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كلمات

ذكرى
الذاكرة
 vsالموت
بيار أبي صعب
«مسموح أن نتوهم… مسموح أن نحلم…
مسموح… لكن حذار أن يتحول الخيال
إلى واقع» .من اآلخرة يخاطبنا سعد الله
ّ
ونوس ( )1997 - 1941في ذكرى رحيله
الـ  .18هذه الجملة من «امللك هو امللك»
تبدو راهنة ،قابلة للقراءة على أكثر من
ّ
بالتقدم
مستوى .الكاتب السوري الذي حلم
ّ
والديموقراطية وتحرير
والتغيير ،بالعدالة
فلسطني ،بمجتمع أفضل ،وأنظمة ّ
عربية
ّ
للشرعية وحقوق
أكثر انفتاحًا واحترامًا
اإلنسان وسعادة الناس وحقوقهم…
كيف تراه ينظر إلى الواقع العربي اليوم،
إلى الحلم الذي انقلب كابوسًا ،إلى بلده
ّ
ّ
مختلف أشكال
الجريح ،املمزق ،املوزع ّ على ّ
االستبداد والظلم والردة والتخلف؟ الواقع ال
يأتي مطابقًا ألحالمنا دائمًا ،ومن النزاهة أن
نعترف بذلك ،من دون أن نهادن االستبداد
أو نبرر له .الواقع ال يأتي مطابقًا ألحالمنا
دائمًا ،وعلينا عند ذاك ،في قلب الكارثة،
أن نحاول ّ
التمسك بأحالمنا .العودة اليوم
إلى صاحب «حفلة سمر…» و«منمنمات
ّ
تاريخية» ،جزء من هذا التمرين :البحث
عن ثوابت وسط هذا الزلزال الكبير .عن
إبداع ورؤيا وقيم وأفكار تجمع ّ
وتوحد ،عن
ميراث روحي وفكري ووطني عابر للخنادق
التي لن تتركنا إال أيتامًا :أيتام املشروع
النهضوي ،أيتام الفكر التنويري («ما أتعس
حالنا إذا كان علماء األمة يسمون االجتهاد
ّ
الديمقراطية
كفرًا» /املنمنمات) ،أيتام
ّ
ّ
الوطنية واألحالم
والعلمانية ،أيتام القيم
ّ
ّ
القومية بمواجهة إسرائيل (سند «ثوار»
آخر زمن ،فالغاية تبرر الوسيلة… أليس
كذلك؟) ،أيتام مشروع مناهضة االستعمار
(هذا االستعمار الذي بات راعيًا لـ«الربيع
العربي»)« .كم ّ
مرة هزمتنا الخيانة من دون
قتال» (املنمنات) .نعود اآلن إلى مسيرة
ّ
سعد اله ونوس ،كمن يتمسك بخشبة
خالص ،أو يبحث عن بصيص أمل في الليل
املديد .نعود إلى رمز املثقف النقدي امللتزم
ّ
الجماعية ّ
وعرى
واملبدع ،الذي نكأ الجراح
الواقع املريض .نعود إلى نصوصه املؤسسة
لـ«مسرح عربي جديد» ،إلى تنظيراته
ّ
ّ
الجماليات التي اشتغل
النقدية ،إلى
وكتاباته
عليها جامعًا بيسكاتور والقباني ،بريخت
وبيراندلو ،جان جينيه وميخائيل رومان،
بيتر فايس وابن دانيال ،هموم الجماعة
ّ
و«االحتفالية»،
وتطلعات الفرد« ،التسييس»
املسرح الغربي الذي ّ
ألم به وتقاليد الفرجة
ّ
الشعبية .نحاول أن نبحث في كل ما قال
ً
وكتب وفعل ،وصوال إلى كتابه «عن الذاكرة
واملوت» ،عن عناصر لفهم اللحظة الفظيعة
ّ
التي تحاصرنا .ترى لو أن ونوس هنا… ال،
َ
لنتفاد هذه اللعبة العقيمة.
ال،
لقد ّ
تحولت األحالم إلى واقع كابوسي ،لكن
ذلك لن يمنعنا من أن نعاود الحلم نفسه،
ونحسنه أو ّ
ّ
نكيفه .لن ننقلب على أنفسنا،
ّ
لن نستسلم للخيبة .يذكرنا ونوس اليوم
ً
بأن علينا معًا مواصلة «تعرية الواقع» بدال
من أسطرته ،وممارسة «التحريض» ال
ّ
«التفريغ» .حذار يا ورثة ونوس من الخطاب
االستالبي األجوف« .من ليل بغداد العميق
نحدثكم .من ليل الويل واملوت والجثث
نحدثكم» (اململوك جابر) .علينا  -في «بالد
أضيق من الحب» تتسع لنا جميعًا ،أن نعيد
النظر بالفكرة واألداء ،من خالل نقد صارم،
ّ
كما ّ
عودنا سعد الله ونوس .نستحضر
أعمال املرحلة األخيرة تحديدًا« :طقوس
ّ
ّ
مسرحية «الربيع»
والتحوالت» هي
اإلشارات
املجهض بامتياز .أعيدوا قراءتها ،أعيدوا
تقديمها على الخشبة .نلتقي اليوم سعد الله
ّ
ّ
مستمرة ،وهزائم
ونوس على أبواب «نكسة»
لم تعد تحصى .نسأله ،كي نسترشد
بفلسطني ،وكانت امتدادًا لسوريا األخرى
التي حلم وآمن بها ،وبنى مع حفنة من
املثقفني واملبدعني الكبار بعض أساساتها.
نشهر الذاكرة في مواجهة املوت ،التنوير في
مواجهة التكفير .نستعيد حديثه الطويل
العذب املتعب ،وسط األلم ،مع عمر أميراالي،
لنستمد ترياقًا ضد اليأس ،ضد السرطان
الذي كان عنده موازيًا إلسرائيل ولالنحطاط
العربي .نعيد قراءة رسالته الشهيرة في
«يوم املسرح العاملي» ( .)1996كال ،لسنا
محكومني بالعدم… بل باألمل .ولو بعد
انتهاء هذا الكابوس العربي الطويل.

َّسعد الله ونوس...

تبدد الحلم وانـطوى
أراد أن يهزم الصمت
ّ
بحمى الكتابة واستكشاف
مكمن األلم بمبضع آخر.
شهد خريطة البالد
ماذا لو ّ
وهي تتمزق تحت وطأة
الحرب الشرسة؟ هل سيعيد
صرخة بطل مسرحيته
«األيام المخمورة»« :ما
ّ
أشد وحشة هذا العالم»،
الغبرا»
أم يواجه «أبو سعيد ً
الذي خرج من قبره مرة
أخرى ،كي يتهم أحفاد أبي
خليل القباني ،بنشر الفسق
والمراذل؟ فواتير كثيرة
تراكمت في ذكرى غياب
المسرحي السوري الـ  ،18من
دون أن ّ
يسددها تالميذه ،أو
أن يجيبوا عن أسئلته األخيرة،
أو أن يواصلوا تفتيشه عن
الحقيقة التي صارت «إبرة
في مزبلة»

خليل صويلح
يكتب سعد الله ونــوس ( 27مارس
 15 - 1941مــايــو  )1997فــي رســالــة
قديمة إلــى صديقه إبــراهـيــم وطفي
املقيم فــي فرانكفورت (مــؤرخــة عام
« :)1957إنـنــا محكومون باليأس»،
عقود على كتابة
لكنه سيقوم ـ بعد
ٍ
هـ ــذه ال ـع ـب ــارة ـ ـ ـ ب ـت ـحــويــل م ـجــراهــا
إلــى «إنـنــا محكومون بــاألمــل» .بني
ال ـيــأس واألمـ ــل ع ـبــرت م ـيــاه كـثـيــرة،
وضـ ـع ــت ص ــاح ــب «م ـ ـغـ ــامـ ــرة رأس
املـمـلــوك جــابــر» فــي لـ ّـجــة العاصفة،
ّ
لـجـهــة ال ـت ـح ــولت ال ـتــي ط ــرأت على
مواقفه ونصوصه وخيباته ،وربما
ل ــو عـ ــاش هـ ــذه «األي ـ ـ ــام امل ـخ ـم ــورة»
لـ ـك ــان أع ـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة إلـ ـ ــى أص ـل ـهــا
األول ،ون ـح ــن ن ــدخ ــل نـفـقــا غــامـضــا
مــن احـتـمــاالت ال ـغــرق .الـكـنــوز التي
أودعها املسرحي الراحل في أرشيف
امل ـس ــرح الـ ـس ــوري ،ل ــم يـقــربـهــا أح ــد،
ّ
خـ ــال سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب .ظ ــل ــت هــذه
ال ـن ـص ــوص اإلش ـك ــال ـي ــة ب ـم ـنــأى عن
الخشبة رغم أهميتها القصوى في
تشريح مــا يـحــدث ال ـيــوم ،إذ لطاملا
اقتحمت نصوصه املناطق الشائكة
فــي عــاقــة الـفــرد بالسلطة ،ومعنى
الـخـيـبــة وال ـخ ـيــانــة وال ـق ـمــع ،وكـيــف
يـكــون املـســرح بــرزخــا نحو األسئلة
قفص
الكبرى لجيل وجد نفسه في
ٍ
ّ
ضيق يعوم في مستنقع الهزائم.
مــن هـنــا كــانــت شــراكـتــه مــع املـخــرج
الــراحــل ف ــواز الـســاجــر فــي منتصف
الـسـبـعـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ـن ـصــرم،
ال ـعــائــد لـلـتــو م ــن مــوس ـكــو ،بمثابة
ّ
املحرمة التي
طوق نجاة ،أو التفاحة
ّ
كان يتطلع إلى قطفها من الشجرة
العالية.
ّ
أثمر هذا اللقاء اإلبداعي الخلق عن
تــأسـيــس «امل ـس ــرح الـتـجــريـبــي» في

ّ
ـروض الفتة ،شكلت منعطفًا حادًا
عـ
ٍ
فــي تــاريــخ امل ـســرح ال ـس ــوري ،ســواء
نصوص
على صعيد االشتباك مع
ّ ٍ
املحلية،
عاملية وسحبها إلى بساط
أو عـلــى صعيد املـغــامــرة املسرحية
ّ
وزج ـ ـهـ ــا ف ــي أتـ ـ ــون ال ـت ـج ــري ــب ،كـمــا
ً
فعال أوال ،في عرض «رحلة حنظلة
م ــن الـغـفـلــة إل ــى ال ـي ـق ـظــة» ،املقتبس
ع ــن م ـســرح ـيــة ب ـي ـتــر ف ــاي ــس «ك ـيــف
اسـ ـتـ ـيـ ـق ــظ الـ ـسـ ـي ــد م ــوك ـن ـب ـي ــت مــن
آالمــه» .ثالث تجارب مهمة ،أنعشت
الخشبة ،مثلما أنعشت الشريكني،
ق ـبــل أن يـنـطـفــئ فـ ــواز ال ـســاجــر إثــر
أزمــة قلبية ( 16أي ــار /مايو ،)1988
مــا أرغ ــم سـعــد ًال ـلــه عـلــى أن يعيش
مـ ـنـ ـف ــردًا ،خ ـي ـب ــة إض ــافـ ـي ــة ،ووج ـع ــا
ً
روح ـي ــا ،وصـمـتــا ط ــوي ــا ،انـتـهــى به
إل ــى س ــرطــان ال ـحـن ـجــرة .زلـ ــزال آخــر
عــاشــه صــاحــب «املـلــك هــو املـلــك» مع
هـبــوب نكبة ح ــرب الخليج األول ــى،
أو ما سماه «الخفقة السوداء ألعالم
الـخـيـبــة» وفـقــا العـتــرافــاتــه األخـيــرة
ف ـ ــي شـ ــريـ ــط ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي الـ ــراحـ ــل
عـمــر أم ـيــرالي «ه ـنــاك أش ـيــاء كثيرة
ك ــان يـمـكــن أن يـتـحـ ّـدث عـنـهــا امل ــرء»
( .)1997ك ــان الــرجــل يـحـتـضــر ،كما

قـطــرات أنـبــوب الـسـيــروم ،مـمـ ّـددًا في
سرير املستشفى ،بـ«مزاج جنائزي»
بــدا أنــه املشهد األخ ـيــر ،قبل إســدال
ال ـس ـت ــارة ع ـلــى ح ـيــاتــه ملـ ـ ّـرة أخ ـي ــرة.
إث ـ ــر ه ــزي ـم ــة «م ـ ـسـ ــرح ال ـت ـس ـي ـيــس»
ّ
«التحوالت الفاجرة»
تحت ضربات
ً
امل ـ ـسـ ــرح ال ـ ـ ــذي داف ـ ـ ــع ع ـن ــه ط ــوي ــا،
فـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــوصـ ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ب ـ ــذرائ ـ ــع

ما مصير مذكراته التي
أنجزها قبل رحيله في عشرة
دفاتر ،وهل سترى النور قريبًا ،أم
ستبقى طي األدراج؟
إيــديــولــوجـيــة ،وخ ـطــاب تـنــويــري أو
ط ـل ـي ـعــي ،ت ـب ـ ّـن ل ــه الحـ ـق ــا ،صـعــوبــة
ت ــرسـ ـي ــخ مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذه املـ ـف ــاهـ ـي ــم ،أو
التأسيس عليها ،سيلتفت صاحب
ّ
والتحوالت» إلى
«طقوس اإلشارات
ّ
َ
مسرحة القهر ،انطالقًا مــن الخلية
ال ـص ـغ ــرى ل ـل ـع ـقــل الـ ـع ــرب ــي ،كــاشـفــا
ع ــن أوج ـ ــاع الـ ـف ــرد ،وال ـت ـق ــاط الـقـهــر
الكامن في أعماق الجماعة ،وإذا بنا

أم ــام عقل مـهــزوم تاريخيًا ،وعــدالــة
م ـف ـقــودة ،وسـلـطــة مـسـتـبــدة ،حـ ّـولــت
اإلن ـس ــان الـعــربــي إل ــى كــائــن مقهور
يعيش فــي قفص .أراد إذًا ،أن يهزم
الصمت ّ
بحمى الكتابة واستكشاف
مكمن األلم بمبضع آخر .هكذا ،أنجز
خ ـيــرة عـلــى فــراش
خ ــال سـنــواتــه األ ً
امل ـ ـ ــرض ،م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـن ـصــوص
املـهـمــة بـمـنــاوشــة الـيــومــي والــراهــن
والحميمي ،واستبطان بنية التفكير
العربي ،ومشكالت املجتمع املعاصر
كما فــي «أح ــام شـقـيــة» ،و«ي ــوم من
زمــانـنــا» ،و«األي ــام املـخـمــورة» .كأنه
اكتشف متأخرًا ،أن مقارعة التاريخ
وحده ليست كافية ملواجهة العطب.
ومـ ــا ان ــدح ــار امل ـث ـقــف ال ـع ـض ــوي إال
محصلة ألبـشــع أش ـكــال االضـطـهــاد
والتهميش واالستبداد التي وقعت
عليه .يقول بـمــرارة وأســى ،في أحد
حواراته األخيرة «املسرح ليس بؤرة
ّ
مخيبًا
ان ـت ـفــاضــة .ك ــان االس ـت ـن ـتــاج
ُ
وم ّرًا ،وكان الحلم ينأى منطويًا في
ّ
س ــراب أو وه ــم ،ن ـع ــم ...ت ـبــدد الحلم
وانطوى».
في الخندق اآلخر للكتابة املسرحية،
سـ ـع ــى إلـ ـ ــى قـ ـض ــاي ــا س ـج ــال ـي ــة مــن

