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عبدالرحمن اأحمد 

لتخ�شر الإن�شانية والب�شرية رائدا من 
روادها وعظيما من عظمائها وعبقريا من 

عباقرتها.
ويظل باملقابل اأولئك القتلة اأحياء طلقاء، 

بحياة رخي�شة بالغة التفاهة والبتذال 
يف بيعهم الذمم وال�شمائر والأوطان.. 

مل ميثلوا �شوى اأعباء على املجتمعات 
وال�شعوب.. بل يظل وجودهم ميثل 

و�شمة عار على جبني الأنظمة العربية 
الدكتاتورية.

�شقط ح�شني مروة يف 17 
�شباط 1987م �شهيدا 

للفكرة.. و�شهيدا للمبداأ.. 
و�شهيدا للوطن.. ومثلما 
ودع مروة، �شعبه ووطنه 

مكرما ومعززا.. فان 
قامته ظلت �شاخمة، تقزمت 

اأمامها اأقزام قوى التخلف 
والتعجرف والت�شدد.. بقدر 
ما متثل نتاجاته الفل�شفية 
واإبداعاته الفكرية القب�س 

الذي ت�شرت�شد من �شيائه ال�شعوب والأمم 
والب�شرية جمعاء.. ولكون مكانة هذا 
الفيل�شوف قد ارتقت مب�شتوى مكانة 

فال�شفة ع�شر النه�شة وع�شر التنوير 
وع�شر الثورة ال�شناعية وع�شر الثورة 
ال�شرتاكية، ويف مقدمتهم كارل مارك�س 

واأجنلز وهيجل وديكارت وكانط ورو�شو 
وفولتري وفيورباخ ولينني.

وطاملا ح�شني مروة ع�شو اللجنة املركزية 
للحزب ال�شيوعي اللبناين، هو اأحد كبار 

املارك�شيني احلقيقيني العرب، الذي قل 
ما يجود الزمان به يف الزمن ال�شعب، 

وذلك يف ربط مهماته الفكرية كفيل�شوف 
باملهمات الن�شالية كمنا�شل، وارتباط 
نهجه الفكري باملنهج املبدئي ارتباطا 

ع�شويا وجديا.. ولكون نتاجاته الفل�شفية 
والأدبية قد غريت وجه العامل العربي.. 

مثلما غريت اأ�شول الفل�شفة املارك�شية وجه 
العامل بدل من تف�شريه بح�شب الفل�شفات 

املثالية وامليتافيزيقية.
لعل ما يبعث على الفخر قول ان الفيل�شوف 

ح�شني مروة قد اأبدع يف جمالت الفكر 
والأدب والثقافة والفل�شفة والرتاث كما 

اأ�شلفنا القول.. فهو من موؤ�ش�شي فن املقالة 
ومن موؤ�ش�شي النقد الأدبي املارك�شي.. 

وهو املتبحر يف عملية البحث والتحليل، 
والعبقري يف التنقيب للرتاث العربي 

فل�شفيا واأدبيا وفكريا وتاريخيا.. وتاأتي 
جملداته املهمة والقيمة "النزعات املادية 

يف الفكر العربي الإ�شالمي" لتتوج حقائق 
ومفاهيم "املدر�شة املارك�شية احلقيقية" 
التي تخرج فيها كبار الأدباء واملفكرين 

واملنا�شلني امللتزمني.
متر الذكرى الثانية والع�شرون على 

ا�شت�شهاد املفكر ح�شني مروة، فيزداد 
اأوارها اإ�شاءة و�شياء، مع ر�شوخ اأفكار 
ومبادئ الأحزاب ال�شيوعية العربية يف 

اأر�شية الواقع املجتمعي املعا�س )جغرافيا 
وتاريخيا وجماهرييا(.. ويف مقدمة هذه 

الأحزاب.. احلزب ال�شيوعي ال�شوداين 
الذي تاألق بـ )فل�شفته الأيديولوجية 
وبربناجمه ال�شيا�شي( نحو التم�شك 

باملارك�شية �شمن خط بياين ت�شاعدي 
مبني على اأ�شول الفل�شفة املارك�شية.

واإذا كان ال�شيء بال�شيء يذكر هو حينما 
اغتيل املنا�شل )ح�شني مروة( وغريه 
من املنا�شلني التقدميني لدى خمتلف 
اأقطار الوطن العربي على اأيدي تيار 

الإ�شالم ال�شيا�شي.. فان خطاب الأنظمة 
العربية القطرية ال�شتبدادية يعد ال�شريك 

املحوري يف اأجندة خطاب تيار الإ�شالم 
ال�شيا�شي.. طاملا الكثري من اأ�شحاب 

الراأي وال�شمري ومن املنا�شلني والرموز 
الوطنية يزج بهم يف غياهب ال�شجون 

واملعتقالت.. و"ياما )كم (العديد يف هذه 
ال�شجون مظاليم".. وكم البع�س منهم 

يف هذه املعتقالت اأبرياء.. وكم ا�شت�شهد 
من هوؤلء.. وكم حلقت باأولئك عاهات 

م�شتدمية نتيجة طائالت اأب�شع التعذيب 
يف حقهم.. وكم البع�س الآخر اختطفتهم 

مافيا اأجهزة املخابرات ال�شرية، ومل يوجد 
لهم اأثر على الإطالق.. ناهيك عن اإعطاء 

هذه احلكومات الدكتاتورية ال�شوء 
الأخ�شر لقوى تيار الإ�شالم ال�شيا�شي، 

لإطالق فتاواها التكفريية وو�شاياها 
الت�شهريية، وممار�شتها )دعوى احل�شبة( 

مثلما حدث للمفكر )ن�شر حامد اأبوزيد( 
بدعوى احل�شبة يف حقه، حينما اأحلت 

اجلماعات الإ�شالمية املت�شددة دمه.. وكذلك 
املفكر مهدي عامل والأديب جنيب حمفوظ 

واملفكر فرج فودة اإذ اأنزل �شيف ت�شلط 
الإ�شالم ال�شيا�شي على رقابهم واإهدار 

دمائهم.
ويف هذا ال�شدد فان املفكر )ن�شر حامد 
اأبوزيد( قد و�شع النقاط فوق احلروف 

بقولته التي اأوردها يف موؤلفه القيم )نقد 
اخلطاب الديني( والقائلة "ان اخلطاب 

الديني ميثل الغطاء الأيديولوجي 
لالأنظمة الدكتاتورية الرجعية وتكري�س 

اأ�شد الأنظمة الجتماعية وال�شيا�شية 
رجعية وتخلفا".. ومن هذا املنطلق فان 

قوى تيار ال�شالم ال�شيا�شي قد متادت 
يف جرائمها عرب الت�شفيات اجل�شدية 
لقوى التحرر والتقدم من املارك�شيني 

وال�شيوعيني والتقدميني، ومن �شمن هذه 
الكوكبة ال�شريفة من املنا�شلني واملفكرين، 

)ح�شني مروة( �شهيدا من �شهداء احلرية 
والإن�شانية.. وح�شبما ينحني منا�شلو 
الأحزاب ال�شيوعية والأحزاب التقدمية 

على طول ال�شاحة العربية اإجالل للذكرى 
الثانية والع�شرين ل�شت�شهاده.. فان رحيل 

)ح�شني مروة( هذا الفيل�شوف املميز 
باأفكاره املارك�شية - هذا الإن�شان العظيم 

بت�شحياته الرائعة، ميثل و�شام �شرف على 
�شدور املنا�شلني وطالبي احلرية على 

وجه الب�شيطة. 

الفيل�شوف واملنا�شل ح�شني مروة.. �شهيدا
�صيظل يوم ال�صابع ع�صر من �صهر �صباط يوما خالدا يف �صمري املنا�صلني قاطبة.. ماثال يف عقول ال�صعوب كافة.. حيا يف ذاكرة الوطن، 

و�صفحات التاريخ.. حمفورا يف �صخرة الزمن ويف اأغوار االأجيال املتعاقبة.. م�صيئا يف اأعايل �صماء املجد واحلرية.. بح�صب ما يظل 
هذا اليوم ميثل �صهادة تاريخية تدين اأ�صحاب االأيادي املجرمة املخ�صبة بالدماء واخلارجة عقولهم عن التاريخ وعن مفاهيم احل�صارة 

االإن�صانية والبعيدة �صلوكيا عن القيم االإن�صانية واالأخالقية.. 
هو يوم ا�صت�صهاد املنا�صل املفكر الفيل�صوف املارك�صي اللبناين العربي )ح�صني مروة( على اأيدي تيار االإ�صالم ال�صيا�صي الظالمي.. حينما 
ت�صلل اأحد هذا التيار املت�صدد اىل منزله، كاخلفا�س وكالل�س، حتت جنح الظالم فاقدا �صمريه وفاقدا رجولته، فيطلق تلك الر�صا�صة 

الغادرة املنطلقة بيد قذرة �صغطت على الزناد، لت�صيب ح�صني مروة يف مقتل.

ح�سني مروة والتحليق عاليا !

متر الذكرى الثانية والع�صرون 
على ا�صت�صهاد املفكر ح�صني 
مروة، فيزداد اأوارها اإ�صاءة 

و�صياء، مع ر�صوخ اأفكار 
ومبادئ االأحزاب ال�صيوعية 

العربية يف اأر�صية الواقع 
املجتمعي املعا�س )جغرافيا 

وتاريخيا وجماهرييا(.. 
ويف مقدمة هذه االأحزاب.. 

احلزب ال�صيوعي ال�صوداين 
الذي تاألق بـ )فل�صفته 

االأيديولوجية وبربناجمه 
ال�صيا�صي( نحو التم�صك 

باملارك�صية �صمن خط بياين 
ت�صاعدي مبني على اأ�صول 

الفل�صفة املارك�صية
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جمال حممد تقي 

عامل جليل فيه عبق �صيوخ احلكمة 
التقى يف حمطة املراجع وامل�صادر واملتون 

والهوام�س واملا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل 
، يف حمطة ال�صفر بحثا عن املعرفة ، 

بعامل �صاب يتدفق نبوغا ، فاتفقا على ان 
يوا�صل االول �صفره يف املوروث ، والثاين 

يف املاثل والقائم ، ثم يلتقيان ثانية 
باجتاه ال�صفر نحو امل�صتقبل ، كانا �صعلة من 

الن�صاط ، من العطاء ، من ال�صفر الدائم 
بني االزمنة الثالثة ، كانا جنمني �صاطعني 

يف �صماء انقطعت عنها النجوم و�صادها 
الوجوم ، مل تنته رحلتهما بعد ، لكن 

ر�صا�س احلقد االعمى ، ر�صا�س قطاع 
الطرق ، ر�صا�س املقامرين املاأجورين 

الذين ال انتماء حقيقي لهم رغم 
وجودهم على نف�س االر�س وبني ظهراين 

�صعب يريد ان يتطهر من االدران، كانت 
له قولة اخرى !

مل يكن اغتيالهما ع�شوائيا ول حت�شيل حا�شل ، لقد 
عرفوهما جيدا ، وترقبوهما ، ولحقوهما ، وكانوا 

يخ�شون منهما اكرث مما يخ�شون من قب�شة القانون ، او 
مدافع املناوئني ، خافوا علمهما ، كما فعلوا مع غاليلو ، 
واحلالج ، واحل�شني ، وغريهم من املت�شدين املقاومني 

عرب التاريخ ، ارادوا ا�شكاتهم ، واىل البد ، قتلوهما 
خوفا من التعرية خوفا من انف�شاح ا�شرار طائفيتهم 

وتبعيتهم وعدميتهم وتخلفهم ول�شو�شيتهم ، التي كان 
العاملان ميتلكان كل ادلة الدانة عليها ، تاريخيا وثقافيا 
واجتماعيا و�شيا�شيا واقت�شاديا ونف�شيا ، نعم جنحوا 

يف اغتيال ج�شدي املفكرين املتاألقني ح�شني مروة 
ومهدي العامل ، لكنهم وحتى هذه اللحظة عاجزين عن 

اغتيال ارواحهم التي جتوب مبا اجادت وجودت من 
عطاء فكري و�شواهد ثورية ثرة حتفز يف الحياء من 

الثوار والحرار وكل التواقني لغد اف�شل على موا�شلة 
نف�س امل�شوار ودون توقف او خوف وتردد ومهادنة 

وم�شاومة مع خفافي�س الظالم ومن يغذيهم يف الداخل 
واخلارج !

كتب الطيب تزيني تخليدا لذكرى ا�شت�شهاد ح�شني 
مروة قائال : "خ�شرنا رائدا موؤ�ش�شا يف البحث الرتاثي 

العربي " ، ثم �شرد حكاية تاريخية كان قد كتب عنها 
ال�شهيد يف مقالة له حتمل عنوان " الفكر العربي يف 

عا�شفة التاريخ " عام 1955 معلقا على املقولة التالية 
التي خاطب بها اخر خلفاء بني اأمية مروان الثاين 

الديب عبد احلميد الكاتب ، اثناء فرارهما من مالحقة 
جيو�س ال�شلطة اجلديدة ، العبا�شية ، " اأجن بنف�شك يا 
عبد احلميد ، فانهم ان قتلوين خ�شرين اهلي وحدهم ، 

وان قتلوك خ�شرك العرب جميعا ! " ، يقول تزيني : ان 
ما اطلقه من كان راأ�شا لل�شلطة الموية يف حينه ، ميثل 
اعرتافا عميقا من �شلطة طبقية خارج حقلها ال�شلطوي 

مبوقع املفكر ، فكاأن المر كان بحاجة اىل انتزاع ال�شلطة 
من رموزها لكي تنك�شف تلك املقولة من وجهة نظر تلك 

الرموز . . . " !
ولد ح�شني مروة عام 1908 يف منطقة جبل عامل جنوب 

لبنان وقد جهزته عائلته مبكرا ليكون عاملا ب�شوؤون 
الدين ، در�س ح�شني مروة يف مدار�س النجف ال�شرف 

الدينية مطول وعلى مدى 14 عاما من 1928 ـ 1938 
وت�شبع وهو يافع وب�شغف متوا�شل بكنوز الرتاث 

العربي ال�شالمي ، ودون النعزال به عن م�شار احلداثة 
الفكرية الذي فر�س نف�شه وت�شرب حتى اىل اكرث الزوايا 
حمافظة يف املجتمع مبا فيه املجتمع النجفي ذاته ، ففي 
النجف ذاتها كان مروة تواقا ملعادلة اجلرعات الدرا�شية 

التي يت�شرب بها اي دار�س جنفي ، كالفقه والتاريخ 
القدمي لال�شالم ومدار�شه وال�شريعة واللغة وفل�شفة 

املذهب ، مبا تقع عينه عليه من اداب احلداثة ومدار�شها 

الفكرية اجلديدة ، لي�شت امل�شاألة عنده جمرد م�شادفة 
، وامنا ميل داخلي متقد نحو التعادلية واملوازنة ، 

بالبحث عن جت�شري بني املا�شي واحلا�شر ، فكان مهتما 
بالرتدد على باعة الكتب واملجالت وال�شحف القدمية 

واجلديدة ، كان مهتما مبتابعة جمالت ـ العرفان ، الهاتف 
، املقتطف ، الهالل ـ وكان مهتما بقراءة كتب �شبلي �شميل 

، ونقول حداد ، وفرح انطوان ، وال�شاعر ال�شبيبي 
، وال�شاعر ال�شرقي ـ وتوا�شل مع بع�شهم بالكتابة 
املبا�شرة وتوا�شل مع ما احب من بع�س ال�شحف 

وقتها ، وكان يتحم�س للم�شاركة باملنا�شبات والحداث 
الوطنية والقومية ، ف�شارك بالعديد من املواجهات اىل 
جانب العراقيني بال�شد من النكليز واحلكومة امللكية !

مر تطور امل�شار الفكري حل�شني مروة بثالثة مراحل 
متميزة ـ املرحلة النجفية ، املرحلة العقالنية الدميقراطية 

، املرحلة املارك�شية ـ ولي�شت هناك قواطع حادة بني 
مترحل امل�شارالفكري بل انها جميعا تت�شاوق لت�شكل 
متايزا عند ح�شني مروة املفكر ، وح�شني مروة الناقد 

الفكري ، اي ان مروة مل ينقطع وهو مارك�شيا ب�شورة 
تامة عن مرحلتيه ال�شابقتني ـ ح�شب ت�شخي�س الطيب 

تزيني ـ 
كانت مو�شوعته الهامة والتي تعد من ابرز الدرا�شات 

احلديثة التي ا�شتخدم فيها املنهج املادي التاريخي 
لدرا�شة تاريخ الفكر العربي ال�شالمي ـ النزعات املادية 

يف الفل�شفة العربية ال�شالمية ـ والتي �شدرت عام 1978 
تعترب ثمرة نا�شجة ل�شتغراق طويل يف �شفره النقدي 

والفكري ، وعملية غو�س منتجة يف اعماق املرحلتني 
ال�شابقتني ، النجفية والعقالنية ، م�شت�شرفا وحمققا فيها 

ما اعتربه ملحا و�شروريا يف ال�شتفا�شة بتطبيقاته 
املنهجية للمارك�شية ، وهي من جهة اخرى اي�شا تلخ�س 

مرحلة اندماج فكرالناقد ، باملفكر ، ومبنهج جديل 
تاريخي يريد �شياغة معرفة جديدة عن تاريخ عومل 

بالعموم معاملة دوغماتية ووظف خلدمة ايديولوجيات 
�شلطوية ، ومل يغب عنه احلا�شر املعزوف على اوتار 
ذاك املا�شي ، وكاأنه ي�شت�شرف معادلت كيميائية من 

جيلوجيا التاريخ بعد الك�شف عن نوامي�شه امليكانيكية 
والفيزيائية ـ من ك�شف نقدي خلامات املا�شي + تعدين 

نقدي خلامات احلا�شر = م�شتقبل م�شبوك نقدا ـ 
لقد كانت اجلهود الريادية للعالمة بندي �شليبا اجلوزي 

منارة هادية له يف النطالقة الكربى ، فقد اعترب كتابه 
تاريخ احلركات الفكرية يف ال�شالم ، اول تناول منهجي 

ا�شتخدم املفهوم املادي للتاريخ يف درا�شته للفكر 

واحلركات الجتماعية يف التاريخ العربي ال�شالمي !
ن�شاط مروة ال�شحايف والكتابي والن�شايل مل ينقطع 

منذ ماقبل اخلم�شينيات ولكنه ومنذ مطلع منت�شف 
القرن املا�شي اخذت كتاباته منحى اكرث عمقا يف 

القرتاب من متثل املنهج املادي لدرا�شة الواقع التاريخي 
والواقع الراهن ، لقد كتب عام 1952 " ابن �شينا ، 

فكرة تقدمية " ، " ثالث �شخ�شيات �شلبها التاريخ " 
عام 1954 ، ثم " نحو جتربة جديدة . . . لبعث الرتاث 

العربي الفكري " و " الفكر العربي يف عا�شفة التاريخ " 
يف عام 1955 ، وعام 1956 كتب " الق�شة العربية خالل 

التاريخ " و " كليلة ودمنة ـ تراث عربي ا�شيل " وعام 
1957 كتب " املتنبي �شاعر اجلهاد العربي " ، ا�شافة اىل 
 1958 عام  " ويف  الزند  �شقط  يف  املعري  العالء  " ابو 
" و"  دعوتهم  ومغزى  ال�شفا  اخوان  حركة  يف  " نظرة 

الطبقات لكربى لبن �شعد " ، ويف عام 1961 كتب " 
ابو حيان التوحيدي " ، و" ادب املقامات ن�شاأ ظاهرة 

اجتماعية فنية ل ظاهرة فنية " ، وكتب " ازدواجية 
ام تقية ؟ " و " املنهج العلمي عند جابر بن حيان ـ امم 
العلوم الطبيعية " و" ال�شعوبية يف التاريخ العربي " 

عام 1962 ، وكتب عام 1964 " وطوق احلمامة لبن 
حزم " ، وكتب عام 1975 " ال�شمات الثورية يف الرتاث 

لدبي العربي " ،ا�شافة اىل مئات املقالت والدرا�شات 
التي ي�شعب ح�شرها !

ان العقلية اجلدلية النقدية التي طبعت معظم عطاءات 
مروة مل ت�شتثن احلركة ال�شت�شراقية ومباعثها 

ومناحي خطلها يف الكثري من املنطلقات ، ومنها تعاملها 
مع الفل�شفة العربية ال�شالمية وكانها م�شخ عما �شبقها 
من فكر فل�شفي يوناين ، فيقول ح�شني مروة نف�شه عن 

هذا املو�شوع مايلي : " املركزية الوروبية ـ الغربية 
، فر�شت �شفة التناق�س على م�شالة ال�شلة بني طرق 
التفكري ال�شرقية وطرق التفكري الغربية ، ثم اهملت 

طابع الوحدة يف طرق التفكري الب�شري ، وا�شفت 
الطابع املطلق على الفوارق الكائنة بينها فعال " .

نعم الفل�شفة العربية ال�شالمية ن�شق فكري بخ�شائ�س 
حمددة ومتميزة وهي لي�شت منعزلة ، وهذه �شفة 

ل�شاحلها باملطلق اي انها متفاعلة ايجابا مع ما �شبقها 
وموؤثرة بذاتها على ما حلقها ، فال وجود لفل�شفات 
قومية او مناطقية ـ نقية ـ فكرة النقاء الفكري هي 

رديف للعزلة والتحجر وهي عن�شرية تطغي على الفكر 
املنحدر والباحث عن مربرات للهيمنة الق�شرية على 

تاريخ الفكر ، وبالتايل على حداثته واحداثياته ، وهذا 

ما ينطبق على افكارومنطلقات فكرة العقل التحليلي 
للغرب ـ عقالنية الغرب ـ والعقل الرتكيبي لل�شرق ـ ل 
عقالنية ال�شرق ـ املنطلقة من عقال ا�شطورة املركزية 

الوروبية !! 
يقول الطيب تزيني يف جانب اخر من درا�شته حول 
هذا املو�شوع �شمن ت�شل�شل الحاطة بح�شني مروة 

الكاتب والناقد واملفكر ما يلي : " ان احد منجزات مروة 
، يف ارثه الكبري ، يكمن بال�شبط بتحقيق ذلك التجادل 

العميق بني ايديولوجيا املنهج وبني اب�شتيمولوجيا 
املعرفة ، اي معرفة علمية منتجة ملعرفة علمية ، بالرغم 

مما يكون قد ن�شاأ عنده من بع�س امل�شائل او املواقف 
التي ت�شتوجب مزيدا من التدقيق والتخ�شي�س . . " !

مهدي العامل نف�شه و�شمن ما كتبه عن مو�شوعة مروة 
اكد قائال : " ان النزعات املادية يف الفل�شفة العربية 

ال�شالمية ، توؤكد مبا ل يدع جمال لل�شك بوجود نزعات 
مادية اكرث منه على وجود ال�شراع بني هذه النزعات 

التي ن�شميها احيانا ، بلغة هيجلية ) جنينية ( وبني 
النزعات املثالية املهيمنة يف الفكر الواحد " !

قراأت كتاب د�شم للمفكر مهدي عامل " ح�شن حمدان 
م�شتويات  ه�شا�شة  مده�س  نظري  بتفلي�س  به  " �شرح 

املنهج وتخبطات اجرتارات املدار�س الهجينة يف بع�س 
درا�شات ندوة ازمة احل�شارة العربية التي عقدت 
يف الكويت يف الن�شف الثاين من عقد ال�شبعينات 
، وكان عنوانها " ازمة احل�شارة العربية اأم ازمة 

الربجوازيات العربية " ، وكانت هي " القراءة " فاحتة 
ل�شرار وحر�س ف�شويل مني على متابعة ما ي�شدر 

عنه ، وحتفزت اكرث ملراجعة ما كتبه قبل كتابه " ازمة 
احل�شارة العربية ام الربجوازية العربية " !

يقول عنه م�شعود �شاهر ـ ا�شتاذ التاريخ احلديث يف 
اجلامعة اللبنانية عام 1987 ـ " مل يكن مهدي عامل 
مثقفا مارك�شيا فح�شب بل حر�س على جتديد الفكر 

املادي يف الوطن العربي ب�شكل مل ت�شبقه اليه كرثة من 
املثقفني الثوريني العرب ، واذا كانت مقولته النظرية 
حول التناق�س ، ومنط النتاج الكولونيايل ، والدولة 

الطائفية ، وغريها قد اثارت الكثري من اجلدل يف 
او�شاط املارك�شيني وخ�شوم املارك�شية على ال�شواء 
، فالأنها مقولت حتمل الكثري من اجلدة ، او مل تكن 

ماألوفة �شابقا يف الفكر املارك�شي يف لبنان وباقي 
القطار العربية . . . " !

د . خ�شر زكريا كتب عنه قائال : " ان الباحث يف فكر 
مهدي عامل �شيكت�شف منهجا علميا جديدا حقا ، �شيجد 
امامه ادوات جديدة لكت�شاف املعرفة ، و�شيتعلم النقد 

العلمي البناء ، النقد على الطريقة الكانتية ، او كما 
يقول مهدي ـ بفورة كانتية جديدة ـ التي تبداأ بنقد الذات 

، ان نقد مهدي عامل للطريقة التي فهمت بها بع�س 
الحزاب ال�شيوعية العربية املارك�شية ، وللكيفية التي 

مار�شت بها هذا الفهم جدير بان يدر�س وتعاد درا�شته ل 
من قبل املارك�شيني وحدهم بل من قبل جميع الوطنيني 

، من قبل جميع الذين ينا�شلون يف �شفوف حركة 
التحرر الوطني العربية ، اي على اجلميع ان يتعلموا 

نقد الذات فيعيدوا النظر يف كثري من املفاهيم واملقولت 
واملمار�شات ال�شائعة لديهم ، وبذلك يتكون ويتعمق " 

التحالف الوطني الطبقي الثوري " الذي دعا اليه مهدي 
عامل بني جميع الذين ينا�شلون من اجل حل التناق�س 

الرئي�شي القائم حاليا يف وطننا العربي ل�شالح قوى 
التحرر والتقدم الجتماعي . . " !

د . مينى العيد ، يف مقطع من مقالتها التاأبينية كتبت 
قائلة : " منذ اول �شطر خطه اىل اخر �شفحة تركها 

مفتوحة على البيا�س بعد اغتياله ، نا�شل مهدي لنق�س 
مقولت تر�شخت يف ثقافتنا العربية ، يف كتاباتنا 
الدبية ، والفل�شفية ، وال�شيا�شية ، مبا فيها احيانا 

الكتابات املارك�شية ، مقولت بدت ، بالوهم ، تقدمية 
، او علمية ثورية ، لكنها تتك�شف ، يف نهاية حتليله 

لها ، ككتابات تنتمي اىل ايديولوجية الربجوازية 
الكولونيالية ، وتدعم ، من ثم ، عن وعي او غري 

وعي ، �شلطتها ، على ح�شاب الفهم الثوري 
لعملية التغيري الثقايف والتحرر الوطني 

 ! " . .
ككل الثوار املوهوبني ، ككل احلاملني 
باحلرية الن�شانية ، ككل املتحم�شني 

ع�شقا للجمال ، كان مهدي عامل 
�شاعرا اي�شا ، ومن ديوانه ال�شعري " 
تقا�شيم على الزمان " نعيد اختيار هذا 

البيت ال�شعري الذي اختارته مينى العيد 
كم�شك ختام حلواريتها معه " تهديك 
يف ذلك الدرب الطويل جنمة حمراء 

ير�شمها دمك " !.

ح�سني مروة والتحليق عاليا !
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هاتف االعرجي

ترك ال�صهيد اخلالد ح�صني مروة 
عددا كبريا من الكتب كان اخرها 

) النزعات املادية يف الفل�صفة 
العربية اال�صالمية( تراثنا كيف 

نفهمه ودرا�صات نقدية يف �صوء 
املنهج الواقعي( ومن هذا الفكر 

اخلالد واال�صم الذي تتجدد ذكراه 
على مر ال�صنني 

كانت هذه الفكار من هذا اخلزين املعريف 
اخلالد... كانت ق�شية العالقة بني الفن 

والعلم يف مراحلها التاريخية، تظهر غالبا 
كانها ق�شية العالقة بني ال�شعر والعلم، بل 
من وجهة كونه فنا باملعنى العام للفن، اي 

من وجهة الختالف بني فنية ال�شعر من 
حيث هو ادراك انفعايل او خيايل وبني 

علمية العلم من حيث انه ادراك عقلي. 
هذه الق�شية قدمية ترقى اىل الع�شر 

الكال�شيكي للفل�شفة اي ع�شر الغريق 

ورمبا �شح القول ان بدايتها الوا�شحة 
كانت مع �شقراط ثم م�شت تزداد و�شوحا 

مع افالطون فار�شطو..
وهكذا تابعت رحلتها يف تاريخ الفل�شفة 

كما يف تاريخ الفن ـ حتى ع�شر املارك�شية 
اللينينية انه مما يثري النتباه لدى 

الباحث املعا�شر ان اكرث مواطن اجلدل 
يف هذه الق�شية على مدى تاريخيتها 

كانت م�شاألة املعرفة او )نظرية املعرفة( 
يف امل�شطلح الفل�شفي ال�شائع ان هذا 

المر بحد ذاته يك�شب العالقة بني الفن 
واملعرفة ملمحا من مالمح اجلذر الواحد 

املو�شوعي الذي يلتقي فيه الفن واملعرفة 
رغم تباين الجتاهات يف روؤية هذا اجلذر 
ان هذه الجتاهات كانت دائما تراوح بني 

قطع الفن عن جذره املعريف هذا وبني 
ا�شتيعاب الوحدة املو�شوعية بينهما هذا 

الرتاوح مل يخت�س به ع�شر دون ع�شر 
فقد حدث با�شكال خمتلفة يف خمتلف 

ع�شور املعرفة الب�شرية منذ �شقراط حتى 
حلظتنا احلا�شرة ولكن مراجعة فاح�شة 
لتاريخية هذه الق�شية توؤكد ان النزاعات 

والجتاهات املتفرعة عن ا�شول الفكر 
املثايل امليتافيزيقي يف كل ع�شر هي 

م�شدر ثنائية )dualism( الفن والعلم.
ذلك مع العرتاف بان كثريا من النزعات 

والجتاهات املثالية كان يتو�شل اىل روؤية 
وحدتهما وان كانت على ا�ش�س مثالية.

ويعد �شقراط رغم تفكريه املثايل اول من 
راأى هذه الوحدة خالل ديالكتيكه اخلا�س 

بق�شية املعرفة اذ اكت�شف ان جوهر املعرفة 
هو املفهوم اي التجريد املنطقي لل�شفات 

امل�شرتكة بني ال�شياء وقد �شاقه ذلك 

اىل ا�شتخال�س املفاهيم املتعلقة بحياة 
الن�شان ون�شاطه العقالين ل�شيما ن�شاطه 

الداخلي )مع نف�شه(. ومن هنا كانت 
مو�شوعته ال�شهرية )اعرف نف�شك( وكان 

ا�شلوب )التعريف( من و�شائل هذه املعرفة 
ال�شقراطية مثال: تعريف ال�شجاع والعادل 

واجلميل ان هذا املوقف هو الذي يحدد 
نظرية �شقراط يف علم اجلمال وتتمثل 

نظريته هذه باملو�شعة القائلة )كل ما هو 
معقول هو جميل.. كل ما له معنى هو 

جميل( فقد وحد معقولية ال�شيء وجماليته 
اي ان مبداأ يف علم اجلمال هو مبداأ معرفة 

احلياة اي ان الفن ل يكون فنا ال مبقدار 
ما يكون معرفة للحياة ومبا ان احلياة يف 

فل�شفة �شقراط ذات هدف معقول فالفن 
عنده اذن ينبغي بال�شرورة ان يكون هادفا 

وعقالنيا فكل �شيء يبدو جميال امنا يبدو 
كذلك حني يكون معقول وذا هدف مهني 
لذلك كان �شقراط يرف�س البهلوانية يف 
الفن ول يرى الرق�س فنا ال من وجهة 

كونه جميال مبعنى كونه هادفا يخدم تطور 
ج�شم الن�شان فالفن اذن ي�شاوي املعرفة 

وهدفها معا.
وجند عند ار�شطو ـ وهو اي�شا مثايل يف 

ال�شا�س ـ دفاعا عن التقاء الفن واملعرفة 
يف جذر واحد بل ان علم اجلمال الر�شطي 

يجمع بني الفن والعلم يف اكرث من جذر 
واحد ففي نظرية املعرفة يجمع بينهما 

يف مرحلتني من مراحل املعرفة ان العلم 
والفن يبداأ تاريخهما يف املمار�شة الذاتية 

من نقطة واحدة هي الح�شا�س ثم يلتقيان 
يف املرحلة التالية لالح�شا�س وهي مرحلة 

الت�شور ثم يفرتقان عند هذه املرحلة 

لختالف كل منهما عن الخر بطريقته 
اخلا�شة يف ا�شتخدام الت�شور ففي حني 

ي�شتخدمه الفن بحرية وا�شعة ن�شبيا، 
ي�شتخدمه العلم بطريقة اكرث علمانية 

وعقالنية وان�شباطا.
 فهناك اذن نوعان من املعرفة )الفن والعلم( 

كالهما يجري بعملية تبداأ من املو�شوع 
اخلارجي بعالقة مبا�شرة بني الح�شا�س 

واملو�شوع ثم تنتقل اىل عالقة غري 
مبا�شرة باملو�شوع بو�شاطة الت�شور ومن 

الت�شور تختلف عملية املعرفة الفنية عن 
عملية املعرفة العلمية ولكن علم اجلمال 

الر�شطي ل تتكون عنا�شره كلها يف افق 
نظرية املعرفة الر�شطية فقد عالج ار�شطو 

علم اجلمال من زاوية الدولة اي�شا، اي 
من زاوية الوظيفة الجتماعية جلمالية 
الفن. فهو يرى ان للفن دوره يف حياة 
الدولة ـ املجتمع من حيث تاأثريه على 

الن�شان الجتماعي ومن هنا ميكن القول 
ان لعلم اجلمال الر�شطي طابعا اخالقيا 

اي�شا ولهذا يرى ار�شطو ان على الدولة ان 
تراقب تطور الفن يف هذا الجتاه او ذاك 

وان تتدخل لتنظيمه وفق م�شلحتها العليا 
اما حرية الفنان فيقرها ار�شطو �شمــن 

حدود ا�شتقرار الدولة.
ولكن عالقة الفن باملعرفة تظهر ثانية عند 
ار�شطو يف حتديد مذهبه الفني ان مذهبه 
يف الفن ينطلق من فكرة حماكاة الطبيعة 

ولكنه بعيد عن فكرة املحاكاة الآلية لنه 
يرى ان من خ�شائ�س الفن حتويل كل 

�شيء يف الطبيعة واحلياة حتى الب�شاعات 
فيهما اىل �شيء جميل فالب�شاعة يف 

مو�شوع الفن حني تنعك�س انعكا�شا فنيا 

كامال و�شحيحا ت�شبح عن�شرا جماليا 
ولكي ت�شبح الب�شاعة الواقعية جمال فنيا 

لبد للفنان ان ي�شتند خالل عملية اخللق 
اىل الو�شع املحتمل يف ال�شيء اي اىل ما 

ميكن ان يكون ل اىل ما هو كائن بالفعل 
فح�شب ذلك يعني ان فكرة حماكاة الطبيعة 
يف مذهب ار�شطو ل جتري جمرى املذهب 

الطبيعي يف الفن لن )ار�شطو( ل يرى 
�شرورة ت�شوير الواقع كما هو يف حلظة 

عملية اخللق بل يرى �شرورة ان يكون 
الفنان قادرا على حتديد املحتمالت املمكنة 

ملو�شوع الفن اي حمتمالت تطوره كما 
يرى �شرورة ان يبقى الفنان يف حدود 

املحتمالت هذه من دون ال�شرود عنها ذلك 
لن ار�شطو يرى كون لذة متلقي العمل 
الفني مرتبطة مبدى ما يك�شف فيه من 

ال�شفات التي يعرفها يف املو�شوع، قبل 
ان يكون مو�شوعا للفن، فاذا مل يك�شف 

�شيئا من تلك ال�شفات فقد الفن وظيفته غري 
ان ار�شطو مينح الفنان حرية الت�شرف 
ب�شورة املو�شوع عل ان يكون ذلك يف 
�شبيل ان ياخذ من �شفات املو�شوع ما 

ينبغي تعميمه مبعنى اختيار اجلوانب 
املميزة له واملعربة عن جوهره وتركيز 

النتباه على ما هو العن�شر ال�شا�شي يف 
املو�شوع من هنا و�شع ار�شطو ال�شعر يف 

مرحلة اعلى من مرحلة التاريخ انطالقا 
من ان التاريخ ي�شجل واقعات منفردة 
بالت�شل�شل يف حني ان ال�شعر يعمم اي 

يختار الظواهر املميزة جلوهر املو�شوع ل 
الظواهر املتفردة اخلا�شة بذات املو�شوع 

املعني امل�شخ�س من دون غريه من افراد 
العام.

ح�ضني مروة ودرا�ضاته النقدية يف �ضوء 
املنهج الواقعي بني الفن والعلم
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مازن لطيف علي
 

العربية يف املغرب العربي، اأبن طفيل، ابن 
ر�شد، ابن ماجه.. ويبقى ليظل ال�شوؤال 

�شاطعًا دائمًا ما الفائدة التي جناها 
الفاعلون من اغتيال مروة؟

ولد ح�شني مروة يف جنوب لبنان لأ�شرة 
حمافظة على 1910 اأر�شله والده ال�شيخ 

علي مروة اىل النجف عام 1924 للدرا�شة 
يف احلوزة العلمية، تعرف مروة على 

ح�شني حممد ال�شبيبي وتوطدت عالقتهما 
فكان اأن اأعطاه ال�شبيبي كتاب )البيان 

ال�شيوعي( الذي �شهر مروة ليلتني لقراءته 
ح�شب ما روى مروة نف�شه وكان ال�شبب 

الأول يف بداية معرفته مبارك�س رغم 
تاأخره عنه، بداأ التحول الفكري لدى مروة 

ياأخذ منحى علميا يف بداية الربعينيات 
من القرن الع�شرين، يعرتف مروة انه 

يرتبط بالعراق وق�شيته ون�شاله، فبعد 
اأن اأ�شدر نوري ال�شعيد قرارًا با�شقاط 

اجلن�شية عنه واإبعاده خارج العراق كتب 
مروة مقاًل بعنوان )اأنا عراقي.. واأن( 

ن�شر يف جريدة �شوت الأحرار البغدادية 
يوم 16 حزيران عام 1949 اأي بعد 

ا�شبوع من خروجه من العراق، مثلت 
مدينة النجف التي عا�س فيها مروة بلورة 

التاأ�شي�س الفكري لدى مروة والكتابة 
الأدبية يف بداية حياته، لكن بعد ا�شتيعابه 
وتبنيه للفكر املارك�شي واختياره الطريق 

لتوجهاته الذي )اعتربه( بداية وجود 
العدالة الن�شانية والجتماعية يف هذا 

الفكر الذي دفع حياته ثمنًا لعتناقه اإياه، 
بعد طرده من العراق اعيد اىل لبنان 

لين�شم اىل احلزب ال�شيوعي اللبناين بعد 
ان حرمه نوري ال�شعيد من ممار�شة ن�شاطه 

ال�شيا�شي داخل العراق.
كتب يف جريدة احلياة زاوية يومية )مع 

القافلة( على مدى �شبع �شنوات انتخب 
عام 1965 ع�شوًا يف اللجنة املركزية 

يف احلزب ال�شيوعي اللبناين وتراأ�س 
حترير املجلة ال�شهرية )الطريق( من عام 

1966 حتى 1987، ع�شوًا يف جملة النهج 
ال�شادرة عن مركز الأبحاث والدرا�شات 

ال�شرتاكية يف العامل العربي، وقد دّر�س 
ال�شهيد مروة مادة )فل�شفة الفكر العربي( 

يف اجلامعة اللبنانية – بريوت.
اأ�شدر مروة العديد من الكتب، منها:

1(الثورة العراقية
2(ق�شايا اأدبية.

3(درا�شات نقدية يف �شوء املنهج الواقعي.
4(تراثنا كيف نعرفه؟

5(النزعات املادية يف الفل�شفة العربية 
الإ�شالمية.

6(ولدت �شيخًا واأموت طفاًل )�شرية ذاتية(.
7(درا�شات يف الإ�شالم ـ بال�شرتاك مع 

باحثني ـ.
كتب العديد من املقالت يف جريدة الطائف 

النجفية وال�شحف العراقية والعربية، 

كتب عنه الكثري من الدرا�شات واأقامت له 
ندوات �شنوية اإحياًء لذكراه العطرة

قالوا عنه.
*)اأن ح�شني مروة مارك�شي، ويف 

مارك�شيته يتمثل الإ�شالم من دون اأن 
نلجاأ اىل الإ�شقاط لأنه يف �شخ�شه كمفكر 
يجتمع على خلفيتني من حت�شيله الثقايف 

هما الرتاث واملارك�شية، وقد دخل اإليهما 
من خالل الإحاطة مب�شادرها، مع طريقة 
يف التعامل الوجداين مع م�شادره التي 
منحته امل�شداقية العالية( هادي العلوي.

 *)لقد خلق مفكرنا الفذ وراءه كتبًا ل 
يخرتقها الن�شيان، وبقي لنا منه اأبحاث 
يف الرتاث اأ�شاءت املا�شي كي نتب�شر 

املقبل ون�شجت العروة الوثقى بني تراثنا 
القدمي واأجيالنا ال�شابة بعد ان ك�شفت 

لهذه الأجيال القيم الإن�شانية الرفيعة التي 
يختزنها هذا الرتاث( د. ا�شعد دياب.

*)كان ح�شني مروة امتدادًا مبدعًا ملا �شبقه 
من اإبداع يف الدرا�شات الرتاثية، ولكنه 
اأعاد بناء روؤيتنا للرتاث الفل�شفي مربزا 

ما�شيه من كنوز الفكر املادي املو�شوعي 
الذي طاملا غيبت وما زال يغيب عند اأغلب 

من يكتبون عن هذا الرتاث، ف�شاًل عن 
ك�شفه حلقائق ال�شراع الطبقي يف قلب 

الرتاث الفكري والأدبي والديني والثقايف 
عامة، بغري جمود منهجي اأو ايديولوجي.

حممود اأمني العامل.
*)اأن ارث ح�شني مروة الفكري “والفل�شفي 

منه خ�شو�شًا” ميثل حالة جديدة من 
الختيار املعمق للنتائج التي و�شل اإليها، 

وكذلك للمنهج الذي �شلكه يف اإجنازه(
 د. الطيب تيزيني.
*)حياة ح�شني مروة ت�شلح للتاريخ ملرحلة 

مل يكن رمبا بداية رحلة، اإذ اأنه التحق 
بالركب متاأخرًا، ولكنه بالتاأكيد نهاية 

مرحلة، كان م�شرعه موؤثرًا ملاأ�شاويتها 
الكربى، بالقدر الذي ت�شلح فيه املاأ�شاة 
عنوانًا لهذه املرحلة( د. انطوان �شيف.

*)ان فقيدنا الكبري الدكتور ح�شني مروة، 
الذي كان يتمتع بب�شرية نافذة، ونظر 
ثاقب، وفهم عميق للتطور الجتماعي، 
وكان رائدا يف اكت�شاف خطورة الدور 

املعوق الذي يف�شي اإليه وجود وعي 
زائف، واأهمية الدور البديل الذي ي�شطلع 

به الوعي العلمي يف تاأ�شي�س م�شروع 
نه�شوي جديد للعرب( د. حامد خليل. 

يف ذكرى اغتيال املفكر التقدمي ح�شني مروة
متر هذه االيام الذكرى الع�صرون ال�صت�صهاد املفكر االأممي ح�صني مروة اأحد اأهم رموز الثقافة العربية يف القرن الع�صرين الذي اغتيل 

يف بريوت )18 �صباط 1987(.
اأعترب ح�صني مروة من االأوائل الذين لفتوا انتباه الي�صاريني اىل اأهمية قراءة الرتاث العربي االإ�صالمي بروؤية تقدمية فاحتًا الطريق 

للعديد من الباحثني لتكلمة امل�صوار.. الطيب تيزيني، هادي العلوي، مثال.. ففي م�صروعه الكبري )النزعات املادية يف الفل�صفة 
االإ�صالمية( الذي ق�صى عقدا من الزمن الجنازه، قدم مروة قراءة للرتاث العربي االإ�صالمي بلغة ومنهج مارك�صي مثرياً بتلك القراءة 

والتف�صري جداًل وا�صعًا يف االأو�صاط الدينية واملتطرفة منها، فكتاب النزعات املادية ذو اأهمية معرفية وثقافية و�صيا�صية كبرية، لكنه 
ينتقد النزعات كونه كتابا اأيديولوجي حمكوما من حيث تاأ�صي�صه وا�صتنتاجاته م�صبقًا بروؤية مارك�صية، لكن منجز مروة املتميز مل 

يكتمل وال�صبب هو اغتياله من قبل قوى الظالم وخفافي�صها الذين �صيطر عليهم مارد التع�صب فاغتالوا مروة بكامت ال�صوت واغتالوا 
معه اجلزء الثالث )كان اجلزء الثالث( بحثا يف الفل�صفة

اأن ح�صني مروة مارك�صي، ويف مارك�صيته يتمثل االإ�صالم من دون اأن نلجاأ اىل االإ�صقاط الأنه 
يف �صخ�صه كمفكر يجتمع على خلفيتني من حت�صيله الثقايف هما الرتاث واملارك�صية، وقد 

دخل اإليهما من خالل االإحاطة مب�صادرها، مع طريقة يف التعامل الوجداين مع م�صادره 
التي منحته امل�صداقية العالية(

 هادي العلوي
 *)لقد خلق مفكرنا الفذ وراءه كتبًا ال يخرتقها الن�صيان، وبقي لنا منه اأبحاث يف الرتاث 

اأ�صاءت املا�صي كي نتب�صر املقبل ون�صجت العروة الوثقى بني تراثنا القدمي واأجيالنا 
ال�صابة بعد ان ك�صفت لهذه االأجيال القيم االإن�صانية الرفيعة التي يختزنها هذا الرتاث(

 د. ا�صعد دياب
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�صعدون هليل

�صتقوم اإحدى دور الن�صر يف �صارع 
املتنبي بن�صر جمموعة من اآثار 

املفكر الكبري ال�صهيد ح�صني مروة 
التي كان ين�صرها يف جملة الهاتف 

النجفية ل�صاحبها االأديب العراقي 
جعفر اخلليلي، يف الثالثينيات 

واالأربعينيات من القرن املن�صرم. 
وقد اأعد املجموعة وعلق عليها 

ال�صديق والباحث رفعت عبد 
الرزاق، وتعد هذه املجموعة 

من اأهم اآثار ال�صهيد مروة، وهي 
تعنى مب�صريته الثقافية االأوىل، 

و�صريته الذاتية، وكان املرحوم 
يتمنى اأن يعثـر على هذه املقاالت 

واأن يطبعها يف كتاب م�صتقل، 
الأنها كانت متثل مرحلة مهمة 

يف حياته االأدبية والفكرية. 
وكان قد اأو�صى �صديقه الناقد 

حممد دكروب، رئي�س حترير 
جملة "الطريق" اللبنانية، وهي 

من املجالت املرموقة يف الوطن 
العربي، قائاًل له:

يا حممد "اأخ�شى اأن ل اأحقق هذه الأمنية 
قبل نهاية عمري اإن حدث ذلك يا حممد، 

فاإين اأرجو منك حتقيقها، اأو فلتكن 
هذه  ذلك..  تتوىل  التي  هي  "الطريق 

الإ�شارة اأتركها عندك يا حممد، مبنزلة 
و�شية".

لكننا جند �شديقه املخل�س دكروب، يقول 
هذه الو�شية لي�شت يل وحدي، بل هي 

لنا ولكل من يقراأ كلمات، اأبي نزار، هذه 
و�شوف، نتو�شل خمتلف الو�شائل للعثور 

على هذه الكتابات، وعلى كثري غريها 
من كتابات، ح�شني مروة املن�شورة يف 
خمتلف ال�شحف العراقية خا�شة بني 

)1934-1949( ويف ظني اإن الحتاد 
العام للكتاب، والأدباء العرب"

لبد اأن ي�شاهم جديًا، يف العثور على 
هذه الكتابات من جمموعات ال�شحف 
العراقية، وت�شويرها- ويف خمتلف 

الأحوال والظروف �شوف ننفذ و�شيتك 
هذه يا اأبا نزار"

وغني عن الذكر اإن للمفكر ح�شني 
جمموعة موؤلفات عديدة منها:

1- مكان الرتاث الإ�شالمي يف الفكر 
املعا�شر: وهي درا�شة يف الرتاث العربي 

الفل�شفي والديني.
2- اأدباء ومفكرون نه�شويون: فرح 

اأنطون- اأديب اأ�شحق- اأمني الريحاين.. 
الخ.

3- النزعات املادية يف الفل�شفة العربية 
الإ�شالمية" تعد ملحمة بحق ل تقدم 

لنا تاريخًا فح�شب، لرتاثنا الفل�شفي 
العربي الإ�شالمي بل هي 

قراءة جدلية، لأغنى ما يف 
ما�شينا الرتاثي، وا�شتيعاب 

واع، وجاد حلا�شرنا، 
وا�شت�شراف امتدادات 

مل�شتقبلنا، ولهذا فاإن 
احلوار مع هذا الفكر، ل 

ميكن ان يكون اإل تاأ�شي�شًا 
لن�شاط فل�شفي بالغ الأثر 
يف جممل اأن�شطة حياتنا 

الثقافية.
يقول الدكتور ح�شني مروة 

اأن اأول الكتب املارك�شية التي اأطلعت 
عليها هو "البيان ال�شيوعي" قراأته يف 

بغداد، بعد اأن اأعارين اإياه "ال�شهيد 
ح�شني حممد ال�شبيبي" اأحد موؤ�ش�شي 

احلزب ال�شيوعي العراقي، ثم ي�شيف، 
ع�شت مع "البيان ال�شيوعي" يومني 

كاملني متتاليني، بعدها رجعت من�شرح 
ال�شدر مفعمًا بفرح املعرفة، باأ�شوائها 
اجلديدة الكا�شفة" ويذكر اأنه �شاأل مرة 

ال�شهيد ال�شبيبي يف"ق�شية وطنية كانت 
ق�شية ال�شاعة يف الأو�شاط ال�شيا�شية 

العراقية، حينذاك، فاأخذ يب�شط يل راأيه 
باإفا�شة. ومن هنا بداأ مارك�س يدخل 

حياتي.
ويوؤكد مروة اأن اأحداث الوثبة الوطنية 

العراقية عام 1948 كانت مرحلة حا�شمة 
من مراحل حياتي، وانخرطت يف 

التظاهرات اجلماهريية، ويف الأحداث 
ال�شيا�شية، ويف الكتابة اليومية لل�شحف 
لقد هزتني هذه التجربة العظيمة وهزين 

دم ال�شهيد جعفر اجلواهري �شقيق 
�شاعرنا اجلواهري، �شاحب الق�شيدة 

ال�شهرية:
اأتعلم اأم اأنت ل تعلم *** باأن جراح 

ال�شحايا فم 
يقول جاءت الوثيقة، وهزتني التجربة.. 

واكت�شفت من خاللها اأمورًا خطرية 
فقررت النتماء ولكن، جاء اأمر اإبعادي 
عن العراق من نوري ال�شعيد اأن ي�شري 

النتماء ع�شويًا بالفعل.. لكن هذا 
الإبعاد الق�شري الغا�شم قد حرمني من 

�شرف النتماء الع�شوي يف العراق، 
فاإنه مل ي�شتطع اأن يحرمني من �شرف 

هذا النتماء يف لبنان فقررت النتماء.. 
ف�شرت ع�شوًا يف احلزب ال�شيوعي 

اللبناين. وكان الراحل، قد كتب مقاًل يف 
جملة"املجلة" حني اأن�شئت لتعرب ب�شورة 

غري مبا�شرة عن ال�شيوعيني، واأ�شرف 
على حتريرها يف اأول �شدورها ال�شهيد 

ح�شني حممد ال�شبيبي الذي ا�شت�شهد 
مع ال�شهداء عام 1949، اأي يف قافلة 

الرفيق فهد، وقد �شهدت بعيني جثثهم 
معلقة على اأعواد امل�شانق �شباح ذلك 

اليوم امل�شوؤوم. وا�شاف مفكرنا: عندما 
جاء قرار ال�شلطات العراقية بطردي من 
العراق واإنتزاع اجلن�شية العراقية مني 
نهائيًا وكنت متم�شكًا بالعراق، وقد قلت 
لل�شلطات "اأنا عراقي- قبل اأن تكون يل 
هذه ال�شهادة، من الورقة التي اأم�شكتها 

بيدي اأربعة ع�شر عامًا، فكاأين كنت اأم�شك 
املاء...( واأنا - كذلك - عراقي بعد اأن 
ان�شربت هذه "ال�شهادة" من يدي اإىل 

خزائن "البولي�س" و�شاأبقى عراقيًا واأنا 
طريد خارج"احلدود" واأنا - بعد عراقي 
لأن حياة ال�شعب قد ان�شهرت يف حياتي 

ولأن حياتي قد ان�شهرت يف حياة هذا 
ال�شعب اأكاد ل اأعرف لنف�شي اأملًا غري 

اآلمه، ول رجاء غري رجائه، ول مطمحًا 
غري مطاحمه، ول عذابًا غري ما يلقاه من 

األوان العذاب، وحتى اأكاد ل اأعرف لنف�شي 
حا�شرًا غري حا�شره ول م�شتقباًل غري 
م�شتقبله، �شواء علي اأكنت فوق اأر�شه 

املباركة وحتت �شمائه املتجددة، اأم كنت 
طريدًا وراء احلدود". 

ويكتب حممد دكروب اأن معرفتي بال�شهيد 
ح�شني، قارئًا له وتلميذًا و�شديقًا وزمياًل 

يف املجلة، اأو رفيقًا يف فرقة �شيوعية 
واحدة... وم�شرية حياة وتفاعل اأفكار 

وجتارب اأما عن حادث ا�شت�شهاده فريوي 
حممد قائاًل! اإقتحم م�شلحون-اأدوات 

املفكر ال�شيخ الثمانيني ح�شني مروة.. 
وكان على �شرير املر�س.. اأنه�شه اأحدهم 

عن ال�شرير.. اأوقفه.. و�شع فوهة 
م�شد�شه )كامت ال�شوت( يف اأ�شفل ذقنه.. 
واأطلق ر�شا�س اجلرمية.. فتفجر دماغ 

ح�شني اما منظم اجلرمية، فهو العقل 
املري�س، الذي اأمر امل�شلح الأداة بتفجري 
دماغ ح�شني مروة هو خملوق ل يخاف 

ربه بالتاأكيد اأي�شًا، �شياء العقل.. هو 
عدو مري�س لعقول اأ�شحاب العقل، يف 

كل زمان ومكان.. وهو يظن اأن قتل 
الدماغ يذهب بغباء العقل ومفاعيل 

نتاجه املعريف" واخريًا من الواجب 
ذكره ان هذه الكتابات، قد �شمت راأي 

مروة يف ال�شاعر الكبري الر�شايف وكتابه 
من  يعد  املحمدية" الذي  "ال�شخ�شية 

الوثائق غري املتداولة يف ع�شرنا لأ�شباب 
معروفة، وقد اأطلع عليها خل�شة يف اأواخر 
الثالثينيات وكان مروة طالبًا يف ذكرياته 
املن�شورة يف جميع تلك املقالت، واإحياء 

ذكرها.
وقد عرثنا على تلك الو�شية ومبا اأن 

املقالت قد اأ�شبحت بحوزتنا فاإننا نتعهد 
بن�شرها بكتاب جميل، وفاًء وعرفانًا لهذه 

ال�شخ�شية املنا�شلة واملو�شوعية.
ببلوغرافيا

حياته: ولد عام 1908- 1987- يف 
جنوب لبنان والده ال�شيخ علي مروة - 
انت�شب اإىل احلزب ال�شيوعي اللبناين، 

يف بداية اخلم�شينيات، وانتخب ع�شوًا 
يف اللجنة املركزية للحزب عام 1964- 

وجددت ع�شويته يف املوؤمترات: الثاين 
والثالث والرابع واخلام�س.

اأهم موؤلفاته 
1- الثورة العراقية �شدر عام 1958- اثر 

ثورة متوز 1958.
2- درا�شات نقدية يف �شوء املنهج 

الواقعي" �شدر عام 1956
3- النزعات املادية يف الفل�شفة العربية - 

الإ�شالمية" اأربعة جملدات
4- يف الرتاث وال�شريعة - �شدر عام 

1984
5- تراثنا.. كيف نعرفه - �شدر عام 

.1985
6- مكان الرتاث الإ�شالمي يف الفكر 

املعا�شر.
7- من النجف دخل حياتي مارك�س

8- اأدباء ومفكرون نه�شويون
9- �شخ�شيات اإن�شانية

10- اأحاديث يف الأدب والثقافة ودرا�شة 
الرتاث.

اأهم الكتب التي كتبت عن 
ال�صهيد

1- حوار مع فكر ح�شني مروة - جمموعة 
من الكتاب واملفكرين العرب.

2- الرتاث العربي والعقل املادي- تاليف 
مو�شى برهومة

3- ح�شني مروة - �شهادة يف فكره 
ون�شاله - لعدد من الكتاب والباحثني.

من اآثار الدكتور ح�شني مروة املفقودة

 يقول حممد دكروب اأن 
معرفتي بال�صهيد ح�صني، قارئًا 

له وتلميذاً و�صديقًا وزمياًل 
يف املجلة، اأو رفيقًا يف فرقة 

�صيوعية واحدة... وم�صرية 
حياة وتفاعل اأفكار وجتارب اأما 

عن حادث ا�صت�صهاده فريوي 
حممد قائاًل! اإقتحم م�صلحون-
اأدوات املفكر ال�صيخ الثمانيني 

ح�صني مروة.. وكان على �صرير 
املر�س.. اأنه�صه اأحدهم عن 

ال�صرير.. اأوقفه.. و�صع فوهة 
م�صد�صه )كامت ال�صوت( يف 

اأ�صفل ذقنه.. واأطلق ر�صا�س 
اجلرمية.. فتفجر دماغ ح�صني 

اما منظم اجلرمية، فهو العقل 
املري�س، الذي اأمر امل�صلح االأداة 

بتفجري دماغ ح�صني مروة هو 
خملوق ال يخاف ربه بالتاأكيد 
اأي�صًا، �صياء العقل.. هو عدو 
مري�س لعقول اأ�صحاب العقل
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* يف عام 1958 �شدركتاب "الثورة 
العراقية" الذي عمل فيه ح�شني مروة على 
حتليل اأ�شباب الثورة العراقية عام 1958 
، كا�شفا الظروف الإجتماعية وال�شيا�شية 

التي اأدت اإىل اإنت�شارها مع عر�س لالأحداث 
والإنقالبات التي �شهدها العرق يف مطلع 

ع�شرينات القرن املا�شي . 
* بعد 9 �شنوات، اأكمل معركته الفكرية 

التي خا�شها �شد اأتباع الفكر املثايل 
والرجعي، حيث �شدر عام 1965 كتابه 

"درا�شات نقدية يف �شوء املنهج الواقعي"، 
ولقد متيز هذا الكتاب / اإ�شتكمال املعركة، 

بتطوير ح�شني مروة للمنهج الواقعي للنقد 
وبدرا�شات جديدة نقد فيها بع�س الأعمال 
الأدبية والنقدية والفكرية لبع�س الكتاب 

من لبنان والعامل العربي . 
* �شهد عام 1978 ظهور كتاب نادر وجوده 

يف املكتبة العربية، اإن مل نقل اإنه الأول 
من نوعه : "النزعات املادية يف الفل�شفة 

العربية – الإ�شالمية" الذي و�شع فيه 
ح�شني مروة اأ�ش�س درا�شة الرتاث يف �شوء 

املنهج املادي العلمي . 
وقد �شكل هذا الكتاب يف جزئيه دليال ً 

ماديا ً علميا ً على اأن مفهوم الرتاث يختلف 
باإختالف املنهج امل�شتخدم وباإختالف 

املوقع الطبقي بني منهجني على طريف 
نقي�س هما : املنهج املادي املارك�شي 

واملنهج املثايل امليتافيزيقي بكافة ت�شمياته 
واأ�شكاله. فمن موقع الإختالف الطبقي 

ومنهجه ك�شف ح�شني مروة النزعات املادية 
والثورية يف الرتاث من خالل ربطه للرتاث 

بتطور البنية الإجتماعية وتناق�شاتها، 
يف تلك املرحلة التاريخية، وبذلك اأثبت اأن 

ما يت�شمنه الرتاث من مواقف مثالية اأو 
نزعات مادية اأو ثورية مل تاأت من فراغ بل 

كانت مرتبطة مو�شوعيا ً بتطور الواقع 
الإجتماعي . 

متيزت درا�شة ح�شني مروة للرتاث باأنها 
مل تنح�شر بالك�شف عن ما هو مادي فيه، 
بل كانت درا�شة �شمولية للرتاث حتمتها 

طبيعة املنهج املادي التاريخي، فالدرا�شة 
تفقد علميتها اإذا اأهملت اأي جزء من اأجزاء 

مو�شوعها املدرو�س، والرتاث، اأو اأي 
مو�شوع اآخر، هو من نتاج الواقع املادي 
الإجتماعي يف نهاية الأمر. وهذا ما اأثبته 
ح�شني مروة يف "النزعات املادية ..." اأما 
امليزة الأخرى التي متيز درا�شته للرتاث 
يف كتابه "النزعات املادية ..." تكمن يف 
كيفية حتديده لالأ�شكال املادية اأو املثالية 
يف الفل�شفة العربية – الإ�شالمية ، فهذه 

الأ�شكال تختلف يف الفل�شفة من ع�شر 
لآخر، اأي اأنها غري ثابتة دائمة التطور. من 
هذا الوعي اإنطلق ح�شني مروة يف حتديده 

ملقايي�س 
التمييز بني الأ�شكال املادية اأو املثالية 
يف الفل�شفة العربية – الإ�شالمية، فلم 

يح�شرها يف مقيا�س عالقة الوجود بالوعي 
بل ، اأي�شا ً، يف عالقتها بالنظام الإجتماعي 

الذي ينعك�س فيها ب�شكل من الأ�شكال، 
وعالقتها، يف الوقت نف�شه، مب�شتوى 

تطور العلوم الطبيعية، يف تلك املرحلة 

التاريخية، كون تطور الفل�شفة، باإجتاهها 
املادي، مرتبطا بتطور العلوم عن الطبيعة 

ومعرفة قوانينها املو�شوعية، وعالقتها 
باملوقف من م�شاألة الوجود واملاهية، 

وما لهذا املوقف من م�شاألة الوجود واملاهية 
من عالقة بالنظام الإجتماعي ال�شائد؛ مما 

يدل على اأن حتديد الأ�شكال املثالية اأو 
املادية يف الفل�شفة العربية – الإ�شالمية 

عملية معقدة ولي�س عملية ميكانيكية . 
ولكن درا�شة ح�شني مروة للرتاث، يف 

كتابه "النزعات املادية..."، مل تتوقف عند 
هذا احلد، فلقد قال منذ البدء: "اإن درا�شته 

للرتاث مل تكن رغبة ذاتية لأنه" لي�س 
بالرغبة الذاتية يكون "ال�شيء" حقيقة اأو 

ل يكون، ذلك باأن احلقيقة لي�شت ذاتية. اإنها 
مو�شوعية. واإل فلي�شت بحقيقة اإطالقا 
ً، بل وهمّا اأو ت�شورا ً. مما يدل على اأن 
ح�شني مروة در�س الرتاث اإنطالقا ً من 

اإميانه بق�شية التحرر الوطني يف العامل 
العربي التي نا�شل واإ�شت�شهد من اأجلها 

بهدف ك�شف النزعات املادية والثورية 
يف الرتاث، مثبتا من خاللها اأن معرفة 

الرتاث تختلف باإختالف املوقع الطبقي بني 
الناظرين فيه، واأن النظرة اإىل احلا�شر 
تختلف، اأي�شا، باإختالف املوقع الطبقي 

بني الناظرين فيه، فهناك حا�شر الطبقات 
والفئات الرجعية الذي هو على موعد مع 

الأجل يتاأجل، وهناك حا�شر الطبقات 
والفئات الثورية الذي هو املمكن �شد القائم 
وتناق�شاته، "ولكل من تلك وهذه حا�شرها 

املتميز" . باإختالف احلا�شر بني الطبقات 
لإختالف موقعها الطبقي فيه تختلف عالقة 
احلا�شر باملا�شي وتختلف معرفة املا�شي 
الأيديولوجية  النظرة  "الرتاث" لإختالف 

– الطبقية للرتاث، بالرغم من كونه، كواقع 
تاريخي، واحد. وبالتايل، فاإن ك�شف 

ح�شني مروة للنزعات املادية والثورية يف 

الرتاث حتمته ال�شروط املادية التاريخية 
حلركة التحرر الوطني، اآنذاك، التي حتمت 
�شرورة اإنتاج معرفة ثورية للرتاث تنطلق 

من موقع الطبقة الثورية – اأي الطبقة 
العاملة – واأيديولوجيتها التي حتدد ، 

علميا ً، املوقف الثوري من ق�شايا احلا�شر. 
فمن موقع الطبقة العاملة واأيديولوجيتها 

الثورية و�شع ح�شني مروة الأ�ش�س 
الثورية لعالقة احلا�شر باملا�شي املوؤ�ش�شة 
لبناء امل�شتقبل الآتي على اأنقا�س احلا�شر 

الرجعي وقواه. 
باإخت�شار �شديد، ميثل كتاب "النزعات 

املادية ..." ذروة تكامل م�شتويات الن�شال 
من اأجل حركة التحرر الوطني العربية 
التي و�شع احلزب ال�شيوعي اللبناين 

اأ�ش�شها العلمية حيث جتلت باأبهى �شورها 
بتكليف احلزب لل�شهيد ح�شني مروة 

بدرا�شة الرتاث يف �شوء املنهج املادي 
العلمي، وفور انتهائه مما كلف به اأر�شل 

اإىل احلزب "تقريره" الأول هذا ن�شه : 
ال�شيا�شي  املكتب  اأع�شاء  "الرفاق 

حتية رفاقية وبعد، 
يف مثل هذا اليوم، منذ ع�شر �شنوات )21 

اآب  1968 ( بداأت الرحلة الرائدة، يف عامل 
الرتاث الفكري العربي – الإ�شالمي، التي 
�شرفني احلزب اأن اأكون اأول مغامر يدخل 

نورا ً – يف جماهلها، خارقا ً اأكرث من �شور 
فكري واأيديولوجي م�شروب حول هذا 

العامل الرتاثي منذ اأقا�شي الع�شر الو�شيط 
حتى الثلث الأخري من القرن الع�شرين ... 

ويف هذا اليوم ذاته، بعد الع�شر �شنوات 
)21 اآب 1978 (، ترفعني اإليكم، اأيها 

الرفاق، موجة فرح واإعتزاز لأتقدم باأول 
"تقرير"  اأول  اأقول   ... الرحلة  "تقرير" عن 

ول اأقول "التقرير" الكامل، لأن الرحلة 
مل تنته بعد، ولي�س من �شاأنها اأن تنتهي 
الآن... الرحلة بداأت لي�س اأكرث... وهذا 

حم�شل  هو  الرحلة  عن  "التقرير" الأول 
البداية  لي�س اأكرث... لقد بداأها احلزب 
رائدا ً و�شيوا�شلها رائدا ً، عرب قوافل 

جميدة من الرفاق يجهزون للغد قوافل 
مديدة من الأجيال... "تقريري" الأول عن 
الرحلة – البداية هو هذه القارورة الأوىل 

من عرق املغامرة الأوىل يف اقرتاع املجاهل 
واملتاهات... هو هذا الكتاب الأول الذي 

يحمل اإليكم، اأيها الرفاق، اأول القطاف... 
احلزب هو الذي غر�س، وهو الذي تعهد 

الغر�س ورعاه حلظة حلظة... والرتبة... 
هذه الرتبة الفكرية، التي حملت الغر�س 

باأمانة، حتى اأزهر واأثمر، هي اأي�شا 
اأعدها احلزب، ونّقاها، واأمدها باأ�شواق 

اخل�شب... 
حزبي العزيز، 

منك الهبات كلها : الرتبة، والغر�س، 
والرعاية... فهل اإل اإليك ، اإذن، اأول 

القطاف؟... �شريف الأبهى، وفرحتي الأعمق 
اأن تقبله..." 

... ولكن الرحلة – البداية انتهت بر�شا�شة 
ظالمية طائفية حرمت من ولد �شيخا ً 

وا�شت�شهد طفال ً من اإجناز اجلزء الثالث 
من "النزعات املادية..."، وذلك يف ال�شابع 

ع�شر من �شباط عام 1987، الذي اأراد 
تخ�شي�شه لدرا�شة "املرحلة املغربية من 
مراحل الفل�شفة العربية – الإ�شالمية" 

وبالأخ�س درا�شة اإبن ر�شد الذي ميثل، 
بح�شب ح�شني مروة، ذروة ن�شوج الفل�شفة 

العربية – الإ�شالمية. وقد خ�شه ح�شني 
مروة بدرا�شة ن�شرتها جملة "الطريق" 

وكانت تندرج �شمن اجلزء الثالث والأخري 
من "النزعات املادية..." ... الذي مل يتمكن 

من اإجنازه... 
* يف عام 1979 �شدر كتاب "درا�شات يف 

الإ�شالم" �شارك فيه عدد من الكتاب، من 
بينهم ح�شني مروة حيث قدم فيه درا�شة 

بعنوان "مقدمات اأ�شا�شية لدرا�شة الإ�شالم" 
. تنق�شم هذه الدرا�شة اإىل ق�شمني : 

- الق�شم الأول : "الإ�شالم – الثورة يف 
�شوء املنهجية العلمية" اإفتتحه بقوله : 

"جاء الإ�شالم العامل يف وقته املحتوم". اأي 
اأن الإ�شالم اأتى "على قدر احلاجة اإليه يف 

وقت احلاجة اإليه... فهذا معنى اأن ياأتي يف 
وقته  املحتوم. فاحلتمية، اإذن، تاريخية، 

اأي مرتبطة مب�شرية الزمن التاريخي". 
اأما ثورية الإ�شالم فتكمن بتحويله لأ�شا�س 

البنية الإجتماعية التي وجد فيها، اأي اأن 
الإ�شالم، بكل ما يت�شمنه، كان مرتبطا ً 

ب�شرورات تاريخية حتمت ظهوره يف وقته 
املحتوم. 

- الق�شم الثاين : "الإ�شالم – الرتاث 
يف �شوء املوقف الثوري من الرتاث 

الديني والفل�شفي" . حدد ح�شني مروة 
يف هذا الف�شم معنى الفهم املادي ملفهوم 

الرتاث الثقايف، وعالقة احلا�شر وثقافته 
بالرتاث، مميزا ً بني فهمني للرتاث  وعالقته 
باحلا�شر، اأولهما : الفهم املثايل ؛ وثانيهما 

: الفهم املادي التاريخي الذي ميزه، يف 
الوقت نف�شه، عن الفهم املادي املبتذل 

للرتاث وعالقته باحلا�شر. 
* يف عام 1984 �شدر كتاب "يف الرتاث 

وال�شريعة" يحتوي هذا الكتاب على 
درا�شتني الأوىل : "مكان الرتاث الإ�شالمي 

يف الفكر املعا�شر" ، والثانية : 
حدد  فقيها" .  العاليلي  عبدالله  "ال�شيخ 

ح�شني مروة يف هذه الدرا�شة، ب�شكل 
دقيق وعميق ، مفهوم "الفقيه" ، مربرا 

ً حاجتنا اإىل مثل هذا التحديد كون 
الأحكام ال�شرعية املطبقة، يف ع�شرنا، 
هي اأحكام �شرعية موروثة تكونت يف 

�شروط مادية تاريخية خمتلفة عن �شروطنا 
التاريخية. ومن دقة وعمق حتديده ملفهوم 

الإجتهادات  لأهمية  "الفقيه" واإظهاره 
الفقهية املوجودة يف "اأين اخلطاأ" ، اأكمل 

ح�شني مروة، يف ظننا، و�شع اأ�ش�س درا�شة 
الفل�شفة العربية – الإ�شالمية مبعناها 

الوا�شع وال�شيق يف �شوء املنهج املادي 
العلمي، فالفل�شفة العربية – الإ�شالمية 

مبعناها الوا�شع ت�شم : علم الكالم، 
والت�شوف، وفل�شفة اإخوان ال�شفا، والفقه 

...؛ اأما مبعناها ال�شيق فت�شم : فل�شفة 
الكندي، والفارابي، واإبن �شينا... الخ. 

* يف عام 1953 كتب ح�شني مروة جمموعة 
درا�شات مثلت، يف تلك الفرتة، بداية تعامله 

مع الرتاث يف �شوء املنهج املادي العلمي، 
وبعد 21 �شنة جمعت هذه الدرا�شات يف 

كتاب "عناوين جديدة لوجوه قدمية" 
ال�شادر عام 1984 . 

* بني 1955 و1980 كتب ح�شني مروة 
جمموعة درا�شات ن�شرها يف جملتي 

"الطريق"  الوطنية" و  "الثقافة 
عمل فيها على درا�شة 

�شخ�شيات تراثية بهدف 
ك�شف ما هو حمجوب 

وجمهول فيها، وما مييز 
هذه الدرا�شات اأنها كانت 

بداية تعمقه يف درا�شة 
الرتاث يف �شوء املنهج 

املادي العلمي . جمعت هذه 
الدرا�شات يف كتاب "تراثنا 

كيف نعرفه" ال�شادر عام 
 . 1985

ح�شني مروة: هكذا بدات رحلتي مع الرتاث
كتب ح�صني مروة جمموعة مقاالت يومية يف جريدة "احلياة" البريوتية، يف  زاوية حتمل عنوان "مع القافلة"، متيزت هذه املقاالت 

مبالحقته لالأحداث  اليومية والق�صايا املطروحة بهدف ك�صف ما حتمله من اأبعاد �صيا�صية اأو  اإجتماعية اأو فكرية اأو اأدبية باإ�صلوب 
مميز. جمعت هذه املقاالت يف كتاب "مع  القافلة" ال�صادر 1952. 

و خا�س على �صفحات جملة "الثقافة الوطنية" التي �صاهم يف اإن�صائها  وحتريرها، معركة فكرية �صد اأتباع الفكر املثايل والرجعي 
يف االأدب والنقد،  حيث و�صع درا�صات تناول فيها الرتاث االأدبي والفكري العربي بنظرة جديدة  ورائدة ت�صيء جوانبه اجلمالية 

التقدمية املحجوبة، واإنتقد، يف الوقت نف�صه،  نظرية "الفن للفن"، وبذلك �صاهم بتاأ�صي�س املنهج الواقعي يف جمال النقد  االأدبي يف 
العامل العربي. جمعت هذه املقاالت والدرا�صات يف كتاب "ق�صايا  اأدبية" ال�صادر عام 1956 . 
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ح�صني مروة 

قلت: حلمي؟
-ل ، عفوا ..ذلك كان، منذ البدء حلم اأبي ، 

ثم اأمي وال�شرة ، ثم �شائر العائلة يف �شائر 
جبل عامل..ومذ بداأ يتكون كحلم يل ، مات 

ابي.. لكن احللم مل ميت ، لأنه �شار حلمي.. 
مات ابي ويف نف�شه لهفة ان يبقى طوياًل حتى 

يتحقق احللم.. مات واأنا يف الثانية ع�شرة، 
فاأح�ش�شت ثقل احللم يفي�س عن طاقتي ، ابي 

كان يبدو يل انه من اهل الي�شر املادي، فاإن 
منزلنا يف "حداثا" مل يكن يخلو من ال�شيوف 

على مدار العام، ومل تكن ال�شايفة- مادة 
وطريقة –تنزل عن م�شتوى ال�شيافة املاألوفة 

عن اهل الي�شر يف بالدنا يف ذلك الزمن.. 
وظهر يل فور موت ابي اننا من اهل الفقر، ل 

من اهل الي�شر، وفجاأة راأيت اأننا �شرنا يف 
مكان مك�شوف جدا بني �شفوف الفقراء من 

اهل بالدنا..كيف اذن احمل احللم، بعد؟
-يف البداية حملته وحدي، اخذت اطوف به 

من بلدة اىل بلدة، باحثًا له عن غذاء علمي 
اويل عند اهل العلم من بقايا الجيال الدار�شة 

يف جبل عامل، مكتفيًا بالقل القل من 
�شرورات الغذاء اجل�شدي.. 

ثم كان "لبد من �شنعاء".. وكانت "�شنعاء" 
حينذاك هي النجف دار الهجرة الوىل لكل 
�شيعي يف العامل يحلم كحلمي ذاك.. احللم 

�شيبقى قا�شرًا، �شيبقى فجًا ان مل تلفحه 
�شم�س النجف، �شيتحول قزمًا اىل النهاية ان 
مل اأدركه ، قبل فوات الوان، بالهجرة �شريعا 

اىل النجف –وكانت الهجرة )1924(.. 
مل ي�شتطع احللم ان يعي�س معي يف النجف 

اكرث من عام واحد.. 
لن اقول: "ملاذا" مرة اخرى، لأنني 

�شاأقول مرة اخرى اي�شًا: ان 
ال�شبب احلقيقي هو الوحيد 

الذي اأجهله من بني ال�شباب 
الكثرية التي تعر�س نف�شها 

يل يف م�شافة طويلة من 
م�شافات الذاكرة، كلما عر�س 

يل هذا ال�شوؤال..
لكن، اذا كنت اجهل حتى الن 
ذلك ال�شبب احلقيقي اخلفي، 

فاإين اعرف، وما ن�شيت قط، 
ان ذاك احللم الطيب الليف 

بداأ ينتابه ال�شمور والذبول يف ذاتي، اأي 
اأخذ يفقد –�شيئًا ف�شيئًا – �شفته كحلم يل، 

ليعود اخريًا اىل ما كااأنه يف البدء: حلم 
ال�شرة والعائلة يف جيل عامل فح�شب.. 

العام الول لهجرة النجف، ما كاد ينق�شي 
حتى راأيت خاطرًا قاهرًا �شارمًا يعرت�شني 
يريد ان يحملني على الختيار احلا�شم يف 

م�شاألة دقيقة للغاية، وهي م�شاألة حتديد وجهة 
امل�شري:م�شري حياتي كليًا.. 

كان علي ان اختار: اإما قرار العودة اىل 
الرتباط النهائي بذلك احللم الذي حملني 

هو اىل دار الهجرة، النجف: اأي ان اقرر 
ال�شري يف م�شار  – متابعة  –منذ حلظتي تلك 

احللم..واإما  مطمح  كل  كانت  "املهنة" التي 
ان اأقرر النعطاف القاطع عن هذا امل�شار..
الختيار، لأنه مل يرتفع اىل م�شتوى كونه 
احد طريف الختيار، ما كان يعنيني –يف 

حلظتي – �شوى ان اختار اإما متابعة اخلط 
املر�شوم يل من قبل، واإما النعطاف عنه، وان 

اىل املجهول؟.. 
مل اأتردد مطلقًا..اخرتت فورًا.. 

..وانقطعت العالقة املبا�شرة مع احللم وغابت 
�شورة  النهاية  اىل  حياتي  – من  – توًا 
هي  كانت  املرموق" التي  املهيب  "ال�شيخ 

نف�شها �شورتي كما ر�شميًا يل احللم.. 
-اىل املجهول؟.. 

-ل .�شرعان ما حتول املجهول معلومًا..ذلك 
بف�شل احللم املنطفئ ذاته.. بف�شله هو – 

نعم..فهو الذي ا�شعل يف داخلي ، منذ ال�شغر 
، لهفة ال�شئلة، �شهوة التطلع اىل كل افق، 

نزعة التلفت اىل كل اجلهات، اأي ا�شعل بي 
حافز املغامرة يف طلب املعرفة حتى يف اعمق 

غابات املجهول.. بف�شل هذا احللم الذاهب 
عني، اأو الذاهب انا عنه باأختيار حا�شم.. لكن 

الذهاب هنا لي�س ذهابًا عن العمق واجلذور، 
مل يكن الذهاب هنا انقطاعا عن العمق ، ول 

انف�شاًل عن اجلذور.ز بف�شل احللم الذاهب 
نف�شه، وجدت داخل عاملي املغلق اآنذاك نافذة 

تنفتح على املجهول..فراأيت دربي م�شيئًا 
وحددت هدف امل�شري وا�شحًا.. 

املجهول الذي �شار معلومًا، هو العلم اذن..
هو العلم، نهجًا وهدفًا معًا، كيف الدخول يف 

هذا املجهول /املعلوم؟
كيف، وقد حتولت العالقة مع احللم الذاهب، 

اأي مع طريقي الوحيد حينذاك اىل العلم، 
حتوًل يعني ان�شداد هذا الطريق اأمامي 

تلقائيًا، كما هي طبائع المور يف مثل و�شعي 
ذاك؟ 

لبد من الدخول..هكذا قلت.. 
�شاأبقى يف النجف.. �شاأتابع الدرا�شة 

يف النجف..هكذا �شممت ذلك 
هو الختيار الثاين احلا�شم: 

�شاأبقى..�شاأتابع برغم كل ال�شئلة 
امل�شتنفرة يف داخلي �شد هذا 

الختيار، برغم كل الثارات 
املحتملة يف داخل ذاتي حيال 
هذا القرار، برغم كل املخارز 

التي �شتت�شوب اىل خا�شرتي 
عند كل خطوة �شاأمتكن من 
انتزاعها يف مكاين ذاك من 

دار الهجرة: النجف.. 
�شاأبقى.. �شاأتابع لكن الهدف 

واحد احد، هو املعرفة، هو 
العلم دون "املهنة"..�شاأبقى واأتابع الدرا�شة 
النجفية حتى ا�شتكمال مراحلها جميعًا، اأي 

حتى بلوغ القمة لهذه الدرا�شة. 
وبقيت ، وتابعت بالفعل، وان حدثت خالل 

�شني درا�شتي الربع ع�شرة، اخرتاقات 
ق�شرية وعابرة لهذا القرار/الختيار.. 

القرار/الختيار الول، والقرار/الختيار 
الثاين، احدثا يف حياتي تغريا دخل يف 

عمقها العمق:امتلكت حريتي، اأي امتلكت 
حقي باأن اقرر اين انا حيال نف�شي، واين 

اأنا حيال"الخرة"؟ حتررت اذن.. واذا كنت 
بقيت، وتابعت، فقد �شرت ا�شعر ان بقائي 
ومتابعتي �شادران عن قراري واختياري..

واذا كنت م�شيت اقراأ واأدر�س الكتب والعلوم 
نف�شها التي يقراأون ويدر�شون يف النجف، 
فقد �شرت ا�شعر انني اقرا واأدر�س بقراري 

واختياري.. هذا ال�شعور وذاك فتحا يل 
ابوابا للدخول يف عامل اأو�شع للقراءة 

والدر�س..
يف احدى حلظات احلوار مع النف�س، قلت: 

-هل حتررت حقا؟ 
كان اجلواب وا�شحًا وبدهيا: نعم –اذن ، 

ملاذا ل اجتاوز اخلطوط احلمر الرادعة عن 
القدرات الخرى وعن العلوم الخرى، اأي 

خارج القراءات والعلوم "احلالل" وحدها يف 
عرف النظام الدرا�شي النجفي اآنذاك؟. 

اما الجابة عن هذا ال�شوؤال ، فكانت حا�شرة 
جاهزة عمليا قبل ال�شوؤال..اي ان اخلطوط 

احلمر ذاتها كنت بداأت اأقتلعها –واحدا 
واحدا- من مكانها التقليدي الفا�شل بني 

املعرفة  انواع  "املحرمات" و"املباحث" من 
الب�شرية املعروفة عندنا حتى ذاك احلني.. 
مل يبق يف اعتباري اذن، فا�شل "يحرم" 

قراءة "اأو معرفة" اوعلما يف جانب ، 
و"يحلل" قراءة او معرفة او علما يف جانب 
اخر، هذه مرحلة جديدة لتحولتي الداخلية 

لكنها مرحلة تعر�شت عندها –حلظة ما 

من  –حلالة 
فقدان التوازن ..حالة خطرة 

كانت اول انني تداركت المر �شريعًا، كاد 
اقتالع "الفا�شل" يحدث طغيانًا للقراءات 
احلرة على القراءات النظامية، ومل تطل 

حالة الطغيان هذه، اأي حالة فقدان التوازن.. 
بادرت لتنظيم "يوميات" القراءة والدر�س 

لكي يتوافر يل التوازن، كان �شروريًا يل 
ذلك، لأنني حني اخرتت البقاء يف النجف 

، امنا اخرتته ملتابعة الدرا�شة اخلا�شة 
بها، اأي اخرتت هذا اللون من املعرفة 

الذي تقدمه النجف.. كان قد ا�شتهواين 
مذ بداأت تتو�شح يل معامله التخ�شي�شية 

هناك، يف كل من علوم: النحو واملنطق 
والبالغة وا�شول الفقه، والفقه ال�شالمي، 

وا�شتهواين- بالخ�س –ا�شلوب التعامل بني 
املتعلم واملعلم والن�س، وهو ا�شلوب ي�شع 

املتعلم فور ح�شوره احدى حلقات الدرا�شة، 
امام م�شوؤوليته ال�شارمة عن نف�شه، اأي عن 

�شكل عالقته ال�شتيعابية مع املعلم ومع 
ن�س الكتاب الدرا�شي..ا�شلوب يدع املتعلم 
التبعية  من  – متحررًا  تلقائية  –ب�شورة 

لفكر املعلم او لفكر الن�س، ويو�شع له ف�شحة 
ال�شتقالل الفكري، وحرية املناق�شة اجلدية 
مع املعلم ومع الن�س دون كوابح.. لبد اذن 
بني  للتوازن  الق�شوى  احلالة  توفري  –من 
الفادة من مزايا الدرا�شة هذه، الفادة من 
ولوج ابواب املعرفة كل يوم، خارج نطاق 

الدرا�شة "النظامية" اأينما وكيفما تي�شر يل 
الولوج يف اأي باب من ابواب املعرفة.. 

كان الو�شول اىل الكتب وال�شحف الدورية 
ال�شادرة من خمتلف البلدان العربية ومن 

م�شر ولبنان بخا�شة متي�شرا يف النجف اأي 
خارج "ا�شوار" املحيط الدرا�شي الديني..

كان يتوافر لنا هناك ان نقراأ كتابات املفكرين 
والعلماء والكتاب واملبدعني من رجال القرن 

التا�شع ع�شر والثلث الول فما فوق من القرن 

الع�شرين.. 
وكذلك 

الكتابات 
الفكرية 

والعلمية 
والدبية 

املرتجمة.. عن 
مفكرين وعلماء 
وادباء عامليني..

مادة القراءة 
"املحرمة" علينا 

اآنذاك كانت من 
الغزارة بحيث ي�شيق 

وقتنا عن ا�شتيعابها 
، ونحاول جهدنا ان 

حلظة من الزمن تت�شرب لندع 
من ايدينا هدرًا دون ك�شب معرفة ما. 

هذه املرحلة يف حياتي هي مرحلة اخل�شب 
املعريف.. قراأت فيها ا�شتاتًا من املعارف ل 

تنتظمها وحدة، بل يتخللها الختالف حتى 
التناق�س ..كنت اقراأ الدب الرومان�شي، مع 

الفكر العلمي ، مع الكتابات العلمية اخلال�شة، 
مع البحث الجتماعي: نظريًا وميدانيًا 

وذاكرتي للعهد الول من هذه املرحلة حتتفظ 
با�شماء اعالم وكتب وجمالت ما يزال لها 

وهجها اخلا�س عندي، برغم م�شافة ما بيني 
وبينها الن، ذلك الوهج النفاذ الذي علمني 

كثريًا ومهد يل الطريق اىل مارك�س، ثم و�شل 
بي اىل مارك�س.. 

كانت كلمة "ال�شرتاكية" ترتدد كثريًا يف 
قراءات هذه املرحلة، ل�شيما منها القراءات 

كتابات نقول حداد ،�شاحب  "النه�شوية" من 
جملة ال�شيدات والرجال والباحث الجتماعي 

و�شاحب كتاب الجتماع الذي رافقني 
وقتًا غري ق�شري يف اواخر الع�شرينيات 

وكذلك روايات "فرح انطون" ذات النزعة 
الجتماعية وكتابات اإ�شماعيل مظهر 

وبحوثه التي ت�شدر يف جملته "الع�شور" 
امل�شرية املعروفة باأجتاهاتها املادية ..ثم 

النتاج الطليعي ل�شبلي �شميل الذي قدم اىل 
الفكر العربي والثقافة العربية ، اول مرة، 

نظرية التطور الدارونية، بكل ما يعنيه هذا 
النتاج من ا�شهام فعلي يف التاأ�شي�س ملنهج 
للتفكري، يف لغتنا وثقافاتنا ، يعتمد النظر 

املادي ويقوم على ا�شتيعاب اأوليات القوانني 
الكونية حلركة تطور الطبيعة واملجتمع. 
ا�شماعيل مظهر، و�شبلي �شميل هذان هما 

ال�شل وال�شا�س يف حتولتي الفكرية الوىل 
نوعيًا وجذريًا، فاأثرهما العمق يف تكويني 

املنهجي والنظري ، يرتبط بقراءاتي املثابرة 

ن�صو�س / من املرحلة العراقية

من النجف 
دخ���ل ح��ي��ات��ي م��ارك�����س

هذه كربى املفارقات يف حياتي.. 
رحلت اىل النجف �صغرياً.. لكن احللم الذي رحل معي كان كبرياً كبريا.. واملفارقة هنا 

ان احللم هذا مل ي�صتطع ان يعي�س معي يف النجف طوياًل.. ملاذا؟.
-الف �صبب و�صبب ميكن ان يقدم يل نف�صه بهذه املنا�صبة، فاأتعرفه واأعرفه جيداً، لكن 
ال�صبب احلقيقي، املبا�صر او غري املبا�صر، هو الوحيد الذي اجهله منذ البدء، وما ازال.. 

-ان ا�صري "�صيخًا" مهيبًا مرموقًا، كوالدي.. ذلك كان حلمي االول، �صبق كل احالمي �صبق 
حتى احالم طفولتي وحني بداأت تتدفق بها ذاتي اخذ يحتويها جميعا، او هو: اخذ 

يلتهمها جميعا ب�صرا�صة..هذا احللم لب�صني قبل ان اجتاز �صن الثامنة.. ولب�صتني معه 
العمامة واجلبة قبل اوانهما "الطبيعي" العامامة واجلبة كرمز للحلم ذاته اواًل، وكاأداة 

اإلزام يل مبوجبات احللم ثانيا.. 
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واجلادة واملمتعة لهما يف ال�شنوات الوىل 
لعهد التحرر من كابو�س "املهنة" اأي ما 

بني عامي 1925- 1927 ول�شت اأن�شى هنا 
�شالمة مو�شى واثره بي يف ذلك العهد، مبا 

كان لكتاباته الفكرية –الجتماعية ، حينذاك 
من ات�شال ما بالفكر ال�شرتاكي الطوباوي 
، وجملة "املقتطف" مبا كانت تعنى به من 

ا�شفاء للطابع العلمي الغالب على جممل ما 
تن�شره وقتئذ، ول  غري املقتطف من املجالت 

،ول الكتب الكثرية الخرى التي يع�شر 
تعدادها الن. 

قلت:كانت كلمة "ال�شرتاكية" ترتدد كثريًا 
يف قراءات هذه املرحلة، لكن الكلمة ظلت 

عندي –وقتًا ما –ا�شبه بـ"الطل�شم" ل اعرف 
مدلولها العلمي ول�شيئًا من املفاهيم التي 

ت�شكل هذا املدلول..كيف تعاملت معها اذن؟ 
-مل تكن كلمة "ال�شرتاكية" وحدها ت�شاوي 

املدلولت  ذات  الكلمات  كل  "الطل�شم" عندي، 
الفكرية والعلمية والفل�شفية بداأت عالقتي 

بها كـ طل�شمات يف �شنوات العهد الويل 
لهذه املرحلة.. لكن العالقة تلك مل جتد لها 
ا�شتقرارًا عندي، فقد جعلت احاربها حتى 

قهرتها، ثم حتولت "الطل�شمات" يف ذهني اىل 
قناديل ا�شاءت حياتي.. ذلك بف�شل القراءات 
الدوؤوب با�شرار واحلاح يف حماولت الفهم 

والك�شف.. مع تكرار املحاولت مرات من 
غري ان اجد �شاأمًا اأو ا�شت�شلم لعار�س �شاأم، 

بل كثريًا ما كنت اأجد عند كل حماولة جديدة 
نوعًا جديدًا من الغبطة وامل�شرية.. هذا وحده 

كان طريق الو�شول اىل املدلول العلمي 
لال�شرتاكية، اأي اىل ال�شرتاكية العلمية، 

بعد ان جتاذبتني "ال�شرتاكيات" مبختلف 
األوانها الخرى، حتى لونها "الغابي" الباهت 

والزائف، لكنه طريق كان م�شحونًا بالقلق 
واجلهد البالغ، وكان طوياًل وع�شريًا، ثم كان 

الو�شول اىل نقطة الهدف بدفعات متقطعة، 
متباعدة.. 

يف معظم مراحل هذا الطريق الطويل اىل 
ال�شرتاكية العلمية، مل األتق مارك�س با�شمه 
ال مرات قليلة وخاطفة.. القراءات اجلاهدة 

واحلائرة حول ال�شرتاكية..يف �شنوات 
العهد الول لهذه املرحلة، كانت بعيدة عن 
مارك�س، اأي بعيدة عن ا�شم مارك�س اوًل، 

وبعيدة عن ا�شرتاكية مارك�س)املارك�شية( 
ثانيا.. كثريا ما كان مفهوم ال�شرتاكية 

يختلط يف الكتابات العربية "بالنه�شوية" 
اختالطًا طريفًا، مبفاهيم متغايرة اأو متناق�شة 
، وكثريًا ما كان جوهر ق�شية ال�شرتاكية، اأي 

امل�شاألة الطبقية، يزوغ خالل هذه الكتابات 
اىل خارج الق�شية، اأو يختفي كليا، وتبتعد 

الكتابة –بالطبع اذن –عن واقع احلركة 
الجتماعية، اأي عن راأ�س القوانني العاملة 
يف تطوير املجتمع، اعني قانون التناق�س 
الطبقي وال�شراع الطبقي، واأغرب ا�شكال 
الختالط بني املفاهيم، ان تعر�س مبادئ 

الثورة الربجوازية الفرن�شية كمبادئ للثورة 
الربوليتارية ال�شرتاكية.. 

اول لقاء رواية "الدين والعلم واملال" لفرح 
انطون، وكانت الرواية هذه اقرب اىل البحث 
فرح  بذلك  اعرتف  الجتماعي" كما  "الفل�شفي 

نطون نف�شه. 
يعالج فرح، يف هذه الرواية م�شكلة العالقة 

الطبقية التناق�شية بني العمال واأرباب العمل، 
وهو يرى اأهمية امل�شكلة جيدًا، ويقرتح لها 

يتنا�شب  ل  –حاًل  العمال  ممثل  ل�شان  –على 
مع م�شتوى اهميتها و�شموليتها، وهو احلل 

القائل "با�شراك العمال يف ربح العمل" 
اإ�شافة اىل ت�شريعات ال�شمان الجتماعي 

على نحو ما هو متبع يف البلدان الراأ�شمالية 
املتطورة.. اأي ان احلل املقرتح ل مي�س 

امللكية اخلا�شة لو�شائل النتاج، وبرغم ذلك 
يبادر املمثل العمايل، خالل احلوار مع ممثل 

اأرباب العمل، اىل القول متبجحًا: 
-"هل تريدون منا فال�شفة؟ فاأ�شمعوا راأي 

الفيل�شوف كارل مارك�س..
-"ما �شاء الله؟ ت�شت�شهدون باأ�شد اأن�شاركم 

غلوًا".. فيقول العمايل: 
-ل بل ن�شت�شهد بفيل�شوف من الفال�شفة، راأيه 

يناق�س راأيكم يف امللكية".. 
�شحيح ان هذه اول مرة التقي فيها مارك�س..

لكن مارك�س هذا، الذي التقيته عن فرح 
اأنطون، مل ا�شتقبله بارتياح، ومل ا�شعر 

انه هو الذي �شيخرجني من بلبلة املفاهيم 

املختلفة لال�شرتاكية، فمارك�س هذا هو –اوًل 
الذين  العمال  هوؤلء  من  منا" اأي  –فيل�شوف 
يبت�شرون –اعتباطًا- حل امل�شكلة الجتماعية 

هذا  ينح�شر  بحيث  الكربى  – الطبقية 
احلل يف "ا�شراك العمال يف ربح العمل"..
وهو مع ذلك –ثانيا – "من ان�شار العمال 

غلوا" وهو –ثالثًا- مع ذلك اي�شا له راأي يف 
امللكية يناق�س راأي العمل..كيف جتتمع هذه 

التناق�شات يف �شخ�س هو –اىل ذلك كله- 
فيل�شوف من الفال�شفة؟.. 

برغم هذه الهواج�س املقلقة، وقع يف نف�شي 
ان مارك�س، هذا لبد له �شاأن عظيم يف الق�شية 

التي يتحدثون عنها كثريًا با�شم ال�شرتاكية 
لكن كيف �شاأ�شل اىل �شاحب هذا ال�شاأن 
العظيم ب�شورته احلقيقية دون ال�شورة 

امل�شطربة هذه؟.
بدءًا من هذا ال�شوؤال ، بداأت اأدخل يف العالقة 

ال�شليمة مع مارك�س.. 
ومن هنا بداأ مارك�س يدخل حياتي وما اأزال 

يف النجف..
لكن مارك�س املارك�شي، تاأخر عني و�شوله 

ب�شع �شنني بعد اللقاء الول، عند فرح 
اأنطون، مع مارك�س "غري املارك�شي"..تاأخر 

حتى انعقدت يل �شلة خفية مع "ال�شيخ" 
ح�شني حممد ال�شبيبي )هو نف�شه ال�شهيد 

ال�شيوعي املعروف الذي اعدمه النظام امللكي 
مع ال�شهيد الرفيق فهد يف بغداد عام 1947(. 

يف اواخر الثالثينيات بداأت اأدخل املرحلة 
الدرا�شية الخرية يف النجف، ويف الوقت 
ذاته كنت اكتب ا�شبوعيا ملجلة "الهاتف" 
النجفية )�شاحبها:الكاتب القا�س جعفر 

اخلليلي( مقال او ق�شة..كان هذا احل�شور 
الدبي والفكري ال�شبوعي يو�شع اأفق 
عالقاتي الدبية والفكرية اىل ابعد من 

النجف.. لأن الهاتف كانت وقتئذ جملة معظم 
املثقفني العراقيني..يف هذا الفق نف�شه 

انعقدت �شلتي بـ "ال�شيخ" ال�شيوعي )ح�شني 
حممد ال�شبيبي(.. كنت القاه يف النجف، 

واحيانا القاه يف بغداد مت�شلال اىل مكانه 
ال�شري قرب جامع "احليدر خانة"ال�شهري.. 
مرة �شاألت ال�شهيد ال�شبيبي راأيه يف ق�شية 

وطنية كانت ق�شية ال�شاعة يف الو�شاط 
ال�شيا�شية العراقية حينذاك، فاأخذ يب�شط يل 

راأيه با�شتفا�شة، م�شت�شهدًا خالل ذلك مبواقف 
ون�شو�س لينينية ..اذكر اأنني اعرت�شته 

مت�شائاًل: ملاذا لي�شت�شهد باملارك�شية؟قال: 
اللينينية هي املارك�شية مطبقة على الواقع 
امللمو�س تطبيقا ابداعيا متيز به لينني يف 
ع�شر الثورة ال�شرتاكية العلمية املتحققة 

على الر�س بالفعل. 
منذ انعقاد هذه ال�شلة دخلت يف �شميم 

العالقة ال�شحيحة اأي العلمية مع مارك�س 
املارك�شي،  العلم  اقراأ  واأخذت  "املارك�شي".. 

دفعة دفعة، ذات مرة دفع يل الرفيق ال�شهيد 
ال�شيوعي"  "البيان  من  "ال�شبيبي" بن�شخة 

على �شبيل الهداء، �شرط ان اقراأها اأكرث 
من مرة.. ولكي ا�شتحق �شرف هذا الهداء 

ع�شت مع البيان ال�شيوعي ، يف هذه الن�شخة 
العزيزة يومني كاملني متتاليني ، ثم رجعت 

اليه من�شرح ال�شدر، مفعمًا بفرح املعرفة 
با�شوائها اجلديدة الكا�شفة، بقيت حمتفظًا 

بهذه الن�شخة من "البيان ال�شيوعي" بحر�س 
�شديد وباعتزاز عميق، حتى فوجئت يومًا 

باختفائها، فحزنت كثريا وبقي حزين يتجدد 
كلما جتددت ذكرى هذا الختفاء.. 

قبل هذا حاولت الو�شول اىل مارك�س 
ان  املال" غري  "راأ�س  "املارك�شي" بو�شاطة 

نتاج املحاولة كان �شئياًل لأنها اعتمدت 
ترجمة للكتاب با�شم "د. را�شد الرباوي" 

وهي اقرب ان تكون تلخي�شًا غري ناجح.. 
ب�شدق وحرارة، حكاية ذلك ال�شراع الطويل 
املرهق واملمتع معًا بني حلم الطفولة الذاهب 

وعالقاته ونوازعه وروا�شيه ، وبني امل�شروع 
املعريف غري املحدود الذي جعلته البديل عن 

احللم ذلك بقراري واختياري.. وهو امل�شروع 
الذي ا�شتمر يدفع بي، طوال اربعة ع�شر عامًا، 

من حتول فكري ونف�شي اىل اخر، حتى كان 
التحول الذي "متظهر" اخريا بوداع العمامة. 

كانت هذه املرحلة العمل الكادح لك�شب 
العي�س/ الكفاف.. اأي انها كانت مرحلة 
الروؤية اىل ال�شياء وطبائع ال�شياء من 

داخلها او عن قرب منها، ل الروؤية الخرى 
الباحثة –كانت – يف "�شفاء" املجردات 

من خارج ال�شياء وطبائع ال�شياء بعيدا 
عنها.. �شار الكدح اليومي لك�شب العي�س 

/الكفاف مبثابة ال�شلك املو�شل بي اىل 
الروؤية من الداخل، لأنه التعامل احلي مع 

اآلية احلياة  العملية –الجتماعية ، اأو لأنه 
الندماج بالفعل يف دينامية احلركة التي 

تنتج ظاهرات احلياة العملية –الجتماعية. 
يف هذه املرحلة الكادحة، ا�شبحت القراءات 

اكرث �شرورة يل منها يف املراحل ال�شابقة، 
وا�شبحت اي�شًا تقت�شيني اختيارا متميزا 
ومدققا لنوع املقروءات..وها قد و�شعتني 

طبيعة العمل )التدري�س يف املدار�س 
الثانوية اخلا�شة( امام �شرورات جديدة 

على هذا املثال: لقد �شرت و�شط العا�شمة 
للحركة  املركزي  الن�شاط  "بغداد" وو�شط 

الثقافية العراقية، وو�شط زحام العر�س 
والطلب حول الكتاب يف "�شوق ال�شراي" 

حيث حتفل املكتبات التجارية بكل جديد 
وقدمي من الكتب واملن�شورات ومن املوؤلفات 

والرتجمات وو�شط النماذج املتنوعة من 
الكتاب واملفكرين واملبدعني وو�شط ق�شايا 
وم�شكالت ومفاهيم م�شتجدة مع متغريات 

احلياة الكونية والعربية والعراقية بعد 
انخراط الب�شرية باأجمعها يف م�شاغل احلرب 

العاملية الثانية..
قراءاتي يف هذه املرحلة اذن "حتولت" هي 

اي�شًا..�شار يعنيني، اكرث فاأكرث ، اأن اقراأ من 
الفكر النظري ما يكون له ات�شال ، اأي ات�شال 

مب�شمون الواقع القائم، اأي باملجرى العام 
واخلا�س مل�شار املعركة الدائرة اآنذاك، وطنيًا 
وقوميًا واأمميًا ودوليًا، خالل �شنوات احلرب 

هذه.. اذن ، كان لبد من لينني، كان لبد ان 
اأ�شرت�شد هنا بكلمة ال�شهيد ح�شني حممد 
ال�شبيبي من ان اللينينية هي املارك�شية، 
مطبقة على الواقع احلي امللمو�س، وكان 

الواقع احلي امللمو�س الذي جاءت به احلرب 
الكونية الثانية، يحتاج اأ�شد احلاجة اىل 

املارك�شية مطبقة بتوجيه لينيني، كان لبد يل 
من لينني.. فهذا وقت اللينينية مارك�شيا، اأي 

هذا وقت املارك�شية بتطبيقات قائد اول ثورة 
ا�شرتاكية علمية يف تاريخ الب�شرية اطالقًا.. 

هكذا حتولت قراءاتي الفكرية يف هذه 
املرحلة..حتولت اىل لينني من ندائه ال�شهري 

اىل �شعوب ال�شرق حتى ال�شتعمار اعلى 
مراحل الراأ�شمالية". وقد ا�شعدتني م�شادفة 

رائعة، يف تلك الظروف نف�شها، بالطالع 
على ترجمة غري من�شورة، لدى احد املثقفني 
ال�شيوعيني العراقيني لكتاب لينني: "الدولة 
والثورة" وكان من الطبيعي –مع ذلك- ان 

ا�شيف اىل القراءات اللينينية قراءات مميزة 
من الفكر القومي العربي لأبرز ال�شخ�شيات 

املتخ�ش�شة وقتئذ بالتنظري لهذا الفكر..
وبعد..فاأين انا اذن، يف مرحلة الربعينيات 

من م�شاألة النتماء؟. 
احلقيقة ان هذا ال�شوؤال ا�شتوقفني مرات بعد 

رحلة الربعينيات اأي بعد العودة الخرية 
اىل وطني الول: لبنان، وهذه اأول مرة اح�س 

فيها احلاجة اىل و�شوح اجلواب: 
-كانت جمريات حياتي الدرا�شية ، منذ 

انطفاء احللم الول الذي حملني اىل دار 
الهجرة العلمية: النجف، حتى اللقاء البهي 

مع مارك�شية لينني، او مع لينينية مارك�س – 
كانت كل هذه املجريات تت�شل�شل بي- طبيعيًا 

وبهدوء-اىل النتماء املارك�شي اللينيني 
ب�شكليه او مب�شمونه الفكري والع�شوي.. 

اما النتماء الفكري، فلم يكن يحتاج 
عندي اىل ارادة مبا�شرة، يف زمن مبا�شر 

..فهو جاءين بالرادة البطيئة اخلفية، 
بالرتاكمات املعرفية الهادئة، بالتحولت 

الكيانية ال�شرية.. كان النتماء الفكري 
يتكون يف داخلي مع تكوين ا�شوله 

الثوابت:"الجتاهات املادية "الهالمية" يف 
تفكريي قبل التقائي ن�س مارك�س او اجنليز 

اأو لينني.
اما م�شاألة النتماء الع�شوي )احلزبي( 

فهي وحدها كانت العقدة لقد تاأخر عني هذا 
النتماء، او تاأخرت عنه.. برغم ان النا�س 

كانوا ي�شتعجلونني اليه، كانوا ي�شتبقون اىل 
ت�شميتي "�شيوعيا" قبل ان اكون �شيوعيًا، 

�شبقتني هذه الت�شمية اىل بريوت قبل ان 
اعود اليها عودتي الخرية )1949/6/9(.. 
فور و�شويل بريوت وجدتني فيها �شيوعيًا 

خطرًا، وهنا ادركت �شر ال�شتعجال بي 

نحو "ال�شيوعية" هنا عرفت ان هوؤلء 
امل�شتعجلني يف بريوت، هم جماعة نوري 

ال�شعيد يف لبنان..كان يعنيهم جدا- كما 
تبني – ان اكون �شيوعيًا، حينذاك دفاعا عن 
�شيدهم نوري ال�شعيد هذا اأي ق�شدا لفتعال 

ان  قبل  ق�شرا  العراق  عن  "مربر" لبعادي 
ينق�شي ا�شبوع واحد على عودته اىل كر�شي 

رئا�شة الوزراء، وقد كان ال�شعب العراقي 
نف�شه قد ابعده عن احلكم وال�شيطرة نحو 

�شنتني، بف�شل الوثبة الوطنية املجيدة التي 
قامت بها جماهري ال�شعب العراقي بقيادة 

قواه الوطنية والدميقراطية والتقدمية 
يف نهاية عام 1947 ، وانت�شرت انت�شارا 
باهرًا با�شقاطها  م�شروع املعاهدة املعرفة 
با�شم "معاهدة بورت �شماوث" التي كان 

عقدها احلكم العراقي وقتذاك مع احلكومة 
الربيطانية ، وكان من �شاأن هذه املعاهدة ان 

تفر�س على العراق قيودًا �شيا�شية وع�شكرية 
جديدة تتناق�س مع �شيادته الوطنية، ومع 

م�شالح �شعبه ومطاحمه الدميقراطية 
والتقدمية.. 

مل اكن �شيوعيا بعد لكن كنت كاتبًا وطنيًا 
اكتب موقفي الوطني ب�شراحة وجراءة 

كل يوم يف �شحف بغداد ، ل�شيما جريدة 
�شاعرنا  )�شاحبها  العام" اليومية،  "الراأي 

الكرب اجلواهري(..وقد اتفق ان كتبت 
مقاًل بعنوان "نوري ال�شعيد" بني العقل 

والعاطفة" )جملة احل�شارة(، تعليقا على 
ت�شريح له "ين�شح"فيه �شعب العراق ان 

يركن اىل "العقل" بدل "العاطفة" بعد ا�شبوع 
واحد على ن�شر املقال عاد نوري ال�شعيد 

اىل احلكم، وبعد ا�شبوع واحد من عودته 
فوجئت بقرار البعاد فورًا.. 

يف منت�شف الربعينيات كان انتمائي 
الفكري يدعوين اىل النتماء الع�شوي..لكن 

مل ا�شتطع الجابة للدعوة وقتذاك.. ملااذ؟ هل 
عن خوف اأو جنب ، او انتهازية؟. 

-ا�شتطيع القول الن قطعا، ان ل�شيء كان، 
وما زال ، و�شيبقى حتى النهاية بعيدًا وغريبًا 

عني، كمثل اخلوف، واجلنب والنتهازية 
ويقيني ان اجليل العراقي الذي عاي�شته يف 
تلك املرحلة احلا�شمة يف حياتي ، ي�شهد يل 

بذلك دون تردد.. 
التفكري بالنتماء الع�شوي مل يكن بعيدًا عني 
و قتذاك لقد ا�شتحوذ علي وقتا ما، كهم يومي 

بني همومي الكبرية لكن مل يخرج المر عن 
حدود التفكري، كان ي�شكنني الرتدد ومعه 

احلرية املرهقة.. 
ذات مرة قلت لنف�شي: كفى، ولنقطع راأ�س 

الرتدد واحلرية.. يف اللحظة نف�شها قررت ان 
انتمي لأحد الحزاب العراقية غري الي�شارية.. 
ذهبت اىل �شديق يل اعرف اخال�شه و�شدقه، 

م�شت�شريًا.
�شحك ال�شديق، و�شارحني:انا اعرفك 

وافهمك دع عنك هذا.. ف�شحكت و�شارحته: 
�شكرًا يا �شديقي العزيز..

ثم جاءت احداث الوثبة الوطنية العراقية 
)نهاية عام 1947( وانخرطت يف هذه 

الحداث يف التظاهرات اجلماهريية ، ويف 
الن�شالت ال�شيا�شية ، ويف الكتابة اليومية 

ل�شحف، لقد هزتني التجربة العظيمة، 
وهزين دم ال�شهيد جعفر اجلواهري ، �شقيق 
�شاعرنا اجلواهري، و�شاحب وحي ق�شيدته 

ال�شهرية: 
اتعلم ،اأم اأنت لتعلم 

                          باأن جراح ال�شحايا؟ 
جاءت احداث الوثبة، وهزتني التجربة.. 

واكت�شفت خاللها امورًا خطرية، فقررت 
النتماء، ولكن.. 

جاء اأمر ابعادي عن العراق من نوري ال�شعيد 
، قبل ان ي�شري النتماء ع�شويًا بالفعل.. 

واذا كان هذا البعاد الق�شري 
الغا�شم قد حرمني �شرف 

النتماء الع�شوي يف العراق، 
فانه مل ي�شتطع ان يحرمني 

�شرف هذا النتماء يف 
لبنان..

اما هذا التحول ال�شعيد الخري 
يف حياتي، فله ق�شة اخرى، 

ولنا مع هذه الق�شة ال�شعيدة 
موعد اخر.

)الطريق حزيران عام 1984 
–عدد خا�س مبئوية مارك�س(. 

مل اكن �صيوعيا بعد لكن كنت 
كاتبًا وطنيًا اكتب موقفي 

الوطني ب�صراحة وجراءة 
كل يوم يف �صحف بغداد ، 

ال�صيما جريدة "الراأي العام" 
اليومية، )�صاحبها �صاعرنا 

االكرب اجلواهري(..وقد اتفق 
ان كتبت مقااًل بعنوان "نوري 

ال�صعيد" بني العقل والعاطفة" 
)جملة احل�صارة(، تعليقا 

على ت�صريح له "ين�صح"فيه 
�صعب العراق ان يركن اىل 

"العاطفة" بعد  "العقل" بدل 
ا�صبوع واحد على ن�صر املقال 

عاد نوري ال�صعيد اىل احلكم، 
وبعد ا�صبوع واحد من عودته 
فوجئت بقرار االبعاد فوراً.. 
يف منت�صف االربعينيات كان 

انتمائي الفكري يدعوين 
اىل االنتماء الع�صوي..لكن 
مل ا�صتطع االجابة للدعوة 

وقتذاك.. ملااذ؟ هل عن خوف 
اأو جنب ، او انتهازية؟. 
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حبيب بول�س

لي�س بو�شع املرء حينما يفكر ب�شخ�شيات 
من طراز ح�شني مروة، ال ان يجد 

نف�شه اأمام عوامل رحيبة خ�شيبة حتفزه 
بعمق وتوا�شع على التامل يف اأعقد 

امل�شائل الفكرية املنحدرة من التاريخ 
والرتاث العربيني. )2( هذا اأمر تت�شح 

�شحته حاملا نتق�شى ال�شرية الذاتية 
حل�شني مروة باوجهها الفكرية والعلمية 

والتطبيقية. فهذه ت�شري بو�شوح ل 
لب�س فيه اىل �شخ�شية املفكر املنا�شل، 

واملنا�شل املفكر.
 وح�شني مروة �شخ�شيته تاأ�شرنا 

بجاذبيتها وعطفها وعقلها املتزن الواعي. 
�شخ�شيته م�شكونة بهموم �شعبها، تطمح 

اىل رفع ال�شيم عنه وزرع بذور اليقظة 
والتحرر يف ربوعه.

* هو من مواليد العقد الول من القرن 
املا�شي، اي انه �شهد انتفا�شة العامل 

العربي الفكرية وال�شيا�شية والثقافية. 
�شهد معاناة �شعبه كما �شهد �شعيه نحو 

احلرية وال�شتقالل. عا�شر اأزمنة القهر 
والقمع والظلم، كما عاي�س النتفا�شات 

والثورات والتفتح. عا�س زمن الردة، كما 
عا�س زمن ال�شعود، فكان لكل ذلك تاأثري 

يف م�شريته العلمية والثقافية والفكرية، 
نظرية وممار�شة، وكانت ح�شيلة ذلك 

كله بناء فكريًا اأدبيًا تقدميًاَ 
�شاخمًا �شاده ح�شني مروة 

مع اأخوان له �شلكوا م�شلكه 
كرئيف خوري وعمر 

فاخوري وحممود اأمني 
العامل وعبد العظيم 

اأني�س، فاأمّت هو امل�شلك 
وعّمقه وجّذره.

عرفنا ح�شني مروة كاتبًا 
�شيا�شيًا منا�شاًل واأديبًا 

مفكرًا واإن�شانًا، ول ميكن 
التفريق بني �شخ�شية 

ح�شني مروة كاأديب وك�شيا�شي 
وكاإن�شان، فهو جمع ذلك كله. 

يلتقي فيه الكاتب ال�شيا�شي 
بالأديب املفكر، بالإن�شان يف 

وحدة يحكمها اللتحام يف 
حياته بني الفكرة والعمل، 
بني ن�شاطه املادي ون�شاطه 

الروحي ومن هنا فان الكالم 
عن جانب واحد من جوانب 

هذه ال�شخ�شية املو�شوعية، ل 
بد له ان مي�س من قريب او من 

بعيد �شائر اجلوانب الأخرى 
يف �شخ�شيته املتكاملة.

* يف جمال النقد الأدبي كتب 
ح�شني مروة �شفحة جديدة 
يف تراثنا النقدي املعا�شر، 

وقد تبلورت نظريته النقدية 
يف كتابيه: "ق�شايا اأدبية" 
و "درا�شات نقدية"، اللذين 

ناق�س فيهما امل�شتوى النظري 
والتطبيقي وكافة النقاط التي 

ل تزال ت�شغل جانبًا مهمًا 
من تفكرينا يف ما يتعلق بنظرية الأدب 

واأ�شول علم اجلمال.
الول منهما كان ح�شيلة املعارك التي 

خا�شها طوال اخلم�شينات مع ا�شحاب 
النزعات املثالية والرجعية يف الأدب، مع 

اأ�شحاب نظرية الفن للفن، ويغلب عليه 
اجلانب النظري للمنهج الواقعي يف فهم 

الأدب وتف�شريه ونقده.
والثاين هو متابعة وتعميق للمعركة 

الأدبية واليديولوجية نف�شها يف اجلانب 
العملي التطبيقي لهذا املنهج، وذلك من 
خالل درا�شاته للعديد من الآثار الأدبية 

الإبداعية ل�شعراء وكتاب من لبنان ومن 
خمتلف البلدان العربية

*وامل�شاءلة التي ترتفع، ملاذا هذا الهتمام 
بالنقد الأدبي؟

الإجابة عن ال�شوؤال يعطيها ح�شني 
مروة نف�شه حيث يقول: من الظاهرات 
امللحوظة يف حياتنا الأدبية يف لبنان، 
غياب وجه النقد عنها حتى وقتنا هذا 
اًل: ل اأعني بذلك ان لي�س  ويتابع مف�شّ
للنقد وجود يف حركة الن�شاط الأدبي 

عندنا، او ان وجوده ل ي�شتوي مع �شائر 
ظاهرات الن�شاط هذا...

بل ما اأعنيه هو النقد املنهجي. ويق�شد 
بقوله: النقد املنهجي هو ما يكون 

موؤ�ّش�شًا على نظرية نقدية تعتمد اأ�شوًل 
معينة يف فهم الأدب، ويف اكت�شاف 
القيم اجلمالية والنف�شية والفكرية 

والجتماعية يف العمل الأدبي.
واعتماد هذه الأ�شول يقت�شي من الناقد 

ان يتجهز كذلك بقدر من املعرفة تت�شل 
ب�شوؤون النف�س الإن�شانية وقوانني تطور 

املجتمع وطبيعة العالقة بني هذه وتلك، 
وفهم ال�شخ�شية الإن�شانية يف �شوء هذه 

املعرفة بالإ�شافة اىل الإملام-�شرورة- 
باأهم ق�شايا الع�شر التي ت�شاعد معرفتها 

الناقد على حتديد موقف العمل الأدبي 
جتاه الق�شايا فكرية كانت اأم اجتماعية 

اأم فنية. وبديهي ان يكون يف جملة 
الف�شول التي تعتمدها املنهجية النقدية 

ثقافة وافرة را�شخة متكن الناقد من 
الب�شر باخل�شائ�س التعبريية بلغة الأدب 

وبالعالقات الرمزية القائمة بني الكلمة 
ومعناها او بني العبارة وم�شمونها.

*ولكن �شوؤاًل اآخر يرتفع، األي�شت هناك 
خطورة يف اإتباع منهج نقدي حمدد؟ 

مبعنى األ يوؤدي التزام املنهجية يف النقد 
الأدبي اإىل نوع من امليكانيكية يف عمل 
الناقد؟ اأي اأن الناقد امللتزم نهجًا معينًا 

ل بد اأن ُيخ�شع كل عمل فني اأدبي ينقده 
اإىل مقايي�س ثابتة جامدة ير�شمها له 

املنهج الذي يلتزمه، بحيث يقول يف هذا 
العمل الأدبي ما يقوله يف ذاك، ب�شور من 
التكرار الآيل الّرتيب فيتجمد النقد بذلك، 

وتتجمد �شخ�شية الناقد وتتعطل عنده 
ح�شا�شية التذوق اجلمايل، وعندئذ تن�شّل 
حركة النقد الوظيفية وتنتفي منه الفائدة 

والغاية؟.
* عن هذا ال�شوؤال النابع من خطورة 

املنهجية يف النقد يجيب "ح�شني مروة"، 
قائاًل: الواقع ان مثل هذه اخلطورة 

نابع من فهم خاطئ للمنهجية. فاأول ما 
ينبغي ان يكون وا�شحًا من اأمر املنهجية 

النقدية انها ل ت�شتحق هذه ال�شفة، اإذا 
هي قامت على اأ�ش�س او على مقايي�س 

ثابتة ثبوت جمود او حتّجر. وامنا 
ت�شتحقها – اأي �شفة املنهجية - حني 

تكون الأ�ش�س واملقايي�س هذه ثابتة من 
حيث اجلوهر، متحركة متطورة متجددة 

متنوعة من حيث التطبيق ومراعاة 
اخل�شائ�س الذاتية القائمة يف كل خلق 

بخ�شو�شه، اىل جانب اخل�شائ�س العامة 
املكت�شبة من قوانني احلركة ال�شاملة 

املرافقة لكل عمل اأدبي ذي قيمة فنية ما. 
من هنا يحتاج الناقد الأدبي املنهجي 

اىل توّفر احل�شا�شية الذاتية القادرة على 
اكت�شاف القيم اخلا�شة يف كل اأثر اأدبي 

بذاته وبخ�شو�شيته. وهذا يعني كما 
هو وا�شح اأن املنهجية النقدية ل تقت�شر 

على عدم اإنكار القيم اخلا�شة يف العمل 
الأدبي، بل هي ترى �شرورة وجود هذه 

القيم ما دامت ال�شخ�شية الإن�شانية ذاتها 
وبوجه عام متنوعة اخل�شائ�س متعددة 

اجلوانب، بقدر تنوع ال�شخ�شيات 
وتعددها، ومن باب اأوىل ان يكون هذا 
التنوع والتعدد يف ذات الأديب الفنان 

اخلالق، ولذلك ترى املنهجية 
النقدية ان كل عمل اأدبي ل بد 
ان يحتوي نوعًا من التجربة 

التي ل تتكرر عند فنان وفنان 
اآخر، بل ل تتكرر حتى يف عملني 

�شادرين عن فنان واحد
* مما تقّدم نرى ان "ح�شني 

مروة" يدعو اىل نقد منهجي 
ملتزم يرتكز على قواعد واأ�شول 
ومقايي�س ويحارب نوعية النقد 

الأدبي الغالبة اليوم يف العامل 
العربي واملّت�شمة بالتاأثرية، لأن 

النقد التاأثري يفقد النقد وظيفته 
الأ�شا�شية كليا.

* فما وظيفة النقد يف راأيه، 
اإذن؟

ان وظيفة النقد هي تثقيف 
القارئ باإعانته على تفهم 

الأعمال الأدبية وك�شف املغلق 
من م�شامينها واإدخاله اىل 
مواطن اأ�شرارها اجلمالية، 

واإرهاف ذوقه وح�شه اجلمايل، 
واإغناء وجدانه ووعيه بالقدرة على 

ا�شتبطان التجارب والأفكار والدللت 
الجتماعية واملواقف الإن�شانية التي 
يقفها ال�شاعر او الكاتب، خالل العمل 

الفني جتاه ق�شايا ع�شره او وطنه او 
جمتمعه، وبامل�شتوى نف�شه هذا ي�شتطيع 

النقد املو�شوعي املنهجي ان يوؤدي 
وظيفة بتب�شري الكاتب او ال�شاعر بالقيم 
احلقيقية التي يحتويها عمله او يفتقدها 

ليكون على بّينة مما ي�شنع ويخلق، او 
ليكون اأكرث وعيًا ملا يف موهبته واأدواته 
ومواقفه من ممكنات او من نواق�س او 

من اجتاهات �شديدة او منحرفة، ذلك كله 

يعني ان النقد املو�شوعي املنهجي يقوم 
بوظيفة مزدوجة توؤدي هي بدورها اىل 

تطوير حركة النقد وحركة الأدب وحركة 
الثقافة الوطنية جميعا.

تلك مهمة ثقيلة الأعباء ولكنها متنح 
الناقد منزلة الإن�شان النافع يف حقل 

املعرفة اجلمالية الرفيعة.
* هذه هي مهمة النقد املنهجي 

املو�شوعي. يف راأي "ح�شني مروة"، فعن 
اأي منهج يتحدث، او بكلمات اخرى اأي 
منهج هذا الذي يحمل مثل هذه املهمات 

والأعباء والهموم؟
انه املنهج الواقعي وبالتحديد املنهج 
الواقعي اجلديد او ال�شرتاكي، ذلك 

املنهج املرتكز على علم اجلمال املارك�شي 

ح�شني مروة.. موؤ�ّش�س مدر�شة النقد الواقعي 
اال�شرتاكي يف العامل العربي
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اللينيني.
وعماد نظرية هذا املذهب يف النقد هو 

النظر اىل العمل الأدبي على انه ت�شوير 
للواقع، ولكن من خالل ذات الفنان 

وانفعاله به وتعاطفه معه وجدانيًا. 
الواقع بح�شب النظرية هو املو�شوع 

او احلقيقة املو�شوعية او املجتمع 
مبجمل ظروفه الجتماعية وال�شيا�شية 

والقت�شادية، وعمل الأديب اخلالق 
هو يف وعي الواقع ويف كيفية التعبري 
عنه تعبريًا يرتفع عن م�شتوى النفعال 

احل�ّشي به اىل م�شتوى ال�شاعرية 
التي تنفذ اىل جوهره وتك�شف عن 

�شفاته احلقيقية املكونة حلركة تطوره 
و�شريورته وت�شبح من ثم �شكاًل من 

اأ�شكال العمل الفكري املعريف الذي 
يتخذ الروؤى وال�شور اأداته املعرّبة دون 

املقولت واملفاهيم، وي�شيف به الأديب 
اىل الواقع واقعًا جديدًا من �شنعه، من 
�شنع روؤيته الداخلية له، روؤية الوعي 

واخليال والوجدان معًا التي متتزج فيها 
الذات باملو�شوع وتتحقق عالقة التاأثري 

املتبادل بينهما.
* ان "ح�شني مروة" يف تو�شيحه الأ�ش�س 

النظرية للمذهب الواقعي يف الأدب على 
هذا النحو، ويف ا�شتخدامها يف املجال 

التطبيقي مبنهجية متحررة هكذا من 
)الدوغماتية( ومن الفهم امليكانيكي لعالقة 

الأدب والفن بالعامل املادي، امنا فعل 
ذلك وهو مدجج ب�شالح الوعي اجلمايل 

املعريف البالغ احل�شا�شية واليقظة، 
وبيقينية العامل الرا�شخ يف العلم، الواثق 

من نف�شه ومن ثبات نظريته التي اجتهد 
ان يجلوها يف كتبه ودرا�شاته فنفى 

مرارًا ان تكون الواقعية وهي حتتفل 
بالواقع تنقله نقاًل اآليا واأكد دور الطاقات 

الذاتية للفرد يف عملية اخللق الفني 
مقررًا اإمكانية الكتابة عن املو�شوع 

دون ان ت�شيع يف حدود الذات، وبنّي 
�شرورة الفن كقيمة جمالية عليا وكعمل 

خالق يخلق من احلدث الواقعي حدثًا 
فنيًا هو �شيء اآخر غري الواقع وان كان 
هذا الواقع منبعه وملهمه. وحّذر الذين 
يكتبون عن املجتمع كتابات واقعية ان 

جتيء كتاباتهم هذه على ح�شاب فنية فنهم 
واأ�شار با�شتخفاف اىل الذين يت�شورون 

الواقعية عقالنية خال�شة مفرغة من 
الإبداع واخليال والوجدان الرومن�شي 

حيث يقول: "ان ال�شتغناء يف العمل 
الفني عن اخليال يبطله".

* هذه هي روؤية "ح�شني مروة" للواقعية 
يف الأدب وللمدر�شة الواقعية يف النقد، 
ورمبا �شبقه اليها غريه من النقاد العرب 

ال ان اولئك كان اإح�شا�س معظمهم 
اإح�شا�شًا ذاتيًا اأقرب اىل احلد�س منه 

اىل الوعي العلمي املتكامل الذي يتجلى 
يف نقد "ح�شني مروة". وهذا ما يجعل 

الدار�شني ُيعدون عمله يف نقده الأدبي من 
قبيل العمل التاأ�شي�شي لنقد اأدبي جديد 

تقدمي فكري واآيديولوجي يف اآن واحد.
يقول الكاتب املعروف "حنا مينة" عن نقد 
"ح�شني مروة": انه حني يت�شدى "مروة" 

للنقد الأدبي فاإنه ل يتقّحم ميدانه ليقال 
عنه انه ناقد. ل ميتهن النقد كاأداة تعبريية 
ترتجم عن ذاته فيما يريد ان يقول، متخذًا 
من الذين ينتقدهم و�شائل اىل هذا القول. 

النقد، لديه عملية اإبداع، ك�شف تقومي، 
تر�شيد وتوجيه. وهو ل ياأتي النقد قارئًا 

للكتب، معّرفا بها، او متذوقًا لها مبزاج 
�شخ�شي، او متع�شبًا �شلفًا، او متزمتًا، 
او متخبطًا بني املدار�س النقدية، وبني 
مناهج النقد، دون قدرة على امتالك اأي 

منها، وبغري اأهلية لتطبيقه على الأثر 
املنقود. انه �شاحب مهمة. يدرك ان مهمته 

جليلة وينه�س بها. يعرف اأن الثقافة 
الوا�شعة العميقة ال�شاملة، هي املوؤهل 
الأ�شا�شي للناقد، فيت�شّلح بثقافة.. مل 
تتوفر لناقد فرد من العرب احلديثني 

غريه. 
ان امتالك املفهوم الكامل، ثم معرفة الرتاث 

�شعرًا ونرثًا، والت�شّلع بالفكر العربي 
وم�شادره ومدار�شه، والإملام، اىل درجة 

جيدة، بكل املدار�س الأدبية املعا�شرة، 

والقدرة على ر�شد الفكرة، وتتبعها وردها 
اىل منجمها، ومناق�شتها، ثم هذه الذاكرة 

العجيبة، التي ت�شعفه يف ال�شواهد، 
وهذه املو�شوعة التي متده باملعرفة 

ال�شرورية حول اأي مو�شوع دار الكالم 
عليه، والقدرة على الإحاطة، والبقاء يف 

اإطار البحث مهما ا�شطر اىل ال�شتطراد، 
ان ذلك كله يجعل منه ناقدًا جديرًا بهذا 
ال�شم، وخليقًا باأن يكون �شاحب منهج 
علمي، هو منهج الواقعية، الذي يهتدي 

به قارئًا وناقدًا ومفكرًا وباحثًا. وهذا 
املنهج كما يقول: هو ال�شحيح للنفاذ اىل 
اأ�شا�س احلركة اجلوهرية لعملية الإبداع 
الأدبي والفني والفكري. وهو كذلك – ل 
يزال املنهج املتميز بالقدرة على اكت�شاف 

كل عنا�شر الفعل املتبادل بني الوعي 
الجتماعي والواقع الجتماعي، ان هذه 
املميزات للمنهج الواقعي هي يف اأ�شا�س 
�شريورته واقتحامه معظم القالع الباقية 

رهن �شيطرة املذاهب النقدية التاأثرية 
وامليتافيزيقية.

* هذه هي روؤية "ح�شني مروة" للنقد 
ب�شكل عام، وهذه هي مفاهيمه ومنطلقاته 

فكيف طّبقها يف نقده؟ مبعنى ما خ�شائ�س 
نقده؟

اأوًل وقبل كل �شيء، كان "ح�شني مروة" 
يف نقده يوؤمن باأن العمل الأدبي ل ميكن 

ان ُي�شلخ عن الظروف املحيطة به. "لي�س 
هناك فّن يتخطى تاريخيته" يقول: فقد 

اآمن ان كل وجود فردي هو وجود طبقي 
اجتماعي. ل وجود للفرد خارج طبقته 

الجتماعية التي ينتمي اليها بو�شعيته 
املادية او بوعيه، لذلك فهناك عالقة بني 

الأثر الأدبي والواقع الجتماعي. 
ثانيًا، اآمن "ح�شني مروة" باأن العمل 

الأدبي هو التحام ال�شكل وامل�شمون معًا. 
بحيث تكون هناك عالقة قائمة بينهما، اأي 
انه مل يكن يف�شل بني ال�شكل وامل�شمون، 

فلي�س ال�شكل وحده معيار احلداثة، بل هو 
وامل�شمون احلديث معًا. وحالت انف�شام 
ال�شكل عن امل�شمون هي حالت النقطاع 

بني ال�شاعر واحلياة. 
ثالثًا، كان "ح�شني مروة" يرف�س 

الغمو�س، حيث يقول: اننا نرى الآن 
موجة خطرية جتتاح اأدبنا العربي 

احلديث ول �شيما ال�شعر منه، هي موجة 
الغمو�س. اننا نعّد الغمو�س موجة 

خطرية نعاديها ونكافحها حني ي�شبح 
الغمو�س غاية لذاته واإغرابًا متق�شدًا. 

وحني ي�شبح ل غْو�شًا ول رحياًل اىل 
الأعماق والأ�شرار، بل هروبًا من الغو�س 

والرحيل وتهوميًا يف الفراغ واإيهامًا 
مبا ل وجود به وتقوده م�شكلة الغمو�س 
اىل ق�شية العالقة بني الفن واجلماهري، 
ويناق�س عندئذ اأدوني�س يف راأيه حول 
هذه الق�شية)21(، ليقول فيه: يكفي ان 

نقول انه بعيد عن معايرينا يف حتديد ما 
هو تقدمي يف الأدب.

رابعًا، لقد كان الفكر النقدي عند "ح�شني 
مروة" عملية متنامية وقد تبداأ ت�شليمًا 

مبنطلق خاطئ لت�شل منه اىل نتائج 
�شليمة، وهي خري من و�شع الأ�شا�س 
النظري اأوًل ثم البناء عليه، وان كان 

الأ�شا�س النظري يف احلالتني م�شتقرًا 
ثابتًا ابتداًء لأن اأي �شوؤال يطرح يوؤدي 

بالباحث اىل فرز الأ�شياء بحيث تقف 
الواقعية وال�شرتاكية وحدها يف مواجهة 

كل �شيء اآخر، وتّت�شم هذه الطريقة 
بالك�شف املتدرج وتتغلغل يف تدرجها اىل 
دقائق هامة مل تكن لتتك�ّشف لولها.)23(

خام�شًا، يف نقده بحث "ح�شني مروة" 
عن الإن�شاين وعن الفردي ومّيز بينهما، 
فقبل الأول ورف�س الثاين، لأنه راأى يف 

الأول عن�شرًا من عنا�شر خلود الأثر، 
وراأى يف الثاين عن�شرًا من عنا�شر 

�شعفه وحمدوديته وهذا العن�شر: عن�شر 
الإن�شاين مقابل الفردي، معيار نقدي 

اأ�شا�شي يف منهجه يعتمده يف تقومي الأثر 
الأدبي ويرى اليه به، لذلك رف�س "ح�شني 

مروة" من منطلق منهجه كل عمل اأدبي 
عدمّي وجمّرد ومطلق، اأي اأنه رف�س كل ما 

هو مثايل يف هذا احل�شور املادي للواقع 
وما يغّيب حقيقته.

كان "ح�صني مروة" يف نقده 
يوؤمن باأن العمل االأدبي ال 

ميكن ان ُي�صلخ عن الظروف 
املحيطة به. "لي�س هناك فّن 

يتخطى تاريخيته" يقول: 
فقد اآمن ان كل وجود فردي 
هو وجود طبقي اجتماعي. 

ال وجود للفرد خارج طبقته 
االجتماعية التي ينتمي اليها 

بو�صعيته املادية او بوعيه، 
لذلك فهناك عالقة بني االأثر 

االأدبي والواقع االجتماعي. 
ثانيًا، اآمن "ح�صني مروة" 

باأن العمل االأدبي هو التحام 
ال�صكل وامل�صمون معًا. بحيث 

تكون هناك عالقة قائمة 
بينهما، اأي انه مل يكن يف�صل 
بني ال�صكل وامل�صمون، فلي�س 

ال�صكل وحده معيار احلداثة، 
بل هو وامل�صمون احلديث معًا. 

وحاالت انف�صام ال�صكل عن 
امل�صمون هي حاالت االنقطاع 

بني ال�صاعر واحلياة

مفكرون عرب  يحتفون 
برتاث ح�شني مروة

نظم "مركز مهدي عامل الثقايف" ندوة بعنوان "تراثنا الفكري: بني الروؤية 
ال�شلفية والتنوير املعريف" اليوم يف ق�شر الوني�شكو، ملنا�شبة ذكرى  

ا�شت�شهاد املفكر والكاتب الدكتور ح�شني مروة يف ح�شور ح�شد وا�شع من 
ال�شخ�شيات الدبية، الفكرية، احلزبية والكادميية وممثلني عن الهيئات 

الثقافية والجتماعية والنقابية. 
قدم للندوة ال�شتاذ حممد دكروب الذي ا�شاد مبناقبية املفكر والكاتب الدكتور 

ح�شني مروة و�شدد على "دوره الرائد يف اغناء الفكر والثقافة"، لفتا اىل 
الندوات  الثقايف ن�شط و�شوف ين�شط عرب �شل�شلة من  "ان مركز مهدي عامل 

واللقاءات هذا العام". 

تيزيني
وحتدث بعد ذلك ا�شتاذ الفل�شفة يف جامعتي دم�شق وحلب طيب تيزيني 

فتناول يف مداخلته "مو�شوع التاأويل وموقعه من امل�شروع الذي يدعو اليه 
مع اآخرين من اجل نهو�س تنويري جديد".

وا�شار اىل "ان التاأويل حلظة حا�شمة يف قراءة اي ن�س ينتمي اىل العلوم 
الجتماعية والن�شانية كما اىل الن�شو�س الدينية، وانه مير عرب قناتني 

اثنتني الول هي امل�شتوى الثقايف للحوؤول باملعنى النرتوبولوجي 
وامل�شتوى اليديولوجي امل�شاحلي. وان عرب كال هذين امل�شتويني تتم القراءة 

وتنتج نتائج ت�شتجيب لها باملعنى البنيوي والوظيفي وحيث يكون المر 
كذلك، فان التعر�س للن�شر الديني ال�شالمي وامل�شيحي امر �شرورة لنتاج 
قراءة تت�شم بالقدرة على ال�شتجابة ملعطيات امل�شروع النه�شوي التنويري 
املذكور، وبهذا ن�شع يدنا على ما اعترب اوروبيا ويف ع�شر النه�شة العربية 

الول، ا�شالحا دينيا �شروريا للعبور اىل قراءة نقدية للم�شروع املذكور. 
ا�شف اىل ذلك مفهوم الدميوقراطية الذي هو بحاجة الآن اىل اعادة النظر 
على القل من موقع احلامل التاريخي الذي يزعم بانه ذو بنية برجوازية 

فح�شب".

�صيف 
وحتدث ا�شتاذ الفل�شفة يف اجلامعة اللبنانية الدكتور انطوان �شيف عن 

مناذج  مع  العربية  الثقافة  اىل  الوا�شع  دخولها  ومعوقات  الن�شانية  "النزعة 
اوروبية لهذه النزعة ومناذج عربية قدمية ذكرها حممد اركون يف كتابه 

النزعة الن�شانية يف الفكر العربي هما التوحيدي وم�شكويه". 
وتوقف عند بع�س �شذرات الفكر الن�شاين يف الثقافة العربية مع جربان 

خليل جربان وبخا�شة كتابه "ي�شوع ابن الن�شان" ومع كتاب ادوار �شعيد 
اليدموقراطي".  والنقد  "الن�شنة 

ع�صفور 
كما كانت مداخلة للدكتور جابر ع�شفور الذي األقاها بالنيابة عنه الدكتور 

ح�شن ا�شماعيل ب�شبب ظروف املر�س، فتناول فيها "نزعة تقدي�س املا�شي"، 
فاأ�شار اىل "ان احلفاظ على التقاليد الدبية يف معناها اجلامد كان الوجه 

الآخر من نزعة تقدي�س املا�شي على امل�شتوى الفكري، وكانت النزعة الخرية 
ترد الف�شل دائما اىل ال�شلف وتنفيه عن اخللف الذين ظلوا دائما يف مرتبة 
ادنى من منظور هذه النزعة التي رفعت من �شاأن القدمي يف البداع والفكر 

بالقيا�س اىل احلديث املتاأخر يف الوجود يف املجالني". 
وراأى "ان ذلك ادى اىل انك�شار الفكر العقالين يف جمالت التاويل الديني 

والنظر الفل�شفي، الوجه الآخر من انك�شار تيارات التجديد التي حاولت 
التمرد على ما ا�شماه احمد امني "جناية الدب اجلاهلي". وكان يق�شد بذلك 
هيمنة نزعة التقليد على ال�شعر العربي والنظر اىل الع�شر اجلاهلي بو�شفه 

املثال الذي ينبغي احتذاوؤه وعدم اخلروج عليه". 
ومن ثم عر�س "ل�شحاب الفكر امل�شيطر يف ال�شلطة وكيف كان يقمع الآخرين 

وكيف ارتد هذا المر عليه مقدما مثال املعتزلة وما فعلوه بخ�شومهم من 
احلنابلة وما ارتد عليهم بعد و�شول املتوكل اىل اخلالفة". 

تقي الدين 
وبعد مناق�شة مطولة للمداخالت الثالث �شارك فيها احل�شور، انتقلت الندوة 

اىل اجلل�شة الثانية التي ادارتها الدكتورة رفيف �شيداوي، وحتدث يف 
م�شتهلها الدكتور �شليمان تقي الدين الذي ا�شار اىل "انه مل تطرح ق�شية يف 
الربع الخري من القرن الع�شرين على جدول اعمال الفكر العربي كما طرحت 

ق�شية "الرتاث" و"املعا�شرة ".
وراأى "ان امل�شاألة مل تاأت افتعال او من ف�شاء �شاف بل من ازمة احلا�شر 
املثقل باخفاقات ظهرت يف الجتماع وال�شيا�شة ودلت على ازمة ح�شارية 

عميقة". 
واعترب "ان ال�شكالية الفكرية فر�شت نف�شها جمددا بعد قرن تقريبا 

من بدايات النه�شة العربية، وهي يف هذا املعنى عود على بدء 
يف ا�شئلة النه�شة ذاتها، وا�شئلة النه�شة كما هو معروف تت�شع 

ملروحة وا�شعة من العناوين ومف�شال اجابات ع�شر النه�شة 
العربية الوىل. وتوقف عند حماولت النه�شة املعا�شرة او 

احلديثة م�شيئا على فكرة ال�شلفية يف التنوير او ال�شلفية 
واملعا�شرة"، معتربا "انها ق�شية معقدة ومركبة ل�شنا وحدنا 

من يتحكم بها، انها جتليات لتاريخ له ذاكرة قوية"، وا�شار اىل 
هناك  طاملا  تنويريون  هناك  و�شيظل  �شلفيون  هناك  �شيظل  "انه 

حتد بني ال�شرق والغرب او طاملا الب�شرية مل تطو بعد املرحلة 
ال�شتعمارية التي تتجدد اليوم باأب�شع �شورها يف عاملنا 

العربي".
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اعداد/ حممد دكروب 

متهيدًا لقراءة هذه الوراق 
اوراق �شمراء من ذلك الورق الذي كانت 

تطلع عليه ال�شحف عندنا، كتب عليها 
ح�شني مروة ، بخطه الرفيع، ا�شياء 

ومعلومات عن حياته يف العراق. 
يعود تاريخ كتابة هذه الوراق اىل اواخر 

عام 1979 اأو اوائل عام 1980. 
ففي ذلك التاريخ كنت قد طلبت من ابي 

نزار ان يكتب يل فقرات يف نقاط مكثفة ، 
عن الفرتة التي ق�شاها يف العراق منذ 

ذهب للدرا�شة يف النجف، حتى 
اأنهى هذه الدرا�شة، وحتول 

اىل ال�شحافة والكتابة 
الدبية والتدري�س، بدل 
ان يتابع حياته �شيخًا 

من علماء الدين، ثم 
عن م�شاركته يف احلياة 

ال�شيا�شية العراقية العامة.
وتعرفه على ال�شيوعيني 

هناك، و�شوًل اىل قرار نوري 
ال�شعيد باإبعاده عن العراق 

عقابًا له على م�شاركته 

ال�شعب العراقي يف معاركه �شد ال�شتعمار 
الربيطاين و�شنائعه امثال نوري ال�شعيد. 

تلك الفرتة من حياة ح�شني مروة كنت 
اأعرفها بخطوطها العامة، واأردت منه 

ان يكتب يل بع�س التفا�شيل واملراحل 
بتواريخها اما حياة ابي نزار منذ عودته 

اىل لبنان فلعلني اعرف الكثري من 
تفا�شيلها اكرث من غريي، فنحن معًا منذ 
عام 1949 حتى يوم ا�شت�شهاده الفاجع 

)يف 17 �شباط 1987(. 
كنت اح�شر يف تلك الفرتة من عام 1980، 

مقالة طويلة هي مزيج من الذكريات 
والدرا�شة، واحلوارات وما ي�شبه ال�شرية، 
اأ�شور فيها جوانب عدة من م�شرية ح�شني 

مروة ، وكنا نعد يف ذلك العام، لالحتفال 
بعيده ال�شبعني، وكان "م�شروعي" هذا 

يتطلب بع�س التفا�شيل عن " الفرتة 
العراقية"من حياة ابي نزار وا�شارات اىل 

كتاباته، فوعد ان ي�شلمني هذه ال�شياء، 
مكتوبة بعد ا�شبوع. 

ح�شني مروة كعادته وفى بوعده ف�شلمني 
هذه الوراق قبل ان ينتهي ال�شبوع. 

اأما انا فقد اتيح يل ان اكتب ف�شوًل عن 
ح�شني مروة هي يف الواقع فقرات من 

م�شروعي الو�شع ون�شرت هذه الفرتات 
يف �شحافتنا ومنها "النداء" و"الطريق" 

وكذلك يف الكتاب الذي �شدر عام 1981 
بعنوان ح�شني مروة �شهادات يف فكره 

ون�شاله، و�شم عددا من الدرا�شات 
واملقالت لعدد من الكتاب و�شم عددا 

من الدرا�شات واملقالت لعدد من الكتاب 

والباحثني العرب.
لقد ا�شتخدمت قلياًل من املعلومات 

واللحظات الواردة يف هذه الوراق، 
ولكنها ظلت تنتظر ان اأيف بوعدي لنف�شي 

بتحقيق م�شروعي الو�شع ذاك، وكنت 
احب ان انفذ م�شروعي الحب هذا، خالل 
حياة اأبي نزار نف�شه، فقد تعودنا معًا، ان 

نقول راينا �شريحًا يف كل ما يكتبه كل منا، 
وكانت مالحظات ابي نزار، دائمًا، ت�شدد 

خطاي وت�شيء الطريق. 
وبداأت فعاًل ، مع ابي نزار بع�س خطوات 

التمهيد، وكان احلافز هذه املرة، اذاعة 
�شوت ال�شعب، اتفقنا ان ادخل يف حوار 

طويل مع ابي نزار يتيح لنا ت�شجيل 
م�شريته ب�شوته، منذ البدايات الوىل 

مرورا بالفرتة العراقية، وحتى ن�شل اىل 
اليام التي بداأنا فيها العمل معًا، فاتفقنا-

هنا –ان نتذكر ، معًا الحداث والتفا�شيل 
وال�شخا�س والكتابات واملواقف احلرجة 

واملواقف ال�شعبة والطرائف، في�شتثري كل 
منا ذاكرة الخر، فتتكامل اللوحة.. 

عدت اىل هذه الوراق لتكون فقراتها 
قاعدة للدخول يف احلوار حول التفا�شيل 

والق�شايا واملراحل.
وكنا �شنبداأ بعد انعقاد املوؤمتر اخلام�س 

للحزب ال�شيوعي اللبناين، هكذا قررنا 
معًا. 

ولكن املعارك اندلعت يف بريوت.. والقتلة 
ت�شللوا اىل بيته حتت جنح هذه املعارك 
، وارتكبوا اجلرمية التي ل يزال وقعها 

يدوي يف انحاء الوطن العربي كله ويف 

انحاء العامل، و�شيظل يدوي يف الزمان، 
يدين القتلة وميجد ح�شني مروة ال�شهيد 

الباقي، ويروي م�شريته امللحمية. اختلف 
الو�شع وتغريت �شورة "امل�شروع" كله.. 

والكتابات عن فكر ح�شني مروة وعن 
م�شريته �شوف تتكاثر ولكن اذا كان متاحًا 
للباحثني يف كتب ح�شني مروة، ال�شادرة 

حتى الن، احل�شول على هذه الكتب، 
فاأن امل�شادر عن م�شرية ح�شني مروة 
وتفا�شيلها، حمدودة جدا حتى الن. 

فراأيت من ال�شروري ن�شر هذه الوراق 
الن، ففي فقراتها ما ي�شاعد الكتاب 

والباحثني، يف حتديد مالمح وحمطات 
مرحلة مهمة جدًا، وا�شا�شية يف حياة 
ح�شني مروة يف هذه الوراق نف�شها، 

مرحلة التاأ�شي�س املزدوج لتفكريي: 
تاأ�شي�س الثقافة الرتاثية وتاأ�شي�س الثقافة 

التقدمية، وال�شارة هنا اىل التقائه مع 
ال�شيوعيني يف العراق، وبدايات تبنيه 
الفكر املارك�شي )و�شوف تكون درا�شته 
للرتاث لحقًا، وعلى الخ�س يف كتابه 

التاأ�شي�شي والنزعات املادية يف الفل�شفة 
العربية –ال�شالمية". هي البلورة الرائعة 

للتفاعل والتمف�شل بني هذين املنبعني 
ال�شا�شيني –والتاأ�شي�شيني –يف فكر 

ح�شني مروة، الرتاث العربي ال�شالمي ، 
والفكر املارك�شي(.  

تك�شف هذه الوراق ، كذلك عن تلك 
اخلا�شية ال�شا�شية يف م�شرية ح�شني 

مروة الكفاحية، وهي: انه اأتى اىل احلزب 
ال�شيوعي واملارك�شية من قلب املعركة 

الوطنية نف�شها، املعركة ذات الطابع 
التحرري )�شد ال�شتعمار النكليزي( 
وذات الطابع القومي اي�شًا، فاإن وثبة 

ال�شعب العراقي عام 1948 كانت كذلك 
ذات طابع قومي عربي عام، بو�شفها 

معركة �شد اأحالف ع�شكرية ا�شتعمارية 
كانت تهدف اىل تكبيل البالد العربية، 
كلها. وكانت كما جاء يف هذه الوراق 

يف  ع�شكرية  اأحالف  عدة  لعقد  –"مقدمة 
ال�شرق الو�شط، ونواة فعلية حللف بغداد 

بعد ذلك". 
الوراق  هذه  يف  "املعلومات" الواردة 

تلتقي مع "معلومات" وردت يف 
حديث طويل، ومهم اأجراه ال�شاعر 

عبا�س بي�شون مع ح�شني مروة 
ون�شر يف جريدة "ال�شفري" ابتداء من 

1985/9/18 على مدى �شتة اأعداد، 
وجعله بعنوان "ولدت رجاًل واأموت طفاًل" 

وهو، حتى الن ، م�شدر ا�شا�شي من 
م�شادر م�شرية ح�شني مروة. 

-كذلك هناك حديث طويل، حول "الفرتة 
العراقية" هذه، اأجراه معه حممد اأبي 

�شمراء ، ون�شر يف جملة "امل�شرية" 
الثقافية )كانون الثاين عام 1981( وكان 

بعنوان "ح�شني مروة يتذكره". 
-م�شدر اآخر ذكرناه يف �شياق هذا التقدمي، 

هو الكتاب ال�شادر، عام 1981، عن دار 
الفارابي بعنوان "ح�شني مروة –�شهادات 

يف فكره ون�شاله، لعدد من الكتاب 
والباحثني.  

ويف جمعية الباحث ال�شديق الدكتور 
احمد علبي ت�شجيل حلوار طويل اأجراه 

مع ح�شني مروة ومالأ اكرث من ع�شرة 
ا�شرطة، وعندما يتاح لهذا احلوار ان يرى 

النور، يف ال�شكل الذي يرتئيه الدكتور، 
علبي �شيكون ول�شك من امل�شادر املهمة 

جدًا مل�شرية ح�شني مروة على ال�شعد 
الدبية والفكرية والكفاحية معًا. 

م�شدر مهم جدًا، هو مقالة بقلم ح�شني 
مروة نف�شه هذه املرة، بعنوان "من النجف 
دخل حياتي مارك�س" ن�شر يف "الطريق" 
حزيران عام 1984، واملقالة هذه مكتوبة 

ب�شيغة كاأنها ف�شل من ال�شرية الذاتية التي 
كان اأبو نزار يعتزم كتابتها. 

م�شادر اخرى مل�شرية ح�شني مروة جندها 
يف العديد من الحداث واحلوارات معه، 

املن�شورة يف العديد من املجالت واجلرائد 
اللبنانية والعربية، وهي احاديث لبد من 
ا�شتكمال جمعها كلها وتن�شيقها، وبالتايل 

ن�شرها ، فهي ح�شب علمي، ت�شكل اكرث من 
كتاب واحد، وكل كتاب يف مو�شوع معني. 

وتظل كتابات اأبي نزار نف�شه، وعلى 

الأخ�س تلك التي اتخذت �شكل املقالة 
الق�ش�شية �شواء يف خمتلف �شحفنا 

التقدمية اأم تلك التي كان يكتبها، خالل 
اخلم�شينيات –يف جريدة "احلياة" 

حتت عنوان "مع القافلة" هي "امل�شادر" 
الغنى بالتالوين وامل�شاعر ور�شم الجواء 

وال�شخ�شيات يف حياة ح�شني مروة. 
يف هذه الوراق ي�شري ح�شني مروة ، اىل 

م�شدر مهم جدًا يف �شريته الذاتية: مقالت 
كان ين�شرها يف جملة "الهاتف" النجفية 
)بني اعوام 1934 و1940(.."وكثريًا ما 
كانت كتاباتي هذه ملجلة "الهاتف" يقول 

ابو نزار –تتخذ ال�شكل الق�ش�شي، ويغلب 
على هذا ال�شكل طابع ال�شرية الذاتية". 

ولكن هذه الكتابات غري موجودة يف 
طاأر�شيف" ح�شني مروة، وكثريًا ما كان 

يحدثني عنها بح�شرة، اآماًل ان يح�شل 
عليها يف يوم من اليام، وكان يخ�شى مبا 

ي�شبه الهاج�س التنبوؤي، انه لن يح�شل 
عليها يف حياته.. 

..فكتب يل، يف هذه الوراق نف�شها، وبني 
هاللني، كلمات موجهة اإيل هي مبنزلة 

الو�شية. 
بعد ا�شت�شهاده –اأعيد قراءة هذه الكلمات 

، مرات ومرات، ودائمًا اأ�شعر بانهمار 
الدموع يف داخلي، واأدخل يف احلزن 

ال�شايف، ويتململ يف روحي �شوؤال يحمل 
مالمح من الغيب: 

-ملاذا كتب اأبو نزار هذه الكلمات مبثابة 
و�شية؟ 

هل كان يهد�س؟ هل كان يعرف؟ 
يخاطبني ابو نزار: 

-"يوؤملني انني ل املك وثائق هذه 
الكتابات، وكم امتنى ان اح�شل عليها 
لن�شرها يف كتاب م�شتقل، لأنها متثل 

مرحلة مهمة يف حياتي الدبية والفكرية 
قبل  المنية  هذه  احقق  ل  ان  –واخ�شى 

نهاية عمري –اذا حدث ذلك يا حممد، 
فاإنني اأرجو منك حتقيقها ، اأو فلتكن 

هذه  ذلك..  تتوىل  التي  "الطريق" هي 
ال�شارة اتركها عندك- يا حممد –مبنزلة 

و�شية". 
�شنح�شل على هذه الكتابات، حتمًا يا ابا 
نزار..رمبا اأنا، ورمبا غريي..من يدري؟
ولكننا ، نحن ، �شوف ننفذ الو�شية اأيها 

الغايل. 
..وهذه هي الوراق –وقد راأيت من 

ال�شروري ان اأ�شيف اليها )بني الفقرات، 
وبحرف خمتلف( تعليقات ومعلومات 

واإ�شارات، تو�شح بع�س اجلوانب، حتى 
تتكامل ال�شورة –)م.د.( 

يا بني..عليك ان ت�صري 
عامل دين، مثلي 

*مات والدي ال�شيخ  علي مروة عام 1920 
وعمري اثنتا ع�شرة �شنة، وهاجرت اىل 

النجف �شنة 1924 خالل ال�شنوات الربع 
بني موت الوالد والهجرة اىل النجف، كنت 
اأتردد على علماء الدين يف القرى والبلدان 
اجلنوبية لتاأ�شي�س درا�شتي الدينية وكان 

يحدوين اىل ذلك طموح ولهفة غر�شها 
بي الوالد منذ طفولتي.. الطموح اىل ان 

ا�شبح خليفة والدي كعامل ديني يتمتع 
باحرتام كبري لدى خمتلف الو�شاط 

الجتماعية اجلنوبية. 
*كنت يف الثانية ع�شرة من عمري حني 
مات والدي، وكنت يف ال�شاد�شة ع�شرة 

حني هاجرت اىل النجف لطلب العلم. 
*كان والدي هو نف�شه يحلم ان اكون 
خليفته، لذلك كان يعدين بنف�شه لهذه 

املهمة، كان يلزمني ان ابقى معه يف البيت 
ويف ال�شفر واأنا ابن ثماين �شنوات، 
حتى لقد األب�شني العمامة باكرًا، يف 

هذه ال�شن، بل ا�شاف اليها اجلبة، حتى 
�شرت ب�شكل كاريكاتوري مثريا لل�شحك 

وال�شخرية، ت�شور ابن 8 �شنوات بهذه 
ال�شورة )عمامة وجبة..( لذا كنت اأخجل 

من الظهور بني النا�س يف املجتمعات ويف 
ال�شوارع..كانت تبلغ املرارة يف نف�شي 

مبلغ ال�شعور بال�شعة والنق�س.. من هنا 
ن�شاأت يف داخلي عقدة خجل بقيت فاعلة 

حتى هذه اللحظة، فاأنا ل اأزال اأتهيب 
الدخول يف املجتمعات، واتهيب الكالم بني 

اأوراق من م�صريته 
وكلمات مبنزلة الو�صية

من ح�شني مروة:
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النا�س، برغم كل الظروف التي اجلاأتني 
وتلجئني الكالم..  

�شوء..جند احد ال�شباب التي جعلت 
ح�شني مروة يطلق على �شريته الذاتية، 
التي كان يزمع كتابتها –عنوان "ولدت 
رجاًل واأموت طفاًل" فعند تلك ال�شنوات 

الوىل، خ�شر ح�شني مروة طفولته، فاأختباأ 
الطفل يف اأعماقه.. ولكن هذا الطفل عاد 

الظهور، ن�شرًا وبريئًا وجمياًل، مع دخول 
ح�شني مروة مرحلة الرجولة وامتالك 

حريته ال�شخ�شية يف الختيار ..هذا الطفل 
يعرفه كل الذين عرفوا اأبا نزار- م.د. 

اىل   )1924( مرة  اول  ذهبت  "حني 
النجف كنت قد انهيت درا�شة النحو 

يف الكتب القدمية مثل الفية ابن مالك" 
وكتاب "املغني" )مغني اللبيب( لبن 

ه�شام..مع العلم ان درا�شة النحو هي 
القاعدة ال�شا�س يف درا�شة علوم الدين 

ح�شب نظام الدرا�شة يف النجف والزهر. 
�شوء: هذا العام )1924( الذي بداأت معه 
هجرة ح�شني مروة اىل النجف، هو العام 
نف�شه، الذي تاأ�ش�س فيه احلزب ال�شيوعي 

اللبناين..وكانت هذه "امل�شادفة" يف 
ا�شا�س مقالة ق�شرية كتبها ح�شني مروة 

فيما بعد هي من اجمل واعمق ما كتبه من 
مقالت فنية. )املقالة بعنوان "يف عيدك 
اخلام�س واخلم�شني –هذه قامتي ايها 

احلزب" من�شورة يف "النداء" 20 ت�شرين 
الول 1979(. يف هذه املقالة يرى ح�شني 
مروة ان بداية رحلته اىل النجف هني يف 

الوقت نف�شه، بداية رحلته اىل احلزب 
ال�شيوعي.. اأي: ان الرحلة اىل احلزب 

بداأت منذ بداأ احلزب نف�شه رحلته الكفاحية 
)العام 1924( "من واقع الوطن اىل 

حلم الوطن".. وي�شخر ح�شني مروة من 
اولئك الذين يجدون مفارقة وتناق�شًا بني 
الرحلتني."لكن.لو انهم يقراأون الواقعات 
يف حركة تاريخيتها الجتماعية الكلية ل 

يف حركة مكانيتها ال�شاذجة واجلزئية..لو 
انهم يقراأون العالقة بني القطبني النقي�شني 
، بدل ان يقراأوا امل�شافة وحدها بني القطب 

والقطب)...( اذن، لقراأوا بداية رحلتي 
اىل املعرفة، يف ذلك العام ذاته، انها بداية 

رحلتي اليك، ايها احلزب. مثلما قراأوا 
نهاية الرحلة نف�شها، انها نهاية البحث عنك 
وبداية الو�شول اليك، ويوؤكد ح�شني مروة 

القول مرة اخرى: "نعم" ان بداية الرحلة 
اىل املعرفة، هي –مبنطقها ال�شحيح 
ي�شتخل�س  –ثم  اليك  الرحلة  –بداية 

ح�شني مروة هذه ال�شاءة املهمة يف �شر 
تلك العالقة ال�شحيحة بني الرتاث والداة 

املعرفية املعا�شرة، ل�شتيعابه .." ففي 
القب�س على "�شر العالقة ال�شحيحة" ذهه 
يتميز اجناز ح�شني مروة وجممل نتاجه 
الفكري والفل�شفي والدبي على ال�شواء 

– م.د. 
*بداأت الدرا�شة يف النجف اإذن، من 

املرحلة الثانية، اأي من علم املنطق)املنطق 
ال�شوري – ار�شطو(. 

*عرفت يف النجف )يف اأو�شاط الطلبة 
وال�شاتذة( بح�شن ال�شرية، اأي من حيث 

جدية الدرا�شة وال�شلوك.. وبقيت منظورا 
ايل هكذا حتى اخر عالقتي بدرا�شة الفقه 

واأ�شول الفقه. 
*اما ال�شلوك فقد تغري نظر الر�شا علي 

ب�شاأنه اىل نظر ال�شخط والنقد اجلارح.. 
ما �شبب ذلك؟ 

هذا ال�شوؤال يثري م�شاألة )تاريخ حياتي 
احلقيقي(..ومن هنا يبداأ "املو�شوع". 

من ابن "مطيع" للتقاليد ..اىل ابن "�شال"! 
-مع حكاية القطعة الدبية الوىل.. 

*�شنة واحدة وحيدة، هي ال�شنة الوىل 
من اإقامتي يف النجف، كنت فيها "ابنا 

مطيعًا" لنظام الدرا�شة هنا ، ولأفكار 
القوم، ولطقو�شهم الدينية والخالقية 

والفكرية والجتماعية، لكن، ما ان انق�شت 
هذه ال�شنة الوىل حتى راأيتني "البن 

ال�شال" عن كل ذلك ، الكاره لكل ذلك، ملاذا؟. 
ي�شعب يل الن حتديد ال�شباب..لكن اتذكر 

بع�س احلوادث: 
1-اول كتاب ادبي )�شعري( ا�شرتيته 

من �شوق املزاد هو "ديوان ال�شيد 
ابراهيم الطباطبائي"من �شعراء النجف 

الكال�شيكيني، احدث �شرائي هذا الديوان 
نقدًا من زمالئي، لأن ذلك يف نظرهم 

خروجًا على نظام الدرا�شة، فالطالب يجب 
ان ين�شرف ان�شرافًا تامًا "للعلم" وحده..

اما ملاذا ا�شرتيت هذا "الديوان" بالذات 
فذلك م�شادفة فقط.. لكن تبني يل ان وراء 

هذا احلادث مياًل لالدب كان خفيًا، فظهر 
بهذا ال�شكل "التافه".."فاحتة رديئة"! 
ثم كرت تفا�شيل العالقة مع الدب، ثم 

كانت "ق�شة" طريفة لأول ممار�شة كتابية 
ابداعية ، واول ن�شر: 

ذات م�شاء، يف ال�شنة الثالثة من وجودي 
يف النجف، �شعرت بحاجة اىل نزهة خارج 

البلدة، وهناك اأح�ش�شت باأن يدي متتد 
للقلم والورقة وتكتب �شيئًا. 

كان ذلك �شورًا وجدانية تناجي جنمة 
الليل بافكار من وحي ظروف "القهر" 

الطق�شي النجفي.. 
مل اأكن افكر ان ذلك يعد "ادبا" وانه يدخل 

يف باب "الن�شر" يف ال�شحف...لكن 
احد الزمالء اللبنانيني جاءين زائرًا ذات 
يوم، وبينما اأعد له ال�شاي خارج الغرفة 

مد يده اىل ما حتت املخدة حيث توجد 
عودتي  وعند  فقراأها  –اخلريدة".  "املقالة 

اىل الغرفة اأخذ يثني ثناء حارا على هذه 
ن�شرها  على  يحر�شني  "اخلريدة" واخذ 

يف جريدة "النجف" ال�شبوعية  حتى 
اأقنعني.. وفعاًل انت�شرت تلك املقالة الوىل 

يل يف جريدة "النجف" بعنوان "اأنا 
وجنمة الليل". وباإم�شاء "�شاهر" )�شنة 
1926( ..وحني انت�شرت املقالة ا�شرتى 

ح�شرة ال�شيخ نحو )20( ن�شخة من 
اجلريدة ووزعها على ا�شاتذتي وا�شدقائي 

امل�شايخ بق�شد  الت�شنيع والتجريح 
)انظروا هذا ع�شري، اأي هرطوقي(.. 

لكنه اح�شن ايل برغم اأنفه..منذ ذاك 
انطلقت وبداأت ان�شر يف "النجف"..ثم يف 

ال�شحف العراقية الخرى. 
2-)نف�شيًا(.. اأح�ش�شت اثناء ال�شتعداد 

لت�شفريي اىل النجف باملهانة، جاء ال�شيد 
عبد احل�شني �شرف الدين اىل الزراية، بلدة 

اآل مروة الوىل، ليجمع "خرجية" ال�شفر 
لبن ال�شيخ ، لي�شري "�شيخ" العائلة. كنت 

حا�شرًا جمال�س "اجلميع" يف الزراية 
، و�شهدت حماولت النا�س للتخل�س 

من "ال�شريبة" وحماولت ال�شيد قمع 
حماولتهم تلك امل�شروعة.. 

لكنني اثناء "العملية" مل اأمتثل �شعور 
املهانة، لأن "وعيي" كان من�شرفًا كليًا اىل 
ال�شتمتاع ب�شعور الفرح لكوين �شاأخطو 

خطواتي الوىل نحو طموحي الذي 
ان�شاأين الوالد عليهن وبعد ان "راحت 

ال�شكرة واإجت الفكرة" بداأ �شعور املهانة 
يت�شرب اىل نف�شي ويقلقني، ويدفعني 

للتمرد، على "طموحي" نف�شه. 
*عامل العالقة بالأدب والكتابة الدبية 

وعامل ال�شعور "باملهانة" من حياة 
الذي  النف�شي  القمع  عامل  "ال�شيوخ" ثم 

ميار�شه "نظام" الدرا�شة النجفية- كل ذلك 
اأقام حاجزًا هائاًل بيني وبني "الو�شع" 

الذي و�شعت فيه بـ "الوراثة"..
-من هنا بداأ ال�شراع يف نف�شي:اأاأبقى 

حتى النهاية والتغلب على امل�شاعب لأجل 
الو�شول اىل مكانة دينية ا�شتطيع ان 

ا�شتخدمها لتغيري ما )الفغاين ، حممد 
عبده( اأم اأخرج نهائيًا من هذا "الأ�شر" 

بطريقة حا�شمة؟. 
-لقد ح�شمت املوقف اول المر، وتركت 

النجف، ولحقتني التهم املتعددة املتنوعة، 
يف جبل عامل ، كما يف النجف، جئت اىل 

لبنان �شنة )1928(..لكن �شاق بي اأفق 
احلياة ، فالطرق كلها م�شدودة بوجهي ، 
برغم ان الو�شاط الدبية يف جبل عامل 
كانت حتوطني بالتقدير والتكرمي، وكنا 

نتحرك اأدبيًا يف املنا�شبات ، مب�شامني 
�شيا�شية. 

*لقد ا�شطررت حتت وطاأة ظرويف 
"العدمية" ان اأعود اىل النجف، وعدت اىل 

ال�شراع من جديد.. 

فرتة القلق وال�صراع 
والتفتي�س 

-خالل هذا ال�شراع من جديد قذفت بي 

الظروف اىل مدينة "العمارة" يف جنوب 
العراق، لأكون اأمينًا ملكتبة عامة حتت 

ا�شراف ال�شيخ حبيب العاملي حيث 
كان يحتل مركز زعامة دينية �شخمة، 

فقد انتدبني هذا ال�شيخ للمكتبة ك�شيخ 
املثقفني  اأو�شاط  "ع�شري" ي�شتقطب 

والطالب  الع�شريني حول م�شاريع كانت 
تناه�س حترك الربوت�شتانت المريكان يف 

تلك املنطقة، وفعاًل ا�شتطعت حتقيق هذا 
ال�شتقطاب يف وقت ليتجاوز ال�شبوعني 

باللقاءات واملحا�شرات..لكن "ال�شيخ" 
برغم هذا النجاح، فاجاأين  ذات يوم بـ 

"الف�شل" من ادارة املكتبة بحجة اين ان�شر 
الحلاد بني ال�شباب، مع انه كان يطلع على 

حما�شراتي ويوقع عليها باملوافقة مع 
ا�شافة كلمة "اح�شنت" بل كان �شديد الفرح 

مبا كنت افعل.. وقد ظهر بعد يومني من 
تتعلق بتوظيف قريب  امل�شاألة  "ف�شلي" ان 

له مكاين ، لقد ثار �شباب املدينة )العمارة( 
على ال�شيخ واحاطوين بالعناية وا�شتعدوا 

لفتح ناد جديد اتوىل ن�شاطه، ثم اقاموا 
يل حفلة تكرمي قدموا يل خاللها قلم حرب 

ذهبيًا هدية.. فلم اوافق على القامة يف 
املدينة، واأ�شررت على الذهاب اىل بغداد 

للبحث عن عمل، وتطوع مدير املدر�شة 
الثانوية الر�شمية للذهاب معي اىل بغداد 

مل�شاعدتي يف تهيئة العمل: وفعاًل امكن 
الرتباط باإحدى املدار�س للتدري�س فيها، 
وا�شبحت اأنام يف املدر�شة )ن�شيت القول 

باأنني كنت انام يف غرفة يف امل�شجد اثناء 
اقامتي يف مدينة العمارة(. 

*خالل وجودي يف بغداد، بهذه املرحلة 
)1929(. ح�شلت م�شادفة غريبة 

ومفاجاأة مده�شة: فقد و�شلتني ر�شالة 
من اأحد القارب )مهاجر يف الرجنتني( 

، ويف الر�شالة ت�شيك بع�شرين لرية 
ا�شرتلينية )قيمة كبرية حينذاك( ويقول 

ان هذه القيمة م�شاعدة يل على طلب العلم 
الديني، فكتبت للرجل حاًل اأنني خرجت 

من النجف وتركت طلب العلم، ولذا 
ا�شرتجع القيمة، كي ل اخدعك.. والغريب 
ان الرجل عاد وكتب يل ان القيمة لك مهما 

كان طريقك.. 
-هنا فكرت: ان هذه الفر�شة ثمينة 

لتغيري وجهة ثقاف-تي..فقد كانت كلية 
الداب وكلية احلقوق يف جامعة دم�شق 

تقبالن الدخول فيها ملن ينت�شب اىل 
مدر�شة ثانوية معينة دم�شقية وينال 
منها �شهادة باأنه تخرج منها )الكلية 

الوطنية –�شاحبها منيف العائدي(.. 
بهذه الطريقة متكن من درا�شة احلقوق 

والداب كل من ال�شادة حممد �شفي 
الدين، ح�شن المني ، عبد الروؤوف المني 

)فتى اجلبل ( �شريف احل�شيني ..الخ. 
-حملت نف�شي وجئت اىل دم�شق 

لالنت�شاب اىل هذه الثانوية �شنة واحدة، 
واحل�شول على �شهادتها والدخول اىل 

كلية الدابن لكن �شديقا يف بريوت 
حر�شني على الذهاب اىل بريوت لتويل 

وظيفة التعليم يف املدر�شة العاملية 
)البتدائية( واأغراين ذلك، و�شاعت 

الفر�شة.. 

زواج احلب..واأيام البطالة 
والفقر الرهيب 

*علمت �شنة كاملة يف العاملية وكان 
�شرحان ، �شرحان زميلني واختلفنا مع 

رئي�س اجلمعية ، ويف نهاية ال�شنة تركت 
بريوت واملدر�شة العاملية، ذاهبًا اىل 

دم�شق للبحث عن عمل.. وهناك وجدت 
العمل يف جريدة "ال�شعب" اليومية وكان 

ن�شوح بابيل نقيب ال�شحافة ال�شورية، 
�شابقًا رئي�شًا لتحرير "ال�شعب" هذه.. 
عملت ا�شبوعيا يف اجلريدة ثم طلبت 

الذن بالذهاب اىل لبنان لأتزوج واآتي مع 
عرو�شي لال�شتقرار يف دم�شق ..وكانت 

ثالث  منذ  اليوم  هذا  "العرو�س" تنتظر 
�شنوات.  

اإ�شافة يف احلديث الطويل الذي اأجراه 
معه عبا�س بي�شون، ون�شر يف "ال�شفري" 

يروي ح�شني مروة وقائع من اللقاءات 
مع ابنة بنت عمه فاطمة بزي )ام نزار 

، فيما بعد( ..كان اللقاء �شهاًل �شواء 

يف بيتنا او يف بيت والدها املرحوم 
احلاج حممد فاعور بزي.. كانت ال�شلة 
مي�شورة مقبولة، مل تتعر�س لرف�س اأو 

اعرتا�س من الهل، بل ان بع�شًا من اأهلها  
واأهلي كانوا يحبون هذه ال�شلة الوليدة 

بالرعاية وي�شهلون لها ان ت�شل اىل 
غايتها، هكذا غدا حبنا معلنا واطلع عليه 

امها واأخوالها.. كان على احلب ان ي�شري 
اىل الزواج.

-لكن الزواج مل يكن مي�شورًا يف مثل 
حايل وانا العائد من النجف ناقمًا 

حما�شرًا جمهول امل�شتقبل وامل�شري" – 
ومت الزواج بعد ثالث �شنوات، يف ظروف 

معي�شية �شيئة جدا وا�شد �شعوبة من 
ال�شابق. 

*رجعت مع العرو�س )ام نزار( اىل دم�شق 
لجد العمل قد "هرب" من يدي: بقيت 
�شتة ا�شهر دون عمل والعرو�س جتهل 
هذا، وظلت جتهله ع�شرين �شنة، اثناء 

ذلك ولد نزار يف دم�شق )1931( ووقائع 
)�شنة  بدم�شق  اإقامتي  "الق�شة" خالل 

ون�شف ال�شنة( كثرية ورهيبة ماأ�شاويًا.. 
اإ�شافة: يف احلديث نف�شه اىل عبا�س 

بي�شون، قال ح�شني مروة: "كتمت المر 
عن عرو�شي لئال اربكها وداومت على 

اخلروج �شباحًا متظاهرًا باأنني ذاهب 
اىل عملي بينما انا يف حقيقة المر ابحث 

عن عمل)...( كنت اجد بني حني واخر 
عماًل جزئيًا باأجر زهيد، كت�شحيح كتاب، 
ولك ان تت�شور ال�شائقة املادية التي كنت 

فيها، لكنني اأود يف هذا ال�شياق اأن اذكر 
ماأثرة لعبد املطلب المني. 

فقد كان عبد املطلب اآنذاك طالبًا يف 
مدر�شة التجهيز يف دم�شق وكان قد ت�شلم 

لتوه ق�شط املدر�شة من والده ليدفعه 
وال عر�س نف�شه للف�شل، وامام احلال 

التي كنت عليها، اثر عبد املطلب ان 
يعطيني الق�شط لتغطية نفقات ولدة نزار 
جمازفًا مب�شتقبله الدرا�شي )....( اأطبقت 

علي الزمة بوجوهها املادية والفكرية 
والنف�شية ، فاآثرت العودة اىل بريوت..". 

*بعد �شنة ون�شف رجعت اىل بريوت 
ابحث عن عمل. عملت حمررًا يف جريدة 
الدين  خري  ل�شحابها  اجلديد"..  "العهد 

الحدب، وكانت اجلريدة يومئذ تخدم 
�شيا�شة ريا�س ال�شلح، التي كان لها طابع 

ال�شيا�شة الوطنية – العربية املناه�شة 
لالنتداب الفرن�شي.. ثم عملت اي�شا 

متمرنا على مهنة جتليد الكتب با�شراف 
ال�شيد زين والد احمد ها�شم �شاحب 

مكتبة ها�شم املعروفة.. 

اىل النجف من جديد..واىل 
الكتابة االدبية  

*�شاقت الدنيا بي، والفقر اأكل حلمي، 
وكان ح�شان قد جاء اخًا لنزار، وكنت 

ا�شمع حينذاك ان احد علماء جبل عامل 
)ال�شيد ح�شني حممود المني –والد 

ها�شم ح�شن المني( يردد يف جمال�شته انه 
ياأ�شف لرتكي طلب العلم يف النجف، لأنه 

ياأمل بي ان ا�شبح عاملًا �شخمًا، ويردد انه 
م�شتعد مل�شاعدتي ماديًا على العودة اىل 

النجف لو اأنني اأقتنع بالعودة. 
-ان ظرويف تلك، وهذه احلكايات التي 

كانت تبلغني عن ال�شيد المني "اأقنعتني" 
ب�شرورة العودة للدرا�شة يف النجف.. 

وعدت )1934( ، وكانت العودة ناجحة 
هذه املرة.. اأي اأنني وجدت ال�شتقرار 

والطماأنينة، وا�شتاأنفت الدرا�شة بجدية 
تامة، باجتهاد ل نظري له بني طلبة النجف 

حينذاك.. وزمالئي الذين عا�شروين 
يف تلك املرحلة )ال�شيخ 

جواد مغنية ، ال�شيد ها�شم 
معروف، ال�شيخ عبد الله 

نعمة رئي�س املحكمة 
ال�شرعية اجلعفرية 

العليا الن( ي�شهدون 
بهذه احلقيقة كما 

ي�شهدون بغنى احل�شيلة 
التي ظفرت بها من هذه 

الدرا�شة اجلادة املجتهدة، 
حتى انتهيت من درا�شتي 

هذه بنجاح. 

كنت يف الثانية ع�صرة من 
عمري حني مات والدي، 

وكنت يف ال�صاد�صة ع�صرة حني 
هاجرت اىل النجف لطلب 

العلم. 
*كان والدي هو نف�صه يحلم 
ان اكون خليفته، لذلك كان 
يعدين بنف�صه لهذه املهمة، 
كان يلزمني ان ابقى معه يف 

البيت ويف ال�صفر واأنا ابن 
ثماين �صنوات، حتى لقد 

األب�صني العمامة باكراً، يف هذه 
ال�صن، بل ا�صاف اليها اجلبة، 

حتى �صرت ب�صكل كاريكاتوري 
مثريا لل�صحك وال�صخرية، 

ت�صور ابن 8 �صنوات بهذه 
ال�صورة )عمامة وجبة..( 
لذا كنت اأخجل من الظهور 

بني النا�س يف املجتمعات ويف 
ال�صوارع..كانت تبلغ املرارة 

يف نف�صي مبلغ ال�صعور بال�صعة 
والنق�س.. من هنا ن�صاأت يف 

داخلي عقدة خجل بقيت 
فاعلة حتى هذه اللحظة
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ر�صول حممد ر�صول

    بل هي حماولة لإخ�شاع الرتاث العربي 
باأ�شره لهذا املنهج من خالل الك�شف عن ال�شروط 

الجتماعية والقت�شادية وال�شراعات الطبقية 
املتحكمة يف عملية الإنتاج املعريف واأثرها على 
املفكر والفيل�شوف نف�شه ابتداء، ثم الك�شف عن 

العنا�شر املادية والعقلية يف الرتاث الذي تبتعد 
به عما يراه مرّوة والفكر املادي ال�شيوعي عنا�شر 

وبنى ميثولوجية اأ�شطورية ثاوية يف ثنايا 
الفل�شفة العربية والإ�شالمية الو�شيطة. 

    وعلى الرغم من الإعجاب والتقدير الكبري الذي 
يكنه الباحث )برهومة( للمفكر )مرّوة( فاإن هذا مل 

مينعه من الحتكام اإىل عقله النقدي يف التعامل 
مع منهج مروة املادي، ومل يرتدد برهومة يف 

تقرير القول باأن مروة يجنح اإىل الق�شر املنهجي 
والع�شف الأيدلوجي يف تعامله مع الرتاث العربي 

والإ�شالمي. ولعل مالحظة برهومة ت�شجيل 
اإيجابي لروؤية عدد من املثقفني والباحثني العرب 

يف نقد منهج مروة املادي ورف�شه بداعي التخوف 
من �شياع �شوؤال املعرفة املو�شوعية حتت وطاأة 

احلما�س الأيدلوجي واحلر�س على توظيف الرتاث 
يف اإطار حركة التحرر وال�شراعات الطبقية. وعلى 

الرغم من اإقرار العديد من املثقفني واملفكرين العرب 
باأهمية م�شاهمة الرتاث يف اإجناز حركة تنويرية 

عربية حتررية اإل اأن هذا ل يعني اجرتاح نتائج 
خارج �شياق الدللت احلقيقية للرتاث، مبعنى اآخر 

حتميل الرتاث ما ل يحتمل من قراءات واإ�شارات.
    واإذا كان هناك العديد من العرتا�شات 

والتحفظات على منهج مرّوة، فاإن هناك يف املقابل 
العديد من الباحثني والكتاب واملثقفني العرب يرون 
اأّن جمهود مرّوة واإن احتوى على نتائج وخال�شات 

ل يتفقون معها، اإل اأنه جمهود فريد ونادر يف 
حماولة قراءة الرتاث العربي يف �شياق منهج واحد 

وا�شح وهو املنهج املادي، فمروة مل يقم بـ"مذبحة 
للرتاث" ومل يعزله عن �شياقاته التاريخية واملادية 

والطبقية وحاول ا�شتنطاق البعد امل�شكوت عنه 
يف كثري من الأحيان يف هذا الرتاث األ وهو البعد 
املادي الذي يعلي من �شاأن النزعة العقلية واملادية 

وال�شببية ويربط احلركة ب�شروطها املو�شوعية 
ويعزلها عن التفكري الغيبي الذي يحكم كثريا من 

القراءات الإ�شالمية للرتاث ونتاجه.
    ويف الوقت الذي تثري فيه قراءة مرّوة 

اجلدل الفكري واملعريف العربي، 
فاإن التجربة ال�شخ�شية والعملية 
ملروة وانتقاله من العمامة اإىل 
ال�شيوعية تثري بذاتها العديد 

من الأحاديث والق�شايا وت�شلط 
ال�شوء على جتربة فكرية وروحية 

غنية متّكن برهومة باأ�شلوب �شيق 
وخمت�شر اأن يلم باأبعادها الرئي�شة 
وحتولتها وت�شاوؤلتها املحورية.

    فح�شني مروة ابن قرية )حداثا( 
يف جنوب لبنان، ولد عام 1910، 

والده عامل دين �شيعي حلم منذ البداية باأن يحمل 
ابنه خالفته يف العلم ال�شرعي. بداأ بتدري�س 

ابنه العلوم الدينية منذ ال�شغر، ثم هاجر الإبن 
)ح�شني( اإىل النجف ل�شتكمال علومه ال�شرعية 
عام 1924، لكن "املرحلة النجفية" مل ت�شت�شلم 
ليقينية املذاهب الدينية واإجاباتها املعرفية فقد 

اأخذت الأ�شئلة املعرفية ت�شتفز مروة واأخذ ينوع 
يف قراءاته ودرا�شاته، وهي الفرتة التي ي�شفها 
مرّوة نف�شه باخل�شب املعريف، ويف تلك الفرتة 

بداأ يتعرف على الفكر الي�شاري العربي وعلى 
ال�شرتاكية وال�شيوعية ومن ثم على كتابات 

مارك�س ولينني، لكن تاأثره الكبري كان بكتابات 
اإ�شماعيل مظهر و�شبلي �شميل وقد كان لهما الأثر 

البالغ يف التحولت الفكرية واملعرفية وال�شيا�شية 
لدى مروة.

    مل يفكر مرّوة بعد نهاية درا�شته العلمية )يف 
النجف( وا�شتقرار حتوله الفكري اإىل ال�شيوعية 
مبغادرة العراق، والعودة اإىل لبنان، فقرر البقاء 
والتدري�س لطالب املدار�س العراقية، وامل�شاركة 
يف احلياة ال�شحفية وال�شيا�شية، وقد �شهد يف 

العراق احلرب العاملية الثانية، و�شارك فيما عرف 
بالوثبة الوطنية )ردا على معاهدة بورت�شموث( 
وعلى الرغم اأن مرّوة مل يدخل احلزب ال�شيوعي 

اآنذاك اإل اأنه �شارك مبقالته واأفكاره مما اأدى اإىل 
نفيه اإىل لبنان.

    يف لبنان انخرط مرّوة يف احلزب ال�شيوعي 
و�شاهم بانبثاق جملة "الثقافة الوطنية" عام 1951 

وبتاأ�شي�س هذه املجلة اأ�شبح مرّوة ع�شوا يف 
احلزب ال�شيوعي، ون�شر يف هذه املجلة العديد 

من املقالت من بينها بع�س املقالت املرتبطة 
بقراءة الرتاث اإىل اأن �شدر تكليف ر�شمي له من 

قبل احلزب ال�شيوعي بكتابة "النزعات املادية يف 
الفل�شفة العربية الإ�شالمية"، فغادر اإىل مو�شكو، 

ومكث حوايل ع�شرة اأعوام، حتى اأجنز اأطروحته 
عام 1978. هذا الكتاب الذي اأثار جدل ثقافيا 

ومعرفيا وا�شعا واأدى اإىل مقتل �شاحبه قبل اأن 
يكمل م�شروعه مكتفيا بتقدمي جملدين للمكتبة 

العربية.
     يبتعد مرّوة يف درا�شته للرتاث العربي عن 

املنهج التجزيئي الذي يتناول امل�شاهمات الفردية 
بعيدا عن ال�شروط الجتماعية والقت�شادية 

والبيئة املعرفية، اإذ يقوم مب�شح اأويل للواقع 
القت�شادي والجتماعي للع�شر الو�شيط، منذ ما 

قبل ن�شوء النظر الفل�شفي يف ع�شور اجلاهلية 
الأوىل، وحتى ا�شتقرار الفل�شفة على اأيدي 

الرازي والفارابي وابن �شينا وغريهم، مرورا 
مبالمح التفكري الفل�شفي اجلنيني على يد ال�شيعة 

واخلوارج والقدرية واجلهمية وال�شراع املعتزيل- 
الأ�شعري، و�شول اإىل تبلور علم الكالم والت�شوف 
مبذاهبه الفكرية والروحية، وظهور اأخوان ال�شفا. 

     يلتقط مروة العديد من الق�شايا واجلذور 
العقلية واملادية يف حركة الت�شيع وبروز الأفكار 

اجلربية والقدرية وما تخلل ذلك من حوار و�شراع 
فكري ذي اأبعاد �شيا�شية �شاهم يف ارتقاء حركة 
الفكر العربي نحو م�شتويات من النظر العقلي 

والفل�شفي، وو�شع الأ�ش�س الأوىل للحركة العقلية 
يف جمرى تطور الفل�شفة العربية. 

    املعتزلة واأ�شولهم الفكرية حمطة مهمة وخ�شبة 
لدى مروة ودار�شي الرتاث العربي والإ�شالمي يف 

اجلدل حول النزعات العقلية واملادية يف الرتاث 
العربي؛ ففي الوقت الذي يرى فيه مروة اأن العاّلف 

ثاأئر ينتمي اإىل املذهب املثايل فاإنه يقف عند ما 
يعتربه موؤ�شرات على النزعة املادية عند النّظام 

ويرى اأن النّظام ينفي �شفة الإرادة عن الله، لكن 
النظام يتحايل على التعقيد الناجم عن هذه النتيجة 

اإىل القول ان اخللق ح�شل مرة واحدة ومل يتعدد 
فينح�شر نفي الإرادة عن الله يف فعل واحد األ 

وهو اخللق الأول، ويبني مروة على ذلك اأن فكر 
النّظام مبني على نزعة مادية متقدمة حترر الإرادة 

الإن�شانية من اأي �شلطة ميتافيزيقية. 
    لكن اإعجاب مروة بالنّظام ومبذهب املعتزلة 

خا�شة مبداأ العدل والعلية ل يقابله احتفاء مماثل 
من العديد من املفكرين واملثقفني العرب، وعلى 

الرغم من الروؤية املختلفة للمفكر والباحث فهمي 
جدعان ملفهوم املحنة وحيثياتها التاريخية اإل اأنه 
يثبت حادثة جلد الإمام اأحمد بن حنبل. ويت�شاءل 

العديد من الباحثني العرب عن م�شداقية اإميان 
املعتزلة باحلرية وقد حاولوا من خالل حتالفهم مع 

املاأمون فر�س اأرائهم ومواقفهم الفكرية بال�شرب 
والبط�س. 

    اأما الت�شوف فيتناوله مرّوة ب�شفته فل�شفة 
قوامها العقل واملنطق ولي�س الذوق واحل�س، 
ويتلم�س النزعة املادية عند املعتزلة من خالل 

اأخذهم بالظاهر والباطن وبالتاأويل الذي حّل لهم 
الإ�شكال عن قولهم بثنائية احلقيقة وال�شريعة، وهو 
ما نفح نظرية املعرفة ال�شوفية بعن�شر ثوري، لكن 

مروة يعرتف اأن ثورية التحدي والرف�س التي 
�شكلتها ال�شوفية للنظام القائم هي مبثابة الثورية 

امليتة لق�شورها وعجزها عن التحول اإىل ثورية 
فاعلة، اأي اإىل قوة مادية حتقق رف�شها الثوري.

   ويتناول مروة جماعة اخوان ال�شفا اإذ يرى اأن 
اخلطوة بني ال�شوفية واخوان ال�شفا هي خطوة 
باجتاه حتديد اأعمق للنزعات املادية التي يرتبط 

ت�شكلها بتطور النظر الفل�شفي وارتقائه التجريدي. 
كما يبحث مروة يف تراث العديد من الفال�شفة 

كالكندي والفارابي والرازي وابن �شينا عن 
النزعات املادية والعقلية يف الرتاث العربي ليقدم 

يف النهاية درا�شة مو�شوعية كبرية 
ت�شتمل على قراءة 
معرفية اأيدلوجية 

�شاملة لتتبع النزعات 
املادية يف الفل�شفة 
العربية الإ�شالمية.

   على الرغم من 
النتقادات والختالفات 

الوا�شعة مع مقاربة 
مروة اإل اأنها بال �شك 

اإ�شافة نوعية للمكتبة 
العربية، وجمهود كبري 

وا�شع حمل عناء البحث 
والقراءة والتفكري قرابة 

ع�شر �شنوات، وهي الإ�شافة 
وامل�شاهمة التي يلقي ال�شوء 

عليها ب�شكل جيد الزميل 
مو�شى برهومة يف نهاية 

اأطروحته.
   بقي اأن نقول ان اأطروحة 

برهومة لها العديد من امليزات 
التي كفانا احلديث عنها املفكر 

الأردين العربي الكبري فهمي 
جدعان يف تقدميه لكتاب 

برهومة، وهذا التقدمي وما 
احتواه هو �شهادة بحد ذاته، 

لكن ما ميكن اأن ن�شيفه هنا هو 
العرتاف باللغة الر�شيقة املمتعة 
ال�شهلة التي متكن خاللها الزميل 

برهومة من تناول مو�شوع فل�شفي 
معقد ومت�شعب، مبا يف ذلك اإدارة 
حوار ذكي ملّاح بني مرّوة وروؤية 

العديد من الباحثني العرب الالمعني 
لهذه املقاربة واأبرزهم اجلابري 

وعلي حرب والطرابي�شي وغريهم. 

الرتاث العربي والعقل املادي
درا�صة يف فكر ح�صني مرّوة

 ال تزال ق�صايا وم�صائل جوهرية متثل مدار االإ�صكاليات الفكرية 
واملعرفية العربية احلديثة، ويف مقدمة ذلك �صوؤال الرتاث العربي 

ومناهج التعامل معه واالقرتاب منه، اإذ تتعدد الروؤى وتتنوع االأدوات. 
ولعل اأبرز املحاوالت واملقاربات املعا�صرة هي مقاربة حممد عابد اجلابري 

وح�صني مرّوة والطيب تيزيني وح�صن حنفي وحممود �صاكر وطه عبد 
الرحمن وعدد من امل�صت�صرقني الغربيني والرو�س.

     يف هذا ال�صياق يناق�س الزميل مو�صى برهومة يف كتابه )واأطروحته 
للماج�صتري( "الرتاث العربي والعقل املادي" مقاربة ح�صني مروة للرتاث 

االإ�صالمي وبالتحديد يف كتابه اجلديل املعروف "النزعات املادية يف 
الفل�صفة العربية االإ�صالمية"، وتكمن اأهمية درا�صة مرّوة اأنها ال تقف عند 

حدود تطبيق املنهج املادي اجلديل على جزء من الرتاث العربي،
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اوىل هذه الرحالت: هي رحلة معاناته الفكرية الروحية 
الوىل من �شماوات تراثنا العربي ال�شالمي يف ابعاده 
الباطنية التي ا�شتوعبها ا�شتيعابًا عميقا حميمًا، رحلته 

منها وبها اىل قمم ع�شرنا الراهن يف م�شتجداته الفكرية 
والعلمية التي ا�شتوعبها ا�شتيعابًا عقالنيًا عميقًا كذلك، 

وامتلك ادواتها املنهجية، وتفتح على اإمكانيات روؤاها 
امل�شتقبلية. 

اأما رحلته الثانية: فهي رحلة العودة اىل هذا الرتاث 
العربي ال�شالمي، على ا�شتقاللية نقدية لهذا الرتاث 

بكل ما ا�شتوعبه ح�شني مروة من روؤى منهجية علمية 
ع�شرية. بف�شل رحلته الوىل ا�شتطاع ان ي�شيف اىل 

القمم الباردة واللية يف معارف الع�شر ومناهجه 
العلمية والتطبيقية اعماقًا ان�شانية روحية اخالقية 

جمالية ما اكرث ما نفتقدها يف هذه املناهج. 
وبف�شل رحلته الثانية ا�شتطاع ان يبني �شماوات الرتاث 

العربي ال�شالمي بوعي نا�شع بحقيقته ال�شياقية 
والتاريخية. 

ومن هاتني الرحلتني ا�شتطاع ان يجدد روؤية املا�شي 
مب�شتجدات احلا�شر، وان يحرر هذه الروؤية من 

جمودها ال�شلطوي والعقائدي، وان يجعل من روؤيته، 
ل قطعية معرفية عدمية مع املا�شي، واإمنا توا�شاًل 

جتاوزيًا اإبداعيًا للما�شي وا�شت�شرافًا للم�شتقبل. 
وهكذا، كان من الطبيعي ان تبزغ رحلته الثالثة، رحلة 

امل�شاركة يف جتديد احلياة و�شناعة امل�شتقبل: رحلة 
النتقال من نقد املعرفة اىل نقد الواقع، من اأفق النظرية 

اىل اأفق الفعل التغيريي، رحلة التفاعل اجلديل احلي 
املت�شل املت�شابك بني الذات واملو�شوع، بني ال�شرورة 
واحلرية بني اللتزام والبداع، بني الآين والتاريخي 

، بني احلقيقة والقيمة، بني خ�شو�شية الأنا القومية 
وكلية الأنا الن�شانية بني الوطنية وال�شرتاكية العلمية. 

على ان هذه الرحلة الثالثة مل تكن يف اأي حلظة من 
حلظاتها منف�شلة عن رحلتيه الخريني – ول اأقول 

ال�شابقتني –اإمنا هي رحالت ثالث متكاملة متزامنة 
مت�شقة متنامية يف رحلة واحدة ت�شكل مالمح ح�شني 
مروة: ناقدًا ومفكرًا وباحثًا ومنا�شاًل و�شوؤواًل قلقًا 

دائمًا، ومنوذجًا اإن�شانيًا باهرًا. 
على انني اأخون فكر ح�شني مروة، ومنهجه ، اخون 

احلقيقة ، ان مل اأتبني وراء هذه الرحالت الثالث، وراء 
هذه ال�شخ�شية الباهرةن نفحات من جبل لبنان العريق 

الذي ابدع احلرف الول وابدع العديدين من املفكرين 
واملبدعني الكبار، الذين �شاغوا وما زالوا ي�شوغون 
من هذا احلرف اآيات من الفنون واملعارف واملواقف 

ال�شاخمة يف ثقافتنا العربية. 
ان ح�شني مروة ابن مبدع ل�شعبه اللبناين املبدع كان 

امتدادًا مبدعًا ملا �شبقه من ابداع يف النقد الدبي، على 
انه مل يكن جمرد ناقد ادبي، انتقل بالنقد الدبي من 

الرومان�شية اىل الواقعية –كما يقول وكما يقال –وامنا 
ا�شتطاع كذلك، ان يجعل من النقد الدبي، نقدًا للحياة 

نف�شها، تنمية لقيمها املجتمعية واجلمالية، ومل يكن 
بواقعيته اأ�شريًا للواقع، بل كان متجاوزًا لت�شاري�شه 

اخلارجية، م�شيئًا لدفائنه، كا�شفًا ملا هو جوهري 
فيه، مب�شرًا مبا هو اعمق وا�شدق واجمل، م�شتفيدًا 
من الدرا�شات واملعارف اللغوية واملنهجية والعلمية 

اجلديدة.
وكان ح�شني مروة امتدادامبدعًا ملا �شبقه من ابداع يف 

الدرا�شات الرتاثية، ولكنه اعاد بناء روؤيتنا للرتاث 
الفل�شفي مربزًا ما فيه من كنوز الفكر املادي املو�شوعي 

الذي طاملا غيب وما زال يغيب عند اغلب من يكتبون عن 
هذا الرتاث، ف�شاًل عن ك�شفه حلقائق ال�شراع الطبقي يف 

قلب الرتاث الفكري والدبي والديني والثقايف عامة، 
بغري جمود منهجي او ايديولوجي. 

وعندما اتاأمل ما تركه من جهد فكري عظيم يف جمال 
هذه الدرا�شات الرتاثية وما اأثارته وتثريه حتى اليوم 
من حوارات وخالفات غنية، ا�شعر باأ�شى عميق، ان يف 

حياتنا الثقافية جملد ثالث كتب ومل يكتب وبعد! اجه�س 
وهو ما زال وعدًا من ذهن �شاحبه، اغتالته ر�شا�شة 
يف مو�شع ابداعه متحقق، نعم.. ما اأ�شد ما ا�شعر  به 
من اأ�شى عميق يف هذه احل�شرة الروحية العقلية مع 

�شهيدنا العظيم ح�شني مروة، للغيبة الفادحة لهذا اجلزء 
الثالث من ملحمته الرتاثية "لنزعات املادية يف الفل�شفة 

العربية ال�شالمية". انا ل اعرف اأقف عند هذا اجلزء 
املفتقد من هذه امللحمة، انا ل اأحتدث عن ركن ثالث يف 
روؤية �شاملة، يف موقف فكري م�شتنري فاعل، ما ا�شد ما 

نفتقده يف روؤية تراثنا الثقايف والن�شايل منذ ابن ر�شد 
حتى اليوم. 

يقول ح�شني مروة يف نهاية اجلزء الثاين من 
ملحمته:"وبعد نحو قرن من زمن ابن �شينا ، ا�شتاأنفت 

هذه الفل�شفة يف بالد املغرب العربي كفاحها املجيد بوجه 
الرهاب الفكري الرجعي، الذي حمل الغزايل راأيته 

ب�شعة اجيال ، وقد متثل هذا الكفاح بفل�شفة ابن ر�شد 
والتيار الر�شدي التقدمي"، ثم توقف اجلزء الثاين من 

الكتاب واعدًا بجزء ثالث، ولكن الر�شا�شة العمياء اوقفت 

هذه الرحلة الفل�شفية التي كانت �شتتوا�شل من فكر ابن 
ر�شد اىل فكرنا العربي املعا�شر، وهو املرفاأ الخري لهذه 

امللحمة. 
هنا ن�شتطيع ان جند �شفحات من هذا اجلزء الثالث 

املفتقد يف بع�س ف�شول متفرقة حل�شني مروة ، بل هناك 
من الكتاب واملفكرين العرب – مثل املفكر احلا�شر معنا 

الدكتور طيب تيزيني –من مالأوا فراغ هذا اجلزء الثالث 
باجتهادات م�شيئة ، ال ان واقع الفكر العربي عامة، منذ 

ابن ر�شد حتى ع�شرنا الراهن، ما يزال واقعًا غام�شا، 
ملتب�شًا ، جريحًا م�شتتًا، يفتقر الو�شوح والطريق 

والروؤية ال�شاملة الفاعلة، بل يكاد الكثري مما يكتب 
ليخرج عن ان يكون مرثية ليل �شرمدي بال جنوم، اأو 

تهويالت ما�شوية اأ�شولية اأو اأكادميية و�شفية، اأو عدمية 
متجاهلة راف�شة ، اأكرث من ان تكون م�شرية عقالنية نقدية 

منا�شلة نحو طريق م�شم�س. 
لهذا اأقول: ان نح�شن كتابة هذا اجلزء الثالث املفتقد ، 

يعني ان نح�شن امتالك الروؤية ال�شحيحة حلقيقة واقعنا 
العربي الراهن، حقيقة ع�شرنا ، لي�س جمرد امتالك معريف 

نظري جمرد، واإمنا ان منتلكه امتالكًا معرفيًا ن�شاليًا 
كذلك. 

لهذا اأفتقد ح�شني مروة، واأفتقد بوجه خا�س يف هذا 
اجلزء الثالث من ملحمته الفل�شفية الذي مل يكتب بعد كما 

ينبغي ان يكتب، وهو –يف تقديري –مهمتنا التاريخية 

التي ينبغي ان نكر�س جهودنا للقيام بها تعميقًا وتطويرًا 
مل�شريتنا النه�شوية العربية، وتكرميًا حيًا مت�شاًل حل�شني 

مروة. 
كان لقائي الول بح�شني مروة لقاء مفاجاأة �شعيدة عام 

1955 يف املقدمة الغنية ال�شخية التي كتبها لكتاب طفن 
الثقافة امل�شرية" الذي جمع فيه د. عبد العظيم اأني�س 

بع�س مقالتنا امل�شرتكة ، ويف هذه املقدمة ا�شتخل�س 
ح�شني مروة من م�شرية العنوان عروبيته وك�شف عما بني 
الدللة الواقعية والبنية اجلمالية الفنية من تالحم ع�شوي 

به يكون الدب ادبًا. 
ثم كان لقائي احلي به عام 1956 يف بلودان ب�شوريا 

مع رفيق عمره وفكره حممد ابراهيم دكروب كان اللقاء 
يف موؤمتر لتاأ�شي�س اول احتاد لالدباء العرب، على ان 

الطابع الغالب على هذا املوؤمتر الدبي الثقايف كان هو 
الطابع ال�شيا�شي، بل ان هذا املوؤمتر برغم ما احت�شد به 

من درا�شات ادبية وثقافية عامة، كان مبثابة تعبئة ثقافية 
معنوية للت�شدي لعدوان ا�شتعماري �شهيوين متوقع على 

م�شر، و�شرعان ما وقع هذا العدوان بالفعل بعد ب�شعة 
ا�شابيع ، ما زلت اأذكر الوجوه الثقافية من خمتلف البالد 
العربية التي �شاركت يف هذا املوؤمتر ، لعلي اأكتفي بذكر 

طه ح�شني وميخائيل نعيمة وق�شطننطني زريق، وما زلت 
اذكر البيان الثقايف القومي الذي �شدر عن املوؤمتر، داعيًا 

با�شم تراثنا الثقايف العريق، اىل تعبئة كل قوى المة 
للت�شدي للعدوان. 

ومنذ ذلك التاريخ، وطوال اخلم�شينيات وال�شتينيات 
وال�شبعينيات وب�شع �شنوات من الثمانينيات كان اللقاء 

مع ح�شني مروة حيثما تكون املعارك، معارك الثقافة، 
ومعارك الن�شال القومي والجتماعي والدميقراطي كانت 

اجمل واأنبل واأخ�شب �شنوات العمر والفكر واملودة 
الن�شانية ال�شافية الرفيعة..حتى كانت هذه الر�شا�شة 

العمياء.. 
ومن يومها وحتى هذه اللحظة ، مل يتوقف اإطالق 

الر�شا�س على ح�شني مروة، على ما ميثله ح�شني مروة 
من روؤية ومنهج وموقف ون�شال يف �شبيل احلق والعدل 

واحلرية والتقدم والبداع. بل لعل اأمتنا العربية مل ت�شهد 
يف تاأريخها احلديث حلظة مرتدية كهذه اللحظة التي 

نعي�شها اليوم، والتي يزداد فيها التمزق القومي، والتخلف 
الجتماعي والقيمي والتبعية القت�شادية وال�شيا�شية 

والثقافية والعالمية للراأ�شمالية العاملية، ف�شاًل عن 
التخاذل اأمام العدوانية التو�شعية ال�شهوينية. 

بل لعل العامل اجمع، برغم ما حققه من منجزات علمية 
وتكنولوجية باهرة، قد اأخذ يرتد اىل احط واأب�شع 

واأ�شر�س �شور ال�شتغالل والعدوان واف�شاد ومافيات 
املخدرات واجلن�س وجتارة الطفال وتلويث البيئة 

وفقدان امل�شروعية الدولية ، وتدين املبادئ والقيم يف 
�شورة معوملة. 

ان الر�شا�شة التي اطلقت على ح�شني مروة ا�شبحت 
تنهال منذ ذلك احلني على ما حققه ن�شالنا القومي، وما 

حققته احل�شارة الن�شانية عامة من منجزات ومبادئ 
وقيم. 

على ان هذه الر�شا�شات ان تكن قد عطلت –اىل حني- 
كتابة وممار�شة وحتقيق اجلزء اأو الركن الثالث من اأركان 

امل�شروع اجلديد خل�شو�شيتنا القومية العربية، وان 
تكن قد عطلت –اىل حني – امل�شرية ال�شاعدة 

حل�شارتنا الن�شانية مل�شلحة الراأ�شمالية 
العاملية اجل�شعة، فلي�س ثمة نهاية للتاريخ، 

ول نهاية لن�شال ال�شعوب من اجل 
التجدد واحلرية والعدل والتقدم 

والبداع.  ولهذا فاإننا نلتقي الليلة ل 
لنحيي ذكرى ا�شت�شهاد ح�شني مروة ، 

بل لنحيي م�شرية حياته وفكره ون�شاله، 
التي ا�شتطاع بها ان ي�شوغ لنا، حلياتنا ، 
لثقافتنا لن�شالنا ، منوذجًا اإن�شانيًا باهرًا، 

ن�شعى ان نوا�شل ا�شتلهامه، وحتقيقه 
وحتديده وال�شافة اليه. 

ح�شني مروة يف رحالته الثالث
�صكراً عميقًا لهذه الدعوة الكرمية للم�صاركة يف �صرف هذا اللقاء الروحي الفكري احلميم مع االن�صان واملفكر والناقد واملنا�صل 

الوطني والقومي واالأممي ح�صني مروة.. 
وا�صمحوا يل ان اقول منذ البداية اإن احلديث عن ح�صني مروة ، اكرب من اأي حديث اآخر عن االإ�صافات التي ا�صافها ح�صني مروة اىل 

حياتنا وفكرنا وثقافتنا، على رفعة هذه اال�صافات، على ان هذه اال�صافات هي بع�س في�س لهذا النموذج االن�صاين الباهر، بع�س 
جت�صيد الكنوز ملالحمه الباطنية الغنية، ولهذا ال تتوهج يف النف�س ذكراه حتى اأ�صت�صعر رفيق هذا العطر االن�صاين النادر، عذوبة 

نف�س، و�صرف فكر، و�صماحة خلق وج�صارة موقف، وطهارة م�صلك واكاد اقول: نبوة م�صلك. 
ما اكثـر ما ت�صاءلت كيف تكاملت هذه ال�صبيكة الذهبية االن�صانية النادرة يف �صخ�س ح�صني مروة؟ وقد ت�صمح يل معرفتي احلميمة 

بح�صني مروة، وقراءاتي املدمنة ملالمح حياته وكتاباته ان اجتهد يف تلم�س م�صادر هذه املالمح.. واأكاد اأجدها ذاتها يف رحالت 
ثالث له: 



التحرير
-----------------

على ح�صني

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

اال�صراف اللغوي
-----------------

حممد ال�صعدي

ولد عام 1908 يف قرية حداثا ق�صاء بنت جبيل. 
- تلقى درو�صه االأوىل يف املدر�صة الر�صمية يف 

حداثًا. 
- هاجر اإىل العراق عام 1924 لدرا�صة العلوم 

االإ�صالمية يف جامعة النجف، وعاد منها عام 1938 
مكماًل �صروطها العلمّية.

- بداأ اهتماماته بالكتابة االأدبية منذ �صنوات 
درا�صته االأوىل يف الع�صرينات، فكتب املقالة 
والق�صة والنقد والبحث، وكتب القليل من 

ال�صعر.
- بداية اطالعه على الفكر املارك�صي كانت 

عام 1948 عرب قراءة »البيان ال�صيوعي« 
الذي اأعاره اإّياه ال�صهيد ح�صني 

حممد ال�صبيبي )اأحد موؤ�ص�صي 
احلزب ال�صيوعي العراقي(، 

فوجد فيه الطريق 
اإىل االإن�صانية والعدالة 

االجتماعية.
- �صارك اأدبيًا واإعالميًا وعمليًا 

يف اأحداث الوثبة الوطنية 
العراقية عام 1948، التي اأ�صقطت 

معاهدة » بور�صتموث« الربيطانية مع 
حكومة العهد امللكي.

- اأبعد من العراق عام 1949 بعد عودة نوري 
ال�صعيد اإىل احلكم.

- ا�صتاأنف الكتابة االأدبية يف لبنان بعد عودته 
مبا�صرًة، ظّل �صبع �صنوات متوا�صلة يكتب زاويته 
اليومية املعروفة »مع القافلة« يف جريدة احلياة.

- تعّرف عام 1950 على فرج اهلل احللو واأنطون 
تابت ثم على حممد دكروب ، نتج عن هذا 

التعارف تاأ�صي�س جمّلة الثقافة الوطنية ، والتي 
اأ�صبح ال�صيخ ح�صني مديراً لتحريرها اإىل جانب 

دكروب.
- انتظم ر�صميًا يف احلزب ال�صيوعي اللبناين 

عام1951.
- انتظم يف �صفوف قوات اأن�صار ال�صلم )جتمّع 

االأحزاب ال�صيوعية العربية لتحرير فل�صطني( 
عام 1952.

- انتخب عام 1965 ع�صواً يف اللجنة املركزية 
للحزب، وبعدها ع�صواً يف املكتب ال�صيا�صي.

- تراأ�س حترير جمّلة الطريق الثقافّية من العام 
1966 حتى �صباط 1987 )تاريخ ا�صت�صهاده(.

- ع�صواً يف جمل�س حترير جمّلة النهج ال�صادرة عن 
مركز االأبحاث و الدرا�صات اال�صرتاكية يف العامل 

العربي.
- دّر�س مادة فل�صفة الفكر العربي يف اجلامعة 

اللبنانية يف بريوت.
- تزّوج من ابنة بنت عّمه فاطمة بّزي ، اأوالده: 

نزار - اأحمد - ح�صان و�صحبان.
- اغتيل يف بيته يف منطقة االأوني�صكو يف 

�صباط 1987 من قبل اأعداء الفكر والثقافة 
والدميقراطّية.
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