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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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أربعينية الراحل تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
غسان الجباعي

احتفت أسرة ميسلون عبر الفضاء 
اإللكتروني بذكرى مرور أربعين يوًما 

على رحيل الكاتب والمخرج المسرحّي 
الراحل غسان الجباعي، بمشاركة كوكبة 

من أهل ورفاق وأصدقاء الراحل.

غسان الجباعي
مخــرج مســرحي وكاتــب درامــي مــن مواليــد 1952، 
وعضــو نقابــة الفنانيــن وعضــو رابطــة الكتــاب الســوريين. 
ــد  ــرحية /معه ــون المس ــي للفن ــد العال ــي المعه درس ف
كاربينــكا كاري الحكومــي فــي مدينــة كييــف/ مــن عــام 
1975 إلــى عــام 1981، وحصــل عــام 1981 علــى 
ــي  ــل ف ــرحي. اعُتق ــراج المس ــي اإلخ ــتير ف ــهادة ماجس ش

ــام 1991. ــى ع ــام 1982 حت ــة ع نهاي

ــم  ــراج /قس ــادئ اإلخ ــل ومب ــي التمثي ــق مادت ــي دمش ــرحية ف ــون المس ــي للفن ــد العال ــي المعه دّرس ف
التمثيــل/، ومــادة المختبــر المسرحي/قســم النقــد/، وكان عضــًوا فــي لجنــة قبــول الطلبــة فــي قســم التمثيــل.
أخــرج للمســرح القومــي فــي دمشــق عــدًدا مــن المســرحيات أبرزهــا: جزيــرة الماعــز/ تأليــف أغــو بتــي 
عــام 1994، أخــاق جديــدة/ عــن مســرحية الكســندر غيلمــان، مســرحية الســهروردي عــام 2006، وصدرت 
لــه عــن وزارة الثقافــة فــي ســورية عــدة مجموعــات قصصيــة ومســرحية وشــعرية: أصابــع المــوز /قصــص/ 
ــوة  ــة »قه ــل 2011، رواي ــعرية/ دار بع ــة ش ــكام /مجموع ــوة ال ــص/ 1999، رغ ــل /قص 1994، الوح
الجنــرال« التــي حــازت علــى المرتبــة الثانيــة فــي مســابقة المزرعــة 2014، والمطــخ )2018( وقمل العانــة 
)2020(، إضافــًة إلــى عــدد مــن الكتــب: الثقافة واالســتبداد)2015( والفن والثورة الســورية)2016( 
والمســرح في حضرة العتمة )2020(. كمــا شــارك فــي كتابــة بعــض األفــام الســينمائية، وكتــب للتلفزيــون 
عــدًدا مــن األعمــال الدراميــة والتاريخيــة منهــا: طيــارة مــن ورق إخــراج عصــام موســى، تــل الرمــاد إخــراج 

نجــدت أنــزور، عمــر الخيــام إخــراج شــوقي الماجــري.
ــه  ــة عمل ــن ممارس ــع م ــرة، وُمنِ ــن م ــر م ــرحية أكث ــون المس ــي للفن ــد العال ــي المعه ــس ف ــن التدري ــع م ُمنِ

ــام 2018. ــه ع ــى أماك ــَز عل ــفر، وُحِج ــن الس ــا م ــرحي، وكان ممنوًع ــرج مس كمخ
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غسان الجباعيشخصية العدد - 

كلمة ميسلون

وسيم حّسان

أيها السيدات والسادة،
لــم أتوقــع أننــي ســأكون فــي هــذا الموضــع محتفًيــا فــي أربعيــن رحيلــك، ومعزًيــا بــك يــا أبــا ُعمــر، وأنــت 

الصديــق والجــار الوفــّي لمبادئــه مــن دون تــرّدد أو مجاملــة.
اســتعجلَت الرحيــل يــا أبــا ُعمــر، فســاحات ســورية مــا زالــت فــي شــوق إلــى طاّلتــك، ومنّصات المســارح 
ــن أدب  ــلون ع ــن رواق ميس ــدد م ــذا الع ــي ه ــلون، وف ــرة ميس ــي أس ــن ف ــك، ونح ــد أعمال ــش لجدي تتعط

ــر وإلنتاجــك األدبــي الــذي يحمــل األمــل واإلبــداع. ــر الخاســرين لقلمــك الثائ المعتقــالت، ســنكون أكب
ــة  ــع أقبي ــم كجمي ــي الظال ــجنه السياس ــي س ــه وف ــي حيات ــة ف ــدي والمواجه ــا للتح ــان نموذًج كان غس
ــرأه،  ــن ق ــرة كل م ــي ذاك ــاًل ف ــى طوي ــا يبق ــل أدًب ــّطر الراح ــات. فس ــك الظالمي ــواد وتل ــذا الس ــالت ه ومعتق
ــي أي  ــا كان وف ــان أينم ــى الطغي ــرد عل ــر روَح التم ــدان، وتثي ــظ الوج ــزال توق ــرحية ال ت ــااًل مس ــدع أعم وأب

. ــلَّ ــع ح موض
إنــه صاحــب المبــادرات التــي تطلــق حماســة األجيــال، وتذكــي جــذوة التحــرر، فــكان الراحــل خيــر مــن 
ربــط القــول بالفعــل؛ أذكــر صحبتــه فــي بواكيــر تظاهــرات دمشــق وريفهــا، فــكان صوتــه مجلجــاًل فــي القــدم 
والعســالي، أتذكــر حينهــا شــهيد المعتقــل الحًقــا ”مــروان الحاصبانــي“ الــذي كان منّســًقا لمشــاركات شــّبان 
وشــابات األشــرفية وصحنايــا فــي تلــك الفاعليــات، فــكان متنقــاًل كالغــزال اليقــظ بيــن مختلــف المشــاركين، 
واستشــار الجميــع بعــد كلمــات للحــرة منتهــى االطــرش وللسياســي الحــر ريــاض ســيف، فــي تشــييع شــهداء 
ــوف  ــد ومخل ــة االس ــورية إال عصاب ــي س ــد ف ــهورة »ال يوج ــا المش ــت كلمته ــن قال ــدم، حي ــرات الق تظاه
وشــاليش«، إذ اختزلــت العبــارات والبيانــات كلهــا، وكان يصعــب أن ينطــق المــرُء بعَدهــا بكلمة، ولكن غســان 
انبــرى يخطــب بعبــارات الثــورة والتحــدي وإعــالن المواجهــة المفتوحــة مــع أعتــى أنظمــة القتــل واالعتقــال، 
ال يلتمــع فــي بريــق عينيــه إال شــمس الحريــة واألمــل بســورية جديــدة، حيــث اختــاره الجميــع ليمثلنــا فــي 

مهنــدس استشــاري، تخــرج فــي  كليــة الهندســة المدنيــة بجامعــة دمشــق فــي 
عــام 1990، ناشــط سياســي ومدنــي، عضــو فــي تيــار مواطنــة، عضــو الحركــة السياســية 

ــدا. ــر رواق ميســلون، يقيــم فــي هولن النســوية الســورية، ســكرتير تحري

وسيم حّسان
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كلمــة تأبيــن الشــهداء الذيــن قضــوا فــي أثنــاء التظاهــرات قبــل يــوم، فحملــت كلمتــه كل العبــرة، وعّششــت 
فــي األفئــدة مــن دون اســتئذان.

والحًقــا فــي حــراك الســويداء حيــث جمعتنــا فكــرة -وكنـّـا نعيــش فــي صحنايــا كجيــران- أّن حــراك الجبل 
مهــم، وإذا تصاعــد ســيحمل معانــي قويــة تدحــض مقولــة الســاقط بحمايــة األقليــات، فصــار تركيزنــا هنــاك، 

ولــم يغــب غســان يوًمــا عــن أي ســاحة عمــرت بحناجــر المنتفضيــن فــي الســويداء أو شــهبا أو القريــا.
لغسان الحر المتوثب دوًما َدين في أعناقنا.

لقــد امتلــك قــدرة متميــزة علــى رؤيــة الشــعرة الدقيقــة الفارقــة بيــن الشــجاعة والحماقــة، فــكان سياســًيا 
ــي  ــباب ف ــب الش ــًطا بقل ــده، وناش ــه وبع ــجنه وخالل ــل س ــا قب ــا مبدًع ــا ومعلًم ــبابه، ومخرًج ــي ش ــا ف المًع

ــة. ــراك واالنتفاض الح
ترّجل الفارس قبل بلوغ الجلجلة.

ــل  ــارح، رج ــات المس ــال ومنّص ــاحات النض ــي س ــا ف ــا معلًم ــدان االدب فارًس ــرح ومي ــد المس ــد فق لق
المواقــف الوطنيــة بحــّق، المخّضــر دوًمــا والمتجــذر دوًمــا فــي عميــق األرض كســنديان الجبــل، الريــح تلفــح 
الوجــوه والفجــر مــا زال بعيــًدا جــًدا، ومــا زلنــا ننتظــر انبــالج الصبــاح، فمــا زال الجنــرال يشــرب قهوتــه، ولــم 

نــزل فــي حضــرة العتمــة يــا صديقــي!
سيبقى غسان حًيا بيننا.
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غّسان اإلنسان

رغدة الخطيب

ُتسّموَنُه قبًرا وُأسّمْيِه َمزهريْة 
ما زلُت كما تعرفوْن

َأعِقُد يديَّ على صدري
مثَل جسٍر حجرْي 

أستلقي على ظهري األبدّيْ 
َأُمدُّ رجليَّ على راحتْي

التراُب يمُأ فمْي وَعينّيْ
والبسمُة ال تفارُقنْي.

ال أتكلْم.. ال أرى وجوَهكُم الغاليْة..
لكنّي َأسمُع كيف تتنّفسوَن فوَق التراْب 

وأشعُر بجذوِر األُْقُحواْن 
وهي تمتصُّ الرطوبَة مْن َحولْي

ما زلُت كما أنا 
أنتظُر أن ُيَشيَِّعنْي أهلْي كواحٍد

من شهداِء الحرية..

ممثلــة ومؤديــة أصــوات ســورية، تعمــل فــي مجــال الدوبــالج. ُوِلــدت فــي محافظــة 
ــة علــى شــهادة مــن المعهــد الموســيقي. بــدأت العمــل فــي مركــز  الســويداء، حاصل
الزهــرة عــام 2003. ُمتزوجــة مــن الكاتــب والمخــرج المســرحي الراحــل غســان الجباعــي 

وفــي فــي 7 أغســطس 2022.
ُ
الــذي ت

رغدة الخطيب
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أنا اآلَن بعيٌد عنكْم، ال ترانْي ْالعيوْن
قريٌب منكْم، ال تلِمُسنْي األصابْع..

مِت أنا  أبعُد من كوكِب الصَّ
وأقرُب من ِمحراِب التراْب

تسموَنُه قبًرا
وُأسمْيِه أصيَص ورْد

لن يوقَظني الفجُر بعَد اليوْم
ولن يعاتَبني المساْء 

تركُت بين أيدْيكم 
كلَّ ما كان بيننا من مودٍة وُنبْل..

تركُت أحالمي الصغيرَة أمانًة لديكم 
تي من ُزرقِة السماِء والضوْء. تركُت ِحصَّ
وكلَّ ما أمِلُكُه من سنواِت عْمرْي الباقيْة

قدمُتُه لكم..
تركُت أصابعي الدافئَة بين أصابُِعكم 

كي أعيَش بكم 
فمن أجِل ذلك كنُت أعيْش..

تركُت كلَّ ما ورثته عن البشريِة عبَر الُقروْن:
المحبَة والمعرفَة والجماَل والفنَّ والحريْة.. 

تركُت المطَر يتأألُ كالدمِع فوق الُعشِب األخضْر
تركُت أشعَة الشمِس مشرقًة هناك خلَف الجبْل

وشجَر النُّواِر وهو يزهُر ويزدهُر في الَحواكيْر
َة البشريْة  نسيُت الَقباحَة والِخسَّ

نسيُت الخيانَة والظلَم والنذالَة والكذْب..
وحملُت أجمَل الذكرياِت عنكْم

وغفرُت لكم..
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أنا اآلَن أحيا حياًة أخرى 
بفراِخ الطيِر أحيا

ببِذاِر القمِح والَحَبِق أحيا
بالياسميِن يدوُر على بيوِت الطيْن

يقرُع نوافَذ الخشِب العتيقَة، ويصُرْخ:
أنا بسمُة الحزِن يا ناْس

هديُة الفقراِء والمحروميَن والمشرديْن
أرسلني الربُّ ِخصيًصا، كي أبتسَم لكم

ُرفاْت  كي أحُرَس أحالَمكم في الشُّ
وأناُم في َأصيِص الورْد...

تسموَنُه قبًرا 
وُأسّمْيِه َمزهريْة.
................

لم أعتْد يوًما أن أتكلَم عن غسان كزوٍج فقط، بل كصديٍق جميْل.
كثيــًرا مــا أبهرْتنــي شــخصيُتُه منــُذ اللحظــِة األولــى للقاِئنــا. اليــوَم ســأحدُثكم عــن غســان اإلنســان، األب، 
ــادئ،  ــِب المب ــر، صاح ــات، المفك ــان، النحَّ ــب، الفن ــل، األدي ــم المتفائ ــن، الحال ــق، االب ــل، الصدي الطف

ــل. ــرد، المعتَق المتم
غســان الــذي قــارَع االســتبداَد بــكلِّ ُعنفــواْن، غســان الــذي أطعــَم ســنوات عُمــِرِه لُقضبــاِن المعتقــْل، لكنــه 

لــم يرضــْخ للســّجان.
غسان الذي جعَل من سنوات االعتقاِل حافًزا لإلبداِع والكتابة.

غسان نصير المظلومين، والمقهورين.
غسان الثائر.

ــي  ــزرَع ف ــه لي ــوَن بروِح ــوُف الك ــه كان يط ــفر، لكن ــن الس ــوع م ــان الممن ــاوم، غس ــم يس ــذي ل ــان ال غس
شــُرفاِت األصدقــاِء وروَد محبــة، غســان الــذي شــارَك جميــع األمهــات الســوريات الدمــوَع والحــزَن واألمــَل 

ــرح. ــاَر والف واالنتظ
غســان الــذي حجــزوا علــى أمالِكــِه هــو وزوجتــه وأوالده، ألنــه قــال كلمــَة حــٍق فــي وجــِه ســلطاٍن جائــر، 

ورفــَض أن يســاوم.
لُد كباِزلِت جبِل الرّيان. غسان الهّش كَجناِح فراَشة، الصَّ
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غسان الضوء في بلِد الَعَتَمة والموِت والقهْر.
غسان صديق الكبير والصغير.

غسان الذي آمَن بشعب بلده وقضيته وسانَدها حتى اللحظة األخيرة.
ــريِّ  ــيِّ والفك ــيِّ واألدب ــه الثقاف ــيٌّ بإرث ــاٍق وح ــه ب ــًدا، لكن ــا جس ــذه الدني ــن ه ــَل ع ــان رح ــي أن غس عزائ
الــذي ترَكــه، بــاٍق بيــن أوراق كتبــه ومؤلفاتــه، يشــرُب القهــوَة مــَع شــخصيات رواياتـِـه، حــيٌّ بمنحوتاتــه التــي 

أخرَجهــا معــه مــن المعتقــل.
إنه حيٌّ بجلسات األصدقاء وأحاديثِهم. حيٌّ بضمير الشرفاء واألنقياء.

بــاٍق بقلبــي وروحــي، أنــا رغــده الصديقــُة والحبيبــة، األمُّ واالبنــة، الزوجــة والعشــيقة، ســأفتقُد صباحاتــك 
ــام  ــتك أم ــك، وجلس ــى صفنات ــتاق إل ــبُقك، سأش ــت تس ــي كان ــِرك الت ــَة عط ــي، ورائح ــا حبيب ــة ي الجميل
ــك،  ــك، لنقــِدك لمالحظاتِ ــك لــي كــي أقــرَأ مــا كتبــت، لنقاشــاتِنا، لتوصياتِ الكمبيوتــر، سأشــتاُق إلــى مناداتِ

ــك. لُمزاِح
غسان صاحب الظلِّ الخفيف، الطاهي المبدع، الساخر إلى حدِّ البكاء.

ــُرَج كلَّ  ــواراتي، ألَخ ــاتيني وإكسس ــارك لفس ــى اختي ــتاُق إل ــخّية. سأش ــِد الس ــب الي ــون، صاح ــّي الحن النق
ــٍة تمشــي. ــاٍح كلوحــٍة فني صب

سأشتاُق إلى جملة »إنِت جبْل، وأنا راكي ظهري لجبل«. هل كان يقِصُد المعنى الحرفيَّ للعبارة؟
نعم كان يقِصُدها، فقد ترك لي ِحْماًل ثقياًل، وإرًثا يحتاُج إلى جبال كي تحمَله.

لكنّي سأعمُل جاهدًة ألجمَع ما تركُه من ُقصاصاٍت ونِتاٍج فكريٍّ وثقافّي، وسأخرُجُه إلى النور.
ترَك لي ثمرَة حبٍّ اسُمها البراء، سأرعاه كما كان غسان يرعى نبتَة األوليفيرا خاصتي.

أما غسان العنيد.
ني ولن ُتقِعَدني. فقد كان عنيًدا بما يكفي ليقوَل حتى للمرِض خسئت، لن ُتِذلَّ

ناوَر المرَض أياًما قليلة، وانتصَر عليه. اطمئنوا، فقد غادر غسان وهو بكامِل بهاِئه.
بِضحكتِِه الساخرة.

غادَر وهو يحُلُم بوطٍن يليُق بأبناِئنا.
غادَر وهو يقوُل لكم: أنا غسان الجباعي

سالٌم لكم من قبُل، وفي رحيلي
نسيُت أن أترك لكم كلماتي األخيرة:

ًة لم تطْأ قدمي زلَّ
ولم أتوخَّ الحذر
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فكنُت كما شئُت ال كما شاؤوا لي
صفعُت وجَه الِمَحِن وبَصقُت في وجه الجاّلد

أنا من صادقُت نوى الزيتون
وفنيُت زمني بملِح صبري

وكان رحيلي في أرضي وتركُت خلفي من ُيظّلُل لي قبري
المجُد للثورة وسالٌم للثائرين.

َنْم قريَر العيِن يا حبيبي.
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 في وداع غسان

إبراهيم صموئيل

ما أشقاني لغيابك يا غسان!
ــع روحــي مــن ســرعة رحيلــك، أو مــن أســباب غيابــك، فالرحيــل تــوأم الحيــاة، وجههــا اآلخــر،  ال تتوجَّ
ــا  ــن مبّرره ــص م ، وُينق ــيَّ ــاة ف ــة الحي ــف بهج ــا، ُيضع ــه مًع ــا علي ــذي كنَّ ــرب ال ــق، بالق ــاب صدي ــد أن غي بي

عنــدي، المــّرة تلــو المــّرة.
. حيــن يرحــل  األصدقــاء، مثلــك يــا غســان، إحــدى دعائــم حياتــي، وحوافــز الُمضــّي واالســتمرار لــديَّ
صديــٌق أشــعر بخفــوت ضيــاٍء فــي داخلــي، أو بغــدٍر باَغــَت روحــي، فيحــلُّ الضعــُف بــي علــى نحــو ُأمســي 

فــي حاجــٍة إلــى َمــْن ُيعّزينــي لغيابهــم وقــد فقــدُت القــدرة علــى تقديــم العــزاء.
ث عــن أبــرز شــاِغَلْيك وهاجَســْيك اّللذيــن عرفُتهمــا فيــك عــن ُقــرب: حرصــك  كــم كان بــوّدي أن أتحــدَّ
الشــديد علــى رفعــة الحيــاة الثقافّيــة، والمســرحّية منهــا خاصــة، َعْبــَر نتاجاتــك وأعمالــك علــى الخشــبة، ومــا 
ــا مــن ســرطان االســتبداد األســدي الــذي  ــراء بلدن ــَر نضالــك السياســي، لب ــه مــن ســنوات حياتــك، َعْب بذلَت

ابُتلــي بــه منــذ الســبعينيات إلــى مــا ال يــدري بنهايتــه أحــٌد.
كان بــوّدي، بيــد أنــه، مــا مــن قــدرة لــديَّ علــى القيــام بذلــك فــي حالــي الراهنــة اآلن. فللمــرة األولــى فــي 
حياتــي كّلهــا أشــارك فــي حفــل تأبيــن صديــٍق. إذ مــع كّل رحيــٍل لصديــق، أجدنــي ال أعــرف كيــف أكتــب، 

وال مــاذا أقــول، وال كيــف أشــارك.
ــس  ــي، فُتؤن ــك منّ ــى أْن تضح ــي، عس ــدث مع ــا ح ــارك عّم ــم بإخب ــأْن أخت ــي ب ــك ل ــمح روح ــذا، لتس ول

ــك. ــت هنال ــَتك وأن ــك وحش ضحكُت
ــًرا »رجــع  ــم ُمبّش ــُح لري ــل، وصلتنــي علــى هاتفــي رســالة منــك فوجــدُت نفســي أصي ــد غيابــك بقلي  ُبعي
غســان يــا ريــم!«. ثــمَّ ابتلعــُت صيحتــي خجــاًل وتدّبــرُت الموقــف! ولكــْن، أقســم لــك بالســنوات المديــدة 

كاتــب وقــاّص ســوري، مــن مواليــد 1951 بدمشــق، يحمــل إجــازة فــي الدراســات 
الفلســفية واالجتماعيــة مــن جامعــة دمشــق عــام 1982، ومعتقــل سياســي ســابق. مــن 
أشــهر أعمالــه: رائحــة الخطــو الثقيــل 1988، النحنحــات 1990، الوعــر األزرق، فضــاءات مــن 
ــي  ــة ف ــور الثقاف ــام لقص ــة الع ــت الهيئ ــئ 2002. قام ــل الواط ــزل ذو المدخ ورق، المن
مصــر بطباعــة مجموعتــه األولــى والثانيــة وأصدرتهمــا ضمــن سلســلة »آفــاق الكتابــة« 
ــا  ــام 1992، كم ــدرت ع ــة وص ــة اإليطالي ــى اللغ ــى إل ــه األول ــت مجموعت رجم

ُ
ــام 1999. ت ع

ترجمــت قصــص متفرقــة إلــى اللغــات اإلنكليزيــة، والفرنســية، والصينيــة وغيرهــا.

إبراهيم صموئيل
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ــه، بــل  للصداقــة بيننــا، بأننــي فــي أعماقــي كنــُت مصّدًقــا، فــي لحظــة صيحتــي وبشــارتي لريــم، التصديــَق كلَّ
إننــي ال أحســب، فــي يــوم مــن األّيــام، أنــه يمكــن لــي أالَّ أنتظــر رســالة منــك، كمــا أنتظــر رســائل أصدقــاٍء 

ســبقوك.
ــه  ــا وهبت ــدي م ــو عن ــا ه ــق، فإنَّم ــزن العمي ج بالح ــرَّ ــك المض ــن غياب ــف م ــزاء ُيخّف ــة ع  واآلن، إذا كان ثمَّ
لــك الحيــاة طــوال الســنوات األخيــرة مــن الحــّب الغامــر، والتقديــر الحقيقــي، والمواكبــة الحثيثــة لنتاجاتــك، 

وتأميــن كّل المناخــات المالئمــة لتنتــَج وُتبــدَع َعْبــَر رفيقــة دربــك، صديقتنــا الغاليــة رغــدة.
والسالْم. السالم لروحك يا غسان.
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غّسان الصديق المبدع الراحل

أحمد قعبور 

سالم لكل األحبة، وسالم طيب للعزيز الصديق الراحل المبدع الحّر غسان.
ــوم خطــر  ــم أعانقــه حيــن خــرج مــن المعتقــل، وذات ي ــي ل ــّي أن ــه، ويعــّز عل ــق ب ــم ألت ــي ل ــّي أن يعــّز عل

ــروت. ــي بي ــن مدينت ــم ع ــك مجّس ــي أبعتل ببال
لّحنُت لغسان مقدمة غنائية لبرنامج تلفزيوني.

قوة الفكرة وقوة الصوغ.. أحسسُت بأن غسان جالس يلّحن معي، ويفكّر بأي مقام وبأي لحن.
بعــد انتشــار وســائل التواصــل الحديثــة، لــم نكــن نفتــح الفيديــو؛ علًمــا أنــي رأيــت فــي عينيــه فــي صــوره 
علــى األقــل طفــاًل جميــاًل لديــه الحريــة مــن البديهيــات، ولّمــا خســرناه قلــُت فــي نفســي »يمــوت األحــرار 

وال تمــوت الحريــة، بــل تــزداد ألًقــا وتوهًجــا مــع مــوت كل حــّر.«
ــوت  ــو الم ــر ه ــزاء، واآلخ ــارب واألع ــوت األق ــي كم ــوت طبيع ــا م ــي، أحدهم ــبة إل ــان بالنس ــاك موت هن
الجــارح: يعطــي إشــارة الخطــر للمعانــي، وهــذا الرجــل حنــون العينيــن، لــم يشــارك فــي مــوت المعنــى بــل 

ــه وتعزيــزه. فــي إغنائ
ــُت  ــّي، وكن ــلها إل ــي كان يرس ــد الت ــان، بالقصائ ــل غس ــا فع ــاة كم ــّب الحي ــن ح ــم ع ــاًل يتكّل ــم أَر معتق ل
ــه وصــدق المعنــى فيهــا،  أحــاول أن ألّحنهــا. وأقــول بصــدق شــديد أن األلحــان لــم ترتــق إلــى بســمة عيني

ــر. ــا أكث ــل عليه ــُت أعم ــذا كن وله
ليســت الصداقــة فــي أن نرتشــف مًعــا فنجــان قهــوة، أو فــي أن نتجــادل فــي السياســة أو الحيــاة، فحســب؛ 
ــامات،  ــا واالبتس ــص والحكاي ــد، والقص ــن القصائ ــه أثم ــرج من ــف يخ ــان كي ــرف غس ــز يع ــة كن ــل الصداق ب

وأثمــن مــا فــي الحيــاة مــن اآلمــال والحريــة والحــّق.

ــروت.  ــي بي ــد 1955 ف ــن موالي ــطين، م ــة واألرض وفلس ــى للمقاوم ــي، غن ــان لبنان فن
ــدء  ــوم. مــع ب ــة بدرجــة دبل ــة فــي الجامعــة اللبناني تخــّرج فــي معهــد الفنــون الجميل
الشــعبية لدعــم  اللجــان  لبنــان عــام 1975، عمــل فــي تنظيــم  الحــرب األهليــة فــي 
ــى أول أغانيــه وأشــهرها، وهــي 

ّ
المواطنيــن فــي مواجهــة الحــرب، حينهــا ألــف وغن

وغنــاء  تلحيــن  فــي  ســاهم  زيــاد.  توفيــق  الفلســطيني  الشــاعر  كلمــات  »أناديكــم« 
مســرحيات عديــدة لألطفــال أبرزهــا أغانــي مســرحية »شــو صار بكفــر منخار«، ومســرحية 
لت ووزعــت فــي البــوم: حفــل تضامنــي  »كلــو مــن الزيبــق«. ومــن الحفــات التــي ُســّجِ
مــع ســوريا 2012 )وطــن يتفتــح للحريــة(. مــن أشــهر أغانيــه: جنوبيــون - كلمــات حســن 
ضاهــر، يــا رايــح صــوب بــادي - كلمــات أحمــد قعبــور، بيــروت يــا بيــروت - كلمــات عبيــدو 

ــز أمــي - كلمــات محمــود درويــش. باشــا، أحــّن إلــى خب أحمد قعبور 
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أن يجلــس غســان مــدة طويلــة فــي بيتــه، وأال يخــرج مــدة طويلــة ألنــه ال يريــد أن يــرى األســى فــي عيــون 
َمــن أحبهــم، ولئــاّل يــرى بــالده إال كمــا كان يحلــم بهــا علــى األقــل. رســم ابتســامة لهــذا المشــرق الحزيــن 

والــذي بموتــه بكــى عليــه، فهــو شــخص مبــدع حــّر أعطــى معنــى لــكل األحــرار ثــم رحــل.
أعجز عن التعبير، ولهذا ألجأ إلى الموسيقا، وأشارك العزيزة رغده في أنه ليس قبًرا بل مزهرية.

أقــول لغســان: كنــُت أشــتاق إليــك ألنــي لــم أكــن أراك، وسأشــتاق إليــك أكثــر ألنــي مــا رح شــوفك. وهذا 
ليــس اشــتياق بيــن صديقيــن فحســب؛ سنشــتاق مًعــا إلــى وجــوه األطفــال التــي رســمَتها وغنّيُتهــا، سنشــتاق 
مًعــا إلــى بــالد نحــن فيهــا وهــي بعيــدة، نطــأ أرضهــا وأنــت تســمع خطونــا وأنــت تحــت المزهريــة، ســأضيف 
ــا  ــذه األرض م ــت ه ــول: وتح ــاة«، ألق ــتحق الحي ــا يس ــذه األرض م ــى ه ــش: »عل ــود دروي ــول محم ــى ق إل
ــا، وســيبقى الطفــالن فــي  ــاة أيًضــا، مــا دام جســد غســان تحتهــا. لكــّن روحــك تطــوف حولن يســتحق الحي

عينيــك معينَيــن لنــا.
خســر أصدقــاء كثــر فــي هــذه البروفــة التــي جــرت فــي لبنــان قبــل ســورية، وال يمكننــا أال أن نحــزن، ولــن 
نحبــس الدمعــة مــع توقنــا إلــى الحريــة، ولــن نحبــس الدمعــة. دمعــة علــى غســان، وقبلــة لروحــه، ووعــد بــأن 
الحريــة لــن تمــوت طالمــا يضــع رجــال أعــزاء كبــار األبطــال فــي صدورهــم، وبالمناســبة: األبطــال هــم مــن 

يصنعــون االنتصــارات، ولكــن الكبــار هــم مــن يضعــون األبطــال فــي صدورهــم. كان كبيــًرا وســيبقى كبيــًرا.
العزاء لكل األحبة والعزيزة رغدة وعمر.
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عندما أقرأ لغّسان

أمل حويجة

فــي »الكيكيــة« أحــد أحيــاء ركــن الديــن الجبليــة، تعرفــُت إليــه عندمــا كان حلًمــا لعائلتــه الصغيــرة، حلًمــا 
ــا  ــة، كن ــة والمهِلك ــجن الموِجع ــارات الس ــى زي ــًرا معن ــْت باك ــي عرف ــدة الت ــر( الواع ــل )عم ــن الطف ــي عي ف

ــا، تعرفــُت إليهــم قبــل خــروج غســان مــن الســجن مــع العديــد مــن رفاقــه بوقــت قصيــر. جيراًن
وبعد أن خرجوا كان سؤالنا األول بمجرد لقائهم يصدر بروتينية رهيبة: »كم سنة؟«

مــا كنــا نســأل لكــي نعــرف فنحــن نعــرف: عشــرة، ثالثــة عشــر، خمســة عشــر، تســعة. كنــا نســأل لنشــهق 
بأســف لنوّكــد لهــم وألنفســنا هــول هــذه الكارثــة.

 ال أســتطيع تذّكــر تفاصيــل اللقــاء األول بغســان فــي بيتــه، لكننــي ال أنســى جعبتــه مــن منحوتــات بــذور 
الزيتــون والــدراق، وقصاصــات صغيــرة كتبــت بحــروف ناعمــة صــارت اآلن » كتًبــا« وتجربــة »عنبــر رقــم 6« 

التــي قــام بإخراجهــا فــي الســجن، وكان الســجناء أنفســهم أبطالهــا طبًعــا. 
قلقــه وعــدم اســتقرار جلســته وكأنــه ال يــزال ســجينًا، أو أن هــذا الهــواء لــم يمــأ رئتيــه كفايــًة بعــد، وهــذه 

الحريــة لــن تكــون إن لــم يعمــل فــي المســرح فــوًرا. 
ــُت  ــطينية فــي دمشــق. ومّثل ــة واإلعــالم الفلس ــرة الثقاف ــى »الشــقيقة« مــع دائ ــه األول ــت تجربت وفعــاًل كان

ــة »رائفــة أحمــد«. ــة الغالي ــذار الراحل فيهــا بعــد اعت
كانــت المســرحية أقــرب إلــى »المينودرامــا« ســجين يعجــن أيامــه بالفخــار ويصنــع القواريــر التــي أصبحت 
صناديــق ذكرياتــه، وكنــت أنــا الحبيبــة الحلــم، اشــتغلنا العــرض لنســافر بــه فــي نيســان/ أبريــل 1997 إلــى 
مهرجــان الربيــع فــي المغــرب، لــم يتمكــن غســان مــن مرافقتنــا فقــد كان ممنوًعــا مــن الســفر حالــه كحــال 

ممثلــة ومدبلجــة أفــالم كرتــون ســورّية، ُولــدت عــام 1970 فــي مدينــة الســلمية فــي 
محافظــة حمــاه. تحمــل إجــازة فــي الفنــون المســرحية مــن دمشــق، دخلــت عالــم الفــن 
ــر مــن خمســة  ــة أكث فــي منتصــف الثمانينيــات، وشــاركت منــذ ذلــك الحيــن فــي بطول
ا. قدمــت العديــد مــن العــروض المســرحية الموجهــة لألطفــال، 

ً
ــا مســرحّي

ً
وعشــرين عرض

ومعروفــة مــن خــالل صوتهــا المميــز فــي المسلســالت الكرتونيــة، ولهــا إســهامات فــي 
كتابــة القصــة القصيــرة الموجهــة لليافعيــن، منهــا »خطفنــي الديــك.«

أمل حويجة
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ــو  ــن أب ــد الرحم ــل »عب ــع والراح ــل الرائ ــا والممث ــا أن ــام، ترافقن ــك األي ــي تل ــيين ف ــجناء السياس ــع الس جمي
القاســم«، والمخــرج المســاعد »الفنــان منصــور الســلطي«

ــان  ــول واستحس ــرض قب ــى الع ــاء، والق ــدار البيض ــي ال ــر ف ــاط، وآخ ــي الرب ــًدا ف ــن، واح ــا عرضي عرضن
ــوة.  ــا بق ــًرا معن ــب حاض ــرج الغائ ــب، المخ ــور. وكان الكات ــة والجمه الصحاف

ــي  ــب اإليطال ــز( للكات ــرة الماع ــرحية )جزي ــي مس ــي ف ــان جباع ــع غس ــُت م ــر كن ــت قصي ــك بوق ــد ذل بع
أوجوبتــي، ومّثلــُت بــدور »بيــا« إلــى جانــب مجموعــة مــن الفنانيــن المميزيــن، ومــع هــذه التجربــة اكتملــت 
ــدم  ــن ويق ــر الممثلي ــالق، يدي ــى اإلط ــه عل ــعرك بمعرفت ــذي ال يش ــرج ال ــا، المخ ــان بينن ــان غس ــورة الفن ص
رؤيتــه اإلخراجيــة مــن خــالل حريــة الممثــل ومــن خــالل فســحة واســعة يعمــل فيهــا الممثــل وكأنــه وحــده 
ــا ومحبــوًكا  َمــن يبنــي شــخصيته، لكــن مــا أن يحيــن موعــد العــرض حتــى يكــون كل شــيء مضبوًطــا، متقنً

ــا للجميــع.  برؤيــة واحــدة وصارمــة. صــار غســان بعــد عــدة أشــهر مــن التحضيــرات للعــرض صديًق
أذكــر قبــل أيــام مــن العــرض حيــث كان الديكــور قــد ُأنجــز، وكانــت هنــاك نافــذه صغيــرة أرادهــا غســان 
ــي تحولــت مــع توجيهــات  ــذه الت ــًة مــع هــذه الناف ــُت عالق ــد بني ــُت ق ــو كانــت ســجنًا. وكن ــان كمــا ل بقضب

ــة موحشــة ومتوحشــة. ــاة والخــالص مــن عزل غســان إلــى التــوق إلــى الحي
ــة،  ــذه الخراب ــي ه ــاة ف ــود حي ــى وج ــارًة إل ــون إش ــا ليك ــد قضبانه ــى أح ــاًل عل ــط مندي ــي أن أرب ــر ل خط

ــه. ــى إبقائ ــرص عل ــه، ح ــن رأي ــألُته ع ــا س ــان، وعندم ــق غس ــم يعّل ــة، ل ــم العزل ــن جحي ــتغاثة م واس
»المنديــل الرقيــق الصغيــر هــذا سيكشــف للمشــاهد: الحديــد، وقســوة القضبــان المعقــود عليها، الســجن«. 
وهــذا مــا عبــر عنــه الســينمائي الراحــل ريــاض شــيا فــي أثنــاء تكريمــه لغســان ولفريــق العمــل بدعــوة فــي 

منزلــه.
عندما أقرأ لغسان أشعر بأجنحتي تنقر خاصرتي وتريد أن تطير.

ــل  ــد، فنؤج ــى األب ــا إل ــا نحي ــعور بأنن ــة الش ــن ورط ــا م ــي ال ينقذن ــوت اليوم ــدر الم ــف. كل غ ــع األس م
ــا  ــل. ي الســالم ونؤجــل اللقــاءات مــع مــن نحترمهــم ونحبهــم، ونؤجــل ونؤجــل، ونفجــع بالغــدر، والرحي

ــا! ــط بينن ــو راب ــاه وه ــا ننس ــف يجعلن ــش كي ــوت المده ــذا الم له
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حاتم التليلي محمودي

ــذا  ــق به ــاء ال تلي ــحابة خرس ــه. كّل كالم اآلن س ــن منادات ــان ع ــا غّس ــذر فيه ــي يعت ــى الت ــّرة األول ــي الم ه
ــن  ــدة، كاذب م ــة واح ــل دفع ــوت الجب ــدر. ال يم ــذا الق ــّب ه ــزن أن نح ــدل الح ــا ب ــام. علين ــذي ن ــل ال الجب
ــه لــن يرحــل،  ــا أّن ــا علــى نجاتــه فخلن دن يقــول إّن غســان لــم يتعــّرض للمــوت أو القتــل مــن قبــل: لقــد عوَّ
كنـّـا نعتقــد أّن الجبــل ال يئــّن، ولكــّن غّســان كان ال يشــكو، لقــد توّغــل فــي كبريائــه، وهــذا كّل مــا فــي األمــر.

كيــف عــاش غّســان؟ كــم مــّرة كان فيهــا تحــت التعذيــب الجســدي داخــل الســجون؟ كــم مــن روايــة أو 
عمــل مســرحي أنجــز؟ أن نجيــب عــن هــذه األســئلة يعنــي أننــا لــم نكــن نعرفــه، ومــن ثــّم نخونــه. ولكــن 
كــم مــّرة نجــا فيهــا مــن المــوت قبــل أن ينــام اآلن بمحــض إرادتــه؟ كــم مــّرة ُقّطعــت شــرايينه وظــّل متماســًكا 

فلــم يمــت؟
لكأّنه يحّدق بنا اآلن ويذّكرنا بميتاته السابقة.

ــض  ــرحيين، ألّن البع ــن والمس ــوة الروائيي ــي قه ــا ف ــد أيًض ــّم، يوج ــن س ــرال م ــوة الجن ــي قه ــد ف ــا يوج م
ــاًل هــو اآلخــر. ــح قات منهــم أصب

مــّرة، منــذ أربــع ســنوات، ســألني عــن نــدوة المســرح فــي الســجون التــي ُقّدمــت فــي فعاليــات أّيــام قرطاج 
ــه كنــُت أعــرف أن  المســرحية وتناولــت العديــد مــن التجــارب التونســية والعربيــة واألوروبيــة، وحيــن أجبُت
شــرياًنا مــن شــرايينه قــد توّقــف عــن العمــل. لقــد فّضــل الصمــت ولــم يعّلــق ولــو بكلمــة واحــدة. يبــدو أّن 
نبــأ )العنبــر رقــم60 ( لــم يصــل إلــى تلــك النــدوة ولــم يكــن ثّمــة مــن يعــرف عنــه شــيًئا فقــد قامــوا بتجاهــل 
ــة هــو أّن  ــت فــي هــذه الحكاي ــال الصامــت. الممي ــل، ضــرب مــن االغتي األمــر. التجاهــل ضــرب مــن القت
المؤسســة التشــريعية لــم تحتفــل بمســرح الســجون، عندمــا يكــون الســجين هــو المســرحي وحامــل الــرأي 
ــرب  ــي كض ــاز األمن ــرحيين والجه ــع المس ــأت م ــا تواط ــجون عندم ــي الس ــرح ف ــت بالمس ــل احتفل ــام، ب الع

باحــث فــي العلــوم الثقافيــة وإعالمــي وناقــد مســرحّي مــن تونــس، متحّصــل علــى 
شــهادة األســتاذّية فــي اللغــة والحضــارة العربّيــة وآدابهــا، ماجســتير دراســات مقارنــة 
ــوم  ــعبة العل ــي ش ــوراه ف ــة الدكت ــداد ألطروح ــدد اإلع ــر، وبص ــاص األدب المعاص اختص
الثقافيــة - اختصــاص المســرح وفنــون العــرض، المعهــد العالــي للفــن المســرحي، ألــف 
العديــد مــن الكتــب والمقــاالت، منهــا: )عــن المســرح وخرائــط أخــرى، دار مّيــارة للنشــر، 
2017(، )الســوريالية فــي نمــاذج مــن شــعر أدونيــس، دار نقــوش عربيــة، 2017(، )بطالتنــا 
مــن سياســاتكم، كتــاب جماعــي، منشــورات اتحــاد أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن 
ــن  ــم أم الزي ــراف وتقدي ــي، إش ــاب جماع ــات، كت ــي الجمالي ــات ف ــل، 2017(، )مؤانس العم

بنشــيخة، منشــورات ضفــاف(.

حاتم التليلي
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مــن ضــروب اإليهــام بدمقرطــة الســجون وإصــالح المســاجين وإعــادة إدماجهــم فــي الحيــاة العامــة. الفــارق 
جلــّي هنــا: بيــن مــن يؤســس للمســرح كتقنيــة مواَجهــة ومقاومــة، وبيــن َمــن يجعــل مــن المســاجين وســيلة 
لإلعمــاء عــن مســالخه البشــرية، بيــن َمــن يــزرع الحيــاة فــي صلــب الكارثــة وَمــن يجعــل مــن الكارثــة بضاعــة 
تدخــل أســواق الفــّن والرقيــق الثقافــي. كان غســان علــى يقيــن مالــح بــأّن المســرح هــو الحيــاة، وليــس مجــّرد 
ــن  ــرب م ــة ض ــه ثّم ــي أّن ــم06 يعن ــر رق ــأ العنب ــرحيون نب ــل المس ــن أن يتجاه ــع، ولك ــل الفظي ــيلة لتجمي وس

التواطــؤ الجمالــي القاتــل. لــم يعّلــق غســان ولكــّن األســى وصلــه.
حيــن ســقط أدب الســجون فــي النمطيــة والتكــرار والشــعاراتية، ولــدت روايــة قمــل العانــة لتوّقــع ضرًبــا 
مــن االستشــكال النقــدي العنيــف، روايــة تأتــي مــن داخــل الروايــة عندمــا يحــدث التداخــل بيــن الخطــاب 
النقــدي اإلبداعــي وقرينــه النقــدي، فيؤلفــا مًعــا متنًــا كتابًيــا واحــًدا. روايــة طغــى عليهــا الخطــاب الواصــف 
فانتصــرت علــى مــا هــو كالســيكي، ودّشــنت أدب الســجون ضمــن الكتابــات مــا بعــد الحداثيــة. ولكــن حيــن 
ــة التونســية اقتناءهــا مــن الناشــر. »عنوانهــا  ــة الشــراءات فــي وزارة الثقاف ــة رفضــت لجن ولــدت هــذه الرواي
َر المنــع، لــم يقرأهــا أعضــاء اللجنــة إًذا، وُأعدمــت بســبب ذائقــة جماليــة  ــرِّ غيــر أخالقــي وشــائن«: هكــذا ُب
أخالقيــة مــن خــالل عنوانهــا فحســب، ال أحــد منهــم كان يعــرف حينهــا أن غســان يدّشــن الفظيــع فــي رحــاب 
الســرد المــرح. ولــم تصــل الروايــة إلــى غســان إال بعــد وقــت طويــل مــن صدورهــا. كيــف لنبــأ ســردي كهــذا 
أن ُيحاكــم باإلعــدام؟ يبــدو أّنــه ثّمــة شــريان آخــر فــي قلــب غســان قــد توّقــف، ومــع ذلــك كان يبتســم بصبــر 

النبــّي وكبريــاء اإللــه.
حيــن ُقّدمــت مســرحية »يــا كبيــر« التــي أخرجهــا رأفــت الزاقــوت، وعرضهــا فــي أيــام قرطــاج المســرحية 
ــام  ــرأي الع ــّول ال ــل، تح ــه بالكام ــة نفس ــى تعري ــي عل ــين مرع ــوري حس ــل الس ــدم الممث ــنة 2018، وأق س
المســرحي برمتــه إلــى مــا يشــبه المحاكمــة األخالقيــة للمهرجــان الــذي لــم يتــوّرع فــي نشــر بــالغ توضيحــي 
قــال فيــه »تعّبــر الهيئــة المديــرة لمهرجــان أّيــام قرطــاج المســرحية فــي دورتهــا العشــرين عــن إدانتهــا ورفضها 
للممارســة الفرديــة التــي قــام بهــا الممثــل المســرحي فــي العــرض الســوري األلمانــي«، هكــذا ُرِمــَي الممثــل 
إلــى محرقــة الــرأي العــام فــي وضــع عمومــي تســيطر عليــه التجاذبــات السياســية الطاحنــة. حينهــا لــم يصمت 
غســان، لقــد كان يســعى لتحريــر الحقيقــة مــن نســيج العنكبــوت، ســأل فــي المــرة األولــى عــن موقــف الكبــار 
ــة أعطــى لــآلراء الهامشــية  فــي المســرح التونســي: توفيــق الجبالــي والفاضــل الجعايبــي، وفــي المــرة الثاني
حقهــا فــي التعبيــر وذلــك مــن خــالل مقالتيــن عــن هــذا الحــدث ُنِشــرتا تباًعــا فــي شــبكة جيــرون اإلعالميــة. 
كان علــى يقيــن محــزن بــأّن الســوريين فــي كّل أرض هــم محــّل ســؤال، كان علــى يقيــن قاتــل بأّنــه ال وصايــة 
يجــب أن تكــون علــى الفــّن، وألّنــه يواكــب عــن كثــب مشــهًدا كهــذا فقــد راح شــريان آخر يتمــّزق في جســده.
حيــن وصــل الفريــق الســوري لمســرحية »كحــل عربــي« لمخرجتــه ســوزان علــي إلــى تونــس للمشــاركة 
فــي الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان قرطــاج الدولــي للمونودرامــا، لــم يحّدثنــي غســان إطالًقــا عــن االختالفــات 
ــك ع  ــر بال ــي: »دي ــال ل ــل ق ــة، ب ــية الصارم ــه السياس ــه ومواقف ــن صالبت ــم م ــى الرغ ــم، عل ــية معه السياس

الســوريين«، لقــد كان قلبــه مؤهــاًل للغفــران علــى الرغــم مــن الشــرايين الممزقــة داخلــه.
لم يكن وطنًيا فحسب، بل كان جرحه أبعد من الخرائط أيًضا.

»علــى الممثليــن أن يتقمصــوا أرواح شــخصياتهم قبــل بــدء العــرض بوقــت طويــل«، هكــذا وّقــع غســان 
فــي روايتــه »قهــوة الجنــرال« أســوة بالمخــرج الروســي مايرخولــد الــذي شــطبه يوســف ســتالين مــن الوجود، 
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ــي«  ــو غرازيان ــرال »رودلف ــخصية الجن ــم ش ــب لتقدي ــذي كان يتأه ــوري ال ــل الس ــطِب الممث ــا ُش ــه أيًض ومثل
الــذي ارتــدى بــّزة العمــاد المثقلــة بالنياشــين وســار فــي الشــارع مرفــوع الــرأس فألقــوا القبــض عليــه قبــل أن 
يصــل إلــى نــادي الضبــاط القديــم«، لقــد ظنــوا أّنــه مجــرم أو مخــّرب للنظــام ولــم يعتقــدوا أبــًدا أنــه مجــّرد 
ممثــل يتأهــب لتقّمــص روح ذلــك الجنــرال. فكيــف؟ كيــف نحتــرم أنظمــة فاشــية ال تفــّرق بعــد بيــن الممثــل 
والشــخصية؟ هــذا وحــده يدفعنــا إلــى الغضــب أو االنتحــار، وهــذا وحــده يوّكــد أن مــا فــي قهــوة الجنــرال 

ســوى الســّم والعمــاء.
لنســّجل إًذا، فــي معــرض المزايــدة، أّنــه ال يمكــن المزايــدة عــن غســان أبــًدا، فهــو لــم يصمــد في الســجون 
ــن  ــن روائيي ــّن م ــي شــّيدها المتكلمــون باســم الف ــة أيًضــا، تلــك الت ــل واجــه الســجون الخارجي فحســب، ب

ومســرحيين ورســامين وســينمائيين، لقــد عــاش فــي الســؤال ومــات فــي الســؤال أيًضــا.
وأن يمــوت غّســان داخــل ســردية مــن األســئلة يعنــي أّن غروبــه عالمــة رمزيــة علــى والدة ســؤال جديــد 

مــن شــأنه إربــاك أّي نــوع مــن اإلجابــات التــي تحــدث مــن حولــه. 
أن يمــوت غســان داخــل مســتحيالت الثــورة الســورية وأســئلتها المــّرة يعنــي أنــه قليــل بصمــت اآلخريــن 

الذيــن تخاذلــوا أو نامــوا تحــت أجفــان اليــأس، يعنــي أّنــه كثيــر بموتــه.
ليــس المــوت عطالــة للحيــاة. المــوت فاجعــة مريعــة مــن شــأنها تذكيــر األحيــاء بالمهّمــة النبيلــة التــي كان 

يحملهــا المّيــت.
أن يمــوت غّســان داخــل أفــق هــذه الثــورة مــن دون يــأس مــن غروبهــا ال يعنــي أّن حراســة هــذا الحلــم 

ــاء وحدهــم. ــات األحي أصبــح مــن مهّم
ــا مــن التــوّرط فــي مهنــة الخائــف مــن حــّراس  ــا، مــن يمــوت بريًئ ــا صامًت ال يمكــن أن يكــون غّســان ميًت
القيامــة واألنظمــة الوحشــية التــي أبدعــت فــي إنتــاج المســالخ البشــرية أو تخصيــب الغيبيــات ال يمكــن أن 

ــا. ــا صامًت يكــون ميًت
ولذلــك، فــإّن رحيلــه يعــّد صدمــًة لصمــت هــؤالء األحيــاء، لتخاذلهــم، ومــن ثــّم تذكيرهــم بذلــك الحلــم: 

كيــف يمكــن لشــعب بأســره أن ينــام ذليــاًل أو مخــذواًل أو منكســًرا؟
أن يمــوت غســان داخــل هــذا الســؤال األخيــر يعنــي أّنــه حــان الوقــت كــي نقــول: يجــب أن يتوّقــف هــذا 

القهــر.
وغســان مــات فــي هــذا المقــام غاضًبــا، ولذلــك فهــو ليــس ميًتــا صامًتــا بمجــّرد أن ُقــذف جســده فــي بطــن 
ــذا  ــن، وه ــا نح ــي حياتن ــل ف ــا تعّط ــيء ّم ــا، ش ــا جميًع ــد صدمن ــن المــوت. لق ــر م ــح أكب ــام، أصب األرض ون

الفــراغ ليــس مــن شــأن غســان اآلن.
لقد أمضى توقيعه في الحياة بشرف، أهدانا براءته وقفز مبتسًما بالقرب من الله.

ــا  ــمح مطلًق ــن يس ــجون، ول ــم الس ــّيد له ــدث أن ش ــم يح ــن، ول ــه الثوريي ــم الل ــًدا أن حاك ــدث أب ــم يح ل
ــك،  ــل ذل ــه فع ــات الل ــع نقاب ــف م ــَووي بالتحال ــم اله ــده الحاك ــي. وح ــم المالئك ــام لحمه ــياطين بالته للش

ــراغ. ــذا الف ــج به ــده اآلن مبته ووح
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أن يمــوت غّســان داخــل بــركان األســئلة يعنــي أّنــه لــم يمــت، ولكــّن هــذا ال يعنــي أّن جســده لــم تمّزقــه 
ــار. الكبــد التــي كانــت تنــّز دًمــا تحــت ضربــات مناقيــر الطيــر  الحمــم الســاخنة، لقــد تجــّرأ علــى ســرقة النّ
الجــارح باســم الحاكــم الهــووي جعلــت منــه أكبــر مــن المــوت، ولذلــك فــإّن الفــراغ ليــس مــن شــأنه اآلن، 

إّنــه شــأننا نحــن.
ــادم  ــة الخ ــي مهن ــقوط ف ــر الس ــى خط ــه إل ــي ننتب ــان ك ــوت غس ــن م ــف م ــة أعن ــة تراجيدي ــة واقع ــل ثّم ه

ــووي؟ ــم اله ــك الحاك ــواع لذل المط
أن يرحــل غســان فــي مثــل هــذا الوقــت يعنــي أّنــه نجــا مــن المــوت مــراًرا، يعنــي أّن كبــده كانــت تتجــّدد 
كلمــا تضاعفــت ضربــات مناقيــر الطيــر، يعنــي أّن دمــه تحــّول إلــى حمــم ســاخنة، يعنــي أنــه كــوى جرحــه 
بقبــس النــار فــي يــده كّلمــا توّغــل الحاكــم الهــووي فــي فتحــه، يعنــي أّن عنــاده ازداد كلمــا تكّلمــت أحــزاب 
ــن عــن  ــر المدافعي ــه كان مــن أكث ــي أّن ــات، يعن ــع الغيبي ــاة وســلخ البشــر فــي مصان ــًة كرههــا للحي ــه معلن الل

ــم الرمــاد علــى حيــاة المســرحيين والروائييــن والســينمائيين. جمــال الوجــود كّلمــا خّي
أن يمــوت غّســان يعنــي أّنــه صــار يجــب علينــا أن نحميــه، لقــد كان يحمينــا جميًعــا، نحــن الذيــن أحبَّنــا. 
هــل تعبــَت أّيهــا الجبــل؟ مللــَت عــواء الريــاح القادمــة بنبــأ جديــد حــول الشــهداء؟ أتعبتــك جذورنــا الضاربــة 
فــي قلبــك لــم تينــع أغصــان شــجيراتها الوحيــدات، كــي تظّلــل قممــك الشــامخات؟ قتلتــك خيانــة البعــض 
مــن الرفــاق دّلــت المخبريــن علــى الكهــوف التــي خّبــأت فيهــا الغــزالن؟ أضنَْتــك الخــدوش التــي أحدثتهــا 
ــر  ــذاب آخ ــم بع ــّراف العظي ــياس الع ــل ترس ــأت مث ــل تنب ــدك؟ ه ــزّورت قصائ ــك ف ــى حجارت ــاب عل الذئ

فالتجــأَت إلــى المــوت عالمــة تنبهنــا؟
الجبل أنت يا غّسان!!!
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ف الوطء ِ
ّ

خف

حازم نهار

ــذي  ــارض« ال ــن المع ــة الف ــرى؛ صناع ــورية األخ ــا »س ــي كتابه ــوك ف ــام ك ــة ميري ــة األميركي ــر الكاتب تذك
ــابق  ــل الس ــرحي والمعتق ــب المس ــا بالكات ــد لقائه ــة عن ــة الفت ــر 2018، حادث ــي أواخ ــة ف ــى العربي ــم إل ُترج

ــالم. ــد للس ــر مدري ــد مؤتم ــه بع ــرج عن ــذي ُأف ــام 1995، وال ــر ع ــي أواخ ــي ف ــان الجباع غس
ــف الــوطء فمــا أظــن   فــي لقائهــا بــه، قــرأ لهــا غســان الجباعــي بيًتــا مــن الشــعر ألبــي العــالء المعــري »َخفِّ
ــى  ــن إل ــال لهــا »عندمــا تعودي ــم ق ــم تفهــم المغــزى، ث ــَم األرِض إالَّ مــن هــذه األجســاد«، فارتبكــْت ول أدي
المــزة هــذا المســاء، انتبهــي إلــى امتــداد الطريــق بيــن الجامعــة والجمــارك.« ســأَلته: لمــاذا؟، فأخبرهــا عــن 
المعتقــل الــذي أمضــى فيــه عامــه األخيــر، بعــد أن أمضــى قبلــه تســعة أعــوام فــي معتقــالت أخــرى. كان ذلــك 
فــي وقــٍت مــا مــن عــام 1992، عندمــا نزلــوا بــه ثالًثــا وثالثيــن خطــوة تحــت األرض؛ عالــم آخــر يفتقــد إلــى 

الهــواء والنــور الطبيعييــن.
ــنوات، كان  ــع س ــو أرب ــل بنح ــن المعتق ــه م ــد خروج ــا، بع ــة له ــذه الحكاي ــروي ه ــان ي ــا كان غس عندم
حزينًــا ألن كثيــًرا مــن النــاس لــم يكونــوا يصدقونــه آنــذاك وهــو يخبرهــم بوجــود هــذا المعتقــل »لــو ســألِت 
األشــخاص الذيــن يســيرون علــى طريــق المــزة الســريع فــي مــا إذا كانــوا يعرفــون بأنهم يســيرون علــى رؤوس 
قــوِك.« لكــن مصــدر حزنــه األكبــر  رجــال معتقليــن، ال لشــيء إال ألنهــم فّكــروا بطريقــة )خاطئــة(، فلــن يصدِّ

كان أن النــاس كبــروا متكيِّفيــن مــع هــذه الحيــاة مــن دون امتــالك أي رغبــٍة فــي التفكيــر فــي المعتقليــن.
فــي طريقهــا إلــى منزلهــا، قامــت ميريــام بأكثــر ممــا طلبــه غســان. نزلت مــن الميكــرو عنــد محطــة الجامعة، 
ر فــي أنني  ومشــت مســافة الميــل الــذي يغطِّــي الســجن تحــت األرضــي. تقــول: لقــد ارتعــدُت فزعــة وأنــا أفكِّ
أدخــل وأخــرج المدينــة كل يــوم بســيارتي فــوق أجســاد مئــات الرجــال المعتقليــن فــي مســاحاٍت صغيــرة مــن 

كاتب وباحث سوري، رئيس تحرير مجلة )رواق ميسلون(

حازم نهار
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ــع.  ــكان الفظي ــذا الم ــي ه ــره ف ــن عم ــى م ــا تبق ــًدا م ــم مجاه ــي بعضه ــل أن يقض ــن المحتم ــواء، وم دون ه
وتضيــف: لــم أالحــظ شــيًئا غيــر اعتيــادي، وُصِدمــت مــرًة أخــرى مــن قــدرة النظــام علــى إخفــاء أســراره.

بعــد آذار/ مــارس2011 وإلــى اليــوم، مــا كان ُيحــزن الجباعــي قــد زال، فحكايتــه عــن الســجن والمعتقلين 
التــي لــم تكــن تهتــم بهــا إال فئــة محــدودة مــن النــاس، قــد أصبحــت عامــة؛ لــم يعــد هنــاك بيــت ســوري 
ليــس فيــه معتقــل أو ال يعــرف بوجــود المعتقــالت، فــوق األرض وتحتهــا، وال يوجــد ســورّي لــم تعــد أســماء 

الســجون جــزًءا مــن معرفتــه أو ثقافتــه اليوميــة: صيدنايــا، تدمــر، فلســطين، الجمــارك... إلــخ.
وزالــت دهشــة ميريــام أيًضــا مــن قــدرة النظــام علــى إخفــاء األســرار/ الجرائــم، فلــم يعــد النظــام عاجــًزا 
عــن إخفائهــا فحســب، بــل بــات العالــم كلــه يعرفهــا، إلــى جانــب الســوريين بالطبــع، المعــارض والموالــي 
منهــم علــى حــد ســواء، بــل إن النظــام نفســه لــم يعــد حريًصــا أصــاًل علــى إخفائهــا، وأصبــح شــفاًفا إلــى 
درجــة فظيعــة، مــا يوحــي بالتزامــه وعــَده الــذي أنهكنــا بتكــرار الحديــث عنــه فــي بدايــات »العهــد الجديــد«، 

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2000: الشــفافية.
وهــا هــو النظــام فــي أعلــى درجــات الشــفافية، علــى عكــس مــا كانــت تــراه ميريــام كــوك قبــل مــا يزيــد 
علــى عشــرين عاًمــا، وقــد وصــل إلــى درجــة عاليــة مــن العــري، مــن دون أي مســاحيق تجميــل، ال شــعارات 
اًل ســورية كلهــا إلــى معتقــل كبيــر، بمعرفــة الســوريين كلهــم، والعالــم كلــه، بدوله  وال فلســفات منِهكــة، محــوِّ

ومؤسســاته ومنظماتــه الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وكأنــه يقــول للجميــع: هــذا أنــا، فمــا أنتــم فاعلــون؟
لكــن مــا لــم يخطــر فــي بــال غســان، وال غيــره، صعوبــة تطبيــق طلبــه »خفــف الــوطء« اليــوم حرفًيــا. هــل 
يضمــن أحدنــا اليــوم أن يســير فــي أي شــارع أو أن يقــف علــى أي بقعــة مــن أرض ســورية، وال يكــون تحتهــا 
ــوري  ــوع س ــره، أو بدم ــا أو غي ــا كان أو موالًي ــوري، معارًض ــاء س ــن بدم ــد ُعج ــا ق ــون ترابه ــل، أو ال يك معتق

حزًنــا علــى معتقــل أو فقيــد، أو قهــًرا بحكــم الخــوف أو الفقــر أو العجــز؟!
 تعرفــت إلــى غســان الجباعــي فــي عــام 2002 صديًقــا قبــل كل شــيء فــي بيئــة صداقيــة تجمــع كثيــًرا مــن 
المثقفيــن والسياســيين الســوريين المعارضيــن، تعمقــت عالقتنــا الشــخصية عبــر الزمــن، دخلنــا فــي حــوارات 
ــاس  ــا بالن ــجاًعا، ومهموًم ــاًل، ش ــذاك نبي ــه آن ــتركة. عرفت ــات مش ــتركة وعالق ــهرات مش ــا س ــدة، جمعتن عدي

والبلــد، دائــم التفكيــر فــي مــا يحــدث ببوصلــة إنســانية ال تــزوغ وال تضــّل.
ــة  ــي البيئ ــائد ف ــو س ــا ه ــرة لم ــتركة مغاي ــورات مش ــا رؤى وتص ــورية، جمعتن ــورة الس ــالق الث ــد انط بع
السياســية، تشــاركنا فــي نشــاط وأعمــال ثقافيــة وسياســية عديــدة علــى طــول الخــط، كانــت الثقــة متبادلــة، 
ــيين  ــن والسياس ــن المثقفي ــرة م ــة صغي ــي مجموع ــا ف ــارًكا معن ــه كان مش ــل رحيل ــرة قب ــابيع األخي ــي األس وف
ــل  ــى قب ــم، علــى الرغــم مــن آالمــه ومرضــه، حت ــا المؤل ــر فــي مخــارج وحلــول لواقعن ــن بالتفكي المهمومي

ــه. ــن رحيل ــبوعين م أس
ــي  ــرحي ف ــرج المس ــب والمخ ــب واألدي ــي الكات ــان الجباع ــى غس ــا إل ــرف أيًض ــدار أن أتع ــاءت األق وش
ســياق ترجمتــي لكتــاب الباحثــة األميركيــة ميريــام كــوك )ســورية األخــرى؛ صناعــة الفــن المعــارض(، وفــي 
ــة  ــت عملي ــي، وكان ــل إيران ــن أص ــة م ــة األميركي ــوري« للباحث ــجون الس ــاب »أدب الس ــي لكت ــياق ترجمت س

الترجمــة تتطلــب منــي االطــالع علــى معظــم مــا كتبــه فــي مجــال القصــة القصيــرة.
ــارة غســان  ــه عب ــوان أحــد فصول ــي جعلــت عن ــام كــوك الت ــاب ميري كان غســان ســعيًدا جــًدا بصــدور كت
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األثيــرة »خفــف الــوطء«، وكان ســعيًدا أيًضــا عندمــا أخبرُتــه أن يمّدنــي ببعــض أعمالــه لتســاعدني فــي ترجمــة 
ــل عينيــه بصــدور هــذا الكتــاب. كتــاب شــريعة طالقانــي، وكنــت أتمنــى أن يكحِّ

رحل غسان الجباعي.. فلنخفِّف الوطء!
وداًعا أيها الصديق.. الصادق الصدوق.
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وداًعا غسان الجباعي

حسيبة عبد الرحمن

ــن  ــا، وم ــن أعمارن ــى م ــا مض ــون يوًم ــا، أربع ــدرَت بن ــذ غ ــا م ــاًء غادرون ــون مس ــا، أربع ــون صباًح أربع
ــاب. ــوب الغي ــك ص رحلي

ــاء  ــرداِت رث ــرح مف ــدوان؟ أو نجت ــدوح ع ــن مم ــش بأربعي ــود دروي ــاِت محم ــردد كلم ــول؟ أن ــاذا نق م
ــالم  ــي الس ــا، أو يلق ــن يرثين ــا م ــد يوًم ــا ال نج ــا، عّلن ــا مًع ــك وبعضن ــن بعض ــا م ــا بعًض ــوّدع عبره ــدة، ن جدي
علــى نعوشــنا. ونحــن مــن أبــى الظلــم إال أن يغــرق جيلنــا بأكملــه، بقصديــة مــوت داكــن، بعــد أن تســلخت 
ــه، ووأد  ــه علــى وطــن، جفــَف تربت ــا يدي ــات اســتبداد وقمــع َقَبــض بكلت ــة بكالب ــا بالكرابيــج المفتول جلودن
ــَس زرعــه، وعــرى روح شــعبه، وأقالنــا مــن الحيــاة كمــًدا فــي غفلــة زمــن وقــحٍّ أثقــل ســنواته  ضرعــه، ويّب
علينــا؛ نحــن أبنــاء )جيــل الســبعينيات( بحضــور درامــي مفتــوح علــى ســجون صحروايــة وجبليــة وســهلية، 
ــة التعذيــب، ليخــرج مكســور الحلــم  ــا مــن أعمــاره، ابتلعتهــا جــدران الزنازيــن وأقبي ــا باهًظ جيــل دفــع ثمنً
والعمــر مًعــا، حاصــًدا الهــواء الصامــت والرمــال المتحركــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك بقــي مــن يصــارع فــي 

ــن.  ــة واألدب والف السياس
وغســان مــن أبــرز مــن قــاوم هــذا االنكســار باإلنتــاج الفنــي واألدبــي المتنــوع، وهنــا أســتحضر مــا قالــه 
ــار فــي أي  ــة، كعــازف يحت ــي انشــقاق طاقتــك اإلبداعي محمــود درويــش عــن ممــدوح عــدوان: »كــم حّيرن
آلــة موســيقية يتــأأل« مــن المســرح الــذي عشــقَت )جنراليــوس، الشــقيقة، بــودي الحــارس( وقبــل كتابتهــا، 
ــا )عنبــر رقــم 6(، إلــى الدرامــا بشــقيها االجتماعــي )قــرن  عرضــت مســرحيتك األولــى فــي ســجن صيدناي
الماعــز، تــل الرمــاد، بقايــا صــور( والتاريخــي )عمــر الخيــام(، إلــى القصــة القصيــرة )أصابــع المــوز، الوحل( 
ومــروًرا عابــًرا إلــى الشــعر )رغــوة الــكالم( ومنــه إلــى الروايــة )المطــخ، قمــل العانــة( وصــواًل إلــى أيقونتــك 
الشــهيرة )قهــوة الجنــرال( وقســوة الســرد والعــرض الروائــي الممســرح والمصّمــم علــى هيئــة ســجن وطــن، 
مــن البحــر الشــمال غربــي إلــى الجبــل الجنوبــي ومــا بينهمــا مــن ســهول، وعليــه يتربــع »األســى« بحســب 

وصــف والــدة الســجين للدكتاتــور. 

ــدة  ــا لم ــول منه ــت األط ــرات كان ــع م ــال أرب ــت لالعتق ــورية، تعّرض ــة س ــة وروائي كاتب
ســّت ســنوات بتهمــة االنتمــاء إلــى حــزب العمــل الشــيوعي المعــارض، روايتهــا األولــى 
رت فيهــا عوالــم الســجن الداخليــة وتجربــة األنثــى 

َ
كانــت بعنــوان »الشــرنقة« التــي صــّو

ــوى  ــر« )دار نين ــيخ المهاج ــدي الش ــات ج ــم »تجلي ــرى باس ــة أخ ــا رواي ــان. له وراء القضب
ــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان: وســقط 

ً
للدراســات والنشــر/دار الجمــل، 2010(، ولهــا أيض

ــا.
ً

ســهوا، تتنــاول تجربــة الســجن أيض

حسيبة عبد الرحمن
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وألننــا فــي حضــرة غســان الجباعــي، علينــا أن نخــّط اآلن علــى بازلــت الســويداء، ســويداء القلــب أنشــودة 
معجونــة بعصيــر الكــروم ووجــع الســنين علــى صخــور مدببــة تميــل نحــو الســواد، وحينـًـا إلــى زرقــة ســراب 
ــا  ــك(، ولكنه ــفر برل ــن )الس ــي زم ــر ف ــى الفق ــة إل ــودة بدائي ــب بع ــد الحط ــا مواق ــا، تشــتعل تحته ــراءى لن تت
ــا ونّيــف. وفــوق  اليــوم فــي موقعــة الــدم والنــار والظلــم والشــتات لمعموديــة ســورية منــذ أحــد عشــر عاًم

ذلــك الجبــل البازلتــي: ناديُتــك، وأكــرر مناداتــك:
يــا غســان لــم تــرد علــّي، هــل أنــت منزعــج منــي ألننــي لــم أحدثــك إال قليــاًل؟ مــع أن معرفتــي بــك تعــود 
إلــى عــام )1981( حيــث التقينــا فــي بيــت الصديــق الفنــان )عبــد الحكيــم قطيفــان( وكنــت عائــًدا تــًوا مــن 
ــاة،  ــا فــي مــا بعــد ســبل الحي ــا، وأخذتن ــا فــي الســجون والمعتقــالت مًع االتحــاد الســوفياتي. ومــن ثــم تهن
لــذا لــم تكــن قلــة الــكالم إال تقصيــًرا منــي ال أكثــر. رّد علــّي! أعلــم أن العنــد مــرض أصــاب كلينــا، لــذا بقينــا 
نفتــرش العتمــة وننتظــر الضــوء مــن ثنائيتــك الشــهيرة المســرحية والعرفانيــة بتضــاد المعانــي الوجــودي، ليبقى 
ــا  ــه تــراب بلدن ــا، ويعفــر أجســادنا، ولكن ــا ممســوًكا بتــراب أرض، مــّرغ ومــا زال يمــّرغ وجوهن ــا هن وجودن
ــام األرض، وحولــوه إلــى لعبــة كرههــا الالعبــون، فمزقــوا أعضاءهــا  المبعثــر الــذي ســطا عليــه، وســرقه لئ
ــود  ــي صع ــا ف ــى عجزن ــر إل ــا ننظ ــا، وجعلتن ــرت أعمارن ــه، قص ــع وّطأت ــق درب وج ــا رفي ــان ي ــا. غس ورموه
أســوار عاليــة، عّلنــا نصــل إلــى عقــد نجــوم يضــيء رؤانــا، بعــد أن تكســرت أضالعنــا، واآلن رقابنــا، وخانتنــا 
أقدامنــا ووضعنــا أيًضــا، ومــع ذلــك ال زلنــا نقــارع، بمــا تبّقــى مــن حطامنــا مــّر الدفلــى وعلقــم القهــر، قهــر 
وطــن تناهشــت جغرافيتــه ذئــاب الداخــل والخــارج، وتوازعــه الشــرق والغــرب وســدنتهم الفاســدين، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك أكملــَت مشــوار تحديــك، وبقيــَت هنــا بــال كهربــاء وال مــاء وال تدفئــة وال خبــز وال حريــة 
فــي بلــد ممــّدد علــى ســرير مــوت زؤام، يأتيــه ويأتينــا بالمفــّرق والجملــة. ولــم يبــق لنــا إال اللــه الــذي أغلــق 

ابــواب ســماواته الســبع أمــام الشــفاعة. 
أعلــم أنــي تهــُت فــي الــكالم، لكنــي ســأختار خاتمتــه بالقســم »والتيــن« فقــط، الشــتراكنا مًعــا فــي حبــه 

ســواء أكان لبــه ســماقًيا أم يميــل إلــى نبيــذ اللــون والتربــة ملفــوف علــى زيتــون مقطــع األغصــان.
ــة  ــع والدكتاتوري ــه القم ــب بوج ــه، وكت ــتّل قلم ــن اس ــَت م ــك: وأن ــول ل ــم أق ــرة القس ــُت دائ ــي دخل وألن
وقهــر المجتمــع وإفقــاره وتجويعــه وترميــل نســائه، علــى الرغــم مــن محــاوالت النظــام إســكاتك وإخراســنا 
بالمعتقــالت وباقــي صنــوف الترهيــب ومــن بينهــا ســجن تدمــر المميــت، والمســلخ الحالــي صيدنايــا، حيــث 
ــذّل  ــه ال ــي وج ــا ف ــنرفع صوتن ــت، وس ــن نصم ــا ل ــًة إنن ــن« ثاني ــزاء. و«بالتي ــر أع ــا غي ــرون ضيوًف ــَت وآخ نزل
ــاع األرض،  ــي أصق ــّتتنا ف ــذي ش ــعبنا، وال ــا وش ــى أرضن ــة عل ــات القابض ــم المافي ــل، وحك ــوع والقت والج

ــا نتســول العالــم. وتركن
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غســان مــن النــاس الذيــن تأســف أّن دروب الحيــاة لــم تجمعــك بهــم، وال دروب الســجن. وحيــن تأمــل أن 
تصحــح األحــوال هــذا الخطــأ يوًمــا مــا، يرحــل غســان ويضيــع عليــك هــذا األمــل.

تعرفــُت إلــى غســان مــن خــالل كتابتــي فــي القســم الثقافــي مــن موقــع جيــرون، وكان هــو مديــر تحريــر 
هــذا القســم. كانــت كل مــادة أرســلها لــه مناَســبة لحديــث يطــول أو يقصــر. كان كالمــه قليــاًل ولكنــه كثيــف 
ــت  ويدفعــك إلــى التأمــل. ذات مــرة أرســلت لــه نًصــا أدبًيــا بعنــوان »إلــى أختــي الصغيــرة«، أختــي التــي توفَّ
وهــي طفلــة بمــرض ال يــزال يقهــر البشــر ويتحــدى قدراتهــم العلميــة والعاطفيــة كّلهــا. كانــت الوفــاة األولــى 
ــة  ــالت الريفي ــادة العائ ــط كع ــى الحائ ــا عل ــا صورته ــرة. عّلقن ــا كبي ــا به ــت نكبتن ــرة، وكان ــا الصغي ــي عائلتن ف
التــي تقــاوم النســيان بصــور وجــوه الراحليــن. حفــرت صــورة أختــي هــذه أثــًرا عميًقــا فــي ذاكرتــي، كانــت 
تنظــر إلينــا مــن علــى الحائــط بطريقــة ال أفهمهــا، هــل تعّبــر لنــا عــن شــوقها، أم عــن عتبهــا علــى أننــا ال نــزال 
ــي  ــن إحساس ــرُت ع ــص، عّب ــك الن ــي ذل ــدأ. ف ــل أن تب ــا قب ــت منه ــاة ُخطف ــى حي ــف عل ــا تأس ــاء، أم أنه أحي
بتلــك النظــرة فوصفُتهــا بأنهــا »نظــرة جارحــة«، هكــذا جاءنــي التعبيــر، وهكــذا أرســلُته علــى غســان. ثــم بعــد 
حيــن اســتدركت واتصلــت بــه كــي أغّيــر هــذا الوصــف، وحيــن استفســر عــن الســبب قلــت إن تعبيــر »نظــرة 
جارحــة« لهــا فــي الوعــي العــام مدلــول مبتــذل. رفــض غســان أن يغيــر العبــارة وقــال لــي مــا لــن أنســاه أبــًدا، 
ومــا يــدل علــى عمــق إحساســه: »ســوف يتلقاهــا القــارئ كمــا تقصدهــا أنــت«. كــم يفتــح هــذا الــرأي مــن 
آفــاق فــي اللغــة، فــال تكــون اللغــة قيــًدا وال تكــون الكلمــات حجــارة صمــاء، بــل باألحــرى غيــوم صغيــرة 

ل وُتشــحن بالمعنــى كمــا يشــاء لهــا الكاتــب. ُتشــكَّ
بعــد فتــرة مــن تعارفنــا هــذا، أرســل لــي غســان روايتــه »قهــوة الجنــرال« التــي حــازت علــى جائــزة المزرعة 
فــي 2014. وحيــن تحدثنــا عنهــا قلــُت لــه إنــك قــاٍس علــى القــارئ، فأنــت تقطــع األكســجين بصــورة تامــة 

عــن قارئــك. فضحــك وقــال كيــف لــي أن أمــد القــارئ بمــا ال أملــك.

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى فــي ســجون النظــام 
الســوري 16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا مجــرًدا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته 
بعــد الســجن وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
ــي  ــب السياس ــاول الجان ــاب يتن ــدران(، وكت ــذه الج ــاذا وراء ه ــوان )م ــجن بعن ــدة الس م
مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن اإلســالمي األول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل 

ــة. ــة، ويكتــب فــي الصحــف العربي ــه ترجمــات عــن اإلنكليزي الشــيوعي فــي ســورية(، ل

راتب شعبو
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بالفعــل كانــت قــراءة هــذه الروايــة تجربــة فــي االختنــاق. مــن الصفحــة األولــى، بــل مــن الســطور األولــى، 
تجثــم صخــرة ثقيلــة علــى صــدرك، وال تحيــد عــن صــدرك حتــى النهايــة، بــل إنهــا تــزداد ثقــاًل. 

»مقعــدان مــن حجــر فــوق جــرٍف يطــّل علــى البحــر، علــى المقعــد األول كهل جــاف يابــس الوجــه يتنصت 
علــى كالم المــوج بأذنيــن مســتديرتين، ويــكاد الزبــد يغســل قدمــه الخشــبية الممــدودة إلــى البحــر أكثــر مــن 
ــل الشــاهق وال  ــي نحــو الجب ــة، ترفــع وجههــا التراب ــؤه امــرأة ممتلئ ــراغ تمل ــي ف الــالزم، علــى المقعــد الثان
تــراه. عيناهــا مطفأتــان وحلمهــا الوحيــد بعيــد خلــف الضبــاب، جبــل وبحــر وذاكــرة رمــل، ومقعــدان مــن 
حجــر وحشــي عتيــق غطتــه الطحالــب، عفــن مزمــن باهــت ونقــوش غــزاة عتقتهــا العــداوة اللولبيــة والثــأر 

القديــم«. 
ــجين،  ــن األكس ــب م ــتهدف وارد القل ــارات تس ــاص، وبعب ــة كالرص ــات ثقيل ــة، بكلم ــذ البداي ــذا من هك

ــها! ــف عيش ــاة، فكي ــف معان ــراءة وص ــل ق ــداك أن تكم ــه يتح ــك وكأن ــان طاقت ــتهلك غس يس
ضحــك غســان أيًضــا حيــن عّبــرت لــه عــن احتجاجــي علــى عنــوان روايتــه األخيــرة »قمــل العانــة«، قلــُت 
ــّده  ــاص ال يص ــط خ ــن نم ــّراًء م ــك ق ــار لروايت ــارئ، أو أن تخت ــّد الق ــد أن تص ــوان تري ــذا العن ــك به ــه كأن ل

العنــوان عــن قــراءة المحتــوى. فــكان منــه أن ضحــك بطفولــة بالــٍغ حزيــن.
في أمان الله يا غسان.
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ورود فوق مثواك األخير

)في وداع صديق العمر المخرج واألديب غسان الجباعي(

سميح شقير 

يرُجُف القلُب لفقدك 
فليَس لي أن أرتقي درًجا يؤدي إليك بعد اآلن 

وليس لي عنّاب ضحكتك
 احتضانك 

طيبة األرياِف في نبرة صوتك 
ليس لي أن أنبَش الذكرى ألوجاع السجون

 وكم مررَت بها بقيعاِن الجحيم 
طعم المعدن في الماء

وضوضاء السكون 
لن تقرأ األشعار لي

أو تكتب اإلهداء فوق روايٍة تهدينيها 
ال فرصة ُأخرى بمسرحك الجميل ُأذيب موسيقاي

ال كأَس نجرعها مًعا لِنَُشفَّ كالبّلور

فنــان وشــاعر ســوري، مواليــد 1957، كتــب الشــعر مبكــًرا ثم نشــط كموســيقي، إذ لحن 
ــى كلمــات أغانيــه شــعًرا عامًيــا وفصيًحــا، ولّحــن قصائــد لعــدٍد مــن الشــعراء 

ّ
وكتــب وغن

مثــل محمــود درويــش وشــوقي بزيــع وغســان زقطــان وحســان عــزت وآخريــن، شــارك 
فــي أمســيات شــعرية عديــدة فــي ســورية والمغــرب واألردن، ونشــر قصائــد فــي عــدٍد 
مــن الصحــف والمواقــع األدبيــة، أصــدر ديوانــه األول »نجمــة واحــدة »فــي عــام 2006 
ا ســواك( 2017 )مؤسســة ميســلون( 

ً
)دار كنعــان(، وديوانــه الثانــي )وال يشــبه النهــر شــيئ
وترجمتــه إلــى الفرنســية الشــاعرة ربيعــة الجلطــي.

سميح شقير
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أو لتصير أصواٌت لنا مجروحٌة كالناي 
يرجُف القلُب لفقدك 

أيها المعجوُن من قمِح الُقرى 
ومن الزبيب 

من الوداعة والشجاعة وحروف تكسر األصفاد في الزمن الرهيب
وها تغيب 

وينحني قوُس المسافة 
يستطيل الظل 
يبتعد الوصول

 تندب األحداق بؤبؤها
                    فيندهش الغريب

يرُجُف القلُب لفقدك 
يذِرُف الورُد الندى من حولَك اآلَن

 لكي يسقي الُتراب 
أيها العاشق ِعْش فينا إًذا 

ساطًعا كالنجِم ُترشدنا إلى الِجهِة الصواْب 
حاضًرا تبقى بِنا، لو كنَت تعلُم

 كم ستبقى حاضًرا فينا 
على َكتِف الغياْب
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المثقف المنحاز إلى اإلنسان

سهيل الجباعي

كلما سمعت بكلمة مثقف تحّسست مسدسي، هذا ما قاله غوبلز رجل الدكتاتور األول.
هذه هي الحال ما بين الثقافة واالستبداد والذي خصها غسان في كتابه مطواًل.

ــقبله،  ــه ومس ــه وطموحات ــه وأحالم ــه وآالم ــى آمال ــان وإل ــى اإلنس ــازة إل ــا منح ــة دائًم ــن، وألن الثقاف ولك
وألنهــا الضميــر لهــذا الفضــاء اإلنســاني الشاســع... وألن المثقــف الحقيقــي ال يمكــن أن يســاوم علــى مبادئــه 
وأهدافــه ورؤيتــه وال علــى المســتقبل الــذي يــراه حتمًيــا مهمــا طــال الزمــن... لهــذا فالثقافــة حتًمــا هــي التــي 

ســتنتصر وتســود وأمــا االســتبداد آجــاًل أم عاجــاًل فهــو إلــى زوال ...
غســان الجباعــي واحــٌد مــن أولئــك األحــرار الذيــن أصــروا علــى المواجهــة مــن داخــل الســجن ومــن 
ــا  ــًرا كريًم ــاًل ح ــه رج ــل نفس ــر... فكل ــاء والفخ ــة بالكبري ــيرته الحافل ــدأ مس ــجاعة وب ــى بالش ــه، فتحل خارج

ــاًل. أصي
هــذا الرجــل البســيط الحــازم القــوي العاشــق الملــيء بالحــب، حاصــره العفــن المســموم مــن كلِّ حــدٍب 

وصــوب، فحطــم هــذا الحصــار وحّلــق بأجنحتــه كطائــر يعشــق الحريــة ويعشــق الســماء ...
ــن  ــام م ــة ع ــه مائ ــول روايت ــة ح ــدوٍة حواري ــاركة بن ــركا للمش ــول أمي ــن دخ ــوه م ــا منع ــز عندم ــال ماركي ق

ــال: ــة ق العزل
ــت  ــكاري اآلن دخل ــكاره... وأف ــل بأف ــده ب ــس بجس ــب لي ــر الكات ــأن تأثي ــون ب ــاء ال يعرف ــؤالء األغبي ه

ــول.. ــيرة دخ ــم دون تأش بالده

ــل ســوري، حاصــل علــى إجــازة فــي الفنــون المســرحية، عضــو فــي نقابــة  ِ
ّ
فنــان وممث

الفنانيــن منــذ عــام 1987، مــن أعمالــه فــي المســـرح: »األميــر الفقيــر، القــط أبــو جزمــة، 
ــة  ــع، حكاي ــة الربي ــة، يقظ ــاوي الرغب ــه، ترام ــرير ديزدمون ــهريار، س ــي ش ــك، ليال ــفر برل س
الشــتاء، جزيــرة الماعــز«. وفــي التلفزيــون: أخــوة التــراب، تــل الرمــاد، تــاج مــن شــوك، بقايا 
صــور، األيــام المتمــردة، رقصــة الحبــاري، الطويبــي، الكــف والمخــرز، الثريــا والثــرى، صقــر 
الجبــل، حكايــة امــرأة، ضميــر يحتــرق، رحلــة العطــش، شــيمة، دمــوع األصايــل، العائــد، 
ملــوك الطوائــف، القعقــاع بــن عمــرو التميمــي، عنتــرة، عمــر بــن الخطــاب، الحجــاج، أبــو 
الطيــب المتنبــي، هوالكــو، عمــر الخيــام، أبــو جعفــر المنصــور، ســيف بــن ذي يــزن، بقايــا 
ــة،  ــر مدهش ــة، ظواه ــخصيات روائي ــة: ش ــي اإلذاعـــ ــي. وف ــن األيوب ــالح الدي ــور، ص ص

والعديــد مــن األعمــال األخــرى

سهيل الجباعي
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ــا أو سياســًيا ويســجنونه، يظنــون أنهــم  ــا أو مبدًع ــن يعتقلــون كاتًب ــاء الذي نعــم هــو كذلــك، هــؤالء األغبي
ــم  ــت جدرانه ــد اخترق ــكاره ق ــأن أف ــون ب ــم ... وال يعرف ــول إليه ــاس أو الوص ــع الن ــل م ــن التواص ــوه م منع

ــيب. ــٍب أو حس ــم دون رقي ــل إليه ــاردة ووص ــة الب ــميكة الصلب الس
ــو  ــن.. وه ــق وُيتق ــا يعش ــم بم ــم، فواجهه ــى مواجهته ــرار عل ــجاعة واإلص ــي الش ــا ف ــم درًس أراد أن ُيلقنه
ــك أن  ــا بال ــاحات، فم ــدن والس ــارح الم ــى مس ــاك عل ــه هن ــون من ــونه ويتوجّس ــوا يخش ــذي كان ــرح ال المس
يكــون هنــا فــي عقــر دارهــم.. فأقــدم بجنــون مبــدٍع خــالق، هــو ومجموعــة مــن أصدقائــه، وبــدؤوا العمــل 
فــي المهجــع واختــاروا مســرحية »عنبــر رقــم 6« لتشــيخوف، وألنهــم يفتقــرون إلــى كل المفــردات الضروريــة 
للعمــل المســرحي مــن ديكــور وإكسســوار وإضــاءة، عــداك طبًعــا عــن مفــردات الحيــاة اليوميــة األساســية، 

فأوجــدوا حلــواًل جميلــًة ومبدعــة وكانــوا يعملــون بمتعــٍة وصمــت ...
ــردوهم  ــم وش ــا بينه ــل فيم ــروا بالفص ــم وأم ــوا له ــى، تنبه ــين أو أدن ــاب قوس ــم ق ــح الحل ــا أصب وعندم
مــرًة أخــرى وقامــوا بتوزيعهــم علــى المهاجــع األخــرى وهكــذا تبــدد الحلــم ...  وتبــددت هــذه المحاولــة 
الجميلــة الحضاريــة ... وعندمــا خــرج غســان مــن الســجن، كان أول مــا أراد أن يفعلــه، هــو أن ُيكمــل مــا بــدأه 
ــة، وكاد  ــرٍة طويل ــة ولفت ــدأ بالعمــل وبالبروفــات لســاعاٍت طويل ــم 6« وب ــر رق ــى »العنب فــي الســجن فعــاد إل
أن ينتهــي مــن البروفــات ليبــدأ العــرض ولكــن الخيانــة تضــرب مــن جديــد، ولكــن هــذه المــرة ليســت مــن 
الســجان بــل مــن الفنــان أو مــن مدعــّي الفــن والمســرح، مــن ممثَليــن ومخــرج ُيفتــرض أنــه صديــق ويدعــون 

أنهــم عرابــو المســرح، ومــع هــذا، ومــع ألــم الصدمــة والتجربــة، أكمــل مشــواره بــكل ثقــٍة وحــب ...
قال ذات مرة وهو خلف قضبانهم المقيتة:

أفنِت القضبان ُعمَرها وهي واقفة أمامي.. قضباٌن من حديٍد مدهونٌة بالرماد..
وأنا خلفها مدهوٌن بالدم واللحم..

والقلُب ُغراٌب ينعق ...
عندما نقول ال للظلم فإنما نقول نعم للحرية والمساواة..
وعندما نقول ال للقتل فإنما نقول نعم للحياة والحب ...

وعندما نقول ال لالعتقال فإنما نقول نعم للحرية والكرامة اإلنسانية ...
إنها دعوٌة لتقديس الجمال والقيم السامية فينا وصرخٌة بوجه البشاعة والخسة البشرية..

في إحدى اللقاءات معه قال:
الحياة جميلة جًدا وال تتكرر واإلنسان يعيشها مرًة واحدة ...

أريد أن أقول وجهة نظري في هذه الحياة وأمشي..
أنا أشعر أن هناك معركًة بين اإلنسان وإنسانيته..

هناك عوامل كثيرة تدفع اإلنسان إلى الحيوانية ...
أتمنى أن يحصل اإلنسان على الجمال الموجود بداخله ...
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هــذا هــو المنطلــق الــذي انطلــق منــه غســان فــي المســرح والروايــة والقصــة والشــعر والعمــل السياســي 
ليصبــح هــذا اإلنســان مصــدًرا لــكل مــا قالــه، فتحــدث عــن الجمــال والحــب والحريــة والوطــن والمواطنــة 
والعدالــة والمســاواة وعــن االســتبداد والظلــم وعــن الحريــة والكرامــة اإلنســانية، وكل مــا مــن شــأنه أن يعــزز 

وجــود اإلنســان الجميــل الــذي أراده أن يكــون، ولهــذا أيهــا الجميــل يــا غســان أنــت لــن تمــوت ...
وفي النهاية سألوه عن حلمه؟ فأخذ نفًسا عميًقا من سيجارته وصمّت قلياًل، ثم قال:

أحلم ... أحلم أن تكون هذه الحياة بدون سجون.. بدون أي نوٍع من السجون..
أنا ال أقصد الجدران والقضبان وإنما كّل أنواع الجدران وكّل أنواع القضبان..

بما فيها ُقضبان القفص الصدري ....
رحم الله أخي غسان... ولكم أنتم ُحسُن البقاء وطول العمر..

وأشكر لكم هذا الوفاء وهذا التقدير من قبلكم ألخي غسان.... ودمتم بخير ...
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الساموراي غسان الجباعي

علي الكردي

ــأدوات  ــه وأنهاهــا علــى طريقــة فرســان الســاموراي، وإن يكــن ب هــل أبالــغ إن قلــُت: عــاش غســان حيات
أخــرى اخترعهــا بنفســه؟

في ظني أن غسان قد تعب ومّل في أواخر أيامه، وربما زهق من كّل شيء.
ال أقــول: انتحــَر أو فقــَد األمــل، بــل أقــول: ربمــا تعــب علــى المســتوى الشــخصي، وقــّرر أن يهمــَل نفســه 
حيــث أصبــح المــوت والحيــاة بالنســبة إليــه ســّيان، بعــد أن فعــل مــا فعــل، وكتــب مــا كتــب، وخــاض فــي 
دروب وعــرة، دفاًعــا عــن الجمــال فــي وجــه القبــح، وعــن الحريــة فــي مواجهــة االســتبداد، وعــن الحــب فــي 

مواجهــة الكراهيــة، وعــن الكرامــة فــي مواجهــة الــذّل واإلذالل.
إن هواجس الموت واضحة ما بين سطوره إذ يقول:

تّذكر .......
أنك جرٌم صغير

وفيك انطوى العالُم األكبر
عندما يصبح جسدَك نعًشا لقلبك
وتنثُر النجوُم دموَعها على كتفيك

عندما تمشي مقبرُتك أمامك
ويذبل طوُق الورد بين يديك

ــة  ــة قصصي ــه مجموع ــد 1953، لدي ــن موالي ــوري، م ــطيني س ــي فلس ــب وصحاف كات
بعنــوان »موكــب البــط البــري«. روايتــه األولــى كانــت بعنــوان )قصــر شــمعايا(، تــكاد 
ــل، إذ 

َ
تكــون أقــرب إلــى )الروايــة التســجيلية( علــى الرغــم ممــا توحــي بــه من فضــاء متخّي

يضمنهــا جــزًءا مــن ســيرته الذاتيــة، حيــن لجــأ مــع عائلتــه فــي ســتينيات القــرن العشــرين، 
إلــى إحــدى غــرف هــذا القصــر الــذي بنــاه الثــري اليهــودي شــمعايا أفنــدي عــام 1865 
بدمشــق، وقــد جعــل علــي الكــردي مــن قصــر شــمعايا والحــي اليهــودي فضــاًء لروايتــه 
ــدر،  ــا بن ــل الريس ــن قب ــة م ــى األلماني ــة إل ــذه الرواي ــت ه رجم

ُ
ــام 2010. ت ــدرت ع ــي ص الت

.Wallstein وصــدرت عــن مؤسســة فالشــتاين

علي الكردي
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تذّكْر أن شاهدة قبرك هي صدرك
نصُفَك الصاحي

ونبراُس غيابك
سواء كانت من رخامَك

أو ترابك.
 أال يحق للفارس أن يستريْح؟ 

أعتقد أن غسان أراد أن يأخذ غفوًة، بعد عمر قضاه في مقارعة الخوف والفقر والذل واالستبداد.
 ُأصيَب غسان برأيي بلوثَتي المسرح والمعتقل اللتان رسمتا مسار حياته . 

يقــول فــي ســياق حديثــه عــن دراســته األكاديميــة لإلخــراج المســرحي: »كنــا نأخــذ دروًســا كأنهــا تماريــن، 
ُيطلــق عليهــا اســم »مراقبــة«، وهــي ال تعنــي الرصــد أو المالحظــة فحســب، بــل تعنــي أيًضــا الكشــف والمعنى 
والتأّمــل فــي الحيــاة. كان علينــا أن نراقــَب الحيــاة وســلوك النــاس، ونماذجهــم وطباعهــم ورّدات أفعالهــم، أو 

الحــوادث الحياتيــة التــي تحمــل معنــى درامًيا يســتحق المناقشــة«.
 لقــد تمّثــل غســان تلــك المســائل كلهــا، وتطّبــع بهــا تطّبًعــا عميًقــا، وأضــاف إليهــا خبــرة تجاربــه الحياتيــة 
ــة، بحيــث غــدت جــزًءا مــن شــخصيته، وآليــة تفكيــره. ليــس علــى خشــبة المســرح فحســب، بــل فــي  الثرّي
ــه قــدرة علــى التقــاط مــا  ــاة بشــكل عــام. هــو فــي األســاس شــخٌص مرهــف، شــديد الحساســية ولدي الحي
يــدور حولــه مــن حــوادث وتناقضــات، فكيــف إذا امتلــك إضافــًة إلــى ذلــك أدوات قــراءة الوجــوه وطبائــع 

البشــر وســبر أغوارهــم؟
ــت  ــه وأتلف ــه أرهقت ــي اآلن ذات ــا ف ــّوع، لكنه ــه المتن ــاء إبداع ــي إغن ــد ف ــة بالتأكي ــك اللوث ــاعدته تل ــد س لق
أعصابــه. إذ ليــس مــن الســهل علــى أي إنســان تحّمــل ذلــك الحفــز والتوتــر المســتمر الــذي ينهــك الــروح 

ــد. ويهــدم الجس
اللوثــة الثانيــة هــي تأثيــرات تجربــة االعتقــال التــي خّلفــت فــي داخــل غســان شــروًخا عميقــة، ولعــل كل 

َمــن مــّر بتلــك التجربــة المــّرة، ســوف يــدرك فــي ظنــي علــى نحــو أبعــد مــا ســأذهب إليــه.
ــا.  المعتقــل: مــكاٌن مغلــق، معتــم، بــارد، قــاس؛ ُصّمــَم خصيًصــا كــي يحطــمَّ المعتقليــن جســدًيا وروحًي
غســان الشــاب العائــد لتــّوه إلــى وطنــه حامــاًل شــهادة ماجســتير فــي اإلخــراج المســرحي، ومعهــا مشــاريع 
ــة  ــي عتم ــه ف ــرح، ُزجَّ ب ــواء المس ــه أض ــح أمام ــن أن ُتفت ــداًل م ــرح، وب ــوض بالمس ــات للنه ــالم وطموح أح
ــاة لهــا مســارب  المعتقــل عشــر ســنوات عجــاف. كانــت كفيلــة بــأن تقتــل أجمــل مــا فيــه، لكــن إرادة الحي
أخــرى، حيــث قــاوم غســان شــروخ روحــه، وشــعوره بالفقــد واالنكســار مــن خــالل بحثــه عــن أدوات أخرى 
ومــواد بســيطة كــي يشــغَل نفســه، ويحافــظ علــى توازنــه الجســدي والنفســي، لذلــك فــّرغ طاقتــه بالنحــت 
وكتابــة نصــوص شــعرية ومســرحية علــى ورق الســجائر كــي يخّفــَف مــن توتــره الداخلــي، وينقــذ نفســه مــن 
الجنــون. هكــذا اســتطاع البــوح عّمــا يحتــدم فــي داخلــه والتعبيــر عنــه »فــي مــكان ُهــزم فيــه التعبيــر وانتصــر 

المــوت« كمــا قــال.
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 في المعتقل أصبح غسان كاتًبا وشاعًرا، وليس مخرًجا مسرحًيا فحسب!
لعــل ســّمو الهــدف الــذي عمــل غســان مــن أجلــه، ونبالتــه ومــا خّلفــه مــن تــراث إبداعــي متنــّوع األطبــاق، 
ــة  ــن الحري ــا ع ــر، دفاًع ــه الجهي ــه بكالم ــك كّل ــف ذل ــا، وتوظي ــًة وإخراًج ــرحي كتاب ــه المس ــم نتاج واأله

ــا برحيلــه المبّكــر. ــُف مــن وطــأة آالم فجيعتن والكرامــة اإلنســانية هــو مــا يخّف
ــراء،  ــه: عمــر، إيفــا، أنيــس، الب ــه الصديقــة رغــدة الخطيــب وإلــى أبنائ أجــّدد تعــازّي الحــارة لرفيقــة درب

ــه. ــع محّبي ــه وجمي ــه وأصدقائ ــى أخوت وإل
ورٌد وشموع لروحك الطليقة الحاضرة بيننا يا غسان.

ارقد بسالم يا صديقي.
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ــَك  ــإنَّ اعتقاَل ــذا ف ــى، وله ــقَط المعن ــّم س ــن ث ــاُض، وم ــقط البي ــالق، وإال لس ــوَد بإط ــيٍء أس ــس كلُّ ش لي
ــن. ــُر ممك ــال غي ــام والكم بالتم

ــَك  ــإن حريَت ــذا ف ــى، وله ــقط المعن ــّم س ــن ث ــواُد، وم ــقط الس ــالق، وإال لس ــَض بإط ــيء أبي ــس كلُّ ش ولي
ــة. ــُر ممكن ــال غي ــام والكم بالتم

ــِة جــدِل األمــور،  ــِل غســان إلــى رؤي ــل أبتغــي اســتحضاَر مي ــاِت وال المتناقضــاِت، ب ــا الثنائي ال أبتغــي هن
ــي ال تضاهــى. ــه، وابتســامتِه الت ــِة عيني ــِه نحــوي، وهــّزِة رأســه، وتحديق والتفاتتِ

أبتغــي رؤيــَة طائــٍر تتباهــى بــه ألواُنــه وهــو يمنــح منقــاره لغســان كــي يخــطَّ علــى صفحــة األفــق مــا يجعــل 
غــروَب الشــمس جميــاًل كشــروقها.

أقصى الخسارات أال تكون حياتنا جديرًة بالموت، وأال يكوَن موُتنا جمياًل.
وهــا قــد فاز غســان، إذ مأ أقطــاَب الحياة بالحــب والجمال واألمــل، وبكلِّ ما يجعلهــا ختاًما جديــرًة بالموت.
الطغــاة عموًمــا ليســوا جديريــن بالمــوت، ولــوال أهميــُة مــا تنطــوي عليــه الذكــرى مــن دروس لقلــُت إنهــم 

ليســوا جديريــن بغيــر النســيان.
سيوافقني غسان كما لو أني أهجُس ما كان يهجس به غسان مسبًقا.

غير أّن ما يزيد وطأَة حزني على رحيله هو أنني ال أعرف كيف أرثيه.
كأني لسُت صاحَب لغتي وإن كنُت صاحَب قلبي، أعني صاحَب غسان. 

شــاعر وصحافــي ســوري مــن مواليــد حمــص 1951، حــاز إجــازة فــي قســم اللغــة 
ــاب فــي الســويد، عضــو نــادي 

َّ
العربيــة وآدابهــا/ جامعــة دمشــق. عضــو اتحــاد الكت

ــاب 
َّ

ت
ُ

القلــم فــي الســويد، عضــو شــرف فــي نــادي القلــم العالمــي، عضــو فــي رابطــة الك
قــل آخــر 

ُ
قــل عــدة مــرات، أولهــا فــي عــام 1978، واعت

ُ
الســوريين المؤسســة فــي 2012. اعت

مــرة فــي آذار/ مــارس 1987 بســبب انتمائــه إلــى حــزب العمــل الشــيوعي، ودام اعتقالــه 
أربعــة عشــر عاًمــا. صــدر لــه ثمانــي مجموعــات شــعرية وكتــاب عــن تجربــة الســجن، 
وكتــاب عــن رحلــة هولنــدا: )ومــا أنــت وحــدك، دار الحقائــق، بيــروت 1979(، )جلســرخي« 
مطلقــة  )حمامــة   ،)1981 بيــروت  األفــق،  دار  القلــب«،  ســاحة  فــي  جديــدة  رقصــة 
الجناحيــن، دار مختــارات، بيــروت 1997(، )تقاســيم آســيوية، دار حــوران، دمشــق 2001(، 
ــد،  ــت، دار الجدي ــة والصم ــات اللغ ــق 2005(، )خيان ــة، دمش ــاب، وزارة الثقاف ــا الغي )مراي
الطبعــة األولــى- بيــروت 2006(، الطبعــة الثانيــة عــن دار الجديــد- بيــروت 2011(، )أنقــاض، 
دار الجديــد، بيــروت 2012(، )الخــروج مــن الكهــف.. يوميــات الســجن والحريــة. جائــزة ابــن 
بطوطــة 2012(، )تشــبه ورًدا رجيًمــا، دار الغــاوون 2012(، )قصيــدة النهــر، دار نــون 2013(.

فرج بيرقدار
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ــن  ــُر م ــه أكب ــاء، أو أن ــى الرث ــّي عل ــان عص ــأن غس ــذَر ب ــا الع ــس له ــاول أن ألتم ــي. أح ــى نفس ــل عل أتحاي
خــه بأحالمــه، وألبســه مــن الجماليــات مــا يليــق بــه. ال أعنــي مــا  ج الكــون بمراثيــه، وضمَّ الرثــاء، أو أنــه ضــرَّ

يليــق بالعالــم، بــل مــا يليــق بغســان أواًل وأخيــًرا.
صوته عندي، حتى وهو يضحك، مضبوٌط على أقصى ما في مقام الصبا من رهافٍة وحزن.

أال كلُّ حزٍن جميٌل
وكلُّ جماٍل حزين

نــادًرا مــا أكملنــا حديًثــا بيننــا. كانــت كلمــٌة واحــدٌة، تتبعهــا نظــرٌة أو حركــُة يــٍد أو ســحبُة شــهيٍق أو زفــرٌة 
مــن نــاي أنفاســه، تكفــي لوصــول المعنــى إلــى نهاياتــه.

كان يســتطيع أن يبكــي بعينيــن حجريتيــن حيــن يلــزم األمــر، وكان ســاحًرا فــي تشــكيل الــورود مــن دمــوٍع 
وابتســامات، وكان حتــى فــي تعبــه أكثــَر َجَلــًدا مــن جالديــه.

أن تكــون مــع غســان أو يكــون غســان معــك، مــن شــأنه أن يجعــل الســموَّ أســمى وأقــرَب إلــى الحريــة، 
ــا بالحريــة. وأن يجعــَل البــؤَس وحتــى الســجَن أقــلَّ بؤًســا، وأقــلَّ ظلمــًة ووحشــًة، وأكثــَر إيماًن

ــوال. ــاف واألح ــن األوص ًدا م ــرَّ ــرُّ مج ــل الح ، ب ــرَّ ــَر الح ــس الطائ ــو لي ــان فه ــَر لغس ــًما آخ ــا اس ــو أردن  ول
ــطَّ  ــه، وخ ــَرَس بنفس ــان َتَمْت ــن غس ــاء، ولك ــِم األصدق ــراِت معظ ــفاَر وهج ــر أس ــوال والمقادي ــمِت األح رس

ــة. ــر الكتاب ــا عب ــاة كم ــر الحي ــل، عب ــاه الداخ ــي اتج ــه ف هجرت
ما أوجَع حزَن َمن يحّبون غسان!

ما أوجَع حزَن األغاني وخفقاَن الذكرياِت واألطياِف وزواَج الريح والنايات!
لــو كان غســان رمًحــا وانكســر، أو طائــًرا ألــوى بــه جناحــاه، أو ســراًبا تهيــأ لظوامــي الرمــال ثــم غــاض، لــو 
ــا أن يكــون غســان كلَّ هــذا وأقــرَب منــه  كان وردًة أو نجًمــا، لــو كان غــزااًل أو أغنيــة أو حلًمــا، لهــان الرثــاء. أمَّ

وأنــأى، فــال حــول وال قــوة إال بــه شــطًحا وأطياًفــا وأمــاًل وذكريــات مضــى بعُضهــا وبعُضهــا ســيأتي. 
مــلَء ســمعي ذكريــاُت غســان المقبِلــة، غيــر أنــي أعــرف أنــه لــن يأتــي معهــا. تلــك فداحــٌة إضافيــة تجعــل 

الرثــاء غيــَر ممكــٍن وليــس بــذي محــّل.
أســتنجد بمــا تــرك لنــا غســان مــن حقــول ُنبــل وجمــال وإبــداع، أســتنجد بأهلــه وأصدقائــه وكلِّ مــن أضــاء 
ــات  ــارات ومحيط ــق العب ــن مضائ ــا م ــا كان بينن ــكل م ــان، ب ــا غس ــَك ي ــتنجد ب ــه، أس ــٌس من ــم قب ــي داخله ف

الصمــت.
ســامَحتَك صداقُتنــا. ســامحتك نفُســك يــا غســان. كنــُت أظنُّنــي دائًمــا أكبــَر مــن حزنــي، وأكبــَر مــن يأســي، 
وأكبــر مــن شــمس أو قمــر فــي يمينــك أو شــمالي، لقــد فضحــَت هشاشــتي أو أوصلَتنــي إليهــا يــا صديقــي. 

ب علــى قبــول غيابــك. كان قلبــي فــي عونــي وعــون محبِّيــك. وعلــيَّ اآلن أن أتــدرَّ
ــة  ــن هزيم ــحابي م ــه انس ــوي علي ــا ينط ــل م ــك بكام ــن رثائ ــحاب م ــى االنس ــي عل ــا صديق ــامحني ي ولتس

ــار. وانكس
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الراحل غسان الجباعي مبدع وحاضن لإلبداع
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»قمل العانة« توّكد عمق فكره وثراء تجاربه.
ــا للمبدعيــن عامــة،  ــا »شــمولًيا« وحســب، بــل كان حاضنً لــم يكــن غســان الجباعــي، رحمــه اللــه، مبدًع
وللشــّبان داخــل ســورية وخارجهــا خاصــة، وهنــاك الكثيــر مــن األعمــال األدبيــة تابعهــا عــن كثــب وشــجع 
أصحابهــا، ورّشــحها للنقــاد مــن األصدقــاء كــي يلقــوا الضــوء عليهــا، أو يقدمــوا عنهــا قــراءات نقديــة ُتعّرفهــا 

وتفيــد مبدعيهــا.
لروحــه الرحمــة والســالم، لقــد منــح الصداقــة نســيًجا دمًثــا وإخالًصــا متجــدًدا، وللتواضــع بعــًدا معرفًيــا 
ــا  ــا وثقافًي ــا وفنًي ــا أدبًي ــان إرًث ــرك غس ــم يت ــة؛ ول ــرة للرجول ــي مغاي ــت معان ــة، وللصم ــئلة رحب ــا وأس عميًق

ــا وإنســانًيا أيًضــا. ــا ونضالًي ــا أخالقًي ــرك إرًث ــل ت ــا وحســب، ب وجمالًي
ــا  ــة« بعنوانه ــل العان ــه »قم ــإن روايت ــمولي« ف ــب »الش ــن الكات ــه م ــه يقرب ــي بتنوع ــه اإلبداع وإن كان إرث
ــراء  ــد ث ــه، وتوّك ــه وألق ــان تألق ــدد لغس ــد، وتج ــل واح ــي عم ــمولية ف ــذه الش ــف ه ــي، تكّث ــب الموح الغري

ــه. ــق مرجعيات ــكاره وعم ــى أف ــه، وغن تجارب
واإلهــداء فــي هــذه الروايــة: )إلــى أصدقائــي الموتى الجالســين فــي القبــور( الذي يشــي بإخالصــه األبدي، 

وحزنــه العميــق الشــفيف علــى مــا حــدث ويحــدث، يعود بنــا إليــه ويجــدد عزاءنــا للجميــع وافتقادنــا له.
فــي »قمــل العانة« غســان الشــاعر بلغتــه الجزلــة الرشــيقة، الموحيــة بدالالتهــا وأبعادهــا المجازية والحســية 
ــذي  ــرحي ال ــان المس ــاد، وغس ــّون بالرم ــة، ويل ــب بالريش ــذي يكت ــكيلي ال ــان التش ــان الفن ــة، وغس والجمالي
يمنــح لحــوادث شــخصياته مشــهديًة الفتــًة وفانتازيــا خاصــة، وغســان المثقــف المّطلــع علــى تفاصيــل الحيــاة 
الدقيقــة بأبعادهــا الفلســفية والنفســية »التحليليــة« والجســدية والطبيــة والعلميــة والسياســية واأليديولوجيــة، 

كاتــب وصحافــي فلســطيني، بــدأ بنشــر المقــاالت األدبيــة والسياســية والقصــص 
بدايــة  منــذ  والفلســطينية  والســورية  واللبنانيــة  العربيــة  الدوريــات  فــي  والقصائــد 
الثمانينيــات. نشــر العديــد مــن القــراءات النقديــة حــول بعــض أعمــال روائييــن وقاصيــن 
عالمييــن ومحلييــن. أصــدر مجموعتيــن قصصيتيــن، األولــى عــن دار كنعــان عــام 1992 
بعنــوان »امــرأة تالمــس الرائحــة«، والثانيــة عــن دار حــوران عــام 2001 بعنــوان »شــقائق 
البحــر«. صــدر لــه فــي عــام 2022 كتــاب »حــوارات الترجمــة« عــن دار كنعــان للدراســة 

ــق. ــي دمش ــر ف والنش

محمود أبو حامد
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وغســان الروائــي والقــاص الــذي يكتــب الروايــة مــن الروايــة وبالروايــة، ويمتلــك رؤيــا الحكايــا وتقنيــات 
التخييــل والســرد.

ــة  ــدة، رواي ــة جدي ــى رواي ــة« تأخــذك بنســيج لغتهــا وتداخــل شــخصياتها بحوادثهــا إل ــة »قمــل العان رواي
تكتــب روايــًة بلغــة ُترســم مجازاتهــا بالريشــة، وتمــزج ألونهــا بمــاء الرمــاد؛ روايــة ال تحــدد تاريــخ أزمنتهــا 
ــا الســورية هــو الميقاتيــة التــي يحركهــا عنكبــوت الوقــت، فيغــدو المســاء  روزنامــة يومياتهــا! قبــو فــي دارّي
قبــل الســجن بقليــل ومنتصــف النهــار بعــد الهذيــان ببارجــة، والليــل قبــل الكنــدرة الصفــراء بجــرذ مفــزع، 
هكــذا ارتجــاج األرض بالدمــار والمــوت، اهتــزاز لكائناتهــا بتناقضاتهــا وخيباتهــا، بكذبهــا المدهــش وحقيقــة 
وهمهــا المفعمــة بالخــوف. إنهــا روايــة )بفانتازيــا( شــّكلها تداخــل الســرد والبنــاء، وتكنيــك الــروي ووهــم 
ــة،  ــورة وقلق ــة وموت ــات فزع ــخصيات ذات مرجعي ــا ش ــا؛ لكنه ــا وغيابه ــا، ووجوده ــخصيات وحقيقته الش
وقاتلــة ومقتولــة، تلــك التــي تحكــي عنهــا الروايــة وتلــك التــي تكتــب الروايــة. فمــن ســيكتب مــن؟ ومــن 

يضلــل القــارئ ثــم يعــود لينيــر مــا بيــن ســطوره متذرًعــا بــه؟
إنهــا روايــة مــن رمــاد الحــرب، يرســمها فنانــون تشــكيليون ينحتــون شــخصياتها ببعدهــا الثالــث وحركتهــا 
ــاع الحــرب وضحاياهــا، ومــن ضحايــا القتلــة وصنّاعهــم  فــي لوحــات حوادثهــا، يمزجــون طباعهــا مــن صنّ
ــا  ــجون ومخاضه ــة الس ــن عتم ــة م ــة. رواي ــاوس القهري ــين بالوس ــم، والممسوس ــن دواخله ــن م المهزومي
األبــدي، مــن »خــوف« مــا بعــد القضبــان ومــا قبــل المــوت، تشــكيليون يتشــكلون ويلهثــون بزمــن الخــوف 

ــا خلقــه وحتفــه. ويرســمون جغرافي
ــارئ  ــال الق ــك خي ــا يرب ــط رتيًب ــئلة، وينبس ــا باألس ــا مفعًم ــى غموًض ــو، يتجل ــو ويعل ــاع يخب ــا بإيق فانتازي
ويوقــد ذهنــه، وتصيــر كل حكايــة منشــورة علــى حبــال غســيلها، لكنهــا فــي شــرفة روايــة واحــدة مطلــة علــى 
البحــر. لــذا، كلمــا جددنــا قراءتنــا لروايــة »قمــل العانــة« علينــا تفكيكهــا إلــى حكايــات، أو البــدء مــن نهايتهــا 
لنقــول: )غســان وهنــد( قــررا كتابــة روايــة، ولكــن مــن هــو غســان؟ الــراوي أم الكاتــب أم غســان الجباعــي 
ــرال أم  ــة الجن ــاء أم زوج ــان أم ميس ــر الب ــران زه ــد؟ طه ــي هن ــن ه ــد؟ وم ــالم. أم هن ــة والس ــه الرحم لروح

عشــيقة جفــان؟
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غسان حّي

نبيل سليمان 

بينمــا كنــت أتهيــأ لرياضــة المشــي صباًحــا، صعقنــي الواتــس بنبــأ رحيلــك، وأســرع بــي النبــأ إلــى ســور 
الجامعــة القريــب مــن البيــت. 

منــذ ســنوات بــات يرابــط أمــام البــاب الــذي يختــرق الســور ثالثــة علــى األقــل مــن رجــال األمــن، يراقبون 
البطاقــات الجامعيــة التــي يشــهرها الطلبــة، ثــم تشــير نظــرة أو حركــة إصبــع بالدخــول. قبــل ذلــك، أي قبــل 
ســنوات، كنــُت أفضــل المشــي الصباحــي فــي حدائــق وشــوارع الجامعــة. لكننــي ابتعــدُت عــن المــكان ألمــر 

أنــَت أدرى بــه، حتــى أعادنــي إليــه نبــأ رحيلــك، أتعلــم لمــاذا؟ 
ألن أول مــا اجتاحنــي وأنــا أكــّذب الواتــس وأصدقــه هــو أنــك كنــت باألمــس فقــط شــاًبا طالًبــا فــي هــذه 
الجامعــة، وتــدرس األدب العربــي. مــا كانــت الوضحــات قــد تظللــت بالصنوبــر والحــور والســرو. مــا كان 

الطلبــة قــد صــاروا عشــرات اآلالف. ألــم تكــن تســير هنــا، وتغــازل هنــاك، وتضحــك؟
ــه  ــى الل ــا أعم ــة. ربم ــي الجامع ــدّرس ف ــتاذ م ــي أس ــبوا أنن ــا حس ــبيلي. ربم ــون س ــرض المرابط ــم يعت ل
أبصارهــم حتــى ييســر لــي أن أتنســم عبقــك الــذي ال يــزال فواًحــا. ولكــي يصيــر هــذا الصبــاح صباحــك –

ــره؟  ــل تذك ــه، ه ــا لوج ــور م.خ. وجًه ــل الدكت ــا أقاب ــا أن ــك؟- ه ــاح رحيل ــه صب ــال إن ــن ق م
كنــُت أعلــم أنــك وإيــاه كنتمــا عضويــن فــي حــزب البعــث الديمقراطــي، الســري المحظــور، لذلــك بادرتــه 
بنبــأ الواتــس الــكاذب. بــدا الرجــل كأن النبــأ صعقــه هــو اآلخــر، وبــدأ يكلمنــي ويكلــم نفســه، وبــدت كلماتــه 

ــًة وصامتًة.  ــة وتمتم ذاهل

كاتــب وروائــي ســوري، تخــرج فــي كليــة اآلداب بجامعــة دمشــق، قســم اللغــة 
للنشــر  الحــوار  دار  ــس 

َ
أّس  .1979-1963 بيــن  التدريــس  فــي  عمــل   ،1967 عــام  العربيــة 

والتوزيــع عــام 1982 فــي الالذقيــة، عضــو جمعيــة القصــة والروايــة. مــن أعمالــه الروائيــة: 
 ،)1977 )جرماتــي،   ،)1973 الصيــف،  )ثلــج   ،)1972 )الســجن،   ،)1970 الطوفــان،  )ينــداح 
)المســلة، 1981(، )مــدارات الشــرق، 1993(، )أطيــاف العــرش، 1995(، )مجــاز العشــق، 
1998(، )دلعــون، 2010(، )تاريــخ العيــون المطفــأة، 2019(. ومــن أعمالــه البحثيــة: )األدب 
واأليدلوجيــا فــي ســورية -باالشــتراك مــع بــو علــي ياســين- 1974(، )النقــد األدبــي فــي 
ســورية، ج1 – 1979(، )معــارك ثقافيــة فــي ســورية -باالشــتراك مــع بــو علــي ياســين 
ومحمــد كامــل الخطيــب- 1979(، )الماركســية والتــراث العربي اإلســالمي، 1980(، )الرواية 
ــرة، 1985(،  ــم مبك ــي، 1983(، )هزائ ــد األدب ــد النق ــي نق ــاهمة ف ــورية، 1983(، )مس الس
)أســئلة الواقعيــة وااللتــزام، 1985(، )فــي اإلبــداع والنقــد، 1989(، )الثقافــة بيــن الظــالم 
والســالم، 1996(، )بمثابــة البيــان الروائــي، 1998(. نــال جائــزة مؤسســة الســلطان بــن علــي 
ــام 2022. ــي ع ــا الـــ 17، ف ــي دورته ــرحية ف ــة والمس ــة والرواي ــة القص ــن فئ ــس ع العوي

نبيل سليمان 
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مــن أســداف أربعيــن ســنة هــا أنــت تدخــل إلــى المهجــع فــي الســجن، ربمــا باللبــاس العســكري، ليــس 
ــًكا،  ــة. كنــت غًضــا ومرتب ــؤدي الخدمــة اإللزامي ــن ســنة. ربمــا كنــت ت ــل أربعي ــا اآلن ممــا كان قب م.خ متيقنً
ــن  ــألك اآلن ع ــكأن م.خ يس ــم. ل ــن منك ــع المعتقلي ــلمين م ــوان المس ــن اإلخ ــون م ــع معتقل ــي المهج وف
تهمتــك، بحســب تقاليــد المهاجــع فــي الســجون. عندمــا ذكــرَت لــه التهمــة ضّمــك إلــى )جماعتكــم(. كنــا 

ــا.  ــس مهجًع ــر ولي ــذا محش ــا: ه ــلمون أضعافن ــوان المس ــال– وكان اإلخ ــرين –ق ــبعة وعش س
قــال م.خ.: غســان شــاعر وفنــان. غســان نّحــات، مــا أجمــل وأســرع حفــره فــي حبــات الزيتــون! غســان 
ــا  ــا. أفردون ــا إلــى ســجن صيدناي ــا فــي ســجن تدمــر. نقلون ــا مًع ــا. كن ــق ويعــود منهنًه ــى التحقي ــه إل يأخذون
-نحــن معتقلــو البعــث الديمقراطــي، وكنــا قرابــة مئــة وثالثيــن معتقــاًل- فــي جنــاح خــاص مكــّون مــن عشــرة 
مهاجــع. هنــا انفصلنــا: غســان فــي مهجــع، وأنــا فــي آخــر. غســان كاتــب. لــو رأيــَت فرحتــه حيــن ســمحوا 
لنــا بالدفاتــر وهــو بيننــا. كتــب تــّل الرمــاد، غســان ممثــل ومخــرج. قــّدم مســرحية فــي الســجن ناقــدة لنــا. 
كان لــي نصيبــي مــن نقــد المســرحية بدعــوى أننــي حنبلــي فــي االنضبــاط. ســنة 1991 أفرجــوا عــن 2000 
معتقــل منــا ومــن اإلخــوان والرابطــة، وخــرج غســان. أبقــوا مــن حزبنــا اثنيــن وخمســين، كنــُت مــن بينهــم، 

وخرجنــا بعــد ثــالث ســنوات. وتأســف م.خ ألنــه فقــد أي صلــة معــك منــذ ثالثيــن ســنة.
افترقنــا وأســرعُت إلــى غابــة الصنوبــر المحاذيــة لأوتســتراد. أخــذت الغابــة تتخّلــق بالســنديان والبلــوط 
ــوت  ــون والت ــار والزيزف ــص والصب ــب والغف ــار والقص ــوق والغ ــور والبلق ــدب والبرب ــوخ ال ــرور وخ والزع
ــمه  ــيكون اس ــٌد س ــّرتها ولي ــي س ــوالن، وف ــي الج ــة ف ــارت غاب ــماق، أي ص ــود والس ــوت األس ــض والت األبي

ــا القنيطــرة.  غســان الجباعــي: هن
ــا فــي ُدَوار. أعــدت قــراءة رواياتــك الثــالث.  ــذ أن تلقيــت الدعــوة إلــى المشــاركة فــي أربعينيتــك وأن من

ــا.  فكــرُت فــي أن أكتــب عــن مســرحة الســرد فيهــا، بــل عــن التجريبيــة فيهــا وفــي قصصــك جميًع
اآلن أتذكــر أنــي قــرأُت قصــة )أصابــع المــوز( فــي مجلــة المعرفــة ســنة 1993. أتذكــر أنــي قــرأُت قصــة 
)الوحــل( فــي مجلــة لبنــان الكويتيــة، ربمــا ســنة 1996. أتذكــر قصــة )العريــف األبلــه( ربمــا ســنة 1999: 
هــذا العســكري الــذي جعــل العلــم المرفــرف قائــده، ومنــه طلــب إجــازة، فعــّدوه متمــرًدا، وعوقب بالســجن. 
ــة  ــن الخدم ــهًرا م ــُت أش ــث أدي ــب، حي ــوار حل ــّلمية بس ــي المس ــاة ف ــة المش ــى مدرس ــك إل ــي قصت أعادتن
اإللزاميــة. فكــرت فــي أن أكتــب عــن إنجــازك الروائــي، حيــث اندغــم الكاتــب بالمســرحي بالممثــل بالمخرج 
بالنحــات بالتشــكيلي فيــك، مثلمــا اندغمــت الفنــون برواياتــك: التشــكيل فــي )قمــل العانــة(، التيليفزيــون فــي 
)المطــخ(، المســرح فــي قهــوة الجنــرال. ال أدري إن كنــت قــد صادفــت مــا كتبــَت مــرة بعــد مــرة متجهــًدا 

بالتفاعــل بيــن الروايــة والفنــون. 
لأســف مــا عدنــا التقينــا منــذ..؟ منــذ متــى يــا غســان؟ ربمــا منــذ تلــك الســهرة العاصفــة فــي بيــت أســعد 
فضــة، كانــت مهــا، مهــا الصالــح، ومــن كان خامســنا؟ أدونيــس؟ وسادســنا: بــدر الديــن عرودكــي؟ وســابعنا: 

نعمــت خالــد؟ ومــن أيًضــا؟ 
ــق القــول فــي  ــت تفّت ــى عــدرا، وأن ــل مــن أوتوســتراد المــزة إل ــق الطوي ــى الطري ــة إل مــن الســهرة الطويل

ــن؟  ــى أي ــدرا أم إل ــى ع ــل إل ــف اللي ــد منتص ــك بع ــل أوصلُت ــل. ه ــا التفاصي ــداع: إنه ــر اإلب جواه
ــاهدته  ــت مش ــن انته ــخ( حي ــة )المط ــي رواي ــرم ف ــف أك ــأردد خل َوار، ف ــدُّ ــن ال ــان م ــي غس اآلن ينقذن
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غسان الجباعيشخصية العدد - 

ــوت  ــط: أن أم ــد فق ــيء واح ــى ش ــة إال إل ــي حاج ــد ف ــم أع ــد: »ل ــر البل ــد تدمي ــه بع ــن أن ــل، فأعل للمسلس
ــي«. ــع نفس ــجًما م ــون منس ــا، وأن أك مطمئنً

هل هذا أكرم أم غسان؟ 
لكــن غســان لــم يرحــل مطمئنًــا. رحــل غســان منســجًما مــع نفســه: لــم يجبــن يوًمــا، لــم يتلــّوث بالثأريــة 
أو المعصوميــة وال بوســخ السياســة، لــم يتنرجــس، لــم ينّصــب نفســه قّيًمــا علــى الثــورة، لــم تتزغلــل عينــه 

النقديــة، لذلــك هــو حــيٌّ مقيــم.
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