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 تقديم

 أحمد بيضون

 

ها ل على تقديم هذا الكتاب الجميل لعْلٍم اخت صصت  به بأحوال المجتمع السوري، قريب  قب  ال أ  

، وبالنظام التربوي المعتمد فيها على السورية، على الخصوصبالمدارس  والبعيد، أو لخبرةٍ 

حّق أن نصيبي من ذلك كلّه جّد ضئيل. ولعلّي أقرب إلى االعتداد بما أنا لاختالف عهوده. فا

 التعويل على معرفٍة أو خبرة.منّي إلى  القيام بهذه المهّمة،عليه من جهل وإلى البناء عليه في 

ر بترجيحي أن يكون هذا الجهل اإلجمالي بما هي ه  قع في تمْسك ٍن ال طائل تحته، أجْ وحتى ال أ

مشتركاً، ولو تباينت األقدار والن سب، بيني وبين عموم السوريين. ذاك، ما كانت( أو ب)سوريا 

في كّل حال، ما يشهد به أمران. األمر األّول ضعف حركة البحث المتعلق بالمجتمع السوري 

نصف قرن انقضى من اللجم والقهر، وهو ما تشي به الئحة المراجع الملحقة بأي عمل جاّد في 

هذا المضمار. واألمر الثاني شعورنا في سنوات الثورة والحرب الجارية أننا ينتمي إلى 

نين منها أوضاعاً وعالقات وتوّجهات كنا نجهلها، وأن هذه هي نكتشف سوريا كّل يوم متبّي 

تعلّمنا، وما نزال نتعلّم، أموراً كثيرة بينها أسماء قرى  حال من نعرفهم من السوريين أيضاً.

ي طول سوريا وعرضها وبينها تقاسيم بشرية ألحياٍء تتوّزع هذه المدينة أو وبلدات متناثرة ف

 تلك أو تتوّزع محيطها، إلخ. 

، كبيرة بالد  قى فيه قرٍن تبْ  ال يمكن أن يكون بال تبعاٍت ثقيلة نصف  ه أن  ،منا، ونحن نتعلّمقد عل  لو 

النشر فيها و  بحثال حركةتبقى بال صحافٍة من أّي نوعٍ تستحّق هذا االسم و  هي سوريا،

د أو إحراج ألهل الحكم. فال مباشر أو غير مباشر ينحو نحو استبعاد ما فيه نق لتوجيه خاضعةً 

باً بالرمز أو سالكاً سبيل "الثقافة مجلب   يستثنى من المقّص الموضوعي أو الذاتي إال ما كان

ة ال تلك هوّ  وريين.ال يسّمي شيئاً باسمه من األثقال الرازحة على صدور السيكاد العامة"، ف

كلّما ابتعد  تني تنشر غشاوةً على أبصار المحّدقين فيها وال تني هذه الغشاوة تزداد صفاقةً 

من هذه  ردم إال اليسير  هذا وال ي   كانت فيه الحال، على عاّلتها، غير هذه الحال. الجيل عن عهدٍ 

معتنون بشؤون سوريا.  الهّوة ما يوّفق إلى إنتاجه سوريون مقيمون في خارج بالدهم أو أجانب  

وقد يكون األدب، أي الرواية خصوصاً بما عرفته من ازدهار في العقود األخيرة وبما لها من 

شف ى الكاألنواع عل ، أقدر  وفي التعّمق فيها الشخصية اقتدار في العرض المحسوس للخبرة

 نشر األبحاث.على حّرية البحث االجتماعي و بعض الشيء عّما يحجبه الحّد المضروب على

االستخبارات، القابعة في مواقع كثيرة  أجهزة ّين لي ذات  مّرة أن أتوّسم في إضباراتذاك ما ز  

للمعطيات متخصصة في المجتمع السوري، أفراداً وجماعات.  قاعدةٍ  نتخيلها "أقبية"، أضخم  

هّم هذه  يكن ما لم نتفع بها في معرفةٍ عّدت لهم وال ي  نها قاعدة محجوبة عن غير من أ  ولك
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تستوي فيها "أو معاقبة. وهو ما لم يمنعني أن أرى في الحالة السورية حالةً  المعرفة مراقبةً 

 ."الوشاية مصدراً للدراية

قد يصّح، إن نحن تجاوزنا  هو مكّون من أوراق ل الكتاب الذي بين يدّي خرقاً لهذا المنطق.يمثّ 

ما فيها من لطٍف وألٍق، أن نعّدها "تقارير". ولكن هذه "التقارير" لم يعّدها أهل االستخبارات 

هم أو  ، من وجوٍه شتّى،وال هي أ عّدت لهم. وإنما أعّدها ذوو دربة في العرض والصياغة كانوا

، بهذه المثابة، تقارير مضاّدة األجهزة المشار إليها. هيبين ضحايا  ،بعض أسرهم في األقلّ 

. هي مضاّدة بالنف س وبالتوّجه وبالمضمون. كّرسها أصحابها لموضوع واحد، بالغ األهمية

هو المدرسة وأما موضوعها فما يجوز أن نسّميه الوشاية بالوشاة!  ذلك،ويكثر فيها، إلى 

وما يشير إليه هذا الدور من موقعٍ  ها في التكوين الشخصي لكّل من المؤلّفينور  السورية ود

 ساوق، ت  لهذه الجهة عاّم لها في المجتمع أو في موضعٍ وعهٍد من مواضع هذا األخير وأزمنته.

وبعض األبحاث ، سنوات العصيان في سوريا، هذه األوراق بعض صحافة السنوات األخيرة

ق أيضاً وتساو أعواٍم كثيرةإلى  ةً م رضيةلجديدة التي ال يزال يحتاج بلوغها سويّ السورية ا

لى الخصوص، ع ، في مضمار الروايةدب السوري الجديد الذي ندين بعناوين  منهبعض األ

 لبعض كتّاب هذه األوراق أنفسهم.

 

* 

 

، أي أصحاب  هو تنّوع هؤالء الكتّاب. هم جميعاً كتّاب –ال ريب  –وأّول ما ينبغي التنويه به 

وإن  –فضالً عن توّزعهم بين مضامير كتابية مختلفة، موّزعون  ولكنهم، .لجهة الحرفة أقالٍم،

... فتغطي خبرتهم مدرسيين أو ثالثة بين الجنسين وموّزعون بين جيلين – غير تساوٍ ب 

المدرسية ما قد يربو عن ثالثة عقود من عمر المدرسة المعاصرة في سوريا ومن عمر نظام 

ة. هم أخيراً موّزعون بين المناطق السورية، موّزعون أيضاً أو موّزعة البعث وعشاياه القريب 

، وهذا على اختالف جسيم في هذه وتلك. فال في تلك المناطق مدارسهم بين حواضر وأرياف

دمشق وحلب هي الرقّة وال الرقّة هي القامشلي وال الالذقية هي السويداء، إلخ... وهذا حين ال 

األكراد والحسكة وما بين جبل  ما بين، منهم ي حالة صبّي واحدتتنّزه مواقع الدراسة، ف

لى آخر إنقلّب صفحات الكتاب ونعبر فصالً هذا كلّه يوقفنا ونحن  والسويداء، إلخ. القامشلي

ظم العالقات ما بين هذه ومن المدارس ومن ن   وأطره من أنماط العيش غزيرة األلوان على باقة

 ر.ب  د بنفسه وخ  وهذا كلّه من غير أن يغادر الكاتب إالّ استثناًء ما شه   وتلك...

ثاني ما ينبغي التنويه به أن هذه الفصول تتبّسط ما شاء لها التبّسط في عرض أحوال الوسط 

الذي وجدت فيه المدرسة. بل إنها، أي الفصول، ال تْفرد، على اإلجمال، سوى أنصبة محدودة 
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هّم المدرسة األّول.  –افتراضاً  –لتدريس بما هو نقل  للمعارف وبما هو من متونها لعملّية ا

اإلحاطة بل  تتعلق بتعليم اللغة أو التاريخ أو الدين: ال متعّمدةً  هي ال تهمل اإلشارة إلى وقائع

مسوقةً، في األغلب، بداعي الطرافة أو، أيضاً، بالداللة التربوية للواقعة. وذاك أن "التربية"، 

بعينه، ال "التعليم"، بمعناه المدرسي، هي ما يراه كتّابنا أجدر بالصدارة في عرضهم  بمعنىً 

لذكرياتهم المدرسية وفي تأّملهم فيها. لذا نراهم يجعلون الصلة دائمة الظهور ما بين المدرسة 

، بطبيعة الحال. ولكن العائلة حين تكون في وأوساط التنشئة األخرى. أول هذه األوساط العائلة  

تشهد حصول نوعٍ من االستغراق للمدرسة في هذه األخيرة. فتبقى ماثلةً في الصّف  قرية 

أصوات  القرية ومناظرها وروائحها وتستوي األعمال المدرسية وجهاً من وجوه الحياة القروية 

 يوميات التالمذة في حياة القرية... يكاد ال يسفر عن تعديل يعتّد به الندراج

ال ألنه جدير  كثيرة. بارزاً جّداً في صفحاتمع ذلك، يبقى الوتر المشدود بين العائلة والمدرسة 

تتعلّق بموازين القوى  مسائل  أخرى:  جّمةٍ بالبروز بحّد ذاته وحسب بل ألنه ينتهي إلى مسائل 

العائلة أّوالً خّط  االجتماعية أو بالفرص المتاحة للتالمذة أو بالنوازع الطائفية وأطوارها، إلخ.

ا الصغار خصوصاً عند تعّرضهم لمظالم في المدرسة يدركون طبيعتها دفاعٍ للتلميذ يتحّصن به

الولد من الداخل والخارج. فحين  بما يشبه الفطرة. ولكن هذا الملجأ قد يبدو بابه مقفالً أمام

من ذي صفة... حين يسلك إليه العنف مجرًى معتاداً، معترفاً بشرعيته، ال  يتلقّى الولد العنف  

ينفعه الملجأ العائلي. وحين يكون هذا الملجأ هزيالً أصالً يتهاوى أمام سطوة المعتدي وقد 

المرجع العائلي، إذا استدعي إلى  ف  تنكره المدرسة نفسها وتستبعده. وليس بعيداً أن يزيد عن

.. فيؤّكد كّل منهما "حّق" اآلخر في المدرسة، عن عنف المرجع المدرسي وأن يزيد عليه.

هذا التنكيل إال من تشفع له بنّوته للدركي أو من التنكيل بالصغير. فال يبدو ذا حّظ في النجاة 

 لكبير العشيرة، إلخ.

مع بغية اإلخضاع والترويض بما هو وظيفة أولى للمدرسة في ذاك يسّوغ التلّبث قليالً عند الق

 وفي أخرى ودودةٍ ) ال تنحو إلى التخّفي في صيغ غير مباشرة معظم هذه األوراق: وظيفة  

بينها كتّابنا السبعة. في  ت قلّبالمدارس الكثيرة التي  أو ثالث من إال في مدرستينأيضاً( 

بصوره العنيفة أّوالً، أظه ر  ما ثبت في ذاكرة هؤالء التالمذة  ،الحاالت األخرى، يبقى القمع

على التالمذة أن يجلبوا العصا التي سي ضربون بها... وهم يتبارون في التلبية.  السابقين.

باطن الكّف  ثم بين دقيقال هاوحدّ  والضرب بالعصا فّن تتدّرج شّدته بين وجه العصا العريض

حتى إلى الصفع وإلى ما هو أدهى.  –إذا استشاط!  –وظاهرها... وهذا حين ال ينتقل المسؤول 

أن الضرب يمكن أن يكون أقرب إلى الثأر الشخصي منه إلى العقوبة المدرسية. فتظهر في 

 ألنه يبغض مهنةً أسلوبه وعلى وجه من يزاوله البغضاء. يبغض المدّرس أو الموّجه التلميذ 

أو ينفث بهذا العنف  آخر فذنْ على هذا النحو سلطةً تفتقر إلى م   ظهري  باتت رثّةً مع األيام أو ألنه 

 بمصادره عن ذنوب األوالد.أو نقص ابتلي به. على اإلجمال، يأتي العنف فائضاً  شكواه لعيبٍ 
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و ب المضروب. الموّجه أحاصلة من جان بل إنه قد يفيض إلى حّد يستغني معه عن كّل ذريعٍة 

فتدرأ  ...لذنب قد يحصل المدّرب قد يضرب ولداً بال سبب راهن. هذا ضرب  استباقي: عقوبة  

ولعّل أدهى ما مباشر.  ال يحتاج إلى مسّوغعاّم  أو هو ترويض العقوبة االحتياطية حصوله.

في أمر الضرب "تفويض صالحية" العقاب لواحد من التالمذة. وهو ما يثمر، إلى الخراب 

 له هذا "العريف"، خراباً متسلسالً لعالقته برفاقه وبمحيطه كلّه.  ينذ رالنفسي الذي 

 من باب تطلّ  ، أي المعاملة،اإلذالل. وهي لهذه المعاملة كلّها إنما هي والحّق أن البغية العاّمة

فيكاد يصّح أن  النظام االجتماعي السياسي برّمته أي على سوريا األسدية.اإلذالل هذا على 

أو من فتات سلطة،  ،له قسط  من سلطة كان توصف سوريا األسدية هذه بأنها هرم إذالل. فمن

ً عال  في جعل عالقته بمن هو دونه نكاالً لهذا األخير  غبال   إلى هذا أو غير عالم بأن دافعه  ما

على أيدي من هم فوقه في الهرم وهو أيضاً مبالغته في  ذلّ هو ما يلقاه من السلوك إنما 

الرضوخ لهذا الذّل مبالغةً ال ي درى إن كانت فرضاً أم تطّوعاً. فإذا نحن انتبهنا إلى إشارات 

مدّربي "الفتّوة" العسكريين على أنهم مصدر  ألشّد العنف وأكثره اعتباطاً وإذا قرّنا هذه  ت ظهر

الء العتاة قادمون من شرائح اجتماعية مستضعفة ال أمل لها في هؤ اإلشارات بأخرى تفيد أن 

بلوغ ما هو أرفع موقعاً، وقفنا على المنطق النفسي االجتماعي لتماسك النظام عموماً )وعلى 

 منطق بنيته العسكرية خصوصاً(: منطق هرم الذّل.

ت هذا الباب الضرب ليس الصيغة الوحيدة للعنف الماّدي. "مشية البّطة" تدخل تح  على أن

 إلى الحائط واليدان مرفوعتان، إلخ. ثم إن والوجه  واحدة  على قدمٍ وكذلك الوقوف طويالً 

وإن يكن هو السبيل الملكي  في المدارس. العنف المادّي ليس السبيل الوحيد إلى تطويع الناشئة

في استئصال إمعاناً والبذاءة إلى اإلذالل وكسر الشكيمة، خصوصاً متى صحبه التحقير اللفظي 

وقد  في وقت االستراحة مثال. الشعور بالكرامة. ولكن العقوبات، إلى ذلك، فنون. حجز الحّرية

ً  يتمثّل الحجز  في سور المدرسة او في طراز عمارتها "السوفياتية"...  تمثاّلً دائما

تأسيس ومضامين بعض المواّد جديرة بما يخصها بها كتّابنا من اهتمام وبما هو أكثر منه.  هذا

 شعري  بني سبٍأ أيدي سبأ ال بّد أن  ق  تاريخ المشرق والمغرب على انهيار سّد مأرٍب وتفر  

من القمر. والمثال المعطى صاحبنا الكردي أن قومه قد يكونون هبطوا في "سفينة حنان" 

أهّم من هذا، في في نظر قرية تمأل فيها الزهور الحقول وتأكلها السوائم.  هزليّ  كتابة تكراراً لل

خبرة غير العرب من التالميذ، نوع من الفصام تدخله في نفوسهم عروبة المدرسة: ذاك هو 

الفصل بين عالم وجداني يتعّرفونه ويعّبرون عنه بلغتهم القومية وعالٍم معرفي يتلّقون مضامينه 

 سة. بالعربية في المدر

ومدّرسوه خلواً  ، في قول واحٍد من كتّابنا، "قبيلة اإلسالم" إذ يأتي الدينويبني تدريس الدينهذا 

إذ ينطوي االنتماء  من الدينوتحّف بالتالمذة جواذب إلى الطبعات المتشّددة  من كّل روحانية.

على  ،ومفاتيح الجّنةبما يتيحه من شعور باالستعالء قوامه االقتناع باحتكار الدين الحّق  ،اإليه
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متنوعة المصادر أظهر  مصادرها ما يحمله البعث وأجهزته من ضغينة  لتعويض مهانةٍ  إمكانٍ 

على أن بعض الفرص العارضة لمعرفة الدين اآلخر، في مدارس  لكّل بادرة للتدين السياسي.

أن الدين اآلخر تنتسب إليه أو في غيرها، يتبّين لنا أنها تلّطف العالقة بالدين كلّها. وذاك 

يستوي ديناً اختبارياً أو اختيارياً ال ي شترط اإليمان به ولكن يسعه أن ي دخل جرعة حّريٍة إلى 

بال عناٍء، ، أو بعضهم، كتّابناتحيل ضروب القمع واإلخضاع هذه  اإليمان بالدين الموروث. 

ه ى مذبحة حماالملتبسة ثم إل ١٩٧٣حصيلة حرب الصريحة وإلى التطبيل ل ١٩٦٧إلى هزيمة 

 في  بهم االستبصار رحاله عند ما هو جارٍ حطّ ي... إلى أن وما حّف بها من مقّدماٍت وعواقب

 ..سوريا ولها في أّيامنا هذه.

 

* 

 

 ً ؟ تبقى مدارس برّمتها يحفظ لها هذا من الحشر المدرسي عد ،، من ب  أّي مهرٍب يبقى متاحا

بعض كتّابنا مّمن كانوا فيها موّدة صريحة ويعلنون "حبّهم" لمن كانوه هم أنفسهم فيها. تلك 

وهذا مع االلتفات إلى ) على التعلّم واللعبنظامها  فيالعنف البدني واإلهانة  ال تقّدممدارس 

ك تل .(المؤّممة التلميذات في مدرستهنّ  يوّدعنوهّن  ... ثم إلى إجهاشهنّ ، مثالً قسوة الراهبات

ي منسوبة إلى االستعمار في تنشئ هذه الثقافة، وه. فأخرى لثقافةٍ نوافذها  كانت مدارس تفتح

عّدد في المشارب يتقّبل، ، عالقة توتّر بالتنشئة العربية. ولكن ال تلبث أن تتكّشف عن تالمبدإ

أبعد غوراً من  ذاك ال يبطل التوتّر الذي تبقى له موارد   تقّبل، معاداة االستعمار.بين ما ي

حّرة لتكوين الذات هي مسؤولية الفرد وهي، على  يتيح سياسةً  غير أنهالمواقف الصريحة. 

وجه التعميم، امتياز  طبقي ما دام أن هذا النوع من المدارس مشرع  أصالً للطبقتين الوسطى 

 لقلّة من رقيقي الحال. فرد فيه أمكنةً ا جرى مجراه قد ي  والعليا وإن يكن االعتبار الطائفي وم

 في المدارس "الوطنية" أيضاً، وقع كتّابنا، استثناًء، على مدّرسين يجمعون الطيبة إلى الكفاءة.

وجدوا كثيراً من المتعة أو قليالً في تعلّم ماّدة من المواّد. وال حاجة إلى القول أن اإلجادة في 

إلى تعزيز الثقة بالنفس في مناخ الهوان المحيط. ولكن توكيد المكانة ماّدة أو مواّد باب 

 إلىسبيل سهل  إليه هو سبيل المنّظمات الرديفة للبعث من "الطالئع"  ديوج  الشخصية كان 

لم   افإذا أقبلوا عليه "الشبيبة". عملّياً تحتكر هذه المنّظمات منافذ التالميذ إلى الساحة العاّمة.

ن لألمر ثمناً قد يتعّدى . وهذا مع العلم أتسهيٍل إلفضاٍء ما إلى الساحة المذكورةيخل  األمر من 

د تكون معرفة إذ المناخ االستخباري مخّيم ههنا أيضاً وإذ للتلميذ منبت ق المنّظمة دخولمجّرد 

لقاء  ما يجري فيه مطلوبة، فضالً عن معرفة ما يدور بين أعضاء الوحدة التنظيمية نفسها.

ّدم المنّظمة فرص انتساب إلى فرٍق فّنيٍة، مثالً، وفرص ظهور أمام جمهور ومغرياٍت ذلك، تق
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على  عرضي  أخرى من بينها اختالط الجنسين في الوحدات. بعد استنفاد المنّظمة أغراضها، 

التلميذ الذي يكون قد بلغ سّناً مناسبة االنتساب إلى الحزب... وهو ما "نجا" منه كتّابنا سلفاً، 

 باستثناء واحٍد منهم "أنقذ" نفسه بعد شوٍط حزبّي قصير.

ما  ، يتناولمن إقبال على التحصيل واستمتاعٍ به للتوّ  وما بدا لنا استثناءً  ما خال السهو والغلط

حصلت  اً أمور ذكرياٍت إيجابية" حفظها كتّاب هذه الفصول من سنيّهم المدرسيةيمكن اعتباره "

أب  طرافة  ، عناء  األمهات، على اختالف وجوهه ضّد نظامها: في خارج المدرسة أو حصلت

 في رواية الحكايات، السينما بعجرها وبجرها، المركز   برعوا أو جّد أو امرأة من المحيط

تم منها بق بل، بعض  العطل في بعض  ال الثقافي ومكتبته، دروس الخاّصة وخصوصاً ما خ 

تتسلّقها  اً أشجار بيروت وجبل لبنان، مخالفةً للنظام ينجو بها الفاعل بجلده، استكشاف  المدينة،

ً البنات بال سراويل وغنم راقصة  في  ، سهراتٍ وجّنّياً متفّرغاً لخدمة المفتي يسرح به الفتيان ا

الدخل  يستأجرها ذوو  مثيرة اً المبغى الرسمي للكبار منهم وصورالبيوت لذوي النعمة و 

تأذن به تلميذة لجارها  اً"لزّ "  –أيضاً  – تعاد عند باب موظفة حسناء... أو  المتهافت أو وقفةً 

لفحص الطّبي، إلخ... وأما الغرام فقد لعلى المقعد، أو مجّرد التفّكه بالنظر إلى بغايا قادمات 

أوساٍط أخرى ية والصبايا، ال تلبث أن تغور بانتظار بْ تباشير ولكنها، في حالتي الص  تظهر له 

وسّن أخرى، على األرجح. ومهما يكن من شيء، تبدو الحسرة على اختالط الجنسين باقيةً إلى 

 ..اآلن في الحاالت التي لم يكن فيها االختالط حاصالً.

منازل مؤلّفينا مشيراً إلى مناهضٍة منتشرة للمهانة شيء  آخر يظهر في أكثر من منزل من 

حمراء وآلة سرّية  لتصوير الكتب والنشرات، رواح  وغدوٌّ غير مألوفين إلى  العاّمة. كتب  

هذا يشي برغبة غير راكدة في مناوأة الطغيان. ولكن هلع المنزل ومنه واختفاء معارف، إلخ. 

 ،في المجرى نفسه أو تعّرضهم لتحقيق أو مراقبةاألهل، حين تبدر من التلميذ بادرة  تجري 

يدّل، بين ما يدّل عليه، على غلبة الخوف على النفس وعلى األوالد وعلى جعل األهل سالمة 

 هؤالء، خصوصاً، فوق كّل اعتبار.

قلها إلى  لْ ق  تصل أصداء ت  في المجتمع توجد شقوق  في قلعة الهوان هذه، إذن. توجد كسور  

قتصر أمر السلطة في المدرسة على المواجهة بين معسكر التالمذة وأهاليهم فال ي  المدارس. 

وهو ما دلّت عليه مصائر متضاّدة لتالمذة دخلوا سنوات النار واإلدارة.  سينالمدرّ ومعسكر 

والدمار الجارية بعد أن أمسوا كباراً. دلّت هذه المصائر أيضاً على أن ما تعد به الكسور ليس 

داً إلى تماسك صّحي. وكانت شقوق المجتمع بأسره فاغرةً في المدرسة الواحدة وْ بالضرورة ع  

ك القيّمين على في المدارس، كانت الشقوق الطبقية فاغرة وكان مسل وبين مدارس ومدارس.

قضت بتنسيب المسؤولين عن أجهزة النظام  المدارس يعّزز خريطتها الجديدة. وهي خريطة

 كبارهم قيادتها. فكان لذلك كله ترجمته في المدارس.  إلى الطبقة المسيطرة وبتسليم
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يبدأ األمر بتلميذات يصلن إلى المدرسة ويغادرنها بسيارات رسمية وأخريات يلجأن إلى الحافلة  

أخرى مكانها في بعثة أو إلى  طالبةً  أو يعّولن على أقدامهن. ولكن يصل األمر إلى سلب طالبة

 هذه سوغ اعتباروقد ي  . ، إلختار وجهة لغوية بعينهاّق اخ آخر مستح   وضع طالب في موضع  

االمتيازات التي حظي بها أوالد الذوات الجدد أفدح إضراراً بعملية التعليم من سيطرة طبقة 

أمراً ذا وسطى تقليدية بقيت تقيم وزناً لمهٍن حّرة يشترط للتبريز فيها تعليم ذو جودة. ولم يكن 

ن له أن اللقب يشبه ما يطلق من ألقاب . كان يزي  يا شاوي!"ـ"خطر أن ينادى الشاوي في الرقّة ب 

على كّل ولد من أوالد القرية حالما يولد، وكان يهضم اللقب ويمضي في سبيله. وأما اجتياح 

بسيف السلطان تجعل له  أوالد "الجهازيين" للمدارس فكانت كثرتهم وتصرفاتهم واعتداد أهلهم

 ت القديم وأشمل.شّد بكثير من وقع التفاو وقعاً أ

ا المدرسة السورية: السجون السوفياتية وقصر  آلل مفي هذا الكتاب قطبان معماريان اعتمدته

العظم في دمشق! على أن قصر آل العظم فريد بين المدارس وإن يكن له اشباه  بين القصور. 

ما يرويه هذا تحت ظالل البعث. و وتكاثراً النماذج اتّباعاً  ن السوفياتي فبدا أيسروأما السج 

الكتاب عن مدارس يعّدها مؤلّفوه أشباه سجون مثير  للرعب وإن نكن تعلّمنا أن نتوقّع األسوأ 

أو عّنا مشكورين بوصف القصر  ّرونيس  في كّل صدٍد من هذا القبيل. على أن بعض المؤلّفين 

العالقة المعقّدة بين مدارس أخرى أنيسة. ويغلب القمع على صورة النظام المدرسي وتغلب 

 المدرسة والمحيط وبينها وأجهزة النظام وتكاد تغور في هذا كلّه ذكريات التعلّم.

 

* 

 

 منهم ما آلخرين ، إلى معرفتيبين هذه الكوكبة من المؤلّفين وقد فاتني أن أقول أن لي أصدقاء

ّمة التقديم هذه ال أعرف اشخاصهم من مكانة في األدب السوري المعاصر. لهذا كلّه أثارت مه

يث حماستي. وهي حماسة زاد فيها ما تعّلمته من قراءة هذا الكتاب. أراه ال ينتمي، من ح

دتفدت منه معرفةً ال من علوم المجتمع. ولكنني اسالمنهج والمقاربة، إلى أّيٍ   ،بمعادٍل لها تع 

المؤلّفين بما قد  وسعي أن أفيد استفدت حتى بات في بالضرورة، أبحاث  تنتمي إلى تلك العلوم.

أنه ال يدري ل م   ،مثالً  ،كل عليهم من تعليٍل لمروّياتهم. يذكر صاحب الفصل الثانيشقد يكون أ

له عن السبب في مناسبٍة  فصح  ه األصيل بعد تقاعده من سلك الدرك. قد أ  باع أبوه حصان 

 أخرى...

 

 2017بيروت في أواسط تّموز 


