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مختارات

لمحات

عيسى مخلوف

ّ
النحوية» (املنظمة العربية
◄ ف��ي «النظرية
ل�ل�ت��رج�م��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت��وزي��ع م��رك��ز دراس � ��ات الوحدة
العربية) ي�ح� ّ�دد جيفري ب��وول الخطوط الكبرى
لدراسة نحو اللغة ،ضمن إطار نظري ّ
تأسست عليه
ِ
ّ
التوليدية .أستاذ
مدرسة القواعد
اللسانيات ف��ي جامعة هارفرد
(ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة) وجامعة
ن�ي��وك��اس��ل (ب��ري�ط��ان�ي��ا) يعرض
ّ
ب��دق��ة ف��ي ك�ت��اب��ه ه ��ذا (ترجمة
مرتضى جواد باقر) مسائل
ال�ن�ح��و :أس�س��ه ،مناهجه ،أدواته
وأه ��داف ��ه ال�ب�ع�ي��دة ب��وص�ف��ه أحد
أس� ��ال � �ي� ��ب ال� �ت� �ف� �ك� �ي ��ر املنطقي
وال�ن�ق��دي ،وأح��د م�ي��ادي��ن اإلبداع
والتطوير اللغويني .كما يعرض الكتاب نظريات النحو
ّ
ويقلبها ع�ل��ى وج��وه�ه��ا ال�ك�ث�ي��رة ،ل�ي��ؤك��د ف��ي الوقت
فرضية ّ
ّ
نهائية ال تقبل التغيير.
نفسه أنه ليس هناك

ّ
تأمالت في العزلة والصمت
ّ

عن «قصور الثقافة» في مصر ،صدرت مختارات
للشاعر اللبناني ،بعنوان «تقاسم الصمت» ،مطبوعة
بميل ميتافيزيقي يجمعه بتجارب جورج شحادة
وصالح ستيتيه...
حسين بن حمزة

ّ
ل � �ع � ��ل ص� �ل ��اح س �ت �ي �ت �ي ��ه ع � �ث ��ر على
ال �ت��وص �ي��ف ال �ص��ائ��ب ح�ي�ن ق� ��ال عن
كتاب «عني السراب» لعيسى مخلوف:
«إن ��ه ك�ت��اب ش�ف��اف وم��رت�ع��ش .كتاب
الساعات على غ��رار كتاب الصلوات
في القرون الوسطى ،كتاب اللحظات
ال �ض��ائ �ع��ة ،ل �ك��ن ال �ت ��ي ُج �م �ع��ت عبر
ال �ك �ت��اب��ة ق �ب��ل ل �ح �ظ��ات م��ن أفولها».
ش� �ه ��ادة م �ث��ل ه� ��ذه ت �ن �ت �ق��ل عدواها
ب �س �ه��ول��ة إل� ��ى ال� �ق ��ارئ وه� ��و يطالع
املختارات الصادرة ملخلوف بعنوان
«ت� �ق � ُ
�اس ��م ال �ص �م ��ت» ض �م��ن سلسلة
«آف� � � ��اق ع ��رب� �ي ��ة» («ال� �ه� �ي� �ئ ��ة العامة
ل �ق �ص��ور ال� �ث� �ق ��اف» ـ �ـ �ـ �ـ م� �ص ��ر) .يضم
الكتاب مختارات من ثالث مجموعات
سابقة ه��ي« :ع�ين ال �س��راب» (،)2000
و«ع��زل��ة ال��ذه��ب» ( ،)1992و«رسالة
إل ��ى األخ �ت�ي�ن» ( ،)2004إض��اف��ة إلى
م � �خ � �ت ��ارات م� ��ن م �خ �ط��وط��ة شعرية
بعنوان «زرقة ما قبل الفجر».
ن�ن�ت�ب��ه إل ��ى م�ي��ل ج �ل� ّ�ي ل ��دى صاحب
«ن� �ج� �م ��ة أم � � ��ام امل � � ��وت أب� � �ط � ��أت» إلى
ع �ن��اوي��ن ت�ش�ب��ه م �ن��اخ��ات نصوصه
وأجواءها .السراب والعزلة ترجمتان
مناسبتان لصفة التأمل الطاغية في
م �م��ارس��ات ال �ش��اع��ر ،وه ��و م��ا يظهر
أي�ض��ًا ف��ي ع�ن��وان امل�خ�ت��ارات نفسها.
ال � �ع � �ن� ��وان ه� �ن ��ا ي �س �ت �ج �ي��ب ملعاني
ال �ش �ف ��اف �ي ��ة وال� ��رع � �ش� ��ة واللحظات
الضائعة .إنها دعوة حميمة لتقاسم
ال�ص�م��ت م��ع ال �ق��ارئ .ن ��ادرًا م��ا يعلو
ص ��وت ال �ن��ص ًف��ي ت �ج��رب��ة مخلوف.
كأنه يأخذ فكرة أو مشهدًا ثم يلغي
ال �ص��وت أو ال �ض �ج��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن
تصدر حصيلة ذلك.

ل� �ن� �ق ��رأ« :ف � ��ي امل � �س� ��اء ،ي �ق �ف��ل متحف
«الك��ادي �م �ي��ا» ف��ي ال�ب�ن��دق�ي��ة /تنطفئ
األض ��واء على ل��وح��ة ُّجيورجيوني/
في الظالم /يرف جفن ُالعذراء
اللوحة ُ
التي تدرك ّأن وليدها سيموت /تخرج
له ثديها» .إنها قصيدة صامتة تمامًا
ُلوال النأمة الخفيفة في الخاتمة التي
ت ِّ
سرب الشعر إلى السطور كلها .في
ق �ص �ي��دة أخ� ��رى ب �ع �ن��وان «الغروب»،
نستطيع معاينة الحصيلة نفسها:
نْ َ
الغروب/
«ينحني ه�ن��اك /ف��ي غفلة
ْ َ
َ
يبحثن عن مفاتيح /اللواتي يتحركن
ُ
نعرف
عد/
ٍ
كشعلة متمايلة /ال ْ َ
في الب نْ َ
هل يسكب املاء في النهر /أم يأخذن
ْ
َ
النهر إلى النهد» .املعنى هنا يتحقق
ف��ي إغ��راق املشهد ف��ي الظل والغياب
وال �ص �م��ت .ه �ك��ذا ،ن �ع��ود م �ج��ددًا إلى
صفة الصمت.
الصمت هو أحد املكونات الجوهرية
ف ��ي ت �ج��رب��ة ه� ��ذا ال �ش��اع��ر اللبناني
ال� ��ذي ن �ح��ا م �ن��ذ ال �ب��داي��ة إل ��ى جملة
خافتة وملمومة على نفسها .جملة
ُ
ت�م�ك��ث ع�ن��ده ه��و أك�ث��ر م��ن إسراعها
إل � ��ى ال� � �ق � ��ارئ .ج �م �ل��ة غ �ي��ر خاضعة
ألي م�ب��ال�غ��ات أو ت�ه��وي�لات عاطفية
ول �غ��وي��ة .ال �ش��اع��ر م �ش �غ��ول بتقطير
األف� �ك ��ار وال � �ح� ��وادث ال �ح �ي��ات �ي��ة إلى
مادة أكثر خلودًا .مادة مصنوعة من
عناصر ُحلمية أو ميتافيزيقية.
ه �ن��اك رغ �ب��ة دائ �م��ة ف��ي أخ ��ذ الواقع
واألس � �ئ � �ل � ��ة اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة البسيطة
وامللموسة إلى فضاء التأمل والتأني،
وال �ت �ل ��ذذ ب�ت�ح��وي�ل�ه��ا إل� ��ى نصوص
ع ��اب ��رة ل �ل �ح��دث ،أو ال �س �ب��ب الزمني
ال ��ذي كتبت م��ن أج �ل��ه .ك��أن املفردات
والصور تتخلى عن وظائفها الفورية
امل � �ب ��اش ��رة وت �ك �ت �ف��ي باحتماالتها

جملة غير خاضعة
ألي تهويالت عاطفية
ولغوية

ٌ
ضوء وظالل
اإليحائية والسرية .ثمة
ف� ��ي ه� � ��ذه ال � �ن � �ب� ��رة .ال ي �ع �ل��و صوت
املفردات وهي تتجاور داخل الصور
والتوريات املتنوعة التي تزخر بها
َّ
نتعمد
ن �ص��وص ع �ي �س��ى م �خ �ل��وف.
أن نقول إنها ن�ص��وص ،ألن الشاعر
نفسه اه �ت��دى ف��ي كتابيه األخيرين
إلى كتابة متفلتة من ضغط الكثافة
واالخ � � �ت � � ��زال ف� ��ي ال� �ق� �ص� �ي ��دة ،وبات
م��رت��اح��ًا إلن� �ج ��از ك �ت �ل��ة ن �ص �ي��ة على
س�ط��ور ك��ام�ل��ة ،مستفيدًا م��ن السرد
واالستطراد والشرح.
ال� �ك� �ت� �ل ��ة ال� �ن� �ص� �ي ��ة ت� �ج� �ع ��ل الشاعر
م��رت��اح��ًا أك �ث��ر ف ��ي اس �ت �ث �م��ار نبرته
ال �ت��ي ت �م��زج ال �ع��اب��ر ب��ال �ج��وه��ري أو
ت�س�ت�خ�ل��ص ال �ج��وه��ري َّ م ��ن العابر.
نحس أن الشاعر لم يتخل عن سماته
السابقة ،ولكن جملته ص��ارت مرنة

أك �ث� َّ�ر .ال ي� ��زال ال �ت��أم��ل استراتيجية
مفضلة لديه ،وهي قادرة على تغذية
نصوصه بالصورة املبتكرة .أحيانًا
الصور:
ت �ك��ون ال�ط�ب�ي�ع��ة م� ��ادة ه ��ذه
ّ
«أش � ًع��ر أن ذل ��ك ال �ج �ب��ل ال� ��ذي يؤلف
زاوي ��ة م��ع جبل الشربني امل�ح��اذي له
هو الذي يمسك بالبلدة الساكنة عند
س �ف �ح��ه ،ب �ل��دة ال �ص �ي��ف ه ��ي ،ولواله
النحدرت وسقطت في الوادي».
م��ع ال�ط�ب�ي�ع��ة ،ت�ك�ت�م��ل ال ��دائ ��رة التي
ي� �ت� �ح ��رك ف� �ي� �ه ��ا ال � �ش� ��اع� ��ر .وه � � ��و ما
ي �س �م��ح ل �ن��ا ب��ال �ت �ق��اط ص �ل��ة م ��ا مع
ت�ج��ارب لبنانية أخ ��رى ،وخصوصًا
ت� �ل ��ك امل� �ك� �ت ��وب ��ة ب ��ال �ف ��رن �س �ي ��ة .امليل
امل �ي �ت ��اف �ي ��زي �ق ��ي وال� �ت ��أم� �ل ��ي ُينشئ
فجوات يتسلل إليها جورج شحادة
وص �ل��اح س �ت �ي �ت �ي��ه وآخ � � � ��رون .هناك
دوم� ��ًا ت �ل��ك ال��رغ �ب��ة ف��ي ج �ع��ل املعنى
حيث:
مفتوحًا وغامضًا في آن واحدً ،
«تعود السفن إل��ى الشاطئ هامدة/
أولئك الذين بلغوا الضفة األخرى/
�رون إل �ي �ن��ا وي� �ض� �ح� �ك ��ون» ،أو:
ي �ن �ظ � ُ
�رة ال �ت��ي ت�م�لأ ال �س �م��اءُّ /
مقر
«ال �ش �ج�
الغياب /حني نصعد إليها /نكتشف
أن أح � �دًا ّ ل ��م ي �م��ت /أن أح � �دًا م �ن��ا لم
البشرية
ي��ول��د» .إن��ه س��ؤال الكينونة ْ
وق��د ت�ع� َّ�رض ل�س��ؤال ال�ش�ع��ر ،إذ «من
يبلغ أقصى ال�ح��دود ال يعود يكتب
بل يشتعل ويضيء».

شعر

فؤاد رفقة :عود على بدء
ال ت �خ �ت �ل��ف ن � �ب� ��رة ف� � � ��ؤاد رف � �ق� ��ة في
م �ج �م��وع �ت��ه ال �ج ��دي ��دة «ت �م ��اري ��ن في
الهايكو» (دار نلسن) ،عما اعتدناه
في أعماله السابقة .الشاعر الذي مال
م�ن��ذ ب��داي��ات��ه ف��ي مجلة «ش �ع��ر» إلى
لغة تسعى إلى مالمسة املطلق ،يجد
ً
فضاء إضافيًا لقصيدته
في الهايكو
ال� �ت ��ي ت �ت �ج � َّ�ول ب�ي�ن م � �ف� ��ردات الزمن
والكينونة والطبيعة وال�ت��أم��ل .لقد
شغف صاحب «أنهار ّ
برية» بالشعر
األمل��ان��ي امل �م��زوج ب��ال�ف�ل�س�ف��ة ،ووجد
وحساسيته.
ف �ي��ه م ��ا ي�ل�ب��ي م ��زاج ��ه ّ
بطريقة م��ا ،يمكن القول إن الهايكو
والشعر األملاني محكومان بروحية
قائمة على التأمل والتركيز والكثافة.
ثمة إش��ارة في نهاية املجموعة إلى
«التمارين» كتبت في برلني .لعل
أن
ّ
هذا يعزز التقارب املقصود باملعنى
ال �ج �غ��راف��ي أي� �ض ��ًا .ك� ��أن ف � ��ؤاد رفقة
ي� �س � ّ�رب ل �غ �ت��ه إل� ��ى ال �ق��ال� ً�ب الشكلي
ل �ل �ه��اي �ك��و ،ف �ي �ج��د ح� �ف ��اوة وترحيبًا
جاهزين ،وال يشعر بأي غربة.

ال ت � ��زال ق �ص �ي��دة ال �ش��اع��ر اللبناني
م � �ح � �ت � �ف � �ظ� ��ة ب � �خ � �ف � ��وت � �ه � ��ا القديم
وسكينتها الداخلية .الفرق الوحيد
ه� ّن��ا أن ال�ه��اي�ك��و ي�ش�ت��رط استخدام
أق ��ل م��ا يمكن م��ن ال�ك�ل�م��ات .قصيدة
م� �ث ��ل «دائ� � � � � ُ�م ال� �س� �ف ��ر /وف� � ��ي ّمكانه
ي �ب �ق��ى /ش��اع� ٌ�ر وق �ص �ي��دة» ،تلخص
امل � ٌم��ارس��ة امل �ط �ل��وب��ة ،ح �ي��ث الكتابة
نبش عن امل��ادة ّاألب��دي��ة في املرئيات
العابرة للحياة .إنها محاولة لوضع
الشعر والفلسفة تحت سقف واحد.
االخ �ت��زال ه��و س�ي��د اللعبة الشعرية
القائمة على التقاط فكرة صغيرة أو
م�ش�ه��د م �ت �ك� ّ�رر ،واس �ت �خ�لاص معنى
جوهري منها.
ه �ن��اك م�س�ع��ى إل ��ى ت�خ�ل�ي��د الوجود
ال �ب �ش��ري ال �ه ��ش أم � ��ام أب ��دي ��ة الزمن
وال� �ح� �ي ��اة .ل �ك��ن إل� ��ى أي ح ��د ينجح
ال �ش��اع��ر ف ��ي إن� �ج ��از م ��ا ه ��و مدهش
ّ
تضم املجموعة مئة واثنتني
ونضر؟
�دة م�ت�ف��اوت��ة الجودة.
�
ي
�
ص
�
ق
ين
وث�لاث�
ِّ
ه�ن��اك ق�ص��ائ��د ُوف ��ق ص��اح��ب «عودة

قصيدة محتفظة
بخفوتها القديم
وسكينتها الداخلية

املراكب» في إنجازها ،كما هي الحال
ف� ��ي« :ت �ح ��ت أق� � ��دام امل � ّ�ش ��اة /يتكسر
ال� ��ورق /ال�خ��ري��ف ي �ئ��ن» ،أو« :خارج
امل �ي��اه /أب �دًا ت��رق��ص ال�س�م�ك��ة /املوت
شتاء
يحب ال��رق��ص» ،وأي�ض��ًا« :بعد
ٍ
�أس ف ��ي الحقل/
م � لاّع��دن��ي /ص ��دى ف � � ٍ
الف ح ُيزهر» ،بينما نجد تشتتًا في
بعض القصائد ،لنقرأ« :ف��رح الرعاة
بالنار /فرح النار بالرعاة /املزاريب
ٌ
نجمة مضى/
ناي ومزمار» ،أو« :وراء
ٍ
ولم يعد /الشاعر اتجاه».
ت �ق �ل �ي��ب ال � ��زم � ��ن وال� � ��وج� � ��ود يسمح
لطفولة الشاعر بالتسلل إل��ى داخل
ال �ك �ت��ا ٌب��ة ،ف�ت�ح�ض��ر ق��ري �ت��ه الكفرون:
«منجل ومحراث /فأس وإبريق ماء/
ال �ك �ف��رون ع ��رق ال �ج �ب�ي�ن» .الطبيعة،
على أي ح��ال ،ه��ي ال�خ��زان األساسي
ل�ل�ه��اي�ك��و ،وه ��ي امل �ل �ع��ب األث �ي��ر لدى
ال� �ش ��اع ��ر ال �ث �م��ان �ي �ن��ي ال� � ��ذي تغريه
نيتشوية «ال �ع��ود األب� ��دي» .ه��ل هي
صدفة أن يكون نيتشه أملانيًا؟
حسني...

◄ في «قيادة املجتمع نحو التغيير ـــــ التجربة
ال�ت��رب��وي��ة ل�ث��ورة ظ�ف��ار (1969ـ � �ـ � �ـ( »)1992مركز
دراس ��ات ال��وح��دة ال�ع��رب�ي��ة) تبحث م�ن��ى سالم
ّ
س�ع�ي��د ج�ع�ب��وب ف��ي «ث� ��ورة ظ �ف��ار» امل�س��ل�ح��ة في
سلطنة ع�م��ان ب�ين ع��ام��ي  1965و .1975ك��ان لهذه
ّ
الثورة أبعاد ّ
متعددة ،سياسية واجتماعية .تركز هذه
ّ
الدراسة على البعد التربوي ـــــ التعليمي املوجه نحو
ّ
التربوية بني 1969
«جمهور الثورة» ،وعلى التجربة
ونهايتها ال��رس�م�ي��ة ع��ام  ،1992م��ن زاوي ��ة مركزيةّ
هي :قيادة املجتمع نحو التغيير .تمزج جعبوب في
منهجيتها بني االستبصار الفكري وأساليب العمل
امليداني ّ
املجربة في البحوث االجتماعية ،في مقدمتها
«مسح الخبرة».
◄ ف��ي مجموعتها القصصية
ال� � �ج � ��دي � ��دة «ح � � � � ��ذاء صاحب
ال� �س� �ع ��ادة» (ال � � ��دار العربية
ل �ل �ع �ل��وم ن� � ��اش� � ��رون) ،تجعل
ّ
املتخيل
س � �ل ��وى ال� �ب� �ن ��ا م� ��ن
ال� �س ��ردي وس �ي �ل��ة إلع� � ��ادة بناء
ال �ه��وي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة .في
ه��ذه املجموعة ،تقترب قصص
الكاتبة الفلسطينية من النماذج
امل �ت �ق � ّ�دم ��ة وامل �ل �ت ��زم ��ة ل �ي��س في
ّ
الفلسطينية فحسب ،بل في ال��رواي��ة العربية
ال��رواي��ة
أيضًا .تصف الكاتبة في قصصها بيئة تحفل باملوت
ّ
والبؤس واملرارة والتفكك.
◄ ّأدى الصراع العربي اإلسالمي مع أوروب��ا خالل
ّ
سلبية
األل � ��ف س �ن��ة امل��اض �ي��ة إل� ��ى ت �ك��وي��ن ص � ��ورة
ّ
ّ
ومشوهة لدى كل من الطرفني عن اآلخر ،أسهمت في
ّ
عنصرية ما زال��ت قائمة حتى عصرنا
بناء مواقف
الحاضر .في «اآلخ��ر في الثقافة العربية ـــــ من
ال�ق��رن ال�س��ادس حتى مطلع ال�ق��رن العشرين»
(دار ال �س��اق��ي) ي �ق� ّ�دم ح�س�ين ال� �ع ��ودات ،عرضًا
ً
شامال ّ
لتطور صورة اآلخر في الثقافة العربية ،منذ
ً
ما قبل اإلس�لام وص��وال إلى مطلع القرن العشرين،
مع ما ّ
يسمى حركة النهضة العربية .ويخلص الكاتب
ّ ً ّل�اّ
ّ
والصحافي السعودي إلى أن ك� من الطرفني كون
نظرته عن اآلخر في ظروف صراع وحروب.
◄ في روايتها الثانية «سيدات
ال�ق�م��ر» (دار اآلداب) ،تتناول
ال � �ك� ��ات � �ب� ��ة ال � �ع � �م ��ان � �ي ��ة جوخة
ال� �ح ��ارث ��ي م� ��وض� ��وع املاضي
والحاضر ،وتجمع بلغة رشيقة
ب�ي�ن م��آس��ي ب �ش��ر ال ينقصهم
شيء ،ومآسي آخرين ينقصهم
ّ
ُ
ك ��ل ش� ��يء .ك �م��ا ت �ع �ن��ى الرواية
ب� �ت ��وظ� �ي ��ف ال � �ت� ��اري� ��خ العماني
وت ��رص ��د ال� �ت� �ح � ّ�والت السريعة
ل �ل �م �ج �ت �م��ع ال� �ح ��دي ��ث ،وتحاول
ّ
ّ
والهوية.
كالطبقية
االقتراب من القضايا الحساسة

