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مفتاح �لكتاب

ُيكمل كتاب )حلقات اأول�مبًية( ثالثّية الأ�صتاذ حممد العلي: 
البحر  ودر�س  الكتب(  من  ملجم�عة  نقدّية  )قراءات  �ء  ال�صّ هم�م 
)درا�صات(، وحلقات اأول�مبًية.. وهي ثالثّية تتكّ�ن من ماّدٍة )�صل�صلة 
مقالت( قمت بجمعها من الأر�صيف ال�رقّي ل�صحيفة الي�م، كتبها 

منذ 1978م حتى 2002م )بداية الأر�صيف الإلكرتويّن(.

ي�صم )حلقات اأول�مبّية( جمم�عة من مقالٍت انتخبتها من 
َكمٍّ هائل.. راأيت فيها طاقة تن�يرّية هائلة وجتاوزا ل�قت كتابتها.

وهذه فر�صة ل�صكر الأ�صتاذ عادل احل��صان ل�صتغاله اجلميل 
بالكتابني الأّولني.. والأ�صتاذ مطلق البل�ي ل�صتغاله بهذا الكتاب... 

اأُهديهم َفَرحي ُكّله، وحمّبتي الكبرية.

�أحمد عبد�ل�شالم �لعلي

8 �أكتوبر 2012م
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�حللقة �لزرقاء

)ُبعد �آخر(

ل  ال�صحف،  يف  الي�مّية  الزوايا  جتمع  اأن  ي�ما  حاولت  هل 
لتنظر يف  بل  واجتماعّيا،  اأدبّيا  قا�صيا  نف�صك  بينها وجتعل  لتقارن 

الإجابة على ال�ص�ؤال التايل:

اأّي  ما هدف ه�ؤلء الكتاب؟ وما عالقتهم مبجتمعهم؟ واإىل 
حّد تت�صح هذه العالقة عند هذا وذاك؟ ثم ما هي الأ�صياء امل�صمرة 

وراء كّل الكلمات الريقة؟

اأر�صا  ت�صبح  ي�م  كّل  يف  اأنها  الدائمة  ال�صحف  م�صكلة 
يعرف�ن  الذين  �صقٍي، وم�صكلة بع�س  واإىل  اإىل زراعٍة  ب�ارا، حتتاج 
اأنهم يدرك�ن هذه احلاجة لدى ال�صحف،  كيف ين�صدون الكلمات 
جاهرًة  وج�ههم،  يف  �صارخًة  تقف  لن  الكلمات  اأن  اأكرث  ويدرك�ن 
�صعيدهما،  وعلى  امل�صكلتني،  هاتني  ومن  احلقيقّية.  باأهدافهم 

يختلط احلابل بالنابل.

تعّ�د منذ  فقد  الجتماعّي ذو رهافة رهيبة،  اأن احل�س  غرَي 
اأذنه  وترف  املتبخرتة،  الر�صيقة  الكلمات  ي�صمع  اأن  ال�صنني  اآلف 
لتلك ال�صاللت ال�صافية من ال�صعر واخلطب، ويقارن بينهما، وبني 



حممد �لعلي

10

واقعها وواقع قائليها.

ومع ذلك تبقى الزوايا الي�مّية جمم�عة من وجهات النظر، 
غري  تك�ن  ال�ليدة  وال�جهة  بع�صا،  بع�صها  ي�ّلد  النظر  ووجهات 
والديها بالطبع، وبهذا ت�صتمر ال�لدة واملخا�س، ت�صتمر الإ�صراقات 

اجلديدة والعطاء الدائم.

.1982

)ُبعد �آخر(

امل�صكلة التي تطّ�ق بها الكلمات عنق كاتبها اأنها ل بّد اأن ت�ؤدي 
اأن  اأن تعطي دللة باعتبارها جمّرد رمٍز ل ميكن  معنًى، ل بّد من 
تنفك عن اأدائه. وامل�صكلة الأكرب هي اأن الكلمة وحدها تك�ن جامدة 
ن�صق  و�صمن  بغريها  ترتبط  حني  اأنها  غري  حجرّيٍة،  كقطعٍة  متاما 
ي�صتخدمها  الذي  كان  اإذا  ة  وخا�صّ ذاتها،  اأكرب من  ت�صبح  حمدد، 

ُيتقن و�صعها يف م�ا�صعها.

مقال  كتابة  حتاول  حني  ِحّدتها  بكّل  ت�اجهك  هذه  امل�صكلة 
دون معنى.. نعم، قد تف�صي بك حالة نف�صّية ّما اإىل اأن ت�صلك هذا 
بهذه  تفاجاأ  الكلمات حتى  ت�صرع يف ح�صد  اإن  وما  العبثي،  الطريق 
اأم  ذلك  �صئت  �صيئا،  تق�ل  اأن  بّد  ل  الكلمات  اأن  حقيقة  احلقيقة، 

اأبيت.

تاأ�صرين الآن حالة نف�صّية ل ميكن التعبري عنها اإل مبجم�عة 
ل  ثالثا  طرفا  هناك  اأن  غري  بع�صا،  بع�صها  يعرف  ل  الألفاظ  من 
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عالقة له بهذه احلالة. الطرف الثالث هذا ه� القارئ. فكيف يغفر 
هذا املرت�صد املاهر اأن تعرّب تلك احلالة عن نف�صها؟

هل جّربت ي�ما اأن تق�ل كالما بال معنى؟

ولكن  دللة،  اأّي  له  الآخرون  يجد  ل  قد  نق�له  الذي  الكالم 
املهم ه� ما نراه نحن الذين نتكّلم، فهل جند اأن كالمنا دون معنى؟

اأجل. بع�صنا على الأقل يعرف اأنه يق�ل: »ل �صيء«.

.1982

)ُبعد �آخر(
)فلنتينا

واأنت تعربين الك�ن
يف مركبة الف�صاء

هل �صاهدت عيناِك �صيئا
ا�صمه ال�صحراء
كثبان رمل اأحمر
يدع�نها الدهناء

واحات نخل ا�صمها
القطيف والأح�صاء

وبلدة ناع�صة اجلفنني
ا�صمها �صقراء

تلك بالدي يا فلنتينا(

اأم�س حني  ي�م  تذّكرته  الب�اردي،  ل�صعد  العذب  الكالم  هذا 
قراأت املقابلة معه، املن�ص�رة يف جملة اليمامة.
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قريٌب جّدا اأّنك قراأت �صعد الب�اردي، واأّنك قد كّ�نَت �ص�رًة 
وا�صحًة عنه، وعن م�قع عطائه يف ال�ّصاحة الأدبّية. بل ومن املمكن 
بالغ  حتديدا  بالدنا،  يف  املنتجني  بني  ه�  م�قعه  حّددت  اأّنك  جدا 
اليمامة، ل بد من  ال��ص�ح. ولكنك حني تقراأ املقابلة املن�ص�رة يف 
اأّنك �صتعيد النظر، ل يف اإنتاجه، بل يف تق�ميه ه�.. نعم، ه� بالذات.

اأديب،  ربع  اأو  وربع،  اأديب  مع  اأو  اأديب  مع  مقابلة  تقراأ  حني 
اإىل زورٍق كبري حتى ل تغرق باملق�لت والعطاءات وما قبل  حتتاج 
الب�اردي فكان �صجاعا، كان يعرف  اأّما �صعد  الكلمات وما بعدها. 

اأين يقف بال�صبط، ويجهر به.

يعتمد  والذي  جميعا،  الأدباء  ي�صكن  الذي  املر�س  ذلك  اأّما 
على ج�ص�ر اخليال املمتدة فيهم حتى يغزوهم، فقد جنا منه �صعد 

الب�اردي..

ليتنا نتعلم منك يا �صعد هذا امل�قف.

.1982

)يا ويلك(

التعبريات  بع�س  من  باملعاين  احتقانا  اأ�صّد  هناك  لي�س 
ال�صعبّية، ذلك لأنها جتيء بعف�ّية بالغة وبط�اعية لغ�ّية ي�مّية.

فجاأة  عليك  يلتفت  ما،  م��ص�ع  يف  �صاحبك  مع  تتكلم  اأنت 
قائال: فعلت كذا؟! )يا ويلك، يا �ص�اد ليلك( فُتبَهت اأنت، ويت�قف 

حتى خيالك عن احلركة.
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ذكرت هذا التعبري ال�صعبّي، واأنا اأفّكر يف العالقة بني القارئ 
املن�ص�رة يف  الردود  ذلك يف  يظهر  كما  الكاتب يف جمتمعنا،  وبني 
ال�صحف، ويف الر�صائل العديدة التي يتلقاها كّل كاتٍب اأ�صب�عّيا، اإن 

مل يكن ي�مّيا.

بع�س القّراء يفتح اجلريدة اأو املجلة، وحتى الكتاب الط�يل 
العري�س، يفتحها ل ليقراأك، اأو يقراأ ما اأمامه، بل ليقراأ ما يريدك 
ه� اأن تكتب! فاإذا مل يجد ما اأراده )فيا ويلك، يا �ص�اد ليلك(. اإنه 
يرمي اجلريدة اأو املجلة حمتطبا كّل ال�صفات البغي�صة ليدقها يف 

ج�صدك بامل�صامري.

ملاذا هذا ال�صل�ك؟!

فالقراءة  القراءة(.  )اأمّية  ي�صم�نه  ما  وليد  بب�صاطة  ه� 
نف�صها درجات خمتلفة، اإنها روؤية، والروؤية تختلف من اإن�صان لآخر، 
فهذا يرى اأبعد من زرقاء اليمامة، وذاك يكاد ل يرى ما بني يديه.. 

وهكذا هي القراءة.

تعادل ع�صرين مرة يف عدد  القّراء،  اأحد  ر�صالة من  اأمامي 
ال�صفحات امل��ص�ع الذي يعرت�س عليه، وقد ُن�ِصر يف جريدة الي�م 
مرة  الر�صالة  قراأت  لقد  امل��ص�ع(.  )اأي  �صابق  �صهر  يف  الغّراء 
جزءا  حتى  ول  امل��ص�ع،  يفهم  مل  القارئ  هذا  اأن  فراأيت  واأخرى، 
منه، ومع ذلك فه� قد حمل مكيال يفي�س ح�صفا لغ�ّيا مقيتا وقّدمه 

اإيّل.

الأ�صماع منه * على  تاأخذ  »ولكن  القدمي:  ال�صاعر  حني قال 
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قدر القرائح والُفُه�ِم« 

و�صفناه بالغرور ال�صديد، يف حني اأّن امل�صكني مل يكن مغرورا، 
ومع ذلك ميكن اأن تق�ل له: يا ويلك، يا �ص�اد ليلك.

.1990

)حو�ر(

مالمح وجهك املعتكرة تق�ل اإّنك ل�صت على ما يرام.

لبد اأن يف عينيك اإ�صابة من ن�ٍع ما. فمالمح وجهي كلها ل 
تق�ل �صيئا، لأين قد و�صعت قلبي يف ثالجة منذ زمن بعيد.

اإىل  ال�صمع  واأرهف  املراآة،  اأمام  قف  تكذبان!  ل  عيناي 
مالحمك و�صت�صمع منهما ما �صمعت، وترى ما راأيت. ثم اإن و�صعك 
قلبك يف ثالجة ه� نف�صه يدل على اأنك ل�صت على ما يرام منذ زمن 

بعيد.
اإذا اأردت احلقيقة فاأنا كما راأيت.

ملاذا؟
ل اأدري.

هذه الإجابة )ل اأدري( ل تدور اإل على األ�صنة الأدباء، فهم 
-كما يّدع�ن- اأ�صحاب القلق املبهم الذي تتجمع دواعيه كما يتجمع 
ل�صت  اأّنك  وعلمي  الأ�صعار.  انهمار  وينهمر  يتكّثف  ثم  املاء،  بخار 

منهم، فكيف ل تدري مبا تق�له عنك مالحمك؟!

على ذكر الأدباء، دعنا الآن من مالحمي وما تق�له، وقل يل 
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بربك، ملاذا يّدعي ه�ؤلء الأدباء با�صتمرار وبال خجل اأنهم خمتلف�ن 
عن النا�س حتى يف القلق؟ هل هناك قلق اأبي�س واآخر اأ�صفر وثالث 

بني بني، ومن اأي ل�ن ه� قلقهم؟

يا حبيبي قلقهم رمادي ّ الل�ن، وكلما حت�ل اإىل رمادي ّ �صار 
اأ�صّد حرارة، بل يّدع�ن اأنه قلق حمرق ل�ل اأنه يتح�ل اإىل مفردات 

لغ�ّية، اأو م�جات من الطاقة الإبداعّية.

كنت اأ�صتمع اإىل هذا احل�ار برهافة قامتة. ولكنه انتهى قبل 
كّل  واإىل  اأنف�صهم  اإىل  ينظرون  الأدباء  اأن  ال�صبب يف  اإىل  ي�صل  اأن 
م�صاعرهم يف مراآة مكربة غري مرايا النا�س. وهنا وددت ل� �صاألت 

املتحاورْين:

هل تظنان اأن �صبب هذا ه� النف�صال عن ال�اقع؟

.1992

)فهمنا(

احل�صب  و�صيم  اجليب،  و�صيم  ال�جه،  و�صيم  �صاب  تقدم 
والن�صب خلطبة فتاة، وبعد اأن تظاهر اأن العرق يت�صّبب من وجنتيه 
خجال، وباأن اأع�صاءه كلها يف زلزال.. قالها لأب العرو�صة املنتظرة. 

وبعد اإطراقة م�صطنعة وتداول يف الراأي، قال الأب:
�صيادتك بت�صتغل اإيه؟

اأجاب ب�صم�خ: اأديب يا عم.
فقال العم املنتظر بحّدة: )فهمنا( لكن بت�صتغل اإيه؟
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الأديب  -م�قف  امل�قفني  هذين  على  مير  حني  النا�س  بع�س 
وم�قف العم- ي�صحك حتى ي�صتلقي على قفاه كما يق�ل القدماء، 
يزداد  بل  �صاكنا،  فيه  حتّرك  ل  املفارقة  فهذه  الآخر  بع�صهم  اأما 

اكتئابا على اكتئاب.

اإّن هذه املفارقة تطرح عرب م�قف �صعبّي عابر نظرة النا�س، 
اإىل  الأدباء  نظرة  تطرح  كما  والأدباء،  الأدب  اإىل  املجتمع،  نظرة 

اأنف�صهم، واإىل من ح�لهم من الب�صر.

هل هذه النظرة بجانبيها م�ج�دة حتى الآن؟ ل اأعتقد ذلك 
نف�صه  عن  خلع  الآن  الأديب  مقيدة.  ب�ص�رة  بل  مطلقة،  ب�ص�رة 
اأجنحة كثرية، اأجنحة كانت ل تدعه مي�صي على الأر�س، بل يرفرف 
باب«  �صنعها غريه من ال�صعراء  هناك بني ال�صحاب، ويف »حليان ال�صّ

الأقدمني.

لقد خلع عن نف�صه اأجنحة من ن�ع:

ِبِه  َمْن  َكِلَماِتي  واأَ�ْصَمَعْت   * اأََدِبي  اإىل  الأَْعَمى  َنَظَر  الَِّذي  »اأََنا 
َمُم« �صَ

وي�صّمخ  �صالبتها،  يح�س  الأر�س،  على  برجلني  مي�صي  اأخذ 
بغبارها مالب�صه. ذلك لأنه مل يعد ياأخذ اأدبه من منابع خيالّية، بل 

ياأخذه من الأر�س ومن عليها.

لي�س  الأدب  اأن  يعي  اأخذ  �صاكلته،  على  ومن  الأديب،  وعم 
اجرتارا خليالت واأفكار ميتة، ولي�س ادعاًء منتفخا.. اإنه عمل، عمل 
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اإليه كّل من هّب ودّب حتى ل� و�صع�ا يف �ص�اريخ  اإبداعّي ل ي�صل 
عابرة لأعمدة ال�صحف.

.1992

)�لروؤية(

يف كّل جريدة وجملة زوايا ثابتة.

هذه الزوايا بع�صها يغريك حتى حدود انتظاره بلهفة حارقة، 
وبع�صها متر عليه، وكاأن بينك وبينه عا�صفٌة رملّية بحيث ل ترى منه 

اإل حروفا بع�صها اإثر بع�س.

ملاذا هذه الظاهرة؟

ما ه� ال�صبب القابع وراء انتظارنا زوايا هذه الكاتبة، اأو ذاك 
الكاتب، وعدم انتظارنا لتلك اأو ذاك؟! يف حني قد يك�ن الذي ننتظر 

اأقل ملعانا و�صهرة من الذي ل ننتظر.

يف اعتقادي اأّن ال�صبب ب�صيط جدا، هناك كاتب ت�صتطيع ت�قع 
ما يق�له. بل تت�قعه دون ا�صتطاعة، وهناك اأخرى اأو اآخر ل ت�صتطيع 
ت�قع ما يق�له اأبدا، حتى ل� كتب يف املنا�صبات العادّية مثل الأعياد 

اأو اأ�صابيع ال�صحة واملرور.. اإلخ.

ملاذا؟! لأن الذي ل تت�قع ما يكتب ه� من ميلك روؤية خا�صة، 
الذي  اأّما  ينابيع عديدة يف فكره ووجدانه.  التقاء  روؤية مبنّية على 
له  ُوِهَبت  ورقية  وم�صاحة  وحربا  قلما  ميلك  فه�  يكتبه  ما  تت�ّقع 

بطريقة من الطرق.
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هذا لي�س مق�ص�را على الزوايا فح�صب.. خذ ال�صعر برمته. 
هناك �صاعٌر حني تقراأ عن�ان ق�صيدته، تعرف ف�را ما يريد ق�له، 
�ص�اء كان العن�ان ماأل�فا اأو غري ماأل�ف. وهناك �صاعر اآخر ل تعرف 

مطلقا ما يريد ق�له حتى ل� تكلم عن اأب�صط الأم�ر.

يف  غريها  هذه  اأّيامنا  يف  فالفل�صفة  الفل�صفة!  خذ  بل  ل 
 - الأّيام  هذه  الأكرث  وهم   - يق�له  ما  تت�قع  من  فهناك  ما�صيها، 
اأنت، ويك�ن  اأو تت�قع ويق�ل ه� عك�س ت�قعك  وهناك من ل تت�قع، 

ال�ص�اب يف جانبه.

الفرق اإذن ه� يف الروؤية، والاّلروؤية.

ومن  جديدا،  �صيئا  تت�قعه،  ل  �صيئا  يعطيك  روؤية  ميلك  من 
اأن  �صبق لك  التي  الكلمات  الروؤية يعطيك قطيعا من  تلك  ل ميلك 

راأيتها منذ زمن �صحيق.

.1992

)�لر�ئحة(

الكلمات مثل احلي�انات، بع�صها ذات دم حاّر، وبع�صها ذات 
اأي  له  لي�س  وبع�صها  وقرون،  وخمالب  اأنياب  له  بع�صها  بارد..  دم 
�صيء من و�صائل الدفاع والهج�م، اإنه حمٌل وديع وح�صب. والكلمات 
وبع�صها  جريئة،  عي�ن  ذو  ر�صيق  بع�صها  اأي�صا،  احلي�انات  مثل 
الآخر يختلط فيه املربع بالدائرة كما �ص�ر اجلاحظ، كاأنه ما ير�صم 

الأطفال يف الرتاب كما يق�ل ال�صّياب.
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والكلمات ذات رائحة. متاما مثل احلي�انات والنباتات، وهذا 
ه� املخيف فيها.

كيف؟

اإّن الكلمات �ص�اء كانت �صارية اأو األيفة، ر�صيقة اأو مفلطحة، 
الأقالم  اأ�صحاب  ة  وخا�صّ النا�س،  من  اأحدا  قيادها  من  متنع  ل 
ولكنها ذات  ي�صاء،  يق�دها من  ولذلك  م�صاع،  اإن حنانها  ال�صّيالة. 
اإذا كان خالف ما يق�ل متاما،  رائحة عجيبة، فهي تف�صح قائلها 

مثل اجل�اد الأ�صيل الذي ُيلقي براكبه اإذا مل يكن كفئا.

مفردات  من  الّدنيا  ق�امي�س  يف  ما  كّل  يح�صد  دعه  اجلبان 
ال�صجاعة، و�صتطيعه هذه املفردات، ولكنها تفرز، من حيث ل يدري، 

رائحًة تق�ل بل�صان عربّي ف�صيح: اأنت كاذب. وهكذا..

حقيقّيتان،  �صخ�صّيتان  كالهما  عزة  وكثري  بثينة  جميل 
وكالهما قال اأ�صعارا يف احلب والهيام. ولكن القدماء �صّم�ا رائحة 
ال�صبابة، ومل مينح�ا  الكلمات من كليهما ف��صف�ا جميال ب�صدق 

كثري عزة هذا ال��صف.

ة.  قد تق�ل: اإن هذا جانب فنّي وجدايّن له مقايي�صه اخلا�صّ
ة ال�صعيد ال�صحفّي،  واأق�ل لك: اإّن هذا م�ج�ٌد على كّل �صعيد وخا�صّ
اإنك قد تقراأ مقالة رائعة عن م�قف نبيل اأو خ�صلة اإن�صانّية، ولكن 
رائحة الكلمات ترغمك على لعن كاتبها. تلك هي كلمات احلّق التي 

ُيراُد بها باطل.
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هل ُنْقِدم من الآن ف�صاعدا على �صم رائحة الكلمات؟ اأرج� 
ذلك.

.1993

)�ملحاور �الأخ�شر(

)1(

فرغت تّ�ا من قراءة مقابلة �صحفّية يف )اليمامة( مع الأديبة 
الالمعة اأميمة اخلمي�س، اأجراها معها حامل قلم احرتت اأن ا�صميه، 
فقادتني هذه احلرية اإىل تذكر عن�ان طرحته اليمامة نف�صها للح�ار 

قبل اأ�صابيع وه� )ال�صحفّي الآيّل(.
هل ا�صمي حماور اأُميمة هذا: �صحفّيا اآلّيا؟

ل.

لأّن ال�صحفّي الآيّل ل يقفز على ظله، اإنه ل يدعي.. اأّما اأن 
اآخر، ن�ع  واأنا منهم( فهذا ن�ع  اأكرث من مّرة )يرى بع�صهم  يق�ل 

نحتاج اإىل اأن نتطّلع ب�صغف �ص�يّف اإىل ه�ؤلء الذي ه� منهم.
هل ا�صميه )ال�صّيد الدائري(؟

اإنها ت�صمية مغرية لها �صرعّية التنا�صل من الرتاث. فه� �صّيد 
لأنه يطرح نف�صه فار�صا من فر�صان الإدلء بالراأي وه� دائري لأن 
اإّنه  اأي  اآخر،  ول  له  اأول  ل  اآخر. وه� كذلك  ول  لها  اأول  ل  الدائرة 
من  دائرة  اإيقاع  يف  ما  اإىل  بالإ�صافة  �صيء  اأي  يف  للح�ار  م�صتعد 

ظالل اجلاحظ.

واأيقنت  اللحظة  يل  قالت  هكذا  الأخ�صر(.  )املحاور  �َصّمه 
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ذلك  الأخ�صر  فالرجل  املنا�صب حقا.  ال��صف  ه�  هذا  اأن  ب�صفاء 
الذين ميل�ؤون  النا�س  التلفزي�ن رجل عادّي، من  ن�صاهده يف  الذي 
ده�صة  بني  ويتح�ل  ثيابه  عن  ويكرب  ينتفخ  فجاأة  ولكنه  الأ�ص�اق 
الأطفال و�صحك الكبار اإىل »متعملق« اأخ�صر يجرف اأمامه اأّي �صيء 

بق�ة خارقة.

هل اأنت م�صتاق الآن اإىل بع�س ما قاله هذا املحاور الأخ�صر 
على  �صارخة  وثيقة  فه�  كله،  احل�ار  لك  اأنقل  اأن  ب�ّدي  لأميمة؟ 
النظرّية  بني  التناق�س  من  فريد  جانب  على  )اليمامة(  جملة  اأن 
التي  العميقة  املقدمات  بعد  لقطات  بب�صع  لنكتف  ولكن  والتطبيق، 

منها..

اأي�صا  وهي  التعليمي  امل�صت�ى  يف  الرجل  قاربت  املراأة  )اإن 
ر والت�صال بها(. �صريكة له يف اقتناء م�اد التح�صّ

من  ع�صر  مر  وهل  هذا  عليه  يدل  الذي  ما  اأدري  ول�صت 
الع�ص�ر مل ت�صارك املراأة الرجل فيه م�اد التح�صر والت�صال بها؟

التقّلبات  اأ�صكال  كّل  حياتها  منط  يف  ي�جد  كالرجل  )املراأة 
اأخرى، من جمتمع  اإىل  العاطفّية وهي اإىل ذلك تختلف من امراأة 
اإىل اآخر، فالرابط ال�حيد بني ن�صاء الأر�س كلهن هي م�صاألة الأن�ثة 

كما هي احلال بالن�صبة اإىل الرجل يف م�صاألة الذك�رة(.

هل قراأت هذه الفقرة جيدا؟ اأعد قراءتها حتى مطلع الفجر 
ومطلع الإرهاق. قراأتها من ف�ق اإىل حتت، ومن حتت اإىل ف�ق، ومل 
ول ذاك  العامل  ن�صاء  يربط بني  الذي  الرابط  اإىل عمق هذا  اأ�صل 
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الذي بني رجاله.

اإّن كارل مارك�س كان فيل�ص�فا، فاإذا كان ما يق�ل�نه  يق�ل�ن 
�صحيحا، فلماذا مل يقل )يا ن�صاء العامل احتدن( اأو قال على الأقل 
الرابطة  هذه  ليكت�صف  ملاذا؟  احتدوا(،  الذك�ر  العامل  عمال  )يا 

اجلديدة التي اكت�صفها حماورنا الأخ�صر.

�صن�ات ط�يلة  اململكة منذ  بداأت يف  الأن�ثة م�صرية  )طالئع 
)..( ولكن الّريادة ل زالت مفت�حة، فحتى كاتبات اجليل اجلديد 
واخلفة  اجلدية  فيهن  فنالحظ  البدايات،  مرحلة  يف  لزلن   )...(
والق�ة وال�صعف والإخال�س والت�صاهل، اخلليط ال�صرورّي ل�صناعة 

املرياث(.

كن حذرا.. �صاحبنا الآن دخل معمل الكيمياء. اأجل، اإنه عامل 
كيمائّي يريد اأن ُيحّدد )اخللطة( التي تكّ�ن تراث الن�صاء وحدهّن، 
مبعزل عن الرجال. هذه اخللطة )ال�صرورّية( تتك�ن من الثنائّيات 

التالية:

اجلدية/اخلفة.. الق�ة/ال�صعف.. الإخال�س/الت�صاهل.

اأّي نح� اجتمعت؟ ملاذا التقت  ما هي هذه الثنائّيات؟ وعلى 
اخلفة باجلدّية ومل تكن يف ثنائّية اأخرى؟ كيف كّ�نت هذه الثنائّيات 
جمتمعة تراثا خا�صا للن�صاء دون غريهن من الب�صر؟ كيف؟ كيف؟ 
نفهمها،  ل  بلغة  ل�صاحبنا  الكيمائّي  املعمل  اأجاب عنها  اأ�صئلة  تلك 

وما عليك اإّل اأن ُترهف اأذنيك وعينيك وعقلك. 
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اأّن كاتبات اجليل اجلديد بال مرياث،  الفقرة قّررت بح�صم 
ه� هنا مل يف�صل الإبداع املنتج من الن�صاء عن املنتج من الرجال 
واإن�صايّن.. هذه  اأّي قطر عربّي  اأّي منتج يف  وح�صب، بل ف�صل عن 

ثانية.

والثالثة اأنه قّرر اأّن )للّريادة( بداية ونهاية، وهي هنا »لزالت 
يق�ل  كما  الريح  م�صابقة  اأو  بق�ة  الرك�س  كاتباتنا  فعلى  مفت�حة«، 
اأجدادنا قبل اأن تقفل الّريادة، فهي اإذا اأقفلت لن يفتحها لهن اأحد 

بعد ذلك.

تنامي  ينبئ عن  الكاتبات يف ت�صاعد م�صتمر مبا  )اإن عدد 
ق�صّية حم�رها الأن�ثة حتتاج اإىل من يعرب عنها من داخلها(.

هل فهمت ما يق�ل اأخ�صرنا؟ اإن الت�صاعد امل�صتمر يف عدد 
الكاتبات ل ينبئ بثمرة انت�صار التعليم ول بازدهار احلقل الثقايّف ول 
بارتباطنا بالتط�ر الإن�صايّن.. ه� ينبئ )عن تنامي ق�صّية حم�رها 

الأن�ثة( فقط.

الذي  امل��ص�ع  �صلب  اإىل  ن�صل  العميقة  املقدمات  هذه  بعد 
احللقة  يف  و�صرناه  اأميمة،  على  ال�صماء  ماء  بن  الأخ�صر  يطرحه 

القادمة.

)2(

البازعي  �صعد  الدكت�ر  اأدان  الآيّل(  )ال�صحفّي  ح�ار  يف 
امل�ا�صيع،  )..�صلق  كّل جهدهم:  يك�ن  الذين  املبتدئني  ال�صحفّيني 
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ال�صعر  اأ�صئلة ف�صفا�صة: ما راأيك يف  واجرتار قدميها )..( وطرح 
احلديث )..( وكثريا ما يرد �ص�ؤال اأجيب عنه للت� من اإجابة ال�ص�ؤال 

الذي �صبقه، مما يدل ب��ص�ح على �صحالة الفهم..(.

التي وقفت عليها )اليمامة( ط�يال،  النقطة احلا�صمة  هذه 
اأحاول اأن اأقراأ يف �ص�ئها اأ�صئلة )املحاور الأخ�صر( واأج�بة اأميمة 

عنها:

-هل تعتقدين اأّنك كاتبة حديثة؟

-ب�ص�ؤالك هذا جتعل احلداثة �صرعة طارئة، ل قان�نا ك�نيا 
جتربتي،  اإىل  بالن�صبة   )...( الأ�صياء  طبيعة  مع  يتداخل  )م�ؤّزل( 
فاأنا اأكتب عن تلك امل�صادفة )الزمكانّية( التي ُوجدت بها، كاتبة 

لي�صت م�صروطة بتجارب، ولغة ع�صر ل يلب�صني.

منه،  تفهم  هل  اأميمة.  ج�اب  كلتيهما  بعينيك  افح�س 
باأن  ت�صرخ  اإنها  زمنّية؟  لي�صت  احلداثة  اأن  �صمنا،  اأو  �صراحة 
احلداثة قان�ن ك�ين )م�ؤّزل( يتداخل مع طبيعة الأ�صياء. فهل تفهم 
من هذا )امل�ؤّزل( الذي يتداخل مع الأ�صياء اأنه خارج الزمن، خارج 

الأ�صياء؟!

وعندما تعيد اأميمة امل�صم�ن نف�صه، تق�ل بكّل ما يف �ص�تها 
من علّ�: )اأنا اأكتب من تلك امل�صادفة الّزمكانّية( هل نفهم من هذا 

اأن احلداثة خارج الزمان واملكان؟

اإذن ا�صمع ال�ّص�ؤال التايل ل�صاحبنا:
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اأّن  رغم  الزمن،  اإطار  خارج  احلداثة  اأن  نظرك  يف  -اإذن 
للم�صطلح من  فاأنت تنظرين  اإذن  للزمن.  التعبري يف ذاته يخ�صع 

ناحية فل�صفّية؟

الثاين،  ال�ص�ؤال  هذا  عن  اأميمة  اإجابة  اأ�صتعر�س  اأن  اأريد  ل 
اأريد �ص�ؤالها فقط: هل فقدت اإحدى رئتيها اأول بعد �صماعها لهذا 

الكالم!!

هي تق�ل: اإنها كاتبة زمكانّية، واإّن احلداثة خمتلطة بالزمان 
واملكان وبالأ�صياء، واإّن اجلذور ل متنع اندياح الأغ�صان.. بعد كّل 
هذا يتقدم الأخ�صر بكّل خ�صرته ليق�ل: يف نظرك احلداثة خارج 

اإطار الزمن!!

وي�ؤكد هذا ت�صاعديا فيق�ل: )اإذن اأنت تنظرّين للم�صطلح 
الزمان  خارج  نف�صها  الفل�صفة  هل  كيف؟  فل�صفّية(..  ناحية  من 
وكيف  الفل�صفة؟  من  اإلينا  َقِدم  م�صطلح  احلداثة  وهل  واملكان؟! 
كانت نظرة اأميمة –ح�صب اإجابتها تلك- اإىل امل�صطلح من ناحية 

فل�صفّية؟!

املتعة  من  اأكرث  تبثها  ر�صالة  لها  الكاتبة  اأّن  تعتقدين  -هل 
الفنّية والأدبّية؟

ح�صارّية،  و�صخ�صّية  ثقافة  عن  تعرب  اأن  بّد  ل  تكتب  -حني 
من  النفالت  ي�صتطيع  ل  احلقيقّي  والكاتب  ومعاناتها.  روؤيتها  لها 
ماأزقه العاّم )..( فاجلائع ل بّد اأن يكتب عن اخلبز، والأ�صري عن 
اأن  بّد  ل  ي�صاأ  مل  اأم  �صاء  الكاتب  ال�صياء.  عن  والأعمى  الأجنحة، 
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يعك�س روح ثقافته، ع�صره، وق�صايا جمتمعه.

اأن تعي�س يف ع�صٍر واأنَت  ل اأذكر من قال )اإنه ل�صيء بائ�س 
مزّود بثقافة ع�صر اآخر(. ال�ص�ؤال الأخ�صر كان يركز على )املتعة(. 

يف نظره اأّن: الأدب+الفن+الإبداع=متعة.

اأميمة جتاوزت هذا. مل جتب عن اأن الأدب متعة اأو غري متعة، 
لأنها مل تتخّيل اأن يك�ن ال�ص�ؤال بهذا امل�صت�ى من الب�ؤ�س.

وكان جميال ل� اأن احل�ار انتهى عند هذا احلد، ولكن ل بّد 
َد الغ�صن اخ�صرارا، فكّر كّرا �صاهرا �ص�ؤاله: اأن يتف�صّ

- يالحظ )على( الأدب احلديث اأن املتعة تناق�صت فيه اإىل 
حّد الختفاء، فاإذا كان الأدب ل يحمل ر�صالة يبثها، كما اأن املتعة 

غابت عنه، اإذن ما ه� دور الأدب؟

لذا  ة؟  اخلا�صّ ال�صخ�صّية  اإىل جتربتك  يرجع  -�ص�ؤالك هذا 
رجاًء ل تلجاأ اإىل التعميم.

ُد  َعّ ّ ا َي�صَ َ ًقا َحَرًجا َكاأَمَنّ ِيّ هذا ال�ص�ؤال الذي يجعل ال�صدر {�صَ
عليه.  اأميمة  اإجابة  من  مل�صا  ب�ؤ�صه  نلم�س  اأن  ميكن  َماِء}،  ال�َصّ يِف 
هذه الإجابة/ال�صفعة كانت رائعة، ولكن ل� عدنا اإىل ال�ص�ؤال بعد 

الإجابة.. ماذا نرى فيه؟ 

نرى فيه:

ل  والتي  بها،  ماأخ�ذ  ه�  التي  )املتعة(  مفه�م  ُيحّدد  اأنه مل 
اأدري من يحدد ال�قت الذي تناق�صت فيه، لناألفه اأكرث، ومل يذكر 
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–و هذا ه� الأهم- من لحظ )على( الأدب احلديث هذا التهام 
اخلطر الذي يزج به اإىل عامل الإجرام!!

اإجابة اأميمة ال�صابقة تق�ل مبلء القلم والفم: )الكاتب �صاء 
اأم مل ي�صاأ ل بّد اأن يعك�س ثقافته، ع�صره، ق�صايا جمتمعه..( فكيف 
بعد هذا الكالم الذي يخطف الأب�صار ل�صدة و�ص�حه واإ�صاءته ياأتي 
�ص�ؤال ليق�ل )فاإذا كان الأدب ل يحمل ر�صالة يبثها(؟! وهل يريد 
هذا ر�صالًة اأعظم من اأننا نعرب عن جتربتنا مع الع�صر؟! وماذا فعل 
اأنهم  من  اأكرث  الع�ص�ر  جميع  يف  املبدعني  وكّل  والأدباء،  ال�صعراء 

عربوا عن ماأزقهم ال�ج�دّي؟!

- هل ميكن اأن )تلقي( مزيدا من ال�ص�ء على ق�لك )اأ�صتعمل 
تلك اللغة ال�صفافة التي يتداخل فيها الزمن مع احللم، والأ�صط�رة 

وال�اقع واخليال اجلمعّي(؟

-راجع الإجابة ال�صابقة.

ملاذا هذا اجل�اب الق�صري يا اأميمة؟ ملاذا مل تق�يل بالإ�صافة 
اإىل ذلك: راجع عدد اليمامة 1249 يف 1413/10/8 �س48 من اإجابة 

�صعد البازعي(.. ملاذا؟

وتداعيا:

اإّنني اأدع� من مل يقراأ هذه املقابلة اإىل قراءتها، واأدع� جملة 
اليمامة اإىل األ تك�ن )كالتي نق�صت غزلها(. اأدع�ها اإىل اأن تطبق 

ما دعت اإليه من قبل.
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ذلك لأن حماورنا يطرح )م�صروعا( ح�صب ق�له، ه� م�صروع 
مقابلة للعديد من كاتباتنا، فاإذا كانت املقابلة على هذا الغرار فهي 
اأ�صل�ب  الأقل-  –على  ه�  اأو  �صده،  ال�ق�ف  يجب  تدمريّي  اأ�صل�ب 

ع�ص�ائّي يجب جتاوزه.

.1993

)وجه(

)نق�س املكان الذي نت�قف فيه ه� الذي يجعلنا من�صي. نق�س 
املعرفة ه� الذي يجعلنا نفكر، ونتكلم، ونكتب(.

هذا الكالم يقيم وجه �صبه بني امل�صي والتفكري، وبني امل�صي 
والتكلم، وبني امل�صي والكتابة.. فاأين يكمن وجه ال�صبه هذا؟

لأنه  والكتابة،  امل�صي  بني  ال�صبه  وجه  على  الإجابة  لنق�صر 
م��ص�عنا  ذاته  ال�قت  يف  وه�  اإ�صاءة،  واأ�صدها  ال�ج�ه،  اأو�صح 

الدائم.

ملاذا من�صي؟

بها  ُنلّبي  اأهداف  اإىل  ال��ص�ل  نريد  بب�صاطة  لأننا  من�صي 
هنا  بها  اأق�صد  -و  الدوافع  ولأن  الدوافع،  من  خمتلفة  نداءات 
رف- متجددة، كان علينا اأن ن�ا�صل امل�صي..  معناها النف�صّي ال�صّ

فهل هناك وجه �صبه بني امل�صي مبعناه هذا وبني الكتابة؟

نعم، ف�جه ال�صبه وا�صح.
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اإّن الكتابة اإذا مل تاأِت عن )دافع( فمعنى ذلك اأنها ل تتجه 
الأقالم  يحمل�ن  الذين  بع�س  كتابة  ولذلك نالحظ يف  اإىل هدف، 
كالما مر�ص�فا، كالما بع�صه ف�ق بع�س، وحتت بع�س، لأن الكلمات 
ت�صبح تائهة ل هدف لها ت�صري اإليه. وهذا لي�س ذنب الكلمات، اإنه 

ذنب الكاتب.

ما الهدف الذي نعنيه؟

والقارئ  الكاتب  فيه  ي�صرتك  الذي  ذلك  بالهدف  نعني 
الهدف  هذا  يك�ن  فقد  معا،  اإليه  لل��ص�ل  فكرّيا  �صريا  وي�صريان 
حلظة اإن�صانّية فرحة، اأو حزينة، اأو اأّي �صيء اآخر يتعلق بالإن�صان، 

ويك�ن من �صاأنه اأن ميّد ج�صرا بني الكاتب وبني غريه.

هذا وجه واحد، فح�صب، من وج�ه ال�صبه بني امل�صي والكتابة، 
وهناك وج�ه �صبه اأخرى عديدة لي�س يف مقدور هذه الزاوية الإملام 

بها.

.1993

)قلق �لكلمات(

املعجم  وي�صيف  واحد.  مكان  يف  ال�صتقرار  عدم  ه�:  القلق 
ليكتمل  وذلك  والنزعاج.  ال�صطراب  ه�:  اآخر  بعدا  له  اأّن  اللغ�ّي 
اأحد  عنه  يعرب  الذي  املركب  املعنى  ذلك  واملعن�ّي،  احل�صي  معناه 

ال�صعراء بالق�ل: )على قلٍق كاأّن الريح حتتي..(.

ودخلت الفل�صفة لُتعطَي القلق معنًى خا�صا ه�: ذلك ال�صع�ر 



حممد �لعلي

30

بال�صيق الذي ي�صبق الفعل الإرادّي. اأو ه�: )ا�صتعداد تلقائّي للنف�س 
يجعلها غري را�صية بال�اقع( )وما القلق الذي ي�صعر به املرء يف مثل 
حت�صل  فال  ال�صتقرار  تن�صد  م�صتغيثة  نف�س  حنني  اإل  احلالة  هذه 

عليه(.

لقد ُو�صف ع�صرنا )بع�صر القلق( بكّل معانيه الكثرية لغ�ّيا 
اأنني هنا �صقت الكالم لأطرح �ص�ؤال واحدا ه�: هل  وفل�صفّيا. غري 

القلق خا�س بالإن�صان؟

و اأجيب ب�صرعة: ل.

كّل �صيء يف غري حمله ميثل حالة من حالت القلق. اإن باقًة 
من الزه�ر ت��صع يف غري مكانها هي باقة قلقة، واأغنية رائعة من 
اأغاين فريوز حني ترفرف يف �صمعك يف حلظة غري منا�صبة ت�صبح 

طائرا كا�صرا اأ�ص�د ال�جه.

باقة الزه�ر، واأغنية فريوز، ل يظهر عليهما القلق بالتاأكيد. 
القلق يظهر على الإن�صان، وعلى عالقته بالأ�صياء من ح�له. ولكن 
وجه  اأبلغ من ظه�ره حتى على  القلق ظه�را  عليه  يظهر  ما  هناك 

الإن�صان، ذلك )املا( ه� )الكلمات(.

ف�صيحة  كالزجاج،  �صفافة  اإنها  الطباع،  غريبة  الكلمات 
كمالمح الإن�صان اجلاحظة.

قلقة  تخرج  اإنها  منافق،  اإن�صان  من  تخرج  حني  لحظها 
غنّي  م�صتغيث  فا�صح  اأنني  م�صم�ع،  باأنني  تخرج  خجال،  تت�صّبب 
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ي�صمع الذين ل يفهم�ن اأو ل ي�صمع�ن اأنني الكلمات.

.1993

)تد�عيات(

واأفكار  اآراء  يف  ت�صبح  اإنك  ال�صباحة.  األ�ان  من  ل�ن  الكتابة 
وكلمات، وحتى ذكريات.

ا من  قد تك�ن هذه ال�صباحة يف َح��ٍس �صاٍف، اأو نبٍع يتفّجر ت�َّ
ال�صخر حاّرا دافئا.. وقد تك�ن يف ح��س مثل ذلك الذي تركه اأحد 

�صعراء املعلقات حيث ي�صرب غريه )كدرا وطينا(.

فاحل�ار  م�صاعفا،  اإغراء  يغريني  بال�صباحة  الكتابة  ت�صبيه 
بني املاء واجل�صد قد يك�ن �صاخبا نزقا اأو حتى همجّيا. وقد يك�ن 
هادئا ُمن�صابا ان�صياب العطر من حديقة.. كذلك هي الكتابة )اإما 
�صاأن  يف  قدميا  قيل  كما  �صخر(  من  تنحت  اأو  بحر  من  تغرف  اأن 

�صاعرين كبريين:
)يعرف امل�ج فار�صه كاجل�اد

اأعيناه ف�ق ال�صفاف؟
اأم على امل�جة ال�صاعدة؟

ت�صجع وقل اأين اأنت؟
متى يك�ن املاء اآ�صنا؟(

ال�صلة  يتجدد، حني يقطع  بنف�صه، حني ل  يلتقي  يك�ن حني 
بينه وبني امل�صادر املتدفقة من ح�له. كذلك هي الكتابة حني تاأخذ 
اآ�صنة  ت�صبح  بال�اقع  �صلتها  تقطع  حني  نف�صها،  ح�ل  الّدوارن  يف 
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وج�فاء.

اللذة  هي  الكتابة،  يف  الرغبة  هي  )الكتابة  اأحدهم:  يق�ل 
املفاجئة التي تعرتيك فيما اأنت ت�صت�صلم بكّل هدوء كلّي.. اإلخ( هذا 
الكالم �صحيح من بع�س زواياه، ل كلها. اإذ ماذا ن�صمي الكتابة بال 

هدف؟! هل يكفي اأن ن�صت�صلم لها بهدوء كلّي فقط؟

ل، اأبدا.. هذا ل يكفي.

.1994

)تد�عيات(

باب  باب اللغ�ّي(. هذا ال�صّ هناك ما ميكن اأن ن�صميه بـ)ال�صّ
ل اأعني به ال�صتعارة اأو غريها من وج�ه البيان املختلفة، ول اأعني 
به اأ�صاليب الإيحاء. بل اأعني به بب�صاطة اأن يك�ن الن�ّس يف حالة من 

اخليالء بحيث ل يتيح لك اأن مت�صكه ب�ص�رة كاملة.

�صباب  ذات  م�صاحة  وبينك  بينه  ُيقيم  رائع  اأدبّي  ن�ّس  كّل 
اأبي�س، كلما رك�صت فيها اإليه بقَي حمافظا على امل�صافة نف�صها.

قد ُن�صّمي هذه امل�صافة )غم��صا( ولكن م�صدر الغم��س لي�س 
واحدا، فه� قد يتك�ن عن عجز، عن عدم مهارة يف اقتياد املفردات 

اللغ�ّية، وقد ياأتي عن مهارة فائقة يف اقتيادها.

باب اللغ�ّي الأبي�س، اأي  لهذا اأُعرّب عن ال�صرب الثاين بال�صّ
الذي تبدو فيه املفردات مثل ل�ؤل�ؤة حتت املاء تتبّينها ول تتبّينها.
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باب الرائع اأخذ ُيخلي مكانة الآن ل�صباب  هذا الن�ع من ال�صّ
بع�صها  ينه�س  ثم  نف�صها،  على  املفردات  فيه  ترتاكم  اأ�ص�د  لغ�ّي 

بع�صا.

اأنها  الق�ل  هذا  ومعنى  عنها.  قيل  هكذا  �صاعرة.  لغة  لغتنا 
اأو  معها  التعامل  وجدانّيا  ي�صتطيع  من  يد  يف  جمالّية  طاقة  متلك 

الغزل بها اأو فيها.

ولكن ماذا نرى هذه الأّيام؟!

نرى ركاما لفظّيا يتعّذر عليك اأن تخرتق الغبار املتطاير منه 
على عينيك وعلى وجدانك وعلى ال�رق.

.1994

)تد�عيات(

فرغُت الآن من قراءة كتاب اأو ن�ّس بعن�ان )حديقة احل�ا�س( 
فتمّثلت على الف�ر ببني ابن الرومي:

فيه  يرمى  املاء  �صفحة  يف   * دائرة  تنداح  ما  بني  كما  »اإّل 
احلجر«

اإنه جمّرد دائرة من الألفاظ يح�م ح�ل نف�صه يف و�صف حالة 
واحدة ل تتزحزح اأبدا.

هذا الن�ّس يق�دنا اإىل طرح م�صاألة اأكرب، هي ال�ق�ف على ما 
نراه هذه الأّيام من كتابات ُتذيَّل بعد العن�ان بكلمة )ن�ّس(.
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ُترى ما ه� املق�ص�د بهذه املفردة؟!

ر من اأي ن�ع اأدبّي عرفناه يف املا�صي،  هل املق�ص�د بها التحرُّ
والزج بنا يف اأ�صكال لفظّية ل تعني اإل نف�صها؟ هل املق�ص�د هذا؟

ومن  اجلغرافيا  ومن  التاريخ  من  اخلروج  املق�ص�د  هل 
الذاكرة، اإىل جمّرد بركة من الألفاظ الالمعة؟!

ما  لكن  ذاته،  عن  ال�صخ�صّي،  هّمه  عن  يعرب  اأن  لالأديب 
املق�ص�د بالّذات؟!

الذات ل بّد اأن حتمل مكّ�نها الجتماعّي التاريخّي وُتعربرِّ عنه 
من خالل تعبريها عن نف�صها، وبغري ذلك ت�صبح ذاتا خارج الزمن.

رحمًة بنا اأيها ال�صادة، اإننا ُقّراء ونحاول اأن نفهم، فلماذا ل 
ترتك�ن لنا حتى هذا؟!

.1994

)تد�عيات(

»دقة  حُمدٍد  َخطٍّ  ذا  الكاتب  يك�ن  اأن  اأ�صتاذ..  يا  )�ص�ف 
يعني:   multy system الكاتب  ال�ص�ق،  املا�صي هاحلني يف  قدمية«! 

متعدد الأنظمة(.

اخلطاب كان م�جها من رجل منتفخ يجل�س على كر�صّي وثري 
اإىل اآخر �صعل�ك اجل�صيم والهياأة امتدت �صعلكته اإىل الكر�صّي الذي 

يجل�س عليه فاأ�صبح �صعل�كا مثله.
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كان هذا يف كاريكاتري لل�هيبي يف جريدة الريا�س 94/3/24.

حاول  ل�  روعة  اأكرث  يك�ن  اأن  وميكن  رائعة،  طاقة  ال�هيبي 
التخلُّ�س من كرثة الكالم على ل�صان اأبطاله.

الفنّية  الروؤية  �صفاء  اإىل  ي�صري  اجتماعّية مبا  لذعة  ذو  وه� 
عنده واإن�صانّيتها.

حني وقفت على هذا الكاريكاتري امتّد اأمامي �صفٌّ ط�يل من 
هذا  يكن  ومل  واخلارج،  الداخل  يف  املتعددة  الأنظمة  ذوي  الكتاب 

مفاجئا.

الكتاب:  ه�ؤلء  وج�ه  من  اآخر  وجه  اأو  اآخر  جانب  املفاجئ 
النا�س حما�صا يف  اأكرث  تراه  اأنظمة متعددة  فالكاتب حني يك�ن ذا 
الدفاع عن النظام ال�احد، والإ�صادة به ومعرفة اأبعاده الجتماعّية 

والفل�صفّية.

بالقيم  تتغزل  التي  الق�امي�س  كّل  ل�صانه  على  يحمل  تراه 
امل�صيئة والأخالق التي ل ياأتيها الف�صاد من بني يديها ول من خلفها 

ويجعل من نف�صه خطيبا منتفخ ال�ص�ت يف كّل ال�صاحات.
اإنهم مل يقروؤوا البيت القدمي:

»ث�ب البيا�س ي�صف عّما حتته * فاإذا ارتديت به فاإّنك عاري«

.1994

)تد�عيات(

-اإىل اأّي حّد انعك�صت فيك هذه النهيارات الكبرية يف العامل، 
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ويف املنطقة، وعلى اأّي اأر�س تقف؟
-اأر�س اللغة.

-و هل تكفي للعي�س؟

اإليه  يذهب  الذي  القدم  م�طئ  يك�ن  وقد  لدي،  ما  -هذا 
اأت�ازن  ك�صاعر  اأنا   )...( للتط�ر  قابال  م�صروعا  الفل�صطيني�ن 
اإل يف  الآن  اأر�صي  اأجد  ول  فيه،  اإل  ت�ازين  اأجد  ول  فقط،  بنف�صي 
ي. اأر�صي هي ق�صيدتي، هذا �صيء م�ؤمل األي�س كذلك؟ لي�س لدي  ن�صّ

�صالح اآخر، اأو جمال حي�ي اآخر اأ�صتغل فيه.

هذا جزء من مقابلة م�ؤملة اأجرتها ال��صط مع حمم�د دروي�س.

ل اأريد ال�ق�ف على ما ا�صماه دروي�س )ال�صالم التلفزي�يّن( 
ال�ق�ف على  اأريد  تندلع من كلماته،  التي  النار  اأو  املرارة  ول على 

ال�اقعّية يف اإجابته اأعاله فقط.

ثم  ووطنا،  اأر�صا  منه  يجعل  اأن  ه،  بن�صّ ال�صاعر  يت�ازن  اأن 
يكتفي بهذا، معناه اأنه يعي�س يف عامل من �صراب. اإن ال�صاعر كغريه 
يحتاج  الب�صرّية،  الن�ازع  ي�صبع  ما  كّل  اإىل  يحتاج  اهلل،  عباد  من 
الق�صيدة ويحتاج الأر�س ويحتاج ال�طن، ويحتاج ويحتاج.. ويحتاج 

الر�صى والغ�صب معا.

لكن ما اأفزعني يف هذه املقابلة ه� �ص�ت الياأ�س الراب�س بني 
الكلمات.

ُترى من ه� امل�ص�ؤول عن هذا الياأ�س؟
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اأم ه� دروي�س  اأم يا�صر عرفات  العربّية  اأم الأمة  العامل  اأه� 
نف�صه؟

ل اأدري.

.1994

)تد�عيات(

)املثقف ه�: �صاحب الأفكار التي ت�صعى اإىل خلق )قيم( ت�ؤثر 
الي�م  النقا�س/ جريدة  الإن�صان، وم�صار احلياة(. رجاء  �صل�ك  يف 

.1994/4/28

رجاء النقا�س ل يرتدي الكتب، ل يلب�س حلل الإن�صاء، اأو ي�صع 
بينك وبينه م�صافة تعادل م�صافة ما قدمه لل�صاحة الأدبّية النقدّية 

من كتابات، اأبدا..

ه� هادئ اإىل حّد اإثارة الت�صاوؤل عندك: هل هذا الرجل مثلنا 
ميلك انفعالت؟! ولكنه يف حال التعر�س لقيمة من القيم يتح�ل اإىل 

بركان دائم.

اإّن هذا التعريف لي�س بعيدا عن طبعه،كما اأنه لي�س بعيدا عن 
روؤية )غرام�صي( للمثقف، التي اأعلنت مفه�م )املثقف الع�ص�ي(.

هل جئت لأق�ل هذا الكالم؟
ل.. جئت لأق�ل �صيئا اآخر:

ُترى على امتداد اللغة العربّية، كم هم النا�س الذين ينطبق 
عليهم هذا التعريف؟
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دعنا  لظامل،  اإنك  واهلل  بلى  النقا�س؟  رجاء  يا  ظاملا  األ�صَت 
نرفل يف حلل )الثقافة اللفظّية( ح�صب تعبري اأحدهم.

.1994

)كلمات مائّية(

لن جتد ميدانا من امليادين بال اأ�ص�ار مثل ميدان الأدب. فكّل 
من عرف كيف يجمع كلمة اإىل كلمة، اأو يحفظ بيتا من ال�صعر، وقف 
اأنا الذي نظر الأعمى اإىل  و�صط ذلك امليدان ونادى باأعلى �ص�ته: 

اأدبي.

نف�صه،  ين�صى  املدعني  اإّن بع�س ه�ؤلء  بل  لي�س هذا وح�صب، 
وه� ما ي�صم�نه )اجلهل املركب( ويدخل �صاحة التاأليف، وي�صرع يف 

اإ�صدار م�ؤلفاته اإىل النا�س.

قبل اأّيام وقع بني يدّي ُكتيرِّب من تاأليف اأحد ه�ؤلء )اجلهابذة( 
ي�صم طائفة من املعل�مات ميكن اأن نقراأها يف اأي تقرير �صحفّي. 
ولكن امل�ؤلف الّنحرير ماذا �صنع حتى يقنع القارئ باأنه بذل جهدا 

خارقا يف تاأليفه؟!

الذي  الأ�صل�ب  اختيار  على  بقدرته  بنف�صه،  يتغّزل  اأول  راح 
ي�صل اإىل قارئه ب�صه�لة.. ثم راح يغطي املعل�مات املعروفة بعبارات 
ذات رنني )ناق��س( وبجمل ل� بعث اخلليل بن اأحمد من قربه حّيا 

ملا عرف لها اأّي وجه من وج�ه املعنى.

كيف يحدث مثل هذا؟
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بل يف  العربّي وحده،  العامل  الأدب، ل يف  لأن ميدان  يحدث 
جميع اأنحاء الأر�س، لي�صت له اأ�ص�ار، اإنه كما قال حمم�د دروي�س:

)يجيئ�ن اأب�ابنا البحر..(

ادعى  )و  ودّب  هّب  من  اإليه  ويدخل  ياأتيه  البحر  بابه  الذي 
الأدب(

)ليت عاذيل يعرف ال�صبب(!

.1994

)كلمات مائّية(

ثّمة  ومن  الأخرى،  للن�ص��س  بالن�صبة  ن�ّس  اأّي  م�قع  )اإّن 
اأ�صكال جديدة  تق�م  اذ  واإزاحات دائمة،  لتغريات  وظيفته، عر�صة 
باأكمله،  الّن�ص��س  بني  القائم  العالقات  نظام  بتح�يل  الكتابة  من 

واإعادة تنظيمه(.

مل اأجد ن�صا كهذا الن�ّس لأحد النقاد الغربّيني ي��صح تلك 
امل�صافة، وملاذا تق�م، بني املبدع وبني القارئ اأو ال�صامع.

بني  اجلمايّل  التذوق  اأو  الفهم  عدم  يف  تتمثل  التي  امل�صافة 
الن�ّس ومتلقيه.

ب�جه  �صياقه  الن�ّس ويف  نظام عالقات يف  فكرة  يطرح  فه� 
عام، وان هذه العالقات تتعّر�س دائما لإزاحة، اأي اإخالء مكانها يف 

ال�صياق لعالقات اأخرى جديدة.
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جديدة،  عالقات  اإىل  حتتاج  اإذن،  الن�ّس،  يف  العالقات  اإّن 
وهذا ما ل ميكن ت�فره كامال ل عند القارئ العادّي وح�صب، بل عند 

امل�صتغلني بال�ّصياق نف�صه.

اأنف�صهم من يتخلف  واإّننا جند يف كّل الفرتات من ال�صعراء 
يجارَي  اأن  ي�صتطع  لأنه مل  اإل  لي�س  ال�صعر اجلديد، وهذا  عن فهم 

نظام العالقات الذي تغرّي.

وهناك اأ�صباب �صاأذكرها لحقا.

.1994

)كلمات مائّية(

كلما �صمعت كلمات من قبيل: ثقافة، مثقفني، تثقف، يتثّقف، 
تثقفا، فه� مثقف..

اأ�صابنَي الّرعب.

كلما اأ�صمع هذه الكلمات اأ�صاب بالرعب.

اأنها الُقدرة على  اإن الّرا�صخ يف الأذهان من مفه�م الثقافة 
الكتابة، وهذا �صيء خاطئ على الرغم من ر�ص�خه وحماولة تعميقه.

الثقافة م�ص�ؤولّية ُيلّخ�صها الناقد الكبري �صكري عّياد بالق�ل:

وع�ص�رها  لغتها  اختالف  على  الأدبّية  الأعمال  )وظيفة 
واأ�صكالها هي ربط الأنا بالآخر.. وي��صك اأن يك�ن هذا الق�ل قيا�صا 

ملزما(.
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ربط الأنا بالآخر كيف يتحقق؟

�صبه  اأو  معدومة  وبينه  بينك  امل�صافة  تك�ن  حني  يتحقق 
وباأحالمه  به  ال�صادق  ال�صع�ر  امل�صافة ه�  انعدام  معدومة. ومعنى 

وحق�قه والدفاع عنها كما تدافع عن نف�صك.

% من الأقالم التي جترت وتبقى جترت كلمة  اأين هذا من 90 
ثقافة ومثقفني وتثقيف؟!

اإّنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.

.1994

)تد�عيات(

بع�س جرائدنا املحلّية حتت�ي على اأكرث من �صفحتني كاملتني، 
مقالت وخ�اطر واآراء.. ي�مّيا.

معنى هذا اأن هناك ن�صاطا ذهنّيا وا�صعا لدينا، واأّن �صفحاتنا 
وا�صعة ال�صدر، مرتعة مثل مائدة بكّل ما لذَّ وطاب.

امل�صت�يات  تعدد  ه�  بحدة  النظر  يلفت  الذي  ال�صيء  لكن 
واملقالت  الآراء  هذه  تنتج  التي  الأقالم  بني  والثقافّية  الذهنّية 

واخل�اطر، ذلك التعدد الذي ي�صل –اأحيانا- اإىل حّد التناق�س.

اأجل، اإن ما تقراأ يف مقال قد جتد ما يناق�صه متاما يف املقال 
املجاور له يف ال�صفحة نف�صها، ول� جمعت ما ين�صر ملدة �صهر كامل 

لعرثت ب�صه�لة على هذا التناق�س يف منجز قلم واحد.
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كيف يحدث هذا؟ يحدث نظرا اإىل ما يلي:

الختالف،  اأ�صّد  خمتلف  لكتابنا  املرجعي  الإطار  اإن  اأول: 
فهذا مرجعه الذاكرة، وذلك مرجعه الرتاث، وثالث مرجعه الثقافة 

املعا�صرة على اختالف م�صت�يات هذه الثقافة كذلك.

وهدفها خمتلف  الكتابة  اإىل  الدافع  اإّن  الأهم(:  )وه�  ثانيا 
جدا، فهذا يكتب لل�جاهة، وذاك للمادة، وثالث ليمد من ظل قامته، 

ورابع لغري ذلك من الأهداف.

على اأّي �صيء يدل هذا؟

يدل ب��ص�ح على اأّن جمتمعنا ل ميلك اإطارا ثقافّيا واحدا، ول 
هدفا ثقافّيا اأو فكرّيا واحدا.. يدل على اأن هناك خماِطبا وح�صب.

.1994

)تد�عيات(

)ل تقراأ �س 98(

هذا ما قراأته على اأول �صفحة من كتاب يف مكتبة عامة، وكان 
اأحد القّراء قد كتب ذلك مقدما ن�صيحة ثمينة ح�صب راأيه ملن يقراأ 

الكتاب من بعده.

من  جميلة  غزلية  ق�صيدة  بها  واإذا  �س97  اإىل  ذهبت  راأ�صا 
القرن الرابع الهجرّي. ق�صيدة ت�صبه حديقة �صغرية مليئة بالأزهار.

هنا خطرت الأ�صئلة التالية:
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ملاذا تطّ�ع هذا القارئ وقّدم ن�صيحته تلك؟

هل كان يعرف اأن لدى كّل اإن�صان �صيئا ي�صم�نه الف�ص�ل، اأو 
حب املعرفة، واأن الإن�صان حري�ٌس على ما ُمنع؟

هل كان يعتقد اأن الغزل حرام؟

هل كان يعلم اأن ابن عبا�س كان ي�صتمع اإىل غزل عمر بن اأبي 
ربيعة؟ اإذا مل ن�صدق التاريخ الذي يق�ل: اإنه كان يحفظه.

ووج�ه  احلياة  اإىل  النظر  يف  ال�صل�ك  هذا  ملاذا  اأخريا:  ثم 
اجلمال فيها؟!

)قل من حّرم زينة اهلل التي اأخرج لعباده(

والّزينة لي�صت يف �صكل الأ�صياء وتنا�صق اأجزائها فح�صب، بل 
هي كذلك يف م�صامينها، يف ذلك الذي ل تراه اإّل العي�ن الداخلّية 

لالإن�صان.

»والذي نف�صه بغري جـمال * ل يرى يف ال�ج�د �صيئا جميال«

نظر  وجهة  لك  اأم  يق�ل  مبا  اأت�ؤمن  ما�صي،  اأب�  يق�ل  هكذا 
اأخرى؟ كن جريئا وقلها.

.1994

)كلمات مائّية(

�صمعت بذكر النا�س هندا فلم اأزل اأخا �صقم حتى نظرت اإىل 
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هند

ل تت�ص�ر اأن ما يعنيه هذا البيت من �صقط الق�ل، وتق�ل يف 
نف�صك �صاخرا كيف يهيم اإن�صان حتى حدود ال�صقم بامراأة مل يرها، 

واإمنا دفعه اإىل ذلك جمّرد �صماع؟!

ل.. ل تقل هذا.

هذه  على  هم  )املثقفني(  علية  من  بل  النا�س،  من  اآلفا  اإن 
ال�صاكلة، واأحّط �ص�ءا.

كثري من املثقفني ميدح لأنه راأى غريه ميدح، ويهج� لأنه راأى 
غريه يهج�. اإنه بال زمام من الروؤية اأو القيم.. فه� كاملاء يف �صيء 

واحد فقط ه� حمله ل�ن الإناء الذي ه� فيه.

)مع اخليل يا �صقرا(

هذا املثل ال�صعبّي يحمل م�صم�ن البيت ال�صعرّي نف�صه هذا، 
ة من ن�صميهم  كما يحمل التعبري عن حالة يعي�صها جمتمعنا وخا�صّ

»مثقفني«.

اأين تذهب هذه اخليل، اإىل الربيع اأو اإىل اخلريف، الن�صر اأو 
الهزمية؟. هذا ل يهم. الذي يهّم فقط ه� اأن تك�ن �صقرا مع اخليل.

.1995

)كلمات مائّية(

)يعي�س املثقف على مقهى ري�س
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حمفلط مزفلط

كثري الكالم

عدمي املمار�صة

عدو الزحام

بكام كلمة فا�صية

وكام ا�صطالح

يفربك حل�ل امل�صاكل ق�ام

يعي�س املثقف!!(.

هل قراأت اأو �صمعت و�صفا للمثقف -مثقف هذه الأّيام- اأدّق 
واأ�صدق من هذا ال��صف للثنائّي اأمام-جنم؟!

�صمعك  واأرهف  املقاهي،  اأو  الن�ادي  عرب  جيدا  فيهما  حّدق 
وا�صطالحات  كثريا،  كالما  ف�صتجد  يكتب�ن..  حتى  اأو  يق�ل�ن،  ملا 

متالطمة، ولكن ماذا بعد؟!

املثقف املعا�صر )عدو الزحام(.

اإّنه يحب الهدوء وامل��صيقى، واجلل��س ح�ل الأنهار. اإنه ينفر 
من الدهماء والغ�غاء واأحالم الأر�س، ه�ؤلء الذين ميل�ؤون ال�ص�ارع 

بال�ص��صاء وبال�صراخ عن اخلبز واملطالب الي�مّية ال�صغرية.

ه�ؤلء مل تدركهم نعمة الفل�صفة، ول التعلق بالقيم الرفيعة. 
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اإنهم  الفا�صلة.  الفارابي  ول مدينة  اأفالط�ن،  يعرف�ن جمه�رّية  ل 
وملاذا  بالتفكري فيهم، ومعهم؟  نف�صه  املثقف  يعذب  فلماذا  جهلة.. 

يلّ�ث اإح�صا�صه املرهف باأحزانهم واأ�صمالهم؟!

.1995

)كلمات مائّية(

عن  يق�ل�نه  ما  يف  النا�س  حقيقة  عن  نبحث  اأّل  )ينبغي 
اأنف�صهم، بل يف ما يفعل�نه حقا(.

تنتهي من قراءة مقابلة  تلم�س �صدقه حني  اإجنلز هذا  ق�ل 
من  نف�صه  على  ي�صفي  فرتاه  الفنانني،  اأو  الأدباء  لأحد  �صحفّية 

ال�صفات ما ميالأ خمزنا �صخما.

الدعاء  من  مكررا  من�ذجا  املقابالت  هذه  اأ�صبحت  لقد 
ما  م�صبقا  تعرف  لتكاد  حتى  الآخرين  وعلى  النف�س  على  والكذب 
وتباعدت  الجتاهات  بينهما  اختلفت  مهما  ذاك،  اأو  هذا  �صيق�له 

الأمكنة والأزمنة.

ملاذا هذه الظاهرة؟

هل لأن الت�ا�صع الذي ه� ميزة النا�س الكبار قد مات يف هذا 
الزمن ال�قح؟

اأم اأن ذلك عملّية )تع�ي�س( يقدمها املتحدث بنف�صه لنف�صه، 
كّل  من  به  حتيط  الإحباط  ع�امل  لأن  اأو  به،  يعرتف  اأحد  ل  لأنه 

�ص�ب؟
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اأعتقد اأن هزمية نف�صّية تكمن وراء ذلك، والهزائم النف�صّية 
م�صرعة  الأب�اب  اإّن جميع  بل  النافذة،  من  تاأتي  ل  و�صعنا  مثل  يف 

اأمامها.

هل لك راأي اآخر يف تف�صري هذه الظاهرة؟

اإذا كان ذلك، فما ه� يا ترى؟

.1995

كلمات مائّية

)هم�م املثقفني( عن�ان كتاب للدكت�ر زكي جنيب حمم�د. 
عّدَد فيه باأ�صل�به الفل�صفّي الأدبّي الهادئ بع�س الهم�م التي كانت 

ت�ؤرقه.

يق�ل يف بع�س هذه الهم�م:

الزيف  من  جدا  بكثري  الراهنة  الفكرّية  حياتنا  اأفهم  )اإين 
اأن نتحدث -و  ن�صتحلُّ لأنف�صنا  اأننا  اأعنيه ه�:  الذي  )..( والزيف 
يف حما�س �صديد ال�صتعال- عّما ل نعرفه معرفة مبا�صرة )..( ول 
يقت�صر هذا الزيف الفكرّي فينا على اأم�ٍر ت�افه )..( بل اإنه يتناول 
اأ�صخم امل�صائل احل�صارّية التي يرتتب على راأينا فيها ت�جيه احلياة 

كلها يف هذا الجتاه اأو ذلك.. اإلخ(.

هل ما يق�له هذا املفكر غريب؟

ل، لي�س غريبا، اإنه واقع.
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�صع يف ذهنك اأن تر�صد ه�ؤلء الذين يتكلم�ن يف اأم�ر الفكر 
وال�ص�ؤون العقلّية، ف�صتجد اأن اأكرثهم ل عالقة لهم مبا يق�ل�ن.

اأن يق�ل اإن�صان ما ل يفقه، ذلك ل يك�ن خطرا عليه، اخلطر 
على �صامعيه لأنه يغر�س فيهم وعيا زائفا، ولكن ل ح�َل ول ق�َة اإّل 

باهلل.

.1995

)�أين حّقي؟(

كنا نحفظها عن ظهر قلب حني  هذا عن�ان ق�صيدة ط�يلة 
كنا مراهقني يف ال�صن ويف الفكر ويف الأدب على حّد �ص�اء.

بالأم�س وزرقة البحر يف �صبابها الّنـزق تذكرت هذه الق�صيدة 
على البحر، ورحت اأع�صر الذاكرة عما بقي فيها من هذه الق�صيدة.

بقيت مقاطع من هنا وهناك، ولكني وقفت اأول ما وقفت على 
العن�ان: اأين حقي؟ وت�صاءلت: هل لهذا ال�صتفهام حني نخرجه من 

احلقل ال�صعرّي اإىل احلقل الفل�صفّي.. هل له من معنى؟

و اأجبت على الف�ر: ل.

ومن  مفه�مة،  لأنها  عنها  ال�صتفهام  ي�صح  ل  اأ�صياء  هناك 
اأو�صحها )احلق( الإن�صايّن.

ال�صرائع والق�انني والأنظمة والهيئات الدولية.. كلها جاءت 
اإذن  فلماذا  الأر�س..  على  فرد  اأي  وحّق  ال�صاعر،  هذا  حّق  لتقر 
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)ي�صتعجل( هذا ال�صاعر وي�صرخ اأين حقي؟!

حّقا اإّنه �صاعر غبّي!

.1995

)كلمات مائّية(

يق�ل اأحدهم:

)من فرط العتداء على الكمات، من فرط التالعب مبرونة 
ي�صل  حيث  احلايّل،  النحطاط  حالة  اإىل  ال��ص�ل  اأمكن  اللغة، 
بالّتتابع  اأو  واحٍد  اآن  اأن تك�ن يف  اإىل  الفكرة  اأو  ال�صخ�س،  ال�صيء، 

نف�صها ونقي�صها(.

يف  ملّيا  حتّدق  اأن  من  اأف�صل  الكالم  لهذا  جت�صيدا  جتد  لن 
ما يكتبه الأدباء.. الأدباء يعرف�ن الكلمات ذات الرنني ال�صاخب، 
اإنهم  اأي  �صمنّية.  ب�ص�ر  يريدون  ما  لك  ي��صل�ن  كيف  ويعرف�ن 
مرونة  من  ي�صتمدونه  لغ�ّي  بغالف  احلقيقّية  اأغرا�صهم  يغلف�ن 

تركيب اجلمل، ويف هذا اأفدح الأخطار.

الأدباء لعب�ا كثريا بع�اطف النا�س واأذواقهم وحتى بعق�لهم. 
وها قد جاء الزمن الذي اأخذ فيه نزع الأقنعة عنهم، قناعا، قناعا..

معظم النا�س الآن يعرف�ن من اأين ت�ؤكل كتف اللغة، ولذلك 
فعلى الأدباء اأن يك�ن�ا اأقرب اإىل ال�صدق.

.1995
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)كلمات مائّية(

ل� قراأ رجل اقت�صادّي ما نكتبه -نحن املخت�صني بالثقافة- 
رجٌل يعرف ما يف ال�ص�ق من م�صاربات وما يف البن�ك من اأ�صرار.. 

ل� قراأ هذا ما نكتب ل�صرب على �صدره ولطم خّده لطما.

�صعر، ق�صة، رواية، ل�حة.. هذه املفردات مل تعد تهم اأحدا 
اإل من اأ�صيب بل�ثٍة اأو مر�س ع�صيب ُي�صّمى مر�س الأدب.

الذي يهم النا�س الآن ه� )اخلبز( ه� احل�ص�ل على عمل ملن 
ميلك القدرة عليه ول يجده. اأّما نحن ففي �صعر املتنبي اأو قريط بن 

اأنيف ما يعّ��صنا عن التفكري.

نحن منف�صل�ن عن احلياة.

والرواية  والق�صة  ال�صعر  يبقى  �صرورّيا.  يبقى  هذا  ولكن 
والل�حة واملقط�عة امل��صيقّية، تبقى هذه الأنهار غري املرئّية �صرورة 

للحياة الب�صرّية.

اأهذا اّدعاء اأم ه� حقيقة؟

.1995

)تزييف �لوعي(

ترى  يا  ه�  فما  املثقفني،  بها  رجمنا  التي  التهمة  هي  هذه 
تزييف ال�عي هذا؟

يق�ل اأحد الفال�صفة الأملان:
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)اإّن الإن�صان يف الع�صر احلايل يتعّر�س ط�ال حياته لتاأثريات 
تعمل على �صلبه كّل ثقة يف تفكريه امل�صتقل، وروح العتماد على الغري 
روحّيا، وه� الأمر الذي ُيدعى دائما اإليه تتجّلى يف كّل ما ي�صمع اأو 

يقراأ..(.

اإّنك حني جتل�س اأمام التلفزي�ن، اأو مدّر�س ال�صف، اأو ت�صع 
ومتتثل  ل�عيك،  تبت�صم  ال��صائل  هذه  اأن  تظن  فال  كتابا..  اأمامك 
لإرادتك.. اأبدا. اإنها حتاول �صلب اإرادتك، وا�صتمالة وعيك اإىل ما 

تريد هي، ل اأنت.

التلفزي�ن يريد منك �صراء ال�صلعة التي يريد، واملدر�س يريد 
منك الإميان مبا يق�ل، والكتاب ياأخذ بعنانك اإىل ت�صديق ما فيه.

غري اأن هذا كله يف جانب، وفعل املثقف يف جانب اآخر. هذه 
مهمتها اأن تزيف، اأما مهمة املثقف الأ�صا�صّية فهي مقاومة الزيف، 
اأمام ال�عي، فاإذا مل يقم  بعث الإرادة احلقيقّية، وو�صع امل�صابيح 

بهذه املهمة فقد خان وظيفته وخان نف�صه وقارئه.

.1995

)كلمات مائّية(

اإنك  املثقفني.  على  ع�انا  حربا  ت�صّن  الأّيام  هذه  اأراك   -
ت�جه اإليهم قطيعا من الأو�صاف املظلمة. وتطعن حتى يف ن�ص��س 
را�صد  ال�صيخ  مبق�لة  اأخريا  ت�ؤمن  رحت  هل  لبع�صهم.  �صريحة 

الغن��صي: )املثقف�ن هم �ص�ت ال�صيطان(؟!
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- ل، ل�صت م�ؤمنا مبق�لة الغن��صي. بل اإن حملتي على املثقفني 
تنطلق من الإميان بعك�صها متاما.

املثقف�ن -يف نظرّي- �ص�ت من ل �ص�ت له.

عن  تخلَّْ�ا  ماأ�ص�ّية،  وب�ص�رة  خا�صة،  الأّيام  هذه  يف  ولأنهم 
هذه املهمة، اأو على الأقل تخّلى اأكرثهم، فمعنى ذلك اأنهم اأ�صبح�ا 
خارج مهمتهم، اأ�صبح�ا ينتج�ن )ال�عي الزائف( وهنا فقط األتقي 
ت�صبح  بحيث  ل�صياغتها،  ب�صيط  تعديل  بعد  الغن��صي  مق�لة  مع 

هكذا: )املثقف�ن حت�ل�ا اإىل �ص�ت لل�صيطان(.

اأ�صبح  فقد  الزيف  امتهن  ومن  ال�صيطان،  عمل  الّزيف  اإّن 
جندّيا من جن�د ال�صيطان.

على  متجنّيا  مطلقا  اأكن  مل  اأين  اإىل  الآن  ا�صرتحت  هل 
املثقفني؟

.1995

)كلمات مائّية(

)اأح�صن اهلل بنا اأن اخلطايا ل تف�ح(

هكذا قال اأب� العتاهية.

اأب�  قاله  ما  حّقا  �صحيح  هل  ولكن  حت�صى،  ل  اهلل  ِنَعم  اإّن 
العتاهية؟ واإّن اخلطايا ل تف�ح؟

اأنا اأ�صك يف هذا.
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فاخلطايا ل تف�ح بروائح ُت�َصم بالأنف فح�صب، بل اإّنها ُترى 
بالعني وتلم�س باليد، ولها األ�ان فاقعة.

َعَلى  َتْخَفى  َخاَلَها  َواإِْن   * َخِليَقٍة  َمْن  اْمِرٍئ  ِعْنَد  َتُكْن  »َوَمْهَما 
ُتْعَلِم«هكذا قال اأحد حكماء اجلاهلّية، وق�له �صحيح، حياة  ا�ِس  النَّ
الكائن الب�صرّي )فعل ورد فعل( ولي�س غري هذا اإل امل�ت. والفعل ورد 
الفعل �صل�ك، وحتى اإذا كان ال�صل�ك �صل�كا ذهنّيا جمّردا، فاإنه ل 
بّد اأن ينعك�س على احلركة اجل�صمّية اأو الأخالقّية اأو اللغ�ّية للفرد.

اأُترى اأن القارئ اأو ال�صامع ل ُيفّرق بني الكاتب املنافق والكاتب 
ال�صادق؟ يف حني اأن املنافق قد يك�ن اأن�صع ف�صاحة واأبلغ تعبريا 

واأ�صّد امتالكا لنا�صية اللغة من الكاتب ال�صادق.

ماذا ُن�صّمي هذا؟

ن�صميه: اإّن اخلطايا تف�ح.

.1995

)كيف يكون �ل�شاعر(

كتب الأ�صتاذ ر�صا ن�صر اهلل يف )اأ�ص�اته( عن فرحة ال�صاحة 
هما  كبريين  ل�صاعرين  اجلنادرية  مهرجان  باحت�صان  ال�صعرّية 

اجل�اهري والربدوين.

ما الذي يعنيه ح�ص�رهما؟

ه� بالتاأكيد ل يعني )اإ�صافة( اإبداعّية �ص�ف ي�صبغانها على 
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ال�صاحة، ولكنه يف ال�قت نف�صه يعني احتفاء ب�صياق �صعرّي خ�صب 
بداأ جت�صده اللغ�ّي منذ البحرتي وانتهى بهما اأو كاد.

بل  وح�صب،  مبدعني  �صاعرين  لي�صا  والربدوين  اجل�اهري 
هما �صاعران ملتزمان بالتعبري عن نب�س اأُّمتهما، متاما مثل التزام 

البحرتي من قبل، ولكن ب�صكل فردّي خا�ّس.

الذي  ه�  اجلنادرية  يف  منهما  نلم�صه  حني  هذا  اللتزام 
�صيك�ن )اإ�صافة( حي�ّية رائعة، ل نتعلم منها كيف يك�ن ال�صعر، بل 

كيف يك�ن ال�صاعر.

.1995

)كلمات مائّية(

)يف �صفرتي �صاأكتب الق�صيدة

واأنحت املالمح النقّية اجلديدة

ل�جهي الذي بحثت عنه دومنا اأثر

يف �صخب اجلريدة(

مل اأتاأثر يف �صفر ّما تاأثرا حاّدا وزلزالّيا مثلما تاأثرت يف �صفر 
هذا العامل. كنت با�صتمرار اأرّدد املقطع املذك�ر اأعاله من ق�صيدة 

قدمية، لأين كنت اأبحث عن وجهي فعال، وبداأب ل يعرف الت�قف.

وجهي م�ج�د يف احلياة، ويف املراآة، ويف اأ�صياء كثرية، ولكني 
مل اأكن اأبحث عنه يف تلك امل�اقع، كنت اأبحث عنه يف اجلريدة فقط.
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غ�صبا،  اأو  فرحا،  وج�ههم  ال�صعراء  من  كثري  حاور  وكما 
حاورت وجهي هكذا:

اأين اأنت؟

وت�صع  اأحيانا،  ت�صّف  املائّية(،  )كلماتك  ي�مّيا  ت�صفح  اأنت 
عليها قطرات من دمك ودم غريك اأحيانا اأخرى.. فما هي الفائدة؟ 

ما ه� ال�صدى؟

ل �صيء.

الي�م  لهذا  زاويتك  قائال:  املحّرر  »يهاتفك«  حني  اأتذُكر  ثم 
ل ت�صلح للن�صر.. األ تذهب طائعا لكتابة غريها؟ واإذن: اأين اأنت؟

وهكذا عدت عازما على ترك الكتابة، ولكن ما الذي حدث؟

اأن ترتك الكتابة كلّيا.

اأن تكتب اأ�صب�عّيا.

اأن تكتب ي�مّيا.

اأزحُت  معها،  ناق�صتها  نف�صي،  على  طرحتها  اخليارات  هذه 
كّل الغبار املادّي واملعن�ّي الذي يحجب روؤيتي النافذة لها اأو يجعلها 

تت�صاءل.

ترك الكتابة كلّيا:

التح�لت  هذه  جتاه  فعله  العربّي  املثقف  يلزم  الذي  ما 



حممد �لعلي

56

الزمن  طروحات  لتجاوز  اإجنازه  عليه  يتعني  الذي  وما  ال�صريعة، 
القدمي، تلك التي مل تعد قادرة على م�اكبة ال�اقع؟

ال�ص�ؤال الكبري هذا وجهته جريدة عكاظ اإىل عدد من املثقفني 
يف عددها 2-1-1995 واأجاب عليه اإدوارد �صعيد مبا يلي:

)اأهم ر�صالة للمفكر العربّي هي ا�صتمراره وبقّ�ة يف املدافعة 
الأ�صياء ل كما  واأن يرى  ة،  لغته اخلا�صّ التعبري، وفر�س  عن حّرّية 

هي، بل كيف �صارت اإىل ما هي عليه(.

هذه الإجابة جتعل من اخلروج الط�عي من م�صمار الكتابة 
بل  )ثانيا(،  اأخالقّيا  �صق�طا  ولي�س  )اأّول(  اأعمى  هروبا  لي�س 
بالإ�صافة اإىل ذلك جتعل منه تخلّيا عن ال�ج�د ال�صخ�صّي نف�صه، 

ة معناه التخّلي عن وج�دك ذاته. لأن عدم فر�س لغتك اخلا�صّ

واإذن، فخيار ترك الكتابة كلّيا غري وارد على الإطالق.

هل تكتب اأ�صب�عّيا، اأو ي�مّيا؟

لالإجابة عن هذا اخليار، اأو الت�صاوؤل، يح�ّصن الدخ�ل من باب 
�ص�ؤال اآخر لعّل فيه �ص�ءا ّما: ما الفرق بني الق�صة وبني الرواية؟

ُيجيب�ن باأن ما ميّيز الق�صة الق�صرية من الرواية ه� وحدة 
النطباع. ويف اإجابة اأكرث مل�صا و�صاعرّية، هي اأّن الفرق بينهما ه� اأّن 

الق�صة قطرة من النهر، اأّما الرواية فهي النهر كله.

الكتابة  ما ي�صدق على  والرواية هذا ه�  الق�صة  الفرق بني 
اأو  املقال  �صياق  الأ�صب�عّية تدخل يف  فالكتابة  والأ�صب�عّية،  الي�مّية 
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اإطاره، واملقال ه� ذلك الذي يعالج م��ص�عا ّما من ج�انب خمتلفة 
ومن اأبعاد يلتقي فيها اأكرث من زمان ومن مكان.. اأما الكتابة الي�مّية 
فهي )لقطة( جل�هر �صيء ّما، ل تتفّرع، ل تلتفت، ل تعرف التجزوؤ. 

اإنها �صهم �صغري، طريقه حمدد منذ حلظة انطالقه.

كّل له ميزاته اإذن.

لكن حني نطرح بعدا اآخر من اأبعاد هذين اخليارين، وه� هنا 
)القارئ(، اأي الهدف من الكتابة، ثم ن�صاأل: ما الذي يجعل القراءة 

اأكرث ات�صاعا )عم�دّيا واأفقّيا( املقال اأم الّلقطة؟

اأكرث ات�صاعا من املقال، ملاذا يا  اأن اللقطة  يف الإجابة جند 
ترى؟

لأّن املقال ل بّد اأن يتجه اإىل فئة خا�صة، فئة عندها ال�قت، 
وعندها الدافع للقراءة، فئة تهتم بالتفا�صيل اهتمامها باأل تدخل 

العاطفة على اأّنها جزء من امل��ص�ع.

هذا  )اأُكّرر  �صهم  فهي  الي�مّية(  الزاوية  )اأي  الّلقطة  اأما 
اأن  كما  الأقل.  على  )يدو�س(  فه�  ُي�صب  مل  اإذا  وال�ّصهم  التعبري( 
العاطفة جتد اأمامها ن�افذ كثرية، واأب�ابا، وما عليها �ص�ى اأن تركب 

زورق اللغة مبهارة.

لكن  مادّي..  عائد  اأكرث  حتّقق  ُقّراء،  اأكرث  الي�مّية  الكتابة 
متم�جة  كتابة  تك�ن  اأن  بّد  ل  اأنها  املاآزق  تلك  اأّول  ماآزقها عديدة، 
)باملعنى اجلغرايّف لكلمة متم�جة( اإذ من امل�صتحيل اأن حتافظ على 
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م�صت�ى واحد من الكتابة.. اإنها نزيف لغ�ّي وعاطفّي ومعريّف، واأنت 
ل ت�صتطيع اأن تتحكم يف النزيف.

تنتمي  ول  اإليك،  تنتمي  ل  كتابة  يف  اأحيانا  تقع  اأنك  ثانيها 
اإليها.. وما ذاك، اأو لي�س لذاك من �صبب غري اللتزام الي�مّي الذي 

يق�دين رغما عنك -اأحيانا- من )دحديرة( اإىل هّ�ة.

وتخ�صر  القراء،  بع�س  تخ�صر  �صتجعلك  الأ�صب�عّية  الكتابة 
اأ�صياء اأخرى، ولكنها جتعلك تربح نف�صك، ووقتك.

انزف مرة واحدة، ل على اأق�صاط.

.1995

)كلمات مائّية(

منذ زمن واأنا اأكرث الكتابة عن )املثقف( ما ه� تعريفه؟ ما 
هي مهمته؟ كيف يفرت�س اأن يك�ن �صل�كه الأخالقّي؟ كيف وكيف..؟

امل��ص�ع ي�ؤرقني فعال، واأعتقد اأنه ي�ؤّرق كثريين غريي.

ملاذا؟

العاملّي اجلديد(  )النظام  �صيء يف ظل  اأّي  مثل  املثقف  لأّن 
دخل يف متاهة )الاّلحتديد( وتخلى عن اأن يك�ن )�صمريا(.

مربرات  املربرات،  عن  يبحث  اأخذ  الأّيام  هذه  يف  املثقف 
�صتى، ومن كّل الجتاهات، ليجعل منها ج�صرا ي��صله اإىل ما يريد، 

ل ما يجب عليه.
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واأخذ يحت�صن اللغة، ل ليجعلها �صّلما وا�صاًل بينه وبني الآخر، 
بل ليجعل منها �ص�را يحمي ذاته من �صط�ة ذاكرته الثقافّية، تلك 
الذاكرة التي تختزن �صّفا ط�يال من امل�صّلمات، اأولها نكران الذات.

ومع ذلك علينا اأن نبداأ من ال�صفر، علينا اأن نقف لن�صاأل:

يا ُترى: من ه� املثقف؟

.1995

)كلمات مائّية(

ابت�صامة  فمك  على  ت�صع  اأن  عليك  معه،  الكالم  تريد  حني 
هيئتك  على  تُر�سَّ  اأن  باأ�س  ول  قليال،  طرفك  من  وتغ�س  بي�صاء، 

ت�ا�صعا ظاهرا وباطنا.

ول تنتظر منه اأن يكّلمك �صريعا، فه� �صيغر�س عينيه يف الأفق 
ل على اللغة باأن ياأخذ منها ب�صع  البعيد، وينادي ذاكرته، ثم يتف�صّ

كلمات )فاقعة( ي�جهها اإليك ب�صكينة ووقار.

اإّنه املثقف يف هذه الأّيام. اإّن مثقفا عاملا مثل اجلاحظ كان 
يجل�س يف ال�ص�ق مع احلّمارين واحلّمالني والرب�صان! ولكن مثقفنا 
حمادثته  يف  ويرى  عاٌر،  ال�ص�ق  دخ�ل  اأّن  يرى  احلا�صر  ال�قت  يف 
)الدهماء( كما ي�صميهم اإهانة! اإّنه ل�ؤل�ؤ، وعليه اأّل ُيكّلم غري الل�ؤل�ؤ.

اإّن مثقفنا الآن يلعن جيل اإيليا اأبي ما�صي لأّنه قال:
ْل ب�جهك عّني                   ما اأنا �صخرة ول اأنت فرقْد« يا اأخي ل مَتِ
.1995
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)كلمات مائّية(

)هل اأنت واقعّي؟

هل اأنت م�صتعد لأن ت�صبح واقعّيا؟

و�ص�ف  باأمرك،  يعتن�ن  �ص�ف  بالإيجاب  الإجابة  حالة  يف 
يتكّرم امل�صتقبل بالبت�صام لك، واأّيا كان ما تفعل ويف اأّي روح تفعله، 

�ص�ف يبقى لك وجه احتياطّي..(

ج�رج حنني/ جملة القاهرة.

هناك من الُكّتاب من له دائما وجٌه احتياطّي يعر�صه يف وقت 
بال�اقعّية، مغ�ص�ل ومعّطرا باجلمل  القيم، م�صب�غا  النفالت من 

املفيدة ذات الرنني ال�صاخب.

ولكنه يف  كّل زمان ومكان،  الحتياطّي ه� م�ج�د يف  ال�جه 
ادعاء  اأحدها  عديدة،  واأل�انا  اأ�صباغا  يلب�س  اأخذ  احلا�صر  وقتنا 

)ال�اقعّية(.

اأ�صبحت  والتهريج،  للكذب  تربيرا  اأ�صبحت  هنا  ال�اقعّية 
�ُصّلما جميال مرمرّيا يق�د يف النهاية اإىل )الاّلواقعّية(.

يق�ل  ماذا  ُترى  1944م،  عام  الكالم  هذا  قال  حنني  ج�رج 
الآن؟

.1995
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)كلمات مائّية(

)لي�س ُمهّما اأن تعلم احلقيقة، املهم اأن تق�لها(

الهدف  من  تنبع  وبالغتها  بعيد،  زمن  منذ  قيلت  كلمة  هذه 
التزاما جماعّيا  ق�ل احلقيقة  يك�ن  اأن  وه�  اأجله،  قيلت من  الذي 

�صامال.

يق�ل�نها!  ل  ولكنهم  احلقيقة،  يعرف�ن  الذين  هم  كثريون 
ُترى، ملاذا؟

ح�ل  يدورون  اإنهم  لديهم،  مفق�د  الجتماعّي  احل�س  لأن 
ذواتهم. فاإذا كان من م�صلحة �صاحب هذه الذات، اأو تلك، اأن يق�ل 
ما ه� خالف احلقيقة، تراه يرك�س م�صرعا اإىل تزييف كّل �صيء، 

وُينكر حتى على ال�صعيد اجلديّل اأن تك�ن هناك حقيقة م�صادة.

الثقايّف وحده- مثقف�ن،  امليدان  اأتكلم هنا عن  اأنا  ه�ؤلء-و 
نعت من كتب الرتاث وكتب املعا�صرة،  مبعنى اأنهم يلب�ص�ن ُحَلال �صُ
ويعتقدون اأن هناك فا�صال وا�صعا بينهم وبني ما يطلق�ن عليه العامة 

اأو )الدهماء( لذلك فهم ي�ؤمن�ن باأن )لكّل مقاٍم مقال(.

حني ن�ؤمن باملعنى ال�صطحي التربيرّي باأن لكّل مقام مقال، 
للكذب،  حتى  املرّبر  وو�صعنا  احلقيقة،  بتعدد  تلقائّيا  اآمنا  فقد 

ومبهارة فائقة.

لكّل مقام مقال يعني )الأ�صل�ب(. اإنه ُمنح�صٌر يف ال�صكل ل 
يف امل�صم�ن، ولكّن مثقفينا الأفا�صل ح�صروه يف امل�صم�ن، وراح كّل 
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منهم ُيعد قناعا جميال لكّل مقام.
.1995

)كلمات مائّية(

فروع  كّل  على  الكالم  تتناول  فهي  خلدون  ابن  مقدمة  )اأّما 
ذلك  م�ؤلفات  اأعظم  دائما  و�صتظل  العربّية،  واحل�صارة  املعرفة 
عر�س  يف  وال��ص�ح  التفكري  يف  العمق  جهة  من  واأهّمها  الع�صر 

املعل�مات والإ�صابة يف احلكم..(.

دائرة املعارف الإ�صالمّية 155/1.

ويف ال�صفحة نف�صها تق�ل عن ابن خلدون: )اإنه مل يرتّدد قط 
اآخر حتى ول�  اأرباب نعمته، واللتحاق بخدمة  اأحد  التخّلي عن  يف 

كان خ�صما لالأّول(.

على  خدماته  عار�صا  يده  مّد  اإنه  بل  وح�صب،  هذا  لي�س 
تيم�رلنك وه� يحا�صر دم�صق.

ومن  الكتاب  بع�س  نرى  حني  ن�صتغرب  هل  هذا،  نقراأ  حني 
يّدع�ن الأدب وهم ينتقل�ن من مائدة اإىل مائدة؟

ل.. اأبدا.

ما غريب اإل ال�صيطان!

.1995
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)فهم �لن�س-1(

هناك ت�صبيه جميل يق�ل:

دوائر  ت�صبه  املختلفة  �صاتها  تخ�صّ يف  الإن�صانّية  )املعرفة 
معرفّية  �صبكة  ي�صنع  نح�  على  بعينها  نقاط  عند  تتداخل  عديدة 
هائلة من الدوائر املت�صلة واملنف�صلة يف ال�قت نف�صه، بحيث يك�ن 

بينها اعتماد متبادل..(.

ميكن اأن نفهم هذا الت�صبيه ب�صرعة حني ن�صتعيد يف اأذهاننا 
يبقى  معا.  ومنف�صلة  مت�صلة  ن�صاهدها  فنحن  الأوملبّية،  احللقات 
الفرق بينها وبني دوائر حق�ل املعرفة املختلفة يف �صيء واحد ه�: 

)العتماد املتبادل( الذي �صيك�ن ب�ؤرة حديثنا.

العتماد املتبادل تعبري زحف من احلقل البيئّي والقت�صادّي 
اإىل احلقل الفكرّي اأو الأدبّي، ومعناه هنا: اأن حق�ل املعرفة، ت�صتند، 
الت�صاع  ثم  ومن  والن�صج،  النم�  عملّية  يف  بع�صها  على  تتكئ  اأو 

والن�صطار.

ما اأريد اإي�صالك اإليه بعد هذا التمهيد الذي يت�صمن بع�س 
الإ�صاءة ه� ما يلي:

اإّن اأّي ن�ّس من الّن�ص��س التي نقروؤها ينتمي اإىل حقٍل من 
اأو الن�صاط الإن�صايّن.. فماذا يلزمنا حني نريد فهم  حق�ل املعرفة 

هذا الن�س؟

.1999
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)فهم �لن�س-2(

كّل ن�ّس نقروؤه ل بّد من انتمائه اإىل �صياٍق فكرّي اأو وجدايّن، 
اإىل  يحمل  بل  وح�صب،  )تراكمّيا(  عمقا  يحمل  ل  ال�صياق  وهذا 
جانب ذلك مالمح من �صياقات اأخرى، هي نف�صها ممتدة زمنّيا اأو 
تراكمّيا، وذلك ح�صب قاعدة اّت�صاق دوائر املعرفة وتداخلها، ح�صب 

الذي اأو�صحته احللقة ال�صابقة.

هنا يتكّرر ال�ص�ؤال:

ماذا يلزمنا لفهم ن�ّس من الّن�ص��س؟

وهي  ال�صف�ّية(،  )الثقافة  عادة  من  اخلروج  يلزمنا  اأّول: 
تلك التي ل تفّرق بني ن�ّس مكت�ب وبني حكاية حُتكى. اإن اخللفية 
ال�صمع،  ن�صف  اإرهاف  من  اأكرث  تتطلب  ل  احلكاية  لفهم  املعرفّية 
لأنها معروفة م�صبقا. اأّما الن�ّس املكت�ب )الآن( فه� يتطّلب خلفّية 
وذلك  ق�صماتها،  يحمل  التي  ال�صياقات  تلك  كّل  ت�صاوي  معرفّية 

ال�صياق الط�يل الذي اأنتجه.

يف  اإنه  ي�صري،  �صهل  اأنه  حت�صب  ل  العادة،  هذه  من  اخلروج 
اأن يك�ن جهازك املعريّف جهازا ناميا  منتهى ال�صع�بة لأنه يتطّلب 

على الدوام، وهذا ل يناله اإل من ب�صط اهلل �صدره.

.1999

)فهم �لن�س-3(

ثانيا: تناول امل��ص�عات يختلف من كاتب اإىل اآخر.
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ملاذا؟

لأّن زاوية التناول تك�ن خمتلفة. واإذا اختلفت الزاوية اختلف 
بال�صرورة امل�صم�ن الذي يحاول الن�ّس ال��ص�ل اإليه واإقناعنا به.

هذا يقت�صي من القارئ اأن يدخل اإىل الن�س، وقد طرح من 
ذهنه الزاوية التي اعتاد منها النظر اإىل امل��ص�ع قبل قراءة الن�س. 
اأّما اإذا مل يطرحها ف�صيقع حتما يف وهم اأن الن�ّس ه� اخلاطئ، واأن 

فهمه له ه� الذي ل ياأتيه ال�صك.

كاتب  بني  والفرق  الطريق(  يف  )مطروحة  امل��ص�عات  اإّن 
الذي  الهدف  يفتح عي�ننا عليها، ويف  التي  الزاوية  واآخر يكمن يف 
ي�طن هذه الروؤية من اأجلها. وهذا ما يلزم القارئ اأن يفكر فيه قبل 

ول�جه يف القراءة.

ومن  والفاك�صات  وبالر�صائل  ل�جه،  وجها  كثريا،  اأُواجه 
هي:  قبل،  من  كثريون  واجهها  واحدة،  جملة  خمتلفة،  م�صت�يات 

)ملاذا ل تكتب ما ُيفَهم؟(.

اأيها ال�صيد: )ملاذا ل تفهم ما ُيكتب؟(.

.1999

)ياأ�س(

يق�ل اأحد ال�صعراء:

)اأفكر با�صتبدال ري�صتي مبكن�صة(.
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التا�صع  القرن  بداية  منذ  رة  املتكررِّ امل�صامني  اإّن من يالحظ 
الفكرّية  ال�صاحة  بعقم  يقتنع  ل  الع�صرين،  القرن  نهاية  ع�صر حتى 
وح�صب، بل ي�صاب بالياأ�س. لذا لي�س بعيدا اأن يكّرر كثريون ما قاله 

هذا ال�صاعر.

الأر�س،  الأمرا�س  لغزت  ول�لها  البيئة،  تنظف  املكن�صة 
بال�ظيفة  الري�صة  تق�م  اأن  املفرت�س  ومن  بالنا�س.  الأوبئة  وفتكت 

نف�صها، فاملكن�صة لتنظيف ال�ص�ارع، والري�صة لتنظيف العق�ل.

ا�صتقّرت  التي  اخلاطئة  الت�ص�رات  كن�س  الري�صة  وظيفة  اإن 
يف اأذهان النا�س، وغر�س اأ�صجار العقالنّية وامل��ص�عّية مكان تلك 

الت�ص�رات التي ت�صبه {اأَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة}.

لكّن الري�صة لن ت�صتطع القيام مبا يجب اأن تق�م به اإّل قليال.

الياأ�س فاغر فاه من كّل حدب و�ص�ب

ولكن ل بّد من الأمل..

نعم ل بّد.

.2000

)ج�شر(

اأول  يكتب  واإمنا  للخا�صة،  يكتب  ول  للعامة،  يكتب  الأديب ل 
وقبل كّل �صيء لأولئك الذين يتجاوب معهم يف الإح�صا�س وال�صع�ر. 
املي�ل  اإىل  ونزوعهم  الفنّية،  بالّروح  ه�ؤلء  ت�صبع  يك�ن  ما  وبقدر 
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الأدبّية، يك�ن حر�س الأديب على قراءتهم.

وهي  عبداجلبار،  عبداهلل  الكبري  لأ�صتاذنا  الكلمات  هذه 
ت��صح اأن هناك ج�صرا غري مرئّي ميتد بني الكاتب والقارئ، هذا 
اجل�صر ه� التقارب يف الإح�صا�س ون�صج املي�ل الأدبّية. واإذا مل يت�ّفر 
ة. هذا اجل�صر، خ�صر الكاتب قارئه، �ص�اًء كان من العامة اأو اخلا�صّ

هذا  نتيجة  وتع�د  النا�س،  من  كثري  يجهلها  احلقيقة  هذه 
اجلهل على الكاتب، فاأنت ترى غالبا اأن النقد امل�جه اإىل م��ص�ع 
ي�صرخ  بل  امل��ص�ع،  ذلك  من  املق�ص�د  عن  البعد  كّل  بعيٌد  ّما، 
املرئّي  لي�س هناك ذاك اجل�صر غري  لأّنه  اإل  باجلهل به. وما ذاك 

بني الكاتب والقارئ.

ال�ص�ؤال ه�: من امل�ص�ؤول عن بناء هذا اجل�صر؟ هل ت�صتطيع 
الإجابة؟

.2000

)�لبد�وة �لفكرّية(

اأ�صتعري هذا التعبري )البداوة الفكرّية( من ج�رج طرابي�صي، 
بتعبري )املثقف�ن  اأدى م�صم�نه  تعبري غري جديد، فهناك من  وه� 

ل( منذ زمن بعيد. ولكن تعبري طرابي�صي اأو�صح واقعا. حَّ الرُّ

اأو  ير�صد طرابي�صي بتعبريه هذا ذلك القطيع من املثقفني، 
التعبري  يق�ل  كما  ناعق(  كّل  مع  )ينعق�ن  الذين  الثقافة،  ُمّدعي 
البدوّي  يتنقل  كما  واآرائهم،  باأفكارهم  يتنقل�ن  فرتاهم  القدمي، 
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مبا�صيته.

اأنه  من  اآٍت  فه�  طرابي�صي،  مق�لة  يف  نق�س  هناك  كان  اإن 
ق�صر )البداوة الفكرّية( على املثقفني، يف حني اأنها اأو�صع انطباقا 
بكّل  املبالغة-  �صديد  اأكن  مل  –اإذا  كلها  الأّمة  اإن  بكثري.  ذلك  من 

مثقفيها وعلمائها واقت�صادّييها و�صحفّييها.. تعي�س هذه البداوة.

)تنّقل، فلذات اله�ى يف التنقل(.

اأب� متام. وكان يق�صد بالتنقل الكت�صاف الدائم  هكذا قال 
حتى  �صيء  كّل  على  وعّممناه  فهمه،  اأ�صاأنا  نحن  ولكننا  لالأ�صياء. 

الآراء والأفكار والقناعات.

هل تقبل مني ن�صيحة ثمينة؟

تنّقل، فلذات اله�ى يف التنقل.

.2000

)ال ميكن(

)العزلة حديقة.. لكن ب�صجرة واحدة(

هذا ما يق�له اأحد ال�صعراء، ومنذ قال ذلك ال�صعل�ك القدمي:

اإن�صاٌن  ت  و�ص�َّ  * عَ�ى  اإْذ  للذئب  فا�صتاأن�صُت  ئب  الذرِّ »ع�ى 
فكـدت اأطيـــُر«

منذ ذلك احلني واىل الي�م وغد، يحن كثري من ال�صعراء اإىل 
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الأم،  ح�صن  اأو  القرية  ح�صن  اإىل  املدينة  من  الهرب  واإىل  العزلة 
ولكن هل ميكن هذا؟

ل.. ل ميكن:

لأن العزلة حديقة ب�صجرة واحدة، ول بّد لالإن�صان اأن يعي�س 
حتت ظالل الأ�صجار كلها.

لن  ولكنك  ق�صرية،  اأو  ط�يلة  فرتة  ال�صجيج  من  تهرب  قد 
تهرب اأبدا، وحتى ل� هربت من النا�س، فاإنهم يف داخلك، يف روؤيتك 
لالأ�صياء، يف تذوقك لالأل�ان والأطعمة وا�صطفاف املقاعد. اإنهم يف 

لغتك عندما تتحاور مع الأ�صياء والف�ص�ل والليل والنهار.

نعم، العزلة حديقة

لكن ب�صجرة واحدة.

.2000

 )�لّريادة(

طلقة  يتلقى  الذي  ه�  الأول  )الطائر  �صينّي:  مثل  يق�ل 
ال�صياد(

يف  نفكر  حني  اأعيننا  يف  جماله  وينم�  املثل،  هذا  ه�  جميل 
اأبعاده كلها.

ُترى، مباذا ن�صف الطائر الأّول؟ هل نق�ل اإّنه مغّفل اأو مغامر 
اأو رائد؟ اإن كّل �صفة من هذه ال�صفات هي �صفة ممكنة، ولكن حني 
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من  حقل  كّل  –يف  الأّول  الطائر  اأن  نرى  الب�صر،  عامل  اإىل  ننتقل 
احلق�ل- ه� الذي حقق للنا�س ما مل ي�صل�ا اإليه من قبل.

اإن الفيل�ص�ف الأّول الذي حارب اخلرافة، كان رائدا.. والعامل 
الأول الذي ك�صف �صبب مر�ٍس ما كان رائدا، وال�صاعر الأّول الذي 

جعل اللغة ذات جناحني كان رائدا.

والرائد ل ي�صريه اأن يك�ن العمل الذي قام به غري كامل، اإن 
بدايته هي الأهم. لقد فتح الثقب الذي يجيء منه ال�ص�ء.

احلرق  حدود  حتى  ومكان  زمان  كّل  يف  الرواد  ح�رب  وقد 
اجل�صدّي، غري اأّن هذا مل يكن لي�قف الطائر عن ا�صتخدام جناحيه.

.2000

)لي�شت كذلك(

ُيخّيل اإيل –اأحيانا- اأين ن�صيت الكتابة، �صكال وم�صم�نا، اأي 
اإّنه ل لغة ي�صتطيع قلمي النطق بها، ول معايَن تخطر على ذهني.

اإزاء هذا امل�صهد، ه� ال�صك املطلق يف  اأّول ما يحل� يل فعله 
مق�لة عمنا اجلاحظ )املعاين مطروحة يف الطريق(، ل.. املعاين 
من  تت�الد  املعاين  الكتب..  حتى  ول  الطريق،  يف  مطروحًة  لي�صت 
الأ�صياء اجلديدة، الروؤية اجلديدة، الدفق اجلديد الدائم للحياة. 
ال�صتعداد الذهنّي ل�صطياد الأ�صراب غري املرئّية. ومن دون هذه، 

جمتمعة كلها، اأو ناق�صة من بع�صها.. ل متكن الكتابة.

احلديثة-  اأو  املعا�صرة  تعبرياتنا  –ح�صب  اجلاحظ  فكرة 
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واإن  الظن�ن.  خمتلف  اإليها  تت�صّرب  هنا  ومن  )اأيدي�ل�جيا(  فكرة 
التي  واجلاهلة  والرعناء  ال�ص�هاء  احلملة  �صد  �صخ�صّيا  اأنا  كنت 
لأوامر  ا�صتجابة  الأّيام،  اأيدي�ل�جّي، يف هذه  ه�  ما  كّل  �صد  تطلق 
ال�صيدة )الع�ملة(، فالع�ملة هي التي ي�صن باأوامرها اأن�صاف املثقفني 

حمالتهم )الب�قّية( �صد كّل اأيدي�ل�جيا.

هل ميكن اأن اأق�ل للجاحظ: ل، املعاين لي�صت كذلك. واأق�ل 
لالأب�اق: يكفي هراًء؟!

.2000

)غياب – 1(

)كثريا ّما عاد املثقف اإىل ذاته، مت�صائال عن حقيقة دوره يف 
ما يجري، منتهيا اإىل ه�صا�صة هذا الدور وهام�صّيته. يف هذا الإطار 
طرحت يف ندوة عقدها املجل�س الأعلى للثقافة العربّية عام 1985م 

يف الرباط مثل هذه امل�اقف:

فت�صاءل علي عقله عر�صان: من نحن؟ وما دورنا؟ وما عالقتنا 
مبا يجري؟ وكيف نك�ن يف اأر�س ويف وطن نتحّمل اأو نحمل م�ص�ؤولية 

ما يجري فيه، دون اأن يك�ن لنا من الأمر �صيء؟(.

وبا�صطراب  �صديد،  باختالف  الأّيام،  هذه  املثقف�ن  يتجه 
اأ�صّد، اإىل ذواتهم. بني من يقد�صها، ويرفع اأعالمها الظافرة، وبني 

من ير�صقها باحلجارة ويحدوها اإىل القرب.

اإّن هذا الطرح مثمر بال�صرورة، حتى يف األ�انه املن�صّية، ولكن 
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ميكن  اأ�صئلة،  اأمام  يقف  عندما  ال�صياع،  من  بل�ن  ي�صعر  القارئ 
و�صفها بالزيف مثل اأ�صئلة عقله عر�صان.

يحمل  ق�مّي،  فكر  وذو  �صك،  دون  مثقف  عر�صان،  اأي  اإّنه، 
اأو  الزيف  من  تخل�  ل  اأ�صئلته  ولكن  الأمة.  تعانيها  كثرية  هم�ما 

التزييف.
.2000

)غياب – 2(

يق�م  ولكن من  ويعرف�ن دورهم،  يعرف�ن من هم،  املثقف�ن 
به؟ هذا ه� ال�ص�ؤال.

هناك كثريون و�صف�ا املثقف باجلنب، والنكفاء اإىل الذات، 
بعد اأن �صّد جميع الطرق باأوهامه، ولذا فعليه العرتاف بالنتحار 
وّجه�ا  وهناك كثريون  امليدان.  بعيدا عن  البطيء  وامل�ت  املنهزم، 

ال�صياط اإىل غريه، وعلى راأ�س هذا الغري: املجتمع نف�صه.

وهنا تكمن املفارقة ال�صعبة:

املجتمع،  تن�ير  اإىل  واجباته-  اأّول  –وهذا  يهدف  املثقف 
وت��صيع روؤيته اإىل نف�صه والأخذ بتفكريه اإىل اآفاق اأو�صع.. واملجتمع 
ينظر اإىل املثقف كرجل ل يعرف غري الهرطقة واللعب على حبال 

الألفاظ.

من  جاءت  اإنها  الف�صاء.  من  تاأت  مل  بالطبع،  احلالة،  هذه 
�صياق تاريخّي بقي املجتمع فيه اأ�صري العديد من الأوهام والأ�صاطري 
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وتزييف ال�عي.

حبال  ال�صاذ  التاريخّي  الفعل  هذا  من  ليتخذ  املثقف  وجاء 
ُيعّلق عليه خ�فه، ويرّبر به هروبة من امليدان، اأو يغري به نف�صه.

.2000

)ال بّد(

َوِخطاُب َمن ل  َجْهِلِه  َيْرَع�ي * َعن  َل  َمْن  َعْذُل  الَبلّيِة  »َومن 
َيفَهُم«

قاله  منذ  البيت  بهذا  ا�صت�صهدوا  من  اإح�صاء  ت�صتطيع  هل 
املتنّبي حتى الآن؟

ل، لن ت�صتطيع اأنت ول غريك، ذلك لأن املتنبي يلتقط حالت 
اأنها  ذلك  ومعنى  ومكان،  زمان  كّل  يف  للب�صر  مالزمة  اجتماعّية 

دائمة التكرار.

القدماء  و�صع  وقد  ب�صرّية  حالة  يفهم(  ل  من  )خطاب 
لعالجها قان�نا اجتماعّيا/لغ�ّيا يتلخ�س يف ق�لهم: لكّل مقاٍم مقال. 
لكن ماذا يق�ل الكاتب، وه� يخاطب اإن�صانا جمه�ل، اإن�صانا يفرت�س 

فيه اأن يفهم؟ هل عليه اأن يق�ل: لكّل مقام كتابة؟

امل��صلة.  اللغة  واختيار  الفهم،  يتيح  ل�جه  وجها  اخلطاب 
لكن ما العمل حني تك�ن بينك وبني من تخاطبه )كتابّيا( م�صافات 

واأزمان وجبال ووديان؟
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-مل ل تق�ل ما ُيفهم؟

-مل ل تفهم ما ُيقال؟

ح�ار دائٌم ما دامت اللغة، ودام الإن�صان.
.2000

)�لبندول(

بجٍد  القمة  نح�  �صائرا  نف�صه  اإنه يظن  البندول،  م�صكني ه� 
واجتهاٍد وعرق جبني! اإنه ل يفرت عن ال�صري حلظة واحدة، متخّيال 
التي ل متر مبرحلة ما ي�صم�نه  الكاملة، احلّرّية  اأنه ميلك احلّرّية 
اأ�صري  اأنه  يعرف  ل  البندول  عن�ة.  هكذا  حتل  بل  الدميقراطية، 
ي�صتطيع  ل  مرئّية  غري  باأ�ص�ار  حماطة  حمددة،  ق�صرية،  م�صافة 

جتاوزها، بل كّل ما ي�صتطيعه ه� اأن يظل يكّرر �صروطه.

البندول هذا يذّكرين، بل يج�ّصد اأمامي جهرا بع�س الكتاب 
ترى من  ترى منهم غري ما  ويكتب�ن، فال  يكتب�ن  الذين  الأ�صاو�س 
ثم  يخلعها  ثم  نف�صه  يلب�س  دائم،  تكرار  ويجيء يف  يروح  البندول، 

يلب�صها تارة اأخرى.

ل  اأنه  امل�صتمر، غري مدرك  بن�صاطه  بنف�صه،  �صعيد  البندول 
ي�صتطيع مغادرة اأغالله، وكذلك ه� كاتبنا، اإّنه �صعيد بنف�صه، غري 
هي  وجدانه  وعلى  فكره  وعلى  روؤيته  على  التي  الأغالل  اأن  مدرك 

اأغالل ت�صيح به يف كّل حلظة: مكانك �صر.

ومع ذلك )مكانك �صر( اأف�صل من )مكانك اجل�س(.
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.2000

)متكاتب(

هذه  ي�صتخدم  اأحد  ل  ولكن  مت�صاعر،  وزن  على  متكاتب 
اإليه  ل�صّدة حاجتي  اأ�صتخدمه  اأنا  وها  اإليه.  لقّلة احلاجة  ال�صتقاق 

الآن.

ه� يجل�س بني اأحجار حمدودة، كاأنها بقايا جدار قد انق�س 
منذ زمن بعيد، ويّدعي اأن هذه الأحجار هي اللغة كلها. وكّلما بنى 

منها مقالة، ي�صطر اإىل هدمها كي يبنَي مقالته الثانية.

�صكل  اإىل  �صكل  من  املتنقلة  الأحجار  هذه  بني  يجل�س  اإنه 
ياأتيه  الإلهام  اأن  ويت�صّ�ر  اجلاحظ،  جل�صة  يجل�س  دائمة،  ب�ص�رة 
راك�صا كّلما اأراد �صف اأحجاره من جديد. ولأنه ل ميلك اإل اأحجارا، 

فه� ل يعرتف بكّل ما ي�صنعه الربيع يف احلق�ل.

ف�صل  عدا  ما  ال�صنة  ف�ص�ل  من  ف�صل  باأّي  يعرتف  ل  اإنه 
اخلريف، لأنه الف�صل الذي ي�صمى )ف�صل الت�صاقط( والت�صاقط ه� 

لغة الأحجار بالطبع.

القدرة  هذه  على  التهنئة  عري�صا  ط�يال  زّفا  اإليه  اأُزفُّ  اإين 
الهائلة على اإعادة �صف الأحجار، تلك القدرة التي مل ميلكها حتى 

�صنّمار.
.2000
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)�ل�شمت(

)اإنهم لن يق�ل�ا: كانت الأزمنة رديئة، واإمنا �صيق�ل�ن: ملاذا 
�صمت ال�صعراء؟!(.

الفا�صلة.  جمه�رّيته  من  ال�صعراء  اأفالط�ن  ال�صيد  طرد 
)بريخت(  ه�  ها  ولكن  التزامه،  به�  من  �صارتر  ال�صيد  وطردهم 

ياأتي لُيحّملهم م�ص�ؤولّية ال�صمت.

اإنها َم�صكنة تاريخّية فادحة اأ�صبه بلعنة الفراعنة، تلك التي 
حّطت على ه�ؤلء ال�صعراء امل�صاكني، فاأ�صبح�ا مثل اخلليع.

هل تعرف معنى )اخلليع( يف الع�صر اجلاهلّي؟ اإذا كنت ل 
تعرفه فيمكن اأن تقارب فهمه من قراءة هذا البيت:

ئب َيْعِ�ي كاأّنه * َخِليٌع َخاَل ِمن كلرِّ َماٍل وِمن  »لقيُت عليه الذرِّ
اأهِل«

لي�س  وه�  اأهله،  ومن  ماله  املطرود من  اإنه  هذا ه� اخلليع، 
اأ�ص�اأ حال من ال�صعراء.

وياأتي بريخت ليزيد الطني بّلة، ويحا�صبهم!

ما هذه الق�ص�ة يا بريخت؟

.2000

)�شيء ّما(
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تكرمي  يف  اأ�صارك  اأو  م��ص�ع،  يف  اأكتب  باأن  اأحيانا  اأطالب 
�صخ�صّية، ثم ل اأ�صتجيب ملثل هذا الطلب.

التف�صريات  فبع�س  احلالة،  لهذه  التف�صريات  تزدحم  وهنا 
يك�ن مت�صاحما، اأّما بع�صهم الآخر فيك�ن ذا اأنياٍب �صر�صة، بحيث 
ال�جدان  اأو�صياء على  اأنف�صهم  يظن�ن  الذين  الهام�صيني  بع�س  اأن 
الب�صرّي، رجمني رجما بالتحّجر العاطفّي والأخالقّي لأيّن مل اأرِث 

اجل�اهري بق�صيدة، اأو لأين مل اأكتب من حادثة معينة.

هناك )�صيء ّما( يف داخلي حني ياأتي هذا ال�صيء، اأ�صارع اإىل 
الكتابة ف�را، وحني ل ياأتي ل ميكن اأن اأكتب، مهما حملت لل�صخ�صّية 
امل��ص�ع  كان  تقدير وحب، ومهما  تكرميها من  ا�صرتاكي يف  املراد 

املراد اأن اأكتب فيه م��ص�عا نبيال.

اإن هذه احلالة ت�صبب يل اإحراجا �صديد الق�ص�ة، لكنه اإحراج 
يبقى يف املحيط الجتماعّي، وه� ما يكمله ال�صيء الذي ل اأحتمله 
ه� الإحراج الأدبّي الفكرّي، اأي اأن اأكتب، دون اأن اأ�صمع اإزاء ذاك 

�صيء ّما.

2000

)ح�شار د�ئم(

الي�مّية ح�صار دائم، و�صاحبها )فاأر لغ�ّي( حتدق  الزاوية 
به اأكرث من م�صيدة، اأي بعدد القّراء الذين يقروؤون اجلريدة.

يحمل  القارئ  فهذا  م�صيدة،  يحمل  قارئ  كّل  اأن  اأت�صّ�ر 
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اأم  ه�  اأغام�س  الأ�صل�ب،  عرب  بها  ي�صطادك  اأن  يحاول  م�صيدة 
وا�صح!! وذاك القارئ ي�صحذ م�صيدته ليطاردك بها عرب )امل�صم�ن( 
اأه� بهدف اأم بغري هدف!! اأما الثالث فرييد اأن يعرّب عما يريد ه�، 

ل ما تريد اأنت.. ودعك من ذكر الرابع وال�صابع والعا�صر.

ما الذي يدفع �صاحب الزاوية اإىل ال�صتمرار يف هذا احل�صار 
اأو هدفا ل�صهام من  اأن يك�ن غر�صا  الدائم؟! وما الذي يع�صقه يف 

هّب ودّب؟

هناك اأ�صباب عديدة، م�زعة على ح�صاب الكتاب:

اأنيقة، وتلك هدفها  فهذا هدفه اأن تخرج �ص�رته يف طباعة 
حما�صب  اإل  يعرفه  ل  هدفه  وثالث  ال�ص�ء،  حتت  ا�صمها  يك�ن  اأن 
اجلريدة.. وهناك من ه� م�صاب مبر�س ي�صّم�نه )مر�س الكتابة(.

نعم، مر�س الكتابة!

ومن خ�صائ�س هذا املر�س اأنه ل ُي�صيب اإّل اأفرادا قليلني.

2000

)�لكلمات(

ت�صبه  )الكلمات(  اأّن  املعا�صرين  الفال�صفة  اأحد  يعترب 
كامل  �صع�ر  ذا  يك�ن  اأن  يطلقها  من  وعلى  املح�صّ�ة،  امل�صد�صات 
بامل�ص�ؤولّية بحيث ي�جهها اإىل اأهداف، ول يك�ن مثل الطفل يطلقها 
–كيفما اتفق- يغلق عينيه ويطلق ملجرد �صماع الطلقة وهي تدّوي.
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ُترى كم هم الكتاب الذين يحمل�ن هذا ال�صع�ر بامل�ص�ؤولّية؟ 
بالعني  عليهم  تعرث  لن  قّلة،  ولكنهم  �صك،  دون  م�ج�دون  اإّنهم 

املجردة.

لي�س �صرط الكاتب اأن يك�ن �صادقا فح�صب، بل ال�صرط الأهم 
اأن يظن –على الأقل- اأن القارئ يف حاجة اإىل ما يق�له، وال�صرط 
الآخر: اأن يرتك الباب مفت�حا اأمام احتمال اأن يك�ن غريه �صادقا 

كذلك، حتى ل� خالفه الراأي.

ما ن�صاهده يف اأكرث ما ُين�صر يف املجالت وال�صحف الي�مّية 
تت�صمنه  ملا  )تناول(  ل  للكلمات،  )احتطاب(  ه�  الزوايا  من 

مب�ص�ؤولّية �صمريّية واأخالقّية.

هل ُتريُد �ص�اهد على ما اأق�له؟

ل اأظّن، لأنك تعرفها!

2000

)�لعبث-1(

ل� �ُصئلُت عن تعريف العبث، لقلت: اإنه ت�صّرف، اأي ق�ٌل، اأي 
تفكرٌي ل يربط الأ�صباب بامل�صببات، اأي ل ينطلق من اعتبار ال�صببّية 

اأ�صا�صا لكّل ت�صّرف.

ي�صتند هذا الكالم اإىل تعريف القدماء للعبث باأنه )ارتكاب 
اأمر غري معل�م الفائدة( واإىل تعريف املحدثني باأنه )امل�قف الذي 
يتنافى مع املعق�ل، واإدراكه قد يثري ال�صحك(. بناًء على هذا: كيف 
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فئة  ولناأخذ  اإ�صرائيل؟  جتاه  كلها  العربّية  املجتمعات  �صل�ك  ُنقّ�م 
املثقفني –مثال- ون�صاأل: ما الذي فعل ه�ؤلء املثقف�ن منذ قرٍن حتى 

الآن يف َح�مة ال�صراع العربّي الإ�صرائيلّي؟

اأراك متحم�صا لالإجابة، و�صتق�ل: ل�ل ه�ؤلء ملا تفّتح ال�عي 
والنرثّية  ال�صعرّية  فالإبداعات  النا�س،  من  املطلقة  الأكرثية  عند 
عديدة،  جهات  متار�صه  ال�عي  تزييف  من  ط�فان  وجه  يف  وقفت 

و�صتق�ل ما قاله حمم�د دروي�س:

ملي�ن ع�صف�ر على اأغ�صان قلبي

تخلق اللحن املقاتل.

و�صتق�ل:

املثقف�ن جّردوا �صالح الكلمة، يف وجه من اأغمدوا كّل �صالح.

.2001

)�لعبث-2(

�صاأ�صافحك بحرارة، تقديرا لإجابتك، غري اأين اأختلف معك 
الأكرثية  عند  ال�عي  فتح�ا  املثقفني  اإّن  قلت  لقد  وا�صعا،  اختالفا 
ولكني  الراأي،  هذا  يف  معك  ل�صت  اأين  ومع  النا�س.  من  املطلقة 
بعدم  واأ�صفه  للعبث  القدمي  التعريف  اأّن  اإىل  واأع�د  �صاأوافقك، 

الفائدة.

وهنا  الاّلعبثّي،  الفعل  عنا�صر  من  عن�صر  اإذن  فالفائدة 
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اأطرح ال�ص�ؤال:

ما فائدة هذا ال�عي الذي زرعه املثقف�ن؟

اإّن جميع الق�صائد التي قيلت منذ غرناطة حتى القد�س مل 
اإىل  تغر�س وعيا فاعال يف املجتمعات، وعيا يحمي نف�صه بالندفاع 

الأمام. لقد غر�س �صعارات تلقفها من تلقفها ليزّيف بها ال�عي.

لكن ما ال�صبب يا ترى؟

اإن  حانبك،  اإىل  �صاأقف  ال�ص�ؤال،  هذا  عن  الإجابة  يف  هنا، 
لأنهم مل  يكن  املقاوم( مل  املثقفني يف غر�س )ال�عي  اإخفاق  �صبب 
يربط�ا امل�صببات بالأ�صباب، بل كان لأنهم ل ميلك�ن �ص�ى الكالم، 
والكالم وحده ل يخلق ال�عي اإّل اإذا حّفت به اأ�صياء كثرية، اأظنك 

تعرفها!

.2001

)�لعبث-3(

الثقافة لي�صت تّيارا واحدا، اإنها تيارات قد تك�ن قريبة ال�صبه 
الثقافة  التناحر.  حّد  اإىل  مت�صادمة  متناق�صة  تك�ن  وقد  ببع�صها 
حقل اآخر- ل تخل� من ال�صراع بني العنا�صر الإيجابّية  اأي  –مثل 
والعنا�صر ال�صلبّية، والفرق بني الثقافات –من هذه الناحية- ياأتي 

من طغيان العنا�صر بع�صها على بع�س.

يف تراثنا الثقايّف املغرو�س يف بنائنا الذوقّي، وحتى النف�صّي، 
عنا�صر كثرية تندرج حتت تعريف العبث. ولأ�صرب على ذلك بع�س 
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الأمثلة:

من منا ل يهتّز طربا عندما ي�صمع )من يركب البحر ل يخ�صى 
من الغرق(؟ كلنا –تلقائّيا- نطرب لهذا البيت وترق�س فرائ�صنا 
اإعجابا.. ولكنه يف احلقيقة ل�ن من احلّث على العبث والّتح�صي�س 
عليه، لأّن من ل يخ�صى من البحر ل ميكن اأن يتخذ الحتياط الالزم 

لرك�به، وبالتايل يك�ن عمله �صربا من العبث الفا�صح.

اآخر: )يف طلعة ال�صم�س ما يغنيك عن زحل( لقد  خذ مثال 
�صمعت كثريين ينحن�ن اإعجابا بهذا البيت، ولكنه يف ال�اقع ن�ع من 

العبث لأنه يدع� اإىل الكف عن التطلع اإىل الأعلى.

.2001

)�لعبث-4(

نحملها  التي  ثقافتنا  يف  العبث  عن  اآخر  مثال  تريد  هل 
بالت�ارث؟ اإذن اقراأ معي هذا البيت:

»مات اخلليفة اأيها الثقالن * فكاأّنني اأفطرت يف رم�صان«

هذا بيت �صعرّي، ح�صب مقايي�س اخلليل بن اأحمد، ومقايي�س 
ابن قتيبة، ولكن األ ترى فيه ل�نا من األ�ان العبث اللغ�ّي؟

يف  اإن  ويق�ل:  قتيبة  ابن  اآراء  حّرا�س  من  حار�س  ياأتي  قد 
هذا البيت معنى اإبداعّيا، حتتاج الإحاطة به والغ��س فيه اإىل دقة 
متناهية.. ذلك لأن الإفطار يف �صهر رم�صان خروج على مقد�صات 
املجتمع، وتهدمي للقيم الكربى التي ي�ؤمن بها، وم�ت اخلليفة ي�صبه 
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هذا  فالبيت  واإذا  النا�س..  بني  حار�صها  لأنه  القيم،  تلك  انهدام 
يحمل هذا املعنى العظيم.

اأبارك هذا احلار�س على تفتق الذهن، وتفتح اخليال، ولكني 
اللغة  يفقه من  ول  ال�صعر،  يعرف  اأنه ل  واحد، ه�  �صيء  اأعزيه يف 

�صيئا. واأراه مزجمرا من�صدا:

»واإذا اأَتْتَك َمَذّمتي من َناِق�سٍ * َفهَي ال�ّصهاَدُة يل باأيّنَ كاِمُل«

.2001

)�أحدها(

الفروق بني العلم والأدب كثرية، يف ال�صكل وامل�صم�ن وحتى يف 
الغاية، واإذا كان الفرق يف ال�صكل وامل�صم�ن وا�صحا لي�س يف حاجة 
اإىل �صرح، فاإن الفرق يف الغاية-وه� ما يحّف به بع�س الغم��س- 
يكمن يف اأن العلم يتجه اإىل ت�فري ال��صائل لالإن�صان وتط�يرها. اأّما 

الأدب فيتجه اإىل الإن�صان نف�صه.

الفرق الذي اأحاول مقاربته لي�س هذا، بل ه� اأحد الفروق التي 
مل تكت�صب ال��ص�ح التام حتى الآن، وه� اأن العلم يجّزئ الأ�صياء يف 
حني اأن الأدب ي�ّحدها، اأو ينظر اإليها ككل. العامل حني ينظر اإىل 
الطبيعة، ينظر اإليها نظرة جتزيئّية: فهذا العن�صر فعله كذا، وذلك 
فعله كذا.. وبالتايل تتحّلل الطبيعة يف هذه النظرة اإىل كمٍّ عدديٍّ 
من العنا�صر. اأما الأدب، اأو الأديب، فينظر اإىل الطبيعة ككّل واحد، 

اأو اأنها خال�صة كّل تلك العنا�صر التي فّرقها العلم عن بع�صها.
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هل ت�صتطيع يف �ص�ء هذا الفرق -و ه� اأحدها- اأن ن�صع قيمة 
للعلم، وقيمة لالأدب، بهدف املفا�صلة بينهما؟

ل، فكلتاهما �صرورّية.

.2001

)�نغمار(

يق�ل ال�صاعر ب��صكني:

)عندما ا�صتدعى اأب�لل� ال�صاعر اإىل هيكله، اأراد اأن ُيعّمده

مل يغمره يف املاء

واإمنا غمره يف �ص�ؤون احلياة وت�افهها

ويف هم�م هذا العامل..(

الذي  ه�  اهلل،  خمل�قات  بني  من  وحده  ال�صاعر  يك�ن  ملاذا 
يعمد يف �ص�ؤون احلياة، ويف هم�م العامل، بعيدا عن املاء؟

وديان  اإىل  باأحا�صي�صه  تزج  التي  ال�صع�رّية  الرهافة  هذه  ما 
مقفرة جرداء ل تعرفها اأحا�صي�س الآخرين؟

ي�صّم�نها  والتي  داخله،  يف  التي  الربكانّية  الطاقة  وهذه 
ال�صاعرّية، اأهي نعمة اأم نقمة؟ اأهي هي خ�صب اأم جدب؟ اأهي نار 

اأم ماء؟

يكتب  الذي  ه�  لي�س  ال�ّصاعر  اأن  هذا-  من  -اأكرث  واأعتقد 
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نف�صها  الدرجة  داخله  يف  يحمل  اإن�صان  كّل  ه�  بل  فح�صب،  ال�صعر 
من طاقة الإح�صا�س، �ص�اًء َعرّب عنها �صعرا اأو مل يعرب. واأعتقد اأن 

ال�صاعر العربّي كان يق�صد هذا املعنى حني قال:

ذو العقل ي�صقى يف النعيم بعقله.. اإلخ.

.2001

)�لثقافة(

الثقافة يف اأدّق تعريفاتها هي: طريقة يف التفكري. اأي اأّن لكّل 
اأمة من الأمم طريقة تفكري قد تختلف، جزئّيا اأو كلّيا، عن طريقة 
طريقة  له  تك�ن  اأن  اإن�صان  اأّي  حّق  من  كان  هنا  ومن  اأخرى.  اأمة 

تفكريه وفق النظام الجتماعّي العام املتجه اإىل الأمام.

طريقة التفكري لي�صت حجرّية، ول ميكن اأن تك�ن ذات طبيعة 
لذا  ي�م.  كّل  عديدة  األ�انا  تلب�س  واحلياة  تتغرّي  فالأ�صياء  راكدة، 
فطريقة التفكري يف الأ�صياء ويف احلياة ل بّد اأن تك�ن جارية جريان 

النهر.

ل  العربّية  الإعالم  وو�صائل  الرتبية  مناهج  اأن  املالحظ 
تقيم وزنا لهذه الناحية، بل هي ت�صاعد على تر�صيخ طريقة واحدة 

للتفكري، متجاهلة كّل تغرّي يف طبيعة احلياة ح�لها.

و�صائل  عليها  التي  احلالة  هذه  عن  الكتاب  اأحد  عرّب  لقد 
الثقافة  لأن  �صائب،  تعبري  وه�  الثقافة(  )اعتقال  بتعبري  الإعالم 

الراكدة هي ثقافة معتقلة.
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األي�س كذلك؟

.2001

)�لقر�ءة(

نحن نعرف القراءة على اأنها اإن�صاب العينني يف تلك الرم�ز 
التي ت�صمى كلمات، والتي ت�صري بدورها اإىل اأفكار جمردة، اأو واقع 
يف  القراءة  هي  هذه  احلروف(.  )فن  باخت�صار  هي  اأو  ملم��س، 
قام��صنا و�صل�كنا، يف حني اأن القراءة اأو�صع من هذه احللقة ال�صيقة 
بكثري. اإّن التطّلع يف حقائق الك�ن قراءة، وا�صتبطان النف�س قراءة، 
ومالحظة �صل�ك الآخرين قراءة، بل وحتى ال�صمت يف اأحيان كثريٍة 
الطريق  املعرفة،  اإىل  لي�صت طريقا  القراءة احلرفية  قراءة.  يك�ن 
اإىل املعرفة ه� تلك القراءة التي تنقلنا من غابة احلروف اأو اأ�صجار 
الن�ّس اإىل معانيها. اإّن من يرّدد بيتا �صعرّيا لي�س معناه اأنه يفهمه، 
قد يفهم بع�صه، ولكنه ل يفهمه بكّل اأبعاده، ولذلك اختلفت قراءة 

الّن�ص��س وجتّددت جيال بعد جيل.

القراءة روؤية ذهنّية قبل اأن تك�ن روؤية ب�صرية. لنقراأ، ولكن 
لنفهم، واإل اأ�صبحت القراءة حفنة من الأ�ص�ات، متالأ الأذن، ولكن 

بينها وبني القلب األف حجاب.

األي�س كذلك؟

.2001
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)�لكتب(

منذ اأن فتح عينيه الأمّيتني وه� يرى الكتب. يراها باأحجام 
واأل�ان خمتلفة. ويق�ل يف نف�صه: ُترى ما فائدة هذه التالل؟

التالل  اأب�ه: هذه  نف�صه، فقال  ال�ص�ؤال  ي�ما  اأبيه  وطرح على 
العلم والأدب و�صائر  اإليه املا�ص�ن من ثمار  فيها ع�صارة ما و�صل 

ن�صاطات الّروح، واأنت ل تراها الآن، لأنك اأعمى.

-كيف اأ�صري مب�صرا؟

-عليك اأن تتعّلم.

وراح يتعّلم.. يتعّلم كيف ي�ص�غ لكّل كتاٍب مفتاحا حتى يدخل 
املفاتيح  وكرُثت  واأنهار،  حدائق  اأو  ودهاليز  غرف  من  فيه  ما  اإىل 
حتى اأ�صبحت مثل مفاتيح خزائن قارون، تلك التي تن�ء بها ع�صبة 

كاملة.

منه  باٍك  اأنا  مبا  اأيّن   * واأعجبه  الّدنيا  من  جنيت  »ماذا 
حم�ص�د«

هكذا قال املتنبي قدميا.

اأّما ه� فقد قال: ماذا جنيت من الكتب؟

واأجاب نف�صه: الرك�ب يف زورق ال�صك.

.2001
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)حتى �الآن(

)يف املا�صي كان الكاتب يكتب دون اأن يفّكر يف الكتابة نف�صها، 
اأن  دون  الأ�صياء،  �صائر  مثل  ي�صتعملها  كان  ح�ص�ر.  هي  حيث  من 
اإليها يف ذاتها. كانت الكتابة كالزجاج الذي ينظر منه اإىل  يلتفت 
ما وراءه، دون اأن ي�صغل نف�صه بالزجاج الذي يرى به، وكانت كذلك 

بالّن�صبة اإىل القارئ(..

هذا ما قاله الناقد جابر ع�صف�ر، يف لفتة بارعة اإىل الطريقة 
وراء  الكامنة  الروؤية  واإىل  اللغة،  ي�صتخدم�ن فيها  النا�س  التي كان 

هذه الطريقة.

و ه� يق�ل: اإن هذه الروؤية كانت )يف املا�صي(، وال�اقع اأنها 
اأّنها  على  اللغة  اإىل  ينظرون  النا�س  فمعظم  الآن(  )حتى  ممتدة 
جمّرد ج�صر ي��صل بني �صفتني، لي�س مهّما يف ذاته على الإطالق ما 

دام ي��صل اإىل الهدف.

التعبريية  الأ�صاليب  واإىل  اللغة  اإىل  القدمية  النظرة  هذه 
يعيه  اأن  يجب  الذي  الذاتّي  ح�ص�رها  لها  فاللغة  خاطئة،  نظرة 

الكاتب والقارئ معا.

ولكن.. األ ترى اأنك تنفخ يف قربة مثق�بة؟

بلى، ورب الكعبة.

.2001
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)بعد �آخر(

ل� ُطرح عليك هذا ال�ص�ؤال: )من يعجب املجتمع اأكرث: املثقف 
احلقيقّي اأم املثقف الزائف؟( ترى مباإذا جتيب؟

�ص�ف ت�صمر عن �صاعديك، وتفتح حنجرتك على م�صراعيها 
يعجب  الذي  ه�  احلقيقّي  املثقف  اأّن  يف  ريب  ول  �صك  ل  قائال: 
املجتمع اأكرث، لأّنه ه� الأكرث فائدة لنفع هذا املجتمع. ومن مل يعرف 

هذا فه� ظامل لنف�صه.

�ص�ف تق�ل هذا بحما�س ملتهب ويقني را�صخ. ولكنك يف هذه 
اللحظة قد ن�صيت وقائع التاريخ، واأدرت ظهرك للحقيقة وال�اقع.

يريد هذا  املجتمع كما  الذي يخاطب  الزائف ه�  املثقف  اإّن 
التفكري  عادة  اأو  الاّلتفكري،  بعادة  املجتمع  يريح  وبذلك  املجتمع، 

ال�صهل، ولهذا تفتح ملثل هذا املثقف الزائف اجلي�ب والقل�ب.

اأّما املثقف احلقيقّي فه� )اجلدول املن�صاب يف �صحراء( اأي 
الذي ل يلتفت اإليه اأحد.

2001

)�لبني بني(

وهي:  املا�صي،  تراثنا  من  ا�صتفدتها  خا�صة،  فل�صفة  )لدّي 
اإذا اأردت لكتابتك اأن تك�ن م�ؤثرة، وت�ؤدي اإىل املطل�ب.. فيجب اأن 
تك�ن حارة جدا، اأو باردة جدا. اأما اأن تك�ن فاترة، فهذا ه� ال�صيء 
الذي ل قيمة له، وه� مير غالبا دون اأن يح�ّس به اأحد، ولن يك�ن له 
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تاأثري(.

قراأته  وحني  اجلهيمان.  عبدالكرمي  لأ�صتاذنا  الكالم  هذا 
وقفت عنده ط�يال، ذلك لأين اأعتقد اأّن اأ�صتاذنا ل ي�صتمد اآراءه من 
النظرّيات اأو الكتب، بل من ال�اقع. من احلياة، من التجربة. وهذه 
اأّول ميزاته، لأنه لي�س يف مقدور كّل اإن�صان قطف التجربة وبل�رتها 
من  هذه  فل�صفته  ا�صتفاد  اأنه  يف  اأ�صك  اإين  �صجرة.  اإىل  وحت�يلها 
الرتاث -كما قال- بل ا�صتفادها من روؤيته النافذة للحياة الثقافّية 

نف�صها.

ل  فالكتابة  هذه،  فل�صفته  ت�صديق  اإىل  من�صاقا  نف�صي  واأجد 
مكان فيها للبني بني، فاأنت اإّما اأن جتهر مبا تريده، واإّما اأن ت�صمت. 
ه�  فهذا  ال�صمت،  ون�صف  اجلهر  بن�صف  تق�ل  ما  تزيف  اأن  اأما 

املرف��س يف هذه الفل�صفة.

2001

)لي�س �شحيحا(

الكتاب  ظه�ر  به  يجلد  وراح  �ص�طه،  حمل  مفكرينا  اأحد 
الكاتب  فرتى  اأفكارهم،  جتاوز  ي�صتطيع�ن  ل  لأنهم  وذلك  العرب، 
منهم )وهم قلة يف نظره( ثابتا على ما قاله، ول� م�صى على ق�له 
عليه  ملا  مناف  هذا  اأّن  املفكر  هذا  ويعترب  عاما.  ثالثني  من  اأكرث 

�صياق احلياة يف ع�صرنا.

الذي اأذهلني يف طرح هذا املفكر اأنه طرحه يف �صكل مطلق، 
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مل يقيده بحد من احلدود، �ص�اء عاد هذا التحديد اإىل ج�هر الق�ل 
اأو اأعرا�صه.

متى  قائال:  مفكرينا،  من  اآخر  مفكرا  املحررين  اأحد  ي�صاأل 
يخ�ن املثقف فكرته؟ فيجيبه: يخ�ن املثقف فكرته عندما يقد�صها، 
عندما ل يخ�صعها لالنتقاد الدائم، عندما ل يطّ�عها لتتالءم مع 

ال�اقع.

هل مل�صت الفرق بني املفكرين؟

لع�صريتها،  مطلقا  �صرطا  الفكرة  يف  التح�ل  ي�صع  الأول 
ب�صكل مطلق. اأما الثاين في�صع لذلك �صرطا وا�صحا ه� )املالءمة 

مع ال�اقع(.

قل يل: اأنت مع اأّي من املفكرين؟

.2001

)ملاذ�(

من مذكرات ال�صيخ اأمام:

امل��صيقى، و�صرق حتى من هنا  )وعندما هّجَن عبدال�هاب 
وحتى من هناك، انحدر م�صت�اه وابتعد عن الّروح ال�صرقّية الأ�صيلة. 
وه� بذلك مثل الطباخ الذي يق�م ب�صنع طبق من ال�صلطة. ولكنها 
�صتى:  اأماكن  من  الالزمة  بامل�اد  ي�صتعني  حيث  م��صيقّية،  �صلطة 
والفلفل من  اآخر،  اللحن، وربط اجلرجري من حلن  الطماطم من 

حلن ثالث، والليم�ن من رابع وهكذا..(.
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اإىل  ي�صري  لأنه  بل  �صده،  اأو  معه  لأقف  الكالم  هذا  اأ�صْق  مل 
ظاهرة يف احلقل الثقايّف ب�ص�رة عامة، ل الفنّي فقط.

اأثبتت  اإبداعّية رائعة، وقد  الأفراد ميلك�ن طاقات  اإّن بع�س 
هذه الطاقات نف�صها يف اأكرث من منجز اإبداعّي. ولكّنهم يقع�ن يف 

هاوية الإغراء من اأنا�س مبدعني اآخرين بحيث ي�صيع�ن اأنف�صهم.

اأن  ون�ص�ا  اأدوني�س،  اإغراء  هاوية  يف  وقع�ا  مبدع�ن  هناك 
ي�صعدوا من قدراتهم خارج هذا الإغراء، ف�صاعت عليهم الطرق.

األي�صت هذه ظاهرة حمزنة؟

بلى، اإنها لكذلك.

2001

)زرياب(

بي  ومّرت  الأدبّي(  واخلطاب  )اللغة  كتاب  يف  اأقراأ  كنت 
العبارة التالية: )اأّما اجلملة ككّل فلي�صت لها دللة ت�ص�رية من اأّي 
لت�صغيل  الكافية  الطاقة  ت�ليد  على  قادرا  م�لدا  هناك  فكاأن  ن�ع، 

رافعة تعمل لتغذية زرياب كهربائي(.

اأن  اأعرف  وقفت عند تعبري )زرياب كهربائي( ط�يال، فاأنا 
امل��صلي،  اإبراهيم  اأ�ص�له من  تعلم  الغناء، وقد  اأحد جن�م  زرياب 
وحني هرب من القريوان اإىل الأندل�س، قام باأعمال رائعة يف تط�ير 
)الذوق( الأندل�صّي بكامله، اأما زرياب الكهربائي هذا، فالأول مرة 

اأ�صمع ب�صيادته.
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كتب  ومن  معارف،  دوائر  من  مكتبتي  يف  عّما  اأبحث  رحت 
ثالث  جهد  وبعد  الأغاين،  كتاب  مثل  القدماء،  للمطربني  تتعر�س 
�صاعات كاملة، اّت�صح اأن امل�صاألة لي�صت �ص�ى خطاأ مطبعي، والتعبري 

ه� )زر-باب كهربائي( ل زرياب كهربائي.

وهذا مثٌل ب�صيط ملا يلقاه الكاتب حني يرى -اأحيانا- حتريف 
كلمة اأو زيادة ونق�صان نقطة. اإذ يف اإمكان ذلك تدمري ن�ّس بكامله.

األي�س كذلك؟

2001

)حاميها حر�ميها(

مل اأجد عن�انا م�افقا، )كما وافق �صن طبقة( اإل هذا املثل 
باللجنة  واحدة  �صنة  يف  اأحاطت  فقد  حراميها(  )حاميها  ال�صعبّي 
املتحكمة مبنح جائزة ن�بل ف�صيحتان: الأوىل منحها جائزة الآداب 
والثانية:  وامل�صلمني،  للعرب  ال�ص�داء  عداوته  ملجرد  لـ)نايبل( 
�صلف،  بكّل  قائلة  ال�صالح،  �صركات  يف  اأم�الها  ا�صتثمار  ف�صيحة 
من  ت�صاء،  اأينما  اأم�الها  ت�صتثمر  اإنها  الأخالقّي:  لل�صمري  وغياب 

اأجل احلفاظ على قيمة راأ�س املال.

تلك  تن�صره  مل  الذي  ولكن  هذا،  ال�صحف  ن�صرت  لقد 
ال�صحف ه� ذكرى من يقف وراء هذه الف�صائح، فمن املعروف اأن 
جلنة جائزة ن�بل، بكّل فروعها، يتحكم فيها ال�صهاينة، واأّي �صمري 

اأخالقّي يرجى من جلنة يتحكم فيها ه�ؤلء.
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اإل  الب�صاعة  يف  مياثله  ول  املال،  لزيادة  طريقة  اأب�صع  الّربا 
هم  الأر�س  على  مار�صه  من  اأّول  الّربا  اأّن  واأعتقد  ال�صالح،  جتارة 
اليه�د، ذلك لأّن املال ه� الهدف الذي ي�صع�ن اإليه بكّل و�صيلة، مهما 

كان فيها من روائح امل�صتنقعات.

ن�بل: لقد مّت ملطخا باخرتاع ال�صالح، وها اأنت ثانية مت�ت 
ملطخا بال�صالح على يد ال�صهاينة.

2001

)جتاوز(

بكثري من الإن�صاء املمزوج بالبالغة واحلما�صة معا، اأّذَن اأحد 
يجيب�ن  واأنهم  اأ�صئلتهم،  يبدع�ن  ل  باأنهم  العرب  املثقفني  الكتاب 
عن اأ�صئلة �صاألها غريهم، ومل تنبع من �صميم ال�اقع الذي يعي�ص�نه.

التهام �صحيح يف جزء منه، وذلك لأن لكّل ثقافة حية اأ�صئلتها 
واأج�بتها على تلك الأ�صئلة، التي تت�صل�صل من تاريخها ونظرتها اإىل 
لي�س  التهام-  -اأي  ولكن  اأي�صا،  ح�لها  وما  ح�لها،  وملن  نف�صها، 

�صحيحا بكامله.

ملاذا؟

عن  مبناأى  الآن  تك�ن  اأن  ما  ثقافة  على  امل�صتحيل  من  لأّنه 
اأّن  ورمبا  حلظة.  كّل  يف  التحاما  يزداد  الذي  احل�صارات  تداخل 
بّد لهذه  الأ�صئلة والأج�بة، فال  كّل ح�صارة تفرز، وب�ص�رة دائمة، 
اأو تلك من اقتبا�س الأ�صئلة والأج�بة من ح�صارة اأخرى  احل�صارة 
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اأو تبيئتها.

يف الزمن الذي لن يع�د، ا�صتفادت ثقافات كثرية من الأ�صئلة 
ه�  ما  والآن  الإ�صالمّية.  العربّية  الثقافة  اأفرزتها  التي  والأج�بة 

النق�س يف اأن تقتب�س هذه الثقافة مثل ما قب�س منها؟

األي�س كذلك؟

2001

)�لرد�ءة(

اأو  �صحّيفة  يف  الرديئة  املقالة  من  القارئ  ي�صتفيد  اأحيانا 
املقالة  لأن  ذلك  اجليدة،  املقالة  من  ي�صتفيد  مما  اأكرث  جملة.. 
اجليدة تقفل الأب�اب يف وجه الأ�صئلة -غالبا- وتدع ذهنك من�صبا 
يف اجتاه واحد، اأو منغمرا حتى النبهار يف فكرة واحدة. اأما املقالة 

الرديئة فهي ت�صرع الأب�اب والن�افذ، بل ترفع ال�صقف باأجمعه..

املقالة الرديئة تغر�س فيك خ�صلة من خ�صال عنرتة، فتمار�س 
الطعن وحدك والنزال، وتعطيك فر�صة اأن تزه� بنف�صك، وتثق اأكرث 
املقالة  اأما  بالثمار.  املحملة  وم�اهبك  الدفينة  الذهنّية  بقدراتك 

اجليدة، فتقمع فيك التاأّهب للطريان، بل هي تق�س جناحيك.

ما متنحك،  الرديئة  املقالة  ت�صعر، حني متنحك  األ  ولكن.. 
باأنك ت�صبح يف ال�صراب، واأّن الأ�صئلة التي اأطلقت عنانها فيك.. ما 

هي اإل اأ�صئلة بائ�صة؟

يك�ن خريا  �ص�ؤال �صغريا،  املقالة اجليدة حني تطرح عليك 
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من األف �ص�ؤال.

األي�س ذلك �صحيحا؟

ل؟ قل يل: ماذا تف�صّ

2001

)هروب(

يف تكرار ممل، �صمعنا و�صن�صمع هذا التعبري احلا�صم، والذي 
ي�صبه الرجم باحلجارة )اأنا ل يهّمني القارئ( هذا التعبري امل�صتفّز 

رحنا ن�صمعه من بع�س املبدعني، بل من اأن�صاف املبدعني جميعا.

و اأوغل بع�صهم فزاد على هذا التعبري تعبريا اأ�صّد عنفا ه�: 
)اأنا ل يهّمني النقاد(.

و اإذن: ما الذي يهّمه يا ترى؟

اإّن من يرمي هذا احلجر اللغ�ّي على راأ�س القارئ اأو ال�صامع 
من  الهرب  على  قدميه  ويعلم  زائفا،  قناعا  وجهه  على  ي�صع  اإمنا 

حميطه اللغ�ّي وال�جدايّن والجتماعّي.

�صحيح ان الفارق �صا�صع بني بع�س املبدعني وبني قرائهم يف 
م�صت�يات الإبداع كافة، �صكال وم�صم�نا وروؤية. ولكن اأن ميتد ذلك 
اإىل النقاد، فهذا يعني الن�صالخ التام من ال�صياق العام دون اإيجاد 

�صياق اآخر. وهذا معناه ال�ا�صح ه� النّية.

حني  ولكن  ومكانهم،  زمانهم  ي�صبق�ن  الذين  هم  نادرون 
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النا�س  النقاد( من كّل من هّب ودّب، ي�صبح كّل  ن�صمع )ل يهّمني 
نادرين ونحن ل ندري.

2001

)ن�شف �جل�شر(
اأحيانا يك�ن قارئ الكتاب مثل فالح الأر�س، ينتظر وينتظر 
حتى يثمر زرعه، وهنا يك�ن �صربه وجهده قد و�صال به اإىل غاية، 

كان قد حددها من قبل.

ال�صرب  نف�س  باذل  الكتب  بع�س  قارئ  يك�ن  اأخرى  اأحيانا 
اإىل  ي�صل  وحني  نتيجة.  اأو  ثمرة  اأّي  اإىل  ي�صل  ل  ولكنه  واجلهد، 
ما  يف  يقع  الدي�ان(  اأو  الرواية  اأو  الكاتب  )ن�صف  اجل�صر  ن�صف 
ال�صتمرار يف  ول  تركه،  ي�صتطيع  ل  فه�  املفرغة(  )ال�رطة  اأ�صميه 

قراءته.

بالتع�د �صيئا ف�صيئا.. جن�ت من هذه ال�رطة املفرغة. فبعد 
اأكرث قليال )ح�صب حجم الكتاب واأهمية  اأو  قراءة خم�صني �صفحة 
�صخرية  من  به  ا�صتقبل  ما  مبثل  م�دعا  الرف  اإىل  اأعيده  عن�انه( 

واحتقار.

عامل الكتب ه� عامل جمم�عة من الب�صر، بع�صهم قراأ عبارة 
العبارة  اأما  �صيئا.  عنها  يعرف  ل  وبع�صهم  فيها،  ومتعن  اجلاحظ 
له  كلهم  النا�س  اأن  على  اإّل  يكتبه  اأّل  كتابا  كتب  ملن  )ينبغي  فهي: 

اأعداء، وكلهم عامل بالأم�ر، وكلهم متفرغ له(.

2001
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)�حلذر �حلذر(

يق�ل املثل الفرن�صّي -ح�صب رواية اأب�دهمان- ما يلي:

)احذر الرجل الذي مل يقراأ اإل كتابا واحدا(.

النظر  وجهة  ه�  هنا  ال�احد  بالكتاب  املق�ص�د  اأن  اأظن 
كتاب،  األف  الفرد  يقراأ  فقد  ال�احد:  الذهنّي  وال�صياق  ال�احدة، 
اإل وجهة نظر  ولكنها كلها تك�ن مثل الكتاب ال�احد حني ل حتمل 

واحدة، اأو �صياقا ذهنّيا واحدا.

الفرد  هذا  باأمثال  ُبليت  التاريخ  امتداد  على  املجتمعات  اإّن 
الذي مل يقراأ يف حياته اإل كتابا واحدا، والذي يعتقد اأّن هذا الكتاب 

ه� كّل العلم وكّل املعرفة، وكّل ال�ص�اب، وما عداه �صالل مبني.

اإّن مثل هذا الفرد يك�ن اأ�صّد خطرا على املجتمع من جي�س 
ويحتكر  حق�لها،  عن  بعيد  وه�  املعرفة،  يّدعي  لأنه  الأميني،  من 

ال�ص�اب، وه� ل يعرفه.

هل التقيت يف حياتك مبثل هذا الفرد؟

تذكر جيدا.

ل �صك يف اأنك التقيت به وباأمثاله، وعليك اأن ت�صحذ ذاكرتك، 
اأو حتدق جيدا.

2001
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)�لغ�شب-1(

والعينني،  اليدين  �صفر  منه  وتخرج  �صاهقا  كتابا  تقراأ  حني 
اأي تخرج منه كما دخلت مل تعلق به فكرة ومل يت�صبث بكّل هدف.. 
فاأعتقد انك مل تفرك كفيك اأ�صفا واإن اأ�صفت على الثمن الذي راح 

هباًء منث�را.

لكن حني تقراأ دي�ان �صعر ثم تخرج منه دون انفعال هل تقف 
منه م�قفك من الكتاب اأم ي�صتبد بك الغ�صب ومتزقه اإربا اإربا؟

اأخرج منها بخّفي حنني  واأقراأ، كتبا كثرية  �صخ�صّيا قراأت، 
على  واأ�صعها  بلطف  اأحملها  ولكني  البحرّي،  ال�ّصندباد  وجماعات 
الرف واأق�ل لها: )نامي فاإن مل ت�صبعي من يقظة فمن املنام( اأما 
حني اأقراأ دي�انا دون اأن يثري يّف انفعال ما فاإين اأمتّيز غ�صبا واأجلد 

به الأر�س واأ�صّب حتى املطبعة التي اأخرجته.

هل مّرت بك هذه احلالة؟

اأجب، دون خجل، وقل لنا كم ه� عدد الدواوين التي مزقت؟

2001

)�لغ�شب-2(

العرتاف بفكرة اأو راأي ّما، يبقى يف لهب ال�صك، لكن حني 
تدعم هذه الفكرة اأو الراأي بق�ل قدمي اأو حتى اإ�صارة من الرتاث، 
هنا يزول ال�صك وتاأخذ الفكرة غر�س جذورها، اأو على الأقل تك�ن 
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حمّل نظر.

حتى  اجلاحظ  من  كثريا  كرر  بل  جديدا،  لي�س  الكالم  هذا 
اآخر مفكر معا�صر، وهنا ياأتي ال�ص�ؤال: ملاذا؟ ملاذا لي�صت لنا ثقة باأّي 

فكرة جديدة اأو اطمئنان اإليها، ما مل تاأخذ �صرعّيتها من الرتاث؟

ل اأحاول الإجابة عن هذه الأ�صئلة، الذي اأحاوله ه� اإ�صناد ما 
جاء يف احللقة ال�صابقة اإىل جذر من الرتاث.

يق�ل قدامة بن جعفر: ال�صاعر )اإمنا �صّمي �صاعرا لأنه ي�صعر 
كان  واإذا  به غريه،  ي�صعر  ل  ال��صف مبا  واإ�صابة  الق�ل  من معاين 
اإمنا ي�صتحّق ا�صم ال�صاعر مبا ذكرنا، فكّل من كان خارجا عن هذا 

ال��صف، فلي�س ب�صاعر، واإن اأتى بكالم م�زون مقّفى(.

اأراأيت؟

اأت�صتطيع اأن تخالف قدامة بن جعفر؟

2001

)�لريبة(

اأّيامنا  يف  -املفاتيح  العبارات  اإحدى  بالتاأكيد  هي  )الريبة 
هذه- ريبة حيال ال�ع�د بالغد امل�صرق وريبة حيال ال�ّصيا�صة والعلم 
به  اآمنا  ما  كّل  وعملّيا  التقدم  فكرة  حيال  ريبة  واحلداثة،  والعقل 

ط�ال القرن الع�صرين..(.

الفقرة هذه من كتاب )اله�يات القاتلة( لأمني معل�ف، وه� 
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كتاب �صغري ولكنه يعادل ع�صرات الكتب يف عمق الروؤية التي ي��صلها 
اإىل قارئه.

واخرتت هذه الفقرة من الكتاب لأنها م�جعة مبقدار ما هي 
�صادقة.. ولأّن معنى )الريبة( الذي تطرحه هنا معنًى جديد، لي�س 
)الريب=ال�صك(  اللغة  كتب  اأو  القام��س  يف  جنده  الذي  ذات  ه� 

فال�صك هناك غري معلل، اأما هنا فال�صك والرتياب معلالن.

اإّن �صبب ال�صك الذي تعلنه الفقرة نابع من الف�صل الذي اأ�صاب 
الب�صر  عناء  التخفيف من  الع�صلّية يف  ال�ع�د  وكّل  واحلداثة  العلم 

وب�ؤ�صهم.. بل اإّن الب�ؤ�س يزداد كلما ازدادت تلك منّ�ا وازدهارا.

األي�س كذلك؟

2001

)�شباق(

امل�ؤمنني؟  اأمري  يا  �صعري  ترى  كيف  لعبدامللك:  كثري  )قال 
قال: اأراه ي�صبق ال�صحر..(.

هناك �ص�اهد كثرية يف كتب الرتاث تدل دللة وا�صحة على 
اأّن عبدامللك كان من اأمهر من يقّ�م�ن ال�صعر. وها ه� يرتك اأمامك 

اأن تت�صّ�ر )�صباقا( بني �صعر كثري وبني ال�صحر.

اآثار  اإحداث  يزعم  فن  فه�:  ال�صحر  اأما  معروف.  ال�صعر 
ال�صحر  تعريفاته:  يف  اجلرجاين  ويق�ل  الطبيعة.  لق�انني  م�صادة 

تخييل ومت�يه واإرادة ملا ل اأ�صل له.
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الّتخييل اإذن داخٌل يف ماهية ال�صحر. كما اأنه داخل يف ماهية 
ال�صعر كذلك. ولكن ال�ص�ؤال عن م�قف عبدامللك: كيف يك�ن ال�صعر 

اأ�صبق من ال�صحر؟

التاأويل  من  ن�عا  لحتمل  كثري  �صعر  غري  يف  هذا  قيل  ل� 
والتربير.

ولكن �صعر كثري �صعر عادّي، لي�س فيه اأي مقدرة على التاأثري، 
لأنه �صعر كاذب.

فهناك اإجماع عند م�ؤرخي الأدب على اأن كثري مل يكن يحب 
اأبدا.

2001

)�نف�شال(

م�صاحة  الإن�صاء  احتل  الذي  كتابه  العزاوي، يف  فا�صل  وقف 
وا�صعة منه والذي �صّماه )بعيدا داخل الغابة(، على حالة النف�صال 

بني الكاتب العربّي وبني كتابته:

)الكاتب العربّي ينتج مثل غريه من الكّتاب يف العامل، كتابته 
م�قفا  الكتابة  هذه  من  يجعل  ل  الأغلب  يف  اأنه  اإل  ما،  �صيئا  تق�ل 
ي�صكل حربه احلقيقّية من اأجل الإن�صان الذي يت�جه اإليه، وب�ص�رة 
الكتابة طريان يف  لكاأّن  الكتابة، حتى  ّما يف�صل م�قفه من م�قف 

غابة اأخرى(.

هل ت�افق فا�صل العزاوي على ما يق�ل؟
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لكّل  )ا�صتقراء(  اإىل  حاجة  يف  فهي  �صهلة،  لي�صت  الإجابة 
اأ�صجار الغابة. وهذا لي�س متاحا لأحد،  اأو كّل  الأقالم يف ال�صاحة، 

ولكن الذي ي�افق العزاوي ل يعدم ال�ص�اهد على �صّحة ق�له.

اإّن انف�صال الكتابة عن امل�قف حالة من الت�صليل، يقرتفها 
اأّنه  يّدعي  التي  الأمانة  وحّق  قارئه،  وحّق  نف�صه،  حّق  يف  الكاتب 

يحملها.

األي�س كذلك؟

2001

)ال بّد(

كلمة  اأو  ت�صحيفا  ي�صلح  اأن  الكتاب  م�ؤلف  اأراد  )ولرمبا 
اإن�صاء ع�صر ورقات من حر اللفظ و�صريف املعاين  �صاقطة، فيك�ن 

اأي�صر عليه من اإمتام ذلك النق�س(.

هذا الكالم للجاحظ، و)ل بّد( اأنه مّر مبا مّر به اأكرثنا هذه 
الأّيام من م�اقف حمرجة -مثال- ياأتي اأحدهم متاأبطا كتابا يّدعي 
اأنه دي�ان �صعر، اأو اأنه كتاب يعالج م��ص�عا اأدبّيا، وبكّل ما يف اللغة 
ولي�س  الكتاب،  اأو  الدي�ان  قراءة  منك  يطلب  عطرة  مفردات  من 
لإبداء الراأي فح�صب، بل –و هذا ه� الأهّم- لت�صحيح ما فيه من 

نق�س ح�صب راأيك.

من  باهلل  م�صتعيذا  ال�صرب،  من  اأطنان  حتت  الكتاب،  تفتح 
من  ُركاما  فرتى  ح�صد(  اإذا  حا�صد  �صر  من  )و  الرجيم  ال�صيطان 
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الألفاظ التي يدو�س بع�صها رقاب بع�س. فماذا تعمل باهلل عليك؟

ال�ص�اغل  بكرثة  له  تعتذر  اأم  جديدا؟  كتابا  له  تكتب  هل 
الي�مّية؟

فيها:  اأق�ل  الكتاب،  يف  و�صعتها  ورقة  وكتبت  مّرة  جّربُت 
اأعتذر، فاأنا ل اأ�صتطيع ت�صحيح اأي �صيء يف دي�انك هذا.

وحني قراأ ال�رقة، ذهب غا�صبا متمتما ببع�س الألفاظ التي 
مل اأ�صمعها!

2001

)�حلياة غائبة(

يف ح�ار ط�يل اأجراه ال�صاعر عبا�س بي�ص�ن مع ال�صاعر وديع 
�صعادة ون�صرته )ال�صفري(، جاء ما يلي:

)كنت اأكتب بحثا عن احلياة، كتاباتي كلها كانت مليئة بثقة 
اإيجاد حياة من خالل الكتابة، لكني مل اأجد احلياة هناك، احلياة 
يف ت�ص�ري �صيء غائب. ل اأعني باحلياة العي�س، ولكن اأعني حياة 
اأت�ص�رها تلك التي ل ت�ص�بها �صائبة. كّل الكائنات كما اأعتقد كانت 
م�ع�دة بحياة اأجمل لكن لي�س هذا ما يحدث، ولذا فاحلياة غائبة(.

اأكرث،  اأ�صئلة كثرية وانطباعات  ُتثري هذه الفقرة من احل�ار 
ل�صُت  ولكن  يائ�س؟  ه�  هل  اأم  التفكري؟  مثايّل  ال�صاعر  هذا  فهل 
ب�صدد �صرد الأ�صئلة ول �صرد النطباعات، اإين ب�صدد �صيء واحد 

ه� عالقة الكتابة بالبحث عن احلياة الأجمل.
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الذين  كله  العربّي  العامل  يف  الأ�صخا�س  عدد  ه�  كم  ُترى، 
يكتب�ن بحثا عن حياة اأجمل؟ هناك اأ�صخا�س دون �صك، ولكنهم ل 

يدري بهم اأحد.

اإّن الذين يت�صدرون امل�صهد هم اأنا�س ل عالقة لهم مبثل هذا 
ال�ص�ؤال.

األي�س كذلك؟

2001

)�لزيف(

الي�م غري م�صتعدين  امل�ج�دون  والكتاب  املثقف�ن  كان  )اإذا 
لل�صري معنا، ف�ص�ف نن�صئ جيال جديدا من املثقفني متعاطفا معنا، 

ومتفّهما لنا اأكرث(.

يف  )مركزّية(  عربّية  دولة  يف  الإعالم  وزير  قاله  ما  هذا 
ذلك  يف  الثقافة  تدمري  نتائجه  من  وكان  ال�صبعينيات،  منت�صف 
البلد العريق. ملاذا؟ لأن املثقف كالنبتة الربّية، ين�صاأ وحده، وتتك�ن 
روؤيته من داخله، ويك�ن فعله م�صتندا اإىل قناعٍة را�صخٍة يف وجدانه، 

ولي�صت مفرو�صًة اأو مزروعًة من اخلارج.

اإّن �صيادة ال�زير هذا قّدَم له الكر�صّي الذي ه� جال�س عليه 
يف به� ال�صلطة.. قّدَم له كاأ�صا من الن�ص�ة التي تخّيَل دوامها وقدرتها 
على خلق ما ل ميكن ال��ص�ل اإليه.. فراح يتخّيل اأّن يف مقدرته اأن 
ي�ص�ق �صربا من املثقفني يف الجتاه الذي يرغب فيه، وفاته اأّن اأجنحة 
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املثقفني لها اجتاه واحد فقط ه�: ال�صري الجتماعّي اإىل الأف�صل.

قرنا،  ع�صر  اثني  قبل  )واٍل(  اأّي  عن  يختلف  ل  هذا  ال�زير 
اإرادته حياًة وم�ًتا..  النا�س جميعا ط�ع  اأّن  ال�ايل يعتقد  حني كان 

وهذا ه� الكفر ال�صراح.

اأن  منهم  ُيراد  ما  يق�ل�ن  الكتاب،  من  فئة  تن�صئة  فكرة  اإّن 
اأن ُيراد منهم.. فكرة قدمية،  يق�ل�ه، بل يت�صابق�ن اإىل ما يحتمل 
وقد و�صع اأول ق�اعدها عبداحلميد الكاتب يف و�صاياه لزمالئه من 
الكتبة. ولكن هذه الفكرة مل تنجح ط�ال التاريخ، لأن املثقف احلّق 

ل يك�ن مثقفا، وه� يرّدد ما ُيطلب منه.

وذلك  واملعن�ّي،  املادّي  بال�اقع  ال�عي  تغيري  املثقف  هدف 
يف  النج�م  وزرع  والفكرّي  ال�جدايّن  واخل�اء  الزيف  مبحاربة 
الأر�س.. وكّل هذا فعٌل ذاتّي ي�صتند اإىل اإرادة ُحّرة وروؤية اجتماعّية 
نافذة، واإىل م�ص�ؤولّية حارقة م�ؤرقة ل ي�صتطيع حملها اإل من يحمل 

هم�م جمتمعه ويت�ق اإىل اآفاق اأكرث �صياًء.

هل قراأ �صيادة ال�زير ق�ل ال�صاعر:

)اأُترى حني اأفقاأ عينيك

ثم اأركب ج�هرتني مكانهما

هل ترى؟!

هي اأ�صياء ل ُت�صرتى(
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من  لغريه  ول  دنقل  لأمل  يقراأ  مل  ال�زير  هذا  �صيادة  ل. 
حف  ال�صّ يف  �ص�رتهم  اإّل  يقروؤون  ل  �صيادته  فاأمثال  ال�صعراء، 

و�صا�صات الف�صائّيات، متمثلني بق�ل املتنبي:

)واإذا ا�صتطال ال�صيء قام بنف�صه(

األي�س كذلك؟

.2002

)�شوريالية(

ومن  ثعابني،  �صاروا  قد  البغاث  من  هذا  بلدنا  يف  كم  )و 
البغاث قد �صاروا �ص�اهني )اإّن البغاث باأر�صنا ي�صتن�صر( ول�ل اأن 
يعرف�ا بعد الي�م بتخليد ذكرهم يف هذا الكتاب، ويدخل�ا يف جملة 
منهم،  واحد  كّل  لذكرت من حلن  زلـله،  ويح�صى  يعّد خطله،  من 
وت�صحيفه، وف�صاد معانيه، وركاكة لفظه، وما يدلك على مرتبته من 

هذه ال�صناعة التي ادع�ها باطال، وانت�صب�ا اإليها انتحال.

وقد بلغني اأن من ل يت�ّرع عن كذب، ول ي�صتحي من ف�صيحة، 
زعم اأين اأخذت عنه م�صائل من هذا الكتاب ل� �صئل عنها الآن ما 

علمها. والمتحان يقطع الدع�ى كما قال بع�س ال�صعراء:

»من حتّلى بغري ما ه� فيه * ف�صحته �ص�اهد المتحان« 

وكنت غنّيا عن تهجني هذا الكتاب بالإ�صارة اإىل من اأ�صرت 
م�صاواته،  اإىل  النحطاط  عن  بهّمتي  وعزوفا  ذكره،  من  اآنفا  اإليه 

ولكني راأيت ال�صك�ت عنه عجزا وتق�صريا(.
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ابن ر�صيق/ العمدة.

ال�ص�اهق  على  وتطاولهم  والأدب،  العلم  اأقزام  من  ال�صك�ى 
الرائدة فيهما، مل تبداأ بابن ر�صيق، ومل تنته به. اإنها �صك�ى م�صتمرة 
يف كّل زمان ومكان، لأن ال�ص�ء ل حتتمله بع�س العي�ن التي اأ�صبح 

الظالم وكرا لها، وطبيعة فيها.

حق�ل  من  حقل  كّل  يف  بل  وحدهما،  والأدب  العلم  يف  لي�س 
الن�صاط الب�صرّي الذهنّي واجل�صدّي نرى الأقزام يتنادون للتطاول 

ّلم يف احلقل الذي ه� فيه. على من يرونه يف اأعلى ال�صُّ

لها  جند  ل  الأخالقّية،  التعاليم  وكّل  املعرفة،  اأ�ص�اء  فكّل 
تاأثريا يف هذا الن�ع املنحط من النا�س الذي يرون يف هدم الآخرين 

بناء ق�ص�ر لذواتهم املتهدمة.

يف ع�صرنا احلا�صر اأ�صبح الهدم )و ه� كثري( اأ�صّد حقارة 
قا،  واأ�صرع تدفُّ واأكرث  اأكرب  اأنهاره املعرفّية �صارت  من املا�صي، لأن 

فلماذا مل ي�صرب ه�ؤلء الأقزام من هذه الأنهار؟

.2002

)�لثقافة �مل�شطربة(

الكلمة(  كانت  البدء  )يف  كتابه  يف  عياد  �صكري  الدكت�ر 
هذا  يف  حكمه  ويبني  امل�صطربة،  بالثقافة  )الآن(  ثقافتنا  ي�صف 

على تناق�س الآراء التالية:

الراأي الذي يق�ل اإّن علينا الأخذ بالثقافة الغربّية اإذا اأردنا 
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التحّرر من اأزماتنا.

الأ�ص�ار  واإقامة  بثقافتنا،  ك  التم�صُّ علينا  اإّن  القائل  الراأي 
بينها وبني الثقافة الغربّية، تلك الثقافة ال�صالة.

الغربّية  الثقافة  من  ال�صالح  ناأخذ  اأن  على  القائم  الراأي 
ونرتك الطالح.

بعد ذكر هذه الآراء املعروفة منذ القرن التا�صع ع�صر، يق�ل:

بها  ي�لد  بناء اجتماعّي لأنها �صفة مكت�صبة، ل  الثقافة  )اإّن 
الثقايّف  بناءنا  اأّن  ذلك  فمعنى  مفه�مها،  ا�صطرب  فاإذا  الإن�صان، 

الجتماعّي م�صطرب(.

راأي الدكت�ر هذا غري �صائب:

الآراء  وتعّدد  الآراء،  تعّدد  اإىل  الثقايّف  ال�صطراب  يعيد  اإّنه 
اإىل  بالإ�صافة  الغربّية،  الثقافة  يف  م�ج�د  التناق�س  حدود  حتى 
القدمية من ال�صطراب -كما يفهمه- وهذا غري  ثقافتنا  اأبراأَ  اأنه 

�صحيح.

الغرب  ثقافة  يف  م�ج�د  الآراء  تعدد  عن  الناجت  التناق�س 
ويف ثقافتنا القدمية، وقد كانت يل منذ زمن بعيد حما�صرة ط�يلة 
ت��صح وج�ه التناق�س يف ثقافتنا القدمية، ل اأريد طرح ما جاء فيها 

الآن.

الفرق بني الثقافة الغربّية وبني ثقافتنا ما�صًيا وحا�صرا ه� 
اأن التناق�س بني الآراء يف الثقافة الغربّية يحل ب�صرعة وتت�ّلد اآراء 
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جديدة.

اأّما التناق�س عندنا فه� باٍق دون حّل منذ معّلقة زهري بن اأبي 
�صلمى حتى الآن.

.2002

)�ل�ّشب و�الإبل-1(

فهي  الأ�صلّية،  منابعها  اإىل  )الأمثال(  اإرجاع  ال�صعب  من 
عن  تعبري  لأنها  ثقافة،  اإىل  ثقافة  ومن  اأخرى،  اإىل  اأُّمة  من  تنتقل 

حلظة اإن�صانّية، قد متر باأّي من الب�صر يف كّل زمان ومكان.

الكبري ج�اد علي يف كتابه )املف�صل يف  الباحث  اأو�صح  لقد 
تاريخ العرب قبل الإ�صالم( وه� من اأوثق الكتب واأهمها، هذا املعنى. 
اإليه  اأّما اأهمية الأمثال، وترجمتها حالت املجتمع، فيمكن الرج�ع 

يف )فجر الإ�صالم( لأحمد اأمني.

اآخر، ل  اأّن هجرة الأمثال ال�ّصريعة من وطن اجتماعّي  على 
تتعار�س مع التاأكيد على اأن بع�س الأمثال ذات خ�ص��صّية حملّية، 
اإنها حتمل نب�س املجتمع وق�صماته.. ذلك املجتمع الذي قيلت فيه، 

وعرّبت عن حلظة من حلظات ال�جدانّية.

خذ مثال: اأ�صبعتهم �صّبا وراح�ا بالإبل.

اإنه مثل عربّي اأ�صيل )ال�جه واليد والل�صان( وحتى هجرته ل 
ميكن اأن تك�ن اإل بعد اإدخال املجاز، وطاقته على التحريف.. اإىل 

مفردات املثل.
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ت�صب  العربّية  والف�صائيات  واملجالت  ال�صحف  من  كم 
يف  حتى  ت�جد  ل  التي  ووح�صيتها  بربرّيتها  وتدين  ي�مّيا،  اإ�صرائيل 

الغابات. ولكن ما النتيجة؟

اإن اإ�صرائيل كّل ي�م ت�صفك دما جديدا لالأطفال والن�صاء، وكّل 
من ت�صل همجيتها اإليه، وهكذا: نحن ن�صّب وهم يذهب�ن بكّل �صيء.

.2002

)�ل�شب و�الإبل-2(

يرى عبدالرحمن بدوّي )اأن ال�صرق م�طن الأمثال، واحلكم 
ولكن  العامرات مبعاين احلكمة يف احلياة(.  والكلمات  الق�صرية، 
من  فيه  وامل�اعظ،  واحلكم  الأمثال  اأدب  اأّن  يرى  اآخر،  جانب  من 
�صيغ  اإىل  ال�صل�ك  ي�صد  قيٌد  لأنه  النفع،  من  فيه  مما  اأكرث  ال�صرر 
م�صن�عة واأفكار �صابقة )راجع اأحمد �صبحي/ فل�صفة الأخالق يف 
الفكر الإ�صالمّي �س 15(. لي�صت هناك حلظة اإن�صانّية تتطابق متام 
املطابقة مع حلظة اأخرى. لذا فاإن املثل الذي يعرب عن اأّي حلظة، 
ل ميكن اأن يعرّب عن اأخرى اإل حني جنعل له جناحني من اخليال. 
اإن الأمثلة التي تتكّرر يف ثقافتنا الجتماعّية العامة لي�س اإل اجرتارا 
املعرفة. وحني تفزع م�صتغربا من  وات�صاع  الزمن  حلالت جتاوزها 
باأّم  اإىل كتب الأمثال، لتب�صر  اأن تذهب  اإل  هذا الكالم، ما عليك 
يذكرها  يعد  ومل  ودفنت  ماتت  التي  الأمثال  مئات  هي  كم  عينيك 
اأمثال تزداد وهجا، وات�صاعا وروعة. كلما  اأحد. ومع ذلك، فهناك 
تزال  ل  التي عربت عنها  الإن�صانّية  اللحظة  لأن  الزمن،  عليها  مر 
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اأحد  العنب(. هذا  ال�ص�ك  كما هي حية ترزق. )اإنك ل جتني من 
ة  الأمثال الذهبية التي كلما مر عليها الدهر ازدادت بريقا، وخا�صّ

يف عاملنا العربّي.

جّرب اإن كنت ل ت�صّدق، وُمّد يديك من املحيط اإىل اخلليج، 
ثم انظر ماذا جنيت؟!

.2002

)فو�شى- 1(

الع�ص�ية،  ال�ظائف  اأداء  )اختالل يف  باأنها  الف��صى  ُتعّرف 
اأو الجتماعّية، لفقد الت�جيه، اأو تعار�س املي�ل والرغبات، اأو نق�س 

التنظيم(.

اأما )الف��ص�ّية( فهي مذهب معروف يف الغرب، يتلّخ�س يف 
رفع �صعار )الاّلرقابة( على ال�صل�ك، واأعتقد اأن جمتمعنا العربّي مل 

ي�جد به مثل هذا املذهب، تاريخّيا، كما ه� يف الغرب.

اأّما ما اأعنيه بـ)الف��صى( فه� ما تطفح به جرائدنا املحلّية 
اإىل  لغته  ويف  فكره  يف  منتميا  مقال  جتد  قد  فاأنت  تناق�صات،  من 
القرن الثامن ع�صر، اإىل جانب مقال ينتمي يف فكره ولغته اإىل قرننا 
هذا. وقد ترى فكرة َمّل النا�س من تكرارها اإىل جانب فكرة تت�ّهج 

�صبابا وروؤية.

اإن ما اأطرحه هنا لي�س ظاهرة جديدة، اإنها ظاهرة تاريخّية، 
التي  البيانّية  العربّية  الذهنّية  بنية  اإىل  مفكرينا  اأحد  اأعادها  وقد 
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من  بدل  اللفظّي  بالبيان  وتكتفي  التاريخّية،  الروؤية  فيها  تنعدم 
ال�اقع.

للب�صر  الف��صى املرهقة  ال�ص�ؤال ه�: متى ن�صرتيح من هذه 
وللذهن ولل�ّصري نح� الأف�صل؟ متى؟

.2002

)فو�شى - 2(

ما  كّل  بل  للقيم،  واحدا  نظاما  العربّية  الثقافة  تعرف  )مل 
ه�  الكربى(،  )الفتنة  عقب  القيم،  عن  الكالم  بداأ  منذ  عرفته 
اأن هذا  وما من �صك يف  للقيم.  والأخالق ومعار�س  لالأدب  اأ�ص�اق 
التعدد يف نظم القيم داخل الثقافة ال�احدة ميكن النظر اإليه على 
اأنه ثروة وغنى، ولكنه غنى من ذلك الن�ع الذي يق�م على جمّرد 

الكرثة، ويفتقد القدر ال�صرورّي من النظام..(.

حممد عابد اجلابري/ العقل الأخالقّي العربّي �س627.

�س  يف  جاء  الذي  للجابري  الكالم  هذا  اأن  من  الّرغم  على 
627 يتناق�س مع ما ذكره يف �س224، حيث يق�ل )�صارت تلك القيم 

)اأي القيم الك�صروّية التي يحتل مفه�م الطاعة فيها راأ�س الهرم( 
اأنه كالم يف  اإل  جزءا من بنية فكرّية متغلغلة يف الكيان العربّي(، 

غاية ال�صدق.

�صلم القيم يف اأّي ثقافة ل يبقى �صلما حجريا، بل اإنه يف تغرّي 
دائم، �صع�دا وهب�طا، ولكنه يف الثقافة العربّية ميتاز بـ)الف��صى( 



حممد �لعلي

114

قيمة  العربّية جُمِمعا على  املجتمعات  اأن جتد جمتمعا من  قّل  لأنه 
مركزّية واحدة، اأو �صلم واحد للقيم.

اإّن الف��صى يف القيم تع�د اإىل الف��صى يف امل�اقف. وهذا ما 
حدث ويحدث من بدء التاريخ العربّي حتى الآن.

.2002

)�شوريالية(

)اجلريدة منتدى ح�ار، ف�صال عن ك�نها و�صيلة معرفة. وهي 
ج�صر يربط بني الأجيال، يحث على الت�ا�صل وي�ؤكد وحدة النتماء 

ووحدة الأهداف الأ�صا�صّية للمجتمع.

ما  بقدر  وهي  دورها،  بطبيعة  دميقراطي  منرب  اجلريدة 
عقائدّيا  املختلفة  وانتماءاته  بتّياراته  �صعبها  جمه�ر  من  ت�صتقطب 
حققت  قد  تك�ن  �صحّي..  لقاء  اأر�س  وت�صكل  واجتماعّيا،  و�صيا�صّيا 

جناحها يف اأداء مهمتها املهنّية، ف�صال عن دورها ال�طنّي.

اجلريدة اأداة تثقيف عرب اهتماماتها املتن�عة التي يفرت�س 
عن  ف�صال  والعل�م،  والفن  الأدب  يف  عديدة  جمالت  ُتغطي  اأن 

اله�ايات كالريا�صة والت�صلية.

ال�ّصيا�صة  ت�صدرت  ل�  حتى  �صيا�صّية  ن�صرة  ال�صحيفة  لي�صت 
�صفحتها الأوىل، وهي ب�صم�لّيتها حتقق ر�صالتها.

املهنة،  اأ�ص�ل  هي  اإمنا  نفاق،  اأو  جماملة  الأمر  يف  لي�س 
فاملطب�عة التي تنتدب نف�صها ملثل هذه املهمة تتخّطى حاجز الإعالم 
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مع  وت�ا�صل  لغة ح�ار  ن�صج  تعقيدا، وهي:  اأكرث  اإىل مهمة  والإبالغ 
قرائها الذين تعرف اأنهم متعددو الهتمامات واأنهم ل ينتم�ن اإىل 

جيٍل واحد(.

طالل �صلمان/ رئي�س حترير جريدة ال�صفري، يف 2002/5/31م.

يتمتع  �صهرة،  ذات  �صحّيفة  حترير  لرئي�س  الكالم  هذا  من 
بثقافة عالية ونزاهة تامة، نعرف مدى ما على كّل جريدة من مهام 

�صعبة، قليل هم الذين يق�م�ن بها.

.2002

)نهاية �ملثقف- 1(

حفنة من النهايات �صّدرها لنا الغرب )جمانا( منها نهاية 
اأ�صدرت جملة  وقد  املثقف.  نهاية  واأخريا  الإن�صان،  نهاية  التاريخ، 
الآداب ملّفا ح�ل هذا امل��ص�ع، �صارك فيه عدد من الكتاب وقف�ا 

كلهم �صّد هذه املق�لة، واأدان�ا من انزلق اإىل تاأييدها.

ُيعّلل اأحمد برقاوي ظه�ر هذه املق�لة بالق�ل: )يف كّل ح�صارة 
جانبه  واإىل  املبدع،  املفكر  هناك  التاريخ-  امتداد  على  -و  ب�صرّية 
مت��صط  ول�صن(  )ك�لن  و�صف  وقد  الذكاء،  املت��صط  املثقف  يقف 
الذكاء هذا بـ)الاّلمنتمي( اأي اإّنه ل ينتمي اإىل �صنف املبدعني، ول 

اإىل �صنف العامة.

يبحث الاّلمنتمي دائما عن م�قع له يف عامل الثقافة، فيت�صّلق 
يعاين  الذي  الّراهن  العربّي  عاملنا  ويف   )..( املبدعني  جدار  على 
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من  ا�صتعارها  فكرة  يف  فر�صته  الاّلمنتمي  وجد  تاريخّيا،  رك�دا 
الفكر الغربّي املعا�صر، وهي فكرة )نهاية املثقف(.

واملق�لت  املفاهيم  تلقُّف  هي  والبائ�صة  املزمنة  م�صكلتنا  اإّن 
وتطبيقها  والتقدم،  البناء  من  عديدة  قرون  عّنا  تف�صله  عامل  من 

بحذافريها على جمتمعنا.

األي�س كذلك؟

.2002

)نهاية �ملثقف - 2(

ما هي مهمة املثقف؟

فه�  التناق�س،  حّد  حتى  ال�ص�ؤال  هذا  عن  الإجابات  تعّدَدت 
م�صباح املجتمع يف اإجابة، ويف اإجابة اأخرى ما ه� اإّل بائع اأوهام.

هي:  املثقف  مهمة  اأن  يف  حالوة  اأب�  كرمي  اأ�صارك  اأين  غري 
)النقدّية املعرفّية التي ترى اأّن املثقف ل يغرّي ال�اقع، بل يغرّي ال�عي 
واأفكار جديدة، ومن خالل  اإنتاج مفاهيم  اإ�صهامه يف  بال�اقع عرب 

اإعادة النظر نقدّيا يف املعارف والآراء ال�صائعة(.

الأمريكّية،  ال�ّصيا�صة  واقع  يغرّي  لن  -مثال-  ت�ص�م�صكي  اإّن 
ولكن كتاباته عن جمزرة �صربا و�صتايال، واإدانته امل�قف الأمريكّي 
منها، ومن الق�صّية الفل�صطينية عم�ما، يغرّي وعي بع�س الأمريكان 

ح�ل هذه ال�ّصيا�صة، وهذه هي املهّمة النقدّية للمثقف.
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يف مقال لإدوارد �صعيد، اأ�صار فيه اإىل اأّن اأهم ما يجب ال�صعي 
اإليه ه� اإفهام ال�صعب الأمريكّي بظلم �صيا�صة حك�مته، وبهذا يتغرّي 

وعيه، واإذا تغرّي ال�عي يف الأفراد اأو اجلماعات تغرّي امل�قف.

.2002

)�لقارئ- 1(

للظاهرة الأدبّية اأو الإبداعّية اأربعة اأطراف هي:

ال�اقع

املبدع

الن�س

القارئ

العملّية الإبداعّية، به تتحّقق  اأ�صا�صّي يف  اإذن طرف  القارئ 
َع�دة الن�ّس اإىل ال�اقع مّرة اأخرى، بعد اأن اأ�صفى عليه املبدع ذلك 

ال�قع ال�ّهاج الذي تركه اأو زرعه ال�اقع يف روحه على هياأة ن�ّس.

معنى  يعرف  الذي  ال�ّصخ�س  ذلك  ه�  لي�س  القارئ  ولكن 
الكلمات قام��صيا، لأن املفردة وحدها ل ت�صنع �صياقا، وال�صياق ه� 

املهم يف اأّي عملّية اإبداعّية.

فكرة  دون  الن�ّس  اإىل  يدخل  اأن  ه�  القارئ  �صروط  اأّول  اإّن 
معنى  عن  يبحث  بل  ه�،  يريده  مبا  الن�ّس  مطالبة  دون  م�صبقة، 

الن�ّس ال�صريح، ومعناه ال�صمنّي معا وفق �صياقه العام.
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هل هذا القارئ مت�ّفر؟

نعم، اإّنه م�ج�د ولكن ب�ص�رة نادرة.

.2002

)�لقارئ- 2(

يق�ل اأحد املفكرين: القراءة تتيح لالإن�صان احلديث )خروجا 
من الزمان( �صبيها باخلروج الذي تتيحة الأ�صاطري.

الأ�صئلة.  اخلروج من ح�صار  لالإن�صان  اأتاحت  الأ�صاطري  اإّن 
الّطف�لية  البداية  ثم  التف�صري،  على  القدرة  فر�س  اأول  له  اأتاحت 
يديه،  بني  من  الأ�صط�رة  فّرت  فقد  احلديث  الإن�صان  اأما  للّتعليل. 
لقد ق�صى عليها العلم ق�صاًء تاما فراح يعّ��صها باأ�صياء اأخرى تاأتي 
التي  اأّما  التع�ي�صية..  الأ�صياء  تلك  من  الثانية  املرتبة  يف  القراءة 

حتتل املرتبة الأوىل فال جمال ل�صرحها هنا.

ما معنى اخلروج من الزمان الذي تتيحه القراءة يف راأي هذا 
املفكر؟

معناه اأّن لكّل اإن�صان زمنا داخلّيا )نف�صّيا( يحا�صره بالأ�صئلة 
التي يفر�صها ال�اقع عليه من كّل اجلهات، وتاأتي القراءة، ل ليق�صي 
بها وقتا من الفراغ، بل ليخرج بها اإىل زمٍن اآخر اإّما بتعاليه ه� ذاتّيا 

على نف�صه اأو مب�صاعدة ما يقراأ.

اإذا  منه  فائدة  ل  وال�صّلم  ونف�صّي،  ذهنّي  �ُصّلم  اإذن  القراءة 
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كان اأفقّيا.

.2002

)�لثقافة �الأفقّية(

للذهن  ا�صتنارة  فيه  ما  )كّل  هي:  عامة  ب�ص�رة  الثقافة 
وتهذيب للذوق، وتنمية مللكة النقد واحلكم لدى الفرد اأو يف املجتمع. 
وت�صتمل على املعارف واملعتقدات والفن والأخالق وجميع القدرات 

التي ي�صهم بها الفرد يف جمتمعه(.

وتك�ن الثقافة اأفقّية حني تك�ن جذورها يف اله�اء الطلق، اأو 
بال جذور اأ�صال حتى يف اله�اء، اأي ل تعرف تربة ول �صروطا للنم�.

اأفقّية، ل جذور لها يف تربة العلم ول  الثقافة العربّية ثقافة 
النم�،  قابلية  تفتقد  حجرّية  ثقافة  كانت  ولذلك  املنطق،  حقل  يف 

ويت�صح ذلك من وج�ه كثرية:

مثل  مهّما  مفه�ما  اإن  معدومة،  اأو  حمددة  غري  املفاهيم 
مفه�م )امل�اطنة( ل جند له حتديدا وا�صحا يف اأذهاننا ول �صل�كنا. 

ومفه�م مثل مفه�م )تكاف�ؤ الفر�س( نراه معدوما ب�ص�رة فاجعة.

والإن�صان  الك�ن  عن  ت�صّ�راتنا  اإن  �صبابية،  الت�صّ�رات 
بل تدخل فيها اخلرافة. وقد  باب،  ال�صّ ي�ص�دها  واحلياة ت�صّ�رات 
اأ�صبع الدكت�ر زكي جنيب حمم�د هذا اجلانب �صرحا يف اأكرث من 

كتاب من كتبه.
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تدور  كما  نف�صها  ح�ل  تدور  ثقافة  ثقافتنا  الدائم،  التكرار 
حتى  ال�صعر  من  ابتداًء  ت�صاء،  احلق�ل  من  حقل  اأّي  خذ  العجلة. 
و�صروٌح  مت�ٌن  التكرار..  كرثة  من  بالتعجب  ف�صت�صاب  الفل�صفة، 
و�صروٌح على ال�صروح، وق�صيدة ُتكّرر ق�صيدة اأخرى، وفل�صفة تبني 

باب. ق�ص�را من ال�صّ

اأن  جند  العم�دّية،  الثقافة  مفه�م  �صرح  اإىل  نع�د  وحني 
القدرة النقدّية جزء اأ�صا�س من عنا�صر الثقافة العربّية، تفتقد هذا 
العن�صر الفا�صل. فالّنقد عندنا لي�س علمّيا اأو م��ص�عّيا، اإّنه وليد 

داح�س والغرباء.

.2002

)ز�وية(

اخت�صا�س اأحمد الربعي ه� الفل�صفة. وحني تطرح ال�ص�ؤال: 
ما الذي ا�صتفاده الربعي من الفل�صفة؟ مُيكن اأن ُتعّدد الأج�بة على 
ة عند من اّطلع على ما كتبه يف حقل الفل�صفة.  هذا ال�ص�ؤال، وخا�صّ

ولكن ج�ابي ال�صخ�صّي عن ال�ص�ؤال ج�اب يختلف عن املت�قع.

اإين من املتابعني لزاوية الربعي يف جريدة ال�صرق الأو�صط، 
ا�صتفادة  اخت�صا�صه  من  ا�صتفاد  الربعي  اأن  اأعتقد  منها  وانطالقا 
هائلة، ا�صتفادًة ج�ّصدها يف الّزاوية التي ينظر منها اإىل ما مت�ج به 

ال�صاحة من م�صكالت.

اأ�صّعته على  الربعي حمل من الفل�صفة �صراجا فل�صفّيا ُير�صل 
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ال�ّصيا�صة والقت�صاد وكّل ما يزخر به املجتمع العربّي من مفارقات.

والنب�س  الربعي  يكتبه  ملا  الإ�صاءة  اأو�صاف  اأريد هنا كيل  ل 
اإن�صان  اأن كّل  اأريد التاأكيد على  الفل�صفّي والأخالقّي الذي فيه، بل 
مّنا ينبغي اأّل يح�صر طاقته بني اأربعة جدران من اخت�صا�صه، بل 

ي�جد منه اأجنحة للطريان يف كّل ف�صاء.

خم�يّل  با�صت�صالم  خا�صعة  ولكنها  جّيدة  ذهنّيات  هناك 
-اأّي  الخت�صا�س  اأن  حني  يف  اخت�صا�صها،  عليها  ميليه  ملا  عاجز 

اخت�صا�س- يجب اأن يك�ن بابا ل جدارا.

وحكمت  لأ�صحابها  �صجنا  الخت�صا�صات  بع�س  بنت  لقد 
عليهم بالبقاء فيه حتى امل�ت، وهذا ما نلم�صه يف بع�س الزوايا.

.2002

)�شوريالية(

)ُكّتاب بعينهم.

يكتب منذ اأربعني عاما، ولكنه حتى الآن مل يتعّلم كيف يكتب 
مقال. �ص�ته بال مالمح. عبارته ل تق�ل �صيئا. ق�صاياه باهتة ُيرّدد 
مرتبكة.  لغته  فراغ.  على  ي�صتند  املق�لت،  ُيعّمم  الآخرين،  اأفكار 
�صندوق  ي�صع  متلّ�ن.  انتهازّي.  ُمداهن.  منتظمة.  غري  اأفكاره 
مع  الت�ا�صل  اأجل  املقال من  اأ�صفل  الإلكرتويّن يف  اأو عن�انه  بريده 
قاله  ما  ينق�س  اأو  الجتماعّية،  وجاهته  ب�ا�صطة  يكتب  املعجبات. 
وه�  اأفكاره حتى  يدافع عن  دائما  ودائما..  الي�م.  يق�له  اأم�س مبا 
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يعرف اأّنها على خطاأ.

هل تعرف من ه� هذا الكاتب؟

الرقعة  تغطي  الكتاب  من  �صريحة  بل  بعينه،  كاتبا  لي�س  اإّنه 
على  �صخ�صّية  �ص�رة  ه�  يعنيها  ما  كّل  العربّي،  ل�طننا  الثقافّية 

املقال، وا�صم ببنط اأ�ص�د عري�س.

اإّن اخلديعة تكمن يف اأّن هذا اجلن�س من الكّتاب، بينما هم 
يكتب�ن بال اأّي التزام، ترتّتب على كتاباتهم اأم�ٌر كثرية، اأقلُّها ت�صليل 
املجتمع واحلك�مات معا، وب��ص�ح ميكن اأن ُترّدد مع القائل اإّن كّل 
حلظة متر على الكاتب، دون اأن يتفح�س ما يدعي اأنه حقيقة، يك�ن 
يف اللحظة نف�صها قد خان الإن�صانّية. ويف عاملنا العربّي نحتاج كثريا 

اإىل �صادقني مع اأنف�صهم اأول(.

يف  )ال�طن(  جريدة  يف  )راأي(  زاوية  يف  جاء  ما  هذا 
القراء،  بع�س  عند  ال��ص�ح  متام  وا�صح  اأنه  واأعتقد  2002/4/14م 

وا�صح  ه�  من  فعلى  الآخر.  بع�صهم  عند  الغم��س  متام  وغام�س 
لديهم، تف�صريه ملن ه� غام�س عليهم.

األي�س كذلك؟

.2002

)�أين نحن(

ما  الكبار  مفكرينا  اأحد  قال  بال�صبط،  عاما  ثالثني  قبل 
الكتابة  طريقة  الآن  حتى  ي�ّجه  الذي  ه�  امل�صّبق  )املعنى  يلي: 
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العربّية وطريقة القراءة العربّية معا. الكاتب العربّي ي�ص�غ املعاين 
يف  الكاتب  اأو  ال�ّصاعر  و�صعه  عّما  اإل  ي�صاأل  ل  والقارئ  امل�ج�دة، 
ق�صيدته اأو مقالته، وهي معاٍن ينتظر �صمنّيا اأنه يفهمها( فاإذا مل 

يفهمها، رف�س الق�صيدة اأو املقالة، بل واأدان ال�صاعر والكاتب.

فهل  امل�صرقة،  النقدّية  الفكرة  هذه  على  مّرت  عاما  ثالث�ن 
تغرّي �صيء يف اأ�صل�ب الكاتب اأو القارئ؟

املر�صّي  فالكاتب  �صيء،  يتغرّي  ل، مل  فاأق�ل:  بالإجابة  اأبادر 
م اأفكارا يعرفها القارئ ويحفظها عن  عنه يف ثقافتنا ه� الذي ُيقدرِّ
اأ�صل�ب ل يعرفه، فاإّنه  اأو  اأو طرح  اأّما حني يجاَبه بفكر  ظهر قلب. 

يرف�س الق�َل والقائل معا.

اأحدهم  قال  منذ  اأي  قرون،  منذ  نعي�صها  ثقافّية  كارثة  تلك 
عن �صعر اأبي متام )اإذا كان هذا �صعرا فكالم العرب باطل(. ومتى 
اأّن هذا �صعر، واأن كالم العرب لي�س باطال.. ملاذا؟ لأّن لكّل  نفهم 

ع�صر لغته واأ�صل�به واأج�بته عن الأ�صئلة التي نبعت من واقعه.

.2002

)�الإبد�ع(

الإبداع ه� ابتكار �صيء جديد اأو جتاوز �صيء قدمي بالإ�صافة 
اإىل الأف�صل وتفتح فيه  اإ�صافة جديدة تغرّي من ج�هره تغرّيا  اإليه 
ن�افذ لل�ص�ء مل تكن مرئّية )واإذا كان الإبداع جتاُوزا فه� يت�صّمن 
وقد  غريه،  اآخر  ل�صيء  �صيء  عن  يتخّلى  ُيبدع  من  لأّن  اختيارا( 
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وحتمل  الروؤية  ل�صالمة  اختبار  لأنه  جحيم(  )الختيار  �صارتر  قال 
بنفاذ �صادق  القدماء  لذا لحظ  والجتماعّية.  الفردّية  للم�ص�ؤولّية 
مهارة بع�س الأمم يف حقل دون حقل من حق�ل املعرفة اأو املهارات 
من  ثالثا  اخت�ّس  قد  الإبداع  )اإّن  قرون  منذ  فقال�ا  املتعددة، 
واأل�صنة  ال�صني،  اأهل  واأيدي  الإغريق،  قل�ب  الب�صرّية:  املجم�عات 

العرب(.

بعد تلك القرون ال�صحيقة، اأي منذ اأُطلقت هذه املق�لة، حتى 
�صّك  ل  احلا�صر؟  �ص�ء  فيها يف  النظر  ُنعيد  نرى حني  ماذا  الآن، 
ولكن  الأ�صياء،  ُيغرّي  الجتماعّية  الأح�ال  اأو  الأزمنة  تعاقب  اأّن  يف 
اأو بع�صها؟  اأطرافها  ما الذي تغرّي يف هذه املق�لة؟ هل تغرّيت كّل 

وكيف؟

لقد تغرّي طرفان من اأطراف هذه املق�لة -التي كانت �صائبة 
وقَت اإطالقها- فالإغريق اأو اأحفادهم مل يع�دوا ذوي قل�ٍب تنب�س 
بالإبداع كما نب�س قلب اإقليد�س واأر�صط� وكّل تلك الك�كبة الغاربة، 
وال�صني مل تعد وحدها نبعا للمهارات اليدوّية، اأما الطريف الثالث 

من املق�لة فه� باٍق يف زه�ة �صبابه.

األ�صنة العرب ل تزال على حّدتها ومهارتها يف �صنع املفردات 
باب، ل تزال كما كانت يف وديان  الكبرية التي ت�صبه ق�ص�را من ال�صّ
ل نهاية لها بني الإن�صاء القاحل واخليال الذي ي�صري بال اأجنحة يف 
األفاظ فارغة.. ذلك لأن العرب حتى الآن ي�صتبدل�ن الأوهام بال�اقع 

و{اَلِّذي ُهَ� اأَْدَنى ِباَلِّذي ُهَ� َخرْي}.
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كيف اخلروج من هذه الدوائر اللفظّية املفرغة؟

هناك باٌب واحٌد للخروج منها ه� اإخراج تعريف الف�صاحة 
الألفاظ  جمال  من  الفعل،  جمال  اإىل  الل�صان  جمال  من  والبالغة 
اإىل جمال املنطق، من الكالم بال روؤية اإىل التعبري بروؤية وقد قيل 

قدميا: اإذا اّت�صعت الروؤية، �صاقت العبارة.

2002

)�لنقل(

الرتاثّية  بالثنائّية  اأبدا  له  عالقة  ل  هنا  اأعنيه  الذي  النقل 
)العقل/النقل( التي بقيت قرونا ط�يلة ول تزال حمل جدل ل يخب� 

حتى ي�صتعل.

�صمري عطا اهلل كاتب زاوية ناجحة ي�مّية يف ال�صرق الأو�صط. 
كتب يف 2002/6/1 ما يلي:

ل� كان يف  �ص�اه، حتى  كتابة  النقل من  ُيطيل كاتب  )عندما 
معر�س الدرا�صة اأو املقارنة اأو النقد.. فاإن هذا دليل �صعف، ولذلك 
اأجتّنب الإطالة يف ال�صت�صهاد خ�فا من ال�ق�ع يف ما ل اأ�صتحبه عند 

غريي(.

اإذن اأ�صبح ما اأعنيه بالنقل وا�صحا بعد كلمات �صمري، ولأنني 
اأ�صتخدم الأ�صل�ب هذا يف بع�س الزوايا اأودُّ ال�ق�ف عليه الآن.

حديثا،  اأو  كان  قدميا  ما،  مفكر  اأو  لكاتب  ا  ن�صّ ننقل  حني 
فنحن نهدف اإىل اأحد �صيئني: اإّما تعزيز فكرة نتبناها واإّما اإ�صافة 
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ن�ّس اآخر يت�ّلد من ذلك الن�س، �ص�اء كان نقدا اأو جمّرد ت�ليد.

من  كاأ�صل�بني  معا..  والت�ليد  النقد  اأ�صتخدم  اأزال  ول  كنت 
�صاأنهما اأن ُيعّمقا الفكرة املطروحة وي�صنعا لها اآفاقا جديدة واأبعادا 

مرتامية.

هاتفني حمّرر �صغري مّرة حُمتّجا على اأ�صل�بي هذا، فحرُت 
كيف اأقنعه بالهدف من ا�صتخدام هذا الأ�صل�ب، لأنه كان على يقني 

را�صخ ر�ص�خ اجلبال من �ص�اب راأيه.

عندما جتادل �صخ�صا مثل هذا، هل ت�صتمر يف اجلدال معه؟

ل اأظّن ذلك.

2002
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فر�ء �حللقة �ل�شّ

)ُبعد �آخر(

)ف�صحك حتى ا�صتلقى على قفاه(..

مثل هذا التعبري تلتقي به حني تفتح كتابا من تلك الكتب التي 
ا�صفّرت اأوراقها من ت�ايل الأّيام. فهناك حني تقراأ على مهل تعرث 
على األ�ان من التعبري تتكّرر يف حالت معّينة ولأ�صخا�ٍس حُمّددين.

)�صحك حتى ا�صتلقى على قفاه( هذه ل مُتنح لكّل �صخ�س، 
فل� اأن اأبا العتاهية -مثال- �صحك ومل ي�صتلق على قفاه وح�صب، بل 
وعلى بطنه، فاإن هذه ل ُتقال فيه، هي ُتقال فقط ملن ميلك�ن جاها 

ط�يال عري�صا، وقد قال ال�ّصاعر: 

باح  حى * ُن�ًرا ومن َفَلِق ال�صَّ »ن�صٌب كاأنَّ عليِه من �صم�س ال�صُّ
َعُم�َدا«

القدمية،  الكتب  جميع  من  فاّتكاأ(  جال�صا  )كان  تعبري  خذ 
واأُخ�سُّ من قيل فيهم هذا التعبري، �صتجد اأنهم قّلة.. ملاذا؟

ذلك لأن للغة نف�صها مهابة، فهي ل ُت�صتخدم اإّل يف م�ا�صعها 
على الرغم من كّل األ�ان املجاز.
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ُترى من اأين جاءت هذه املهابة اإىل اللغة؟ وكيف؟

طبعا حتتاج الإجابة اإىل علماء لغ�ّيني واجتماعّيني ير�صدون 
مثل هذه احلالت يف التاريخ وي�صع�نها حتت ال�ص�ء.

يقابل عبارات املهابة هذه عبارات اأخرى تقال يف من هم اأقل 
�صاأنا، يف الذين ل يرتفع�ن عن الرتاب قليال، مثل: غ�س الطرف، 

فكّلنا يعرف الأبعاد والأ�صداء التي اأثارها ق�ل عمنا:

رٍي * فال كعًبا بلغَت ول ِكاَلَبا« ْرَف اإّنك من مُنَ »فُغ�سَّ الطَّ

ومثل تعبري )متثل الأمثال( يف ق�ل عّمنا: 

َل الأْمَثال« ثَّ »َوالّتْغِلبّي اإذا َتَنْحَنَح للِقَرى * َحّك ا�ْصَتُه ومَتَ

ومثل تعبري )عر�س رحمه(:

»�صاء �صقيق عار�صه رحمه * اإّن بني عّمك فيهم رماُح«

ومثل: �صكت دهرا ونطق هجرا..

ومثل: )من حقه اأن ت�صفعه( يف ق�له:

ال�صعراء فاعلمن اأربعة

ف�صاعر يجري ول يجرى معه

و�صاعر من حقه اأن ت�صمعه

و�صاعر من حقه اأن ت�صفعه
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اأّما الرابع فقد �صكت عن الّراوي..!

.1980

)ُبعد �آخر(

اللغ�ّية  ال�صيغ  بع�س  على  يقف  ومتقاربة  كثرية  اأحيانا 
القدمية، وقد اعرتاه الذه�ل من الراأ�س اإىل القدم، اأو ال�صحك من 
القدم اإىل الراأ�س، ولكنه ل يطيل ال�ق�ف، بل ين�صى حتى تعر�س له 

تلك ال�صيغة مّرة اأخرى.

)هلم جرا..(

هذه اإحدى ال�صيغ التي كانت ل تدخل اإىل �صمعه ب�صه�لة، بل 
يقف حيالها مذه�ل ومت�صائال: ملاذا )جرا( هذه؟ ملاذا مل ت�صبح 
ملاذا  تتابعا؟  هلم  اأو  جزما؟  اأو  ن�صبا؟  اأو  رفعا؟  وهلم  ال�صيغة: 

بالذات جرا؟

ويدخل يف دهاليز املعجمات، ويخرج منها �صاحكا، ذلك لأن 
جرا مل تبق يف كّل املجتمعات، كما تركها اخلليل بن اأحمد اأو �صيب�يه، 

بل �صحقتها الأل�صن �صحقا وح�رت معناها اإىل اأ�صياء كثرية.

واأخذت )هلم جرا( الرمز )اإلخ( هذه اأي�صا ت�صت�قفه، حتى 
اأّنه ذهب ي�ما اإىل دواوين ال�صعر، ل اإىل املعجمات، يفت�س عن هاتني 

الكلمتني فلم يعرث لهما يف ال�صعر على اأثر.

لكن ترى اأيهما اأعذب نطقا، هلم جرا، اأو اأختها؟!
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ليتني اأ�صتطيع �صماع اإجابتك، اإذن لأردفت كثريا من الكلمات 
التي متالأ امل�صافة بني الأخت واأختها، ولرتكتك واأنت تفي�س غ�صبا 

على مادة )اإلخ( و)هلّم جرا(.

عزيزنا، هلّم جرا..

.1981

)ُبعد �آخر(

الإن�صان، احلياة، املجتمع، احلّرّية..

معانيها يف  ما هي  امل�صم�يّن،  ال�صخب  ذات  املفردات  هذه 
القام��س العربّي القدمي؟ وهل حتّدَدت معانيها يف القام��س العربّي 

احلديث؟

يق�ل اأحد املفكرين املعا�صرين )كانت فكرة احلّرّية تن�صرف 
من  فالفرد  الّرق،  يقابل  الذي  املعنى  اإىل  القدماء-  –اأي  عندهم 
عبدا  يك�ن  اأن  واإما  وواجبات،  حق�ق  ذا  ُحّرا  يك�ن  اأن  اإّما  النا�س 

ممل�كا لغريه فال حق�ق له اإل ما ياأذن به م�له(.

اجلدل  ذلك  تنا�صى  قد  هذا  املفكر  اأن  من  الرغم  وعلى 
جاء  ما  اأن  اإل  وغريهم،  الكالمّيني  عند  )الإرادة(  ح�ل  ال�صخم 
الهائل بني  الفرق  يف كالمه يعترب قريبا من ال�صحة حني نالحظ 

مفه�م احلّرّية يف القام��س القدمي وبينها يف القام��س احلديث.

القدمي  القام��س  يف  يرادف  الذي  )احلياة(  معنى  كذلك 
ال�صعيد  على  حتى  احلياة  اأن  يده�صك  اإذ  )الزمان(  اأو  )الّدنيا( 
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ال�صعرّي حياة مقفرة، متقّلبة، دنيئة واإىل غري ذلك من الأو�صاف 
غري  �صيئا  يعني  ل  جتريدّي  معنى  ه�  احلياة  معنى  اأّن  ت�ؤكد  التي 

ال�قت.

يف كتاب )قراءة جديدة ل�صعرنا القدمي( ل�صالح عبدال�صب�ر 
ب�ص�رة  الكتاب  يف  ما  اأجمل  وه�  تيفا�س(  )ال�صاعر  بعن�ان  ف�صٌل 

مطلقة.

يف هذا الف�صل وعند قراءة ما ت�صمنه من �صعر ميكن اقتنا�س 
اللمحات ت�قفت عند  الرائعة ملفه�م احلياة، ولكن هذه  ال�م�صات 
طف�لتها لأن القام��س العربّي اأ�صا�صا مل يقف على معنى احلياة ول� 

قليال.

.1982

)�شرت(!!

اأنا ل اأق�صد )خليج �صرت( فالكالم عن ذاك )�صيا�صّي( واأنا 
بعيد عن ذلك بعد املحّب عن العذول، اأو اأبعد من ال�صيدة تات�صر عن 

كب�صة الهام�ر.

نلتقي يف  الذي  الفعل  الفعل املح�س،  اأق�صد بكلمة )�صرت( 
تعريفه يف اأّي كتاب ابتدائّي، ويعَرب هكذا: �صرت: فعل ما�ٍس مبنيٌّ 

على ال�صك�ن، وتاء املتكلم فاعل.

فعل  كما  النحاة،  على  �صيفي  لأجّرد  الكالم  هذا  �صقت  وما 
اأعمدة واإىل  اإىل  ي�ؤكد غلطهم يف تق�صيم الكالم  بع�صهم حني راح 
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اأن الف�صلة يف معظم الأحيان اأكرث اأهمية من  ف�صلة، مربهنا على 
�صقته  احلجري،  امل��ص�ع  لهذا  الكالم  هذا  اأ�صق  مل  ل،  العمدة.. 

لأطرح ال�ص�ؤال التايل: ترى كم بقي من الأفعال يف اللغة العربّية؟

واأجيب ف�را باأنه بقي فعالن اثنان فقط، بقي الفعل املا�صي 
ميكن  الذي  الفع  اإنه  وال�صط�ة.  ال�صط�ع  بالغ  ممتدا،  من�صلتا، 
ت�صميته بالفعال الدائم: اإن معاركنا نخ��صها جميعا بالفعل املا�صي، 
وجمدنا فيه كّل اخلطب، ولكن بالفعل املا�صي، وم�صتقبلنا ن�ص�غ له 
املالمح وال�صمات، ونركب فيه ال�صرايني، ونفجر فيها الدماء.. كّل 

ذلك بالفعل املا�صي.

حرارة  كّل  فيه  تنب�س  �صاهقا  بقي  الذي  الثاين  الفعل  اأّما 
الفعل املا�صي.. فه� فعل  القادمة من  اأ�صذاء ال�صهيل  الرماح، كّل 
الغليظة  الع�صا  �صاحب  ه�  املطلق،  ال�صيد  ه�  الأمر  فعل  الأمر. 
املهتّزة من املحيط اإىل اخلليج ومن املا�صي اإىل امل�صتقبل خمرتقًة 

اأ�صالع احلا�صر.

الأمر،  فعل  نعي�س حتت خيمة حديدّية من  ال�لدة  اإّننا منذ 
الأب ياأمر، املعلم ياأمر، الكاتب ياأمر، املذيع ياأمر، ال�صحفّي ياأمر، 

بائع الف�ل ياأمر..

دوائر من الأوامر متتد كالنخاع من املهد اإىل اللحد.

متى متار�س اإن�صانّيتك وتناق�س؟

متى متار�س ح�صك وذوقك، وتق�ل اإّن م�ازين اخلليل ل تلّبي 
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تلك الأ�ص�ات التي تنادي يف داخلّي؟!

الفال�صفة(  )تهافت  اأفهم  ل  اإين  تق�ل:  اأن  لك  ُيتاح  متى 
فاأرج� اأن ُتفهم�ين اإياه؟!

دون  ماتت،  قد  الغفران(  )ر�صالة  اإن  تق�ل:  اأن  يج�ز  متى 
خ�ف من اأن ُيهَدر دمك؟!

هل تعمُل حقَل تاأبنٍي لرثاء الفعل امل�صارع؟

.1986

 )لغوّيا فقط(

الّتجريد مبعناه الفل�صفّي ل الفنّي ه� قفزة الإن�صان الهائلة، 
قفزته من تعدد الأ�صياء املتماثلة اإىل ت�ّحدها، ومن �صيطرتها عليه 
اإىل  حيالها  الغنّية  جتربته  اإي�صال  وبالتايل  عليها.  �صيطرته  اإىل 
هذا  من  و�صنع  ممكنا  املعريّف  الرتاكم  جعل  الذي  الأمَر  اأحفاده، 

الرتاكم املعريّف طريقا لبناء احل�صارات.

غرَي اأّن التجريَد لي�س اإلهاما، اإنه معاي�صة ذات حرارة عملّية 
الأ�صياء حني جّردها  الإن�صان عن  بها  ابتعد  التي  امل�صافة  ومبقدار 

-مبقدار تلك امل�صافة- اقرتب منها والتحم بها.

بعيدا عن هذه املقدمة الثقيلة الظل، ما اأريد ق�له ه� ما يلي:

نحن يف حياتنا الجتماعّية نتعامل مع املفاهيم بالطبع ولكن 
اإّننا ل نعي�صها باحلرارة  اأي  ياأخذ طابعا لغ�ّيا فقط،  تعاملنا معها 
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الرتاكمّية التي ذاقها واأذاقها الإن�صان يف م�صريته الط�يلة.

ال�صالم،  احلرب،  الكره،  احلب،  مثل  مفاهيم  مثال  خذ 
العدل، احلّرّية، الأخالق وغريها، ل نتعامل معها بل ل تتعامل معها 

ال�صع�ب واملجتمعات ب�ص�رة مت�صاوية اأبدا.

فاحلرب مثال كلمة مرعبة، اإنها انت�صار الغابة على كّل �صيء 
نبيل بناه الإن�صان، ولكننا نتعامل مع هذا املفه�م املرعب )احلرب( 

بربوٍد �صبابي ودون مبالة، ذلك لأننا نتعامل معه لغ�ّيا فقط.

والتعامل اللغ�ّي مع الأ�صياء ه� مر�س ال�صعراء اجلميل منذ 
الأزل. وجاء يف الع�صر احلا�صر من عّزز هذا املر�س ومنحه األ�انا 
الإبداع  كلمة  من  وجعل  ال�اقع  عن  بديال  اللغة  جعل  بحيث  مغرية 
جمّرد نفق متعّرج ي�ؤدي اإىل »ل �صيء«، وينظر اإىل التاريخ بازدراء 

كامل.

)ما علينا( قل ب�صراحة: هل تعاملت مع مفه�م احلب خارج 
امليدان اللغ�ّي؟

احلب كّل ما فيه من ات�صاع و�صم�ل وحرارة واإن�صانّية وغزل 
ولغة خارج اللغة؟

اإذا كنت قد فعلت ذلك فال تخرب اأحدا لأين اأخاف عليك من 
احل�صد.

.1987
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)تعبري و...(

قال الأ�صمعي: )كان للعرب كالٌم على معاٍن، فاإذا تبّدلت تلك 
املعاين مل تتكلم بذلك الكالم، فمن ذلك ق�ل النا�س الي�م: )�صاق 
اإليها �صداقها( واإمنا كان هذا يقال حني كان ال�صداق اإبال وغنما. 
ومن ذلك ق�ل النا�س الي�م )قد بنى فالن البارحة على اأهله( واإمنا 
كان هذا الق�ل ملن كان ي�صرب على اأهله يف تلك الليلة قبة اأو خيمة 

وذلك ه� بناوؤه(.

كيف  فيه  نب�صر  كافيا  �ص�ءا  يعطينا  هذا  الأ�صمعي  كالم 
ميكن اأن ُنعيد النظر يف بع�س التعبريات اجلاهزة التي تدّل، اإن دّلت 
على �صيء، على ابتعادنا عن فهم الأ�صاليب اللغ�ّية وكيفية تط�رها. 
كانت  اإذا  جديدة  اأ�صاليب  خلق  يف  قان�نّيا  حقا  يعطنا  مل  اإذا  هذا 

هناك لدينا معاٍن جديدة.

والأ�صمعي هنا ُي�صري �صراحة ل �صمنا اإىل اأن املعاين هي التي 
ت�ؤثر يف الألفاظ، هي التي تلدها، وهذا بخالف ما كان معروفا من 
بعده من اأن )املعاين مطروحٌة يف الطريق( اإّن الألفاظ هنا هي التي 

ميكن اأن تطرح يف الطريق.

بعد  ُيدر�ص�ا  مل  الذين  النا�س  من  اعتقادي  يف  الأ�صمعي  و 
درا�صة �صاملة، اإّن اآراءه املبث�ثة هنا وهناك يف اللغة والأدب والنقد 
تت�صم بجراأة ل ميلكها اأكرث امل�صتغلني بهذه احلق�ل يف وقتنا احلا�صر.

اأن  اإىل  تتبعها  تريد  حني  فتحتاج  يذكرها  التي  الن�ادر  اأما 
ُت�صّ�ر اأح�صاءك باأ�ص�ار عديدة حتى ل متّزقها اأم�اج ال�صحك. هل 
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ترغب يف اأن اأ�صع اأمام عينيك حكاية من حكايات الأ�صمعي تلك؟ 
اإين لن اأفعل لأّن ذلك يحتاج اإىل مقدمة ط�يلة ت�صتغرق عدة حلقات، 
مقدمة تنط�ي على اإي�صاح الأهداف التي كان الأجالء من علمائنا 
القدماء يف خمتلف حق�ل عطائهم يق�صدونها من تلك احلكايات 

التي ل ت�صدق اأن بع�صها ميكن اأن ُيروى.

اأّن هذه احلكايات قد رويت منهم  الآن  اأنت ل ت�صّدق  نعم، 
وعن زمانهم.. ف�صبحان ُمغرّي الأح�ال.

.1989

)�ملوجة(

منه  ونفهم  امل�جة(  )ركب  تعبري  نقراأ  نحن  بعيد  زمن  منذ 
الذي  الرجل )النتهازّي(  التعبري ه�  اأن من يطلق عليه هذا  ف�را 

يحفظ عن ظهر قلب )اإذا َدّرت نياقك فاحتلبها(.

كيف حدث هذا الفهم؟

فقدنا  وبالتكرار  القرائن،  ومن  ال�صياق  من  بب�صاطة  حدث 
احلاجة اإىل ال�صياق واإىل القرائن يف فهم ما يعنيه هذا التعبري، من 

هذا اأ�صبح املجاز حقيقة.

ال�صيء  ولكن  البالغة،  واملجاز يف كتب  در�صنا احلقيقة  لقد 
كثري  يف  واملجاز  احلقيقة  بني  امل�اقع  تبادل  ه�  ندر�صه  مل  الذي 
اآخر  بابا جديدا  الذي يفتح  الأمر  امل�قع،  الأحيان، ومنها هذا  من 

لطريقة درا�صة اللغة.
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غري اأين مل اأ�ُصق هذا احلديث للكالم عن احلقيقة واملجاز، 
�ُصقته لأتكلم عن املعنى احلقيقّي لتعبري )ركب امل�جة( فقط.

منه  ليفّر  ال�اقع  ق�صة  افتح  ق�صرية،  راحة  لنف�صك  َهب 
راكبا  نف�صك  ت�صّ�ر  ثم  زرقاء،  عاتية  م�جًة  وت�صّ�ر  قليال  خيالك 

على هذه امل�جة.

ال�صماء  زرقة  بني  واأنت  فيك  �صتتفجر  التي  امل�صاعر  هي  ما 
وزرقة امل�جة؟ كيف تر�صد هذه امل�صاعر؟ وكيف -وهذا ه� الأهم- 

تنقلها اإىل الآخرين؟

نقل امل�صاعر اإىل الآخرين لي�س �صهال، لي�س لأّن هناك بينك 
وبني الآخرين اأ�ص�ارا من اختالف الفهم اللغ�ّي اأو اختالف امل�صت�ى 
اأ�ص�ار  اأحيانا  اإىل جانب ذلك هناك  بل  والذهنّي فح�صب،  املعريّف 

بينك وبني ا�صطياد امل�صاعر نف�صها وهي يف وهج تدّفقها.

من  الطريق  يف  وهي  ترتّمد  احلالت  من  كثري  يف  امل�صاعر 
مكمنها ال�جدايّن اإىل اأ�صماع الآخرين، وهذه هي الهاوية التي يقع 

فيها كثري من ال�صعراء والكتاب.

قل يل اأّي م�جة �صرتكب؟

.1990

)لكن(

ال�لُع بالأفالم الهندية ين�صاأ ل�صببني:
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الأّول ه� اإلغاء ال�صببّية بني الأ�صياء، فكّل �صيء يبدو ممكنا، 
حتى ل� كانت كّل ال�صرورات والق�اعد العلمّية التي يف ذهنك ت�ؤكد 

اأنه من امل�صتحيالت.

الثاين ه� النهاية ال�صعيدة لكّل فيلم، حتى ل� كانت عراقيل 
الّدنيا جميعها واقفة بعناد يف �صبيل هذه النهاية.

وال�لع بهذين ال�صببني من عادات الذهنّية ال�صرقّية عم�ما، 
بني  ُتفّرق  التي  العن�صرّية  النظرّيات  تلك  رف�س  من  الرغم  على 
ال�صفة على  فهذه  الت�زيع اجلغرايّف.  النف�صّي ح�صب  الإن�صان  بناء 
لعدة  ال�ص�تّي  ال�صياق  �صيادة  جُمّرد  اإنها  فطرة،  لي�صت  و�ص�حها 

قرون على الذهنّية ال�صرقّية.

غري اأّن اّلذي يلفت نظري يف تلك الأفالم �صيء اآخر ل عالقة 
له بال�صببية اأو ال�صعادة.. 

الذي يلفت نظري ه� كلمة )لكن(.

من 70 اإىل 90 مرة ل بّد من اأن ت�صمع كلمة )لكن( يف كّل فيلم 
هندي. وهذا ه� م��ص�ع وق�ف هذه احللقة برمتها.

)لكن( كلمة لي�صت �صرورّية يف كّل لغة وح�صب، بل هي اإىل 
جانب ذلك ر�صيقة وجميلة، وتعجب اأ�صّد العجب حني يخاطبك فرد 
ما واإذا به حني ينطق كلمة )لكن( يت�قف قليال ثم يق�ل: اأع�ذ باهلل 

من كلمة لكن!

دعنا من اأ�صباب هذا الآن، وْلنبَق مع )لكن( الهندية.
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ب�صكل  العربّية  اللغة  على  الغيارى  من  جماعة  َهّب  ل�  ُترى 
�ص�فينّي وطالب�ا الهند برد )لكن( هذه التي اغت�صب�ها من اللغة 
م�قف  �صيك�ن  ماذا  ُترى  ا�صتخدامها،  عن  بالكف  وذلك  العربّية، 

الهند؟!

اأّول، وتاريخكم  اأر�صكم  �صتق�ل بب�صاطة: اذهب�ا وا�صتعيدوا 
)لكن(  لنعطيكم  ع�دوا  ثم  وعا�صرا  و�صابعا  ثالثا  ومياهكم  ثانيا، 

على ه�دج من ذهب.

.1992

)تد�عيات(

حني اأُدعى لكتابة جديدة، اأدخُل يف م�جة من )التداعيات(، 
ما ه� امل��ص�ع املقرتح؟ ما الهدف منه؟ ما مدى قدرتي؟..اإلخ. تلك 
د، وقد تك�ن الّرغبة يف  عادة ذهنّية )ُمزمنة( قد يك�ن معناها الرتدُّ

اأّل اأدخل يف ماأزق، وقد يك�ن �صيئا ثالثا ل اأعرف التعبري عنه.

حني ُدعيُت للكتابة يف �صفحة )الراأي( مّدت يل التداعيات 
جناحيها: الّراأي؟! تلك كلمة كبرية، ماذا اأنت �صانع؟

واخرت  الذهنّية  الأثقال  من  نف�صك  ح  اأَرِ الف�ر:  على  واأجبُت 
عن�انا مريحا ميكنك فيه وبه اأن تك�ن ما�ص�ّيا اأو حداثّيا، جاهلّيا اأو 
عبا�صّيا، رومان�صّيا اأو واقعّيا، كاتبا اأو ن�صف كاتب.. ومع ذلك هتفت 

: عليكما معا اأن تك�نا وا�صعتني. بعينيَّ

عن�ان  حتت  الكتابة  قّررت  النتيجة  هذه  اإىل  و�صلُت  حني 
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)تداعيات( فما هي التداعيات؟

يق�ل القام��س:

)لي�س تداعي الأفكار �ص�ى جانب واحد من ج�انب التداعي، 
تتداعى  واخلربات  احل�صّية  والإدراكات  والنفعالت  احلركات  لأن 
كما تتداعى الأفكار.. ولذلك و�صع الفال�صفة املحدث�ن معنى تداعي 
الأفكار، واأطلق�ه على التداعي النف�صّي كله، وله عندهم عدة ق�انني 

هي: قان�ن القرتان، وقان�ن امل�صابهة وقان�ن الت�صاد.

امل�صاألة اإذن لي�صت )دهيك( كما نق�ل يف القرية الأم، تعبريا 
عن الغم��س، بل هناك ق�انني للتداعي، وعليك اأن ت�صري حتت �ص�ء 

هذه الق�انني.

هل التداعي ه� اخليال؟

والتعريف  ال�اقع  اأّن  غري  فمه.  مبلء  نعم،  بع�صهم:  قال 
فتح  التداعي  اإّن  الكلمتني.  ترادف  ينفيان  كليهما  للتداعي  ال�صابق 
الن�افذ  اأّما اخليال فه� ال�صع�د على  الذاكرة على بع�صها،  ن�افذ 

والأب�اب، جتاوزها، وجتاوز معطياتها اإىل �صيء اآخر.

اأم هل ه� ا�صتطراد؟

نعم  والت�صاد،  وامل�صابهة  القرتان  الثالثة:  الق�انني  ح�صب 
التداعي ه� ال�صتطراد، ذلك لأّن ال�صتطراد خا�صع لهذه الق�انني، 
ما عدا بع�س ا�صتطرادات اجلاحظ، غري اأن اجلاحظ نف�صه �صخ�س 

خاب يف الق�انني.
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وتداعيا:

حني هتفت بعيني: )عليكما معا اأن تك�نا وا�صعتني( َحّل على 
ذهنّي، مثل طائٍر متعب، البيت ال�صعرّي:

احِلْلِم  بعد  اجلهِل  * عن  زجرُتها  ا  فلمَّ الُي�صَرى  عينَي  »بكْت 
اأ�صَبَلتا مَعا«

�ص�ف نلتقي اإذن ها هنا عند )تداعيات( قد يك�ن فيها راأي 
وقد ل يك�ن:

»ُخْذ ما َتراُه َوَدْع �َصْيًئا �َصِمْعَت بِه * يف َطلَعِة الَبدِر ما ُيغنيَك 
عن ُزَحِل«

حياتنا  يف  النف�س  )علم  بعن�ان  كتابا  اأقراأ  كنت  بالأم�س 
الأرجاء  وا�صع  م��ص�عا  ويتناول  الأرجاء  وا�صع  كتاب  الي�مّية(. 
كذلك ه� )الإن�صان( وكان يبداأ كّل فكرة يريد طرحها بعبارة )مما 

ل �صك فيه(.

اأفهمها  وكنت  �صمعي  اإىل  العبارة  هذه  دخلت  املرات  اآلف 
العناد،  من  ن�عا  يفَّ  اأثار  عليها  الكاتب  هذا  اإ�صرار  ولكن  تلقائّيا، 
دون  ي�صّرحه  من  الطبيب  ُي�صرّح  كما  الكلمة،  ت�صريح  يف  فاأخذت 

رحمة..

ما ه� هذا الذي ل �صّك فيه؟

ما ه� ن�ع ال�صك، ومقداره، وزاويته؟
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كيف عرف �صاحبنا اأنه ل �صّك فيه؟

واإىل  واملنف�صلة(  )املت�صلة  النا�س  �صمائر  اإىل  دخل  كيف 
قناعاتهم ثم اأ�صدر هذا احلكم؟

وبهدوء اأخذت الكتاب من تالبيبه، وقذفت به يف زاوية بعيدة 
كاأنها الن�صيان.

وتداعيا،

حني عدت اإىل نف�صي كان هذا ال�ص�ؤال اأمامي:

ملاذا غ�صبت من هذا امل�ؤلف؟ األ�صنا جميعا مثله؟ اإننا يف كّل 
م�اقفنا، ويف اآرائنا التي نطرحها ل يخامرنا ال�صك وهذا اأمٌر �ص�ّي، 
اإن غري ال�ص�ّي ه� الذي يحمل ال�صك يف يديه ويلقي به على كّل �صيء.

هل امل�صاألة هكذا؟ �صاألت مرة اأخرى.

ل. امل�صاألة لي�صت هكذا، اإن امل��ص�ع الذي تناوله الكتاب ه� 
القليل، وطرح  اإل  ُيكت�صف منها  وا�صعة مل  والإن�صان غابة  الإن�صان. 
ع�صرات  هناك  اإّن  العلم.  ُينايف  ال�صرامة  هذه  مبثل  عنها  الآراء 
العبارات التي ميكن اأن ُتطَرح وتريح القارئ من حدة عبارة )مما 

ل �صك فيه(..

َطفيِه * لِعْلمي اأّنُه َبْعــ�ُس الأَناِم« ْرُت اأ�ُصكُّ فيَمْن اأ�صْ »َو�صِ

هكذا قال عمنا ال�صخم.

ومن يقلب عينيه يف الرتاث، تراثنا الفكرّي وال�جدايّن يف ما 
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التي  ال�ص�داء  الت�صاوؤمية  النظرة  بتلك  يلتقي ف�را  الإن�صان،  يخ�س 
ترى يف الإن�صان �صّرا م�صتطريا.

دعبل  ودع  مزيد(  من  نف�صه  ف�ق  يرى  )ل  الذي  املتنبي  دع 
الذي )يفتح عينيه على كثري لكنه ل يرى اأحدا( دع ه�ؤلء ناظرا اإىل 
غريهم من الُكّتاب واملفكرين يف الرتاث كله، فلن جتد اإل ما يقنعك 

بتلك الروؤية املزدرية لالإن�صان. ملاذا؟

لأّن الإن�صان غابة عرفها القدماء من جتاربهم، بع�صهم مع 
بع�س، ومن التحديق فيها عن بعد، وكانت عندهم نظرات عميقة 
و�صائبة، ولكن علم النف�س احلديث جعل النظر اإىل هذه الغابة ياأتي 

من الداخل، من ا�صتبطانها، ومل يكن هذا متاحا للروؤية القدمية.

لذلك كله، فعبارة مما ل �صك فيه، ل تاأتي يف م��ص�ع يتعّلق 
بالإن�صان، عامله الداخلّي بكّل ما يزخر به من ان�صجام وتناق�س.

يق�ل الرتاث:

بابه  وطرائق  الإن�صان،  عن  الباحثة  باحلكمة  تقّرَر  قد  )و 
اإليه  ويح�ز  عليه  يدور  ما  كّل  اأن  اأعني  خمتلفة،  اأح�اله  اأن  وفيه، 
واليقظة،  والن�م  وامل�ت،  كاحلياة  بال�صد  �صبيه  اأو  بال�صد،  مقابل 
واحل�صن والقبح، والإخال�س والنفاق )..( ولعّل هذه ال�صفات بال 

اآخر ول انقطاع(.

التناق�س يف الإن�صان اإذن ه� وحده مما ل �صك فيه.

.1993
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)تد�عيات(

»يا �صناية«.. هل فكرت ملّيا يف وقع هذه الكلمة عليك حني 
تنطقها اأُمٌّ م�صرّية ِبَل�َعٍة، اأو بغري ل�عة؟

طفال  تع�د  اأن  تتمنى  اأن  حّد  اإىل  تاأثريها  فيك  ي�صل  هل 
مر�صعا )اإذا بكيت قبلتك اأربعا( كما يق�ل ال�صاعر اجلاهلّي؟

يا ابني، يا من ولدته، يا من حتدر من �صلبي، يا  يا ولدي، 
ب�صعة  يا  كبدي،  يا  للدنيا،  ت�صريفه  يف  واأب�ه  اأنا  معا  ا�صرتكنا  من 
مني.. كّل هذه النداءات، ومثلها معها تقف �صاغرة اأمام عذوبة )يا 

�صناية( وجمالها ودفئها.

بني  اعتباطّي  غري  ارتباط  هناك  اأن  اللغ�ّيني  بع�س  يعتقد 
الكلمة ومعناها، عالقة �صّرّية غام�صة تربط بني اللفظ ومعناه.

اأنا �صخ�صّيا ل اأوؤمن بهذا، اإين مع ذلك الذي يق�ل )اإن كلمة 
كلب ل تنبح( ولكني اأمام كلمة )يا �صناية( اأن�صى ما اأعتقده، اأتيقن 
على  اعتباطّية  غري  �صّرّية  عالقة  ومعناها  الكلمة  بني  اأن  اإرادّيا  ل 

الإطالق.

يف  تدخل  حني  اإل  اجلمايّل  وقعها  يظهر  ل  اللغ�ّية  املفردة 
�صياق اأو يف جملة على الأقل، هذا ما تعّلمناه وخربناه و�صرنا عليه، 
ولكن يف اللهجة امل�صرّية وحدها حتمل بع�س املفردات ق�ة اجلملة، 

اإنها تدخل يف �صياق خا�س حت�ّصه ول تراه.

الق�ل  هذا  اإىل  يدفعني  امل�صرّية  باللهجة  اإعجابي  هل 
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املتطّرف؟! ل اأدري. ولكن من يريد التاأكد من ذلك عليه اأن ُيرهف 
�صمعه قليال يف نيل اللهجة امل�صرّية.

.1994

)كلمات مائّية(

اللغة  ق�ص�ر  يف  ال�ص�ق(  )اأوهام  م�صطلح  بيك�ن  ا�صتخدم 
عن نقل الأفكار، غري اأين هنا اأريد ا�صتخدام نف�س امل�صطلح بعك�س 
ا�صتخدام بيك�ن، اأي يف ق�ص�ر الأفكار عن م�صت�ى ا�صتخدام اللغة 

اأحيانا كثرية.

ق�انني  مثل:  تعبريات  اللغ�ّي  �صل�كنا  يف  دائما  نكّرر  نحن 
تعنيه  الأقل ما  التاريخ، فهل يدرك بع�صنا على  اأو حتمية  التاريخ، 

هذه التعبريات بال�صبط؟

التعبريات مثل  اأجد يف حدود اطالعي مفكرا بحث هذه  مل 
الروعة  البالغ  كتابه  يف  ال�صدر  باقر  حممد  ال�صيد  ال�صهيد  املفكر 

)املدر�صة القراآنية(.

يف  وردت  تاريخّية  حادثة  كّل  هل  هكذا:  امل�صاألة  طرح  لقد 
تاريخ الطربي تدخل حتت اإطار ما ن�صميه ق�انني التاريخ؟

ق�انني  اأو  التاريخ  �صنن  اإطار  يف  يدخل  ما  اإن  ل..  ويجيب: 
التاريخ ه� تلك الظ�اهر التي تت�صمن ثالثة اأبعاد هي:

ال�صتناد اإىل �صبب.
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2- ال��ص�ل اإىل غاية.

3- ات�صافها بال�صم�ل.

مثال: اأن مي�ت �صدام ح�صني اأو يحيا، هذا ل يدخل يف ميدان 
نطاق  يف  يدخل  الذي  الف�صي�ل�جّي،  ميدانه  له  هذا  التاريخ،  �صنن 
اإىل  ا�صتنادها  اأبعاد ثالثة هي:  اأفعاله لأنها ذات  التاريخ هي  �صنن 
وهي  غاية  اأو  هدف  اإىل  وو�ص�لها  الأمة،  �صعف  ولنفرت�س  �صبب 

التدمري، وات�صافها ب�صم�ل املجتمع اأو املنطقة.

.1994

)تد�عيات(

قبل ثالثني عاما –وه� زمن ق�صري- كنت حت�س واأنت ت�صري 
بلغة  كنت حت�س  بغداد..  اأو  القاهرة  مثل  كبرية  عربّية  عا�صمة  يف 
م�صرتكة بني النا�س، وبل�ن اأخالقّي م�صرتك، اأما الآن فقد اختفت 

هذه الظاهرة، تخّلت عن مكانها لظ�اهر اأخرى خميفة.

ت�افق  اجتماعّي،  ت�افق  عالمة  النا�س  بني  امل�صرتكة  اللغة 
م�صاعبه  على  التغلُّب  يف  يعينه  معّينا  نف�صّيا  �صالما  الفرد  مينح 
الذاتّية ويجعل نظرته اأو�صع من امتداد ظّله، يجعلها تفي�س ب�ص�رة 

ن�صبّية على م�صاحة وا�صعة خارج الذات.

ال�صل�ك  اأو�صح  ب�ص�رة  اأو  امل�صرتكة،  اللغة  هذه  تغيب  وحني 
الأخالقّي امل�صرتك، ي�صبح املجتمع منفرطا، كّل فرد فيه يبحث عن 

ذاته وح�صب.
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اأنبَع هذا من ال��صع القت�صادّي اأم من الأنظمة الجتماعّية؟ 
كلها  الب�صرّية  اأ�صابت  عامة  اأزمة  الأخالقّية  الأزمة  اأّن  هل  اأم 
اأّن كّل الأ�صباب  اأم هل  اأحد الفال�صفة الأملان؟  بالنحدار كما يرى 
حمتملة؟! فال��صع القت�صادّي لأي جمتمع له تاأثريه احلا�صم على 
وج�دا  امل�صرتكة  اللغة  وعلى  والأخالقّية،  النف�صّية  اأو�صاعه  جممل 

وعدما.

�صل�ك  كّل  يف  ح�ص�ره  له  الجتماعّية  الأنظمة  فعل  وكذلك 
اجتماعّي.

منحدر  على  كلها  الب�صرّية  هل  الأ�صح،  على  اأو  نحن،  هل 
اأخالقّي كما يّدعي الفيل�ص�ف؟

.1994

)تد�عيات(

يجب، يجب..

هذه مفردة �صرورّية يف احلياة اإذا ا�صُتخدمت ب�ص�رة �صرعّية 
من  والفرد  املجتمع  يحمي  �صياجا  ُت�صبح  حينذاك  لأنها  وقان�نّية، 

انهياراٍت كثرية.

اأن  بّد  اأي ل  لكن كلمة )يجب( وكلمة )يحرم( مثل الدواء، 
ي�صفه طبيب. وه� هنا الرجل املخّ�ل �صرعا اأو قان�نا. وثانيا ل بّد 
اأن يك�ن تناوله مبقدار حمدد واإل اأ�صبح عامال من ع�امل املر�س 

بدل من اأن يك�ن عامال من ع�امل ال�صفاء.
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ا�صتخدم  اأنه  فراعني  �صغري،  ل�صحفّي  بالأم�س  اأقراأ  كنت 
كلمة )يجب( )15( مرة. ا�صتخدمها كما ل� كانت كلمة �صهلة، وكما 

ل� اأنه اأُعطي �صّكا عاليا باأن يك�ن م�ّجها اجتماعّيا.

ل  الفكرّية..  وحتى  وال�صحفّية  الأدبّية  كتاباتنا  يف  اإّننا 
ن�صتخدم كلمات مثل )يح�صن اأن( اأو )اأظّن اأّن هذا ه�( اأو )ميكن 

اأن يك�ن كذا( اأو )اأعتقد اأّن هذا ه� الأقرب(... 

من  ن�ع  فيها  التي  الكلمات  هذه  ن�صتخدم  ل  نحن  ل.. 
)الاّلجزم( بل ن�صتخدم كلمة )يجب( وكلمة )علينا اأن(.

اأو �صل�كا ذهنّيا خاطئا حملناه معنا منذ  األي�س هذا غرورا، 
ال�صغر، من الرّتبية؟

.1994

)كلمات مائّية(

هل حاولَت ي�ما اأن تغرّي طريقتك يف الكالم؟

تخترب  اأن  حاولت  فهل  الإن�صان.  ه�  الأ�صل�ب  اإّن  يق�ل�ن 
الإن�صان فيك بتبديل اللغة؟

اإّن ال�صل�ك اللغ�ّي مثل ال�صل�ك الأخالقّي وال�صل�ك ال�جدايّن، 
وكّل منها يحتاج دائما اإىل تهذيب. نحن ل ننظر اإىل اأنف�صنا اإل يف 

املراآة، ننظر اإىل ال�صكل، اأما الداخل فال ننظر اإليه اإّل نادرا. 

بل  وي�صكت،  ذاك  اترك  اأو  هذا  افعل  لك  يق�ل  ل  اللبنايّن 
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يعقب على ذلك بجملة )اإذا برتيد(.. ُترى كم هي جميلة واأخالقّية 
هذه اجلملة )اإذا برتيد(!. اإنها حمت كّل ما يف الأمر اأو النهي من 

ا�صتعالء ومن ق�ص�ة، اإنها و�صعت الأمر َطْ�َع اإرادتك اأنت.

�صل�كك اللغ�ّي ه� اأنت، فغرّيه اإىل الأف�صل.. اإذا برتيد!

.1994

)تد�عيات(

معنى هذا التعبري )بال فل�صفة( يف ا�صتخدامنا الي�مّي ه�: 
النهي ب�صخرية عن حتليل الأ�صياء وعن تعليلها واإعطائها غايًة ّما.

اإن هذا الن�ع من ال�صل�ك ه� �صل�ك عربّي اأ�صيل، وقد اأطال 
اجلاحظ يف و�صفه، واعتربه �صفة اإيجابّية ميتاز بها العرب وحدهم 

من بني جميع الأمم.

فعال،  بل ه� م�ج�د  ما ممكن احلدوث،  ب�صفة  اأمة  امتياز 
طريقة  اإىل  عائد  ه�  بل  عن�صرّي،  متيز  اإىل  عائدا  لي�س  و�صببه 

ا�صتخدام اللغة، وطريقة ا�صتخدام التفكري معا.

ل �صّك يف اأن ع�صرنا غري ع�صر اجلاحظ، واأهدافنا الآن غري 
اأمام الهجمة ال�صع�بية التي ت�صلب  اإّن هدفه كان ال�ق�ف  اأهدافه. 
فه�  نحن  اأما هدفنا  الإيجابّية.  ال�صفات  من  اأو جتردهم  العرب، 
الإيقاظ، بعد ن�ٍم ط�يل منعنا من حتليل الأ�صياء وتعليلها واإعطائها 

غاياتها ال�صليمة.

بال فل�صفة..
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كلمة ينبغي اأن تختفَي من حياتنا اللغ�ّية والفكرّية.

.1994

)قبل وبعد(

يف  التفكري  اإىل  عف�ّيا  ننتقل  بعد  اأو  قبل  كلمة  ن�صمع  حني 
الزمن. يف هذا النهر غري املرئّي الذي نحن اأ�صرى اأم�اجه، والذي 

ل ميكن اأن ت�صبح فيه مرتني.

ولكن الفرق بني قبل وبعد كبري جدا، وق�صدي بالفرق هنا ه� 
الفرق النف�صّي وال�جدايّن.

اإنه  اأجنحتها.  الذاكرة كّل  كلمة قبل ف�صاء وا�صع، تفرد فيه 
مل  وما  منها  حتقق  ما  واأحالمنا،  ومعارفنا  جتاربنا  بحجم  ف�صاء 
يتحقق. وه� بالإ�صافة اإىل ذلك ف�صاء فردّي وجماعّي معا، ف�صاء 

لي�س بينه وبني عينيك اأّي �صباب.

فيه  لي�س  ماأم�ل،  ف�صاء  متخيل.  ف�صاء  فهي  بعد  كلمة  اأّما 
حياة، ولي�س له �ص�ت يخرتق �صمعك اأو دمك، اإنه )غيب( هي )اأي 

بعد( كلمة �صماء اإذن.

ولكّن هناك فرقا بني الكلمتني يجعل كلمة بعد اأكرث خ�ص�بًة 
وعطاًء من كلمة قبل.

هل عرفته؟ اإّنه الأمل.

)بعد( تفتح اأمامك كّل ن�افذ الأمل. اأما )قبل( فقد اأقفلت 
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اأب�ابها وذهبت يف تيه الزمن.

هل حتّب كلمة قبل اأو بعد؟

.1997

)�ن�شد�د(

اإلخ، ل اأعرف ما  هلهلة، �صهللة، ولدنة، بغددة، �صحططة.. 
ب�ّدي  �صدّا  �صّدا غريبا،  املفردات  الل�ن من  اإىل هذا  ي�صّدين  الذي 
معها ل� اأين جمعتها يف �صّلة، وذهبت بها اإىل البحر، ثم تركتها على 

اأم�اجه، لأنظر اإليها كيف متار�س ال�صباحة!

هل تظن اأن اللغة ل تعرف ال�صباحة؟

اإّن ظّنك هذا ظنٌّ اأبله، اللغة ل جتيد ال�صباحة وح�صب، بل اإّن 
بع�س مفرداتها يحتاج منك اإىل اأن تك�ن �صباّحا ماهرا حتى تلحق 

به بني الأم�اج ل�صطياده.

اللغة كائن عجيب وُمتمّرد.

ي�صتطيع�ا،  فلم  قدميها  يف  القي�د  و�صع  النُّحاة  حاول  لقد 
فدّكت  اجلميلة  مالحمها  على  الأ�صباغ  و�صع  البالغّي�ن  وحاول 
يحل  ل  جاحمة  مهرة  نف�صها،  يف  تت�صّم�س  وبقيت  دّكا،  حماولتهم 

عليها اإل ال�صق�ر.

يق�ل الرتاث:

هذا يغرف من بحر
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وذاك ينحت من �صخر

ملاذا هذا الختالف يف الّتعامل مع اللغة؟

هذا ال�ّص�ؤال ل ج�اب عنه.

.1998

)ليهات(

-ليه؟

-هذي ما فيها ليه.

-ل.. فيها ليهات.

اإليك  ي�صل  ماذا  وحدها،  �صمعتها  ل�  )ليهات(  الكلمة  هذه 
اأّن خيالك �صريكب فر�صه البي�صاء،  خيالك يف معناها؟ ل �صك يف 

ويخّب بها يف اأودية الحتمالت.

يق�ل:  اأو  �صيهات.  وزن  على  فهي  مدينة،  ا�صم  اإنها  �صيق�ل: 
احلقل  من  اأو  �صحنات.  وزن  على  فهي  الفيزيائّي،  احلقل  من  هي 
�صي�صتمر رك�صا  الطبي/ال�صيا�صّي، فهي على وزن جرعات، وهكذا 

يف دروب ل حّد لتفرعاتها.

مل  وتنم�  اللغة  منها  تت�ّلد  التي  )العتباطّية(  ي�صم�نها  ما 
هذه  العتباطّية  كلمة  من  اأنفر  اأنا  فكرة،  )على  بالك  على  تخطر 

ل بدل منها: الفجاأة(. واأف�صّ
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حني تالحظ لغة الطفل، وكيف تت�الد فيها -اأحيانا- األفاظ 
اأمام  تتج�ّصد  خيال،  ال�صعراء  اأو�صع  ابتكارها  ي�صتطيع  ل  عذبة، 

عينيك هذه الـ«فجاأة« التي اأعنيها.

بني  �صاأ�صمها  لعذوبتها.  ُت�صرب  التي  الكلمات  من  ليهات 
ج�انحي، واأُخرجها -ُكّلما ظمئُت- لأ�صرب منها.

.1999

)�شياع(

)ثّمة اأجيال �صائعة، مل تت�صّلم اأّي اإرث من الأجيال ال�صابقة، 
لها مبا  ّما، فال عالقة  اإرث  على  واجبها احلفاظ  اأن من  ول جتد 

جرى وما يجري(.

هل حدقت جّيدا يف هذا الكالم؟ األ ُينذر باأن هناك )�صياعا 
اجتماعّيا( ينتظُرنا، وينتظر اأجيالنا القادمة؟

ما الذي يربط بني الأجيال؟

اإّنها الثقافة.. هي بكّل معانيها ال�ا�صعة وال�صيقة، ال�صريحة 
الأجيال..  ت�صل�صل  لل��صل بني  الثقافة  تيار  انقطع  فاإذا  وال�صمنّية، 

هل يبقى �صيء غري ال�صياع؟

ُخذ اللغة مثال:

طريقا  اأو  الرتاث  نقل  اأو  للت��صيل  اأداة  جمّرد  لي�صت  اللغة 
اإطار للتفكري، نافذة يطل  –مع كّل هذا-  اللغة  للتعبري ال�جدايّن، 
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منها ال�صع�ر والاّل�صع�ر على ُجلرِّ ج�انب احلياة. فاإذا ارتبكت هذه 
ماذا  تفكري،  ونافذة  وج�صرا  اإطارا  تك�ن  اأن  ُعّطلت عن  اإذا  اللغة، 

يربطك بعد ذلك بحفيدك؟

اإّنه يفكر بنافذة لغة اأخرى.

.2000

)و�شاعة �للغة(

)ناري.. اإلنارك.. عط�صانة(

من  اأطنان  يف  ال�صمنّية  معانيه  على  نعرث  لن  الكالم  هذا 
ولكنه  املك�ص�ف.  الغزل  القدماء:  عليه  ُيطلق  الذي  العربّي،  ال�صعر 
-و ميكن اأن نق�ل هنا: وا اأ�صفاه- جزء من اأغنية، ل ُترى يف ال�ص�ر 
والأ�ص�اء املحدقة بها غري ما يدفعك دفعا اإىل الغثيان، ومن هذه 
ال�ص�ر التي ت�صعقك اأن املطربة، التي ل تراها من كرثة الأ�صباغ، 

تق�ل هذا الكالم وهي ت�صحك.

اأي �صياع للغة اأكرث من هذا!!

يجعل  عري  مقب�ل.  عري  املك�ص�ف(  )=الأدب  اللغة  ُعري 
ال�جدان متحّررا من بع�س ما ُيثقله. ولكن اأن تك�ن احلركة ا�صتهتارا 
ل فّنا، واأن تك�ن اجلملة التي ت�صتدعي البكاء ُتقال ب�صحكة بلهاء.. 

فهذا ه� الذي ي�صتدعي ال�صتغاثة.

احلر،  ال�صعر  يهاجم�ن  اللغة  على  )الأ�صاو�س(  الغي�رون 
اأمام  ي�صمت�ن  ولكنهم  النرث،  على ق�صيدة  املعارك(  )اأم  وي�صن�ن 
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مثل هذا التهدمي للغة وللذوق ولكرامة ال�جدان.

.2000

)هرولة ذهنّية(

حني ت�صمع )كان( هكذا، دون �صياق، ماذا يفعل ذهنك؟ هل 
يبقى منتظرا اأن يق�ل حمدثك ا�صمها املرف�ع وخربها املن�ص�ب.. 

اأم اأنه يكمل على الف�ر: )يا ما كان(؟

اأت�صّ�ر اأّنه �صيهرول اإىل ق�ل )يا ما كان( تلقائّيا، لأننا اعتدنا 
على التعلُّق بالق�ص�س اخلرافّية منذ األف ليلة وليلة.

اللغة  ل  الي�مّية،  اللغة  هنا  باللغة  اأق�صد  )و  لغتنا  يف  لي�س 
ة(.. لي�س فيها )ما يك�ن( اإل يف حالة الغ�صب والياأ�س  العربّية خا�صّ
فلي�س  العف�ّي،  اأما يف حالة احلديث  يك�ن(  ليكن ما  البائ�س )..و 
فيها اإل )ما كان( لأنها ن�افذ كبرية م�صرعة، تريح من عناء التفكري 

وحتمل الختيار.

وما  امل�صتقبل،  تعني  يك�ن(  و)ما  املا�صي،  تعني  كان(  )ما 
اإنها كلمة خميفة وغام�صة، لي�س فيها و�ص�ح  لنا نحن وامل�صتقبل؟ 

ور�صاقة كلمة املا�صي.

ُخْذ ما َتراُه َوَدْع �َصْيًئا �َصِمْعَت بِه      يف َطلَعِة الَبدِر ما ُيغنيَك عن ُزَحِل«

هكذا تق�ل ثقافتنا.

.2000
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)الأّن(

عندما تطرق �صمعك )لأّن( تفتح اأب�اب ذهنك ل�صماع تعليل 
خطاأ  اأو  راأي  �ص�اب  ظاهرة،  اختفاء  اأو  ظاهرة  ن�ص�ء  لك  ي��صح 

فكرة.. وتك�ن على اأُهبة للقب�ل اأو الرف�س.

مُيكن اأن تقراأ معي هذا التعليل:

)اإّن كلمة الع�ملة لي�س لها اأ�صا�س من ال�صحة يف اللغة. الك�نية 
اللغة  يعرف�ن  ل  اأنا�س  اختارها  فقد  الع�ملة  كلمة  اأما  الك�ن،  تعني 
العربّية، اإمنا يق�صدون من وراء الع�ملة اأن يك�ن الب�صر كلهم عاملا، 
فهذا �صد طبائع الب�صرّية، )لأّن( النبات نف�صه يغر�س يف مكان ول 

يغر�س يف مكان اآخر.. اإلخ(

اأخبار الأدب، الدكت�ر حممد رجب البي�مي.

اأنا اأعرف الدكت�ر البي�مي ول اأحاول امل�صا�س بقدراته العلمّية 
اأو الفكرّية -اإن كان له مثل هذه القدرات- ولكن الذي ل اأكتمه اأنني 
ومن  الأدب،  اأخبار  ملحرر  اإجابته  من  ال�صتغراب  اأ�صّد  ا�صتغربت 

تعليله الذي �صدره بـ)لأّن( يف نفي الع�ملة.

هل يج�ز اأن ننفي الع�ملة لأنها لي�س لها اأ�صا�س يف لغتنا؟

هل يج�ز؟

.2000



حلقات �أوملبيَّة

157

)ذبول(

مرتامية  �صفحات  ال�صحف.  من  تي�صر  ما  ي�م  كّل  اقراأ 
وتاأخذ  اأقالمها يف ف�صاء واحد،  ت�صهر  فاأراها  الأطراف مثل غابة 
حربها من حمربة واحدة.. كالم ذابل املفردات ل�صّدة ما �صهرها 

التكرار.

كيف تذبل الأوراق والأزهار؟

حني  ال�صم�س،  تهجرها  حني  جذورها،  من  تنبت  حني  تذبل 
تن�صّد ح�لها ن�افذ احلياة، اأي حني تنف�صل عن �صروط البقاء.

حني  لغ�ّي  حطٍب  اإىل  تتحّ�ل  اإنها  الكلمات،  هي  وكذلك 
اأبعد،  تنف�صل عن �صروط الرتابط مع ال�اقع، عن دفع الروؤية اإىل 

فاأبعد.

يكن  مل  فاإذا  منزلق،  على  ترك�س  خي�ل  اإنها  عجيبة!  اللغة 
الهاوية، وهي ت�صحك، وم�صت  اإىل  الزمام مب�صرا، قادت راكبها 

يف طريقها، وحدها، غري اآبهة.

ارتباطنا بال�اقع لي�س �صهال، حتى تك�ن لغتنا لغة حّيًة لي�س 
اأْن  علينا  عديدة،  �صروطا  الرتباط  لهذا  اإّن  التكرار..  غبار  عليها 

ن�ّفرها نحن.

.2000
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)�إ�شقاط(

يرى برج�ص�ن اأّن اللغة تغرّي حقيقة احلياة النف�صّية، فاحلياة 
حت�ل م�صتمر، اإّنها دمي�مة، ولكن اللغة ل متكننا من اإدراك التح�ل، 
اإّل يف نطاق �صيق، وال�صتمرار كيفّي ل يخ�صع ملنطق الكم ولكننا يف 

اللغة نحّ�ل هذا الكيف اإىل كّم.

)فالن اأكرث فرحا من فالن(

هذا تعبري زائف، اإذ ما يدريك اأن هذا الفرح اأكرث من ذاك؟ 
اأن تدرك  و�صعها  لي�س يف  اللغة  اأو  النف�صّية حياة م�صتقلة،  فاحلياة 

هذا ال�صتقالل.

الدكت�ر م�صطفى نا�صف راأي برج�ص�ن هذا  اأن عر�س  بعد 
الهج�م على  اإّن هذا  َما م�صم�نه:  راح قائال  التف�صيل،  بكثري من 
اللغة مل يبداأ الآن، بل بداأ منذ القدمي، اأي منذ قال اجلاحظ مق�لته 

ال�صهرية: املعاين مطروحة يف الطريق.

يكن  مل  فاجلاحظ  الإ�صقاط،  هذا  من  تعّجبُت  اأين  وال�اقع 
ي�صتهدف ال�صتخفاف باللغة، ومل يكن يعتربها جدارا -كما يعتقد 
بع�س املعا�صرين- بل كان يهدف اإىل الّرفع من قيمة اللغة، واعتبار 

اأنها امليدان ال�حيد لت�صابق الأمم.

.2000

)�ألو�ن(

قطع الل�صان لي�س ن�عا واحدا، بل ه� اأن�اع عديدة. اإن ُمنعَت 
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من الكالم باأّي �ص�رة من ال�ص�ر فه� من اأن�اع قطع الل�صان.

العريان،  اأب�  ا�صمه  �صفيان،  لأبي  �صديق  الب�صرة  يف  كان 
وكان اأعمى. وكانت الب�صرة حتت ولية زياد بن اأبيه، بعد اأن اأحلقه 
معاوية بن�صبه. َمّر م�كب زياد، ف�صاأل اأب� العريان: ما هذا ال�صجيج؟ 
اأبي  اأن لأخي  اأعلم  فقيل له: هذا م�كب زياد بن معاوية. فقال: ل 

�صفيان ولدا بهذا ال�صم.

من  كان  فما  اأبيه،  �صديق  م�قف  �صارحا  ملعاوية  زياد  كتب 
معاوية اإل اأن بعث لأبي العريان باألف دينار، مع ر�صالة تق�ل: هذه 

من ابن اأخيك زياد بن اأبي �صفيان.

راح  الدنانري،  بعد قب�س  اأخرى  زياد مرة  َمّر م�كب  اأن  بعد 
اأب� العريان منخرطا يف البكاء، وملا �ُصئل: ما يبكيك؟ قال: �صَممُت 

رائحة اأخي اأبي �صفيان يف امل�كب.

الب�صرة.  الل�صان يف  األ�ان قطع  ل�نا من  كانت  اإذن  الفل��س 
اأما قطعه يف الب�صرة الآن، فه� بال�صكني وبهمجية مل يعرف التاريخ 

لها مثيال.

.2000

)تعريفان(

يعّرف ابن املقّفع البالغة بق�له:

ما  فمنها  كثرية  وج�ه  ملعاٍن جتري يف  ا�صم جامع  )البالغة 
يك�ن  ما  ومنها  ال�صتماع،  يف  يك�ن  ما  ومنها  ال�صك�ت،  يف  يك�ن 
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ج�ابا،  يك�ن  ما  ومنها  الحتجاج،  يف  يك�ن  ما  ومنها  الإ�صارة،  يف 
ومنها ما يك�ن �صعرا ومنها ما يك�ن �صجعا وخطبا، ومنها ما يك�ن 

ر�صائل..(.

ويعّرف ال�صيخ اأمني اخل�يل بق�له:

البالغة هي حياة الألفاظ يف جمتمع معني وثقافة معينة.

ل �صّك يف اأن روؤية ابن املقفع للبالغة كانت اأ�صمل من روؤية 
ال�صيخ اخل�يل، لقد كانت روؤية فل�صفّية، ل يعرفها حتى البالغّي�ن يف 
ع�صره. ولكن روؤية اخل�يل -على اأّنها ح�صرت البالغة من الألفاظ 

-تبقى ذات معاٍن كبرية.

ركام  عن  بعيدا  خرج  املقّفع،  ابن  �صلفه  مثل  اخل�يل  اإّن 
وح�صرها  للبالغة،  القدماء  البالغّي�ن  ح�صرها  التي  التعريفات 

باأنها )حياة الألفاظ(.

هل تعرف حياة الألفاظ وم�تها؟

.2000

)�أنني �للغة(

هل ت�صعر باأنني اللغة.. بجراحها التي ت�صيل حني تقراأ كذبا 
قراحا ُيراُد منك اأن ت�صربه بعذوبة غري متناهية؟

جراح اللغة ل ُي�صّببها رمح واحد.. اإنها تاأتي من رماح كثرية، 
من ال�صاعر حني يّدعي اأنه ينام عن �ص�اردها وي�صهر اخللق جراها 
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ويخت�صم، ومن الكاتب حني يّدعي اأن قلمه ه� الذي يفتح الطريق 
املجّردة  بالأذن  فاأنت  التعداد،  من  فائدة  ول  ومن..  ومن  للفجر، 

ت�صمع هذا الأنني نازفا من كّل اجلهات.

امل�صاألة احلارقة لي�صت هنا، اإّنها يف �صلل قدرتك وقدرة غريك 
على منعه اأو حتى التقليل منه، بل اإّنك يف اأحيان كثرية مرغم على 

تلقيه بابت�صام عري�س.

َ�ى بِه الأج�صاُم« »واحِتماُل الأَذى وُروؤَيُة جاِنيــِه ِغذاٌء َت�صْ

هكذا قال عمنا.

من  النحافة  يف  م�غلة  اأج�صاما  متلك  فغالبّيتنا  لذلك  نعم، 
دون )رجيم( ول يحزن�ن.

.2000

)قد(

قد يك�ن الغد اأجمل

قد يك�ن كّل �صيء على ما يرام

)قد يك�ن الغيب حل�ا..(

هنا جتد مفردة )قد( نافذة كبرية، تطلع منها على الأمل، 
وهي ت�صحك. اإنك تن�صى ما قاله النُّحاة عنها، وتن�صغل بهذا احلقل 

الّزاهر الذي تفر�صه بني يديك دون قيد اأو �صرط.
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مرحة،  ر�صيقة،  فتاة  ال�صابقة،  الأمثلة  هذه  يف  هنا  )قد( 
تفتح ذراعيها مل�صاعرك، واحدا تل� الآخر، دون اأن تطلب منك �ص�ى 

روؤيتها بقلب وا�صع.

قد ل يتحقق هذا

قد ينق�س عليك عفريت

قد يحجب الغبار ال�صم�س غدا

اأن  ت�دُّ  عاب�صة،  متجهمة،  وهي  )قد(  جتد  الأمثلة  هذه  يف 
تن�صب اأظفارها يف رئتيك وتكّبل ذهنك عن التفكري.

النطق  كيفّية  اأم  هذا؟  فيك  فعلت  التي  )قد(  هل  ولكن 
و�صياقه؟

اإّنه ال�صياق حتما، وعليه )ُكن جميال َتَر ال�ج�د جميال(.

.2000

)هل تت�شّظى؟(

بع�س النا�س ل ي�صعر باللغة. اإنه يعتربها و�صيلة نقل، مثل اأّي 
و�صيلة اأخرى، كال�صّيارة اأو اجلمل اأو احلمار يف حني اأّن اللغة �صيء 

اآخر.

املعادلة الريا�صية ُتعطينا معنى، واإ�صارة املرور تعطينا معنى، 
بربود  املعاين  تلك  اإىل  ن�صل  ولكننا  معنى،  يعطينا  القدر  وف�ران 

خامل، برود نح�س فيه باأن تلك املعاين منف�صلة عّنا مب�صاحات.
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اأّما اللغة، فاإذا �صعرت عند �صماعها بذلك النف�صال، فاأنت 
كائن �صامع، ول�صت كائنا لغ�ّيا. اإن الكائن اللغ�ّي ه� الذي يت�صّظى 

عند �صماعها.

كان ب�ّصار حا�صرا حني قراأ اأب� العتاهية ق�له يف مدح اخلليفة:

ُر اأَْذَياَلها ــررِّ »اأََتْتُه اخِلاَلَفُة ُمْنـقاَدًة * اإَِلْيِه جُتَ

ُلُح اإِلَّ لها« ُلُح اإِلَّ له * ومل َيُك َي�صُ فلم َتُك َت�صْ

هل  ُانظر،  ويلك  قائال:  جانبه  اإىل  اجلال�س  ب�صار  ف�صرب 
اخلليفة باٍق يف مكانه اأم طار؟

هذا ه� الت�صّظي اللغ�ّي.

2000

)�لر�شاقة(

من عادة كّل كاتب وقارئ اأن يحمل املفردات املجه�لة لديه، 
ويذهب اإىل القام��س، لل��ص�ل اإىل معانيها احلقيقّية.

اإىل  اأ�صرع  اأنني  حّد  اإىل  العادة،  هذه  عندي  لت  تاأ�صّ وقد 
القام��س، حتى باملفردات البديهّية مثل: اأب واأم، لأغرف من اأ�صل 

و�صعها.

هناك يف بع�س اللغات ق�امي�س لتاريخ تطّ�ر املفردات، ولي�س 
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لي�س  الق�امي�س  من  الن�ع  وهذ  فح�صب.  الأ�صلّية  معانيها  ل�صرح 
م�ج�دا يف اللغة العربّية. لأن املجامع اللغ�ّية عندنا ل تزال يف �صباق 

عميق.

القام��س،  اإىل  الرج�ع  عادة  وب�صراوة  –اأحيانا-  اأقاوم 
ق�ص�ة  للمفردة، من  التي يف ذهني  املعاين  اأخاف على  وذلك حني 
القام��س وحّدته، واأبقى حمتفظة بلحظة طريان معانيها يف ذهني 

دون )حتديد( ومن تلك املفردات كلمة )ر�صاقة(.

تلقائّيا  راأ�صك  يف  املعاين  تت�الد  )ر�صاقة(  كلمة  ت�صمع  حني 
وح�صب )الذوق الفردّي( وح�صب )الثقافة الجتماعّية( وهما معا 

م�صدر الإح�صا�س باجلمال.

والبحر  الق�صيدة  ر�صاقة  الّروح،  ر�صاقة  اجل�صد،  ر�صاقة 
والقمر والل�حة.. ل حتتاج اإىل قام��س.

2000

)تعبري(

)الن�صاطات  تعبري  ال�صريان  داود  زوايا  اإحدى  يف  جاء 
الإن�صائية(، وكان م�ّجها اإىل منظمة امل�ؤمتر الإ�صالمّي حيث حتّ�لت 

ٍع ُي�صّدر درو�صا يف الإن�صاء. اإىل جمّرد جتمُّ

والتعبري  وتن�صيقها  املعاين  تاأليف  فن  باأّنه:  الإن�صاء  ُيعّرف 
عنها وفقا ملقت�صى احلال. ومن يعرف )مقت�صى احلال( يقف ف�را 

اإىل جانب ال�صريان يف اإدانته ال�صع�اء، ولكن ماذا يق�ل التاريخ؟
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الأم�ّي�ن �صرب�ا الأعناق وقطع�ا الأل�صنة بالإن�صاء، ومل يكن 
العبا�صّي�ن يف بدء عهدهم اأقّل من الأم�ّيني، بل اإنهم زادوا عليهم 

يف بل�رة فئة خمتارة بعناية، خمت�صة بالإن�صاء وخداع النا�س به.

اأّما يف ع�صرنا احلديث، فامل�صاألة تاأخذ اأبعادا من الب�صاعة 
غري م�صب�قة، فجميع النقالبات )التي ُت�صّمى ث�رات ظلما وعدوانا( 

ت�صابقت كلها يف خداع املجتمعات بالإن�صاء.

خدعة  الدميقراطية  اإّن  يق�ل:  النقالبات  هذه  زعماء  اأحد 
هذه  تعادل  ف�صيحة،  بل  اإن�صائيا،  ن�صاطا  راأيت  فهل  ا�صتعمارية. 

الف�صيحة؟

.2001

)مر�س لغوّي(

اأنفا�صها الأخرية الآن،  اأو تكاد  التي لفظت  ال�صف�ّية  الثقافة 
لها خ�صائ�س كثرية من اأهمها )الإيجاز( لأّنه ي�صاعد على احلفظ.

التفا�صيل  اأّن  التفا�صيل. يف حني  يغم�س عينيه عن  الإيجاز 
تك�ن يف اأحيان كثرية هي ج�هر امل��ص�ع. اإن األفية ابن مالك وغريها 
من املنظ�مات علََّمتنا منذ ال�صغر الع�ص�ائّي الإيجاز، فخرجنا من 

كهفها اأو معطفها ومل نتعّلم �صيئا.

حاولت  لقد  اللغ�ّي،  املر�س  هذا  من  اأعاين  �صخ�صّيا  اأنا 
التخل�س منه، ولكني مل اأ�صتطع، ولي�س هناك طبيب ملثل هذه احلالة 

على وجه الأر�س.
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الأمرا�س اللغ�ّية عديدة، واأكرثها فداحة ما بقي فينا من اأثر 
للرنني  ي�صتجيب  الذي  ال�صمع  على  العتماد  مثل  ال�صف�ّية،  الثقافة 
تلقائّيا، اأكرث من العتماد على الفكر الذي تهمه التفا�صيل لي�صل 

اإىل احلقيقة.

مر�س واحد من اأمرا�س الثقافة ال�صف�ّية مل اأ�صب به، وه� 
مر�س الذاكرة التي ل تن�صى، فذاكرتي -بحمد اهلل- غربال وا�صع 

الثق�ب.

.2001

)�شيد لغوّي- 1(

خليل  ال�صيخ  به  قام  الذي  واملرهق  ال�افر  اللغ�ّي  ال�صيد 
اإىل مغالطات فادحة،  عبدالكرمي يف كتابه )العرب واملراأة( دفعه 

اإنه يق�ل:

لغة ت�صم ع�صرات  اأّن  لُندّلل على  الألفاظ  تلك  منا  )اإمنا قدَّ
التي  الغليظة،  اأمثال هذه الكلمات احل��صّية، اجلافية،  الأل�ف من 
تنب� عن الذوق ال�صليم.. هل ميكن اأن ت��صف باأنها �صاعرة اأو جميلة 
اأولئك املّدع�ن على الإ�صرار على  اأفبعد ذلك يجروؤ  اأو فنانة )..( 

دع�اهم اأن لغة العرب جميلة اأو �صاعرة اأو فنانة؟( �س184.

لقد فات ال�صيخ ما قّررته الدرا�صات اللغ�ّية احلديثة من اأن 
اللغة -اأية لغة- ل ت��صف باأنها �صاعرة اأو غري �صاعرة، ول ميكن اأن 
اإن اللغة هي لغة وح�صب، والتي ت��صف  اأو القبح،  ت��صف باجلمال 
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الأ�صاليب  اإمنا هي  القبح،  اأو  باجلمال  الاّل�صاعرّية،  اأو  بال�صاعرّية 
)الفردّية( املنبثقة من تلك اللغة.

ويق�ل: )لعّل القارئ الفطن التفت اإىل اأن كلمة )عربان( هي 
مقل�ب )بعران( وُي�صّمى ذلك يف فقه اللغة: القلب( �س65.

ملاذا اأيها ال�صيخ مل تعترب هذا مما ي�صم�نه )القلب العر�صّي( 
وه� الذي يق�م على عدم الق�صد. ملاذا؟

.2001

)�شيد لغوّي- 2(

وي�ا�صل ال�صيخ �صيده قائال: )ن�صتطيع اأن نزعم اأن اليعربّي 
اأن  اإّنه متاهى فيه، حتى ميكن  بل  فاإذا،  امتزاجا  امتزج مع بعريه 
يقال: اإن هناك عملة واحدة لها وجهان، وجه اإن�صايّن ه� اليعربّي، 

واآخر حي�ايّن ه� البعري( �س66.

ولكني  الكالم.  هذا  على  اأعلق  كيف  اأعرف  ل  اأنني  ال�اقع 
اأعرف بالتاأكيد اأن ال�صيخ ن�صَي �صيئني حا�صمني، هما: )اأول( اأن اللغة 
يف تط�ر دائم، اإنها مثل ال�صجرة التي تلقي باأوراقها الذابلة لتنبت 
والعربّية واحدة منها.  لغة،  كّل  اأوراقا خ�صراء، وهذا ي�صدق على 
للمراأة  التي ذكرها  فال�صفات  يتطّ�ر،  الذوق اجلمايّل  اأن  )ثانيا( 
ال�صع�ب،  من  كثري  عند  م�ج�دة  نف�صها  هي  اجلاهلّي  الع�صر  يف 
لي�س  ال�صيخ  كتاب  يف  الفادح  وال�صيء  امل�صرّيني.  قدماء  فيها  مبن 
ن�صيان هذين ال�صيئني احلا�صمني، بل اإن الأكرث فداحة من ن�صيانها 
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ه� ن�صيان تاأثري الزمن، فلقد اأ�صرَّ )�س 17( على اأن العربّي الذي 
كان يعي�س مع الإبل وال�صياه ه� نف�صه الذي يعي�س الآن، ول� نال اأكرب 

ال�صهادات من اجلامعات.

اإّن اإلغاء التط�ر اللغ�ّي، اأو التنّكر لت�صامي الذوق اجلمايّل، اأو 
نكران فعل التاريخ.. كّل ذلك اأ�صياء ل اأعرف اأ�صبابها عند ال�صيخ.

.2001

)ن�شق(

)اللغتان، اإذا التقتا يف ل�صان واحد، اأدخلت كّل واحدة منهما 
ال�صيم على �صاحبتها(

اجلاحظ/ البيان والتبيني 196/1.

ال�ق�ف  ت�صتدعي  بحيث  الدقة  من  هذه  اجلاحظ  مالحظة 
عليها، وطرح ال�ص�ؤال )ملاذا؟( ملاذا حني تلتقي لغتان يف ل�صان واحد 

حتاول كّل منهما زحزحة الأخرى؟

ال�اقع اأن اللغة لي�صت ن�صقا كالمّيا وح�صب، بل هي اإىل جانب 
ذلك ن�صق فكرّي، وكّل لغة تختلف يف ن�صقها الكالمّي والفكرّي عن 
الأخرى. لقد اأثبتت الدرا�صات احلديثة اأن )الكالم فعالية اإن�صانّية 
تختلف بال حدود من طائفة اإىل اأخرى يف املجتمعات، لأن )الكالم( 
الط�يل  الجتماعّي  ال�صتعمال  ونتاج  للطائفة،  التاريخّي  امل�روث 
يك�ن  ل  قد  اختالفا  اآخر  اإبداعّي  كّل جهد  مثل  يختلف  اإنه  املدى، 
ال�صع�ب  معتقدات  تختلف  مثلما  حقيقّي،  اختالف  ولكنه  �صع�ريا، 
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وعاداتها وفن�نها(.

اإذن ه� امل�ص�ؤول عن ذلك ال�صيم  ن�صق التفكري املالزم للغة 
الذي لحظه اجلاحظ ب�ص�رة بالغة الّنفاذ. وه� امل�ص�ؤول كذلك عن 

كثري من اخلالفات بني احل�صارات يف كّل زمان ومكان.

.2001

)�لقلزم(

اتُّهم ب�صار بن برد قدميا باأنه حني ت�صيق به اللغة، ي�صتخدم 
�صائب،  اتهام  وه�  ال�صعرّي.  بيته  بها  لُيكمل  لها  معنى  ل  مفردات 
بع�س  ْت  مَنَ ومنها  اأ�صياَء كثرية،  وب�صعره،  �صعره،  فب�صار اخرتق يف 

املفردات.

املفردات  ببع�س  اإعجابي  اأُحّلل  اأو  اأُ�صاهد  واأنا  هذا  تذكرُت 
اللغ�ّية، واأ�صاأل نف�صي ملاذا هذا الإعجاب؟ وال�اقع اأّنني تطّرقت اإىل 
هذا امل��ص�ع اأكرث من مّرة، ولن اأمتنع عن التطّرق اإليه ما دمُت مل 

اأ�صل اإىل ج�اب مقنع.

القلزم من املفردات التي ت�صحرين. )بحر القلزم( ه� البحر 
الأحمر. وعلى الرغم من اأّنني اأعرف �صبب ت�صميته بالبحر الأحمر، 
ول اأعرف �صبب ت�صميته )بحر القلزم( اإل اأين م�صدود اإىل القلزم 

مبا ي�صبه ال�صحر.

هل اأنت مثلي؟ اأي هل ُتعجب حتى ال�صحر مبفردة اأو مفردات 
ل تعرف معناها؟ اإذا كنت كذلك، فاأنت ل�صَت بعيدا عن الهرطقة، 
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ل  التي  املفردات  عن  البتعاد  اإل  عليك  فما  واإذن  ال�صطحات،  اأو 
معنى لها، اأو التي يرب� معناها على املعنى املعتاد.

.2001

)�ملالمح(

يق�ل�ن اإّن عالمة املمّثل الناجح والفا�صل هي مالمح ال�جه. 
ذلك لأنها هي التي تلم�س امل�صاهد مدى مهارة الفنان يف اأداء الدور.

اأي�صا  لها  الب�صرّي، فاللغة  ال�جه  لي�صت وقفا على  و املالمح 
مالمح،  لها  اللغة  اإن  نعم،  الب�صرّي.  لل�جه  ه�  الذي  الفعل  نف�س 
فاأنت تعرف اأن هذه ق�صيدة ناجحة من مالحمها اللغ�ّية، ونعرف 

اأّن الأخرى فا�صلة لل�ّصبب نف�صه.

يف هذه الأّيام انقر�صت لغة املالمح يف الب�صر ويف اللغة، فاأنت 
يتطّلب منه  امل�قف  اأن  ويرق�س يف حني  حُتّدق يف ُمطرب ي�صحك 
تقراأ  وقد  الب�صرّية،  املالمح  حتى  فقد  اأنه  لك  فيبدو  ذلك،  عك�س 

ق�صيدة اأو مقالة بلغة ل تدري اأين اختفت مالمح اللغة منها.

ما �صبب هذا يا ترى؟

�صببه النف�صال عن )املعنى(، املطرب يهّمه ال�ص�ء واحلركة 
لغ�ّي  متثال  خلق  يهّمه  الكاتب  اأو  وال�صاعر  املعنى.  ل  الراق�صة، 

وح�صب، ولذلك اأ�صبحنا عاملا ع�ص�ائّيا لأّنه عامل بال معنى.

.2001
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)ال بّد(

يف  اإّننا  كثريا.  اأهينت  التي  الكلمات  من  بّد(  )ل  كلمة 
ا�صتخداماتنا الكثرية لها، فقاأنا عينيها، وتركناها يف كّل الجتاهات.

معناها  ه�  هذا  منه.  لك  مهرب  ل  اأي  هذا،  من  لك  بّد  ل 
اللغ�ّي، وه� يفيد معنى احل�صار، معنى اأّن اأمامك بابا واحدا فقط، 
واأّن جميع الحتمالت اأو الأمنيات للخروج منه لي�س اإّل اأوراقا يف يد 

اخلريف.

اإّن الق�ص�ة والع�ص�ائّية واحل�صار، مل تاأت من اللغة، بل اأتت 
بّد  القدمي: )ل  ال�صاعر  ق�ل  نقراأ  اللغة، فحني  ا�صتخدام  �ص�ء  من 
مما لي�س منه بّد( نرى �صدق ا�صتخدام )ل بد( ودقته. ولكن حني 

ن�صمعها هذه الأّيام نلم�س مدى الق�ص�ة يف ا�صتخدامها.

هذه جمرد كلمة واحدة، فكيف بنا ل� رحنا نخ��س يف �صائر 
الكلمات التي جنرها اإىل غري ميادينها؟ اأو تلك التي ننتزعها من 

ميادينها انتزاعا؟!

اللغة ق�ارير اأيها ال�صادة، فرفقا بالق�ارير.

2001

)قافية(

اأّي قافية ت�صرتيح لها عندما ترق�س النار يف اجل�صد الغ�س؟

هي قافية الّراء:
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)الكاعب احل�صناء ترفل بالدمق�س وباحلرير(

ل. هي قافية امليم:

م« »ف�ددُت تقبيل ال�ّصي�ِف لأنها * ملعت كبارق ثغرِك املتب�صرِّ

ل. هي قافية الهاء:

)ف�صاغها بلباقة فاأدقها واأجلها(

ل. هي قافية مل ُتَقل بعد

مل يتفتح بها قلم

اأو تقلدها وردة

خرجت من �صغاف الربيع

هي قافية

ع�صرت كّل ما يف اللغة من كروم

ثم اأغفت بح�صن الّندى

وقالت: �صياأتي هنا

�صاعري ذات ي�م

ويقطفني مثل باقة حلم

و يرتكني يف يديها.

2001



حلقات �أوملبيَّة

173

)�إعنبيد�ن(

الأح�صاء،. يف  اإّل  اأ�صمعها  مل  )اإعنبيدان(  الرتكيبة  هذه 
تارًة  فهي  املتعددة.  الدللة  ذات  رنتها  لها  الطف�لة،  منذ  فهناك، 

تعني ال�صتنكار، واأخرى تعني التعجب، وثالثة تعني الرتياب.

كثرية هي الكلمات التي ترافقنا منذ الطف�لة. ولي�س هناك 
الذي عليك  لها من قام��س �ص�ى قام��س ال�صتخدام الجتماعّي، 

فهمه من مالمح ال�جه، اأو من حلن الق�ل.

التي  املفردات  عن  ف�صاًل  تعبريات  عدة  لنا  الرتاث  حمل 
لها معنى يختلف  لها معنى يف ذاتها، ولكن ال�صطالح و�صع  لي�س 
عن منط�قها، بل اإّن ال�صاعر ب�ّصار يتهمه اأكرث من ناقد قدمي باأنه 

ي�صتخدم يف �صعره مفردات لي�س لها معنى على الإطالق.

يف واقعنا الثقايّف احلا�صر اأ�صبح املبدع غري مطالب باأن يك�ن 
للغته معنى، ف�صال عن مفرداتها، وما علينا حني نقروؤه اأو ن�صمعه اإّل 

اأن نفتح اأ�صماعنا واأعيننا فقط.

2001

)فعفا عنه(

)�صحك، فعفا عنه..(

الفرد  يك�ن  الرتاث،  كتب  يف  كثريا  تالقيك  اجلملة  هذه 
مطل�با للخليفة اأو ال�ايل، وي�ؤتى به مقيدا ويقف اأمامه �صاغرا.. ثم 
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خالل املحا�صبة يق�ل الفرد املطل�ب جملة ُت�صحك اخلليفة، فيك�ن 
جزاوؤه العف�.

اإىل  حبيقة  ج�رج  نظر  هذه،  والق�ة  ال�صعف  زاوية  من 
)الت�صامح( فقال: )عرف هذا امل�صطلح رواجا يف ع�صر التن�ير، 
واعترب �صرطا لتالقي ال�صع�ب املتمايزة. واإين اأرى فيه، من زاوية 
 )..( والأ�صا�صّية  الطبيعّية  الإن�صان  بحق�ق  قا�صيا  م�ّصا  فل�صفّية، 
لأن املت�صامح ه� املقتدر الذي يتحمل وج�د الآخر املختلف )..( ل 
ينتهي طم�حه  كاإن�صان  بل  وال�اجبات،  مت�صاٍو يف احلق�ق  ك�صريك 

عند �صقف ال�صتمرارية يف احلياة لي�س اإّل(.

حلق�ق  مناٍف  باأّنه  الت�صامح  عن  تقراأ  اأن  �صدمًة  األي�صت 
الإن�صان الطبيعّية؟

بلى، اإنها �صدمة قا�صية، ولكن هذا يت�قف على النظرة، هل 
ننظر اإىل الت�صامح من زاوية ال�صعف والق�ة، اأو الأخالق؟

2001

)�لقامو�س(

اإىل  حني يلف الغم��س مفردة من املفردات اللغ�ّية، تذهب 
القام��س لتتطّلع على جذر املفردة وما يعنيه. لكن القام��س دائما 
ولي�س يف مقدوره  الذي كان،  املفردة  يف�صر لك معنى  لأنه  ُمتخّلف 

مالحقة الذي ه� يف حت�ٍُّل دائم.

اإىل جيل،  اأوراقها من جيل  تغرّيت  وقد  نامية،  �صجرة  اللغة 
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فمن اأين للقام��س ال�صرعة التي بها ي�صاير اللغة؟ وعلى الرغم من 
تط�ر الق�امي�س يف العامل، اإل اأن )ل�صان العرب( بقي كما ه� منذ 

القرون الأوىل.

اللغ�ّي ظاهرة ملم��صة، ولكن ق�امي�صنا ومناهج  اإّن التط�ر 
لأول  فيها  ولدت  التي  اأماكنها  من  تتزحزح  ل  باقية  للغة  تدري�صنا 

مرة.. فمن اأين جاء هذا الق�ص�ر املزمن؟

لن جتد عربّيا متحم�صا للغة وللحفاظ عليها والتغني مبفاتنها، 
ولكن احلما�س العاطفّي �صيء والتفكري العقاليّن الَبّناء �صيء اآخر. 

اأين هي املجامع اللغ�ّية؟

ل�صت اأدري.

.2002

)حمو �للغة- 1(

ُيقال: اإذا اأردت اأن تن�صى فكرًة فاكتب عنها. هذا الق�ل جند 
اأحيان كثرية فالفكرة حني تكتب  اأّما يف  �صدقه يف بع�س الأحيان، 
عنها تزداد اإحلاحا وعمقا وات�صاعا، فال يك�ن يف اإمكانك مقاومة 

اإغراء الع�دة اإىل الكتابة عنها ثانيًة وعا�صرة.

كتبت  كلما  التي  الفكرة  اأو  امل�ا�صيع  تلك  من  اللغة  م��ص�ع 
الإحاطة  عن  امتناعا  ازدادت  بل  واإغراء،  اّت�صاعا  ازدادت  عنها 
وال�صطياد، وهذا -فعال- ما عنى �صاعرنا القدمي حني قال يف جزء 

من اللغة:
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ـَما * اأُ�صاِدي بها �ِصرًبا من ال�ح�س  »اأِبيُت باأب�اب الق�ايف كاأنَّ
عا« ُنزَّ

التي  هي  والجتماعّية  والفل�صفّية  املعجمية  الق�امي�س  كانت 
تعطيك معنى املفردات اللغ�ّية. كان هناك ت�افق م�صرتك على اأّن 
والت�افق  الجتماعّية  احلركة  من  املمتّدة  القن�ات  هذه  هي  اللغة 

الت�ا�صلّي بني الب�صر.

املعجم  يعطيها  ل  املفردة  معنى  اأ�صبح  احلال،  تغريت  الآن 
اللغ�ّي ول الفل�صفّي ول الجتماعّي )و ه� الأهّم( بل عليك اأن تاأخذه 

من م�صدر اآخر، �ص�ف نعرفه يف احللقة القادمة.

.2002

)حمو �للغة- 2(

معجم املفردات الآن اأ�صبح ه� )القّ�ة(، فاإذا اأردت اأن تعرف 
تق�ل  ماذا  ت�صمع  اأن  اإّل  عليك  فما  م�صطلح،  اأو  ّما  مفردٍة  معنى 
تعرفها،  كنت  التي  الأخالقّية  اأو  الجتماعّية  الق�امي�س  اأما  القّ�ة. 

فقد َغّطاها الغبار.

خذ مثال:

الإرهاب مفردة لغ�ّية. اإذا عّرفناها باأب�صط تعريف لها وه� 
)العتداء دون حّق( جندها وا�صحة يف جميع ق�امي�س الّدنيا ومنذ 
اأوروبّية  ولدة  ذات  اأ�صبحت  حتى  معناها  تطّ�ر  وقد  التاريخ.  بدء 

جديدة. ومع ذلك، فقد فهمها العامل، ودخلت الق�امي�س.



حلقات �أوملبيَّة

177

ولكن ماذا يحدث الآن؟

تلك  عن  النا�س  اأذهان  يف  ما  وكّل  الق�امي�س  يف  ما  كّل 
معنى  تعرف  اأن  اأردت  اإذا  الآن  الرياح..  اأدراج  ذهب  الق�امي�س، 
الإرهاب، فعليك اأن ُت�صغَي اإىل ما يق�له ب��س )اأي الق�ة( اأو يق�له 

اأحد حاخامات البيت الأبي�س.

هذا �صيء مرعب وخطري وُمدّمر على م�صت�ى التاريخ وعلى 
م�صت�ى العامل.. لأنه بب�صاطة حم� للغة التي قام عليها بناء املجتمع 

وتاريخه.

.2002

)حمو �للغة- 3(

راحت  بل  الإرهاب وحده  تعريف  الأمريكّية مل حتتكر  الق�ة 
فالعدوان  الأخرى،  وامل�صطلحات  املفردات  من  �صربا  حتتكر 
تعريفه  اأ�صبح  الفل�صطيني  لل�صعب  امل�صتمّرة  والإبادة  الإ�صرائيلّي 
الدول،  على  ال�صفات  ت�زع  اأي�صا  راحت  بل  النف�س(.  عن  )دفاعا 
فتلك دولة )مارقة( وهذه دولة )ترعى الإرهاب( وثالثة )خارجة 

على القان�ن(.

ما معنى هذا القام��س اجلديد؟

ما معنى قام��س الق�ة هذا؟

وتتغرّي  املفاهيم  تتغرّي  اللغة،  تتغرّي  اللغة. وحني  معناه تغيري 
القيم ويتغرّي وجدان الأمم وبناوؤها النف�صّي وتغيب م�ازين الأخالق.
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اأن  يعنيه  ما  يعني يف  وه�  الآن.  بنا  املحدق  هذا ه� اخلطر 
نريد  حني  ن�صتطيع  ل  اأ�صبحنا  اأيدينا،  من  اأفلت  الأ�صياء  تعريف 
والرتاث  وتاريخنا  لغتنا  اإىل  نع�د  اأن  املفاهيم  من  مفه�م  تعريف 
الأخالقّي لأُّمتنا، اأ�صبح علينا اأن ن�صمع قام��س )القّ�ة( ماذا يق�ل 

يف معنى العدل وال�صيادة والأخالق، وما نريد وما ل نريد.

األي�صت هذه م�صيبة كربى؟

األي�صت حم�ا للغة؟

.2002

)الأّن(

عندما تطرق �صمعك )لأّن( تفتح اأب�اب ذهنك ل�صماع تعليل 
خطاأ  اأو  راأي  �ص�اب  ظاهرة،  اختفاء  اأو  ظاهرة  ن�ص�ء  لك  ي��صح 

فكرة.. وتك�ن على اأُهبة للقب�ل اأو الرف�س.

مُيكن اأن تقراأ معي هذا التعليل:

)اإّن كلمة الع�ملة لي�س لها اأ�صا�س من ال�صحة يف اللغة. الك�نية 
اللغة  يعرف�ن  ل  اأنا�س  اختارها  فقد  الع�ملة  كلمة  اأما  الك�ن،  تعني 
العربّية، اإمنا يق�صدون من وراء الع�ملة اأن يك�ن الب�صر كلهم عاملا، 
فهذا �صد طبائع الب�صرّية، )لأّن( النبات نف�صه يغر�س يف مكان ول 

يغر�س يف مكان اآخر.. اإلخ(

اأخبار الأدب، الدكت�ر حممد رجب البي�مي.
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اأنا اأعرف الدكت�ر البي�مي ول اأحاول امل�صا�س بقدراته العلمّية 
اأو الفكرّية -اإن كان له مثل هذه القدرات- ولكن الذي ل اأكتمه اأنني 
ومن  الأدب،  اأخبار  ملحرر  اإجابته  من  ال�صتغراب  اأ�صّد  ا�صتغربت 

تعليله الذي �صدره بـ)لأّن( يف نفي الع�ملة.

هل يج�ز اأن ننفي الع�ملة لأنها لي�س لها اأ�صا�س يف لغتنا؟

هل يج�ز؟

.2000

)ذبول(

مرتامية  �صفحات  ال�صحف.  من  تي�صر  ما  ي�م  كّل  اقراأ 
وتاأخذ  اأقالمها يف ف�صاء واحد،  ت�صهر  فاأراها  الأطراف مثل غابة 
حربها من حمربة واحدة.. كالم ذابل املفردات ل�صّدة ما �صهرها 

التكرار.

كيف تذبل الأوراق والأزهار؟

حني  ال�صم�س،  تهجرها  حني  جذورها،  من  تنبت  حني  تذبل 
تن�صّد ح�لها ن�افذ احلياة، اأي حني تنف�صل عن �صروط البقاء.

حني  لغ�ّي  حطٍب  اإىل  تتحّ�ل  اإنها  الكلمات،  هي  وكذلك 
اأبعد،  تنف�صل عن �صروط الرتابط مع ال�اقع، عن دفع الروؤية اإىل 

فاأبعد.

يكن  مل  فاإذا  منزلق،  على  ترك�س  خي�ل  اإنها  عجيبة!  اللغة 
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الهاوية، وهي ت�صحك، وم�صت  اإىل  الزمام مب�صرا، قادت راكبها 
يف طريقها، وحدها، غري اآبهة.

ارتباطنا بال�اقع لي�س �صهال، حتى تك�ن لغتنا لغة حّيًة لي�س 
اأْن  علينا  عديدة،  �صروطا  الرتباط  لهذا  اإّن  التكرار..  غبار  عليها 

ن�ّفرها نحن.

.2000

)�إ�شقاط(

يرى برج�ص�ن اأّن اللغة تغرّي حقيقة احلياة النف�صّية، فاحلياة 
حت�ل م�صتمر، اإّنها دمي�مة، ولكن اللغة ل متكننا من اإدراك التح�ل، 
اإّل يف نطاق �صيق، وال�صتمرار كيفّي ل يخ�صع ملنطق الكم ولكننا يف 

اللغة نحّ�ل هذا الكيف اإىل كّم.

)فالن اأكرث فرحا من فالن(

هذا تعبري زائف، اإذ ما يدريك اأن هذا الفرح اأكرث من ذاك؟ 
اأن تدرك  و�صعها  لي�س يف  اللغة  اأو  النف�صّية حياة م�صتقلة،  فاحلياة 

هذا ال�صتقالل.

الدكت�ر م�صطفى نا�صف راأي برج�ص�ن هذا  اأن عر�س  بعد 
الهج�م على  اإّن هذا  َما م�صم�نه:  راح قائال  التف�صيل،  بكثري من 
اللغة مل يبداأ الآن، بل بداأ منذ القدمي، اأي منذ قال اجلاحظ مق�لته 

ال�صهرية: املعاين مطروحة يف الطريق.

يكن  مل  فاجلاحظ  الإ�صقاط،  هذا  من  تعّجبُت  اأين  وال�اقع 
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ي�صتهدف ال�صتخفاف باللغة، ومل يكن يعتربها جدارا -كما يعتقد 
بع�س املعا�صرين- بل كان يهدف اإىل الّرفع من قيمة اللغة، واعتبار 

اأنها امليدان ال�حيد لت�صابق الأمم.

.2000

)�ألو�ن(

قطع الل�صان لي�س ن�عا واحدا، بل ه� اأن�اع عديدة. اإن ُمنعَت 
من الكالم باأّي �ص�رة من ال�ص�ر فه� من اأن�اع قطع الل�صان.

العريان،  اأب�  ا�صمه  �صفيان،  لأبي  �صديق  الب�صرة  يف  كان 
وكان اأعمى. وكانت الب�صرة حتت ولية زياد بن اأبيه، بعد اأن اأحلقه 
معاوية بن�صبه. َمّر م�كب زياد، ف�صاأل اأب� العريان: ما هذا ال�صجيج؟ 
اأبي  اأن لأخي  اأعلم  فقيل له: هذا م�كب زياد بن معاوية. فقال: ل 

�صفيان ولدا بهذا ال�صم.

من  كان  فما  اأبيه،  �صديق  م�قف  �صارحا  ملعاوية  زياد  كتب 
معاوية اإل اأن بعث لأبي العريان باألف دينار، مع ر�صالة تق�ل: هذه 

من ابن اأخيك زياد بن اأبي �صفيان.

راح  الدنانري،  بعد قب�س  اأخرى  زياد مرة  َمّر م�كب  اأن  بعد 
اأب� العريان منخرطا يف البكاء، وملا �ُصئل: ما يبكيك؟ قال: �صَممُت 

رائحة اأخي اأبي �صفيان يف امل�كب.

الب�صرة.  الل�صان يف  األ�ان قطع  ل�نا من  كانت  اإذن  الفل��س 
اأما قطعه يف الب�صرة الآن، فه� بال�صكني وبهمجية مل يعرف التاريخ 
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لها مثيال.

.2000

)تعريفان(

يعّرف ابن املقّفع البالغة بق�له:

ما  فمنها  كثرية  وج�ه  ملعاٍن جتري يف  ا�صم جامع  )البالغة 
يك�ن  ما  ومنها  ال�صتماع،  يف  يك�ن  ما  ومنها  ال�صك�ت،  يف  يك�ن 
ج�ابا،  يك�ن  ما  ومنها  الحتجاج،  يف  يك�ن  ما  ومنها  الإ�صارة،  يف 
ومنها ما يك�ن �صعرا ومنها ما يك�ن �صجعا وخطبا، ومنها ما يك�ن 

ر�صائل..(.

ويعّرف ال�صيخ اأمني اخل�يل بق�له:

البالغة هي حياة الألفاظ يف جمتمع معني وثقافة معينة.

ل �صّك يف اأن روؤية ابن املقفع للبالغة كانت اأ�صمل من روؤية 
ال�صيخ اخل�يل، لقد كانت روؤية فل�صفّية، ل يعرفها حتى البالغّي�ن يف 
ع�صره. ولكن روؤية اخل�يل -على اأّنها ح�صرت البالغة من الألفاظ 

-تبقى ذات معاٍن كبرية.

ركام  عن  بعيدا  خرج  املقّفع،  ابن  �صلفه  مثل  اخل�يل  اإّن 
وح�صرها  للبالغة،  القدماء  البالغّي�ن  ح�صرها  التي  التعريفات 

باأنها )حياة الألفاظ(.
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هل تعرف حياة الألفاظ وم�تها؟

.2000

)�أنني �للغة(

هل ت�صعر باأنني اللغة.. بجراحها التي ت�صيل حني تقراأ كذبا 
قراحا ُيراُد منك اأن ت�صربه بعذوبة غري متناهية؟

جراح اللغة ل ُي�صّببها رمح واحد.. اإنها تاأتي من رماح كثرية، 
من ال�صاعر حني يّدعي اأنه ينام عن �ص�اردها وي�صهر اخللق جراها 
ويخت�صم، ومن الكاتب حني يّدعي اأن قلمه ه� الذي يفتح الطريق 
املجّردة  بالأذن  فاأنت  التعداد،  من  فائدة  ول  ومن..  ومن  للفجر، 

ت�صمع هذا الأنني نازفا من كّل اجلهات.

امل�صاألة احلارقة لي�صت هنا، اإّنها يف �صلل قدرتك وقدرة غريك 
على منعه اأو حتى التقليل منه، بل اإّنك يف اأحيان كثرية مرغم على 

تلقيه بابت�صام عري�س.
َ�ى بِه الأج�صاُم« »واحِتماُل الأَذى وُروؤَيُة جاِنيــِه ِغذاٌء َت�صْ

هكذا قال عمنا.
من  النحافة  يف  م�غلة  اأج�صاما  متلك  فغالبّيتنا  لذلك  نعم، 

دون )رجيم( ول يحزن�ن.

.2000

)قد(
قد يك�ن الغد اأجمل
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قد يك�ن كّل �صيء على ما يرام

)قد يك�ن الغيب حل�ا..(

هنا جتد مفردة )قد( نافذة كبرية، تطلع منها على الأمل، 
وهي ت�صحك. اإنك تن�صى ما قاله النُّحاة عنها، وتن�صغل بهذا احلقل 

الّزاهر الذي تفر�صه بني يديك دون قيد اأو �صرط.

مرحة،  ر�صيقة،  فتاة  ال�صابقة،  الأمثلة  هذه  يف  هنا  )قد( 
تفتح ذراعيها مل�صاعرك، واحدا تل� الآخر، دون اأن تطلب منك �ص�ى 

روؤيتها بقلب وا�صع.
قد ل يتحقق هذا

قد ينق�س عليك عفريت
قد يحجب الغبار ال�صم�س غدا

اأن  ت�دُّ  عاب�صة،  متجهمة،  وهي  )قد(  جتد  الأمثلة  هذه  يف 
تن�صب اأظفارها يف رئتيك وتكّبل ذهنك عن التفكري.

النطق  كيفّية  اأم  هذا؟  فيك  فعلت  التي  )قد(  هل  ولكن 
و�صياقه؟

اإّنه ال�صياق حتما، وعليه )ُكن جميال َتَر ال�ج�د جميال(.

.2000

)هل تت�شّظى؟(

بع�س النا�س ل ي�صعر باللغة. اإنه يعتربها و�صيلة نقل، مثل اأّي 
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و�صيلة اأخرى، كال�صّيارة اأو اجلمل اأو احلمار يف حني اأّن اللغة �صيء 
اآخر.

املعادلة الريا�صية ُتعطينا معنى، واإ�صارة املرور تعطينا معنى، 
بربود  املعاين  تلك  اإىل  ن�صل  ولكننا  معنى،  يعطينا  القدر  وف�ران 

خامل، برود نح�س فيه باأن تلك املعاين منف�صلة عّنا مب�صاحات.

اأّما اللغة، فاإذا �صعرت عند �صماعها بذلك النف�صال، فاأنت 
كائن �صامع، ول�صت كائنا لغ�ّيا. اإن الكائن اللغ�ّي ه� الذي يت�صّظى 

عند �صماعها.

كان ب�ّصار حا�صرا حني قراأ اأب� العتاهية ق�له يف مدح اخلليفة:

ُر اأَْذَياَلها ــررِّ »اأََتْتُه اخِلاَلَفُة ُمْنـقاَدًة * اإَِلْيِه جُتَ

ُلُح اإِلَّ لها« ُلُح اإِلَّ له * ومل َيُك َي�صُ فلم َتُك َت�صْ

هل  ُانظر،  ويلك  قائال:  جانبه  اإىل  اجلال�س  ب�صار  ف�صرب 
اخلليفة باٍق يف مكانه اأم طار؟

هذا ه� الت�صّظي اللغ�ّي.

2000

)�لر�شاقة(

من عادة كّل كاتب وقارئ اأن يحمل املفردات املجه�لة لديه، 
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ويذهب اإىل القام��س، لل��ص�ل اإىل معانيها احلقيقّية.

اإىل  اأ�صرع  اأنني  حّد  اإىل  العادة،  هذه  عندي  لت  تاأ�صّ وقد 
القام��س، حتى باملفردات البديهّية مثل: اأب واأم، لأغرف من اأ�صل 

و�صعها.

هناك يف بع�س اللغات ق�امي�س لتاريخ تطّ�ر املفردات، ولي�س 
لي�س  الق�امي�س  من  الن�ع  وهذ  فح�صب.  الأ�صلّية  معانيها  ل�صرح 
م�ج�دا يف اللغة العربّية. لأن املجامع اللغ�ّية عندنا ل تزال يف �صباق 

عميق.

القام��س،  اإىل  الرج�ع  عادة  وب�صراوة  –اأحيانا-  اأقاوم 
ق�ص�ة  للمفردة، من  التي يف ذهني  املعاين  اأخاف على  وذلك حني 
القام��س وحّدته، واأبقى حمتفظة بلحظة طريان معانيها يف ذهني 

دون )حتديد( ومن تلك املفردات كلمة )ر�صاقة(.

تلقائّيا  راأ�صك  يف  املعاين  تت�الد  )ر�صاقة(  كلمة  ت�صمع  حني 
وح�صب )الذوق الفردّي( وح�صب )الثقافة الجتماعّية( وهما معا 

م�صدر الإح�صا�س باجلمال.

والبحر  الق�صيدة  ر�صاقة  الّروح،  ر�صاقة  اجل�صد،  ر�صاقة 
والقمر والل�حة.. ل حتتاج اإىل قام��س.

2000

)تعبري(

)الن�صاطات  تعبري  ال�صريان  داود  زوايا  اإحدى  يف  جاء 
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الإن�صائية(، وكان م�ّجها اإىل منظمة امل�ؤمتر الإ�صالمّي حيث حتّ�لت 
ٍع ُي�صّدر درو�صا يف الإن�صاء. اإىل جمّرد جتمُّ

والتعبري  وتن�صيقها  املعاين  تاأليف  فن  باأّنه:  الإن�صاء  ُيعّرف 
عنها وفقا ملقت�صى احلال. ومن يعرف )مقت�صى احلال( يقف ف�را 

اإىل جانب ال�صريان يف اإدانته ال�صع�اء، ولكن ماذا يق�ل التاريخ؟

الأم�ّي�ن �صرب�ا الأعناق وقطع�ا الأل�صنة بالإن�صاء، ومل يكن 
العبا�صّي�ن يف بدء عهدهم اأقّل من الأم�ّيني، بل اإنهم زادوا عليهم 

يف بل�رة فئة خمتارة بعناية، خمت�صة بالإن�صاء وخداع النا�س به.

اأّما يف ع�صرنا احلديث، فامل�صاألة تاأخذ اأبعادا من الب�صاعة 
غري م�صب�قة، فجميع النقالبات )التي ُت�صّمى ث�رات ظلما وعدوانا( 

ت�صابقت كلها يف خداع املجتمعات بالإن�صاء.

خدعة  الدميقراطية  اإّن  يق�ل:  النقالبات  هذه  زعماء  اأحد 
هذه  تعادل  ف�صيحة،  بل  اإن�صائيا،  ن�صاطا  راأيت  فهل  ا�صتعمارية. 

الف�صيحة؟

.2001

)مر�س لغوّي(

اأنفا�صها الأخرية الآن،  اأو تكاد  التي لفظت  ال�صف�ّية  الثقافة 
لها خ�صائ�س كثرية من اأهمها )الإيجاز( لأّنه ي�صاعد على احلفظ.

التفا�صيل  اأّن  التفا�صيل. يف حني  يغم�س عينيه عن  الإيجاز 
تك�ن يف اأحيان كثرية هي ج�هر امل��ص�ع. اإن األفية ابن مالك وغريها 
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من املنظ�مات علََّمتنا منذ ال�صغر الع�ص�ائّي الإيجاز، فخرجنا من 
كهفها اأو معطفها ومل نتعّلم �صيئا.

حاولت  لقد  اللغ�ّي،  املر�س  هذا  من  اأعاين  �صخ�صّيا  اأنا 
التخل�س منه، ولكني مل اأ�صتطع، ولي�س هناك طبيب ملثل هذه احلالة 

على وجه الأر�س.

الأمرا�س اللغ�ّية عديدة، واأكرثها فداحة ما بقي فينا من اأثر 
للرنني  ي�صتجيب  الذي  ال�صمع  على  العتماد  مثل  ال�صف�ّية،  الثقافة 
تلقائّيا، اأكرث من العتماد على الفكر الذي تهمه التفا�صيل لي�صل 

اإىل احلقيقة.

مر�س واحد من اأمرا�س الثقافة ال�صف�ّية مل اأ�صب به، وه� 
مر�س الذاكرة التي ل تن�صى، فذاكرتي -بحمد اهلل- غربال وا�صع 

الثق�ب.

.2001

)�شيد لغوّي- 1(

خليل  ال�صيخ  به  قام  الذي  واملرهق  ال�افر  اللغ�ّي  ال�صيد 
اإىل مغالطات فادحة،  عبدالكرمي يف كتابه )العرب واملراأة( دفعه 

اإنه يق�ل:

لغة ت�صم ع�صرات  اأّن  لُندّلل على  الألفاظ  تلك  منا  )اإمنا قدَّ
التي  الغليظة،  اأمثال هذه الكلمات احل��صّية، اجلافية،  الأل�ف من 
تنب� عن الذوق ال�صليم.. هل ميكن اأن ت��صف باأنها �صاعرة اأو جميلة 
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اأولئك املّدع�ن على الإ�صرار على  اأفبعد ذلك يجروؤ  اأو فنانة )..( 
دع�اهم اأن لغة العرب جميلة اأو �صاعرة اأو فنانة؟( �س184.

لقد فات ال�صيخ ما قّررته الدرا�صات اللغ�ّية احلديثة من اأن 
اللغة -اأية لغة- ل ت��صف باأنها �صاعرة اأو غري �صاعرة، ول ميكن اأن 
اإن اللغة هي لغة وح�صب، والتي ت��صف  اأو القبح،  ت��صف باجلمال 
الأ�صاليب  اإمنا هي  القبح،  اأو  باجلمال  الاّل�صاعرّية،  اأو  بال�صاعرّية 

)الفردّية( املنبثقة من تلك اللغة.

ويق�ل: )لعّل القارئ الفطن التفت اإىل اأن كلمة )عربان( هي 
مقل�ب )بعران( وُي�صّمى ذلك يف فقه اللغة: القلب( �س65.

ملاذا اأيها ال�صيخ مل تعترب هذا مما ي�صم�نه )القلب العر�صّي( 
وه� الذي يق�م على عدم الق�صد. ملاذا؟

.2001

)�شيد لغوّي- 2(

وي�ا�صل ال�صيخ �صيده قائال: )ن�صتطيع اأن نزعم اأن اليعربّي 
اأن  اإّنه متاهى فيه، حتى ميكن  بل  فاإذا،  امتزاجا  امتزج مع بعريه 
يقال: اإن هناك عملة واحدة لها وجهان، وجه اإن�صايّن ه� اليعربّي، 

واآخر حي�ايّن ه� البعري( �س66.

ولكني  الكالم.  هذا  على  اأعلق  كيف  اأعرف  ل  اأنني  ال�اقع 
اأعرف بالتاأكيد اأن ال�صيخ ن�صَي �صيئني حا�صمني، هما: )اأول( اأن اللغة 
يف تط�ر دائم، اإنها مثل ال�صجرة التي تلقي باأوراقها الذابلة لتنبت 
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والعربّية واحدة منها.  لغة،  كّل  اأوراقا خ�صراء، وهذا ي�صدق على 
للمراأة  التي ذكرها  فال�صفات  يتطّ�ر،  الذوق اجلمايّل  اأن  )ثانيا( 
ال�صع�ب،  من  كثري  عند  م�ج�دة  نف�صها  هي  اجلاهلّي  الع�صر  يف 
لي�س  ال�صيخ  كتاب  يف  الفادح  وال�صيء  امل�صرّيني.  قدماء  فيها  مبن 
ن�صيان هذين ال�صيئني احلا�صمني، بل اإن الأكرث فداحة من ن�صيانها 
ه� ن�صيان تاأثري الزمن، فلقد اأ�صرَّ )�س 17( على اأن العربّي الذي 
كان يعي�س مع الإبل وال�صياه ه� نف�صه الذي يعي�س الآن، ول� نال اأكرب 

ال�صهادات من اجلامعات.

اإّن اإلغاء التط�ر اللغ�ّي، اأو التنّكر لت�صامي الذوق اجلمايّل، اأو 
نكران فعل التاريخ.. كّل ذلك اأ�صياء ل اأعرف اأ�صبابها عند ال�صيخ.

.2001

)ن�شق(

)اللغتان، اإذا التقتا يف ل�صان واحد، اأدخلت كّل واحدة منهما 
ال�صيم على �صاحبتها(

اجلاحظ/ البيان والتبيني 196/1.

ال�ق�ف  ت�صتدعي  بحيث  الدقة  من  هذه  اجلاحظ  مالحظة 
عليها، وطرح ال�ص�ؤال )ملاذا؟( ملاذا حني تلتقي لغتان يف ل�صان واحد 

حتاول كّل منهما زحزحة الأخرى؟

ال�اقع اأن اللغة لي�صت ن�صقا كالمّيا وح�صب، بل هي اإىل جانب 
ذلك ن�صق فكرّي، وكّل لغة تختلف يف ن�صقها الكالمّي والفكرّي عن 
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الأخرى. لقد اأثبتت الدرا�صات احلديثة اأن )الكالم فعالية اإن�صانّية 
تختلف بال حدود من طائفة اإىل اأخرى يف املجتمعات، لأن )الكالم( 
الط�يل  الجتماعّي  ال�صتعمال  ونتاج  للطائفة،  التاريخّي  امل�روث 
يك�ن  ل  قد  اختالفا  اآخر  اإبداعّي  كّل جهد  مثل  يختلف  اإنه  املدى، 
ال�صع�ب  معتقدات  تختلف  مثلما  حقيقّي،  اختالف  ولكنه  �صع�ريا، 

وعاداتها وفن�نها(.

اإذن ه� امل�ص�ؤول عن ذلك ال�صيم  ن�صق التفكري املالزم للغة 
الذي لحظه اجلاحظ ب�ص�رة بالغة الّنفاذ. وه� امل�ص�ؤول كذلك عن 

كثري من اخلالفات بني احل�صارات يف كّل زمان ومكان.

.2001

)�لقلزم(

اتُّهم ب�صار بن برد قدميا باأنه حني ت�صيق به اللغة، ي�صتخدم 
�صائب،  اتهام  وه�  ال�صعرّي.  بيته  بها  لُيكمل  لها  معنى  ل  مفردات 
بع�س  ْت  مَنَ ومنها  اأ�صياَء كثرية،  وب�صعره،  �صعره،  فب�صار اخرتق يف 

املفردات.

املفردات  ببع�س  اإعجابي  اأُحّلل  اأو  اأُ�صاهد  واأنا  هذا  تذكرُت 
اللغ�ّية، واأ�صاأل نف�صي ملاذا هذا الإعجاب؟ وال�اقع اأّنني تطّرقت اإىل 
هذا امل��ص�ع اأكرث من مّرة، ولن اأمتنع عن التطّرق اإليه ما دمُت مل 

اأ�صل اإىل ج�اب مقنع.

القلزم من املفردات التي ت�صحرين. )بحر القلزم( ه� البحر 



حممد �لعلي

192

الأحمر. وعلى الرغم من اأّنني اأعرف �صبب ت�صميته بالبحر الأحمر، 
ول اأعرف �صبب ت�صميته )بحر القلزم( اإل اأين م�صدود اإىل القلزم 

مبا ي�صبه ال�صحر.

هل اأنت مثلي؟ اأي هل ُتعجب حتى ال�صحر مبفردة اأو مفردات 
ل تعرف معناها؟ اإذا كنت كذلك، فاأنت ل�صَت بعيدا عن الهرطقة، 
ل  التي  املفردات  عن  البتعاد  اإل  عليك  فما  واإذن  ال�صطحات،  اأو 

معنى لها، اأو التي يرب� معناها على املعنى املعتاد.

.2001

)�ملالمح(

يق�ل�ن اإّن عالمة املمّثل الناجح والفا�صل هي مالمح ال�جه. 
ذلك لأنها هي التي تلم�س امل�صاهد مدى مهارة الفنان يف اأداء الدور.

اأي�صا  لها  الب�صرّي، فاللغة  ال�جه  لي�صت وقفا على  و املالمح 
مالمح،  لها  اللغة  اإن  نعم،  الب�صرّي.  لل�جه  ه�  الذي  الفعل  نف�س 
فاأنت تعرف اأن هذه ق�صيدة ناجحة من مالحمها اللغ�ّية، ونعرف 

اأّن الأخرى فا�صلة لل�ّصبب نف�صه.

يف هذه الأّيام انقر�صت لغة املالمح يف الب�صر ويف اللغة، فاأنت 
يتطّلب منه  امل�قف  اأن  ويرق�س يف حني  حُتّدق يف ُمطرب ي�صحك 
تقراأ  وقد  الب�صرّية،  املالمح  حتى  فقد  اأنه  لك  فيبدو  ذلك،  عك�س 

ق�صيدة اأو مقالة بلغة ل تدري اأين اختفت مالمح اللغة منها.

ما �صبب هذا يا ترى؟
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�صببه النف�صال عن )املعنى(، املطرب يهّمه ال�ص�ء واحلركة 
لغ�ّي  متثال  خلق  يهّمه  الكاتب  اأو  وال�صاعر  املعنى.  ل  الراق�صة، 

وح�صب، ولذلك اأ�صبحنا عاملا ع�ص�ائّيا لأّنه عامل بال معنى.

.2001

)ال بّد(

يف  اإّننا  كثريا.  اأهينت  التي  الكلمات  من  بّد(  )ل  كلمة 
ا�صتخداماتنا الكثرية لها، فقاأنا عينيها، وتركناها يف كّل الجتاهات.
معناها  ه�  هذا  منه.  لك  مهرب  ل  اأي  هذا،  من  لك  بّد  ل 
اللغ�ّي، وه� يفيد معنى احل�صار، معنى اأّن اأمامك بابا واحدا فقط، 
واأّن جميع الحتمالت اأو الأمنيات للخروج منه لي�س اإّل اأوراقا يف يد 

اخلريف.
اإّن الق�ص�ة والع�ص�ائّية واحل�صار، مل تاأت من اللغة، بل اأتت 
بّد  القدمي: )ل  ال�صاعر  ق�ل  نقراأ  اللغة، فحني  ا�صتخدام  �ص�ء  من 
مما لي�س منه بّد( نرى �صدق ا�صتخدام )ل بد( ودقته. ولكن حني 

ن�صمعها هذه الأّيام نلم�س مدى الق�ص�ة يف ا�صتخدامها.
هذه جمرد كلمة واحدة، فكيف بنا ل� رحنا نخ��س يف �صائر 
الكلمات التي جنرها اإىل غري ميادينها؟ اأو تلك التي ننتزعها من 

ميادينها انتزاعا؟!
اللغة ق�ارير اأيها ال�صادة، فرفقا بالق�ارير.

2001
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)قافية(

اأّي قافية ت�صرتيح لها عندما ترق�س النار يف اجل�صد الغ�س؟

هي قافية الّراء:

)الكاعب احل�صناء ترفل بالدمق�س وباحلرير(

ل. هي قافية امليم:

م« »ف�ددُت تقبيل ال�ّصي�ِف لأنها * ملعت كبارق ثغرِك املتب�صرِّ

ل. هي قافية الهاء:

)ف�صاغها بلباقة فاأدقها واأجلها(

ل. هي قافية مل ُتَقل بعد

مل يتفتح بها قلم

اأو تقلدها وردة

خرجت من �صغاف الربيع

هي قافية

ع�صرت كّل ما يف اللغة من كروم

ثم اأغفت بح�صن الّندى

وقالت: �صياأتي هنا
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�صاعري ذات ي�م

ويقطفني مثل باقة حلم

و يرتكني يف يديها.

2001

)�إعنبيد�ن(

الأح�صاء،. يف  اإّل  اأ�صمعها  مل  )اإعنبيدان(  الرتكيبة  هذه 
تارًة  فهي  املتعددة.  الدللة  ذات  رنتها  لها  الطف�لة،  منذ  فهناك، 

تعني ال�صتنكار، واأخرى تعني التعجب، وثالثة تعني الرتياب.

كثرية هي الكلمات التي ترافقنا منذ الطف�لة. ولي�س هناك 
الذي عليك  لها من قام��س �ص�ى قام��س ال�صتخدام الجتماعّي، 

فهمه من مالمح ال�جه، اأو من حلن الق�ل.

التي  املفردات  عن  ف�صاًل  تعبريات  عدة  لنا  الرتاث  حمل 
لها معنى يختلف  لها معنى يف ذاتها، ولكن ال�صطالح و�صع  لي�س 
عن منط�قها، بل اإّن ال�صاعر ب�ّصار يتهمه اأكرث من ناقد قدمي باأنه 

ي�صتخدم يف �صعره مفردات لي�س لها معنى على الإطالق.

يف واقعنا الثقايّف احلا�صر اأ�صبح املبدع غري مطالب باأن يك�ن 
للغته معنى، ف�صال عن مفرداتها، وما علينا حني نقروؤه اأو ن�صمعه اإّل 

اأن نفتح اأ�صماعنا واأعيننا فقط.

2001
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)فعفا عنه(

)�صحك، فعفا عنه..(

الفرد  يك�ن  الرتاث،  كتب  يف  كثريا  تالقيك  اجلملة  هذه 
مطل�با للخليفة اأو ال�ايل، وي�ؤتى به مقيدا ويقف اأمامه �صاغرا.. ثم 
خالل املحا�صبة يق�ل الفرد املطل�ب جملة ُت�صحك اخلليفة، فيك�ن 

جزاوؤه العف�.

اإىل  حبيقة  ج�رج  نظر  هذه،  والق�ة  ال�صعف  زاوية  من 
)الت�صامح( فقال: )عرف هذا امل�صطلح رواجا يف ع�صر التن�ير، 
واعترب �صرطا لتالقي ال�صع�ب املتمايزة. واإين اأرى فيه، من زاوية 
 )..( والأ�صا�صّية  الطبيعّية  الإن�صان  بحق�ق  قا�صيا  م�ّصا  فل�صفّية، 
لأن املت�صامح ه� املقتدر الذي يتحمل وج�د الآخر املختلف )..( ل 
ينتهي طم�حه  كاإن�صان  بل  وال�اجبات،  مت�صاٍو يف احلق�ق  ك�صريك 

عند �صقف ال�صتمرارية يف احلياة لي�س اإّل(.

حلق�ق  مناٍف  باأّنه  الت�صامح  عن  تقراأ  اأن  �صدمًة  األي�صت 
الإن�صان الطبيعّية؟

بلى، اإنها �صدمة قا�صية، ولكن هذا يت�قف على النظرة، هل 
ننظر اإىل الت�صامح من زاوية ال�صعف والق�ة، اأو الأخالق؟

2001

)�لقامو�س(

اإىل  حني يلف الغم��س مفردة من املفردات اللغ�ّية، تذهب 
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القام��س لتتطّلع على جذر املفردة وما يعنيه. لكن القام��س دائما 
ولي�س يف مقدوره  الذي كان،  املفردة  يف�صر لك معنى  لأنه  ُمتخّلف 

مالحقة الذي ه� يف حت�ٍُّل دائم.

اإىل جيل،  اأوراقها من جيل  تغرّيت  وقد  نامية،  �صجرة  اللغة 
فمن اأين للقام��س ال�صرعة التي بها ي�صاير اللغة؟ وعلى الرغم من 
تط�ر الق�امي�س يف العامل، اإل اأن )ل�صان العرب( بقي كما ه� منذ 

القرون الأوىل.

اللغ�ّي ظاهرة ملم��صة، ولكن ق�امي�صنا ومناهج  اإّن التط�ر 
لأول  فيها  ولدت  التي  اأماكنها  من  تتزحزح  ل  باقية  للغة  تدري�صنا 

مرة.. فمن اأين جاء هذا الق�ص�ر املزمن؟

لن جتد عربّيا متحم�صا للغة وللحفاظ عليها والتغني مبفاتنها، 
ولكن احلما�س العاطفّي �صيء والتفكري العقاليّن الَبّناء �صيء اآخر. 

اأين هي املجامع اللغ�ّية؟

ل�صت اأدري.

.2002

)حمو �للغة- 1(

ُيقال: اإذا اأردت اأن تن�صى فكرًة فاكتب عنها. هذا الق�ل جند 
اأحيان كثرية فالفكرة حني تكتب  اأّما يف  �صدقه يف بع�س الأحيان، 
عنها تزداد اإحلاحا وعمقا وات�صاعا، فال يك�ن يف اإمكانك مقاومة 

اإغراء الع�دة اإىل الكتابة عنها ثانيًة وعا�صرة.
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كتبت  كلما  التي  الفكرة  اأو  امل�ا�صيع  تلك  من  اللغة  م��ص�ع 
الإحاطة  عن  امتناعا  ازدادت  بل  واإغراء،  اّت�صاعا  ازدادت  عنها 
وال�صطياد، وهذا -فعال- ما عنى �صاعرنا القدمي حني قال يف جزء 

من اللغة:

ـَما * اأُ�صاِدي بها �ِصرًبا من ال�ح�س  »اأِبيُت باأب�اب الق�ايف كاأنَّ
عا« ُنزَّ

التي  هي  والجتماعّية  والفل�صفّية  املعجمية  الق�امي�س  كانت 
تعطيك معنى املفردات اللغ�ّية. كان هناك ت�افق م�صرتك على اأّن 
والت�افق  الجتماعّية  احلركة  من  املمتّدة  القن�ات  هذه  هي  اللغة 

الت�ا�صلّي بني الب�صر.

املعجم  يعطيها  ل  املفردة  معنى  اأ�صبح  احلال،  تغريت  الآن 
اللغ�ّي ول الفل�صفّي ول الجتماعّي )و ه� الأهّم( بل عليك اأن تاأخذه 

من م�صدر اآخر، �ص�ف نعرفه يف احللقة القادمة.

.2002

)حمو �للغة- 2(

معجم املفردات الآن اأ�صبح ه� )القّ�ة(، فاإذا اأردت اأن تعرف 
تق�ل  ماذا  ت�صمع  اأن  اإّل  عليك  فما  م�صطلح،  اأو  ّما  مفردٍة  معنى 
تعرفها،  كنت  التي  الأخالقّية  اأو  الجتماعّية  الق�امي�س  اأما  القّ�ة. 

فقد َغّطاها الغبار.

خذ مثال:
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الإرهاب مفردة لغ�ّية. اإذا عّرفناها باأب�صط تعريف لها وه� 
)العتداء دون حّق( جندها وا�صحة يف جميع ق�امي�س الّدنيا ومنذ 
اأوروبّية  ولدة  ذات  اأ�صبحت  حتى  معناها  تطّ�ر  وقد  التاريخ.  بدء 

جديدة. ومع ذلك، فقد فهمها العامل، ودخلت الق�امي�س.

ولكن ماذا يحدث الآن؟

تلك  عن  النا�س  اأذهان  يف  ما  وكّل  الق�امي�س  يف  ما  كّل 
معنى  تعرف  اأن  اأردت  اإذا  الآن  الرياح..  اأدراج  ذهب  الق�امي�س، 
الإرهاب، فعليك اأن ُت�صغَي اإىل ما يق�له ب��س )اأي الق�ة( اأو يق�له 

اأحد حاخامات البيت الأبي�س.

هذا �صيء مرعب وخطري وُمدّمر على م�صت�ى التاريخ وعلى 
م�صت�ى العامل.. لأنه بب�صاطة حم� للغة التي قام عليها بناء املجتمع 

وتاريخه.

.2002

)حمو �للغة- 3(

راحت  بل  الإرهاب وحده  تعريف  الأمريكّية مل حتتكر  الق�ة 
فالعدوان  الأخرى،  وامل�صطلحات  املفردات  من  �صربا  حتتكر 
تعريفه  اأ�صبح  الفل�صطيني  لل�صعب  امل�صتمّرة  والإبادة  الإ�صرائيلّي 
الدول،  على  ال�صفات  ت�زع  اأي�صا  راحت  بل  النف�س(.  عن  )دفاعا 
فتلك دولة )مارقة( وهذه دولة )ترعى الإرهاب( وثالثة )خارجة 

على القان�ن(.
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ما معنى هذا القام��س اجلديد؟

ما معنى قام��س الق�ة هذا؟

وتتغرّي  املفاهيم  تتغرّي  اللغة،  تتغرّي  اللغة. وحني  معناه تغيري 
القيم ويتغرّي وجدان الأمم وبناوؤها النف�صّي وتغيب م�ازين الأخالق.

اأن  يعنيه  ما  يعني يف  وه�  الآن.  بنا  املحدق  هذا ه� اخلطر 
نريد  حني  ن�صتطيع  ل  اأ�صبحنا  اأيدينا،  من  اأفلت  الأ�صياء  تعريف 
والرتاث  وتاريخنا  لغتنا  اإىل  نع�د  اأن  املفاهيم  من  مفه�م  تعريف 
الأخالقّي لأُّمتنا، اأ�صبح علينا اأن ن�صمع قام��س )القّ�ة( ماذا يق�ل 

يف معنى العدل وال�صيادة والأخالق، وما نريد وما ل نريد.

األي�صت هذه م�صيبة كربى؟

األي�صت حم�ا للغة؟

.2002
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�حللقة �ل�ّشود�ء
 

)ُبعد �آخر(

ما ه� مفه�م الإن�صان يف تراثنا الأدبّي؟

ناميا  جزءا  لي�س  الأدبّي  فالرتاث  مبت�را،  ال�ص�ؤال  يك�ن  قد 
وحده من بني كّل الأجزاء يف حركة املجتمع، اإّنه جزٌء من كّل.. ولكن 
يجب اأّل نك�ن اأكرث ت�ا�صعا وح�صب، بل واأكرث حتديدا حني نت�صاءل 

عن مفه�م الإن�صان يف هذا احلقل بالّذات.

الت�صاقا  الأكرث  ه�  الأدبّي  الرتاث  لأّن  اآخر،  جانب  ومن 
مبفه�م الإن�صان، ميكن ال��ص�ل من خالله اإىل معرفة املفه�م نف�صه 

يف احلق�ل الأخرى، اأو القرتاب منه على الأقل.

نع�د اإىل ال�ص�ؤال. ولالإجابة ل بّد من معرفة حمت�ى الرتاث 
الأدبّي وعالقة هذا املحت�ى بالإن�صان، حيث يت�ّلد ال�ص�ؤال الطبيعّي: 

ما ه� حمت�ى الرتاث الأدبّي؟

ما  ه�  اأم  واحلما�صة  والهجاء  املدح  من  فردّية  نزوات  اأه� 
اخت�صره بع�س النّقاد حني �صّماه بـ)الطبيعة الغنائّية( اأم ه� �صيء 

اآخر؟
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اأعتقد اأّن اإهمال درا�صة الظالل النف�صّية املنتجة يف اأدبنا قد 
و�صعتنا اأمام متاهات من التق�مي املت�صّرع لهذا الرتاث مبجمله، اإّن 
اأول ما كان يهّمنا من �صعر املتنبي ه� -مثال- ما الذي كان اأغزر 
�صعرّية، هجاوؤه لكاف�ر اأم مدحه ل�صيف الدولة؟ اأّما التمّزق النف�صّي 
الذي كان يعي�صه والذي ه� فعال حالة من حالت الإن�صان، و�صياغة 
مفه�م له اأو امل�صاركة يف �صياغة مفه�م له، فلم يكن حمّل اهتمامنا.

التي  البائ�صة  امل�صاحة  هذه  من  اأكرب  عنه  والإجابة  ال�ّص�ؤال 
بل  وح�صب،  قائما  ال�ص�ؤال  يبقى  لن  وعليه  الآخر،  البعد  يحتلُّها 

�صيبقى نداء لكثري من الأقالم لالإجابة عنه.. فهل ن�صمع ج�ابا؟!

.1980

)ُبعد �آخر(

هل هناك فرق بني مفه�م الرتاث، ومفه�م التاريخ؟

الرتاث  )مفه�م  ندوة  يف  مّرة  الت�صاوؤل  هذا  طرحُت  حني 
وعالقته باحلا�صر( ثارت حتى حدود الغ�صب األ�اٌن من ال�صتغراب، 
اإذ انربى  اأنف�صهم،  ل عند امل�صتمعني وح�صب، بل عند املحا�صرين 
اأحد الدكاترة املحرتمني فنفى جملًة وتف�صيال اأن يك�ن هذا الت�صاوؤل 
ت�صاوؤل �صليما، ُمثبتا اأّن اأّي حادثة تاريخّية هي تراث، وبالطبع دون 

اأن ي�ص�ق دليال على ذلك.

لأهمّية امل��ص�ع ل بّد من اإثبات النقاط التالية، ولي�صمح يل 
القارئ حني اأنتهج هنا بالذات اأ�صل�با تعليمّيا �صرفا، قد يخل� من 
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الذوق، وينف�صل عن الن�صق الذي اعتدته:

يبقى  ل  اأي  القام��س،  يف  مكانها  يف  تبقى  ل  كلمات  هناك 
من  تخرج  بل  مّرة،  لأّول  فيه  ا�صتخدمت  كما  اأو  ه�،  كما  معناها 
معناها الأ�صلّي اإىل معنى اآخر قد يك�ن بعيدا جدا عن الأ�صل، وهذه 

حقيقة معروفة.

معا�صر-  مفّكر  من  اأكرث  ذلك  ُيقّرر  -كما  والرتاث  التاريخ 
حركة  ولكن  واحد،  نظرّي  ومفه�م  واحد،  م��ص�عّي  واقع  كالهما 
فا�صلة عن  ميزة  الرتاث  ملفه�م  احلا�صر جعلت  ال�قت  البحث يف 
مبعنى  احلا�صر(  اإىل  )المتداد  هي:  ال�صمة  هذه  التاريخ،  مفه�م 
اأن يك�ن م�قفنا من هذا المتداد مبنّيا  التاأثري فيه. ولذلك يجب 

على نهج علمّي �ص�اء كان رف�صا اأو قب�ل.

لن�صرب مثال:

اأب� حامد الغزايل له م�اقف تاريخّية عديدة، فه� قد �صلك 
مل  ومن  ينظر،  مل  ي�صك  مل  )من  قائال  ط�يلة  لفرتة  ال�صك  منهج 
من  اآخر  م�قفا  وقف  كما  تاريخّي.  م�قف  هذا  يب�صر(  مل  ينظر 
اأخطاءهم يف  الفال�صفة، فه� يف كتابه )تهافت الفال�صفة( ح�صر 
ع�صرين خطاأ، كّفَرهم يف ثالثة اأخطاء منها، ومن اأخطائهم يف نظر 

الغزايل -مثال- اإميانهم بالأ�صباب وامل�صببات.

هناك عندنا اإذن م�قفان تاريخّيان لأبي حامد الغزايل، ُترى 
بحيث  الآن  حتى  م�ؤثرا  بقَي  اأي  احلا�صر؟  ال�قت  اإىل  امتّد  اأيُّهما 

يجب علينا نحن اأن نقف منه م�قف الرف�س، اأو م�قف القب�ل؟
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مرحلة ال�صك عند الغزايل كانت مرحلة عقيمة، لأن ال�صك 
عنده مل يكن مبنّيا على اأ�صا�س هادف كما كان عند ديكارت -مثال- 
لذلك بقيت نتيجة �صّكه نتيجة فردّية حمدودة بزمانها وح�صب، اأي 

كانت واقعة تاريخّية.

اأما م�قفه من الفال�صفة فه� يتمّيز ب�صفة التاأثري والمتداد 
حتى وقتنا احلا�صر. فنحن مازلنا ن�صمع حتى الآن املق�لة القدمية 

)من متنطق تزندق(.

وكان  العقل(  رفع  فقد  الأ�صباب  رفع  )من  يق�ل:  ر�صد  ابن 
يعني الغزايل، غري اأن كلمات ابن ر�صد احرتقت مع كتبه، وبقي فكر 

الغزايل تّيارا جارفا وم�ؤثرا.

كنت  اإن  اأدري  ل  اأخرى  حلقات  اإىل  حاجة  يف  اأننا  اأعتقد 
اأ�صتطيع ال�فاء بها، اأو ل.

.1980

)بعد �آخر(

ما ه� �صبب النقمة على الرتاث كّله، ل على اخلليل وح�صب؟ 
ل بّد اأن هناك �صببا ما، فما ه�؟

واأ�صاليب  جديدة،  لي�صت  الرتاث  على  النقمة  اأن  ال�اقع  و 
عرّب  التي  النقمة  اأّن  غري  الأخرى.  هي  جديدة  لي�صت  عنه  الدفاع 
عنها عبداهلل العروي –مثال- بق�له )اإن من يدافع عن الرتاث ه� 
بال�صبط ل يعرف غري الرتاث، وعالوة على ذلك بكيفية تقليديته( 
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اأ�صبابا عديدة، من  اإّن لها  هذه النقمة مل تنبت من اله�اء الطلق، 
اأهمها:

عدم حتديد مفه�م الرتاث حتديدا اجتماعّيا وتاريخّيا، وهذا 
ما اأ�صار اإليه الأ�صتاذ علي الدميني يف مقالة ن�صرت يف “املربد” عن 

الرتاث اإ�صارًة جيدة، واإن اختلفنا معه يف بع�س تف�صيالتها.

املا�صي  التي ترف�س احلا�صر رف�صا مطلقا وتقبل  الأ�ص�ات 
الرتاث  اإىل رف�س  الدفع  املهّمة يف  الأ�صباب  اأحد  قب�ل مطلقا هي 

والنقمة عليه.

عدم و�صع احلد الفا�صل بني الرتاث ب��صفه ُمعطى تاريخّيا، 
وبني نظرتنا نحن اإليه، ذلك لأن نظرتنا جزء من احلا�صر.

هذه الأ�صباب وغريها مما ل جمال لتعداده يف زاوية ق�صرية 
كهذه، هي التي اأف�صت اإىل هذه النقمة امل�صتاأ�صدة.

اإّن رف�س الرتاث كّله مثل قب�له كّله، عمل غري علمّي، بل ه� 
عمل اأف�صى، وُيف�صي، بنا اإىل مزالق لي�س لها ح�صر.

.1982

)ال عجب(

اأ�صمال،  غري  عليه  ولي�س  �صاٍت،  ي�م  يف  ي�صري  اأعرابي  كان 
يكفيني  فاأجاب:  العرب؟  اأخا  يا  الربد  جتد  األ  اأحدهم:  ف�صاأله 

َح�َصبي.
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ننفجر  اأن  اإل  منلك  ل  الإجابة،  هذه  نقراأ  حني  الآن  نحن 
�صاحكني من العجب وال�صخرية معا، ذلك لأن التفكري العلمّي اأخذ 
اإىل  فاأكرث  اأكرث  يدفعنا  اأخذ  كما  الأ�صياء،  على  اأحكامنا  غزو  يف 

اإعادة �صياغة الكثري من ت�ص�راتنا وقناعاتنا.

فن�صده  اخلارج  من  علينا  يزحف  مادّي،  �صيء  الربد  اإن 
املالب�س  وبينه  بيننا  ون�صع  الن�افذ،  وجهه  يف  ون��صد  باملقاومة، 
باحل�صب  الربد هذا ل ميكن �صده  الكهربائية.  واملدافئ  ال�ص�فّية 
والن�صب، اأو ق�صيدة عمرو بن كلث�م، لكن هذا الأعرابي يق�ل غري 

ذلك.

ونزداد عجبا حني نقراأ تعليق اأبي حيان الت�حيدي على هذه 
الق�صة فيق�ل: ).. والفار�صي ل يح�صن هذا النمط، ول يذوق هذا 
املعنى، ول يحلم بهذه اللطيفة، وكذلك الرومي والهندي وغريهما 

من جميع العجم(.

اأقرب اإىل التفكري الفل�صفّي منه  تزداد عجبا لأن الت�حيدي 
اإىل اأّي �صيء اآخر، ولأنه ذاق من األ�ان الب�ؤ�س ما عرب عنه باألفاظ 
من جمر، فكيف يعّد هذا امل�قف اأو هذه ال�صفة البائ�صة دليال على 

م�هبة اأ�صيلة ل ميلكها اإل العرب من بني �صائر الأمم؟!

ويف الإمكان مبا منلك من و�صائل التحليل احلديثة للم�اقف، 
اأبعادا  ونعطيه  الأعرابي،  هذا  م�قف  ن�ؤّول  اأن  الّن�ص��س،  ة  وخا�صّ
اأنه يردعه عن  اأو  اأن ح�صبه مينعه من مد يده لأحد،  عديدة منها 
ارتياد بع�س املهن احلقرية، اأو اأنه يلب�صه ن�عا من الدفء النف�صّي، 
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وعلم النف�س يعطينا احلّق يف اأن نق�ل اإّن ال�هم اأحيانا يتحّ�ل اإىل 
�صيئا  تقر  ل  العملّية  احلقيقة  ولكن  ممكن،  هذا  كّل  مادّي..  �صيء 

منه.

هل تريد اأيها القارئ اأن جترب؟

وت�صعد  فقط،  ون�صبك  ح�صبك  تلب�س  اأن  منك  اأطلب  اإذن 
وحدك اإىل ال�صطح، وتقراأ ق�صيدة بني تغلب.

.1989

)�شياع(

�صخم،  كتاب  الرطيب(  الأندل�س  غ�صن  من  الطيب  )نفح 
يطري بك من حقل اإىل حقل، ومن حكاية اإىل اأخرى، ويعتربه كثري 
هذا  تقراأ  مل  كنت  واإذا  املهّمة.  املراجع  اأحد  الرتاث  ُحّرا�س  من 

الكتاب، فهذه حكاية منه تعطيك اإ�صارة عن م�صم�نه كله:

بن  املعت�صم  اأّن  العف�  يف  الأندل�س  اأهل  حكايات  من  )و 
اإ�صبيلية  اإىل  �صار  الّنحلّي  اإّن  ثم  للّنحلّي،  اأح�صن  قد  كان  �صمادح 

فمدح املعت�صد ابن عباد ب�صعر قال فيه:

»اأباد ابن عباد الرببرا  * واأفنى ابن معن دجاج القرى«

ون�صي ما قاله حتى حل باملرية، فاأح�صره ابن �صمادح ملنادمته 
واأح�صر للع�صاء م�ائد لي�س فيها غري دجاج، فقال النحلي: يا م�لي، 
ما عندكم يف املرية حلم غري الدجاج؟ فقال: اإمّنا اأردت اأن اأكذبك 
يف ق�لك )و اأفنى ابن معن دجاج القرى(. فطار �صكر النحلي واأخذ 
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يعتذر، فقال له: خف�س عليك، اإمنا ينفق مثلك مبثل هذا..( 481.

اأول:  يخطر  لك؟!  يخطر  ماذا  احلكاية  مثل هذه  تقراأ  حني 
الب�صر فخرا  اإبادة  من  يجعل  الذي  املرتزق  ال�صاعر  انحطاط هذا 
و�صهامًة وُنبال، فُيقارن بني اإبادة الب�صر واإبادة الدجاج ويجعل من 

اإبادة الب�صر و�صاَم �صرف ملن يق�م به.

ويخطر ثانيا: ال�صعف، ل العف� يف م�قف ابن �صمادح الذي 
اأراد بفعله ذاك اأن يع�د هذا ال�صاعر اإىل مدحه مع معرفته اليقينّية 

باأنه كاذب. وهذا ما ح�صل فعال يف نهاية احلكاية.

اإنه  الأندل�س،  �صياع  وراء  احلقيقّي  ال�صبب  ثالثا:  ويخطر 
والرتف  املج�ن  األ�ان  غري  فيها  لي�س  الألفاظ  من  بغابة  الن�صغال 

واحتقار القيم.

ويخطر رابعا: اأن نقارن بني و�صعنا املا�صي وبني و�صعنا الآن، 
ونحن ن�صاهد حمطات التلفزي�ن وفيها هذا الغثاء الرهيب من غابة 

الألفاظ تلك، م�صافا اإليها غابة من الأج�صاد.

لقد �صاعت اأندل�س واأخرى واأخرى، فاأّي اأندل�س �صيحل عليها 
ال�صياع القادم؟!

.1992

)�لعيد(

جاء يف ل�صان العرب لبن منظ�ر: )والعيد: كّل ي�م فيه جمع. 
وا�صتقاقه من عاد يع�د، كاأنهم عادوا اإليه. وقيل ا�صتقاقه من العادة، 
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لأنهم اعتادوه، واجلمع اأعياد. وعّيد امل�صلم�ن: �صهدوا عيدهم. قال 
الأزهري: والعيد عند العرب ال�قت الذي يع�د فيه الفرح واحلزن. 

ابن الأعرابّي: �صمي العيد عيدا، لأنه يع�د كّل �صنة بفرح جمدد(.

هذا كّل ما قاله ل�صان العرب عن العيد. وهنا ياأتي ال�ص�ؤال: 
والأزياء  الزغاريد،  ذهبت  اإذن  اأين  العيد؟  كّل  العيد؟  ه�  اأهذا 
ن�صيان  ذهب  اأين  بل  الثمينة؟!  والهدايا  الأطفال،  ورق�س  املل�نة، 
النف�س الذي يطفئ  النابع من داخل  املاء ال�صايف  الأحقاد، وذلك 

كّل النريان؟ اأين ذهب هذا كله؟

يكفي  �صهدوا عيدهم؟ هل  امل�صلم�ن  وعّيد  ق�له:  يعني  ماذا 
تف�صريه عربّيا؟. ل  يكفي يف  كان  اإذا  اإ�صالمّيا،  العيد  لتف�صري  هذا 

اأظن ذلك.

للعيد من اخلارج،  الأ�صئلة جميعها جاءت ونحن ننظر  هذه 
التي  النف�صّية  باحلالت  بالداخل،  ربطناه  ل�  فكيف  املظهر.  من 
اأو  الفقر  النهزام،  اأو  الن�صر  حالت  امل�صلم�ن،  اأو  العرب  عليها 
الرثوة، العلم اأو اجلهل، ماذا ل� ربطناه مبثل هذه احلالت؟ اأتبقى 

الأ�صئلة على حالها، اأم �صتزداد اأ�صعافا م�صاعفة؟!

ومع ذلك ل بّد من الفرح.

ل بّد من فتح الن�افذ لل�صم�س. واإذا مل تكن ن�افذ البيت كلها، 
فن�افذ القلب، اأو ن�صفها.

.1993
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)�ل�شوؤ�ل و�الأجوبة(

بالأج�بة،  هائال  احتفاًء  جند  القدمية  امل��ص�عّية  كتبنا  يف 
على  ُيعرّبون  كما  تدل  اأو  مفارقة،  على  تنط�ي  التي  تلك  ة  وخا�صّ
الكالم  )ق�ة  هي:  الل�صان  ي��صح  كما  و)العار�صة(  العار�صة.  قّ�ة 

وتنقيحه، والراأي اجلّيد( اأي: تكامل الإجابة )�صكال وم�صم�نا(.

يق�ل العقد الفريد:

التي هي  وت�فيقه يف اجل�ابات  اهلل  بع�ن  قائل�ن  ونحن   ..(
واأغم�صه )مذهبا(  واأعزه )مطلبا(  الكالم كلمة )مركبا(  اأ�صعب 
وا�صتعمال  الفكرة،  مناجاة  يعجل  �صاحبه  لأن  )م�صلكا(  واأ�صيقه 
عليه  اأخذت  كمن  فه�  روّية،  اأبرم يف  ما  بديهة  يروم يف  القريحة، 
وا�صتهدف  لالأ�صنة،  تعر�س  وقد  املخارج،  عليه  و�صّدت  الفجاج 
للمرامي، ل يدري ما يقرع به فيتاأهب له، ول ما يفج�ؤُه من خ�صمه 

فيقرعه مبثله..(.

من القراءة الأوىل لهذا الن�ّس يت�صح اأنه يتكلم عن م�اقف 
�صف�ّية، ُيطرح ال�ص�ؤال �صف�ّيا، ويجاب عنه على الف�ر �صف�ّيا، لذلك 
فال�ص�ؤال املعرب عنه بـ)ما اأبرم يف روّية( لي�س م��صعا لالهتمام اأو 

الرتكيز، لأنه )اأبرم بروّية( فقط.

اأن  قبل  اجلاحظ  عليهما  ركز  قد  والاّلروّية  هذه  والروّية 
يحيطهما ابن عبد رّبه باحتفائه هنا، وقد ذكرها يف جمالني: جمال 
ميكن  ل  اأنه  وجمال  الاّلروّية،  بهذه  غريهم  على  العرب  تف�صيل 
ح�ص�ل تراكم معريّف دون روّية تن�صّم اإليها روّية اأخرى. وكان هذا 
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من مظاهر التناق�س عند اجلاحظ.

اإىل  ال�صف�ّية  الثقافة  حت�ل  بدء  وبعد  احلا�صر،  ع�صرنا  يف 
يف  الأج�بة  اأهمّية  اأخذت  كاملة  بروّية(  )مربمة  مكت�بة  ثقافة 

النح�صار واحتّل ال�ص�ؤال الأهمّية الق�ص�ى.

ومنذ بدء اخلليقة وال�ص�ؤال ه� احلافز اإىل املعرفة، ه� الذي 
التي  الأ�صئلة  عن  اإجابة  اإّل  ه�  ما  الهائل  الإن�صان  وتط�ر  ي�ؤ�ّص�س. 

طرحت ول تزال تطرح.

واأهمّية ال�ّص�ؤال ل تنبع من جهة اأّنه يفتح الن�افذ اأمام العقل 
اإىل  لأّنه  بل  فح�صب،  جمه�لة  ع�امل  ارتياد  اإىل  ويدفعه  الإن�صايّن، 

جانب ذلك يتيح الظه�ر لت�الد اأج�بة كثرية عن ال�ّص�ؤال ال�احد.

اإّن بع�س الأ�صئلة يبقى حّيا ط�ال قرون عديدة، وكّل قرن يقدم 
الإجابات ح�صب معطياته و�صروطه امل��ص�عّية معرفّيا ووجدانّيا.

ما هي احلياة؟

ما ه� امل�ت؟

ما ه� احلّق واخلري واجلمال؟

ما ه� ال�اقع؟ كيف نقبله اأو نحاول تغيريه؟

على  حل�له  منذ  الإن�صان  �صاحبت  ونح�ها  الأ�صئلة  هذه 
الأر�س، ول تزال ت�صاحبه، وكّل ع�صر يجيب عنها باأ�صل�به اخلا�ّس 

اإجابة خمتلفة ب�جه ّما عن اإجابة �صابقه.
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اأحاطته  قد  الرتاث  كتب  نرى  الذي  الهتمام  فاإّن  واإذن 
باأج�بة، نراه الآن ووفق �صروط الثقافة املكت�بة قد حتّ�ل اإىل اأ�صئلة.

وال�ّص�ؤال قد يطرحه فرٌد يف اأّي جمال من جمالت املعرفة، 
وقد يطرحه جيل اأو فئة، وقد تطرحه اأُّمة بكاملها.

لن�صرب مثال: املثقف�ن يف كّل العامل العربّي يطرح�ن )اأزمة 
حيث  من  الأزمة،  هذه  ح�ل  كثرية  جادة  باأ�صئلة  وُيلق�ن  الثقافة( 

اأ�صبابها وطرق عالجها.

غري اأّن الأزمة بقيت، وبقيت الأ�صئلة تف�ر من ح�لها جيال بعد 
جيل، لأّن الأزمة الثقافّية جزء من كّل، ولن تلتقي الأ�صئلة باأج�بتها 

اإل �صمن هذا الكّل.

اأّما على م�صت�ى الأمة، فالأ�صئلة كثرية، منها:

ما م�قعنا من العامل؟

ملاذا ن�صينا احلقيقة الرائعة التي ُيعرّب عنها القراآن الكرمي:

وا َما ِباأَْنُف�ِصِهْم}؟ ُ ُ َما ِبَقْ�ٍم َحَتّى ُيَغرِيّ َ ل ُيَغرِيّ {اإَِنّ اهلَلّ

اأين ذهبت كّل تلك الأحالم والأنا�صيد التي حفظناها ونحن 
�صغار

).. ومنذ اأن كنا �صغارا كانت ال�صماء

تغيم يف ال�صتاء
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ويهطل املطر

وكّل عام حني يع�صب الرثى جن�ع

ما مّر عاٌم والعراق لي�س فيه ج�ع(؟

هكذا يق�ل ال�صّياب معربا عن �صمري اأّمة بكاملها.

ل اأريد لهذه التداعيات اأن تك�ن جاّدة اإىل هذا احلّد، لذلك 
قّمًة  يعتربها  التي  الإجابات  بع�س  لأنقل  الفريد  العقد  اإىل  �صاأع�د 

من قمم قّ�ة العار�صة:

)قال رجل لبن �صربمة: من عندنا خرج العلم اإليكم. قال: 
نعم، ثم مل يرجع اإليكم(.

من  �صفحة  خم�صني  من  اأكرث  بني  من  نقلتها  الإجابة  هذه 
�صفحات العقد الفريد العري�صة.

بذاءات  على  تنط�ي  الإجابات  اأكرث  لأّن  وحدها؟  هي  ملاذا 
ة ما يت�صل باجلن�س. غريبة وخا�صّ

وهنا اأقف عند تداٍع اآخر:

اأن  يف  �صك  ل  اأجاّلء  لعلماء  وبع�صها  الرتاث،  كتب  يف  نعرث 
�صريتهم الذاتّية مليئة بالأخالق الفا�صلة وال�صل�ك الدينّي الطاهر.. 
نعرث على ق�ص�س وحكايات هي من البذاءة بحيث حت�س باحلرج يف 

اأن تعيدها على القارئ يف ع�صرنا هذا.

الع�صر  لغة  اللغة،  اأّن  اأم  اأخالقا  منهم  اأف�صل  اأنحن  ملاذا؟ 
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اأ�صبحت ذات اأ�صل�ب خا�س جتاه هذه الق�صايا؟!

يف  هي  كلها  امل�صاألة  اأخالقا.  منهم  اأف�صل  اأننا  اأعتقد  ل 
اختالف الع�صر، ويف اأّن البذاءات اأ�صبح لها ميدان اآخر غري ميدان 

الأدب.

.1993

)كلمات مائّية(

يق�ل اأحد مفكرينا الذين ل يزال لهم على ال�صاحة الثقافّية 
فعٌل اإيجابّي:

للمفاهيم  ويعطي  جديدة،  وقائع  با�صتمرار  التاريخ  )يخلق 
كّل  يف  ويقت�صي  جديدة،  اآفاقا  وللحركة  جديدة،  معاين  ذاتها 

منعطف تاريخّي اإذن مراجعة جديدة لالأفكار واملمار�صات(.

هذا الكالم ل �صباب عليه، وقد قيل قبل اأن يق�له هذا املفكر 
ال�ص�ؤال  نطرح  حني  منه  م�قفنا  يك�ن  ماذا  ولكن  خمتلفة،  ب�صيغ 

التايل:

هل يتغرّي الب�صر اإىل الأف�صل بال�صرعة ذاتها التي يتغرّي بها 
التاريخ؟

اأبدا.. واإّل لكان امل�صت�ى الفكرّي والجتماعّي والثقايّف  كاّل، 
جلميع املجتمعات على الأر�س م�صت�ى واحدا، لأّن الف�ا�صل انعدمت 

الآن اأمام تدفق املعل�مات وث�رة امل�ا�صالت.



حلقات �أوملبيَّة

215

اإذن الب�صر ل يتغرّيون بنف�س ال�صرعة التي يتغرّي بها التاريخ 
يف كّل جمتمع.

عديدة  ت�اريخ  هناك  اأن  هي  حتمّية  نتيجة  اإىل  ن�صل  هنا 
للب�صر، ل تاريخا واحدا.

واإذن كيف يتغرّي الب�صر؟

تتغرّي  كيف  اأما  الجتماعّية،  عالقاتهم  تتغرّي  حني  يتغريون 
هذه العالقات؟ فهذا حديث اآخر.

.1994

)كلمات مائّية(

و�صف هيجل الإغريق القدماء بـ)�صعداء التاريخ(. وقد وقف 
�صادق العظم على هذا ال��صف قائال: )هناك فكرة ما�ص�ّية قال 
بها هيجل ثم تخّلى عنها، وهي: اعتبار املجتمع الإغريقّي وثقافته 
جميعها  الالحقة  الع�ص�ر  مبعياره  نحاكم  مطلقا  ذهبّيا  ع�صرا 

ب�صفتها انحطاطا م�صتمّرا عن م�صت�ى ذلك الع�صر(.

اأن ُنحاكم ع�صرا مبعايري ع�صر �صابق، تلك عملّية اإ�صقاطّية 
اآمن بها ال�عي والاّلوعي العربّي ول يزال.

العتزاز بالتاريخ �صرورّي لأّي اأمة ذات تاريخ م�صيء وعريق 
�صيء  للتاريخ  وال�صت�صالم  �صيء  العتزاز  ولكن  العربّي،  كالتاريخ 

اآخر.
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فكرة  اأّي  ت�صتطيع  ل  لذا  تاريخهم،  اأمام  م�صت�صلم�ن  العرب 
اأن متّر حتى يف ال�صاحة الأدبّية اإل اإذا وجدت لها مرجعا تاريخّيا.

ماذا ن�صمي هذه احلالة؟

وهل ن�ص�د، اإن كان حا�صرنا �صقّيا، بك�ن ما�صينا �صعيدا؟!

.1994

)كلمات مائّية(

ا اهتم به امل�ؤرخ�ن، واملتاأدب�ن،  )مل اأجد يف تاريخنا الأدبّي ن�صّ
واملتحّلق�ن ح�ل تراثنا، وه� يف ال�قت نف�صه بارد، و�صمج، و�صخيف، 
مثل ن�نّية )ابن زيدون( التي مطلعها:                                                                                                                                        

ُلْقياَنا  طيِب  َعْن  َوَناَب  َتداِنيَنا،  ِمْن  َبدياًل  الّتنائي  َحى  )اأ�صْ
جتافيَنا(

عبداهلل الزيد-الأدبّية- عدد مار�س 1994.

ما هذا يا عبداهلل الزيد؟!

ال�قت  ولكن يف  لئم،  ل�مة  احلّق  تخ�صى يف  ل  لقد عهدتك 
زيدون وهي  ابن  الغ�صبة على  فلماذا هذه  ومت�ا�صع..  رقيق  نف�صه 

عارية متاما عن كّل ت�ا�صع، بل عن كّل حق؟

يف تقييمك هذا يا عبداهلل:

به  واأتيت  وجمتمعه،  تاريخه،  من  زيدون  ابن  اأخرجت  اأنت 
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اإىل هنا، بدل من الذهاب اإليه، وال�صري يف ال�ص�ارع التي �صار فيها 
واملجتمع النهرّي الذي عا�س فيه. لقد اأ�صقطَت روؤية ع�صرك عليه.

األي�س يف هذا ما فيه!!؟

.1995

)كلمات مائّية(

قراأت  فيه،  رجعة  ل  بعدا  بعد  والذي  القريب،  هذا  بالأم�س 
معركة )ع�انا( بني كاتبني اأكادمييني فا�صلني ح�ل كلمة )الت�حيد( 

التي وردت يف بيت املتنبي:

ْفَن من َفِمي َر�َصفاٍت * ُهنَّ فيِه اأَْحَلى من التَّ�حيِد« »يرت�صَّ

كانت �صاحة املعركة بينهما تت�صع �صعة الرتاث، وكانت الألفاظ 
بينهما )ترمي ب�صرر كالق�صر، كاأنه جمالة �صفر(.

بعد اأن اأنهيت القراءة ونف�صت ثيابي من اجلمر العالق بها.. 
ت�صاءلت: ماذا تعني هذا املعركة؟

تعني اأننا حتى الآن )ن�صرب اآباط الإبل( اإىل الأطالل.

نحن ل�صنا �صد )حتقيق الرتاث( ولكن على هذا التحقيق اأن 
يك�ن )اإ�صافة( ذات تن�ير ل�صيء حا�صر، اأو تعديل لنحراف معريّف 
�صابق. اأّما اأن يك�ن ح�ل مفردة �صبع الأقدم�ن من ال�ق�ف عليها، 

فهذا خارج ع�صرنا على الإطالق.

هذا  �صعر  نعرف  اأن  وعلينا  للقراءة،  ثمنا  يدفع  زمن  هناك 
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الزمن.

.1995

)فكرة �لبطل(

هذه الفكرة التي انغر�صت يف وجداننا وفكرنا.. ماذا تعني؟

تعني: اإلغاء الزمان واملكان، اإلغاء التاريخ واإلغاء التاريخّية. 
يعني اإلغاء حركة املجتمع والكتفاء بحركة فردّية واحدة، اأي اإلغاء 

النهر، والكتفاء بقطرة منه.

و�صل�كه  �صيناء  ابن  فل�صفة  وحتى  اجلاهلّي  ال�صعر  ومنذ 
حم�ر  ه�  البطل  كان  والفكرّية  الأدبّية  الظ�اهر  جتاه  النف�صّي 
الهتمام بحيث اأورثنا هذا ال�صل�ك �صلال يف روؤية الظ�اهر من جميع 

َدَف بنا عن منطق عالقتها الَبْيِنيَّة. ج�انبها، و�صَ

يف ق�صيدته الرائعة )بغداد( ُيعرّب الدكت�ر م�صطفى جمال 
الدين عن هذا اأجمل تعبري:

»وحذار اأن تثقي براأي م�ؤّرخ * لل�ّصيف ل ل�صمريه ما ي�صطر
 وت�صاءيل عن معر�س يجل�ك يف * اأبهائه �ص�ار ت�صر وت�صحـر

 ملفكر يجل� دجاك وقائــد * يروي به ظماأ الفت�ح فتزهر
 ومهند�س يبني ال�صروح و�صاعر * ِبَثَناُه ي�صرج ليلها ويعطـر

 ولزارع يف احلقل يدفن عمره * فتمّد منه غرا�صه وتعمــر«

.1995
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)كلمات مائّية(

ملّا اأن�صد الراعي عبدامللك بن مروان:

ا مع�صٌر  * حنفاُء ن�صجُد بكرًة واأ�صيال »اأخليفَة الرحمِن اإنَّ

ًل تنزيـال« كاِة منزَّ عرب نرى هلل يف اأمـ�النا * حقَّ الزَّ

قال عبدامللك:

لي�س هذا �صعرا. هذا �صرح اإ�صالم وقراءة اآية.

كيف نف�ّصر هذا امل�قف لعبدامللك بن مروان من �صاعر جاء 
ميدحه؟

له تف�صريان:

اإّما اأّن عبدامللك اأدرك اأن وراء هذا ال�صعر �صك�ى من ولته 
وظلمهم للنا�س، فاأراد اأن مييت هذه ال�صك�ى، واإّما اأّنه اأ�صبح فجاأة 

ناقدا )بني�يا( قبل الأوان.

اأنت.. اأّي التف�صريين تختار؟

.1995

)ما هو �لتاريخ(

)التاريخ ل ي�صع الب�صر اأمام خيارات مفت�حة، ينتق�ن منها 
ح�صب اأه�ائهم، اإنه ي�صعهم اأمام �صرورات م��ص�عّية حمددة(.

ت�صّ�ر ل� اأن التاريخ بكّل مهابته القا�صية حتّ�ل فجاأة واأ�صبح 
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حقال وا�صعا من الكروم ال�ص�داء واخل�صراء، اأو حقال من الأزهار 
ت�صاوؤون!  للب�صر: هيا.. اقطف�ا مني ما  الكثرية، وقال  الأل�ان  ذات 
ت�صّ�ر ل� اأن التاريخ اأ�صبح هكذا، هل تك�ن للحياة روعتها التي هي 

عليها الآن والب�صر ي�صارع�ن التاريخ وجها ل�جه و�صالحا ل�صالح؟

تاأخره،  اأو  تقدمه  يك�ن  تاريخه  املجتمع  ي�صارع  ما  مبقدار 
تعرت�س  التي  العقبات  كّل  مع  ال�صراع  معناه  التاريخ  مع  وال�صراع 

طريق التقدم الب�صرّي.

الإن�صان منذ خلق وه� ُي�صارع، ي�صارع جهله وفقره ومر�صه، 
و�صعادته  اأحالمه  يعرت�س  ما  ي�صارع  ح�له،  من  الطبيعة  ي�صارع 

وكرامته.

ودون هذا ال�صراع ل ي�صبح للحياة معنى على الإطالق.

.1995

)كلمات مائّية(

وكان  وعقاب.  وحبال  ب�صياط  جئني  حلاجبه:  املهدي  قال 
ا بال�جهاء والأعيان وذوي احلظ�ة. قال الّراوي: فارتاع  املجل�س غا�صّ
ببع�صهم.  اأو  بهم،  الإيقاع  يريد  اأنه  جميعهم  وظّن  ح�صر  من  كّل 
فبينما هم على اجلمر واإذا باحلاجب قد دخل ومعه �صياط املغني، 
وحبال الزامر، و�صابط الإيقاع. فراح اجلل�صاء ي�صتم�نهم، واملهدي 

ي�صحك.

ذكرها  لقد  واقعّية،  اأو  خيالّية  الق�صة  كانت  اإن  يهّمني  ل 
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التاريخ، ومعنى ذلك اأّن لها اأ�صا�صا واقعّيا تعرّب عنه حتى ل� كانت 
خيالّية.

الذي يهّمني ال�ص�ؤال التايل: ملاذا ا�صطرب احلا�صرون خ�فا؟ 
ملاذا )ارتاع كّل من ح�صر( دون ا�صتثناء؟

اإنها  اجتماع،  اأو  نف�س  علم  ول  فل�صفة  اإىل  ل حتتاج  الإجابة 
وا�صحة، من ت�صفٍح عابٍر للتاريخ فقط.. فهل تعرفها؟

.1995

)�شمرقند(

-هل قراأت رواية )�صمرقند( لأمني معل�ف؟

-نعم، قراأتها.

- ما الذي خرجت به منها؟

-خرجت بفهٍم اأعمٍق للتاريخ.

-ملاذا؟

حادثٍة  كّل  واأ�صالء،  مزقا  التاريخ  نقراأ  اأن  تعّ�دنا  -لأننا 
الأ�صباب  ترتبط  واحدا، حيث  ُكاّل  فنقروؤه  الرواية  اأّما يف  وحدها. 

بامل�صببات.

-اإذن يف راأيك نحن ل نفهم التاريخ.

-نعم. لأن كالمنا يقتطع منه جزءا، اأو بتعبري اأدق، ياأخذ منه 



حممد �لعلي

222

جزءا ويق�ل هذا ه� التاريخ.

ومع  الطبيعة  مع  الإن�صان  جدل  احلياة،  حركة  ه�  التاريخ 
جزءا  جزءا  نقروؤه  وحني  وحقائق.  اأحالما  وف�صال،  طم�حا  نف�صه، 

كما ه� حا�صل فنحن بعيدون عن فهمه.

-األ ت��صح يل اأكرث؟

-ما هي الفائدة؟

.1995

)كلمات مائّية(

-من �صيد ق�مك؟

-اأنا.

-ل� كنت كذلك مل تقل.

هذا احل�ار وقع بني اخلليفة عمر بن عبدالعزيز وبني ُمتكّلم 
بل�صان، وقد جاء اإليه من البادية.

�ص�ؤال عمر بن عبدالعزيز مل يكن عبثا، اإنه ا�صتك�صاف لنف�صّية 
هذا الأعرابي ال�افد، ولن جتد و�صيلة لك�صف اأغ�ار النف�س الب�صرّية 

اأ�صهل واأدق من ال�ص�ؤال املباغت.

كثري هم الذي يلب�ص�ن ُحَلال زاهية من الدعاء، وُيريدون من 
الآخرين اأن ينظروا اإليها من الزاوية نف�صها التي يحّددونها.
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ة التي ل يخدعها الدعاء، ل  ولكن النا�س لهم عي�نهم اخلا�صّ
احُلَلل اللفظّية الزاهية.

ُترى: كم حّلة كان يلب�س عمنا حني قال:

ِبِه  َمْن  َكِلَماِتي  واأَ�ْصَمَعْت   * اأََدِبي  اإىل  الأَْعَمى  َنَظَر  الَِّذي  »اأََنا 
َمُم«؟ �صَ

.1995

)كلمات مائّية(

ُ َوِجَلْت ُقُل�ُبُهْم َواإَِذا  كان كّل من ح�له من الذين {اإَِذا ُذِكَر اهلَلّ
ُتِلَيْت َعَلْيِهْم اآياُتُه َزاَدْتُهْم اإِمَياًنا}، ولكنه على الرغم من ذلك فقد 

م�صحفه.

يبكي،  )كلكم  وقال:  باملنظر،  اآبه  غري  الأ�صعرّي  التفت  هنا 
فمن �صرق امل�صحف؟!(.

هذه ال�اقعة التاريخّية ذات دللة بليغة على الفرق بني املنظر 
واحلقيقة، بني الفكر وال�صل�ك، وبني املثقف واملتثاقف.

والنبل  ال�صرف  عن  ّما  �صخ�س  من  برتاء  خطبا  ن�صمع  قد 
من  ذّرة  ميلك  ول  �صريف  غري  نف�صه  حقيقة  يف  ولكنه  الأخالقّي، 

النبل.

اأو ق�صائد من �صخ�س اآخر تهيب بنا اإىل  قد ن�صمع مقالت 
اللتزام ب�صلم القيم و�صدق النتماء لل�طن، ولكنه يف قرارة نف�صه 
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ل يعرف من �صلم القيم درجة واحدة، ول يعرف من ال�طن غري اأنه 
مفردة لغ�ّية وح�صب.

ه�ؤلء النا�س م�ج�دون يف كّل زمان ومكان. واأكرث من ذلك 
فهم اأكرث النا�س بريًقا واأ�صرعهم يف ال��ص�ل اإىل الآبار.

»َذّل َمْن َيْغِبُط الّذليل بَعي�ٍس * ُرّب َعي�ٍس اأَخفُّ مْنُه احِلماُم«

ما جلرح مبيت اإيالم.

.1995

)ت�شول جماعّي(

يق�ل التاريخ: )اجتمع جماعة من ال�صعراء بباب اأبي الغيث 
فلم ياأذن لهم، فكتب�ا اإليه:

رُّ * جميًعا َواأْهُلَنا اأ�ْصَتــــاُت نـَا ال�صُّ »اأَيَّهذا العزيُز قد َم�صَّ

اَعــــٌة ُمْزَجاُة َحال �صيٌخ كبيـٌر * َوَلَدْينا ِب�صَ  ولَنا يف الررِّ

ْق َعَلْينا« دَّ ا �ِصْئَت اأَْو َت�صَ  اأَيَُّهَذا الأَِمرُي اأَْوِف َلَنا الَكْيـــَل مِبَ

والت�ص�ل ظاهرة  الت�ص�ل.  الأّيام عن  ويكتب كثريا هذه  كتب 
اإن�صانّية �صاملة يف التاريخ واجلغرافيا. ولكن مل تكن ظاهرة الت�ص�ل 
ثياب  تلب�س  حني  كانت  مثلما  الإعجاب،  على  وباعثة  بل  مقب�لة، 

ال�صعر اأو ت�صطبغ بل�نه.

متام  واأبي  النابغة  على  )مت�ص�ل(  �صفة  اإطالق  نقبل  هل 
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واملتنبي وغريهم من الأ�صماء ذات الربيق ال�صاخب؟

الآخر  بع�صهم  اأّما  ال�صفة.  عليهم هذه  يطلق  الكتاب  بع�س 
فيعتذر عن اإطالقها باأن الظرف الذي عا�س فيه ه�ؤلء ال�صعراء غري 
ظرفنا، لقد كان�ا مبنزلة �صا�صة تلفزي�ن لالإعالن عن حما�صن هذا 
اأو م�صاوئ ذاك، وعليه فما يح�صل�ن عليه من اأم�ال ه� مقابل هذا 

الإعالن، ولي�س عملّية ت�صّ�ل.

)تعددت الأ�صباب

والت�صّ�ل واحد(.

.1997

)ع�شبّية(

)قال م�ىل خلالد بن �صف�ان: زّوجني اأمتك فالنة. فقال: قد 
زوجتكما. قال اخلادم: اأفاأُدخل اأهل احلي حتى يح�صروا اخلطبة؟ 
فاإن  بعد،  اأما  فقال:  خالد  ابتداأ  دخل�ا  فلّما  اأدخلهم.  خالد:  فقال 
اهلل اأعزُّ واأجلُّ من اأن ُيذكر يف نكاح هذين الكلبني، وقد زّوجنا هذه 

الفاعلة من هذا ابن الفاعلة(.

البيان والتبيني 130/2.

�ُصقُت هذا امل�صهد لغر�صني:

الأّول: اإلقاء نظرة �صريعة على جزء �صغري من كّم هائل، يف 
غري  حدا  ذلك  بلغ  بحيث  زمان-  -اأّيام  امل�ايل  على  العرب  تعايل 
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معق�ل. ومنه اأن اأحد العرب �ُصئل: ملاذا ل يح�صر اإىل امل�صجد ي�م 
اجلمعة؟ فاأجاب: اأكره اأن يزاحمني الدهماء.

الثاين: اأن اأطرح ال�ص�ؤال: األ ت�صبه الليلة البارحة؟ هل تغرّي 
مالّية،  قدرة  منا  اأقل  هم  الذين  الأفراد  جتاه  قرون  منذ  �صل�كنا 

والذين ا�صطرتهم ظروف احلياة اإىل العمل يف بي�تنا؟

اأين هي احل�صارة؟ بل اأين ه� الدين؟

.1997

)مقولتان(

)التاريخ كان بربرّيا على الدوام(

)التاريخ ه� ق�صة احلّرّية(

هاتان مق�لتان تقريرّيتان �صارمتان. الأوىل تعطيك النطباع 
م�صرية  اإل  هي  ما  م�صريته  واأن  الغابة،  من  يخرج  مل  الإن�صان  باأن 
تعطيك  فهي  الأخرى  اأما  اإن�صايّن.  هدٍف  اأّي  اإىل  ت�صعى  ل  دم�ّية، 
اإىل  باأّن �صعَي الإن�صان �صعٌي هادٌف، �صعٌي غايته ال��ص�ل  النطباع 

احلّرّية، وهل هناك هدف اإن�صايّن اأنبل من هذا؟!

اأّي املق�لتني اأقرب اإىل قناعتك؟

اأول  من  قراأته  مبا  ذلك  معلال  الأوىل،  اإنها  تق�ل  اأن  ميكن 
التاريخ حتى الي�م، وهي �صحائف مليئة باأل�ان التدمري، واأعظمها 
بل  الّروحّي،  قْتله  اأي  وكرامة،  ووجدانّيا  اإرادّيا  الإن�صان  �صْحق 
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واجل�صدّي معا.

وميكن اأن تق�ل اإّنها الثانية، معّلال باأّن َما و�صلت اإليه بع�س 
املجتمعات من التمتع باحلّرّية مل ينبت مثل نبات برّي، بل جاء بعد 
�صراعات مت�ا�صلة، وبعد جهد من اأجيال ب�صرّية بذلت يف ال��ص�ل 

اإليه حتى الّدماء.

ولكن يف احلقيقة: هل هناك فرق بني املق�لتني؟!

.1999

)هل هناك(

وقفت احللقة ال�صابقة على املق�لتني ال�صهريتني:

)التاريخ كان بربرّيا على الدوام(

)التاريخ ه� ق�صة احلّرّية(

وختمت نف�صها بال�ص�ؤال: هل هناك فرق بني املق�لتني؟

التاريخ(  )نهاية  اإىل  ل  و�صَ اأنه  الآن  يّدعي  الذي  الغرب  يف 
لأنه و�صل اإىل غر�س احلّرّية والدميقراطية غر�صا نهائّيا.. يف هذا 
الغرب كانت حماكم التفتي�س التي �صّكلتها الكني�صة َت�ص�ُق الع�صرات 

اأحياء اإىل املحرقة لأنهم يخالف�ن اآراء الكني�صة.

العربّي  تاريخنا  يف  وُت�ازيها  بـ)الهرطقة(،  التهام  اإّن 
)الزندقة(، كان جمرد هذا التهام يق�د �صاحبه اإىل امل�ت حرقا، 

حتى ل� كان من اأكرب العلماء واملفكرين.
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اإىل  ي�صل  مل  فالغرب  �صادقتان،  كلتاهما  املق�لتان  واإذن، 
احلّرّية وه� جال�س على كر�صّي له عجالت ذهبية اأو�صله اإليها، بل 

و�صل عرب م�صرية كانت الرببرّية ت�صع اأمامها احل�اجز الدم�ّية.

وحتى الآن ل ي�صتطيع اأحد الق�ل اأن الغرب و�صل اإىل احلّرّية 
بروعتها الكاملة. فاحلّرّية الكاملة تتناق�س مع فر�س العب�دية على 

الآخرين، تتناق�س مع ال�صل�ك الاّلاإن�صايّن الذي ي�صلكه الغرب.

.1999

)ما هي(

ل� كنت يف �صف جامعّي، وطرح عليك الأ�صتاذ ال�ص�ؤال التايل: 
ما فائدة التاريخ؟

ما  وتق�ل  قلمك،  وعن  ذهنك  وعن  �صاعدك  عن  �صُت�صّمر 
عن  اأخبار  على  يزيد  ل  ظاهره  يف  )التاريخ  الأّول(:  )امل�ؤرخ  قاله 
الأّيام والدول، ويف باطنه تعليل للكائنات ومبادئها، وعلم بكيفّيات 

ال�قائع(.

غري اأن هذه الإجابة ل تعني �صيئا، لأن جمّرد العلم بالأخبار 
اأو كيفّيات ال�قائع اأ�صبه بزيادة ن�صخة من كتاب، ل يفيد �صيئا.

وم�اقف  اأدوار  التاريخ جمم�عة   ..( العروي:  عبداهلل  يق�ل 
يف  �ص�رته  ليختار  وُيتقنها،  القارئ  عليها  يّطلع  وحمّددة،  معروفة 

ال�صجل الالحق(.

عبداهلل العروي-ثقافتنا يف �ص�ء التاريخ /14.
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الفائدة من التاريخ اإذن لي�صت هي الطالع على الأخبار، بل 
هي )تربية الإرادة( على اختيار امل�اقف، وهي فائدة ل تقّدُر بثمٍن 

اأبدا.

.2000

)جلد �لظل(

قائال  اآخر،  رجال  يق�د  وه�  الق�صاة  اأحد  اإىل  رجل  جاء 
يالم�س  النائم،  يرى  ما  يف  اأو  احللم،  يف  هذا  راأيت  اإين  للقا�صي: 

فالنة، فاأرج� اأن تقيم عليه احلد.

حاول القا�صي اإقناع الرجل باأن احلدود و�صعت لعامل ال�اقع، 
ل عامل الأحالم، ولكن الرجل مل يقتنع، فما كان من القا�صي اإّل اأن 
اأعطاه �ص�طا واأوقف الرجل الآخر يف ال�صم�س، وقال للم�صتكي: هيا.. 

ِاجلد ظّله!

تذكرت هذا حني حني قراأت -ح�صب ح�صني مروة- ما كتبه 
اأمني الريحاين حتت عن�ان )اخ�صاأ يا اأبا الطيب( وه�:

)انكّب على اأبناء عمه ب�صن�ف اجل�ر، حتى خرج�ا يف اثني 
ع�صر األف فار�س اإىل الروم، واإنه كان يقف على مائدته 24 طبيبا، 

لين�صح�ا بتناول ما ينفع مزاجه، بينما النا�س تبكي من نهبه..(.

�صيف  اإىل  وذمه  ول�مه  حقده  ي�ّجه  مل  -هنا-  الريحاين 
الدولة.  �صيف  مدح  لأنه  املتنبي،  امل�صكني  اإىل  وجهها  بل  الدولة، 



حممد �لعلي

230

وهكذا طبق املثل: قد ي�ؤخذ اجلار بجرم اجلار.

.2000

)بو�شلة(

الب��صلة حتدد لك الجتاه اجلغرايّف، ولكننا يف اأَم�ّس احلاجة 
اإىل ب��صلة حتدد لنا التاريخ، اأو ت�صمح لأن تدّلنا على الأنفاق املظلمة 

يف التاريخ.

حاول  من  املفكرين  من  هناك  م�ج�دة.  غري  الب��صلة  هذه 
الب��صلة،  هذه  مثل  ي�جد  حتى  واأ�صنانه  باأظفاره  ال�صخر  حفر 

ولكن–ح�صب روؤيتي- مل ي�صتطع اأحد حتى الآن اإيجادها.

وعليه  اأبعاد حمددة.  له  لي�صت  التاريخ  اأّن  الأخطر من هذا 
يك�ن يف قدرة بع�س الأ�صخا�س اأن ي�صنع�ا ب��صالت وي�صع�ها حتت 

الطلب، وهنا يختلط احلابل بالنابل.

حادثة معينة ميكن اأن ت��صلك اإليها ب��صلة، ثم ت��صلك اإليها 
اأخرى، وتك�ن النتيجة متناق�صة، لأن من �صنع الب��صلة الأوىل اأراد 

خالف ما اأراده من �صنع الثانية.

اإنه واقع  اأودية اخليال،  لي�س افرتا�صا ي�صري يف  كالمي هذا 
نعي�صه، و�صنعي�صه ط�يال.

األي�س كذلك؟

.2001
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)�لرت�ث- 1(

تقاليد  من  الأزمنة  خالل  تراكم  )ما  باأنه  الرتاث  ُيعّرف 
ال�صع�ب،  من  �صعب  يف  وعل�م..  وفن�ن  وخربات  وجتارب  وعادات 
وال�صيا�صّي  والإن�صايّن  الجتماعّي  بنائه  من  اأ�صا�صّي  جزء  وه� 
تك�ين  على  التي عملت  ال�صابقة  بالأجيال  وي�ُصّد عالقته  واخللقّي، 

هذا الرتاث(.

وال�جدانّية  الفكرّية  التيارات  تلك  كّل  ه�  اإذا  الرتاث 
وخا�صها  فّجرها  التي  ال�ص�فّية  وحتى  والقت�صادّية  والجتماعّية 
ال�صابق�ن ح�صب ظروفهم و�صروطهم الذاتّية وامل��ص�عّية. اإنه غابة 

�صا�صعة من الأنهار والأ�صجار العالية املثمرة وغري املثمرة.

وهنا ياأتي ال�ص�ؤال التي تطمح هذه الزاوية اإىل طرحه، وه�: 
كيف نقراأ الرتاث؟

الإجابة عنه  مُتكن  اأنه  اأو  ال�ص�ؤال �صغري،  اأّن هذا  ل حت�صب 
ب�صه�لة، ذلك لأن الرتاث لي�س ل�نا واحدا، اإّنه عل�م متعددة وفن�ن 
متعددة واأح�ال ووجدانّيات وحتى �صطحات. فقراءته لي�صت جمّرد 
اإملام بق�صيدة اأو الأخذ بطرف من علٍم ّما، اإنه خمزون هائل يحتاج 

قارئه اإىل �صعة ت�صبه �صعته.

.2001

)�لرت�ث- 2(

قالت احللقة ال�صابقة اإّن الرتاث غابة، اأو واحة، فيها الأ�صجار 
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اإىل  حتتاج  وقراءته  واجلاّفة..  املتدفقة  الأنهار  والذابلة،و  امل�رقة 
اإحاطة واإمعان.

منها:  عديدة،  اأن�اع  اإىل  الرتاث  قراءة  الباحث�ن  ق�ّصَم  لقد 
القراءة النتقائية، والقراءة التاريخّية، والقراءة التاأويلية، وغريها. 
واأخطر هذه القراءات هي القراءة )النتقائية( لأنها جتّزئ املقروء، 

وتعترب اجلزء ه� الكل.

ببع�س  يحتفل  النتقائية  القراءة  �صاحب  مثال:  لن�صرب 
الّن�ص��س التي ُت�صيُد بالكرم العربّي، وه� بن�ّس واحد يعترب العرب 

كلهم كرماء، يخّر اجل�ُد من بني اأيديهم ومن حتتهم.

يف،  يف حني اأّن هناك ن�ص��صا اأخرى ُت�صيد بالبخل وبكره ال�صّ
بل بهجائه عَلنا:

ى مبا �صنـَع الكلُب يفي حني ُيقبُل طارًقا      ب�َصيِفي ول اأر�صَ اأواثُب �صَ

رُب«  واأ�صِرُبُه حتَّى يق�َل قتْلَتــني       على غرِي جرٍم قلُت قلَّ لك ال�صَّ

األي�س هذا �صعرا عربّيا؟

.2001

)�شباك(

قال الن�صر بن �صميل: قلت لبع�س ال�ص�فّية: تبيعني ُجّبتك 
ال�ص�ف؟ فاأجاب: اإذا باع ال�صّياد �صبكته، فباأّي �صيء ي�صطاد؟

بني  ما  تقبيل  بل  احلاّرة،  امل�صافحة  ي�صتحّق  هذا  ال�ص�يّف 
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ُجّبة  حتت  مدف�نا  يبق  ومل  هدفه،  اأعلن  لقد  �صريح.  لأنه  عينيه، 
ال�ص�ف، مثل كثري ممن يدفن�ن باطنهم حتت ظاهرهم.

والغام�س،  ال�ا�صح  منها  كثرية،  اهلل-  -رعاك  وال�ّصباك 
ومنها املرئّي والاّلمرئّي، ومنها الناطق وال�صامت.. وهكذا. اإن من 
وقد  مدحك  اإىل  ُي�صرُع  ومن  �صباكا،  لك  ن�صب  قد  يك�ن  يخدعك 
اأ�صمر غري ذلك يك�ن قد ترك يف طريقك فّخا، ومن يرتدي حّلة 

ملّ�نة من الّرياء يك�ن م�صتحقا لأن تقراأ عليه:

»َبَرَز الّثعلُب ي�ما .. يف ثياب الّنا�صكينا«

ويف  ال�صارع،  يف  متاأّهبة  تلقاها  ال�صباك  األ�ان  من  ع�صرات 
ويف  رقة(  اأكرثها  هي  )و  الف�صائيات  ويف  املقالت،  ويف  الكتب، 

احلركات، ويف اللغة الي�مّية، بل ويف نف�صك.

�ِء}. اَرٌة ِبال�صُّ ْف�َس َلأمَّ ُئ َنْف�ِصي اإِنَّ النَّ {َوَما اأَُبررِّ

.2001

)توّدد(

األف  من  حكايات  عدة  يف  ذكرها  ورد  جارية  ا�صم  )ت�ّدد( 
وليلة. وما يلفت النظر يف هذه احلكايات ه�: اخلروج عن ال�صياق 

العام يف النظر اإىل املراأة.

و�صف املراأة بالذكاء النادر، واإ�صباغ الت�صبيهات على جمالها، 
ال�صيء  الرتاث.  كتب  يف  مت�اترة  كلها  هذه  وفائها..  يف  والّر�ص�خ 
اخلارج عن ال�صياق ه� و�صفها بالعلم املتبّحر يف كّل �صيء، والإملام 
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العميق بكّل املعارف التي كانت يف زمانها.

هارون  للخليفة  وبعني  خذين  اأفل�س-  -وقد  ل�صّيدها  قالت 
الر�صيد. وحني جاء اإليه، �صاألها الر�صيد: ماذا حُت�صنني؟ فاأجابته: 

اأح�صن كّل �صيء يا م�لي.

اأمر  بل  �صاخرة،  ب�صحكة  الر�صيد  يقابله  مل  الدعاء  هذا 
باإح�صار ح�صد من العلماء والأطباء والفنانني، ملناظرتها. وكان على 
راأ�س هذا احل�صد )اإبراهيم النظام( وحني دخل كّل منهم -ح�صب 

اخت�صا�صه- معها يف املناظرة، هزمتهم جميعا.

األي�س هذا اخرتاقا لل�صياق العام يف النظر اإىل قدرات املراأة 
الذهنّية؟

بلى اإّنه اخرتاق.

2001

)�شوريالية(

جاء يف الرتاث:

دونها  احلياة،  من  اأب�اب  يف  األفاظ  لل�ص�فّية  )وكانت 
امل�ؤلف�ن. من ذلك كنايتهم عن الأطعمة: فاخلروف ي�صم�نه ال�صهيد 
احل�ر،  اأ�صابع  والفال�ذج  ال�صهداء،  قب�ر  والقطائف  ال�صهيد،  بن 
املغني،  زلزل  والقلية  القدور،  اأم  وال�صكباج  جابر،  اأب�  واخلبز 
اأب�  واخلل  اليه�دي،  ال�صيخ  واملغرية  ال�صناج،  الزرزور  والطباهج 
عامر الغ�صبان، واخليار اأب� الأخ�صر، والقثاء اأب� القرون، والب�صل 
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اأب� القم�صان، والدجاج اأم حف�س، والفروج بنات امل�ؤذن، وال�صكر 
اأب� �صيبة اخل�ذّي، واخل�ان اأب� جامع، والّرقاق اأب� حبيب، والرثيد 
اأب�  اأب� اخل�صيب، واخلبي�س  واللحم  اأب� جميل،  والبقل  اأب� رزين، 

الطيب، والتمر اأب� ع�ن، والفال�ذج اأب� �صائغ(.

طبعا اأنت مثلي ل تعرف بع�س هذه الأكالت ال�صهّية القدمية، 
ي�صم�ن  ماذا  نرى  الآن حتى  ال�ص�فّية  بعث  ل�  مثلي كذلك  وتتمنى 
بع�س الأكالت التي نحتفي بها نحن الآن مثل الكب�صة واجلري�س، وما 
ة يف هذا ال�صهر  اأ�صبهها مما ت�صج به ال�صفر وبعدها البط�ن، وخا�صّ
الكرمي الذي ن�صَي النا�س فيه معنى ال�ص�م حتت ركام من الأطباق 

التي يذهب ن�صفها اإىل القمامة.

2001

)�شوريالية(

جاء يف الرتاث:

)ما اأعجب اأمر العرب! تاأمر باحللم مرة، وال�صرب والكظم 
مرة، وحتث بعد ذلك على النت�صاف واأخذ الثاأر، وتذم ال�صفه وقمع 
العدو، وهكذا �صاأنها يف جميع الأخالق، اأعني اأّنها رمبا ح�صت على 
القناعة وال�صرب والر�صا باملي�ص�ر، ورمبا خالفت هذا فاأخذت تذكر 
وكذلك  نف�س،  ومهانة  عريكة  ولني  هّمة  ونق�صان  �صفالة،  ذلك  اأّن 
واجل�صارة،  واحلمية  والنت�صار  والإقدام  الب�صالة  على  حتث  اأي�صا 
فيها  يح�صن  اأوقات  يف  الأخالق،  هذه  اأ�صداد  اإىل  عدلت  ورمبا 
بع�صها ويقبح بع�صها، ويعذر �صاحبها يف بع�صها، ويالم يف بع�صها، 



حممد �لعلي

236

وذلك لأّن الطبائع خمتلفة، والغرائز متعادّية، فهذا ميدح البخل يف 
عر�س احلزم، وهذا يحمد القت�صاد يف جملة الحتياط، وهذا يذم 
ال�صجاعة يف عر�س طلب ال�صالمة، ولي�س يف جميع الأخالق �صيء 
يح�صن يف كّل زمان ومكان، ومع كّل اإن�صان، بل لكّل ذلك وقت واأوان.

�صعب،  وحدودها  الأ�صياء  هذه  بحقائق  القيام  اإّن  لعمري  و 
لأنها ل ت�جد اإل متداخلة متالب�صة، وتخلي�س كّل واحد منها بحده 

وحقيقته ووزنه مما يف�ت ذرع الإن�صان(.

واأكاد  املت�صاحمة،  العميقة  الروؤية  اإىل هذه  بدقة  هل نظرت 
اأق�ل: العلمّية؟!

2001

)�شوريالية(

)مردا�س( حب�صه عبيداهلل بن زياد فيمن حب�س من اخل�ارج، 
وحني راأى �صاحب ال�صجن �صدة اجتهاد مردا�س، وحالوة منطقه، 
قال له: اإين اأحب اأن اأوليك معروفا، اأفراأيت اإْن تركتك تن�صرف اإىل 

؟ قال: نعم. فكان يفعل له ذلك. بيتك؟ اأتدلج اإيلَّ

بع�س  يف  فكلم  وقتلهم،  اخل�ارج  حب�س  يف  عبيداهلل  ولج 
اخل�ارج، فلج واأبى وقال: اأقمع النفاق قبل اأن ينجم، لكالم ه�ؤلء 

اأ�صرع اإىل القل�ب من النار اإىل الرياع )الق�صب(.

فلما كان ذات ي�م، قتل رجل من اخل�ارج رجال من ال�صرط، 
بقتل  اأمرت رجال  كلما  به�ؤلء،  اأ�صنع  ما  اأدري  ما  زياد:  ابن  فقال 
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فاأخرج  منهم.  حب�صي  يف  من  لأقتلّن  بقاتله،  فتك�ا  منهم،  رجٍل 
ال�صجان مردا�صا اإىل منزله، كما كان يفعل، واأتى مردا�س اخلرب، 
اإْن رجعت  فاإنك  اتق اهلل يف نف�صك،  اأهله:  له  للرج�ع، فقال  فتهّياأ 
ال�صجان،  اإىل  فرجع  غادرا.  اهلل  لألقى  كنت  ما  اإين  فقال:  قتلت، 
وقال: اإين قد علمت مبا عزم عليه �صاحبك، فقال ال�صجان: اأعلمت 

ورجعت؟!!

ال�صتفهام  هذا  على  ال�صجان  هذا  دم  من  اأثقل  راأيت  هل 
البارد؟!

2001

)�شوريالية(

َ املاأم�ن اخلالفة، ذاعت �صهرة �صخائه، ف�صمع بدوّي  حني ُويلرِّ
ال�صخاء،  بهذا  مالح  �ص�ى غدير  فيها  لي�س  بادية جرداء  يعي�س يف 
ف�صّد الّرحال قا�صدا اخلليفة. يف الطريق عرث على بئر عذبة املاء، 
ولأنه مل يذق ماء عذبا يف حياته، ظن اأن املاء من اجلنة، فمالأ قربة 

منها هدّية للخليفة.

كان اخلليفة يف رحلة �صيد، ف�صاهد البدوّي و�صاأله: اإىل اأين؟ 
ني الفقر وجئت قا�صدا اخلليفة. فقال له املاأم�ن: وماذا  فقال م�صَّ

حملت معك؟ فاأجاب: معي ماء من اجلنة.

اأن  �صرط  على  نق�دا  قربته  له  فمالأ  ق�صده،  املاأم�ن  عرف 
يع�د اأدراجه ف�را اإىل �صحرائه. وفعال عاد. ف�صاأل الذين مع املاأم�ن 
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قليال  البدوّي  هذا  تقدم  ل�  لهم:  فقال  ال�صرط،  هذا  ال�صر يف  عن 
لراأى نهر الفرات.

)اإذن على البدوّي اأن يظّل اأعمى، متخّيال اأن ذلك املاء الكدر 
من اجلنة، ويجهل اأّن على الأر�س اأنهارا عذبة(.

يف  اأخ�اتها  لها  حكاية  وهذه  املاأم�ن.  اإليه  ق�صد  ما  هذا 
وهناك  املدار�س،  فهناك  برّمته،  تغرّي  الآن  التاريخ  ولكن  التاريخ. 

الف�صائّيات، وهناك وهناك..

.2002

)�لتربير(

)اأ�صهد اأّنك بريء، ولكّن يف قتلك �صالحا لالأّمة(، زياد بن 
اأبيه.

التربير عادة ب�صرّية ت�صفي على العمل اأو تلتم�س له ما يجعله 
ح�صب  التربير  من  عديدة  األ�ان  وهناك  الآخرين.  نظر  يف  حقا 
ال�صبب الذي يعلَّل به، فبع�صه يعلل عقديا، وبع�صه يعلل وفق رغبات 

النا�س، وبع�صه وفق رغبة قائله فقط.

اأغرب  من  امل�صكني  الرجل  هذا  لقتل  اأبيه  ابن  زياد  تربير 
التربيرات التي يعرث عليها الباحث يف الرتاث، وذلك لأنك ل ميكن 

اأن جتمع بني براءة اإن�صان وبني اأن يك�ن يف قتله �صالٌح لالأمة.

مل يذكر زياد ملاذا كان قتل هذا الرجل �صالحا لالأمة وكيف؟ 
اأ�صال،  اإىل تربير  الق�ة ل يحتاج  بيده  القّ�ة، فمن  �صمة  وتلك هي 
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واإذا جاء بتربير مثل هذا كان ذلك �صحكا اأ�ص�د على النا�س.

املثل ال�صعبّي )عذر اأقبح من ذنب( ل �صك يف اأنه انطلق لإدانة 
تلك التربيرات التي حتاول خداع النا�س وحت�صد اأمامهم اأ�صبابا غري 

معق�لة ظنا باأنها �صتنطلي عليهم.

زياد ابن اأبيه مثل واحد من اأمثلة كثرية م�ج�دة يف كّل زمان 
ل�صيادة  التربير  هذا  مثل  لإطالق  قابال  ع�صره  كان  واإذا  ومكان. 
هذا  ع�صرنا  يف  نق�ل  فماذا  للقّ�ة..  وال�صت�صالم  واجلهل  الأّمّية 
التربيرات  ازدادت  واملعرفة  العلم  ازدادت فيه فت�حات  الذي كلما 

الكاذبة؟

.2002

)�شوريالية(

اأحّق بالزراية من حروب الفتح والت��صع. �ص�اء  )لي�س �صيء 
يف  حدث  كما  مغرور،  فرد  لنزوات  اإ�صباعا  احلروب  هذه  كانت 
اإ�صباعا ملزاعم �صعب طامح، كما يقع يف  اأو كانت  الع�ص�ر الأوىل، 

حروب ال�صتعمار احلديث.

وال�صماء.  الأر�س  لها  تهتّز  جرمية  ال�احد  الدم  �صفك  اإّن 
ف بالأل�ف امل�ؤّلفة نارها،  فكيف مبن ي�صعل املعارك الطاحنة، ويخ�رِّ
واليتامى  ال�صحايا  من  غفرية  جماهري  عن  تتمّخ�س  اأن  يبايل  ول 

والأيامى.

اإّن اهلل بريء من ه�ؤلء اجلّزارين، واإّن لعنته الكربى لتتبعهم 
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اإىل ي�م الدين.

وقد ُبليت الأديان بنفٍر من اأولئك احُلّكام الغالظ، ا�صته�تهم 
ة، واأغراهم ال�صلطان املطلق، فاأداروا رحى القتال  الأجماد اخلا�صّ
اأ�صتار  اأثرتهم هذه وراء  يف ميادين �صتى، ومل يعجزهم اأن ي�صرتوا 

من النّيات احل�صنة واملقا�صد امل�صروعة.

واهلل يعلم اأنهم ما اأح�صن�ا يف حرٍب اأو �صلم، واأنهم ما اأر�ص�ه 
يف ما حتت اأيديهم من اأر�ٍس ورعّية، فكيف ير�ص�نه يف ما ه� اأبعد 

من ذلك(.

حممد الغزايل )ظالم من الغرب( �س107.

.2002

)�شوريالية(

جاء يف الأغاين 125/20 ما يلي:

قال خالد اخلزاعي: قلت لدعبل: ويحك قد هج�َت اخللفاء 
�صريد  كله  دهرك  فاأنت  جميعا،  النا�س  ووقرت  والق�اد،  وال�زراء 
عن  ال�صر  هذا  و�صرفت  هذا  عن  كففت  فل�  خائف،  هارب  طريد 

نف�صك؟!

ل  النا�س  اأكرث  ف�جدت  تق�ل  ما  تاأّملُت  اإين  ويحك،  فقال: 
اإذا  جميدا  كان  واإْن  بال�صاعر  يبايل  ول  رهبة،  على  اإل  بهم  ينتفع 
اإليك يف  اأكرث ممن يرغب  ه، وملن يتقيك على عر�صه  ُيَخْف �صرُّ مل 
ت�صريفه. وعي�ب النا�س اأكرث من حما�صنهم، ولي�س كّل من �صرفته 
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�صرف، ول كّل من و�صفته باجل�د واملجد وال�صجاعة -ومل يكن ذلك 
وف�صحته  غريه  عر�س  اأوجعت  قد  راآك  فاإذا  بق�لك،  انتفع  فيه- 

اتقاك على نف�صه وخاف من مثل ما جرى على الآخر.

ف�صحكت من ق�له وقلت هذا واهلل مقال من ل مي�ت حتف 
اأنفه.

دعبل هذا ه� الذي قال:

»اإينرِّ لأْفتح َعْيني ِحنَي اأَْفَتَحها * على َكثرٍي ولكْن ل اأَرى اأحدا«

اأن  بّد  فال  منهم،  و�صخريته  للنا�س  نظرته  هذه  كانت  ومن 
يتخذ من الهجاء �صّلما للعي�س ولكن بثمن ع�صري ه� اأن يعي�س م�صّردا 

واأّل مي�ت حتف اأنفه.

اخلليفة  اأّن  حتى  احُلطيئة،  بداأها  بالهجاء  العي�س  ظاهرة 
الظاهرة  هذه  امتدت  وقد  امل�صلمني.  اأعرا�س  منه  ا�صرتى  عمر 
حتى ع�صرنا احلا�صر، فالع�صرات من الكتبة املرتزقة، ل ال�صعراء 

اتخذوا من احلمالت على بع�س الأنظمة �صلما للرثاء.

ملاذا يا ترى؟

لأّن القاعدة القان�نّية والأخالقّية العظيمة ق�له تعاىل: {َوَل 
َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى}.

حتى  يخاف  الفرد  فراح  العربّية،  الذهنّية  يف  ترت�ّصخ  مل 
لقد  قبيلته،  اأّي نق�س يف  اإىل  ّما  �صاعر  ل�صان  اأن ميتد  الرعب من 

عرّبَ ب�صار بن برد عن هذه احلالة خري تعبري حني قال:
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»ارفق بعمرو اإذا حّركت ن�صبته * فاإّنــه عربّي من ق�ارير«

اإىل ن�صبه فح�صب، بل  نعم العربّي من ق�ارير، لي�س بالنظر 
بالنظر اإىل ذاته لنف�صها، لأّن املفاهيم التي تق�م عليها هذه الّذات 

مفاهيم �صبابية.

.2002

)مثل- 1(

الب�صرة ثغٌر من الثغ�ر املهّمة )الثغر ه� املكان الذي يخاف 
منه هج�م الأعداء، وي�صتعمل للمدينة التي تقع على �صاطئ البحر( 

يف التاريخ.

منذ ال�صغر واأنا اأ�صمع املثل )بعد خراب الب�صرة( وحاولت، 
مرارا متباعدة، العث�ر على اأ�صل هذا املثل، ومتى اأُطلق، فلم اأعرث 

على �صيء.

اأو الق�صايا  اأن هذا املثل ي�صبه بع�س الفكر  كنت متيقنا من 
الكبرية التي ُن�ِصَي اأ�صلها، ومع ذلك بقيت على طاقتها يف الإيحاء 

والتاأثري.

�صدفة كنت اأقراأ كتاب )ث�رة العبيد يف الإ�صالم( واإذا باملثل 
ُيبدي يل ن�اجذه الب�صعة، ويقف اأمامي بق�صه وق�صي�صه.

هل تريد معرفة اأ�صله؟

اإذن، عليك اأن ت�صاحبني اإىل كه�ف التاريخ:
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يف القرن الثالث الهجرّي اجتاح الّزجن، يف ما ي�صمى تاريخّيا 
)ث�رة الّزجن( بقيادة علي بن حممد، اجتاح�ا الب�صرة، ودمروها 

تدمريا كامال.

بن  علي  قال  اأ�صحابه  عن  ودفاعا  التدمري،  هذا  ب�صاعة 
حممد: )فعلمت اأّن املالئكة ت�لت خرابها، دون اأ�صحابي، ول� كان 
اأ�صحابي ت�ل�ا ذلك، ملا بلغ�ا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنها، 
قلبه  وتثبت من �صعف  وت�ؤيدين يف حربي،  لتن�صرين  املالئكة  واأن 

من اأ�صحابي(.

اأراأيت مثل هذه ال�قاحة؟

ل تعجل يف الإجابة.

لأّن هناك الكثري.

.2002

)مثل- 2(

)بعد  للمثل  الّزجن  �صاحب  تعليل  على  وقف  حني  ح�صني  طه 
خراب الب�صرة( قال:

)ومن اجلائز اأن يك�ن )علي بن حممد( قد زعم هذا كله، 
ن�صر  مذاهب  من  مذهبا  النح�  هذا  كان  فقد  لأ�صحابه،  بع�صه  اأو 
الدع�ة، وو�صيلة لإثارة اجلماهري. ومن اجلائز كذلك اأنه مل يقل من 
ذلك �صيئا، واإمنا تكّلَف امل�ؤرخ�ن ذلك غ�صا منه وت�صهريا به وزراية 

عليه، لأن النجاح مل يكتب له(.
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على  بع�صه  اأو  كله  تاريخنا  ح�صني  طه  ي�صع  الحتمال  بهذا 
الأقل م��صع الت�صاوؤل، فه� قد ركز على احتمالني:

)ا�صتغالل  احلا�صر  تعبرينا  يف  ن�صميه  اأن  ميكن  ما  الأّول: 
املالئكة  اأن  لهم  يزعم  حني  النا�س(  �ص�اد  عند  الدينّية  امل�صاعر 

ت�صاعده على عدوانه في�صدق�نه.

الثاين: اأن امل�ؤرخني ينطبق عليهم البيت ال�صعرّي القدمي:

املخِطِئ  ولأُمرِّ  ي�صتهي  ما   * له  قائل�َن  خرًيا  يلَق  َمْن  ا�ُس  »النَّ
الَهَبُل«

زرافات  للمنت�صر  الف�صائل  من  يح�صدون  امل�ؤرخ�ن  فه�ؤلء 
لكّل  وم�صّب  والدجل  الكذب  مثال  فه�  املنهزم،  اأّما  ووحدانا، 

الّرذائل.

الحتمالن واردان. ومن ذكاء طه ح�صني اأنه مل يغلب اأحدهما 
على الآخر، بل بقي حمايدا اأمامهما معا.

ولكن ما ه� راأيك اأنت؟

اأت�صاركه يف راأيه اأم اأّن لك راأًيا خا�صا بك؟

اإذا كان ذلك فما ه�؟

.2002
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)�شوريالية(

)قال عبدامللك جلرير: من اأ�صعر النا�س؟ فقال: ابن الع�صرين 
كان  قال:  �صلمى؟  اأبي  ابني  راأيك يف  ما  فقال:  العبد(  بن  )طرفة 
�صعرهما نريا يا اأمري امل�ؤمنني. قال: فما تق�ل يف امرئ القي�س؟ قال: 
اتخذ اخلبيث ال�صعر نعلني، واأق�صم باهلل ل� اأدركته، لرفعت ذلذله 
)ما يلي الأر�س من الث�ب(. قال: فما تق�ل يف ذي الرمة؟ قال: قدر 
من ظريف ال�صعر وغريبه وح�صنه على ما مل يقدر عليه اأحد. قال: 
الن�صرانية ما يف  ابن  ل�صان  اأخرج  فما تق�ل يف الأخطل؟ قال: ما 
�صدره من ال�صعر، حتى مات. قال: فما تق�ل يف الفرزدق؟ قال: يف 
يده واهلل يا اأمري امل�ؤمنني نبعة من ال�صعر قد قب�س عليها. قال: فما 
اأراك قد اأبقيت لنف�صك �صيئا!! قال: بلى واهلل يا اأمري امل�ؤمنني.. اإين 
ملدينة ال�صعر التي منها يخرج واإليها يع�د: ن�صبت فاأطربت، وهج�ت 
فاأبحرت.  ورجزت  فاأغزرت،  واأرملت  ف�صنيت،  ومدحت  فاأرديت، 
فاأنا قلت �صروب ال�صعر كلها. وكّل واحد منهم قال ن�عا منها. قال: 

�صدقت(.

هل مل�صت اأي ن�ع من التحامل على �صاعر من ال�صعراء، وفيهم 
من ه� عدّو جلرير؟ اأبدا.. اإنها اأحكام نقدّية يف غاية امل��ص�عّية، 

بل اإن فيها ن�عا من املبالغة.

ما الذي يدل عليه هذا؟

يدّل على اأن جريرا �صاعٌر واثٌق من نف�صه.

.2002
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)�شوريالية(

َمة الغالبة على معظم الدرا�صات احلديثة، ف�صال  )كانت ال�صرِّ
عن القدمية، يف الرتاث ال�طنّي والق�مّي اأدبا كان اأم فكرا اأم علما 
جمريات  وبني  بينه  املطبق  )النغالق(  �صمة  فل�صفة،  اأم  حم�صا 
املجتمع  تاريخ  اأو  الإ�صالمّي  العربّي  املجتمع  تاريخ  �ص�اء  التاريخ، 
الب�صرّي الأكرب. لكاأّن هذا الرتاث نبت ومنا وتط�ر من غري اأر�س، 
ومن غري ه�اء وماء، ودون اأنا�س من الأحياء، يتعاط�ن من اأ�صباب 
مبعنى  الفعل.  ورّد  الفعل  معه  ويتبادل�ن  والتط�ر،  والنماء  الن�ص�ء 
اأن هذه الدرا�صات تنظر اإىل الرتاث كن�ص��س قائمة بذاتها ثابتة 
�صاكنة مفرغة من دللتها وعالقاتها التي كانت منها حياة الرتاث، 
اأعني الدللت والأبعاد والعالقات التي ت�صل هذه الّن�ص��س بحركة 

التاريخ العربّي الإ�صالمّي وتاريخ احل�صارة الب�صرّية بعامة(.

هذا ما قاله اأحد مفكرينا منذ زمن بعيد. ولكننا حتى الآن ل 
عالقة لنا مب�صم�نه، بل نحن �صادرون �صده.. اأفهذا عناد للفكر اأم 

ه� غياب عن ال�عي؟

هل ت�صتطيع الإجابة؟

.2002

)�شوريالية(

جاء يف الرتاث: )الراأي يف الأ�صل م�صدر-راأى ال�صيء يراه 
راأيا( ثم غلب ا�صتعماله على املرئّي نف�صه، من باب ا�صتعمال امل�صدر 
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يف املفع�ل، كاله�ى، يف الأ�صل م�صدر ه�ية يه�اه ه�ى، ثم ا�صتعمل 
يف ال�صيء الذي يه�ى، فيقال: هذا ه�ى فالن.

جمالها،  بح�صب  الروؤية،  فعل  م�صادر  بني  ُتفّرق  والعرب 
فتق�ل: راأى كذا يف الن�م روؤيا، وراآه يف اليقظة روؤية، وراأى كذا –ملا 
القلب  يراه  مبا  �ه  خ�صّ لكنهم  راأيا،  بالعني-  يرى  ول  بالقلب  يعلم 
فيه  تتعار�س  مما  ال�ص�اب،  وجه  ملعرفة  وطلب  وتاأمل،  فكر  بعد 
الأمارات، فال يقال ملن راأى بقلبه اأمرا غائبا عنه مما يح�س به اأنه 
راأيه، ول يقال اأي�صا لالأمر املعق�ل، الذي ل تختلف فيه العق�ل، ول 
تتعار�س فيه الأمارات اأنه راأي، واإن احتاج اإىل فكرة وتاأّمل كدقائق 

احل�صاب ونح�ها.

ابن قيم اجل�زية- اأعالم امل�قعني- 66/1

الراأي اإذن ه� ما يراه القلب بعد الفكر والتاأمل وطلب ملعرفة 
ويق�ل  ودّب  هّب  كّل من  به  ياأتي  الذي  ذلك  ولي�س  ال�ص�اب،  وجه 

ويتبجح: هذا راأيي!

األي�س كذلك؟

.2002

)�شوريالية(

)نبّ�ة الن�صاء:

العظيم  التنازع  حدث  نعلمه  ل  ف�صٌل  هذا  حممد:  اأب�  قال 
فيه اإّل عندنا بقرطبة يف زماننا، فاإن طائفة ذهبت اإىل اإبطال ك�ن 
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النب�ة يف الن�صاء جملًة، وبّدعت من قال ذلك.

نبّ�ة.  الن�صاء  يف  كانت  قد  باأنه  الق�ل  اإىل  طائفة  وذهبت 
وذهبت طائفة اإىل الت�قف يف ذلك.

قال اأب� حممد: ما نعلم للمانعني من ذلك حجة اأ�صال، اإّل اأّن 
بع�صهم نزع يف ذلك بق�له تعاىل: )وما اأر�صلنا من قبلك اإل رجال 

ن�حي اإليهم(.

قال اأب� حممد: وهذا اأمر ل ينازع�ن فيه ومل يّدع اأحد اأن اهلل 
اأر�صل امراأة. واإمنا الكالم يف النبّ�ة دون الر�صالة.

باأن ننظر يف معنى لفظة النب�ة  ف�جب طلب احلّق يف ذلك 
يف اللغة التي خاطبنا اهلل بها، ف�جدنا اأن هذه اللفظة ماأخ�ذة من 
الإنباء وه� الإعالم، فمن اأعلمه اهلل عز وجل مبا يك�ن قبل اأن يك�ن 

اأو اأوحى اإليه منبئا باأمر ّما، فه� نبيٌّ بال �صّك.

)ثم قال بعد كالم ط�يل:

ن�صاء  اإىل  اأر�صل مالئكة  تعاىل  باأن اهلل  القراآن  وقد جاء يف 
فاأخربهم ب�حي حّق، فب�ّصروا اأّم اإ�صحاق باإ�صحاق )..( وقد اأر�صل 

جربيل اإىل مرمي اأم عي�صى. فخاطبها وقال لها: 

نبّ�ة  فهذه  َزِكًيّا}.  ُغالًما  َلِك  ِلأََهَب  ِك  َرِبّ َر�ُص�ُل  اأََنا  ا  َ {اإِمَنّ
�صحيحة ب�حي �صحيح(.

َحل. ج5، �س120. ابن حزم/ الف�صل يف امِللل والأه�اء والنرِّ
2002
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)�شوريالية(

)النخلة �صيدة ال�صجر. وقد �صربها اهلل عز وجل مثال بق�ل: 
َبًة}،  ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطِيّ َرَب اهلَلّ )ل اإله ال اهلل( فقال: {اأَمَلْ َتَر َكْيَف �صَ

َبٍة}، وهي النخلة. وهي ق�له )ل اإله ال اهلل(.. {َك�َصَجَرٍة َطِيّ

النخلة  كذلك  الكالم،  �صيد  اهلل(  اإّل  اإله  )ل  ق�ل:  اأن  فكما 
�صيدة ال�صجر(.

م�ؤلفي  من  وه�  ال�ّصج�صتايّن،  حامت  لأبي  النخيل(  )كتاب 
القرن الثالث الهجرّي بالب�صرة، وقد حّقق الكتاب الدكت�ر اإبراهيم 

ال�صامرائي.

ال�صامرائي مل ينتقد التكرار اململ يف الكتاب، ولكنه نبه اإىل 
حكاية اأ�صط�رية وردت يف �س51 يق�ل فيها باخت�صار:

اليمن،  اأهل  اأّن رجال من  �صي�خنا:  الثقات من  بع�س  )ذكر 
راأى يف اإبل ي�ما جمال كاأنه ك�كب بيا�صا وُح�صنا. طمح اليمايّن اإىل 
اأن فعل مرتني يف �صنتني متعاقبتني،  اإبله بهذا اجلمل، وبعد  اإلقاح 
عني  فيه  وبار(  )عني  ي�صّمى  مكان  يف  وه�  اإل  يدر  فلْم  اإبله  �صاق 
جارية وهي عني ماٍء للجن، ل يدري اأحد الي�م اأين هي. فاأتاه رجل 
من اجلّن وقال له: ما اأوقعك هنا؟ فقال اليمايّن: تبعُت اإبلي هذه. 
اأّن  ويزعم�ن  اإبلنا.  من  اجلمل  وهذا  تعد،  ول  اذهب  اجلنّي  فقال 

الإبل املهرية من ن�صل ذلك اجلمل(.

حت�صني الن�صل اإذن يتطلب م�صاركة اجلّن، ولكن كيف؟!
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كتب الرتاث مليئة بالرطب واحل�صف معا، وعلينا اأن جنتني 
الرطب فقط.

األي�س كذلك؟

2002

)�شوريالية(

مناطق  لإحدى  واليا  ُيعنّي  حني  العثمايّن  ال�صلطان  كان 
ال�ليات العثمانّية املرتامية الأطراف، ي�صدر ما ي�صّم�نه )فرمانا 
�صلطانّيا( و�صاأ�صع هنا ن�ّس الفرمان الذي عنّي به ال�صلطان مدحت 

با�صا واليا على بغداد:

)الد�صت�ر املكرم، وامل�صري املفخم، نظام العامل، مدبر اأم�ر 
اجلمه�ر بالفكر الثاقب، متمم مهام الأنام بالراأي ال�صائب، ممّهد 
املحف�ف  والإجالل،  ال�صعادة  اأركان  م�صيد  والإقبال،  الدولة  بنيان 
العلية،  دولتي  وكالء  اأفاخم  ومن  الأعلى،  امللك  ع�اطف  ب�صن�ف 
رئي�س �ص�رى الدولة ال�صابق، امل�جه لعهدة اأ�صنيهاله واقتداره هذه 
املرة لنظارة اإدارة اأم�ر الفيلق ال�صاد�س الهماي�ين مع ان�صمام ولية 
بغداد، واحلائز على ال��صام العثمايّن )..( وزيري و�صمري درايتي 

مدحت با�صا اأدام اهلل اإجالله.. اإلخ(.

ُيدرك  الفرمان،  هذا  قراءة  من  القارئ  يفرغ  وحني  هنا، 
م�صت�ى الذهنّية التي كانت ُتدار بها البلدان العربّية اأّيام ال�صالطني 

العثمانّيني.
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والأوبئة اجلارفة  والظلم  قرونا مغرقة يف اجلهل  كانت  لقد 
واحلا�صدة لآلف الب�صر.

اإن من يطلع على تاريخ تلك الفرتة الط�يلة من التاريخ ياأخذه 
العجب من اأ�صياء كثرية، اأهمها هي الكيفّية التي كان النا�س يفكرون 

بها، و�صطحّية تلك املفاهيم التي كانت ت�ؤطر روؤيتهم للحياة.

2002

)�شوريالية(

)بلغنا عن رجل كان يح�صر كّل ليلة حلقة الق�صا�س، ي�صمع 
ف�صال من ق�صة عنرتة. ويف ليلة كان القا�س يحكي عن حرب عنرتة 
مع ك�صرى، وو�صل يف ق�صته اإىل وق�ع عنرتة اأ�صريا يف يد الفر�س، 
حيث حب�ص�ه وو�صع�ه يف القيد و�صكت القا�ّس، على اأن يكمل الق�صة 

غدا.

وجهه،  يف  الّدنيا  وا�ص�ّدت  عظيم،  اأمر  الرجل  على  دخل 
وذهب اإىل بيته حزينا، يغلي من الغ�صب، فكيف ي�صتقّر وعنرتة يف 

ال�صجن!! وحني حاولت زوجته غ�صل غ�صبه طّلقها على الف�ر.

زادت به احلما�صة، فذهب اإىل بيت القا�ّس، واأجل�صه من ن�مه 
وقال له: )اأكمل يل الق�صة واإل قتلتك، لأنني ل اأ�صتطيع ال�صتقرار 

وعنرتة يف ال�صجن(.

اأكمل القا�س الأ�صط�رة، باأّن عنرتة حّطم قي�ده، وقتل من يف 
ال�صجن حتى �صالت الأر�س بالدماء.
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اأنت قد ل ت�صدق هذا، ولكن ل� اأيقنت النظر قليال، ل�جدت 
اأّن اآلفا ممن يحيط�ن بك حتكمهم عقلّية هذا الرجل نف�صها.

2002

)�شوريالية(

)ذكر عن الربيع –م�ىل املن�ص�ر- اأّنه قال:

ما راأيت رجال اأربط جاأ�صا اأو اأثبت جنانا من رجل �ُصعي به 
اإىل املن�ص�ر: كان لديه ودائع واأم�ال لبني اأمّية.

ُرفع  املن�ص�ر:  له  فقال  اإليه.  فاأح�صرته  باإح�صاره،  فاأمرين 
اأمية، فاأخرج لنا منها  نباأ ال�دائع والأم�ال التي عندك لبني  اإلينا 
واأح�صرها، ول تكتم منها �صيئا. فقال الرجل: يا اأمري امل�ؤمنني، اأاأنت 
اأم�الهم؟ قال: ل.  اأمية؟ قال: ل. قال: ف��صّي لهم على  وارث بني 
َلُتك عما يف يدي من ذلك؟ قال الربيع: فاأطرق املن�ص�ر  قال: فما �َصاأْ
اإىل  الرجل: نحتاج  امل�صلمني. فقال  اأمّية ظلم�ا  بن�  �صاعة ثم قال: 
اإقامة بّينة عادلة اأّن ما يف يدي لبني اأمّية ه� مما ظلم�ه. فاأطرق 

املن�ص�ر �صاعًة ثم قال: يا ربيع، ما اأرى ال�صيخ اإل �صدق.

ثم قال املن�ص�ر للرجل: هل لديك حاجة؟ قال: نعم، حاجتي 
اأن جتمع بيني وبني من �صعى يّف اإليك، ف�اهلل ما يف يدي لبني اأُمّية 

ماٌل ول وديعة.

فاأمر املن�ص�ر الربيع اأن يجمع بينهما.

ثالثة  اختل�س  غالمي،  هذا  للربيع:  الرجل  قال  اجتمعا  وملا 
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اآلف دينار من مايل، واأبق مني وخاف من طلبي له، ف�صعى بي عند 
اأمري امل�ؤمنني.

ف�صّدد املن�ص�ر على الغالم وخّ�فه، فاعرتف بذنبه(.

ما راأيك يف هذا امل�قف؟

هل تقف مثله؟

اأم ترتعد فرائ�صك ُرعبا؟

2002
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�حللقة �خل�شر�ء

)ُبعٌد �آخر(

اأ�صيلة، اأ�صيل، اأ�صالة.

املذيع�ن الب�ا�صل حني يبزغ�ن من ف�هة التلفزي�ن ليقدم�ا 
�صباق اخليل، ت�صمع منهم دائما هذه العبارة الأثرية: )هذه الريا�صة 

العربّية الأ�صيلة(.

بع�س امل�صاهدين –طبعا- ل يعنيهم اأن يف�ز اجل�اد الأ�صهب 
املذيع  على  واأعينهم  اأ�صماعهم  يركزون  اإنهم  الأدهم،  اجل�اد  اأو 
الذي لب�س لمته واأخذ الأهبة الكاملة لري�صقك بالكلمات املنتقاة، 
هم يركزون على رنني كلمة )اأ�صيلة(. ه� ل يق�لها يف كرة القدم، 
ل يق�لها يف العديد من األ�ان الريا�صة الأخرى، ه� يق�لها يف �صباق 

اخليل فقط.

ُترى، ملاذا؟

بب�صاطة لأن كرة القدم لي�صت اأ�صيلة مبفه�م املذيع، مبفه�م 
احل�صب والن�صب، مبفه�م:
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»اأُوَلِئَك اآَبائي، َفِجْئني مِبْثِلِهْم * اإذا َجَمَعْتنا يا َجِريُر امَلَجاِمُع«

واإذن فه� ي�ص�نها يف حمارها الّتاريخّي.

نقل  و�صيلة  والطائرة  اأ�صيلة،  نقل  و�صيلة  اجِلمال  اأن  �صك  ل 
ي�ما  املذيعني  اأحد  علينا  يخرج  اأن  ننتظر  فهل  وخطرة..  حديثة 
عربّية  و�صيلة  لأنها  اجِلمال  با�صتخدام  لين�صحنا  �ص�ته،  �صاهرا 

اأ�صيلة؟

اأ�صا�صا، ما معنى الأ�صالة؟

هل الزمن جزء من مفه�مها، وكّلما امتد، ازدادت هي تعتقا 
ووهجا؟!

اإىل  يتقّدم  اأن  –مثال-  براق  بن  كعمرو  جاهلّي  ل�صاعر  هل 
اأقدم منها  اأنه  اأّي �صاعر حديث، ويرميها يف ال�حل بحجة  دواوين 

زمنا، مبعنى اأكرث منها اأ�صالة؟!

من  جزء  الزمن  اأن  يعترب  الذي  ه�  وحده  العالء  بن  عمرو 
تنا�صل  فهل  معه،  املفه�م  ا�صتطال  الزمن،  طال  وكلما  املفه�م، 

املذيع�ن جميعا من ال�صّيد عمرو بن العالء؟

مل ل..! كّل �صيء ممكن.

.1980
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)ُبعٌد �آخر(

منذ اأم�س وذاكرتك يف حالة ا�صتنفار، تريد اأن ت�صتعيد ذلك 
ال�ص�ت الذي يق�ل: )اأ�صالة الراأي �صانتني عن اخلطل( ثم ا�صتمّر 
الراأي  اأ�صالة  اأن  اأي  العتقاد،  هذا  رهن  وه�  ق�صيدته  اآخر  اإىل 

�صت�ص�نه عن اخلطاأ.

اأ�صالة  ُترى.. كيف يفهم هذا الرجل الأ�صالة؟ وكيف ت�جد 
الراأي؟ وعلى اأي الأ�ص�س تق�م؟ وهل لإن�صان اأن يّدعي اأّنه ميلك دون 

غريه اأ�صالة الراأي هذه؟

هل �صحيح اأن يقال: هذا راأي اأ�صيل، وهذا راأي غري اأ�صيل؟ 
وهل لالآراء متاما مثل الب�صر، �صجرة ن�صبّية، ينتمي فيها هذا الراأي 
اإىل يعرب بن قحطان، وذاك اإىل املهّلب بن اأبي �صغرة، وثالث اإىل 

ليك بن ال�صلكة؟ احلجاج بن ي��صف، ورابع اإىل ال�صُّ

هل �صحيح هذا الأ�صل�ب من التفكري؟

وهل هذا ال�صاعر يفكر بنف�س الطريقة التي يفكر بها املذيع�ن 
الب�ا�صل الذين ذكرناهم بالأم�س؟

ل اأعتقد ذلك:

الذي  ه�  اأ�ص�س حمددة،  على  يق�م  الذي  ه�  الأ�صيل  الراأي 
يك�ن ح�صيلة نا�صجة لكّل الظروف امل��ص�عّية والإن�صانّية والإحاطة 
بكّل الزوايا، وبذلك فاإن مفه�مه بعيد كّل البعد عن املفه�م الذي 
�ن عليك من ف�هة التلفزي�ن- من  يفرت�صه املذيع�ن –و هم ينق�صّ
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الريا�صة العربّية الأ�صيلة.

دم  كف�صائل  الّروح،  كجمال  الب�صر،  كقّ�ة  الأ�صيل،  الراأي 
لغة خا�صة..  ول  زمن خا�س،  ول  وطن خا�س،  له  لي�س  ال�صرايني، 

الراأي الأ�صيل، ه� الراأي الأ�صيل وح�صب.

.1980

)ما هو �ملنطق؟(

من الألفاظ التي م�صت على قدميها، وترّبعت على كّل ل�صان 
كلمة )منطق(. فتعبري )هذا منطقّي( اأو هذا مناٍف للمنطق، مّما 
مّما  ذلك  اإّن  بل  وح�صب،  الي�مّية  اجلرائد  اأو  الكتب  ُي�صاَهد يف  ل 

ُي�صَمع يف ال�صارع وال�ّص�ق وملعب الأطفال.

ل�صيانة  ُو�صعت  الق�اعد  من  جمم�عة  اأ�صا�صه  يف  واملنطق 
ل�صيانة  وقعت  التي  النح�  ق�اعد  مثل  متاما  اخلطاأ،  عن  الفكر 
الق�اعد  تلك  من  يعرف  ل  ا�صتخدامها  ولكن  اخلطاأ.  عن  الل�صان 

�صيئا على الإطالق.

منطق،  لالأدباء  فاأ�صبح  الّراقع،  على  اخلرق  ات�صع  هنا  من 
لقد  منطق.  منحرف  ولكّل  منطق،  ولل�ص��س  منطق،  وللفال�صفة 
اأ�صبح املنطق نف�صه م�صاعا، اأ�صبح ليلى التي يّدعي كّل من راأيته اأنه 

على م�عد معها.

وبالطبع هذا لي�س غريبا، فال�صجاعة والرج�لة وال�صدق وكّل 
ال�صفات البي�صاء لن جتد اأحدا ل يّدعي اأنها غر�صت فيه ب�ص�رة 
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اإىل عن�صر  ل� �صفحت دمه لراأيتها كلها وقد حتّ�لت  واأنك  عف�ّية، 
من عنا�صره.

دعنا من كّل هذا، ولنطرح ال�ص�ؤال التايل: ما ه� املنطقّي يف 
حياتنا الجتماعّية كلها؟

ال�ص�ؤال �صاخب، ووا�صع كال�صحراء، ذلك لأننا مل نتفق من 
الأ�صا�س على مفه�م حمدد للمنطق، ولأننا من جهة اأخرى طرحنا 
ولكّني  للت�صاوؤل،  و�صخامتها  تعقيداتها  على  الجتماعّية  احلياة 

رٌّ على ال�ص�ؤال نف�صه: ُم�صِ

ُترى هل و�صع الطفل عندنا منطقّي؟ هل و�صع املراأة منطقّي؟ 
هل الأ�صا�س الرّتب�ّي يف البيت واملدر�صة منطقّي؟ هل منطقنا نف�صه 

منطقّي؟

هذه  على  املربهنة  الّتف�صيلّية  الإجابة  اأ�صتطيع  ل  �صخ�صّيا 
الأ�صئلة، ولكنني اأعتقد اأننا بعيدون عن املنطق مبقدار ُقرب اأر�صط� 

منه.

هي  ما  القارئ،  اأيها  اأنت  التايل:  بال�ص�ؤال  زاويتي  لأختتم 
امل�اقف التي تك�ن منطقّيا فيها؟ وتلك التي ل تك�ن فيها منطقّيا؟ 

وملاذا؟

.1980

)كلمات مائّية(

الذين )يق�ل�ن باأل�صنتهم ما لي�س يف قل�بهم( كثريون جدا. 
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وهذه الكرثة مل تاأت من اأنهم عقدوا اإجماعا على ذلك، بل جاءت 
لي�س يف قلبه لأنه  بل�صانه ما  اأ�صناف عديدة، فهذا يق�ل  اأّنهم  من 
لأّن  ورابع  غبّي.  لأّنه  يق�ل  وثالث  خائف.  لأنه  يق�ل  وذاك  كاذب. 

الأم�ر كلها ملتب�صة لديه، وهكذا.. وهنا ياأتي ال�ص�ؤال مبا�صرة:

قاعدة  هناك  لأّن  ذلك  كله؟  هذا  يف  املجتمع  دور  ه�  ما 
اجتماعّية تق�ل: )الإن�صان ل ي�صتطيع اأن يعي�س يف املجتمع، ويك�ن 
مل  الأقل  على  الأفراد  بع�س  ف  ت�صرُّ اأّن  معناه  وهذا  منه(.  ُحّرا 
ي�صدر عن اإرادة فردّية خال�صة، بل ه� �صادر عن تاأثري اجتماعّي.

يق�ل�ا  اأن  اإىل  اأفراده  دفع  حّد  اإىل  املجتمع  ي�صل  ملاذا  ُترى 
اإىل هذا  اأو�صله  الذي  قل�بهم؟ ما ه� اخللل  لي�س يف  باأل�صنتهم ما 
اأو غري املتعّمد؟ ثم كيف يتّم جتاوز هذه الهاوية؟  الت�ص�يه املتعّمد 

وما ه� ال�صبيل؟

الإجابة عن هذه الأ�صئلة بالطبع من ممتلكات الذين يرتّبع�ن 
على كرا�صي العل�م الإن�صانّية يف اجلامعات، ولكّن هناك جانبا اآخر 

ل بّد من الإ�صارة اإليه، وه�:

وامل�صيء،  الأف�صل،  ه�  يك�ن  دائما  لي�س  القلب  يف  ما  اإّن 
وه�  عاما،  ثمانني  اأكرث من  –مثال-  دعبل  عا�س  فقد  وال�صادق.. 
يهج� النا�س �صغارا وكبارا، فهل معنى هذا اأنه على حّق دائما لأنه 

عرب عن قلبه؟

حتما ل اأحد ي�صتطيع ق�ل ذلك، فما يف القلب قد يك�ن حقدا، 
اأم�ر  الّذات. وهذه  اإر�صاء  اأو حتى رغبة يف  العتداء،  �صه�ة يف  اأو 
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�صخ�صّية قد تك�ن جيدة، وقد تك�ن يف منتهى الّرداءة.

ما ه� احلّد الفا�صل بني هذا ال�جه، وذاك؟

ل اأدري، ولكني على يقني من اأّن املجتمع الذي يدفع اأفراده 
اإىل ق�ل ما لي�س يف �صمائرهم ه� جمتمع يدفع باأبنائه اإىل الهاوية. 
ومن هنا نلم�س ما يف )الأثر( من طاقة م�صيئة حني يق�ل ب�ص�رة 

حا�صمة: )قل احلّق ول� على نف�صك(.

.1986

)كلمات مائّية(

تن�صره �صحفنا وجماّلتنا  ما  اإىل  وا�صعتني  بعينني  ينظر  من 
ميكن  �صلبة  قناعة  اإىل  تلقائّيا  ي�صل  الراأي،  يف  الختالفات  من 
تلخي�س اأ�صا�صها يف اأّن ُكاّل من الأطراف املختلفة يتجه مبا�صرة اإىل 
عابٍئ  غري  اللغ�ّية،  الإ�صاءة  بكّل  وتزويدها  اخلالف،  نقاط  ح�صد 

بنقاط ال�فاق يف امل�صاألة املطروحة للح�ار.

هناك كتب عديدة نذرت نف�صها ل��صع اأ�ص�س للح�ار الناجح 
واجلدل املثمر، من النظر الفل�صفّي اإىل ال�جدان الأدبّي. بل هناك 
عل�م تبل�رت على مر التاريخ لهذا الغر�س نف�صه. ولكن ال�اقع العملّي 
يربهن على اأّن تلك الكتب، بل وتلك العل�م بقيت واقفة يف راأ�س كّل 
املتحاورين  من  كّل  راأ�س  يف  كان  اإذا  هذا  حيادية،  ب�ص�رة  حماوٍر 

�صيء منها من الأ�صل.

ُترى، ملاذا؟
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هناك بالطبع اأ�صباب عديدة لهذه الظاهرة، اأهمها ه� ال�صبب 
الجتماعّي. ذلك لأن الأ�صباب الفردّية –مهما كانت فاعلة- ل تتيح 

مثل هذا ال�صم�ل الذي متتاز به هذه الظاهرة.

ال�صبب الجتماعّي يعني اأن تربيتنا، تعليمنا، �صل�كنا، ن�صاطنا 
اإنها  الهادف،  )التحاور(  �ص�ء  يف  ت�صري  لي�صت  هذه  كّل  العملّي.. 
ت�صري يف �ص�ء قناعات م�صبقة، بل اإّن بع�صها م�صاغ تاريخّيا، ودون 

اأّي قدرة على فتح باب اجلدل ح�لها.

اإّن املعلم يف املدر�صة، اأو اجلامعة، ل يفتح اجلدل اأمام تلميذه 
اأن هذا التلميذ ميلك من القدرة ونفاذ الذهن ما يحيل  اإذا اأح�ّس 
اآراءه اإىل اآراء خاطئة، ذلك لأن اإ�صراره على هذا اخلطاأ ه� ال�صبيل 

اأمامه لإثبات ذاته.

والأب، حتى واإن �صمح لبنه باأن يحاوره، فه� ل ي�صمح لبنته، 
ذلك لأن خمزونه التاريخّي ربط اأبّ�ته بال�صيادة املطلقة، فاإذا و�صل 
اجلدل اإىل حّد اأْن يخاَلَف يف الراأي فمعناه ح�صب ذلك املخزون اأّن 

�صيادته التي ت�صاوي اأبّ�ته قد ذبحت من ال�ريد اإىل ال�ريد.

اأّما من يحفظ م�صاألة علمّية، اأو ي�صتظهر بيتا من ال�صعر، اأو 
اأّن اجلاحظ ولد يف القرن الثاين ومات يف الثالث.. اأي من  يعرف 
ي�صمى )اأديبا( بعبارة اأخرى، فه� اأ�صّد الأ�صناف غ�صبا حني ُيقال 
تلك عليها بع�س  اأن نظرّيتك  اأو  يع�زه الربهان،  راأيك هذا  اإن  له: 

باب. ال�صّ

امل�صيئة  الأ�صماء  كّل  ف�را  عليك  ويح�صد  يغ�صب،  اإنه  نعم، 
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يف التاريخ، بل ي�صّ�ب كّل الرماح وال�صي�ف اإىل نحرك، ثم يزبد، 
ويرعد، وين�صد:

كاأنياِب  زرٌق  وم�صن�نٌة   * م�صاجعي  »وامل�صريّف  )جتادلني( 
اأغ�اِل!«

نعم، هناك �صيء واحد، �صاحة واحدة، ل يغ�صب عليها، هي 
را،  متح�صّ وُي�صبح  الغابة،  من  ف�را  يخرج  اإنه  امراأة.  جتادله  اأن 

ويجادل بالتي هي اأح�صن.

.1986

)كلمات مائّية(

ع كثريا من هذا  اإذا كنت ل تغ�صب �صريعا، بل على مهل، ف��صرِّ
الـ)على مهل( لأن الأ�صئلة التي �صاأوجهها اإليك اأ�صئلة حمرجة.

هل حتّب امل��صيقى؟

�صتق�ل: نعم، اأحبها ُحّبا َجّما، فاأنا حني يتنف�س ال�صبح اأق�م 
راك�صا، واأغ�صل حركة قلبي بامل��صيقى، اإنها وحدها التي ت�قظني.. 
ل اأ�صعة ال�صم�س، ول دقات �صاعة العمل، ول حتى الفجر من الن�م.

يا هال..
هذا ما �صاأق�له لك، ولكن انتظر ال�ص�ؤال الثاين:

اأي ن�ع من اأن�اع امل��صيقى حتّب؟

هنا �صاقت الدائرة. و�صاأبداأ من جانبي �صّد خناق الأ�صئلة، 
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اأي اأين �صاأ�صيق من ات�صاعها �صيئا ف�صيئا. �ص�ف لن اأ�صاألك: اأحتّب 
م�زار وت�صيك�ف�صكي اأم حتب �صيد دروي�س و�صالح عبداحلّي؟! ل.. 
�صاأ�صاألك: هل حتب امل��صيقى يف غناء فريوز، اأم امل��صيقى يف غناء 

رحمه الذوادي؟

ل�  اأ�صاألك بجدّية كاملة.  اإين  اأراك ت�صحك. ل، ل ت�صحك، 
فرغنا من حالتك، ومن حالتي الفردّيتني، وذهبنا اإىل حالة املجتمع 
حاولنا  ثم  املف�صلة؟  م��صيقاه  هي  وما  امل��صيقى،  يحّب  هل  كّله، 

الإجابة ح�صب املعطيات امل��ص�عّية، ُترى: ماذا �صتك�ن الإجابة؟

لقد قيل قدميا:

)النغم ف�صٌل بقَي من املنطق، مل يقدر الل�صان على ا�صتخراجه 
باحلروف، فا�صتخرجته طبيعته بالأحلان( اأي اإّن امل��صيقى هي اللغة 
الثانية، لغة الفائ�س ال�جدايّن الداخلّي الذي لي�س يف اللغة ما يعرب 
الّرمزّيني  بع�س  وجد  التي  اللغة  اأي  الأحلان،  ب�ا�صطة  في�صيل  عنه 
اأنها �صرقت من ال�صعر، ف�صرخ قائال: نريد اأن ُنعيد اإىل ال�صعر ما 

�صرقته امل��صيقى منه.

ُترى، كم منا يعرف هذه اللغة؟!

الذوق امل��صيقّي لي�س منف�صال عن الذوق الت�صكيلّي، اأو الذوق 
ال�صعرّي اأو.. اأو.. اإن الذوق اجلمايّل )م�صتطرق( واإذا كانت اللغة 
فهل  لل�ص�ت،  العايل  الإرهاف  على  قائمة  العربّية  والأذن  العربّية 

ترى اأن هذا الإرهاف قد تطّ�ر؟
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�صخ�صّيا ل اأظن ذلك، فنحن مازلنا نرهف اأ�صماعنا للطبل 
اأن  ينفعنا  ولن  القان�ن،  من  اأكرث  الربابة  واإىل  الكمان،  من  اأكرث 
يخرج الفارابي من قربه حامال اآلته امل��صيقّية.. اإننا يف حاجة اإىل 

ملي�ن فارابي.

.1986

)متى؟(

)ل يعرف اخل�صب اأّنه كمان. الإن�صان يعرف اأنه اإن�صان، لكنه 
ل يعرف نف�صه اإذ يعرف ذلك. الإن�صان اإن�صان كمثل ما ه� اخل�صب 

كمان(.

هذه الكلمات لأحد املفكرين الفرن�صّيني، تطرُح يف اأفق �صعرّي 
اأثر روؤية فل�صفّية وا�صعة، روؤية قيلت بطرق خمتلفة، و�صتبقى تقال 

بطرق خمتلفة كذلك.

–التي نعرفها- على الأر�س  الإن�صان من بني جميع الأحياء 
اأي  واحد.  اآن  وم��ص�عا يف  ذاتا  يك�ن  اأن  ي�صتطيع  الذي  وحده  ه� 
ه� ال�حيد القادر على التجريد، جتريد نف�صه وجعلها هدفا للبحث 

والتفكري والّل�م والإ�صادة والتقييم.

الأحلان،  اأعذب  عليه  ُتعزف  رائعا  كمانا  ي�صري  اخل�صب 
وبذلك يك�ن اخل�صب قد ارتفع على ذاته، ي�صبح خمتلفا عن ذلك 
اخل�صب الذي جنعله طعاما للنار، اأو بابا، اأو ع�صا نت�كاأ عليها.. اإنه 

اأ�صبح �صيئا اآخر، طائرا غريدا، لكنه من اخل�صب.
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نف�صه؟  تلقاء  من  ا�صتطاع  هل  ذلك؟  اخل�صب  ا�صتطاع  كيف 
هل جل�س منذ ال�صباح الباكر بعد ليلة �صامر فيها الأرق املّر وخاطب 
بابا،  اأك�ن حطبا، ول  اأن  اأريد  بل�صان عربّي ف�صيح وقال: ل  نف�صه 

اأريد اأن اأك�ن نبعا للفرح، حلنا �صجّيا، كمانا؟

ل� كان يف مقدوره ذلك لأ�صبح اإن�صانا على الف�ر!

على  نعرفها-  –التي  الأحياء  جميع  بني  من  وحده  الإن�صان 
�ص�اب،  وهذا  خطاأ،  هذا  لنف�صه:  يق�ل  اأن  على  القادر  ه�  الأر�س 

وهذا بني بني.

ولكن كيف ي�صتطيع ذلك؟

والأهم من هذا ال�ص�ؤال ه� �ص�ؤال: متى يفعل ذلك؟

.1989

) = 1+1+1(

الكلمات  هذه  ن�صمع  نحن  الآن  وحتى  القدماء  الإغريق  منذ 
الثالث:

احلّق + اخلري + اجلمال

ه�  بل   ،)3( الرقم  ه�  لي�س  الكلمات  هذه  جمع  وحا�صل 
الفل�صفة كلها، اأو ه� التاريخ كله. ولذلك مل اأ�صع اأي رقم بعد اإ�صارة 

)ي�صاوي( يف العن�ان عن عمد.

الفال�صفة كلهم حتى عهد قريب بحث�ا هذه الكلمات الثالث 
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نف��س  يف  يغر�ص�ها  اأن  وحاول�ا  جمّردة،  ذهنّية  هياكل  �صكل  على 
النا�س و�صل�كهم، وهم قد ف�صل�ا جميعا، لأنهم عزل�ها عن احلياة، 

اعتربوها كائنات ذهنّية فقط.

فيها  يقابله  الباطل. واخلري  العملّية  يقابله يف احلياة  احلّق 
ال�صر. واجلمال يقابله القبح.

التقابل بني هذه الكلمات الثالث وبني الثالث الأخرى عملّية 
عليه  وقفت  الذي  ه�  وهذا  )ال�صراع(،  ي�صم�نه  الذي  اإنه  حتمية، 

الفل�صفة احلديثة.
احلق، اخلري، اجلمال.

كيف نعّرف هذه الكلمات تعريفا وا�صحا؟. ل، خذ منها كلمة 
واحدة فقط،كيف تعّرف كلمة )احلق(؟ هل ت�صتطيع؟

عليه  انهال  احلّق(  هي  )الق�ة  قال:  حني  الفال�صفة  اأحد 
ال�صتم والزدراء من كّل حدب و�ص�ب، وما قاله ل يختلف كثريا عما 

قاله ُزهري قبل اأكرث من اأربعة ع�صر قرنا:

ا�َس  ْم َوَمْن ل َيْظِلْم النَّ ِه ِب�ِصالِحِه * ُيَهدَّ »َوَمْن مَلْ َيُذْد َعْن َحْ��صِ
ُيْظَلــِم«

يف  تتحكم  التي  اجلاهلّية  الّروح  اإذن.  اجلاهلّية  الّروح  اإنها 
ت�صّرفاتنا حتى الآن.

احلّق واخلري واجلمال هي تلك اجلزر البعيدة، القريبة من 
واق واق، التي مل ت�صل اإليها �صفينة الب�صر حتى الآن.

.1989
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)�لتحول(

اإليهما  ل  الت��صُّ ميكن  والإح�صا�س  الإدراك  اأن  راأيي  )يف 
ي�صبح  اأن  ي�صتحيل  ولكن  واحدة،  دفعة  وحتى  �صحيحة،  ب�ص�رة 

الإن�صان اإن�صانا دفعًة واحدة، بل ينبغي اأن يتحّ�ل اإىل اإن�صان(.

هذه بع�س اآراء دو�صت�ف�صكي، وقد قلت يف حلقة �صابقة اإّنني 
رواية  ة  وخا�صّ املختلفة  رواياته  يف  مالحظاته  بع�س  اإىل  �صاأع�د 
)املراهق(. واأقف الآن على هذا الراأي من اآرائه، اأو هذه املالحظة 

التي تخ��س يف اأعماق الإن�صان.

الذي ميّيز الإن�صان عن غريه من �صائر الأحياء اأ�صياء كثرية، 
يتعّلق  والتحّ�ل  التحّ�ل.  وي�صتطيع  التكّيف  ي�صتطيع  اأّنه  اأهّمها  من 
الّروحّي  باجلانب  اأي  وال�جدان،  والعاطفة  والعقل  النف�س  بجانب 
ب�صفة عامة، ولكن هذا التحّ�ل نف�صه يختلف ل ن�صبّيا وح�صب بني 
الأفراد، بل يختلف �صطحيًة وعمقا، كّميا وكيفّيًة بالن�صبة اإىل الفرد 

ال�احد.

يف اإمكانك عند ت�فر ال�صبل اأن تك�ن عاملا يف جماٍل ّما بعد 
بالدرجة  املجتمع  من  تكت�صب  اأن  اإمكانك  ويف  به،  جاهال  كنت  اأن 
الأوىل ومن غريه بالدرجة الثانية األ�انا من الأخالق احل�صنة ومن 
العادات احل�صارّية. اإنها مهارة يف التكّيف كما ي�صميها الباحث�ن يف 
النف�س الإن�صانّية، ولكن يبقى هناك يف اأعماق النف�س �صيء ل ت�صله 
هذه الأخالق، اأو تلك العادات، وه� ما ي�صّم�نه )الاّل�صع�ر(. فهذه 
املنطقة من النف�س الب�صرّية حتتاج اإىل )حت�يل(، اإىل جهاد بكّل ما 
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يف الكلمة من ت�صميم وقّ�ة لكي ميكن اأن تتغرّي.

واأج�اء الرتبية الأوىل والالحقة،  الّن�صاأة الأوىل،  اإن ظروف 
هذه  كّل  يرتك..  وما  النف�س،  ينمي  وما  ومداه،  التعليم  وكيفية 

وغريها لها اأثرها البالغ يف عملّية التح�يل هذه.

هل ت�صتطيع -و اأنت ل تعرف ماذا يف ل �صع�رك من اأ�ص�اك- 
من  املرحلة  هذه  بلغت  لقد  بثقة:  تق�ل  ثم  املراآة،  اأمام  تقف  اأن 

التحّ�ل؟ هل ت�صتطيع؟

هنيئا لك اإن كنت ت�صتطيع.

.1989

)�لزمن(

الأح�ال  اأح�صن  يف  زمنك،  من  اأكرث  تك�ن  اأن  ميكنك  )ل 
�صتك�ن �صبيها به(

التاريخ  يف  ملعانا  الفال�صفة  اأكرث  من  لفيل�ص�ف  الكالم  هذا 
يجعلنا نعيد النظر يف مق�لة من اأ�صرع املق�لت دورانا على األ�صنتنا، 

وهي مق�لة )اإّن فالن بن فالن �صبق ع�صره(.

فهل هذه مق�لة �صحيحة؟

ميكن الق�ل اأنها �صحيحة حني ن�صاهد م�صار التاريخ، فهناك 
ع�صرات،  بعد  اإل  اإنتاجها  ُيقّ�م  مل  اأو  يعرف  مل  الأ�صماء  ع�صرات 
واأحيانا مئات ال�صنني. بل كان بع�صهم يعاين ال�صطهاد يف حياته، 



حممد �لعلي

270

لطة اأو من الإهمال الجتماعّي والفقر املدقع، وهذا دليل  اإّما من ال�صُّ
�صاطع على اأّن هذه الأ�صماء قد �صبقت ع�صرها. لقد جاءت يف غري 

زمانها الالئق اأو دارت يف غري مدارها.

من  الرغم  -على  التاريخ  مل�صار  املالحظة  هذه  اأّن  غري 
متاما،  املق�لة  لهذه  خمالف  اجتاه  يف  ُتف�ّصر  اأن  ميكن  ّحتها-  �صِ
فلماذا ل يك�ن تف�صريها على النح� التايل: اإّن هذا ال�صم اأو ذاك 
مل ي�صبق ع�صره، لقد جاء فيه، ولكن املحيطني به هم الذين تخّلف�ا 
عن ع�صرهم، ولذلك راأوه غريبا عنهم وهنا ينفتح اأفق وا�صع اأمام 
م�صاألة اأخرى هي: َمن الأكرث يف التاريخ، الذين يعي�ص�ن ع�صرهم 

بحق، اأم الذين يتخّلف�ن عن ع�صرهم؟

ل �صك يف اأن املق�لة ال�صابقة لهيجل اإذا كانت �صحيحة، وهي 
�صحيحة بالطبع، ت��صح لنا اأن املتخّلفني عن ع�صرهم اأكرث مباليني 
املّرات من الذين يعي�ص�ن ع�صرهم عي�صة حقيقّية. فاملّطلع�ن على 
ولكن  كثريا  فيه  ترّدَدت  املق�لة  هذه  اأّن  يعرف�ن  العربّي  ال�صعر 
لتقف  وتع�د  بالأعمى  الّدهر  ت�صف  �صياغات  �صبابّية،  ب�صياغات 
على اأطالل الرثاء. وكان اأعالهم �ص�تا ه� املتنبي الذي رفع �ص�طه 

اللغ�ّي، وراح يجلد به النا�س.

الدارج،  التعبري  يف  ي�صبق�نه  اأو  ع�صرهم،  يعي�ص�ن  الذين 
ه�ؤلء لي�ص�ا م�صكلة، لأنهم ِقّلة، ولأنهم من�صجم�ن مع ال�اقع.

امل�صكلة هم الذين تخّلف�ا عن ع�صرهم.. األي�س كذلك؟!

.1992
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)�ل�شوؤ�ل(

لي�س هناك اأثبت جذرا من ال�ص�ؤال. اإّنه �صامٌد مثل جبل تل�ذ 
الأج�بة  ُي�صيب  بل  ال�ص�ؤال،  التغرّي فه� ل ي�صيب  اأما  الرياح.  عنه 

عن ذلك ال�ص�ؤال التي تتغرّي من جيٍل اإىل اآخر.

اإّن اأهم ما ميّيز فيل�ص�فا من اآخر ه� ن�ع الأج�بة التي اأجاب 
الذي  اجلديد  ال�ص�ؤال  ه�  بل  قبله،  ُطرحت  التي  الأ�صئلة  عن  بها 
�صع�دا  واآخر،  مفكر  اأي  بني  امل�صافة  نقي�س  اأن  اأردَت  واإذا  طرحه، 

وهب�طا ون�صبّيا، فعليك البحث عن ال�ص�ؤال اجلديد الذي �صاأله.

من اأنت؟

يق�ل الباحث�ن: اإّن هذا ال�ص�ؤال )من اأنت( ه� ثاين اأو ثالث 
�ص�ؤال طرحه الإن�صان على نف�صه منذ ا�صتخلفه اهلل على الأر�س، اأي 
اإّنه قبل ال�ص�ؤال )من اأنا؟( ولذلك، ولأّن ال�ص�ؤالني يت�قف اأحدهما 
على الآخر، ولأّن الإجابة عنهما يت�ّقف اأحدهما على الآخر، بقيت 
الإجابات عليهما متكّررة ومتطّ�رة حتى الآن، واأعتقد اأنها لن حت�صم 

اأبدا.

اأننا ل نطمح اإىل الإجابة عن مثل هذه الأ�صئلة، بل ول  غري 
حتى القرتاب من الأج�بة عنها ط�ال التاريخ. نحن بب�صاطة يجب 
اأن نت�قف ح�ل الأ�صئلة الب�صيطة التي ت�ّلدها حياتنا الي�مّية فقط، 
مثل: ملاذا كان هذا ومل يكن ذاك؟ ما ه� الطريق الأف�صل لل��ص�ل 
ن�ع  ما  اأ�صتفيد منه؟  كتاب  اأف�صل  ما  واإىل ذاك؟  الهدف  اإىل هذا 

الأفكار التي يف راأ�صي؟ هل كلها �صحيحة؟ وهكذا..
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عنها  والإجابة  فل�صفة،  اإىل  يحتاج  ل  الأ�صئلة  الن�ع من  هذا 
ل حتتاج اإّل اإىل القليل من ال�صرب ومن العرتاف املطلق باأننا )مل 

نبلغ من العلم اإلَّ قليال(.

هل تعرف كيف ت�صاأل؟

الرّتب�ّية  امل�صاألة  يعرف�ن  الذين  ولكن  تراه غريبا،  قد  �ص�ؤال 
يرونه �ص�ؤال عادّيا. لأن املهارة واملعرفة لي�صت مطل�بة يف اجل�اب 
وح�صب، بل الأهم من ذلك اأنها مطل�بة يف ال�ص�ؤال، فلي�س كّل اإن�صان 

ي�صتطيع ال�ص�ؤال مثلما اأنه لي�س كّل اإن�صان ي�صتطيع الإجابة.

.1992

)�أقو�ل(

قال الأّول:

هل ت�صتطيع اأن ُت�صري بيدك وتق�ل: هذا اجتماعّي، وهذا فنّي، 
وهذا اقت�صادّي، وهذا �صيا�صّي، وهذا تاريخّي..؟

قال الثاين:

ورجاله  جماله  احلق�ل  هذه  من  حقل  فلكّل  اأ�صتطيع،  نعم 
وح�ارّي�ه، ولكّل منها عل�مه املرتبطه به، والتي تط�رت عرب التاريخ 
ول تزال تتط�ر حتى الآن. اإّن القت�صادّي غري ال�صيا�صّي، وهما غري 

التاريخّي بكّل تاأكيد.

قال الثالث:
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اإذا اآمنا بالنظرّية التي تق�ل: هناك للمجتمع الإن�صايّن بناء 
اأمام بناء واحد يتما�صك بع�صه مع  اأّننا  ف�قّي وبناء حتتّي، فمعناه 
بع�س يف احلياة الجتماعّية بحيث ل ميكن ف�صل القت�صادّي عن 
بالأواين  اأ�صبه  كلها  اإنها  الجتماعّي،  عن  ف�صلهما  اأو  ال�صيا�صّي، 
ل  ع�ص�يا  ارتباطا  ويرتبط  الآخر،  يف  ي�ؤثر  منها  كّل  امل�صتطرقة، 

انف�صام له.

قال الرابع بغ�صب:

اأن  وميكن  هجرانها،  واأحتمل  حبيبتي  تهجرين  اأن  ميكن 
الأمل، ولكن  واأحتمل  �صاهقة  ال�صابع من عمارة  الطابق  اأ�صقط من 
ال�صّياب  اأو  للمتنبي  ق�صيدة  بني  الربط  اأحتّمل  اأن  اأبدا  ميكنني  ل 
بالأم�ر القت�صادّية اأو ال�صيا�صّية. لقد ظهرت مذاهب نقدّية حديثة 
جمرى  باأّي  له  عالقة  ل  بذاته،  قائم  ب�صرّي  ن�صاط  الفن  اأّن  ت�ؤكد 

اقت�صادّي اأو �صيا�صّي.

قال الأّول �صاحكا: ملاذا قلت ما قلت بلهجة غا�صبة؟!

قال الرابع:

حني اأ�صمع املتنبي يق�ل:

َول  َعنٌي  ُتَتّيُمُه  �َصْيًئا   * كبدي  َول  َقلبي  ِمْن  الّدْهُر  َيرُتِك  »مل 
ِجيُد«

اأو اأ�صمع ال�صّياب يق�ل:

ب�يب، ب�يب
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اأجرا�س برج �صاع يف قرارة الّنهر

املاء يف اجلرار، والغروب يف ال�صجر..

حني اأ�صمع هذا واأمثاله، كيف ميكنني ربطه بالأم�ر ال�صيا�صّية 
اأو القت�صادّية؟! اإّن هذا م�صتحيل.

قال الأّول: ل تعجل، دعنا نفكر فقط يف معنى البناء التحتّي 
والف�قّي للمجتمع.

.1992

)�لبناء(

ينقطع  حتى  تط�ل  ق�صيدة  من  اخلطيبي  عبدالكبري  يق�ل 
النف�س:

)احلقيقة حم�س كلمة

لبناء جملة..(

ال�صم�خ حم�س  لكن  )و  ليق�ل:  بعد مقاطع عديدة  يع�د  ثم 
كلمة لبناء جملة(.

وهكذا ل يعطينا مفتاحا للدخ�ل اإىل حلظة فل�صفّية اأو �ص�فّية 
من اأخ�صب اللحظات وح�صب، بل يدفعنا اإىل اإكمال كثري من اجلمل 

الناق�صة يف روؤو�صنا، مثل:

احلب حم�س كلمة لبناء جملة
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اأو ال�طن حم�س كلمة لبناء جملة

اأو العلم حم�س كلمة لبناء جملة.. وهكذا.

اأو  الثابت  اأو اخللفي،  قد )ينط( واحد من كر�صّيه الأمامي 
املتحرك ليق�ل اإّن هذا الكالم ل معنى له على الإطالق.

ولكي ُنثبت اأّن هذا الكالم له معاٍن كثرية، لناأخذ مفردة من 
هذه املفردات ولتكن ال�طن مثال، اأو ل، لتكن العلم، فنق�ل:

قد ن�صمع خطيبا مفّ�ها ي�صرد علينا اأهمّية العلم، وكيف اأنه 
َها}، ثّم  بنى احلياة، وطّ�ر الإن�صان، وبه {َواأَ�ْصَرَقِت اْلأَْر�ُس ِبُن�ِر َرِبّ
يروح ونحن ن�صمعه يحّث اجلميع على حت�صيل خمتلف العل�م حتى 

يعجز ه� عن الكالم، ونحن نعجز عن ال�صماع.

ل �صّك يف اأن هذا كله ح�صن، ولكن، ماذا بعد؟ ماذا ا�صتفدنا 
جميع  اأن  ل�  ن�صتفيد  ماذا  بل  والعلماء؟  للعلم  الأو�صاف  كيل  من 
النا�س اأ�صبح�ا علماء فطاحل اأو فح�ل كما يعرب اأجدادنا القدماء؟!

و لن��صح اأكرث دعنا ن�صاأل ال�ص�ؤال التايل:

هل الأر�س الآن ناق�صة علماء؟!

واأجيب على الف�ر: كاّل، فالعلماء ميل�ؤون كّل حق�ل املعرفة. 
الناق�س ه� حت�يل العلم اإىل جملة، اأي العلم النافع، العلم الباين، 
العلم الذي يخدم احلياة والإن�صان، العلم الذي ُي�صّحي من اأجل اأن 

ينتفع به النا�س.
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-كم طبيب لدينا؟

-اآلف بال �صك.

-هل كلهم يعمل�ن ب�صمري علمّي؟

-حتما ل.

-اإذا، العلم حم�س كلمة لبناء جملة.

.1992

)�ملنطق(

يق�ل�ن  كما  ووظيفته  الفل�صفة،  من  ان�صطر  علم  اأّول  املنطق 
)�صيانة الفكر عن اخلطاأ( وقد و�صعه اأر�صط� ثم ُعنَي به املفكرون 
الإ�صالمّي�ن حتى من عادى منهم الفل�صفة مثل الغزايل. واأنا هنا ل 

اأق�صد الكالم عنه، بل عن �صيء اآخر، واإن مل يكن بعيدا عنه.

�صاع يف اللغة الي�مّية املتداولة بني النا�س الق�ل: هذا منطقّي، 
وهذا غري منطقّي. فما ه� املق�ص�د بهذا التعبري؟

املق�ص�د اأن هناك مقايي�س لل�صحة واخلطاأ، للحّق والباطل، 
هذه  عن  �صل�ك  اأي  اأو  كالم  اأي  خرج  فاإذا  والاّلمعق�ل..  للمعق�ل 

املقايي�س، اأ�صبح غري منطقّي، واإذا اتفق معها اأ�صبح منطقّيا.

حني تق�ل اإّنك ت�صتطيع ال�صري على املاء ب�صه�لة، اأو اإّن فالنا 
يديه،  من  باإ�صارة  ال�صجر  من�  اأو  الأر�س،  جاذبية  اإيقاف  ي�صتطيع 
حني تق�ل هذا اأو مثله ي�صبح كالمك غري منطقّي، لأنه يخالف تلك 
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املقايي�س التي اأذعن لها الفكر الب�صرّي.

غري اأّن الأمثلة ال�صابقة اأمثلة بديهّية، ح�صّية ل جدال فيها، 
ول  ال��ص�ح  بهذا  لي�صت  التي  الأخرى  الأمثلة  يف  نق�ل  ماذا  ولكن 
دائما؟  اأنه على �ص�اب  يّدعي  اإن�صان  نق�ل يف  البداهة؟ ماذا  هذه 
اأو يق�ل: )و من مل يظلم النا�س يظلم( اأو يق�ل: )اإذا دّرت نياقك 

فاحتلبها( اأو يق�ل: )الظلم من �صيم النف��س( اأو.. اأو..؟

هنا  منطقّية؟  غري  اإّنها  اأم  منطقّية  الأق�ال  هذه  اإّن  اأنق�ل 
اآخر  اإىل  تختلف من جمتمع  نف�صها  املقايي�س  لأن  الإجابة،  تختلف 
ومن زمن اإىل اآخر، بل حتى من فرد اإىل اآخر..و هنا ياأتي ال�ص�ؤال 
احلا�صم: اإذا كانت املقايي�س ثابتة، فما ه� طريقنا ملعرفة املنطقّي 

من غريه؟

الطريق ميكن معرفته من ال�ظيفة التي ت�ؤديها هذه املقايي�س، 
اأهي ذات نفع عام اأم نفع �صخ�صّي؟ اإّن �صيئا ي�ؤّدي اإىل نفع اأكرب عدٍد 
ممكٍن من النا�س ل ميكن اأن يك�ن غري منطقّي، اأّما ذاك الذي ل 
ي�ؤدي اإّل اإىل منفعة �صخ�صّية، فه� يّت�صف -غالبا- بالاّلمنطقّية. 
و)غالبا( هذه تاأتي من زاوية ما اإذا كانت املنفعة ال�صخ�صّية ذات 

�صرر بالآخرين.

.1992

)وينها(

اأو  اأيدل�جّية  فئة  كّل  الإن�صان(،  )حق�ق  عن  النا�س  يتكّلم 
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تتقّدم زحفا رافعًة بني يديها ل�حة هائلة من  اأخالقّية  اأو  �صيا�صّية 
لتلك  تتخّيلها  التي  املعاين  لتلك  البالغّية  وال�صياغات  ال�صعارات 

احلق�ق.

الفئات هذه، اأهي متفقة على معنى حمّدد حلق�ق الإن�صان اأم 
اأّن كّل فئة تق�م بطرح تلك احلق�ق كما تطمح هي لنيلها، تطرحها 
عبارات اختريت مفرداتها من حق�ل اللغة بعناية عميقة، وقطفت 

من اأ�صجار اللغة بزهٍ�؟!

كله  امل��ص�ع  ليك�ن  بل  وا�صح،  م�صم�ن  ذا  ال�ص�ؤال  ليك�ن 
الب�صيط  املثال  ن�صرب  دعنا  وا�صح،  تعبري  وذا  وا�صح  م�صم�ن  ذا 
التايل: ل� اأم�صكت بحّمال يق�صي كّل نهاره حتت الأثقال يف امليناء، 
ل� اأم�صكته من ذراعيه و�صاألته: ما هي حق�ق الإن�صان؟ فهل تظن اأنه 

�صيجيبك؟

تلك  ثُّل  مَتَ اإىل  بعد  ي�صل  مل  ف�عيه  يجيب،  لن  اأنه  اأظنه  ما 
احلق�ق. اإنه �صي�صحك، و�صيعترب اأّن ما قلته هزل بلغة ل يعرفها.

اإىل تاجر �صخم، تاجر يجل�س  نف�صه  ال�ص�ؤال  ل� وجهت  لكن 
وحركة  الأ�صهم  واأخبار  العمالت  اأخباَر  ليقراأ  عجل  على  �صباحا 
ال�ص�ق، ل� �صاألته عن حق�ق الإن�صان، هنا عليك اأن تر�صد جيدا ما 
�صيق�م به، اإنه �صيرتك الهاتف الذي يف يده، و�صريفع ك�ب ال�صاي 
ب�ص�ت  و�صيق�ل  عينيه،  على  غام�صة  غطر�صة  و�صري�صم  ٍذ  بتلذُّ
جه�ري منت�صر: حق�ق الإن�صان، اآه على حق�ق الإن�صان، وهل نحن 
جنهد اأنف�صنا اإّل من اأجل هذه احلق�ق و�صيانتها وو�صعها يف ُعلب 
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واإي�صالها اإىل م�صتحقيها؟

اأّيها ال�صادة:

لقد اأ�صبحت حق�ق الإن�صان �صياغة بالغّية، فما عليك حني 
كلماتها  اأكرث  واختيار  اللغة،  ق�امي�س  فتح  �ص�ى  اإليها  النظر  تريد 

اأناقة وملعانا وعطفا، و)ب�س(.

ومع ذلك، فهذا الكالم ل ينفي ن�صبّية الأ�صياء.

.1992

)ت�شعيد �لذ�كرة(

الّذاكرة مرتبطة دائما باملا�صي، فه� الذي ي�صنع لها رف�فا 
ويخّزنها بالالآلئ حينا، وبالأ�صداف حينا اآخر.

ْفَ�اٍن َعَلْيِه  بع�س النا�س يتمّيز غ�صبا، لأّن ذاكرته {َكَمَثِل �صَ
والآخر  ٍف}،  َعا�صِ َيْ�ٍم  يِف  يُح  الررِّ ِبِه  ْت  ا�ْصَتدَّ {َكَرَماٍد  اأو  ُتَراٌب}، 

يتمّلكه الغ�صب نف�صه، لأّن ذاكرته كالّنق�س يف احلجر.

النظر  ي�صت�قف  الذي  هذا.  غري  النظر  ي�صت�قف  الذي  لكن 
ط�يال اأّن بع�س النا�س ل يعي�س ذاكرته فيه، بل ه� يعي�س يف ذاكرته، 
اإنها تاأ�صره فينداح خارج حا�صره. اأّما بع�صهم الآخر فه� ذاك الذي 
ي�صتطيع ت�صعيد ذاكرته بحيث ُيحيل خمزونها اإىل وهٍج ُي�صيء له 

طريق احلا�صر وامل�صتقبل.

هذا لي�س يف الأفراد فح�صب، بل ه� يف املجتمعات ويف الأمم، 
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حتيل  اأّمة  وهناك  حراك،  دون  ذاكرتها  و�صط  تعي�س  اأّمة  فهناك 
ذاكرتها اإىل ج�ص�ر ت�صري عليها اإىل م�صتقبل اأكرث ازدهارا واأن�صج 

حياة.

هل ميكن التخيل دون ذاكرة؟

علم النف�س يق�ل: ل.

)ذاكرة  اإل  ه�  ما  الحتمالّية،  روؤيته  بامل�صتقبل،  التنب�ؤ  اإّن 
معك��صة( كما عرب بع�صهم. ولكن هذا يت�قف على طريقة التعامل 

مع الذاكرة.

اإىل  ذاكرتهم  حت�يل  ي�صتطيع�ن  الذين  هم  النا�س  من  ِقّلة 
اأما الأكرث عددا فهم اجلال�ص�ن حتت  خط�اٍت يف اجتاه امل�صتقبل. 

اأفياء الذاكرة، فهنيئا مريئا.

.1993

)�لنظرّية(

قال وبراءة الأطفال يف األفاظه:

ملاذا حني تطرح نظرّية يف ميدان من ميادين املعرفة، وتك�ن 
اأّنه  حني  يف  ميت،  اأّنه  تلقائّيا  نت�صّ�ر  غربّي،  لرجل  النظرّية  هذه 

يك�ن حّيا يرزق؟!

مل اأجد ج�ابا.

اأ�صرَّ على ال�ص�ؤال، ومل اأنب�س ببنت �صفة.
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عندي،  الإجابة  وقال:  الظل  يف  جال�س  �صخ�س  التفت  وهنا 
ولكنها قا�صية بع�س ال�صيء.

عربّي  بل�صان  تفي�س  واأعينهم  احل�ص�ر،  جميع  اإليه  فالتفت 
ف�صيح مفاده: هات ما عندك.

فقال بعد اأن عدل من هياأته: لذلك اأ�صباب، من اأهمها اأّننا ل 
نقيم وزنا لالأحياء مهما رزق�ا من ب�صطة يف العلم واجل�صم، لذلك 
فاإذا  حّيا،  �صاحبها  بقاء  طيلة  �صجينة  تبقى  النظرّيات  اأعمق  فاإّن 
النظرّيات  اأكرث  اأن  ومنها  اأو�صع نطاق.  النظرّية على  مات طرحت 
العربّي  الذهن  فاعتاد  قرون،  منذ  قيلت  نظرّيات  هي  تطرح  التي 

)ذهننا( على اأن يعترب كّل نظرّية ما هي اإل من بنات املا�صي.

ازدادت  فقد  الثاين  الن�صف  اأّما  احل�ص�ر،  ن�صف  تنحنح 
وكان  بع�صها،  خي�ط  انقطعت  بحيث  يديه،  يف  امل�صبحات  حركة 

ثمينا، فاأظهر �صاحبها اأنه من�صغٌل بنف�صه.

هل يحتاج راأي �صاحبنا هذا اإىل النحنحة، اأو قطع امل�صبحة؟

الغرب ه�ؤلء  اأهل  اإّن  نعم يحتاج، لأنه مفاجئ، لأنه مل يقل 
نحن  اأما  حّي،  اأو  جديد  عندهم  �صيء  فكّل  احل�صارة،  على  جدد 

فاأعرق منهم ولذلك كانت عندنا هذه العادة الذهنّية.

اأتنحنح،  ينقطع ومل  فلم  الفتل(  كان خيط م�صبحتي )مغار 
ومل اأنب�س ببنت �صفة.

.1993
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)�أين �أنت(

ينذر  اإن�صان  وهناك  ّما.  لق�صّية  نف�صه  ينذر  اإن�صان  هناك 
ق�صّية ّما لنف�صه.

الفرق بينهما كبري، جميع ال�صهداء يف التاريخ نذروا اأنف�صهم 
لق�صّية ّما، وو�صل�ا من اأجلها اإىل عامل ال�صهادة. وجميع النتهازّيني 
يف التاريخ، نذروا ق�صّية ّما وو�صل�ا على �صفح دمائها اإىل ما يريدون.

اأين اأنت؟

هذا الكالم وا�صح وملم��س على �صعيد الإرادة الفردّية، اإن 
لكّل اإن�صان دوافعه ون�اياه التي تظهر األ�انها يف �صل�كه. ولكن ماذا 

ل� جتاوزنا البعد الفردّي اإىل البعد اجلماعّي؟

ماذا ل� قراأنا �صل�ك املجتمعات والأمم يف هذا ال�ص�ء؟

ي�صيع تعبري )اإرادة الأمة( وكلنا نحفظ عن ظهر قلب:

»اإذا ال�صعُب ي�ًما اأراد احلياة * فال بدَّ اأن ي�صتجيَب القدْر«

اإنها تعبريات حقيقّية دون �صك، ولكن حني ننزع عن اأب�صارنا 
باب العاطفّي، ثم ن�صاأل: هل هذه الإرادة مت�فرة يف كّل وقت؟! ال�صّ

ُترى ماذا �صيك�ن اجل�اب؟

اإىل  نع�د  اجل�اب،  وكذلك  و�ص�حا،  اأكرث  ال�ص�ؤال  وليك�ن 
خ�ص��صّيتها  بكّل  الفردّية  الإرادة  هل  لن�صاأل:  الفردّية  الإرادة 

مت�فرة يف كّل وقت؟
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الفردّية حّرة، فاأنت تقراأ  اإّن الإرادة  الق�ل  اإىل  �صيهب كثري 
ت�صاء..  حني  فرا�صك  اإىل  وتذهب  ت�صاء،  وقت  وتاأكل  ت�صاء  �صاعة 

ولكن هل هذا ه� كّل �صيء؟

وحتى هذا ل�صت ُحّرا فيه:

يف  حّر  اأنت  هل  تقراأ؟  ماذا  ولكن  ت�صاء،  �صاعة  تقراأ  فاأنت 
اختيار ما تقروؤه؟ وحّر يف اختيار ال�قت الذي تقراأ فيه؟ وهل اأنت 
تقطع  هل  بنك،  يف  م�ظفا  كنت  اإذا  تريد؟  �صاعة  تنام  اأن  يف  حّر 

اجتماعك مع زمالئك قائال: اإين اأ�صتهي اأن اأنام؟!

الّدر�س  منت�صف  يف  طالبك  تفاجئ  هل  مدّر�صا،  كنت  اإذا 
قائال: �صنتابع الّدر�س يف ما بعد، اأما الآن فاإين ذاهب اإىل الرقاد؟!

والأ�ص�ار،  الع�ائق  مبئات  )حما�صرة(  الفردّية  الإرادة 
والإرادات امل�صادة.

هذا ونحن حتى الآن مل ندخل عامل الفل�صفة، ومل ُن�صِغ اإىل 
اأ�صياء كثرية،  الفردّية تدخل يف �صياغتها  الإرادة  اأن  ما تق�له من 
لي�صت ال�صروط امل��ص�عّية فح�صب، بل اأ�صياء خفّية غري مرئّية متتد 

اإىل الطف�لة. وكذلك اأعر�صنا عن �صماع اأبي العالء وه� يق�ل:

»ما باختيارَي ميالدي، ول َهَرمي * ول حياتي، فهل يل بعُد 
َتخيرُي؟«

اأب�صط �ص�ؤونها، فما بالك  اإذن حما�صرة يف  الإرادة الفردّية 
بالإرادة اجلماعّية!!
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وحني تاأخذ الأمة العربّية مثال لنقراأها ل كما قراأها اجلابري، 
اأو اأحمد اأمني، اأو ج�اد علي اأو غريهم –و هم كرث- بل لنقراأها يف 

�ص�ء )وحدة الإرادة( اأو )حّرّية الإرادة( فماذا نرى..؟

لنخرج فرتة ذهبية ق�صرية وم�صيئة يف تاريخ هذه الإرادة، 
الفرتة  لُنخرج هذه  وعمر.  بكر  اأبي  وفرتة خالفة  النب�ة  هي فرتة 
ف�صنجد  وبعده..  ذلك  قبل  الأمة  تاريخ  يف  لننظر  ثم  حديثنا،  من 
اأّن اإرادة الأمة كانت )حما�صرة( باأ�صد اأن�اع احل�صار رهبة وت�صتتا 

وتناق�صا.

اأّما يف وقتنا الرهيب هذا، فاأين هي اإرادة الأمة؟

امل�صرتك  الدافع  ه�  فاأين  هدف،  ودون  دافع،  دون  اإرادة  ل 
والهدف امل�صرتك بني فرد يعي�س يف قطر واآخر يعي�س يف ت�ن�س؟ هذا 
اإذا مل نطرح ال�ص�ؤال بحدة اأكرث فنق�ل: ما ه� الدافع امل�صرتك بني 

فرد يعي�س يف بغداد واآخر يعي�س يف الك�يت؟!

ال�صعراء  اأحد  قاله  ما  �صهداء(، هذا  وقلة  م�تى  )اأمة كرثة 
يف الأمة العربّية، قاله وكانت عيناه حمدقتني يف انعدام الدافع بني 
عن  ف�صال  اإرادة،  وج�د  دونه  ي�صتحيل  الذي  الدافع  الأمة،  اأفراد 

ال�صري اإىل ال�صهادة.

وتداعّيا:

ما دام ال�صعر قد اأطل براأ�صه علينا، فاأمامي الآن كتاب بعن�ان 
)مع ال�صعراء( يق�ل:
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)اإن لل�صاعر –كما ل�صائر عباد اهلل- عينا ترى واأذنا ت�صمع، 
وامل�صم�ع  املرئّي  من  ينتقل  اهلل-  عباد  �صائر  –دون  ال�صاعر  لكّن 
اإىل رحاب نف�صه، ليجد هناك وراء ذلك املح�ص��س اجلزئّي املقّيد 
حقائقها  تقت�صر  ل  خالدة،  اأبدّية  �ص�ر  من  عاملا  ومكانه  بزمانه 
العامل  اأن  ل�ل  العامل،  يفعل  وهكذا  بعينه،  ومكان  بعينه  زمن  على 
ي�صتخل�س من تلك ال�ص�ر هياكل من عالقات جمردة، واأّما ال�صاعر 
واقع  اإىل  بالن�صبة  فت�صبح  والفح�ى،  بامل�صم�ن  عامرة  فيقدمها 
احلياة اجلارية مبنزلة النم�ذج من تطبيقاته، فالأول ثابت، والثاين 

عابر يجيء ويذهب.

وقائع  احلياة  على  ي�صفي  الذي  ه�  ال�صعر  كان  هنا  ومن 
عن  وتف�صح  تف�صرها،  التي  مناذجها  حتت  يط�يها  لأنه  معناها، 
ك�امنها، فل� قيل: اإّن ال�صاعر احلّق ه� الذي ي�صّ�ر احلياة، فلي�س 
ه�  بل  اأمامها،  لل�اقف  املراآة  ت�ص�ير  ه�  هنا  املق�ص�د  الت�ص�ير 
ول�ل ذلك لظّلت اجلزئّية  الطارئة،  للجزئّية  الثابت  املثال  ت�ص�ير 
العابرة واقعة �صّماء خر�صاء ل جتد الل�صان الذي يعرب عما انط�ى 

يف دخيلتها..(.

نقلت هذا الكالم لأطرح ال�ص�ؤال التايل:

هل ينطبق هذا على ال�صاعر الذي قال: )اأمة كرثة م�تى وقلة 
�صهداء(..؟ هل التقط جزئّية عابرة فاأحالها اإىل مثال ثابت؟ اأم هل 

اأّن املثال ثابت اأ�صال؟

هل تريد اأن ت�صحك؟
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اإذن اقراأ معي ما يق�له اأحد �صعرائنا:

)اأعيد كّل مرة ما قلته

للريح.. والأ�صجار.. والطريق

خلنجر ال�صك�ت يف املدى

ولرتباك احللم

يف اأ�صئلة ال�صديق

باأّن يل حّرّية الأزهار يف التفتح

حّرّية

الطي�ر

يف التحليق(.

.1993

)�حللقات �الأوملبّية(

دائم.  ارتباط  وبينهما  فل�صفّيتان،  مق�لتان  والزمان  املكان 
ولكن ماذا ل� طرحنا هاتني املق�لتني طرحا اآخر، طرحا بعيدا عن 

الفل�صفة؟

�صياغة  يف  الأهم  ه�  ما  التايل:  ال�ص�ؤال  طرحنا  ل�  ماذا 
الإن�صان، الزمان اأو املكان؟
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ماذا ُترانا نق�ل؟

يدخل  اأن  ميكن  ل  ولكن  بديهّية.  هذه  وم�ؤثر،  مهم  الزمان 
حلقات  اأمام  نحن  فهل  واإذن  املكان.  عرب  اإل  �صياغتنا  يف  الزمان 

اأوملبّية يتداخل بع�صها يف بع�س؟!

يق�ل اأحد املفكرين:

)لقد قيل اإّن الزمن الطبيعّي ه� الرثوة ال�حيدة امل�زعة بني 
�صاعة  اأربع وع�صرين  والفقراء على  يت�ّفر لالأغنياء  بعدالة،  الب�صر 
فاإن  اجتماعّي،  مفه�م  احلقيقة  يف  الزمن  اأن  مبا  لكن  الي�م،  يف 

ا�صتعماله م�صروط اجتماعّيا(.

حني كنا �صغارا، نقراأ ق�ل ال�صاعر على ل�صان كلي�برتا:

»ي�مي باأّيام لكرثة ما َم�َصْت * فيه احلياة وليلتي بليايل«

كنا نقروؤه قراءة رومان�صية م�غلة يف اخليال، نت�ص�ر كلي�برتا 
نف��صنا  تتقاطر  ثم  يديها  بني  الزمن  تكّ�ر  وقد  اأغ�صانها  بكّل 

ح�صرات.

واإن  اجتماعّي،  مفه�م  الزمن  اإّن  يق�ل:  املفكر  هذا  ه�  وها 
ا�صتعماله م�صروط اجتماعّيا، وما حدث لكلي�برتا ميكن اأن يحدث 

ل�صائر النا�س.

وتداعيا:

واملكان  الزمان  هل  التايل:  ال�ص�ؤال  يطرح  اأن  ميكن  هل 
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ُي�صرقان من الإن�صان؟

نعم، اإنهما ُي�صرقان وبب�صاعة..

ل�ّس  بفائدة،  منه  تخرج  اأن  دون  تقروؤه  الذي  الكتاب  اإّن 
ي�صرق منك الزمن. واجلريدة التي تكذب عليك مل ت�صرق احلقيقة 
اإننا جند الزمن امل�صروق  فح�صب، بل �صرقت زمنك وزمن غريك. 
وعدم  النا�س.  زمن  ه�  الزمن  وهذا  وامل�صت�صفيات،  اجلامعات  يف 
الذي ي�صاعف  اأنف�صهم ه�  امل�صروقني  ال�صرقة من  الإح�صا�س بهذه 
�صهّية الل�ص��س اإىل مزيد من ال�صرقة. اأما �صرقة املكان فيمكن اأن 

ت�صرب عليها اأمثلة من تلقاء نف�صك.

هل تريد اأن تلم�س بيديك عذوبة الزمن ومرارته؟ اإذن اقراأ 
معي ما يق�له ال�صاعر العمايّن حممد احلارثي:

)و حني يطل �صباح جديد علّي

اأمار�س ي�مي كي�م �ص�اي من النا�س،

اأ�صحك من نكتة قالها اأحد املتعبني

اأُرّدد بيتا من ال�صعر للمتنبي

اأوافق اأن ن�صرب ال�صاي بعد الغداء

اأعار�س راأَي زميٍل يجيد ال�ّصيا�صة

اأداعب طفال لي�صحك اأكرث مما �صحكت
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اأراجع فات�رة املاء والكهرباء

اأ�صابق �صاحنة يف الطريق ال�صريع

اأحيي الفتاة لتلقي علّي �صباح الأن�ثة

ولكنني حني وحدي اأك�ن مع الليل

وال�صمت

وال�صاعة ال�احدة

اأهّنئ نف�صي على قدرتي اأن تظل عي�ين ط�ال النهار

بال اأثر لدم�ع امل�صاء(

اأحيانا حني تك�ن على ظماأ �صديد، ل ت�صرب املاء دفعة واحدة، 
اإنك ترت�صفه على مهل، وهذا ما كان معي وهذه الق�صيدة.

واإذا  اأ�صب�ع،  كّل  مرة  اأقروؤها  واأنا  الآن  وحتى  ن�صرت  فمنذ 
�صاألتني: كيف اأعّلل ذلك؟ اأق�ل: ل اأدري.

�صا�صعة،  وديان  ذو  واملكان كالم  الزمان  حلقتي  الكالم عن 
ولكن لأنهَي هذا احلديث الق�صري عنهما مبا يلي:

�ُصئل اأحد الذين اأحال�ا الأيدي�ل�جيا اإىل ن�ص��س حُتفظ عن 
ظهر قلب:

هل اللغة بنية حتتّية؟ اأم هل هي بنية ف�قّية؟

فاأجاب: اللغة لغة!
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وحني نعيد ال�ص�ؤال ب�صيغة اأخرى: هل اللغة زمان اأو مكان؟

ترى مب �صنجيب؟

هل يكفي اأن نق�ل: اللغة لغة؟!

.1993

باب( )حني ال يرى �ل�شّ

نحن يف هذه املنطقة اجلغرافّية اخل�صيبة ل نحتاج اإىل فتح 
اأّول  منذ  معا  ع�صنا  فقد  باب،  ال�صّ معنى  ه�  ما  لنعرف  القام��س 

فجر. وقد عرّبَ اأحدهم عن هذا التالحم يف احلياة قائال:

ماذا �صاأ�صنع بالأرق العذب

باجلارحات الأنيقات

باب اجلميل؟! اإّما لقيتك دون ال�صّ

باب احل�ّصّي، اأق�صد �صبابا  غري اأين هنا ل اأق�صد هذا ال�صّ
غري مرئّي نلتقي به مثل اله�اء يف منحنيات كثرية بع�صنا يخرتقه 
بروؤية نافذة وبع�صنا الآخر مي�صي فيه مت�ّكئا على الذاكرة، ل على 

الروؤية، وهذا ه� املنزلق اخلطري.

الذي  املرئّي  غري  باب  ال�صّ هذا  األ�ان  من  ل�ن  على  لنقف 
)�صباب  وه�:  بذاكرة،  الآخر  وبع�صهم  بروؤية  بع�صهم  يتجاوزه 

املبالغة(.
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يق�ل القام��س:

)املبالغة: الت�صخيم اأو الإ�صراف يف التعبري عند و�صف حالة 
اإن اأمكن عقال  اأو الإبراز، وُي�صّمى تبليغا  اأو �صخ�س بق�صد التاأثري 
وعادًة، واإغراقا اإن اأمكن عقال ل عادًة، وغلّ�ا اإن مل ميكن عقال ول 

عادة(.

املبالغة  من  وقف�ا  عام  ب�جه  مفكرونا  اأو  القدماء  ُنّقادنا 
م�اقف متناق�صة، فبع�صهم ا�صتهجنها وبع�صهم رمى عليها ال�رود 
�ص�اًء كانت يف ميدان التعبري ال�صعرّي وال��صف الأدبّي اأو كانت يف 
يف  الأمم  اختالط  بحكم  حتّ�لت  التي  الجتماعّية  احلياة  جمال 

احل�صارة الإ�صالمّية اإىل طق��س مل تكن ماأل�فة.

نادرا،  اإل  الآن  بها  نلتقي  ل  القدمية  بحرفّيتها  تلك  املبالغة 
�صعرّيا ونرثّيا واجتماعّيا، اإل اأن ما بقي منها ب�ص�رة خفية ل بّد من 

اللتفات اإليه.

خذ الكتب التعليمية املدر�صية اأو الرّتب�ّية مثال، واقراأ ترجمة 
من  ط�يال  �صّفا  جتد  اجتماعّيا..  اأو  اأدبّيا  الالمعة  الأ�صماء  اأحد 

ال�صفات الر�صيقة.

هذه ال�صفات قد تك�ن �صحيحة، ومن ال�صرورّي ذكرها له، 
ولكنك ل جتد اأّي اإ�صارة اإىل �صفة �صلبّية يف هذا املرتجم له.

اإنك تخرج من ترجمته من�صدا:

اأً ِمْن كّل عـــــيٍب               كاأّنــــــَك قْد ُخلقَت كما ت�صاُء« »ُخلقــــــَت مربَّ
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يف حني اأن هذا نادر ال�ق�ع اإن مل يكن م�صتحيال.

و اأذكر اأّن اأحد الدكاترة قال:

عن  اأكتب  وحني  النا�س،  اأ�صعر  فه�  املتنبي  عن  اأكتب  )حني 
ال�صريف الّر�صّي فه� اأ�صعر النا�س(.

ليقل هذا الدكت�ر ما ي�صاء، ولكن الكتب الرّتب�ّية حني تن�صاق 
ملثل هذا فهي ت�صع �صبابا ل يرى على اأعني اأجيال كثرية، على اأعني 
قدرتهم على التمييز وعلى اخرتاق املنحنيات، وتعّ�دهم على اأن كّل 

�صيء مطلق.

وال�قائع  الأ�صماء  تطرح  اأن  يجب  الرّتب�ّي  امليدان  يف 
واإن  فهي  امليادين  من  غريه  اأّما  عادّية،  مب��ص�عّية  والنظرّيات 
امتالأت كثريا باملبالغة فاإّن �صبابها غري ُمعٍد على الأقل. اإّن العدوى 

عدوى عدم الروؤية ال�صافية يف امليدان الرّتب�ّي كارثة وبائّية.

باب الذي ل يرى، وعلى الرغم  هناك ل�ن اآخر من األ�ان ال�صّ
من اأنه غري ح�ّصّي اإل اأننا جميعا نعرفه بعمق، بل نقدره، وب�دنا اأن 

ن�صيع يف منـزلقاته ال�ارفة، اإنه: �صباب احلّب.

لنقراأ معا:

رت فا�َصترِت »قالت واأَْبْثثُتها َوْجِدي فُبحُت بـــه      قد كنَت عندي حتبُّ ال�صَّ

ى ه�اِك وما األَقى على َب�صِري« ر َمْن َحْ�يل فقلت لها    َغطَّ األ�صَت ُتب�صِ

افتح عينيك جّيدا ثم اأجب، األ ت�دُّ اأن يك�ن على ب�صرك مثل 
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هذا الغطاء الذي على ب�صر ال�صاعر؟!

من  تخاف  اأّنك  اإّما  اثنتني:  بني  فاأنت  ذلك  ت�ّد  ل  كنت  اإذا 
امراأتك خ�فا جارفا، اأو اأّنك حتبها ُحّبا مل ي�صله قي�س ي�ما ّما.

حني  الفادح  اخلطر  خطرا.  لي�س  باب  ال�صّ من  الن�ع  هذا 
احلياة  عامل  اأو  )امل�اقف(  عامل  اإىل  واملراأة  الرجل  عامل  يتعّدى 

الفكرّية والجتماعّية ب�ص�رة عامة.

باب غري  جعلت كلمة م�اقف بني ق��صني لتاأكيد خط�رة ال�صّ
املرئّي فيها، واملنطلق من احلب املطلق، احلب الذي ي�صّم�نه: اأعمى.

بني  وعائلته،  اأب  بني  وامراأة،  رجل  بني  اأعمى  احلب  ليكن 
يك�ن بني �صاحبْي م�قف،  اأن  لكن  تاجر ومال..  �صاعر وبحر، بني 
ه�  منتهاها  لأن  الكربى  الطامة  هي  فهذه  م�اقف،  اأ�صحاب  اأو 

الت�صفية، اأو على الأقل تربير ما ل ميكن تربيره.

مثال:

)ُحكي عن اجلنيد اأنه راأى رجال م�صل�با، وقد ُقّطعت يداه 
ورجاله ول�صانه. وحينما ا�صتف�صر عن �صبب ذلك قيل له: كان ديدنه 
ال�صرقة فقطعت يده يف ال�صرقة الأوىل، والأخرى يف الثانية، فثابر 
على ال�صرقة برجليه فقطعتا على الت�ايل، فاأخذ ي�صرق بل�صانه فقطع 

ل�صانه، وا�صتمّر بال�ّصرقة اإىل اأن اآل به الق�صاء اإىل القتل.

اآنذاك اقرتب منه اجلنيد وقبله.

فقيل له: تقبل ج�صد ل�س م�صل�ب؟!
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فقال: اإمنا اأفعل ذلك لثباته(

اأحد كتابنا املعا�صرين حني نقل هذه الق�صة اأو امل�قف علق 
عليه قائال:

)الق�صّية ها هنا لي�صت يف )معق�لّية( الثبات فح�صب، بل يف 
ن�ازع الّروح الأدبّي )ال�ص�يّف( الباحث عن اأ�صاليب جتاوز احلدود 

التي ينزع اإليها وهم العادة..(

)الثبات على املبداأ( اأو )وحدة ال�صل�ك(

ل �صّك يف اأنه قيمة كربى، قيمة اأيدي�ل�جّية واأخالقّية. ولكن: 
ثبات على مبداأ؟! هل يدخل يف مفه�م  الثبات على اخلطاأ ه�  هل 

الثبات كقيمة اإيجابّية يف احلياة؟!

الثبات نظرة مطلقة،  اإىل  املعا�صر نظرا  اجُلنيد وكاتبنا  اإّن 
باب الذي ل يرى.. فلم يب�صرا اإّل اجلانب الإيجابّي  نظرة و�صط ال�صّ
للم�قف، مل ينظرا اإىل امل�قف من جميع ج�انبه. ول� فعال لأب�صرا 

اأّن اجل�انب ال�صلبّية فيه اأكرث من تلك التي ظّنا اأّنها اإيجابّية.

به  مت�صك  الثبات  عليه:  اجلم�د  غري  املبداأ  على  الثبات 
فه�  اجلم�د  اأّما  فيه.  ُمثمر  واجتهاد  الإيجابّية،  لن�احيه  وتط�ير 

اإيقاف لإيجابّياته وت�ص�يره، و�صّد الجتهاد فيه. 

هذا  وراء  من  احلقيقّية  الفكرة  اإىل  و�صلنا  هل  واأخريا، 
امل��ص�ع؟

ل.. فالفكرة احلقيقّية مل تقل بعد.
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مالحظة:

غم  حبيب الأ�ص�د �صديق األتقي به يف العمل فقط. وعلى الرُّ
من اأّنه يحمل �صهادة املاج�صتري يف الرتبية اإل اأّنه ل يّدعي �صيئا، اإنه 

ُيفّكر، ول يتكّلم ُمطلقا.

ال�صديق حبيب يناق�صني يف اأّي م��ص�ع اأن�صره، يغ�صب علّي 
مّرة، وير�صى اأخرى، واأ�صتفيد كثريا من النقاط التي يثريها.

بحلقات  والأج�بة(  )ال�ص�ؤال  حلقة  تكمل  اأن  عليك  يل:  قال 
اأخرى، ُتبنّي فيها تطّ�ر الأج�بة على ال�ص�ؤال ال�احد.

قلت له: واأين هي املكتبة؟

اإّن هذا بحث تاريخّي ومتعّدد اجل�انب واحلق�ل.. فاأين هي 
املكتبة؟! عند ذلك �صكَت و�صكت.

.1993

)تد�عيات(

ما الفرق بني املق�لة، وبني احلقيقة؟

نحن حتى الآن ل ُنفّرق بني املق�لة وبني احلقيقة. اإّن ال�صكل 
وامل�صم�ن مق�لة، والبنية مق�لة، وال�ج�د واملاهية مق�لة )فل�صفّية( 
حقيقة  اإىل  يتحّ�ل  مل  �صيء  وكّل  )جمالّية(  مق�لة  واخل�ص��صّية 
الداخلّية..  ق�انينه  وح�ل  ح�له  الت�ص�رات  تراكم  نطاق  يف  وبقي 

فه� مق�لة.
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باب  ال�صّ ياأتيه  ل  متعّينا  واقعّيا  وج�دا  املق�لة  نعترب  نحن 
بالنابل.  احلابل  اأذهاننا  يف  اختلط  ولذلك  اأمامه،  اأو  خلفه  من 
ويظهر هذا اخللط يف رف�س مناق�صة هذه املق�لت واأمثالها، لأنها 
اأ�صبحت يف نظرنا وج�دا عينّيا، بديهّيا، لقد اأخرجناها من عامل 

)الفرتا�س( اإىل عامل ال�اقع الثابت الذي ل �صك فيه.

ا�صتبطان  البعد عن  الفل�صفّي،  التفكري  البعد عن  يعني  هذا 
الأ�صياء، وت�صّي�ؤ ما مل يت�صّياأ بعد.

حني ُكّنا �صغارا، امتلئت اآذاننا كّل ي�م بهذه الكلمة: )املق�لت 
فرقعة هذه  واأذنيك وجدت  وجهك  وّليت  فاأينما  لأر�صط�(.  الع�صر 
املق�لت على اأ�صدها. ما ه� معناها؟! فال اأحد ميلك من الفراغ، اأو 

الت�قف عن الّرك�س لإجابتك.

يعنيه  ما  ذهب  لقد  �صريورة،  حالة  يف  واملق�لت  ون�صاأنا، 
اأر�صط� منها، بل لقد ذهب الآن ما يعنيه كّل قرٍن �صابق عن القرن 

الذي يليه.

كانت املق�لت تعني ما ي��صحه هذا النرث املنظ�م:

»زيد الط�يل الأبي�س ابن مالك * يف داره بالأم�س كان مّتكي«

 يف يده �صيف ل�اه فالتــ�ى * فهذه ع�صر مق�لت �صـ�ا«

وتداعت الأّيام، فاأ�صبحت املق�لت: )تلك الأ�صكال القبابّية 
ل العقلّي( وتداعت الأّيام اأكرث فاأ�صبحت املق�لت جمرد )�ص�ر  للتاأمُّ

لتاأمل ال�ج�د، واملعرفة امل�صتقبلة(.
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اأّما املبداأ املح�رّي يف اإقامة ن�صق هذه املق�لت فه� )التط�ر 
اخلارج  اإىل اجل�هر، من  املظهر  للمعرفة من  واملنطقّي  التاريخّي 

اإىل الداخل(.

املق�لت  هذه  روؤو�س  على  الغبار  حثت  فقد  هذه  اأّيامنا  اأّما 
كلها، واأ�صبحت )املق�لة( تعني: جمم�عة ت�ص�رات يع�د اإليها الفكر 

يف ُحكمه على �صيء ّما.

نعم، لقد �َصّب عمرو عن الط�ق.

والأ�صياء  الإن�صان يف �صريورة،  ال�صريورة!  اأمر هذه  عجيب 
يف �صريورة، واملفاهيم يف �صريورة.

وميكن اأن ن�صتخدم حرف العطف )و( اأو كّل حروف العطف 
لتجد يف النهاية اأن كّل �صيء يف �صريورة، تلك �صنة اهلل )و لن جتد 

ل�صنة اهلل تبديال(.

وميكن كذلك اأن نتغّزل بهذه ال�صريورة. ملاذا؟ لأنها حركة، 
واحلركة هي احلياة. ال�صريورة حركة ل �صك�ن، ومن احلركة تت�ّلد 
احلياة نف�صها. فحني تتغّزل باحلركة، فاأنت تتغّزل باحلياة. احلياة 

بكّل انبثاقاتها اجلمالّية الآ�صرة.

اأين؟ ما م�صري هذه ال�صريورة؟ وما  اإىل  ميكن هذا، ولكن 
م�صري غزلك هذا؟

الذي  الزمن  هذا  وخالل  زمنا،  ت�صتنفد  تتغّزل  حني  اإنك 
وغريت  ال�صريورة،  عليه  م�صت  قد  به  تتغّزل  ما  يك�ن  ت�صتنفده 
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مالحمه، اإذا مل اأقل �صحقته �صحقا.

-تبا لك، ماذا تريد اأن تق�ل؟

لالأ�صياء؟!  ال�صاحك  ال�جه  يف  تغرقان  عينيك  تدع  ل  ملاذا 
ملاذا دائما تتذّكر عبدال�هاب: )عل�صان ال�ص�ك اللي يف ال�رد بحب 
منطلقا  يك�ن  ل  ملاذا  اأ�صال؟!  معلال  حبك  يك�ن  ملاذا  ال�رد(؟! 

انطالقا عف�ّيا، �ص�اء اأكان مع الع�صافري اأو مع ال�صريورة؟!

-ل اأعرف ملاذا، وحني اأعرف �صاأ�ص�غ لك ج�ابا دقيقا برغم 
�صع�بته.

يق�ل اأحد املفكرين الكبار:

يعي�س  التي  الطريقة  اإنها  ن�ص��صا،  لي�صت  )الأيدي�ل�جيا 
الب�صر بها اأدوارهم(.

املفّكر هذا يتكلم عن )الأيدي�ل�جّية( ال��صعّية، اأي تلك التي 
و�صعها ب�صر، اأي يتكلم عن )مق�لة( لي�صت حقيقة جاهزة مطلقة، 
بل )جمم�عة ت�ص�رات يع�د اإليها العقل يف حكمه على �صيء ّما( اأو 

حتى )فعل �صيء ّما(.

فالأيدل�جيا مق�لة، اأي يف حالة �صريورة نح� التكامل. وحني 
فاإنها  نهائّية  �صياغة  م�صاغة  اأي  )ن�ص��س(  اإىل  املق�لة  تتحّ�ل 

ت�صبح خارج ال�صريورة، خارج احلياة.

املفّكر هذا اأخرج مق�لة الأيدي�ل�جيا عن ال�صياغة النهائّية، 
و�صعها يف حالة �صي�لة مع احلياة، مع نهر ال�اقع، اإنها تلك التي تهب 
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اأدوار النا�س واأفعالهم ل�نها وه�صا�صتها اأو �صالبتها، جمالها اأو عدم 
جمالها. اإنها تلك التي ت�لد اأفعال النا�س، وت�لدها اأفعال النا�س.

وهكذا نع�د مرة اأخرى اإىل قب�صة ال�صريورة. تلك القب�صة 
اخلانقة.

.1993

)تد�عيات(

ُتعّرف القيم باأّنها: )جمم�عة من املعتقدات التي تت�صم بقدر 
من ال�صتمرار الن�صبّي، والتي متّثل م�جهات لالأ�صخا�س نح� غايات 
ه�ؤلء  لها  ويف�صّ يختارها  �صل�كّية  اأمناط  اأو  لتحقيقها،  و�صائل  اأو 
بني  تفاعل  عن  امل�جهات  هذه  وتن�صاأ  لغريها..  بديال  الأ�صخا�س 
الثقايّف، وتك�صف القيم  ال�صخ�صّية وال�اقع الجتماعّي القت�صادّي 

عن نف�صها يف امل�اقف والجتاهات وال�صل�ك اللفظّي(.

القيم اإذن هي التي ت�ّجه الأفراد اإىل �صل�ك معني يف امل�اقف 
املختلفة حتى يف ال�صل�ك اللغ�ّي، فاإذا كانت تلك القيم اإيجابّية كان 

ال�صل�ك ناجتا اإيجابّيا ح�صب ظروف الزمان واملكان و�صروطهما.

ولكن ما ه� امل�قف اإذا كانت القيمة �صلبّية اأو هادمة؟

لي�س من ال�صهل ال�صع�د على، اأو جتاوز القيم ال�صلبّية، لأنها 
اإّن  الب�صرّية.  اجلماعة  نف��س  يف  وانغر�صت  اأجيال،  عرب  �صيغت 
اأو ال�صع�د عليها يحتاج اإىل �صيء مهم جدا ه�: )التعامل  اإزالتها 

النقدّي مع الظ�اهر(.
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التعامل النقدّي مع الظ�اهر لي�س ثمرة جاهزة نقطفها متى 
اأردناها، اأبدا.. اإنها قابلّية فردّية وجماعّية لها �صروطها وق�انينها 

الذاتّية وامل��ص�عّية.

ال�ص�ؤال ه�: هل نتعامل مع القيم تعامال نقدّيا؟

.1994

)تد�عيات(

ل  هذا  الط�عّي  الرّق  الط�عّي(.  )الرّق  ي�صم�نه  ما  هناك 
يحتاج فهمه اأو مل�صه اإىل اأن ت�صرب بعينيك كتب الفل�صفة اأو الجتماع، 
ول اإىل التفكري ط�يال يف غابات النف�س الب�صرّية واأدغالها، اأبدا.. 

كّل ما حتتاج اإليه ه� اأن تفكر يف نف�صك ملّيا.

حتت  ن�صري  الذهنّية  والعادات  ال�صل�كية  العادات  من  كم 
اإن داخل روؤو�صنا  اإّن هذا ه� الرّق الط�عّي.  قب�صتها دون نقا�س؟! 
اإّل يف م�اقف  اأ�صياء كثرية متناق�صة ل نعرف عنها ذلك  واأفئدتنا 

نادرة. عندما ت�صتدعي منا تلك امل�اقف التفكري اجلاد.

ذكر  الطريق(  على  )خطى  الرائعة  الأ�صب�عّية  مقالته  يف 
لنا  وَزّف  العادات،  تلك  من  بع�صا  العريفي  فهد  الفا�صل  اأ�صتاذنا 
الب�صرى قادمة من اأبها باأن املجتمع هناك تعاقد على التخل�س من 

تلك العادات.

من  مهّما  جزءا  هناك  اأّن  هذا  معنى  لأن  حقا.  ب�صرى  هي 
جمتمعنا بداأ يفح�س ما يف راأ�صه وما يف قلبه منعك�صا على ال�صل�ك 
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الي�مّي العاّم. ُب�صرى لأنها بل�رة لـ)اإرادة عامة( نف�صت عنها اخلجل 
الفردّي، و�صحبت لغة الل�م من جميع الأل�صنة.

اأن اأ�صع خروفا اأمام �صخ�س واحد بحّجة تكرميه، هذا فعل 
اإّنه ال�صت�صالم لعادة رمبا كانت لها  يندرج حتت )الرّق الط�عّي( 

مربراتها التي فقدت الآن.. وهكذا.

.1994

)تد�عيات(

)التقليد ه� اّتباع الإن�صان غريه يف ما يق�ل اأو يفعل، معتقدا 
احلقيقة فيه من غري نظر اإىل دليل، كاأّن هذا املتبع جعل ق�ل الغري 

اأو فعله قالدة يف عنقه، اأو ه� قب�ل ق�ل الغري بال حجة ول دليل(.

هكذا يق�ل القام��س يف التقليد.

�صرورّي  اإنه  تقليد.  دون  يحيا  اأن  ميكن  ل  الإن�صان  اأّن  غري 
لنقل اخلربات واملبادئ من جيل اإىل جيل، و�صرورّي لكين�نة الطفل 

ب�صرا �ص�ّيا.

واإذن ملاذا هذه احلمالت ال�صع�اء على التقليد وعلى املقّلدين 
اإذا كان ذلك �صرورّيا للحياة الإن�صانّية وتطّ�رها؟

التقليد  يك�ن  اأن  وه�  نف�صه،  التعريف  يف  جنده  اجل�اب 
الفارق  اأو احلجة والربهان ه�  اإىل دليل( فالدليل  )من غري نظر 
التقليد  بني  الفارق  وه�  ال�صلبّي،  والتقليد  الإيجابّي  التقليد  بني 

)الغريزي( والتقليد )الإرادّي(.



حممد �لعلي

302

التقليد  هذا  من  جتعل  التي  هي  )ال�صببّية(  اأو  اإذن  التعليل 
واعيا مب�صرا، ومن ذاك تقليدا اأعمى.

يف  الط�عّي(  بـ)الّرّق  عنه  عرّبنا  ما  وه�  الأعمى،  التقليد 
حلقة �صابقة وما عرب عنه التعريف بـ)القالدة( ه� اأن اأق�م بتكرار 

�صل�ك معنّي اأو فكر معني اأو قناعة معينة دون تعليل.

اأعمى  تكرارا  ي�صبح  ولاإرادّيا،  لغريزّيا  الفعل  ي�صبح  هنا 
{اإَِنّا  الكرمية:  الآية  عنه  عربت  ما  جمّرد  ي�صبح  الغري.  لأذهان 

ا َعَلى اآَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن}. ٍة َواإَِنّ َوَجْدَنا اآَباَءَنا َعَلى اأَُمّ

.1994

)تد�عيات(

�صكا اأحد مفكرينا من �صيق مفه�م كلمة احلّرّية يف القام��س 
العربّي. فاأنت حني تفتحه على هذه املادة اللغ�ّية، �صتجد اأنه يح�صر 

مفه�مها يف ثنائّية: حر وعبد، فقط!

اأنا هنا ل اأتكلم عن احلّرّية ال�صيا�صّية التي يدخل يف ف�صائها 
حّرّية الق�ل، ل.. اإين اأتكّلم عن احلّرّية الجتماعّية التي تك�ن حّرّية 

التفكري اأهم عنا�صرها فقط.

التفكري قبل التعبري عنه، قبل منحه ال�ج�د اللغ�ّي، هل نحن 
اأحرار فيه؟

عم�دّيا  وتت�صع  الطف�لة،  منذ  تنغر�س  عادة  املنّظم  التفكري 
احلياة  مراحل  يف  ينّميها  ما  العادة  لهذه  يح�صل  عندما  واأفقّيا 
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الأنظمة  من  منلك  كله  العربّي  العامل  يف  نحن  فهل  املختلفة.. 
الجتماعّية والرّتب�ّية ما ُيَي�صر لهذه العادة منّ�ها؟

الإجابة وا�صحة:

ال�صل�ك  ذلك  اأطفالها،  مع  الأ�صرة  �صل�ك  اإىل  ينظر  فمن 
املبنّي على القمع واملراوغة يف اأغلب الأ�صر، ومن ينظر اإىل عنا�صر 
العملّية التعليمية من منهج ومعلم ومدر�صة وو�صائل، ثم ي�صاأل: اأهذه 
اإىل قدر  اأم ل؟ ي�صل  العنا�صر املهمة يف العملّية الرّتب�ّية متكاملة 

من الإجابة ب��ص�ح تام.

-كيف نك�ن اأحرارا يف التفكري؟

-نك�ن حني يك�ن هذا التفكري وفق منهج علمّي تعليلّي يربط 
الأ�صباب مب�صبباتها.

-و كيف يتم ذلك؟

-حني تتاآزر طاقات املجتمع يف جميع امليادين.

.1994

)تد�عيات(

من ال�ج�ه اجلميلة لع�صرنا احلا�صر اأّنه و�صع بني يدْي اأّي 
فرد ي�ّد التفكري اإمكان اقتحام اأّي مفه�م من املفاهيم ذات املهابة 

التاريخّية.

التاريخ،  وحفريات  العديدة،  املناهج  يديه  بني  و�صع 
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واملتناثرة  حينا  املتما�صكة  املعل�مات  من  هائال  وكّما  واملقارنات، 
حينا اآخر.

خذ مثال مفه�م الفل�صفة.

كان هذا املفه�م يثري الفزع قبل هذا الع�صر. اأّما حني جاء 
التي  الأقنعة  وجهه  عن  ينزع  الفل�صفة  مفه�م  اأخذ  فقد  ع�صرنا 
بالتفكري  تتغذى  فيه  الفل�صفة  كانت  �صحيقة  قرونا  اإياه  األب�صتها 

اخلال�س.

ينق�صم  ال�رد،  بن  عروة  ج�صم  مثل  الفل�صفة  اأ�صبحت  لقد 
واأ�صبحت  ة،  اخلا�صّ فل�صفته  فن  وكّل  علٍم  فلكّل  كثرية،  اأج�صاٍم  يف 
)الفل�صفة  هيجل  وه�  فر�صانها  اأحد  عرب  كما  بب�صاطة  الفل�صفة 

ع�صرها معرب عنه بالأفكار(.

اأو علم  الفل�صفة عن علم القت�صاد،  اأن تف�صل  هل ت�صتطيع 
النف�س، اأو حتى النقد الأدبّي ومراحل التط�ر يف التعبري ال�جدايّن؟

ل، اأبدا.. اأنت ل ت�صتطيع ول غريك.

واإذن، ما اأريد ق�له ه�:

اإّن ع�صرنا و�صع بني يدي من يريد اأن ي�صل اإىل احلقيقة يف 
اأّي ميدان من امليادين �صبال عديدة وو�صائل متن�عة، وما عليه �ص�ى 

اأن ي�صتخدم هذه ال��صائل والآلّيات ا�صتخداما منظما.

.1994
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)تد�عيات(

له  لي�س  نح�  على  الإن�صان احلديث يف اجلمه�ر  �صاع  )لقد 
نظري يف التاريخ..(.

)فل�صفة  القّيم  كتابه  يف  اإ�صفين�صر،  األربت  قاله  ما  هذا 
احل�صارة( الذي يكاد يك�ن ق�صيدة رثائية لالإن�صان يف هذا الع�صر.

اإنه يرثي الإن�صان لأنه مل يعد اأمامه مّت�صٌع للتفكري يف ذاته، 
اأ�صبح بني خمالب  اأدّق،  بتعبري  اأو  قب�صة اجلماعة،  اأ�صبح يف  لقد 
والتقاليد  والق�اعد  الق�انني  من  �صي�ل  هناك  اإّن  الظروف. 
والدعايات حتجب عنه روؤية ما يف داخله من كن�ز، واأهمها القدرة 

الكامنة فيه على جتاوز نف�صه اإىل الأف�صل.

لقد اأ�صبح الفرد يف غربة حالكة عن ذاته ه�، فكيف بغربته 
عن الآخرين؟!

عم�ما،  اجلاهلّي  الفرد  اأو  اجلاهلّي،  ال�صاعر  اإن  نق�ل:  كنا 
كان م�صدودا اإىل القبيلة، كان ل يرى نف�صه ول يعرّب عنها. اأي كان 
غريبا عن ذاته، وها هي تلك الغربة تع�د ب�ص�رة اأق�صى يف العامل 

كله.

اإّن �صياق )الغرتاب( التاريخّي قد انح�صر لفرتات ق�صرية 
يف التاريخ العربّي الإ�صالمّي اأو يف احل�صارة الإ�صالمّية حيث اأتيح 

للفرد فيها اخللّ� اإىل ذاته قليال، والتعبري عنها ب�ص�رة ُحّرة.

مينح  اأن  فيه  املفرو�س  من  كان  الذي  هذا  ع�صرنا  يف  اأما 
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ال�قت  من  ويعطيه  اإحباط،  دون  النف�س  مناجاة  من  املزيد  الفرد 
ع�صرنا  يف  واملادّية،  العلمّية  الفي�صانات  ي�صاير  ما  التعبري  وحّرّية 

هذا زاد الطني بّلة.

.1994

)تد�عيات(

خدمة  نح�  اجلامعات  به  قامت  الذي  للدور  روؤيتك  -كيف 
البحث العلمّي والفكرّي والتاريخّي؟

-اإن الغاية من اجلامعات اأن تخرج جيال خلدمة املجتمع، ل 
اأن تخرج جيال يك�ن عالة عليه. جامعاتنا عندما تخرج األف عامل 
دينّي، واألف م�ؤرخ، واألف جغرايّف، واألف كاتب.. ما الفائدة من كّل 

ه�ؤلء؟

الكم  هذا  نريد  ل  نحن  كله،  العدد  هذا  اإىل  نحتاج  ل  نحن 
الهائل من اخلريجني، نحن نريد الكيف النافع.

خري لنا تخريج عدد من الأطباء من تخريج اآلف الدكاترة 
الذين ل ن�صتفيد منهم �صيئا.

ال�صيخ حمد اجلا�صر/ ال�صرق الو�صط/ 1991/10/16م.

ال�صيخ اجلا�صر يف اإجابته هذه على �ص�ؤال ال�صرق مل يتعر�س 
على  ب�صره  فاألقى  مبا�صرة،  النتيجة  اإىل  جاء  اإنه  املناهج،  مل�صاألة 
اآلف اخلريجني )العالة( على املجتمع، وا�صتكمال ملا طرحته حلقة 

الأم�س، نطرح ال�ص�ؤال: ملاذا اأ�صبح ه�ؤلء عالة؟!



حلقات �أوملبيَّة

307

نحن نحتاج اإىل اآلف اخلريجني يف كّل جمال، ل يف جمال 
الطب اأو العل�م فقط، كما اقرتح ال�صيخ حمد.. لكن من ه� اخلريج 

الذي نحتاجه؟

املعرفة يف عقله  العلم، وحتّ�لت  الذي حتّ�ل  نحتاج اخلريج 
واحلا�صر  للما�صي  ونافذة  وا�صعة  روؤية  اإىل  �ص�ء،  اإىل  ووجدانه 

وامل�صتقبل، ثم بعد ذلك اإىل م�ص�ؤولّية م�صتقّرة يف ال�صمري.

وهل ميكن هذا دون مناهج فاعلة؟!

.1994

)تد�عيات(

)..اإّن حفظ املقرر الدرا�صّي لي�س ناجتا عن النتباه احلقيقّي، 
باقية،  يانعة  ثمرة  يثمر  ل  وه�  م�ؤقت.  ا�صطرارّي  انتباه  ه�  واإمنا 
واإمنا هي ثمرة مغت�صبة من النف�س وهي مبنزلة �صيء مت اإل�صاقه 
ه�  احلقيقّي  النتباه  اأّن  ق�صرّي، يف حني  وب�صكل  عن�ة  الذاكرة  يف 

انبعاث ذاتّي من اأعماق النف�س..(.

اإبراهيم البليهي/ عبقرّية الهتمام/ الريا�س 1994/4/28م.

جريدة  يف  واأفكار  حروف  عرب  البليهي  اإبراهيم  عرفُت 
الريا�س، وم�صاهدة مقابلة معه يف القناة الأوىل.. فقط.

الطالع،  وا�صع  فه�  عديدة،  اأو�صافا  عليه  ُتطلق  اأن  ميكنك 
وه� م��ص�عّي، وه�.. وه�.. ولكن �صفة واحدة تبقى اأكرث �ص�ءا من 

اأّي �صفة اأخرى، هي اأنه مفعم بالهّم الجتماعّي.
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كّل امل��ص�عات التي خا�صها والتي قراأتها له تعالج ناحيًة اأو 
�صفًة �صلبّية يف ال�صل�ك الجتماعّي ملجتمعنا بالذات.

اأولئك الذين يحفظ�ن  اإّنه ل ي�صيع نف�صه وقلمه وقارئه مثل 
اإلقاًء،  التاريخ الأمريكّي عن ظهر قلب، ثم يتقدم�ن لإلقائه علينا 

وهم ل يعرف�ن عن جمتمعهم �صيئا.

تلم�س  التي  املقالت  تلك  من  الهتمام(  )عبقرّية  ومقالته 
وهم  املراحل  جميع  يف  طالبنا  يخرج  اأن  من  الأ�صف  حرقة  فيها 

جمّرد اأ�صرطة ت�صجيل.

.1994

)تد�عيات(

عن  نقال  البليهي  ي�ردها  التي  )الهتمام(  تعريفات  اأحد 
م��ص�عة )امل�رد( ملنري البعلبكي ما يلي: )ه� ما يفعله النا�س حني 

تتاح لهم حّرّية الختيار(.

ونحن نعرف اأن يف علم النف�س ما ي�صم�نه )قان�ن الهتمام(. 
ُح  هذا القان�ن ي�ص�غ�نه هكذا: )ل ُت�صطَفى حالة نف�صّية، ول ُترجَّ
على غريها من احلالت املمكنة اإل اإذا كانت متنا�صبة مع الهتمام 

احلا�صر(.

حني نعرف هذا، جند اأن التعريف منبثق من هذا القان�ن، 
اأو ه� �صياغة اأكرث و�ص�حا له. يف �صياغة كّل من التعريف والقان�ن 
هذه  �صمنا.  ومرة  �صراحة،  مرة  واحدة  كلمة  على  الرتكيز  نلم�س 
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الكلمة هي )حّرّية الختيار(.

اأّنه  فاإذا عرفنا  ي�لد عبثا،  النف�صّي املحدد ل  الدافع مبعناه 
اأهمّية  عرفنا  الب�صرّي،  ال�صل�ك  ن�صاطات  بني  ن�صاط  لكّل  اأ�صا�صّي 

حّرّية اأن نختار، اأي عرفنا )عبقرّية الهتمام(.

كرث-  هم  –و  لدينا  النف�س  علم  يف  املخت�ص�ن  در�س  هل 
اهتمامات  در�ص�ا  ال�اقع؟ هل  الجتماعّية على �صعيد  الهتمامات 

طالبنا؟

فاأين هي  �صهل،  ذلك  على  والدليل  يدر�ص�ها.  اأبدا.. مل  ل، 
حّرّية الختيار؟!

.1994

)كلمات مائّية(

عن�ان  اأّيام حتت  قبل  الريا�س  ُن�ِصَر يف جريدة  ن�ّس  �صّدين 
)هذا اجلد( لالأ�صتاذة �صريفة ال�صمالن حني انتهى نهايته اجلميلة، 

وهي: )ول�لة القرد حني قيل له: اإنه جد لالإن�صان(.

لهذا  ا  َجدًّ يك�ن  كيف  املرح،  ال�صاحك  الكائن  هذا  القرد 
الكائن القاتل املرتّب�س الذي ه� الإن�صان؟!

على ال�صّفة الأخرى تذكرت ق�ل اأحد الفال�صفة: )اإن الإن�صان 
نبات �صماوّي( مبعنى اأنه )�صجرة منك��صة( ح�صب تعبريه.

هذا الفيل�ص�ف حني اأطلق مق�لته هذه مل يكن جائعا بالتاأكيد. 
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مل يكن جال�صا مع خطيبته على جذع �صجرة يف حديقة عامة يفكران 
كيف يح�صالن على �صقة لل�صكن. مل يكن م�ؤهال وغري حا�صل على 
عمل، مل َتْخُل يداه من الفر�س وه� يراها )متر مّر ال�صحاب( واإل 

ملا اأطلق مق�لته.

دوافع  من  بكثري  اأكرث  دوافعه،  الإن�صان،  يف  ال�صر  ن�ازع  اإّن 
اخلري ون�ازعه.

لها  اإىل من ميّهد  تعلم، ل حتتاج  اإىل  ال�صر ل حتتاج  دوافع 
طريق النم�. اجلائع يريد طعاما بال�صرورة، والعاطل يريد عمال، 
واملهان يريد كرامة، و.. و.. اأّما ن�ازع اخلري فتحتاج اإىل من ميّهد 
اأ�صياء كثرية، اأهمها اأن يك�ن املجتمع  لها طريق النم�، حتتاج اإىل 

نف�صه قادرا على اأن يتيح لها ذلك.

مع ذلك، اأو ولهذا، يبنى ن�ّس )هذا اجلد( اأكرث واقعّية من 
مق�لة فيل�ص�فنا الكبري.

.1994

)تد�عيات(

وهي  الأ�صئلة(  بـ)�ِصّن  الطف�لة  مرحلة  ي�صم�ن  النف�صّي�ن 
ت�صمّية متتاز بالدقة واجلمال معا.

باطن  اإىل  الطفل  بها  يدخل  التي  الأجنحة  هي  فالأ�صئلة 
وينده�س  يراه  ما  على  ال�صيطرة  وبني  بينه  ال��صيط  هي  الأ�صياء، 

اأمامه، ولكن هل نحن الكبار نفهم هذا ونقّدره حّق قدره؟!



حلقات �أوملبيَّة

311

زمن  منذ  قراأتها  البازعي  �صعد  للدكت�ر  ق�صرية  مقالة  يف 
من  مفه�م  الطف�لة  اإن  معناه:  ما  يق�ل  الريا�س  جريدة  يف  ط�يل 

املفاهيم احلديثة التي دخلت اإىل ثقافتنا من الغرب.

و هذا �صحيح، ولكن هل دخل املفه�م اإىل وعينا مثل دخ�له 
اإىل �صاحتنا الثقافّية اأو اللغ�ّية؟

اإنه بقي  اإىل �صل�ك،  الآن، مل يتحّ�ل  اإنه مل يدخل حتى  ل.. 
على �صطح اللغة جمم�عة من املفردات.

كثري منا ل ي�صعر باأنه مر مبرحلة الأ�صئلة هذه. وهذا ميكن 
وهم  الآن  الأطفال  اأكرث  يف  نق�ل  ماذا  ولكن  ب�صه�لة،  تف�صريه 
ي�صاهدون اأ�صئلتهم ُتقمع ب�صرا�صة من الكبار، اأو يجاب عنها ب�ص�رة 

خاطئة و�صاخرة.

الإعالمّي  ال�صيخ  )خالد  ال�صيخ  خلالد  اأن�ص�دة  هناك 
ال�صحفّي ل املطرب( متثل �صرخة الأطفال يف وجه ال�صادة الكبار 
اأف�اههم  من  ي�صمع  الذي  ال�ص�ء  ويطفئ�ن  اأ�صئلتهم  يدّمرون  وهم 

وينعك�س على الك�ن واحلياة.

كنت اأمتنى اأن اأذكر الأن�ص�دة لأعيدها مرة اأخرى على �صمع 
ال�صادة الكبار.

.1994

)تد�عيات(

امل�صرّية  الف�صائّية  القناة  �صا�صة  على  املذيع  كان  بالأم�س 
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ي�صاأل النا�س يف ال�صارع عن راأيهم يف حادث طعن جنيب حمف�ظ، 
فاأجابته اإحدى ال�صيدات قائلة:

ل� كان هذا ال�صاب الذي حاول اغتيال حمف�ظ قد قراأ كتابا 
واحدا له، ملا اأقدم على فعله.

�صيئا  قراأت  هل  و�صاأله:  ال�صاب  اإىل  ذلك  بعد  املذيع  عاد 
لنجيب حمف�ظ؟

وبتلعثم �صديد اأجاب: قراأت رواية واحدة.

وحني �صاأله املذيع ما هي؟ قال: ل اأدري.

)ل اأدري(

هل راأيت ب�ؤ�صا اأ�صّد �ص�ادا مما تنط�ي عليه هذه الإجابة؟! 
اإنه ل يدري، فه� اإذن مل يندفع اإىل فعلته ب�صبب ما قراأه، اإن كان قد 

قراأه حقا، بل اندفع ب�صبب اآخر.

ما هذا ال�صبب الآخر؟

ه� حت�له من اإن�صان اإىل اآلة.

الإن�صان ه� الذي يحكم �صل�كه قان�ن حمدد، وقيم حمددة. 
والقيم مهما كانت نبيلة ل ت�صتطيع وحدها اإ�صاءة الطريق ال�صليم 
ال�صل�ك  هذا  كيفّية  وي�صبط  ينري  قان�ن  من  بّد  ل  بل  لل�صل�ك، 

واأهدافه.

اإّن هذا ال�صاب الذي خرج على �صا�صة التلفزي�ن منهكا، غائم 
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الأفكار،مل يندم على فعله لقناعة و�صل اإليها بتفكريه اخلا�ّس، بل 
اندفع بفعل حمّرك من خارج ذاته، من �صخ�س اآخر، اأي اأنه اندفع 

كما تندفع اآلة من الآلت ل اأقّل ول اأكرث.

ه�  دفعه  الذي  الآخر  ال�صخ�س  يك�ن  اأن  ه�  الأ�صد  البالء 
نف�صه اآلة اأخرى.

.1994

)تد�عيات(

-ما ه� ال�عي؟

ه� �صع�ر الكائن احلي مبا يف نف�صه، ومبا يحيط به.

-ماذا يف النف�س؟

قادرة  تك�ن  قد  قدرات  وفيها  واأحالم.  ورغبات  ن�ازع  فيها 
على تلبية تلك الن�ازع والرغبات والأحالم وقد تك�ن عاجزة.

-وماذا يحيط بالنف�س؟

يحيط بها ال�اقع امل��ص�عّي ب�صروطه التي ل تلني عن�ة اأبدا.. 
وحتيط بها ن�ازع ورغبات واأحالم الآخرين.

ال�عي  مع  وعيك  يتكامل  اأن  اإّما  اأمرين،  اأحد  بّد من  ل  هنا 
يف  لنفيه.  متهيدا  معه  يت�صارع  اأو  اإيجابّيا.  جدلّيا  تكامال  الآخر 
املجتمعات املدنية احلديثة هناك �صراع بني ال�عي وال�عي الآخر، 
جتاوزا  تناق�صاته  دائما  يتجاوز  اأنه  مبعنى  جديّل،  �صراع  ولكنه 



حممد �لعلي

314

اإيجابّيا اإىل الأف�صل.

اأّما يف عاملنا فال�صراع يخرج من ال�عي اإىل ال�صيف واخلنجر، 
اأو اإىل الكذب على النف�س وعلى الآخرين يف اأف�صل الأح�ال.

األي�س هذا م�صدرا من م�صادر التمّزق الجتماعّي والرعب 
الفردّي؟!

.1994

)تد�عيات(

لكتابه  املح�رّية  فكرته  يبداأ يف طرح  الغربّيني  امل�ؤلفني  اأحد 
هكذا:

ماء املطر حني يتجّمع يف حفرة ل يبقى �صاكنا، بل يبحث عن 
م�صارب يف الأر�س عم�دّيا واأفقّيا، وما هي اإل فرتة ق�صرية واإذا به 

قد ا�صتقّر يف اأماكن قد تك�ن بعيدة عن حفرته الأوىل.

هذه واحدة.

–وحتى قبلها يف ق�ل بع�س النف�صّيني-  الإن�صان منذ ولدته 
ت�صب يف حفرة راأ�صه اأمطار كثرية هي الأوامر والن�اهي وال��صايا 
الأخالقّية والعادات والتقاليد.. هذه حتفر لها م�صارب يف �صل�كه، 

ويف فهمه لالأ�صياء، وتفكريه يف امل�اقف.

هذه ثانية.

اأّما الثالثة فهي:
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اأو ح��صه ل  الراأ�س  التي ت�صب يف حفرة  الأمطار اجلديدة 
تت�قف، بل ت�صرع منحدرة اإىل تلك امل�صارب املحف�رة �صابقا.

ُترى ما معنى هذه الثالثة؟

معناها اأن اأّي فكرة جديدة �ص�ف تذهب اإىل تلك امل�صارب، 
اأي الق�الب اجلاهزة، بحيث نثبتها اأو ننفيها ح�صب تلك الق�الب، ل 

بح�صب ما فيها من ال�صحة اأو اخلطاأ.

األي�صت هذه كارثة؟

.1994

)تد�عيات(

طرحت احللقة ال�صابقة فكرة �صائكة لأحد امل�ؤلفني الغربّيني، 
هي: اأّن ما َيِرُد علينا من اأفكار مي�صي مبا�صرًة اإىل م�صارب واأخاديد 
الأوىل،  احلياة  مراحل  منذ  حفرها  مّت  الإن�صايّن  العقل  داخل  يف 
امل�صارب  تلك  ب�صبغة  ت�صطبغ  اجلديدة  والأفكار  الآراء  اإّن  بحيث 

والأخاديد ب�صرف النظر عن اخلطاأ وال�ص�اب فيها.

ُت�صبح  الأب�اب  اأّن  جند  وحده،  الطرح  هذا  عند  نقف  حني 
ذاته  يف  اخلطاأ  اإىل  ال��ص�ل  اإمكان  واأمام  التجديد،  اأمام  مغلقة 
م�صابا  نف�صه  الب�صرّي  العقل  ي�صبح  وعليه  ذاته،  يف  وال�ص�اب 

بالعقم ب�ص�رة حتمّية.

فلم  الإ�صكالّية،  بهذه  كامل  اإدراك  على  كان  امل�ؤلف  اأن  غري 
يدع الأب�اب م��صدة، ولكنه اقرتح مفتاحا بالغ الغرابة.
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لقد كان غريه اأمام هذه الإ�صكالّية يقرتح )امل��ص�عّية( ولقد 
�صمعنا من ع�صرات امل�ؤلفني اأق�ال )وعظية( ح�ل حتّري امل��ص�عّية 

يف قب�ل اأو رف�س الآراء وامل�اقف التي جَتّد علينا.

اأ�صا�صا تتعّلق بال�عي، يف  امل�ؤلف مل يقرتح امل��ص�عّية، لأنها 
حني اأن )الاّلوعي( ي�ؤثر يف م�اقفنا دون اأن ن�صعر.

ُترى، ماذا اقرتح اإذن؟

خمتلفة،  م�اقع  يف  نف�صه  الإن�صان  اأو  املفكر  ي�صع  اأن  اقرتح 
املراد  الفكرة  نف�س  على  متخّيلني  اأ�صخا�س  مع  امل�اقع  يتبادل  باأن 
فح�صها، اأو املراد قب�لها اأو رف�صها. وبتبادل امل�اقع هذا ن�صل اإىل 

اخلطاأ وال�ص�اب.

.1994

)تد�عيات(

يق�ل�ن عن ديكارت اإّنه: )كان يعتقد اأّن العلم لي�س اإّل منهجا. 
م�ؤكدا اأّن النا�س ل يتفاوت�ن يف ا�صتعداداتهم العقلّية، واإمنا يتفاوت�ن 

يف كيفّية ا�صتخدامهم لهذه ال�صتعدادات بالطريقة ال�صحيحة(.

بل  كله،  نفيه  اأحاول  ول  كله،  قب�له  اأحاول  ل  الكالم  هذا 
�صاأتعامل معه نظرّيا يف �ص�ء الحتمالني معا، اأو الفرتا�صني معا.

اأداء  اإىل  به  ال��ص�ل  اأي  �صيء،  اأّي  ا�صتخدام  طريقة  اإّن 
القدمي  ال�صاعر  اإليه  ي�مئ  ما  الأ�صا�صّية، مهم جدا. وهذا  وظيفته 

بق�له: ال�صيف ما�ٍس ولكن يف يد البطل.
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اأجل، اإن ال�صيف ال�احد، وال�صيارة ال�احدة، والكتاب ال�احد 
ت�ؤدي وظائفها عند ا�صتخدام الأفراد لها. ولكن الفرق كبري بني اأداء 
واأداء، فالكتاب ال�احد قد يقراأه اآلف من النا�س ولكن قد ل ي�صتفيد 
من تلك القراءة اإل ب�صعة اأفراد منهم، وهنا يك�ن الكتاب قد و�صل 
اإىل اأداء وظيفته بطريقة ناجحة، لأن طريقة قراءته كانت ناجحة.

كّل هذا �صحيح، ولكن:

هل ت�صدق اأن قدرات اأر�صط� الذهنّية هي قدرات ف�ؤاد زكريا 
اأبي متام ال�صعرّية هي قدرات �صقيع بن بقيع  نف�صها؟ واأن قدرات 

نف�صها؟

ل اأظّن ذلك اأبدا.

.1994

)تد�عيات(

يف  الجتماعّية  اأهدافنا  لتحقيق  العمل  عن  نعجز  ملاذا   ..(
الأهداف؟  هذه  لتحقيق  م�ائمة  امل��ص�عّية  الظروف  تبدو  حني 
حّد  اإىل  الجتماعّية  ت�صّرفاتنا  يف  و�صلبّي�ن  فردّي�ن  نحن  ملاذا 
مينعنا حتى من التعاون، يف حني اأن التعاون من م�صلحتنا جميعا؟ 
اأق�النا وتفكرينا اخلا�ّس؟ ما  اأعمالنا ما نرف�صه يف  ملاذا نقبل يف 
الأ�صباب الجتماعّية )امل��ص�عّية( وما الدوافع النف�صّية )الذاتّية( 
التي ت�صع هذه الهّ�ة بني ما نرمي اإليه بالق�ل وما نفعله باملمار�صة، 

فنبقى عاجزين عن تغيري و�صعنا؟(.
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جاءت هذه الأ�صئلة يف كتاب ه�صام �صرابي )مقدمات لدرا�صة 
املجتمع العربّي( وم�صم�نها لي�س جديدا. اإنه م�صم�ن قيل منذ فجر 

ما ي�صمى بالنه�صة، و�صيقال كثريا يف الزمن الآتي.

ُترى، ملاذا قيل و�صيبقى يقال؟

الجتماعّية  بالظ�اهر  املتعّلقة  الكبرية  الأ�صئلة  لأن  ذلك 
تتنا�صل  وتتطّ�ر كما  تتنا�صل  بل هي  واحدة  واقفة يف حالة  تبقى  ل 

وتتطّ�ر تلك الظ�اهر نف�صها.

يطرح�ن  الذين  جميع  الظهر-  قا�صمة  هذه  –و  ولأّن 
عنها  يجيب�ن  حني  وهم  ب�صراحة.  عنها  يجيب�ن  ل  الأ�صئلة  هذه 

راحة املطل�بة ي�صادرون، اأو على الأقل، ت�صاَدر اآراوؤهم. بال�صّ

اإذن لنبق يف دوامة الأ�صئلة!

.1994

)تد�عيات(

يق�ل اأحد املفكرين الكبار:

)لي�س املهم تف�صري العامل، بل تغيريه(

ويق�ل اآخر:

)املهم الآن ه� تف�صري العامل ل تغيريه(

ويق�ل اآخر:
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)اإننا نطمح اإىل تف�صري العامل باجتاه تغيريه(.

مبنزلة  وه�  �صيئا،  الأول  اإىل  الأخريان  الق�لن  اأ�صاف  هل 
الن�اة لهما بكّل تاأكيد؟

ل.. اإنهما مل ي�صيفا �صيئا. فالق�ل الثاين الذي قد تنا�صل من 
الأول مبا�صرة مل ينظر اإىل ال�صياق الذي ورد فيه الق�ل الأّول، ذلك 
لأّن �صياقه الرّد على الفال�صفة الذين كان همهم كله منح�صرا يف 
العملّية. وهنا يك�ن معنى )التف�صري(  اأ�صياء جمّردة خارج احلياة 

خمتلفا يف الق�لني.

اأما الثالث فه� قد ولد ولدة �صرعّية من الق�لني الأولني دون 
اأن ي�صيف �صيئا.

اإّن الهدف من هذا الكالم كله ه�:

اإن )�صياق( كّل �صيء، مهّم يف فهمه ويف الرد عليه اأو ت�ليد 
فكرة منه.

اإن الزاوية التي تنطلق منها اأّي فكرة اأو وجهة نظر مهمة جدا 
يف حتديد وتقييم تلك الفكرة.

اإنه )لي�س املهم تف�صري العامل، بل تغيريه(.

.1994

)�لتو�زن(

البنية  تاأدية  معناه  املجتمع،  داخل  اأو  الفرد  داخل  الت�ازن 
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ل�ظائفها بتكامل وان�صجام.

الت�ازن  لأن  الأف�صل. ذلك  ال�صري نح�  اأكرث من هذا: معناه 
اأو  الأطراف،  جميع  يف  احلركة  معناه  بل  )ال�صك�ن(  معناه  لي�س 

العنا�صر املك�نة للبنية، �ص�اء كانت فردّية اأو جماعّية.

يختلف الأفراد واملجتمعات اختالفا وا�صعا يف عملّية الت�ازن 
�صك�ن مطلق.  ول  ت�ازن مطلق،  ي�جد  ل  اإذ  ن�صبّية  اأول  فهي  هذه. 
امل�صت�يات  بح�صب  بع�س  ف�ق  بع�صها  درجات  فه�  بينهما  ما  اأما 

وال�صتعدادات الفردّية واجلماعّية.

اختالل الت�ازن يف جمتمعاتنا العربّية واأفرادها يبدو وا�صحا 
للنظرة املجردة.

له  املدر�صة  وداخل  الأ�صرة  داخل  الرتبية  طرق  اختالف  اإّن 
اأ�صّد الأثر يف اختالل الت�ازن الفردّي ومن ثّمة اجلماعّي.

لي�س هناك جمتمع دون �صراعات، ولكن املجتمع الناجح ه� 
اأّل  مبعنى  الت�ازن،  اإطار  وتناق�صاته  �صراعاته  على  ي�صفي  الذي 

تنحرف تلك ال�صراعات اإىل �صراعات تناحرّيه.

فهل منلك مثل هذه القدرة يف العامل العربّي؟!

.1994

)تد�عيات(

طرح اأحد مفكرينا الفرق بني مفه�م التقدم ومفه�م التط�ر 
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هكذا:

ول�  فعال،  متحققة  نظرّية  اإىل  م�صتندة  التط�ر  فكرة   ..(
اأيدي�ل�جّية، فالتط�ر  اأخالقّية  التقدم فهي فكرة  اأّما فكرة  ن�صبّيا. 
مي�س الأ�صياء يف ا�صتبدالها بعني الذات، اأما التقدم فيتعلق مبا�صرة 

بالذات، وباملعايري الأخالقّية الجتماعّية(.

هل هذا الكالم �صحيح؟

ل� كان �صحيحا جلاز لنا ب�صه�لة اأن نق�ل: اإن بنغالد�س اأكرث 
تقدما من اليابان واأن م�ريتانيا اأن�صج تقدما من فرن�صا.

اإّن التفريق بني الذاتّي وامل��ص�عّي على هذا النح� تفريٌق فيه 
باب. الكثري من ال�صّ

ويف  فينا  تاأثريها  لها  والأيدي�ل�جّية  الأخالقّية  امل�صائل 
تقييمنا لأّي م��ص�ع، ولكنها لي�صت وحدها، اأو يجب اأّل تك�ن وحدها 

يف امليدان.

على  ويحكم  اأيدي�ل�جّية  اأو  اأخالقّية  نظارة  يلب�س  من  اإن 
ح�له.  من  الأ�صياء  تطّ�ر  ُينكر  اأن  ي�صتطيع  خاللها  من  الأ�صياء 
�صياقها  غري  يف  والنظرّيات  للمفاهيم  �صياقه  ي�صع  اأن  ي�صتطيع 

ال�اقعّي.. وهذا ما نعنيه.

.1994
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)تد�عيات(

مل مت�صغ الأقالم كلمة اأكرث من م�صغها كلمة )ال�اقع(.

واأخريا  ن�صّححه؟  كيف  ندر�صه؟  كيف  نفهمه؟  كيف  ال�اقع 
كيف نتجاوزه؟

لي�س هناك قلم مثقف، اأو يدعي الثقافة، اإّل وخا�س يف هذه 
الأ�صئلة ويف اأج�بتها حتى الأذقان.

اإّن فهم ال�اقع له �صروطه، وتف�صريه له �صروطه، وت�صحيحه 
هذه  على  وقف  من  الأقالم  تلك  من  وقليل  �صروطه،  له  جتاوزه  اأو 

ال�صروط ليتحقق منها.

اأّول �صرط من �صروط  ال�اقع ل يتحرك وفق الرغبات. هذا 
فهمه. وه� ل يتحرك يف اجتاه واحد. وهذا ثانيها.

اأّما ثالثها فه� اأّن ال�اقع له منابعه الكثرية، واأهم منبع يحدد 
ّب ال�صعراء  م�صاره وقّ�ة اندفاعه ه� املال. نعم.. املال، هذا الذي �صَ
كلمته  قال  الزمن  ولكّن  عليه،  غ�صبهم  جام  وال�عاظ  والفال�صفة 

واأ�صبحت ح�صارة الي�م ح�صارة مال.. �صئنا اأم اأبينا!

.1994

)تد�عيات(

الجتماع،  علم  يف  معروف  تعبري  هذا  الجتماعّي(  )القهر 
الأفراد كيفّيات من  الإن�صايّن )ي�ّلد يف نف��س  اأن الجتماع  ومعناه 
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ال�صع�ر والتفكري والإرادة(.

ولهذه الأ�صياء قّ�ة تتجّلى يف فر�س املجتمع اأن�اعا من ال�صل�ك 
على اأفراده، وه� فر�س عق�بة الزدراء حني اخلروج عليه.

بني  الكبري  الفرق  ولكن  ال�صلطة.  هذه  له  اإذن  جمتمع  كّل 
املجتمعات يتمّثل يف طريقة فر�صها، ويف �صيق وات�صاع امل�صاحة لتلك 

الطريقة.

وحني نتكلم على هذه امل�صاحة هنا فنحن نعني بها امل�صاحة 
التي يحّددها الراأي الجتماعّي العام، ل تلك التي يحّددها القان�ن، 
اإن امل�صاحة التي يحددها القان�ن ل نتكلم عليها هنا، نتكلم على ما 

يفر�صه املجتمع بقّ�ة راأيه العام على اأفراده فقط.

مثل  الأخالقّية  ال�صفات  من  ط�يل  »�صّف«  يدخل  هنا 
»�صّف«  يدخل  كما  العقاليّن،  والتف�صري  الظن،  وح�صن  الت�صامح، 

ط�يل من ال�صفات املناق�صة.

ُترى اأّي ال�صفني، يف جمتمعنا، اأط�ل؟

.1994

)كلمات مائّية(

)الإن�صان ي�صبح ُحّرا يف اللحظة التي يريد فيها ذلك(

اأو  فاقعة،  مبثالّية  منت�صيا  كان  الكالم  هذا  قال  الذي 
و�صروطه  لل�اقع،  ظهره  م�لّيا  كان  عم�دّية.  �صعرّية  برومان�صية 
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امل��ص�عّية القا�صية.

ت�ص�ر اأنك على بعد ي�مني من العيد، ولي�س عندك ما تروي 
به حنني اأطفالك اإىل ث�ب جديد اأو لعبة عتيقة.. كيف لك اأن ت�صبح 

ُحّرا يف اللحظة التي تريد فيها ذلك؟

�ر، واأنت  ت�صّ�ر اأّنك �صاعر تطارد ب�جدانك �ص�رة من ال�صّ
اللغة  ولكن  يديك،  بني  ترفرف  هي  ها  بقلبك،  وتلم�صها  تراها، 
تعاندك، ل تريد )اأي اللغة( اأن جتعل من نف�صها ج�صدا ل�ص�رتك اأو 

قف�صا لها.. هل يجديك اأن تت�صّ�ر باأنك حرٌّ من اأ�ْصِر اللغة؟

باأّن  نف�صك  قرارة  يف  حتلم  جريدة،  يف  كاتب  اأّنك  ت�صّ�ر 
الُقّراء �صيحفظ�نك عن ظهر قلب، واأنهم �صيبن�ن لك ق�صرا ذهبيا 
ل  ثرثار  كاتب  جمّرد  بك  واإذا  ال�اقع،  لك  تك�صف  ثم  قل�بهم.  يف 
يلتفت اإليه اأحد. هل يجديك بعد هذا اأن تق�ل: اأنا حّر يف ما اأكتب، 

وت�صبح فعال ُحّرا وب�ص�رة كاملة؟

فردّي  فعل  اإنها  الأق�ال،  من  ق�ل  ول  وهما،  لي�صت  احلّرّية 
وجماعّي، ووعي فردّي وجماعّي.

اإنها الإرادة العامة.

.1995

)كلمات مائّية(

البليهي  اإبراهيم  الأ�صتاذ  كتاب  التخلف( هذا عن�ان  )بنية 
ال�صادر يف �صل�صلة كتاب جريدة الريا�س العدد ال�صاد�س ع�صر.
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و حني اأفرغ من اإطراء هذا العمل الرائد جلريدة الريا�س، 
البليهي  بفكر  الإ�صادة  اإىل  الر�صاقة  البالغة من  ما يف  بكّل  اأت�ّجه 
هذا  يف  واأ�صدرتها  الريا�س،  يف  ن�صرها  التي  املقالت  يف  واأ�صل�به 

الكتاب.

البليهي ل يقف عند الأغ�صان عندما يعالج داء من اأدوائنا 
يفعل معظم  كما  ال�صفراء،  الذابلة  الأوراق  ي�صف  ل  الجتماعّية، 
يقف  اجلذور،  اإىل  يذهب  اإنه  اأبدا..  وغريها،  الريا�س  يف  كتابنا 
باأ�ص�اء منهج مقارن، يربطها ب��صفها  اأو  عليها، ويحيطها مبنهج 

جذورا اجتماعّية باملجتمع الب�صرّي كله وبتاريخه عم�دّيا واأفقّيا.

هذا الأ�صل�ب الذي ميتاز به البليهي ه� ما نحتاج اإليه، بدل 
من الرثثرة والبكاء الطللّي على ورقة ذبلت من ال�صجرة.

اإذن ا�صمعه  اأن ت�صمع بع�س ما يق�ل عن التخلف؟  هل تريد 
يق�ل:

)للتخلف بنية مغلقة ق�ّية ومتما�صكة تنط�ي على اآلّية معقدة 
يف  الأ�صل  هي  البنية  وهذه  البقاء.  وا�صتمرار  الّطراد  لها  ت�صمن 
اأّن في�صانات التخلف تغمر  ال�صبب يف  تك�ين املجتمعات، وهذا ه� 
اأّما  الطبيعّية،  احلالة  ه�  التخلف  لأّن  الأر�س،  جمتمعات  معظم 
اإل  جمتمع  لأّي  تتحقق  ل  التي  الطارئة  احلالة  فه�  منه  النعتاق 

بت�صافر متني بني ق�ى العمل وال�جدان وال�صمري(.

.1995
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)كلمات مائّية(

ُحها –اأو املتبادر اإىل الذهن منها-  الغربة اأن�اع كثرية، اأو�صَ
لغ�ّيا واجتماعّيا ه� اأن تك�ن خارج وطنك. واأكرثها غم��صا وعمقا 

ه� اأن تك�ن غريبا عن ذاتك.

اأين  غري  كثريا،  اأ�صبابها  وعن  عنها  ُكتب  الذات  عن  الغربة 
هنا اأتناول جزئّية �صغرية جدا من هذا الن�ع من الغربة هي: غربة 

الإن�صان عن راأ�صه.

يف روؤو�صنا اأفكار ومعل�مات وبديهيات واأوهام يختلط بع�صها 
ببع�س، فهل نحن على ا�صتعداد ل��صعها م��صع الت�صاوؤل اأو التفكري 

العلمّي؟

اإّن معظمنا ل يناق�س اأفكاره اأبدا، ولكنه م�صتعد اأن يلب�س لأّمة 
حربه ملناق�صة اأفكار الآخرين ودح�صها ب�ص�رة غري علمّية، بل وغري 

اأخالقّية يف معظم الأحيان!

هذا ما اأق�صده من غربة الإن�صان عن راأ�صه، اإنه يحمل اأفكارا 
ونظرّيات ومفاهيم مل ي�صل اإليها ه� بنف�صه، بل اأخذها كيفما اتفق 

وطبع عليها �صل�كه الذهنّي واللغ�ّي.

هل اأنت غريب عن راأ�صك؟

قف قليال اأمام نف�صك وتلّم�س راأ�صك جيدا )و اأنت تعرف(.

.1995
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)كلمات مائّية(

يف م�صرحّية ي�لي��س قي�صر، يهم�س القي�صر يف اأذن اأنط�ني�، 
)الفتى  روما:  يف  الن�صر  اأق�ا�س  من  ق��س  حتت  ميّران  وهما 
كا�صي��س: اإنه يبدو عليه الهزال وال�صره، اإنه يفكر كثريا. اإّن رجال 

مثله خطرون..(.

ُيعّلق على هذا الكالم اأحد الرّتب�ّيني املعا�صرين بق�له: وهكذا 
ترتبط الإدانة باخلطر، بالقدرة على التفكري، اإنه يفكر كثريا، فه� 

خطر.

تعليق العامل الرّتب�ّي هذا انزلق من ميدان الرتبية اإىل ميدان 
ال�ّصيا�صة، ول� بقي يف ميدانه الرّتب�ّي لكان اأجدى لنا وله معا.

التفكري  �صرورة  عن  كثريا  لكتب  الرتبية  ميدان  يف  بقَي  ل� 
حّلها(  اإىل  للت��صل  م�صكلة  يف  العقل  )اإعمال  باأنه  يعرف�نه  الذي 
اإىل  اجلامعات  من  �صن�ّيا  تن�صب  التي  ال�صي�ل،  هذه  ول�صتعر�س 

املجتمع دون اأن تعرف: ما ه� التفكري؟

.1995

)كلمات مائّية(

�صالمة: اأنا واهلل اأحبك.

الق�س: واأنا واهلل اأحبك. 

�صالمة: واأحب اأن اأ�صع فمي على فمك.
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الق�س: واأنا واهلل اأحب ذلك.

�صالمة: فما مينعك وامل��صع خال؟!

لبع�س  بع�صهم  ي�مئذ  )الأخالء  تعاىل  ق�له  مينعني  الق�س: 
عدو اإل املتقني( واأنا اأكره اأن ت�ؤول ِخّلة ما بيني وبينك اإىل العداوة.

مل اأذكر هذه الق�صة التاريخّية لأك�ن واعظا، اأو ذارفا لدم�ع 
التما�صيح.. ذكرتها لأج�صد الفرق بني النظرّية والتطبيق فقط.

هناك اآلف متتلئ روؤو�صهم باأفكار م�صيئة، وبقيم نبيلة، ولكن 
اإذا زحف ال�اقع وجاء التطبيق، طارت تلك الأفكار وتلك القيم.

كم نقراأ ون�صمع ونرى اأنا�صا يلهج�ن دائما بال�صرف والكرامة 
يقف�ن  حني  ولكنهم  الآخرين،  اأجل  من  والت�صحية  ال�طن،  وحب 

وجها ل�جه اأمام التجربة ي�صقط�ن يف الهاوية.

�صالمة، كانت مطربة وجميلة، وحتب الق�س، وه� يحبها فعال 
اإىل حّد اأّنه اأ�صبح �صاعرا غزليا، ولكنه حني خال معها مل يقم باأّي 

�صيء مناف لالأخالق، كان اإميانه اأق�ى من حبه.

ق�ّصا  كم  ق�صاو�صة،  ع�صرة  مع  عل�ي  ليلى  تركنا  ل�  ترى، 
�صي�صمد؟

.1995

)كلمات مائّية(

)اربط احلمار مع الفر�س، فاإن مل يتعلم من جريه، تعلم من 
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خلقه(.

هل هذا املثل �صحيح؟

ل.. لي�س �صحيحا.

الذين در�ص�ا ال�صل�ك الب�صرّي بدقة علمّية يعرف�ن اأن الإن�صان 
اأكرث ميال اإىل ال�صفات الدنيئة والهابطة منه اإىل ال�صفات العالية 
وجهاد  مرير،  نف�صّي  كفاح  اإىل  حتتاج  العالية  ال�صفات  والنبيلة. 

روحّي دائم لبل�رتها واإن�صاجها، وجعلها قائدا لل�صل�ك الفردّي.

ال�صفات النبيلة حتتاج اإىل �صيء دائم، اأّما ال�صفات ال�ص�داء 
فيها  وتنبت  تعب،  دون  وحدها  تن�صاب  اإنها  جهد.  اإىل  حتتاج  فال 

املخالب والأظفار والنزعات العداونّية دون بذل اأّي رعاية.

هذا يف الإن�صان، فكيف بك وقد رحت تنظر يف عامل احلي�ان؟!

تق�ل  البداهة  فاإّن  حمار،  جانب  اإىل  ح�صانا  نربط  عندما 
اإّن �صفات احلمار �صتغزو ب�ص�رة عف�ّية نف�صّية احل�صان، فيتحّ�ل 
بعد فرتة ق�صرية اإىل حمار اأو )متحّمر( لأن هذا ه� �صياق الأ�صياء 

وطبيعتها.
ومع ذلك:

اإّياك اأن تربط ح�صانا اإىل جانب حمار.

.1995

)كلمات مائّية(

)كّل واحد من النا�س مفط�ر على اأنه يحتاج، يف ق�امه، ويف 
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اأن يبلغ اأف�صل كمالت اإىل اأ�صياء كثرية ل ميكنه اأن يق�م بها كلها 
وحده، بل يحتاج اإىل ق�م يق�م له كّل واحد منها ب�صيء مما يحتاج 

اإليه، وكّل واحد من كّل واحد بهذه احلال..( الفارابي.

كالم الفارابي هذا من البديهيات. وقد عرفه الإن�صان عملّيا 
منذ اآلف ال�صنني قبل اأن يعرفه من اأف�اه الفال�صفة.

اإّن امل�صاألة الفل�صفّية العميقة تكمن يف: كيف يق�م كّل فرد يف 
املجتمع بخدمة الأفراد الآخرين كما يق�م�ن بخدمته دون ا�صتغالل، 

ودون ج�ر ودون نهب؟

هذا ه� املهّم.

والقيم  واملفاهيم  الأيدي�ل�جّيات  له  ُو�صعت  الذي  ه�  وهذا 
الأخالقّية، وخا�صت من اأجله الإن�صانّية �صراعات دامية.

كيف يق�صي على ال�صتغالل وال�صطهاد؟

هذا ه� ال�ص�ؤال الدائم.

.1995

)كلمات مائّية(

غال  عن  دريت  ما  ت�صدق  هلل..  احلمد  ناحيتي..  )من 
يف  اأحط  ما  واأنا  امل�اتر  عرفت  من  نف�صي.  منظم  لأين  البنزين!! 

التانكي اإل بع�صرة!! ب�س!!(

ال�هيبي/ كاريكاتري الريا�س 1995/4/11
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�صجة  لأحدث  اأوروبية  جريدة  يف  الكاريكاتري  هذا  كان  ل� 
التي  احلالة  درا�صة  اإىل  بحما�س  الجتماع  علماء  ول�صارع  حقيقّية، 

ُيعرّب عنها هذا الكاريكاتري.

علماء الجتماع هناك يختلف�ن عن امل�صتغلني مّنا بهذا العلم، 
اأن املجتمع كتابهم الأول، يفكرون فيه، ومن درا�صته  فهم يعتربون 

ُيخرج�ن نظرّياتهم واآراءهم، وي�صع�ن احلل�ل لبع�س م�صاكله.

تلّقي  بعلم الجتماع فهّمهم مقت�صٌر على  امل�صتغل�ن منا  اأما 
تلك النظرّيات والآراء ب�ص�رة حرفية، ثم َنرْثها يف ف�ص�ل الّدر�س 

اجلامعّي.

امل�صتغل بعلم الجتماع هنا ل يعرف العالقة التي تربط هذا 
العلم باملجتمعات، اإنه يعرف اأّن ابن خلدون كان الرائد الأول لهذا 

العلم فقط، وحتى هذه املعل�مة اأخذها من الكتب.

.1995

)�حلقيبة �ملن�شية(

م��ص�عّية،  ب�ص�رة  ال�ج�ه  مع  تتعامل  اإنها  حمايدة،  املراآة 
اح و�صيم كما ه� عليه يف ال�اقع، وذاك اأقل و�صامة اأو  فهذا وجه و�صّ

ه� كالح كما ه� عليه يف ال�اقع اأي�صا.

ال�صفاه،  ت�صبغ  اأو  الأجفان  وتكّحل  عاطفتها  تطلق  ل  املراآة 
الذي  ال�جه  يتنا�صق مع  لتاأخذ منه ما  ال�صم�س  اإىل �صروق  وتذهب 
ال�صاعر  ذلك  خيال  يف  اإل  ذلك  تفعل  ل  اإنها  تعك�صه.  اأو  به  ت�حي 
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اجلاهلّي الذي تخيل اأن )مراآة الغريبة( تختلف عن غريها.

هذا مفه�م.

ال�صفر مراآة كبرية ترى فيها وجهك، وترى  اأّن  ولكن ت�صّ�ر 
فيها وجه جمتمعك. هنا جتد اأن مراآة ال�صفر هذه غري حمايدة، اإنها 

مراآة عاطفّية ب��ص�ح.

ه�  مرهق  ب�صيء  تن�صغل-  ما  -اأول  تن�صغل  ال�صفر  يف 
)املقارنة(، اإنك تقارن حياتك النف�صّية واجل�صدّية بحياة الآخرين 
مبقارنة  وتن�صغل  اإليه،  �صافرت  الذي  هذا  ه�  اآخر،  جمتمع  يف 

جمتمعك باأو�صاعه املختلفة، وم�صت�ياته بهذا املجتمع.

املقارنة هذه مرهقة، بل حارقة، ملاذا؟

لأنه لي�س كّل ما يف جمتمعك �صحيحا، ولي�س كّل ما يف هذا 
املجتمع �صحيحا، وهنا تدخل يف نفق لي�س فيه الكثري من ال�ص�ء. 

ملاذا؟

بكّل  التاريخ  ت�صتح�صر  اأن  بها  التي �صتق�م  املقارنة  لأّن على 
اأبعاده ومهابته، واأن ت�صتح�صر �صّلم القيم الذي بناه ذلك التاريخ، 
حتكم  التي  واملفاهيم  املبادئ  �صل�صلة  �صاطع  �ص�ء  حتت  ترى  واأن 
اإىل  وخما�صّية  �صاقة  عملّية  عرب  ن�صل  ثم  معا،  املجتمعنْي  �صل�ك 

منطقة الختيار، منطقة اأن تق�ل: »هذا �صح«، و»هذا باطل«.

اإّن من احلقائق املرتعة التي ياأتي بها كّل م�صافر معه حقيبة 
ا�صميها )حقيبة املقارنة(. فهناك يك�ن امل�صافر دائم التفكري يف: 
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ملاذا ي�صلك هذا املجتمع هذا ال�صل�ك حيال هذا امل�قف املعني، وملاذا 
ي�صلك جمتمعي �صل�كا اآخر؟ ما ه� ال�صحيح هل ه� هذا امل�قف اأو 

ذاك؟

لن�صرب مثال ب�صيطا:

قف �صباحا اأمام بائع جرائد، هناك �صت�صاهد وترى بعينيك 
التي متتد ل�صرائها لي�س كثرية فح�صب، بل هي  اأن الأيدي  كلتيهما 
وال�صبّية،  ال�صبّي  اإىل  املراأة،  اإىل  الكهل  اإىل  ال�صيخ  من  خمتلفة، 

تراهم ي�صرتون زرافات ووحدانا، ي�صرتون اجلرائد.

اأما هنا حني تقف يف بقالة اأو مكتبة ف�صتجد اأّن من ي�صرتي اأو 
ُيقدم على �صراء جريدة لي�س نادرا فح�صب، بل جتده مرتّددا )يقّدم 
رجال وي�ؤّخر اأخرى(. وما هذا ال�صل�ك اإل لأّن اجلريدة مل ت�صبح 

حاجة ي�مّية، مل تتحّ�ل اإىل خبز نف�صّي ل بّد منه.

املثل  هذا  يف  واآخر  جمتمع  بني  املقارنة  على  حّثا  لي�س  هذا 
الب�صيط، بل ه� طرح لت�صاوؤل يبحث عن مقارنة �صاملة يف م�اقف 
اأكرث تعقيدا، واأكرث تاأثريا يف جمال ال�صل�ك الإيجابّي وال�صلبّي على 

ال�ص�اء.

والغريب العجيب اأّنك حني و�ص�لك عائدا اإىل املطار ل تن�صى 
اأّي حقيبة من حقائبك ما عدا حقيبة واحده هي )حقيبة املقارنة( 
لديك  رغبة  ول  ن�صيتها،  اأّنك  جتد  املطار  من  خروجك  فبمجّرد 

للبحث عنها.
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األي�س هذا عجيبا؟!

ومع ذلك فاأنت ترّدد:

»عجب هذا الرّثى ناألفه * واإىل اأتفه ما فيه نحن«

نعم، هكذا قال اجل�اهري معربا عن تلك العالقة ال�صحرّية 
التي ت�صد اأي اإن�صان ب�طنه حني يك�ن بعيدا عنه.

)اأُطلُّ  دروي�س:  حمم�د  يق�ل  كما  تك�ن  اخلارج  يف  هناك 
ك�صرفة بيت على ما اأريد(. تطل على احلدائق والأنهار والبحريات، 

وتك�ن الأحالم بني يديك، ل يف الن�م، بل يف رابعة النهار.

اإنك  كتفيك.  على  رازحة  كانت  كثرية  اأثقال  من  وتتخّل�س 
الذي يحدث  ما  ولكن  وف�ق عينيك،  اأعنة ح�ل عنقك  بال  مري�س 

بعد برهة خاطفة من الزمن؟

ما هي اإل فرتة وجيزة حّتى تبداأ الأنهار والبحريات وغريها 
من الأحالم.. تبداأ يف الت�صاوؤل �صيئا ف�صيئا..

ال�طن  ويبداأ  نهائّيا،  الغيبة  ثم  باب  ال�صّ تدخل يف عامل من 
برمله ورم�صائه وناره وملحه.. يبداأ يف غزو قلبك وعينيك، وينفجر 
احلنني �صاخبا مدوّيا، ومثل حريق غري مرئّي يلفحك ال�ص�ؤال: متى 

اأع�د؟

باذخة  اأ�صعار  من  ال�طن  يف  قيل  ما  اأ�صتعيد  اأن  اأريد  ل 
اأ�صاأل عن هذا الإح�صا�س  اأن  اأريد  ورومان�صية، ومن خطب برتاء.. 

اجلارف واحلنني احلارق اإليه فقط.. كيف يت�ّلد؟ وملاذا؟
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الذين يتغن�ن )لفظّيا( بال�طن يذكرون دائما ابن الرومي، 
وكاأن ال�طن ه� جمرد )ماآرب ق�صاها ال�صباب هناك( اأو اأّنه جمّرد 
وهذا  �صنة  األف  من  اأكرث  ومنذ  متيد(  ال�صباب  اأغ�صان  عليه  )و 

التعليل احل�صّي املادّي ل يغيب عن ل�صان املغنني ه�ؤلء.

امل�صاألة اأبعد واأعمق من ذلك، فهناك اآلف ق�ص�ا �صبابهم يف 
غري اأوطانهم، ومع ذلك فاحلنني اإليه يحرقهم حرقا.

امل�صاألة قاربها �صعدي ي��صف فقط:

)مي�صي زمن كانت الأر�س فيه تدور على نف�صها

واأتى زمن العا�صقني

الذين اإذا دارت الأر�س مات�ا

اأو اجرتح�ا الرف�س كي ي�قف�ها(.

.1995

)�ال�شتقالل �حل�شارّي- 1(

للدكت�ر حممد  مّرة يف مقال ط�يل  لأّول  التعبري  قراأت هذا 
عمارة، وتابعت قراءة املقال ويف ذهني التطلُّع التايل:

هل ي�صتطيع الكاتب اأن ُيحّدد معامل ال��ص�ل اإىل هذا الهدف 
الكبري: »ال�صتقالل احل�صارّي«؟

الأ�صئلة  باٍق يراوح مكانه، بل ازدادت  انتهى املقال وال�ص�ؤال 
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الفرعّية من ح�له:

هل ميكن يف زماننا هذا، الزمان الذي تداخلت فيه الثقافات 
اأُّمٌة من الأُمَم بل�غ  واللغات واملدن والُقرى.. هل ميكن اأن ت�صتطيع 
ال�صتقالل احل�صارّي؟ ماذا يريد الكاتب اأ�صا�صا من هذا التعبري، 

اأو املفه�م، اأو امل�صطلح؟

اأُتراها من ال�صطحات ال�صحفّية؟

بقيت الأ�صئلة تدور بي، كما دارت اأزقة دم�صق ب�صعدي ي��صف.

ُترى، متى ُنحّدد املفردات الكبرية التي ُنطلقها؟!

ل�صت اأدري..

.1995

)�ال�شتقالل �حل�شارّي- 2(

مكتفية  الأُّمة  اأن  يعنيه  ما  يف  يعني  احل�صارّي  ال�صتقالل 
اأمة يف  بذاتها روحّيا ومادّيا، فكرّيا ووجدانّيا وعقلّيا.. فهل هناك 

وقتنا احلا�صر ت�صتطيع ال��ص�ل وحدها اإىل هذا الهدف؟

يق�ل روجيه غارودي:

اإّن اأفظع ما �صنعته احل�صارة الغربّية واأب�صعه لي�س ال�صتعمار، 
بل ه� �صرقة احل�صارات الأخرى ون�صبة ما �صرقته اإليها.

كّل  على  متفاوتة  بن�صٍب  وينطبق  �صحيح،  الق�ل  هذا 
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احل�صارات يف التاريخ.

اأجله  من  َكدَح  لالإن�صان،  ومادّي  روحّي  بناء  احل�صارة  اإّن 
جميع  حّق  من  اأو  م�صرتك،  جهد  الإن�صايّن  واجلهد  ال�صنني.  اآلف 
الب�صر ال�صتفادة منه وال�صت�صاءة به، فهل هناك من ي�صّك يف هذه 

البديهة؟

من  بع�صها  يت�ّلد  احل�صارات  اأن  يف  ي�صك  من  هناك  هل 
بع�س؟

نعم، اإنه الدكت�ر حممد عمارة.

الهدف  هذا  يتحقق  كيف  ولكن  �صّك،  ول  نبيل  هدفه  اإّن 
النبيل؟!

.1995

)�الأنا و�الآخر(

عندما ت�صمع اأو تقراأ هذا التعبري )الأنا والآخر( ماذا يتبادر 
اإىل ذهنك؟

ال�صاحة الفكرّية التن�يرية ر�صخت اأّن هذا التعبري يعني الأنا 
العربّي، اأو الأنا امل�صلم، والآخر ه� الغربّي.

م�صاحة  وَتَتحّدد  املقارنة،  وُتقام  الف�ا�صل،  ُتقام  اإذن  هكذا 
ال�صراع.

)اأنت(.  مقابل  يف  اإل  )الأنا(  يحّدد  اأن  فل�صفّيا  ميكن  ل 
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اأ�صبحت  )اأنت(  ولكن  ا�صتمر.  وهكذا  الإن�صايّن  التفكري  بداأ  هكذا 
اأنا  )الآخر(، ومن م�صاحة فردْين )اأنا واأنت( اإىل م�صاحة عاملنْي: 

العربّي اأو امل�صلم والآخر الغربّي.

ال�صاحة  من  حقيقة  انتقلنا  هل  ه�:  الزاوية  هذه  يف  �ص�ؤايل 
الفل�صفّية؟!

اأي هل انتهينا من مرحلة )اأنا واأنت( اإىل »الأنا اجلماعّية«، 
و«الأنت اجلماعّية« التي اأ�صبحت الآخر؟

ل اأعتقد ذلك.

الفل�صفّية  املرحلة  اأي  واأنت(  )اأنا  الآن يف مرحلة  نحن حتى 
الأوىل التي حّدد فيها الإن�صان م�صار خط�ه اإىل الأمام.

اأّما الأخرى فتلك مرحلة ح�صارّية و�صيا�صّية مل ن�صلها بعد.

.1995

)غري �شحيح(

هل �صحيح اأن العامل اأ�صبح قرية �صغرية؟

الذي اأطلق هذه املق�لة ذكر اجلغرافيا، ون�صي التاريخ. كانت 
ال�صرعة،  و�صائل  اخرتقتها  التي  ال�صا�صعة  امل�صافات  هذه  ذهنه  يف 
العني  ت�صت�عبها  �صغرية  �صاحة  اإىل  ال�صناعّية  الأقمار  واأحالتها 

املجّردة بنظرة واحدة.

اأي اإّن اجلغرافيا هي التي كانت يف خياله،. اأّما التاريخ، هذا 



حلقات �أوملبيَّة

339

الذي يبني نف�صّيات الب�صر ويتحكم يف مي�لهم وتطلعاتهم وقيمهم.. 
فلم يكن يف ذهنه.

لقد افرت�س اأّن الف�ا�صل بني الب�صر قد انهارت، لأن امل�صافات 
ف�ا�صل  لي�صت  الب�صر  بني  الف�ا�صل  اأّن  اإىل  يلتفت  انهارت، ومل  قد 
ووجدانّية  فكرّية  ف�ا�صل  هي  بل  اجلغرافيا،  تفر�صها  )مرتّية( 

وذوقّية يفر�صها التاريخ.

مل يكن العامل، ي�ما ّما، قرية واحدة، ولن ي�صبح كذلك، لأّن 
التاريخ بكّل ما يحمله من ق�صمات املا�صي ومالمح املا�صي، وطريقة 
ال�صري اإىل امل�صتقبل.. هذا التاريخ يحفر يف النف�س الب�صرّية اأنفاقا 
عميقه ل ُترى بالعني املجّردة، ولكنها تلم�س يف طريقة احلياة والبيئة 

الجتماعّية بكّل ما تزخر به من تيارات.

اإّن مق�لة العامل قرية تهزمها هذه الّتفجرات املتناحرة التي 
ن�صاهدها بني املجتمعات على امتداد العامل كله.

.1996

)�لتاأليف �الإبد�عّي(

الغذامي  عبداهلل  الدكت�ر  خرج  واللغة(  )املراأة  كتابه  يف 
واإىل  حمددة،  مناهج  اإىل  امل�صتند  الأكادميّي  التاأليف  م�صت�ى  من 
الذي  وه�  الإبداعّي.  التاأليف  م�صت�ى  اإىل  وتقال،  قيلت  نظرّيات 

نلم�س فيه اإ�صافة جديدة مل تقل من قبل.

متتبعا  عامة  ب�صرّية  اإ�صكالية  الغذامي  الكتاب طرح  هذا  يف 
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كيفية ن�صاأتها، ومنّ� ماأزقها، ثم كيفّية اخلروج منها.

كّل  يف  وتغذيه  اللغة  ت�ص�غه  الذي  ال�جدان  يف  خا�س  لقد 
كما  اللغة،  من  فيه  انغر�صت  التي  ال�صلبّيات  ور�صد  ومكان،  زمان 

ر�صد ال�صلبّيات التي انغر�صت يف اللغة من جّراء ت�ص�يهه.

يق�ل ميالن ك�نديرا:

)اإن ك�ن املراأة امراأة، ه� يف نظر )�صابينا( حالة مل تخرتها. 
اإخفاقا.  ول  ا�صتحقاقا  اعتباره  ميكن  ل  الختيار  فعل  له  لي�س  وما 
ت�صرف  اإيجاد  علينا  فر�صت  حالة  يف  ينبغي  اأنه  )�صابينا(  وترى 
منا�صب. ويبدو لها اأن الث�رة على واقع ولدتها كامراأة متاثل يف عدم 
جدواها حت�يل ذلك ال�اقع اإىل اعتزاز(. رواية )خفة الكائن التي ل 

حتتمل(، تاأليف د.عفيف دم�صقية.

الإ�صافة التي تقدم بها الغذامي هي تلك التي �صكتت الرواية 
ف املنا�صب(.. ول �صك  عن اإي�صاحها، وهي: )كيفية اإيجاد الت�صرُّ

يف اأّنها اإ�صافة كبرية.

.1996

)ُكن ُحّر�(

الي�م ه� اخلمي�س، وها ه� القلم يف يدك، وال�رقة البي�صاء 
اأمامك، فاكتب ما �صئت. كن مثل طائر البحر يتماوج يف كّل اجلهات، 

ول ُت�صغله قطرة من هنا عن قطرة من هناك. كن حّرا، وح�صب.

يتطّلب  ولكن جت�صيده  ق�له،  ال�صهل  من  العابث  الكالم  هذا 
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اإليه ينح�صر يف  الطريق  اإن  بل  الإبل،  اآباط  القتاد، و�صرب  خرط 
ج�صر ميتد من اجلحيم اإىل اجلحيم.

ملاذا؟

لأن الكتابة ل تتجه اإىل فئة حمددة من النا�س. اإنها تتجه اإىل 
كّل من يقراأ. ومن هنا تنبع م�صكلة امل�صاكل. اإّن القّراء ل يختلف�ن 
يف الفهم فح�صب، بل يختلف�ن يف املرجع املعريّف، ويختلف�ن –وهذا 

ه� الأهم- يف النظرة اإىل �صّلم القيم.

املجتمع له اأ�ص�ار عديدة من القيم حتميه من الت�صدع وت�صّكل 
نظرته العامة اإىل ال�اقع. وهذا ما ندع�ه بـ )�صلم القيم( الذي ل 

ميكن دونه اأن يك�ن املجتمع جمتمعا متح�صرا.

ولكن الفرق بني اإن�صان واآخر ل ياأتي من عدم الإذعان لهذه 
القيم والإميان بها. فالكّل حني يك�ن �ص�ّيا، ي�ؤمن بها، بل ه� ياأتي 
من تقدمي بع�صها على بع�س يف �صلمها ال�احد. مبعنى اأن قيمة ما 

يراها )�س( يف قمة ال�صلم، يراها )�س( يف قاعه.

لأنه من  ينبع الختالف. هذا �صيء ل ميكن منعه،  من هنا 
طبائع الأ�صياء.

.1998

)حاول(

املثقفني،  واأن�صاف  املثقفني  من  التلفزي�ن  عن  كتب�ا  الذين 
كان�ا ينطلق�ن من م�اقع خمتلفة: فبع�صهم جّرد قلمه )ال�صقيل(، 
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اأطالل  اأقام  وبع�صهم  واملذيعات،  املذيعني  رقاب  يف  يح�صد  وراح 
منهم  وقليل  والتقاليد.  العادات  على  الدمع  يذرف  وراح  خيالّية، 
بحيث  وبعلمّية،  مب��ص�عّية،  يكتب  وراح  فكره،  وراء  قلمه  و�صع 

ي�صيف لك �صيئا يغنيك.

من ه�ؤلء الذين كتب�ا واأ�صاف�ا اإىل القارئ ما يغنيه، مفكر 
ل اأذكر ا�صمه الآن )و اأغلب الظن اأنه اإدوارد �صعيد( طرح الفكرة 

التالية:

بال�ص�ر  يرهقه  لأّنه  التفكري،  عدم  الإن�صان  د  ُيع�رِّ التلفزي�ن 
املتالحقة، فهذا التالحق نف�صه يف �ص�ر الأحداث واملعل�مات ل يدع 
جمال للقارئ يف اأن يفكر، ومن ثّمة فه� يتلقى ال�ص�ر التي ي�صاهدها 

وكاأنها حقائق ثابتة ل يخالطها �صّك.

وهذا ي��صل القارئ اإىل نتيجتني �صلبّيتني هما: تع�يده عدم 
التفكري، والت�صديق مبا يرى حتى ل� كان كذبا قراحا.

ق�صدي من هذا الكالم كله اأن اأق�ل: اإّن هناك اأ�صياء كثرية 
اأهمها  من  التفكري(،  )�صلل  اأ�صميه  ما  اإىل  ت��صل  التلفزي�ن  غري 
)احلفظ عن ظهر قلب( دون فهم، فحاول اأّل حتفظ �صيئا دون فهم.

.1998

)�لتقدم(

التقّدُم يف معناه القريب من الفل�صفة ه�: النتقال التدريجّي 
يف نظام مّت�صٍل من الأدنى اإىل الأعلى، اأو من النق�س اإىل الكمال.
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تلك  الكمال..  اإىل  النق�س  من  باّطراد  الإن�صان  ي�صري  اأن 
اأمنية، اأو باقة من الأماين، ل يف�ز بها اإل من مالأ اهلل قلبه بالعزمية 

وعقله بال�صياء واإرادته ب�جه ال�صبه بال�صخ�ر العالية.

هل ميكن اأن تتقدم وحدك؟

ولأطرح ال�ص�ؤال ب�ص�رة اأو�صح: هل ي�صتطيع الفرد وحده اأن 
يتقدم يف جمتمع متخّلف؟

يق�ل اأحدهم:

اجتماعّي  مفه�م  عن  ج�هرها  يف  ُتعرّب  التقدم  فكرة  اإّن 
ح�صيلة  هي  عليها  الدال  وم�صم�نها  الفكرة  اأن  مبعنى  تاريخّي. 
الجتماعّي  بالتط�ر  وثيقة  �صلة  ذات  اجتماعّية/تاريخّية،  عملّية 

الثقايّف لالإن�صان الذي ل تنفك عنه هذه الفكرة.

وهذا -حني تدرك �صحته- يقنعك باأن التط�ر الفردّي كان 
قناعة  فهناك  الآن  اأما  الت�صّ�ف.  كه�ف  اإىل  اأقرب  قدمية  فكرة 
علمّية باأنه ل ميكن لفرٍد ّما اأن يتط�ر اإىل الكمال يف جمتمع متخلف.
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)�شوؤ�ل(

هل التقدم العلمّي مرادف للتقدم الإن�صايّن؟

اأّي مثقف من خارج هذا القرن،  ل� وّجهت هذا ال�ص�ؤال اإىل 
لأجابك باأن الرتادف بينهما من البدهّيات.
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باأّن  القناعة  كانت  القرن،  هذا  قبل  ط�يلة  حقب  مّرت  لقد 
ل  عامة  قناعة  الفردو�س  نح�  التقدم  اإىل  الب�صرّية  �صيق�د  العلم 

يزعزعها اأّي ت�صاوؤم اأو �صّك.

وجاء هذا القرن الذي �صابق فيه العلم اأكرث التخيالت �صرعة 
اإّن العلم �صيء  وخ�ص�بة، ليدمر تلك القناعة تدمريا، جاء ليق�ل: 

والتقدم الإن�صايّن �صيء اآخر.

ملاذا يا ترى؟

لأن العلم اأ�صاع اأهدافه احلقيقّية املتمثلة يف ال�صعي لإ�صعاد 
الب�صر، وحترير اإرادتهم من ع�ائق الطبيعة، وذهَب، اأو اأُرغم على 

الذهاب اإىل اأهداف اأخرى.

لقد اأ�صبح العلم عبدا ذليال لي�س اأمامه اإل ال�صمع والطاعة 
على  ويرغمه  اأهدافه  له  ي�ص�غ  الذي  ه�  املال  راأ�س  املال.  لراأ�س 

ال�صري اإليها.

هذا ه� بالء العلم وبالء الب�صرّية معا.
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)�لعقالنّية(

عم�دّيا  �صي�عا  حديثا  ا�صتعمالها  �صاع  التي  املفردات  من 
واأفقّيا، مفردة )العقالنّية(. فماذا تعني هذه املفردة؟

الرّتابط  اإىل  ال�صتناد  هي:  التعريف-  -ح�صب  العقالنّية 
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ال�ّصبـبّي يف تف�صري الظ�اهر املادّية والجتماعّية والنف�صّية والفكرّية.

تف�صريا  ُتف�ّصر  ل  الظ�اهر  خمتلف  اأن  التعريف  هذا  ومعنى 
متليه  ما  ح�صب  تف�صر  اإنها  ذاتّيا.  اأو  كيفّيا  تف�صريا  ول  م�صبقا، 
واملكان  الزمان  فيها  يدخل  التي  تلك  ب�ج�دها،  املتعّلقة  الأ�صباب 

وال�صروط الأخرى.

ال�ص�ؤال  هذا  اإلينا  ياأتي  التعريف،  هذا  اإىل  نطمئن  وحني 
م�صرعا: هل نحن عقالنّي�ن يف تف�صرينا للظ�اهر؟

ل اأعتقد ذلك.

منذ  العربّية  ثقافتنا  يف  مفق�د  لـ)ال�صببّية(  الإذعان  اإّن 
ن�صاأتها حتى الآن، غري ا�صتثناءات مّرت مثل �صحابة �صيف.

هل اأنا مت�صّرع يف هذا احلكم؟

اإذن اأرج� اأّل تغ�صب. فاأنت وا�صع ال�صدر، تعيد الأ�صياء اإىل 
فهنيئا  قدمك،  اإىل  راأ�صك  من  عقاليّن  اإنك  امل��ص�عّية.  اأ�صبابها 

لك، واأمتنى لك ا�صتمرار العقالنّية.
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)هل تريدها؟(

هل تريد احلّرّية حقا؟

حتتك  املتدفقة  اخل�صراء،  باأغ�صانها  ت�صتظل  اأن  تريد  هل 
الأنهار العذبة، م�صغيا لأ�صراب الطي�ر احُلّرة وهي تغني؟



حممد �لعلي

346

تخط�  اأن  اإل  عليك  فما  جاهر،  ب�ص�ت  ذلك،  اأردت  اإذا 
اخلط�ة الأوىل:

ال�ا�صع  �صّكي  ومع  حّر(  باأنك  ت�صعر  اأن  هي  )احلّرّية  ُيقال: 
بهذه املق�لة، فاإين �صاأ�صرب الآن عن مناق�صتها، واأتخذ منها حم�را.

اإّن اخلط�ة الأوىل للحّرّية، ولل�صع�ر بها، هي اأن تتخّل�س من 
كّل الع�ائق التي حتجبك عنها، اإّن الإذعان للخرافة –مثال- عائق 

بينك وبني احلّرّية، فهل اأنت بعيد عن الإذعان للخرافة؟

يح�ُصن األ ُت�صرع يف الإجابة عن هذا ال�ص�ؤال املهّم، لأن عدم 
الإذعان للخرافة ل ميكن اإل اإذا فح�صت كّل اآرائك فح�صا دقيقا، 

فهل قمت بهذا الفح�س؟

يف راأ�صك وراأ�س كّل اإن�صان اآراء كثرية عن الآخر وعن املفاهيم 
اإىل قناعات  الآراء  القيم وعن احلياة، وقد حتّ�ل بع�س هذه  وعن 
را�صخة ل يزعزعها اأّي �صك. فهل فح�صتها وتاأكدت منها؟ اإّن هذه 
اخلط�ة هي الأوىل يف الطريق اإىل احلّرّية لأّنك دونها ل ميكن اأن 

تك�ن متحّررا من اأ�صر الآراء التي ل تك�ن متاأكدا من �صّحتها.
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)�خلر�فة(

هل حتتاج اإىل تعريف للخرافة؟

تعرف  العلم-  يف  ب�صطة  اهلل  –زادك  فاأنت  ذلك،  اأظن  ل 
اخلرافة، وتعرف اأّن )خرافة( رجل من العرب �صاَقه حظه الأ�صفر 
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ّر حظه وعاد، ثم راح ُيحّدث عن رحلته،  اإىل عامل اجلّن، وحني اخ�صَ
قيل فيه: )حديث خرافة يا اأم عمرو(.

اأن  ه�  ط�يال  عنده  تقف  مل  الذي  ولكن  هذا،  تعرف  اأنت 
اخلرافة لها تاأثريها ال�ّصاحق يف الأفراد واملجتمعات على ال�ص�اء، 
ال�صل�ك  يف  الأكرب  اجلزء  هي  اخلرافة  اأّن  اإىل  بع�صهم  ذهب  بل 

الذهنّي للب�صر كافة.

اإّن اخلط�ة  قالت:  �صاخرة حني  تكن  ال�صابقة مل  احللقة  اإّن 
الآراء  من  التخّل�س  ومن  الّذات،  من  تبداأ  احلّرّية  نح�  الأوىل 

اخلرافّية يف داخل النف�س حتديدا.

كان العربّي اجلاهلّي يرتك العزم على ال�صفر حني يطري طرٌي 
عن ي�صاره، ويعتقد كثري من النا�س اأن حمل قدم الأرنب يجلب لهم 
احلظ ال�صعيد، ويف اليابان يعتقدون اأن الرقم )4( رقم غري �صعيد، 

ولذلك تخل� العمارات من الطابق الرابع.. وهكذا.

كم من خرافة تعتقد بها؟

هل اأح�صيت ذلك يف وعيك ولوعيك معا؟
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)�إ�شافة(

القام��س العربّي ُي�صيف اإىل معاين اخلرافة معنًى اآخر حني 
يق�ل: وهي احلديث امل�صتملح املكذوب.
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هل تذكر ق�ل ال�صاعر:

»وكنُت اإذا ما جئُت �ُصْعَدى باأر�صها * اأرى الأر�َس ُتْطَ�ى يل 
ويدن� بعيُدها

 من اخَلِفراِت الِبي�ِس َوّد جلي�ُصــها * اإذا ما انق�صْت اأُحدوثٌة 
ل� ُتعيـدها«

)اإذا ما انق�صت اأحدوثة ل� تعيدها(.. األي�س هذا ه� احلديث 
امل�صتملح املكذوب؟

بلى، اإّنه ه�.

احلقائق.  من  فيه  ملا  ملعناه،  احلديث  تريد  ل  اأنت  اأحيانا، 
اأبدا.. اأنت تريده ملا يف األفاظه من العذوبة، وكلماته من الرقة، حتى 

ل� كان بال معنى، اأو كنت على يقني باأنه كاذب.

هل ت�د مثل هذه اخلرافة؟

اأنا �صخ�صّيا اأوّدها حتى مطلع الفجر، فمن يل باأن حتدثني 
قائلة: بالأم�س جاءت الف�ص�ل الأربعة اإىل بيتنا، تعر�س علّي اختيار 
اأحدها، وحني اخرتت واحدا منها.. انهمر الثالثة الباق�ن بالبكاء 
والع�يل، فَرّق قلبي لها وقلت: �صاأختاركم جميعا. فعّم الفرح اجلميع. 
لهذا ترى اأننا هنا يف الي�م ال�احد مير علينا جميع الف�ص�ل الأربعة.

يا ريت.

.1999
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)جتّر�أ- 1(

)- ما هي الأن�ار؟

اإنها خروج الإن�صان من ق�ص�ره الذي ه� نف�صه م�ص�ؤول عنه، 
ق�ص�ٌر يعني عجزه عن ا�صتعمال عقله دون اإ�صراف الغري، ق�ص�ٌر ه� 
نف�صه م�ص�ؤول عنه لأّن �صببه ل يكمن يف عيب يف العقل بل يف الفتقار 
اإىل القرار وال�صجاعة يف ا�صتعماله دون اإ�صراف الغري. )جتّراأ على 

ا�صتعمال عقلك اأنت( ذلك ه� �صعار الأن�ار(.

َكنط، عن دفاتر فل�صفّية.

ت�صّ�ر بهدوء اأنك متلك )�صراجا وّهاجا( �صراجا يف مقدوره 
اأن يبّدد اأّي ظالم يجابهك، ثم ت�صّ�ر اأن هذا ال�صراج ل ت�صتخدمه 

اأنت، بل ي�صتخدمه غريك. ما ه� �صع�رك يف هذه احلالة؟

الطاقة  ت�صرتد هذه  اأن  و�صتحاول  �صتغ�صب،  اأنك  �صك يف  ل 
امل�صيئة التي �ُصلبت منك، هذه الطاقة التي من حقك اأنت وحدك 

ا�صتخدامها.

هذا املثل )احل�ّصّي( ُيقّرب لك احلالة )غري احل�صّية( التي 
وط�ع  الغري،  اإ�صراف  حتت  )عقلك(  يك�ن  اأن  وهي:  عليها،  نتكلم 

اإرادته، ل اإرادتك اأنت.

اأراَك، اأو اأتخّيلك )نافرا( من هذا الكالم، معتقدا اأنك اأنت 
الذي ت�صتخدم عقلك دون اإ�صراف اأحد.

ولكن مهال..
.1999
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)جتر�أ - 2(

)جتّراأ على ا�صتعمال عقلك اأنت..(

هذا ما اأو�صاك به الفيل�ص�ف كنط يف احللقة ال�صابقة، التي 
لحظت عليك الغ�صب والّنف�ر من هذه الت��صية، مّدعيا اأنك وحدك 

الذي ت�صتخدم �صراجك العقلّي، اأو م�صباحك الذهنّي.

ح�صنا. لن�صرب مثال اآخر غري ما �صربته احللقة ال�صابقة:

يف املجتمع الذي تعي�س فيه مئات العادات والتقاليد، هل هذه 
الق�افل من العادات والتقاليد كلها ح�صنة؟

حني جتيب ب�اقعّية، ل اأظن اأنك ت�صبغ عليها �صفة احل�صن، اإذ 
ل �صك يف اأن بع�صها قبيح، واأن الزمن قد جتاوزها. ولكن هل عندك 

اجلراأة على اخرتاقها، وعلى جتاوزها اإىل ما ه� اأف�صل منها؟

ل اأظن ذلك:

لأّنك �صت�صبح يف )م�اجهة( املجتمع. ومن يقف يف م�اجهة 
املجتمع ل بّد اأن يخ��س تلك البحار من النار التي خا�صها من وقف 

مثل هذا امل�قف يف التاريخ.

)اجل�د ُيفقر والإقدام قّتال(

هذا ما قاله ال�صاعر القدمي، وهذا ما قام عليه بناوؤنا النف�صّي 
والإرادّي.

.1999
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)�لتقليد(

اأمرا�صا، متاما  لالإرادة  اأن  يعتربون  النف�س،  علم  هناك يف 
مثل اأمرا�س اجل�صد. من تلك الأمرا�س )فقدان الندفاع( و)فرط 
الأمرا�س  هذه  ومن  التفكري.  فرط  اأو  التفكري  وفقدان  الندفاع( 

)التقليد( وه� اأ�صّدها فتكا.

و التقليد ه�:

يفعل، معتقدا احلقيقة  اأو  يق�ل  ما  الإن�صان غريه يف  )اتباع 
اأو  )الغري(  ق�ل  املتََّبع جعل  كاأن هذا  دليل،  اإىل  نظر  فيه من غري 

فعله قالدة يف عنقه(.

هذا املر�س ه� ما دعانا الفيل�ص�ف )كنط( اإىل الفرار منه 
بق�له: )جتّراأ على ا�صتعمال عقلك اأنت(. ذلك لأن املقلد ل ي�صتعمل 
عقله، بل الذي ي�صتخدمه بدل منه من جعل اأق�اله قالدة يف عنقه.

عق�لنا  ن�صتخدم  اأننا  وهم  يف  لل�ق�ع  ُمعّر�ص�ن  جميعا  نحن 
اأغلب  يف  اأننا  ُيكّذبه  الكبري  ال�هم  هذا  تامة.  بحّرّية  واإراداتنا 

ْرف. الأحيان نق�م بالفعل ل عن اختيار واإرادة، بل عن تقليد �صِ

واإذن فاأين عق�لنا؟

التقليد  اأي  للتقليد،  الإيجابّية  لل�ج�ه  نفيا  لي�س  بالطبع  هذا 
)الاّلاإرادّي( فقط،  التقليد  ينح�صر يف  اإنه  مّنا.  باإرادة  يتم  الذي 
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واإّننا �صرعى لهذا الّتقليد دون اأن ندرَي.

.1999

)هرطقة(

فلكي  العدم.  من  ُيخلق  ول  ال�ّصماء،  من  يهبط  ل  )الكاتب 
يتحقق ال�صرط الأّول للكتابة، ينبغي اأن تك�ن للكلمة قيمة اجتماعّية، 
اأي اأن تك�ن م�ؤثرة يف النا�س الذين تت�جه اإليهم، وقادرة على تغيري 

م�اقفهم(.

ما راأيك يف هذا الذي يق�له ال�صاعر فا�صل العّزاوي يف كتابه 
)بعيدا داخل الغابة(؟ �صتق�ل اإّنه جميل ويف غاية ال�صدق. اأّما اأنا 

فال اأق�ل ذلك.

الهرطقة كلمة ذات اأ�صل ي�نايّن، ومعناها يف عرف الكني�صة: 
اكت�صبته من  الذي  اأ�صتخدمها هنا يف معناها  اأين  )البدعة(. غري 

ال�صتخدام العربّي، وه�: اخللط يف الكالم اأو الهذيان.

ي�صرتط ال�صاعر العّزاوي يف كلمة الكاتب اأن تك�ن قادرة على 
دفع النا�س اإىل )تغيري م�اقفهم( وكاأن تغيري امل�قف لي�س اأكرث من 

ث�ب ننزعه متى ن�صاء.

هذا الكالم وهٌم كبري.

اإّن م�اقف النا�س مبنّية على )قيم( انبنت خالل مّر التاريخ، 
الدع�ات  جميع  عانت  وقد  اإرادّية.  وغري  اإرادّية  قناعات  وعلى 
الإ�صالحية يف كّل الأزمنة �صع�بة يف اخرتاقها كلها، فكيف بكاتب 
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واحد؟!

ا�صتخدام  على  �صرخ: )جتّراأ  �صادقا حني  يكن )كنط(  اأمل 
عقلك اأنت(؟
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)طريفة(

هناك ما ي�صميه الفارابي )ال�صنائع العامّية( وهي خم�س:

�صناعة اخلطابة

�صناعة ال�صعر

�صناعة الرواية )اأي حفظ ال�صعر والق�ص�س وروايتها(

�صناعة على الل�صان

�صناعة الكتابة.

�صتحتقر  واأنك  الكالم،  هذا  من  �صتغ�صب  اأّنك  يف  اأ�صك  ل 
كان  التي  واحلدائق  الأنهار  وتلك  نف�صها،  الفا�صلة(  )املدينة 

الفارابي يل�ذ بها، تاركا ما للنا�س للنا�س.

ح�صب  )ع�اّم(  كلهم  والكّتاب  واخلطباء  وال�صعراء  النُّحاة 
مق�لة الفارابي هذه، فهم جميعا يزاول�ن �صنائع عامّية.

ة يا فارابي؟ -اإذن ما هي �صناعة اخلا�صّ

-هي الفل�صفة.
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-وماذا ا�صتفدنا من الفل�صفة؟

يربط  الذي  امل��ص�عّي  العلمّي  التفكري  طريقة  -ا�صتفدمت 
التفكري  الظالم.  يف  يقفز  ل  الذي  التفكري  اإنه  بالأ�صباب.  النتائج 
الذي اأو�صل غريكم اإىل الكمبي�تر واإىل الإنرتنت. واأنتم على الرغم 

من بي�تكم الزجاجية، ت�ا�صل�ن رمي النا�س باحلجارة.

-هل هذا ه� راأيك؟

-نعم.

.1999

)�حلد�ثة(

قبل عامني �صاألني �صاب: ما احلداثة؟

وكان ج�ابي: احلداثة هي األ يك�ن التاريخ اأ�صرع منك.

هذا التعريف ل ي��صح مفه�م احلداثة فح�صب، بل يريحنا، 
بالإ�صافة اإىل ذلك، من عناء الإجابة عن اأ�صئلة كثرية، من اأهمها 
َف  �ص�ؤال: ماذا ن�صنع بالأ�صالة؟ لأنها –اأي الأ�صالة- ميكن اأن ُتعرَّ

الّتعريف نف�صه، فيقال: الأ�صالة هي األ يك�ن التاريخ اأ�صرع منك.

كيف؟

متحّركة،  خ�ص��صّية  اإنها  ثابتا،  ج�هرا  لي�صت  الأ�صالة  اإّن 
بل  اأ�صالة،  تكن  مل  التاريخ،  حركة  من  اأبطاأ  حركاتها  كانت  فاإذا 
اأو  هرطقة  كانت  التاريخ  من  اأ�صرع  كانت  واإذا  تخّلفا،  اأو  رج�عا 
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ت�صّ�فا، اإنها ل بّد اأن ت�ازن �صرعتها و�صرعة تاريخها، وبهذا تك�ن 
الأ�صالة هي عني احلداثة.

التاريخ مل يكن  اإّل لأّن  التاريخ مل يك�ن�ا عظماء  اإّن عظماء 
م�صار  عليه  ي�صهد  ما  وهذا  عليه،  يقفزوا  مل  ولأنهم  منهم،  اأ�صرع 

التاريخ كّله.

.2000

)نافذة(
ال�عي ه�: اإدراك املرء لذاته واأح�اله واأفعاله اإدراكا مبا�صرا، 

وه� اأ�صا�س كّل معرفة. وله مراتب متفاوتة يف ال��ص�ح.

ل� ُطلب منك، يف �ص�ء هذا التعريف لل�عي، اأن ُت�صبهه ب�صيء 
ما ُيقّربه للقارئ تقريبا ح�صّيا، ُترى مب ت�صبهه؟

تت�ّفر  التي  فهي  بالنافذة،  ت�صبيهه  اإىل  ف�را  ذهنك  �صيقفز 
عنها  تغرب  ل  وا�صعة  الن�افذ  بع�س  فهناك  ال�صبه،  اأوجه  كّل  فيها 
على  الأ�صياء  روؤية  يتيح  خاللها  من  فالنظر  ولذلك  ال�صم�س، 
الأ�صياء  تبدو  ن�افذ ُمظلمة، �صيقة  حقيقتها، ويف حجمها، وهناك 
من خاللها جمرد اأ�صباح. كذلك ه� ال�عي، هناك وعي مّتقد، حاّد 
�صيق،  وعي  وهناك  والأ�صياء،  احلقائق  �صميم  اإىل  يدخل  النفاذ، 
فادحة  الأ�صياء  يريك  لذلك  وه�  اإ�صاءة،  اأّي  ج�انبه  على  تل�ح  ل 

النق�س.

الكالم هذا نظرّي. اأّما حني ناأتي اإىل ال�اقع، فهناك اّدعاءات 
�صاخبة ط�ال التاريخ جُمملها اأّن ال�عي ملك لهذا دون ذاك.
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.2000

)�جلمال(

ُيعّرف ابن حزم اجلمال باأنه:

)�صيء لي�س له ا�صم يف اللغة يعرّب به غريه، ولكنه حم�ص��س 
يف النف��س باتفاق كّل من راآه. وه� برد مك�ص� على ال�جه، واإ�صراق 

ي�صتميل القل�ب نح�ه(.

الفكر  �صغلت  التي  الكربى  الثالث  القيم  اأحد  ه�  اجلمال 
الب�صرّي منذ فجر الفل�صفة حتى الآن. وتعريف ابن حزم لي�س بعيدا 
ُتلحُظ يف  �صفة  اإنه  وه�:  للجمال،  احلديث  الفل�صفّي  التعريف  عن 

الأ�صياء، وتبعث يف النف�س ال�صرور والر�صا.

هل  التايل:  الت�صاوؤل  اجلمال  ح�ل  احلديث  الفكر  ويطرح 
اجلمال �صفة ثابتة يف الأ�صياء اجلميلة، ب�صرف النظر عن ظروف 
من ي�صدر احلكم عليه باجلمال؟ اأم هل ه� ا�صطالح تعارفت عليه 
ثابت،  غري  يك�ن  واإذن  بظروفهم،  متاأثرين  النا�س  من  جمم�عة 

ويختلف باختالف من ي�صدر احلكم؟

اإيليا اأب� ما�صي كان من اأن�صار الراأي الثاين، لأنه يق�ل )كن 
جميال ترى ال�ج�د جميال(.. اأي اأن جمال ال�ج�د ميكن اأن يك�ن 

قبيحا يف نظر من تك�ن نف�صه دون جمال.

األي�س كذلك؟

.2000
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)�ل�شدمة- 1(

يف اأّيامنا املجدبة هذه، �صاعت على األ�صنة الكتاب واأقالمهم 
مفردة )�صدمة(. وال�صدمة يف اأ�صا�صها اللغ�ّي هي: ارتطام ج�صد 
بج�صد. وُيعرّب القام��س عن هذا الرتطام بال�صرب، اأي اإّن ال�صدمة 

هي اأن ي�صرب ج�صد بج�صد اآخر.

واأ�صبحت  احلريّف،  معناها  عن  )�صدمة(  مفردة  خرجت 
تعني ا�صطدام ح�صارة بح�صارة، اأو و�صع اجتماعّي ب��صع اجتماعّي 

اآخر كما ه� حا�صل الآن بيننا وبني الغرب.

وهنا تغرّي معنى ال�صطدام نف�صه، فقد كان معناه ا�صطدام 
ج�صد بج�صد، اأما الآن فقد اأ�صبح معناه ا�صطدام روؤية بروؤية، وعقل 

بعقل، و�صل�ك اجتماعّي ب�صل�ك اجتماعّي مغاير.

)ح�ار احل�صارات( �صعار نبيل واأخالقّي، يتجه نح� التفاوؤل 
الإن�صايّن باإقامة ال�صالم على الأر�س. ولكنه �صعار من تلك ال�صعارات 

الط�باوّية التي ل يعرفها �ص�ى الفال�صفة.

م�قع  فاأين  احل�صارات(،  )�صدام  ال�اقع  اأر�س  على  هناك 
اأقدامنا نحن من هذا ال�صدام؟

.2000

)�ل�شدمة- 2(

ما  اأو  احلداثة(  )�صدمة  عن�ان  حتت  �صدرت  التي  الكتب 
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اأفكارها وت�ص�راتها مبفردة غام�صة على كثري  يقرب منه، ربطت 
ذلك  مفردة )احلداثة(.  وهي  منهم،  املفكرين  وحتى  النا�س،  من 
لأن كثريا من النا�س ومنهم ُثّلة من املفكرين يظن�ن اأّن احلداثة هي 
الغرب- ولذلك خرجت  –كما ه� مطروح يف  املا�صي  القطيعة مع 
على ال�صاحة الأدبّية والفكرّية ب�جه كالح، وجه يتنكر للما�صي بكّل 
ما فيه من قيم وُمُثل. يف حني اأّن احلداثة لي�صت هي القطيعة، اإنها 
باخت�صار: الإ�صافة الإيجابّية التي تدر�س املا�صي –بكّل اإيجابّياته 
احلا�صر  اإليها  يحتاج  التي  الإ�صافة  ن�عية  عارفة  و�صلبّياته- 

وامل�صتقبل.

نحن مل ن�صطدم بحداثة الغرب –ح�صب تعريفه ه� حلداثته- 
بل �صدمنا بح�صارته كّلها، وبكّل ما فيها من وج�ه احلداثة والتقدم، 

ومن وج�ه التخلف الأخالقّي واجلدب الإن�صايّن.

كيف ن�اجه هذه ال�صدمة؟

اإجابة مقنعة ط�ال قرنني..  ال�ص�ؤال الذي بقي دون  هذا ه� 
ول يزال.

.2000

)ما بعد - 3(

ع�صنا مرحلة مرتامية الأطراف، مُيكن اأن ُت�صّمى مرحلة )اأّما 
بعد(. تلك املرحلة كان اخلطيب فيها يحمل �صياطا من املفردات 
ال�صامع�ن  وكان  وقل�بهم،  احلا�صرين  اأ�صماع  بها  ُيلهب  اللغ�ّية، 
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قبل(  )اأّما  لأن  ذلك  بعد،  اأّما  اإليها  ت�صرُي  التي  الإ�صافة  ينتظرون 
كان�ا قد حفظ�ه عن ظهر قلب.

الآن انتهى زمان )اأّما بعد(، وجاء زمان )ما بعد(، والفرق 
بينهما ه� الفرق بني املا�صي وبني امل�صتقبل. )ما بعد( ت�جه عينيها 
نح�  عي�ننا  لن�جه  مت�ا�صال  �صراخا  بنا  وت�صرخ  ياأتي،  ما  اإىل 

امل�صتقبل.

ملل )ما  دون  نرّدد  ورحنا  اأخذناه  بعد( مفه�م غربّي،  )ما 
اأن  اإل  بعد احلداثة(. نرّدد وكاأننا قد فرغنا من احلداثة ومل يبق 

نقتحم اأ�ص�ار ما بعد احلداثة.

اأَ�ِصّرة  منها  ن�صنع  التي  الأوهام  �صائر  مثل  لذيذ،  وهم  اإنه 
الرياح  اإىل  ملتفتني  غري  الغد(  )�صحى  حتى  عليها  ننام  وثرية 

ال�ص�داء التي تع�صف حتت هذه الأ�صرة.

.2000

)قوة �خلر�فة – 1(

الفكرة -مهما كانت م�صيئة وعميقة ومثمرة- ل ميكن اأن ت�صق 
طريقها اإىل قناعات النا�س دون ذراع. الذراع، التي تعني الق�ة، هي 
التي تغر�س الفكرة يف قل�ب النا�س، فاإذا انغر�صت، اكتفت بنف�صها 

بعد ذلك، لأنها ت�صبح هي ذاتها ذراعا ط�يلة.

تطرح- حتى  اإن  –ما  تق�ل: )اخلرافة  مق�لة غريبة  هناك 
تكت�صب قّ�ة خا�صة بها(.
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هذه املق�لة مل تطلق على الفكرة ال�صائبة، ول على احلقيقة 
طريقها  ت�صق  التي  هي  واإنها  اخلرافة.  على  اأُطلقت  بل  ال�صادقة، 

بنف�صها اإىل اأذهان النا�س.

ملاذا؟

اأعتقد اأّن الإجابة �صهلة، لأّن الفكرة ال�صائبة اأو احلقيقة، ل 
بّد اأن ت�صطدم يف اأذهان النا�س بقناعات �صابقة، وهذه القناعات، 
حتى ل� كانت خاطئة، ل بّد اأن تدافع عن نف�صها وحتارب تلك الفكرة 
ال�صائبة، وهذا ما حدث مع جميع الأنبياء وامل�صلحني. اأّما اخلرافة 
بقناعات  ت�صطدم  ل  لأنها  النا�س  اأذهان  يف  اأظفارها  تن�صب  فهي 

�صابقة.

.2000

)قوة �خلر�فة – 2(

وقفت احللقة ال�صابقة على املق�لة التي تق�ل: )اخلرافة ما 
اإن تطرح حتى تك�صب ق�ة خا�صة بها(. وقارنت بينها وبني احلقيقة، 
اأو الفكرة ال�صائبة، وكيف اأن هذه الفكرة حتتاج اإىل الق�ة لتنغر�س 

يف قل�ب النا�س. اأّما اخلرافة فتنغر�س من تلقاء نف�صها.

هذا الكالم يحتاج اإىل دليل، والدليل وا�صح:

العلماني�ن هم الذين فّكروا يف اإن�صاء اإ�صرائيل، وهم الذين 
بن�ها فعال، وقادوها من قّ�ة اإىل قّ�ة، ومن اغت�صاٍب اإىل اغت�صاب، 
بل اإّن بن غ�ري�ن وه� من اأهم بناة اإ�صرائيل ربط ربطا مطلقا بني 
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العلمانية وبني بناء اإ�صرائيل كدولة حديثة.

ال�ص�ؤال ه�: كيف قاد ه�ؤلء العلماني�ن اليه�د يف جميع العامل، 
وكيف �صهرهم يف كتلة واحدة رهيبة، تخيف حتى الدول الكربى؟

لقد قادوهم –و ما زال�ا يق�دونهم- باخلرافة. نعم، بخرافة 
�صعب اهلل املختار، وخرافة امليعاد، و�صائر اخلرافات الأخرى، هي 
التي ولدت هذه القّ�ة ال�ص�داء، ومل ي�صتطع احلّق العربّي الإ�صالمّي 

اأن يفعل �صيئا لأنه بال ق�ة، وبال خرافة.

.2000

)نعم(

)الإن�صان ل ي�لد ي�م م�لده(

هذه عبارة وردت يف رواية )�صرق ال�ادي( لرتكي احلمد. ول 
اآخر، على الرغم من رائحة �صارتر  اأم ل�صخ�س  اأعرف هل هي له 

التي تف�ح منها.

املهم اأّن هذه العبارة �صّدتني �صّدا عجيبا، لأنها وّلدت عندي 
ال�ص�ؤال التايل: ملاذا ل ي�لد الإن�صان ي�م م�لده؟

فاحلجارة  وج�د،  جمّرد  لي�صت  واحلياة  حياة.  ال�لدة 
يعطيه احلياة جمرد  ل  فالإن�صان  واإذن،  ولكنها ل حتيا.  م�ج�دة، 

ال�لدة، التي تعطيه احلياة هي )املعرفة( ثم )الختيار(.

املعرفة �ص�ء، ولكن هذا ال�ص�ء يبقى غري م��صل اإذا مل يقده 
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الختيار ال�اعي اإىل الطريق الأو�صح. اإنك ت�لد حني تختار.

هل تعتقد بهذه املق�لة: )اإنك ت�لد حني تختار(؟ ل اأظّن اأنك 
بحزم:  و�صتق�ل  بقدميك،  تركلها  �ص�ف  اأّنك  اأظّن  بل  بها،  تعتقد 
)نعم، الإن�صان ي�لد ي�م م�لده( واأّي ق�ل غري هذا جمرد �صطحات 

من اأنا�س بعيدين عن التفكري ال�صليم.

.2000

)�ل�شمول(

ميكن  �صيئا  لي�صت  )الفل�صفة  يلي:  ما  )عامل(  رواية  يف  ورد 
تعلمه، واإمنا ميكن تعلم التفكري بطريقة فل�صفّية(.

ولكن  مّرة،  لأّول  الراأي  هذا  تقراأ  حني  الغرابة  تاأخذك  قد 
غرابتك �صتزول حني تفكر فيه تفكريا قليال فقط. فالفل�صفة الي�م 
)ل م��ص�ع لها( ومعنى هذا اأنها من ال�صم�ل بحيث نراها ماثلة يف 

كّل حقل معريّف كنمط من التفكري يختلف عن غريه.

القت�صادّية،  الأنظمة  يف  قائمة  الفل�صفة  اأ�صبحت  لقد 
والجتماعّية، والرّتب�ّية، ويف اأن�صاق الثقافة والأدب، ويف كّل ن�صاط 

من اأن�صطة الإن�صان.. حتى اأ�صاليب اللعب الريا�صّية.

اإذن، الفل�صفة ما هي اإل )اأ�صل�ب يف التفكري( فلم تعد ملكا 
لنخبة من النا�س ي�صغل�ن بخلق املفاهيم، كما يق�ل اأحد الفال�صفة 
ب�ص�رة  التفكري  ي�صتطيع  من  لكّل  ملكا  اأ�صبحت  بل  املعا�صرين، 

فل�صفّية.
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جدا،  �صعب  اإنه  �صهل،  اأمر  هذا  اأن  تظن  األ  عليك  ولكن، 
ويحتاج اإىل معاناة مريرة.

.2000

)حترير(

حّرر ال�صيء: اأعتقه. واحلّر: اخلال�س من ال�ص�ائب.

حترير  اإن  ُيقال:  اأن  ميكن  وعليه  القام��س،  يق�له  ما  هذا 
الن�احي  اإىل  هذا  ننقل  وحني  ال�ص�ائب.  من  تخلي�صه  ه�  ال�صيء 
املعن�ّية، مثل املفاهيم والأفكار والت�ص�رات، ميتد اأمامنا عامل وا�صع 

من الأم�ر التي َعِلقت بها �ص�ائب كثرية، علينا التخّل�س منها.

من  لي�صت  والت�ص�رات  الأحجار،  من  ِقَطعا  لي�صت  املفاهيم 
حديد اأو اأخ�صاب، اإّن املفاهيم تنم� وترتاكم املعاين يف داخلها ومن 
ح�لها، وكذلك هي الت�ص�رات، اإنها ُتعّدل نف�صها با�صتمرار زيادة اأو 
نق�صانا، فاإذا فقدت املفاهيم والت�ص�رات هذه ال�صفة، اأي الرتاكم 
والنم� والتعديل، اأ�صبحت اأحجارا علينا تخلي�صها من هذه ال�صائبة.

مثال:

مقت�صرامقت�صًرا  يعد  مل  امل�اطنة  مفه�م  مثل  مفه�ًما  اإّن 
احلق�ق  ميادين  اإىل  َتعّداُه  بل  لها،  اإثبات  و�صجل  ولدة  مكان  على 

وال�اجبات، واملدى القان�يّن لكّل منهما.

التحرير الذي نعنيه اإذن ه�: حترير املفاهيم من عادة فهمنا 
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لها وهي يف حالة ثبات.
.2000

)تعريفات(
الإن�صان حي�ان ناطق.

الإن�صان حي�ان تاريخّي.
الإن�صان حي�ان اأيدي�ل�جّي.

هذه التعريفات الثالثة كلها �صحيحة. ولكن ما التعريف 
الأقرب اإىل نف�صك، اأو اإىل قناعتك؟

ل ُت�صرع اإىل الإجابة، وذلك لأن التعريفني الثاين والثالث 
ميكن اعتبارهما تعريفا واحدا.. كيف؟

وبرتاكم  بالزمن،  ال�عي  معناها  الإن�صان  تاريخّية  اإن 
ه�  وت�صاعدها  املعرفة  تراكم  ومعنى  وت�صاعدها.  املعرفة 
تك�ين )وجهات نظر( عن الك�ن والإن�صان واحلياة وتك�ين هذه 
ال�جهات من النظر معناه: الأيدي�ل�جيا. تاريخّية الإن�صان اإذن 

هي اأيدي�ل�جّيته.

و الآن عليك اختيار اأحد التعريفني.

اإىل  اأقرب  ناطق(  حي�ان  )الإن�صان  تعريف  اإن  �صتق�ل: 
ُي�صّمى  وقائله  الفهم،  �صهل  لأنه  الآخر،  التعريف  من  قناعتي 

)املعّلم الأّول(.
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�صتق�ل هذا. ولكن هل فكرت يف معنى )ناطق( وما املراد 
بتعبري النطق؟ ل� فكرت يف هذا قبل الإجابة، مل تكن ُت�صرع اإىل 

ما قلت.

.2000

)مقيا�س(

الأمم،  بني  املتفاوت(  )التطّ�ر  ملعرفة  مقايي�س  هناك 
ومقايي�س اأخرى ملعرفة التط�ر يف العامل كّله. وكّل من هذه املقايي�س 
تنبع �صحته من الزاوية التي ُينظر منها اإىل هذا التط�ر اأو التقدم 

ومداه.

يق�ل اأحد املفكرين:

)اإّن تقدم الب�صرّية ميكن اأن يقا�س باحلقائق التي مل تعد ُتثار 
ال�صك�ك ح�لها من حيث عددها واأهمّيتها. وه� اأمر مل يكن ليحدث 
يف  واحلّق  ال�صائدة،  الآراء  مراجعة  فر�صة  للنا�س  اأُتيحت  اأن  ل�ل 

التعبري عن اأفكارهم(.

الثابتة يف  كان من احلقائق  –مثال-  العن�صرّي  التمييز  اإّن 
التط�ر  بحكم  الي�م  ولكنه  كبار،  فال�صفة  وعند  خمتلفة  ع�ص�ر 
ما  النا�س  جميع  منها  ينفر  التي  امليتة  الأفكار  من  اأ�صبح  الب�صرّي 

عدا اأ�صحاب ال�صمائر امليتة.

الفكرة،  هذه  �ص�ء  يف  العربّي  تاريخنا  قراءة  اإىل  ُعدنا  ول� 
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ل�جدنا اأ�صياء كثرية كانت تعد من البديهّيات قد اأ�صبحت حماطة 
بال�صك من كّل اجلهات.

)وما ع�صت اأراك الدهر عجبا(.

.2000

)طلب(

اأطلب منك التحديق يف هذا التعريف: )التنمية الجتماعّية 
هي ت��صيع خيارات الب�صر(.

اّت�صع وعيه واّت�صعت  اأو املجتمع،  اّت�صعت خيارات الفرد  ُكّلما 
تعّ�د  اإىل  بالإ�صافة  والق�صر،  ال�صرورة  ق�صبان  من  وخرج  حرّيته 

حتّمل امل�ص�ؤولّية عن هذا الختيار اأو ذاك.

واإذن، فما ه� م�صري املجتمعات التي هي دون خيارات؟ وما 
حال املجتمعات التي ُيفر�س عليها النم� يف بع�س الأع�صاء وُيفر�س 
وفكرها  الجتماعّي  ج�صدها  من  اأخرى  اأع�صاء  يف  ال�صم�ر  عليها 

اجلمعّي؟

بط�فانها  الع�ملة  اإّن  تخّيال.  لي�صت  واأمثالها  الأ�صئلة  هذه 
الأ�ص�د اجلارف هي التي تت�ىّل �صياغة اخليارات الآن لالأمم التي 

متلك اإرادتها وتلك التي لي�س لها من الإرادة اإل بريق الآمال.

نحن العرب من اأّي الفريقني؟

حّدق يف التعريف جيدا، ثم يف ال�اقع جيدا، ثم ارجم الع�ملة 
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مبا ت�صتحق.

.2000

)�إجابتان(

عادل(.  )حي�ان  ه�  القدمي  ال�صينّي  التعريف  يف  الإن�صان 
وه� تعريف يختلف عن اأي تعريف ُو�صع لالإن�صان قدميا وحديثا.

الإن�صايّن،  اجل�هر  مالم�صة  اإىل  مبا�صرة  يتجه  تعريف  اإّنه 
حّد  على  اجلماعة  ويف  الفرد  يف  الت�ازن  قّمة  ه�  العدل  لأن  ذلك 

�ص�اء.

هناك �صفات معروفة للعادل )الفرد(، ولكن �صفات )املجتمع 
العادل( مل ت��صع بعد، ول اأظنها �صت��صع يف ي�م من الأّيام.

اإىل  اأفراده  جميع  يطمئن  الذي  املجتمع  ه�  العادل  املجتمع 
حق�قهم، ويق�م جميع اأفراده ب�اجباتهم.

يف  امل�صاواة  من  قدر  فيه  يتاأ�ّص�س  الذي  ه�  العادل  املجتمع 
مبداأ تكاف�ؤ الفر�س، وتتعدد فيه وجهات النظر دون حمل ال�صي�ف 

والرماح.

املجتمع العادل ه� جمتمع )التكافل(. ل القت�صادّي فح�صب، 
بل التكافل يف كّل اأمر يدع� اإىل الت�صاند الب�صرّي.

اإذا راأيت مثل هذا املجتمع، نادين ف�را.. اأرج�ك.

.2000
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)�لقلق �لغائب(

ال�صائد يف جمتمٍع  القلق  اأّن  زريق  الدكت�ر ق�صطنطني  َيعترب 
ّما، ه� امل�ؤ�ّصر الدال على تقدم هذا املجتمع اأو تخّلفه.

تعبري )القلق غائب( على جزء كبري من املجتمعات  ويطلق 
العربّية، ومعنى ذلك اأنها ما زالت يف قب�صة التخلف.

على  احتجاجا  العربّية  البلدان  �صهدتها  التي  املظاهرات 
العدوان ال�صهي�ين الدائم على العرب واملقد�صات الإ�صالمّية.. هذه 
النظر يف مق�لت ق�صطنطني زريق،  اإعادة  اإىل  املظاهرات تدع�نا 

ذلك لأننا نرى القلق حا�صرا يف �صمري كّل عربّي، وكّل م�صلم.

اإّن القلق الذي يجتاح النف�س العربّية والإ�صالمّية قلق حا�صر، 
ولكن التعبري عنه ه� الغائب، وذلك بفعل تراكم تاريخّي ممتد ط�ال 

قرون �صحيقة كان ُيقمع فيه مثل هذا التعبري.

الآن تغرّيت الأح�ال، فالتعبري قد �َصّب عن الط�ق، واأ�صبحت 
له اأب�اب ومنافذ عديدة ل اأحد ي�صتطيع اإغالقها، اأو هكذا يبدو يل، 

واأنا يف حالة التفاوؤل هذه.

.2000

)�لوعي(

ُيعّرف ال�عي باأنه: )اإدراك املرء لذاته واأح�اله واأفعاله اإدراكا 
مبا�صرا. وه� اأ�صا�س كّل معرفة، وله مراتب متفاوتة يف ال��ص�ح(.



حلقات �أوملبيَّة

369

وهناك تعريف اأكرث عمقا من هذا، مفاده اأن ال�عي ه� ن�ع 
هناك  اأن  نعرف جميعا  نحن  مثال،  لالأ�صياء.  نعطيه  الذي  التعليل 
هذه  ُتعّلل  كيف  ولكن  ب�ؤ�صا..  اأو  مر�صا،  اأو  العامل،  جميع  يف  فقرا 

الأ�صياء؟

التي  الب�ؤ�س هي  اأو  املر�س  اأو  الفقر  ل�ج�د  تعليلنا  اإّن كيفّية 
اإىل  دفعنا  اإذا  باملر�س  وعينا  اإّن  نحمله.  الذي  ال�عي  ن�ع  حتّدد 
الذهاب للطبيب، يك�ن وعيا علمّيا، اأّما اإذا دفعنا اإىل الذهاب اإىل 

ال�صاحر اأو امل�صع�ذ فيك�ن وعيا خرافّيا.

اأو  ال�صليم،  لالإدراك  يكفي  ل  املجتمع  اأو  بالذات  ال�عي  اإّن 
�س دقائق الأ�صياء. اإّن ال�عي الذي يكفي ه� ال�عي  لل��ص�ل اإىل تلمُّ

القائم على ربط الأ�صباب بامل�صببات ربطا علمّيا.

.2000

)هما معا(

ال�عي  افتقد  حّق  لكنه  حّق،  على  العربّية  الأمة  كانت  )لقد 
والإرادة يف  ال�عي  من  كاّل  وافتقد  اأحيانا،  الإرادة  وافتقد  اأحيانا، 

اأحيان اأخرى..(.

الكبار. ومن املعروف  ال�صيا�صّيني  اأحد املحللني  هذا ما قاله 
ط�ال التاريخ اأن احلّق وحده ل يعني �صيئا. وكذلك الإرادة وحدها ل 

تعني �صيئا. اإنهما معا اللذان ي��صالن اإىل الهدف.

حاولُت جتنُّب التذكري باملتنبي )الراأي قبل �صجاعة ال�صجعان( 
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لأن بع�س الكلمات امل�صيئة فقدت �ص�ءها من كرثة التكرار، ومنها 
تالزم ال�عي والإرادة.

ت�صمه  ول  �صحابة،  متطره  ل  كرام-  يا  �صادة  –يا  وال�عي 
اأب�اب معروفة  ي�صرق من  اأو  ينبع  اأو  ياأتي  اإنه  البحر..  اأ�صداف يف 
الأب�اب  هذه  كانت  فاإذا  اجلامعة.  والأهم  واملدر�صة،  البيت  هي 
مقفلة فمن اأين يدخل هذا ال�صيد الذي ي�صم�نه )ال�عي( اإىل راأ�صي 

وراأ�صك وراأ�س املجتمع كله؟!

وحني يبقى ال�عي خارج الأب�اب، ياأخذ الإرادة معه حتما.

.2000

)�لهزمية(

بحث  يف  ينهمك  مل  املعا�صرين  واملفكرين  الكتاب  بع�س 
العربّية(  للّذات  النف�صّي  )التحليل  يف  انهمك  بل  العربّي(  )العقل 

واأعتقد ب��ص�ح اأّننا يف حاجة اإىل هذا النهماك اأكرث من غريه.

عديدة،  باأو�صاِف  العربّي  امل�اطن  �ص�يف  م�صطفى  ُف  َي�صِ
منها اأّنه م�صاب بـ)ال�صع�ر بالهزمية(، وهنا اأقف لأطرح ال�ص�ؤال: 

ملاذا ل ُي�صاب امل�اطن العربّي بال�صع�ر بالهزمية؟

ال�صع�ر بالهزمية اأ�صّد فتكا من الهزمية نف�صها. ومن ال�ا�صح 
على  ي�صاعده  �صيء  كّل  لأّن  العربّي  نف�صّية  يكت�صح  ال�صع�ر  هذا  اأّن 

ذلك.

الرتبية الأُ�صرّية اجلاهلة تغر�س ال�صع�ر بالهزمية، واملناهج 
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بعنف�ان  متده  القت�صادّية  واحلالة  النم�،  على  حتثه  الرّتب�ّية 
التنا�صل،  على  القدرة  ُتعطيه  الجتماعّية  والأو�صاع  ال�صباب، 

واخل�ف من كّل �صيء ميّد له جميع اجل�ص�ر.

»َتعَجبنَي من �َصَقمي * �صّحتي هَي الَعَجُب«

اأمل يقل ال�صاعر العربّي هذا؟

.2000

)ذ�كرة(

م�صت  �صع�رّية  حالة  اإحياء  على  القدرة  هي:  الذاكرة 
وثالثة  انفعالّية،  واأخرى  ح�صّية،  ذاكرة  اإىل  وُيق�صّم�نها  وانق�صت، 

عقلّية.

دون الذاكرة الفردّية واجلماعّية ل �صيء يك�ن م�صرتكا، حتى 
اله�ّية نف�صها ت�صمحل من الأّمة حني تفقد ذاكرتها.

اأ�ص�ق هذه املقدمة لأ�صاأل: ما ن�ع الذاكرة العربّية؟
هل ت�صتطيع الإجابة؟

عبا�س بن فرنا�س اأّول من حاول الطريان، ولعّله كان يف حلظة 
�صعرّية، اأو حلظة )ن�ص�ة(. فه� مل ُيفّكر يف جميع الأبعاد وال�صروط 
بـ”ال�صرورة”،  واعيا  يكن  مل  اإّنه  اأي  الطريان،  لذلك  تلزم  التي 

ولذلك ف�صل.

لقد  الأُّمة؟  ذاكرة  ت�صتعيدها  كيف  الفرنا�صّية  التجربة  هذه 
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)ذاكرتنا(  لكن  مبراحل.  وجتاوزه  القمر  اإىل  الآن  الطريان  و�صل 
اإىل عبا�س بن فرنا�س فقط،  ُت�صرع ف�را  ياأتي ذكر الطريان،  حني 

غري عابئة بكّل فت�حات العلم يف جماٍل ف�صل فيه ابن فرنا�س.

اأّي ذاكرة هذه باهلل عليك؟
.2000

)مهنة(
يق�ل الدكت�ر علي ال�ردي:

)العرب �َصّم�ا العمل )مهنة( وهي ُم�صتّقة من الـ)مهانة( لأن 
)رزقهم يف ظالل رماحهم( اأّما غري هذا فه� مهانة(.

حني نع�د اإىل القام��س جند اأن من معاين هذه املادة ال�صعف 
وال�صتخدام والبتذال.. وهي كلها لي�صت بعيدة عن افرتا�س ال�ردي.

العملّية  احلياة  اإىل  اأنظارنا  ون�ّجه  القام��س  نرتك  وحني 
التي عليها العرب، اأي نراقب ال�صل�ك الذهنّي والعملّي للنظرة اإىل 
)املهنة(، جند اأنه �صل�ك ينط�ي على نف�س تلك املعاين واإن كان يف 

طريقه اإىل النح�صار البطيء.

اإّن مهنة مثل )احلالقة( ُينظر اإليها بازدراء كامل، يف حني 
اأنها تدّر دخال مرتفعا ودون تعب، ويف حني اأن املئات يعان�ن البطالة.

ينابيع لرثوة  اأّنها  بب�صرك يف مهن كثرية جتد  ح  وهكذا ط�رِّ
هائلة تذهب اإىل اخلارج، وهناك اآلف القادرين على امتهانها.

.2000
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)غد� د�خلّيا(

)مل يعد الغرب عامال خارجّيا، بل غدا داخلّيا يف جمتمعنا 
احلديث(

هل تعرتف بهذه املق�لة؟

ولكن عدم اعرتافنا ل  بها.  تك�ن مثلي، ل تعرتف  اأن  ب�ّدي 
يعني �صيئا، لأنه اأ�صبه بحال من ُينكر النهر وه� يف و�صطه.

قادمة  هي  كله،  حياتنا  نظام  عليها  يق�م  التي  املفاهيم  اإّن 
نظرّيات  من  عليه  يق�م  وما  الرّتب�ّي  النظام  من  بدءا  الغرب  من 

ومفاهيم، ولي�س انتهاء مبا لنا من اأنظمة اقت�صادّية وتنم�ية.

ابنك  حملها  التي  املفاهيم  يف  بيتك،  يف  هنا،  ماثل  الغرب 
من اجلامعة، يف التلفزي�ن الذي ل يلعب ب�قتك فح�صب، بل ببناء 

ت�ص�راتك وطريقة فهمك لالأحداث.

كيف الهرب من الط�فان؟

هذا ه� ال�ص�ؤال الذي على كّل فئة من فئات املجتمع �صيا�صّيني 
واقت�صادّيني وثقافّيني.. اأن جتيب عنه ودون اإبطاء.

.2000

)ق�شا�س(

اإذا اأريتك طريقا اأ�صلح، وج�ابا  -ترا�صيما خ��س: ما راأيك 
يف�قها  وه�  العدالة..  حقيقة  يف  نبذتها  التي  الأج�بة  من  اأو�صح 
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جميعا، فاأّي َق�صا�س ترى اأنك ت�صتحق؟

اأن يتعّلم�ا من احلكيم.  -�صقراط: َق�صا�س اجلاهلني، وه� 
هذا ه� الق�صا�س الذي اأرى اأين اأ�صتحقه.

اجلمه�رّية  كتاب  يف  احل�ار  هذا  ورد  �صحيقة،  قرون  قبل 
يح�صر عقاب  الذي  ه� اجل�اب  فيه  ي�صت�قفني  والذي  لأفالط�ن، 

اجلاهلني بالتعّلم.

هذا  اإىل  حاجة  يف  ال�صحيقة  القرون  هذه  بعد  زلنا  ما  اإّننا 
الن�ع من الق�صا�س، لأّن اجلاهل عندنا ل يعلم، بل ه� ُي�صّر على 

جهله ويدافع عنه.

والختيار  اجلرب  م�صاألة  تراثنا-  -يف  الفارابي  ربط  وحني 
ربطها بالعلم واجلهل.. هل كان ينظر اإىل هذا احل�ار؟

املهم اأّننا يف حاجٍة الآن اإىل هذا الق�صا�س، لكن من ُيطبقه 
يا ترى؟!

.2000

)وال فرق(

يف هذه الأّيام املجدبة، ت�صيع على األ�صنة ُكّتابنا هذه املق�لة:

)نحن اأمة تعرف ما ل تريد، ولكنها ل تعرف ما تريد(

وهذا ي�صعنا اأمام ال�ص�ؤال التايل: هل ميكن اأن تك�ن اأمة من 
الأمم على معرفة مبا ل تريد وجهل مبا تريد؟
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اإّن الرف�س والقب�ل )ما ل اأريد وما اأريد( وليدا م�قف معنّي، 
طريقة  تختلف  ول  وا�صحا.  فهما  ق�صّية  اأو  ل�صيء  فهمنا  يفر�صه 

الفهم ملا ل اأريد عن طريقة الفهم ملا نريد.

اإّن ال�صل�ك اإيجابا كان اأو �صلبا ينبثق من الروؤية التي ي�ص�غها 
اإدراكنا، والتي ت�صكل م�اقفنا املختلفة.

�صيطرة  اإىل  تريد  ملا  الأمة  معرفة  عدم  مفكرينا  اأحد  ُيعيد 
مفاهيم ثقافّية ذات خ�صائ�س تقيد حّرّية الفعل، لأنها مفاهيم )ل 

تاريخّية(، اأي منف�صلة عن حركة ال�اقع.

املفاهيم  تلك  اإىل  الأمة  تريده  ل  ما  معرفة  تع�د  اأّل  لكن، 
نف�صها؟

.2000

)و لكن(

)القارب املحم�ل ل يغرق(

هل تعجبك هذه املق�لة؟

مبعانيها  لأنها  ُمرّحبا،  ذراعيك  لها  �صتفتح  اأّنك  يف  �صّك  ل 
ال�صريحة وال�صمنّية تدخل يف عداد البديهّيات.

يف  حنيفة  اأبي  اأ�صحاب  اأ�صل�ب  اتبعت  ل�  يجري  ماذا  لكن 
ل�  اأراأيت  بتعبريهم احلريّف:  اأو  اأترى،  تق�ل -مثال-  كاأن  التفكري، 
يغرق  األ  ال�صفينة..  هذه  وغرقت  �صفينة،  يف  حمم�ل  القارب  كان 
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القارب، اأو األ يحتمل غرقه؟

ن�صاعتها  على  املق�لة  هذه  واإذن،  حمتمل.  ذلك  اإن  بلى.. 
وبداهتها ميكن األ ت�صُدق.

هذه الطريقة يف التفكري، هذا الأ�صل�ب يف ت�ليد الحتمالت 
ه� ما نحتاجه الآن اأ�صّد حاجة. وذلك لأننا راأينا باأّم اأعيننا، ونرى 

الآن تهافت كثري من امل�صّلمات والبديهّيات وال�صم��س ال�ص�داء.

هل �صتحاول ا�صتخدام هذا الأ�صل�ب؟

اأنا على يقني من اأنك لن حتاول، لأنه اأ�صل�ب ُمتعب و�صاّق.

.2000

)لي�س �شحيحا(

»تثاَءَب عمرو اإذ تثاَءَب خالٌد * بَعْدًوى، فَما اأعدَتْنَي الثُّ�ؤََباُء«

هل �صحيح هذا الذي يق�له اأب� العالء؟

ل، لي�س �صحيحا..

اإّن بع�صنا يتخّيل اأّنه عندما ُيفارق عادة من العادات اأو راأيا 
اأكرث  التخّيل كاذب يف  ولكن هذا  العدوى،  الآراء، قد جنا من  من 

الأحيان.

اإّل  الفردّي، عملّيا وذهنّيا، ويف جمم�عه ما ه�  ال�ّصل�ك  اإّن 
الثقافة  حتملها  التي  الق�صمات  يحمل  اإنه  اجلماعّي.  ال�صل�ك  وليد 
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التي ن�صاأ فيها. ومهما حاول النعتاق منها، فاإنه لن ي�صتطيع ذلك 
اإل قليال.

اإّن التمّرد الكامل غري ممكن اأ�صال، لأنه -حني يك�ن كامال- 
تخرج جذوره من الرتبة، مثلما اأن عدم التمرد الكامل اأو ال�صت�صالم 

املطلق، تبقى اأغ�صانه دون ه�اء.

اإنها معادلة �صعبة، األي�س كذلك؟

.2000

)�العتبار(

ل  التاريخ(  )نهاية  ال�صهرية  مق�لته  يف  ف�ك�ياما  فرن�صّي�س 
ينكر الأ�صا�س القت�صادّي للتطّ�ر، بل ه� يعترب اأن التط�ر القت�صادّي 
وه�  الأخرى،  النظرّيات  تق�له  ما  بعك�س  الراأ�صمالّية،  اإىل  ي�ؤدي 
يربط الّت�ق اإىل احلّرّية ب�صعي الإن�صان اإىل )العتبار(، اأي اعرتاف 

الآخرين بحق�قه كذات.

العتبار الذي يعنيه ف�ك�ياما لي�س له وجه واحد، اإنه متعدد 
الأ�صياء  اإىل  واحل�صّية  املادّية  الأ�صياء  من  ممتد  والزوايا،  ال�ج�ه 

املعن�ّية والّروحّية.

اإّن املجتمع كله بجميع فئاته واأفراده يحّن اإىل العتبار حنينا 
كثرية.  اأحيان  يف  العنف  طريق  فيها  مبا  الطرق،  وبكّل  مت�ا�صال 
الأمر الذي ل يق�صي عليه )اأي العنف واأ�صاليبه( اإل اإ�صاعة احلّرّية.
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اأجل  من  يكافح  وال�لد  العتبار،  اأجل  من  جتاهد  املراأة  اإّن 
العتبار، والتلميذ يجاهد يف التعليم من اأجل العتبار، وهكذا.. كّل 
املجتمع عم�دّيا واأفقّيا يريد بكّل اأفراده هذا الذي ي�صّم�نه العتبار، 

فهل تريده اأنت؟

.2000

)نكر�ن(

)ويف البالد غري الأوروبّية، ومنها البالد العربّية والإ�صالمّية، 
مل ي�جد مفه�م للح�صارة، اإذ مل يكن هناك وج�د مل�صرية م�صتمرة 
ارتقاء  عن  ُتّعرب  والأخالقّي  وال�صيا�صّي  التقني  للتط�ر  وخطّية 
الإن�صان بذاته ونظامه الجتماعّي اإىل م�صت�يات اأعلى بف�صل مثال 

اأخالقّي واع ومطل�ب(.

ل� كان هذا الكالم لغري برهان غلي�ن مل األتفت اإليه، ولكنه 
الفكرّية الآن،  ال�صاحة  الفاعلة يف  برهان غلي�ن، وه� من الأ�صماء 

ولهذا من الغرابة مبكان اأن ي�صدر هذا الكالم منه.

ُي�صكل  اإ�صالمّية  عربّية  ح�صارة  هناك  تك�ن  اأن  نكران  اإّن 
اعتداًء على التاريخ وعلى ال�اقع، وُي�صكل من ناحية اأخرى اعتداًء 
على كّل احل�صارات التاريخّية التي �صبقت احل�صارة الغربّية باآلف 

ال�صنني.

القرن  يف  �صائدا  كان  للتاريخ  مفه�م  من  غلي�ن  انطلق  لقد 
التا�صع ع�صر، وه� اعتبار التاريخ خّطا زمنّيا واحدا، يبداأ يف حلظة 
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ثم ل ينتهي، وه� مفه�م غربّي، �صيغ لنكران احل�صارات الأخرى.

.2000

)ت�شتت(

�َصُبُهْم َجِميًعا َوُقُل�ُبُهْم �َصتّىَ}. {حَتْ

ما  واأول  احل�صر،  �ص�رة  من  الكرمية  الآية  تق�له  ما  هذا 
ي�صتفاد منها ه� اأن املجتمع -اأّي جمتمع- ل يكفي املجال اجلغرايّف 
اأو الطائفّي يف اإ�صفاء ال�حدة عليه، اأو يف متا�صكه، بل ل بّد اأن تك�ن 

هناك روؤية م�صرتكة عند جميع اأفراده، واإل دخل يف ال�ّصتات.

لأ�صتاذنا الكبري عابد خزندار مقالة رائعة، ن�صرتها عكاظ يف 
2000/8/8م يتحدث فيها عن الثقافة، ثم عن ال�هم الذي يدعي اأّن 

البالد العربّية تعي�س ثقافة واحدة، يق�ل فيها:

وتدين  نف�صها  اللغة  بالطبع  تتكّلم  عربّية  دولة  جند  )..قد 
بالدين نف�صه ويحكمها نظام حكم واحد، ولكنها حتت�ي على ثقافات 
خمتلفة ومتنافرة. فاإذا نظرنا اإىل عادات الزواج والطالق والأكل 

واملعا�صرة، بل وامل�قف من املياه، جندها خمتلفة كّل الختالف(.

البالد العربّية، بل البلد العربّي ال�احد، ل يعي�س حتت ظل 
�ص�ؤون  �صائر  من  م�اقفه  تك�ن  اأن  بّد  فال  ثّمة  ومن  واحدة،  ثقافة 

احلياة واأمناط التفكري خمتلفة.

األي�س كذلك؟

.2000
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)�لدلو(

تقف حائرا يف تف�صري ما ُيحّرك نظرة النا�س اإىل تقدير بع�س 
الأ�صياء اأو حتقريها. خذ مثال مفردة )منجل( فهي مقّدرة من كّل 
فرد حتى ل� مل يعرف احل�صاد اأو الفالحة. وجتد اأن مفردة )دل�( 

حمتقرة يف معظم الأف�اه.

كّل  يف  الدل�(  �صيق�ل  )�ص�ف  �صماع  على  ن�صاأُت  قريتنا  يف 
احلاجات امل�جبة لالحتقار. اأّما يف العراق فاإذا اأردت و�صف اإن�صان 

بالغباء والغفلة وال�صطحية، فاأطلق عليه كلمة دل�.

اأنا -الآن- ل يحزنني هذا، لأّن الدل� نف�صها دخلت يف عامل 
النقرا�س. ولكني اأُ�صّجل ا�صتغرابا من هذه النظرة فقط.

حني ننظر اإىل وظيفة الدل�، جند اأنها وظيفة ت�جب الحرتام، 
فهي ا�صتخراج املاء الذي ل تق�م احلياة دونه. فلماذا حتتقر الّدل� 

من بني مئات الآلت التي تت�صاغر وظائفها اأمام وظيفته؟

هل ت�صتطيع اأن تدّلني على الإجابة؟

ل ت�صمت هكذا، واإل قلت لك: وداعا يا دل�!

.2000

 )�لفردّية(

-ما اأريده م�صتحيل.

-ما ه�؟
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-اأن يك�ن العامل غري ما ه�، والنا�س غري ما هم، قلُت لك: 
لي�س عندي اأفكار، ولكن اأحالم م�صتحيلة.

-وما �صاأين بذلك؟ ملاذا اأتعّذب اأنا؟

هذا احل�ار ورد يف ق�صة جميلة لبهاء طاهر، وه� ذو اأ�صل�ب 
من  الأخرية  الفقرة  على  الرتكيز  -هنا-  واأريد  �صاحر.  )مائّي( 

احل�ار )وما �صاأين بذلك؟ ملاذا اأتعذب اأنا؟(.

الفردّية مفه�م غربّي، جنت منه م�صرية احل�صارة ثمارا كثرية 
احل�صارّية  املفاهيم  بع�س  مثل  ولكنه  الأوىل.  ون�صاأته  ولدته  حني 
الكلّي  النف�صال  يعني:  واأ�صبح  الأول،  انحرف عن م�صاره  الأخرى 

عن املجتمع، طم�حاته وهم�مه. اأي اأ�صبح يعني الأنانية املطلقة.

الثقافة الغربّية الآن مبنية على هذه الفردّية املطلقة. الأنانية 
التي ل ترى اإّل نف�صها، والتي يلخ�صها الق�ل: ما �صاأين بالعامل؟ ملاذا 

اأتعّذب اأنا؟

اإنه م�قف مريح.. األي�س كذلك؟
.2000

)�أ�شغاث(

غث، وجمعه اأ�صغاث: قب�صة ح�صي�س يختلط فيها الّرطُب  ال�صّ
بالياب�س، وُيعرّب بها عن الأحالم التي يختلط فيها احلابل بالنابل، 

ولذلك ي�صعب تف�صريها.

عهد  يف  الأحالم  كتاب  يف  وردا  حلمني،  تف�صري  عند  اأقف 
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الفراعنة:

اإذا راأى �صخ�س اأّنه يقتل ثعبانا، فهذا حلم جيد، لأن معناه 
اأنه يقتل )كالما( اأي ينت�صر يف مناق�صة.

اإذا راأى اأنه يعرب يف �صفينة، فهذا حلم جيد، لأن معناه خروجه 
منت�صرا من مناق�صة.

ما ي�صتدعي اللتفات يف هذين التف�صريْين املت�صابهنْي حللمني 
خمتلفني ه� تركيزهما على النت�صار يف النقا�س، اأو اجلدل، الأمر 
الذي يعني اأن اجلدل يف عهد الفراعنة كان قائما على قدم و�صاق.

والآراء  الظ�اهر  جميع  مناق�صة  اأْي  اجلدل،  اأو  النقا�س،  اإّن 
املجتمع  هذا  اأّن  يعني  املجتمعات،  من  جمتمع  يف  والت�ص�رات 
جمتمٌع نا�صج، اأو يت�ق اإىل الن�صج، ومن غري اإطالة جدل، كان عهد 

الفراعنة عهدا نا�صجا:

»تلك اآثارنا تدل علينا * فا�صاأل�ا بعدنا عن الآثار«

.2000

)�حلكم �جلاهز(

اأينما وّجهَت ب�صرك هذه الأّيام، اإىل جريدة اأو جملة اأو ح�ار 
يف اإحدى الف�صائيات، جتد هذا التعبري )احلكم اجلاهز( اأمامك.. 

فما معناه بال�صبط؟

العربّية  اللغة  جممع  من  ال�صادر  الفل�صفّي  املعجم  ف  ُيعررِّ
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بالقاهرة احلكم اجلاهز اأو امل�صبق بق�له: )ه� التحّيز يف الأحكام 
على النا�س اأو الأ�صياء، وامليل مع اله�ى دون تثّبت ومتّح�س(.

التعريف وا�صح، ول اأريد �صرحه، بل اأريد الإ�صافة اإليه باأن 
احلكم اجلاهز معناه: العتقاد بثبات الأ�صياء، وبتماثلها -ما�صيا 
وحا�صرا- وه� ما قاله ابن خلدون: )املا�صي اأ�صبه بالآتي من املاء 

باملاء(.

اإّن هذه النظرة )ال�صك�نّية( للظ�اهر وامل�اقف وحتى الأفراد 
نظرة خاطئة. )اإن احلكم على ال�صيء فرع ت�ص�ره( هكذا يق�ل علم 

املنطق. وت�ص�ره ل يك�ن اإّل لحقا ل�ج�ده، ل متقدما عليه.

اإّن بالء الثقافة العربّية، والفكر العربّي، يف كّل ع�ص�ره، ه� 
�صاء،  كما  ودّب،  هّب  من  كّل  يطلقها  التي  اجلاهزة  الأحكام  تلك 

و�صاء له اله�ى.

)اأراأيت من اتخذ اإلهه ه�اه(؟

.2000

)وجوه(

اأُطيل  كنُت  الف�صائيات،  الأوملبّية على  الألعاب  متابعة  خالل 
الالعبني،  وج�ه  يف  التحديق  من  اأكرث  املدّربني  وج�ه  يف  التحديق 
كان لتقافز النفعالت على وجه املدّرب اإغراوؤه الآ�صر بالن�صبة اإيّل.

يف َح�مة هذا التحديق، تذكرت تعريف الفيل�ص�ف الفارابي 
الأ�صياء  حتقيق  هي  )ال�صعادة  بالق�ل:  ُيعّرفها  حيث  لل�صعادة، 
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كّل وجه من وج�ه  التعريف على  اأرى �صدق هذا  وكنت  اجلميلة(. 
املدّربني الذي ي��صل�ن فرقهم اإىل النجاح.

وحتقيق الأ�صياء اجلميلة لي�س �صهال، ول يقت�صر على حقل 
دون حقل، اإن الفالح يحقق الأ�صياء اجلميلة حني يروي حقله بجهده 
واإخال�صه، وكذلك العامل واملدر�س وامل�ظف وال�صاعر والفيل�ص�ف.. 

اإلخ.

حتقيق  ي�صتطيع  ل  اإن�صانا-  –باعتباره  اإن�صان  هناك  لي�س 
حتقيق  يف  اإل  نف�صه  ُيجّرب  مل  النا�س  بع�س  ولكن  جميلة.  اأ�صياء 

الأ�صياء القبيحة، وذلك ح�صب ن�صيحة ال�صاعر القدمي:

ى الَفتى َكْيَما ُي�صرَّ َوَيْنَفعا« رَّ فاإمّنا * ُيَرجَّ »اإذا اأنت مل َتْنفع َف�صُ

.2000

)ما �لفرق؟(

يق�ل القام��س: اخلرافة- احلديث الباطل. واأ�صل ذلك: اأن 
رجال عذرّيا، يقال له خرافة، زعم اأن اجلّن اختطفته، ثم حني رجع 

اإىل ق�مه اأخربهم مبا راأى فكّذب�ه وقال�ا: حديث خرافة.

يقف  مل  الباحثني  بع�س  ولكن  مفه�م،  القام��س  قاله  ما 
عنده، بل طرح ال�ص�ؤال التايل: ما الفرق بني اخلرافة وبني التفكري 

اخلرايّف؟ 

اأن الإجابة عن هذا ال�ص�ؤال �صهلة، ذلك لأن  اأنت ل حت�صنب 
الإجابة تتطّلب منك جتاوز ما يق�له القام��س والّذهاب اإىل وديان 
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الرمزّية،  معنى  حتمل  حكاية  هناك  فاخلرافة  ال�صا�صعة.  التاريخ 
ويختلف معنى اخلرافة ح�صب طريقة ا�صطياد هذا الرمز، وتتطّلب 

اأن تعرف بالتحديد ما التفكري اخلرايّف؟

نف�ّصرها  اأن  وميكن  ب�صخرية،  اإليها  ننظر  حكاية  اخلرافة 
ح�صب اأه�ائنا اأو اجتهاداتنا املنطلقة من درا�صة الع�صر الذي ُولدت 
فيه. ولكن التفكري اخلرايّف لي�س حكاية، اإنه �صل�ك ذهنّي قد يك�ن 

م�صيطرا علّي اأو عليك دون اأن ن�صعر.

–اأول- اأن نحّدد ما التفكري اخلرايّف، فهل اأنت  واإذن علينا 
م�صتعد لهذا التعريف؟

.2000

)�لتفكري �خلر�يّف(

التفكري  وبني  اخلرافة  بني  الفرق  �صابقة  حلقة  طرحت 
التفكري  اأّما  النقرا�س،  اإىل  طريقها  يف  اخلرافة  اإّن  اخلرايّف. 

اخلرايّف فه� باق.

من  )جزء  اخلرايّف  التفكري  اأن  النف�صّي(  )التحليل  ويعترب 
)حي�ّية  ي�صّم�نه  مبداأ  على  يق�م  وه�  لالإن�صان(  النف�صّي  التك�ين 

الطبيعة(، ومعناه –ح�صب ق�ل ف�ؤاد زكريا- ما يلي:

)املق�ص�د بهذا املبداأ ه� اأن التفكري الأ�صط�رّي يق�م اأ�صا�صا 
على �صبغ الظ�اهر الطبيعّية- غري احلّية- ب�صبغة احلياة، بحيث 
وحتّب  وتنفعل  حُت�سُّ  حّية،  كائنات  كانت  ل�  كما  الظ�اهر  ت�صلك 
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وتكره(.

اأعماق  يف  م�ج�د  الإح�صا�س  من  الن�ع  هذا  اأو  املبداأ  هذا 
اإن�صان  كّل  فاإن  لذا  اأبدا،  منه  التخّل�س  ول ميكن  الب�صرّية،  النف�س 
نا  ُمعّر�س لأن يك�ن يف قب�صة التفكري اخلرايّف، اإّل اأن يك�ن حُم�صّ

بالعلم.

هل ت�ؤّيد التفكري اخلرايّف؟

الأ�صئلة  من  يريحك  فه�  –اأحيانا-  اأُ�صّجعه  �صخ�صّيا  اأنا 
ة ويكفيك عناء التعليل!! املم�صّ

.2000

)�لت�شل�شل �لهرمّي(

ال�صل�ك الجتماعّي يف حياتنا يخ�صع خ�ص�عا �صارما للهرمّية 
املدمرة من جهة، ولذهنّية التملك من جهة اأخرى.

ذات  املجتمعات  كما يحدث يف  الرئي�س،  يناق�س  ل  املروؤو�س 
ُيناق�س.  ل  الرئي�س  تق�ل:  �صعارات  هناك  اإّن  بل  الأفقّي،  ال�صل�ك 
العامل  يف  الأوىل  الف�صل  هاوية  هي  وهذه  ناق�س.  ثم  نّفذ  وتق�ل: 

الثالث كّله.

اأّما الهاوية الثانية، فهي اأن مدير اأّي اإدارة، اأو اأّي م�ؤ�ّص�صة.. 
يعترب، �صع�رّيا ول �صع�رّيا، اأّنه قد ورث هذه الإدارة من جده ال�صابع، 

فه� يت�صّرف بت�صّرف املالك املطلق.
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من  الذي  )و  فيها  اأعمل  التي  الإدارة  مدير  يل  قال  مّرة 
اأن يك�ن قد ا�صتفاد من املجتمع الأفقّي الذي تعّلم فيه(  املفرو�س 
م�ظٌف  اأنا  اأُخفه:  مل  بغليان  اأجبته  عندي(  م�ظف  )اأنت  يل:  قال 

معك، ل عندك.

ال��صع هذا ي�ص�د العامل الثالث كله. لذلك فه� ُم�صاٌب بال�صلل 
املزمن، وبالعقم الإدارّي، بالاّلاإن�صانّية اأي�صا، اأّما متى �صيخرج من 

هذه احلالة؟ فعلينا النتظار قرونا عديدة.
2000

)ما �الأقوى؟(

 )يف ج�صدي حرٌب

 اأهلّية،

اأ�صئلتي تتقّدم وتهاجم

واإجاباتي تت�صاقط قتلى(.

هذا ما قاله �صاعر، ت�صّن الأ�صئلة عليه غاراتها، ولي�س لديه 
قتلى،  تت�صاقط  اأن  تلبث  ل  الأج�بة  من  )ثّلة(  �ص�ى  للدفاع  و�صيلة 
بل  تفر،  مل  لأنها  جبانة،  لي�صت  هذه  الأج�بة  اأّن  من  الرغم  وعلى 

واجهت �صي�ف الأ�صئلة، ولكنها خّرت �صرعى يف النهاية.

ما الأق�ى، ال�ص�ؤال اأم اجل�اب؟

ودون  ال�صارخ.  امل�صهد  هذا  يطرحه  الذي  ال�ص�ؤال  ه�  هذا 
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ه�  ال�ص�ؤال  يبقى  كا�صفة،  اأ�ص�اء  الإجابات من  بع�س  ملا يف  نكران 
واحدة  زاوية  اإىل  اإل  تنظر  ل  الإجابات  لأّن معظم  ملاذا؟  الأق�ى.. 

مما يطرحه ال�ص�ؤال.

اإّن ال�ص�ؤال ال�احد ميكن اأن تتقّدم بني يديه ع�صرات الإجابات 
ولكنه يبقى عنيدا، مغلقا، هازئا منها جميعا.

ب�ّدي اأن يك�ن عندي ج�اب عن كّل �ص�ؤال، حتى اأ�صرتيح من 
احلرب الأهلية.

2000

)حفرة- 1(

كانت  البحر.  �صاطئ  على  �صدفًة  وال�صك  اليقني  اجتمع 
اإىل  اأن ينظر كّل منهما  بينهما ق�صرية، بحيث كان ميكن  امل�صافة 
بالنظر  من�صغل  باأنه  تظاهر  منهما  كاّل  ولكّن  ل�جه،  وجها  الآخر، 

اإىل البحر.

�صراع الأم�اج اأمامهما كان م�صتمرا وم�حيا، اأي اإّنه غر�س يف 
نف�س كّل واحد منهما –على الرغم من احل�اجز النف�صّية واجل�صدّية 
والأخالقّية- فكرة اجلن�ح اإىل احل�ار. وهنا قال كّل منهما لنف�صه: 
ملاذا ل اأ�صتدرج نقي�صي هذا اإىل )حفرة احل�ار( لعله ي�صقط فيها؟

خفيفا،  ال�صك  هب  حتى  عندهما،  الفكرة  ن�صجت  اإن  ما 
بطيئا  را�صخا  كان  الذي  اليقني،  قا�صدا  احلركة  ر�صيق  مرحا، 

ومنتفخا، كاأنه ُقّد من �صخر.
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حتية طيبة اأيها ال�صيد اليقني.

لك مثلها اأيها ال�صّك.

اأمرا�صا  هناك  اأّن  كثريا  اأ�صمع  الأّيام؟  هذه  حالك  كيف 
عديدة، راحت تغزو ج�صدك ال�صلب، و�صبابا عنيدا راح يلّف األقك.

كّل ما �صمعته وت�صمعه هراء

»اأنا �صخرُة ال�ادي اإذا ما ُزوِحَمْت         واإذا نطقُت فاإِنني اجل�زاُء«

2000

)حفرة- 2(

اأيها ال�صيد اليقني:

ل اأحد ُينكر ما لك من ف�صل على الن�ع الب�صرّي، ول�لك ما 
تقّدم العلم خط�ة واحدة، ول�ل البديهّيات التي منت �صياغتها يف 
�ص�ئك، لبقي العقل الب�صرّي يف حرية من اأمره. ولكنك يا �صيدي مل 
تبق يف حدودك. قد جتاوزت جمالك احلي�ّي اإىل جمالت ما كان 

لك اأن تدخل غاباتها.

اأيها ال�صيد ال�صك:

اقتحامها؟  احلّق يف  يكن يل  التي مل  املجالت  تلك  ما  ُترى 
كيف  الإن�صان  يعرف  مل  اعرتفت-  –كما  ول�لي  اليقني!  اأنا  اإنني 

ي�صنع تاريخه.
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اأيها اليقني:

قد  النا�س  من  كثريا  ولكّن  بذلك.  ال�صك-  –اأنا  اأعرتف 
ا�صتباح حرمتك، وراح ي�صنع منك اأ�صا�صا را�صخا لأه�ائه وغرائزه 
كال�صيف،  وجهه  يف  �صهرك  ذلك  يف  اأحد  خاطبه  واإذا  واأوهامه. 

قائال: هذا ه� ال�ص�اب، هذا ه� اليقني!

اأيها ال�صك:

مرات  يف  احل�ار  نعاود  اأن  واأقرتح  هذه،  يف  �صدقت  اأظنك 
قادمة اإن �صاء اهلل!

2000

)هل ت�صدق(

مع  التكيف  ل  احلّرّية،  ممار�صة  هي:  اجلامعة  مهمة  )اإّن 
ال�اقع وم�صاعر النا�س. وهي ممار�صة ال�صجاعة ل اخل�ف، والذكاء 

ل احلذر، واملعرفة ل التقليد(.

هل ت�صدق هذا الذي قاله اإدوارد �صعيد؟ هل ت�صدق اأن مهمة 
اجلامعة: ال�صجاعة ل اخل�ف، واملعرفة ل التقليد؟

اإّن ما يق�له اإدوارد خاطئ من الراأ�س اإىل القدم.

نعم. اإنه خاطئ.

الذهنّية  الطاعة  اإىل  طالبها  ت�ص�ق  اأن  اجلامعة  مهمة  اإّن 
وال�صتقامة.
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على فكرة:

�صعيد  اإدوارد  م�ؤلفات  يا�صر عرفات منع دخ�ل  اأن  تعلم  هل 
من  �صاخرا  امل��ص�ع  هذا  عن  كتبت  اأين  تعلم  وهل  فل�صطني؟  اإىل 
يا�صر عرفات؟ الآن اأنا يف حّل مما قلته �صابقا، فاأنا الآن –بعد هذا 
الذي قاله عن مهمة اجلامعة- اأ�صحب اإعجابي بجميع كتبه، وبكّل 

اأق�اله، معيدا و�صف يا�صر عرفات له باأنه )م�صتغرب(!!

هل اأنت مثلي!!

2000

)ظاهرة(

من  وا�صعة  فئة  اأن  من  يتعجب  املعا�صرين  مفكرينا  اأحد 
احلق�ل  خمتلف  يف  عالية  �صهادات  يحمل�ن  اجلامعات  اأ�صاتذة 

العلمّية الدقيقة، ومع ذلك تراهم ي�ؤمن�ن بال�ّصع�ذة واخلرافة.

اأن  دون  �صديد،  با�صتغراب  الظاهرة  هذه  اأمام  يقف  اإنه 
يف�ّصرها، اأو يلتم�س لها تعليال وا�صحا. واأعتقد اأّن �صبب ذلك ما ه� 

اإّل ن�ع من اأن�اع الغرتاب.

اإّن الباحثني يف م�صاألة )الغرتاب( يعّددون له اأن�اعا كثرية.. 
اأ�صدها خطرا ما ي�صّم�نه )الغرتاب الذهنّي( وهذا ما ميكن  من 
اأن ينطبق –يف بع�س األ�انه- على هذه الظاهرة، ظاهرة التناق�س 

بني العلم الذي يحمله ال�صخ�س، وبني طريقة تفكريه يف الأ�صياء.

هل ت�ؤمن باخلرافة؟
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اأمام  م�صرعًة  الأب�اب  يرتك  ل  نف�صّيا،  اخلرافة  تقّبل  اإّن 
اأ�صياء  على  ال�صيطرة  متعة  فيه  الإن�صان  يجد  بل  فح�صب،  اخليال 
م�صتحيلة، كما يجد فيه الراحة من الأ�صئلة عن الأ�صباب، وهي من 

اأ�صّد الأ�صئلة ق�ص�ًة واإرهاقا.

2000

)�عتقاد(

ينتج  احلديقة  يف  الأزهار  اإىل  النظر  اأّن  الياباني�ن  يعتقد 
عنه ما ي�صم�نه )ال�صالم الفكرّي( وقد وقفُت ط�يال اأفّكر يف هذه 

الت�صمية ال�صعرّية.

ما ه� معنى ال�ّصالم الفكرّي؟ وكيف ت�صتطيع الأزهار اإ�صاعة 
هذا ال�صالم يف الفكر؟ وهل ميكن اأن تك�ن هناك يف الفكر حرب؟

فالغرتاب،  �صع�اء،  حرب  الفكر  يف  تق�م  اأن  ميكن  نعم.. 
طبّيا معناه ال�صطراب العقلّي الذي يجعل الإن�صان غريبا عن ذاته، 

وفل�صفّيا معناه انف�صال الإن�صان عن ج�هره.

الت�تر  اإىل  يدع�  ما  الإن�صان  داخل  هناك  دام  ما  واإذن 
الهدوء  اإليه  ُتعيد  اأخرى  اأ�صباب  تك�ن  اأن  بّد  فال  وال�صطراب، 
الأزهار  اإىل  النظر  اأن  يف  �صك  ول  النف�صّي.  وال�صالم  وال�صتقرار 
الذي  البلد  اأّن  الغريب  ولكن  و�صالما.  بردا  النف�س  على  ُي�صفي 
يعتقد اأهله هذا العتقاد يف احلدائق والأزهار ه� اأكرث بلدان العامل 

ح�ادث انتحار.
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ُقل يل: األي�س هذا غريبا؟

.2001

)�أين خمالبك؟(

عندما  ال�ح��س،  جمل�س  )يف  اأنتي�صينا�س:  اأ�صط�رة  تق�ل 
طالبت الأرانب بامل�صاواة، قالت لها الأ�ص�د: اأين خمالبك؟(.

ت عنه الأ�صاطري،  ال�صراع بني احلّق والق�ة �صراع قدمي، عرّبَ
يعترب  ال�صف�صطائيني  من  تّيار  فهناك  الفل�صفة،  عنه  ت  عرّبَ ثم 
هي  القّ�ة  واأّن  الأق�ياء،  لتقييد  ال�صعفاء  اخرتاع  من  الأخالق  اأّن 

الف�صيلة العليا.

)اإن  التاريخ:  عن  فيق�ل  احلديث  الع�صر  يف  نيت�صه  اأّما 
امل�صاواة والدميقراطية مناق�صان لنظرّية النتخاب الطبيعّي وبقاء 
ال�صعب،  جماهري  ل  العباقرة،  ه�  التطّ�ر  هدف  اأّن  مبا  الأ�صلح 

واحلكم الف�صل يف جميع اخلالفات ه� القّ�ة ل العدالة(.

نحن العرب من املحيط اإىل اخلليج نعرف هذا، وعندنا من 
املكامن  هذه  تفجري  من  بدل  ولكننا  الكثري،  ال�صيء  القّ�ة  مكامن 
من  الأ�ص�د  جتّرد  التي  تلك  الأخالق،  مكارم  اإىل  نهاَر  ليَل  ندع� 

خمالبها.

األي�س كذلك؟!

.2001
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)�ل�شوؤ�ل(

حني ي�لد كالطفل منده�صا، فرحا، وعنيدا كما النار

تلتّف ح�له الأج�بة.

اإنها ل تريد الإجابة

اإنها ل تريد �ص�ى نف�صها

واإهالة كّل الرتاب على ده�صة الطفل.

هل هذه ظاهرة عربّية؟

حني ينطلق �ص�ؤال ما، تن�صب عليه الأج�بة دون التفكري فيه، 
ت �صلفا، له ولغريه من الأ�صئلة. كاأّن تلك الأج�بة قد اأُعدَّ

عنها  اأُجيب  قرنني،  منذ  طرحت  التي  الكربى  الأ�صئلة  كّل 
بالطريقة نف�صها، ولذا بقيت دون ج�اب.

لقد ُقمعت اأ�صئلة كثرية -و هذه ظاهرة عربّية اأخرى- ولكن 
�ص�ؤال حتى قبل ولدته، هي ما تدفعك  كّل  الإجابة احلا�صرة على 

اإىل ال�صحك الباكي.

غري اأن ال�ص�ؤال عنيد

ول يعرف امل�ت والقمع والقهر

اإنه مثل جذر ت�صّبث بالأر�س.

.2001
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)�شّلم �خلطاأ - 1(

ن�صر املفّكر اإبراهيم البليهي يف جريدة الريا�س ِعّدة حلقات 
حتت عن�ان )اأ�صالة اخلطاأ ومالزمته للجهد الب�صرّي( وقد اأو�صح 
فيها الفرق بني نظرة املجتمعات املتقدمة ونظرة املجتمعات املتخّلفة 
اإىل اخلطاأ، فالأوىل ترى اأن اخلطاأ ه� �صّلم ال��ص�ل اإىل ال�ص�اب، 

اأّما الثانية فرتى فيه نق�صا وخلال يف التفكري.

–ح�صب  با�صالر  غا�صت�ن  الفرن�صّي  العلم  فيل�ص�ف  وُيعترب 
اإذ  اإىل اخلطاأ،  اأعاد العتبار  اأّول من  عبدال�صالم بن عبدالعايل- 
واأن  الغلط،  على  قدرٌة  �صيء،  كّل  وقبل  اأّول  ه�،  الفكر  )اإن  اأو�صح 
ت�صتمد  فاحلقيقة  العلمّية.  املعرفة  ن�صاأة  يف  اإيجابّيا  دورا  للخطاأ 
وج�دها  فكاأّن  لأخطاء،  تق�مي  اأنها  حيث  من  با�صالر  عند  معناها 

مدين للخطاأ(.

لقد ن�صاأنا ترب�ّيا واجتماعّيا حتت وطاأة ثقافة جاهلة تعتقد 
اأّن اخلطاأ يكاد يعادل النحراف، ول ي�صتحّق �صاحبه غري ال�صخرية 

والزدراء.

كم ه� ب�صع الظالم الذي كنا فيه!!

األي�س كذلك؟

.2001

)�شّلم �خلطاأ - 2(

ال�صابقة نف�صه ي�صتمّر بن عبد العايل حني  يف �صياق احللقة 
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الكربى  ال�صمات  واحدة  جملة  يف  ُنلّخ�س  اأن  لنا  كان  اإذا  يق�ل: 
كم  وقلنا:  لبا�صكال  عبارة  ا�صتعرنا  املا�صي(  )القرن  مّيزت  التي 
من حقيقة كانت كذلك عند بدايات القرن غدت خطاأ عند نهايته 

)والعك�س �صحيح(.

اإبراهيم  بعد  الريا�س،  كتاب  من  ثان  كاتب  كذلك  وي�صتمر 
البليهي، وه� عبداهلل القفاري الذي يق�ل: )اأتفاءل بالأزمات دوما، 
اأخطائه،  اإىل اكت�صاف  املاأزوم  التي تدفع الإن�صان  اأّنها هي  واأعتقد 
واأحيانا حجم اجلهالة اأو النكفاء الذي كان يعي�صه، وهي التي تدفع 

اإىل تلّم�س احلقيقة والجتهاد يف طلبها(.

الب�صرّيني،  وال�صل�ك  التفكري  �صميم  يف  م�ج�د  اإذن  اخلطاأ 
الك�صف  من  بدل  الّل�م  اأو  بالزدراء  نقابله  اأن  الفظ  اجلهل  ومن 

والإ�صاءة واعتباره �ُصّلما اإىل ال�ص�اب.

اإنه ل�صيء مفرح اأن يخ��س اأكرث من كاتب واحد من ُكّتابنا يف 
هذا الجتاه، وعلى هذا الن�صق.

.2001

)ف�شام(

يتجاوز  هنا  اأق�صده  ما  ولكن  الف�صام.  مر�س  نعرف  نحن 
نطاقه الفردّي، زاعما اأّن هناك ف�صاما جماعّيا.

ف�صام املجتمع ه� اأن تك�ن كّل فئة من فئاته م�صغ�لة بنف�صها، 
ومعنى هذا اأن املجتمع يتكّ�ن من عدة ُجُزر ل �صيء م�صرتكا يجمع 
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بينها، ول يهيجها.

اإّن رّد فعل كّل فئة مرتبط بدائرتها املفرغة فقط. جمتمعنا 
العربّي ُيعاين من هذا املر�س اخلطري. وحتى الفئة ال�احدة تعي�س 

هذا الف�صام وميكن اأن ن�صرب مثال بفئة املثقفني.

ما اّلذي يجمع بني املثقفني اأنف�صهم؟ ما ه� الهدف امل�صرتك 
وذاك  �ُصمعته،  بت��صيع طبل  م�صغ�ل  فهذا  �صيء.  ل  يظلرِّلهم؟  الذي 
بت��صيع جي�به، والثالث م�صغ�ل بالعبث اللغ�ّي، والرابع يدع� )اللهم 

ح�الينا ول علينا(.

ما ال�صبب؟

الرتيابّي(  )الف�صام  ي�صم�نه  ما  الف�صام  اأن�اع  من  هناك 
ومن اأعرا�صه عدم الثقة باأّي اإن�صان.

اأُترى اأّن هذا ه� ال�صبب؟

.2001

)�لوعي �لنقدّي(

وه�  النقدّي(  تعبري )ال�عي  الآن  الفكرّية  ال�صاحة  ي�صيع يف 
الذي ي�صع كّل �صيء م��صع امل�صاءلة،  ال�عي  النقاد-  اأحد  –ح�صب 

ول يتقبل اأّي �صيء على �صبيل التقليد اأو التكرار.

اإىل الق�ل  ُت�صرُع  اإنك بعد قراءته،  هذا كالم وا�صح و�صهل. 
العاقل  الإن�صان  لأّن  تاأكيد، ذلك  بكّل  ال�عي  بهذا  اأمتّتع  اأنا  َجهرا: 
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يفّكر يف اأّي �صيء يق�م به.

ذهنّي،  �صل�ك  فالتقليد  الب�صاطة،  بهذه  لي�صت  امل�صاألة  لكن 
اعتدناه منذ الطف�لة، اأْي منذ اأن ُقمعت فينا الأ�صئلة الطف�لّية التي 

تباغت وتده�س، وتفتح الأب�اب التي ل يج�ز جتاوزها.

عديدة،  �صروط  له  امل�صاءلة(  م��صع  الأ�صياء  )و�صع  اإّن  ثم 
من اأهمها امتالك روؤية وا�صعة قادرة على املقارنة، وامتالك ثقافة 

دُّ تلك الروؤية مبا حتتاجه من روافد اأو من م�صابيح. عميقة مُتِ

وهذا لي�س �صيئا ُيعطى اأو ُي�صرتى. اإنه طاقة وقابلية ذاتّية َقّل 
من ُيتاح له امتالكها.

.2001

)�لتفكري �مل�شرتك(

اأُّمة على الأر�س ومّر التاريخ لها تفكريها امل�صرتك، لأّن  كّل 
القيم التي ت�ص�غ روؤية الإن�صان اإىل الك�ن والإن�صان واحلياة هي قيم 
م�صرتكة بني اجلميع. ووج�د التفكري امل�صرتك �صرورّي، اإذ يق�م عليه 
ج�ص�ر التفاهم بني اأفراد املجتمع. ولكن هذه ال�صرورة نف�صها حني 
حُتيل ال�صل�ك الذهنّي اإىل تكرار وامل�اقف اإىل منط وجتعل الأ�صئلة 
كلها م�صب�قة بالإجابة، ت�صبح عائقا �صاهقا عن التجدد وعن ارتياد 

جماهل جديدة هي يف قلب ال�صرورة من التقدم الجتماعّي.

اإبداعا،  ُيقّدم  اأحيان كثرية- ل  –يف  التفكري امل�صرتك  نعم، 
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ول فكرا جديدا، اإنه ي�صبح دائرة مفرغة من التكرار القريب من 
العبث. التفكري امل�صرتك القائم على احل�ار واجلدل والذي يتمّخ�س 

عن تفكري جديد يك�ن م�صرتكا.

هذا ما نبحث عنه.

.2001

)�لوعي �لز�ئف(

يف  ه�  امل�صّلل  اأو  امل�صّ�ه  )ال�عي  اأن:  ُكّتابنا  اأحد  يالَحُظ 
احلقيقة وعي خاطئ، لكنه يف الع�صر احلا�صر ل ي�صدر عن جهل 
بقدر ما ي�صدر عن معرفة، اأو ه� م�صّ�ه بق�صد ومعرفة. وه� بهذه 

ال�صفة من اإفرازات املجتمعات احلديثة(.

�ص�ف اأختلف مع هذا الكاتب، مع الحرتام له ولراأيه، وذلك 
اأذهان النا�س لي�س  لأّن �صناعة ال�عي الزائف وامل�صّلل وغر�صه يف 
جديدا. اإنه م�ج�د منذ وج�د فئة م�صتِغّلة واأخرى م�صتَغّلة، اأي اأّنه 

ُوجد منذ تاريخ مبكر يف �صل�ك املجتمعات.

الفرق بني املا�صي واحلا�صر يكمن يف كرثة ال��صائل وكفاءتها 
اأو قدرتها على الت�صليل.

ترب�ّية  اأو  اإعالمية  �صيا�صات  هناك  تكن  مل  املا�صي  َففي 
منظمة لزرع مثل هذا ال�عي.

اأّما الآن فقد بلغت ال��صائل من الكفاءة والكرثة ما يعجز عنه 
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ال��صف. اإن الف�صائيات وحدها ت�ُصلُّ القدرة النقدّية عند الإن�صان، 
كما يق�ل اإدوارد �صعيد. واإذا ُعّطلت القدرة النقدّية اأ�صبح الإن�صان 

ُتربة �صاحلة لزرع ال�عي الزائف.

.2001

)�ل�شطوة(

اأحد  يرتكه  الذي  اجلارف  التاأثري  -هنا-  بال�صط�ة  اأق�صد 
العباقرة واملفكرين يف معا�صريه ويف الع�ص�ر التالية لع�صره. واأقف 
اأُعرّب عنها بـ)ال�صط�ة( نابعة من قّ�ة  لأ�صاأل: هل قّ�ة التاأثري التي 
هي  هل  اأم  الدائم؟  التجّدُد  روعة  لها  بحيث  والإبداعات،  الأفكار 

نابعة من انبهار ل ي�صمد اأمام التفكري والفح�س؟

اأر�صط� بقي تاأثريه �صاحقا ِعّدة قرون �صحيقة. كذلك ه� امروؤ 
القي�س واجلاحظ والغزايل واملتنبي و.. و.. اإلخ، ويبدو اأّن ال�ّصط�ة 
نابعة من امل�صدرين معا، اأي من جّدة الأفكار وقّ�ة الإبداعات، ومن 

انبهار املعا�صرين وَمْن بعدهم مبحت�اها.

ونالحظ الآن اأن تلك ال�صط�ة اأخذت يف ال�صم�ر، واأّن الأفكار 
وهجها  يخّف  اأن  تلبث  ل  ورائعة،  عميقة  كانت  مهما  والإبداعات 
هذا  زماننا  اأّن  وه�  وا�صح،  وال�صبب  ت�صمحل ومت�ت،  بل  ب�صرعة، 
ب�صرعة  تتنا�صل  الأفكار  وراحت  املعرفة،  ينابيع  فيه  انت�صرت  زمان 

علينا اأن نلهث وراءها.

.2001
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)�لتغيري(

ُقدرة الب�صر على تغيري واقعهم مت�قفة على قدر ما يعرف�ن 
عن هذا ال�اقع. و�صبيل الب�صر اإىل معرفة واقعهم واحد، ه�: الإدراك 

املقرتن بالتف�صري الذي ُيف�صي اإىل املعرفة.

والتعليل(.  الربهنة  على  )القدرة  اأّنه:  العقل  تعريفات  اأحد 
باب  يف  تدخل  التعليل  اإىل  ت�صتند  ل  التي  املعرفة  اأّن  هذا  ومعنى 

العاطفة اأو الذوق اأو النطباع اأو �َصّمه ما �صئت.

اإّننا يف حياتنا الي�مّية ُن�صادف كثريا من الظ�اهر الجتماعّية 
�ٍس لالأ�صباب  القدمية واجلديدة، ومنّر عليها مرورا �صريعا، دون تلمُّ
التي اأفرزتها. ولذلك تبقى �صلبّيات هذه الظ�اهر م�صتمّرة كمر�س 

دون عالج.

ملء  اإنهم  كثريون،  عندنا  الجتماع  علم  يف  ني  املخت�صّ اإّن 
متّر  كما  الظ�اهر  عليهم  متّر  الأ�صاو�س  ه�ؤلء  ولكن  اجلامعات.. 
التفات ودون تعليل، فكيف يحدث  الليم�زين، متّر دون  على �صائق 

تغيري يف حياتنا اإىل الأف�صل؟

.2001

)حريق �لعوملة(

هذا التعبري )حريق الع�ملة( لعامل اجتماع فرن�صّي. واأنت لن 
جتد �صعبا حاقدا على الع�ملة باعتبارها )اأمركة( ومتحفّزا �صدها 

مثل ال�صعب الفرن�صّي.
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ج�انب  اأخطر  هي  الثقافّية  الع�ملة  اأّن  العامِل  هذا  ويعترب 
على  قدرته  ت�صلُّ  بحيث  التفكري،  طريقة  يف  تتحّكم  لأنها  الع�ملة، 
النقد. واجلانب اخلطر الآخر يف الع�ملة، اأو الأمركة، ه�: �صحقها 

للبعد الجتماعّي لل�صع�ب.

اإن البعد الجتماعّي ه� الذي يحمي اله�ية ويحفظ الذاكرة 
الأبعاد  تهاوت  البعد،  مّت �صحق هذا  واإذا  الثقافة،  وُي�صّيج  اجلمعّية 

الأخرى ِتباعا.

وال�صيء الفاجع اأننا وجميع ال�صع�ب مثلنا نحقد على الع�ملة، 
ون�صاهد زحفها املعادي، املدّمر لنا، ولكننا ل منلك �صدها اأّي �صالح.

ل العامل يف م�اجهة الع�ملة؟ اإنها قي�د  ما هي القي�د التي ُتكبرِّ
القت�صاد والعلم والإعالم. واإذا مل ُتِفد هذه، فالقّ�ة الع�صكرّية.

.2001

)�لوقوف(

عاريا.. مثل نهٍر بال �صفتني

اأق�ل لنف�صي:

اإن التعب راحة مقبلة

�صيك�ن الربيع ط�يال

فقف حيث اأنت.
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ال�ق�ف يف حّد ذاته �صك�ن، وال�صك�ن �صد احلياة، اإّن احلياة 
لي�س  هذا  ولكن  ال�ق�ف،  يف  تت�ّفر  ل  وهي  وفعل..  وحركة  حرارة 

مطلقا يف جميع الأح�ال.

اإّن ال�ق�ف على احرتام احلّق واخلري واجلمال وق�ٌف جميٌد، 
فيه،  لهم حق�ق  ما  كّل  الآخرين يف  بحّق  العرتاف  على  وال�ق�ف 
يقف  اأن  نظري-  –يف  ال�ق�ف  اأن�اع  اأروع  ولكّن  جميد،  وق�ف  ه� 

الإن�صان حيث ه�.

ل حت�صب اأّن هذا الن�ع من ال�ق�ف وق�ف �صهل. اإنه يتطّلب–
وقد  عميقة.  جراحات  وي�رث  فادحة،  ت�صحيات  الأحيان-  معظم 

ي�صل اأحيانا اإىل ال�صت�صهاد.

من  هم  حيث  وقف�ا  لأنهم  اإل  ي�صت�صهدوا  مل  ال�صهداء  نعم. 
الإميان!

.2001

)حتّول(

تبتعد  التي  النا�صجة هي تلك  الأُّمة  اأّن  الكتاب  لحظ بع�س 
عن )ته�يالت الأجماد( وهي الدعاءات التي تق�م بها كّل اأُّمة يف 
بداية نه��صها، تاأكيدا للذات وال�ق�ف يف م�صاف الآخر. اإّن الأُّمة 
لأنها  والنقد،  امل��ص�عّية  بروح  الأ�صياء  تتناول  التي  هي  النا�صجة 

لي�صت يف حاجة اإىل تاأكيد الذات.

ل  اخليال  ي�صنعه  ما  واإ�صافة  الأو�صاف  وكيل  الته�يل  اإّن 
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ال�اقع، اأ�صل�ب انقر�س يف الأُمَم النا�صجة. اأّما الأُمم التي مازالت 
ا�صتخدام  من  لها  بد  فال  الن�صج  �ُصّلم  من  الأوىل  الدرجات  يف 

الإ�صافات اخليالّية.

ومن ينظر الآن نظرًة كلّية اإىل الكتابات العربّية يف ال�صحف 
هذه  يف  تنم�  بداأت  الّروح  هذه  اأّن  يجد  التاأليف،  ويف  واملجالت 

الكتابات.

اإّن الروؤية النقدّية والتناول امل��ص�عّي وا�صحان يف اأكرث تلك 
الكتابات، وهذه دللة على اأّن ال�صم�س اأّثرت يف احلقل.

�ص�ف يبقى الطريق ط�يال، ولكنه لن يط�ل كما كان قبال.

)واأّوُل الغيث َقطٌر ثم ينهمر(.

.2001

)يف �الأخالق(

ُكّلما �صمعت كلمة )اأخالق( دخلت يف وديان مرتامية الأطراف 
يف من ال�صحك، وذهبت ُم�صرعا اإىل القام��س لأرى: اأغرّي تعريفه 

لهذه املفردة، اأم اأبقاه كما نعرفه منذ قرون؟

ُيعّرف القدماء الأخالق باأنها )ملكة ت�صدر بها الأفعال من 
العف�ّي  ال�صل�ك  اإّنها  اأي  النف�س من غري تقدم روّية وفكر وتكّلف( 
وكذلك  معروفة،  الفا�صلة  الأخالق  املجتمعات.  حتى  اأو  لالإن�صان، 
كّل زمان ومكان  الثابتة يف  الأخالق  فاإن  املنحطة. كذلك  الأخالق 
الأخالق  اأحد  يجهل  ل  كما  يجهلها،  اأحد  ل  الب�صر  جميع  وعند 
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اأتكّلم على ن�ع خا�ّس من الأخالق ي�صّم�نه  املتغرية، ولكني -هنا- 
)اأخالق امل�قف(.

هذا الن�ع من الأخالق ه� الذي يختلف فيه النا�س اختالفا 
ف ال�ّصريع حيالها،  كبريا، لأنه ينبع من اإدراك احلالة الآنّية والت�صرُّ
وهذا بالطبع يت�قف على نفاذ ال�عي وح�صن التقدير وعلى خلفيات 

كثرية ومرجعيات عديدة، ولذا اختلف النا�س فيه.

وارتفاع  النا�س،  معادن  ت��صح  التي  هي  امل�قف  اأخالق 
�صمائرهم اأو انخفا�صها.

.2001

)�إلغاء �الآخر(

اأحد  ه�  الآخر(  )اإلغاء  اأن  جديد  من  طَرح  الُكّتاب  اأحد 
م املعروف واملُعاد  مكّ�نات )بنية العقل العربّي(. وعَر�س بعد التكرُّ
نقطًة مهّمًة هي اأّن الآخر لي�س بال�صرورة ه� الآخر )الغربّي( بل قد 

يك�ن هذا الآخر عربّيا اأو حتى اأخا.

اإلغاء الآخر يف ال�صل�ك العربّي اإرث تاريخّي ميتد من الع�صر 
اجلاهلّي حتى الآن، مع ذكر اأّن الفرتات التاريخّية لي�صت كلها على 
درجة واحدة. فحتى اإلغاء الآخر يف الع�صر الأم�ّي يختلف عنه يف 

الع�صر العبا�صّي مثال.

ال�ص�ؤال املهم الذي مل يطرحه هذا الكاتب ه�: ملاذا كان اإلغاء 
الآخر من مكّ�نات بنية العقل العربّي؟ واجل�اب، حني نقراأ التاريخ، 
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�صهل جّدا.

اأ�ص�ار  من  العربّي  الفعل  اأو  العربّية  الذهنّية  تخرج  مل 
الع�صائرّية والطائفّية، وما دامت اأّي ذهنّية داخل هذه الأ�ص�ار فهي 

ل ميكن اأن تتقّبل الآخر، بل اإنها ُتق�صيه على ط�ل اخلط.

نف�صها،  الفكرة  من  اأهم  الذهنّية  هذه  يف  الفكرة  �صاحب 
ولذلك حني يطرحها ت�صبح هي اليقني املطلق، اليقني الذي يزاأر، 

فكيف ي�صتقر الآخر على زاأر من الأ�صد؟

.2001

)�لفهم(

ل� وقف اأمام ح�ص�د من النا�س خطيبان، اأحدهما الفيل�ص�ف 
اأّيهما  ُترى  العرب(  �صعيد )مهرج �ص�ت  اأحمد  وثانيهما  الفارابي، 

اأقرب اإىل فهم تلك احل�ص�د؟

�صيق�ل الفارابي:

جهة  من  يك�ن  لالإن�صان  املعارف  )ح�ص�ل  احل�ص�د  اأيها 
ونف�صه  باجلزئّيات،  اإح�صا�صه  جهة  من  للكلّيات  واإدراكه  احل�ا�ّس، 
النف�س  منها  ت�صتفيد  التي  الطرق  هي  واحل�ا�ّس  بالقّ�ة،  عاملة 

الإن�صانّية املعارف(.

و�صيق�ل اأحمد �صعيد:

اأيها اجلماهري، يا اأبناء العزة والكرامة: اإّن اأعداء الأمة قد 
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انهزم�ا يتعقبهم العار، ول مهرب �ص�ى اأن ُيلق�ا باأنف�صهم يف البحر.

ُترى، اأّي اخلطيبني �صتفهمه احل�ص�د اأكرث من فهم الآخر؟ ل 
�صك يف اأنه خطاب اأحمد �صعيد، لأنه خاطب احل�ص�د مبا يعلم�نه، 
احل�ص�د  بني  امل�صرتك  الفهم  منطقة  اإّن  اأي  ي�صمع�ه،  اأن  وي�ّدون 

و�صعيد اأو�صع منها بينهم وبني الفارابي.

هل و�صلت اإىل ما اأريد ق�له؟

اأعتقد ذلك.

.2001

)تبيئة(

هناك ِعلٌم ي�صّم�نه )تاريخ الأفكار(، كيف ُولدت، وماذا طراأ 
وتزدهر  تت�ّلد  اأن  ل ميكن  والأفكار  الإلغاء.  اأو  الإ�صافة  من  عليها 
ت�ليد هذه  وواقع حياته قادرْين على  املجتمع،  اإذا كان  اإل  تذبل  اأو 
اأفكار  )تبيئة(  على  قابلية  ذا  املجتمع  كان  اأو  و�صقيها،  الأفكار، 

جمتمع اآخر.

متبادل  ح�صارّي  اعتماد  لأنها  ل  جّدا،  مهمة  هذه  الّتبيئة 
قد  فادحة  اأخطاء  م��صع  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  لأنها  بل  فح�صب، 

ت�صتمرُّ اأجيال.. كيف؟

الفكرة اأو )املفه�م( حني ينتقل من بيئته الأم اإىل بيئٍة اأخرى، 
طبيعة  ُيالئم  حتى  خمتلفة  بطرق  يتكّيف  اإنه  حاله،  على  يبقى  ل 
البيئة اجلديدة. وُهنا بدل من اأن يزّود باأ�صياء تدفعه اإىل الزدهار، 
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ُيزّود –يف اأحيان كثرية- مبا مي�صخه ويجعله مفه�ما م�صّ�ها.

التي  )املفاهيم(  معظم  اأّن  اليقني  من  قريبا  ظنا  واأظن 
عليها  دخلت  قد  كثرية،  وهي  الأخرى،  املجتمعات  من  اقتب�صناها 

اأ�صياء، زّجت بها اإىل عامل غريب من الت�صّ�ه.

اإّن هذا م��ص�ع مهّم وط�يل ميكن اأن اأع�د اإليه مّرة اأخرى.

.2001

)�إيحاء(

للمري�س  الطبيب  يعطي  ال�عي..  درجة  يف  هنا  )امل�صكلة 
ب�صعة اأقرا�س، ويق�ل له خذ اثنني منها، ثم ي�صرفه، اأغلب املر�صى 
بقطعة  يربط�نه  فكان�ا  الدواء،  ابتالع  ه�  املطل�ب  اأّن  يفهم�ن  ل 
اأنهم كان�ا  قما�س ف�ق املكان الذي يعاين الأمل.. الأغرب من هذا 

ي�صعرون بالتح�صن(.

هذا ما ورد يف رواية ت�صف منطقة حمددة من البالد العربّية 
قبل عقدين -تقريبا- من الآن، والذي لفت ا�صتغرابي لي�س انحدار 
الذي لفت  العامل،  ال�عي، فهذا م�ج�د يف كثري من مناطق  درجة 
نظري ه� ق�ل الروائي: )و الأغرب اأنهم كان�ا ي�صعرون بالتح�صن( 

وكاأنه ل يعرف الإيحاء.

اأو حركة لدى �صخ�س مبجرد  اأو نزوع  اإثارة فكرة  )الإيحاء 
اإ�صارة اأو ت�جيه من دون اأمر اأو نهي اأو حّجة اإقناع( هذا ه� تعريف 
الإيحاء، والطبيب حني اأعطى الدواء لهذا املري�س اأثار فيه النزوع 
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اإىل ال�صفاء، وهذا كاف لبع�س �صع�ره بالتح�صن.

هل هذا النخفا�س يف ال�عي م�ج�د حتى الآن؟

2001

)كنا نظن(

ول�ل  م�ؤّيدون.  له  احلديث  اأو  القدمي  التاريخ  يف  طاغية  كّل 
ه�ؤلء امل�ؤّيدون ملا ا�صتطاع مبفرده اأن يك�ن طاغية اأ�صال.

املنتفعني،  يك�ن�ا من  اأن  بّد  امل�ؤيدين ه�ؤلء ل  اأّن  نظّن  وكّنا 
مادّيا اأو معن�ّيا، من هذا الطاغية، وان هذا التاأييد وال�لء يدوران 

خلفه، وعلى مقدار النفع الذي يهبه الطاغية.

هذا الظّن �صحيح، بل يكاد ي�صبح يقينا عند قراءة التاريخ، 
ولكنه لي�س كافيا لتف�صري التاأييد ب�ص�رة �صاملة، فقد اأو�صحت لنا 
وولءهم  تاأييدهم  ُيعط�ن  املقتنعني  غري  من  اآلفا  اأّن  الف�صائيات 
لهذا الطاغية اأو ذاك، حيث ن�صاهدهم، بثيابهم املمزقة واأقدامهم 
احلافية وبط�نهم اخلاوية يبك�ن ويلطم�ن خدودهم لأّن طاغية ّما 

قد مات اأو عزل.

ملاذا؟

يف  الغرقى  ه�ؤلء  فهل  بالطحلب(  يت�صبث  )الغريق  يق�ل�ن: 
وحل اجل�ع واجلهل واملر�س يت�صبث�ن مثل الغريق؟ اأم هل اأّن امل�صاألة 

م�صاألة وعي؟
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اأعتقد اأن امل�صاألة م�صاألة وعي، لأنه حتى يف عامل الأحالم ل 
ي�ّد احلامل اأن يك�ن يف كاب��س!

2001

)�لهرولة- 1(

مثل  وركبها  قباين،  نزار  عنها  عرب  كما  لي�صت  الهرولة 
فح�صب،  وعق�لهم  العرب  ال�صيا�صّيني  بع�س  اأقدام  يف  )العجلة( 
الذهنّي  للن�صاط  وميدان  حقل  كّل  يف  عام،  عربّي  �صل�ك  هي  بل 

والع�صلّي، والأهم ال�جدايّن.

لن�صرب بع�س الأمثلة:

ما اإن ي�صرع اإن�صان ّما يف بناء م�صروع اقت�صادّي حتى يهرع 
الأل�ف اإىل تقليده. اإّن هذا ل يندرج يف م�صمار التناف�س الإيجابّي، 

بل يندرج يف م�صمار الع�ص�ائّية، وفقدان الذهن املخطط.

ل اأعرف ال�صاعر الأول الذي وقف واأوقف باكيا على اأطالل 
خ�لة اأو �صلمى اأو �صعاد.. وما اإن �صاعت الق�صيدة حتى هرول معظم 
ال�صعراء - اإن مل اأقل كلهم- اإىل البكاء على الأطالل احلقيقّية اأو 

املتخيلة، منذ الع�صر اجلاهلّي حتى الآن.

اأكرث من ذلك:

بغري  ق�صيدته  ال�صاعر  يبداأ  اأن  القدماء  النقاد  اأحد  منع 
والع�يل، ومن  البكاء  ي�صتلزم ذلك من  الأطالل، وما  ال�ق�ف على 
الغريب اأّن معظم ال�صعراء اأذعن�ا لراأي هذا الناقد، حتى من قال 
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منهم:

رَّ ل� كان جل�ْس!« »ُقْل ملْن يْبكي على َر�ْصٍم َدَر�ْس               واقًفا، ما �صَ

2001

)�لهرولة- 2(

الذهنّية  الهرولة  اأن  على  مثالنْي،  ال�صابقة  احللقة  �صربت 
والفكر  والقت�صاد  ال�ّصيا�صة  يف  عاّم:  عربّي  �صل�ك  وال�جدانّية 

وال�جدان..

�صبل  كانت  فقد  قدميا:  مربراته  تنعدم  ل  ال�صل�ك  هذا  اإّن 
م�صتلزمات  اإحدى  هي  التكرار  ثقافة  وكانت  حمدودة،  املعرفة 
يعرب  اأن  ال�صاعر  من  ينتظرون  امل�صتمع�ن  وكان  ال�صف�ّية.  الثقافة 

عما يف اأنف�صهم، اأي التعبري عن الأ�صياء امل�صرتكة.

قدميا،  قائمة  �صابهها  وما  املربرات  هذه  كانت  اإذا  لكن: 
فما ه� املربر ل�صتمرارها الآن، وقد تفجرت روافد املعرفة وط�ت 

الثقافة ال�صف�ّية اأذيالها؟!

يف كّل الف�صائيات، حني يطل عليك �صاعر اأو ن�صف �صاعر، 
�صت�صمع منه حتما هذه املق�لة )الق�صيدة تكتبني ول اأكتبها( يق�لها 

بثقة، ودون التفات، وكاأنه قد ابتكرها ابتكارا ل ريب فيه.

تكتبهم  الكبار  ال�صعراء  اأّن  يعرف  ال�صعر  يعرف  من  اإّن 
ياأتي )طفل �صعرّي( ليق�ل لك:  اأن  ق�صائدهم ول يكتب�نها، ولكن 
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الق�صيدة تكتبني ول اأكتبها! باهلل عليك، ماذا تق�ل له؟!

2001

)�لوهم- 1(
اأطروحات القرن التا�صع ع�صر، تقرر )�صرورة وج�د  اإحدى 
اأ�صط�رة جبارة، ومن ثّمة ل عقالنّية.. لتحريك النا�س. ف�ل احللم 

وال�هم ملا حترك النا�س يف املا�صي ول يف احلا�صر(.

النا�س املق�ص�دون يف هذه الأطروحة، هم من يطلق عليهم 
عادة: العامة، اأو ال�ص�اد الأعظم، اأو الغالبية، اأو اجلماهري.

وه�ؤلء ينجذب�ن اإىل وديان ال�هم، اأكرث من اجنذابهم اإىل 
�صع�د اجلبال.

تتناول  التي  الأطروحات  من  واأمثالها  الأطروحة  هذه  اإّن 
اجلانب الاّل�صع�ري يف الإن�صان، اأو اجلانب العاطفّي، والتي كرثت 
اأّيامنا هذه.. تدفعنا دفعا اإىل اإعادة تعريف )العقل( ل لن�صل  يف 
اإىل قناعة من قال: )العامل لي�س عقال( بل لن�صل اإىل حتديد علمّي 

ملعنى العقل، وباأّي طريقة يعمل، وكيف ي�صبق العاطفة اأو ت�صبقه؟

الإدراة الإن�صانّية عظيمة، ولكن ل عنان لها من العقل. وحني 
يغيب عنان العقل تت�ىل العاطفة تقليدها الأعنة امل�صرعة اإىل غري 

هدف.

األي�س كذلك؟

2001
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)�لوهم- 2(
جاء يف كتب الرتاث ما يلي:

)�صعد: ا�صم �صنم منح�ت من �صخرة ط�يلة ب�صاحل جدة. 
كان بع�س العرب يتعّبده. اأقبل رجل من بني كنانة باإبل له لي�قفها 
كانت  دماء  من  ح�له  ملا  نفرت،  منه  اأدناها  فلما  به،  تربكا  عليه، 
به  ورماه  فتناول حجرا  وتفرقت،  وجه  كّل  فذهبت يف  عليه،  تهرق 
قائال: ل بارك اهلل فيك، نفرت علّي اإبلي.. ثم جمع اإبله وعاد اإىل 

قبيلته من�صدا:

»اأتينا اإىل �صعد ليجمع �صملـنا * ف�صّتتنا �صعد، فال نحن من 
�صعـِد

ِلَغيٍّ ول  اإّل �صخرة بتن�فة * من الأر�س ل تدع�   وهل �صعد 
ُر�صِد« 

ال�صعرّيني  البيتني  لأن  احلكاية،  هذه  يف  اأ�صك  �صخ�صّيا  اأنا 
غري متالئمني مع احلدث، ولأن الإبل ل ميكن اأن تفر من دم ح�ل 
�صخرة، ولأّن م�صاألة )التربك( مل تعرف يف الع�صر اجلاهلّي. ولكن 
احللقة  تناولته  الذي  ال�هم  �صياق  يف  احلكاية  هذه  اإدراج  ميكن 
ي�ؤّثر م�قفه يف من ح�له، بل بقي �صعد  الكنايّن مل  ال�صابقة، فهذا 

كما ه�.

اإّل يف �ص�ء  يعرف �صاحبه  ل  ال�هم مر�ٌس  اإىل  النقياد  اإّن 
م�صباح من املعرفة وال�عي، وه� ل يت�ّفر اإّل قليال.

2001
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)ميتافيزيقيا(

الكلمة  م�صت�ى  من  انتقلت  التي  الكلمات  من  امليتافيزيقيا 
واأقالمهم  النا�س  األ�صنة  يف  ت�صتخدم  وهي  )املفه�م(  م�صت�ى  اإىل 
ا�صتخداما يختلف عن معانيها الفل�صفّية الكثرية التي اكت�صبتها عرب 

التاريخ.

�صن�ات  قبل  اأ�صافها  )مغربّي(  فل�صفّي  كاتب  �صبيال  حممد 
بهذه  وه�  املعا�صر(  العلم  )ميتافيزيقيا  فقال:  املعا�صر  العلم  اإىل 

الإ�صافة، قد فتح بابا جديدا للنظر يف معنى املفه�م.

ه�  الأّول  م�صت�يني:  املفه�م  اأو  الكلمة  لهذه  اأن  يعترب  �صبيال 
حت�ل العلم اإىل وعد باخلال�س للب�صرّية من كثري من اآلمها، والثاين 
ه� مزامنتها للتح�ل الأ�صا�صّي يف هذا الع�صر، وه� حت�ل الإن�صان 

اإىل ذات مركزّية، وحت�ل الطبيعة اإىل م��ص�ع.

امل�صت�ى  ه�  يكمله،  مل  والذي  �صبيال،  طرحه  ما  يف  يهم  ما 
العلم بدل من تخلي�س الأر�س من الفقر واجلهل  الأول، ذلك لأّن 
ر، لزيادة هذا  واملر�س )و ه� قادر على ذلك( �َصّخر نف�صه، اأو �ُصخرِّ

الثالث املرعب.

اإّن ربع ما ي�صرف على الت�صلح، وو�صائل الدمار، كاف لإحالة 
اإىل  العلم  حت�ل  وقد  الإن�صان  يق�ل  ماذا  ولكن  جنة،  اإىل  الأر�س 

ميتافيزيقيا؟

2001
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)�ل�شر�ع �ملثمر(

عامل الجتماع الكبري الدكت�ر علي ال�ردي اأول من ا�صتخدم 
م�صطلح )الثقافة الجتماعّية( وجاء اأحد الكتاب اأخريا ليفّرق بني 

م�صطلحني هما: ثقافة املجتمع، والثقافة يف املجتمع.

ب�صكل  املتعاقبة  اأجياله  تت�ارثها  التي  ثقافته  له  جمتمع  كّل 
الك�ن  عن  وت�ص�راته  قيمه  منها  تنطلق  التي  الثقافة  هذه  دائم. 
ي�لد يف هذا املجتمع  اإن�صان  كّل  اأّن  والإن�صان واحلياة، ومعنى هذا 

يحمل هذه الثقافة تلقائّيا اأو يرثها.

يف  )الثقافة  الكاتب  هذا  �صّماه  ما  هناك  هذا،  جانب  اإىل 
ال�صخ�صّي  بجهده  )الفرد(  الإن�صان  يبنيه  ما  تعني  وهي  املجتمع( 
داخل  وت�ص�رات  قناعات  من  املختلفة،  املعار�س  من  اأفاده  ومبا 

ة. نف�صه، وبروؤيته اخلا�صّ

املجتمع، ما  والثقافة يف  املجتمع  ثقافة  التفريق بني  اإن هذا 
ه� اإّل ر�صد نظرّي ل�اقع م�صتمر منذ انبثاق املجتمعات على الأر�س. 
واإذا األقينا نظرة ول� ق�صرية على التاريخ يف كّل املجتمعات اّت�صح لنا 
ما خّلفه هذا )ال�صراع املثمر( بني الثقافتني من ازدهار الت�ص�رات 

ون�صج القيم، وتدفق ينابيع الفكر والعطاء الإن�صايّن.

األي�س كذلك؟

2001
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)حر��شة(

)املا�صي يحر�صه امل�ؤرخ

واحلا�صر يحر�صه ال�صيا�صّي

وامل�صتقبل يحر�صه ال�صاعر(.

الظل،  خفيفة  وهي  النابل�صي.  �صاكر  للدكت�ر  املق�لة  هذه 
ومغرية بالإقناع. ولكن التفكري فيها يخلخل بع�س اأركانها.

ال�صيا�صّي،  يحر�صه  احلا�صر  اأّن  على  النابل�صي  ن�افق  قد 
فهذا  امل�ؤرخ،  يحر�صه  املا�صي  اأّن  اأّما  ال�صاعر.  يحر�صه  وامل�صتقبل 

حمّل �صّك كبري.

بالكذب  تراه مليئا  الأحياء-  الذي ع�صناه -نحن  التاريخ  اإّن 
والتزوير والتحريف، فكيف بالتاريخ الذي تف�صله عنا اآلف ال�صنني!!

اإىل  تدع�  التي  الأكادميّية  ال�صرخات  تلك  والأمر  والأدهى 
اإعادة كتابة التاريخ.

هذه  كتابة  نعيد  فكيف  نف�صها،  املجتمع  حركة  التاريخ  اإّن 
احلركة دون روؤيتها!! بل كيف يتاح لنا اأن منيز بني اخلطاأ وال�ص�اب 

يف ما كتبه امل�ؤرخ�ن؟!

هذا ما ل اأعرف اجل�اب عنه.

2001
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)قفزة(

)الثقافة  م�صطلح  مفرطة،  بيقينّية  النيه�م  ال�صادق  ينفي 
العربّية املعا�صرة( ويق�ل عنه: اإنه جمرد كلمة �صحّرّية جاءت من 
العدم للتع�ي�س عن واقع معدوم، اإنها ت�صمية بال واقع، مثل ت�صمية 
هذه  با�صتخدام  اأ�صبحنا  وقد  له.  واقع  ل  الذي  العربّي(  )ال�طن 
بح�صان  احل�صان  عن  ي�صتعي�س  الذي  الطفل  مثل  امل�صطلحات 

خ�صبّي.

اإنه ي�صند يقينّيته املفرطة هذه بالدعاء:

اإّن امتالكنا لثقافة عربّية معا�صرة يقت�صي اأن يك�ن لنا تراث 
عربّي م�صرتك، وهذا غري م�ج�د.

يقت�صي اأننا منلك تاريخا عربّيا م�صرتكا وال�اقع غري ذلك.

م�صم�نا  نتكلم  اأننا  وال�اقع  واحدة  لغة  نتكلم  اأننا  يق�صي 
متعددا بلغة واحدة.

اأ�صبت  هذا  النيه�م  ال�صادق  راأي  قراأت  حني  اأنني  ال�اقع 
بالفزع، لأنه ميكن الت�صكيك يف اأّي �صيء، اإّل يف اأّن الثقافة العربّية 
والعامل  الأمة  اأفراد  امل�صرتكة بني  اله�ية  اأنها  التي ل �صك يف  هي 

امل�ّحد لها وجدانّيا.

2001
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)حالة(

يف جمتمعاتنا العربّية حالة لفتة ل اأعرف لها تف�صريا، وهي 
اأو من  فرٍد  من  ال�صحك  وتدّفق  البهجة  وزادت  الفرح  عّم  اإذا  اأنه 
جماعة، ل يلبث هذا الفرح اإّل اأْن يت�قف عن التدّفق، وتن�صاأ حالة 
ت�ج�س خميفة ب�صيء ّما قد يحدث. وهنا »ترتّمد« جمرات الفرح اأو 

تكاد.

تف�صري  امتالك  دون  ومن  عربّية،  حالة  هذه  اأّن  اأظن  كنت 
وا�صح، كنت اأعيدها )ع�ص�ائّيا( اإىل اأّن املجتمع العربّي اعتاد احلزن 
حتى قال بع�صهم )و نحن اأعيادنا ماآمتنا( ولذلك فه� يت�ج�س من 

عاقبة الفرح، ولكن ات�صح يل اأخريا اأنها حالة تكاد تك�ن عامة.

ذلك  كازانتزاكي�س(  )حالة  احلالة  هذه  �صّمى  الكتاب  اأحد 
اأن  على  والده  وافق  اأحالمه، وحني  منتهى  روما  زيارة  كانت  الذي 
يزور روما، امتالأ فرحا، وحني و�صل وراح مي�صي بني منح�تات واآثار 
ا�صرتى  اأن  اإل  منه  كان  فما  فرحه،  �صدة  من  خاف  املذهلة،  الفن 
حذاًء اأ�صغر من مقا�صه، وعاد ي�صري بني بدائع الفن حتت معادلة اأّن 

فرحه يت�صاوى مع اأمل قدميه من �صيق احلذاء!!

2001

)غربال(

الغربال كتاب �صهري يف وقته، �صغل به ميخائيل نعيمة ال�صاحة 
وقد  م�فقا،  اختيارا  نقدّي  لكتاب  ال�صم  اختيار  وكان  النقدّية. 
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اأّن هناك غربال  ل�  التايل:  ال�ص�ؤال  ب�صدد طرح  واأنا  تذكرت هذا 
نغربل به اأفكارنا.. ُترى كم يبقى فيه، وكم يذهب اأدراج الرياح؟

الإ�صاءة،  على  امل�صباح  قدرة  له  والنقد  النقد.  ه�  الغربال 
لكن لي�س يف و�صع اأّي اإن�صان اإ�صعال هذا امل�صباح، واإن كان م�ج�دا 
اإ�صعاله يف حاجة اإىل �صجاعة وال�صجاعة املق�ص�دة  يف داخله، لأّن 

هنا هي م�اجهة الأفكار التي متالأ روؤو�صنا مب��ص�عّية تامة.

اأفكارنا  عن  التخّلي  منا  تتطّلب  لأنها  �صعبة  امل��ص�عّية 
امل�صبقة، عّما تزّينه ع�اطفنا واأه�اوؤنا، وم�اجهة امل��ص�ع املطروح 

بحيادية كاملة.

يف  الذات  نقد  على  القدرة  ه�  الثقافات  بني  الفروق  اأحد 
الثقافة  تتقدم  لذا  اأخرى.  ثقافة  يف  عليه  القدرة  وعدم  ثقافة، 

النقدّية با�صتمرار، وتبقى الأخرى راكدة.

األي�س ذلك �صحيحا؟

2001

)�أين توجد(

بحيث  واخلط�رة  احل�صا�صية  من  الق�صايا  بع�س  )هناك 
البالد، يف  الفكرّية( جريدة  ال�حدة  على  يج�ز طرحها حفاظا  ل 

.2011/8/3

هذا ما قاله اأحد كتابنا املحرتمني.
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واأنا اأت�صاءل:

وحدة  وج�د  لأن  ذلك  الفكرّية(؟  )ال�حدة  هذه  ت�جد  اأين 
فكرّية يف جمتمع ما يقت�صي �صل�كا واحدا جتاه التاريخ كله على هذه 

ال�صاكلة!

األي�س �صل�كا )نعامّيا( األ نطرح الق�صايا احل�صا�صة واخلطرية 
للنقا�س حتى ل� تباينت الآراء ح�لها؟ وملن ُنبقيها اأدراج ال�صمت؟ 

وهل حتل نف�صها بنف�صها؟

بعيد  زمن  منذ  انتهى  اأهله(  غري  على  به  )امل�صن�ن  زمن 
واقف  الزمن  اأّن  تفرت�س  لأنها  م�صتحيلة  ا�صتعادة  الآن  وا�صتعادته 

منذ األف �صنة.

ذات  احل�صا�صة  ق�صاياه  يطرح  الذي  ه�  النا�صج  املجتمع 
اخلط�رة للبحث عن حل�ل لها عالنية ويف اله�اء الطلق، وهذا ما 

ميّيز املجتمعات الغربّية من جمتمعات العامل الثالث.

األي�س كذلك يا دكت�ر؟

2001

 )�لاّلجدوى(

 )اخلري اإذا كان �صعيفا فاأوىل به اأّل يتكّلم، واإذا كان ق�يا فال 
حاجة به اإىل الكالم(

من يقراأ هذا الظن اأّن قائله فيل�ص�ف، اأو اأّنه رجل قراأ التاريخ 
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ب�ص�رة عميقة، وعرف من وقائعه ميادين انت�صار وانهزام اخلري 
وال�صر. ولن يدور يف ذهن اأحد اأّن �صاحب هذا الق�ل ه� عبدالرزاق 
ال�صنه�ري رجل القان�ن املعروف. رجل القان�ن ل ينظر اإىل الأ�صياء 
)اخلري وال�صر مثال( يف نف�صها، اإّنه ينظر اإليها من زاوية عالقتها 
خرج  وقد  املنا�صبة،  الأحكام  عليها  وي�صدر  وح�صب،  بالقان�ن 

ال�صنه�ري عن هذا الإطار.

يدركه  الذي  الب�صرّي،  ال�صل�ك  ل�ازم  من  وال�صّر  اخلري  لأّن 
لة. النا�س جميعا، واإْن ب�ص�رة غري مف�صّ

لذا فكّل اإن�صان قد مّر بتجربة اخلري وال�صر، وله احلّق بحكم 
هذه التجربة يف اإ�صدار ما يعرب عن جتربته من اأحكام اأو اآراء.

هل لك جتربة؟

ما هي؟

2001

)يكفي(

العربّية م�صابة  الثقافة  اأّن  املعا�صرين  املفكرين  اأحد  يعتقد 
بع�صرة اأمرا�س، هي:

مر�س النف�صام عن ال�اقع.
مر�س احتقار العلم.
مر�س تربئة الذات.

مر�س ال�صع�ر بت�قف الزمن.
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مر�س الت�صرب بالعنف.

اأظن اأّن ذكر هذه اخلم�صة من الأمرا�س الع�صرة التي عّددها 
هذا املفكر.. ُيغني عن ذكر البقية، بل اإّن واحدا من اخلم�صة املذك�رة 

يكفي لأن يبقى الإن�صان اأمامه ط�يال، مفكرا و�صائال ومتعجبا.

لنقف –مثال- على )مر�س تربئة الذات( حيث يبدو وا�صحا 
اأّن جّل م�صائبنا ه� نتيجة لالإ�صابة بهذا املر�س. اإّن هزائمنا الفردّية 
واجلماعّية ناجتة عن اأننا –دائما- نرّبئ اأنف�صنا من التق�صري ومن 
ونلقي  الأ�صباب..  درا�صة  وعدم  املعرفة،  �صطحية  ومن  الالمبالة 

على الآخرين كّل الأ�صباب التي اأنتجت ذلك.

هذا مر�س واحد، فكيف ل� عددنا الأمرا�س الع�صرة؟!

2001

)�شريورة(

)اإّن اأول �ص�ؤال �صاأله الإن�صان ه� الذي فتح باب احلداثة على 
م�صراعيه(

هل ت�افق من قال هذا الكالم؟ اإنه يدعي –ح�صب م�صم�ن 
كالمه- اأّن احلداثة �صريورة واأنها مل تقف. منذ ال�ص�ؤال الأول وحتى 
الآن. كما يّدعي اأّن لكّل ع�صر من الع�ص�ر حداثته، فحداثة الع�صر 
العبا�صّي الأول –مثال- غري حداثة الع�صر الأم�ّي، وحداثة القرن 

التا�صع ع�صر غري حداثة القرن الع�صرين. فهل ت�افقه؟

هل ت�افقه على اأن زهري بن اأبي �ُصلمي –مثال- كان حداثّيا 
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و�صط  يف  ال�صالم  فكرة  طرح  لأنه  اجلاهلّي،  الع�صر  اإىل  بالن�صبة 
جمتمع ل يعرف اإل الثاأر واحلرب؟

اإىل  بالن�صبة  حداثّيا  كان  اجلاحظ  اأّن  على  ت�افقه  هل 
ع�صره، لأنه اختّط اأ�صل�با جديدا يف الفكر والأدب، واأعطى مفه�م 
ال�صهل  اإىل  الغلظة  من  التعبري  ونقل  جديدة؟  وظيفة  )التداعي( 

املمتنع؟

هل ت�افقه؟

2001

)يف �لد�خل(

كان املّثال )مايكل اأجنل�( يق�ل، عندما ي�صاأل�نه عن كيفية 
كتلة  اإىل  اأنظر  عندما  الب�صاطة،  غاية  يف  )الأمر  متاثيله:  �صنع 
احلجر، اأرى التمثال بداخلها، وي�صبح كّل املطل�ب ه� اأن اأُزيل من 

ح�له كّل ما لي�س �صرورّيا(.

ال�صحراء(  رواية )�صاحر  ك�يلي�( �صاحب  بداأ )باول�  بهذا 
واأحد اأ�صهر الروائيني.. بداأ اإحدى ق�ص�صه الق�صرية التي ل يتعدى 

حجمها حجم هذه الزاوية.

بداأ ق�صته باإجابة اأجنل� لي�صل اإىل غاية رائعة، هي: اأّن كّل 
هذه  داخل  ما يف  يرى  النا�س  بع�س  اأجنل�،  كتلة حجر  مثل  اإن�صان 
الكتلة فيخرجه يف �صكل اإبداع ّما يف حقل من حق�ل الإبداع الإن�صايّن 
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الكثرية، وبع�س النا�س ل يرى ما بداخله، فيعي�س �صياعا دائما.

)يق�ل املعلم: بداخل كّل منا عمل فنّي مقّدر له اأن ي�صنعه، 
وتلك هي النقطة الرئي�صية يف حياتنا، وكّلما حاولنا اأن نخدع اأنف�صنا 
عرفنا اأّن مهّمة العمل الفنّي بداخل كّل منا نطم�صه عادة باخل�ف 

والرتّدد وال�صع�ر بالذنب..(.

اأراأيت؟

2001

)�خلطاأ �جلميل(

يق�ل بريخت:

مائة  وتقتل  الغابة  ت�صحق  ق�ّية  دبابتك  اإّن  اجلرنال،  )اأّيها 
اإن�صان

لكن بها خطاأ

اإنها حتتاج اإىل �صائق

اأّيها اجلرنال اإّن الإن�صان عظيم الفائدة

ي�صتطيع اأن يطري واأن يقتل

لكن به خطاأ

اإنه ي�صتطيع اأن يفكر(.
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كّل اإن�صان ي�صتطيع اأن يفكر، هذا �صحيح.. ولكن هل يفعل؟ 
وفق  تفكريه  يك�ن  اأن  ي�صمن  ومن  �صروط؟  اأّي  ف�صمن  فعل،  واإذا 

�صروط �صليمة واأن يك�ن غري مزيف؟

يف  تتدّخل  بل  ذاتّيا،  يعد  مل  اأنه  الآن  الفكر  م�صائب  اأفظع 
واأّن  التزييف،  على  هائلة  قدرة  ذو  وبع�صها  كثرية،  روافد  �صنعه 
و�صائل الإعالم )ماء من حتت تنب( كما يق�ل املثل امل�صرّي، واأّنها 
تتدّخل من حيث ندري ول ندري يف �صنع اأفكارنا ورغباتنا، بل ويف 

طم�حاتنا.

ذهنه  كان  واأبعادها.  الأ�صئلة  هذه  اإىل  ينظر  مل  بريخت 
من�صبا على اجل�هر الإن�صايّن، على الفكر.

2001

)ل. اأبدا..(

)يف املنفى يتحّرر املغرتب من تفا�صيل تراثه الثقايّف، مهما 
اأراد اأن يركد على ه�يته ويتم�صك بها، يتحّرر من انفعالته الي�مّية، 
من جزئّياته ورتابته وتكراره وخالفاته اجلزئّية.. وين�صغل بدل من 
ذلك بج�هر هذا الرتاث الثقايّف.. فال تت�صاوى الأم�ر يف نظره، اإذ 
حني تت�صاوى يبطل اأن يك�ن لأيٍّ منها قيمة )..( ويتحّرر املنفّي من 

اخل�ف، فتنبع الفكرة من قناعته ول ُتفر�س عليه من اخلارج(.

)هجرة  م�صاألة  ناق�صت  لندوة  العمل  ورقة  يف  ورد  ما  هذا 
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وعامل  )روائي  بركات  حليم  الدكت�ر  قّدمها  وقد  العربّية(  الأدمغة 
اجتماع واأ�صتاذ يف جامعة ج�رج تاون-وا�صنطن(.

الثقايّف  اجل�هر  هذا  ما  غريبا؟  بركات  يق�له  ما  يبدو  األ 
للرتاث الذي ين�صغل به املغرتب اأو املنفّي؟ األي�صت التفا�صيل جزءا 
من هذا اجل�هر؟ وهل املغرتب وحده ه� الذي ل تت�صاوى الأم�ر يف 
اأّما امل�صاكني الذين هم غري منفّيني فاإن الأم�ر تت�صاوى يف  نظره؟ 

نظرهم تلقائّيا!

على اأي حال.. هذه الأ�صئلة ل يغيب عنها العرتاف باأهمّية 
ال�رقة التي قدمها الدكت�ر بركان مبنهج تاريخّي رائع.

2001

)كيف؟(

ول  تبك  فال  عظيمة  واقعة  وقعت  اإذا  الفال�صفة:  اأحد  يق�ل 
ت�صحك، ولكن فكر.

ذلك  ه�  اأق�الهم،  ويف  الفال�صفة،  �صل�ك  يف  يروعك  الذي 
احلياد الرا�صخ يف النظر اإىل الأم�ر، هذا الفيل�ص�ف الذي ي�صم�نه 
ين�صق  حني  منك  يريد  اإنه  دائما..  نفكر  اأن  يريدنا  )�صبين�زا( 
ال�صقف عن ثعبان يزحف اإليك، يريد منك اأن تك�ن هادئا واأن تفكر!

ال�صيد �صبين�زا هذا مل ي�صمع عن ال�صعر اجلاهلّي يف حياته.. 
اإنه ل� �صمع به لذهب ووقف يف وجه امرئ القي�س واأتباعه قائال: اأّيها 

ال�صادة فّكروا!
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ل �صك يف اأن التفكري �صائب يف جميع احلالت، بل ه� �صرورّي 
ولكن هذه لي�صت هي امل�صاألة، امل�صاألة هي كيف ُي�صتطاع التفكري يف 

احلالت التي تن�صب اأظفارها يف الّروح واجل�صد؟

اأو  ثهمد،  برقة  اأن مينع دم�ع طرفة وه� يذكر  ي�صتطيع  من 
�صحك اأبي ن�ا�س، وه� ي�جه الأ�صئلة ملن يبكي على ر�صٍم در�س؟

كيف؟

2001

)�ملفهوم(

الذهنّية  ال�ص�رة  ه�  البقاء-  اأبي  كلّيات  –ح�صب  املفه�م 
�ص�اء ُو�صع باإزائها اللفظ اأو ل، كما اأن املعنى ه� ال�ص�رة الذهنّية 

التي و�صع باإزائها لفظ.

اأفراد  بني  امل�صرتكة  ال�صفات  جميع  على  املفه�م  وُيطلق 
ال�صنف ال�احد.

وحني اخل��س يف غابة املفاهيم املتداولة يف الكتابات العربّية 
نحتاج اإىل اأكرث من م�صباح، لأّن فيها من ال�صطراب واللتبا�س ما 

ميتد حتى حدود التناق�س.

املفاهيم،  اأن�اع  من  واحدا  ن�عا  اأق�صد  –هنا-  اأين  غري 
التي  الذاتّي( وه� ما ُيطلق على جمم�ع ال�صفات  ُي�صّمى )املفه�م 

يدل عليها لفظ ّما يف ذهن فرد معنّي.
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خذ مثال لفظة )الكرامة(، اإنه يختلف من فرد اإىل فرد، ومن 
جمتمع اإىل جمتمع.. فما يجده )�س( يف جمتمع معني ووقت حمدد 

منافيا للكرامة، قد ل يجده )ع( كذلك.

واملكان  الزمان  �صروط  بنائه  يف  تدخل  ل  الذاتّي  املفه�م 
فح�صب، بل الثقافة واحل�صا�صّية ال�صخ�صّية اأي�صا.

األي�س كذلك؟

2001

)لي�س د�ئما(

يعيب املفكر عبدال�صالم بن عبدالعايل طرح مق�لة اجلاحظ 
اأّن الذهنّية العربّية ذهنّية ل تراكمّية. مبعنى  القدمية التي تعتقد 

اأنها ذهنّية تعتمد على اللمح والبدء من ال�صفر.

بن  اأّما  اإيجابّية.  ميزة  ذلك  يعترب  كان  اجلاحظ  اأّن  غري 
الفكرّية  احلياة  )اإّن  يق�ل  اإذ  فادحا  نق�صا  فيعتربه  عبدالعايل 
من  بنية  اأْي  واإ�صكالّيات  ق�صايا  ح�صب  بتب�يبها  ت�صمح  ل  عندما 
املفاهيم والإ�صكالت. ذلك لأننا اإزاء وم�صات فكرّية )..( ل تعرف 

الن�ر اإل لكي ترتك املكان ملن يخلفها..اإلخ(.

طبعا نحن يف الع�صر احلا�صر وه� ع�صر )تاريخ الأفكار( 
عند الأمم الأخرى، ننحاز اإىل فكرة ابن عبدالعايل، فال �صّك يف اأّن 

عدم الرتاكم الفكرّي معناه: عدم وج�د مدار�س اأو تّيارات فكرّية.

كّل  ي�صمل  بحيث  العنان  حلكمه  اأطلق  اأّنه  عليه  ي�ؤخذ  ولكن 
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اأّننا نرى مالمح وا�صحة ملدار�س فكرّية  الفكرّية، يف حني  احلق�ل 
ُمنّبه  اإىل  اأنها مل تتحّ�ل  قدميا وحديثا.. ولكن عيب هذه املدار�س 

لل�عي العام.

األي�س كذلك؟

.2002

)�لوعي(

واأح�اله  لذاته  املرء  )اإدراك  باأنه:  ال�عي  القام��س  ُيعّرف 
وله مراتب متفاوتة  كّل معرفة،  اأ�صا�س  ُمبّكرا، وه�  اإدراكا  واأفعاله 

يف ال��ص�ح، وبه تدرك الذات اأنها ت�صعر واأنها تعرف ما تعرف(.

لي�س  التعريف-  يف  املهمة  الفقرة  هي  لذاته-و  املرء  اإدراك 
�صهال، فمنذ الفل�صفة الإغريقّية والدع�ة اإىل معرفة النف�س ت�صم 
الآذان، لكن مل يقم اإل القليل من النا�س مبحاولة معرفة روؤو�صهم 
تاأت كلها عن طريق  اأفكار وقناعات مل  وفح�س ما يف داخلها من 

اجلهد ال�صخ�صّي، بل عن طريق التقليد.

الفقرة املهمة الثانية يف التعريف هي )و له مراتب متفاوتة 
يف ال��ص�ح( فلي�س ال�عي درجة يف �صلم املعرفة، يبلغها من يحاول 
�صع�د ال�صّلم، بل ه� تفاعل اإيجابّي مع ال�اقع واإح�صا�س به يدفع اإىل 
الفعل الهادف، وهذه درجة من ال�عي تتبعها درجات عديدة لي�س 

متاحا اأن يراها كّل اأحد.

زائف،  وعي  كذلك  فهناك  �صحفّيا،  وعيا  هناك  اأّن  وكما 
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الط�فان،  يق�د  الذي  ه�  هذا  الرديء  زماننا  يف  الزائف  وال�عي 
واأعني به ط�فان اجلهل.

.2002

)ولكن(

)الأزمات هي اأ�صل�ب التاريخ يف تغيري ال�اقع(

تلك مق�لة ُطرح م�صم�نها باأ�صاليب عديدة، منذ زمن بعيد. 
يحتاج  الذي  ه�  التاريخ  عن  مفه�منا  ولكن  �صحيحة،  مق�لة  وهي 

اإىل ت�صحيح.

اأّنه �صرٌد لالأحداث املا�صية املتعّلقة  التاريخ على  نحن نفهم 
اأو حلياة طبقة  اأو )اأّيام العرب( كما ي�صميها القدماء،  باحلروب، 
معّينة، يف حني اأّن التاريخ ه� )تتّبع احلياة الب�صرّية يف تط�رها اإىل 

حالتها احلا�صرة( مادّيا ومعن�ّيا.

اإّن التاريخ ه� فعل الب�صر ومن �صنعهم، فالأحداث ل حتدث 
من تلقاء نف�صها، بل هي فعل ق�صدّي لالإرادة الب�صرّية، ومعنى هذا 
فعل  ه�  اإمنا  التاريخ  يق�م يف  اأو  التاريخ  به  يق�م  الذي  التغيري  اأّن 

ب�صرّي.

ال�اقع يغرّيه النا�س عندما يعي�ص�ن ظروفهم بفعالية، وحني 
)التحدي  قان�ن  معناه  وهذا  ال�اقع.  لهذا  التغرّي  �صروط  ُيلّب�ن 

وال�صتجابة( الذي قال به اأحد امل�ؤرخني الكبار.

عندهم  مّتت  اإذا  الذين  هم  والب�صر  دافع،  جمّرد  الأزمات 
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ال�صتجابة يق�م�ن بالتغيري.

.2002

)ما معناه؟(

)الإن�صان اجتماعّي بالطبع(

ما  ولكن  للفل�صفة.  الأوىل  اخلط�ة  منذ  ُعِرَفت  مق�لة  هذه 
معنى هذا الق�ل؟

اختالل  واأّي  معا.  وثقايّف  تاريخّي  كائن  الإن�صان  اأّن  معناه 
يحدث بني هذا الرتكيب )التاريخ والثقافة( ُيحِدُث خلال يف الإن�صان 

نف�صه.

التي  وال�صلبّية  الإيجابّية  تّياراته  بكّل  الرتاث  ه�  التاريخ 
تخرتق ذاكرتنا وت�ص�غ وجداننا وفكرنا وذوقنا اجلمايّل. والثقافة 
هي تلك التي جتعلنا ذوي قدرة على التجاوز، جتاوز ذلك التاريخ، 
التاريخ وجتاوزه  مع  التفاعل  لذلك  نتيجة  تاأتي  روؤية جديدة  وخلق 

معا.

بني  النف�صال  ه�  الآن  العربّي  الإن�صان  ي�صّل  الذي  اخللل 
يك�ن  اأن  اإّما  الإن�صان  هذا  اإّن  اأي  الثقايّف،  والفعل  التاريخّي  الفعل 
كائنا تاريخّيا منف�صال عن ثقافة التن�ير واإّما كائنا ثقافّيا منف�صال 

عن الّتاريخ.

منذ القرن التا�صع ع�صر ُطرحت هذه )الإ�صكالّية( باأ�صاليب 
هذا  فهل  التناق�س..  حّد  اإىل  ت�صل  حل�ل  لها  وُطرحت  خمتلفة، 
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التناق�س ه� الذي زاد الطني بّلة؟

.2002

)�العرت�ف �ملتبادل(

القرب  اأو  احلقيقة،  اإىل  لل��ص�ل  امل�صاء  اجل�صر  ه�  احل�ار 
التفكري ه�  و�صرط حّرّية  التفكري،  و�صرط احل�ار ه� حّرّية  منها. 
حّرّية التعبري. ولكّن ت�ّفر هذه الأركان جميعا يك�ن بال جدوى حني 
من  املتبادل(  )العرتاف  وه�  ح�ار  كّل  يف  املهم  الركن  يت�ّفر  ل 

الطرفني اأحدهما بالآخر. 

يطرح  احل�ار،  ه�  طالبه  تثقيف  يف  �صقراط  اأ�صل�ب  كان 
من  فيها  ما  ّححا  ُم�صَ اإجاباتهم،  اإىل  وي�صتمع  الأ�صئلة،  عليهم 

اأخطاء، ُمتدّرجا من مرحلة اإىل اأخرى.

يف ثقافتنا العربّية ينعدم احل�ار، على الرغم من مرور بع�س 
ه�  وال�صبب  فيها،  مت�افرة  والتعبري  التفكري  حّرّية  كانت  الفرتات 

انعدام )العرتاف املتبادل(.

حيان  اأبي  اأو  اجلاحظ  عند  امل�ج�دة  احل�ارات  بع�س 
الت�حيدي مل ت�صل اإىل حّد غر�س ثقافة احل�ار عندنا، لأن الطرف 

الأهم وه� العرتاف املتبادل كان غائبا.

ل  احل�ار،  بع�صر  ت�صميته  ميكن  الذي  احلا�صر  ع�صرنا  يف 
نلم�س تر�ّصخا لالعرتاف املتبادل يف نف��صنا، على الرغم من كرثة 

الكتابات ح�ل هذا امل��ص�ع.
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.2002

)�شوريالية(

يق�ل الدكت�ر عز الدين اإ�صماعيل يف كتابه )الفن والإن�صان( 
�س112:

)كانت احلركة الّرومانتيكية َحّدا فا�صال بني العامل القدمي 
ف�صيلة  -وهذه  الأوائل  الّرومانتيكي�ن  اأدرك  وقد  اجلديد.  والعامل 
حُت�صب لهم- اأّنهم اإمنا ي�صنع�ن هذا الفا�صل، اأو اأّنهم -على اأقل 
تقدير- قد ظهروا يف وقت كانت طبيعة التطّ�ر تق�صي فيه باأنه ل 
بد اأن يك�ن فا�صال حا�صما بني �ص�رة احلياة كما عا�صها يف املا�صي، 
و�ص�رته كما ميكن اأن يعي�صها يف امل�صتقبل. ورمبا �َصكل هذا الإدراك 
�صميم اأزمتهم الّروحّية التي مل ينفك�ا يجاهدون يف �صبيل التخلُّ�س 
منها. وهذه الأزمة هي ما كان ُي�صّكله احلا�صر نف�صه بالن�صبة اإليهم 
من م�صكالت. هناك ما�ٍس معروف وهناك م�صتقبل ل بّد اأن يتحقق 
ي�ما ّما. لكن ماذا تعني اللحظة الراهنة؟ اأهي جمرد ج�صر للعب�ر؟ 

وهم-قبل هذا وذاك- من هم؟!(.

كّل حركة فكرّية اأو اأدبّية لها فعلها الإيجابّي يف جمرى التط�ر 
باأنها  تتمّيز  الّرومانتيكية  احلركة  اأّن  غري  ال�جدايّن..  اأو  الذهنّي 

الأكرث عمقا فعال يف هذا املجرى.

اإنها ث�رة حقيقّية ل تزال ظاللها ممتّدة حتى الآن.

.2002
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)�ل�شوؤ�ل �لكبري - 1(

يف ندوة ا�صرتك يف ح�اراتها ثالثة من مفكرينا الكبار، كان 
اأنف�صهم؟ وهل  وامل�صلم�ن  العرب  ال�ص�ؤال املطروح ه�: )ماذا يريد 
بعيدة  املنتدبني  اأج�بة  كانت  يريدون؟(.  ما  يحقق�ا  اأن  باإمكانهم 
عن ال�ص�ؤال الكبري هذا، اأي اإّنهم جميعا طرح�ا اآراءهم ح�ل معنى 
ومق�لة هنتنغت�ن  ومعنى )ال�صراع احل�صارّي(  مفه�م احل�صارة، 
اأمام  مبا�صرة  يقف�ا  ومل  اجلديدة،  ال�صراعات  ميدان  يف  واأمثاله 

ال�ص�ؤال.

عنه  الإجابة  لأّن  �صرورّي،  ال�ص�ؤال  اأمام  املبا�صر  ال�ق�ف 
راع  ال�صّ مثل  الأخرى  املفاهيم  كّل  اإىل  الدخ�ل  ن�ع  عليها  يت�قف 

وحم�ره، ومثل احل�ار ونتائجه.

وامل�صلم�ن  العرب  يريد  )ماذا  ه�  ال�ص�ؤال  من  الأّول  اجلزء 
اأنف�صهم؟( هناك اإذن ثالثة اأطراف يق�م عليها ال�ّص�ؤال هي العرب 

وامل�صلم�ن والإرادة. وهنا ياأتي ال�ص�ؤال املِم�ّس:

للعرب  اأو  معا،  وامل�صلمني  للعرب  واحدة  اإرادة  هناك  هل 
وحدهم، ولكّل دولة اإ�صالمّية وحدها؟

اأعتقد اأّن الإجابة وا�صحة، وهي: اأّن العرب ل ميلك�ن اإرادة 
واحدة، وكذلك هم امل�صلم�ن، فما الذي يجمع بني اجلزائر واملغرب 
اأحيانا  ت�صل  متباينة،  اإرادات  اإّنها  واإيران؟  باك�صتان  بني  اأو  مثال، 

اإىل حّد احلرب.
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يعرف�ن  العرب  اأّن  وه�  الكتاب،  بع�س  راأي  اأ�صتبعد  �ص�ف 
�صاأ�صتبعد هذا  نعم،  يريدون.  ما  يعرف�ن  ولكنهم ل  يريدون،  ما ل 
ومقد�صاتهم،  اأر�صهم  حترير  اأمامهم  اأّن  يعرف�ن  فالعرب  الراأي، 
واأمامهم مع�صلة التنمية الجتماعّية والقت�صادّية، واأمامهم اللحاق 
بالقطارات الراك�صة يف كّل الجتاهات اإىل امل�صتقبل. اإنهم يعرف�ن 
ال�عي  اإىل  تدفعهم  التي  امل�صرتكة  الإرادة  اأين هي  ولكن  كله،  هذا 

ب�اقعهم، ومن ثّم املحاولة ال�صادقة لتغيريه؟!

جاءت  اجل�اب،  ويف  ال�ص�ؤال  يف  )يريدون(  كلمة  اأّن  اأعتقد 
ن�صع  اأن  ه�  ال�ص�اب  واإىل  ال�اقع  اإىل  والأقرب  حملها،  غري  يف 
اأي يك�ن ال�ص�ؤال هكذا: ماذا يتمنى العرب  حملها كلمة )يتمّن�ن( 

وامل�صلم�ن اأنف�صهم؟

ذلك لأّن الإرادة تتطّلب عمال، اأّما الأماين فهي راأ�س مال من 
ل اإرادة له.

.2002

)�ل�شوؤ�ل �لكبري - 2(

اأكرث الآراء التي ُطِرَحت يف الّندوة لي�صت جديدة، فقد �صبق 
اأو ح�ارها، وما  باأ�صاليب خمتلفة. ف�صراع احل�صارات  اأن ُطرحت 

ه� مفه�م احل�صارة، كّل ذلك �صالت به اأعناق الأقالم من قبل.

اّطالعي-  �صيئا جديدا -ح�صب  ار طرح  ن�صّ نا�صيف  املفكر 
فه� بعد اأن تبّنى مفه�م امل�ؤرخ )ت�ينبي( للح�صارة، وه�: )ال�حدة 
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عن  كّل  هي  حيث  من  وتتمّيز  بينها،  ما  يف  اأجزاوؤها  تتكامل  التي 
اأّن  اأّكد  هذا،  تبّنى  اأن  بعد  واملناطق(  والأمم  البلدان  من  غريها 
اأو�صح  هناك �صبابا يحف مبفه�م ال�صرق والغرب )مفه�م الغرب 

بكثري من مفه�م ال�صرق(.

ال�صرق ماذا يعني؟ ما البلدان التي تقع حتت مفه�م ال�صرق؟ 
جغرافّيا،  مفه�ما  يعد  مل  ال�صرق  ل،  جغرايّف؟  مفه�م  ال�صرق  هل 
هل ال�صرق مفه�م ح�صارّي؟ )..( ل ميثل ال�صرق مفه�ما ح�صارّيا 

باملعنى امل�ّحد، ح�صارة �صرقّية واحدة.

ل  ولكن  متباعدة،  اأو  متقاربة  �صرقّية  ح�صارات  ت�جد  رمبا 
ح�صارة �صرقّية واحدة يف مقابل احل�صارة الغربّية ال�احدة املتميزة 

عن غريها من احل�صارات.

هذه هي الإ�صافة التي طرحها نا�صيف ن�صار: هناك ح�صارة 
واحدة �صخمة ومتجددة يف مقابل ح�صارات متعددة.

اإىل منتهاه، فه� مل  ال�ص�ط  ار مل يكمل  اأّن نا�صيف ن�صّ غري 
اأّن  الغرب ح�صارة واحدة، يف حني  اأ�صبح  ال�ص�ؤال: ملاذا  يقف عند 

ال�صرق متعّدد احل�صارات؟ وما الفرق بني هذه وتلك؟

اأّنها  �صحيح  جديدة.  ح�صارة  فالغرب  جّدا:  �صا�صع  الفرق 
ابتلعت كّل اإيجابّيات احل�صارات ال�صابقة، ولكّنها بعد ذلك �صهرتها 

وحّ�لتها واأ�صافت اإليها اإ�صافات ت�صبق اخليال.

اإّن احل�صارات ال�صرقّية ح�صارات تاريخّية تراثية اأخذت يف 
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احلا�صر مل ي�صف اإليها �صيئا وبقيت ح�صارات يف  لأّن  “الرتّمد”، 
الذاكرة. اأّما احل�صارات الغربّية فقد ان�صهرت كتلة واحدة و�صارت 

يف طريقها مثل الط�فان.

ح�صارة  باأنها  الغربّية  احل�صارة  غارودي  روجيه  يرجم 
ون�صبت  عليها  ال�صابقة  احل�صارات  ثمار  اأخذت  اأّنها  اأي  �صارقة، 
ّحة وجانبا من  ذلك لنف�صها.. غري اأن يف هذا الق�ل جانبا من ال�صِ

املبالغة.

عند  تبق  احل�صارات مل  من  �صرقت  الغربّية حني  احل�صارة 
حدود قطع الّطرق، بل راحت ت�صق طريقها اخلا�ّس بها، ولهذا هم 

يعي�ص�ن الآن احلا�صر، ونحن نعي�س الآن املا�صي.

.2002

)�شوريالية(

)اأخالق الّرف�س واأخالق التفّهم:

لقاها  التي  الُكربى  ال�صع�بات  نفهم  اأن  علينا  املتعذر  من 
اجليل الذي تقّدَمنا، والذي ُكتب له اأن يعي�س على امتداد هذا القرن 
)الع�صرين( كي يتقّبل التح�لت، بل النقالبات التي عرفها ط�ال 

حياته.

واإذا كان لنا اأن ُنلّخ�س يف جملة واحدة ال�صمات الُكربى التي 
لبا�صكال  عبارة  ا�صتعرنا  )الع�صرين(،  ن�ّدعه  الذي  قرننا  مّيَزت 
وقلنا: كم من حقيقة كانت كذلك عند بدايات القرن، غدت خطاأ 



حممد �لعلي

438

عند نهايته؟!

القام��س  عرفه  الذي  اجلذرّي  التحّ�ل  ذلك  على  ي�صهد 
باألفاظ  تعّج  �صبابه  مرحلة  كانت  لقد  اجليل.  ذلك  عند  ال�صيا�صّي 
كالقطيعة والرف�س واملعار�صة والث�رة والتناق�س.. اإّل اأنها �صرعان 
ما حتّ�لت اإىل األفاظ تكاد ت�جد على طريْف نقي�صها، مثل: العتدال 

والت�ازن واحل�ار واملرونة والتفهم وال�حدة.

يتعار�صان  الأخالق  من  ن�عني  القام��صان  هذان  يفرت�س 
كامل التعار�س، وُيكّر�صان يف ما ل عالقة لل�احدة منها بالأخرى، 
اأخالق  الثانية  وعلى  الرف�س،  اأخالق  الأوىل  على  نطلق  اأن  ميكن 

العتدال.

م�صى زمن كان التحديث فيه انف�صال عن املا�صي، والتجديد 
ث�رة على البنيات الجتماعّية والذهنّية، والي�صار معار�صة لليمني. 
ال�صلب  بني  والت�فيق  واحل�ار  التفاو�س  اأ�صبح  فقد  الي�م،  اأّما 
والإيجاب ه� طريق حل كّل املع�صالت، بل غدا الت�افق ن�صيج حياتنا 

الي�مّية يف �َصّتى مظاهرها(.

عبدال�صالم بن عبدالعايل، ميث�ل�جيا ال�اقع �س44.

الٌت فل�صفّية ت�صري  يف كتابات عبدال�صالم بن عبدالعايل تاأمُّ
معك بهدوء، لكّنها -اأحيانا- تغرّي وجهة �صريك اإىل حيث تريد هي، 

ل اأنت.

.2002
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)�لقيم �لُكربى(

احلّق واخلري واجلمال، هذه هي القيم الكربى التي اأجنبها 
الفكر الفل�صفّي وتداولتها الثقافات كلها يف خمتلف الع�ص�ر والأمكنة 

منذ الإغريق حتى الآن.

اإىل  تتحّ�ل  باأنها )َك�نّية( مل  التي ميكن و�صفها  القيم  هذه 
ن�صيج ثابت يف ال�صل�ك الب�صرّي، لقد بقيت قيما )ذهنّية( اأو فل�صفّية 

جمّردة. وحتى الفال�صفة ان�صطروا يف النظر اإليها اإىل تّيارين:

الأّول تّيار مثايّل يرى اأّن احلّق واخلري واجلمال �صفات قائمة 
يف طبيعة الأ�صياء، ب�صرف النظر عن الزمان واملكان، وعن ظروف 
هذه  اأّن  يرى  )طبيعّي(  اأو  واقعّي  تيار  والثاين  احلكم.  ي�صدر  من 
القيم جمرد ا�صطالح، تعارفت عليه جمم�عة من النا�س، متاأثرين 
بظروفهم، وبالتايل يك�ن احلكم على ال�صيء باأنه جميل اأو خرّي اأو 

حق، خمتلفا باختالف من ي�صدره وفق ظروفه.

باب الذي ُيحيط بها، وه�  هذه القيم بقيت اإذن حبي�صة ال�صّ
�صباب فل�صفّي، حجب حت�لها من النظر اإىل ال�صل�ك.

اأو ل اأحد  يف زماننا احلا�صر ل اأحد يلتفت اإىل هذه القيم، 
يعّ�ل عليها.. لقد تغرّي الزمن وُولدت قيم اأخرى اأقرب اإىل ال�صل�ك 
وُولدت  والعقالنّية  العقل  قيمة  ُولدت  والتجريد،  الذهن  اإىل  منها 
قيمة العمل وقيمة ال�قت وقيمة احلّرّية واأختها الدميقراطية، وقيمة 

ُي�صّم�نها حق�ق الإن�صان.
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هذه القيم )الك�نية( اجلديدة هي التي تتبارى يف بل�رتها كّل 
وتعمل على غر�صها  اأّنها مفاهيم،  الأر�س على  الثقافات على وجه 
بها  ُيحيط  ل  القيم  هذه  الب�صرّي...  ال�صل�ك  ن�صيجا يف  باعتبارها 
�صباب من اأي ن�ع، فهي وا�صحة، وقد حتّ�َلت يف بع�س املجتمعات 
اإىل �صل�ك را�صخ، والأهم من ذلك اأنه ل ميكن التالعب مبفه�مها 
اإّل  تقليده  مُيكن  �صيء  )كّل  مفكرينا:  اأحد  قال  ولقد  تزويرها،  اأو 

احلّرّية(.

�ص�ؤال  �ص�ؤال وقح،  اأّن هذا  اأعتقد  القيم؟  اأين نحن من هذه 
)ل ي�صتحي على وجهه(، �ص�ؤال يجب اأن ُيرجم بعدم الإجابة عليه.

.2002

)�لقيم �لعمودّية - 1(

م املجتمعات وتاأّخرها.  هناك و�صائل كثرية ُو�صعت لقيا�س تقدُّ
وم�صت�ى  التعليم،  م�صت�ى  ومنها  انخفا�صه،  اأو  الدخل  ارتفاع  منها 

ال�صحة، وم�صت�ى الإنتاج.. اإلخ.

يف  ت�صتحقه  الذي  بالرتكيز  الباحثني  من  حتظ  مل  القيم 
م�صمار التقدم والتخلف، يف حني اأّنها هي التي حتكم �صل�ك الأفراد 

واملجتمعات.

اأهّم  هما  الأفقّية  والقيم  العم�دّية  القيم  اأن  جازما  اأعتقد 
ميزان َنِزُن به التقدم والتخلف.
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من  الت�جيه  منها  يهبط  التي  تلك  العم�دّية  بالقيم  واأق�صد 
الأعلى اإىل الأدنى، دون اأّي فر�صة للنقا�س، على العك�س من القيم 

الأفقّية التي تتيح ل�صل�ك الأفراد املبادرة.

ُي�صرّي  )كر�صّيا(  الأعلى  عم�دّية،  كّلها  العربّي  العامل  قيم 
الأدنى ت�صيريا اآلّيا يف كّل حقل من احلق�ل، حتى يف اجلامعة.

رئي�س الَفّرا�صني يف م�ؤ�ّص�صٍة ّما، يت�صّ�ر نف�صه حامل مفاتيح 
م�صائر الأفراد الذين هم حتت مرتبته، فعليهم تنفيذ اأوامره دون 

اأن يرّف لهم جفن.

اأفراد  جميع  فعلى  مثال(  )ال�صحفّية  امل�ؤ�ص�صة  رئي�س  اأّما 
امل�ؤ�ص�صة اإرهاف ال�صمع، لي�س لكلماته فح�صب، بل خلط�اته املباركة 

وه� ي�صري على اله�اء.
القيم الأفقّية تختلف عن هذا، لأنها:

تق�م على اأن يك�ن كّل �صخ�س يف م�قعه.

يف  احلّرّية  له-  اأهال  امل�قع-باعتباره  ل�صاحب  تك�ن  اأن 
الت�صرف.

اأن يك�ن م�ص�ؤول اأمام من ه� اأكرث كفاءة منه، واأ�ص�ب روؤية.

وهلم جّرا..

.2002

)�لقيم �لعمودّية - 2(

على  تزحفا  مل  الأفقّية  القيم  واأختها  العم�دّية  القيم 
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اأهّمها  نتيجة ع�امل كثرية،  بل هما  واق،  واق  املجتمعات من جزر 
التاريخ واجلغرافيا، وعامل ثالث ه� اأهّمها جميعا، واأعني به الفعل 

الجتماعّي.

الفعل  ولكن  التاريخ كانت قيمها عم�دّية،  املجتمعات يف  كّل 
من  حّ�لها  الذي  ه�  املجتمعات،  بع�س  به  قامت  الذي  الجتماعّي 

عم�دّية اإىل اأفقّية.

القيم العم�دّية اإعاقة اجتماعّية.

ملاذا؟

لأنها حت�صر )القدرة العملّية( يف �صخ�س واحد، ه� رئي�س 
اخلدم  عن  امل�ص�ؤول  اأو  حدودّي،  خمفر  ماأم�ر  اأو  التجارّي  املحل 
اأّما الآخرون فهم جُمّرد اآلت عليها اأن تتحّرك خارج  يف جهٍة ّما، 

اإرادتها.

اإّن هذا هدٌر للطاقات الأخرى، وو�صُع جلاٍم على مبادراتها، 
و�صلب الإح�صا�س بامل�ص�ؤولّية منها.

اأّما القيم الأفقّية، فهي فتح امليدان على م�صراعيه للطاقات 
واملبادرات، وترك القدرة وحدها لُتقّرر مكان هذا اأو ذاك.

هل مُيكن اأن يتخّل�س العامل العربّي من قيمه العم�دّية؟ هل 
اأن  قدرته  يف  ما  يجني  اأن  فرد  كّل  متنح  اأفقّية  بقيم  احللم  ميكن 

يزرع؟

ل اأظن ذلك.. علينا ال�صرب عدة قرون، حتى يتف�صل التاريخ 
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-من تلقاء نف�صه- بتغيري خط�اته اأو جهة م�صريه.

لقد قال اجل�اهري:

»وم�صى التاريخ يف حريته * اأ اأماما يتخطى اأم وراء؟«

.2002

)�لكهف(

�صّماه  ما  يف  بيك�ن  ا�صتعاره  وقد  معروف.  اأفالط�ن  كهف 
الإن�صان يف ظالل  فيها  يقع  التي  )الأخطاء  وهي  الكهف(  )اأوهام 

عاداته وتربيته، بحيث ُي�صبح اأ�صريا لها ك�صجني كهف اأفالط�ن(.

اأكرث من ثالثة قرون )1561-1626( ومع  بيك�ن  بيننا وبني 
ذلك فاأوهام الكهف التي عّددها واحدا واحدا، ل تزال تفعل فعلها 

ب�صمت.

واأعتقد اأن الكه�ف الأربعة التي ذكرها يف حينه قد ازدادت 
اأ�صعافا م�صاعفة.

نقف على باب اأحد الكه�ف وقفًة ُمتاأّملة، وه� كهف )اأوهام 
وَمَثُلها  عم�ما،  الب�صر  اإىل  بالن�صبة  طبيعّية  اأوهام  وهي  القبيلة(. 

الأو�صح: اعتقاد الإن�صان ب�صّحة راأيه. 

يق�ل ول دي�رانت )ق�صة الفل�صفة �س164( ما يلي:

اإميانه  �ص�اًء كان  ّما،  براأي  اآمن  اإذا  اأّنه  العقل  اأخطاء  )من 
اأجل لّذة  اأو من  بهذا الراأي عن طريق الت�صليم والإميان العام به، 
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راأيه  لتاأييد  اآخر  �صيء  كّل  يرغم  الراأي، جنده  هذا  من  عليه  تع�د 
التي  لراأيه  املغايرة  القاطعة  الأدّلة  وج�د  من  الرغم  على  واإثباته، 
ي�صتخف  اأو  اإّما ل يالحظها،  فه�  ومع ذلك  ب��ص�ح بطالنه،  ُتثبت 
ُي�صّحي  اأن  من  بدل  وحتّيز  بعنف  منها  ويتخّل�س  يرف�صها  اأو  بها، 

بالراأي الذي اآمن به(.

اليقني باأنك متتلك احلقيقة كاملة، واأّن غريك ل ميلك منها 
اأّي �صيء ه� وهم من اأوهام الكهف.

)عنـز ول� طارت(

وم�صت�صلم�ن  اأ�صره،  يف  واقع�ن  نحن  الذي  الكهف  ه�  هذا 
لهذا الأ�صر.

.2002

)�لذهنّية �لقَبلّية - 1(

»ل� كنُت ِمْن َماِزٍن مل َت�صَتِبْح اإِبلي * َبُن� الّلقيَطِة من ُذهِل ْبِن 
�َصيبانا

 اإذْن لقاَم بن�صري مع�صٌر َخ�ِصـٌن * عنَد احلفيظةِ  اإْن ذو ل�ثـٍة 
لنا

اِئَباِت َعلى ما قاَل  النَّ َيْنُدُبُهـْم * يِف  اأَخاُهْم ِحنَي  َي�ْصاأَُل�َن  َل   
ُبْرهاَنا«

تلك اأبيات من مقط�عة �صعرّية حاّرة، تت�صّدر دي�ان احلما�صة 
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لأبي متام، وهي مُتّثل اأ�صدق متثيل الذهنّية القّبلية التي يق�م عليها 
تاريخ العرب كله، لأنه يق�م عليها �صل�كهم كله.

ل�صان  على  جاءت  التي  الأمنية  هذه  حجر«،  الفتى  اأّن  )»ل� 
اإنها  اجلاهلّية،  زمن  العربّي  الإن�صان  لفهم  مفتاح  مقبل،  بن  متيم 
واأبعادها. �صلبّيا، تك�صف  الّروحّية  مر�صد ُنطّل منه على جغرافّيته 
 )..( النك�صار  �صريعة  احلياة  باأن  العربّي  �صع�ر  عن  الأمنية  هذه 

وتك�صف اإيجابّيا عن الت�ق اإىل التغّلب على اله�صا�صة(.

يعانيه  الذي  لل�صراع  رائع  ر�صد  وه�  اأدوني�س،  قاله  ما  هذا 
العربّي بني ال�صع�ر احلارق به�صا�صة احلياة، والّت�ق اإىل التغّلب على 

تلك اله�صا�صة.

قال  كما  فح�صب،  اجلاهلّية(  )زمن  يكن  مل  ال�صراع  هذا 
اأدوني�س، بل امتّد اإىل الع�ص�ر املتاأخرة عن الع�ص�ر الأوىل لالإ�صالم، 
حيث غّذت الدولة الأم�ّية ال�صع�ر القبلّي، ل�صمان انق�صام املجتمع، 
ثم ال�صيطرة عليه مب�صاعدة هذا النق�صام، وحيث نرى اأن كّل قبيلة 
ت بحيٍّ من الأحياء ال�صكنّية يف كّل البالد املفت�حة، بدءا من  اخُت�صّ

الك�فة حتى الأندل�س.

.2002

)�لذهنّية �لقَبلّية - 2(

وقتنا  حتى  العربّي  ال�صل�ك  حتكم  تزال  ل  القبلّية  الذهنّية 
علمّية  مناق�صة  دون  الفعل،  رّد  على  يق�م  �صل�ك  فه�  احلا�صر. 
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ال�ص�اد  على  هذا  يقت�صر  ول  الأهداف.  عن  م�صاءلة  اأو  لالأ�صباب 
اأّن مفكرا بحجم حممد عابد  النخبة، حتى  اإىل  الأعظم، بل ميتد 
اجلابري يحاول الربهنة على متيُّز الفكر الفل�صفّي يف املغرب عن 

اأ�صله يف امل�صرق.

والذهنّية القّبلية لي�صت خا�صة بالعرب، فهي قد �صادت يف كّل 
املجتمعات الب�صرّية يف فجر تاريخها، ول تزال �صاربة اأطنابها حتى 

الآن يف جمتمعات واأُمَم عديدة على الأر�س.

اإيجابّيات مهمة.  واإذا كانت �صلبّياتها كثرية، فاإّن هناك لها 
اإحداهما الطمئنان النف�صّي الذي ت�ّفره لأفرادها، باعتبارها �ص�ر 

حماية لهم من ع�ادي احلياة وق�ص�ة العي�س.

من  الفرد  تخلُّ�س  فهي  القبلّية  اإيجابّيات  من  الثانية  اأّما 
القدمية  املجتمعات  اأّن  املفكرين  بع�س  لحظ  فقد  الزدواجّية، 
ويف  الظاهر  يف  واحدة  حياة  يحيا  اأن  للفرد  تتيح  كانت  )القبلية( 
ال�صرف.  اأخالق  ه�  املجتمعات  هذه  يتحّكم يف  الذي  لأّن  الباطن، 
ال�صمري،  اأخالق  فه�  املعا�صرة  جمتمعاتنا  يف  يتحكم  الذي  اأّما 
واملجتمعات  الأفراد  �صل�ك  الزدواجية ظاهرة يف  اأ�صبحت  ولذلك 

املعا�صرة.

بني  التكافل  الآن(  انقر�صت  )التي  القبلّية  اإيجابّيات  ومن 
نف��س  يف  امل�ص�ؤولّية  تنمية  منها  اأّن  كما  ن�صبّية.  بدرجات  الأفراد 
الأفراد، التي يف اإمكانها اأن متتد من اللتزام القبلي حتى اللتزام 

الإن�صايّن ال�صامل.
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فاإّن  القبلية  الذهنّية  باإيجابّيات  الق�ل  يف  اأطنبنا  ومهما 
�صلبّياتها اأكرث من تلك الإيجابّيات، ولكن امل�صاألة لي�صت هذه. امل�صاألة 

هي: هل يتخل�س العربّي من تلك ال�صلبّيات؟

ل اأظّن ذلك!

.2002

)�أمّية �ملتعلمني(

الدكت�ر حممد  الرائد  للناقد  املتعلمني(  )اأمية  التعبري  هذا 
مندور. وقد تلّقَفته الأقالم يف حينه، ول تزال، لأّنه َيْلِفُت اإىل �صيء 

ُمهَمٍل يف اأذهان النا�س، وه� تعريف الأمّية.

يطلب�ن  �صارتر،  الأفارقة  والُكّتاب  الأُدباء  من  وفٌد  َد  َق�صَ
منه تق�مي ما يكتب�ن، فقال لهم بعد اأن عر�ص�ا كّل ن�صاطهم عليه: 

)يجب اأن تع�دوا اإىل بلدانكم، وتعمل�ا على حم� الأُمّية(.

تق�ل:  اإنها  وفل�صفّيا،  نقدّيا  ُبعدا  �صارتر هذه حتمل  ن�صيحة 
)و قد اأطال الدكت�ر �صكري عياد، دون طائل، يف �صرحها( اإّن الأمّية 
اأن  وعليكم  الفكر،  واأمية  العني  اأمّية  فهناك  واحدا،  ن�عا  لي�صت 

تعمل�ا على حم� ذلك.

الب�صرية  الأمّية  ميح�  عامة،  ب�ص�رة  التعليم،  اأو  ال�صهادة 
معقدا،  كان  ل�  حتى  املعرفة،  فروع  من  ما  بفرع  اجلهل  ميح� 

كالهند�صة والطب و�صائر العل�م، ولكنه ل ميح� الأمّية الفكرّية.
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الأمّية الفكرّية هي عدم القدرة على النقد، هي اأخذ الأفكار 
هي  الختيار.  حرفة  ودون  فح�س،  دون  ع�اهنها،  على  واملفاهيم 

ال�صت�صالم ملا يدخل الأذن.

ال�صي�ل  تلك  ترى  واأنت  تالبيبك،  من  ياأخذك  العجب  اإّن 
يف  وفكرها  جانب،  يف  ذاكرتها  اأن  وترى  اجلامعات،  من  املتدّفقة 

جانب اآخر.

نحتاج اإىل النقد.

وحني يت�ّفر ذلك تك�ن اأقدامنا على اأوىل درجات ال�صّلم.

.2002

)�ل�شجاعة(

»الّراأُي َقبَل �َصجاعِة ال�ّصْجعاِن * ُهَ� اأّوٌل َوهَي امَلَحلُّ الّثاين«بيت 
املتنبي هذا يحفظه عن ظهر قلب ن�صف الأُمّيني العرب. اأّما الذين 
لهم عالقة بالأدب فقد طحن�ه وعجن�ه وخبزوه واأكل�ه هنيئا مريئا. 
تعريف  كان  ال�صعرّي،  ل  هذا،  )الفل�صفّي(  راأيه  �صاغ  حني  املتنبي 
اجلراأة  )ال�صجاعة:  وه�:  قام��صّيا،  تعريفا  ذهنه  يف  ال�صجاعة 
والإقدام و�صّدة القلب عند الباأ�س( اأي اأنها ج�صدّية يف املقام الأول، 

ولذلك قابلها بالراأي الذي ه� ن�صاط ذهنّي.

فقد خرجت  الآن  اأما  �صّيقة،  قدمية  روؤية  هذه  املتنبي  روؤية 
ال�صجاعة عن نطاق اجل�صد، واأ�صبح الراأي ه� الراأي وه� ال�صجاعة 

معا.
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القّيم،  ابن  عند  الراأي(  )مفه�م  �صابقة  زاوية  عّرفت  لقد 
ومن فاتته قراءتها فله الع�دة اإىل كتاب )اأعالم امل�قعني(.

الراأي الآن اأ�صبح )م�قفا(. مبعنى اأن الراأي وحده غري كاف، 
اإىل  مطمئنة  الإن�صان  قناعة  دامت  ما  عليه  الإ�صرار  من  بّد  ل  بل 
�ص�ابه. ق�افل ال�صهداء ل يحّركها الراأي املجّرد، بل يحّركها الراأي 
الذي يتحّ�ل اإىل م�قف، ُيفا�صُل بني احلياة بال هدف، وبني امل�ت 

لهدف، فتذهب اإىل امل�ت را�صيًة مر�صّية.

اأن ال�صجن �ص�ر يف�صل  �صجناء الراأي يف كّل العامل يعرف�ن 
بينهم وبني مباهج احلياة، وي�صّل ت�ا�صلهم الجتماعّي الذي يحّن 
اإليه كّل اإن�صان مبا ه� اإن�صان، ولكنهم يف�صل�نه لأنهم اختاروا امل�قف 
�صهيدا  امل�ت  اإىل  يذهب  من  كّل  لي�س  القتناع.  ُتربة  يف  الّرا�صخ 
ال�صارمة  الأحكام  هذه  ولكن  �صائبا،  ال�صجن  دخل  من  كّل  ولي�س 
و)الباردة( حتتاج قبل �صدورها اإىل مناق�صة امل�قف نف�صه مناق�صًة 
م�صيئة، هدفها اإي�صاح احلّق من الباطل، ل اإىل الق�ة، اأو التهديد 

وال�عيد.

.2002

)�حلّق - 1(

اأقاويل املختلفني يف كّل  )ول بّد مع ذلك، اأن ي�صمع الإن�صان 
�صيء يفح�س عنه، اإن كان ُيحب اأن يك�ن من اأهل احلق( ابن ر�صد/ 

تهافت التهافت.
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ل ميكن معرفة اأهل احلق، لأنهم يف كّل زمان ومكان اأفراد، ل 
فئات اأو جماعات. ولكن من املمكن معرفة احلّق نف�صه، ولذلك قال 

الإمام علي: )اعرف احلّق تعرف اأهله(. 

لأحد  فلي�س  �صاملة.  ب�ص�رة  الإن�صانّية  املعرفة  وليد  احلّق  و 
ادعاء معرفة احلّق وحده، اأو احتكاره لآرائه وحدها. فما دام هناك 
اأخالقّي،  و�صمري  احلقيقة  اإىل  ال��ص�ل  اإىل  وَت�ق  ب�صرّي،  عقل 

فهناك جانب من احلّق عند اأّي كان.

�صل�كنا  يف  غائبة  جندها  ال��ص�ح  البالغة  احلقيقة  هذه  اإّن 
الأخالقّي، وحتى اللغ�ّي، يف اأّيامنا هذه.

اأو  قدماوؤنا من الفال�صفة، وامل�ؤّلفني وقادة املدار�س الفكرّية 
بع�صهم على الأقل، رّكَز على هذه النقطة، وهي: �صرورة الإ�صغاء 
ملا يق�له الآخر، حتى ل� كان خمالفا لراأينا، اأو ما نعتقد اأّنه �ص�اب، 

وذلك لعّل يف راأيه ما ُي�صيف لنا معرفة اأعمق مبا نت�ّخاه.

يعتقد بع�س الفال�صفة اأّن احلّق �صفة َعينّية كامنة يف طبيعة 
الأق�ال، فاحلكم ب�ص�اب ال�صيء اأو خطئه يبقى ثابتا. اأما بع�صهم 
َفة ُي�صيفها العقل اإىل الأق�ال ِطبقا للظروف  الآخر فريى اأّن احلّق �صِ

املتغرّية. 

يف راأيك:

اأّي راأٍي من الراأيني اأقرب اإىل ال�ص�اب؟

.2002
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)�حلّق - 2(

واحلّق ما طابق الق�اعد واملبادئ الأخالقّية، اأو طابق ال�اقع 
يف )نظرّية املعرفة( واملهم اأنه قيمة من القيم الكربى يف الثقافات 

الإن�صانّية كّلها. والتي هي احلّق واخلري واجلمال.

هذه القيمة الكربى، ماذا َحّل بها يف ع�صرنا الرمادي ّ هذا؟!

لقد اأخرجت ق�صرا من جمالها الأخالقّي، وجمالها ال�اقعّي، 
وجمالها الإن�صايّن ب�ص�رة عامة، وظهر من ُيعرّب عنها قائال ب�قاحة: 

)القّ�ة هي احلق(.

اإىل  الإن�صان  عاد  عملّيا،  وتطبيقه  الق�ل  هذا  مبثل  وهكذا، 
الغابة مّرة اأخرى، عاد اإىل غابة لي�س فيها اأ�صجار واأنهار وطي�ر اإىل 
جانب ال�ح��س، بل اإىل غابة اأ�صجارها ال�ص�اريخ والقنابل والأقمار 

ال�صناعّية، وكّل ما يبعث الرعب والظالم.

لقد اأ�صبح الفرتا�س ال�صر�س ه� القان�ن، وذهبت الأخالق، 
وال�صمري، وكّل ما قاله القدماء، ذهبت كلها اإىل رحمة اهلل.

وهكذا عاد �ص�ت املتنبي مدوّيا:

َ�اِرَيا« َ�ى       َول ُتّتَقى حتى تك�َن �صَ »فما َينَفُع الأُ�ْصَد احَلياُء من الطَّ

هل �صمعت بنباأ امل�ؤمتر الذي عقد بني الأرانب والأ�ص�د؟

حني طالبت الأرانب باأب�صط احلق�ق، وه� احلّق يف احلياة، 
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قالت لها الأ�ص�د: اأين خمالبك؟

.2002

)�لتحديث و�حلد�ثة- 1(

–ح�صب  ُيطرح الآن يف ال�صاحة الفكرّية مفه�مان متقاربان 
مفه�ما  وهما  متباعدان،  احلقيقة  يف  ولكنهما  اللغ�ّي-  اجلذر 

)الّتحديث( و)احلداثة( حيث تدور ح�لهما الأ�صئلة:

هل )الّتحديث( ه� )احلداثة(؟ اأم هما مفه�مان خمتلفان؟ 
واإذا كانا خمتلفني، فما ه� ج�هر هذا الختالف، ومداه؟

منذ بداية القرن التا�صع ع�صر وعملّية )التحديث( قائمة يف 
اأ�صياء  تغرّي  يف  ونلم�صها  بالغرب.  ال�صطدام  نتيجة  العربّي  العامل 
كثرية، يف امللب�س واملاأكل وامل�صكن وو�صائل الإنارة وامل�ا�صالت، وبدء 

اإر�صاء ق�اعد التعليم على اأُ�ُص�س منهجّية.

ولكن هذا التحديث بقي حم�ص�را يف الأ�صياء املادّية، وحتى 
ما يبدو يف الظاهر اأّنه تغرّي يف الأ�صياء املعن�ّية، بقي تاأثريه واقفا 

يف ال�صطح.

التحديث اإذن م�ج�د باّطراد. اأّما احلداثة التي تعني )تغرّي 
روؤية  ُت�صكل  التي  الكثرية  املفاهيم  تعريف  واإعادة  الذهنّية(  البنية 
هذه  م��ص�عّية،  عقالنّية  �ص�ء  يف  غريه  واإىل  نف�صه  اإىل  املجتمع 

احلداثة غري م�ج�دة حتى الآن.

-ما هي احلداثة؟
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-احلداثة هي اأّل يك�ن التاريخ اأ�صرع منك.

ال�ص�ؤال هذا وّجَهُه يل اأحد ال�صحفّيني، وقد اأجبته مبا تراه 
اأمامك.

اأنت ُتِقر ال�ص�ؤال دون �صك، ولكنك هل تقر اجل�اب؟

.2002

)�لتحديث و�حلد�ثة- 2(

طرحه  ما  ه�  ال�صابقة،  احللقة  يف  تقّدم  مما  اإمعانا  الأكرث 
اأحد املفكرين، وه�:

اأّن الغرب ُيفرحه اأن ناأخذ منه اأدوات التحديث وو�صائله، لأّنه 
امل�صتفيد من ذلك، اإذ كّل ما ميت اإىل التحديث ب�صلة ن�صت�رده منه. 
اأما احلداثة )حداثتنا( فه� يقاومها ب�صرا�صة، لأن معناها الرتفاع 
النت�صار  يعني  الإنتاج، وهذا  اإىل حال  ال�صترياد  بحالنا من حال 
على اأ�صباب التخّلف، ومعناه الآخر اأّننا ن�صتغني عنه بالعتماد على 

اأنف�صنا، ونحرم تدّفق م�صانعه اإىل اأ�ص�اق �صا�صعة من ال�صتمرار.

�ص�ء  يف  الأ�صياء  بروؤية  تتعّلق  بالذهن،  تتعّلق  احلداثة 
العقالنّية امل��ص�عّية دون ا�صت�صالم لالأوهام اأو الأمنيات.

تتعّلق باأن تك�ن ُمنتجا ملا تتمّناه اأو حتتاجه، ل م�صت�ردا له.

اأتكلم هنا عن احلداثة مبعناها احل�صارّي العام، ل باملعنى 
ال�صاحة  على  الغبار  من  كثريا  ُيثري،  يزال  ول  اأثار،  الذي  الأدبّي، 
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الكتابّية ال�صطحّية.

العلمّية  احلداثة  اإن  ا�صتدراك-  �صبه  –يف  الق�ل  وميكن 
التي  اأّما  �صجيج.  دون  اإلينا  طريقهما  �صّق  يف  بداأتا  والقت�صادّية 

اأثارت ال�صجيج ول تزال فهي احلداثة الفل�صفّية والأدبّية.

ملاذا؟

لأّن احلداثتني الفل�صفّية والأدبّية تتعلقان بزعزعة املفاهيم، 
واملفاهيم لي�صت م�صتعدة لهذه الزعزعة، لأنها تر�ّصخت منذ قرون 
اأن  -اأحيانا-  ال�صّحة  عالمات  من  بل  تتحّرك،  اأن  ال�صعب  ومن 

تدافع املفاهيم عن نف�صها.

.2002

)�شرقة �لتاريخ(

)التاريخ ه� حا�صل املمكنات التي حتّقَقت(

الأملان، يحمل من  امل�ؤرخني  اأحد  الذي �صاغه  التعريف  هذا 
الدقة وال��ص�ح ما ل يحتاج اإىل بيان.

واأحد معاين هذا التعريف اأن لكّل جمتمع ن�صاطاته وممكناته 
ملنجز  اّدعاء  اأو  اختطاف  واأّي  احلياتية،  م�صريته  يف  حتققت  التي 
ح�صارة من احل�صارات ون�صبته حل�صارة اأخرى، اإمنا ه� �صرقة يف 

و�صح النهار.

احلّرّية، الدميقراطية، الت�صامح، حق�ق الإن�صان.. هذه كلها 
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قيٌم �صاهمت كّل احل�صارات يف بل�رتها بدرجات خمتلفة، وهذا ما 
ي�صهد به تاريخ جميع احل�صارات.

هذا  الأمريكّية(.  تعبري:)القيم  �صمعنا  الأخرية  الآونة  يف 
التعبري راح ميالأ الأ�صماع والأب�صار، ويداهمك يف اليقظة والرقاد، 

وقابله معظم النا�س بالت�صديق.

القيم التي راحت الثقافة الأمريكّية تّدعيها لنف�صها هي قيٌم 
نا�صلت جميع احل�صارات يف بنائها، ومازالت تنا�صل يف �صبيل ذلك.

وحق�ق  اأمريكّية،  �صناعة  لي�صتا  والدميقراطية  احلّرّية 
الإن�صان لي�صت �صجرة زرعتها اأمريكا يف نف��س الب�صرّية، اإنها قيم 

معروفة وما زال الب�صر ي�صق�نها بدمائهم.

اإّن اّدعاء هذه القيم واختطافها ون�صبتها اإىل اأمريكا اعتداء 
�صارخ على كّل احل�صارات.

و يكفي اأمريكا اأنها تكّذب ما ُتعلنه، فاأين هي حق�ق الإن�صان 
يف فل�صطني، اأم اأّن الفل�صطيني يف نظر اأمريكا لي�س اإن�صانا؟

.2002

)�لتغرّي(

قد  تك�ن  حتى  اأتغرّي؟  اأن  ميكن  كيف  نف�صك:  ت�صاأل  اإن  )ما 
تغرّيت بالفعل(

تتكّ�ن  هندّي،  فيل�ص�ف  وه�  م�رتي(  )كر�صنا  قاله  ما  هذا 
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فل�صفته –ح�صب م�صطفى الزين- من خليط غري متجان�س.

والذي يهّمني من ق�له هذا ه� اأّنه جعل من ال�ص�ؤال مفتاحا 
كانت  �ص�اًء  الأب�اب،  جلميع  املفتاح  ه�  وحده  فال�ص�ؤال  للمعرفة، 

اأب�اب النف�س اأو اأب�اب املجتمع اأو اأب�اب الك�ن.

ل اأحد يعرف ما ه� ال�ص�ؤال الذي طرحه الإن�صان لأّول مّرة، 
وهل طرحه على نف�صه اأم على غريه؟ ولكن كان بالتاأكيد اأّول �صرب 
من الأ�صئلة ح�ل الإن�صان اأو ذهنه اأّدى اإىل طلب املزيد من املعرفة، 

اأو الف�ص�ل العلمّي كما يحل� لبع�س الكتاب اأن ي�صميه.

ت�صف  �صاخرة،  �صعبّية  ق�صيدة  قراأت  قليلة  اأ�صابيع  قبل 
جمتمعنا باأنه:

)يبداأ الإجابة

قبل ما يقراأ ال�ص�ؤال(

وهذه �ُصخرية ُمّرة لأنها تعني اأن املجتمع ل يطرح الأ�صئلة، بل 
ل حاجة اإليها، ما دام يحفظ الأج�بة عن ظهر قلب.

اأو  الذهنّية  الدرجة  معرفة  بها  مُيكن  التي  املقايي�س  اأحد 
ال�صل�ك العقلّي لأّي جمتمع ه� معرفة ن�ع الأ�صئلة التي يطرحها على 

نف�صه، ومباذا تتعّلق، ثّم ما ه� ن�ع الإجابة التي يق�م بها؟

كّل �ص�ؤال يطرح م�صكلة، �صغرية كانت اأو كبرية، ول �صّك يف 
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اأّن طريقة الإجابة حُتّدد م�صت�ى املعرفة التي ت�ّلدت عنها.

.2002

)�شوريالية(

من  بّد  ل  والتاريخ،  الب�صر  بني  �صحيحة  عالقة  )لتاأ�صي�س 
النطالق اأّول من التاريخ ب��صفه اإمكانات، ومن اأن اإرادة الب�صر ل 

ت�صنع التاريخ اإل ب��صفه هكذا.

اأو  الإمكانات،  اإل نقل هذه  التاريخ  الإرادة يف  فال يعدو دور 
جزء منها، اإىل واقٍع حي.

اإجناز  على  قادرة  كقّ�ة مطلقة  الب�صر  اإرادة  اإىل  النظر  اأّما 
نزعة  ووق�ع يف  املفيد،  اخليال غري  فهذا �صرب من  لها،  يحل�  ما 
اإرادّية ُم�صرفة يف جهدها غري املنتج )...( يجب اأن تتحّدد الأهداف 
ب��صفها قابلة للتحقيق، فال قيمة لالأهداف العظيمة اإذا ما جتاوزت 

قدرة الإرادة الب�صرّية.

اإّن واقع عرب الي�م ه� �صريورة ط�يلة لنهيار ح�صارة و�صلت 
ذروتها ثم اآَلت اإىل الزوال رويدا رويدا.. على نح� فاجع.

تل�  الكارثة  يعي�ص�ن  والعرب  العا�صر  القرن  نهاية  فمنذ 
الأخرى، الغزو ال�صليبّي، واحتالل القد�س يف القرن احلادي ع�صر. 
املغ�ل يديرون اخلالفة العبا�صّية يف القرن الثالث ع�صر. تيم�رلنك 
على  ي�صت�ل�ن  العثمانّي�ن  ع�صر.  الرابع  القرن  يف  املنطقة  يجتاح 
م�صر و�ص�ريا يف القرن اخلام�س ع�صر. الأوروبي�ن يغزون املنطقة 
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مرة اأخرى، ويق�ص�ن عل كّل الطم�حات..(.

والتاريخ/  الأيدي�ل�جيا  بني  العرب  برقاوي/  اأحمد  الدكت�ر 
�س116-115.

اأراأيت ال�ص�رة؟

هل مل�صت الكارثة بيديك؟

ما الذي حدث لالإرادة؟

ل اأحد يدري. و�صنبقى: ل اأحد يدري.

.2002

)�ليقني- 1(

نحن ننظر اإىل )اليقني( من جانب واحد ه� جانب الإميان 
ال�ص�ء  بهالة من  اليقني حماطة  كلمة  اأ�صبحت  ولذلك  من عدمه، 

باب. ال�صاطع الذي ل يخرتقه ال�صّ

نحن ل ننظر اإليه حتت �ص�ء تعريفه الفل�صفّي، وه� اأنه )حالة 
ذهنّية، تق�م على اطمئنان النف�س اإىل ال�صيء مع العتقاد اأنه كذا، 

واأّنه ل ميكن اأن يك�ن اإّل كذا(.

التعريف هذا يفتح الن�افذ وا�صعًة اأمام النظر اإىل اجل�انب 
الكثرية الأخرى من ج�انب اليقني اإىل جانب الإميان وعدمه.

اإّن �صل�ك الإن�صان الي�مّي مرتبط بتلك احلالة الذهنّية التي 
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يتنازعها ال�صك واليقني معا، اليقني باأّن اآراءنا كلها �صحيحة، واأن 
اأحمالنا كذلك.. ه� حالة ذهنّية مر�صّية، اأو هي على الأقل بعيدة 

عن ال�ص�اب.

اليقني، كما يق�ل املعجم الفل�صفّي، له جانبان اأحدهما ذاتّي 
والآخر م��ص�عّي، فاليقني الذاتّي ه� الذي ل ي�صتطيع �صاحبه نقله 

اإىل غريه، واملثال عليه: �صع�ر املرء مبا يف نف�صه.

تفر�س  اأ�صباب  اإىل  امل�صتند  اليقني  ه�  امل��ص�عّي  واليقني 
نف�صها على جميع العق�ل، واملثال عليه: اليقني العلمّي املنطقّي.

جاء يف تعريفات اجلرجاين: اليقني عند اأهل احلقيقة )روؤية 
العيان بق�ة الإميان، ل باحلجة والربهان(

هل ت�ؤمن بهذا التعريف؟

.2002

)�ليقني- 2(

تزداد يف ال�صاحة الفكرّية الآن حرارة الغارة على اليقني، اإذ 
رحنا ن�صمع تعبريات خمتلفة مثل )الفكر اليقينّي(، )�صط� اليقني(، 
)الآراء اليقينّية( وغريها من التعبريات التي تهدف اإىل َهّز اللغة 

باليقني.

الأنبياء  دع�ات  �صد  وقف�ا  الذين  اإن  لنا:  يق�ل  التاريخ  اإّن 
وامل�صلحني كان�ا على يقني را�صخ من عقائدهم الفا�صدة.
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هي  املتخلفة  املجتمعات  اإّن  الجتماعّي�ن:  الدار�ص�ن  ويق�ل 
مما  اأح�صن  الإمكان  يف  لي�س  باأنه  تعتقد  فهي  يقينّية،  جمتمعات 
كان، ومعنى هذا العتقاد ه� ال�صت�صالم لل�اقع كما ه� دون حماولة 

تغيريه.

اإّن مفكرينا املحدثني، وبع�س مفكرينا القدماء مثل اجلاحظ، 
ة يف زماننا  يرون يف اليقني قمعا لالأ�صئلة التي يطرحها التط�ر وخا�صّ
هذا، وقمع الأ�صئلة يعني تكبيل الفكر عن ارتياد املدى املجه�ل يف 

عامل الإن�صان والطبيعة.

كتبُت قبل فرتة عن بيت من ق�صيدة �صعبّية ل�صاعر جمه�ل 
بّثها على الكمبي�تر، يق�ل البيت وا�صفا جمتمعنا:

)يبداأ الإجابة

قبل ما يقراأ ال�ص�ؤال(

هذا البيت، على ب�صاطته، يعطيك مدى العقم الذي ي��صلنا 
اإليه اليقني يف معظم الأحيان!

.2002

)�ل�شك(

عظيمة  فرن�صا  ديغ�ل:  للجرنال  قال  العرب  ال�صفراء  اأحد 
لأّن الث�رة الفرن�صّية �صنعتها. فاأجابه ديغ�ل: ل، مل ت�صنعها الث�رة 

الفرن�صّية، بل �صنعها ديكارت.
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اأحببُت البدء بهذه احلكاية، َمدخال للحديث عن ال�صك، لأن 
وعميقَة  وا�صعًة  اآفاقا  الإن�صايّن  الفكر  اأمام  فتح  الديكارتي  ال�صك 

الأثر.

لل�صك تعريفات عديدة تختلف باختالف املجال الذي ُيطرح 
معرفة  )كّل  فيها  معناه  اإذ  الطبيعّية،  العل�م  جمال  واأهّمها  فيه، 
تت�ّفر كّل الأ�ص�س  هي م��ص�ع اختبار وترّيث وفح�س وحتليل حتى 

والأ�صباب لقب�لها دون اأدنى �صك(.

يُهّمنا هنا الرتكيز على ن�عني من اأن�اع ال�صك، هما: ال�صك 
الإرادة،  الفكر ويف  �َصَلٌل يف  املطلق  ال�صك  املنهجي،  وال�صك  املطلق 
اأّما ال�صك املنهجي فه� الذي ل ِغنى عنه يف كّل جمال من جمالت 

املعرفة الإن�صانّية.

لقد بداأ ال�صك املنهجي عند الفال�صفة ال�صف�صطائيني، اأي منذ 
القرن اخلام�س قبل امليالد، وا�صتخدمه بع�س املفكرين الإ�صالمّيني 
يف ع�ص�ر ازدهار احل�صارة العربّية والإ�صالمّية اإىل اأن جاء ديكارت 

فاأ�صرع اأمامه كّل الأب�اب.

اأنت هل ت�صك؟

قل يل: كيف ت�صك، ومباذا، اأُقل لك من اأنت!

.2002

)�لتقدير(

يق�ل اأحد علماء الجتماع:
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)انظر اإىل الأ�صخا�س الذين ُيقّدرهم املجتمع، تعرف الجتاه 
احل�صارّي ال�صائد يف ذلك املجتمع، وم�صريه(.

تقدير املجتمع لبع�س اأفراده تقديرا ي�صل اأحيانا اإىل حدود 
اأمامه حم�ا تاما، هذا الن�ع من  التقدي�س، وحتى اإىل حم� الذات 
التقدير م�ج�د يف كّل زمان ومكان. فما ه� اجلديد يف طرح العامل 

الجتماعّي املذك�ر اأعاله؟

ح�لها  ّب  َين�صَ التي  ال�صفات  اأو  القيم  اختالف  ه�  اجلديد 
التقدير من الأفراد باختالف املجتمعات يف اجتاهاتها احل�صارّية.

فه�  العلم،  على  احل�صارّي  اجتاهه  يق�م  جمتمع  هناك 
اجتاهه  ُيغن�ن  الذين  واملخرتعني  العلماء  احرتام  اإىل  حتما  يّتجه 

وُي�صاهم�ن يف بناء ح�صارته.

وهناك جمتمع تق�ده الأ�صاطري والتفكري اخلرايّف فرتاه مينح 
اإل  حياته  يزيدون  ل  الذين  للم�صع�ذين  التقدير  واأل�ان  الحرتام 

تخلفا وعقما.

وهناك جمتمع ل عالقة له بال�اقع. اإنه يتعّلق بالألفاظ وباأن 
يخاَطب مبا ي�صتهي، فرتاه يهيم تقديرا بال�ّصعراء ال�صطحيني الذين 
ُيثريون غرائزه فقط، ويهيم حّبا باخلطباء الذين ي�صع�ن القمر يف 

ميينه وخزائن الأر�س يف ي�صاره.

هل تعرف الن�ع الثالث من املجتمعات؟ اأي ذاك الذي ا�صتبدل 
الألفاظ بال�اقع؟
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اإنه جمتمعنا العربّي، من املحيط اإىل اخلليج.

.2002

)�لتقدير(

الق�صرية:  العبارة  هذه  مهٍل  على  معي  تتاأّمل  اأن  منك  اأريد 
)قد تك�ن على خطاأ، لأنك كنت على �ص�اب مبّكر(.

والآن، اإذا كنت قد تاأّملت، ما راأيك فيها؟ اأتق�ل: اإّنها خطاأ 
اأم  اأن يك�ن خطاأ يف كّل زمان ومكان  �اب ل ميكن  وا�صح لأّن ال�صّ

تق�ل: اإّنها �ص�اب مطلق؟

عليه  ت�صهد  �ص�اب  مطلق.  �ص�اب  اأنها  اأعتقد  �صخ�صّيا  اأنا 
كّل وقائع التاريخ املا�صي واحلا�صر، فامل�صلح�ن جميعا ُرم�ا باأنهم 
على خطاأ، ومل ينجح منهم اإل من بقي م�صّرا على اأنه على �ص�اب.

الآن  اأ�صبح  عاما،  قبل خم�صني  اأو حتى حمّرما  منب�ذا  كان  ما  اإن 
حمببا ومباحا، ومنها بع�س الأ�صياء التي قد �صاهدناها باأنف�صنا.

اإّن رف�س املجتمعات لل�ص�اب املبكر ظاهرة عامة وم�غلة يف 
التاريخ، فهي مظهر من مظاهر الدفاع عن النف�س وعن القيم، ومن 
هنا تاأخذ بع�س الإيجابّية، ولكنها حني تع�صي الأعني ب�ص�رة كاملة 

ت�صبح مر�صا عائقا للتط�ر وال�ّصري اإىل الأمام.

األي�س كذلك؟

.2002
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)�شوريالية(

ي�صبه من  لتن�مي  الجتماعّية  يخ�صع يف حياته  الإن�صان  )اإّن 
بع�س ال�ج�ه التن�مي املغناطي�صي، وه� ما ميكن اأن ن�صّميه بـ)التن�مي 
اإيحاء  طف�لته  منذ  الإن�صان  على  ُي�صّلط  فاملجتمع  الجتماعّي(، 
الجتماعّية،  والعتبارات  والقيم  العقائد  �ص�ؤون  مكّررا يف خمتلف 
وه� بذلك ي�صع تفكري الإن�صان يف ق�الب معّينة ي�صعب التحّرر منها.

وهذا ه� الذي جعل الإن�صان الذي ين�صاأ يف بيئة مغلقة ينطبع 
تفكريه –غالبا- مبا يف تلك البيئة من مي�ل واجتاهات عاطفّية وما 
اأ�صبه، فه� يظن اأّنه اتخذ تلك الجتاهات واملي�ل باإرادته واختياره، 
اأخرى  اأنه ن�صاأ يف بيئة  اأّنه �صنيعة بيئته الجتماعّية. ول�  ول يدري 

لكان تفكريه على منط اآخر.

ُمكررا  اإيحاء  اإّل  لي�س  حقيقته  يف  املغناطي�صي  التن�مي  اإّن 
معينا،  �صيئا  يرى  اأنه  تكرارا  له  يقال  كاأن  ال�صخ�س،  على  ي�صّلط 
ورمبا كان ال�صيء غري م�ج�د، ولكن �ص�رته تنطبع يف الذهن كاأنه 
م�ج�د فعال. وهذا ه� ما يفعله )التن�مي الجتماعّي( يف الكثري من 
واثق�ن  وهم  واخلرافات،  بالأوهام  ي�ؤمن�ن  يجعلهم  بحيث  النا�س، 

باأنها حقائق وا�صحة ل يج�ز اأن يتجادل فيها اثنان.

العراق  تاريخ  من  اجتماعّية  ملحات  ال�ردي/  علي  الدكت�ر 
احلديث ج 2 �س319.

هل اأمَعنَت التفكري يف هذا الذي قاله عامل الجتماع الكبري 
علي ال�ردي، يف واحد ه� الأروع من كتبه الرائعة؟
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.2002

)�لع�شر �لعاجز(

اأحد مفكرينا الكبار اأطلق على ع�صر النه�صة تعبري )الع�صر 
العاجز( وه� تعبري يقابله معظم الذين قروؤوا هذا الع�صر بالقب�ل. 
هذا  اإىل  دفعته  التي  الأ�صباب  ُيعّدد،  اأو  املفكر،  هذا  يف�ّصر  ومل 

ال��صف.

غري اأّنه من ال�صهل جدا معرفة تلك الأ�صباب، وهناك ن�افذ 
عديدة اجتماعّية و�صيا�صّية وفكرّية لالإطاللة عليها.

اإّن الع�صر الذي يطرح الأ�صئلة ثم يتلعثم يف الإجابة عنها، اأو 
ل يجيب اأ�صال، ه� ع�صر عاجز دون �صك.

احل�صا�صية  ُمنَتهى  يف  اأ�صئلة  النه�صة  ع�صر  طرح  وقد 
وال�صرورة، ولكنه تركها معلقة يف اله�اء دون اإجابة، بل حتى دون 

مراجعة لها ُبغية تعميقها.

كيف تاأخرنا وتقدم الآخرون؟

هذا ه� اأحد الأ�صئلة املهّمة التي طرحها ع�صر النه�صة على 
نف�صه، ومل ُيجب عليها اإجابة حا�صمة، اإجابة تك�صف ب�ص�رة وا�صحة 
َمَ�اطن اخللل يف ذهنّية املجتمع ويف �صل�كه وم�ص�ؤولّية الأنظمة عن 

ذلك.

واإذا كان مثل هذا ال�ص�ؤال احلا�صم والفا�صل مل يلق الإجابة 
ال�صحيحة عنه ط�ال قرنني، فما بالك بالأ�صئلة الأخرى التي هي 
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اأقل اأهمّية منه؟!

الإجابة عن الأ�صئلة وت�ليد اأ�صئلة غريها تخ�س ال�صاأن العام. 
هذه هي �صفة املجتمعات الناجحة وغري العاجزة.

.2002

)ال فرق(

هناك يف ال�صاحة الفكرّية ال�ا�صعة يف هذه الأّيام من ُيفّرق 
اأّما  واحٌد،  كلٌّ  احل�صارة  اأّن  ُمعتربا  الثقافة،  وبني  احل�صارة  بني 

الثقافة فهي متعّددة بتعدد املجتمعات الب�صرّية.

اإّن احل�صارة وليدة العلم والتكن�ل�جيا. والعلم والتكن�ل�جيا 
اأو تتبدل بتبدل املجتمعات، فق�انني الفيزياء  لهما معايري ل تتغرّي 
هي هي، يف اأّي مكان من الأر�س. اأما املعتقدات –مثال- التي تدخل 

حتت مظلة الثقافة فهي تختلف من جمتمع اإىل اآخر.

ومفه�م  احل�صارة  مفه�م  عن  جدا  بعيٌد  التفريق  هذا  اإّن 
بكّل  احل�صارة  اإن  بل  متداخالن.  مفه�مان  لأنهما  ذلك  الثقافة، 

ق�انينها ما هي اإل وليدة ثقافة املجتمع وتط�ر هذه الثقافة.

كيف ن�صتطيع ف�صل احل�صارة العربّية الإ�صالمّية اأو احل�صارة 
الي�نانية، اأو احل�صارة الفرع�نية القدمية اأو احل�صارة ال�صينّية عن 

النم� الثقايّف الذي كان يف هذه البقاع املتباعدة من العامل؟

نعم، هناك فارق واحد ميّيز احل�صارة الآن عن احل�صارات 
اأّنها  اإىل  بل  الثقافة،  عن  تختلف  ك�نها  اإىل  يع�د  ل  وه�  ال�صابقة، 
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كما هي  ن�صبّية،  بدرجات  كّله،  وتعّمه  الك�ن،  َعّمت  �صاملة  ح�صارة 
ثقافتها. اأّما احل�صارات ال�صابقة فلم يتهّياأ لها من �صبل النت�صار اإّل 

ال�ّصيء القليل.

األي�س كذلك؟

.2002

)�شوريالية(

يق�ل املفكر الدكت�ر عبداهلل احلامد:

�صروط جتديد الفكر:

با�صتعادة  اإل  والت�صدي  البناء  فكر  اإن�صاء  اإىل  �صبيل  ول 
الت�ازن النف�صّي والفكرّي املنبثق من فهم )ال�صريح( من ال�صريعة، 
بناء  اأجل  من  والطبيعة  الإن�صان  عل�م  نظرّيات  من  و)ال�صحيح( 
الفقه  اأ�ص�ل  لأّن  الدين،  فقه  اأ�ص�ل  باإن�صاج  يبداأ  معريّف،  تاأ�صي�س 
واحل�صارة  املدنية  القيم  لعالقة  كاٍف  اإدراٍك  على  ُينَب  مل  القدمي 
بالدين. فامل�صاألة اأبعد واأعمق من َحبك خطاب ترب�ّي اأو اجتماعّي 

وعظي ترويجي جديد.

املدنية  القيم  الدينّي، خرجت  للفكر  العبا�صّية  ال�صياغة  يف 
من الدين، واإذا مل تعد القيم املدنية اإىل ح�صن الإ�صالم فلن يك�ن 

الإ�صالم م�صروعا للتقدم يف الّدنيا والآخرة معا.

فمن مل يدرك فرو�س القيم املدنية والعدالة الجتماعّية يف 
الدين، فال فقه له ول� حفظ املت�ن كلها، لأنه لن يدرك الثابت ول 
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املتغري، ول اخلايف واملتبنّي.. اإلخ.

مقال ال�صيخ عبداهلل احلامد هذا ُن�صر يف جريدة )احلياة( 
الأ�صب�ع املا�صي على دفعتني، واأنا اأدع� من مل يقراأ هذا املقال الَقّيم 

اإىل قراءته، فما ُذكر اأعاله ل يكفي.

.2002

)�أين �أنا(

هل �صاألت نف�صك ي�ما ما هذا ال�ص�ؤال: اأين اأنا؟ اأنت ل �صك 
يف وطن، ويف عائلة، ولكن هذا لي�س كافيا لالإجابة عن ال�ص�ؤال.

اأين اأنا؟

والنف�صّي  الجتماعّي  امل�قع  حتديد  يف  الرغبة  اإىل  التفات 
والعقائدّي لك يف هذا العامل.

امل�قع  وه�  ال�ص�ؤال،  م�صاحة  من  �صغري  جزء  اإىل  ناأتي  حني 
هذا  على  اأ�صبحت  كيف  نفهم  اأن  ونحاول  العقدّي،  اأو،  العقائدّي 
الإجابة  ت�صتطيع  هل  تلك..  اأو  العقيدة  هذه  اأو  ذاك،  اأو  املذهب 

امل��ص�عّية عن ال�ص�ؤال؟

عن  يجيب  وحني  ال�صحيح،  ه�  م�قعه  اأن  يعتقد  فرد  كّل 
»ال�صح«،  ال�طن  يف  اأنا  �ص�ته:  باأعلى  يق�ل  اأنا؟(  )اأين  ال�ص�ؤال 

والعائلة »ال�صح«، والعقيدة التي هي )الفرقة الناجية(.

اأين اأنا؟
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�ص�ؤال ل ي�صتطيع اأن يجيب عنه امُلَقّلد، ول اليقينّي، ول غري 
امل��ص�عّي.

اإنه �ص�ؤال �صعب.

.2002

)ظماأ على �ملاء(

)اإنه ين�صحني باأن اأ�صمع اأّن ال�صمك يف املاء ظماآن(

ق�صيدة  تذّكرُت  القدمي،  الهندي  ال�صعر  هذا  قراأت  حني 
ال�صاعر ي��صف اخلال )البئر املهج�رة(:

عرفت اإبراهيم جاري العزيز من زمان

عرفته بئرا يفي�س ماوؤها

و�صائر الب�صر

متر ل ت�صرب منها، ل ول

ترمي بها، ترمي بها حجر..

الهندي وي��صف اخلال  ال�صاعر  اأن ما قاله  القارئ  قد يظن 
من املبالغات ال�صعرّية التي ل ت�جد اإل يف وديان اخليال. ولكن نظرة 
بهذه  القناعة  باإعطاء  كفيلة  املياه  ل�اقع  وعم�دّية(  )اأفقّية  واحدة 

الأق�ال واأمثالها.

اآلف الب�صر يقف�ن على املاء وهم ِظماء، ولإي�صاح هذه احلالة 
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ميكن �صرب بع�س الأمثلة:

يف  ما  كّل  تغ�صل  اأن  ميكن  عذبة،  كبرية  بحرية  الت�صامح 
النف��س من اأ�صباب التباعد والتباغ�س والنفي املتبادل، ولكن هذه 

البحرية.. ُترى من ي�صرب منها؟

وجذور  التاريخ  جذور  من  ينبع  �صاف  بنهر  اأ�صبه  امل�اطنة 
واقف�ن  كلهم  والنا�س  وامل�صتقبل،  احلا�صر  يف  وي�صب  اجلغرافيا، 
على �صفافه، ولكن هل يرونه؟! اإنهم جميعا ظامئ�ن اإىل العرتاف 
بهذا النهر، حتى تختفي الإقليمية والع�صائرية، والتفاخر بالأن�صاب 
الإرادة  وتت�ّلد  الأهداف  تباعد  يختفي  كما  بالألقاب،  والّتنابز 

امل�صرتكة.

نهر امل�اطنة هذا ل يراه اإل القليل، ول ي�صرب منه اإل الأقل، 
زلزال،  على  وكاأنها  م�صتقرة،  غري  اأر�س  على  واقفني  كنا  ولهذا 

فاأ�صبح يحت�ينا الت�صتت ومتزقنا الفرقة.

)الهدف امل�صرتك(

اأي�صا بحرية يلتقي عند �صفافها النا�س يف الدول ذات  هذا 
الطم�ح اإىل جتاوز واقعها با�صتمرار، وذات الإ�صرار على اأن تك�ن 
اإرادتها نابعة من ذاتها.. فهل ن�صرب نحن من هذه البحرية؟ كال. 
اأو  م�صرتكة  اإرادة  منلك  ل  وبالتايل  م�صرتكا،  هدفا  منلك  ل  اإننا 

متقاربة.

اإّن كّل فرد منا مقفل عليه يف ذاته، حتيط به اأ�ص�ار من العقد 
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النف�صّية، تف�صله عن الآخرين واأهدافهم. اإّن كّل واحد مّنا جزيرة 
من  �صرنا جمم�عة  واحدة،  ن�صبح جزيرة  اأن  وبدل  ذاته،  حّد  يف 

اجلزر.

.2002

)ما �لفائدة؟!(

هي  ما  ولكن  الهند،  هي  العامل  يف  دميقراطية  دولة  اأكرب 
فائدة هذه الدميقراطية؟! اإن الفئات املختلفة ُيحرق بع�صها بع�صا 
حرقا حقيقّيا ملجرد انتمائهم اإىل عقيدة ّما، اأفيك�ن فاعل هذا فردا 

دميقراطّيا اأم اأنه اأبعد ما يك�ن عن الدميقراطية؟

فت�حاته  يف  الإ�صكندر  �صاحب  الذي  الي�نايّن  امل�ؤرخ  و�صف 
بلغ�ا  واإنهم  با�صتقامتهم،  النظر  ي�صت�قف�ن  )اإنهم  بق�له:  الهن�َد 
من �صداد الراأي َحّدا يجعل التجاءهم اإىل الق�صاء نادرا، كما بلغ�ا 
من الأمانة حدا يغنيهم عن الأقفال لأب�ابهم، وعن العه�د املكت�بة 

ت�صجيال ملا اتفق�ا عليه، فهم �صادق�ن اإىل اأبعد احلدود(.

اأين ذهب هذا ال��صف؟ وملاذا؟

اإّن الدميقراطية لي�صت �ص�تا مُينح لهذا اأو ذاك يف انتخابات 
حّرة نزيهة، اإنها قبل هذا اعرتاف بالآخر، واحرتام حلّق امل�اطنة 

وحّق الختالف يف كّل �صيء ما عدا القيم الإن�صانّية الكربى.

امتدادا  واأكرثها  الهند  تاريخ  يف  �ص�ادا  النقاط  اأكرث  اإّن 
ثم  الل�ن،  اأ�صا�س  على  كانت  التي  الطبقية  التفرقة  هي  ور�ص�خا 
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اأ�صا�س  على  الآن  ت�صبح  هي  وها  ال�لدة،  اأ�صا�س  على  اأ�صبحت 
العقيدة.

اأن  مرهق  بجهد  حاول  )كابر(  ا�صمه  هندي  �صاعر  هناك 
ميح� ما بني امل�صلمني والهندو�س من عداوة منذ اأجيال، ولكنه مل 

ي�صتطع.

من اأق�ال هذا ال�صاعر:

اأو  مب�صبحتك،  ت�صبح  اأو  فاك،  مُت�صم�س  حني  ُيجدي  ماذا 
اإذا كنت  املعابد..  تركع يف  واأن  املقد�صة،  املياه  ت�صتحم يف جماري 
متالأ قلبك بنّية اخلداع، واأنت ُتَتمتم ب�صالتك، اأو ت�صري يف طريقك 

اإىل اأماكن احلج؟

و يق�ل:

اإىل اأّي ال�صطاآن اأنت �صابٌح يا قلبي؟ لي�س قبلك م�صافر، كال، 
بل لي�س اأمامك طريق..

غلة  �صيطفئ  الذي  املكان  فاأين  عقل،  ول  ج�صم  هناك  لي�س 
روحك؟

اإّنك لن جتد �صيئا يف اخلالء.

تذّرع بالقّ�ة وادخل اإىل ج�صدك اأنت.

بعد م�ت هذا ال�صاعر، يق�ل الّرواة: اإن امل�صلمني والهندو�س 
اعرتك�ا ح�ل ج�صده، اأُيحرق اأم ُيدفن؟ وحني رفع اأحد احلا�صرين 
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فاأحرق  الأزهار،  من  ك�مة  �ص�ى  يجدوا  مل  اجلّثة  عن  الغطاء 
الهندو�س بع�صه، ودفن امل�صلم�ن الباقي.

.2002

)كرثة �الأجوبة(

الدكت�ر  مع  مقابلة  اأجرى  بريوت  الريا�س يف  مكتب جريدة 
حممد �صبيال، وه� اأ�صتاذ الفل�صفة يف جامعة الرباط. وقد ن�صرتها 
اأن قراأت  2000/2/2م بعد  2002/4/18م قبل عامني، وحتديدا يف 

ال�صفحة  على  كتبت  تكاملّية(  نظرة  نح�  )الأيدي�ل�جيا:  كتابه 
الأوىل منه ما يلي: )مل األحظ راأيا خا�صة للم�ؤلف يف كّل الف�ص�ل 

املطروحة، بل كله نقل. ومع ذلك فالكتاب جيد(.

املقابلة اأ�صاءت نظرتي اإىل الرجل، فه� ميتاز بت�ا�صع جّم، 
اأفكارا  هناك  اأن  بالفل�صفة  كم�صتغل  اأكتمك  )ل  فيها:  يق�ل  فه� 
يف  اأمتثلها  ل  �صنة.  ثالثني  اأو  ع�صرين  بعد  اإل  اأمتّثلها  ول  اأقروؤها 
عمقها، ل تن�صح ول ترتبط، لأّن الق�صايا الفل�صفّية دقيقة ورفيعة(.

راحة  اإجاباته يف تلك املقابلة الط�يلة، فهي متتاز بال�صّ اأّما 
�صروط  ت�فر  عدم  اأو  ت�فر  �ص�ؤال  عن  يجيب  حني  فمثال:  والدقة، 

الفل�صفة يف عاملنا العربّي، يق�ل:

)ل تزال �صروط ازدهار الفل�صفة والتفكري الفل�صفّي، والت�صاوؤل 
النقدّي غري مت�ّفرة عندنا. ب�صبب اأن جمتمعاتنا ت�صك� من )كرثة 
التي  املجتمعات  الدللت.  تعدد  ومن  املعنى،  طفح  ومن  الأج�بة( 
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تدفع التفكري الفل�صفّي هي املجتمعات التي لديها ت�صاوؤلت، ولديها 
تعط�س للمعنى وتعط�س للبحث عن الإ�صكال يف املعرفة(.

باهلل عليك األي�س هذا فاجعا؟ 

اأج�بته  اأّن املجتمع تك�ن  اإىل  الإ�صارة )هذا(  واأق�صد با�صم 
اأكرث من اأ�صئلته.

2002

)�لعدو �ملقيم(

اأعداء  له  يك�ن  اأن  من  بّد  ل  اإن�صانا  ك�نه  بحكم  الإن�صان 
واأ�صدقاء. اإّن من ل عدّو له، ل �صديق له. كذا هي املعادلة الطبيعّية 

بني الب�صر.

والعدّو لي�س بال�صرورة اأن يك�ن �صخ�صا، بل قد يك�ن و�صعا 
ال�صخ�س  اأو حتى خ�صلة يف  نظاما،  اأو  اجتماعّيا  �صل�كا  اأو  معينا، 

نف�صه.

عدّوي الأّول املقيم يف داخلي ه� )النطباع الأّول(. هذا العدو 
املقيم حاولت مرارا، ول اأزال، مقاومته، ولكّنه ينت�صر علّي دائما.

اأو �صكل الظاهرة ه� الذي ُيثري يف  ال�جه، ال�جه الإن�صايّن، 
نف�صي طاقة النطباع الأّول على اأ�صر جندّي يف معركة خا�صرة.

لقد كرهُت اأُنا�صا، واأبغ�صت ظ�اهر اجتماعّية، وحقدنا على 
اأنظمة كثرية، ولكن ذلك كله مل يكن وليد درا�صة وتفكري، بل كان 
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بفعل النطباع الأّول.

بع�صه  اإّن  املطلقة،  ال�ص�رة  بهذه  ُيدان  ل  الأول  النطباع 
�صادق، ولكنه ُيدان لأنه بال تعليل.

بعد  يرف�س  اأو  يقبل  اأن  الإن�صان  يحتم على  العقالنّية منهج 
تعليل الأ�صياء.

اأنا مل اأُكن اأُعّلل!

اأعرتف بهذا علنا.

2002

)�لّدر�س  �الأخري- 1(

–اأي  الإن�صان  ي�صربه  الذي  املثل  الأخري  بالّدر�س  اأق�صد 
اإن�صان- يف الفرتة الأخرية من حياته.

وقد  الب�صر،  بع�س  يك�ن م�صك اخلتام عند  قد  الّدر�س  هذا 
حياته  يق�صي  الب�صر  من  الأفراد  فبع�س  متاما:  ذلك  عك�س  يك�ن 
ي�صرب الأمثلة احل�صنة اأو يعطي الدرو�س املفيدة، ولكنه يف اللحظة 
الأخرية من حياته ينقلب على عقبيه. اأّما بع�س الأفراد من الب�صر 
فعلى العك�س من ذلك، يبداأ حياته ب�صرب الأمثلة املظلمة للنا�س. 
يف  نف�صه  يتجاوز  وكاأنه  م�صرقا  مثال  ي�صرب  حياته  اآخر  يف  ولكنه 

حلظة من حلظات �صح�ة الذات واإ�صراقها.

واأّما بع�صهم الثالث يحمل طبيعة النهر العذب، ل فرق بني 
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در�صه اأو مثله الأول ومثله الأخري يف العذوبة.

درو�صا  امل�صّرفة  املنا�صلة  حياته  يف  اأعطى  مانديال  نل�ص�ن 
وحق�ق  القان�ن،  و�صيادة  والدميقراطية،  الت�صامح،  يف  عديدة 
والعرب  النا�س  كّل  األقاه مانديال على  اأعظم در�س  ولكن  الإن�صان، 

منهم ب�ص�رة خا�صة، ه� در�صه الأخري.

ما ه� در�س مانديال الأخري؟

�صت�صمعه اإن �صاء اهلل!

2002

)�لّدر�س �الأخري- 2(

هما:  العي�ن،  يف  ال�صحر  وذّر  الإغراء،  يف  يت�صاويان  �صيئان 
الرثوة وال�صلطة. فالرثوة ُتغري بالرثوة، وتدفع �صاحبها اإىل �صحق 
القان�ن والأخالق وال�صمري يف اأحيان كثرية، بل يف معظم الأحيان 

»ملراكمتها« وزيادة رنينها.

اأّما ال�صلطة فنحن من بداية التاريخ حتى الآن ذلك الت�صبيه 
الذي مياثلها بال�صكر، ف�صاحب ال�صلطة يعي�س ن�ص�ة دائمة حتجب 
الفتك  اإىل  تدفعه  بل قد  ال�صاخ�صة،  الأ�صياء  عن عينيه كثريا من 

باأقرب النا�س اإليه.

التاأكد من  اأردت  اإذا  ُتعد، وما عليك  اإّن الأمثلة على هذا ل 
ذلك اإّل قراءة �صفحة واحدة من ماليني �صفحات التاريخ.
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ه�  مانديال  نيل�ص�ن  األقاه  الذي  والعظيم  الأخري  الّدر�س 
ال�صمري  م�صيء  م�صتب�صرا  �صاحكا  الرئا�صة  كر�صّي  مغادرته 

والأخالق وحب ال�طن.

2002

)حتّول(

قال �صدر الدين ال�صريازّي )1571-1640( واملعروف بـ)مال 
بل هي  املعل�مات،  م�صاألة حت�صيل  لي�صت  يلي: )املعرفة  ما  �صدر( 

عملّية حت�ُّل(.

وتلك  املعل�مات،  تراكم  من  اأهم  لغاية  و�صيلة  اإذن  املعرفة 
الفرد  عامل  اأو  وال�جدان  الفكر  حتّ�ل  اأي  )التحّ�ل(  هي  الغاية 
الداخلّي اإىل عامل ُم�صرق. اإنها حت�ل الإن�صان من ط�ر اإىل ط�ر يف 

�صلم �صاعد. ودون هذا ت�صبح املعرفة جمّرد اأ�صفار على رّف.

يبتعد عن  اأو منهج درا�صّي  تربية  كّل  التح�ل هذا ه� هدف 
الّتلقني، وي�صع اأمام عينيه فل�صفة ترب�ّية وا�صحة، تتلّخ�س يف تغيري 
الإن�صان من الداخل عن طريق فتح الأب�اب اأمامه وتفجري قدراته 

امل�صمرة.

)عّلمني  وه�:  الآن،  املعارف  وزارة  ترفعه  الذي  ال�صعار  اإّن 
وال�صري  جّيدا  وعيه  املدّر�صني  جميع  على  رائع،  �صعار  اأتعّلم(  كيف 
املقرران  يف  جذري  تغيري  دون  يتم  لن  ذلك  ولكن  تطبيقه،  اإىل 
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البتدائّية  من  املدّر�صني  ذهنّية  الأهم-  ه�  –وهذا  ويف  واملناهج، 
حتى اجلامعة.

2002
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�حللقة �حلمر�ء

)ماذ� تريد �أن تن�شى؟(

)1(

ماذا ل� اأجربتك رياح ما على اأن تفقد ذاكرتك �صيئا ف�صيئا.. 
متاما كما تذوب كرة ثلج مهملة؟! ثم ُخرّيت يف اأّي جزء منها تريد 

ذوبانه اأول.. ُترى، مباذا �صتبتدئ؟!

ذلك  �صي�صطرب  مفاجئة،  ب�ص�رة  »مرتاكما«  �صتك�ن  هنا 
الالآلئ  فيه  �صتختلط  الذاكرة،  ن�صميه  الذي  الكبري  احل��س 
زمن  اإىل  �صتحتاج  اإّنك  البل�رية..  املاء  بذّرات  الطني  بالطحلب، 

مرتاكم ه� الآخر ت�صتطيع فيه ترتيب الأول�يات.

ترى ما ه� اأول �صيء تريد اأن يذوب من ذاكرتك؟

-اإنهم اأعداوؤك.

-لكن.. من هم اأعداوؤك؟

لأنك  �صيارته  بب�ق  �صمعك  يدّمر  الذي  ال�صائق  هل ه� ذاك 
اأمامه، ولأنه يحاول اإرغامك على قطع الإ�صارة احلمراء؟! هل ه� 
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ذلك امل�ظف الذي ل يتف�صل بتاأ�صريته على ورقتك اإل بعد اأ�صب�ع؟ 
هل ه� ذاك الذي يقراأ هناك يف ج�ار التقاطع زاوية من اجلريدة 
تعاديها اأنت؟ اأم ه� ذاك الذي يكرهه اأب�ك، وتلك التي ترى اأنك يف 

مالحمها اأوكارا للغربان؟

من هم اأعداوؤك؟

يف معر�س تقييم كارتر ونك�ص�ن، قال اأحد ال�صي�خ الأمريكّيني: 
اإن كارتر يحمل قائمة باأ�صماء اأ�صدقائه، اأّما نك�ص�ن فيحمل قائمة 

باأ�صماء اأعدائه.

اأّن نك�ص�ن اأقدر حتديدا، واأ�صد  بذلك يرمز هذا ال�صيخ اإىل 
ذكاًء وح�صما.

لي�س عدوا ذلك ال�صائق، اأو قارئ اجلريدة، اأو من ي�د جدك 
اأعداء  اأكرث  وهم  فقط،  جهلة  اأولئك  بالظالم..  وجهه  يلطخ  اأن 
لأنف�صهم من عدائهم لك، اإنهم يت�صرف�ن هذا الت�صرف اخلاطئ 

لأنهم مل يتعلم�ا، اأو مل يعلم�ا اأن يت�صرف�ا ب�ص�رة اأف�صل.

من هم اأعداوؤك اإذن؟

»ل� كنُت ِمْن َماِزٍن مل َت�صَتِبْح اإِبلي     َبُن� الّلقيَطِة من ُذهِل ْبِن �َصيبانا

 اإذْن لقاَم بن�صري مع�صٌر َخ�ِصـٌن      عنَد احلفيظةِ  اإْن ذو ل�ثـٍة لنا.

اأولئك  اإنهم  اأعداءه،  ُيحّدد  القرون  وراء  من  العربّي  ه�  ها 
الذين ي�صتبيح�ن اإبله، الذين ياأخذون ماله، اإنهم الأعداء حّقا.



حلقات �أوملبيَّة

481

تلك هي نظرته من وراء القرون.. فما هي نظرتنا يا ترى؟

)2(

الأ�صياء  �ص�غ  اإىل  احلياة  معطيات  تتقدم  حا�صمة  بتلقائّية 
من جديد، فذاك العربّي من وراء القرون حني اأراد حتديد اأعدائه، 
هم ب�صه�لة من يعي�س جمتمعا رع�يا قبلّيا، فهم اأولئك الذين  �صّخ�صَ

ا�صتباح�ا اإبله، ول �صيء غريهم اأبدا.

لكّن معطيات احلياة ل تزال تغرّي �ص�غ الأ�صياء، والأ�صدقاء 
من  مفه�مان  اإنهما  التغريات،  هذه  عن  مبعزل  لي�ص�ا  والأعداء 
مفاهيم احلياة الجتماعّية، فال بد اإذن اأن يخ�صعا ملقايي�س احلياة 

نف�صها.

�صديقك لي�س من ينرث جدك على ذكره اأروع الأزهار عطرا، 
ولي�س ه� الذي تقذفه اأمك باحلجارة.. العدو وال�صديق يحتاجان 

اإىل حتديد جديد يالئم معطيات ع�صرهما.

وتلك هي ذاكرتك تقف �صامدة مل يذب منها �صيء حتى الآن، 
لتقف اإذن مثل وقفة ذلك العربّي، لقد وقف بح�صم وحّدَد اأعداءه، 

فمن هم اأعداوؤك اأنت؟؟

ول�صت  ناميا،  �صناعيا  حتّ�ل  تعي�س  اأنت  رع�يا،  ل�صت  اأنت 
كبري  جمتمع  من  جزء  الع�صر-  مبفاهيم  –م�صلحا  فاأنت  قبليا، 
ه�  ال�صناعّي  ومن�ه  قبيلتك،  ه�  وطنك  ال�طن.  بحدود  حمدود 
اأعداءك  اأن حتّدد  بّد  ول  واأحفادك..  اأبنائك  ثروة  اإنه  ثروتك. ل، 
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واأ�صدقاءك يف �ص�ء ذلك دون خيار.

من هم اأعداء وطنك؟

من هم اأعداء من�ه ال�صناعّي؟

من هم اأعداء من�ه يف كّل جمال؟

يف �ص�ء هذه الأ�صئلة ميكن اأن حتدد اأعداءك حتديدا يطرد 
ذاكرتك  وتبقى  الجتماعّية..  احلركة  معطيات  الزمن،  ومعطيات 
�صامدة حتى الآن، فهي مل يذب منها �ص�ى جزء �صغري جدا ن�صميه 

الأعداء.

)3(

-ها هي اخلط�ة الثانية.. فماذا يجب اأن يذوب؟؟

-يجب اأن تذوب تلك عن الذاكرة.. تلك املحارة القروّية التي 
مع  لقاءك  و�صكنت  الأوىل،  والفجاأة  الأوىل،  اللذعة  فيك  غر�صت 

ال�صهاد الأول.

ومّرت قطارات ال�صنني على قلبك، تقا�صمتك ال�صفن، وعرفت 
ولكنها  عينيك،  على  الغبار  وتظاهر  والف�ص�ل،  الأر�صفة  خطاك 
ب�ص�ر مباغتة ل تزال تظهر اأحيانا، تثقب كّل اجلدران، ومتر نف�س 

مرورها اخلجل املخ�صل ذي الكلمات ال�صامتة.

تلك يجب اأن تزول من الذاكرة.

حني �صرخ عمنا:
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»مل َيرُتِك الّدْهُر ِمْن َقلبي َول كبدي        
 �َصْيًئــــــا ُتَتّيُمـــــــُه عـــنٌَي َول ِجيــــــــــُد

ّرُكنـــي          ْخَرٌة اأنـــــــَا، مـا يل ل حُتَ اأ�صَ
َهِذي الـــــــُمداُم َوَل َهـذي الأَغاِريُد«

القروي  اللحظة، حلظة ذلك  بتلك  اإّنه مل ميّر  كان يكذب.. 
الزقاق  جدار  اإىل  م�صتندا  كان  الذي  املغرّب  ال�صعر  ذي  ال�صاحب 
ال�صيق و�صعر فجاأة ب�صحابة من النج�م تتقاطر عليه جنما فنجما.

هل مررت اأنت باللحظة نف�صها؟؟

اأنت تختار اإذن اأن تذوب هي يف اخلط�ة الثانية.

)4(

-وماذا بعد تريد اأن تن�صاه؟؟

الكريات  يطارد  اأبدا..  العروق  يف  الراك�س  ذلك  ه�..  -اإنه 
م�حل  ظالم  و�صط  ويرميها  واحدة..  واحدة  يل�ثها  الدم�ّية، 
كاللعنة.. وكال�صخرة امل�صدودة بالقدمني و�صط الأم�اج يهبط بك 
اإىل القاع.. قاع اأن حتتقر نف�صك، وترتقب فر�صة اأن تك�ن �صجاعا 

لتلعن وجهك يف املراآة.

-ما ه� ذلك الراك�س؟؟

-اإنه حلظة �صعفك، حلظة تن�صى اأنك اإن�صان، متاما يتنف�س 
اله�اء كما يتنف�صه الآخرون، ي�صرب املاء كما ي�صرب الآخرون، وينام 

كما ينام الآخرون.
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-ل. الن�م ل ميكن اأن يك�ن مت�صابها، كّل ينام على �صاكلته، 
فن�مك غري ن�م اأخيك اأو �صديقك.. اإذن دع م�صاألة الن�م اإىل حلقة 

اأخرى.. وتابع ما ه� ذاك الراك�س يف العروق؟

من  برتقيتك  ت�قيعا  ترقب  واأنت  اإن�صانّيتك  تن�صى  اأن  -ه� 
مرتبة اإىل اأخرى، اأو تلب�س ث�با من اخل�ص�ع، وتلطخ كلماتك برجفة 
الحرتام واأنت اأمام �صخ�س تريد منه حل م�صكلة ّما من م�صاكلك. 
هذا ال�صع�ر القامت الذي ينه�صك كلما خطر يف الذاكرة ه� ما تريد 
ن�صيانه بالتاأكيد، لأّنه لي�س خمجال وح�صب، بل لأّنه الدليل على اأّنك 

ل متلك رج�لة كاملة.

الذين  اأولئك  يتهم  فه�  خلدون.  ابن  تقراأ  مل  اأنك  -يبدو 
يعي�ص�ن يف �صمم دائم باأنهم غري واقعّيني اأو هم ل يعقل�ن.

-ترى كم هم الذين يعي�ص�ن ك�اقعّيني يف نظر ابن خلدون؟ 
اإنهم غالبية دون �صك، ولكنهم يعرف�ن اأنف�صهم متاما اأمام املراآة، 

و�صنعرف بع�صهم يف احللقات القادمة.

)5(

والتملق  اخل�ص�ع  اإىل  حتتاج  �صفلى  طبقة  كّل  لذلك   ..(
اخل�ص�ع  �صار  لذلك  الرزق،  �صبب  ه�  الذي  اجلاه  على  للح�ص�ل 
اخللق،  هذا  عن  يرتفع  من  وهناك  ال�صعادة.  اأ�صباب  من  والتملق 
الكامل يف  اأّن  النا�س  ا�صتهر بني  يعي�س حمروما. ومن هذا  ولذلك 
املعرفة حمروم من احلظ، واأنه قد قطع من حظه مقدار ما رزق من 
معرفة. وال�صبب ه� هذا ولي�س ما ذكروه(. ابن خلدون/ املقّدمة/ 
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�س696.

»اخل�ص�ع والتملق من اأ�صباب ال�صعادة«.. تلك اأهم فقرة يف 
اإنه، بال جدل،  ال�صابق. لكن، هل هذا �صحيح؟!  كالم ابن خلدون 
يختلف متاما عما  مفه�م  وهذا  املادّية،  الرفاهية  بال�صعادة:  يعني 
قد  املادّية  الرفاهية  �صعادة.  كلمة  من  احلا�صر  ع�صرنا  يعنيه 
اأن  يف  �صك  ول  ال�صعادة.  لي�صت  ولكنها  ال�صعادة  اأ�صباب  من  تك�ن 
ابن خلدون مل يفكر مطلقا يف الآثار النف�صّية ال�صر�صة التي يرتكها 

اخل�ص�ع والتملق يف اأعماق النف�س الب�صرّية.

اأن تتملق، اأن ت�صنع من خ�ص�عك �صلما ط�يال ت�صعد عليه 
رج�لتك  اأّن  جبان..  اأّنك  معناه  اأخرى..  يد  من  الثمار  لتقطف 

م�ص�هة.. اأّنك ت�ّد حني تخل� اإىل نف�صك اأن تك�ن �صخ�صا اآخر.

برج�لة وب��ص�ح وبحّق.. ل بّد اأن متتد اأيدينا اإىل ما نريد، 
وبذلك ل يك�ن يف ذاكرتنا ما ن�د اأن نن�صاه.

)6(

-ماذا ن�صيت حتى الآن؟؟

ال�صعف  وذلك  ال�صنني،  غبار  يف  املهاجرة  وتلك  -الأعداء، 
القامت الذي األب�صه ابن خلدون ث�با نا�صعا.

وبحريات  واأر�صفة  و�ص�ارع  عمارات  ذات  ذاكرتك  هي  وها 
وعلى م�انئها �صفن عديدة متاأهبة للرحيل.

هل  ن�صاأل:  دعنا  تلك،  ال�صعف  نقطة  مع  قليال  دعنا  لكن، 
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ت�لد  مل  فاأنت  اأحيانا؟؟  اإن�صانّيتك  ن�صيانك  عن  م�ص�ؤول  املجتمع 
مرائيا اأو جبانا اأو كاذبا، اأنت ولدت اإن�صانا، فكيف ياأتيك هذا ال�صلل 

النف�صّي؟

وتعقيداته م�ص�ؤول عن ذلك:  بكّل ظروفه  املجتمع  اإّن  -نعم. 
اإّن جمتمعا يقّد�س ال��صاطة، وي�ؤّثر يف تق�ميه للفرد م�قعه الأ�صرّي، 
اأو طريقة لب�صه للعقال.. ه�  واأ�ص�د،  واأبي�س  وقبيلي”،  “خ�صريي 
جمتمع يرغم اأفراده على �صروب من ال�صل�ك ت�ؤدي كلها اإىل ذلك 
ولد  كما  اإن�صانّيته  ممار�صة  من  الفرد  يحرم  الذي  النف�صّي  ال�صلل 

عليها.

اأن نعمل  ال�صعف.. املهم ه�  نن�صى حلظات  اأن  لي�س جمديا 
معا على مقارعة اأ�صبابه، اإنه مر�س اجتماعّي مرعب وعلى كّل من 

يحمل جزءا من الدواء اأن يقدمه.

-طيب. وماذا تريد اأن تن�صاه اأي�صا؟

)7(

هل ن�صيت عينيك واأنت تنظر اإىل مباراة كاأ�س العامل النهائّية 
ي�م اأم�س؟ هل راأيت كيف يحمل�ن على الأعناق؟ وهل اأح�صيت عدد 
التي مازالت تخرتق الف�صاء واجلدران  التي بحـّت وتلك  احلناجر 
�ص�ء  يف  الإن�صانّية  للمجتمعات  تق�ميا  و�صعت  هل  ثم  وامل�صافات؟ 

ذلك؟؟

انت�صرت الأرجنتني على ه�لندا.
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طيب.. وماذا بعد؟

ما  البلدين؟  يف  اأكرث  الإن�صان  تخدم  التي  الأو�صاع  هي  ما 
هي الق�اعد التي ت�صنع اأخالق النا�س و�صل�كهم يف هذا البلد، ويف 

ذاك، ما م�قع كّل من البلدين يف ال�صلم احل�صارّي؟

ل اأحد يتكلم على هذا، ل اأحد يتكلم على الإ�صاءات التاريخّية 
والغرت  والقبعات  واحلناجر  العي�ن  ذاك..  دون  هذا  ميلكها  التي 

والعقل كلها اأ�صبحت كرة، كرة بني الأقدام.

ونحن.. كّل جمتمعاتنا العربّية، فرغنا من كّل م�صاكلنا، بلغنا 
الإن�صان  وحررنا  احل�صارّي،  الت�صابق  �صاعة  يف  النهائّية  الدرجة 
من كّل عقده الفردّية والجتماعّية.. ومل يبق �صيء �ص�ى اأن ن�صّخر 

الأقمار ال�صناعّية للكرة.

مطل�ب اأن اأ�صاهد الكرة، واأن اأوّد انت�صار فريق ّما على اآخر.. 
ولكنه مطل�ب ثانيا. اأما اأن يطلب اأول، فهذا ما يجب اأن نن�صاه.

)8(

وال�صعر العربّي، ماذا تريد اأن تن�صى منه؟؟

�صمائر  ل�صفك  ل�صانه  �صاهرا  احلطيئة  يتقدم  اأن  اأيعجبك 
اأجداده  كّل  حامال  الفرزدق  يقف  اأن  يغريك  اأم  واأخالقهم  النا�س 
ي�صعهم  اأن  عليه  فار�صا  التاريخ  اإىل  ويتقدم  كتفيه  على  وقب�رهم 

على راأ�صه؟

هذا  للتغريد،  خلق  الذي  املل�ن  الطائر  هذا  الغزل،  وحتى 
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الذي خلق لريفرف يف قل�بنا وح�صب.. ماذا فعل به ال�صعر العربّي؟! 
ا منكرا  اإىل ق�ادمه مبا�صرة وبرتها، واإىل منقاره فجزه جزًّ ذهب 

بحيث حت�ل معظم التغريد اإىل نباح.

منذ زمن قراأت تعليقا �صاحكا ملارون عب�د على هذا البيت:

»خطرات الن�صيم جترح خّديه * ومل�س احلرير يدمي بنانه«

من  انطالقا  احلبيبة  تلك  اأو  احلبيب  ذلك  التعليق  ي�ص�ر 
ي�صبه  فكيف  ميتة..  تنفجر  تلم�صها  حني  التي  الدودة  بتلك  البيت، 

الإن�صان مبثل هذا؟!

تلك  الف�ر  على  ت�ص�رت  حينه  يف  التعليق  قراأت  حني 
التي  احلناجر  وتلك  طربا!  اهتزت  التي  الروؤو�س  من  املجم�عات 

�صرخت بعد �صماعه: اأجاد.. اأجاد.. يا �صالم!!

)9(

اإذن، ماذا تريد ن�صيانه من ال�صعر العربّي؟

القب�ر  حتمل  التي  تلك  اأول،  الكبرية  امل�صتنقعات  تلك  اآه.. 
امل�صي  وطريقة  املالب�س  على  وتر�صمها  الأ�ص�اق،  يف  بها  ومت�صي 

والكالم وحتى تنف�س اله�اء.

اأن  الطاقات دون  كّل  ياأكل  الذي  املر�س  العنرتيات هي  تلك 
ي�صعر به اأحد.

علينا اأن نعتز باأجدادنا، ومبا قدم�ه من كفاح يف �صبيل تغيري 
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اإ�صاءات.. ولكن تلك العنرتيات  م�صار زمنهم، ومبا خلف�ه لنا من 
لي�صت اعتزازا، اإنها �صلل نف�صّي بطيء وقاتل.

»اأُوَلِئَك اآَبائي، َفِجْئني مِبْثِلِهْم * اإذا َجَمَعْتنا يا َجِريُر امَلَجاِمع

نف�صه، ومل  اإنه مل يالحظ  املعت�هني..  اأحد  يق�ل  كان  هكذا 
ينطلق يف مقارناته من قيم فح�صها واقتنع بها.. اأبدا، ه� ورث هذا 
الن�ع من الفخر متاما كما ورث قب�ر اأجداده، اإنه نف�صه حت�ل اإىل 

قرب مي�صي على قدمني وتهب منه روائح امل�ت.

اأن  الع�صري  اأول.. ومن  نن�صاه  اأن  ال�صعر يجب  الن�ع من  هذا 
لأّن ما �ص�ف  الع�صري،  رابعا.. من  ثالثا،  ثانيا،  الأرقام:  ن�صتمر مع 
�صيك�ن عددا �صخما،  الن�صيان،  العربّي يف ه�ة  ال�صعر  ي�صقط من 
العتيدة  العربّية  كالنتخابات  متاما   %  99،9 �صيبلغ  �صك  دون  اإنه 

وال�ا�صعة كعي�ن الأبقار.

)10(

تالحقان  وعيناك  الآن،  ذاكرتك  تتهاوى  هرم..  بعد  هرما 
يف  �صاربا  يبقى  اأن  يحاول  يقاوم،  اإنه  الهرب..  يحاول  الذي  ذلك 
نهاية  حتى  عيناك  وتبقى  التذكر..  اأنهار  حتته  تنب�صط  ذاكرتك، 
ولكنه  الن�صيان..  هاوية  يف  زجه  حتاولن  عليه،  تقب�صان  التحديق 

يقاوم.

كلمات حمددة  �صفتيه  يح�صد على  ودائما  يبت�صم،  دائما  اإّنه 
اأفقدها التكرار حتى معناها القام��صي، ودائما يبقى يف انتظار قلق 
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وه� يرتقب رّد فعله على تلك الكلمات.

الأبي�س  فالغباء  غبّيا..  تك�ن  اأن  كثرية  اأحيانا  ت�صطر  واأنت 
مثل  ه�  يبت�صم  كذلك  تك�ن  وحني  الرجال،  بع�س  يف  رائعة  ميزة 
لقد  �صلبة،  اأر�س  على  يكن  مل  غر�صه  اأّن  معتقدا  الهاوية  ابت�صامة 

غا�س الن�صل املطلّي باخل�صرة اإىل العمق، وقريبا تتفتح الثمار.

وي�صحك قلبك قليال واأنت ت�صع على �صفتيك ما ي�ؤكد غباءك 
الأبي�س، وه� يزداد انحناء: ج�صما، وقلبا، و�صفتني، ومتتد �صحكته 

املحملة بالأ�صباغ.

وغريب اأنت حقا، ملاذا تريد اأن تن�صاه؟!

تنظر  واأنت  اأعماقك  يف  يرتمد  مبا  ب�صعفك،  يذكرك  لأّنه 
�ص�ر النحناء ذات الأل�ان، وي�صع بينك وبني املجتمع �صبابا كثيفا 

يحمل اإدانة ّما.

)11(

تعانق  قليال  اإّل  هي  ها  الغروب،  نح�  ت�صري  الآن  ذاكرتك 
اأروع الأ�صياء: طف�لتك ال�صاحكة، رك�صك  العدم، لقد ن�صيت حتى 
يف الأزقة الرتابّية واأمنياتك ال�صغرية احلادة التي كربت الآن، فلم 

تعد حتلم بقطعة حل�ة من املدينة..

تخ��س يف وحل ال�صتا

متهلال متيمنا
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وتع�د بالأغ�صان

تربيها �صي�فا اأو قنا.

ومل تعد ت�صيح ببيتك القدمي: )حدق اأتذكر من اأنا( ون�صيت 
ذلك  متحديا..  مطمئنا،  �صاهقا،  بقي  واحدا  �صيئا  لكّن  ن�صيت.. 

ال�صيء ه� اأنك اإن�صان.

اأن تن�صى حتى ذلك الفي�صان الأزرق الذي  اإنك ميكن  نعم، 
ي�صم�نه �صبابا ترفرف ح�لك الأحالم، واإذا راأتك ال�صبايا )�صعني 
فرقعن الك�ى باملحاجر(. ميكن اأن تن�صى ذلك كله ولكن اإن�صانّيتك 

تبقى اأق�ى من كّل الرياح.

املاء،  وت�صرب  تتنف�س،  اأن  اإذن  حقك  فمن  اإن�صان..  اأنت 
ومت�صي على ال�صاطئ، وحتلم، وتفكر ب�ص�ت عال، وت�صحك �صحكا 

بط�ل الأفق، وعمق البحر.

.1978

)ُبعد �آخر(

ال�صرطّي الفرن�صّي: هكذا جميع النا�س حني كنت طفال.

ال�صجني اجلزائرّي: اأنت.. كنت طفال؟

ال�صرطّي الفرن�صّي: مل ل؟ ملاذا ل اأك�ن طفال قبل اأن اأ�صبح 
رجال؟ ما وجه الفظاعة يف هذا؟

ل ج�اب.
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ديب(  )حممد  رواية  يف  َتراه  احلاد  الق�صري  احل�ار  هذا 
يكتب  جزائرّي،  كاتب  اهلل-  –رعاك  هذا  ديب  وحممد  الثالثية، 
العربّية،  اللغة  يتقن  ل  الأم،  لغته  يتقن  ل  لأنه  الفرن�صّية،  باللغة 

والرواية بعن�ان: الدار الكبرية، احلريق، الن�ل.

وكاأنك   – يحا�صرك  الكاتب  باأّن  ت�صعر  الرواية  تقراأ  حني 
اأ�صبحت اأحد اجلن�د الفرن�صّيني- يحا�صرك حتى كاأن �صلال �صغريا 
�صامتا زحف عليك يف الظالم وطّ�قك، ولكنه دائما –وهذه ميزة 
ومينحك  م�صرعا،  بابا  بعيد،  ومن  اأمامك،  يرتك  الرائع-  الكاتب 
فر�صة اأن ترك�س اإليه، دون اأن تدري، ولذلك فاأنت تقراأ، وتدع� باأن 

تك�ن الرواية اأط�ل من ط�لها.

حني تطبق عليك منعطفات الرواية الكثرية لن تقف ط�يال 
عند )زه�ر( تلك التي )�صاقاها تبدوان اأ�صّد بيا�صا من بيا�صهما( 
ول عند )حميد �صراج( ذلك الذي يق�ل عنه: )اأحاط�ا به، اأح�س 
ولكّنه  اأبدا،  منهم..  خائف  لأّنه  ل  جدا،  ثقيال  اأ�صبح  اله�اء  كاأن 
التي  ال�ج�ه  هذه  يف  مات  قد  �صيئا  ثمة  اأّن  راأى  لقد  ال�صمئزاز، 

اأمامه(.

اأق�ل: اأنت لن تقف عند زه�ر، ول عند حميد �صراج، ول حتى 
عند ال�ص�ر الرهيبة املتتابعة للب�ؤ�س الذي عاناه ال�صعب اجلزائرّي 
اآنذاك.. اأبدا. اأنت �صتقف عند هذا احل�ار الق�صري فقط، عند هذا 

ال�صتفهام الاّلمع كاخلنجر )اأنت.. كنت طفال؟(.

هل تعرف فداحة اأن يقف اإن�صان اأمام �صخ�س اآخر.. لي�صاأله 
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هكذا بهدوء:

اأنت.. كنت طفال؟

.1980

)ُبعد �آخر(

كتّيب )احلداثة يف  اللحظة، فرغت من قراءة  الآن يف هذه 
–رعاك اهلل-  ال�صعر( لل�صاعر ي��صف اخلال، وي��صف اخلال هذا 
اأّننا هنا ل  اأْن جتد كتابا نقدّيا حديثا ل يرتبع ا�صمه فيه، غري  قّل 

نبحث يف �صعره، بل نبحث يف كتّيبه هذا فقط.

يف �س 14 يق�ل:

)اإل اأن ال�صعر فن، والفن ل غاية له �ص�ى التعبري اجلميل عن 
الذات يف حلظة الك�صف والروؤيا(

ويف �س 96 يق�ل:

)خام�صا – يعني اخلام�صة من خ�صائ�س ال�صعر احلديث- 
التعبري عن روح الع�صر/ اأي معاناة م�صاكل الأمة على اأّنها م�صاكل 

الع�صر، وذلك برفعها من نطاقها املحلّي اإىل نطاقها العاملّي(.

اأن الفن ل غاية له �ص�ى  باهلل عليك، كيف جنمع بني فكرة 
التعبري اجلميل عن الذات، وبني التعبري عن روح الع�صر؟ لنفرت�س 
الع�صر ه� نف�صه  الذات باعتبارها ملتقى لكّل روح  التعبري عن  ان 
التعبري عن روح الع�صر، لكن ملاذا ل تك�ن، اإذن، لل�صعر غاية، األي�س 
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التعبري عن روح الع�صر يقف يف مقدمة الغايات الفنّية؟

الكتيب هذا مفاجاأة يف خيبة الأمل، ل لأنه يتكّلم عن احلقائق 
امل��ص�عّية ب�صكل جتريدّي وح�صب، بل لأنه جمرد ا�صتعرا�س �صطحي 

لأربعة كتب نقدّية حديثة مل يقدم لها اأّي درا�صة متكاملة.

اأما يف �س80 فيق�ل:

 1956 عام  اأواخر  يف  ال�صعرّية-  احلركة  –اأي  )وتك�صفت 
ال�صعر  اللبنانّية م��ص�عها )م�صتقبل  الندوة  األقيتها يف  مبحا�صرة 

العربّي( دعت اإىل اعتماد الأ�ص�س التالية..(

و يخ��س يف تعداد الأ�ص�س التي يراها، هكذا بب�صاطة ودون 
التفات اإىل حركة الزمن، ول اإىل اجله�د ال�صخمة الأدبّية والفكرّية 
التي بداأت منذ اأواخر القرن التا�صع ع�صر، حتى كتابته ه� ملحا�صرته 

تلك.

كتبت هذا الكالم لأ�صل اإىل غاية حمددة هي: اأّن الرغبة يف 
الكتابة، اأو الكتابة فعال ل تك�ن ذات قيمة مبجرد اأن ن�صبغها بربيق 

الأ�صماء، ل، اأبدا.. فاملهّم اأن تك�ن الكتابة ذات معنى.

.1980

)ُبعد �آخر(

ه� ذا قلبه بط�اعية باردة، يرتجل عن كّل ال�صه�ات، �صه�ات 
الأخيلة املاردة التي كان ال�صباب يغذيها بالعنف�ان واللهب.. عجبا:
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)ماذا جرى للفار�س الهمام

انفرط القلب ووىّل هاربا بال زمام

وانك�صرت ق�ادم الأحالم(؟!!

و�صفها  حالة  وا�صفا  عبدال�صب�ر،  �صالح  يق�ل  كان  هكذا 
غريه كثريا يف ال�صر والعالنية، ولكن كلمات عبدال�صب�ر لها طعم 

خا�س، كطعم اللعنة حني ته�ي �صريعا على الراأ�س.

هل �صمعت �ص�ت الأحالم حني تتك�ّصر؟!

هل اأ�صغيت اإليها جّيًدا اإ�صغاًء ب�ذّيا؟!

قارئي العزيز.. ل اأظنك فعلَت ذلك.

والآن؟

بن�صف  واحدة،  باأذٍن  ت�صمعني  اأن  اأريد  �صيئا،  منك  اأريد  ل 
وهي  الأحالم  �ص�ت  �صمعت  هل  ال�ص�ؤال:  اأكرر  واأنا  فقط..  �صمع 

تتك�ّصر؟!

))اذكريني اإذا الليل جاء، وران التعب.. 

اذكريني كما تذكرين املهرب واملطرب العاطفّي..

وكاب العقيد

وزينة راأ�س ال�صنة..((

اأكرث م�صا�صة من الذي  اأمل دنقل.. وه�  هذا ما كان يق�له 
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اخت�صر  قد  القدمي  �صاحبنا  كان  واإن  عبدال�صب�ر،  �صالح  قاله 
امل�قف ببداهة همجية حني قال:

)تعّددت الأ�صباب وامل�ت واحد..(

ل.. اأيها الغبّي

امل�ت لي�س واحدا.. اأبدا..

.1980

)ُبعد �آخر(

)اأّيها احلزن ل تق�صد القلب من بابه اإن اأردت الدخ�ل

اإّن يف الباب �صم�صا

ووقتا يجرب اأّل يك�ن الأف�ل(

حزنه  وجه  يف  ي�صرخ  دحب�ر  اأحمد  ال�صاعر  كان  هكذا 
يج�ب  يراه  اإّنه  احلزن،  لف�هات  مدركا  كان  لقد  واثقة،  ب�صخرية 
حتى احلدائق و�صياء امل�صابيح، ولكنه مع كّل ذلك يهتف يف �صمعه: 

عليك اأن ت�صلك �صل�ك الل�ص��س اإن اأردت الدخ�ل اإىل القلب.

ملاذا خاطب احلزن؟

لأنه مدرك لطبيعة ال�صراع يف الأ�صياء، ويف نف�صه، ل ميكن 
اأن تك�ن حياة دون حزن، ولكن اأن يتغّلب هذا احلزن فيزرع الت�صاوؤم، 
اأو نتغلب عليه فنزرع التفاوؤل، هذه املعادله جتاوزتها روؤية ال�صاعر 
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املطلقة  ال�صم�س  ي�صمن  مل  اإنه  الأف�ل(  يك�ن  اأّل  يجّرب  )فال�قت 
حتى الآن، ولكنه ميلك الإ�صرار.

جتربة ل متلك اأمامها غري اأن تنتف�س )كما انتف�س الع�صف�ر 
لتغت�صل  التجربة  وتعيد قراءة  اأعمامنا،  اأحد  القطر( كما قال  بلله 

بال�ص�ء واحلرارة:

»اأيها املرت�صب يف قاع كاأ�صي اأجب  

    ما الذي يجعل الكاأ�س اأعمق مما يجب«

فجاأة اأيقظتني يداي على �ص�كة اأ�صهرتها زه�ر دمي،

فهتفت مبلء فمي:

اأيها احلزن ل تق�صد القلب من بابه اإن اأردت الدخ�ل..

اإّن يف الباب �صم�صا

ووقتا يجرب اأّل يك�ن الأف�ل.

.1980

)ُبعد �آخر(

)متنيتج عرو�س معدله والنا�س ملتمه

متنيتج كحل يف عي�ن لبنيه

متنيتج م�س يف كّل �صعر
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حرف يك�له من عرف جلمه

متنيتج، وكّل حي حملج دمه

متنيتج يف كلب الليل

مبرة ويل

وف �صدر الطفل �ص�رة

وف �ص�ت اله�ى تذكار

متنيت، ومتن�ا ما متنيته(

تقراأه  اأن  الكالم، وعمقه.. دون  لن تعرف مدى عذوبة هذا 
خمارجها  ماتزال  التي  اللهجة  تلك  اخلليجّية،  باللهجة  ه�،  كما 

طِرَبة، لمعة، م�ص�بة بزرقة البحر و�صمرة النخيل.

اأراأيت كيف  الأمنيات،  الأخ�صر من  ال�صرب  اإىل هذا  اأراأيت 
يتمنى ال�صاعر ما تك�ن عليه بالده؟ اإنه يتمناها عرو�صا، عرو�صا اأمام 
كّل النا�س، كحال يف عي�ن العذارى، و�ص�را على �صدور الأطفال.. 

اأراأيت اأعذب من هذا ال�طن الذي يك�ن على هذه ال�صاكلة؟

جزء  اإل  ه�  ما  الأماين  من  احلقل  هذا  اأّن  تعرف  اأن  بقي 
وهي  عتيج(  بحر  من  )ق�صيدة  بعن�ان  ط�يلة  ق�صيدة  من  �صغري 
البحريني  لل�صاعر  الغب�صة(  جنمة  )اأحالم  دي�ان  ق�صائد  اإحدى 

اإبراهيم ب� هندي.

.1981
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)ُبعد �آخر(

)اليقظة رعب

والفرا�س رعب

والن�م رعب

اأومل يبق �صيء نق�له؟

يف الكلمات ظماأ جارح

حيث ل ماء ُيرجى.

ال�صمت رعب اآخر

يادون ميل�ؤون الأر�س وال�صّ

�صراكا وكالبا

والّثعالب ت�صطاد الب�صر.(

هذا مقطع من )ق�صيدة نرث( لالأ�صتاذ جربا اإبراهيم جربا 
يف دي�انه )ل�عة ال�صم�س( وه� مقطع يحمل تلك الروؤية الكاب��صّية 
عن احلياة والإن�صان، وقد كان جربا يف راأ�س القائمة من الأ�صماء 
طريق  وعن  احلديث  �صعرنا  يف  املرعبة  الروؤية  هذه  اأ�صاعت  التي 

ميكن التعبري عنه باملحاكاة غري الكاملة.

اإّن احلياة تبدو مفرت�صة اأحيانا لع�صرات التعقيدات والتح�لت 
الهزمية  بهذه  هذا  نقابل  اأْن  ولكن  ع�صرنا،  حتكم  التي  ال�صريعة 
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الداخلّية العاجزة، اأمر ل بّد من اأن ن�صيح يف وجهه.

بناء  جهد  من  الإن�صايّن  للن�صاط  ما  بقدر  جميلة  احلياة  اإّن 
جلعلها جميلة، وجعلها اأجمل، فاأجمل.

.1982

)ُبعد �آخر(

)يحاول�ن ر�صم �صيء ّما، فري�صم�ن �صيئا غري قابل للر�صم،

اإّن املاء تك�صر الأحجار وجهه

دوائرا.. دوائرا

وبعدها ت�صرتجع املياه وجهها

ت�صرتجع الأحجار وجهها، مربعا، مكعبا، اأو م�صتطيال. لي�س 
اأّي وجه م�صتقيم ميزة، ول كتابة ت��صية

يحاول�ن ر�صم �صيء غري قابل للر�صم..

ي�صرتون جملة مفيدة، وي�صرتون �صاعرا

اأ�صابع الذين يكتب�ن يف بالدنا

كاأنها الزوائد الدودية(.

هذا الكالم من ق�صيدة ملعني ب�صي�ص�. ومعني ب�صي�ص� هذا–
جتربته  من  الرغم  على  واملعرفة-  العلم  حملة  من  اهلل  جعلك 
وكفاحه و�صدقه.. ل اأتذوق �صعره، ومن النادر اأن هزتني يف دي�انه 
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ال�صخم ق�صيدة بكاملها، ولكنه –وحل�صن احلظ- مل يبلغ بعد تلك 
األغيت  كاأنك  كلمة  الق�صيدة  من  األغيت  اإذا  التي  ال�صعرّية  ال�حدة 
اأّنك ل  الق�صيدة كلها متاما مثل اخل�رنق، ل. ه� على الرغم من 

تتذوق الق�صيدة كلها ل بّد اأن يرغمك على حمل زهرة ّما منها.

الزهرة التي �صتخرج بها من هذه الق�صيدة هي:

دمه،  ت�صيل  وجهه،  الأحجار  تك�صر  الذي  املاء  هذا  �ص�رة 
حتاول قتله.. ولكن املاء بعد كّل ذلك ي�صتعيد وجهه، ي�صتعيد �صبابه 

ومي�صي ليهب احلق�ل �صبابها.

تربطها  ات�صاعا حني  قلبك  تزداد يف  الزهرة،  ال�ص�رة  هذه 
بال�اقع العربّي، ال�اقع الفل�صطيني بالذات.

.1982

)توتة.. توتة، خل�شت �حلدوتة(

)1(

هذه كلمة من اأكرث الكلمات ر�صاقة يف اللغة كلها لأّنها ترتبط 
الأحالم  ت�صبه  باأ�صياء  املفعم  الأفق  ذلك  الطف�لة..  باأفق  مبا�صرة 
البي�صاء.. وترتبط بتلك العذوبة ال�صجرّية التي تهب دافئة �صافية 

من �ص�ت الأم.

ارتباطها  تلك من  املكتحلة  ر�صاقتها  اكت�صبت  .. هذه كذلك 
�صعبّي حافل  تك�ن م�صّبا لرتاث  ّما.. ق�صة غالبا ما  بنهاية ق�صة 
بالأخيلة وبالتاريخ وحتى باخلرافة اأحيانا.. ودون ريب فاإّن اخلرافة 
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تعطينا وهم النفالت من احل�صار.. ووهم امتالك الأ�صياء مهما 
الإبل كما يق�ل  اآباط  اإليه  كانت م�صتحيلة.. ويف هذا بريق ت�صرب 

القدماء..

اأّنني هنا �صاأخرج من الإغراء الذي حتا�صرين به هذه  غري 
الكلمة )ت�تة..ت�تة.. خل�صت احلدوتة( اإىل جمال اأكرث رحابة ه� 
الي�مّي  احلديث  نهاية  من  ابتداء  نف�صها  النهائّيات  عن  الت�صاوؤل 

العابر اإىل نهايات الق�صائد الع�صماء.

فيه  ا�صتعر�صت  املالئكة  لنازك  اأي�صا  رائع �صاخب  يف بحث 
اإىل  فيه  وت��صلت  احلديثة..  الق�صائد  من  قليل  غري  عدد  نهايات 
اأّن تلك النهايات لي�صت ع�ص�ّية مبعنى اأّنها »نهايات انف�صامّية« اإْن 
�صّح التعبري، يلجاأ اإليها ال�صاعر احلديث لأّنه ل ميلك القدرة على 
جلم التدفق اجلانبّي الذي ينزلق اإليه وي�صكل فائ�صا عن الفكرة اأو 

التجربة الأ�صا�صّية التي يحاول التعبري عنها...

تقر  اأْن  اإّل  متلك  ل  ذكرتها  التي  ال�ص�اهد  تقراأ  وحني 
مبالحظتها ولكن ال�ص�ؤال الذي مل جتب عليه نازك ب�ص�رة اإيجابّية 

وكاملة ه�.. ملاذا هذه النهاية جاءت على هذه ال�صاكلة دون تلك؟

عن  لل�صاعر  الاّلواعي  النزلق  يف  الأ�صباب  ح�صرت  لقد 
نف�صه  الاّلوعي  لأّن  منهجي  غري  اتهام  بالطبع  وهذا  التجربة.. 
عن  النزلق  تعريف  اأّن  اإىل  بالإ�صافة  ال�صعرّي  البناء  يف  اأ�صا�س 
ت�صخي�صا  لي�صت  نف�صها  فالتجربة  وا�صحا..  �صيئا  لي�س  التجربة 
يقا�س جغرافّيا.. نحكم باأّن هذا جزء منها وذاك خارج عنها وثالثا 
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يقف يف منطقة و�صطى ما بني اجلّنة والنار.

امل�صاحة  اأّن  ومبا  املح�رّية  الفكرة  عن  خرجت  اأّنني  اأظّن 
امتالأت كالما انزلقّيا اأترك امل�صاألة كلها اإىل احللقة القادمة.

)2(

)�أ(

اأ. يا زين ياللي مايعربنا

ترى ال�عد را�س تن�رة

حنا ترانا متدّنا

كّل ي�لع بداف�ره

)�صح ل�صانك(

ب. يا زين ياللي ما �صاأل عنا

واحلّب اأبد ما ينطفي ن�ره

اهلل يجازيكم وي�صربنا

على الذي ما انك�صف �صت�ره

)و�صالمتكم(

الأبي�س  الع�صف�ر  حكاية  �صباح  الطفلة  �صمعت  وحينما  ج. 
غريد عن الغ�صن يغني لأمه كّل ي�م اأغنية جديدة قالت للع�صف�ر 
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اأنا اأي�صا �صاأحكي لك حكاية )النهر النائم( فقال لها يا �صباح اأنا 
يف القف�س والذي ي��صع يف قف�س ل يفهم جيدا اإل حكاية ربة البيت 
التي تركت باب القف�س مفت�حا لأنها قراأت ق�صيدة ل�صاعر فرن�صّي 

كان عن�انها القف�س.

واأروح  الق�ص�ر  ولكم  الرمان  ولها  وت�صلم�ن  وتعي�ص�ن  الآن. 
لبيت مكة واأزور.

يف  دائما  ن�صمعهما  منها  اثنتان  نهايات،  ثالث  اإذن  هذه 
نهايات ق�صائد �صعرّية، اأّما الثالثة فقد حتم�س خيالنا لها حني كنا 
الع�صافري مثل ملاذا  اأ�صئلة ب�صيطة متاما كاأجنحة  �صغارا يف �صكل 

يك�ن لها الّرّمان ولنا الق�ص�ر؟

)اأق�ل لها اإّن القا�صدة غالبا ما تك�ن عج�زا من تلك العجائز 
التاريخّية التي يتمّيز ل�صانها باآلّية هائلة لأّنها حتكي وذهنها م�صغ�ل 

مبا �صتطبخ جارتها غدا(.

نعم اإّنها ت�صبه عج�ز ال�صياب تلك التي )ت��ص��س عن حزام

وكيف �صق القرب عنه

اأّما عفراء اجلميلة

فاجتازها اإّل جديلة(

وهنا ياأتي الت�صاوؤل ما معنى هذه النهايات.

األ تلمح فيها نافذة مفت�حة لبداية جديدة؟
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اأ�صمعها دون بداية فهي ما  اأّما النهاية التي  اأعتقده  هذا ما 
�ص�ف تت�صمنه احللقة القادمة.

)3(

)يا ع�شة علي�س ح�شة(

بها  مرت  تاريخّية  حكاية  ط�يلة  حلكاية  نهاية  الكلمة  هذه 
املجتمعات الإن�صانّية كلها يف حقب متفاوتة التاريخ، ومن ال�صع�بة 
الق�ص�ى اأن ُنفهمها الآن لأبنائنا لأّنها تعترب من احلالت املنقر�صة 

تقريبا.

معاناة  الإن�صان  منها  عانى  التي  تلك  »ال�صخرة«  حكاية  اإّن 
تنط�ي  وما  نعرف حجمها  اأن  وا�صعا حتى ميكن  منا خيال  تتطلب 

عليه من ق�ص�ة.

ملّخ�س احلكاية ما يلي:

كان يف كّل قرية عمدة وكان لكّل عمدة رجل ي�صمى »املختار« 
واملختار هذا وظيفته تبليغ الأوامر والن�اهي اإىل النا�س ولأّنه يت�ص�ر 
ت�صخريه يف م�صلحته  ي�صتطيع  ي�صخر من  كان  الناهي  الآمر  نف�صه 
ة فكان مير بالبي�ت »الع�ص�س« وي�صرب بع�صاه اأي ع�صة ي�صاء  اخلا�صّ
المتثال  اإل  الع�صة  �صاحب  على  وما  ح�صة«  علي�س  ع�صة  »يا  ويق�ل 

لهذا الأمر واإّل تعر�س لتدمري ع�صته حرقا.

دعنا نع�د اإىل ل�صان العرب لنعرف ما يق�ل يف تف�صري كلمة 
ال�صخرة، اإنه يق�ل:



حممد �لعلي

506

»وال�صخرة ما ت�صخرت من دابة اأو خادم اأجر ول ثمن ويقال 
�صخرته مبعنى �صخرته اأي قهرته وذللته و�صخره ت�صخريا كلفه عمال 
القهر  من  يخل�صه  ما  لنف�صه  ل ميلك  مدبر  مقه�ر  وكّل  اأجرة  بال 

فذلك م�صخر وخادم �صخرة ورجل �صخرة اأي�صا ي�صخر منه«.

يف تف�صري القام��س هذا �صيئان: الأّول تعريف ال�صخرة باأنها 
»ال�صخرية«  على  اأحيانا  تطلق  والثاين  ثمن.  دون  والعمل  الإذلل 
ونحن نعرف اأّن ال�صخرية ح�صب تعريف اأر�صط� لها هي »الدللة على 
ا�صتخدامنا  نحن يف  ن�صتعمله  ما  وهذا  اأ�صدادها«  باأ�صماء  الأ�صياء 
للغة ي�مّيا فاإذا اأراد اأحدنا اأن ي�صف اإن�صانا باجلنب قال عنه »�صجاع 

واهلل«.

هذه  من  الرهيبة  الق�ص�ة  ا�صتخال�س  ه�  هنا  يهّمني  الذي 
احلكاية التاريخّية فامل�صخر ل يكفي اأن يعمل دون ثمن على اأن يف 
هذا اإلغاًء كامال لإن�صانّيته فح�صب، بل يعمل ذلك »وي�صخ منه«، اأي 

حك عليه. مع ال�صّ

املجتمعات  بع�س  الآن يف  بقايا حتى  لهذه احلكاية  ترى هل 
الإن�صانّية؟

)كلمات مائّية(

)كر�صّي خ�صبّي من�صّي عند الباب

يتطلع للعامل با�صتغراب

مرت �صنتان
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والكر�صّي اخل�صبّي لدى الباب

م�صل�ل الكفني

مك�ص�ر القدمني

ليلة اأم�س..

اأغم�س عينيه الكر�صّي ومات(.

هذه اإحدى ق�صائد ال�صاعر ي��صف ال�صائغ وه� من ال�صعراء 
الذين ي�صب�ن عليهم �صعرهم متاما مثل �صّب املاء يف الكّفني اإذا مل 

مت�صكه بق�ة وب�صرعة ت�صرب من يديك دون اأن تدري.

اإّنه منظر ماأل�ف حتى حدود ال�ّصاأم فنحن دائما نالحظ مثل 
خجال  يت�صّبب  مغربا  منب�ذا  الأب�اب  على  نالحظه  الكر�صّي  هذا 

وبالهة وا�صتغرابا. اإّنه ل يدري مل اأ�صبح منب�ذا؟!

مل ل يجل�س عليه اأحد؟ اأي اإّنه ل يدري ملاذا اأ�صبح دون فعل، 
دون وظيفة حي�ّية ي�صتحّق بها احلياة؟!

ا�صتغرابه  وكان �صب�را، لقد مرت عليه �صنتان وه� يغط يف 
العميق ملاذا ل ي�صتخدمه النا�س؟! وكان دائما يفتح عينيه بالأ�صئلة 
ولكنه ليلة اأم�س اأدرك ب�ص�رة جازمة اأّن احلياة دون فعل يجب اأن 

تنتهي. لذلك اأغم�س عينيه ال�ا�صعتني ومات.

اأّيها الكر�صّي الرائع:

اأْن يُكنَّ  امَلَناَيا  َوَح�ْصُب  اأْن تَرى املْ�َت �صاِفَيا *  »كفى بَك داًء 
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اأماِنــَيا«.

هذه ال�ص�رة التي عرب عنها هذا الكر�صّي تطرح على الف�ر 
النا�س  عليها  يتهافت  كرا�س  فهناك  قارئ،  اأّي  ذهن  يف  نقي�صها 
يتخل�ن عن كّل القيم من اأجلها، بل وُينكر بع�صهم بع�صا من اأجل 
تهجرهم  حني  مي�ت�ن  ل  ولكنهم  واحدة  حلظة  عليها  اجلل��س 

الكرا�صي لأنهم اأقّل منها.

هذا ه� الفرق بني الإن�صان الذي ن�صي القيم وبني الكر�صّي. 
الفرق اأّن الكر�صّي يغم�س عينيه ومي�ت حني ل ي�ؤدي عمال ت�صتفيد 

منه احلياة..

.1987

)دعنا(

)ما هذا؟!

اأمة بكاملها حتل الكلمات املتقاطعة!(

ال�صاعر  قاتلة  ر�صا�صة  مثل  اأطلقه  املرعب  ال�صتفهام  هذا 
حممد املاغ�ط. واأنت حني تقراأ املاغ�ط حتتاج اإىل رباطة جاأ�س، 
حتى  اأو  جديد،  من  العظام  حتى  والأمل  جديد،  من  التفكري  واإىل 

ال�صحك املّر من جديد.

كلنا نعرف الكلمات املتقاطعة.

اإنها تلك التي حني يطبق عليك النتظار يف حان�ت احلالق، 
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النتظار الرمادي ّ الثقيل، ومتد يديك اإىل املجلة الرخي�صة الرثة 
امل�صجاة على الطاولة، تطالعك وقد لكتها الأنظار. نعم. هي تلك 

التي ت�صطر اإىل ممار�صتها يف حان�ت احلالق.

املفه�م،  هذا  عن  املتقاطعة  الكلمات  يخرج  املاغ�ط  حممد 
مفه�مها  لب�صت  اأن  بعد  معها  ويرتكك  ف�صيٍح  عامِل  اإىل  بها  يزّج 
اجلديد، وارتدت األ�انها اجلديدة ثم يرغمك على ال�صحك الط�يل 

على نف�صك.

اأن يتقدم واحد ما تغلي الدماء امل�صرّية ال�صافية يف  ميكن 
عروقه حتى الآن، ويتهم املاغ�ط بالفرتاء واملبالغة، ويق�ل له بكّل 

جراأة، وبل�صان عربّي ف�صيح:

كلمات  لي�س  الإ�صرائيلّي  العربّي  ال�صراع  يف  يحدث  ما  اإّن 
متقاطعة.

اإّن ما يجري يف لبنان لي�س كلمات متقاطعة.

اإّن ما نراه يف ال�ص�دان لي�س كلمات متقاطعة.. اإلخ.

اإّن  يق�ل  اأن  على  يجروؤ  لن  ال�صهم  املتحم�س  هذا  اأّن  غري 
يذهب  وقد  متقاطعة،  كلمات  لي�س  الأدبّية  ال�صاحة  على  يحدث  ما 
احلما�س فيق�ل: اإّن ما يحدث على ال�صاحة القت�صادّية لي�س كلمات 

متقاطعة.

هل ن�صتطيع رمي املاغ�ط بعداء العربّية؟

هل هناك فرق بني �ص�ت املاغ�ط هذا، وبني ال�ص�ت املارد 
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الذي قال قبل اأكرث من األف �صنة من ولدة املاغ�ط:

)يا اأّمة �صحكت من جهلها الأمم(.

دعنا من هذا كله.

ما راأيك اأن تفتح املجلة لنحّل الكلمات املتقاطعة؟

.1989

)�شورة(

)كلما زاد نح�لك

مال اإليك النهر..(

اأبرز  من  ل�احد  ط�يلة  ق�صيدة  من  ال�ص�رة  هذه  اأقتطع 
الكالم عن  اأريد  ل  اأقتطعها لأين  �صعرّيا،  ن�صجا  ال�صباب  �صعرائنا 
هذا  اأن  من  يقال  ما  بكّل  احلائط  عر�س  �صاربا  بكامله،  الن�ّس 
ليجعل  ال�صاعر  و�صعه  الذي  التداخل  على  واعتداء  للن�س،  تدمري 
من جمم�ع ال�ص�ر ج�صدا واحدا ل يج�ز ف�صل بع�صه عن بع�س عن 

طريق البرت الأه�ج.

ما الذي يجمع بني ازدياد النح�ل وانعطاف النهر؟!

نحن لن ن�صل اإىل اأّي اإجابة دون �صروط:

عند  اللغ�ّي  بال�صياق  تامة  دراية  على  نك�ن  اأن  الأّول: 
الذي ل يكتفي بحقن املفردات مبعاٍن غري  ال�صياق  ال�ص�فّية، هذا 
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يتمّيز  وجدايّن  بل�ن  اإىل جانب ذلك ميل�ؤها  بل  ال��صعية،  معانيها 
بالفردّية مما يزج به دائما خارج ال�صياق املاأل�ف اأو اجلماعّي، اأي 

اأّنه �صياق داخل �صياق.

الثاين: اأن نقلع عن عادة القراءة ال�صريعة، لأّن الذي نفهمه 
يف مثل هذه القراءة لي�س ه� م�صم�ن الن�س، بل ما نريده نحن من 
الن�س، ومعنى هذا اأننا نخرج من الن�ّس كما دخلنا مل نفهم �صيئا 
جديدا، واإمنا كّررنا ما قد فهمناه منذ زمن ط�يل، وكاأن الن�ّس ما 

ه� اإّل ك�صف عن اأ�صداء الذاكرة، اأو حتى غبار الذاكرة.

هذه  واأن  اجلمالّية،  اللغة  ل�ظيفة  الكامل  الإدراك  الثالث: 
اللغة يف تغرّي م�صتمر من ع�صر اإىل ع�صر، بل من �صاعر اإىل اآخر 

�صمن ال�صياق اجلمايّل العاّم.

اأربع  عند  حتما  �صتت�قف  هذا،  كّل  ت�فر  بعد  اأي  ذلك،  عند 
مفردات يف هذه ال�ص�رة يف �صكل اأ�صئلة:

ما الذي يريده ال�صاعر من هذه املفردات؟

ما مفتاح ال��ص�ل اإىل ما يريد اأو قريبا مما يريد؟

ما ه� اجلديد الذي اأ�صافه يف جمالّية ال�ص�رة؟

ثم  عنها،  الإجابة  وحاولت  الأ�صئلة،  هذه  نف�صك  �صاألت  اإذا 
اأجبت، �صت�صل اإىل هذه ال�ص�رة م�صافحا ال�صاعر بحرارة.

.1989
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)�أين(

)يا �صيخي ب�صام الدين

قل يل.. )اأين الإن�صان.. الإن�صان(

�صيخي ب�صام الدين يق�ل:

)ا�صرب �صيجيء

�صيهل على الّدنيا ي�ما ركبه(

يا �صيخي الطيب!

هل تدري يف اأّي الأّيام نعي�س؟

)...( الإن�صان الإن�صان عرب

من اأع�ام..

وم�صى مل يعرفه ب�صر

حفر احل�صباء ونام..

وتغطى بالآلم..(

عبدال�صب�ر،  �صالح  لل�صاعر  ط�يلة  ق�صيدة  من  جزء  هذا 
لتجربته  رمزا  التاريخّية  ال�صخ�صّيات  بع�س  فيها  اتخذ  ق�صيدة 
الذاتّية، وهي ق�صيدة مفزعة ملا حتملة من روؤية حالكة عن الإن�صان..

اإّن البعد التاأملّي، واإذا �صئنا )البعد الفل�صفّي( ه� الغالب يف 
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�صعر عبدال�صب�ر، الأمر الذي يحّد من ذلك الذي ن�صميه )التدفق 
بذلك  ق�صائده  من  ما  ق�صيدة  من  تخرج  ل  اإّنك  اأي  ال�صعرّي(، 
الرتباك املفعم بالده�صة والنفعال، بل تخرج منهكا، جتّر وراءك 

قافلة من الأفكار.

هذه الق�صيدة من ق�صائدة وعن�انها )مذكرات ب�صر احلايف( 
عيني  على  ركبته  ثم  وتف�صيال،  جملة  واأخذته  الليل،  اإىل  ذهبت 
الذي  الإن�صان؟( ه�  الإن�صان  )اأين  املرعب:  ال�ص�ؤال  وكان  القارئ، 
اأعطاها، اأي اأعطى الق�صيدة تلك القدرة على حمل هذه الظلمات 
التي بع�صها ف�ق بع�س. كّل منا يف قرارة نف�صه ي�صاأل: اأين الإن�صان 
)اإن�صانّية(  لفظة  ت�صمها  التي  ال�صفات  بتلك  تلقائّيا  يفي�س  الذي 
والإيثار؟  الأجمل، واحلب، واخلري،  اإىل  ال�ص�ق  والتي من �صمنها: 
وبع�صنا قد ل ي�صمع الإجابة، اأّما بع�صنا الآخر فه� اإذا مل ي�صمعها 

حقيقة تخيلها، واأ�صعل من الأمل م�صابيح تهدي اإليها.

من  فه�  عبدال�صب�ر،  ق�صيدة  يف  الظالم  من  الرغم  وعلى 
جعله  بل  الق�صيدة،  يف  الإن�صان  ت  مُيِ مل  لأّنه  ذلك  الثاين،  الن�ع 
فيه  يت�ّلد  الأمل  يذق  والنائم ي�صح�. ومن  بالآلم،  نائما، ومتدثرا 

الدافع اإىل جتاوزه.

.1989

)منمنمات(

يا دجلة اخلري قد هانت مطاحمنا
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حتى لأدنى طماح غري م�صم�ن

الق�صيدة التي ت�صم هذا البيت كنت اأحفظها عن ظهر قلب 
وقد  اجل�اهري.  مهدي  حممد  ال�صاعر  ق�صائد  من  والكثري  هي 
كررت البيت ع�صرات املرات مبختلف الطبقات ال�ص�تّية ولكني مل 
اأ�صعر بكامل مرارته املدمرة اإل بعد اأن قراأت زاوية ال�صاعرة ف�زية 
اأب� خالد )قطرات يف قاع زجاجة( املن�ص�رة يف هذه اجلريدة الغراء 

يف 1989/8/29م.

بع�س  اأمامه  اأنقل  مّني  مقربة  على  القارئ  يك�ن  وحتى 
فقراتها:

)من كانت تلعب عند الباب وترتك اله�اء يالعب �صفائرها 
املدر�صّية، اأكمام مري�لها اأغلقت الباب بانتظار الطارق(

اكتفى  حمرر،  �صرب  اأو  وطن  من  باأقل  يقبل  ل  كان  )من 
ب�صك�ك التملك املق�صط اأو بال�ع�د التي لن تتحقق وه� حّي يرزق 

على الأقل اأو اكتفى بال�صقق الأنيقة يف اخلارج القريب(

اأم�س،  )من كان يتغنى بعد اأجمل من الي�م وي�م اأجمل من 
�صار ل يبتغي من ي�مه اإّل اأن تكف عنه ك�ابي�س املالحقة الغام�صة 
البيت  كان  ول�  بيته  ميتة طبيعّية يف  اأو مي�ت  عادّية  عي�صة  ليعي�س 

اإيجارا(

وهكذا ت�صتمر َمْن وَمْن...

لقد ا�صتخدم زهري )املنمنمات( هذه قبل قرون يف حالة من 
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ال�صح� القبلّي ولكنها عند )اأب� خالد( منمنمات رثائّية حادة ذات 
اأنياب تبداأ من املرحلة اجلنينّية حتى تلك البقعة التي تت�صاحك من 

تزاحم الأ�صداد كما يق�ل املعري.

وقريبا من مثل هذه الهاوية الزمنّية املخيفة وقف بائ�س اآخر 
م�صّمرا عن ذهنه م�صتنه�صا قريحته ال�صعرّية يق�ل:

»عدنا وعادت حالنا الراكدة * ي�صاألنا التاريخ ما الفائدة«

هل تلتقي مع هذا ال�صاعر يف ب�ؤ�صه ذاك؟

اأنا �صخ�صّيا اأجد نف�صي بعيدا عنه واحلمد هلل.

.1989

)ع�شب(

كثري هم الذين و�صف�ا الفقر، الفقر املادّي، والفقر الّروحّي، 
والفقرين معا يف بع�س الأحيان.

اأنه  ومنذ اأكرث من ع�صرين عاما كنت اأعتقد اعتقادا وا�صعا 
لي�س هناك و�صف للفقر اأروع دقة وب�صاطة من ق�ل ال�صاعر ال�صعبّي 

العراقي ثامر احلم�دة:

)يكفيك بالتن�ر كلبتهم تنام(

اإّن البيت ال�صعرّي القدمي الذي ي�صف ليلة �صتائّية باأنها بلغت 
ي�صف  روعته  على  البيت  هذا  ربها(  الق��س  )ي�صطلي  حيث  اإىل 

الربد وح�صب، اأّما بيت ثامر احلم�دة في�صف الربد والفقر معا.
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ف�را  فذهبت  حديث،  كتاب  قراءة  من  تعبت  اأّيام  ومنذ 
الكتاب  به  حملني  الذي  الإرهاق  لأغ�صل  القدمية  الكتب  اأحد  اإىل 

احلديث، واإذا بي اأقراأ:

حّل ن�صيج العنكب�ت برمتي اأع�صب تن�ري وقلت حيلتي. وهنا 
وقفت من�صعقا.

اأّول ما يفاجئ يف هذا البيت ه� )ال�زن( فه� وزن راق�س، 
هذا الرق�س لي�س من الفرح، بل من الأمل، اإنه رق�س املذب�ح، اأما 
املفاجاأة الثانية فهي ذلك المتداد يف الفقر الذي ينبت الع�صب يف 
التن�ر، اأما الثالثة فهي ذلك ال�صت�صالم املريع، الذي عربت عنه قلة 

احليلة.

هل راأيت تن�را مع�صبا يف حياتك؟!

اإّن الع�صب جميل.

هذا �صيء ل �صك فيه.

ولكن متى يك�ن جميال؟

اإنه يك�ن جميال حني ينبت يف م��صعه، حني ينبت هناك يف 
ال�صحراء، اأّما حني ينبت يف جيبك، اأو يف مطبخك فهذا ه� ال�صيء 

املفزع بعينه.

تلفت ح�اليك

حدق جّيدا يف كّل اجلهات
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هل ترى ع�صبا؟

اأرج� اأنك ل تراه.

.1989

)ليت(

يق�ل ال�صاعر ال�صعبّي:

يا ليتني ل اأ�صغر، ول اأكرب، ول اأم�ت.

من  نت�صلل  ترانا  الثالث  الأمنيات  هذه  نحن  ن�صمع  وحني 
عق�لنا، من�صي خل�صة على اأطراف اأ�صابعنا متخل�صني من الأفكار 
امل��ص�عّية، اأو العلمّية، ثم نلقي باأنف�صنا ل�صع�ريا يف اأح�صان هذه 

الأمنيات الثالث.

اثنتني  على  الأمنيات  لق�صرت  ال�صاعر  هذا  مكان  كنت  ل� 
اأنطقها  فاإين  الثالثة  الأمنية  اأما  اأم�ت،  ول  اأكرب  ل  هما:  فقط، 

بالعك�س، اأي اإيّن اأق�ل هكذا:

يا ليتني اأ�صغر، ول اأكرب ول اأم�ت، ذلك لأّن الع�دة اإىل عامل 
الطف�لة هي ع�دة اإىل روؤية احلياة يف بكارتها الدائمة، هي معانقة 

كّل �صيء بحرارة واألفة، وبيقني.

يف بحث جميل للدكت�ر �صعد البازعي، ن�صرته جريدة الريا�س، 
الرّتب�ّي  الفكر  ول  العربّي،  الأدب  يعرفه  مل  عامل  الطف�لة  اأّن  ورد 
الإن�صانّية  القارة  هي  الطف�لة  اأن  مبعنى  الغرب،  من  اإّل  العربّي 
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ال�صا�صعة التي مل ُتكت�صف اإّل يف الع�صر احلديث وعلى يد املكت�صفني 
الغربّيني، اأق�صد املكت�صفني لعامل الإن�صان الداخلّي ب�ص�رة عامة.

وقت  يف  اأوافقه  ول  البازعي،  الدكت�ر  اأوافق  �صخ�صّيا  اأنا 
منذ  ال�صعر  يف  وردت  الطف�لة  عامل  اإىل  الإ�صارة  لأّن  ذلك  واحد، 
الع�صر اجلاهلّي، ولكنها اإ�صارات �صريعة، لي�صت تف�صيلية، وكذلك 
ولكنها ذهبت يف  اأخرى،  اإ�صارات  العربّي  الرّتب�ّي  الفكر  وردت يف 

�صباب من ال�صرعة ومن الإطالق.

يق�ل ال�ّصاعر اجلاهلّي: 

ْلَفاُء َحْ�ل اأْكَتـَعا ِمُلني الذَّ َعا * حَتْ ِبّيا ُمر�صَ »يا َليَتني كنُت �صَ

 اإذا َبَكْيُت قّبلتـني اأْربـعا * فال اأزال الّدهر اأْبكي اأْجَمعا«

ما اأريد الّت�صاوؤل عنه ه� هذه القبل الأربع: اأهي القافية التي 
القافية  كانت  ل�  اإّنه  اأي  فقط،  اأربعا  القبل  يجعل  اأن  على  اأجربته 

رائّية-مثال- لقال ع�صرا اأم اأّن هناك �صببا اآخر؟؟

ثم ما ه� مكان هذه القبل؟ اأهي على اخلد اأم على اجلبني 
اأم على العينني؟

اأيها القارئ: هل جّربت تقبيل العينني؟

.1989

)كلمات مائّية(

)يا طالع ال�صجرة
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هات يل معك بقرة

حتلب وت�صقيني

بامللعقة ال�صيني(.

يك�ن  اأن  الذي ميكن  معنى  ه�  ما  معنى؟.  الكالم  لهذا  هل 
وكان  رّددوه،  قد  وال�صبية  الأطفال  اأجيال من  فاإن  ومع ذلك  له؟. 
غري  من  واأّنه  معنى،  له  يفهم  ل  فعال  باأّنه  فاعرتف  ذكيا،  فطنا 
هذا  وبرغم  ال�صجرة..  ف�ق  بقرة  هناك  تك�ن  اأن  راأيه  يف  املعق�ل 
الكالم  �صيء خفيٌّ يف هذا  ثّمة  اإذن  ومرح،  ن�ص�ة  يردده يف  انطلق 

ي�صتطيع اأن يق�م بنف�صه دون حاجة اإىل معنى اأو منطق(.

قبل �صبعة وع�صرين عاما قال ت�فيق احلكيم هذا الكالم، وقد 
كتب يف �ص�ء منه م�صرحيته )يا طالع ال�صجرة( وما بقي من كالمه 

اأكرث و�ص�حا واأعمق تعليال مما ذكرت اأعاله.

من  كثري  ويق�له  قاله،  ما  معنى، هذا  بال  لي�س هناك كالم 
اإّن فرويد بنى على هذيان الأحالم نظرّية من  قبله ومن بعده، بل 
اأ�صّد النظرّيات تاأثريا يف حق�ل كثرية من حق�ل الن�صاط الإن�صايّن.

اأم�صية  يف  الآن.  حتى  هذا  نعرف  ل  اأننا  هي  امل�صيبة  لكّن 
ي�م  م�صاء  وبالتحديد  اخلام�صة،  اجلنادرية  اأما�صي  من  �صعرّية 
اجلمعة املا�صي نرث امل�صاهم�ن يف الأم�صية باقات من اأ�صعارهم على 

احلا�صرين، وانتهت القراءة فجاء دور الأ�صئلة، ملاذا حدث؟!

قام اأحدهم وه� يتاأبط الرتاث كله، و�صاأل هذا ال�ص�ؤال:
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ملاذا مل يذكر ال�صعراء املنا�صبة التي قال�ا فيها �صعرهم؟؟

يف  �صخما  حجرا  األقى  اأنه  معتقدا  وجل�س  ال�ص�ؤال  هذا  قال 
فم كّل �صاعر من ال�صعراء الثالثة، لقد هزمهم ب�ص�ؤاله هذا، وحني 

هزمهم فقد هزم كذلك ال�صعر احلديث كله.

اأن  اعتادوا  الذين  كّل  مثل  م�صكني  ال�صائل،  هذا  ه�  م�صكني 
احلقل  يف  ويحدث  حدث  ماذا  يدري  ل  اإنه  الآخرون،  عنهم  يفكر 
ال�صعرّي، اإّنه يعتقد اأّن ال�صعر ل ميكن اأْن يقال اإل يف منا�صبة زواج، 
بالن�صر  منت�صيا  جل�س  ثم  و�صاأل،  قام  لذلك  ختان..  اأو  م�ت،  اأو 

ال�همّي. وم�صكني ه� ال�ّصعر، وال�ّصعراء..

.1989

)غابة(

ال�ّصعر ال�ّصعبّي مثل ال�صعر الف�صيح يف انق�صامه اإىل ن�عني: 
ن�ع يندرج حتت �صياق التكرار ب�ص�رة غالبة، ون�ع اآخر يجنح اإىل 
الف�صيح  ال�ّصعر  فيه  �صار  ما  وهذا  وامل�صم�ن.  ال�ّصكل  يف  التجديد 
ة عندنا- حتت  اأ�ص�اطا كبرية. اأّما ال�ّصعبّي فلم يزل يرزح -وخا�صّ

نري التكرار.

منذ اأزمة اخلليج اأخذت تزحف اإىل كّل و�صائل الإعالم �صي�ل 
زاخرة من ال�صعرْين ال�صعبّي والف�صيح. وهي بال �صك حتمل عاطفة 
ه�  كما  �صعرا  ت�صنع  ل  وحدها  ال�صادقة  العاطفة  ولكن  �صادقة 
ة. وله �صروطه التي ل ي�صكل �صدق  معل�م. فلل�صعر مقايي�صه اخلا�صّ
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العاطفة اإل جزءا واحدا منها.

األي�س لالأزمات مقايي�صها؟

اأزمة  وق�ص�ة  عنف  يف  تك�ن  حني  ة  وخا�صّ لالأزمات  بلى، 
اخلليج مقايي�صها. ولكن يجب األ تطغى اأو تلغى مقايي�س الفن، التي 

هي بدورها تاأخذ ل�ن تلك الأزمات، وتتكّيف معها.

لقد قراأت جزءا كبريا من هذا ال�صعر، وقد زرع بع�صه نف�صه 
يف داخلي دون �صك، ولكن ل اأذكر اأين وقفت على ق�صيدة اأو بيت 

�صعرّي مثلما وقفت على بيت واحد من ق�صيدة �صعبّية.

�صعبّية  ق�صيدة   1990/10/29 يف  الريا�س  جريدة  ن�صرت 
ل�صاعرة ك�يتيه ا�صمها )و�ص�ح( يق�ل اأّول بيت فيها:

»غابة الك�ن بن�صّ�ي لنا غابة - طيبة القلب �صف هذي ت�اليها«

هل متهلت قليال عند ق�ل هذه ال�صاعرة )بن�صّ�ي لنا غابة(؟ 
هل مل�صت مقدار املرارة والتح�ل الرهيب يف هذا الذي تق�ل، والذي 

تعلله باأنه ناجت عن طيبة القلب، طيبة القلب التي تكفر بها الآن؟

ت�صّ�ي  حني  األ�مك  ول  غابة،  العامل  ال�صاعرة،  اأيتها  نعم، 
غابة، ولكن اأمتنى اأن ت�صّ�ي حديقة فقط.

.1990

)�ل�شعور(

الريا�س  جريدة  ن�صرتها  ق�صيدة  يف  العري�س  ثريا  تق�ل 
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م�ؤخرا يف �صكل زاوية، تق�ل:

)هذا العذاب اخلرايّف

كيف ورثناه..؟!

لعنًة خلطيئة من؟(.

قب�صة من لهب حارق تزجها هذه الكلمات بعنق يف اأعماق اأّي 
قارئ. ل لأّن العذاب هنا عذاب متنا�صل، قدمي حتى العراقة، تليد 
العينني وح�صب، بل  ل�ن  اأو  ال�جه،  �صاأن مالمح  �صاأنه  الإرث،  حتى 
بالإ�صافة اإىل ذلك هذا ال�صع�ر به، ال�صع�ر بق�ص�ته، وبهذه الدمي�مة 

الراب�صة دائما على القلب.

اأ�صّد  يك�ن  كثرية  اأحيان  يف  ال�صيد-  –اأيها  بال�صيء  ال�صع�ر 
يك�ن  ذاته،  نف�صه، يف  ال�صيء  اإّن وج�د  بل  نف�صه.  ال�صيء  فتكا من 
اأ�صبه بالعدم اإذا مل يكن هناك �صع�ر فعلّي ب�ج�ده، لأنه يبقى حينئذ 

دون ردود اأفعال.

هل تريد مثال؟ هناك اآلف من النا�س يعي�ص�ن يف حالة ه�ان 
اأو ب�ؤ�س دائم، ومع ذلك تلقاهم ل يتذمرون من حالهم تلك. ملاذا؟ 
لأّنهم بب�صاطة ل ي�صعرون به�انهم اأو ب�ؤ�صهم، ومتى ما �صعر اأحدهم 
بب�ؤ�صه اأو ه�انه حاول ف�را اخلروج من حالته، وطمح ف�را اإىل اأن 

يك�ن يف حالة اإن�صانّية م�صاوية لالآخرين.

بل هناك ما ه� اأ�صّد غرابة من هذا: هناك اآلف من النا�س 
يعي�ص�ن يف حالة ل ي�صعرون بها فح�صب، بل ي�صعرون، مبا يناق�صها 
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متاما، فهناك الآلف من الرا�صخني يف العلم اإذا ناق�صته يف �صيء، 
حتى ل� كان يف بداهة خروج ال�صم�س من امل�صرق، �صرب بنقا�صك 
عر�س احلائط واأ�صّر على راأيه وكاأنه قد ر�صع جميع العل�م من ثدي 
اأمه مبا�صرة. ومع ذلك ل بّد اأن نكرر مع ثريا: هذا العذاب اخلرايّف

كيف ورثناه؟

لعنًة خلطيئة من؟

.1990

)7000(

من اأجمل ما قراأت يف الأ�صب�ع املا�صي ما جاء حتت عن�ان 
الع�صر/  اأغنيات  تناف�س  الفرع�نية  م�صر  يف  ال�صباب  )اأغاين 

احلياة 1992/11/6( وقد ورد فيه:

اأكيا�س  جّر  اأثناء  احلمال�ن  يرددها  اأخرى  اأغنية  )وهناك 
احلب�ب الثقيلة اإىل ال�صفن، وهي:

انق�صى الي�م باأكمله

نحمل القمح واحلب الأبي�س

لقد امتالأت املخازن

وجاوزت اأك�ام احلزم حدها

وامتالأت ال�صفن ال�ا�صعة
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ومع هذا ُن�صاُق للعمل

حقا لقد ُقّدت قل�بنا من ال�صخر(.

�صنة،  اآلف  �صبعة  قبل  الأغنية  هذه  رّددوا  ه�ؤلء  احلمال�ن 
فماذا عن احلمالني الآن بعد �صبعة اآلف �صنة؟

�ص�ؤال م�جع ومت�صائم وخبيث.

األي�س كذلك؟

بلى، اإنه كذلك، ولكنه منطلق من ال�اقع، منطلق من اأن هذا 
الكم الهائل من القرون مل يغرّي من الب�ؤ�س الإن�صايّن الذي ت�صبح 
نف�صه،  الأغنية  يرددون م�صم�ن  الآن  �صيئا. فاحلمال�ن  الأغنية  به 
بل لي�صت عندهم اأغنية اأ�صال مما يجعل ال�صابقني اأف�صل كثريا من 

الالحقني.

لي�س احلمال�ن وحدهم، اإننا ل� اأخذنا مناذج من كّل فئة من 
فئات املجتمع ل�جدنا نف�س امل�صم�ن، وجدناه عند الرجال والن�صاء 
وال�صغار والكبار والعاملني والعاطلني، كّل يغني ما اعتاد عليه وكاأن 

امل�صرية الب�صرّية مل ت�صتطع اأن حتقق اإل جزءا ي�صريا من اأهدافها.

اأين هي القيم؟

كيف مل تتحقق حتى الآن؟

اهلل وحده اأعلم.

.1992
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)كيف؟(

هناك اأبيات �صعرّية ي�صميها القدماء )ال�ص�ارد( وهي ت�صمية 
ت�حي لك باأّن هذا اأو ذاك من الأبيات ل ي�صتقر يف ذاكرة واحدة. 

اإنه م�صاع حتت�صنه كّل ذاكرة، ويلهج به كّل ل�صان.

تر  جميال  )كن  ما�صي:  اأبي  ق�ل  –مثال-  الأبيات  هذه  من 
ال�ج�د جميال(.

فجزء البيت هذا جتده قد ا�صت�طن كّل ذاكرة، وم�صى على 
كّل ل�صان. وت�صاأل نف�صك: ملاذا هذه ال�صهرة؟ هل جاءت من فل�صفة 

م�صم�نه، اأو من ر�صاقة لفظه، اأم منهما معا؟

يحمل  منها  واحد  كّل  عديدة،  باأج�بة  نف�صك  جتيب  وقد 
جانبا من ج�انب ال�صحة، وزاوية م�ؤهلة لالإقناع، ولكن هل خطر 
يف ذهنك حلظة واحدة اأن ت�صاأل ال�صاعر، وه� ي�جه لك هذا الأمر 

الربيء )ُكن( هل خطر لك اأن ت�صاأله: كيف اأك�ن؟!

لي�س هناك اأ�صهل من الأمر، فالأب والأم ي�صعان طفلهما كّل 
ي�م اأمام �صيل من الأوامر، واإذا ذهب اإىل املدر�صة تعّر�َس ل�صيل اآخر 

اأ�صّد ق�ص�ة و�صرامة من الأّول، ولكن ما هي ح�صيلة هذه ال�صي�ل؟!

اإّن  اأي  ُو�ْصَعَها}،  اإَِلّ  َنْف�ًصا   ُ اهلَلّ ُيَكِلُّف  الآية الكرمية{َل  تق�ل 
ووج�د  دافع  وج�د  يعني  قناعة،  يعني  مقدرة،  يعني  و�صعا،  هناك 
هدف لتنفيذ هذا الأمر اأو ذاك، ودون هذا ي�صبح التكليف، ي�صبح 
قناعة،  بال  تنفيذه بال هدف،  ي�صبح  نفذ  ل�  لغ�ا، وحتى  )الأمر( 
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في�صبح حتى تنفيذه لغ�ا.

اأيها ال�صاعر..اأيها الأمر ب�ص�رة عامة:

كيف ميكن اأن يك�ن الإن�صان جميال لُيب�صَر ال�ج�د بعد ذلك، 
وقد حت�ل اإىل جمال؟

ي�جه�ن  ملن  عميقة  اإن�صانّية  درا�صة  دون  ياأمرون  الذين  اإّن 
لكّل  اإّن  نف�صها.  الإن�صانّية  الطبيعة  يخالف�ن  ه�ؤلء  الأوامر،  اإليهم 
اأمر من الأوامر زمانه ومكانه، دافعه وغايته، اأي اإّن لكّل اأمر �صروطه 
امل��ص�عّية والنف�صّية وحني يفقد هذه ال�صروط ي�صبح لغ�ا حتى يف 

حالة تنفيذه.

.1992

)�لتكامل(

قد  كلها  القدمية  الرثاء  ق�صائد  كاأن  معتكرا،  يجل�س  كان 
دخلت اإليه دفعة واحدة، اأو كاأن ال�صم�س حني �صارفت الغروب قالت 

له بل�صان عربّي ف�صيح: لن اأع�د اإىل الأفق مرة اأخرى!

يعرف�ن،  واأ�صدقاوؤه  ذلك،  عنه  اأعرف  ال�صم�س،  يحب  ه� 
�صروق  كان ل  اإذا  الغروب، فكيف  يرعبهم  ال�صم�س  يحب�ن  والذين 

ها وق�صي�صها. بعده اأبدا.. اإنها الكارثة بق�صّ

عن�ة اندلع احل�ار التايل:

-اإ�س فيك؟
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-اأبدا.. ما فيه �صيء.

ه� حني ل ي�د الب�ح عما فيه تاأخذ عيناه يف الت�اري ال�صبيه 
بع�صها، مما يجعلك  ال�صتغراب من  األفاظه يف  وتاأخذ  بالنطفاء، 
تظن ظنا وا�صعا اأّن اللغة التي كان ميلك نا�صيتها كما يق�ل�ن عادت 

فملكت نا�صيته، غري اأن هذا مل مينعني من ال�صتمرار.

-ل، فيه، واملطل�ب اإي�صاح ما ه�.

-�صعب اأن اأحتدث عن امل��ص�ع.

-ل�صت قا�صرا، ولي�صت اللغة قا�صرة.

-الأمر لي�س ق�ص�را يف كلينا، ولكنه ق�ص�ر يف اكتمال ال�ص�رة 
التي ت�ؤرقني، اإنها لي�صت مكتملة حتى الآن، فكيف اأ�صتطيع اأنا، اأم 

كيف ت�صتطيع اللغة التعبري عن �صيء غري مكتمل.

واملفكرين  والكتاب  ال�صعراء  اأّن  ل�  يحدث  ماذا  تعلم  -هل 
التعبري عما  اأو عن  الكتابة،  والفال�صفة �صنع�ا مثلك، وت�قف�ا عن 

يف اأنف�صهم اإل اأن يك�ن مكتمال؟!

-ماذا �صيحدث؟

ذلك  اأبدا.  منهم  اأحد  يكتب  اأو  يتكلم  لن  اأّنه  �صيحدث  -ما 
لأن اأف�صل �صفة يف ال�صيء الذي يق�ل�ن اأو يكتب�ن اأّنه ناق�س، لأّن 
ول�  اكتماله.  وراء  حثيثا  ال�صعي  اإىل  يدفعهم  بنق�صه  اعرتافهم 

اعرتف�ا به كامال لت�قف الفكر الب�صرّي.
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-هذا �صحيح.

-اإذن ملاذا ل تعرب عما بك يا بيه؟

-�صاأعرب الآن بل�صان حمم�د دروي�س.:

)�صاأعرب هذا الطريق الط�يل اإىل اآخره

�صاأعرب هذا الطريق الط�يل اإىل اآخري، واإىل اآخره(.

.1992

)�ل�شمت(
).. متى جاءنا ال�صمت؟

ما عدت اأذكر هم�س الرياح

تعرثت بال�صمت

حني مددت يدي لأزيح ال�صتائر

كان يحدث بي �صاخرا واأراه

كالأفع�ان الرهيب الذي يف الطف�لة اأرقني

يرتب�س بني الزوايا

وخلف انعكا�س املرايا

ين�صل بني ال�صفائر

وينفث من �صمه يف ال�صفاه..(
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ثريا  لل�صاعرة  ال�صم�س(  مع  )ح�ار  ق�صيدة  من  جزء  هذا 
العري�س. وقد ن�صرتها الريا�س بدءا من 92/12/16.

يف زمن )ال�صندوي�س( هذا حني تلتقي بق�صيدة �صيغت كما 
ت�صاغ الل�ؤل�ؤة داخل املحارة لي�س عليك اإل اأن تفرح بنـزق طف�يّل، 
تفرح تاركا كّل ما قراأته من النقد ومذاهبه وراء ظهرك. لي�س عليك 
�صتائر  اأهي  اإزاحتها؟  ثريا  تريد  التي  ال�صتائر  هذه  ما  ت�صاأل:  اأن 
ولي�س  كثرية-  -وهي  غريها؟  اأم  الإن�صايّن  ال�صمري  يف  النحراف 
عليك اأن ت�صاأل حتى عن هذا ال�صمت، ما ل�نه، وهل ه� مفرو�س 
على ال�صفاه وح�صب؟ اأم هل ه� مفرو�س عليها، وعلى الأعني وعلى 

الأفئدة وعلى كّل �صيء حتى اأ�صعة ال�صم�س؟

لي�س عليك اأن ت�صاأل مثل هذه الأ�صئلة. عليك اأن تلقَي بنف�صك 
يف هذا اجلدول ال�جدايّن اللغ�ّي املتدفق فقط. هذا اجلدول الذي 

)ي�صري يف �صحراء( ثم تق�ل: يا �صالم!!

)تعّلقت بال�صم�س مرع�بًة اأ�صتغيث بها:

ال�صمت يرقبني

)ال�صمت متتد نح�ي يداه

ال�صمت ينخر اأجنحتي ويفغر فاه..

فمّدي اإيّل �صعاعا األ�ي اأجنحتي يف �صياه

وكادت ولكنه كان اأ�صرع منها
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يف ملحة اأطفاأته يداه..(.

.1992

)�أو(

)دائما باجتاه ال�صمال

كاأن اله�ى ب��صلة

اأو كاأين اأجيء لها واحدا

واأع�د وحيدا

ومزدحما بالتي يف دمي

اأو كاأن الق�صيدة

ت�رق بني الأ�صابع كال�صنبلة..(

حني كنا �صغارا كانت )اأو( ال�صفح ال�صهل الذي منار�س عليه 
مهارتنا النح�ية، فهي من بني اأدوات العطف اأداة وا�صحة ل تتعب 
عن  اللبيب  )مغني  يف  ا�صتخدامها  اأوجه  تعدد  حني  الذاكرة  منها 

كتب الأعاريب( لبن ه�صام.

باب  وه�  )التخيري(  ه�  ا�صتخدامها  وج�ه  من  وجه  اأّول  اإّن 
حّرّية  لتمار�س  الأب�اب  فتح  اأّن  يف  �صّك  ول  )ل�(،  اأمامك  تفتحه 
اليك جزءا  يعيد  اأو  لتمار�س الختيار يعطيك  الإرادة من خاللها، 

من اإن�صانّيتك امل�صتلبة على كّل �صعيد.
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غري اأّن ال�صاعر ها�صم اجلحديل يتقدم اإىل ذاكرتنا النح�ية 
ماحيا ما فيها من وج�ه )ل�(، اإّنه يعطيها بعدا اآخر مل يكن يخطر 
على بال ابن ه�صام، اإّنه يعطيها بعدا �صعرّيا، بعدا علينا اأّل نالحقه 

بالذاكرة، بل بالإح�صا�س الذي يتعانق وال�صعر.

ق��صني  بني  ما  منه  جزء  امل��ص�ع  اجلحديل  �صعر  يف  )اأو( 
اأعاله، واملن�ص�ر يف ق�صيدة حتت عن�ان )غزل �صمايّل( هذه الـ)اأو( 
مل تاأت على وجه من وج�ه الذاكرة، اإّنها هنا ج�صر نف�صّي ينقلنا من 
حالة اإىل حالة ب�ص�رة عم�دّية ل اأفقّية، واأي�صا ب�ص�رة ق�صرّية يف 

ثياب لغ�ّية هي )الختيار( اأو م�صب�غة بل�ن الختيار.

)دائما باجتاه ال�صمال

فهل اأ�صتطيع الكتابة -ل� مرة-

عن وجيف ف�ؤادي ول اأنترث

وهل اأ�صتطيع الكتابة عمن اأحب

اإذ تك�ن احلروف الع�صيبة عا�صية

و املداد احلزين باأ�صماله ينتحب(.

.1992

)�أتظن(

-ما هي اأمنيتك؟
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-اأمنيتي )حلم يف قيظه �صجر( كما يق�ل عبداهلل ال�صيخان.

هل  الأحالم،  من  اأرخ�س  الّدنيا  يف  هناك  لي�س  رجل  -يا 
غابة؟؟  احللم  هذا  كان  ل�  حتى  حلما،  متّنى  اإن�صانا  باأّن  �صمعت 
جمابة،  وطلبات  جميل،  وهدوء  جميل،  ببيت  يحلم  ال�ص�ّي  الرجل 
ورغبات يزاحم بع�صها بع�صا يف ميدان التحّقق اأو التج�صد العملّي. 
واإذن  �ص�ّي،  اأنه غري  �صّك يف  يتمنى حلما �صجريا، فهذا ل  اأن  اأما 

ا�صمح يل باأن اأق�ل لك: اأنت اإن�صان غري �ص�ّي.

فني باأّي و�صف ت�صاء. -امنحني حلما �صجريا، و�صِ

-�صاأمنحك حلما �صجريا، ولكن ب�صروط.

-ما هي.

اأن تاأكل بعد جهد جهيد اأكلة د�صمة، وت�صرب ثالثة اأقداح من 
اللنب احلام�س وتنام واأنت تفكر يف ن�ع احللم الذي تريد.

بال  يف  يخطر  مل  �صجريا  حلما  �صتحلم  ال�صروط  بهذه 
ال�صيخان نف�صه.

-اأتظن اأيّن مل اأفعل هذا؟

من  قربة  واأ�صرب  د�صمة(  كب�صة  )اأ�صرب  ي�م  كّل  يف  اإنني 
هذا  اأر  مل  ذلك  ومع  ال�صم�س.  مطلع  حتى  واأنام  احلام�س.  اللنب 

احللم الأمنية.

اأّن عقلك الباطن جمدب بال حدود، واإّل كيف  - ل �صّك يف 
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ميكن ذلك؟

يعك�س ما  الباطن  العقل  لي�س جمدبا، ولكن  الباطن  -عقلَي 
تراكم فيه، فاإذا كان ما تراكم فيه من ن�ع الأحالم اخل�صراء، راأيت 
فيه من �صداأ  الذي  الرتاكم  اإذا كان  اأّما  واأ�صجارا مثمرة.  �صف�حا 
العقل  يف  لي�س  اإذن  الق�ص�ر  اإّن  يعك�صها.  فه�  واأ�صغاث،  وحجارة 

الباطن اأو الظاهر، بل ه� يف التاريخ.

- ما الذي اأقحم التاريخ هنا؟

-التاريخ ه� الذي يقحم نف�صه يف كّل �صيء.

-حتى الأحالم؟

-نعم. حتى الأحالم و�ص�احيها.

.1992

)كيف(

)من ثالثني عاما

اأ�صيع، واأكت�صف الآخرين

حيث اأعطيت وجهي للغيم، اأعطيته للحق�ل احلزينة

حيث كنا – اأنا وال�صباح

عا�صقني ربطنا م�صافاتنا بثياب املدينة

من ثالثني عاما
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اأ�صيع، واأكت�صف الآخرين..(.

اللذين  الكت�صاف،  وهذا  ال�صياع،  هذا  من  اأجمل  راأيت  هل 
يعرب عنها هذا ال�صاعر بهذا احلزن ال�صفيف. هل راأيت اأجمل من 
الطبيعة،  معطيات  اأجمل  وبني  الإن�صان  بني  العا�صق  الت�حد  هذا 

الغيم واحلقل وال�صباح؟

هل تلب�س املدينة ثيابا؟

نعم، اإن كّل مدينة تلب�س ثيابا، وعباءات، وبراقع بع�صها ف�ق 
بع�س لأنها من الب�صر. وكّل فرد من الب�صر مثل )راأ�س الب�صل( كلما 

نزعت منه ث�با ظهر ث�ب جديد اأ�صّد زئبقّية وغم��صا.

الإن�صان اأ�صط�رة كربى.

اإنه الغاية التي اإذا م�صيت فيها فال بّد من التيه حتى ل� كانت 
ال�صم�س م�صتقرة بني يديك.

ملاذا كّل هذه الأقنعة؟

مفرت�س  �صرير  بطبعه  الإن�صان  اإّن  القائل  بالراأي  ت�ؤمن  هل 
ول�  وحده،  العي�س  ي�صتطيع  ل  لأنه  ذلك  اإخفاء  اإىل  ي�صطر  ولكنه 

ا�صتطاع لك�صف عن كّل اأنيابه؟

هل ت�ؤمن بهذا الراأي؟

كيف  ولكن  بعناد.  �صده  اأقف  بل  به.  اأوؤمن  ل  �صخ�صّيا  اأنا 
نف�صر حني نقف هذا امل�قف، هذه الكرثة من الأقنعة؟ كيف؟
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-من ثالثني عاما

اأ�صيع واأكت�صف الآخرين.

-وهل اكت�صفت �صيئا؟؟ بل هل اكت�صفت نف�صك قبل كّل �صيء؟

.1993

)عناوين(

عن�انه(،  من  الكتاب  )يقراأ  قال:  من  اأّول  �ص�اب  على  كان 
فاإّنك ل تبلغ من عن�انه اإىل معرفته الأوىل فح�صب، بل ت�صتطيع، اإىل 

جانب ذلك، معرفة زمانه.

الأغاين،  مثل  -غالبا-  مفردة  الكتب  اأ�صماء  كانت  لقد 
والعني، واحلي�ان... اأو من كلمتني نح�: الإمتاع وامل�ؤان�صة، والبيان 
والّتبيني... ثم اأ�صبحت العناوين م�صج�عة، من ذلك: ثمار العق�ل 
الأن�صاب،  معرفة  يف  الأ�صحاب  وت�صلية  واملعل�ل،  العلة  معرفة  يف 

واخلطاب الأنيق يف معرفة ال�صديق...

تعرفه،  بل  الكتاب وحده،  تعرف  ل  العناوين  اأمام هذه  اإّنك 
يهتم  ل  م�صرقا  ع�صرا  كان  هل  فيه،  ولد  الذي  ع�صره  وتعرف 
اأول اأن تك�ن الألفاظ م�صن�عًة  اأو ه� ع�صر يجعل همه  بالألفاظ، 

من معدن �صديد الرنني.

منذ  جماريها(  اإىل  املياه  )عادت  وقد  املا�صي،  يف  كله  هذا 
بدء ع�صر النه�صة، ولكنا يف اأّيامنا هذه ان�صاقت اإىل اأ�صياء اأخرى 

اأن�صتنا ال�ّصجع وال�ّصّجاعني، لقد اأخذنا نقراأ بعجب هذه العناوين:



حممد �لعلي

536

املباهج التي ل تنام يف اأحالم الرنج�س.

البحر الذي ي�صبح �صخ�را ومي�صي اأ�صاطري.

النهاية املعربدة يف ال�صك�ن الغريب.

اأن  اأو يك�ن ولكنه ل ي�د  اأن يك�ن �صجرا،  املطر الذي ل ي�د 
يثمر، اأو يثمر ولكنه ل ي�د اأن ي�ؤكل، اأو ي�ؤكل ولكنه ل ي�ّد اأن ُيه�صم.. 
خبزا  لأ�صبحت  تن�ر  يف  األفاظها  و�صعت  ل�  مل�نة،  عناوين  اإلخ. 

غريبا، ي�صدق عليه ق�ل ذلك املطرب:

)يا رغيف احلل�ة يكفيني �صنة(

نعم، اإّن العن�ان ال�احد يكفيك �صنة لتفكر فيه، فاإذا و�صلت 
اإىل معناه بعد �صنة، فال �صك يف اأّن الت�فيق قد جاء اإليك م�صرعا.

.1993

)يحدو وال جمل له(

هل راأيت �ص�رة )كاريكاتريية( اأجمل من هذه ال�ص�رة التي 
ي�صعها اأمام خيالك هذا املثل العربّي القدمي )يحدو ول جمل له(!!

تخيل اإن�صانا يف ال�صحراء، مي�صي حثيثا حتت لهب ال�صم�س، 
رافعا �ص�ته باحلداء، ويهز ع�صاه اأحيانا مثل من يت�ّعد قطارا من 

اجلمال اأمامه، يف حني اأنه ل جمل »ول هم يحزن�ن«.

ليخرج  قليال  العنان  خليالك  اأطلق  ال�صاحكة  ال�ص�رة  هذه 
من اإطار حادثتها اجلزئّية اإىل رحاب �ص�رة اأخرى ف�صتجد �ص�را 
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بالغة الغرابة، و�صتجد اأن الذين يحدون ول جمال لهم كثريون.

اإّن 90 % من الغزل العربّي منذ وجد حتى الآن يدخل يف باب 
)يحدو ول جمل له( وهذا ما عرب عنه اأحدهم حني قال:

»وما كان طّبي حبها غري اأّنه * يقام ب�صلمى للق�ايف �صدورها«

اأ�صهر  من  ناقد  ق�ل  وح�صب  البيت  هذا  ح�صب  اإذن  الغزل 
النقاد القدماء ما هي اإّل تهيئة ومتهيد للغر�س ال�صعرّي الذي ياأتي 
بعده. اإنه لي�س مق�ص�دا لذاته اأ�صال. اإّن �صرورته تنح�صر يف اأّنه: 

يقيم للق�ايف �صدورها فقط.

لن�صرب مثال:

»َمِن اجلاآِذُر يف ِزيرِّ الأَعــــاِريـِب         ُحْمَر احِلَلى َوامَلَطاَيا َواجَلالبيِب

ا يف َمعاِرِفها        فمــَْن َبالَك بَت�صهـــيٍد َوَتعــــذيِب  اإْن ُكنَت َت�صاأُل �َصكًّ

بَغ احَل�اجيِب َغ الكالِم َول �صَ اأفِدي ِظَباَء َفالٍة َما َعَرْفَن ِبهـــَا       َم�صْ

ُح�ْصُن احل�صاَرِة جَمُل�ٌب بَتْطِرَيٍة        َويف البــــداَوِة ُح�صٌن غرُي جَمل�ِب

بِح ُيغـري بي« اأُزوُرُهْم َو�َصَ�اُد الّلْيِل َي�صَفُع لــــي       َواأنَثني َوَبَيا�ُس ال�صّ

قمم  من  ٌة  َلِقمَّ الآن..  الذاكرة  من  اأكتبها  التي  الأبيات  هذه 
ونحن  اإّل  نقراأها  ل  �صغار  ونحن  كنا  لقد  العربّي.العربي.  ال�صعر 
وق�ف اإعجابا بها واحرتاما لقائلها ولكن حني كربنا وات�صعت روؤيتنا 

الفنّية..الفنية.. اأخذنا ن�صاأل:
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ماذا فيها من الغزل؟

اإّنه جمرد )م�صغ كالم( كما عرب ه�.

هذه الأبيات للمتنبي وهي من ق�صيدة من اأجمل ق�صائده ل� 
ع ي�ما اأّنه من املحبني اأو الع�صاق،  خلت من هذا )امل�صغ( وه� مل يدَّ

فه� الذي يق�ل:

»مل َيرُتِك الّدْهُر ِمْن َقلبي َول كبدي            

�َصْيئــــــًا ُتَتيــــــــــُّمُه عــــــــنٌَي َول جـــــــِيُد«

ولكن ما راأيك يف كثري عّزة؟ 

ا�صمعه يق�ل:

»َوِدْدُت وَبْيِت اهلِل اأّنـــَِك َبْكرٌة           َهجاٌن واأينرِّ ُم�صــــــــَْعٌب ثم َنْهـُرُب 

 ِكاَلَنا به َعرٌّ َفمـــْن َيَرنا يــــَُقْل           َعلى ُح�ْصِنها َجْرباُء ُتْعِدي واأَْجَرُب

ٍل           فـــال ُهَ� يرعــــــانا ول نحن ُنْطَلـُب  نك�ن ِلذي ماٍل كثرٍي مــــــــَُغفَّ

َرُب«  اإذا ما َوَرْدنا َمْنَهاًل �صاح اأهُله        علينا فما َنْنَفكُّ ُنْرَمى وُن�صْ

يف  املثل  به  ي�صرب  الذي  هذا  قاله  ما  قراأت  اأو  �صمعت  هل 
ال�صبابة؟! األ تعذر عزة حني التفتت اإليه يف غ�صب �صاخر قائلة:

)اأما وجدت اأمنية اأوطاأ من هذه؟(.

ي�صمى غزل، هم  الذي  قال�ا هذا  الذين  ال�صعراء  من  اآلف 
يحدون ول جمل لهم.
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هذا يف الغزل، اأي يف اأجمل اخللجات التي مير بها الإن�صان 
يف حياته، فما بالك بغريه من الأطماع والن�ازع والرغبات!!

ى: )الغزل الهجائّي( و)الغزل ال�صناعّي(  لقد �صاع ما ُي�صمَّ
يف  ال�صدق  مفه�م  حتديد  يف  ع�صف�ر  جابر  الدكت�ر  اأفا�س  وقد 
ال�صعر(  )مفه�م  كتابه  يف  القدماء  النقاد  عند  ال�صعرّية  التجربة 

فليعد اإليه من ي�صاء.

اأهم  وه�  فالف�ص�ل  �صيئا  كله  لي�س  الن�ع  هذا  من  واحلداء 
الطبائع الإن�صانّية ما ه� يف حقيقته اإّل حداء دون جمل.

الإبداعات  من  حدود  بال  اآفاق  يف  خيالك  تطلق  اأن  وميكن 
والإجنازات التي قاد اإليها الف�ص�ل وحده.

كذلك فاإّن اللتزام بالقيم والدفاع عنها والعمل على غر�صها 
اإذا نظرنا من زاوية فردّية خال�صة نرى اأّنها لي�صت بعيدة عن هذا 
الن�ع من احلداء، ولكن حني ننظر من زاوية اأرحب، زاوية اجتماعّية 

وا�صعة، جند اأّن هذه الأم�ر من اأروع ما يعي�س الإن�صان من اأجله.

.1993

)مل؟(

))لقد كنت عطرا نائما يف وردته

مل ان�صكبت؟

ودّرة مكن�نة يف بحرها
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مل انك�صفت؟

وهل ي�صاوي العامل الذي وهبته دمك

هذا الذي وهبت؟

�صرنا معا على الطريق �صاحبني

اأنت �صبقت

اأحببت حتى جدت بالعطاء

لكنني �صننت..((.

م�صرحية  الآخر يف  اإىل  ال�صديقني  اأحد  ي�جهه  الكالم  هذا 
اإن كال ال�صديقني ح�صم م�قفه. واحد  ال�صعراء املعا�صرين.  لأحد 

اأعطى، والآخر �صن..

لكن هل هناك ثالث يحمل امل�قفني معا؟

هل مرت بك هذه احلالة التي تتقا�صمك فيها الرياح بني اأن 
تعطي، واأن ت�صن؟ اإنها م�صاألة ع�صيبة دون �صّك..

لن�صرب مثال:

الذي قال فيه ال�صاعر: )ول� مل تكن يف كفه غري نف�صه جلاد 
بها فليتق اهلل �صائله( هذا الرجل اأعلن م�قفه من الكالم. اإنه يعطي 
ويعطي حتى نف�صه، وذلك الذي عناه اجلاحظ يف بخالئه. ولنفرت�س 
فامل�صاألة عنده  الكندي..  ه�  البخل �صمانة احلياة  اعترب  الذي  اأّن 
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منتهية.

قيمتني  وال�صجاعة  الكرم  يرى  �صخ�س  يف  راأيك  ما  ولكن 
والن�ص�ة  ال�صعادة،  درجات  اإىل  الإن�صان  ترفعان  قيمتني  عظيمتني، 
الّروحّية.. ولكّنه كلما هّم باأن يك�ن كرميا اأو �صجاعا، لح له البيت 
ال�صعرّي الذي يق�ل: )..اجل�د يفقر، والإقدام قتال(.. فتع�د نف�صه 

اأدراجها؟

ما راأيك يف هذا؟

هل ت�ّد اأن تك�ن مثله؟

اإذا كنت مثله فما النتيجة؟

واإذا مل تكن فما النتيجة؟

.1993

)�ملاء جريحا(

لكّل �صاعٍر اأو كاتب اأو اأّي اإن�صان يحاول التعبري تعبريا جمالّيا 
لغ�ّيا  وج�دا  ومنحها  اأحا�صي�صه،  بل�رة  يف  طريقة  ما..  معاناة  عن 

خا�صا اإن مل يكن متمّيزا.

حني قال عمنا: )اأنام ملء جف�ين عن �ص�اردها( كان يعرب 
اإن �صدقا اأو كذبا عن طريقته يف التعبري عن جتربته.

و حني قال عمنا الآخر:
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عا« ـَما      اأُ�صاِدي بها �ِصرًبا من ال�ح�س ُنزَّ »اأِبيُت باأب�اب الق�ايف كاأنَّ

كان ه� اأي�صا يعرّب عن طريقته يف اإخراج جتربته من هالمية 
الأخيلة اإىل ه�اء اللغة الطلق، ذلك اله�اء الذي جعل جريرا يغرف 

من بحر، والفرزدق ينحت من �صخر.

حني تاأتيني حالة �صعرّية -و هي حالة نادرة جدا- تراين اأترك 
لأعد  املطبخ  اإىل  واذهب  بالكتابة..  �صلة  له  ما  وكّل  وال�رق  القلب 
اأفعل هذا وغريه،  اأو قه�ة، واأفتح الرادي�، واأتفقد مالب�صي..  �صايا 
وكاأين يف حالة فرار من وح�س مفرت�س، فاإذا مّن اهلل علي وبداأت 
كتابة �صطر اأو �صطرين.. هناك اأن�صى امل��ص�ع كله، لأع�د اإليه بعد 
اإّل املعاناة  ال�صاكلة ل تنج� من الإجها�س  اأّيام عديدة، وعلى هذه 
التي ت�صتقر يف داخلّي ا�صتقرار مر�ٍس مزمن. طريقة ف��ص�ية خارج 
�صعرا،  اأكتب  اأن  يف  حلظة  اأو  فكرة  داهمتني  اأّيام  قبل  ت�ص�ر.  كّل 

وبعد ق�صاء تلك الفرتة الف��ص�ية كتبت ما يلي:

ه� املاء

كيف ت�صّمد ماء

)جريحا باأطراف احل�صى

كلما جرى عليها �صكا

اأوجاعه بخريره(؟

الذي  البيت  اإنتاج  �صاأعيد  اأنني  من  واثقا  وكنت  هذا  كتبت 
فيه  الّرمز  باإدخال  وذلك  ق��صني،  بني  ال�ارد  اأندل�صّي،  ل�صاعر  ه� 
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اأو عليه.

خالل هذا فتحت �صدفة العدد الول من جملة )املدى( واإذا 
ب�صعد الدو�صري يق�ل يف ق�صيدته )هي املغارة.. اأنا القاتل( ما يلي:

)اآمنت اأن �صياأتي ي�م

مت�صي فيه كّل اجلرار

النهر،  يبا�س  يف  �صته�ي  امل�صرية  واأّن  املاء،  جنازة  خلف 
و�صتف�صد الأزهار �صه�تها

حينئذ �صينفجر بابي، �صيحب� ال�صارع بكّل كه�لته اإىل غرفتي، 
و�صي�صتفحل وباوؤه يف دمي(.

اآه.. راحت التجربة.

املاء عند ال�صاعر الأندل�صي جمّرد جريح.. يئن فن�صّمي اأنينه 
خريرا. �ص�رة �صعرّية جميلة تدل على رقة هذا ال�صاعر الذي ي�ؤمله 
اأن يئن املاء. وبعد قرون تاأتي اأنت لتجعل الرمز يعمق جمرى املاء، 

يجعله اأكرث ات�صاعا بحيث ُيتاح للخيال اأن ي�صبح فيه بحّرّية كاملة.

احلدباء  اآلة  )على  ه�  ها  مات،  فقد  �صعد  عند  املاء  اأّما 
ل  ولكنها  الأخري،  مث�اه  اإىل  ت�صّيعه  خلفه،  من  واجلرار  حمم�ل( 

ت�صتطيع، فها هي ته�ي يف يبا�س النهر الذي �صيحيلها اإىل ه�صيم.

�ص�رة مرعبة األقى الياأ�س فيها كّل �صبابه الذي مل يعد ي�صفع 
معه انفجار الباب. فهذا الأمل اخلافت ق�صى عليه ا�صتفحال ال�باء 
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يف الدم.

الآية الكرمية ح�صب قراءتني لها:

.{ {َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاِء ُكَلَّ �َصْيٍء َحٍيٍّ

البدء، كما قرنت  َحٍيًّا}.قرنت  �َصْيٍء  ُكَلَّ  امْلَاِء  ِمَن   {َوَجَعْلَنا 
ا�صتمرار احلياة باملاء. ومنذ الأحالم الأوىل لالإن�صان التي ي�صم�نها 
املاء احلياة  ال�صّياب.. جند  اأبي متام حتى  اأ�صاطري، مرورا مبطر 
حتى يف اأ�صّد الرم�ز ابتعادا عن الأ�صل. ولكننا اأمام العدد الأّول من 

)املدى( جند اأنف�صنا اأمام حالة رمزية مرعبة للماء.

العراق،  من  اأكرثهم  �صاعرا،  ع�صر  خم�صة  العدد  هذا  يف 
والعراق بالد املاء، ولذلك ه� بالد التاريخ )اأو كان(.

عند قراءة ه�ؤلء ال�صعراء، ولبع�صهم اأكرث من ق�صيدة جند 
منحى  فيه  الرم�ز  وتاأخذ  واحلزن،  بالظالم  يعجب  م�صرتكا  اأفقا 

ة رمز املاء. جديدا، منحى فاجعا وخا�صّ

)يف ال�صارع

اأملُح نهرا يرك�س

يرك�س

يرك�س حمرتق الأث�اب(

ويق�ل اآخر:
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)ما اأ�صّد هداأة ال�ّصحب، وعمق الرماد فيها، اأنظر، وارتطمت 
على مبعدة اأمتار �صخرة من معدن على �صفحة املاء فتف�صى الزبد، 

وتف�صت رائحة الدخان، طفت الأ�صماك..(.

ُم�ْصَرَع  الأمل  يجعل  وهذا  ال�صحب،  ورماد  النهر  احرتاق 
الأب�اِب ح�صب الأ�صط�رة القدمية.. ولكن حني نقراأ لل�صاعر الثالث:

)عراق تتهدم فيه الأجيال، وتنحر فيه الأنهر(

اأو نقراأ لل�صاعر الرابع:

).. اأو العراق امل�صتباح يجيء

حمم�ل على التاريخ

م�صن�عا

وم��ص�عا على طبق الطغاة

ب�ص�كة يتناول�ن فرا�صه ومقد�صات فيه...(

حني نقراأ هذا جند املاء منتحرا )ميتا( اأو جنده وقد و�صع 
مثل �صمكة م�ص�ية على طبق يتناوله الطغاة وهم ي�صحك�ن.

هذه ال�ص�رة املرعبة حتتاج اإىل لغة اأخرى غري التي تع�دنا 
التعبري بها.

لقد عربت مرة عن ماأ�صاة العراق بق�صيدة عم�دّية منها:

واإذا بالعراق يجري الفراتان به القهقرى وته�ي اجلنان.
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وكنت معتزا بالق�صيدة، وبهذه ال�ص�رة بالذات، ولكني حني 
عنها  عرب  لغة  اأخرى،  لغة  اإىل  باحلاجة  اأح�ص�صت  )املدى(  قراأت 

حممد �صعيد ال�صكار بق�له:

)من مينحني لغة خارج ما يح�ي القام��س

ت�صافر بي خارج حّد ال�عي

وف�ق مدار الأ�صياء؟

لغة ل تفهم

كي اأكتب عما يجري بني النهرين واأربيل و�صامراء

اأ�صاأل عن لغة �صد املعنى

�صد املنطق

�صّد الإدراك

كي اأكتب عّما يجري يف وطني(

هل فيكم من ي�صعف هذا ال�صاعر بالكلمات؟

.1993

)خمتلف(

الب�صرّي، وقد و�صل  العقل  التجريد عملّية ذهنّية ينفرد بها 
من  كثري  لتط�يع  معه،  والتفاهم  الآخر،  مع  اجتماعه  عرب  اإليها 
ال�صع�بات وال�صيطرة على الطبيعة. ولهذه الكلمة )التجريد( معان 
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عديدة نلتقي بها يف العل�م، ويف الفن�ن على حّد �ص�اء. غري اأين هنا 
اأق�صد بها معنى حمددا وجزئّيا ميكن تعريفه مبا يلي:

خماطبة الإن�صان نف�صه بحيث ينتزع منها �صخ�صا اآخر ماثال 
له، اأو خمتلفا عنه.

عنه(  خمتلفا  )اأو  كلمة  اللغ�ّي  التعريف  اإىل  اأ�صفت  لقد 
عامدا، ذلك لأن �صعرنا احلديث، اأو روؤيتنا الفنّية احلديثة هي التي 

اأمَلت �صرورة هذه الإ�صافة.

املتنبي حني قال: 

ّرُكنــي          َهِذي املُداُم َوَل َهذي الأَغاِريُد« ْخَرٌة اأَنا، ما يل ل حُتَ اأ�صَ

مل  ولكنه  التجريدّية.  العملّية  هذه  نف�صه  على  يجري  كان 
يذهب بعيدا، اإنه انتزع �صفة واحدة هي )عزلته الجتماعّية( فقط 
معربا عنها بعدم القدرة على م�صاركة النا�س يف الطرب بالأغاريد 

و�صبهها.

اأما حني نقراأ هذا الن�ّس ملحمد الدميني:

)اأحدق يف برّية رقادي/ اأترب�س بهذه املراآة/ ال�صعر �صعري/ 
الريح/  وال�جه وجهي/ واملاء يجه�س ف�ق يدي/ والنافذة تخفيها 
اأفكر بتحطيم هذه املراآة املزورة/ ل�ل يقظة امراأتي/  كّل �صباح/ 

يف اللحظة املنا�صبة(.

هذا الن�ّس مل ي�صتخدم التجريد القدمي. لقد هم باملراآة لأّنها 
�ص�رته ه� نف�صه. وهذا الت�ص�ير على حقيقته احل�صّية التي ي�ؤكدها 
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املاء والنافذة يعتربه تزويرا قامت به املراآة ل خياله ه�، ل جتريده 
املخالف ه�، لذلك يحاول حتطيمها.

اأن  ب�ّدي  كان  فقد  هذا  من  لأكرث  تت�صع  ل  الّزاوية  هذه 
اإىل  اإىل وعيه،  اإعادة احلامل  اأ�صتعر�س امل�قف من املراآة هنا: هل 

واقعه امل��ص�عّي، عمل اإيجابّي؟ اأم هل ه� �صلبّي؟

اأنت حني تق�م بعملّية جتريد، هل جترد مماثال، اأم خمالفا؟ 
وملاذا؟

.1993

)فاتك �ل�شرب(

هذا عن�ان ق�صيدة رائعة ن�صرتها جريدة الريا�س ي�م ال�صبت 
املا�صي لل�صاعر الأ�صتاذ عبداهلل اجل�صي.

ة ذلك  كلنا نعرف عبداهلل اجل�صي من خالل ال�صاعر، وخا�صّ
ال�صعر الذي يتغنى فيه بحب هذه البالد وجمدها:

)هذي بالدي وهي ما�س زاهر

جمدا، واآت بامل�صيئة اأزهر..(

ال�صعرّي  �صياقه  ومي�صي  )بحرتية(  عذوبة  عبداهلل  �صعر  يف 
بخيالء يف م�صاف �صعراء ما زالت اأ�صماوؤهم ت�صيء الأفق ال�صعرّي. 
ولكنه يف حدود معرفتي كان دائما بعيدا عن اجل� املكفهر للمتنبي، 

كان طائرا مفردا يعتز به �صربه.
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غري اأّن ق�صيدته الأخرية هذه )فاتك ال�صرب( تدفعك دفعا 
ال�صرب،  يفته  �صاعرها مل  اأّن  ف�را  تعتقد  املتنبي بحيث  اأج�اء  اإىل 

ولكنه اختار ه� نف�صه �صربا اآخر.

95 % من ال�صعراء القدامى بك�ا اأنف�صهم و100 % من ال�صعراء 

الفارق  مع  مفه�مة  حقيقة  تلك  ح�لهم.  من  احلياة  يبك�ن  اجلدد 
بني البكاء القدمي واجلديد: فالأّول بكاء �صخ�صّي، اأّما الثاين فبكاء 

جماعّي.

هذه  مبثل  ما�صيه  �صاعر  يقرع  اأن  ولكن  مفه�م  هذا  كّل 
املرارة.. تلك هي املفاجاأة الالفحة.

)اإن ما قد غر�صت من ذكريات

و فن�ن عفت عليها الريح

�صمت الأ�صى فه� اأخر�س كال�ص�ان

ل لفتة ول تل�يح..اإلخ(

ل يا اأبا قطيف. كن اأكرث تفاوؤل باحلياة.

.1994

)�شورتان(

الأهل  وكاأن  ال�لد/  واجنن  العر�س/  يف  عينها  من  )غمزة 
والليل واأكتاف ال�صباب/ امل�صتعيذين من الأحزان بالّدبكة/ والَعّمات 

واخلالت واملختار/ �صاروا ل اأحد(.
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ال�صاعر مريد الربغ�ثي حني ر�صم هذه ال�ص�رة، هل كان يف 
ذهنه ق�ل ال�صاعر القدمي:

)األ�صت تب�صر من ح�يل؟

فقلت لها:

غطى ه�اك وما األقى على ب�صري(؟

قد يك�ن ذلك، فال�ص�رتان متداخلتان يف اأكرث من بعد، ولكن 
كلتيهما ومت�صي  بيديك  تاأخذ  التي  اأّيهما  الأحلى يف نظرك؟  اأّيهما 

بك دون انقطاع اإىل حيث تدري ول تدري؟

فيها  )التجريد(  ولكّن  �صك  دون  رائعة  القدمية  ال�ص�رة 
يحيلها اإىل �ص�رة خيالّية تفتقر اإىل حركة ال�اقع وحرارته.

اأّما ا�صتخدام الفعل )غطى( والتغطية فقد حجب الروؤية، اأي 
اإّن هذا ال�صتخدام فعل �صلبّي، وذلك لأّنه يجعل ال�ص�رة اأكرث بعدا 

عن مالم�صة ال�جدان.

وابتداأت  التجريد  عن  ابتعدت  فقد  احلديثة  ال�ص�رة  واأّما 
القدمية  ال�ص�رة  يف  كانت  التي  ذاتها  املراأة  من  الإيجابّي  بالفعل 

ذات فعل �صلبّي.

وابتداأت اأين؟

يف عر�س.

والأهل  الليل  وتداعيات  والأهل،  الليل  من  ي�صم  مبا  العر�س 
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والّدبكة.

ت�ا�صج عجيب،  كلها ذات  ال�ص�رة احلديثة  املفردات يف  اإّن 
واأروعها دللة يف نظري هي مفردة )املختار(.

الغليظة،  الع�صا  رمز  الجتماعّية،  ال�صلطة  رمز  ه�  املختار 
رمز ال�صمت املطبق على الأل�صن والعي�ن والقل�ب.

غمزتها،  بعد  غاب  والرم�ز-  الّتداعيات  -من  الهرم  هذا 
�صار »ل اأحد«، �صار هباء منث�را، و�صارت الأل�صن والعي�ن والقل�ب 

ت�صري كما ت�صاء.

ودمتم.

.1994

)م�شطفى جمال �لدين(

)اإّن اأق�صى ما يحمل القلب، اأن يطلب منه لنب�صه تف�صري(

ِع�ْصِت ميا م�صطفى جمال الدين على هذا الكالم ال�جدايّن، 
ر  ْر�صَ ع�صت ط�يال، وط�يال كنخلة با�صقة، كلما هبت عليها »ريح �صَ

َعاِتَية« ازداد ثمرها ن�صجا.

ع�صت يا مر�صدا ين�صد بفرح دامع:

»اإذا َتَرّحْلَت عن َقْ�ٍم َوَقد َقَدُروا            األَّ ُتفاِرَقُهْم فالّراِحلـ�َن ُهُم«

ميتد  مائّيا  عم�دا  اجلميلة،  القيم  لكّل  )عم�دا(  يا  ع�صت 
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فتاة  ك�صعر  بغداد  وجنة  على  تن�صب  حني  ودجلة  الفرات  امتداد 
نادية، فتق�ل فيها اأنت:

»بغداد ما ا�صتبكت عليك الأع�صر      اإّل ذوت وُوَرْيق ع�دك اأخ�صر«

 وق�صت عليك احلادثات فراعها اأّن احتمالك من اأذاها اأكبــر«

ع�صت يا م�صطفى.

اأّيها العزيز كن مطمئنا:

ول  النجف.  ول  قلبك،  لنب�س  تف�صري  عن  ت�صاأل  لن  فبغداد 
�ص�ق ال�صي�خ، ول اأنا. ول حتى العالمة حممد ح�صني ف�صل اهلل.

ع�صت وح�صب يا م�صطفى.

عالمة،  ودون  دكت�ر،  دون  هكذا،  اأخاطبك  اأن  يل  وا�صمح 
ودون ال�صاعر الكبري والناقد اجلدير.. فتلك يف قلبي، ل يف نظري 

وح�صب، اأقّل منك كثريا.

.1994

)تد�عيات(
)العازف:

اأ�صابعه البحّرّية جتل�س يف ال�صا�صة
حمّدقة يف حمياي

وحدي يف مقعد ال�صحراء
حمدقا يف هلع ال�صا�صة(
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حممد عبيد احلربي/جريدة الي�م 1993/7/14

النرثّية  الق�صيدة  اأو  الأبيات  هذه  على  ميرون  الذين  ه�ؤلء 
التي  اللغ�ّية  العالقات  جميع  لأّن  ذلك  جفن،  لهم  يطرف  اأن  دون 

ترّبْت اأذواقهم عليها تتنافى معها.

اأ�صابع بحرّية..

من  جمم�عة  وجدانك  يف  يبّث  اإنه  التعبري.  هذا  اأجمل  ما 
ال�ص�ر يف اآن واحد، �ص�ر العمق، واحلركة والمتداد الالنهائّي.

يف مدريد قبل �صنني ذهبت والعائلة اإىل حفلة م��صيقّية. كان 
تت�ص�ع  كلها  الفرقة  وكانت  اأنغام،  الفرقة متثال متحركا من  قائد 

عطرا كحديقة. 

همي  كان  ولذلك  ال�صحراء(  مقعد  )يف  احلربّي  مثل  كنت 
اأن اأحّدق يف ال�ج�ه واأقراأ معركة النفعالت على مالحمها. وكانت 

بيني وبني امل��صيقى م�صافة اأح�س اأنها اأخذت ت�صمر �صيئا ف�صيئا.

يف هذه الغمرة اجلمالّية، التفت اإيل ع�صّ� من الأ�صرة قائال:

اأن ن�صتاأجر قائد الفرقة هذا حتى )يلت( لنا  )ما راأيك يف 
الهري�س يف رم�صان؟! و)يلت( مفردة عراقية معناها يهر�س!!

اأّيها احلربّي:

هل ت�صمح يل اأن اأحدق معك يف هلع ال�صا�صة؟

.1994
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)تد�عيات(

ل� اأّن الأذهان ُت�صتعار.

ل� اأّن الغليان الداخلّي يف ال�جدان، ذاك الذي ينتج ال�صعر، 
ي�صتعار.

ُترى اأّي ذهن ت�ّد ا�صتعارته؟ واأّي غليان وجدايّن تري اأن يك�ن 
لك؟

بالطبع لن ير�صيك ذهن �صقراط وحده فاأنت ت�ّد اأن ت�صيف 
اإليه ذهنّية اأخرى. ولن ير�صيك اأن تك�ن طرفة اأو املتنبي. اإّنك تريد 
اأن تك�ن ذا م�هبة تعادل ثلة من ال�صعراء من املتنبي حتى ال�صّياب.

غري اأّن حلم اليقظة هذا م�صتحيل.

فاأنت لن تك�ن غري نف�صك.

وهذا ل �صرورة لتاأكيده.

يخرج�ن  دائم  حلم  يف  يعي�ص�ن  الذين  النا�س  بع�س  ولكن 
ال�صّياب وه�  �صقراط وه�  ال�صرورة.. فه�  اأ�ص�ار هذه  ب�صه�لة من 

ذاك ال�صاعر وذاك الفيل�ص�ف الذي مل ي�لد بعد.

اإّن احلياة عجيبة.

هل يف هذه اجلملة ما ي�صيف اإىل معل�ماتك �صيئا؟

هل فيها ما يدخل اإىل ذاكرتك وينف�س الغبار عن ركن من 
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اأركانها، اأو يحّفز جدول من جداولها على اجلريان؟!

ل. اأبدا..

هي جملة اعتدنا اأن نق�لها فقط. وهذه العادة اأفقدتها كثريا 
من بكارتها املتجددة دوما.

.1994

)تد�عيات(

اأحيانا  يتكّ�ر  �صيئا  ثقيال؟  �صيئا  كتفيك  على  باأّن  ت�صعر  هل 
مثل احلزن، واأحيانا مثل طائفة من الزهر؟ تلم�س كتفيك، تلم�صها 

بقلبك ل بيديك و�صتجد ذلك ال�صيء يلذعك مثل جمرة.

ترى ما ه� ذلك ال�صيء؟

اأيك�ن ه� الزمن، الزمن )املغّفل( كما يعرّب اأب� متام والزمن 
)ال�صغري( كما يعرّب املتنبي؟!

اأم ه� الذكريات؟

والعري�س  بالنابل  احلابل  فيها  يختلط  التي  الذكريات 
باملجتّث، واحلام�س باحلل�.

ل �صيء يجعل الّروح جمم�عة من احلفر مثل الذكريات بكّل 
جمالها وقبحها، حل�ها ومرها.

اأكرث خل�دا يف  القا�صية  املرة  الذكريات  اإّن  يق�ل�ن:  ولكنهم 
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النف�س واأعمق حفرا من الذكريات احلل�ة.

هل اأنتم متاأكدون يا علماء النف�س من هذا الكالم؟

نعم اإنهم متاأكدون.

واأخرى  اأكتافنا بني فرتة  نتلم�س  اأن  اأمامنا �ص�ى  لي�س  واإذن 
لنزيح بع�س الذكريات لتحل حملها ذكريات اأخرى، قد تك�ن اأ�صّد 

ه�ل.

اإّن الإن�صان كّله ل يتحّدد يف )غ�صاء من نبال( كما عرّب عمنا 
ال�صخم من قبل.

يق�ل اأحد الفال�صفة املعا�صرين: احلياة جمم�عة من الفخاخ 
كلما خرجت من فّخ وقعت يف اآخر.

هل هذا �صحيح؟ هل احلياة مبثل هذا الب�ؤ�س؟

�س كتفيك. تلمَّ

.1994

)تد�عيات(

» َداَقتِه ُبدُّ ا َلُه َما ِمن �صَ نيا َعلى احُلررِّ اأن َيَرى        َعُدوًّ »ومن َنكِد الدُّ

من  قرابة  كم  الروؤو�س؟!  اأدار  كم  لعمنا  املخادع  البيت  هذا 
قراأه على مدى قرون عديدة، واأ�صبح بعد قراءته كمن مي�صي على 

املاء ن�ص�ًة وطرًبا.
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نعم اإنه خمادع فه� يفتح ال�صفح اأو �صبيال يف�صي اإىل ال�صفح 
ملن اأتعبهم ال�صري اإىل ما ترن� اإليه الأب�صار.

اأو حتى  للت�قف،  الكايف  التربير  يعطي  وب�ص�رة خمّدرة  اإنه 
الرتاجع.

وقيمه  لثقافة ع�صرنا احلا�صر  ه� »حتليه«  ما  اأّن هذا  غري 
مل�اقف  تربيرا  ال�صعر  هذا  اإليه  ي�ؤدي  ما  يعترب  ل  فه�  ال�صائدة، 
واملرونة  الذكاء  عالمات  من  �صاهقة  عالمة  يعتربه  بل  نبيلة،  غري 

احل�صارّية.

على �صعيد اآخر يق�ل هذا العّم نف�صه:

، َفِمَن الَعْجِز اأْن تُك�َن َجَباَنا«. »َواإذا مل َيُكْن ِمَن امَلْ�ِت ُبدٌّ

كيف يل اأن اأوّفق من ناحية نف�صّية و�صل�كية بني هذا امل�صم�ن 
وذاك؟

ومع ذلك ل� قراأت البيتني معا على ح�صد، لهتزت الروؤو�س 
لهما معا:

كيف نتعلم القراءة غري املتناق�صة؟

هذا ما ل اأعرف الإجابة عليه.

.1994

)كلمات مائّية(

البلدان  اأ�صبحت تقليدا وا�صعا يف جميع  الأم�صيات ال�صعرّية 
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العربّية. يهرول اإليها ال�صعراء ويق�صدها جمه�ر غفري من النا�س.

غري اأّن املالحظ يف هذه الأم�صيات اأّن ال�صعر يف واد، والنا�س 
يف واد اآخر.

ملاذا يا ترى؟

ال�صعر  ان  وهي  الآن،  حتى  بها  معرتف  غري  حقيقة  هناك 
وباأج�اء  ال�صخ�صّية،  بالرم�ز  حمملة  ذاتّية  لغة  ثانية،  لغة  اأ�صبح 
نف�صّية مل يعتد ال�صامع الّتعبري عنها من قبل. اأ�صبحت لغة ُتقراأ ول 

ُت�صمع، وحني ت�صمع فال بّد لخرتاقها من خلفية ثقافّية جديدة.

ونع�د اإىل ت�ليد الأ�صئلة:

العري�س  اجلمه�ر  يف  الثقافّية  اخللفية  هذه  ت�جد  ل  ملاذا 
ل  ولكنه  بحما�س  وي�صغي  ب�صغف  الأم�صيات  يح�صر  الذي  الط�يل 

يخرتق امل�صافة بينه وبني ال�صعر؟

ال�صبب -كما يبدو يل- كامن يف طريقة الرتبية ال�جدانّية اأو 
اجلماعّية يف املدار�س واجلامعات. اإّن هّم املناهج لي�س ت�ليد الذوق 
اجلمايّل يف نف��س طالبها، اإّن همها ينح�صر يف اإفهام الطالب اأّن 

هناك اأغرا�صا لل�صعر، وهذه الأغرا�س يجب اأن تك�ن وا�صحة.

اأن يقال  »اإذا ال�صعر مل يهززين عند �صماعه * فلي�س خليقا 
له �صعُر«

وهكذا يخرج الطالب بعيدا عن تلم�س منابع اجلمال، ل يف 
ال�صعر وحده بل يف احلياة نف�صها.
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وهناك اأ�صباب �صاأتعّر�س لها لحقا.

.1994

)�بتهاالت(

)اإلهي

�صاأعرتف الآن باأين خدعت الع�صافري

باأين هج�ت احلدائق

باأين اخت�صمت مع ال�صم�س

باأين اتخذت طريقي اإىل البحر منفردا

وانتظرت الزمان اجلميل

فما كان اإّل ال�ّصراب..(

هل ت�صم الفجيعة، تلم�صها، تراها.. يف هذا البتهال لل�صاعر 
عبدالعزيز املقالح؟!

حني قراأت هذا اجلزء من ق�صيدة )ابتهالت( جملة م�اقف 
جل�صم  امل�صامري  اخرتاق  الخرتاق،  ي�صبه  ب�صيء  �صعرت   ،72 عدد 

قليل املقاومة.

اأن يت�صاجر الإن�صان مع  اأ�صّد وح�صة واغرتابا من  هل هناك 
اإىل  ثم مي�صي  ال�صم�س،  الطي�ر، احلدائق،  الطبيعة..  ما يف  اأجمل 
املاء منفردا حيث البتعاد عن امل�صاركة الإن�صانّية يف اأ�صل احلياة: 
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املاء.

اأو اإىل اأي هدف نبيل،  ما ه� �صع�رك حني مت�صي اإىل املاء، 
واأنت وحدك، تنظر اإليك الطي�ر برعب والأ�صجار بحقد، وال�صم�س 
اأهداف  اأّي هدف من  اإّن  اأبدا..  املاء ماء؟ ل،  بازدراء؟! هل يبقى 
الإن�صان ل ميكن اأن يحمل حرارة احلياة والتحقق دون الن�صجام مع 

النا�س ومع الطبيعة على ال�ص�اء.

)اإلهي
ت�صللت ذات م�صاء �صديد الظالم

اإىل )منطق الطري(
ث اأن�صاره كان )الغريد( هناك يحدرِّ

وتالميذه
بعد اأن عاد من مدن الع�صق..

قال يل: اأّيها اجلاهل اجلاحد احلّق
اإّن التع�صب اأفعى

واإّنك مهما ارتقى بك جدك
ل�صت �ص�ى حفنة من تراب(.

.1994

)روؤية(

-ما فائدة هذا ال�صعر؟
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-فائدته اأّنه جميل، األي�س هذا بكاف!!

�صاحب هذه الإجابة ل �صّك يف اأنه �صاعر، اأو اأنه فنان ب�ص�رة 
من ال�ص�ر.

لقد و�صع )ما�صل�( حب الفن والتذوق يف نهاية ال�صلم الذي 
ح�ل  ت�صاوؤل  هناك  كان  واإذا  الب�صرّية.  الحتياجات  لتدرج  و�صعه 
تقدمي درجة على اأخرى يف �صلمه فاإن التذوق وحّب الفن ل �صّك يف 

اأنهما نهاية ال�صلم.

ملاذا؟

احلياة  بداية  منذ  باملنفعة  الب�صرّي  التعاون  ارتبط  لقد 
اأمام  للبقاء  ال�حيد  ال�صالح  لأنه  �صرورّيا،  ذلك  وكان  الإن�صانّية، 
�صرا�صة الطبيعة، وبعد ع�ص�ر ل يعلم عددها اإّل اهلل، اأخذ الإن�صان 
املنفعة  �صيطرة  اأخذت  وهنا  ح�له  ما  يف  التحكم  بع�س  يتحكم 

املبا�صرة على م�صاعره وت�صرفاته تخفت قليال.

لن�صرب مثال:

عالقة الإن�صان بالآخر كانت ت�ص�دها املنفعة اأّيا كان ل�ن هذه 
املنفعة، وبعد قرون �صحيقة اأخذ حب الإن�صان لالآخر يت�صّذب �صيئا 
يحكمها  ل  املبا�صرة، ف�صارت هناك )�صداقة(  املنفعة  ف�صيئا من 
احتياج اأحد الطرفني لالآخر، بل حتكمها امل�صاعر الإن�صانّية وح�صب.

ماذا تريد هذه املقالة ان ت�صل اإليه؟

تريد اأن ت�صل اإىل تكرار اأّن يف احلياة الطبيعّية وال�جدانّية 
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اآلف الأ�صياء اجلميلة التي ميكن اأن نراها حني نرّبي اأنف�صنا بق�ص�ة 
على روؤية الأ�صياء جمردة من النفع.

.1994

)عر�س �لرماد(

مرافئه/  حبي�س  يرغ�  وامل�ج  املنف�س/  الرذاذ  )..�صاأمل 
واملمكنات/  الزجاجّي  واملكان  م�ؤتلفا  الآدميني/  اأ�صباهي  واأجال�س 
واأراقب �صاردة عند �صطح دافئ/ تف�ح باأل�انها/ وتدّق على الكّف/ 
واأظل  نافذة/  فاأوارب  اخلارجّي/  الأ�صر  اإىل  تهف�  الري�س  �صك�نة 

اأتابعها/ من على مقعد خ�صبّي..(

اأمام هذه الأبيات من دي�ان )عر�س الرماد( ل ت�صعر بخيال 
ذي جناحني، ول بلغة نازفة، على الرغم من اأّن امل�صهد كله م�صهد 
وكلها  الفقرة  التي يف  والأفعال  تهف�..  وتلك  فالبحر يرغ�،  مت�تر: 
حلظة  ذاته  يف  والتاأهب  للفعل  بالّتاأهب  ت�حي  م�صارعة،  اأفعال 

مت�ترة.

اإنك ت�صعر بال�صالم بني الأ�صياء، بالر�صا الداخلّي وقد ن�صر 
نف�صه على الطبيعة )�صاأمل الرذاذ( وعلى الأحياء )واأتابعها من على 

مقعد خ�صبّي( هناك بني الأ�صباه الآدميني.

لقد اأهداين دي�انه منذ زمن ط�يل، وحني التقيت به اأّول مرة، 
اأ�صفت على اأين مل اأقراأ الدي�ان بعد، ذلك لأنه من�ذج اإن�صان فريد، 
من�ذج طبعت عيناه على روؤية الأ�صياء الإيجابّية اأول وال�صلبّية ثانيا 
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اإيجابّيات  بهدوء:  لقال  اجلحيم  اإىل  قدته  ل�  من�ذج  �صيء،  كّل  يف 
اجلحيم هي.. وانهمر حتى مطلع الفجر.. وكنت منجرفا اإىل معرفة 

العالقة بينه وبني �صعره.

قراأت الدي�ان اأخريا.

قراأت:

).. وا�صتقت اأن اأت�صّياأ حتى اأدوم

واأن اأت�صابه والطري يف م�ته(

وقراأت:

)و�صت�صف� املرائي التي مللمتها العي�ن من العتمات

لتبقى تراقب بع�س الرذاذ من ال�ص�ء

ينثال من فتحات البي�ت..(

و�صرخت: يا هذا ال�صفاء ال�جدايّن العجيب؟!

حمم�د  ا�صمه:  م�صري  �صاب  اإنه  ال�صاعر؟  ه�  من  اأتعرف 
ن�صيم.

.1994

)�ملد و�جلزر(
على  دائما معط�فتان  وهما  واجلزر،  املد  كلمتي  ت�صمع  حني 
فه�  البحر،  اإىل  �صريعا  ذهنك  يذهب  متالزمتان..  اأو  بع�صها، 
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م�صمارهما الدائم الذي ميار�صان �صراعهما اأو �صباقهما عليه.

اأن يغرّي النافذة اللغ�ّية احلرفّية التي  مل يخطر بذهن اأحد 
هي  وحدها  البحر  نافذة  وبقيت  الكلمتني،  هاتني  اإىل  منها  ينظر 

م�صب النظر والجتاه ال�احد.

املد واجلزر لي�صا يف البحر فقط:

يف احلق�ل مّد وجزر، يف الأفق مّد وجزر، يف الكتب مّد وجزر، 
يف الأفراح والأحزان مّد وجزر ويف داخل اأعماق الإن�صان مّد وجزر.

اأكرث من ذلك،

ل� دخلنا اإىل باطن الأ�صياء لراأينا املد واجلزر الذي يف داخل 
علّ�ا  واجلزر  املد  اأن�اع  واأ�صّد  اأق�ى  ه�  وع�اطفه  الإن�صان  وجدان 

وهب�طا.

العجب ه� اأّن يف الإن�صان مالمح كثرية من البحر ل ي�صكل املد 
واجلزر اإل واحدا من تلك املالمح. ففيه من البحر الرّقة والق�ص�ة 

والبخل والكرم وفيه الغرور واخليالء.

واجلزر  املد  ن�ع  ب�صه�لة  تعرف  الفن�ن  اأحد  متار�س  حني 
امل�ج�دْين داخل النف�س الب�صرّية، اأّما حني تك�ن بعيدا عن الفن�ن 

فكان اهلل يف ع�نك على اجلزر.
.1995

)كلمات مائّية(
ُاعذرين على �صحكي وذلك لأنك قلت اإّنها مدّورة.
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يق�ل  العظيم  الرّحالة  بط�طة  فابن  ذلك،  اأخرتع  مل  اأنا 
باحلرف اإّن الأهرام )م�صتديرة الأ�صكال(.

ويف  بعيد  فمن  راآها  قد  كان  اإذا  اأو  يرها قط،  لأنه مل  ذلك 
الليل. �صاحمه اهلل. لكن ل تلمه، فعندما يق�س م�صافر ماآثره يغدو 
اأو  اأدري(  الق�ل )ل�صت  �صجني تهليالت �صامعيه وه� ل يجروؤ على 

)مل اأ�صاهد( خ�فا من اأن يفقد مكانته.

يتحملها  مما  اأكرث  الآذان  اأوزارها  تتحمل  اأكاذيب  وهناك 
الفم!

اأمني معل�ف/ لي�ن الأفريقي.

ُترى ل� اّتفق يف جمتمع ّما البيت واملدر�صة وال�صارع والنادي 
على اأّن كّل من يق�ل ق�ل غري �صحيح يجابه باأن ق�له غري �صحيح، 
كم �صتك�ن ن�صبة الأق�ال غري ال�صحيحة يف �صل�ك املجتمع اللغ�ّي 

اأو اخلربّي؟

ل �صّك يف اأنها �صتذوي اإذا مل متت نهائّيا. اإّن امل�صتمع يحمل 
نف�س م�ص�ؤولية املتكلم اإذا �صكت عن احلق.

ولكن هذا ل يحتاج اإىل احلّرّية فح�صب، بل يحتاج اإىل تربية 
تراكمّية ل تتك�ن اإّل عرب اأجيال واأجيال.

.1995

)كلمات مائّية(

كان  لقد  الأ�صئلة،  الن�ع من  يعتد هذا  اإّنه مل  �صمَت ط�يال. 
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بالن�صبة اإليه يعادل �صدمة.

لقد كان معتادا على اأ�صئلة من ن�ع: ما الذي تفكر فيه؟ ماذا 
يدور يف ذهنك؟ كيف تنظر اإىل هذا امل��ص�ع اأو ذاك.

اأّما اأن ياأتيه ال�ص�ؤال هكذا:

ما الذي ل تفكر فيه؟ فهذه �صفحة جديدة يف الأ�صئلة يراها 
لأول مرة.

كامال  ال�ص�ؤال  عليه  يحا�صره حني طرح  ال�صائل عرف كيف 
غري منق��س:

ما الذي ل تفكر فيه، وهل تعتقد اأّن الذي تفكر فيه اأهّم منه؟

هنا تلعثم ل�صانه، وخياله، وعقله. لقد فتح عينيه فجاأة على 
اأمام عينيه مل يكن يفكر  اأ�صياء كثرية برزت  وا�صع، فهناك  ف�صاء 

فيها، وهي يف احلقيقة اأهم بكثري مما كان يفكر فيه.

مل يكن يفكر يف م�قعه من العامل، وم�قع العامل منه، مل يكن 
ال�صلبّية يف �صل�كه، ويف �صل�ك  يفكر يف النقاط الإيجابّية والنقاط 

من ح�له.

امل�صابيح  اأنهار  حتت  الآن  وهاه�  باب،  ال�صّ يف  مي�صي  كان 
ال�صم�صّية غارقا يف ال�ص�ء والعربّي معا.

ُترى اأنت

اأنت يا ترى
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ما الذي ل تفكر فيه؟

.1995

)�لياأ�س(

)الياأ�س انقطاع الرجاء، و�صياع الأمل، وه� خطيئة اأخالقّية 
لأنه اعتداء على النف�س، وانتحار اأدبّي تدريجي، والياأ�س املطلق ه� 

امل�ت(.

من يف  على  �صهل  النظرّي،  ال�صعيد  على  �صهل  الكالم  هذا 
لي�س  ولكنه  باردا  ماوؤه  يتدفق  نهر �صغري  قدميه يف  اأن ميّد  قدرته 
�صهال على من مي�صي حافيا يف الرم�صاء، فاإذا ا�صتجار منها مل يجد 

غري النار.

ولكّن النف�س الب�صرّية مزودة باأكرث من مناعة واحدة، واأكرث 
من مرونة واحدة.

حني قال حمم�د دروي�س:

)مل نعد قادرين على الياأ�س اأكرث مما يئ�صنا. والنهاية مت�صي 
اإىل ال�ص�ء واثقة من خطاها، ف�ق هذا البالط املبلل بالدمع..اإلخ(.

حني قال هذا مل يكن يائ�صا، اإّن عدم القدرة على الياأ�س هي 
اأمل اأخ�صر، ل ا�صت�صالم منخف�س الراأي.

ومع ذلك ل بّد اأن نعذر النفثات ال�صعرّية التي جتعل الياأ�س 
�صيئا ل بّد منه، مثل ق�ل حمد الع�صع��س:
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)اأيها البدوّي الذي اأجهد الراحلة

وا�صتكت من تطلعه روؤو�س اجلبال

ا�صرتح برهة، وافعل النافلة

تذكر باأنك دون �صالح

واأنك تدرك القافلة(.

.1995

)كلمات مائّية(

املظفر،  امل�ؤيد،  العادل،  الكبري،  ال�صفه�صالر،  )الأمري، 
املن�ص�ر، الأوحد، عماد الدين، ركن الإ�صالم، ظهري الأنام، ق�صيم 
ال�صالطني،  عمدة  املل�ك،  �صرف  الأمة،  جالل  امللة،  معني  الدولة، 
قاهر الكفرة، قابع امللحدين، زعيم جي��س امل�صلمني، ملك الأمراء، 
�صم�س املعايل، اأمري العراقني، �صم�س املعايل، اأمري العراقني وال�صام، 
اأب�  اتابك،  اإيران، ايناجن قتلغ، طغرليك،  بهل�ان جهان الب غازي 

�صعيد زنكي بن اآق �صنقر، ن�صري اأمري امل�ؤمنني(.

اأ�صدقك الق�ل: اإّنني مل اأقراأ هذه الألقاب قبل رواية )احلروب 
ال�صليبية( لأمني معل�ف.

واحد  ل�صخ�س  الألقاب  من  القافلة  هذه  كّل  اأّن  ت�صدق  هل 
فقط؟

ل �صّك يف اأّن بع�صا من الذين ي�صم�نهم )اأتابك( كان ميتاز 
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بقيادة فذة وناجحة، ولكن هل يت�صاوى هذا مع هذا القطار الط�يل 
من الألقاب؟

هل نعجب من بع�س ال�صعراء والكتاب الذين قال�ا جميعا ما 
م�صم�نه:

لقد �صّيعتنا الألقاب؟!

.1995

)كلمات مائّية(

حني يعتكر وجدان الأفق حلزونّيا، وتت��ّصد الأ�صجار �ص�اعدها 
يف مباهج الظهرية ذات العبقرّية ال�صاعدة يف الرماد الأ�صط�رّي، 

ويت�رد املاء على حني غرة من �صدو الدقائق املنتقاة.

ا�صتمدت  كاأنها  املنحنية  ت�صتقيم اخلط�ط  حني يحدث هذا 
عنف�انها من �صهيل الأبراج املتقاطعة على ال�صاحات املنقر�صة.

اأّما اللغة فاإنها �صت�صّمر عن قامتها ذات الأبعاد املت�اطئة مع 
يف  اخلريفية  املدن  مع  املتزاوجة  ال�صعر  اأنهار  يف  املتجمد  اخلرير 
ال�صحى املتغطر�س، ولذلك قال احلكيم املتكرر يف نف�صه: �صيء يف 

ل �صيء.

هل فهمت �صيئا من هذا الكالم املرتبع اأعاله؟ هل فيه مفردة 
واحدة حتتاج اإىل قام��س؟

ل، لي�س فيه مفردة واحدة غري مفه�مة، ولكنه يف جمم�عه 
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كله غري مفه�م.

ملاذا؟

لأّن اللغة لي�صت جمم�عة مفردات، اإنها عالقات واإذا فقدت 
العالقة الأفقّية والعم�دّية بني املفردات اأ�صبحت هذيانا.

.1995

)كلمات مائّية(

اأكتب  اأن  اأمنية واحدة  اأكتب �صيئا فرحا؟ كانت يل  )ملاذا ل 
�صيئا فرحا واأم�ت..(.

هذا جزء من ن�ّس اأدبّي ط�يل لأديب عراقي ل اأعرف من اأّي 
جيل ه�، ولكن الذي يهّمني ه�: ال�ق�ف على هذا الإحباط، والياأ�س 

الهائل، وهذه النظرة ال�ص�داء.. التي فرزها الن�س.

الّدنيا،  عا�صمة  بغداد  ت�صبح  اأن  قبل  حتى  العراقي  ال�صعر 
اأي منذ ن�ص�ء الك�فة والب�صرة.. هذا ال�صعر كان حزينا وحتى اآخر 

�صاعر عراقي نعرفه.

نعم. لقد كان �صعرا حزينا، ولكنه مل يكن يائ�صا، كان رغم 
�صعرا متمردا ومل  �صعرا مقاوما،  األفاظه  التي ترتقرق بني  الدم�ع 

يكن مبثل هذا ال�ّص�اد اأبدا.

كاملة،  نف�صّية  هزمية  اأمام  واحدة  دفعة  يلقينا  الن�ّس  هذا 
وفرار قانط من احلياة. ي�صعنا اأمام ق�ل ال�صاعر العراقي:
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كفى بك داء اأن ترى امل�ت �صافيا

وح�صب املنايا اأن يكن اأمانيا

اآه عليك يا عراق.

.1995

)كلمات مائّية(

ما كّل ق�يل م�صروحا لكم فخذوا

ما تعرف�ن، وما مل تعرف�ا فدع�ا

هذا ال�صاعر مل يرح نف�صه فح�صب، بل اأراحها واأراح كثريين 
من كتاب و�صعراء، اأراحهم من عناء الأ�صئلة ح�ل ما يكتب�ن حتى 

ل� كان هذيانا.

اأحيانا اأرثي نف�صي اأو ذوقي ال�صعرّي رثاء حاّرا لأين ل اأفهم-
واجلرائد  املجالت  به  تزخر  الذي  ال�صعر  بع�س  حاولت-  مهما 

واملطابع.

متام  اأبي  �صعر  رف�ص�ا  الذي  القدماء  مل�اقف  اإعادة  اأهذا 
على  �صعرا  لي�س  الكالم  هذا  بع�س  لأّن  ه�  اأم  ا  حقًّ اأنف�صنا  فرنثي 

الإطالق؟!

وهنا يحّق لنا اأن نحتّج ون�صرخ.

ل اأدري.
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اإّن امل�صاألة منذ اأبي عمرو بن العالء مل حت�صم، ول اأعتقد اأّنها 
�صتح�صم.

واإذن.. ما ه� احلّل؟

هذا  اأنف  عن  رغما  ي�صرح�ه  اأن  نقادنا  على  يجب  ما  هذا 
ال�صاعر.

.1995

)كلمات مائّية(

)زمن يتقدم فيه اجل�اب، وتنهزم الأ�صئلة(

هكذا يق�ل اأحد ال�صعراء.

من  جمتمع  اأو  الع�ص�ر  من  ع�صر  يف  الأ�صئلة  تنهزم  اأن 
املجتمعات، مبعنى م�صادرتها اأو قمعها اأو عدم اللتفات اإليها، اأن 
يك�ن هذا فمعناه الف�صيح اأّن املجتمع قد ركد رك�د املاء يف ح��س، 

الذي معناه اأنه �صياأ�صن ل حمالة.

وعن  الك�ن من ح�له  وعن  نف�صه  لنف�صه عن  الإن�صان  �ص�ؤال 
اأّما  ون�صجها،  وبل�رتها  الأج�بة  ت�الد  حم�ر  ه�  بالذات  جمتمعه 

الإجابة اجلاهزة عن كّل �صيء فهي رك�د قاتل.

ال�صاعر هذا متاأمل من ع�صره ومن جمتمعه، فذرف حزنه يف 
هذه الكلمات القليلة بف�صاحة م�صيئة.

هل اأنت مع هذا ال�صاعر اأو �صده؟
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ال�صعراء  اأنك من  اأو  قافلته  م�صيت �صمن  فقد  اإن كنت معه 
بدءا من الع�صر اجلاهلّي حتى الع�صر احلا�صر واإن كنت �صّده فقد 

م�صيت وحدك يف �صحراء..

و عليه يجب اأن تت�كّل على اهلل، وحتزم �صاأنك ب�صرعة واأنت 
تردد:

زمن يتقدم فيه اجل�اب وتنهزم الأ�صئلة.

.1995

)كلمات مائّية(

)من �صيفهم

اأنني اأعي�س يف جناحْي ميامة

واأطري يف فّخ؟(

هذا الكالم لأدوني�س.

اإّن العي�س يف جناحْي ميامة يعني الطماأنينة وال�صالم، يعني 
اأو اآلم..و لكن ما  الهدوء النف�صّي الكامل، ل م�صاكل ول منّغ�صات 

يعني الطريان يف فّخ؟

التي  احلّرّية  غياب  يعني  والهزمية،  والإحباط  احلزن  يعني 
دونها يفقد حتى الطريان معناه الرحب، يعني غياب الإرادة، واإذا 
ال�صم�س  عنه  غابت  فقد  جمتمع  عن  اأو  اإن�صان  عن  الإرادة  غابت 

واأ�صبح للف�صاء جدران عالية.
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واحدة  حالة  اأ�صبحتا  حالتني  عن  تعبري  هذا  اأدوني�س  كالم 
يعي�صها ال�صاعر وحده دون �صائر النا�س.

هل ت�صعر اأّنك تطري اأو جتل�س اأو تفكر يف فّخ؟

اإّن كثريا من النا�س يفكر يف فّخ، بل فّخاخ كثرية وه� ل يدري.

ومع ذلك فالتفكري حتى يف فّخ، اأف�صل مبراحل من الاّلتفكري 
اأ�صال.

.1995

)كلمات مائّية(

ن�صمع ونقراأ كثريا عن )اأن�صنة الأ�صياء(، اأي منحها م�صاعر 
وقيما وت�صرفات مثل الإن�صان.

وكان هذا فتحا مبينا يف امليدان الأدبّي عندنا منذ ابن املقفع 
وحتى الآن.. لكنك حني تقراأ ق�ص�س جبري املليحان ت�صعر بتجاوز 

وا�صح لهذا الفتح املبني.

يف  يتدفق  الإن�صان  يجعل  ه�  بل  الأ�صياء،  ي�ؤن�صن  ل  جبري 
الأ�صياء كثريا، ويجعلها تتدفق فيه.

اإّنه يزرع فيك الإح�صا�س ب�حدة الك�ن ل كما فهمها الهندو�س 
اأو ال�ص�فّية، بل كما هي عند �صاعر تتجاوز اللغة نف�صها بني يديه، 

فت�صبح فتاة عذراء.

كّل الأ�صخا�س والعنا�صر والأ�صياء يف ق�ص�س جبري تتحرك 
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كما هي، وتتنف�س كما هي، ل �صيء ياأ�صر �صيئا اأو يحتل مكانه، وقدرة 
جبري الهائلة تتمثل يف جعله هذ التنف�س املتعدد، واحلركة املتعددة، 
يّتحد تلقائّيا واإذا بالك�ن ي�صبح كله واحدا متناغما و�صافيا حزينا 

مّرة وفرحا اأخرى.

اقراأ هذا املقطع من ق�صة )اأنني الأ�صجار(:

)تفّتق من طف�لته داخال يف الرج�لة، اأب�صر الأ�صجار ت�رق 
َكلَّ وغفا راأى  اإذا  بالثمر، فيما تال ذلك �صكن يف عي�ن الليل حتى 
فتاة جميلة ت�رق نح�ه ك�صجرة، فتنامت فيه الأغ�صان حتى ت�صامق 
فرحه و�صّف، وكان غيمة بي�صاء تظلل الفتاة، ت�صري هي ع�صف�را 
وي�صرب  بال�ع�د  يده، متطر غي�مه وهي مت�ج  اأغ�صان  يحط على 
الع�صف�ر حتى تتنف�س اأغ�صان القلب، وحتط الغيمة ف�ق الأ�صجار 

وتخ�صّر(.

.1995

)كلمات مائّية(

حرف��س: املبداأ؟

حنظلة: كّل ما ح�يل يعنيني لأّن فيه م�صريي.

الَقَدر  فيها  نرى  ون��س  ل�صعداهلل  م�صرحية  حنظلة(  )رحلة 
وقد خرج من اإطاره التجريدّي واأ�صبح قدرا اجتماعّيا.

اأّما  لها،  راّد  التجريدّي يفر�س قب�صة جتريدّية ل  القدر  اإّن 
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القدر الجتماعّي فه� قدر ميكن ال�صراع معه، ميكن روؤية امليدان 
الذي يهجم فيه، وبالتايل ميكن ال�ق�ف اأمام قب�صته ذلك ال�ق�ف 

الذي متثله كلمة حنظلة:

)كّل ما ح�يل يعنيني لأّن فيه م�صريي(

ما اأريد ال��ص�ل اإليه من كّل هذا ه�: هل كّل ما ح�لنا يعنينا 
لأن فيه م�صرينا؟

هل تعنيك ال�صحيفة التي ل تق�ل احلقيقة وهي تعلمها؟ هل 
يعنيك بائع اخل�صار الذي يغ�ّس؟ هل يعنيك ذلك املتغطر�س الذي 
يقطع الإ�صارة وهي حمراء؟ هل يعنيك الكتاب املدر�صي الذي ل يفيد 

�صيئا؟ حني ترى حمطما هل يتداعى له ج�صدك بال�صهر واحلمى؟

اإذا كنت كذلك فقد و�صلت يف النهاية اإىل ا�صتلهام النتيجة 
التي و�صل اإليها حنظلة بعد رحلته ال�صاقة.

رحلة حنظلة م�صرحية جميلة، ولكنها اأحالت ال�اقع، بت�صخيم 
ماأ�صاة حنظلة، اإىل كاركاتري.

.1995

)�حلزين(

احلزن، رائحة املطارات، جريدة )الأم�س(، املجلة العتيقة، 
من  اأكرث  يف  ن�صاهده  ما  هذا  اجلائعة..  احلقيبة  الهزيلة،  النق�د 
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وال�صاعر  للقا�ّس  مرمي(  اأولها  كثرية  )وج�ه  جمم�عة  يف  ق�صة 
اجلميل جاراهلل احلميد، بحيث ي�صكل ال�صفر وغياهبه هاج�صا اأولّيا 

من ه�اج�صه.

)�صباح من الغيم املعتاد الراعد، و�صنغادر املدينة( و)حني 
امل�ت( )غدا  ال�صفر كنت على و�صك  الأبي�س م�عد  ال�ص�ت  اأعلن 
ت�صافرين يا فائزة، �صت�صرق ال�صم�س واأنت معلقة يف الف�صاء الرحب 
الذي ي�صتحم ببكارات الندى( )اأين اأنت يا م�انئ؟ وحتت اأّي �صقف 
تغم�س لقمتك الآن؟!( )نزلت كنت اأريد اأن اأبكي تلك اللحظة. عدت 
�صاملا كما ل� كنت حماربا رافع الّراية البي�صاء..( هذه املقتطفات 

من اأربع ق�ص�س يف املجم�عة.

املثال  ه�  املجم�عة  يف  )احلزين(  ق�صة  بطل  يبقى  لكن 
الأو�صح على ما اأ�صّميه )قلق ال�صفر( الذي حاولت احللقة ال�صابقة 

من )كلمات مائّية( اأن تربط اأ�صبابه بعملّية املقارنة والختيار.

)يف الطائرة قدم�ا له احلل�ى ومل ياأكل!!

يف املطار �صاأله اأحد الباعة امل�صت�ردين اإذا كان ي�صرتي ب�صعر 
ال�ص�ق احلرة املغري اأّي �صيء، حتى اللذة..! فلم ُيِجْب.

يف  يقبلها  باأن  ف�عدها  تقبله  اأن  زوجته  اأرادت  البيت  يف 
الغد..(.

هذا ال�صلل النف�صّي ماذا ن�صّميه؟ اأو ما هي اأ�صبابه احلقيقّية 
كي نعرف كيف ن�صميه؟ �صلل �صلب من البطل اأّي قدرة على التفاعل 
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الجتماعّي، بل والإن�صايّن احلميم.

)يف ال�صباح ذهب اإىل العمل �صامتا )..( وجاء اإىل البيت، 
ومل يقّبل زوجته ومل يقراأ اجلريدة، ومل يداعب الأطفال، ومل يذهب 

اإىل الثالجة لي�صرب اأّي �صيء..(.

�صلل نف�صّي وع�ص�ّي قامت ومدّمر يدفعنا اإىل البحث عن نافذة 
لل��ص�ل اإىل اأ�صبابه: اأه� ال�صفر، اأم الع�دة اأم �صيء ثالث، ه� ذلك 

الذي يعتربه ال�ج�دّي�ن نتيجة من نتائج عملّية الختيار املرهقة؟!

القا�ّس يرتك لنا مبهارة ثقبا �صغريا يف جدار ط�يل ميكن اأن 
نلم�س منه �صبب هذا ال�صلل املقيت:

نام اجلميع ظل م�صتيقظا، كتب لزوجته على ورقة  )عندما 
واأنني مل  بالأم�س  قبلتك  رف�صت  لأّنني  ُاعذريني  �صغرية: حبيبتي، 

اأقبلك الي�م، فقد كنت حزينا..

عندما قراأت الزوجة ورقته يف ال�صباح بكت واأيقظته وقبلته 
كثريا.

-هل اأنت حزين الآن؟

يا  اأكرتث  لن  ولكن  حزينا،  �صاأظل  �صاأعتاد..  ولكني  -نعم، 
�صّيدتي. وابت�صما معا. وكانا حزينني ك�صم�س ال�صتاء(.

اأّن  الثقب هذا نراه يف حزن املراأة، ويف كلمة: �صاأعتاد، غري 
هذا جمرد احتمال.
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امل�صيف  ويعلن  املطار  اإىل  حقائبك  حتمل  اأن  لي�س  وال�ّصفر 
اأّنك يف الطبقات العليا من اجل�. ال�صفر ه� ارتياد جمه�ل فح�صب، 

خ��س يف نهر جديد، تعّرف اأ�صياء جنهلها.

ال�صفر مفه�م. فه� يف ُعْرِف التاجر غريه يف ُعرف ال�صاعر. 
وه� يف ذهن ال�ص�يّف غريه يف ذهن الفقيه، وال�صفر يف النف�س غري 

ال�صفر يف الكتب وهكذا..

قبل 27 عاما كتبت ق�صيدة بعن�ان )�صفر(:

)كانت بباب دارنا ترق�س كالنغم

وفي�ؤها املن�صكب احلن�ن كاحللم

تغ�صل غربة الطي�ر يف امل�صاء

وتعك�س الأنهار يف الف�صاء

واأع�لت بها الرياح ذات ي�م

وكنت يف الزحام قب�صتاي

ت�صّد اأطرايف عن ال�صياع

اأحلم باجلباه للب�صر

وعدت كالبكاء

اأن�ء باحلنني والّثمر

فلم اأجدها!!
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مل اأجد داري التي وّدعت يف ال�صباح

قد مرت الرياح

وانداحت املدينة

فتابع ال�صفر(

اأ�صفار  من  نعايَن  اأن  هذا  الهرولة«  »ع�صر  يف  علينا  نعم. 
عديدة فتحتنا اأكرث من ريح.

ي�صتطيع  ول  جديدة  معل�مات  يف  ي�م  كّل  ي�صافر  ذهنك  اإّن 
اللحاق بها. فه� دائم ال�صفر. وقلبك يف �صفر، ول يبقى اإّل اأّن مت�صك 
من  حقل  مثل  روحك  يف  النابتة  اجلميلة  القناعات  تلك  بيديك 
الّزمن  الأ�صجار، مت�صك بها كما مت�صك مب�قد من اجلمر يف هذا 

الثلجّي العا�صف.

.1995

)كلمات مائّية(

)�صباح، م�صاء، �صفر، رج�ع، حلم، اغرتاب، �صباب، �صفاء، 
رغبة، م�ت، �صرب، قلق، و�صّد، غربة، طفاية، وحدة، خلل، فل�صفة، 
�صديقة،  زوجة،  اأّم،  ورق،  كتاب،  جريدة،  خ�صبة،  فر�صاة،  قلم، 
اأنا، الآخر، ه�، هي، هم، نحن، ه�ؤلء، دم، ن�م، �صحراء،  رفيق، 

بحر، مطر، رياح، امراأة، نار، ثروة، وج�د، عبث، اختالل.

يا لب�ؤ�صي
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اأكّل هذا اخلليج اأنا؟!

�صالح �صعد/ القب�س 95/4/30(.

تعتربه  هل  �صعرا؟  اأعاله  املذك�ر  الكالم  هذا  تعترب  هل 
ق�صيدة، قالت ما عندها وا�صرتاحت؟ اأنا �صخ�صّيا اأعتربه ق�صيدة 

كاملة.

ملاذا؟!

لأّنك حني ت�صل اإىل الكلمتني الأخريتني: يا لب�ؤ�صي، اأكّل هذا 
اخلليج اأنا؟! ت�صطّر اإىل اأن قراءة الكلمات ال�ّصابقة مرة ثانية بروؤية 

خمتلفة.

هذه الروؤية املختلفة التي وهبها هذا الكالم هي ال�ّصعر.

.1996

)فارزة(

»وَما ُهَ� اإلَّ اأْن اأَراهــــــا ُفَجــــــاَءًة           فاأْبَهُت َل ُعْرٌف لَديَّ وَل ُنْكُر«

هل قراأت بيت )الأح��س( هذا قبل الآن؟

كيف ف�صرت حالته؟

حني تريد تف�صيري نظرّية علمّية، اأو ن�صاطا فكرّيا، يك�ن ذلك 
خا�صعا لقّ�ة طاقتك الإدراكّية، اأّما حني تريد تف�صري حالة اإن�صانّية، 
فاإنك لن ت�صل اإليها بق�ة الإدراك، اأو الذكاء، اإنها حتتاج اإىل �صيء 
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ي�صم�نه )ال�صتبطان(.

و ال�صتبطان، يف اأحد وج�هه، ه�: )مالحظة النف�س لذاتها، 
اأن  ا�صتطعت  فهل  العامة(  الب�صرّية  للنف�س  من�ذجا  باعتبارها 

ت�صتبطن حالة الأح��س؟

ل اأظن ذلك.

�صعر  ترتك  اأن  عليك(  ي�صرت  )اهلل  منك  فاملطل�ب  اإذن 
الأح��س و�صاأنه. َدْعُه دون تف�صري، و�صيك�ن ذلك اأف�صل لك ولل�صعر.

ل تغ�صب.

ا يف ذكائك املفرط، ول يف فهمك لل�صعر. اإّنه  فهذا لي�س �صكًّ
�ص�ؤال اأطرحه نيابًة عن الأح��س، وعن كّل �صاعر بهت ي�ما ّما.

.1997

)�شاأجل�س(

�صاأُجل�س كّل

البحار على راحتي

واأ�صاألها:

كيف �صارت مياهك حلنا ط�يال؟

واأين معنى اجلزر؟

اإين اأرى املّد منت�صيا وحده
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ي�صتجدي امل�انئ

ينرث من ف�قها ل�ؤل�ؤ الّتيه

يرتك يف كّل �صيء مدى و�صهيال.

اأراه وقد �صار نح� احلق�ل

وراح ي�ّحد فيها الف�ص�ل

واأدرك حتى رفيف الطي�ر

ف�صار ك�صيء ي�صم�نه ال�صعر

اأو ل

ي�صم�نه امل�صتحيال.

1997

)�حلياء(

وتركه  ال�صيء،  من  النف�س  )انقبا�س  باأنه:  احلياء  يعّرف�ن 
خ�فا من الل�م فيه( وه� درجة �صغرى من درجات اخلجل، الذي 

ه�: �صراع بني الإرادة وبني معّ�قاتها.

�صع�ر  نتيجة  وه�  باخل�ف.  م�صح�ب  ا�صطراب  اخلجل  اإّن 
احلياء  اأما  قبيحا،  اأو  كان  جميال  ال�اقع،  مالءمة  عن  بالعجز 
معنى  يحمل  ه�  ولذلك  منه.  والإ�صفاق  القبيح  بال�صيء  �صع�ر  فه� 

اأخالقّيا.
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خطر يل هذا، واأنا اأقراأ ر�صالتني متبادلني بني �صاعرة ت�صمى 
)�صاف�( و�صاعر ي�صّمى )الفي��س( يف القرن ال�صاد�س قبل امليالد.

مقط�عة  اأفالط�ن  فيها  كتب  م�صه�رة  �صاعرة  �صاف�  كانت 
اأكرث  ما  األ  ت�صع/  ال�صعر  ربات  اإّن  )يق�ل�ن:  فيها:  قال  �صعرّية، 
�صاعرا  الفي��س  وكان  العا�صرة(  هي  �صاف�  اأّن  فليعلم�ا  غباءهم/ 

م�صه�را. وكان كّل منهما قد ُنِفَي من وطنه خ�فا من قلمه.

كتب الفي��س ل�صاف� هذه الر�صالة:

ذات  يا  طاهرة،  يا  القرنفلي،  التاج  ذات  يا  �صاف�!  )اأي 
مينعني  احلياء  ولكن  اأمر،  يف  اأحدثك  اأن  اأريد  احلل�ة،  البت�صامة 

اأن اأنطق به(.

فردت عليه:

)ل� كانت رغباتك طيبة نبيلة، ول� كنت تريد اأّل ُتنطق ل�صانك 
مبا ه� دينء ملا اأ�صدل احلياء على عينيك غ�صاوة، ولأف�صحت عن 

رغباتك الطّيبة العادلة(، من منهما بال حياء؟

.1998

)روؤية(

)الّروح وطن، لك�نه م�صكن الإدراكات..و البدن وطن لك�نه 
م�صكن الّروح.. والثياب وطن لك�نها م�صكن البدن. والّدار والدرب 
م�صاكن،  لك�نها  اأوطان  كّلها  والعامل،  والأر�س  والقطر  واملدينة 
اإدامة مالحظته(. ح�صني  على  تعرفه وحتر�س  اأن  يجب  ولكّل حّق 
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املر�صفي )ت 1890(.

ما هذه الروؤية الإن�صانّية النبيلة التي ينطلق منها هذا الرجل؟ 
ما هذا القلب ال�ا�صع الذي ي�صّ�ي بني ال�طن والإن�صان بحيث تختفي 

كّل ف�ا�صل اجلغرافيا والتاريخ؟

كّل  نبتت يف  الروؤية  اأن هذه  ل�  العامل  عليه  �صيك�ن  الذي  ما 
قلب كما تنبت �صجرة برية؟

هل نعتربها اأمنية ط�باوّية؟

وبني  بينها  عالقة  ل  ط�باوّية  اأمنية  اإنها  نعم،  يق�ل  ال�اقع 
الإن�صان يف ن�ازعه املت�صاربة وتكالبه ونفيه لالآخر.

غري اأّن الأماين، حتى ل� كانت م�صتحيلة، لها اإغراوؤها الذي 
ل يقاوم. وما يق�له املر�صفي واحدة من تلك الأماين العذبة التي ل 

وج�د لها اإّل يف عامل الأحالم.

.1998

)ظماأ(

)ظامئ

ول يرويني

اإّل ماء ل اأقدر اأن اأ�صل اإليه(

هل يعجبك ق�ل اأدوني�س هذا؟
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مل�نة  اأجنحة  تركيب  جمرد  تراه  قد  اإن�صائّيا.  عبثا  تراه  قد 
هاوية  اإىل  اختياريا  �صريا  تراه  قد  الطريان.  تعرف  ل  لألفاظ، 
�ص�ى  عنه  التعبري  يعرف  ل  واقعّيا،  نف�صّيا  اأنينا  تراه  وقد  الياأ�س.. 

ال�صعراء والعا�صقني.

الظماأ يتعدد بتعدد ما نظماأ اإليه: فهناك من ه� ظامئ اإىل 
املال، ومن ه� ظامئ اإىل ال�صهرة، ومن ه� ظامئ اإىل اللعب، وهناك 
من ه� ظامئ اإىل ظّل وردة، حتى ل� كانت الذاكرة ت�صرخ مبا قيل 

)ظل ال�ردة، وردة ثانية ذابلة(.

م�صكلة اأدوني�س �صهلة، من الناحية الفل�صفّية اخلال�صة، فه� 
�صي�صل اإىل املاء الذي يرويه مبجرد امتالك القدرة على ال��ص�ل 
اإليه. واإذن هناك يف هذه احلالة نافذة م�صرعة من الأمل تتمثل يف 

امتالك القدرة الغائبة.

و لكن ما راأيك يف احلالة الأخرى التي تعترب كّل ما ن�صل اإليه 
ذلك  ه�  يروي  الذي  بل  يروي،  الذي  ه�  ولي�س  املطل�ب،  ه�  لي�س 

الذي ل ميكن ال��ص�ل اإليه.

يطّل علينا مبا�صرة ب�ؤ�س الفل�صفة.

.1998

)و �أنت؟(

)ما اأغرب ذاكرتي

ب�صتان مليء بال�صجر من كّل ن�ع
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ول اأرى ثمرة واحدة(

حت�س  األ  برهافة؟  ال�صاعر  هذا  يق�له  ما  اإىل  اأ�صغيت  هل 
يف  بك  تتدىل  ذراعا(  �صبع�ن  )ذرعها  �صل�صلة  اإىل  م�صدود  باأنك 

اأعماق اجلحيم؟

ما معنى اأن تك�ن ذاكرة بال ثمرة واحدة؟

التاريخ  تيارات  فيها من  ما  بكّل  املا�صية،  اأّن احلياة  معناه: 
خاوية،  حياة  هي  واخليال..  واحلقيقة  والجتماع،  واجلغرافيا، 
وجتاوزك  العينني،  مغم�س  وه�  الزمن،  فيها  عليك  مّر  فارغة، 

الغطاء الجتماعّي، مهرول، خ�صية العدوى.

ال�صلل، بحيث مل ت�صنع  املا�صية كلها من  اأّن حياتك  معناه: 
لك نافذة واحدة، تطّل منها على اأمل، اأو يطّل عليك منها ب�صي�س 

�ص�ء.

و معناه الآخر: اأّن احلياة جمرد عبث.

اأو عدم ال�صع�ر  اأقتل من ال�صع�ر بعبثية احلياة،  لي�س هناك 
بجدواها. وحني يبقى الإن�صان ونف�صه ل بّد اأن ي�صعر بقيمة احلياة 

ال�صخمة، وباأنها نعمة النعم.

ولكن ماذا ت�صنع حني جترد من الختالء بنف�صك، حني متنع 
من احل�ار معها. ثم تالحقك الك�ا�صر من كّل ن�ع؟

هكذا اأ�صعر اأنا.
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واأنت..؟

.1998

)�حلزن(

هل �صعرت ي�ما اأّن البحر حزين

بكت عينه الي�صرى فلما زجرها عن

اجلهل بعد احللم اأ�صبلتا معا

واأّنه قد اتخذ املّد تعبريا عن الأنني املعلن، فلما اأدرك عدم 
جدواه اتخذ من اجلزر كهفا ياأوي اإليه، اأو »جبال يع�صمه من املاء«؟

هل �صعرت ي�ما باأن الربيع فقد اإحدى قدميه، فراح يقفز من 
هنا وهناك ب�ص�رة ع�ص�ائّية �صالة، واأنه حني مّر عليك تهاوى يف 

نبتة من �ص�ك؟

)وجدتها(  وحني  ال�صندباد،  �صفينة  باأنك  ي�ما  �صعرت  هل 
وحانت حلظة  والع�صافري،  والأزهار  الالآلئ  خمتالة يف م�كب من 
)الفي�س واجلالء( عمد احل�ت اإىل ال�صفينة فخرقها، يف حني لي�س 

وراءك من )ياأخذ كّل �صفينة غ�صبا(؟

ور�ّس  ثيابه،  اأجمل  لب�س  نف�صه  احلزن  باأن  ي�ما  �صعرت  هل 
عليها قارورة من عطر باري�صّي، وتقّدم اإليك، خجال، منك�س الراأ�س، 

قائال: اعذرين، �صاأفارقك، فاأنت اأ�صّد مني غلظة و�ص�ادا؟

هل �صعرت..؟
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.1998

)ود�عا(

)غبار على اأفق الّروح يعل�

ووجهته ل مكان..

وداعا اإذن:

اأقدامها دون جدوى، لالأ�صدقاء  القلب  التي غ�صل  لل�صخ�ر 
الذين غدوا زبدا طافيا

ف�ق ماء الّزمان..(.

هكذا يق�ل �ص�قي بزيع، يف حلظة من حلظات �صع�ره بانهيار 
اأّنني كتبت قبل �صنني حتت  واأذكر  �صعره-  الزمن -وهي كثرية يف 
مع  ال�ص�ر  من  ب�ص�رة  تلتقي،  كتابة  الداخل(  من  )الغبار  عن�ان 

هذه اللحظة، وها هي نف�صها حتا�صرين الآن.

الغبار الذي ياأتينا من اخلارج �صهل اأمره، اإذ ميكن اأن تغلق 
الن�افذ يف وجهه، وميكن اأن تهزمه باملاء، وجلّي اأّن الرياح لن تك�ن 
عابثة على الدوام، واأّن )للغبار ج�صد ل يرق�س اإل مع الريح( كما 

قال اأدوني�س.

والّروح  القلب  من  الداخل،  من  الغبار  ياأتي  حني  لكن  و 
والذاكرة.. ماذا ت�صنع لالختباء منه؟

اإنك لن تقدر على �صيء ما عدا �صيئا واحدا، ه� اأن ت�صلم له 
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عينيك وحتافظ على قلبك من الفرار اإىل املجه�ل.

هل ترى راأيا اآخر؟

.1998

)منذ زمن مل �أقر�أ �شعر�(

هل هذا تبّلد يّف؟ اأم تبّلد يف ال�صعر؟ اأم ه� تبّلد يف الزمن؟

اآخر. فالبالدة  اأّنه تبّلد يف الزمن، ولكنه تبلد من ن�ع  اأظن 
التي نعرفها من القام��س هي �صعف الذكاء، ولذلك اعترب اأب� متام 

)الزمان مغفال( غري اأين اعترب تبلد الزمن من ف�صيلة اأخرى.

املعادلت  حل  يجيد  اإّنه  اأعمى،  ول  مغفال  لي�س  الزمن 
الريا�صية الب�صرّية مبهارة ويعرف متى يقف ومتى يهرول، ولكّن يف 
ْتُه  مُتِ ْب  ُت�صِ )فمن  وحقد:  بق�ة  تنطلق  احلركة،  ذاتّية  �صهاما  يده 

ومن تخطئ يعمر فيهرم(.

اإيّن اأتخيل الّزمن �صابا و�صيما يحمل ال�صم�س يف ميينه والقمر 
يف �صماله، وتلعب البحار والأنهار وال�صف�ح والقمم مثل الأطفال بني 

يديه.

اإّن مثل هذا ل يعرف التبلد القام��صي، اإّنه يعرف تبلدا اآخر ل 
اأعرف كيف اأ�صّميه، لأيّن منذ زمن مل اأقراأ �صعرا، ول� قراأت لعرفت 

كيف اأ�صّميه.

اأراأيت اجلدب الذي يعرتي الإن�صان عندما ل يقراأ �صعرا؟
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.1998

)غيابها(

اأكرث من مك�ث  لي�س  اأكرث من بقائك وحيدا،  لي�س  )غيابها 
قدح ال�صاي يف يدك ط�يال، اإ�صغاوؤك اإىل قطرة املاء التي ت�صقط، 
قفز خط�ط ال�صجاد اإىل عينيك كما ل� اأّن يدا خطتها للتّ�، فبدت 
اأكرث بيا�صا، ذهابك يف التفاتة ط�يلة تنتبه اإىل مبالغتك بها متاأخرا 

مما يجعلك تدير وجهك اإىل جهة معاك�صة لتك�ن عادل فقط.

غيابها لن يك�ن اأكرث من تفاقم وحدتك، تتاأمل مكانا خاليا 
ل تدري ما تفعل به...(.

هل راأيت و�صفا للذه�ل، والإح�صا�س الفاجع بالفقد، اأعذب 
اإبراهيم  ال�صاعر  حاذق  بهدوء  عليك  ينرثه  الذي  هذا  من  واأعمق 

احل�صني؟!!

م�جا  جتد  ل  جماز.  عنق  ي�صرب  جماز  قعقعة  جتد  ل  هنا 
الأعماق  م�صطربة  ال�صطح  راكدة  بحرية  جتد  بل  �صاخبا.  لغ�ّيا 

فقط.

هل �صعرت ي�ما مبكان خال ل تدري ما تفعل به؟

ال�صع�ر مبكان خال لي�س جديدا، اجلديد ه� اأّنك ل تدري ما 
تفعل به.

ما  تدري  ل  ومكان  زمان  عليك  مّر  هل  هذا؟  عليك  مّر  هل 
تفعل بهما؟
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.1999

)حتى(

).. اأريد املزيد من الأدوية

لكي يت�صنى ل�ص�تك

اأن يتكرر حتى النهاية بني اله�صاب..(

ملاذا )حتى( هذه يا ابن البزيع؟!

ذاك  حرقة  عرفت  فقط  الآن  نهاية(؟  )دون  تقل  مل  ملاذا 
النح�ّي الذي مات ويف نف�صه �صيء من حتى. كيف تريد املزيد من 

الأدوية ملطر �ص�تها، ويف ذهنك طيف نهاية ّما؟!

يك�ن  اأن  ميكن  حتى  َبُعَد  ال�صم  اأّن  علم�نا  �صغارا  كنا  حني 
جمرورا، وميكن اأن يك�ن من�ص�با، ولكن هذا ل يقدم لنا نفعا مع 

مفردة النهاية، هذه املفردة الفاغرة.

ثم هل يتكرر �ص�تها؟ ل. اأبدا.. اإّن �ص�تها ل يتكرر.. اإّنه ينبثق 
يف كّل حلظة جديدا.. اإّن النهر ل يتكّرر كما يق�ل اأحد الفال�صفة.

اإّنك رائع يا ابن البزيع، ولكن يف هذه املرة ل اأدري ما الذي 
اأطاح بك، اأهي اللغة اأم اأّن �ص�تها كان اأو�صع من لهبك؟

اإين اأكرر معك:

اأريد املزيد من الأدوية.
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.1999

)ثنائّية(

يف  وكان  وحده،  العامل  على  مهيمنا  اخلري  كان  القدمي  )يف 
�صجر. ويف ي�م من الأّيام فكر اخلري يف ذاته، وت�صاءل عّما ميكن 
اأن يك�ن نقي�صه، فكان اأن جت�صدت تلك الفكرة، وتكّ�ن ال�صر. ومنذ 

ذلك ال�قت، ما زالت مملكة ال�صر تت�صع ي�ما بعد ي�م(.

انطالقها  حم�ر  كان  التي  الروايات  اإحدى  قالته  ما  هذا 
ت�ص�ير القهر الب�صرّي، وا�صمها )مدينة الرياح( مل��صى ولد ابن�.

اأقدم  الأزلية، بل هي  الثنائّيات  اإحدى  وال�صر،  ثنائّية اخلري 
اآدم يف اجلنة،  ثنائّية عرفها ال�عي الب�صرّي، لأنها بداأت منذ كان 
وا�صتمرت حتى الآن وبعد غد، واأعتقد اأّنه لي�س هناك ثنائّية رافقت 
الفل�صفّي،  �صبابه  وحتى  الأ�صط�رّية،  طف�لته  منذ  الب�صرّي  الذهن 

واأّرقته ب�صكل حارق، مثل هذه الثنائّية.

قالت  كما  ي�م(  بعد  ي�ما  تت�صع  ال�صر  زالت مملكة  نعم )ما 
تعددت  الذي  ال�ص�ؤال  وه�  ملاذا؟  ال�ص�ؤال:  ياأتي  وهنا  امل�صرحية، 

الإجابات عنه، ول يزال يف حاجة اإىل اأج�بة اأخرى.

.2000

)ال يكفي(

لذلك  رائع،  �صطر  من  اأكرث  ذاكرتك  �ا يف  َخطُّ ُكّتاب  هناك 
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فاأنت تكّن لهم احرتاما خا�صا. ولكنك ُتَفاَجاأ –اأحيانا كثرية- بهذا 
الكاتب اأو ذاك، وقد مالأ �صفحة كاملة يف جريدة ّما، مبا هّب ودّب، 
وجمع احل�ص�ف والرطب، بحيث تفرغ من قراءة ال�صفحة الكاملة، 

واأنت تفرك عينيك �صائال: هل قراأت �صيئا؟!

هل يكفي اأن نق�ل: اإّن كتابته يف هذه اجلريدة كتابة جتارية، 
اأما يف تلك فاإبداعّية؟

ل، اإّن هذا ل يكفي:

فالتاجر الناجح ل يعر�س ب�صاعة فا�صدة. اإنه بح�صه التجارّي 
واإذن مباذا  زاد ربحه.  اأكرث ج�دة،  اأنه كلما كانت ب�صاعته  يعرف 

نف�صر جن�ح بع�س الكتاب اإىل هذا؟

القراء  اإىل  الكاتب  نظرة  يف  يكمن  التف�صري  اأّن  يل  يبدو 
معناه:  وهذا  وعيهم،  ومدى  تلك،  اأو  اجلريدة  لهذه  املحتملني 

ا�صت�صغارهم، واأّنهم ل ي�صتحق�ن اأكرث من هذا احل�صف اللغ�ّي.

تط�ر  وجتاهل  فاقة  وال�صّ القبح  غاية  يف  م�قف  هذا  و 
املجتمعات والأفراد.

.2000

)�جلهر(

اجلهر  اجلهر؟  ت�صتطيع  هل  كان-  ا  -اأيًّ م�قعك  يف  اأنت 
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باأحا�صي�صك. اجلهر مبا حتّب وما تكره. اجلهر باأن تزيل عن ذهنك 
كّل حجاب؟

اإّنها  اأذهاننا لي�صت من �صنع جيل واحد.  احلجب التي على 
تراكم تاريخّي واجتماعّي هائل، احت�صد ط�ال اآلف ال�صنني، واأحال 

الفكر اإىل ح��س، تختلط املياه داخله بال�ح�ل.

اجلهر قام به روائي�ن يف الغرب، واأراد بع�س الأدباء العرب 
اأن يجرب  العربّي -نف�صّيا-  الروائي  ي�صتطيع  اأن يجربه. ولكن هل 

اجلهر؟!

للجهر  ممار�صة  فيه  لي�صت  مترد.  جمرد  احلايف(  )اخلبز 
الذي اأعنيه. اجلهر الذي اأعنيه ه� اأن تعرب عن نف�صك تلقائّيا، حتى 
اعتداء  اأو  �صيئا فيه جرح  تق�ل  اأنك  اأو  تتمّرد،  باأنك  اإح�صا�س  دون 

على الآخرين.

اجلهر ه� اأن تك�ن اأنت، ولكن:

القتاد ودون ذاك  ودونها * خرط  �صعاد  اإىل  ال��ص�ل  »كيف 
زحام؟«

.2000

)حو�ر(

ها�صم �صالح: هل تقراأ ال�صعر الفرن�صّي الذي ين�صر الي�م؟
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- جان ك�هني: مل يعد هناك �صعر يف فرن�صا. ل �صيء يهّزين 
الآن يف ما يكتب. اإّن ال�صعر الفرن�صّي املعا�صر مه�و�س بالبحث عن 
اأين ه�  والتكلف.  ال�صطناع  اإىل  ي�ؤّدي  مّما  والتجريب،  »التكنيك« 

ال�صعر الذي يهّز الأعماق، كما كان يفعل �صعر مالرميه ورامب�؟

هذا ح�ار حدث قبل ع�صرين عاما، مع واحد من اأ�صهر النقاد 
يك�ن،  ل  اأو  فرن�صا  يف  �صعر  هناك  يك�ن  اأن  يعنيني  ول  املنظرين، 
ولكّني اأ�صت�صهد بهذا ال�صتعرا�س ب�صبب ظاهرة عاّمة، هي خف�ت 

ال�صعر و�صم�ره يف العامل كله.

ميكن ت�ص�ر اختفاء ال�صعر يف اليابان -مثال- اأو يف اأ�صرتاليا، 
ولكن ت�ص�ر اختفاء ال�صعر يف اللغة العربّية، اأو اختفاء الفل�صفة يف 

الي�نان، ل ميكن احتماله.

ولكن ماذا ت�صنع مع ال�اقع؟

ال�صعر العربّي اأ�صبح يدور ح�ل نف�صه، وه� يف حالة احت�صار 
واإذا قلت هذا رجمت بالتخلف، وباأنك ل تدرك الأعماق.

.2000

)ن�شف �ملعنى(

عنه(  )امل�صك�ت  تعبري  كثريا  يرتدد  الفكرّية،  ال�صاحة  يف 
ن�ّس- اأّي  اأّن  التعبري ه�:  لهذا  ال�ا�صحة  املعاين  واأحد  الن�س.  يف 

اأم  معناه،  ن�صف  اإل  يعطيك  ل  اأدبّي-  �صياق  ذا  كان  اإذا  ة  وخا�صّ
الّن�صف الآخر فه� ن�صف م�صمر، اإّما �صع�ريا واإّما ل�صع�ريا.
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اأو  اأو ق�صيدة  املعنى، من مقالة  اأنت، عندما ي�صلك ن�صف 
ل�حة، اأو حتى كتاب.. ماذا ت�صنع؟ كيف ت�صل اإىل الن�صف الآخر، 

على رغم ت�صرت منتج الن�ّس؟

هنا تاأتي املقدرة النقدّية. تلك املقدرة التي تدخل من خالل 
جدران )ال�صك�ت( وال�صمت.. اإىل ال�صجيج الذي يرتفع قريبا من 

الن�ّس، وامل�صدود منه واإليه.

بع�س  اأّن  تلقائّيا:  الذهن  على  تخطر  التي  الأخرى،  امل�صاألة 
ل  املبا�صر،  بالتعبري  والتقّيد  احلرفية  التزام  �صدة  من  الّن�ص��س، 
تت�صّمن م�صك�تا عنه. وهنا تقع اأنت -القارئ الناقد- يف حرية من 
وهنا  الن�ّس.  من  ل  اأنت،  منك  عنه  امل�صك�ت  تكمل  وتروح  اأمرك، 

يختلط احلابل بالنابل.

األي�س كذلك؟

.2000

)حتليق(

النهاية  حتى  م�لع  اإّنه  الأر�س،  على  امل�صي  يعرف  ل  ال�صعر 
قمم  على  اأو  املاء،  على  مي�صي  فه�  امل�صي،  اأراد  واإذا  بالطريان، 
اجلبال، اأما اإذا ما َن�ِصَي طباعه، وم�صى على الأر�س، فذلك مدعاة 

لأن يخاطبه ال�صاعر با�صتنكار:

»اأ�صبح ال�صفح ملعبا للن�ص�ر           فاغ�صبي يا ذرى اجلبال وث�ري«

اأّما النرث فه� مل يعرف التحليق، على الرغم من عمره املديد، 
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اإّل اأخريا، على اأيدي املت�ص�فة و�صعراء ق�صيدة النرث.. اأّما ماعدا 
ذلك فه� مت�ا�صع، يحب الأر�س، ويع�صق امل�صي عليها.

زمان  كّل  ويف  الب�صر،  جلميع  ال�صعر  من  فائدة  اأكرث  الّنرث 
ن�صاط  وكّل  واملعارف  التجارب  يحمل  الذي  الزورق  فه�  ومكان، 
اإىل  اإّل  ينظرون  ل  فالنا�س  ذلك  ومع  اإىل جيل،  من جيل  ب�صرّي.. 

ذلك الع�صف�ر الّنـزق، الذي ي�صم�نه ال�صعر.

قربا  اأعّد  قد  النا�س  بع�س  باأّن  علم  على  واأنا  هذا،  اأق�ل 
اأّن  اأعتقد  ولكني  اجلنازة،  جميء  ينتظر  ووقف  لل�صعر،  مرمرّيا 

ال�صعر لن مي�ت اإّل اإذا ماتت جميع الع�صافري على الأ�صجار.

.2000

)و�شية(

)اأو�صيك يا ابني بالقمر والزه�ر

اأو�صيك بليل القاهرة امل�صح�ر

واإن جيت يف بالك ا�صرتي عقد فل

لأي �صمرا.. وقربي اأوعك تزور(

هل راأيت و�صية مثل هذه ال��صية ل�صالح جاهني؟ هل راأيت 
اإن�صانا، يتخيل نف�صه ميتا، وه� يحب احلياة اإىل هذا احلّد، احلّد 
الذي ل يفكر فيه بامل�ت، بل باحلياة؟ كم من اإن�صان، ميكن اأن جتد 

مثل هذا؟
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وعدد  الأر�صدة،  اأرقام  يذكرون  و�صاياهم،  يكتب�ن  الذين 
اأنه  امل�ت،  اأنياب  بني  وه�  يذكر،  وبع�صهم  واملمتلكات،  العمارات 
وما  �صرق  ما  يعيدوا  اأن  وارثيه  على  واأّن  فالنا،  وظلم  فالنا  �صرق 

)لهف( اإىل اأهله.

�صالح جاهني ل يفكر يف هذا فه� مل ي�صرق ومل يظلم اأحدا، 
اإّنه يفّكر، فح�صب، يف القمر ويف الطبيعة ذات )الدلع( كما يق�ل، 

ويفكر يف عقد فّل يط�ق جيد �صمراء.

)ت�صّبث مب�تك( يا �صالح، فالطبيعة مل يبق فيها قمر ول فّل، 
واإن بقيت ال�ّصمراوات.

.2000

)تفتت(

)رويدا، رويدا تفتت وجه املدينة

مل نح�ل ح�صاها اإىل لغة

مل ن�صّجل �ص�ارعها

مل ندافع عن الباب(.

ل�صت يف حاجة اإىل الق�ل اإّن هذا ال�صعر ملحم�د دروي�س، فكّل 
من  دروي�س  �صعر  الأّول  ال�صطر  من  يعرف  ذائقة  ن�صف  من ميلك 

غريه.

يتفّتت عندما ل نحيل ما  الذي  املدينة فقط ه�  ولي�س وجه 
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نريد عدم تفّتته اإىل لغة، فالفكر يتفتت والإرادة تتفتت، واللغة نف�صها 
تتفتت اإذا مل نحّ�لها اإىل لغة )ع�صرية( لغة تنطلق مفرداتها من 

ال�اقع العملّي والعلمّي وال�جدايّن، وباخت�صار، تنطلق من احلياة.

ل  كلها..  العربّية  حياتنا  ج�انب  كّل  على  نظرة  يلقي  من 
ي�صتطيع اإّل اأن يتخيل اأّن هناك طلال اأمامه، وعليه اأن يذرف عليه 

ق�صائد الع�يل.

)املدينة ل ت�صقط

النا�س ت�صقط(

هذا اأي�صا ما قاله دروي�س.

.2000

)تاأجيل �ملعنى(

البحر  )من  حديث  �صعر  لدي�ان  نقدّية  درا�صة  اأقراأ  كنت 
اأو ق�صيدة بالزمة مكّررة  امليت( وكان الناقد يخرج من كّل فقرة 
اإبداعّية  طريقة  تلك  اأو  الق�صيدة  هذه  يف  ابتكر  ال�صاعر  اأّن  هي 

جديدة هي )تاأجيل املعنى(.

بتعبري  احلاذق  الناقد  هذا  يعنيه  ماذا  –بالطبع-  اأفهم  مل 
بال�صياط،  �صربته  بل  خيايّل،  كّل  �صحذت  لقد  املعنى(،  )تاأجيل 

ولكنه مل ي�صتطع ال��ص�ل اإىل اإدراك معنى هذا التعبري الفريد.

فهمت اأخريا، اأّن تاأجيل املعنى، لي�س مق�ص�را على ال�صعراء 
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من  اأكرث  ويف  فريق،  من  اأكرث  ي�صتخدمه  راح  اأ�صل�ب  اإنه  وحدهم، 
حقل.. اإّنه ي�صتخدم يف القت�صاد، ويف التاريخ ويف اجلغرافيا، ويف 

ال�ّصيا�صة.

اإّنها  اأي  املعنى(  )تاأجيل  اأ�صل�ب  تتبنى  كثرية  م�ؤمترات 
الن�صغال  اإىل  مادّيا،  وم�اطنا  �صيا�صّي،  غري  باعتبارك  تدفعك، 
بريقها  يف  ال�صعر،  األفاظ  ت�صبه  التي  الألفاظ  املنتقاة،  بالألفاظ 
املعنى-  عن  ت�صاأل  –حني  ولكن  ال�ا�صح،  وغم��صها  ور�صاقتها، 

جتاب بهرولة: اإّن املعنى م�ؤجل اأّيها الغبّي.

.2000

)�لعالقة �لكربى(

يق�ل �صعدي ي��صف يف روايته )مثلث الدائرة( �س425 على 
ل�صان اأحد اأبطال الرواية وا�صمه طاهر ما يلي:

ع�صاق  ال�ا�صعة،  الأر�س  هذه  على  عا�ص�ا  كثريون  )ع�صاق 
نذكر بع�صهم: رومي� وج�ليت، قي�س وليلى، اأنط�ني� وكلي�باترا. اأنا 
من بني ه�ؤلء اختار اأنط�ني� وكلي�باترا ل�صبب ب�صيط، ه� اأّن هذين 
بحركة  يّت�صل  �صيئا  واأعمق،  اأكرب  �صيئا  يفعال  اأن  حاول  العا�صقني 

الأمم، مبطامح ال�صع�ب، �صيئا يجعلهما داخل العالقة الكربى(.

اإذن: هناك عالقة �صغرى هي التي يقت�صر فيها ال�ص�ء، اأو 
الّت�ق، اأو اللهب النف�صّي على �صخ�صني اأو حتى على عائلة، وهناك 
اإىل  الّت�ق  اأو  اللهب،  اأو  ال�ص�ء،  هذا  ميتد  اأن  هي  كربى،  عالقة 
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م�صاحة العامل كله.

ل  اأو  نطمح،  ل  نحن  فا�صل؟  يا  العالقة  اأين هي هذه  ولكن 
فقط  نحن  بكثري،  مّنا  اأكرب  فهذه  كربى،  عالقة  اإىل  ت�قنا  ي�صل 

نطمح اإىل عالقة �صغرى، ومع ذلك ل جندها.

.2000

)نار �لطرد(

التي  وهي  الطرد(  )نار  ي�صم�نه  كان�ا  ما  النار  اأق�صام  من 
ي�قدونها خلف الزائر الذي ل يحب�ن رج�عه.

وكان�ا يق�ل�ن يف الدعاء: اأبعده اهلل، واأوقد نارا خلفه. وه� 
معنى ق�ل ب�صار:

با ما ا�صتعارا« »�صح�ت واأوقدت للجهل نارا              ورّد عليك ال�صّ

هذه احلكاية نف�صها ل تهّمني. ول�صت معنيا باأق�صام النار التي 
ذكرتها الكتب القدمية. الذي يهّمني حقا ه� ال�صطر الثاين من بيت 

ب�صار: )ورّد عليك ال�صبا ما ا�صتعارا(.

�صمع  ال�ص�ء حني  امتالأ مب�جة من  قد  قلبك  باأن  ت�صعر  هل 
هذا الّدعاء؟

الزمن  على  ذاكرته،  وعلى  ع�صاه،  على  يت�كاأ  �صيخا  ت�صّ�ر 
با(  الذي م�صى )وعليه اأغ�صان ال�صباب متيد( ثم ت�صّ�ر اأّن )ال�صّ

يتقدم اإليه، وه� يف تلك احلال، ليعيد اإليه ما اأخذه منه.
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كيف تك�ن حالة ال�صيخ؟

هل تت�ص�ر حالته الثانية؟

ل اأظّن اأنك قادر على ذلك.

.2000

)لهجة �ملطر(

له  ولكن  عليها.  ومن  الأر�س  اإحياء  هي:  واحدة  لغة  للمطر 
لهجات بعدد الأمكنة على الأر�س، بحيث ي�صعب عليك -اأحيانا- اأن 

ة مبكان معنّي. تفهم لهجته اخلا�صّ

بال  اأي  الأّمهات،  حنان  انهمار  لبنان،  يف  ينهمر  املطر  كان 
حدود، فتغت�صل ال�ص�ارع، وتت��صاأ الأ�صجار. وكنت اأراه، دون اأن يفهم 
البدوّي يف داخلي اللهجة التي كان يتكلم بها فهما وا�صحا. اإّنه مطر 

وح�صب.

وحني انهمر املطر يف الّدمام، انهمار ال�صعر من ال�صّياب، كان 
يتكلم بلهجة اعرفها، بل يعتربها البدوّي يف داخلي ق�صيدة �صعرّية، 

مل يقلها �صاعر يف كّل الّدنيا، ولن يق�لها �صاعر اأبدا..

ملاذا تختلف لهجة املطر ح�صب املكان؟

هما:  اثنني،  غري  عنه  الإجابة  ي�صتطيع  ل  ال�ص�ؤال  هذا 
اجلغرافيا -اأول- والتاريخ -ثانيا- لأنهما معا قد ولدا تلك العالقة 
لت�لد بعد ذلك،  بالإن�صان،  بالطبيعة، والطبيعة  الإن�صان  ت�صد  التي 
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ة بينهما. اللهجة اخلا�صّ

ومع ذلك )اأتعلمني اأّي حزن يبعث املطر؟(.

.2000

)�إذ� �شجا(

ي�صبه  اأن  ميكن  البحر،  مب�ج  عمنا  �صّبهه  الذي  هذا  الليل 
ي�صبه  اأن  وميكن  التيه،  معنى  الإن�صان  فيها  يعرف  التي  بالغابة 
بالندمي الذي نتداول معه اأعمق الأ�صرار.. وميكن اأن نت�ص�ره، وقد 

خلع رداءه الأ�ص�د، ولب�س حلة بي�صاء نا�صعة:

»حالت لبعدكم اأّيامنا فغدت              �ُص�دا وكانت بكم بي�صا ليالنا«

واأنا  يفّر،  يكاد  طائرا  -اأحيانا-  اإيّل  بالن�صبة  الليل  كان 
اأنبت له �صجرة بعد اأخرى، فاإذا مّل من �صجرة، حّل على غريها.. 
وهكذا.. وهنا يتحقق معنى �صجا، فالقام��س يق�ل اإّن معناها: �صكن 
ودام. اأما اأحيانا اأخرى فيك�ن الليل فيها بالن�صبة اإيّل جدارا ينق�س 

ويتهاوى على راأ�صي حجرا، حجرا.. دون اأّي قدرة على الفرار.

اإّن  يق�ل القام��س اأب�صا: )�صجت الناقة: مّدت حنينها( اأي 
مّد احلنني من الناقة اأو من غريها، فيه معنى ال�ّصج� املاأخ�ذ من 
�صك�ن الليل، وهذا ما ي�ؤرق كّل من يعرف اأّن احلنني ميكن اأن ميتّد 

امتداد الليل، الليل الذي ُن�ِدَي من قبُل:

»األ اأّيها الليل الط�يل اأَل اجنِل      ب�صبٍح وما الإ�صباُح منك باأمثل«
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.2000

)لو كانت(
تق�ل متعة، وهي جارية املغني زرياب:

»لقد كنت اأْمِلُك قلبي           حتى َعــــِلْقُت فـــطارا

 يـــــا ويلتــــــــاه اأتـــــــراه          يل كان اأو م�صتعارا؟«

ا�صتعارة القلب ه� املعنى الاّلفت يف كالم متعة. ترى ل� كانت 
القل�ب ت�صتعار، فاأّي قلب ب�ّدك اأن ت�صتعريه؟

وهناك  وق�ص�ة.  وحقدا  �صررا  تتطاير  غالظ،  قل�ب  هناك 
قل�ب رقيقة تتدفق حّن�ا وراأفة و�صماحة، وهناك قل�ب حكماء وقل�ب 

ل�ص��س، هناك قل�ب نعام وقل�ب ذئاب.. َفُقْل ماذا �صت�صتعري؟

�صتق�ل: اأ�صتعري قلبا رحيما رقيقا، نقيا، مثل قل�ب الأطفال. 
�صتفعله بهذا  الذي  �صاألت نف�صك، قبل هذا الختيار، ما  ولكن هل 

القلب؟

اإّن البائع يف ال�ص�ق يريد نهبك، فماذا �صيفعل لك هذا القلب، 
وزميلك يف العمل يريد اإزالتك.

فماذا ي�صنع لك هذا القلب؟

لقد اأ�صبحت احلياة �صراعا �صر�صا، حتتاج اإىل قل�ب �صر�صة، 
ولكن كيف احل�ص�ل على قلب �صر�س؟

.2000
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)ال �شعر(

لي�س  م�صتقبلة..  اأو  حا�صرة  اأو  ما�صية  امراأة  بال  �صعر  ل 
تك�ن  اأن  من  بّد  ل  ولكنها  ال�صعر،  م�ج�دة يف  تك�ن  اأن  بال�صرورة 

خلفه اأو اأمامه اأو ح�اليه.

يحّب،  مل  القي�س  امَراأ  اإّن  حمبني.  الكبار  ال�صعراء  كّل  لي�س 
والفرزدق مل يحّب، واملتنبي مل يحّب، واأخريا اجل�اهري.. اإذن ما 

الق�صد من اأّنه ل �صعر بال امراأة؟ 

الق�صد اأّن هناك نب�صا ت�صعر باأنه يدخل يف دمك، حني تقراأ 
التجربة، فتجد يف  اأما من مل يدخل يف هذه  اأحّب..  ل�صاعر  �صعرا 
من  الألفاظ  وجمع  ل�ؤل�ؤ،  من  عاطفته  �صاغ  ل�  حتى  جفافا  �صعره 

اجل�اهر.

قال جرير: ل� اأحببت لرتكت كّل عج�ز تن�ح على �صبابها.. اأو 
�صيئا يقارب هذا. واأنا اأعتقد اأّن جريرا كان يكذب.

جرير كان يحب، وبعمق. ولهذا تدفق �صعره كما يتدفق نهر 
اأ�صط�رّي.

»اإّن العي�ن التي يف طرفها َحَ�ٌر              قتلننا ثّم مل يحينَي قتـالنا«

.2000

)ما بعدها(
)انتهى الأدب يف الغرب اإىل طريق م�صدود، ولهذا حت�ل اإىل 
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ن�ع من التغريب والتجريد والاّلمعق�ل، اأو اإىل الأدب الذي ل يق�ل 
�صيئا.

اأخذ  فقد  بعدها  اأما  امل�صم�ن.  اإن�صايّن   )67( قبل  اأدبنا 
اجلانب ال�صلبّي من الأدب الغربّي(، �صحيفة الريا�س، عدد 7168.

هذا الكالم لأ�صتاذنا الكبري عابد خزندار. وه� من الأدباء 
امتداد  بل على  املحلّية فح�صب،  �صاحتنا  الّنادرين، ل يف  املفكرين 

ال�صاحة العربّية.

اإّن اآراء هذا الأ�صتاذ الكبري قد جتنح اإىل املبالغة، ولكنها ل 
ال�صامل  الطالع  من  ثرّية  خلفية  اإىل  ت�صتند  هي  بل  اإن�صاء،  جتيء 

والفكر العميق.

التي  الأخرية،  الفقرة  ه�  عابد  الأ�صتاذ  ق�ل  من  يهّمني  ما 
ت�صف اأدبنا بعد )67( باأنه اقتب�س اجلانب ال�صلبّي من اأدب الغرب.

اأدبنا قبل )67( كان مي�صي  هذا الق�ل ميكن مناق�صته، لأّن 
مغم�س العينني يف حق�ل من الأحالم. اأّما بعدها فقد فتح عينيه، 
ولكن ما ذنبه اإذا كان ل يرى اإّل الأوهام واجلراح وحق�ل الألغام؟!

.2000

)�النتظار �لد�ئم(

)يف  بيكيت  �صم�ئيل  م�صرحية  �صعيد  اإدوارد  املفكر  يعترب 
انتظار ج�دو( اأهّم عمل فنّي يف القرن الع�صرين، رمزيا وروحّيا.

للم�صرحية -كما نعرف- تف�صريات عديدة، ولكن �صعيد يعترب 
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اأنها تدور ح�ل )النتظار( وعلى الت�قع الذي ل يعرف نهاية، على 
التي  اللحظة  )اإنها  ويق�ل:  ياأتي  ل  ما..  �صيئا  ت�صبق  التي  اللحظة 
من  كثرية،  اأ�صياء  انتظار  يف  نعي�س  حيث  العربّي،  ال��صع  جت�صد 
�صياأتي  �صت�ؤثر فينا، وماذا  بال�صبط!! وكيف  اأْن نعرف ما هي  دون 

بعدها!!(.

هل ت�افق على مق�لة �صعيد هذه؟

اأن ت�يّل وجهك نح� كّل  اأطلب منك  اإذا كنت ل ت�افق، فلن 
املجتمعات العربّية، لتنظر ماذا تفعل!! وكيف تفكر اأو ما ه� ال�صيء 
منذ  طرحت  التي  الأ�صئلة  تتذكر  اأن  منك  �صاأطلب  تنتظر!  الذي 

قرنني فقط، ثم ت�صاأل نف�صك هذا ال�ص�ؤال:

اأمة بكاملها، طرحت اأمامها اأ�صئلة وا�صحة، منذ قرنني، وهي 
اإىل الآن ل تعرف الإجابة، بل تنتظر من يجيب نيابة عنها.. ماذا 

ت�صّمي هذا؟!

.2000

)وقفة �شائبة(

نقدّية  م�صاألة  خالف  حممد  طرح  �صافية  نقدّية  مقالة  يف 
مهّمة هي م�صاألة ابتعاد �صعر احلداثة عن الإن�صان، ودخ�له بدل من 
باب والك�ابي�س.. بحجة اأّن هذا  ذلك يف دهاليز فردّية مليئة بال�صّ
ْدق الّتجربة، وبحجة اأخرى هي اأّن  ه� الي�مّي املعي�س، وه� يعني �صِ
العملّية الإبداعّية عملّية مغلقة على نف�صها.. اأو اأّن الق�صيدة ل تعني 
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اإّل نف�صها.

اأّن  امل�قف، هي  التي قدمها خالف، وه� يدين هذا  النقطة 
يتحكم  الذي  لأن  ماأ�ص�ّيا،  تاريخّيا  و�صعا  يعي�س  –الآن-  الإن�صان 
فيه ه� الق�ى امل�صادة لالإن�صان، وهي �صركات الع�ملة، ويف مثل هذا 
ال��صع يعترب انف�صال الإبداع عن ال�صاحة الجتماعّية وانكفاوؤه اإىل 

�صاحته الداخلّية ابتعادا عن الإن�صان.

اأنت:

ما راأيك يف ق�ل هذا الكاتب، اأ�َصَتْجَنُح اإليه اأم �صتذهب لتقراأ:

)املطر يعنقد يف جلدي،

املطر ك�صر اإبره ف�ق ال�صيارة.

اإذا كان ال�صارع حريرا..اإلخ(؟

.2000

)عالقة(

اأ�صّد  وبتعبري  بال�اقع.  جمالّية  عالقة  منا  فرد  لكّل  هناك 
و�ص�حا، هناك يف داخل كّل منا طاقة �صعرّية، فبع�س النا�س يعرف 

طرق تفجري هذه الطاقة وبع�صهم ل يعرف.

ترى، كيف تت�ّلد هذه العالقة؟

نف�صها،  تلقاء  من  العالقة  هذه  علينا  تغدق  ل  الطبيعة  اإّن 
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العملّي  الإن�صان  تفاعل  من  تت�لد  اإّنها  وراثية،  لي�صت  فهي  ولذلك 
الذاتّي  ال�عي  من  تت�لد  العالقة  هذه  اإّن  اأي  احلياة،  مع  والذهنّي 

ومن التفاعل الجتماعّي معا.

ن�صاأتها بهذا  العالقة اجلمالّية م�صروطة يف  اأي ولأّن  ولهذا، 
العالقة(  )هذه  اأ�صبحت  الجتماعّي،  والتفاعل  الفردّي  ال�عي 

خمتلفة بني جمتمع واآخر، وبني فرد واآخر داخل املجتمع ال�احد.

ال�صاعر اجلاهلّي مل ي�صف حقال من الأزهار، ولكنه و�صف 
والظبي  واجل�اد  اجلمل  ف��صف  ووجدانا..  ب�صرا  فيه  يحدق  ما 
على  قائمة  كانت  بال�اقع  عالقته  لأّن  واأجمله،  و�صف  اأدّق  والطلل 

هذه الأ�صياء.

ُترى: نحن عالقتنا الآن باأّي �صيء مرتبطة؟

2000

)وجهان(

»واأخذت اأقطار الكالم فلم اأدع * ذّما ي�صر، ول مديحا ينفع«

ل� وقف تراثّي لي�صرح لك معنى ق�ل احلطيئة هذا، لقال: اإّن 
معناه اأّن احلطيئة ملك الكالم كله، فاإذا ذّم اأحدا، مل يدع ل�صاعر 
العك�س، فمديحه  كان  واإذا مدح  يذم،  اأن  اأو جدوى يف  اآخر جمال 

يجعل كّل مديح بعده هباء.

ولكن حني يقف حداثّي لي�صرح لك معناه، هنا تت�صّعب الطرق، 
فاإذا كان حداثيًّا حقيقّيا، قال: اإّن معناه اأّن احلطيئة ميلك القدرة 
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على )اإزاحة( اللغة، من معانيها القدمية اإىل معان جديدة، بحيث 
ت�صبح تلك املعاين القدمية، من الذم اإىل املدح، ل معنى لها.

اأّما اإذا كان حداثيًّا )انقطاعّيا( فهنا عليك اأن ت��ّصع �صمعك، 
وت�صد كيانك على الكر�صّي مب�صامري حتى ل تنجرف، اإنه �صيق�ل:

اللغة، باعتبارها �صعرّية، ل تق�ل اإل نف�صها، ولذلك فاحُلطيئة 
ف�صاء  مثل  من�صرحا  يجعله  بل  ل�صعره،  جلاما  الربق  من  يتخذ  ل 

متخّيل تتدحرج فيه الروؤى راك�صة وراء الروؤيا!

2000

)�شناعة(

�صناعة  وبني  )بالك�صر(  �صناعة  بني  يفرق�ن  القدماء 
اأّما  الذهنّية،  الأ�صياء  على  تطلق  الأوىل  احلالة  يف  فهي  )بالفتح( 
يف الثانية فتطلق على الأ�صياء احل�صّية، ولهذا اأدخل�ا الفّن يف باب 
ال�صناعة واعتربوا الفن�ن الإبداعّية جمرد �صناعة من ال�صناعات.

الآن انقر�صت هذه النظرة )اإل قليال( فالفّن لي�س �صناعة، 
بل ه� عمل اإبداعّي ذاتّي مبقدار ما ه� غريّي، اإذ ل ُيجدي �صاحب 
الفن اأن يعرف اأدواته كما يعرف الفالح اأدوات فالحته، اأو النجار 

اأدوات عمله، بل ل بّد له من نبع ذاتّي يف داخله.

واأق�ل )اإّل قليال( يف الّتحفظ على انقرا�س هذه النظرة، لأّن 
ة ال�صعراء، ما زال�ا يعتربون الفّن �صناعة،  العديد من النا�س وخا�صّ
القافية،  ويعرف  ال�زن  يعرف  دام  ما  منهم  فال�احد  الآن،  حتى 
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ويعرف كيف يح�صر الألفاظ ح�صرا، فه� �صاعر.

ل.. امل�صاألة لي�صت هكذا، واإّل لكان اخلليل بن اأحمد اأ�صعر من 
اأبي متام، وكّل القافلة معه.

.2001

)غرور(

املدار�س  مباليني  معتزا  كربا،  خده  م�صّعرا  العلم  تقدم 
اأفرزت، ومازالت  اأو تكاد واآلف اجلامعات التي  التي حمت الأمية 
كّل ق�صّية.. حتى  لف�ّس املجه�ل يف  امل�صابيح  تفرز، جم�عا حتمل 
�صبقت اخليال وراح يعدد اآلف ال�صحب التي اأمطرت اأر�س الب�صرّية 

العط�صى.

داخله  وتغلي  برهافة،  ي�صغي  منه،  مقربة  على  اجلهل  كان 
�صخرية �ص�داء، مغلفة ب�صحكة كبرية، ومل يحتمل ال�صك�ت فنه�س 
ناف�صا الغبار عن وجهه وقال: كفى غرورا اأيها املتطفل على اأذهان 

الب�صر، األ تعلم اأين اأ�صكن تلك املدار�س، وتلك اجلامعات.

تل�يث  وو�صائل  الدمار  اأدوات  ينتج�ن  الذين  هم  اأ�صحابك 
ة تل�يث الب�صر، وهم م�صعل� احلروب يف الأر�س، وهم  احلياة، خا�صّ
الذين اأحال�ا الإن�صان اإىل �صلعة تباع وت�صرتى كّل ي�م، األي�س هذا من 
واجلامعات  املدار�س  اأقت�صم  فاأنا  واإذن  اأنت؟  �صنعك  ل  اأنا  �صنعي 
معك. خجل العلم حني �صمع هذا الكالم ووّد اأن ينتحر، لكن اجلهل 
الفتك  على  معا  وتعاقدا  نف�صه،  واأزال غ�صبه وخجله من  احت�صنه 
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بالب�صر.

.2001

)�شمائل(
)الي�م اأعلن م�لدي
واأق�ل يا فجر ا�صهد

لكم انتظرت وما
يئ�صت وما هنت ملقعد(

عبداهلل  ال�صاعر  األقاها  جميلة،  عاطفّية  ق�صيدة  بدء  هذا 
اجل�صي يف نهاية الحتفال بتكرميه.. وقد األقيت يف الحتفال كلمات 
عادة  ي�صبح  اأن  يح�صن  املبدعني  تكرمي  اإّن  منها:  بامل�اقف،  اأ�صبه 
نف�صه  يلملم  -اأحيانا-  النقد  اأّن  ومنها:  نف�صه،  بالإبداع  اجتماعّية 

ويبتعد عن مقاربة من ي�صبح�ن رم�زا، وهكذا.

ال�صاعر  م�قف  ه�  غامر  بتقدير  نظري  لفت  الذي  اأن  غري 
اجل�صي نف�صه من تكرميه، كما عربت الق�صيدة التي األقاها. فمن 
اأّن الذي يهتّز طرًبا ملدحه، ه�  ال�صعر والنقد القدمي:  املعروف يف 

الرجل الكرمي ذو ال�صمائل البي�صاء النبيلة.

اإّن اهتزاز اجل�صي اأو�صح �صمائله النبيلة، واأو�صح عط�صه لأْن 
ي�صتمع اإىل �صدى احلّب الذي قا�صاه يف �صبيل هذا ال�طن.

مربوك ميالدك اجلديد من كّل قل�بنا.

.2001
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)�لبالغة(

)اإّن عم�د ال�صعر العربّي قد مات، واإّن ك�صر رقبة البالغة ه� 
واجب كّل �صاعر حّق(.

مقدمة  يف  ع��س  ل�ي�س  قاله  ما  �صامل-  حلمي  -ح�صب  هذا 
قاله  راحة اجلارحة،  ال�صّ بهذه  قاله ع��س  وما  )بل�ت�لند(  كتابه 

كثريون بعبارات تلب�س اأقنعة مل�نة.

نحن نعرف اأن عم�د ال�صعر مل ميت، واإن كان قد مر�س مر�صا 
�صديدا، ونعرف اأّن البالغة ل ميكن ك�صر رقبتها على الإطالق.

ملاذا؟

لي�صت  الجتماعّية  والظ�اهر  اجتماعّية  ظاهرة  اللغة  لأّن 
لكّل  اأّن  اإّنها متح�لة، ومتط�رة، ومعنى هذا  ال�صخر،  منح�تة من 

ع�صر بالغته، فاأّي بالغة يريد ع��س اأو غريه ك�صر رقبتها؟

البالغة علم وفّن: والعلم ينفي بع�صه بع�صا. اأّما الفن فه� يف 
تط�ر دائم، وفق تط�ر املجتمع يف املجالت كلها، ذوقا ووجدانا، بل 
وانحرافا لغ�ّيا.. اإّن ال�صجرة ل حتتاج اإىل ك�صر رقبتها لتنبت اأوراقا 

جديدة اأو تعطي ثمرا.

األي�س كذلك؟

.2001
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)�أ�شئلة- 1(

العربّي؟  بالأدب  الهتمام  تخّلف  دور يف  للجامعة  كان  )هل 
وهل يعي�س الّدر�س الأدبّي يف اجلامعة اأزمات حتّد من فعاليته؟ وهل 
الأدبّي  الّدر�س  اإ�صكالّيات  يف  النظر  اأعادت  اإذا  اجلامعة  ت�صتطيع 
يف  لالأدب  كان  الذي  ال�هج  ذلك  ا�صتعادة  يف  الإ�صهام  اجلامعّي 

فرتات زمنّية ما�صية؟(.

من  جمم�عة  على  الآداب  جملة  طرحتها  الأ�صئلة  هذه 
وقد  الأدبّي.  والّدر�س  اجلامعة  ح�ل  خا�صة  ندوة  يف  الأكادميّيني 
ن�صرت يف عددها الأخري مقالت لبع�س النقاد ح�ل هذا امل��ص�ع، 

بالإ�صافة اإىل ما دار يف الندوة.

الأدب  على  الرتكيز  اأّن  مفتاح  حممد  املغربّي  الناقد  يرى 
يثبت  الأدب احلديث مل  اأّن  اإن�صاء اجلامعة، بحّجة  القدمي يف بدء 
نف�صه بعد، اأو مل ينغر�س جيدا يف ال�جدان اجلمعّي.. هذا الرتكيز 

�صّيق النظرة اإىل الّدر�س الأدبّي.

وي�صيف اإىل هذا �صببا اآخر ه� اأّن )املنهج التاريخّي( الذي 
اأقامه طه ح�صني وعّززه �ص�قي �صيف ه� الذي كان �صائدا، ومل يقل 
مفتاح ما العيب يف هذا املنهج �صراحة، ولكنه اأ�صار اإىل اأّن طغيان 
تاريخ الأدب على درا�صة الّن�ص��س يف ذاتها �صبب من اأ�صباب ت�صييع 

الّن�ص��س.

.2001
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)�أ�شئلة- 2(

بظه�ر  حت�لها  بداأ  املغربّية  اجلامعة  اأّن  مفتاح  وي�صيف 
)املنهجية الجتماعّية، التي تقارب الأدب باعتباره وثيقة اجتماعّية، 
بني  تناظر  اأن  حاولت  التي  الّتك�ينّية  الّت�ليدّية  املنهجية  وظهرت 

الّن�ص��س والعامل ال�اقعّي(.

يركز الناقد مفتاح، اإذن، على اأّن منهجية تدري�س الّن�ص��س 
تخلف  �صبب  )ما  ال�ّص�ؤال:  عن  الإجابة  يف  الأ�صا�س  هي  الأدبّية 

الأدب؟(.

والذي يح�صر الإجابة عنه يف ثالثة:

ثبات النظرة التقليدّية  لالأدب، واعتباره تخ�ص�صا ثان�ّيا.

�صيادة الثقافة العملّية.

تاأثري املثاقفة الفرن�صّية.

اأّما النّاقد امل�صرّي �صيد البحراوي، فيعيد تخلف الأدب اإىل 
ك��صيلة  اأو  العربّية،  اللغة  م�اد  من  كجزء  بل  لذاته،  يدر�س  ل  اأنه 

لتعليمها، اأو كم��ص�ع مل�اّد اأخرى مثل البالغة والنقد والتاريخ.

حيث  التاريخّي(  )املنهج  من  ال�صتفادة  طريق  يدين  وه� 
يطغى التاريخ على الن�ّس، فت�صبح الّن�ص��س وكاأنها جمرد �ص�اهد 
اأو �صاحبه، ول يدر�س الن�ّس يف ذاته  على ظرف الن�ّس التاريخّي 

لذاته.

.2001
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)�أ�شئلة- 3(

ما يهّمني يف هذه احللقات، اأو من هذه احللقات ه� اأن اأقف 
على اآراء الناقد امل�صرّي �صيد البحراوي، لأن اجلامعة امل�صرّية هي 
التي ا�صتقت منها معظم اجلامعات العربّية منهج الدرا�صة الأدبّية، 
وطريقة اختيار الّن�ص��س، بالإ�صافة اإىل الت�صابه الكبري يف البناء 

ال�جدايّن للمجتمعات.

الغالبية املطلقة من طالب الآداب يف  اأّن  يف راأي البحراوي 
عدا  واحدا،  اأدبّيا  نقدا  يقروؤوا  وهم مل  اجلامعة  يدخل�ن  اجلامعة 
كرههم  �صبب  وهي  املدار�س  يف  لهم  مقّررة  كانت  التي  الّن�ص��س 
طريق  عن  اأخذوها  ولأّنهم  �صّيئة،  بطريقة  خمتارة  لأّنها  لالأدب، 

الّتلقني.. فه� يق�ل:

والتعّلم،  التعليم  اأ�صا�س  يلغي  اأّنه  هي  الّتلقني  كارثة  )اإّن 
ويلغي بالن�صبة اإىل الأدب والفّن القدرة على التذوق والتمييز، فدون 
اآرائهم  عن  التعبري  ويف  يدر�ص�ن  ما  اختيار  يف  الطالب  م�صاركة 
ووجهات نظرهم اأو حتى م�صاعرهم، لن تك�ن هناك اأّي جدوى من 

معل�مات تلقى عليهم(.

اأراأيت النقطة اجل�هرّية؟ الأدب ذوق وجدايّن، ومتى مل تتم 
تربية هذا الذوق فقد الّدر�س الأدبّي معناه.. يا جامعاتنا.

.2001
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)بكاء(

اأ�صغط الآن على قلمي فيتاأّوه. اأرّق له واأحاول تدليله، في�صرع 
لأّنك  اأبكي  بح�صرجة:  فيجيب  يبكيك؟  ماذا  اأ�صاأله:  البكاء،  يف 
على  ترغمني  الذي  بهذا  اأرهقتني ط�يال  اإنك  وحايل..  ترتكني  ل 

كتابته.

-ما الذي اأرغمتك عليه؟

-اأن اأكتب دائما ابن عم الكالم، ل الكالم نف�صه.

-طيب اأنا اأريد هذا.

-ل.. اأنت ل تريده، ولكّن هناك قلما اأو ل�صانا، اأو.. اأو.. ه� 
الذي يرغمك عليه.

عم  بابن  النا�س  )خاطب  ال�صاعر  لق�ل  اأ�صتجيب  -اإين 
الكالم(.

-يا �صيدي، هذا قيل يف زمن مات.. النا�س الآن يريدون من 
دق، واأن يق�ل مبا�صرة ما يخطر يف ذهنه..  راحة وال�صّ الكاتب ال�صّ
لقد اأ�صبح�ا متعلمني ويعرف�ن من يخاطبهم بنفاق اأو ب�صدق. لقد 
زالت الغ�صاوة عن اأعينهم.. لذا اأرج�ك دعني و�صاأين وخذ قلما اآخر 

اأو ا�صتاأجر قلما اإن �صئت.

-ا�صتئجار القلم، يا مغّفل، يحتاج اإىل ذهب كثري. اأمل تالحظ 
الأقالم التي ا�ْصُت�ؤِْجَرْت )ترفل بالديباج واحللي واحللل(؟
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)�لتحول(

عبداملعطي  اأحمد  اأّن  يف  ال�صّك  يخامره  اأحدا  اأّن  اأظّن  ل 
اأّيام،  قبل  اأثار  وقد  زمنه،  �صروط  ح�صب  كبري،  �صاعر  حجازي 
وامللحقات  ال�صحفّي،  الأفق  ميالأ  غبارها  يزال  ل  جدلّية،  عا�صفة 
الأدبّية، وذلك بعد هج�مه على ق�صيدة النرث يف جريدة الأهرام، 

ونكران اأن تك�ن �صعرا.

تعني  النرث  ق�صيدة  اأّن  حّق-  على  -وه�  النقاد  بع�س  يرى 
واأّن هذه ظاهرة عاملّية،  الكيف،  اإيقاع  اإىل  الكّم  اإيقاع  التحّ�ل من 
وما هي اإل ا�صتجابة لإيقاع الع�صر نف�صه، واأّن نكران هذه احلقيقة 

ه� نكران للتح�ل الذي يفر�صه الزمن.

لقد انربى للرّد على حجازي اأكرث من اأديب و�صاعر. وقد بالغ 
بع�صهم اإىل حّد اتهام حجازي باأّن راأيه يف ق�صيدة النرث ما ه� اإّل 

راأي �صاعر جّفت قدرته، وعاد عقيما.

العقاد يعترب الق�صة  يف الأربعينيات من القرن املا�صي كان 
فن الّرعاع والعامة، وي�صمي روايات اأحد الروائّيني يف وقته )روايات 

الِفرا�س(.

م�قف العقاد وحجازي وغريهما، يف كّل زمان ومكان، �صببه 
واحد: ه� عدم اإدراك التحّ�ل الذي تفر�صه احلياة.

األي�س كذلك؟
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)زناد(
حني تقراأ دي�ان )اأبجدية الّروح( لل�صاعر عبدالعزيز املقالح، 
اإميان ل  اإّنه  اأو ت�صبيهه.  تلم�س ل�نا من الإميان، حتتار يف حتديده 
ينتمي اإىل الت�ص�ف، اأو ذاك الذي ياأتي بعد مرحلة ال�صّك احلارق.

الإميان الذي تلم�صه يف الدي�ان اإميان متدّفق، عف�ّي، عف�ّية 
النار الكامنة يف )زناد( ما اإْن تقدح حتى يتدفق منها لهب �صاف 

�صفاء الفجر.

اقراأ مثال:

اأهلي/ ومن  اأع�ذ بك الآن من �صّر نف�صي/ ومن �صّر  اإلهي/ 
�صّر اأ�صحابي الطيبني/ ومن �صّر اأعدائي الفقراء اإىل احلّب..اإلخ.

واقراأ:

البكاء  بهذا  اإليك  والف�ؤاد/  مرتع�س  والكف  اأتقدم  �صّيدي/ 
واحلقد/  باملخاوف/  مرتهن  النا�س  عامل  يف  اأنا  �صّيد/  ويا   )...(
اأم�صي على قلق باأ�صابع روحّي )...( لكّنني اأتعّذب حني اأرى طفلة 

ترمتي/ عند باب املدينة/ باحثة عن بقايا طعام..اإلخ.

.2001

)لي�شت حماقة(
)�صاأفعل بع�س احلماقات

هذا ال�صباح الأثريّي مينحني ك�نه
وا�صتياق الّتال�صي به
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فاألثم اإ�صمامة من زه�ر
واأفعم من وابل العطر

من غيمة الّن�ر
واأفعم من �صل�صبيل ال�صط�ر

اأر�صم �صرنقة حتت�يني
اأمّزقها

اأتلم�س اأجنحتي واأطري
واأح�صم خارطة الّدرب للنحلة ال�صائعة(.

ثرّيا  لل�صاعرة  ني�صان(  )حماقات  ق�صيدة  من  مقطع  هذا 
اأن  ي�صمي هذا حماقة؟  اأن  اأو غريك  اأنت  ت�صتطيع  فهل  العري�س.. 
باح ن�ص�ة الّتال�صي به، واأن تتلم�س من طاقة الطبيعة  مينحك ال�صّ

من ح�لك اأجنحة وتطري.. هل تقدر على ت�صميه هذا حماقة؟

الذي  ه�  لأّنه  ذلك،  ي�صتطيع  الذي  ه�  وحده  ال�صاعر  ل. 
يتحكم يف اللغة، فما الذي يدرينا نحن ماذا تق�صد ال�صاعرة بكلمة 

حماقة؟!
.2001

)ُبعد �آخر(

كرثة  من  لالإن�صان  يعر�س  )فت�ر  باأّنه:  امللل  القدماء  ف  ُيعررِّ
مزاولة �صيء، في�جب الكلل والإعرا�س عنه( ول يفرق�ن بني امللل 

وال�ّصاأم، اأّما ال�صاعر احلديث فيق�ل:
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)�صاأم

ل عمق لالأمل..(

بني  الفرق  يربز  وهنا  اأي�صا.  للفرح  عمق  ل  اأنه  هذا  ومعنى 
القدمية حت�صر  الروؤية  ال�ّصاأم،  اأو  للملل  واحلديثة  القدمية  الروؤية 
جر  م�صدر ال�ّصاأم يف التكرار، لأن مزاولة ال�صيء ال�احد ت�جب ال�صّ

منه. اأّما الروؤية احلديثة، فال عالقة لها بالتكرار اأو عدمه.

معانقة  عدم  ه�:  ال�ّصاأم  م�صدر  اأّن  تعترب  احلديثة  الروؤية 
اأو ت�ّقف  اإّن بقاء الإن�صان خارج ال�صيء،  الأ�صياء، والتالحم معها. 
م�صدر  هذا  ه�  العمق..  يف  الداخل،  يف  فعلها  ترك  عن  الأ�صياء 

ال�صاأم.

الت�قف  اأي  احلالة،  هذه  يقابل  يكن  مل  القدمي  يف  الإن�صان 
مل  فردّيته  لأّن  الطبيعّي،  اأو  الب�صرّي  مبحيطه  والتاأثر  التاأثري  عن 
راوة. اأّما الآن فقد �صب عمرو عن الط�ق. اإّنه مر�س  تكن بهذه ال�صّ

الع�صر.

.2001

 )�ّدعاء(

وحقيقتي  الباطنة،  حقيقتي  بني  كبريا  فرقا  هناك  )اإّن 
الظاهرة. اأق�صم لك اأيّن يف الباطن خري بكثري مني يف الظاهر، لأّن 
الباطن ه� ملكي ومن �صنعي، ولكن الظاهر ه� ملك النا�س، ومن 
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�صنع الّظروف.. اإلخ(.

هذا ما قاله اأحد كبار الأدباء املعا�صرين، مفرقا بني ظاهره 
�صنع  فمن  ظاهره  اأّما  ه�،  �صنعه  من  باطنه  اأّن  ومّدعيا  وباطنه، 

املجتمع، و�صنع الظروف.

هل تقّره على هذا الدعاء؟

اإقراره �صعب. ملاذا؟

بل  وحده،  ه�  �صنعه  من  لي�س  لالإن�صان  الداخلّي  البناء  لأن 
ي�صرتك فيه املجتمع والظروف.

الذي  ه�  والظاهر  نكذبه،  اأو  ن�صدقه  حتى  نراه  ل  الباطن 
ت�صتهدفه اأحكامنا.

واأّيهما  الظاهر،  من  اأم  الباطن  من  منطلق  اأه�  هذا  ق�له 
ن�صدق؟

يف هذه الأّيام كرثت الدعاءات، لقد ان�صبت من كّل حدب 
و�ص�ب. واإذا تكاثرت الظباء على خرا�س فمن ال�صائب اأّنه ل يدري 

ما ي�صيد.

.2001

)�لثبات(

عناد  يف  ويق�ل  �صباح،  ذات  البحر  ينه�س  اأن  ميكن  هل 
ال�صم�س  تعاند  اأن  ميكن  هل  واجلزر؟  املّد  عادة  �صاأترك  لنف�صه: 
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تق�ل  اأن  الأر�س؟ هل ميكن  اإىل  ال�ص�ء  اأر�صل  لن  وتق�ل:  اأخالقها 
الزهرة لنف�صها �صاأكف عن الّت�صّ�ع؟

هذا غري ممكن لأنه خالف ال�ّصنن التي يجري عليها الك�ن.. 
ولكن: هل ميكن اأن يعاند الإن�صان نف�صه يف اأّي فعل اأو ق�ل؟ الإجابة 

نعم.

خم لالأحالم- ه� الذي ي�صتطيع  الإن�صان -هذا املخزن ال�صّ
الثبات الإرادّي الن�صبّي، وي�صتطيع التغرّي الإرادّي الن�صبّي.

ولكّن اإرادة -هذه الطاقة الهائلة- حتتاج اإىل م�صابيح. واإّل 
انقادت اإىل احلفر، لأنها الأقدر على الإغراء ح�صب النف�س الب�صرّية.

ترى ما هي هذه امل�صابيح؟

اأعتقد اأنك تعرفها، واإذا مل تكن على علم بها فما عليك اإّل اأّن 
ت�صمر عينيك على �صفحات التاريخ برهة وجيزة.

2001

)�لغناء(

مهمة  لأّن  ذلك  الفرح.  حديقة  يف  ولد  الغناء  اأّن  اأعتقد 
الأزهار  الأحلان والأنغام هي طرد احلزن، وغر�س البت�صام، ونرث 

على القل�ب التي لّ�حها الّتعب.

اإل ن�صر  ولكّن الغناء العربّي، منذ ولد وحتى الآن، ل يعرف 
التاأّوهات، وت�ليد الأحزان، وتعليم العي�ن كيف تذرف الّدمع اأحمر 
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قانيا.

كان  اإن  هذا  اجلي�ب،  ت�صق  مطربة  وكّل  ين�ح،  مطرب  كّل 
عليها ثياب، وكّل ملحن يجمد الدمع، ثم يق�صمه على �صكل حلن.

واملفارقة اأّن كّل واحد منهم يحث� احلزن على روؤو�س م�صتمعيه 
وه� ي�صحك ويرق�س.

ملاذا؟!

األي�س يف التاريخ العربّي كله حديقة واحدة، قلبان �صاحكان، 
الأحلان  ح�لها  من  وتغرد  لها،  يفرح  اأن  ت�صتحّق  م�رقة..  األفة 

بالبهجة؟

وهل  الأطالل؟  من  خلقا  العربّي  وال�صمع  العربّي  الذوق  هل 
تعجب حني اأق�ل لك: كتبت هذا، واأنا اأ�صتمع اإىل اأّم كلث�م يف اأغنية 

الأطالل؟!!

2001

)ر�شالة(

األف دمعة �ص�ق وّدينا  )من عندنا ليعندكن �صافر قمر - يا 
معه(

هل راأيت اأبلغ من ر�صالة فريوز هذه؟ ل اأعتقد اأّن هناك اأبلغ 
من الدمع. واأّما ال�صحك فلئن كان يف بع�س الأحيان بليغا، فاإّنه يف 

اأغلب الأحيان يك�ن مثل ت�صاقط احلجارة.
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الق�ص�س  فيه  تقراأ  كتاب  وا�صع،  كتاب  ال�احدة  الدمعة 
والأ�صعار واملا�صي، واحلا�صر، فكيف اإذا كانت اأمامك األف دمعة.. 

كم من الزمن حتتاج لقراءتها؟؟

دمعة،  األف  حمل  ا�صتطاع  كيف  فريوز:  قمر  من  اأتعجب 
اإّن دمعة واحدة كافية لإ�صعال حريق بحجم  ومع ذلك مل يحرتق؟ 

القمر.. فكيف باألف؟

هل دمعة ال�ص�ق حاّرة مثل دمعة احلزن، اأم باردة مثل دمعة 
الفرح، اأم هي بني بني؟

من  اأذرفه  مل  لأيّن  بيدي،  الدمع  اأمل�س  مل  لكني  جّربت  اأنا 
عيني، بل من قلبي.. فهل جّربت اأنت اإم�صاك الّدمع من العني؟

جّرب ول� مّرة واحدة.. هل ت�صمع؟

2001

)عدوى(

الدميني  علي  ال�صاعر  قراأ  وعميقة،  �صاملة  نقدّية  بروؤية 
الذوق  يتبارى فيها  نادرة  )جدارّية حمم�د دروي�س( وكانت قراءة 
ن�صرت يف جريدة  العلمّي، وقد  والتحليل  الفنّي  التعليل  املرهف مع 

ال�طن يف حلقتني.

احلد،  هذا  عند  انتهت  اأّنها  ظاّنا  بالقراءة،  منت�صّيا  كنُت 
ولكّني اأُ�صبُت بالرعب حني قراأت ق�صيدة )حالت( التي ن�صرت يف 
يف  وا�صحة  اجلدارّية  عدوى  كانت  وقد  املا�صي،  الأ�صب�ع  )الي�م( 
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علي ويف ق�صيدته.

�صعره، وعلى جفنيه..  الأبي�س يف  الق�ّس  بفمه على  يه�س  اأن 
فهذا �صهل، الفاجع اأّنه حني يه�س تنحدر ال�صنني وتذهب مع الق�ّس.

وقد  الي�م  يحزنك  ما  )قيل  ق�له:  اإىل  و�صلت  حني  اأّما 
حّررت تاريخك من اأوهامه الأوىل / وهّياأت الت�ابيت لبيت القد�س 
والأمة(.. حني و�صلت اإىل هنا بكيت، لأيّن كنت مطمئّنا اإىل اأّن علّيا 

ل ميكن اأن يحّرر تاريخه.

ل اأّيها ال�ّصاعر الّرائع، والناقد الّرائع، والإن�صان الّرائع.. كن 
عند ق�لك:

)قلت: قرناي جميالن

واأخ�صى اأن يراين عاريا

دونهما اجلاّلُد(.

2001

)من؟(

�صعر

من اأقام هذا املاأمت الكبري يف داخلي؟

من فتح اأب�ابي

لكّل هذه الأطالل املظلمة
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وكّل ه�ؤلء ال�صعراء املعّ�قني؟

من جعلني ل اأعرف من الف�ص�ل اإل اخلريف

ومن ال�صم�س اإّل الّرم�صاء

ومن البحر غري الغرقى؟

من عّ�دين اأن اأ�صاأل

غري منتظر الإجابة

لأيّن منذ خلقت

مل اأ�صمع ج�ابا واحدا؟

اأيها الن�ص�ر النائمة

هّدمي اأوكارك اجلبلّية

وتعايل هنا

وتعلمي طرق الفرتا�س

من هذه الن�ص�ر ال�صابحة يف دمي

اإّنه افرتا�س حديث

افرتا�س ل يدمي

اإّنه يقتل فقط
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وبهدوء

مثل هدوء الع�ملة.

2001

)�شحاتون(

بني  الأطراف  مرتامية  وديان  اللبنايّن  ال�ّصعبّي  ال�ّصعر  يف 
الأخيلة واملنحنيات اللغ�ّية اخل�صراء.. بالأم�س �صمعت اأغنية تعّدد 

اأن�اع ال�صّحاتني، فاإذا بها ت�صّ�ر الب�صر كّلهم �صّحاتني.

ي�صحت  وثالث  احلّب،  ي�صحت  وذاك  اجلاه،  ي�صحت  فهذا 
املعرفة )وواحد ي�صحت الّن�صيان( اأّما الذي ي�صحت املال فال طيف 

له يف الأغنية.

لكّني  عذبة  تداعيات  اإىل  ال�صعرّية  �رة  ال�صّ هذه  اأخذتني 
ت�قفت ط�يال عند هذا الذي )ي�صحذ الن�صيان( وقفت مت�صائال: كم 
هذ العذابات والأحزان ال�ّص�داء التي مّر بها هذا البائ�س حتى راح 

يط�ف على الأب�اب والطرقات حتى ي�صحذ الّن�صيان؟

ال�ّصبل،  اأمامه  ان�صّدت  وقد  فادحة،  اأنها عذابات  �صّك يف  ل 
ومل يبق اإّل هذا امللجاأ الأخري واملريح امل�صّمى �صّيد ن�صيان!

هل تعرف هذا ال�صحات الّن�صياين؟

اإّنه ال�صاعر.
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اأّي �صاعر حقيقّي يف كّل زمان ومكان.
2001

)وقفة �شائبة(

نقدّية  م�صاألة  خالف  حممد  طرح  �صافية،  نقدّية  وقفة  يف 
بدل  الإن�صان، ودخ�له  �صعر احلداثة عن  ابتعاد  م�صاألة  مهّمة، هي 
اأّن  باب والك�ابي�س.. بحجة  من ذلك يف دهاليز فردّية مليئة بال�صّ
اأخرى  وبحجة  الّتجربة،  �صدق  يعني  وه�  املعي�س،  الي�مّي  ه�  هذا 
هي اأّن العملّية الإبداعّية عملّية مغلقة على نف�صها، اأو اأّن الق�صيدة 

ل تعني اإّل نف�صها.

النقطة التي قدمها حممد خالف، وه� يدين هذا امل�قف، هي 
اأّن الإن�صان -الآن- يعي�س و�صعا تاريخّيا ماأ�ص�ّيا، لأّن الذي يتحكم 
فيه ه� الق�ى امل�صاّدة لالإن�صان، وهي �صركات الع�ملة، ويف مثل هذا 
ال��صع يعترب انف�صال الإبداع عن ال�ّصاحة الجتماعّية وانكفاوؤه اإىل 

�صاحته الداخلّية ابتعادا عن الإن�صان.
ما راأيك يف ق�ل هذا الكاتب، اأ�َصَتْجَنُح اإليه اأم �صتذهب لتقراأ:

)املطر يعنقد يف جلدي
اإبره ف�ق ال�صيارة

اإذا كان ال�صارع حريرا.. اإلخ(؟
2001

)�لبالغة(

)اإّن عم�د ال�صعر العربّي قد مات، واإّن ك�صر رقبة البالغة ه� 
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واجب كّل �صاعر حّق(.

بهذه  ع��س  ل�ي�س  قاله  ما  �صامل-  حلمي  –ح�صب  هذا 
راحة اجلارحة، قاله كثريون بعبارات تلب�س اأقنعة مل�نة. ال�صّ

نحن نعرف اأّن عم�د ال�صعر مل ميت، واإن كان قد مر�س مر�صا 
�صديدا، ونعرف اأّن البالغة ل ميكن ك�صر رقبتها على الإطالق.

ملاذا؟

لي�صت  الجتماعّية  والظ�اهر  اجتماعّية،  ظاهرة  اللغة  لأّن 
لكّل  اأّن  اإنها متج�لة، ومتط�رة، ومعنى هذا  خر،  ال�صّ منح�تة من 

ع�صر بالغته، فاأّي بالغة يريد ع��س اأو غريه ك�صر رقبتها؟

البالغة علم وفن، والعلم ينفي بع�صه بع�صا. اأما الفن فه� يف 
تط�ر دائم وفق تط�ر املجتمع يف املجالت كّلها، ذوقا ووجدانا، بل 
وانحرافا لغ�ّيا.. اإّن ال�صجرة ل حتتاج اإىل ك�صر رقبتها لتنبت اأوراقا 

جديدة اأو تعطي ثمرا.

األي�س كذلك؟
2001

)�شانع طر�بي�س(

يلب�س  اأحد  يعد  مل  طرابي�س،  �صانع  دائما  نف�صي  )اأظّن 
دّكاين،  اأمام  ي�مّيا  اأجل�س  طرابي�س،  �صانع  ولكنني  الطرب��س.. 
اأمل  ال�صراء فال  اأّما  للُفرجة فقط،  واحد  �صخ�س  اإذا دخل  واأفرح 
فيه، وقد اأ�صبحت يائ�صا جّدا من بيع طرابي�صي، وا�صرتحت ب�صبب 
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هذا الياأ�س، وكّل ي�م اأفكر يف �صناعة طرب��س جديد(.

هذا ما قاله ال�صاعر عبداملنعم رم�صان رّدا على ال�ص�ؤال: هل 
ترى اأنه ل تزال هناك �صرورة للكتابة ال�صعرّية؟

اإّنه ج�اب جميل، على الّرغم من نعمة الياأ�س الراب�صة فيه. 
وما ينط�ي عليه من الإ�صرار.. وهي مفارقة وا�صحة.

لغة  اإّنه  القابلة لالنقرا�س،  ال�صاللت  ن�عا من  لي�س  ال�ّصعر 
لذا  الطبيعة.  الأزهار يف  تتخّلق  كما  الإن�صان،  تتخّلق يف  وجدانّية، 
فلغة امل�ت التي ن�صمعها )م�ت الفل�صفة، م�ت امل�ؤلف، م�ت القارئ، 

م�ت التاريخ.. اإلخ( ما هي اإّل لغة اأ�صبه بالّلغ�.

ما دام لالإن�صان قلب ينب�س باحلّب واحلنني والتطّلع، فال�صعر 
باق والفل�صفة باقية والتاريخ باق..

األي�س كذلك؟
2001

)عودة �ملطر(

)يهيم�ن فينا

مل يعلم�ا باأّن قناديلنا اأطفئت

واأّن ا�صتعالتنا اأحرقت

واأّن حدائقنا �صارت الآن
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ل ُتنبت اليا�صمني..(

بجريدة  الأدبّي  امللحّق  يف  ُن�صرت  ق�صيدة  من  جزء  هذا 
الريا�س يف 2001/6/14م، حتت عن�ان )َع�دة( وهي مهداة )اإىل 
لل�صاعرة  وهي  َعَبِثي(  حتفظ  تزال  ل  ذاكرتهم  الذين  الأحّبة  كّل 

غيداء املنفى.

املّر،  والت�صاوؤل  والذه�ل  باحلزن  اأ�صابنا  ط�يل  �صمٍت  بعد 
اأطّلت علينا غيداء املنفى عرب جريدة الّريا�س الغّراء، اأطّلت بهذه 
التي تكتّظ باجلمر والّزهر معا وبتدّفق ل تتقنه �صاعرة  الق�صيدة 

اأخرى.

اإّننا نعلم يا غيداء اأّن حدائقك مازالت ُتنبت اليا�صمني واأّن 
ق�صائدك طارت على القل�ب، ل كما قلت:

)الق�صائد طارت على مفرق الطرقات

وقافيتي ت�صعل الأر�س �صخطا

فاأغدو انك�صارا واأغدو انحدارا..(.
2001

)رثاء- 1(

ارب مثل اأّي وح�س.. ل  يف هذا الّزمن الهامد كالّرماد، وال�صّ
بّد من تقدمي رثاء اأنيق لل�ّصعر على طبق من الكلمات الّر�صيقة.

فقدانها  اأو  جفافها  عند  الأ�صياء  ُتَر�سَّ  اأن  العادة  كانت 
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بال�ّصعر.. اأّما يف هذا الزمن فعلينا اأن نرثَي ال�صعر نف�صه، ل اأْن نرثَي 
به.

رثاء ال�ّصعر يطّل براأ�صه الأ�صعث من زوايا عديدة: ذلك لأّنه 
بل مات جزءا فجزءا،  ال�ّصراج،  انطفاء  مثل  واحدة،  مل ميت مرة 

وحتى الآن مل متت كّل اأجزائه.

باحلقيقة  ُد  ُيَجدَّ دعائيا،  ل�صانا  معروف-  ه�  -كما  كان 
من  �صاعرها  اأو  القبيلة  تّدعيه  وما  ال�هم،  ه�  والغالب  وال�هم، 
ال�صفات البي�صاء، اأما الآن فقد قربت هذه ال�ظيفة وحّلت ال�صحف 

والف�صائيات كر�صّيه الذي كان مرتبعا عليه.

وكان كما اأ�صار طه ح�صني عند وق�فه على ق�ل ال�صاعر:

بح والإظالُم ك يا ابن َعم حممٍد        َر�صدان �ص�ُء ال�صُّ »وعلى عدورِّ

 فــــــــاإذا تّنبـــــــه ُرْعَته واإذا َغــَفا            �صــــــَلَّت عليه �صي�َفَك الأحـالُم« 

يعرف،  واملمدوح  يكذب،  اأّنه  يعرف  فال�صاعر  )كذوبا(  كان 
هذا  يف  اأما  لغ�ّية.  لعبة  الأمر  يف  ما  كّل  اإّن  اأي  يعرف�ن..  والنا�س 
الزمن فقد �صلبت منه هذه ال�ظيفة، و�صار النا�س، حني ميار�صها، 

ي�صحك�ن من املادح واملمدوح.

هل نت�قف عند هذا احلّد؟

ل، فهناك ما ه� اأدّق.
.2002
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)رثاء- 2(

اأّن اأكرث النا�س، يف كّل  يقرر اجلاحظ يف )البيان والتبيني( 
زمان ومكان، ل يفهم�ن ال�صعر، واإمّنا يدع�ن ذلك.

وق�ل اجلاحظ هذا حّق لأّن ال�ّصعر فّن والفن ي�ؤخذ منه، اأو 
يفهم، على قدر القرائح والعق�ل اأي اإّنه كيمياء لغ�ّية ل يعرفها اإّل 
اأطنابها على معظم  الأهمّية كانت �صاربة  اأّن  اإىل  بالإ�صافة  اأهلها 

النا�س يف الع�ص�ر القدمية.

اإذن، ما قاله اجلاحظ حّق ولكّن الطامة الكربى يف ع�صرنا 
وتعيد  تنتجه  التي  الفئة  من  حتى  مفه�ما  يعد  مل  ال�صعر  ان  هي 

اإنتاجه.

واأمثاله  بارت  بني�ية  ال�صكلّية(  )البني�ية  علينا  لقد خرجت 
التي ماتت الآن بحمد اهلل ولكن اآثارها باقية.

اإّل  تعنى  ل  حّمارة  ال�صعر  اإّن  لنا:  تق�ل  ال�صكلّية  البني�ية 
بنف�صها، اأي اإّنه على حّد �ص�اء اأن يك�ن فيها �صيء اأو ل يك�ن.

وهنا فقد ال�صعر وظيفته الأ�صا�صّية، وهي اأّنه التعبري اجلمايّل 
عن حالة اإن�صانّية، ل ميكن جت�صيدها دونه.

عن  ال�صعر  ف�صلت  اأّنها  يف  ال�صكلّية  البني�ية  جرمية  لي�صت 
مهمة  منه  �صلبت  اأّنها  جرميتها  اإّن  قائله،  عن  حتى  بل  التاريخ، 

الّتعبري عن حالة اإن�صانّية.
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ماذا بقي اإذن؟

بقيت اأ�صياء كثرية، فالبني�ية ال�صكلّية ماتت منذ عام 1968 
وتخّلى عنها اأ�صحابها ولكّن �صعراءنا نحن متم�ّصك�ن بها حتى الآن.
.2002

)�لنظرة �ل�شعرّية(

نرثّيا،  رثاء  لل�صعر،  رثاء �صغريا  املا�صيتان  قدمت احللقتان 
وهذا يعني اأّنه مرتبط بال�قع احلّي، ل باخليال اجلامح، وها نحن 

يف هذا الزمن الكالح، نقف على قرب النظرة ال�صعرّية.

يق�ل اأب� متام:

»دنيــــــا معــــا�صي لل�رى حتى اإذا           جاء الربيع فاإمنا هي منظر«

هكذا ترك اأب� متام ف�صال من ف�ص�ل ال�صنة خا�صا بالنظرة 
وتخل�  واحلّب  التفاوؤل  ميل�ؤها  التي  تلك  اأي  احلياة،  اإىل  ال�صعرّية 
من التفكري يف الأ�صياء الي�مّية ال�صغرية. اأن منالأ دنيانا بالنظرة 
ولكنَّ  بعينه،  امل�صتحيل  ه�  الف�ص�ل..  جميع  يف  وحدها  ال�صعرّية 
ال�رد  اإىل  تنظرا  اأن  لعينيه  ال�قت  يجد  كان  م�صى  ما  يف  الإن�صان 
بدل من ال�ص�ك. اأّما يف زماننا فهل بقي لالإن�صان مثل هذا الرّتف؟

ل اأظّن ذلك:

اإّن النظرة ال�صعرّية باتت يف القل�ب منذ زمن بعيد، وراحت 
نظرة الإن�صان، تلك النظرة اخل�صراء ال�صاحكة، راحت �صيدا يف 

�صبكة وا�صعة من املنّغ�صات الي�مّية.
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ال�ّص�ؤال الذي ُيطَرح كثريا يف مثل هذا ال�اقع ه�: ملاذا اأ�صبحت 
الب�صرّية متقدمة يف عل�مها واخرتاقها اأ�صرار الطبيعة، ومتاأّخرة يف 

جمال خطف الفرح والنظر اإىل احلق�ل ل اإىل اخلريف؟

هذا ال�ص�ؤال ُطرح كثريا و�ص�ف ُيطرح، اإذا مل يجب عنه اأحد 
حتى الآن ج�ابا علمّيا.

هل تقّدم معي رثاء �صغريا للّنظرة ال�صعرّية؟
.2002

)�خلطابة(

وه�  ُمْقِنٍع(  باأ�صل�ب  الأفكار  باأنها: )عر�س  نعرف اخلطابة 
قال:  حني  و�صعه  الذي  ه�  فاأر�صط�  عربّيا،  ولي�س  ي�نايّن  تعريف 

)اخلطابة هي الكالم املُْقِنع(.

الأم�ّي  الع�صر  وه�  ازدهار اخلطابة،  اإىل ع�صر  ناأتي  حني 
حتديدا، ل نرى اأثرا لهذا التعريف: فهي خطب تهديد ووعيد، اإّنها 
اأ�صماع  على  اخلطيب  بها  يه�ي  اللغة  من  م�صن�عة  غليظة  ع�صا 

الّنا�س ل�ص�قهم، ل لإقناعهم.

ل  الرتاثّية..  الكتب  يف  املف�صلة  الثالثة  باأق�صامها  اخلطابة 
عالقة لها بقناعة ال�ّصامعني اأو عدم قناعتهم.. اإّنها متلي عليهم - 

حتت �صياط التهديد- ما تريده فقط.

يذكر  عندما  اإّنه  اأي  متالزمني،  كانا  واخلطابة  وال�صعر 
اأحدهما يذكر الآخر. اأّما الآن فقد انف�صال اإىل غري رجعة.
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وللنظرة  لل�صعر،  �صغريا  رثاء  ال�ّصابقة  احللقات  اأجنزت 
اأّما هذه احللقة فهي خا�صة بال�ق�ف على قرب اخلطابة  ال�صعرّية، 

املرمرّي.

والتهليل،  وال�عيد  التهديد  الآن  ب��صعها  يعد  مل  اخلطابة 
اخلطيب  يطالب�ن  بحيث  الثقافة  من  قدر  على  اأ�صبح�ا  فالنا�س 

بالإقناع، وطرح الأفكار ب�ص�رة م��ص�عّية وعلمّية.

نعم. مل تعد اخلطابة )ظاهرة �ص�تية( بل حّل حمّلها العلم 
واجلدل الإيجابّي، وحّرّية ال�صامع يف اأن يرف�صها علًنا.

اأولي�س، بعد هذا، ت�صتحّق اخلطابة منا رثاء �صغريا؟
.2002

)�شوريالية(

يق�ل ي��صف اخلال: )ياأخذون على ال�ّصعر احلديث �صع�بته، 
وهذا ماأخذ �صحيح، ويخل�ص�ن اإىل الق�ل: اإّنه خلط يف خلط، وهذا 

ق�ل مردود.

ع�بة التي يلقاها القارئ، كما قال ت.�س. اإلي�ت اأ�صباب: لل�صّ

اأّولها العجز عن الّتعبري ب��ص�ح.

وثانيا ِجّدة الق�صيدة، اأي خروجها عن املاأل�ف.

وثالثا العتقاد امل�صبق باأّن الق�صيدة احلديثة ع�صرية الفهم، 
ٍق، فل� خل�صت نيته وبلغ به املرا�س  في�صع القارئ نف�صه يف ج� ُمَع�رِّ
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يف قراءة ال�صعر حّد الن�صج، لأبى اأن يقيم وزنا للفهم -على الأقل 
يجب  الناجحة  احلديثة  فالق�صيدة  للق�صيدة-  الأوىل  قراءته  يف 
اإّل  منها  تاأخذ  ل  املراأة  كاملراأة..  اإنها  حمبة،  ويف  مرارا،  قراءتها 

بقدر ما تعطيها.

ورابعا اإهمال ما تعّ�د القارئ اأْن يجده يف الق�صيدة، فيحار 
ويجهد يف البحث عنه، وهكذا يبطل التعاطف بينه وبني الق�صيدة.

اأّن  يح�صب�ن  فهم  البتذال.  احلديث  ال�ّصعر  على  وياأخذون 
ت�صتبيح  التقليدّية   والق�ايف  بالأوزان  الت�صرف  يف  ال�صاعر  حّرّية 

�صناعة ال�صعر، فينفتح الباب اأمام الأدعياء.

هذا املاأخذ مردود ل�صببني:

الأّول ه� اأّن عدم الّت�صرف يف الأوزان والق�ايف قدمي، مل مينع 
عديدة،  وج�لت  ب�ص�لت  فيه  قام�ا  اإّنهم  بل  الأدعياء،  ت�صّلل  من 

على خي�لهم اخل�صبّية.

وثانيا حّرّية ت�صّرف ال�ّصاعر احلديث يف الأوزان والق�ايف ل 
يجعل ال�صعر �صهال، كما يت�صّ�ر حرا�س ال�ّصعر القدمي، بل ه� معاناة 

حارقة..(.

هل لحظت ال�ّصبب الّرابع الذي ذكره اإلي�ت معّلال به �صع�بة 
ال�ّصعر احلديث وه� )اإهمال ما تع�د القارئ اأن يجده يف الق�صيدة( 
مع  والتجاوب  الق�صيدة  فهم  القارئ منف�صال عن  يجعل  ما  وهذا 

جتربتها.
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هذا ال�ّصبب يجب الرتكيز عليه لأهميته البالغة لأّنه ل يقابلك 
يف ال�صعر فح�صب، بل حتى يف الّنرث.

اإّن القارئ -عندنا- ل يزال اأ�صريا للثقافة ال�صف�ّية التي ي�صمع 
املعاين  تكرار  التكرار،  على  قائمة  لأنها  ي�صمعه،  اأْن  تع�د  ما  فيها 
لأّنها  للقارئ،  �صدمة  فهي  احلديثة  الق�صيدة  اأّما  معا..  والألفاظ 
ُتن�ِصئ جديدا مفاجئا، �صيئا مل َيْعَتْد عليه، ولذلك يقف اأمامها كما 
الّثعلب  العالية. هل تذكر ما قال  العنب  اأمام عناقيد  الّثعلب  وقف 

للعناقيد؟
.2002

)رعي(

»بّت اأرعى اخلدود حتى اإذا ما           فارق�ين بقيت اأرعى الّنج�ما«

اأب� مّتام.

الرعي هنا يف بيت اأبي متام معناه )املراقبة( ول عالقة له 
بالرعي الذي يتبادر اإىل اأذهان البدو وه� رعي املا�صية للع�صب.

من  اأّنه  ال�صالبة،  من  يقرب  ا  ظنًّ اأظّن،  اخلدود  مراقبة 
يف  جحا  م�صمار  انغرا�س  فيها  مغرو�س  اإّنه  الب�صرّية.  الطبيعة 
اجلدار، اإذ ل يخطر يف بال اأحد اأّن اإن�صانا ّما، تل�ح اأمامه ال�ج�ه 
مثل ق�صائد غزلّية، اأو مثل الل�ؤل�ؤ املنث�ر.. ثم يعر�س عنها م�صمئزا 
متقززا من اجلمال، معتربا اأّن اجلمال ما ه� اإّل قبح مبطن بطبقة 
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من احلل�ى.

ل يحتاج الإن�صان اإىل تفّجر ال�صعر يف داخله عن غريه اختالفا 
فا�صال.

ال�ّصاعر قد ين�صغل باجلمال اإىل حّد الذوبان، ول يلتفت اإىل 
ما وراء هذا ال�له ال�صاعق من متعة عابرة، بل ه� يذوب يف اجلمال 

للجمال نف�صه. اأّما غريه فه� يذوب فيه ب��صفه و�صيلة.

اأب� متام يراقب  البيت يحّدد الّزمان الذي كان فيه ال�صاعر 
اجلمال، اإّنه الليل، لأّنه بعد رعي اخلدود مبا�صرة راح يرعى النج�م.

ال�صم�س  غروب  يحده  الذي  هذا  لي�س  ال�صعراء  عند  والليل 
بطيء  ليل  اإّنه  خمتلف:  �صيء  ه�  بل  غريهم،  عند  كما  و�صروقها 

الك�اكب تارة وراك�س الك�اكب تارة اأخرى.

اأبي�س تارة مثل اخلدود ومثل القمر، واأ�ص�د حالك  وه� ليل 
ك�جه الب�ؤ�س:

»حالـــــت لبـــــتعدكم اأّيامنا فغدت       �ُص�دا وكانت بكم بي�صا ليالنا«

اأنت هل حتّب الليل؟

اأم هل حتّب النهار؟

ملاذا يا ترى؟

.2002
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)�عرت�ف(

)ق�صيدتي اإذا و�صلت اإىل اأحد فمعنى ذلك اأنها ف�صلت(

ب�ل �صاوول.

ال�صاعر اللبنايّن ب�ل �صاوول متعلق حتى هذه اللحظة باأذيال 
)البني�ية ال�صكلّية( التي هجرها رّوادها منذ زمن بعيد.

اإن من اأعجب ما قراأت عن هذا ال�صاعر ه� الإطراء الباذخ 
يد حّقا ه� ال�صاعر الاّلمع �ص�قي بزيع ول  الذي كاله له �صاعر جُمِ
اأعرف اأو�صلت له معاين ق�صائد �صاوول ومعنى ذلك اأنها فا�صلة اأم 

مل ت�صل اإليه ولكنه ال�صاعر افرت�س لها املعنى نف�صه؟

كّل  على  ظاملة  حملة  �صّن  ال�صراف  ت�فيق  حممد  الكاتب 
�صعراء ق�صيدة النرث.

على  الّنرث  �صعراء  كّل  ح�صر  ال�صراف  لأن  ظامله  اإّنها  اأق�ل 
�صعيد واحد ول �صّك يف اأّن هذا ظلم فادح.

لقد زّج ال�صراف يف حملته بنماذج �صّيئة منها:

)اأنا م�صطاف. اأه�ى املفاوز والخت�صار، اأدخل يف احلائط 
واأخرج منه. حفظت اجلغرافيا، نلت يف اخلط والف�صيف�صاء عالمات 
جّيدة، جنحت يف الغناء، �صنعت يل والدتي كعكة كبرية فاأكلتها واأنا 

ما�ٍس، كتبت فرو�س العطلة، فرحت مع املا�صية، اإلخ...(.

هذا الّنم�ذج الذي ل جتد اأّي فا�صل بينه وبني الهراء ل ي�صّح 
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اأن يعّمم على جميع ق�صائد النرث اأو �صعرائها.

وما ع�صت اأراك الدهر عجبا.

.2002

)هرطقة(

)حترقني هيك ال�صحكة البدا حتكي اأو ما بتحكي(

هذه جملة من اأغنية لفريوز. وحني ي�صتمع الإن�صان اإىل فريوز 
تتربج اأمامه اأ�صئلة م�صمرة كثرية:

ل�ص�ر  �صجينا  بقي  العذري،  اأفقه  يف  حتى  العربّي،  الغزل 
اخليالء،  العي�ن،  �ص�د  الق�ام،  ر�صاقة  مكررة:  منطّية  ح�صية 

البيا�س، مر�س اجلف�ن.

حابة ل َريٌث ول َعَجُل« »كاأنَّ م�صيَتها من َبيت جاَرتها * َمرُّ ال�صَّ

و كان اهلل مع املح�صنني.

تطرح  اأغانيها،  كّل  واأق�صد  اآخر،  �صيئا  تطرح  فريوز  اأغنية 
ذلك النفعال بني القمر والطبيعة واحلبيب واملحّب. اإّنها لغة غزلّية 

ثانية، مل يعتدها ال�صعر العربّي يف كّل ع�ص�ره.

)حترقني هيك ال�صحكة البدا حتكي اأو ما بتحكي(

افتح اأّي دي�ان عربّي �ص�اء كان ح�صب مقايي�س ابن قتيبة اأو 
مقايي�س اأدوني�س.. هل جتد فيها �ص�رة مثل هذه؟
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ل. لن جتد.

العربّي قدميه  ال�صعر  ت�جد يف  ل  اأّنه  ق�يل هذا  معنى  لي�س 
الغزل ويف غريه، بل هناك، ولكن فريوز  وحديثه لقطات رائعة يف 

فتحت اأفقا مل ي�صعر به ال�ّصعراء بعد.

.2002

)حو�ر(

�صباح اخلري يا عم. اأت�صيد ال�صمك؟

اإي واهلل يا ري�س.

وهل ا�صطدت �صمكة حتى الآن؟

ل يا �صّيدي.

ت الّطعَم �صمكة؟ هل ع�صّ

ل يا �صّيدي.

هل و�صعت �صمكة فمها على الطعم؟

ل اأعتقد.

اأتظن اأّن يف هذا املكان اأّي �صمك؟

ل واهلل يا ري�س.

اإذن ملاذا ت�صتمر يف ال�صيد يا عم؟
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يا ري�س هذا ه� املكان الذي اأ�صطاد فيه دائما.. لأّن داري هي 
تلك الدار التي تراها على ذلك املرتفع.

وقف بع�س النقاد على هذا احل�ار، مقارنا بينه وبني ق�صيدة 
من  جانب  على  يجل�س  كان  ال�صياد  لأّن  اليباب(  )الأر�س  اإلي�ت 
ال�صارع الذي كانت فيه �صاقية ثم اختفت يف جتديد ال�صارع، املقارنة 
اأّنه لن ي�صيد �صمكا ولكنه اعتاد هذه  ياد يعلم  طريفة جّدا، فال�صّ
وترقب  املاء،  و�صّم  الأر�س،  على  يعني )اجلل��س  فال�صيد  اجلل�صة 
الغلي�ن،  وتدخني  ال�ّصم�س،  وا�صت�صعار  البع��س،  وذّب  اجلنادب، 
وقرب البيت.. اإلخ(. وهذه حالة كانت م�ج�دة وكانت متالأ الّروح، 
هذه  مبثل  مررت  هل  كحقيقة.  ل  كذكرى،  الآن  يعي�صها  ياد  فال�صّ
احلالة.. الذين مّر بها كثريون، وهم يعرف�ن معنى املا�صي ومعنى 

احلنني حتى اإىل الأطالل.

.2002

)�شوريالية(

ال�صمراء ف�ق  ويده  املق�د/  يعانق  ال�صرفي�س/  �صائق  )كر�س 
العادة/ واأ�صنانه ال�صفراء ف�ق العادة/ وزم�ره �صمف�نية/ و�صبكة 
�صياد/ واأحّب �صارع احلمراء/ وال�ج�ه الب�صعة واجلميلة/ وال�صبايا 
املقاهي  كاأر�صفة  املل�صاء/  والبط�ن  وعنك/  لك  يعر�صن  غزلن/ 
ال�ج�ه  حافظ  ال�ّصفينة/  رّبان  العتيق/  والغار�ص�ن  امل�صاء/  عند 
واحلكايا/ واأحّب الإيقاع املثري/ والّر�صيف الآن/ طبل كبري/ وذلك 

الرجل الكبري/ �صاحب القلب الكبري/ مي�ت يف بطء ولّذة.
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ثم  يت�صاحل�ن/  يختلف�ن/  اجلريان/  خالفات  واأحّب 
يختلف�ن من جديد.. اإلخ(.

هذا ما ن�صر يف جريدة النهار على �صكل �صعر يف 2002/6/23م 
وحني فرغت من قراءة الق�صيدة التي هذا جزء خمتار منها �صرخت 

مبق�لة ال�صيخ القدمي: )اإن كان هذا �صعرا فكالم العرب باطل(.

ما الذي فعله ه�ؤلء بال�صعر وبالذائقة ال�صعرّية؟ هل يكفي اأن 
حالة والهراء؟ يقال: لقد مّرغ�ها يف وحل ال�صّ

ال�صعر  لهدم  مع�ل  هذا  ق�يل  من  القّراء  بع�س  يّتخذ  قد 
اجلديد، اأو ق�صيدة الّنرث بالّتحديد ولكّني اأكّرر اأّن هذا لي�س �صعرا 

اأ�صال ول عالقة له بق�صيدة النرث.

.2002

)�أمنية(

»األ ليت ال�صباب يع�د ي�ما * فاأخربه مبا فعل امل�صيب«

هل راأيت بيتا متداعيا، بل متهّدما مثل هذا البيت؟! اإيّن اأكاد 
اأب�صر كّل لبنة فيه، اأي كّل كلمة، تترّباأ من الأخرى.

عندما  فياأخذ،  امل�صيب،  بعد  ال�صباب  ياأتيه  فردا  اأّن  ت�ص�ر 
م�صمع  على  فيق�ّس  املذيع:  دور  ياأخذ  ج�اره،  اإىل  ال�صباب  يقف 
اأّن تلك  اأو  اأنه مل ينم تلك الليلة من ق�ص�ة ال�ّصعال،  ال�صباب ق�صة 
اأنه حني مر  اأو  املغ�س �صحق معدته،  لأن  يقربها  ال�صهية مل  الأكلة 

على �صرب من ال�صبايا اأخذ ي�صحك منه.
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عروقه،  يف  للدخ�ل  لعناقه،  ويتحرق  ي�صمع،  ال�صباب  وكان 
لتفجري الرباكني فيه، ولكن كان م�صغ�ل بالق�س.

فر�صان الق�صة الق�صرية يف �صاحتنا ي�صبه�ن هذا ال�صاعر.. 
كيف؟

اأّما الّرواية فهي  ة الق�صرية �ص�رة يف النهر،  اإّن الق�صّ يقال 
النهر كله.

هذا الكالم �صحيح، وحني تقراأ ق�صة ق�صرية حتاول العث�ر 
على ت�صلك ال�ص�رة النهرّية، ولكنك تع�د خائبا. لأن ال�ّصّيد القا�ّس، 

اأخذ ي�صرد عليك ما �صرده ال�صاعر على م�صمع ال�صباب.

.2002

)تلويحة �أخرية(

الق�ل  معاين  من  ي�صعر  لأنه  �صاعرا،  �صمي  )اإمنا  ال�صاعر 
واإ�صابة ال��صف، مبا ل ي�صعر به غريه. واإذا كان اإمنا ي�صتحّق ا�صم 
فلي�س  ال��صف  هذا  عن  خارجا  كان  من  فكّل  ذكرنا،  مبا  ال�صاعر 

ب�صاعر، واإن اأتى بكالم م�زون مقفى(.

-قدامة بن جعفر

لل�صاعر  )ف�صاء(  زاوية  اآخر  عن�ان  هذا  اأخرية(  )تل�يحة 
لأنها  فاجعة،  هي  بل  م�جعة،  زاوية  وهي  الرباق.  خ�صري  ال�صعبّي 

رثاء مرٌّ لع�صر بكامله، ولأّنها وداع لـ)يف وهجري(.
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يق�ل الرباق:

ل �صيء ي�صجع على البقاء، بل ل �صيء ي�صتحّق البقاء!! ت�صابق 
حمم�م نح� الفجيعة وانزلق لزج نح� الّردى.

ودخالء  )دكاكني(  ثمة  رائحة..  ول  طعم  لل�صعر  يعد  مل 
واأب�اب لي�صت لها اأب�اب. اأ�صبح ذلك الب�صتان الأخ�صر الذي ي�صّج 
اآخر، فقد ل�نه وغادر عطره  بعبري احلياة، ويطفح بالندى.. �صيئا 

وباتت جداوله ممرات لـ )خ�صخا�س الأر�س(.

املرارة حقل  بهذه  يرثي  ناجح  �صعبّي  ل�صاعر  اأقراأ  مرة  لأّول 
ال�صعر ال�صعبّي، الذى كان املهاجم�ن له من خارج حقله، واأعتقد اأّن 
بع�صهم ل يفهم اجلديد منه. اأّما اأن ُيهاَجم من �صاعر �صعبّي، فهذه 

هي الغرابة.

لقد هاجم حمم�د دروي�س، وقبله اأدوني�س، ذلك الغثاء الذي 
ين�صر يف ال�صحف على اأّنه �صعر حديث. وهما من رّواده وجمّدديه. 

وها ه� املّد ي�صل اإىل ال�ّصعر ال�ّصعبّي.

اإّن بع�س ق�صائد ال�صعر ال�صعبّي تتف�ق على مئة ق�صيدة من 
ال�صعر الف�صيح. وقد بداأت هذه الّزاوية براأي قدامة بن جعفر، يف 
ما ي�صّمى �صعرا، حتى ل يت�صّ�ر من يف قلبه جهل. الف�صل بني ال�صعر 
ال�صعبّي وبني الف�صيح، �صطٌر لثقافة املجتمع الذي ت�صكل بجناحيها 
كاّل واحدا. عليك اأن تقراأ كّل زاوية خ�صري الرباق اإذا مل تكن قراأت 
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راأي اأدوني�س وحمم�د دروي�س.

.2002

)�أبو كامل( 

»َوداعا ما اأردت لَك الَ�داعا * ولكْن كاَن يل اأمٌل ف�صاعا«

لأّن  ل�صانك،  ومن  قلمك،  يدي  بني  من  اللغة  تفّر  اأحيانا 
مل  لغة  جديدة،  لغة  اإىل  يحتاج  تعاجله  اأن  حتاول  الذي  امل��ص�ع 

ينهكها الأ�صل�ب ال�صائد، ومل يرتاكم عليها غبار التكرار.

هكذا اأنا الآن اأمام رثاء ال�صيد علي الع�امي، فقد فّرت اللغة 
مّني، واأ�صبحت اأ�صرخ:

»اأعرين بيانا ل�صت اأر�صى بيانَيا * ملثلك مرثيا ومثلَي راثــيا«

ال�صيد علي الع�امي ل نبحث عنه يف الكتابة، يف هذه املجلة اأو 
تلك، تلك الكتابة التي يركب على ظهرها من هّب ودّب، ول نبحث 
عنه يف ال�صفات التي يت�زعها النا�س ب�ص�رة خمتلفة، فهذه ال�صفة 

تت�فر يف هذا، وتلك تت�فر يف ذاك.

ل نبحث عنه يف العالقات الجتماعّية التي تلب�س املجاملة، 
وتتزين بربيق بع�س الكلمات.

ال�صيد علي الع�امي نبحث عنه يف الرثاء الإن�صايّن يف منظ�مة 
ال�صفات الفريدة التي تتدفق تلقائّيا ل تريد جزاء ول �صك�را. نبحث 
ي�صبغه على  الذي  والت�ا�صع ال�صادق  الذات واحلّب  عنه يف نكران 



حممد �لعلي

650

الآخرين عف�ّيا كما تهب الّزهرة عطرها دون التفات ملن ي�صتن�صقه.

من  اإّن  الدعاء(  )عدم  يف  عنه  نبحث  الع�امي  علي  ال�صيد 
اأهله،  ونه��س  بال�طن  عالقة  له  عمال  جزئّيا،  عمال  منا  يعمل 
يبقى يجرّت ما عمله، وي�صنع منه �صحائف ين�صرها يف كّل حلظة، 
اأّنه مي�صك، املجد من اأذنيه. الع�امي على غري  اأو يتخيل  ومي�صك، 

هذه ال�ّصاكلة.

لقد عمل، وبقي يعمل ط�ال حياته، دون اأن يق�ل كلمة واحدة.

لقد قراأت مذكراته املخط�طة وقلت له بعدها: اأعجز اأن اأق�ل 
كلمة واحدة يف هذه املذكرات الفريدة لأّنها ف�ق الكالم املعتاد:

»َوداعــــــــــا ما اأردت لَك الَ�داعا            ولـــــكْن كاَن يل اأمٌل ف�صاعا«

.2002

)عم ناظم(

)من �صنة م�س جيت ودورت هنا

ع ال�لد اللي يف ق�صيدتك ب�ر �صعيد؟

قلبه كان تفاحة خ�صرا ومات �صهيد

م�س لقيته من جديد؟

ولقيت قلبه حديد؟

ولقيت �صعرك على ل�صانه ن�صيد
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ولقيت �صعرك بيتج�صد على مّر الزمن

ليه مت�ت يا عم ناظم؟

قبل ما اأزمري تغني لك كمان

كنت ع�صت(.

هي  امل�صرّي،  والكتاب  ال�صاعر  �صامل-  حلمي  -ح�صب  هذه 
مرثّية �صالح جاهني لناظم حكمت.

وقد اأعادها مبنا�صبة تقرير الي�ن�صك� باعتبار اأّن عام )2002( 
ه� عام ناظم حكمت.

قد  م�صر  يف  للثقافة  الأعلى  املجل�س  اأّن  �صامل  حلمي  ويذكر 
اأقام احتفال بهذه املنا�صبة.

مر على م�لد ناظم حكمت قرن كامل، وقد ترك يف حياته من 
ال�هج ما يبقى قرونا قادمة كثرية.

ما ميتاز به ناظم حكمت �صيئان، هما احلّب والأمل، ونحن 
الّنا�س.  من  قليل  اأو  كثري  عند  م�ج�دان  و�صعان  اأنهما  نعترب  قد 
ولكّن ال�اقع يق�ل: اإّن احلب والأمل اللذين ميتاز بهما هذا ال�صاعر 

واملنا�صل الرتكي الكبري هما من ن�ع خا�س.

النا�س  اإّنه حّب جلميع  احلب عند ناظم ل يقف دونه �ص�ر. 
بكّل طبقاتهم وثقافاتهم وعقائدهم وقادتهم. والأمل عنده له قّ�ة 

�صروق ال�صم�س ل ميكن اأن ي�قفه �صيء.
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اإننا ن�صّم اأ�ص�اتنا اإىل �ص�ت الي�ن�صك� و�ص�ت املجل�س الأعلى 
للثقافة يف م�صر اإ�صادة بهذا ال�صاعر الرّتكي الرائد.

2002

)حو�ر(

الطالب: ملاذا مل مينح الإن�صان جناحني؟

الأ�صتاذ: حتى ل تفقد خمافر احلدود هيبتها.

الطالب: هل ي�صتطيع الكاتب التعبري عن اآرائه؟

الأ�صتاذ: اإذا كان ميتلك دبابات ومدافع.

الطالب: متى �صيختفي الظلم؟

على  وت��صع  الإخفاء  طاقية  على  العث�ر  يتم  حني  الأ�صتاذ: 
راأ�صه فه� �صيختفي.

هذا ما جاء يف زاوية )ح�صرم( لزكريا تامر.

معروف اأّن عامل زكريا تامر الق�ص�صّي عامل خا�ّس به، فه� 
متفّرد يف اإطالق النكتة ال�ص�داء، و�صحق جماجم اأبطاله امل�صح�قني 

اأ�صال بفعل الأنظمة واخل�اء الجتماعّي.

ال�صمنّية  معانيها  لأن  رائعة  كلها  اأعاله  والأج�بة  الأ�صئلة 
�ص�ؤال  اإّنه  الزاوية.  ولكّن واحدا منها ه� حم�ر هذه  لها،  ل ح�صر 
اخلري وال�صر، وال�صراع الدائم بينهما، والتفات زكريا اإىل اأّن ال�صّر 
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حتت  يك�ن  اأن  هي  واحدة  حالة  يف  اإّل  اختفاوؤه  ميكن  ل  )الظلم( 
مظلة تتيح له اأن يك�ن اأ�صّد �صرا�صة وفتكا. اأهذا اأحد الك�ابي�س التي 
يطلقها زكريا يف معظم ق�ص�صه وكتاباته اأم اأّن الأمر جمّرد تعبريا 

عن حقيقة واقعّية؟ ل �صك يف اأنها حقيقة واقعّية:

»فالظلم من �صيم النف��س فاإن جتد             ذا عفة فلـــعّلـه ل يظلم«

واإذا كان هذا �صحيحا فاإّن بقاء الظلم ب�ص�رة علنّية اأرحم 
األف مرة من ارتدائه طاقية الإخفاء.

.2002

)�الأ�شتاذ(

)قلت يل اإذ متنيُت اأن يط�ل بك العمر:

ل يا ابنتي،

�ص�ى اأنه اأَجل بق�صاء من اهلل

ل رغبة اأن اأوؤجل ي�مي عن م�عد م�صبق

و اأنتظر الرحتال الأخري اإىل رحمة وق�صاء

قلت يل ي�مها:

اأّمتي وجعي يا ابنتي..(

ثريا  الدكت�رة  بها  ترثي  �صعرّية  مقط�عة  من  جزء  هذا 
العري�س، والدها ال�صاعر الكبري اإبراهيم العري�س، الذي غاب عن 
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عاملنا قبل اأّيام.

اجتمعُت باملرح�م العري�س مرة واحدة يف املنامة بالبحرين 
قبل اأكرث من ع�صرين عاما، ومنذ تلك اللحظة وه� منغر�س يف قلبي 

انغرا�س نخلة �صاهقة وبا�صقة.

اأمامي الآن ح�صد من مقالت التاأبني لهذا الرجل الكبري والذي 
)الأ�صتاذ(  تق�ل  اأن  الها�صمي-  عل�ي  -ح�صب  البحرين  يف  يكفي 
�صهرته  اأّن  واأعتقد  العري�س.  اإبراهيم  تعني  اأنك  ق�لك  من  فيفهم 
بـ)الأ�صتاذ( مل تاأت من اأّنه قام بفتح اأّول مدر�صة يف البحرين، بل 
حممد  الدكت�ر  ذكره  ما  اأهّمها  كثرية.  حق�ل  يف  فعال  اأ�صتاذ  لأّنه 
جابر الأن�صاري، وه� حقل اخلروج من �صبكة النق�صامات الطائفية، 

وغريها التي كانت متّزق املجتمعات العربّية.

)قلت يل ي�مها

اأمتي وجعي يا ابنتي..(

نعم، هكذا كان العري�س.

.2002

)�لذوبان(

هل اأح�ص�صت مرة اأنك تذوب على مهل، ذوبان �صمعة.. اأمام 
اأغنية اأو وجه اأو ل�حة اأو ق�صيدة اأو راأي من الآراء؟

مب تف�صر هذا الإح�صا�س حني ي�صيطر عليك؟
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م�اطن  تتذّوق  اأّنك  اأو  عاطفّي،  اأّنك  مبجّرد  تف�صره  هل 
نبعا ل تعرف  اأو  �صيئا  ت�صمعه فّجَر فيك  اأو  تراه  اأّن ما  اأو  اجلمال، 

له و�صفا.

�صباح  منذ  )التطهري(  اأر�صط�  �صّماه  ما  ه�  هذا  الذوبان 
الذي  امل�قف  املعا�صرين:  الكتاب  اأحد  عنه  قال  ما  وه�  الفل�صفة، 

يجعلك من بعده غري ما كنت من قبله.

يف  فهناك  كّلها،  ل  احلقيقة،  من  جزء  هذا  كّل  اأن  اأعتقد 
داخل الإن�صان غابة هائلة، هذه الغابة ل يحّركها اإل �صيء فيه �صفة 

الربكان.

هل الل�حة اأو الق�صيدة اأو ال�جه اأو الراأي بركان؟

نعم.. اإنها كلها براكني، ولكن هذه الرباكني ل تنفجر اإّل يف 
اأر�س خ�صبة. اأر�س تدرك مدى خ�ص�بة البذور التي احت�صنتها.. 

اإنها اأر�س الإن�صان املرهف.

هل الذوبان قّ�ة اأم �صعف؟

عناقه  ي�ّد  ملا  ال�جدان  عناق  اإّنه  ق�ة.  ه�  هذه  حالتنا  يف 
وذوبانه فيه على طريقة ال�صم�ع.

هل ت�د اأن تك�ن �صمعة؟

ل اأعتقد!

اأما اأنا فاأوّد اأن اأك�ن دائما.

2002
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)�إىل زهرة(

اأ�صائل:

كيف خلقت جناحني للقلب

ثم حم�ت الف�صاء؟

وكيف تركت البحار

تنادم نب�صي

فتدخل فيه

ويدخل فيها

وي�صعر يف نف�صه

اأنه دون ماء؟

اأ�صائل:

عن ذلك الليل

اأّول ليل

تفت�س فيه الّن�ار�س عن وكرها

الّن�ار�س تلك

التي يف �صحارى عروتي
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وكيف ر�صمت لها

�ص�رة البحر

ف�ق اجلدار

اأين�صج حتى ال�صراب

بعينيك؟

اأيا لثغة القمر الطفل

كنت على اأهبة

تعاطف الروؤى امل�صتحيلة

وكنت على اأهبة للجن�ن

ملاذا تركت اجلن�ن

يغّرر بي

ويريني املحال

ثمرا يتدىّل على �صجر

واطئ

يت�اطاأ ح�يل

فيه الظالل؟

2002
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)بعد �آخر(

ها ه� ال�هم يرتع كاأ�صك

فا�صرب �صرابا زلل

وت�هم ذراعا جتيئك من زرقة البحر

حتى تف�س عن الل�ؤل�ؤ املت�ّهج يف جانبيك

اخليال..

هل اأنا اأنت؟

اأم اأنت معتكر

مثل اأ�صط�رة

نه�صت يف الظالم املقد�س

حتى ت�صيد املحال؟

ل�صت اأدري

ولكنها خطرت يل على فجاأة

فا�صراأّب اجل�اب

ونادى ال�ّص�ؤال

نادين اأيها ال�هم
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وا�صتدرج النزوات الط�يلة

يف كبدي.

قد ترّمد قي�س وليلى

وحّل املحاق على البحر

فا�صرخ بقلبي لينب�س ثانية

اإّنني ظامئ

فاأِف�ْس ف�ق كاأ�صي املحال.

2002

)�نتهى(




