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مقدمة

د .حممد السعودي *

بجوار قلعة الكرك ،إحدى أكرب القالع يف الرشق وبالد الشام ،ويف قريته الوادعة
اً
ّ
كثري من احلوار
استهل خالد الكركي بحثه يف هذا الوجود،
«العدنانية»،
مستلهم ماض ًيا فيه ٌ
والرصاع؛ ليزيل العتمة عن واقع هو األقرب لزمن كانت فيه القدس غائبة كام هي اليوم.

من تلك املدينة العظيمة «الكرك» ،بدأ رحلته املعرفية األوىل إىل اجلامعة األم «اجلامعة
تفوق يف عتبة احلياة األوىل يف األردن «الثانو ّية العا ّمة» .مل يمض وقت
األردنية» ،بعد أن ّ

متيز بني أقرانه يف رحلته األوىل ،فأشعلوا شموع معرفتهم لألجيال القادمة،
طويل حتى ّ
وإن بدت هذه الرحلة قاسي ًة يف زماهنا إ ّ
السو والساحاتْ ،
ال
عىل األدراج واملقاعد وبني رّ
أن الرحلة الثانية «جامعة كامربدج» ظ ّلت مدهش ًة للرؤى ،مفتق ًة للحنني .لقد مجعت خالد
القومي
الكركي ابن الرشق بإنجلرتا ،وهو نفسه الذي سخط يو ًما عىل وعد بلفور ،وهو
ّ
الذي يبتهج بأنّه ابن هذه األرض ،عاد من جديد إ ّ
ال ّ
أن عودته كانت بثوب احلر ّية وال ّنهضة،
ّ
والسياسة واإلبداع.
وظلت روحه عربي ًة تبحث عن أبواب الشّ هادة والشّ هيد واحلكمة ّ
وعند الكتابة عن خالد الكركي ،ضيف العام  2017يف مؤسسة عبداحلميد شومان،

* أمني عام جممع اللغة العربية األردين.
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مرجوا بني طلاّ به ومتابعيه ،يف حركة
والسياسة واألدب؛ ألنّه كان
ًّ
تنبجس املعرفة يف الفكر ّ
الزمن املتآكلُ ،
لتنوعها ِ
وجدّ هتا عىل ما
تأليفية
مستمرة جتاوزت ّ
وعظمت يف عيون متلقيه؛ ّ
ّ
ّ
هبم من انكسار يف الفرح ،وهو دائم ّ
الذكرى:

الرو ِم َخ َ
وم
		
لف َظهـــ ِر َك ُر ٌ
َو ِسوى ّ
ـــــك مَت ِ
َ
ُ
					
يـــــل
أي َجانِ َب ْي
َف َع َلــى ّ

ّ
الرؤى يف مفاصل حياته ،فقد التصقت أعوام
شخصية خالد
يميز
ّ
إن ما ّ
الكركي هو جتدّ د ّ
ّ
والرموز القرآنية؛ فبحث يف توظيفها يف
بالرموز الترّ اثية
ّ
العربية ّ
ال ّتدريس األوىل يف اجلامعة ّ
يب احلديث؛ لتكون دافعة للمتل ّقي نحو الدّ فاع عن أرضه وعرضه ،من خالل
الشّ عر العر ّ
يرس ،وحارض متلكئ ُ
اخلطى .حاول الكركي يف هذه الدّ راسات الرتكيز
الربط بني ماض ّ
ّ

املندس يف صفوف األ ّمة.
واملتمرد ،وحمور املتخاذل
حمورين مها :حمور املنترص
عىل َ
ّ
ّ
وكانت قراءاته ألفكار رفاعة الطهطاوي ،وأمحد فارس الشدياق ،واألفغاين ،وحممد
َ
موقف احلامل بالرؤى العربية
السياسية بعد ذلك؛ فوقف منها
الرؤى ّ
عبده ،بداية طريقه يف ّ

متاسه األوىل ،ثم رآها مرهونة بثقافة ّ
كل منهم واهلدف الذي رحل إليه،
اجلديدة حلظة ّ
واملكان الذي ّ
مقنعا
حل فيه ،وبذلك فلم يرق له النموذج األورويب املقدّ م منهم؛ إذ مل يكن ً
يف ذاك الزمان ،بعد أن قطعت أوروبا فيه ثالثة قرونّ .
إن هذه الرؤى جعلت من الكركي،
واقعيا يف نظرته للكون واإلنسان؛ فنبعت من دراساته روح األمة بالتعليم ونرش
الح ًقا،
ًّ
ّ
يفس انتقاله
املوحد حللمها.
الفكر املعتدل واملشاركة بني أبنائها يف قيادة الفكر ّ
ولعل هذا ما رّ
جدلية قديمة
ثم النظر يف عالقة املثقف مع السلطة ،وهي عالقة
األكاديمي
بني
ّ
والسيايسّ ،
ّ
ّ
حديثة ،ظ ّلت أسئلتها عند األبواب :هل يبقى املثقف شاهدً ا عىل الواقع فقط من دون
املشاركة يف اصطفافاته وإنتاجه؟! أم عليه أن يطرق هذه األبواب ويتجاوز حلم عبدالرمحن
الكواكبي يف «طبائع االستبداد ومصارع االستعباد»؟! وهبذا أدخل نفسه يف رصاع املعرفة

املتحولة ،وكانت جتربة جديدة عىل مثقفي األردن والعامل العريب يومها؛
املتنامية والسياسة
ّ
فأخذ عليه من أخذ من خالف ،فيام وقف بجواره آخرون ،ولعلنا نراها اليوم جتربة رائدة،
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ٍّ
مشاق .فتجربته بني وزارات الثقافة واإلعالم والتعليم العايل والرتبية كانت
عىل ما فيها من
ذات أثر كبري يف احلركة السياسية للشباب ،خاصة أن جيلاً من الشباب دخلوا الوزارة دفعة
واقعا،
واحدة بعد االنفتاح السيايس عام 1989م؛ فباتت رؤية الوزير ومناقشته وخمالفته ً
وتالشت حينها زفرة الغيظ من نفوس الناس ،وتنادوا :أن أخ ِرجوا أفكاركم من مالذاهتا،

الزرع،
اهتزت وربت ،وكثر ّ
فأنتم آمنون .ومل هتلك الدنيا كام ا ّدعى املرجفون يومها ،بل ّ
واستبرشوا بحصاد وفري .وكان هذا مدخلاً صاد ًقا الختيار أحد هؤالء الوزراء الشباب

ووسع
للقرص
قرب العا ّمةّ ،
اهلاشمي ً
رئيسا للديوان امللكي العامر ،وكان الكركي ،الذي ّ
ّ
ضي ًقا ،وتبينّ للملك الراحل احلسني ،رمحه اهلل ،أن هذه دنيا جديدة من العمل ،يقودها
ّ
الشباب.

يؤمن خالد الكركي باملعرفة اإلنسانية ،ويؤمن يف الوقت نفسه ،بخصوصية هذه األ ّمة
حمرك ًة هلذا
التي محلت رسال ًة كانت خالصة رساالت أبت اجلبال أن حتملها ،يؤمن هبا ّ
الوجود الذي امتأل معرف ًة واستقوا ًء عىل اآلخر ،فال جتد له حدي ًثا إ ّ
ال وذكر فيه أنّه يبحث
عن بصيص أملها ،وعن رؤية جديدة يف هنضتها ،فالروم اليوم هم الروم يف عرص سيف
الدولة ،وحلب ِ
أمس هي املدن العربية اليوم مهام تباعدت ،معادلة تكاد تكون قريبة جدً ا

يب الذي
بعد النصف الثاين من القرن العرشين ،ولذلك ترشّ بت نفسه روح املتنبي العر ّ
أصبح معاد ً
قناعا يف توظيف الشّ عراء املعارصين:
ال
موضوعيا أو ً
ًّ

		

بـي ِف َيهـــــــا
َو َل ِك ّن ال َفتـــى َ
الع َر ّ

				

الو ْج ِه َوال َي ِ
ـــد َوال ّل َس ِ
ان
َغ ِر
ُ
يــــب َ

ٍ
«ليال عرش مع
العربية مالز ًما له حتى أيام مضت يف مؤلفه اجلديد
وما زال املتنبي شاعر
ّ

و«الرونق العجيب».
املتنبي» ،بعد «الصائح املحكي»
ّ

ويف رؤاه ما يبعث القلق من أصحاب الفكر اجلديد ،الذين حياولون أن ينتقصوا من

العربية ،أهلها وإنتاجها وحركتها الدائبة يف احلياة ،منحازين عالنية لروح جديدة غريبة ع ّنا
ُ
يف أزمنتنا ك ّلهاْ .
أقرب إىل نفوسنا
املعرفة اجلديدة والثقافة املحدثة وحركة الفكر
فإن كانت
َ
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ً
سقوطا جديدً ا يلغي وجودنا ،ال قدّ ر اهلل ،وهذا ما
من هذه األمة ولغتها وحضارهتا ،فلننتظر
يدعو إليه بعض مؤلفي اليوم عندما يتحدثون عن موت العربية وانتحارها .إن مو ًتا واحدً ا
يرصون عىل نرش ثقافة املوت هلذه اللغة يف اجليل
يكفينا اليوم بعد رحيل القدس ع ّنا ،فلامذا ّ
معا :أ ّمة ولغة،
اجلديد؟! وقد واجه
الكركي هؤالء بقوله« :أ ّما نحن فقد بدأنا من الكامل ً
ّ

بدأنا من أعىل ما يف اكتامل اللغة من نحو ،ورصف ،وموسيقا ،وبالغة ،بل نكاد نكون أ ّمة

أنبتها الكالم!!».

الكركي أن اللغة لأل ّمة مثل عالقة اللفظ للمعنى يف الشعر ،جسد لروح
لقد أدرك خالد
ّ
كام ذكر ابن طباطبا العلوي؛ ولذا خّاتذ هذه الرؤية مثالاً لنفسه يف كتاباته وأحاديثه ،فسمت

يف قلوب الناس ،وعلت بني أفكارهم .واأل ّمة عنده ستنهض من جديد ،إذا سقاها أبناؤنا بام

بتنوع يعجب
محلته لغات األقوام من فكر وفلسفة وعلوم وفنون وآداب ،ثم زرعت بستاهنا ّ
حمملني باملعارف والعلومْ .
وإن رأى بعضنا هذا بعيدً ا ملا حياك لنا
ّ
الزراع؛ فيأتون إليه طالبني ّ
اليوم ،إ ّ
ال أن املتبصرّ يراه قري ًباْ ،
وإن َب ُعد أمدُ ه يف عيون املتخاذلني من أبناء جلدتنا ،فمصادر
متنوعة وعميقة بدأت باحلرب واملخطوطات والدم ،الذي ُر ّد به عدو ،أو ُردع به
ثقافة األ ّمة ّ
طامع ،واستمرت بالقوميات التي ّ
باهرا يف أ ّمتنا ،وكانت لنا رؤية وموق ًفا،
شكلت
ً
حضورا ً

وما كان ُ
فعل الفارايب وابن سينا واجلاحظ والغزايل واملتنبي والشافعي وابن رشد وغريهم
إ ّ
ال دليلاً عىل هذا الت ّنوع الفريد الذي أخرج لنا قاد ًة عسكريني كان هلم رشف الدفاع عن
هذه األمة ،مثل األيوبيني واملامليك ،وظ ّلت البالد بالد الرساالت التي ُختمت باإلسالم،
ّ
وظل أهلها آمنني حارضين يف الدولة ونتاجها املعريف ،وشرُ ّ ع للتسامح أبواب مل يعرفها

الكون.

بث هذه الروح يف األ ّمة من جديد جيعل األجيال القادمة ّ
ّ
إن ّ
تطلع عىل فكر يناسبها

ويناسب زماهنا ومكاهنا ،بعيدً ا عن غطرسة األمم ،وانقباض أبنائها اخلائفني من كل جديد
عليها وعىل أنفسهم ،هكذا هي روح الكركي أينام ّ
حل ،حييا مع اجليل اجلديد؛ ولذا ناقش
تكوين اجليل القادم ،الذي رأى فيه أنّه لن يقف عىل قدمني ثابتتني إ ّ
ال باحلرية والكرامة
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والقوننة والتواصل مع اآلخر ،حيثام وجد منفع ًة ملرشوعه .وما كانت الصحافة عليه ببعيدة،

متنوعة ،من خالل زاوية أسبوعية امتدّ ت عىل أعوام،
فقد ساهم يف رفد هذا اجليل بمعارف ّ
ُأخرجت يف كتاب «أوراق عربية» .ومن االسم نفسه ّ
استل الح ًقا خريطة الك ّتاب يف جريدة

«الرأي» حينام تولىّ رئاسة جملس إدارهتا؛ فاستكتب عد ًدا من املفكرين العرب ،مثل :ممدوح
ّ
اهلم الكتايب مالز ًما له،
عدوان ،وعبدالعزيز املقالح ،وحممد املسفر وغريهم.
وظل هذا ّ
عزالدين القسام؟! وما تبعه من دراسات يف «الشهادة والشهيد
القراء مقالته يف ّ
فكيف ينسى ّ
يف الشعر العريب احلديث» ،و«منازل األرجوان» ،و«بغداد :ال غالب إال اهلل».

األم «اجلامعة
وما َذ َكر خالد
الكركي ال ّتعليم وروافده إال ذكر باخلري أساتذته يف اجلامعة ّ
ّ
األردنية» ،التي حاول أن يقارب فيها بني املعرفة اخلالصة واألصول األكاديمية حينام تولىّ

للجو
رئاستها ،فاتّكأ يف ذلك عىل أساس العلوم؛ وفلسفة الواقع املعيش؛ وأدخل اجلامعة
ّ
يب والدو ّيل ،من خالل تطوير اخلطط والربامج واملؤمترات واستضافة
العام
الوطني والعر ّ
ّ
الشّ خصيات العاملية ،لقد آمن ّ
ومكونة ال ّتفكري وبرشى جذوة
بأن اجلامعة هي ملجأ الثّقافة
ّ
العلوم؛ فوقف بني ال ّتاريخ والواقع يف مراحله ك ّلها ومنها اجلامعة ،فمع ما يمتلك من روح
تقدّ س مايض األ ّمة املجيد إال أنه اقرتب من الواقع حتليلاً وبناء؛ فرصد كل هذا لصالح

احلرة
حركة شباب
جامعي رفضت الرت ّدد وانكسار الفطرة يف العامل ،وجلأت إىل نفسها ّ
ّ
الناطقة؛ فكان هلا خري سند ومتابع مراقب؛ ح ّتى آتت أكلها يف أرجاء اجلامعة ومشارب
نموذجا يف جامعات الوطن ك ّله؛ فظهرت شخصيات
املجتمع ،وأصبح صداها يرتدد
ً

رصت
ين حتى اآلن .وإن متثّل بقولُ « :ن
طلاّ بية ما زالت فاعلة يف موجات ال ّتفكري األرد ّ
ُ
بالشّ باب» ،إال أنّه أخرجها من دائرة ال ّتنظري املعهود إىل دوائر العمل وال ّتجديد والبناء،
طالبيا من خالل تب ّنيه ألفكارهم وحضور نشاطاهتم.
واقعا
وصيرّ ها ً
ًّ
ّ
والصدق والكرامة .ويف العمل
الكركي يف عمله :الفهم
متوكأ خالد
ثالثية ظ ّلت
ّ
ّ
ّ
الثالثية بأدوات جديدة ،متثّلت يف أهداف املجمع ،وقراءة واقع
املجمعي ُك ّرست هذه
ّ
ّ
العربية اليوم ،ونأي أهلها عنها ،وكثرة ال ّتشكيك فيها؛ فواءم بني تارخيها الفاعل يف احلضارة
ّ
9

اإلنسانية وحركة حارضها البطيئة؛ وعمد إىل إجراءات القوننة من خالل جمالسها الكريمة،
ّ

داخليا مع اجلامعات
البحثي،
ووضع األنظمة وال ّتعليامت ،وبناء اتفاقيات ال ّتشارك
ًّ
ّ
العربية يف
العربية والعاملية ،بد ًءا من احتاد املجامع
املؤسسات
واملؤسسات،
وخارجيا مع ّ
ًّ
ّ
ّ

للمنصات
واخلاصة ،والبحث عن سبل الوصول
الرسمية
مؤسسات الفكر
ّ
ّ
القاهرة ،إىل ّ
ّ

تفرد املجمع ودوره العميق يف بناء جسد األ ّمة ،من خالل
ّ
العاملية واجلوائز التي تظهر ّ
العلميّ ،
وبث روح هذه ال ّلغة يف األجيال القادمة ،من خالل إذاعة ترقى
تعريب املصطلح
ّ
الكركي يف
العربية .مل يكن
يب اجلميل ومبادرات ت ّتسع لينال هبا شيئًا من رضا
بال ّلفظ العر ّ
ّ
ّ
قرارته مستق ً
ً
وحماورا يف ّ
وفيا كام بدا يف
مشاركا
ال عن زمالئه العلامء بل كان
ً
كل أمورهًّ ،

« ُفتات احلنني».

والسيايس دفع ّ
املنظمني أن يقرتحوا
األكاديمي
الكركي يف املشهدَ ين
إن حضور خالد
ّ
ّ
ّ
ثالث ُذرى للكتابة يف تكريمه :شهادات من مفكرين وسياسيني وأدباء ورفقاء درب وأهل،
كان هلم معه ّ
يب وما كان هلا من
الذكرى والوجد واحللم .ودراسات يف قراءاته للشّ عر العر ّ
اإلبداعي .ومل يكن اهلدف
وقع عىل املتلقي أو حركة الشّ عر احلديث .وقراءات يف إنتاجه
ّ
الزكية عىل طريقتها التي
الروح ّ
كثرة األوراق وتعددها قدر ما كان اهلدف إظهار هذه ّ
ارتضتها لنفسها ،بعيدً ا عن أهواء الكتابة .وقد جتاوزت األوراق املقدَّ مة التعدّ اد واملديح
وكتابة السرية إىل جوانب أضاءت الرؤى التي تكتنزها شخصيته بعيدة عن التبسيط ،إيام ًنا
منهم ّ
ريا مما ُترك هو جزء من لوازم العمل
ريا ممّا سيقال هو جزء من تلك املرحلة ،وكث ً
أن كث ً
السيايس ،ينتظره زمن قادم.
كرم
تكرم مؤسسة عبداحلميد شومان أهل الفكر
ّ
والسياسة واإلبداع ،إنام ُت ّ
وحينام ّ
وقيمه أينام ّ
َ
حل ،و ُتساهم يف بناء حضارته ونرش أفكاره .فالشّ كر ك ّله لفريق
اإلنسان
َ
املؤسسة الذي ّ
ونسق وتابع ونرش ،والشّ كر املوصول ملن ساهم باملشاركات وإخراج
ّ
خطط ّ
هذا العمل عىل سوقه .وكذلك هي مؤسسة عبداحلميد شومان مليئة ّ
والرؤى
بالذكرى ّ
متفر ًدا قصدً ا ،إنّام َسعت لإلخالص قدْ ر
واملستقبل ،مل َت ِضن عىل أحد معرف ًة ،ومل تتجاوز ّ
املستطاع.
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شهادة شخصيــــة فـــي خالـــد الكركـــــي

د .بلقيس الكركي *

جاؤوا ،ليشهدوا ،وقالوا اشهدي معنا ،بعدَ نا ،وقويل كان أيب،

ٌ
وحر ،وكريم.
عظيم،
وهذا أيب ،وأيب كذا .قويل إنّه
ٌ
وخمتلفٌّ ،

لكن ٍ
ُ
تعرف ّ
بنت الفكرة ،والعشقَ
حر ٍة،
أن الفصاح َة ُ
سأشهدُ ْ ،
بلغة ّ
ابن الكالم.
ُ

قص املَطلع عن َم َ
داك،
سأشهدُ  ،ولو يّأن أقول الشعر ،ملا رَّ َ

أحب اخلطاب َة ،أل َمت ْم ُت عىل روحك ُ
احل َّج َة قبل الوداع،
ولو يّأن ُّ
ولو َّ
كلامت وأشياء،
لب َهنَت علينا
ٌ
أن الفلسفة تتقن العاطفة ،رَ ْ

َ
حلاربت َ
ولو ّ
فيك الزمان ح ّتى
اجلدل ُيفيض إىل غري َنفسه،
أن
ُ
رَ
احتْت،

* أستاذ مشارك يف النقد األديب ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية ،اجلامعة األردنية.
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ُ
يعرف معنى الدم ،أو َ
ولو ّ
عروقي فأرى َن َسبي
جماز الدم ،لف َّت ْح ُت
الطبيعي
العلم
أن
َ
َ
َّ

َ
الرشيف إليك كلام هُتت.

أرسار حُ ِ
ِ
ي ُّس هبا
الغيب
سأشهدُ يا صاحبي ،وكم َج ُبنَت خييل قبل هذا عن الشهادة ،ففي
ٌ
النجم عا َدت إىل َ
غريب ،أو ٌ
ٍ
ٍ
أنط ِق قومهاُ ،
حيث
ابنة ،ك ّلام جفاها
ابن
نسيب
غريب،
غريبُ ،
ٌ
ُ
ُ
ُ
رحيم بالصعاليك.
شخص واحدٌ ،
القبيلة ك ُّلها
ٌ
ٌ
صاحبي،

ِ
نفسها خارج ٍ
ُ
سأشهدُ
قيس لليىل عندما
احلقيقة؛ تلك التي ال
باسم
ِ
تعرف َ
لغة هي هلا ٌ

جُييد،

والشعر َي ُ
ُ
عذ ُرنا ك ّلام رأى صاح ًبا
قيرص ما زلنا ُنحاول عندَ ه ا ُمللك،
واحلقيقة يا صاحبي
ٌ
ُ
الدرب ،وأرا َد عاطف ًةَ ،
وحر ّي ًة ال ُت ُ
ال ُي ُ
طيق
الب
طيق
َ
ّ
وطللاً  ،وكال ًما جاحمًا ناعماً عن رِ ّ
واحلبّ ،

ٍ
ٍ
واحد ،أو ٍ
ملك واحد.
معنى
َقيد َجوه ٍر
واحد ،أو ً

الصاحب إ ّ
رأيت الدرب دوننا
كيت ملّا
لست لك ذلك
ُ
ال أحيا ًنا كثرية ،وإن ُكنت َب ُ
ُ
َ

لست هو متا ًماَّ ،
يونس يف اخلرب
قرب الصحراء ،بغدا َد كام مل َي َرها
وأي َقنت.
ُ
ألن ورائيَ ،
ُ
ورائي بغداد ،حيث اجلوهر كانت كثري ًة ُس ُبله ،وكان غاية ،حيث األفكار ال هتاب
الشهري.
َ

بنت الشعر واخليل
الطريق ،وال تستعبدها احلري ُة هناي ًة للسبيل .لكن روحك يا صاحبي ُ
َ
ِ
اختزلت ،فرتاجعت،
قلت
وطريق الصحراء من اجلنوب وإليه ،ولذا ك ّلام ظنن ُتني
ُ
فهمتك ُ

ثم َتعبتُ ،
ٍ
مستمر.
استجواب
كاتب كبري ،سوى
احلب كام يقول ٌ
فقلت ،وليس ُّ
ّ
صاحبي،

تتعب اخليل ،تأيت الفكر ُة اختزالاً  .قد يكون مخُ ِ اًّل ،لك ّنه تبدّ ى لعيني يف هذا
عندما
ُ
«التأبني ِّ
فتقر ُب الثبات .كم ّ
حبا فيك،
املبكر» ـ كام تقول ـ حقيق ًة
فك ُ
ُ
جتاور ّ
احلبَ ،
رت فيك ًّ

كم ّ
فكرت يف ّ
مره ٍق
حبا فيك ،وتق ّلبت بني صفاتك وأفعالك تق ّل َب َ
أحبه فيك ًّ
كل ما مل َّ
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بت بعدَ ك ِمن ُصلبه ،وما َ
عت
اسط ُ
مستيضء ،ثم تراءى جوهر هو ر ّبام ُصلبك ،وأعرفه إذ ُّ

الفكاك؛

َ
سأخربك إ ًذا عن هذا اجلوهر املؤ ّقت :عماّ أخرجك من الكرك ،وما أعاد قل َبك إليها،
ِ
كام أدخلك َ
وكن َ
رارا ،وأخرجك ،وأعا َدكَ ،
والبنات والبنني
َف النساء
بالط السالطنيِ ،م ً
والكتب والكتابة ،ومنها ،وأعادك ،وأخرجك كذلك من نفسك ـ وساملًا أعادك.
َ

ِ
َ
ِ
ِ
أعرفك حدّ الكتابة
افرتاض يّأن
السلوك؛ يف
العنف بل
أعرف كم من
العقوق يف هذا ّ
َ
عنك بحكم األلفة والعقل والعمر .لك ّنني أعرف ً
السهم
أيضا ،بسببك ،كيف أغمس
َ
بالشّ هد؛ باقتباس يف مكانه الدقيقٍ ،
درع املحاربني املتحا ّبني .قالوا ّ
إن
بيت من الشعر هو أبدً ا ُ
الطيب
البيت ر ّبام لطرفة أو سواه ،وليته مل يكن
َ
ً
مشهورا حدّ االبتذال ،وليته ،ليته كان أليب ّ

لتكتمل الرواية كام تريد:

ُ
حممــول
واملاء فـــوق ُظهورها
ُ

كالعيس يف البيداء يقتُلها َّ
ِ
الظمـا

هذا هو صلبك يا صاحبي.
وقبله:

ُ
وصـــول
ُقرب احلبيب وما إليه

لقيت من أمل اهلـــــوى
وأمر ما ُ
ّ

محلت فيه عىل ظهرك َّ
للظن،
وأخلصت
اسطعت .ظننتَه حبي ًبا أو ما ًء،
كل ما
عمر كامل،
َ
َ
َ
ّ
ٌ

ُ
اإلبل واألحالم .مل ترت ِو بعد يا صاحبي ،وقد
ألنّه منك ،ومل تأبه ملن قال  :ما هكذا ُتورد
بلغت من ِ
الك رَب ِع ّتيا .امرأ ُة العزيز خلف الباب عادت ،والكواكب يف ُ
احل ُلم زادت ،والبئر
َ
جنيا،
موحشة ،ونخل قلبِك ما زال حيمل ُر َط ًبا ًّ
صاحبي،

ماذا عسانا نفعل هبذا التكوين العليل؟
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هل نلعن ِع ّلته الواضحةّ :
سيد الظمأ الكبري؟
املتنبي ،هو ّ
الطيب ّ
أن ثال َثنا ،أبا ّ

ور،
كم حاولت أن أكون ِضدّ ك ،نقيضك ،عليّ ُأشفى:
ُ
كرهت السلطة ،والبالدُّ ،
والص َ

مرارا ،بال فائدة .تساوت ّ
الطرق يا صاحبي:
واعتزلت الناس
واحلب واألوالد،
والزواج
ُ
ً
ّ

الظن يف
اخليام :خيبة ّ
أذا ًة ونجاة ،وكان مصريي ابن مصريك :ظمأ يف ّتش عن لغة حتكي كام ّ
ألن الشعر ٌ
كامل ال يفضح النقص ،بل ُ
املقبل ،ال لنقص يف املقبل ،بل ّ
خيلقه من عدم ،كام
خُتلق األطالل ً
حقيقيا من حجارة بنيان جديد.
جمازا
ًّ

قصتي:
تلك هي ع ّلة الظمأ يا صاحبي ،أنّنا حاولنا
قص ُتك أوضح من ّ
الشعر حيا ًةّ .
َ
َ
امللوك سيو ًفا لدولة ،وشهدا َء احلارض شهداء املايض ،والبال َد ّ
وحلب
مكة القديم َة
رأيت
َ
َ

صببت الشعر ما ًء عىل احلياة َّ
وكنت ك ّلام أدركت
عل الصباب َة تعود،
بغداد ،والنسا َء سلمى.
َ
َ
جرح احلقيقة بقصيدة جعلتك منذ مالك بني الريب تشتهي
الوهم ركضت لغريه،
َ
وداويت َ
ً
صنو احلياة ،ولو كان و ً
ما ال ينبغي ،ربام ّ
وإسقاطا ،ولو كان يف املوت،
مها
ألن اجلامل عندك ُ

بل أسوأ :ولو كان يف السلطة.
صاحبي،

اتكئ ع ّ
يل ،واطمئن،

برزخ بني احلقيقة واجلاملّ ،
جيدً ا ّ
أن الشعر ٌ
وأن البحرين هذين يبغيان
فصاحبتك تعرف ّ

ملح وفراتّ ،
وأن احلياة دوهنام تستحقّ ما فعل هبا صاحبنا اللعني:
فقط هناك ،بني ٍ
قـــادر
يرد يد ًا عن ثوهبا وهو
ُّ
ٌ

اتكئ ع ّ
يل ،واطمئن،

و َيعيص اهلوى يف طيفها وهو راقدُ

كريم يسمح بأن نعيدَ التأويل،
فالدرب دوننا ٌ

ِ
البعيدة كام صحب ُتك
سع لتصحبني إىل مدين
وقد يكون فيه ،كام يف قلبك ورئتيك ،م ّت ٌ
14

د .بلقيس الكركي

مر ٍ
جنوب البحر.
بأن ال أرى ما تراه
ات شحيح ًة إىل الكرك وبريوت والقاهرة،
ورصخت يّ
ُ
َ
ّ
عندك من عيون احلاضرِ ِ ،
َ
وحفظتَه يف ِ
وقلت كان ذلك زمنًا رشي ًفا،
بيت احلكمة،
أت قلبي
َ
خب ُ
ّ
ثالثون عام ًا وأربعة ،مل أسمع َ
منك ّ
يب سوى هذا :أنّه لغة ،وفكر ،وكتب،
أن الرشف العر ّ
ُ
وخ ُلق ،وكرم ،وشهادة ،وحر ّية،
كأس أو ٍ
حي ًة أرتعد من الليل أو من ٍ
قبلة أو
كنت سواك،
لو َ
ُ
ألمضيت ُعمري موؤود ًة ّ

حن ٍ
ني أو خاطر لآلخرين،

ورميت سيف ًا وه َب َ
تك
عت عن ِعراك اخلرافات،
كنت
َ
ارحتت حني تر ّف َ
ُ
لو كنت سواك ،ملا ُ

يت وجهي شطر احلياة واملكتبات،
إ ّياه
البالد باسم السامء ،فو ّل ُ
ُ

أدركت معنى ّ
عم ،واهلل لو وضعوا
أن
كنت سواك ،ملا
لو َ
ُ
َ
الثائر اجلميل يقول «يا ّ
احلكيم الرحيم ير ّدْ :
الشمسّ ،»...
«قل ما أحببت»...
وأن
َ
فرعا مجيلاً
ولو ّ
أن الناس يعرفون ما وراء هذي الشهادة من غيوب بيننا ،ألبرصوا فيك ً

من اجلوهر ذاته ،من األصل ذاته ،من الظمأ ذاته ،فاحلرية ظمأ إىل اجلريء اجلميل ،واألخري
ّ
واللذة ،وأين نحن
احلس بالعقل والذوق
اخلفية الشتباك
ال يعرتف إلاّ بسلطة الرشوط
ّ
ّ

حيان  .هكذا أصبحت متون اآلخرين هوامشنا يا صاحبي بل خارج
ً
مجيعا من حدوس أيب ّ

وقلت غ ّني ،بل ارقيص مع َ
ِ
الفايس
احلسن الوزّ ان
اإلفريقي أو
ليون
النص متا ًما .سقيتَني
َ
ّ
ّ
ِّ
وقلت ال جتهيش إ ّ
نفسها فيك البالد.
الغرناطي ،سقيتني
َ
ال للتوباد بعدي ،مهام خانت َ
ّ
َ
فعرفت ،وأصبحت دو ًما معك« :أجيء عىل صد ٍر
الرحيل
واعتدت
سقيتَني ح ّتى هُتت،
ُ
ُ
ٍ
وأذهب».
رحيب...
ُ

(أقول هذا يف حضور اثنتني من صديقايت العظيامت الصابرات ،الدكتورة رناد املومني

جيدً ا من
والدكتورة هيا احلوراين .ورناد ابنة رافع املومني ،أطال اهلل يف عمره ،وقد عرفته ّ
عطية احلوراين ،رمحه اهلل ،وقد عرفته من دموعها التي مل تتو ّقف
صربها وروحها ،وهيا ابنة ّ
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أن ِ
سمجا يل ّقنه ّ
العلم
أمريكيا
مرشوعا
بعدُ بعدَ ه .وكالمها مث ُلك ،أو أنت مث ُلهام ،مل حيتج
ً
ً
ًّ
واهلواء حقّ للبنات ،بل عرفا الثقافة والرحابة يف مادبا وعجلون من زمن بعيد ،ح ّتى عجزنا
ٍ
عنيدات
نحن البنات عن البكاء عىل رجال سواكم .لقد أفسد داللكم عواط َفنا ،وجعلنا

ِ
فشكرا لكم من جهة ،وساحمكم اهلل من جهة
أكثر ممّا احتمل الناس أحيا ًنا،
عزيزات النفس َ
ً
أخرى).

صاحبي،

اتكئ عيل ،واطمئن،

فقد تركت ّ
ري اآلن ظهرك،
يف لغ ًة تسمح بأن أص َ

اتكئ ع ّ
يل،

هتاب النهاية ،و ُتدمن مثيل البداية،
أعرف أنّك ُ

اتكئ ع ّ
يل ،ولنبدأ رحلة أخرى ،نحو قيرص آخر ،لثأر آخر ،إىل أن يصيب أحدَ نا سهم

محى بال
مرص العام املايض ،وانتزعتَه من قلبك يف عماّ ن ،وظ ّنه كالنا يف البدء ّ
أصابك يف َ

نحب القصيدة،
حياء ،لشدّ ة ما ّ

اتكئ ع ّ
السهم ح ّتى َيرتبك،
ولنمدح
يل،
ِ
َ

ولنهج حياة اآلخرين ألنهّ ا ناقصة البالغة،
ُ

كأسا تغالب فيك الشوق،
تعال
أصب لك ً
ّ

و ُتعجب من ذا الوجد،
شطرك،
وتدير رأسك َ

الرس :أنّنا ال نؤمن باملساواة ،بل نص ّنف البرش حسب املسافة
تعال نسمع دبي َبها ونعلن ّ
الطيب ثان ًيا،
بينهم وبني اللغة ّأولاً  ،وأيب ّ
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بنت مثيل،
أب مثلك ،وال َ
حسادنا ،فال َ
تعال نكث ّْر ّ

ّ
وألن اخليل كالصديق ،قليلة ،تعال رِ
مرارا مط َلع شكواك:
أصب عىل ضجرك ،وأسمع ً
الصبا ورواح ُله
ــــر َي
ُ
أفراس ِّ
ُ
وع ّ

وأقرص باط ُله
القلب عن سلمى
صحا
َ
ُ

وحا ما تزال؛ ّ
أن القلب ما صحاّ ،
فأسقيك ح ّتى تعرتفّ :
ألن
وأن
أفراس ِّ
الصبا جمَ ً
َ

ّ
املتنبي ما تزال تسدّ علينا طرق
وهم حني تبقى اللغة حط ًبا يف نار الروح،
َ
اهلرم ٌ
وألن خيل ّ
اإلهلــي« :أريد من زمني»« ،ما أنت ...وما تبتغي» ،و«أو ّد من
التصوف بأفعال العشق غري
ّ
ّ

األ ّيام ما ال تو ّده،»...

فتعال نقبل احلقيقة ،ونعرتض باستحياء عىل قول أيب العالء:

يعاد له ُ
ّ
سبك
زجاج
حيطمنا صرَ ُف الزمان كأنّنا
ولكن ال ُ
ْ
ٌ

إن البيان يعيد َ
ونقول ّ
ريا عىل من ال يعلمون،
سبك هذا الزجاج ،وإنّنا نشفق كث ً

تعال ّ
معا ،ولنقرأه بعد الفاحتة ،وبعد مع ّلقة الض ّليل عند قربك يف اجلنوب،
نخط نع َيك ً
أما زلت تريده يف اجلنوب؟

مجيعا يف أن نكون لك فلحة وعبدالعزيز وسليامن؟
هل فشلنا ً

كم أهاب الغثاء الذي سيقال فيك عندها يا صاحبي،

عر
وسأسمعك تقول اتركيهم سعداء بأخطاء القلب واللسان ،فدرب الكالم اجلميل َو ٌ

طويل .ولدوا ليعيشوا ،ال ليكونوا ،والفارق بني هذا وذاك ،فارق بني يزيدَ واحلسني،
اتكئ ع ّ
يل إذن ،واطمئن،

لن أقول ِ
«س َ
فارك هذا تاركي ال أبا ليا»،

«وأين مكان ال ُب ِ
عد إ ّ
ال مكانيا»...
سأقول
َ
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َ
وليت العشواء
وليتك حتلو،
فليت الغضا،
َ
لك ّنني سأعدّ الغضا ،ليلة بعد ليلة ،وأقول َ

تنساك،

أيب،

الطريق ولــــم َأ ْ
ُ
زل
ولك ّنه طال

أف ّتش عن هذا الكالم وينُهب

ِ
صاحب البيت ،صاحبِنا ،وأعرف ْ
أن ملّا اجتاحتني بعد
أف ّتش ،وال أجد الكالم إال عند

اسطعت أن تأيت بيشء من مثله ،وأنّك ّ
كل ما ف ّتشت عن صوتك،
كربى حرساتك :أنّك ما
َ
دوي صوتِه فيك أعىل ،وأمجل.
وجدت ّ
ربام قال آخر ما قاله كاذ ًبا يف من ال يستحقّ  ،لكي أعيده بعده ،صادقة فيمن يستحقّ ،
مطبوعا،
مصنوعا ،وأعيده
قاله
ً
ً

سأضعك مكان املمدوح ال مكان صديقك املادح يف القصيدة ،وقد
ألن
وأعتذر مسب ًقا يّ
ُ

رسا قبل سفر طويل ،وأعيدها اآلن عالنية بال وخ ٍز يف الضمري،
ُ
بعثت لك األبيات ًّ
أيب،

فــؤادي
وح َوقــــد َخت َ
ُأر ُ
َمت علـــى ُ

ِ
حي ّ
بح ّب َك أنْ ِ
بــه ِس َو َاكــــا
ــــل
ُ
ــــرا َط ِويـــــــل
َو َقد مَ ّ
ح ْلتَنــــي ُش ْك ً
َث ِقيــــــلاً ال ُأ ُ
طيـق بِ ِه َح َر َاكــــا

ُأ ِ
حاذ ُر أن َي ُشـقّ َعلـــى املَ َطا َيــــــــــا

َفـــال مَ ْت ِشــــي بِنَـا إ ّال ِس َ
واكـــا

طرفـــي
فلو يّأن است ََط ُ
ْ
عت خ َف ْض ُت ْ
ُ
ـر به حتــــى َأر َاكـــــا
َف َل ْم أ ْب ِص ْ
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رب َع َ
َو َك َ
نك َوقـــد َك َفانـــــي
يف ّ
الص ُ
َن َ
َفيض َومــــا َك َف َ
داك ا ُمل ْست ُ
اكـــا
ــو ُق َق َ
ٌ
بل ال َب ِ
َوهَ ذا ّ
يـــــــف
ني َس
الش ْ
أح َ
َوهَ ا أنا ما رُ ِ
اكــا
ض
ُ
بـــت َوقد َ
َأرى َأ ِ
سفي وما رِس َنــــا َشديــــدً ا
َ
يـــــر رِ
ابتاكـا
الس
فكيف إذا غدا
ُ
ّ
َ
أعــرض قـــال قلبـــي
التوديع
إذا
ُ
َ
صاحبـــت فاكـا
الصمت ال
عليك
َ
ُ

استشفيـــــت مـــن داء بـــداء
قد
َ
وأقت َُل ما أع ّلـك مــــا شفاكـــا
َ
فأس ُ
منــــك نجوانــــــا وأخفـــي
رت
أطلـــت هلا العراكا
مهو ًما قــــد
ُ
إذا عاصيتُهـــــا كانــــت ِشـــدا ًدا

وإن طاوعتُها كانــــت ِركاكـــا
َ
َو َم ْن أعت ُ
منـــــك إذا ا ْف رَ َ
ت ْقنَـــا
َاض
ور ما َخ َ
َو ُّ
ِ
الكـــــا
كل ال ّن
ـــاس ُز ٌ

ــــو ٍاء
َو َما أ َنا َغ
ـــم يف هَ
َ
يــــــر َس ْه ٍ
ُ
ِ
يــــــه امتِ َ
ود َومل جَ ِ
ساكـــا
يدْ ِف
َي ُع ُ
َحيِ
ـــــــي ِم ْن إهلــــي أنْ َي َرانــــي
ٌّ
اص َط َف َ
اكا...
َو َقد
دار َك َو ْ
فــــــار ْق ُت َ
َ
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مخس مقاربات للعثور على خالد الكركي

شوقي بزيغ *

أصعب ما يمكن أن يواجهه املرء هو أن تطلب إليه الكتابة عمن

حيب أو عن صديق أثري .وإذا كنتم تطلبون مني أن أكتب عن خالد
الكركي بروح احلياد واملوضوعية املجردة ،فسيخيب أملكم من

بعيني ال بأعينكم ،كام قالت بثينة
دون شك؛ ألن عليكم أن تروه
ّ

لعبدامللك بن مروان حني سأهلا عن مجيل .ثم كيف يل أن أصيب
حقيقة شخص يرتحل عن نفسه باستمرار ،شخص ال يأنس إىل

يقني ،ويتنقل برشافة الغزال بني صحاري حياته وينابيعها ،شخص
ال مهنة له سوى تنزيه األعاصري ،واإلقامة يف منازل احلمى،
وترصيع مواطن اجلامل باألوشام املناسبة .وألنه مفرد بصيغة
اجلمع ،عىل حد أدونيس ،وألنه الصفة وخالفها يف آن ،وألنه مغرم

* أحد أبرز الشعراء اللبنانيني املعارصين.
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أبدً ا بكرس املرايا التي تعكس مزاياه ،فسأحاول العثور عليه عرب مقاربات مخس ،هي كل

ما أسعفتني به الفطنة لتجميع صورته ،فإن أصبت فيل أجران ،وإن أخطأت فيل رشف
املحاولة عىل األقل.

املقاربة األوىل :أسئلة اهلوية وجدلية الرياح واجلذور

ّ
قل أن رأيت رجلاً مؤر ًقا بسؤال اهلوية وهاجس االنتامء كام هو احلال مع خالد الكركي.

فهو يف مجيع كتاباته ال يني يفصح عن تعلقه بمسقط الرأس ،ال بوصفه وجو ًدا مغل ًقا عىل

ذاته؛ بل بوصفه احللقة األوىل من حلقات انتامئه األوسع إىل الوطن واألمة والعامل .وهو إذ
يتخذ من الكرك التي منحته االسم وأمدته عرب أرتال الشهداء بذخائز احلزن والغضب،

وباجلنوب األردين بوصفه سيد اجلهات وطرفها املقهور ،ال ينفك يتلمس عرب وطنه
األردن منصة البحث الدائب عن عبقرية املكان وجتلياته يف الطباع والصفات واألخيلة.
وهو مستعينًا بباشالر كام بجامل محدان ،يقيم وشائج قربى ال تنقطع بني اجلغرافيا الطبيعية
واجلغرافيا اإلنسانية ،حيث التاريخ يتيح هلذه األخرية االنتقال من خفة السطوح إىل ثقل

األعامق ،وحيث احلنني ال يتعارض مع الفكر ،بل حيقنه بالنريان ،ويعصمه من الربودة.
وإذا كان الدين ،كام اللغة ،حارضين أبدً ا الكتناه األرسار ،ورفع الواقع إىل رتبة السحر،
فإن الكركي يرى فيهام وجهني لروح العروبة اخلالقة ،وخمزو ًنا للطاقة غري قابل للنفاد،

رشط إبعاد األول عن التعصب وبالدة الطقوس ،وحتويل الثاين إىل مترين دائم عىل احلرية

والتجدد .صحيح أن «األرض تورث كاللغة» ،عىل ما يقول حممود درويش ،ولكنهام عند

يسوغ له أن يسأل يف إحدى مقاالته
الكركي يشتبكان يف متحد واحد ويتبادالن األدوار ،بام ّ
«من يكتب اآلخر ،الوطن ام اللغة؟».

عىل أن خوف الكركي من تشظي اهلوية الوطنية والقومية ،بفعل اجلهل واالستبداد
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والفقر والتعصب الكياين ،رسعان ما حيمله عىل الرتاجع ،ذلك الظهري اهلائل من الشاعريات
املتعاقبة ،ومن الذين سددوا يف كتابه «محاسة الشهداء» ثمن اهلوية الباهظ ،بد ًءا من ملحمة

مرورا بالقادسية والريموك
البرتاء ومعركة مؤتة التي أعطى أوالده الثالثة أسامء شهدائها،
ً
وحطني ،وصولاً إىل فلسطني وشهداء اجلنوب اللبناين .وال يوازي تطلع صاحب (ورد

ورماح) إىل أندلس املايض وحدائقه اخللفية ،سوى رهانه عىل املستقبل ووعوده املنتظرة.
ويف ذلك الرهان ليس لنا أن نختار بني اهلوية القاتلة ،كام ذهب أمني معلوف ،واهلوية
املقتولة كام هي يف حارضنا الرث ،بل أن نجرتح من املثل والرؤى والكشوف ،ما جيعلنا

قيمة مضافة إىل منجزنا احلضاري ال جمرد عبء عليه.

املقاربة الثانية :راوية الشعر ذو الذاكرة املتقدة:

مل يسبق يل أن عرفت رجلاً مفتو ًنا بالشعر كام هو احلال مع خالد الكركي .فهو يف جمالسه

ال يرتك حد ًثا أو موق ًفا أو فكرة إال ويسندها بشاهد شعري ،وببدهية حارضة وذاكرة متقدة

تتحرك ذها ًبا وإيا ًبا يف الزمان وتقلص املسافة بني وعيه وال وعيه إىل حد االضمحالل.

وفيام يرنْم عىل مسامع جلسائه األبيات واملقطوعات ،تأخذه حالة النشوة واالنخطاف إىل
حيث يلتقي الشعراء بشياطينهم لكي يرسموا باألقالم والقرائح مالمح اجلغرافيا العربية
الظامئة إىل التحقق .عن ظهر قلب ،يرجتل خالد الكركي ،عرب مروياته ،بورترهيات لوجوه

متقمصا قلق املتنبي يف انكساره
شعرائه األثريين ،وأماكنهم ومساقط أحالمهم وعذاباهتم،
ً

الشامخ ،ومتزق طرفة بن العبد ،وانفصام امرئ القيس بني الشهوة وامللك ،وتّو ّله العذريني،
السياب ،وسخرية عرار السوداء ،وغناء حممود درويش امللحمي،
وبالغة أيب متام ،وحرقة ّ
ومهارات أدونيس ،وعذابات أمل دنقل ،وصولاً إىل آخر صيحات احلداثة ومغامرات
التجريب .وهو حني يروي الشعر يرتعه باجلرس وينقعه بمياه احلنني ،ويمهره بشغاف قلبه
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كام لو كان من عندياته .ويف زمن اجلحود وانقالب األحوال واخليانات الكبرية والصغرية،

قل أن خانته ذاكرته أو انقلبت عليه .وما زلت أذكر ذهول الشاعر اللبناين عصام العبداهلل
حني قدمته يف إحدى دورات جرش ،وقد عاجله صاحب «سنوات الصرب والرضا»

نصا لك يف العدد السابع من جملة األوديسة اللبنانية عام  ،»1981بام
بالقول« :لقد قرأت ًّ

يعني أن مرض الزهايمر لن يصيب الدكتور خالد إال يف هناية املئوية الثانية من عمره.

املقاربة الثالثة :من الشغف بالشعر إىل اجرتاحه:

شاعرا ،ليس فقط ألنه
لطاملا تساءلت يف قرارة نفيس كيف خلالد الكركي أن ال يكون
ً

يملك ،شأن ّ
النظامني ،سائر التوصيالت واألسالك التي تقود إىل هذه احلرفة النبيلة ،بل

ألنه ممسوس ،شأن الشعراء احلقيقني ،بالكهرباء التي متده بجذوة األخيلة ورشارة اخللق،
فضلاً عام تكشف عنه نصوصه األدبية من حساسية إزاء اللغة ،حيتاج فائض قيمتها إىل
التمظهر يف ما هو أبعد من النثر اخلالص .صحيح إن حفظ الشعر واالفتتان بروائعه ،ليسا

وصفة كافية القرتافه ،لكن الصحيح ً
أيضا أن شاعرية خالد الكركي مل يكن ينقصها سوى
صاعق التفجري لالنتقال من خانة القوة إىل خانة الفعل .وكان احلب يف جانبه األنثوي ،هو
الضلع األخري من املثلث الذهبي للعاشق املتيم الذي وزع بريق عينيه بالتساوي بني اللغة

واألنوثة ،ومسقط الرأس والروح .فهذا الرجل ذو الرصانة الظاهرة واخلفر املقيم ،والذي

كان حديث النساء يغيب عن جمالسه وكتاباته ،رسعان ما قطع جسور احلذر والرتدد ليهتف
كأسا إثر
باملرأة التي ملكت عليه قلبه ولبه« :اسكبي حزنك يف قلبي /وصبي فيه أحالمك ً
كأس /اهنيض قد طلع الصبح  /ونادى عاشق ُج ّن :تعالوا للصالة  /وخذوا زينتكم عند
صالة العشق  /هذا أول احلب وهذا منتهاه».

وهو إذ يستدعي األنوثة ،بوصفها املو ّلد األهبى جلامل الكوكب األريض ومائه ومجره
24
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املصفى ،يستدعي معها يف الوقت نفسه كل ما يتصل باجلذور ،من مكونات اهلوية وشواهد

التاريخ ومناجم األساطري وذخائر الفولكلور وجتليات املقدس القرآين ،والديني .ففي
مقام الياسمني كام يف «رجع الصهيل» «وعبداهلل» يتبارز احلب واملوت فوق ساحة الكتابة

التي تستحرض اللحظة غري املنبتة عن زماهنا األم أو مرسحها املالئم .وإذا كان أراغون
وهو يتامهى مع صورة املجنون قد اختذ من غرناطة املنصة األمثل للعثور عىل «إلسا» يف

براري الفقدان ،فإن مؤاب عند خالد الكركي هي أرض الغروب التي ينتظر فوقها رسولته
املرجتاة ،عىل احلد بني الفراديس واجلهنامت ،بني املوت والقيامة وبني معمودية الدم ومسيح
األقحوان .وال يفوتني احلديث يف هذا السياق عن احلساسية العالية التي يمتلكها الشاعر

الصديق إزاء اإليقاع التفعييل الذي يصدر عن نفس مرتعة بالشجن ،كام إزاء القافية البعيدة
عن التعسف ،كام عن جمانبة التكلف واحلذلقة اللفظية واإلفراط يف التجريد .عىل أن احلياة
أقرص من أن تتقاسم بني دروب عديدة للتعبري ،والشعر عىل نحو خاص ال يقبل رسيره

رضة وال يتسع ألكثر من شخصني .ولو قدر خلالد الكركي أن ينرصف بك ّليته إىل الشعر

ألعيانا اللحاق ،وفق أيب الطيب ،بالغبار الذي كان سيرتكه وراءه.

املقاربة الرابعة :يف العالقة امللتبسة بني املثقف والسلطة:

مل يكن خالد الكركي ،يتوقع عىل األرجح ،أن يتبوأ سدة السلطة التي انتزعته من سياق

حياته الطبيعي عىل حني غرة .وربام كان التحاقه هبا أحد أغرب املفارقات التي محلته من

رئاسة رابطة الكتاب األردنيني يف منتصف الثامنينيات ،إىل سدة وزارة الثقافة يف هناياهتا،
وصولاً إىل املناصب املتعددة التي شغلها يف ما بعد .وإذا كان اجلمع بني سلطتي الثقافة
والسياسة أقل فداحة يف دول العامل املتقدمة فهو يالمس يف دول العامل الثالث حدود

التناقض أو الفصام ،ففي أغلب هذه الدول يتعاطى احلكام مع هذه الثقافة بوصفها شأ ًنا
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هامشيا أو تر ًفا زائدً ا ،ومع املثقف بوصفه أداة لتجميل الواقع وتسويغ بشاعاته ،أو كائنًا
ًّ
ً
مدركا هذه احلقيقة .يقول صاحب
متعال ًيا مقل ًقا للراحة ينبغي جتنبه أو قمعه وتقليم أظافره،

«من دفاتر الوطن»« :ال مصلحة ألية حكومة يف هذا العامل يف شعب حر حرية شاملة يف

ثقافته وخبزه وقصائده؛ ألنه آنذاك يستعيص عىل الطاعة» .وهو إذ يعي بعمق قول الشاعر
الرويس جوزيف بروديسكي بتعذر املواءمة بني السيايس الذي يمثل عىل األرض سلطة

الزائل واملؤقت ،وبني املبدع الذي يرتبع عىل سلطة األبدي والدائم ،يدعو ،يف املقابل ،إىل

مصاحلة تارخيية بني السلطتني ،ولعقد اجتامعي جديد ،رشطاه احلرية والتنوير ،وغايته بناء
الدولة احلديثة واجلامعة .وحيث إن العالقة بني السيايس واملثقف جيب أن حتكمها الندّ ية
من جهة ،والفكر النقدي من جهة أخرى ،فهو ال خيفي توجسه من هيمنة السياسة عىل

الثقافة بقوله« :ليس من املقبول احلديث عن دور السلطة السياسية يف صياغة ثقافة شعب
ما ،ألن التعارض قائم منذ اللحظة األوىل بني الثقافة ،بام هي نزوع إىل احلرية ،وبني السلطة

بام هي نزوع إىل القيد».

ولكم ختيلته يتقلب عىل فراش األرق وهو يقلب خياراته عىل وجوهها ،مقار ًنا بني

من رفضوا السلطة من املبدعني ،كام كان حال اجلاحظ ونريودا وحممود دوريش ،وبني
من راهنوا من خالهلا عىل التغيري ،مثل أندريه مالرو وميلينا مريكوري وليوبولد سنغور.
وإذا كنت موقنًا أن خالد الكركي قد كرس نفسه ومناصبه خلدمة شعبه وأمته وقيمه العليا،
فلست أخفي انحيازي الكامل للمرسوم اإلهلي الذي وضعه بني لصوص النار عىل أي

مرسوم آخر.
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املقاربة اخلامسة :الصديق واإلنسان:

لقد تركت عامدً ا هذه املقاربة إىل النهاية؛ لكي أبلغكم بأن ما فاتني العثور عليه يف فكره

وشعره ووجوه إبداعه ،لن يفوتني العثور عليه يف شخصه وخلقة وسجاياه .ذلك أن معرفتي

به قبل ثالثة عقود كانت أقرب إىل الوله منها إىل الصداقة ،وإىل الدوار منها إىل الطمأنينة،
مجيعا ،أصبت برقته اجلارحة كام يصاب مشّ اؤو الظهرية برضبة الشمس.
وألنني شأنكم ً
شخصا أدركته حرفة األدب فحسب،
ومنذ جالسته للمرة األوىل أدركت أنني ال أجالس
ً

بل ً
فيضا غري مسبوق من الدماثة واحلضور اللامح وكرم النفس .وشعرت أن العذوبة التي
فيه تصل عند ذراها األخرية إىل حدود التعذيب .وعىل الرغم من تباعد الفرص التي مجعتنا،
فقد كانت عىل قلتها كافية الستيالد رشارة الشغف القابعة يف أعمق مكان من الروح .لقد
كان صاحب «محاسة الشهداء» وما يزال ،اجلائزة األثمن التي خصني هبا الشعر .ليس

فقط ألنه جعل من قصائدي شواهد عىل أفكاره وطروحاته؛ بل ألنه بات ،من دون عمد،
ضمريي املسترت يف الكتابة حتى ألسالني كلام فرغت من إنجاز قصيدة جديدة« :هل هي
ريا كيف ملن جتاوز السبعني من عمره،
جديرة بأن يقرأها خالد الكركي؟» .وإين أتساءل أخ ً
ً
حمتفظا بكل هذه الوسامة،
وملن عاش احلياة يف حدودها القصوى ،أن يتزلج عىل الزمن،
وهذه االبتسامة اآلرسة التي يراشق هبا نكد العامل وفراغه املتعاظم؟
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الدكتور خالد الكركي فــي الديوان امللكي

علي الفزّاع *

تعود معرفتي بالصديق الدكتور خالد الكركي إىل بداية الثامنينات

من القرن املايض ،حيث كان عائدً ا للتو من بريطانيا بعد إهناء دراسته
الدكتوراه يف جامعة كيمربدج ،وكنت أنا عىل وشك االنتهاء من
دراستي املاجستري يف اجلامعة األردنية .التقينا يف اجلامعة ،وأصبحنا

صديقني يف أول لقاء لنا ،وكأننا نعرف بعضنا منذ سنني.

رئيسا للديوان امللكي اهلاشمي مرتني،
عمل الدكتور خالد الكركي ً
مرة يف النصف األول من تسعينيات القرن املايض ،يف عهد الراحل

ومرة أخرى يف عهد امللك
املغفور له امللك احلسني طيب اهلل ثراهّ ،
عبداهلل الثاين حفظه اهلل .وسأقرص احلديث عىل الفرته األوىل من

خدمة الصديق الدكتور خالد الكركي يف الديوان امللكي ،ألسباب
ليس هنا جمال ذكرها.

* املستشار اخلاص جلاللة امللك عبد اهلل الثاين.
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وأرص عىل
رئيسا للديوان امللك اهلاشمي،
ّ
يف عام  1992كان الدكتور خالد الكركي ً

أن ينقلني من مالك مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون إىل الديوان امللكي ،وقدمني إىل املغفور له

وعرفه عيل ،فبارك املغفور له هذه الفكرة ،وعينت مساعدً ا
امللك احلسنيّ ،
طيب اهلل ثراهّ ،
ملدير اإلعالم يف الديوان امللكي ،وكان املدير معايل الصديق حممد داودية ،وبعد أشهر قليلة

ترك حممد داودية العمل يف الديوان وترشح لالنتخابات النيابية وأصبح نائ ًبا ،وأصبحت أنا

رئيسا للديوان ،وعينّ
مديرا لإلعالم ،وبعد أشهر قليلة غادر الدكتور خالد الكركي منصبه ً
ً

يف موقع آخر ،ونتيجة لذلك عانيت أنا وعدد من الشباب العاملني يف الديوان أشد املعاناة

من بعض زمالئنا الذين اعتربونا من مجاعة خالد الكركي ،الطارئني عىل هذا املكان الذي
ينبغي أن ال يصل إليه أمثالنا ،ومن هنا تبدأ احلكاية.

وحمبا له،
لقد كان املغفور له امللك احلسني ،طيب اهلل ثراه ،معجب ًا بالدكتور خالد الكركي ًّ

وربام كان يؤهله ملوقع أكرب ،وهذه وحدها تكفي لتجعله هد ًفا لسهام احلاسدين واحلاقدين،

واخلائفني عىل مواقعهم ومصاحلهم ،فهذا الشاب الكركي املتحمس الذكي ،وتوجهاته

وأفكاره تثري الشكوك والريبة يف نفوسهم.

ومن املؤسف أن الدكتور خالد الكركي جاء إىل الديوان امللكي يف الوقت غري املناسب،

فقد جاء إىل هذا املوقع والعامل العريب يعاين من هزتني كبريتني ،األوىل مسرية السالم
واملفاوضات العربية اإلرسائيلية التي شكلت صدمة للوجدان العريب ،ونكسة ألحالم

مقتنعا هبذه املسرية ،بل كان جُياهر برفضها وبالنيل
الشباب واملثقفني ،ومل يكن الدكتور خالد
ً

ممن يؤيدوهنا ،وهذا عمق اخلالف وأذكى اخلصومة بينه وبني احلكومة وبعض مؤسسات
رئيسا للديوان
الدولة وصانعي القرار ،وكان من املستحيل أن يستمر يف منصبه احلساس ً
امللكي ،فال يعقل أن تسري احلكومة ومؤسسات الدولة يف اجتاه  ،ويسري رئيس الديوان

امللكي يف االجتاه املعاكس.
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واهلزة الثانية هي حرب اخلليج األوىل.

لتقبل فكرة أن يصطف األشقاء والرفاق
ومرة أخرى ،مل يكن خالد الكركي عىل استعداد ّ

إىل جانب األعداء؛ لشن حرب رضوس عىل شقيقهم أو رفيقهم ،ومل يكن يقبل ،بأي شكل

من األشكال وال حتت أي ذريعة كانت ،أن يستعني الشقيق باألجنبي عىل شقيقه ،وكام
مرة أخرى ،وقال يف بعض دول
هو متوقع انحاز خالد إىل قيمه ومبادئه وقوميته وعروبته ّ
اخلليج العريب ما مل يقله مالك يف اخلمر.

وكان ال بد من أن يدفع ثمن موقفه هذا عاجلاً أو آجلاً .

قادرا ،بطبيعته النقية الصادقة ومبادئه
عىل الصعيد الداخيل ،مل يكن الدكتور خالد ً
وأخالقه ،عىل مسايرة النخب السياسية ،ومداهنة مراكز القوى وذوي النفوذ ،وبدلاً من أن
يسايرهم ولو قليلاً أو أن يترصف بام يمليه عليه مركزه الوظيفي احلساس ،فضل االنحياز

إىل مبادئه وقناعاته ،فكان هيامجهم يف العلن ،وكانوا حياربونه برشاسة يف الرس ومن وراء
قادرا عىل الصمود يف وجه تلك اهلجامت الرشسة
حجاب ،ومل يكن ال خالد وال غريهً ،

والتقية
الناعمة اخلفية ،التي شنتها عليه الصالونات السياسية ومراكز القوى بمنتهى الدَّ هاء
ّ
والقدرة عىل املراوغة.

حكرا
ومما زاد الطني ب ّلة ،أنه مل يعجب الدكتور خالد الكركي أن يكون الديوان امللكي
ً

عىل أبناء الذوات واملسؤولني واملتنفذين ،فسعى إىل التخلص من بعضهم ممن تعوزهم
الكفاءة ،وأحل حملهم عد ًدا من الشباب من ذوي الكفاءة واالنتامء الصادق من أبناء
البسطاء والناس العاديني ،من كل أرجاء الوطن ،وكنت أنا وحممد داودية وحسني بني هاين

وأجمد العضايلة وسليم خروب وغرينا الكثري ،من هؤالء الذين جاء بنا الدكتور خالد إىل
الديوان امللكي ،ونحن من أبناء البسطاء والعامة ،فقامت الدنيا عليه وعلينا ومل تقعد ،وبدلاً
وتقديرا
من أن ترى النخب السياسية ومراكز القوى يف هذه اخلطوة حتقي ًقا للعدالة واملساواة
ً
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للكفاءة ،ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ،إال أهنا رأت يف هذا التوجه هتديدً ا
ملصاحلها الشخصية ،واعتداء عىل حقوقهم املكتسبة .فمن أين أيت خالد هبؤالء الرعاع؟

ً
قابضا عىل مجر مبادئه وصدقه وانحيازه للفقراء والبسطاء
وظل خالد الكركي

والكفاءات واملثقفني ،مل يساوم عىل أي مبدأ أو قناعة ،ومل هيادن خصومه ولو للحظة .وظل
نقي الرسيرة ،نظيف اليد ،واختار أن يبقى املفكر والكاتب واألديب واألكاديمي املتميز،

عىل أن يكون السيايس امليكافليل املراوغ.

لذلك ك ّله ،مل يكن من املمكن أن يستمر خالد الكركي يف رئاسة الديوان امللكي ،فغادر

موقعه بصمت ورىض ،زاهدً ا يف كل ما يتكالب عليه اآلخرون.

أعرف أن شهاديت يف صديقي جمروحة ،فاملحب ال ُي ْسأل َع ّمن يحُ ب ،لكنني توخيت

الصدق واألمانة ما استطعت إىل ذلك سبيال.

ما أحوجنا إىل أمثالك يا أبا عبداهلل ،ما أحوجنا إىل نقائك وطهرك ،والتزامك بمبادئك

وقناعاتك ،يف زمن ختىل فيه الكثريون حتى عن ذواهتم.
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د .عبد الكريم القضاة

جتربـــــــة فـــــي العمــــل الطالبــــــي
مـــــــــع الدكتـــــور خالـــــــــد الكركي
د .عبد الكريم القضاة *

ـ1ـ

عرفت األستاذ الدكتور خالد الكركي عن قرب يف شهر أيار من

رئيسا للجامعة األردنية ،وكنت يف منصب
عام  ،2007عندما عني ً
مدير عام مستشفى اجلامعه األردنية ،ويف أول اجتمـاع يل معه،

يف ذلك الوقت ،استحرضت ذاكريت صورة ذلك األكاديمي

والكاتب واألديب والشاعر ،واإلداري والسيايس ،الذي أصبح

رئيسا للجامعة األردنية ورئييس املبارش.
ً

شعرت بعد لقائه أنني أمام مدرسة يف اتساع األفق والثقافة ،واخلربة

املخرضمة ،والرؤية الالحمدودة ،والفراسة املحببة ،والوطنية التي

متر من بوابة األمة .كيف ال وهو الربفسور وعميد الكليه ورئيس
اجلامعة ،والوزير ورئيس الديوان امللكي اهلاشمي.

* بروفسور يف كلية الطب  /اجلامعة األردنية.
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قدم اً
دعم قل نظريه ملستشفى اجلامعة األردنية ،الذي هو موقع تدريب طالب الكليات

الصحية وغريهم ،وهو ما أدى إىل تطور غري مسبوق للمستشفى ،حيث دخل إىل رحاب
العاملية ،من خالل حصوله عىل  5شهادات جودة واعتامد دولية ،وحتول العجز املايل املزمن

يف املستشفى إىل وفر مايل ،ومتت حوسبة املستشفى بالكامل ،وطورت عالقة املستشفى
بكلية الطب بنظام جديد صدر بإرادة ملكية سامية ،أعطى إدارة املستشفى مساحة عالية من
احلركة يف تطوير املستشفى ،وتم إنشاء جناح القلب يف املستشفى ،وبدأت إدارة املستشفى
اخلطوة األوىل يف تأسيس مبنى الوالدة واخلداج ،والذي تم استكامل بنائه الح ًقا ،حيث

سامهت الدكتوره نرسين الشاميلة يف اخلطوة األوىل لتأسيس هذا الرصح .كذلك افتتح
مبنى الطوارئ احلايل ،واختذت خطوات متقدمة إلنشاء مستشفى استثامري جامعي وكراج
للسيارات عند مدخل املستشفى ،وتم ضبط العالقة مع املركز الوطني للسكري ،وطرحت
فكرة إنشاء مدينة طبية جامعية تشمل مستشفى اجلامعة األردنية ،ومركز احلسني للرسطان،
ومركز اخلاليا اجلذعية وغريها من املراكز مستقبلاً .

يف شهر متوز من عام  ،2008رشحني معاليه ألكون نائ ًبا لرئيس اجلامعة األردنية

لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة .وتزامن ذلك مع استحقاق انتخابات
احتاد الطلبة يف اجلامعة األردنية ،حيث كلفني برئاسة اللجنة العليا لالنتخابات مرتني ،يف

الفرتة من  ،2010-2008وهكذا وجدت نفيس يف أجواء الطلبة التي كنت أحن إليها

وعضوا يف احتاد طلبتها عام
كخريج من كلية الطب يف اجلامعة األردنية عام ،1979
ً
 ،1973واجلمعيات الطالبية الح ًقا.
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ـ2ـ

مفهوم الطلبة عند الدكتور خالد الكركي

الطلبة عند الدكتور خالد الكركي عينة ممثلة لألمة العربية بشكل عام ،والشعب

األردين بشكل خاص .كان يرى أن التأثري عليهم يف حياهتم اجلامعية سينعكس إجيا ًبا أو

سل ًبا عىل مستقبل الوطن واألمة .كان حيب التفاعل معهم ،واحلقيقة أن له جاذبية خاصة،
تتجىل يف التفاف الطلبة من حوله ،يناقشونه بتلقائية فريدة ،ويلتقطون الصور معه .كان
يقول للطالب« :أنتم أبنائي» ،وللطالبات« :أنتن بنايت» .كنت أشعر أنه يود أن يسمي

سائر طالبات وطالب اجلامعة بأسامء بناته وأبنائه .كان يرى بأعني الطلبة حتديات الوطن
وكربياءه ،فيشحذ مهمهم ويرفع معنوياهتم ،وحيتوي نزقهم ومتردهم ،وحيرتم أحالمهم

ثوارا يف علمهم وبحثهم وفكرهم
وشموخهم ،وال يقبل استسالمهم وضعفهم  .أرادهم ً
وثقافتهم وخدمة وطنهم ،بال قيود وال حدود.

ـ3ـ

كان مهه األول حرية الطلبة املنضبطة ،بالعقل ،وباحلكمة التي تطرد عبوديتهم ألفكار

أحرارا بكل يشء ما
ومعتقدات وقيود وأغالل أدمت عقلهم قبل معصمهم . .كان يريدهم
ً

دامت عقوهلم تضبط هذه احلرية ،وتوفر هلم رؤية ومعرفة سوية .مل ترق الكركي مقولة (من
علمني حر ًفا كنت له عبدً ا) عىل إطالقها ،مع إيامنه بقدسية العالقة بني املعلم والطالب .هذه
املقولة ،كام يبدو ،صدرت عن إنسان طيب بسيط مل يتعرف عىل كل الذين امتهنوا التعليم يف

هذا الزمان ،ومل يعارص الذين احرتفوا إحباط املتميزين من طالهبم ،واختلسوا إنجازاهتم،
وحولوا طالهبم إىل عبيد اجلاهلية وما قبلها ،وعلموا طلبتهم املرعوبني شعار (نعم سيدي)

معا سيدي).
بدل (نتعلم ونبحث ونطور ً
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كانت مشاعره تقول للطلبة إياكم وجلد الذات والتقاعس ،رشعية نبلكم تأيت من

تعبكم وعطائكم ،ال من التصفيق للشاكني املشككني الذين أدمنوا هذا املسار ،ورشعية
وجودكم تأيت من احتكامكم للعقل والتسامح  ،احتكامكم للحكمة واحرتام اآلخر ،ال
من الذين عبدوا أنفسهم ورشعنوا مصاحلهم ،وال من الذين امتهنوا إقصاء من هم أزيد

عطاء ونزاهة منهم.

كان يذكرهم بأن جتانس وتآلف وتآخي وتعايش مكونات هذا الوطن بكل تفاصيله،

عدوا
ما هي إال نموذج طيب لوحدة وخري الوطن واألمة .قال هلم« :ال تنسوا أن لكم ًّ

رشد شع ًبا وصادر حقه يف حياة كريمة ،وأهان وحارص أمة أنجبتكم ،فكونوا أندا ًدا له ،ال
بل متميزين عليه ،بعلمكم وعقلكم وكربيائكم ،ومعرفتكم بتارخيه وتاريخ أمتكم ،حتى
يعرف هذا العدو أنه وقع يف عرين أمة ما استكانت يو ًما لظامل حمتل أو حمتال ،ولو تبدل
الزمان وطال .كان يذكرهم بأن من يعتيل منابر الرشق والغرب من أبناء أمتنا لينال من

وحدتنا ولغتنا وديننا ،غري مرحب به حتى ولو حصد اجلوائز لقاء تبعيته.

دعم الطلبة الفقراء بكل الوسائل ،وخاصة املادية منها ،من خالل صندوق الطالب

الفقري ومصادر أخرى ،أما املتميزون من الطلبة ،فكان يتفانى بتشجيعهم وتبنيهم إلكامل
دراستهم باالبتعاث الداخيل واخلارجي.

احتاد طلبة اجلامعة األردنية

ـ4ـ

يف عام  1973كام أذكر ،عقدت أول انتخابات الحتاد الطلبة يف اجلامعة األردنية ،وكنت،

عضوا يف ذلك االحتاد عن كلية الطب ،وكان رئيس اجلامعة يف ذلك الزمان دولة
شخصيا،
ً
ًّ

الدكتور عبدالسالم املجايل ،الذي أسس احتاد الطلبة ،وكان مجيع أعضائه منتخبني بالكامل،
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وللمفارقة كان ذلك يف زمن األحكام العرفية .ولألسف ،وبعد نحو ثالثة عقود ،تبدل
احلال وأصبح رئيس اجلامعة األردنية ينتخب نصف أعضاء احتاد الطلبة ،والنصف اآلخر

ينتخبهم نحو أربعني أل ًفا من زمالئهم الطلبة ،فيا هلا من قسمة ضيزى!

أمام هذا املشهد املحري ،وأمام املحتوى الفكري الثوري املنضبط للكركي ،وأمام جسم

طاليب مكون من ما يقارب أربعني ألف طالب وطالبة مجعتهم اجلامعة األردنية من أنحاء
الوطن ،وما يزيد عىل اثنتني وستني جنسية أخرى من العامل ،كان املطلوب من الكركي

أن يقف ،كمن سبقه من رؤساء اجلامعه األردنية ،أمام الطلبة ،حيدثهم عن الديموقراطية
والشفافية ،ويقول هلم« :أنتم نحو  40أل ًفا ،تنتخبون نصف ممثليكم يف احتاد الطلبة ،وأنا
رئيس اجلامعة ،وبكل تواضع ،أنتخب النصف اآلخر من ممثليكم» ،ليصفق له بعد ذلك

من عينهم نوا ًبا وعمداء ومديرين وإداريني .أما أرسة اجلامعة األكاديمية واإلدارية ،فتختار
جامعيا،
عادة الصمت والصرب ،وأما الطلبة فكان ردهم حماولة مقاطعة االنتخابات ،وعن ًفا
ًّ
وبعض أنواع السلوكيات التي ال تبني وطنًا .مل يقبل الكركي هبذا املشهد ،فأزاح التنظري

جان ًبا ،ورفع راية العمل ،حيث قام بإلغاء تعليامت احتاد الطلبة ،التي كانت تعطي رئيس
اجلامعة حق انتخاب نصف عدد ممثيل الطلبة ،وبدأ عهدً ا جديدً ا يستطيع الطلبة من خالله

أن ينتخبوا كل ممثليهم ،ويسرتجعوا حقهم ،ويبنوا مستقبل وطن بال أغالل وقيود.

رافق ذلك القرار ردة فعل مرحبة ،وأخرى عاصفة ضده ،من جهات اعتقدت أن ال

صحيحا إال رأهيا  ،وراهنت وعملت عىل أال تنجح تلك التجربة الراقية ،وهنا بدأ
رأي
ً
التحدي.
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خطرا عىل الوطن
ديموقراطيا ،أشد
كان الكركي يقول هلم إن انتخاب فاسد أو جاهل
ً
ًّ

واألمة من تعيينه .وجاء يوم االنتخابات ونجحت التجربة الطالبية الديموقراطية الكاملة
نجاحا مدو ًّيا ،ونجح الوطن منذ ذلك التاريخ ،بحضور إعالمي وطني وعاملي رسخ قيمة
ً

إجيابية مضافة إىل سمعة الوطن.

إذاعة اجلامعة األردنية والطلبة

أراد الكركي أن يسمع الوطن صوت الطلبة كل يوم ،فأسس إذاعة يف اجلامعة األردنية

بدأت ببث أحلان الزمن اجلميل ،زمن رايات االستقالل والوحدة واألحزاب ،واحللم
ريا،
بغد مرشق .أرادها الكركي إذاعة ال تصفق لرئيس وال متجد إال من قدم للوطن خ ً

إذاعة حتمل يف أثريها حنجرة الطلبة ،يبثون من خالهلا علمهم وثقافتهم ومههم ،أحالمهم
وشباهبم ،متردهم وتيههم الذي مل خيتاروه ،مهومهم وقيودهم التي لبسوها من دون أن

يستشاروا ،وحاروا هبا بني شتى الفكر .انتظر الطلبة إنشاء منرب آخر وهو فضائية اجلامعة
األردنية؛ لتربز ألق اجلامعة األردنية ،بأستاذهتا وطالهبا وموظفيها وإنجازاهتا ،ولتعرب عن

ضمري أمة وعقل وطن.

فروع اجلامعة األردنية والطلبة

ـ6ـ

اشتملت رؤية الكركي عىل أن تكون للجامعة األردنية فروع وطلبة يف كل أنحاء

الوطن وحتى خارجه ،خاصة يف األماكن (األقل بخ ًتا) يف الوطن ،كام كان يسميها .وضع
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ً
خططا إلنشاء فروع للجامعة يف أماكن عديدة ،منها فرع العقبة ،وفرع املاضونة رشق عامن،
وفرع الغور الزراعي ،وفرع عجلون ،حيث لقي بعضها التنفيذ مثل مرشوع العقبة ،بمباركة
ملكية سامية ،والذي واجه كل أنواع التحديات بعد ذلك.

أسس مرشوع فرع العقبة لريفد ثغر الوطن بثامنية آالف طالب ،وهذا يعني ثامنية آالف

يوميا ،ومثلها أقالم ودفاتر وكتب وفكر
غرفة سكن ،وأربعة وعرشين ألف وجبة طعام ًّ
ونور وحضارة تيضء أطراف الوطن ،وختفف من احتقان عامن .والقت هذه املشاريع

الرائدة ،كام تالقي مسرية الوطن ،حتديات أبطأهتا أو أسكتتها أو كادت تفشلها.

أهداف اجلامعة والطلبة:

ـ7ـ

تبنى الكركي مبادئ ثابتة أمام الطلبة ،منها أن اجلامعات عقل الوطن ،والتعلم بدل

التعليم ،والتفكري بدل التلقني ،واإلبداع بدل الروتني ،والبحث العلمي بدل التنظري،
ومشاركة الطلبة مبارشة يف نشاطاهتم اجلامعية والوطنية بدل خماطبتهم من خلف مكتبه.

ينس الكركي بيت اجلامعة الداخيل ،وقام بثورة بيضاء داخل اجلامعة ،وقلب كل
مل َ

حجر ليبقى الطالب هو أهم استثامر يف مستقبل الوطن .ومن ذلك تعليامت جديدة لطلبة

الدراسات العليا ،واستدارة كاملة لتشجيع البحث العلمي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس،
مربوطة بمكافآت مادية ومعنوية لكل ما هو مميز يف هذا املجال ،ومثال عليها جائزة الباحث
املميز ،ورفد موازنة البحث العلمي بام حتتاجه ،واتباع سياسة رشيقة يف االبتعاث للمتميزين

من الطلبة.
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اً
وملهم ،منص ًتا
وحتى حيقق رؤيته يف مفهوم حضاري هلوية الطالب ،كان هو نفسه قدوة

ومنص ًفا ،ال بل ُيشعر العاملني بمعيته أهنم رواد اإلنجاز وصانعوه ،وأن أداءهم املتميز هو

رس املخرجات املتميزة هلذا الرصح الذي يرأسه ،فرحب ولكنه مل يعول يو ًما عىل كل اهلاتفني
له ،فعنده بصرية وفراسة تعرف الصادقني منهم.

أما عىل املستوى الشخيص ،فشعرت أنني أسري لعنوان حمارضيت ،ومع ذلك أستطيع

أن أقول إنني حاولت أن أكون طال ًبا جمتهدً ا يف مدرسة من نجتمع اليوم من أجل إنصافه

وتقديره ،مدرسة اإلنسان الذي أحب وطنه وأمته -أعرف أنه ال يقبل هذه احلقيقة بسهولة،

فتواضعه اليسمح له أن حيتفل بام قام به من واجب.

بارك اهلل بك وبأرستك الكريمة يا أبا رشا وعبداهلل وكل بناتك وأبنائك األفاضل .بارك

مجيعا.
اهلل بكم ً
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تاريخ مؤجَّـــــــــــل
سطـــــــــورٌ فــــــــــي
ٍ
ِ
العمــــــــــــــــــل األكادميـــــــــــيّ
مــــــــــن
د .ضياء الدين عرفة *

ِ
ِ
ذاكرة ُ
إ َّنه َض ُ
والقادم من قرية
الثقافية،
اخللود
الداخ ُل إىل
يف العام
ُ
ّ
ِ
مدينة الكرك األبية ..إنه األستاذ الدكتور
العدنانية؛ إحدى ُقرى

خالد الكركي.

ِ
أكثر سن َة
األردني ِة ،وعىل مدى عرشين عا ًما
اجلامعة
ففي
ْ
سبقت أو َ
ّ
ِ
أزهو بِ ُم ِ
اللغة
استثنائي ٍة يف قسم
شخصي ٍة
تابعة أخبا ِر
2007مُ ،ك ُ
نت ُ
ّ
ّ

علمي ِ
ِ
آس
حضور
ملكت اإلدار َة والعبار َة ،وهلا
العربية،
جاذ ٌب رِ ٌ
ٌ
ّ
ٌّ
ومتحدِّ ًثا بال َقرين ،مِ
بنيَ الطلبة ،يتحدّ َ
وعالًا
ثون عنه ُمث َّق ًفا بال مثيلُ ،

ِ
ُم ِّ
ِ
احلارضين
بهر
يب
ليعا يف
َ
تمكنًا َض ً
األدب العر ّ
واللغة العربيةُ ،ي ُ
ٍ
ري الدهش َة؛
الشعر من
رُبسعة استحضا ِره
حمفوظ هائلٍ ضخم ،يث ُ
َ
ِ
ُ
فيأخذ َّ
ِ
وازددت إعجا ًبا
صيحة الصافية،
اإلعجاب ب َلكنتِه ال َف
كل
ُ

* رئيس جامعة آل البيت ـ األردن.
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حضور ٌ
بارز
ثقافية ،هلا
وطني ًة
فأصبح قام ًة
اجلميع،
صار حال َة إبدا ٍع يشهدُ هلا
َ
به عندما َ
ٌ
ُ
ّ
ّ
ِ
وزيرا وأدي ًبا
والرتبوي:
والتعليمي
واإلعالمي
السيايس
املشهد
وعربيا و َد ْولِ ًّيا يف
أردنيا
ّ
ّ
ً
ًّ
ًّ
ّ
ّ
وم ِّ
فك ًرا.
وكاتِ ًبا
وشاعرا ُ
ً

ِ
ِ
اجلامعة
العلمي يف
كنت عميدً ا للبحث
هناية العام
ويف
اجلامعي 2007/2006مُ ،
ّ
ّ
مشغول من ِ
اً
العلمي،
هم جدً ا يف البحث
وكنت
األردنية،
ُ
عدة شهو ٍر بالتحضري ملؤمت ٍر ُم ٍّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ُّ
املؤمتر بعدَ
واجلهد
التعب
يستحقه هذا
رئيس اجلامعة يف كلمتِه آنذاك ما
عطي
ُ
ُ
وآملاً أن ُي َ
ِ
جاللة ِ
فلم َ
امللك ّ
يف التحضري له ،اَّ
الدكتور خالدُ
املعظم عبد اهلل الثاين ابن
الكركي ثق َة
نال
ُ
ّ
ِ
فرحت أل َّنه س ُيلقي
األردني ِة سنة 2007م؛
للجامعة
رئيسا
ُ
احلسني حفظه اهلل ورعاه ،بتعيينه ً
ّ

يب ،والرونقَ ِ
العلمي الفريدُ ،ت ُ
كري،
كلم ًة َعصام َء يف ذلك املؤمت ِر
الف ّ
ضيف إليه األلقَ األد ّ
ّ
ِ
ٍ
ٍ
املعروفة،
بأرحييتِه
أشعرين فيها
دافئة
مقابلة
التقيت به وحدَّ ث ُته عن املؤمتر وأمهيته يف
بعدَ أن
ُ
َ
ّ
ِ
زمن ٍ
ِ
أ َّنه يعر ُفني ُ
منذ ٍ
التمي ِز يف
بالعزيمة عىل إخراج املؤمتر بأعىل
بعيدَ ،ف َمأل نفيس
درجات ُّ
كل ٍ
ِّ
يشء.
حظيت بشرَ َ ِ
َ
ف ْ
أكون نائ َبه لشؤون التطوير
أن
وبعدَ ذلك رِص ُت قري ًبا جدً ا منه عندَ ما
ُ
ِ
الكليات واملعاهد العلمية حتى سنة
والتخطيط واجلودة سنة 2007م ،ثم نائ ًبا له لشؤون

ِ
ِ
الثالث ُ
ِ
اإلعجاب بالدكتور خالد
ريا يف
السنوات
أيام هذه
2010م،
ْ
فكانت ُ
تراك اًم كب ً
ِ
العجيبة يف
حاكمي ِة اجلامعة إىل جانبه ،لفتَني فيها ُبقدرتِه
عظم جمالس
الكركي ،بحضو ِر ُم ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وجه ،عندما َّ
ِ
جملس عمدا َء
شك َل
أحسن
بعملهم عىل
األكفياء القادرين عىل القيام
معرفة
َ
ِ
ُ
ِ
والناس
مي ِة يف احلياة
األردني ِة ،مستفيدً ا من ِخ رْباته
اخلرباء يف اجلامعة
مُم ّي ًزا من ِخرية
الرتاك ّ
ّ
َ
أكاديمي خب ٍ
واسترشاف املستقبل ،إذا
ري ،يحُ ِس ُن إدار َة احلاضرِ ِ ،
قيادي
أمام
ٍّ
والعلم؛ فإذ بِنا َ
ٍّ

حتدَّ َث؛ استولىَ عىل ِ
هِ
الوقت من غ ِ
نشعر
ري أن
ليمر
آذان املستمعنيَ وعقولهِ م
ُ
َ
وقلوبم حتى ّ
نط ِقه ،وهو ِ
وإقناع َم ِ
ِ
ِ
لتاريخ
ذاكر ٌة قو ّي ٌة
ضوج رؤيتِه،
وعمق أفكاره ،و ُن
حلالوة حديثه،
به؛
ِ
ِ
ِ
42

د .ضياء الدين عرفة

ِ
هِ
وتطلعاتم ،كام أ َّنه ذاكر ٌة قو ّي ٌة
ورؤاهم
اجلامعة
األردنية وماضيها ،بطلبتها وأفكا ِرهم ُ
ّ
ِ
بآالمهم وبآمالهِ م.
للعاملني فيها من ُزمالئِه

ِ
يعة من ِ
ُ
الر ِف ُ
ُ
حيمل مز ًجيا فريدً ا
ماضيه،
واملناصب
األردنية
اجلامعة
وقد جا َءنا إىل
ُ
العالية َّ
ّ
غني ٍة يف األدب والسياسة واإلعالم والثقافة والرتبية والتعليم ِ
والفكر واإلدارة،
من جتربة ّ
ِ
ُ
األردنية بال
للجامعة
األول
فالدكتور الكركي
حيبه؛
ُ
العاشق ّ
لك َّنه جا َء إىل املكان الذي ُّ
ّ
هِ
مناز ٍعَ ،
وكلي هِاتا وأه َلها،
وشوارعها
وزهورها
شج َرها
َ
يعش ُق َ
َ
وساحاتا ومراكزَ ها ومكتبتَها ّ

وحارضها ،وأنا عىل يق ٍ
َ
يعشق ُمستقبلها ً
ُ
أيضا حتى قيا ِم الساعة ،فإذا حتدّ َث
ني أ َّنه
وماض َيها
ِ
ُ
درجة التامهي واالحتاد ،حتى كأ َّنه
حديث العاشق عن معشوقتِه الفريدة ،إىل
عنها فهو

ِ
حيمل َ
األردنية ُ
هِ
وإحساسهم هبا.
بواباتا،
عقل ُك ِّل من عرب
اجلامعة
صور ٌة برش ّية من تاريخ
َ
ّ

ِّ
حيرتم َ
واملفكرين واملثقفني واألدباء ،و ُيعام ُلهم
العلم من العلامء
أهل
وأشهدُ أ َّنه كان
ِ
ُ
ِ
ُ
منازل التبجيل والتوقري والتقدير؛ أل َّنه كان يرى فيهم ُح ْل َم
وتود ٍد ،و ُينزلهُ م أعىل
بتواض ٍع
ُّ

ِ
يتقر ُب منهم ،ويسعى ِ
ِ
لتلبية طلباهتم،
جاهد ًا
األمة والوطن يف التقدّ م واالزدهار ،وكان ّ
العلمي ِة من َع َق ٍ
ِّ
بات.
وحل ما يصاد ُفهم من مشكالت ،وتذليلِ ما يف طريقهم
ّ
الصح
كام أشهدُ أ َّنه تعامل مع عقول اخلربة واإلبداع من األساتذة الكبار العلامء ُبناة رَّ ْ

عميل يقدِّ ُر جهودهم ،وال ُي ِّضحي بخرباهتم؛ فجدَّ َد التعا ُقدَ
العلمي للجامعة
األردنية بشك ٍر َ
ّ
ّ

صحيا من الراغبني يف االستمرار يف عطائهم الذي ال ينضب ،وسمح
مع القادرين منهم
ًّ
ٍ
َ
قناعة تامة بأن مرور الطلبة فقط من أمام مكتب
وكان عىل
بالتمديد ملن جتاوز ُعمر السبعني،

ِ
ِ
كاف ِ
أحد القامات الكبرية يف اجلامعة ٍ
باجلامعة األ ِم ،يف
ذاكرة االعتزاز الزاهي العابق
لبناء
وريادتا وعلامئها ،وتط ُّل ِعها إىل مستقبِلٍ ُمشرْ ِ ٍ
رش ٍق ّ
هِ
ف ُم ِ
لكل أبنائها ،طلبة وعاملني.
عطائها
ّ
ومجيع العاملني معه حتى ليصبِح ُّ
كل من يلتقي به
واملوظفني
حيرتم الطلب َة
وأشهد أنه كان
ُ
َ
ُ
شارك معار َفه
إنساني ٌة مؤ ّثر ٌة عندما ُي
ات
ملس ٌ
صدي ًقا له من ُح ْس ِن ما يل َقى من ُمعاملتِه له ،و َل ُه َ
ّ
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ف أو ُم ٍ
وزهو اإلنجاز ،وأ َمل احلزن من غري تز ُّل ٍ
نافقة ،أل َّنه
وزمال َءه وأصدقا َءه حالو َة الفرح،
َ
خملوق من ٍ
ٌ
ٌ
ُ
ونفاق ،وهو
تقر ٌب
وجه واحد ،وهو
الصدق ،فليس يف عمله ٌ
رياء ،وال يف قوله ّ
صديق ٌّ
ويف ألساتذتِه الكبار ِّ
أينام َّ
ٌ
وكل أصدقائه وزمالئه.
حل ،وكيفام صار،

ٌ
مجيع
موهبة فريد ٌة يف
وللدكتور الكركي
إقناع اآلخر بموقفه؛ وهلذا َ
َ
أبدع يف احتواء ِ
ِ
األردنية باحرتا ٍمُ ،م ِ
ستثم ًرا قدر َته العجيب َة عىل احلوار والتفاوض ،من غري
أطياف اجلامعة
ّ
ٍ
َ
يؤمن به ،أو يرى فيه ًّ
أمحر ،أو مصلح ًة عام ًة ُعليا للجامعة
يشء
أي
أن
يتنازل عن ِّ
ُ
خطا َ
س يف ِ
ٍ
ُ
ٌ
طويل ال َّن َف ِ
ِ
انفعال
احلوار ،من غري
حصيف
دبلومايس
وللوطن ،فهو يف ِحواره وكالمه
ٌّ
ِ
باستعامل ُسلطة اإلجبار.
تلويح
أو
ٍ

أطياف الطلبة إىل ٍ
َ
يص ُّب يف مصلحة اجلامعة والوطن
حيول
وقد
َ
اجتاه واحدُ ،
استطاع أن َّ

جمر َد عابرين من بواباهتا ،أو
حاو َرهم،
َ
عندما َ
وأثبت هلم أن اجلامعة جامع ُتهم ،وليسوا ّ
جامع
مارسوا حر ّيتهم؛ فإ َّنام يامرسون معها املسؤولي َة يف إطا ٍر
ٍ
حاملني لشهاداهتا؛ وهلذا إذا ُ
ُ
الطلبة يف أ ّيامه ،ونجحوا يف رسم
مانع من الوالء واالنتامء واحلرص عىل اجلامعة حتى حت ّفزَ

ِ
ِ
الديموقراطي
يب
وللجامعة ،وقدّ موا
الصورة األنضج للوطن
ً
نموذجا متقدِّ ًما يف العمل الطال ّ
ِّ
ُ
احل ِّر ،وأظهروا أهنم قادرون عىل استثامر مواه َبهم يف املجاالت ك ّلها ،بفضل استيعاهبم يف

الالمنهجية غ ِ
الكركي عىل توفريها هلم ،وإن مل
الدكتور
ري املحدودة ،التي حرص
األنشطة
ُ
ّ
ّ

َ
علم ونشاط وعمل ،فذلك
ات؛ فإذ هبم يف أ ّيامه جيعلون اجلامع َة
طاوعه
اإلمكاني ُ
مهرجان ٍ
ُت ْ
ّ
يامرس املوسيقا ،والرابع ُيظ ِه ُر
متارس اإلبداع األديب ،واآلخر
يامرس الرياضة ،وتلك
ُ
ُ
ُ
اجلامعي ،فذاق الطلبة يف عهده اً
طعم جديدً ا للحياة
مواه َبه يف التمثيل عىل خشبة املرسح
ّ
َ
ُ
وتفج ُر
الشخصي َة
تصقل
العقل بالعلم ،لك َّنها يف اجلانب اآلخر
اجلامعي ِة اجلميلة التي تبني
ّ
ّ
ّ

ِ
حب العلم والعمل.
اإلجيابي َة،
الطاقات
ُ
وتزرع َّ
ّ

يتجو َل مع ِ
وأن يتو ّق َ
اجلامعي وساحاتِ ِهْ ،
أي
احلر َم
وكان من عادته أن
ف يف ِّ
ّ
فريقه يف َ
ِّ
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ٍ
ٍ
طالب؛ إذ َ
ٍ
كان يقيض معظم وقته يف اجلامعة
طالبة أو
ليسمع وجه َة نظر
مكان يف اجلامعة
َ
حوارا ليحصدَ
يقطع ألحدهم
بني طلبتها ومبانيها والعاملني فيها ،ال يسدُّ أما َمهم با ًبا ،وال
ُ
ً

العربية
األردنية  -وهم من عرشات اجلنسيات
وطنُنا األردينّ ،وسائر أوطان طلبة اجلامعة
ّ
ّ
ِ
احلرص عىل تقدّ م الوطن وتطويره،
واألجنبي ِة  -ثمر َة هذا احلوا ِر املسؤول ،وهذه احلرية يف
ّ

األمم والشعوب.
العليا التي تتقدّ ُم هبا
بالق َيم ُ
ُ

ُ
األردني ُة يف ذاكرة ّ
كل من درس فيها ،أو َّ
ترش َف بالعملِ
اجلامعة
واملهم بعد ذلك ،أن تبقى
ُّ
ّ
ِ
فيها ،يف َ
َ
التحديث،
أفكار
غابت عنه
األمجل من مراحلِ احلياة؛ وهلذا ما
تلك األيام ،املرحل َة
ْ
ُ

ِ
ٍ
ٍ
غاب
كليات
إنشاء
ومرشوعات
ُ
جديدة ،مثل :كلية الدراسات الدولية ،ومعهد اآلثار ،وما َ
ُ
ُ
الر ِ
توسعة مبنى مستشفى اجلامعة
استكامل العمل يف مبنى محدي منكو ،أو
حب
عن فك ِره َّ
ِ
َ
العاملون يف اجلامعة أو
يمو ُله
استثامري
إنشاء مستش ًفى
ري يف
ٍّ
ٍّ
األردنية ،أو التفك ُ
خاص ِّ
ّ
ِ
ُ
مجعية متقاعدي
األردنية؛ أو
تشجيع فكرة نادي خرجيي اجلامعة
صناديق االستثامر فيها ،أو
ُ
ّ

بئر ٍ
كل من َ
ليشعر ُّ
هنل العلم فيها ،أو عمل فيهاَّ ،
ماء
اجلامعة األردنية؛
َ
بأن هذه اجلامع َة ُ

َع ٍ
ذب ،ال تتو ّق ُف عن اإلرواء.

صار فيها ّ
والسعيدُ فيها َمن َ
دكتورا ،فكيف لو كان هذا
موظ ًفا أو
كان فيها طال ًبا ،ثم َ
ً
فجمع يف أفيائها ُ
الكركي؟!
احلسنيني مثل الدكتور
الطالب قد تس َّن َم رئاس َة اجلامعة،
ُ
َ
ّ
اهلادف الب ّن ِ
ِ
اء ،الذي يقدِّ ُم مصلح َة اجلامعة
رس َخ أثنا َء عمله يف اجلامعة ثقاف َة احلوار
وقد َّ
ِ
الوطنية عىل ّ
دائم العطاء
الشخصية ،فهو
الذاتي ِة
كل املصالح
واملصلح َة
كشجرة الزيتون ُ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أخرض ِّ
الطباعُ ،
ُ
ينظر إىل منابتِهم ،وال إىل أصوهلم،
مسافة
يقف من اجلميع عىل
واحدة ،ال ُ
خترجوا
وال إىل ألواهنم ،وال إىل ميوهلم وأهوائهم ،وال إىل عالقاهتم ،وال إىل جامعاهتم التي ّ
ِ
يقوم بواجبه يف حركة
ينظر إىل مصلحة اجلامعة والوطن ،يف
رضورة أن يكونوا جز ًءا ُ
فيها ،بل ُ

ِ
ِ
الوالء
ضمن أفقه األعىل يف
املؤسسة التي يعمل فيها،
بناء الوطن
َ
وتطوره وتقدّ ِمه من بوابة ّ
ّ
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اهلاشمي األردينّ ،وإيامنِه بالدور املستقب ّ
ِ
التعليم
قطاع
سيقوم به
يل الذي
للعرش
املطلق
ُ
ِ
ُ
ّ
ِ
ِ
اً
ِ
الرؤية
وصول إىل مستوى
والنهوض بمؤسساته،
سوية التعليم العايل،
رفع
العايل ،من أجل ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
املعرفة والعلم
رئيسا لإلنجاز األردين يف
السامية
امللكية
املنشودة للتعليم ،باعتباره رافدً ا ً
ِ
البحث العلمي يف ٍ
وانفتاحا.
تطو ًرا وتقدّ ًما
والتكنولوجيا والتقدم يف
ً
أردن أمجل ،وأكثر ّ
ِ
ِ
َ
ِ
اجلميع يف العملِ
احلقيقي ِة للجامعة،
للمصلحة
ينخرط
برضورة أن
اإليامن
وألجل هذا
ُ
ّ
ِ
َ
احتواء قوى َّ
ليجعل منهم يدً ا مع يده
كيس؛
محل لوا َء التغيري يف اجلامعة ،وسعى إىل
الشدِّ َ
الع ّ
ِ
وحتديث برا ِ
ِّ
جمها،
األردنية و ُبنيتها التحتية واإللكرتونية،
امليض ُقد ًما يف تطوير اجلامعة
يف
ّ
ِ
ودوليا ،انطال ًقا من فكرته التي كان يؤكدُّ ها اً
دائم ،يف َّ
أن
إقليميا
وامتدادها األكاديمي،
ًّ
ًّ

واملؤس ِ
ِ
املؤسسات الرتبوية.
سات
اجلامعات
أهم ّ
ّ
التعليمي َة من ّ
ّ

ِ
ِ
ِ
والريادة والبحث واملعرفة ،وهي ُ
ُ
واألمة،
الدولة
عقل
اإلبداع
مركز
فاجلامعة يف فكره
ُ
ِ
ِ
ُ
ٌ
ٌ
تنسج يف كيانهِ ا وثقافتها
تستطيع أن
ساعية إىل التع ُّلم،
منظمة
احلكمة واحلرية ،فهي
وموئل
َ
ُ

مالمح الرقي والتقدُّ ِم
يرسم
يب ،الذي
قدر ًة متجدد ًة عىل التع ُّلم
َ
والتكيف والتغيري اإلجيا ّ
ُ
ُّ
َ
املؤس ُ
سة
يب يف نفوس مجيع العاملني معه؛
يزرع
يف املجتمع؛ هلذا كان
ُ
األمل اإلجيا ّ
لتجني ّ
َ
ِ
ِ
ثقافة تغي ٍ
حقيقي مثمر ،وال سيام أ َّنه كان
يب
إحداث
ثامر هذا األمل يف
ُ
والوطن واألمة َ
ري إجيا ّ
ّ

ِ
حريصا عىل اختصا ِر ُروت ِ
الوقت ،وليحتفظوا
أمكن؛ لري َب َح الباحثون
واألوراق ما
ني العمل
َ
َ
ً
اإلجيابية إلنجاز العمل ،بعيدً ا عن سلسلة املعامالت الرسمية ِ
ريا
بطاقتهم
اململة املتعبة ،فكث ً
ّ
ما ف ِرح ُ
اخترص عليهم طري ًقا طويلاً من
بتوقيع منه
بعض الباحثني من الزمالء يف اجلامعة
ٍ
َ
ِ
اإلدارية التي ال ِ
ُ
ِ
تكون عليه
أحسن ما
ودفعهم إىل عملهم عىل
موج َب هلا،
املعامالت
َ

ِ
ٍ
ُ
جامعي ٍة تقدِّ ُر
بإدارة
والعطاء؛ أل َّنه أعطاهم الثق َة
والرغبة يف اإلنجاز
الدافعي ُة يف العمل،
ّ
ّ
أحسن تقدي ٍر.
اإلنجاز
َ
ٌ
للهاشميني ،وكان يتحدّ ُث أحيا ًنا باعتزا ٍز
مسكون باالنتامء الصادق
الكركي
والدكتور
ّ
ّ
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كب ٍ
اهلاشمي العامر ،و ُقربِه من
ين
ري وانتامء مطلق عن جتربته الفريدة يف الديوان
امللكي األرد ّ
ّ
ّ
طي َب ُ
ِ
ِ
ٍ
وجاللة امللك
اهلل ثراه،
جاللة امللك الباين املغفور له جاللة امللك احلسني بن
طاللّ ،
املعظم حفظه ُ
ِ
املعزِّ ز عبداهلل الثاين ابن احلسني ّ
مدرسة اهلاشميني
اهلل ورعاه ،عندما تع ّل َم يف
ُ
ُ
ُ
َّ
ولعل هذه
واإلنساني ِة والوفاء،
الواعية الصحيحة مع التواضع
الثاقبة
الرؤية
جتتمع
كيف
ُ
ّ
صديق ٌّ
ويف ِّ
الصفة ،صف َة الوفاء ،من أبر ِز ِصفات شخصيته ،فهو أينام َّ
ٌ
لكل
حل ،وكيفام صار

أصدقائه.

يتأخ ُر عن اتخّ ِ
ٍ
اذ القرار املناسب الصحيح ،يف
صاحب قرا ٍر ُح ٍّر
وهو
مسؤول جريء ،ال ّ
ُ
ِ
ٌ
يقتنع َّ
احلي
صحيحة ،وكان إذا جتاوز
معطيات صناعته
بأن
َ
الوقت املناسب ،عندما ُ
التشاور َّ
أي قرار؛ ُ
ِ
فينظر عىل ِ
ِ
البطيء َ
صديقه
وجه الرسعة إىل
معرفة اآلخر،
يلجأ إىل موهبته يف
قبل ِّ
ُ

جرار – وقد كان نائ َبه ،-وإ ّيل ،وإىل بعض الزمالء؛
األثري معايل األستاذ الدكتور صالح ّ
ُ
مجيعا ،ونحن
فيقرأ ما يف عقولنا قراء ًة صحيحة ،ثم يتخذ
القرار املناسب الذي نشرتك فيه ً
َ

متعجبون من قدرته يف قراءة ما كان يف عقولنا بنظرة خاطفة سابرة.
ّ

ُ
يعمل معه؛ هلذا كان
ويمنح الثق َة ملن
ينفرد بالقرار ،ويؤمن بالالمركز ّي ِة،
ومع هذا فهو ال
ُ
ُ
ِ
ومجيع املسؤولني يف اجلامعة كرؤساء األقسام واملديرين ،لك َّنه
قرارات نوا ّبه وعمدائه
حيمي
ِ

ِ
ويشع ُره بالثقة التي
تابعه،
يف اجلانب اآلخر كان يحُ ِس ُن
يضعه يف موقع قرار ،و ُي ُ
اختيار من ُ
َ
ِ
ُ
اإلبداعي َة من العاملني معه؛ أل َّنه عىل
الطاقات
فيكون قد أخرج
تسمح له باإلبداع يف عمله؛
ُ
ّ
مصنع ِ
املبدعني الذين ال حيتاجون يف الغالب إ ّ
يق ٍ
ني َّ
وإداري،
نفيس
دعم
بأن اجلامع َة
ال إىل ٍ
ّ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
واحرتا ٍم لقدراهتم ،وحتفي ٍز هلا ما دام ُّ
ٍ
إطاره
واحد ،وعىل
طريق
ري يف
هدف واحدُ ،
الكل يس ُ
مصلحة اجلامعة والوطن واألمة.

يب
موهوب باختيار الكلمة املناسبة،
مفو ٌه ،ومتك ِّل ٌم
ومع أ َّنه
ٌ
ٌ
يستثمر ِح َّسه األد َّ
خطيب ّ
ُ
املتنوعة يف العمل العام ،إال أ َّنه عىل اجلانب اآلخر ُم ِ
اإلنصات
ستم ٌع مثا ّيل ،يحُ ِس ُن
َ
وجتربته ّ
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باحرتام لآلخر ،ويعي كالمهِ ،
ويبد ُع يف حماورته واحتوائه وتشجيعه مهام كانت الفكرة؛
ٍ
ٌ
حق مقدَّ ٌس ّ
َّ
وقيمة ُعليا من قيم الوجود يف
إنسان،
لكل
ألن احلري َة يف ِفكر الدكتور
الكركي ٌّ
ّ
املجتمع اإلنساينَّ ،
ِ
اإليامن باحلوار مع اآلخر،
رشط أن تكون حري َة البناء ال االعتداء ،وحري َة
ال االستئثا ِر بالقرار.

ٌ
توظيف املعرفة ِّ
َ
بكل أشكاهلا ٌ
مدرك َّ
ومع َّ
حالة
أن
إنسانية ،إال أ َّنه
أدبي ٌة
أن خلفيته
ّ
املعرفي َة ّ
ّ
ٌ
ُ
ُ
ُ
الناجح
العلمي
فالبحث
والتطور؛
رشط يف التقدّ م
تتفاضل؛ ألنهَّ ا
تنفصل وال
واحدة ال
ُ
ّ
ّ

ُ
معا رشط
واإلنسانية،
العلمية
يتوازن بني املتطلبات
املؤ ِّثر يف النهضة العامة
ُ
فنجاحهام ً
ّ
ّ
ِ
ُ
نوعي ًة عامة ،عىل مستوى
اجلامعة
شهدت
احلقيقي؛ هلذا
يف التقدّ م
األردنية يف عهده نقل ًة ّ
ّ
ّ
العلمي،
العلمي واملؤمترات والندوات واستقطاب الدعم
اإلدارة واإلنجاز والبحث
ّ
ّ
واالنفتاح عىل املجتمع وقضاياه.
تصوره ،مل تكن جامع َة أسوا ٍر ُ
ُ
ٍ
وطن منفتح ًة عىل
حتيط هبا ،بل جامع َة
فاجلامعة ،يف
ّ
ٍ
ُ
راسخة من
تتعامل مع اجلميع بمنظومة
واإلقليمي والعاملي،
املجتمع املحيل والوطني
ّ
األنظمة والقوانني والتعليامت ،واألعراف املرتاكمة باخلربة والعمل.

ُ
ُ
اإلبداع يف إدارة
فيرتك للعمداء
يعمل بروح الفريق الواحد؛
اجلامعية
وهو يف اإلدارة
َ
ّ
كلياهتم ومعاهدهم ،وهو من ِ
دعم وتشجيع وتغطية
خلفهم يمدُّ هم بام حيتاجون إليه من ٍ
ّ

ِ
بكلمة:
الكريم مع اجلميع ،ولو
األكاديمي اجلا ّد ،فهو
تفتح أمامهم سام َء العمل
قانونيةُ ،
ُ
ّ
ّ
كرا.
ُش ً

لت اجلامعة يف عهده إىل َحدَ ٍ
حتو ِ
يومي ،ففي ِّ
ٌ
إنجاز جديد ،ويف
كل يوم
إعالمي
ث
وقد ّ
ٍّ
ّ
ِّ
ري إىل حيوية اجلامعة وانفتاحها ،وانشغالهِ ا باإلنجاز
كل
ٍ
صباح ٌ
خرب عن ذلك اإلنجازُ ،يش ُ

والعمل ،وانرصافها إىل القيام بواجبها ،حتقي ًقا لفلسفتها يف البناء والنامء واالنتامء واإلعامر،
ُ
بعض طلبتهاُ ،تعنى بمجتمع اجلامعة،
األردنيةَ ،ع ِم َل فيها
س إذاعة للجامعة
وقد ّ
أس َ
ّ
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مجهورها
وبرسالتها وبمرشوعها يف التقدّ م والبناء واالرتقاء ،حتى صارت إذاع ًة معروفة هلا
ُ
خارج أسوار اجلامعة ،وهو يف ِّ
ُ
حضاري
اجلامعي بأسلوب
يقود املشهد
العريض
ٍّ
كل ذلك ُ
َ
ّ
ٍ
األردنيني وغريهم ،وجلميع العاملني فيها.
مفتوحة جلميع طلبتها من
خمتلف ،وبأبواب
ّ

وسليل ِ
ِ
رويب من َسدَ ِ
ُ
ِ
األعرق يف اجلامعات األردنية ك ِّلها،
سم
العربية،
اللغة
نة
الق ِ
وأل َّنه ُع ٌّ
ّ
ِ
فأصدر يف يو ٍم مجيلٍ ُمرشق
اجلامعية،
العربية يف البيئة
اللغة
كان شديدَ احلرص عىل تنمية
َ
ّ
ّ
ِ
ُ
َ
اجلامعة ك ّلها بني الطلبة وأساتذهتم،
يني يف
اللغة
تكون
تعمي ًام بأن
ّ
العربية لغ َة احلوا ِر ال َب ّ

كر ُر مقول ًة ال ُتنسى بقولهَّ :
األمم الراقية املتقدّ مة
«إن
َ
وعموم املوظفني والعاملني ،وكان ُي ِّ
ِ
املوحدة لألمة ِ
َ
ذات املعاين اخلالدة»؟
باللغة
فكيف
تتقدّ ُم باستخدام لغتها،
العربية ِّ
ّ
وقد تع ّلمنا منه َّ
يمكن أن
هم من أركان األ ّمة العربية ،وال
أن اللغ َة
العربية ُر ٌ
ُ
كن ُم ٌّ
ّ
ٌ
َ
ناجح للنهضة ما مل
مرشوع
يكون لنا
يتجزأ منها ،ولن
جزء ال
تتقدّ َم إال بلغتها،
ٌ
ّ
فاللغة ٌ
ٌ

ٍ
ُ
ِ
العربية ألهلها ،بل
وبحيوية ،من غري االكتفاء بتعليم
بقوة
اللغة
تكن
العربية حارض ًة فيه ّ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
ُ
ِ
س املعهدَ الدو ّيل
مهمة تقوم عليها
رسالة
العاملي ،ألنهَّ ا
بنرشها عىل املستوى
اجلامعة؛ هلذا َّ
أس َ
ّ
ليمنح درجة املاجستري يف هذا
ونجح يف االرتقاء به
العربية للناطقني بغريها،
لتعليم اللغة
َ
َ
ّ
ُ
َ
قامت بواجب العروبة والعربية يف دعم انتشارها،
اجلامعة قد
لتكون
التخصص النادر؛
ْ
ٍ
ومتكينها َ
بدل التقو ُق ِع يف َق رْ ِ
سنوات ،أن
يكن غري ًبا بعد
يب؛ ومل ْ
صها عىل أهلها يف العامل العر ّ

ِ
مؤس ُ
العربية األردينّ،
اللغة
سة مجَ َْم ِع
العليا يف اللغة
املؤسسة اللغو ّية ُ
العربية ،وهي ّ
يتبوأ ُسدّ ة ّ
ّ
ّ
ِ
ٍ
العاملية
بجائزة امللك فيصل
وجيزة قصرية من حتقيق ال َفوز للمجمع
يتمكن يف مدة
وأن
َ
ّ
لآلداب لسنة 2017م.

وص يف ِ
ِ
َ
ُ
ربع يف َ
الغ ِ
ِ
مياهها
احلرف ،فسك َن ْت ُه
سكن
جمالس
وأ ّما يف
اجلامعة ،فقدْ
َ
اللغة ،ف َ
الع ِ
ِ
وارتقت ُ
العربية يف عهده ،وارتفع مستوى الفصاحة اللغو ّي ِة يف استعامهلا ،حتى
اللغة
ذبة
َ
ّ

ٍ
العمداء َقدْ َر حريص عىل أن أتك ّل َم
ص عىل
كنت وأنا
ُ
أحر ُ
يشء يف جملس ُ
الفيزيائي ،ال َ
ّ
49

ِ
ِ
ِ
العربية
اللغة
بسدَ نة
باللغة العربية السليمة
قدر اإلمكان؛ إذ ُ
الفصيحة َ
كنت محَ ُْوط ًا ومحَ ُْظوظ ًا َ
ّ
ِ
ُ
املعروف
اللغوي
كلية اآلداب عن يميني ،وهو
الثالثة :األستاذ الدكتور هناد املوسى
ُّ
عميد ّ
جيلس يف مواجتهي ،وهو
ب َلكنتِه الفصيحة اجلميلة ،واألستاذ الدكتور صالح جرار الذي
ُ

ُ
رئيس اجلامعة األستاذ
فالشاعر
رأس املجلس
يب
ُ
األندليس ،وأ ّما ُ
أستاذ األدب العر ّ
األديب ُ
ُ
ّ
وع ٍ
روبة ال َ
معا ُ
مثيل هلا.
الدكتور خالد
عربي ٍة ُ
الكركي ،وهم ً
حالة ّ
ّ
الكركي َرتاب َة املجلس باستحضا ِر ٍ
بيت من شعر املتنبي ،أو
يقطع الدكتور
ريا ما كان
ُ
وكث ً
ّ
ِ
ِ
احلياة
إنزال الشعر إىل
وقادرا عىل
شع ِر حممود درويش؛ فقد كان معج ًبا بشعرمها ،وعاملًا به،
ً
ِ
ِ
اجلامعي ِة ُم ِ
احلياة والعمل والرؤية.
احلكمة يف
عاد اًل ملفهوم
ّ

يقبل ِ
ومض ِ
وطن ال ُ
َّ
َ
ٍ
ولعل
القسم َة أو االنحنا َء،
واألعوام عىل هذا النحو ،يف
األيام
ت
ُ
ُ
ِ
ً
صاحلا لالستمرار يف البناء واالزدهار
األردنية كان
اجلامعة
الكركي يف
ما أنجزَ ه الدكتور
ّ
ّ

ترسيخ ِ
الزمن الواعد القادم؛ أل َّنه آ َم َن َّ
َ
ِ
اإلجيابية يف احلرية واملساواة واحلوار
الق َيم
أن
يف
ّ
ِ
ِ
ومحاية الذات والتع ُّلم
والديمقراطي ِة واالنفتاح،
العلمي
والبحث
واملسؤولية ،والعملِ اجلاد
ّ
ّ
والتواصل ،هي ِ
ِ
والتطور،
والتكيف
تدفع اجلامع َة إىل التع ّلم
وااللتقاء
املستمر،
ُ
الق َي ُم التي ُ
ّ
ّ
ّ
يب؛ َّ
مركزا للديموقراطية
ألن اجلامع َة ستبقى يف ِفكره
ً
وتؤدي باملجتمع إىل التغيري اإلجيا ّ

ُ
َ
مؤسسة تغي ٍ
تعليم وتع ُّلم.
تكون مؤسس َة
ري قبل أن
املسؤولة ،ومنارة لإلشعاع الثقايف ،وهي
ٍ
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مسامهــــــــــــات خالـــــــــــد الكركــــــــــي
فــــــــــي دراســــــــــة األدب املـحلـــــي
د .شكري عزيز املاضي *

إضاءة

تركز هذه الورقة عىل الكيفية التي أسهم هبا األستاذ خالد الكركي

يف دراسة األدب املحيل ،وتؤكد بأن املسامهة أو اإلنجاز ال يتحدد

بطبيعة املادة املدروسة أو حجمها حسب ،وإنام يقاس بمدى
اإلضافة املنهجية ،ومن هذا املنظور فإن القارئ لكتاباته يستخلص
رؤية تتصف بالعمق والوضوح وحرارة اإلخالص ،وإيامن عميق:

باحلرية ،والعدالة ،واملساواة ،وبالتقدم والوحدة ،وبمستقبل مرشق

عىل الرغم من كل العثرات واملآيس .فالثقافة لديه رؤية هتدف إىل
تعليم احلرية ،والتاريخ اسرتاتيجية ،والسياسة تكتيك.

وتراه يؤمن بأنساق الثقافة وأدوارها ،وبخصوصية كل نسق ماهي ًة
ووظيفة.

* أستاذ نظرية األدب والنقد املعارص باجلامعة األردنية.
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مجاليا ،والنقد ممارسة
فاألدب نسق تكويني ثقايف هيدف إىل فهم العامل وتفسريه وحيازته ًّ

ـ هلا أدواهتا وخصوصيتها ـ هتدف إىل االرتقاء بالذائقة الفنية والوعي اجلاميل .وهذان

النسقان ـ األدب والنقد ـ يرتبطان ويتفاعالن مع احلرية ،واأليديولوجيا ،ومع درجة
التطور االجتامعي واحلضاري .ويكمن مسوغ وجودمها يف أدائهام وظيفة تارخيية ـ أمهلت

يف اآلونة األخرية ـ تتمثل يف جتسيد صوت أديب ونقدي عريب خاص يعادل الفكاك من أرس
التبعية (الذوقية واجلاملية) للغرب.

وهو يتفاعل مع األدب املحيل والعريب والعاملي من هذا املنظور؛ إذ يواكب احلركة األدبية

يف تضافرها مع حركة الواقع ومنعطفاته ،ويبحث عن العالقة بينهام ،وهيتم بالنصوص ـ أو

بمواصفات النصوص الفكرية والفنية ـ األكثر قدرة عىل التعبري عن اللحظة التارخيية املعقدة
وآفاقها ،واألكثر قدرة عىل شحذ وجدان املتلقي بروح التحدي والرفض واملقاومة(.)1

جتربة عربية  /ال تتبنى املناهج الغربية

ويستخلص القارئ كل هذه اخلصائص والسامت ـ وغريها ـ يف جتربته النقدية املهمة

واملتميزة «الرواية يف األردن؛ مقدمة» ،الصادرة عام 1986م .وأول هذه اخلصائص

وربام أكثرها أمهية ـ أهنا تقدم لنا جتربة نقدية عربية ،عربية بمفاهيمها وتصوراهتا وأدواهتا
وخطواهتا اإلجرائية ،فهي ال تتبنى أ ًّيا من املناهج النقدية الغربية احلديثة [املنهج التارخيي،
اجلاميل  ...الخ] أو املعارصة [البنيوية ،التفكيك  ...الخ] وال حتاكيها أو جتارهيا ،مع وعيها
برضورة االنفتاح عىل هذه املناهج واإلفادة من إنجازاهتا(.)2

وفرق كبري بني التبني واإلفادة .وهو موقف ينطوي عىل دالالت مهمة من مثل:
ـ إدراك خصوصية الصوت اإلبداعي العريب.

ـ وعدم االنبهار هبذه املناهج الغربية والوقوع يف رشك التقليد.
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ً
ً
ارتباطا
انضباطا وأكثر
ومها أمران يمكن أن يسهام يف جعل املامرسة النقدية العربية أكثر

وتفاعلاً مع حركة الواقع األديب األردين والعريب.

النصوص األردنية العربية  /مادة الناقد

وتعتمد هذه التجربة النقدية عىل النصوص اإلبداعية األردنية العربية وتفاعالهتا الذاتية

واملوضوعية [السياق الداخيل والسياق اخلارجي] .فهي تنظر إىل النص األديب باعتباره «كلاًّ

حيا متناس ًقا واحدً ا»( .)3أما املناهج الغربية فهي بمثابة «إضاءات» «يمكن أن
قائماً منسجماً ًّ

تسعف»( .)4فالنصوص العربية هي املادة األساسية للناقد.

إدراك /وجتسيد  /خصوصية النص األردين /الغريب

وهذا يعني إدراك خصوصية النصوص املدروسة /والعمل عىل جتسيد هذه اخلصوصية:

خصوصية النشأة والوالدة /وخصوصية القضايا واملواقف /وخصوصية األسئلة

والتحديات واملشكالت /وخصوصية التشكيل ومعضالت هذا التشكيل.

وإدراك اخلصوصية حيدد طبيعة املفاهيم النقدية واألدوات واملعايري .مع تأكيد املرء أن

اخلصوصية ال تتناىف أو تتعارض مع االنتامء إىل األدب اإلنساين العاملي ،أو الثقافة اإلنسانية

الواحدة.

ضبط عملية االنبهار بالغرب

وأحسب أن هذا الوعي األديب النقدي اجلاميل يسهم يف ضبط عملية االنبهار بالغرب،

وهي معضلة ما يزال واقعنا األديب والفكري والثقايف يعاين منها ومن تبعاهتا ـ منذ بدء عرص
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النهضة وحتى يومنا ـ فاالنبهار بالغرب يبدد طاقات إبداعية عديدة ،ويؤدي إىل ترسيخ
التبعية والتقليد واملحاكاة.

الرواية يف األردن ليست ف ًّنا مستور ًدا من الغرب/
نشأت تلبية حلاجات مجالية واجتامعية مستجدة

والالفت أن هذه التجربة النقدية ترى أن الرواية العربية يف األردن ليست ف ًّنا مستور ًدا

من الغرب ـ مع أن كثريين يقولون باالسترياد ـ وإنام هي ابنة الرتبة املحلية ،وال يعني هذا
للحظة إنكار أثر الرتاث الغريب أو أثر الغرب يف والدهتا وتطورها وتشكيل مالحمها أو

قسامهتا الفنية.

وهذا ما يفرس أن كتاب «الرواية يف األردن» يبدأ بعرض العوامل /أو القاعدة املادية

التي هيأت الظروف لظهور أو والدة هذا اجلنس األديب احلديث .فهو يبدأ برصد التطور

االجتامعي والثقايف والتعليمي واإلعالمي «وجممل األحداث وطبيعة االنفتاح الذي شهده
األردن عىل العامل العريب ثم عىل العامل اخلارجي»( .)5وينظر إىل الوطن /األردن باعتباره

« ...إقليماً جعلته ظروف املوقع ،والتحدي اخلارجي ،ومواجهة الغزو الغريب الصهيوين،
وسنوات القحط ،جعلته يف مواجهة مستمرة ما لبث أن استعد هلا بإنسانه ،كي يتجاوز األمية

والتخلف ،فانطلقت حركة تعليم غنية ،وبدأت مدرسة السلط سنة 1923م ،وصدرت
«الرشق العريب يف العام ذاته» ،وأسهم األدباء والكتاب يف خلق حركة أدبية نشيطة نقلت
الوطن إىل عامل الكتابة اإلبداعية»(.)6

ويف جمال الكتابة ،فإن حركة التأليف «مل تنطلق إال بعد تأسيس اجلامعة األردنية وغريها

من املؤسسات الثقافية من مثل جامعة الريموك ،وجممع اللغة العربية واجلمعية العلمية
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ً
وغريها .كام أن ً
ملحوظا قد برز يف جمال الطباعة والنرش والتوزيع ،يدعم ذلك
ثقافيا
نشاطا ًّ
كله حركة تعليمية كبرية ،وبخاصة يف جمال الدراسات العليا والبحث العلمي»(.)7

إن هذا التطور الذي «شهده األردن قد رافقته هزات عميقة جعلته يف قلب أحداث

املنطقة ،وخاصة يف ارتباطه بالقضية الفلسطينية ،سواء أكان هذا االرتباط قبل 1948م أم

يف الفرتة التي توحدت فيها الضفتان ،ثم يف الفرتة التي تلت االحتالل الصهيوين للضفة

الغربية منذ سنة 1967م»(.)8

إن جممل هذه األحداث وغريها «قد ساعدت يف نشوء فئات ذات مستوى عال من

التعليم وطموح كبري يف الدخول إىل عامل العرص بأشكال حضارته املختلفة ،ومل تكن قضية
الكتابة خارجة عن هذا الطموح ،فكان أن شارك الكتاب يف إغناء األدب املحيل والعريب
ريا عن زمنها
يف جماالت النقد والشعر والقصة القصرية والرواية ،ومل تكن هذه متأخرة كث ً

العريب يف العرص احلديث .ومل تكن يف جمملها بعيدة عن اهلموم العامة التي غمرت الوطن
أو األمة أو التيارات العاملية يف األدب التي أخذت طريقها إىل األدب العريب احلديث»(.)9

هذا العرض التارخيي واالجتامعي والثقايف والتعليمي  ...الخ يأيت ليؤكد أن الرواية

يف األردن ابنة تربتها املحلية ،فهي مل تولد إال بعد أن هتيأت الظروف والعوامل املحلية
لوالدهتا .وهلذا نقرأ يف مدخل الكتاب ما يؤكد ذلك:

«يف هذا اإلطار العام ،ومع ترسخ املسرية السياسية لرشقي األردن اإلمارة ،ثم إعالن

اململكة (1946م) ،وتوحيد الضفتني (1950م) ،ظهرت عالمات أدبية جديدة يف املسرية،

فبعد أن كان الشعر أبرز فنون ،أخذت الرواية والقصة القصرية واملرسحية والنقد األديب يف

الظهور»(.)10

فالعوامل االجتامعية والسياسية والثقافية والتعليمية مع االنفتاح عىل العاملني العريب
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واإلسالمي ،أدت إىل ظهور فن الرواية احلديثة التي تتباين عن األجناس الرسدية املوروثة،

لغة وأسلو ًبا وهد ًفا وتلق ًيا .هذه الرؤية تنطوي عىل دالالت أدبية ونقدية مهمة ،منها:

 .1الرواية يف األردن ـ ليست ف ًّنا مستور ًدا ـ وإنام هي وليدة ظروفها ومرحلتها وتربتها
املحلية ،وهذا يفرض االعتامد عىل معايري نقدية تشتق من النصوص اإلبداعية ذاهتا

ال عىل معايري نقدية غربية ظهرت يف سياق أديب وثقايف وتارخيي خمتلف.

 .2إن احلديث عن الظروف واألحوال التي هيأت ملرحلة والدة الرواية يف األردن
يوحي برضورة القيام بتأصيل اجتامعي لألجناس األدبية احلديثة من مثل القصة
القصرية ،واملرسحية  ...الخ ،كام يعني أن فكرة «االسترياد» استرياد األشكال أو
األجناس األدبية حتتاج إىل مراجعة وتصويب.

ريا ما تم الرتويج ملقولة ترى أن ظهور
 .3رضورة مراجعة مقولة «التأثري والتأثر» ،فكث ً
الرواية واألجناس األدبية احلديث واالجتاهات األدبية ،كان نتيجة التأثر بالغرب !!

وهي مقولة حتتاج إىل مراجعة؛ ألن التأثر ليس سب ًبا يف ظهور ما تقدم وإنام هو نتيجة

يتبع درجة التطور االجتامعي ،ويأيت تلبية إلمالءات اللحظة االجتامعية التارخيية
الفنية.

 .4إن ظهور الرواية إىل جوار الشعر – فن العرب األمثل قرو ًنا طويلة ـ يعني أن الشعر
قادرا عىل التعبري عن القضايا والتحديات املستجدة .وهو ما يدل ـ
مل يعد ـ وحده ـ ً

ً
أيضا ـ عىل بروز وعي مجايل أديب جديد وذائقة جديدة.
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مفهوم الرواية /يؤكد أمهيتها وارتباطها
بالتحوالت االجتامعية ومنظومة القيم

ومن مكونات هذه التجربة النقدية مفهوم للرواية يؤكد أمهيتها وماهيتها وارتباطها

بالتحوالت االجتامعية ومنظومة القيم:

«إن الرواية كام هو الفن كله ،كشف للتحوالت يف املجتمع ومعوقات هذه التحوالت،

ريا من احلقائق،
ريا ما تكون هذه الصورة أكثر داللة من التاريخ الرسمي الذي يغيب كث ً
وكث ً
شخوصا ظاهرين للعيان،
وال يستطيع النفاذ إىل أعامق التحوالت االجتامعية ،فهو يرصد
ً
كام أنه يف جممله رسد مبارش .أما الرواية فهي العامل احلقيقي للناس :بشخوصهم وعالقاهتم
وانكساراهتم ورؤاهم ،هذا إذا كانت الرواية متصلة باحلياة ال هبوامش احلياة ،وبأصحاب

احلق يف احلياة ال بالذين يسلبون هذا احلق ،ويكتبها الروائيون الفنانون ال الزاحفون عىل

الفن بغري قيم ورؤى وقضية»(.)11

ريا» ،فدور
فالرواية كشف ،وجتسيد حلقائق من نوع خاص ،وهي «التي تتحمل عبئًا كب ً

«الكتاب عظيم يف زمن التحوالت»( )12وجدوى الرواية يكمن يف قدرهتا عىل «النفاذ إىل
أعامق اإلنسان وحركة املجتمع»(.)13

وكل هذه املفاهيم والتصورات تيش بمامرسة نقدية تنظر إىل النصوص يف ضوء عالقتها

بحركة الواقع االجتامعي ،وبمنهجية ـ حملية ـ تتصف باحلركة واملرونة.

تصنيف الروايات األردنية املدروسة حسب الرؤى ،أو القضايا،

أو التشكيل  /بعيدً ا عن االجتاهات الغربية :رومانسية ،رمزية ،واقعية  ...الخ.

وتتم دراسة الروايات يف األردن بعيدً ا عن التصنيفات السائدة ـ آنذاك ـ من مثل:

رومانسية ،رمزية ،واقعية  ...الخ ،ربام ألن هذه التجربة النقدية ترى أن تصنيف الروايات
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يف األردن ـ ويف الوطن العريب ـ إىل اجتاهات عمل سابق ألوانه؛ ألن الظاهرة املدروسة
حديثة النشأة ،كام أن هذه املصطلحات عامة وفضفاضة وظهرت يف سياق أديب وتارخيي

مغاير.

وهلذا يتم االعتامد هنا عىل تصنيف الروايات حسب الرؤى ،أو القضايا ،أو التشكيل ...

وهو أمر يؤكد مرونة املنهج املتبع وحركيته وخضوعه إلمالءات النصوص املدروسة .فقد

بدت القضايا واملوضوعات مثلاً ـ يف حلظات بعينها ـ مهمة وملحة؛ وهلذا كان ال بد من
إبرازها.

وهلذا؛ يقرأ املرء عناوين متنوعة :فالكتاب ينقسم إىل بابني ،عنوان األول الريادة وعنوان

تأسيسيا عىل صعيد حركة
دورا رياد ًّيا أو
الثاين التأسيس ،ويبدو أن الكتاب يطمح أن يؤدي ً
ًّ

نقد الرواية يف األردن .يؤكد ذلك حرصه عىل اإلحاطة؛ إذ يدرس وحيلل أكثر من ثامنني

روائيا ،ويشري ـ مواز ًنا ومقار ًنا ـ إىل العديد من النصوص الروائية العربية والعاملية.
نصا
ًّ
ًّ

أما عناوين الفصول (الستة) فقد جاءت عىل النحو اآليت :البدايات ،القصص التارخيي،

مالمح أوىل يف اهلم االجتامعي ،قصة رمزية ،يف االجتاه العاطفي ،روايات حزيرانية ومهوم

روائيا :قضايا اجتامعية ،حضور البناء املألوف وغيبة الرؤى .الرحيل يف
فلسطينية .الوطن
ًّ

الوطن :نحو الرواية اجلديدة ،نضج املعامر ووضوح الرؤى ،إضاءات ،العرب والغرب،
جتارب أخرى .وختتتم فصول الكتاب بخالصة عنواهنا :مالحظات يف الشكل واالجتاه،
وتليها قائمة مهمة بالروايات األردنية من عام  1935ـ 1985م.

معايري وأحكام نقدية مشتقة من النصوص اإلبداعية املدروسة:

تعتمد هذه التجربة النقدية عىل النصوص اإلبداعية املدروسة ـ كام تقدم ـ وترتبط

معايريها وأحكامها النقدية هبذه النصوص ،مع مراعاة منطوقها ومنطقها الفني ومنطق
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املرحلة التارخيية التي ظهرت فيها .وتدرس النص من جوانبه كافة؛ إذ ال تركز عىل جانب

مرارا عبارة من مثل «تركز هذه الدراسة عىل املضامني
ما وتغفل جان ًبا آخر .وهلذا تتكرر ً
واملعامر الفني» .ومع أهنا ترى أن «العمل الفني شكل ومضمون» وأن العالقة بينهام مرتبطة

بـ «جدلية العالقة بني الواقع والفن» ،وبطبيعة العالقة بني األدب واأليديولوجيا ،فإهنا
ترى أهنام غري متطابقني ،فقد يتقدم املنظور االجتامعي أو الوطني أو الفكري ـ يف مرحلة ما

ـ ويصاب البناء الفني بصدوع وانكسارات ،وقد حيدث العكس (هييمن الشكل ويتقلص
املضمون) ،ويف احلالتني يتم إبراز ما تعانيه مثل هذه األعامل  /املحاوالت من ضعف

وارجتال؛ إذ يتم التحفظ عىل النظر إىل العمل األديب باعتباره وثيقة اجتامعية أو تارخيية أو
سياسيا ،كام يتم التحفظ عىل حماكمته «بمقاييس السياسة اليومية»( .)14فالنظر النقدي
إعال ًنا
ًّ

ـ هنا ـ يشمل النص كله؛ إذ يبحث عن مدى التالحم النسبي بني املضمون والشكل ،وعن
وحدة وتفاعل وتناغم عنارص النص ووحداته وأجزائه.

ويمكن تأمل األحكام النقدية اآلتية التي جتسد اهتام ًما بجوانب العمل الروائي كلها مع

تأكيد خصوصيته الفنية اجلاملية:

* فرواية «مارس حيرق معداته» لعيسى الناعوري ـ وهو أديب له حضوره يف مسار
الرواية يف األردن ويف الوطن العريب ـ رواية تعتمد الرموز األسطورية و«متجد روح
اإلنسان املدافع عن وطنه ،مع أنه جعله حمكو ًما لقوى خارجية تقرر مصريه»(.)15

فالتحفظ هنا يتصل برؤية النص للفعل البرشي.

* ورواية «أبناء الغساسنة وإبراهيم باشا» لكاتب له قامته وحضوره ً
أيضا ـ وهو روكس
بن زائد العزيزي ـ تعاين من «هيمنة األفكار عىل البناء الفني»(.)16

* ورواية «فتاة النكبة» ملريم مشعل تعاين من انعدام التوازن الوظيفي؛ إذ« :طغى
املضمون الوطني عىل فنية البناء»(.)17
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* وهناك حكم يؤكد خصوصية لغة الرواية؛ إذ نقرأ« :أما األناقة اللغوية فهي ،إن
استحقت التقدير كله من باب النثر الفني ،فإهنا إحدى املآخذ إذا عاملنا النص عىل

أنه قصة»(.)18

* وهناك نصوص يتم احلكم عليها من خالل دورها العام؛ إذ «يتم التحفظ عليها ألهنا
ال متتلك املزايا أو القدرة عىل دفع مسار الرواية يف األردن خطوات إىل األمام»(.)19

* ويبدو أن معيار النص اجليد يتمثل يف التجديد الفكري والفني (املعامر) والتعبري عن
حركة الواقع وأزماته الوجودية .وهلذا فإن رواية مؤنس الرزاز «أحياء يف البحر

امليت» تعد «النموذج األكثر تقد ًما يف املعامر بني األعامل التي ظهرت يف األردن،
وهي إىل جانب غناها بالفكر والتحليل ،عربية التجربة يف شخوصها ،بل إن معامرها

الصعب جتاوز ملألوف البناء ،وخروج عىل القواعد ،ألن هذا املعامر مناسب ملثل هذه
املرحلة املنهارة التي يتشظى فيها كل يشء ،وحتارص احلرية والديمقراطية ،وكرامة

اإلنسان»(.)20

االهتامم بالشكل وعنارص الشكل /ال يعني االنزالق إىل الشكالنية:

ليست كل دراسة للشكل /شكالنية:

تبني هذه األحكام النقدية وغريها أن املنظور األخالقي أو االجتامعي أو الوطني أو

السيايس ال يمنح النص هويته األدبية الفنية ،وهلذا تؤكد هذه التجربة النقدية أن «املوقف

األخالقي الطيب من الفقر أو احلرب أو احلرية ،ال يغني شيئًا إذا بحثنا عن رواية فنية
ناضجة»( .)21فكأن هذه التجربة النقدية ترى ـ حمقة ـ أن الرواية عمل فني يربز إىل الوجود

من خالل شكله أو بنائه أو صياغته  ...لكن االهتامم بالشكل وإصدار أحكام نقدية تتصل
بالتشكيل [اللغة ،رسم الشخصيات ،بناء األحداث  ...الخ] ال يعني أن هذه التجربة
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شكالنية ـ فليست كل دراسة للشكل شكالنية ـ لسبب بسيط ومهم وهو أن هذه التجربة

عنرصا أو جان ًبا من جوانب العمل
هتتم باملضامني والقضايا ومهوم الوطن واألمة ،وال تغفل
ً
الروائي ،كام أهنا ـ وهذا له أمهيته ـ هتتم بداللة الشكل ومدى جدته ونضجه وإسهامه يف
جتسيد الداللة الكلية للنص املدروس.

ظهور الشكل الروائي /يعني ميض املجتمع

قد ًما نحو مزيد من العرصية والتمدن

والقارئ يستطيع أن يستخلص داللة مهمة تتصل بظهور الشكل الروائي ـ الذي يرتبط

ـ حسب مدخل الكتاب ـ بتوق اإلنسان األردين و«طموحه الكبري يف الدخول إىل عامل

العرص بأشكال حضارته املختلفة»( .)22هذه الداللة تتمثل يف أن ظهور الشكل الروائي

يعني «ميض املجتمع قد ًما نحو مزيد من العرصية والتمدن .واملدنية « ...إنام تعمل عىل مزيد
من إنجاز إنسانية اإلنسان»(.)23

الرواية يف األردن جزء من ظاهرة أعم هي الرواية العربية /

وحدة األدب العريب ،ووحدة الثقافة العربية  =/منهجية حملية:

ومن املهم اإلشارة إىل دراسة هذه التجربة النقدية «للرواية يف األردن» باعتبارها جز ًءا

من ظاهرة أعم هي الرواية العربية .وهو أمر تؤكده الدراسة يف مواضع عديدة :ففي املدخل
تأكيد عىل دراسة احلركة الروائية يف األردن» وأخذ موقع هذه احلركة يف إطارها العريب

العام»(.)24

ويف صفحة «مالحظات يف الشكل واالجتاه» وهي فقرة تشبه اخلامتة ،نقرأ نتيجة مهمة
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وهي أن «الرواية يف األردن تبدو عربية املالمح ،أي متأثرة بالروايات العربية املمتدة بني

حمفوظ ،والطيب صالح ،والطاهر وطار ،وحنا مينه ،هذه صورة املرحلة بعد 1967م ،أما

قبلها فصور الروايات األوىل وروايات حممد عبد احلليم عبد اهلل ويوسف السباعي هي
القدوة»(.)25

وأحسب أن النظرة إىل الرواية يف األردن باعتبارها جز ًءا من ظاهرة أشمل أمر يؤكد

وحدة األدب العريب (وتنوعه) ،ووحدة الثقافة العربية .أما عىل الصعيد املنهجي فأمر يشري

إىل أن دراسة أية ظاهرة (أدبية أو غري أدبية) عىل أهنا ظاهرة مستقلة متكاملة سيفرض مجلة

من املفاهيم والتصورات واألدوات واخلطوات اإلجرائية املحددة ،كام أن النظر إليها عىل
أهنا جزء من ظاهرة أعم سيفرض مفاهيم وتصورات وأدوات وخطوات إجرائية أخرى.

نقد الشعر املحيل

***

أما إسهاماته يف دراسة الشعر املحيل فتتضمن أبحا ًثا ومقاالت عديدة ومتنوعة ،وأحسب

أهنا حتتاج إىل وقفة مستقلة .ويكفي أن يشري املرء إىل رؤيته لوظيفة الشعر ومهمة الشاعر.

فالشاعر ليس هو القادر عىل تنسيق الكلامت وترتيب العبارات وتنظيمها ،وإنام هو الشاعر
بآالم الفقراء واملستضعفني وأوجاعهم ،وهلذا يرى د .خالد الكركي أن صعود نجم عرار

ومتيزه – وهو شاعر حيظى باهتاممه ـ يكمن يف أن عرار «ما ختىل عن التزامه بفقراء األردن،

بل أسعفهم يف صياغة هويتهم ،وحتدي الفاسدين واخلائفني الذين حتكموا يف أرزاقهم؛ ألنه

أدرك حاجة الناس إىل صوت يشكو باسمهم أو يواسيهم ،كام أدرك أن األديب من الناس

بموقع «آذاهنم التي هبا يسمعون ،وعيوهنم التي هبا يبرصون (وهذا تعديل عىل كالم عبد
احلميد الكاتب ،إذا استبدلنا الناس باحلكام)» (.)26
ويف موضع آخر نقرأ:
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هنائيا إىل جانب الفقراء واملنبوذين ،ونجح يف
«كان عرار طليعة متقدمة  ...وانحاز ًّ

استحضار احلالة يف شعر خمتلف عن شعر غريه»(.)27

كلمة أخرية:

***

ريا فإن كل ما تقدم يوضح أن إسهامات خالد الكركي ودراساته األدبية والنقدية
وأخ ً

تشكل عالمة بارزة يف مسار حركة النقد األديب؛ إذ تتميز:

بنزوعها نحو التطبيق ،وحرصها عىل تأكيد طابعها العريب ،ومراعاهتا منطق النص

العريب وخصوصية املرحلة التارخيية التي أنتجته أو أنتج فيها ،واهتاممها بوظائف النقد

األديب :اجلاملية (التمييز والتقدير واملفاضلة ،واالرتقاء بالذوق والوعي اجلاميل) والوظيفة
التارخيية احلضارية (تشكيل صوت أديب ونقدي خاص).

ويلحظ املرء أن املواقف النقدية واألدبية والفكرية والثقافية حتركها منظومة قيم احلرية،

والعدالة ،واملساواة ،والوحدة ،والتقدم ،وتسندها ثقافة عميقة بالرتاث واملعارصة ،ووعي

دقيق بمشكالت الثقافة العربية وحتدياهتا ،وبخصوصية أنساقها (األدب والنقد) ،وإيامن
عميق بدور الكلمة ،وأسلوب لغوي باهر يف وضوحه وجاذبيته ،فخالد الكركي صاحب

أسلوبيا.
أسلوب ،لكنه ليس
ًّ

63

اهلــوامش:
( )1هذا ما حدا به إىل تأليف عدد من الكتب التي هتدف يف جوهرها – إىل «خلق أجواء من ثقافة املقاومة»،
منها:

ـ محاسة الشهداء ،رؤية الشهادة والشهيد يف الشعر العريب احلديث :خالد الكركي ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت1988 ،م.

ـ بغداد ال غالب إال اهلل :خالد الكركي ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت2003 ،م ،ويف حوار
معه حول استحضار التاريخ يقول« :حني أكتب أحس أحيا ًنا أنني أتوجه إىل فئة واسعة من الناس يبحثون
مثيل عن كلمة أو ظل من زمن العطش واهلجري  :»...أرشعة السؤال حوارات خالد الكركي ،حترير
ومشاركة د .عباس عبد احلليم عباس ،دار جمدالوي ،عامن ،ط2008 ،1م ،ص .195

( )2تلجأ هذه التجربة النقدية «الرواية يف األردن» إىل بيان التطور الذي أصاب التجارب الروائية يف األردن
وتوضيح الظروف واملالبسات التي أحاطت هبذه التجارب .وهلذا فهي متزج بني حقلني من حقول
الدراسات األدبية مها :النقد األديب ،وتاريخ األدب ،وال بد من التفريق بني تاريخ األدب (حقل خاص)
وبني النقد التارخيي (منهج) .وقد ذهب أحد الباحثني إىل أنه يمزج بني املناهج !!؟

( )3أرشعة السؤال :ص .197

( )4أرشعة السؤال :ص  197أيض ًا.

( )5الرواية يف األردن؛ مقدمة :خالد الكركي ،اجلامعة األردنية ،عامن1986 ،م ،انظر الصفحات.9 ،8 ،7 :
( )6الرواية يف األردن :ص .7

( )7الرواية يف األردن :ص .8
( )8الرواية يف األردن :ص .8

( )9الرواية يف األردن انظر ص  8وما بعدها.

( )10الرواية يف األردن انظر ص  8وما بعدها.
( )11الرواية يف األردن :ص .9

( )12الرواية يف األردن :ص .148
( )13الرواية يف األردن :ص .103
( )14الرواية يف األردن :ص .65
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( )15الرواية يف األردن :ص .43
( )16الرواية يف األردن :ص .18
( )17الرواية يف األردن :ص .45
( )18الرواية يف األردن :ص .22

( )19الرواية يف األردن :انظر الصفحات 71 ،54 ،53 ،52 ،49 ،39 ،38 ،36 ،29 :وغريها.
( )20الرواية يف األردن :ص .117 ،116
( )21الرواية يف األردن :ص .146

( )22الرواية يف األردن :انظر ص .8

( )23من تقديم د .عادل العوا لكتاب «نظرية القيم يف الفكر املعارص بني النسبية واملطلقية» ،د .الربيع امليمون،
الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،اجلزائر1980 ،م ،ص .11

( )24الرواية يف األردن :ص .10

( )25الرواية يف األردن :ص .147

( )26دم املدائن والقصيد (هواجس عربية) :خالد الكركي ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
ط2000 ،1م ،ص .204

مرارا يف كتابه «أوراق عربية» وغريه :انظر يف أوراق عربية ،مكتبة الرأي ،عامن،
ويعود ناقدنا إىل عرار ً

1990م:

ـ سهرة عربية مع عرار :ص  30وما بعدها.

ـ سهرة انتخابية مع عرار :ص  84وما بعدها.

ـ عرار شاعر األردن غري مدافع :ص  263وما بعدها.

( )27أرشعة السؤال ؛ حوارات خالد الكركي ،حترير ومشاركة د .عباس عبد احلليم عباس ،دار جمدالوي،
عامن ،ط2008 ،1م ،ص  193و .194
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جهـــــــــود األستــــــاذ خالـــــــــد الكركـــيّ
فــــــــي جمـمـــــــــع ال ّلغــــــــــة العربيّة
د .حممد السعودي *

		

َو َقدْ ُر ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما َكانَ حُ ْي ِس ُن ُه

				

ال َع ىَل أْ َ
ال ْف َع ِ
لر َج ِ
ال َأ ْس اَم ُء
َولِ ِّ

صباح ٌ
يب،
ماثل يف َخ َلد األستاذ خالد
الكركيٌ ،
ٌ
مملوء بالكربياء العر ّ
ّ
ِ
اليوم
صباح يعات ُبنا عىل ما نحن فيه
وعز ِة ال ّنفس،
وحمبة الدنياّ ،
َ
ٌ
ِ
صمود العربية يف وجه األعاصري ،وتر ّدداتِنا أمام ُنبل
من نأي عن
املواقف يف فلسطنيَ والشا ِم والعراق..

ٌ
ٌّ
نْ َ
وقلبي ف ّتح الرؤى
عقيل
سجال
فبي األستاذ الكركي والعروبة
ٌّ
العربي َة منه َله العذب ومقصدَ ه الكريم أينام ّ
حل،
بني يديه ،وصيرّ
ّ

بنى ثقاف ًة عميق ًة بني صفحات شوقي ضيف ،وحممد عزام ،وطه
ِ
فات َ
ومناقشـــات روكس العزيزي ،وحممود السمرة ..خّ
ــذ
حسني،
* أمني عام جممع اللغة العربية األردين.
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واحلدس طري َق نْي له يف استنتاجاته وتوقعاته..أخرجت َ
املنطقَ
ثامنينيات
جيل املبدعني يف
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومنصات اإلبداع ،مثل جريس ساموي وحبيب الزيودي
الصحف
مالحق
األردنية عىل
ِ
اللغة وأهلها،
نفسه كبري ًة قدْ َر ما رآها بني
وحممد الرشوش وعالء العرموطي؛ ولذا مل َير َ

ُ
اًّ
فحينام ّ
مستقل عىل ضيق املكان يف
الراح َة جعل له مكت ًبا
فضل
أستاذنا عبدالكريم خليفة ّ

مجله بأفضلِ ما ُيعدّ لعامل جليل ،واستنجد بأحذق ّ
اخلطاطني ليكتب اسمه
املجمع ،وأ ّثثه و ّ
صباحا ألول مرة ،قلت يف نفيس :ما َأمجلك أهيا األستاذ
عىل لوحة نحاسية!! حينام رأيتها
ً

الويف!! لقد ع ّلمتنا اجلامل!! ومل أقل له حينها هذا ،وها أنا أقوهلا بينكم بحضوره ،علماً أن
الدكتور خليفة ملا يزر املكان بعد بسبب وضعه الصحي ،حفظه اهلل ،وأضاف عىل ذلك أنه
مل يستبدل مكتب أستاذه أو مقعده الذي جيلس عليه أو لوحاته أو ترتيب مكتبه ..واحتفل
به يف يوم دعا إليه األساتذة العلامء وأهل بيته وحمبيه .وكدأب األوفياء هاتف أستا َذه خليفة

ً
العاملية من مكتبي؟! قائلاً له:
العربية بجائزة امللك فيصل
أيضا حلظ َة فو ِز جممع اللغة
ّ
ّ
فوزك ونحن ط ّ
فالفوز ُ
ُ
ال ُب معرفة وسنبقى مدينني
زرعت ونحن من حصد»!!
«أنت َمن
َ
ّ
ُ
أستاذه خليفة من املؤمترات واملواسم
اختطه
خلطواتك األوىل ..وقد حافظ عىل كل ما
الثقافية واملجالت والنرشات.

وحيرص األستاذ خالد الكركي عىل خدمة زمالئه العلامء يف املجمع ً
أيضا ،وهم أساتذة

كبار حيملون الروح والعقل ،ويرى فيهم نرص ًة للفكر والضمري ،فيتف ّقدهم ْ
إن غابوا،
ويستقبلهم ويو ّدعهم ْ
زو ُار بيته الصغري .ويصغي يف جلسات مكتبه
إن حرضوا ،هّ
وكأنم ّ

التنفيذي وجملسه ،ويكتب ملحوظاته اخلاصة عىل جانب ،ثم يقدّ م رأيه ويأخذ برأي
ُ
قر؛ ألنّه جيدُ يف د.عبداللطيف عربيات ،ود.إسحق الفرحان ،ود.حممد
األغلبية ويطبقه كام أ ّ
جوهرا جديدً ا.
محدان ،ود.حممد عدنان البخيت،
ً
ِ
مكتبه ،يستقبل وجيتمع وحياور ويناقش حتى هناية ساعات العمل
صباح جتده يف
يف كل
ٍ
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ثم يميض إىل بيته وحيدً ا ،وهذا ديدنه حتى يف أحلك ظروفه؛ ال يفارق املجمع
املقررةّ ،
ّ
وكأنّه أبقى الروح هناك ،وليساحمني ،عىل شفافية الشهادة ،أن ليس له من ماله إ ّ
ال مكافأة
املخصصة
بضع مئات ،وأنّه حياول َأن تكون سفرا ُته وحجوزا ُته من غري أمواله
ال تتجاوز َ
ّ

لذلك.

تقنع بام دونَ ال ّنجوم
فال ْ

مل يقنع األستاذ خالد الكركي أن يبقى املجمع عىل حاله بعد أربعني عا ًما من الدعم

املايل واحلكومي اليسري ،فطالب بزيادة موازنته ورفده بالباحثني اجلدد واملوظفني ،فقابل

َم ْن عنده القرار وتابع واتّصل حتى كان له ذلك ،فأصدر أنظمته ،وأجرى الصيانة الكاملة
له وأثثّه كاملاً إال مكتبهّ ،
وشكل اللجان الدائمة واملؤقتة من دوائر الدولة املتنوعة؛ لتفعيل
قانون املجمع وقانون محاية اللغة ،حاور جمليس ال ّنواب واألعيان واتصل هبم بصورة خاصة
ورسمية ،قدّ م للمجمع معارفه كلهم من أردنيني وعرب.
ّ

ِ
بعدما ّ
شوارعها وأحيائها واتّفاقياهتا ،أصدر املجمع
التلوث البرصي يف مدننا:
حل ّ

قانون محاية اللغة رقم ( )35لسنة  ،2015وحينها وال زال يعدّ فاحت َة خ ٍ
ري لألمة العربية
واإلسالمية ،حيث خلت األ ّمة من قانون عرصي مثله؛ فقد واءم بني القانون من طرف
ّ
وبني روح األمة الثقايف من طرف آخر ..فقدّ مه يف مدن العامل الفاعلة اليوم :القاهرة،
والرياض ،وديب ،وأبو ظبيُ ،
فطلب من الوزارات واملراكز الثقافية واملعاهد واجلامعات

يف البالد العربية واإلسالمية ...وعندما علت صورة املجمع األردين ،رأى اإلخوة العرب
َ
املتحدث الرئيس يف اليوم العاملي للغة العربية ،مع وزير الثقافة
أن يكون األستاذ الكركي

الفرنيس السابق بيري جوكس ،حتت رعاية األمم املتحدة ،يف كانون الثاين املقبل يف باريس،
ليتحدث عن التجربة األردنية يف محاية اللغة.
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وأحدث ً
َ
َ
ربطا بني
اللجان الداخلية الداعمة للقانون،
أما يف البيت األردين ،فقد َش ّك َل
ِ
ِ
املراسالت والندوات واملحارضات والزيارات حتى
واملجمع ،وأنشأ
الدولة
مؤسسات
ِ
اكتملت صورته ليدخل إىل السوق ،وهذا ما هيمنا ،وبدأت حوارات التطبيق وما زالت،

وآخرها ِ
أمس بتشكيل جلنة بني األمانة ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة جتارة عامن وغرفة
العربية إ ّ
ال بقانون
صناعتها واملجمع؛ لضبط املشهد اللغوي ،فال يرى األستاذ الكركي املدن
ّ
ِ
وغفلة أهلِ احلل والعقد عماّ جيري،
لتغو ِل العامة عىل القرارات،
حيمي لغتها يف هذه األيام؛ ّ
ِ
َ
اللغة يف املخاطبات
يلومنا عىل تر ّدي
األمر َأن َم ْن تع ّلم
وصل
حتى
العربي َة من العجم ُ
ُ
ّ
والتعليم والشوارع.

وال بدّ هلذا ِ
العقد من دورة اكتامل ،ولن ينتظم إ ّ
ال بنظام خاص المتحان الكفاية يف اللغة

كل متقدّ ٍم لوظيفة عا ّمة ت ّت ُ
العربية ،خيضع له ُّ
صل بالفكر والثقافة واللغة والتعليم ،فأصبح
ّ
االمتحان َ
ُ
رشط تعي ٍ
وس ّلم لدولة رئيس الوزراء إلقراره،
ني يف مؤسسات الدولة؛ وقد ُأنجزَ ُ
َ
وجلنة ٌ
ٌ
حسب نظامهٌ ،
ُ
فنية ُتن ّفذ
اخلطط و ُترشف عليها،
تضع
لت لذلك جلنتان
وش ّك ْ
َ
جلنة عليا ُ

ٌ
وتدرب ومتتحن ،وك ّلها ٌ
ُ
القانون
مشرتكة بني مؤسسات الدولة ودوائرها ،لذلك مل ُيعد
جلان
ّ
ٍ
ُ
مؤسسات وأ ّمة.
قانون
للمجمع فقط ،بل هو

أش ِ
ال َت ْع ُذ ِل ا ُمل ْشت َ
َاق يف ْ
واق ِه

حلم راوده منذ ٍ
أمد بعيد ،كيف ُن ُ
دخل هذه اللغ َة إىل حياة الناس مثل اهلواء واملاء؟!
ٌ
َ
السؤال وير ّدده
يكرر هذا
وهو ُحلم ٌ
قديم جديد ،فمنذ عرفت األستاذ خالد الكركي وهو ّ

اليوم عن
أجاب
متنوعة :كيف نستعيدُ الذائق َة العربي َة األصيلة هلذا اجليل؟! ولع ّله
َ
ٍ
َ
بصيغ ّ

ٍ
ُ
إذاعة املجمع إىل ال ّنور وبدأ بثّها ،واستطعنا
بصدق مسمو ٍع مقروء؛ فقد خرجت
أسئلته
ٍ
ٍ
والشوارعٍ ..
ِ
َ
ِ
للعرص ،من خالل أزاهري
مالئمة
سليمة
بلغة
واجلامعات
البيوت
نصل
أن
َ
َ
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وأعذب ِ
ِ
وحمب غيو ٍر عىل
وج َعلها مفتوح ًة لكل إبداع صادق
العربي ِة
وتنو ِع أدائهاَ ،
ٍّ
نطقها ّ
ّ
ِ
ِ
امتداد ِ
أرض األردنِ ،
هذه األرضِ ،
أرض العرب ،من خالل
الشهداء الفاحتني ،وعىل
أرض

ِ
ٍ
ملجامعها.
ساعات أسبوعية

املتنو ِ
ُ
ّ
الكتاب املقرو َء بوسائلِ التواصلِ
رديف اإلذاعة؛ فا ُتفق مع
اليوم هو
عة
ولعل
َ
َ
ّ
ٍ
ِ
َ
املراحل
تناسب
سلسلة من كتب «روائع األدب العريب»
تأليف
وزارة الرتبية والتعليم عىل
ُ
ُ
خطوطه األوىل وشرُ ِ ع يف تشكيلِ جلانِه للتأليف،
كبريُ ،و ِضعت
الدراسية ،وهو
ٌ
مرشوع ٌ
ِ
ِ
تكوين جيلٍ
سهم يف
عرصنا
يناسب
مبني عىل التداخلِ بني القديم الذي
َ
ُ
واحلديث الذي ُي ُ
ٌّ

ِ
تربوي ٍ
ُ
مهوم
رائد
واكتملت رؤى األستاذ الكركي يف مرشوع
ألمته وحضارته.
منتم
ٍّ
ْ
ٍ
حيمل َ
معلم ِ
ليكون ُ
َ
املعلم والطالبْ ،
للغة العربية ،من
كل
مجيعها
ترتقي هذه
بأن
ٍ
املشاريع ُ
ُ
معلم هو ٌ
َ
خالل ّ
املجمع ووزارة الرتبية والتعليم.
خط ٍة تدريبية حمكمة بني
ِ

ترغب يف التشابك والتداخل والتصالح أحيا ًنا يف األخذ
يؤمن األستاذ الكركي بأن اللغ َة
ُ
ُ
باجل ِ
إن َب ِخل أبناؤها عليها َ
ِ
ولكن ماذا ُ
والوقت والتدبري؟! إال ّ
تفعل ْ
الود هلذه
هد
والعطاء،
أن َّ
ْ

ِ
ِ
وبمعية علام َء أجالء،
ينقطع ،فمن خالل اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية،
األمة ال
ُ
ِ
وجودنا الثقا ّ
َ
ٌ
َ
احلارض يف مفاصلِ
واحلضاري ،منها:
يف
اخللل
تعالج
عرصية
مشاريع
خرجت
ْ
ّ
ُ
ُ

ِ
ِ
رصدُ
وواقعها يف وسائل التواصل
وواقعها يف اإلعالم،
واقع اللغة العربية يف القضاء،
ِ
ٍ
ّ
ص احلال َة احلارضة ،و ُيعدّ العالج لذلك بطرائقَ
تناسب
علمية تطبيقية
االجتامعي،
لتشخ َ
ُ
ِ
مشاريع جديد ٌة أخرى هي :رصدُ واقع اللغة
اليوم
وحتت
روح العرص،
َ
البحث والتمحيص َ
َ
ُ
نموذجا ،ورصدُ واقع اللغة العربية لل ّناطقني بغريها
العربية يف اجلامعات األردنية ،مؤتة
ً

ودراسات يف ِ
إحصائي ُيعنى
مرشوعني ،أوهلام
آفاق اللغة واحلوسبة من خالل
يف األردن،
ٌ
َ
ٌّ
ِ
ساهم يف خدمة اللغة العربية ،ثم فهرستِها
برتمجة املقاالت البحثية باللغة اإلنجليزية التي ُت
ُ

ٍ
ِ
ِ
وحصرْ ِ
يب.
برامج
الستحداث
اآلفاق العلمية
لفتح
الناجع منها ِ
ِ
َ
َ
جديدة خدم ًة للنص العر ّ
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ِ
ِ
قرب
واستحداث
الدخول يف عواملِ التكنولوجيا،
جتريبي يرمي إىل
والثاين
ِ
الربامج التي ُت ّ
ٌّ
للقارئ واملتحدّ ِ
ِ
ث والسامع والكاتب.
العربي َة

كل ٍ
أسائل ِ
ُ
بعدك ّ
عنك َ
جمد

اجلامعات جز ًءا منها؛ فأرشكها األستاذ
كانت
النجاح إال إذا
املشاريع
ولن ُيكتب هلذه
ُ
ْ
ِ
ُ

لتقديم نموذج الرشاكة
الكركي يف جلان البحث والدراسة ،ثم بدأ باجلامعة األردنية
ِ
املجمع عىل ِ
ُ
وألنا األمّ ،
احلقيقية؛ ّ
يكون وقد
كبري يف قلبه ،كيف ال
ألن
أرضها ،هّ
وألن َ
َ
وقعها ٌ
أخذت منه مخسني عا ًما أو يزيد؟! ولذلك اتّفقَ مع ِ
للعربي ِة األستاذ الدكتور
رئيسها املحب
ْ
ّ
ِ
وخط ِ
ِ
ّ
ُ
حيدث
اطها ،وملَن
وقاصها
اجلامعة
استحداث جوائزَ لشاع ِر
عزمي حمافظة ،عىل
ِّ
ً
حاسوبيا ،وملَن ُيرتجم منها أو إليها ،وهذا لألساتذة والطالب،
العربية
إنجازا يف خدمة
ًّ
ّ
حمارضات املجمع الوطنية والدولية منذ عام ،إ ّ
َ
ْ
تكون بني
ال َأنّه رأى فضلاً أن
بدأت
وإن
ُ
ْ
ِ
خمتص ٌ
صة ً
ُ
وطالب الدراسات العليا
حيرضها األساتذ ُة
أيضا،
واجلامعة
املجمع
ٌ
ِ
ُ
حمارضات ّ
ِ
يمس العربي َة ِّ
أصناف العلوم.
بكل
يف اجلامعةُ ،يدعى إليها حمارضون يقدّ مون جديدً ا يف ما ُّ
ولينتظم ِ
ُ
اجلامعة وأرسلته
أقرتْه
نموذجا بني اجلامعاتُ ،ألف
العقدُ مع األردنية
ً
ٌ
َ
منهج ّ

َ
يدرسون املوا َد
للمجمع هذه األيام لالطالع عليه وإقرا ِره؛
ليكون دليلاً لألساتذة الذين ّ
ووطني
قومي
تعليمي
اليوم بداي ًة ملرشوع
نطب ُق
َ
املشرتك َة (املتطلبات) بني الكليات ،وكأننا ّ
ّ
ّ
ّ
إن ُأ ِ
ٍ
ٌ
للعربية أولاً  ،وهي ٌ
بأن َّ
ري ،يقيض َّ
عربيا ْ
كب ٍ
حس َن
أستاذ
جامعي هو
أستاذ
كل
جتربة رائد ٌة ًّ
ّ
ٍّ
إخراجها.
ُ
املجمع مع املبادرات التي تنشد رفع َة العربية يف اجلامعات األردنية واملجتمع،
وتواصل
ُ

فكرمها وشاركها يف نشاطاهتا ،وفتح هلا
ُ
وتساهم يف تقديم العربية لغ ًة للعلوم والفكر؛ ّ
ودوليا.
وعربيا
وطنيا
َ
ًّ
ًّ
نسق عم َلها ،ويقدّ ُمها ًّ
أبواب قاعاتِه ،و ُي ِعدُّ اآلن الجتامع ُي ّ
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ِ
الكركي إىل ُ
ُ
ومشاركة املجتمع؛
اخلطوة األوىل يف ال ّتعليم
املوقف أعاد األستا َذ
وهذا
ّ
ٍ
سبت من ّ
يفتح ّ
دورات
كل أسبوع ،تقدّ ُم لألطفال فيه
كل
ٌ
فأسس نادي ًا للطفلِ يف املجمع ُ
ّ
يف ِ
ٍ
َ
خرائط املجمع
أخرج
سبت
ذات
علن عنه َ
اخلط والقراءة والكتابة وا ّللعب ،وعندما ُأ َ
َ
ِ
خيصص جز ًءا من األرض التي حول املبنى،
واملخططات اهلندسي َة ليفاجئنا َأنه يريدُ َأن ّ
ِ
والتي ّ
وحب العربية،
للقراءة
تفضلت األردنية بتخصيصها ،حديقة لألطفال كي جيذبهَ م
ِّ
ِ
ِ
شهادات تكريم للمدربني
وحلامسته هلذه الفكرة مل ّ
يتأخر سب ًتا واحدً ا ،بل حرض وناقش وأعدّ

املتطوعني ُتس ّلم هناية كل نشاط.
ّ

ِ
ٍ
مسابقات لألطفال ً
القصة والرسم واخلط عىل مستوى
أيضا يف
املجمع
واستحدث
ُ
ِ
َ
الوطن ،وحدّ دها بقواعدَ
وأجزل عطا َء هذه اجلوائ ِز
العربية يف نفوسهم،
ترفع من قدْ ِر
ُ

ليشجعهم عىل املشاركة ،حتى تسابقوا عىل املنافسة من البوادي والقرى واملدن؛ ّ
ألن قانون
َ
عم بصورة تليق بعقل اإلنسان األردين وقدراته.
محاية اللغة قانون فكري ثقايف حيتاج الدّ َ
الريح حارس ًة
تركت
أعطيت ح ّتى
َ
َ
َ

الفكري والثقا ّ
يف
اللغوي
يكرم من ساهم يف هذا البناء
ّ
ّ
مل يغفل األستاذ خالد الكركي أن ّ
ِ
َ
بمراجعة
فعرض هذا عىل جملس املجمع فباركوا خطواتِه ،وبدأ
عىل مدى أربعني عا ًما،
َ
ري
كتاب َت
يكون للمجمع
فقر َر أن
ٌ
ٌ
ذكاري جيمع هذا اجلهدَ الكب َ
قراراتِه وأوراقه ووثائقه؛ ّ
ِ
الكتابة والصورةُ ،
واضحا
كلت جلان لذلك ،حتى بدا األمر
الصعب ،ويقدّ مه من خالل
وش ْ
ً

بح ِ
استعان بأفضلِ
لة نرضة أعجبت املطلعني عليه ،ثم دعا
املصممني واملخرجني؛ ُفأخرج ُ
ّ
املجمع َ
ِ
باجلهد ِواملال عىل مدى هذه السننيَّ ،
االحتفال َّ
ساهم
وكل من
كل من ساند
هلذا
َ
َ
للعربية ِ
ِ
فكرمهم بام ُ
لغة القرآن واحلديث والشعر.
يليق بمحبتهم
يف إقرار قوانينِه وأنظمته؛ ّ

ِ
ُ
الدولة األردنية،
رصح رائدٌ من رصوح
املجمع
األستاذ خالد الكركي بأن
يؤمن
َ
ٌ
ِ
ُ
ٌ
فتواص ُله مع املؤسسات األخرى ٌ
وجودنا
ورس
خمتلف ألنّه
ووقعه
فرض،
ُ
حيمل حضار َتنا َّ
73

ٌ
َ
أيضا ّ
ويؤمن ً
اجتامعي لألفراد واملجتمعات
رشيك
املجمع
أن
ومستقبل أجيالِنا القادمة،
ُ
َ
ٌّ
ِ
ِ
واخلاصة؛ ألنّه ُّ
العربية يف
سيادة
مجيعا بام يطالِ ُب به من
روح
واملؤسسات العا ّمة
هؤالء ً
يلف َ
ّ
ّ
ّ

تع ّلمنا وتربيتنا واتّقاد ضامئرنا.
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دور الدكتـــــور خالــــــــــد الكركي فـــــــي
التنميـــــــــة الثقافيـــة مــن خالل املوقع
الوزاري يف مرحلة«التحول الدميوقراطي»
د .حممد ناجي عمايرة *

متهيد  :يف مقام التكريم

ها نحن نلتقي اليوم ،لتكريم األستاذ الدكتور خالد الكركي،
املثقف والسيايس ،األخ الصديق ،رفيق مسرية العمر ،ويف «مقام
التكريم» هذا حيرضين قول املتنبي:

عىل قلق كأن الريح حتتـــــي

أقلبهـــا جنو ًبا أو شامال

وهذا هو قلق اإلبداع ،ال قلق اخلوف ،وال الرتدد ،وقد كان
الدكتور الكركي عىل مثل هذا القلق املبدع اً
دائم ،وهو قلق مرشوع،

وحممود ،ومراد.

املكرم،
وأرى أن التكريم فرع من التقييم ،فهو إدراك لقيمة عطاء ّ
وجهده وعمله ،وفيه الكثري من الشكر والثناء والتقدير ،ملا قدم

لوطنه وأمته واللغة العربية والثقافة العربية بعامة.
* مستشار سفري مملكة البحرين لدى اململكة العربية السعودية.
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وأعود إىل املتنبي الذي يقول :

الس ْخط تبدي املساويا
ولكن عني ُ

وعني الرضا عن كل عيب كليلة

وإذا كان شاعرنا الكبري ،قد شخص األمر يف «عني الرضا وعني السخط» ،فإنني أرى

أن هناك عينًا ثالثة مل يرش إليها أسميها عني «احلق والعدل» ...وهذه العني جتعل مثل هذا

التكريم اً
قائم عىل أسس موضوعية ال اختالف حوهلا وال عليها.

إننا ننظر بعني «احلق والعدل» هذه إىل اجلهد الكبري والعطاء الوفري واملسرية املمتدة

للدكتور الكركي ،التي مكنته من أن يكون ما هو عليه اليوم ،ومن هو اآلن ،وقد عرفته فتى

غض اإلهاب قبل مخسني عا ًما ،وما يزال كذلك وهو ابن سبعني.

أنت ،يف كل َب ْلدة وما ْتبتغي ،ما ابتغىَ ،ج ّل أن ُي ْس َمى
يقولون يل َ :م ْن َ

إضاءة أوىل  :أال حبذا صحبة املكتب

تتناول هذه الورقة دور الدكتور الكركي يف التنمية الثقافية ،يف مرحلة التحول

الديموقراطي يف األردن ( ،)1992/1989من خالل العمل الوزاري .ولكني أريد أن
أعرج اً
معا ،طال ًبا
قليل عىل بعض حمطات حياة الصديق الدكتور الكركي ،التي مجعتنا ً
وزمالء وأصدقاء ،يلتقون عىل أهداف وأفكار ورؤى وتطلعات متوائمة ومشرتكة.

تعرفت اىل أخي خالد الكركي عام 1967م ،حني التحقت بكلية اآلداب باجلامعة

األردنية طال ًبا يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،وكان هو طال ًبا يف السنة الثالثة يف القسم نفسه..

وكان منذ ذلك احلني اًّ
مهتم بالشأن الثقايف واألديب ،ورسعان ما توثقت عالقة الزمالة إىل
صداقة ومودة ،بحكم االهتاممات املشرتكة األدبية منها والثقافية ،والفكرية والسياسية.

كانت طموحاتنا كبرية واسعة ،وكانت أحالمنا جتاوز عنان السامء ،فيكاد الوطن العريب
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الكبري ،عىل اتساعه وامتداده ،أن يضيق هبا ،وكانت تلك املرحلة قد تلت هزيمة حزيران
التي سامها اإلعالم العريب آنذاك «نكسة حزيران» ،عىل أمل أن تكون كذلك ،كبوة جواد،

ال هناية أمة !

ً
نشاطا ورغبة يف العطاء ،والتجاوز ،محل
عرفت الكركي ،فتى غض اإلهاب ،يمتلئ

مبكرا ،وانشغل بالشعر واألدب ،وانتبه إىل التحصيل العلمي ،وراهن عىل
اهلم الثقايف
ً

معيارا للتقدم والنهضة والتطور .وكنا معه جمموعة من األصدقاء
الوعي واملعرفة ،بوصفهام
ً
والزمالء ،شبا ًبا وشابات ،ننحاز إىل اإلبداع ،وننشغل باهلم الثقايف ونالمس السيايس،

ونتصل باالجتامعي ،ونسعى إىل أن نجعل من ذلك كله حلم جيل ،يريد أن يواجه اهلزيمة،
ويرد عليها ويصنع النرص ،ويعيد احلق واألرض وكرامة اإلنسان ،يف فلسطني ،وكل الوطن

العريب..

وخضنا انتخابات اللجان الطالبية للجامعة ،وفزنا بعضوية اللجنة الثقافية التي انتخبنا

رئيسا للتحرير فيها ،ونظمنا
رئيسا هلا ،فأعدنا إصدار جملة «اجلامعة» التي أصبح هو ً
خالدً ا ً
العديد من النشاطات األدبية والفكرية والثقافية .كام أنشأنا ،بمبادرة رائعة منه ،رابطة أدبية

سميناها «رابطة أصدقاء الكناري» ،ضمت العديد من طالب اجلامعة وطالباهتا ،ونظمت
ريا من األمسيات الشعرية والقصصية والنقدية ،وأسهمت يف تعزيز الروابط بني الطالب
كث ً
واجلامعة واملجتمع ،واستمر نشاطها إىل أن خترج من اجلامعة معظم الذين كانوا أعضاء

فيها أو شاركوا يف تأسيسها .ولعيل أذكر هنا زمالء وزميالت أصبحوا وأصبحن عىل شهرة
واسعة ومسامهة الفتة يف احلياة العامة ،مثل :إنصاف قلعجي ووليد سيف وحممد سمحان

وتوجان فيصل وعبد الكريم احلياري وسمري الشوميل وإبراهيم خليل ومأمون فريز جرار
وحممد اخلامش ومريم الصيفي وصربية كريشان ،واملرحوم الشاعر الناقد عبد اهلل رضوان،

واملرحوم الشاعر جهاد اجليويس ،ورياض سيف إىل جانب خالد الكركي نفسه وكاتب هذه

السطور ..وغريهم وغريهن..وأظن أن بعضهم بيننا يف هذا املكان اليوم.
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إضاءة ثانية  :وشب الصغار عن املكتب..

تلك أيام مضت ،هلا ما هلا ...وعليها ما عليها.

وجاءت بعدها ايام أصعب ومحلنا معها أحال ًما أكرب ،وظلت تطلعاتنا تأخذنا من أفق

رحب إىل أفق أرحب ،وآمال أوسع ،واحلال غري احلال ،واملآل غري املآل.

أهنى طالب اللغة العربية متطلبات البكالوريوس ،وخترج من اجلامعة ،وارتقى إىل درجة

روائيا» ،ورشحته اجلامعة يف بعثة دراسية إىل
«املاجستري» التي كان موضوعها «طه حسني
ًّ
جامعة كامربيدج ،لينال شهادة الدكتوراة يف الفلسفة ..ويعود إىل التدريس اجلامعي ،يف

اجلامعة األم ،ويتوىل رئاسة حترير «جملة اجلامعة» ،التي سميت بـ «املجلة الثقافية» ،ثم عامدة
شؤون الطلبة ،ويوكل إليه حترير جملة «دراسات» العلمية املحكمة ،ويبادر إىل عقد املؤمتر

الثقايف الوطني األول يف رحاب اجلامعة األردنية ،ويساهم يف تنظيمه وإنجاحه .وينضم،
من بعد ،إىل صحيفة «الرأي» العزيزة ،التي اختاره رئيس حتريرها األستاذ حممود الكايد
رمحه اهلل ،ليكون أحد كتاهبا يف الزاوية الشهرية « 7أيام» ،فتلفت كتاباته األنظار إليه ويزداد
عدد قرائه واملهتمني بام يكتب .وقد تزاملنا ً
مديرا
أيضا ،يف هذه الفرتة التي كنت خالهلا
ً

للتحرير يف «الرأي».

لقد استوى الفتى ،شا ًّبا ،ثم اكتهل باحلكمة ،وظل مهه الثقايف والوطني والقومي ،يكرب

ويزداد ،وظل أبو الطيب املتنبي الشاعر الذي مأل الدنيا وشغل الناس ،حيظى باهتاممه،

فكان حيفظ قصائده ،ويتعمق يف فهم مواقفه ،ويزداد إعجا ًبا به وبمسريته ،حتى أصبح
املتنبي رفيقه ،وصديقه ،ومسامره ..بل أصبح هو ،وإىل اليوم ،مسكو ًنا هبذا الشاعر العظيم،

الذي مل يتجاوزه شاعر من شعراء العربية إىل اليوم.
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وزيرا للثقافة
إضاءة ثالثة :الكركي ً

إنني أشري إىل هذا ألقول إن الدكتور خالد الكركي كان مسكو ًنا باهلم الثقايف الوطني

والقومي واإلنساين ،منذ البداية أو منذ نعومة أظفاره ،وف ًقا للتعبري املجازي املعروف .وهذا
اً
مسؤول
وزيرا
ما جعله مهيئًا ،إىل جانب ما اكتسبه الح ًقا من تأهيل أكاديمي عال ،ليكون ً

عن الثقافة.

وزيرا للثقافة يف حكومة األستاذ مرض بدران ،التي تشكلت
عني الدكتور خالد الكركي ً

عام 1989م ،إثراستقالة حكومة سيادة الرشيف زيد بن شاكر التي أجرت أول انتخابات
نيابية منذ نكسة حزيران 1967م ..وذلك بعد أن قرر جاللة امللك احلسني بن طالل (رمحه
اهلل) استئناف احلياة الدستورية يف اململكة ،مستجي ًبا لتطلعات شعبية واسعة تلت أحداث

نيسان 1989م.

ضمت حكومة مرض بدران وزراء يمثلون أكثر االجتاهات السياسية الغالبة عىل املجتمع

األردين ،والتي انتخب ممثلوها يف املجلس النيايب ..مثل القوميني واليساريني واإلخوان

املسلمني وغريهم ..كام متثلت يف احلكومة النقابات املهنية .وقد أطلق بعض املراقبني عىل

هذه املرحلة مسمى «التحول الديمقراطي» ،وامتدت بضع سنوات قبل أن يرتاجع تأثريها

مع توقيع اتفاقية وادي عربة ،وما تركته من تباينات يف املواقف السياسية إزاء التطبيع مع
العدو الصهيوين ،وغريها من املسائل.

ً
ملحوظا،
سياسيا
انفراجا
ألغت حكومة بدران قانون األحكام العرفية ،وحققت
ً
ًّ
وأطلقت احلريات العامة ،وحرية اإلعالم والصحافة والعمل السيايس احلزيب ،وتبنت

العديد من املشاريع التنموية التي تساهم يف حل املشكالت االقتصادية واالجتامعية ،وختفف
من معاناة الفئات الشعبية ذات الدخل املحدود واملتوسط ،وتفتح املجال أمام فرص عمل

جديدة للحد من مشكلة البطالة ..وعمو ًما كانت توجهاهتا مرحية للفئات الشعبية.
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إن وجود الدكتور الكركي وعدد من املثقفني الشباب ،مثل الدكتور سليامن عربيات

وسليم الزعبي وحممد فارس الطراونة ،ممن عرفوا بمواقفهم الوطنية والقومية الواضحة،

واسعا ،وفتح بوابات واسعة لألمل والتفاؤل بحركة
شعبيا
أعضاء يف احلكومة ،لقي
ً
ً
ارتياحا ًّ
إصالحية شاملة.

كانت كل األطراف السياسية والنقابات املهنية والفعاليات والروابط واهليئات الثقافية

والشعبية تنتظر أن ترى كيف تعرب احلكومة اجلديدة عن طموحات الناس ،وكيف تفي

بوعودها يف البيان الوزاري الذي نالت عىل أساسه ثقة املجلس النيايب اجلديد .وهكذا كان،

فقد اختذت احلكومة عد ًدا من القرارات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التي
لقيت اً
قبول وترحي ًبا واسعني من خمتلف االجتاهات السياسية والفئات الشعبية.
إن هذا االستطراد كان رضور ًّيا للتمثيل عىل أمهية االستعداد الفطري والتأهيل العلمي

واالختصاص يف اختيار الوزراء ،ومن هم يف مثل مواقعهم ،عىل الرغم من القول املكرر

بأن الوزير منصب سيايس .كام أود أن أشري هنا إىل أن الوزير ،وف ًقا للدستور ،مسؤول
مسؤولية مبارشة عن أعامل وزارته ،وأن أوامر امللك الشفوية واخلطية ال ختيل الوزراء من

مسؤولياهتم ..كام أن أعضاء جملس الوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية عن كل ما تقوم

به احلكومة وما تصدره من قرارات وأعامل .وهذا يؤرش إىل أمهية املنصب الوزاري وحجم

مسؤوليات الوزير .فاملنصب العام مسؤولية وطنية ،وهو تكليف ال ترشيف.

ً
مدركا لكل أبعاده وهو يتوىل املنصب الوزاري للمرة
مثل هذا التوصيف كان د.الكركي

األوىل ،وهلذا فقد كان يستشعر حجم املسؤولية التي تقع عىل كاهله ،وهو خيطو خطواته

عضوا يف اللجنة االستشارية
األوىل إىل مقر الوزارة يف جبل اللويبدة ،خاصة وأنه كان
ً

للوزير السابق.

كان الدكتور الكركي عىل معرفة بأساسيات العمل الوزاري يف وزارته ،وهذا ما
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ساعده عىل حسن اختيار فريق العمل الذي يساعده ،ويساهم معه يف تنفيذ أفكاره وفلسفته
وسياسته؛ لتحقيق األهداف الكبرية التي يتطلع إليها املثقفون ،الذين رسعان ما التفوا حول
الوزير اجلديد ،وأكدوا استعدادهم للتعاون معه بحامسة؛ إلنجاز املهام املنشودة ..ويف هذه

وزيرا للثقافة ،فكان أول قرار نسب به إىل دولة رئيس
األجواء بدأ الدكتور الكركي عمله ً

الوزراء هو إلغاء قرار إغالق رابطة الكتاب األردنيني ،الذي كانت اختذته حكومة األستاذ
زيد الرفاعي عام 1987م؛ ألسباب سياسية معروفة .فعادت الرابطة إىل العمل بلجنة إدارية

نظرا ألن آخر رئيس للرابطة ،قبل
مؤقتة ،برئاسة املرحوم األستاذ الشاعر عبد الرحيم عمرً ،
وزيرا للثقافة..
اإلغالق ،هو الدكتور خالد الكركي نفسه الذي أصبح ً

بعض املعوقات والصعاب

كانت األجواء كلها مشجعة عىل العمل والعطاء ،عىل الرغم من بعض املعوقات التي

جيدها كل من يريد التغيري نحو األفضل ،ففي كل موقع جيد املسؤول األول اجلديد بعض

قوى الشد العكيس ،أفرا ًدا وجمموعات ..كام جيد قوانني وأنظمة متكلسة ـ حتى ال أقول
وأشخاصا من العاملني يف الوزارة أو املؤسسة حمسوبني عىل مسؤول سابق فيها أو
متخلفة-
ً
ريا من املتذمرين والكساىل
حايل يف الدولة ،وال يتحمسون للعمل مع املسؤول اجلديد ..وكث ً

وغري املؤهلني واملتقاعسني عن العمل ..وكذلك تبقى اإلمكانيات املادية عقبة كأداء يصعب
ً
حارضا أمامه وهو يسعى إىل النهوض بالوزارة والعمل
جتاوزها .كل ذلك وجده الكركي
اً
مصمم عىل جتاوز هذه املصاعب ،بالعزم واإلرادة والتصميم
الثقايف الوطني..لكنه كان
وحسن التدبري ،وبالتأين ً
أيضا..

ومل حتل امليزانية الضعيفة واملخصصات الشحيحة لوزارة الثقافة يف ذلك الزمن دون

العمل واإلنجاز ،فتحولت الوزارة إىل خلية نحل ونشاط وعمل من أجل ثقافة وطنية

قومية إنسانية.
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سياسة الباب املفتوح والفريق الواحد

اعتمد الكركي سياسة الباب املفتوح ،واستثمر عالقاته احلميمة مع سائر املثقفني يف

رابطة الكتاب وخارجها ،وأكد أمهية احلوار بني املثقفني أنفسهم ،ناهيك عن احلوار بني

خمتلف الفعاليات الثقافية؛ لتطوير األداء وتعزيز املكتسبات ،وترسيخ االنتامء للوطن
واألمة .كام حرص عىل تعزيز العمل بروح الفريق الواحد ،مما ساعده عىل النهوض باملهام

املنشودة.

ووضع الدكتور الكركي سياسة عامة للوزارة تنطلق من القيم والثوابت الوطنية

والقومية واإلنسانية التي ترتكز إليها الدولة األردنية ،وعمل عىل إذكاء الروح الوطنية،
بأفقها العريب واإلسالمي ،وبعدها اإلنساين.

كانت أصداء املرحلة ترتدد شعارات ومطالب تتصل باحلرية ..حرية التفكري والتعبري

والعمل السيايس والثقايف ،واحلريات العامة والفردية ،واحرتام التعددية الفكرية والسياسية
والدينية ،وتأكيد حقوق اإلنسان وصون كرامته وإنسانيته.

سلطة الثقافة ال ثقافة السلطة

كان اجلدل عىل أشده حول سيطرة احلكومة عىل القطاع الثقايف ،واحلساسية التي
يستشعرها املثقفون جتاه ذلكً ،
متسكا بحرية اإلبداع ،وتأكيدً ا الستقاللية املثقف ..فاختطت

اً
وحاسم ،يتلخص بام سمي شعار املرحلة« :سلطة الثقافة ال ثقافة
واضحا
هنجا
ً
الوزارة ً

السلطة»..

واقعا
وحقيقة األمر ،أن ذلك مل يكن
شعارا جمر ًدا ،بل عمل الكركي وفريقه عىل جعله ً
ً

يف انتخابات الروابط واهليئات الثقافية ،ويف نشاطاهتا ،ويف إطالق يدها لتعمل ما تريد،
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يف إطار الثوابت الوطنية العامة والنهج الديموقراطي .وبذلك عزز الوزير مبدأ استقاللية

الثقافة ،واستقاللية املثقف ،وحرية اإلبداع والنرش ،بام ال يتعارض مع القيم العليا واملصلحة
العامة .كان الكركي داعية للحرية ،حرية الثقافة وحرية الفكر وحرية اإلبداع ،قبل املنصب
الوزاري ،وأكد ذلك اً
ووزيرا لإلعالم وللشباب،
وزيرا للثقافة،
ً
عمل وممارسة من موقعه ً
وللتعليم العايل وغريها من املواقع الرسمية املتقدمة التي شغلها الح ًقا.

وقد كانت وزارة الثقافة نفسها تابعة لوزارة اإلعالم ،وتشكل إحدى دوائرها ،وسميت

لفرتة طويلة دائرة الثقافة والفنون ،ومل تكن هلا استقاللية كافية لتعزيز النشاط الثقايف
ريا ما اشتكى من ذلك املثقفون واملبدعون ،ناهيك عن مديري
والعمل اإلبداعي ،وكث ً
الدائرة أنفسهم..

فجاء فصل الدائرة عن اإلعالم وإعطاؤها استقالليتها ،حتت اسم وزارة الثقافة والرتاث

القومي اً
ً
وإدراكا
تعزيزا لدورها،
أول ،ثم وزارة الثقافة حني تسلم الدكتور الكركي حقيبتها،
ً
ألمهيتها .بل إن األمر استمر حتى اليوم ،حيث ظلت حقيبة الثقافة مستقلة حتى وإن مجع

الوزير نفسه بينها وبني غريها يف مسؤولياته.

نظرا ملا يعنيه من اهتامم
أساسيا ،ومل يكن
لقد كان هذا األمر
شكليا وال هو بروتوكويلً ،
ًّ
ًّ

باإلبداع وتقدير لقيمته واعرتاف بدوره ،وهذا ال يعني أن املسألة تتوقف عند االسم املعطى
للوزارة بالقدر الذي يعكس اهتامم الدولة برعاية اآلداب والفنون والرتاث ،وكل ما يتصل

بالشأن الثقايف العام.

عاما .فاحلرية
شعبيا ًّ
كانت املرحلة كلها معنية بالتحول الديموقراطي الذي أصبح مطل ًبا ًّ

ال تتجزأ ،ولكنها بالتأكيد تتصل باملسؤولية الوطنية حتى ال تكون انفال ًتا وفوىض.
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مل تكن القوانني واألنظمة التي تنظم العمل والنشاط الثقايف والنافذة حينها كافية حلمل

كل هذه التطلعات ،التي جتمع بني الثقايف والسيايس خلدمة العمل الوطني ،فكان ال بد من
تعديلها أو إلغائها واستحداث غريها.

معنيا بأن تكون القوانني واألنظمة وسائر الترشيعات الناظمة للعمل
وقد كان الوزير ًّ

الثقايف ،حامية الستقالل اإلبداع وحرية املبدع ،كافلة حلقوق املبدعني.

فكان ال بد من إعادة النظر يف هذه الترشيعات واستحداث قوانني جديدة ،ومنها إقرار

قانون حق املؤلف ،ثم نظام تنظيم وزارة الثقافة ،وتعديل بعض مواد قانون اجلمعيات
واهليئات االجتامعية ،ونظام نرش اإلنتاج الثقايف وغريها .كام نقلت تبعية تسجيل وترخيص
بعض اجلمعيات واهليئات من وزارات الشباب أو الداخلية أو األوقاف إىل وزارة الثقافة.

نقابة للفنانني

وكان الفنانون يطمحون إىل نقابة حتمي املهنة وتصون احلقوق وتنمي املكتسبات ..فجاء
اً
طويل من النقاش حوله ،يف القنوات
مرشوع قانون نقابة الفنانني ،الذي أخذ هو اآلخر وق ًتا
الترشيعية املتعددة ،إىل أن تم إقراره يف وقت الحق.

كام فتح الباب إلنشاء وتسجيل اهليئات واجلمعيات واملنتديات الثقافية؛ لتنترش يف

خمتلف أنحاء اململكة ،بعد أن كانت مقترصة عىل العاصمة ومراكز املحافظات فحسب ،كام
أن نظام تنظيم وزارة الثقافة وهيكلها التنظيمي قد اتسع الستحداث مديريات الثقافة يف

املحافظات ،وللمرة األوىل أصبح لكل حمافظة مديرية للثقافة تتبع الوزارة ،وهتتم بالنشاط
الثقايف وترعى اآلداب والفنون ،وختدم املثقفني ،بام يوفر أجواء مناسبة لنرش اإلبداع

والتعريف باملنتج الثقايف وتعميمه ونرشه.
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نظرا لضآلة موازنة وزارة الثقافة ،وضعف اهتامم احلكومات
ومل يكن كل ذلك يس ً
رياً ،

املتعاقبة بالشأن الثقايف ،وتراجع موقعه عىل قائمة األولويات الوطنية.

وملا كانت الشواغر املخصصة للثقافة يف جدول التشكيالت والوظائف اجلديدة قليلة

جدًّ ا ،ومل تكن لدهيا كوادر كثرية مؤهلة ،فقد استعان الوزيرالكركي باالنتداب والنقل
من وزارة الرتبية والتعليم ووزارات أخرى ذات صلة؛ لدعم الكادر الوظيفي للوزارة.
فرفدت كوادر الوزارة بعدد من املبدعني الذين كانت هلم خربات جيدة ومتصلة بالثقافة،

ومنهم الشاعر الناقد عبد اهلل رضوان (رمحه اهلل) ،والقاص الناقد الدكتور سليامن األزرعي،
والدكتور أمحد عبد اهلل الطراونة ،والشاعر حممود فضيل التل وغريهم ،إىل جانب تعيني

عدد آخر من األدباء والكتاب ،مثل املرحوم الكاتب الروائي الكبري مؤنس الرزاز ،مستشار
الوزير ،واملرحوم الكاتب فايز حممود .وهذا ما عزز قدرات الوزارة عىل أداء مهامها
مستشارا للوزير لبضعة
ريا بأنه اختارين إىل جانبه
ً
والنهوض بمسؤولياهتا .وقد حظيت كث ً

اعتبارا من أول
عاما لوزارة الثقافة،
ً
أشهر ،قبل أن ينسب إىل جملس الوزراء بتعييني أمينًا ًّ
آب (أغسطس) 1991م ،يف عهد حكومة األستاذ طاهر املرصي .وبقيت يف هذا املوقع نحو

ست سنوات ،عملت خالهلا مع ستة وزراء حتى عام 1996م.

املهرجانات والندوات وامللتقيات

كام التفت الوزير الكركي إىل أمهية تفعيل النشاطات الثقافية ،من خالل املهرجانات،

فعزز صلة الوزارة بمهرجان جرش للثقافة والفنون ،وطور التعاون املؤسيس بينهام ..كام
عربيا ،بالتعاون مع
استحدث مهرجان املرسح األردين ،الذي تطور الح ًقا ليصبح مهرجا ًنا ًّ

نقابة الفنانني األردنيني.
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اهتمت الوزارة بثقافة الطفل وثقافة الشباب ،وأنشئ ملتقى عامن الثقايف السنوي

للبحوث والدراسات .وأولت الوزارة ،يف عهد الدكتور الكركي ،اهتام ًما أكثر لإلنتاج
الثقايف ونرشه ،سواء من الكتب أو الدوريات الثقافية ،فعملت عىل انتظام صدور جملة

«أفكار» شهر ًّيا ..وأعادت إحياء جملتي «صوت اجليل» للمبدعني الشباب ،و«وسام»
لألطفال .كام تم تعديل نظام نرش اإلنتاج الثقايف ،بام يسهل نرش الكتب وتوزيعها ،وإيصال
املنتج الثقايف إىل خمتلف أنحاء اململكة ،وكذلك اهتمت الوزارة بمعارض الكتب ،فكان

تأسيس معرض عامن الدويل للكتاب بالتعاون مع احتاد النارشين األردنيني.

املكتبة الوطنية واملركز امللكي

ويف إطار دعم العمل الثقايف وتنمية اإلبداع ،كان ال بد من تعزيز دور املكتبة الوطنية،

نوعا من
واملركز الثقايف امللكي ،ومعهد الفنون اجلميلة ،وزيادة ميزانيتها ،وإعطائها ً
االستقالل اإلداري.

لقد كانت عملية «التحول الديموقراطي» تلقي بظالهلا الوارفة عىل خمتلف أنشطة

الوزارة وفعالياهتا.

اإلبداع فعل حرية

إن سياسة الوزارة يف عهد الكركي كانت تنطلق من أن اإلبداع هو فعل حرية ،وال يمكن

له أن ينمو ويزدهر إال يف أجواء احلرية والديموقراطية.

ريا ،مثل السؤال عن
كان السؤال عن الثقافة التي نريد ،يرتدد يف وسائل اإلعالم كث ً
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النائب الذي نريــد ..والصحافة التي نريد ،والتنمية التي نريد ،بل واحلزب الذي نريد

وغريها!..

وكان املثقفون بعامة يتناقشون حول ذلك ،ويطرحون آراءهم بكل حرية وانفتاح

ورصاحة ،وهو ما مل نكن نعهده قبل ذلك .وال أرى من املبالغة القول إننا كنا نرى شمس

تلك األيام «الديموقراطية» غري الشمس التي كانت ترشق علينا يف غريها !

قمعا وال تغيي ًبا
ومن األمانة أن نالحظ أننا ،يف األردن بشكل عام ،مل نشهد انغال ًقا وال ً

للحريات العامة مثلام كانت تشهده بعض البلدان العربية التي حولنا .ولكننا  -شع ًبا وأفرا ًدا
ـ كنا نطمح إىل مستوى متقدم من احلريات والديموقراطية وحقوق اإلنسان وكرامته ،التي
تليق بشعبنا ووطننا وأمتنا.

أيام ثقافية عربية يف األردن

من هنا ،كان التأكيد الدائم بأن الثقافة يصنعها املثقفون واملبدعون األحرار ،وبال قيود..

وأن ثقافتنا أردنية عربية إسالمية وتقدمية .ومن هنا أولت الوزارة اهتام ًما متزايدً ا بالرتاث
الوطني والقومي واإلسالمي ،وحرصت عىل املشاركة يف الفعاليات واملهرجانات الفنية
والثقافية العربية والدولية .وكانت لنا أسابيع ثقافية أردنية يف عدد من الدول العربية ،مثلام

كان هلذه الدول أسابيع ثقافية يف األردن ،ومنها األيام الثقافية األردنية الفلسطينية ،التي
تعزيزا للرتابط
شاركت يف أنشطتها فعاليات ثقافية وأسامء أدبية المعة من اجلانبني ،وذلك
ً
والتبادل الثقايف بني الدول العربية ،وتأكيدا للثقافة العربية اجلامعة ،وإن كانت النفقات

املالية حتول بيننا وبني املشاركة الواسعة يف هذه املناسبات ،يف أحيان كثرية.

لكن الفنان واملبدع واملثقف األردين مل يغب أبدً ا عن تلك الفعاليات ،التي نلنا خالهلا

العديد من اجلوائز وقدمنا النموذج الغني املثري..
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إن استحضار جتربة العمل الوزاري يف عهد التحول الديموقراطي ،يعيد إىل الذاكرة

جتارب مماثلة مرت هبا اململكة يف تارخيها القريب .فالتحول الديموقراطي هدفه اإلصالح
والتطوير والتغيري إىل األفضل .وهنا نتذكر جتربة حكومة املرحوم سليامن النابليس يف أواخر

اخلمسينات ،التي كانت أول حكومة أردنية يشكلها حزب األغلبية الذي فاز باالنتخابات
النيابية آنذاك ،أعني (احلزب الوطني االشرتاكي) ،فقد اختذت تلك احلكومة قرارات

إصالحية عديدة .كام أن حكومة املرحوم وصفي التل األوىل والثانية حققت إصالحات

سياسية واجتامعية واقتصادية ،ومرشوعات تنموية كبرية ..أما عىل مستوى الوزراء فقد
كان سيادة الرشيف عبد احلميد رشف -رمحه اهلل  -من أبرز الوزراء الذين تبنوا ونفذوا
إصالحات مهمة يف وزارة اإلعالم يف الستينات ،وكانت الثقافة أيامها تابعة إدار ًّيا لوزارة

اإلعالم ،فأنشئت دائرة الثقافة والفنون ،وصدرت عنها جملة «أفكار» الثقافية الشهرية عام
1966م ،و ما تزال تصدر .كام أنه -رمحه اهلل  -قدم جتربة ديموقراطية وإصالحية ثرية
رئيسا للوزراء ،يف بداية الثامنينات .وهنا نشري إىل أن شقيقه سيادة الرشيف
عندما أصبح ً
فواز رشف ،حني تسلم وزارة الثقافة والشباب ،تبنى مرشوعات إصالحية مهمة؛ لتأكيد

دور املثقفني ..وال ننسى أن العديد من الوزراء كانت هلم جهود إصالحية يف املجال الثقايف،

ومنهم األستاذ صالح أبوزيد ،واألستاذ عدنان أبو عودة وغريمها ،وهذا االستذكار لتأكيد
نظرا للرتكيز عىل الفرد
أمهية تلك اجلهود ،عىل الرغم من أهنا مل تكن قد حظيت باملتابعةً ،

وتغييب املؤسسية يف مراحل خمتلفة .وهنا نشري إىل رضورة تواصل اجلهود اإلصالحية
والتطويرية لتحقيق الغايات املنشودة.

88

د .حممد ناجي عمايرة

جهود إلصالح التعليم العايل واإلعالم والشباب

وأود أن أختم هذه الورقة ،باإلشارة إىل أن جهود الدكتور الكركي اإلصالحية ،يف

مرحلة التحول الديموقراطي ،مل تقترص عىل وزارة الثقافة ،بل جتاوزهتا إىل وزارات الشباب

تباعا ،إىل جانب الثقافة يف هذه املرحلة ،فأعطاها من
واإلعالم والتعليم العايل ،التي توالها ً

وزيرا لكل منها .ففي الشباب
اهتاممه اليشء الكثريً ،
قياسا إىل الفرتة القصرية التي قضاها ً
اهتم بتطوير الترشيعات والقوانني ،وأعاد إحياء معسكرات احلسني للعمل والبناء ،ويف

اإلعالم اهتم بقانون املطبوعات والنرش ،وتطوير أداء التلفزيون واإلذاعة ،وركز عىل حرية

حمليا ،وعىل الكتب الواردة
الصحافة واإلعالم ،ورفع الرقابة املسبقة عىل الكتاب املطبوع ًّ
إىل السوق األردين .وهذه اإلشارات مما تستحرضه الذاكرة من متابعتي جلهود الدكتور

الكركي يف تلك الفرتة ،وهي جديرة بالذكر واإلشادة والتقدير.
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جهود الكركي فــي خدمة اللغة العربية
(مـــــــــن خـــالل جممع اللغة العربية)
د .هناد املوسى *

ُأ ْعلن يف البدء أن الذي ُر ِس َم يل أن أقدمه يف هذا املحفل ،هنا اآلن،

قد جاء عنوانه« :جهود خالد الكركي يف خدمة اللغة العربية من
خالل جممع اللغة العربية» .وأعود إىل الزمان البعيد وأستذكر

سؤال القائد الذي س ّلم القدس لصالح الدين يف هناية (فلم) مملكة
السامء :ماذا تعني لك القدس؟ فالتفت إليه صالح الدين اً
قائل عىل

نحو عابر :ال يشء ،ثم التفت إليه بنظرات صارمة اً
قائل :كل يشء.
وإنام أستفتح هبذا ألقارن بني موقفني :موقف من يستعملون اللغة

كأهنا اهلواء فال جيدون السؤال عن معناها ذا جدوى؛ ألهنا تصدر

عنهم كام تصدر عنهم أنفاسهم ،وموقف من يعرفوهنا معرفة العلم
ودورها يف حتقيق الوجود ،وأهنا اهلوية وعدة اإلبداع.

* أستاذ رشف يف اجلامعة األردنية.
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ٌ
معلقة ،معلقتان ،عرش هذه
يقول حممود درويش وهو عىل رشفة األبدية :أنا لغتي،

لغتي ،ومعجزيت ،عصا سحري ،حدائق بابيل ،ومعدين الصقيل .وما أشبه هذا بموقف
خالد الكركي من العربية .فهو ينزع عن مثل هذا القوس يف نزوعه القومي ،وقد برع يف

البيان العريب براعة متفوقة ،ولعل براعته هذه كان هلا سهم وافر يف ما تس ّنم من املناصب
السياسية العليا ،وما توىل من املناصب األكاديمية واإلبداعية واإلعالمية ،وكانت تلك
اخلربات املستفيضة ُعدة مواتية له حني تسلم رئاسة املجمع.

عضوا فيه لسنوات ،وكانت فكرة إنشاء
ويل خالد الكركي رئاسة املجمع ،بعد أن كان
ً

علميا .ولعل النزوع القومي
قوميا
ًّ
املجمع يف العقد الثالث من القرن املايض تسترشف بعدً ا ًّ
العلمي لدى خالد الكركي جيدد هذا االنسجام بني الرؤى املتقادمة والرؤى الراهنة.

كريم يف االحتفاء بام أنجزه املجمع اً
ورضب خالد الكركي اً
مثل اً
قبل ،حتى ظفر له بجائزة

امللك فيصل العاملية عىل الرتمجات العلمية األساسية ،وعىل إسهامه يف وضع املصطلحات.

ومىض عىل ترتيب املواسم الثقافية التي درج املجمع عىل تنظيمها .ولكن خالد الكركي،

وهو يتابع املجمع يف رسالته ،يظل حيمل هاجسه يف اإلضافة إىل ما قدمه سابقوه.

تابع خالد الكركي ما أنجزه املجمع يف سبل شتى ،ومىض يف إصدار جملة املجمع ،وعقد

املؤمترات التي تتناول شؤون العربية ،ولكنه مىض برؤاه إىل أبعاد إضافية يف هذه السبيل،

وذلك أنه جهد يف العمل عىل إنفاذ قانون محاية اللغة العربية بعناية املجمع ،وبام هو مؤسسة
للتخطيط اللغوي .والتخطيط اللغوي عمل منهجي ينتظم جمموعة من اجلهود املقصودة

املصممة بصورة متسقة ،وهو يتوجه يف األساس إىل حل مشكلة لغوية قائمة ،وهو تبرص

معياري يف املقام األول ،وإن استعان بالوصف والتشخيص ليبلغ بام هو
يف املستقبل ،وهو
ٌ
كائن ما ينبغي أن يكون .كام عمل يف متابعة ما كان تواله املجمع من إنجاز امتحان الكفاية
92

د .هناد املوسى

يف اللغة العربية ،واختاذ التدابري الفنية لتطبيقه ،ارتقاء باملستوى اللغوي لدى املتعاملني

بالعربية يف التعليم وسائر شؤون احلياة.

ويظل الكركي مسكو ًنا باملتنبي؛ إذ يقع يف سياق املحارضات والندوات الذي نظمها

حمارضة بعنوان «يوم اخلروج املتنبي هار ًبا» للدكتور عبد العزيز املانع .ويظل خالد الكركي
مسكو ًنا هباجس اإلبداع ،ومن ذلك ما رشعه من إعداد كتاب بعنوان «خمتارات من الرتاث
ونثرا» وهو مرشوع كتاب للناشئة من  17-12سنة ،بالتعاون بني جممع اللغة
شعرا ً
العريب ً
العربية األردين ووزارة الرتبية والتعليم .وذلك بقصد استنبات سليقة الفصحى وحتبيبها
إىل النشء ،يف زمن أصبحت تتغول فيه العامية والرطانة األعجمية .وتمَ َثّل خالد الكركي

مقولة ابن خلدون إن السمع أبو امللكات اللسانية ،وهلذا سعى يف إطالق إذاعة جممع اللغة
العربية لتبث باللغة العربية السليمة ،وترتقي بالذائقة الفنية وحتبب الفصيحة إىل الناس،

اً
تواصل بني املجمع واجلمهور؛ إذ مل يعتصم املجمع بمثل الربج العاجي الذي كانت
وتقيم

تتهم به املجامع اللغوية عادة.

محل خالد الكركي رسالة العربية ورسالته العربية ،وما زال يتقلب هبا باستحضار هنضة

العرب بفواتح القرن املايض إىل ذروة املجد القومي ،يف أوساط القرن ،ومىض عىل ذلك

يف دأب يربط القومية باللسان العريبِ ،صن َْو ما كان من صعود القوميات يف أوروبا مقرتنة
بألسنتها اخلاصة.

رئيسا للجامعة األردنية منذ سنوات ،نفى عن شوارعها الالفتات
حني كان خالد الكركي ً

املكتوبة بالعامية ،وغ ّلب املرجع الثقايف الباقي عىل املنفعة اآلنية العابرة .وإخاله ال يغفل عن
امتداد اإلعالنات املكتوبة بالعامية عىل امتداد شوارع العاصمة ،وسائر النواحي من هذا

الفضاء العريب ،وفيها من املفارقة ما ال ينقيض منه العجب؛ إذ ليس للعامية نظام مكتوب
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ور ْس ُمها مكتوبة عىل غري نظام يدخلها يف سالئق املتعلمني،
متعارف ،والعامية لغة مشافهةَ ،

العرف وإذن تتحيف جماالت كان العرف االجتامعي ينسبها
وتصبح بعد حني َت ْكتسب قو َة ُ
إىل مواقف التداول بالفصحى.

وصفوة الرأي يف جهود خالد الكركي أنه يدأب يف االمتداد باملجمع يف معناه ،كام أنه

يدأب يف االمتداد باملجمع يف مبناه.
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خالـــــــــــــــــد الكركــــــــــــــي أكادميــيــًّا

د .حممد عصفور *

التحقت بقسم اللغة اإلنكليزية يف اجلامعة األردنية يف بداية
عندما
ُ

العام اجلامعي  ،1966/1965كان خالد الكركي طال ًبا يف السنة
خرجت فوجها
الرابعة يف قسم اللغة العربية ،ومل تكن اجلامعة قد َّ
اخلرجيني بعد .وكان عدد الطلبة يف اجلامعة آنذاك حوايل
َّ
األول من ّ

 160طال ًبا وطالبة يكاد يعرف ُّ
كل واحد منهم اآلخر .غري أن ما
ومؤسسها
استقطاب رئيسها
ميز تلك الفرتة من تاريخ اجلامعة كان
َ
ِّ
َّ
املرحوم نارص الدين األسد ُث َّل ًة من خرية األساتذة من داخل األردن

سيام مرص وسورية .ولذلك فإن اجلامعة رسعان
ومن خارجه ،وال ّ
ما أثبتت وجودها عىل الساحة الثقافية والتعليمية ،فأصبحت يف

طليعة اجلامعات العربية.

* شغل منصب رئاسة قسم اللغة اإلنجليزية وعامدة كلية اآلداب يف عديد اجلامعات
العربية.
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أذكر هذه الناحية من تاريخ اجلامعة األردنية؛ للتأكيد أن املؤسسة اجلامعية تقوم إىل حدٍّ

كبري عىل ثالثة أمور )1( :البيئة اجلامعية الصحيحة )2( ،اهليئة التدريسية التي حتمل رسالة

تتحمل مسؤولية النهضة ِّ
بكل معانيها)3( ،
تتجاوز الوظيفة اليومية ،وتتط َّلع إىل بناء أجيال
َّ
طلبة تكون الثقافة ،ال الشهادة اجلامعية ،هي اهلدف األعىل هلم.

أدركت اجلامعة منذ تأسيسها أهنا ال تستطيع البناء الدائم عىل استقطاب أناس من خارج
لـمدَ ٍد حمدَّ دة بسبب ارتباطهم بجامعاهتم األصلية،
البالد؛ ألن كث ً
ريا من هؤالء ُيعارون ُ
ولذلك َّ
خرجييها ،ومن غري خرجييها
خططت منذ البداية ألن تبتعث جمموعة متم ِّيزة من أوائل ّ

أحيا ًنا ،للدراسة يف أحسن اجلامعات يف أوروبا وأمريكا والواليات امل َّتحدة ومرص ،وبذلك
أساسا صل ًبا ملستقبلها ومستقبل التعليم يف األردن .وقد عاد مبعوثوها
بنت اجلامعة األردنية
ً
هؤالء يف ما بعد وأسهموا يف وضع اجلامعة يف طليعة اجلامعات العربية .ومن بني هؤالء
املبعوثني كان خالد الكركي ،الطالب املتميز يف قسم اللغة العربية ،الذي ذهب للدراسة يف

وخترج يف إحدى جامعاهتا العريقة .وقد أحسنت اجلامعة يف أهنا اختارت أن تبتعث
إنكلرتة ّ

ً
بعضا من طلبتها املتفوقني يف قسم اللغة العربية إىل اجلامعات الغربية ،عىل الرغم مما يف ذلك
من مفارقة ،وما ذلك إال لوضعهم يف بيئات جامعية غري تقليدية ،وعىل مناهج للدراسة

ختتلف عن تلك التي اعتدنا عليها يف الدراسات العربية اإلسالمية ،وكذلك إلتاحة الفرصة
األقل ،تكون عو ًنا هلم يف ِّ
ّ
االطالع عىل أفضل ما يصدر يف
هلم لتع ُّلم لغة أجنبية واحدة عىل
ختصصهم أو يف التخصصات األخرى التي قد حيتاجوهنا،
العامل من فكر جديد ،سواء يف ُّ

مدرسني أو باحثني أو مث َّقفني باملعنى الواسع للكلمة.
بصفتهم ِّ

ميزه عن أقرانه بأنه
غري أن خالد الكركي أثبت أن لديه من القدرات والطاقات ما َّ

ٌ
املدرس ،مع جالل مهنة التدريس،
شخصية قيادية ال يمكن حرص طاقاهتا يف وظيفة
ِّ
أحبها ،وأتقنها ،وأبدع فيها ،ولذلك فإن قادة البلد رسعان ما انتبهوا إىل هذه
وهي وظيفة َّ
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وقرروا االستفادة منها يف جماالت أوسع من املجال الذي تتيحه اجلامعة.
الشخصية القياديةّ ،
ومتيز فيه بحيث أصبح
وهكذا دخل
األكاديمي الدكتور خالد الكركي معرتك السياسةَّ ،
ُّ

رئيسا للديوان امللكي من بني املناصب
وثيق الصلة باملرحوم جاللة امللك حسني ،وصار ً
األخرى التي عمل فيها ،بعيدً ا عن اجلانب األكاديمي.

ُ
ٍ
الشخصية حمصور ًة يف احلياة اجلامعية ،ويعرف من
شخص مثيل بقيت طموحا ُته
يف نظر

بعيد أن السياسة ختضع للتق ُّلبات املحلية أحيا ًنا ،والدَّ ْولية يف أحيان أخرى ،كانت السنوات

التي قضاها معايل الدكتور خالد الكركي بعيدً ا عن اجلامعة ،ليست سوى  distractionأو

 ،detourأو ( interruptionمع االعتذار عن هذه الرطانة) ألنني أرى أن التدريب الذي
حصل عليه يف الغرب أعدَّ ه للقيادة يف احلياة اجلامعية ،حيث احلاجة إليه ُم ِل َّحة .أعرف أن
ريا ما تلجأ إىل األكاديميني مللء مناصب يف
الدولة بحاجة إىل سياسيني أكفياء ،وأهنا كث ً
الدولة (وما أكثر أكاديميي اجلامعة األردنية بالذات الذين استقطبتهم السياسة فغرقوا فيها

ومل خيرجوا) ،ولكنني أعرف ً
أيضا أن جامع ًة كاجلامعة األردنية حتتاج إىل من يقودها ويعيد
َ
متيزت به يف عقدَ ْي الس ّتينات والسبعينات.
إليها أ َل َقها الذي َّ
كنت أعمل فيها عميد ًا لكلية
عاد الدكتور خالد الكركي إىل رئاسة اجلامعة يف فرتة ُ
اآلداب يف جامعة فيالدلفيا ،فأرسل يل من يقول يل إن الدكتور خالد الكركي يريد منك

مدرسني ،وألن
أن تعود إىل اجلامعة األردنية؛ ألن قسم اللغة اإلنكليزية فيها بحاجة إىل ِّ
استقلت من جامعة
النية معقودة عىل إحياء برنامج الدكتوراة يف القسم .فام كان مني إال أن
ُ

قضيت فيه أحسن سنوات عمري.
وعدت إىل القسم الذي
فيالدلفيا
ُ
ُ

األكاديميني ،وقاد َة اجلامعات،
هيم
وأنا أذكر هذه احلادثة للتعريج عىل موضوع ُّ
ّ
َ
للمؤسسات التعليمية يف بلد كاألردن .عندما عدت إىل اجلامعة األردنية
والتخطيط السليم
َّ

بلغت التاسعة والس ّتني من العمر .وتقول تعليامت اجلامعة األردنية إن من يبلغ
كنت قد
ُ
ُ
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أصغر س ّن ًا يتابع املسرية كام يقولون .وإذن
ألكاديمي جديد
السبعني عليه أن يخُ ْ يل مكانه
َ
ٍّ

كان يف عوديت للجامعة األردنية قدْ ر من املغامرة أو املقامرة ،ولكنني مل أكن أخشى أن أفقد
وظيفتي ما دام الدكتور خالد الكركي هو رئييس .غري أن رئاسات اجلامعات ختضع هي

التقيد
األخرى للظروف السياسية يف ما يبدو ،فجاء بعد مدَّ ة ٌ
رئيس جديد رأى أن من واجبه ُّ
بالتعليامت ،ولذلك جاءين يف ٍ
كتاب يقول يل ما معناه« :عقدُ ك ينتهي يف أيلول،
وقت الحق ٌ

شكرا لك» .والطريف يف األمر أن جامعة فيالدلفيا أعادتني مبارشة للخدمة فيها من دون
ً
خضعت للمرض الذي سماّ ه أ ْلويز ألزهايمر باسمه ،وما أزال أعمل
اخلوف من أن أكون قد
ُ

فيها عىل الرغم من أنني سأبلغ الثامنة والسبعني يف مطلع العام املقبل.

ما أقصده من هذه احلكاية أن أقول إن التخطيط اجلامعي السليم ال يرتك األمور تسري

السن القانونية،
بحيث ُيفاجأ اإلدار ّيون بأن عد ًدا من العاملني يف التدربس فيه قد بلغوا
َّ

من دون إعداد جيلٍ ُّ
حيل حملهم بال انقطاع .كذلك فإن االستغناء عن خدمات أساتذة
حيس ُن التخ ُّلص منهم قبل السبعني
اجلامعات جيب ألاّ خيضع لألرقام فقط؛ ألن بعضهم ُ
املادة نفسها سن ًة بعد سنة ،وال
يكررون َّ
بسنني؛ ألهنم أشبه بمع ِّلمي املدارس الثانوية الذين ّ
يشعرون بأن العلم يتجدَّ د .بينام يبقى آخرون بعد السبعني يف قمة النشاط والعطاء .وال بدَّ

اخلاص بأعضاء هيئة التدريس :Publish or perish:انرش
أنكم تعرفون الشعار األمريكي
َّ
أو انترش ،أو انرش أو ّ
يستحق أن ُيدرس
املعبة! هذا موضوع
ُّ
«حل عنا» بالعبارة األردنية رِّ

ٌ
جامعة واحدة من بني
املرة ،وهي أنه ليس من بني اجلامعات األردنية
بعناية يف ضوء احلقيقة ّ
مؤخ ًرا عىل ميضّ
َّأول مخسامئة جامعة يف العامل ،عىل الرغم من أن اجلامعة األردنية احتفلت َّ

مخسني سنة عىل تأسيسها.

مل يفقد الدكتور خالد الكركي صلته بالعامل األكاديمي ،بعد أن َّ
حل حم َّله يف رئاسة اجلامعة

موقع أراه يناسبه
رئيس ملجمع اللغة العربية األردين ،وهو
األردنية رئيس آخر ،فهو اآلن
ٌ
ٌ
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متا ًما .وأرجو أال تأخذه السياسة ثانية منه؛ ألن للمجمع رسال ًة ختتلف عن الرسائل التي
تؤ ّدهيا الوزارات .رسالة املجمع هي بالدرجة األوىل محاية اللغة العربية ...واللغة العربية
األول الدكتور عبد
هي الشغل الشاغل لرئيسه اجلديد ،كام كانت الشغل الشاغل لرئيسه ّ
الكريم خليفة مدَّ اهلل يف عمره .ومن مآثر الرئيس اجلديد أنه بنى عىل ما أنجزه املجمع يف

األول ،فتقدّ م بتلك املنجزات للتنافس عىل جائزة امللك فيصل العاملية يف العام
عهد رئيسه َّ
كنت أحد أعضاء اللجنة التي
املايض ،وإنه ملن دواعي رسوري وسعاديت
شخصيا أنني ُ
ًّ

َمنَحت اجلائزة ملجمع اللغة العربية األردين.

تكمل الرسالة التي تنهض هبا اجلامعات
إن الرسالة التي ينهض هبا جممع اللغة العربية ِّ
ٍ
تراث عريق ،ومن
لكن يف جمال حمدَّ د واضح املعامل هو اللغة العربية ،بام مت ِّثله من
األردنيةْ ،

ٍ
هوية قومية ،ومن مستقبلٍ  ...وعند هذه الكلمة األخرية أجدين مرت ّد ًدا يف اختيار الصفة
موضوعا للجدل؛ ألن ما ُكتب باللغة العربية
املناسبة .فأنا أحسب أن الرتاث العريق ليس
ً
ٍ
ٍ
من ٍ
وفقه ،إىل جانب النصوص الدينية ،أصبح ُم ْل َك اإلنسانية
وتاريخ
وفلسفة
وعلم
أدب
ٍ
ٍ
مجعاء .كذلك لن جيادل كثريون يف ارتباط اهلوية القومية باللغة ،عىل الرغم من أن اللغة
ٍ
قانون حلاميتها يف بلد كاألردن ،ويف هذا ما فيه
العربية ،يف الوقت احلارض ،احتاجت إىل

دت يف اختيار الصفة املناسبة له فهو املستقبل .فاملستقبل
من مفارقة .أما املوضوع الذي تر ّد ُ

ٌ
ترص عىل تعليم العلوم احلديثة
غامض؛ ألن اجلامعات التي
ُ
بدأت باحلديث عنها ما تزال ُّ
موضوع شائك تدخل فيه السياسة من حيث
باللغة اإلنكليزية .أعرف أن هذا املوضوع
ٌ

فارس من فرسان العربية،
ندري وال ندري .ويف ظني أن أحسن من يفتح النقاش حوله
ٌ
ٌ
مسؤول ُّ
حيتل اآلن منصب رئاسة املجمع .ولذلك فإنني أهني هذه
سيايسُ ،م َف َّو ٌه،
أكاديمي،
ٌّ
ٌّ
الشهادة بحقِّ أخي ورئييس ،بدعوته ألن يثري هذا املوضوع من جديد يف ٍ
وقت قريب؛ ألن
تأجيله يؤ ّدي إىل نسيانه أو تناسيه.
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شهادة:
خالــــــــــد الكركــــي واهلـــمّ الثقافـــــــــ ّ
ي
د .صالح جرّار *

تربطني بالدكتور خالد الكركي روابط كثرية يطول تعدادها لطول

تشعب املجاالت التي عملنا فيها
املدّ ة التي عرفته فيها،
وتتشعب ّ
ّ

معا ،ولو أردت أن أحتدّ ث عن تلك األ ّيام واملجاالت حدي ًثا
ً
ريا ،ولكنني سأقرص حديثي يف هذه الشهادة
ّ
مفص اًل لطال األمر كث ً
ٍ
أعتز وأعتدُّ بمشاركتي فيه ،وهو جانب العمل
عن
مهم ّ
جانب ّ
ً
ً
ومشرتكا لنا.
راسخا
الثقايف؛ إذ هو أكثر ما يمثّل اهتام ًما

كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية
عند مدخل مبنى ّ
يف جامعة لندن ،كنت واق ًفا مع الدكتور جارس أبو صفية وعدد

()SOAS

من زمالء الدراسة يف اجلامعة ،عندما خرج أعضاء جلنة املناقشة

لطالب الدكتوراه فـي جامعــة كمربدج خالد الكركي من قاعــة
* أستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة األردنية.
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االمتحان ،وقد عرفت أحدهم فس ّلمت عليه ،وسألته عن نتيجة املناقشة ،فقال :لقد كان
الدكتور الكركي ً
ممتازا يف االمتحان .فقلت له :هل أفهم من وصفك الكركي بالدكتور أنه

حصل عىل الدكتوراه؟ فقال :بالتأكيد.

وملّا وصل الدكتور الكركي عندنا بادرته باملباركة ،ومل يكن قد عرف نتيجته بعد ،فعرفها

م ّنا.

كان ذلك اللقاء الذي جرى يف أواخر سنة  1980بداية ّ
لتوطد العالقة بيني وبني الدكتور

والقومية ،وفكره املستنري ومجال
خالد ،الذي كان يلفت النظر بخلقه الرفيع وروحه الوطنية
ّ

عبارته.

األردنية
وملّا أهنيت دراستي يف جامعة لندن يف أواخر سنة  1982وعدت إىل اجلامعة
ّ

تم ختصيص مكتب يل بجوار
مدر ًسا يف قسم اللغة
لاللتحاق هبا ّ
العربية وآداهبا ،صادف أن ّ
ّ
مكتب الدكتور خالد الكركي ،فتوطدت نتيجة هذا التجاور صداقتنا أكثر فأكثر ،وأتاح

ريا من التعاون يف املجاالت األكاديمية والثقافية ،فاشرتكنا مع أستاذنا الكبري
لنا ذلك كث ً
الدكتور حممود السمرة ـ عافاه اهلل ـ يف تأليف كتاب :املصادر وطريقة البحث يف اللغة
مقر ًرا يف الكليات املتوسطة يف سلطنة ُعامن (سنة .)1986
واألدب ،الذي كان ّ

األردنية
معا يف كثري من الندوات واألنشطة الثقافية التي كانت تقام يف اجلامعة
كام شاركنا ً
ّ

وغريها من املؤسسات املعنية بالعمل الثقايف.

ولكن من أكثر ما تعاونّا فيه ،هو تشجيع الطلبة من ذوي املواهب األدبية إلطالق
ّ

تذوق
سيام من خالل تدريسنا مادة فن الكتابة والتعبري وما ّدة ّ
إبداعاهتم وتطويرها ،وال ّ

النص األديب ،ح ّتى أصبح مكتب الدكتور خالد ومكتبي ملتقى للطلبة املبدعني يف الشعر
ّ
ونوجههم إىل
ونصححها هلم
والقصة القصرية واملرسحية واخلاطرة ،ك ّنا نقرأ هلم نصوصهم
ّ
ّ
ّ

ما كنا نراه الطريق الصحيح يف هذه الفنون ،فكان مكتبانا منتديني نقديني وثقافيني ،ح ّتى ّ
إن
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القصة الذين كانوا
كليات اجلامعة كا ّفة ،ومن الشعراء وك ّتاب ّ
الطلبة كانوا يأتون إلينا من ّ

يرت ّددون عىل مكاتبنا هلذه الغاية :املرحوم الشاعر حبيب الزيودي ،واملرحوم الشاعر سالمة

والقاصة حنان بريويت ،والشاعرة عفاف أبو
القاص نبيل عبد الكريم
الشطناوي ،ومنهم:
ّ
ّ
زايدة ،وآمنة البدوي ،وعطااهلل احلجايا ،وجريس ساموي ،وجواهر الرفايعة ،ومفلح الفايز،

والشاعر فريد رسسك ،والشاعرة مجيلة العجوري ،وطارق مكاوي ،ورغدة الرشبايت،
والدكتور حممد السامعنة ،واملرحومة خلود جرادة ،وأميمة النارص ،وسناء اجلريري ،ومنال

النجوم ،ونارص شبانة ،وعبداهلل أبو شميس ،وماهر أبو احلمص ،وسمرية عوض ،وغريهم

كثري.

األدبية واألمسيات الشعرية
وإىل جانب ذلك ،ك ّنا نشجع الطلبة عىل املشاركة يف الندوات
ّ

كليات اجلامعة ،باإلضافة إىل املسابقات األدبية،
والعروض املرسحية التي تقام يف خمتلف ّ

وكان يشاركنا الدكتور سمري قطامي ً
أيضا يف إجراء هذه املسابقات وحتكيمها واإلرشاف

مرسحيا يف اجلامعة ،أن
عليها .إىل أن بلغ األمر ببعض الطلبة ،خالل عرضهم مشهدً ا
ًّ
جرار.
ّ
يتعمدوا اخلطأ يف اسمينا حينام قالوا :صالح الكركي وخالد ّ

متخص ًصا يف األدب احلديث كالدكتور الكركي والدكتور قطامي ،إ ّ
ال
ومع أنني لست
ّ

منغمسا بصورة كبرية معهام يف صقل مواهب الطلبة املبدعني.
أنني كنت
ً

ريا ،كنت والدكتور خالد
ثقافيا كب ً
ويف هذه احلقبة التي كانت اجلامعة تشهد فيها تأل ًقا ًّ

نحرض املجلس األديب األسبوعي ألستاذنا الكبري الدكتور حممود السمرة ،وكان يشاركنا

يف هذا املجلس الدكتور عبدالكريم احلياري وإبراهيم العجلوين والدكتور خليل الشيخ

الفزاع
والدكتورة أميمة الدهان والدكتور حممد مجعة الوحش وحممد ناجي العاميرة وعيل ّ
والدكتور حممود اجلفال والدكتور زياد الزعبي وعدد من األدباء والنقاد ،حيث كانت ُتقرأ

ثم جتري مناقشته والتعليق عليه.
بعض النصوص إ ّما ألحد احلضور أو ألديب مشهور ّ
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األول والثاين والثالث ،التي عقدت يف رحاب
ُ
ولست أنسى املؤمترات الثقافية الوطنيةّ ،

ربا
األردنية يف السنوات  ،1987 ،1986 ،1985ممّا جعل من اجلامعة
اجلامعة
األردنية من ً
ّ
ّ
عضوا يف اللجنة التحضريية للمؤمتر مع أساتذة أعالم
ثقافيا متأ ّل ًقا ،وكان الدكتور خالد
ً
ًّ
األول والثاين .غري ّ
أن املؤمترات تو ّقفت بعد دورهتا
كبار .وقد شاركت حينها يف املؤمترين ّ

السنوية الثالثة ،عىل الرغم من النجاح الكبري التي حققتها.

ويف هذه املرحلة ً
حصلت عىل عضوية رابطة الك ّتاب األردنيني ،عندما كان الدكتور
أيضا
ُ
رئيسا للرابطة ( ،)1987-1985وكنت أشاركه يف محالته االنتخابية ،اً
فضل عن
الكركي ً
ريا باألدباء
حضور العديد من الندوات واألنشطة الثقافية واملشاركة فيها .وك ّنا نلتقي كث ً

الكبار ،مثل املرحوم عبدالرحيم عمر ،واملرحوم مؤنس الرزّ از ،واملرحوم بدر عبداحلق،
النحاس ،واملرحوم خليل السواحري ،وفخري قعوار وهاشم غرايبة
واملرحوم سامل ّ

وغريهم ،للبحث يف قضايا الرابطة وقضايا الثقافة بشكل عام.

األردنية،
رئيسا لتحرير املجلة الثقافية التي تصدرها اجلامعة
وحينام كان الدكتور الكركي ً
ّ

املطولة.
ُ
نرشت يف املجلة عد ًدا من املقاالت الثقافية ّ

لقد كانت احلقبة من عام  1982ح ّتى عام  1990حقبة حافلة بصو ٍر رائعة من النشاط

األردنية بشكل عام ،وكان للدكتور الكركي
األردنية ويف الساحة الثقافية
الثقايف يف اجلامعة
ّ
ّ
دور كبري يف هذا النشاط وقيادته.
ٌ

وكان أواخر عام  1989بداية انخراط الدكتور الكركي يف العمل السيايس واحلكومي،

مرة ً
أيضا ،ويف هذه املرحلة
مرة،
ً
حيث عمل ً
ورئيسا للديوان امللكي اهلاشمي غري ّ
وزيرا غري ّ
كنت أعرف حجم انشغاالت الدكتور الكركي ،ومع ذلك ك ّنا نتواصل باهلاتف بني احلني
واآلخر ،ونلتقي يف املناسبات الثقافية ،وعند استضافته بعض كبار املثقفني واإلعالميني
واألدباء العرب ،من أمثال املرحوم حممود درويش ،واملرحوم سميح القاسم ،واملرحوم
ممدوح عدوان ،وشوقي بزيع ومحيد سعيد وغريهم كثري.
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ورئيسا للديوان امللكي
وزيرا
وعىل الرغم من انشغاالت الدكتور الكركي إ ّبان عمله
ً
ً
اهلاشمي ،إ ّ
واستمر يف نرش عدد من املؤ ّلفات.
ال أنّه مل ينقطع عن البحث والكتابة،
ّ
أول انخراطه يف العمل احلكومي،
وعندما تولىّ الدكتور الكركي حقيبة وزارة الثقافة ّ

كان له الفضل يف إضافة كثري من األنشطة والربامج التي تدخل يف صميم رسالة الثقافة،
مثل سلسلة كتاب الشهر وبعض األنشطة الداعمة لإلبداع واملبدعني.

وأستطيع أن أزعم أنني كنت شاهدً ا عىل والدة عدد غري قليل من مؤ ّلفات الدكتور

الكركي ،منها :محاسة الشهداء ( ،)1998الصائح املحكي ( ،)1999سنوات الصرب

والرضا ( ،)1999دم املدائن والقصيد ( ،)2000منازل األرجوان ( ،)2002الرونق
العجيب ( ،)2008بغداد ال غالب إ ّ
ال اهلل ( ،)2003رجع الصهيل ( )2007وغريها.
حضور كبري ،وكان للمتنبي
لقد كان للمتنبي عند خالد الكركي ،يف ما أ ّلف وكتب،
ٌ

بارز يف روح خالد الكركي ،وكنت أقول له دائماً ّ :
تأثري ٌ
إن املتنبي متغلغل يف دمك وفكرك
ومزاجك وانفعاالتك ،تكون هادئًا رائ ًقا فيحرض املتنبي فيتصدّ ى للمواقف ويتحدث نيابة

عنك ،اعتدا ًدا وإبا ًء وغض ًبا.

أخص ها هنا صديقني من
كان جيمعني بالدكتور الكركي أصدقاء كثريون ،لك ّنني
ّ

العربية للدراسات والنرش،
كيايل صاحب املؤسسة
عامل الثقافة هلام مكانة ّ
ّ
خاصة ،مها ماهر ّ
العربية.
وحسن أبو عيل صاحب كشك الثقافة
ّ

كيايل فك ّنا نرت ّدد عليه باستمرار لكي ينرش لنا مؤ ّلفاتنا ،ونشرتي من مكتبته ما
أ ّما ماهر ّ

يصدر من كتب جديدة ،ونلتقي عنده بمشاهري املؤ ّلفني .وقد نرش عنده الدكتور الكركي ما

يقرب من عرشة كتب ،بينام نرشت أنا أربعة كتب.

أ ّما صديقنا حسن أبو عيل ،فقد كان الدكتور الكركي يطلق عليه لقب وزير الثقافة

الشعبي ،وكان ال يميض أسبوع واحد من دون أن نزوره ،وننتقي ممّا لديه من الكتب
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رواد ذلك املكان
سيام الكتب النادرة واملمنوعة ،وك ّنا نلتقي عنده بكثري من ّ
واملجالت ،وال ّ
من عشّ اق الكتب.

ومل ننقطع يف األعياد عن القيام بربنامج زيارات حمدد ألستاذنا الكبري الدكتور حممود

السمرة ،واملرحوم الدكتور عبدالكريم غرايبة ،والدكتور حممد مجعة الوحش ،والدكتور

حممد ناجي العاميرة وغريهم.

رئيسا ملجلس إدارة جريدة الرأي ،عمل جاهدً ا عىل
وعندما عينّ الدكتور الكركي ً
استكتاب ٍ
خاصا
ووجه اهتام ًما
العربية،
العربية من سائر الدول
عدد من رموز الثقافة
ًّ
ّ
ّ
ّ

لإلعالم الثقايف.

رئيسا جلامعة جرش سنة  ،2002وضع للجامعة برناجمًا
وعندما عينّ الدكتور الكركي ً

وعزز
للعمل الثقايف ،فأسس ملؤمتر قسم اللغة
العربية الذي ما يزال يعقد سنو ًّيا إىل اليومّ ،
ّ
وأقر برنامج ضيف الشهر ،وغري ذلك.
دور املجلة الثقافية التي تصدرها اجلامعةّ ،

س
رئيسا للجامعة
األردنية ( )2010-2007مل َي ْن َ
وعندما عينّ الدكتور خالد الكركي ً
ّ
األردنية يف عقد الثامنينيات من القرن
س أ ّيام كانت اجلامعة
الرسالة الثقافية للجامعة ،ومل ي ْن َ
ّ
املايض منارة للثقافة واإلبداعّ ،
وأن نجاح رسالتها التعليمية اقرتن بنجاح رسالتها الثقافية،

خاصا الستكامل أركان العمل اجلامعي .وممّا قام به خدمة للرسالة
لذلك أوىل الثقافة اهتام ًما ًّ
الثقافية للجامعة ،أنّه قرر استئناف عقد املؤمتر الثقايف الوطني ،وأبقى عىل دوراته اجلديدة

متسلسلة مع دوراته السابقة ،فحمل مؤمتر عام  2008اسم املؤمتر الرابع وهكذا ح ّتى
السادس ،إ ّ
ال ّ
أن عقد املؤمتر انقطع جمدّ ًدا بعد تغيرّ إدارات اجلامعة ،وكانت موضوعات
املؤمترات الثالثة اجلديدة ،هي املكان األردين يف الثقافة الوطنية ،واملوروث الثقايف األردين،
ودور املرأة يف الثقافة الوطنية.

وإىل جانب استئناف عقد املؤمتر الثقايف الوطني ،عمل الدكتور الكركي عىل دعم املجلة
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الثقافية التي تصدرها اجلامعة ،وجملة أقالم جديدة لدعم اإلبداعات الشبابية ،وأنشأ إذاعة
ٍ
بسمعة عالية وباهتامم كثري من
اجلامعة األردنية التي حظيت ،خالل زمن قيايس قصري،

األردنيني.
املستمعني
ّ

األردنية ،وجه الدكتور الكركي عناية كبرية ل ّلغة
رئيسا للجامعة
ويف أثناء عمله
ً
ّ
العربية ،ووجه مجلة من املخاطبات ألرسة اجلامعة؛ ملراعاة الكتابة الصحيحة يف مراسالهتم
ّ
اشرتكت والدكتور الكركي يف فريق اإلرشاف عىل
وخماطباهتم املختلفة .ويف هذه األثناء
ُ
خاص يف
حضور
مرة ،فكان للرؤية الثقافية
تأليف مناهج اللغة
ّ
ٌ
ّ
العربية لطلبة املدارس غري ّ
املناهج اجلديدة وبصور ش ّتى.

لقد محل الدكتور خالد الكركي رسالة الثقافة معه حيثام ذهب ،يف كل مواقعه ،فهو

يرى ّ
أن الثقافة سالح الشعوب التي تتطلع للتحرر والعدل والتقدّ م والنهضة ،والثقافة هي
جامعيا،
مصدر كربياء األ ّمة ومنعتها وقوهتا ،لقد محل رسالة الثقافة معه خالل عمله أستا ًذا
ًّ

األردنيني ،وخالل
رئيسا لرابطة الكتاب
وخالل رئاسته حترير املجلة الثقافية ،وخالل عمله ً
ّ

رئيسا
رئيسا ملجلس إدارة جريدة الرأي ،وخالل عمله ً
وزيرا للثقافة ،وخالل عمله ً
عمله ً

العربية األردين ،وخالل حمارضاته
رئيسا ملجمع اللغة
للجامعة
األردنية ،وأخ ً
ريا خالل عمله ً
ّ
ّ
وندواته ومؤ ّلفاته.

واحلكومية واإلدار ّية نكهات
السياسية
لقد أضفى الدكتور خالد الكركي عىل مواقعه
ّ
ّ

ثقافية ،وسعى إىل أن تكون الثقافة مفتاح النجاح يف ميادين السياسة واإلدارة واإلعالم
ّ

والتعليم .وبذل جهو ًدا ال ختفى عىل الناظر من أجل االرتقاء بالعمل الثقايف وإغناء املشهد

وحريته.
الثقايف ،وإعادة ربطه هبموم اإلنسان وطموحاته وتطلعاته ّ
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د .خالــــــــــد الكركـــــي ...رجـــــــل لــــــم
تبدّلــــــــه األيــــــــــام وال املواقـــــــــــــع
مسري احلباشنة *

شكرا ملؤسسة عبد احلميد شومان عىل هذه املبادرة ،بتنظيم ورشة
ً
عمل تلقي الضوء عىل شخصية حمرتمة ،تقف عىل ناصية املعرفة

جست بني معنى
وناصية االنتامء الوطني والعرويب ،شخصية رّ
االنتامء وبني معنى املعرفة ،والقدرة عىل اجرتاح سبل ووسائل

لرتمجة االنتامء وحتويله من أشواق وعواطف إىل حقائق مادية عىل
أرض الواقع .إن خالد الكركي من الشخصيات الوطنية األردنية

التي سجلت بصمة إجيابية نوعية يف تاريخ الدولة األردنية ،يف
مراحل خمتلفة ويف مواقع متعددة شعبية ورسمية أشغلها.

والدكتور خالد الكركي مل تبدله األيام وال املواقع ،هو هو  ،خالد
* ّ
مفكر أردين يف جمال الفلسفة وخدمة الثقافة العربية.
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الكركي ذاك الشاب الذي التقيته أول مرة يف شهر نيسان من عام  ،1976والذي مل أكن
أعرفه من قبل ،حيث اقرتح ع ّ
متميزا تم
يل الصديق ناجح الرواشدة أن نزور شا ًبا كرك ًيا
ً

لدي
ابتعاثه إىل بريطانيا الستكامل دراسته يف كامربدج ،ومل أتردد يف ذلك،
خصوصا وأن ّ
ً
فكرة عن ذلك الشاب من أخي املحامي سميح احلباشنة ومن أقرانه الذين درسوا معه يف

مدرسة الكرك الثانوية.

التقيته ورأيت فيه ذلك النموذج ،لوجه اإلنسان العريب اململوء سامحة ورضا وتفاؤلاً

باملستقبل ،عىل الرغم من مرارة الواقع العريب آنذاك ،أي يف عام  ،1976والذي مل يكن
بدرجة املرارة التي وصلنا إليها هذه األيام .يف هذا اللقاء ّ
لدي انطباع بأن هذا الفتى
تشكل ّ
العريب األردين الكركي ،سوف يكون له شأن يف حياتنا الوطنية ،وسوف يكون من الذين

خصوصا حني
يسعون إىل تبديل احلال األردين إىل حال أفضل .وكم سعدت بذلك اللقاء
ً
جتاذبنا أطاريف احلديث عىل الرغم من قرصه ،لكنه كان وق ًتا كاف ًيا ألتعرف عىل كنهة الرجل

وتوجهاته وأفكاره الوطنية والقومية.

واحلقيقة أن ذلك ليس بغريب ،فإن جيلنا قد انفطر وتربى وآمن بالعروبة واستحقاقاهتا

وأهدافها السامية .صحيح أن العاطفة كانت تغلب عىل مشاعرنا ،ولكن مع األيام تبلورت
ّ
وتوضحت املعامل ،فكان ال بدّ من مرشوع يستفيد من جتارب املايض ،قادر عىل ترمجة ولو

بعض من عواطفنا القومية عىل أرض الواقع ،وكان مركز ذلك املرشوع هو تقوية الدولة
الوطنية؛ لتكون لبنة قوية يف بنائنا العريب املأمول القادم .وكان خالد الكركي ،يف ما بعد،

اً
ً
معا.
مشاركا
أصيل يف الفكرة وباجلهد يف آن ً

وتوالت بعد ذلك اللقاءات واحلوارات بني نخب حتاول ذلك ،وكان د .خالد الكركي

من أبرز منتسبي تلك النخب ،بل وكان بيته مال ًذا لتلك احلوارات الصادقة ،حوارات حتاول
متنفسا أو اً
سبيل يتيح للقوى اخلرية من أبناء
جاهدة للحفر يف جدار صدّ  ،عسى أن جتد
ً
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دورا يف إعادة بناء الدولة عىل أسس سليمة ،قادرة عىل تعضيدها وحتصينها
شعبنا أن تلعب ً
ضد اخلصوم احلقيقيني يف الداخل واخلارج ،بل وتقويتها لتتمكن من ممارسة دورها املأمول

يف خدمة شعبها ،وكذلك دورها عىل الصعيد العريب ،وبالذات عىل صعيد القضية األوىل
واألهم يف الضمري األردين وهي القضية الفلسطينية.

لقد بدأ يتبلور اجتاه سيايس يف منطقة وسطى ،ليس بمعنى احلياد ،لكن بمعنى التوافق

واالنتقال من حالة مليئة بالتوتر وتبادل االهتام بني معارضة مل تكن توفر النظام السيايس،

وتستخدم كل ُسبل ملواجهته بالبيانات احلادة التي ال ختلو من االهتامات والتهديد ،وبني

حكومات مل تكن لتوفر أحدً ا حتى ملجرد الشبهة أو النوايا ،ومعاقبته بد ًءا من منعه من السفر
والعمل وصولاً إىل زجه بالسجن ،فكان أن تبلور ذلك الفكر التصاحلي والتوافقي حيث
كنا مع الدولة ومل نكن مع األداء..

وكنا مع النظام السيايس ومل نكن مع احلكومات..
وكنا مع نظافة احلكم وننبذ ونقاوم الفساد..

وكنا مع اقتصاد وطني حر منضبط ولكنه غري منفلت ،حيرتم املبادرة الفردية  ،وال يامنع

من تفاعل عوامل السوق من دون احتكار...

كنا مع التنمية املتوازنة التي تأخذ بحسباهنا مجوع الفقراء وكذلك املحافظات واملناطق
األقل ً
حظا..
كنا مع خطاب وطني أردين نحو فلسطني وشعبها وقيادهتا ،داعم باملطلق بال شكوك

وال هواجس ،فاألردنيون والفلسطينيون ليس لدهيم ما خيتلفون عليه ،فمصريهم واحد
وعدوهم واحد.

إال أن هذا التيار مل يعلن عن نفسه رسم ًيا ،يف ظل حاالت التطاحن واالهتامات اجلاهزة

من طريف املعادلة ،املتصارعني واملرتبصني ببعضهم البعض ،احلكومات من جهة ،واملعارضة
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من جهة أخرى ،إال أن أول تعبرياته بأن نجح خالد الكركي كرئيس لرابطة الك ّتاب ،برؤية

ميزت خالد الكركي ،وهو الرجل دائم البحث عن
تصاحلية توافقية هادئة ،وكلها سامت ّ
تكونه ومعرفته التي صقلت ذلك التكوين تبعث إىل ذلك،
نقاط اللقاء مع اآلخر ،ذلك ألن ّ

وكام كان سلوكه الشخيص مع أصدقائه ،كان سلوكه يف العمل الوطني.

وعىل الرغم كل ذلك الطرح اإلجيايب الذي مثله خالد الكركي يف رابطة الك ّتاب،

ومثلناه نحن منتسبي االجتاه الفكري والسيايس نفسه ،فإن احلوصلة الضيقة للحكومات

التي ال تريد أن تسمع رأ ًيا خمال ًفا لرأهيا ،والتي كان سلوكها ينم عىل أن وضع اجلميع يف
خانة اخلصوم واألعداء هو أقوى مربراهتا لالستمرار ،وهو السلوك الذي مل يكن ليتناسب
وسمة عرص جديد بدأ يلوح يف األفق ،سمة رفض املفاهيم الشمولية للحكم ،والتي

بدأت يف بولندا وغريها من األقطار املحكومة باملفاهيم واألنظمة الشمولية .فكان أن اختذ

قرار يسء بفعله وبآثاره ،بحل رابطة الك ّتاب األردنية .ويف سياق تلك املفاهيم التصاحلية
واإلصالحية ،فقد كنت كتبت ورقة طويلة بعنوان «الطريق إىل مرشوع وطني» ،وكان ذلك

قبل هبة نيسان  1989بأشهر ،تضمنت األفكار واملواقف ذاهتا التي ذكرهتا أعاله ،والتي

تصب بمصاحلة وطنية تارخيية تنهي حالة الشد السيايس السلبي ،تفيض إىل جمتمع أردين

قادر ومهيأ للدخول يف حقبة إجيابية ،قوامها التعددية واملشاركة واحرتام الدستور ،واإلقرار

بالنظام اهلاشمي كمظلة وطنية تظلل اجلميع ،وتتيح للشعب األردين السري قد ًما بخطوات
مدروسة نحو أهدافه الوطنية بأشكاهلا كافة .وقد التقيت د .خالد الكركي ،وأثنى عىل هذا

التوجه ،الذي كان يمثل فكره وتوجهاته نحو الدولة ،بنظامها السيايس وبتياراهتا الفكرية

عىل خمتلف تالوينها.

هبة نيسان 1989هي اللحظة احلرجة والتارخيية ونقطة البداية للتحوالت
وكانت ّ
الكربى التي شهدها األردن ،وعىل الرغم من أن تلك األحداث جاءت كاحتجاجات
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شعبية عىل خلفية اجتامعية ومعيشية ،إال ّ
أن الرؤية االسترشافية والتجربة العميقة وفهم
التاريخ واالستفادة منه ،دفعت بامللك حسني ـ رمحه اهلل ـ ألن يعتربها اللحظة التي

عب عنها الح ًقا« ،كل اإلشارات احلمراء يف ذهنه» ،فكان أن سارع إىل إبعاد
أشعلت ،وكام رّ

احلكومة املسؤولة عمل ًيا عماّ جرى ،والدعوة إىل انتخابات برملانية ،ورفع القيود التي حتول
دون ّ
ترشح منتسبي تيارات املعارضة السياسية ،وتشكيله جلنة امليثاق الوطني ،التي ترشفت
جسدت ذلك الفكر التصاحلي الذي تبنته يف السابق كوكبة كبرية من أبناء
بعضويتها ،والتي ّ

الوطن ومن طالئعها د .خالد الكركي.

فامليثاق الوطني ،إضافة إىل أنه قد مثّل رؤية وطنية لألردن ،فقد أفىض إىل مصاحلة

تارخيية طال انتظارها منذ عام  ،1956حينام التقت تالوين التيارات الفكرية والسياسية
مجيعا يف إطار الدستور
واالجتامعية واالقتصادية كافة يف قاعة واحدة ،وأعلنت أهنا تعمل ً

وتقر وتعرتف بالنظام السيايس القائم يف الدولة ،ويف املقابل ،فهو اعرتاف من الدولة بكل
مكوناهتا الفكرية/السياسية القومية واليسارية واإلسالمية ،ورشعية عملها السيايس
احلزيب ّ
املنظم بقوة القانون وبمظلة الدستور ،بل وكان امليثاق الوطني فرصة للتصالح بني

تلك التيارات نفسها ،بني القومي واإلسالمي واليساري والوطني.

وملا كانت مرحلة جديدة حتتاج إىل روادها الذين رّ
بشوا بفكرها التوافقي التصاحلي،

وتعزيز مبادئ التعددية واحلرية واملشاركة وإلغاء األنظمة والقوانني االستثنائية ،فكان خالد

رئيسا للديوان
الكركي من أول االختيارات التي تصدّ رت املشهد السيايس يف تلك الفرتةً ،
ووزيرا يف حقائب
مستشارا جلاللة امللك ،نائ ًبا لرئيس الوزراء،
امللكي يف أكثر من مرة،
ً
ً

تغي من نفسية وأداء وتواضع الصديق د .خالد الكركي ،بل
متعددة ،وكل تلك املواقع مل رّ
وبقي أمينًا لفكره ويعمل عىل حتقيقه.

واألهم من ذلك ،وإبان وجوده إىل جانب املرحوم امللك حسني وامللك عبد اهلل الح ًقا،
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فقد شرُ عت أبواب الديوان امللكي أمام األردنيني ،وإتاحة املجال للنخب األردنية يف

قطاعاهتا املختلفة أن تلتقي برأس الدولة بشكل دائم ومنتظم ،يسمع منهم ويضعهم بصورة
مفتوحا تلتقي فيه كل القوى والتيارات،
املرحلة ومعطياهتا .وكان منزل د .خالد عىل الدوام
ً
تطرح ما لدهيا وتتبادل األفكار واملواقف ،بل وإن لقا ًء عىل درجة عالية من األمهية ّ
نظمه

د .خالد الكركي يف منزله غداة اتفاقية أوسلو ،حيث كان امللك حسني عىل رأس احلضور،
ومتت مناقشة األمر بروية وهبدوء ،حيث ساهم ذلك اللقاء بنزع إمكانية أي توتر حمتمل يف

العالقة مع األشقاء الفلسطينيني.

كام أن البعد العريب مل يغب عن ذهن وسلوك د .خالد الكركي ،وكلنا ّ
يتذكر خطاب

احلسني بعد وقفتنا الشجاعة املنفردة إىل جانب العراق يف مواجهة احلرب الدولية عليه،
وإرصارنا يف األردن ومتسكنا باحلل العريب ملعضلة دخول العراق إىل الكويت ،والذي أ ّدى

موقفنا املرشف هذا إىل مقاطعة وحصار عريب ودويل ،والذي خرجنا منه بقوة العامل الذايت،
والتناغم الكبري بني سلوك القيادة وأشواق الناسّ ،
نتذكر ذلك اخلطاب التارخيي يف جامعة

مؤتة يوم حتدّ ث احلسني عن مدن امللح والبرتول املحرتقة ...حيث كان د .خالد إىل جانبه.

ومن ينسى اجلواهري الشاعر العريب الكبري عندما ّ
حل ضي ًفا عىل بالدنا وقصيدته العصامء
التي دفعت بالروح التصاحلية من مستواها الوطني األردين إىل املستوى العريب ،فاجلواهري
شاعر عريب يساري مل يغادر املعارضة إال يف مراحل قصرية ومنها وجوده يف عماّ ن.

كنت واملرحوم د .مجال الشاعر والصديق النائب أنور احلديد «شافاه اهلل» نواظب

عىل زيارة املرحوم أكرم احلوراين يف شقته يف حي الشميساين يف عماّ ن ،ومن ال يعرف

أكرم احلوراين ،فإنه يعترب املؤسس الثاين حلزب البعث العريب االشرتاكي ،ونائب رئيس
اجلمهورية العربية املتحدة «نائب مجال عبد النارص» ،وكان من ألدّ األعداء لألردن وبالذات

إىل شخص امللك حسني ...وملا تقدّ مت به السن وهامجته األمراض من كل جانب وهو يف
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الغربة خارج الوطن العريب ،كان راسل الكثري من القادة العرب ،حيلم بالعودة ألنه يتمنى

أن يموت عىل األرض العربية وأن يدفن فيها ،ومل يتلق إال استجابة واحدة ...من األردن،
رئيسا للديوان
حيث أمر امللك حسني بأن يايت إىل عماّ ن وأن يؤ ّمن بالسكن .وكان د .خالد ً

امللكي .وحال أن وصل إىل عماّ ن ،وبعد أن استقرت أحواله ،اتصل بالدكتور خالد طال ًبا

أن يقابل جاللة امللك وأن يشكره لالستجابة إىل رغبته .نقل الكركي إىل امللك حسني رغبة
ـم نتعبه؟ ...نحن
الضيف ،فر ّد امللك لقد قلتم يل بأن الرجل مريض جدً ا وبنصف رئة ..لِ َ
نذهب إىل زيارته ،...فقد أخربتني أم جهاد «زوجة أكرم احلوراين» بأهنا فوجئت ملا دق

وجها لوجه أمام امللك حسني ومعه د .خالد الكركي .وإذا
جرس الباب وفتحته ،وإ ْذ هبا ً
ما جتاوزنا البعد اإلنساين هلذه الواقعة ،فإهنا ال بد تصنف وفق سلوكيات خالد الكركي

اإلجيابية نحو التصالح والتوافق ومسح الصفحات املريرة يف العالقات بني األشقاء .لقد

كان خالد الكركي خري ناصح أمني وخملص يوظف إمكاناته وعالقاته للصالح العام،
ولتعزيز النظام والدولة وإبراز وجهها اإلنساين املرشق .ولتكن سلوكيات خالد الكركي

دروسا ملن يتسنمون املواقع العليا ويكونون يف دائرة رأس الدولة.
ً

وبعد ،إن نظافة احلكم هي بنظافة من يديرونه ،ويكفي أن نقول بأن خالد الكركي واحد

من الشخصيات الذي ما إن كان يرتك عمله يف القرص امللكي أو يف احلكومة حتى يبدأ ،ويف

اليوم الثاين ،يف البحث عن عمل ،فالوظيفة العامة للوطنيني األنقياء ،ومهام علت مرتبتها
مصدرا للرتبح غري املرشوع ،بل هي خدمة وأمانة ونظافة يد ،وأشهد أن صديقي
ليست
ً
وأخي د .خالد الكركي ،كان ،وما يزال ،هو هو ذلك الشاب الذي التقيته عشية سفره إىل

كامربدج ،متمن ًيا له دوام الصحة والعطاء.
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املكــان فـــــي إنتاج الدكتور خالد الكركي
الكرك منوذجًا
د .حكمت النوايسة *

حرا ،والكتابة
أستاذي الذي تع ّلمت عيل يديه كيف يكون البحث ًّ

حرة ،فقد كان أن منحني رشف أن أكتب عىل يديه بحثي يف
ّ
املاجستري ،ورأيت كيف يمنح املعلم التلميذ الثقة املطلقة التي
تستنفر وتستفز ما لدى التلميذ من عمل وجهد ليكون اً
أهل هلا،
ومن هناك ،كان أن ذهبت إىل ما لدى املع ّلم ،لعليّ أجد يف أدراجه

ما يسعفني ملعرفة الفضاء الرحب الذي جيعله يمنح مثل هذه الثقة
لتالميذه ،فوقفت هناك عىل البحث املؤسس الذي ّ
مفتاحا
شكل
ً
لكل القراءات الرسدية التي تناولت األدب الروائي يف األردن،

فقد كانت أطروحتـــي عن وعي الكتابة ،وكان فضاء أستاذي
الذي وجدت فيه ضا ّلتي وكفانـي تعـب البحث والتنقيب سفـــره

* مؤ ّلف متفرغ لتطوير املناهج األردنية /وزارة الرتبية والتعليم.
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الروائيون يف األردن يف ما
اخلالد (الرواية يف األردن :مقدّ مة) ،وعندما يقرأ املعلم ما أنجزه
ّ

يقارب القرنّ ،
ويلخصه بثقة العارف يف كتاب يطلق عليه تواضعا اسم (مقدّ مة) فإنه يتيح
ملن يتتلمذ عىل يديه أن يكون ّ
يتلمس مشاق
مكث ًفا ،وأن يطلق لنفسه اخليار واحلر ّية ،يف أن ّ

أعتز به( :وعي الكتابة) ليس
تلمس الطاقة النقد ّية ،فكان الكتاب الذي ّ
البحث ،ويذهب يف ّ
نقدي يتجاوز تردا َد املقوالت وعس َفها عىل النصوص،
جمرد أطروحة ماجستري ،وإنام كتاب
ّ
ّ

وحيفر يف النصوص ليستكنه أعامقها ،باح ًثا عن حلظة الوعي بالكتابة ويف الكتابة.

هذه املقدّ مة أقف هبا عىل يشء من فضاء املع ّلم الذي يبثّه يف نفوس التالميذ ،فيغادرون

ويتنسمون آفاق احلر ّية ،التي قد يضيق هبا الفضاء يف
وهم حيفظون يف أنفسهم قرار الوفاء،
ّ

حلظات من الزمان ،ويف حرد من املكان.

وهي ذاهتا التي وقف العامل ،وكل من يتابع الفضاء ومعطياته االفرتاضية ،يسمعون

خترجوا فيها ،غري آبه
املع ّلم إ ّبان رئاسته جامعتنا َّ
األم وهو يقدّ م وصاياه ألبنائه الطلبة الذين ّ
ً
منحازا لواجب األب واملع ّلم ،انحيازه للمستقبل الذي سيشكله هؤالء األبناء
بمنصب،

اخلرجيون ،وهو مستقبل الوطن يف ّ
كل حال.

رحلة يف املايض

قال املتنبي ،واجلميع يعرف ما قال:

َل ِ
ك يا َمنا ِز ُل يف ُ
الق ِ
		
لوب َمنا ِز ُل

نك َأ ِ
نت َو ُه َّن ِم ِ
َأق َف ِ
رت َأ ِ
واه ُل

َي َ
من ِ
ذاك َوما َع ِل ِ
		
مت َوإِ َّنمــا
عل َ

يه ِ
والكام بِ ُبكى َع َل ِ
ُ
َأ ُ
ـــــل
العاق

ثم قال:
ّ

		
َو َأنا ا َّلذي اِجت ََل َب املَنِ َّي َة َطر ُفــــ ُه
118

َف َم ِن ا ُمل َ
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طال ُب َوال َق ُ
ــل
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يار ِم َن ِ
خَتلو ِ
الظ ِ
باء َو ِع َ
		
نـــد ُه
الد ُ

ِ
ِمـــن ُك ِّل تابِ َع ٍة َخ ٌ
خـاذ ُل
يـال

		
ـــــر َك َأ هَّنـــا
لِ َّلهـــــ ِو آ ِو َن ٌة مَ ُت
ُّ

بيب ِ
راح ُ
ــل
ُق َب ٌل ُيزَ َّو ُدهـــا َح ٌ

ثم يقول:

شاعرا ،يمأل علينا ،ونمأل عليه ،فهو الطريق
هي هذه املعادلة التي جتعل من املكان
ً

إىل تلك التأمالت الشاردة ،واملواضيع الطفولية ،واحلنني الدائم إىل إعادة إنتاج اللحظة

الشعرية ،الطفولية جتاه األشياء...

ولعليّ أتساءل :هل قرأ النفسيون والظاهراتيون بيت أيب متام:
َكم َمن ِز ٍل يف َ
األ ِ
		
رض َي َأل ُف ُه ال َفتى

َو َحنينُـــ ُه َأ َبد ًا أِ َل َّو ِل َمنـــ ِز ِل

معا ،احلنني واحد واأللفة
كيف نستطيع أن نفرس هذا األمر الصعب ،احلنني واأللفة ً

تنويعا يف
متعددة ،كثرية ،كام األعداد ،كثرية ،لكن األول واحد ،وهنا تصبح األلفة الكثرية
ً

ترسم املنزل األول واملكان األول ،هكذا فهم شعراؤنا األوائل املكان ،وهكذا كان جدّ هم
ّ
زهري جيعل من املكان اً
بطل شعر ًّيا ،خيرض ويورق يف السلم ،وجيفو ويغضب يف احلرب،
وهكذا متتدّ األلفة ،وتتناسل يف الشعراء ،حممولة تتوارث يف الذاكرة اجلمعية ،وترتاءى ألفة

كأنا الثيب.
كأهنا البكر ،وتنطق عن خربة هّ
نعود إىل املتنبي:

َو َق َعت َعىل ُ
		
ردنِّ ِمنــــ ُه َب ِل َّي ٌة
األ ُ

هام ال ِر ِ
فاق ُتلـوال
ُن ِض َدت هِبا ُ

عابرا،
شعرا يف املكان ،وإنام جاء فيه ذكر املكان ً
فهو هنا ال يستجيل املكان ،كام أنه ال يعد ً

وهو غري قول كثيرّ عزة:
َس َقى ُ
		
دار ُهــــم
اهلل َح ّيا بِا ُمل َو َّق ِر ُ
نحي ُك َّل آخ ِر َل َيل ٍ
واري ُت ِ
		
ــــة
َس َ

119

إىل َق َ
سطلِ ال َب ِ
لقاء ِ
ذات املَحا ِر ِ
ب

رات َ
صــوب َغام ٍم ِ
باك ِ
اجلنائِ ِ
ب
َو
َ

كام أنّه ليس كقول امرئ القيس:
َف َلماّ َبدا َحورانُ َو ُ
		
اآلل دو َن ُه

َيك َم َ
رت َف َلم َت ُ
نظر بِ َعين َ
نظرا
َن َظ َ

متحررة متا ًما
هكذا بدأ أجدادنا نظرهتم للمكان ،وسنجد يف هذه الورقة هّأنا نظرة شعر ّية
ّ

من الوقائعية ،ذاهبة يف التخييل والرمز ّية إىل أبعد مدى ،كام سنجد أستاذنا الكبري ،ومع ّلمنا
ال ينسج عىل املنوال ،وإنام يفيد منه يف حترير املكان لصالح أبطاله ،وهذا ما سوف تقف عنده

الفقرات التالية:

الكرك عند خالد الكركي
تلميح

موضوعا لكتابة ،فأنت تكتب عن املكان وال
أو ّد ابتدا ًء أن أقول :إذا جعلت املكان
ً

تكتب املكان ،هذه هي االفرتاضية التي تقوهلا هذه الورقة ،فقد رأيت من خالل قراءيت
فهمنا كيف ُيتناول املكان
الشعر العريب ،أنه قد استجىل عبقرية املكان ،وقدّ م ما لو فهمناه َل ْ
يف النقد ،فاألطالل خري مثال عىل ذلك ،وهي مكان ،مكان الطفولة واحلنني ،املكان الذي
يتوجه إليه القصد ،املكان املعمور بالذات ،واملوضوع ،واملضمون ،وهي ليست خالية ،وإنّام

خيليها الشاعر ألنّه حلظتئذ يعود ذلك الطفل الذي ال يريد أن يشاركه أحدٌ
احلضن الدافئ،
َ
واهلناءة الراحلة ،كام أهنا ليست جمرد تقليد فني نسج فيه الشاعر عىل منوال الشاعر ،كام قد

أومهونا؛ وأقرب األدلة عىل ذلك أن ليس كل القصائد اجلاهلية تبتدئ باألطالل .وإن كانت
الطوال أغلبها كذلكّ ،
فإن أمجلها عىل اإلطالق ،يف نظري ،وهي قصيدة املث ّقب العبدي:

(أفاطم قبل بينك) مل تكن كذلك.

بعد هذا التلميح أقولّ :
إن من أصعب األمور أن تكتب أو تقول عن املكان يف أدب

كاتب أو شاعر كالدكتور خالد الكركي؛ ذلك ّ
أن ما قرأناه عن مجاليات املكان ومواضعاته

تبتعد ،إىل حدّ ما ،عن هذا األدب لصالح فعل اإلنسان يف هذا املكان ،وإذا متثلنا قول املتنبي
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الذي يسكن د .خالد ويساكنه:

يقول بشعب بوان حصاين		:

		
ســـــن املعايص
أبوكم آدم
ّ

فإننا ذاهبون رضورة إىل مطلع القصيدة:

أعــن هذا يسار إىل الطعـان

وعـ ّلمكم مفـــارقة اجلنـان

		
مغاين الشعب طي ًبا باملعاين...

بمنزلة الربيع من الزمــــان

		
العربــي فيهـــا
ولكن الفتى
ّ
ّ

غريب الوجه واليد واللسـان

ثم ذاهبون إىل قوله:
ّ

إذا متثلنا هذا ،فإننا نشف من ورائهّ ،
أن املعاتب ،املتنبي ،ليس مسكو ًنا باملكان ،وإنام

أمهيته من أفعال البرش فيه وعليه ،وداللته عىل البطولة
له بصاحب املكان ،ويأخذ املكان ّ
وغري البطولة فيه ،فشعب ّبوان مجيل ،ولك ّنه ليس مكا ًنا للطعان ،وإنّام يرتكه أهله ليسريوا
إن املكان هنا ليس اً
إىل الطعان يف مكان آخرّ ،
بطل ،وكذا نجد ،يف قوله :نحن أدرى وقد

ولكن حلب هي القصد،
سألنا بنجد ،فنجد قد طبت اجلياد ،واملسمون باألمري فيها كثري،
ّ

ّ
ألن األمري الذي فيها هو املأمول ،وال أدري هل هلذا من أثر يف نظرة الدكتور خالد للمكان؟
وجدت مثل هذا األثر ،فعندما يتحدث عن الكرك ،ال نجد مواضعات املكان التقليدية التي

يمكن أن نقرأها وفق ما تواضع عليه النقاد بجامليات املكان ،ولكننا ،سنرحتل إىل املكان

بوصفه حاضنًا ألسطورته ،وحاضنًا ألبطاله ،فالكرك ال تكون مكان سعة وضيق وارتفاع
ّ
ّ
وختف ،وإنام هي مرسح ألبطاهلا،
وجتل
وانخفاض وخصب وجفاف وإرشاق وغموض،

()1
جمرد وعي ،وليس
وسننتقل إىل ما سماّ ه هورسل بـ الوعي املفا ِرق  ،الذي جيعل املعرفة ّ

حيثيات ووقائع.
ّ

مرجعية أخرى ،ربام ستسعفنا يف قراءة املكان،
من هذا الوعي املفارق ،سننتقل إىل
ّ
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سنذهب إىل أيب متام وهو يقول يف ممدوحه الشهيد حممد بن محيد الطويس:

لقد كان فوت املوت اً
املر واخللق الوعــــــر
سهل فر ّده  ...إليه احلفاظ ّ

الروع أو دو َنه الكفــر
ونفس تعاف العار ح ّتى
كأنــه  ...هو الكفر يوم ّ
ّ
فأثبت يف مستنقع املوت رجلـه ...وقال هلا من حتت أمخصك احلشــــر

إنّ هذه املرجعية املجبولة بعروبة صافية ،طاحمة ،آملة ،ذاهبة يف املستقبل هي التي تصبغ
ٍ
املكان ال مواضعاتِه الفيزيائي َة التي يمكن أن ّ
مجاليات غاي ًة يف الروعة ،ولك ّنها حينذاك
تشكل

بوان غري سائر إىل طعان ،والفتى العريب احلامل الطامح سيبحث
مجاليات املسرتيح يف شعب ّ
عن بطولة املكان من خالل أبطاله ،واملكان عنده هو الذي حيضن األبطال فيأخذ صورته

منهم ،وال يأخذون صورهتم منه.

جت ّليات الوعي املفارق

وإذا ذهبنا إىل مسقط الرأس ،الكرك ،فإننا سنجد املكان صنو البطولة ،وكل مفتتح عن

قوة اجلامل والسحر ،ولن نجد مواضعات باشالر ،وإنام سنجد
املكان سيكون لإلنسان فيه ّ
مواضعات املث ّقب العبدي ،وأيب ّمتام ،واملتنبي ،وسنجد بالرضورة أصوات ميشع ،وعبداهلل

وزيد وجعفر وصالح الدين األيويب ،وإبراهيم الضمور ،وعليا .وسيقرأ الناقد بطولة املكان

ال مجاليات املكان.

سنقرأ بطولة املكان يف شعر أستاذنا خالد الكركي ،ال املكان ،فاحلديث عن املكان ترف

أمس احلاجة إىل اسرتجاع صورة األبطال ،وهذا النشيد القومي
زائد يف زمن نحن يف فيه يف ّ
ّ
ويدل عىل
العتيد الذي يشكل املرجعية النفسية واملعرفية عند أستاذنا ،سيجعل املكان يندل

ذاته من خالل أبطاله ،وحقيقة لو أراد الدكتور الكركي الكتابة عن بغداد يف هذا الظرف،
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سيكتب عن املهدي واملنصور ،ولن يكتب عن البساتني والنهر وشارع األمريات وأيب
يب فيه :غريب
نواس ،إ ّنه ال يملك مثل هذا الرتف ،يف هذا الزمان الضائع ،الذي نجد العر ّ

الوجه واليد واللسان.

وصية ،وقراءة ،ونقش ،وذاكرة
هذا ما ينبني عليه ديوانه األخري :عبداهلل ،فالديوان
ّ

للمستقبل ،حتى إنّه ّ
يذكرين بمثل شهري يقول :يا أبنائي ،هذه األرض ليست لنا ،إننا
نستعريها منكم.

كام أننا نتذكر بقراءته بيتي جمنون ليىل الشهريين:

اجلدار وذا اجلـــدارا
أقبل ذا
َ
ّ

أمر عىل الديار ،ديار ليلـــى
ّ

حب من سكن الديارا
ولكن ّ

حب الديار شغفن قلبي
وما ّ

ولك ّنه هنا أحب الديار ،ومن سكن الديار ،وهذا من هذا يف مفارقة عند الكركي ال

نجدها عند من شغفه شخص واحد ،فالديار لدى خالد هي امتدادها يف التاريخ ،وك ّلام
باحلب واحلياة.
امتدّ ت يف هذا التاريخ وجدت من الساكنني من جيعلها قمينة
ّ

ويف ديوانه مقام الياسمني ،مثال ،نجد القصيدة األوىل بعنوان (موال دمشقي) ،ونجدها

تتن ّفس يف اإلطار ذاته ،فنجد من الكلامت :األمرية ،ونجد وعرب الشامل ،ووقع القوايف
والصهيل ،وقاسيون الذي ينبغي أن يسمع بني أبيه ،ونجد البحث عن جمد غسان،
واملضارب ،والقوافل ،ونجد املؤابية اً
مو اًال مؤال ًيا ،وهذه
موال
دمشقيا ،ونرى الدمشقية ّ
ًّ
أن املكان ّ
املفردات تعزز ما ذهبنا إليه ،من ّ
يتشكل من حركة اإلنسان عليه ،ويأخذ مجالياته
عند الدكتور خالد الكركي من هذه احلركة ،واألمثلة كثرية كثرية ،منها قوله يف القصيدة

املعنونة (أوجاع عمرو الوراق)

املخبأ يف خاطري /والدروب يباب /وما ّ
قطرته العناقيد للنجم
ها أنت /حلم صباي ّ

يف غفلة من كروم مؤاب/
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سأذهب ،كام يفعل النقد احلديث ،يف اإلحصاء؛ لنرى إىل صورة الكرك يف ديوان مقام
مي اًال إىل هذا العنوان (صورة كذا يف كذا) ،ألنّه مفتتح القراءة وليس
الياسمني ،ولست ّ
التمعن ،ومن هنا سننظر إىل
القراءة ،وإنام القراءة هي استجالء سيأيت بعد اإلحصاء ،وبعد
ّ

ثم ننظر ع ّلنا واجدون ما يمكن أن يسعفنا يف استكناه البنى العميقة التي
املكان
إحصائياّ ،
ًّ
ّ
تتشكل منها الكتابة الشعرية عند شاعرنا.
إن الكرك يف ذهن خالد الكركي وفكره هي مؤاب ،مؤاب التي تتسع الكرك وغري

املارين فيه
الكرك من املكان املقدّ س الذي أخذ بطولته من أبطاله ،وأخذ مجالياته من مجال ّ
املؤ ّثرين ،ونستعني بالصورة التالية التي وردت يف مقام الياسمني ،لنرى كيف يكون تأثري
الناس يف املكان ،ال تأثريه يف الناس ،يقول:
«هو العمر أندلس من حنني»

كمية ،ذلك ّ
مر ذكرها إال
فهذه الصورة جعلت املكان يصبح عاطفة ّ
أن األندلس التي ما ّ

يشبه العمر بأنّه أندلس من حنني ،أي أنّه حنني
ومحل احلنني إليها ،هنا تصبح هي احلننيّ ،
ثم ّ

ال حيدّ ه حدود ،ولكن ،حنني ملاذا؟ إننا سننصف عندما نلجا إىل القراءة الرياضية لديوان

مقام الياسمني ،فنرى كم تسعفنا األرقام يف رؤية الصورة التي يرى فيها الكركي إىل املكان،

بام ينسجم مع املقدّ مة التي قدّ منا فيها هذه الورقة؛ فقد ورد ذكر مؤاب يف الديوان أربعني

مرة ،وورد ذكر
مرات ،وورد ذكر الدروب اثنتي عرشة ّ
مرة ،كام ورد ذكر اجلنوب ثامين ّ
ّ
مرة واحدة ،وورد ذكر عماّ ن
مرتني ،وورد ذكر مؤتة ّ
مرات ،وورد ذكر الكرك ّ
دمشق أربع ّ

مرة واحدة ،وهنا نرى ّ
أن هذه األرقام تفيدنا بام أسلفنا بأن الكرك هي
مرة واحدة ،والشام ّ
ّ
مؤاب ،وإن سألنا :مل مؤاب؟ فإننا سنقف عىل اجلواب من مكانة مؤاب يف التاريخ ،ومكانة

أبطال مؤاب ،وهذه البطولة التي نتحدّ ث عنها ال تفارق العاشق ،هّإنا آتية يف املستقبل ،حتى

شاعرنا ومسترش َفنا سيقول:
يتحول املكان إىل طلل بال ،ال يوجد إال يف التاريخ ،فإن
ال
ّ
َ
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سأكتب عن مطر غامر

الرمال
وحقول من القمح خترضّ وسط ّ
وأنّ مؤاب التي ع ّلمتنا اهلوى

سترشق ذات ٍ
زمان

د ًما جعفر ًّيا وفيض غامم

وتنهض يف هبجة واكتامل» ()2

وإن وقفنا عند آخر كلمتني يف املقطع السابق( ،هبجة واكتامل) وقرأنامها قراءة واعية

ضدّ ية سنجدمها تؤشرّ ان عىل ضدّ مها ،أي عىل عدم البهجة ،وعدم االكتامل يف وقع احلارض،
وأ ّما البهجة ونقصها ،فآتيان من مقام الرثاء ،وأ ّما االكتاملّ ،
فإن نقصه آت من الغياب،

غياب املرثي ،وغياب املكان نفسه يف الزمان ،لذا سيكون حرف االستقبال يف املقطع السابق

ريا ووعدً ا ،لك ّنهام يف احلقيقة حيمالن الداللة عىل ّ
أن
يف كلمتي :سأكتب ،وسترشق ،تبش ً
اً
مكتمل.
مبهجا وليس
احلارض ليس
ً

مرسحا ألبطاله
املكان
ً

ّ
ولعل يف االقتباس
لقد كنت مسبو ًقا يف هذه النظرة إىل املكان عند غري باحث وناقد،

اآليت من يوري لومتان ما يسعف يف الوقوف عىل ما تذهب إليه هذه الورقة ،يقول:

«تنطوي عالقتنا باملكان ،إذن ،عىل جوانب شتى ومعقدة جتعل من معايشتنا له عملية

جتاوز قدرتنا الواعية لتتوغل يف ال شعورنا ،فهناك أماكن جاذبة تساعدنا عىل االستقرار،
وأماكن طاردة تلفظنا ،فاإلنسان ال حيتاج إىل مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها ،ولك ّنه

يصبو إىل رقعة يرضب فيها بجذوره وتتأصل فيها هويته ،ومن ثم يأخذ البحث عن الكيان
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واهلوية شكل الفعل عىل املكان لتحويله إىل مرآة ترى فيها (األنا) صورته ،فاختيار املكان

وهتيئته يمثالن جز ًءا من بناء الشخصية»(ّ ،)3
إن مثل هذه الرؤية هي ما تنطبق عىل ما سبق

أن أرشنا إليه يف املقدمة وما تالها.

الصهيل :أصداء املكان
رجع ّ

يف اإلطار نفسه الذي رأينا فيه كيف يرى الكركي إىل املكان ،وإىل مؤاب يف (مقام

الياسمني) سنقرأ املكان يف ديوان رجع الصهيل ،وسنجد قصيدة «رجع الصهيل» ،األطول
بني القصائد ،مشتملة عىل بعد درامي مجيل يمزج بني الوطنية /العامة ،والتجربة الذاتية يف

قصة معروفة من قصص العرب اخلالد ،هي
جت ّلياهتا اإلنسانية العميقة؛ ذلك أهنا تستثمر ّ
قصة الشيخ إبراهيم الضمور الذي ُأرس ابناه « السيد وعيل» لكي يأخذ هبام الغازي ما يريد:
ّ
(دخول مدينة الكرك ،وأخذ املستجريين هبا من ثوار نابلس) ،وذلك بالتهديد بحرق نجيل

(السيد وع ّ
يل) إن مل يستجب ملطالب الغازي ،فكان أن رفض الشيخ فتح أبواب
الشيخ
ّ
الكرك للغزاة ،رغم ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من حرق نجليه اللذين أحرقا اً
فعل ،وكانا

اً
شهيدين رمزين ،وكان أبومها اً
ومثال من النامذج العليا التي تتغ ّنى هبا مدينة الكرك
مثل
واألردن.

وهنا نجد ً
املدوي يف
أيضا ما ذهبنا إليه من بطولة ساكن املكان ،فنقف عىل الصوت ّ

يتم املشهد البطو ّيل اإلنساين احلارق الذاهب يف اختالط املشاعر بني حزن
املدينة ،بعد أن ّ
املر واخللق الوعر اللذين جعاله ال يستجيب
األب وعاطفته ّ
اجلياشة ،وحرصه ،واحلفاظ ّ

سيدوي:
لغاز ،وال يس ّلم ضيفه ،هذا الصوت
ّ

قم يف اجلموع أبا ع ٍّ
ٍ
وصارت موئل
شفق/
غيم ومن
ْ
الر ُ
محن من ٍ
يل /فاملدينة صاغها ّ
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ثم يكتمل ال ّنهوض
السيدُ الغايل جناحكّ /
نبي /قم يف اجلموعّ /
األحرار /رايتها شهيدٌ أو ْ
()4
فقدّ /
أطل عليكام الغايل عيلّْ
ٍ
متزق األقنعة( ،كام يقول النقاد) وتضعنا أمام
وال خيفى ما يف هذا الصوت من
مبارشة ّ

الرغبة مبارشة ،الرغبة يف قائد يمتلك صفات «أيب عيل» ليقوم يف اجلموع ،لنسأل سؤال

التناص الرضوري لفهم النصوص التي تستثمر القصص والنصوص األخرى يف زمن
نصا غائ ًبا ،و َمل اختريت يف هذا الزمان ،ومل ُكتب
قصة (إبراهيم الضمور) ًّ
ماَ :مل اختريت ّ
ّ
النص يف هذا الزمان؟ ّ
سيدل عىل اإلجابة ،فنحن عندما نعيد القص
جمرد التساؤل هنا
وإن ّ
والقصص يف هذا الزمن ،فإننا نؤشرّ إىل وعىل حاجتنا إىل أيب عيل ،وإىل وقفته البطولية التي

وصلت املايض باحلارض ،وجعلت الكرك /مؤاب التي احتضنت عبداهلل وزيد وجعفر،

عليا ومشخص وغريهم من أبطال الزمن احلديث ،الذي
حتتضن إبراهيم الضمور ،وحتتض ًّ
تشكلت فيه الدولة األردنية.

فإنا تفارق املبارشة إىل التخييل ،وهذا
وأما النهوض ،أو القيامة التي ينشدها النص ،هّ
التخييل يمتح من ذاكرة أسطور ّية ،اً
تتبو َأر فيها الشهادة
ثقافية ْ
فضل عن متحه من ذاكرة ّ
ً
فلكا تدور يف مداره قيمتان تصبغان الشهيد بمسحة من طيب ومسك ،وهاتان القيمتان
مها الكرم بمداه األوسع ،واخللق الوعر الذي جيعل الرجال ال يقيمون عىل ظلم أو مهانة.

والذاكرة الثقافية التي أرشت إليها هي ذاكرتنا باحلالة اجلعفر ّية ،أو الروح اجلعفر ّية (كام

السيد وع ّ
يل
ّ
يسميها د .خالد الكركي) ،ذلك أنّنا نلمح يف النص جناحني ،واجلناحان هنا مها ّ
فإنام جناحا جعفر بن أيب
ابنا الشيخ إبراهيم ،وشهداء رفعة الكرك وجمدها ،أما يف الذاكرة ،هّ

ثم شامله ومل يسقط الراية ،فأبدله اهلل هبام جناحني يطري هبام يف
طالب الذي قطعت يمينهّ ،
اجل ّنة.

ّ
املقالية لـ د.
املدونة
ولعل يف قراءة الديوان الذي جاءت فيه هذه القصيدة ،مع قراءة ّ
ّ
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خالد الكركي ما يسعف يف اإلجابة عن هذه األسئلة ،وأشري هنا إىل عنوان أحد كتب د.
االختزالية ما ينبئ
خالد الكركي «بغداد ال غالب إال اهلل» ،ويف هذا العنوان من الطاقة
ّ

باملكتوب ّ
بكل جالء.

اخلالصة:

الكرك هي مؤاب ،ومجاليات الكرك هي مجاليات مؤاب ،مسقط الرأس ،وحمط اهلوى

وطنيا نستمد منه الدروس الوطنية العالية،
بوصفها مسقط الرأس ،وبوصفها مكا ًنا
ًّ

عربيا شاهدً ا عىل أروع القصص البطويل.
وبوصفها مكا ًنا ًّ

فيزيائيا ،وإنام ظهرت مكا ًنا حيضن أساطريه ،وبطوالته،
من هنا مل تظهر الكرك مكا ًنا
ًّ

ويكون موصو ًفا بأبطاله ،وموصو ًفا بام قدّ مه للوطن واأل ّمة.

إن نظرة الدكتور الكركي إىل املكان يمكن أن نصفها بالوعي املفارق ،الذي أرشنا إليه

مرة ،حيث يلعب التخييل املستند إىل الوقائع ،ال الوقائع نفسها ،يلعب
هبذه املقالة غري ّ
بالتخيل.
الدور األكرب يف صياغة املعامل ،والفضاء الكليّ للام ّدة املقصودة بالكتابة أو
ّ
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اهلوامش
( )1باشالر ،مجاليات املكان ،ترمجة :غالب هلسا ،كتاب األقالم ،وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد ،1980 ،ص
.11

( )2الكركي ،خالد ،مقام الياسمني ،ص .62

( )3يوري لومتان /مجاليات املكان /ترمجة سيزا قاسم /ص 69
( )4الكركي ،خالد ،رجع الصهيل ،ص .72
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القراءة وتثاقف النصوص
قــــــــــــراءات خالـــــــــــــد الكركــــــــــــي
فــــــــي الشعــــــــــر العربــــــي املعاصـــــــر
د .زياد الزعيب *

فعل القراءة عملية مركبة من سلسلة من األفعال التي يتناسل
بعضها من بعض ،عىل نحو جيدد حضورها وفعاليتها ،بناء

ودالالت ،فالنص ،بام هو متن لغوي جمرد ،ليس سوى مادة

ساكنة ،أو هيوىل قابلة للتشكيل برؤى القارئ وأدواته .وحني

أقول هنا إنني سأقرأ «قراءات خالد الكركي» ،فأنا أنبه إىل أنني

نصوصا منبثقة من نصوص استحرضهتا رؤى القارئ الناقد،
أقرأ
ً
وأعادت تشكيلها استنا ًدا إىل سلسلة من أفعال التثاقف بني نص
ونص ،وبني نص وشخص ـ قارئ بكل املحموالت الداللية يف

كل منها .وهذا الفعل الذي ينهض عىل مرجعيات معرفية متعددة

الطبقات ،تستحرض وتقرأ وتقارن وحتلل وتبني ،وهــي متــارس
* عميد كلية اآلداب يف جامعة الريموك ـ األردن.
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هذا كله انطال ًقا من رؤية فكرية وأفق نقدي يمكنه من إنجاز بنائه اخلاص به ،ال بوصفه ذا ًتا

مفردة ،بل بوصفه ذا ًتا ختلقت يف سياق إرثها الثقايف املتعدد األبعاد.

وحني يريد املرء أن يقرأ «قراءات خالد الكركي للشعر العريب احلديث» ،فإنه يقف،

ابتداء ،عىل ظاهرة متثل رؤية فكرية ومنهجية مطردة ،وسأقف هنا عىل كتابني من كتب
الدكتور الكركي جيليان هذا التصور ،ويبينان عن رؤاه ،ومها:

ـ الرموز الرتاثية العربية يف الشعر العريب احلديث ،الصادر عام .1989

ـ الصائح املحكي ،صورة املتنبي يف الشعر العريب احلديث ،الصادر عام .1999

ففيهام ،كليهام ،تتضح مسارات البحث التي تعاين الشعر العريب احلديث ،من خالل

عالقته باملوروث الثقايف ،وقد عرب الكركي يف مدخل كتابه «الرموز الرتاثية »..عن هذا يف

صيغة السؤال التايل« :كيف تكون العالقة بني الشاعر واملوروث من زاويتي التأثر وإعادة
التشكيل؟ وكيف يكون هذا املوروث قابلاً للتحول إىل طاقة جديدة ،يف شكل فني جديد،
دون أن يزيف القديم أو يصبح احلديث إعادة له؟ إنه سؤال ينفي ثنائية األصالة واملعارصة؛

لريى الزمن أمام املبدع واحدً ا ،ويرى املوقف اإلنساين هو املعيار» .وهذا سؤال يتضمن
إجابته ،ويعرب عن رؤية تنتظم هذين الكتابني وغريمها من كتب الكركي ،وهي رؤية متثل

وقوميا يف الوقت نفسه ،وهي هنا ال تغفل عن البنية الفنية التي متنح الشعر
إنسانيا
موق ًفا
ًّ
ًّ

مقدسا ،وقد أشار الكركي إىل
قيمته احلقيقية ،التي ال تنبثق من موضوعه مهام كان عظيماً أو
ً
ريا من القصائد التي
هذا األمر يف مقدمة كتابه «محاسة الشهداء» حيث أشار إىل إغفاله كث ً
وقفت عند البكاء عىل الراحلني ...كام أشار إىل أن اتكاء كثريين من الشعراء عىل مصارع

معا.
شعرا ...ال يضيف شيئًا ذا قيمة إىل الفن واملوضوع ً
الشهداء ليقولوا ً

إن مادة الكتابني تتمحور حول عالقة الشاعر برتاثه ،وبكيفية إفادته منه ،عىل نحو ال

يكرره أو يستعيده كام هو ،بل جيدده ،ويبني عليه من خالل تفاعله معه تفاعلاً حيو ًّيا ُمثر َيا.
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فالشاعر ،كام يظهر يف قراءات الكركي ،ال يبدع خارج إطار تراثه ،ولذا فقد جعل عملية

اإلبداع الشعري مرتبطة بتاريخ الشاعر الثقايف واألديب ،فالنصوص الشعرية احلديثة تنبثق
من وتتشكل من خالل عالقاهتا بالنصوص الرتاثية ،وأن الذاكرة الثقافية هي األرض التي

تنبثق منها ساللة النصوص املتولدة من نصوص تنحل فيها أو تتعالق معها ،أو حتيل عليها

نسيجا جديدً ا مكو ًنا من شبكة من اخليوط واأللوان ،التي
عىل أنحاء متعددة ،لتشكل منها
ً
متنح املعاين سبلاً للتحليل واالكتشاف وإعادة البناء.

وجيب أن نلحظ هنا أن هذه الكتب – الدراسات ،ذات بنية ثالثية األبعاد ،فثمة نصوص

نصا جديدً ا،
شعرية حديثة تستحرض
ً
نصوصا تراثية يقدمها املؤلف يف سياق جديد يمثل ًّ
يتخلق من خالل العالقات التي ينسجها بني النصوص موضوع القراءة ،بل إن النصني،

معا ،يرشعان يف امتالك حياة وحيوية جديدة تنبث فيهام ،من خالل كيمياء
الراهن والرتاثي ً

القراءة التي تدخلهام يف تفاعل ال إمكان لوجوده خارج النص األخري.

إن قراءات الكركي لتبني عن ذات متلك مرجعيات معرفية متعددة الطبقات ،متكنها من

استحضار الرتاث الثقايف العريب ،بأحداثه ونصوصه وأشخاصه ،السائرة منها والالئذة،

عىل نحو يفجأ قراءه ،كام حييط باملنجز الثقايف العريب املعارص ،وهذا ما مكنه من بناء دراساته

عىل نحو جياوز القراءات األكاديمية األسرية لقوالب منهجية جمتلبة ،تقع فريسة ألطرها
منهجا ورؤية ولغة ،وتقدم
النظرية الشكلية يف الغالب .وهو ما تعيه هذه القراءات وتفارقهً ،
عىل رسم مالمح خاصة هبا يف القراءة التي تعاين روح األمة ،وتستعيد تارخيها ،يف جتلياته

املختلفة ،لتقرأ من خالله ويف ضوئه ،حارضها املشبع به.

إن تأمل املادة التي يضمها كتاب «الرموز الرتاثية»؛ لتظهر األفق املعريف والنقدي

الذي يتحرك فيه الكركي ،فهو يقف عىل الرموز اجلاهلية يف الشعر املعارص ،مبينًا كيفيات

ريا يعمق الوعي بالواقع ،ويثري النص التارخيي وحيييه،
توظيفها فيه؛ للتعبري عن الراهن تعب ً
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نصا جديدً ا ،يأيت
فـ «عالقة املايض ـ احلارض يف الشعر ،تفاعل جديل وحركة دائمة تؤسسان ًّ
إثراء للوجدان العريب ،وحاملاً أشواق اإلنسان العريب وحدسه ورؤاه ،ولعل هذه إحدى
دروب اخلروج مما يسمى أزمة القصيدة احلديثة».

جتتمع يف هذا الكتاب نصوص شعرية حديثة ،حترض فيها جمموعة من الرموز اجلاهلية

املرتبطة باألحداث واألشخاص والظواهر االجتامعية ،ففي الفصل األول من الكتاب،
يعاين املؤلف :الصعلكة والصعاليك ،وسيف بن ذي يزن ،احلرب والثأر ،املهلهل بن

متتبعا الكيفيات التي وظفت فيها هذه الرموز يف
ربيعة /اهلامة ،زرقاء الياممة /طرفة ...
ً
قصائد الشعر احلديث .ويف الفصل الثاين ،يدرس رموز الرفض والثورة العربية ،فيقف
عىل حضور اخلوارج والزنج والقرامطة ،وعىل صورة احلسني بن عيل ،وتراجيديا الظمأ
والشهادة يف كربالء ،وعند أيب ذر الغفاري الباحث عن العدالة ،والشخصيات القلقة ،مثل

املتنبي وديك اجلن احلميص واملعري .ويف قراءته حضور هذه الرموز يف الشعر احلديث،

يدرس الكركي عرشات النصوص الشعرية احلديثة ،التي تنهض عىل استحضار الرتاثي
لتأمل الواقع ،عىل نحو يتبادل فيه النصان الراهن والرتاثي عملية إثراء متبادل ،تنكشف

معا ،وتري كيف يتثاقفان عرب صور
من خالل القراءة النقدية احلصيفة التي تيضء النصني ً
متعددة من االستعادة والتحوير والتحويل ،بمعنى أن النص أو احلدث أو الرمز الرتاثي

ينحل يف الراهن ،الواقع والنص ،حاملاً دالالت جديدة متاثل أو تفارق صورته األوىل؛
ليتجىل يف واقع جديد ونص جديد.

نموذجا للقراءة النقدية اإلبداعية التي تتقىص
أما كتاب «الصائح املحكي» ،فيمثل
ً

حضور املتنبي النموذج ،والبطل والرمز والرؤية يف الشعر العريب املعارص ،عىل نحو

ريا جياوز
منهجي ظل مسكو ًنا بسطوة املتنبي الفكرية واجلاملية ،التي يعرب عنها الكركي تعب ً
هذا الكتاب؛ ليحرض يف لغته ورؤاه وكتاباته ،عىل اختالف أجناسها ،بل إن روح املتنبي
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لتسكنه وحتل فيه ،يقول يف مقدمة «الصائح املحكي»« :أما أبعد املنى فهو أن أقرأ املتنبي أولاً

معتذرا عن جرأيت ،ومعرت ًفا برعشة الذعر اجلميل
يف ديوانه وزمانه ،ثم يف شعرنا وزماننا،
ً
التي ترسي يف عروق الكتابة عنه وإليه ،هذا املولع باحلرب والليل واخليل ،املتحيز للسيف
والصحراء ،املمتدة قامته من ذرى النخيل إىل اهلدف الذي «جل أن يسمى» ،الكبري ،القلق،

املمتطي برق الغامم ،الفتى الذي خيافه اخلوف ،وتزهو يف قصائده عرائس اجلن ،وجتله

شياطني الشعر وختشاه وهو هيم بمعاقرة املنايا.»....

هنا يلمح القارئ املزج بني رصانة اللغة العلمية ومجال اللغة الشاعرية ،التي جتاوز أو

ريا من النصوص التي تعاجلها ،واملؤلف هنا حيمل قراءه عىل الدخول
توازي يف شاعريتها كث ً

يف عامل البحث العلمي ،بام يملك من إغراء أسلويب آرس ،يتشكل من لغة تتميز بالثراء
والعذوبة واجلاذبية ،لغة ق ّلام نقع عىل ما يشبهها يف معظم الكتابات النقدية والدراسات

األدبية املعارصة.

يف كتاب «الصائح املحكي» ،يقرأ الكركي حضور املتنبي يف الشعر العريب احلديث

والرمز والرؤية ،يتبعها ملحق «قصائد يف املتنبي».
يف أربعة فصول :النموذج ،والبطلّ ،

نص وغري رؤية يف الوقت نفسه ،فهو
والكتاب يف فصوله كلها ،يضعنا أمام جتربة قراءة غري ّ
يقدم لنا صورة «النموذج» و«حماكيه» ،من خالل قراءة نقدية تبحث يف جدل العالقة بينهام،

مما يعني أن القارئ يواجه النص الرتاثي أو الشخصية الرتاثية متجلية يف النص احلديث،
ويقف عىل الكيفية التي استحرض فيها ذلك النص .وإضافة إىل هذا ،فإن القارئ جياوز ثنائية

العالقة بني طريف العملية السابقة ،ليقف عىل عمل الناقد نفسه ،الذي يضعه يف مواجهة روح

املتنبي وصوته ولغته وقلقه ومواقفه التي جتلت يف الشعر العريب احلديث يف غري صورة ،ويف
غري إيقاع ،ويف غري رؤية .والكتاب ،هبذا ،يمثل صورة املتنبي التي مل تعد تقبع يف التاريخ،
بل تنحل يف الراهن لرتسم مسارات عميقة احلضور يف الفن واحلياة ،واملواقف اإلنسانية
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والقومية ،ويف التكوينات الفنية ،بأبعادها وجتلياهتا ،التي حتكمها الرؤى الفكرية والروحية

للشعراء وقدراهتم ،وكفاءاهتم يف السيطرة عىل أدواهتم ومادة فنهم وصورته.

فاملتنبي ،مثلاً  ،حيرض عند شعراء اإلحياء بوصفه النموذج الذي حيتذى ،وهذا ما جتىل

يف تتبع الكركي حلضوره ،وبخاصة عند البارودي وأمحد شوقي ،اللذين يتجىل املتنبي يف

تتبعا يكشف عن صور العالقات بني املتنبي ـ
قصائدمها ً
روحا ولغة وإيقاعات وصور ًاً ،
النموذج واملحاكي ـ البارودي أو أمحد شوقي ،وأوىل الصور التي تظهر هي املعارضات

ً
مبارشا للنموذج ،كام هي احلال يف بعض قصائد البارودي ،التي أطلق
حضورا
التي متثل
ً

عليها الكركي اسم «القصيدة الظل».

أما يف ما يتعلق بشعر شوقي وبمعارضاته لبعض قصائد املتنبي ،فإن الكركي يرى أهنا

تتجاوز صور املعارضة؛ لتغدو معربة عن روح صاحبها ،شوقي ،حتى وهو يقع حتت سطوة
النموذج ،املتنبي ،الذي يستعاد شخصية ولغة وإيقاعات ورؤى .يقول« :إن سؤالنا ليس

عن تفوق يف الصياغة أو الرؤية ،بل هو عن هذا احلضور الطاغي للمتنبي ،وقد حاول

شوقي أن يباريه يف ميدان قصيدته ...فأجاد يف الصور ،وجاء تشكيل قصيدته مواز ًيا
للموقف العام لقصيدة املتنبي ،لكن كل قصيدة محلت نفس صاحبها .»....وهذا ما جعل
الكركي يأخذ عىل بعض الدراسني أحكامهم املترسعة ،باحلكم عىل بعض قصائد شوقي

بأهنا جمرد معارضات ،انطال ًقا من اإلدراك احليس املبارش ،الذي ينتجه الشبه يف األوزان
والقوايف ،وخيالف رأهيم هذا ،ذاه ًبا إىل ّ
أن الرؤية العميقة تكشف عن قدرة شوقي عىل

نصا «مواز ًيا» للنص النموذج ،وليس ً
نسخا ،أو جمرد معارضة له.
جعل نصه ًّ

ويقدم الكركي نامذج عديدة من شعر شوقي ومن شعر شعراء مرحلته ،مبينًا كيف ظل

ً
حارضا يف البنية املوروثة ...وكأنه يشكل سلطة ال يستطيع الشعراء املعارصون
«املتنبي
جتاوزها ،معارضة أو إعجا ًبا أو توظي ًفا أو إعادة كتابة».
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يف الفصل الثاين املعنون «البطل» ،يقف القارئ عىل صورة جديدة للمتنبي يف الشعر

نموذجا حيتذى بل أصبح بطلاً ممثلاً ملجموعة من القيم التي تعرب
العريب احلديث ،فلم يعد
ً

عن روح األمة والفرد ،وهو ما برز مع «انبثاق الرومانسية العربية اجلديدة مع مجاعة أبو ّلو»
يف منتصف الثالثينيات من القرن املايض .وقد تضمن هذا الفصل حشدً ا من القصائد لعدد

كبري من الشعراء ،الذين تغنوا بعبقرية املتنبي وعظمته وطموحه ،منهم:

شفيق جربي ،ومعروف الرصايف ،وخليل مردم بك ،واألخطل الصغري ،وعمر أبو

ريشة ،وحممد البزم ،وعيل الرشقي ،وأمحد الصايف النجفي ،والقروي ،وحليم دموس،

واجلواهري...وغريهم.

وقد استعاد هؤالء الشعراء ،عىل نحو تبجييل إعالئي ،صورة «املتنبي» البطل؛ الرجل

اجلموح الطموح ،املغامر املقدام ،صاحب العبقرية ّ
الفذة ،والروح القلق الذي ّ
قل نظريه،
واستعاد الشعراء كذلك «معجزته الشعرية» التي رآها هو نفسه قادرة عىل خرق قوانني

الطبيعة ،فآيات شعره قادرة عىل جعل األصم يسمع ،واألعمى يبرص ،وأنه «الصوت»
واآلخر «الصدى» .ولعل الطريف يف هذه القصائد مجيعها ،أهنا ترى ،دون استثناء ،صورة

للقوة
طقسا
غرائبيا ،كنتيجة ّ
«البطولة» والعبقرية يف املتنبي الرجل والشاعر ،وختلق حوهلا ً
ًّ
املخيلة لدى الشعراء ،ليجاوزوا ما ا ّدعاه املتنبي لنفسه يف شعره ،عىل عظم ما ا ّدعى .وهذه

ظاهرة تؤرش عىل فعل وجداين إعالئي لنموذج «البطولة والعبقرية» ،الذي يسعى الشعراء
أنفسهم للرسقة من نار عبقريته والتربك ببطولته ،وهو ما تفطن له الدكتور الكركي حني

قال« :إن يف هذا اإلعجاب حماولة غري منظورة ملطاولة قامة املتنبي ،من خالل التعبري عن

اإلعجاب به بقصيدة ستأخذ بعض قيمتها من كوهنا يف املتنبي» .ويف حماورته النصوص ،يف
اً
معمل فيها رؤيته النقدية النافذة يف
أبعادها املختلفة ،يقف الكركي عىل البؤر احليوية فيها،
التصنيف والتحليل واحلكم.
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ويف الفصل الثالث ،يقف املؤلف عىل قصائد شعرية وظفت شخصية املتنبي وشعره

رمز ًّيا ،ليكون قناعها يف التعبري عن واقعها الراهن ،وذلك عرب عنارص التقاطع بني التارخيي

والراهن ،بني حوار املتنبي مع عرصه ،وحوار الشاعر املعارص مع واقعه ،كام يف قصيدة
ّ
«موت املتنبي» للبيايت ،وقصيدة «من مذكرات املتنبي يف مرص» ألمل دنقل ..،وقصائد
عديدة أخرى لـ :خليل اخلوري ،وحممد عمران ،وفايز خضور.

إن القصائد التي استحرضها الكركي هنا تسرتجع ،بصورة عامة ،حالة املتنبي وعرصه،

يف اإلطار املضموين املرتبط باملواقف الفكرية والسياسية التي ركز عليها املؤلف .ولكنها
ختتلف يف بناها الفنية التي تتفاوت تفاو ًتا شديدً ا ،فبينام يكتفي بعضها باستيحاء حالة

املتنبي ،فإن بعضها اآلخر يتناص مع قصائده ،عىل نحو حيرض فيه املتنبي يف النص احلديث،

وصورا ومواقف ،كام هي احلال يف قصيدة حممد عمران .وهذا ،يف ما أرى،
وإيقاعا
لغة
ً
ً
جانب يمتلك أمهية كبرية يف قراءة النص احلديث ،من حيث تكوينه الفني املتأسس عىل

نص أو نصوص سابقة ،وهي قراءة يمكن أن تكون قائمة بذاهتا ،أعني مستقلة عن البحث
ّ

املضموين الفكري املجرد .واملؤلف يعي بدقة ،يف هذا اإلطار ،اختاذ «قصيدة الشاعر املعارص
قناعا له ،...فهو يريد التعبري عن رسالة فكرية سياسية» .وهذا الفعل
يف استدعاء املتنبي ً
حول بعض القصائد إىل «رمز خطايب» منكشف ،وإىل
القصدي للتعبري عن رسالة فكريةّ ،

اتكاء كسري عىل شخصية املتنبي وشعره دون إثرائها.

نصوصا شعرية من باب ما هو فني مجايل،
لكن القارئ جيد يف مقابل النصوص السابقة،
ً

ريا أو رسالة فكرية أو سياسية ،لكن الرسالة ال تطغى عىل الفن ،كام هي احلال عند
حيمل تعب ً

حممود درويش يف قصيدته «رحلة املتنبي إىل مرص» ،وهذا نموذج عده املؤلف «من أفضل
النامذج الستدعاء شخصية املتنبي؛ لتكون ركيزة لرؤية معارصة يف قصيدة حديثة».

إن املادة التي يضمها هذا الفصل لتمثل مدونة ثرية حلضور املتنبي يف الشعر العريب
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احلديث ،باجتاهاته ومدارسه املتعددة املختلفة ،وهذا فعل ال يتأتى إال ملثقف يمتلك الرؤية

واملرجعيات املعرفية ،التي متكن من حتقيق هذا العمل الثري برؤيته ومنهجه ومادته.

منهجا
جاء الفصل الرابع من الكتاب املعنون« :الرؤية» مفار ًقا للفصول الثالثة األوىل،
ً

ومادة ورؤية ،فقد أخلصه الدكتور الكركي لقراءة صورة املتنبي ،كام جاءت يف «الكتاب»

ألدونيس ،وهذا فعل يمنح «الكتاب» مكانة مميزة ،وهو ما عبرّ عنه الكركي يف بداية
نص متميز يصبح املتنبي جوهره ،ويليق
الفصل ،حيث يقول« :أدونيس يستعيد املتنبي يف ّ
معا املتنبي وأدونيس» .ويضيف« :وهو صورة باهرة للمتنبي أولاً  ،وشاعرية أدونيس
هبام ً
ريا لعمل أدونيس عىل صعيدي:
قيميا كب ً
ثان ًيا» ،وهناك جمموعة من املواطن التي متثل إعال ًء ًّ

املضمون والبناء الفني.

ً
وصفيا لبنية «الكتاب» «حتى يتمكن القارئ من التعرف إىل
عرضا
ويقدم الكركي
ًّ

شبكة العالقات القائمة بني ما فيه من أصوات ،وروايات ،وهوامش ،وأوراق ،وفواصل،

وتوقيعات ،ودفاتر» .وال شك يف أن «الكتاب» يمثل بنية فنية معقدة سامقة تستند إىل طبقات
من الوعي املعريف والفني ،ومن الكفاءة الكبرية يف التشكيل والبناء والرتسيم واإلحياء ،لكن

وأي رؤية حيمل يف ثناياه عن
ما الذي يقوله هذا «الكتاب» بكل تكويناته الفنية املعقدة؟ ّ
تارخييا منذ السنة احلادية عرشة للهجرة وحتى اآلن؟
والراهن ،عن الذات املمتدة
ًّ
التاريخ ّ
تذهب قراءة «الكتاب» األدونييس يف مسارين:

مسار القراءة الفنية ،ومسار القراءة الفكرية .ففي املسار األول ،يرى الكركي أن

«الكتاب يمثل حد ًثا فريدً ا يف الكتابة العربية املعارصة ،من حيث مرجعياته املعرفية وبنيته
الفنية املعقدة املتفردة» ،وهو أمر بني متفق عليه غال ًبا.

لكن املسار الثاين ينبئ عن رؤية فكرية أيدلوجية ،ذلك ألن أدونيس بنى «رؤاه» عىل

«االنتقاء» و«اإلبعاد» ،فهو ييضء ما يريد من املواقف واألحداث التارخيية ،ويلغي ما ال
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وفنيا ،وهو فعل جيسد رؤى
يريد ،وهذا ـ كام هو معلوم ـ فعل الكتابة القصدي ،فكر ًّيا ًّ
صاحبه ومقاصده ذات األبعاد املرتبطة بالذات وأطرها املرجعية.

كتاب «الصائح املحكي» للدكتور الكركي نموذج للقراءة املبدعة اجلادة ،وصورة ناصعة

للكتابة ،يف أبعادها الفنية والفكرية ،الكتابة النقدية التي تنهض عىل مرجعيات معرفية عميقة
ومنهجيا ،وهو ما يمنحها القدرة
علميا
متعددة الطبقات ،وعىل رؤى فكرية حتدد مساراهتا
ًّ
ًّ
عىل تثقيف النصوص وإدراك تثاقفها يف املستويات الفنية والفكرية ،وبلغة متتاز بالرصانة

والعمق واجلامل والشاعرية ،لغة تشاكل موضوعاهتا وتعرب عن روح صاحبها وآفاقه

ومنطلقاته ،وهذا ما يتجىل يف كل كتابات الكركي األكاديمية واإلبداعية عىل حد سواء .إنه
مجاليا
أديب وناقد تسكنه روح األمة وتراثها ورؤاها وسمو لغتها ،الذي يتجسد
ً
حضورا ًّ

معاينًا يف لغته التي يشكلها برباعة صائغ فنان ،جيمع عىل نحو مدهش بني الفائدة واملتعة.
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شعريــــــــــــة الرؤيــــــــة والتشكيـــــــــــل
ـ مدونة (عبداهلل) لـخالد الكركي أمنوذجًا
د .عبد الرحيم مراشدة *

السؤال اجلوهري هلذه الدراسة :ملاذا هذا التشكيل ،الزماين
واملكاين والطباعي ،يف مدونة الشاعر/الناص خالد الكركي؟

وملاذا التمثالت الكثيفة التارخيية واحلضارية؟ كانت حرييت يف
اقتناص عنوان يصلح أن يكون بمثابة عتبة عبور جلميع مداخل

النص  /املدونة ،لكن فضاء املدونة أوسع من أن يلم به عنوان حمدد

ملقاربة نقدية ،وبعد قراءة هذه املجموعة ،ومن مرجعيات معينة،
أعرف بعضها ،بحكم معرفتي بمنشئ النص ،وتوجهاته الثقافية،
اً
اشتغال
والفكرية واأليديولوجية ،اجرتحت هذا العنوان؛ ليشكل

لعتبات أخرى يف املدونة ،إىل جانب نصوص حمايثة وموازية،
أفقيا وعامود ًّيا مع املضامني ،واستنا ًدا إىل هـذه
ومتوازية ،تتداخل ًّ

* عميد كلية اآلداب واللغات يف جامعة جدارا ـ األردن

141

املعطيات ،أحاول اعتامد بعض املحاور املفصلية التي تتفتح يل أثناء التناول هلذه املدونة ،ولن

مؤطرا وساب ًقا يف الذهن ،ذلك أن تنوع املدونة ،ولوحاته التي أنشأها الناص،
منهجا
أتبع
ً
ً
قد ال حتيل إىل منهج نقدي واحد ،سواء أكان هذا املنهج اً
قديم أم حدي ًثا ،والعتقادي بأن
النص هو الذي يقود إىل املنهج وليس العكس ،وهذه الفرضية آخذها بعني االعتبار ،غال ًبا،

يف ممارستي النقدية عىل نصوص من هذا القبيل.

العتبات املقدماتية والنص املوازي

تشكل اللغة حالة عبور بدئية للنصوص ،إىل جانب االنشغاالت الذهنية يف مضمونات

النص املقروء« ،هناك طريقتان ملواجهة القصيدة  /النص ،إحدامها لغوية ،واألخرى غري
لغوية ،فاللغة ،كام نعلم ،مكونة من مادتني ،أي من حقيقتني ،توجد كل واحدة منهام ـ

كام لو قائمة ـ بنفسها ومستقلة عن األخرى ،تدعيان الدال واملدلول ،حسب سوسري ،أو
العبارة واملحتوى ،حسب يامسلييف ،فالدال هو الصوت املتلفظ به ،واملدلول هو الفكرة

أو اليشء» ( ، )1ثم إن اللغة ،كام يعرف علامء اللغة يف الدرس النقدي احلديث ،نظام إشاري
اً
مدلول ،وكل
سيميولوجي ،والكلمة إشارة تقف يف الذهن عىل أهنا دال يثري يف الذهن

كلمة ُتنطق حتمل هذين القطبني معها :قطب الصوت ،وقطب الداللة ،وخيتلف تركيز
املتكلم عىل هذين القطبني ،حسب غرضه من املقولة ،ففي اخلطاب النفعي يتوجه االهتامم

نحو املدلول ..وهذا خيتلف عن الغرض اجلاميل للمقولة ،وهو غرض ينحرف عن وجهة
التصور الذهني املشرتك ،مثل هذه الرؤى جتعل املتلقي يتعمق يف السياقات النصية ،بحيث
ال يكتفي بظاهر النص ،أو باللهاث خلف املعاين؛ ألنه يف غمرة سياقات شعرية خمتلفة،

وحافلة بدالالت مضمرة تتفتح مع القراءة؛ الستنادها إىل معطيات التشكيل البرصي،
والفني ،والذهني واملوضوعي ،وهذه املسألة من سامت الشعرية الكثيفة يف النصوص
احلداثية واملعارصة .
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هذا التوجه يمليه النص ،ومكوناته ،وذلك أن النص ،بام فيه ،هو الذي حييل لكيفيات

قرائية معينة ،وهلذا لن نعتمد عىل منهج مسبق.

الكالم عىل العتبات والنصوص املوازية ،يف زمننا املعارص ،راح يتخذ مساحة الفتة

جذورا ضاربة يف تارخينا األديب القديم
يف الدرس النقدي احلديث ،مع أن هلذه املسألة
ً
والكالسيكي ،حيث اختذت املطالع ،واالستهالالت ،واملقدمات ،أمهيتها يف النصوص

املختلفة ،ال سيام يف اخلطب والرسائل والقصائد واملقامات  ...الخ ،لكن زوايا الرؤية اآلن

زادهتا عم ًقا ،مع ظهور املناهج النقدية احلديثة ،فقد بلغ األمر بغري واحد من النقاد بتأليف
كتب يف هذا االجتاه ،مثل :كتاب املن ِزالت للناقد طراد الكبييس ،وكتاب مجاليات التجاور

ـ تشابك الفضاءات اإلبداعية ،وأنشأه كامل أبو ديب ،وكتاب الشكل واخلطاب ملحمد
املاكري..الخ.

يذكر صاحب كتاب املنزالت« :لقد اعتاد العرب أن ُيقرنوا صناعة الشعر وأثره يف

فشبه اجلاحظ
النفوس بصناعة بعض الفنون األخرى ،وبالذات فن الرسم أو التزويقّ ،
صناعة الشعر بأنه (رضب من النسج وجنس من التصوير) ،ورأى الفارايب أن بني أهل
صناعة الشعر وصناعة التزويق مناسبة ،فهام خمتلفان يف مادة الصناعة ومتفقان يف صورهتا

()2
طبعيا
ويف أفعاهلا وأغراضها»  ،ويقول أبو ديب يف هذه املسألة« :تتضمن مجاليات املجاورة ًّ

ما سأسميه اآلن ـ يعني يف كتابه ـ مجاليات اللقطة ومجاليات الفتلة .أما األوىل فإهنا تتمثل
مجاليا
يف نمط من التناول الشعري يحُ ُّل العني حمل األنا ،متا ًما ،ويعترب اللقطة البرصية تكوينًا ًّ
مكتف ًيا بذاته يف غنى عن استدخال احلال املحللة ،أو املعلقة ،أو املنفعلة ،أي أنه يقف ً
نقيضا

للتناول الرومانيس»( ،)3أما املاكري فريى كام يرى مجاعة اجلشتالت ،واحتفائهم بالشكل
إىل جانب املضامني ،وكام يرى الشكالنيون الروس ،فيذكر« :يبني اجلشتالتيون أن إدراك
صورة ما ،هو إدراك مبارش حديس ،إنه يف اآلن نفسه إدراك شعوري وحيس»( .)4بمعنى أن

الصورة واملضمون هلا تصور شمويل جامع ،دون فصل بني الشكل واملضمون.
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يسند هذه اآلراء ما نجده يف تارخينا العريب من تداخل اخلطوط العربية مع النصوص

النثرية والدينية ،كام هو معروف يف املشجرات ،من الفن اإلسالمي واخلطوط ،وحركية

املوشحات ،وما إىل ذلك ،كام نعلم مثل نصوص عند ابن قالقس يف القرن السادس امليالدي

يف األندلس ،وأيام كان األمر ،فالتعالق النيص الشعري والنثري مع الفنون موجود ،لكنه
اآلن ،ومع الدراسات النقدية واملناهج النقدية احلديثة ،راح يتعمق يف الوصول إىل دالالت

وتبعا ملا تقدم ،ستكون
مهمة جيري توظيفها عرب النصوص اإلبداعية والفنية ،عىل حد سواءً ،
اشتغااليت يف هذه الورقة ،انطال ًقا من التشكيل الفني والبرصي ،والبعد العتبايت واملقدمايت،

إضافة النشغايل باملضامني ،عىل النحو التايل:

 .1شعرية العنوان بوصفه عتبة:

لقد أشار الناقد محيد حلمداين إىل أمهية العتبات ،كام أشار إليها (جريار جينيت Gerard

 ) Janetيف كتابه الشهري( :عتبات النص ـ من النص إىل املناص) عند قوله ،يف بحث له:
«الواقع أن الكتاب الذي نرشه ،حتت عنوان عتبات ،مسؤول ،إىل حد ما ،عن ميل كثري
من املهتمني بالنصوص املوازية ،إىل اعتبارها أهم وأفيد من دراسة النصوص األدبية،
التي هي يف الواقع سبب وجود العتبات نفسها ...فبالنظر إىل احلجم الكبري للكتاب ،فإنه

أعطى االنطباع بأن هذا موضوع نقدي عىل درجة مساوية ملواضيع النقد األساسية ،وهي
املهتمة بخصوصيات نصوص األنواع األدبية املعروفة ،وبمناهج حتليلها ،وطرائق دراستها

وتأويلها» ( ،)5والباحث احلايل يوافق حلمداين عىل ما ذهب إليه ،وال بأس من اإلفادة من
مثل هذه املوضوعات يف دراسة أدبنا احلديث ،ملا له من جوانب تضيف كش ًفا ممكنًا ومهماًّ
ملضمرات النص األديب ولشكله ومضامينه.

االختيار ،كام هو معلوم ،رضب من النقد ،ومل يأت هذا االسم (عبداهلل) مصاح ًبا ألي
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إسناد لغوي آخر ،وترتيبه عىل الغالف جاء بعد اسم صاحب املدونة ،ويأيت االسم بعد

نقاط متقطعة ،عىل الغالف ،كام لو راشحة السم عبداهلل ،أنزلته من االسم األصل األول،
ثم مل أجد أي فاصل أو توصيف قصدي ومكتوب لتجنيس املدونة ،وليس هناك تعيني

للنوع عن املضمر يف املتن .فال توجد كلمة شعر أو قص أو نص ...إلخ.

ال يمكن مناقشة هذه املسائل العتباتية ،واملقدماتية ،من دون تناول مضمرات هذا

العنوان ،وجتسيده ،ومتثالته عىل الغالف ،والغالف بكليته وحمتوياته ،وهو عندما يأيت غال ًبا

ما حيتمل وجهات نظر من التواطؤ بني النارش وصاحب املجموعة ،ال سيام إذا وجدت أدلة
من النص عىل وجود تفامهات مبدئية عىل مشتمالت الغالف.

إن ما يؤيد ما يذهب إليه السياق السابق ،هو ترتيب األسامء كام سبق ،وخلو اللوحة

الغالفية من كلمة أو عبارة جتنيسية ،حتى مع وجود إيقاع التفاعيل ،وعليه ال يمكن إطالق

كلمة شعر بتجرد ،فليس الشعر بالوزن وبتفاعيل اخلليل ،فالشعر يعرف مما ليس منه ،ومن
مكوناته الذائبة فيه ،وهذا يأيت يف صالح املدونة الكثيفة بشعرية عالية ،وهذا داللة عىل

رغبة يف عدم التجنيس ،وذلك الشتغاالت ذهنية وفكرية لديه ،تشكل مرجعيات فكرية،
وثقافية ،ونفسية إلخراج النص ،ثم إن الغالف ،وهو بمثابة االفتتاحية األوىل ،التي تقع

ضاما وحاضنًا للوحة فنية ،جرى التعاقد واالتفاق عليها إلنجاز
عليها العني البارصة ،جاء ًّ
مضامني معينة ،وليس هذا فقط ،بل جرى العمل عىل إنجاز لوحات مصاحبة ،تقع حتت ما
يسمى النص املوازي ،ونص التوازي ،باملفهوم النقدي احلديث.

بنية فاحتة ،صحراوية اللون،
جاءت أرضية الغالف احلاضنة لألسامء ،واللوحة الفنيةّ ،

واللوحة الفنية يمتزج فيها ،اللونان األزرق الغامق والفاتح ،والبني الفاتح ،وعرب هذا
التداخل اللوين مع بعض الكلامت ،التي هي من سياقات املتن الشعري ،وتركيبة فنية
حلروف عربية تتفتح دالالهتا ،عىل املتلقي أن يبحث يف ما تقود إليه من احتامالت ،هلذا
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يمكن القول يف اللوحة واألرضية واألسامء :إهنا تشكل مز ًجيا بني األنا ،واألرض ،واللغة
واإلنسان ،وعندما أقول هذا فإنام أعني يف بعض ما أعنيه ،تعالقات نفسية وروحية من

قبل الشاعر  /الناص خالد الكركي ،واالسم عبداهلل ،الذي سيتبني أنه ابن الشاعر ،أثناء
التحليل ،وليس غري ًبا أن يكون ذلك ،ومدونات هذا الشاعر ومقوالته يف غري املدونة ،حتيل
إىل التعلق باإلنسان العريب وأرضه وتراثه ،الضاربة يف احلضارة اإلنسانية ،وتعلقه بالبعد
القومي العريب ،وهذه الرؤية يمكن الوصول إليها بسهولة من قراءات متأنية ملدوناته

األخرى ،وحواراته ولقاءاته.

الشاعر مل يكتف هبذه العتبة التي تطالع العني البارصة ،وإنام تعدى هذا األمر ليقدم لنا

اشتغاالت أخرى يف الغالف اخللفي للكتاب ،بحيث ذهب إىل اإلبقاء عىل اللون املتقاطع

نصا شعر ًّيا ،هذا النص نجده يف املتن ،وهنا يظهر السؤال :ملاذا
مع الصحراء ،ولكنه أضاف ًّ

هذا النص دون غريه؟ لقد تم تركيب اللوحة اخللفية وفق الرتتيب اآليت ،اسم الشاعر ،نقاط
متقطعة ،ثم اسم عبداهلل بخط خمتلف ،ليشكل الفتة مهيمنة عىل الفضاء البرصي ،ثم مقطع
من قصيدة عبداهلل ،هذا املقطع هو التايل :
« فيا ولدي،

إن طريف الذي ال يرى كل صبح
ثالثة أجنحة ،مدها اهلل يل
ٌ
طرف أعمى

وكيف يكون

مصايح هذي النجوم»...
وأنتم
ُ

()6

ً
اعتباطا ،وله مرجعيات نفسية واجتامعية قارة يف ذهنية
إن اختيار هذا املقطع مل يأت
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الشاعر ،وقد حييل إىل بعد السري ذايت ،من جهة ،وإىل ما يعرف نقد ًّيا بـ(السسيو نيص)،

املتعالق مع حركية املجتمع وتقاليده وأعرافه...إلخ ،ثم إن اختيار الشاعر من مدونته
الكاملة هذا االسم ،وهذا العنوان  /العتبة ،ليجري تدوينه عىل الغالف اخلارجي ،يعني،

يف ما يعنيه ،حركية هذا النص واشتغاالته احلميمية لديه ،وتبدو أفضلية هذا النص عىل ما
وتبعا هلذا التوجه،
عداه بالنسبه له ،بسبب من اإلحلاح والتوكيد عىل إشهاريته وجعله الفتةً ،

ال بد أن حييل إىل مرجعيات معينة ،وهنا يتعالق السري ذايت مع البعد االجتامعي كام سلف،
ففي العتبات االستهاللية ،تتكشف لنا مضمرات قصدية ،وتتفتح للقارئ دالالت مرجأة

بعد تكرار القراءة.

نحن نعلم أن العنوان غال ًبا ما جيري تسجيله بعد إمتام العمل ،وبعد اخلالص من استكامل

النص ،فاملبدع  /الشاعر هنا أثناء الكتابة يبدو كام لو شخصية ورقية ،وفق املفاهيم الرسدية
اإلبداعية ،هو يكتب وينشئ من مرحلة واقعة بني الوعي والال وعي ،وعندما ينتهي من

هذا الفعل يكتب العنوان أو النصوص املحايثة ،غال ًبا من مرحلة الوعي ،وإذا كان توكيده
عىل هذا النص فال يعني نفيه لبقية النصوص الشعرية األخرى يف املدونة ،بقدر ما يلح عىل

ً
مفتاحا لعبور غالبية النصوص يف املدونة.
حارضا باستمرار يف ذاكرة املتلقني ،ليصبح
جعله
ً
إن االهتامم هبذه العتبة له ما يربره ،وراحت مثل هذه الرؤية لدراسة بعض النصوص

تأخذ طريقها؛ ألمهيتها يف فتح آفاق جديدة للتلقي ،فهذا ميشيل فوكو يذكر« :خلف
العنوان ،واألسطر األوىل والكلامت األخرية ،وخلف بنيته الداخلية وشكله الذي يضفي

نوعا من االستقاللية والتميز ،ثمة منظومة من اإلحاالت إىل كتب ونصوص ومجل
عليه ً
أخرى ،مما جعله ككتاب ،جمرد عقدة يف شبكة ،أو جمرد جزء من كل» (.)7

هناك ملمح آخر عىل مستوى الشكل ،وال يمكن جتاوزه ،وهو فضاء برصي بامتياز،

دورا مهماًّ يف إنجاز فضاءات داللية مبتكرة ،عند دجمه وانصهاره يف املدونة ،ليصبح
يؤدي ً
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أساسيا من مكونات النص العام ،وهبذا تتفتح شعرية النصوص عىل عوامل متعددة،
مكو ًنا
ًّ
وطباعيا ،حيث تم
ورقيا
ًّ
داخل النص وخارجه .جاءت املدونة يف نصفها خالية من الكالمًّ ،

تنزيل الكالم /الكتابة عىل الصفحة اليرسى فقط يف املتن ،وتركت الصفحة اليمنى فضاء

ً
فارغا ال مالء وال اشتغاالت لتدوينات أو رسومات ،أ ًّيا كان نوعها ،ويف بعض الصفحات،
احتلت اللوحات الفنية نصف الصفحة التي اشتملت عىل نص إبداعي ،وتم احتضاهنا

ضمن فضاء الشعرية ،وأعني اللوحات التي شارك يف إنجازها الفنان جهاد العامري،
وعددها ( )19تسع عرشة لوحة ،وهي نسبة تعادل وتقرتب من  %40من جممل املتن
الداخيل ،وبعملية حسابية بسيطة ،يكون اشتغال اإلبداع املكتوب واملطبوع عىل صفحات

املدونة يعادل  %30تقري ًبا ،وما دام جميء هذه احلركية التشكيلية يف املدونة بطريقة قصدية،

فسيكون هنالك اخرتاق لفضاء اإلبداع ،بحيث حيتل الفن التشكييل مساحة متقدمة ،عىل
حساب املطبوع ،وهلذا املنحى داللته ،يف عرص هو عرص تداخل األجناس بامتياز ،فمن

الطبيعي أن نجد اآلن احلكمة ،والشعر ،واحلكاية ،واملثل ،والرتسيامت البرصية وغري
البرصية يف الرواية.

قد يكون مثل هذا التشكيل كذلك يف القصة اً
مثل أو أجناس أخرى ،لكنه جاء هنا
بتلوين شعري مكثف ،وأرضب اً
مثال عىل ذلك من العرص احلديث ،مدونة لألديبة الفنانة
الفلسطينية املولد ولبنانية اجلنسية (فدوى القاسم) ،املغرتبة يف الواليات املتحدة األمريكية،

بعنوان :حلظة اخلروج من اجلنة ـ جمموعة أيام قصرية ( ،)8ومل تقم بتجنيس العمل،

وراوحت فيه بني لوحات فنية ترسمها هي ،لكوهنا فنانة ،ونصوص شعرية ونصوص

نثرية ،لكن مساحة الفضاء الذي احتلته اللوحات الفنية ،مل تزد عىل العرشين باملئة فقط،
وهذا يعني أن التجريب لدى خالد الكركي /الشاعر والناص ،يتجاوز هذا احلد ،وقد

نجد بعض الرتسيامت يف بعض املجاميع األدبية واإلبداعية ،ولكن ال يصل احلد فيها
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إىل مستوى يتجاوز بعد التزيني ،واإلكسسوارات العرضية للتجميل الشكيل ،وإن وجد
فال يعدو التطويع للوحة مع الشعر للفت االنتباه ،واستدعاء لذة القراءة ،ويكون ضمن

إطار ضيق ،هلذا فإن الباحث احلايل جيد قصدية ،واسرتاتيجية فنية يف العمل ،ملا تشكله من
احتالل لفضاءات واسعة يف املدونة ،وجرى توظيفه توظي ًفا ييش بكثافة داللية ساكنة يف

أعامق النص.

يبقى السؤال الذي يفرض نفسه :ما هو السبب يف ترك نصف الورقة ً
فراغا دون مالء،

عىل مدار املدونة؟ وهل من فائدة فنية أو نقدية أو تشكيلية هلذا االجتاه يف املدونة؟ إن الدرس
النقدي القديم وبعض النقد احلديث ،قد يمس الظاهرة ،لكنه مل يتعمق يف البحث عن

دالالهتا العميقة ،ومل يتجاوز التوصيف اخلارجي والعريض.

لقد ظهر كتاب يف فرنسا حتت عنوان( :ال يشء  )Nathingويتحدث الناقد العريب أمحد

الزعبي عن هذا الكتاب بقوله« :هذا الكتاب الغريب الذي صدر يف فرنسا ال حيتوي عىل

يشء أبدً ا ،كام يشري العنوان ،إنه كتاب أبيض متا ًما ،حيتوي عىل ( )288ورقة بيضاء ،وعىل
الغالف فقط عنوان الكتاب ،ودار النرش ،ومل ُيكتب اسم املؤلف ً
أيضا ...ولقد أحدث

هذا الكتاب ضجة يف أوساط األدب والنقد» ( ،)9ويذكر الزعبي بعض الدالالت هلذا
الكتاب الغريب ،فيذكر« :ال شك أن صدور هذا الكتاب بال حمتوى يعني أن املحتوى الذي

كان يمكن أن يقدمه لن جيدي شيئًا ،ولن يقدم أو يؤخر يف هذا العامل املهووس عىل كل
األصعدة ،اهلوس األخالقي والفكري واالجتامعي ،واالقتصادي والسيايس ...فام الذي

يغريه كتاب واحد لو كان رواية أو ديوان شعر أو مرسحية  ...فإذا كان يف ذهن صاحب

فكرة كتاب ال يشء مثل هذه األمور ،فقد أصاب ...ومهام يكن ظل هذا الكتاب شاهدً ا عىل

عرص اخلواء» ( .)10فام هي الفكرة إ ًذا من هذا اإلحماء ،أو ترك الورقة فارغة؟ لعل الفكرة

تسوق إىل حث املتلقي عىل التأمل يف املسكوت عنه ،وتتبع حركية املضمر من النص ،أو
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ما ُيسمى البياض واملمحو ،حسب نظرية التلقي والتجاوب ،بمعنى عىل املتلقي والقارئ
احلصيف أن يستخلص العرب ويمأل الناقص من الكالم ،عرب احتامالت متوقعة يف متن هذه
البياضات ،إضافة إىل البعد اجلاميل والتشكييل.

 .2النصوص املوازية يف املتن:

شكليا ،مقسمة إىل أربعة أقسام ،كل قسم جعل الشاعر/
جاءت املجموعة /املدونة،
ًّ

الناص له عتبة استهاللية خاصة ،وهي( :عبداهلل ،صوت ،إضاءة ،خامتة) ،ثم جاء اإلهداء

نصا مواز ًيا إىل أبناء الشاعر الثالثة ،بالصيغة التالية( :إىل عبداهلل وزيد وجعفر)،
بوصفه ًّ
والالفت أن قصيدة عبداهلل استنزفت املساحة األكرب من املجموعة ،بام يساوي ،%64

يف حني بلغت املساحة التي احتلتها نصوص الصوت  ،%14أما نصوص اإلضاءة ،%1
وجاءت اخلامتة بنص يغطي أقل من  ،%1وجممل هذه املساحة هي  ،%80أما الباقي

 %20فرتك الشتغاالت :الغالف ،واإلهداء ،واملصاحبات العتباتية من أسامء اللوحات
واألقسام ،ومعلومات دار النرش ،وإذا علمنا أن الكتابة للنصوص الشعرية جاءت عىل
صفحة واحدة فقط من الورقة ،عىل غري العادة يف املطبوعات الورقية للنصوص اإلبداعية،

ويف الوقت نفسه ،جاءت القصائد متداخلة مع لوحات فنية خمتارة ،بمعنى أن الشاعر أنجز

العمل الشعري باتفاق مع منشئ لنص آخر يف النص ،وهو فنان معروف (جهاد العامري)،
وبالتايل كان الشكل للكتاب فيه مسحة فنية دالة .هذه املدخالت تشري إىل معطيات يمكن

استخالص بعضها يف ما ييل:

دورا مهماًّ يف إنجاز الداللة واملعنى ،وكثف حركية امليتا لغوي ،وامليتا
أ .لعب الشكل ً

نص ،ورفد شعرية النصوص يف املجموعة بطرائق خمتلفة ،وكيفيات تعبريية تعويضية،
عام يمكن أن يستشعره القارئ من وجود بعض املواقع التي تبدو للوهلة األوىل قريبة من
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دورا مهماًّ يف رفع سوية شعرية النص؛ فالشعر ال حيتمل
التداول العادي ،فلعب الشكل ً
ً
حارضا يف ذهنية الذات املبدعة؛ ألن الشعر ،يف بعض معانيه،
التناول املبارش ،وهذا ما كان

هو «التعبري غري العادي عن عامل عادي» ( )11حسب جان كوهن  ،Jean Cohenوهلذا جيري
الرتكيز عىل الشكل؛ ألن الشكل يف هذه املدونة الشعرية جاء قصد ًّيا ،وحتى اختيار القطع

الورقي ،واملساحة التي يتوزع عليها الكالم ،والفضاء البرصي.

لقد سجل الفنان الذي تم اختياره ،مشاركة الفتة يف إنجاز مساحة من املتن واإلخراج،

عبورا ،إىل جانب الناص /الشاعر ،إىل عامل الشعرية والشعر ،وهذا املنحى
وبالتايل سجل
ً
أعطى نكهة خاصة للنصوص ،ومحل املتلقي عىل كرس حدة التلقي التقليدي ،فأصبح النص
يتعالق مع رؤى متعددة ،منها :النفسية والسيكلوجية ،والبرصية ،والشعرية ،وهذا بالطبع

يثري العمل من جوانب ،مل يعتدها القارئ التقليدي ،فعلامء املدرسة الشكلية حياولون

«دمج مقوالت الشكل أو البنية يف تأويل العامل املادي ،كام يف تأويل العامل البيولوجي
والذهني ،بام يؤسس قرابة بني الوقائع التي فصلت بينها التصورات التقليدية ...إن نظرية
األشكال ـ حسب هؤالء العلامء ـ تريد حترير العلم من بعض األطر التقليدية التي حدّ ت

من آفاقه وأبعدته عن الواقع وعن احلياة» ( ،)12من هنا جاءت العناية بالشكل ،بحيث ال
يمكن للقارئ جتاوز هذه املسألة ،يف زمن مل يعد فيه التفريق بني الشكل واملضمون ممكنًا.

ب .هنالك مصاحبات نصية ،وعنوانات موازية يف املتن شكلت افتتاحيات لقصائد،
اً
اً
ومتثيل عىل ذلك نجد العنوان املكتوب عىل صفحة منفصلة بخط خمتلف
واستهالل خلامتة،
ومتميز ،وهو( :صوت) ،وجاءت الكلمة متفردة ،من دون إحلاقات إضافية ،أو إسنادية

صوت) ،لكنه مل يأت عىل الفضاء
ربا ملبتدأ حمذوف ،غال ًبا ،تقديره (هذا
ُ
لغوية ،فقد تكون خ ً
البرصي للورقة وحيدً ا وجمر ًدا من إسناد برصي خمتلف ،حيث صاحبته لوحة فنية للفنان،
فيها ألوان البني والبنفسجي واألسود ،حيث لأللوان أثرها عىل مزاج الناس ،فهي تنقل
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ريا قو ًّيا ،وتثري يف احلس مشاعر خاصة ،وتؤثر يف النفس تأثريات معينة ختتلف من إنسان
تعب ً
سيكلوجيا بمعانيها وموضوعها ،يف
آلخر؛ لذا يمكن أن تستخدم اإلضاءة امللونة املرتبطة
ًّ

العمل املرسحي ـ ومثل ذلك يمكن أن ينطبق عىل التلقي البرصي ـ وذلك يؤثر يف املشاهد
ريا قو ًّيا ،مبعثه كل من املضمون والشكل (.)13
تأث ً

«األسود قد يشري يف دراسات علم النفس إىل ارتباطه بالعزاء ،واخلوف ،واحلزن

والظالم ،والدهشة والرعب ...والبني قد يشري إىل رمز الريف واحلصاد ،وهو لون هادئ
وحمافظ وفيه وقار...والبنفسحي رمز للحزن والعواطف واهلدوء والغنى واألهبة يف الوقت

نفسه ..وفيه مثالية وملكية...الخ» ( .)14وهلذا ال يمكن استبعاد حركية اللون من مكونات
البنية النصية ،ال سيام بنيات الصور الفنية القائمة عىل املشهدية ،وعىل البعد التمثييل؛ ألن

أساسيا يف ذلك التفجري الفني والنفيس ،ملا للون من عالقة مبارشة
دورا
األلوان «تلعب ً
ًّ
ٌ
واتصال وثيق بوظيفة اإلحياء ،خاصة
بالذاكرة ،وهي وجود حي ال يذبل يف فضاء املخيلة،

اً
ً
فنيا لعالقات الواقع احلية» (.)15
مبارشا ،أو
انعكاسا
إذا كانت تلك العالقة
ً
معادل ًّ

األسئلة التي تظهر اآلن :ملاذا الصوت ،وملاذا هذه األلوان املصاحبة يف اللوحة ،واملتعالقة

مع احلروف العربية ،ومع العتبة االستهاللية ،بوصفها النص املوازي :للوحة والقصيدة؟

توجها خمتل ًفا عن
إن مناقشة هذه الدوال ،واألبعاد التداولية للنص ،يفرض علينا
ً

التوجهات التقليدية للتحليل ،فلن يقف احلد عند الصورة الفنية ،واللغة الشعرية،
واألسلوب ،واجلامليات البالغية فقط ،وذلك لوجود مدخالت نصية أخرى متعالقة مع
القصيدة ،وتشكل مهيمنات للبحث والتقيص والتحليل ،ويمكن اإلفادة منها يف الدرس

النقدي ،وال يمكن يف الوقت نفسه أخذ العتبة بمعزل عام عداها ،فالنص كام ذكرنا ساب ًقا،

ومشتمالته ،هو الذي يقود للمنهج التحلييل ،وإىل ما يعرف بوجهة النظر باملفهوم الفني،

كتابيا أم لوحة فنية أم غري ذلك «حتى يف النصوص امليتافيزيقية
ذلك أن كل نص ،سواء أكان ًّ
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األكثر تقليدية ،فيه قوى عمل ،هي يف الوقت نفسه قوى تفكيك للنص ،هناك دائام إمكانية
ألن جتد يف النص املدروس نفسه ما يساعد عىل استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه» ( ،)16وهلذا

تبعا ملا حتتضنه من مدخالت تسهم يف إنجاز النص.
ال بد من دراسة املتن ،لكل قصيدةً ،

دورا مهماًّ  ،كام سلف ،وهنا يتبدى لنا إدخال عنرص
يلعب التشكيل الفني واملتني للنص ً

جديد يف فضاء النص ،وهو الرسد القصيص ،وهذا النمط من التداخل موجود يف الشعر
العريب عرب حتوالته ،بصيغ رسدية اعتدنا عليها ،مثل :قالت وقلت ،وحدثنا أو حدثتنا،
ويف صيغ النداء ،مثل صاح ،خلييل ،صاحبي...الخ ،ويف العرص احلديث ،راح النقد هيتم

بمثل هذه املسائل ،ال سيام يف الدراسات البنيوية ،ويف الدراسات التي تعنى بالبعد البلوفوين
للنص ،أو ما يتعالق مع القصة والرواية.

أسلوبيا،
إن تداخل القصة وبنياهتا إىل عامل الشعر ،إذا مل يكن بوعي ،سيشكل مزل ًقا
ًّ

بحيث يتناسى املتلقي العادي ،شعرية النص ،ويذهب للتفكري يف مكونات النص القصيص

وأثرها ،لكن الكركي هنا كان واع ًيا ومل يكثف مسألة األصوات بطريقة تقليدية ،وجعل

اشتغاالت التلقي األويل تنصب عىل الفضاء البرصي من اللوحة ،والتشكيالت املتعددة،

واستثمر البياض ،قبل انتقاله للنص ،ثم جاء بكلمة صوت ،ليجري لفت انتباه التلقي
إىل فضاء يتحرك إليه التلقي السامعي ،مع محله عىل اإلدراك بوجود عالقة بني التصوير
التشكييل واملوضوعي ،فكان االستهالل رضور ًّيا جلعل التلقي ضمن دائرة الشعرية ،عىل
الرغم من وجود القص يف النص ،ليتمثل املتلقي ما جيري عرب املضامني من اشتغاالت

حترف مساره باجتاه الفكر واملعنى والداللة التي تنشأ من بنيات اجلمل وسياقاهتا ،وما تثريه
من وقائع ،ومل يكتف الشاعر هبذا بل راح يقدم شعريته عرب لوحات مشهدية ،عىل مستوى
التصوير الفني ،لتثري البعد الدرامي ،كام لو أننا أمام شعر مرسحي ،أو شعر ممرسح ،إن جاز

التعبري ،وهلذا النمط التمثييل والدرامي أثره البالغ يف األحاسيس العواطف ،خاصة ملا فيه
من وجدانيات قصدية جيري استثامرها.
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النصوص التي احتضنتها هذه املدونة حافلة ،بشكل الفت ،بحركية األصوات والدراما

والقص واملشهدية ،فمنذ نص /قصيدة (عبداهلل) املطولة ،يبدأ فعل الترسيد يتجه إىل
التصوير املشهدي والقصيص املتعالق مع الذات والواقع ،فتنطلق الذات املتكلمة يف النص

بحكاية ذهنية تربط بني األمس ،املتمثل يف املايض ،انطال ًقا من مركزية مهمة هي األب ،ثم
التحرك باجتاه اآلن ،املتمثل يف الذات وحمايثات هذه الذات يف الواقع ،وسيصل ملا يمكن

اً
مستقبل ،عىل مستوى اإلرشاقات احللمية ،ويتخذ احلوار بوصفه تقنية قصصية،
أن يكون
إضافة إىل تقنيات فنية أخرى ،انطالقة مهمة للحكاية ،ونقدم اً
متثيل عىل ما سلف النص

اآليت :

«أراك،

ُ
صوت أيب ٌ
هبجة:
ومتأل
َ

الربيع،
قد أتاك
ُ

وألقاك،

توباده،
شوق احلبيب إىل جبل كان ُ

ثم أجهش...

ها أنت :كأنك أنت أنا،
بل كأين أنت،

حلوا كنجم ختبئه سدرة املنتهى
وقد جئت ً
يف ظالل الزمان السديم،

جئت واخلوف يذبحني،
وقد َ
واملنايا عىل باب بيتي حتوم،
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فيا ولدي ،

صبح
إن طريف الذي ال يرى كل
ٍ

ثالثة أجنحة مدّ ها اهلل إيل
طرف أعمى،

وكيف يكون،

وأنتم مصابيح هذي النجوم

سأهنض يا ولدي ،

فاحلياة عىل صوتك العذب

عادت حياة،

ويف يقظة احللم يا ولدي يرتاءى أيب،
وهو يوقد للصيف نار قراه

فيا وجع القلب من فرحي

ألنك من سهيل تراب غيايب عيل

ويمأل قربي

أدعية ويقيم صالة احلياة»...

( )17

دورا مهماًّ يف التقاط املعاين املرجأة،
يلعب الرتقيم ،وحركية األسطر عىل فضاء الورقةً ،

أو ما يمكن تسميته (امليتا نص) ،هذه املاورائيات تتفتح منذ كلمة (أراك) ،التي حتملنا عىل

التوقف عليها ،لتحيلنا إىل رؤية قلبية ،وروحية ،ونفسية بامتياز ،لتعالقها مع الرؤية الصوفية،
حيث ثمة التامهي والتوحد بني األنا واآلخر ،األب واالبن ،كام تبدو حركية الراوي املتمثلة

يف السياق ،كام لو جيري احلديث بني ابن وابنه ،وإشارة الرتقيم ( ):واضحة يف حركية تناوب
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األصوات ،لتثوير البعد البولوفوين يف النص ،ثم السعي الستجالب املايض للنص ،من

خالل متظهرات صورة األب ،الذي يتضح أنه اجلد لعبداهلل ،واألب للراوي يف النص،

ومن هنا كان متثل احلالة والرؤية الصوفية مهمة الخرتاق الزمان واملكان يف آن ،كام لو تقنية
قصصية أو روائية ،ومل يكتف الناص هبذا وإنام راح يأيت بكلامت وإضاءات حتيل للصوفية،

للتوسل باألساليب الصوفية ،للتوكيد عىل عملية التوحد والعشق والتامهي بني ذوات
ثالث :االبن واألب واجلد.

هذا التوسل بالبعد الصويف اإلحيائي أعطى اً
جمال للشاعر للتحرك واالنزياح ،ليكون

مدار النص يف الواقع وخارجه يف آن ،وقد متكن الشاعر من تكثيف حركية املرجعيات،

ذلك أن القارئ العادي سيبقى واق ًفا عىل رشفات النص ،لكن القارئ املتعمق سيذهب

إىل ما ورائيات الكالم ،ومن ذلك اً
مثل :أن عبداهلل االبن عرب السياقات النصية عىل مدار
الديوان ،يف املتن ال يبقى االبن فقط ،بل تتناسل منه شخصيات واقعية وتارخيية وماضوية
وتراثية...الخ ،فعبداهلل نجده يتامهى مع الفارس العريب األصيل ،ومع أيب املؤابيني ،ومع
ميشع العرباين ،ومع جعفر الطيار يف مؤتة ،ومع خالد بن الوليد ،...ومل يقف األمر عند

هذا احلد ،حيث أصبح عبداهلل من خالل الرؤية األبوية ،املتضارعة مع الرؤية العربية

الضاربة يف اجلذور ،يمثل التاريخ العريب ،والكرامة العربية ،واملخلص واملنقذ ،إنه احللم،
وإنه الشخصية التي بلغت حد األسطرة يف ذهنية الراوي ،األب هنا .هذه التقنية األسلوبية
وفلسفيا ،ورمز ًّيا.
مكنت من تكثيف وشحن األبعاد الداللية والتداولية للنص ،فكر ًّيا
ًّ

كلمة أراك األوىل تنطلق من األب ،يف حواره البنه ،ويبدأ التخييل بانقالب وانفالت

الرؤية ،من الواقع ملا وراء الواقع ،فيستحرض الراوي يف النص فرح األب ،وجيد أن حركية
االبن يف الواقع ،ما يقوم به من حركات طفولية وكالم وسلوكيات تفتح شهية األب

للفرح ،متأل أجواءه بالسعادة ،هو يستحرضه من عامل الغياب واملوت ،وجيعله يتكلم /اجلد،
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بكالم يرسم عالمات البهجة ،وهذا حييل إىل أن اجلد كان ينتظر هذا الطفل عبداهلل ،كام
األب ،األب الذي ،أحيا ًنا ،يبدو كام لو صوت التاريخ واحلضارة العربية ،وهلذا يتم التامهي
والتوحد بني األنوات الثالث ،وخري ما يمثل هذا التامهي والتوحد هو املعجم اللغوي

الصويف الواضح يف السياق ،بعد أسلوب التنبيه والنداء للطفل( :ها أنت :كأنك أنت أنا،

بل كأين أنت).

القدوم للطفل الذي سيصبح له شأن عظيم يف مسارات النص ،جيسد التوق والشوق،

واألمل اجلميل ،ووجع القلب من احلرمان الذي تاله الفرح ،أو كام يقال دموع الفرح،
واالنزياحات السياقية هنا قصدية الفتة؛ لتكثيف اإلحساس بالشعرية يف النص ،حتى

تأسيسيا لالنطالق باجتاهات متعددة :نحو
ال تقع يف دائرة املبارشة ،وحتى يكون السياق
ًّ
الفكر والفلسفة والرتاث والرمز يف السياق العام للقصيدة/النص من جهة ،وألسلوب
املدونة بشكل عام ،التي تطبع املبدع بخصوصية ال تشري إال إليه ،من جهة أخرى ،وقد

تضافر لدعم هذه املقوالت ذلك البعد اإليقاعي للنص املوزون ،وعرب الروي والقافية التي
تنتهي باهلاء الالحقة حلرف العني ،املتعالقة مع احلس النفيس للتأوه والوجع ،ولسنا بصدد

التمركز عىل الدراسة اإليقاعية ،فهي ليست من مهام الورقة ،إال بالقدر الذي يشكل ثيمة

مهمة لتفتح بعض الدالالت.

الكركي عاشق لرتاثه وأمته ،وعرويب وقومي بامتياز ،ومن الطبيعي أن تأيت بعض

املتناصات التي حتيل القارئ ملثل هذه املعطيات ،وعشقه هذا يصل حد العشق الصويف،
واحلب العذري ،ولعل حكاية جمنون ليىل مع جبل التوباد وذكرياته واضحة من خالل

السياق املشبع بالتوق واحلب واألمل ،هلذا يتمثل أبيات املجنون ،يف السياق السابق،
ويقدمها بسياق تنايص حتويري:
وألقاك ،
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شوق احلبيب إىل جبل كان توباده،

ثم أجهش...

ها أنت :كأنك أنت أنا،

بل كأين أنت

النص حييل إىل أبيات جمنون ليىل الشهرية:
		
وأجهشت للتوباد حني رأيتـــه
		
فقلت له أين الذين عهدتـهــم

وه ّلل للرمحـــن حني رآين

يف خصب وطول زمــــان

هذه اإلحالة ،عند التعمق يف النص ،ليست إلعادة التذكري بالقصة ،قصة ليىل مع املجنون،

وإنام مع التحوير ستقود املتلقي لعاملني :احلارض واملايض ،والبحث يف امليتانص الستجالء
املعاين املرجأة ،ليس فقط للمجنون وقصته ،حتى ال يبقى املتلقي يف أفق الزمن املايض،

وإنام أخذ من املايض مثال العشق واحلب الذي يصل حد التامهي والفناء باآلخر ،فقدم
النص صورة الفرح حد البكاء مليالد عبداهلل ،يف الوقت التي كانت هذه الصورة املشهدية
رمزا مهماًّ  ،وذلك من خالل إعطاء البعد التمثييل للمولود ،فقدم الناص
والدرامية تقدم ً

بعدً ا جديدً ا ،فجعله يتفهم ويستهل بالبرش والفرح ملرأى األب ،إنه يتكلم بلغة اجلسد،

يتكلم الرضيع هنا كام املسيح الرضيع ،وهذا ما يوسع دائرة االحتامالت املعنوية ،وأفق
الداللة ،ومن هنا كان التناص غري مبارش ،ويستدعي حفريات معرفية عميقة إلسناد فكرة

يف الواقع.

جاء املقطع السابق املشبع باألمل والفرح واالستبشار بعد التمهيد له بالطقسية الربيعية،

تلك التي متحو اليباب ،واخلراب ،واخلواء ،يف املستويني :احليايت والبيئة الطبيعية .من هنا

ربيعا خمتل ًفا ،ال يذبل؛ ألنه من جنان اهلل ،تنزل من هناك،
كان الربيع الذي انترش يف الكون ً
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حيث سدرة املنتهى ،املكان املقدس ،هذا املجيء  /امليالد أضاء الكون النفيس والوجودي،

فتالشى السديم ،يف حلظة كانت حرجة عىل رشفات املوت ،بداللة السياق( :وقد جئت
واخلوف يذبحني ،واملنايا عىل باب بيتي حتوم ،)...وهلذا تأيت سياقات احلميمية العميقة

لإلحساس بوجود أشامس األمل يف ظالم النفس واحلياة ،وهذا يبدأ من خالل صيغة
النداء( :يا ولدي) ،وبظالل فيها دفقات محيمية ونفسية الفتة.

يبدو أن اخلطاب النص يتوجه لعبداهلل ،لكنه يف أعامقه يأيت ملجموع ،وهنا تنبثق الصورة

الفنية النتشار الشعرية ،مع اإليقاع ،مع احلوار الرامي ،لتجسيد فكرة األبوة التي كادت
تتالشى ،لتولد من جديد وتستمر عرب األبناء الثالثة ،الذين أضاؤوا لألب احلياة والعامل
ً
إعجازا ،عىل الكرب ،كام نجد يف
واألمل القادم ،فكانوا كام لو أجنحة مالئكية أنزهلا اهلل

السياق القرآين الكريم ،من حيث إحساس اإلنسان بالكرب وفقد األمل باستمرار الذرية،
وقصة زكريا عليه السالم معروفة يف القرآن الكريم ،وهلذا كان احلرص عىل هؤالء األبناء
املصابيح ،وال هيم بعد ذلك املوت ،لوجود الطمأنينة باستمرارية األب عرب األبناء ،وعودة

عجلة احلياة ،من خالهلم ،بعد غياب اجلد ،وهلذا يلمع سهيل يف السامء ،ويفرح اجلد ،وتزداد
الطمأنينة اليقينية مما حتقق بارتياح ،حيث وجد األب من هييل الرتاب عليه ،ويقرأ األدعية،

وهلذا املعطى بعد عقائدي وتراثي واجتامعي يف آن.

إن أسلوب ترسيد النص ،باجتاه احلكاية والقصة ،يستمر عرب قصيدة عبداهلل ،وهذا

النمط الكتايب ،يمدد النص ،وجيعله يطول بعض اليشء ،وهناك ،كام نعلم ،من أوقف ديوانه

عىل قصة كاملة ،وقصيدة واحدة ،لكن الذي هيمنا هنا ،أن األبعاد الفنية حتتاج إىل إضاءة يف

مثل هذه التوجهات ،إن تداخل األجناس ،ال سيام يف العرص احلديث ،أمر ليس من السهولة
بمكان ،إذا ُقصد منه اجرتاح نص خمتلف ،مع شيوع هذه الظاهرة الالفتة.

نحن إزاء مدونة شعرية كام يتضح من املتن ،من خالل املكونات والعنارص الشعرية
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البانية للنص ،لكن املبدع أغفل كلمة شعر ،ومل يضعها عىل الغالف ،وكأين به ال يريد

جتنيس العمل باجتاه الشعر فقط ،وإنام ترك األمر للمتلقني الكتشاف التجنيس ،فكل جنس
وتبعا السرتاتيجيات النص.
يتأسس
إجناسيا مما جيود به من معطيات ومكونات عابرة لهً ،
ًّ

ثم «إن انفتاح النص عىل غريه من النصوص السابقة واملعارصة ،يف آن ،يثري النص ويثري
اخلطاب الذي يتأسس عمي ًقا بفعل القراءة والكتابة ،وبالتايل تكون وجهات النظر املثارة يف
النصوص أكثر قدرة عىل شحن الذاكرة؛ لتجميع خيوط املعاين وإعادة نسجها للوصول إىل

مفاهيم ودالالت تتحصل بتعدد القراءة» ( ،)18وقد أشار باختني إىل هذه امليزة بقوله« :إن
من شأن احلوارية أن تنقض مقولة انغالق األثر األديب ،وتقيم اً
بدل عنها ذاكرة األثر املفتوح
عىل النصوص ،ورضوب اخلطاب»( ،)19لعل اإلجابة عن مسألة إغفال الشاعر للتجنيس،

تأيت من خالل الشعور بأن يف ذهنيته ومرجعياته معطيات فكرية وأيدلوجية وغريها ،ال
يريد تأطريها يف جنس يتحدد له سل ًفا ،وقد كان باب الشعر هو األوىل لالنطالق مع املزج

بغريه من النصوص ،القصة وغريها ،الستيعاب أكرب قدر ممكن مما يضمره الناص يف خطابه.

ال غرابة ،إ ًذا ،وفق هذه االسرتاتيجية ،أن حياول منشئ النص العبور إىل غري جنس،
اً
وصول إىل خطاب النص .صحيح أن غلبة جنس عىل غريه قد يعد مثلبة يف
وأسلوب،
بعض النصوص ،إن مل يكن املبدع واع ًيا لذاته ولنصه ،وللتحوالت الفنية املتاحة ،لقد متكن

الكركي هنا من استثامر إيقاع قصيدة التفعيلة لنبقى يف أجواء الشعر ،واستثمر مكونات
شعرية النص بتمكني الصور الفنية غري التقليدية من العبور للنص ،سع ًيا منه لتكثيف
شعرية النص ،واستدخل الترسيد القصيص واحلكاية ،ولكن بثوب إيقاعي وتصويري
ومتثييل ،لتبقى املهيمنة العامة شعرية ،ويف باطنها النثر ،ذلك النثر اإليقاعي األقدر عىل
استيعاب ممكنات متعددة.

ولنرضب اً
مثال عىل ما ذهبنا إليه ،من حيث التشكيل املتداخل بفنية عالية ،ولنأخذ

املقطع التايل ،ونتابع فيه حركية التجنيس (:)20

160

د .عبد الرحيم مراشدة

وقلنا سيأيت سهيل اليامين

سوف أرود دروب السامء إليه،
وأقرأ بني يديه

حكايات مويت الذي ال جييء

وأكتب :هل ظل يل من حبيب سواك

ما ضل صاحبنا يا بني بأرض مؤاب،

ففاض احلنني ،كام البرش يف وجه أمي

أيام كنا ،وال حلم يف الغيب يأيت

وال أحدٌ عارف ًا أين يو ًما نكونْ
وما ضل صاحبنا يا بني،

وظل ينادي عىل ٍ
وطن،
مسه ُّ
ــر
الض ُّ

والناس رغم عذاباهتم صابرون،
فيا أهيا القادم العذب

من ذروة يف أعايل الكرك،

شبت النار يف الصدر ...
من ينهض اآلن إن ّ

من يقرأ اآلن غيماً يف األفق

من ينجز اآلن ً
نقشا عىل صخرة للزمان اجلديد

بأين أنا من جفاك ومن ضيعك
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مرا
كان الذي كان ًّ

وما زلت يف وحشة العمر
......

فال تنتظر يا بني أباك

وراء الرؤى اخلرض:

ستكرب ّ
يف،

وأكرب فيك،

ذرعا هبذا الزمان وبالنائبات
وقد ضقت ً

علينا تدور

فيا أطيب الطيب يا ولدي،

يا الربيع الذي اجتاح روحي،
ويا هبجة الصوت يشتد

واخلطو يمتد

والنور يطغى عىل عتم قريتنا فتقوم الدروب.

تتضح حركية القصة واملشهدية واحلوارية ،بوصفها مكو ًنا يف القصة ،وتأيت كلمة احلكاية

حرفيا يف غري مكان ،كام جاءت يف السياقات السابقة ،وتتكرر أساليب النداء ،والنفي،
ًّ

والقول عىل سبيل احلكاية ...الخ ،كل هذا يأيت وتذوب فيه العنارص البالغية املعروفة ،من
تشبيهات واستعارات ،وجناس...إلخ ،لكن مثل هذا يبقى بقدر حمسوب ،وحتى ال يبقى
املتلقي يف سياق القص ،متثل الشاعر املايض واحلارض ،وراح يستجلب بعض املتناصات،

احلضارية ،والرتاثية والدينية ،وغريها؛ لكرس حدة املبارشة ،وذلك بتوسله باحلكاية /
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القصة ،فاختذها كام لو مفاتيح لرحاب داللية واسعة ،حتمل املتلقي عىل التفكري واملقارنة

والوصول لألبعاد الرمزية الكائنة يف النص ،من خالل املالمح اآلتية:
أ .ملمح شعرية الفضاء املكاين والزماين:

دورا مهماًّ
جيد الباحث احلايل أن البيئة املكانية والزمانية ،لعبت ،بوصفها فضا ًء للنصً ،

يف تثوير قضايا مهمة يف ذاكرة املتلقني ،وأسندت فكر النص ،وشعريته؛ فاألمكنة العامة،
واجلزئية ،والثابتة واملتحركة ،يف نص عبداهلل ،أصبحت أمكنة ذات داللة عميقة ،تتجاوز

سطحيتها وجغرافيتها ،اآلنية واملعارصة ،وقد بلغت العناية باملكان والزمان درجة التمجيد
العايل القائم عىل مرجعيات :حضارية ،وفكرية ،وإنسانية عميقة ،وتزداد عمقية هذا املعطى

إذا عرفنا أهنا البيئة التي ولد فيها الشاعر وأبناؤه ،والساللة املمتدة ألجداده ،فمؤتة،

ومؤاب ،وأرض الغساسنة واألنباط ،واليمن ،واجلزيرة العربية ،بشكل عام ،هي أرض
العرب األجداد يف جذورهم وفاعلياهتم ،وانتشارهم ،ومن هنا يأيت توظيف هذه الفضاءت

بمرجعيات حتيل إىل سياقات زمانية ومكانية ،حارضة وماضية يف آن ،وتعمل عىل ترهني
لقطات معينة قصدية خلدمة اسرتاتيجيات النص مدار البحث.

هذه البالد كانت منطل ًقا للفتوحات والغزوات ،ومنها كانت انطالقة املعرفة العلمية

واألدبية...الخ ،ومثل هذا وغريه يشكل يف ذاكرة منشئ النص أمهية قصوى؛ ألنه راح
يمتح منها يف إنجاز هذه املدونة القيمة بجديتها ،وتركيبتها النصية احلداثية ،والقص

أسعف الشاعر يف رفد فكر يؤمن به ،فكر يقوم عىل األبعاد القومية والعروبية ،وتم مترير
هذه املعطيات عرب هذا األسلوب الذي تم بناؤه بني الشعر والقص ،واحلكمة والتاريخ
والنص وامليتا نص ،وتم ذلك عرب املهيمنة األساسية للمدونة بكليتها وهي (عبداهلل) االبن،
عبداهلل احللم والتاريخ واحلضارة واإلنسان ،عبداهلل القديم واملعارص واملستقبل ،إهنا الثيمة

العابرة للزمان واملكان ،وهذه هي جتليات شعرية النص يف مدونة عبداهلل ،من هنا كانت
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فكرة املوت يف السياق هي فكرة البعث واإلحياء ،يف الوقت نفسه ،وهي فكرة الشهداء

وترميزاهتا عرب السياق الديني واحلضاري ،ومن هذا املنطلق كان غري عابئ باملوت ،بعد
أن الح له امليالد لألبناء ،وحتققت له استمرارية احللم من خالل االبن ،بدليل أنه ألح يف
النص عىل اللحاق بأخيه سليامن ،عليه الرمحة ،الذي سبقه بالرحيل إىل جوار ربه ،وقد
أحس باقرتاب األجل ،ولكنه أعلن هذا بعد أن اطمأن جليل عبداهلل أنه سيستمر يف ميالد

التمسك باملنهج ،وبالتمجيد لفكر أبيه وأجداده ،فأطلق السؤال ،ولكنه سؤال املطمئن:

(من ينجز اآلن ً
نقشا عىل صخرة للزمان اجلديد ،)...وقد جرى تقديم نصوص املدونة عىل
غري العادة ،وفق مصاحبات فنية ورمزية ونصوص موازية الفتة وكثيفة الداللة.

إن ميالد عبداهلل ،وميالد األبناء ،إيذان بميالد جيل ،وباستمرارية ساللة األجداد،

يف هذه األرض التي تقدست باألنبياء والفتوحات ،والكرامة اإلنسانية ،وهلذا كان األب

كام لو احلكيم ،ذاك الذي يقبض عىل مجر تارخيه وحضارته اإلنسانية ،ويورثها للجيل

القادم ،وتظهر يف باطن النص حركية الوصية ،واحلكاية بثوب الوصية ،ومثل هذه األمور
موجودة عرب الزمن ،ولعل أوضحها وصايا لقامن البنه ،ومن قبله األنبياء الذين أوصوا

لبنيهم باالستقامة عىل العبادة ،والصالة ،واخللق والسلوك الكريم ،لكن الوصية هنا وصية
للوالء والوفاء لألرض والوطن واإلنسان ،فاألب هنا يتخذ دور املرشد واحلكيم الذي
يستشعر قرب األجل ،لكنه يطمئن لالبن الذي جاء من صلبه ليستمر عىل املنهج العميق

لإلنسان العريب ،وفكر الكركي ،كام هو معلوم ،متعلق بالبعد القومي والعريب األصيل،
ومن هنا بدأت سياقات النص ،منذ اللوحات األوىل ،تفيض علينا بزمان ومكان ،فيهام
كثافة رمزية الفتة ،فها هو متن النص السابق يذكر( :النجم ،وسهيل اليامين حتديدً ا ،وأرض

مؤاب ،وأعايل الكرك ،وقريتنا ـ العدنانية ـ ) لكل مكان من هذه األمكنة صالت وتعالقات

مع احلضارة والتاريخ واألحداث ،وال سيام معركة مؤته ،وقبل ذلك تاريخ مؤاب ،منذ
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لوط النبي عليه السالم وأبنائه ،ال سيام ميشع هازم اليهود ،وحتى حركية األنباط العرب
من البرتاء عرب مادبا وقلعة مكاور ،أيام احلارث الرابع ،يف القرن التاسع قبل امليالد ،إىل
الصحراء العربية املمتدة يف اجلزيرة.

تبدو اشتغاالت املكان واضحة ،وقد انسلت إىل البنيات الشعرية يف النص ،ونقلتها من

الكالم العادي إىل كالم حافل باملعاين العميقة ،يتضح ذلك عرب بنيات مجلية تقوم يف بنيتها
الداخلية عىل استنهاض كثري من االحتامالت املعنوية ،ولغة الشعر كام نعلم هي لغة خماتلة،

تعرب عن العادي بكالم يتجاوز العادي ،وقد لعبت اللغة الشعرية دورها يف إنجاز دالالت
تبعا لثقافة القارئ ومرجعياته..
بانية الحتامالت تتفتح باستمرارً ،

إن تداخل جنس احلكاية والقصة واملشهدية ،وفق اللغة الشعرية املستثمرة هنا ،كانت

موفقة ،ومل تثلب اإلمكانيات املطلوبة يف خطاب النص ،لنالحظ حركية الوصية وبنياهتا

ُ
سهيل اليامين ،ثم ترك مقول القول بأسلوب االلتفات؛
اللغوية ،تبدأ من السياق :قلنا سيأيت
ألن القصدية ال تريد الرشح حلكاية الصحراء ونجوم السامء والسهر...الخ ،وإنام التأسيس

لفكرة عميقة ،فقبل هذاالسياق كان احلديث لالبن بالقول( :بدا النجم يا ولدي تائها)،
والنجم هنا يتامهى مع شخصية األب ،التواق لالبن وميالده ،وكان التيه غال ًبا عليه يف
الكرب ،لكنه التيه اجلميل ،بعد جميء االبن ،ثم انطلق لترسيد النص باجتاه احلكمة والوصية

الشعرية ،فلمع نجم سهيل ،هذا النجم الذي جمدته العرب ،يف نصوصهم الشعرية والنثرية،

ومن جهة الساللة العميقة وأصوهلا من اليمن.

لقد متت أنسنة سهيل وتم استظهاره عرب صورة شعرية وامضة ،ليس بالتشبيه واالستعارة،

وما إىل ذلك ،وإنام بانحرافات سياقية فكرية الفتة ،تستدعي التفكري والتأمل ،فنجم سهيل
أصبح االبن ،وفكرة سهيل يف ذاكرة العرب ،وصار سهيل بمثابة املروي له ،يف الوقت

اً
سهيل يضارع االبن ،وكان اخلطاب له ،ليبث له وجعه ،وأمله
نفسه ،وهلذا جعل املبدع
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وأمنياته ،وما حيلم به ،هلذا يقول( :سوف أرود دروب السامء إليه ،وأقرأ بني يديه حكايات

مويت الذي ال جييء ،وأكتب :هل ظل يل من حبيب سواك !!)  ،لكنه يتمثل شخصية تارخيية،
ليفيق من يأسه ويرى القدرة عىل النهوض عرب االبن ،الذي سينري سامء الوجود ،الصحراء

اً
وسديم ،وييضء املستقبل الذي سيكون ،ومن هنا يتناص قول
دامسا
التي كانت ظال ًما ً
تارخييا ،وهي شخصية ميشع عىل األغلب الذي انترص
الشاعر التايل مع شخصية انبثاقية،
ًّ
عىل اليهود ،أو شخصية أحد أبناء لوط اآلخرين ،عليه السالم ،هلذا يستعيد اهلمة ويفيض

احلنني والنشاط باجتاه األمل ،مل تكن اللغة واصفة وساردة فقط ،بقدر ما كانت تبث عرب

كيفيات الرتكيب اللغوي اخلاص ،حز ًما داللية معرفية قديمة وحديثة يف آن.
ب .جتليات شعرية امليتانص:

سبقت اإلشارة إىل استثامر الشاعر للمتناصات املتعددة ،دينية وتراثية وحضارية ،وليس

القصد هنا تعداد املرجعيات التي تناص فيها السياق مع مدونات سابقة ،إال بالقدر التمثييل

الذي نطمح إىل تبيانه ،وفق حركية الترسيد للنص ،ووفق مسار أجناس عابرة للمدونة،

أمهها القص.

القارئ املتأين لنص عبداهلل ،سيقف أمام أساليب مهمة ،ذكرهتا األسلوبية يف مناط فكرها

املنهجي ،وأهم ملمح أسلويب هنا التكرار ،والنفي واإلثبات ،واحلوار ،وحضور ضمري األنا،
كصيغة غالبة من صيغ الراوي وأنامطه املعروفة ،وهذه األساليب تبطن يف جوانيتها حركية
الذات واآلخر ،وحتتضن حتت جناحها الفكر والتاريخ والدين والفلسفة ...الخ ،ولعبت

دورا يف تبيان كثري من وجهات النظر القارة يف ذهنية منشئ النص ،حيث حركية
األصوات ً
امليتا نص كانت بني أبعاد ثالثة :املايض ،واحلارض ،واملستقبل .التمثيل عىل ما ذهبنا إليه

نجده اً
مثل عرب السياقات التالية ،احلاضنة لألساليب التي مر ذكرها ،ففي السياق« :ما ضل
صاحبنا يا بني بأرض مؤاب ،وقد ظل رجع الصدى عال ًيا ،كام أخرب العارفون....وما ضل
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ٍ
مسه الضرُ ًّ والناس رغم عذاباهتم صابرون،)20(»..
صاحبنا يا بني ،وظل ينادي عىل
وطن ّ

وكذلك السياق« :فيا أهيا القادم العذب من ذروة يف أعايل الكرك ،من ينهض اآلن إن شبت

النار يف الصدر ...من يقرأ اآلن اً
غيم عىل األفق ،من ينجز اآلن ً
نقشا عىل صخرة للزمان
اجلديد ،)21( »...ثم نجد السياق« :ال ضوء يف مشهد الصبح ،ال عاصم اليوم يف راسيات

اجلبال ،وقد هدنا اخلوف أن ال جتيء ،فهل حتمل اآلن شيخك ،يف جلة الفجر والزعفران،

وما ظل من وجع الباكيات عىل الراحلني أحالمهم ،يف شواهد تلك القبور.)22(»..

املتبرص يف ما سبق من سياقات ،جيد أساليب لغوية وغري لغوية ،فيها سمة فنية الفتة،

تارخييا وحضار ًّيا ،مع معركة مؤتة،
وجاءت هذه األساليب متهيدية النطالق فكرة تتناص
ًّ
واسرتجاع هذه املعركة اخلالدة ،وهو اسرتجاع لزمن إجيايب ،وملكان له حضوره يف ذاكرة

األمة العربية واإلسالمية ،وتتعالق أحداث هذه املعركة مع الواقع الذي تعيشه األمة ،بكل

سلبياته واهنزامياته ،هذا الواقع الذي حيتاج ملنقذ ،وكأين بالشاعر يريد استنهاض األمة عرب
اجليل القادم ،املتمثل بعبداهلل بوصفه ً
منقذا .ال نريد رسد حكاية معركة مؤتة وتفاصيلها،
وهي موجودة ملن أراد يف الكتب املعنية ،لكن ما هيمنا التحوير الذي جرى عىل األحداث،
اً
وصول
وأعني هنا التحوير اإلجيايب خلدمة النص الذي يعالج احلارض باالتكاء عىل املايض،
إىل درس املستقبل ،وقد متت اإلفادة من هذا احلدث املفصيل يف تاريخ أمتنا ،بتسمية األبناء

بأسامء شهداء املعركة ،عبداهلل بن رواحة ،وجعفر الطيار ،وزيد بن حارثة ،واختذ الشاعر

منهم مدار حكاية لتوصيف الواقع ،لكنها احلكاية املذابة يف شعرية كثيفة ،من خالل ترهني
حلظات زمانية مكانية بعينها ،لبث روح التجربة اإلجيابية يف هذا اجليل ،وعىل رأسهم املروي

له :الرمز (عبداهلل) ابن الزمن املعارص ،وأمل املستقبل.

جاءت األساليب املبثوثة عرب سياقات التمثيل السابق كام ييل :تكرار أسلوب النفي(ما

ضل) ،وتكرار ال النافية للجنس (ال ضوء ،ال عاصم) ،ونجد أسلوب النداء (فيا أهيا
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القادم) ،ثم نجد التكرار لالستفهام (من ينهض اآلن) ،و(من يقرأ) ..هذه األساليب ما

كانت تأيت لصياغة كالم مبارش ،وإنام جاءت لفتح دالالت عميقة؛ ألهنا ضمن سياقات

لغوية وبنيات مجلية ال يقصد هبا اخلرب واللغة التواصلية ،فكانت تتدفق بعدها بتصويرات
فنية قائمة عىل بنيات تشبيهية واستعارية وختييلية ،ثم إهنا كانت تيضء عتامت ماض وحارض

ومستقبل ،ويتضح هذا من كيفيات الرتكيب البنائي للجمل .وعىل سبيل املثال لتوضيح

هذه املسألة الفنية ،عندما يرى الشاعر  /الراوي يف السياق ،الواقع املظلم ،تنقلب الرؤية
مسارا يكرس أفق التوقع واالنتظار ،حسب نظرية التلقي ،فجملة «ال ضوء يف
وتتخذ اللغة
ً

مشهد الصبح» ،مجلة تعكس الداللة ،فكام هو معلوم الفجر ييضء لكنه معتم يف السياق
الشعري ،وهذا حيمل املتلقي عىل متثل هذه احلالة ،وتثري لديه الدهشة والتأمل والتفكري.

اً
سلبيا،
مظلم ،والعامل
يبدأ املتلقي بالتفكري بعنرص السببية ،تلك التي جعلت الصبح
ًّ

فتكون الداللة أعمق من مسألة الكناية املعروفة يف الدرس البالغي العريب ،وتتعمق

الصورة الفنية هنا برفدها بمشهد يتناص مع الرتاث والتاريخ والدين ،بخطاب يبدو كام
لو رسالة عميقة ملا هو كائن ،ويتضح هذا من السياق( :ال عاصم اليوم يف راسيات اجلبال،

وقد هدنا اخلوف أن ال جتيء ،فهل حتمل اآلن شيخك؟) جيري يف السياق استجالب حدث

سفينة نوح مع ابنه ،واخلوف مما سيكون ،وهنا يسرتجع الراوي الزمن القريب ،اخلوف
من املوت ومل يأت االبن ـ املخلص ـ حيث األمل كاد يتالشى ،وحيكي لالبن ،يف حواره

احلميمي املوجع ،مدى املعاناة التي كانت من الفقد ،فقد احلارض واملستقبل  /الطموح

واألمنيات ،جاءت األساليب التكرارية بإحلاح للتوكيد عىل القلق واملعاناة ،ويف الوقت

نفسه اإليامن بوجود أمل ،ونكهة هذا األمل متثلت يف الريح الطيب من الزعفران ،عرب رحلة
يف خماض الفجر ،وقت امليالد لنهار خمتلف ،برغم الزمن السلبي الذي كان ،هذا امليالد
اجلميل سيمحو احلزن واألمل ،وما قد تبعثه شواهد القبور الدالة عىل املوت ،إنه التجسيد ملا

ورد يف سورة الرشح ،يف اآلية الكريمة( :إن مع العرس يرسا ،إن مع العرس يرسا).
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أصبح االبن مدار األمل واخلالص والنور...إلخ ،هلذا كان اخلطاب له من حكيم،

اً
وحامل حللم األب ،فلم يكن
وخبري ،فجاء أسلوب النداء حاضنًا ألمل قادم ال حمالة،
النداء تقليد ًّيا فيناديه باسمه ،وإنام ذهب إىل اجرتاح اسم مشبع باللذة واجلامل ،وقدم اللقب

عىل االسم فناداه بـ«يا أطيب الطيب يا ولدي ،يا الربيع الذي اجتاح روحي ،ويا هبجة
الصوت يشتد واخلطو يمتد ،والنور يطغى عىل عتم قريتنا ،فتقوم الدروب».

تتواىل الصور احلداثية البانية ألفكار مهمة ،فكان االبن :العطر ،والربيع ،والبهجة،

والصوت املمتد ،والنور الذي ييضء ...الخ ،صور حتيل إىل فكرة التحول يف مسار الزمن

السلبي والواقع السلبي ،فأصبحت روح الشاعر ربيعية ،واخرضت وأخصبت األمكنة
واألزمنة ،صور تنقل للمتلقي مجالية فنية وفكرية يف آن ،تتعالق مع فكر النص ومع فكر

انفتاحا عىل مستقبل أفضل.
متلقيه ،وتنقل لنا متثالت عاملني بني األمس واليوم ،وتقدم
ً

إن حكاية الذات مل تكن ضمن مسار السري ذايت ،ومل تكن التقنيات القصصية املستثمرة يف

النص منغلقة عىل حدث معني ومكان معني ،بقدر ما كانت منفتح ًة مرشعة عىل احتامالت
تتجدد بتجدد القراءة ،وهلذا تداخل جنس القصة واحلكاية وغري ذلك مع النص ،وبالتايل

قادرا عىل تثوير مسائل فكرية وتارخيية وأيديولوجية
ضارا بشعرية النص ،وكان ً
مل يكن ًّ
متعددة ،وال حتتمل هذه الورقة اإلشارة إىل كثري من الصور واملتناصات املتعددة والكثيفة

يف املدونة.

 .2شعرية املصاحبات النصية  /نص التوازي:

إذا كان هناك ما يسمى ،يف مشتمالت الرواية والقصة الطويلة ،بالقصة اإلطار ،أو القصة

اجلامعة ،باملفهوم الفني ،فهل يمكن وجود ما يامثل هذا يف النصوص الشعرية ،وبالتحديد

يف القصيدة أو النص اإلطار أو القصة اجلامعة يف الشعر؟ وقد جرى تعريف هذا النمط من
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القصة اإلطار أو اجلامعة ( )Rahmenerzahlungعند غري ناقد حديث ،ونقتطف التعريف
التايل لتوضيح املفهوم « :القصة اجلامعة اإلطارية :تقليد أديب يوجد يف أغلب آداب العامل،
وهو عبارة عن قصة تتفرع عنها قصص أخرى ،أو قصة ملجموعة من الرواة يف أوضاع

معينة ،أو لرا ٍو واحد تنسب إليه أو إليهم قصص خمتلفة ،وذلك مثل قصص ألف ليلة

وليلة»( )22بمعنى القصة داخل قصة ( ،)Story Within astoryوهذا ما عرفه جميد وهبة

وكامل املهندس يف معجم املصطلحات« :نوع من القصص يعرتض يف ثنايا قصة أخرى،
ٌ
اسرتسال للقصة الرئيسية ،ويتضح ذلك اً
مثل يف بعض قصص ألف ليلة وليلة،
ويظهر كأنه
حيث قص قصة من خالل قصة أخرى» ( ،)23وسندً ا هلذه الرؤية ،يمكن أن نتقدم بالسؤال

التايل :أيمكن أن يكون ذلك يف النصوص األدبية األخرى غري القصة والرواية ،ويف جنس

النص الشعري ،كام سلف؟

إن طبيعة التشكيل الفني للمتن النيص يف مدونة (عبداهلل) تسمح ،بسالسة ،بطرح مثل

اسرتاتيجيا ،تصب يف النص األساس ،ولنسمها،
هذه األسئلة ،ذلك أن املضامني بمجملها،
ًّ

ً
جتاوزا ،قصيدة عبداهلل ،نقول ذلك ألن هذا النص أكرب من كونه قصيدة ،باملفهوم التقليدي
للقصيدة ،وهلذا ذهبت إىل التسمية باملدونة والنص ،ومتن النص ...الخ .النص الشمويل

(عبداهلل) تنسل من عباءته نصوص أخرى ،ال تقل أمهية عنه ،ذلك أهنا جاءت بوصفها
خالصة لكل ما سبق ،وهي حسب الرتتيب( :الصوت ،واإلضاءة ،واخلامتة) ،وجاءت

هذه النصوص اإلطارية التي بدت بالنظرة املبدئية ،كأهنا ملحقات ،لكنها حقيقة ،ولكوهنا

اً
وموضوعا وف ًّنا ،مع النص الشمويل الطويل ،يمكن أن أطلق عىل كل منها
شكل
تتعالق:
ً
النص اإلطاري ،املوازي للنص.

املوازاة ،والتوازي اللذان أسعى إىل اإلفادة منهام ،هنا ليسا شكليني فقط ،وأنا أقصد

مفهوم النص املوازي ،كام ورد عند رومان ياكبسون ( )R.Jakobsonوغريه من النقاد،
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يرى هذا الناقد أن «هناك نس ًقا من التناسبات املستمرة عىل مستويات متعددة :يف مستوى

تنظيم وترتيب البنى الرتكيبية ،ويف مستوى تنظيم وترتيب األشكال واملقوالت النحوية،
ويف مستوى تنظيم وترتيب الرتادفات املعجمية ،وتطابقات املعجم التامة ،ويف األخري ،يف
مستوى تنظيم وترتيب وتأليف اهلياكل التطريزية .هذا النسق يكسب األبيات املرتابطة

ريا يف اآلن نفسه؛ ألن القالب الكامل يكشف
واضحا
بواسطة التوازي انسجا ًما
ً
ً
وتنوعا كب ً
بوضوح تنوعات األشكال والدالالت واألبعاد الصوتية والنحوية واملعجمية.)24(»...

وتبعا ملا تقدم ،سنحاول الكالم عىل النصوص املصاحبة( :صوت وإضاءة وخامتة).
ً
أ .النص املصاحب (صوت):

مرجعيا ،وعىل سبيل
نصا حييلنا
لقد أورد الكركي ،بوصفه منشئًا للنص ،والباث لهًّ ،
ًّ

التناص ،إىل أحداث معركة مؤتة ،ومطلع النص جاء مع اللوحة التي تقدم حكايتها ً
أيضا
من وحي املكان والزمان وأجواء املعركة ،هذه اللوحة التي تصدرت الصفحة ،قبل كلمة
(صوت) ،التي تبنت مهيمنة للون األسود ،الذي بدا متشظ ًيا كام لو ِم ٌ
زق لثوب ،أو أثواب
سود متزقت ،وهي تقابل استحضار احلالة اجلنائزية عند املوت ،ال سيام املوت إلنسان قتيل،

وهنا االسرتجاع للرتاث والتاريخ ،الذي بدا كأنه القتيل ،ويقع املتلقي عىل عادة العرب،

عندما تقدم النساء عىل شق اجليوب ألثواهبن ولطم اخلدود ،والرصاخ...الخ.

النص املضمر يف باطن النص السابق ،حيكي قصة عادات وتقاليد وحكايات العرب،

حتى ما قبل اإلسالم ،وتبدو هذه احلركية باسرتجاعها ،تفعل فعلها يف نفسية املتلقي ،حيث

يستعيد املتلقي ،عرب املخيلة ،األفعال الدرامية التي حدثت ،وسجلت ملحمة بطولية غري

مألوفة ،حيث جرى استشهاد ثالثة من القادة املشاهري يف التاريخ النضايل واجلهادي العريب،
وجب سارة...الخ ،وهذا يشكل قصة إطارية مضمرة تم
عىل أرض مؤتة وختوم مؤاب
ّ
استجالهبا من ناحيتني ،بسياقات كثيفة يف النص ،تقود لسياقات تتفتح عن تفاصيل مسهبة
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ريا ،وتم إسنادها عرب
يف الذاكرة ،ثم تقود إىل تفاصيل حفرت يف الذاكرة العربية اإلسالمية كث ً
امليتا نص بالبعد الديني ،وبالقداسة ،ومن هنا جاء التكرار :سبع بواك ،وسبع من العاديات،

نبعا ،...وهذه األرقام هلا داللتها يف النص الديني املقدس ،وستؤدي بعد ذوباهنا
وسبعون ً

نسيجا لقصة وأحداث عابرة لألزمنة واألمكنة ،ويكون
يف متن ومكونات أحداث مؤتة،
ً
هلا غرضها املهم عند مقارنة ما يعيشه اإلنسان العريب اآلن ،يف ظل اهلزائم والرتاجع الفكري

واحلضاري ،وتآكل األوطان ...إلخ.

لنقرأ النص التايل من (صوت) ،هذا الصوت الذي تم تدوينه ،يذكرنا بالصوت الصارخ

يف وجوهنا ،ووجه حضارتنا:

« تراءت عىل السفح سبع من العاديات،

نبعا تفجر من صدر
وسبعون ً
جعفر،

صارت عىل مؤتة اآلن ظلاًّ
ْ
ظليل» (.)25

هذا املشهد الدرامي يعيد املتلقي إىل الشهداء ،والبواكي عليهم ،إىل الفجيعة واملأساة،

والطقوس الفجائعية هلذا الفقد ،فقد الشهداء ،يرسم املبدع األحداث بالكلامت ،حركات

درامية مضمرة ،تتحرك مع مالمسة التلقي الواعي ،فيجعلها تتقدس باحلرف والكلامت
والتصور ،لكأين بني البواكي والرصاخ ،هلذا الفقد الالمعقول ،اإلطارية هنا ومضمرات

النص املوازي ،تنبثق من مساحة التخييل ،ومن «املاورائيات النصية ،وهي العالقة التي

نصا بنص آخر يتحدث عنه /يستدعيه بل ،دون
شاعت تسميتها بالرشح ،الذي جيمع ًّ
أن يسميه»(  ،)26وهذا بتعبري الناقد (جريار جينيت  ،)G.Genettيف هذا املستوى تصبح
التعالقات النصية مؤثرة ،وليس جمرد اسرتجاع حلدث أو يشء ما ،بقدر ما هي أفق معريف
وأفق تفكري ،يصبح القارئ بني أمس واليوم ،بني فكر النص وفكر التلقي ،وهذا يمنح
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النص إرجاءات معنوية تتعمق بمعاودة القراءة وجتليات هذه القراءة ،أمام نص قابل هلذا

التجيل.

من هذه التجليات ،اً
مثل ،وقوف املتلقي يف الفضاء الذي جرى ترهينه ،واستحضاره،

ثم يعود مع شبكة من العالئقية مع الواقع وما فيه ،فقارئ السياق السابق بمجرد أن يتلقاه،
يتمثل األحداث والشخوص واألزمنة واألمكنة ،ثم حيرض يف الواقع ويتمثل الشخصية
التي تعيش بني أمس واليوم ،فها هو يتحرك من احلالة الفجائعية ،والطقسية اجلنائزية ،إىل

متثل طقسية أخرى يستجلبها من املايض البعيد ويضعها أمامنا كام لو جتري اآلن:
«أهذي ظعائن أهيل يف غبش الفجر
متأل سهل املزار !!

وتلك مؤاب،

عىل عني سارة

تنتظر الفجر أن يطلع اآلن فيها

بألف هنار

مؤاب التي أحلقت بالصليبي عار الزمان،
وألقته يف امللح؛ ثم استعادت صباها،

وما زال يف روحها وجع بعد كل صالة:
إذا ما هوى النجم

ما ضل صاحبكم

وال يف دروب اخلطايا»

()27

تتخذ حركية النص ،وفضاءاته ،وفق مسار الزمنية واملكانية ،مساحة حتفيزية مهمة يف
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ذهنية املتلقي ،جتعله ينتقل من قصص املايض وطقوسه امللحمية الفجائعية ،إىل طقوس يف
أزمنة أخرى ،ولكن يف فضاء األمكنة عينها :مؤتة ،ومؤاب ،والكرك ...فإذا كانت امللحمة
العربية يف معركة مؤتة ،يف جانب منها ،تبدو ظاهر ًّيا فقط كأهنا انسحاب ،وال يمكن أن
يقال هزيمة؛ ألهنا أسست ملراحل إجيابية تالية هلا ،ومن هذه املراحل القدرة عىل دحر

الصليبيني ،وهذا نوع من إعادة البعث والتجيل ،بعث يتم عرب ملحمة أخرى عربية ناصعة،

وهي القدرة عىل الصمود والتصدي واالنتصار عىل الصليبيني ،إهنا قصة إطارية يف باطنها
ملحمة ألمة جميدة ،ومن هنا يأيت الفخر واالعتزاز بأرض مؤتة وما جاورها ،بوصفها أرض

البطوالت والرجاالت واملالحم ،وهذا أقل ما يقال؛ إذ ألقت باملحتل والغازي يف امللح،

صورة مرعبة عند متثل نتائجها يف املخيلة ،يف العطش واملوت ،لتعود األمة إىل صباها ،أمة

شا ّبة يف قمة العنفوان ،لتعاود سريورة تارخيها احلضاري واإلنساين اإلجيايب ،هلذا يتجىل
اً
مقابل لكل عريب ينتمي
الفخر واالعتزاز ،بطريقة ليست تقليدية ،ويصبح الصاحب

لألرض واإلنسان والعروبة ،وليس األبناء فقط ،مع أن ظاهر ًّيا يبدو لألبناء ،فكان خطاب
النص يتوجه هلم ولغريهم يف الوقت نفسه .هذا االنتصار يربر ويؤكد عدم اخلطايا التي

تارخييا.
يتوهم بعضهم أهنا وقعت
ًّ

بعد هذه احلركية املشهدية ،عرب قصص فيها شعرية كثيفة وعالية ،ال يسع املتلقي إال

أن ينسى نفسه يف لذة ما ينتجه النص من متثل النتصارات وأجماد جتري ،حتت تأثري بنيات
أسلوبيا يف
بنائيا ،بحيث متسك بزمام التلقي ،من خالل الصيغة التي تتكرر
ًّ
مجلية مركبة ًّ

غري مكان من النص( :ما ضل صاحبكم يا بني) ،وهي تضمر بالتأكيد صيغة املتنبئ والنبي
تناصيا بتداخلها مع اآلية الكريمة
واملسترشف ،ملا كان وما هو ممكن أن يكون ،تتقدس
ًّ
الواردة يف مطلع سورة النجم( :ما ضل صاحبكم وما غوى ،وما ينطق عن اهلوى)،

النبؤة تتخذ شكل القداسة لتقديس حقيقة ما جيري ،إهنا كالم خبري خرب ،الكون واحلياة
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واإلنسان ،واخلبري بتارخيه وتاريخ أمته .فيتحول الكالم إىل احلكم والوصايا والتوكيدات،
وهذا ما يعطي النص أبعا ًدا عميقة للمعاين والدالالت املثارة .إنه النص املشبع بالتخييل
واحللم ،وقد تم ترسيد النص ليتمكن املتلقي من متثل عوامل متعددة ،يف أوقات خمتارة من
املايض ،أوقات ارهتانية قصدية يتم تركيز األضواء عليها ،لنقرأ:
« ما ضل صاحبكم يا بني،

ٌ
رجال عىل رشفات املدينة
يصعد منكم

يتلون من سور احلب واخلوف
ثم يقومون ص ًّفا

وتبدأ مححمة اخليل للموت
وهي إن مضت نحوه
انشقت األرض،

بل والسامء غدت وردة كالدهان
إنه احللم

يطلع اآلن من عضدين

عىل مشهد الفجر يعتنقان

من دم ٍ
زيد ،وك ّفاه فوق لواء رسول
املحبة ينعقدان

إهنم ينفرون خفا ًفا

وهم ينفرون ثقال
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فج عميق
ويأتون من كل ٍ

ويأتون من كل أرضحة الشهداء،

وما ردهم تعب وال حال بينهم والوصول

إىل

مشهد احلرب ُبعدُ املكان

فهذا كتابك أنت فكن صابرا

إن هذا الضباب بقايا دخان»....

()28

ال خيفى عىل القارئ املتأين مقدار املتناصات من القرآن الكريم ،هنا ،مثل الوقوف
ص ًّفا ،وينفرون اً
ثقال وخفا ًفا ،وتنشق األرض ،والسامء وردة كالدهان...الخ ،كل هذا يتم

استدخاله للنص ،ليس بتناص مبارش وعريض ،بقدر ما هو تثوير عرب ترسيد النص باجتاه
اً
وصول ملرسحة أحداث مؤتة حلظة
ممكنات رسدية حافلة باملشهدية ،عرب مرسحة احلدث،
اً
ٍ
ملعان عميقة،
وصول
استشهاد جعفر الطيار ،الذي تم رسم حركية استشهاده بالكلامت،
صابرا)؛ ألن الراوي عرب
وهنا تبدأ مع انطالق اجلملة املفتاحية (فهذا كتابك أنت ،فكن
ً
رمزا للجيل القادم ،ملا سيالقيه من أعباء
النص يسترشف العبء امللقى عىل االبن ،بوصفه ً

قادرا
يف عرصنا والعرص القادم .هلذا تنفلت رسديات احلكم والوصايا (فكن
صابرا ..وكن ً
ً
أن ترى ،فاملجد واملوت باخلوف ال ُيريان ،وإياك أن ترتجل ،والثورة البكر تزهو بجمرك
واألمة اليوم خوف وقهر» ،نعم األمة اليوم يف قمة القهر والذل واهلوان؛ هلذا حتتاج لعنفوان

الرجال  /الرجال ،ويتمثل الراوي جيله ،الذي سيذهب ،هلذا سيكون كام وصف (ليس له
يدان بام جيري) ،فالزمن ليس زمنه سيكون ،وجاءت هذه التعبريات بسبب من إحساس

األب باقرتاب الرحيل.
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ب .إضاءة

*

إن نص (إضاءة) مل يأت اً
منجم ،ذلك أن كلمة إضاءة تستدعي
غفل من تأشري قصدي ّ

ريا حمد ًدا،
انتباه القارئ ،وتضعه أمام كالم عىل الكالم ،كالم من شأنه أن يستجلب تفس ً
أو مرجعية معينة ،تعني عىل التحليل والفهم؛ ألن هذا النمط التعاميل مع املتن يشري إىل
توثيق علمي ملضمر ،أو ليشء غامض ُيراد له التجلية ،بغية توجيه القراءة باجتاه ما؛ لتبدو

اً
ومفتاحا للنص ،وهلذا جاء السياق بعنوان إضاءة ،ثم جاء هامش عىل اإلضاءة ،وهنا
سبيل
ً
نجدها يف حالة قد ال تبدو مألوفة ،للنظرة األوىل ،فقد نقع يف كثري من السياقات الشعرية
والنثرية ،عىل إشارة هلامش ما ،وهذه مسألة علمية بحتة ،لكن األمر يف عبداهلل جاء خمتل ًفا،
حيث يقع القارئ عىل نص أفرد له لوحة كاملة ،بعنوان إضاءة ،بمعنى كامل اللوحة تشكل

ً
هامشا ،وجدت متن ًا ،ثم
وتوضيحا للنص السابق ،أو للمدونة بكليتها ،وهي ليست
تنويرا
ً
ً

استعان الشاعر هبامش أو لنقل( :إضاءة عىل اإلضاءة) ،لقد جاء يف اهلامش ،توثيق حلدث
من التاريخ ،يغطي اجلزء االستهاليل من مطلع إضاءة ،وتم استثامره عىل سبيل التعالق
النيص والتناص يف املتن.

جاء يف اهلامش« :يف فتوح الشام للواقدي ،أن عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب ،حلق

بالشام ومعه ابن أنيس ،وعند تبوك سأل عن موضع مقتل أبيه ،وزاره وترامى عليه وبكى

مشهرا ،وقال :يا بني قاتل به أعداءك،
وترحم ،ورأى يف احللم أن أباه قد سلمه سي ًفا أخرض
ّ
ً

(ص  )139ثم حلق عبداهلل بالريموك» ( .)28فهذه املشتمالت :النص ،والنص عىل النص،
قرائيا ُينظر هلا ،وينظر لكليتها ،ذلك أن« :املعنى الكيل للنص
واهلامش...الخ ،مجيعها
ًّ
أكرب من جمموع املعاين اجلزئية للمتواليات اجلملية التي تكونه ،وال تنجم الداللة الكلية

له إال بوصفه بنية كربى شاملة ،فالنص ينتج معناه إ ًذا بحركة جدلية أو تفاعل مستمر بني
أجزائه»(.)29
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هذه الطرائق الكتابية والتعبريية ،ليست كثرية يف الكتابات األدبية ،لكنها تصب يف

اجتاهات أسلوبية ،هلا أبعاد يف التجريب والداللة .وقد فعل مثل هذا غري واحد ،لكن
تراوحت الفنية والقصدية والنجاح لدهيم يف هذا االستخدام ،ونرضب اً
مثال أدونيس يف
كتابه املوسوم (الكتاب) الذي تضمن يف املتن أربعة نصوص عىل فضاء الورقة :نص احلدث
ونص عىل احلدث ،ونص شعري عليهام ،ثم هامش خارج املتن( .)30يبدو أن الكركي

موسوعي املعرفة ،واطلع عىل جتريبات أدبية وكتابية متنوعة ،فكان له أسلوبه اخلاص يف

اجرتاح طريقة ال تشري إال إليه ،فلم يأت النص عىل النص يف فضاء ورقة ،وإنام جاء بلوحة

اً
اً
معا ،مع شمولية املدونة مدار هذه الدراسة ،وهنا لعب الشكل
منفصل
نصا
تشكل ًّ
ومتصل ً
أساسيا يف إسناد الدالالت ،ويف تقديم خطاب نوعي وخمتلف ،حافل بالشعرية.
دورا
ً
ًّ

إضاءة ،نص داخل النص وخارجه يف آن ،كام سلف ،لكنه يأيت يف هنايات املدونة ليقدم
اً
إيقاعا فريدً ا للنص منذ البداية
ترسيدً ا حلدث من جهة ،ويقدم
استكامل حللقة دائرية ،تشكل ً
وحتى النهاية ،فها هو يقول مع مطلع هذه اللوحة:
« قلت يف أول السطر

إين سأهنض يا ولدي...

فاحلياة عىل صوتك العذب عادت حياة»

()31

فهو يعيدنا هنا ألول املدونة ،ألول احلكاية ،ولو عدنا لبداية حركية الدائرة الكتابية،

لوجدنا يف استخدام الصيغة ذاهتا ،يف السياق السابق ،يف الصفحة التاسعة( :سأهنض يا
ولدي ،فاحلياة عىل صوتك العذب عادت حياة) ،رصخة امليالد األوىل تعود كام لو انبثاق
جديد ،إنه هنوض لألب من خالل استمراريته يف االبن ،حتى بعد املوت ،وتبدو (القصيدة

ريا من التاريخ واحلكم واملعطيات...إلخ .فهذه احلركة
كأهنا كتاب يرثه االبن) ،يتضمن كث ً
اإليقاعية الفتة ،ويبدو جممل الكالم يف املدونة ،منذ البداية وحتى النهاية ،دفقة شعورية
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عاطفية ونفسية وفكرية واحدة ،تتجىل عرب سياقات املتن .إهنا تأسيس وتبيان ملا يمكن أن
يكون ويتم استرشافه بعد الرحيل ،ويريد لالبن /اجليل أن ينجز النصف اآلخر من احلرية

املنقوصة التي عاشها األب ،وهذا يتبني من السياق:
«فخذ ما تبقى من العمر،

واذكر أباك الذي

عاش يف نصف حرية

وهوامش هذا الزمان...
وكن ما تريد» (.)32

وبعد هذه احلكمة والتعاليم ،يعطي األب لالبن القصة املثال ليحثه ،بوصفه يمثل اً
جيل

اً
كامل ،عىل إنجاز احلرية واخلالص من واقع مشبع بالذل واهلوان ،وملخص القصة الذائبة

يف املتن ،ما ورد يف اهلامش الذي سبقت اإلشارة إليها ،ليحمل السيف ويستمر يف النضال
دفاعا عن اإلنسان والكرامة واحلرية ،هذه األشياء تشغل ذاكرة األب ملرجعياته
واجلهادً ،
العروبية والقومية ،بشكل الفت ،هو يريد لالبن إعادة نسج احلضارة العربية الزاهية ،من

خالل النضال واالستمرار بدرب النص ،وعدم الرتاجع ،واالعتامد عىل الذات يف اإلنجاز.

ها هو النص يقدم هذه املسائل املتعالقة مع الرتاث والتاريخ ،وجيري استجالهبا ،لرتفد
حافزا للحركة:
النص احلايل بالعرب ،وتشكل
ً
«فكن أنت أنت

ويا ليتني سأكون قري ًبا لعيل أراك

...

فهل تنهض اآلن أيكام  ...لست أدري
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أظن أن جعفر قد ينهض اآلن من سهل مؤتة،
والريح جتري شاملاً ،

ويف البال ثأر جلعفر
وابن أنيس...

وحيدث عن سري الشهداء،

وعن سيف خمزوم

ما ّ
سل إال عىل اسم اإلله»

()33

فالقصة التي وردت يف كتاب الواقدي ،جعل منها منشئ النص قصة تتفتح عىل

قصص أخرى إطارية ومتوازية ،وحياول أسطرة جعفر وما حدث معه ،فرييد له النهوض
ليستمر وتستمر رياح الشهادة من جديد باجتاه الشامل ،باجتاه البالد السورية ،بالد الشام،

لنيل اخلالص والتحرير ،ولتنبثق احلضارة وتستمر ،كام لو يعانق جعفر خالد بن الوليد
املخزومي ،سيف اهلل املسلول .يف ذهنية الكركي ما يعيشه العرب واحلالة العربية اآلن ،يريد

أن يمسح اهلزائم ،والتشظي واالنكسارات ،وحيلم هبذا عرب اجليل القادم ،وله أمل يتفتح
باستمرار ،بعيدً ا عن اليأس ،العريب املثايل الذي حيلم به هو العريب الذي ال ينكرس ،ننترص أو

نموت ،عىل حد تعبري الشهيد املناضل عمر املختار.

ج .اخلامتة:

أما اخلامتة فتأيت كام لو نص عىل النص ،امتدا ًدا الستدخال احلكمة التوكيدية ،عرب اللغة

إحلاحا عىل اإلمساك بام تقدم من توصيات ،ال هتم الذات والفرد ،وإنام هلا مساس
الواصفة،
ً
بأمة بأكملها ،ويسترشف منشى النص الزمان اجلميل /احللمي ملا يكون ،فيظهر الزمان
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وهبيا ،وهو يستشعر الغياب املؤكد ،وبعاطفة األبوة تنفلت العبارة
القادم أمام عينيه خمص ًبا ًّ

(ال تبتئس يا بني ،فجعفر أقرب مني إليك )...نعم سيكون جعفر بمثابة األخ ،وبمثابة
جعفر الطيار ،ويكون األقرب لالبن من األب ،رمز ًّيا  ،وألنه يف غيابة املوت ،بام يمثله من
اً
وصول للصمود والثبات والنرص ،وها
استلهام ملا فعله جعفر الطيار من عمل أسطوري،

هو السياق:

«سيأيت زمان جديد ويطلع من وراء هذي البالد
وحبك يف كبدي سيزيد
غبت،
فإن ُ

ال تبتئس يا بني،

فجعفر أقرب مني إليك،

وجعفر برشى بفتح

نرى فيه كل الذي ضاع منا يعود

فسالم عليك

عىل األرض إذ يورق الصخر فيها

شقائق من أرجوان جديد
ومن ياسمني املحبني
يأتون مثل البنفسج

حني يمد أساه عليك
يأتون:

فاسق العطاش
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إذا جادك الغيث

عىل الذي ضاع مني يعود إليك

وسالم عليك
سالم عليك»

()34

اخلطاب هنا حار ،وحارق ،وترميزي ،يأيت عرب كالم األب لالبن ،كام لو حلظات

وداع ،لكنه األمل يشتعل ،بتكثيف الدالالت يف رحاب امليتا نص ،عند استحضار ضياع
األندلس ،وضياع املجد العريب يف غري مكان ،فيستحرض األب حركية رثاء املدن ،والضياع

الذي كان عرب التاريخ ،وعرب ما نعيشه ،لكنه يستنهض اهلمة ،وحيدوه األمل يف ما سيكون

بعده ،وهلذا يمجده ،فهو األمل املنشود ،وهنا يسكب الكركي أيدلوجية ناعمة يف نصه،
شفيفة ،بحركات وسياقات مشهدية ،مؤثرة ،ختتزل الواقع العريب ،قديمه وحديثه .تبدو

لغته وأساليبه يف هذه املدونة الفتة وهلا خصوصية تشع بالدالت املتفتحة باستمرار ،إهنا
حكمة اللغة ،وحكمة الشعر ،وحكمة األسلوب.

182

د .عبد الرحيم مراشدة

جريدة اهلوامش
( )1كوهن (جان) .بنية اللغة الشعرية ،ترمجة :حممد الويل وحممد العمري ،الدار البيضاء ،دار توبقال للنرش،
 .1986ص.27

( )2الكبييس (طراد) ،كتاب املنزالت،ج ،1منزلة احلداثة ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية1992 ،ص.107

( )3أبو ديب (كامل) .مجاليـــــــات التجاور ـ تشابك الفضاءات اإلبداعية ،بريوت ،دار العلم
للماليني،1997،ص.17

( )4املاكري (حممد) .الشكل واخلطاب ،مدخل لتحليل ظاهرايت ،بريوت ،املركز الثقايف العريب،1991 ،
ص.19

()5حلمداين (محيد) ،عتبات النص األديب ،بحث نظري ،جملة عالمات السعودية ،جدة ،النادي األديب ،جملد
 ،12ع ،2002 ،46 :ص.9

()6الكركي ( خالد) .عبداهلل ـ نصوص املدونةـ عامن ،منشورات اآلن ،نارشون وموزعون ،2016 ،ص.8

( )7فوكو ( ميشال ) ،حفريات املعرفة ،ط ،3ترمجة :سامل يفوت ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب،2005 ،
ص.23

( )8القاسم (فدوى) ،حلظة اخلروج من اجلنة ـ جمموعة أيام قصرية ،القاهرة ،دار رشقيات للنرش.2011 ،
( )9الزعبي (أمحد) مقاربات يف األدب والنقد – العريب والغريب – إربد ،مكتبة كتاين ،1993 ،ص.119
( )10املصدر السابق ،ص 119وما بعدها.

( )11كوهن (جان)  ،بنية اللغة الشعرية ،ترمجة حممد الويل وحممد العمري ،الدار البيضاء ،دار توبقال،
 ،1986ص1

( )12نق ً
ال عن :املاكري (حممد) .الشكل واخلطاب ،مدخل لتحليل ظاهرايت ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف
العريب ،191 ،ص.18

( )13عبد املعطي (عثامن) ،عنارص الرؤية عند املخرج املرسحي ،القاهرة ،اهليئة املرصية العامة ،1996 ،ص
.177/176

ويمكن مراجعة املوقع)https//sittes.google.com( :

( )14املصدر السابق ،ص.177

( )15اهلاشمي (علوي) السكون املتحرك،ج 2دراسة يف البنية واألسلوب ،جتربة الشاعر املعارص يف البحرين
نموذجا .منشورات احتاد كتاب وأدباء اإلمارت،1993 ،ص.348
ً
183

( )16دريدا ( جاك) ،الكتابة واالختالف ،ترمجة :كاظم جهاد ،دار توبقال ،1988 ،ص.49
( )17الكركي (خالد)  ،مدونة نصوص عبداهلل ،ص(.)7
( )18املصدر السابق

( )19مراشدة (عبدالرحيم) ،األجناس األدبية وجتليات التحول والتغيري ،جملة بونة اجلزائرية ،ع،18:
2012ص.38
( )20اً
نقل عن :لقايض (حممد)  ،يف حوارية الرواية ،بريوت ،دار سحر للنرش،د.ت ،ص.112
( )21الكركي (خالد) ،مدونة (عبداهلل) ،ص 12وما بعدها.
( )22املصدر السابق .ص ،11وما بعدها.
( )23املصدر السابق ،ص. 13

( )24املصدر السابق ،ص 18وما بعدها.

( )25وهبة (جميد) وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،بريوت ،مكتبة لبنان،
 ،1984ص.290

( )26سلوم (داوود) وحسن ربابعة ،قصة اإلطار العربية وأثرها يف اآلداب األوروبية ،سلسلة دراسات يف
األدب املقارن .إربد ،املركز القومي للنرش،2000 ،ص.11

( )27ياكبسون (رومان) قضايا الشعرية ،الدار البيضاء ،ترمجة :حممد الويل ومبارك حنون ،دار توبقال،
 ،1988ص.106

( )28الكركي (خالد)  ،مدونة عبداهلل ،ص.32

( )29جينيت (جريار) ،طروس ،ضمن كتاب آفاق التناصية ،مع جمموعة من الباحثني ،ترمجة :حممد خري
البقاعي ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،1998 ،ص.137

( )30الكركي (خالد) ،مدونة عبداهلل ،ص 35وما بعدها.
( )31املصدر الساق .ص.41

( )32بحريي(سعيد) .علم النص ،املفاهيم واالجتاهات ،القاهرة ،املرصية العاملية للنرش ،1970 ،ص.75

( )33أدونيس (عيل أمحد سعيد أسرب) .الكتاب ،أمس املكان  ،ثالثة جملدات ،بريوت ،دار الساقيز .1995
( )34الكركي (خالد) مدونة عبداهلل ،ص .41
( )35املصدر السابق.42 .

( )36املصدر السابق .ص.44
( )37املصدر السابق .ص .47

184

د .خالد الكركي

سبعون
(ح ّتام حننُ نساري النّجْمَ فـي ُّ
الظلَ ِم)....

د .خالد الكركي *

مجيعا ،وهلذه املؤسسة الكريمة وجمالسها وإدارهتا ،وهلذا
ها أنا بينكم ،الشكر الغامر لكم ً

اجلمع الرائع من األصدقاء والزمالء واألكاديميني واملثقفني الذين حرضوا يف هذا املساء،
ّ
وجف الورد عىل حيطان القرى ،وظ ّلت الشمس عىل دور قريتنا
بعد أن أخذ العمر ح ّقه،
أمجل منها عىل دور اآلخرين ..لقد حرضتم وقد تعب اهلوى ،وتوزّ ع القلب العليل عىل
السنابل والعطر وبقايا الليل الطويل حتى كاد ال ُيرى.
نعم أنا هنا،

مواطن قد ال يستحق هذا التكريم الباذخ ،أي منطق أن أكون هنا ،وأنتم هنا ً
أيضا،
وجرح األقىص ،بل وفلسطني ك ّلها ما زال ناز ًفا ...لقد أكثرنا من االحتفاالت واأللقاب

كام يف عصور سابقة حتى غابت احلقيقة ع ّنا وك ّلنا:
ُهي ّم يَ ْ
كأنَــــا
بش ٍء وال ّل َيايل هّ

					

ُتطا ِر ُدنــــي َع ْن َك ْونِ ِه َو ُأطا ِر ُد

* رئيس جممع اللغة العربية األردين.

185

يف السياق ذاته ّ
يب
جتف األشياء اجلميلة وختبو النجوم الزاهرة قبل األوان ،بل إن كتا ّ
يف الشهداء «محاسة الشهداء» و«منازل األرجوان» قد تاها يف ضياع األمة بني االستبداد
واخلراب.

مقسمون نحن ،شظايا يف ّ
فالروح
يقسمه سايكس بيكو ّ
كل مكان ،وما مل ّ
ّ
قسمناه نحنّ ،
غائبة ،والناس عطاش ،ويغشى الرؤية غبش ،و َي ِض ُّل الضباب دروبه يف الشعاب ،ونبحث

عن ربيع من ورد وغيم وأرجوان فال نجد ،ونبحث عن سامء فيها النقع يغمر املقاتلني فال
نجد ،ونحدّ ق يف السامء فال نرى« ...وأسيافنا ٌ
ليل هتاوى كواكبه».
ورحلت من الكرك إىل اجلامعة األردنية ما تزال يف األعامق،
محلت عصاها
األمة التي
ُ
ُ

لكنها تتوارى خلف الدكتاتورية والتشظي والشمولية وادعاءات الشفافية واإلصالح
ومكافحة الفساد ،والوطن عاجزٌ عن غري ذلك ،ك ّلام حتدّ ث اإلقليميون عن دوهلم القطرية،

وهبت رياحهم حممولة عىل أجنحة الغربان إىل سواد بعيد ،وما زلنا بانتظار الرؤى اخلرض،
رواء من ُس ْعدى ،وشهداء من فلسطني التي ظ ّلت «خيمة وعمود ًا من النار» ،وتاه
وأماين ٌ
الصوت:

		

ِ
أخي ُق ْم إِىل ِق ْب َل ِة املَ رْ ِ
ــــــــن
ش َق ْي

					

لِن َْح ِمي َ
َ
ـــــدا
يس َة َواملَ ْس ِج
الكنِ َ

وأمل الذكرى من عتبات احلنني إىل املعلمني القوميني ،الذي هنضوا بأمانة إرسالنا إىل

اجلامعات ،يوم كان الطلبة الصغار يف أوائل املرحلة الثانوية بعثيني ،وغري ذلك ،أشدّ صالبة

من الرجال يف هذا الزمان البغيض.

أ ّمل فتات احلنني ،وأطوي زمام راحلتي كي تعود ـ قبل اجلامعة ـ إىل عتبات الكرك،

الرحيل ،وكان علينا
لكن «اخلنجر الراقد يف غمده يصدأ» كام قال رسول محزاتوف ،فكان ّ

أن ننضج مثل جيش عمورية« :قبل نضج التني والعنب» ،فكانت الرحلة إىل كمربدج ثم
العودة إىل عماّ ن ،وبينهام زمان ٌ
وقلق ،وآفاق مل تكن ختطر يف أحالم اليقظة قبل ذلك الزمان.
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غنم،
واليوم ظ ّلت العصا التي جاءت معي ،ال يل فيها مآرب أخرى ،وال أهش هبا عىل ٍ

ولكنها ما تبقى يل:
س ورائي ،إنْ َ
تراخ ْت َم ّنيتـــــي
َأ ْلي َ
الع َصـــــــــا حُ ْتنَى َ
األصابع
عليها
				
ُلزُ ُ
وم َ
ُ
		

ِ
مضــــت
القرون التـي
أخبار
أخب
ْ
رّ ُ
َ

				

واقـــع
قمــــت
أدب كأ ّنـــي ُك ّلمـــا
ُ
ّ
ُ

أعتذر لكم

وأعتذر للعروبة

وللحقيقة

لعزة ولو غضب ُكثّري،
وأعتذر ّ
فام ظ ّنت يوم ًا أنهّ ا سرتاين يف هذه احلال ،وكم كتبت هلا:

ٍ
ُّ
مصيـــبة
كــــل
عز
		
فقلت هلا يا ُّ
فس ذ ّلـــــت
				
إذا ُو ِّطنــــت يوم ًا هلا ال ّن ُ
حجة!..
فام أنا بعد سبعني ّ

شهادات ومؤهالت وكتب ومواقع إدارية ،لكن دعوة جييل إىل احلرية والوحدة ظ ّلت
والتنمر اإلقليمي والذئبية الغريبة ،والفقر
قل ًقا ينهش أرواحنا ،يف فصول اجلفاف القومي،
ّ
ٍ
سجن حمروس باثنني :االستبداد واالستعامر.
نصبح يف
والبطالة بل نكاد ْ
فهل أقف هنا وأفتح كتب الكواكبي ،وأقرأ ما يف مؤمتره االفرتايض عن حال األمة...

كانت لنا ثورات

لكن ليس كام قيل إن الثورة تأكل أبناءها ،فقد أكل األبناء الثورات ك ّلها ،ثم جلسوا
للقات ...و ..و
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ونحن نحرس شيخوختنا متجملني بالصمت واأليام هترب من بني أيدينا ،فنجر جسدً ا
ٍ
حطب ،أو كثيب ًا من غبار.
صار كومة من
ستقولون :نحن أدرى.

ٍ
واحد منكم:
نعم :أنتم أدرى! وأقول لكل

أعرين طرف زرقاء الياممــــــــة

					

بل ألبرص اثنتني :أمي وأمتي ثم أموت !

ألبصــــر ما ورا تلك الغاممــــة،

أنا من جيل اململكة ( )1946ما ع ّلمني رجال الزمن العثامين العرب الذين التحقوا
باململكة ،وقد حتول رجال الثورة إىل موظفني يف دولة قطرية بني ٍ
دول متنافسة ،بل ابن زمن

فلسطني ،وزمن األردنيني عىل أعتاب باب الواد ،وزمن أيب يف أيام القحط سنة ،1947
وندرة املدارس واملعلمني ،وبقايا النهايات من زمن اخليانة الربيطانية لنا ...وأيام كلوب

باشا ..كان صحونا األول عىل أيام هزاع املجايل ووصفي التل قبل تشكل الشخصية

الوطنية األردنية بني  1967-1957السنوات العرش من املرارة والسجون واالخرتاق

وأشكال الوحدة التي ال تصمد أمام رغبات بني العم يف منع أي اجتاه نحوها...

وبني  1948و ،1956و ،1958و ،1967و 1970كان زمن الوعي ـ قبل اجلامعة

ـ يتشكل ونحن ال نتذكر اليوم ليايل التعب واالمتحان بل ليايل الفقر ،وقد انتقمت منا
احلكومات مرتني :اخرتاع امتحان عام (السادس االبتدائي) وآخر (للثالث اإلعدادي)
يف أواخر اخلمسينات وأوائل الستينات ،فتم طرد زمالئنا من املدارس؛ ألن الوعي القادم

مرعب هلم ،ولوال اجلامعة األردنية لكان لدينا اليوم من الرعاة (وأنا بينهم) أكثر من
ٌ
املهندسني واألطباء واملمرضني.
(معا) ك ّنا ننتظر لبلدنا الفرج
ويف هذا الزمان ،ونحن غارقون يف الرومانسية والوجودية ً

بعد الشدّ ة ،وقد شغفني كتابان :األول «الفرج بعد الشدّ ة» للتنوخي ،والثاين «طبائع
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اس ُت ْض ِع ُفوا فيِ
«و ُن ِريدُ َأن َّن ُم َّن َعلىَ ا َّل ِذ َ
االستبداد» للكواكبي ،وأقرأ يف كتاب اهلل العزيز َ
ين ْ
الأْ َ ْر ِ
ض َو َن ْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َو َن ْج َع َل ُه ُم ا ْل َوا ِرثِنيَ »...
حر وعادل ومهيب،
احللم زمان قديم ّ

والرؤية ال متلك حق ال ّنسور يف سامء بال غيوم،

واحلياة غري حمتملة مع اخلوف واخلرافة واخلراب،

ضباع وذئاب ،وك ّنا نحرتم الذئاب ونحتقر ّ
الضباع،
كانت الدنيا آنذاك مثل زماننا هذا،
ٌ
حتى تكشّ ف لنا أهنام أخوان «كانا ْأر ِضعا ِ
بلبان».
ماذا تفعل وكتاب «وعاظ السالطني» لعيل الوردي يقع يف يدك ،فتفهم وتستزيد،

ويصلك كتاب آخر عن التطفل والطفيليني ،وثالث عن الندمان ،ورابع عن العذريني...

وحني ختتلط عليك الرؤية بالعمى تتيه وتدرك أن ال طريق آخر غري القراءة خيرجك من
ضياع الطريق الصحراوي ورهبة طريق املوجب ،ويترسب إىل وعيك حديث عن الشهداء،

اهلية ( )1910وشهداء ميسلون ( ،)1920وشهداء فلسطني عىل امتداد زمان
شهداء ّ
ظلمها واحتالهلا ،وشهداء اجلزائر وأبناء الوطن الذين نسجوا اسم باب الواد بالنجيع

واسم القدس الكريم...

ّ
لعل ذلك الشوق القديم هو الذي ينتج كتبك:
«محاسة الشهداء»

و«منازل األرجوان»

و«الروح اجلعفرية».
ّ

أنت ما تزال يف اجلامعة بني أساتذتك الكبار ،لكن املصائب والنكسات ال هتدأ ،فمن

غزو السويس ،إىل انقالب بغداد ،إىل انفصال سائر أشكال الوحدة العربية التي قامت إىل
صبحنا:
حرب  1967حني ّ
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ٌ
طويـــل»...............
«عار
ٌ

				

ِ
كوكب»
األفق
الح يف
« ُن
ســــب ِبه ما َ
ُ
ُّ

وقد شهدنا النزوح البرشي الذي كان ،والذي مل يكن مقدّ ر ًا لنا أن نراه سنة ،1948
وقدّ ر لنا َأن نشهد تفجر «الغضب» الشعري والعمل الفدائي ،حتى هجم علينا الصمت

بعد أحداث  ،1970فعدنا إىل املدارس التي نع ّلم فيها ،نعيد قرا َءة مقدمة ديكنز يف «قصة
مدينتني».

كنا نعود إىل املايض عرب دروسنا،

فم ّنا من يتمنى لو قاتل يف جيش صالح الدين،
أو جيش الظاهر بيربس،

أو جيش حممد الفاتح،

ويقبل جبني فارسها الوحيد
أو أتيحت له حلظة يف التاريخ يشتم فيها أهل غرناطةّ ،

الغسان...
موسى بن أيب ّ

ّ
كل هذا واالستعامر حارض أو بدأ الوعي يطرده من اجلزائر إىل عدن...

ّ
كل هذا واألحزاب تنهض ،ومن كتاب قديم لعمر فاخوري «كيف ينهض العرب» سنة
ٍ
متميز لزريق يف
 1913إىل كتاب خائن لنجيب عازوري عنوانه «يقظة العرب» إىل
كتاب ّ

«الوعي القومي» ،وآخر مستقبيل للرزّ از يف «معامل احلياة العربية اجلديدة» ،ولعبداهلل العالييل

وسيد قطب ،وصادق
«دستور العرب القومي» ...وغريها ٌ
كثري؛ إذ كان كل من طه حسنيّ ،
رؤى ومواقف ،ونحن هلم متابعون.
جالل العظم ،وخالد حممد خالد ،يتألقون ً
قال أب سوفيايت البنه:

«ظ ّلت أرستنا مئات السنني تصنع احلديد للوطن ،وعليك أن تكون يف هذه احلرب

حديدً ا ،فالسلطة سلطتك ،والدولة دولتك ،وجيب أن ترضب العدو بقوة».
العدو أن:
أال يليق هذا النص بالشعب الذي نسج انتصار الكرامة وعلم
ّ
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إذا جاء هذا املـــاء من جاء غاز ًيا

					

فمـــــن دمه ال املاء يرتدّ شاديا

الوطنية يف ظل العروبة ،وما تزحزح طالب واحد يف ستينيات
بدأنا ندرك آنذاك معنى
ّ
ٍ
حزب أو قبيلة ،بل كانت البوصلة تشري إىل فلسطني ،وكم وقفت
اجلامعة نحو أولويات

فدوى طوقان تنشد يف مدرج سمري الرفاعي عن طفلني يف الضفة الرشقية ،وعن مازن أبو
غزالة الذي:

...حوطته أ ّمه بسوريت قرآن:

أعز منك إ ّ
ال األرض..
اذهب ،فام ّ

هل كثري عيل أن أقول :ذاك كان زمن املقاومة!!

يطول احلديث عن اجلامعة وليس فيه عنف وال انغالق وال أفكار حم ّنطة ،وال وزارة
للتعليم العايل ،وال جملس له ...وال هواة للنظريات ّ
املفككة ،وسطحية االسترشاق ،وال
حضور البن رشد والفارايب كام كان ،ومها احلضور الباهر يف تارخينا العظيم.
نى خرض نقول عندها:
كانت لدينا ُم ً
«إن تكن ح ًّقا تكن أحسن ا ُملنى»،

كان النائم العثامين يف رؤوس أهلنا يرحل واألرض ـ اليباب خترضّ  ،وكنا نجهش للتوباد،
الطيب:
ونكبرّ للرمحن ،ونقرأ ـ أبا ّ
ديمـــ ُه
أ َبى ُخ ُل ُق الدّ ْن َيا َحبِيب ًا ُت ُ

					

فَماَ َط َلبـــي ِم َنها َحبيبــــ ًا َت ُر ّد ُه

ثم نعود خائبني والوجع ال ينتهي فينا ،فنجري خارج بساتني العمر الذي خ ّلفناها يف
القرى وأصيح بناقتي:
هواي عراقي وتلوي زمامهــا

					

ٍ
النجـــوم ِ
يامن
الح
ُ
لبــــرق إذا َ
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لقد طال بنا العمر ،وعرفنا من بؤس الثقافة ،وتقلب اإلعالميني ،وخداع السياسيني

ما عرفنا ،و«تقدّ منا :باسم التقدم والتغيري نحو «األفضل» حتى صارت «اخليانة» وجهة

نظر»!!.

يا للعجب،

وعجزت عن جواب سؤال بسيط:
كربنا ،وسافرنا عرب العامل وتعلمنا يف جامعات عريقة
ُ
ملاذا سقط جدار برلني وصمدت جدران سايكس بيكو!!

وعجزت عن اإلجابة عن سؤال آخر حول عدد املساجني يف الوطن العريب ،وعدد

الالجئني منه خارجه!!

كم عدد الكتب التي تطبع وما نسبة كتب الشعوذة واخلرافة وادعاء التدين بينها !!

فأعيدوا اخلائفني واجلاحدين من جيلنا وادفنوهم يف الصحراء ،فهذا جزاء الذين قطعوا
الزمان ثرثر ًة وما ناهلم ُجرح واحد!!
وهل صحيح أن «الفتوحات يف األرض مكتوبة بدماء اخليول»!!

ماذا بعد!!

***

يقول يل صديق...

كيف ترى دنياك بعد سبعني سن ًة ممّا تعدّ ون يف اجلنوب!!

قلت :هل لنا تقويم خاص بنا!!..

قال :نعم ،ألستم من أقبية ميشع جئتم!! وكنتم للشهادة عاشقني!!
أليس منكم ديك اجلن الذي خرج من مؤتة كام يقول الرواة!!

املقشعر السقيم إىل فضاء احلرية واملستقبل،
لكن ُق ْل لنا :كيف نخرج من هذا الزمان
ّ
وهبية!
أ ّم ًة إن شئت! موحدة ّ
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أردنيا كريماً وصل ًبا!
أو وطنًا ًّ

لدي أوراق من مرشوعات اآلخرين لنهضة /ثورة /تقدم /تغيري /وحدة /حر ّية/
عدالة /مساواة ...ك ّلها ذات مضاف إليه واحد ،هو األمة أو الوطن!!
ذكرت عمر الفاخوري ،وقد أقام مرشوعه الفتي عىل كتابات غوستاف لوبون ،وجعل

نجيب عازوري مرشوعه وفق املصالح االستعامرية الفرنسية ،ووقع مثل هذا يف املغرب
وتونس واجلزائر يف أوائل القرن (راجع كتاب د .عيل حمافظة) بينام ّ
ظل عمر املختار صاحب
اسم صاحبه!
املرشوع الواضح الذي ما زلنا هن ّلل كلام ُذكر ُ
وضاع الذي ضاع،

وكان التشظي فع ً
ال استعامر ًّيا فصار رشعية دولية /وانظروا إىل السودان والعراق إن

شئتم!!

ال أود أن أقرتح،

لكن الشواهد الكبرية واضحة:

نحس ببهائها إ ّ
ال بالوعي
أولاً  :احلرية ،من غري إضافات ،وكلكم تدركون أننا ال
ُّ
الفلسفي والفكري والثقايف واإلنساين ،وإ ّ
ال ك ّنا عبيدً ا لعبيد.

ثان ًيا :العدل ،بأي صورة إنسانية نح ّققه وحيررنا من اجلوع والفقر والبطالة واألمية
واجلهل ،وجيعلنا ً
والرسل سواء.
برشا ُ
ثال ًثا :املساواة ،عىل إطالقها اإلسالمي اإلنساين ،أتذكرون حديث «أسنان املشط» ،وهل
ّ
مرة بد ّقة الصورة وحسمها للموضوع ..ال فئة وال جهة وال طبقة ،وال حزب ،وال
فكرنا ّ
تيار ال يتفق مع احلرية والعدل واملساواة.

رابعا :كرامة البرش ،يف أوطاهنم ورزقهم وسرت عوراهتم وحر ّية معتقدهم وتعليمهم
ً

ودعائهم والدفاع عن أطفاهلم ضد اخلوف ،وعن بلداهنم ضد االستالب والتوحش

الرأساميل والضياع الالإنساين يف خميامت الالجئني.
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خامسا :احلرب عىل التطرف والتعصب واجلهل واألفكار اجلامدة واجلاحدة.
ً

سادسا :الثورة عىل االستبداد ،بعسكره وأمرائه حتى نصل مع الكواكبي إىل مصارع
ً

االستعباد.

التحرر من كل
سابعا :الرؤى اجلديدة يف التع ّلم ،والعلم ،والكتابة ،والبحث العلمي بعد
ً
ّ
سلطة وخوف ،ونبذ ّ
كل أشكال الفرقة والتجزئة وأي هيمنة عاملية أو إقليمية عىل الناس،
ّ
وألن خشي ًة عىل التعليم تستبدّ يب ،وأنا ما فارقت
والدخول يف املشهد اإلنساين احلقيقي،
التعليم واملناهج يف سائر املستويات ،وذلك أن إسناد األمر لغري أهله مصيبة ،ولنا يف أحداث

( )2016حول املناهج عربة ،وقد عدنا اآلن إىل مرشوع آخر يبدو أنيق الورق واحلديث يف
و«نميز بني الوطن الغالب والوطن
االجتامعات ،لكننا ،أهل السبعني ،نقرأ بطرائق خمتلفة،
ّ

املغلوب» ،ونعرف أحكام العرفيني ،وخوف الديمقراطيني ،وضياع احلقائق يف بؤس

اإلعالم ،ورهبة الثقافة من شموس اإلبداع ،حتى صار اهلواة خرباء ومرشدين ،وغابت
أزمان هنض فيها الوطن حتى صحت قبل أن يضيع تاريخ التعليم (سنة  )2010يف وزارة
الرتبية والنقابة ،نحن نحتاج:

ـ معجم املعلمني األردنيني
ـ معجم املدارس األردنية

ٌ
سهل عيل أن أقبل
بسائر التفاصيل واحلكايات والقيم واالمتحانات ،ومل أجد أنه
نتائج املؤمترات وندوات العمل؛ ّ
وكل من يميش فينا خبط عشواء ...لقد كربنا عىل التع ّلم
من متوسطي الذكاء وهواة املدائح من زمن الفوىض اخل ّ
القة ،وحتطيم القيم الراسخة،
والتصدي لإلسالم كأن له صلة باإلرهاب والتطرف ال سمح اهلل ،بل هو بريء من

االستبداد وأهله ،والتشظي الذي وصل إليه جيل حمروم من فضائل احلياة التي يشتاق إليها
والطيبون.
املؤمنون
ّ

إن التاريخ الذي يسندنا اسرتاتيجية ،واللغة العمود الثاين له ،واملعرفة هي نتاج ّ
كل من
جاء من أقىص املدينة يسعى إىل مدرسة...
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التعلم حر ّية ورؤية،

والتدخل الزائد وصاية،

ونحن أصدقاء للطلبة ال أوصياء،
نريد أن نقرأ فال ننسى،

ونريد أن يعمل العقل الفلسفي بعمق وجسارة،
ونريد ً
قوميا يكون العلم قاعدته؛
خماضا ًّ

ونريد أن نرى مصارع االستعباد قبل أن نرحل...

إن التعليم العام والتعليم العايل أمام مفرتق خطري يف دولة عميقة مثل دولتنا ،بخربائها

ومعلميها وأساتذة جامعاهتا،

وما يزال التدخل (غري مطلوب) قائماً  ،وما يزال فتية املناهج بغري عزاء ...وهم أصحاب

الفلسفة ،واخلربة يف املناهج والكتب ،والتدريب واإلدارة ،وأنامط التعليم ،كام أن التعليم
العايل صار ميدا ًنا لتجارب حكومية متيل علينا ما تريد ،هلذا ال بد من:
ـ إلغاء وزارة التعليم العايل

ـ إلغاء جملس التعليم العايل

وإعالن استقالل اجلامعات /عقل الدولة وبيدرها ،ومطرها ،وشمسها ،ومستقبلها؛

فام زالت إنسانية اهلوى ،مشتاقة للحرية الباهرة ،والعقل التحلييل ،وعليها أن تنأى عن

والنص ،وأشواق اإلنسان يف اخلروج من ثقافة اخلوف
القشور وتغوص يف هبجة العقل
ّ

والصمت.

ثامنًا :اجتثاث آخر استعامر استيطاين (الصهيوين) يف العامل ،وهو يف فلسطني ،ولكم

موحدة ال عىل صورة
مرة واحدة أ ّمة ّ
ضد الصليبيني واملغول حروب ومشاهد ،فاخرجوا ّ

العباسية (عمور ّية) إن رأيتم ذلك ..يوم ك ّنا:
العربية ،بل عىل صورهتا
اجلامعة
ّ
ّ
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ريون خل َفنا
سنا َيس ُ
َت َرى ال ّن َ
اس ما رِ ْ

					

أومأنا إىل ال ّن ِ
اس َو ّق ُفـــوا
َوإنْ َن ُ
حن ْ

ورحم اهلل األندلس ،وخالد بن الوليد ،وبني متيم.

كتبت مالحمه عىل
ظ ّلت سنوات كنت أو ّد مقاربتها ،لكن املعارصة حجاب ،وبعضها
ُ

والرضا» ،وأهم هذه السنوات،
السنوات اجلامعية ،وقبلها الكرك ،يف كتايب «سنوات ّ
الصرب ّ

أو العقود تقع يف أربع فرتات:

األوىل :العمل الثقايف يف اجلامعة بني التدريس ورئاسة غري جامعة ،ومنه األكاديمي يف
ّ
ولعل رحلتي بني األردنية والبرتا وجرش متثل هذا.
مداه القريب والبعيد.
الثاين :العمل السيايس واإلعالمي من رئاسة الديوان امللكي مرتني ،إىل رئاسة جملس

إدارة املؤسسة الصحفية األردنية ،وكم توزّ عت روحي بني احلرية للسياسة واإلعالم يوم

رئيسا للمؤسسة ،وقبلها للرابطة ،وكات ًبا يف الرأي ،وبني احلرية والسياسة يوم كنت
كنت ً
ورئيسا للجامعة .بل ّ
لعل هذه املرحلة ()1996-1989
ووزيرا للثقافة
وزيرا لإلعالم
ً
ً
ً
ثم  2011-2007تشكل معلماً مهماًّ للباحث يف السرية ،خاصة بعد أن كتبت اعرتافايت يف
حمارضة بعنوان« :يا هّأيا الكرز املنيس :املثقف والسلطة»

كان زما ًنا صع ًبا ،وذروة ذلك احتالل بغداد سنة  2003وعودة وفود اخلونة عىل بغال

األمريكيني ثم عىل محري اإلرهاب.

وكان زما ًنا مور ًقا بالقليل من احلرية والديمقراطية ،لكن املرشوعات اختلطت ،حتى ما
«عمنا»
كان منها لإلصالح ،وس ّلمتنا أفكار الليربالية إىل اجلامدين واجلاحدين ،وأخ ً
ريا إىل ّ
صندوق النقد الدويل.

الربيع العريب /الدم والورد /الوعد والذين هربوا من أوطاهنم خائفني،
الثالث :فرتة ّ

الروح ،ونبع احلزن الدائم ،ويوم غادرهتا إىل اجلامعة سنة
الرابع :العدنانية ـ بلديت /توأم ّ
الريض األمر ك ّله:
1965؛ اخترص الرشيف ّ
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َت َعيني َف ُم ْ
ــذ َخ ِفيِ
ــــت
ْ
و َت َل ّفت ْ
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القلـــب
عنـــــي الطلول تلفت
ُ

وحني تر ّدى القلب يف عماّ ن ويف اليأس مل حترض لبنى وال عفراء وال سلمى وال ليىل
ٍ
األصابع».
فروج
«كقابض عىل املاء خانته
للسالم عىل رضيح أمي ،وإذا يب
ِ
ُ
فناديت:

		

ٍ
أشو ًقا و ّمل ِ
ليلـــة
متض يل غيـــر

					

املطي بنا عرشا
فكيـف إذا سار ّ

ربيعا أو خري ًفا ،األمر ليس مهماًّ اليوم ،فقد دخلت اخلريف منذ زمان بعيد ،لكن
سبعون ً

قلمي مل يرجتف بعد ،لكنني أو ّدعكم يف هذا اللقاء املهيب ،فقد ال نلتقي ثانية يف مثل مجعنا
الطيب هذا...
هذا ،ويف مثل مكاننا ّ

أو ّدعكم عىل أمل ربيع عريب آخر ،يشبع فيه األطفال وحيصلون كت ًبا وأقال ًما وأغاين

وأحال ًما كبرية،

حر ال استبداد فيه وال عسكر وال طغاة،
ربيع ديموقراطي ّ

ربيع جيعل فلسطني «أو ً
ال» ،وأن ال يأيت أحدٌ عىل قميصها «بدم كذب» ،وأن نع ّلم

يف مدارسنا معنى الوطنية والعروبة والصمود حتى يثبت الشاب م ّنا «يف مستنقع املوت
ُ
احلرش».
رج َل ُه» ،ويقول هلا« :من حتت أمخصك
كأين أراين والباكيات عيل حني« :تذكرت من يبكي ع ّ
يل»...
هّأيا األعزاء،

أنا ال أنظر من ثقب الباب إىل وطني

.................

وأنا أعرف أن علينا أن نجعل احلياة تتفوق عىل املوت،
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ّ
احلب
وأن ما تبقى هو ّ

هذا رهاين األخري

وأعرف قول الشاعر:

وما الناس إ ّال ما رأوا وحتدثـــوا

		

					

وما قالته أم صالح الدين عند جنازته:

وما العجزُ إ ّال أن يضاموا فيجلسوا

«سأضع سيفك يف كفنك»......

وما قاله سليامن العيسى يف جعفر بن أيب طالب:
يا ذا اجلناحني هل من ريشة خضبت

نورا إىل العرب
بالنار أمحلها ً

***

ولن أبكي رحييل فأنا لست امرأ القيس حني
بدت حوران «بكي صاحبي» ....ولست

رسا...
ذاه ًبا إىل بالد الروم ...هل أكشف ًّ

«أو ّد أن يكون رضحيي يف دمشق فهل
أنتم فاعلون».

فواصل

ـ صالح الدين (صورة متأخرة من املتنبي).
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رجل طينه من العنرب الـــــــور

		

فبقيــــــات طينه القت املــــا

					

ِ
صلصال
د وطيـــن العباد مـــن

					

َء فصارت عذوبة فــي الـــزالل

					

س فصارت ركانـــ ًة يف اجلبـــال

وبقايا وقــــاره عافـــت النـــا

أصخرة أنا!!..

***

أم أنا صخرة الوادي!

أنا الذي أظمتني الدنيا

وحني غادرت حلب:

«جفتني كأين لست أنطق قومها»

فيا عباد الرمحن ،أهل هذا الوطن ،أه َله ك َّلهم ،ال وحدة وطنية عند احلاجة ،وال حقوق

منقوصة ،شعب واحدٌ عريب الوجه واليد واللسان يف مواجهته مع االستعامر واالحتالل،
كثري علينا أن نصمد من أجل
وقد صمدنا يف حصارنا للقسطنطينية سبعة قرون ،فهل ٌ

فلسطني كام صمد األيوبيون!!..
أكرر الشكر للدعوة الكريمة
ّ

وأعرف أنني لست يف أفضل حااليت ،وأنا أحس بالعجز عن محاية العربية من التخريب،

ومعي أصحايب الكبار من املجمعيني.

ّ
تم نقصان»!!
لن أقول:
«لكل يشء إذا ما ّ
بل أعيد السؤال:

199

		

مررت باملسجد املحزون أسألـــه

					

هــــل يف املصلىّ أم املحراب مروان..

وسأظل عند هذه اجلذرية الصغرية التي تع ّلمتها من شيوخي وأبناء جييل ...وسنظل

العربية» .كام فعل األملاين فيخته ألمته ،وتذكروا أن عىل اجليل
نكتب «خطابات إىل األمة
ّ

القادم أن يكون:

		

...كالسيف إنْ الين َت ُه النَ م ْتنُـــه
َّ

					
أ ّيتها السيدات ،هّأيا السادة:

وحـــدَّ ا ُه إن خاشنـتــه ِ
ِ
نـــــان
خش

***

ّ
ظل يف اخلاطر كالم ،لكن الزمان قصري ،والوقت يتالشى مثل الضباب ،وا ّلذي يف

الطيب:
خاطري اآلن ما قاله أبو ّ
حب ما ّ
خف عنكــم
		
ُأ ِق ُّل سالمي َّ

					

َو ُ
أسك ُت َكيمـــا ال يكونَ
جـــواب
ُ

					

سكوتـــي بيان عندها وخطـــــاب

		

ويف النفس حاجات وفيكم فطانــة
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