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كتاب الشهر

نعوم ط ّنوس
تجربة إشكالية من توقيع جان ّ
سعيد عقل على سرير التحليل النفسي
انطالقا من التحليل النفيس مبختلف مدارسه ،يتصدى االكادميي والناقد اللبناين جان نعوم طنوس ملهمة جريئة ومثرية
للجدل يف كتابه "سعيد عقل عىل رسير التحليل النفيس" .يربط طفولة شاعر "رندىل" الصعبة بخيط ممتد اىل قصائده،
بشكل تصبح االخرية مرآة تعكس دواخل الشاعر الراحل النفسية
يف عام  1968اطلق الفيلسوف والناقد االديب
روالن بارت ( 1915ــ  )1980نظريته الشهرية
حول "موت املؤلف" يف مقال شهري له ،معاكسا
مدارس النقد االديب الكالسيكية .قامت نظرية
بارت عىل ان املؤلف ساعة يصدر نصه ويوصله
اىل القارئ ،يصبح االخري وحده َمن ميلك سلطة
التأويل وانتاج املعنى من النص الذي بني يديه.
هذه النظرية ناقضت املدرستني الرومانسية
والواقعية ،يوم كان املؤلف ركنا اساسيا يف النص،
ال ميكن تجاوز سريته وحياته وشخصيته خالل
عملية تفكيك النص وتحليله.
مناسبة هذا الحديث كتاب جديد بعنوان "سعيد
عقل عىل رسير التحليل النفيس" ("دار الفارايب")
للناقد واالكادميي جان نعوم طنوس الذي
صدرت له سابقا اعامل نقدية تصب يف املنحى
نفسه الذي يتخذه كتابه الجديد مثل" :التحليل
النفيس لحكايات االطفال الشعبية" و"قراءة
نفسية يف ادب اميل نرص الله" و"مالمح املوت
والحياة يف شخصية الشايب وشعره" وغريها.
"سعيد عقل عىل رسير التحليل النفيس" يضع
احد اعظم الشعراء العرب يف تاريخهم الحديث
عىل رسير التحليل النفيس .يذهب اىل سريته،
يدخل منزل طفولته ،وارسار عائلته وشخصية
والدته ووالده ،لريبط تفاصيل ومحطات من
هذه السرية بخيط ميده اىل نتاجه االديب .دراسات
كثرية صدرت عن سعيد عقل ( 1911ــ )2014
متحصت يف شعره وادبه ونتاجه وترصيحاته
وشخصيته ...هذه القامة التي فاضت عىل قرائها
بعيون الشعر العريب ،نراها يف كتاب طنوس من
زاوية مغايرة قد ال يحبذها َمن وضع صاحب
"رندىل" يف مرتبة االلهة .اذ ان املؤلف الذي يرصح
بأنه يريد كرس االصنام ـ اكانت سياسية او دينية
او ادبية ـ يقول يف املقدمة بان "هذا الكتاب قد

يصدم بعض القراء ( )...الذين يدفعهم االعجاب
االعمى اىل تقديس من يعجبون به ،ثم رفعه اىل
مستوى مثال اعىل ال يخطئ ( )...ملا يعتمل يف
نفوسهم من شعور العبادة ،والعبودية للزعامء،
اكانوا سياسيني ام دينيني ام اهل ادب وفن .اما
الراضون ( )...فهم يعشقون الحقيقة مهام كانت
موجعة ،ففي الجرح ،كام يقول الفيلسوف نيتشه،
كل عالمات الشفاء".
يتابع املؤلف بأنه منذ اكرث من عرشين عاما،
حني امسك القلم ،كان هدفه "اماطة اللثام
عن املخبوء وما ال يعرف يف شخصية الشاعر
وانتاجه .ان استنطاق الباطن ( )...هو ما ارومه
يف مؤلفايت كلها".
بعد هذه املقدمة ،يصبح جليا ان مؤلفنا يريد
دخول بيت سعيد عقل يف زحلة ،ومالقاته
يوم كان طفال محاطا باب قاس وام حنون
و"التعقيدات الداخلية التي عاناها الرجل ،وال
سيام يف ارسة غري متوازنة انعكست انعكاسا
مبارشا عىل ارائه وشعره".
اذا ،هذا الكتاب يربط بني طفولة سعيد عقل
يف كنف عائلة "غري متوازنة" كام قال وتجليات
ذلك يف قصائده وشعره ،ونظرته اىل املرأة
والرجل والحب والشهوة والشغف والوطن
وقضايا اخرى .يف كل االحوال ،ميكن للقارئ ان
ال يوافق عىل ما جاء يف مضمون الكتاب ،اال ان
ذلك ال ينفي انه يقدم وجهة نظر مثرية وملفتة
يف مقاربة قصائد صاحب "لبنان ان حىك".
يشري طنوس اىل انه اعتمد يف االطالع عىل سرية
سعيد عقل عىل "مصادر مسلم بها" مثل كتايب
جان دورتال "سعيد عقل :شاعر لبناين كبري"
وميشال عايص "من ايام الضوء والظالم :سرية
ذاتية" ،اىل جانب اطروحة لناجي نرص بعنوان
"سعيد عقل فيلسوفا".

قبل التوغل يف طفولة سعيد عقل وانعكاسها
عىل شعره ،يبدأ املؤلف بدرس وجيز يف علم
النفس عن ان "االرسة املتوازنة السعيدة نسبيا،
العطوفة واملتفهمة ،تتيح املجال للنمو النفيس
للطفل ( )...اما التسلط فال يولد اال شخصيات
مريضة او محبطة ال تجد مخرجا لدونيتها اال
من خالل عقدة االستعالء والعظمة" .ويشري اىل
انهم قلة هؤالء الناس الذي خلعوا ثوبهم القديم
فكانوا فجرا لذواتهم عىل حد تعبري جربان خليل
جربان .عىل "ان الكثري من الناس ـ وال سيام
العصابيني ـ يعجزون عن التحرر من العبء
االرسي ،فيظنون انهم احرار ،مع انهم كاالدوات
حدد االبوان دورها وطريقة تعاطيها".
هكذا يدخل اىل سرية سعيد عقل ،وتحديدا اىل
بيت الطفولة ،متوقفا عند التناقض الكبري بني
الزوجني .فاالم اديل يزبك كانت متعلمة تتقن
ثالث لغات ،حساسة وعطوفة عىل املحتاجني،
وتساعد النسوة االميات .اما االب شبل عقل،
فكان رجال فظا ومستبدا ومتشبثا "مل يقترص
ظلمه عىل الطفل سعيد ،بل شمل اعضاء االرسة
كاالم واالوالد ( )...جو االرهاب يف البيت يولد
قلقا عنيفا واحساسا كبريا بالذنب تنجم عنه
عقدة النقص /االستعالء".
ويذهب املؤلف اىل تأثر شخصية سعيد عقل
بهذا املناخ ،اذ ورث عن والده عدم التكيف
مع الظروف والتصلب يف الرأي وانكار الوقائع
وحب الشطح ،اىل جانب عقدة العظمة الناجمة
عن استبداد االب تعويضا عن دونية عميقة .لذا
"ليس غريبا ان يقول مثال ان لبنان وسعيد عقل
هام وجها الحضارة وانه حصد شهرة وحبا اكرث
من السيد املسيح" .ويطرح املؤلف هنا فكرته
بأن عقدة االستعالء عند عقل قد تكون اثرت يف
نظرته اىل املرأة ،اذ نجد يف شعره مالمح سادية

ومازوشية .ويتوقف ايضا عند ظاهرة يف حياة
سعيد عقل تتعلق بأمه ونزعته االندماجية فيها،
وصوال اىل رغبته يف النكوص اىل الطفولة كام نقرأ
يف هذا البيت" :امي يا ماليك /يا حبي الباقي اىل
االبد /ومل تزل يداك /ارجوحتي ،ومل ازل ولد".
يرى املؤلف ان "االرتداد العنيف اىل الطفولة
والرغبة االندماجية يف االم قد يدالن عىل رفض
ال واع لصورة االنثى ،وعىل سيادة الكبت ،ونشوء
رغبات نرجسية عظامية" .ويدلل عىل ذلك
ببيتني اخرين" :واذ اقول امي /اجن يب ...اطيب/
يرف فوق همي /جناح عندليب" .ويعقب
املؤلف قائال" :ان ذكر كلمة "امي" كافية ليجن
الشاعر بنفسه .فهو شديد الرنجسية ،يعبد
ذاته ،ويغرم بها اىل حد متطرف .وبذلك يقرتن
النكوص بالرنجسية والعظامية".
ويف فصل بعنوان "املجدلية والتجاذب الداخيل"،
ييضء املؤلف عىل مطولة "املجدلية" لسعيد
عقل املتعلقة مبوضوع مريم املجدلية الذي
استحوذ عىل مخيلة شعراء كثريين عرب التاريخ
امثال الياس ابو شبكة وجربان .اال ان ما الحظه
يف قصائد سعيد عقل عن املجدلية ،هو ذلك
التذبذب بني تيارين متضادين ،الجسد والروح.
وبعد تحليل القصائد تحليال نفسيا وربطها
بطفولته وسريته ،يعلق" :تطرح مطولة املجدلية
مسألة النزاع بني الجسد والروح من خالل
تصوير مريم الخاطئة فالتائبة ،ثم شخصية
املسيح ،رمز التسامي عن الغرائز ( )...وال ريب
ان الشاعر تالعب باملعطيات االنجيلية ،كام شاء
له خياله ،اىل حد ان هذا النزاع املشار اليه ،يعرب
عن خصوصية سعيد عقل ( )...ان املجدلية
ويسوع من خلقه الشعري وهام ميتان بصلة
اىل عامله النفيس الحافل بالتذبذب بني الطهر
وما يناقضه".
كنا ذكرنا انفا عن مالمح مازوشية يف شعر سعيد
عقل .يخصص املؤلف فصله الخامس "العاشق
املازويش واملرأة املعبودة" للتوغل عميقا يف
هذا الشق .يتوقف عند قصيدة "احبك" (ديوان
"رندىل") فيأخذ منها هذا البيت" :احبك يف
ذلة الراكع ،واحيا عىل امل وادع" .يعلق بأن
املازوشية تتبدى يف تحقري الذات امام صنم
انثوي يرتاءى كأنه املطلق ،فيام يستحيل "الحب
ذال وركوعا ،فضال عن امل ال يجدي".

غالف الكتاب.

يرى املؤلف ان
قصائد سعيد عقل
العذرية شديدة االيحاء
بصراعاته النفسية

عىل هذا املنوال يروح يحلل قصائد الحب التي
وصفها بأنها تنم عن مازوشية ودونية مثل:
"احبك منكرس الطرف ،خوف /انفالتك من نظر
طامع /وامسح من عربيت يف الخفاء /فال تقعني
عىل دامع" .يرى هنا ان "الدونية هي التي
تجعل الشاعر طرفا منكرسا ودمعة ممسوحة
يف الخفاء ،قانعا بدور مازويش يتميز باستكانة
الطفولة ،بعيدا عن قوة الرجولة" .ثم يذهب
ابعد من ذلك ،حني يعرض هذين البيتني" :وثغرك
يل فلة الفل باتت /يتيمة ذاك الشذى املاتع/
فذكر الربيع عىل سمعها /حر ٌام ،وذكرى الهوى
الراجع" .يرى املؤلف ان املازوشية اكتملت هنا
باملحرمات املتشددة الدالة عىل عقدة ذنب،
وعندئذ يستحيل اللقاء بالحبيبة اال عن بعد.

بالعودة اىل قضية تضارب الجسد والروح عند
سعيد عقل ،يتوقف املؤلف عند بيت "ال تقريب
مني ،وظيل /فكرة لغدي جميلة" ليشري اىل
ان الشاعر يطلب من فتاته عدم االقرتاب منه
"لتظل فكرة طاهرة يف خياله" .ويضيف" :لعل
الفعلني املستخدمني هنا ،اي النهي واالمر،
يشريان اىل خوف الشاعر من املرأة التي قد
تسبب له رصاعا نفسانيا ناجام عن نزاع مرير
بني الرغبة والتحريم".
امتأل شعر سعيد عقل بالقصائد العذرية الرقيقة
واملرهفة ،اال ان طنوس يرى انه رغم جامل هذا
الشعر ،اال انه شديد االيحاء بالرصاعات النفسية
لدى الشاعر حتى "انها تكتمل باملازوشية ،اي
بتتويج الحب باملوت" كام نرى يف هذا البيت:
"ظل الغد املنشود /يسبقنا اليه املامت غيلة".
ويخلص املؤلف اىل انه هكذا "تتكامل مقومات
النزعة املرضية :الكبت ،والخوف من الحب ،ثم
اشتهاء املوت ،فكان الوصال ال يتم اال روحيا بعد
ان تخلع النفس ثوب الجسد ،وعندئذ ينتفي
الرصاع الناجم عن االمثية".
كثرية ومتشعبة عملية تحليل القصائد
والدواوين يف هذا الكتاب املقسم اىل عرشة
فصول ،تيضء عىل محاور ومالمح عديدة يف
شخصية سعيد عقل من بينها ظاهرة الرنجسية،
وعالقته االشكالية بالحب بالعودة ايضا اىل
تجاربه القليلة يف هذا املجال ،ولذا جاءت
معظم قصائده عذرية ،اىل جانب ثنائية العصبية
واالنسانية ،وغريها من املحاور االشكالية واملثرية
لالهتامم رغم الجدل الكبري الذي قد تشعله.
لذا ،ختم جان نعوم طنوس كتابه بتنويه مفاده
"لست حاقدا عىل سعيد عقل كام يتوهم
السذج والتابعون ،فقد امضيت مع بعض
قصائده اوقاتا ممتعة" .يف كل االحوال ،الكتاب
الذي ارتكز اىل التحليل النفيس مبختلف
مدارسه ،جدير بالقراءة ،وبالتوقف عند زاوية
الرؤيا التي اتبعها مؤلفه .وهو ال ينتقص ذرة
من قامة عبقري الشعر العريب .اكانت قصائده
مرآة لسريته ومشكالته النفسية او مل تكن ،ذلك
ال ينفي انها دخلت تاريخ الشعر العريب من
اوسع ابوابه.
يف كل االحوال ،أليس االمل والوجع واملكابدة هي
التي تولد شعرا وضاء كالشمس؟
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