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كلمات

ّ
«صمت» صارخ في البرية
ّ
ـوع آخ ــر ،تتعلق بالفساد والحب
نـ ٍ
وال ــرغ ـب ــة وال ـح ــري ــة ،املـ ـف ــردات الـتــي
أه ـم ـل ـه ــا فـ ــي ن ـص ــوص ــه امل ـس ـ ّـي ـس ــة،
محمولة على هتاف شعري ،وسرد
متوتر ،ال يعبآن بمتطلبات العرض
امل ـ ـسـ ــرحـ ــي ،إذ «تـ ـضـ ـط ــرب ال ــرؤي ــة
ّ
ويـ ـخـ ـت ــل الـ ـيـ ـق ــن» .وس ـ ـ ــوف تـهـتــف
«غـ ـ ـ ـ ــادة» ب ـط ـ ًل ــة م ـس ــرح ـي ــة «أحـ ـ ــام
ّ
هذه
شـقــيــة» قــائـلــة «أي ــن الشعر فــي ّ
الدنيا؟ ال الحلم ممكن ،وال التمني
مـمـكــن .ال ش ــيء إال الـظـلــم واملـ ــوت».
هـ ـ ـك ـ ــذا ن ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرف إلـ ـ ـ ــى ش ـخ ـص ـي ــات
ت ـ ـ ـتـ ـ ــأرجـ ـ ــح فـ ـ ـ ـ ــوق حـ ـ ـب ـ ــال الـ ــرغ ـ ـبـ ــة
واالن ـع ـت ــاق واالن ـت ـح ــار ،ف ــي محيط
عائلي مضطرب ،كترجيع ملشكالت
كـبــرى تـنـطــوي عـلــى حـطــام جمعي،
ووجــع تاريخي يتناسل من شقوق
ّ
فالتمرد
ج ــدران آيـلــة إلــى الـسـقــوط،
ل ــدي ــه ل ــم ي ـع ــد امل ـ ـحـ ـ ّـرض األس ــاس ــي
فــي الكتابة ،بقدر اهتمامه بتعرية
أمـ ـ ـ ــراض م ـج ـت ـمــع م ـك ـ ّـب ــل ب ــأص ـف ــاد
األعـ ـ ـ ــراف وال ـت ـق ـ ّـي ــة والـ ــزيـ ــف .ه ـكــذا
تـتــاقــى فــي أعـمــالــه ،وفـقــا ملــا تقوله
خالدة سعيد «صنعة الحرفي ،إلهام
الــرائــي ،ذخـيــرة الـحـكــواتــي ،بصيرة
ّ
امل ـحــلــل ومــوه ـبــة اب ـت ــداع األســاطـيــر
والرموز .مهندس منظومات ورؤى،
ّ
ّ
وتحول ،صانع
رسام مسارات عبور
ّ
كـنــايــات وأم ـثــوالت ونــحــات رم ــوز».
ولكن ماذا لو شهد سعد الله ونوس
ّ
مشهد خريطة الـبــاد وهــي تتمزق
تـحــت وطـ ــأة ال ـح ــرب ال ـشــرســة ،ومــا
هـ ــي املـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي سـ ـيـ ـق ــوم بـهــا
لنصوصه ومواقفه؟ ومــاذا سيقول
عن مسرح يحتضر ،وساحة ثقافية
ّ
تحرسها فــزاعــات محشوة بالقش،
وم ـص ـح ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـج ـن ــون؟ هــل
س ـي ـع ـيــد ص ــرخ ــة ب ـط ــل مـســرحـيـتــه
«األيــام املخمورة»« :مــا أشـ ّـد وحشة
هــذا الـعــالــم» ،أم يــواجــه «أب ــو سعيد
ال ـغ ـب ــرا» الـ ــذي خ ــرج م ــن ق ـب ــره م ـ ّـرة
أخ ــرى ،كــي يتهم أح ـفــاد أب ــي خليل
ال ـق ـب ــان ــي ،ب ـن ـشــر ال ـف ـســق وامل ـ ـ ــراذل؟
فواتير كثيرة تراكمت في غيابه الـ
 ،18مــن دون أن يـسـ ّـددهــا تــامـيــذه،
أو أن يجيبوا عــن أسئلته األخـيــرة
ّ
ً
ّ
«أيقنت أن في العائلة ّدمــا يتستر
عليه الجميع ،وأيقنت أني لن أستقر
في اسمي وهويتي إال إذا اكتشفت
ال ـ ّ
ـدم ــل وف ـق ــأت ــه» ،كـمــا سـيـفـتــش عن
الحقيقة ،وإذا بها «إبرة في مزبلة»
(«األي ـ ــام امل ـخ ـم ــورة») .ه ــذا الـتـحـ ّـول
ف ــي اه ـت ـم ــام ــات ــه ،يـسـتـجـيــب عمليًا
إلى شكوكه وقلقه حيال السرديات
ً
ال ـك ـبــرى ال ـتــي ان ـخ ــرط فـيـهــا طــويــا
ع ـبــر م ــروح ــة واس ـع ــة م ــن الـعـتـبــات
املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي خ ــاضـ ـه ــا بـيـقــن
امل ـث ـقــف ال ـت ـنــويــري ،لـجـهــة تــوظـيــف
أشكال الفرجة التراثية ،واستثمار
ش ـخ ـص ـيــة الـ ـحـ ـك ــوات ــي ،واق ـت ـب ــاس
ال ـح ـك ــاي ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،إل ـ ــى م ـســاء لــة
ال ـس ـل ـط ــة والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،ثـ ــم م ـغ ــام ــرة
ً
ال ـت ـجــريــب ،وصـ ــوال إل ــى ال ـســرديــات
ال ـص ـغ ــرى امل ـت ـم ـث ـلــة بـ ـش ــؤون ال ـفــرد
املـقـمــوع ،وربـطـهــا عـضــويــا بـمــا هو
جـمـعــي ،مغلقًا ال ــدائ ــرة عـلــى أسئلة
ال ـ ـهـ ــويـ ــات الـ ـصـ ـغ ــرى وس ـي ــاق ــات ـه ــا
العامة املضطربة ،مــن دون إســراف
ً
درامـ ـ ــي ،مـنـشـغــا ف ــي الـتـنـقـيــب عن
الدمامل التي أرهقت الجسد املأزوم
ُ
ّ
حبل وحبل.
بألف
واملكبل
واملهان
ِ
ٍ
ف ـ ــي رس ـ ــال ـ ــة أخـ ـ ـي ـ ــرة إل ـ ـ ــى ص ــدي ـق ــه
إب ــراهـ ـي ــم وط ـف ــي ي ـخ ـب ــره ف ـي ـهــا عــن
إصــاب ـتــه بــال ـســرطــان ،ي ـقــول «ل ـسـ ُـت
قلقًا .وال أعتقد أنــي ســأمــوت .ولكن
لــو مـ ّـت فستكون بعصة كبيرة .ألن
مشروعي الـجـ ّـدي لــم يتبلور إال في
السنوات األخيرة .وهو ليس ورائي،
تكون
بل ما زال أمامي .ومع ذلك ،لن
َ
البعصة مهمة .وفي الواقع ،لم يبق
إال م ــا ي ـب ـعــص» .ف ــي ذكـ ـ ــراه ،ســوف
ن ـســأل مـ ـج ـ ّـددًا :م ــا مـصـيــر مــذكــراتــه
التي أنجزها قبل رحيله في عشرة
دف ــات ــر ،وهـ ــل س ـت ــرى الـ ـن ــور قــريـبــا،
أم سـتـبـقــى ط ــي األدراج ،وف ــي ّ
ذم ــة
التاريخ؟

يزن الحاج
ّ
ّ
أهمية سعد الـلــه ون ــوس؟
أيــن تكمن
ربما كان هذا هو السؤال األهم الذي
ي ـن ـب ـغــي ّ ط ــرح ــه ب ـع ــد  18ع ــام ــا عـلــى
غياب ونــوس لنستطيع إعــادة قراءة
أعماله بعينني جديدتني .يتوازى هذا
ّ
أهمية:
السؤال مع ســؤال آخــر ّال يقل ّ
السلبي مــن ونــوس
مــا سبب املــوقــف
الذي تشاركت فيه أسماء من ّ
السلطة
واملعارضة بعد رحيله ،وخاصة في
السنوات األخيرة؟ ّ
يتبدى هذا املوقف
الـسـلـبـ ّـي عـلــى مـسـتــويــات ع ــدة ،ليس
ّ
أق ــل ـه ــا الـتـهـمـيــش امل ـت ـعـ ّـمــد لـنـتــاجــه،
ً
وصوال إلى تسخيف عمله ،أو الهجوم
الصريح أحيانًا على حياته وأعماله
ّ
ومواقفه .ال يتسع هذا املقال ـ بالطبع
ـ للبحث في جميع هــذه النقاط رغم
أه ـمـ ّـيـت ـهــا ال ـبــال ـغــة ،وخ ــاص ــة ف ــي ما
يتعلق بقضايا املعارضة ومعانيها
وتـ ـع ــريـ ـف ــاتـ ـه ــا ،وال ـ ـن ـ ـقـ ــد واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع

لن نجد هذا الفارق بين آذار
 1963وآذار  ،2011برغم كون
الثاني مضادًا لألول
والـثـقــافــة؛ ولـكــن سيسعى املـقــال إلى
ُ
الـتــركـيــز عـلــى نـقـطــة لــم تـنــاقــش بعد
ّ
بكليتها ،وخــاصــة بعد االنتفاضات
ّ
الـعــربــيــة ،ومعنى املثقف ،ودوره في
كل ما يجري.
ّ
ل ـع ــل أبـ ـ ـّـرز ص ـف ــة ي ـم ـكــن أن نـلـحـقـهــا
بعمل ونوس ،اإلبداعي ّوالنظري ،هي
ّ
املصطلح الــذي سكه ونــوس بنفسه:
أي «ال ـت ـس ـي ـيــس» .م ــن امل ـف ــارق ــة ربـمــا
ّ
أن ه ــذا املـصـطـلــح امل ـه ــم ل ــم يكتسب
حـضــورًا قــويــا رغــم شهرته الطاغية.
تـكــاد ال تخلو ّ
أي مناسبة يــرد فيها
ّ
اسم ونوس دون إلحاق هذا املصطلح
بـ ــه ،ومـ ــع ذلـ ــك ال ن ـجــد ب ـح ـثــا جــديــا،
أو م ــري ــدي ّــن ح ــاض ــري ــن ،لـلـتـسـيـيــس.
ّ
ينطلق ونــوس من ٌحقيقة أن الطبقة
ً
ال ـح ــاك ـم ــة م ـس ـ َّـي ـس ــة أص ـ ــا وت ـع ـم ــل ـ ـ
فــي الــوقــت ذاتــه ـ ـ على نــزع السياسة
مــن حـيــاة املـحـكــومــن ،لــذا ش ـ ّـدد على
ّ
أن أه ـم ـ ّـي ــة املـ ـس ــرح (والـ ـف ــن ع ـمــومــا)
ّ
الفعلية فــي إعــادة
تكمن فــي الــرغـبــة
كي
ـن
ـ
م
ـو
ـ
ك
ـ
ح
ـ
مل
ا
ـاة
ـ
ي
الـسـيــاســة إل ــى ح ـ
َّ ً
مسيسة
تصبح الـطـبـقــات الـشـعـبـ ّـيــة
مــن جــديــد ،وهــو شــرط الزم للشروع

ّ
ّ
في ّ
تنويرية .سياسة ضد
عملية
أي
س ـي ــاس ــة ،وت ـس ـي ـيــس ض ــد تـسـيـيــس:
هــذا مــا يجب أن تكون عليه املعادلة
لالنطالق بمجتمع صـحـ ّـي .تتعاظم
أهـمـ ّـيــة هــذا املصطلح فــي الـتـحـ ّـوالت
ّ
التغيرات
املتعاقبة للمجتمع ،وفــي
الـ ـت ــي ت ـص ـي ــب ج ــوه ــر ال ـ ـصـ ــراع بــن
املحكومني
الحاكم واملحكوم ،أو بني
ّ
أن ـف ـس ـهــم .وت ـت ـعــاظــم أه ـم ـ ّـي ــة ونـ ــوس
ّ
كذلك حني نالحظ بــأن سمات عقدي
السبعينيات والثمانينيات (وهـمــا
الـ ـعـ ـق ــدان األهـ ـ ــم ف ــي ت ــاري ــخ س ــوري ــا
خصوصًا) تكاد تتطابق مــع سمات
الـسـنــوات الـثــاث األخ ـيــرة على نحو
خاص :أي السنوات التي تلي الحركة
«ال ـثـ ّ
ـوريــة» .فــي الـعـمــق ،لــن نـجــد هــذا
ال ـف ــارق ب ــن آذار  1963وآذار ،2011
برغم كون الثاني مضادًا لألول .حني
يتم «تمييع الصراعات داخل املجتمع
وتمويهها بصراعات أخرى ملتبسة،
ّ
طبقي إلى طائفي،
كأن يتحول ما هو
ّ
ّ
إقليمي» ،سيكون
وطني إلى
وما هو
ّ
املسؤولية
املثقف بالذات هو صاحب
األكبر ّ
سيجري في ما بعد ،أو ـ
عما
ّ
بحسب تعبير ونــوس ـ «يجب املرور
عـبــر ه ــذا ال ـخ ــراب ومــواج ـهــة م ــا هو
سائد ،حتى لو بدونا كأننا نتجاوز
ّ
املتفرج أو نعلو عليه».
مستوى وعي
ّ
االجتماعي هو التابو الذي
إذًا ،التابو

ً
يجب كسره أوال ،و ّمــن بعده ستبدو
بالضرورة.
التابوات األخرى هشة
ّ
يـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ونـ ـ ـ ـ ـ ــوس
«اس ـت ـســامــه» أمـ ــام ه ــذه امل ـت ـغـ ّـيــرات،
وت ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ـه ـ ــه إل ـ ـ ــى عـ ــزلـ ــة شـ ـب ــه ت ــام ــة،
رغ ـ ـ ـ ــم ك ـ ــون ـ ــه ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـتـ ـ ّسـ ـيـ ـي ــس،
وامل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــض ع ـلــى
التغيير بشكل واض ــح .هـنــا بــالــذات
ّ
السطحي.
في فخ الفهم
وقع كثيرون ّ
لم تكن عزلة ونــوس هروبًا ،بقدر ما
ً
ّ
ضرورية إلعــادة التفكير،
كانت فترة
وج ـ ـ ــرد الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،وال ـت ـم ـه ـي ــد ملــا
سـيــأتــي الح ـقــا .صـمــت ال يـقــل تأثيرًا
ٌ
ٌ
«صمت صــارخ»
عن الـصــراخ ،بل هو
رغم املفارقة التي تنطوي عليها هذه
الـ ـ ّعـ ـب ــارة .ح ــن ن ـ ّـراج ــع ّف ـت ــرة صـمــت
ون ــوس ،سنجد أن ــه تــوقــف فيها عن
ال ـك ـتــابــة اإلب ــداع ـ ّـي ــة ت ـح ــدي ـدًا ،بينما
اس ـت ـمــر أو أط ـل ــق م ـشــاريــع أخـ ــرى ال
ّ
ّ
اإلبداعي .ظهر
أهمية عن النتاج
تقل
ّ
التجريبي فــي ســوريــا للمرة
ـرح
ـ
س
املـ
ّ
ونــوس والراحل ّ
فواز
األولــى على يد
ال ـس ــاج ــر؛ ش ـه ــدت ف ـص ـلـ ّـيــة «ال ـح ـيــاة
املـ ـ ـس ـ ــرح ـ ـ ّـي ـ ــة» أز ّهـ ـ ـ ـ ــى أيـ ــام ـ ـهـ ــا ع ـلــى
اإلطالق ،وأعاد ونوس قراءة التاريخ
ّ
عقد
تحضيرًا ألعمال مسرحية بعد ٍ
كــامــل ،سـتـكــون هــي أف ـضــل مــا كتبه،
وخـ ــاصـ ــة «م ـن ـم ـن ـم ــات ت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة»،
و«طـ ـق ــوس اإلش ـ ـ ــارات وال ـت ـح ـ ّـوالت»،

ّ
السردي الوحيد «عن الذاكرة
وعمله
واملوت».
فـ ــي فـ ـت ــرة ال ـص ـم ــت ه ـ ــذه الـ ـت ــي ك ــان
سـبـبـهــا األول (ب ـع ـي ـدًا ع ــن األس ـب ــاب
الـسـيــاسـيــة ال ـع ــام ــة) «اسـ ـت ــرداد «ال»
املقموعة»؛ هذه الـ»ال» التي تعني «ال
ّ
السلطوي
لـ»نعم» ،ونعم هي التعريف
ل ـل ـمــواطــن ال ـع ــر ّب ـ ّـي م ــن امل ـح ـيــط إلــى
الخليج» ،قــام ون ــوس بــإجــراء عملية
ّ
ّ
ّ
العربي
الثقافي
ذاتي في املشهد
نقد
ـاء .ل ــم ت ـكــن عـمـلـيــة الـنـقــد
ـ
ن
ـ
ث
ـ
ت
ـ
س
ا
ب ــا
ه ــذه مـشــابـهـ ًـة ل ـحــاالت «ال ـ ـ ّ
ـردة» التي
ّ
روج لـهــا كـثـيـ ٌـر مــن املـحـســوبــن على
اليسار بداية التسعينيات ،بل كانت
ال ـف ـت ــرة ال ـ ـضـ ـ ّ
ـروريـ ــة ل ـص ـقــل األفـ ـك ــار
ّ
الــوطـنـ ّـيــة والـتـقــدمــيــة كــي تـتــم إع ــادة
ط ــرح ـه ــا ب ــأسـ ـل ــوب مـ ـغ ــاي ــر .ه ـ ــذا مــا
وجدناه في السلسلة املهمةّ «قضايا
وش ـهــادات» الـتــي أطلقها ون ــوس مع
عبد الرحمن منيف وفيصل دراج (ثم
جــابــر ع ـص ـفــور) ،وه ــذا م ــا الحـظـنــاه
ّ
ّ
ـرات الـضـخـمــة الـتــي
ب ـق ــوة ف ــي ال ـت ـغــيـ ّ
بأسلوب ون ــوس فــي الكتابة.
لحقت ّ ّ
لــم يـتـخــل ون ــوس عــن األيــديــولــوجـيــا
الـتـقــدمـ ّـيــة (ال ب ــأس هـنــا مــن التأكيد
ّ
«الخشبية»)،
املصطلحات
على هــذه ّ ً
بــل ألبسها حــلــة جــديــدة لــم تنتقص
مــن جــرعــة ال ـت ـقـ ّـدم ،بــل أضـفــت عليها
نـ ــزعـ ــة ج ّـ ـم ــال ـ ّـي ــة كـ ــانـ ــت غ ــائـ ـب ـ ّـة عــن
ّ
أعـمــال ون ــوس األول ــى .تخلى ونــوس
ّ
عــن «ال ــرب ــط بــن الـفـعــالـ ّـيــة اإلبــداعــيــة
وال ـف ـع ــال ـ ّـي ــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة» بـمـعـنــاهــا
ّ ّ
املـ ـب ّــاش ــر ،ل ـي ــؤك ــد أن «ال ـع ـم ــل ال ــذي
ّ
جمالية جديدة يوازي اآلن
يشف عن
ً
فــي أهـمـ ّـيـتــه عـمــا يجيش بــاملـقــوالت
ّ
السياسية الصادحة».
ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـص ـ ـمـ ــت الـ ـ ـت ـ ــي ك ــان ــت
(وأص ـب ـحــت اآلن) ض ـ ّ
ـروري ــة ،أصـبــح
ّ
س ـع ــد ال ـل ــه ون ـ ـ ــوس أه ـ ـ ــدأ ،وت ـنــاســى
ّ
أعـمــالــه الـقــديـمــة ،ال بمعنى التخلي
عنها ،بل لالنطالق بأعمال أخــرى ال
ُ َ
يكون ّ
همها أن «تكتب ملـ ّـرة واح ــدة...
وإم ــا أن تنتهي بتظاهرة أو تنتهي
ُ
ّ
مسرحي عــادي ثم تطوى»،
إلى عمل
كما هي عليه الحال مع «حفلة سمر
م ــن أج ـ ــل  5ح ـ ــزي ـ ــران»؛ أعـ ـم ــال ت ـبــدأ
بــالـ ّصـمــت وتـنـتـهــي رب ـمـ ًـا بــالـصـمــت،
ولكنها ستبقى مفتوحة دومــا على
آف ـ ـ ــاق ج ـ ــدي ـ ــدة ،وق ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة،
ودالالت م ـت ـنـ ّـوعــة ،ك ـمــا ُي ـف ـت ـ َـرض أن
ّ
ّ
الحقيقي.
يكون عليه الفن

ُ
تلك العالقة التقليدية بني املحاضر
والـطـلـبــة ،ف ـحـ ّـررنــا مــن ذل ــك الـشـعــور
بــالــرهـبــة م ــن أن ـنــا إزاء كــاتــب كبير،
وكــان ُي ّ
شرع أمامنا نوافذ ترينا من
ُ
املسرح ما لم نكن نراه .ولم يأل جهدًا،
بل ُ
وي ّ
صر رغم انشغاله ،على متابعة
مـ ــا نـ ـق ــوم بـ ــه خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدرس،
ان ـطــاقــا م ــن إح ـس ــاس ف ــري ــد ونـبـيــل
ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة ت ـج ــاه ـن ــا .فـ ــي م ـنــزلــه
املتواضع ،إال من حضور الثقافة فيه،
كــان يشع فــرح لقائنا بــه ،ليناقشنا
ف ــي ن ـص ــوص كـتـبـنــاهــا أو مـشــاريــع
مسرحية ننوي االنخراط بها .بينما
أك ـتــب ه ــذه ال ـك ـل ـمــاتُ ،ي ـخـ ّـيــل إل ـ ّـي أن
أسـتــاذي سعد الله ونــوس لم ُيغادر
مكانه في تلك القاعة الصغيرة املطلة
عـلــى ال ـحــدي ـقــة ،ف ــي «امل ـع ـهــد الـعــالــي
للفنون املسرحية» ،حيث كنا نتابع
نحن طالب قسم الدراسات املسرحية
مـ ـح ــاض ــرات ــه ف ـ ــي املـ ـ ـس ـ ــرح ال ـع ــرب ــي
والـ ـكـ ـت ــاب ــة املـ ـس ــرحـ ـي ــة .ي ــوم ـه ــا ك ــان
غــارقــا فــي الـبـحــث عــن مـســرح عربي
ج ــدي ــد ،ف ـت ـح ـ ّـول ــت م ـح ــاض ــرات ــه إل ــى
ّ
نقاش طويل ال يركن إلــى املسلمات
ّ
واألفكار الجاهزة .علمنا كيف نعيد
ال ـن ـظــر وال ـت ـف ـك ـيــر ،ف ــي رؤى ص ــارت
ّ
م ــع ال ــزم ــن م ــن امل ـســل ـمــات ،وف ــي آراء

كـ ّـرسـهــا بــاحـثــون مـعــروفــون حــاولــوا
فـيـهــا ل ـ ّـي عـنــق ن ـصــوص تـعـتـبــر من
أيـقــونــات الـتــراث العربي كــي يثبتوا
أنها مـســرح ،منطلقني فــي هــذا ليس
م ــن ه ــاج ــس ع ـل ـمــي م ـس ــرح ــي ،إن ـمــا
م ــن س ـ ــؤال ك ـيــف أعـ ـ ـ ّـرف ن ـف ـســي إزاء
ّ
ال ـغــرب! علمنا سـعــد الـلــه ون ــوس أن
ال ّ
مبرر للشعور بالنقص الذي ساد
ل ــدى مـعـظــم امل ـســرح ـيــن ،ألن الـعــرب
قــدي ـمــا ل ــم ي ـعــرفــوا املـ ـس ــرح بمعنى
النص الدرامي ،فلكل جماعة بشرية
خصوصيتها في تحديد ضروراتها،
وأنـ ــه ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن تـضــافــر عــوامــل
تــاري ـخ ـيــة ي ـت ـج ــاوز م ــداه ــا املـشـكـلــة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــرفـ ــة ح ـ ـتـ ــى ن ـع ــرف
املـ ـس ــرح .ل ــم ي ـكــن الـتـعـلـيــم بــالـنـسـبــة
إلـ ـي ــه ت ـل ـق ـي ـنــا جـ ــاه ـ ـزًا ُ
ومـ ـعـ ـط ــى ،بــل
ُ
محاولة للكشف عن آليات يمكن أن
تهيئ األذهــان الستكشاف الصواب،
ّ
تتأمل اإلشكالية الـتــي يطرحها.
أو
تعلمنا من سعد الله ونوس احترام
ّ
نتمسك باملسرح ألنه
التعددية ،وأن
يوقظ انتماءنا إلى الجماعة .تعلمنا
م ـنــه وهـ ــو ُع ـلــى ت ـخ ــوم ال ـ ُع ـم ــر ،أنـنــا
في الكتابة نـقــاوم املــوت ونــدافــع عن
الحياة.
* أكاديمية وناقدة سورية

ّ
المعلم واإلنسان
ميسون علي *
ينتمي سـعــد ال ـلــه ون ــوس إل ــى جيل
ّ
مــن ال ـكــتــاب واملـثـقـفــن ال ـعــرب الــذيــن
ع ـ ـ ــاص ـ ـ ــروا لـ ـحـ ـظـ ـت ــن مـ ـهـ ـمـ ـت ــن فــي
الـ ـت ــاري ــخ ال ـح ــدي ــث ل ــأم ــة ال ـعــرب ـيــة:
لحظة صعودها ،ولحظة انكسارها.
ّ
ت ـم ــث ـل ــت ل ـح ـظ ــة الـ ـصـ ـع ــود ف ـ ــي امل ــد
ال ــواس ــع ال ــذي ش ـهــده الـفـكــر الـقــومــي
ّ
وال ـت ـقــدمــي ال ـعــربــي ،وت ـجــلــت لحظة
االنـكـســار بعمق فــي هزيمة حــزيــران
 1967التي كانت بمثابة زلزال مريع،

ّ
علمنا كيف نعيد النظر
والتفكير في رؤى ّصارت
مع الزمن من المسلمات
ٌ
أعقبه تمزق واهتراء أصابا مختلف
مؤسسات املجتمع العربي وبناه .في
مثل هذا السياق التاريخي امللتبس،
عـ ـ ــاش سـ ـع ــد الـ ـل ــه ون ـ ـ ــوس ومـ ـ ــارس
ً
نشاطه الفكري واإلبــداعــي ُمتغلغال
ف ــي ش ــراي ــن ال ـن ـس ـيــج االج ـت ـم ــاع ــي.
وه ــو مـثـلــه مـثــل مـعـظــم أب ـنــاء جيله،
ك ــان صــاحــب م ـشــروع رؤي ــوي كبير،

يـتـســم بـعـمــق نــافــذ ،ووضـ ــوح بــاهــر،
ونبل إنساني شامل .مشروع يهدف
إلى تغيير العالم ،وينطلق من موقف
ن ـق ــدي واع وع ـم ـيــق مل ـش ـكــات األم ــة
ومــؤسـســاتـهــا وب ـنــاهــا االجـتـمــاعـيــة
املختلفة .وق ــد اخ ـتــرق ه ــذا املـشــروع
الفكري والــرؤيــوي أعماله املسرحية
جـمـيـعــا ،م ــن م ـســرح الـتـسـيـيــس إلــى
م ـس ــرح ــة الـ ـتـ ـح ــوالت واالن ـ ـه ـ ـيـ ــارات،
وكــانــت كـتــابــاتــه الـنـظــريــة والـنـقــديــة
ُ ّ
تشكل راف ـدًا ُيغني مشروعه الفكري
ُ
واإلبــداعــي قــوة وصــابــة وعـمـقــا .من
جانب آخــر ،مــارس ونــوس التدريس
في «املعهد العالي للفنون املسرحية».
وألنــه كان يؤمن ويفهم املسرح على
أنه أداة ّ
فعالة في املشروع التنويري،
فقد كــانــت املـشــاركــة فــي تعليم جيل
يــدرس املسرح هو جزء ال يتجزأ من
مشروعه .وفي هذا السياق ،أراني في
ما أكتب أتناول الخاص في عالقتي
جيلي من الطالب بسعد الله
وأبناء
ُ ّ
ون ـ ــوس امل ـع ــل ــم واإلن ـ ـسـ ــان .ال ـخــاص
ال ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد ت ــاريـ ـخ ــا لـ ـ ـ ــوالدة زم ـنــي
اآلخــر ،زمــن ّ
تعرفي إلــى املـســرح ،يوم
ك ــان يلقانا طــابــا ي ـشــارك بحماسة
في تكوين وعيهم املعرفي .لقد كسر
سـعــد الـلــه ون ــوس ،بـبــراعــة وعلمية،
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