
 العدد الثالث -  تموز/ يوليو 2021

حوار مع: جلبير األشقر

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل واآلفاق

)الجزء الثاني(



إبداعات ونقد أدبي
 الخيال؛ نجاة من ورطة الواقعية

نور طالل نصرة

 أدب الربيع العربي ونقده
عال الجبر

 موسم الهجرة إلى الشمال... هجرة نحو الذات
سهير أومري

 وطن الغجر )حوارية مسرحية(
عبد الرزاق دحنون

 ذواكر ُمقرَصنة )قصة(
أمجد عطري

 برزخ الغائب
فواز قادري



األزرق ال يغرق
كل األلوان تختفي...تتغير 

إال اللون األزرق 
وألن البحر جعله لونه... 

حماه من موجه فهو
ال يغرق

يارا وهبي



334

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

وطن الغجر
حوارية مسرحية

الوطــن: المنــزُل تقيــم بــه، وهــو موطــن اإلنســان ومحلــه. والجمــع َأْوطــان. وَأْوطــاُن 
ــكاُن  ــداد. م ــاء واألج ــد اآلب ــا. بل ــْأوي إليه ــي ت ــا الت ــا وَأماكنه ــر: َمَرابُِضه ــم والبق الغن
ه، وإليــه انتمــاؤه، ُولِــد بــه أو لــم يولــد. ُيقــال: مــات فــي ســبيل َوَطنِــه،  اإلنســان ومقــرُّ

وحــبُّ الوطــن مــن اإليمــان، وتعــرف قيمــة األوطــان عنــد فراقهــا، قــال الشــاعر: 
وطني لو ُشِغْلُت بالُخْلد عنُه              نازعتني إليه في الخلد نفسي 
: الوَطن األصلّي، َمْوضع الوالدة، َوَطن المولد، مسقط الرأس. الَوَطُن األمُّ

ــع  ــا، ويتمت ــا معيَّنً ــة إقليًم ــة دائم ــن بِصف ــراد، َيْقط ــن األف ــر م ــع كبي ــة: جم الدول
ــة: دوالت  ــع دول ــي. جم ــتقالل سياس ــي وباس ــام حكوم ــة وبنظ ــخصية المعنوي بالش
ول الناميــة فــي أفريقيــا وآســيا وأميــركا الالتينّيــة. ودولــة  ودول. ُدول العالــم الثَّالــث: الــدُّ
ــُة  : دار، انقلــب، انتقــل مــن حــال إلــى حــال. دالــت دول مــن دال. دال الّدهــر بعــد عــزٍّ

ــه. ــارْت ل ــة: ص ــه الّدول ــت ل ــْت. دال ــا، زال ــى زمنه ــتبداد: انقض االس

كاتب وباحث سوري، ُمقيم في مدينة إزمير التركية، مواليد إدلب عام 1963، إجازة في 
العلوم الطبية - قسم تخدير وإنعاش من المعهد المتوسط الطبي جامعة حلب السورية. 
كتب العديد من البحوث والدراسات العلمية الطبية في جريدة النور السورية. بدأ الكتابة 

عام 1980 في مجلة الهدف الفلسطينية التي أسسها الشهيد غسان كنفاني في بيروت 
عام 1969. يكتب اليوم في العديد من الصحف والمجالت العربية منها: جريدة طريق 

الشعب العراقية، جريدة الميدان السودانية، جريدة النور السورية، جريدة قاسيون السورية، 
جريدة العربي الجديد، جريدة الخليج اإلماراتية، مجلة الثقافة الجديدة العراقية، مجلة 

الكاتب اليساري الكندية، وفي العديد من المواقع اإللكترونية.

عبد الرزاق دحنون
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شخصيات الحوارية المسرحية:

الساقي
وطن

الغجري
مخرج الحوارية المسرحية

ملحوظة: 

ــة  ــاء كتاب ــا عن ــل عن ــد حم ــرحية فق ــة المس ــخصيات الحواري ــن ش ــرج م ــون المخ ك
تلــك التفاصيــل الصغيــرة التــي يحتاجهــا العمــل المســرحي، وتكّفــل القيــام بمــا يلــزم 
ــذه  ــي ه ــرج ف ــول المخ ــي دخ ــي بال ــر ف ــد خط ــرح. وق ــبة المس ــى خش ــرض عل الع
الحواريــة المســرحية حيــن شــاهدُت أحــد المســارح الشــعبية الســاخرة فــي تركيــا يفعــل 
ذلــك دائًمــا حيــث يجلــس المخــرج فــي زاويــة المســرح وأمامــه طاولــة يضــع عليهــا 

ــاك.   فنجــان قهــوة يوجــه العــرض المســرحي مــن مجلســه ُهن
ُيرفع الستار

الساقي: لماذا دولة وطنية يا سيدي؟
وطن: ماذا تقصد؟

الســاقي: أنــا مــن ســأل أواًل، أجــب عــن الســؤال المطــروح، وبعدهــا لــكل حــادث 
حديــث. 

وطن: كيف ُأجيب، أنا لم أفهم السؤال؟
ــيرات  ــى تفس ــاج إل ــل يحت ــة، وه ــذه الدرج ــى ه ــد إل ــؤال ُمعقَّ ــل الس ــاقي: ه الس
وشــروح وتأويــالت؟ أقــول لــك: لمــاذا ُتضيــف كلمــة وطنيــة إلــى كلمــة دولــة كلَّمــا 
ــال؟   ــت أم ح ــة نع ــة وطني ــل كلم ــة، وه ــة دول ــي كلم ــة، أال تكف ــي السياس ــَت ف تحدث

وطن: نعت أم حال! ماذا شربتم اليوم؟
الســاقي: عدنــا إلــى طــرح األســئلة، يــا ســيدي هــل ســمعتم فــي حياتكــم بأن الســاقي 
فــي الحانــة مــن أيــام الشــاعر الجاهلــي طرفــة بــن العبــد إلــى اليــوم يحتســي خمــًرا فــي 
حانتــه؟ أنــا ال أشــرب مســكًرا يــا ســيدي. باللــه عليكــم ُقولــوا لــي مــن ســيعّد كــؤوس 

الخمــرة التــي يحتســيها رواد الحانــة. أنــا ال أشــرب الخمــرة وال حتــى فــي البيــت.
وطن: أف، كيف ذلك؟
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الســاقي: يــا ســيدي هــذه كأســكم الرابعــة وقــد أوصانــا أهــل الخبــرة فــي هــذا الشــأن 
أن نتريــث فــي شــرب الــكأس األول. كانــوا يقولــون تمهلــوا فــي احتســاء الــكأس األول 
ــكأس األول  ــي ال ــل ف ــد التمه ــه، وبع ــم الل ــك، عافاك ــد ذل ــكروا بع ــال تس ــوا ف ُتفلح
اشــربوا كمــا تشــاؤون، وأراك قــد بــدأت تســكر ورحــت تطــرح األســئلة بــدل األجوبــة. 

وعلــى هــذه الصــورة لــن نصــل إلــى نتيجــة ُمرضيــة.
ــي  ــربها، رأس ــي أش ــؤوس الت ــددت الك ــا تع ــكر مهم ــا ال أس ــاقي أن ــا الس ــن: أيه وط
ــة بحالهــا. ولكــن حالكــم هــي التــي بلبلــت عقلــي. ســاقي الخمــر  ــة وطني يشــيل دول
ال يشــرب، وفوقهــا يطــرح أســئلة تحتــاج إلــى أســئلة توضيحيــة. مــا ذنبــي أنــا؟ هــات 
ــن  ــؤال م ــيَّ الس ــد عل ــرق. أع ــن الب ــرع م ــة أس ــذ إجاب ــا وخ ــا صريًح ــؤال واضًح الس

ــم.          فضلك
الساقي: نحن نتحدث عن ربطك كلمة وطنية بالدولة، ما الغاية من ذلك؟ 

وطــن: مــا الغايــة مــن ذلــك! هــل هــذا ســؤال ُيســأل، مــا الغريــب فــي األمــر ومــا 
ــة. ــة وطني ــة ألنهــا دول ــة وطني ــم. دول الــذي لفــت انتباهكــم فــي هــذا التركيــب العظي

الساقي: وهل ُهناك دولة في العالم يمكن وصفها بأنها غير وطنية؟
ــاء،  ــذا المس ــي ه ــاقي ف ــا الس ــًرا أيه ــألون كثي ــم تس ــا! أنت ــد أيًض ــؤال جدي ــن: س وط
ــى  ــرت عل ــنة م ــم س ــاقي ك ــا الس ــر أيه ــل تذك ــئلة. ه ــي أس ــئلة ف ــوم أس ــم الي حديثك
ــد  ــم. الب ــاب حانتك ــة ب ــي عتب ــا قدم ــت فيه ــي دعس ــاعة الت ــر الس ــل تذك ــا، وه تعارفن

ــة.   ــاعة العظيم ــك الس ــرون تل ــم تذك أنك
الســاقي: ومــن ينســى تلــك الســاعة المباركــة يــا ســيدي حيــن أطــلَّ فيهــا وجهكــم 
الكريــم مــن بــاب حانتنــا وصحتــم بصــوت عــال ســمعه كل رواد الحانــة: هــل أجــد فــي 
حانتكــم مــا ُيشــرب؟ هــل تذكــر ذلــك يــا ســيدي؟ أنتــم مــن طــرح الســؤال األول وهــا 

نحــن مــن عشــرين عاًمــا نحــاول أن ُنجيــب علــى ســؤالكم.  
ــه  ــوم في ــؤالكم الي ــن س ــا. ولك ــافًيا كافًي ــم ش ــم، كان جوابك ــه خيرك ــر الل ــن: كث وط
كثيــر مــن الغمــوض بحيــث ال أتصــور دولــة مــن الــدول غيــر وطنيــة، ال بــد أن تكــون 

ــة.  ــة وطني الدول
ــة  ــة دول ــة وكان اللــه ُيحــب المحســنين. ألن الدول الســاقي: أال يكفــي أن نقــول دول

وال شــيء آخــر.
وطــن: كيــف ال شــيء آخــر؟ وتقــول لــي أنتــم ال تشــربون الخمــر، فكيــف إن شــربتم 
الخمــر مــاذا ســتقولون عندهــا؟ ومــاذا ســيكون »صنــف« أســئلتكم؟ الدولــة ال تكــون 
ــة  ــة ليبرالي ــي دول ــة ف ــة فيدرالي ــي دول ــة ف ــة ديمقراطي ــي دول ــر، ف ــط ال غي ــة فق إال دول
ــة وفــي  ــة ملكي ــة فــي دول ــة جمهوري ــة شــعبية فــي دول ــة فــي دول ــة ديكتاتوري فــي دول
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دولــة مختلطــة برلمانيــة ملكيــة وفــي دول ملكيــة حــاف وفــي دولــة اتحاديــة وفــي دولــة 
وطنيــة.  

ال، لماذا تربط الوطنية بالدولة يا سيدي؟ الساقي: هنا حطَّنا الجمَّ
وطن: ماذا تقصد؟

ل المخرج الذي يجلس إلى منضدة في زاوية الحانة، قائاًل: يتدخَّ
ــع  ــوار الممت ــذه الح ــى ه ــكركم عل ــي أن أش ــمح ل ــاقي اس ــا الس ــب أيه ــل أن ُتجي قب
الــذي أتحفتــم بــه الجمهــور القليــل الــذي يحضــر عــرض هــذه المســرحية فــي حانتكــم 
المتواضعــة. لقــد كان حواركــم يحمــل بصمــة مــن حرفيــة عاليــة وهــا أنــا قــد ســجلت 
ــئلة  ــرح األس ــن ط ــم بي ــذا التناغ ــال وه ــذا االرتج ــًرا ه ــي كثي ــم. أعجبن ــصَّ حوارك ن
وتأجيــل اإلجابــة التــي يولــد منهــا الســؤال. أنــت أيهــا الســاقي أعطيــت ُبعــًدا ســاخًرا 
مــن خــالل اســتعمالكم لبعــض الجمــل والكلمــات التــي جــاءت فــي محلهــا. والســيد 
وطــن كان بارًعــا فــي هــذا الهــروب الموفــق، بحيــث بــدا طبيعًيــا جــًدا بــارًدا وموفًقــا في 
تناغمــه بيــن الســؤال والجــواب، عفــارم عليكــم. هــل يمكنكــم المتابعــة لــو ســمحتم؟        

الساقي: أقصد أن الدولة دولة. أنت أين تعيش يا سيدي؟
وطن: أنا أين أعيش؟ 

الساقي: نعم، أين تعيش؟
وطن: أعيش ُهنا في دولة.

الساقي: طيب، أنت قلتها، تعيش في دولة.
، أعيش في دولة وطنية. وطن: حلمك عليَّ

الساقي: كلمة وطنية هنا بال معنى لو سمحت لي قول ذلك.   
وطــن: ســمحت أو لــم أســمح قلتهــا وانتهــى األمــر. ولكــن كيــف بــال معنــى، وهــل 

كلمــة وطنيــة »عيــب« حتــى ال ُنرفقهــا مــع كلمــة دولــة؟
الساقي: ليست مسألة »عيب« ال سمح الله، ولكن أنت تتحدث عن أمر آخر.

وطــن: أمــر آخــر! كيــف أتحــدث عــن أمــر آخــر ونحــن علــى خــط واحــد؟ ال يمكــن 
أن تكــون الدولــة حــاف هكــذا بــال وطنيــة.  

الســاقي: أنــت تقصــد طريقــة حكــم الدولــة أو النظــام القائــم فــي هــذه الدولــة وطني، 
هــل هــذا مــا ترمــي إليــه، قصــدك الرئيــس أو الملــك أو الســلطان يحمــل حًســا وطنًيــا 
ــا،  ــا وطنًي ــج نهًج ــة تنه ــة. أو أن الحكوم ــة وطني ــود دول ــمي المقص ــك تس ــًرا، لذل ظاه
ــن  ــة. ولك ــة الوطني ــذه الحكوم ــلكه ه ــذي تس ــدرب ال ــق أو ال ــو الطري ــا ه ــج ُهن والنه

لمــاذا هــي حكومــة وطنيــة، هــي حكومــة وانتهــى األمــر.  
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ــة،  ــة وطني ــا ال ُأســمي الدول ــة! مــا قصــدك؟ أن ــة وطني وطــن: ُأســمي المقصــود دول
ــه. كيــف تقــول حكومــة وانتهــى  ــد عن هــي كذلــك، خليــك معــي علــى الخــط ال تحي

ــة. ــرورة أو ال وطني ــة بالض ــة وطني ــر، الحكوم ــه األم ــم ينت ــر. ال ل األم
الساقي: حكومة ال وطنية، كيف يكون في دولة حكومة ال وطنية؟   

وطن: معلوم للجميع، نعم، توجد حكومة ال وطنية.  
الساقي: اتسع الخرق على الراتق. 

وطن: خليك معي على الخط.
ــر  ــل تتغي ــة فه ــرت الحكوم ــن إن تغي ــط، ولك ــى الخ ــك عل ــير مع ــا أس ــاقي: أن الس
ــن  ــة، وكيــف يكــون ذلــك؟ نحــن نســير علــى خطي ــة إلــى ال وطني صفتهــا مــن الوطني

ــان. ــن ال يلتقي متوازيي
ــات  ــة الرياضي ــا عالق ــار؟ م ــكة قط ــى س ــن عل ــل نح ــان! ه ــان متوازي ــن: خط وط
والهندســة وخطــوط ســكة القطــار فــي الدولــة الوطنيــة؟ أنــت تبتعــد مــن جديــد عــن 

ــة. ــاس وطني ــي األس ــة ف ــة ألن الدول ــة وطني ــى الحكوم ــا تبق ــط. كال، طبًع الخ
ــش  ــرة تعي ــي دول كثي ــه ف ــميات. ألن ــرد تس ــي مج ــك، ه ــت علي ــاقي: اآلن فهم الس
علــى أرضهــا طوائــف متعــددة مــن البشــر وفيهــم اختالفــات واســعة مــن حيــث الديــن 
والقوميــة واألصــول العرقيــة فمثــاًل فــي دولــة مثــل ســورية تجــد الكــردي، والعربــي، 
والشركســي، والتركمانــي، واآلشــوري، والكلدانــي، والســرياني، واألرمنــي، والغجري. 
ــا يعيشــون فــي أقاليــم متعــددة فــي الدولــة الســورية، ولكــن فــي دولــة  وهــؤالء جميًع
ــا وطــن وتقطــف  ــًرا فــي أحكامــك ي واحــدة علــى كل حــال.  لذلــك أنــت تتســرع كثي
ــود  ــا المقص ــة. م ــة وطني ــن الدول ــول ع ــال، وتق ــا ُيق ــون، كم ــن رأس الماع ــة م الكباي

بوصفــك هــذه الدولــة أو تلــك بأنهــا دولــة وطنيــة؟
ل المخرج قائاًل:  يتدخَّ

أنــت أيهــا الســاقي اســتعملت مثــاًل شــعبًيا غارًقــا حتــى آخــره فــي الوطنيــة، ويحتــاج 
لــو ســمحت لنــا أن نفســره حتــى ال يبقــى المتفــرج فــي حيــص بيــص لذلــك البــد أن 
نشــرح معنــى كلمــة »كبايــة« وهــي ليســت مؤنــث كــوب أو كأس كمــا يمكــن أن ُيظــن، 
بــل هــي مــن »الكبــة«. والكبــة هــي مــن أكالت بــالد الشــام المعروفــة وأشــهر مــا تكــون 
نيــا، والــذي ُتزرع  فــي مدينــة حلــب الشــهباء القريبــة مــن ســهل العمــق أخصــب بــالد الدُّ
فيــه حنطــة ممتــازة حتــى قبــل ميــالد الســيد المســيح، ومــن هــذه الحنطــة يصنــع أهــل 
حلــب برغــل الكبــة الــذي كان ُيــدق مــع لحمــة الهبــرة فــي جــرن مــن الحجــر ويعمــل 
ــة الحلبيــة، حتــى قيــل فــي الــكالم الــدارج »حلــب أم المحاشــي والكبــب«  منهــا الكب
ومنهــا كّبــة الّســَفرجلّية والّســّماقّية والقصابّيــة والصاجيــة والمشــوية والصينيــة واللبنّيــة 
ــة،  ــوزة والمحبرم ــة والملق ــلوقة والزنكلّي ــة والمس ــة والمختوم والعنتبلّيــة واألورفلّي
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وهــذه األخيــرة ُتطبــخ بعصيــر حــب الرمــان ومــن هنــا جــاءت تســمية كبــة »حــب رمان« 
والقائمــة تطــول. يدخــل أحدهــم المطبــخ جائًعــا فيقطــف كبايــة مــن رأس الماعــون، أي 
ــه.  ــه، فيقــال هــذا المثــل ألمــر أســرعت فــي طلب ــاء الــذي ُطبخــت في الطنجــرة أو اإلن

هــل يمكنكــم المتابعــة لــو ســمحتم؟  
وطــن: ومــا زلــت أيهــا الســاقي إلــى اآلن تســأل مــا المقصــود مــن عبــارة دولــة وطنية 

وتســتهجن التســمية وكأن العبــارة تحتــاج إلى تفســير. 
الســاقي: أنــا ال أســتهجن القــول يــا ســيدي، بــل أنكــره، ال يوجــد فــي الدنيا ما ُيســمى 
دولــة وطنيــة. يوجــد دولــة يعيــش علــى أرضهــا نــاس ينتمــون بالــوالدة لهــذه الدولــة. 
وهــذه حكايــة قديمــة قــدم التاريــخ البشــري. فــي األمــس القريــب كان ســكان العالــم 
ــراء  ــة وصح ــهل وبادي ــل وس ــن جب ــها بي ــف تضاريس ــة أرض تختل ــى بقع ــون عل يعيش
ــدود  ــر ح ــان. تتغي ــقط رأس اإلنس ــمى مس ــرة ُتس ــبه جزي ــرة وش ــة وجزي ــاحل وغاب وس
ــم  ــي موطنه ــاس ف ــى الن ــات ويبق ــدول واإلمبراطوري ــدود ال ــر ح ــق بتغي ــذه المناط ه
األصلــي يفلحــون ويزرعــون ويصنعــون ويتاجــرون ويتزوجــون وينجبــون ويســافرون 
ــقط  ــى مس ــود إل ــدة وال يع ــالد بعي ــى ب ــل إل ــم يرح ــر منه ــودون، وكثي ــون ويع ويرحل
ــًدا، كحــال مــن هاجــر مــن بــالد الشــام إلــى األميركيتيــن فــي القــرن التاســع  رأســه أب
ــة لهــم، هــم يجولــون مــع مواشــيهم فــي  ــدو الرحــل ال دول ــا يعلــم أن الب عشــر. وكلن
ــن يجــدوه  ــكأل والمــاء حي ــا عــن ال ــدول بحًث ــه الواســعة يخترقــون حــدود ال أرض الل
يكــون وطنهــم. هكــذا عــاش البشــر آالف الســنين. فكيــف يكــون مرعــى الــكأل وطنًيــا؟ 
ــا فــإن كلمــة »وطــن« وال تزعــل مــن كالمــي، جــاءت فــي  وألزيــدك مــن القصيــدة بيًت

المعاجــم علــى أنهــا مربــط الغنــم.  
وطــن: أيهــا الســاقي أنــت شــرقت وغربــت كثيــًرا ومــا زلــت ُتصــر علــى أن الدولــة 
دولــة. صــبَّ لــي كأًســا آخــر عســى اللــه ييســر أمــري وُيرشــدني إلــى التفكيــر المســتقيم 
فــي شــأن هــذا الحــوار الــذي اســتعصى فــي عنــق الزجاجــة، ويحتــاج إلــى المزيــد مــن 
التركيــز ليخــرج مــن هــذا المــأزق العســير. قــال: »وطــن« مربــط غنــم! ســامحك اللــه 

علــى كل حــال.
ــا  ــي ُتلصقه ــة الت ــي الوطني ــة، يعن ــر وطني ــة أم تصي ــة وطني ــد الدول ــل تول ــاقي: ه الس
بالدولــة نشــأت معهــا أم هــي نتــاج وجــود الدولــة علــى أنهــا هيــكل اجتماعــي أو قــل 
ــة  ــوا الدول ف ــم أن ُتعرِّ ــا رأيك ــا. م ــع إليه ــة المجتم ــالل حاج ــن خ ــورت م ــة تط مؤسس
ليســهل فهــم مــا تقصــدون مــن تعبيــر دولــة وطنيــة. وهــذه هــي كأســكم مثلجــة وألــف 

ــة. صحــة وعافي
ف الدولة! وهل تحتاج الدولة إلى تعريف؟ وطن: والله سمعة، ُنعرِّ

ــي  ــى نفهــم دورهــا ف ــى تعريــف حت ــة إل ــاج الدول ــد، تحت ــكل تأكي الســاقي: نعــم، ب
المجتمــع ونحــل هــذه المشــكلة التــي نشــأت مــن قولكــم دولــة وطنيــة وكان يكفيكــم 

قــول: دولــة.
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وطــن: يكفينــا أن نقــول دولــة! الظاهــر أن مــن يعــد األقــداح هــو الــذي يســكر وليــس 
مــن يشــربها. هــل تعــرف أيهــا الســاقي لمــاذا نشــرب؟

الســاقي: أكيــد أعــرف، فأنــا أقــدم الخمــر لــرواد الحانــة مــن أكثــر مــن عشــرين عاًمــا 
ــود  ــكر وع ــود الس ــا إن وع ــكر. حًق ــب الس ــي وال أح ــي حانت ــرب ف ــك ال أش ــع ذل وم
ة آمنــة، وفضاءاتهــا مليئــة بالوعــود الجميلــة غيــر المكلفــة. لكن  ة الســكر لــذَّ باهــرة، فلــذَّ
ة الواقعيــة، إنمــا هــو تعبيــر عــن  االســتغراق فيهــا إلــى درجــة االســتغناء بهــا عــن اللــذَّ

نزعــة عبثيــة بائســة، وإن كنــت ال تعــي بؤســها وإحباطهــا. 
ل المخرج قائاًل: يتدخَّ

 هــا ُهنــا حكايــة ظريفــة رواهــا لنــا إخــوان الصفــا وخــالن الوفــا فــي رســائلهم فــي 
القــرن الرابــع الهجــري فــي العصــر العباســي. تقــول:

ــل  ــكر، وكان الرج ــر بالس ــن يجاه ــه اب ــا ل ــم متدينً ــاب النع ــن أرب ــاًل م ــروا أن رج ذك
كارًهــا لذلــك منــه فقــال لــه يوًمــا، يــا بنــي انتــه عــن الســكر، حتــى أعطيــك شــطًرا مــن 

ــاب النعــم. ــات أرب ــدى بن ــك داًرا، وأزوجــك بحســناء إح ــرد ل ــي وعقــاري، وأف مال
فقال ابنه:

- يا أبت ماذا يكون؟ فقال األب:
- تعيش فرًحا مسروًرا متلذًذا ما عشت من عمرك. فقال ابنه:

- إن كان الغرض هو هذا فهو حاصل لي. فقال له أبوه:
- كيف ذلك؟ قال االبن:

- ألنــي إذا ســكرت وجــدت نفســي مــن الفــرح واللــذة والســرور حتــى أظــن معــه 
ــى أرى  ــالل حت ــة والج ــن العظم ــي م ــي نفس ــل ف ــي، وأتخي ــه ل ــرى كل ــك كس أن مل
العصفــور فــي حجــم البعيــر. فقــال لــه أبــوه: ولكــن إذا صحــوت ال تــرى ذلــك حقيقــة. 
قــال االبــن: أعــود فأشــرب ثانيــة حتــى أســكر فــأرى مثــل ذلــك. هــل يمكنكــم المتابعــة 

لــو ســمحتم. 
ــى  ــوم عل ــي العم ــوم ف ــدول تق ــه، ال ــال مع ــك تع ــأت مع ــم ي ــن ل ــل م ــاقي: قي الس
ــون  ــن تك ــا وإال ل ــتغناء عنه ــن االس ــية ال يمك ــاكل أساس ــات أو هي ــزة أو مؤسس أجه
دولــة. الجيــش والشــرطة والســجون، هــذه هــي يــد الدولــة التــي تضــرب بهــا وهــي-

أي األجهــزة األمنيــة- ال تكــون وطنيــة أو بــال وطنيــة هــي موجــودة فــي كل دول العالــم 
قديًمــا وحديًثــا. وعلــى ذكــر الحديــث هــل ســمعتم حديًثــا فــي حياتكــم يتحــدث عــن 
أن أحــد المواطنيــن ُحبــس فــي ســجن وطنــي والمتمــرد أو الثائــر ضــد الدولــة الوطنيــة 
ــل  ــاًل؟ أو ه ــا مث ــتيل وطنًي ــجن الباس ــل كان س ــة؟  وه ــال وطني ــجن ب ــي س ــجن ف ُس
ســمعت أن هــذا الجنــدي الــذي يقاتــل معنــا صنفــه »وطنــي« والجنــدي علــى الطــرف 
ــى  ــل وذاك عل ــه القت ــا مهمت ــي«؟ جندين ــر وطن ــه »غي ــا صنف ــل ضدن ــذي يقات ــر ال األخي
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ــي  ــا وطن ــا جندين ــى لقولن ــال معن ــا، ف ــل أيًض ــه القت ــة مهمت ــن الجبه ــر م ــرف األخ الط
ــا،  ــل أيًض ــه إذا ُقت ــل وأم ذاك تبكي ــه إذا ُقت ــذا تبكي ــي. أم ه ــر وطن ــم غي ــر جنديه واآلخ

ــاك. ــا وهن ــل ُهن ــدي القت ومــن مهمــة الجن
وطن: مهمة الجندي القتل ُهنا وُهناك. هكذا إًذا؟ 

ــرف  ــى الط ــة عل ــة والدول ــا ربَّ الوطني ــد جنديه ــة تع ــذه الدول ــد، ه ــاقي: بالتأكي الس
ــة  ــة دول ــي أن الدول ــذا يعن ــك؟ ه ــف ذل ــا، كي ــة أيًض ــا ربَّ الوطني ــد جديه ــر تع اآلخ

ــك.     ــر ذل ــون غي ــن أن تك ــب وال يمك فحس
ــة  ــر وطني ــاء، وغي ــاء عوج ــذه عرج ــرك ه ــة تفكي ــي، طريق ــى حق ــت إل ــن: وصل وط
بالمــرة. البــد أن أحدهــم يقاتــل لينصــر الحــق واألخــر يقاتــل لينصــر الباطــل، هــذا هــو 

الفــارق بينهمــا. وال تقــل لــي بــأن الصــورة ُهنــا تحتــاج إلــى إيضــاح »بزعــل منــك«.  
الســاقي: يــا ســيدي، نعــم، القضيــة ُهنــا أكثــر مــا تحتاجــه هــو اإليضــاح، ألن الصــورة 

»مغبشــه« بــل تســتطيع القــول بأنهــا مســودة صــورة وتحتــاج إلــى شــمس وتحميض. 
وطن: دخلنا في الكيمياء اآلن.

الســاقي: ال ليســت المســألة فــي الفيزيــاء والكيميــاء، نعــم، عدنــا مــن حيــث بدأنــا، 
ــي  ــر وطن ــة غي ــذا الســاقي فــي هــذه الحان ــي وأن ه ــك وطن ــيدي بأن ــا س ــت تزعــم ي أن

ــك؟ ــس كذل ــك، ألي ــدِّ زعم ــى ح ــة عل ــة وطني ــي دول ــش ف ــا نعي وكالن
وطن: بكل تأكيد نعيش في دولة وطنية.

ــى  ــل عل ــد وص ــو ق ــا ه ــماء، ه ــن الس ــة م ــري هب ــاء الغج ــه، ج ــد لل ــاقي: الحم الس
ــا رأي  ــل. م ــه يرح ــن أدع ــه، ول ــى عمل ــب إل ــه اآلن ويذه ــي كأس ــرة، سيحتس ــن غ حي
ســيادتكم أن نشــركه فــي حديــث الدولــة الوطنيــة لعــل عنــده مــا ُيضيــف إلــى حديثنــا 

ــا آخــر. بعــًدا وطنًي
ل.  وطن: وما المانع؟ تفضِّ

ــل  ــن بالمقاب ــة، ولك ــاب الحان ــى حس ــوم عل ــكم الي ــري كأس ــا الغج ــاقي: أيه الس
ــه. ــة عن ــرم باإلجاب ــم التك ــن حضرتك ــود م ــؤااًل ن ــم س ــنطرح عليك س

ــتطيع  ــا هــال بيــك« تس ــغلة فيهــا كأس خمــرة بالمجــان »في ــت الش الغجــري: إذا كان
ــواب  ــا بالج ــاًنا زلًق ــة ولس ــا صاغي ــي أذًن ــتجد من ــد وس ــا تري ــدر م ــئلة ق ــرح أس أن تط

ــم. ــا عندك ــات م ــر. ه الحاض
ل المخرج قائاًل: يتدخَّ

ف  ــرَّ ــذا أن ُأع ــيق ه ــم الش ــتكمال حوارك ــل اس ــي قب ــمحتم ل ــو س ــري ل ــا الغج أيه
ــرحية.  ــذه المس ــا له ــي مخرًج ــيادتكم بوصف ــى س ــة عل ــي الحان ــور ف ــور الحض جمه
هــذه الحقيبــة المكلثمــة التــي ترافــق الغجــري فــي حلــه وترحالــه وال تفــارق يــده أبــًدا 
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ــل.  ــاذا يعم ــم م ــد حزرت ــنتم لق ــم، أحس ــه. نع ــه ورزق ــا أدوات عمل ــل فيه ــي يحم والت
ــهادة  ــده ش ــة، عن ــهادة جامعي ــدون ش ــف ب ــع األس ــن م ــنان، ولك ــب أس ــد طبي بالتأكي
خبــرة متوارثــة مــن أبيــه وجــده. يقلــع األســنان واألضــراس المنخــورة. يصنــع جســوًرا 
وُيركبهــا، ُيفصــل طقــم أســنان لمــن يحتــاج، يلبِّــس األســنان بالذهــب، فيضحــك الولــد 
و«تبــان« فــي فمــه ســن الذهــب فتضحــك أمــه. ُيعالــج اللثــة المريضــة وُيقــدم نصائــح 
ــافر  ــدول فيس ــدود ال ــرف بح ــم. ال يعت ــي عمله ــنان ف ــاء األس ــة ألطب ــارات طبي واستش
ــو  ــة ل ــم المتابع ــل يمكنك ــن. ه ــى الصي ــل إل ــى يص ــفر حت ــواز س ــال ج ــا ب ــاًل بينه متنق

ــمحتم.  س
ــا كنــُت فــي باريــس صادفــت رجــاًل عجــوًزا شــارك فــي  الغجــري: مــن شــهر تقريًب

الحــرب العالميــة الثانيــة فقــال مادًحــا عيشــة الغجــر:
وطــن: دقيقــة، مــا هــذا، انتظــر قبــل أن ُتخبرنــا مــاذا قــال. قلتــم كنتــم فــي باريــس، 

كيــف كنتــم فــي باريــس، وهــل وصلتــم إلــى باريــس مربــط خيلنــا؟
الغجــري: هــل حًقــا باريــس مربــط خيلكــم؟ لــم أر مربــط الخيــول تلــك فــي زياراتــي 
ــا، المهــم، وكلــه مهــم، يــا ســيد وطــن طبيعــة عملــي تحتــم علــيَّ  المتكــررة. مــا علين
الســفر والتنقــل بيــن دول عديــدة، عنــدي مرضــى أعالــج أســنانهم فــي اليونــان وبلغاريــا 

ورومانيــا وهنغاريــا وإيطاليــا وإســبانيا وفرنســا.           
وطن: أف، ما شاء الله، أنت غجري أصلي. ما هي ديانتكم لو سمحتم؟ 

الغجري: ال أعرف يا سيدي.
وطن: كيف ال تعرف؟

الغجــري: لــم أســأل، كنــُت مشــغواًل فــي تعلــم المهنــة عــن أبــي، وألــم أجــد الوقــت 
المناســب لســؤاله عــن ديننــا فقــد مــات فجــأة.

وطن: أنت تمزح.
الغجري: ال والله ال أمزح، هذا ما حصل.

وطن: وأنت اآلن »حاف« بال دين؟
الغجــري: نعــم، تقــدر أن تقــول حــاف بــال ديــن، وليــس فــي ذلــك غضاضــة، فأنــا 
أعيــش كمــا تــرى موفــور الصحــة كثيــر المــال والعيــال، أتنقــل بيــن الــدول كمــا أريــد، 
وأعيــش حــًرا كمــا أريــد، ســقف بيتــي رقيــق ووطنــي أرق، أو قــل بــال وطــن، الغجــر ال 
يعترفــوا بالحــدود واألوطــان كمــا تعلــم، قــد أكــون اليــوم فــي األردن وغــًدا فــي لبنــان 
ــك  ــة. وبذل ــي دول وطني ــونا ف ــوم حبس ــة، الي ــر حري ــا أكث ــي كن ــي الماض ــان. ف أو اليون
ألبســونا ثوًبــا مــن الحريــة أضيــق. ولكننــا نتحــرك علــى كل حــال، فمــا زالــت تقاليدنــا 
فــي الترحــال راســخة وتســتجيب لهــا الحــدود فــي كثيــر مــن األحيــان: أنــت غجــري 

اعبــر، رافقتــك الســالمة. وتعبــر إلــى دولــة أخــرى.
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 وطن: هل سمعت أيها الساقي حتى الغجري قال دولة وطنية.

م وليــس   الســاقي: نعــم، ســمعت. ولكنــه قالهــا فــي ســياق مختلــف قصــد منــه الــذَّ
المــدح.

ــاًل.  ــة أص ــود الدول ــرف بوج ــا ال أعت ــا، أن ــا وال مادًح ــادتي، ال ذاًم ــا س ــري: ي الغج
ــد مــن اســتخراج جــواز  ــم ال ب ــة حبســت مواطنيهــا ضمــن حدودهــا، ث ــدول الوطني ال
ســفر كــي ُتســافر مــن بلــد إلــى بلــد. فــي دولنــا الوطنيــة هــذه التــي ينجــح فيهــا رئيــس 
رة، ثــمَّ يجلــس فــي الســلطة إلى  الجمهوريــة فــي انتخابــات عامــة، وعلــى األغلــب مــزوَّ
مــا شــاء اللــه أو ُقــل حتــى وفاتــه. فــي هــذه الــدول الوطنيــة تضيــق الحريــة ويســجنون 

بابهــا الــذي بــكل يــد مضرجــة ُيــدق.
وطن: والله، »مانك قليل« أيها الغجري، ها أنت تمتلك وعًيا سياسًيا ظاهًرا.  

الغجــري: قليــل للمســمار لمــاذا تدخــل فــي الخشــب؟ فقــال مــن دق المطرقــة علــى 
رأســي. وبالعــودة إلــى حديــث العجــوز الفرنســي الــذي التقيتــه فــي باريــس مــن فتــرة 
قصيــرة، كان يمتــدح عيشــة الغجــر ويتغنــى بهــا. ويؤكــد أن ســبب الحــروب التــي قامت 
بيــن البشــر مــن فجــر التاريــخ اإلنســاني هــي المصالــح الضيقــة التــي قامــت عليهــا دول 

العالــم التــي ســعت وتســعى للتضيــق علــى حريــة الفــرد فــي كل مــكان.
الساقي: مثاًل..

الغجــري: لبنــان، وأنــا ولــدُت فــي لبنــان، حيــث تعيــش فيــه طوائــف دينيــة متعــددة 
وخاضــت فيمــا بينهــا حروًبــا مدمــرة، كان المقاتــل فــي »بيــروت الغربيــة« عندمــا ُيقتــل 
ُيســمى شــهيًدا وعندمــا كان المقاتــل فــي »بيــروت الشــرقية« ُيقتــل ُيســمى شــهيًدا أيًضــا، 
ومــاذا كانــت نتيجــة ذلــك غيــر خــراب البلــد وهجــرة أهلــه. ما هــي القواســم المشــتركة 
للعيــش علــى هــذه الرقعــة الصغيــرة التــي ُتســمى لبنــان؟ األمــر أبســط ممــا نتصــور، دع 
النــاس كمــا كانــت تعيــش دائًمــا فــي مناطقهــا، وأهــل مكــة أدرى بشــعابها. ال تفــرض 
علــى النــاس عيًشــا مشــترًكا مــع اآلخــر ال هــم ال يريــدون ذلــك وال اآلخــر يريــد. وال 

يريــدون العيــش فــي دولــة وطنيــة. وإذا ألغيــت لهــم الــدول »بكــون أحســن«.
الساقي: ُنلغي لهم الدولة! كيف يكون ذلك؟ 

الغجــري: خــذ المثــل التالــي: عندمــا تعقــد عقــد زواج يضمــن لــك الطــالق ضمنًــا، 
ــألة  ــي مس ــامحون ف ــا يتس ــي بعضه ــات ف ــف الديان ــي مختل ــة ف ــة مقدس ــذه رابط وه
الطــالق وفــي بعضهــا اآلخــر يتشــددون. ولكــن الــزواج المدنــي يضمــن حــق الطــالق 
لــكل النــاس، حتــى للغجــري. أنــت ســيء األخــالق بخيــل ال يمكــن العيــش معــك، 

مــن حــق الزوجــة أن ُتطلقــك.
الساقي: حلوة هذه الفكرة، المرأة ُتطلق الرجل!

الغجــري: وهــذا األمــر أولــى بالمواطــن حيــث لــه الحــق فــي أن يكــون حــًرا، حتــى 
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ــة أوطــان فــي هــذا العالــم. أنــت غيــر مرتــاح فــي وطنــك أهجــره،  لــو طلَّــق موطنــه، قلَّ
ــة هــي  ــة الوطني ــة الدول ــي النهاي ــت تالئمــه وال هــو يالئمــك. ف ــه، ال أن ــزق ب لمــاذا تل
المســؤولة عــن هــذا الخــراب الــذي يعــّم فــي المجتمــع. أم أذكركــم بدولــة غايــة فــي 

الوطنيــة صنعــت المعتــوه أدلــف هتلــر الــذي كان عريًفــا فــي الجيــش؟  
ــار  ــذه األحج ــري وه ــن الغج ــرة م ــذه المحاض ــك« ه ــاقي »عجبت ــا الس ــن: أيه وط

ــا؟ ــا به ــي رمان الت
الساقي: ماذا تقترح؟

وطن: ماذا أقترح! بماذا؟
الساقي: في شأن الدولة الوطنية.   

ل المخرج قائاًل: يتدخَّ
 ســيداتي ســادتي ال بــد فــي النهايــة أن نســدل الســتار علــى هــذا العمــل المســرحي 
الــذي ســاهمتم فــي تأليفــه فقــد ســجلت حواركــم كامــاًل فــي هــذه األوراق. وأعتقــد من 
وجهــة نظــر شــخصية بأنــه كان موفًقــا إلــى حــدٍّ كبيــر. أمــا الخــالف فــي وجهــات النظــر 
حــول مفهــوم الدولــة الوطنيــة فيمكننــا حّلــه، ولكن ليــس بالرجوع إلــى السياســيين، ألن 
أفــق تفكيرهــم أضيــق مــن أن يتحمــل حلــواًل جذريــة لمشــاكل المجتمــع المســتعصية. 
وعلــى ســبيل المثــال فــي الحــرب الســورية بيــن مكونــات المجتمــع انقســم النــاس إلــى 
فرقــاء وتــمِّ االصطفــاف علــى ُأســس مذهبيــة أو عرقيــة أو قوميــة أو حزبيــة. مــا العمــل، 
مــا الحــل؟ جماهيــر غفيــرة ال ُتحســن العيــش المشــترك مــع اآلخــر ال بــد إًذا مــن الفصل 
ــم  ــي مناطقه ــون ف ــم يعيش ــة، دعه ــذه األمني ــم ه ــق له ــك، حق ــدون ذل ــم يري ــم، ه بينه
ويؤلفــون دولــة اتحاديــة مــع اآلخــر المختلــف، دع لهــم مجالســهم المحليــة وبرلمانهــم 
ــدول، دع  ــن ال ــر م ــرار كثي ــى غ ــم عل ــم وتلفازه ــم وصحافته ــم وجامعاته وحكومته

الديمقراطيــة تعمــل براحتهــا. مــاذا تخســر أنــت أيهــا السياســي؟
ُيتابع المخرج حديثه ملتفًتا إلى الجمهور بعد توقف قصير اللتقاط األنفاس:  

ــة  ــزوج عربي ــي يت ــا ألن العرب ــت إليه ــال تلتف ــترك« ف ــش المش ــائعة »العي ــن ش ــا ع  أم
ــية  ــزوج شركس ــي يت ــة والشركس ــزوج كردي ــردي يت ــة والك ــزوج أمازيغي ــي يت واألمازيغ
واألرمنــي يتــزوج أرمنيــة واآلشــوري يتــزوج آشــورية. وإذا انتقلــت إلــى الدائــرة 
ــزوج  ــني يت ــة: الس ــة التالي ــة المنطقي ــتجد النتيج ــترك، فس ــش المش ــي العي ــق ف األضي
ســنّية، والــدرزي يتــزوج درزّيــة، والعلــوي يتــزوج علوّيــة، واأليزيــدي يتــزوج أيزيدّيــة، 
والشــيعي يتــزوج شــيعّية، والمارونــي يتــزوج مارونّيــة، والقبطــي يتــزوج قبطّيــة، 
واليهــودي يتــزوج يهودّيــة. وإن قلــت لــي والعلمانيــة أيــن هــي؟ أقــول لــك بــال علمانيــة 

ــال بطيــخ. ب
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يتوقف المخرج مرة أخرى، يلتقط أنفاسه، ثمَّ ُيتابع:
ــزوج شــيعية  ــى بهــا، فدعــك منهــا، فقــد كان الســني يت ــي تتغن  أمــا االســتثناءات الت
وهــذا مــن زمــن مضــى وانقضــى. والدرزيــة تــروح خطيفــة مــع زميلهــا فــي الجامعــة 
ــي  ــر ف ــك األم ــا. كذل ــن أهله ــع م ــا وُتقاط ــن طائفته ــارب م ــا فُتح ــس درزًي ــو لي وه
ــات  ــى بداي ــي حت ــك أن األرثوذكس ــي علم ــن ف ــة. وليك ــات المختلف ــات والقومي الديان
العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين كان ال يســتطيع الــزواج مــن بروتســتانتية. هــذه هــي 

ــة.     ــالم وتحّي ــف س ــة. وأل ــة الوطني ــي الدول ــترك ف ــش المش ــائعة العي ش
ُيسدل الستار
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