والحكَم
األمثا ُل
ِ
سك إليها".
تجد الراحة ما لم تدفَ ِع الثمن  -ما لم
ْ
تدفع نف َ
يقولون في السريانية" :ال يُمكنك أن ِ
الحب من فوق".
يقولون باللغة العربية المحلية" :يُمكن شرا ُء ك ّل شيء بالمال ،لكن
ّ
يقولون باللغة الكردية المحلية" :حيث تأ ُخذ عجي َنك إلى الخبّاز لخبزه في فرنه  ،يقولون ،ليكونَ خبزك
،أعط الخبّاز رغيفًا إضافيًا".
أفض َل
ِ
لمواضيع
تتطرق
تشرح األفكار بإيجاز ،والتي
ّ
لذلك أقول :األمثال واألقوال المأثورة تُشبه الشعاراتِ التي َ
َ
معاني
منظورا ٱجتماعيًا عميقا؛ تتض ّمن
عرف بالتأكيد .إنّها تحتوي
ً
ّ
متنوعة ولعاداتٍ وقواع َد ينبغي أن ت ُ َ
َ
فلسفيةً تُنمي االلفة والوعي.
تحمل تولي ًفا ثقافيًا ٱكتسبته من تجارب الحياة ،وهذا
منطقة بيت نهرين (بالد ما بين النهرين) الجغرافيةِ ،
عبر الزمن بمروره بقرون ملؤها العقل واإلدراك .هذه المنطقة ليست مشهورةً
التوليف قد ت َغربل
َ
بإبداعها الفني والثقافي فحسب ،بل بثروتها من األمثال أيضاّ .
إن أقوالَنا البليغة قد ت ّمت صياغتُها بمهارة.
كلماتُ ومقوالت القُدماء جعلت منّي ما أنا عليه اآلنَ وهذّبتني .إنّها ال تُثير ٱهتمامي فحسب ،بل تفتح
آفاقي وتُريني الطريق .لهذا أعتقد أنّه منَ الضروري استيعاب وتذويت "الكلمات المهذّبة" والعيش على
هديها.
دوامة التو ّقعات السلبية ،واألحكام المسبقة ،ويبقى تحت
أرى أنّه عندما يت ّم الضغط على الشخص ،في ّ
تأثير هذا الهذيان  ،فإنّه سيغطُس مثل الخ ّفاش األعمى بالهالك ،ال يستطيع أن يمنع نفسه من االنغماس
بمتاهة أفكاره الشخصية  .سيكون ضحيةَ غضبه وطموحه.
وتما ًما كما تبدأ األصالة أو اإلبداع بمساعدة إبداع اآلخرين ،كذلك حتّى الحرية تبدأ بخدمة حرية اآلخر.
صب هو عدو
صبا .التع ّ
في الثقافة غير الديمقراطية ،الحرية الوحيدة هي الحرية في أن تكون أُصوليًا متع ّ
األصالة والحريّات والتعاطف والضمير واللطف والوالء والرحمة .إنّه إنزيم يس ّد ك ّل القيم اإلنسانية.
ب بقوله "مرضُ طفولة اإلنسانية"
ربّما لهذا السبب وصف رجل حكيم التع ّ
ص َ
لهذا السبب ،ومن أجل النضج االجتماعي والثقافة في الديمقراطية ،يجب أن نقدّم مساهماتِنا وخدماتِنا
إلثراء الفكر ،دون إهانة اآلخرين أو تشويه سُمعتهم.
قال فرانز كافكا ( ، )١٩٢٤-١٨٨٣أحد المف ّكرين ال ُمبدعين في العا َلم المعاصر وكاتب مشهور" :لدى
تتفرع باقي الذنوب أال وهما :نفاد الصبر والكسل .لقد ت ّم طر ُد البشر من
البشر إثمان بارزان ،ومنهما ّ
الجنّة بسبب نفاد الصبر والكسل ،وال يمكنهم العودة".
ملفونو يوسف بِكتاش
الترجمة من اإلنچليزية :ود الرفاعي
تدقيق لغوي :أ .د.حسيب شحادة.

