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عدد خا�ص

مبنا�ســــــــبة "يــوم الــلــغـــة العربيــــة"
«لن ي�ستقيم احلديث عن ثقافتنا العربية ..دون �أن تكون لغتنا العربية الأ�سا�س املتني لهذا البيت ..لذلك علينا �أن نعلي من �ش�أنها .فهي لغة القر�آن الكرمي التي تتوجه نحوه مئات املاليني..
لغة مكتوب بها ن�صف تاريخ العامل ..وتاريخ علمه و�أدبه .لغتنا لغة ال�شعر العظيم والفكر والفل�سفة والعلم.
ومن الأهمية مبكان� ..أن نتعلم اللغات احلية ..لنتعرف على منجزات التقدم الإن�ساين ..دون �أن يعني هذا �إهمال لغتنا القومية� ..أو يكون مدعاة لل�شعور بالدونية جتاه الآخرين ..علينا
�أن نكون فخورين بها ..وال يتحقق فخرنا �إال �إذا �أغنيناها بالإبداع يف كل �صنوف املعرفة .فهو يعزز من حيويتها ..ومن عامليتها ويجعلها فاعلة يف م�سار الوعي الإن�ساين .فال هوية دون لغة ..وال
وطن من دون هوية».

من كلمة ال�ســـيد الرئي�س ب�شـــــار الأ�ســــــد
يف احتفالية دم�شق عا�صمة للثقافة العربية 2008م
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لغتنا
العربية
• �سليمان العي�سى
�أنا ما َب ِر ْحتُ ت�ألّق ًا َو َ�سنا
والبقاء �أنا
العروبة
ُل َغة
ِ
ُ
أن�سجه
يف ٌب ْر ٍِدَيَ التاريخُ � ُ
ِ�شعر ًا و َنرث ًا �أَ ْب َه َر ال َّز َمنا
�أطوي الع�صو َر وما َ�شك ُ
ْوت ِبها
يف ُبنيتي َ�ض ْعف ًا وال َو ْهنا
ُع ْم ِري هو التَّاريخُ ال َت�س ُلوا
عن َم ْولدي ،يف َف ْجر ِه ْ
اق َ
رتنا
ِ�ضع ُتم عن الدّ نيا َو َّ�ضي َعني
َع ْن ُكم َ�سوا ُد الليلِ َم َّر ِبنا

�أنا البحر يف �أح�شائه الد ُّر كامنٌ
• حافظ �إبراهيم
َر َج ْعتُ لنف ِْ�سي فاتَّهمتُ َح�صا ِتي
فاح َت َ�س ْبتُ حيا ِتي
وناد ْيتُ َق ْو ِمي ْ
قم يف َّ
باب ولي َتني
ال�ش ِ
َر َموين ب ُع ٍ
َع ِقمتُ فلم � َ
أجز ْع ل َقولِ ِعداتي
َو َل ُ
دت وملَّا مل � ِأج ْد لعرائ�سي
كفاء َو�أَ ْد ُت بنا ِتي
ِرجا ًال و�أَ ً
تاب ا ِ
ِ
و�سعتُ ِك َ
هلل َلفظ ًا وغاية ً
ظات
وع ِ
وما ِ�ضقْتُ عن � ٍآي به ِ
فكيف � ِأ�ضيقُ اليو َم عن َو ِ
�صف �آلة ٍ
يق �أ�سماءٍ ملُخْ َ
عات
رت ِ
و َتن ِْ�س ِ
�أنا البحر يف �أح�شائه الدر كامن
فهل �ساءلوا الغوا�ص عن �صدفاتي
ا�سني
يح ُكم �أبلى و َتبلى حَم ِ
فيا َو َ
واء �أ�سا ِتي
ومن ْ
ْكم و�إنْ َع َّز الدّ ُ
فال َت ِك ُلوين للزّ مانِ ف�إنّني
� ُ
أخاف عليكم �أن تحَ َ
ني َوفاتي

عابر؛ لمُ ّوا َ�ش َتات ُك ُم
هو ٌ
وت�ش ّبثوا بروائ ِعي َو َطنا

لغة ال�ضاد

• حليم د ّمو�س

هي املُنى
لو مل ت ُك ْن �أ ُّم اللغات َ
ُ
وعفتُ مدادي
لك�سرت �أقالمي ِ
ٌ
أ�سماعنا
لغة �إذا وقعت على � ِ
كانت لنا برد ًا على الأكبا ِد
ٌ
�ستظلُّ
رابطة ت�ؤل ُّف بيننا
لناطق بال�ضا ِد
الرجاء
فهي
ٍ
ُ
لي�س ي�ضري ُه
ُ
أرواح َ
وتقارب ال ِ
ب َ
ني الديا ِر َتباعدُ الأج�سا ِد
ٌ
�أفما ر�أيتَ
بعيدة
وهي
َ
ال�شم�س َ
ُتهدي ُّ
ال�شعا َع ل ُ
أجند و َوها ِد؟
�أنا كيف ُ
�سرت �أرى الأنا َم �أح ّبتي
والقو َم قومي والبال َد بالدي

يوم با َ
�أرى َّ
جلرا ِئ ِد َمزْ َلق ًا
كل ٍ
ري �أناة ِ
رب يدني ِني بغ ِ
مِنَ الق ِ
و�أ�س َم ُع لل ُكت ِ
ّاب يف ِم َ
�صر َ�ض ّجة ً
ائحني ُنعاتي
ال�ص ِ
ف�أع َل ُم �أنّ َّ
عنهم
يهجرنيِ قو ِمي-عفا اهلل
�أَ ُ
ُ
�إىل لغة ٍ ْ
مل ت ّت�صلِ برواة ِ
جن فيها ك َما َ�س َرى
َ�س َرتْ ُلو َثة ُ االف َْر ِ
رات
عاب الأفاعي يف َم�سيلِ ُف ِ
ُل ُ
َ
فجاءتْ ك َث ْو ٍب َ�ض َّم �سبعني ُر ْقعة ً
م�شكَّلة َ ا َ
تلفات
لألوانِ خُم ِ

�أرى ِ
لرجالِ ال َغ ِ
رب ِعزّ ًا و َمن َعة ً
غات
أقوام ب ِعزِّ ُل ِ
وكم َع َّز � ٌ
زات َت َفنُّن ًا
عج ِ
�أ َت ْوا �أه َل ُهم باملُ ِ
ات
فيا لي َت ُك ْم ت�أتونَ بالك ِل َم ِ
ناع ٌب
رب ِ
�أ ُي ِ
طر ُب ُكم من جا ِن ِب ال َغ ِ
ُينادي ِب َو�أدي يف َربي ِع َحياتي
ولو َتزْ ُجرونَ َّ
ري يوم ًا َع ِلم ُت ُم
الط َ
مبا حت َته ِم ْن َعثرْ َ ة ٍ َ
تات
و�ش ِ
�س َقى ُ
اجلزيرة ِ َ�أ ْع ُظم ًا
اهلل يف َبطْ ِن ِ

�إىل َم َ
ّاب وا َ
مع حا ِف ٌل
جل ُ
ع�ش ِر ال ُكت ِ
َب َ�سطْ تُ رجا ِئي َبعدَ َب ْ�س ِط َ�شكا ِتي
ف�إ ّما َحياة ٌ ُ
تبعث املَ ْيتَ يف ال ِبلى
و�س ُرفاتي
الر ُم ِ
و ُتن ِبتُ يف تلك ُّ
و�إ ّما مَم ٌ
ات ال قيا َمة َ َبعدَ ُه
ٌ
ممات َل َع ْم ِري ْ
مبمات
مل ُي َق ْ�س
ِ

َي ِعزُّ عليها �أن تل َ
ني َقنا ِتي
وح ِفظْ ُته
َح ِفظْ نَ ِودا ِدي يف ال ِبلى َ
دائم ا َ
رات
حل َ�س ِ
ل ُه ّن ٍ
بقلب ِ
وفاخ ْر ُت �أَ َ
َ
هل ال َغ ْر ِب وال�شرقُ ُمطْ ِر ٌق
ياء َ
رات
بتلك الأَ ْع ُظ ِم الن َِّخ ِ
َح ً

بني الألف ..وبني الياء

وحدكم
عودوا �إىل �صدري �أُ ّ
اللغات �أنا
�أنا �أُ ّمكم� ..أ ُّم
ِ
�ساطعة
و�س ُلوا احل�ضار َة � ُّأي
ٍ
َ
يف ال ِفك ِْر لمَ ْ �أَ ْ�صلح لها َ�س َكنا؟
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لغتي ينبو ْع
احلرف
قلب
ِ
يبد�أ من ِ
�إىل ر�أ�سي املرفو ْع
يحمل معنى الكونِ
اخللق
و�آفاق
ِ
وميعاد الأ�شياءِ
ومعنى َّ
ال�شبع ومعنى اجلو ْع.
•••
لغتي ..تفتح �أبواب العقل
الروح
على �أفياء
ْ
جتتاز تالوين الدنيا
حتمل جنمات النقط الورديةِ
تبوح
َ
ملء ف�ضاءات الأحالم ْ
�شاق
لوالها ما �سكرت �أ�شواق ال ُع ِ
والهب الع�شق ب�أح�ضان �صبايانا
َّ
ما طلعت �شم�س ر�ؤانا
ما �أ�شرق �صبح الكلمات
يلوح
وما كان الفجر على خدّ القولِ ْ
حرفك..
فخديني يف
ِ
�أقر�أ ما قال بنو الدنيا
ما �أوحى املنظور ..وما �أخفى امل�ستو ْر
ما قال الغاب لع�صفو ْر
َ
القلب
و�شو�ش ملء حريق
ما
ِ
ٌ
رغيف �أ�شقر يف تنو ْر
ما دار ب�أ�ضالعي املحنيه..
قلبك يا دنيا!...
نحو ف�ؤادي
الراق�صِ ..
ِ
ال�سحر
ني من
ِ
يف عين ِ
لي�أخذه بيانٌ  ،والقارئ م�سحو ْر..

احلرف
و�أنا �أ�سم ْع ما و�سو�س �شيطان
ِ
ليمن َع يف ق�صر اخللفاء
ُ
أنو�س
دخول الغزلِ امل� ِ
�إىل خمدع ن�سوته
و�أرى كيف ينام كتاب ال�شوق
الآ�سر يف رقتهِ
ً
حتت و�سادة من �أخفت وجها كال�شم�س
وقامت يف عبق احل�سن تداعب حرف ًا
الع�شق ..بدقته..
يوجز حال
ِ
�أذكر كيف يلملم طفل القلب كالما
بابا ..ماما
�أذكر هائمة �ساهرة يف الليلِ
قلب ما ناما
ي�ؤرقها ٌ
�أذكر ما نقّطهُ القلب الدامي
حروف ترتامى..
فوق
ٍ
�سقط ِّ
الطل
َ
�شهيد
فويق
ٍ
ب�أنني «الياءِ » ..وقرع الأجرا�س ب�آهي
لي�صري التنوين قعود ًا وقيام ًا
•••
�أ�ستح�ضر حريف
من معول كفي
من خطو العزّ
زحي
�إذا ما الن�صر على قو�س ُق ٍّ
يف الأفق ت�سامى
•••
�أحمل لغتي
أكابر..
من �أملا�س حرويف ..و� ْ

• �سليمان ال�سلمان

ف�أنا جذ ُر املا�ضي..
احلا�ضر.
�أحمل ثمر
ْ
عربي
نبي
ٍّ
عندي لغة ٍّ
عندي ريحان �سبا�سب جدي
ٌ
عاطر.
تاريخ
ْ
ف�أنا �أقب�ض نبعة قلبي
و�أقيم على �أ�سوار مفاخرها
حا�ضر
قلمي يف املا�ضي
ْ
حا�ضر
يف احلا�ضر
ْ
حا�ضر
يف الآتي
ْ
أفاخر
�أبد�أ بالألف ال�سمراء � ْ
آخر.
كلماتي لي�س لها � ْ
•••
من ثغر املتعب تخرج «�آهِ»
حب ي�شرق يف العينني
ومن ٍّ
«الباء»
«احلاء» ت�ضم
تطل
ُ
ْ
وعلى �صوت ندائي
أ�سماء
بد�أت �أ�شكال ال ْ
من�سي
غاب
يف �سمع الوح�شة ،يف ٍ
ٍّ
أ�صداء
عند رنني ال
ْ
يف و�شو�شة ال�صمتِ
ب�أنفا�س الوقت
َت َز َّينُ بال�شاراتِ
على غمز الهم�س
أ�ضواء..
ورق�ص ال
ْ
روح الفعل القادم
ي�سكنها ُ
بني «الألف» وبني «الياء»!.
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خماطر التهجني والتغريب
ت�ستهدف اللغة العربية
• يو�سف جاد احلق
ت��ت��ع��ر���ض لغتنا
العربية ال��ي��وم �إىل
خم����اط����ر ج���م���ة ال
ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا ف��ق��ط،
و�إمن��������ا ت�����س��ت��ه��دف
الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة يف
وج�����وده�����ا ن��ف�����س��ه،
بحربها على اللغة
ك����واح����دة م���ن �أه���م
مقوماتها ،معتمدين
ع��ل��ى ع��ام��ل ال��زم��ن
عن طريق الت�سل�سل
التدريجي املك�شوف
حين ًا واخلفي امل�سترت
حين ًا ،و� ً
صوال يف املدى
ال��ب��ع��ي��د� ،إىل ذل��ك
الهدف املن�شود.
وق��ب��ل �أن من�ضي
يف تبيان بع�ض وجوه
هذه املخاطر البد لنا
من القول ب���أن لغتنا
هي الأجمل والأكمل
ب��ي�ن ل���غ���ات ال���ع���امل
قاطبة .هي الأق��در
على التو�صيل والتوا�صل ،وهي الأق��در على ترجمة
الفكر واخليال �إىل كالم منطوق �أو مكتوب .وما �أح�سبنا
يف حاجة �إىل التو�صيف والإ�شادة والإطناب والتغني
مبحا�سنها ومتيزها م��ادام ب��ارئ اخللق يف عليائه قد
كرمها و�أعلى من �ش�أنها ،من دون غريها من لغات الب�شر!
�إذ يقرر يف �أكرث من مو�ضع من كتابه الكرمي ب�أنه قر�آن
عربي بل�سان عربي مبني�( .إن��ا جعلناه قر�آن ًا عربي ًا
لعلكم تعقلون ـ ال��زخ��رف!) و(..وه���ذا كتاب م�صدق
ل�سان ًا عربي ًا لينذر الذين ظلموا وب�شرى للمح�سنني)
[الأحقاف .]12
قد من�ضي على هذا النهج من القول ،على مدى ال
حدود له ،غري �أننا هاهنا ،ومن منطلق خ�شيتنا على
�أمنا العربية من �أن يتطرق �إليها ما ال نريده لها من
امتهان� ،أو �ضعف �أو ا�ضمحالل ،بدافع احلر�ص عليها
وداف��ع �أق��وى هو احلب املتجذر يف �أعماقنا قمني بنا
التطرق �إىل بع�ض ما تتعر�ض له من �أخطار حتيق بها
منذ عقود م�ضت ،و�إىل �أيامنا هذه يف �أكرث من جانب،
و�أك�ثر من م��ي��دان� ،أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ،ذل��ك �أن
�أعداءنا املرتب�صني ب�أمتنا هم �أنف�سهم �أع��داء لغتنا.
ه���ؤالء يعرفون عنها ما نعرفه نحن ،ورمب��ا �أك�ثر .من
ثم كانت حربهم عليها ال ه��وادة فيها ،لإدراكهم �أنها
الرابطة الوثيقة العرى بني �أبناء الأمة ،كما يدركون
�أنها �أهم مقومات وجودها ،و�إذا ما �ضعفت واعرتاها
الوهن واخللل تفككت عرى الأم��ة كنتيجة طبيعية
وحتمية ال جدال فيها..
وق��د تكفينا الإ���ش��ارة يف ه��ذا املقام ال�ضيق �إىل
بع�ض من �أ�سلحة الأعداء ه�ؤالء و�أدواتهم يف حربهم
ال�ضرو�س على لغتنا ،منها:

التهجني
ذل���ك ع���ن ط��ري��ق
ا����س���ت���خ���دام و���س��ائ��ل
الإع�لام املغر�ضة ـ يف
الأغلب الأعم ـ بحيث
�أم�����س��ي��ن��ا ن���رى اللغة
العامية الهابطة يف
خمتلف الربامج التي
تبثها ال��ف�����ض��ائ��ي��ات،
التي تعمد �إىل �إدخال
كلمات التينية على
ال��ع��ب��ارة املكتوبة �أو
امل��ق��ول��ة على �أل�سنة
املتحاورين واملذيعني
وامل��ح��ا���ض��ري��ن دومن��ا
���س��ب��ب ح��ق��ي��ق��ي .كما
ن������رى يف ك���ث�ي�ر م��ن
الأح������ي������ان ك��ل��م��ات
عربية على ال�شا�شات
م���ك���ت���وب���ة ب���احل���رف
الالتيني .هذا اخللط
وامل���زج التهجيني يف
العبارة الواحدة بني
كلمات عربية و�أخرى
�إنكليزية �أو فرن�سية
�أ�صبح ظ��اه��رة عامة �إىل ح��د مل يعد يثري انتباه ًا
لدى الكثريين ،حتى بني املثقفني ،ناهيك عن �أن يثري
ا�ستياء .لك�أنها حالة من التطبيع على
ا�ستنكار ًا �أو
ً
ً
هذا الواقع ال�سيء واخلطر معا .ما عذر ه�ؤالء الذين
يتباهون بجهلهم للغتهم ومعرفتهم ـ على �ض�آلة �ش�أنها ـ
بلغة غريهم..؟!
التغريب
يتمثل ه��ذا يف ال��دع��وة �إىل ا�ستخدام احل��رف
الالتيني بد ً
ال من احلرف العربي يف الكتابة .وهذه
حكاية لي�ست جديدة ،فقد طلع علينا بع�ضهم منذ
بدايات القرن املا�ضي بدعوات م�شبوهة لرتويج هذه
البدعة .وقد �شجعهم على ذلك ما �أقدمت عليه تركيا
يف زم��ن (�أت��ات��ورك) لأغ��را���ض معروفة ي��وم��ذاك ،ال
تخرج عن كونها �إحدى املحاوالت لت�شكيك العربي يف
لغته ،وبالتايل يف نف�سه ،ودفعه ،من ثم� ،إىل االعتقاد
ب�أن اللغات الأجنبية �أف�ضل من لغته و�أعظم ..ولهذا
ماله من �أثر على تكوينه الفكري والنف�سي .وال ينبغي
�أن يغيب عن �أذهاننا �أن دع��وات ا�ست�شراقية غربية
انت�شرت �آن���ذاك من �أج��ل الهدف نف�سه .ولكن هذه
الدعوات قاومها كثري من الأخوة امل�سيحيني امل�شرقيني
يف حينه� .إ َّ
ال �أن ذلك مل مينع �شاعر ًا عربي ًا كبري ًا هو
ال�شاعر �سعيد عقل ،من تبني فكرة ا�ستبدال احلرف
الالتيني باحلرف العربي ،بل داعي ًا لها �أي�ض ًا ،مع �أن
الرجل قد بنى جمده ال�شعري ـ الذي ال ينكر ـ على
جماليات اللغة العربية وقدراتها التعبريية عن دقائق
الفكر ،و�آفاق اخليال ورهافة البوح ومكنونات النف�س
وخلجات القلوب .لك�أين به�ؤالء ال يكنُّون احرتام ًا
البقية �........................................................ص15

3

كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

الثامن من �آذار
واملجتمع احليوي املقاوم
ت�شاء الأقدار �أن تكون هناك حمطات يف تاريخ الأمم وال�شعوب واحلركات الفكرية
وال�سيا�سية واالجتماعية ...وتعد ثورة الثامن من �آذار لعام (1963م) �إحدى �أهم
تلك املحطات يف �إيجاد الفعل اخل َّ
الق للعمل القومي ،وت�أ�صيل الهوية واالنتماء �إىل
العروبة ...ف�ض ً
ال عن انحيازها �إىل ال�شرائح االجتماعية الكربى ،وتبني ثقافة
وطنية ال تطغى على ما هو قومي و�إن�ساين ...ثورة الثامن �آذار عمقت مبادئ املجتمع
الواعي الذي يعتمد قيمة ال�سيادة والكرامة قيمة عليا ال ي�ضاهيها �إال مبد�أ احلرية
والعمل العربي امل�شرتك من �أجل الوحدة ونا�ضلت من �أجل حياة كرمية تعمق الأمن
والأمان وت�سعى جاهدة �إىل تلبية احلاجات االجتماعية واالقت�صادية والعلمية
والرتبوية ملجتمع يعاين من �أمرا�ض �شتى �أبرزها اال�ستغالل واجلهل ،والفقر
والتخلّف ...ومن ثم جاءت احلركة الت�صحيحية يف (16/11/1970م) بقيادة
القائد اخلالد حافظ الأ�سد لتعزز القراءة الدقيقة للواقع الوطني والعربي،
ولت�ضع م�صلحة اجلماهري العربية فوق �أي اعتبار ،ما جعلها تطلق مفهوم العمل
اجلبهوي اجلماهريي كمنجز تاريخي �أ�صيل وجديد مل يكن ليكون لوالها؛ منجز
تاريخي عمقّ الوحدة الوطنية ،التي �صارت اللحمة الأ�صيلة ملواجهة قوى ال�شر
العاملية...
فثورة الثامن من �آذار ما زالت ت�أخذ من اهتمامنا احل ّيز الأعظم ملا حققته من
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني؛ ولمِ َا و َّفرته من �سمات التطوير والتغيري امل�ستمر نحو
الأف�ضل� ...إنها ثورة متحركة يف معاجلتها للأحداث واملتغريات الدولية ،تعتمد
املبد�أ �أ�سا�س ًا ،والقدرة على قراءة كل جديد �أ�سلوب ًا .ومن ثم ت�صدَّ ت لكل حماوالت
و�صححت العالقات العربية با�ستمرار �إذ جعلت الت�ضامن
تفتيت الأمة العربية،
ّ
العربي �أهم �شيء يف عملها ،ال يعادله �إال حترير فل�سطني بو�صفها ق�ضية العرب
الأوىل ،ومواجهتها للم�شروع ال�صهيوين ـ الأمريكي الذي ي�ستهدف الوطن العربي
بر ّمته.
ثم جتذرت ثورة الثامن من �آذار يف م�سرية التطوير والتحديث التي يقودها ال�سيد
الرئي�س ب�شار الأ�سد قيادة ت�ستجيب ملواجهة حتديات الع�صر ،وال �سيما حتديات
العوملة التي تتج�سد بهيئات �شتى يف العلم والتقنيات واملعلوماتية و ....وبناء
امل�ؤ�س�سات ال�شعبية الدميقراطية التي ت�ستند �إىل املفاهيم العلمية الثقافية املهنية
والتي تتفاعل مع متطلبات املرحلة الراهنة وتر�سم �سيا�ستها الدقيقة للم�ستقبل
وفق ذلك لكي تعزز مفهوم املجتمع املقاوم لكل �أمناط التجزئة والتخلّف والفقر
والأمية ...املجتمع املقاوم احليوي الذي يوفّر لذاته �أ�سباب القوة واملنعة والتقدم
واالرتقاء بقدرته على الإنتاج وحماربة كل �أ�شكال الف�ساد ...ف�أي دولة حديثة
وطنية �أم قومية ال ت�ستطيع �أن تثبت قدرتها على �إقامة التوازن �أو ً
ال واملنعة ثاني ًا،
وال�صمود واالرتقاء ثم النهو�ض ثالث ًا من دون ذلك كلّه.
فجرها
�إن �أمتنا قادرة على حتقيق ما ت�صبو �إليه �إذا ر�سخت القيم الن�ضالية التي ّ
يوم ال�سابع من ني�سان (1947م) وطبقتها ثورة الثامن من �آذار (1963م) و�أن�ضجتها
حركة ( 16ت�شرين الثاين) وط ّورتها م�سرية التطوير والتحديث (2000م) بابتكار
�صيغ جديدة فكري ًا وثقافي ًا ،علمي ًا و�إعالمي ًا ،تقني ًا ومعلوماتي ًا ملواجهة �أي عدوان
تتعر�ض له الدول .وال �شيء �أدل عليه من العدوان ال�سافر والوقح للدوائر ال�صهيو/
�أمريكية على �سورية منذ (15/3/2011م) عدوان ا�ستهدف �إ�سقاط الدولة
ال�سورية و�إ�ضعاف جي�شها وتفتيت وحدتها الداخلية املرتا�صة.
ولهذا ف�إذا كنا ال نريد �أن نتحدث عن امل�شروعات احليوية لإيجاد املجتمع املقاوم
ابتداء بالبنية التحتية وانتهاء بالبنية الفوقية
وال�ص ُعد،
يف خمتلف امليادين
ً
ُّ
للمجتمع ف�إننا نذكّر �أبناء وطننا عامة و�أدباءنا ومثقفينا وفنانينا خا�صة ب�أن
معاين ثورة �آذار يف التحرر من اجلهل والتخلف والعجز مازالت قائمة ،وحني
�أحدثت ثورة �آذار نه�ضة ح�ضارية ثقافية �شاملة واكبت العطاء والإبداع والنهو�ض
ور�س َخت مبد�أ املناف�سة
كانت تتناغم فيه مع الأ�صالة املعززة للتقدم والتطورَّ ...
احلرة وا�ستقطاب املبدعني �إىل الن�شاطات الأدبية والثقافية ،والفنية فارتبط
ن�شاطهم بق�ضايا جمتمعهم و�أ ّمتهم ،فكانوا على م�ستوى املهمة اجلليلة التي نذورا
�أنف�سهم لها ،و�أبرزوا الوجه امل�شرق للإبداع العربي بو�صفه �أحد وجوه التقدم
الوطني والعربي...
و�ستبقى ثورة �آذار على لقاء م�ستمر مع كل مبد ٍع ومثقف وفنان جعل ق�ضايا �أمته
امل�صريية ،وهموم جمتمعه ن�صب عينيه ،لبناء املجتمع العربي احليوية املقاوم.
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اللغة العربية وحتديات امل�ستقبل
•�أحمد مروان احلفار
يتناول الباحث «جمدي بن عي�سى» يف كتابه
الق َّيم ق�ضية (الل�سان وعلومه يف مقدمة ابن
خلدون) ال�صادر عن جملة (الرافد) يف ال�شارقة
 الإم���ارات العربية املتحدة .حيث �أف��رد لها يفمقدمته عناية خم�صو�صة من خالل �سبعة ف�صول
من الباب ال�ساد�س املخ�ص�ص للعلوم و�أ�صنافها
والتعليم وطرقه ،تو�سعة ملا ورد �أي�ض ًا يف الف�صل
اخلام�س من املقدمة حول تعريف اللغة ومفهوم
امللكة الل�سانية يف �إطار حديثه عن ال�صنائع ووجوه
الك�سب واملعا�ش ،يكفي �أن نعلم �أن اهتمامه بهذه
امل�س�ألة �شغل �شف َع م��ادة املقدمة التي بحث فيها
طبيعة العمران وما يعر�ض فيه ،ماي�ؤكد قناعة
ابن خلدون ب�أهمية دور الل�سان واللغة يف املجتمع
الروحي ،وقد خ�ضعت
الإن�ساين وبخا�صة يف املجال
ّ
علوم الل�سان يف ن�ش�أتها وتطورها وت�صنيفها لديه
لطبيعة العمران الذي �أنتجها ،فالعمران الب�شري
يت�سم ب�صبغة تطورية حاول ابن خلدون �أن ير�صد
مبادئها بهدف عقلنة علم التاريخ.
يت�ألف كتاب الباحث «جمدي بن عي�سى» من
ف�صلني وخامتة ،يتناول يف الف�صل الأول اللغة
واكت�سابها من وجهة نظر ابن خلدون ،ويف الف�صل
خل�ص
الثاين عر�ض وحتليل لعلوم الل�سان ،وخامتة ّ
فيها امل�ؤلف خال�صة ما تو�صل �إليه يف الف�صلني من
�آراء واجت��اه��ات ودواف���ع حكمت طبيعة البحث
الل�ساين واللغوي لدى ابن خلدون ،وحدّ دت مكانة
جهده وقيمته يف الدرا�سات الل�سانية واللغوية
عامة ،ويف الرتاث العربي والإ�سالمي خا�صة .يف
الف�صل الأول من الكتاب يحاول امل�ؤلف بن عي�سى
تتبع خمتلف اخل�صائ�ص التي حتدد مفهوم امللكة
الل�سانية وكيفية ر�سوخها ،وع��وام��ل ف�سادها،
واخللفيات النظرية واملنهجية التي حتكّمت يف
بع�ض �آراء ابن خلدون من م�س�ألة االكت�ساب اللغوي
مما ورد يف الف�صل اخلام�س خا�صة من املقدمة.
يعرف ابن خلدون اللغة ب�أنها «عبارة املتكلم عن
مق�صوده» ،فهي فعل ل�سا ّ
ين هدفه �إف��ادة الكالم،
ي�صبح لدى املتكلم ملكة قا ّرة يف الع�ضو الفاعل وهو
الل�سان ،وهي �أي امللكة الل�سانية لدى �أمة بح�سب
مامت اال�صطالح عليها ،من هذا التعريف ي�ستنتج
ال��ب��اح��ث ث�لاث خ�صائ�ص للفعل ال��ل�����س��اين :هي
الت�صويت والتوا�صل والعقد االجتماعي .فاللغة
�أو ًال فعل ل�ساين ،والل�سان ال يعني اللغة فح�سب بل
جهاز الت�صويت الب�شري حيث يحتلّ الل�سان مكانة
هامة يف تنويع الأ�صوات اللغوية والتفريق بينها.
واللغة بهذا االختبار �أ���ص��وات تتمايز بالنطق
وت�صدر على اجلهاز الب�شري الذي يتوىل تقطيعها،
بهذا �أدرك ابن خلدون م�س�ألة هامة من الدرا�سات
الل�سانية احلديثة يف جمال ال�صوتيات هو مفهوم /
التغاير /بني الأ���ص��وات ال��ذي تناوله بالدرا�سة
الباحث اللغوي املعا�صر فرديناند دو�سو�سري فابن
خ��ل��دون يلتقي يف حديثه ع��ن التغاير ال�صوتي
الآراء احلديثة يف الدرا�سات الل�سانية املعا�صرة،
غري �أن م�ؤلف الكتاب يالحظ �أن ابن خلدون يف هذا
املجال �إمن��ا ي�ستعني ب���آراء من �سبقه من النحاة
العرب القدامى كالفارابي وابن �سينا ،وينقل عنهم.
على �أن ابن خلدون يف تعريفه للغة يويل م�س�ألة
التوا�صل الل�ساين �أهمية بالغة ،فباللغة يرتجم
الإن�سان عما يف �ضمريه ،ويبني عما يف نف�سه بلغته

اخلا�صة ،يقول يف معر�ض احلديث عن لهجات �أهل
امل�شرق وامل��غ��رب« :وك��ل منهم متو�صل بلغته �إىل
ت�أدية مق�صودة والإبانة عما يف نف�سه وهذا معنى
الل�سان وال��ل��غ��ة» .فاللغة لديه م��رادف��ة لل�سان،
كالهما يخ�ضع لنظام عالمي ،وال يكت�سب �صفته �إ َّ
ال
من ا�صطالح وتوا�ضع �أو عقد اجتماعي يعرتف به
الناطقون بهذه اللغة ويجمعون عليه يف اتفاق
�ضمني ،فاللغة لي�ست توقيف ًا �إلهي ًا بل هي كيان
طبيعي ح ّ��ي م�صطلح عليه ،و�آليتها الفاعلة يف
واقعها ال تقت�صر على زم��ن معني بل هي دائمة
الفعالية والتط ّور ،وهي تتعدى احلدود التي يحاول
ال��ن��ح��اة وال��ب�لاغ��ي��ون حب�سها ب��ه��ا� ،إذ ال ع�برة
لقوانينهم مادامت اللغة �أو الل�سان يعربان عن
املق�صود من ال��دالالت وفق مقت�ضى احلال .وبهذا
يكون ابن خلدون قد خطى �إىل مبد�أ التمايز بني
الأل�����س��ن��ة يف اال���س��ت��خ��دام ال��ل��غ��وي ،والطبيعة
التطورية للغة �أو الل�سان .مل يكن ابن خلدون عامل
ل�سان �أو عامل لغة �أو نحوي ًا ،و�إمن��ا تناول ق�ضية
الل�سان واللغة يف �إطار اهتمامه بالعمران الب�شري،
ودور الل�سان �أو اللغة الهام يف هذا العمران الب�شري.
زج اب��ن خ��ل��دون �ضمن
وي��ح��اول بع�ض ال��دار���س�ين ّ
دائ��رة العاملني يف البحوث الل�سانية ،ويحاولون
تخ�صه ،وه��و م�سعى
ا�ستخال�ص نظرية ل�سانية
ّ
باطل لأن اب��ن خلدون مل يدر�س اللغة والل�سان
كباحث لغوي و�إمنا در�سهما كظاهرة ب�شرية تت�صل
بالعمران ،ومن هذا املنطلق �صاغ تعريفه للغة،
وعني بق�ضايا اكت�سابها ور�سوخ ملكتها .ففي جمال
اكت�ساب اللغة يرى �أن هذا االكت�ساب ال يتحقق
ل��دى الناطقني بها �إال من خ�لال ملكة �أو جملة
ملكات يكت�سبها الإن�سان ،مثلما يتعلّم ال�صنائع
والعلوم .وللملكة الل�سانية يف نظره �شق �إدراك��ي
يقوم على الإحاطة بجملة قواعدها و�شقّ �صناعي
يقوم على احل��ذق بها والتمكن م��ن ا�ستحكامها
وجودتها ،من خالل وعي الإن�سان لها واهتمامه
باكت�سابها وجتويدها .وينفي ابن خلدون �أن يكون
االكت�ساب اللغوي عم ًال فطري ًا ،و�إن كانت تبدو
ك��ذل��ك ،فهي عمل مكت�سب يتمكن وي��ر���س��خ منذ

ال�صغر ،ولي�ست جبلة �أو فطرة .و�إن كان ال ينكر
الأر�ضية الفطرية لهذا الك�سب اللغوي فقبول
امللكات وح�صولها للطباع التي هي على الفطرة
الأوىل �أ�سهل و�أي�سر .وهو يفرق بني العلم مبو�ضوع
اللغة وملكة االكت�ساب اللغوي ،فمعرفة قواعد
اللغة يختلف ملكة اكت�سابها« ،كذلك جتد كثري ًا من
جهابذة النحاة املهرة يف �صناعة العربية املحيطني
علم ًا بتلك القوانني �إذا �سئل كتابة �سطرين �إىل
�أخيه �أو ذي م��ودة �أو �شكوى ظالمة �أو ق�صد من
مق�صوده �أخط�أ فيها ال�صواب و�أكرث من اللحن ،ومل
يجد ت�أليف الكالم لذلك والعبارة عن املق�صود فيه
على �أ�ساليب الل�سان العربي .».وباملقابل ي�شري ابن
خلدون �إىل �أن كثريين يح�سنون املنظوم واملنثور
وال يح�سنون �إعراب الفاعل من املفعول وال املرفوع
من املجرور� .إ َّ
ال �أن هذا التمييز ال ينفي العالقة
ب�ين امللكة الل�سانية وقوانينها ،ف��ج��ودة امللكة
الل�سانية و�إن��ه��ا مت ّ��ر من خ�لال ا�ستجابة املتكلم
يح�صلها مبحاكاة
وتقيده بقواعد اللغة ،التي قد ّ
ك�لام �أهلها ال�سليم من غري معرفة بقواعد هذا
الكالم فتنحو كفايته اللغوية بالتقليد ،ال باملعرفة
النظرية لتلك ال��ق��واع��د .وي��ق�ترح اب��ن خلدون
الكت�ساب ملكة الل�سان خمالطة كالم العرب ممن
�صنعت لغتهم ،ومنها يكت�سب امللكة يف نظم الكالم،
ويحاكي �أ�ساليب املتحدثني بها بال�سليقة ،وتتم
هذه املخالطة بال�سماع واحلفظ ،والنقل ويالحظ
اب��ن خ��ل��دون �أن �أب���رز علماء العربية ك��ان��وا من
الأعاجم ،وقد تفوقوا يف اكت�ساب الل�سان العربي
لأنهم ن�ش�أوا عليه �صغار ًا ف�إذا تقدمت ملكة العجمة
وا�ستحكمت لدى الأعجمي ع�سر عليه تعلم الل�سان
العربي ،ونطق �أ�صواته ب�إبانة ومتكن .وهو يرى �أن
�ضياع العربية امل�ضرية وتراجعها ك��ان مدخ ًال
لف�ساد الل�سان العربي لغياب املثل املحتذى .ويقرتح
ملعاجلة هذا الف�ساد حثّ املتعلم على حفظ امل�أثور
من ك�لام العرب ليكون من��وذج�� ًا �صافي ًا يحتذيه
مكت�سب اللغة بعيد ًا عن لغة احلياة التي ف�سدت
وبعدت عن �أ�صولها ال�سليمة .وابن خلدون يلتم�س
ه��ذا النموذج يف لغة ال��ق��ر�آن الكرمي واحلديث

النبوي ال�شريف و�شعر فحول ال�شعراء غري �أن هذا
احلفظ ال قيمة له �إذا مل ميلك املكت�سب �سالمة
الطبع والتفهم احل�سن ملنازع العرب و�أ�ساليبهم يف
الكالم .وهو ما ي�سميه« :الذوق» ويعني به القدرة
على متييز ماهو على نهج كالم العرب ،وما لي�س على
نهج كالمهم ،فالذوق ملكة تكت�سب باحلد�س ،ولي�س
بقواعد البالغة وعلومها امل��ج��ردة .وه��ي ملكة
تتحقق مبخالطة متكلمي اللغة الأ�صالء ،وحفظ
�آثارهم وتنتقل من جيل �إىل جيل عفوي ًا مثلما
يكت�سب الطفل اللغة من و�سطه ...فابن خلدون
يويل ا�ستمرار الرتاث الل�ساين لدى الأجيال �أهمية
بالغة فبهذا االحتفاء بالرتاث اللغوي ال�سليم على
�سنن القدامى يتم ا�ستمرار امللكة الل�سانية �سليمة
كما ا�صطلح عليها ،ف�إذا بعد املتعلم عن هذا الرتاث
وانقطعت �صلته به فقد النموذج املحتذى للنقاد
اللغوي .ويعتمد ر�سوخ امللكة الل�سانية لدى ابن
خلدون على املعاودة واحلفظ والتكرار للمحفوظ
يف �سياقات خمتلفة ،ولي�س املق�صود بذلك تكرار
امل�سموع واملحفوظ بحرفيته ،بل ب�صيغه وتراكيبه
التي تر�سخ فتك ّون ملكة ،ت�سمح باكت�ساب جملة من
القواعد �شبيهة بالقوالب للمعاين ،غري �أن امللكة
الل�سانية كمكت�سب اجتماعي تخ�ضع ملاتخ�ضع له
ظ��واه��ر ال��ع��م��ران الب�شري م��ن ���ض��روب التغيري
والف�ساد عرب التطور اللغوي .ويدر�س ابن خلدون
ظاهرة ف�ساد اللغة فيميز بني ف�ساد جزئي لها عن
طريق التغاير ،وهو ظاهرة طبيعية ميليها التطور
يف حياة اللغة ،وف�ساد �شامل وه��و ذه��اب ملكة
الل�سان جملة فيحل حملها ملكة ل�سان جديد� .أما
ع���وام���ل ه����ذا ال��ف�����س��اد ف��م��رت��ب��ط��ة ب���احل���راك
االجتماعي ،فملكة الل�سان ملكة �صناعية تخ�ضع
للتغيري حتت ت�أثري عوامل اجتماعية منها عامل
الغلبة وذهاب ال�سلطان �أما زوال امللكة الل�سانية
كلي ًا فريده ابن خلدون �إىل عامل ثالث هو ذهاب
الدين الذي انت�شر به الل�سان العربي ،فانت�شار لغة
م�ضر مت بف�ضل الإ���س�لام ،فكانت العربية �أداة
�أ�سا�سية لتوحيد الأمم التي دخلت الإ�سالم .فلما
ك��ان ل�سان القائمني على �ش�ؤونه عربي ًا هجرت
اللغات الأعجمية ،لأن النا�س تبع لل�سلطان ودينه،
ف�صار ا�ستعمال الل�سان العربي من �شعائر الإ�سالم.
غري �أن دخول الأعاجم الإ�سالم وتكلم العربية
لغة ال�سلطان ولغة الدين �أدخل على نقاء الل�سان
امل�ضري تغري ًا مل يكن فيه حتى طال الف�ساد اللغوي
العرب يف مواطن ف�صاحتهم بعد خروجهم �إىل
امل���دن احل��دي��ث��ة واختالطهم ب��الأع��اج��م ،ووق��ع
اخلوف على الل�سان العربي الذي نزل فيه القر�آن،
فانربى علماء اللغة يتعدون لهذا الل�سان القواعد
و�س ّموها علم النحو ،وملا ذهب ال�سلطان العربي �إىل
الأغيار وتوىل الأمر حكام م�سلمون لي�سوا عرب ًا
�سد الل�سان العربي كذلك .وك��اد يذهب الل�سان
العربي ل��وال عناية امل�سلمني بالقر�آن وال�سنة،
وجهدهم يف نقل ال�تراث الأدب���ي من �شعر ونرث.
فالعامالن الديني وال�سيا�سي ك��ان لهما دوران
متناهيان يف احلفاظ على الل�سان العربي ون�شره،
والعمل على �إ�ضعافه �أي�ض ًا ،من خالل �أثرهما يف
توحيد ال�سلطان والدين ،ودورهما يف تعزيز ل�سان
م�ضر وف�ساده .فالتغاير والف�ساد مفهومان حموريان
يف فهم الو�ضع الذي �آلت �إليه العربية زمن كتابة
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امل��ق��دم��ة ،حيث انف�صلت لغة احل��ي��اة ع��ن اللغة
الر�سمية الف�صيحة ومتو�ضعت �أمناط من اللهجات
ال��ع��ام��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة املتغايرة
و�أ�صبحت لغة احلياة املتداولة يف التوا�صل اليومي،
وقد اقت�صر دور الف�صيحة على كتابة الر�سائل
واخلطب والآداب والعلوم �أما اللهجات يف التوا�صل
العادي فكانت و�سيلة التفاهم بني النا�س والأدب
ال�شعبي بح�سب كل بلد يف امل�شرق العربي ومغربه،
وق��د ط��ال الف�ساد يف العامية �إع����راب اجلملة
وب��ن��اءه��ا و�أ���ص��وات��ه��ا وم��ف��ردات��ه��ا ومو�ضوعاتها
ودالالتها .فتخلت العامية عن احلركات الإفرادية
و�ضاع فيها البناء الرتكيبي للكالم ومع ذلك ظلت
وافية بالقدرة على التوا�صل مع مانال الكالم من
تقدمي وت�أخري وقرائن ت�ساعد على فهم املقا�صد.
غري �أن اللغة الف�صيحة تظل �أكرث دقة يف حتديد
مقا�صد الكالم والإبانة عنها .و�شمل الف�ساد �أي�ض ًا
نطق �أ�صوات اللغة كالقاف ،والكاف ،من غري �أن
يعيق ه���ذا ال��ت��ح��ري��ف يف ال��ن��ط��ق ر���س��ال��ة اللغة
التبليغية .كذلك �شمل التغاير املعاين املعجمية
للمفردات مبخالطة الأغ��ي��ار فا�ستعمل كثري من
كالم العرب يف غري مو�ضعه ،لأن اللغة تقوم على
مبد�أ اال�صطالح اللغوي لأهلها ،فهي تقبل دالالت
جديدة للمفردة �إذا مت اال�صطالح عليها من �أهلها.
وم��ف��ه��وم اال���ص��ط�لاح ي�شمل ل���دى اب���ن خ��ل��دون
االقرتا�ض الداليل �أي ا�ستعمال مفردة من مفردات
اللغة بدالالت جديدة �إما عن طريق الرتجمة �أو
املجاز .حيث يتو�سع ا�ستعمال مفردة ما بح�سب
قانون التعميم لتعرب عن دالالت جديدة� ،أو ت�ضيق
داللتها عما و�ضعت له بح�سب قانون التخ�صي�ص.
وكل هذه القوانني يدرجها ابن خلدون حتت مفهوم
اال�صطالح .ويتناول ابن خلدون ظاهرة التغري
البالغي من خالل ال�شعر ،فقد كان ال�شعر العربي
البدوي ينظم باللغة الف�صيحة ،غري �أن العرب
امل�ستعجمني و�أهل احل�ضر نظموا بالعامية ،وبنوه
على نهج كالمهم العامي ،ويعربون به عن خمتلف
�أغرا�ضه من ن�سيب ومديح وهجاء وو�صف ،وبهذا
�أف��رز ال�شعر العامي بالغة جديرة مغايرة مللكة
الذوق يف الل�سان العربي الف�صيح ،لأن ناظميه مل
ين�ش�أوا على تذوق بالغة الل�سان امل�ضري .ويرف�ض
ابن خلدون ا�ستنكار بع�ض دار�سي ال�شعر ونقاده
لهذا اللون اجلديد من البالغة يف ال�شعر العامي
فينفي وج��وه االنتقا�ص يف بالغة ه��ذا ال�شعر
العامي وقيمته الفنية ،ذلك �أن البالغة تقوم على
مطابقة الكالم للمق�صود ومقت�ضى احلال ...ف�إذا
�صحت البالغة
طابق الكالم ق�صده ومقت�ضى حاله ّ
والتغاير الذي نال لغة التخاطب مع لغة م�ضر ال
وم�ستقرة كما كانت لغة
ينفي كونها ملكة تامة
ّ
م�ضر عند �أهلها .و�أنها تقوم ب���أداء وظيفتها يف
التوا�صل ،كما ميكن درا�ستها وو�ضع قوانني لها ،فهي
�شكل م��ن �أ�شكال الل�سان العربي يف مرحلة من
مراحله .ما ي�ؤكد قناعة اب��ن خلدون بظاهرة
التطور اللغوي.
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الإيجاز والإطناب وامل�ساواة يف "جواهر البالغة"
لأحمد الها�شــــــــمي
• ريا�ض طربة
يقول الإم��ام علي ك َّرم اهلل وجهه :ما ر�أيت بليغ ًا
قط �إال وله يف القول �إيجاز  ،ويف املعني �إطالة  ،وقالت
بنت احلطيئة لأبيها  :ما بال ق�صارك �أكرث من طوالك ،
قال لأنها ب��الآذان �أول��ج  ،وبالأفواه �أعلق  ،وقيل
ل�شاعر  :مل ال تطيل �شِ عرك؟؟
فقال  :ح�سبك من القالدة ما �أحاط بالعنق  .فما
هو الإي��ج��از ؟ وكيف يكون الإط��ن��اب؟ وم��ا امل�ساواة؟
عند �صاحب كتاب جواهر البالغة يف املعاين والبيان
والبديع ال�سيد املرحوم �أحمد الها�شمي؟ ...ون�ستند يف
ذلك �إىل الطبعة الثانية ع�شر املعدلة واملنقحة والتي
كانت مقررة يف ق�سم اللغة العربية بجامعة دم�شق عام
.1968
�أو ًال� -إذا جاء التعبري على قدر املعنى  ،بحيث يكون
اللفظ م�ساوي ًا لأ�صل ذلك املعنى – فهذا هو (امل�ساواة)
وهي الأ�صل الذي يكون �أكرث الكالم على �صورته ،
والد�ستور الذي يقا�س عليه.
ثاني ًا� -إذا زاد التعبري على قدر املعنى لفائدة  ،فذاك هو (الإطناب)
ف�إن مل تكن الزيادة لفائدة فهي ح�شو �أو تطويل.
ثالث ًا� -إذا نق�ص التعبري على قدر املعنى الكثري  ،فذلك هو (الإيجاز)
فكل ما يخطر ببال املتكلم من املعاين فله يف التعبري عنه ب�إحدى هذه
الطرق الثالث.فتارة (يوجز)  .وتارة (ي�سهب)  ،وتارة ي�أتي بالعبارة
(بني بني).
واليعد الكالم يف �صورة من هذه ال�صور بليغ ًا � :إال �إذا كان مطابق ًا
ملقت�ضى حال املخاطب  ،ويدعو �إليه مواطن اخلطاب.
ف�إذا كان املقام لالطناب مث ًال  ،وعدلت عنه �إىل الإيجاز � ،أو امل�ساواة
مل يكن كالمك بليغ ًا – ويف هذا الباب ثالثة مباحث.
يف الإيجاز و�أق�سامه
الإي��ج��از – هو و�ضع املعاين الكثرية يف �ألفاظ �أق��ل منها  ،وافية
بالغر�ض املق�صود ،مع الإبانة والإف�صاح ،كقوله تعاىل(خذ العفو و�أمر
بالعرف و�أع��ر���ض عن اجلاهلني) فهذه الآي��ة الق�صرية جمعت مكارم
الأخالق ب�أ�سرها –
وكقوله تعاىل (�أال له اخللق والأمر)
وكقوله عليه ال�صالة وال�سالم "�إمنا الأعمال بالنيات"
فالق�صا�ص  :هو �سبب ابتعاد النا�س عن القتل  ،فهو احلافظ للحياة.
وهذا الق�سم مطمح نظر البلغاء  ،وبه تتفاوت �أقدارهم  ،حتى �إن
بع�ضهم �سئل عن (البالغة) فقال  :هي "�إيجاز الق�صر"
يف الإطناب و�أق�سامه
الإطناب  :زيادة اللفظ على املعنى لفائدة � ،أو هو ت�أدية املعنى بعبارة
زائدة عن متعارف �أو�ساط البلغاء  :لفائدة تقويته وتوكيده نحو :
ُ
كربت.
رب �إين وهن العظم مني وا�شتعل الر�أ�س �شيب ًا" �أي
" ِّ
ف�إذا مل تكن يف الزيادة فائدة ي�سمى " تطوي ًال" �إن كانت الزيادة يف
الكالم غري متعينة .وي�سمى "ح�شواً" �إن كانت الزيادة يف الكالم متعينة
ال يف�سد بها املعنى فالتطويل – كقول عدي العبادي يف جذمية الأبر�ش:

ّ
مي لراه�شيه
وقدت الأد َ
و�ألفى قولها كذب ًا ومين ًا
فاملني والكذب مبعنى واحد  ،ومل يتعني الزائد منهما  ،لأن العطف
بالواو ال يفيد ترتيب ًا وال تعقيب ًا وال معية  ،فال يتغري املعنى ب�إ�سقاط
�أيهما �شئت.
واحل�شو – كقول  :زهري بن �أبي �سلمى:
و�أعلم علم اليوم والأم�س قبله
ولكنني عن علم ما يف غد عمى
وك��ل من احل�شو والتطويل معيب يف البيان  ،وكالهما مبعزل عن
مراتب البالغة و�أعلم �أن دواعي الإطناب كثرية  ،منها تثبيت املعنى ،
وتو�ضيح املراد والتوكيد  ،ودفع الإبهام ،و�إثارة احلمية – وغري ذلك .
و�أنواع الإطناب كثرية.ملن �أراد التو�سع عليه العودة �إىل امل�صدر.
يف امل�ساواة
امل�ساواة – هي ت�أدية املعنى املراد  :بعبارة م�ساوية له – ب�أن تكون
الألفاظ على قدر املعاين  ،ال يزيد بع�ضها على بع�ض .
ول�سنا بحاجة �إىل الكالم على امل�ساواة  ،ف�إنها هي الأ�صل املقي�س عليه،
والد�ستور الذي يعتمد عليه .وكقوله تعاىل(:وما تقدموا لأنف�سكم من
خري جتدوه عند اهلل)
وكقوله تعاىل ( :من كفر فعليه كفره)
وكقوله �صلى اهلل عليه و�سلم (�إمنا الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما
نوى)
ف�إن اللفظ فيه على قدر املعنى  ،ال ينق�ص عنه  ،وال يزيد عليه.
وكقول طرفة بن العبد :
�ستبدي لك الأيام ما كنت جاه ًال
وي�أتيك بالأخبار من مل تز ِّود
هذه �أمثلة للم�ساواة  ،ال ي�ستغنى الكالم فيها عن لفظ منه  ،ولو حذف
منه �شيء لأخل مبعناه.
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فن التعبري الكتابي يف املراكز الوظيفية العامة ،ويف طرف من الكتابة الإبداعية

( )

•عبد الكرمي الأ�شرت
يح�سن �أن نتناول ه��ذا املو�ضوع من الزاوية
التي يحددها امل�ستوى اللغوي الذي نريد �أن نقف
عليه يف الكتابة� :أهو م�ستوى اللغة العام (�أعني:
امل�ستوى الوظيفي «املعياري» �أم امل�ستوى الإبداعي؟
ففي امل�ستوى اللغوي ال��ع��ام يكفي �أن تلتزم
معاين املفردات املعجمية وقواعد اللغة العربية
املقررة يف النحو وال�صرف و«علوم الآلة» ،كما كنا
ن�سميها �إىل زمن قريب� ،أي :علوم اللغة املعتمدة،
يف �أ�سا�س و�ضعها ،على �أ�صول منطقية .والق�صد
هنا :االكتفاء مب�ستوى اللغة ال��ذي ال تكون فيه
للمكونات الأ�سلوبية وقيمتها اجلمالية قيمة
م�ستقلة� ،إذ ال يزيد دور اللغة فيه على كونها �أداة
تو�صيل .ونحن فيها ذوو غاية نفعية ،هي الرغبة
يف تو�صيل م�ؤداه.
ومن ثم يكون من متام �صفاتها :ا�ستواء الدال
(اللفظ) ،وو�ضوح ال��دالالت (امل��ع��اين) ،والتزام
امل�ألوف فيها .ويكون الكالم ،كما قلنا ،غري بعيد من
دالالت املعجم ،وينطبق فيه ال��دال على املدلول،
دون �أن مينع هذا من ا�ستعمال الكنايات ذات الوجه
احل�ضاري يف املواقف اجلافية (من مثل... :احلرث
والرفث واملالم�سة واملبا�شرة) على نحو ما تو�ضحها
كتب اللغة واملعاجم نف�سها .
والأ���س��ل��وب ،يف ه��ذا امل�ستوى اللغوي� ،أ�سلوب
تقريري مبا�شر تقريب ًا .و�إذا كان ال بد من �أن تكون
له قيمة تعبريية ،فقيمته يف و�ضوحه ومبا�شرته.
وقد يكون للب�ساطة فيه ما يكون لها� ،أحيان ًا ،من
�أثر يف النف�س مت�صل بالتزام الطبع ،والبعد عن
ال�صنعة والتكلف ،وا�ستواء التعبري و�ألفته .وغاية
ما يلزمنا فيه ،بعد ا�ستكمال الأداة ،ال�سهر على
�سالمة الفطرة� ،أعني:
فاعلية القدرة النف�سية التي تن�ش�أ مع التكوين،
ب�صورة ن�سبية ،لدى الأفراد جميع ًا.
يف هذا امل�ستوى ،مث ًال ،تقع كتابة التقارير التي
يكتبها امل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سات املختلفة عما وكل
�إليهم من التبعات .وقد ي�ضطرون �إىل رواية حادثة
من احلوادث ،يقرتبون فيها من نقل �صورة �شخ�صية
ق�ص�صية دون �أن يك ّونوا كونوا ،قبل كتابتها ،فكرة
�أولية عن تقنيات ال�سرد و�صفات احلوار وت�صوير
ال�شخ�صيات .ويكون و�ضوح امل�ؤدى يف ذهن م�ؤديه،
هو الركيزة الأوىل يف و�ضوح �أدائه اللغوي.
فحتى يت�ضح امل���ؤدى ال بد من �أن يت�ضح املعنى
الكلي يف فكر املعرب ،ليعود امل���ؤدى �إليه ،و�أف�ضل
ما يفعله� :أن يتبع منهج ًا علمي ًا مب�سط ًا ذا ثالث
نقاط :يقدم فيه �أو ًال :للمعنى الكلي ،ما يكفي
ل�شرح ال��دواع��ي التي دع��ت �إىل كتابة التقرير،
وتوجيه اهتمام املتلقي �إليها.
ثم يتبعه ،ثاني ًا :عر�ض جلوانب امل���ؤدى ،ثم
تقوم اخلامتة ،ثالث ًا :بتوجيه النظر ،مرة �أخرى،
�إىل جملة مقا�صد التقرير.
وقد افرت�ضنا هنا �سالمة التكوين اللغوي العام
الذي يفي بحاجة التعبري ،التما�س ًا لو�ضوح امل�ؤدى
يف ذهن املتلقي .ف���إن و�ضوح الداللة يكون دائم ًا
يف �صحة ال��دال (اللفظ) ودقته وح�سن التعامل
معه يف قواعد تركيبه ،مثل :البيان عن الأعداد
واملعدودات يف حال �إفرادها وتركيبها ،وما يلزم
�أن نراعيه فيها ،يف حال املطابقة واملخالفة .ومثل
امللحقات باملثنى (اث��ن��ان ،واثنتان ،وك�لا وكلتا)
حني ت�ضاف �إىل ال�ضمري ،وامللحقات بجمع املذكر
ال�سامل (بنون ،عاملون ،ذوو� ،أول��و� ،أهلون ،عليون،
�أ�سماء العقود) والأ�سماء اخلم�سة وا�ستعماالتها
ال�صحيحة ،وخم��اط��ب��ة امل���ؤن��ث وال��ق��اع��دة فيها
(ثبوت النون وحذفها) وهمزة القطع يف الأ�سماء

(عدا :ا�سم ،وابن ،وابنة ،واثنان ،واثنتان ،وامر�ؤ،
وامر�أة) ومثل الأفعال التي وردت مبنية للمجهول
(غني ،ا�ستهرت ،زهي علينا ،فلج ،جن� ،أغمي عليه،
امتقع لونه ،هرع ،احت�ضر ،اخت�صر ،مات �شاب ًا).
وهذا ومثله يقود �إىل �ضرورة مراعاة �ضبط
بع�ض الوحدات (الألفاظ) يف مواطن اللب�س على
الأق��ل� ،إذ يهمل ،يف العربية ،جت�سيد ال�صائتات
(ح����روف احل��رك��ات يف ال��ف��ت��ح واجل���ر وال�����ض��م)،
ويقت�صر التج�سيد على ال�صوامت �أعني احلروف
ال�ساكنة ،والق�ضية ،يف النهاية ،مت�صلة مب�س�ألة
الإع��راب (تغري حركة احلرف الأخ�ير يف الكلمة
بتغري مو�ضعها يف اجلملة).
ف���إذا جت��اوزن��ا قواعد النحو لزمتنا العناية
بقواعد الإم�ل�اء ،وال��وق��وف على بع�ض م�سائلها،
م��ث��ل :الأل���ف ال��ف��ارق��ة ،وك��ت��اب��ة الأل���ف اللينة
(بالألف املمدودة �أو الألف املق�صورة ،وال�شذوذات
فيها ،على مثال :العال ،احلجا ،مو�سيقا ،ا�ستحيا،
بخارى) وكتابة الهمزة يف �أول الكلمة و�أحوالها،
والهمزة املتو�سطة ،والأخرية (على مثال :جزءان،
وعبئان ،وملج�آن ،ودفئ ًا) والعدد امل�ضاف �إىل املئة:
(خم�سمئة مث ًال).
ويلزم التنبيه �إىل �أن �صورة الإمالء يف مفردات
القر�آن الكرمي ال ميكن جتاوزها ،ب�صفته ن�ص ًا مقد�س ًا
ال يتعاور �إمالءه التغيري (كتابته مت�أثرة بالنبطية
وال�سريانية كما يقول بع�ض دار�سي ال�ساميات).
على �أن ه��ذا ومثله ينتهي بنا �إىل ���ض��رورة
مراجعة �أ�ساليب تعليم العربية ،نحو ًا و�صرف ًا
و�إمالء ،ودرا�سة ال�صعوبات التي يعاين منها �أبناء
العربية ،وتذليلها بجر�أة ووع��ي وال��ت��زام ،نفيد
فيها من �شتى معارف الع�صر و�أجهزة �إي�صالها� .إذ
�أننا ال نزال نكظ �أذهان �أوالدنا ونركبها يف م�سائل
�إجرائية �صغرية جمدنا علينا بحكم الألفة (كتابة
�ألف «ابن» مث ًال ،وكتابة النون �أو الألف املن�صوبة يف
«�إذن» ،و�إ�ضافة الألف يف لفظ «املئة» ملنع االلتبا�س
يف مو�ضع الهمز)!
وت���أت��ي ،بعد ه���ذا ،الإح��اط��ة ،على نحو ما،
بالدالالت الدقيقة البالغة الرهافة ،يف مفردات
العربية الغنية عنى م��ذه ً
�لا نحتاج معه �إىل
مراجعة م�ستمرة لكتب املعاجم واللغة ،مثل كتاب
«فقه اللغة و�أ�سرار العربية» للثعالبي ،الذي يلم
بجملة كتب اللغة لع�صره (القرن الرابع واخلام�س
للهجرة) .و�إن من الأمنيات الغالية �أن ينخل هذا
الكتاب ال��رائ��ع وت�ستخرج منه (يف كتاب �صغري
يكون على مثال الكتب اليدوية hand –book/
 lmanuelطوائف امل��ف��ردات القائمة ال�صلة
ب��واق��ع��ن��ا وت��ف��رق دالالت���ه���ا ،ب�ين ���ص��ور ال��ع��ادات
والأحداث والأعمال والألوان والأزمنة والأمكنة
والأ�شكال والهيئات والأع�ضاء واحلركات .حتى
�إذا احتاج املعرب �أن يكتب ،مث ًال ،تقرير ًا يف اعتداء
وقع بال�ضرب ،وجد املفردة التي يتحدد معها مو�ضع
ال�ضرب (ال��ر�أ���س «�صقع»� ،أو ال�صدر «وك��ز ولكز»،
�أو الوجه «�صك» ،وتتحدد �أداة ال�ضرب (اليد �أو
ال�سوط« :م�شق»� ،أو الع�صا« :ن�س�أ»� ،أو ال�سكني:
«وج����أ»� ،أو الرمح« :طعن» .ول��و احتاج �أن ي�صف
عيب ًا يف ل�سان �أح��ده��م ،مل يخلط بني «الف�أف�أة»
و«اللجلجة» .ولو و�صف ماء الفم فرق بني «اللعاب»
و«الب�صاق» .وفرق يف تق�سيم الأنوف بني «الأنف»
للإن�سان و«والفنطي�سة» للخنزير ،وبني «املعدة»
للإن�سان ،و«احلو�صلة» للطائر .وفرق بني «�أجه�ش
و�أعول» يف درجات البكاء ،وبني �أن «تغرورق» العني
بالدمع �أو «تهمي» به.
وا�ستخل�ص من الكتاب� ،إىل جانب هذا ،فوائد

عبد الكرمي الأ�شرت
لغوية دقيقة يحتاجها ك��ث�ير ًا يف التعبري عن
حاجاته ،مثل:
ما ي�ؤنث من ال�صفات وما ال ي�ؤنث� ،أعني� :إهمال
التاء يف ت�أنيث �صفات تخ�ص املر�أة (حامل ،فارك،
عان�س ،حائ�ض) .وما ي�ستوي فيه املذكر وامل�ؤنث:
«فعول» التي مبعنى «فاعل» (�ضحوك ،ولود� ،صبور،
حنون) ،وفعيل التي مبعنى «مفعول» حني تقرتن
باملو�صوف( :ام���ر�أة ج��ري��ح) .وم��ا ك��ان على وزن
مفعال (مهذار ،مقدام).
ومثل ا�شتقاق نعت ال�شيء من ا�سمه عند املبالغة
فيه ،ك�أن يقال�( :صديق «�صدوق» ،وظل «ظليل»،
وحرز «حريز» ،وداء «دوي» .ومثل� :أ�سماء النبات
يف منوه ،من ا لبداية �إىل النهاية «بار�ض» �إذا �سكن،
و«جميم» �إذا حترك ،و«عميم» �إذا عم الأر�ض.
و�أ�سماء ال��داء يف مراحل متكنه من اجل�سم
«العياء» �إذا �أعيا الأط��ب��اء ،و«الع�ضال» �إذا كان
يزيد ،و«العقام» �إذا كان ال دواء له ،و«املزمن» �إذا
ا�ستع�صى على الزمن).
ومثل :التفريق يف الو�صف بني �ألفاظ العموم
واخل�صو�ص ،والتفريق بني �أ�صوات احليوان (اخلوار
للبقر ،والثغاء للغنم ،وال�صني للفيل ،والقباع
للخنزير ،و«ال�صفري» للن�سر ،و«ال�سجع» للقمرى
من احلمام و«الزقزقة» �أو ال�سق�سقة ،للع�صفور،
و«النعيب» للغراب ،و«الفحيح» للحية ،و«ال�صرير»
للجراد ،و«النقيق» لل�ضفدع ،و�أ�سماء الدم النازف
من �أع�ضاء الإن�سان (الرعاف من الأنف ،و«املهجة»
من القلب) ومثل:
ال�سواد يف الأ�شياء حني ي�شتد فيها (فالليل
«داج» ،وال�����س��ح��اب «م��دل��ه��م» ،وال�شعر «ف��اح��م»،
والفر�س «�أدهم» ،والعني «دعجاء» ،وال�شفة «لع�ساء»
�أو «ح���واء» ،والوجه «�أك��ل��ف» .ومثله البيا�ض يف
الأ�شياء حني ي�شتد ،و�صفات الأل��وان حني ت�شتد
(الأ�سود «حالك» ،والأبي�ض «يقق» ،الأ�صفر «فاقع»،
والأخ�ضر «نا�ضر» ،والأحمر «قان».
�إن مثل هذه املراجعات يف كتب اللغة ومعاجمها
ال تهدي �إىل حتديد املعاين فح�سب ،بل جتددها
وتو�سع �أفق التعبري ،وتفتح له �أبواب ًا حتفز خيال
�سمات �أ�سلوبية تثري
ال��ق��ارئ ،وتك�سب التعبري
ٍ
�إح�سا�سات قوية تدعوه �إىل �أن يح�سن ق��راءة
الكالم والنفوذ �إىل معانيه املحتجبة ،وتقفه �أمام
الن�ص ،يقر�ؤه كما يقر�أ الوجوه واحلركات وال�صور.
ثم االحتفال يف الكتابة ب���أدوات الرتقيم ،يف
�أي م�ستوى من م�ستويات الثقافة يقف فيه املعرب.
�إن هذه الأدوات لي�ست عالمات جمانية ،بل هي
رم��وز ناطقة مبعانيها .فالنقطة تنوب عن قولنا
للقارئ ،وه��و يقر�أ اجلملة يف الن�ص« :ق��ف هنا،
�إن هذا اجلزء من املعنى العام اكتمل»! والفا�صلة
تنوب عن قولنا له« :املعنى الذي نريده مل يكتمل،

والكالم التايل معطوف على ما تقدم منه» .وخط
االعرتا�ض لتحديد الفكرة ،و�أقوا�س التن�صي�ص
امل��ف��ردة وامل�ضاعفة واملركنة للكالم املنقول �أو
املزيد �أو املحرتز منه ،وعالمات التعجب يف مواقف
االنفعال والتعجب والرف�ض ،وعالمات اال�ستفهام
يف مواقف امل�ساءلة واحل�يرة الفكرية ،وهي كلها
تف�صح عن �سمات �أ�سلوبية تعني على فهم للن�ص
وتف�سريه.
وي�صبح م��ن الي�سري ،ح�ين يكتمل ال��وع��ي مبا
قدمناه� ،أن ننتبه �إىل م�س�ألة خلط الف�صيحة
بالدارجة ال�شائعة مفرداتها وتراكيبها ،يف بيئة
املعرب .وقد بد�أت تطلع علينا هذه الأيام طوالع كنا
ودعناها يف العقود الأوىل من القرن املا�ضي ،لي�أ�س
�أ�صحابها من جدواها.
وق��د بنوا �أقوالهم وم��ا �أت��وه على �آراء بع�ض
امل�ست�شرقني (ولهم �سبيتا  W.spittaمدير دار
الكتب امل�صرية �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،ووليم
ويلكوك�س  W.Willcoksاملهند�س الإجنليزي يف
القناة) ،من العدول عن لغة الكتابة (الف�صيحة)
�إىل املحكية الدارجة ،يف التعبري الكتابي ،مهما يكن
م�ستوى الفكر الذي نقف عليه.
و�سمعنا ال�صدى اليوم عند من يقول يف املغرب
العربي من بع�ض كتابه الذين يكتبون بالعربية
والفرن�سية« :العامية هي لغة احلياة ،والف�صحى
لغة الالهوت» .وفيهم من «اختار العامية بنظرة
املثقف»! كما ق��ال� ،إذ �إن��ه��ا «اب��ن��ة �شرعية للغة
العربية الأم» .ور�أى يف «خلط الف�صحى بالعامية
جتربة منفردة ،ولون ًا جديد ًا يف الكتابة الأدبية»،
دليل جناحه فيه� :أن ن�صه «افتتح به مهرجان
املربد يف الب�صرة»!
من هنا تت�ضح احلاجة �إىل تف�صيح الف�صيح من
مفردات الدارجات العربية وتركيباتها ،واالنتقال
بحركتها �إىل �ساحة التطبيق العملي ،على نحو
ما ك��ان ح�سيب كيايل يفعل يف مقاالته وزواي��اه
وق�ص�صه ،فيبدو تعبريه ذا طعم خا�ص ال يخلو من
نكهة حمببة تقربه من خمالطة الواقع ،وتقوي
الإح�سا�س به ،وتولد فيه �شحنات داللية تقوي
طاقته التعبريية ،دون �أن يخل هذا� ،أي �إخالل،
ب�سعيه �إىل توفري االلتزام بهوية الأمة الثقافية
الواحدة.
وي�صبح من النافل ،بعد هذا ،الت�شدد يف التنبيه
على جتنب الكلمات الأجنبية يف التعبري ال�شفاهي
والكتابي( ،على مثال :ويك اند ،ومري�سي ،و�سوري،
 ،sorryوماتينيه ،و�سواريه ،و�أوكيه ،وب��اي...
و�أ�ضيفت �إليها هذه الأي��ام :املوبايل� ،أو ال�سليلر)
تظرف ًا �أحيان ًا ،وتباهي ًا �أحيان ًا (م��ن ب��اب تعبد
املغلوب للغالب) ،ودرج��� ًا على املعتاد �أحيان ًا ،ما
مل يكن لهذا وج��ه ي�سوغ ا�ستعماله ،وي�صبح من
النافل �أي�ض ًا بالإ�شارة �إىل جتنب الكلمات املهجورة
وامللتب�سة ،وجتنب الإك��ث��ار من اجلمل املعرت�ضة
وامللتفة وامل�سرتخية الطويلة ،وح�شو الكالم،
والكلف بقعقعات الألفاظ الفارغة ،وباجلهرية
التي ت�صدع احل�س وال ت�ؤن�سه.
وم��رة �أخ��رى ،نرى احلاجة تدعو �إىل تكوين
كتب مفهر�سة (دليل لغوي �صغري) يجمع طوائف
من هذه الكلمات املف�صحة من الدارجة ،كما دعت
احلاجة من قبل �إىل تكوين مثل هذا الدليل لفروق
الدالالت يف الوحدات اللغوية املختلفة ،يف جماالت
احلياة كلها.
على �أن ف�ضالء نه�ضوا بت�أليف بع�ض الكتب يف
ميدان تف�صيح الف�صيح �أو تقومي الدارج يف بع�ض
اللهجات العربية ،مثل كتاب الدكتور يعقوب الغنيم

عدد خا�ص مبنا�ســــــــبة "يــوم الــلــغـــة العربيــــة"
«�ألفاظ اللهجة الكويتية يف ل�سان العرب» ،وكتاب
«عرثات الل�سان» لل�شيخ عبد القادر املغربي ،وكتاب
«دل��ي��ل الأخ��ط��اء ال�شائعة يف الكتابة والنطق»
لإ�سماعيل مروة ومروان البواب« .الأ�صول العربية
يف العامية املغربية» لعبد العزيز بن عبد اهلل
ومقالة �شفيق جربي التي ن�شرها يف جملة جممع
اللغة العربية بدم�شق بعنوان «بقايا الف�صاح».
واحلاجة تدعو �إىل الإكثار منها ،ب�أ�ساليب تربوية
خمتلفة ن�سلك فيها طرق ًا خمتلفة:
طريق احل���وار ،وط��ري��ق احل��ك��اي��ة ،والتنبيه
املبا�شر .ون��زي��د م��ن اعتمادنا فيها على �أجهزة
الإع�ل�ام املختلفة و�أج��ه��زة الإي�����ص��ال احلديثة،
وم�ؤ�س�سات التعليم ،على اخ��ت�لاف م�ستوياتها
واختالف مناهجها واخت�صا�صاتها.
�إن ال��ذي يدعو �إىل مراجعة �أنف�سنا يف هذه
امل�س�ألة البالغة الأهمية يف الوقت احلا�ضر ،متعدد
الوجوه:
1ـ فمن الوجه الفني ال��ع��ام ،ن�سعى فيه �إىل
ك�سب �صفاء التعبري ،وحفظ وحدته �صوت ًا وتركيب ًا
و�إي��ق��اع��ات��ه ،وا���س��ت��واء �أث���ره يف نفو�س املتلقني،
ال�ستواء دالالته ولعجز الدارجة ،ب�صورة عامة،
عن االرتقاء �إىل م�ستويات الفكر املطلوبة.
2ـ ومن وجه ال�صالح الفردي ،جند فيها دعماً
النت�شار املنتج املكتوب ،يف �أي �صيغة فنية كان ،بدليل
عودة الذين طمحوا يوم ًا �إىل �أن يكتبوا بالدارجة
املحكية (و�أق�سموا �أال يعودوا عنها :لوي�س عو�ض
بعد �أن �أ�صدر كتابه الأول وهو يف �إجنلرتة) ثم ما
لبثوا �أن عادوا عنها �سعي ًا �إىل الف�صيحة ال�سهلة.
وبدليل �أن من ن�شروا فيها بع�ض نتاجهم ودعموا من
�أيدهم فيه ،ال يقر�أ اليوم ما كتبه بها (�سعيد عقل)،
و�أن فريق ًا منهم دعا �إليها يف وقت مبكر ،ثم ن�سيها
(�أحمد ال�شايب مث ًال).
3ـ وم��ن وج��ه ال�صالح ال��ع��ام( :وه��و من �أوىل
الوجوه باحلفظ ،يف املرحلة اله�شة التي نحن فيها،
و�أحقها بالرعاية وااللتزام) ففيه تقوية �أقوى
الروابط التي توحد ال�ضمري العربي (بحكم هذا
الواقع اللغوي والتاريخي والنفعي) وت�شده بع�ضه
�إىل بع�ض ،وحتفظ ل��ه وح��دة ت��راث��ه وما�ضيه،
وعليهما تقوم قاعدة حياته يف احلا�ضر وامل�ستقبل
مع ًا.
4ـ ومن ناحية املتلقي :نقوي فهمه ،وتوحده،
ون�سدد توجهه فيه� ،إذ يبعد �أن ي�ستجيب لتعبري
يجهل ما تعنيه بع�ض مفرداته وتراكيبه بحكم
العدد البيئات العربية واالخ��ت�لاف الن�سبي يف
الأن�ساق اللغوية ،يف الدارجات املحكية فيها.
وقد انتبه املكتب الدائم لتن�سيق التعريب (يف
املغرب) �إىل ت�أثري اللهجات الإقليمية يف التعابري
املحلية ،يف ديار العرب كلها ،ور�أى �أن توحي اللغة
العملية يقود �إىل توحيد ال�شعور والفكر فيها،
ويقوي وحدة ال�ضمري.
على �أن ما نقوله ،على ما فيه من ت�شدد م�شروع،
ال يعني �أب��د ًا اال�ستهانة ب��الأدب ال�شعبي يف �صوره
الفنية كلها (احل��ك��اي��ات ،والأم���ث���ال وال�����ش��ذور،
والأغ���اين ،وامل��واوي��ل ،و�أ�صناف الزجل ،وق�صائد
ال�شعر النبطي� ،إ�ضافة �إىل املالحم وال��دواوي��ن
ال�شعرية)� ،إذ هو جزء �أ�سا�س من احلياة الثقافية
للأمة .وال يعني �أي�ض ًا جتنب اال�ست�شهاد ب�صور
و�أمثلة منها� ،إذا دعت ال�ضرورة ،ب�شرط �أن نرفقه
ب�شرح ف�صيح ،فرمبا �أعان هذا على جالء حقيقة
تاريخية �أو واقعة �أدبية �أو تثبيت �سمة فنية،
تق ّوي من ت�أثري الكالم يف املتلقي ،وت�صله بواقع
احلياة التي يحياها ،من ناحية ،ومتنح التعبري
يقربه من خرباته على الأر����ض ،من
طعم ًا ح ّي ًا ّ
ناحية �أخرى.
وي�صلح هذا الذي قلنا حتى الآن ،يف امل�ستوى
اللغوي ال��ع��ام ال��ذي ح��ددن��اه ،لكتابة اليوميات
�أي�ض ًا واملذكرات والر�سائل ،وكل ما تدعو احلياة
العملية �إىل التعبري عنه �أو الكتابة فيه .وميثل

له مندور باحلركة يف امل�شي ،قيا�س ًا يف امل�ستوى
الإبداعي� ،إىل احلركة يف الرق�ص وكل ما قلناه
يف الأداء هنا ال يكاد يرمي �إىل �أكرث من االرتقاء
بلغته �إىل مرتبة ال�سالمة ،دون �أن يطمح �إىل
جت��اوز الأ�سلوب التقريري النفعي املبا�شر �إىل
ت�صوير الفكرة �أو الإح�سا�س بالأ�شياء يف الآثار
الإبداعية ،با�ستخدام طرق االنزياح()Ecart
واملجاز املختلفة ،وال يخرج باللغة عن امل�ألوف يف
فهمها وا�ستعمالها ،على �أن من ال�سهل �أن ندرك �أن
خلق ال�صور الإبداعية يف عمليات اخللق الفني ال
تخلو خلو ًا مطلق ًا من الق�صد النفعي ،فذوق اجلمال
يف ال�صورة ق�صد ،والتعبري عنه ق�صد ،ولكن ب�أ�سلوب
خا�ص يجعل املتعة اجلمالية وتغذية النف�س بها
و�صقل �إح�سا�سها مبا حولها ،هو ر�سالتها الأوىل،
ف�إن الكتابة يف �أي م�ستوىً �إبداعي ،هي يف البداية،
ا�ستجابة لواحد من مثريات احلياة بعد االمتالء
به ،وهي يف النهاية دعوة للمتلقي تقوي من �إدراكه
لبع�ض �صور احلياة ومعانيها ،وت�صقل �إح�سا�سه
وحترك انفعاله بها.
-2ويت�صل ه��ذا امل�ستوى اللغوي (الإب��داع��ي)
الذي يعلو على امل�ستوى اللغوي العام ،بالكالم على
فن من فنون الأدب النرثية املختلفة ،ابتداء ً من
وانتهاء بتقنيات الفنون املركبة:
املقالة واخلاطرة
ً
ال��روائ��ي��ة ب���أل��وان��ه��ا التاريخية واالجتماعية
وال�سيا�سية والفل�سفية ،وفنون امل�سرح ال�سيا�سي
واالجتماعي والإن�ساين العام.
وما �سبق �أن قلناه يف مراعاة التكوين اللغوي،
يف �شتى جوانبهً :
إمالء ،ي�صدق هنا مع
لغة ونحو ًا و� ً
درا�سة وافية للنقد العربي القدمي ،ومد\ار�س
النقد احلديث ومذاهبه ،و�صلتها بعلوم البالغة
والنحو والل�سانيات النقدية ،واالطالع على النتاج
الأدب���ي وال��ث��ق��ايف ،يف �ساحته املحلية والقومية
والعاملية ،والإفادة من التجارب واخلربات الذاتية.
على �أن��ن��ا نتوقف عند اخل��اط��رة وامل��ق��ال��ة،
بو�صفهما فنني من فنون الأدب ،يتناولهما اخلاطر
مع الر�سالة واملذ ّكرة والتقرير وتوجيه التعليمات
والإر�شادات والتف�سريات و�صياغة املواد الإعالمية
العامة يف ا ل�صحافة ويف احلياة العامة.
وامل��ع��روف �أن هذين الفنني من فنون التعبري
احت�ضنتهما ال�صحافة ،يف �صفحاتها الداخلية
وزواياها املختلفة ،ب�صرف النظر عن ظهور املقالة
�صورة ما ،ممزوجة باحلكاية ،يف تراثنا القدمي،
يف
ٍ
يف ثوب (املقامة) �أحيان ًا بخ�صائ�صها املفردة ،ويف
بع�ض كتب الأ�سمار واملواعظ واخلطب املد ّونة يف
كتب التاريخ والأدب ،وكتب �أبي حيان التوحيدي
مث ًال« ،الإمتاع وامل�ؤان�سة ،وال�صداقة وال�صديق،
و�أخ�ل�اق ال��وزي��ري��ن» .وف�صول بع�ض الكتب ،مثل
ر�سالة �سهيل بن هارون وغريه يف «بخالء» اجلاحظ،
ون�����ص��در ،يف ه��ذا ال����ر�أي ،ع��ن ع��دّ املقالة قطعة
حمدودة من الكالمُ ،ت�ستوفى فيها فكرة �أو ُيعر�ض
فيها ر�أي� ،أو يروى خرب �أو حتكى حكايته .وتت�صف
يف اجلملة بتوافر جملة من �سمات اجلمال اللغوي،
ّ
ت�شف �صياغتها عن ح�سا�سية مفطورة وحيوية يف
الت�صور �أو الت�صوير.
واملقالة الفنية اليوم ،ويف رحمها منت اخلاطرة
الأدب��ي��ة ،تن�شغل مبجريات احل��ي��اة ،على �صعيد
املعاناة العملية �أو �صعيد الت�أمل الفكري ،ويختلط
يف معاجلتها ماهو ذاتي مبا هو مو�ضوعي ،وت�صاغ
اللغة فيها �صياغة مرهفة قريبة م��ن منافذ
احل�سا�سية ال�شعرية .وتبلغ حد ًا من املرونة ي�سع
بع�ض ع نا�صر ال�صنعة الفنية يف الأجنا�س الأدبية
الأخرى (انطالق ًا من اخرتاق احلدود بني الأجنا�س
الأدب��ي��ة منذ �أي���ام �شك�سبري)،ت�ستعني بها على
ا�ستنفاد الإح�سا�س بالفكرة �أو بحرارة املوقف ،وبث
احلياة يف التعبري عنهما ،مثل� :صور ال�سرد واحلوار
وت�صوير ال�شخ�صيات من فنون الق�ص ،ومثل :ال�صور
البيانية ومعطياتها وح�سا�سية ال�صياغة من فنون
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ال�شعر .ثم �إنها تتطلب قدر ًا خا�ص ًا من ال�شفافية
وال��ن��ف��وذ وح��ي��وي��ة ال���روح وامل��ي��ل �إىل الفكاهة
وال�سخرية ،مع االحتفاظ بجدّ ية النظرة الأخرية
�إىل الأ���ش��ي��اء ،وق���در ًا ك��ب�ير ًا م��ن و���ض��وح ال��ر�ؤي��ة،
مع فاعلية القدرة على الإيحاء اخلفي ،والقرب
الدائم من ينابيع النف�س الداخلية.
وتنفرد اخلاطرة الأدبية ـ وقد ن�ش�أت يف رحم
املقالة الفنية كما قلنا ـ ب�شدّ ة تكثيف النظرة يف
الفكرة املطروحة ،وبقدر �أكرب من الرتكيز والنفوذ
والقدرة على اجلمع بني املفارقات.
وامل��ه��م ،يف احل��ال�ين� ،أن جنعل من ه��ذا الكالم
املن�سوج من اخلا�ص والعام ،ومن القريب والبعيد،
ومن الفكر والعمل� ،أث��ر ًا فني ًا متما�سك ًا ،م�شدود
�سوي اخللقة ،م�ست�ساغ الطعم ،قادر ًا على
الأطرافّ ،
�أن ي�شدّ القارئ �إليه ،ميتعه ويفيده يف وقت واحد.
وامل���ؤ���س��ف �أن ي���ذوي ه��ذا اجلن�س الأدب���ي يف
�صحافتنا اليوم ،على ما �أ�صابت من النمو يف �أنحاء
وطننا الكبري عامة� .إن �أكرث ما يكتب يف �صحافتنا
اليوم ،مما ين�سبه �أ�صحابه �إىل هذا اجلن�س الأدبي،
منحول الن�سب ،مقت�صر على �ش�ؤون البحث والدر�س،
يهتم باجلانب املعريف وح��ده ،ويغفل عن اجلانب
الفني ،لغته م�سطحة ،قد متلك قدرة التعبري ولكنها
ال متلك قدرة الإيحاء ،واالرتقاء �إىل امل�ستويات
اللغوية واجلمالية الأ�سلوبية العليا التي تتجاوز
ق��درة التعبري الوقتي عن حاجات الفكر .قطع
نرثية حم��دودة تنطفئ قيمتها الأدبية بانطفاء
ال��ي��وم ال��ذي كتبت فيه .ولنذكر هنا �أن امل��ازين
والرافعي كانا جنمي الكتابة املتفردين يف الوفاء
بخ�صائ�ص الكتابة يف هذا اجلن�س ،من جيل الرواد
يف ال��ق��رن املا�ضي (�صندوق الدنيا م��ث ً
�لا ،ووح��ي
القلم).
�إن توافر القيمة الفنية يف هذا اجلن�س الأدبي،
مثل �سائر الأجنا�س الأدبية ،يت�أتى من اجلمع بني
جمالية ال�شكل يف �أ�سلوب املعبرّ اخلا�ص :اختيار
ال��دوالّ و�صياغتها املوحية ،وبث مو�سيقا النف�س
وحرارتها فيها ،وطرافة امل�ضمون ،دون �أن يعني
هذا �أدنى الفرقة بينهما ،فال�شكل فيها ويف كل �شكل
تعبريي فني ،هو �صوت امل�ضمون ،وامل�ضمون هو روح
ال�شكل.واملتعة يف الفن يك ّونها ال��ذوق والوجدان
والفكر جمتمعة ،ي�صدق ه��ذا ،يف ن�سب متفاوتة،
على فنون الأدب كلها �شعر ًا ون�ثر ًا ،ولي�س يعني
قولنا� :إنّ ال�شعر ي�ؤدي وظيفته عن طريق املتعة
الفنية ،غري ما �أعنيه هنا� ،إذ �إن �إرهاف الإح�سا�س
وحترير ال��روح و�صقل ال��وج��دان ،يتم عن طريق
اللعب الفني باللغة.
وما ي�صدق على املقالة واخلاطرة ،يف ال�صورة
التي حددناها ،ي�صدق على الر�سالة حني تكتب
بهذه ال��روح ،ف�ض ًال على ما يزيد فيها من م�ساحة
الإح�سا�س باحلرية� ،إذ تنطق النف�س ،يف جنوة من
املراقبة ،مبا قد يتعذر النطق به ووج��دان املبدع
معب�أ بح�ضور املتلقي ،مهما توارى عنه.
ويف �أدب��ن��ا احلديث لفتت الر�سالة ،ب�صفتها
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جن�س ًا �أدبي ًا ،انتباه فريق من �أدبائنا .برز منهم
الرافعي يف «�أوراق الورد» .وجمعت بع�ض الر�سائل
اخلا�صة :مثل ر�سائل غ�سان كنفاين �إىل غادة
ال�سمان (وق��د �أث��ارت ج��د ًال عري�ض ًا دار من حول
التوقيت) ،ور�سائل قليلة جل�بران وم��اري زي��ادة،
وغريهما ..وقد تك�شف هذه الر�سائل خفايا وقائع
كثرية انطم�س �أثرها �أو بهت يف حياتنا الأدبية،
�إ�ضافة �إىل جماليات التعبري املتجلية يف طاقات
النرث فيها ومو�سيقاه الداخلية اخلفية.
والر�سالة ،مثل املقالة ،ت�سع اال�ستعانة بجوانب
من تقنيات ال�سرد والت�صوير ال�شعري ،على نحو
يجعل منها جن�س ًا �أدبي ًا مل ُت ّ
�ستغل طاقاته ا�ستغال ًال
مواتي ًا �إىل اليوم .و�أح�سب �أن املذكرات �أو اليوميات
حني تكتب بهذه ال��روح ،تتجلى فيها اخل�صائ�ص
نف�سها� ،إ َّ
ال �أن احلرية هنا تكون يف حدودها �شبه
النهائية� ،إذ ما ي��زال ي�ساور كاتبها الإح�سا�س
باطالع الآخرين عليها يف نهاية الأمر.
•••
كنا �أيامنا ،ن�سمي فن التعبري الكتابي با�سم (فن
الإن�شاء )Composition: com position
ويعني يف الفرن�سية :تكوين ّ
كل جمتمع (�أو جمع
ّ
الكل) من املفردات املتفرقة .Former un tout
وي�ستدعي كما قلنا ،يف امل�ستوى الإبداعي :جتويد
املهارات اللغوية ،يف اختيار الألفاظ الدالة على
الأ�شياء و�أل��وان ال�شعور والأف��ك��ار ،و�أل��وان ال�صور
وطريقة بنائها وتركيبها �إىل احلد الذي ي�صبح فيه
للمبدع لغة خا�صة ي�ستولدها من �إح�سا�سه اخلا�ص
بالأ�شياء ،تنطلق من املعجم ولكنها ال تعود �إليه،
يف التعبري عن ح�سا�سيته التي ُفطر عليها ،و�أغنتها
ّ
وهذبتها اخلربة والتمر�س وت�صفح التجارب الفنية
املحلية والقومية والعاملية ،من حوله ،وقوة وعيه
بانتمائه الذاتي �إىل لغته وامتالك القدرة على
تطويعها وتقريبها من واقع احلياة التي يحياها.
و�شفافيتها عن قدرته الذهنية والنف�سية وعما هو
جوهري فيه (الفكر وال�شعور)ٌ ،
حيوي يجعل
�شرط
ٌّ
ٌّ
املبدع ،يف حال حتقيقه ،يلعب لعبته الفنية وهو يف
�أق�صى ح�سا�سيته املفطورة واملثقفة.
وينفعه ،هنا االط�لا ُع على �أح��دث النظريات
النقدية واالن��ت��ف��اع بها� ،إىل جانب الإف���ادة من
احلقائق النقدية يف بالغتنا التقليدية والتيارات
النقدية اللغوية احلديثة� ،إف��اد ًة واعية ،تر�صد،
ُ
املقابالت بني
يف الظواهر الأ�سلوبية ،ما تعنيه
املفردات ،يف توافقها وتنافرها ،من معاين ال�شك
والت�أكيد والإث��ب��ات والنفي والتقليل والرتجيح،
وما تثري يف النف�س من �ضروب الإح�سا�س بالراحة
وال�سخط ،وم��ا تعني الأف��ع��ال
والتوتر والر�ضا
ّ
املختارة والأ�سماء اجل��ام��دة ،وم��ا تعني احلقائق
واملجازات و�أنواعها و�ألوان اخلرب والإن�شاء (دواعي
الذكر واحلذف ،والتقدمي والت�أخري ،والأمر والنهي،
وااللتما�س والتعري�ض ...الخ) ،من معاين التباعد
والتقارب ،ومايتولد عنها من ِّ
ال�شحنات الداللية،
وم��ا يتجلى فيها م��ن ق���درات امل��ب��دع وط��اق��ات��ه يف
اال�ستيالء على ح�سا�سية املتلقي.
وينبغي �أال ين�سينا هذا �أثر التنمية الفكرية
والفنية امل�ستمرة يف �إغناء لغة التعبري و�إرهافها،
مثل االط�ل�اع على الثقافات املختلفة ،مب��ا فيها
الأ�ساطري و�أن��واع الفولكلور ( )Folk-Ioreعند
ال�شعوب كافة ،وتتبع �أحوال ال�سيا�سة واالقت�صاد
واالجتماع ،وزي��ارة املتاحف واملعار�ض ،وح�ضور
عرو�ض امل�سرحيات الغنية.

(من كتابه العربية يف واجهةاملخاطر
 -دم�شق ـ 2010م).
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النزعة الكالمية يف �أ�سلوب اجلاحظ
• بقلم الأب فكتور �شلحت الي�سوعي
ال بد من �أن منهد لهذا البحث بتحديد �أثر
املتكلمني يف الثقافة والأدب بعامة يف القرن
الثاين الهجري ،لي�سهل علينا فيما بعد حتري
ذل��ك الأث���ر يف �أدب اجل��اح��ظ وثقافته وه��و من
�أبرز ممثلي ع�صره .كانت احلياة الثقافية يف ذلك
احلني ممثلة يف احلوا�ضر العبا�سية ،حيث كانت
الثقافات الأجنبية تلتقي ومتتزج وتن�صهر يف
القالب العربي .وقد القت الثقافة اليونانية ،وال
�سيما املنطق منها ،رواج ًا كبري ًا ملا كانت تقدمه لعلم
الكالم من خدمات جليلة .و�أثر الثقافة اليونانية
نلم�سه يف الكالم وبنوع خا�ص يف الكالم االعتزايل.
كان املتكلمون ب��ادئ الأم��ر قد ا�ستعانوا باملنطق
للحجاج عن العقائد الإميانية بالأدلة العقلية.
غري �أن املعتزلة عندما اكت�شفوا املنطق و�إمكانياته،
�أعجبوا به و�أعطوه املكان الأول يف بحثهم و�سعيهم
وراء احلقيقة وتدليلهم عليها .وه��ذه النزعة
وا�ضحة عند اجلاحظ ،وقد زادها ميله الطبيعي
�إىل البحث والتفكري احلر واالط�لاع حدة وقوة.
فال عجب بعدئذ �إذا ما انفرد عن بقية املعتزلة
مبدر�سة م�ستقلة �سميت بـ «اجلاحظية» .وقد �أثر
املتكلمون بدورهم يف حياة ذلك الع�صر الثقافية،
�سواء �أك��ان يف مادتها �أم يف منهجها .انهم كانوا
بحكم عملهم دعاة ووعاظ ًا ،وكان لزام ًا عليهم �أن
يلموا بجميع معارف ع�صرهم ويعنوا بالبالغة ويف
اخلطابة عناية خا�صة .ومن ثم طبعوا ما تعر�ضوا
�إليه من املو�ضوعات بطابع �شخ�صيتهم الفكرية،
وج��اء نتاجهم الأدب���ي مت�أثر ًا بهذه ال�شخ�صية
املت�أثرة هي نف�سها بالفل�سفة اليونانية ،مبا فيها من
�سف�سطة ومنطق .وملا كان اجلاحظ ميثل امل�شتغلني
بالكالم مبعناه الوا�سع �أح�سن متثيل ،وكان نتاجه
الأدب��ي �صورة بليغة لن�شاطهم الأدب��ي والفكري،
فيمكننا �أن نقول �إن هذا النتاج يعترب وثيقة قيمة
تتجلى فيها النزعة الكالمية و�أث��ر الكالم الذي
�سنتوىل حتديد �أ�صوله ومظاهره يف �أ�سلوب �أبي
عثمان.
عنا�صر �أ�سلوب اجلاحظ
قيل �إن الأ�سلوب هو الإن�سان ،ميثل ويعك�س
�شخ�صية �صاحبه الفكرية والأدب��ي��ة والفنية.
وملا كانت النزعة الكالمية ،مبختلف تياراتها ،من
مقومات �شخ�صية اجلاحظ ،فطبيعي �أن يعك�س
لنا �أ�سلوبه مظاهر هذه النزعة .ومن ثم ر�أيت �أن
�أبحث �أو ًال عنا�صر �أ�سلوبه بعامة ،ليت�سنى يل فيما
بعد �أن �أبرز ما ينم فيه عن النزعة الكالمية.
الأ�سلوب والبالغة:
غري �أن ذلك يتوقف �أو ًال على حتديد معنى
الأ�سلوب بعامة ،لن�سري على ه��داه يف الكالم عن
�أ�سلوب �أبي عثمان .وملا كان الأ�سلوب على عالقة
وثيقة بالبالغة ر�أيت �أن �أحدد معناها ،وات�ضح من
خالل درا�سة علماء البالغة العرب �أنها تقوم على
«مطابقة الكالم ملقت�ضى احلال» .وبني التعريفات
التي �أوردها لنا اجلاحظ عن البالغة ،قول �آثره
على �سواه ،يقول« :وقال بع�ضهم �أح�سن ما اجتبيناه
ودوناه ،ال يكون الكالم ي�ستحق ا�سم البالغة حتى
ي�سابق معناه �إىل قلبك» .ون�ستطيع �أن ن�ستنتج من
هذين التعريفني �أن البالغة علم وفن ال تقوم على
�صحة الإن�شاء النحوية واملنطقية فح�سب ،بل
�أي�ض ًا على فنية مطابقة الكالم ملقت�ضى احلال من

(

( )

)

ناحية وعلى مراعاة الأ�س�س اجلمالية من ناحية
�أخ���رى .وتظهر يف ه��ذا امل��ي��دان م��ق��درة الأدب���اء
و�أ�صالتهم الفنية و�شخ�صيتهم الأدب��ي��ة� ،أو ما
ن�سميه �أ�سلوبهم البالغي ،مبا يت�ضمن من نزعات
فكرية و�أ���س��ال��ي��ب بيانية وحت�سينات بديعية،
خا�صة بكل واحد منهم ،متيزه عن �سواه .ولكن ما
الأ�سلوب؟ �إنه طريقة معينة خا�صة بكاتب معني
يف التعبري عن فكرته بحيث يكون بليغ ًا� .إن��ه ال
يقوم على التعبري اللفظي فقط ،بل على ا�ستخراج
املعاين والفكر وربط بع�ضها ببع�ض و�إبرازها �أي�ض ًا.
�إن��ه ي�شمل اللفظ واملعنى ،ال�صيغة وامل��ادة على
ال�سواء .وقد ذهب بع�ضهم ،مثل �أب��ي ه�لال� ،إىل
تقدمي اللفظ على املعنى .غري �أن اجلرجاين ،على
غرار اجلاحظ قد اهتم باللفظ واملعنى جميع ًا،
ور�أى بينهما وح��دة ع�ضوية ال جم��ال معها �إىل
الف�صل بينهما .فنقول �إذ ًا �إن الأ�سلوب هو طريقة
معينة يف التفكري والتعبري ح�سب مقت�ضى احلال.
ومن ثم تت�ضح عالقة الأ�سلوب بالبالغة ،فنقول
�إن البالغة علم يت�ضمن درا�سة �شرط الأ�سلوب
البليغ وو�سائله ،يف حني �أن الأ�سلوب هو طريقة
كاتب معني يف ا�ستخدام هذه الو�سائل يف تفكريه
وتعبريه .و�إذا ما �أردنا �أن نبحث �أ�سلوب اجلاحظ،
فعلينا �أن نبحث ونحدد عنا�صر طريقته يف التفكري
والتعبري.
عنا�صر �أ�سلوب اجلاحظ يف التعبري
�إن اللفظ واملعنى متالزمان ،ال وجود لأحدهما
دون قرينه ،و�إمنا ف�صلت بينهما لأ�سباب منهجية،
وبد�أت بالعنا�صر اللفظية لأنها الطريق الطبيعي
لإدراك املعنى.
�أما طريقة التعبري فتقوم على اختيار الألفاظ
و�صوغ اجلمل والعبارة ،وال�صنعة اللفظية.
�إن الألفاظ هي العن�صر الرئي�سي الذي يتكون
منه الكالم .ويف اختيارها وترتيبها تتجلى فنية
امل�ؤلف ودقته .وقد �أدرك اجلاحظ ذل��ك ،فعنى
باختيار �ألفاظه بدقة �شديدة بحيث تكون دالة
على املعنى داللة تامة ،مطابقة لفن املقام واملقال،
متالئمة من ناحية جر�سها وبنيتها مع ما ت�ؤديه من
املعنى .فجاءت �ألفاظه مطابقة ملا يقت�ضيه احلال،
حال املعنى وحال املخاطب.
غري �أن هذه املطابقة ال تقت�صر على الألفاظ،
ب��ل ينبغي �أن ت�شمل �أي�ض ًا ت�أليف الأل��ف��اظ يف
العبارة ،مبا فيها من جمل وفقرات وف�صول .وعبارة
اجلاحظ من حيث داللتها اللغوية متتاز بالإيجاز
والو�ضوح ،وقد رتب فيها �ألفاظه وركبها تركيب ًا
�سه ًال دون تكلف وتعقيد� .أم��ا من حيث داللتها
ال�صوتية ،فقد �صاغ عبارته بحيث �أنها جاءت
متالئمة مع املعنى ،متم�شية يف �إيقاعها ال�صوتي مع
حركة الفكرة والنف�س.
ومن ثم يت�ضح لنا �أن اجلاحظ حقق مطابقة
ال��ك�لام ملقت�ضى احل���ال يف التعبري ،بف�ضل دقة
�ألفاظه و�إيجاز جمله وتال�ؤم عبارته ،وتو�صل �إىل
هذه النتيجة ب�صنعته الفنية .غري �أنه مل يتخذ
هذه ال�صنعة غاية لذاتها بل لتحقيق البالغة
يف الكالم .ومن ثم �سلك الطريق الو�سط يف تخري
اللفظ والتنقيح واحلذف ،فجاءت عبارته وا�ضحة
بعيدة عن االبتذال والغمو�ض جميع ًا .كما �أنه
مل يلتزم ال�سجع واالزدواج ب�صورة مطردة� ،إمنا
كان يلج�أ �إىل ال�سجع حين ًا ،و�إىل االزدواج حين ًا

اجلاحظ
ثاني ًا� ،أو يبتعد عنهما حين ًا ثالث ًا ،مكتفي ًا بالإيقاع
املو�سيقي والتقطيعات ال�صوتية.
ف��ك��ان م��ق��ي��ا���س��ه الأخ��ي�ر يف حت��ق��ي��ق ال��دق��ة
والإيجاز والتال�ؤم ،قانون مطابقة الكالم ملقت�ضى
احلال ،وملقت�ضى حال املعنى بالذات.

على حد تعبري اجلاحظ ـ وكيل اهلل عند الإن�سان،
ويتقيدون ب�إحكامه املنطقية ويجعلونه احلكم يف
كل �أمر ،وال �سيما يف اكت�ساب العلم والوقوف على
حكمة اخلالق يف الكون وعجيب تدبريه ،وذلك
بتحري الأ�سباب وا�ستخراج الأدل��ة والرباهني،
وبعد التفكري الطويل واالعتبار الدقيق ومالحظة
الواقع وا�ستخدام معطيات احلوا�س و�إزالة ال�شبهة
وال�شكوك عنها ،تو�صال �إىل املعرفة اليقينية.
والتعبري عن هذا كله ب�أ�سلوب بالغي كامل تتوفر
فيه مطابقة الكالم ملقت�ضى احل��ال .وكانت هذه
الأ���ص��ول م�شرتكة بني املتكلمني يف الع�صر الذي
عا�ش فيه اجلاحظ ،وملا كان ميثلهم �أح�سم متثيل،
فكان من الطبيعي �أن تعك�س لنا م�ؤلفاته معارف
ع�صره واجتاهات املتكلمني وال �سيما املعتزلة منهم.

الأ�صول الكالمية
والأ�صول الكالمية التي لونت �أ�سلوب اجلاحظ
تلوين ًا كالمي ًا تت�ضمن اجتاهات خمتلفة ناجتة عن
كون املتكلمني خطباء وجدلني ومعتزلة� .أم��ا ما
يرجع �إىل كونهم خطباء ودعاة ووعاظ ًا فعنايتهم
بالبالغة والبيان واهتمامهم بعالقة الألفاظ
باملعاين ،وو�ضعهم �ألفاظ ًا جديدة ملعان جديدة.
وق��د ا�ضطرتهم وظيفتهم �إىل التعر�ض جلميع
معارف ذلك الع�صر ومو�ضوعاته ،فو�سعوا ثقافتهم
ليتمكنوا من الإجابة عما يطرح عليهم من �أ�سئلة.
وحملهم ذلك �أي�ض ًا على اخلو�ض يف الفل�سفة بعامة
واملنطق بخا�صة ،ي�ستمدون منهما و�سائل البحث
و�أدلة احلجاج.
وم��ن ه��ذه االجت��اه��ات م��ا ي��رج��ع �إىل كونهم
جدليني ،خا�ضوا يف مناظرات وحماورات طويلة.
مما جعلهم ي�ضعون �أ�صول الت�أثري والإقناع ومطابقة
الكالم ملقت�ضى حال املخاطب .وكان همهم الوحيد
�إح��راز املنفعة والغلبة على اخل�صوم ،مما جعل
مبادئ ال�سف�سطائيني تت�سرب �إليهم يف مناظراتهم،
حتى �أ�صبح اجلدل عندهم غاية لنف�سه ،يبتغون من
خالله �إحراز الغلبة واالنت�صار ،و�إن جار ذلك على
احلقيقة ،على نحو ما يت�ضح يف احتجاجهم لل�شيء
و�ضده يف �سهولة وا�ستعمالهم للأقي�سة اخلطابية
وامل�ضمرة التي تقوم على مقدمات مظنونة بل
فا�سدة� .أم��ا االجت��اه الثالث ،فريجع �إىل كونهم
من املعتزلة ،مما جعلهم يقد�سون العقل ،والعقل ـ

املظاهر اخلطابية واجلدلية
يف �أ�سلوب اجلاحظ
�أما املظاهر اخلطابية واجلدلية يف �أ�سلوبه،
فتتجلى بنوع خا�ص يف «امل��ن��اظ��رة» التي ن�ش�أت
على يد اجلدلني و�أ�صبحت فن ًا �أدبي ًا قائم ًا بذاته،
و�إط��ار ًا ي�ستخدمه الأدباء لعر�ض ر�أيني خمتلفني
�أ�سوة باملجدلني .وهذه الظاهرة جلية يف �أ�سلوب
اجلاحظ ،ملا تت�ضمن م�ؤلفاته من مناظرات متنوعة
ولدينا يف مناظرته يف �ش�أن «الكلب والديك» منوذج
بليغ لهذا الأ�سلوب الكالمي اجلديل .وهذه املناظرة
هي كالمية من حيث غايتها وفقراتها ومادتها.
وقد ا�ستخدم اجلاحظ �إطارها و�أ�ساليبها ليظهر ما
يف طباع الديك والكلب من عجيب التدبري وحكمة
اخلالق ،ال ليحرز الغلبة ،وقد بينا عالقة احلكمة
بعلم الكالم .ثم ن�سق فقراتها على منط املتكلمني
فانتقل فيها من العام �إىل اخلا�ص ،ومن الإجمال
�إىل التف�صيل� .أما مادتها فهي �أي�ض ًا كالمية ،من
حيث مو�ضوعاته وغزارتها .ف�إنها تت�ضمن احلجاج
عن عقائد �إميانية ب�أدلة عقلية ،و�أبحاث ًا تتعلق
بالتوحيد والفل�سفة كما تت�ضمن معارف متنوعة
ت�شري �إىل ثقافة وا�سعة ،تلك الثقافة التي متيز
بها املتكلمون.
وت�برز �أي�ض ًا املظاهر الكالمية يف الأ�ساليب
املتبعة يف هذه املناظرة .فهي مبنية على احلوار،
وال��ت�رددات يف الأل��ف��اظ وامل��ع��اين ،والإ���س��ه��اب يف
ال�شواهد واال�ستطراد وهذا كله ناجت عن الأ�سلوب

العنا�صر الكالمية يف �أ�سلوب اجلاحظ
هذا هو الإطار الذي تتجلى فيه نزعة اجلاحظ
الكالمية .وعلينا الآن �أن نتحرى مظاهرها ونحدد
ما تركته يف طرق تفكريه وتعبريه من �أثر.
غري �أنه يلزمنا �أن نقف �أو ًال على مقومات هذه
العقلية الكالمية و�أ�صولها ،لنتمكن فيما بعد ،على
�ضوء هذه الأ�صول ،االرتياد �إىل مظاهرها وك�شف
ما ينم عنها يف �أ�سلوبه.

عدد خا�ص مبنا�ســــــــبة "يــوم الــلــغـــة العربيــــة"
ال�شفوي الذي تتميز به املناظرة .وغالب ًا ما تقوم
�أي�ض ًا على البحث والتنقري وجمع الأخبار وح�شد
الأدل���ة ،وه��ذه كلها �أ�ساليب كالمية ا�ستخدمها
اجلدليون ابتغاء �إحراز الغلبة واملنفعة .ونخ�ص
بالذكر منها الكالم يف ال�شيء �ضده ،وهو الأ�سلوب
اجل���ديل ال�سوفطائي ب��ال��ذات ،ال���ذي ال يتورع
عن املغالطة وال�سف�سطة وما يرتتب عليهما من
جمانية للحقيقة .وهذا كله وا�ضح يف املناظرة
التي نحن ب�صددها ،حيث يدافع بالتوايل عن
الكلب والديك كما �أنه يهاجم ك ًال منهما.
ومن املظاهر الكالمية �أي�ض ًا ،ما تت�ضمنه هذه
املناظرة من عناية بال�ش�ؤون اللغوية وحتديد
معاين الألفاظ ومناق�شتها وتو�ضيح معنى املجاز
والت�شبيه وا�ستعمال �أل��ف��اظ ج��دي��دة ،وت�أويل
الآي���ات القر�آنية و�إي���راد النماذج الأدب��ي��ة ،يف
ا�ستطرادات لغوية وكتابية و�أدبية .وهذه كلها
من املظاهر الكالمية ملا بني الكالم والبالغة من
�صلة وثيقة.
املظاهر العقلية يف �أ�سلوب اجلاحظ
�إن النزعة الكالمية التي نحن ب�صددها،
ترجع �أ�صولها �إىل كون املتكلمني خطباء وجدلني
ومعتزلة .وبعد �أن بينا ما ينم يف �أ�سلوب اجلاحظ
عن النزعة الكالمية اخلطابية واجلدلية ،بقي
علينا �أن نبحث ما ينم فيه عن النزعة االعتزالية
وم��ا يرتتب عليها من تقدي�س العقل و�إحكامه
يف اكت�ساب املعرفة احلقيقية� ،أو بعبارة �أخرى
�أن نربز �أثر هذه النزعة ومظاهرها يف طريقة
تفكريه وتعبريه.
واعتقد �أن��ه �إذا ك��ان �أب��و عثمان قد ب��رز يف
حتقيق ق��ان��ون مطابقة ال��ك�لام ملقت�ضى احل��ال
فالف�ضل يف ذل��ك ي��رج��ع �إىل نزعته العقلية
املنطقية التي �أفادها من الأ�صول االعتزالية.
�إن املنطق يعلم التفكري ال�صحيح واال�ستدالل
ال�سليم ،بحيث ال تتجاوز نتيجة القيا�س ما
تت�ضمنه املقدمات .ف�إذا ما انتقلت هذه القاعدة
�إىل ميدان البالغة ،جعلت كالم املتكلم تفكري ًا
وتعبري ًا مطابق ًا ملا يقت�ضيه الواقع وما تقت�ضيه
املعاين.
و�أث��ر النزعة العقلية يتجلى ب�صورة غري
مبا�شرة يف طريقة التعبري ،بحيث تدل العبارة
على املعنى داللة تامة وتطابقه مطابقة كاملة.
و�أ�سلوب اجلاحظ من هذه الناحية يعترب منوذج ًا
رائع ًا لأثر املنطق يف العبارة ،مبا ميتاز من دقة
يف اختيار الألفاظ و�إيجاز يف تركيبها وتال�ؤم يف
ت�أليفها.
و�أثر النزعة العقلية يتجلى ب�صورة مبا�شرة
يف طريقة التفكري ،بحيث تكون الأفكار واملعاين
مطابقة ملا يقت�ضيه الواقع .هذا ما جعل �أ�سلوب
اجلاحظ �أ�سلوب ًا واقعي ًا و�أ�ضفى عليه م�سحته
الكالمية االعتزالية .ومن مظاهر هذه الواقعية،
احل�سية� ،أن اجلاحظ كان يقبل على مو�ضوعه
بحوا�سه ويتلم�سه بدقة �شديدة لي�ستوعبه
بدقائقه وتفا�صيله ويقف على عنا�صره امللمو�سة
واملرئية وامل�سموعة كافة .وك��ان �أي�ض ًا يتلقف
الأخبار ويحر�ص على جمعها.
ومل��ا ك��ان الإن�سان حم���دوداً ،مرتبط ًا بحكم
ظروفه املكانية والزمانية ،كان اجلاحظ يعنى
ب���إج��راء التجارب لزيادة �إمكانيات املالحظة،
كما كان يلج�أ �إىل ت�سجيل جت��ارب غ�يره .وهذه
النزعة احل�سية لي�ست �إال مظهر ًا للنزعة العلمية
التي تقوم �أو ًال على ت�سجيل الواقع ابتغاء فهمه
والتيقن منه .و�إىل جانب احل�سية ،تتجلى �أي�ض ًا
الواقعية يف التفكري العلمي املنطقي يف تفهم
الواقع .وقد �أفاد اجلاحظ من �أ�ساليب املنطق يف
التعريف وا�ستخراج معاين الأ�شياء وتو�ضيحها

يف الذهن وت�صورها على حقيقتها والعلم بها علم ًا
دقيق ًا مطابق ًا للواقع .و�أف��اد �أي�ض ًا من �أ�ساليب
املنطق يف حتليل هذا الواقع والوقوف على �أ�سبابه
وم�سبباته ،بتحديد علل الأمور املادية وال�صورية
والغذائية .غري �أن��ه كثري ًا ما يحتاج الإن�سان
يف التعليل� ،إىل اال���س��ت��دالل� ،سواء �أك��ان ذلك
بالقيا�س �أم باال�ستقراء �أم بالتمثيل .وقد ا�ستغلها
اجلاحظ جميع ًا يف تفكريه وتفهمه للواقع .ونحن
يف كالمنا عنها ال ننظر �إىل �صحتها ومطابقتها
لأح��ك��ام املنطق بقدر م��ا نظرنا �إل��ي��ه م��ن حيث
�أنها �أم��دت �أبا عثمان بو�سائل ا�ستخراج املعاين
وتفهم الواقع ف�أ�ضفت على �أ�سلوبه التفكريي
هذه امل�سحة العلمية املنطقية .وتتجلى �أخ�ير ًا
الواقعية يف النزعة التحقيقية املف�ضية �إىل
املعرفة اليقينية التي وحدها ت�شفي ظم�أ املتكلم
املعتزل �إىل املعرفة .ولذلك يخ�ضع اجلاحظ
للتحقيق العلمي جميع معارفه ،ويظهر لنا �أثر
ذل��ك يف ال�شك وم��ا يت�ضمنه من توقف وتريث
وما يرتتب عليه من تنقيب وا�ستق�صاء وجتربة،
كما يظهر ذلك الأث��ر يف نقد معطيات احلوا�س
ونتائج اال�ستدالل ويف الهجاء النقدي .فالنزعة
الكالمية يف �أ�سلوب اجلاحظ هي �إذاً ،طريقة
بالغية معينة يف التفكري والتعبري مرتتبة على
ك��ون اجلاحظ متكلم ًا اعتزالي ًا ،قد ا�ستمد من
الكالم اجلديل ال�سف�سطائي ومن االعتزال العقلي
الأر�سطي �أ�ساليب نظره �إىل الواقع وتفهمه �إياه
و�أ�ساليب التعبري عن هذا الواقع على النحو الذي
انتحاه� .أما النزعة اخلطابية اجلدلية فتتجلى
بنوع خا�ص يف عنايته ب�أن يكون كالمه مطابق ًا
ملقت�ضى حال املخاطب ومقت�ضى حال املتكلم ،كما
�أن يكون مطابق ًا ملقت�ضى حال املعنى .و�أما النزعة
االعتزالية ،فتتجلى يف عنايته ال�شديدة بالدقة
واملنطق احلاد بحيث كان كالمه مطابق ًا ملقت�ضى
حال املعنى بدرجة مل يتو�صل �إليها عامة املتكلمني،
كما تتجلى يف عنايته ال�شديدة ب���أن يكون هذا
املعنى بدوره مطابق ًا ملقت�ضى حال الواقع .فنزعة
اجلاحظ الكالمية تت�ضمن �إذاً اجتاهني ت�ضافرا
يف العمل الأدبي ،فجاء �أ�سلوبه متكام ًال علمي ًا من
ناحية الأمانة للواقع واحلقيقة� ،أدبي ًا من ناحية
الإخراج الفني يتحقق فيه قانون مطابقة الكالم
ملقت�ضى احل��ال مبعناه ال�شامل .ويف ختام هذا
العر�ض املوجز ال بد �أن �أذكر عالقة هذه النزعة
الكالمية بـ «املذهب الكالمي» الذي تكلم عنه ابن
املعتز واعتربه نوع ًا من �أنواع البديع والذي ح�صر
فهمه بع�ض البالغيني يف القيا�س امل�ضمر .واعتقد
�أن «املذهب الكالمي» يقوم على �إيراد الكالم على
طريقة املتكلمني التي عنيت بتحديد �أ�صولها
ومظاهرها يف �أ�سلوب اجل��اح��ظ .وه��ذا املذهب
ميثل طريقة �أدبية يف التفكري والتعبري مت�أثرة
بالفل�سفة بعامة واملنطق بخا�صة .هذا هو الأدب
احلقيقي الكامل الذي يزدوج فيه جمال اللفظ
بجمال املعنى �أدب ال يقوم على �أوان لفظية
براقة� ،إمنا يقوم قبل كل �شيء على ما يف هذه
الأواين من �شراب عقلي م�صفى.
عن جملة «املعرفة» ال�سورية ـ ال�سنة الثانية،
العدد ال�ساد�س ـ �آب .1963
�أديب وراهب �سوري ،ولد يف حلب  ،1925وتويف
يف دم�شق .2006
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هب �أن الأمر كذا
فافعل ما يلزم

•منى اليا�س

ينكر بع�ض اللغويني عبارة(هب �أن الأمر
كذا) ,و�أقدم من عرفناه من منكريها هو :ابن
�سيدة ( 458هـ) ،كما ذكر ابن من�صور يف ل�سان
العرب مادة (وه��ب) مواف ًقا له يف ر�أي��ه ,فهو
يوجب يف فعل الأمر (هب) �أن يلحق ال�ضمري
املت�صل به فيقال( :هبني فعلت ذل��ك)� ,أي
اح�سبني واعددين .ويخطئ عبارة (هب �أين
فعلت ذلك) لأن هذا الفعل عنده ال يدخل على
�أن و معموليها .ويوافقه ر�أيه هذا احلريري
واب���ن ه�شام اللخمي ال���ذي ا�ست�شهد بقول
ال�شاعر:
هبيني يا معذبتي �أ�س�أت
وبالهجران قبلكم بد�أت
ف�أين الف�ضل منك فدتك نف�سي
علي �إذا �أ�س�أت كما �أ�س� ُأت
ومعنى (هبني):عدين واح�سبني ,فك�أن
فيه معنى الأمر من وهب .ويرد على ذلك كله
بقول �أبي العالء املعري:
فهب �أين دعوتك للت�صايف
على غري املعتقة ال�شمول
ومعروف �أن �أبا العالء �إمام يف اللغة نهاية
يف الثقة ،كما قال اللخمي يف كتابه (املدخل
�إىل تقومي الل�سان) ،ف�أبو العالء و�إن كان ال
يحتج ب�شعره ولكن يحتج بعلمه .و�أق��دم من
املعري ق��ول بع�ض العرب يف زم��ان عمر ابن
اخلطاب ،حني �س�ألوه ق�سمة مرياث لهم وت�سمى
امل�شركة �أو احلمارية) حيث قال
(الفري�ضة
ّ
الأ�شقاء ( :هب �أن �أبانا كان حما ًرا ,ف�أ�شركنا
بقرابة �أم��ن��ا) .ويف رواي��ة التاج (ه��ب �أبانا
حما ًرا) .ففعل الأمر هب يدخل على ال�ضمري
املت�صل فيقال:هبني وهبه و هبهم  ,كما يدخل
على �أن ومعموليها فيقال ( :هب �أن كل النا�س
�إخ��وت��ك) وي��دخ��ل على مفعوليه مبا�شرة
فيقال(:هب �أن كل النا�س �إخوتك)  .و�إذا
ا�ستبعدنا بيت املعري ون�ص الفري�ضة امل�شركة
فهناك حجة نحوية ت�ؤيد �صحة ا�ستعمال هذا

الرتكيب وهو �أن فعل الأمر (هب) من �أخوات
ظن التي تن�صب مفعولني .فبع�ض هذه الأفعال
ت�سمى (قلبية) لأن معانيها تقوم بالقلب
ومنها(:وجد� ,ألفى ,ر�أى ,ظ��ن ,ح�سب ,عد,
تعلم ,هب) .وكلها �أفعال مت�صرفة ي�أتي منها
املا�ضي وامل�ضارع والأمر لين�صب مفعولني � ,إال
الفعلني الأخريين تعلم و هب فهما جامدان وال
ي�ستعمالن هكذا �إال �أن يكون كالهما للأمر.
وامل��ت�����ص��رف واجل��ام��د م��ن ه��ذه الأف��ع��ال
يدخل على املفعولني مبا�شرة ���س��واء �أك��ان
ريا مت�ص ًال �أو غ�يره ,فيقال مث ًال:
�أولهما �ضم ً
اح�سبني �أخ��اك واح�سب عليا �أخ��اك ،وت�سد
�أن ومعموالها م�سد املفعولني ,فيقال :اح�سب
�أن عل ًيا �أخوك .والفعل (هب) مبعنى اح�سب,
فهو يقا�س عليه يف كل ا�ستعماالته و�إن كان
(هب) ال ي�ستعمل هكذا وهو فعل �أمر ,وعلى
ذل��ك ي�صبح �إدخ��ال��ه على �أن ومعموليها كما
ج��اء يف بيت امل��ع��ري وك��م��ا ج��اء يف امل�س�ألة
امل�شركة يف �إحدى رواياتها� ,أو ن�صب املفعولني
بالفعل مبا�شرة كما يف قول عبد اهلل بن همام
ال�سلوكي:
فقلت� :أجرين �أبا خالد
و�إال فهبني امر�أ هالكا
وال يحتج ب����أن اح�����س��ب مت�صرف ي���أت��ي
منه املا�ضي وامل�ضارع (ح�سب ويح�سب) كما
ج��اء منه الأم��ر .على حني �أن هب فعل �أمر
جامد ,فاجلمود والت�صرف هنا ال �ش�أن لهما يف
العمل .وكال الفعلني قلبي ين�صب مفعولني �أو
يدخل على �أن ومعموليها اللذين ي�سدان م�سد
املفعولني .وهناك فعل قلبي كما �أ�سلفنا� ,آخر
جامد هو (تعلم) مبعنى �إعلم ,وهو مع ذلك
يدخل على �أن ومعموليها � ً
أي�ضا كقول زهري:
فقلت  :تعلم �أن لل�صيد غرة
و�إال ت�ضييعها ف�إنك قاتله

10

العدد2014/3/9 "1383" :م 8-جمادة الأوىل1435هـ "ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

عدد خا�ص مبنا�ســــــــبة "يــوم الــلــغـــة العربيــــة"

الف�صحى بني العامية واللغة الثالثة
• ن�صر الدين البحرة
�شهدت �سنوات اخلم�سينيات من القرن الع�شرين
منو ًا يف الوعي القومي� ،شمل خمتلف �أنحاء الوطن
العربي ،وكانت اللغة العربية بني املظاهر التي
جتلى فيها هذا الوعي ،وقد انعك�س ذلك مبا�شرة
على الأ�شكال الأدب��ي��ة العربية ،وال �أزال �أذك��ر
الدرا�سة التي كتبها الأديب العربي الكبري الدكتور
طه ح�سني ،يف معر�ض تقدميه قا�ص ًا عربي ًا جديد ًا،
ه��و الدكتور يو�سف �إدري�����س ،لقد �أب���دى العميد
الراحل �إعجابه ال�شديد مبوهبة الدكتور �إدري�س
وبراعته يف كتابة الق�صة الق�صرية� ..إال �أنه نقده،
يف كثري من الرفق واحل��ب ،ملا الحظه من ركاكة
لغوية عنده ،و�أغ�لاط كثرية يف النحو وال�صرف،
وكان طه ح�سني يرف�ض �أن يدار حوار ـ �أي حوار
ـ داخ��ل الأ���ش��ك��ال �أو الأن���واع الأدب��ي��ة ،باللهجة
طه ح�سني
العامية..
حاول بع�ضهم �أن ي�صل �إىل حل و�سط للم�شكلة،
وكانت ه��ذه م�شكلة حقيقية واجهناها نحن
فاقرتح الكتابة مبا �سمي حينذاك «اللغة الثالثة»
كتاب الق�صة الق�صرية يف �سورية يف ذلك العهد ،ومل
و�إمن��ا يتمثل يف ذل��ك كثري من الق�ص�ص الق�صرية
تكن مطروحة يف املجال امل�سرحي ..فلم تكن هناك
التي كتبها ح�سيب كيايل ،ويف م�سرحية «ال�صفقة»
كتابات م�سرحية جادة ..يف تلك الأيام.
التي كتبها توفيق احلكيم .وهي لغة بني الف�صحى
والعامية ،وميكن نطقها بالف�صحى والعامية يف وقت
احلوار بالعامية �أو الف�صحى
واحد ،كقولك :كيف �شغلك اليوم؟
و�إمن��ا زاد هذه امل�شكلة تعقيد ًا وح��دة� ،صعود
ع�صفوران بحجر
املوجة الواقعية� ،إىل �أعلى ال��درج��ات ،حتى �إن
مثل ه��ذه ال��ع��ب��ارة ،كما ك��ان يت�صور توفيق
بع�ض الكتاب ،ممن ال ي�ؤمنون بهذه املدر�سة الفنية،
احلكيم يقدر املمثل �أن يلفظها بالف�صحى ،وي�ستطيع
كتبوا الق�صة وف��ق املنهج ال��واق��ع��ي على �سبيل �أن ينطقها بالعامية ،وهكذا ميكن �ضرب ع�صفورين
املوافقة ..وامل�سايرة.
بحجر واحد ،ف�إن الكاتب مل يغادر حرم العربية
ً
كان الأمر مطروحا على النحو التايل :ما دامت الف�صحى ،ويف الآن ذاته� ،أخذ من العامية ب�ساطتها
ال�شخ�صيات
بني
احل��وار،
بع�ض
الق�صة مت�ضمنة
و�سهولتها ..وقربها من فهم ال�سامعني الذين مل
الق�ص�صية ،فما هي اللغة التي يجب �أن يكتب بها؟ ينلوا ق�سط ًا وافي ًا من التعليم ..ولكن هذه التجربة
الف�صحى �أم العامية؟ �إن الف�صحى هي لغة الأمة مل تواجه جناح ًا ..وقد �أرهقت الكاتب ،عندما راح
العربية من حميطها �إىل خليجها ،وهي لغة القر�آن يبحث عن املفردات املزدوجة التي ت�صلح �أن تكون
الكرمي ،وقد كان �سالح ًا رئي�سي ًا يف احلفاظ على ف�صحى وعامية يف وق��ت واح��د ،وم��ن ط��رف �آخر
وحدة الأمة عرب الع�صور التي توالت عليها..
�أفقدت الن�ص الأدبي الكثري من عفويته وحرارته
فكيف ميكن �أن يتحدث بها �إن�سان �أمي يف ق�صة وب�ساطته ،وهي عنا�صر �ضرورية يف كل عمل �أدبي،
م��ا ،فريفع الفاعل وين�صب امل��ف��ع��ول ،وي�ستخدم ووجد القارئ �أو امل�شاهد امل�سرحي نف�سه �إزاء ن�ص
�أ�سماء اال�ستفهام و�أ���س��م��اء الإ���ش��ارة ،والأ�سماء هجني ال يثري �إعجابه ..وال ميكن �أن يهزه� ،أو يحقق
املو�صولة مثلما وردت يف كتب ال�صرف والنحو؟ وما له متعته.
الذي يبقى يف الق�صة من عنا�صر ال�صدق والعفوية
�سقوط اللغة الثالثة
عندئذ؟ وهل ميكن لبائع خ�ضار متجول �أن يخاطب
�إذ ًا �سقطت اللغة الثالثة ،ومل تكن �أك�ثر من
زميله قائ ًال:
جتربة جمه�ضة ،مل يقدر لها �أن تعي�ش على الرغم
ـ على ر�سلك يا هذا؟ ف�إن ما تزعمه غري �صحيح ..من �أن ع��دد ًا من الأدب��اء �سوى احلكيم والكيايل،
و�إين لأ�شك يف قولك كله؟
حاولوا �إنعا�شها وحقنها باملغذيات واملقويات ،وعدنا
لنجد �أنف�سنا يف مواجهة امل�شكلة من جديد ،وعدنا
العامية لغة النا�س
لنقف ثانية ..ب�ين ن��اري��ن :العربية الف�صحى.
�أم��ا العامية وهي اللهجة ولي�ست اللغة التي والعامية.
تتحدث بها قطاعات وا�سعة من النا�س ،وترتك
اللغة لي�ست مومياء
�آثارها وا�ضحة ،على �أحاديث املثقفني واملتعلمني
و�إمنا يزيد املوقف �صعوبة �أولئك املتع�صبون
�أنف�سهم ،فهي الأقرب �إىل واقع النماذج الق�ص�صية ،املتزمتون الذين ينظرون �إىل اللغة نظرتهم �إىل
وهي التي ينطق بها معظم النا�س ،ب�صورة عامة� ..أح��د املحرمات  ،Tabooمما ال يجوز االق�تراب
ولكن هذه العامية لي�ست واحدة يف الوطن العربي ،منه �أو امل�سا�س به وهم يتخوفون عليها ك�أمنا هي
وما هو مفهوم منها هنا ،يف هذا القطر ،غري مفهوم مومياء حمنطة ،ت�ستطيع �أية مل�سة �إيذاءها ،ويقدر
هناك ..يف ذلك القطر.
�أي تغيري يف درجة احل��رارة �أو الرطوبة �أن ينال
مفردات
العاميات
بع�ض
يف
�أ�ضف �إىل هذا �أن
منها ..ولذلك ،كان ال بد من �أن تعي�ش �ضمن قف�ص
يتعذر بل ي�ستحيل �أن يفهمها �إال �أبناء القطر الذين زجاجي حمكم الغلق ...حتت مراقبة تامة لدرجة
يتكلمونها.
حرارتها ورطوبتها ..الخ.
اللغة الثالثة
ولكن اللغة العربية لي�ست مومياء وقد برهنت
وجود
أن
�
الزمن،
ور�أى بع�ض النقاد يف ذل��ك
خالل القرون املا�ضية على قوتها وقدرتها على
اللهجة العامية يف عمل �أدب��ي مكتوب بالف�صحى البقاء وال��ت��ج��دد ،و�أك���دت حيويتها ..يف �أ�صعب
ي�شكل ازدواجية يف الأ�سلوب غري مقبولة ،ويهبط الأيام التي مرت بها ،و�إمنا ،يرجع بع�ض �إ�شكاالتها
�إىل بع�ض القائمني على رعايتها.
بالنف�س الق�ص�صي يف الآن ذاته من جانب �آخر..

توفيق احلكيم
الف�صحى تغزو العامية
على �أن العامية لي�ست ذلك البحر ال�ضخم الذي
ال ت�ستطيع الف�صحى �أن تخو�ض يف عبابه.
وثمة �أمثلة تثبت �أن العك�س ه��و ال�صحيح
فالعربية الف�صحى ه��ي التي تغزو العامية يف
عقر داره��ا ،ورمبا كان جهلنا ،كلنا �أو بع�ضنا بهذه
احلقيقة ،هو بني الأم���ور التي ت���ؤدي �إىل بع�ض
حاالت الت�أزم �أو الت�شنج لدى معاجلة هذه امل�س�ألة
�أو تلك مما يت�صل بالعربية الف�صحى.
يف مقالة ن�شرت يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط:
ذ َّكر الأ�ستاذ جان دايه مبعركة �أدبية دارت عام
 1871على �صفحات بع�ض ال��دوري��ات العربية،
ب��د�أه��ا �أح��م��د ف��ار���س ال�شدياق ،ي��وم كتب يرثي
نا�صيف اليازجي ،وقد جاءه نب�أ وفاته ،ويك�شف
يف جريدة «اجلوائب ـ العدد  »519بع�ض �أغالطه
اللغوية ،كقوله «مراب�ض بدل املرابط».
بني اليازجي وال�شدياق
ومل يكد�إبراهيم اليازجي ،وهو ابن نا�صيف،
يقر�أ مقالة ال�شدياق حتى اهتز و�سارع �إىل الرد
عليه يف املجلة الفكرية الأدبية الوحيدة يف العامل
العربي عهد ذاك ،وهي (اجلنان) التي كان ي�صدرها
املعلم بطر�س الب�ستاين وجنله �سليم...
وق���د ك���ان ذل���ك يف اجل���زء ال��ث��اين ع�شر من
«اجلنان» تاريخ  15حزيران  ،1871ومما جاء يف رد
�إبراهيم اليازجي قوله:
«و�أما اعرتا�ضه �أن املراب�ض للغنم دون اخليل
فهو وهم .وال�صحيح �أنها عامة تتناول جميع �أنواع
الدابة ،كما ن�ص علماء اللغة.
وهي جمع مرب�ض ا�سم مو�ضع من الربو�ض �أو
الرب�ض .و�أم��ا املرابط التي قال �إنها للخيل على
وجه التعيني ،فال�صحيح �أنها م�شرتكة �أي�ض ًا».
ال�شدياق يرد على اليازجي
وك���ان ال ب��د لل�شدياق م��ن �أن ي��رد على ابن
ال��ي��ازج��ي ،وق��د ق��دم ل��رده ب�شيء م��ن الهجاء �أو
جتاوزه �إىل قوله:
ث��م ان��ت��ق��ل �إىل لفظة امل��راب�����ض وق����ال� :إن
تخ�صي�صي لها بالغنم وهم ،وال�صحيح �أنها عامة.
واجلواب �أن كالمه كله يف هذه اللفظة ،خلط
يف خلط ،وخبط يف خبط ،لأننا �إذا �سلمنا با�شرتاك
الفعل ،مل ينتج منه ا�شرتاك املكان ،ف���إن العرب
ك��ث�ير ًا م��ا تفرد ا�سم امل��ك��ان مبعنى خم�صو�ص من
معاين الفعل املتعددة ،وذلك لكرثة ا�ستعمالها له.
فمن ذل��ك لفظة املحافل ،ف�إنها ال ت�ستعمل عند
الإطالق �إال مبعنى املجال�س التي يحفل فيها القوم،
�أي :يجتمعون ،مع �أنه يقال :حفل املاء واللنب.
كما ي��ق��ال :حفل ال��ق��وم ،ف����إن �أراد ال�شاعر

الرجوع �إىل �أ�صل الفعل ،كان ال بد له من التقييد،
ك�أن يقول مث ًال :حمافل امل��اء ،ف�أما عند الإطالق
فين�صرف املعنى �إىل املجال�س .و�أمثال هذا كثرية،
ومن هذا القبيل لفظ املراب�ض.
«ق���ال يف ال��ع��ب��اب :امل��راب�����ض للغنم كاملعاطن
للإبل» يف معجم «�أق��رب امل��وارد» يقول ال�شرتوين
«رب�ضت الدابة رب�ض ًا وربو�ض ًا ورب�ضة :مثل بركت
الإبل» ثم ينتهي �إىل اال�ست�شهاد بكالم اجلوهري
�صاحب ال�صحاح:
بني الربو�ض والربوك
«وربو�ض البقر والغنم والفر�س والكلب مثل
ب���روك الإب���ل وج��ث��وم ال��ط�ير ..وامل��راب�����ض للغنم
كاملعاطن للإبل» ،ويجمع اللغويون على �أن الربط
يف املقابل هو ال�شد ،و�أن مو�ضعه هو املربط بك�سر
الباء وفتحها ،والرباط ما ت�شد به الدابة والقربة
وغريهما.
�أم��ا املعاطن والأع��ط��ان ـ فعلها :عطن ـ فهي
مبارك الإب��ل عند امل��اء ،ومراب�ض الغنم �أي�ض ًا،
واحدها :عطن ومعطن.
ويف احلقيقة ف�إن ما �أريد االنتهاء �إليه ،هو �أن
اخلالف بني ال�شدياق واليازجيني ،هو خالف بني
فكرين �إن�سانيني ،وذهنيتني لغويتني ،الأوىل �أقرب
�إىل اجلمود وال�سكون والبعد عن احليوية والتطور،
فهي يف جوهرها �سلفية قالبية حمنطة ،والثانية
حيوية متجددة ،تتجاوز الق�شور �إىل اجلواهر..
وتغادر رطوبة املتاحف والأم��اك��ن املهجورة �إىل
الهواء الطلق وال�شم�س واحلياة.
ملاذا ال ترب�ض اخليل �أي�ض ًا؟
من امل���ؤك��د �أنني ال �أبغي ال��دخ��ول يف املبارزة
اللغوية التي تركها لنا ال�شدياق واليازجيان ،ولكني
�أود �أن �أط��رح هذا الت�سا�ؤل :فما دامت اللفظتان
«مرب�ض ـ مربط» هما ا�سمي مكان ،ي�شريان �إىل
مو�ضع ترب�ض يه املا�شية �أو تربط ..فلماذا كان
هذا الت�شدد يف «ت�سوير» كل منهما يف حيث تبتعد
عن الأخرى� ،أق�صى ما ميكن؟!!! هل تتغري طبيعة
هذه الكائنات احلية �إذا رب�ضت ربو�ض ًا �أو ربطت
ربط ًا؟
وما دامت معجمات اللغة قد �سمحت بربو�ض
البقر والغنم والفر�س والكلب ،فلماذا ال ترب�ض
اخليل �أي�ض ًا؟؟!!!
مرب�ض ،املدفع �أي�ضاً
ترى ما الذي كان يقوله �أحمد فار�س ال�شدياق
لو �أنه عا�ش حتى �أيامنا هذه ،و�سمعهم يتحدثون
عن «مراب�ض املدفعية»؟ �أك��ان يقول يف نف�سه �أن
الذهنية اللغوية احلية هي التي �أف�ضت �إىل هذا
اال�ستعمال الف�صيح ال�صحيح للكلمة ،ذاك �أن العقل
املتجدد املتطور ،ا�ستطاع �أن يقف عند الأ�صل
اللغوي للكلمة ،فالربو�ض يف الأ�صل هو الثبات
يف املكان .والأ�صل �أي�ض ًا ربو�ض املدفع ،كي يتمكن
�سدنته من ا�ستخدامه يف ق�صف مواقع العدو ،على
�أف�ضل وجه.
على �أن هذا ال مينعنا من االنتباه �إىل جانب،
هو من �أجمل اجلوانب يف لغتنا العربية ،بل يجب
�أن يلفتنا لرناه ر�ؤية ح�سنة� ..شاملة من خمتلف
�أنحائه وزواي��اه ،عنيت غنى العربية �إىل درجة
ال�ترف ب��امل��ف��ردات ..وال��دق��ة التعبريية ،كبع�ض
الدرجات اللونية عند الر�سامني ،مما تتميز به هذه
الكلمات ،ولكن �إىل �أين؟!! �إزاء ما ميكن �أن ن�سميه
روح الع�صر التي تنحو نحو الب�ساطة وال�سرعة
والو�ضوح والتحديد وقرب التناول ..الخ.
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اللغــــة
الن�شـ ـ ـ أ�ة ..الوظيفة ..ا ألهمية

اللغة حا�ضنة قيم الأمة ومثلها وخرباتها وجتاربها ومعارفها
املادية واملعنوية ،وهي �صلة الو�صل بني ما�ضيها وحا�ضرها ،واجل�سر
�إىل م�ستقبلها� ..إنها املادة الال�صقة التي ت�ؤدي �إىل متا�سك اجلماعة
تع�صب ًا
و�صيانة وحدتها ،واالنتماء �إىل �أمة ما لي�س انتماء عرقي ًا �أو ّ
قبلي ًا� ،إنه انتماء لغوي فكري.
اللغة هي من �أهم مكونات ال�شخ�صية ،و�إ�ضعاف لغة من اللغات
هو �إ�ضعاف ل�شخ�صية الناطقني بها ،وبالتايل �إ�ضعاف ل�شخ�صية
اجلماعة �أو ال�شعب �أو الأزمة.
ترى ما هي اللغة؟ مم تتكون؟ كيف ت�شكلت عرب التاريخ؟ ومن
�أين احتلت تلك املكانة املائزة بو�صفها من �أهم مكونات ال�شخ�صية
الوطنية والقومية؟
�سنحاول �أن نقوم بتفكيك اللغة ..هذا الكيان الكلي �إىل عنا�صره
الأولية ،فاللغة تت�ألف من مفردات ،واملفردات تت�ألف من �أ�صوات..
تت�آلف الأ�صوات فت�شكل املفردات ،وتدخل املفردات �ضمن �سياقات
خمتلفة م�شكّلة جم ًال ،ثم تت�ضافر اجلمل ،وفق منظومة قواعدية
و�أن�ساق مت�شابكة مك ّونة اللغة.
هذه العملية ا�ستغرقت �آالف ًا من ال�سنوات ،واحتاجت �إىل جهود
جبارة من العقل الب�شري الذي �أجنزها ،وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه:
كيف ن�ش�أت اللغة؟ وهل هي موجودة منذ القدم؟ �أي هل هي �أ�سبق من
الإن�سان ،وهل وجدت مع وجوده� ،أو �أنه تعلمها من م�صادر خارجية؟
اللغة ابنة احلاجة ،ومل توجد دفعة واحدة ،هي ككل كائن حي
خا�ضعة للتطور والتبدل وال�صريورة ،مل توجد �إال عند الإن�سان ،لأنه
الوحيد بني الكائنات احلية الذي ميلك عق ًال وجهاز ًا �صوتي ًا متطور ًا
مكّنه من ابتداع اللغة وتطويرها وفق ًا حلاجاته ومتطلباته املتزايدة
واملتغرية� ..إنها قدرة التجريد املتوفرة عند الكائن الب�شري وحده.
قد يقول قائل �إن احليوانات متلك �أي�ض ًا ما ي�ساعدها على التفاهم
والتخاطب وفق احتياجاتها الدنيا ،لكن ما ميلكه �أكرث احليوانات
تطور ًا ال يتعدى بع�ض الإ�شارات التي تلبي احتياجاته املتوا�ضعة،
فهو ال ميلك لغة ،وحده الإن�سان الذي ا�ستطاع �أن يبتدع اللغة ،وهي
من �أهم منجزاته.
طبع ًا هناك �آراء كرثة حول ن�ش�أة اللغة وتطورها ..وجهات نظر
و�أجوبة خمتلفة حول املو�ضوع ميكن تلخي�صها بر�أيني هما الأكرث
�شيوع ًا وانت�شار ًا بني الباحثني:
الأول يقول بالأ�صل الإلهي للغة (توقيف "ابن فار�س") �أي �أن
اهلل عندما خلق الإن�سان �أوجد اللغة املنا�سبة الحتياجاته مع خلقه
و�أثنائه (وعلّمنا �آدم الأ�سماء كلها) ،ثم تطورت هذه اللغة مع تزايد
احتياجات الإن�سان حتى و�صلت �إىل ما هي عليه ،وهي غري م�ستقرة،
وقابلة للتطور الدائم.
هذه النظرية ال ت�ستقيم �أم��ام املناق�شة العلمية ،وهي ق�ضية
�إميانية بحتة (اعتقادية) ،فلو كانت اللغة �سابقة على الإن�سان ،فما
حاجته �إليها مادام مل يوجد بعد ..و�إن كانت وجدت مع وجوده ،فهذا
يعني منطقي ًا �أن النا�س على اختالف توزعهم يجب �أن يتكلموا لغة
واحدة ال لغات خمتلفة.
ثمة من يقول �إن �أ�صل اللغات واحد ،تفرعت منه لغات خمتلفة
باختالف الأمم وال�شعوب والبيئات ..لكن االختالف اجل��ذري بني
اللغات ال ي�ؤيد هذه القاعدة ،و�إن كان هناك ف�صائل للغات ميكن �أن
جند ت�شابه ًا بينها ..ال�سامية ،الآرية� ..إلخ.
وال��ر�أي الثاين الأك�ثر �شيوع ًا وانت�شار ًا هو القائل ب���أن اللغة
توا�ضع وا�صطالح (اب��ن جني) ،مبعنى �أن الناطقني بها ،ب�سبب
حاجتهم �إىل التوا�صل والتخاطب ،وملا لديهم من ا�ستعدادات ع�ضوية
وعقلية� ،أوج��دوا اللغة التي هي جمموعة �أ�صوات ،ابتد�أت بتقليد
�أ�صوات الطبيعة ،ثم تطورت وارتقت �إىل �أن �شكّلت منظومة �إ�شارية
معقدة ،ي�ستطيع النا�س بوا�سطتها التفاهم والتخاطب وتكوين
الأفكار ونقلها ..وهنا ثمة م�شكلة� ،أيهما �أ�سبق :الأفكار� ،أم اللغة؟
فال ميكن �أن توجد �أفكار دون لغة ،كما �أنه ال ميكن �أن توجد لغة دون
�أفكار للتعبري عنها.
يقول الدار�سون �إن اللغة جمموعة مفردات ،يدعى كل منها
دالّ �أو عالمة ،دالّ على �شيء �أو عالمة �إ�شارية �إىل �شيء ما ،ي�شري
�أو ي�ستدعي يف الذهن م��رادف��ه �أو ما يطابقه يف املعنى ،وي�صبح

التق�سيم على ال�شكل التايل :الدالّ – املدلول – الداللة .والداللة
خمتلفة ،منها ما يطابق مدلوله ،ومنها ما يفي�ض عليه ويتخطاه ،مما
يتيح للذهن ت�صورات متباينة حول الداللة الواحدة ،وخا�صة يف
لغة الأدب والفن� ،أي عندما تتجاوز اللغة وظيفتها التوا�صلية �إىل
وظيفة فتنة جمالية� ،أي عندما ت�صبح اللغة ،ال و�سيلة للتخاطب
والتبادل فح�سب ،و�إمنا هدف ًا بحدّ ذاتها.
كثري ًا ما يقاد �س�ؤال :هل هناك عالقة بني الدالّ واملدلول؟
يف الأ�سا�س الو�ضعي ال يوجد عالقة ،لأن اللغة ا�صطالح وتوا�ضع،
�أما بعد ا�ستقرارها فقد ت�شكلت معانٍ ودالالت لكل دالّ � ،أي لكل لفظة،
ف�أنت عندما ت�سمع مث ًال لفظة كرم� ،أو �شجاعة ..يتكون عندك ما
ا�ستقر يف ذهنك حول تلك املفاهيم.
ولو كانت العالقة بني الدال واملدلول �أ�ص ًال موجودة ،لكانت كل
اللغات واحدة يف العامل ،نظر ًا لوحدة التجربة الإن�سانية وتوافق
االحتياجات الب�شرية ،وخا�صة البدائية منها ،ومع هذا وجدت لغات
خمتلفة وتعابري خمتلفة ،فكل �شعب يعرب عن مفاهيمه ب�أ�صوات
ومفردات خا�صة بتجربته التي حتدد كيانه وطريقة تفكريه..
فاللغة �أ�ص ًال طريقة تفكري ومنطق لإيجاد العالقات بني الأ�سماء
وامل�سميات ،ولكل �شعب طريقته اخلا�صة به.
بغ�ض النظر عن االختالف حول الن�ش�أة والتطور ،هناك �إجماع
على الأهمية ،فاللغة ب�أرقى �أ�شكال االت�صال والتوا�صل بني اجلماعة،
هناك و�سائل كثرية للتوا�صل ،ك�إ�شارة اليدين� ،أو مالمح الوجه� ،أو
الر�سم� ،أو املو�سيقا ،لكن كل هذه الو�سائل ال ترقى �إىل م�ستوى اللغة
يف قدراتها و�إمكاناتها على التوا�صل وحمل الأفكار ونقل امل�شاعر
والأحا�سي�س ..اللغة �أرقى منظومة للتوا�صل بني النا�س ،وهي تتطور
مع تطورهم ،وتتقدم مع تقدمهم ،وترتاجع مع تراجعهم ..هي كائن
حي ،ملفرداتها �أعمار ،وكثري ًا ما متوت �ألفاظ وحتيا �ألفاظ ..وذلك
يحدده التداول واال�ستخدام ..ما ال ي�ستخدم منها يذهب �إىل بطون
املعاجم ،يد ّون ويحفظ ،قد ت�أتي �أزمنة تبعث فيها هذه الكلمات من
جديد للتداول يف موا�ضع حتددها احلاجة وال�ضرورة.
ميكن للإن�سان �أن يعي�ش دون طعام خم�سة �أيام ،وميكن �أن يعي�ش
دون ماء ثالثة �أيام ،ودون هواء خم�س دقائق� ،أما من دون لغة فال
ي�ستطيع �أن يعي�ش دقيقة واحدة ..حتى وهو نائم يحلم عن طريق
اللغة ،وهو �صامت ال ينطق ،لكنه يفكر وي�ستخدم اللغة يف حواراته
مع نف�سه� ..إذ ًا اللغة كاملاء والهواء ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يعي�ش من
دونها ..من هنا ت�أتي �أهمية اللغة واملحافظة عليها و�صيانتها� ..إنها
�أمنا الأوىل واحل�ضن الدافئ الذي نحتمي �إليه.
واللغة� ،إ�ضافة �إىل �أنها و�سيلة التفاهم والتوا�صل ،هي �أداة
التفكري ،من دونها ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يفكر ،وال �أن يكت�سب معارف
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جديدة ..الإن�سان قبل �أن ينجز �أي عمل يفكر بكيفية �إجن��ازه..
اللغة هي العقل والعقل هو اللغة ..التفكري ابن اللغة ،واللغة بنت
التفكري يتبادالن املواقع ،فاللغة ت�صنع الفكر ،يف الوقت الذي ي�صنع
الفكر فيه اللغة.
هذه �صفات وخ�صائ�ص كل اللغات احلية ،ومنها بالطبع لغتنا
العربية ،وهي من �أقدم اللغات و�أعرقها و�أكرثها قدرة على التعبري،
ومتتاز بكرثة مفرداتها وتعدد م�صادرها ،فهي تبلغ نحو  9ماليني
مفردة ،وهي بهذا تعد من �أو�سع لغات العامل من حيث عدد املفردات..
ومن مزايا اللغة العربية توزعها على �أو�سع مدرج �صوتي للنطق،
وا�ستخدامها للجهاز ال�صوتي ب�أف�ضل ما ميكن.
عرفت اللغة العربية خ�لال تاريخها الطويل ،جمموعة من
التحديات امل�صريية ،لكن قدرتها على التوليد واال�شتقاق والتكيف
مكّنتها من مواجهة كل التحديات ،يف املا�ضي ويف احلا�ضر.
مواجهات خارجية
حتدي الثقافة الفار�سية لأمة عريقة متقدمة ،فقد ا�ستطاعت
اللغة العربية �أن متت�ص خمزونها وتعيد �إنتاجه وفق منظومتها
اللغوية.
الثقافة اليونانية الرومانية ،ممثلة يف الفل�سفة والعلوم.
الترتيك :حماربة اللغة العربية ،وفر�ض الرتكية بالقوة.
الثقافة احلديثة :مواجهة اللغات الأورب��ي��ة (الفرن�سية-
الإنكليزية).
حتدي العوملة واالنفتاح الثقايف و�سيا�سات التنميط والإق�صاء.
املواجهات الداخلية مع الت�أكيد على تبادل العالقة بني الداخل
واخلارج
تعدّ د اللهجات وامل�شكلة بني املحكية والف�صحى.
كتابة اللغة العربية باحلرف الالتيني.
�صعوبة قواعد اللغة العربية.
املطلوب للمواجهة
متكني اللغة العربية ..تب�سيط القواعد ..التقارب بني املحكية
والف�صحى ..تطور �أجهزة الإعالم امل�سموعة واملرئية واملقروءة..
حماربة الأمية ،ورفع املن�سوب الثقايف للناطقني بها.
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عدد خا�ص مبنا�ســــــــبة "يــوم الــلــغـــة العربيــــة"

�إ�ضاءات على جوانب من ال�شعر اجلاهلي
• نور احل�سن
يقول الع�سكري �أبو هالل يف كتابه ال�صناعتني�« :إن ال�شعر
ديوان العرب ،وخزانة حكمتها ،وم�ستنبط �آرائها وم�ستودع
علومها» ،فال�شعر اجلاهلي تراث الأمة ،و�صفحة م�شرقة من
تاريخنا ،وهو ي�ؤرخ حلقبة من التاريخ يعتزُّ بها كل عربي قومي
ي�ؤمن بعزة العرب وا�ستقاللهم ،لأنهم ميلكون ث��روة هائلة
فكرية و�أدبية و�إبداعية يف كل �آن مما جعل ال�شعر اجلاهلي
اليوم جموهرات ثمينة يتزين بها الأدب العربي احلديث،
ول��ذل��ك ينهل الباحثون وال��ن��ق��اد منه الق�صائد متناولني
�أغرا�ضها و�ألفاظها بالتمحي�ص والدرا�سة الدقيقة ،فالأدب
لي�س انعكا�س ًا للعملية االجتماعية ،بل هو جوهر التاريخ
ب�أكمله وخال�صته وموجزه ،ودلنا على ذلك �شعر اجلاهلية
و�شعرا�ؤهم ،وهي مرحلة مهمة من تاريخنا.
يتناول الكاتب نور�س مرعي ح�سن يف كتابه (�إ�ضاءات على
جوانب من ال�شعر اجلاهلي) بدايات وتاريخ ال�شعر اجلاهلي،
ويدر�س �أغرا�ضه درا�سة مو�سعة ،ويعر�ض �أفكاره املدرو�سة
م�ست�شهد ًا ب�أبيات �شعرية ل�شعراء جاهليني.
يف البداية يعر�ض الكاتب بدايات تاريخ ال�شعر اجلاهلي،
مت�سائ ًال :هل ال�شعر اجلاهلي ب��د�أ من تاريخ دقيق وموثق
..؟! من خالل ما دونه بع�ض النقاد العرب مثل (ابن �سالم
اجلمحي) ،و(اجلاحظ) ،و(ابن قتيبة) ،و(الأ�صفهاين)الذين
دونوا الظواهر الأدبية ون�سبوها �إىل �أ�صحابها ومنا�سباتها
التي قيلت فيها .فاجلاحظ ق��در عمر ال�شعر اجلاهلي بني
املئة واخلم�سني عام ًا واملئتي عام قبل الإ�سالم ،فاليمانية
المرئ القي�س ،وبني �أ�سد لعبيد بن الأبر�ص ،وتغلب للمهلهل
وبكر لعمر بن قميئة ،واملرق�ش الأك�بر و�إي��اد لأب��ي دا�ؤود،
و�إن ه�ؤالء جميعهم متقاربون لأن �أقدمهم ال ي�سبق الإ�سالم
ب�أكرث من مئة عام �أو نحوها ،وهذا ما قاله ابن �سالم اجلمحي.
ويف النهاية ي�ستنتج �أن ال�شعر اجلاهلي بلغتنا العربية
الذي ورثناه عن �أجدادنا العرب نقل لنا �صور ًا من حياتهم
وتاريخهم وتراثهم ،فكانت بدايات لأدب وا�سع املعامل ،كثري
ال�صور ،تناول كل املوا�ضيع احلياتية لإن�سان ماقبل الإ�سالم.
وقد و�صل �إلينا هذا ال�شعر العظيم من خالل م�صادر عدة،
و�أهمها الرواة الثقة ،املحققون ،الذين اعتمدوا املنهج العلمي،
كـ(املف�ضل ال�ضبي ،والأ�صمعي) ،و�سر جناح الق�صيدة اجلاهلية
هو اللفظ املعرب بقوة عن املو�ضوع ال��ذي يعاي�شه ال�شاعر،
ف�شكلت الق�صيدة اجلاهلية مدر�سة انتمى �إليها �أكرث ال�شعراء
اجلاهليني ،وخا�صة �شعراء املعلقات وكل من يخالف النموذج
من ه�ؤالء ال�شعراء يبعد �شعره كي ي�صحح .فال�شاعر اجلاهلي
ملتزم بنظمه ودقته لأنه يعرف م�سبق ًا �أن طريقها للمتلقي
مير عرب النقد الدقيق والتمحي�ص .ولذلك كانت الق�صيدة
اجلاهلية �صورة مفعمة باحلياة واحلركة ،حيث �سجلت �أدق
تفا�صيل املجتمع اجلاهلي ،و�سر جناحها هو ب�ساطتها وبعدها
عن التعقيد ،ف�أهمية ال�شعر اجلاهلي �أنه �شكل �أدب�� ًا عاملي ًا،
تناولته حتى �أقالم النقاد العامليني يف ال�شرق والغرب ،و�أخذت
تغربله وت�شيد مبن نظمه من �أذكياء العرب ،و�إ�ضافة �إىل ذلك
و�صف احلالة االجتماعية والعراك والت�صارع مع الأ�ضداد
للبقاء ،وو�صلنا من خ�لال ه��ذا ال�شعر الكثري من الأخ�لاق
احل�سنة والعادات املحمودة ك�إغاثة امللهوف وحماية اجلار
والنجدة وال�شجاعة والفرو�سية والكرم.
ويعدد الكاتب نور�س مرعي ح�سن �أهم الأغرا�ض واملوا�ضيع
التي تطرق �إليها ال�شعر اجلاهلي ،يف البداية :املديح  ،الذي
يعده �أكرث ال�شعراء اجلاهليني من ال�شعر املتك�سب ،فهو و�سيلة
للح�صول على العطاء املايل ،وخري من ا�شتهر به زهري بن �أبي
�سلمى ،والنابغة الذبياين وح�سان بن ثابت والأع�شى ،و�إن خري
من امتدح زهري بن �أبي �سلمى ،هما (هرم بن �سنان ،واحلارث بن
عوف) اللذان حتمال دية قتلى حرب داح�س والغرباء فربحوا
املجد والكرم وخ�سروا املال فا�ستحقا مدح زهري:

ملاذا نكتب..؟!
• حبيب الإبراهيم

ميين ًا لنعم ال�سيدين وجدمتا
على كل حال من �سحيل وجرم
تداركتما عب�س ًا وذبيان بعدما
تفانوا ودقوا بينهم عطر من�شم
وي��ع��د ال��ك��ات��ب (ن��ور���س م��رع��ي ح�سن) ال��ه��ج��اء ،قيمة
اجتماعية الغر�ض منها ال�صالح والإ�صالح واحلث على اخللق
العربي الكرمي الذي ال يعاك�س العادات والتقاليد ال�سارية
واملحببة للعربي والتي يحث على التم�سك بها ،ومن يخالفها
يهجى م��ن قبل فطاحل ال�شعراء و�أول موا�ضيعه :هجاء
اجلبناء وخ�صالهم غري املرغوبة ،فاجلنب خلق مكروه و�سلوك
يعدُّ �شاذ ًا ورديئ ًا يجب �أ َّال يتحلى به العربي ،فالعربي �شجاع
ومقدام ينجد امل�ستغيث ،ويغيث امللهوف ،وه��ي �صفة هائلة
للعربي ومتجذرة يف خلقه و�سلوكه ،وهي م�سرية طويلة للعربي
يف هذا املجال حافظ عليها منذ مئات ال�سنني.
قال عنرتة بن �شداد:
ولقد خ�شيت ب�أن �أموت ومل تدر
دائرة احلرب على ابني �ضم�ضم
ال�شامتي عر�ضي ومل �أ�شتمهما
والناذرين �إذا مل �ألقاهما دمي
�إن يفعال فقد تركت �أبا
جزر ال�سباع وكل ن�سر ق�شعم
العربي �شجاع بالفطرة ،فهو مولع برق�صة املوت يف �ساحة
الوغى ،يقول طرفة بن العبد:
فتى خلت
�إذا القوم قالوا من ً
�أين عنيت فلم �أك�سل ومل �أتبلد
ول�ست بحالل التالع خمافة
ولكن متى ي�سرتفد القوم �أرفد
�أما ما يلخ�ص ذلك هو قول حامت الطائي :
�أخو احلرب �إن ع�ضت به احلرب ع�ضها
و�إن �شمرت عن �ساقها احلرب �شمرا
و�إين �إذا ما املوت مل يك دونه
فدى ال�شرب �أحمى الأنف �أن �أت�أخّ را
الكرم� ،صفة حمببة عند العربي منذ القدم ،وهو معروف
بح�سن ال�ضيافة و�إكرام ال�ضيف و�إجارة امللهوف ،يقول ال�شاعر
عمرو بن الأهتم:
عيال تهمني
و�إين كرميٌ ذو ٍ
نوائب يغ�شى رز�ؤها وحقوق
وال�شاعر ي�سامر �ضيفه ،ويروح عنه:
و�ضاحكته من قبل عرفاين ا�سمه
لي�أن�س �أين للك�سري رفيق
البخل عادة ذميمة ،وهو مر�ض قاتل ل�صاحبه ،و�آفة تدمر
مكارم الأخالق الإن�سانية ،يقول عمرو بن الأهتم التميمي:
ذريني ف�إنَّ البخل يا �أم هيثم
ل�صالح �أخالق الرجال �سروق
املوت ،هو امل�صيبة العليا التي يواجهها ال�شاعر ،حيث يفقد
من يعزُّ عليه فراقهم .حيث يختار املوت الكرام ال�شرفاء .يقول
ال�شاعر:
�أرى املوت يعتام الكرام وي�صطفي
عقيلة مال الفاح�ش املت�شدد
يعدُّ الغزل من الأغرا�ض املهمة التي �شكلت اجلزء املهم من
الق�صيدة اجلاهلية ،حيث يقف ال�شاعر يف م�ستهل ق�صيدته
�أو ًال على �أطالل حمبوبته ،وي�صف بع�ض ال�شعراء حمبوباتهم
بالرمي ت��ارة ،والغزال ت��ارة �أخ��رى ،والبقرة الوح�شية تارة
�أخرى ..يقول ال�شاعر عنرتة:
بكرت �سمية بكرة فتمتع
وغدت غدو مفارق مل يربع

ث ّمة ت�سا�ؤالت ال تنتهي يطرحها من اكتوى بنار احلرف وعذوبة
الكلمة ،تنهال الأ�سئلة ح�يرى �أحيان ًا ،و�شديدة احل��رارة يف �أحايني
كثرية ...والكاتب بكل م�سمياته و�صفاته �سواء �أكان �صحفي ًا �أو قا�ص ًا
�أو �شاعر ًا �أو ......ال يجد بد ًا من مواجهة هكذا �أ�سئلة وال يجد نف�سه
دبلوما�سي ًا يف �إجاباته...
فهو مهما حاول �أن يبتعد عن ذلك �سيجد نف�سه يف خ�ضم املعركة...
ولعل �أبرز تلك الأ�سئلة التي يطرحها الكاتب على نف�سه �أو ًال قبل �أن
ُتطرح عليه من قِ بل الغري ...ملاذا نكتب؟ ويتبعها �س� ٌ
ؤال �آخر ..ملن نكتب؟
قل الن ُ
و ..هي �أ�سئلة نبيلة يف زمن َّ
ُبل فيه ،وماتت معه النخوة والغريية
والأخالق والإيثار وحب الآخرين ..لكن لكل من يجد يف الكتابة لهو ًا
ولغو ًا وم�ضيعة للوقت!!...
لكل من ينظر للكتابة ترف ًا وظهور ًا وتعالي ًا وت�سلق ًا للو�صول �إىل
غايات غري نبيلة� !!...أمثال ه�ؤالء ال نكتب لهم �إمنا نكتب عنهم ،نف�ضح
عريهم وف�سادهم نزيح عنهم الأقنعة الكاذبة ،نقدمهم للر�أي العام كي
يحكم عليهم وعلى �أفعالهم...
ً
رخي�صة من �أجل عزة الوطن
نكتب ملن وهب حياته وروح��ه ودمه
و�أمنه وا�ستقراره� ،شهداء الوطن وحماة عرينه و�صانعي جمده و�صموده
وخلوده...
بره وبحره و�سمائه ،جباههم
نكتب للقامات التي ُت�سيج حدود الوطنّ ،
�شاخمة ،وعيونهم �ساهرة ،و�أفئدتهم مزروعة يف ال��رواب��ي واجلبال
والبوادي� ،أيديهم على الزناد ،يع�شقون الوطن وترابه ويت�سابقون للذود
عنه بالدم والروح ..حماة الوطن ،حماة العرين ،حماة الديار ،بوا�سل
ون�شامى جي�شنا البا�سل رمز الت�ضحية والفداء....
نكتب خليوط ال�شم�س الأوىل وه��ي ت��غ��ازل فالحي ب�لادي وهم
يتوجهون يف ال�صباحات الباكرة نحو حقولهم يزرعونها قمح ًا وترب ًا
و�أنا�شيد فرح ..فيعطون خبز ًا وحب ًا وحياة..
نكتب للعقول التي تبني الوطن وجتدُّ يف البحث عن �إعالء �صرحه
�شموخ ًا وعلم ًا ومعرفة وتقدم ًا ،للأيدي التي حتنو على الآلة وتديرها
مبحبة وتفانٍ  ،من �أجل زيادة الإنتاج وحتقيق االكتفاء الذاتي.
نكتب لبناة الإن�سان الذين يتفانون يف مدار�سهم خدمة للأجيال
القادمة ،بناء �سورية احلديثة واملتجددة ،بناء الأجيال الذين يدركون
�أن منعة الوطن وعزته وتقدمه ورفعته و�صموده يكون من خالل بناء
الإن�سان امل�ؤمن بوطنه ور�سالته احل�ضارية.
نكتب للأوفياء يف هذا الوطن والعامل الذين ي�ؤمنون باخلري واملحبة
والت�سامح وال�سالم بعيد ًا عن احلروب املدمرة والقتل املمنهج وتخريب ما
ُبني و�شيد خالل عقود..
نكتب لكل ذي ه ّمة عالية يف البناء والت�ضحية ونبذ العنف وحتقيق
الأم��ن واال�ستقرار يف ربوع هذا الوطن ..نكتب ملن يحرتم وقته ووقت
أمن وخبز
الآخرين ويعمل دون كلل �أو ملل لت�أمني حاجات النا�س من � ٍ
وماء ودواء و ..يعمل يف كل الظروف ويواجه امل�صاعب والتحديات هدفه
�أو ًال و�أخري ًا الإن�سان الذي هو (غاية احلياة ومنطلق احلياة).
نكتب للذي ينبذ التع�صب والأن��ان��ي��ة والطائفية والع�شائرية
والإقليمية واملذهبية والعائلية وي�سمو بعقله وتفكريه درجات عالية
من الرقي و�صفاء العقل والذهن ..نكتب للذين حافظوا على املمتلكات
العامة والآثار الوطنية من عبث احلاقدين واملت�آمرين و�صانوها وحموها
من التخريب والتدمري وال�سرقة ..نكتب لكل �شيء جميل وممتع يف هذا
الوطن والعامل بعيد ًا عن الرياء والنفاق وم�سح اجلوخ والتدلي�س واللف
والدوران وطم�س احلقائق ..نكتب للرجل املخل�ص لأ�سرته املُتقن لعمله
املحب لوطنه ،نكتب للمر�أة �أخت الرجال التي تقف �إىل جانب الرجل
يف بناء الوطن والدفاع عنه ..وحماية �أمنه وا�ستقراره ..نكتب لل�صبايا
وهن يغزلن من �ضفائرهن �شا ًال لبنادق �آمنت �أن الوطن يحميه �أبنا�ؤه
ال�شرفاء وال�شجعان..
نكتب لكل �صاحب موقف وطني ي�ضع م�صلحة الوطن فوق �أي اعتبار
وينا�ضل بالكلمة واملوقف لبناء �سورية القوية العزيزة املنيعة...
نكتب ولن منل مادامت ال�شم�س ُت�شرق كل يوم ،والأمهات ُير�ضعن
�أطفالهن املحبة واخلري والت�ضحية والفداء ..نكتب مبداد القلب لكل
�شيءٍ جميل ...للوطن والإن�سان واحلب واحلياة ...نكتب ...ونكتب و....
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�أبو الطيب املتنبي يف ال�شـــعر العربي املعا�صر

ال�تراث العربي ،لي�س تركة ج��ام��د ًة ،ولكنه
حياة م��ت��ج��ددة ،والأم���ة العربية حتمل تراث ًا
�شعري ًا عريق ًا ،الب��د لكل �شاعر من ال��ع��ودة �إىل
الينابيع الأ�صيلة التي كانت م�صدر كل نه�ضة يف
املا�ضي ،لإحياء الأمناط والنماذج وا�ستلهام الروح
الأ�صيلة يف ال�شعر العربي..
�ضمن �سل�سلة الدرا�سات الحتاد الكتاب العرب،
�صدر للباحث ثائر زين الدين كتاب بعنوان�[ :أبو
الطيب املتنبي يف ال�شعر العربي املعا�صر] ،وهو
درا�سة تناول فيها الباحث �أ�سباب جل��وء بع�ض
ال�شعراء الختيار املتنبي..
يف البداية؟؟ يت�ساءل ال�شاعر ملاذا املتنبي؟..
املتنبي �شاعر من مئات ال�شخ�صيات التاريخية
ال�شعرية التي �أث��رت وم��ازال��ت ت�ؤثر يف النه�ضة
ال�����ش��ع��ري��ة ،حت��م��ل ه���ذه ال�شخ�صية م��ن �سمات
القدرة على التجدد والإب��داع ،والتقاطع مع زمن
غري زمانها ..مايجعلها نبع ًا غزير ًا متجدد ًا يلج�أ
�إليه ال�شعراء يف كل ع�صر ..ولعل من �أهم �أ�سباب
ح�ضور املتنبي يف مناذج كثرية من ال�شعر العربي
املعا�صر ،هو النزعة العربية التي كانت تطغى
على معظم �أ�شعاره ،يقول ح�سني م��روة�( :أعظم
�شاعر عربي غنى معارك الن�ضال العربي ،يف زمن
ُ
يحمل �أثقاله فار�س بني حمدان
كان هذا الن�ضال
وح��ده من �أم��راء العرب) ،ولقد عا�ش املتنبي يف
حقبة ع�صيبة م��ن ت��اري��خ ال��ع��رب ،كانت البالد
خاللها عر�ضة لهجمات ال��روم الطامعني ،وكانت
االنق�سامات �شديدة ،والأم��راء يحرتبون لتقا�سم
املمالك ،بالإ�ضافة �إىل ال��ث��ورات واالنتفا�ضات
املختلفة .متيزت �شخ�صيته ب�إح�سا�سه العميق
بتلك ال�صلة الغام�ضة بني ق�ضيته اخلا�صة ،وهي
ق�ضية فقره وحرمانه ،وق�ضية جمتمعه وما يعانيه
من ف�ساد وحكام فا�سدين مف�سدين ،بالإ�ضافة
�إىل �سوء الأو�ضاع االجتماعية العامة ..املتنبي
�شخ�صية حم�يرة ،متعددة اجلوانب ،الزال��ت تثري
اجلدل واخل�صومة بني الدار�سني..
ثاني ًا ..يتناول الباحث �أ�شكال ح�ضور املتنبي
يف ال�شعر العربي املعا�صر..
فبع�ض ال�شعراء اختار �أن ي�ستهل ق�صائده
باقتبا�س جمل م��ن �أ���ش��ع��ار املتنبي ،لي�ساهم يف
رف��د الن�ص اجل��دي��د ب���أب��ع��اد نف�سية وجمالية
واجتماعية .حيث ي�ستهل ال�شاعر حممود دروي�ش
ديوانه( :هي �أغنية ..هي �أغنية) ال�صادر عام
قلق ك�أنَّ الريح
 1986ب�شطر من �شعر املتنبي ـ (على ٍ
حتتي) ،وهي جمموعة كتبها ال�شاعر �إثر االجتياح
الإ�سرائيلي للبنان ،وما تال ذلك من خذالن عربي
للمقاومة الفل�سطينية امل��ه��زوم��ة ،وتخل عنها،
وخروجها �إىل البحر ،ف�أراد دروي�ش �أن ي�ضع بني
ي��دي املتلقي جتربة م�شابهة �إىل ح��دٍّ بعيد ،يف
الرحيل الدائم ،وامل�ستمر حتى لك�أنَّ الرحال هي
�أر���ش ال�شاعر ،م�شابهة يف �ضياع احللم, ،انك�سار
بقاياه يف اخلذالن ،وتنكر الأ�صدقاء والإخوان ،يف
الهزمية وغريها:
«�سنخرج؛
قلقنا� :سنخرج؛
�سنخرج منا
نخرج منا قليال،
قلنا لكم� :سوف
ُ
ُ
�إىل هام�ش �أبي�ض تت�أمل معنى الدخول ومعنى
اخلروج
�سنخرج للتو.»....
كما ح��اول بع�ض ال�شعراء �شحن ق�صائدهم
بطاقة �إيحائية كبرية ت�أتي من خارج الن�ص ،لذلك
جل�ؤوا �إىل ا�ستخدام �شخ�صية املتنبي ب�شكل عابر.
يبد�أ �أدوني�س ديوانه «�أبجدية ثانية» بغناءٍ
عذب:

جامحٌ ،
ٌ
حائر
عنق
«عنق
ٌ
ُ
الغيوم حتيك عباءاتها
والرياح جتيء خفاف ًا على �صهوات احلقول
ي�سمع الطفل ،ينه�ض ،مي�ضي
�ساعة الدر�س حانت ،والقناديل الزيت فيها
ُ
حامل
�شمعة
و�ضعت نورها
بني �أهدابه
نورها عا�شق ناحل
لن يكون له �أن يحيي
هذه الليلة املتنبي:
الهالل الذي ي�ست�ضيء به �آفل»..
فال�شاعر  ،يرى الأ�شياء من بعدين خمتلفني
جد ًا ،من �أعلى بعيني طائر حملق ،والعني الأخرى
هي عني الطفل الذي يرى البيت بحبقه ونعناعه
وحقوله� ..إنه �أحد مكونات ذكريات ال�شاعر..
وعمد بع�ض ال�شعراء كـال�شاعر حممد عمران
�إىل ا�ستح�ضار �شخ�صية املتنبي م�ستفيدين من
�أ�شعاره ذائعة ال�صيت:
حزنت خيلي هنا
مروا يف طريق الريح،
الفر�سان ّ
هذي ٌ
ُ
مت�سك بيٌ ،
وجه من ال�ضوء،
لغة
يناديني ،ع�صافري من الأع�شاب .هذي
ٌ
�شفة تخطفني."...
وك���أن ال�شاعر يتقم�ص �شخ�صية املتنبي يف
قوله:
طبت فر�ساننا واخليل حتى
خ�����ش��ي��ت و�إن ك���رم���ن م��ن
		
احلران..
ويعمد بع�ضهم �إىل ذك��ر الأب��ي��ات بحرفيتها
يف ق�صائده ،كال�شاعر بيان ال�صفدي يف ديوانه:
(دقات القلب) �إذ يقول:
(اخليل والليل و�أوراقي معي
وال�سيف والرمح :وهذي البيدُ ).
فجعل روح املتنبي كامنة خلف كل عبارات
الن�ص..
وجل�أ بع�ض ال�شعراء يف املنا�سبات االحتفالية
املختلفة التي كانت تقام تكرمي ًا للمتنبي �إىل
تخ�صي�ص ق�صائدهم ملدح هذا ال�شاعر العظيم،
وتعداد مناقبه ،كال�شاعر خ�ضر احلم�صي:
حم�سد واملجد �أنت قرينه
�أبا
ٍ
جناحاك يف ع�صف الرياح

		
ركاب
ُ
مدحت كرام ًا وا�ستهنت بغريهم
ومنت قرير ًا والأنام غ�ضاب..
		
وي��ق��ول ال�شاعر عمر �أب��و ري�شة يف ق�صيدة
�ألقاها يف املهرجان الألفي لأبي الطيب املتنبي:
غم َر العرب �سحره الفاتن البكر
		
وناداهم بخري نداءِ
فيه من غ�ضبة الإباء على ال�ضيم
وفيه من ب�سمة العلياء
		
طموحه ال��ه��ادر ،وهمته العالية� ،أده�شتا
�شاعرنا �سليمان العي�سى ،و�أعجب بهما �أيمّ ا �إعجاب.
(� ٍآت �إليك ..وال ت�س�أل� ..س�أتركها
بقية العمر فوق النطع ت�ضطرب
(واح َّر قلباه) �شاخ اجلمر يف �شفتي
وما التوت زفرة عط�شى وال غ�ضب
حرها  ،مل تن�أ عن رهقي
ربيت يف ّ
بيني وبينك من �أوجاعنا ن�سب)
كما جل�أ بع�ض ال�شعراء الذين عا�شوا حقبة
مماثلة للحقبة التي عا�شها املتنبي �إىل حتميل
ق�صائدهم جزء ًا كبري ًا من املواقف التي فر�ضتها

�أبو الطيب املتنبي
املرحلة ،فال�شاعر فايز خ�ضور ح�ين ي�ستدعي
�شاعر ًا عظيم ًا كاملتنبي عا�ش يف زم��ن التجزئة
والفرقة اللتني عا�شهما ال�شاعر يف العامل العربي،
فهو ي�ستح�ضره ليتحدث من خالله عن قائد عظيم
يحمي ب�لاد العرب لي�صل من خالله �إىل �إدان��ة
الواقع العربي ..ففي ق�صيدته (املتنبي يقر�أ
يف كتاب قا�سيون) ..فال�شاعر فايز خ�ضور يعلن
انت�سابه للعامة :
يا ع�شقنا املجنون
نفنى هنا
نبقى هنا
وتبقى:
ال�شاهد الوحيد يف �صراعنا
م�صرينا..
.......
تبد�أ الهجرة الدموية من لثغة اجلرح،
ولولة الربق
نبد�أ نفخ �صور ال�شهادة
(قدر نحنُ )
�أيها الوطن الث�أر� .أعليك ن�سر ًا،
و�أ�صفيك درب خال�ص.)...
فال�شاعر هنا ،هو �صوت ال�شعب..
(�أمة نحن
حر�ضتنا النزوحات والغدر
ّ
والهجرة املو�سمية
�أن نبد�أ الزحف
�أن ن�شعل الغارة ـ ال�صبح ـ
�أن نحمل القتل ك�أ�س ًا
م�شع�شعة املزج
مرتعة النار
�أن ن�سرتد احلقول ال�سليبة).
فال�شعب هنا مل ير�ضخ لعطاءات الزمن ،وهي
�أقل من �أن تر�ضي طموحه ،لذلك ف�ضل الزحف
طلب ًا للتحرير..
ويقول يف مو�ضع �آخر:
�إىل �أين هذي القوافل؟
�إىل جبل ال�شيخ واحل ّمة الدافئة
ومن �أين هذي القوافل؟
ـ من كل قريهْ
جرد ،و�سفح و�سهل وكوخ وبيت.
ومن كل ٍ
من الريح والرمل والأر�صفة
�إنه ف�صل الزحف
يجر احلديد
ٌ
�شعب يزحف من كل مكان� ،شعب ُّ
والعتاد الثقيل..
ويحمل يف ال��ق��ل��ب ،غ�صاته وث���آل��ي��ل نك�سة
حزيران

�أتينا ويف القلب غ�صة غدر حملناه
ع�شر �سنني عجاف
ث�آليل من نك�سة ال�صيف
�آية ث�أ ٍر ،حفظنا تعابريها وامل�ضامني
كنا ُّ
نغ�ض ـ من اخلزي ـ �أب�صارنا...
وه��ذه الأب��ي��ات ت�ستح�ضر يف ذاك��رت��ن��ا بيت
املتنبي:
يجرون احلديد ك�أنهم
�أتوك ّ
بجياد مالهنّ قوائم..
�سروا
		
ٍ
�أم��ا ال�شاعر �أم��ل دنقل ال��ذي متكن من جعل
هذه ال�شخ�صية عنوان ًا على مرحلة متر بها م�صر
يف ال�ستينيات وحتديد ًا بعد النك�سة ،فلقد �أن�شد
ال�شاعر ق�صيدته بل�سان املتنبي ،وتبنى مواقف
و�أح�لام هذه ال�شخ�صية ب�أ�سلوب ق�ص�صي ناجح،
حيث قام ال�شاعر بحقن �أبطاله التاريخيني بوعي
معا�صر ..فالأحداث التي عا�شها املتنبي تتحول يف
�سياق �شعري جميل �إىل معادل مو�ضوعي معا�صر،
من خ�لال ت�ضمني الق�صيدة جمموعة من �أبيات
املتنبي..
(�أكره لون اخلمر يف القنينة
لكنني �أدمنتها ..ا�ست�شفاءا
لأنني منذ �أتيت هذه املدينة
و�صرت يف الق�صور ببغاءا
عرفتُ فيها الداءا
�أمثل �ساعة ال�ضحى بني يدي كافور
ليطمئن قلبه؛ فما يزال طريه امل�أ�سور
ال يرتك ال�سجن وال يطري!
�أب�صر تلك ال�شفة املثقوبة
ووجهه امل�سود ،والرجولة امل�سلوبه
�أبكي على ال��ع��روب��ة)(..الأع��م��ال ال�شعرية
الكاملة).
فهو يدين تخاذل كافور وتقاع�س احلكام ،لي�س
فقط يف ا�سرتداد ما احتل من بالدهم؛ ولكن يف
حماية ما تبقى؛ ..ويظهر ذلك جلي ًا يف قوله:
ت�س�ألني جاريتي �أن �أكرتي للبيت حرا�سا
فقد طغى الل�صو�ص يف م�صر ..بال رادع
فقلت هذا �سيفي القاطع
�ضعيه خلف الباب مرتا�سا!
(ما حاجتي لل�سيف م�شهورا
ُ
جاوزت كافورا)..
مادمت قد
فال�شاعر �أمل دنقل ،قد طفح به الكيل ،ف�أتى
بهذه الأبيات مقتب�س ًا �أبيات ًا من املتنبي ،كا�شف ًا
القناع الذي تختبئ خلفه ق�صيدته..
�إن الق�صائد التي تناولتها الدرا�سة والأمثلة
كثرية ج َّ��ل �أن حت�صى� ،أو �أن حتيط بها درا�سة
ق�صرية كهذه العمل املتوا�ضع ،فلقد حاول الباحث
�إ�سقاط ال�ضوء على �شخ�صية املتنبي من خالل
�أعمال العديد من ال�شعراء العرب مغني ًا البحث
بال�شواهد العديدة ،ت�شعر و�أنت تقر�أ هذه الدرا�سة
امل�شوقة �أنك �أمام رواية مرتابطة الأجزاء ،تلتهم
عيناك �سطورها �سطر ًا بعد الآخر ..وتنتهي منها
لتعيد قراءتها من جديد...
يقع الكتاب يف � 114صفحة ،وهو من القطع
الكبري..
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حابل املثقف ....ونابل املتطرف
• عيد الدروي�ش
تظل ال�ساحة الثقافية ال تقل �أهمية عن �ساحات الوغى ,ورمبا
تتقدمها مبا تف�ضي �إليه النتائج! ,ورمبا تكون من املقدمات ملن مي�سك
باحلابل� ,أو من مي�سك بالنابل ,فكل الظواهر االن�سانية ناجمة عن حالة
�إ�شباع ثقايف ,فمنها ما هو حممود ومنها ما هو مذموم ,وتبقى �ساحة
الفكر والثقافة هي املعول عليها لت�أ�سي�س من مي�سك باحلابل  ,والتق�صري
يف جانب املعرفة ,وفق قاعدة "وال تقربوا ال�صالة " ويتوقف ........
فهو ذاهب �إىل االم�ساك بالنابل ال حمالة ,ومن هنا ندرك �أهمية املعرفة
والثقافة ملا يجري ,ورمبا مبا �سيجري ما هو �إال ناجت فكري وثقايف ,كان
وقود هذا وذاك ,ويكون لكل منهما اتباعه ومريديه ,وي�صبح العالج
�أخطر من الوقاية منه....
لقد تعددت وجهات النظر ,حول امل�س�ألة الثقافية ,من حيث �أمناطها
وم�ستوياتها ,وجت�سيد ذل��ك �سلوك ًا وممار�سة وا�ستثمارها يف املكان
والزمان ,وعلى املثقف من واجبات ج�سيمة,كيف ي�صنع هذا ويدر�أ خطر
ذاك؟ ولتبدو املهمة لي�ست بالي�سرية,كما �أنها �شائكة ومعقدة ,و�إن من
يقود الوظيفة الثقافية يف املجتمع على منوذجني على ر�أي غرام�شي.
فالنموذج الأول مثقفون تقليديون "معلمون – رجال دين – �إداريون
 "......ممن يوا�صلون فعل الأ�شياء نف�سها من جيل �إىل جيل.
�أما النموذج الثاين فهم الع�ضويون املرتبطون مبا�شرة بالطبقات
�أو ال�شركات التجارية التي ت�ستخدم املثقفني يف تنظيم م�صاحلها,
الكت�ساب �سلطة �أك�ب�ر وال��ف��وز ب��رق��اب��ة �أو�����س����ع� ........أم���ا حابل
�أحدهم بقوله:املثقفون ال يكونون حقيقيني عندما حتركهم عاطفة
ميتافيزيقية ,ومبادئ احلقيقة والعدالة النزيهة وي�شجبون الف�ساد,
ويدافعون ويتحدّ ون الظلم واجلور ,و�أنهم ال ي�سعون �إىل �أغرا�ض نفعية

مبدئي ًا ,بل ي�سعون �إىل امتالك مزايا غري عادية ,ولهذا يقولون بطريقة
يقينية"مملكتي لي�ست من هذا العامل" .
ولكن حابل �إدوارد �سعيد ي�سري باجتاه �أن املثقفني نخبة كائنات
نادرة ,ما دام ما يدافعون عنه هو املبادئ اخلالدة للحقيقة والعدالة,
التي لي�ست من هذا العامل ,كما �أن "�سارتر" ال يخفي حابله  ,ويهاجم
عمن يريد الإم�ساك بالنابل بالقول" ي�صبح املثقف املزيف من �ألد �أعداء
املثقف احلقيقي ,و�إن املثقف املزيف وهو كلب حرا�سة للقوى ال�سائدة,
لأن��ه يدافع عن حجج عقلية تبدو ,وتقدم نف�سها على �أنها دقيقة
ومرت�ش على الأقل".
اال�ستدالل ,هو بداية وقبل كل �شيء خائن
ٍ
ويف هذا املقام لي�س كل املثقفني براء فيما يعتنقون به ويعملون
مبا علموا ,ولكن بالعودة �إىل غرام�شي – وباملقاي�سة -ف���إن النموذج
الأول  -املثقفون التقليديون -املعلمون ورجال الدين ,ون�شري هنا �إىل ما
يظهر على ال�ساحة العربية اليوم ,ويف �أماكن متفرقة من العامل ,حيث
�أ�صبح التطرف الديني ظاهرة ت�ستوجب الوقوف عندها ,لتعدد النبال
التي ي�ستلونها ,وا�ضعني �أنف�سهم مبثابة الأو�صياء الغيورين على الأمة
وم�ستقبلها ,والتطرف وا�سع الطيف ال تنح�صر هويته يف اجلانب الديني,
بل يتعداه ,وينتمي لكل التيارات الثقافية واملعرفية ,فاملثقف املتطرف
�إما �أن يجهل احلقيقة ,وهذا ما ال يحدث لأنه عندها تنتفي عنه �صفة
الثقافة� ,أو �أنه ي�صنف من اخلبثاء ,لي�ستثمر هذا اجلهل عند الآخرين,
وي�أخذهم على حني غ ّ��رة ,لكي يكونوا �أدوات يف يديه ,و�إن كان على
علم بذلك الدور الذي يقوم به ,ف�إننا نرجح له �صفة العمالة واخليانة,
لأنه غري م�ؤمتن على مفردات ثقافته التي ينتمي �إليها ,وينتمي �إليها
�أفراد وجماعات كبرية,وبالتايل فهذه اجلماعات لن ت�شاركه هذا الدور,

رحيل الأديب "�سمري عامودي"
رئي�س احتاد الكتاب العرب
و�أع�������ض���اء امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي
و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي"
و�أع�ضاء االحت��اد ينعون مبزيد
من الأ�سى اللوعة ع�ضو احتاد
الكتاب العرب الأديب الزميل

�سمري عامودي

ويتقدمون ب�أحر التعازي
من �أ�سرته وزمالئه و�أ�صدقائه،
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
ي�شار �إىل �أن الأديب "�سمري عامودي" من

مواليد الالذقية عام ، /1959/
وهو جماز يف العلوم الفيزيائية
وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة،
و���ص��درت له �أرب��ع��ة جمموعات
ق�ص�صية ه��ي "حارة البحر"
و"بقايا النهار" و"مثل الكذب"
و"قرب العبد" ،و�أرب���ع رواي��ات
هي "جنازة" و"ا�سطوانة كلب"
و"من�شر �شم�س" و"التبا�س».
رح��م اهلل الأدي��ب الراحل و
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

ن�شاطات ثقافية يف فرع ال�سويداء
�أعلن فرع ال�سويداء الحتاد الكتاب العرب عن
ن�شاطاته خالل �شهر �آذار احلايل 2014م ،والتي
تقام يف ال�ساعة ال��واح��دة ظهر ًا يف مقر الفرع
بال�سويداء وذلك وفق الربنامج التايل:
الأرب��ع��اء 2014/3/5م :حما�ضرة للأ�ستاذ
ف��وزات رزق بعنوان «م��ن احلكاية ال�شعبية �إىل
الق�صة الفنية».
الأرب���ع���اء 2014/3/12م :ن����دوة نقدية
تكرميية للدكتور ثائر زين الدين مبنا�سبة منحه

جائزة الدولة الت�شجيعية يف الآداب ي�شارك فيها
د .ر�ضوان ق�ضماين ود .رات��ب �سكر ود .غ�سان
غنيم و�أ .حممد راتب احلالق.
جائزة 2014/3/19م :حما�ضرة للأ�ستاذ
ا�سماعيل امللحم بعنوان «اخل�صو�صية يف ر�سائل
الأدباء».
جائزة 2014/3/26م :قراءات �أدبية ي�شارك
فيها كل من �أ .ريا�ض طربة ود� .إح�سان قنديل و�أ.
ا�سماعيل ركاب.

مواعيد اجتماع اجلمعيات الأدبية للعام 2014
اجلمعية
الرتجمة
الق�صة والرواية
ال�شعر
�أدب الأطفال
امل�سرح
البحوث والدرا�سات
النقد الأدبي

موعد االجتماع

الثالثاء الأول من كل �شهر فردي ال�ساعة  /12/ظهراً
الثالثاء الأول من كل �شهر فردي ال�ساعة  /12/ظهراً
الثالثاء الثاين من كل �شهر فردي ال�ساعة  /12/ظهراً
االثنني الثاين من كل �شهر فردي ال�ساعة  /12/ظهراً
الثالثاء الأول من كل �شهر فردي ال�ساعة  /12/ظهراً
الثالثاء الثاين من كل �شهر فردي ال�ساعة  /12/ظهراً
الثالثاء الأول من كل �شهر فردي ال�ساعة  /12/ظهراً

ولن يكون له حابل املثقف ,ومل يعد له ذلك الدور املنوط به ,وللمثقف
املتطرف درجات ,ف�أعلى درجة ومرتبة ي�ؤديها ,يبد�أ بال�صراخ والنباح
والعويل – ومن ارتفع �صوته �ضعفت حجته -ممزوج ًا وحام ًال �أفكار
غريه ,بل �أنه م�ؤمتن على ت�أدية ذلك كما ميلي عليه االخرون ,وال يهمه
مات�ؤول �إلها النتائج ,فهو كلب حرا�سة �أم�ين ,ويتخلى عن الدفاع عن
�إيديولوجية وثقافة و�ش�ؤون بالده ,ف�إىل �أي ثقافة ينتمي هذا املثقف
(جماز ًا)؟ اجلواب ال يحتمل �إال م�سار ًا واحدا ً ,فهو ينتمي �إىل الثقافة
و�أخواتها التي يريد ا�ستجالبها ,وبهذا ال�شكل مل ي�ستخدم هذا املثقف
النابل فقط  ,ولكنه ي�ستخدم النابل املدمر لثقافة �أمة وحياة �شعب,
وبعد �أن تتحقق م���آرب الآخ��ر عرب هذا الو�سيط  ,وينطبق عليه مثل
الولد الذي يجلب الل�ص �إىل بيت والده لي�سرقه ,فال الوالد ي�ساحمه,
وال الل�ص ي�شكره.
وق��د ال تختلف كثري ًا معايري التطرف الديني عما �سبق يف هذا
ال�سياق ,ف�ض ًال عن �أنه مينح �صكوك الغفران ,التي جاءت وفق فل�سفات
ه�ؤالء اخلبثاء ,وتنامت مع ه�ؤالء اجلهالء ,الذين ال يدركون �شر هذا
الدور ,حتت مظلة التدين املتع�صب واملقيت ,الذي ال ينتمي �إىل ثقافتنا
الدينية ,هذه الثقافة الدينية التي جاءت رحمة للعاملني والت�سامح
والو�سطية ,وهذا ما حدده غرام�شي ,والغريب يف هذا الأمر �أنهم �أ�شهروا
نبالهم يف مواجهة املجتمع ,ومل يرتقوا �إىل �أن يكونوا مثقفني ع�ضويني
فاعلني يف املجتمع ,ويبقى ال�صراع ويحتدم ويختلط حابل املثقف ونابل
املتطرف ,ولكن حابل املثقف �سيغلب يف النهاية لأن الأكرثية من النا�س
تنتمي �إليه ,بعد �أن يتحطم نابل املتطرف عاج ًال �أم �آج ًال ,لأن احلياة ال
ت�ستقيم مع التطرف.

رحيل الباحث الدكتور ناظم الطحان
ينعى احتاد الكتاب العرب رحيل
الباحث الدكتور ناظم الطحان ـ
ع�ضو احتاد الكتاب العرب يوم �أم�س
الأحد ،عن عمر ناهز  88عام ًا
ول��د الأدي���ب ال��راح��ل يف حم�ص
عام.
وتابع مراحل حت�صيله العلمي
نال ال�شهادات الآتية:
1ـ الإج���ازة يف الرتبية من كلية
الرتبية بجامعة دم�شق عام 1956
2ـ دبلوم �أهلية التعليم امل�سلكي
من كلية الرتبية بجامعة دم�شق عام
1957
3ـ الدبلوم اخلا�صة يف الرتبية
ـ درا�سات نف�سية ـ من كلية الرتبية
بجامعة دم�شق 1967
4ـ ماج�ستري يف الرتبية من كلية
الرتبية بجامعة دم�شق 1970
5ـ دكتوراه يف علم النف�س من كلية
الرتبية بجامعة دم�شق 1984
Davies deplomain-6
.1984 enhlesh London
cambidge certificate-7
of proficiency in English
.London
ث���م ع��م��ل يف ح���ق���ول ال��ت��ع��ل��ي��م
والتدري�س:
ـ مدر�س ًا يف معاهد �إعداد املعلمني
 1957ـ .1969
ـ حم���ا����ض���ر ًا يف ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
بجامعة دم�شق يف م���ادة �/أ���ص��ول
التدريب العام والو�سائل التعليمية
 1958/ـ .1959
ـ حما�ضر ًا يف كلية الآداب بجامعة
دم�شق يف م��ادة /درا���س��ات فل�سفية
باللغة الإنكليزية يف علم النف�س
وعلم اجلمال 1965 /ـ .1969
ـ وم��در���س�� ًا مل��ادة /علم النف�س

الرتبوي يف معهد �إع��داد املدر�سني/
 1969ـ  1971بدم�شق و 1972ـ
 1973بحلب.
ـ عمل ملحق ًا ثقافي ًا يف ال�سفارة
ال�سورية يف لندن بني عامي  1961ـ
.1965
ً
ـ ع��م��ل م��وج��ه��ا �أول لإع����داد
املعلمني مبديرية البحوث ب��وزارة
الرتبية بدم�شق  1971ـ .1972
ـ كما عمل موجه ًا اخت�صا�صي ًا
ملواد الرتبية وعلم النف�س امل�سلكي
ب��وزارة الرتبية بني عامي  1974ـ
1981م.
ـ �أح���ي���ل ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د ع��ام
1986م ،ول��ك��ن��ه ا���س��ت��م��ر بالعمل
حما�ضر ًا يف دبلوم الت�أهيل الرتبوي
يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
ب��ج��ام��ع��ة ح��ل��ب يف م��ق��ر ال�صحة
النف�سية منذ  1985وم��ق��رر علم
النف�س الأك��ل��ن��ي��ك��ي يف كلية طب
الأ�سنان بجامعة حلب وكان الأديب
الراحل ع�ضو ًا يف جمعية البحوث
والدرا�سات.
من م�ؤلفاته:
(درا���س��ات يف الرتبية وعلم ا
لنف�س) ب��اال���ش�تراك م��ع الدكتور
فاخر عاقل والأ�ستاذ نعيم الرفاعي
ن�شرته وزارة الرتبية بدم�شق عام

.1958
ـ الأ���ص��ل االج��ت��م��اع��ي لطالب
كلية الرتبية النظاميني (درا�سة
ميدانية �أجريت ب�إ�شراف منظمة
اليون�سكو) عام .1959
ـ علم االجتماع باال�شرتاك مع
هيفاء عو�ض وزارة الرتبية عام
.1967
ـ (علم النف�س الرتبوي) معهد
�إعداد املدر�سني .1970
ـ ع���ل���م ال���ن���ف�������س ال��ت�رب����وي
ب��اال���ش�تراك م��ع ال��دك��ت��ور �أن��ط��وان
رحمة و�آخرين وزارة الرتبية عام
 1973ـ  .1974يف ج��ز�أي��ن (���ص
.)1071
ـ (الرتبية العامة وفل�سفتها)
ب���اال����ش�ت�راك م���ع �آخ���ري���ن وزارة
الرتبية .1973
ـ (ع�����ص��ر ال��ع��ق��ل) ل�ستيورات
هامب�شر ـ ترجمة عن الإنكليزية.
ـ وزارة الثقافة والإر�شاد القومي
بدم�شق عام .1975
ـ (درا�������س������ات يف ال����دع����اوة
ال�سيا�سية) يف ثالثة �أج��زاء وهي
درا�سات يف علم النف�س االجتماعي
وزارة الثقافة والإر���ش��اد القومي
بدم�شق .1976
ـ (مقاالت يف علم نف�س الطفل
والرتبية وعلم النف�س االجتماعي)
جملة املعلم العربي وجملة الثقافة
بني �أعوام  1958ـ .1979
رح����م اهلل ال��زم��ي��ل ال��ب��اح��ث
الأدي����ب ال��دك��ت��ور ن��اظ��م الطحان،
وت��غ��م��ده ب��وا���س��ع رحمته و�أ�سكنه
ف�سيح جناته ..و�ألهم �أهله وذويه
و�أ�صدقاءه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا راجعون
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�سورية تفوز ب�أربع جوائز يف م�سابقة ال�شارقة للإبداع العربي
ح�صد �أرب��ع��ة كتاب �سوريون �شباب
ج��وائ��ز �أدب��ي��ة خمتلفة �ضمن ال���دورة
ال�سابعة ع�شرة مل�سابقة ال�شارقة للإبداع
العربي وذلك يف جماالت ال�شعر الف�صيح
والق�صة الق�صرية و�أدب الأطفال.
ف��ف��ي جم���ال ال�����ش��ع��ر ال��ف�����ص��ي��ح ف��از
ال�شاعر ال�سوري "فريد ح�سني ياغي"
باملركز الأول عن جمموعته "العائدون
�إىل املنايف" تاله ال�شاعر اليمني "�أ�سعد
حم�سن عبد اهلل مفتاح" عن جمموعته
"ال�سقوط بال مطر" يف حني فاز باملركز
ال��ث��ال��ث ال�شاعر ال�����س��وري �أي�����ض�� ًا "عبد
الكرمي �أدي��ب بدرخان" عن جمموعته

"جنازة العرو�س".
ويف �أدب الطفل نال ال�شاعر ال�سوري
"�سائر ع��ل��ي �إبراهيم" امل��رك��ز الأول
ع��ن جمموعته "�أنا�شيد الأزهار" تلته
ال�شاعرة ال�سودانية "�آية �أ�سامة وهبي
الأمني" عن جمموعتها "�شجرية الليمون"
ليذهب املركز الثالث لل�شاعر الأردين
"لقمان ر���ض��وان خ��ال��د �شطناوي" عن
جمموعته "ن�سائم الطفولة".
�أما يف جمال الق�صة الق�صرية فذهب
املركز الأول للقا�صة الإماراتية "لولوة
�أحمد �إبراهيم املن�صوري" عن جمموعتها
"قرب حتت ر�أ�سي" بينما فاز باملركز الثاين

القا�ص ال�سوري "نور هيثم دكريل" عن
جمموعته "مملكة التخاريف" يف حني
كان املركز الثالث للقا�ص اليمني "فار�س
ت��وف��ي��ق حم��م��د البيل" ع��ن جمموعته
"و�شاية الليلك".
يف حني ذهبت جوائز امل�سرح والنقد
وال��رواي��ة لأدب���اء من م�صر وال�سعودية
والعراق وال�سودان واجلزائر..
يذكر �أن جمموع امل�شاركات يف الدورة
ال�سابعة ع�شرة بلغ  /317/م�شاركة من
جميع �أنحاء الوطن العربي �إ�ضافة �إىل
�أربع م�شاركات من خارج الوطن العربي من
اريرتيا وتنزانيا وفرن�سا و�أمريكا.

ُك ّت ٌ
ــاب و

�آ راء

خماطر التهجني والتغريب ت�ستهدف اللغة العربية /تتمة� /ص3
للغتهم العظيمة.
اللهجات العامية
�صحيح �أن اللهجة العامية لكل قطر
هي لغة عربية �أي�ض ًا ،ولكنها لغة التعامل
اليومي ،غري �أن ه��ذا �شيء وا�ستخدامها
يف الكتب املطبوعة وال�صحافة وعلى
ال�شا�شات وال��ن��دوات الأدب��ي��ة والبحثية
والفكرية وو�سائل التوا�صل االجتماعي
�شيء �آخر.
الف�صحى ه��ي ال��راب��ط ال��ق��وم��ي بني
�أقطار الأمة العربية� ،إذ هي لغة واحدة
ي��ع��رف��ه��ا ويفهمها اجل��م��ي��ع ،يف ح�ين �أن
العامية ل��دى ك��ل قطر ال يفقهها عرب
الأق��ط��ار الأخ���رى التي متلك ه��ي �أي�ض ًا
لهجاتها اخلا�صة ،غري املفهومة واملتداولة،
عند غريهم.
ومم���ا ي���ؤ���س��ف ل���ه �أن ه��ن��اك م���ن ال
من يلتزم
يتورع عن التهكم وال�سخرية مِ َّ
احلديث بالف�صحى بدعوى (التفا�صح)
و(التفل�سف) .وقد يبادرك بقوله( :يا
�أخ��ي كلمنا عربي زي ال��ن��ا���س) !..وك���أن
الف�صحى لي�ست (العربي) الذي يطلب!..
يكفينا كمثال ـ �أن ن�سمع وزير ًا للثقافة
يف ب��ل��د ع��رب��ي ي�صف نف�سه ب���أن��ه وزي��ر

(لل�س�آفة) !..وذك��ره للمثقفني في�سميهم
(ج��م��اع��ة امل�����س���أف�ين) !..و(امل��ث��ق��ف��ون)
�أنف�سهم هناك ال يخرجون عن هذا.
لغة الإعالنات ال�سوقية الهابطة:
ما من �أحد ال يب�صر هذا ال�سيل العارم
من الإع�لان��ات التي تقتحم على النا�س
حياتهم ،على مدار ال�ساعة ،تبثها معظم
ال�شا�شات التلفزيونية ،ومما �أ�صبح دارج ًا،
بل وم�ألوف ًا �إىل حد التطبع والتعود� ،إن
الإع��ل�ان كلما ك��ان م��غ��رق�� ًا يف الإ���س��ف��اف
وال�سوقية ،كان الرتكيز عليه �أكرب م�ساحة
و�أطول زمن ًا وذلك �ضمان ًا لت�أثريه ،ترافقه
م�شاهد ومو�سيقى و�صاخبه مزرية منفرة
لذوي الذوق ال�سليم.
�أخطاء فادحة على املنابر
وال�شا�شات
ا�ستمع �إىل ن�شرة �أخبار واح��دة على
�أي ف�ضائية عربية .ما �أح�سبك عندئذ
ق��ادر ًا على �إح�صاء ذلك الكم الهائل من
الأخطاء الفادحة ،والفا�ضحةالتي يقع
فيها املذيع واملذيعة يف اللغة وال�صرف
والنحو وخم��ارج الأل��ف��اظ بحيث ينقلب
املعنى ر�أ�س ًا على عقب يف كثري من احلاالت.
يبدو �أن ربطة العنق وت�صفيفة ال�شعر

وما �إىل ذلك تغني وتعفي من امل�س�ؤولية،
ولرمبا تخجل املذيعة فتلفظ حرف (ط)
فتجعله (ت) وحرف (�ض) ي�صبح (�س).
�أم��ا على املنابر ف��الأم��ر ال يقل عن ذلك
���س��وءاً .فقد يفاجئك �أ�ستاذ جامعي �أو
�أديب مرموق مبا مل تكن تتوقع من �أخطاء
نحوية .زد على ذل��ك اال�ستهتار بلفظ
احلرف العربي كما هو( ،كثري) ـ على �سيبل
املثال ت�صبح (ك�سري) وال��ذال ت�صبح (ز)
ك�أن يقول (�ضاق به ذرع ًا) فت�صبح (�ضاق
به زرع�� ًا) .وق�س على ذلك لرتى العجب
العجاب .وهلل يف خلقه �ش�ؤون!...
ما ذهبنا �إليه ال يعدو كونه �إ�شارات
قليلة يف حدود امل�ستطاع يف عجالة كهذه.
�إن هو �إال غي�ض من في�ض ،وعلى ال�سادة
(ح��م��ل��ة الأق��ل��ام) ال��غ��ي��وري��ن ع��ل��ى �أه��م
مقومات وجود �أمتهم (لغتهم) ،الت�صدي
لهذه احلملة ال�شر�سة ،القائمة على قدم
و���س��اق يف �أيامنا ه��ذه ،لي�س على �صعيد
اللغة وحدها ،و�إمن��ا على �سائر ال�صعد،
وعلى خمتلف �أوجه الن�شاط االجتماعي
والإن�����س��اين لأمتنا العربية .ول�سنا هنا
ب�صدد التعميم فهنالك ح��االت م�ستثناة
من�ش�ؤها اجلهل ولي�س �سوء الق�صد.

كتاب جديد للأديبة واملرتجمة "كنينة دياب"

�ضمن �سل�سلة الرتجمة من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب �صدر م�ؤخر ًا للكاتبة واملرتجمة
ال�سور ّية كنينة دياب جمموعة ق�ص�ص ّية مرتجمة عن الإجنليز ّية بعنوان "عزيزي اخلائن".
ّ
ت�ضم املجموعة ق�ص�ص ًا خمتارة بعناية من كتابَينْ " :هتافات مو�سيق ّية وق�ص�ص ق�صرية �أخرى"
ّ
للكاتب الربيطاين جيك �أول�سوب ،و"اخلناف�س املل ّونة وق�ص�ص ق�صرية�أخرى" للكاتب الربيطاين
�أي�ض ًا �آالن مايل ،وقد اختارت الأديبة كنينة دياب هذه الق�ص�ص لب�ساطة التعبري فيها ،وق�صرها،
ونهاياتها املفاجئة البارعة ،وكعادة الأديبة دياب يف اختياراتها للق�ص�ص الق�صرية التي ترتجمها
فهي ق�ص�ص ممتعة ،خفيفة الظلّ وتنا�سب جميع الأعمار من اليافعني �إىل الكهول؛ففي نهاية كلّ
ق�صة من هذه الق�ص�ص تظهر على وجه القارىء �إما ابت�سامة� ،أو ده�شة�،أو ا�ستغراب� ،أو م�سحة
ّ
�أ�سى� ،أو �شوق ملعرفة ّ
ال�شخ�ص ّيات احلقيق ّية يف هذه الق�ص�ص..

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 300ل.س أو - $ 30ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات 4000ل.س أو-$40خ��������ارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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رحيل الأديب الناقــد الأ�ستاذ الدكتور خليل املو�سى
ينعى احت��اد الكتاب العرب مبزيد من
اللوعة والأ���س��ى الزميل الأدي��ب الأ�ستاذ
الدكتور خليل املو�سى ع�ضو املكتب التنفيذي
لدورة ( 2007ـ 2010م) ،والأ�ستاذ اجلامعي
امل���ع���روف �إث����ر م��ر���ض ع�����ض��ال ،وك����ان قد
انتقل �إىل ج��وار رب��ه م�ساء ي��وم اخلمي�س
 2014/2/27عن عمر ناهز  72عام ًا.
ـ ولد الراحل الدكتور خليل املو�سى يف
بلدة تبنه مبحافظة درعا 1942م.
ـ يحمل �شهادة ال��دك��ت��وراه يف الأدب
العربي من جامعة دم�شق.
ـ عمل حتى رحيله �أ�ستاذ ًا يف ق�سم اللغة
العربية ـ كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف
جامعة دم�شق.
ـ عمل �أ�ستاذ ًا يف املعهد العايل للفنون
امل�سرحية.
ـ ع�ضو جمعية النقد الأدب��ي يف احتاد
الكتاب العرب.
ـ عمل رئي�س حت��ري��ر وم��دي��ر حترير
وع�ضو هيئة حترير يف العديد من الدوريات
ال�صادرة عن احتاد الكتاب العرب.

املعا�صر» ـ درا�سة ـ دم�شق 1991م.
ـ «وح���دة الق�صيدة يف النقد العربي
احلديث» ـ درا�سة ـ احت��اد الكتاب العرب
1995م.
ـ «الن�ضال العربي والأرم��ن��ي» ـ درا�سة
م�شرتكة ـ .1995
ـ «�أنثى الق�صيدة» �شعر
ـ «مرايا الروح» �شعر
ـ «ثالثية الدم والنهار يف �أ�سفار املتنبي»
له �أك�ثر من  /25/كتاب ًا توزعت بني
ـ �شعر.
الدرا�سات والنقد وال�شعر �أبرزها:
ـ «�أع�شاب» ـ �شعر ـ دم�شق 1997م.
ـ «احل��داث��ة يف حركة ال�شعر العربي
ـ «العودة �إىل �أوروك» ـ �شعر.

ـ «م��ب��ادالت �شعرية ـ مفهوم الت�أثري
منوذج ًا».
ـ امل�سرحية يف الأدب العربي احلديث:
ت���أري��خ ـ تنظري ـ حتليل» درا���س��ة ـ احت��اد
الكتاب العرب ـ دم�شق .1997
ـ «ق���راءات يف ال�شعر العربي احلديث
واملعا�صر».
ـ «خليل مطران» ـ درا�سة ـ دار ابن كثري
2001م.
ـ «حممود �سامي الدروبي» ـ درا�سة ـ دار
ابن كثري 2002م.
ـ «جماليات ال�شعرية».
ـ �أ�شرف على ع�شرات ر�سائل الدكتوراه
وامل��اج�����س��ت�ير يف الآداب يف ال��ع��دي��د من
اجلامعات.
ول�ل��أدي���ب ال��راح��ل م��ئ��ات ال��درا���س��ات
والأبحاث واملقاالت والق�صائد يف دوريات
�أدبية �سورية وعربية.
لقد خ�سرت الثقافة العربية �أدي��ب�� ًا
مبدع ًا ،و�أ�ستاذ ًا متميزاً ،و�إن�سان ًا نبي ًال؛...
ولن يعو�ضها عن رحيله �إال ما تركه وراءه
من م�ؤلفات و�أع��م��ال فا�ضلة ...رح��م اهلل
�أديبنا املبدع والناقد املتميز وتغمده بوا�سع
رحمته ،و�أل��ه��م �أه��ل��ه و�أ���ص��دق��اءه ال�صرب
وال�سلوان.

ذات الو�شاح الأ�صفر ..جديد الأديبة د.نظمية �أكراد

• نزار بني املرجة

عن املحتوى الورقي
والإلكرتوين العربي
يف �إطار خ�شيتنا امل�شروعة ـ كعرب ـ من زوال �أو ت�ضا�ؤل
أدب وحياة،
علم و� ٍ
التداول باللغة العربية ،ب�صفتها لغة ٍ
ثمة حمطات وم�ؤ�شرات ينبغي التوقف عندها بجدية
وم�س�ؤولية ،وعلى �سبيل املثال :ماذا فعلنا �إزاء حقيقة كون
ـ املحتوى الورقي العربي ـ ال تتعدى ن�سبته اليوم  1%من ـ
املحتوى الورقي العاملي ـ؟
وماذا فعلنا �إزاء حقيقة موازية ال تقل خطورة عن �سابقتها
�أي�ض ًا ،حيث ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن ـ املحتوى الإلكرتوين
العربي ـ ال ميثل اليوم �أكرث من  3%من ـ املحتوى الإلكرتوين
العاملي ـ! ،الن�سبتان خطريتان ،وت�شريان �إىل ما ي�شبه ـ املوت
ال�سريري ـ حل�ضورنا احل�ضاري كعرب! يف ميادين املعرفة
والعلوم والتقدم..
�إن اللغة العربية ك�أمانة غالية يف �أعناقنا ،ت�ستوجب منا
فعل الكثري الكثري قبل فوات الأوان ،وامل�س�ؤولية هنا فردية
وجماعية ،ومبعنى �آخر �شخ�صية وم�ؤ�س�ساتية ،فاملطلوب
من كل مبدع وباحث وعامل عربي ،بذل جهد ا�ستثنائي
م�س�ؤول حلفظ منجزه العلمي �أو الإبداعي ورقي ًا و�إلكرتوني ًا،
وامل�س�ألة حتتاج منه فقط �إيالء هذه امل�س�ألة الهامة بع�ض
الوقت واالهتمام.
ومطلوب (وهو الأهم) من امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية
والثقافية العربية ،يف جميع �أقطارنا دون ا�ستثناء ،ال�شعور

�ضمن �سل�سلة �أدب الأطفال من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب �صدر كتاب جديد
بعنوان "ذات الو�شاح الأ�صفر" وهو رواية للفتيان والفتيات للأديبة الدكتورة "نظمية
�أكراد".
تالم�س الرواية ذهنية �شريحة اليافعني وتتفهم �أ�سلوب تفكريهم والتفا�صيل التي
ت�شكل عامل جذب وت�شويق لهم ،ففي احلكاية التي ت�سري الرواية وفق معطياتها �سخرت
الأديبة د .نظمية �أكراد الأحداث واملنت ال�سردي خلدمة �إي�صال الفكرة والعربة ب�شكل
جذاب ي�أ�سر اليافع ويحمله برفق �إىل عوامل و�آف��اق جديدة ثرية حتمل من ال�سحر
ال�شيء الكثري دومنا انف�صال عن اجلانب الواقعي من احلياة..
تعج الرواية بالأحداث وال�شخ�صيات والأماكن املختلفة �إال �أن التنقل بينها كان �سل�س ًا
ّ
ومنظم ًا ب�شكل منطقي ال ينفّر القارئ �أو يدخله يف دوامات اللغط واللب�س والتداخل،
وتعرب هذه احلالة عن امتالك الكاتبة لأدواتها ال�سردية والروائية واللغوية والفنية
وعن خربتها الطويلة يف عامل �أدب الأطفال الأمر الذي انعك�س �إيجاب ًا على روايتها
اجلديدة "ذات الو�شاح الأ�صفر" التي �أتت م�شوقة يف الأحداث وقوية ال�صياغة ومتينة
اللغة.
وقد جاءت الرواية يف � 253صفحة وكان غالفها للفنان قحطان طالع.

بامل�س�ؤولية جتاه هذه امل�س�ألة اخلطرية ،واملبادرة احلقيقية
لالرتقاء بحجم ون�سبة �إ�سهاماتها يف املحتوى الورقي
واملحتوى الإلكرتوين..
ثمة خطوة الفتة وم�شكورة ،بادرت �إليها ـ م�ؤ�س�سة مكتبات
امل�سجد الأق�صى ـ م�ؤخراً ،والتي يحيط بها تهديد �صهيوين
حقيقي ،ي�ستهدف امل�سجد الأق�صى وامل�ؤ�س�سات التابعة له،
جميعها مبا فيها مكتباته التاريخية ،..ب�إطالقها م�شروع
نقل جميع وثائقها وكتبها املخطوطة واملكتوبة (وهي ت�ضم
ع�شرات �آالف املخطوطات والكتب النادرة)� ،إىل موقع
�إلكرتوين خا�ص بها ،ولهذه الغاية حتديد ًا على ال�شابكة
(�شبكة املعلومات الدولية �أو االنرتنيت)..
وهي بذلك تفتح الباب رمبا ،للقيام مببادرات مماثلة ،ميكن
�أن تقوم بها جميع املكتبات العربية الكربى وال�صغرية..

الدكتوراه يف الآداب والعلوم الإن�سانية للزميل الباحث جمال عبود

ال�شخ�صية والر�سمية منها.
ولعل امل�س�ؤولية الأكرب يف هذا املجال ،تقع على عاتق

ح�صل الزميل جمال عبود على درجة الدكتوراه يف الآداب والعلوم الإن�سانية بتقدير جيد جداً ،وذلك
بعد �أن متت مناق�شة �أطروحته ب�إ�شراف عدد من �أ�ساتذة االخت�صا�ص يف الآداب والدرا�سات امل�سرحية يف كلية
الآداب الأ�سبوع املا�ضي.
�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أع�ضاء احتاد الكتاب العرب و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون بالتهنئة
للزميل جمال عبود راجني له املزيد من الت�ألق والعمل املثمر يف خدمة الأدب والثقافة يف �سورية.

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

امل�ؤ�س�سات العلمية والثقافية والرتبوية واللغوية العربية،
ويف مقدمتها احتاد املجامع العربية وجمامع اللغة العربية،
ومركز تن�سيق التعريب يف املغرب ،..لأن امل�س�ؤولية كبرية
وحجم العمل كبري جداً ،وخطورة امل�س�ألة تدعونا للمبادرات

هيئة التحرير:

د .يو�سف جاد احلق  -عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان
�سوزان �إبراهيم

العملية الفورية ،مبا�شرة ودون �إبطاء وت�أخري..
و�أخري ًا فعروبتنا تنادينا وت�ست�صرخ �ضمائرنا..
..ولغتنا العربية ت�ستغيث ..وت�ستغيث ،فهل نلبي النداء..؟!
www. marje.syriaprof.com

