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                    رسالة إلى السّید محسن جواد األخ الصدوق

   الكاتب

 في یوٍم من األّیام منذ قرون ثالثة، كان في قریتنا كوثرّیة السّیاد - حیث ُوِلَد السّید      
 محسن جواد – مدرسٌة خّرجت علماَء أعالًما كان لهم الفضُل في نشر العلم في مختِلِف

 أنحاء جبل عامل و خارجه، أّما مدرستها في القرن العشرین فقد ظّلت حتى العقد
 السادس أشبَه بالكّتاب غرفًة واحدًة ذاَت معّلم منفرد، و كان االنتقال للعیش في النبطّیة
 و جوارها أمًرا مفروًضا على األهل في ذلك الحین لالقتراب من المدرسِة التي ُحرموا
 هم منها، و هذا أوُّل فرٍق ملحوٍظ بین من یولُد في مدینة تعدَّدت مدارسها و جامعاتها،
 و بین من یولد في قریٍة نائیٍة – و إن لم تكن نائیة جغرافیا – لهذه األسباب دخل السید
 محسن كأبناء جیله من أبناء قریتنا و شبیهاتها داَر المعّلمین االبتدائّیة، وسیلًة للعمل و

 لمتابعة الدراسة في اآلِن ذاته، بشّق النفس، سارقًا الوقَت للتعّلم، و هذه كانت حالنا
 جمیعًا نحن البعیدین عن مراكز العلم، و رّبما من أجل ذلك و بسببه تمّیز السّید محسن

ل بالهّین یصعُب التفریُط به   ...في دراسته و في إتقانه لعمله ، فما ال ُیحصَّ

 لم نتزامل في مرحلِة الدراسة، وإّنما تزاملنا في التدریس في ثانویة الصّباح، قبل      
 أن ننتقل وآخرین في العام الدراسّي 1984-1985 إلى ثانوّیة النبطّیة الرسمّیة للبنات،
 لّما صارِت النبطّیة مركَز المحافظة – وفي مراكز المحافظات ثانوّیات البنات منفصلٌة

 عن ثانویات البنین – وُقِسمت ثانویة الصّباح إلى مدرستین، الصّباح األّم للبنین،
 والجدیدة للبنات. انتقلنا من مدرسة مكتملِة التجهیزات إلى مدرسٍة لم ُیستكمل بناؤها،

 وخالیٍة من أبسط التجهیزات، حتى الحدیقة كانت من دون تراب؛ وصعَّب األمر علینا،
 أّن المدرسَة الجدیدَة ُبنیت في نقطٍة كانت من أكثر الِنقاط المحیطة بالنبطّیة تعرضا

  .للقصف، في مواجهة التالل التي یتمركز علیها اإلسرائیلیون وعمالؤهم

 



 

 قلُت وأقوُل اآلن صدقًا، لو لم یكن األستاذ السّید ُمحسن هو الناظر العام، الذي      
 توّلى األعماَل اإلداریَّة والتنظیمیَّة والمالیَّة كّلها بنزاهٍة وتفاٍن ودّقة متناهیٍة، وأناة ال

 مثیل لها، لما نجحِت الثانویة الجدیدُة الفقیرة مادیا والغنّیة معنویا بأساتذتها، فأنا
 الطالعُة من بین صفحاِت الكتب ترى األموَر سوداَء وبیضاء، مخلوقٌة ألكون معلمة ال
 مدیرًة والناُس من حولنا، قد غبِّشت الحرُب الداخلیُّة والتهجیر والصراعات واألنانّیات

 ...واإلحباطاُت مناظیَرهم

 عملنا معًا أنا وهو والُمخِلُصون جمیًعا من الزمالء فریًقا واحًدا متكامًال، نتبادُل       
  .الرأي ونتشارك في التخطیط

دا للحكمِة التي علَّقها فوق مكتبه " أحّبكم إلى اهللا أنفُعكم        َعَرفُته من قرب مجس 
 لعیاله" ، وكان األنموذَج األمثَل لما یجب أن یكون علیه المتدیُن اإلنساُن، القادُر على
 التوفیِق بین الظاهِر و الباطن، كثیُر الفعِل، قلیُل التنظیِر، ال تناقَض بین قوِله و فعِله،
 بین إیماِنه و ما ُیمارُسه على أرِض الواقع، و كان من السهل مقارنُته بآخریَن ُكثر،

 یقولون ما ال یفعلون- كأّنهم ال ُیصّدقون ما یقولون- متدینین من أهل الظاهِر و حزبیین
 وعقائدّیین و مناضلین كالمیا من مختلِف الفئات ُتناقُض أفعاُلهم أقواَلهم، ُینّظرون و ال

  .ُیطّبقون ما یقولونه على أنفسهم

 َعَرفُتُه وَعَرَفه المحیطون به من الزمالِء واألصدقاِء واإلداریین والطالباِت      
 وأولیاء أمورهّن إنسانًا، ودیًعا، ودوًدا، خلوًقا، مهذبا، كاظًما للغیِض في أصعِب

 .الظروف وأشدِّها حلكًة

 كان الفًتا بالنسبة إلّي وإلى كّل الذین َعَرفوه، أّنه كان فضًال ع اللیاقِة والتهذیِب،      
 محتِرًما للمرأِة قوًال وفعًال وممارسًة، صدیقًة وزمیلًة وتلمیذًة وزوجًة وابنًة، وما

 اختیاُره لزوجِته الطبیبِة المحترمِة، ونمِط حیاتیهما معًا إّال الدلیُل العملّي على ما نقول،
 كان مؤمًنا بالصداقِة بین الرجِل والمرأِة إن كانا نظیَرْیِن محتَرمین، ومن كان یحترُم

 .نفَسه ویِثُق بها، بإمكاِنه أن یحترَم اآلخَر، رجًال أو امرأة، إن كان أهًال لالحترام

 كان یعرُف ما َله وما علیه، وطبَّق ذلك عملیا، نرى ذلك في وجوه أهله وأوالده      
  .وأصدقائه وتالمیِذه وعارفیه



 

 

 

 

 

 :الكتاب
 

  :إّال الكتاب         

 أغرُب ما في األمر أننا طیلَة مرحلِة الزمالِة في الثانوّیة و ما بعدها، كّنا نتحادُث "
ِل أْن یبنَي  كثیرًا عن الخاّص و العاّم، و عن المدرسِة ، و التعلیِم الرسمّي الوحیِد المؤهَّ
 وطًنا حقیقیا، أبناؤه مواطنون یحظون بفرص متساویٍة في التعلیم الذي یجب أن یكوَن

 متاًحا للجمیع كالماِء والهواء؛ تحادثنا عن الجامعة بل الجامعات، و عن فلسطین و
 المقاومة، وُنكهة التعلیم  وأصواُت القذائف تصّم اآلذان، و عن المتدینین و الحزبّیین و

د مكتبَة  الِنفاق الضارِب أطناُبه في كّل األوساط، و عن الكتِب التي نقرأها، أو نزوُّ
  ...الثانویِّة بها

  ...إّال كتابه هو     

  !أتساءل اآلن لَم لْم أعرف عن دراسِته هذه شیئًا من قبل؟ ال أدري

  هل ألومك یا أخي وصدیقي ألّنك لم ُتطِلعني على أطروحِتَك هذه من قبل؟

 هل ألوُم الزمان أو الظروَف التي لم تسمح لَك بأْن تكون ناقًدا أدبیا متمیزا منذ مطلع
 شبابك كما تبین من كتابك هذا؟ وأنَت صاحُب اللغِة األدبیِّة السلیمِة الخالیِة من العیوب،

  ولدیك القدرُة على قراءِة ما وراء النصوص، وما وراء الكالم؟

 لو أنني كتبت هذه المقدَّمة منذ ثماني سنوات، لقلُت ذلك، لكّنني توقفت عن استخدام     
 كلمة (لو) في ما أكتب وأقوُل و أفّكر، ألّن ال " لو" تفِسُد العیش، فما جرى قد جرى،
 و ما حدث كان یجب أن یحدث، فهذا هو الدور الذي ُقدِّر لنا أن نؤّدیه في حیاتنا، وأْن



 

 نعیش الحیاَة بحلوها و مّرها، إْن هي اّال لحظاٌت وتنقضي ویبقى ما خلّفناه وراءنا، و
  .أنَت قدَّمت و خلّفت الكثیر في ما فعلَت و أینما حَلْلت

ٌة      هذا الكتاب هو في األصل رسالة ماجستیر نوِقشت في العام 1980م، لكّنني مصرَّ
 على تسمیتها أطروحَة دكتوراه، وهي فعًال كذلك، وقد َعَرفُت بعد أْن قلُت هذه الكلمات

 حین قرأُتها للمّرة األولى، أّن المرحوم الدكتور عبد القادر القّط قد سبقني وأسماها
  .أطروحًة قبل مناقشتها

 هذه األطروحة تناولْت بالقراءِة و التحلیل و النقِد البّناء روایات كاتباٍت عربیَّاٍت        
 من سوریا و لبنان في العقَدْین األَولین من النصف الثاني من القرِن العشرین المیالدّي،

 أِسفُت أّنني لم أعرْف بأمِرها من قبل، فقد ُخیَّل إليَّ و أنا أقرأها أنَّ مقاطع منها قد
 وردت في أطاریَح شاركُت بمناقِشتها، مأخوذًة من مراجَع تناولِت الروایَة اللبنانیَّة أو
 العربیَّة، أشعر اآلن أّنها مستلٌّة من أفكاٍر و استنتاجاِت السّید محسن في هذه الدراسة،

 من دون أن یكون في متناولي في هذه اللحظات دلیٌل یحسم هذا األمر، و لو كنُت
لعت علیها من قبل، لما فاتتني اإلشارُة إلى ذلك، أو التنویه على األقّل بأهمیِّة هذه  اطُّ

  .الدراسِة – األطروحِة وأسبقیِّتها

 كان مهما ربُطه بین سوریا ولبنان في مجال الدراسة الشتراك البلدین في مصیٍر       
 واحد في مختِلف العصور، وإلیماِنه أّن الصالِت األدبیَّة امتداٌد للصالِت التاریخیِّة بین

 البَلدین، ال سّیما أّنه ابن جبل عاملة، الذي ُضمَّ إلى دولة لبنان الكبیر من دون أْن تهتمَّ
  .الدولُة الناشئُة به، وظلَّْت تعامله كابِن جاریٍة غیِر محظیٍَّة، مفروٍض علیها تبّنیه

 وأنا أقرأ هذه الدراسة تساءلُت أكثَر من مّرة إْن كان احتراُمه للمرأِة َمَردُّه أّنه      
 درس محاوالِتها إلثبات ذاِتها إنسانًة، أم أّنه اختاَر أدَب المرأِة موضوعًا لدراسته ألّنه

 یحترُم المرأَة، أم تعاضَد األمران فأنتجا هذا العمَل النقديَّ القیَّم، الذي ُیبرُز ثقافَته
 وصواَب رؤیِته إلى الصراِع االجتماعّي، وفصاحَة لغِته، وقدرَته على التحّكم بها، من

  .دون ارتكاِب أّي خطأ

 إّن أهّم ما یمّیز السّید ُمحسن جواد باحثًا، كما یتبّین من هذا الدراسة، هو النزاهُة و     
 الموضوعیُّة؛ النزاهُة في ردِّ المعلومات إلى مصادِرها و مراجِعها، و هذا ما یفتقُر إلیه

 كثیرون من أصحاب األطاریِح و الباحثین؛ كدُت أقوُل في هذا الوقت، لكّنني في



 

 اللحظة التي كتبُت فیها هذه العبارة تذّكرت علمًا من األعالم المشهورین في النصف
 األول من القرِن العشرین، كنُت قد أشرُت إلیه في نقدي لمراجع كتابي " المرأُة

ْت"، نقَل من أحِد المصادِر المخطوطِة من  األندلسیَُّة مرآُة حضارٍة شعَّْت لحظًة و تشظَّ
  .دون أْن ُیسمَّي مصدره، و لّما ُطِبع الكتاُب بعد وفاِة الناقِل، ظهَر أمُر النقل

 أّما الموضوعیُّة التي ُتَمیُِّز َعَمَل السیِّد محسن فهي واضحٌة في أّنه لم ینطلق في   
 تقویمه ألعمال الروائیات من خلفّیته الدینّیة واالجتماعّیة، و كان الفتًا في تعلیقه على
 أقوال الذین امتدحوا إملي نصراهللا للحشمة البادیة في سطور كتابها قوله: " إّن هذه

 األحكاَم أخالقیٌّة، و ال یمكن للحكم األخالقي أن یرفع أو یخفض من قیمِة العمِل
 األدبّي، فقد تكون العّفة في روایٍة ردیئة من الناحیة الفنّیة، و ال یمكن الثناء على
 األعمال األدبّیة أو الغّض من شأِنها من أجل العفِّة وحدها، و یقول: إّن العّفة في
 أسلوب الكاتبة و تصویرها لمواقف شخصّیاتها نابٌع في المقاِم األول من طبیعة

  ..."شخصّیات الروایات و تقالید البیئة التي كانت تعیش فیها

 إّن ما ُیمّیز هذه الدراسة أّنها أّول دراسٍة شاملٍة عن أعمال الروائّیات         
 المذكورات؛ انطلق في دراسته مفترًضا أّن الروایة النسائّیة تتمّیز بخصائَص تنبع من
 جنس كاتبِتها، والالفُت فیها أّن صاحَبها ناقٌد أدبيٌّ بامتیاز، واضحٌة قدرُته على الغوِص
 في ما وراء السطور، والرّد بموضوعیٍّة على النقِّاد الذین كانوا ُیعّدون في العقِد السابع

 من القرِن العشرین آونَة إنجاِزه لدراسته من أعالِم النقِد األدبّي، ُمفندا آراءهم، أو
ِة ما یقولون،  ینقُضها، أومشیًرا إلى تسّرعهم في إبداِء الرأي قبل أن یتثبتوا من ِصحَّ
 مبدًیا رأیه الخاص الذي ُیصّحح آراءهم، أو ینُقُضها، وهذا ما دفعني إلى القول " إنَّه

  ."ناقد أدبيٌّ بامتیاز

 من میزاِت هذه الدراسة أیًضا أّنها متأنٌّیة مكتملُة العناصر المنهجّیة، من دون       
 استعارِة تفاصیل أحِد المناهج الغربّیة، وتطبیق ما جاء في األطروحِة علیه، وكأّن

  .الدارَس یحلُّ عمًال ریاضیا بناًء على معادلٍة مشتركة

 في دراسته لروایات إملي نصراهللا مثًال، التي یعود تاریخها إلى الحقبة الممتّدة من     
 العام 1962 إلى العام 1980 تاریَخ كتابة األطروحة، یمتدح أسلوَبها الشعريَّ الرقیق

 الذي یقترب فیه النثر من إبداع الشعر، و یرفُض رأي النقاد الذین اعترضوا على



 

 أسلوبها هذا، ألّن هذا األسلوَب برأیه قد أعاَنها على رسم األجواء الرومانسّیة التي تقُع
 فیها أحداُث الروایِة وتتحرُّك شخصیُّاتها؛ وردا على من قال إّن الكاتبة ألّنها امرأة

 اعتمدت على التزویق اإلنساني‘ ُیعّقب بقوله، إّن ذلك األسلوَب كان أیضًا موجوًدا لدى
  .الرجال، فالظرُف كان هو نفسه بالنسبِة إلى الفریقین

 كان لدیه الثقة برأیه أن یقترَح على الكاتبة حذف صفحاٍت كانت قد أضافتها على     
 الطبعِة الثانیة من روایتها األولى. أو ان ینتقَد تدّخل الكاتبة بلسان الراویة في أحداث

 الروایِة أحیانًا، ألّنه یرى أْن ال مسّوغ لهذا التدخل، أو یمدح أسلوبها الوصفّي في مكاٍن
 ما، أو یشیر إلى أّنها لم توّفق في مكاٍن آخر؛ وردا على من ینتقد الشاعرّیة في روایاتها

 یقول: إّن الشاعرّیة قیمٌة أساسّیة في روایاتها، و یسّوغ ذلك بأّن األسلوب الشعرّي
 مناسب لمواضیع روایاتها األربع األولى، في حین أّن روایتها الخامسة، التي تتحّدث
 عن الحرب الداخلّیة، أقّل شاعریة، ألّن طبیعَة الموضوع ال تقتضي مثل هذا الفیض

  .الشعرّي، و ال تتطّلب عباراٍت زاخرًة باإلیحاء

 و إذا كان قد اختار روایات إملي نصراهللا التي تعالج موضوع المرأة، فإنَّ          
 اختیاره لرواَیَتْي غادة السّمان على الّرغم من أّنها لم تقتصر فیهما على معالجة

 موضوع المرأة، فألّن المرأة هي الشخصّیة الرئیسّیة في الروایة؛ وفي مقارنته بین
 أبطال روایات إملي نصراهللا وغادة السمان استخدم المنهج المقارن، من دون الكثیر
حا نظرة إملي على نظرة غادة في ما من االدعاء و التنظیر، ببراعة و تؤدٍة، مرج 

 یتعّلق ببناء الروایة، ممتدحًا الحْبكَة المتقنَة اإلحكاِم، والمهارَة في ابتكار الشخصّیات و
 رسِم مسرح األحداث في روایتي غادة، مفنًدا آراء النقاد الذین تناولوا روایات غادة

 السمان، و مقدما رأیه الخاص الحاسم و القاطع، الذي ُیظهره ناقدًا أدبیا، متجاوًزا آراء
  .النقاد المشهورین، قادرًا على اكتشاِف الرموز، وعلى التأویل

 أما في دراسته لروایات لیلى بعلبكي، فقد انتقد األسلوب المتكّلف في معظم    
 األحیان، و تصّنعها في الكتابة وفي بعض األوصاف، ویؤّكد أن معظم التفصیالت
 التي تتضّمن وصفًا لمشاهد الجنس، تبدو مقحمًة إقحاًما على الحوار، من دون أْن

 تفرضها الضرورات الفنیَّة، فالُحّریُّة في نظر لیلى بعلبكي كما یرى لیست أكثر من
 دعوٍة إلى االنحالل األخالقي،  وهل الحرّیة معناها أن ال یتعارف الفتیات و الشّبان إال



 

 في البارات و علب اللیل؟ وهل یعني رفُع الظلم عن المرأة أن تنتقل بطالت لیلى
 بعلبكي من ذراع إلى آخر من دون أّي مسّوغ فّنّي؟ ، و خوفًا من أن ُیتَّهم بالتعّصب

 یقول: " سیكون حكمنا على استخدام الجنس في الروایة حكمًا فنیا بحًتا ال یتأّثر
 بالمعاییر األخالقّیة المعروفة"... مع ذلك هو یشیر إلى مهارة الكاتبة في الربط بین
 الطبیعة و مراحل معاناة الشخصّیات، و یرى أّنها استخدمت ببراعٍة و ذكاٍء قاموَس

 الطبیعة "، حتى كانت عبارات الخریف و الرعد و المطر كأّنها اإلیقاع في المقطوعة
 الموسیقّیة، أو كأّنها الفاصلة أو اللحن المرافق لألغنیة، أو كأّنها الموسیقى التصویرّیة

  ..."التي ترافق األبطال في األفالم

 وفي مقارنته بین كولیت خوري ولیلى بعلبكي یرى أّن كولیت خوري كانت أكثر     
 تجسیدًا لفكرة الرفض والقلق لدى الفتاة الشرقّیة في أوائل العقد السادس من القرن
 العشرین؛ أّما الشخصیة في أدب لیلى بعلبكي فلم تكن على قدٍر من الجّد یصح معه
 قبوُلها كشخصّیة قصصّیة تحمل قضّیة ذات شأن. ویرى أنَّ كولیت خوري لم تكّرر
 مشاهَد الجنس و لم تستخدم عباراته، كما فعلت لیلى بعلبكي ال سّیما حین استخدمت
 هذه األخیرة األلفاَظ العامیَّة، أو التي ُتشِعُر القارئ باالشمئزاز من دون أن یكون لها
 أيُّ مسوٍّغ فّنّي. أّما كولیت خوري فإّن تصویرها للمشاهِد العاطفّیة ینطوي على كثیر

 ...من اإلیحاء

 یرى كذلك أّن أدب كولیت خوري وإن كان أرقى من أدب لیلى بعلبكي، إال أّنه مثله     
 ُیعدُّ خروًجا على المألوف في زمٍن كانِت المحافظة طابَع المجتمع واألدب على حدٍّ

  ...سواء

 یقّدم نماذج عن االلتزام السیاسي في الروایة النسائّیة في ما كتبته كلٌّ من لیلى     
 عسیران و بلقیس الحوماني، اللتین تنظران كما یرى من زاویة واحدة إلى الحرب و
 االحتالل و المقاومة، و تتناوالن مرحلة واحدة من مراحل النضال الفلسطیني في

 بدایاته، و ترسمان جیًال ُتعقد علیه اآلمال الكبار هو جیل المقاومة، وتعتنیان برصد
 انصهار هذا الجیل بفكرة الثورة، ورصد تحّوله من شباب حیادّي إلى نماذج ثورّیة

 تحمل هّم القضّیة. ونراه یشیر إلى الحضور النسائي الفاعل في روایتیهما وكذلك إلى
 المزالق التي وقعت فیها الكاتبتان وهي الحماس المفرط، واالستطراد والمبالغة والنبرة



 

 الخطابّیة، والتأثر بأشكال التعبیر اإلعالمّیة، والسیطرة لجّو المثالّیة والبطولة الدائمة،
 ویعید ذلك إلى أنَّ الكاتبتین تتحدثان عن تجربة راهنة، لم تدخل بعد في حّیز التاریخ

 القریب، الذي یتیح للكاتب أن ینظر إلیها بشيء من التجرد. [وهذا صحیح ألّن نظرتنا
 نحن الیوم إلى تلك التجربة، تختلف اختالًفا جذریا عن نظرتنا إلیها منذ أربعین عامًا

  .[ونیف

 وفي كالمه على الروایة النسائیة والحرب اللبنانّیة من خالل روایَتي غادة السمان "    
 كوابیس بیروت" وإملي نصر اهللا "تلك الذكریات"، یمتدح غادة السّمان في هذه

 الروایة، التي تبدو فیها موهبتها الروائّیة، و ذهُنها المتفّتح الخّالق و خیاُلها الذي یحّلق
 بعیدًا حّتى یبلغ مشارف الحقیقة، وقدرُتها على خلق الرموز التي تخدم فكرتها؛ و

 یلتفت إلى أّن غادة لم ُتغفل بعض االلتفاتات الرومانسّیة، كما أنها ال تكّف من االبتكار
 و التجدید، و لدیها القدرة على أن تبعث الحیاَة في الجماد، و تصوغ من المعنى المجّرد

 شخصیٍّات تتحّرك، مّما یعكس الواقع بمقدرٍة فّنیٍّة عالیة، و یصف روایة " كوابیس
 بیروت" بأنها من األعمال القلیلة التي تستحق أن توصف باإلبداع... وعن "تلك

 الذكریات" إلملي نصراهللا التي تتحدث فیها عن األثر السلبي للحرب على الصعید
 االجتماعّي، و التي سكبت فیها معاناتها للحرب و انطباعاتها عنها في شكٍل أدبّي هو
 نوٌع من السیرة الذاتّیة و االنطباع الوجدانّي، یرى في بعض أجزاء الكتاب تسجیًال
 واقعیا لألحداث على صورة مقاطَع من الشعر المنثور، مؤكدا أّن الروایَة هي سیرُة
 المؤلفة الذاتّیة، لذلك هي مزیٌج من الواقعّیة و الرومانسّیة، و یرى أن الزخم الشعرّي
 الذي كان سمَة روایات إملي نصراهللا األربع األولى، أصبح أقّل غزارة ووفرة في هذه
 الروایة، ألّن طبیعة الموضوع تقّلل من فرص االنسیاق وراء سحِر الكلمات المجّنحة؛
 فضًال عن أن الكتابة عن الحرب تقترب من الكتابة الملتزمة، وتخلق للكاتب عقباٍت

  .شكلیة قد ال یسهل تجاوزها
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