
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في افتتاح اليوم اللبنانّي السابع 
، في حرم االبتكار والرياضة، في 2016آذار )مارس(  5للعالج النفسّي الحركّي، يوم السبت الواقع فيه 

 قاعة فرانسوا باسيل.

 

ابع للعالج هذا اليوم الرائع، اليوم اللبنانّي السيسم  جميل"الكتابة في تعّدد أوجهها". يا له من عنواٍن 
 أبعادو  اّم مواجهة كّل المشاكل المتعّلقة بفعل الكتابة وصعوباتهتت ، يا له من تحدٍّ أنالنفسّي الحركّي ! ال بل

    المعالج النفسي الحركّي لحّلها. مداخلة

غة الكتابة باللّ فعل الكتابة، سواء كانت هذه في البداية، وانطالًقا من خبرتي، أن ُأثني على  دعوني
والكالم  عن المحادثة الكتابةتختلف العبرانّية.  وأالسريانّية  وأااليطالّية  وأاإلنكليزّية  وأالفرنسّية  وأالعربّية 

فكرة الكاتب في مخزون المساحة العاّمة. كم هو رائع ب فظتحتهي فالكتابة أّما . مع الصوت الذين يتّبّددان
أفكاره الخاّصة  الكاتب على الورق  ضعأن يالحبر من أجل المغموس ببالرصاص أو  طّعمحمل القلم المُ 

كم !  ي وشكوكي الفلسفّيةر وتعطي شكاًل ألفكار رسوماتي تتبلو رؤية  ةئعه ورفضه ! كم هي راه وأهواءوأمنيات
معّلقة الواحدة باألخرى بشغٍف، وهي  تزاوج فيما بينها باليد التي تكتبرؤية حروف األبجدّية ت ةرائع هي

رؤية الكتابة  كم هي رائعة المعنى المجّسد بنّص يمكن أن يّتخذ شكل وصّية.مترابطة من  لتشّكل سلسلة
تجعله و  الوجهة التي يلتمسهاإلى  هصلأمامه طريق طويلة تو فتح منحنية قلياًل نحو األمام مثل الحاّج الذي تن

. حين كنُت في الصّف السادس، ومن دون هالمقّدس وأمامفيه في حضور  يدخل في مكان العبادة ينخطف
ا من  أو نموذج، كنُت أتعّلم السريانّية أو اآلرامّية، لغة أجدادنا. أقّدم نفسي كمثالأن  كان علينا أن نترجم نصًّ

يسوعيًّا، كان يقوم بالمراقبة  ّية. أحد المعّلمين الذي كان كاهًناالعربّية إلى السريانّية وكتابته بالسريانّية الغرب
ُت أحّب الّلغة وكان أبي ُيجري لي التمارين الكتابّية، النقل في االمتحان. وبما أّنني كنخوًفا من أن يقوم أحد ب
صرخ بتعّجب : هل  ،ال يتقنه الجميع. إنحنى المعّلم المراقب على ورقتي وبعد لحظاتاكتسبُت خطًّا جمياًل 
ما أعطاك نسخته ؟ وحين قلُت له إّنه خّطي، طلب مّني أن أستمّر في الكتابة،  ًداأّن أحهذا هو خّطك أو 

بين األحرف.  ، لكن بروٍح تندمجوهذا ما قمُت به بسرور. هّنأني وهو يقول لي إّنني أكتب مثل اآللة الكاتبة
حي لآلخرين. لصّف ألّن الكتابة هي فّن ومصدر و في ا حُت الكاتب المعتَمدالدروس الالحقة، أصبخالل 



نا من هذا الحّق في تحرم اإللكترونيّ  اليوم، يخالجني الحنين ألّن اآللة الكاتبة الموضوعة على الحاسوب
 ا للجمع بين الفكر وعملّية رسم الكلمات.املنناستخدام أ

، ال اليوم هذا لمداخالتالغنّي  برنامجالمع هذا، حين ُأثني على الكتابة وحين أنظر عن كثب إلى 
مثل ريمون كينو  أحد الكّتاب الكبار لكتابة.لكبار كانت لديهم مشاكل حقيقّية في اأن ننسى أّن الكّتاب ايجب 

Raymond Queneau  أكثر من  أّنها ترهقمشاكل كبيرة في الكتابة، كان يجد  لم يكن يعاني من
ن لم يعتر   الكالم. من  Châteaubriandأو شاتوبريان   Lamartineالمارتين  كلٌّ من هاجسهذا ال وا 

وغوستاف  Stendhal وستاندال Victor Hugoهذه الناحية، الكثير من زمالئهم ومنهم فكتور هوغو 
ء وكانت لديهم حّتى أمام الورقة البيضا إعتراهم القلق المعروفذلك  أقّروا بأنّ  Gustave Flaubertفلوبير 

دون أّن وهم يردّ  محين كانوا يرسمون الكلمات. آخرون تحالفوا لينّددوا بأسطورة الشاعر الملهَ  بعض الشوائب
يجد كان ف René Goscinny. أّما نيكوال الصغير للكاتب رينيه غوسينيالكتابة هو عمل مصقوٌل بالمثابرة

مزعج". فلماذا تبدو الكتابة مثيرة للضحك"، في حين أّن الكتابة هي "أمٌر  كالمة الهاتفّيةأّن "الم بكّل بساطة
 ؟ أمًرا عسيًرا

 امتالك الحروف والكلمات أو أي وسيلة كتابّيةمن أجل  تعّلميتوّجب على المرء أن ي في البداية طبًعا،
من  تمّكنه وقبل تقدير،، على أقّل من العمل المدرسّي الشاقّ  ث سنواتبعد ثال ،الُمراد معنىالأخرى تنقل 

الخّط  امتالكب بدأ المرء، تبدأ المشاكل فيعند هذه المحّطةمع ذلك، رجل الميالد.  إرسال رسالته األولى إلى
، حين ال تتحّقق أهداف كّل في رحلة التعّلم هذه للجميع. هي أمور ليست مضمونةوفّن تأليف نّص مفهوم و 

  عملّية للتصحيح والمساعدة. ويعرض حلوالً  ويشّخصل مرحلة، على المتخّصص أن يتدّخل ليحلّ 

حيحة أو الكلمة لكم أنتم المتخّصصون في الكلمة المكتوبة التي تبقى جميلة إذا كانت ص إنطالًقا من هنا،
 فريقالكما أشكر  Gemmaال يسعني إال أن أشكرك، حضرة السّيدة المديرة جيّما . مرسومة بطريقة جّيدة

ّرق إلى هذا الموضوع الشّيق. أخّص بالشكر هذا اليوم، لدعوتكم لي من أجل أن أتطاإلدارّي الذي قام بتنظيم 
رة، أنتم الذين أتيتم َرينكّل المحاضرين وال سّيما المحاض   أيًضا هذه  من فرنسا من أجل إغناء أعمال والمحاض 

 هذه ا ونتائج جّيدة. أختتم كلمتي بالتأّمل فيعماًل جّيدً م، متمنيًّا لكم ولكّن جميًعا الندوة بعلمكم وخبرتك
 كان مصير التاريخ لوال فعل الكتابة ؟" : "ما الجملة


