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الياس خوري
أين نحن من اإلعراب؟*

كيف نقرأ إعراب احلاضر؟
ركني اجلملة الفعلية يف نحو فلسطين وصرفها؟
وماذا طرأ على َ
وما موقع نائب الفاعل يف واقع سياسي التبست فيه املعاين؟
سيكون دليلي يف حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة قراءة إحدى قصائد راشد حسين:
للكتاب
"دروس يف اإلعراب" (ديوان "أنا األرض ال حترميني املطر" ،بيروت :االحتاد العام ّ
قدم فيها املؤسس األول للشعر الفلسطيني
والصحافيين الفلسطينيين ،)1976 ،والتي ّ
احلديث اقتراح ًا شعري ًا سمح له بإعادة تأويل النحو ،يف سياق رؤيته الشعرية.

ق ّدم

راشد حسين يف قصيدته
"دروس يف اإلعراب" رؤية
شعرية لعالقة الفاعل باملفعول به ،يف
احلاضر الفلسطيني .كان ذلك يف زمن
الوضوح ،فالشاعر مل يطرح السؤال عن
عالقة الفاعل باملفعول به ،إ ّ
ال ليعلن أن زمن
ال،
املقاومة قادر على حتويل املفعول به فاع ً
ال به ،أي أن قراءته النحوية مل
والفاعل مفعو ً
تكن سوى مدخل لتأكيد ما صار ممكن ًا على
ال كلمة ألقاها الياس خوري يف اللقاء
* النص أص ً
التكريمي الذي نظمته جامعة بير زيت ،الثالثاء 24
أيار  /مايو  ،2016احتفاء بنيله جائزة حممود
درويش لإلبداع.

يد الفدائيين.
مل يعالج الشاعر انقالب األدوار على
املستوى النحوي فقط ،بل جعل من علم
النحو وسيلته إىل قراءة انقالب الدور
االجتماعي أيضاً ،فصار الطالب أستاذاً
ألستاذه ،ورضي األستاذ بوضعه اجلديد ،بل
احتفى به.
َّ
الصف املعلم  /جاء
بعد يوم دخل
وسر ّي ًا كعطر ِ
البرتقال  /كان
فرحان ًا
ْ
ّ
فحيانا وقال /
يف سبعينه طف ً
الّ ...
عدنان يف السجن" /أعربيها
"وضعوا
َ
يا صبايا  /وأعربوها يا رجال /
'عدنان':
ففرحنا ...وبكينا ...وهتفنا/
ُ
مفعول به /وحرقنا
'السجن':
فاعل /
ٌ
ْ
ُ

مداخل
القواعد /
وأغالل
والصرف
النحو
َ
َ
ْ
َ
نضال.
وحتولنا
ْ
حتويل املفعول به إىل فاعل قد يكون جمرد
استعارة شعرية ،لكنه يع ّبر عن تغير جذري
يف احلاضر ،إذ سبق أن طلب املعلم من
تالميذه إعراب اجلملة التالية" :سيدي يحلم
بالثورة لكن ال يقاتل" ،فأعربها تلميذه
جترها
عدنان على الشكل التايل" :الثورة ال ّ
الباء ،ال يقاتل هي احلقيقة ".غير أن اعتقال
عدنان" ،الفالح البال أرض" ،مثلما تصفه
القصيدة ،ينجح يف قلب املعادلة النحوية
بأسرها ،ويسمح لألستاذ بأن يتعلم مع
تلميذه كيف يعيد تأليف قواعد الصرف
والنحو.
هذا الشعور العذب بأن األيام تع ّلمنا أن
حتولنا
انقالب األدوار هو سمة الوجود ،وأن ّ
إىل أبناء ألبنائنا هو تتويج ملسيرة حياتنا،
كان ممكن ًا يف قصيدة راشد حسين ،ألن
الشاعر مل يحجب الفاعل أو يج ّهله ،فترك
رك َني اجلملة الفعلية ،بحسب االصطالحات
التي صاغها النحاة العرب ،أي الفعل
والفاعل يف موقعهما ،كما مل يحاول
التفاصح بقدرته على اللعب البهلواين باللغة،
على ما درجت عليه العادة يف الشعر العربي
قبل بداية زمن اإلحياء الذي م ّهد للنهضة
األدبية.
الشاعر الفالح قلب معادلة اإلعراب،
واكتشف أن تغيير دالالت النحو يتم خارج
ال لغوي ًا أيض ًا،
علم اللغة ،فتصير املقاومة فع ً
ال به حتى عندما يكون
ويصير السجن مفعو ً
عدد األسرى الفلسطينيات والفلسطينيين
سبعة آالف.
سمح يل التأمل يف قصيدة راشد حسين
البنى اللغوية التي
بأن أطرح أسئلة على ُ
نعيش فيها ونتنفسها ونع ّبر بها .لذا أدعوكم
إىل حماولة النظر يف البديهيات ،ألن إعادة
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النظر فيها وتفكيكها وإخراجها من موقعها
الثابت املتفق عليه ،هو يف رأيي شرط
الثقافة النقدية التي ال حياة للمجتمع من
دونها.
قادين راشد حسين إىل أسئلة ال أعتقد
أنها خطرت يف باله وهو يكتب قصيدته،
وتساءلت كيف تمت عملية االستبدال بين
ُ
الفاعل واملفعول؟ وماذا لو جرى جتهيل
ال من أن يكتب الشاعر" :وضعوا
الفاعل؟ فبد ً
عدنان يف السجن" ،كان يف إمكانه أن
َ
عدنان يف السجن" .الفرق بين
ضع
"و
ُ
يقولُ :
اجلملتين هو أن الضمير املتصل يف األوىل
يحدد الفاعل من دون أن يسميه ،لذا فإن
ال به،
إعرابها بسيط ألن عدنان سيكون مفعو ً
وعملية نقله من وضعيته إىل وضعية الفاعل
ليست عملية تصحيح لإلعراب ،بل نسف ًا
أما يف حالة اجلملة الثانية فإن عدنان
لهّ .
سيصير نائب ًا للفاعل ،ويفقد اسمه كمفعول
ويخ ّيل يل أن عملية
به ،مع أنه ال يزال كذلكُ .
نقله اآلن إىل وضعية الفاعل ستكون أكثر
صعوبة.
االنتقال من وضعية املفعول به إىل
وضعية الفاعل ممكن ،شرط قيامنا بتجاوز
قواعد الصرف والنحو ،وهذا متاح دائم ًا
أما نائب الفاعل فإن
إذا توفرت اإلرادةّ ،
تشلّ
اإلرادة ألنها وضعية
وضعيته امللتبسة
كاذبة توحي بما ليس فيها.
نائب الفاعل مسألة ح ّيرت النحاة العرب
ال؛ جنح ابن مالك يف صكّ هذا املصطلح
طوي ً
"ألفيته" يف القرن السابع الهجري
يف
ّ
(الثالث عشر امليالدي) ،حمرراً نائب الفاعل
من االلتباسات التي رافقت أسماءه املتعددة.
فسيبويه (القرن الثامن امليالدي) أطلق
عليه تعبير "املفعول الذي مل يتع َّد إليه فعل
الفراء (القرن التاسع) "ما مل
فاعل" ،وسماه ّ
ُيس َّم فاعله" ،لكن النحاة أجمعوا على االسم
وحتول إىل
اجلديد الذي صاغه ابن مالك،
ّ
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ركن من أركان اجلملة الفعلية.
وعلى الرغم من اعتبار نائب الفاعل
هو ما ينوب عن الفاعل يف إسناد الفعل
إليه ،لكنه ال يحل مكانه ،والتركيز على
وجوب حضور نائب الفاعل يف حال جتهيل
الفعل ،فإن نائب الفاعل يحضر يف حاالت
متعددة كاالسم املفعول واالسم املنسوب
واملصدر املؤول ،لكنني ال أريد الدخول يف
هذه التفصيالت ،ألن بحثي اآلن يتركز على
عالقة الفاعل باملفعول به ،وعلى االفتراض
ملم بلغة العرب ،وهو
األويل الذي يعرفه كل ّ
ّ
أن املفعول به ينتحل اسم الفاعل يف صيغة
الفعل اجملهول.
من املرجح أن النحاة العرب اضطروا
إىل استنباط هذا االنتحال نتيجة
افتراضهم أن ُرك َني اجلملة الفعلية هما
الفعل والفاعل ،وبسبب غياب الفاعل أو
تغييبه ،اضطروا إىل اختراعه.
أما عن احلاالت التي يجري فيها حذف
ّ
الفاعل فمتعددة تبدأ بعدم القدرة على
معرفته ،وتشمل اخلوف منه وتعظيمه أو
حتقيره.
هذا ما نتعلمه يف علم النحو ،لكن إذا
أردنا إحراق الصرف والنحو على طريقة
راشد حسين ،فإننا سنكتشف سبب ًا مل
يخطر يف بال النحاة من علماء الكوفة
والبصرة ،وسيقودنا الشاعر الفلسطيني،
الذي قضى يف نيويورك خمتنق ًا بالنار
التي اشتعلت يف غرفته الصغيرة ،إىل
افتراض جديد هو أن جتهيل الفاعل قد ال
يكون هو الهدف احلقيقي ،بل ربما يكون
انتحال املفعول به لوضعية الفاعل هو
اجلذر الذي يقود إىل انهيار املقاييس التي
تتجاوز مسألة جتهيل الفاعل ،وتؤدي إىل
تعاون الضحية أي املفعول به مع اجلالد
والتنسيق معه ،بحجة أنها إذا مل تكن
ال ،فإنها على األقل نائب فاعل.
ال كام ً
فاع ً

لكن قبل الوصول إىل هذه املسألة التي
هي جوهر قراءتي لقصيدة راشد حسين،
فإنني أود اإلشارة إىل غياب صيغة نائب
الفاعل يف اللغة العبرية ،من دون أن يعني
ذلك غياب الفعل اجملهول .وأنا مدين
بمعلوماتي عن الفعل العبري اجملهول
لصديقي الروائي ا ِ
شماس.
مللفان أنطون ّ
جند يف العبرية صيغة ِن ْفعال (انفعل
بالعربية) ،كأن نقول ِ
"نهراج" أي ُقتل أو
ِ
ويستخدم هذا الفعل
انقتل (بالعامية)ُ ،
كثيراً يف األخبار حين ُيقتل الفلسطينيون،
كأن الفاعل جمهول ،كما جند صيغتين
(ف ِّع َل بالعربية)
أُخريين هما ُف ّعال ُ
وهوفعال (أ ِ
ُفع َل بالعربية).
ْ
لن أتوقف إ ّ
ال عند صيغة ِنفعال،
ألنها تكشف لعبة جتهيل الفاعل .القاتل
معروف ،لكنه اختفى خلف ادعاء عدم
أما القتيل فال حاجة إىل إخفائه،
املعرفةّ ،
ألن كشفه يصير مصدر فخر للقاتل .لكن
املشكلة تقع حين يكشف القاتل عن وجهه
ويتفاخر بفعلته ،مثلما هي حال الرقيب
يف اجليش اإلسرائيلي إليور عازاريا
الذي أَعدم بدم بارد عبد الفتاح الشريف
املصاب وامللقى أرض ًا يف تل الرميدة يف
اخلليل يف  24آذار  /مارس  .2016لقد
بقي اسم القاتل حمجوب ًا بقرار قضائي
فترة غير قصيرة ،على الرغم من أن
الفيديو الذي صوره عماد أبو شمسية كان
كافي ًا للتعرف إليه .أصر اإلسرائيليون
على صيغة ِ
"نفعال" ال ألنهم يعترفون
بالقتيل كنائب للفاعل ،وهذه صيغة
ليست موجودة يف إعرابهم ،بل ألنهم
أرادوا تأجيل احلقيقة التي مزقت القناع
"الديمقراطي" الذي مل يعد التيار القومي ـ
الديني ـ الفاشي بحاجة إليه.
أكتفي بهذه اإلشارة السريعة ألعود إىل
مأزق نائب الفاعل يف الثقافة الفلسطينية.

أين نحن من اإلعراب؟

تفهم األسباب النفسية النتحال
أستطيع ّ
هذه الصفة ،يف زمن الغيبوبة التي جتتاح
البنى السلطوية بمختلف أشكالها ،لكنني
ال أستطيع جتاهل احلقيقة النحوية التي
تقول إن شرط وجوب نائب الفاعل هو الفعل
الذي ُينسب إىل جمهول .وهنا يقع املأزق،
فالفاعل معلوم وال يستطيع نائب الفاعل
جتهيله أو جتاهله .وإذا كان األمر كذلك
فهذا يعني أن نائب الفاعل ال حمل له من

مداخل
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اإلعراب ،وأنه جمرد غطاء ال يخفي ،وحجاب
ال يحجب.
تخيلوا معي لو أن عدنان (بطل قصيدة
راشد حسين) وجد نفسه يف هذه الوضعية.
هل يرضخ عدنان لقواعد نح ِو الهزيمة
ويرضى بأن يكون نائب ًا لفاعل يقتله؟ أم
سيعلن مرة ثانية أنه سيتحول إىل الفاعل
ويقود أساتذته إىل إحراق قواعد نح ِو
االستسالم؟
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