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 في�سل دراج*
ــقــدمي ـ  و�ــســواء كـــان طــريــق دكــــروب ال
اأو  مقنعًا  القدمي،  ـ  اجلديد  اأو  اجلديد، 
اأخالقيًا  در�ــســًا  فيه  فــاإن   ، الإقــنــاع  قليل 
خمل�ص  اإن�سان  قوامه  بالتاأمل،  جديرًا 
على  حمافظ  كاأنه،  بها  ل�سيق  لهويته، 
ب�سعاره  ملتزم  اأو  عّلموه،  رفــاق  اآثــار 
الـــقـــدمي عـــن »املــثــقــف املـــلـــتـــزم«، الـــذي 
يوؤوي  اأن  قبل  الب�سر،  م�ساعب  يتاأمل 
املثقفني  بع�ص  اأن  ومــع  فــرا�ــســه.  اإىل 
يقول، بحق اأو من غري حق، اأن الأفعى 
ارت�سى  فقد  تهلك،  جلدها  تبّدل  ل  التي 
يبنّي  واأن  بجلده،  يحتفظ  اأن  دكــروب 
جلود  واأن  بــاأفــعــى،  لي�ص  الإنــ�ــســان  اأن 
الب�سر.  وجـــوه  عــن  تختلف  الأفـــاعـــي 
التي  الــوطــنــيــة«،  »الــثــقــافــة  جملة  فبني 
خم�سينيات  يف  دكـــروب  عليها  اأ�ــســرف 
التي،  »الطريق«،  وجملة  املا�سي  القرن 
وبني  عــالقــة،  ــًا،  لحــق عليها  �سي�سرف 
اأ�سرف  التي  الكتب  و�سل�سلة  املجلتني 
عالقة،  املنق�سية  الثمانينيات  يف  عليها 
دكــــروب ومـــا �سيكونه  كــانــه  مــا  وبـــني 
بالنق�سام.  تــقــبــل  ل  وثـــقـــى«  »عـــــروة 
القرن  �ستينيات  ــة  ــداي ب يف  ذلـــك  كـــان 
امل�سرية  الوحدة  �سقوط  بعد  املا�سي، 
الأر�سفة،  ثقافة  وبف�سل  ال�سورية،  ـ 

على  القراءة  اأن�سار  بع�ص  عّرفت  التي 
ومن  معتقلة.  وجمــالت  وعناوين  كتب 
التي  الوطنية«  »الثقافة  املجالت  هــذه 
الزمن،  ذلك  �سباب  اأو عرفتنا،  عّرفتني، 
على دكــروب وجماعة دكــروب، ومنهم: 
وفنانون،  وق�سا�سون  ونقاد  روائيون 
عرب وغري عرب، موالون ل�سعار معني، 
معتقلون  و�ــســعــبــة،  �سهلة  لــغــة  ولــهــم 
ــات مـــتـــوازيـــة:  ــف واأحــــــــرار، ولـــهـــم �ــس
الثوريون،  املثقفون  الأحرار،  املفكرون 
التقدميون  الكّتاب  الوطنيون،  الأدبــاء 
اأي�سًا ذلك الربيق الذي يقول  ...، ولهم 
اأف�سل،  املعي�سي واقعًا  الواقع  اإن وراء 
معروفة،  ـ  جمهولة  قــارة  الإن�سان  واإن 
واإن يف اإرادته، اإن حتّررت، ما يزحزح 
كالمهم،  يف  كان  القمر.  ويقّرب  اجلبال 
كما �سنقول يف ما بعد، تلك الرومان�سية 
الثورية التي حتّول التاريخ اإىل رفيق، 
والرفاق  الرفيق  ـ  التاريخ  بني  وتعقد 
الفا�سلة.  املــدن  اإىل  يقود  �سعيدًا  حلفًا 
الإن�سان«،  »علم جمال  وكان يف كالمهم 
واأن  علمه،  هو  الإن�سان  اأن  اعتقد  الذي 
اإن�سانًا  ينتج  مــا  الإنــ�ــســاين  العلم  يف 
علميًا، يرى ظاهر الأ�سياء وجواهرها، 
يعيد  والــعــلــمــي  ــعــامل  ال ــان  الإنــ�ــس واأن 
 ، واملعتقدات  والتاريخ  الب�سر  �سناعة 

كما ي�ساء. 
مفرد ب�سيغة اجلمع مل اأتعرف على ا�سم 
ب�سيغة   ، الأوىل  للمرة  دكــروب،  حممد 
املفرد، فهو ا�سم بني اأ�سماء، ومثقف بني 
ويوحدون  الثقافة  ميار�سون  مثقفني، 
بني  فا�سلني  وال�سيا�سة،  الثقافة  بــني 
»ثقافة حمت�سرة«، كما كان يقول وثقافة 
ــًا، وبني  ــ�ــس ثـــوريـــة، كــمــا كـــان يــقــال اأي
.. ومع اأنني،  �سيا�ستني وعاملني وعلمنينْ
بلغة  الثقافة  هذه  لحقًا  نقدنا  اأننا،  اأو 
عني،  مينع  مل  هــذا  فــاإن  عنيفة،  نقدية 
وا�سحًا  �سوؤاًل  الأخــرية،  ال�سنوات  يف 

حمددًا: 
 ملاذا قادت هزمية الثقافة التي التزم بها 
الوطنية«  »الثقافة  جملتي  يف  دكــروب 
بعامة،  الثقافة  هزمية  اإىل  و»الطريق« 
اأعدادهم،  وتزايد  املثقفني  وجــود  رغــم 
التقدمية«،  »الثقافة  هزمية  تلت  وملــاذا 
يف  اأزمــــة  مــعــني،  فــكــر  عــلــى  املح�سوبة 
املثقفني؟  عـــامل  ويف  والــقــيــم  الـــقـــراءة 
معينة،  حقبة  يف  دكــروب،  على  تعّرفت 
لبنانية  ثقافية  اأ�سماء  بني  لبنانيًا  ا�سمًا 
جملة  موؤ�س�ص  ثابت،  اأنطون  متعددة: 
الطريق، ورئيف خوري ال�سوت النا�سز 
الق�سية  عن  دافــع  الــذي  املتمّرد  البديع 
القرن  ثــالثــيــنــيــات  مــنــذ  الفل�سطينية 

ـــذي �ساءل  املــا�ــســي، عــمــر فــاخــوري ال
الع�سرين،  يبلغ  اأن  قبل  العرب  هزمية 
وتوفيق  مروة  وح�سني  عبود  ومــارون 
يو�سف عواد، الذي راأى احلرب الأهلية 
ــل جمــيــئــهــا يف روايـــتـــه  ــب ــة ق ــل ــطــوي ال
العاليلي  الله  »طواحني بريوت«، وعبد 
فكره  يف  املـــجـــدد  املــ�ــســتــنــري  ــغــوي  ــل ال
الذي  جـــربان،  خليل  وجـــربان  ولغته، 
احتفظ مب�سيحه ودعا اإىل دين اإن�ساين 
مت�سامح موّحد، ياأمر باملحبة والت�سامح 
ــكــراهــيــة، ...  ويــنــهــى عــن اجلــ�ــســع وال
تتعّرف  التي  الإن�سانية،  الثقافة  وهذه 
بالقيم ل بالأفراد، جعلتني اأرى دكروب 
فا�سلة،  نار  اآخرين يتحّلقون حول  بني 
تطرد الظالم ول حترق الأ�سابع. ولهذا 
منت�سف  يف  دكـــــــروب،  ــيــعــّرفــنــي  �ــس
يتابع  وهـــو  املنق�سية،  ال�سبعينيات 
طريقه القدمي را�سيًا، على مثقفني جدد، 
�سيا�سة  جوهرها  ثقافة  يف  ي�ستغلون 
ويف �سيا�سة باطنها ثقافة: مهدي عامل 
والقدرة  والنور  املــاء  بني  يجمع  الــذي 
على الوجود يف اأكرث من مكان يف اآن، 
وتوا�سعه  اأدبـــــه  يف  مــــروة  وحــ�ــســني 
وحرارته و�سدقه، وكرمي مروة املثقف 
الب�سو�ص احلامل الأليف واملتفائل اأبدًا، 
يرتكب  األ  قـــّرر  الـــذي  �ــســادق  وحبيب 

درجة  اإىل  واملحاكمة  ال�سلوك  يف  خطاأ 
�ساكر  واليا�ص  واحل�سد،  الغيظ  تثري 
كــثــرية ول يزهد  بـــاأمـــور  يــزهــد  الــــذي 
امل�ساومة...  يقبل  ل  م�ستدمي  ب�سدق 
عــرفــنــي دكــــروب عــلــى هــــوؤلء ، وعلى 
جملة  مكتب  يف  التقيته  حــني  غــريهــم، 
الطريق، وحّدثته اأو حّدثني عن »جذور 
تخّيلته،  قد  كنت  احلمراء«.  ال�سنديانة 
كنا  الع�سرين من عمري، حني  واأنــا يف 
ن�ساء  ما  ونعطيها  الأ�سماء  خلق  نعيد 
بالغ  القامة  مديد  اإن�سانًا  ال�سور،  من 
من  م�ستعار  كثيف  �ــســارب  لــه  الــتــاأنــق 
زعـــيـــم �ــســوفــيــيــتــي مــ�ــســى، وحـــركـــات 
دكــروب،  يف  يكن  مل  �سارمة.  ع�سبية 
حني التقيته، �سيء مما اخرتعه خيايل 
ال�ساب واملخفق معًا. كان فيه ما �سيكون 
من  فيها  �ــســيء  ل  معلنة  ب�ساطة  فــيــه: 
»طــقــو�ــص املــــراتــــب« ولـــغـــة الألـــقـــاب، 
الطريق،  اأ�ــســدقــاء  اإزاء  ومــ�ــســوؤولــيــة 
يعّلمهم ما تعّلمه بلغة يكون فيها تلميذًا 
يكتفي  الــذي  بــاأن  موؤمنًا  معًا،  ومعّلمًا 
كان  ولهذا  اأحـــدًا.  يعّلم  ل  املعّلم  بــدور 
الأحياء  اأهــــداف  بــني  املــ�ــســافــة  يج�ّسر 
ا�ستاأنفوا  الــذيــن  الأمـــــوات،  ور�ــســالــة 
ر�سائل غريهم، موؤكدًا اأن الأموات كانوا 
اأحالم  بــني  احلـــوار  واأن  مثلنا،  اأحــيــاء 

النبيلة  الأحالم  يقي  والأموات  الأحياء 
اأملى  ما  وهو  وال�سقوط.  التداعي  من 
من  اأكـــرث  جـــربان  عــن  يكتب  اأن  عليه 
»فار�ص  مــقــالت  يجمع  واأن   ، ــة  درا�ــس
فار�ص« ال�سم امل�ستعار لغ�سان كنفاين، 
عارًا،  الفل�سطيني  املنفى  يف  راأى  الذي 
من  اأكـــرث  ح�سني  طــه  اإىل  يــوّجــه  واأن 
طريقته،  على  دكـــروب،  مــار�ــص  حتية. 
عن  مدافعًا  ــالأمــوات،  ل الأحــيــاء  ن�سرة 
عنها،  بالدفاع  جــديــرة  كتابية  �سل�سلة 
القائلة  لــالأحــيــاء  ــــــوات  الأم ــرة  ونــ�ــس
الأحالم  وجتّنب  الأحالم  على  باحلفاظ 
كادحًا  جميعًا  حالته  يف  كان  املفرطة. 
اأو  قـــدميـــة،  بــلــغــة  ــة،  ــاف ــق ــث ال يف حــقــل 
هذا  مــن  لي�ست  بلغة  ثقافيًا،  »�سّغياًل« 
الزمان، جامعًا بني املوؤان�سة والن�سيحة 
التي  املتعالية،  املوعظة  عــن  ومبتعدًا 
اإىل  تــهــديــه  اأن  قــبــل  الإنـــ�ـــســـان  تــقــمــع 
ل�سنوات  كّلفني،  امل�ستقيم.  ال�سراط 
الــطــريــق،  ــة  ملــجــل اأكـــتـــب  اأن  طــــــوال، 
من  م�ستفيدًا  يل،  تكليفه  من  وا�ستفدت 
مت�ساحمة  كــالم  نــربة  ومــن  مالحظاته، 
بعيدة يف مرونتها وطراوتها عن نربة 
ظننت  حتى  الدميوقراطية«،  »املركزية 
اأنه  اأو  اأنه �سيوعي مرتد،  اأكرث من مرة 
رفـــيـــق �ــســعــيــف النـــ�ـــســـبـــاط وقـــابـــل 
م�ساره  يف  دكـــــروب  عــــرّب  لــــالرتــــداد. 
الكتابي ـ ال�سيا�سي عن اإميانّية حّية، اأو 
التعبري،  جــاز  اإن  نقدية،  اإميــانــيــة  عــن 
ويحتفظ  ـــحـــذف  وي ــيــف  ويــ�ــس يــنــقــد 
ويو�ّسعه  طريقه  وي�سائل  باجلوهري، 
ي�ساأل  وقد  اآخــر.  طريق  اإىل  يذهب  ول 
ينفر  �سكوكًا  اأو  كان  عقائديًا  الإن�سان، 
ال�سري  على  املواظبة  ملــاذا  العقائد،  من 
من  الكثري  هجره  ــذي  ال »الــطــريــق«  يف 
وفيه  لل�سوؤال،  يكون  قد  الطريق؟  رفاق 
اأكـــرث مــن �ــســوؤال، اإجــابــات كــثــرية، قد 

حتيل على »الرتبية العقائدية«، من دون 
بني  فرق  فهناك  مقنعًا.  جوابًا  تقدم  اأن 
الب�سر والعقائد، طرف يتغرّي وطرف ل 
دكـــروب،  ــان  ك واإن  الــتــغــرّي،  اإىل  مييل 
الذي يعتقد ويتغرّي، قد اآمن باأن الدعوة 
اإىل خري الب�سر ل حتتاج اإىل النظريات، 
الأفكار  اإىل  يذهب  اخلرّي  الإن�سان  واأن 
الذي  الإن�سان  اإنه  باخلري.  تب�ّسر  التي 
و�سع مرجعه داخله، برغم تغرّي الأزمنة 
يف  عامل  مهدي  من  بقدر  ولــو  مقرتبًا، 
�سرف  اليومي«، حيث  الفكر  »نقد  كتابه 
املدافع  الفيل�سوف  �سرف  من  النظرية 
عنها، و�سورة الأفكار النبيلة من �سور 
الطرفني  �سرف  وحيث  عنها،  املدافعني 
تعت�سم  مــقــاتــلــة،  لرومان�سية  ــداد  امــت
بال�سحيح وتنظر بزهد كبري اإىل النافع 
الذي  واملفيد  ال�سيقة  وامل�سلحة  العابر 
به مو�سم وميحوه مو�سم لحق.  ياأتي 
كادح ثقايف �ستني عامًا كان فيها دكروب 
ــاده احلرب  كــادحــًا ثــقــافــيــًا، �ــســّغــيــاًل عــت
والورق واملعاناة والنتظار والت�ساق. 
باملثقف  هو  ل  معًا،  ومدينيا  ريفيا  كان 
ال�سيا�سي،  بــاملــ�ــســوؤول  ول  املخت�ص 
متحّزبا  ان�سباطه،  يف  ومرنا  من�سبطا 
ممتثال  وحزبيا  حزبيا،  كونه  من  اأكــرث 
بلغة  الطبقي،  حد�سه  اأو  ذاتــه،  مرجعه 
التوتر  هــذا  ولعل  بعيدة.  اليوم  تبدو 
بني ما هو ممكن وما يجب اأن يكون هو 
هي  لي�ست  م�ستمرة،  مهنة  اأعطاه  الذي 
�ساأن  الثقافة  ان  تقول  متــامــًا،  باملهنة 
»العام« تفي�ص على  عام، واإن هواج�ص 
ولهذا  معًا.  والناق�سة  الكاملة  العقائد 
كتب رفيق »الطريق امل�ستقيم« و�سيكتب 
عن العدل الجتماعي واأمرا�ص الطائفية 
املثقفني  وف�سائل  ال�سهيونية  واإرهــاب 
الأفا�سل الراحلني، وعن الأدب الواقعي 
وعن الأدب ـ من حيث هو ـ �ساخرًا جادًا 

ب�سيط،  وا�سح  باأ�سلوب  ومرنًا،  �سلبًا 
اأو بلغة النا�ص التي يفهمها النا�ص، كما 
م�سار  يقول  مــرة.  ذات  ح�سني  طه  قــال 
املعرفة،  اإىل  الأخــالق  تف�سي  دكــروب: 
فالأخالقيُّ ي�ستدرك ما ينق�سه، من دون 
اإىل  تــقــود  املــعــرفــة  اأن  هـــذا  يــعــنــي  اأن 
العربية،  الثقافة  عرفت  فقد  الأخـــالق، 
التي تلت اخلام�ص من حزيران، مثقفني 
املثقف والأمـــري،  بــني  الــهــوة  ــروا  جــ�ــسّ
ال�سر  وبني  وال�ست�سالم،  ال�سالم  وبني 
اجلــــذري واملــ�ــســالــح اخلــا�ــســة. زامــل 
دكروب ، يف م�ساره الطويل، جياًل من 
اأو  اأكتوبر،  ثــورة  مع  ولد  املارك�سيني، 
بعدها بقليل، وراأى يف �سبابه �سبابها، 
القوة  ـ  الــكــهــولــة  طـــور  يف  وخــادعــتــه 
الع�سكرية ال�سوفييتية وانت�سار فيتنام 
يفاجئه  ومل  ي�سيخ،  اأن  قبل  و�ساخت  ـ 
يتاأمل  اأن  عليه  وكــان  الأخـــري.  رحيلها 
قدمي  كتاب  عنوان  ـ  والباقي  املجموع 
هرني  ــراحــل  ال الفرن�سي  للمارك�سي 
ي�سّوق  اأن  با�ستطاعته  وكــان  ـ  لوفيفر 
يعرتف  واأن  للت�سويق،  قاباًل  مو�سوعًا 
باخلطاأ ويعلن التوبة، تلك التوبة التي 
قادة  �سملت  اأن  اإىل  ومتـــّددت  ات�سعت 
راأوا يف الحتاد ال�سوفييتي، ذات مرة، 
القدمية،  الآلـــهـــة  يــجــبُّ  جـــديـــدًا،  اإلـــهـــًا 
بربكات  لحـــقـــًا،  عــنــه،  وا�ــســتــعــا�ــســوا 
ا�ستنجد  احلكومية«.  غــري  »املنظمات 
دكروب باإميانية، مل تفارقه، ورف�ص اأن 
وحقبة  نظرية  اإىل  العدل  حلم  يخت�سر 
من  احللم  دميومة  بــاأن  موؤمنًا  ودولـــة، 
كان  عنه.  املدافعة  الأ�ــســوات  دميــومــة 
بذلك ين�ست اإىل احلد�ص ال�سليم، الذي 
عقائدية.  كبرية  نظريات  اإىل  يحتاج  ل 
للذاكرة  حــار�ــســًا  ــــه  ذات دكـــــروب  عـــنّي 
عّلموه  لبنانيني،  اآثــار  فاقتفى  العادلة، 
وتعّلموا من غريهم، وكتب عن جربان 

ال�ستبداد والظالم، واأمني  املتمرد على 
اإن�ساين  ديـــن  عــن  الــبــاحــث  الــريــحــاين 
ال�سرق  بـــني  ــافــة  املــ�ــس ميــحــو  جـــديـــد، 
فاخوري  رئيف خوري وعمر  والغرب، 
وح�سني مــروة ونـــزار مــروة ومــارون 
اإبـــداع  عــبــود وقــــراأ، مبحبة ومــعــرفــة، 
الأخوين رحباين... و�ّسع يف بحثه اأفق 
اأن الوطن يفي�ص  الثقافة الوطنية، ذلك 
على العقائد والأفكار، واأقام بحثه علي 
منظور تنويري، ل يحتكر احلقيقة ول 
كان عزوفه  واإذا  اأخرية.  بحقيقة  يب�سر 
قاده  واحــدة  دفعة  املعطاة  احلقيقة  عن 
�سن  يف  حــ�ــســني،  بــطــه  ــاء  ــف الحــت اإىل 
ما  على  دائــمــًا  ُيقبل  وجعله  مــتــاأخــرة، 
القومي  انتماوؤه  قاده  فقد  فكره،  يجدد 
العربي امل�ستنري اإىل الكتابة عن جنيب 
و�سعد  منيف  الرحمن  وعــبــد  حمــفــوظ 
وغالب  الــزّيــات  ولطفية  ونــو�ــص  الــلــه 
اإىل  ـــاده  وق ــ�ــص.  دروي وحمــمــود  هل�سا 
دافع  متــوت«،  ل  »وجــوه  كبري:  عنوان 
القيم هي  هذه  ولعل  قيم ل متوت.  عن 
التي جعلته مثقفًا اأخالقيًا يدافع عن قيم 
حق  اأن  ذلــك  متحولة،  ــــاأدوات  ب ثابتة 
يعرف  ل  حلم  كرمية  حياة  يف  الب�سر 
الأفول. �سوت كتابي حمت�سد باأ�سوات 
بريء  واإخال�ص  املوت،  اأ�سكتها  كتابية 
املظاهرة  تلك  اإنها  �سيكون.  وما  كان  ملا 
ــتــي يــ�ــســري فــيــهــا الأحـــيـــاء  املــتــخــّيــلــة ال
اإىل جانب  اإذ رئيف خوري  والأمــوات، 
غــ�ــســان كــنــفــاين وعــبــد الــرحــمــن منيف 
العلي  ونــاجــي  ح�سني،  طــه  بيد  يــاأخــذ 
مي�سي وراء فرج الله احللو، و�سعد الله 
ونو�ص يهم�ص يف اأذن مهدي عامل، واإذ 
�ساب جنيب جمهول ال�سم يرفع ما �ساء 
�سيا�سة  دكــــروب  اأنــ�ــســاأ  الـــرايـــات.  مــن 
التذّكر، وا�ستولد منها نقدًا اأدبيًا خا�سًا 
ــة  ــي ـــاء مــــن الــرتب ـــي ـــس بـــــه، يــتــ�ــســمــن اأ�

والنقد  الــذاتــيــة  والــ�ــســري  والــ�ــســيــا�ــســة 
الأدبــــــي، تــعــبــريًا عــن فــكــر حــر يك�سر 
الفوا�سل بني الأجنا�ص الكتابية ويخلق 
الأدبي  النقد  يقبله  ل  به،  خا�سًا  مكانًا 
النقد  تعاليم  اإىل  ين�ساع  ول  امل�سيطر، 
الذاتية  �سريته  دكروب  ن�سج  امل�سيطر. 
الآخرين،  �سري  ين�سج  وهــو  الفكرية 
مالحمهم،  ــم  ــس ــر� وي اأفـــكـــارهـــم  يــحــلــل 
اأن  بعد  الأفــكــار واملــالمــح  اإىل  ويــدخــل 
عن  يكتب  وهو  فعل  كما  املكان،  ي�سف 
الزمان،  مالمح  ويقّرر  عيتاين،  حممد 
وهــو مــا قــام بــه حــني كتب عــن يو�سف 
الذي  الرواية،  عامل  اإىل  دخل  اإدري�ص. 
النقد  بـــاب  يــحــّقــقــه، مــن  بــه ومل  رغـــب 
الأدبي، ودخل اإىل النقد الأدبي من باب 
هذين  اإىل  ودخـــــل  ــــة،  ــــي الأدب ــ�ــســري  ال
التحّزب  بــاب  مــن  الأدبــيــني  اجلن�سني 
هويته  عـــن  يــعــلــن  كــــان  ــيــا�ــســي.  ــ�ــس ال
كتابًاُ  يقراأ  وهــو  والفكرية  ال�سيا�سية 
اإميل  اإىل  جــــربان  مــن  ميــتــد  ــًا،  ــع ــس وا�
حبيبي ومن الريحاين اإىل نزار مروة. 
كان، يف احلالت جميعًا، اإن�سانًا طليقًا، 
ما  على  ويــعــرث  عليه،  عــرث  عما  يكتب 
اجنذب  ما  اإىل  وينجذب  اإليه،  اجنــذب 
اإليه غريه من الأخيار. �سوؤالن اأخريان: 
ـــذي نــعــّرف به  مــا اجلــنــ�ــص الــكــتــابــي ال
الذي حاول  املثقف  حممد دكروب؟ وما 
اأن يكونه اأو كاأنه، ول يزال، بعفوية ل 
الهاوي،  املثقف  اإنــه  بالت�سنيف؟  تعباأ 
اأ�سر  يرف�ص  الــذي  �سعيد،  اإدوارد  بلغة 
الخــتــ�ــســا�ــص الــكــتــابــي ويـــدرجـــه يف 
مو�سوعه:  وا�سع  اأخالقي  اخت�سا�ص 
الذي  النور،  وبدعاة  بالنور  الحتفاء 
اإىل  يلتفت  اأن  قبل  الب�سر  مــزايــا  يــرى 
املفاهيم النظرية. �سيء قريب من رئيف 
وامرئ  ديكارت  عن  كتب  الذي  خوري، 
اأبي  بــن  وعــمــر  فل�سطني  وعــن  القي�ص 
اأ�سئلة  اإىل  مــ�ــســدودًا  وبــقــي  ربــيــعــة، 
الإنــ�ــســان الــبــاحــث عــن احلــريــة. ولهذا 
جملة  دكــروب  على  نعطف  اأن  ن�ستطيع 
امللتزم،  املثقف  ال�سّيارة:  ال�سفات  من 
املثقف الأيديولوجي، املثقف الر�سويل، 
من دون اأن ن�سيف اإليه �سيئًا جوهريًا، 
لأن دكــروب هو دكــروب ، الــذي عاي�ص 
وعاي�ص  �ــســفــات،  لــهــم  مثقفني  طــويــاًل 
ــال �ــســفــات، وعــايــ�ــص نوعًا  اآخـــريـــن، ب
هجينًا من املثقفني، يلتقطون �سفات يف 
هو،  اإنــه  بعيدًا.  بها  ويــرمــون  ال�سباح 
وبـ»حرفّيته«  ت�سبقه،  التي  بابت�سامته 
املــــــرِهــــــقــــــة الـــــتـــــي �ـــســـنـــعـــت جمــلــة 
»الطريق«واأ�سدقاءها، ذات مرة. اإنه هو 
جملة  يف  اأر�ــســل،  الــذي  املت�سامح  باأفقه 
زريق  ق�سطنطني  اإىل  حتيات  »الطريق« 
و�سمري اأمني وعبد الله العروي. اإنه هو 
ال�سميكة  ونــّظــارتــه  املتثاقلة  مِب�سيته 
ل  التي  اجلــديــدة،  ـ  القدمية  وم�ساريعه 
فيه  نقراأ  الثمانني:  يف  دكــروب  ت�سيخ. 
من  قــرن  عمرها  لبنانية  تنويرية  ثقافة 
نــقــديــة عربية  ــزمــن واأكـــــرث، وثــقــافــة  ال
اإنه ذاكرة  اخرتقت القرن الع�سرين كله. 
اجلمعية،  الــــذاكــــرة  وحـــار�ـــص  املـــفـــرد 
و�سهادة على ذاته وعلى اآخرين، و�سوت 
الزمن  �سغط  مــن  حتــّرر   ، نزيه  �ــســادق 
وق�سوة التغرّيات. �سوت ُينطق اأ�سواتًا 
�سادقة، وتنطقه اأ�سوات �سادقة، حالفها 
واآزرهـــــا وخــا�ــســرهــا وخـــرج معها يف 
الب�سر  ي�سيخ  �سعارها:  حا�سدة  مظاهرة 

ول ت�سيخ اأحالمهم. 
)كاتب فل�سطيني( 
عن جملة الكرمل

مــحـمـد دكـروب..
حقب متعــددة والتزام وحيد

ما الذي يجعلني اأقيم ت�سابهًا، غمو�سه اأكثـر من و�سوحه، بني �سيخ جنيب حمفوظ يف روايته »الل�ص والكالب«، الثابت يف لغته ومكانه، والكاتب 
اللبناين حممد دكروب، االإن�سان الدنيوي الذي يدافع، منذ �ستة عقود، عن اأفكار اقتنع بها، واقتنع اأكثـر بدفاعه عنها ؟ يقوم اجلواب املجزوء 

يف ر�سا القلب والعقل، ويف خيار اإن�سان و�سع مرجعه داخله، ي�ستدل باآثار الذين اقتنع بهم، ويعنينّ نف�سه دلياًل لنف�سه، معرتفًا مبا هو خارجه، 
ومعرتفًا مبا ميليه عليه قلبه وعقله. كاأن دكروب يقول: من عنينّ ذاته دلياًل لذاته ال ي�سل الطريق. ولعل هذا الر�سا الطويل ، الذي يعاين تغينّ 

االأزمنة وال يرتعب منه، هو الذي جعل روح دكروب وا�سحة يف وجهه، حاله من حال �سيخ حمفوظ، الذي يرى اإىل مثال اأخالقي بعيد، ويوؤمن 
بتحققه. يبدو جماز الطريق امل�ستقيم مالئمًا مل�سار هذا ال�سيوعي القدمي، بلغة ما، اأو املخل�ص الأفكاره وخلي الب�سر، بلغة اأخرى. فقد اآثر هذا 

ف  املثقف الع�سامي، الذي ت�سبقه ابت�سامة را�سية، �سحبة »الطريق امل�ستقيم«، الذي اختاره، من دون اأن ميتثل اإىل اأقدار »رفاق الطريق«، الذين تعرنّ
فوا عليه، ال فرق اإن ارت�سوا بالعزلة واالن�سحاب، اأو اقرتبوا من طريق اآخر. مع يو�شف ال�شاروين عليهم وتعرنّ
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هذا  ويف  رزق  مــورد  ول  عمل  بال  فجاأة  ا�سبحت  وهكذا 
اجلو  الكئيب ات�سل بي ا�ستاذ يل اعتز ب�سداقته وقال: ان 
معهد الح�ساء الدويل "فرع بريوت" يف حاجة اىل ا�ستاذ 
عربي يدر�ص مادة نظرية الح�ساء ملدة ثالثة �سهور باللغة 

العربية وانه ر�سحني للقيام بهذه املهمة. 
وقلت �ساكرا وان كنت مل اعرف هل �سي�سمح يل بال�سفر ام 
احلدود  ترك  انه  الطيار  وابلغنا  الطائرة  قامت  وعندما  ل 

امل�سرية حمدت الله على ان كل �سيء مت دون عقبات. 
و�سلت بريوت وانا ل اعرف احدا هناك ووجدت يف املطار 
قريب  فندق  اىل  بنف�سه واخذين  املعهد عرفني  من  موظفا 
�سيارة  و�سلت  ال�سباح  ويف  الليل  فيه  ام�سيت  املعهد  من 
كل  على  اتعرف  بــداأت  وهكذا  عملي  اىل  لتو�سيلي  املعهد 

�سيء من املعهد وبداأت حما�سراتي فورا. 
لكني كنت اق�سي امل�ساء م�سيا يف �سوارع بريوت القريبة 
من منطقة احلمراء احاول ان اتعرف على املكان والنا�ص 
ــرا يل من  وانـــا واثـــق ان هــنــاك مــن مثقفي بـــريوت مــن ق
منهم  احــدا  اعــرف  ل  وانــا  اليهم  الو�سول  كيف  ولكن  قبل 

�سخ�سيا. 
هي  الوطنية،  الثقافة  جملة  عنوان  عن  بالبحث  لبداأ  قلت 
عندما  بقراءتها  �سغوفا  كنت  التي  اللبناين  الي�سار  جملة 
الو�سول  ا�ستطعت  راأي  وبعد  عليها  احل�سول  يل  يتي�سر 
اىل مقر املجلة وهي غرفة �سغرية يف �سقة غرفها ماجورة 
ل�سخا�ص خمتلفني. ودخلت فاذا امام �ساب �سغري �سعيف 
البنية ونظر ايل مت�سائال وعندما عرفته بنف�سي قام ورحب 

بي كان هذا ال�ساب ال�سغري حممد ابراهيم دكروب. 
وكان دكروب عونا يل يف كل �سيء اخذين من الفندق اىل 
يف  عا�ست  لبنانية  ل�سيدة  احلــمــراء  منطقة  يف  بن�سيون 
م�سر زمنا طويال يف املحلة الكربى وزوجها مدفون هناك 
– وكانت مبثابة الم او الخت الكبرية ترعى كل �سوؤوين 
دم�سق  ومثقفي  بريوت  مبثقفي  بتعريفي  قام  ثم  املنزلية. 
الذين كانوا يرتددون على بريوت �سوقي بغدادي  وح�سيب 
تقريبا  يوم  كل  ن�سهر  وبداأنا  والخرين  مينا  وحنا  كبايل 
يف احد بيوت هوؤلء املثقفني نناق�ص ق�سايا الدب والنقد 
وال�سيا�سة ويف هذه الظروف ن�سا اقرتاح جتميع مقالتي 
يف  العامل  امني  حممود  العزيز  ال�سديق  ومقالت  الدبية 

وقد  مــروة  ح�سني  ال�سهيد  هو  القــرتاح  �ساحب  كل  كتاب 
يف  كتبتها  والتي  الثالثة  املقالت  بعد  القــرتاح  هــذا  قــدم 
امل�سرية والتي وجدت  الرواية  الوطنية عن  الثقافة  جملة 
بريوت  يف  الي�سارية  ال�سيا�سية  الدوائر  لدى  طيبا  �سدى 

ودم�سق. 
عملي  ل�ستالم  قريبا  لندن  اىل  ا�سافر  �سوف  انني  وقلت 
الريا�سيات  يف  كمحا�سر  لندن  جامعة  كليات  احــدى  يف 
واخ�سى ال يكون لدي وقت لال�سراف على اخراج مثل هذا 
الكتاب. لكن دكروب كان كرميا اىل اق�سى احلدود وعر�ص 
ان يقوم هو بال�سراف على طبع الكتاب وت�سحيح بروفاته 

كما قام ح�سني مروة بكتابة مقدمة له. 
�سنة  مايو  يف  امل�سرية"  الثقافة  "يف  كتاب  �سدر  وهكذا 
ب�سع  لــنــدن  عــلــى  دكــــروب  الــ�ــســديــق  وار�ــســل يل   1955
اىل  ن�سخة  وار�سلت  ال�سعادة  غاية  يف  فكنت  منه  ن�سخ 
ال�سديق الراحل علي الراعي الذي كان مازال يكمل ر�سالة 
الدكتوراه يف بريطانيا، وكان كرميا اىل درجة انه ار�سل 
الكتاب وخ�سو�سا  ما جاء يف  على  النقدية  يل مالحظاته 
كاتبها.  كنت  التي  امل�سرية  بالرواية  املتعلقة  الدرا�سة  يف 
له  تتح  مل  الــذي  الرجل  لدكروب  �سداقتي  بداية  اذن  هذه 
بتثقيف  فقام مب�ساعدة الخرين  النظامية  الدرا�سة  فر�سة 
حتى  الدبـــي  والــنــقــد  والدب  املــعــرفــة  ق�سايا  يف  نف�سه 
بريوت  يف  ت�سدر  ثقافية  جملة  اهم  لتحرير  رئي�سا  �سار 
"الطريق" وعلما من اعالم الثقافة يف لبنان. منذ �سنوات 
قليلة ار�سل  يل دكروب يقول انه �سيزور القاهرة وات�سل 
انذاك  املنزل، وكنت  يقيم عندي يف  ان  بي وعر�ست عليه 
اقيم وحدي فوافق على ذلك وذهبت اىل املطار انا وابنتي 
امل�سئولني  انذاك جتعل  الظروف  انتظاره وكانت  منى يف 
يف املطار يت�سددون يف دخول القادمني من دم�سق وبريوت 
وعندما خرج دكروب �ساألني �ساحكا هل عينت انت وزيرا 
انه فوجئ ب�سابط  قال  ال�سوؤال  ملاذا  �ساألته  للداخلية؟ وملا 
"اين �ستقيم يف القاهرة؟ فلما اجاب يف  اجلوازات ي�ساأله 
منزل الدكتور عبد العظيم اني�ص، واعطاهم عنواين فوجئ 
دكروب ب�سابط اجلوازات يختم البا�سبور فورا ويقول له 

ال�سالمة".  على  الله  "حمد 
حدث هذا بينما كان الكثريون يجل�سون على مقاعد جانبية 
يف انتظار موافقة من �سلطات اعلى ثم تبني بعد ذلك ان هذا 

ال�سابط من قراء جريدة الهايل.
عن جملة / اخبار االدب ملف خا�ص عن دكروب

 -1-
* يف �سياق التظاهرات الفكرية والفنية احتفال 
ال�سيوعي  احلـــزب  لن�سوء  ال�ستني  بــالــذكــرى 

اللبناين، اأ�سدرت "دار الفارابي" 
)عام 1984( الطبعة الثانية لكتاب 
ال�سنديانة  "جذور  دكــرو  حممد 
تتميز  طبعة  وهـــي   ، احلمراء" 
وتدقيقات  جــديــدة  "ا�سافات  بـــ 
فكان  من�سورة"..  غــري  ووثــائــق 
ال�سياق  هــذا  يف  الكتاب  ح�سور 

بطواعية   – الذهن  ي�ستدرج  مثريًا  الحتفايل 
– اىل القراءة، اأو اإعادة القراءة، ولكن بروؤية 
بن�ساطية  او  جديدة،  با�ستهوائية  او  جديدة، 

ذهنية غري عادية.. 
ال�سنديانة  "جذور  جئت  احلـــالت  هــذه  بكل 
لكني جئته هذه  مــرة..  ثالث  احلمراء" اقــروؤه 
جــواب  عــن  الــبــحــث  احــــاول  م�ستك�سفا  املـــرة 
ل�سكالية اثارها عندي خليل الدب�ص يف تقدميه 
دكروب  حممد  عندي  كذلك  واثــارهــا  الــكــتــاب، 
نف�سه يف كلماته التميدية عن �سكل الكتاب وعن 

م�سمونه.. 
- يقول الرفيق خليل الدب�ص: ".. وعمل حممد 
دكروب هو عمل اديب اكرث ما هو عمر موؤرخ، 
ولكنه عمل اأديب اعتمد احلقيقة التاريخية..". 

)�ص9(. 
ولي�ست  حكاية  "هذه  دكـــروب:  حممد  ويقول 
اأحداث  تاريخا" �سوى ان احداث احلكاية هي 
حقيقة )...( ل�ست موؤرخا، ولكني راوي احداث 
احــبــبــت الــقــائــمــني بــهــا )...( كــل الــوقــائــع يف 
بالتواريخ  م�سندة  حقيقية  وقائع  الكتاب  هذا 

والرقام واملراجع" )�ص 19 -20(. 
هذا الكالم وذاك يوحي بال�سكالية ، ويدعوين 

ملناق�سة هذه ال�سكالية: 
- هل عمل الديب يتعار�ص مع عمل املوؤرخ؟.. 
او  النقي�ص،  موقع  يقع  املـــوؤرخ  مفهوم  وهــل 
كتابة  كــون  الديـــب.. وهــل  املــعــار�ــص، ملفهوم 
اأدبي،  مناخ  ذات  او  ادبي،  ذات طابع  تاأريخية 
او  تاأريخيا،  عمال  الكتابة  هــذه  كــون  ينق�ص 

كونها تاريخا بالفعل؟

كاتب  وعــنــد  املــقــدمــة  كــاتــب  عند  الــقــول  لهجة 
"كلمات يف ال�سكل.. كلمات يف امل�سمون" كاأنها 
القول  اما  "نعم"..  بـ  ال�سئلة  هذه  عن  جتيب 
احلقيقة  يعتمد  اديــب  "عمل  باأنه  الكتابة  عن 
التاريخية" والقول بان احداث هذه "احلكاية" 
هذا  يف  "الوقائع  وان  حقيقية"  "احداث  هي 
بالتواريخ  مــ�ــســنــدة  حقيقية  ــائــع  وق الــكــتــاب 
والرقام واملراجع" – اما هذه القوال فهي – 
بجوهرها – توكيد لالجابة  بـ "نعم"، ولي�ست 
نقيا لها.. ان هذه القوال تت�سمن اليحاء بان 
لي�ص من طبيعة عمل الديب ان يتوافق مع عمل 
املوؤرخ.. اما عمل حممد دكروب هذا فهو – لذلك 
– لي�ص عمال تاريخيا، او هو مبنزلة ال�ستثناء 

يف القاعدة.. فهل امل�ساألة كذلك؟
اإن ال�سوؤال هو امل�سكلة هنا.. 

لكن الجابة عن ال�سوؤال حلل امل�سكلة �سنجدها 
يف كتاب "جذور ال�سنديانة احلمراء" نف�سه ل 
بل  "القاعدة"،  تلك  من  ا�ستثناء  كونه  يو�سف 
معاك�سة..  لقاعدة  حيا  م�سداقا  كونه  يو�سف 
فان موؤلف الكتاب، حممد دكروب، بعينه، اديب 
ال�سحتقاقات  كــل  ميلك  انــه  منا  احــد  ي�سك  ل 

اديبا بحق..  الديب  يكون  بها  التي  وال�سفات 
ولي�ص ي�سك اي�سا احد من الذين قراأوا الكتاب 
ادبية م�سحونة  كتبه برباعة  دكروب  ان حممد 
ت�سكل  الــتــي  اجلــمــالــيــة  العنا�سر  مــن  بجملة 
وحتدد  الــنــاجــح،  الدبــــي  الــعــمــل  خ�سو�سية 
لكن  العمل..  هذا  يف  اخلا�سة  اجلاذبية  موقع 
حممد دكروب حني جاءنا بهذا الكتاب مل يجئ 
الكتاب  على  اقبلنا  حني  ونحن  ادبيا،  كتابا  به 
نقروؤه ب�سغف، مل نقبل عليه ون�سغف بقراءاته 
الذي  الواقع،  وامنا  ادبيا..  كتابا  كونه  بدافع 
اىل  تقدم  دكـــروب  حممد  ان  هــو  يقينا،  نعلمه 
املكتبة ال�سيوعية العربية بـ "جذور ال�سنديانة 
ال�سا�ص  ــع  و�ــس ــاأريــخــي  ت كــعــمــل  احلمراء" 
ال�سيوعي  احلزب  تاريخ  لكتابة  اي�سا  العلمي 
اي�سا  العلمي  ال�سا�ص  و�سع  وبذلك  اللبناين، 
لكتابة تاريخ كل حزب من الحزاب ال�سيوعية 

العربية.. 
هذا  مــذلــول  واعــيــا  العلمي،  ال�ــســا�ــص  ـــول:  اق
القول..  هــذا  م�سوؤولية  اي�سا  وواعيا  القول، 
لي�ست  العلمي،  بو�سعها  التاريخ،  كتابة  فــان 
م�سروطة باكرث من �سرطني اولهما، ان "تعتمد 

احلقيقة التاريخية" مع كون الواقعات املوؤرخ 
 – بــالــتــواريــخ  م�سندة  "حقيقية  واقــعــات  لها 
الذي  ال�سرط  وثانيهما،  واملراجع"..  والرقــام 
باملوؤرخني  نــفــ�ــســه  دكـــــروب  حمــمــد  يــ�ــســرتطــه 
التاريخ  يــكــتــبــون  "ل  انــهــم  وهـــو  الــعــمــلــيــني، 
ومن  ومف�سرين،  معللني  بل  وخربين،  كــرواة 
مواقع ك�سف دور اجلماهري ون�سالتها وكونها 
امللوك  ل  لــلــتــاريــخ،  احلقيقية  ال�سانعة  هــي 

وال�سالطني واحلكام" )اجلذور �ص 107(. 
العلمي  والــ�ــســرط  العلمي،  ال�ــســا�ــص  هــو  ــك  ذل
لنتاج املعرفة التاريخية العلمية. فلن�ساأل، اإذن، 
حقق  هل  احلمراء":  ال�سنديانة  "جذور  كتاب 

�سرط علميته كعمل تاريخي؟
يقول  حتى  نحاوره،  ن�ستنطقه،  الكتاب،  نتابع 
لنا اجلواب.. وقد قاله بالفعل.. قالع بتوا�سع، 
بب�ساطة، با�ستحياء.. قال الكتاب جوابه باكرث 

من �سكل وباكرث من �سيغة: 
علي  ي�ستحيل  ــه  ان وجـــدت  الــبــدايــة،  "ومنذ 
�سرد  مبجرد  اكتفي  ان   – مــوؤرخــًا  ول�ست   –

ت�سل�سلي للوقائع.." )اجلذور، �ص 11(. 
يــعــد جمرد  احلــــزب مل  تـــاريـــخ  ان  وتــكــتــ�ــســف 

بــل هو  ـــات..  ـــري جتميع وثــائــق ووقــائــع وذك
اطار  يف  يدخل  وهــو  معرفة،  مو�سوع  ي�سري 
قراءة  الوقائع  وقــراءة  والتحليل  التخ�س�ص 
وعلمية،  معا�سرة،  جــديــدة 
ا�ستخال�ص  اىل  ــي  ــقــ�ــس ت
قـــــوانـــــني تــــطــــور احلــــــزب، 
حركة  بـــقـــوانـــني  ـــاطـــا  ـــب ارت
تطور البالد وحركة ال�سراع 
العام"  والـــكـــوين  الــداخــلــي 

)�ص13(. 
ت�ست�سيء،  ان  تطمح  الحــداث  روايــة هذه  اإن 
الــتــاريــخــيــة يف روؤيــــة حركة  املـــاديـــة  مبــنــهــج 

التاريخ" )�ص23(. 
من  معينة  مــقــولت  ا�ــســتــخــال�ــص  يــحــاول  مل 
يــرى كيف  ان  بل هو يحاول  الحـــداث،  خــالل 
 )...( ووقائعها  واقعها  يف  الحـــداث  حتركت 
احداث  او  قبلها،  باحداث  عالقاتها  يــرى  وان 
وتتحرك،  حتركت  حولها،  احــداث  او  بعدها، 
يف حقل من ال�سراعات الطبقية حدد لها طابعها 

وم�سارها".
القول  ب�سيغة  الــكــتــاب  يــقــولــهــا  هــنــا  منــــاذج 
النظري، دون ق�سد اىل التنظري.. هذه النماذج 
حتمل عالمة موؤكدة على ان عمل حممد دكروب 
يف "جذور ال�سنديانة احلمراء" هو – باملرتبة 
نف�سه  دكــروب  مــوؤرخ، وان حممد  الوىل عمل 
حقيقة   – بعمق   – يعرف  كــمــوؤرخ  هنا  يكتب 
– كيف  اي�سا  – بعمق  ويعرف  املـــوؤرخ،  دور 
ان  ينبغي  كــمــا  علمية  قــــراءة  الــتــاريــخ  ــراأ  ــق ي
نف�سه  بالعمق   – يعرف  هو  ثم  املـــوؤرخ،  يفعل 
– ان تاريخ حزب او حركة او �سعب، ل يكون 
تاريخا حقا، اي علميا، اإل ان يكون هذا التاريخ 

مو�سوع معرفة.. اأي معرفة علمية �سرطا.. 
حممد دكروب يعرف كل ذلك يف عمقه العميق.. 
ايــاه يف هذا  يعطينا  ما  لي�ص هذا وحــده  لكن، 
الكتاب/ التاريخ.. اإنه يقدم لنا معرفته النظرية 
و�سع  يف  يقدمها  هو  اي  العملي،  ج�سدها  يف 
العلمية  التاريخية  النظرية  بني  التطابق  من 

والعمل التاريخي العلمي: 
احلمراء"..  ال�سنديانة  "جذور  الكتاب:  ا�سم 

احلزب  تــاريــخ  عــن  يبحث  ل  كتاب  اإذن،  فهو، 
وواقعاته  احـــداثـــه  يف  الــلــبــنــاين  الــ�ــســيــوعــي 
لذاتها،  متعاقبة  مت�سل�سلة  وواقعات  كاحداث 
يف  عنه  يبحث  هو  بل  وتعاقبها،  لت�سل�سلها  او 
جذور الحداث والواقعات، اي يف حركة هذه 
القوى  ن�ساط  – يف  – بال�سبط  اي  اجلــذور، 
وهي   ، للتاريخ  ا�سال،  ال�سانعة،  الجتماعية 

هي اجلذور. 
الكالم على اجلذور هنا لي�ص كالما اآنيا من ا�سم 
الكتاب، بل الأمر على العك�ص: ا�سم الكتاب هو 
التي من �سميم عملية البحث يف اجلذور، اي 
م�سمون  هو  الذي  التاريخي  العمل  �سميم  يف 
الحداث  حتليل  ممار�سة  من  اآت  اإنه  الكتاب.. 
ــذهــاب اىل عــمــق جـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة /  ــال ب
املادي   – الواقعي  الرابط  لروؤية  الجتماعية، 
اول،  ببع�ص  بع�سها  الحــــداث  يــربــط  ـــذي  ال
ان  على  اجلـــذور..  بتلك   – ثانيا   – ويربطها 
يف  دكـــروب،  حممد  عند  التحليلية  املمار�سة 
عمله هنا، يبلغ م�ستوى من الرهافة ميكنه من 
الطموح اىل روؤية "اجلذور تطلع من املا�سي"  
ــة  روؤي اي  امل�ستقبل"..  مــن  تــاأتــي  و"اجلذور 
ذات  واجلــذور  بالفعل،  الوجود  ذات  اجلــذور 
الوجود بالقوة.. اإنه طموح املوؤرخ الذي يكتب 
التاريخ مبنهجية علمية تعتمد الفكر املادي.. ثم 
الذي ي�ستطيع توظيف هذه  املوؤرخ  هو طموح 

املنهجية بابداع ل بطريقة "املحاكاة".. 
يف  هي  كما  املمار�سة،  هذه  مثال  	•
ن�سيج الكتابة التاأريخية هنا، جنده بانتظارنا 
عـــنـــد مـــدخـــل الــــكــــتــــاب.. فــهــنــا جنــــد احلــــدث 

التاريخي املتميز: 
اول احتفال لل�سيوعيني اللبنانيني   -
اول  اجلمعة  يوم  العاملي،  العمال  بعيد  الــرواد 
 – الكري�ستال  �سينما  يف   1925 )مــايــو(  ايــار 

بريوت.. 
هذا الحتفال / املنطلق.. كيف تعامل معه كاتب 
اي  تاريخيا؟..  احلمراء"  ال�سنديانة  "جذور 
ال�سيوعي  احلــزب  تاريخ  من  موقعه  فهم  كيف 
اللبناين: هل فهمه كحدث جمرد لي�ست له دللة 
يتجاوز  ل  بتميز  النية  احلدئية  دللته  �سوى 
�سطح الزمن اليومي، دون �سقف تاريخي ودون 
فهمه حــدثــا كبريا  هــل  اي  تــاريــخــيــة؟..  ار�ـــص 
العالقات مبا وراء وما  لكن عاريا من  ومهيبا، 
امام وما يف العمق؟.. ام فهمه كواقع تاريخي 
يرتبط ب�سبكة من العالقات تذهب ابعادها اىل 

كل اجلهات �سواء يف الفق ام العمق؟. 
طبيعة  يحدد  الــذي  هو  كله،  هــذا  عن  اجلــواب 
بالو�سف  اكتفى  انــه  فلو  هــنــا:  املــوؤلــف  عمل 
منبهرا  املهيب،  الكبري  للحدث  ال�ستعرا�سي 
والتفا�سيل،  وال�ــســخــا�ــص  ال�ــســيــاء  مبظاهر 
دون روؤيــــة حــركــتــه الــداخــلــيــة الــنــابــ�ــســة يف 
لفقد  والتفا�سيل،  وال�سخا�ص  ال�سياء  دخائل 
التاريخي  التاليف  حقل  يف  ح�سوره  العمل 
ذلك،  يفعل  مل  دكــــروب  حمــمــد  لــكــن  الــعــلــمــي.. 
عنده،  هــذا،  احلــدث  جاء  فقد  العك�ص:  فعل  بل 
كان  التي  امل�سافات  ابعد  يف  النظر  اىل  مدخال 
لبد للحدث ان يعربها قبل ان ي�سبح حدثا له 
ذلك القدر من الكرب واملهابة، ثم له ذلك القدر من 
حينذاك..  ا�سمرها  التي  امل�ستقبلية  ــدللت  ال
دكــروب يف م�ساهد احلدث  لقد دخل حممد  بل 
خارجية  – كمالمح  – اول  ي�ستعر�سها  ذاتــه، 
– كموؤ�سرات  – ثانيا  فيها  لالحتفال، ويتوغل 
تطور  حــركــة  يف  جــديــد  تاريخي  منعطق  اىل 

الوعي الطبقي لدى الطبقة العاملة اللبنانية.. 
نتاأمل،  ن�ستمع،  جنل�ص،  الــقــاعــة:  "لندخل   -
نرب بني القــوال والنا�ص والحــداث، وحركة 
ونحلم"  ونفكر  نحلل،  ان  ونــحــاول  التاريخ، 

)�ص41(. 
- ".. ولكن، ما هو اجلديد، املختلف، الذي يعرب 
عنه الحتفال؟.. ما هو املعنى التاريخي، هنا؟.. 
اجلديدة،  الكفاحية  احلــركــة  هــذه  تلتقي  ايــن 
ال�سابقة؟  الكفاحية  احلركات  من  تختلف  واين 
حتمل  ا�ــســمــاء  ــال  ــف الحــت خــطــبــاء  بـــني   )...(
احداثا، ومواقف ودللت، ن�ستطيع من خاللها، 
مــن خــالل وجــودهــا يف الحــتــفــال، ومــن خالل 
التاريخي  املعنى  فهم  اىل  ن�سل  ان  اقــوالــهــا، 
وان  بــالدنــا،  حــيــاة  يف  احلـــدث  لــهــذا  املختلف 
نعرف – كذلك – تاريخ احلركات والتطورات 

التي ادت اىل احلدث" )�ص43(. 
حممد  منظار  يف  الحتفال  احلــدث،  نرى  هكذا 
دكروب.. او هكذا يفهم حممد دكروب تاريخية 
احلدث، ويفكر فيه، وينظر نافذا اىل ما وراءه، 
وما امامه، ل يف �سباق التنظري. فهو مع احلدث 
كهاته وابعاده على مدى  كل  نف�سه يعاجله من 
مئتني و�سبع ع�سرة �سفحة، او هو يخ�سه بكل 
�سفحات "الكتاب الول" من "جذور ال�سنديانة 
نب�سًا،  وخفاياه  زوايـــاه  يف  موغال  احلمراء" 
لــيــ�ــســتــخــرج مــنــه كـــل مـــا يــ�ــســمــره مـــن معاين 

تاريخية احلزب يف مرحلته املعينة.. 
هل يحتاج عمل حممد دكروب ، بعد، اىل �سرط 
يكون  ان  قبل  بالفعل.  مــوؤرخ  عمل  ليكون  اخر 

عمل اديب؟.. 
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ل تزال ال�سكالية قائمة؟.. 
اإذا كان �سمح لنا ان نقتنع، حتى الن، بان عمل 
حممد دكروب يف "جذور ال�سنديانة احلمراء" 
ال�سا�ص   / ال�سكال  يــزال  فال  مــوؤرخ،  هو عمل 
كما كان: هو الطابع الدبي.. كيف ي�سمح لعمل 
كهذا ان يدخل يف اعمال املوؤرخني، وهو يتميز، 
بــل هو  او هــو ميــتــاز، حــقــا، بطابعه الدبــــي، 
يتميز وميتاز معا بكونه يدخل بجدارة، ودون 
ا�ستئذان، يف جن�ص الكتابة الدبية البداعية؟.. 
ادبيا  عمال  الواحد:  الكتابي  العمل  يكون  كيف 
الوقت  يف   ، ويكون  وممتازا،  متميزا  ابداعيا 
العمل  �سروط  م�ستكمال  تاريخيا  عمال  نف�سه، 

التاريخي العلمي؟.
عمل  الن:  المــر  ا�سكالية   ، اذن  تعمقت،  لقد 
واحـــد، هــو يف وقــت واحـــد، تــاريــخــي علمي، 
عالية  نوعية  من  اي�سا  وهــو  ابــداعــي،  وادبــي 
ال�سكالية  مــاأزق  من  نخرج  كيف  وجهيه.  بكال 

هذه؟.. 
اإذا رجعنا اىل طبائع المور ب�سفاتها، يف هذه 

امل�ساألة، فلن جند ا�سكالية ول ماأزقا.. 
من قال، ومن ذا يقول، ان التاريخ ل ي�سح ان 

يجتمع مع الدب، او ان يكون ادبا؟.. 
ان  ي�سح  ل  الدب  ان  يقول،  ذا  ومــن  قــال،  من 
من  حقال  التاريخ  يكون  ان  او  التاريخ،  يقول 

حقوله؟.. 
ــار اخلـــانـــق لـــالدب  ـــن جـــاء هـــذا احلــ�ــس مـــن اي
ان  لنا  جــاز  ايــن  مــن  اي  كليهما؟..  وللتاريخ 
ان  لها  ن�سمح  فــال  الــتــاريــخ،  رئــة  على  نقب�ص 
لنا  �سح  ايــن  ومــن  الدب؟..  بن�سيم  ت�سرتوح 
يف  يلتزمها  ان  عليه  حـــدودا  ــالدب  ل نر�سم  ان 

مو�سوع القول او يف جمال البداع؟.. 
�سحيح ان لكل من الكتابة التاريخية والكتابة 
لالخرى،  لي�ست  و�سروطا  خ�سائ�ص  الدبــيــة 
وان ذلك ي�سمح لكل منهما بنوع من ال�ستقالل 
كونه  يتجاوز  ل  ال�ستقالل  هــذا  لكن  مييزه.. 
مطلق  ا�ستقالل  من  لي�ص  لنه  ن�سبيا،  ا�ستقالل 
ان  اذن،  مينع،  فماذا  الكتابية..  الجنا�ص  بني 
التاريخ والدب يف عمل واحد، �سرط  يتداخل 
ان ل يلفي التداخل خ�سائ�ص الكتاب التاريخية 
اذا كانت هذه هي الق�سد الكتابي، او خ�سائ�ص 
بل  الق�سد..  هي  هذه  كانت  اذا  الدبية  الكتابة 
ينبغي القول هنا، ان التداخل واقع مو�سوعيا 
بني خمتلف الجنا�ص الكتابية )ال�سعر، الراوية، 

الق�سة، امل�سرحية، املقالة، اإلخ..( 
ليوؤرخ  كتب  احلمراء"  ال�سنديانة  "جذور 
لــلــمــرحــلــة الــتــاأ�ــســيــ�ــســيــة مـــن تـــاريـــخ احلـــزب 
راأينا،  وقد  وا�سح..  هذا  اللبناين..  ال�سيوعي 
�سروط  كـــل  م�ستكمل  الــعــمــل  هـــذا  ان  ــل،  ــب ق
الكتابة التاريخية حتى مبفهومها العلمي.. لكن 
حممد دكروب، �ساحب هذا العمل، كاتب اديب، 
يلغي  ان  دون  لعمله،  الدبـــي  ال�سكل  فاختار 
التاريخية  الكتابة  �ــســروط  مــن  واحـــدا  �سرطا 
ا�ستقاللية  مــن  ينتق�ص  ان  دون  اي  العلمية، 
هو  اذن،  الــكــتــاب،  فــهــذا  التاريخية..  الكتابة 
عمل موؤرخ، اكرث مما هو عمل اديب.. وحممد 
دكروب، موؤلف هذا الكتاب ، اذن هو موؤرخ هنا، 

ل راوي حكاية.

عن جملة الطريق 

ايار / 1985 

فـي كتاب "جذور ال�سنديانة احلمراء"

حــوار االديــب والمــؤرخ والمفكــر النظــري
هذه القراءة يف كتاب حممد دكروب "جذور ال�سنديانة احلمراء" هي حلقة من �سل�سلة "قراءات" يف عدد من الكتب اأحب ال�سهيد ح�سني مروة 

ان يدخل معها يف حوار تقييمي نقدي، بداها بكتاب مهدي عامل " يف علمية الفكر اخللدوين" )الطريق: �سباط 1985(.. ثم بكتاب "جذور 
ال�سنديانة احلمراء" ها )الطريق، ايار 1985(.. وبروايتي توفيق يو�سف عواد "الرغيف" و"طواحني بيوت" )ال�سفي: 28 /3 /1987 – ثم 

الطريق: حزيران 1987( – وهي درا�سة من�سورة يف هذا الكتاب. وكان الكاتب ال�سهيد يعتزم ا�ستطالع معامل حياة نقوال �ساوي وافكاره 
وا�سلوبه يف كتاب "طريقي اىل احلزب".. والدخول يف حوار نقدي مع كتاب مينى العيد "الراوي، املوقع، وال�سكل".. ومع عدد اآخر من الكتب.. 

وكان ياأمل ان يجمع هذه القراءات يف كتاب واحد.  ولكن امل�سروع مل يكتمل !.
)الطريق( 

ذكريات "في الثقافة المصرية"

الوقت 3 نوفمرب/ ت�سرين الثاين �سنة 1954 ركبت الطائرة قا�سدا بيوت، كنت قد عدت من لندن يف �سيف �سنة 1954 بعد 
اجراء عدة بحوث علمية يف الكلية التي منحتني �سهادة الدكتوراة يف الريا�سيات، كنت يف الواحدة والثالثون من العمر مليئا 

باحالم عديدة يف البحث العلمي والعمل الوطني، وعندما و�سلت القاهرة علمت ان جمل�ص قيادة الثورة قد ا�سدر قرارا يف�سل 42 
ا�ستاذا جامعيا من جامعتي القاهرة واال�سكندرية وانني واحد من املف�سولني وكانت اجلرمية احلقيقية التي ارتكبناها هي موقفنا 
من ازمة مار�ص �سنة 1954 عندما تعاطفنا مع خالد حميي الدين وحممد جنيب ووقعنا عري�سة تنادي بعودة اجلي�ص اىل ثكناته.

ح�سني مروة
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جذور السنديانة الحمراء في كتاب محمد دكروب

وبني  الآن  بيننا  الزمنية  امل�سافة  تكون  قد 
ال�سيوعي  حلزبنا  اخلم�سني  العيد  احتفالت 
كافية  ولكنها  ـــزال..  ت ل  ق�سرية  اللبناين، 
للروؤية  ق�سرية  غري  م�سافة  امــام  ت�سعنا  ان 
التجربة  هــــذه  ـــــة  روؤي اي  وال�ــســتــيــعــاب، 
البكر عندنا وا�ستيعابها.. فنحن،  التاريخية 
تتجاوز  امل�سافة  هذه  جند  زمني،  �سهر  بعد 
مقايي�ص  اىل  املحدودة  احل�سابية  مقايي�سها 
كيانية، فكرية ووجدانية معًا، غري حمدودة.. 
معانقة  مــن  الآن  فينا  تتحول  التجربة  اإن 
عارمة،  حما�سة  لهب  دمنا  يف  يتاأجج  الفرح 
الفكري  كياننا  الفرح يتوهج يف  اإىل معانقة 
وا�ستيعابا  مب�سرة  هادئة  روؤية  والوجداين 
كليا �سامال.. بفعل هذا التحول الكياين، منك 
الآن و�سائل العودة اإىل جتربتنا تلك بنظرة 
قادرة على الذهاب اىل خمتلف ابعادها، اىل 
�سيطرة  نخ�سى  ان  دون  منجزاتها،  خمتلف 

الفرح احلما�سي على هذه النظرة. 
عيدنا  يف  ــيــة،  ــال ــف الحــت ـــــام  الي ــجــزات  مــن
اخلم�سني، جمعت اىل كثافتها الكمية وتنوع 
تبعد  ل  نوعية  �سمات  ذاتــهــا،  الكثافة  هــذه 
اأبعادها  اإنها حتتوي يف  قلنا  اإذا  الواقع  عن 
هذه  تــكــون  اأن  ميكن  ــان  ك ــة..  ــوري ث �سمات 
املنجزات اأجود تقنية واتقانًا.. هذا �سحيح، 
بهذا   – اإذن  فهي  الأوىل،  التجربة  اأنها  غري 

املقيا�ص – اجناز ابداعي ثوري.. 
اإن الروؤية املب�سرة وال�ستيعاب ال�سامل لهذه 
تكت�سف  ان   – حتمًا   – يق�سيان  التجربة، 
الأر�ـــص واجلـــذور لكل مــن املــنــجــزات التي 
اعطتها التجربة.. مل تولد هذه املنجزات يف 
الهواء، يف الفراغ، يف اجلدب.. مل ترجتلها 
"هنيهة"  مــن  ارجتـــــاًل  الحــتــفــالــيــة  ايــامــنــا 
احلا�سر، منقطعا عن "ا�ستمرارية" املا�سي، 
اي عن امل�سرية الطويلة الذاهبة من العماق 
دفـــعـــات، حــتــى هذه  دفـــعـــات  العـــــايل،  اىل 
الذروة  هــذه  حتى  ذاتــهــا،  الحتفالية  ــام  الي
التــــي..  ذرى  اىل  املــ�ــســرئــب  احلــا�ــســر  يف 
عقود  طــوال  �سعبنا  وكفاح  حزبنا  كفاح  ان 
الــتــحــرر مــن الواقع  الــزمــن على طــريــق  مــن 
والثقايف  الجتماعي  ــواقــع  وال ال�سيا�سي 
هذا  مــراحــل  خمتلف  يف  واليــديــولــوجــي، 
الواقع وذاك، هما الر�ص التي ولدت ومنت 
عن  املــعــربة  الــظــاهــرات  هــذه  فيها  ون�سجت 
ابرزتها  "منجزات"  �سميناه  مــا  يف  ذاتــهــا 
التجربة الباهرة يف العيد اخلم�سني حلزبنا، 
متقدمة  ملــرحــلــة  عــيــد   – حقيقته  يف  وهـــو  
والجتماعي  الــوطــنــي  الــكــفــاح  مــراحــل  مــن 
وفالحيه  عماله  جماهري  �سعبنا،  جلماهري 
والتقدمية  والدميقراطية  الوطنية  وقــواه 
ومثقفيه الوطنيني والثوريني والطليعيني.. 
ال�ستينيات  نهاية  من  الأخرية،  ال�سنوات  اإن 
اىل عامنا هذا يف ال�سبعينيات، كانت �سنوات 
انــ�ــســاج هــائــل ومــذهــل لــنــتــاج كــل اجلـــذور 
الكفاحية الذاهبة يف عمق هذه الر�ص ويف 
متفاعلة  متداخلة  اجيال  مدى  على  ف�سائها، 
الخرية،  ال�سنوات  هذه  اىل  انقطاع..  دون 
ــه مــن مــتــغــريات يف طبيعة  بــكــل مــا اجنــزت
ال�سول  ترجع  واحلزبي،  ال�سعبي  كفاحنا 
التجربة الحتفالية يف عيد  لنجاح  املبا�سرة 

حزبنا ال�سيوعي اللبناين. 
 ***

للتجربة،  احلقيقي  الواقعي  التحليل  هــذا 
هو تعبري موجز مكثف وجمتزاأ عما اراد ان 
يقوله رفيقنا العزيز حممد دكروب يف كتابه 
هذا  كتابه  احلمراء"..  ال�سنديانة  "جذور 
نف�سها  الحتفالية  التجربة  لنا  قدمته  الــذي 
وابقى..  وامتع  منجزاتها  اروع  من  كمنجز 
لــقــد جـــاء هـــذا الــكــتــاب يــ�ــســق زحــمــة الفرح 
ليثري  ل  الحتفالية،  ايامنا  خالل  احلما�سي، 
 – بل  التجربة وح�سب،  فرح  من  املزيد  فينا 
التي  اجلـــذور  تلك  عــن  لنا  ليك�سف   – كذلك 
ثمارها  من  �سهية  ثمرة  التجربة  هذه  كانت 
املتجددة ابدًا على مدى الف�سول واملوا�سم.. 
ليقول  التجربة،  اإذن، خالل  الكتاب  جاء هذا 
لنا، ليوؤكد لنا، ان ل �سيء من منجزاتها ولد 
يف الــهــواء، يف الــفــراغ، يف اجلــــدب..  ان 
لي�ص من طبائع "ال�سياء" ان تنطلق ظاهرة 
لها  قاعدة  ل  ارجتالية  بقفزة  الظاهرة  كهذه 
"تاريخا"  مادتها  تكونت  �سلبة  اأر�ـــص  مــن 
بالدم  معجونا  املــعــارك،  لهب  يف  م�سهورًا 
متوهجًا  وال�سواعد،  الكتاف  وحلم  والعرق 

النظري  للفكر  العملية  املمار�سة  بــحــرارة 
الثوري.. "تاريخا" بداأ منذ ن�سف قرن كجزء 
ع�سوي من "تاريخ" هذه الر�ص اللبنانية.. 

 **
ال�سنديانة  "جذور  عـــن  الــكــ�ــســف  مــهــمــة 
احلـــزب  نــ�ــســوء  "حكاية  عـــن  احلمراء"، 
لآن  �سهلة،  مهمة  تبدو  اللبناين"،  ال�سيوعي 
زمن هذه اجلذور، هذه احلكاية، لي�ص بالزمن 
البعيد كثريا عنا.. ان نرجع اىل ن�سف قرن 
م�سى، اي�سر جدا على الباحث من ان يرجع 
اىل قرون عدة بعيدة بحثا عن تراثنا الفكري 
مثال.. هذا، مبقيا�ص الزمن املجرد، �سحيح. 
املقيا�ص..  هــذا  تتجاوز  هنا  امل�ساألة  ولكن 
ل  اجليل  هــذا  يف  وكثريون  يعرف،  بع�سنا 
التي  واملو�سوعية  الذاتية  العوامل  يعرفون 
كان من �ساأنها ان تخفي الكثري من احلقائق 
اجلــذور، هذه احلكاية، وعن  ن�ساأة هذه  عن 
هذه  عــروق  يف  وامــتــدادهــا  م�سريتها  كيفية 
�سرايني  ويف  اللبنانية،  ار�ــســنــا  الر�ــــص، 
احلياة العامة ل�سعبنا اللبناين.. حتت وطاأة 

وتراكمها،  واملو�سوعية  الذاتية  الــظــروف 
حزبنا  تــاريــخ  مــن  الوىل  املـــراحـــل  خـــالل 
عامي  بني  ما  ومرحلة  اللبناين،  ال�سيوعي 
وثائق،  فــقــدت  بــالخــ�ــص،   1931  –  1924
العنان  وانطم�ست واقعات وحقائق، واطلق 
امل�ستعمرون  غــبــارهــا  اأثــــار  بــاطــلــة  لأوهــــام 
ن�ساأة  حول  الداخل  يف  الطبقيون  والعــداء 
التب�ست  حتى  ون�سالته،  واهــدافــه  احلــزب 
الأوهــــام  ابتلعت  بــل  ـــالأوهـــام،  ب احلــقــائــق 
نقاء  واكــرثهــا  احلقائق  ان�سع  والراجــيــف 

وا�سراقا. 
رفيقنا  لها  ت�سدى  التي  املهمة  تكن  مل  اإذن، 
ينظر  ملــن  تــبــدو  كما  �سهلة،  دكـــروب  حممد 
اإنها  نــظــرة جمـــردة ومــطــلــقــة..  ــزمــن  ال اىل 
مبتطلباتها  للوفاء  يكفي  لي�ص  ع�سرية  مهمة 
بل  املعينة،  الطاقات  بع�ص  احدنا  ميتلك  ان 
يقت�سي ذلك ان تتنا�سق هذه الطاقات تنا�سقا 

�سارما ي�ستند اىل ناظمني رئي�سيني: 
كلها  قدراته  ت�سحن  ثورية  حما�سة  اولهما، 
عن  والتنقيب  البحث  يف  الذاتي  بالندفاع 

ذاكرات  يف  املحفوظة  او  املكتوبة  امل�سادر 
او  املرحلة  تلك  احـــداث  يف  �ــســاركــوا  الــذيــن 
�سهدوها او كانت لهم �سلة ما باأحد ينابيعها.. 
ل  �ساحبها  متنح  الثورية  احلما�سة  هذه  اإن 
واملغامرة  والقتحام  واملثابرة  اجللد  قــوة 
فح�سب، بل متنحه – اىل ذلك – قوة احلدث 
والتفطن  امل�سادر،  هــذه  ك�سف  يف  الــثــوري 
والوثائق  ــاكــن  والم ال�ــســخــا�ــص  ــوع  ن اىل 
هذا  اليه  ي�سري  ما  وكــل  وال�سحف  والكتب 
احلد�ص النفاذ للت�سيد منه مادة للبحث، مهما 
اإ�ساءة الطريق اىل  يكن �ساأن هذه املادة يف 

الهدف.. 
ما  كــل  مــن  ال�ــســتــفــادة  عــلــى  قـــدرة  ثانيهما، 
واملحفوظة  املكتوبة  امل�سادر  عنه  تتك�سف 
او معامل، وا�سحة  او روايــات  من ن�سو�ص 
تكون  ان  الــقــدرة  بهذه  نعني  غام�سة..  ام 
ميتلك  ثورية  نظرية  قاعدة  املنقب  للباحث 
اداتها التحليلية امتالكا داخليا كيانيا يجنيه 
ينتهي  كيال  والعتباطية،  الفتعال  مــزالــق 
اىل ا�ستنتاجات تخرج على املنطق الداخلي 
ملوؤ�سرات  او  والــواقــعــات،  الحـــداث  مل�سار 
نعني  ثم  والقــوال..  والروايات  الن�سو�ص 
 – الباحث  لهذا  تكون  ان  اي�سا  القدرة  بهذه 
مع ذلك – ملك الرتكيب بعد التحليل، اي تلك 
املعطيات  بــني  التاأليف  يف  اخلــالفــة  الطاقة 
متحركا  حيا  جدليا  منطقيا  تاأليفا  التحليلية 
على  القادر  املن�سجم  اليقاع  ذلك  منه  يتولد 
والرتكيب،  التحليل  بــني  الــفــوا�ــســل  الــغــاء 
توؤدي  واحــدة  عملية  يف  معا  ين�سهرا  حتى 
"اجلذور" يف ن�سق واحد  الك�سف عن  مهمة 
الواحد  م�سارها  تلك اجلذور يف  مع  مي�سي 

اىل ال�سريورة املتكاملة. 
 **

اخلم�سني  العيد  اأيام  لنا  قدمته  الذي  الكتاب 
حكاية   – احلمراء  ال�سنديانة  "جذور  با�سم 
 1924 اللبناين  ال�سيوعي  احلـــزب  ن�سوء 
 )1874 بـــريوت  الــفــارابــي،  )دار   "1931-
ان موؤلفه حممد دكروب يجمع،  اول،  يوؤكد: 
الطاقات  هذه  تنا�سق  البداعية،  طاقاته  اىل 
ال�سابقني..  الناظمني  كــال  مــن  اأ�ــســا�ــص  على 
على اجناز  املــوؤلــف  اإقـــدام  ان  ثانيا،  ويــوؤكــد 
هذه املهمة الع�سرية، يف فرتة زمنية ق�سرية، 
هــو بــذاتــه اقــتــحــام ثـــوري، مــغــامــرة ثورية 
النجاح  اآفــــاق  لــهــا  تنفتح  ان  ميــكــن  كـــان  مــا 
الطاقات  تلك  اعتمدت  انها  لول  فعال  املحقق 
احلما�سة  ال�سا�سية:  لثوابتها  وفقا  املنظمة 
الثوري،  احلد�ص  الذاتي،  الندفاع  الثورية، 
التحليلية  بــادواتــه  الــنــظــري  ال�ست�سفاف 
والرتكيبية املرهفة.. اقول: املرهفة، واعني 
لهذه  املنطق اجلديل  املوؤلف على ن�سج  قدرة 
بحرارة  مفعم  �ساعري  ن�سيج  داخل  الدوات 
ـــوجـــدان الــ�ــســيــوعــي.. ولــيــ�ــص الــوجــدان  ال
ال�سيوعي، بجوهره، �سوى تعبري عن حتول 
القتناعات الفكرية واملوقف الطبقي معا اىل 
توهج كياين وجداين هو – بدوره – يتحول 
يف العمل الفكري – كما يف العمل اجل�سدي 
فعل  الخرين  تفعل يف  �ساعرية  دفقة  – اىل 

ال�سعر الأرفع وال�سدق. 
 **

كتاب  ك�سف  ماذا  الأهم:  ال�سوؤال  هنا،  يبقى، 
ـــاذا بــدد من  ـــروب مــن حــقــائــق، وم حممد دك

اوهام واراجيف؟
وا�سراقا،  نقاء  واكرثها  احلقائق  ان�سع  ان 
ويف  اللبناين  ال�سيوعي  احلــزب  ن�ساأة  يف 
م�سار منوه و�سريورته املتكاملة املت�ساعدة، 
كونه حزبا �سيوعيا لبنانيا.. تلك هي احلقيقة 
امل�ستعمرون  جــهــد  الــتــي  الوىل  ال�ــســيــلــة 
هائال  جهدا  الداخليون  الطبقيون  والعــداء 
بكامله،  قــرن  الن�سف  مــدى  على  م�سعورا، 
لخفاء وجهها النا�سع حتت ركام من الوهام 
وال�ساليل.. اإن كونه حزبًا �سيوعيًا لبنانيًا، 
نابع  انــه  يعني  التكاملية،  ال�سيغة  بــهــذه 
قلب  يف  اللبنانية  العاملة  الطبقة  �سلب  من 
الظروف املو�سوعية التي اآذنت ببدء تكونها 
كطبقة لذاتها، وانه مو�سول الن�سب بالرتاث 
اللبنانيني  الــفــالحــني  جلــمــاهــري  الــكــفــاحــي 
العثمانية  القطاعية  ال�سيطرة  مرحلة  يف 
– اإذ ن�ساأ يف عهد  والقطاعية املحلية، وانه 
�سيطرة النتداب )ال�ستعمار( الفرن�سي على 
تاريخية  و�ــســرورة  نــ�ــســووؤه  – كــان  لبنان 
من  والن�سال  الكادحني  م�سالح  عن  للدفاع 
والجتماعي"،  ال�سيا�سي  حتريرهم  اأجـــل 
وكانت هذه ال�سرورة مرتبطة بكونه احلزب 
ال�سرتاكي  الوعي  بث  "على  القادر  الوحيد 
وتنظيمهم  ال�سغيلة  �ــســفــوف  يف  العلمي 
�سوء  فــفــي  ال�ــســرتاكــيــة..  اىل  وقــيــادتــهــم 
اأداة  هي  حيث  من  اللينينية،   – املارك�سية 
حتليل وتف�سري، بات بالمكان فهم الظاهرات 

وردها  والجتماعية،  ال�سيا�سية  والحــداث 
�سيطرة  تولدها  التي  الأ�سباب احلقيقية  اىل 
القائم"..  ال�ستثماري  والنظام  ال�ستعمار 

لبنانيا  �سيوعيا  حــزبــا  احلـــزب  كــون  اأن  ثــم 
بهذا املعنى الوطني والطبقي – وهو معناه 
 – اجلوهري اجلذري، نظريا وتاريخيا معا 

– يف  ارتباطه  والــواقــع  بال�سرورة  مــوؤاده 
ومو�سوعيا،  ع�سويا  ارتباطا   – واحــد  اآن 
وبحقيقته  العربي  القومي  التحرر  بق�سايا 

الممية الربوليتارية.. 
جتذر  تعني  التي  ال�سيوعي،  احلزب  لنبانية 
بالر�ص  وطبقيا،  وطنيا  ون�ساأته،  ا�سوله 
هي  حكمًا،  العربية  بــالأر�ــص  اأي  اللبنانية، 
الوجه  اأمــا  الواحدة،  حلقيقته  الآخــر  الوجه 
اأمميته  فهو  الــواحــدة  احلقيقة  لهذه  الأول 
ــة  كــحــزب �ــســيــوعــي، وانـــه لأمـــني كــل الأمــان
لــوجــهــه الأممــــي هـــذا، بــقــدر امــانــتــه لوجهه 
اراجيف  توجهت  لقد  الأ�ــســيــل..  اللبناين 
لبنان  يف  الطبقيني  والأعــداء  ال�ستعماريني 
الف�سل  – اىل  توجهت  ما  – اكرث  بالخ�ص 
بــني وجــهــي هـــذه احلــقــيــقــة، بــل اىل طم�ص 
الــوجــه الآخـــر )الــلــبــنــاين(، خلــدمــة حتالف 
امل�سيطر  الــربجــوازي   – ال�سيا�سي  القطاع 
تبعية  التبعية،  م�سالح  وخلدمة  لبنان،  يف 
هذا التحالف لالمربيالية العاملية )المريكية 

منها الآن بخا�سة(.. 
مع  تكامليا  عمال  دكـــروب  حممد  كتاب  جــاء 
تبديد  �سبيل  يف  اخلم�سني،  العيد  احتفالت 
تلك الراجيف، وا�ساءة حقيقة احلزب بكال 
بكل   ، الحتفالت  هذه  املتالزمني..  وجهيها 
طبيعتها وطابعها اللبنانيني، وبكل خلفياتها 
اللبنانية خالل معارك  ال�ساحة  الن�سالية يف 
منذ  لها  التالية  واملعارك  الوطني  ال�ستقالل 

ال�سنوات  وخـــالل  الآن،  حــتــى  ال�ــســتــقــالل 
– هــذه الحتفالت  بــوجــه خــا�ــص  الخـــرية 
و�سائل  كــل  الأعــــداء  كــل  اأيـــدي  مــن  انتزعت 
الو�ساءة  احلقيقة  حول  والت�سليل  اليهام 
حلزبنا ال�سيوعي اللبناين يف حا�سره.. اأما 
"جذور ال�سنديانة احلمراء" فقد اذاب  كتاب 
كل اجلليد املرتاكم على تلك اجلذور الأ�سيلة 
لبنان،  اأر�ـــص  يف  والن�ساة  املنبت  العريقة 
والثقايف،  الــفــالحــي  الــكــفــاحــي:  تــراثــه  يف 
امل�سطهدين  وكادحيه  العاملة  طبقته  ويف 
وامل�ستغلني كافة.. من هنا قلت اإن هذا الكتاب 
الذي قدمته لنا احتفالت العيد اخلم�سني هو 
ك�سف  وابقى...  وامتع  منجزاتها  اروع  من 
ال�سنديانة احلمراء"  "جذور  حقيقة اجلذور 
ب�سوء احلقائق التاريخية الدامغة، ب�سهادات 
كذوب،  ل�سان  لكل  القاطعة  احلية  الواقعات 
مبنطق احلياة املت�سيع دمًا من دماء ال�سهداء 
وطنيا  ووعــيــا  املنا�سلني  عــرق  مــن  وعــرقــا 
جيال  اللبنانيني  ال�سيوعيني  وعي  من  ثوريا 

بعد جيل.. 
ل  احلمراء"  ال�سنديانة  "جذور  كــتــاب  اإن 
– عن كونه مفتاحًا اىل  – مع ذلك كله  يزيد 
التاريخ الكامل حلزبنا املجيد، واننا بانتظار 

اليوم املوعود لهذا التاريخ الكامل.. 
)جريدة "النداء" – ت�سرين 

الثاين ، 1974(

قبل ع�سر �سنوات من كتابة ح�سني مروة لتلك القراءة يف الطبعة الثانية من كتاب "جذور ال�سنديانة احلمراء"، كان قد كتب مقاال عن 
الكتاب نف�سه يف طبعته االوىل، عام 1974، يحمل يف كلماته وهج االحتفاالت احلما�سية يف الذكرى اخلم�سني لن�سوء احلزب ال�سيوعي 
اللبناين.. وقد راأينا احلاق هذا املقال القدمي، بتلك القراءة اجلديدة، االمر الذي نعتقد انه ي�ساعد الباحث يف املقارنة بني قراءتني 

اثنتني قام بهما الكاتب نف�سه يف الكتاب نف�سه، تف�سل بني االوىل والثانية فرتة ع�سر �سنوات.
                                                                                                                                                                                                    )الطريق(

دكروب: البلدان العربية
التريد مجالت ثقافية

اللبناين حممد دكروب مبجلة »الطريق«، وبات ا�سمها  الكاتب  ارتبط 
اليوم  ما يقارب ن�سف قرن من تالزم ال�سمني معًا.  رديفًا ل�سمه بعد 
كاعرتاف  احلالية،  �سيغتها  يف  النظر  لإعــادة  توقفها  عن  املجلة  تعلن 
�سمني باأن مرحلة جديدة ل بد حتتاج لروؤيا خمتلفة. ونتوقف بدورنا 
مع حممد دكروب لنقراأ معه مالمح ع�سر يتهاوى معلنًا بداية زمن اآخر 

يحاول اجلميع ان يتلم�ص معامله، وهنا ن�ص احلوار: 
اأن  اأم  مالية،  ال�سعوبات  ب�سبب  هل  »الطريق«؟  جملة  توقفت  ملــاذا   *
وحتاول  البيان  يف  جاء  كما  القارئ  متطلبات  على  ترد  تعد  مل  املجلة 

جتديد حلتها؟
ـ امل�سكلة مالية، وهي م�سكلة كل املجالت الثقافية يف العامل العربي. اإذ 
ل ميكن لواحدة منها ان تعي�ص من دون دعم حزب اأو دولة اأو بع�ص 
التربعات، لأن انت�سار هذه املجالت حمدود، واأق�سى ما ميكن ان تبيعه 
5 اآلف ن�سخة. والأليم انه كلما ازداد انت�سار املجلة تزايدت اأعباوؤها. 

لأن كل عدد يباع يعني اننا نتكلف جزءًا اإ�سافيًا من اخل�سارة.
* اأي اأنه لكم م�سلحة يف ان تبيعوا احلد الأدنى من الن�سخ؟

ـ عمليًا نعم، فحني نقول اننا نبيع يف تون�ص اأو املغرب كمًا كبريًا من 
الأعداد، يقال لنا: »ومما ت�ستكون اإذًا؟«، فنجيب باأننا ن�ستكي حتديدًا 
الورق  اىل  فاإ�سافة  تكاليفها.  احتمال  منلك  ل  التي  املبيع  كــرثة  من 
ل  املبيع  مكلف ومردود  كله  والتوزيع، وهذا  ال�سحن  هناك  والطباعة 

يعود عادة اأو قد يرجع بعد حني.
تخلى  فهل  اللبناين  ال�سيوعي  احلــزب  على  حم�سوبة  جملة  هــذه   *

احلزب عنها؟
ـ جملة »الطريق« تعي�ص منذ �سنوات على ا�سرتاكات القراء الذين قبلوا 
اأن يدفعوا ما يفوق متوجباتهم، لكن مع �سيق ذات اجليب وذات اليد 
هوؤلء تقل�ص عددهم. واأود هنا ان اأقول ان املجلة مل تت�سلم اأي قر�ص 
يعد  مل  احلزب  لأن  �سنوات،  ع�سر  من  اأكرث  منذ  ال�سيوعي  احلزب  من 
قادرًا على التمويل من ناحية ولأننا قررنا ان نكون م�ستقلني من ناحية 

ثانية.
* وملاذا قررمت من ع�سر �سنوات فقط ال�ستغناء عن متويل احلزب؟

اأي  ن�سمع  اأن  نريد  ول  بحرية،  املارك�سي  فكرنا  نقول  اأن  نريد  لأننا  ـ 
ع�سو يف مكتب �سيا�سي ما يقول نحن ندفع للمجلة ول نوافق على كذا. 
املجلة  حوت  الأخــرية  ال�سنوات  ويف  كّتابنا.  وحرية  حريتنا  اخرتنا 

العمق  يف  اللبناين.  ال�سيوعي  واحلــزب  للمارك�سية  كثرية  انتقادات 
اأردنا ان ل نقيد فكرنا الذي حجب طوياًل عن العرب الآخرين طوال 60 
اأو 70 �سنة، لكن تراكم الدين اأجربنا على التوقف، والآن نحن ب�سدد 
اإيجاد �سيغة ت�ستطيع ان تكون اأكرث انت�سارًا، ويف الوقت نف�سه نبحث 
عن هيئة ثقافية اأوروبية غري حكومية ت�ستطيع متويلنا، فهل ننجح اأم 

نف�سل، هذا �سوؤال قد نعرف الإجابة عنه يف الأ�سهر القادمة.
* وهل اندثرت املوؤ�س�سات العربية القادرة على التمويل؟

ـ املوؤ�س�سات الثقافية الأوروبية غري احلكومية التي ل تفر�ص �سروطًا 
مقابل دعمها موجودة. و�سبق ملوؤ�س�سة فرن�سية ان مولت املجلة لأ�سهر 
ومل ت�سرتط �سوى ان يدون على العدد باأنه ي�سدر بالتعاون معها. ما 
هي اأهداف هذه املوؤ�س�سات البعيدة اأو املخبوءة، نحن الآن ل نعرف، 
األ نعار�ص �سيا�ستها، ول تتدخل يف  لكنها على اأي حال ل تطلب منا 
عملنا اأو توجهاتنا. يجب ان نقول اإن البلدان العربية ل تريد جمالت 
غري  ومن  له،  تــروج  ل  جملة  ميول  ل  الأنظمة  من  نظام  واأي  ثقافية، 

املعقول لأي نظام عربي ان ي�ساعد جملة »الطريق« من دون �سروط.
م�ساعدة  من  يائ�سون  األأنكم  �سجيج،  دون  من  املجلة  اوقفتم  لهذا   *

عربية؟
انــهــرنــا تعالوا  »لــقــد  نــقــول:  مــا جـــدوى ان  اأحـــد،  نــاأمــل �سيئًا مــن  ـ ل 

و�ساعدونا«، ونعرف �سلفًا ان لي�ص من جهة عربية �ستهب مل�ساعدتنا.
* كيف كان مبقدورك ان تقوم بعبء املجلة منفردا؟

التنفيذي كله واأت�سل  بالعمل  اأقوم  اأنا  اأتعاون مع كرمي مروة.  ـ كنت 
يف  ي�ساعد  الــفــكــري  بح�سوره  وكـــرمي  الأعـــــداد،  واأحــ�ــســر  بالكتاب 
ومع  حمررين،  اأو  مكتب  للمجلة  لي�ص  التمويالت.  وجمع  ال�ستكتاب 
ذلك كان لها ح�سورها املهم يف العامل العربي وكتب فيها كبار الكتاب 
منت�سف  منذ  كله  املجلة  هذه  عبء  حملت  مقابل.  اأي  دون  من  العرب 
ال�ستينات واإن وجد معي بع�ص الأ�سخا�ص بني احلني والآخر. انه جهد 
التلمذة  اأربعون �سنة من  اأي�سًا.  اأخذ من دربي كثريًا واأعطاين كثريًا 
على مادة جملة »الطريق« ل�سخ�ص مثلي قادم من »ل مدر�سة«، مدر�سة 
بديلة، هذا عدا العالقات والتوا�سل مع كبار املفكرين، وقراءة الكتب 
التي لها �سلة بعملي. لقد اأهملت بع�ص م�ساريعي اخلا�سة، لكن ي�سعب 

الكالم على �سلبيات مقابل اإيجابيات هذه التجربة.
جريدة ال�سرق االو�سط
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ووافق د. اني�ص، ومن ثم قام حممد دكروب 
املختلفة،  املقالت من م�سادرها  يجمع هذه 
هو  ومــا  نــظــري  هــو  مــا  بح�سب  وترتيبها 
ما  وبــني  الدبـــي،  النقد  جمــال  يف  تطبيقي 
هو فكري وما هو �سيا�سي يف جمال الروؤية 
بكتابة  مــروة  ح�سني  د.  ــام  وق الجتماعية 
الدللة  تك�سف  وتقييمية  جتليلية  مقدمة 
وتنوعها  تفرقها  على  املقالت  لهذه  العامة 
قبل  اني�ص  د.  نية  يف  كــان  مــا  ــه  ان واحلـــق 
ال�سطور  هـــذه  كــاتــب  نــيــة  يف  او  �ــســفــره، 
على  ن�سرها  اعــادة  او  املقالت  هذه  جتميع 
منهجية  بنية  منها  جعل  ــذي  ال النحو  هــذا 
تنوعها يف  رغــم  من�سقة  واحــدة  وروؤيــويــة 
جمال النقد الدبي – ا�سا�سا – تعد امتدادا 
وا�سافة اىل ما كان �ساندا قبلها من نظريات 
يف النقد الدبي العربي وتنت�سب على غري 

وعي كامل من جانبيها اىل ا�سميها. 
الكتاب  هـــذا  ان  بب�ساطة  ـــول  اق ان  اردت 
الـــرتاث  مــن  جــــزءًا  ا�ــســبــح  ـــذي  ال ال�سغري 
اىل  فيه  الف�سل  يــرج  امنــا  احلديث  العربي 
اجلهد الفكري والعملي لكل من ح�سني مروة 

وحممد دكروب. 
 ***

ا�ستعادة حلدث  هذا،  اذكر  ل  انني  واحلــق، 
ــال الدبية  ادبـــي قـــدمي قــد ل تــعــرف الجــي
احلالية ا�سوله وف�سوله، وامنا ل�سع يدي 
دكروب  حممد  �سمات  من  ا�سيلة  �سمة  على 
موؤرخا وناقدا وباحثا ومفكرا، هي حر�سه 
على متابعة وابراز وتقدمي وحتليل املالمح 
واملعا�سر  احلديث  العربي  للفكر  ال�سا�سية 
ع�سر  بــدايــات  منذ  املختلفة  جتلياتها  يف 
انه حر�ص  اليوم واكاد اقول  النه�سة واىل 
على ابراز اجلوانب اجلديدة املت�سلة بوجه 
و�سط  الطريق  وت�سق  �سقت  التي  خا�ص، 
املرتدية  العربية  الو�ــســاع  وقيود  عقبات 
ال�ساندة، وتدق ابواب امل�ستقبل يف جلياتها 
والفكرية  والفنية  منها  الدبــيــة  املختلفة 
هذا  يف  ومت�سلحا  م�ستعينا  وال�سيا�سية، 
ل  جــديل،  تاريخي  اجتماعي  مــادي  مبنهج 
او  اجلــامــد،  ال�سكلى  بالعر�ص  فيه  يكتفي 
بالتو�سيف الرباين الحتفايل او بالحكام 
الغو�ص  بل يحر�ص على  القاطعة،  النهائية 
يف اعماق العمل الدبي او الفكري او الفني 
ل  نقدية  مو�سوعية  بــروؤيــة  ال�سلوكي  او 
تغفلها  او  الذاتية،  خ�سو�سيته  على  تتعلق 
يف �سياقه املو�سوعي العام، انها جتمع هذه 

الروؤية بني ما هو خا�ص وما هو عام، بني ما 
هو ذاتي وما هو مو�سوعي بني ماهو جامد 
بامل�ستقبل  م�سكون  متحرك  هو  وما  نهائي 
وهكذا يتابع حممد دكروب بداأب واخال�ص 
واملواقف  والجــتــهــادات  الكتابات  خمتلف 
البدايات  منذ  والــفــكــريــة  والفنية  الدبــيــة 
هذه،  ايامنها  اىل  النه�سة  لع�سر  الوىل 
العربي  تاريخنا  كتابة  لإعــادة  ي�سعى  كامنا 
نف�سها  الكتابة  تــاريــخ  زاويـــة  مــن  احلــديــث 
وحقيقة  نف�سه  التاريخ  حقيقة  عن  كتعبري 
للتاريخ  قــراءتــه  تتنوع  ولهذا  منه  املوقف 
بكتابات  تتعلق  فــقــد  ــادره  مــ�ــس وتــتــنــوع 
او  مفكرين  او  نقاد  او  روائيني  او  �سعراء 
هذا  ومع  منا�سلني  او  علماء  او  �سيا�سيني 
التنوع ال�سديد للتاريخ يف جتلياته الكتابية 
تتجلى حقيقته املو�سوعية اجلدلية املوحدة 
هكذا   – منه  وبــالــرغــم  التنوع  هــذا  بف�سل 
املتنوعة  املتعددة  قراءاته  خالل  من  نتبني 
ع�سر  منذ  لتاريخنا  روؤيــتــه  الكتابات  لتلك 
من  تت�سمنه  مــا  ومبــدى  وخاللها  النه�سة 
ا�ستك�سافها  على  يحر�ص  م�ستقبلية  روؤى 

وابرازها وتاكيدها. 
اإنه يحقق هذا �سواء كان ما يقراأه هو تاريخ 

حلركة �سيا�سية تتجلى يف احلزب ال�سيوعي 
كتابه  يف   1934  -23 عامي  بني  اللبناين 
يف  تتجلى  احلمراء" او  ال�سنديانة  "بذور 
"الأدب اجلديد والثورة" او ي  كتاباته عن 
يزالون  ما  او  ا�سهموا  من  ل�سماء  متابعته 
ي�سهمون يف حماولة بناء النه�سة العربية، 
�سالمة  اىل  الــطــهــطــاوي  رافــــع  ــاعــة  رف مــن 
ال�سيد،  فلطفي  الــريــحــاين  فــامــني  مو�سى، 
فطه ح�سني، فعبد الله العاليلي، فق�سطنطني 
ــمــارون عــبــود، فــــروؤوف خـــوري،  زريــــق، ف
فح�سني  عــو�ــص،  فلوي�ص  فــاخــوري،  فعمر 
مروة فمهدي عامل، ف�سادق �سعد، فعبد الله 
عابد  فمحمد  العظم  جالل  ف�سادق  العروي، 
اجلابري وطيب تيزيني، ف�سال عن كتابات 
عــن املــبــدعــني مــن الدبــــاء والــفــنــانــني مثل 
وخليل  �سبكة  ابو  واليا�ص  احلكيم  توفيق 
يو�سف  وتوفيق  حمفوظ  وجنيب  جــربان 
ونو�ص،  الله  ف�سعد  �سرور،  وجنيب  عــواد، 
فاميل حبيبي واجلواهري وم�سطفى فروخ 
الغيطاين ولطيفة  ادري�ص وجمال  ويو�سف 
الزيات وعبدالرحمن منيف واح�سان عبا�ص 
وحممد  مــنــدور  وحمــمــد  ادريــ�ــص  و�سهيل 

برادة، عبد العظيم اني�ص وغريهم. 
 ***

ومـــا اكـــرث ال�ــســمــاء الخــــرى الــتــي عر�ص 
حتليليا  عر�سا  لكتاباتها 
خاللها  من  كان  التي  نقديا 
النه�سة  وبها يوؤرخ حلركة 
العربية وللروؤى امل�ستقبلية 
الكتابية  جتلياتها  يف  لها 
املــخــتــلــفــة ولــهــذا فــهــو كما 
للحركة  بحق  مــوؤرخ  ذكرت 
والفكرية  والفنية  الدبــيــة 
ــة  ــي ــعــرب والـــ�ـــســـيـــا�ـــســـيـــة ال
توجهاتها  يف  وبــخــا�ــســة 
القومية والي�سارية وروؤاها 
املــ�ــســتــقــبــلــيــة. وهـــــو يف 
مقالة  غــري  ويف  احلقيقة 
خمل�ص،  مــتــابــع  ـــــوؤرخ  وم
ملختلف  يعر�ص  جــاد،  امني 
املفكرين  هـــــوؤلء  كــتــابــات 
بروح  والفنانني  والدبـــاء 
احلر�ص ال�سادق على ابراز 
م�ستقبلي  ايــجــابــي  هــو  مــا 
ا�سا�سا فاذا اختلف او انتقد 
فانها  بــاخــر  او  مب�ستوى 
ال�سافية  املــودة  من  بــروح 
ــق  ــعــمــي ــــا�ــــص ال والحــــ�ــــس
قيم  اإزاء  بــاملــ�ــســوؤولــيــة 
والعدالة  واحلــريــة  احلــق 
وا�ست�سراق امل�ستقبل ولهذا 
فلي�ست هناك ق�سية �سخ�سية يف الختالف 
وبني  بينه  القيمي  او  ال�سيا�سي  او  الفكري 
دائما  يتعامل  انه  وحقا،  كان  ايا  ان�سان  اي 
الق�سايا  خمتلف  مع  كامل  اقتناع  ويوعي 
التاريخية  او  الفكرية  او  الفنية  او  الدبية 
اخلال�سة  ال�سيا�سية  او  الجــتــمــاعــيــة  او 
ولكنه  واجلدلية،  التاريخية  املادية  مبنهج 
ميار�ص هذه املنهجية بغري تزمت او جمود 
يخو�ص  ما  اكــرث  ما  بل  تنظيمي  حتــزب  او 
مــعــارك حـــادة عــلــى غــري عــادتــه �ــســد رفاقه 
و�سداقة،  تنظيميا  وانتماء  فكرا  القربني 
عندما ي�ست�سعر هذا النحراف الذي ما اكرث 
ما ي�سود والذي يتمثل يف حتويل املارك�سية 
من  نهائية  واحــكــام   ، جــامــعــة  قــواعــد  اىل 
اجراءات قاطعة على ا�سا�ص من قراءة نقية 
و�سلوكه  كتاباته  ففي  ولهذا  �سيقة  حرفية 
ي�ست�سعر الن  ال�سواء  الفكري والعمل على 
الفكري  تفتحه  مدى  والبعيد،  منه  القريب 
بتجدد  اجلديدة  اخلــربات  على  وال�سلوكي 
الن�سات  عــلــى  حــر�ــســه  ومــــدى  احلـــيـــاة، 
يف  �سادقة  وبرغبة  جــم،  بتوا�سع  العميق 

التعلم والتجدد الدائمني. 
ولي�سدر هذا فح�سب عن طبيعته الخالقية 
البالغة ال�سفاء والرقة والعذوبة الن�سانية 
النف�سي، وامنا  والطيبة ال�سيلة وال�سرف 
ي�سدر كذلك عن ات�ساع افقه املعريف، وعمق 

خربته الن�سانية احلية فهو ان�سان ع�سامي 
ومل  ب�سيطة  �سعبية  ا�سرة  من  ن�سا  بحق، 
تكن ن�ساأته او حياته عامة مي�سرة، لكن ينال 
الجتماعية  واملكانة  الر�سمي،  التعليم  من 
املجتمع  قــاع  من  وامنــا  املريحة،  الر�سمية 
ا�ستطاع بكفاءته ال�سخ�سية وخلقه الرفيع، 
وعلما  معرفة  املجتمع  قمة  اىل  يرتفع  ان 
وكان  يحر�ص  ان  دون  وا�ستنارة  ووعــيــا 
ب�سخ�سيته  يتو�سل  ان  – على  مقدوره  يف 
الــتــي انــتــزعــهــا انــتــزاعــا بجهده  وثــقــافــتــه 
واجتهاده ال�سخ�سي اىل الرتقاء يف املكانة 
ان  على  حر�ص  وامنا  الطبقية  الجتماعية 
يظل مرتبطا بالقاعدة الجتماعية ال�سعبية 
اذ يكر�ص معرفته بل حياته وطاقاته خلدمة 
وتقدم  وحــريــة  عـــدل  مــن  ــيــه  ال تتطلع  مــا 
اللبناين  ال�سيوعي  احلــزب  اىل  بانت�سابه 
ـــعـــدل والــتــقــدم وحتقيق  قـــوي وال حـــزب 
ال�سنوات  هــذه  وبــعــد  النــ�ــســان   ان�سانية 
الطويلة من عمره وبعد كل ما قدمه لوطنه 
ثقايف،  وعي  من  العربية  ولالمة  اللبناين 
يزال حممد  ما  رفيقه  ان�سانية  لقيم  وتنمية 
الب�سيط  ال�سعباللبناين  ابــن  هــو  دكـــروب 
الفقري ولكنه الغني بعلمه ون�ساله وابداعه 
وتكري�سه  وال�سيا�سي  والــفــكــري  ـــي  الدب
والقومي  الــوطــنــي  لــلــواجــب  طــاقــاتــه  كــل 
والن�ساين بغري مقابل اإل اح�سا�سه بالر�سا 
الداخلي وادراكه بعمق حمب كل من حوله 
ان  ــه دون  ل يـــقـــراأون  او  يــعــرفــونــه  وممـــن 

يعرفوه �سخ�سيا . 
وبرغم اننا نكاد ل نعرف عن حممد دكروب اإل 
انه ناقد ادبي يف املحل الول ف�سال عن روؤيته 
الفكرية املنهجية املادية اجلدلية والتاريخية، 
يف  تتجلى  التي  الفعال،  املتجدد  الفــق  ذات 
ان  ال  والن�سالية  العملية  ومواقفه  كتابات 
ليكاد  جمــال  مبدعفي  كاتب  دكـــروب  حممد 
يعلن عنه او يعرفه الكثريون فهو كاتب مبدع 
ي�سدر  مل  حقال  الق�سرية،  الق�سة  جمال  يف 
جمموعة  غــري  بعيدة  فــرتة  ومنذ  الن  حتى 
اعباوؤه  �سغلته  فقد  واحــدة، يف حدود علمي 
على  ال�سادق  وحر�سه  والن�سالية  العملية 
اكرث من  الخر  اجل  الخر ومن  التعبري عن 
حر�سه عن التعبري البداعي عن نف�سه، وعن 
وان  البداعية،  الق�س�سية  كتاباته  موا�سلة 
املبدع  الق�سا�ص  الفنان  دائما  ا�ست�سعر  كنت 
والفنانني  الدبــاء  من  كتاباته، عن غريه  يف 
الق�سا�ص يف كثري  ا�ست�سعر  كذلك  وان كنت 
من كتاباته الدبية النقدية عن الخرين ف�سال 

عن كتابه "جذور ال�سنديانة احلمراء".
حممد  بان  اليقني  ي�سبه  فيما  ات�سور  واكــاد 
دكروب يكاد يخفي عنا اعمال ادبية ابداعية 
يف  لجها�سها  دائــمــا  ي�سعى  القـــل  على  او 
والداريـــــة  العملية  لعــبــائــه  تــفــرغــا  نف�سه 
يف  والنقدية  الفكرية  والكتابية  وال�سيا�سية 
ان  القــل  على  متنى  ولــهــذا  الخــريــن  خدمة 
يتفرغ ذات يوم لكتابة ق�سة حياته وادرك عن 
يقني انها �ستكون ق�سة بالغة العمق والرهافة 

ان�سانيا وفنيا. 
متنيت ان اقف عند واحد من كتبه ودرا�ساته 
النقدية  مــالحمــه  حمــلــال  دار�ـــســـا  الــعــديــدة 
والفكرية والدبية والخالقية ب�سكل تف�سيلي 

وامتنى ان امتكن من ذلك م�ستقبال. 
ان حممد دكروب قيمة فكرية وادبية ون�سالية 
واخالقية كبرية ونادرة وعزيزة يف حياتنا 
لبنان  يف  ل  واملعا�سرة  العربية  وثقافتنا 
وال�سيا�سي  الدبي  التاريخ  يف  بل  وح�سب، 
عامة.  العربية  لمتنا  والن�سايل  والفكري 
دائــمــا اىل  نــقــدره، ونــحــبــه، ونتطلع  ولــهــذا 
والعملية  الن�سالية  جهوده  ونتابع  انتاجه 
ودار  الطريق  جملة  راأ�ـــص  على  والن�سرية 
يف  بوجوده  دائما  ونتفاءل  للن�سر  الفارابي 
والعافية  ال�سحة  دائما  له  ونتمنى   ، حياتنا 
ال�سعادة  عـــن  فــ�ــســال  ــعــطــاء  ال ــة  ــل ومــوا�ــس
وحتية  ولعائلته،  لــه  الــدائــمــني  والــتــوفــيــق 

اخريا لل�سعب اللبناين الذي اجنبه.

عن جريدة اخبار االدب ملف خا�ص 
عن حممد دكروب

اإليا�ص خوري 

الروائي اإليا�ص خوري، هو الذي بادر )وكان م�سوؤول ثقافيا 
يف دار للن�سر( فاتاح الفر�سة لن�سر الكتاب الول من ثالثية 
دكروب عن الدباء والفنانني. كان الكتاب بعنوان "�سخ�سيات 
وادوار/ يف الثقافة العربية احلديثة"، وكتب اإليا�ص خوري 
على غالف الكتاب ذلك كلمة م�سيئة – وهو هنا يتناول كتاب 
دكروب الثالث يف الثالثية، ذريعة للكتاب عن دكروب نف�سه، 

فر�سم له �سورة يراها خالل عني القلب: 
اخلرب  قـــراأت  عيتاين،  حممد  تــويف   1988 اآذار   21 يف   *
كان علي  البا�سورة،  املقابرة وهناك يف مدافن  وهرعت اىل 
ان ل اجد املاأمت، و�سلت اىل اجلامع ال�سغري فوجدته فارغا. 
�ساألت فا�سار �سيخ اعمى بيده اىل ناحية القبور، م�سيت بني 
التقيت جمعا  �ساعة  ال�سرحة، ومل اعرث عليه، وبعد ن�سف 
من ال�سدقاء، كانوا مثلي �سائعني، وعندما �ساألتهم قالوا انه 

رمبا دفن قبل ان ن�سل. 
�ساألت:  دكروب"؟  "اين 

احدهم.  اجابني  نره" ،  "مل 
ل ادري ملاذا خطر يف بايل ان حممد عيتاين مل ميت، وانها 
كانت مزحة من احد ا�سدقائه فحني ل يكون دكروب، �سديق 
قررت  هكذا  حقيقية،  ال�سياء  تكون  ل  ـــاء،  الدب كــل  اعــمــار 
ووقفت انتظر �سيارة تاك�سي حني راأيته، كان حممد دكروب 
يتهدل باحلزن، ويتعرث بالدموع، فاقرتبت منه، و�ساألته عن 

الدفن، فلم يجاوب. 
هذا  مات  فلقد  عيتاين،  حممد  اجل  من  كثريا  حزنت  يومها 
وحيدا  مــات  تكتب،  مل  روايــة  بطل  كانه  البريوتي  الكاتب 
مكان،  كــل  يف  مــنــثــورة  اوراقــــه  ومري�سا  وحــزيــنــا  وفــقــريا 
وارت�سمت  تفرت�سه،  واخليبة  بكلماته،  يحيط  وال�سباب 
�سورة عيتاين يف خميلتي على �سكل �سريح وحيد ومنعزل، 

ويف �سورة ماأمت مل ي�سل احد للم�ساركة فيه. 
�سامت  فاملوت  الطريقة،  بهذه  متوت  ال�سياء  ان  واعتقدت 

وحزين، والنهايات تك�سر البدايات ومتحوها. 
ولكني كنت على خطاأ. 

حممد دكروب برهن يل خطاأي عندما جنح يف جتاوز املوت، 
ا�ستعار من كتاب عيتاين "ا�سياء ل متوت"، العنوان، و�سخر 
"وجوه.. لمتوت"  كتابه اجلديد  املــوت، حني جمع يف  من 
توليفة  يف  الدب  حكايات   ،)1999 بريوت،  الفارابي،  )دار 
الطرفة  اىل  والتحليل   ، ال�سرية  اىل  النقد  �سمت  مده�سة، 
من  يــخــرج  عيتاين  حممد  راأيـــت  ــــروؤى،  ال اىل  والــذكــريــات 
"جدران" املوت، كاأنه ي�ستعد لكتابة روايته ال�سائعة، وراأيت 
الله  و�سعد  حبيبي،  واميل  ادري�ص،  ويو�سف   ، اجلواهري 
الزيات، وعبد  ونو�ص، ونزار مروة، ومهدي عامل، ولطيفة 
الله العاليلي، وجنيب �سرور، بعيون جديدة، اكت�سفت كيف 
كتبوا وعا�سوا، وقراأت مع حممد دكروب يف الكتاب اخلفي 
الذي ل يكتبه الدباء، كتاب حيواتهم وقد ت�سظت يف اعمال 
ادبية، او حلظاتهم وقد جمعت يف ق�سيدة او ق�سة او رواية 

او م�سرحية او بحث. 
يبداأ دكروب مع اجلواهري، وينتهي باإميل حبيبي وا�ستطيع 
ان ادعي، بعدما قراأت هذا الكتاب، انني ح�سرت يف �سينما 
حني  كرامي،  احلميد  عبد  تاأبني  حفل   ،1951 عــام  ريفويل 

وقف اجلواهري وان�سد: 
باٍق واعماز الطغاة ق�سار 
من �سفر جمدك عاطر موار

واملجد ان يحميك جمدك وحده 
يف النا�ص ل �سرط ول ان�سار 

واملجد جبار على اعتابه 
تهوي الروؤو�ص وي�سقط اجلبار 

عقد  الــذي  العرب  للكتاب  الول  املوؤمتر  يف  �ساركت  وانني 
ق�سته  ادريــ�ــص  يو�سف  قـــراأ  حــني   ،1954 عــام  دم�سق  يف 
"الطابور" ، او حني رثى العاليلي العامل امل�سري م�سطفى 
اعــرف ح�سيب  العــدام، وانني  فيه حكم  نفذ  الــذي  خمي�ص، 
قراأ  وانه  وفاته،  قبل  �سرور  �ساهدت جنيب  وانني  الكيايل، 
"يا بهية وخربيني"، وانني اعرف كل هوؤلء  يل م�سرحيته 
، حتى ا�سدقائي الذين اعرفهم كمهدي عامل، واميل حبيبي، 
بعيون جديدة،  راأيتهم  الزيات،  الله ونو�ص، ولطيفة  و�سعد 
كانوا يرت�سون لنف�سهم هذا البيت من الكلمات الذي بناه لهم 
دكروب، وي�سعرون باللفة، ويتحاورون معنا بعيونهم التي 

نف�ست عنها بقايا تراب املوت. 
ل اعلم اذا كنا ن�ستطيع ت�سنيف كتاب دكروب اجلديد، وكتابيه 
ال�سابقني "�سخ�سيات وادوار" و"الذاكرة.. والوراق"، يف 
النقد الدبــي، ل �سك يف ان دكــروب يكتب �سيئا ي�سبه  اطار 

التجربة الدبية،  انه حماولة ل�سوغ  نقدا،  لي�ص  لكنه  النقد، 
هذا  امــا  منجزة،  حلظة  بو�سفه  الن�ص  مــع  يتعامل  النقد 
املقرتب الدكروبي، فيتعامل مع التجربة بو�سفها حلظة قيد 
التحقق. من هنا يلجاأ الكاتب اىل مزج العنا�سر، الذكريات، 
ي�سبه  ما  لنا  ويقدم  البحث،  احلكاية،  الــقــراءة،  التوليف، 

الرواية الناق�سة. 
حممد دكروب، رجل ماكر. فخلف ابت�سامته الطفولية، وتردده 
وتوا�سعه، مكر ادبي ل اعرف له مثيال، فهو يقلب املعادلة على 
الدباء، يكتب عنهم، كانه يكتب عن �سخ�سيات روائية. يذهب 
اىل تناق�ساهم كانه يبني لهم �سخ�سية ماخوذة من اعمالهم، 
لكنه عك�ص الروائيني يحيي ابطاله بدل ان مييتهم. فالروائي 
م�سطر ان ينهي احلكاية، والنهاية يف الدب كما يف احلياة، 
فالكتابة حتيي  الهجني  الدبي  النوع  اما يف هذا  املوت  هي 
املوتى، وتقول لنا ان امل�سافة بيننا وبينهم �سغرية جدا، ل 

لننا �سنموت مثلهم، بل لنهم يحيون مثلنا. 
اعتقد ان حممد دكروب و�سل اىل هذا ال�سلوب حني تخلى 

عن وهم الكتابة. 
حريف  مثل  ويفك،  يلحم  �سبابه،  يف  كــان  مثلما  �سمكريا  اد 
ماهر، يعرف كيف ينجز عمله، وكيف يقدمه لنا، وكانه اعطى 
احلرفيني،  ميزة  هو  للذات،  املتعمد  احلجب  هــذا  هكذا.  له 
اي�سا  ودكــــروب  عمله،  يــوقــع  ل  الــفــنــان،  بعك�ص  فــاحلــريف 
رغم انه ي�سع ا�سمه على غالف الكتاب، يوحي لنا انه لي�ص 
ومرة  الكتاب،  �سنع  لنه  مرة  مرتني:  ينجح  وبهذا  املوؤلف، 

لنه �سحك علينا واوحى لنا انه جمرد موؤلف. 
وحكاية دكروب مع الكتاب، ومع جملة "األطريق" التي يراأ�ص 
حتريرها، بداأت منذ زمن بعيد ففي عام 1951، ن�سر دكروب، 
"األطريق" بعنوان   جملة  يف  ق�سة  مــروة  ح�سني  طريق  عن 
واحلق  الق�سة،  ثابت  انطون  قراأ  يومها،  قرو�ص"  "خم�سة 

دكروب بـ "ف�سيلة الكتاب". 
جاد ثابت، روى عن والده احلكاية فقال ان انطون ثابت حني 
قراأ الق�سة ا�سيب بالده�سة: احلكاية عن �ساب مي�سي وحيدا 
النافذة  خــالل  من  في�ستمع  البيوت  احــد  امــام  مير  وجائعا، 

املفتوحة اىل �سوت املقالة. 
املقطع الذي اده�ص انطون ثابت هو و�سف الكاتب لو�سي�ص 
ذاكرة  عن  قليال  فمختلفة  احلقيقة  امــا  املــقــالة.  يف  البي�ص 
�سديقنا جاد، فالق�سة تروي عن �ساب يحمل بي�سة يف جيبه 
بان  ويحلم  الــرتامــواي،  يركب  قــرو�ــص،  بخم�سة  ا�سرتاها 
الرتامواي  البيت ينزل من  الفجل حني ي�سل اىل  ياكلها مع 

ليكت�سف ان البي�سة قد انك�سرت يف جيبه! 
وو�سف  و�سفها  ان  مع  البي�سة،  دكــروب  ك�سر  ملــاذا  اعلم  ل 
ويف  مبتعة.  ياكلها  ان  الكاتب  يخول  املــقــالة،  يف  �سوتها 
حياتي  م�سار  يف  تكمن  امل�ساألة  هنا.  لي�ست  امل�ساألة  حال  اي 
عــام 1929، وامتد  دكــروب  ولــد  بــداأ يف �سور حني  مده�ص 
يف اعمال متنوعة: بيع الفول والرتم�ص، ثم العمل �سمكريا، 
�سينما  قــرب  ورق  تــاجــر  عند  للعمل  بـــريوت  اىل  واملــجــيء 
"جذور  عن  باحثا  الكتابة  اىل  و�سل  ان  اىل  "كري�ستال"، 
الكتابة  ا�سلوب  لنف�سه  ال�سنديانة احلمراء" قبل ان يكت�سف 
احلرفية، التي ت�سنع هام�سا للتاريخ الدبي، من خالل �سكب 

الن�ص يف ال�سرية، واحلكاية يف النقد. 
اعتقدت  عيتاين،  حممد  عن  اخلا�سة  الف�سول  قــراأت  حني 
الروائي  هــذا  ن�سو�ص  على  العثور  يف  جنــح  دكـــروب  ان 
ال�سائعة، �سحيح ان دكروب مل يعرث عليها، لكنه اوحى لنا 
ماأمت  يف  ن�سارك  ل  ان  ن�ستطيع  واننا  م�ستمرة،  احلياة  ان 

عيتاين فالكاتب لميوت حتى وان بنوا له �سريحا.
جملة الطريق ايار /2000

ينظر اىل امل�ستقبل باأمل:

محمد دكروب مؤرخ النهضة

ــــــــــروب مــــحــــمــــد دك
تـــــكـــــريـــــم..وقـــــراءات
عـنـدمـا يـكـتـب الـحـرفـي

اعرتف منذ البداية انه لوال املوؤرخ والناقد واملفكر واملنا�سل حممد دكروب ملا �سدر عام 1955 كتاب بعنوان "يف الثقافة امل�سرية" للدكتور عبد العظيم 
اني�ص وكاتب هذه ال�سطور، كان له �سدى كبي يف احلياة الثقافية العربية انذاك ففي عام 1954 ف�سل كالهما مع اخرين من جامعة القاهرة، اولهما من 
كلية العلوم ق�سم الريا�سة، وثانيهما من كلية االداب ق�سم الفل�سفة وكان قد �سدر لكل منها بع�ص مقاالت متفرقة حول االدب، مثل بع�ص مقاالت لعبد 
العظيم اني�ص عن جنيب حمفوظ وعن املازين وغيهما ف�سال عن م�ساركة كاتب هذه ال�سطور يف مقاالت �سجالية مع طه ح�سني والعقاد ردا منه على مقال 
للدكتور طه ح�سني بعنوان "االدب الفاظ ومعان" اىل جانب بع�ص مقاالت اخرى لكاتب هذه ال�سطور عن عبد الرحمن بدوى وعن ال�سعر العربي احلديث 
اىل غي ذلك من مقاالت ونظرية وتطبيقية يف النقد االدبي وعندما مت ف�سلهما من التدري�ص يف اجلامعة مع غيهما من ا�ساتذة ومدر�سني جامعيني، 
انتهى االمر بكاتب هذه ال�سطور اىل االنخراط يف العمل ال�سحفي مبجلة "روز اليو�سف" كاتبا ادبيا و�سيا�سيا، وبالدكتور عبد العظيم اني�ص بال�سفر اىل 
بيوت للعمل يف معهد االح�ساء الدويل فيما اذكر وكان من الطبيعي ان يلتقي د. اني�ص بالعاملني يف جملة "الطريق" وعلى راأ�سهم د. ح�سني مروه، وحممد 
دكروب، وكانا بالطبع على معرفة بقيمته الفكرية والثقافية ف�سال عن موقفه ال�سيا�سي وبكتاباته فاقرتحا عليه جمع مقاالته ومقاالت كاتب هذه 
ال�سطور يف كتاب واحد م�سرتك لوحدة روؤيتهما الفكرية وال�سيا�سية واالدبية.

حممود اأمني العامل

يف تكرمي الرحابنة.. دكروب حا�شرا
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الثالثة ثابتة!
ثالث كتاب من نوعه  )وجــوه ل متــوت( هو 
للناقد حممد دكروب، بعد )�سخ�سيات واأدوار 
و)الـــذاكـــرة   ،1987 الــعــربــيــة(  الــثــقــافــة  يف 

والأوراق( 1993.
العمر  )�سديق  اإىل  هذا  كتابه  دكــروب  يهدي 
جمموعة  �ساحب  عــيــتــاين،  حممد  اجلميل 
اأ�ــســيــاء ل متـــوت(. وهـــذا الإهــــداء ل تربره 
وح�سب،  الثنني  جتمع  التي  العمر  �سحبة 
بل يفر�سه تهذيب دكروب نظرًا لأنه ا�ستلهم 
عيتاين  جمموعة  عــنــوان  مــن  كتابه  عــنــوان 

كنوع من التحية لذكراه.
يف هذا الكتاب كما يف كتابيه ال�سابقني ير�سم 
بورتريهات  امللونة  بري�سته  دكــروب  حممد 
نقدية ت�سج باحلياة لعدد من املبدعني العرب 
الراحلني، جامعًا مادته اخلام باأ�سكال ل ح�سر 
نا�سفًا  بالتخيل.  وانتهاء  باملعاي�سة  بدءًا  لها 
بذلك كل املمنوعات واحلواجز التقليدية التي 
الوهمية  بــاحلــدود  مــزدريــًا  روؤاه،  تعرت�ص 
الكتابية  الأجنا�ص  بني  النقاد  اأ�سرعها  التي 
من  اأنه  موؤمنًا  باحلرج،  منه  �سعور  اأي  دون 
التعبري  يف  �سكل  اأي  ا�ستخدام  الكاتب  حق 
اأن  عندما يريد ذلك. والأهــم من ذلك كله هو 
اأجنا�ص  بني  التنقل  حرية  ميار�ص  دكــروب 
مده�سة  ب�سال�سة  الفنون  واأنــــواع  الكتابة 
تتناغم  حياة  فعل  النقدية  الكتابة  من  جاعاًل 
اأع�ساء اجل�سد  تناغم  الكتابية  الأجنا�ص  فيه 

الواحد على اختالف وظائفها!

كتاب ع�سي على الت�سنيف!
اإنه ي�ستخدم احلوار امل�سرحي. كما ي�ستخدم 
يده  تطوله  ما  وكل  ال�سيناريو  كاتب  اأدوات 
بانيًا  الكتابة؛  وتقنيات  التعبري  و�سائل  من 
الت�سجيلي  ال�سينمائي  بــحــرفــيــة  مــ�ــســهــده 
�ساهرًا الوثائق وامل�ساهدات احلية واملروية 
والذكريات والر�سائل وق�سا�سات ال�سحف، 
حياته  لــه  ومتناغم  جــذاب  كتابي  �سكل  يف 
الأنواع  يف  له  مثيل  ول  امل�ستقلة،  اخلا�سة 

الكتابية املعروفة.
دكــروب )وجــوه.. ل متوت(  ياأتي كتاب  لذا 
الت�سنيف،  على  م�ستع�سيًا  نوعه  من  فريدًا 
ال�سائع  بــاملــعــنــى  اأدبــــيــــًا  نـــقـــدًا  لــيــ�ــص  فــهــو 
للم�سطلح، كما اأنه لي�ص تاريخًا اأدبيًا حلياة 
عدد من املبدعني انطالقًا من �سريهم الذاتية 
بكتاب  لي�ص  وهـــو  الإبـــداعـــيـــة،  واأعــمــالــهــم 
يروي  دكروب  اأن  برغم  ذكريات  اأو  مذكرات 
يف هذا الكتاب الكثري من الذكريات واملواقف 

والتفا�سيل التي كان �ساهدًا �سخ�سيًا عليها. 
برغم  و�سهادات  انطباعات  كتاب  لي�ص  وهو 
ال�سهادات،  مــن  الــعــديــد  عــلــى  يــنــطــوي  ـــه  اأن
كل  من  مزيج  اإنــه  النطباعات.  من  والكثري 
اأي نــوع مما  اإىل  ما ذكــرت، وهــو ل ينت�سب 

ذكرت.
اللبنانية  ــور  �ــس مــديــنــة  يف  دكـــــروب  ـــد  ول
الثانوية  يف  در�ــص  ال،  ـــوَّ ف لأب   1929 عــام 
ال�سف(،  )�سيخ  لقب  عليه  واأطلق  اجلعفرية 
املرحوم  الفنان  ذاتــه  الف�سل  يف  معه  وكــان 
العديد من  واأخرج  مثل  الذي  �سلمان،  حممد 

الأفالم ال�سينمائية التجارية.

من  �سنتني  )قبل  املدر�سة  من  والــده  �سحبه 
و�سوله اإىل �سف ال�سرتفيكا( ليعمل معه يف 
املحل، وعندما ترك والده املهنة تنقل بني مهن 
عدة: بائع يا�سمني، بائع ترم�ص، بائع حم�ص 
اأخ�سر م�سوي، بائع خبز، بائع فالفل، عامل 
دكان  يف  �سمكريًا  عمل  النهاية  ويف  بناء... 
اأ�سميناه  جــدًا  �سيق  )�سارع  يف  العبد  اأخيه 
�سوق الف�سخة(. وقد بقي هناك اإىل اأن تعرف 
اأخذ  )الــذي  مروة  ح�سني  ال�سهيد  املفكر  على 
بيدي من دكان ال�سمكري يف �سور اإىل دكان 
فني  الذي عرَّ الــورق يف بــريوت... هو  لبيع 
على العديد من الأدباء والكتاب الذين يوؤّمون 

�سالونه الأدبي، �سبه اليومي، يف بيته( وقد 
مــروة،  ح�سني  طــريــق  يف  دكـــروب  انغم�ص 
حمله  دكـــروب  حــل  املفكر  ا�ست�سهد  وعندما 

رئي�سًا لتحرير جملة )الطريق(.

ع! نف�ص روائي مقنَّ
ــدكــروب يف  يف حــفــل الــتــكــرمي الـــذي اأقــيــم ل
نادي الكلية اجلعفرية يف �سور قبل اأعوام، 
قال كرمي مروة: اإن دكروب تطوع يف جي�ص 
الإنقاذ، لكنه مل يدخل يف احلرب. وقال اأي�سًا 
مل  لكنه  ــًا،  ــي روائ يكون  لأن  يطمح  كــان  اإنــه 

يحقق طموحه.

نــحــن ل نــعــلــم مــــاذا يــخــبــئ لــنــا دكــــروب يف 
لكن  بحق،  املــفــاجــاآت  رجــل  وهــو  امل�ستقبل، 
من يقراأ كتب دكروب الثالثة هذه �سيكت�سف 
عناء.  اأي  دون  مــن  فيها  الـــروائـــي  النف�ص 
الإن�سانية  املـــالمـــح  عــلــى  ــركــز  ي فـــدكـــروب 
يف  ويــحــاول  عنهم،  يكتب  الــذيــن  للمبدعني 
اأن يجد نقطة انطالق �سخ�سية  كل ما يكتب 
للدخول اإىل املو�سوع، وعندما ل يتاح له ذلك 
ينطلق من حدث مواز جرى اأثناء ذلك احلدث، 
وعندما ل يتاح له ذلك اأي�سًا فقد يلجاأ اإىل ما 
يف  املو�سوع  عن  وال�سحافة  النا�ص  تناقله 
حينه، وهدفه من ذلك كله هو ربط مو�سوعه 
اأ�سكال الإبداع  اأق�سى  اأن  باحلياة، لأنه يعلم 

ل تتمتع بجاذبية اأب�سط اأ�سكال احلياة.
يبني مو�سوعه بحب  اأنــه  دكــروب هو  ميزة 
واهتمام لكنه ل يجامل البتة، وهو عندما ل 
الوثيقة،  خالل  من  راأيــه  لتمرير  طريقة  يجد 
ال�سخ�سية  ل�سان  على  منولوجًا  ين�سئ  فقد 
راأيه،  ل�سانها  على  وميــرر  عنها،  يكتب  التي 
جلنة  دعته  عندما  اجلــواهــري  مــع  فعل  كما 
احلميد  عبد  اللبناين  الوطني  الزعيم  تاأبني 

كرامي، اإذ يقول:
ال�سعر  يف  فرات...اأنت  اأبا  يا  فر�ستك  "هذه 
حالت  لــك  ال�سعر  وخـــارج  الــ�ــســدق،  �سنو 
ومطامح...  وعالقات  وتناق�سات  وحتولت 

ومطامع... اإلخ"
ُكتبت  الــبــورتــريــهــات  هــذه  جــل  اأن  �سحيح 
يحاول  دكــروب  لكن  اأ�سحابها،  رحيل  عقب 
املنا�سبات،  كــتــابــة  ظـــروف  مــن  يــتــحــرر  اأن 
فري�سم النا�ص كما هم يف الواقع حقًا، ل يف 
تراه  ولهذا  يرفعونها،  التي  الالفتات  �سوء 
ه  ويعدُّ العاليلي  الله  عبد  مثل  �سيخًا  ميجد 
واملجددين  امل�ستنريين  الــديــن  علماء  )مــن 
كبار  ومن  اللغة  وعلوم  الإ�سالمي  الفقه  يف 
رين(. ويف الوقت نف�سه  املفكرين العرب املنوِّ
خطه  على  املح�سوبني  بع�ص  ب�سرامة  ينتقد 
اإنه  حبيبي...  اإميل  مع  فعل  كما  ال�سيا�سي، 
ميار�ص النقد بنزاهة ودقة حتى ليمكن القول 
عربية  لأ�سماء  "توحيٌد  بحق:  هو  كتابه  اإن 
الوطنية  الثقافة  وحــدة  عن  واإعــالن  متفرقة 
د.  يقول  كما  املتفرقة"،  اأقالمها  يف  العربية 
الكتابة  بقيم  )... م�سغول  فهو  دراج.  في�سل 
اآخر(...  �سيء  اأي  قبل  الن�سيان،  وحما�سرة 
ربط  وهدفه  النزيهة،  الكلمة  حرا�سة  )غايته 
اإنه  املتعددة...(  حلقاته  يف  امل�سيء  الن�سق 
وير�سد  منه،  مبدعة  بوجوٍه  الزمن  )ير�سم 

الوجوه يف معامل الزمن التي تعي�ص(.

�سية ذاتية بالوا�سطة
اأن دكروب معني  لنا  للوهلة الأوىل قد يبدو 
يدقق  مــن  لكن  فقط،  الآخــريــن  عــن  بالكتابة 
يـــوؤرخ  دكــــروب  اأن  ف�سيجد  التفا�سيل  يف 
�ساهدًا  وكان  منها  بع�ص  يف  �سارك  لأحــداث 
متامًا  اأذكــره  "وما  يقول:  اآخــر،  بع�ص  على 
واأنــا،  عيتاين  حممد  القا�ص  الكاتب  اأنــنــا، 
العاليلي"....  ال�سيخ  بيانات  نوزع  معًا  كنا 
النا�ص  تعليقات  اإىل  بال�ستماع  نهتم  "بل 
والتحاور معهم لن�سر اأفكار ال�سيخ واحلديث 
نب�ص  ولر�سد  ومــ�ــســروعــه،  �سخ�سيته  عــن 
يقوم  ـــروب  دك اأن  يعني  وهـــذا  ال�سارع".. 
الذاتية ب�سكل غري مبا�سر من  بكتابة �سريته 

خالل كتابته عن الآخرين.
اأي�سًا  يالحظ  دكــروب  قــراءة  يف  يتعمق  من 
يــوؤرخ لالأمكنة  للنا�ص فقط، بل  يــوؤرخ  اأنه ل 
زمن  مــن  املتحولة  ذاكرتها  وي�سجل  اأي�سًا 
قرب  العالية  التلة  فوق   .." يقول:  اآخر.  اإىل 
هذه  �سفح  ويف  املن�سة،  اأقيمت  ديــب  مقهى 
ت�سغلها  الــتــي  الأمــكــنــة  امــتــداد  وعــلــى  التلة 
واملقاهي"،  وامل�سابح  املالهي  مدينة  الآن، 
بــل كان  الــزمــان،  ذلــك  واأكــرثهــا مل يكن يف 
املكان وا�سعًا اأقرب اإىل اأن يكون اأر�سًا بورًا 
�سا�سعة.. "على امتداد هذا ال�سهل، احت�سدت 
الفقرة  هــذه  يف  يتعمق  َمــن  اجلماهري...". 
ي�ستطيع اأن ي�سع يده على الذاكرة املتحولة 
يك�سب  براأيي  وهــذا  البريوتي.  املكان  لذلك 
منها  ويجعل  اإ�سافية  قيمة  دكــروب  كتابات 

نوعًا من التاأريخ للمكان عرب الزمان.
يف الف�سول املخ�س�سة للمبدع الراحل حممد 
الكتاب  ي�سل  دكــروب،  عمر  �سديق  عيتاين 
اإىل ذروته، ومع اأن كل العنا�سر التي اأ�سرت 
هذه  عــرب  التفاعل  يف  ت�ستمر  �سابقًا  اإليها 
هنا  يبدو  الروائي  النف�ص  اأن  اإل  الف�سول، 

اأكرث و�سوحًا وعمقًا وتاأثريًا.
�سديقه  مــدح  عــنــاء  نف�سه  دكـــروب  يكلف  ل 
بو�سفه  يكتفي  بل  به،  ال�سفات  اإل�ساق  ول 
�سلوكه  ونقدر  ونحبه  نــراه  جتعلنا  بطريقة 
عيتاين:  وا�سفًا  دكـــروب  يقول  الإنــ�ــســاين. 
عظيم،  باإبداع  املبدعني  اإبداع  عن  "يتحدث 
فيه حـــرارة احلــب ملــا قـــراأ، وحــــرارة احلب 
ذاتها،  بحد  هــذه  الثقايف  الإيــ�ــســال  لعملية 
واحلقيقة  اخلري".  لعمل  حبه  اإىل  اإ�ــســافــة 
�سرية  هي  لعيتاين  املخ�س�سة  الف�سول  اأن 
فيها  دكـــروب  ميــار�ــص  لل�سديقني،  مــزدوجــة 

العرتاف اجلريء اإىل مداه الأق�سى.

تفا�سيل ماأ�ساوية!
ي�ستخدم دكروب الو�سف الروائي امل�سحون 
واأعمق  كاأجمل  املعي�سه  واخلــربة  بال�سدق 
املاأ�سوية  التفا�سيل  يلتقط  وهــو  يكون،  ما 
بح�سا�سية روائي مبدع، يقول: "عينا حممد 
الذكاء  ملــعــان  فيهما  الــ�ــســغــريتــان  عــيــتــاين 
ال�سعبي، و�سحر التوا�سل الأليف وال�سداقة 
التي ت�سعر اأنها تولد يف كل حلظة. ويف عمق 
هاتني العينني، يف الأغوار البعيدة يلوح ذلك 
املزيج العجيب من حب عارم للحياة والنا�ص 
والأ�سياء، اإىل مالمح حزن �ساحب يحاول اأن 
والأحاديث  واملــرح  بال�سخرية  نف�سه  يخفي 
الآخر  البع�ص  قلب  من  بع�سها  يتوالد  التي 
وطريف  ومتنوع،  وخ�سب  غني  ت�سابك  يف 

با�ستمرار".
يف ف�سل )مابقي من روايــة اجلــدران ملحمد 
عيتاين(، ينغم�ص دكروب يف اللغة الروائية 
حياة  من  ماأ�ساوية  حادثة  لنا  ويــروي  اأكــرث 
اأوراقــه: بدايات  "فقد حمل عيتاين  عيتاين: 
روايات، وق�س�ص واأ�سعار تتجاوز احلداثة 
حب  ور�ــســائــل  واعـــرتافـــات،  بعدها،  مــا  اإىل 
الرفاق واإليهم ومن  م�ستحيل، و�سكاوى من 
رواية  الأوراق  هــذه  وبــني  ــزمــان،  ال عــقــوق 
كاملة بعنوان )عائلتان( رماها كلها يف بانيو 
يف  النار  اأ�سعل  جنونية  وباندفاعة  احلمام 
املنزل.  معها  يحرق  وكاد  فاأحرقها،  الأوراق 
بعد اأيام وقد هداأت عا�سفة اجلنون، جاءين 
مكفهرًا على غري عادة وجهه البا�سم و�سفتاه 

ال�ساخرتان... جل�ص وراح يبكي".
اأنه  لو  كما  �سديقه  دكــروب  يقارب  بعد  فيما 
�سر  ويك�سف  ي�ستبطنها  روائــيــة  �سخ�سية 
ل  ليقولها،  كثرية  اأ�سياء  عنده   ..." متزقها: 
تكفيها اآلف ال�سفحات... ولكنه يريد لها اأن 
د عليه... يريد لكتابته  تتجاوز -فنيًا- ما تعوَّ
احلداثة  يف  الع�سر،  جلــديــد  ت�ستجيب  اأن 
العا�سف  الــتــطــور  ويف  والــفــنــيــة،  الأدبـــيـــة 
اليومية  احلــيــاة  وو�ــســائــل  الــعــلــم  لتقنيات 
املعا�سرة معًا... ويف الوقت نف�سه ل يريد لهذا 
الهم والهتمام بالتقنيات احلديثة اأن يبتعدا 
يراها  التي  الر�سولية  وقناعاته  عامله  عن  به 
الكتابة  اأعاين من عجز ع�سوي يف  للكتابة. 
-قال- وقد كنت، كما تعلم اأكتب الرواية يف 
ثالثة اأيام، الآن اأ�سعر اأنني متخلف ع�سرات 
بل مئات ال�سنني عن زماننا، وما كتبته �سار 
عبئًا علي... قلت لنف�سي اأحرق املا�سي واأبداأ 
من جديد! ها حرقت املا�سي ول يزال العجز 
يف  اأ�سبح  "اإنني  بروحي..."..  يفتك  الفني 

تفاهات عمل ل اأحبه ول يحبني".
قد تورط  اأنه  دكــروب  الف�سل يح�ص  يف هذا 
يف اللعبة الروائية الإبداعية اأكرث مما ينبغي 
نحن  هل  ولكن   ..." النهاية:  يف  فيت�ساءل 
-بهذا احلديث كله- نفت�ص عن حقيقة فقدان 
اأم  نف�سها،  الــروايــة  ق�سة  عــن  اأم  ــة؟  ــرواي ال
وهل  بالأ�سا�ص؟  العيتاين  الــراوي  ق�سة  عن 
الرواية هي يف الرواية ام يف ق�سة الرواية 
الرواية  لكاتب  املــاأ�ــســاويــة  احلكاية  يف  اأم 

حممد عيتاين، وهو الغريب بامتياز...؟".

تاأريخ عالقة االأدب باحلياة
دكروب يف كتابه هذا يوؤرخ لتطورات عالقة 
الأدب العربي باحلياة، فمن خالل حديثه عن 
القا�ص املبدع يو�سف اإدري�ص يوؤرخ للموؤمتر 
دم�سق  يف  عقد  ــذي  ال الــعــرب  للكتَّاب  الأول 
يف  غاية  باأ�سلوب  ي�سجل  كما   .1954 عــام 
اإدري�ص  يو�سف  اأن  كيف  والت�سويق  الإثــارة 
مكان  يف  )الــطــابــور(  ق�سة  كتابة  يف  �سرع 
احلفل.  بــدء  موعد  من  �ساعتني  قبل  اإلقائها 
فيلقي  بــ�ــســري،  كــنــاقــد  عمله  ين�سى  ل  لكنه 
اأ�سواءه الكا�سفة على جتربة يو�سف اإدري�ص 
جوهرها:  التقاط  على  لي�ساعدنا  الإبداعية 
الب�سر  خــالئــق  حيث  مــن  الــفــن  يــاأتــي  "اإنه 
وتوالد  والــ�ــســراعــات  الــعــالقــات  واحـــتـــدام 
احلياة والأ�سياء، ول ياأتيه من حيث القواعد 
عليها...  املتعارف  واملوا�سفات  والأ�سكال 
الفني،  وعيه  من  لحقة  مراحل  يف  لعله  بل 
اجلاهزة  القوالب  حتطيم  اإىل  ق�سدًا  ق�سد 
يف الق�سة ويف امل�سرح خا�سة، وراح يبحث 
ويف  ال�سعبي،  الق�ص  طرائق  -يف  ليك�سف 
)ال�سامر(  �سهرات  عرب  )التم�سرح(  حــالت 
فنية  وطــرائــق  اأ�سكاًل  الــقــرى-  �ساحات  يف 
جتارب  من  طالعة  امل�سرحة  ويف  الق�ص  يف 
امل�سري  ال�سعبي  واملــزاج  ال�سعبية  الفرجة 
الــعــام، اأو مــتــوافــقــة مــع جــديــد هـــذا املـــزاج 
ال�سعبي العام، واملعا�سر"... "حتى القواعد 
التي كان ي�سعها هو نف�سه حلياته، وملطاحمه 
هو  كان  الفن،  خــارج  وم�ساحله  ال�سخ�سية 
نف�سه يحطمها اأو يك�سر بع�ص حدائدها ما اإن 

يدخل يف عملية الإبداع الفني".
بر�سم  يكتفي  ل  الــكــتــابــة  هـــذه  يف  دكــــروب 
الآخرين بل ي�سمح لهم بر�سمه اأي�سًا باعتباره 
�سنعها  يف  و�سريكًا  اللوحة  من  حيًا  جــزءًا 
اإدري�ص لبت�سامته  يو�سف  يورد و�سف  فهو 
"البت�سامة  اخللود(...  )الدائمة  الدكروبية 
وتقربك  بالثقة  ومتــالأ  الهموم  تنف�ص  التي 
اإىل النف�ص، ويح�ص الإن�سان معها اأنه ميكن 
اأن ي�سارحك بالهواج�ص التي ل ي�سارح بها 
لفي  اإين  ابت�سامة  اأجملها  مــا  نف�سه،  حتى 
ابت�سامة  اإىل  يحيلني  اإليها...". وهذا  �سوق 
اأخرى هي ابت�سامة �سعيد مراد الذي توقعت 
ر�سمها  التي  الــوجــوه  بــني  وجهه  يكون  اأن 

دكروب بطريقته اخلا�سة يف هذا الكتاب.
ين�سئ دكروب بورتريه مقارن لكل من �سيخ 
ال�سوريني ح�سيب كيايل، و�سيخ  ال�ساخرين 

ال�ساخرين اللبنانيني مارون عبود، وبعد اأن 
الإبداعية  كيايل  جتربة  مالمح  اأميز  يتلم�ص 
الكيايل  اأجنـــزه  مــا  اأهمية  اإىل  نظرنا  يلفت 
يف جمـــال لــغــة الــقــ�ــص واحلـــــوار، الــتــي لها 
�سال�سة العامية و�سالمة الف�سحى: )الإجناز 
العربي  الق�ص  لغة  �سعيد  -على  احلقيقي 
الكيايل،  ح�سيب  اإليه  تو�سل  الذي  حتديدًا- 
مــعــًا...  احلــــوار  ويف  الق�س�سي  املـــن  يف 
الف�سحى  اللغة هنا هي من  اإن  الإجناز هو: 
يف �سميمها(. ويورد راأيًا مهمًا للكيايل كان 
عام  الدم�سقية  ال�سحف  اإحــدى  يف  ن�سر  قد 
اأحاديث  نقِل  يف  اجلاحظ  مع  )اإنني   :1955
اللغة...  عــلــى وحـــدة  مــع احلــفــاظ  الــنــا�ــص، 
يرتا�سق  م�سبات  وليكن  حــوار،  اأي  يل  هات 
كل  يفهمه  ف�سيحًا  لــك  اأ�ــســعــه  كنا�سان  بها 
اأبناء اللغة العربية، ول يفقد طابع الب�ساطة 

والعفوية".

نقد النقد
لكنه  ــزيــات  ال بلطيفة  �سريعًا  دكـــروب  ميــر 
 .." �سخ�سيتها.  مفاتيح  لنا  يرتك  ذلك  برغم 
بالتحرر،  ال�سغوف  الإن�ساين،  الكيان  هــذا 
واملتمتع  باحلكمة،  امل�سبع  بالنكتة،  املجلجل 

بالفكر الرائي".
�سرور  جنــيــب  �سخ�سية  اإىل  يــدخــل  كــذلــك 
ثالثية  يف  )رحــلــة  الــنــقــدي  كتابه  خــالل  مــن 
جنيب حمفوظ( ذلك الكتاب الذي كان ممزقًا 
كاأوزيري�ص وموزعًا يف عدد من الأمكنة، اإىل 
اأجزائه  على  فعرث  �سخ�سيًا  دكــروب  جاء  اأن 
املــتــنــاثــرة وقــــام بــتــوحــيــدهــا يف كــتــاب هو 
العامل  اإىل  م�ستنري  مارك�سي  "رحلة  براأيه: 
الداخلي للثالثية، يعرفنا على معامل واأ�سرار 
وهنا  والأحداث"...  والأماكن  ال�سخ�سيات 
النقد  نقد  دكـــروب  ميــار�ــص  تــالحــظــون  كما 
لر�سم  يتعداه  بل  يقف عند هذا احلد  لكنه ل 
من  كواحد  �سرور  لنجيب  اإبداعي  بورتريه 
اأهم فر�سان امل�سرح امل�سري العربي يف فرتة 

اأوا�سط  منذ  الإبــداعــي  والغليان  الزدهـــار 
ال�ستينيات حتى اأوائل ال�سبعينيات.

لعل بورتريه نزار مروة الذي ي�سفه دكروب 
اأكرث  اأحد  اأ�سدقاء عمره، هو  اأعذب  باأنه من 
النف�ص،  يف  تاأثريًا  الكتاب  هذا  بورتريهات 
ي�سفه  كما  كـــان،  مـــروة  نـــزار  املــرحــوم  لأن 
الـــذات(،  ظلم  حــد  اإىل  )متوا�سعًا  دكـــروب، 
"حجب نف�سه يف  قد  اإنه  قال  ومل يخطئ من 
املفكر  والـــده  ل�ــســم  الــقــوي  احل�سور  ظــالل 
ال�سهيد ح�سني مروة". ير�سم دكروب �سورة 
نزار مروة، هذا املفكر املو�سيقي املرهف، من 
ي�سف  فهو  بالذات  هو  ل�سورته  نقده  خالل 
احل�سم  اإىل  اأحيانًا  اأميل  كنت.  قائاًل:  نف�سه 
واإىل نوع من احلكم ال�سارم وبالأخ�ص يف 
ال�ستينيات...  واأوائـــل  اخلم�سينيات  فــرتة 
ما  يف  اأفـــق،  وانفتاح  ومــرونــة  ليونة  فعلى 
دائمًا  فكان  مــروة  نــزار  اأمــا  اأعوام".  من  تال 
لتقبل  مفتوحًا  اأفــقــًا  "ميلك  وبــا�ــســتــمــرار... 
تالوينهم...  مبختلف  والأ�ــســيــاء  الــنــا�ــص 
النقدي،  الــوا�ــســح  راأيـــه  يقول  كــان  ودائــمــًا 
التهذيب  من  بكثري  الرهافة،  من  بكثري  لكن 
الدقة  مــن  اأيــ�ــســًا  وبكثري  اأحــيــانــًا،  واخلــفــر 
ل�سخ�سية  ر�سمه  يف  ال�سارمة".  العلمية 
يلعب  اأن  اأحيانًا  لدكروب  يحلو  مــروة  نــزار 
دور الروائي الذي يحلل نف�سية بطله، يقول: 
"اأعطى كثريًا واإن مل يكن له هذا ال�سجيج... 
ي�سطنع  اأو  ي�سنع  ل  نف�سه،  هــو  نــزار  لأن 
بهدوء،  ي�ستغل  فــهــو  �ــســجــيــجــًا...  لنف�سه 
هو  حقيقي،  -تــوا�ــســع  وبتوا�سع  وبعمق 
اإىل  ي�سل  توا�سع  العارف-  العامل  توا�سع 
واإ�سراره  نف�سه  حجب  يف  املبالغة  درجــة 
على ال�سوت اخلفي�ص! قد يكون اأن نزار كان 
اأو  يعي�ص،  مما  باأكرث  ذاتــه  مع  عمقه  يعي�ص 

يظهر، عمقه مع الآخرين، مع املحيط".

الروائي ي�سكت الناقد
اأن  اأعتقد  عامل(  مهدي  �سورة  من  )خطوط 
هذا  يف  نف�سه  يخفي  ل  الــروائــي  اجلــر�ــص 
اأخرى  خطوة  دكــروب  يتقدم  هنا  العنوان. 
يف مغامرته الإبداعية يقوم خاللها الروائي 
لحظوا  عديدة.  مواقع  يف  الناقد  باإ�سكات 
ملتٍح،  "وجٌه  لبطله:  الــروائــي  و�سفه  معي 
وبع�ص  والــطــفــولــة  الــرجــولــة  فيها  مــالمــح 
افتان  ك�سَّ متاألقتان  عينان  اجلميل.  احلياء 

مفتوحتان على الداخل واخلارج معًا.
معًا.  وواثق  مت�سائل،  مرتدد  خجول  �سوٌت 
الغرابة  من  الكثري  فيها  واأفكار  اآ�سٌر.  �سوٌت 
هو  مما  كثرية  واأ�سياء  الإدهــا�ــص،  وعنا�سر 

غري ماألوف.
مـــن يـــقـــراأ هــــذا الــبــورتــريــه املــنــ�ــســوج من 
يكت�سف  احلــمــيــمــة  احلــيــاتــيــة  الــتــفــا�ــســيــل 
بالفكر  حلقت  التي  الفادحة  اخل�سارة  حجم 
يقول:  عــامــل،  مهدي  املفكر  مبقتل  العربي 
هذا،  واخل�سب  املتوا�سل  �سجالنا  عرب   ..."
والطفل  الكبري  املفكر  هــذا  اأن  نكت�سف  كنا 
ـــــودود،  احلــبــيــب، املــحــر�ــص واملــ�ــســتــفــز وال
درجة  حتى  واملعقد  ال�سفافية  حتى  الب�سيط 
الغليان الداخلي املكبوت... هذا الذي ي�سغي 
كل  من  واحلب  القول  ويطلق  جوارحه  بكل 
على  يعلمنا ويعودنا  اأنه  -نكت�سف  جوارحه 

ي الدقة يف التفكري والدقة يف التعبري. توخِّ
مع  الفنية  لعبته  يف  دكـــروب  مي�سي  كــذلــك 
فيقاربه  ونو�ص،  الله  �سعد  الكبري  امل�سرحي 
امل�سرح،  عــامل  من  تعبرييًا  �سكاًل  م�ستخدمًا 
هذا الفن الكتابي الذي اأبدع فيه �سعد الله، ها 
م�سرحي  ممثل  و�سعية  ياأخذ  دكــروب  هــوذا 
ورنته  الدرامية  اأبعاده  له  مونولوجًا  ين�سد 

الرتاجيدية:
الودود،  ال�سادق  ونو�ص،  الله  ل�سعد  يا  اآه، 
تك�سف  الب�سرية،  للنفو�ص  مـــراآة  اجلـــارح. 
المتالء  وال�سعف،  واله�سا�سة  القوة  مكامن 
واحلرية واخلواء يف الآخرين ويف الذات... 
تتفاعل ذاته وتتمازج مع حالت هذه النفو�ص 

وتلوناتها وتالوينها. 
وجهه  ائــيــتــان.  الــرَّ ونــو�ــص  الــلــه  �سعد  عينا 

خفيفة  بتغيريات  -ولــو  يقول  الــذي  اجلميل 
من مالحمه- راأيه فيك، اأو يف ال�سلوك الذي 

�سمعه عنك، والكالم الذي ي�سمعه منك الآن.
غالبًا،  ال�ساخرة  غالبًا،  الـــودودة  ابت�سامته 
من  تــهــزك  دائـــمـــًا،  املــحــبــة  ــًا،  ــان اأحــي املتهمة 
الغبطة  عليك  ت�سفي  اأو  تزلزلك،  الــداخــل، 
اأقــالــيــم احلرية  اإىل  بــك  تــدفــع  اأو  والــر�ــســا، 
اأمــا كــالمــه؟ �سعد الله هــو املــراآة  والــقــلــق... 
ذاتك، وتقول  َتراك وتريك  التي  املراآة  -هذه 

لك ب�سدق وح�سم ووّد اي�سًا، ما تراه".
مرات  مونولوجه  يك�سر  دكروب  اأن  �سحيح 
يعود  لكنه  والــوثــائــق  بال�ست�سهادات  عــدة 
اإليه دائمًا، كما لو اأن البورتريه برمته ما هو 
طويل.  م�سرحي  مونولوج  اإل  احلقيقة  يف 
فريوي  وفــالنــة  فــالن  عــن  "وا�ساأله  يــقــول: 
باإيجاز اأحيانًا وبتف�سيل )حيث يتطلب املقام 
تف�سياًل يف املقال(... واكت�سف عرب الإيجاز 
تفا�سيل  يعرف  الرائي  الله  �سعد  اإن  نف�سه، 
التفا�سيل، واأنه قارئ جيد وخميف ومتتبع 
لالأحداث والتفا�سيل وملعامل الوجوه، يذهب 
اإىل الأبعد وينفذ اإىل الأ�سباب والدوافع وما 
يف اخلفاء... ي�ستدرج زواره بهدوء ملعون 
اف  فيكت�سف الأ�سرار، اأو تنك�سف له كاأنه عرَّ

عتيق".
يف  القاعد  الفنان  الكاتب  هذا  اأن  "واأكت�سف 
بيته، مل يكن قاعدًا يف بيته، اإن عقله املتوقد 

يتحرك يف كل الجتاهات".
باأنه  دكــــروب  حمــمــد  خـــوري  اإلــيــا�ــص  يتهم 
املعادلة  يقلب   ..." لأنـــه  مــاكــر(  رجـــل   ...(
عن  يكتب  كــاأنــه  عنهم  يكتب  الأدبـــــاء،  على 
تناق�ساتهم  اإىل  يذهب  روائــيــة.  �سخ�سيات 
كاأنه يبني لهم �سخ�سية ماأخوذة من اأعمالهم، 
من  بدًل  اأبطاله  الروائيني يحيي  لكنه عك�ص 
دكروب  اأن  خــوري  ويعتقد  مييتهم..."  اأن 
تخلى  "... حني  الأ�سلوب  هذا  اإىل  قد و�سل 
كان  مثلما  �سمكريًا  عــاد  الكتابة.  وهــم  عــن 
ماهر".  حــريفٍّ  مثل  ويفك  يلحم  �سبابه،  يف 
ويعتقد اإليا�ص اأن هذا احلجب املتعمد للذات، 
الفنان  هو ميزة احلرفيني، فاحلريف بعك�ص 
اأنه  لنا  يوحي   ..." ودكــروب  عمله.  يوقع  ل 
لأنه  مرة  مرتني:  ينجح  وبهذا  املوؤلف  لي�ص 
�سنع الكتاب ومرة لأنه �سحك علينا واأوحى 

لنا اأنه جمرد موؤلف".

ال�سمكري يجيرِّ مهارته
يجري  ال�سمكري  دكــروب  حممد  اأن  �سحيح 
مهارته ودهاءه ل�سالح حممد دكروب الكاتب، 
ي�ستخدمها  بل  ذاتــه  يحجب  ل  دكــروب  لكن 
يف  حياة  الأكــرث  العنا�سر  جلمع  حي  كاإطار 
بتلك  يـــزّج  كــي  الــراحــلــني،  املبدعني  جتـــارب 
العنا�سر يف معركة احلياة من جديد لإزكاء 

روح املقاومة ومواجهة املوت الزاحف! 
يف  )متبلياكيو(  كني�سة  زرت  �سنوات  منذ 
العا�سمة الفنلندية هل�سنكي، فاأذهلتني! اإنها 
قلب  يف  مزروعة  عمالقة  ب�سرية  عينًا  ت�سبه 
�سخرة اأرجوانية هائلة ل يظهر عليها اأي اثر 
اأن  لحقًا  اكت�سفت  اأين  غري  الب�سري.  للعمل 
�سّر ن�سارة ال�سخر، التي ل تزول، تكمن يف 
تن�سح  داخله،  ممددة  �سعرية  اأنابيب  وجود 
دقيق  ت�سريف  نظام  ولها  با�ستمرار،  ــاًء  م
يومئذ  التعقيد.  منتهى  يف  كمبيوتر  ينظمه 
ال�ستنتاجات  اأهــم  مــن  واحــد  اإىل  تو�سلت 
وجهة  من  الفنية  العملية  جوهر  مت�ّص  التي 
بب�سع  ال�ستنتاج  ذلــك  �سغت  وقــد  نــظــري، 

كلمات:
�سنعتان الفن  "�سنعة 

�سنعة لإجناز العمل
و�سنعة لإخفاء كل اأثٍر لل�سنعة!"

وقد بذل دكروب جهدًا هائاًل يف جمع وثائق 
مبعلمية  متكن  لكنه  ومعاجلتها،  الكتاب  هذا 

وا�سحة اأن يخفي كل اأثر لل�سنعة فيه.
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مقاربة ألسرار الكتابة عند محمد دكروب في "وجوه ال تموت"

منذ �سنوات اأقيمت ندوة فكرية يف اأحد املراكز الثقافية الدم�سقية عن الكاتب ال�سهيد غ�سان كنفاين، وقد �سارك يف تلك الندوة عدد من الكتاب والنقاد امل�سهورين، 
من بينهم املبدع حممد دكروب.كان الطق�ص �سيفيًا حاراً، وقد زادت الدرا�سات املتجهمة بجملها الطوال وم�سطلحاتها املجنزرة ون�سف املجنزرة من حرارة اجلو، فخيم 

الوجوم على القاعة واأخذ النا�ص يتعرقون ب�سمت كما لو اأنهم يف جمل�ص عزاء ر�سمي. كان اجلو)جديًا( و�سارمًا لدرجة اأن بع�ص النا�ص يف ال�سفوف اخللفية مار�سوا 
جراأتهم وان�سلوا اإىل اخلارج، قبل اأن يجيء دور حممد دكروب يف اإلقاء مداخلته. بداأ دكروب قراءة ن�سه ب�سوت هادئ حي حميم، و�سيئًا ف�سيئًا بداأت القاعة تتنف�ص 

ب�سكل طبيعي، ثم رننّت �سحكة خافتة من بني ال�سفوف تلتها �سحكات، وعندما اقرتب دكروب من نهاية مداخلته، كانت القاعة قد ا�ستعادت حياتها كاملة عرب 
كلماته، فتحولت من جمل�ص عزاء اإىل جل�سة ت�سم عدداً كبياً من االأ�سدقاء. يف تلك االأم�سية اكت�سفت �سر اخل�سرة الدائمة يف ما يكتبه دكروب، اإنه يدخل، حتى 

اإىل مو�سوع املوت، من باب احلياة. وقد اأمتعنا دكروب يومئذ واأ�سحكنا حتى بدا يل اأن غ�سان كنفاين كان يبت�سم عرب �سورته املعلقة على اجلدار.

ح�سن م. يو�سف

يتهم اإليا�ص خوري حممد 
دكروب باأنه )... رجل ماكر( 

الأنه "... يقلب املعادلة على 
االأدباء، يكتب عنهم كاأنه يكتب 

عن �سخ�سيات روائية. يذهب 
اإىل تناق�ساتهم كاأنه يبني لهم 
�سخ�سية ماأخوذة من اأعمالهم، 

لكنه عك�ص الروائيني يحيي 
اأبطاله بداًل من اأن مييتهم..." 

ويعتقد خوري اأن دكروب قد 
و�سل اإىل هذا االأ�سلوب "... حني 

تخلى عن وهم الكتابة. عاد 
�سمكريًا مثلما كان يف �سبابه، 

يلحم ويفك مثل حريفٍّ ماهر".
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يوم  وذات  جــرب،  تغويه،  الق�سة  كتابة  كانت 
�سمعناه يقول ب�سيء من احلرم ل�ست موهوبا 

لكتابة الق�سة �سان�سرف عنها لكتابة اخرى. 
مــثــل هـــذا الــو�ــســوح، واملــ�ــســارحــة مــع الـــذات 
وا�سماء الخرين، ومن دون ان يكون لذلك اثر 
النادرة  الخالقيات  من  هو  النف�ص  يف  �سلبى 
ويحلمون  الكتابة  ابـــواب  يــطــرقــون  مــن  عند 

بتحقيق ذواتهم بها. 

حممد دكروب مثال لهذه 
االخالقيات

اخلم�سينيات،  اواخــر  كانت  به  معرفتي  بداية 
التقيناه، نحن طالب من اجلامعة اللبنانية، يف 
بيت ح�سني مروة، فيما ي�سبه ال�سالون الدبي 
والفكري، ينعقد ملنا�سبة ا�ستقبال بع�ص الدباء 
من  بــريوت  اىل  القادمني  واملفكرين،  الــعــرب، 
العظيم  وعبد  ال�سرقاوي  الرحمن  عبد  امثال 
انــيــ�ــص وعــبــد الــوهــاب الــبــيــاتــي وغــريهــم من 

ا�سدقاء مروة ومعارفه. 
كان ملثل هذه اللقاءات وقع الرهبة يف نفو�سنا، 
الرهبة كوننا جنل�ص هكذا، بب�ساطة، مع ادباء 

كبار. 
كنت ا�سغي اكرث مما اتكلم ال�سباب وكان بينهم 
من ا�سبح فيما بعد زوجي، كانوا اكرث رغبة يف 
الكالم، واكرث معرفة يف ق�سايا مل تكن تقت�سر 
على الدب، بل تطول الثقافة وال�سيا�سة يجري 
داخلت  وقــد  يت�سعب  يت�سع،  هــادئــا..  النقا�ص 

بينه ال�سئلة وحما�ص املعرفة الفتية. 
منزل �سار  يزورنا يف  بعد �سار حممد  وفيما 
لنا "نزيه زوجي وانا" وغالبا ب�سحبة ح�سني 
عن  مــازحــا،  مــــروة،  ح�سني  ي�ساألني  مــــروة، 
يل  ويــقــول  يحبها  كــان  التي  العد�ص  �سوربة 

حممد دكروب جادًا: 
- اكتبي : 

- ماذا؟ 
- اي �سيء 

عون،  ال�سداقة  ان  بتجربته  يــدرك  حممد  كان 
والحــالم،  الرغبات  لتحقيق  �سبيل  والرادة 
ولعله كان يلم�ص رغبتي يف الكتابة، ول يجد 
يف عزمي عليها ما يكفي فراح يلح حتى كتبت 
عن  تعبري  جمـــرد  هــي  ن�سو�سا  الــبــدايــة  يف 
ا�ساهد  او  اقراأ من كتب  انطباع عما  او  راأيي، 

من م�سرحيات. 
ومل�ص  عليه  تعرف  من  لكل  يقول  حممد  وبقي 
عنده الرغبة يف الكتابة او يف تناول مو�سوع 
، والرتدد يف القدام عليه، اكتب، اكتبي،  قال 
ــزار مــــروة، واخربهما  ــن هـــذا ملــهــدي عــامــل ول
ومازال يقول اليوم ل�سباب طاحمني اىل الكتابة 
يقول من دون ان ي�سري اىل جتربته او يتحدث 
عن ذاته على �سبيل تقدمي املثال، او الوعظ او 

الفتخار. 
حتفيز حممد دافعه احلب وال�سداقة، والتقدير 
للعطاء،  ونبيل  طيب  وا�ستعداد  الكتابة  لفعل 

ولي�ص ذاتية نرج�سية �ساأن كثريين. 
يف اطار جملة "الطريق" وبرفقة مهدي عامل، 
املعرفة  نــوافــذ  وتتفتح  احلـــوار،  ينعقد  �سار 
ومناهجها  ونظرياتها،  النقدية،  املدار�ص  على 
كان ذلك يف الن�سف الثاين من ال�ستينات ويف 

الن�سف الول من ال�سبعينيات قبل احلرب. 
املرتكزة  املناهج  كانت  وقتها  حــواراتــنــا،  يف 
كانها  م�ستبعدة  ومفاهيمه  النف�ص  علم  اىل 
الواقعية  اجلدلية،  املارك�سية،  مــوجــودة  غري 
وقد  احلــوار.  حمور  هي  اجلديدة،  والواقعية 
ال�سكل  بــني  الــعــالقــة  م�ساألة  حينه  يف  بـــرزت 

وامل�سمون. 
برز  ومــعــنــاه  اجلــدلــيــة  مــفــهــوم  �ـــســـوء  ويف 

ال�سوؤال: 
كيف نحرر العالقات النقدية من ثنائيتها ونقيم 
بني  او  وتعبرياتها  املعاين  بني  الدليل  اجلدل 

ال�سكل وامل�سمون؟ 
مهدي عامل كان يذهب باجتاه فل�سفي مارك�سي 
منفتح على ما قدمه التو�سري يف نظرية املعرفة 
ل نقد من بدون فل�سفة يقول وح�سني مروة كان 

ومنهجها  املــاديــة  معنى  يف  ويناق�ص  ي�سغي 
الواقعي. 

النقا�ص النظري كان، كما يبدو يل اليوم، اكرث 
الن�سو�ص  بتناول  املتعلقة  املمار�سة  من  تقدما 

الدبية او بالنقد الدبي، يف ذلك احلني. 
اىل  الــنــظــري  لرتجمة  يت�سدى  مـــروة  ح�سني 
ممار�سة نقدية ادبية، ويف ممار�سته بقي امينا 

للواقعية. 
كذلك حممد دكروب بقي يف روحه الدبية، ويف 
امينا  فنيته،  على  وحر�سه  الن�ص  مع  تعامله 
الدب  عالقة  عن  الدفاع  على  م�سرا  للواقعية، 
بالواقع وباملوؤلف وكان من الطبيعي ان يهاجم 
تغزو  مفاهميها  اخذت  وقد  وينتقدها  البنيوية 
اواخر ال�سبعينيات كتاباتنا النقدية يف لبنان. 

يوم ن�سرت درا�ستي عن رواية "ال�سوؤال" لغالب 
هل�سا، اخذ على حممد دكروب ما اعتربه نزوحا 
هو  دكــروب  البنيوية  نحو  النقدية  كتابتي  يف 

"الطريق" وهو  جملة  يف  درا�ستي  ن�سر  الــذي 
من  ذلك  وكــان  وينتقدين.  يناق�سني  جاء  الــذي 
ل  التي  الخــتــالف  معاين  يف  عرفت  مــا  اجمل 
النقا�ص  انفتاح  اىل  ت�سري  والتي  مــودة  نف�سد 
على الراأي الخر، واحرتامه من دون ال�سقوط 
ال�سداقة  بني  اخللط  دون  ومــن  املجاملة،  يف 
والعالقة  ال�سخ�ص  مــاهــو  بــني  او  واملــعــرفــة 
امل�ستقل  وجــودهــا  يف  الكتابة  هو  ما  وبــني  به 

وحركتها املو�سوعية. 
يف   كــان  البنيوية  على  دكـــروب  حممد  مــاخــذ 
وجهه البرز هو على نقد ل يقدم موقفا تقومييا 
من الن�ص مو�سوع النقد. ل نقد من دون تقومي 

يقول "اين هو راأيك من هذه الرواية". 
بالن�ص  معرفة  وتــقــدمي  التحليل   .. ي�ساألني 
للناقد  راأي  بال  نقد  نظره.  وجهة  من  يكفي  ل 

ولي�ص نقدا. 
مهما يكن من ردي يومذاك، فان حممد كان يعرب 
الثقافة  جتــاه  واملثقف  الكاتب  م�سوؤولية  عن 
الجتماعي،  بــالــواقــع  مــتــقــدم  وعـــي  هــي  مبــا 
وعي نقدي ميار�ص فاعليته يف عملية التغيري، 

التقدمي ، التحرري... 
قدمت  وان  دكــروب  حممد  نظر  يف  البنيوية، 
ادوات ملعرفة الن�ص الدبي، كما كنت اقول له، 
م�سوؤوليته..  وتعطل  الدب  وظيفة  تلغي  فانها 
وهو ما يجعلني اقول اليوم، بعد ان قلت يومها 
ل�ست بنيوية يا حممد، وعلى النحو الذي تقول  
اىل  ينتمي  ونقده،  بفكره  دكــروب،  حممد  كان 
�سبقه  ومــن  خــوري  رئيف  امــثــال  التنويريني 

تنويري  مارك�سي  املعروفني  م�سر  مفكري  من 
النقد  مــن  ارائــــه، ومــوقــفــه  ـــروب يف  دك حممد 
اليوم واترك م�ساألة اختاليف عن  اقول  الدبي 
ملحمد  اليوم  اتركها  وال�سكالنيني.  البنيويني 
املخل�ص  املبادئ  على  احلري�ص  املحب  لنقا�سه 

للمعرفة ، الودود حتى النفعال والثارة. 
ف�سل  له  كان  وال�سديق  الناقد،  دكــروب  حممد 
نقا�سا،  قــدمــه  مبــا  الــعــربــي  النقد  وعــلــى  عــلــي، 
باهتمامه  "الطريق"  جملة  يف  يعمله  وكتابة، 
بكتب ا�سدقائه الراحلني هذه الكتب، لوله، ملا 

كان بع�سها راأى النور. 
اليوم وانا اقراأ كتب حممد دكروب التي راحت 
ت�سدر تباعا، والتي كان يتاأخر �سدور بع�سها 
بنتاج  وانــ�ــســغــالــه  لــالخــريــن،  عــطــائــه  ب�سبب 
يقدمه  فيما  "الطريق" اجد  ومبجلة  ا�سدقائه، 
له،  ا�سلوبا  الدبــــي،  النقد  جمــال  يف  حمــمــد، 
ما هو ح�سيلة جتربة  احد  به،  ومنهجا خا�سا 

النظرية  مرجعيتها  وا�سعة،  ومعرفة  طويلة، 
كمبداأ.  الواقعية  وهي  اجلدلية،  املارك�سية  هي 
اقول كمبداأ، لن ما كتبه دكروب يف النقد الدبي 
وت�سكيالته..  حتليالته  يف  املبدا  هذا  يتجاوز 
يخون  ان  دون  من  الواقعي  النقد  عن  يختلف 
هذه  يف  يتبدى  الختالف  التجاوز،  الواقعية 

التوليفة اجلميلة التي متتع القارئ. 
بالن�ص،  يــقــراأ،  مبــا  مــعــرفــة  تــفــيــده  هــي  فيما 
واملوؤلف  الن�ص،  كــان  وبتاريخه.  وي�ساحبه، 
يجمع  او  حممد،  يجمعها  عنا�سر  والــتــاريــخ 
بينها ، لت�سكل ن�سا من�سقا يف بنيته ثمة روابط 
قراءة  يف  نقراأها  ظاهرة  العنا�سر،  هــذه  بني 
حممد املك�سوفة، لها كانه بتلك يرتك لنا امكانية 

رحبة مل�ساركته يف قراءته. 
لي�ست ن�سو�ص حممد دكروب النقدية ن�سو�سا 
ملحوظ  ن�سيب  فيها  لل�سرد  كان  وان  �سردية، 
– على  �سرد  كــل  – �ــســاأن  يتوكا  ــذي  ال ف�سرده 
�ساحبه  يدقق  �سرد  وهــو  ا�سرتجاعية،  ذاكــرة 
لي�سبح  ذاكرته  ت�ستعيده  فيما  يدقق  اي  فيه، 
بل  بالذاكرة  حممد  "�سرد"  يكتفي  ل  معلومة 
يف  هــامــة  مرجعية  وب�سفتها  الــيــهــا،  ي�سيف 
هي  مــدونــات  او  مكتوبة،  مرجعيات  كتابته، 
ت�سكل  وبــذلــك  جمـــالت..  او  و�سحف  ر�ــســائــل 
لعملية تنا�ص جتاوري  النقدية توثيقا  الكتابة 
كما توؤ�س�ص، يف الن نف�سه، مل�سداقية برهانية 
كون  على  توؤكد  التي  دكــروب  ملنطلقات  امينة 
باملوؤلف  ال�سلة  منبتة  غري  الدبية  الن�سو�ص 
– الجتماعي  املــرجــعــي  مــن جــهــة، وبــالــواقــع 

التاريخي – من جهة ثانية. 
اىل  العتبار  يكتب،  فيما  دكــروب  حممد  يوؤيد 
الن�سو�ص  قــراءة  اىل  بعودته  وذلــك  التاريخ 
املتجاورة،  الــظــاهــرة،   ، عــالقــاتــهــا  �سبكة  يف 
تكونها  عنا�سر  مــع  عــالقــة  يف  بو�سعها  اي 
املفرت�سة املوؤلف الظرف التاريخي او املنا�سبي 

وحوافرها. 
 ***

يف اإهدائه يل واحدا من كتبه الخرية يقول: 
�ستى..  ولأوراق  للذاكرة  الولية  املــواد  "من 
اىل: الكتابة! فهل بالمكان جتني�ص هذا النوع 
الهـــداء  هــذا  يف  لفتني  مــا  اول  الكالم؟"  مــن 
من  الــنــوع  بـ"هذا  يكتب  ملــا  حممد  ت�سمية  هــو 
امللفوظ،  اىل  ي�سري  الــكــالم  مــن  نــوع  الــكــالم.. 
الذاكرة، ومن  الكتابة من  القادم اىل  ال�سفوي، 
من  مــدونــات  اي  ر�ــســائــل،  غــالــبــا،  هــي  اوراق 

الذاكرة، وهي كلها من الكالم. 

اود بدوري ان ا�ساأل حممد الذي ي�ساأل، الي�ص 
الــكــالم نــوعــا مــن الــ�ــســرديــات؟ لئن كــان المر 
هذا  ت�سمى،  ل  اذن،  فلماذا،  كذلك،  وهو  كذلك، 
النقد  يف  �سرديات  النقدية  كتاباتك  من  النوع، 
الدبي، علما بان "ال�سرد" ل ينفي عنها التحليل 

والتاويل والتقومي؟
تقول:  كما  ب�سفتها،  تكت�سب  نقدية،  �سرديات 
ومن  ال�سدق،  من  الكثري  الولية"،  املواد  "من 

ال�سفافيةومن ال�سال�سة ومتعتها. 
الدبي،  النقد  يف  �سرديات  او  نقدية،  �سرديات 
هي بعنا�سرها التي �سبق وذكرتها. مما نحتاجه 
لنثبت ان املوؤلف مل ميت، وان التاريخ مل ينته، 
وان مبالغات النقد احلديث يف عزل الن�سو�ص 
وقطعها عن مرجعياتهم يف مبالغات تق�سي اىل 
نقد ل ي�ستقيم ال بالعودة اىل املفاهيم ل لنقلها، 
بل لتملكها واعادة �سياغتها وفق ما يعني الناقد 
او  الن�سو�ص،  يف  املرجعيات  هذه  قراءة  على 
مع الن�سو�ص، او يف اآثارها الن�سية وجتلياتها 

الدللية املختلفة. 
مع الن�سو�ص جتاوريا، ويف اآثارها وجتلياتها 
بني  مطابقة  عــدم  احلالني  كال  ويف  اختالفيا. 
الن�ص  مــا هــو داخــل  بــني  الن�سي واملــرجــعــي، 

وخارجه. 
الدبية،  الن�سو�ص  قراءة  على  املفاهيم  تعيننا 
خيانته  تــعــنــي  الدب  فــنــيــة  ــت  ــان ك لــئــن  لــكــن 
بحثا  ي�سبح  النقد  يف  ال�سدق  فان  ملرجعياته، 

يف هذه اخليانة وقراءة لها. 
اخليانة،  هذه  �سادقا،  دكــروب  حممد  يقراأ  هل 

الدبية، الفنية؟
يكتبه  ما  ت�سمية  اقرتح  ال�سوؤال  هذا  �سوء  يف 
من  نوعا  يقول  كما  وب�سفته،  دكـــروب  حممد 

الكالم، "م�سرديات يف النقد الدب" .
ول ادري ان كان اقرتاحي يروق له! فانا ارى 
فيه من ال�سرد ذلك الحياء لل�سخ�سية، الحياء 
اي  ذاتها  ال�سخ�سية  عن  نعرفه  عما  املختلف 
ال�سورة  وي�سيف  يك�سف  مبا  يطابق  ل  احياء 
املرجعية وارى فيه �سياغة من موقع نقدي ملا 
يقراأ من ن�سو�ص نقدي مبعنى اقامة الفروقات 
، او التمييز. وارى فيه قراءة لن�ص يعيد �سياغة 

�سورة املوؤلف فيما املوؤلف ي�سوغ ن�سه . 
وما راأيته، راأيته وانا اقراأ ما كتبه دكروب عن 
حممد عيتاين مثال، وال�سيخ عبد الله العاليلي، 
ومهدي عامل و�سعد الله ونو�ص وغريهم ممن 
اعــرف يف �سخ�سهم  اكت�سف ما مل  اعــرف كنت 

ون�سو�سهم الفكرية، والدبية وامل�سرحية. 
نقد  مــن  يكتب  فيما  يــقــدم،  دكـــروب  كــان حممد 

معرفة ت�سيف ومتتع. 
لكن، مهما يكن من امر اقرتاحي الذي ل ا�سر، 
طبعا عليه، او الذي مل اكن لتطرق اىل الكالم 
الذي  و�ــســوؤالــه  يل،  حممد  اإهــــداء  ــول  ل عليه 
تكرر، حيث جاء على الغالف الداخلي، لكتابه 
ميكن  فهل   ..." يلي:  متوت" ما  ل  "وجوه.. 
لهذا النوع من الكتابة ان ينطوي على اقرتاح 
النقد  حركة  يف  ما،  خ�سو�سية  له  ما،  ل�سكل 
الدبي العربي احلديث؟" ثم يف مقدمة الكتابة 
نف�سه التي كتبها حممد: "ل ا�ستطيع ان ا�سع 
ل  ولنــه  حمددة"،  خانة  �سمن  املحاولة  هذه 
ي�ستطيع ويود ان ي�سعها، ي�سيف: "ارجو ان 
ا�سمع فيه" يف اقرتاح ي�سنف كتابته يف نوع 
خا�ص" راأيا نقديا، كما ارجو لهذا القرتاح ان 
يتكامل – وباقالم اخرى – وياخذ مكانه يف 

ادبنا العربي. 
الذي يجد  امر اقرتاحي  اقــول، مهما يكن من 

دوافعه يف دعوة حممد، فاين ات�ساءل. 
التجني�ص،  عــلــى  �ــســديــق  يــا  ال�ـــســـرار  ـــاذا  مل
الدبـــي،  النقد  جمــال  يف  تكتب  مــا  جتني�ص 
ونحن يف زمن �سارت فيه الجنا�ص الدبية، 
ا�سك  ول  وتت�سابك،   ، تتداخل  الدبية،  وغري 
تتحدث  ا�سمعك  ولــعــلــي  بــذلــك  معرفتك  يف 
الزمن  �سياغة  يف  ال�سينمائي  الفيلم  اثر  عن 
اثر  عــن  مت�سائلني  نــقــف  فــلــمــاذا  ـــروائـــي.  ال
وال�سرد،  التاريخي،  وال�سرتجاع  الــذاكــرة، 
والتوليف والتوثيق.. يف الكتابة النقدية ومن 
ولو  نقدي!!  او جن�ص  نوع  البحث عن  منطلق 
قبلنا بال�سوؤال، ول �سيء مينع من قبوله، لكن 
القرين،  يف مثل هذه احلال، ومن باب مراعاة 
انواع  داخــل  نــوع  عــن  نبحث  ان  علينا  يكون 

اخرى يف الكتابة!.
اىل  الق�سية  لكن  والتداخل  الت�سعب  هو  رمبا 
�ــســقــوط احلــواجــز اكـــرث ممــا اىل اقــامــتــهــا او 

البحث عنها. 
التي دفعتني �سداقتي  املناق�سة  بعيدا عن هذه 
لك، اليها . كما �سوؤالك، �سائك دائما، معنا.. اود 

ان اوؤكد: 
يف ال�سا�ص، تبدو يل كتابة حممد دكروب بكل 
نكهتها اجلديدة، ومبا ت�سيفه، ا�سلوبا، ومنطا 
ال�ساقة،  الطويلة،  لتجربته  ل�سخ�سه  �سورة   ،
املرتاكمة خلرباته، ل�سدقه، وحبه.. وال�ساعية 
معرفة  تقدمي  واىل  التجدد،  اىل  ذلــك  كــل  عــرب 
نقدية  كتابة  لية  مرجعا  �ست�سكل  ادبية  مبــادة 
من  اىل  وتتعرف  قــراأ،  ما  يقراأ  ان  تــود  لحقة 
وتواريخ  ن�سو�سهم  يف  وتبحث  عنهم،  حكى 

كتاباتهم. 
له خ�سو�سيته،  �سيبقى ما كتبه حممد دكروب 
واهميته �سواء �سكل نوعا ، او مل ي�سكل، يكفيه 
من  عليه  ينطوي  ومــا  متعة،  من  به  يتحلى  ما 

ثراء. 

عن جريدة اخبار االدب ملف خا�ص 
عن حممد دكروب

فيهــا الكثي من ال�ســدق ومن ال�ســفافية ومــن ال�سال�ســة ومتعتها:

سرديات نقدية

ن�سعر بغربة احيانا ونحن ن�سع بع�ص اال�سماء على الورق، ندرك حلظتها كم كانت الفتنا لها �سديدة اح�سب ال�ستني، اجدها تقارب االربعني او تفوقها بقليل، لي�ست يل 
ذاكرة حممد دكروب املده�سة ، افكر، كي اعرف عدد ال�سنني التي مرت على معرفتي به. عندما يفوتني ا�سم كتاب، او تاريخ �سدوره، ات�سل به هاتفيا، حممد ما ا�سم الكتاب 
الذي يحكي عن كذا، او يبحث يف كذا.. يف اية �سنة �سدر ؟ ثم:  من اين لك يا حممد هذه الذاكرة التي ازدادت توهجا مع الزمن! كيف امكنك ان تكتب كل هذه الكتب وتوثق 

لكل هذه املعرفة؟! �سيوعي حممد دكروب، ال اقول �سرا، ولكن يوم تعرفت عليه مل ي�سع الدخايل يف �سيوعيته، كان فقط يقول يل، اإقرئي.. اكتبي، ويزودين بقائمة من 
اال�سدارات الروائية والق�س�سية ا�سرتيتها من مكتبات �ساحة الربج، واملعر�ص يف بيوت، بحية امل�ساء، البراهيم ا�سالن، "االر�ص" لعبد الرحمن ال�سرقاوي، ق�س�ص 

ليو�سف ادري�ص، وروايات لنجيب حمفوظ وغيها كثي.

د. مينى العيد

مع  مينى العيد
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طبعت  مبطابع موؤ�س�سة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
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رئي�ص جمل�ص االإدارة

رئي�ص التحرير 

محمد دكروب: الصبي الفوال... تعلم على »الطريق«

مدير التحرير
-----------------

علي  ح�سني

نائب رئي�ص التحرير
-----------------

عدنان ح�سني

االخراج الفني
-----------------
م�سطفى التميمي

الت�سحيح اللغوي
-----------------

حممد حنون

نوال العلي

برغم �سنواته الثمانني، ل ي�ستطيع حممد 
دكروب اأن يتخّل�ص من رغبته يف احلديث 
�سفيتالنا  ــورة  �ــس ومــعــهــا.  الأنـــثـــى  عــن 
معّلقة  الراحلة  اجلميلة  الرو�سية  زوجته 
متنعه  ول  وحــدتــه،  توؤن�ص  اجلــدار  على 
ومل متنعه يومًا من ممار�سة الغزل. اخللق 
اأبــيــه الــفــّوال ال�سورّي،  ــه عــن  ــذي ورث ال
»والـــــدي عــّلــمــنــي الـــرزالـــة«. ويــظــهــر اأن 
دكروب  »رزالـــة«  مع  ت�ساحلت  �سفيتالنا 
الن�ساء  اإىل  نظره  تلفت  فباتت  ال�سقّي، 
اجلميالت اإن اأغفل النظر اإىل موؤّخراتهّن! 
»ال�سريفة«  دكـــروب  والـــدة  كــحــال  حالها 
فقد  الر�سول،  �ساللة  من  اإّنها  يقال  التي 
الإ�سغاء  على  الأخــرى  هي  معتادة  كانت 
اإىل غراميات زوجها كل ليلة، ومن �سابه 

اأباه ما ظلم!
مفردات  وال�سيوعية،  والكتب  الن�سوان 
بداأها  ــه  اأّن نعلم  بتنا  التي  دكــروب  حياة 
والفالفل  واخلبز  لليا�سمني  وبائعًا  فّواًل 
بائعًا  راأ�سه  على  يحمله  كان  والرتم�ص. 
اأو  ـــوارع �ــســور  ـــس � يـــنـــادي يف  جــــــّواًل 
ترم�ص«.  يا  اللوز  من  »اأحلى  خّماراتها: 
اأعــوام يف  اأربعة  فلم يكد يق�سي دكــروب 
والده  ا�سطّر  حتى  اجلعفرية«  »املدر�سة 
العمل.  يف  لي�ساعده  منها  اإخــراجــه  اإىل 
املدر�سة  ــم  ا�ــس يــحــمــلــه  مـــا  بــرغــم  ــى  وعــل
ـــة  دلل مـــن  الأوىل  لــلــوهــلــة  اجلــعــفــريــة 
طائفية، وكان موؤ�س�سها اأحد رجال الدين، 
امل�سيحيني  مــن  كــانــوا  اأ�ساتذتها  اأن  اإل 
اإن  بل  �سيعة و�سنة،  والــدروز وامل�سلمني 
ي�سدر  كــان  الــديــن  �سرف  جعفر  مديرها 
املناخ  هذا  عربي.  طابع  ذات  اأدبية  جملة 

الثقايف ال�سائد والتنوع الغنّي اأ�سهما يف 
التاأ�سي�ص لبيئة متفتحة لأبناء ذلك اجليل، 
ومنهم حممد الذي ل تزال م�ساألة خروجه 
مل  جرحًا  مبكرة  مرحلة  يف  املدر�سة  من 

يندمل يف حياته.
كان  كما  الــ�ــســّف«،  »�سيخ  ا�ستمرار  لكّن 
يحفظ  كـــان  مــا  لــفــرط  اأ�ــســاتــذتــه  ي�سّميه 
الثقافة  يف  روايــتــهــا،  ويجيد  الق�س�ص 
املتعّلمني  بني  مكانته  له  كّر�ص  والــقــراءة 
واملتنّورين. وقد عزز هذا الندفاع غ�سب 
دكروب من م�سريه ونقمته عليه، �سعوٌر 
بروايات  و�سغله  بالكتاب  عالقته  ــد  وّط
الأدبية  الأعـــمـــال  عــن  امللّخ�سة  اجلــيــب 
العاملية. مثل هذه القراءات مل ترو غليله، 
ــه مــن اإحــــراج اجلــهــل حــني كان  ومل تــنــِجّ
يجال�ص يف الع�سية اأ�سحابه القادمني من 
املدر�سة على باب دكان �سقيقه ال�سنكري، 
كثرية  اأعمال  بعد  املطاف  به  انتهى  حيث 
الفل�سفة  يف  يتحدثون  اإنهم  بينها.  تنّقل 

والنقد واأمور مل يت�سّن له التعرف اإليها.
من  �سراع  مراهقته...  فــرتة  كانت  هكذا 
�سل�سلة  يقراأ  العلم،  ومالحقة  الفهم  اأجــل 
فال  الفال�سفة،  عــن  بـــدوي  الــرحــمــن  عبد 
يفقه منها �سيئًا �سوى �سرية حياتهم فيها. 
فيقول:  الأمم«  »ن�سوء  كتاب  يف  يبحث 
ا�ستفزاز  حم�ص  نــازي«  �سعادة  »اأنــطــون 
وهو  ال�سوريني  القوميني  ل�سحبه  اأرعــن 
اآنــــذاك. ات�سم دكــروب  الــعــربــي  الــقــومــي 
ب�سفات م�ساك�سة ا�ستفزازية، رمبا ب�سبب 
�سيوعيًا  لتجعله  املــهــيــاأة  حياته  ظــروف 
بامتياز، برغم ذلك حارب ب�سرا�سة وهاجم 
�سيوعيًا.  ي�سري  لأن  يدعوه  كــان  َمــن  كل 
�سقاء  مالمح  الفطرية  ملارك�سيته  كانت 
الأوىل  كتاباته  الظاهرة يف  الربوليتاريا 
له  يدّققها  كان  والتي  �سور،  مدينته  عن 

اأ�ساتذته ال�سابقون يف اجلعفرية لين�سرها 
يقابل  كان  حيث  »التلغراف«،  جريدة  يف 
�سيوعي«  »اأنـــت  املثّقفني  اأ�سحابه  قــول 
اإىل  ي�سالن  �سديدين  واإنــكــار  باحتجاج 

الغ�سب »اأعوذ بالله... اأنا �سيوعي؟«
وح�سني  مــرّوة  كــرمي  مع  امل�ستمر  اللقاء 
مــــرّوة عــلــى بـــاب دكــــان الــ�ــســنــكــري بــّدل 
طريق حياته. وبف�سل ح�سني مروة متّكن 
دكروب من الذهاب اإىل بريوت للعمل يف 
يف  طريقه  �سق  هناك  ــورق.  ال لبيع  حمل 
التقى  الــذي  ال�سيوعي  احلــزب  �سفوف 
و�سالونه  مرّوة  ح�سني  بيت  يف  برموزه 
الأدبي. وحني ن�سر ق�سته الأوىل »خم�سة 
 ،)1952( »الــطــريــق«  جملة  يف  قــرو�ــص« 
مهمة  اإليه  واأوكلت  الأنظار،  اإليه  التفتت 
الوطنية«  »الثقافة  جملة  حترير  رئا�سة 
التحرير  اإىل مهمات  »اإ�سافة  الأ�سبوعية: 
الأعداد  اأحمل  نف�سي  وجــدت  والطباعة، 
مع رفاقي واأنزل لبيع املجلة يف ال�سارع«. 
�سدرت هذه املطبوعة ملدة �سبع �سنوات، 
عقل  و�سعيد  اإدري�ص  يو�سف  فيها  ون�سر 
والبّياتي وال�سّياب وكاتب يا�سني وحممد 
توقفت،  وحــني  عقل.  و�سعيد  الفيتوري 
جملة  حترير  رئا�سة  دكروب  اإىل  اأُ�سندت 

»الطريق«.
من  اأكرث  بعد  »الطريق«  جملة  توقف  كان 
 ،1941 عـــام  �ــســدورهــا  مــن  عــامــًا  �ستني 
اإىل  بالن�سبة  وعاطفية  نف�سية  انتكا�سة 
عمل  جمــرد  يــومــًا  تكن  مل  فهي  دكــــروب، 
يقوم به لك�سب لقمة العي�ص، بل م�سروعًا 
غـــرّي نــهــج حــيــاتــه، وو�ــســع قــدمــيــه على 
اأدبية  نقدية  كقامة  ر�ّسخته  ثابتة  اأر�ــص 
كتابة  هجر  اأّنـــه  وخ�سو�سًا  اأثـــر،  ذات 
الق�سة الق�سرية، بعدما اأ�سدر جمموعته 
 ،)1954( الــطــويــل«  »الــ�ــســارع  الــوحــيــدة 

بركب  اللحاق  من  يتمكن  لن  اأّنه  منه  ظّنًا 
�ستظل  الكال�سيكية  ق�سته  واأن  احلداثة، 
الآخرون.  ينجزه  ما  اإىل  بالنظر  رة  مق�سّ
الدرا�سة  مقاعد  مــغــادرة  عقدة  ظّلت  هــل 
اإبــداعــه؟ جنده  دكــروب حتى يف  تالحق 
ينقد،  ــن  َم �ــســرية  خــالل  مــن  النقد  يكتب 
ل�سرية  كـــظـــٍل  ــه  ــريت ــس � يــلــحــق  وجنـــــده 
الآخرين اأو كاأّن حياته حتدث بخجل اإىل 

جانب هوؤلء العظماء.
خمتلفًا.  فيها  حاله  فكان  »الطريق«،  اأمــا 
دكروب  فيها  تلّقى  التي  املــدر�ــســة  كانت 
�سنة  اأربعني  من  لأكرث  »تتلمذت  تعليمه: 
على املقالت التي كانت ت�سل اإىل املجلة، 
مدر�سة  وجد  مثلي  �سخ�سًا  لأن  وفرحت 
فاأهمل  املدر�سة،  لتلك  تفّرغ  هكذا  بديلة«. 
اإنه  الأخرى طوياًل.  كتاباته وم�سروعاته 
لكن  والكــتــ�ــســاف.  املعرفة  اإىل  العط�ص 
مل  الرفيع،  املجلة  م�سمون  على  حر�سه 
املالية.  احلــ�ــســابــات  يف  احلــنــكــة  تقابله 
كانت املجلة ت�سدر ما بني 5500 و6000 
كلفتها،  من  باأقل  تباع  والن�سخ  ن�سخة، 
»الطريق«  عــلــى  الــديــون  تــراكــمــت  حــتــى 
لتعي�ص  متويلها،  عن  احلزب  تنحى  التي 
ا�سرتاكات  على  الأخرية  الع�سر  �سنواتها 
القّراء. ولتتمّتع اأي�سًا باأعلى �سقف حلرية 
التعبري، منتقدة ممار�سات احلزب والفكر 
احلال  تــدوم  اأن  هيهات  ولكن  املارك�سي. 
يجتمعا،  اأن  لهما  ميكن  كــان  مــا  لأمــريــن 

نعني حرية التعبري والتمويل الكرمي.
كتابه  دكــــروب  اأ�ـــســـدر   ،1974 عـــام  يف 
الأ�سهر »جذور ال�سنديانة احلمراء«، وفيه 
ال�سيوعية  للحركة  الأول  التاريخ  ير�سد 
زاد  باتت  التي  ال�سيوعية  اأدبــي،  بنف�ص 
دكروب وزّواده، جعلته ناقدًا من الطراز 
املارك�سي اإن جاز التعبري، يقوم بحفريات 

ــكــثــري من  مــعــرفــيــة يف بــنــى كــتــابــات ال
اإىل  لينفذ  ح�سني،  طه  اأمثال  النه�سوّيني 
الروح املارك�سية فيها. اأمل يناد طه ح�سني 
»املعّذبون  كتابه  يف  الجتماعية  بالعدالة 
اأحـــد �سوى  يف الأر�ــــــص«؟ وهـــل يــجــروؤ 
حمفوظ  جنيب  اإّن  الــقــول  على  دكـــروب 

�سيوعي اأو ا�سرتاكي؟
من حــارات �سور وحتى منزله يف بناية 
ال�ساطئ الذهبي، حيث يعي�ص الآن وحيدًا 
ولينا،  ريــتــا  عينيه  قــّرتــا  تــزوجــت  وقـــد 
�سرية حياة مل تعط دكروب الكثري، هناك 
برغم  تفارقه  ل  وغبطة  ر�سى  ابت�سامة 
املفقودة،  »الــطــريــق«  برغم  �ــســيء...  كــل 
وم�ساريف  بكرثة،  املتوافرة  والــوحــدة 
مع  مبــفــرده  يعي�ص  املح�سوبة.  العي�ص 
ح�سد من الكتب وثالثة اأو اأربعة موؤلفات 
عام  يف  ــداره  اإ�ــس �سيكون  اأولــهــا  مقبلة، 
بعنوان  الأول  معلمه  عــن  كــتــاب   2009
ال�سرية  ح�سني«.  طه  �سرية  هام�ص  »على 
املخل�ص  فللتلميذ  الهام�ص  اأمـــا  لــطــه... 
حممد دكروب الذي �سيتحّدث كيف تتلمذ 
اأن  دون  من  ــــام«...  »الأّي �ساحب  يد  على 

يذهب اإىل املدر�سة.

يف �سطور
5 تواريخ 1929.. الولدة يف �سور

1954 اأ�سدر جمموعته الق�س�سية الأوىل 
والأخرية »ال�سارع الطويل«

1961 رئا�سة حترير جملة »الطريق«
1974 كتابه »جذور ال�سنديانة احلمراء« 

الذي �سدر يف ثالث طبعات حتى الآن

ت�سرين   12 الريا�ص  جريدة 

الثاين 200٨

ح�سني بن حمزة 

ارتبط ا�سم حممد دكروب بـ»الطريق« مثلما ارتبط ا�سمها به. مل 
يحدث ذلك ب�سبب بداهة التالزم الزمني لال�سمني منذ منت�سف 
�ستينيات القرن الفائت فقط، بل ب�سبب الرثاء والرتاكم اللذين 
�ساحب  م�سوؤولية  ترافقت  الطرفني.  بني  التالزم  هذا  �سنعهما 
تتلمذه على  املجلة مع  ال�سنديانة احلمراء« عن حترير  »جذور 
موادها، و�سداقاته مع كّتابها، وتطوره كناقد ذي نربة خا�سة 
على �سفحاتها. بني كتبه واأوراقه ومواد العدد اجلديد، حماطًا 
الثمانيني  الرجل  يفي�ص  ال�سابقة،  لالأعداد  ال�سميكة  باملجلدات 
جملة  اإ�ــســدار  على  مقبل  هو  من  وبطموح  ال�سباب،  بحيوية 
اأّخرها  التي  الــدرب«  »رفيقة  بعودة  �سعادًة  الأكــرث  اإّنــه  جديدة. 
التمويل عن مالقاة قراء كرث ل يفتقدونها فقط يف لبنان، بل على 
امتداد العامل العربي. املجلة التي مل تتوقف لأ�سباب حتريرّية، 
يف  وات�سع  تركته  الــذي  والفكري  الثقايف  ال�ساغر  ملــلء  تعود 
عّدة،  اأجيال  وعي  �سياغة  يف  »الطريق«  �ساهمت  لقد  غيابها. 
قراءتها  خــالل  من  الوعي  هــذا  تعزيز  اإىل  اليوم  مدعوة  وهــي 

للواقع العربي الراهن يف غمرة التحّولت والت�ساوؤلت.
يعدنا دكروب بو�سل ما انقطعت املجلة عن تغطيته من وجهة 
نظر ي�سارية وتنويرية، تتخفف من التنظري مل�سلحة ح�سا�سية 
يف  الأ�سا�سي  ال�سوؤال  فــاإّن  ولهذا،  وملمو�سة.  تطبيقية  نقدية 
ملف العدد الأول، �سيدور حول اأ�سباب حدوث الثورات الراهنة 
خارج البيئات احلزبية الي�سارية، وم�ساهمة الأجيال ال�سابة يف 

من  لكن  طبعًا،  حا�سرة  النظرية  جديدة.  ن�سال  اأ�سكال  اقرتاح 
اأجل معاينة ا�ستجابتها للمتغريات، وقدرتها على تقدمي قراءة 

م�ستجدة لالأحداث.
للتغيري.  حما�سته  والثورة«  اجلديد  »الأدب  �ساحب  ُيخفي  ل 
التي  اخلانقة  باملعايري  �ساقت  اأن  النقدية  لنربته  �سبق  لقد 
قراءة  يف  تفر�سها  الواقعي  للمنهج  ال�سوفياتية  الن�سخة  كانت 
الثورات العربية  اأن �سّبان  الن�سو�ص، وها هو ي�ست�سيغ فكرة 
ت�سعى  اأنها  بينها  يجمع  خمتلفة،  فكرية  خلفيات  بني  مزجوا 
اإىل تعزيز الفردية الثقافية والفكرية، داخل الإطار الجتماعي 
الوا�سع... بل يذهب اىل اأبعد من ذلك بالقول اإّن هوؤلء ال�سبان 
تبّنتها  التي  والنه�سة  والتنوير  املارك�سية  اأفــكــار  اإىل  ــرب  اأق

»الطريق« ور�ّسختها طوال م�سريتها.
زمن  ف�سلية يف  اإ�سدار جملة  تهمة جدوى  من  دكــروب  ي�سخر 
باإ�سدار  تفاوؤله  وُيــرفــق  الــقــراءة،  وانح�سار  املــجــالت،  اأفـــول 
اأدوني�ص ملجلة »الآخر« )راجع املقال على ي�سار ال�سفحة(، وفواز 
ــــ التحرير(. ولكن  طرابل�سي ملجلة اأخرى )ما زالت فكرة جنينّيةـ 
اأملنْ يتعب من حلم موا�سلة هذا امل�سروع؟ »الطريق هي ق�سيتي«، 
التي  احلزبية  خليتي  »اإّنها  مبت�سمًا:  وي�سيف  ب�سرعة،  يقول 
كبريًا  جزءًا  �سنعت  املجلة  الجتماعات.  ح�سور  على  لتها  ف�سّ
جملة  وقبلها  »الطريق«  لــول  ال�سخ�سية.  ثقافتي  من  وعــزيــزًا 

»الثقافة الوطنية« لكنت حممد دكروب اآخر«.

عن موقع احلزب ال�سيوعي االردين

محمد دكروب هيا إلى الثورة

محمد دكروب السمكري 
الذي أصبح ناقدًا

اإنه عنوان مده�ص – هكذا اأطلقه عليه االأديب والناقد رئيف خوري! بالواقع 
مته بيوت اأخياً يف م�سيته ال�ساقة من عتبة  انتقل حممد دكروب الذي كرنّ

ال�سمكرية وغيها اىل عتبة االإبداع يف �سناعة االأدب و�سياغة النقد العربيني! 
قلنّبت �سفحات م�سيته التي �سمنها قفزة درامية من �سمكري يف مدينة �سور 

من جنوب لبنان – اىل اأديب وناقد عرفته ال�ساحة العربية بالتزامه الواقعية 
اال�سرتاكية. بطرافته املعهودة روى حممد دكروب عبوره قائاًل: بداأت عملي بعد 

ل بني  وفاة والدي »�سقاًء يف م�ستل زراعي ي�سقي ال�سغيلة، ويقراأ الكتب وهو يتجونّ
�ص  اأثالم الزرع – اىل بائع خبز يف احدى االأ�سواق ال�سعبية – اىل بائع ترم�ص وحمنّ

ارات البلدة - اىل بائع يا�سمني يف املقاهي – اىل  اًل بها لياًل على خمنّ اأخ�سر متجورِّ
ر البناء – اىل  لنّم ليو�سلها اىل معمرِّ عامل بناء يحمل احلجارة على كتفه، ي�سعد ال�سُ

�سمكري يف ت�سليح بوابي الكاز – اىل ت�سنيع مزاريب املياه – اىل تلحيم االأباريق 
ج م�سيته بكادح فكر واأدب ونقد، ولي�سبح هذا العامل  التنكية املفخوتة...« ليتونّ

املنا�سل اجلاد واملجتهد اىل علم من االأعالم واالأدباء املعا�سرين املرموقني.

�سفيق البقاعي
بتاريخ 2 اآذار )مار�ص( لهذا العام 2008 كّرمته 
احلركة الثقافية يف انطليا�ص من جملة املكرمني 
الذي  خــوري  رئيف  اإن  ال�سنوي.  معر�سها  يف 
املا�سي  القرن  من  الأربعينيات  يف  عليه  اأطلق 
ق�سة  لــه  ــراأ  ق بعدما  و�سمكري«  »اأديـــب  ت�سمية 
له وكان  التلغراف ون�سرتها  اأر�سلها اىل جريدة 
ومل  الأ�سبوعية،  الأدبية  ال�سفحة  يحرر  رئيف 
اأقل  »الأديــــب«  جملة  �ساحب  اأديـــب  األــبــري  يكن 
يوم  ذات  جعل  عندما  خــوري،  رئيف  من  كرمًا 
جملته  اىل  اأر�سلها  التي  دكـــروب  حممد  مقالة 
من  متوقَّع  غري  كــان  حممدًا  لكن  لها.  افتتاحية 
ذلك اإل بعدما اقتنع باأنه ل يحرث يف املاء عندما 
يكتب ويرا�سل ال�سحف واملجالت الأدبية وباأنه 
�سائر اىل م�ستقبل متنور!! م�ستقبل اأديب منتظر 

ولمع.
ف�سول  تقاطعت  التي  دكــروب  حممد  وم�سرية 
وناقد  واأديب  ليعي�ص،  يكدح  عامل  مراحلها بني 
تنويري تداجمت حياته يف ق�سة املعاناة والفقر 
الوطني،  بن�ساله  بناها  رومنطيقية  بــروؤيــة 
طرافة  بكل  العي�ص  لقمة  اأجـــل  مــن  والــ�ــســراع 
ليتفاعل مع احلدث، فجاهد، وكابد، وثّقف ذاته 
اخليال  بــاأدب  بــدءًا  اجلــادة  واملطالعة  باملطالعة 
»الكاتب  مبجلة  مــرورًا  لوبني  اأر�سني  وق�س�ص 
امل�سري« حتى ارتقائه اىل درا�سة الفكر املارك�سي 
اأدب  ه�سم  ين�سى  اأن  دون  من  املادية  والفل�سفة 
مك�سيم غوركي ودي�ستويف�سكي، واأدباء املهجر، 
امل�سري  الــكــاتــب  �ــســرور  وجنــيــب  ح�سني  وطــه 
املــ�ــســرحــي، وجنــيــب حمــفــوظ، وقــــراءة الأدب 
واليا�ص  خوري  رئيف  قلم  خّطه  الذي  الواقعي 
وح�سني  العاليلي  عبدالله  وال�سيخ  �سبكة  اأبــو 
املعا�سرين  واملفكرين  الأدبـــاء  وعمالقة  مــروة 

والقدماء. 
وحممد قارئ نهم حتى وهو مي�سي يف ال�سارع 
املعا�سرة  اىل  ا�ــســافــة  يــقــراأ.  وهــو  اإل  تـــراه  ل 
يف  التقاهم  الذين  الأدبــاء  كبار  مع  رافقها  التي 
بارتقاء  زّوده  هذا  كل  العربية.  والبلدان  لبنان 
والذوقية  الذهنية  تركيبته  يف  ومنــو  وتــوالــد 
حتى ان�سقلت مواهبه من دون اأن يدخل مدر�سة 
اىل  ذهب  عندما  ِكــرَب  عن  اإل  جامعة  ول  ثانوية 
بالدرا�سة  م�سريته  ق  ليعمِّ ال�سوفييتي  الحتــاد 
بالواقعية  لاللتزام  والأدبــيــة  الفكرية  املنهجية 

اجلديدة.
املوؤلفات  من  لئحة  له  يجد  م�سريته  يتتبع  من 
الع�سرة  تفوق  والنقدية  والأدبــيــة  الق�س�سية 
تعدادها  ت�سع  ل  التي  املقالت  من  واملئات  كتب 
هذه ال�سطور. �ستون �سنة – والعمر له مديد – 
الزاد  اأمامه  اإن  قال  وكما  ن�ساطها  على  والكتابة 
الكايف من الكتب التي يفوق عددها الـ15 موؤلفًا 

تنتظر ال�سوء.
�سار بطيء اخلطى، قوي ال�سكيمة، موؤمنًا بهدفه 

الو�سول اىل  ال�سهرة ول على  متهالك على  غري 
العاملية، لكنه و�سل وهو القائل بطرافة معهودة: 
»مل يكن يف و�سعي �سوى اأن اأعود بالذاكرة اىل 
والن�سر  الكتابة  يف  لبدئي  الأوىل  ال�سنوات 
بع�ص  بن�سر  بــداأت  اإذ  �سنة،  �ستني  اأكرث من  قبل 
اأكتب عندما كنت ا�ستغل �سمكريًا، واأفكر يف  ما 
على  املــقــالت،  وت�سبه  الق�س�ص،  ت�سبه  اأ�سياء 
الكاز،  بــوابــري  وت�سليح  التنك،  طرطقة  ايــقــاع 
و�سنع النوا�سات التنكية... لقهر الظالم«. كالم 

بعيد من الت�سنع والدعاء.
�سرخة  اإن  حياته!!  ق�سة  حكى  بواقعية  هكذا 
من  الأدب.  �سناعة  حرفة  علمته  قد  ال�سمكرية 
هنا �ساغ وي�سوغ اأدبه بواقعية بليغة وب�سيطة 
لكنها مكتنزة املعنى اىل جانب املبنى. فجاء اأدبه 
هادفًا منذ خطوته الأوىل، حاماًل الفكر ومعاجلة 
الإ�سكاليات املجتمعية على طريقته وهو يقول: 
ع�سرًا  يلتقي  كــان  هــذا،  ال�سمكرية  دكــان  »ففي 
بع�ص الأ�سدقاء، من الطالب، فنن�سج معًا اأحالمًا 
احلجم،  �سغرية  مــا  انــرتنــيــت  مــن  بكثري  اأكـــرب 
ومن  نف�سه،  ال�سمكرية  دكان  من  بكثري  واأو�سع 

البلد كله، اأحالم تذهب بنا بعيدًا«.
كـ »ت�سكيل جمعيات �سرية  د بع�سًا منها  وقد حدَّ
البلدان  لتحرر  نف�سها  تــعــدُّ  مت�سابكة  عربية 
ومن  والتجزئة  ال�ستعمار  من  جميعها  العربية 
مقالت  »يف  الأحــــالم  هـــذه  ت�سجيل  الــتــخــّلــف« 

حما�سية جدًا نر�سلها اىل ال�سحف«. 
املا�سي  الـــقـــرن  مـــن  الأربــعــيــنــيــات  زمــــن  انــــه 
تخزين  الفتى  ال�سمكري  »هــذا  ا�ستطاع  عندما 
»التي  اأقا�سي�سه  وعناوين  الكتابية  فتوحاته 
املعاناة  فيها  ي�سّور  اأيامه  لأحــداث  �سردًا  كانت 
بقراءاته  عا�سر  عندما  خ�سبًا  وازدادت  والفقر 
يكتب  ما  ن�سر  على  �سجعوه  الذين  الكّتاب  كبار 
هو  يكتبه  ما  باأن  قناعة  نف�سه  يف  جت�ّسدت  وقد 
�سحيح فــكــان لــه الــ�ــســدى الــداخــلــي لــديــه حني 

عندما  اخلم�سينيات  بداية  مع  حافز  اىل  حتّول 
اإثرها  ليتكلف  ال�سحايف  العمل  معرتك  دخــل 
حترير جملة »الثقافة الوطنية« التي �سدرت بني 
1952 و1959 وقد مثلت املنرب الفكري التقدمي 

التنويري الي�ساري لالأدب الواقعي اجلديد.
خالل  من  بنف�سه  ارتقى  الــذي  دكــروب  وحممد 
اأديبًا  اأ�ــســحــى  ــة  ــرواي ال وبــنــاء  الق�سة  كتابته 
طليعيًا يف زمن ما اأ�سيع عن كتابة ال�سعر املنثور 
الذي �سماه األبري اأديب »ال�سعر الطلق«، كان هذا 
»الطريق«  ادارة جملة  اأو�سله اىل  قد  النعطاف 
لغاية   1965 عــام  من  �سنة  الأربــعــني  يقارب  ملا 
اقفالها الق�سري عام 2003 وهو القائل هنا: »اإن 
م�سريتي مع »الطريق« طوال هذه املدة �ساهمت 
الثقايف  تــكــّوين  ــاء  اإغــن يف  اأ�ــســا�ــســي  �سكل  يف 
واملعريف. اأوًل عرب اإتاحة الفر�سة اأمامي لإقامة 
عالقات خ�سبة مع الكثريين من الكّتاب واملفكرين 

واملبدعني العرب، الكبار منهم وال�سباب.
الدرا�سات  كل  قراءة  ثانيًا  نف�سي  باإلزام  وكذلك 
التي كانت ترد  الإبــداعــيــة  واملــقــالت والأعــمــال 
للن�سر يف املجلة من اأنحاء العامل العربي والعامل 
الأو�سع. فقد اأتاحت يل هذه القراءات الإلزامية 
املادة  ونقديًا  قيميًا  اأتـــزود  اأن  معًا  وامل�سّوقة 
املعرفية والإبداعية التي حتملها تلك الكتابات«. 
عمله  يف  جدية  كهذه  م�سوؤولية  لتحمله  كان  لقد 
اإذ اأتيح له اأن يدخل بكليته يف جمالت »البحث 

والدرا�سة والنقد الأدبي«. 
اأمثال  الف�سل بذلك اىل من �سجعه من  اأعاد  وقد 
ال�سيخ اأحمد عارف الزين الذي ن�سر له يف جملته 
»الــعــرفــان«، واألــبــري اأديـــب يف جملة »الأديـــب«، 
ورئـــيـــف خــــوري يف جــريــد »الــتــلــغــراف« لكن 
ال�سيوعيون  �سلمه  عندما  كانت  الثمينة  املحطة 
ادارة جملة »الثقافة الوطنية« و »جملة الطريق« 
ههنا اأ�سبح حممد دكروب معروفًا بعدما علمته 
الأدباء واملفكرين  لكبار  اأن يكون رفيقًا  احلياة، 
الذين كانوا له القدوة يف �سناعة الذات و�سياغة 
الأدبــاء  من  يعد  اليوم  دكــروب  وحممد  الأدب. 
املرموقني يف كتابة الأدب الواقعي والنقد الذي 
مروة،  ح�سني  والناقد  والأديــب  باملفكر  به  تاأثر 
الحتاد  يف  املنهجية  درا�سته  من  له  ح�سَّ ومبــا 
ال�سوفييتي �سنوات عدة حقيقة التعامل اجلدي 
النهج  فا�ستوعب  الــواقــعــي،  ــتــزام  الل اأدب  مــع 
خوري  رئيف  قبله  �سلكه  الــذي  الطريق  وتابع 
وال�سيخ عبدالله العاليلي وح�سني مروة وحممد 
عبود  ومـــارون  حنا  جــورج  والــدكــتــور  عيتاين 
هذا  يحربِّ  زال  ومــا  وغــريهــم،  فــاخــوري  وعمر 
ومفهومه  روؤيــتــه  حتمل  التي  بطريقته  الأدب 
يزّينه  الــذي  اجلميل  باأ�سلوبه  الكلمة،  ل�سناعة 
اأديب  اليوم  دكــروب  حممد  والطرافة.  بالظرف 

كبري، ل �سمكري يطرطق التنك!!

جريدة احلياة 2008

اإن رئيف خوري الذي اأطلق عليه 
يف االأربعينيات من القرن املا�سي 

ت�سمية »اأديب و�سمكري« بعدما 
قراأ له ق�سة اأر�سلها اىل جريدة 

التلغراف ون�سرتها له وكان 
رئيف يحرر ال�سفحة االأدبية 

االأ�سبوعية، ومل يكن األبي اأديب 
�ساحب جملة »االأديب« اأقل كرمًا 

من رئيف خوري، عندما جعل 
ذات يوم مقالة حممد دكروب 

التي اأر�سلها اىل جملته افتتاحية 
لها.



إنه محمد دكروب

محمد دكروبمحمد دكروبمحمد دكروب

ندمي جرجوره
لكّني  فيها.  التقيته  التي  الأوىل  اللحظة  اأذكــر  ل 
كانت  ُتن�سى.  ل  جميلة  حلظة  اأنــهــا  متــامــًا  مـــدرٌك 
املدينة  مغلقة.  الطرقات  مندلعة.  الأهلية  احلــرب 
القبيلة  بــاخلــروج عــلــى  الــهــو�ــص  ـــان  ممــّزقــة. وك
كاجلدران  نابتة  معابر  لخــرتاق  مفتاحًا  العائلية 
ومنه  اأوًل،  احلمرا  �سارع  مدينتني.  بني  ال�سميكة 
الغربية« و�سحفها وجماّلتها  »بريوت  مقاهي  اإىل 
ومكتباتها وموؤ�ّس�ساتها الثقافية ونا�سها املختلفني. 
حترير  يف  يكتبه.  نــ�ــّص  يف  حــا�ــســٌر.  هــو  وكـــان 
مرايا  يجعلها  كتب  يف  كــتــاب.  اأو  ملجلة  ي�سنعه 
القارئ  مقاربات جتعل  الذاكرة والختبارات. يف 
املهتّم اأكرث وعيًا واأقّل ع�سبّية. »جذور ال�سنديانة 
ن�سو�سه  يف  فــهــو،  بــه.  يليق  عــنــوان  احلــمــراء« 

احلكايات،  و�سرده  التاريخ  ونب�سه  وا�ستغالته 
اأ�سبه بعمارة �ساهقة من املعرفة والعطاء والنب�ص 
احلّي. وهو، بانفال�ص ثقافته على حميط اأكرب من 
اأن ي�ستوعب اجتهاداته، اإ�ساءة �سليمة ملنقلبني على 
م�ساحات �سّيقة من التقوقع داخل زقاق اأو طائفة. 
يومها، اأثناء اندلع احلرب الأهلية يف الأمكنة كّلها 
برباعة امليلي�سياويني والطائفيني يف اإ�سعال النار 
وحتقيق اخلراب، بدا الرجل مكافحًا من اأجل �سفاء 
لغة راف�سة النزلق يف �سراعات مذهبية دموية. 
يومها، جعلني الرجل، بكتبه الزاخرة حّبًا بالكلمة، 
جنون  على  للمتمّردين  حمفوٌظ  ما  مكانًا  اأن  اأدرك 
املكان �سغريًا.  الطوائف. واإن كان  املوت واأمــراء 
على  املفتوحة  بن�سو�سه  الرجل،  دفعني  يومها، 
اأبطال  ملقارعة  املعنى اجلميل  اختبار  اإىل  احلياة، 

الأزّقة ال�سّيقة بنا�سها املن�سحقني اأمام زعيم طائفي 
حملي. مّرت الأعوام. توّقفت اآلة القتل املبا�سر عن 
العمل. ظّن النا�ص اأن �سلمًا اأهليًا بداأ. لكنها احلرب 
يف �سكل اآخر. وهو، اإذ ثابر على ال�ستغال احلريف 
للكلمة،  حما�سة  ازداد  كّلها،  الثقافة  �ــســوؤون  يف 
جاعاًل اأفرادًا مثلي يخجلون من قوة �سبابه الدائم. 
وهو، اإذ بات تاريخًا بحّد ذاته، منح الكتابة زخمًا 
ل ُي�ساهى. دقيق يف متابعاته املتفّرقة. ح�سا�سيته 
ملن  يتعب  ل  مرافٌق  جميلة.  ال�ساّبة  التجارب  اإزاء 
ينا�سل من اأجل املعرفة. يقراأ لكثريين، من دون اأن 
ياأبه باأعمارهم اأو التزاماتهم التي قد تكون نقي�سًا 
ينتقد.  ُيعّلق.  وال�سيا�سية.  الثقافية  لرتباطاته 
املعرفة،  من  مبزيد  الــذات  اإ�سباع  الأول  هّمه  لأن 
وحتري�ص الآخر على مالحقة اجلديد واملفيد، من 

عن  املا�سي  يف  ينّقب  الذاكرة.  مع  يقطع  اأن  دون 
باإبداع  العربية  اجلغرافيا  اأنــارت  وحالت  اأ�سماء 
وبهذا  لها.  �سبيه  عن  الراهن  يف  يبحث  �سجايل. 
كّله، يريد حت�سني مناخ حواري �سليم، واإن و�سط 
احلرائق املدّوية يف ف�ساء البلد وامتداده العربي 
املنقب�ص على الدمار والفراغ. رّواد حداثة واأقطاب 
فكر وذكريات ناب�سة و»وجوه ل متوت«. اأعالم فن 
واأدب. هذه مفاتيح ُتقّدم بع�ص ا�ستغاله منذ اأكرث 
من ن�سف قرن يف �سوؤون الثقافة وال�سيا�سة. هذه 
نوافذ قادرة على منح املهتّم ح�سانة علم وابتكار. 
هذه دروٌب موؤّدية اإىل حتري�ص العقل على التفكري، 
حممد  اإنه  العزلة.  قيد  من  التفّلت  على  والنفعال 

دكروب. ل داعي لقول املزيد.
موقع النا�سر العراقي


