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فاجعة احلسني ومنع السلطات

احلاجة اىل ضمري دستويفسكي

واقعة الطف يف املرسحية العربية

فوزي كرمي
يف الـسـتيـنيــات كنـا نقــرأ أعمــال دستـويفـسـكي بهـوس .داخل هـذا
الهـوس لـم نتـوقّف عنـد شخـوص روايـة "الـشيـاطـني" لنـذعـر .كـانت
تلك الشـخوص كفيلـة بأن تـثير الـذعر يف قـراء على هـذا القدر من
الشبه بها.
شياطني دستويفسكـي هم ستينيو روسيا القـرن التاسع عشر .جيل
احـتف ــى بـ "الفكــرة العــظم ــى" التـي ورثه ــا عن اجلـيل األربـعيـني ،وذهـب بهــا،
بطيش األطفال احلمقى ،الى أبعد مدى من التطرف.
كــانت سـتيـنيــات روسيــا القيـصـريــة ،قبل قــرن من سـتيـنيــات العــراق والعــالم
الغـ ــربـي ،تــضج بجـيل ي ـســتحق ان ي ــوصف بـ"امل ــوج ــة الـص ــاخـب ــة" أو "ال ــروح
احلية".
فالثقـافة مسيّـسة لدى اجليـلني بصورة تامـة ،وهوية املثقـف تكمن يف انتمائه
العقـائــدي .واجليـل منقــسم بـصـورة حــاسمـة الــى تيـاريـن لكل مـنهمـا فـروع،
األول ي ـســتلهـم الغــرب وحــداثـته بـكل مــا يـنـط ــوي علـيه مـن تـي ــارات فكــريــة
وسياسـية .والثاني يتشبّث باجلذور القومـية بكل ما تنطوي عليه من معايير
وقيم .وكل منهما يدّعي سعة األْفق التي ال تضيق باستيعاب حسنات الطرف
اآلخـ ــر .ولكـن ت ـسـيـيــس هــذا املـيل الـفك ــري يلغـي أي ــة إمكــانـيــة لــسع ــة األْفق
املزعـومة ،ألن الفكرة سـرعان ما تـتحول الى عقيـدة عمياء .انتشـار الصحافة
وفـاعليتها يف الوسط الثقـايف عامة شبه آخر يجمع بـني اجليلني املتباعدين،
ودستـويفــسكي الــروائي نفـسه كـان مـســؤوالً عن مجلـتني فكـريـتني" :الـزمـان"
و"العهـد" ،وعبـرهمـا كـان كـثيـر اجلـدل ،كـثيــر اخلصــام .وللتـأكيـد علـى قـرابـة
األدب والـسياسة ،كان يضع حتت عـنوانيهما عبارة" :تعنـى باألدب والسياسة".
الـشبه األسـاس الذي يـظلل اجلميع هـو اندفـاعتهـم املتطـرفة بـاجتاه األفـكار
اجملردة ،دون التفاتة الـى الواقع األرضي ،وإخضاع الفعل الـسياسي التاريخي
املغيّـر الى أهوائهم املـبدعة يف حقل العـواطف واخمليلة .يف "الشـياطني" يقدم
لنا املـؤلف شخصيـة ستيفـان الرئـيسيـة كمثقـف رائد الحتـضان رفعـة األفكار
املـتع ــاليــة علــى االنـســان الــزائل ابـن األرض .ودستــويفــسكـي يقــدمه بـصــورة
هجــائيـة سـاخـرة يف إحـدى مـشـاهـد الـروايــة األخيـرة" :األفـضل ان ميـشي يف
الـطــريق العــام ،األفـضل أن ميـضـي دون أن يفكــر يف شيء .الـطــريق العــام ...
شيء طويل ،طـويل جداً ،ال يـرى املرء له نهـاية ،كـاحلياة اإلنـسانيـة ،كاألحالم
اإلنـسـانيــة .الطـريق العـام يـتضـمن فكـرة .أمـا جـواز الـسفــر يف الطـريق فـأيـة
فكـرة ميـكن أن يتـضمن؟ جـواز الـسفـر نهـايـة كل فكـرة...عـاش الطـريق العـام،
وعلـ ــى ب ــرك ــة اهلل( "...ت ــرجـم ــة ال ــدروبـي ج 2ص .)383وعل ــى لــس ــان أح ــدهـم
يتحـدث عـن الثـوري شـاتـوف" :إن شـاتـوف واحــد من أْولـئك الــروس املثـالـيني
الذين متـى أشرقت يف نفـوسهم فكرة قـوية كبيـرة ،بُهروا بهـا وتسلـطت عليهم
تـسلـط ـاً تــام ـاً قــد يــدوم يف بعـض األحيــان الــى األبــد ،فال يـصلــون يــوم ـاً الــى
السيطرة على هذه الفكرة التي أصبحـوا يعتنقونها اعتناقاً عنيفاً .فحياتهم
كلهــا تـنقـضـي بع ــد ذلك فـيـمــا ي ـشـبه الـت ـشـنج ــات الكـبــرى حتـت وطــأة تـلك
الــصخ ــرة الـتـي سقـطـت علـيهـم ذات ي ــوم فحـطـمـتهـم نــصف حتـطـيـم( ".ج1
ص.)50
"عــاش الطــريق العـام" بـاسـم الفكـرة الـتي يـتضـمن ،فـليغـذ الـسـتيـني الـسيـر
حتت وط ــأة الفكــرة القــويــة الكـبي ــرة التـي سقـطـت علـيه فحــطمـته .يـعتــرف
الصـوت الستـيني العـراقي" :كـنت انتمـي الى احللـم بفردوس سـوف يعم يـوماً
ما العـراق والوطن العـربي والعالم ،معـتقداً ان الثمـن املدفوع يف احلـاضر هو
ضريبة الوصول الى ذلك املستقبل".
مـا يثيـر الذعـر يكـمن يف جمـلة "الـثمن املـدفوع يف احلـاضر" .الـثمن العـراقي
املدفوع كان باهظـاً ،ولكن لم يحظ بكاتب ميلك ضميـر دستويفسكي اليقظ،
ليـرقب ويعري "الـشياطـني" التي قبلت بـدفع الثمن البـاهظ من أجل حلم ال
سـبيل الــى حتقيـقه .روسيــا حظـيت بــدستـويفـسكـي ،وابتُلـينــا نحن بـالكــاتب
الثوري الذي يرقـب الظاهرة ليمنحها ،مبزيد من العواطف واخليال ،شرعية
وطــأتهــا كــالـصخــرة .يكـتب ســامـي مهــدي يف تــاريخ هــذه املــرحل ــة ليــؤكــد أن
األكثـريـة من كُتـاب الـستـينيـات كـانت تـنتمـي لتنـظيمـات حـزبيـة ،وأنهـا مُـنيت
بانتكاسات سياسية ونفسية لم تؤدّ بهم الى مراجعة النفس واحلكمة بل الى
ميـول وأهواء فكـرية أكـثر تـطرفـاً" .فكان أن تـسللت إليهـم ،بدرجـات متفـاوتة،
األفكـار الـوجـوديـة والعـدميـة والتـروتـسكيـة والفـوضـويـة ،حتـى أن نفـراً مـنهم
أعـاد االعتـبار لـتروتـسكي وأفكـار األُمميـة الثـانيـة .وحني تـألق جنم الغيفـارية
صـار أرنــستـو تـشـي غيفـارا بـطالً محـببـاً لـدى أغـلبهـم ،وراحت صــور مقــاتلي
اجلبـال واألدغـال تـداعب مخـيالتهم ،بل كـان بعـضهم يـحسـد الكـاتب ريـجس
دوبــريه علـى مــا وصل الـيه من شـرف ...وحـني انفجـرت أحـداث أيـار  1968يف
فرنـسا كـان هنـاك من عثـر علـى بغـية أُخـرى ،فصـار أبطـال هذه األحـداث من
النجـوم التي يُتـطلع إليها ...كـان أكثرهم يـبحث يف هذا اخلـليط املتنـافر من
األفكــار عن خالص مــا غيـر اخلالص الـذي وعـدتـهم به األحـزاب الـتي كـانـوا
ينتمـون إليها .بل كـانوا يبحـثون عن مصـداقية تـسوغ لهم خـروجهم من تلك
األحــزاب ،فــراحــوا ي ـسـتقـص ــونه ــا يف كل مــا يُـطــرح مـن الـنـظــري ــات واألفكــار
واألساليب الكفاحية اجلديدة ،وكانت دور النشر يف لبنان تلبي هذا النوع من
احلـاجــات بحسـاسيـة تـاجـر عـريق .فلـيس مـستغـربـاً ،واحلـالـة هـذه ،أن يظهـر
بـيـنهـم مـن يـتـنـطّع بــالـتـنـظـي ــر للـكفــاح امل ـسـلح ،ويخـت ــار له زاوي ــة يف مقهــى
يـقصـدهـا بـضعـة مـريـديـن يلبُّـون حـاجــة من حـاجـاتـه النفـسيـة ،ويـشـاركـونه
الـتـفكـيـ ــر مب ـسـتقـبل الـبــش ــريـ ــة املع ــذب ــة ،ويـتع ــاطـ ــون معه ن ــوعـ ـاً مـن أن ــواع
اخملدرات"...
_________________
* من كتاب تهافت الستينيني الذي سيصدر عن دار املدى
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د.محمد حسني حبيب
 -2مسرحية ( ثأر اهلل ) بجزأيها (
احلسني ثائراً ) و ( احلسني شهيداً)
تأليف  :عبد الرحمن الشرقاوي

علـى الـرغـم من اعـتمـاد الـشـرقـاوي يف مـسـرحـيته
هذه علـى مرجعـية تـاريخيـة ألحداث واقعـة الطف
وحــسب تــسلــسل تفــاصـيل أحــداثهــا وعالقــة ذلك
مبكــان وزمــان احلــدث  .وتــأثيــر ذلك احلــدث علــى
أفع ــال ال ــشخ ـصـيـ ــات بح ـسـب م ــوقـعه ــا يف ط ــريف
ال ــصـ ـ ــراع  .إال انه بـ ـ ــدا مــن زم ــن بعــيـ ـ ــد مــن زمــن
الــواقعــة  .فــالكــاتب قــد بــدا يف اإلشهــار عن نــدم (
وحشي) يف قتله ( حمزة بن عبد املطلب )  .فيكون
الـكـ ــاتـب قـ ــد بـ ــدأ مـن الـنـ ــدم الـ ــذي انــتهـ ــى إلــيه
الـعفـيفـي يف نه ــاي ــة م ـس ــرحـيـته  .إل ــى ج ــانـب أن
الـشرقاوي أراد التلـميح إلى أفعال الـشر املمتدة يف
أكثـر مـن مكـان وزمــان وهي حتــارب أصحــاب احلق
واحلقيقة .
بعـد ذلك يتـوقف الـنص عنـد موقـف تاريـخي مهم
لـه مك ــانـته اخل ــاصـ ــة يف نف ــوس امل ــسلـمـني  .وه ــو
حلــظ ـ ــة وداع ال ـ ــرس ـ ــول الـك ـ ــرمي محــم ـ ــد ( ص ) .
وبــذلـك يكــون الـشــرقــاوي قــد أملح إلــى االنـطالقــة
األولى والقاعدة األسـاس للثورة احلسينية املباركة
الـتي رصـنت بـنيــان الــديـن اإلسالمـي وأسهـمت يف
بقائه األزلي .
لقـد اهتم الـشرقـاوي يف بدايـة مسـرحيـته مبشـهد
أسـاس يـجمـع بني ( مـحمـد بـن احلنـفيـة واإلمـام
احلـسني علـيهمـا الـسالم )  .ألهـميـة مــا يتـميـز به
هـذا املــوقف التــاريخـي من أبعـاد إميــانيــة ومبـادئ
ثـابتة كشفت عـن معاني األخوة وتقـدمي النصيحة
واألخ ــذ ب ــامل ــشـ ــورة علـ ــى وفق املـبـ ــادى اإلسالمـي ــة
نفسها  .فـضال عن ذلك أن هذا املوقف هـو البداية
الـتـي انــطلق مـنه ــا احل ـسـني ( ع ) مـت ــوجه ــا نح ــو
الواقعة .
أما مـا يتعلق بـأسمـاء الشـخصيـات  ،فلقـد اعتـمد
الكـاتـب األسمــاء التـاريـخيـة الـصــريحــة وألقــابهـا
املعــروفــة فـنجــد الــشخــصيــات مـثل  ( :حـبيـب بن
مظاهر  .وزهيـر بن القني  .ونافع  .وابن عوسجة .
وسكـيـن ــة  .وزيــن الع ــاب ــديـن  .واخملـت ــار الـثـقفـي )
وغيــرهم  .بـاإلضـافـة إلـى اهـتمــام الكــاتب بــاملكـان
والزمان يف كل مـشهد من مشاهـد املسرحية  .ففي
املنظـر األول من الفـصل األول نراه يـثبت األتي " :
ب ــادي ــة بجـن ــوب الع ــراق عل ــى مق ــرب ــة مـن ك ــربالء
تـتنــاثــر فـيهــا الـتالل  ..احلــسني ورجــاله وفـتيــانه
يتفـرقون يف املـكان عـلى املـرتفعـات واملنخفـضات ..
سعيد يقف علـى أعلى املرتفعـات وهو يتأمل األفق
الـبعيـد حتت الـشمـس املتـوهجـة التـي تغمـر املكـان
كله " .
كمـا وجدنا .تأكيد الشرقاوي على وصف كل منظر
مـن مـنـ ــاظـ ــر امل ــسـ ــرحـيـ ــة  .لـكــي يعـ ــزز مـن دقــته
الـتـ ــاريخـيـ ــة أوال  .ويف ــسح اجمل ــال أمـ ــام الق ــارىء
ل ــتخ ــيل احلـ ـ ــدث  .بـل انه يـ ـ ــذهــب أحــيـ ـ ــانـ ـ ــا إلـ ـ ــى
تق ـسـيـم ــات امل ـس ــرح إخ ــراجـي ــا  .فـمــثال يـثـبـت يف
مالحـظــة له يف بــدايــة املنـظــر الثــاني مـن الفـصل
األول كما يلي :
"املـسـرح مـستـويـان  :املـستـوى األول مـنخفـض من
نــاحيــة مقـدمـة املـســرح وبه أشجـار  ..هــو معـسكـر
أعــداء احلــسني مـن ورائهـم علــى جــانـب يبــدو نهــر
الفـرات مـن بعيـد  ..حـيث يقف احلـر صـامتـا أمـام

باب اخليمة  ..واملـستوى الثانـي مرتفع فيه صخور
ورمـ ـ ـ ــال حـ ـي ــث يـقـف احل ـ ـ ـس ــني وصـحـ ـبـه  .وهـ ـ ـ ــذا
املستوي الثاني يحتل النصف األبعد من املسرح
حتى عمقه على يساره باب خيمة النساء " .
أمـ ـ ــا لغ ـ ــة الـن ــص فهـي الـلغ ـ ــة الـ ــشع ـ ــري ـ ــة بـتـن ـ ــوع
مـوسيـقاهـا وأوزانهـا الشعـرية  .تـنقل فيهـا الشـاعر
من بحـر إلى آخـر ولكن بـاعتمـاد قصيـدة التفعـيلة
أو مـا يـسمـى بـالـشعـر احلـر  .إلـى جــانب االهـتمـام
ب ــرسـم الـص ــورة ال ــشع ــري ــة الـتـي تـتـن ــاسـب وحجـم
الفــاجع ــة  .فمـثال يقــول احلـسـني ( ع ) يف املنـظــر
الرابع من الفصل األول حينما بقي وحده وعياله
من النساء واألطفال :
" احلسني  :أنا وحدي ها هنا
أنا وحدي وظالم الليل والهول ويف األعماق
مـازال شعــاع من رجــاء لم يعــد غيـر الـدم املـسكـوب
فوق الصحراء
لم يعد غير األفاعي
وفحيح اجلرح والويل الثقيل املدلهم
لم يعد إال رياح املوت تعوي يف العراء
وسعير الظمأ اجملنون يف التيه األصم
أين انتم يا أحبائي جميعا أين انتم ؟
أين فتياني  ..أما عاد هنا غير الضياع ؟ "
نود التـنويه إلى ما ذكره ( مـحمد جواد مغنية ) يف
كـتـ ــابه امل ــوس ــوم ( احل ـسـني وبــطل ــة كـ ــربالء ) عـن
مـسرحـية الـشرقـاوي هذه عـندمـا قدمـت ألول مرة
وبـخطوة جـريئة علـى املسـرح القومي املـصري ومن
إخراج ( كـرم مطاوع ) عام  1972م  .وبعـد املوافقات
ال ــرسـمـيـ ــة للـم ـس ــرحـي ــة مـن قـبـل علـم ــاء األزه ــر
واستـشــارتهم عـن الطـريقـة الـتي سـوف تـظهـر بهـا
شخ ـصـيـت ــا ( احل ـسـني و زيـنـب علـيهـم ــا ال ــسالم )
مبـث ــاب ــة رواة مل ــا تق ــوله الــشخـصـيـ ــة  .ولكـن وبع ــد
إكمــال العـمل وص ــرف املبــالغ فــوجـئ اجلمـيع بــان
األزهــر له وجهــة نـظــر أخــرى فـيمــا يخـص اجلـمع
بني اجل ــزأين لـلمـس ــرحي ــة  .وتبــدو هــذه حجــة ال
أكثـر الغرض منـها منع عـرض املسـرحية يف حـينها
بعد أن اكتملـت يف شكلها النهـائي اجلاهـز للعرض
والذي شاهده حينهـا عدد من املسرحيني والنقاد .

ومـنهـم الكـاتـب أميـر اسـكنـدر الــذي كتـب عن هـذه
ال ــتفـ ـص ـيـالت يف مق ـ ــال ـ ــة لـه بعــن ـ ــوان ( ث ـ ــار اهلل )
واملـنشورة يف جـريدة اجلمهـورية املصـرية يف 2 / 18
1972 /م  .كل ه ــذا إمن ــا ي ــؤكـ ــد مح ــارب ــة ال ــرقـيـب
السـتـثـم ــار ال ــواقع ــة يف مج ــاالت إعالمـي ــة وفـنـي ــة
إبداعية بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة ومن قبل
بـعض الـسـلطـات العــربيـة الـتي ال تـريــد االعتـراف
بجـورها وظلمهـا إزاء شعوبها  .ولـذلك فهي تخاف
االقــتـ ـ ــراب مــن قـ ـضــيـ ـ ــة اإلمـ ـ ــام احل ـ ـســني ( ع ) أو
الــتعـ ــرض لـ ــذكـ ــر واقعــته يف أي مـحفـل إعالمـي أو
فني ميثـلها أو يرزح حتت تسلطها .
 -3مسرحية ( مساء التأمل ) إعداد ( قاسم محمد )
:
اعتمـد معــد املسـرحيـة علـى مصـادر عـدة بـوصفهـا
مادة الـسينـاريو املـسرحي هـذا  .حيث أن هـذه املادة
مأخوذة عن املصادر التالية  .وبحسب النص :
 -1مسـرحيـة مـأسـاة احلالج  .لـلشـاعـر صالح عبـد
الصبور .
 -2م ـس ــرحـي ــة ه ــاملـت لـلك ــاتـب اإلجنلـي ــزي ولـيـم
شكسبير
 -3مقطع من مقوالت تشي جيفارا
 -4نـص ( مـأسـاة كـربـالء ) عن الـكتــاب الفــارسي (
جوجن –ي –شهاديت ) إعداد
محمد عزيزة .
 -5مسـرحيـة هكــذا تكلم احلـسني لـلشـاعـر محمـد
العفيفي
 -6مسرحية ثورة الزجن للشاعر معني بسيسو .
على الرغم من تنـوع مصادر إعداد نص املسرحية .
إال أننا نشـير إلى التشابه القائم يف املوقف الثوري
الـواضـح لكل شخـصيـة تــاريخيــة من الـشخـصيـات
الـوارد ذكـرهـا يف املصـادر  .حيـث الثبـات علـى املبـدأ
الـواحد الـذي يجمـع بني ( احلالج و جيـفارا وعـبد
اهلل بن محمد وهاملت و اإلمام احلسني ع )
لقـد حـاول معــد املسـرحيـة هنــا التخلـص من عني
الـ ـ ــرق ـيــب ح ـي ـنــم ـ ــا جل ـ ــأ إل ـ ــى الــتالعــب ب ـ ــأســم ـ ــاء
الــشخـصـي ــات الـت ــاريخـي ــة الـص ــريح ــة وتغـيـي ــره ــا
ب ــأسـم ــاء ت ــرمـ ــز له ــا  .وذلـك لغ ــرض اسـتح ـص ــال
املـوافقـة علـى نشـر املسـرحيـة  .وفعال جنح يف ذلك

حـيـنـم ــا نـ ـش ــرت يف مـجل ــة األقـالم الع ــراقـي ــة  .يف
عـددهـا السـادس عـام 1974م  .ومن جـانب آخـر كـان
لهــذا التغـييــر يف األسمـاء أثـره يف تــوسيع املـديـات
اإلميانية املتمثلة يف شخصية اإلمام احلسني (ع)
ب ــوصفه رمــزا إنـس ــاني ــا للع ــالم اجـمع ميـثل أعلــى
درجــات التـضـحيـة لـاللتـزام بـاملــوقف الـواحـد  .إذا
علمـنا أن املعـد قد ألغـى الزمـكانيـة وجعلها الـعالم
كله والتاريخ كله .
وبعـد مـراجعـة بعـض مصـادر اإلعـداد لـنص قــاسم
محمـد  .وجــد البــاحث مـثال  .أن اسم ( الـشهيـد )
الـوارد يف الـنص  .جـاء بـديـال عن اسم ( احلـسني ع
)  .واسـم شخ ـصـي ــة ( احل ــاكـم ) بـ ــديال عـن اسـم (
عـ ـب ــيـ ـ ـ ــد اهلل ب ــن زيـ ـ ـ ــاد )  .واس ــم ( قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد فـ ـيـلـق
االستكشاف ) بديال عن اسم ( احلر ألرياحي ) .
اعـتم ــد النـص طــريق ــة الفالش بــاك  .بــاالعـتمــاد
علــى شخــصيــة املــرأة وطــريقـتهــا يف روي املـشــاهــد
املــاضيــة التــاريخيــة منهـا  .أو الـتي سـبقت املـوقف
احلــالـي يف النــص  .فمـثال نــراهــا تــواصل روايـتهــا
لإلحداث كما يلي :
" املرأة  :ويف الـصحراء  .كـان فيلق االسـتكشـاف قد
ضل الطريق وتشتت جنده .
والكـثي ــر من رجــاله قــد مــاتــوا عـطـشــا  .أمــا بـقي
منهم على قيد احلياة
فيـزحف وقـد نفـدت قـواه  .ومـر مــوكب الـشهيـد يف
نفس املكان الذي كان
ينازع فيه قائد فيلق االستكشاف " .
أمـ ــا لغ ــة الـنــص فق ــد تـن ــوعـت م ــا بـني ال ــشع ــري ــة
والـنـثـ ــريـ ــة وذلـك لـتـنـ ــوع مــصـ ــادر اإلعـ ــداد أصال .
بـاإلضـافـة إلـى املالحظـات واجلمـل التي يـسطـرهـا
املع ــد نف ـسـه بلغـته اخلــاص ــة  .مع اإلشــارة إلــى أن
النـص اعتمـد يف غـالبيـة اقتبـاسـاته علـى نـصي ( :
نـشيـد الـشهيـد وهكــذا تكلم احلـسني )  .وذلك الن
األول يـقتـرب كـثيــرا من أحـداث الــواقعـة كـونـه من
نـصــوص الـتعــزي ــة  .والثــانـي يحفـل بلغــة شعــريــة
جتمع بني احلـدث الواقعـي والتأمـل التخيلي  .مع
اإلش ــارة إل ــى أن ( م ـس ــاء الـت ــأمل ) نف ــسه كعـن ــوان
لهـذا الـنص قــد استخــرجه املعــد من احــد مصـادر
إعداده وهو نص نشيد الشهيد .

صدر حديثا عن املدى(،لغة الذات واحلداثة الدائمة)

قـــــراءات يف حــيـــــاة وأعــامل أكــثـــــر مـــن أربعــني أديــبــــــا ومفـكـــــرا
ابراهيم حاج عبدي
دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ـ

يعتـبر النـاقد الـسينمـائي اللبـناني ابـراهيم
العــريــس ،م ــؤلف ه ــذا الكـتــاب ،واحــدا مـن
األس ــم ـ ـ ــاء الـالمـع ـ ـ ــة يف مـج ـ ـ ــال ال ـنـقـ ـ ـ ــد
الـسيـنمــائي علـى مـستـوى الــوطن العـربي.
درس الـسينما مطلع السـبعينيات يف املعهد
الـتج ـ ــريـبـي الـت ــابع لـ " م ــديـن ــة ال ـسـيـنـم ــا"
(شـيـنـي شـيـت ــا) يف العــاصـمــة اإليـطــالـيــة،
روم ـ ـ ــا .اص ـ ـ ــدر الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن األبـحـ ـ ـ ــاث
وال ــدراس ــات يف مج ــال ال ـسـيـنـم ــا والــنق ــد
ال ـسـيـنـم ــائـي ،مــنه ــا "رحل ــة يف ال ـسـيـنـم ــا
الع ــربـي ــة" ،و"الـص ــورة وال ــواقع" ،و"سـيـنـم ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوســف ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ــني" ،و"س ـ ــيـ ـ ــن ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اإلنـسان"..وغيـرها ،كمـا قام بـترجمـة بعض
أهم الكتب السينمائية من اللغة الفرنسية
إل ـ ــى الع ــربـي ــة ،مــثل كـت ـ ــاب "علـم جـمـ ــال
السينما" ،وكتـاب "هيتشكوك" الذي يتناول
سيـنمـا اخملـرج الكـبيـر الفـريـد هـيتـشكـوك،
ك ـ ــذلـك ق ـ ــام بــت ـ ــرجــم ـ ــة س ـيــن ـ ــاري ـ ــو فــيلــم
(احملــاكمـة) الــذي حققه اورســون ويلــز عن
رواي ــة لـك ــافـك ــا حتــمل االســم نف ــسه ،وهـ ــو
يــش ــرف ح ــالـي ــا عل ــى املـلحق ال ـسـيـنـم ــائـي
األسبـوعي الـذي تصـدره صحيـفة "احلـياة"
اللنـدنية ،وهو إلى جـانب ذلك يواظب على
الـكـت ــاب ــة لل ـصـحف وال ــدوري ــات الع ــربـيـ ــة
املتخصصة بالفن السابع.
يف كـت ــابه اجلــدي ــد "لغــة الــذات واحلــداثــة
الــدائمــة" (دار املــدى ،دمـشق ـ  )2006يـنحــو
العـريـس بـاجتــاه منحـى مخـتلف ،إذ يقـدم
قــراءات يف حـيــاة وأعـمــال أكـثــر مـن أربعـني
كــاتبـا بــرزوا يف مجــاالت الفلـسفـة والـشعـر
وال ــرواي ــة وامل ــس ــرح...وهـم يـنـتـمـ ــون إلـ ــى
جغ ــرافـي ــا مخـتـلف ــة متـت ــد مـن ال ــوالي ــات
امل ـتـح ـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى ال ــي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان ،وم ــن الـ ـ ـ ــدول
االسكنـدنافية إلـى جنوب أفريقـيا ،وأنتجوا
إبــداعهـم يف القــرن العـشــريـن ،بــاسـتـثـنــاء،
مفـكرين اثنـني هما :سقـراط وابن خلدون.
فـسقـراط الـذي عـاش يف أثـينـا قـبل امليالد،
يعتـبره العـريس رمـزا للتمـرد اإلنسـاني ،يف
كل العصور ،فهـو الذي تسـاءل مبكرا :لم ال
نعــرف أنفــسنـا؟ ،وهـو الـذي قـال يف إحـدى
حلـظات محـاكمتـه مخاطبـا االثينيني" :إن
ل ـ ــدي مهــم ـ ــة جـعل ـنــي ال ـ ــرب يف س ـب ـيـله ـ ــا
م ــرتـبــط ــا مب ــديـنـتـكــم ،وله ــذا ال أكف عـن
حثكم ،وعن وعظكم ،وعن توبيخكم حيثما

وكيـفمــا اتفـق ،من الــصب ــاح حتــى املـســاء"،
فـسقـراط "لــو لم يـوجـد بــالفعل ،لكــان من
الضـروري أن يـوجــد" ،كمـا يقـول العـريـس،
وذلك كـداللة على الـرفض الذي يعتمل يف
النـفس الـبشـريـة ،وسعيهـا لالحتجـاج ضـد
العـب ــودي ـ ــة والقـمـع واحلق ـ ــائق اجلـ ــاهـ ــزة
املعلبة.
ينتقل العـريس مـن هذا الـتاريخ اإلغـريقي
الق ــدمي إل ــى نه ــاي ــة الق ــرن ال ــرابع عــش ــر
امليالدي يف الـشمال اإلفريقـي ،ليختار أحد
أهم البـاحثني يف مـجال الـتاريـخ ،وهو عـبد
الـرحمـن ابن خلـدون ،صـاحب اشهـر كتـاب،
ه ــو "املق ــدم ــة" ال ــذي يعـتـب ــر إل ــى اآلن مـن
الكتب الـفاعـلة ،واملـؤثرة ،ويـرى العـريس أن
السـبب يف ذلك ،يعـود إلـى أن األسئلـة التي
طرحها ال تزال هي األسئلة املطروحة على
التــاريخ حتــى اليـوم .فـاملقـدمـة يعـتبـر أول
نـص يف التـاريخ يــربط األحـداث بـأسبـابهـا
االجـتماعـية واملنـاخية واجلـغرافيـة ،ويقول
مببـدأ "التـوليـد" ،مبعنـى أن األحداث تـولد
مــن بعــضه ــا الــبعــض ،ال يف تع ــاقـب زمـنـي
ب ـسـيـط ،وإمن ــا يف تع ــاقـب تع ــددي م ــركـب.
ولعل ابـن خلدون هـو أول من انتقـد ،بشكل
عـلمي ومـنهجي ،املـؤرخـني املسـلمني الـذين
س ـبـق ـ ـ ــوه م ـثـل :اب ــن اسـحـق ،وال ــط ــبـ ـ ـ ــري،
واالشــدي ،والــواقــدي...وســواهـم ممن قــال
عنهم يف مقـدمته :إن التـاريخ على أيـديهم
صـور تُجرّد من بـوادرها .وهم علـى اجلملة،
إذا تعــرضــوا لــذكــر دولــة نــسقــوا أخـبــارهــا
ن ــسق ــا ،مح ــاف ـظــني عل ــى نقـله ــا وهـم ــا أو
صـدقــا ،ال يتعـرضــون لبــدايتهــا .وال آيتهـا،
وال علـة الـوقــوف عنـد غــايتهـا" ،ووفق هـذه
اآلراء فان ابن خلدون ابتكـر منهجا جديدا
لكتابة التـاريخ فلم يعد األمر يـقتصر على
تـدوين الوقـائع فحسب ،بل صـار الهم يقوم
علـى تعلـيل الوقـائع تعلـيال علميـا منهجـيا
يق ــوم عل ــى املالحـظ ــة واملق ــارن ــة وامل ــوازن ــة
واملعـارضـة ،السـيمـا دراســة البـيئـة ،وأصـول
الع ــوائ ــد ،وق ــواع ــد ال ـسـي ــاس ــة ،وطـبــيعـ ــة
العمران.
من هـاتني احملـطتـني التــاريخيـتني ،يـنتقل
العريـس ليسـتقر يف القـرن العشـرين الذي
احدث ثـورة هائلـة يف مجاالت الـفكر والفن
والعلـم والـتـط ــور الـتقـنـي ،كـم ــا ك ــان ق ــرن ــا

ملـيـئــا بــاجملــاعــات والـصــراعــات والـثــورات
واحلـروب .يختـار العـريس مـن بني مبـدعي
ه ـ ــذا الق ـ ــرن رم ـ ــوزا يف مخــتلـف مج ـ ــاالت
الفكــر واألدب والفن محـاوال اإلجـابـة علـى
السـؤال الرئيـس الذي يـطرحه علـى نفسه،
وامل ـت ـمــثل يف :مل ـ ــاذا ،وملــن يـك ـتــب الـك ـ ــاتــب؟
واجلواب علـى هذا الـسؤال يـتوضح بـصورة
تدريجية على مـدى القراءات التي حتملها
صفحـات الكـتاب ،عـبر الـتركـيز علـى عالقة
الـكتــابــة بكــاتـبهــا ،بــاعـتبــارهــا ـ كمــا يقــول ـ
الـعالق ـ ــة احل ـ ــاســم ـ ــة ال ـتــي جتعـل لل ـنــص
هـويته ،وشكله ومضمونـه ،فالنصوص التي
نـطالعها يف الكـتاب تفترض أن الـكتابة هي
يف املقام األول "تعـبير عن الـذات" ،أو حسب
تع ـبــي ـ ــر ن ـيـك ـ ــوس ك ـ ــازانــت ـ ــزاكــيـ ــس ـ أح ـ ــد
احلـاضــرين يف الـصفحــات ـ هي تعـبيــر عن
لهيب الروح.
العـريس يحـاجج يف "أن نص الـكاتـب ينبع،
أوال ،مـن همه الــذاتي ،من رغـبته يف حتـدي
احلـيــاة وامل ــوت مع ــا ،بل ويف حــدود قـصــوى
من رغبـته يف الوقـوف خارج اجلـماعـة.ومن
هـن ــا يكــون الفـن (أدبـيــا أم غـيــر أدبـي) فعل
مـشاكـسة .وألن كل مـشاكـسة جتـاوز ،يصبح
الفـن لغــة الـتــطلع الــدائـم إلــى املـمكـن ،بل
والـى املـستحـيل .ودائمـا عبـر مـرشّح الـذات
اخلالق ــة" ،وبه ــذا املعـن ــى فق ــط ميكـن ـ يف
رأيـه ـ النـظــر إلــى فعل اإلب ــداع كفعل تـســام
يحـاول اإلنـســان املبـدع مـن خالله أن يجـد
لــنف ــسه مـك ــان ــا خ ــارج ح ــس ــاب ــات الـب ــشـ ــر
وي ــومـي ــاتهـم الف ــانـي ــة ،حـت ــى وان ك ــان مـن
سم ــات األدب الكـبيــر والفـن الكـبيــر الـنهل
من حيـاة الـبشـر ومن أحـزانهم ،وأفـراحهم،
وآمالهم ،وخيباتهم.
يتنـاول العريس ،إذن ،يف مؤلفه جتربة عدد
ك ــب ــي ـ ـ ـ ــر م ــن الــك ــت ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــذي ــن تـخ ـتـلـف
اهـتمـامــاتهم ،لـكن مــا يجمـعهم هـو قـرابـة
احلب ــر ،فيـتح ــدث عن أب ــرز كت ــاب اليــابــان،
ويـتــوقف عـنــد مـبــدعـي احلــداثــة األوربـيــة
املعــاص ــرة ،ويقــرأ جتــربــة مــؤرخ األديــان أو
املـنقب يف تـاريخ األســاطيـر ،وجتـربـة اشهـر
كتـاب ألبـانيـا وسويـسرا...وسـواهم ،مـحاوال
رسـم األج ــواء االجـتـم ــاعـي ــة وال ـسـي ــاسـي ــة
واالقــت ــص ـ ــادي ـ ــة الــت ــي رافق ــت ظهـ ـ ــورهــم
ووالدتهم ،مرورا مبراحل الطفولة ،والصبا،

واملــواقف الـتي تــركت يف نفــوسهم نـدوبـا ال
متح ـ ــى ،والــن ـ ــزع ـ ـ ــات واله ـ ــواج ـ ــس ال ـتــي
تـص ــارعـت يف ذواتهـم ،والـقلق ال ــذي طغ ــى
علــى تـفكـيــرهـم ،واخلـيـب ــات الكـثـيــرة الـتـي
لقــوهــا ،وصــوال إل ــى بلــوغ هــؤالء م ــرحلــة
اجمل ــد األدبــي أو الفـنــي دون أن يخ ـطــطـ ــوا
لذلك بشكل واع ،ومدروس.
وه ـ ــو يق ـيــم أعــم ـ ــالهــم مــن خـالل ذائق ــته
اخلاصـة ككـاتب متـابع ومجتهـد ،عبـر رؤية
مـوضوعيـة تقرأ قـسمات وجـوههم ،وتكشف
عـن األس ــرار الـتـي اكـتـنفـت مـص ــائ ــرهـم يف
محـاولـة مـنه الـوصـول إلــى منـبع اإلشعـاع
الذي توهج ،ذات إشراقـة ،يف دهاليز روحهم
ليـشـع بنــوره علــى العــالـم ،وحتقـيقــا لهــذا
اله ـ ــدف فه ــو ي ــضع أعـم ـ ــالهـم وسـي ـ ــرتهـم
ال ـ ــذاتـي ــة حتـت مـجه ــر الــنق ــد م ـســتعـيـن ــا
بخـبرته الـتي اكتـسبهـا عبـر زاويته الـيومـية
يف صحـيفــة احلـيــاة "ألـف وجه أللف عــام"
واخملـصـصــة للح ــديث عـن أهم اإلبــداعــات
الع ــاملـي ـ ــة يف مج ــال امل ــس ــرح وال ـسـيـنـمـ ــا
والتـشكيل واألدب...ومـا يقــوم به يف زاويته،
يـطـبقـه هنــا أيـض ــا ،إذ يجهــد يف تــأويل مــا
كـتـبه ه ــؤالء الكـت ــاب عـب ــر ق ــراءة ج ــدي ــدة
لـلمــراحل والـظــروف واحلــاالت الـتي مــروا
بها ،واألمكنـة التي عاشوا فـيها ،وهو يقارب
ع ـ ـ ــواملهــم بـك ـثــي ـ ـ ــر مــن ال ـ ـشـغف واحل ـ ـ ــذر
والـدرايـة ،وبلغـة تـرتقي إلـى مصـاف الـنص
األدبــي ال ـ ــذي يــن ـ ــأى عــن إطالق األحـك ـ ــام
النـقدية احلـاسمة والـصارمة ،وإمنـا يكتفي
ب ــس ـ ــرد ه ـ ــذه احلــي ـ ــاة بــكل تــن ـ ــاق ــضـ ـ ــاته ـ ــا
وتـشعبـاتهـا الـتي متـخضـت عن شخـصيـات
لع ـبــت دورا ك ـبــي ـ ــرا يف رســم مالمـح الق ـ ــرن
العشرين.
املفـك ـ ــر الف ـ ــرن ـ ـســي ل ـ ــوي الــت ـ ــوســي ـ ــر مــن
الــشخـصـيــات الـتـي يف ــرد لهــا م ـســاحــة يف
كتـابه ،وهـو يـركـز علــى نقطـة مهمـة تـتعلق
بــرؤيــة الـتــوسـيــر ـ املـتــوفــى يف العــام  1990ـ
للـم ــارك ـسـي ــة ،إذ ي ــرى الع ــري ــس ان قـ ــراءة
مت ــأني ــة ألعم ــال الت ــوسي ــر ستـضـعنــا أمــام
واقـع يـق ـ ـ ـ ــول "إن ع ـمـل ــي ـ ـ ـ ــة سـلـخ اجلـل ـ ـ ـ ــد
األيـديولـوجي عن املـاركسـية ،إمنـا بدأت مع
الـتوسـير الـذي وقف علـى نقيض غـرامشي
وغـارودي..لـيعلن أن املـاركـسيـة إمـا أن تكـون
علمــا أو ال تكــون..وان أي نظـرة أخـرى إلـى

املـاركــسيـة حتـاول أن تـؤنـسـنهـا ،إمنــا يعـني
رمي املاركـسية كفلـسفة لالقتصـاد والتاريخ
يف أحضـان األيـديـولــوجيـا ،وحتــويلهـا إلـى
دوغمــا تــزعـم حل مــشكالت اإلنـس ــان ككل،
وهي علـى هــذه الشـاكلـة عـاجــزة عن ذلك".
ويكـتـب عـن جــورج دوم ــوزيل ( 1898ـ )1986
املفكـر الفـرنـسي الــذي قضـى عمـره يـدرس
وحــدة اجلنــس البـشــري ،ويعقــد املقــارنــات
بني مختلف الـشعوب واحلضارات ،ويسجل
نق ــاط الـلق ــاء بـني األق ــوام ،تـلك الــنق ــاط
التي كـانت ،بـالنـسبـة إليه ،أفـسح وأكبـر من
نقــاط اخلـالف بكـثـيــر ،ل ــذلك كــان يـطــرح
س ــؤاال علــى ق ــرن شهــد صــراعــات وحــروبــا
مــريــرة :تــرى مل ــاذا يتـصــارع ه ــؤالء النــاس؟
وعالم هم مختلفون حقا؟
ويقف العـريس عـند جتـربة مـيرسـيا ايلـياد
اإلشكـالي ،فهـو ولـد يف بـوخـارست عـاصمـة
رومـانيا عـام  1907واستقر يف بـاريس ،عقب
انتهاء احلـرب العامليـة الثانيـة ،بعد تنقالت
كـثيــرة ،وفـيهــا بــدأ بنـشــر أهـم كتـبه بــاللغــة
الف ــرن ـسـي ــة ،فه ــو مـن كـب ــار كـتـ ــاب الق ــرن
الع ـشــريـن ويـصعـب تـصـنـيفه تـبعــا لـتعــدد
اهـتمـامـاته الـكتــابيــة والفكـريـة حـيث كـتب
الـبحـث التــاريخـي كمــا كـتب الــروايــة ،كـتب
الــشع ــر كـم ــا غ ــاص يف الـت ــأمـل الفلــسفـي،
ف ــضال عــن دراس ــته لــت ـ ـ ــاريخ األديـ ـ ــان .ويف
ف ـ ـصـل حت ــت ع ــن ـ ـ ــوان "ح ـ ـ ــداث ـ ـ ــة الـقـ ـ ـ ــرن
الع ــش ــريــن" يقـف الع ــري ــس عـن ــد جت ــرب ــة
ال ـ ــروائ ــي الف ـ ــرن ـ ـســي م ـ ــارس ــيل بـ ـ ــروســت،
وخصـوصا رائعـته الذائعـة الصـيت "البحث
عن الـزمن الضـائع" ،التي أخـرجت الـرواية
مــن املـك ـ ــان ال ـ ــذي وضـعه ـ ــا ف ـيـه بلـ ـ ــزاك،
واجلـديـد لـدى بـروسـت ،بحـسـب العـريـس،
هــو ذلـك التـضــاد الــذي أبــدعـه بني ال ــزمن
احلق ــيقــي املــت ـ ـ ــآكل ،وال ـ ـ ــزمــن الـ ـ ـ ــداخلــي
الالمـتـن ــاهـي ،كـم ــا يــتح ــدث عـن جتـ ــربـ ــة
الروائي االيـرلندي جيمـس جويس ( 1882ـ
 )1941وحتفته الـروائيـة اخلـالـدة "أوليـس"
الـتـي ت ـشـتـغل عل ــى ال ــزمـن ب ـشـكل مغ ــاي ــر
للفـرنـسي بـروست :إنهـا بــاختصـار "تـفلش"
الــزمـن ،متــده ،وت ــدخل يف تفــاصــيله ،إذ أن
أحــداث الــرواي ــة جمـيعهــا تــدور علــى مــدى
ثمـاني عشـرة ساعـة ال غيـر...ثمـاني عـشرة
سـاعة تـتوزع علـى ما يقـارب األلف صفحة،

وهي بـذلك تعـتبـر أعـظم عـمل روائي افـرزه
الق ــرن العــش ــرون ،فهـي روايــة تـتحــدث عـن
بلــوم (الـبــطل) الــذي ي ـسـتـيقـظ صـبــاحــا،
وينــام بعــد مـنتـصف اللـيل ،وميـضـي حيــاة
رتيبة إلى حدود املـوت...ميضي نهارا واحدا
ه ــو يف ع ــرف ج ــويــس احلـي ــاة كل احلـي ــاة.
ومـغزى هذا النهار يكمن يف ان "أوليس" هو
الــذي أعطـى جلـويـس مكــانته كـواحــد من
كبار كتاب احلداثة يف القرن العشرين.
تلك هي الطريـقة التي يقارب بـها العريس
عـوالم الكتـاب الذين اخـتارهم ،وسـيكون يف
مق ـ ــدور الق ـ ــارئ الــتع ـ ــرف يف ال ـصـفح ـ ــات
الالحقـة علـى كتـاب ،بعضهـم بلغت شهـرته
اآلفــاق ،وبعـضـهم اآلخــر لم يـنل حـظـه من
الـشهــرة يف العـالـم العـربـي ،ومنـهم :روبـرت
مــوتـسـيل ،لــوي ف ــردين ــان سيـلني ،تــومــاس
مـان ،أرنـست جـونغـر ،إزرا بـاونـد ،بيـار لـوتي،
فـريدريـك دورمنات ،الـكاتـبة كـارين بلكـسن،
تـشيزار بـافيزي ،نيكـوس كازنتـزاكيس ،وليم
ف ـ ــولكـنــر ،تـيـنـي ـسـي ولـيــامــز ،ألـبـيــر كــامــو،
سـتيفـان تـسفـايغ ،غـراهـام غــرين ،لـورانـس
داريـل ،البـرتـو مــورافيـا ،يــانيــس ريتـسـوس،
ت ــانـي ــزاكـي ،ي ــاس ــون ــاري ك ــاواب ــات ــا ،ي ــوكـي ــو
ميشيـما ،اسمـاعيل كاداري ،بـول بولـز ،جان
جينيه ،فرانز كافكا...وغيرهم.
يف كتــاب "لغــة الــذات واحلــداثــة الــدائمــة"،
نحـن إزاء نص ثـري يـرسـم مسـار ًا خـاصـا،
ومحـبـب ــا لق ــراءة الـفك ــر واألدب الع ــاملـيـني،
مـركـزا علـى إبـراز حـقيقـة "إن نـص الكــاتب
ال من هـمه الــذاتي" ،والـكتــاب بهـذا
يـنبـع أو ً
املعنــى ال يكـرر مـا قـيل عن هـؤالء الـكتـاب،
من قـبل ،بل يقـدم طـرحـا جـديـدا يخـوض،
حتـديـدا ،يف ســؤال الكتـابـة ،هــذه الكيـميـاء
املعقــدة الـتي ال ميـكن اإلحــاطــة بــأبعــادهــا
ودالالتها وغموضهـا ،وكل ما يقوله الكتّاب،
واملـب ــدع ــون يف ه ــذا ال ـسـي ــاق ه ــو انهـم ال
يـستـطيعــون العيـش دون كتـابـة ،ولعل هـذا
مــا عـبــر عـنه الـشــاعــر األملــانـي ريلـكه حـني
قـال ،مخـاطبـا املبـدع" :إذا كـنت تـظن بـأنك
قــادر علــى الـعيــش دون كتــاب ــة ،فال تكـتب".
الـكتــابــة بهــذا املـعن ــى هي ضــرورة ،وقــدر ال
ميكن للكاتب الفكاك منه ،وهذه االشكاليه
هي مـا يحاول ابـراهيم العـريس منـاقشـتها
عبر صفحات هذا الكتاب.

