  قلٌٌل من موهبة، لكنَّ

ًٌَّة فارضًة نفسها.  د فً مراحل أخرى من العمر، واضحًة جل طرٌقها لتتجسَّ

ته أو ٌتفّتق إبداعه شاّبًا أو كهًًل إن لم ٌحمل الرٌشة فالرّسام  ٌَّ الفّنان ال تظهر عبقر

ٌِّلته على الخلق واالبتكار، ومقاربة المشهد لوًنا وُبعًدا وإسقاط  ٌافًعا فتتفّتح مخ

ًّ المحلِّق، أو المطرب  ٌّان عند النّحات الموهوب، أو الموسٌق ظًلل. واألمر س

أشجاُر فنونهم ومواهبهم إْن لم تكن بذوُرها قد بزغت الذائع الصٌت، إذ ال تثمر 

                                                   
 .المشرقسكرتٌر تحرٌر  *
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فً أرض طفولتهم والٌفاعة. فكم من كاتٍب ُعِرَف واشُتهَر ولم ٌكن فً طفولته 

 صدًٌقا للقلم، والعكس جائٌز وصحٌح!

إستدرك القارئ لٌقول: إًذا هً ِحرفٌة أو َصْنَعة ٌؤخذها الولُد من أبٌه، أو  –

 َنه.باألحرى ٌعلِّمها األُب اب

أجاب الكاتُب قائًًل: ال. لٌست هً ِحرفًة أو َصْنعة إطًلًقا. وال ٌمكن أن  –

تكون هكذا. فكم من كاتٍب طبَّقت شهرُته اآلفاق، ولم ٌقدر على أن ٌنقل الكتابة 

ٌّال، وظلَّ  إلى أبنائه أو أن ٌحبِّبهم إلٌها! فظلَّ هو معروًفا وبارًزا وصاحب قلم س

ٌّة أو غٌرها. وكم من أبناإه أو بناُته فً مٌ ٌّة أو مهن ٍة أو ثقاف ٌّ ادٌن أخرى علم

كاتٍب ُعِرَف وبرَز ولم ٌكن أبوه أو أحد أفراد عائلته ٌجٌدون الكتابة أو 

ٌمارسونها! ولئن كانت المهُن والِحَرف تنطبق على كلِّ نشاٍط ٌدوّي أو جسدّي أو 

ًّ فً بعض جوانبه، إالَّ أّنها ًّ أو عقل ال تنطبق على نشاٍط فٌه  نظرّي، وحّتى ذهن

ة ال بؤس بها، ومن اللغِة  ٌٌِّز واسع، ومن الفكر وإعمال العقل حصَّ لة ح ٌِّ من المخ

ٌّتها مقداٌر مهما ازداد ٌظّل ناقًصا، ومن الذوق واإلحساس واللباقة والدقَّة  وعبقر

 مقادٌُر توزن بموازٌن الذهب.

ٌُعلَّم إن لم عندها قال القارئ: ٌعنً إًذا أنَّ الكتابَة اخت – س أو  ٌُدرَّ صاٌص 

 تكن موهبًة أو ِحرفة.

سارع الكاتُب إلى القول: ال. لٌست هً اختصاًصا إطًلًقا،  –

س فً المعاهد والجامعات.  ٌّة وغٌرها التً ُتدرَّ ة أو األدب ٌَّ كاالختصاصات العلم

ٌّة ٌّة والفلسف ٌّة والسٌاس ٌّة واإلعًلم  ولئن كان فً عدٍد من االختصاصات األدب

ها تبقى  س بها، إالَّ أنَّ موادُّ وأنشطٌة تساعد الطالب على تذّوق الكتابة أو التمرُّ

ًّ أو ماّدٍة من مواّد  ًة على أن ٌمتلكها الفرُد من جّراء اختصاٍص جامع ٌَّ عص

التحصٌل. فكم من طالٍب درس اآلداب واإلعًلم أو الفلسفة أو اللغات وفنون 

ٌمارسها، وقد هجرها إلى غٌرها مرغًما أو الترجمة، ولم ٌبرع فً الكتابة أو 

بإرادته! وكم من كاتٍب مأل الصحف والمجًّلت بحبره والكلمات، وشغل الناس 

ٌٌّن والمثقّفٌن، ولم ٌدخل جامعًة أو ٌتخّصص بِعلٍم أو بفنٍّ من الفنون  والسٌاس

ٌّة هذه! ال. لٌست الكتابُة فعَل تحصٌٍل أو تجمٌٍع أو تخزٌن معلوماٍت  وفنوٍن األدب
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وطرائق، بل إّنها أبعُد من ذلك وأصعب. إّنها فعُل خلٍق وابتكاٍر وتحلٌٍل واستنتاٍج 

 ٌغلِّفه ذوٌق وترتٌٌب وتنظٌم.

 فما كان من القارئ إالَّ أن قال: وما عساها إًذا أن تكون؟ –

ًدا. إنَّ الكتابة هً: – ٌِّ ًَّ ج  قال الكاتُب: إسمع ٌا بن

ك إحساٌس وشعور –أ  الداخَل والمشاعر فٌتحّرك العقُل ُمستًّلً القلم. ؛ ٌحرِّ

ٌّة؛ وإْن لم  إن لم ٌشعر الحبٌُب بحبِّه الحبٌبة ال تولد القصٌدةُ أو المقطوعة األدب

ًّ بمعاناة مواطنٌه ومآسٌهم ال تولد المقالة التً تحّرك القّراء  ٌشعر الصحاف

 ٌَّ ٌّة قض ًّ بؤحقّ ٌّتها ال وتهّزهم؛ وإن لم ٌشعر المناضل أو السٌاس ِتة وعدالتها وشرع

ٌّة ٌولد الخطاب الجماهٌرّي الذي ٌلهب الشعب وٌجعله ثائًرا من أجل القض
ٔ

؛ وإن 

ًة أو اكتشاًفا جدًٌدا لم ٌسبقه أحد  ٌَّ لم ٌشعر الباحث أو العالِم بؤنَّ عنده فكًرا أو فرض

 علٌه، وهو ٌستحّق الدرس والبحث، ال تولد الدراسة أو األطروحة التً ٌصرف

على إعدادها اللٌالً والسنوات. فالًلئحُة تطول والشواهد تتعّدد، وٌكفً أن 

أستشهد ببعض ما قاله المطران خضر فً هذا الموضوع
ٕ
. 

؛ أن تشعَر بؤنَّ ثّمة قواًل أو كًلًما عندك ٌستحّق جرأةٌ وشجاعة –ب 

فؤنَت  الكتابة أو فعل القول من دون أن تتجّرأ على قوله أو البوح به والمجاهرة،

خطٌٌب أبكم، أو كاتٌب مكسور القلم. فالجرأةُ فً هذا المقام أساٌس وحافٌز على 

ًّ جماهٌرّي  ، وخطٌٍب مفّوه، وسٌاس ًّ ًٍّ ألمع التعبٌر والكشف. فكم من صحاف

ٍة آمَن بها، وكانت جرأُته وشجاعُته خشبَة  ٌّ مناضل، قضى واستشهد فً سبٌِل قض

ده بضرورة القول ما قاده إلى االستشهاد، نعشه! إذ لٌس إحساُسه أو شعوره وح

ٌٌّن ٌشعرون  بل باألحرى جرأته والشجاعة. وكم من مثقّفٌن وكّتاب وصحاف
                                                   

ٔ
ٌّةمكافؤة »، مقالة لهنري زغٌب بعنوان ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ النهار،  ٌّة أم خدمة لإلنسان ، «شخص

ٌّة عالٌة بحٌث نال جائزة نوبل سنة : »8ص   59ٖٔترك تشرشل فً السٌاسة بصمة أدب

ٌّة ٌّة فً الدفاع عن القٌم اإلنسان ٌّة العالٌة القٌمة األدب ٌّة وخطبه السٌاس  «.على كتاباته التارٌخ
ٕ
(: ٕٔ، ٔ، ص)«أكتب؟لماذا »، مقالة للمطران جورج خضر بعنوان ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ، النهار 

الحٌاة بوٌح بعد إحساس. الكاتب الحّق ال ٌكتفً بنقل ما ٌشعر به. البوح عنده مكان »... 

االلتقاء بٌن ما عنده وما ٌحسبه قائًما فً اآلخرٌن. الحقٌقة هً ما بٌنك وبٌن الغٌر. هً 

 «.الجامع بٌن الملقً والمتلقًّ
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ٌّنة،  ٌٍّة مع ًٌّا فً قض ًٌّا وجوهر بواجب التعبٌر أو كشف ما ٌرونه ضرور

وٌحجمون لنقٍص فً الشجاعة أو لمقداٍر من الجرأة ما زال ناقًصا فً دواخلهم! 

ى الكتابة فً هذا الخصوص ٌنطبق أًٌضا على القول والتعبٌر فً وما ٌنطبق عل

 وسائل اإلعًلم أو فً األروقة والمجالس المغلقة.

 «.لساُنك حصاُنك، إْن ُصْنَتُه َصاَنك، وإن ُخْنَتُه خانك»وفً األمثال: 

ه: قلبه ولساِنه» ٌْ  «المرُء فً أَصغَر

 وفً الشعر:

 «.وهً المحلُّ الثانـــً هو أّول الّرأُي قبل شجاعة الّشجعان»

؛ أن تكتَب ٌوًما وُتحجم مئة، فؤنَت لسَت بعُد كاتًبا؛ ممارسٌة وإدمان –ج 

قة فؤنَت لسَت بعُد  أن تكتَب فً موضوع وتشٌَح عن موضوعات أخرى متفرِّ

متوّرًطا فً مهنة القلم. فالكاتُب المدمن ٌقول فً كّل مسؤلٍة ٌرى أنَّ له فٌها ما 

اإلضاءة أو كشف جوانب لم ٌكشفها سواه، أو النظر إلى المسؤلة  ٌستحّق القول أو

ًّ ٌدمن على  من زواٌا أخرى خدمًة للحقٌقة وللرأي وللقّراء. وكما الرٌاض

ٌّاد ٌدمن على الصٌد، إذ ٌجد فٌه  الرٌاضة، إذ ٌجد فٌها راحَته واإلفادة؛ والص

ًّ ٌدمن على الموسٌقى تؤل ًٌفا وتلحًٌنا بحٌث متعته وهواٌته المتقنة؛ والموسٌق

ٌسرح فً عالمها وٌحلِّق فً أجوائها؛ هكذا الكاتُب المدمن ٌصبُح صدٌق القلم، 

فً لٌله والنهار، فً راحته والتعب، فً هدوئه وفً ثورة غضبه؛ ٌعالج 

لها وجوًها، ٌصّرح حًٌنا  موضوعاته، ٌقلِّبها، ٌرى إلٌها من جوانب مختلفة، ٌحمِّ

ًفا مراًرا، وكّل ذلك بحسب  وٌلمِّح أحٌاًنا، ٌزٌد من قّوة عباراته مّرة وٌخفِّف ملطِّ

 المقام.

ٌّة تقود  – قاطع القارُئ عندها الكاتَب لٌقول: إْن كان فً التبغ ماّدةٌ كٌمٌائ

المدّخن إلى اإلدمان، وإْن كان فً الكحول ماّدة أخرى تؤخذ بالمحتسً إلى 

تجعل الكاتب مدمًنا علٌها، وٌرى اإلدمان أًٌضا، فؤيُّ ماّدة تكمن فً الكتابة كً 

ٌّة لها؟ ٌّة أو فٌزٌولوج ٌّة نفس  نفسه فً تبع
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ًٌّة  – فرّد الكاتُب قائًًل: أن ٌكوَن فً الكتابة أثٌر أو ماّدة تترك تبع

ٌّة على الكاتب، فهذا لعمري أمٌر ال أعرفُه ولسُت من أهل االختصاص  فٌزٌولوج

ا كٌف ٌصبح الكاتُب مدمًنا على الك تابة فهذا أمٌر سهٌل ومعروف. ألم تقرأ به. أمَّ

ها تحّثنا على الكتابة»ٌوًما هذه العبارة:   ؟«أنفُع ما فً القراءة أنَّ

هل كانت منطوقًة ومسموعًة، أم مكتوبًة «. فً البدِء كان الكلمة»

ومقروءة؟ بالطبع كانت الكلمُة منطوقًة ومسموعة؛ فاهلل خلق اإلنساَن ناطقًا، 

لَق أدوات الكتابة ووسائلها. ومهما ٌكن، ففعل التعبٌر واحد، واإلنساُن بدوره خ

ا وسائل التعبٌر وأدواته فمتعّددة، وتختلف باختًلف األزمنة واألمكنة.  أمَّ

 


