
الثابتة عن العرب. أقترُح على القارئ البدء 
من كتابي »عرٌب ال نراهم« )صدرت ترجمته 
التعّمق  القاهرة عام 2011( ثم  العربية في 
القدس  القراءة حول محاولة »تغييب«  في 

واملقدسيني.

■ ما السؤال الذي يشغلِك هذه األيام؟
القضايا نفسها. مشكلة التمثيل، إذ ال أزال 
قة 

ّ
تعل

ُ
 حول إعادة بناء الّسرديات امل

ُ
أتساءل

 
ُ
أرّكــز املتوسط.  البحر  طــول  على  بالتاريخ 

في أعمالي على املدِن وسّكاِنها، باعتبارها 
 على التحّوالت األخيرة. 

ُّ
»املشهَد« الذي يدل

البحثي،  الصعيد  على  اليوم  أّمــا هاجسي 
الجديد على  السياسّي  فهو إضفاء املعنى 

الفضاءات العامة الَحضرّية.

■ ما أكثر ما تحّبينه في الثقافة التي تنتمني إليها 
ني تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ــا  ــنـ ــفـ  بـــوصـ
ُ
ــــن ــــحـ ــنـ ــ  الــــــتــــــعــــــددّيــــــة، فـ

ُ
أعــــــشــــــق

إيطاليني، ننتمي إلى تاريٍخ معقد للغاية، 
 
ً
ــذا الــتــاريــخ مــحــتــرمــا وفـــاِضـــا ــم يــكــن هـ ولـ
ــتـــال،  ــا لـــاحـ ــنـ ــقـــد تـــعـــّرضـ ــلـــى الــــــــــدوام. لـ عـ
مستعِمرين  ــا 

ّ
وكــن غيرنا،  باحتال  وقمنا 

ــاٌم  ــ ــابـــعـــني، ومــــــــّرْت عــلــيــنــا أيـ وأصـــبـــحـــنـــا تـ
ــا أكــثــر ما  أخــــرى كــمــهــاجــريــن وكــرقــيــق. أّمــ
يـــؤملـــنـــي فــيــنــا كـــإيـــطـــالـــيـــني، فـــهـــو االفـــتـــقـــار 
لطاملا  لة.  واملساء الحقيقية  الشجاعة  إلى 
اعتدنا إخفاء أنفسنا وراَء ُحّجِة أن وضَعنا 
 في 

ُ
»عصيٌّ على اإلصــاح«، وخاصة نحن

نا 
ّ
ألن  

ٌ
مستحيل التغيير  إيــطــالــيــا:  جــنــوِب 

بالطبع.  ــراٌء  هـ وهـــذا  بــالــفــطــرة.  معطوبون 
واحــدة:  بعبارٍة  هــذا   

ِّ
كــل اختصاُر  يمكنني 

انعدام املسؤولية.

ــّيــض لــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
كنت سأختار العمل في السلك الدبلوماسي 
أعــتــقــد. لقد ظــنــنــُت، بعد حصولي  على مــا 

على الدكتوراه في تاريخ العاقات الدولية، 
الازمة ألكون  أتمتع بالخصائص  ني ال 

ّ
أن

 إلى 
َ

سفيرة. ال أرغــُب بالطبع في أن أتحّول
آلة بيروقراطية سياسية، وأن أفقد حريتي 
الفكرية  فحّريتي  األشــيــاء،  على  الحكم  فــي 
أثمن ما لدّي. أما اليوم، فأفتقُد إمكانية أن 

 ألتمّكن من التفاوض.
ً
أكون وسيطة

في  تريدين  أو  تنتظرين  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الــبــشــر  احـــــتـــــرام  وأخــــــيــــــرًا.  أواًل  االحــــــتــــــرام 
والطبيعة،  اإلنــســان،  احــتــرام  البشر،  وغــيــر 
 كــائــن بــشــري. 

ّ
والــكــوكــب. احــتــرام كــرامــة كـــل

احــتــرام الــزمــن والــفــصــول والــجــهــد والعمل 
والحياة الشخصية وحقوق اإلنسان.

■ شخصية من املاضي توّدين لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟ 

القّديس فرانسيس األسيزي. مار فرانسيس. 
لــه. ولكنني أرغــب  لـــدّي الكثير مــن األســئــلــة 
 
ُ
ث  شــيء فــي رؤيــتــه يــتــحــّرُك ويــتــحــدَّ

ّ
قبل كــل

ويمشي ويذهُب في رحاِتِه، وُيعاني وُيِحّب. 

روما ـ العربي الجديد

ــّدمــــني املـــشـــهـــد األدبــــــي  ــقــ ■ كـــيـــف تــ
والثقافي في بلدِك لقارئ ال يعرفه؟

لــديــنــا  األدبــــــــي  املـــشـــهـــد  أن  أرى 
املثالي  التمثيل  أن  أي  يمر بمرحلة تحّول، 
لبادي هو أنها تنوُس بني النظرة اإلقليمية 
لألدب، والخصوصية املثيرة لاهتمام من 
هنا  أشــيــر  املختلف.  الثقافي  النهج  خــال 
العابر  رة بالحوار األدبي 

ّ
إلى كتابات متأث

 أن وجود ونشاطات النساء 
ّ
لألوطان. وأظن

األدب  الــّربــط بني  للغاية في  الكاتبات مهم 
و»الحياة املعاصرة«.

■ كيف تقّدمني عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

ــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــلـــي حـــــــول املــــشــ ــمـ  عـ
َ
تــــــرّكــــــز

والثقافي في املنطقة العربية بفضل الفترة 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي قــضــيــتــهــا مــــن حـــيـــاتـــي فــي 
اثني عشر  بلغت  والــتــي  والــقــدس،  القاهرة 
ـــ بـــوصـــفـــي صــحــافــيــة  ــ ــــد حــــاولــــت ـ عــــامــــا. وقـ
للناس  العادية  الحياة  تصوير  ــ  ومــؤّرخــة 
واملشهد السياسي أيضا للقّراء اإليطاليني. 
ل هدفي األول في كسِر الصورة النمطّية 

ّ
تمث

محمد رضا

إلى أبي دائمًا 
أنا أيضا

دخلت جسَد أبي
 ُهم أيضا

َ
 اآلباَء كاذبون

َّ
 أن

َ
 أكتشف

ْ
 أن

َ
قبل

ورأيُت إليه
 في جسِد أبيه

ُ
 يدخل

َ
كيف

ُمسرعا
كمثِل أحصنٍة صغيرٍة على القفز.

لعشرين سنة 
 والدي في جسِد أبيه

َ
بحث

عن مكاٍن تحَت الِجلد
 حدوث األشياِء الطارئة

ُ
يحتمل

سافَر إلى ليبيا 
رَّ إلى بلغاريا لشهرين

َ
َوف

عب.
ّ
ثمَّ عاَد إلى ُحُجراِت الل

 سنٍة 
َ
لعشرين

ي 
ّ
ألبومات تغذ  في 

َ
الغّميضة تلعُب عائلتي 

 العائلة
َ
شجرة

وتترُك األَب وحيدًا
 في قصِص الفقراء.

َ
ه ال أبطال

ّ
ألن

 جسداِن منكفئاِن على عزلتيهما
ُ
نحن

فِمي وشعُر صدِره
تي 

ّ
ال بالغاباِت  املكتفيِة  الغاباِت  في  نائماِن 

ستصنُعها
اعمة

ّ
َدمي وذقنُه الن

َ
ق

وم
ّ
تي اتخذناها للن

ّ
 األرائِك ال

َ
منسّيان فوق
وم.

ّ
وقتلنا الن

ُ
 أجساٍد نحن

ُ
ثاثة

 من 
ٌ
 قــمــيــٍص آتــيــة

ُ
فــمــي وشــعــُر صــــدرِه ويــاقــة

منزِل الجّد
:
ّ
لدينا ثاثة أرقام لنخفيها وال نؤمن بالحظ

واحٌد 
أبي خارج جسد الجّد

اثنان 
أبي داخل جسد الجّد

ثاثة
 جسدي

ُ
جّدي نصف

وجسدي كمالُه اآلخر.
■ ■ ■

رغبات بائتة 
أعلم جيدًا 

ـــتـــي نــلــعــب فـــوق حــبــالــهــا وفــي 
ّ
أن املـــســـارح ال

دورانها الخافت
 

ّ
كل إلينا  تحمله  الـــذي  القليل  الصمت  وفــي 

يوم
مطّرزة بستائر فارعة

 هذين الجسدين
ُ

تفصل
ً
اقصني قليا

ّ
الن

لكثرة ما يصنعان في املخّيلة.
وأعلم أيضا

 املدينة الغارقة في ضبابها
ُ

أنك ستغتال
 ثمالى

ٌ
اق

ّ
ينة وساعة تركها لك عش

ّ
بحذاٍء للز

وفتحة قميٍص مكوّي على مَهل
ــابـــرون فـــي هــذه  ــعـ ـــبـــان الـ

ّ
كـــي ال يــــتــــذّوق الـــش

الصحوة
بات األمس.

ُ
الرغبات البائتة من ق

رشدها إلى مواضع 
ُ
وحيدًا كنت أو مع يٍد ت

باوال كاريدي تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 
أسئلة حول مشاغله 

وما يود مشاطرته مع 
قرّائه. »لم يكن التاريخ 

اإليطالي محترمًا وفاِضًال 
على الدوام. لقد تعرّضنا 

لالحتالل، وقمنا باحتالل 
غيرنا، وكنّا مستعِمرين 

وأصبحنا تابعين«، 
تقول الكاتبة اإليطالية 

لـ»العربي الجديد«

يتيُح األدب لإلنسان، 
أن يتأّمل حياتُه من 

خارج تلك الحياة، 
لربما يقودُه ذلك إلى 

اإلشفاق على حالِه 
وقد يقودُه أيضًا إلى 

تفكيك خساراته

تغتاُل المدينَة الغارقَة في ضبابها بحذاٍء للزينة

الوظيفة االستشفائية لألدب

ِثمارُ حياٍة بين القاهرة والقدس

ترّكز عملي على المشهد 
السياسي والثقافي 

في العالم العربي

يحتاُج المرء حكايًة 
كي يقرأ على ضوئها 

حكايتُه

كان هدفي كسر 
الصورة النمطيّة الثابتة 

حول العرب

Paola Caridi صحافية ومؤرّخة إيطالية، 
درست  ــا.  روم في   1961 عــام  مولودة 
روما«  »جامعة  في  والفلسفة  اآلداب 
العالقات  تــاريــخ  وحـــازت دكــتــوراه فــي 
صدر  فلورنسا«.  »جامعة  من  الدولية 
العريقة  اإليطالية  النشر  دار  ــدى  ل لها 
ال  »عرٌب  منها  كتب،  عّدة  »فيلترينيللي« 
أولئك  نعرفهم،  ال  الذين  أولئك  نراهم: 
و»حركة   )2007( إرهابيين«  ليسوا  الذين 
الحكم«  ــى  إل المقاومة  مــن  حــمــاس: 
)2009( و»القدس دون إله: صورة لمدينة 

قاسية« )2013، الغالف(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

قصائد

إطاللة

فعاليات

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

رأَسها  طأِطُئ 
ُ
ت التي  السردّية  البروباغندا: 
للسلطِة والُحكِم االستبدادّي.

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

مس 
ّ
الل

تنسى دوما
أنه ال حمائَم في حدائقك لترسم موتا بطيئا 

نه من أجلي
ّ
خز

ُ
فوق أجنحتها وت

ألنني معصوب العينني
وال أؤمن بالحْدس

تنسى دوما
أن األطفال الذين لن نتمّكن من أن ننجبهم

في مطبخك 
سيكبرون في هذه الرسائل التي أبعثها لك 

على دفعات
 مرارة أن نكون اثنني في الحّب

َ
كي تتحّمل

الصبّي ذي  إلــى هــذا  م كيف تنتبه 
ّ
كــي تتعل

العيننِي الخضراوين
املدهوش بوفرة

وكي تهتدي إلى كيفية إنجابه
مــســتــعــيــنــا بــريــشــة وقـــلـــم »ســتــيــلــو« وورقــــة 

عّدها للقسوة
ُ
بيضاء ت

تنسى دوما
ــيــــوات كــامــلــة  ـــط لــــحــ

ّ
ــم نـــلـــتـــِق لـــنـــخـــط ــ ــا لـ ــنــ أنــ

سنحياها بعَد حني
ألن هذه األيام عجلى 

ى في خياالٍت حزينة
ّ
 نقطعها معا حت

َ
وال طريق

 لنا روعة هذا البحر
ُ

تقتل
رقة.

ّ
جبرنا على أن نحلَم بالز

ُ
وت

)شاعر من لبنان(  

اهتماماتي  ل 
ّ
تتمث أدنــى شــك.  الحّرية دون 

األساسّية في الحرّية عموما وفي الحرّيات 
ــان، وحـــقـــوق  ــقــــوق اإلنـــــســـ الـــشـــخـــصـــيـــة، وحــ
 إليها 

َ
العّمال، والحالة الَحِرَجة التي َوَصــل

املناخ. 

■»األدب العاملي يكتبه املترجمون«، إلى أي درجة 
تــوافــقــني عــلــى هـــذه املــقــولــة وإلـــى أي درجـــة كتبك 

املترجمون؟
 تماما على هذا 

ُ
ال أدري مــا إذا كنُت أوافـــق

 الحديث عن »أدٍب 
ً
نا أصــا

ُ
الــرأي. هل يمِكن

 األدَب عامليٌّ بطبيعِته.
َّ
عاملّي«؟ أعتقُد أن

تكتبني  الــتــي  اللغة  مــع  عالقتك  تصفني  كيف   ■
بها؟

ــاِب الذين 
ّ
، فأنا لسُت مــن الــُكــت

ٌ
 جــيــدة

ٌ
عــاقــة

الكلماِت   في معاِرَك ُمضنيٍة مع 
َ
ينخرطون

 إنــنــي 
ُ

ــقـــول ــلــــوِب والــلــغــة. يــمــكــنــنــي الـ واألســ
ني صحافّية. 

ّ
 نوعا ما، ربما ألن

ٌ
 ركيكة

ٌ
كاتبة

ني أعتقُد بصرِف النظر عن هذا أنني 
ّ
ولكن

قـــد تـــشـــّربـــُت مــوقــفــا »عــلــمــانــيــا« بــعــيــدًا عن 
كُمكّوٍن  أو  كــمــاّدة،  اإليطالية  اللغة  تبجيِل 

 اليوميُّ ومراحل التاريخ 
ُ

ُه االستعمال
َ
صاغ

والتغييرات الكثيرة.

■ كاتب منسي من لغتك توّدين أن يقرأه العالم؟ 
 
ُ
لن أسّمي كاتبا أو شاعرًا إيطاليا. سأتحّدث
عــــن املـــــــــؤّرِخ روزاريـــــــــو فـــالـــيـــري. أعـــتـــقـــد أنـــه 
مُت من أعماله كيف يمكننا 

ّ
الكاتب الذي تعل

الوثائِق والفنوِن والذكرياِت  فني قراءة 
ّ
كمثق

د. وأرى أن عمله ما يزال 
ّ
عق

ُ
ِل الواقِع امل يُّ

َ
خ

َ
وت

محوريا في ثورة نابولي وال تزال شخصية 
بالنسبة  حقيقيا  نموذجا  ل 

ّ
تمث مازانييلو 

إلّي.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبني أن 
تكون صورتك عند قّرائك؟

 ومــنــفــِتــحــة 
ٌ
ــّيــــة  وفــــضــــولــ

ٌ
ــة ــ ــادقـ ــ  صـ

ٌ
ــة ــانــ إنــــســ

 
ٌ
زة

ّ
 ومتحف

ٌ
الوقت نفسه مذنبة وحــّرة، وفي 

وغاضبة.

أحصنٌة صغيرة على القفز

في إطار الحكاية

مهرجان سفر  السادسة من  الدورة  الجاري  السابع عشر من الشهر  تتواصل حتى 
الذي انطلق أول أمس بتنظيم من المركز العربي البريطاني في لندن. في البرنامج 
عروٌض لعشرين فيلمًا تتناول االحتجاجات العربية، منها »السعداء« لصوفيا غاما، 

و»نحن من هناك« لوسام طانيوس، و»جزائرهم« )الصورة( للينا سويلم.

في  األحد  غٍد  مساء  من  السادسة  عند  اإلبراشي  مي  العمارة  أستاذة  تقّدم 
المعهد الفرنسي بالعاصمة المصرية محاضرة حول الربط بين التراث والمجتمع 
على المستوى العمراني في القاهرة التاريخية. تناقش الُمحاِضرة الحفاظ على 
المناطق  سّكان  وبين  المتخّصصين  بين  تجمع  تشاركية  عملية  خالل  من  التراث 

األثرية.

اإلسالمي  الفن  متحف  مكتبة  في  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  نهاية  حتى 
بالدوحة معرض ذكريات جميلة من فلسطين الذي افتُتح في العشرين من الشهر 
تغّطي  فلسطين  حول  النادرة  الكتب  من  مجموعة  المعرض  يتضّمن  الجاري. 
المجالت  وكذلك  الماضي،  القرن  ثالثينيات  وحتى   1610 عام  من  الممتّدة  الفترة 

والقصص والملصقات ومذكرات األسفار واألرشيفات الفوتوغرافية األوروبية.

في  المدينة  مسرح  خشبة  على  اليوم  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  ُتعرض 
يتناول  الباقي.  عبد  سامي  وإخراج  حنا  سامر  تأليف  من  هلع  مسرحية  بيروت 
في  ويشارك  المنزلي،  الحجر  خالل  الدراسة  زمالء  من  مجموعة  ذكريات  العمل 
أدائه شربل أبي نادر وترايسي يونس وماريا بشارة وليال الغصين وميليسا دانو وسامر 

حنا.

سومر شحادة

في كتابِه »تأمات في السرد الروائي« 
يتحدث أمبرتو إيكو )1932-2016( عّما 
يدعوه »الوظيفة االستشفائية لألدب«؛ 
 
ً
ــكــــو؛ يــعــطــي شــكــا فـــــــاألدب بــحــســب إيــ

ــمــّيــز الــتــجــربــة. بــهــذا 
ُ
لــلــفــوضــى الـــتـــي ت

املــيــزة  إيــكــو  يــشــرح  املقتضب  التعقيب 
ــراءة األدب  الــفــضــلــى الــتــي تجعل مــن قــ

محاولة للشفاء. 
 الـــبـــشـــر يـــعـــيـــشـــون، فـــهـــم ال 

ّ
ــــدا عــــن أن عـ

تجاربهم  يتأملوا  كــي  كثيرًا  فون 
ّ
يتوق

ــــون  ــانــ ــ ــخــ ــ ــ ــــون وُي ــ ــّب ــ ــحــ ــ ــــش. يــ ــيــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الــ
ــّب، لــتــتــراكــم املــشــاعــر  ــاودون الــــحــ ــ ــعـ ــ ويـ
بنى اآلثار في نفوسهم أثرًا فوق آخر. 

ُ
وت

يؤمنون بأوطاٍن ويبتعدون عن أوطان، 
يبنون بيوتا ويرحلون عنها، يعيشون 
في بيوٍت، بما للبيِت من فضاٍء خاص 
البيوت،  تلك  يفقدون  ثــّم  ومــن  وحميم، 
املشاعر  لتتراكم   ،

ً
هــجــرة أو  تدميرًا  إمــا 

ويــبــنــي الــحــنــني أعــشــاشــه مــوقــفــا بعد 
يــحــّبــونــهــم  أوالدًا،  يـــنـــجـــبـــون  ـــف.  ــوقـ مــ
 ما لديهم، ومن ثّم يغادر 

ّ
يمنحونهم كل

الخالدة  السيرة  تلك  ويعيدون  األبــنــاء 
البشر   

ُ
أبناء آخرين. وهكذا ينشغل مع 

ــن أحـــــــداث حــيــاتــهــم بـــأحـــداث  ــا عــ ــمــ دائــ
ــاٌح يـــقـــود إلــــى نـــجـــاٍح آخـــر،  ــرى، نـــجـ ــ أخــ
ــواتـــٌر   آخــــــر، أو تـ

ً
 يــصــنــع فـــشـــا

ٌ
ــل وفــــشــ

باملجهول  نفسه  االنشغال  إلــى  يفضي 
الذي قد تأتي بِه الحياة. وفي غمرة تلك 
االنــشــغــاالت؛ يــتــيــُح األدب لــإنــســان أن 
ف 

ّ
يقرأ ذاتــُه، أن يفهم آالمها، وأن يتوق

-ولــو لساعات قــراءة روايــة ما- ويتأّمل 
فــــي مـــصـــائـــر شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا، الــــتــــي قــد 
تــحــاكــي أو ربــمــا تــقــتــرب مـــن تــجــربــتــِه. 
يتأّمل حياتُه  أن  لإنسان،  األدب  يتيُح 
من خارج تلك الحياة. لربما يقودُه ذلك 
 

َ
 على حــالــِه، ويـــدرك عمق

َ
إلــى أن يشفق

ــقـــودُه أيــضــا إلـــى تفكيك  عـــجـــزِه. وقـــد يـ
التبعات  إحدى خساراتِه، والتحّرر من 
النفسية للخسارة. إذ يتيُح األدب للمرء 
أن يــقــرأ خـــســـارات اآلخـــريـــن، أيـــن بــدأت 
املـــرء شيئا  وكــيــف انتهت، وكــيــف يفقد 

حّصل عليِه.
َ
فشيئا ما ت

بالفوضى،  اإلنــســان  تجربة  إيكو  يسم 
 شيء، ويندفع 

ّ
وفي حياة يحدث فيها كل

 شيء إلى ذاكرة اإلنسان بشكٍل 
ّ

فيها كل
غــامــٍض ومـــتـــراٍم، وعــلــى نــحــو ال يكون 
ــِه، والــتــعــاطــي  ــ مــعــه قــــادرًا عــلــى فــهــم ذاتـ
مــع ذاكــرتــِه. يأتي األدب كــي يختار من 

التجربة  فمواجهة  املتواضعة.  مــداركــه 
اإلنسانّية بأكملها أمر شاق على وعي 

اإلنسان، وتكاد تكون مستحيلة. 
اإلنــســانــيــة هــي مضمار  الــتــجــربــة  تبقى 
األدب  يستطيع  ما  أكثر  ولربما  الشفاء، 
ــان ثقل  ــف عـــن اإلنـــسـ

ّ
فــعــلــُه، هـــو أن يــخــف

مـــن روِح  بـــشـــيٍء  ُيـــشـــعـــره  ــِه، وأن  ــ ــزانـ ــ أحـ
الــرفــقــة. ويــقــول لــه؛ أّيــهــا اإلنــســان املتألم 

لسَت وحيدًا. قصة فقدِك حدثت من قبل، 
وحــكــايــة عـــجـــزك حـــدثـــت، الــخــديــعــة أمـــٌر 
يحدث، والحروب أمٌر يحدث على امتداد 
ــايـــات الــتــي  ــكـ األزمـــــنـــــة. وفـــــي غـــمـــرة الـــحـ
تصنع إرث البشر، لربما يمثل األدب أداة 
مثلى كي يشرح لهم جانبا من تجاربهم، 
غير  ومــؤثــر،  واٍع  فني  شــكــٍل  باستخدام 
رك 

َ
تلقائي وغير بــريء، يوقع بهم في ش

ــِه  أدويـــتـ ــَر  أكـــثـ يـــقـــدم األدب  إذ  الــتــشــابــه. 
تتكّرر  التي  النماذج  باستخدام   

ً
فعالية

الخيانة  عن  والصداقة،  الحب  عن  دائما 
واآلمــــــال املــحــطــمــة. عــنــدمــا يــخــبــر الــفــرد 
ـــه لــيــس اســـتـــثـــنـــاًء، ولـــيـــس األول في 

ّ
بـــأن

واحدة  لإنسانية تجربة  ما 
ّ
وإن أحزانِه، 

وشاسعة، تعيُد نفسها دائما.
)كاتب من سورية(  

 
ً
تلك الفوضى، ويجعل ملا يختارُه شكا

ويستخلص  يــقــرأه  أن  لــإنــســان  يمكن 
منُه، أو يأنَس له وفيِه. إذ يجعل األدب 
من  باجتزائِه  إّمــا  للفهم،   

ً
قابلة الحياة 

أحداثها الغزيرة، أو بوضعها في إطاِر 
يقرأ  كــي   

ً
حكاية املــرء  يحتاُج  الحكاية، 

على ضوئها حكايتُه. 
لـــكـــن حـــتـــى إيـــكـــو يـــنـــّبـــه إلـــــى الــوظــيــفــة 
ــِه  ــتــ ــفــ االســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيـــــة لــــــــــــــــألدب، بــــصــ
 
ً
ــة ــنـ ــايـ ــعـ ــن الـــــحـــــيـــــاة، مـ ــ ــا مــ ــتــــخــــاصــ اســ

لها.  ــراج  إخــ اإلنـــســـان، وإعــــادة  لتجربة 
بــالــطــبــع ال يــقــصــد إيــكــو الــنــظــر إلـــى ما 
ــة  ــــــه جـــمـــيـــل، أو رؤيــ

ّ
هــــو قــبــيــح عـــلـــى أن

ـــمـــا عبر 
ّ
الــجــانــب املـــشـــرق وحـــســـب. وإن

 األدُب على الوعي، 
ُ

ابتداع الشكل َيحتال
ٍة ما يحاكي  ويساعد اإلنسان على قراء
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باوال كاريدي


