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والس ِ
ِ
خاء والتّ ِ
ِ
ِ
هل َولّى زم ُن األماناتِ في تدبير ِ شؤونِ النّاسِ
والصبرِ ..زمنِ
هل ولّى هذا الزّم ُن ،وولّى زم ُن
مصالحهم وحف ِظ
وخدمة
ضحية ّ
العطاء ّ
ِ
ِ
رسلِ والم ّجان ّي ِة ..زمنِ
واألولياء والشّ هداء؟!
األوفياء
أم ِنهم وأما ِنهم وكرام ِتهم وح ّريّاتِهم؟
التّ ّ
ِ
ض صالحٍ عادل ٍ حصين ،وحاكمٍ حكيمٍ متطلّع ٍ طالّع ٍ
فأينَنا نحن اليومَ من قا ٍ
بالعناية
هل ولّى هذا الزّم ُن الّذي كان فيه األهلون يالزمون أوالدَهم
وال ّر ِ
عاية والتّ ِ
وجيه واإلرشاد ،ويُلزمونهم بقيمٍ ومعايي َر ٍ
شجاع ،وتاجر ٍ مستقيمٍ ،وعاملٍ مثابرٍ ،وكات ٍب ن ّير ٍ حصيف ،وطبي ٍب رحيمٍ
نبيلة وجميلة،
يؤاسي ،ومُثر ٍ يَمس ُح الجر َح برفقِ ِ
اليد وسحر ِ الذّهب؟
ويراقبونهم في عشرتِهم وسلوكِهم وصي ِتهم ومآتيهم ويحاسبون؟
الصادقَ النّافذ،
ص أينَنا م ّمن يقولون القولَ الب ّي َن البلي َغ الوديع ،وي َ ِعدون الوع َد ّ
وهل ولّى مع هذا الزّمنِ الزّم ُن الّذي كان فيه المعلّ ُم منار ًة ومثاالً ،يَح َر ُ
ويَعملون العم َل المجد َي النّاج َح المفيد ..ويَبتكرون ويُبدعون ..يَستولدون
ويَسه ُر ،يَقسو ويَحنو ،يق ّومُ ويه ّذ ُب ،يربّي ح ًقّا وال يتوانى ،ويَمضي في
جهاده الّّذي من نور ِ عينيه وإلهاماتِ قل ِبه ال يبالي إال ّ ِ
ِ
ِ
األصالةَ أصال ًة يَشقعون ،ويقيمون ممال َك الفرح ِ
السعيدة؟
بنعمة الثّمر ِ في
واألعياد ّ
ِ
غرا ِسه الطّ ّي ِبة العزيزةِ ووسادةٍ
أينَنا من ُح ّ ٍب يَسودُ ،وخير ٍ ي َ ِع ُّم ،وجمال ٍ تَدي ُن به العقول؟!
ضمير؟
لراحة ال ّ
ِ
إنّنا نعاني ح ًقّا من نق ٍ
المناعة حيالَ احترام ِ االنسانِ الّذي فينا،
ص في
وأيضا زم ُن تلك ال ُّدور ِ الّتي لم تَشأ ْ إال ّ أن تكونَ الخمي َر في
وهل ولّى بَع ُد ً
ٍ
ِ
ٍ
السالمة ،فلم تتنازلْ عن قناعة بمبدأ قويم ،واهلل الّذي في هذا االنسان .ولذلك ،ن َستهونُ ون َستهي ُن ون ُهم ُل وال نبالي،
العجينِ وسلّ َم التّرقّي وميناء َ ّ
ِ
ِ
بحقيقة جل ّي ٍة ورأ ٍي صائ ٍب ٍ
ٍ
فإذا نح ُن في هذا ال َّد ْرك المح ِب ِط من ال ّر ِكَّة واالنحطاط ،وال ن َني ن َنتح ُر
ورؤية
ولم تساومْ على ح ّقٍ أكيد ،ولم تف ّر ْط
بوجودنا ووجدا ِننا والطّ ِ
ِ
بيعة الغنّاء ..ن َغد ُر باألمانات!
عي الحمي َد ال ّدؤو َب المسؤولَ (والمق ّد َس أحيانًا كثيرةً)
بنّاءة ..،بل َسعتِ ّ
الس َ
التّحرير
					
ضال ِّة وك ّلِ اب ٍن شاطر ٍ وسامر ٍّي ومخلّع ٍ ونازفة؟
وراء َ الخرافِ ال ّ
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جورج مغامس
ْ
رس َغاب
َف ْل
تسقط ْك َف َ
َ
أهلي يجوعون ،قلَّ الخب ُز في معاج ِنهم ،وضاقتِ ال ّدنيا
بأنفا ِسهم وبالتّع ِ
ب على العواتقِ وفي العيون.
أهلي يجوعون ،يَه ِجسون ،في يقظاتِهم وفي األحالم ،بقرشٍ
ف وسمكة ..وقلمٍ وكتاب ،ويصلّون لسق ٍ
أبيض ورغي ٍ
ف وأ َ ِس ّرةٍ..
َ
ِ
وضحكة األوالد.
أهلي يجوعون ،يَنشرون على حبال ِ الليلِ ثيابَهم المغسولةَ
ُ
ِ
ب َعرقِ النّهار ،ويَسهرون حتّى
السارقُ
يأتي ّ
هجيعه األخير ِ لئالّ َ
ُ
ِ
الحياء القاتم.
ويتركَهم ُعرا ًة حتّى
أهلي يجوعون ،يض ّمدون األل َم بالحزنِ ،والحزنَ بالكبرياء..،
الصخور ِ
السنديانِ تح ّد ُث حدي َث ّ
ويَقفون بمم ّراتِ ال ّريحِ كجذوع ِ ّ
ِ
والصمود.
والجذورِ ..حدي َث
المقاومة ّ
ِ
أهلي يجوعون ،يَنذرون بقايا دمائهم وشفا َههم اليابسةَ
لضوء
ٍ
شمعة أمام ٍ
ٍ
حفنة من بخورٍ
وهالة وأيقونة.
أهلي يجوعون ،لم يَكفروا ،لن تك ّف َرهم ق ّواتُ ما في األرضِ
اس بنعي ِقهم
والجحيم ِ من كَفرةٍ آثمي َن ،مألوا ال ّدنيا و َشغلوا النّ َ
وزعي ِقهم وتفاهاتِهم وسفاهاتِهم وسائر ِ القذارات...
أهلي يجوعون!
يجوعون ،ويا أينَه العاب ُد والمعبد؟ ولِ ْم ليس بَع ُد في أيدينا ،من
ض ِ
وء ،سوى قنديلٍ ضئيلٍ بأيدي غُلْ ٍ
ف مساكي َن في
مصادر ِ ال ّ
مآذنَ ٍ
الصالحي َن
نائية وقُب ٍب قص ّية؟ فهل ولَّى زم ُن المن ّورين ّ
ِ
ِ
شهود الح ّقِ
وشهداء الحقيقة؟ هل بيعتِ األلسنةُ
المصلحي َن..
السالطينِ الماكرةِ ،واستباحتِ
للسيوفِ الفاجرةِ وخزائنِ ّ
ّ
الصفوةِ واألحرار؟
النَّخاسةُ حتّى معاق َل َّ
و َمن..
06

َمن ذا الّذي يَف ُّك أَس َر اهلل؟!
و«خاصتُه» في قطاراتِ األَنفاقِ ال ُهالم ّي ِة
إنّ اهلل في األسرِ،
ّ
ِ
كأس
اللزجة ال ّداعرة ،لئالّ يَسمعوا صوتَه ويَروا وج َهه ويَسقوه َ
ماء.
َسترقي ال ّرقّاء َ لع َّل وعسى؟!
فهل لنا أن ن
َ
عتص ُم بالقَذى
السقوطُ العظي ُم ،وال حولَ وال ،ي ُ َ
أَال إنّه ،حين ّ
وال ُع ّوار ِ وحبال ِ الهواء ..بمتاهاتِ كهوفِ الغيوب.
أهلي الجياع!
فل َك اهلل يا اهلل ،أيُّها األسي ُر ،يا س ّي َد األسرى َ
لك اهلل تعالى..
فتعالَ إلى الليالي الّتي ن َطويها على صرير ِ األسنان ،والنّهاراتِ
ِ
ن ِ
قارعة طرقِ ال ِّذل ِّة وال َمهانة..
َبسطُها على
هناك ،في ُعر ِينا وذُبول ِ الهمم ِ الكسيحة ،ن َتقاس ُم صلبانَ
الخيباتِ وكِ َس َر الحسرةِ وحشرجاتٍ ُصف ًرا بائسة ..وهذا التّهاف َت
الصباح ّية.
المري َع لمصابيحِ القيم ِ ّ
ِ
أرصفة قلو ِبنا ن َب َت ّ
على
الشو ُك الوحش ُّي ،وفي حقولِنا ِجرذانٌ
و ِغربانٌ تطاردُ ظالل َها ال ّرماديّةَ الخاويةَ وبيوتَ النّمال ِ
والغيظ ق ّددَ العروقَ ونف َث أوبئةَ الو َهنِ
ُ
ُ
فالقيظ
ضامرة..،
ال ّ
ِ
البالء ّ
الشرسِ و َه ٌّم ي َ ُه ُّم ،واستشرى
و ُعق َم ال َعواقر ،ف َع َّم غَ ُّم
ٍ
كلعنة عاهرة .فهالّ وافيتَنا ،يا طعي َن
صوتُ صم ٍت أسودَ وخب ٌث
ِ
موائد
الصاغر ِ العجيف ..إلى
األجيال ِ القتيلة ،إلى زم ِننا ّ
الص ِ
ِ
الطّواحينِ
الفارغة ّ
ادية البَرصاء؟!
والشفاه ِ ّ
ِ
ِ
وقراصنة الياسمينِ
الشياطينِ
زبانية ّ
في المستنقع ِ ..مستنقع ِ
ِ
أعواد المشانقِ َونلف ُُظ قي َح
وأجاجينِ الفرحِ،حي ُث أَرماقُنا على
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ِ
ورش الملحِ األُجاج ِ
المرارات ،ال شيء َ يتي ُح إال ّ رثاء َ حالِنا
العفراء َّ
الساخنة .أَفتتقاوى على َر ْس ِف َك واألغالل ،وتَجيئُنا
على الجراح ِ ّ
الس ِ
ِ
الجسد ال َّرط ِ
ب وفي
ياط الغائر ِ في
بجن ِبك النّازفِ وبلَفْع ِ ّ
ِ
السا ّرةِ ،تؤدّي ،عن يمي ِننا َّ
حيحة الشَ الّء،
الش
َرجع ِ النّبوءاتِ ّ
ِجزي ًة فحشاء َ لك ّلِ قيصر ٍ وكسرى ..و ِجزي ًة ُمضاف ًة بَالّع ًة
ل ِغلمانٍ وبَبّغاء؟!
أهلي الجياعَ ،من ل َك بَع ُد و َمن
أيُّها األسي ُر ،يا س ّي َد األسرى َ
رؤوسنا المص َّدعةَ
لنا ..ن َرف ُع إليه َشكوانا وال َّظالمات ،ن ُلقي
َ
على صدرِه وأنشودةَ الزَّفراتِ في مندي ِله األبيضِ الحميم!
مى
إنّ الخيولَ ،يا س ّيدي ،أَغرقتها ال ّرمالُ .والفتيانُ ال ُم ْردُ دُ ً
ِ
من ورقِ
حاص َرها اإلعصا ُر ال َهصور .فهل لنا إال ّ أن
الخريفَ ،
َسترقي ال ّرقّاء َ لع َّل وعسى؟!
ن
َ
ِ
سفينة
أهلي يجوعون ،يا س ّيدي! واليمامةُ ال ّزرقاء ُ الّتي على
سقط منقادُها في يأسِ ِ
الطّوفانَ ،
الصخوب ،فكيف تأتي
الماء َّ
ِ
ورائحة َسعتر ٍ صخر ّي ..كيف تُرش ُد إلى
بغصنِ زيتونٍ أخض َر
رأسه ..كيف ت ِ
َهدلُ
موطِئ قدم ٍ و َحجر ٍ يُس ِن ُد إليه اب ُن االنسانِ َ
فوق ٍّ
عش وفراخ ٍ وحلمٍ بقمحٍ وفضاء؟!
محبوس
أهلي يجوعون! ال ِقال ٌل ،ال ِسال ٌل ،ال ِغالل ..،والمط ُر
ٌ
الس ِ
ش ال َمؤونات.
وس اآلكلةُ تُفني َج ْر َ
السابعةُّ ،
ماء ّ
في ّ
والس ُ
وث َ ّمةَ ال ِلحمانُ من َورمٍ ،والعظامُ من َرغوةِ ال َهشاشات!
كتبُهم ممصوصةٌ حافيةُ األحرفِ والكلمات ،وال ّدفات ُر أَذبلَها
الشجر ،و ُرقَ ٌع ك ُّل مئزرٍ
وصري ُر زيز ِ َجذول ِ ّ
الحب ُر الحارقُ َ
و ِسروال ..،فليس في ال ُعرى إال ّ ذكرياتُ األَزرار ِ النَّخرةِ وبَردٌ
ِ
كقبضة الخيانة.
قارص
ٌ
ِ
الص ِ
ِغطاء ُ ّ
يف
الشتاء بَلَ ٌل َر ْش ٌح وداء ُ صدرٍ ومفاصل ،وفي ّ
السهومَ ال َملولَ على الطّيور ِ
تثاؤ ٌب وك َْش ُح ذبابٍ وقرامي ُد تَذر ِ ُف ُّ
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المهاجرة ..،فال شيء َ يع ّزي األبوا َب المكابدةَ أو يَمس ُح عن
عتباتِها أطيا َف مطامير ِ التّرابِ الكئيب.
واألنفس َسبايا في زَنازينِ
المراثي ،يا س ّيدي ،كبرج ِ باب َل،
إنّ
ُ
َ
َرسغَاب.
كْف َ
َرسغَاب!..
َرسغَاب كْف َ
 كْف َ قريةُ الجوعِ ،يا س ّيدي ،بالدُنا :حي ُث ال ُحثالةُ من فاجر ٍ وتاجر ٍٍ
في ِحل ٍ
ف قاب ٍ
وعافية
ض على مسارٍ ومصير ،وعلمٍ وعمل ،وص ّح ٍة
ضمي ُر فاس ٌد ،وفاس ٌق ك ُّل نهج ٍ وسلوك؛ حي ُث
وصي ٍت أَثيل؛ حي ُث ال ّ
ِ
بالمعرفة والمقدرةِ وطعام ٍ وشراب؛ حي ُث الجوعُ ضار ٌب
ال ِغ ُّش
أطنابَه ،وأن َت في األسر.
َرسغَاب! ما هذه اآلخرة؟!
َرسما إلى كْف َ
 من كْف َالس ِ
راط المستقيمِ،
 إذًا نقي ُم حلفَناَ .ول ْيك ْن بينَنا وبينَهم فيص ُل ّومصابيحِ العذارى الحكيمات .أهلي يجوعون وأن َت في األسر ِ
لدى هياك َل ومحاف َل ِ
وش َيع ٍ وِبَيع ٍ و ُع َص ٍب وأحزاب .كلُّنا أسراهم
بيدناِ .
وخالصنا ِ
بيدنا ن ُحيي ال َّربي َع ،ندحر ُج به
يا س ّيدي،
ُ
َرسغَاب ..على ال َّرامة ،على ٍ
قرية قبر ٍ حقًّا!
الحج َر على كْف َ
فَل ْ
َرسغَاب فَلْتسقط.
ْتسقط كْف َ
ٍ
َسقط إال ّ بشجرةِ توتٍ
وفيلجة وفراشة ،بحلمٍ جميلٍ
وإنّها لن ت َ
وبيدرٍ ونولٍ ومول ٍد سعيد.
ِ
وال َوحدةُ تُس ِقطُها :وحدةُ الجوع ِوالوجع ،و َوحدةُ ال ّرأي وال ّرؤيا،
و َوحدةُ اإلرادةِ واإلقدام ِ وااللتزم ِ والثّباتِ على دوام ِ االقتحام...
تُس ِقطُها م ًعا وعلى ال ّدوام ،وك ُلّما ذ َ َّر تنّي ٌن بمخل ٍب وناب.
أهلي الّذين تجوعون ،ويا أيّها اهلل الّذي في األسرِ ..يا
فيا َ
ِ
بوجه ِ
حلف األشرار ِ
أهلي الجياع ،أَال أنتم اتّحدوا
س ّي َد األسرى َ
ِ
َرسغَاب فَل ْ
واعصفواَ ،ول ْ
ْتسقط..
ْتسقط كْف َ
ٍ
حينئذ يَعتدلُ الميزان.
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مدارات
األب موسى في عيد التأسيس
ً
واسعا إلحياء رسالتنا وتحقيق أهدافنا وإحداث التغيير المطلوب
برنامجا
سأقترح
ً

هذه السنة ،عي ُد التأسيس واسطةُ ِ
العقد في اليوبيل ّية
الفض ّية ،فإذا الفرحةُ فرحتان .وفي المناسبةَ ،عمر االحتفالُ
بأسرة الجامعة وسائر المدع ّوين؛ وفيه كان لرئيس الجامعة
األب وليد موسى كلمةٌ ،كان فيها َعودٌ بالذاكرة إلى الماضي
وما فيه من وقائع وما منه من ِعبر ،وتطلّ ٌع إلى المستقبل
من منطلق العمل في حقل الحاضر في إطار «اقتراح برنامج
واسع إلحياء رسالتنا وتحقيق أهدافنا المرسومة وإحداث
التغيير المطلوب في البنى األكاديم ّية واالنسان ّية».
قال األب الرئيس وليد موسى:
هي السنة الخامسة والعشرون ،السنة اليوبيل ّية الفض ّية لهذه
الجامعة.
منذ مطلع هذه السنة  ،2012بدأنا نشاطاتنا االحتفال ّية من
الندوات والمحاضرات إلى المسرح ّيات والمعارض والمؤتمرات...
وها قد م ّرت خمسة أشهر ،ونحن نتابع الطريق؛ إال ّ أننا ،الليلة،
نقف وقفة مختلفة ،نعبّر فيها ،عن معنى العيد ،بالعمق االنسان ّي
الذي تفرضه علينا يقظة الضمير ،بعي ًدا عن البهرجة والفولكلور،
هذا الذي ال ب َّد منه أحيانًا ،والس ّيما بمناسبة مولد انسان أو
مؤسسة أو جمع ّية أو جامعة حتّى.
ّ
هذه الوقفة ،أقفها أمامكم ،بك ّل صراحة وواقع ّية ،ألعرض معكم
مالمح الصورة بك ّل تفاصيلها منذ  1987وحتّى اليوم.
عودوا معي في الذاكرة إلى سنة :1987
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Address of Fr. Walid Moussa
President of Notre Dame University – Louaize
Celebrating Founders’ Day
Dear Friends,
This year, we are celebrating the silver jubilee of Notre Dame
University – Louaize.
Since the beginning of 2012, we have embarked on a series
of activities including conferences, seminars, plays, exhibitions, etc. Five months into the year, and we are still following the same endeavor; however, tonight we look anew at
the situation in order to come to a deeper understanding of
these celebrations in light of our human dimension which is
embedded in the University’s mission. This standpoint differs
from the traditional customs and festivities, which are the features of any event, particularly when celebrating the birth of a
child, an institution, an association, or a university.
I stand before you tonight, speaking sincerely and realistically,
to review together our history from 1987 to the present within the context of both the bigger picture and its details.
Let us journey back in time to 1987.

55 عدد

2012 حزيران

The Lebanese Situation: As many of you may well remember,
1987 was a year of raging and conflict, battles, assassinations,
occupations, sectarian divisions, and funeral processions.
The International Situation: We all recall the Cold War and
the continued global state of political and military tension
emanating from the polarized parties: the United States of
America and the Soviet Union.
NDU’s Situation: Our university was in the pangs of labor:
the campus simply lacked the capacity and environment conducive to university learning. At the time, students, faculty
members, and staff combined were approximately one hundred persons.
It is true that we started our endeavor in 1978 in collaboration with Beirut University College (currently the LebaneseAmerican University), when the late Fr. Boutros Fahd was
Superior General of the Order and Father Bechara Rahi was
Director.
We established the Louaize Center for Higher Education, but
we lacked the experience and capacity for autonomy. Despite the prevailing situation, the Maronite Order of the Holy
Virgin Mary decided to pursue its vision and overcome every
obstacle.
Believing in the need to establish a university following the
American system of education, and in collaboration with a
group of sincere laymen, we submitted the necessary documents to the Ministry of Education during the term of Abbot
Marcel Abi Khalil. Encouraged by the blessing of our founding father, formerly Bishop Bechara Rahi, and supported by
friends, we were able to obtain the license required to establish NDU on August 14, 1987, during the term of Abbot Antoine Sfeir, then director of the Center. That same year, Father
Boutros Tarabay, current Superior General, was appointed
President of NDU - Louaize. On the occasion of our Silver
Jubilee, I would like to take this opportunity to extend heartfelt congratulations on your behalf to our Superior General
Abbot Tarabay.
NDU’s journey began on that day in 1987; however, the time
has come to reflect on the developments in our history since
then:
On the Order and University Scene: We had to take bold
steps to turn dreams into reality. The Order chose this property, laid the cornerstone, and began the construction, during
the terms of Abbot Saad Nemr and NDU’s former President,
Fr. Francois Eid, currently Archbishop of Egypt and Sudan. To
this day, we are still engaged in the extension of the campus, and believe me, we have never had a moment›s rest,
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 سنة حروب ومعارك1987  كانت سنة،على الصعيد اللبنان ّي
. كما تذكرون،واغتياالت واحتالالت وانقسامات ومراسيم ج ّوالة
 فكلّنا يعلم مقدار الصراع والتجاذب،أ ّما على الصعيد الدول ّي
 أميركا:في الحروب الباردة التي كانت تدور بين قطبي العالم
.واالتحاد السوفياتي
،مؤسستنا تعاني آالم المخاض
ّ  كانت،على صعيدنا الجامع ّي
 ال تتوفّر فيه شروط المناخ،وصعوبة الوالدة؛ فالبناء كان متواض ًعا
 وأعداد الطالّب واألساتذة والموظّفين تُحسب،الجامع ّي الص ّح ّي
.بالعشرات وال تتجاوز المئة
 عهد، محاولتنا الجامع ّية،1978  سنة،صحيح أننا كنّا بدأنا
 وبإدارة الراهب يومذاك بشارة،األباتي المغفور له بطرس فهد
 وذلك باالتفاق مع كل ّية بيروت الجامع ّية (الجامعة،الراعي
، وأنشأنا مركز اللويزة للتعليم العالي،) حال ًّيا،اللبنان ّية األميرك ّية
 لم نكن نملك ال التجربة والخبرة وال اإلمكان ّيات، وببساطة،إال ّ أننا
 أقدمت الرهبان ّية، ومع ذلك.التي تسمح لنا باالعتماد على أنفسنا
.تخش الصعوبات والعراقيل
َ  ولم،المارون ّية المريم ّية
وإيمانًا من الرهبان ّية بضرورة إنشاء جامعة ذات منهج ّية
 تق ّدمنا، وبالتعاون مع جماعة من العلمان ّيين المخلصين،أميرك ّية
، عهد قدس األباتي مرسيل أبي خليل،بالمستندات المطلوبة
 بشارة، بدعم األصدقاء وبركة أبينا المطران يومذاك،واستطعنا
 من الحصول على الترخيص المطلوب لجامعة س ّيدة،الراعي
، عهد قدس األباتي أنطوان صفير،1987  آب14  في،اللويزة
 الذي،وحيث تسلّم رئاستها قدس األباتي الحال ّي بطرس طربيه
.ضي
ّ  التهنئة بهذا اليوبيل الف، باسمكم جمي ًعا،أق ّدم له اليوم
 ولكن ال ب ّد من التوقّف عند التح ّوالت التي...وابتدأت المسيرة
:حصلت منذ ذلك التاريخ
 كان ال ب ّد لنا من خطوات،على صعيدنا الرهبان ّي والجامع ّي
 فكان اختيار الرهبان ّية:شجاعة قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة
، ث ّم اإلقدام على وضع حجارة األساس والبدء بالعمار،لهذه األرض
 ورئيس الجامعة يومذاك األب فرنسوا،مع قدس األباتي سعد نمر
 وما يزال العمار مستم ًّرا حتّى اليوم؛ وص ّدقوني أنّنا ما،عيد
 ألف متر150  وها نحن نشاهد حوالى، وال توقّفنا،استرحنا يو ًما
. في مساحة أرض تقارب المليون متر مربّع،بناء

nor have we ever ceased our labor. Presently, we occupy one
hundred and fifty thousand square meters of construction
spread across a land area of one million square meters.
Today, NDU’s population comprises of approximately seven
thousand students and one thousand faculty and staff members. We offer roughly one hundred majors at different levels (Bachelor, Masters, and Doctorate). In addition, NDU has
two other campuses in a state of continuous development:
the North Lebanon Campus in Barsa – Koura and the Deir
el-Kamar campus in the Shouf region. Both campuses were
established during the two-term tenure of former NDU President, Boutros Tarabay.
I can confidently assert today that despite the tribulations our
nation witnessed, NDU was able to withstand, develop, and
prosper, during the term of Abbot Semaan Abou Abdo. At
present, NDU still faces the inherent challenges of growth
and development. (When others demolished, we built; when
others fled, we remained firmly rooted in this land, resilient in
the face of adversity to open new horizons for future generations).
On the Lebanese Scene, Lebanon suffered from much violence before finally reaching the Taif Agreement, without failing to recall the military confrontations between Israel and
Lebanon, the Syrian occupation, which was followed by a
period of assassinations, and the eventual withdrawal of the
occupying Syrian army from the national territory.
Today, Lebanon is on the verge of another political collapse
due to divisions on both the religious and political fronts, a
fact which reveals decadence in values and ethics.
On the International Scene, we have witnessed the fall of the
Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the world domination of a superpower, the United States of America, the rapid
globalization and widespread of the use of technology and
their consequences - both positive and negative.
At this juncture, it is worth pausing to reflect on the events
taking place across the Arab world. We are yet to understand
the consequences of these revolutions and their impact on
Lebanon and us in the long term.
In this general perspective, I wish to revert to our University’s mission and goals, which impart values that form good
citizens. These values may be summarized into six words: respectable, educated, moral, pious, liberal, and industrious.
The persistent question that worries me is: Have we succeeded in forming this citizen? And why?
Anyone here can pretend and say, ‘Don’t blame me, everyone else is doing it!’ Or bury his/her head in the sand-or in
worst scenarios-to shift the responsibility from self to others
by saying, ‘These are the consequences of political, social,
economic,… situations.’
But, no! Each of us should bear a burden of this responsibility.
Must we yearn for 1987? Isn’t it painful to hear some of us
say that Lebanon was better forty or fifty years ago?

 فالجامعة تض ّم اليوم حوالى سبعة آالف،أ ّما من حيث األعداد
 ناهيك، إلى جانب حوالى ألف أستاذ وموظّف،طالب وطالبة
، شهادة اختصاص بين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه100 عن
 فرع:باإلضافة إلى فرعين جامعيين نراهما يتط ّوران باستمرار
 وفرع دير القمر في منطقة الشوف؛، الكورة-الشمال في برسا
رئيسا للجامعة على
ً ،والفرعان نشآ زمن األب بطرس طربيه
 وأستطيع التأكيد أنّ الجامعة شهدت زمن األباتي سمعان.فترتين
 رغم ك ّل الظروف الصعبة التي يم ّر بها، تط ّو ًرا وتق ّد ًما،أبو عبده
 وهي ال تزال تتح ّدى الصعوبات وتتابع مسيرة اإلنماء.الوطن
 وفي حين... كنا نحن نع ّمر، (في حين كانوا يهدمون.والتق ّدم
 كنّا نحن نتثبّت في هذه األرض ونفتح األبواب،كانوا يهربون
.)واآلفاق الستقبال أجيالنا الجديدة
 فقد مررنا، أ ّما على الصعيد اللبنان ّي،هذا على صعيد الجامعة
، دون أن ننسى، بحروب متع ّددة ث ّم بوثيقة الطائف،1987 بعد
 والوصاية، حروب اسرائيل على لبنان،وفي فترات متع ّددة
 ث ّم مرحلة االغتياالت وانسحاب الجيش،السوريّة على النظام
 من انهيار مخيف على، وصوالً إلى ما نحن عليه اليوم،السور ّي
 ترون مظاهر له في هذه االنقسامات الطائف ّية،المستوى السياس ّي
.والمذهب ّية والحزب ّية التي تعبّر عن انهيار في القيم واألخالق
، فشهدنا انهيار االتحاد السوفيات ّي،أ ّما على الصعيد العالم ّي
 وانتشار، وسيطرة اآلحاديّة األميرك ّية،مع انهيار حائط برلين
 الحضاريّة منها،التكنولوجيا الحديثة والعولمة بك ّل وجوهها
.والمتو ّحشة
 من، من التوقّف عند ما يجري في محيطنا العرب ّي،وال ب ّد هنا
 وما هي، ال ندري إلى أين ستصل،أحداث وثورات واضطرابات
.مفاعيلها علينا وعلى لبنان
 أعود،2012  لما نحن عليه سنة،أمام هذا المشهد البانورام ّي
 والتي يمكن،إلى رسالتنا الجامع ّية وإلى األهداف التي وضعناها
، أخالق ّي، مثقّف، بناء مواطن صالح:اختصارها بس ّت كلمات
. ومنتج، ح ّر،مؤمن باهلل
 هل نجحنا في بناء هذا المواطن؟ ولماذا؟:والسؤال الذي يقلقني
 شو وقفت عل ّي؟ أو أن يضع: أو أن يقول،يمكن لك ّل منّا أن ي ّدعي
 أن يضع المسؤول ّية على، بأقصى الحاالت، أو،رأسه في الرمال
 هذه نتيجة األوضاع السياس ّية واالجتماع ّية:غيره وأن يقول
...واالقتصاديّة واإلعالم ّية
: هل نضط ّر إلى القول: على ك ّل منّا أن يتح ّمل المسؤول ّية، ال،ولكن
 لبنان: أليس موج ًعا أن يقول البعض منّا.1987 رزق اهلل على سنة
!منذ أربعين أو خمسين سنة كان أفضل؟
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Isn’t it painful to hear the mothers and fathers with us here
today say, ‘Our generation is so different from that of our
children’s? In our day, we used to study, read, go to Mass,
respect our parents, search for books to read or seek a conference to attend… and dream.’
What do we see today?
Political corruption generating more corruption;
Violence creating more violence;
Lust for money, resulting in human decadence;
Absence of listening and absence of dialogue, except in the
virtual world;
Unhealthy students’ political divisions due to lack of political
culture;  
Chaos instead of real freedom;
Inability to make a change in matters such as food safety, water, electricity, electoral law, decentralization, or even media.
Nelson Mandela once said, ‘Education is the most powerful
weapon which you can use to change the world.’
Through these words, Mandela challenges us. Given this
challenge: where do we stand?
It is true that the numbers of students and alumni have increased, and so has the use of cell phones and the Internet,
TV and radio “zapping”…, savings accounts in banks for a
few or hundreds of people…, brain exports brains by the
thousands.
But, where are we heading? Have we really ‘lost the compass’? Amin Maalouf, the renowned Lebanese-French author
in his book Le dérèglement du monde speaks about intellectual, financial, environmental, geopolitical, and moral disorder. He says, ‘The boat we board sails aimlessly; Time is
not our ally; it is our judge, and we are as of this moment
sentenced to execution… A public awareness is necessary; a
state of emergency is indispensable to avoid drowning.’
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 جيلنا لم يكن كجيل:أليس مؤل ًما أن يقول اآلباء واأل ّمهات منّا
 كنّا ندرس ونقرأ ونحضر الق ّداس ونحترم، على األق ّل.أوالدنا
. وكنّا نحلم... ونبحث عن كتاب وعن محاضرة،أهلنا
 ماذا نرى؟،اليوم
،الفساد السياس ّي يولّد الفساد في ك ّل أبعاده
،العنف يستولد العنف في ك ّل صوره
.ح ّب المال يسبب ك ّل أنواع السقوط األخالق ّي واالنسان ّي
.ال إصغاء وال حوار إال ّ بالمعنى الفولكلور ّي
. وال تعبّر عن ثقافة سياس ّية، االنقسامات الطالب ّية ليست صح ّية
.الحريّة تح ّولت إلى فوضى
 وال في، وال في الماء، ال في الكهرباء:ال أحد قادر على التغيير
 وال، وال في الالمركزيّة، وال في قانون االنتخاب،األمن الغذائ ّي
.في ضبط اإلعالم وص ّحته
... الق ّوة القادرة على التغيير هي التربية:ّيقول نيلسون مانديال
 فأين نحن؟. يضعنا في موضع التح ّدي،وكأنّه بذلك
 وكذلك،صحيح أنّ أرقام الطالّب والخ ّريجين قد تضاعفت
 و«تفقيس» محطّ ات التلفزيون،استخدام وسائل الخلو ّي واالنترنت
 وتكديس األموال في المصارف لبضعة أشخاص أو...واإلذاعة و
. وتصدير العقول باآلالف إلى الخارج...مئات
 فقدنا البوصلة؟، إلى أين نحن سائرون؟ وهل بالفعل:ولكن
Le dérèglement »يقول أمين معلوف في كتابه «إختالل العالم
، مال ّي، هو إختالل فكر ّي، كما يعبّر عنه، واالختالل،du monde
 إنّ المركب الذي نحن: يقول، أخالق ّي، جيوسياس ّي،مناخ ّي
 الزمن. بال طريق وال رؤية، بات هائ ًما على وجهه،على متنه
 ونحن منذ اآلن، وإنّما هو القاضي الذي يحاكمنا،ليس حليفنا
. مع وقف التنفيذ،محكومون
. ومن حالة طوارئ تفاديًا للغرق، ال ب ّد من صحوة:ويضيف

Dear Friends,
A state of consciousness is imperative. We should not despair,
because we believe. Our duty is to conquer anything that
hinders us from achieving our humanity. I, therefore, find myself here today with all my associates—clergy and laymen—
invited to enter into a state of consciousness and stand with
God and you. On the occasion of Founders’ Day and the
Silver Jubilee, I pledge to review all our academic, administrative, human, and social affairs. I will suggest to the Order, our
Mother, to the Board of Trustees, and the University Council, that a comprehensive program be devised to renew our
mission, achieve our objectives, and make these necessary
changes in the academic structure and human capital in order
to attain the following goals:
• Fulfill our founders’ dreams of a free and dignified university
and society.
• Earn accreditation to which we have already made significant progress.
• Endeavor to make the University, and every university, a
wellspring that nourishes men and women who can shape
the future according to moral principles and the needs of the
modern world.
Our concern, dear friends, is the human being, the student,
the alumnus, the teacher, the employee, the clergyman, and
the layman. We have built a beautiful university, with a strong
foundation. Now our concern is the super-structure: minds,
ethics, souls, culture, creativity…
I can assure you that attaining these goals is no easy task.
It requires a new modus operandi, just as the French writer
Antoine de St. Exupéry said, ‘It is not important to define objectives. What is really important is to realize them.’  
Dear Friends,
I call upon you to join hands with me in order to move forward. I need each hand and mind to achieve this task. Do not
withhold your opinions or advice from me.
I pray so that promises do not remain unfulfilled. I pray for
you, and I thank you for your cooperation: the Order’s Supreme Council, the Board of Trustees, vice-presidents, deans,
directors, fathers, faculty, staff, students, alumni, parents, and
friends.
Happy Founders’ Day

أيّها األصدقاء
، نحن مؤمنون وأهل رجاء، لن نقع في اليأس،ال ب ّد من صحوة
ومن واجبنا أن نتغلّب على ك ّل ما يمنع انسان ّيتنا من تحقيق ذاتها
 مع جميع معاون ّي من رهبان، أراني اليوم، ولهذا.وأهدافها
، أعاهدكم، مدع ًّوا إلى وقفة مع اهلل والضمير ومعكم،وعلمان ّيين
 أن تكون لنا مراجعة، وفي هذا اليوبيل، في هذا العيد،خاللها
 األكاديم ّية واإلداريّة واالنسان ّية:شاملة في ك ّل شؤوننا الجامع ّية
، وعلى مجلس األمناء، وسأقترح على أ ّمنا الرهبان ّية...والماديّة
، برنام ًجا واس ًعا، بعد االستشارة الشاملة،وعلى مجلس الجامعة
إلحياء رسالتنا وتحقيق أهدافنا المرسومة وإحداث التغيير
 وصوالً إلى ثالث،المطلوب في البُنى األكاديم ّية واالنسان ّية
:غايات
. تحقيق أحالم آبائنا بجامعة وبمجتمع ح ّر كريم.1
 الحصول على االعتماد األكاديم ّي الذي قطعنا شوطًا كبي ًرا في.2
.تأمينه
 مقل ًعا لرجال ونساء، ك ّل جامعة، العمل على أن تكون الجامعة.3
. برق ّي ووعي ومحبّة،يصنعون المستقبل
، أستاذًا ومو ّظفًا، طالبًا وخ ّري ًجا،ه ّمنا أيّها األصدقاء هو االنسان
 عملنا على. بنينا جامعة من أجمل الجامعات.راهبًا أو علمان ًّيا
: ه ّمنا أصبح البُنى الفوق ّية. بطريقة صح ّية وسليمة،البُنى التحت ّية
... اإلبداع، الثقافة، الروح، األخالق،العقول
 بل هو بحاجة إلى،ًأؤكّد لكم أنّ تحقيق هذه األهداف ليس سهال
 حيثAntoine de St. Exupery آل ّية عمل جديدة؛ وهذا ما آمن به
 بل المه ّم أن نجعلها قابلة، ليس المه ّم أن نح ّدد األهداف:قال
.للتطبيق
 أنا. ندائي إليكم أن نتعاون لنحقّق آل ّية العمل،فيا أيّها األصدقاء
 فال تبخلوا عل ّي، للقيام بهذه المه ّمة،بحاجة إلى ك ّل يد وعقل
.برأي أو مشورة
 وأشكر تعاونكم، وأصلّي من أجلكم،أصلّي كي ال يبقى الوعد وع ًدا
، العمداء، ن ّواب الرئيس، مجلس األمناء،جمي ًعا مجلس الرهبان ّية
، الخ ّريجين، الطالّب، الموظّفين، األساتذة، اآلباء،المديرين
. األصدقاء،األهل
.وكــ ّل عيــد وأنتــم بخيــر
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ّ
اللبناني على ضوء رسالة لبنان ودوره في المنطقة»
«تجديد النظام
						
-مؤتمر-

برعاية رئيس الجمهوريّة اللبنان ّية العماد ميشال سليمانّ ،
نظمت
كل ّية العلوم السياس ّية واإلدارة العا ّمة والدبلوماس ّية مؤتم ًرا بعنوان

«تجديد النظام اللبنان ّي :على ضوء رسالة لبنان ودوره في
المنطقة» .جاء هذا المؤتمر في إطار احتفال الجامعة بيوبيلها

الفض ّي ،وبمناسبة مرور خمسة عشر عا ًما على إطالق اإلرشاد
ف إلى تأمين منبر أكاديم ّي
الرسول ّي «رجاء جديد للبنان» .و َهد َ
علم ّي يجمع مختلف األفرقاء السياس ّيين وأصحاب اآلراء لمناقشة
النظام السياس ّي اللبنان ّي وإعادة قراءة واقعه ،نجاحاته وفشله،
على ضوء الدور الذي ظ ّهره اإلرشاد الرسول ّي للبنان واإلرشاد
الرسول ّي القادم لمسيح ّيي الشرق ،والس ّيما في خض ّم التح ّوالت
الكبيرة التي تم ّر فيها المنطقة.جمع المؤتمر عددًا كبي ًرا من
االختصاص ،تق ّدمهم ممثّل
السياس ّيين واألكاديم ّيين وأصحاب
ّ
فخامة الرئيس وزير البيئة األستاذ ناظم الخوري.
في جلسة االفتتاح ،شكر عميد الكل ّية د .شاهين غيث لرئيس
الجمهوريّة رعايته ،وح ّدد أهداف المؤتمر في «التع ّمق في استيعاب
وتقدير إيجاب ّيات نظامنا وإخفاقاته  ،ومن ث ّم اقتراحات تعديالت
التحسين».
وتساءل األستاذ سهيل مطر ،نائب رئيس
الجامعة للثقافة والعالقات العا ّمة ،إلى
أ ّي مدى «استجبنا ،أعماالً وسلوكًا وأنظم ًة
وقوانين ،لما وردَ في اإلرشاد الرسول ّي...
البعض يريد رسالة لبنان صور ًة عن
الخاصة ،وهنا يقع المأزق ،ونبقى في
مفاهيمه الحزب ّية أو الدين ّية
ّ
د ّوامة البحث الذي ال ينتهي» .وتابع« :دو ُرنا ،اليوم ،ح ّدده فخامة
الرئيس في لقائه األخير ،مؤ ّك ًدا على احترام ثالثة مفاصل:
األ ّول ،االنتماء العرب ّي من خالل جامعة الدول العرب ّية ،دون
انحياز أو تط ّرف؛ الثاني ،البُعد العالم ّي من خالل االرتباط باألمم
المتّحدة ،واحترام حقوق اإلنسان ،ك ّل إنسان ،في مواقفه وآرائه
وتطلّعاته.»...
 #األعمال كامل ًة تصدر قريبًا في كتاب عن منشورات الجامعة.

تقرير د .إيلي الهندي

ورأى األب الرئيس وليد موسى من
جهته أنّ الجامعة هي «صورة مصغّرة
عن طاولة الحوار التي دعا إليها فخامة
الرئيس ...لهذا ،نحن هنا ،من ك ّل لبنان،
من ك ّل األطياف ،ومن ك ّل الطوائف
واألحزاب ،وإن شئتم من ك ّل الدويالت التي تتناسل في هذه
الجمهوريّة العزيزة .نحن هنا ،برعاية الرئيس سليمان ،وصورتُه
تظلّلنا ،مؤمنين ،وبصراحة مطلقة ،أنّ النظام السياس ّي اللبنان ّي،
وكما يطبّق حال ًّيا ،بحاجة إلى إعادة نظر ،بعي ًدا عن المزايدات
مس
المس بالطائف هو ّ
والديماغوج ّية الفارغة .البعض ي ّدعي أن ّ
بالمق ّدسات؛ نحن ال نقول أنّ الطائف سقط ،وال عودة إليه ،بل
نقول :أنّ «الطائف» كما ُطبّق ،كان استنساب ًّيا ،ولم يصل إلى
تحقيق صيغة الوحدة الوطن ّية ال ُمثلى .لذلك نتنادى إلى كلمة
«سواء» ،لعلّنا نصلح ما عجز عنه خالل  23سنة».
أ ّما الوزير ناظم الخوري فنقل أح ّر تهاني
رئيس الجمهوريّة وأطيب تمن ّياته للجامعة
«الحبيبة والمم ّيزة بدورها البنّاء وعطآءاتها
العلم ّية والثقاف ّية والوطن ّية ،هذه الجامعة
التي هي أكثر من جامعة ،إنّها رسالة محبّة
وسالم وعيش مشترك ،إنّها منارة للعلم والمعرفة ومنبع للرجال
ولألجيال الواعدة تسلّحهم بالقيم اإلنسان ّية التي نعول عليها كبير
األمل وعميق الرجاء» .وأضاف« :لقد آمن فخامة رئيس البالد
«بمبدأ لبنان الرسالة» وعمل على تجسيد هذا الشعار ووضعه
موضع التنفيذ من خالل كلمته من على منبر األمم المتحدة حيث
أعلن عن طموحه بأن يكون لبنان مق ًّرا دول ًّيا للحوار بين الثقافات
واألديان في العالم ...ومنذ حوالى الشهر تقريبًا وبعد اجتماع
فخامته مع دولة رئيس مجلس الن ّواب أعلن أنّه «قد ت ّم درس السبل
العمل ّية لجعل لبنان مق ًّرا دول ًّيا معترفًا به من األمم المتحدة
كمركز رسم ّي لحوار األديان والثقافات» .وقال« :إنّ الموضوع
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األه ّم حال ًّيا هو تجاوز الحالة الطائف ّية والمذهب ّية المسيطرة على وفشله .كما اعتبر أنّ «رسالة لبنان موجودة بالق ّوة» بالمعنى
البالد كي نرتقي إلى حالة التفاعل واإلبداع وأن ننتقل من دولة األرسط ّي ،ولكنّها تحتاج إلى من ينقلها إلى «الوجود الفعل ّي».
المذاهب إلى وطن المواهب وإلى استعادة القرار الوطن ّي الح ّر
ث ّم كانت مداخلة لألباتي بولس نعمان
والدولة المدن ّية ،وهذا يملي علينا إقرار قانون انتخاب عصر ّي
الذي تكلّم عن أسس الكينونة اللبنان ّية
وحديث يؤ ّمن المشاركة الحقيق ّية والتمثيل الصحيح لك ّل مك ّونات
وما إذا كانت ال تزال صالحة أم ال،
وأطياف المجتمع اللبنان ّي المقيم والمغترب».
عارضا للمراحل التاريخ ّية التي أدّت الى
ً
كما نقل الوزير رسالة من فخامته إلى الطالّب تقول« :كلّي إيمان
تأسيس الدولة اللبنان ّية،
مستخلصا بأنّ
ً
بكم ،رجاالً للغد ،تنطلقون ،تحملون الراية ،تتبادلونها وترفعونها
عالية .إرفعوا رؤوسكم عال ًيا ،فأنتم أبناء وأحفاد هؤالء الرجال األسس ال تزال صالحة ،ولك ّن اللبنان ّيين عمو ًما والمسيح ّيين
خصوصا مدع ّوون إلعادة التأكيد على هذه األسس بشكل مستم ّر،
ً
العظام الذين رفعوا اسم لبنان بإنجازاتهم ومثابرتهم وصبرهم
وخاص ًة اليوم ،إذ تتق ّدم المنطقة كلّها باتجاه قيم التسامح
ّ
ونضالهم .إنّ التح ّدي أمامكم كبير ج ًّدا ،ولن يكون سهالً عليكم
المحافظة على مستويات إنجاز الكبار الذين سبقوكم وساهموا واالنفتاح والديمقراط ّية ،وال يجوز للبنان التراجع أب ًدا.
في إصالح وطنكم ،بعي ًدا عن الحزب ّية الض ّيقة والتقوقع .وليكن
أ ّما مداخلة الوزير إدمون رزق فكانت
التضامن فيما بينكم شعا ًرا وهدفًا تعملون على تحقيقه أينما نزلتم
تحت عنوان :فلسفة الميثاق الوطن ّي:
وحللتم .المستقبل لكم إذا عرفتم كيف تهدمون جدران االنقسام
مقارنة مع الطائف ،وتض ّمنت إعادة
والتباعد وتبنون منها جسو ًرا للتفاهم والتعاون والتواصل .المستقبل
قراءة لمرحلة قيام الطائف والمبادئ التي
لكم فاصنعوه بأفكاركم وبأيديكم .أرضكم لكم فحافظوا عليها
قادت هذا اإلتفاق .كما راجع سوء تطبيق
وافتخروا بانتمائكم لهذا الوطن .وتذكّروا دو ًما ضرورة العمل على الطائف في المرحلة السابقة مطالبًا بتطبيقه بشكل فعل ّي وكامل
تحقيق نظام رعاية وحماية اجتماع ّية وتعاضد ،إذ أنّ األوطان ال قبل المطالبة بتغيير أ ّي من نصوصه.
تستقيم وتنمو إال ّ بتوازن كافّة أطياف مجتمعاتها».
تلت ذلك كلمة الوزير سليم جريصاتي،
ألقاها بالنيابة عنه األستاذ أندره الشدياق
بعنوان «بين الميثاق والطائف :أيّهما
بحاجة إلى تعديل؟» .عرضت الكلمة
للخصائص التي تتم ّيز بها الدساتير
الديمقراط ّية مقارن ًة مع واقع الدستور اللبنان ّي وتعديالته على م ّر
الجلسة األولى كانت تحت عنوان «فلسفة النظام التع ّدد ّي السنين .كما عرض جريصاتي ألبرز المشاكل التي يعاني منها
اللبنان ّي :نجاحات وفشل» وترأّسها دولة الرئيس إيلي الدستور المبن ّي على وثيقة الطائف كعدم المرونة ،والحاجة إلى
الفرزلي ،الذي طرح ثالثة أسئلة استنتج من أجوبتها بأنّ النظام وصاية ،واالفتقاد إلى موقع المحكّم ،مع تسجيل إيجاب ّية تطوير
التع ّدد ّي اللبنان ّي ليس قائ ًما فعل ًّيا ،ولذلك ال يمكن تقييم نجاحاته مفهوم الديمقراط ّية الميثاق ّية.
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الجلسة الثانية تعنونت «النظريات العلم ّية لألنظمة
التع ّدديّة والتطبيق اللبنان ّي» .ترأّسها البروفيسور إبراهيم

ن ّجار الذي رفض ك ّل تو ّجه نحو فدرال ّية أو مركزيّة سياس ّية ،ألنّه
سيقضي على الصيغة اللبنان ّية .وتكلّم فيها الشيخ سامي الجم ّيل
عن األنظمة التشارك ّية والتوافق ّية ومتطلّبات نجاحها ،والدكتور
فارس سعيد عن مفهوم الدولة المدن ّية :وهل هو إبتكار مارون ّي؟
والدكتور إيلي الهندي عن الحقوق المدن ّية واإلنسان ّية في النظام
التوافق ّي الطائف ّي .كما أرسل الدكتور زياد ماجد ورقة عن األفق
العلمان ّي وأزمة الديمقراط ّية التوافق ّية ،لكونه خارج البالد.
تمحورت كلمة الجم ّيل حول التأكيد على
أنّ لبنان لم يكن يو ًما مو ّح ًدا ،وأنّ ك ّل
محاوالت التوحيد بالق ّوة وفرض الهويّة
واالنصهار الوطن ّي فشلت وستفشل ألنّها
ال تعكس واقع المجتمع .كما اعتبر أنّ
التصارع على سلطة واحدة مركزيّة هو سبب الخطر والمشاكل،
موسع بع ّدة سلطات قريبة
ويمكن استبدال ذلك بنظام المركز ّي ّ
من الناس وخاضعة لمساءلتهم المباشرة بحيث يكون لك ّل فريق
الخاصة التي تعالج أموره ومخاوفه بالقانون والدستور،
سلطته
ّ
بدل أن تكون هذه الضمانات تتّكل على توافقات شخص ّية ألفراد
وزعامات.
ث ّم تكلّم سعيد عن مفهوم الدولة المدن ّية،
مناقشً ا نشأة هذا المفهوم ومعناه الحقيق ّي
الذي يعرف بالنفي ،أي أنّ الدولة المدن ّية
هي الدولة غير األمن ّية وغير الشمول ّية/
الدين ّية .وتساءل ما إذا كان هذا المفهوم
ابتكا ًرا مارون ًّيا ،أو إذا كان يمكن أن يكون مفي ًدا لألنظمة الجديدة
التي تقوم في مختلف الدول العرب ّية...

عدد 55

الهندي تكلّم عن الحقوق المدن ّية
واإلنسان ّية في إطار النظام التوافق ّي
الطائف ّي ،مؤ ّك ًدا على ضرورة التنبّه لحقوق
اإلنسان الفرد اللبنان ّي ،التي رزحت تحت
ثقل حقوق الجماعات وتجاذبها وصراعها
مستوى
على السلطة .وأكّد أنّ النظم التشارك ّية ُوجدت لتضيف
ً
تمثيل ًّيا ينبع من الحاجة والواقع ،كون األفراد في بلد مع ّين يشعرون
بانتماء وسط ّي مع ّين باإلضافة إلى انتمائهم الوطن ّي ،ولك ّن النظام
يفشل إذا ما فقد التوازن بين تمثيل الجماعات وتمثيل األفراد
وبين حقوق اإلثنين ،وهذا هو الحاصل في لبنان.

الجلسة الثالثة ترأّسها الوزير زياد بارود ،وتركّزت على «أسس
السلم األهل ّي واالستقرار» اللذين يشكّالن منطلقًا ال ب ّد منه،
بحسب بارود ،ليتمكّن لبنان من القيام بدوره .تتالت في الجلسة
أربع مداخالت.
تكلّم البروفيسور شاهين غيث على

«النظام االنتخاب ّي :أ ّي قالب أل ّي
منتج» ،مقار ًبا موضوع النظام االنتخاب ّي

النسب ّي ومق ّي ًما نتائجه المحتملة وانعكاسها
على الحياة السياس ّية اللبنان ّية .رأى غيث
أنّ النظام النسب ّي لن يحقّق التغيير المنشود في الطبقة السياس ّية،
بل س َيزيد من استئثار الزعامات القالئل بسياسة البلد على مدى
خاصة إذا اعتُمد ح ّد أدنى للتمثيل هو  %10من األصوات.
طويلّ ،
كما شرح أ ّن النسب ّية تزيد فترات الالاستقرار والمفاوضات
والمحاصصة التي تسبق تشكيل ك ّل حكومة ،إذ سيصبح من
الصعب تأمين وجود كتلة كبيرة لديها األكثريّة.
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عساف على
ث ّم تكلّمت الدكتورة ريان ّ
الالمركزيّة اإلداريّة مفنّد ًة العوامل
التي تجعلها حاجة مل ّحة ،وأه ّم المشاكل
التي يمكن أن تساهم في حلّها .كما
تكلّمت على المخاوف التي يمكن أن
تكون من الالمركزيّة وعليها عند نشوئها وخالل قيامها .وإذ
سألت عن كيف ّية خرق جدار المراوحة ،رأت وجوب مناقشة
وتوضيح بعض األسس كالمعايير الواجب اعتمادها في عمل ّية
رسم حدود الوحدات الالمركزيّة ،وفي عدد المستويات اإلداريّة
والنظام االنتخاب ّي للمجالس المحل ّية ،ومدى صالح ّيات الوحدات
الالمركزيّة ،ومدى رقابة السلطة المركزيّة على ممارسة الوحدات
الالمركزيّة لصالح ّياتها ،ومصادر تمويل الوحدات الالمركزيّة.
وفي المناسبة أعلنت أنّه بات لدى رئاسة الجمهوريّة تص ّور واضح
الجلسة الرابعة تو ّجهت أكثر نحو رحاب المنطقة وتعنونت
لك ّل هذه األمور ،بنتيجة ورشة عمل أُطلقت منذ فترة وض ّمت عددا
ً «رسالة ودور لبنان في المنطقة» ،ترأّسها الوزير خالد قبّاني،
من الخبراء ،وأنّ مشروع قانون سيطرح في التداول قريبًا ج ًّدا.
وتض ّمنت ثالث كلمات حول ثالثة مواضيع هي في أساس رسالة
اإلعالم ّية جيزال خوري تح ّدثت عن لبنان :الديمقراط ّية مع الدكتور جورج لبكي ،العيش المشترك
دور اإلعالم وما إذا كان لبنان ال يزال مع المق ّدم شريف ف ّياض ،وحوار الحضارات مع الوزير أبراهيم
يشكّل مثاالً ورياد ًة في هذا المجال ،فرأت شمس الدين.
أنّ اإلعالم ّي اللبنان ّي فقد دوره وبريقه
د .لبكي ظ َّهر في كلمته أهم ّية
وريادته لع ّدة أسباب ،أه ّمها :محاصصة
الديمقراط ّية في حياة اإلنسان ،معتب ًرا
المؤسسات اإلعالم ّية بين الطوائف ،واإلتّكال على العالقات
رخص ّ
أنّ التوق اإلنسان ّي الطبيع ّي للديمقراط ّية
الشخص ّية والمصالح المتبادلة إلستقاء األخبار لعدم وجود مصادر
لم يكن باإلمكان كبته إلى ما ال نهاية .ورأى
علم ّية ،وصغر حجم السوق اإلعالم ّي واإلعالن ّي اللبنان ّي ،وفقدان
بالتالي أنّ المرحلة االنتقال ّية في العالم
اإلهتمام بلبنان الس ّيما بعد بدء التح ّركات العرب ّية إذ أنّ أخبارنا
العرب ّي ستطول ،كونها فعل ًّيا المرحلة التأسيس ّية األولى لبناء
ومشاكلنا لم تتغ ّير منذ عشرات السنين.
الدولة على األسس الصحيحة في هذه الدول .قال أنّ المخاطر
وفي الختام كانت كلمة للنائب األستاذ والصعوبات كبيرة .وق ّدم بعض التوصيات على الصعيد السياس ّي،
ّ
غسان مخيبر حول دور المجتمع كاإلصالح االقتصاد ّي ،والعالقة بين الدين والدولة ،والعالقة بين
المدن ّي ،فاعتبر أنّ ّ
مؤسساته هي في األمن والديمقراط ّية.
أساس العمل السياس ّي ،أكانت أحزا ًبا
سياس ّية أو نقابات أو ّ
منظمات غير حكوم ّية
ضل مخيبر اإلبقاء على قانون الجمع ّيات
مؤسسات أهل ّية .وف ّ
أو ّ
الحال ّي الذي يعود إلى  ،1909على أن يوضع قانون جديد قد
يكون أسوأ منه في الظروف الحال ّية .لك ّن مخيبر أكّد ثقته بحيويّة
المجتمع المدن ّي اللبنان ّي وفاعل ّيته التي تبرهنت في السنوات
األخيرة في ع ّدة مجاالت ،والتي يمكن أن تكون مثاالً للمجتمعات
المدن ّية العرب ّية في المرحلة االنتقال ّية.
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المق ّدم ف ّياض عرض لتاريخ التنافس
والتصالح في تاريخ لبنان الحديث

وصوالً إلى مصالحة الجبل األخيرة في
العام  ،2001وغيرها الكثير من المبادرات
األهل ّية والمحل ّية التي تؤكّد للمراقب أنّ
العيش المشترك في لبنان ،ورغم بعض السقطات ،قد نجح إلى
ح ّد كبير .واعتبر فياض أنّ هذا النجاح يجب أن يكون جزءًا من
رسالة لبنان إلى المنطقة .وش ّدد على تعبير العيش المشترك أو
العيش م ًعا انطالقًا من أدب ّيات كمال جنبالط واإلرشاد الرسول ّي
على ح ّد سواء ،بعي ًدا من تعبير التعايش الذي يعني «أنّ نتح ّمل أن
يعيش في جوارنا فالن على عالّته ....الذي نريده هو القبول بفالن
بانفتاح ومحبّة وتف ّهم كامل لعقيدته وتفكيره».
الوزير شمس الدين أضاء على أمكان
قيام لبنان كمركز لحوار الحضارات،
معتب ًرا أنّ هذا من صلب كينونته وسبب
وجوده .ولك ّن لبنان في وضعه اليوم-
قال -بعيد عن القيام بهذا الدور ،كونه
ليس مو ّح ًد ا وليس فيه ال حوار وال استقرار .ورأى أنّه لم يكن
في لبنان يو ًما حر ٌب دين ّية ،أل ّن ك ّل من قاتلوا ويقتلون باسم
اهلل هم من غير المتديّنين وال يمثّلون حقيقة الدين ،أيًّا
كان هذا الدين .أضاف شمس الدين ،منطلقًا من أدب ّيات
والده اإلمام ،أنّ الحوار يمكن أن يكون حوار السيف الذي
يسعى إلى الغلبة بالق ّوة على اآلخر ،أو حوار الالهوت
االرغام ّي الذي يسعى إلى تغيير دين الشخص اآلخر .أ ّما
الحوار المطلوب فهو حوار للحياة والمستقبل ،مدركين بأ ّن
المسيح ّيين والمسلمين في الشرق هما كضفّتي نهر ال يمكن
افتراقهما ،وإذا ما افترقا انتفى سبب وجود اآلخر.
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وفي الخالصة التي يمكن استقاؤها من المحاضرات
والمناقشات أنّ دور ورسالة لبنان كما أُوكال إليه هما أكبر
وأه ّم بكثير من واقعنا الحال ّي  ،وبالتالي فنحن كلبنان ّيين
مدع ّو ون إلعادة اكتشاف دورنا واالرتقاء إلى حجم
المسؤول ّية ،لكي يبقى لبنان ،ويبقى المسيح ّيون ملح هذا
الشرق ونوره ،ال بل لكي ال يخسر هذا الشرق نكهته وسحره.
خمسة عشر عا ًما م ّر ت على اإلرشاد الرسول ّي للبنان ،وها
هو إرشاد رسول ّي جديد لمسيح ّيي الشرق يُطلق من لبنان،
مؤسساتنا وأ ّهلنا
فهل بنينا في الخمسة عشر عا ًما هذه ّ
أنفسنا لهذه المرحلة التاريخ ّية والدور المطلوب منّا أبعد
من الحدود.
سنحاسب ليس فقط على األمور الس ّيئة
«في نهاية هذا العمر
َ
أيضا على األمور الج ّيدة التي لم نفعلها».
التي فعلناها ،بل ً
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سعيد عقل اإلرث والمبت َكر
						
-حلقة دراسيّة-

الفض ّيِ لجامعة س ِ ّيدة اللويزة،
في إطار االحتفاالت باليوبيل ِ ّ
وبمناسبة مئويّة والدة األديب والشاعر سعيد عقل ،دعت
ك ِلّ َّية العلوم اإلنسان َّية في الجامعة إلى حلقة دراس َّية ،في
 ،2012/6/29بعنوان« :سعيد عقل اإلرث والمبتَكر» ،برعاية
وزير الثقافة غابي ل ُّيون ،شارك فيها عدد من الباحثين
األكاديم ِ ّيين والشعراء واألدباء وجمهور الثقافة واألدب
ومح ِبّي سعيد عقل.
استه َّل جلسة االفتتاح نائب الرئيس للعالقات العا َّمة
والشؤون الثقاف ّية األستاذ سهيل مطر مر ِّحبًا وقائالً إ ّنَ
سعيد عقل يشاركنا االحتفال و«ما صعدنا إليه م َّر ة ،ونحن
دائ ًما نصعد ،إال َّ وبادر بالقول :كيف جامعتي؟ ...أعطاها
وأعطته ،ولكن شتَّان .أعطيناه الح َّب  ،نعم ،ولكن أعطانا ال
اإلرث فحسب ،بل عظمة أن يكون أح َد زمالئنا في الجامعة».
وتمنَّى مطر على ل ُّيون أن تعمل وزارته على نشر أفكار سعيد
عقل ،كتبًا وأفال ًما وحلقا ٍت دراس َّية ،وشوارعَ وطواب َع وتماثي َل
مجد وكرامة.
د .منصور عيد ،رئيس قسم العلوم السلوك َّية واالجتماع َّية
في الجامعة ،تناول في كلمته مسألتين :األدمغة اللبنان َّية
التي ستغزو العالم ،واللغة اللبنان َّية التي ستصبح لغة
الناس في ك ّلِ بقاع األرض .وأشار إلى أ ّنَ شباب لبنان
«يح ِقّقون منذ ثورة التكنولوجيا ُحلم سعيد عقل :األدمغة
اللبنان َّية التي تغزو العالم وأبناء العالم الذين و َّحدتهم لغة
الكومبيوتر والعولمة يكتبون بلغة سعيد عقل» .وذ َكر عيد أ ّنَ
 #األعمال كامل ًة تصدر قريبًا في كتاب عن منشورات الجامعة.
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عال ًما يابان ٍ ًّيا اسمه ماسودا قد تح َّد ث عن لغة كون َّية تو ِّحد
الشعوب ،وذلك بعد ربع قرن من دعوة سعيد عقل .وأبناؤنا
اليوم «هم جيل هذه المعادلة الكون َّية في التواصل والتفاهم
والحوار» .وختم :إ ّنَ سعيد عقل كان لفترة من الزمن أستا ذًا
في ك ِلّ َّية اإلنسان َّيات في الجامعة ...وكان على طريقته يحلم،
فيبدع ،ويمتع ويخلق المبتكَر.
ث َّم كانت كلمة رئيس الجامعة األب وليد موسى ،الذي أشار
إلى أ ّنَ زمالة الجامعة مع سعيد عقل تعود إلى أكثر من
عشرين سنة ،فحضوره الدائم في جامعتنا يجعله أكثر من
أخ ٍ ،وتصبح هويَّة الثقافة مظلَّة تظ ِلّلنا جمي ًعا بالدفء والنور
والعطاء.
وأكَّد األب الرئيس أ ّنَ سعيد عقل ال يعيش على دواء بقدر ما
يعيش على الح ّ ِب واإليمان والشعر« ،ينتعش عندما يص ِلّي
أو ِ
يردّد إحدى القصائد ،فكأنَّه يتح َّدى ذاكرته ،ويرتفع
باإليمان إلى درجة القداسة».
ووعد األب موسى أن تعمل الجامعة على االحتفاظ بإرث
سعيد عقل« ...لبنان ال يحيا إال َّ بالثقافة .سعيد عقل وأمثاله
يمنحوننا األمل والتفاؤل .لن نيأس .سنتابع الطريق ،رغم
ك ّلِ الظروف الصعبة».
وختم الوزير غابي ل ُّيون الجلسة االفتتاح َّية بتوجيه شكر
إلى الجامعة على هذا اللقاء الثقاف ّيِ .ث َّم اعتبر أ ّنَ سعيد
عقل ولبنان ال يختلفان« ،كالهما خالد ،وكالهما يتم َّيز
بالحضارة والح ّريَّة واإليمان والعظمة» .وأضاف« :سعيد

حزيران 2012

عقل ورث الكثير وأورثنا الكثير .واإلرث ليس مادَّة ،بل هو
ثقافةٌ وف ٌّن وجمال .وقد ح َّو ل الشاعر هذا اإلرث ،في معجن
الخاص ».
عقله ،إلى أرغفة تحمل اسم سعيد عقل وطابعه
َّ
ووصف عقل بالظاهرة العالم َّية« :رجل في المئة ال يزال
يتمتَّع بالنبض والحيويَّة واالبتكار».
وأشار الوزير ل ُّيون من جهة أخرى إلى االضطراب السياس ّيِ
العربي  ،حيث «تختلط المفاهيم ،وتتساوى
الذي يع ّم العالم
َّ
القيم المتناقضة ...فال يعود يسهل التمييز بين الصراخ
والغناء ،بين الضجيج والنغم ،وأكاد أقول بين الخير
والش ّر ،أو بين التجديف والصالة .ولك َّن الغريب أن يتساوى
المث َقّفون بالغوغاء ،والمف ِكّرون بالّذين ال يعنيهم التفكير،
والكتَّاب بمن ال يعرفون القراءة والكتابة».
وانتقد أخي ًر ا تلك المواقف التي تنال من سعيد عقل ،حيث
يخلط المنتقدون بين القيمة اإلبداع َّية ألدبه وبعض مواقفه
السياس َّية الشخص َّية المرتبطة بظروف وأزمنة صارت
غابرة.

الجلسة األولى:
الجلسة األولى «بين الصورة واألسطورة والنظريَّة الشعريَّة»
ترأّسها نائب الرئيس للشؤون األكاديم ّية د .أمين ألبرت
الريحاني ،الذي أشار إلى أ ّنَ سعيد عقل «ال يستهوي

ِ
المدارس الشعريّة ،وال
االتجاهات األدب ّيةَ التي عبثًا تحاولُ
َ
ِ
ِ
ف
تصني َ
ف الشعراء وأهل القلم .وإذا شئنا تصنيفًا ،فالتصني ُ
مع شاعر ِ قُدموس ال يكونُ مستم ًّدا سوى من ذاتِه ،ال يكونُ
«سعقَل ّي » نسب ًة لسعيد عقل ِ
نفسه ،ال لسواه من
غي َر شعر ٍ َ
المدار سِ واالتجاهات».
واعتبر الريحاني أ ّنَ سعيد عقل ليس مأسو ًرا في المذاهب
األدب َّية المختلفة ،فهو «ينح ُت في الضوء ،ألنَّه أرادَ لصورتِه
الشعر يّة أن تكونَ شباكًا للقارئ توا ِج ُههُ وتفت ُح قدراتِه
التخ ُّيل ّيةَ المتح ّر كة ،ال جسو ًر ا تص ُل إليه وتستق ّر » .أ َّما صور
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سعيد عقل فقلَّما تشبه صور ًة عند شاعر قديم أو حديث ،وقد
يتو َّهم القارئ أنَّه يستطيع اإلمساك بهذه الصور ،غير أ نَّها
«تنطوي على طبقا ٍت من المعاني الالمتناهية في كثير من
األحيان» .ووصف الريحاني سعيد عقل بالشاعر المقدام،
والرائد في اللغة والتركيب والصورة والموضوع.
د .جميل الدويهي ،من جامعة س ِ ّيدة اللويزة ،تناول في
مداخلته «األسطورة في أدب سعيد عقل» ،معتب ًر ا أ ّنَ
«المجدل َّية» ليست أسطورة ،ومثلها «بنت يفتاح» بحسب
التعريف العلم ّيِ الدقيق لألساطير ،ولذلك فإ ّنَ التركيز في
البحث يتناول مسرح َّية «قدموس» وكتاب «لبنان إن حكى».
وردَّ الدويهي أساطير عقل إلى مصادرها في التراث الفينيق ّيِ،
واليونان ّيِ ،والمصر ّ ِي القديم ،والتورات ّيِ ،والمسيح ّي  .وب َّين
العناصر التي أبقاها سعيد عقل من دون تغيير ،وتلك التي
تص َّرف بها .ث َّم ق َّد م دراسة تحليل َّية للقَصص األسطور ّ ِي عند
عقل ،فاعتبر «أ ّنَ الكاتب يضع في المقام األ َّو ل مضمون
العمل الف ِنّ ّيِ ،والهدف الذي كُتب من أجله .فهو يريد التأكيد
الكالسيكي .
النص
على مجموعة من الق َيم ،التي يتطلَّبها
ُّ
ُّ
فقدموس يم ِثّل الشجاعة الفائقة ،ألنَّه مغامر في البحر،
يتح َّد ى اإلله زوش أعظم اآللهة ،محاو الً استعادة أخته
أوروب ،ومحار ًبا الت ِنّين الش ّر ِير الذي ال يق َهره بطل عاد ٌّي».
والحظ الباحث وجود نفحة ملحم َّية في أساطير عقل،
ودرس الق َيم اإلنسان َّية والوطن َّية التي أراد أن ير كِّز عليها،
كالشجاعة ،والوفاء ،والصراع بين الخير والش ّر ِن بحيث
َّ
تتخطى األسطورة الطابع المح ِل َّّي لتصبح أكثر شمو الً
وإنسان َّية.
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وعلى ال ّر غم من تق ُّيد عقل بحقيقة التاريخ ،فقد نجح في
تقديم نصوص أسطوريَّة هادفة ،انطلق فيها من الفضاء
المحدود للكالسيك َّية إلى فضاء الرمزيَّة األوسع؛ وال ينبغي
هنا الخلط بين األدب والموقف السياس ّيِ ،فإ ّنَ «انتقاد سعيد
عقل على تمجيده للقوم َّية اللبنان َّية ،ال يأتي في إطار النقد
األدب ّيِ ،إنَّما في إطار النقد السياس ّيِ».
د .منيف موسى ،من الجامعة اللبنان َّية ،تح ّد ث في موضوع
«النظر يَّة الشعريَّة» ،فتناول عالقته بسعيد عقل ،وقال« :غدا
هذا الرجل شاع ًرا عجبًا ،فف َّك رصد اإليقاع الموسيق ّيِ،
وجعله جمالً موسيق َّية توازي العروض الكالسيك َّية ،فكان
كبير الماهدين في حركة الحداثة الشعريَّة ،على صعيد
الشعر ،وكانت قصيدته «شيراز» ...تسجيالً لبداية عهد
حداثة القصيدة العرب َّية بمفهومها األكاديم ّيِ النقد ّ ِي -
اليوم»0
وفصل موسى عالقته تلك ،مس ّجالً لشاعرنا مواقف أدب َّية
ّ
رفيعة ،كما لفت إلى العديد من النصوص النادرة عن
عقل وله ،وجميعها من أرشيفه الشخص ّي  ،فختم مداخلته
بالقول« :قد قبسنا من أدبه وشعره وفكره مجموع تعاليم
وأفكار وق َيم ،وهو اليوم في عامه المئة ،نهدي باقة ورد وأرز
وغار من أرض لبنان إلى «دولة لبنان الروح َّية ...ويا سعيد
عقل ،ستبقى وهج الشعر العرب ّيِ المعاصر».
د .ديزيريه س َقّال ،مدير ك ِلّ َّية اآلداب في الجامعة اللبنان َّية،
تناول من جانبه موضوع «الصورة الفراغ َّية في شعر سعيد
عقل» ،فأشار إلى تأث ُّر سعيد عقل ببول فاليري ،ومن خالله
بماالرميه« ،وسعيد عقل ح َّدد رسالته الشعريَّة بخلق كثافة
جمال ،وكانت الكلمة عند فاليري ،وكذلك عند ماالرميه،
هي «الوسيلة» التي يلجأ العقل إليها ليتكاثر في العدم».
وقال س َقّال« :لقد سعى هذا الشاعر إلى رفع الذات اإلنسان َّية
إلى مستوى الذات اإلله َّية ،لتستطيع االتِّحاد باهلل من خالل
سفرها المطلق ،وذلك عبر الح ّ ِب ».
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وح َّد د الدكتور س َقّال صورة الفراغ بأن «يو لِّد الشاعر صورة
من مركَّبين ال يجتمعان ...والصورة الفراغ َّية تصدم الوعي
العامّ ،ألنَّها تَخرج من المألوف ،وتُخرج األشياء من حكم
الواقع إلى ما هو خارج ،إلى فراغ صاف هو بمنزلة العدم
األ َّول».
وأشار إلى أ ّنَ عقل «آمن كفاليري بأ ّنَ الشعر الصافي ال
يكون إال ّ في بيت ،أو في فلذة بيت ...وك ّل كلمة تنمو على
أساس تراكم من المعاني يتكاثر عليها عبر الزمن من خالل
االستعمال ،ويعطيها ذاكرتها ...وعندما يعمل الشاعر على
إزاحة التراكم من فوق الكلمة ينسف مرجعها ،وتصير تلك
الكلمة أشبه باللغو ،أل ّنَ المعنى ينفتح فيها على أ ّ ِي شيء
يمكن أن يستم َّده .سعيد عقل لم يترك الكلمة تسقط في
أسس لها مرج ًعا جدي ًدا ليعيد استعمالها بشكل
اللغو ،بل َّ
مختلف ،وبهذا الفعل كان يخلق بها ما ليس موجو دً ا في
الواقع».
وبعد أن شرح الدكتور س َقّال معنى «قراءة الغياب» واللغة
كضرب من الصمت« ،ختم مداخلته بالقول إ ّنَ العمارة التي
وضعها سعيد عقل في الشعر العرب ّيِ "بلغت ما لم يبلغه
شاعر قبله ،وقبضت على وشائج البناء الشعر ّ ِي  ،لتجعل منه
أفق خالص للذات ،تتح َّرر به من نقصان الواقع ،وتسمو إلى
سماء األلوهة».

الجلسة الثانية:

الجلسة الثانية كانت بعنوان «من لبنان إلى السماء» تر أ ّسها
د .هنري عويط ،نائب رئيس جامعة ّ ِ
القد يس يوسف ،الذي
توقَّف عند ثالث َّ
محطات :الوطن َّيات ،الروحان َّية ،والتسامي
بالوطن فوق قيود الزمان والمكان والتاريخ والجغرافيا،
ليغدو الوطن «معرا ًجا إلى السماء ومرقا ًة إلى اهلل من جهة،
ومهبط الوحي ومستودع الرسالة من جهة ثانية» .ولفت إلى
أ ّنَ دنيا سعيد عقل األدب َّية «هي من الرحابة والكثافة والعمق،
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بما يتيح تع ُّدد القراءات ،وتن ُّوع اإلشكال َّيات والمقاربات،
ووفرة األسئلة واإلجابات».
د .أنطوان نجيم ،من جامعة الروح القدس -الكسليك،
اللبناني المبكر»،
تح َّدث تحت عنوان «سعيد عقل والربي ُع
ُّ
فاعتبر أ ّنَ سعيد عقل «أسهم إسها ًما حاس ًما في إيقاظ وع ٍي
لبنان ّ ٍي أكيد ،بما ض َّمنه كتاباته من عنفوان وكرامة وح ّ ٍ
س
التمسك
وطن ّي ،ما كان له فعله في النفوس وحفَزها على
ُّ
بالح ّر ِيَّة والديمقراط َّية والحفاظ على الحقوق األساس َّية
لإلنسان».
واستعرض نجيم عالقة سعيد عقل بالت َّيارات السياس َّية
المختلفة ،وذكَر باقة من قصائده الوطن َّية ،ومقتطفات من
مسرح َّية «قدموس» ،ومقاطع من «لبنان إن حكى» ،مؤ ّكِ ًدا أنَّه
أراد بناء النفوس استعدا ًدا للربيع الدائم ،وعمل على «بلورة
ما يتص َّو ره جوهر الكيان اللبنان ّيِ ،وما يجب أن يكون عليه
اللبناني  ،ليستح َّق االنتساب إلى هذا الوطن».
المواطن
ُّ
ث ّم أ كَّد على فكرة الح ّر ِيَّة عند سعيد عقل ،و«هذا هو الربيع
الذي زرع بذوره في النفوس ،فأثمرت بواكيرها قبل انتفاضة
أ ّ ِي سنونوة ربيع َّية في دنيا العرب ...أجل كان لدى سعيد
عقل رؤيا نبويَّة ،وما يكفي من الجرأة لتجسيدها شع ًرا،
وااللتزام بتبعاتها».
وأشار الباحث إلى المسؤول َّية التي تقع علينا كورثة ،أمالً
في أن تؤول بنا هذه المسؤول َّية إلى اجتراح إنجازات تليق
بقدر المثال.
وعن «السماء في شعر سعيد عقل» تح َّدث د .حسام سباط،
عميد كلّ َّية اآلداب في جامعة الجنان ،ورئيس دائرة اإلفتاء
في طرابلس ،فأوضح أنّ للسماء خصوص َّية عند سعيد عقل
حتَّى كأنَّها له وحده ولمن يح ُّب  ...كما أنَّها مسرح الخيال،
ورمز الرفعة والعالء ،وشاعرنا واسع المخ ِ ّيلة ،وله في نفسه
ع َّز ة وفخار».
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وأقام سباط عالقة جدل َّية بين القدس ،زهرة المدائن
ومدينة الصالة من جهة ،والسماء من جهة ثانية ،وهي
عالقة إيمان وجمال ،وهما (اإليمان والجمال) من أبرز
مالمح شخص َّية سعيد كما فهمتها".
وتط َّر ق الباحث إلى «سماء سعيد» ،فإذا هي سماء القدس،
وسماء مكَّة ،وسماء لبنان .ث َّم ق َّدم نماذج من شعره ،بدت
فيها صورة السماء بمختلف ألوانها ومعانيها.
وأخي ًر ا انتقل إلى الحديث عن المفردات والصور واإليقاع،
خالصا إلى أ ّن عقل و َظّف العناصر الشعر يَّة لكي يمزج
ً
«التاريخ بالجغرافيا بالرمز الدين ّيِ المستقى من ذاكرة
موغلة في استنباط الصور وابتكار الحاالت».
د .جورج زكي الحاج ،من الجامعة اللبنان َّية ،وتحت عنوان
الالهوتي في أدب سعيد عقل» ،تو قَّف عند المحاور
«األث ُر
ُّ
الالهوت َّية المسيح َّية في شعر عقل ،شار ًحا المفردات
والتراكيب ذات البعد الدين ّيِ .كما أوضح العالئق بين األبعاد
الالهوت َّية في شعر سعيد عقل وحياته التي تم َّيزت بالبعد عن
الشهوة ،وااللتزام باألسرار المسيح َّية ،كاالعتراف الذي
«يولِّد الطمأنينة ،ألنَّه يعتقد أ ّنَ الخالص من رزء الخطيئة
والدنس قد ت َّم نتيجة هذا االعتراف».
وأشار الباحث إلى مجموعة من األسئلة التي طرحها سعيد
عقل في شعره« ،منطلقًا من المذهب الديكارت ّيِ بالش ّ ِ
ك»،
مشي ًرا إلى تأث ُّر الشاعر بالفلسفة اليونان َّية ،والكالسيك َّية
األدب َّية ،وثالث ّيِ الح ّقِ والخير والجمال ،الذي يعادل في
المفهوم الدين ّيِ القدرة والمعرفة والمحبَّة .وأضاف أ ّنَ
سعيد عقل «ينطلق من «األنا» صوب االتِّحاد اإلله ّيِ ،إلى ح ّد
االقتراب من اهلل ،سال ًكا طريق الشفوف االرتقائ ّيِ».
وبعد أن أوضح معنى المشاركة اإلله َّية ،أي مشاركة اهلل في
األبد ،ومشاركة اهلل في إكمال التحفة -الكون ،خلص إلى
القول« :مع سعيد عقل ينتفي وجود النسب َّية «األينشتاين َّية»،
وتنشف الدمعة ،وتمسح في الخفاء ،كي ال تترك أث ًر ا آخر
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في عالم الغبطة الذي سعى إليه الشاعر جاه ًد ا كي يرسو
فيه».

الجلسة الثالثة:
الجلسة الثالثة «سعيد عقل والمبتَكر» ترأّسها د .جميل
الدويهي ،الذي اعتبر أنّه مهما اجتهد الباحثون في دراسة

سعيد عقل ،فإ ّنَ كثي ًر ا من األسرار ستبقى محجوبة إلى
سنين طويلة ،ولع َّل الشاعر نفسه أراد لتلك األسرار أن تبقى
محجوبة ،فال يهتدي إليها أحد .وهذه اإلشكال َّية ستبقى
معلَّقة ،وسيبقى هناك َمن يتعثَّرون ،وهم يحثُّون الخطى في
ا تِّجاه قلب الشاعر وفكره ،وعقيدته الف ِنّ َّية الغن َّية.
وق َّدم د .سعدي عبد اللطيف ضنَّاوي ،من الجامعة اللبنان َّية-
طرابلس ،قراءات تحليل َّية ،تناول فيها قصيدة «أجمل من
عيني ِ
ك » ،فرأى أ ّنَ سعيد عقل ،الشاعر المح ِلّق ،لم تستهوه
محبوبة من البشر ،ألنَّه لم يجد فيهم من تستطيع التحليق
إلى عالمه ،فخلق لنفسه محبوبة« ...إال َّ أ ّنَ محبوبة سعيد
عقل ،إن هو أوجدها ،قد بقيت في عالمها ،عالم الظ ّنِ
والوهم ،وأرقى ،وهو يربأ بها أن تسكن هذا العالم ،عالم
الصراع على المصالح ،عالم الحسد»...
أ َّما اللقاء بين عقل وحبيبته ،فاعتبره د .ضنَّاوي لقاء ً
صوف ًّيا« ،فهو ليقوم بالنقلة الصوف َّية ،يركب األرجوحة ...إ ّنَ
حركة األرجوحة أشبه بحركة االرتقاء الصوف ّيِ ،أو بحركة
التش ُّو ق األفالطون ّيِ».
وتساءل الباحث عن كيف َّية الوصول إلى عالم المحبوبة ،أي
عالم الروح ،والوصولُ إلى ذلك العالم «يقوم على إرادة
سامية تحفّزها نفس متش ّو ِقة ارتاضت على قهر الجسد،
ومحاولة االنفالت منه صع ًد ا».
عساف عن
ومن الجامعة اللبنان َّية ،تح َّدث ً
أيضا د .ساسين َّ
«معايير االبتكار مستلَّ ًة من براءات جائزة سعيد عقل» ،فرأى
أ ّنَ الكائن عند سعيد عقل هو ثالوث من معرفة (الفلسفة)،
وقدرة (الالهوت) ،ومحبَّة (األخالق) .وهذا الثالوث يختصر
بواحد هو الجمال.
وأخالقي .
جمالي
عساف« :لك ّلِ ابتكار عنده بعدان:
وقال َّ
ٌّ
ٌّ
ِ
واألخالقي يشكّالن وحدة عضويَّة .فالجميل هو
الجمالي
ُّ
ُّ
األخالقي الذي يسمو باإلنسان ،ويزيده قد ًرا وشرفًا.
ُّ
واألخالقي هو الخير عندما يرتبط بالجميل .»...أ َّما
ُّ
ضروب االبتكار عند سعيد عقل فهي البساطة واألناقة
واللطف ،ومعيار االبتكار «الجالل والبساطة اآلسرة والق َّوة
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والكتناز والذهول وسحر الكلمة الرائعة .الكلمة البكر
الطليقة المتح ّر ِرة من سجن االستخدام المعجم ّيِ العاد ّ ِي أو
المألوف ،والمنفلتة من سياقها التقليد ّ ِي».
وع َّدد الباحث ضروب االبتكار عند سعيد عقل ،ومنها :نهاية
صالة ،الوقار ،العطاء الشهم .وهذه الضروب مترابطة
ومرتَّبة في نسق كامل .كما أشار الباحث إلى مصادر المفاهيم
المتع ِلّقة باالبتكار عند عقل :فمن األكويني استنبط مفهوم
«النزوع إلى السعادة» ،ومن أغسطينوس استنبط مفهوم
المتجسد في اهلل ،ومن هيرقليط استنبط مفهوم
الخير
ِّ
النار القادرة على الخلق ،ومن كانط استنبط مفهوم النظرة
المثال َّية إلى األخالق ،ومن لونجينوس يستنبط مفهوم
الجليل ،أي ما هو سام ورائع غير متناه في سم ّو ِه وروعته،
ومن سبينوزا يستنبط مفهوم الجوهر القائم بذاته ،ومن
فلسفة الطهر ِيّين يستنبط مفهوم النقاء.
وخلص الباحث إلى القول إ ّنَ «معياريَّة االبتكار عند سعيد
عقل تتجاوز بكثير محدوديَّة المعايير المألوفة والمقروءة
في كتب النقد االدب ّيِ أو النقد الفنّ ّي  .وإذا ما حاول الناقد
ِّ
متصد ري لوائح
واألكاديمي الرصين تطبيقها على
المسؤول
ُّ
األدب والف ّنِ ...لسقطت أسماءكثيرة ،ال بل لوائح بكاملها،
ولغابت وجوه عن قاعات وشاشات ومنابر موسومة بكالم
غير مأمون».

الجلسة الرابعة:

وكانت الجلسة الرابعة «قصائد في سعيد عقل» ،شارك
فيها :فيكتوريا سلموني نصراني ،وإيلي مارون خليل،

وريما نجم ب َّجاني.
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الجامعة بين التقليد والعولمة
مؤتمر جامع ما بين مالمح المستقبل وظالل التراث والمعتاد
						
في دير القمر

نجار
تقرير د .سوسن ّ

ّ
نظمت جامعة س ِ ّيدة اللويزة -الشوف ،فرع دير القمر ،الرياد ّي ،
وضمن النشاطات الفكريّة والثقاف ّية الدوريّة التي دأبت إشكال ّياته
على تفعيلها ،مؤتم ًر ا تحت عنوان« :الجامعة بين التقليد الجامدة،
والعولمة» ،وذلك نهار الجمعة 30 ،آذار  ،2012حيث توزّعت
الجلسات والمداخالت على يوم طويل بدأ عند التاسعة  -األب الرئيس موسى :استبدال «التقليد» بـ«األصالة»،
صبا ًحا بحفل االفتتاح الذي حضره ممثّل راعي المؤتمر ،و«العولمة» بــ«العالم ّية»
حسان دياب ،ورأى رئيس جامعة س ِ ّيدة اللويزة ،األب وليد موسى في
معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ّ
المستشار الدكتور مازن الخطيب ،ورئيس جامعة س ِ ّيدة كلمته ،أ ّنَ القرن الحادي والعشرين يحمل ،منذ استهالله
اللويزة األب وليد موسى ،والمضيف ،مدير جامعة س ِ ّيدة األ ّول ،بذور الصدام ما بين العولمة واألصول ّية؛ لذا فإ ّنَ دور
اللويزة -الشوف ،األب فرنسوا عقل ،باإلضافة إلى حشد الجامعات يكمن في كيف ّية التوفيق ما بين األصالة والعولمة،
من الشخص ّيات الدين ّية والسياس ّية ،والفعال ّيات األكاديم ّية أو العالم ّية ،مش ّد ًد ا على أ ّنَ ذلك ال يكون إ ال ّ بالعمل الج ّدي،
أساسا للعمل الجامع ّي.
والتعليم ّية واإلعالم ّية ،وممثّلي المجتمع المدن ّي  ،ونخبة من على أن تكون الثقافة
ً
أصحاب الفكر والريادة؛ ولم ِ
ينته إال َّ عند الرابعة عص ًرا،
بتالوة للتوصيات التي خرج بها المؤتمرون.
 -الدكتور الخطيب :التناغم ما بين حاجات المجتمع وما

وتخاطب المجتمع الخارج ّي بمواجهة إحدى
الراهنة ،طامحة إلى الخروج من شرنقة التقاليد
نحو عصرنة علم ّية نوع ّية مدروسة».

• االفتتاح
 األب المدير عقل :الدعوة إلى ربيع علم ّي ثقاف ّي تكنولوج ّي أ ّما مستشار وممثّل راعي المؤتمر ،معالي وزير التربيةحضار ّي
حسان دياب ،الدكتور مازن الخطيب ،فقد تناول
الدكتور ّ
تق ّدمه الجامعات المستوردة للبرامج واألنظمة التعليم ّية

بعد النشيد الوطن ّي اللبنان ّي  ،وكلمة ترحيب وتقديم من
الدكتور الياس رزق ،كانت كلمات لك ّلٍ من مدير جامعة س ِ ّيدة
اللويزة األب فرنسوا عقل ،الذي ر ّحب بحفاوة بالحضور،
وعرض لمعاني العلم والعولمة ،وألهداف المؤتمر ،قائالً:
«أرادت الجامعة عبر هذا المؤتمر أن تقوم بدورها الثقاف ّي

موضوع تأثير عصر العولمة واقتصاد المعرفة على التعليم
الجامع ّي  ،وش ّد د على ضرورة زيادة حركة البحث والتطوير
الخاص ،وبإعداد خ ّريجين قادرين على
بتمويل من القطاع
ّ
مواكبة التط ّو رات العلم ّية والتكنولوج ّية.
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• الجلسة األولى :مجتمع أمثل ...جامعة فضلى
• الجلسة الثانية :ل َك رأي َك ولي رأيي
 البستاني :الجامعة هي في خدمة المجتمعبو هدير :معالجة صراع الحضارات يكون بالحوار الهادئ،بعد استراحة قصيرة ،بدأت أعمال الجلسة األولى ،والتي والبنَّاء ،والمسؤول
كانت بإدارة عميد كلّية الحقوق في جامعة الحكمة ،ورئيس
جمع ّية أصدقاء المكتبة الوطن ّية في بعقلين ،الدكتور مارون
البستاني ،الذي عرض لعالقة الجامعة الوثيقة بالمجتمع؛
عارضا أله ّمية «صناعة
أل ّنَ الجامعة تعمل في المجتمع وله،
ً
البشر» و«المعرفة البنّاءة».

-المطران الح َّداد :دور الدين في بناء الجامعة والمجتمع

أ ّما الجلسة الثانية ،فقد أدارها اإلعالم ّي ماجد بو هدير
الذي ق ّدم لكلمته باستذكار لدستور الحياة ،من خالل
نصوص الكتاب المق ّدس القائمة على المحبّة ،والتسامح،
وقبول اآلخر ،مش ّددً ا على القيمة اإلنسان ّية للفرد/الطالب
خصه بصفات ومم ّيزات تع ّمق أه ّميته ككائن بشر ّي
الذي ّ
تقوم على مسيرته وسلوك ّياته في المجتمعات.

ورأى المطران إيلي بشارة الح ّداد أ ّنَ الدين هو الذي يضبط  -ب ّري :مواجهة أم تفاهم مع العائلة؟

إيقاع العمل الجامع ّي ،والذي سينعكس بدوره انتظا ًما في
إيقاع المجتمع .وق ّدم دراسة فائضة عن ارتباط العلوم
بالدين ،وأثر األخير في تط ّور الحياة العقل ّية والفكريّة،
سائقًا األمثلة الرسول ّية المباركة ،وانعكاس أثر المدارس
المسيح ّية (الفكريّة) على تط ّو ر المجتمعات بك ّل أطيافها.

وم َّيزت عميدة كل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية في الجامعة
اللبنان ّية ،الدكتور وفاء ب ّري ،في مداخلتها ،ما بين جغراف ّية
الطفولة (العائلة) ،وجغراف ّية الراشدين (الجامعة) ،عازي ًة
إلى الجامعة الدور األه ّم في تعليم الطالب كيف ّية اكتشاف
ذكاءاته واستخدامها ،وتنمية قدرته على اتخاذ القرار.

-الشيخ أبو خزام :بيئة سليمة ،جامعة سليمة

 -صفير :قوانين الجامعة

مؤسسة البيت
أ ّما الشيخ نظام أبي خزام ،رئيس جمع ّية ّ
اللبنان ّي للبيئة ،فقد فنّد لمجموعة خطوات وتوصيات تو ّجه
بها إلى الطالب الجامع ّي ،داع ًيا إيَّاه ألن يلعب دوره البنّاء،
كإنسان هو ابن بيئته ومجتمعه ،في الحفاظ على البيئة،
وموارد الطبيعة والطاقة ،واحترام الخلق واإلبداع في صوره
األ ّو ل ّية.

-مطر :الجامعة والمجتمع ،تناقض أم توافق؟

وتو قّف نائب رئيس جامعة س ِ ّيدة اللويزة للعالقات العا ّمة
والشؤون الثقاف ّية ،األستاذ سهيل مطر ،عند الواقع
االجتماع ّي اللبنان ّي الراهن وسلوك ّيات الشباب والسلطة،
متو قّفًا عند «اآلثار الجانب ّية» للطفرات العصريّة ،داع ًيا إلى
التبصر في استخدامها.
ّ
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أ ّما الدكتور أنطوان صفير ،فقد أضاء على مسائل قانون ّية
تتعلّق بتنظيم العمل الجامع ّي  ،بعد أن بدأت أزمات القطاع
الجامع ّي بالتوالي .وفي معرض حديثه عن العولمة ،رأى
صفير أ ّنَ الجامعات يجب أن تواكب العولمة ،ال أن تصبح
إحدى ضحاياها!

 -بو نصر الدين :الطالّب ،والصراع الدائم

وتح ّد ثت الطالبة ميليا بو نصر الدين عن شؤون وشجون
الطالب اللبنان ّي أينما كان ،وإلى أ ّي جامعة انتمى،
الخاصة،
عارضة ألوضاع الجامعة اللبنان ّية ،والجامعة
ّ
مفنّدة المشاكل التي يعاني منها الطالّب في لبنان وسبل
معا لجتها .
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هذا ،وقد أعقبت هذه الجلسة مجموعة مداخالت كانت -يشوعي :تأثير الثورة التكنولوج ّية على الحياة الجامع ّية
أوالها لألب المدير فرنسوا عقل الذي ص َّوب ما ذُكر بشأن والمهن ّية

الخاصة ،سائقًا
األقساط الجامع ّية المرتفعة في الجامعات
ّ
مثال جامعة س ِ ّيدة اللويزة التي فتحت للطالّب أكثر من باب
لإلفادة من المنح الجامع ّية والمساعدات التي تص ّب في
خدمة الطالب ليس إال ّ .كذلك تح ّد ث األستاذ عدنان منذر
(مدير مدرسة سابق ،وناشط في أكثر من جمع ّية ثقاف ّية
وفكر يّة) متسائالً عن دور الجامعات في تحسين المستوى
التعليم ّي  ،وأثر استخدام الوسائل التعليم ّية الحديثة
المعتمدة على شبكات التواصل عبر اإلنترنت .أ َّما المداخلة
األخيرة ،فكانت للدكتور جورج عيد ،الذي تح ّد ث في موضوع
شهادة الدكتوراه.
وبعد فراغ المنتدين من إبداء الرأي ،انتقل الجميع لتناول
طعام الغداء ،في مأدبة أقامتها إدارة الجامعة على شرف
ضيوفها في ذلك اليوم المم ّيز.

أ َّما الدكتور إيلي يشوعي ،والذي جاءت مداخلته نصيرة
للثورة التكنولوج ّية المتمكّنة والسائرة قد ًما ،فقد رأى أ ّنَ
التعليم الجامع ّي سينطلق نحو آفاقٍ رحبة تتناسب وشباب
اليوم ،ما يستوجب تأهيل الكادرات التعليم ّية واألكاديم ّية،
وتدريبها على التقن ّيات الحديثة ،لمجاراة هذه الثورة
«الذك ّية» بنجاح!

 -نصر :الجامعات ودور اإلعالم

وبكلمة مختصرة وصادقة ،أماطت اإلعالم ّية سنا نصر اللثام
الخاصة المتعلّقة بالجامعة ودورها في تهذيب
عن تجربتها
ّ
وخصوصا في
اإلعالم ّيين؛ فكان لها انتقاد لعمل الجامعات،
ً
اختصاص اإلعالم ،وختمت بدعوة الجامعات إلى ضرورة
العمل على تخريج إعالم ّيين على مستوى ج ِ ّيد.

• الجلسة الثالثة :الجامعة وتح ّديات العصر
 الشيخ أبي المنى :مسؤول ّية إقامة التوازن ما بين التقليدومع نهاية الجلسة الثالثة ،أذاعت الدكتور سوسن الن ّجار
والتج ّدد
نصر التوصيات التي دارت بمعظمها في إطار داعم لضرورة
• التوصيات

مؤسسة
وفي تقديمه للجلسة الختام ّية ،عرض أمين عامّ ّ
التمييز ما بين العولمة والعالم ّية ،والتقليد واألصالة،
العرفان التوحيديّة ،الشيخ سامي أبي المنى ،لما يجب أن
والتركيز على دور الجامعة الرائد في تنظيم المجتمع
تتحلّى به الجامعة من قدرة على مواكبة تح ّديات العصر،
وتطويره ،من خالل خلق الفرد البشر ّي الفاعل ضمن
من ّو ًها بدور التعليم من حيث هو عمل ّية «صناعة أجيال
محيطه ،وعبر تشجيع «التط ّو ر الخالّق» الذي يحفظ اإلرث
المستقبل».
الفكر ّي ويستفيد ما أمكن من آفاق التكنولوجيا الحديثة،
الحاج :العلم والف ّن ما بين التقليد والعولمةبما ال يُلغي اإلنسان ،كقيمة أخالق ّية وفكر يّة مبدعة.
في المداخلة األولى ،تح ّدث عميد معهد الفنون الجميلة في
الجامعة اللبنان ّية ،الدكتور مح َّمد حسني الحاج ،وبشكل
مفصل ،عن الف ّن ومالزمته لمقولة «تحديث التقليد» ،وذلك
ّ
لكون الف ّن إرثًا حضاريًّا وفكريًّا واجتماع ًّيا ال يمكننا أن
نضرب به عرض الحائط ،إرضاء ً لشعار العولمة.
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مؤتمر أدباء طرابلس( )2في جامعة سيّدة اللويزة -برسا

		

						

ّ
نظمت جامعة س ّيدة اللويزة بالتعاون مع نادي ليونز طرابلس
ليدرز ،مؤتمر أدباء طرابلس (الجزء الثاني) في حرم الجامعة-
برسا ،بحضور حشد كبير من المهت ّمين والطالّب .بداية جلسة
منسق المؤتمر د .إميل
االفتتاح كانت كلمة ترحيب وتقديم من ّ
يعقوب ،الذي ن ّوه بدور الجامعة في احتضان هذا المؤتمر تكري ًما
ألدباء طرابلس والشمال.
األب المدير سمير غصوب قال« :إنّ جامعة س ّيدة اللويزة تفت ُح
ٍ
لكوكبة من المفكّرين والمنتدين لدراسة آثار المبدعين،
منبرها
ِ
هؤالء الذين «هذه آثارهم تدلّ عليهم» .فأدباء ومفكّرو هذا المؤتمر
هم :ناديا شعبان ،وحسين الجسر ،وسعيد الولي ،وكوستي بندلي،
وخالد زيادة ،وع ّزة َملك ،فكّروا وكتبوا ل ُيدخلوا شيئًا ما في تاريخ
مدينة طرابلس ليعبُ َر كالمُهم شهاد ًة فَيحاويّ ًة إلى المدى اللبنان ّي
والعرب ّي والعالم ّي .أ ّما الباحثون المنتدون :منصور عيد ومحسن
يم ّين ومارون عيسى خوري وإميلي فيعاني وسهيل مطر وشفيق حيدر
ورشيد درباس ونجاة الطويل ،فسيجولون ويبحرون في متون كتب
المبدعين المك ّرمين في هذا المؤتمر».
د .رامي عبد الحي رئيس نادي ليونز طرابلس ليدرز ،ر ّحب بدوره
بالحضور من ّو ًها بهذا الحدث الثقاف ّي الذي يسهر عليه النادي
بالتعاون مع الجامعة ،مؤ ّك ًدا االستمرار في تنظيم هذا المؤتمر
سنويًّا ،تكري ًما لمن خدم مدينة طرابلس ورفع اسمها في الميادين
الثقاف ّية اإلبداع ّية.
الجلسةُ األولى ،رئسها د .منصور عيد ،رئيس قسم العلوم السلوك ّية
واالجتماع ّية في الجامعة ،الذي ق ّدم للمنتدين :الصحاف ّي محسن
يم ّين واألديب مارون عيسى الخوري وأميلي ش ّماس فيعاني.
تناول يم ّين نتاج ناديا ظافر شعبان األدب ّي حيث «تتقاطع مشاعر
الدكتورة شعبان مع مشاعر لوركا ،الذي تح ّمله مسؤول ّية إلقائها
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تقرير د .إميل يعقوب

في قلب البيئة األندلس ّية ،في قلب ياسمينها والخزامى ،تحت
ظالل قصر الحمراء ،وعلى سلّم األلحان اإلشبيل ّية ،تقاطعها مع
مشاعر ك ّل الشعراء والباحثين العرب الذين يعلمون مبلغ الخسارة
التي مُني بها العرب ،ج ّراء خسارتهم لألندلس».
أ ّما الخوري فتح ّدث عن حسين الجسر ،الذي «أمضى سنوات
بعي ًدا عن لبنانه وذويه وصحبه ،خائفًا من فراق ال لقاء بعده
بوطنه وأهله ،مطيالً التفكير والتأ ّمل ومأخوذًا مع ذلك كلّه
بالقراءة المتأن ّية .وفي خواتيم إقامته في المنفى النفط ّي شرع
يكتب مط ّولته الرائعة« :معنا دمع للبيع»».
وتح ّدثت فيعاني عن الموسيق ّي د .سعدي الولي وهو« :الشاعر
كقائد أوركسترا يدير اآلالت اللغويّة واآلالت الوتريّة التي تتناغم
وتتبادل وتتزاوج ،خارج ًة من سباتها العميق فتت ّوج كلمته الموسيق ّية
على عرش الكون الشعر ّي إذ يجعلها ملكته ومملكته».
الجلسة الثانية ،رئسها األستاذ سهيل مطر نائب رئيس الجامعة
للشؤون الثقاف ّية والعالقات العا ّمة ،وافتتحها المربّي شفيق حيدر
بالحديث عن د .كوستي بندلي قائالً فيه« :لم يكن حوار بندلي
مع الشباب شبي ًها بحوار سقراط مع تالميذه ،ألنّ منهج سقراط
الحوار ّي قام على التهكّم فالتوليد ،أ ّما كوستي فقد أبى التهكّم في
محاورته .فمهما بدت اآلراء ضعيفة سخيفة كان يتقبّلها باحترام
بالغ ،إذ صاحبها إنسان يستح ّق اآلراء بمعزل عن آرائه».
فإلى مداخلة النقيب رشيد درباس عن األديب السفير خالد زيادة؛
المتوسط ّية بعد
وم ّما قاله« :لقد جعلني سعادته أنتقل من ثالث ّية مدينته
ّ
أن جال بي طويالً في حواريها من العصر البرونز ّي إلى العصر الخشب ّي
(أي استبدال عائلته سريرها النحاس ّي القديم بسرير من خشب
الفورمايكا) إلى الشخص ّية التي تق ّمصها في «حكاية فيصل» ،فروى لي
بأسلوب سلس وحزين خيبات ملك وشعب وثورة عرب ّية كبرى».
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وتح ّدثت د .نجاة الصليبي الطويل عن األديبة د .ع ّزة ملك،
التي «طرحت في رواياتها مشاكل الزواج والخيانة واالنتفاض
على ك ّل ظلم إنسان ّي ،متأثّرة بالعنف واالغتياالت والحروب ،إلى
جانب مجموعاتها الشعريّة باللغة الفرنس ّية والتي تتم ّيز بانسياب
المشاعر فيها واألحالم».
وكان في ختام المؤتمر عشاء وتوزيع دروع تذكاريّة للمك ّرمين
والمحاضرين.

سوق العمل في الشمال :واقع ومقترحات حلول						
-ندوة-

في فرع الجامعة بالشمال -برسا الكورة ،مساء َ ،2012/6/15
تالقى معن ّيون وأه ُل اختصاص حول سوق العمل في الشمال
واق ًعا ومرتجى ،فكانت جلستا عمل وتوصيات.
رعى المؤتمر وزير االقتصاد المهندس نقوال ن ّحاس ،الّذي ر ّحب
به وبالمنتدين وبالحضور مدي ُر الفرع األب سمير غصوب ،آمالً
من المؤتمر« :أن يخرج بتوصيات مفيدة على صعيد رسم خارطة
طريق تساهم ولو جزئ ًّيا في توضيح مسرى الشؤون االقتصاديّة
التي تع ّم شبابنا ،وكيف ّية تفاعلهم مع الوضع االقتصاد ّي ،إضاف ًة
إلى ما يمكن أن نستفيد منه نحن الجامعات في مسيرة رسمنا
لرؤية جامع ّية تلبّي حاجات السوق االقتصاديّة ،وعلى صعيد توفير
معطيات علم ّية إلنماء الشباب علم ًّيا وتقن ًّيا ليكونوا على مستوى
مواجهة تسونامي التكنولوجيا والتغييرات الحاصلة المتسارعة
والمتط ّورة».
وتحت عنوان كلّنا ع ّمال في خدمة اهلل والوطن واالنسان ،وبعد
إشارته إلى عدم توفّر األرقام الجديّة حول اليد العاملة وسوق
العمل في لبنان ،وبالتالي إلى ح ّمى غالء المعيشة واحتدام
المؤسسات المدن ّية من دور في
المطالب وما للجامعات وسائر
ّ
رئيس الجامعة األب وليد موسى في أن
المعالجات الواجبة ،أمل ُ
يأتي هذا المؤتمر ببعض الثمار المرج ّوة في هذا السبيل ،مضيفًا:

نحن نؤمن أنّ راعي هذا اللقاء معالي األستاذ نقوال ن ّحاس قادر
بحكمته وثقافته واستقامته ،أن يكون جسر عبور إلى إيجاد حلول
لبعض مشاكلنا االقتصاديّة ،والس ّيما مشاكل العمل والع ّمال ،ووضع
توصيف لمنطقة الشمال ،بحيث نتع ّرف إلى حاجات المنطقة،
بشكل علم ّي مدروس؛ ونحن على استعداد للتعاون معكم ،ومع
وزارتكم ،في هذا الشأن.
أ ّما الوزير نقوال ن ّحاس فكانت له جولة أفق واسعة في االقتصاد
اللبنان ّي ،مشي ًرا إلى المحاوالت الحكوم ّية الجادّة لتخطّ ي العقبات
والمع ّوقات من سياس ّية وإداريّة وأمن ّية أحيانًا ،ولك ْن من دون
البلوغ إلى األهداف المرج ّوة حتّى اآلن ،ما يُبقي البالدَ واألجيالَ
الجديدة في حال ٍ من االضطراب والتقلقل .وكانت له توضيحات
حول مبادرات تتوال ّها الحكومة كالعمل على تحديث القوانين
المؤسسات الصغيرة والسعي إليجاد مشاريع كبيرة في
وتحفيز
ّ
منطقة المعرض.
مدير الجلسة األولى مقبل ملك ،من جمع ّية العزم والسعادة ،وبعد
لمحة إحصائ ّية لبنان ّية وأخرى شمال ّية ،رأى أن تكون المعالجة
بالربط بين سوق العمل والتعليم الجامع ّي والمهن ّي من خالل:
 .1التواصل مع المجتمع المدن ّي وتعريف الطالب على مهنته
المستقبل ّية.
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 .2إقامة المعارض السنويّة للتعريف بسوق العمل.
 .3إستخدام اإلنترنيت للتعريف بالوظائف الشاغرة وعرض
مشاريع الطالّب.
 .4إقامة حاضنة لنقل التكنولوجيا الحديثة لشرائج المجتمع.
 .5التركيز على التدريب بعد التخ ّرج.
 .6التوجيه باتجاه اختصاصات تعاني من نقص في سوق
العمل ،مثل :التمريض ،صيانة الس ّيارات واالختصاص الفندق ّي
والسياح ّي ،وفي مجال الرياض ّيات األبحاث العلم ّية.
وحول واقع العمل بلغة األرقام في الشمال  ،2000 -1970كانت
المداخلةُ اإلحصائ ّية للدكتور فضل يخنة ،من جامعة س ّيدة
اللويزة ،والتي تؤشّر لما هو عليه الحاضر ،وإن بنس ٍب مع ّينة من
التراجع أو التق ّدم في هذا االتجاه أو ذاك ..،وتتيح بالتالي وضع
التص ّورات المناسبة لمستقبل السوق.
ومن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال ،تح ّدث األستاذ
توفيق دبّوسي مق ّد ًما مقاربات إحصائ ّية ،ومشي ًرا إلى الشراكة
مع وزارة التعليم المهن ّي والتقن ّي ،والتعاونِ مع خبرات ألمان ّية،
والمتوسطة،
للمؤسسات الصغيرة
وتشجيع ِ حاضنة األعمال Biat
ّ
ّ
والدور ِ المتعاظم لمختبر فحص الصناعات الغذائ ّية ..،منته ًيا
إلى القول أنّ الغرفة ،بال ّرغم من تعاونها الكامل مع جهات دول ّية
مانحة وداعمة لتطبيق عدد من المشاريع التي تفضي إلى التنمية
المستدامة ،فإنّ لديها االستعدادات للمبادرة بالقيام بمشاريع
حيويّة ومستحدثة ،تص ّب كلّها في إطار تطوير خدماتها تجاه
ومؤسساته.
مجتمعها االقتصاد ّي الشمال ّي بك ّل مرافقه ّ
العميد د .إيلي يشوعي ،من جامعة س ّيدة اللويزة ،اتّجه بمداخلته
إلى السياسة المال ّية التي يتّبعها مصرف لبنان ،سواء من حيث
الرقابة على المصارف أو إصدار سندات الخزينة أو تقديم
السلفات أو مواكبة أسواق العمالت الخارج ّية والتّنسيق مع البنك
الدول ّي وسائر البنوك العالم ّية أو األخذ في االعتبار سياسات
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الحظر الضاغطة ،بسب ٍِب من األحداث السياس ّية األمن ّية على
مسرح بعض الدول ..،وهي كلُّها عوام ُل مساعدة في تحفيز النشاط
االقتصاد ّي على أنواعه ..أو الح ّد من طموحاته.
مؤسسة
وفي الجلسة الثانية ،أشار المدير د .مصطفى حلوة من ّ
الصفدي ،إلى أنّ «طرابلس لم تعد راهنًا أفق َر مدينة في لبنان
للمتوسط».
وحسب ،بل هي األكثر فق ًرا على الساحل الشرق ّي
ّ
و أبدى د .نادر الغزال رئيس اتحاد بلديّات الفيحاء عتبه على
الدولة لعدم صرفها االعتمادات لطرابلس ،وهي من أه ّم مدن
المتوسط من حيث آثارها المملوك ّية ،وفيها معرض دول ّي
البحر
ّ
حصر ّي هو اليوم في إجازة قسريّة.
العميد د .كميل حبيب ،من الجامعة اللبنان ّية ،الذي تناول
«القطاعات التي توفّر فرص عمل وكيف ّية تطويرها» ،أضاء بداي ًة
على بعض المع ّوقات كالمنافسة اإلقليم ّية وانعدام المق ّومات
االنتاج ّية الداخل ّية وتردّي الوضع االجتماع ّي ،داع ًيا بالتالي إلى
التخلّص من العوائق اإلداريّة وخلق أجواء سياس ّية مالئمة والتفكير
في إمكانات االنتاج المتاح في مختلف القطاعات .ث ّم توقّف عند
وخص السياحة على أنواعها من الترفيه ّية
مبدأ التوازن السلع ّيّ .
إلى الدين ّية ،والتجارة اإللكترون ّية من صناعة وتأمين ومصارف
والمتوسطة،
وطباعة ونشر ،فضالً عن الصناعات الصغيرة
ّ
بالعناية المناسبة .وانتهى إلى القول« :م ّما ال ش ّك فيه أ ّن العمل
على تفعيل هذه المعطيات واستغاللها بالطريقة الصحيحة يجعل
لبنان بل ًدا خدمات ًّيا مم ّيزًا يعتمد على كفاءة االنسان ومق ّومات من
غير الممكن أن تجمع في بلد واحد».
وتحت عنوان :تط ّور المناطق الريف ّية في القطاعات المنتجة،
نص عليه اتفاق
ذكَّر جود صوطو ،رئيس جمع ّية ت ّجار زغرتا ،بما ّ
الطائف عن اإلنماء المتوازن للمناطق ،متسائالً :أين نحن من
ذلك ،فيما تُه َجر القريةُ سع ًيا وراء األفضل في المدينة ..،وبالتالي
لماذا ال ن َنقل هذا األفضل إلى قرانا؟!
وجاء في مداخلة رئيس اتحاد بلديّات الكورة كريم بو كريم أنّ
بداية الح ّل للكثير من مشاكلنا هو الالمركزيّة اإلداريّة ،باعتبار
أنّ «أهل مكّة أدرى بشعابها» ،ما يؤدّي إلى تحسين الخدمات
للمواطنين وتسهيل حياتهم ،وتخفيف الهدر وزيادة االنتاج ّية...
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ً
وأيضا
عد
احتفاء ..و َب ُ
ً

ِ
واألداء
 ..وتتوالى االحتفاءاتُ بمئويّة سعيد عقل في جامعة س ّيدة اللويزة؛ وقد كان منها مشهديّاتُ ال ّرقص
الستارة عن نص ٍب لشاعرنا الكبير ،ق ّدمته د .ريما نجم
والعزفِ والغناء ،مساء  13حزيران  ،2012تكلّلت برفع ّ
ب ّجاني ،وتق ّدمَ أنصا َب النّ ِ
ِ
ف
ظراء األُلى أَتحفوا لبنانَ بجنى عبقريّاتهم ،فاستحققنا لهم من
الجامعة هذا المتح َ
الجام َع عند صدرِها الطّ لق.
في ال ّرقصِ ،ومن مدرسة جورجيت جباره للباليه ،كانت تح ّيتان من فراشا ٍت صغيرا ٍت وفراشا ٍت يافعات.
وفي ِ
األداء ،كانت قصائ ُد ورج ُع جماال ٍت ،بأصواتِ إلفيرا يونس وجهاد األطرش م ًعا ،ورفعت طربيه منفر ًدا.
وفي العزفِ ،ارتدى العودُ ك ّراتِ الوتر ِ من ِ
ريشة شربل روحانا وإيلي خوري ،وش ّقَ صد َره والحنجرةَ عن قصيدةِ
الغناء.
وفي الغناء ،صدحت جاهدة وهبي ،يرافقها على البيانو مايك ماسي ،بمشوار ،كان كقط ٍ
ف وش ّمٍ ونقدةِ عصفورٍ
على بيدر...
الستارةِ ورفع ِ األنخاب ،رف َع األب الرئيس وليد موسى ،ومع الرئيس العامّ للرهبان ّية المارون ّية
 ..وأخي ًرا ،وقبل رفع ّ
ِ
ِ
الجامعة للمشاركين في إحياء هذا االحتفالِ ،من تنسيق ماجد بو هذير،
المريم ّية األباتي بطرس طربيه ،شك َر
بدروع ِ الذّكرى.
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نتائج دورة جامعة سيّدة اللويزة الرياضيّة المدرسيّة السابعة

شارك في دورة جامعة س ّيدة اللويزة الرياض ّية المدرس ّية السابعة ،وعلى مدى أكثر من شهر 39 ،مدرسة من
بيروت وجبل لبنان .وقد جاءت النتائج النهائ ّية كاآلتي:
 .2رودي ق ّزي (اللويزة)
ذكور .1 :جوزف تمرز (اللويزة)
كرة طاولة:
إناث .1 :ناي عبيد (عينطورة)
		
ذكور .1 :إميليو خوري (األلمان ّية)  .2جان ماري يزبك (الناصرة)
كرة مضرب:
 .2رومي غبريل (مار يوسف قرنة شهوان)
إناث  .1 :برونا خوري (األلمان ّية)
		
 . 2مار يوسف قرنة شهوان
ذكور .1 :اللويزة 		
كرة طائرة:
 .2القلبين األقدسين كفرحباب
			
ميني فوتبول .1 :الليسيه دو فيل
 .2الشانفيل
إناث .1 :مار يوسف عنطورة 		
كرة سلّة:
 .2الليسه الفرنس ّية نهر ابراهيم
		
ذكور .1 :س ّيدة اللويزة
كرة سلّة:
وفاز في مسابقات السباحة ،في مج ّمع جعيتا كونتري كلوب ،ومن مختلف الفئات ،ك ٌّل من:
جينيفر رزق اهلل ،غاييل غصن ،لين بيطار ،جايد أخرس ،أنطوني غصن ،إيليو بيطار وراي خوري.

ّ
التوجيهي في الشوف
اللقاء

ّ
نظم مكتب القبول في جامعة س ّيدة اللويزة -فرع الشوف -اللّقاء التوجيه ّي « »Open Houseلتالمذة القسم الثانو ّي من مدارس الشوف-
عاليه -الشويفات -المتن -صيدا -ج ّزين -اإلقليم ،طوالَ نهار  .2012 /3/28وقد استقطب هذا اللّقاء ،الذي جاء ثمرة للتّعاون ما بين
المختصين في جميع الكل ّيات ،وتعريفُهم
إدارة الجامعة ومديري تلك المدارس ،مئات الطالّب ،بحيث ت ّم توجي ُههم من قبل األساتذة
ّ
باالختصاصات والمساعدات والنشاطات الطالّب ّية الالصف ّية ،فضالً عن تواصلهم مع طالّب الجامعة الذين ز ّودوهم وأغنَوهم بما
ج ّربوا وخبروا ،ما كلّ َل النّها َر بنجاح مم ّيز.
30
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ّ
ّ
الجامعي
الرعوي
من َحصاد العمل
ّ
ّ
الجامعي
الرعوي
 Easter retreatمع العمل
سهرة صالة الثالثاء  28شباط
يومي ّ
ّ
السبت واألحد في  10و  11آذار
السنة البيبل ّية ،إجتمع شبيبة العمل الرعو ّي الجامع ّي
العامَ -
في إطار ّ
الصديق بطرس عساكِر في زوق مكايل لصالة المسبحة .2012
في منزل ّ

وال ُمشاركة باإلنجيل.

قراءة الكتاب المقدّس ،إنجيل يوحنّا الخميس
 15آذار 2012

بما أنّ سنة  2012هي سنة الكتاب ال ُمق َّدس ،نظّمت األمانة العا ّمة
للعمل الرعو ّي الجامع ّي في لبنان قراءة العهد الجديد ،ك ّل قسمٍ منه
نص اإلنجيل بحسب الق ّديس
في جامعة .وقد كان من نصيبنا قراءة ّ
يوحنّا في كنيسة جا ِمعتنا ،ولم يكُن ذلك صدف ًة بل عناية ،ألنّ
أوريجانوس يقول« :زهرة األناجيل إنجيل يوحنّا ،ومن أراد أن يفهم
هذا اإلنجيل عليه أن يف َعل أم َرين :أ ّوالً ،أن يُلقي برأ ِسه على صدر
المسيح .وثان ًيا ،أن يأخذ العذراء أ ُ ًّما ل ُه» .وجامعتُنا قد اتّخذت أُمّ اهلل
أ ُ ًّما لها ومَ ِلك ًة عليها وشفيع ًة لعائلتها .وكان ذلك يوم الخميس  15آذار
الساعة  3:30بمشاركة األساتذة والموظّفين والتالميذ.
 2012عند ّ

لل ُمصالحة مع النّفس قبل حلول عيد الفصح ،نظّم العمل الرعو ّي
الجامع ّي العامّ رياضة روح ّية في  10و  11آذار في دير مار يوسف
لآلباء اللعازريّين -بحرصاف ،تحت عنوان «إيه وبَعدين؟» «سيروا
إلى العمق» (لوقا )4/5تخلّلها سهرة سجود وشهادات حياة،
ومواضيع روح ّية باإلضافة إلى فقرات ترفيه ّية ،ب ُمشاركة حوالى 30
ي الجامع ّي .NDU
شا ًبّا وصب ّية من العمل الرعو ّ
Easter Mass, Wednesday April 4, 2012

 Open Doorsالجمعة  23آذار

نظّم العمل الرعو ّي الجامع ّي  NDUب ُمشاركة سائر النوادي في
الجامعة ق ّداس اآلالم ،في  4نيسان  .2012قبل الق ّداس ،ق ّدم شبيبتنا
كالعادة في ك ّل سنة ،كان لشبيب ِتنا ُحضور ُمم ّيز في هذا االحتفال ،من مشه ًدا تقليديًّا حول موت وقيامة لعازر ،ث ّم دخل أعضاء النوادي
المنصةَ التي بأغصان النّخيل والزيتون ،يتق ّدمون اآلباء إلقامة الذّبيحة اإلله ّية،
خالل قيامهم بدور الدليل لتالميذ المدارس ،وإقامتهم
ّ
تع ّرف بالعمل ال ّرعو ّي في الجامعة ونشاطاته ،في ج ّو بهيج مضياف .التي ترأّسها األب فادي بو شبل .وختا ًما وزّعت بركة العيد.
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عيد ّ
إليك كلمة» (سفر الملوك  )14-2/1نهار األحد  18آذار 2012
األم بعنوان «لي ِ

كما جرت العادة ،نظّم شبيبة العمل الرعو ّي الجامع ّي NDU
حفل لتكريم أل ّمهاتهم في الجامعة .فابتدأ اللقاء بالق ّداس اإلله ّي
الذي ترأّسه األب فادي بو شبل ،ث ّم كانت وقفة لشرب القهوة
تالها عرض فيلم عن نشاطات الشّ بيبة والتّعريف بما يعيشونه
في الجامعة .و َمثّل األعضاء عبرةً ،قس ٌم منها من العهد القديم
حيث ك ّرم ُسليمان الملك أ ُ َّمه ،والقس ُم اآلخر من العهد الجديد
عندما ك ّرم يسوع أ ّمه في عرس قانا الجليل ،وكان الهدف من هذه
العبرة إبراز أمومة العذراء لنا وشفاعتها .بعدها تناول الجميع
الطّعام ،ث ّم كانت وقفة مع األلعاب ،وت ّم بعدها قطع قالب الحلوى
مع األ ُ ّمهات.
وفي الختام ُعرِض فيلمَ ،و ّجه من خالله ك ٌّل من األعضاء كلمة
من القلب إلى أ ّمه ،وق ّدم لك ّل أمّ هديّة تذكاريّة.
أ ّما كلمة األب فادي بو شبل في هذه المناسبة ،فكانت:
أ ّمي
إنّي وإن كن ُت حكي ًما ،فلن أكونَ أحك َم من ُسليمان الم ِلك .وإنّي وإن
كن ُت عظي ًما ،فأنا لس ُت أعظ َم من الر ّب يسوع .فإذا كان ُسليمان قام
وانحنى أل ّمه يومَ قام ليستق ِبلَها ويُج ِل َسها عن يمينه (1ملو،)19/2
ك وأُج ِل َس ِ
فهل أستطيع أنا أَال ّ أقومَ وأستق ِبلَ ِ
ك ،ال على عرشٍ من
ُصنع ِ بشر ،بل على عرش ِ قلبي الذي هو ِمن ُصنع اهلل.
ِ
وإن كان المسيح الذي لم تأتِ ساعتُه بعد ،لم
يستطع أن يُقاوِمَ
طل َب أ ُ ِّم ِه ورغبتَها (يو ،)8-4/2فهل أستطي ُع أنا أَال ّ أُلبّ َي طلباتِ ِ
ك
وأعم َل ما أنتِ تريدينه منّي؟
ف يو ًما بعد يوم
السنواتُ وأنا أكبُر وأنتِ ً
أيضا تكبُرين ،وأكتش ُ
تَ ُم ّر ّ
ِ
ِ
ُ
عيني أعودُ بالذّاكرة
ض
أهم ّيةَ حضورِك في حياتي .فعندما أغم ُ
َّ
إلى أيّام ِ طفولتي األولى ،فأرى عيني ِ
ك ت َِش ّعان فر ًحا بقدومي ،أو
بالقلقِ حين أح ُدنا يم َرض.
عجي ٌب هو ِس ُّركِ يا أ ّمي ،وأعج ُب منه هو قلبُ ِ
ك .وإنّي أقول اليوم:
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«إن كان قل ُب أ ّمي هو هكذا ،فكيف إذًا يكون قل ُب ربّي؟»
وإن كان ُح ُّب أ ّمي نحوي كبي ًرا إلى هذا ال َح ّد ،فما عساه ُ يكون ُح ُّب
مَن خلقَني فكن ُت ،وافتداني ف َ َخلُص ُت؟
ما أعظ َم حضو َركِ في حياتي يا أ ُ ّمي! فإنّي من خاللِك أدخُل إلى
ألغوص فيه وأن َع َم بلُ َجج ِ الح ّب ال ُمتدفّق منهُ.
س ّر اهلل المحبّة،
َ
ِ
تذكّري يا أ ّمي ،أنّي وإن كن ُت أرغ ُب في أن أراك أجم َل نساء العالم،
فهذا ال يعني أنّني سأُقلّ ُل من ُحبّي ل ِ
بعض
ك إن َعلَت مُح ّياكِ ُ
التّجاعيد.
ِ
ٍ
وإنّي وإن كن ُت أرغب دائ ًما في أن أراك بص ّحة قويّة وأمامي وأمام
ِ
العائلة ك ِلّها في ك ّل شيء ،فهذا ال يعني أب ًدا أنّني ،وإن شاهدتُ ِ
ك
يو ًما ضعيفةً ،سيتغ ّي ُر تص ُّرفي نحوكِ.
ص ّدقيني أيّتها الحبيبة ،إنّ رغبتي الوحيدة هي أن أرى البَسمةَ
الحقيقي في حيات ِ
ك .وأعاه ُدكِ أنّني،
والسالمَ
على وجهكّ ،
َّ
وإن رأيت ُ ِ
ك يو ًما خائف ًة أو ُمضطربة ،أو حزين ًة أو ُمتألّمة ،فإنّي
ك ،ألنّ ِ
سأُضاعف من ُحبّي ل ِ
ك ح ًقّا تستحقّين ال ُح َّب دائ ًما.
ك يا أ ّمي ،أن تعرفي أنّني كلّما نظرتُ إلي ِ
أطل ُب من ِ
ك ،أرى وجهَ
مريم أُمّ ِ ربّي وأ ّمي السماويّة مطبو ًعا على وجه ِ
ك .فإنّي أسألُ
رِضاكِ يا نعمة الحياة ،وأطل ُب عف َوكِ يا فر َح النّاس ،وال أنسى
صالتَ ِ
ك ألجلي وألجل العائلة أمام مُح ّب البشر ر ِبّنا ِ
وإلهنا يسوعَ
المسيح.
ك ،أن أتو ّجهَ إلى َمن أعطاني إيّاكِ
إسمحي لي ،وأنا أتح ّد ُث مع ِ
ألقولَ له:
ُشك ًرا ل َك ربّي على نعمة األمومة ،شك ًرا ل َك على ال ُح ّب الذي
وضعتَه في قلب أ ّمي.
ِ
شك ًرا ل َك ألجل ك ّل أمّ ٍ نس َي ْت ذاتَها وفكّرتْ في أوالدها.
إقب ْل صالتي ربّي ،فإنّي إلي َك أُق ّد ُمها على ي َدي مريم أ ِّمك .نعم،
وس ِه َرت علي َك وأن َت مُراه ٌق،
على ي َدي مَن ح َملت َك وأن َت طف ٌلَ ،
ورافقت َك وأن َت شا ٌّب ،وب ِقيت ل َك أمين ًة وأن َت مصلو ٌب ،وشاه َدتْ مع
الكنيسة تحقيقَ ِ
أرسل َت الرو َح القدس ،وال تزالُ سا ِهر ًة
وعود َك يومَ َ
لكي ِ
تحمي
يص َل ك ُّل أبنائها إلى الوطن السماو ّي .أطل ُب من َك أن
َ
ك ّل أمّ ٍ وتُباركَها وتُبار ِ َك ك َّل أبٍ وعائلتَه ،وأن تَرفُقَ بك ّل من ترغ ُب
ِ
األمومة فتمن َحها أطفاالً يُم ّجدونك ،وأن تُعي َد
تعيش فر َح
في أن َ
ٍ
ٍ
هذا العي َد على أ ُ ّمي وعلى كُ ّل أمّ ٍ حاضرة معنا أو غائبة عنّا.
ِ
فأمط ْر عليها
إن كان في هذا العالم أمٌّ سبقتنا إلى دنيا البقاء،
وفيض ُحبّك ،فإنّك أن َت إل ُهنا ومُخل ُّصنا ،ونح ُن ل َك
غزي َر رحم ِتك
َ
نرف ُع المج َد والتّسبي َح ،والبنك وروحك الق ّدوس .آمين.
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Workers party, Monday April 30 2012

Trip to Afka, Tuesday May 1, 2012

عشية عيد الع ّمال ،نظّم الـ  sponsorship officeبمشاركة العمل
الرعو ّي ،غداء ً على شرف الع ّمال األجانب ،كان فيه لألب َوين بشارة
الخوري وفادي بو شبل كلمة ُشكر ٍ للع ّمال على جهودهم وصالة من
أجلهم .وقد تخلّل المناسبة ال ّرقص واأللعاب التّرفيه ّية وتوزيع
الهدايا.

زار العمل الرعو ّي الجامع ّي مغارة أفقا حيث التقى «مغاوير الجبل»
ثكنة صخور اللقلوق ،وأقام معهم ع ّدة نشاطاتRapel, Escalade, :
 ،Tyrolienneوتناولوا طعام الغداء .وق ّدم الشبيبة در ًعا تكريم ّية لهم
ِ
ولألبد» (مز
كُ ِت َب عليها« :ال َّر ُّب يَح ُر ُس َك في ذَها ِب َك و ِإيا ِب َك ِم َن اآلنَ
 .)8/121ث ّم تو ّجهوا إلى كنيسة مار سابا في مجدل العاقورة حيث
احتفلوا بالذّبيحة اإلله ّية مع األب فادي بو شبل.

Founders day, and Mass, Friday May 11 2012

بمناسبة العيد الـ  25للجامعة ،نظّم العمل الرعو ّي الق ّداس اإلله ّي الذي ترأّسه األب خليل رحمة وخدمه الشباب والصبايا مع
ال ُمر ِنّمة ليال نعمة .وفي الختام ق ّدم األب الرئيس وليد موسى تذكا ًرا لألبوين خليل رحمة وسمير غصوب لمناسبة احتفالهما هذه
ضي لسيامتهما الكهنوت ّية.
أيضا باليوبيل الف ّ
السنة ً
ّ
« »Once upon a timeكان موضوع هذه السنة .وقد اختار له شبيبة العمل ال ّرعوي موضوع  ، Cinderellaباعتبار ما فيها من
المنصة على شاكلة عربة .Cinderella
عبرة وهي أنّ الخير سوف ينتصر في النّهاية على الشّ ّر .وقد أُع ّدت
ّ
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Fundraising events

بهدف دعم صندوق نشاطات العمل الرعو ّي الجامع ّي ،نظّم الشبيبة نشاطاتٍ مال ّية ،ببيع الـ  croissantفي  16آذار و  30نيسان ،والـ
 crepeوالشورما في  2و  3و  4أيّار ،باالشتراك مع نادي .Salvare
Spiritual weekend, May 12, 13 2012

Tuesday may 22, 2012, Mass in Saint
Lourde Harissa

في هذين اليومين ،اجتمع بعض أعضاء العمل الرعو ّي في جامعة إحتفل شباب وصبايا العمل الرعو ّي مع جوقة  Sancta Mariaبعيد
ٍ
س ّيدة اللويزة مع العمل الرعو ّي في باقي الجامعات في
رياضة روح ّية .الق ّديسة ريّتا في كنيسة س ّيدة لورد في حريصا ،وتخلّل اللّقاء صالة
تخلّل اللّقاء صلوات ،ومواضيع روح ّية ،وسجود للقربان األقدس ،المسبحة والق ّداس اإلله ّي ورتبة تبريك الورود.
وسهرة توبة واعتراف ،وفقرات ترفيه ّية...
عيد القربان األقدس 7 ،حزيران 2012

احتفلت جامعتُنا بعيد القربان األقدس ،للسنة السابعة على التوالي ،مساء الخميس  7حزيران  ،2012تحت شعار «رأينا مج َدهُ» (يو
 .)14/1ترأّس الذّبيحة اإلله ّية ال ّرئيس العامّ للرهبان ّية المارون ّية المريم ّية األباتي بُطرس طربيه ،وعاونه لفي ٌف من آباء الرهبان ّية
والجامعة.
ث ّم كانت مسيرة بالقربان مع الشموع ،تخلّلتها محطّتان :األولى تحت عنوان «طوبى للّذين يسمعون كلمة اهلل» (لوقا  ،)28:11والثانية:
«طوبى للّذين يعملون بكلمة اهلل» (لوقا .)28:11
نظّم االحتفال شبيبة العمل الرعو ّي الجامع ّي  ،NDUوخدمه جوقة  Sancta Mariaبقيادة األستاذ جميل توفيق ،وشارك فيه حشد
من الطالّب واألساتذة واألصدقاء المحبّين.
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ّ
غسان تويني

5ك 8 -1926 2حزيران 2012
هو الّذي لم يتف ّرغ ْ للّيلِ ليكت َب روايا ٍت كمقاال ٍت كتبَها في النّهار ِ
نهارا ،كَ َم َن له اللي ُل لدى ال َّرمقِ األخير ِ مُنتهزًا غانما..
الشهابِ
ض جفونَ النّجوم ِ ،وعلى ّ
السكونِ الّذي ي ُ ِغم ُ
ففي غَمرةِ ّ
الّذي َّ
خطه مرو ُر ال ُّزهرةِ باألرضَِ ،عب َر اللي ُل ذا َك برحم ِ رواياتِه
ِ
السريّ ِة إلى فيء أُمّ ِ شجر ِ التّفّاح..
ّ
الس ِ
ِ
َ
ماء بلسانِ
ِ
فل ّما طل َع النّها ُر أنصتت القلو ُب والعيونُ إلى فم ّ
الح ّو ِاء ،يُفشي خَبيئ ًة وخبيئات...
ض َّج بال ّدمع ِ والذّكرياتِ وما على رؤوسِ األَشهاد،
لك ّن النّها َر الّذي َ
ِ
ِ
أَحالَ االنتظا َر إلى مواعي َد أخرى تأتي في َهدأة صفاء النّفسِ
والوجدان؛ ولعلّه أَوحى أَنّ الّذي لم يَكت ِب ال ّرواياتِ هو الّذي ستكتبُه
ال ّروايات..
غسان تويني ،مَن له وح َده بَع ُد يَليقُ أن تغنّ َي الماجدة:
وهل هو إال ّ ّ
ما حدا بيعبّي مطر َحك «بشعبي»..؟!
ِ
المكثلكة
غسان تويني اآلتي من لبنان ّي ِة شارل مالك وأرثوذكس ّي ِته
ّ
ِ
ٍ
ٍ
والممورنة حتّى ،ومن عقالن ّية وبراغمات ّية مع كَنط وفي هارفرد
ِ
المضيئة
وعواصم ِ الغربِ الثَّقيف ،وعلى مَسا ِمه وش ُم المشرق ّي ِة
ِ
ِ
من حضاراتِ ما بين النّيلِ والفراتِ
وعروبة ما قب َل
مجيء اإلسالم ِ
وبع َده ،ومن منابع ِ األديان..،
هذا ال ّرج ُل ،وأما َمه صو ُر ُحشاشاتِه نايلة ومكرم وجبران ،تَفطّ رتْ
الحبيبة المب َّر ِ
ِ
حة بحرائقِ األلم ِ ناديا ،ورفقُ أبٍ قتيلِ
بهم عيونُ
ٍ
ِ
قل ِبه العاصف وأمّ ٍ حانية صابرة..،
إنّه ل َكأنّه من مالحم ِ اإلغريقِ ويمشي في موك ِب قدرِه بعينَي ذئ ِب
ڤينيي ،يَردُّ ِغيلةَ المغتال ِ بصلبانِ االيمانِ وال ّر ِ
جاء والمحبّة.
رج ُل المحنِ الكبرى ..بالموتِ يلي الموتَ في بي ِته والوطنِ ودنيا
وسف ُح آمال ٍ وأحالم ..،هو هو رج ُل
العربِ وحيثما قه ٌر وحرمانٌ َ

جورج مغامس

االمتحاناتِ الكبرى في النّ ِ
يابة والوزارةِ وال ّدبلوماس ّي ِة ،وفي
الص ِ
السباتِ ال ّرومنس ّيِ في
ّ
حافة دائ ًما وأب ًدا ،يَزدري بذيّاك ُّ
الصغيرةِ والكبيرةِ ،ويَدعو للذّهابِ إلى رأسِ النّبع ِ ،حي ُث
سجو ِننا ّ
قي ،ماء ُ الح ّريّ ِة ،الّذي من كَوثرِه يول ُد ال ّربي ُع ..ربي ُع النّاسِ
الماء ُ النّ ُّ
ربي ُع ّ
الشعوب!
وجبهة ٍ
ٍ
رحبة فسيحة،
تَرى إليه بال َّرفَال ِ من َشعره على الفَ ْودَين،
ونظارتَين ما بين حاجبَين مق ّو َسين وأن ٍ
ف ِ
ّ
كمنْ َسر ِ النّسورِ ،وثَغر ٍ ما
ِ
ِ
بين هالل َين من دائرةِ
الوجنة إلى دائرةِ الذّقنِ،
وأناقة ز ٍّي أَزهرتْ
َتراقص
مناديلُه فراشا ٍت في شقوقِ ّ
الصدرِ ،وسيكارةٍ بيضاء َ ت ُ
ِ
ِ
حرائقُها على رؤوسِ
رائحة القهوةِ ورياح ِ الخافقَين..،
أصابعه بين
ِ
تَرى إليه كأَنْ هو المفردَةُ النّ ّوارةُ في كتابِ
فرائد ال ّرسوم ِ الباهرة،
ويَمشي إليك بتؤدةِ الحكيم ِ وخَفَرِه.
ٍ
سراط ،يح ّددُ ويص ّو ُب
ول َكم من ث َ َّم ،وهو يح ّد ُث ،ال يَحي ُد عن
ويكثّ ُر زوايا ال ّر ِ
ف ويضيء ُ فضاءا ٍت ،يَقتح ُم تحري ًما
ؤية ..يضي ُ
وتحظيرا ،ي َ ِ
كس ُر تحنيطً ا وتصنيما ،يغرب ُل القدي َم ،يق ّدمُ األصي َل،
وداحس وغبراءَ،
يجتر ُح يبتك ُر يستف ُّز الهم َم والعقولَ ،يثي ُر جدالً
َ
يَفع ُل فع َل المثق ِ
ّف ح ًقّا ..فع َل المؤمن.
فإنّه الّذي يُنتظ ُر ك َّل صباح ٍ ،ويُنظَ ُر إليه ك َّل النّهار ِ وفي الليلِ
ف ،ماذا يَرى ،ماذا يري ُد ،ماذا يتوقّ ُع ،ماذا
أيضا وبَع ُد :ماذا يَعر ُ
ً
ِ
يَفعل...؟! ولم يَتع ْب .ولم يَضج ْر .ولم يتردَّدْ في قولة حقٍّ ،وفي
ن ُصرةِ حقٍّ ،وفي بيع ِ عرشٍ بنعشٍ في سبيلِ الحقّ .لم ي َ ِق َّل إيمان ُه.
ف يقول ُب :فاألفقُ على ال ُّر ِ
إنّه ّ
قعة
ف يَستطل ُع ،والخ ّزا ُ
الكشا ُ
شخوص تلع ُب األدوا َر...
والصلصالُ
جدل ّيةُ معطيا ٍت واحتماالتَّ ،
ٌ
ِ
الشعر ِ
فيقي ُم المدينةَ الّتي من جيناتِ ّ
والفلسفة ،وعند با ِبها دي ٌك
وكتاب!
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بلىَ .ص َّح هذا الّذي َص َّح .وي َ ِص ُّح األكث ُر.
أيضا فوق هذه الذّخائر ِ جمي ًعا أَنّ ما يُن َع ُت به
لك ّن الّذي يص ُّح ً
غسان تويني .و َح ْسبُنا أَنّنا عشنا في زم ِنه ،و َح ْسبُه أنّهَ
إطالقًا أَنّه ّ
المدرسةُ الّتي كلّما فتحنا فيها ورق ًة انفتحت على أخرى وتَض ّوعَ
عبقُ لبنانَ في ِ
سماء ّ
الشرق.
ِ
ِ
 ..ث ّم إنّه ال شيء َ يُنبئُ عن ال ّرجلِ ِ
المستزيد هذه
وللمريد أو
كقلمه.
النّماذج ..هذا المثال في المباني والمعاني (رزق اهلل على أيّام
وح َده ،من يظ ُّل على الحياةِ تلميذًا ،يظ ُّل على الحياةِ أستاذًا .أهل الفكر ّ
والشعر واألدب!):
َ َ
والغسانُ بقي أستاذًا ناجحا ألنّه بقي تلميذًا دائما .فالمعلّم يتعلّم • المقاالت المجموعة
ً
ُ ُ
ّ
ً
َ
َ
أيضا .وقد كان يتعلّ ُم ك َّل يوم ٍ من قراءةٍ ،من نقاشٍ ،من سلوك .الجنوب  ،2006المقاومة السلم والحرب والميثاق ،سجاالت دار النهار
ً
يتعلّم ،ويعلّم كيف نتعلّم .ويستوقفُه المختلف والمخالف وما يتبدى ( -)2006حوار مع االستبداد ،دار النهار ( -)2003اإلرهاب والعراق قبل
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
الحرب وبعدها ،دار النهار ( -)2003مسارات السالم ودبلوماس ّية الـ ،425
ِ
وراء َ األكمات ،يطل ُب له أو عليه ح ّج ًة ودليال.
أبحاث افتتاح ّية ( )1999 -1998سجاالت («دار النهار» -)1999 ،قبل
ٍ
ٍ
ٍ
َ
هذا ال ّرج ُل الّذي بال حدود لصحافة بال حدود ،وما أطلق حول أن يدهمنا اليأس ،مقاالت االنتخابات ( 1992دار النهار) -الجمهوريّة
االقتصاد والمال ِ والثّ ِ
ِ
«النّهار» من دار نشر ٍ ومالحقَ في
قافة في إجازة ،لبنان ( 1990 -1998دار النهار) -نزهة العقل ،1984 -1983
والشباب ،وعق َد من لقاءا ٍتّ ،
ّ
جم َع من مجموعة مقاالت (دار النهار) -كتاب الحرب( 1976 -1975 ،دار النهار)-
ونظ َم من حمال ٍت ،و َ
ب الثورة الفلسطين ّية والحقائق اللبنان ّية  -1974 -1971خواطر انتخاب ّية،
تباينا ٍت ،وشار َك وأَشر َك في مؤتمرا ٍت ،ورص َد أو رعى في المواه ِ
ف «النهار»  -1971ثورة
والحمم ..،هذا آذار -نيسان  -1972فلسطين ّيات  ،1971 -1967مل ّ
الظاه َر من جبلِ ِ
جليده ِ
مبادرا ٍت واعدة ،ليست إال ّ ّ
ف «النهار»
مل
،)1970
-1968
وكلمات
1968
-1967
(مقاالت
ّب
ال
الط
ّ
ِ
اإلضافة في اتّجاه ِ ِ
ال ّرج ُل لم يك ْن إال ّ متتاليا ٍت من أفعال ِ
الغد،
ف «النهار» -الخطر األحمر ...والعالم الح ّر؟
 -1971رئاس ّيات  ،1970مل ّ
حي ُث ُسكنى ِ
فؤاده.
 -1959 -1948األيّام العصيبة أيّار -آب  -1958منطق الق ّوة أو فلسفة
الساك ُن في ِ
الغد بذاكرةٍ من ك ّل أم ٍ
إنّه ّ
س به يُفتكَ ُر ويُعتبَر .ولذا االنقالبات في الشرق العرب ّي ،دار بيروت (.)1954
ص ّحت فيه نعوتٌ َج ّمة :المعلّ ُم والمثالُ والقدوة ،ال ّرم ُز والعنوانُ
وفارس التّ ِ
جديد
والمح ّجة ،المغام ُر والمقاومُ والمجاه ُد
ُ
والتّ ِ
ِ
واألحداث والحق ِب ويستول ُد
حديث والتّحديات ،صان ُع األحالم ِ
الجمودَ والهمودَ أخبارا ،القارئ ُ وال ّدلي ُل إلى القراءاتِ وما بين
قاش والجدلُ ويحاس ُب بتشجيع ٍ
الكلمات ويقارعُ ويق ّرعُ ويَستف ُّزه النّ ُ
والساخ ُر والمتف ّج ُر بحضورِه المؤثّر ِ اآلسر،
وشجاعة ،الخ ِف ُر ّ
الع ّداء ُ ج ّوا ُب اآلفاقِ ويمل ُك إرادةَ االختبار ِ ال ّدائم ِ وأداةَ االبتكار ِ
ال ّدائم ،الق ِلقُ المق ِلقُ المتألّقُ وال شيء َ عن َده ،مهما تق ّدمَ ،يَتق ّدمُ
على الح ّريّة...،
• الوثائق والمراسالت والخطب
بلىَ .ص ّح فيه أَنّه عاشقُ الح ّريّة ،أحبَّها وعم َل بها ولها ،بل كان َها
 ،1982عام االجتياح ،لبنان والقدس والجوالن في مجلس األمن ،القرار
َ
َ
أ ّوالً وأخي ًرا ،ألنّه آم َن أن ال ح ّريّة من دون أحرار؛ ولذا ظ َّل داعية  208والقرار  ،520حقّقه وق ّدم له فارس ساسين ( -)1998القرار ،425
ِ
السالم..
ثقافة ّ
المق ّدمات ،الخلف ّيات ،الوقائع ،األبعاد .حقّقه وق ّدم له فارس ساسين،
ب المراسالت الدبلوماسية  -)1996( 1978 -1977رسائل إلى الرئيس الياس
وص ّح أَنّه يَجم ُع ما ال يُج َمع ..يَجم ُع الجمي َع؛ ولذا ظ َّل الع ّرا َ
بلىَ .
الّذي يُملي ويُشير ،وبه يُالذُ ،وإليه يُركَ ُن ،وعنه يُروى ،وعليه سركيس  -)1995( 1982 -1978أتركوا شعبي يعيش ،لبنان في األمم
ف الجنوب
المتّحدة ،مق ّدمة الرئيس شارل حلو .دار النهار ( -)1984مل ّ
يُشاد..
بلى .صحت فيه تلك النّعوتُ ،وصح أنّه للعصر ِ عنوان ُه وأيقونةُ (مع جوزف نصر وآخرين ( -)1973آراء في السياسة والحكم ،آذار -نيسان
ّ
َّ
قلع ِته وصلي ُب جلجل ِته ومرآةُ قضاياه..
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حزيران 2012
ف «النهار» ( -)1971من أجل مجلس ح ّر.
( 100 -)1972يوم في الحكم ،مل ّ
رصيد سنة في مجلس الن ّواب  2حزيران  31 -1951أيّار .1952

• في الصحافة والتاريخ وبيروت

البرج ساحة الحريّة وب ّوابة المشرق (مع فارس ساسين وآخرين) ،دار النهار
( -2000بالعرب ّية والفرنس ّية) -كتاب االستقالل بالوثائق والصور (مع فارس
ساسين ون ّواف سالم) ،دار النهار ( -)1998س ّر المهنة وأسرار أخرى،

عدد 55

1992- Une vieille poésie d’enfance, 1940- 1943, Dar An-Nahar, 1990- Laissez vivre mon peuple, le Liban a l’ONU, préface
de Charles Helou, Jean Maisonneuve, Paris, 1984, (nouvelle
édition et postface de l’auteur 2004, Dar An-Nahar)- Une
guerre pour les autres, préface de Dominique Chevallier, JC
lattes, 1985- Peace-Keeping Lebanon, 1979.

• المؤلّفات بالفرنس ّية واإلنكليزيّة
دار النهار ( -)1995س ّر المهنة ...وأصولها ،النهار كتاب التسعينات،
محاضرات في الصحافة ومقاالت عن كبارها (.)1990

* Enterrer la Haine et la Vengeance (Albin Michel) 2009- Un

siècle pour rien, (avec Gérard Khoury et Jean Lacouture) Albin Michel, 2002- 1981- 1991 Conférences, Dar An-Nahar,

"أرض ميعا ِده"..
المطران فرنسوا عيد إلى
ِ
إلى َجناه الجديد...

ج.م.

 ..وإنّ نج َمه ل ّما يَزلْ يَسري في مشارقِ المارون ّية ومغار ِبها ،ي ُ ِح ُّل حيث ي َ ِح ُّل َعمارا ٍت لل ّروح ِ
والعقلِ ومواجع ِ أو ل َواعج ِ االنسان..،
		
فعلى قَ ْدر ِ أهلِ العزم ِ تأتي العزائ ُم

وتأتي على قَ ْدر ِ الكرام ِ المكارمُ

هذا ال ّرج ُل ،المطران فرنسوا عيد ،لل ُجلّى هو ،ويَتّق ُد بازدحام ِ األحالم ِ ُمقتحما؛ فثَ ّمةَ،
في ِ
طبعه وفع ِله ،قَ ْد ُح َش َررٍ يُأللئُ ُس ُر ًجا أو ير ّم ُد هشيما!
ض ّي ،وملء ُ رِحا ِبها ال ُم ِ
نداحة
اليومَ ،والجامعةُ ،الّتي بَنى فيها وأَعلى ،وتَحتفي بيوبي ِلها الف ّ
ُ
َعبَ ٌق من عبقريّ ِة ي َديه ،تَفر ُح به وله (وم ّر ًة أخرى) ..،يَخر ُج بعصاه من أرضِ مص َر إلى
أرضِ ِ
ميعاده :حاضرةِ الكثلكة .فسبحان َه اهلل يَرس ُم لنا األقدا َر!
س ّيدنا ،مبار ٌك هذا ال ّدو ُر في رسال ِتك :وكي َل البطريرك ّي ِة المارون ّي ِة لدى الكرس ّيِ الرسول ّي،
ِ
المعهد المارون ّيِ الحبر ّي.
ورئيس
َ
نصلّي لك.
َص ّلِ لنا.
والحارس األمي ُن ،يكونُ الثّم ُر الوفي ُر الخ ّي ُر
وإنّا بَع ُد نقول :حيث يكونُ الحار ُث الج ّي ُد
ُ
الط ّيب.
فإلى َجناك الجديد ،يا س ّيد.
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في سيرة المطران أنطوان -حميد موراني
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ج.م.

ِ
• ُولد اب ُن المهيري
السور ّي ،في قرية منياره • يتقن من اللغات ،فضالً عن العرب ّية التي فيها معظ ُم تأليفه:
بقضاء صافيتا ّ
العكّاريّة بشمال ِ لبنان في  24ك.1930 2
الفرنس ّية واأللمان ّية واإليطال ّية والالتين ّية .ويل ّم باليونان ّية
السرتيفيكا ( )1943في مدرسة حلبا الرسم ّية ،وحتّى واإلنكليزيّة.
• درس حتّى ّ
البكالوريا -القسم األ ّول ( )1949في إكليرك ّية غزير المارون ّية،
والقسم الثّاني ( )1950في جامعة الق ّديس يوسف.
• تخّرج عام  1960بإجازةٍ في الالهوت من جامعة الق ّديس
يوسف ،وبإجازةٍ في الفلسفة الفرنس ّية الحديثة من مدرسة اآلداب
الفرنس ّية؛ وكان التحق بجامعة البروبغندا في روما لدراسة الالهوت
والفلسفة السكوالستيك ّية من  1953إلى  1956ث ّم في  ،1958ولك ْن
السعيدة ألسباب صح ّية.
من دون البلوغ إلى النهايات ّ
• في  11حزيران  ،1960سيم كاهنًا على يد المطران أنطوان
عبد ،في كَرمس ّده قضاء زغرتا .لكنّه لم يُلَحق برع ّي ٍة ،بل أقام في • انتُخب أسقفًا على أبرش ّية دمشق المارون ّية (الجديدة) عام
دير اآلباء اليسوع ّيين في بيروت ،يد ّرس الفلسفة في كل ّية الالهوت  .1989وقد استطاع ،إلى أن استقال عام « 1999من أجل التف ّرغ
حتّى .1965
للكتابة والتأليف» كما قال ب ُحسنِ تخلّص (وكانت أستقالةٌ أولى
أسس مع مجموعة من اإلكليروس والعلمان ّيين لدى انتخابه لم تُقبَل) ،أن يجر َي إصالحا ٍت كثير ًة في المطران ّية
• عام ّ ،1966
الموارنة (شارل حلو ،جوزف زعرور ،عبد العزيز شهاب وجورج واألبرش ّية :من ِ
شراء عقارٍ مالصقٍ لمق ّره ،وإنشاء ٍ
ناد للشبيبة
ٍ
كنيسة في ح ّي شعب ّي ،وإطالقِ مق ّر ٍ صيف ّي قرب
شدياق ،واآلباء سمير مظلوم ويوسف بشاره وبطرس الجم ّيل وبي ٍت للطلبة ،وبناء
وبطرس حرفوش)حركة «كنيسةٌ من أجل عالمنا» .وله عن سيرتها َمشتى الحلو بقضاء صافيتا ،إلى إقامة عالقا ٍت وديّة ومطارحا ٍت
فكريّة مع ٍ
ومسيرتها من  1966إلى  1981كت ّي ٌب منشور.
نخبة من المثقّفين السوريّين (ومنهم حافظ جمالي
• نال شهادة الدكتوراه من جامعة ريغسبورغ الباقاريّة عام  1973وأنطون مقدسي ونجاح العطّ ار).
عن أطروحته« :المنطق والحقيقة في ذاتها لدى بولزانو»( ،بولزانو • أُولى كتاباته كانت مقاال ٍت في مجلّة ( )Travaux et joursالتي
كاهن تشيكوسلوفاك ّي) ،بإشراف البروفسور أولرخ هومس .وم ّر ًة أصدرتها الجامعة اليسوع ّية بالعرب ّية والفرنس ّية عام ،1961
أخرى كان اضطُ ّر للعودة إلى لبنان عام  1968بعد ٍ
سنة أمضاها ومحاضر ًة شهير ًة في «الندوة اللبنان ّية» التي أدراها بنجاح ٍ منقطع ِ
في بون لدراسة األلمان ّية والبحث عن موضوع ٍ ألطروحته.
النظير ميشال أسمر ،بعنوان« :إن لم يولد لبنانُ من فوق» في
• إثر عودته من ألمانيا ،عاد للتدريس في جامعة اليسوع ّيين .ث ّم العام نفسه.
دُعي للتدريس في الجامعة اللبنان ّية ،كل ّية اآلداب والعلوم االنسان ّية • مقاالتُه ناهزت المئةَ والستّين ،جالت في الالهوت والسياسة
(الفرع الثاني -الفنار) ،وأصبح بالتالي أستاذًا متف ّرغًا حتّى بلوغه واالجتماع والثقافة والتربية.
الس ّن القانون ّية عام .1994
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• أبرز كتبه المنشورة :الوجدان التاريخ ّي المارون ّي بين القديم
والجديد -في هويّة لبنان التاريخ ّية -الهويّة المارون ّية في مجال َيها
اللبنان ّي والعرب ّي -من الطائف ّية إلى ك ّل لبنان -روحان ّية الق ّديسين
الموارنة.
• المطران موراني يجاهر بأنّه تلميذ الفالسفة والمفكّرين األلمان،
حتّى ليردّد مستوح ًيا هيغل «من ال يعرف األلمان ّية ال يعرف الفلسفة
الحديثة» .ومشهو ٌر عنه مواظبتُه على القراءة اليوم ّية ،ما أتاح له
أن يَكنـز ويتج ّدد ،بل هو مشب ٌع بكلمة اهلل معج ٌب بمسيحه (طريق
اإلعجاب باهلل) ،فال يني يستشهد بالكتاب المق ّدس ،وتحدي ًدا
مفس ًرا ومؤ ّوالً ،..مستعينًا دائ ًما بما تمنط َق به
باإلنجيل شار ًحاّ ،
من خزي ٍن فلسف ّي جدل ّي وفير ٍ وصلب ،يم ُّده بالح ّجة المنطق ّية
ويتيح له أفق المقارنات واستخالص العبر واألحكام.
• تأثّر ،فضالً عن الق ّديس مارون والبطريرك الدويه ّي ،بمن قرأ
وأخصهم
لهم من فالسفة ومفكّرين ،والس ّيما الغرب ّيين منهم،
ُّ
الثّالثةُ الّذين يتردّدُ ذك ُرهم في مقاالته :هيغل وبرغسون وبول
ريكور .ولقد امت ّد هذا التأثّر إلى تعبيره بالعرب ّية سلبًا وإيجا ًبا،
فإذا لغته على تكثي ٍ
ف شديد ،تبدأ ُ الجم ُل باالسم أو بأنّ التوكيديّة
وتكاد تخلو من أدوات ال ّربط التوضيح ّية ،حتّى لتبدو على اضطرابٍ
وغمو ٍ
ض أحيانًا.
• المطران موراني ،رج ُل الفكر الالهوت ّي والفلسف ّي ،لم يضع ذهبًا
ف عن المآدبِ والمنابر ِ
عصا بيده ،وعز َ
على صدره ،وال حمل ً
والشاشات ،لكنّه لم يتردّد في رأ ٍي وموق ٍ
ّ
ف صري ًحا جريئًا حتّى
ِ
الالموقف ومن الالقرار
الصوتِ المد ّوي ،ألنّه كان يتألّم من
ويَنشد اإلصال َح في كنيسته ووطنه في مسارٍ فلسف ّ ٍي على طريقِ
ِ
الحقيقة وال ّروح...
• في وداعه قال البطريرك الراعي ( َمن قال فيه الموارني وفي
الموارنة قبل أيّام ٍ من رحيله« :هو في ك ّل مكان وأمام ك ّل حدث،
والشعب يلحق به ويتكوكب حوله أينما ُوجد ،ما يعني «مورنةَ»
األرض باستمرار ..،على أَنّ أه ّم ما يُنتظر هو أن يخرج المورانة
من حدود لبنان التي ال تعني إال ّ الح ّد من توسيع نظرهم إلى أبعد
ِم ّما حولهم») ..قال الراعي« :هذا الكاهن واألسقف أح ّب الحقيقة
ووضع فرحه فيها ،وراح يغوص في مضامينها مع كبار رجال
الفلسفة والس ّيما الفيلسوف األلمان ّي هيغل الذي سار بالفلسفة
حتّى مصدرها في اهلل ،معتب ًرا أ ّن «الحقيقة في صيرورة التاريخ،
التجسد اإلله ّي ،وبالتالي هي لقاء شخص ّي
هي األقرب إلى س ّر
ّ
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مع الوجود» .علّم المطران أنطون -حميد الفلسفة ،وكان جوهر
فلسفته الحقيقة ومعنى الوجود كحاجة إلى آخر لكي يكون،
وكشف ارتباط الحقيقة بالوجود وارتباط االثنين بالكلمة التي
تجسدت في ملء الزمن .وراح في تعليمه وكتاباته
هي اهلل والتي ّ
يفسر بسهر وقلق معنى
المتن ّوعة ،من مقاالت وكتب ومحاضراتّ ،
الوجود وأحداث التاريخ في ضوء أنوار الكلمة ،فكان يردّد عبارة
للفيلسوف هيغل« :إنّي أجعل من قراءة الصحيفة اليوم ّية صالتي
الصباح ّية».
ويدرسه ويد ّر ُسه؟ هل
• وأخي ًرا ،هل َمن يجمع تراثَه جمي َعه،
ُ
ِ
مَن يَقتدي بسيرتِه الكهنوت ّي ِة الديريّ ِة
الفاضلة ومسيرتِه العلم ّي ِة
ِ
غاص
المنفتحة على ال ِج ّديّ ِة وال ِج ّدةِ في ما َرس َم من إطارٍ فكر ٍّي َ
مس وجهُ اهلل؟!
دون َه إلى العمقِ حي ُث يُلت َ ُ
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أمين معلوف مكللاًّ بحبره
َ يقو
ّ
ّ وطموحه أن
المتوسط
ض جدا َر البغضاء في
ُ

 هو اليوم الّذي تقلّد فيه أمين معلوف شعائ َر2012  حزيران14
 بعد مرور سنة على انتخابه عن الكرس ّي،األكاديم ّية الفرنس ّية
ّ
 وكانت له الكلمة الّتي مطل ُعها، ستراوس-الشاغرة بوفاة كلود ليفي
 وتحدي ًدا، وال س ّيما منها الثقاف ّية،عن العالقات اللبنان ّية الفرنس ّية
:خصوصا
 وإرنست رينان..حقبة فولناي والمارتين وباريس
ً

qu’on l’enterrât là-bas, près de Byblos, dans le caveau
où repose Henriette, sa soeur bien-aimée. Renan qui
fut élu en 1878 au 29e fauteuil, fauteuil qui allait être,
cent ans plus tard, celui de Lévi-Strauss.
Souvent l’on associe le rayonnement de la langue française à l’empire colonial. Pour le Liban, ce ne fut pas
le cas. Si la France a bien été puissance mandataire au
nom de la Société des Nations, ce ne fut qu’une brève
parenthèse, de 1918 à 1943, tout juste vingt-cinq ans.
Ce n’est pas beaucoup, dans une idylle plusieurs fois
centenaire. L’histoire d’amour entre ma terre natale et
ma terre adoptive ne doit pas grand-chose à la conquête militaire ni à la S.D.N. Elle doit beaucoup, en revanche, à la diplomatie habile de François 1er.
Ce fut lui qui obtint du sultan ottoman le droit de
s’intéresser au destin des populations levantines. Afin
de protéger les chrétiens d’Orient ? Telle était la version officielle. La vérité, c’est que le roi de France, en
conflit avec les Habsbourg qui dominaient l’essentiel
de l’Europe et encerclaient son royaume, cherchait à
desserrer l’étau, coûte que coûte. Il s’était donc résolu à
conclure une alliance avec le monarque ottoman, considéré pourtant comme l’ennemi traditionnel de la chrétienté. On parle souvent du siège de Vienne par Soliman le Magnifique en 1529. On ne dit pas toujours que
François Ier l’avait incité à l’entreprendre, pour mettre
en difficulté la maison d’Autriche.

Il y a vingt-cinq ans, je suis entré sous cette Coupole
pour la première fois. Je venais de publier un roman,
vous m’aviez décerné un prix et invité, comme d’autres
lauréats, à la séance publique annuelle.
Elle était présidée par Claude Lévi-Strauss. En tant
qu’étudiant en sociologie, à Beyrouth dans les années
soixante, j’avais lu Du miel aux cendres, soigneusement
annoté La Pensée sauvage, et participé à des débats autour de Race et Histoire. Votre confrère était pour moi,
comme pour toute ma génération, un auteur emblématique ; et à l’entendre mentionner mon nom, puis le
titre de mon roman, j’étais sur un nuage. Je n’attendais
pas grand-chose de plus. Et certainement pas de me retrouver un jour au milieu de vous, pour prononcer son
éloge, dans cette solennité, en faisant résonner mon
accent.
Après les roulements de tambours, les roulements de
langue! Cet accent, vous ne l’entendez pas souvent dans
cette enceinte. Ou, pour être précis, vous ne l’entendez
plus. Car, vous le savez, ce léger roulement qui, dans
la France d’aujourd’hui, tend à disparaître a longtemps
été la norme. N’est-ce pas ainsi que s’exprimaient La
Bruyère, Racine et Richelieu, Louis XIII et Louis XIV,
Mazarin bien sûr, et avant eux, avant l’Académie, Rabelais, Ronsard et Rutebeuf ? Ce roulement ne vous
vient donc pas du Liban, il vous en revient. Mes ancêtres ne l’ont pas inventé, ils l’ont seulement conservé,
pour l’avoir entendu de la bouche de vos ancêtres, et
quelquefois aussi sur la langue de vos prédécesseurs.
Qui furent nombreux à nous rendre visite − Volney, Lamartine ou Barrès ; nombreux à consacrer des livres à
nos châtelaines, à nos belles étendues sous les cèdres.
Permettez-moi de m’arrêter un instant sur l’un de ces
Libanais de coeur : Ernest Renan. Renan qui écrivit sa
Vie de Jésus au pied du mont Liban, en six semaines,
d’une traite. Renan qui, dans une lettre, avait souhaité
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، ستراوس-وبعد التخصيص الواجب للحديث عن سلفه ليفي
:انتهى معلوف إلى القول
Quand on a le privilège d’être reçu au sein d’une famille comme la vôtre, on n’arrive pas les mains vides.
Et si on est l’invité levantin que je suis, on arrive même
les bras chargés. Par gratitude envers la France comme
envers le Liban, j’apporterai avec moi tout ce que mes
deux patries m’ont donné : mes origines, mes langues,
mon accent, mes convictions, mes doutes, et plus que
tout peut-être mes rêves d’harmonie, de progrès et de
coexistence.
Ces rêves sont aujourd’hui malmenés. Un mur s’élève
en Méditerranée entre les univers culturels dont je me
réclame. Ce mur, je n’ai pas l’intention de l’enjamber
pour passer d’une rive à l’autre. Ce mur de la détestation − entre Européens et Africains, entre Occident et
Islam, entre Juifs et Arabes −, mon ambition est de le
saper, et de contribuer à le démolir. Telle a toujours été
ma raison de vivre, ma raison d’écrire, et je la poursuivrai
au sein de votre Compagnie. Sous l’ombre protectrice
de nos aînés. Sous le regard lucide de Lévi-Strauss.
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Pendant ce temps, le pape adressait au roi de France
missive sur missive, l’exhortant à conduire une croisade
contre les infidèles, et lui demandant des explications
sur ces ambassades successives qu’il dépêchait à Constantinople. Et le roi catholique de répondre que s’il prenait langue avec la Sublime Porte, c’était uniquement
parce qu’il avait à coeur le sort des chrétiens d’Orient.
Et d’exhiber, à l’appui de ses dires, les « capitulations »
signées par le sultan.
Bel alibi ! Mais c’est un peu grâce à cet alibi que nous
sommes rassemblés aujourd’hui en ce lieu prestigieux.
Par la vertu d’un traité ambigu est née une amitié
durable. Elle a eu, au cours des siècles, des ramifications économiques, diplomatiques, administratives et
militaires, mais elle a surtout été culturelle. Ce sont les
écoles qui ont tissé les liens. Et c’est la langue qui les a
maintenus depuis un demi-millénaire. Je ne ferai pas
au grand roi l’affront de supposer que cet aspect des
choses lui importait peu. Ai-je besoin de rappeler que
ce fut le même François Ier qui établit, par l’ordonnance
de Villers-Cotterêts, la primauté de la langue française
dans son royaume, ouvrant ainsi la voie à la fondation,
par le cardinal de Richelieu, de votre Compagnie ?
Notre histoire d’amour se poursuit donc depuis le seizième siècle… En vérité, ses origines remontent bien plus
loin encore. Jacqueline de Romilly froncerait les sourcils
si j’omettais de dire que les choses ont commencé avec
la Grèce antique ; quand Zeus, déguisé en taureau, s’en
fut enlever sur la côte phénicienne, quelque part entre
Sidon et Tyr, la princesse Europe, qui allait donner son
nom au continent où nous sommes. Le mythe dit aussi
que le frère d’Europe, Cadmus, partit à sa recherche,
apportant avec lui l’alphabet phénicien, qui devait engendrer l’alphabet grec, de même que les alphabets latin, cyrillique, arabe, hébreu, syriaque et tant d’autres.
Les mythes nous racontent ce dont l’Histoire ne se souvient plus. Celui de l’enlèvement d’Europe représente, à
sa manière, une reconnaissance de dette − la dette culturelle de la Grèce antique envers l’antique Phénicie.
« Cadmus », dit le poète, « Cadmus, le civilisateur, avait
semé les dents du dragon. Sur une terre écorchée et
brûlée par le souffle du monstre, on attendait de voir
pousser les hommes. » Le poète que je viens de citer
n’est autre que Lévi-Strauss, dans Tristes tropiques.

ّ
ملفا ت

سيمون بطيش*

¬∏«MQ ≈∏Y ¿ƒ°ùªN

لريادة أين نحن منها اليوم؟
أدب مارون عبّود
ٍ
ما ته ّيب ُت التح ُّدث عن أ ٍّي من أدبائنا اللبنان ّيين ،قدماء
ومحدثين ،إال ّ عن مارون عبّود ،فهو وحده استثناء .فإذا
كان أد ُب أقرا ِنه يؤتى من أبوابٍ ومناف َذ متع ّددةٍ شأن الفضاء
المفتوح أمام ك ّل طارق ،فإ ّنَ أدبه يُؤتى من بابٍ عريض واحد
هو المجتمع القرو ّي اللبنان ّي .الفضاء ُ هنا ،على النهائ ّيته،
األرض تصبح
له مدخ ٌل وتاريخ وهويّة وترا ٌث وثقافة...
ُ
بالسماء عبر مَ َم ّر ٍ إلزام ّي ال مَحي َد عنه هو الشخص ّية
موصول ًة ّ
المجتمع ّية الفريدة للقرية اللبنان ّية .فأ ّي هفوة أو زل ٍّة في
مقاربة نتاج مارون عبّود إنّما تصي ُب بالتش ّوه ِ صورة إنساننا
وأرضنا ،وتسيء ُ إلى صورة المجتمع التي منها الوطن .الته ّي ُب
إذًا واج ٌب لجالل الموضوع في بُع َديْه األدب ّي والوطن ّي ،ولجالل
المناسبة أال و ْهي االحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل «شيخ
أدباء لبنان».
من المؤكّد أنّ هذه الخمسين شكّلت مسافة ضروريّة البتعاد
بعض الشيء ،بما يسمح للباحث
الصورة عن الباصرة
َ
ّ
الموضوع ّي أن يست َّل الوقائع بحياديّة ويعلّقَ عليها بتج ّرد .وم ّما
ال ش ّك فيه أ ّنَ هذه الخمسين وبضعة ٍ
عقود قبلها تمخّضت عن
تح ّوال ٍت جذريّة في المجتمع الذي أحبّه مارون عبّود ،ومنه
بدهي تما ًما -من ذيول
أتى ،وله كت َب وأبدع ،فنقلته -وهذا
ٌّ
االنحطاط إلى ذيوع التكنولوجيا والمعلومات ّية والعولمة.
وهذه النقلة العمالقة م ّما كان إلى ما هو كائن ،مدعاة ُتف ّكُر ٍ
وتبصر ال يمكن رص ُد َمسارها دون المرور بأدب مارون عبّود،
ُّ
فنتا ُجه القصص ّي الممهور بطابع القرية ،المجبولُ بإنسانها
وبارضها ،سج ٌّل حاف ٌل بما ٍ
ض يمت ُّد من زمن السلطنة العثمان ّية

السامين،
وبابها العالي ،مرو ًرا بعهد االنتداب ومف ّوضيه ّ
وصوالً إلى مرحلة االستقالل وأبطاله ومَ ْن أعقبهم .وإن
ِ
ًبتقاليد
أقاصيصه مح ّمل ًة بعبَق الماضي ومشحونة
تب ُد لنا
ُ
األيّام الخوالي ،إال ّ أ ّنَ كاتبها ما توخّى يومَها تدوي َن تاريخ ٍ
َ
وحفظ وقائ َع وإنّما تحريك الفكر والوِجدان تحري ًكا تغييريًّا
وض ّخَ الدم الجديد في الشرايين التي تصلّب ْت ب ِفعل الجهل
واإلقطاع والع َوز واالستسالم للطغيان .وكان النقد سال َحه
األع ّز إلى قلبه والسخرية مهمازه األقرب إلى طبعه ،وهو
ت صال ًة ر بانية فقد ال تخلو من النقد» ()1
القائل « ...لو ألّف ُ
ّ ّ
الصالة ،فكيف إذا كان الفكر منصبًّا على
هذا واقع حاله مع ّ
شؤون مجتمع تستشري فيه آفاتٌ و ِعل ٌل من ك ّل لون؟!
ومن عواملِ تحري ِ
ك الفكر والوِجدان بغ َرض انتشال ِ المجتمع
الزراع ّيِ التقليد ّي من مستنقع التقليد اآل ِسن اعتمادُ مارون
عبّود على النقد الذي يبالغ في تصوير المشكلة وعلى
ِ
ونقائصها حتّى
تضخيمها وتظهير ِ عيوبها وافتضاح عوراتِها
يرعو َي عنها مَ ْن في ِ
نفسه مي ٌل إليها أو جنوح .وهذا األسلوب
ٍ
جماعة تَدين الفضيحة ،وتنأى
ناج ٌع الس ّيما في تو ّجهه إلى أ ّي
بنفسها عن ك ّل سلوك يخرج على المألوف
ُ
ويناقض المعمولَ
مدى ال يزالُ عمومُ مجتمعنا
به والمتوا َ
ض َع عليه .فإلى أ ّي ً
اللبنان ّي ال ّراهن يتأثّر بالنّقد ويخشى الفضيحة ويتوخّى
السي َر في ظ ّل القيم األخالق ّية؟ وإلى أ ّي ح ّ ٍد نجح أدب مارون
ّ
ِ
عبّود في تحرير إنساننا من القيود التي تح ُّد من طاقاته
اإلبداع ّية ،وفي إخراجه من جمود المحافظة واالتباع ّية؟

الصغير الرسم ّية للبنين (ثانويّة الجديدة سابقًا) وفي مدرسة الحكمة -األشرف ّية وفي مدرسة س ّيدة
* األستاذ سيمون بطيش يتولّى تنسيق دروس اللغة العرب ّية وآدابها في ثانويّة األخطل ّ
جبل الكرمل للراهبات الكرمل ّيات -الفنار (في مرحلة التعليم األساس ّي) .له عدد من المؤلّفات« :الرحيل المارد» -في الشعر الحديث« .نداءات» -في الرواية «الفكاهة والسخرية في أدب
مارون عبّود» -في النقد األدب ّي
( )1على الطّ ائر -ص .9
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ووض ًعا لألمور في نصابها ودف ًعا أل ّي تأويلٍ قد يحرف المعاني
عن المقاصد أسارعُ إلى القول إنّ غرض هذه المقالة ليس
البكاء َ على أطالل ِ القرية اللبنان ّية التي أصابَها ما أصابها
من تط ّور إيجاب ّي أو سلب ّي في البشَ ر كما في الح َجر ،وليس
والتحسر على ما ولّى من هناءا ٍت
ممارسة َ َجلد الذَات في التن ّدم
ُّ
نستذكرها من خالل حكايات العجائز وال ُمسنّين ،وليس
االستسالمَ للحنين إلى عهود البراءة الفطريّة الرومنس ّية .ال
ش ّك في أ ّنَ مارون عبّود توخّى من ِ
قلمه أن يقل َب ،عن طريق
يستنهض
األدب اإلصالح ّي الهادف ،صفحاتِ التخلّف ،وأن
َ
ِ
الهم َم لبناء إنسا ٍن جديد في مجتمع ٍ جديد ،فنادى ودعا وعلّ َم
وانتق َد وثا َر وكت َب ونشر .وما أرمي إليه في هذه السطور هو
تسليط الضوء على أبرز اإلشكال ّيات التي دعا لها مارون عبّود
أو طال َب بالتخلّص منها والتي ما يزالُ كثي ُرها -لألسف-
ِ
الراهنة رفيقنا في يوم ّياتنا «السياس ّية» وجزءًا
حتّى اللحظة
الصدد
الصفحات في هذا ّ
من حياتنا وعقل ّيتنا ،فكأنّ تحبي َر ّ
ذه َب أدرا َج الرياح ولم يفع ْل ِفعلَه .وهنا تجب ُهنا سلسلة
مدى تكون
تساؤال ٍت تتعلّق بجدل ّية األدب والحياة ،فإلى أ ّي ً
ٍ
طاقة تغييريّة تحديث ّية أو انقالب ّية أو
الكلمة فاعلة ًوذاتَ
تطويريّة في ٍ
بيئة ما؟ وهل نج َح مارون عبّود مثالً في قل ِب
ِ
والسذَج ،وهل قاربت كتاباتُه
طاولة التخلُّف على المتخلّفين ُّ
ضها المنشودة َوالمرتجاة أم ظلّ ْت
اإلصالح ّيةُ المتتابعة أغرا َ
حراثة ًفي ِ
غضاضة أو مالمةٍ
ٍ
الماء ونفخًا في الهواء؟! وهل من
يخوض السياسة
تق ُع عليه إن لم يُفل ْح قل ُمه في تحرير ك ّل مَ ْن
ُ
في بالدنا من قريب أو بعيد ،من عاها ٍت وعيوب وتش ّوهات
ٍ
ضاربة في التعفّن ،ونحن شع ٌب نتغنّى -بال انقطاع-
تقليديّة
أنّنا أه ُل حضارةٍ وحداثة وتق ّدم؟ هل تقع ت َِبعة ُالثبات على
الرجع ّية الفكريّة على الشعب أم على «الق ّيمين على شؤونه
وشجونه» ،ول َم تذه ُب نضاالتُ األدباء والمتن ّورين أحيانًا َهباء ً
تعي األجيالُ الالحقة فحوى تلك
منثو ًرا؟ وهل من أملٍ في أن َ
ال ّدعوات التغييريّة فتستدر َك ما فاتها -ولو متأخّرةً -فتَنب َت
براع ُم التق ُّدم في غير أوا ِنها ،وتكون المعجزة؟!
لو ق ّ ُِدر لمارون عبّود أن يُبع َث ح ًّيا وأن يقرأ َ في مجتمعنا
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اللبنان ّي المعاصر مفاعي َل ما أنفق ال ُعم َر من أجلِ بثّه وترويجه
وتخميره زا ًدا لألجيال اآلتية ،لصعقَه رسوخُ بعضِ المفاهيم
السواد األعظم من شعبنا.
والممارسات والسلوك ّيات في أعماق ّ
قائمة الثوابت الرواسخ التي لم ي ُ ِ
جد معها أد ٌب وال تعلي ٌم ،ال
إجمالٌ وال تفصي ٌل ،ال نق ٌد وال سخ ٌر ،طويلةٌ أكتفي منها ببعض
الع ّينات والنماذج مستلّة ًمن « ُمناخنا االجتماعي -السياس ّي»
على سبيل المثال ال الحصر ،وفيها تص ُّح صرختُه الجارحة
تمسحة وهيهات أن
المد ّوية التي أطلقها ذات يوم «الجلود ُم َ
تغرز اإلب ُر فيها فال ب ّد من مسالّت»( .)2لو أ ّنَ مارون عبّود
يتف ّق ُد المجتم َع الذي ك ّر َس لتق ُّدمه ولمنزلته الثقاف ّية وقتَه
ٍ
وجه َده وعصارة َفكره ،ويرى ما به من
فساد وإفساد ،لكانَ
ِ
إلحباطه وخيبته.
يُولّي هار ًبا خ ِجالً سات ًرا وج َهه بيديه إخفاء ً
وإنّي ألتص ّو ُره ُ كائالً لنفسه سيالً من االنتقادات المقذعة
ِ
تكفي ًرا عن فشلِ ذريع ٍ في حملِ
مجتمعه على سلوكِ الصراط
ِالمستقيم في السياسة واالجتماع واالقتصاد والتديُّن...
ولع َّل خي َر ما يق ّوي هذه الفرض ّية َما نشه ُده ونعانيه يوم ًّيا
على أرض الواقع من استفحال ٍ لموروثاتِ العهد العثمان ّي
في السياسة واإلدارة واالجتماع ،حتّى إ ّنَ كثي ًرا من سهام
حسبُها القارئ أُط ِلق ْت أمسِ ،أو كأ ّنَ مفاس َد
مارون عبّود ي َ َ
هذا الزمن ال ّراهن ال ي َ ْح ُس ُن وصفُها وتناولها بأفض َل م ّما
أورده مارون عبّود في زمانه ،وهذه سلسلة ٌمن المقتطفات
تدور على السياسة وأهلها استقيتُها من ٍ
عدد من مؤلّفاته،
تحسبُها قيلت من فترة قريبة ج ًّدا ،وربّما ملل َت سما َعها أو ِ
التكلّ َم عليها بلسا ِنك:
«في ك ّل يوم نسمع نشيش مقلى الوزارة فال تسخن الكراسي
حتّى يحلم بها آخرون ويحاولوا أن يزحزحوا الجالسين
عنها ،سواء أحسنوا أو أساؤوا ،فكأنّما الوزارة في لبنان أشبه
بلعبة ( َو ّ ِس ْع َو ّ ِس ْع)»( )3العنصر الطارئ ُ الغريب المسته َجن
في هذا الكالم المكرور هو اس ُم اللّعبة ،فلدى أبنائنا اليومَ
آالف يَكث ُر فيها التداف ُع والتطاح ُن
من األلعاب اإللكترون ّية
ٌ
الساعة ،ك ّل
وال ّعن ُ
ف على أشكاله .ما عدا ذلك ي ُ َع ُّد حدي َث ّ
ساعة (ومن حواضر البيت).

( )2حبر على ورق -ص .9
( )3من ال َجراب -ص .164
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ياسي إلى يو ِمنا ،تلك العقل ّيةُ المتخلّفة
وم ّما يل ّو ُث العم َل ّ
الس َّ
ُالتي لم يستطع مارون عبّود ،بال ّرغم م ّما قاسى في معالجتها
من ٍ
عناء .وهذه ع ّينة ٌمن المحسوب ّيات واالستزالم الناتج منها
تُغني عن التفصيل «وإنْ وف َّقَ اهلل وصرتَ وزير ...فهناك العال
والع ّز ...تز ّود أنصارك ببطاقات التوصية إلى ك ّل مكان ،أ ّما
الذين ال تثق بهم فلهم البكاء وصريف األسنان تُرقّي مَن
تشاء وتحمي َم ْن تشاء»( .)4ويضيف في تقريع المستغَ ّل علّه
يعتب ُر ويَعي ما به من حقارة ،ثم علّه ينتفض «وإذا شئ َت
أن ترك َب فما عليك إال ّ أن تزور أقرب قرية في مقاطعتك
فتركب حمي ًرا بال براذع»( .)5وسيلتقي مارون عبّود إنْ هو
بأس فيها-
قام بزيارته التفقّديّة (االفتراض ّية) ،نسبة ًال َ
لألسف -من الذين ل ّما ينتفضوا على وضاع ِتهم في عيون
ُمستغلّيهم .
وإذ تقرأ ما كتبه مارون عبّود في منتصف القرن الماضي
تقاسم الميزان ّية ،تكاد تظ ُّن أنَّك تستعي ُد ما علقَ
عن كيف ّية ُ
بذهنك من سطورٍ ممجوجة ٍرمقتَها بنظرة خاطفة منذ أسبوع
على أبعد تقدير «...أ ّما الميزان ّية فحبْ ٌل يُمس ُك به النّ ّواب
بطرف َ ْيه ،وك ّل فريق يش ُّد صوب صدره .والنّائب البطل ،من أ ّي
الحصة
جهة كان -وك ّل الجبهات في هذا سواء -هو من يغنم
ّ
الكبيرة ويرضي بها من انتخبوه»( .)6أ ّما عن تزايُد أرقامها
وعن تذ ّمر النّاس من حرمانهم اإلفادةَ من هذا التضخّم،
فالشكوى كانت ول ّما تزلْ هي هي «أ ّما الميزان ّية هذه األيّام
ف على حفافي العجين فتزداد ماليين
فكالعجين المخ ّمر يط ُّ
بعد ماليين ،والمعاشات وال ّدرجات تقفز قف َز القبابيط في
اليوم القائظ» ()7
وفي شأن الفساد اإلدار ّي ال ُمستشري في الدولة ّ ِ
حد ْث وال
ح َرج ،فما انتق َده مارون عبّود و َع ّراه وافتض َحه وأمع َن في
ِ
تقبيحه واللفتِ إليه ووضع ِ األصابع العشر عليه فما يزالُ يتربّ ُع
على قُ ّمته (بض ّم القاف) بعي ٍن بلقاءَ ،ال يخج ُل وال يستحيي وال
ف في وجهه حتّى الرمَق األخير .وال ش ّك في
يج ُد انتحاريًّا يق ُ
أنّك لن تفاجأ بما سين َع ُت به مارون عبّود أولئك ال ُمرتشين
والمختلسين ألنّك قل َت وتقولُ في ِس ّرك وفي العلن كال ًما
أقسى بحقّهم أحيانًا ،وهم في أ ّي حال ٍ ال يأبهون ما داموا
ال يُعاقَبون «...إ ّنَ آفة ال ّدولة هذا ال ّدودُ العلق ،فالبراغي ُث

ِ
هؤالء فوِقا ٌح يَك َرعون على
وتمتص ،أ ّما
تتخبّأ في األردان
ّ
عي ِني وعينك يا تاجر» ()8
ِ
محاسبة ثعال ِب اإلدارة المتخَمين
ودعوة مارون عبّود إلى
ٍ
نفسها على ك ّل شفة ولسان ،وال فائدةَ ترجى
بخيراتها هي ُ
من نق ٍد أو من تصوير ٍ كاريكاتور ّي ،فأديبُنا سألَ قبلنا مَن
يَعنيهم األمر «أن ينظروا إلى عصافير التّ ْين ،وأن يسألوا
سما نًا ثِقا ال ً» ()9
كيف جاءت أمسِ ِعجافًا ِخفافًا ...وصارت ِ
وهذه المكنسة ُالتي طالَ انتظا ُرها ،والتي كان مارون عبّود
الصلح لم
أ ّولَ مَن رف َعها شعا ًرا إلى رئيس الحكومة سامي ّ
تبص ْرها األجيالُ ّ
الشابّة بعد ،وال هي وجدت طريقَها إلى
حياتنا المعاصرة .وفي هذا المجال يقول مارون عبّود
«فليك ْن شعا ُرنا بعد اليوم المكنسة ...أتضيع النّظافة والبلد
ط ّي ٌب وهواؤه نق ّي؟! ال تسم ْح يا بيك أن تكون وزارتك كغيرها،
مراسي َم تظهير ال مراسي َم تطهير»( .)10هذه الدعوة ما تزال
ح ّي ًة بل مدويّة ،فهل مَ ْن يَسم ُع؟
ولع ّل أبش َع نماذج ِ الفوضى والتخلّف وانعدام العدالة وانحالل
ال ّدولة قولُ الكاتب «فما ُو ِضعت ي ٌد على ِق ِذرٍ حتّى انبرى
ال ُمك ّيسون وال ُمل ّيفون وال ُم ِّ
عطرون فأخرجوه نظيفًا شريفًا»(.)11
صحيح أنّ الصورة قاتمة ب ِفعل التعميم والمبالغة ،لك ّن فيها
إلى يو ِمنا مقدا ًرا من الصدق ّية تتداول ُه األلس ُن في الخفاء
حينًا وتجه ُر به أحيانًا.
وشكا مارون عبّود ومعاصروه من إهمال الدولة القُرى ومن
عناي ِتها بالم ُدن على حساب األرياف ،وهذه الشكوى باتت
ف في حاضرنا بانعدام اإلنماء المتوازن .لقد تغ ّي َر ال ِغالف
تُع َر ُ
لك ّن المضمون واح ٌد ،هكذا كانت دولتنا ،و ْهي على عت ِقها
و ِق َدمها باقية .هكذا تكون العراقة واألصالة والفولكلور :ثباتًا

( )4حبر على ورق -ص .70
( )5المصدر نفسه -ص .70
( )6من الجراب -ص .124
( )7حبر على ورق -ص .164 .39

( )8من الجراب -ص .115
( )9أحاديث القرية -ص .87
( )10من الجراب -ص .78
( )11حبر على ورق -ص .89
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على الرجع ّية واستمساكًا بمفاعي ِلها! يقول مارون عبّود في
ضيعة من لبنانَ عند الجابي وليست منه
هذا الخصوص «ال ّ
()12
ساعة اقتسام الميزان ّية»  .ويضيف ساخ ًرا «هي حبيبة قلب
النّائب حتّى مساء يوم االقتراع ،ويغيب عنها وجهه الكريم
ووجه سماسرته مع غياب شمس ذلك النهار»( .)13وحول
ٍ
بتشبيه طريف
االهتمام بالم ُدن وتناسي التنمية الريف ّية يأتي
ما تزالُ م ّدة صالح ّي ِته سارية َالمفعول «...فكأنّ ال ّدولة بائ ُع
خضرة يو ّجه س ّحارته بالج ّيد من المحصول»(.)14
وإذا انتقلنا في نموذ َج ْين خاطفين إلى ميدانِ الحياة
ف الغ َد -حاض َرنا بفكره
االجتماع ّية ألفَ ْينا مارون عبّود يستشر ُ
الثاقب ،فهو يخشى «أن يخل َو البيت من السكّان ،فبعد تحرير
المرأة سوف تأتي حريّة األطفال متى بلغوا ال ِفطام»(.)15
أتُراه كان يسم ُع في أعمقِ أعما ِقه شكاوى الجيل الجديد من
هيمنة الراشدين البالغين المحافظين أم شكاوى األهلين من
ِ
األبناء والبنات من وصايتهم ضاربين ُع ْرض الحائط
تفلّت
حريصا ،وقبل أ ّي
ك ّل الثوابت التربويّة التقليديّة ،أم إنّه كان
ً
اعتبار آخ َر ،على أن ال يفرغ َ البيت من روح العائلة ودفئها؟!
تس ْل عن معاهدها.
وفي مجال التعليم يقول «أ ّما العاصمة فال َ
فقد أصبحت أكثرها كلّ ّيات ولم يع ْد أصحابها يرضى باسم
مدرسة»( .)16أتراه كان يحدس بما نشهده اليومَ من طفرة
ُ
ويختلط
عشوائ ّية في الجامعات تغزو البالد ِبطولها وع ْرضها
ف غثّها من سمي ِنها .في
فيها الحابل بالنابل ،فال يُع َر َ
التشخيص كعادته ،لك َّن
هات ْين الع ّينت ْين أصا َب مارون عبّود
َ
المجتم َع لم يأبَهْ لخشيته ولحذره ،وتجاوزَهما إلى المحظور
التبصر في العواق ِب المترتّبة عليه.
غي َر ملتف ٍت إلى ضرورة
ُّ
ال ش ّك في أ ّنَ الجانب «الس ّياس ّي» من حياتنا اللبنان ّية -وهنا
السياسة بما هي نشاط إنسان ّي سام ٍ في أهدافه
أعتذ ُر إلى ّ
ووسائله يرمي إلى تنظيم حياة المجتمع وإسعاد الكائن
بقي بالممارسة عص ًّيا على اإلصالح في الغالب
البشر ّيَ -
نستخلص من هذه الد ّوامة
األع ّم من األحوال .وإنْ كان لنا أن
َ
بعض دالال ٍت فإنّما أبرزُها َص ُّم اآلذانِ دون ما نادى
المستدامة َ

به مارون عبّود -وهو أبرزُ دُعاةِ التطوير اإليجاب ّي في عصره-
من مواكبة الزمن واالنسالخ ِ بالثقافة عن كهوف التقوقع،
وما كان أكث َرها في عصر االنحطاط! ذلك كان تغلي َب نهج ِ
الخاصة على ما سواه من مق ّومات ال ّدولة ،وما زلنا
المصلحة
ّ
ِ
ِ
الساعة نتغرغ ُر بشعار بناء الدولة والمواطن دون
إلى هذه ّ
ٍ
ف ومناطقَ وعشائ َر.
أن نتزحز َح ق ْي َد
أنملة عن حقوقِ طوائ َ
ِ
متأصلةٌ في َو ْعينا بل وفي الو ْعينا ،وليس مارون
العلّةُ إذًا
ّ
عبّود إال ّ مغام ًرا حاولَ بناء َ أسا ٍ
س جديد لغ ٍد جديد ،لكنّه
خالي الوفاض ،في
عاد من رحلة الكفاح والسعي واالنتظار
َ
حنجرتِه صدى صوتِه وفي َجعب ِته الفراغ .أفل َح في مكان آخر،
الناس عنِ السذاجة في ممارسة بعض طقو ٍ
س دين ّية
في ثنْيه
َ
ُ
بسخف المعتقدات .أفل َح في جعل
تختلط فيها براءة اإليمان ُ
تنهض عليه
االحتكام ِ إلى العقل والمنطق والكتاب مستنَ ًدا
ُ
حياة اللبنان ّيين في هذا ال ّزمن -وهذا ليس بالنجاح ِ اليسير
قياسا إلى ما كان ،-لك َّن الثقافة التي أشا َعها بقيت كَليلة ًعنِ
ً
اختراق أسوار (السياسة) في بلد ٍتتح ّك ُم به اعتباراتٌ من ك ّل
لون ،أق ُّل ما يقال فيها إنّها أقوى من الكلمة أي من العقل.
مارون عبّود لم يُخفقْ في تسديد السهم إلى الهدف ،نح ُن
فشلنا في تلق ِ
ّف الرسالة وفي ترجمة مضامي ِنها أفعاالً تليق
بنا .نح ُن نق ُّر في س ّرنا أ ّنَ الر ُج َل كانَ مح ًقّا في ما سعى إلى
اجتثاثِه من جذوره العفنة ونجاه ُر بأ ّنَ ال تحدي َث يُذك ُر طرأ
ِ
ف أنّنا
على
مفاهيمنا الوطن ّية البالية ،ولك ْن ناد ًرا ما نعتر ُ
مقصرون ومتقاعسون ومذنبون ألننا قرأنا وسكتنا ،عرفْنا
ّ
ِ
الطّ
ْرف ،بُلّغنا وما استجبْنا .مارون عبّود قال
ضنا
وغض ْ
ضها أزه َر وأثم َر وأين َع وصا َر على
كلمته على مدى عقود ،بع ُ
َ
وسقط على األرض
ضها اآلخر أين َع
المائدة قوتًا يوم ًّيا ،وبع ُ
ف حالوته.
واهترأ ولم يتط ّوعْ أح ٌد لتذ ّوقه قبل أن تج َّ
حسبُ َك أنّك
مارون عبّود ،يا أديبَنا الكبير ،أيّها المعلّ ُمْ :
نادي َت بما كنت به مقت ِن ًعا وملتز ًما ،شأنَ الكبار في هذا
ِ
المتخاذلون فإنّما
العالم م ّم ْن يقولون ويفعلون .فإذا خذل َك
أنفسهم يخذلون.
َ

( )12أحاديث القرية -ص .173
( )13جدد وقدماء -ص .8
( )14حبر على ورق –ص73
( )15على الطّ ائر -ص .24

( )16حبر على ورق -ص .28
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د .إيل ّيا نخّول

¬∏«MQ ≈∏Y ¿ƒ°ùªN
األديب المصلح
مارون عبّود
ُ
تأثّر مارون عبّود بأجواء القرية اللبنان ّية ،ومأل عينيه من
جماالتها ،وقلبَه من مشاهدها الخالّبة وحكاياتها ومشاكلها،
واتّخذ من أحاديثها وحياة سكّانها الريف ّيين زادًا لمستقبله
األدب ّي؛ فهو أديب القرية اللبنان ّية بامتياز.
أيضا األديب المصلح على المستويين الدين ّي
ولكنّه
ً
واالجتماع ّي .وله في هذين المضمارين جوالتٌ وصوالت.
التعصب الدين ّي والطائف ّية
ثورته على
ّ
والتعصب
يثور مارون عبّود بش ّدة على اآلخذين بالطائف ّية
ّ
الدين ّي ،داع ًيا الجميع إلى التسامح ،ونبذهما وإلغائهما
من نفوس اللبنان ّيين والشرق ّيين ،والتفافهم حول وطنهم،
وعبادتهم لإلله الواحد األحد .وك ٌّل منهم حسب طائفته
تعسف
وطريقته
الخاصة في العبادة ،بحريّة تا ّمة ،وبدون أ ّي ّ
ّ
أو تضييق من أحدهم على اآلخر ...فلبنان مك ّون من طوائف
عديدة ،متحابّة ومتعاونة ،ومساهمة جميعها في بنائه ،ولها
الح ّق أن تعيش بسالم وحريّة وكرامة ،بدون نزاع أو خالفات
التعصب
مع أحد ...وإنّ داء الشرق الذي ال دواء له ،هو
ّ
يتمسك به ك ّل من يريد تحقيق
الدين ّي ،أو المذهب ّي ،الذي ّ
الخاصة ،ومنفعته الذات ّية .فيدعو الكاتب الناس،
غاياته
ّ
مسلمين ومسيح ّيين ،أن يتخلّوا عن التديّن األعمى وعلى
كافّة األصعدة.
لذلك ،نجد موضوع الطائف ّية استحوذ على معظم مقاالته
وكتاباته ،بأسلوب ساخر وثائر ،ورافض للواقع المؤلم ،داع ًيا
الناس إلى الوعي ،والوحدة ،والتج ّرد والتآخي ...فجميع
الناس هم أبناء اهلل الواحد ،وإخوة في االنسان ّية ،وهذا ما
( )1عبّود مارون :أشباح ورموز ،ص .590
( )2عبّود مارون :مارون عبّود والصحافة ،ص .272
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تعلّمه المسيح ّية ،وتأخذ به ،وهو من قيمها السامية ،فيقول:
«ال يرجونّ أح ٌد الخير من الطائف ّية ،ألنّها ليست سوى سلّمٍ
لبعض المتسلّطين ،ليركبوا على ظهور الناس ،ويتحكّموا
بهم»)1( .
ٍ
بمحاولة تف ّرد بها ،رائ ًدا ،في
وإنّه إثباتًا لموقفه هذا ،قام
فصل الدين عن الدنيا ،وتثقيف عقل ّيات القوم وتنويرهم،
رغم المشقّات والصعوبات الج ّمة ،فس ّمى ابنه الثالث «مح ّمد»
تي ّمنًا بالنب ّي العرب ّي الكريم ،الذي احتكره المسلمون ،فبات
للتعصب ،كما يقول الكاتب ،كما احتكر المسيح ّيون
مدعاة
ّ
الموارنة اسم «مارون» ،وبالغوا في
التعصب السمه ،ما يدلّ
ّ
على ذهن ّيات متح ّجرة ،عندهم ،وعند كثيرين أمثالهم .وأراد
في عمله هذا ،أن يكون قدو ًة ومثاالً ح ًّيا لآلخرين ،علّهم
وبخاصة المتز ّمتين
يحذون حذوه ،مسلمين ومسيح ّيين،
ّ
منهم ،وقد ردّ على سؤال« :س ّميت ابني «مح ّمد» ،نكاية
بالطائف ّيين ،ألبرهن لهم أنّ المسلم والمسيح ّي ،يجب أن
يعيشا تحت سقف واحد وكاألبناء .فأنا مارون ،وابني مح ّمد.
وكم تمن ّيت أن يغار منّي رجل ثا ٍن ،فيز ّوج ابنته المسيح ّية
مثالً ،من رجل مسلم ،أو بالعكس ،لتزول الطائف ّية البغيضة
نهائيا من القلوب»)2( .
ًّ
وهكذا نجد مارون عبّود يثور وينتقد ك ّل من يتاجر بالدين
والطائف ّية ،مسل ًما كان أو مسيح ًّيا ،في سبيل مصلحته
الخاصة ومنافعه الذات ّية ...طالبًا من الشرق ّيين واللبنان ّيين
ّ
أن يصلحوا ما أفسدته السياسة ،والتديّن األعمى ،على
األصعدة كافّة ،ليعيشوا م ًعا بمودّة وسالم وراحة بال!

حزيران 2012

نقمته على اإلقطاع الدين ّي والمدن ّي
يتوخّى مارون عبّود الحقيقة ويريد إظهارها جل ّية واضحة
كعين الشمس ،من دون مجاملة أحد ،ويسأل :متى نقول
الحقيقة في كالمنا ،وأدبنا شع ًرا ونث ًرا؟ ولماذا ال نصف ك ّل
شخص على ما هو عليه من صفات ومزايا ،أو من أخطاء
ونقائص؟ ولماذا ال نعامل الناس سواسي ًة في المديح والثناء
والتقريظ؟ ولماذا ال نعبّر عن آرائنا وأفكارنا ومق ّدراتنا
في كافّة المجاالت والمواضيع؟ ...من هنا نجده يثور على
تص ّرفات الذين ال يزالون يدغدغون عواطف رجال الدين
واإلكليروس ،ويمدحونهم غالب األحيان بمدح الثناء والتقريظ
الذي ال يستحقّونه وهم غير أهل له؟! فيقول« :وإن كان الزائر
مطرانًا ،فاألمر ه ّين ،يقال له مثالً« :مبارك اآلتي باسم
الر ّب» ...وإذا سيم شا ّب كاهنًا ،فال ب ّد أن يُهنّأ ،وأن يقال له:
لصا ،مثل مار َشينا...
«إنّ الروح القدس ح ّل عليه ،ولو كان ًّ
وباالختصار يسل ّمونه مفاتيح السماء ويستريحون»)3(.
وفي نقده لقصيدة قالها الشاعر بشاره الخوري ،يمدح فيها
البطرك أنطون عريضه ،إذ شبّهه بالمسيح ،يقول عبّود« :كم
الفرق بعيد بين حياة االثنين وواقعهما؟! فذاك عاش فقي ًرا،
ودخل أورشليم يوم عيد الشعانين راكبًا على جحش ،بينما
هذا األخير يعيش بالترف والبذخ والغنى كسواه من رجال
الدين ،ويستق ّل س ّيارة ،محاطًا بالحرس وأصحاب المراتب
العالية ،والسلطة والمجد».
فيشير بكالمه هذا إلى تعاضد السلطتين الروح ّية والزمن ّية
اللتين ال تُقهران ،وال يقوى عليهما أحد ،وتستب ّدان بالشعب
الكادح الفقير ،وتأكالن خيراته ،وهو خاضع لهما ،منصاع
ألوامرهما وتسلّطهما عليه ،ال يثور ،وال ينتفض .ث ّم يضيف
الكاتب فيقول« :كان األمير بشير وأوالده مستولين على
مق ّدرات الشعب اللبنان ّي ،يتص ّرفون في الجبل تص ّرف
المالك في عقاره ،ورجال الدين يرفعون أيديهم مباركين
اآلتي باسم الر ّب ،ألنّ شعارهم« :ال سلطة إال ّ من اهلل» ،ويا
ويل الشعب متى اتّفقت السلطتان المدن ّية والدين ّية ،فال ترى
في تلك الساعة أثر ا للكفاءات»)4( .
ً
( )3عبّود مارون :على المحك ،ص .57
( )4عبّود مارون :قبل انفجار البركان ،ص .419 -418
( )5عبّود مارون :قبل انفجار البركان ،ص .367
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فيعتبر الكاتب أنّ السلطة الروح ّية تساير السلطة السياس ّية،
وتستعمل الناس مطايا الدين ،بينما الدين هو مط ّية السياسة،
فكيف بهؤالء المساكين أن يتح ّملوا االثنين م ًعا؟!
ث ّم ينتقل لينتقد حكّام فلسطين الصهاينة ،الذي صلبوا
المسيح باألمس ،في األرض التي أحبّها ،وقال أجمل القول
فيها ،وأمضى حياته على شواطئ بحيراتها ،وسهولها،
وهضابها ،سائالً إيّاه :أَال تشفق يا س ّيد عليها ،وترثي لحالها؟
إنّهم مستعمرون وظالمون ،فمتى تح ّرر أرضك منهم ،ومن
ظالماتهم وتع ّدياتهم ،ليسود السالم والعدل بين البشر
كافّة .فاليهود صلبوك قدي ًما ،وإنّهم يصلبون ويضطهدون
اليوم تابعيك ،وال َم ْن يسأل أو يحت ّج!...
المخزون الدين ّي واإلصالح
يستخدم مارون عبّود مخزونه الدين ّي في سبيل فكره ،وأدبه،
وورشة إصالحه الدين ّي واالجتماع ّي ،الذي طالما حلم به،
وتاق إلى تحقيقه في مجتمعه اللبنان ّي ،الذي هو بحاجة إلى
تطوير مستم ّر في جميع الميادين ،وعلى كافّة المستويات.
وثورته هذه تالزمه في مسيرة كتاباته منذ البداية ،وحتّى
نهاية عمره ،حين لم يعد يقوى على حمل القلم للكتابة
والتحبير...
وإنّنا نجده غالب األحيان ،يص ّب جام غضبه ،مص ّو ًبا سهامه
خاصة على بعض كبار الموظّفين الذين يصبحون
بصورة
ّ
أم ّيين ،كما يقول ،وإنْ هم مثقّفون ،ألنّهم ال يعودون يقرأون،
ويغطّ ون في نوم عميق ،سكارى من رائحة بخور التعظيم
والتبجيل والمديح .ويستشهد على وضعهم هذا ببعض
أخبار العهد القديم ،داع ًما موقفه تجاههم بقوله« :إنّهم
في غمرة الوظيفة ،وحولهم حملة المباخر والفراشي ،إنّهم
في سبات أعمق من سبات أبينا آدم حين أجرى له اهلل في
مستشفى عدن عمل ّية سحب الضلع ...أرأيت أنّ اهلل كان أ ّول
المبنّجين؟!»)5( .
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خصوصا،
ث ّم يدعو الكاتب الموظّفين عمو ًما ،والمسؤولين
ً
أن يتمتّعوا باألخالق الحميدة ،والصفات االنسان ّية ،لنخلق
مجتم ًعا متط ّو ًرا ،حضاريًّا ،وإنسان ًّيا فاضالً ،فيقول« :ح ًقّا إنّ
رأس مال له إال ّ أخالقه ،فالرجل الفاضل،
خاصة ،ال َ
الفقير ّ
كما قال ابن سيراخ في سفر األمثال ،يتاجر بماله ومال
غيره»)6( .
وفي مكان آخر ،ينتقد بعض حكّام لبنان ومسؤوليه ،الذين
ينفقون مال الدولة من دون أن يأخذوا بعين االعتبار إمكان ّية
الخزينة والفرد اللبنان ّي في تح ّمل تبعات ذلك .وإنّه كذلك،
لم يوفّر المجلس النياب ّي من نقده ،ألنّه مصدر التشريع في
البالد ،والقرار في يده إلدارة دفّة الحكم ،فيقول« :إنّنا قوم
آفتنا التعميم .فإذا أساء إلينا رجل من قرية ،سبَبنا القريةَ
كلَّها ،وقلنا :ضيعة ما فيها آدمي ...أيجوز مثل هذا الكالم،
وهل يمكن تبنّيه؟!» ويضيف« :تُرى ،أك ُّل هذا المجلس هو
كما قال النب ّي داود عن نفسه :باآلثام ُحبل بي ،وبالخطايا
ولدتني أ ّمي! أليس فيه رجال ذوو كفاءات وجدارة؟ فلماذا
نصو ب على الجميع مدافعنا الر شّاشة؟!»)7( .
ّ
ولك ّن الكاتب ال يُجمل في مسيرته األخالق ّية جميع الناس
خاصة تسير باعوجاج،
والمسؤولين في المجتمع ،بل فئة
ّ
وبخالف المنطق واالستقامة والحقّ .فهو عادل في كالمه،
وصادق في رأيه ،وعلى صواب إجماالً ،ألنّ البشر يختلفون
في تربيتهم ،ومسلكهم ،وعقل ّياتهم ،وأخالقهم ،وإنّ ك ّل أحد
مسؤول عن عمله خي ًرا كان أم ش ًّرا!...
وكما رأينا في مجرى كالمه وانتقاده وورشته اإلصالح ّية،
بغض الطرف
فأنّه لم يوفّر بعض رجال الدين واإلكليروسّ ،
عن أخطاء العا ّمة والمسؤولين المدن ّيين في الدولة والمجتمع،
الذين يتحكّمون بالضعفاء والمساكين المعوزين الذين ال
سند لهم وال معين ،مه ّددًا إيّاهم بالويل والثبور ،ومستشه ًدا
بكالم النب ّي أشعيا لملوك بني إسرائيل وأحبارهم إذ يقول
لهم« :وي ٌل للّذين يشترعون شرائع الظلم ،والذين يكتبون
كتابة ال َجور ليح ّرفوا حكم المساكين ،ويسلبوا ح ّق بائسي
شعبي ،لتكون األرامل مغنما لهم ،وينهبوا اليتامى»)8( ...
ً
ّ
ومبش ًرا
ويتو ّجه الكاتب بسؤال إلى المسيح الذي جاء كارزًا
بملكوت الروح :أين هي األشياء التي ّ
بشر وكرز بها بين الناس؟
منتق ًدا في الوقت نفسه البهرجات الدنيويّة في ذكرى ميالد
( )6عبّود مارون :سبل ومناهج ،ص .182
( )7عبّود مارون :من الجراب ،ص .53 -52
( )8عب ّود مارون :أحاديث القرية ،ص .45
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الس ّيد ،وصنع الموائد ،وتبادل الهدايا بين األثرياء ،في حين
يتض ّور الفقراء جو ًعا ،وينامون ليلة العيد باكين محزونين،
ألنّه ليس بإمكانهم تقديم هديّة أو لعبة ،ولو صغيرة ،لطفل
يطلبها ويحلم بها ،ويبكي للحصول عليها!...
كما وأنّه يثور ويهاجم الذين يتقاتلون ويقتتلون ،كأنّهم وحوش
ضارية ،بدون أن يحفظوا حقوق االنسان في العيش الكريم
والحياة اآلمنة .ويتذ ّمر كذلك من واقع االنسان الذي أصبح
أحيانًا دون مستوى الحيوان ،الذي يعيش جماعات جماعات
في أجماته ،متعاونًا ومتآخ ًيا ومسال ًما مع بني جنسه ،وذلك
في سبيل استمراره ،وبقائه ،وحياته ،بعكس االنسان الذي لم
يطبّق هذا المبدأ على حياته ،بل أراد أن يعيش على هواه،
فيقول:
		
تعيش في أجماتِها
«إنّ الوحوش ُ
			
ُع ُصبًا ،ويُقت ُل بيننا االنسانُ
		
فمتــى نرى يـــا ر ُب إنـــسان ّي ًة
ال يهز أ َنّ بشَ رعها الحيوا نُ؟» ()9
			
َ
فهذه الثورة اإلصالح ّية التي يرفع لواءها مارون عبّود ،ليست
المتعصبين للدين وللطائفة فقط،
هي على القادة العميان
ّ
بل إنّها على ك ّل فرد منّا ،كي نعود إلى الوحدة الوطن ّية،
والتفاهم ،والتعاون المخلص ،ولنتجنّب الذين يبذرون
الشقاق والخالف بين الملل واألحزاب والطوائف ،األمر الذي
يق ّوض دعائم الوطن ،ويهدم المجتمع البشر ّي ،ويسيء إلى
والتعصب ،ويستلم
الحياة االنسان ّية الكريمة ،فيسود الجهل
ّ
زمام األمور المغفّلون والمتز ّمتون الضالّون...
وبكلمة،
إ ّنَ مارون عبّود الذي ترعرع ونشأ في بيئة مسيح ّية ريف ّية
محافظة ،ودرس في ع ّدة مدارس إكليريك ّية ،وتربّى على
يدي ج ّده الخوري يوحنّا عبّود ،ظلّت صورة الكاهن المعلّم
تالزمه طوال حياته.
لذلك ،نجده في البداية معجبًا وماد ًحا اإلكليروس ورجال
الدين المسيح ّي ،مظه ًرا فضلهم في إنشاء المدارس
واألديار ،ونشر العلم والحضارة ،وأنّهم دعاة إصالح،
وقد دفعوا الكثير من راحتهم وحياتهم واستقرارهم ،عبر
العصور ،مقاومين الظلم واالضطهاد وأعاصير الضالل التي
( )9عب ّود مارون :زوابع ،ص .34
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ته ّب عليهم من ك ّل صوب وناح ،داعين الناس إلى الحريّة والحياة
ومتمسكين بتعاليم الس ّيد المسيح وإرشادات وعقيدة
الكريمة،
ّ
الكنيسة المق ّدسة ،زاهدين بملذّات الدنيا وبهارجها...
وكان الكاتب يك ّن احترا ًما ومودّة صادقة لبعض هؤالء ،ومنهم
البطريرك الياس الحويّك ،والبطريرك أنطون عريضة ،وقد
عرفهما معرفة جل ّية ،وأحبّهما حبًّا ج ًّما .وإنّه عندما توفّي الحويّك
حزن عليه حزنًا كبي ًرا ،ورثاه ،معتب ًرا موته خسارة ال تع ّوض
للطوائف كلّها ،وللوطن ،كون ُه كان مم ّيزًا بتقواه وحكمته ،وفضائله
االنسان ّية والوطن ّية ،فيقول فيه:
		
ُقى
«ففي الكنيسة كان البطرير ُك ت ً
وفي النوادي حكي ٌم ي ُ ِ
فح ُم الفُ ُه َما
			
ِ
			
ما كان يَبغي سوى توحيـــــــد أ ّم ِته
كذا الرعاةُ ،وإال ّ فالرعاةُ لِما؟»()10
			
َ
كما وأنّه يشيد بفضائل المطران يوسف اسطفان ،الذي كان األمير
ليقتص منه ،إ ّما قتالً ،أو نف ًيا إلى خارج البالد،
بشير يالحقه
ّ
المتعسفة ،ويدعو الناس لمقاومته،
ألنّه كان يقف بوجه سياسته
ّ
والعصيان عليه ،مهما غلت التضحيات.
كذلك كان الكاتب يمتدح الخوري يوسف الح ّداد ،الذي يتم ّيز بالعلم
والفضيلة واألخالق المسيح ّية والب ّر ،وهو مثال أعلى للكاهن،
تلميذ المسيح ورسوله على األرض ،كما يصفه مارون عبّود ،الذي
له بدوره الفض ُل الكبير في الدفاع عن أصالة الكنيسة المارون ّية
الشرق ّية ،التي كانت تعاني الصراع مع التغريب والليتنة...
ولك ْن ما يلفت النظر ،أنّ الكاتب في مرحلة الحقة من حياته األدب ّية
والفكريّة ،تب ّدل موقفه من بعض اإلكليروس ورجال الدين ،واتّهمهم
بالتسلّط والتحكّم بالناس ،وبأنّهم يعيشون في األديار متن ّعمين،
يأكلون األطعمة الشه ّية ،ويشربون الخمور المعتّقة ،بينما الشعب
يتض ّور جو ًعا على أبواب أديرتهم وكنائسهم وأحيائهم ،من دون أن
يم ّدوا له يد العون أو المساعدة ،باإلضافة إلى تعاونهم مع السلطة
المدن ّية ورجال السياسة والدولة في البالد ،ليستأثروا بالسلطة
الدين ّية على الناس ...ويصفهم وصفًا جار ًحا ،ناعتًا إيّاهم بأبشع
النعوت وأقبحها ،فيقول:
«فكم تحت األطالسِ من أَفاع ٍ
		
وكم تحت الطيالسِ من ِ
قرود
			
		
لقد مات األُلى لثمــــوا أكفّــًا
ِ
وقالوا ك َّل أفعال ِ
السجـــــــود
			
فلعلّنا نحصل على جواب ،وباإليجا ّب!

			
وقام اليوم أحرا ٌر كرامٌ
ِ
يَرونَ المجد في كبحِ
الكنود
			
وف َ َّرقنا الشقاقُ بك ّل ٍ
		
واد
بالحديـــد»()11
ِ
التعص ُب
			
وكبَّلنا ّ
ولكن ،إزاء هذا التب ّدل في موقفه من رجال الدين المسيح ّي،
نتساءل ،إن كان اعتناقه الماسون ّية ،قبيل السنة 1928م .وهو
في عاليه ،والتي تنادي باإلخاء والعدالة والمساواة وحريّة الدين
والمعتقد ،سببًا في ذلك؟! فقام يتّهمهم ويص ّب جام غضبه
عليهم؟! أم إنّ هناك أسبا ًبا أخرى خافية وغير معروفة؟!
ولكن الذي يستدعي النظر أنّ الكاتب لم ينتقد أو يعترض م ّرة على
نص دين ّي ،أو مبدأ الهوت ّي أو عقد ّي ،يتعلّق بالعقيدة المسيح ّية
ّ
وبجوهر الدين المسيح ّي ،بل إنّ اعتراضه وانتقاده كان لممارسات
بعض رجال الدين واإلكليروس التي ال يرضى عنها المنطق وال
الذوق السليم ،والتي تخرج أحيانًا ،برأيه ،عن تعاليم المسيح،
الذي يقول عنهم في إنجيله المق ّدس« :ومن ثمارهم تعرفونهم.
هل يجنى من الشوك عنب؟ أو من العل ّيق تين؟»)12(.
ُ
في النتيجة ،مارون عبّود أديب وناقد ومصلح اجتماع ّي ،صريح
وجريء ،وليس هو الهوت ًّيا أو باحثًا دين ًّيا يتح ّرى عن س ّر الخلق
والكون ،بقدر ما يريد إصالح أخطاء الناس العديدة ،بطريقة
ساخرة ،وأحيانًا مضحكة ،ليبقى أثر كالمه في مسامع الناس،
ويعمل فعله في نفوسهم وعقولهم.
إنّه إنسان مؤمن بربّه ،يناجيه أحيانًا كأنّه صديق له حميم،
بثقة وإيمان ومحبّة ...وهو منفتح على األديان كافّة ،بعيد عن
الطائف ّية ،ومحارب لها ،يعيش في بيئة شرق ّية عرب ّية وإسالم ّية،
ويدعو أن يكون الدين عامالً يجمع ويو ّحد بين الناس ،ال يف ّرقهم.
للتعصب وللطائف ّية السائدة في شرقنا،
ولقد وصف العلمنة عال ًجا ّ
ووطننا لبنان ،والمتصارعة والمتناحرة على ك ّل صعيد للحصول
على المكاسب والمراكز المرموقة في الدولة ،وهو يرفض هذا
الواقع وينتقده بل يحاربه بش ّدة...
مارون عبّود أديب ،يبقى في ك ّل حال رم ّزا وركنًا متينًا في
النهضة الحديثة والمعاصرة! فهل حقّق أحالمه وهدفه من
ورشته اإلصالح ّية ،وثورته العارمة على الجهل والتسلّط
والتعصب الدين ّي المقيت؟
والضالل والطائف ّية
ّ

( )10عبّود مارون :زوابع ،ص .269
( )11عبّود مارون :زوابع ،ص .99
( )12إنجيل متّى .16 :7
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د .منيف موسى

¬∏«MQ ≈∏Y ¿ƒ°ùªN
بين مارون عبّود وبيني
بين مارون عبّود وبيني رفاقة عمر أدب ّي ،على ال ّرغم من مساحة
العمر الزمن ّي .فهو شيخنا في العمر واألدب ،وأستاذنا في التربية
والتعليم والكتابة .وأنا -عف ًوا من كلمة أنا -أكاد أكون إلى ذلك ال ّزمن
الذي أُعيد ذكرياته ب ُعمر أحد أوالده أو حفدائه .ولكنّني -وبك ّل
تواضع -دخل ُت عالم األدب والكتابة والمطالعة الجادّة الهادفة باك ًرا
ُ
ومبك ًرا .ومن األدباء والشعراء والكُتّاب الذين قرأتُهم بشغف وتعلّقت
نفسه وط ّيب ثراه ور ّطبه.
بهم مارون عبّود ،ن ّيح اهلل َ

قرأتُه في بعض كُتُبه أمثال« :وجوه وحكايات» و«أقزام جبابرة»
و«أحاديث القرية» و«من الجراب» و«حبر على ورق» و«مج ّددون
ومجت ّرون» و« ُجدد وقدماء» وغيرها .وكان ذلك زمان دراستي في
المتوسطة ،وأنا لم أتجاوز السادسة عشرة .ث ّم قرأتُ كتابه
المرحلة
ّ
السنة األولى من مرحلة التعليم الثانو ّي.
«الرؤوس» وأنا في ّ
المتوسط في «صيدا» ،صادق ُت ّ
الشاعر
في أثناء مرحلة التعليم
ّ
الصافي النجف ّي الذي التقيتُه مصادفة في «قلعة
العراق ّي أحمد ّ
صيدا البحريّة» .وكن ُت أقصده ظه َر ك ّل يوم تقريبًا ،حيث كان يُمضي
معظم أيّامه في تلك القلعة ،حين إقامته في مدينتنا الجنوب ّية.
آنذاك كنت شغوفًا ِ
بش ْعر سعيد عقل ويوسف غصوب والياس أبو
شبكة وعمر أبو ريشة ونزار قبّاني وغيرهم .وقد انتقد مارون عبّود
هؤالء ّ
الشعراء ومنهم «النجف ّي» الذي كنت أتح ّدث معه في شؤون
ّ
الشعر واألدب والنقد .وقد قال لي ذات ظهيرة «يا بُن ّي لقد أدركت ْ َك
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ِحرفةُ األدب وأن َت بع ُد َح َدث».
كان «النجف ّي» يضيق ذر ًعا بالنقد والنقّاد ّ
والشعراء البُرجعاج ّيين
من أمثال سعيد عقل الذي قال عنه« :إنّه شاعر الغموض ،وشاعر
الصالونات والمجتمع المخمل ّي ّ
والش ْعر الكريستالي» .وإنّ «مارون
عبّود ناقد عنجه ّي وسخريته غير محبّبة وقلمه الذع ومبضعه حادّ،
ال يعجبه العجب».
الصافي النجف ّي وسعيد عقل.
َحبَبْ ُت الثالثة :مارون عبّود وأحمد ّ
والثالثة في خصام أدب ّي .فحاول ُت أن تطغى محبّتي على خصامهم.
وحاول ُت التوفيق بينهم أدب ًّيا عند مجالستي «النجف ّي» ولم أكن قد
التقي ُت مارون عبّود وسعيد عقل.
أخذت عن مارون عبّود بعض أصول علم النّقد وفنّه ،وأصول
السنة األُولى من مرحلة التعليم الثانو ّي،
الدراسة األدب ّية .وفي ّ
وفي أثناء دراستنا األدب العرب ّي ،كن ُت أجادل أستاذي في األدب
آنذاك،األستاذ إدوار أمين البستان ّي ،الذي زاملته فيما بع ُد في
ف األدب والبيان
التدريس الجامع ّي ،وكان حين النقاش والجدل في ص ّ
ف» .فتالقيت وشيخنا بالّلقب ،ث ّم في
يناديني بلقب «مارون عبّود الص ّ
الدراسة األدب ّية والنّقد .وهذا الّلقب زادني إصرا ًرا على َطلَب ِ
العلْم
خصص في ط ّب العين
والتّق ّدم فيه .وإنْ كن ُت قد و ّط ْدتُ النّفس للتّ ًّ
فتخصص ُت
وجراحتها ،..إال ّ أنّ رياح الحياة أخذتني إلى كل ّية اآلداب
ّ
في اآلداب والنّقد المقارن.
وظلل ُت أقرأ مارون عبّود وأتتبّع مؤلّفاته .وحصل أنّ أحد أنسبائي قد
زامل مارون عبّود في التعليم في مدرسة «الجامعة الوطن ّية في عاليه»
أواخ َر النّصف األ ّول من القرن العشرين ،وقد ح ّدثني طويالً عنه
في خُلْقه وسلوكه ومجالسه وحياته وأحاديثه وتتبّعه الحركة األدب ّية،
والس ّيما عندما كان يستمع إلى «إذاعة الشرق األدنى» من أجل نقد
برامجها بناء ً لطلب الق ّيمين عليها ،وكان نتيجة تلك األيّام كتابه
«على الطائر» ،فتع ّرفت إلى مارون عبّود أكثر عبر عارفيه كما عبر
كُتُبه.
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المتوسطة والثانويّة راسل ُت غير أديب وشاعر من كبار
أيّامَ دراستي
ّ
أدبائنا وشعرائنا أمثال :ميخائيل نعيمه ويوسف غصوب وأمين
نخله والياس ربابي وخليل رامز سركيس ومارون عبّود .وجميع مَ ْن
راسلتهم ردّوا على رسائلي إال ّ مارون بك .وقد عزوتُ األمر إلى
احتماالت ثالثة :األ ّول ،ربّما لم تصل ال ّرسالة إليه؛ والثاني ،ربّما
عنجه ّي ًة منه؛ والثالث ،ربّما يكون استخفافًا بمرسلها .وفي مطلق
األحوال لم «يُؤخذ على خاطري» ولم أغضب ،ولم أندم ،بقي ُت على
تواصلي معه أدب ًّيا وال أزال...
تماس معه كان عبر قصيدته /النّشيد:
ث ّم كان أن قرأتُه شاع ًرا .وأ ّول ّ
«نشيد الطالّب» وهو من األناشيد التربويّة التي علّ َمناها «األخوان
فليفل» ضابطا موسيقى قوى األمن الداخل ّي سابقًا ،في مادّة
الموسيقى ،يوم كن ُت طالبًا في دار المعلّمين والمعلّمات.
وتترى األيّام ،وأقع على ديوان مارون عبّود وقصيدته الطويلة في
النب ّي العرب ّي .فأقرأ ديوانه «زوابع» ،وأضع قصيدته «النب ّي مح ّمد»
في عداد المط ّوالت اللبنان ّية بين العامين  ،1950 -1900وهي من
باب المعلّقات تج ّوزًا .وجديرة بال ّدرس ّ
والشرح والتحليل والنّقد.
وهذا الديوان على ما فيه من ِش ْعر وشاعريّة وم ّما ليس فيه ،صورة
مارون عبّود ّ
الشاعر والنّاظم .وهو وإن كان راض ًيا عنه أ َ ْو ال ،فإنّه قد
نش َره ُ في حياته ،وكان يدري ما في هذا الديوان .فقال في مق ّدمته
التي عنوانها «كلمة »...مخاطبًا القارئ أو النّاقد أو« ...هذا هو مارون
عبّود ّ
الشاعر ،أ ّما مارون عبّود النّاثِر فهو رجل غير هذا ...فكن
متأ ّك ًدا أنّ مارون الناقد لن يرحم مارون الشاعر .ف َواهلل ،وباهلل،
وتاهلل ،ألُؤدّبنَه أد ًبا صار ًما »...وكأنّ مارون أدرك ما سيقوله النقّاد
في شعره مثلما قالوا في نقده« :إنّه متس ّرع ،ذو أحكام انطباع ّية
قاسية» ،فشاء نقد نفسه قبل غيره ،وفي اعتباره«مَ ْن ن َ َق َد النّاس
نخلوه» متّخذًا من قول الس ّيد المسيح قوله« :فإنّه بالكَ ْيل الذي به
تكيلون يُكال لكم وتُزادون» [مرقس  ]24 :4مُس ّوغًا رأيه ون ّيته في
نقد ِش ْعره.
ومارون بك عبّود خ ّريج «مدرسة تحت السنديانة» -أ َ ِنع ْم بها وأَكرِم-
فإنّها كانت تضاهي الجامعات ...وخ ّريج مدرسة «الحكمة» في
بيروت صانها اهلل وعم ّرها .وهو مثلي -وقد تخ ّر ْج ُت بأربع شهادات
جامع ّية عليا -لم ِ
يرتد ثوب التخ ّرج ولم يعتمر قبّعته ذات ّ
«الش ّرابة»
وأنا كذلك -وهو إذ يُح ّد ُث عن معلّمه في «مدرسة تحت السنديانة»
يقول« :أ ّما «ش ّرابة» طربوشه (أي معلّمه) فحريريّة زرقاء ...ولع ّل
ش ّرابة قبّعة الجامع ّيين اليوم مأخوذة من هاتيك ّ
الش ّرابة ...وال فرق
بينهما؛ إال ّ أنّ ش ّرابة هؤالء من ق ّدام وش ّرابة جامعة تحت السنديانة
ّ
«بالش ّرابة» كالجامع ّيين.
من خلف» .وهو «تَطَ ْربش» زمنًا و َهنئ
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ومع كرهه األلقاب كان يطرب للفظة «البك» تُقال له -كما ح ّدثني
نسيبي ...مثلما كان يكره األلقاب والدرجات الجامع ّية.
هذا األديب الناقد الموسوع ّي ،صاح َب نكتة وفكاهة وسخرية وخفّة
روح كان ،وذا قلم لبنان ّي عريق صليب .جبل ّي هو وابن األرض.
وإن كان ابن بيت إكليريك ّي كهنوت ّي مارون ّي ،وكان ي ُ َع ّد ليكون وريث
التعصب
ج ّده في «الخورنة» ،إال ّ أنّه أبى ذلك .فكان علمان ًّيا يمقت ّ
المتوسط،
ف الثاني
الص ّ
الدين ّي ،ومثلَه كن ُت ،وال أزالُ -م ْذ كن ُت في ّ
ّ
قوم ًّيا عرب ًّيا علمان ًّيا ،وقد س ّمى أحد أوالده «مح ّم ًدا» فكان يُنادى
بـ«أبي مح ّمد».
نازع مارون الحكم المستب ّد واإلقطاع واالستعمار واالحتالل ،ونادى
بالحريّة والعدل والمساواة .فكان وطن ًّيا لبنان ًّيا وعرب ًّيا صري ًحا
وجريئًا .فإلى جانب ثورته األدب ّية كان ثائ ًرا سياس ًّيا واجتماع ًّيا .وقد
طالب بحقوق المرأة وتح ّررها.
وإلى نزعته العرب ّية حيا ًة ومسل ًكا وأد ًبا ،كان لبنان ًّيا متج ّذ ًرا في أرض
وطنه .وأدبه مست ٌّل من جسد لبنان وروحه وثقافته وحضارته وتاريخه
وأمجاده .وعلى ال ّرغم من تق ّدمه في الس ّن ظ ّل في روح شابّة وثّابة.
وبك ّل ميزاته ومم ّيزاته الفكريّة واألدب ّية ِ ّ
والشعريّة والتربويّة واالنسان ّية
يقف اليوم أمامنا في خمسين ّية غيابه ،فنراه األب والمعلّم واألستاذ
أسس في لغة العرب وآدابها مدرسة لبنان ّية
واألديب الكبير الذي ّ
عرب ّية ذات شخص ّية فريدة .وقد تتلمذ عليه نفر غفير من الطالّب
واألدباء والشعراء والنقّاد .وهو األمين على تراث لبنان وثقافته وأدبه
ضادّ من ذخائر وفرائد .كما كان منفت ًحا ثقاف ًّيا
وعلى ما أنتجته ال ّ
وحضاريًّا.
وعلى أهم ّية ما تركه من تراث ومؤلَّفات ث ّرة في حياتنا الثقاف ّية
والحضاريّة ،فإنّني أس ّجل له مأثرة حميدة غالية وهي دفاعه عن
أدب لبنان ،والس ّيما عن جبران وم ّي زيادة .فقد قال عن جبران« :إنّ
جبران وسام رفيع ،ال كاألوسمة ،علّقه ال ّدهر أبو العجائب على صدر
لبنان ،وصدر البرفير واألرجوان» .وقال في م ّي زيادة ...« :إذا كان
ال ُحطيئة َعبْ َد ِ
الش ْعر ،فم ّي أ َ َمةُ النّثر ...وم ّي الكاتبة خير أنثى عرفها
ّ
الشرق العرب ّي».
والمنيف «مارون عبّود ص ِفّه» في مرحلة التعليم الثانو ّي الذي َمنّى
النَّف َْس بلقاء مارون عبّود سنديانة «عين كفاع» وجرس كنيستها،
منذ أربع وخمسين سنة ،ولم يتس ّن له ذلك ،ال يزال عاز ًما -م ّد اهلل
بعمره -على زيارة ضريح «المارون» وضيعته ودارته ،برفقة صديقه
األستاذ األديب جورج مغامس -إنْ شاء اهلل -لع ّل في ال ّزيارة معرا ًجا
السنديانة».
آخ َر إلى دنيا مارون عبّود دكتور «جامعة تحت ّ
الم ّية وم ّية (صيدا -لبنان)
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قص ًة إال َّ مستوحا ًة من ج ّو ِ لبنان ،لبنانَ العتيق «جبل لبنان».
«ال تَعج ْب إذا ما قل ُت لك إنَّ بيني وبين البقر ِ قراب ًة ...وحكايةُ
ّ
ِ
القرية اللبنان ّية ،أستطي ُع أن أص ّو ِر حياتَها ونفس ّياتِ
ِ
القرابة البقريّ ِة عريقةٌ في ال ِق َدم ،يبتدي تاريخُها بعد فإنّي اب ُن
هذه
السعيد بثالثة أيّام .انقطع رزقي من يومَ ُولدتُ ،أشخاصها».
ميالدي ّ
***
فالمرحومةُ والدتي كانت غي َر حلوب ،ولو لم أك ْن طوي َل العمر 			
لرح ُت ضح َّيةَ ِ
تربّى مارون عبّود على يد وال ٍد« ،له أداتان يَسبكُني بواسطتهما
عناد والدي.
َ
رض ُعني في قال َ ِب النّاس :قضي ٌب ،ولسانٌ أ َم ُّر من القضيب ..فنشأتُ نشأ ًة
ضيعة ك ِلّها غي ُر مرضع ٍ واحدة ،والوال ُد ال ي ُ ِ
لم يك ْن في ال ّ
ِ
ٍ
ِ
َ
ف،
حليبَها ألسبابٍ ،ماتَ ولم يص ّر ِ ْح بها ...وبعد ائتمار ِ يومين ،ز ّميتة».. ،وعلى يد ج ّد خوري لم َ
الص ّ
يرض أن يراه ذن َ َب ّ
ف باء عرب ّي ًة وسريان ّية..،
ضتِ المشك َل بقرتُنا «عبيدة» ،فكانت مرضعي للهّ دَ ُّرها ..فشرع يع ِلّ ُمه ،على المصطبة ،األل َ
ف َ َّ
وعلى يد أمّ ٍ من القانتات تح ُّب الصالةَ كثي ًرا ،عيناها :واحدةٌ
وهكذا صرتُ وابنُها األزهر رضي َعي لِبان..
ِ
وتوثّقت عرى الق ِ
َرابة بيني وبين البقر ،ولكنَّ مصيب ًة جديدة على َر ُجلها ،والثّانيةُ على أوالدها ولهم!
الش ّقةُ بيني وبين المثلّث الج ُّد الخوري كان أث ُره كبي ًرا في حياة مارون عبّود .يقول« :كان
م َّدت أذنيها في صبيحة حياتي ،فبَ ُع َدتِ ِ ّ
جدي الخوري .كان يَتلُّني صغي ًرا ،ول ّما كبرتُ ووعيت ،الخوري يوحنّا عبّود ج ّدي ومعلّمي ،وهو أ ّولُ شخ ٍ
ص ل َزمته في
ال ّرحمات ّ ِ
قبسا من ذكاء ،تو َّهم أَنّه سيصي ُر
صرتُ أرك ُب رأسي وال أبالي به ،فيحمي عل ّي ويَقعدِ ّ ،
يؤصلني فجر الحياة»« .ول ّما رأى ف ّي ً
رأس نا ًرا آكلة ،فجعل َوكده ف ّي ،بعد خيبته في بنيه .وأخذ يناقشُ ني
ِّ
ويفصلني قائالً :راض ُع حلي ِب البقر كيف يكون! مُ ّخ ف َ ّجٌ ،
يتكسر بال َق ّدوم ،متى َع َّرر ُر ْح من ال ّدرب .ث ّم ال يَسك ُت في أمورٍ فوق عقلي ،فكن ُت أجاريه في شوطه ،فيتفاءلُ ويتشاءمُ
يابس ال َّ
ِ
ِ
مع رياح ِ األجوبة واألسئلة الّتي ته ُّب عليه من ناحيتي .فالكالمُ
حتّى يُفرغ َ ما في جرابه»..
 ..هذاك الذي بينه وبين البقر قرابةٌ ،على قوله هو ،كان مول ُده بيننا أَخ ٌذ وردّ؛ وكيف يكون الحوا ُر بين رجلٍ خَنَقَ التّسعين وابنِ
ِ
عيد الق ّديس أربعةَ عشَ ر!».
المناسبةِ ،
في التّاسع من شباط عامَ  .1886ومن
ِ
َ
جده ،أفاد مارون عبّود الواقع ّية :الواقع ّية في الحياة،
مارون ،كان اس ُمه .يقول« :كان على والدي أن يخ ِلّف ،وعلى ومن ّ
ُ
ِ
جدي إلى والواقع ّيةَ في األسلوب .ولع َّل أولى معاركه األدب َّية ،كانت معه،
يسمي.فكان كلّما ُرزق والدي مولودًا ،هرعَ ّ ِ
ِّ
جدي أن ِ ّ
القديس الذي تع ِ ّي ُد له الكنيسةُ في ذلك اليوم ،في رثاء أمّ أنطون .يومَها ،سم َع منه هذا التّوجيه« :ما كفاك
السنكسار ليرى ّ ِ
ّ
ِ
ِ
َ
ها
ت
قتل
ّك
ن
أ
بالسجع حتّى تُهلكَنا بهذه األلفاظ الوحش ّية؟»
َّ
ليطلقَ اس َمه على المولود الجديد».
ّ
ّ
الشهي ُر مارون عبّود! إنّه رأى النّور في عين وأضاف« :ق ْم عني يا ولد .أن َت بابا حتى تثبّ َت ق ّديسين؟! ..هذا
المولودُ ذاك هو ّ
ومقاييس النّاس ،رثاء؟ هذا طق حنكَ ،س ْج ٌع و َم ْزع ،كالمٌ فارغ مث ُل رأس الّذين
كفاع ،هذه الّتي «تنتهي فيها حدودُ ال ّزمن،
ُ
الساعة ،يقول مارون ،طلَّق ُت الغري َب
ف البشر ِ وتقالي ُدهم» ،والّتي هي ،في نظره ،نب ُع وح ٍي كبير ،علّموك« »..ومن هاتيك ّ
و ُعر ُ
وك ُّل ٍ
والسجع ،وهجرتُ الغل ّو ،واعتصم ُت بالواقع».
َّ
شيء كتبَه في ج ّوها« .فأنا ،يقول ،ال أستطيع أن أكت َب
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ويروي مارون ُنا أ َ ّنَ ج َّده هو الّذي قال لوالده في إحدى ليالي
للصب ّي .إفتك ْر بمدرسة كبيرة .هذه
الصيف« :رح دبّر مدرس ًة ّ
ّ
الصب ّي .وربّما طل َع منه شيء.
المديرسات صارت صغير ًة على ّ
من يَعلم!».
والواقع أ َ ّنَ مدرسةَ مارون األولى كانت «مديرس ًة ضاهت
الجامعات بمن خ ّرجت» .ولم يَقل بمن أَخرج ْت «ألنّها قائمةٌ
في العراء ،وال با َب لها ف ُيخ َر ُج منه .فهي ح َّد الهيكل ،في ظ ّل
سنديانة» .إليها أُرسل اب َن خمسِ سنوات ،وقع َد فيها يتعلَّم من
 1891إلى .1896
السنديانة ،في عين كفاع ،ن ُقل إلى مدرسة مار
ومن مدرسة تحت ّ
يوسف ب ّجه ،التي تُ َع ُّد الكبيرةَ بين مدارسِ المنطقة ،إذ خ َّرجت
نح ًوا من  73كاهنًا .وفيها بقي سن ًة واحدة (.)1898 -1897
مزرعة ٍ
ٍ
تابعة لقرية
ومن ب ّجه ،ن ُقل إلى مدرسة مار ساسين ،في
ٍ
مدرسة داخل ّية تَعلَّ َم فيها سن ًة كاملة.
فْغال .وكانت أ ّولَ
بعدها ،أُدخل مدرسةَ النّصر الداخل ّية ،في قرية كفيفان ،سن ًة
أخرى.
ومنها ،أُرسل إلى مدرسة مار يوحنّا مارون اإلكليريك ّية في قرية
كفرحي ،حيث تلقّى العلوم من  1901إلى  .1904يقول« :ها نحن
ِ
المدرسة ال ُم َع ّدةِ لته ّيئَ للقطيع ِ
في مدرسة مار يوحنّا مارون،
رعاةً ،وقد كن ُت أنا من المرشّحين لتلك المه ّمة ،ولكنّي كسرتُ
العصا قبل أن أ َ ّ
هش بها على الغنم».
لماذا؟
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لقد َص َدقَ الّذين قالوا :أدركته ِحرفةُ األدب .فهي محنةٌ ليس
مثلَها محنة.
في مرحلة مدرسة مار يوحنّا مارون ،يروي الخوري يوسف
سليم إدّه ،تز َّعم مارون عبّود حركةَ تم ّر ٍد ض َّد اإلخوةِ المريم ّيين
الفرنس ّيين الّذين تسلّموا المدرسة .وقاد حمل ًة ض َّد ال ّرهبان
أَسفرت عن حجزهم في المراحيض .وبدأ بنشر ّ
الشعر ،ومنه
قصيدة «قتيل الغرام» ،في جريدة «ال ّروضة».
السخرية؛ ومنها إصدا ُره مجلّ ًة انتقاديّ ًة
وبرزت عنده نزعةُ ّ
رئيس المدرسة على استدعائه
«الصاعقة» ،حملت
أسماها
َ
ّ
وإبالغهِ :ض ّب لسانك أو ِض ّب فرشتك .صواعق ما بدنا في
المدرسة ...أو هذه ُّ
الطرفةُ يَرويها« :كنّا تالمي َذ في قاعة ،وإذا
بجحشٍ يط ُّل علينا من الباب ،فهر َج التالمي ُذ وم َرجوا ،وقاموا
خاصته،
إليه
فتعنفص وراح .فقل ُت اآليةَ اإلنجيل ّية :جاء إلى ّ
َ
وخاصتُه لم تَقبله».
ّ
وقبيل انتقالِه إلى مدرسة الحكمة في بيروت ،نشبت بينه وبين
ذويه معركةُ ّ ِ
شد حبال؛ فكان يقول بهوس :تلميذ مدرسة ال ّدبس
غير تلميذ مار يوحنّا مارون ،وتلميذ بيروت غير تلميذ كفرحي.
وقد دامت المعركةُ نح ًوا من أسبوع ،صار له بع َده ما أراد.
وأصبح في مدرسة الحكمة بين تالمي َذ من ك ّل البالد.
أمضى في حكمة «ال ّدبس» من  1904إلى  .1906وفيها َّ
خط
منعطفًا جدي ًدا في حياته ،فالتقى تالمذ ًة من ك ّلِ الملل ،صادقَ
الكثيرين منهم ..،وأرخى العنانَ لقريحته ولسخريته ،فعبقتا
بروح المدن ّية والصفاء ..فصار «جبالً ال يه ُّزه ريح بعدما كان
ف من ال ّريشة ..وأمسى يم ُّر بالغرائب م َّر النّسور في الج ّو ،ال
أخ َّ
ف ك ّل شيء».
يسألُ عن شيء ألنّه عر َ
وباالختصار ،يقول« ،لم يحتضر ِ العامُ ال ّدراس ّي حتّى صارت
السوداء ُ
ال ّدجاجةُ الغريبة دي ًكا ينق ُر ويناقر ،ويَهجو وتُهجى ذقنُه ّ
الكثّةُ الكالحة ..كنت أهجو بال ٍ
رحمة وال شفقة الخوارنةَ والعوامّ،
والتالمي َذ واألساتذة .أكت ُب هنا وهناك ،في ال ّروضة والنّصير
ف من هجوم.
ف المقتط َ
والمنار والمشرق ،ولم أَع ُ
الخالصة :كن ُت معم َل نثر ٍ وشعر».
وفي الحكمة ،تضلّع مارون عبّود باللغة العرب ّية على يد أساتذةٍ
بارعين كسعيد ّ
الشرتوني ،وأفاد كثي ًرا بالفرنس ّية على يد
المير يوسف شهاب ..وتع َّرف بشبلي المالّط وبشاره الخوري
(األخطل الصغير) ّ
والشيخ ابراهيم المنذر ..وكم كانت تقومُ
من مساجال ٍت ُعكاظ ّي ٍة في حرم تلك الحكمة!
53

وترك مارون عبّود حكمةَ ال ّدبس ،وآخ َر ٍ
خيط مع فكرةِ الكهنوت..،
وانطلق إلى التّعليم والتّحرير في جريدة ال ّروضة.
			

***

			

***

دخ َل مارون عبّود معتر َك الحياةِ من باب ال ّروضة لصاحبها خليل
طنّوس باخوس ،وظ ّل فيها سن ًة وثالثةَ شهور ،افتتحها بـ«وقفة
على ميناء بيروت» ،واختتمها بـ«تشهد األقالم».
وفي التّعليم ،بدأ في مدرسة الفرير -بيروت ،ث ّم في كل ّية
الق ّديس يوسف.
وكان عملُه في جريدة النّصير سببًا لفصله من الكل ّية والمدرسة.
فقد كانت النّصير تطالب بتأليف مجلس ملّ ّي ألبرش ّية بيروت
المارون ّية.
يقول« :لم يكن في لبنان إال ّ أرب ُع صحف :ال ّروضة والنّصير
والصفا ولبنان ..ويومَ كان المراق ُب حاك ًما بأمره .ومع ذلك كن ُت
ّ
حس ،ث ّم ال
ألغ ُم المقالَ االفتتاح ّي ف ُي َم ُّر به على المراقب وال ي َ ّ
ينفج ُر اللّغ ُم إال ّ بعد أيّام ٍ من صدوره ،وهذا ما حصل في النّصير
ِ
َخلص بريشنا.
أكث َر من م ّرة .فنحت ّج
بموافقة المراقب ون ُ
الصحاف ّي منتوفًا ي َ ُع ُّد نها َره
أجل .كن ُت صحاف ًّيا ثائ ًرا يومَ كان ّ
العصي والخناج ُر
سعي ًدا إذا دُعي إلى غداء أو عشاء ،وكانت
ُّ
علي ولم
مرفوع ًة ومسلول ًة فوق رأسه وصدره .ومع ذلك عمل ُت ما َّ
أبالِ ،ال أَر َح ُم وال أُر َح ُم ..وهكذا دواليك».
ليؤس َس جريدةَ
 ..وقبي َل نهاية عام  ،1908غادر بيروت إلى جبيل ِّ
الحكمة« .وهناك -كما يقول -لم يَسلم من غارةٍ مسل ٍ
ّحة بسبب
مقال».
ِ
السياسة
وفي تلك
المدينة شرعَ يعمل ،بعي ًدا من ضغوط ّ
واألزالم ،مهت ًّما بالتّعليم في مدرسة اإلخوة المريم ّيين ،الّذي
ٍ
روس
اعتبره أعظ َم
رسالة يقومُ بها إنسان ،إلى أن توقّفتِ ال ّد ُ
فيها إبّانَ الحربِ العالم ّية األولى.
وفي مدرسة الفرير لم يقتص ْر عملُه على التّدريس ،بل أنشأ َ
ومنتدى شعريًّا وفرق ًة مسرح ّية.
للطالّبِ جريد ًة أسبوع ّية
ً
أيضا أنّ مارون عبّود شغل في  30نيسان 1913
و ِم َّما يُشا ُر إليه ً
وظيف ًة حكوم ّية ،إذ أُوك َل إليه توزي ُع تذاكر ِ النّفوس على أهالي
السفلى وجبيل العليا ..وظ ّل في هذه الوظيفة
مديريّتَي جبيل ّ
السنة نفسها.
حتّى  20آب من ّ
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الحر ُب العالم ّيةُ األولى أوجبت على مارون عبّود اإلنكفاء َ إلى
بلدته عين كفاع .وكان لوقع ِ تلك الحرب وطأةٌ أليمةٌ عليه ..وفي
كتاباته ّ
الشاه ُد األكيد!
في عين كفاع ،انصرف أديبُنا إلى ال ّزراعة ،واهت ّم بتطويرها،
وما اكتفى ..فتاج َر ببعضِ الموادِّ الغذائ ّي ِة وبالخمور ..،واضطُ ّر
إلى بيع ِ مكتبته الغن ّية ..،ودأ َب على إصالح ِ ذاتِ البَين بين
المتخاصمين...
الصعداء َ مع سائر
وما كاد فج ُر العام  1919يتنفّس ،حتّى تنف َّس ّ
الخاصة ،فتز ّوج عام  1921من
اللبنان ّيين ..وأخ َذ يف ِ ّك ُر بحياته
ّ
إحدى قريباته ،وكان في الخامسة والثّالثين من عمره.
وهو يقولُ عن المرأة في حدي ٍث إلى الدكتور جميل جبر« :يظ ّن
القارئ ،أل ّول وهلة ،أ ّن المرأةَ لم يكن لها أ ُّي تأثير ٍ في حياتي،
ألنّها ال أث َر لها في كتبي .والواق ُع أَنّي نظَ م ُت من وحيِ ح ّواء َ شع ًرا
حريص على هذه
غزل ًّيا واف ًرا .لكنّي لم أنش ْره .على ك ّلٍ ،أنا
ٌ
القصائد» .وقد أوصى ابنَه نظير بالحرص عليها.
ومن َشجاعاتِ مارون أَنّه س َّمى أح َد أبنائه مح ّم ًدا .وفي ذلك
يقول« :س ّمي ُت ابني مح ّم ًدا نكاي ًة بالطّ ائف ّيين ،ألبره َن لهم أنّ
والمسيحي يجب أن يعيشا تحت سق ٍ
ف واحد ،وكاألبناء.
المسل َم
َّ
فأنا الوال ُد مارون وابني مح ّمد ،وكم تمن ّي ُت أن يغا َر منّي
الكثيرون ،فتزولَ الطّ ائف ّيةُ نهائ ًّيا من القلوب».
يومَها كت َب إليه أمين ال ّريحاني مهنّئًا وقائالً :حبّذا في
المسلمين ،وفي الدروز ،وفي اليهودَ ،من يقتدون بك ،فيس ّموا
ِ
ِ
بأسماء
ونسمي أبناءَنا
بأسماء أبنائنا الق ّديسين،
أبناءَهم
ِّ
أبنائهم األولياء ،فينشأ ُ في هذه البالد جي ٌل جدي ٌد من اإلخوان
الحقيق ّيين الذين ال يُعرفون من أسمائهم أَنَّهم ألحم َد أو لموسى
أو للمسيح ،بل يُعرفون خارج معابدهم أَنّهم مسيح ّيون أو
مسلمون أو موسويّون.
			

***

مارون عبّود ،دارت حياتُه َسحابةَ ما يقار ُب األربعين عا ًّما حول
دريس والتّأليف.
قطبَي عمل ،هما التّ ُ
خمس وثالثون
ففَي التّدريس قضى ثمان ًيا وثالثين سنة ،منها ٌ
السنة في كلّ ّي ِة
في الجامعة الوطن ّية -عاليه ،وسنتان
ُ
وبعض ّ
عاليه الجديدة ..،خ ّرج في خاللها تالمذ ًة من مخت ِلف األقطار ِ
العرب ّية ،لو كان لديه مالٌ بعددهم ،كما كان يقول ،لكان اقتنى
الخيولَ كهنري فرعون ،وسا َح في أوروبا كحبيب أبو شهال.
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فقد قصد عاليه في مطلع العام ال ّدراس ّي  ،1923 -1922بعد
اتّفاقٍ مع رئيس الجامعة الوطن ّية الياس شبل الخوري ..فكان
مربّ َي األجيال.
غرفة في بنايةٍ
ٍ
أح ُد تالمذته هاني باز يقول« :كان يسك ُن في
قر َب المدرسة ..كان يعم ُل دائ ًما ويقرأ ُ كثي ًرا .لم أره م ّر ًة واحدة
جالسا بل عم ٌل أو تفكير ..وكان يعتب ُر أ ّنَ من ح ّق األدب عليه أن
ً
ٍ
ِ
ف
يعمل ...لقد علّ َمنا بأسلوبه ،بطريقة حديثة ،بتدريسه في الص ّ
والباحة وفي ك ّل مكان كيف ننتق ُد ،وكيف نترف ّ ُع في انتقادنا .لقد
علّمنا كيف يج ُب أن نعيش ،وش ّقَ لنا الطريقَ المعبّ َد باألحزانِ
نفوسنا ،و َح َّد من جموح أجسادنا ...كان
واألشواك .لقد ه ّذ َب َ
يجم ُع لنا نصائ َحه ليقذفَها بنا في الوقت الذي يراه مناسبًا؛
وكان س ُّر عظمته حكمةٌ تكم ُن في اختيار الوقت المناسب.»..
ِّ
ويتحدث الدكتور أسعد سكاف عن شخص ّية مارون عبّود،
والصب ُر واالعتمادُ على الذّات سوى أقاني َم
فيقول« :وما العم ُل ّ
ٍ
ثالثة متّحدةٍ في جوهر ٍ واحد ،هو العصام ّيةُ التي م َّيزت شخص ّيةَ
مارون عبّود».
ويضيف ابنُه نظير« :لم يكن في عمره الذي عاشه ما نس ّميه
فراغًا ..ولم ي َر في حياته شيئًا نس ّميه ترفي ًها .تسليتُه الوحيدةُ
كانت القراءَة والكتابة ..كان الكتا ُب رفيقَه ال ّدائم ،ال يتخلّى عنه
إال ّ ليحم َل بض َع أوراقٍ يكت ُب عليها».
ِ
وهو ،منذ دخوله المدرسةَ الوطن ّية ،عم َد إلى إحياء جمع ّي ِة
الثّمرة ،الّتي كانت تؤازره في تحضير النّدوات األدب ّية
كالمحاضرات واألمسيات ّ
الشعريّة واالحتفاالت الموسم ّية .وقد
ف كيف يتع َّدى ،فيها،
كان له في ك ّل مناسبة كلمةٌ يقولها ،يعر ُ
السب َب العارض ،إلى نظرا ٍت أسمى في الحياة واإلنسان -كما
ّ
يقول الدكتور جميل جبر.
واعترافًا بفضله ،أقامت الجامعة الوطن ّية عام  1948حفلةَ
رئيسها مدال ّي ًة ذهب ّية ،وأهداه دائرةَ معارف.
تكريم له ،وقلّده ُ
وفي احتفاالت اليوبيل الف ّ
ض ّي هذا منحته ال ّدولةُ اللبنان ّية وسامَ
ِ
المعارف ،واعتبره
مجلس بلديّة عاليه مواط َن شرف .وهو أ ّولُ
ُ
من حاز جائزةَ رئيس الجمهوريّة اللبنان ّية.
ومن أعمال الن ّحات بيار كرمُ ،رفع له نص ٌب في ساحة مدينة
جبيل عام  ،2002وآخ ُر في باحة جامعة س ّيدة اللويزة عام
.2009
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أ ّما وفاتُه فكانت قبيل الثّامنة من مساء األحد الموافق فيه 3
حزيران  ،1962فتوقّفتِ اإلذاعةُ اللبنان ّية عن ّ ِ
بث برامجها
ضاد بهذه الكلمة:
لتنع َيه إلى اللبنان ّيين وسائر ِ النّاطقين بال ّ
«هوى من ِ
سماء لبنانَ كوك ٌب طالما أشرقَ في دنيا األدبِ وعالم ِ
الفكر ،فهدى وأمتح وزاد في بناء ال ّرسالة اللبنان ّية فأعلى...
وغ ًدا عندما يس ّج ُل التّاريخ ألدباء لبنان ،سيكون مارون عبّود في
الطّ ِ
ليعة وبين بناةِ الفكر الخالدين».
الستّين؛ لكأنّه أنت َج ،بعد
كُت ُب مارون عبّود المطبوعةُ هي في نحو ِ ّ
بلوغه الثامنةَ ْ
عشرةَ ،كتا ًبا ،ك ّل عام.
ٍ
بأعداد
ورؤوس أقالم ٍ
وبين آثاره رسائ ُل منه وإليه ،وقصاصاتٌ
ُ
وفيرة.
وكت َب في ما يَزي ُد على العشرين جريد ًة ومجلّة.
وكان له أحادي ُث إذاع ّية..
وهو يبقى الحديثَ ،في ك ّلِ قديم وحديث.
إنّه مارون عبّود هذا الحج ُر من مقالع ِ «ال ّراعي» الجبّار ،حج ٌر
ِ
ِ
ضخ ٌم (موشومٌ ِ
وفطنة أبنائِها) من حجار ِ
القرية اللبنان ّي ِة
بفتنة
ال ّز ِ
اوية في البناء األدب ّي اللبنان ّي والعرب ّي!
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أ بحا ث

والت ّ
بين ّ
ّ
خلف
الزعامة

األب فرنسوا عقل		

مدير فرع الش ّوف
جامعة س ّيدة اللويزة

تمهيد
ربّما استوقفت ظاهرةُ ال ّزعامة في مجتمعنا اللبنان ّي المركّب
بعض الباحثين في ّ
الشؤون االجتماع ّية أكثر من غيرهم،
َ
وهي مازالت تحتاج -في اعتقادنا -إلى المزيد من ال ّدراسة
والتّنقيب والتّحليل ،كونها نادرة الوجود في المجتمعات
الحديثة .فحسبك بادئ ذي بدء االستنجاد بالمنجد اللغو ّي
لتستنتج أنّ الفعل الثّالث ّي الالزم «زَ َع َم» يعني تأ ّمر« ،وتأ ّمر
عليه» ،يعني تسلّط عليه ،وإن رمت التّب ّحر أكثر في عالم
المعاني النهمرت عليك المزيدات الغزيرة -والعرب يعشقون
المزيدات -من «أزعم على القوم» إلى «تز ّعم القوم»،)1(...
حتّى تجد أنّ ال ّزعامة هي ّ
الشرف وال ّرئاسة وأفضل المال
والسالح وال ّدرع وغيرها من العبارات التي تدفعك إلى
ّ
االبتسامة مذ أن تقع عيناك عليها ،إذ تخال نفسك في متحف
للمفردات العتيقة التي ما زالت تحلو لمجتمعنا المتناقض مع
نفسه ،والمتأرجح أب ًدا ما بين التّخلّف والحداثة.
وها المنجد عينه يعرض لنا من حيث اليدري ،الوجه اآلخر،
والمعنى األقرب إلى واقع ّية ممارسة «ال ّزعامة» في مجتمعنا
من خالل بعض مشتقّات الفعل الوارد أعاله ،فتجد أنّ
«زاعمه» يعني «زاحمه» ،وهذا ما نشكو منه في أيّامنا هذه،
و«تز ّعم» يعني «أتى باألكاذيب»( )2نظير بعض من يتّزعمون
اليوم مجتمعنا المدن ّي الذي يحلم بالتّق ّدم والتّط ّور وهو ما
انف ّك يرقد على سرير بعض التّقاليد المتخلّفة التي ترجعه
إلى غياهب العصور الغابرة.

معروفة لها تاريخها األرستقراط ّي وتأثيرها االجتماع ّي
بسبب ثرائها وموقعها وماضيها وربّما كثرة عدد أفرادها.
بيد ث ّمة بعض من ش ّق طريق «ال ّزعامة» منفردًا ،مغ ّردًا خارج
سرب العائلة أو العشيرة أو اإلطار التّقليد ّي ،ممتط ًيا جواد
ّ
الظروف واألحداث ...وقد يفخر األرستقراط ّي على ح ّد قول
الفيلسوف األلمان ّي نيتشه(  )Nietzscheبأنّه ال ّرجل القدير،
والصمت ،ال ّراغب في تح ّمل
المالك هواه ،القادر على الكالم ّ
الصرامة والقسوة ،والنّاظر بإجالل إلى ك ّل ما هو صارم
ّ
وقاس)3( .
يستحضر بعض الباحثين في علم االجتماع اللبنان ّي وفي
علم اإلنسان عمو ًما ،ثالث مقاربات تاريخ ّية لفكرة ال ّزعيم:
فالصورة القبل ّية القديمة األولى لل ّزعيم هي ما نطلق عليه
ّ
اليوم في اللهجة العا ّم ّية لقب «قبضاي» ما يذكّرنا بمنطق
الق ّوة البدن ّية والعضالت المفتولة ،حيث األقوى هو «ال ّزعيم»
والبطل ،والح ّق هو الق ّوة؛ والمقاربة الثّانية هي فكرة ال ّرجل
الثّائر المشاكس الذي يستبيح ك ّل شيء ،وهو ش ّرير مراوغ
ضمير ،الذي يتز ّعم على عشيرته عبر سبل ال ّرياء
وفاقد ال ّ
والفساد والهيمنة والقتل والتّنكيل وزرع ال ّرهبة والخوف في
نفوس اآلخرين؛ أ ّما الثّالثة ،فهي صورة ذلك الفارس الكريم
ّ
الشجاع الذي يحمي أنصاره وهم يدفعون له ثمن تلك الحماية
ما دّيا ومعنو يا)4( .
ًّ
ًّ
أ ّما اليوم في لبنان ،فال يختلف األمر كثي ًرا عن تلك النّماذج،
ففكرة ال ّزعيم ال تزال قائمة كما في العصور الخوالي :ال ّز ّي
تمايز قليالً ،لك ّن المنطق هو عينه؛ والذّهن ّية البرجوازيّة
 .1ال ّزعيم في المعنى اللبنان ّي
إنّه رئيس سياس ّي بل طائف ّي في أكثر األحيان ،ينعم تب ّدلت بعض ّ
الشيء ،إال ّ أنّها عندنا مستم ّرة وإنْ سقطت في
بمناصرة جماعة محلّ ّية مع ّينة ،يحاول أن يرعاها ويحميها مسقط رأسها الغرب ّي.
وقد ي ّدعي ذلك مرا ًرا وال يفعل ،وهو ينتمي عادة إلى عائلة
( )1راجع ،المنجد في اللغة واإلعالم ،الطّ بعة ال ّرابعة والثّالثون ،منشورات دار المشرق،
بيروت.1994 ،
( )2راجع ،المنجد في اللغة واألدب والعلوم ،المطبعة الكاثوليك ّية ،بيروت.1927 ،
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( )3راجع ،يوحنّا قمير ،نيتشه نب ّي متف ّوق ،منشورات دار المشرق ،بيروت – لبنان،
.1986
)4( Cf, J. Mouwanes, Les éléments structuraux de la personnalité
libanaise, essai anthropologique, Inst. Of scientific studies, Sin
El-Fil - Liban, 1973, pp. 136-139.
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كما يلعب ّ ِ
الدين دو ًرا عميقًا في إعداد أنماطنا الثّقاف ّية
(  ،)Patterns culturesألنّ مفهوم الهويّة الذّات ّية مثقل
بالمضمون العاطفي وال ّد يني )5( .
ّ
ّ
فكيف إذًا ،لو تف ّرعت من األديان مذاهب ،ومن هذه األخيرة
السياس ّي
طوائف ،ث ّم تداخلت تلك الطّ وائف في النّظام ّ
وقسمته! إنّ هذا الواقع هو
وتسلطّ ت عليه ،وتمكّنت منه ّ
السلطان ّي
نتاج تاريخ االحتالل العثمان ّي الطّ ويل واالستعمار ّ
ال ّرجع ّي والمتز ّمت الذي يعود إليه «خسوف العقل» في رصيد
ثقافتنا( )6؛ ألنّ احتالل الفكر أخطر على القوم من احتالل
األرض ،وتشويه التّاريخ أسوأ من تغيير الجغرافيا.
وعليه ،فقد غدا النّظام الطّ ائف ّي في لبنان ،مم ًّرا قسريًّا
للحصول على وظيفة أو حتّى خدمة كبير ًة كانت أم صغيرة،
ونمطً ا طبيع ًّيا يجعل المواطن اللبنان ّي محكو ًما باتّباع زعامة
طائف ّية مع ّينة تجعله مرتهنًا وتاب ًعا لهذا ال ّزعيم أو ذاك،
في سياق ذهن ّية تبع ّية يمتطي بعض الوصول ّيين جوادها غير
آبهين إال ّ بمصالحهم ّ
الشخص ّية وطرقهم الملتوية.
إنّ التّح ّول الذي حدث في المجتمع اللبنان ّي منذ ما بعد
الصغير ،ال يعتبر
النّزاع الثّالثين ّي األعوام الذي د ّمر الوطن ّ
للحس الطّ بق ّي
تق ّد ًما وال تط ّو ًرا ،بل هو مج ّرد محاولة قمع
ّ
الحس الطّ ائف ّي
البرجواز ّي -إن ص ّح التّعبير -لصالح تقوية
ّ
بل التّدين ّي ّ
الظاهر ّي ،وجعل الركون إلى مرجع ّية أو زعامة
الطّ ائفة بديالً من االنتساب للنّقابة واالنضمام إلى مسيرة
الصادق
النّضال الوطن ّي المطلب ّي والعامّ ،واالنتماء الفعل ّي ّ
للوطن النّهائ ّي الواحد.
إنّها الذّهن ّية غير العقالن ّية المشحونة أحيانًا بالعاطفة ال ّدين ّية
المهووسة ،والمستندة إلى النّفع ّية الخالصة ( )Utilitarisme
المتأرجحة بين تضخيم االرتجال واأل بّهة)7( .

واآلفة االجتماع ّية والوطن ّية الكبرى لدينا ،هي تلك الممارسة
السياس ّية الحاكمة ،في استعمال
المستم ّرة والمل ّحة للطبقة ّ
النّظام الطّ ائف ّي الكسيح ،كأداة لتجديد ذاتها واسترجاع
وبخاصة مع وصول نجوم
قواها وال ّدفاع عن مصالحها،
ّ
الفتن األهل ّية والطّ ائف ّية إلى إدارة هذا النّظام واالستئثار
بزمام الحكم فيه .قد يساهم هذا األمر روي ًدا روي ًدا في
تدمير هيكل ّية ما تبقّى من نظام ديمقراط ّي ،و«لبننته»،
وهو ما انف ّك يفتقر إلى أدنى معايير المحاسبة السياس ّية
واإلداريّة والوظيف ّية والقضائ ّية ...إنّ هذا الواقع المرير
يمنح «ال ّزعماء» حصانة طائف ّية ،فتغدو تص ّرفاتهم بمنأى عن
السلطة من
أي رقابة فعل ّية ،بل يتع ّزز نفوذهم بقدر اقتطاع ّ
ال ّدولة ،ولو على حساب مصلحة الوطن العليا .وكأنّي بهؤالء
ال ّزعماء كلّما نمت أخطاؤهم في تجاوز القانون ازدادت
السياس ّية وازدهرت.
شعب ّيتهم ّ
فلنستذكرنّ المواسم اإلنتخاب ّية على سبيل المثال ال الحصر،
حيث يكفي أن يقوم ك ّل «زعيم سياس ّي» طائف ّي بمجموعة
تحالفات مع رجال المال واألعمال في منطقته ،حتّى يستملك
السياس ّي ويحتكره ويح ّدد بواسطته لون العصب ّية
تمثيلهم ّ
الطّ ائف ّية( ،)8فتندمج الطّ ائف ّية في اإلدارة وتختلط ال ّديانة
بالسياسة ،ويتفتّت الوطن.
ّ
وما أدراك ما هو فساد اإلدارة! إنّه ناجم قبل ك ّل شيء ،عن
السياس ّية ،والتّداخالت المذهب ّية ،حيث يستقوي
روح القبل ّية ّ
السياس ّي أو ال ّروح ّي ،ويحار بأيّهما
الموظّف بال ّزعيم ّ
يستظ ّل ،وقد يستظ ّل بهما م ًعا ،ويدافعان عنه ،أو يحميانه،
ولو مرتكبا ...ويكثر المرتكبون ...وتفسد اإلدارة)9( .
ً

( )5راجع ،روبيل قنبر ،شخص ّية اللبناني في خصائصها وشمولها ،مقاربة إجرائ ّية على
ضوء القياس النّفسي ،مكتبة جامعة ال ّروح القدس ،الكسليك -لبنان ،1991 ،ص.297 .
المتوسط وااللتزام اللبنان ّي في
( )6راجع ،يوحنّا سليم سعادة ،فلسفة حوض البحر
ّ
مؤلّفات ال ّدكتور رينيه حبشي ،جامعة ال ّروح القدس الكسليك -لبنان ،1993 ،ص.88 .

( )7المرجع نفسه ،ص.100 .
( )8راجع ،سليمان تق ّي ال ّدين ،المسألة الطّ ائف ّية في لبنان :الجذور والتّط ّور التّاريخ ّي،
دار ابن خلدون ،بيروت -لبنان ،ص.29 .
السالم ] ،د.م ،2007،[ .ص.38-35 .
دار
نيا،
د
( )9راجع ،مح ّمد علي موسى ،ومن نكد ال
ّ
ّ

57

ّ .2
الشعب وال ّزعيم
ما انف ّك صدى كلمات الماهتما غاندي (  )Ghandiيد ّوي
ضرة ودوائرها أن «ليست
في أروقة مجالس ال ّدول المتح ّ
ال ّديمقراط ّية دولة ناسها كالغنم» .وما برح قول «ال ّزعيم
العرب ّي» جمال عبد النّاصر ،يتردّد في أذهان بعض من
واكبوا تلك المرحلة أو ا ّطلعوا على وقائعها ،وهو أنّ «القيادات
ّ
الشعب ّية يجب أال ّ تنعزل بأ ّي حال من األحوال عن قواعدها،
عليها أن تتذكّر دائ ًما س ّر قوتها ،ولسوف يبقى ّ
الشعب دائ ًما
سر ّالق ّوة الخالدة».
أ ّما عندنا ،ومنذ ردح من ال ّزمن ،فقد حمل المفكّر اللبنان ّي
االستقالل ّي ميشال شيحا على منطق ال ّزعامة المتخلّفة
مستذك ًرا لبنان القديم الذي كانت تسود فيه صي ٌغ أك َل
اس أرقّاء في ك ّل شيء للعائلة
ال ّده ُر عليها وشر َب ،تجعل النّ َ
السادة كما في
و«العشيرة» ،إذ يربطون أنفسهم بس ّيد من ّ
القرون الوسطى ،ما دفعه إلى القول يوم ذاك ،وتحدي ًدا عام
« :1948إن لم يتح ّرر اللبنان ّيون من هذه الوصايات ّ
الشائنة،
فإنّهم مض ِ ّيعون ثالثةَ أرباع حيويّتهم وق ّوتهم .ألنّ القادة
على ما يبدو باتوا ال يحبّون إال ّ القامات المنبطحة ّ
والظهور
المنحنية»؛ وقد كانت الحال على هذا المنوال بحسب شيحا
السرايات إال ّ
قبل نحو أربعين سنة ،حين لم يكن يُشا َهد في ّ
المتزلّفون والوشاة والنّفعيون« .فكيف يقبل المرء على نفسه
أن يقال عنه :هذا رجل فالن أو رجل عالّن؟ «أيّها العبيد-
يتابع شيحا بعنف« -وأبناء العبيد! قولوا إنّكم رجال مبدأ،
أو فكرة ،أو تقليد ،أو مثل أعلى ،أو رجال أنفسكم؛ وال تقولوا
إنّكم مربوطون كما الكلب بزمامه إلى مصير فالن من النّاس
السياق عينه« :أنظروا إلى
أيّا يكن»( .)10ث ّم يضيف شيحا في ّ
ّ
الشعب كم هو متأخّر .أنظروا إليه كيف ال يزال في قبضة
اإلقطاع ّيين .أنظروا إليه كيف يستكين لك ّل ما يحصل .يكفي
أن يتبنّى زعيم منطقة من المناطق أو زعماؤها أ ّول قادم
حتّى يستحيل هذا القادم إلى نائب»)11( .
لكَم يهوى هؤالء ال ّزعماء المدائح والتّقاريظ .أ ّما شعبنا،
فقد اعتاد كيل المدائح لهم عن قناعة أو بدونها .إنّه عصر
الكلمات الكاذبة والمراوغة .ولع ّل خير تعبير ورد عن هذا
الواقع المقنّع ،ما خطّ ته يراعة ّ
الشاعر الكبير نزار قبّاني:
السياسة ال ّداخل ّية ،ترجمة أحمد بيضون ،دار النّهار
( )10راجع ،ميشال شيحا ،في ّ
للنّشر ،بيروت  ، ،2004ص.131-130 .
السابق ،ص.174 .
( )11المرجع ّ
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«هذا عصر ال ّزنى بالكلمات .والحاكم العرب ّي ال يريد الكلمة
رفيقة ،أو شريكة ...وإنّما يريدها خادمة تغسل له أصابع
قدميه بماء الورد ،وال ّزعفران ...إنّ شهريار ليس خرافة ،وال
وج ًها فولكلوريًّا من قصصنا ّ
الشعب ّية .إنّه موجود في خبزنا
اليوم ّي ..وطعامنا ..وشرابنا ..وجرائدنا ..وفي خزائننا...
إنّ شهريار هذا ،هو وراء ك ّل مصائب العالم العرب ّي .فهو
يريد أن يصادر ك ّل ال ّزوجات من أزواجه ّن ...ويريد أن
يصادر ك ّل األصوات من حناجر العصافير ...وك ّل الكلمات
من دفاتر ّ
الشعراء ....وشهريار بطبيعة تركيبه ،ض ّد ك ّل
األلوان ،واألصوات ،والر وائح»)12( .
ّ
هناك في الواقع «شهرياريّة» جديدة تقتحم مجتمعنا وترهب
أفكارنا وتستعبد ح ّرياتنا وتستملك آراءنا وتسيطر على
أدمغتنا ،فنركض وراءها بتخلّف ّية عمياء ،وتبع ّية ص ّماء،
ورجع ّية بكماء .وهنا المصيبة أعظم ،حيث يصبح ال ّزعيم في
عقيدتنا نصف إله ،معصو ًما عن الخطأ ،ال يشوبه عيب في
السياسة ،نحرق األوقات في التّفتيش ع ّما يشرح أقواله ونهدر
ّ
طاقاتنا الفكريّة لتبرير مواقفه ،وكأنّي ببعضهم يهدونه
السياسات التّح ّز ب ّية ،ويهبونه
أفئدتهم مصبوغة بألوان ّ
أدمغتهم مدموغة بأفكاره وتو ّجهاته ،وهذا ما دعاه
المفكّرون باالستالب واإلرتهان الذّات ّي ( ،)l’alliénation
السيف المهنّد ،بل هو
وهو األكثر خطورة على المرء من ّ
الشخصي )13( .
تشويه للذّات وسحق للكيان الفكر ّي ّ
ّ
إ نّ التّص ّر ف بموجب منطق ال ّز عامة في اقتسام ّ
الشأن
والسلطة وإدارة البالد ،قد يؤ دّ ي من ناحية أخرى،
العا مّ ّ
إلى صيغة حكم شبه فيدرال ّية .وغالبًا ما يُنعت نظام
الحكم في لبنان بأ نّه نظا مُ فيدرال ّي ِة الطّ وائف بقيادة
زعمائها ،إذ أصبح الوضع مش ّو ها ج ًّد ا.
ّ
الشعب» على ح ّد قول الكاتب الكبير
«مسكين هو
ميخائيل نعيمة ،إ نّه «ذلك المجموع المبهم الحائر،
الصابر ،المتأ لّم المؤ ِّمل ،المتر قّب أب ًد ا طالئع الفرج
ّ
السعادة تسوقها إليه زهرة اختارها -أو تو ّهم
ومواكب ّ
)14
(
أ ّنّه اختارها -لتدبير شؤونه»  .فالعقول اللبنان ّية
إن ظلّت على ما هي عليه اليوم ،فهي في طريقها إلى
( )12راجع ،نزار قبّاني ،العصافير ال تطلب تأشيرة دخول ،بيروت-لبنان ،1981 ،ص.
.92-90
المتوسط ،...ص.82-81 .
( )13راجع ،يوحنّا سليم سعادة ،فلسفة حوض البحر
ّ
( )14راجع ،ميخائيل نعيمه ،األوثان ،دار صادر ،بيروت ،1966 ،ص.28 .
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ال ّز وال أل نّها ال تهتّز ،وال تتح ّر ك وال تثور ،وهي ليست
بح ّرة وس ّيدة ومستقلّة.
خالصة
لم تكن رغبتنا في هذا البحث المقتضب طرح مسألة
السلب ّية فقط ،بل شئنا التّاكيد أنّ
«ال ّزعامة» من النّاحية ّ
مؤسسات
ال ّزعامة الحقيق ّية هي خدمة الخير العامّ ضمن ّ
ال ّدولة باسم ّ
الشعب ومن أجله ،ما يقتضي بناء دولة عصريّة
ذات ثقافة مدن ّية حديثة منفتحة ،كما جرى في تجربة
ال ّدول المتط ّورة ،تمكنّها من مواكبة العصر وتط ّوره العلم ّي
والتّكنولوج ّي ،وتأمين االستقرار في المجتمع المدن ّي؛ ما
يتنافى مع وجود سلطة طائف ّية تقوم على أفهومة «ال ّزعيم»،
والنّظام ال ّرجع ّي الكيد ّي ،والذّهن ّية العشيريّة الثّأريّة،
والعنصريّة المتخلّفة المتقوقعة ،إذ تغدو مسر ًحا للتّجاذبات
السياس ّية غير النّاضجة بين أهل
اإللغائ ّية الخانقة والمواقف ّ
الحكم أنفسهم ،وتكبّد الوطن خسائر اقتصاديّة واجتماع ّية
المؤسسات ،من
فادحة .لذا يجب تعزيز ثقافة رجال دولة
ّ
رؤساء ون ّواب ووزراء وسياس ّيين ودبلوماس ّيين وناشطين في
ّ
الشان العامّ.
آن األوان -في اعتقادنا -كي نتخطّ ى ما أسماه الفيلسوف
األلمان ّي «كانط» (  )Kantبالجبن الفكر ّي الذي يخشى
اإلباحة برأيه الح ّر بصدق وشجاعة ،خوفًا من االنتقاد أو
الساعة كي
االضطهاد أو فقدان الحماية والعناية ،بل أتت ّ
ننتهج سبل ال ّديمقراط ّية الفكريّة أ ّوالً ،ألنّنا نعيش في الواقع
ما نقتنع به في الفكر؛ وقد حان الوقت لنصبح شعبًا ناض ًجا
واع ًيا يقول كلمته من دون خشية ،وينزل المتكّبرين عن
السياسة ،ويأتي بالحكماء
عروشهم ،ويطيح بأنصاف آلهة ّ
ّ
السلطة خدمة ...أولئك
الشرفاء ،أولئك الذين يؤمنون بأنّ ّ
الذين يعتقدون بأنّهم أتوا ل َيخ ُدموا ال ل ُي ْخ َدموا.
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األب بيار نجم

أنا الكاهن ،وتح ّديات العصر
ّ
تأمل في الهويّة الكهنوتيّة على ضوء لوقا 5-1 ،10

ال يمكننا التكلّم على ه ّوية الكاهن ودوره في عالم اليوم من دون
نص إرسال التالميذ ،يحملون إلى العالم إرادة المسيح
العودة إلى ّ
بأن يَخل َُص ك ُّل إنسان.
رسلَه ُم
«وبَع َد ذل َك ،أَقامَ ال َّر ُّب (اثنَينِ و) سبعي َن تِلميذًا آخَرين ،وأ َ َ
اثنَينِ اثنَينِ يت َ َق َّدمون َه ِإلى كُ ّلِ َمدينَ ٍة أَو َمكا ٍن أَو َش َك هو أَن يَذ َه َب
ِإل َيه .وقالَ ل َهم« :ال َحصادُ كثي ٌر ول ِك َّن ال َع َملَةَ قَليلون ،فاسأَلوا َر َّب
ال َح َصاد أَن يُر ِس َل َع َملَ ًة إلى َح ِ
صاده .إذ َهبوا! فهاءن َذا أُر ِسلُكم
كَال ُحمالنِ بَي َن ِ
الذّئاب .ال ت ِ
يس دَرا ِهم وال ِمز َودًا وال ِحذاء ً
َحملوا كِ َ
وال ت َُس ِلّموا في َّ
الطريقِ على أَحد .وأ َ َّي بَي ٍت دَخَلتُم ،فقولوا أ َ َّوالً:
السالمُ على هذا البَيت»».
َّ
النص ،من حيث
أريد أن نتأ ّمل م ًعا في بعض النواحي العمل ّية لهذا ّ
التفكير م ًعا في المشاكل التي تعترضنا في حياتنا نحو الكهنوت
والقيم التي علينا أن نسعى للمحافظة عليها لخدمة اإلنجيل.
الكاهن هو معلن للخالص الشامل وخادم له:
هناك تباين في المخطوطات اليونان ّية حول قراءة عدد التالميذ
المرسلين :بعض المخطوطات تعطي الرقم «سبعين» ،بينما تورد
أخرى الرقم «اثنين وسبعين» .اختيار هذا العدد من المرسلين هو
هادف ،يريد إيصال رسالة خالص ّية .فلطالما ربط التقليد
اختيا ٌر
ٌ
اليهود ّي القديم بين الرقم سبعين (أو اثنين وسبعين) وبين مفهوم
الخالص المسيحان ّي الشامل ،الّذي يتخطّ ى حدود أ ّمة أو شعب أو
انتماء عرق ّي وإثن ّي .ففي العهد القديم ،في الفصل العاشر من سفر
التكوين ،نجد الئحة أبناء نوح ،الّذي صار والد البشريّة الجديدة
ضم سبعين اس ًما .هؤالء األسماء هم مصادر شعوب
بعد الطوفان ،ت ّ
األرض بأسرها .وهكذا صار هذا الرقم رمزًا لشعوب األرض كلّها،
وليس فقط لشعب اهلل المختار في العهد القديم .ولك ّن الترجمة
اليونان ّية للعهد القديم ،أو ما تُدعى الترجمة السبعين ّية ،قد أضافت
اسمين على الالئحة هذه ،فصاروا اثنين وسبعين بدل السبعين.
والمه ّم في األمر هو ال ّرمزيّة :سبعين أو اثنين وسبعين ،كالهما
يرمزان إلى الخالص الّذي سوف يطال جميع شعوب األرض التي
تمثّلها الئحة أسماء أبناء نوح وساللتهم.
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وهذه ال ّرمزية نعود لنجدها في مكان محور ّي من تاريخ شعب اهلل
مع إلهه صاحب العهد:
فقال ال ّر ّب لموسى« :إجمع لي سبعين رجالً من شيوخ إسرائيل
الذين تعلم أنّهم شيوخ الشعب وزعماؤهم ،وخذهم إلى خيمة
االجتماع فيقفوا هناك معك .فأنزل أنا وأتكلّم معك هناك ،وآخذ
من الروح الذي عليك وأحلّه عليهم ،فيحملون معك أثقال الشعب وال
تحملها أنت وحدك»( .عدد  .)١٧ -١٦ ،١١وفي سفر الخروج (خر
أيضا على حضور الشيوخ السبعين إلى جانب
 )٢٤يش ّدد الكاتب ً
موسى على الجبل ،حين صعد هو للقاء ال ّر ّب ونال الوصايا.
واختيار ال ّر ّب يسوع لهذا العدد تحدي ًدا في العهد الجديد هو
اختيار يحمل رمزيّة الهوت ّية :المسيح يأتي كموسى الجديد ،يعطي
الوص ّية الجديدة ،وص ّية المحبّة .وجود السبعين (أو اإلثنين
والسبعين) إلى جانبه ،يشير إلى ضرورة مشاركتنا الكهنوت ّية في
الشهادة لهذه الوص ّية وإعالنها.
والرمزيّة األخرى هي أ ّن الخالص الّذي يت ّممه المسيح في حياتنا
اليوم هو خالص شامل ،يطال األمم كلّها ،المرموز إليها بالرقم
سبعين .فتصبح هويّة الكاهن اليوم تجسي ًدا لرغبة المسيح المر ِسل
بإتمام الخالص الشامل.
رسلَه ُم يت َ َق َّدمون َه ِإلى كُ ّلِ َمدينَ ٍة أَو َمكانٍ أَو َش َك هو أَن يَذ َه َب
وأ َ َ
إل َيه:
نفسرها
«أرسلهم حيث كان مزم ًعا أن يذهب»؛ من ناحية اللّغة ،قد ّ
بطريقتين ،بحسب المنظار الالهوت ّي:
بحسب القراءة التاريخ ّية ،أي كحدث ت ّم ما قبل موت المسيح
وقيامته ،يعني هذا اإلرسال أ ّن المسيح يرسل الرسل أمامه إلى
المدن التي سوف يتبعهم إليها في رسالته على األرض .بهذا
المعنى يضحي الرسول سابقًا ،يسير أمام الر ّب ليع ّد طريقه.
وبهذا المعنى تصبح حياة الكاهن ذات بعد نبو ّي :أن يعلن اقتراب
مجيء المسيح والتحضير له.
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ولك ّن البعد الثاني لهذه القراءة يتخطّ ى البعد التاريخ ّي المرتبط
بوجود المسيح بالجسد على األرض ،ليأخذ بع ًدا الهوت ًّيا :المسيح
يرسل السبعين إلى حيث لم يصل هو بالجسد والتاريخ ،ولكنّه
يرغب في الوصول عبر من هم رسله في زماننا الحاضر .وهكذا
النص بع ًدا يرتبط بالمسيح القائم من األموات ،هو
يأخذ هذا ّ
الّذي يجعل من الرسل استمراريّة لحضوره في هذا العالم .بهذا
المعنى ال يعود التالميذ -الكهنة مج ّرد أشخاص يسبقون المسيح
ليع ّدوا طريقه ،وأنبياء يعلنون مجيئه القريب ،إنّما يتح ّول وجودهم
إلى استمرا ّرية لحضور شخص المسيح في المجتمع .وهكذا
يكتسب التلميذ ،إلى جانب صفة النبوءة ،هويّة الكاهن ،أي أن
حا آخر ( ، )Alter Christusأو المسيح نفسه ( Ipse
يصبح مسي ً
 ، )Christusواستمراريّة لحضوره في المجتمع البش ّري.
بناء على هذه الهويّة التي يص ّورها المسيح نفسه في كيان الكاهن،
يضحي هذا األخير مدع ًّوا إلى إعطاء وجوده بع ًدا نبويًّا :كنب ّي،
ضر الشعب
يعلن إرادة الر ّب ويدعو إلى تهيئة القلب .كنب ّي ،يح ّ
لمالقاة الر ّب ،ويدعوه إلى التوبة الدائمة وتجديد عهده مع الس ّيد.
هذا البعد النبو ّي ليس صفة حصريّة لمن يحمل كهنوت الخدمة،
إي الكهنوت الّذي يحصل عليه المدع ّو بوضع اليد وبس ّر السيامة،
بل هو دعوة ك ّل من دخل في عالقة مع المسيح من خالل س ّر
المعموديّة ،وهو ما ندعوه بالكهنوت العامّ:
بمعموديّتنا نتح ّول إلى مرسلين أمام الس ّيد ،نع ّد له الطريق .يجعل
ال ّر ّب من وجود ك ّل واحد منّا صوتًا نبويًّا في العالم ،لكيما من
خالل طريقة عيشنا ،ندعو شعب اهلل للتوبة ،ونعلن عبر شهادة
الحياة أنّنا كمع ّمدين نحمل مسؤول ّية نبويّة في إعالن قيم المسيح
في العالم الذي أُرسلنا إليه؛ فدعوتنا كمسيح ّيين هي ليست
الهرب من العالم ،بل تقديس العالم ورفعه إلى المسيح .ابتعادنا
عن العالم ليس سببه الخوف أو النظرة السلب ّية ،وإال ّ ألصبحت
ف شخص ّية،
دعوتنا دعو ًة َم َر ِض ّية ،ولكان تك ّرسنا هرو ًبا وضع َ
يمنعنا من التحاور مع المجتمع .تك ّرسنا النبو ّي عبر المعموديّة
هو تك ّرس أشخاص يحيون في هذا العالم ويسبقون المسيح إلى
المدن المزمع أن يذهب هو إليها.
والكاهن ،بمعموديّته وبس ّر الدرجة الّذي ناله ،مدع ّو إلى الدخول
في س ّر المسيح واكتساب هويّته :المسيح النب ّي بامتياز ،أي المعلن
إرادة اهلل في المجتمع ،والمولّج إيصال كلمة اهلل إلى الشعب كلمةَ
خالص وحياة.
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ولكي يحيا الكاهن هذه الدعوة بأمانة ،ال ب ّد أن يحياها حسب
التجسد :فالخالص الّذي يحمله الكاهن هو شخص ال
مفهوم
ّ
متجسد ملموس ال ت ّيار نظر ّي .إنّ الخالص
عقيدة ،هو حضور
ّ
الّذي ال ب ّد للكاهن من إعالنه هو خالص دخل في عالقة مع
عالمناَ ،ول َ َج تاريخنا .والمسيح الذّي دخل عالمنا صار في الوقت
عينه النب ّي المعلن الخالص ،وكان هو الخالص عينه .والكاهن،
المسيح اآلخر ،مدع ّو إلى عيش هذا األمر نفسه ،إعالن الكلمة
والخالص ،ليس كمفهوم مج ّرد أو كعقيدة أو نظريّة ،وإنّما
كشخص أزل ّي دخل في التاريخ ،كشخص حاضر .دعوة الكاهن
هي إعالن ما يملك ،وما يحيا ،وما يختبر ،وليس ما سمعه وما
تعلّمه في الكتب .دعوته هي أن يحيا ما يُع ِلن.
رسلَه ُم يت َ َق َّدمون َه ِإلى كُ ّلِ َمدينَ ٍة أَو َمكا ٍن
بهذا المعنى نفهم «وأ َ َ
أيضا إلى هذا اإلعالن
أَو َش َك هو أَن يَذ َه َب إل َيه» ،فالكاهن مدع ّو ً
النبو ّي ،إنّما دعوته تتخطّ ى واقع الذهاب أمام المسيح إلى المدن.
هو ال يذهب كسابق فقط ،بل يذهب باسم المسيح إلى «المدن»
التي لم تختبر حضور المسيح فيها بعد .لهذا دُعي الكاهن أو
األسقف في سفر الرؤيا (رؤ  Angelos )٣-٢أي مالك ،مُرسل.
رسل يحمل رسالة من
المالك في معناه األصل ّي هو الشخص ال ُم َ
ملكه إلى ملك آخر أو إلى جماعة مع ّينة .وهذا «المالك» كان يمثّل
الملك شخص ًّيا ،ال يُنظر إليه من ناحية شخصه الطبيع ّي ،إنّما
من خالل الشخص الذي يُمثّل .ك ّل رف ٍ
ض للرسالة التي يحملها
رسل هو قتل
المالك هي رفض إلرادة الملك شخص ًّيا ،وقتل ال ُم َ
إلرادة الملك في المجتمع .وهكذا يصبح إرسال المسيح لالثنين
والسبعين مكانه إلى المدن التي لم يستطع هو الذهاب إليها دعو ًة
كهنوت ّية للحلول مكان المعلّم نفسه .وبالتالي ،فالتلميذ ال يذهب
كسابق فقط ،بل كممثّل شخص ّي للمسيح وكنائب عنه في العالم.
دعوة الكاهن وعالم اليوم
يمكننا أن نفهم دعوة الكاهن عبر صفات خدمته الكهنوت ّية،
وبعضها هي :التقديس والتحويل والتعليم والخدمة.
التقديس:
التقديس هو الفصل بين ما هو إله ّي وما هو أرض ّي ،وهو فصل
الذات والجماعة ع ّما هو خارج نطاق المق َّدس ،واالنطالق به
خاصة اهلل .والكاهن مدع ّو إلعطاء الحياة اإلله ّية للبشر،
لجعله ّ
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وفي هذا تكمن مه ّمته التقديس ّية .يدعوه الق ّديس بولس «وكيل
أسرار اهلل» هو العامل في كرم المسيح (راجع  1قور . )1 ،4
وكلمة وكيل التي يستعملها ( )oikonomosتعني حرف ًّيا «قانون
البيت» ،وتشير إلى وظيفة الكاهن كمؤتمن على بيت اهلل من خالل
ممارسته لألسرار ،من أجل إكمال عمل المسيح في تقديس شعب
اهلل :من خالل المعموديّة يفصل الكاهن اإلنسان الّذي يع ّمده إلى
خدمة اهلل ،وفي اإلفخارستّيا يعطيه زاد الحياة ،وفي س ّر التوبة
يعيده إلى العالقة باهلل الذي فُصل من أجله.
التحويل:
من ميزات عمل الكاهن التحويل .بالعمل األسرار ّي يلتزم الكاهن
بعمل ّية تحويل من حقيقة المادّة المغلقة على ذاتها إلى إدخال
البعد اإلله ّي في حقيقة المادّة .عبر التحويل األسرار ّي يعلن
الكاهن قدرة اهلل على إعطاء حقيقتنا الماديّة بع ًدا خالص ًّيا،
ويصبح لوجودنا اإلنسان ّي بعد إفخارست ّي يرفعنا إلى ما هو أبعد
من المادّة .التحويل الجوهر ّي هو محور وصميم هذه الحقيقة،
وهو عمل ال ينغلق على ذاته ،بل يطال معنى وجودنا اإلنسان ّي
بأسره ،وبالتّالي فإنّ دور الكاهن التحويل ّي ال ينحصر بالق ّداس،
بل هو مدع ّو إلعالن حضور اهلل في الكون بطريقة روح ّية وبواسطة
النعمة ،كما هو حاضر جوهريًّا وبشكل حقيق ّي في اإلفخارستيا.
هنا تضحي دعوة الكاهن ،كما دعوة المع ّمدين ،تحوي َل الكون كلّه،
وتحري َره من أسر الماديّة القاتلة ،ليكتشف جمال اهلل الموضوع
فيه والقادر على تحريره.
الخدمة:
ال يمكن للكهنوت أن ينفصل عن الخدمة .أيّة خدمة هي؟ الخطر
يكمن في سقوطها في واحد من نقيضين :الخدمة المروحنة
النظريّة من ناحية ،أو الخدمة الماديّة البحتة التي ته ّمش البعد
الماورائ ّي والروح ّي.
التجسد ّي ،تفصل الوظيفة
إنّ الخدمة المروحنة البحتة تلغي البعد
ّ
الكهنوت ّية عن إطارها الحي ّوي المحيط وتجعل الكاهن كائنًا غريبًا
عن مشاكل مجتمعه واحتياجاته .فالكاهن مدع ّو لمقاسمة البشر
آالمهم وأتعابهم ،أحزانهم وأفراحهم ،على الصعيد الفرد ّي وعلى
ضل الفقراء ،وال
الصعيد ال َجماع ّي .ال معنى لكهنوتنا إن كنّا ال نف ّ
معنى لفقرنا إن كان في سبيل جمع األموال في صناديقنا .إذا
التجسد ّي .والفقراء
ألغينا خدمة الفقراء من حياتنا ،فقدنا البعد
ّ
ليسوا فقط من هم بحاجة إلى المال ،فالفقر قد يكون روح ًّيا أو
ثقاف ًّيا ،أو اجتماع ًّيا ،أو دين ًّيا حتّى .قد يكون الفقر الّذي نتكلّم
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عليه فق ًرا في القيم ،وفي المبادئ ،فق ًرا في العاطفة وفي الحياة
االجتماع ّية .دعوتنا الكهنوت ّية هي أن نكون في خدمة بناء اإلنسان
كامالً متكامالً ،وبالتّالي في خدمة اإلنسان بك ّل أبعاده من دون
تهميش أيّة ناحية من نواحيه.
والنقيض اآلخر هو السقوط في ف ّخ الخدمة الماديّة البحتة،
وهو منطق يلغي البعد اإلسخاتولوج ّي النهيو ّي ويحصر منطقنا
المسيح ّي ضمن حدود هذا العالم مه ّمشً ا الحقيقة الماورائ ّية .هو
منطق غالبًا ما نجده في الت ّيارات الفكريّة والالهوت ّية الخارجة
من العالم الثالث ومن المجتمعات الفقيرة؛ والهوتُ التحرير خير
ممثّل عنها .خطأها ليس في ن ّيتها الحسنة وفي رغبتها اإلنقاذيّة،
فقناعتها هي في العودةِ إلى حياة الكنيسة األولى ،في المشاركة
في الخيرات وإعطاء المحتاج حاجاتِه الجسديّة قبل إيصال
الكلمة إليه .ولك ّن الحاجات الهائلة للمجتمعات الفقيرة جعلت
هذه الت ّيارات تنحرف عن مسارها القويم ،وتنغلق على البعد
المادّ ّي البحت مه ّمش ًة البعد اإلسكاتولوج ّي .إنّ هكذا منطقًا يق ّدم
لنا كاهنًا عامالً ،مدمنًا على العمل االجتماع ّي ،مه ّمشً ا العمق
ال ّروح ّي .يدعو إلى خالص اجتماع ّي وتحرير من أغالل الفقر
والجوع الجسد ّي ،ويه ّمش حاجة اإلنسان األعمق إلى الخالص
الروح ّي .إنّ دعوة الكاهن األساس هي أن يق ّدم التوازن في
خدمته ،فيقف قرب المحتاج في حاجاته من دون أن ينسى حقيقة
أنّ الخالص التامّ والشامل للكائن البشر ّي ال ب ّد من أن يقترن
بالخالص النهائ ّي اإلسكاتولوج ّي.
إعالن الخالص:
ال يمكن لوظيفة اإلعالن الكهنوت ّية أن تنحصر بإعالن اإلنجيل
ليتورج ًّيا في ق ّداس األحد ،بل هي حالة ال ب ّد أن تكون دائمة
ومستم ّرة ،ألنّ دعوة الكاهن هي اإلعالن الدائم لإلنجيل في
مجتمعه .عبر إرساله التالميذ (اإلثنين و) السبعين ،يعلن المسيح
هذه الحقيقة ،وبها تتجلّى الدعوة الشاملة لالنطالق.
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خالصا ت ّم عبر موت
والكاهن ،كمسيح آخر ،مدع ّو إلى إن يعلن
ً
المسيح وقيامته ،ال كحدث ت ّم في الماضي وانتهى ،بل كخالص
يستم ّر ويطال إنسان اليوم عبر الخدمة الكهنوت ّية .وهكذا يتح ّول
الكاهن ،كمسيح آخر بجوهره وبالسمة األسرا ّرية التي نالها بوضع
اليد ،إلى مَ َؤ ّو ِن لعمل الخالص ،ويضحي ضمان ًة الستمراريّته عبر
التاريخ.
في مفهومنا المعاصر نفهم الفداء كعمل خالص أت ّمه المسيح على
الصليب .ولكن المعنى اللّغو ّي األصل ّي لكلمة «فداء» تعني «دفع فدية
خاصة العمل على إعالن حقيقة
العبد» .إنّ اإلعالن الكهنوت ّي يعني ّ
تح ّرر اإلنسان من جميع القيود التي تعيقه عن بلوغ عمق نضجه
اإلنسان ّي ،وتكبّله إلى الواقع الماد ّي لوجوده البشر ّي البحت.
لقد أورد العهد الجديد عناصر ع ّدة تستعبد الكائن البشر ّي:
الخطيئة (روم  ،)14 :7الشريعة (غال  ،)13 :3الموت (روم ،8
 ،)21اآللهة المزيّفة (غال  )9 -8 :4و ُملك الشيطان (قول .)13 :1
والعبوديّة الكبرى هي في أنّ اإلنسان كان يظ ّن نفسه ح ًّرا من ك ّل
أنواع العبوديّة هذه (1بط .)18 :1
واليوم ،كما في األمس ،عناصر االستعباد لم تتغ ّير:
عبوديّة الخطيئة ال تزال هي هي ،والفرق فقط في التسمية .لم
تعد تُس ّمي عبوديّة الخطيئة بل اتّخذت لها أسماء أخرى :اإلدمان
على اللذّة ،الغرق في الماديّة ،ثقافة الشهوة والجنس .لقد تح ّولت
عبوديّة الخطيئة إلى حضارة ،والعالم مستعبَ ٌد لها لدرجة ال يمكن
ألحد أن يعلن أنّ العالم هو رهينة لهذه الخطيئة (أي االنفصال عن
اهلل ،تهميشه إلى خارج حدود الحياة الشخص ّية) من دون أن يُنعت
بالتط ّرف والرجع ّية واألصول ّية ومناهضة التق ّدم والحداثة.
عبوديّة الشريعة ال تزال حاضرة .مشكلة اليوم هي في النقيضين:
تأليه الشريعة ورفضها.

عدد 55

تأليه الشريعة على الصعيد العامّ :نسعى إلى النظام العالم ّي
العامّ والترويج له ،والعمل على تحطيم النظام المقابل ،من دون
األخذ بعين االعتبار حاجات من هم األكثر فق ًرا .وفي داخل ك ّل
نظام يسعى الحكّام إلى تحقيق النظام على حساب قمع حريّات
وس ّن قوانين تخالف حقوق اإلنسان ،كما هو الحال في العديد من
األنظمة الشيوع ّية والشمول ّية ،وصوالً إلى القمع والسجن والح ّد
من حريّة التعبير والمعتقد في أنظمة التوتاليتاريّة وحكم الحزب
الواحد ،وتقييد الح ّريات الدين ّية ومنعها ،إن من ناحية العلمان ّية
الملحدة التي تالمس ح ّد التمييز العقائد ّي واالضطهاد الدين ّي
السلب ّي ،كما في العديد من البلدان األوروب ّية المتق ّدمة ،أو من
ناحية المجتمعات الدين ّية التي ترفض بنظامها التعايش مع دين
آخر ،وتحرم عنه ح ّق الوجود تحت طائلة العقوبة.
الخاص ،نجد أنّ تأليه الشريعة قد استُبدل اليوم
وعلى الصعيد
ّ
بتأليه نظام أو حزب أو عقيدة سياس ّية ،وتحويلها إلى واقع محور ّي
وأساس ّي في حياة المسيح ّي ،على حساب أولويّة المسيح وتحقيق
ملكوته.
أ ّما النقيض اآلخر الّذي يشكّل تح ّديًا معاص ًرا لكاهن يريد أن يحيا
ه ّويّته الكهنوت ّية بملئها ،فهي رفض الشريعة والتم ّرد على ك ّل شكل
من أشكال النظام والتقاليد ،والسعي إلى عيش حريّة مش ّوهة:
رافضا أل ّي شكل من
على النطاق الكنس ّي ،بتنا نجد منطقًاً
العقائديّة والتعليم.
 على النطاق السياس ّي :رفض فكرة الشريعة الطبيع ّية التي هيأساس التشريع ،واعتماد القانون الوضع ّي للتشريع .هو منطق
المساواة على حساب الحقيقة .ال وجود لشريعة طبيع ّية موضوع ّية
ال يمكن تغييرها ،وك ّل شريعة يمكن تحويرها لما يوافق رغبات
ابن العصر.
 على النطاق االجتماع ّي :رفض فكرة القيم وسلّم األخالق،واعتبار أنّ الشريعة االجتماع ّية هي منطق رجع ّي.
أيضا
 على النطاق الالهوت ّي والكنس ّي :نحن أبناء المجتمع ونحمل ًمنطق تفكيره ،والمجتمع المعاصر ال يقبل فكرة الحقيقة المطلقة
ويعتبرها جهالً وغطرسة ،ال يقبل بفكرة المسيح كحقيقة مطلقة
والثالوث كإله أوحد .نشاهد بروز ديانة جديدة مشتركة ،ديانة
تسعى لدمج ك ّل الحقائق م ًعا لئالّ تجرح أح ًدا :هي ديانة «كلّنا على
حقّ» ،إذ ال وجود لحقيقة واحدة مطلقة .لم يعد من الجائز التكلّم
عن «جائز وغير جائز» ،أو عن «ص ّح وخطأ» ،فالخطأ صار يُطلق
عليه اسم «المنطق المختلف» ،والخطأ اسم «الرأي المغاير» ،وال
يح ّق لنّا انتقاده وإال ّ خالفنا منطق التع ّدديّة وحريّة التعبير.
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أيضا ،إذ
ونتيج ًة منطق ّي ًة لك ّل هذا ،تغ ّير اسم عبوديّة الموت ً
لبست قنا ًعا جذّا ًبا ،قناع الحريّة الفرديّة .لقد جعلت المجتمعات
المعاصرة نفسها في حالة عبوديّة نتيجة لفكر الماديّة ومنطق
النسب ّية .فتقديس الحريّة الفرديّة  ،من دون األخذ بعين االعتبار
حدود هذه الحريّة ،قذفت باإلنسان مباشرة نحو حضارة الموت.
فحريّة المرأة المطلقة في التص ّرف بجسدها قد نتج عنه ُحك ًما
حريّتها في تقرير مصير جنينها .وبالتّالي ،باسم الحريّة ينتفي
ح ّق الجنين في الحياة.
حريّة اإلنسان في التص ّرف بشكل مطلق في جسده ،قاد إلى حتم ّية
أن تكون هذه الح ّريّة مطلقة ،حتّى في اختيار الموت الشخص ّي ،أو
ح ّق المجتمع في قتل المريض ،أو مساعدته على الموت.
حريّة اإلنسان في الحفاظ على حياته وأمنه ومجتمعه قد ك ّرست
حضارة الموت ،فانتقلنا من عالقة اإلنسان باإلنسان كعالقة
مسالمة أو تسعى للسالم ،إلى عالقة مستوحاة من شريعة الغاب:
بقائي على قيد الحياة يقتضي تدميري لآلخر ،وهو ما نراه في
ما يُدعى الحرب اإلستباق ّية أو منطق اإلرهاب المبن ّي على عقيدة
دين ّية.
األصنام المعاصرة:
إنّ الفرق بين عالم اليوم وزمن جماعة المسيح ّيين األ ّول هو أنّنا
اليوم ورثة عصر األنوار ،واإلنسان لم يعد يؤمن إال ّ بما يقدر أن
يُثبت حقيقته على ضوء العقل .من هذا المنطلق ال يمكننا أن نتكلّم
عن عبادة األصنام واآللهة المزيّفة ،بل أضحى من الصعب التكلّم
حتّى عن اإليمان باهلل .رغم هذا نجد أنّ اإلنسان قد انحرف
عن مسار منطق عصر األنوار ،فصار يؤمن بآلهة كثيرة مزيّفة،
الحس ّي :عقل ّية
ميزتها الوحيدة هي خضوعها إلمكان ّية االختبار ّ
االستهالك ،عقل ّية المادّة ،عقل ّية السلطة وصراع البقاء ،عقل ّية
اللذّة...
في مواجهة ك ّل هذا يسمع الكاهن كلمات المسيح «ال ت َُس ِلّموا في
َّ
الطريقِ على أَحد» (لو  ،)٤ ،١٠ويبرز الكاهن في بعديه النبو ّي
واألسرار ّي ليعلن إرادة اهلل ويح ّول المجتمع على صورة هذه
اإلرادة .وبالتّالي ،ال مجال للنسب ّية في رسالة الكاهن وال مكان
للحوار مع المفاهيم المزيّفة.
«ال تسلّموا على أحد في الطريق» يقول الس ّيد ،والسالم في معناه
البيبل ّي يتخطّ ى بكثير مج ّرد إلقاء التح ّية .السالم هو الدخول في
حالة مسالمة وإلغاء للعداوة وللحرب .أي مسالمة اآلخر وقبول
منطقه والسماح بتحقيق مشاريعه .وفي هذا اإلطار ال يح ّق للكاهن
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أن يدخل في حالة توافق مع من هم خارج إطار فكر المسيح .يجب
أن نم ّيز بين محبّة اآلخر ،غير القابلة للنقاش بالنسبة لمنطق
المسيح ،والقبول بمبادئ اآلخر النسب ّية لك ّل شخص .فمن سمات
دعوتنا العمل على تبشير مبادئ اآلخر المغلوطة وتحويلها إلى
منطق المسيح.
«ال تسلّموا في الطريق» ،ألنّ الطريق برمزيّته الكتاب ّية هو الدرب
إلى اآلب ،وهو وسيلة التع ّرف على الس ّيد ،كما في رواية تلميذَي
ع ّماوس (لو  ،)35 -13 ،24ولذلك فهو مكان االنتقال من جهل
أيضا خطر االبتعاد
اهلل إلى البدء في التع ّرف عليه .ولكن من هذا ً
عن اهلل بسبب االلتقاء «بإله» آخر .هو ملتقى التعاليم المختلفة،
ولذلك ،فال سالم على الدرب ،ال معاهدة وفاق بين حقيقة المسيح
التي نحملها وحقائق العالم وآلهته وفلسفاته وت ّياراته.
السالم ليس في الطريق ،بل «في ك ّل بيت دخلتموه فقولوا السالم
لهذا البيت» (لو  .)٥ ،١٠فالبيت هو رمزيًّا مكان لقاء الجماعة،
هي الكنيسة المجتمعة حول كلمة اهلل واإلفخارست ّيا .كالمنا
ودعوتنا مصدرهما الكنيسة وغايتهما الكنيسة .وعقيدتنا ال
تنفصل عن تعليم الكنيسة ،وإال ّ نصبح من حاملي عقائد الشارع،
عقائد الدروب المتب ّدلة بتب ّدل عقيدة من نلتقيه.
أن أكون كاهنًا اليوم ،يعني هذا كلّه :يعني أن يكون اهلل هو إلهي
األوحد ،وأن أعي دعوتي الكيان ّية والوجوديّة في أن أكون مسي ًحا
آخر؛ أن يكون حضوري في مجتمع اليوم هو حضور المسيح عينه
(  ،)Ipse Christusفي سبيل خدمة اإلنسان وخالصه ،وفي سبيل
اكتماله اإلنسان ّي المتكامل.
دعوتي الكهنوت ّية في مجتمع اليوم ال ب ّد أن تكون صرخة نبويّة ض ّد
منطق العالم السائد :ض ّد الماديّة وروح االستهالك ،ض ّد التسلّط
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وتهميش الفقير ،ض ّد منطق السعي إلى اللّذة العابرة التي ال
تعطي سعادة القلب الحقّة وال تعطي للوجود معنى وال تؤدّي إال ّ إلى
مزيد من الغرق في ضياع المعنى وفي فراغ العدم ّية ولذّة اللحظة
العابرة.
لذلك تأتي وص ّية المسيح في إطار إرسال (اإلثنين و) السبعين،
«ال ت ِ
يس دَرا ِهم وال ِمز َو ًدا وال ِحذاءً» .هي دعوة إلى مقاومة
َحملوا كِ َ
نص التجارب .فكيس
التجارب الثالث التي رفضها المسيح في ّ
الدراهم هو رم ٌز لتجربة السعي إلى الخالص عبر المادّة ،وهو
ما رفضه منطق المسيح حين قال ال لدعوة الش ّرير له« :أسجد لي
فأعطيك هذه الممالك كلّها» (لو  ،)٧ ،٤وهي تجربة العالم اليوم
خالصا له.
الّذي يرى في المال والمادّية
ً
والمزود هي تجربة اللّذة ،أي إشباع رغبة البطن ،تجربة تحويل
الحجر إلى خبز (لو  .)٣ ،٤رفضها المسيح ،ألنّ الخالص ال يأتي
من حجر ،أي مادّة ميتة ،بل من كلمة اهلل الح ّية والمحيية (لو
 .)٤ ،٤وهي التجربة عينها تستم ّر اليوم في مجتمعنا .هي تجربة
الخالص عبر اللّذّة ،والسعي إلى إيجاد سعادة القلب عبر حجارة
المادّة الميتة ،وعبر مزاود هذا العالم التي ال يمكن أن تس ّد رمق
اإلنسان إلى سعادة حقّة وال أن تشبع توقه لألبديّة .هي تجربة
يواجهها شبابنا ك ّل يوم ،بدعوة العالم لهم إلشباع جوع قلبهم إلى
السعادة عبر التفتيش عنها في ماديّة الحياة ،ولذّة الجنس ،ونشوة
السكر و َحرق حياتهم باللّذّة ،ليعودوا فيجدوا
المخ ّدرات ،ومنفذ ُ
في قلبهم الفراغ.
والحذاء هو رمز للوسائل اإلنسان ّية ،من علوم وتق ّدم وقدرات .هي
رمز لقدرة اإلنسان على السير بمفرده .هي تجربة تقرير المصير
بمعزل عن اهلل الخالق وإرادته في حياتنا .هي تجربة الشيطان
للمسيح« :إرم بنفسك فيرس َل مالئكتَه يحملونك» (لو .)١٠ ،٤
فنصب
وهي تجربة إنسان اليوم سك َر في علمه وانتشى بتق ّدمهّ ،
ذاته إل ًها على ذاته وعلى الكون بأسره .ظ ّن أنّ الوسائل تعطيه
الخالص ،وأنّ التق ّدم يجعل منه إل ًها.
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دعوة الكاهن هي أن يبقى صرخة رجاء في مجتمع تخنقه الماديّة
ويرزح تحت ثقل االستهالك ،ليعلن أ ّن خلف حدود المادّة هناك
حقيقة غير مرئ ّية ولكنّها عاملة في تاريخنا ،وتدفع بنا إلى األمام،
إلى أعلى ،تدعونا ألن نرفع أعيننا إلى ما يسمو على المادّة.
دعوة الكاهن هي أن يكون فاديًا آخر ،أي أن يدفع رهن العبيد
ويف ّك أسرهم ،كما فعل معنا المسيح .فيضحي وجود الكاهن تأوينًا
لخالص المسيح المخلّص األوحد والكاهن األعظم ،واستمراريّ ًة
لفدائه في عالم اليوم ،فيتح ّرر أسرى العبوديّة المعاصرة على
أشكالهم ،ويفتحوا عيونهم إلى واقع جديد ،واقع أن ال ب ّد من
استثمار بُعدهم ال ّروح ّي ،وهو في غالب األحيان بعد يبقى غي َر
مستكشف لديهم؛ وهناك يجدون ما يشفي عطشهم إلى السعادة.
«إنّه زمن رائع لنكون فيه كهنة» قال يوحنّا بولس الثاني الطوباو ّي،
(عظة في ق ّداس طالّب اإلكليريك ّية ال ّرومان ّية في  ١٣تشرين
 .)١٩٧٩نعم إنّه زمن رائع ألنّه زمن يتطلّب فيه الكهنوت تضحي ًة
أكبر وشغفًا أكبر بال ّر ّب يسوع الداعي إلى الكهنوت .إنّه زمن رائع
«أل ّن ال ّر ّب يتكلّم إلى كهنته ،ومخطّ طاتُه الخالص ّية تتعلّق ،بنوع ٍ
ما ،بتجاوب الكاهن وببذل حياته ،وبالكرم الّذي يبديه في اتّباع
إلهام ال ّروح القدس في عمق قلبه» (راجع خطاب يوحنّا بولس
الثاني أمام اإلكليريك ّيين في ماينووث ،إيرلندا ١ ،تشرين األ ّول
.)١٩٧٩

هنا دعوة الكاهن ،وهنا تح ّديات العصر:
دعوة الكاهن هي أن يكون قاد ًرا على إعالن أنّ الخالص ليس في
المادّة ،وأنّ غنى هذا العالم لن يقدر على إعطاء وجودنا اإلنسان ّي
معناه األعمق ،وأن نعمة التق ّدم ال يمكنها أن تح ّل مكان اإلله ،وأن
عقل اإلنسان بتق ّدمه مدع ّو إلى إعالن مجد الخالق ال إلى استبداله
بالحاد موضوع ّي أو ال أدر ّي.
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(الدرزيّة)
مسلك التوحيد
ُ
أُع ِلنَت دعوة التوحيد (ال ُدرزيّة) في األ ّول من شهر مح ّرم من العام
 408للهجرة 30 /أيّار 1017 ،للميالد .وقد ظهرت من الشيعة
ٍ
برعاية من الخليفة الفاطم ّي السادس
اإلسماعيل ّية في القاهرة
الحاكم بأمر اهلل.
واتخذ دعاة التوحيد من دور العلم في القاهرة ،كاألزهر ودار الحكمة
ومسجد ريدان ،مراكز لدعوتهم تلك يفصلون منها إلى مختلف
األقطار ،فوصلت دعوتهم إلى مختلف المناطق اإلسالم ّية كالحجاز
واليمن واألحساء والعراق وبالد الشام وبالد فارس وال ّر ِي وخراسان
فترسخت في القسم الجنوب ّي الغرب ّي َجبَ ِله
والهند .أ ّما في بالد الشام ّ
وساح ِله وفي دمشق وحولها وفي حلب وجوارها وفي الجليل وسفوح
جبل الكرمل وفي الجوالن ووادي التيم من لبنان الشرق ّي وفي منطقة
جبل لبنان حتّى بلغت فيما بعد منطقة جبل حوران .وممن اشتُهر في
ب ّث الدعوة في بالد الشام أمراء من بني تنّوخ وط ّي وتميم وكلب.
وقد أُطلق على هذه الفرقة خطأً اسم الدرزيّة و ُعرف أتباعها بالدروز
نسبة إلى أحد المتنفّذين في الدولة الفاطم ّية آن ذاك وهو أنوشتكين
ال َّدرز ّي الذي طُرد من الفرقة أوائل عهدها بعد خالف بينه وبين
الخليفة الحاكم بأمر اهلل وإمام الدعوة حمزة بن عل ّي .أ ّما االسم
الذي يطلقه أتباع هذه الفرقة على أنفسهم فهو «المو ِّحدون» أي الذين
يتّبعون «مسلك التوحيد» .وقد جاءت هذه التسمية من الحديث النبو ّي
الذي يصنّف اإلسالم من حيث هو دين إلى ثالثة مسالك يؤدّي األ ّول
وصل إلى المسلك الثاني
منها إلى الثاني ،والثاني إلى الثالث .فال ي ُ َ
إال ّ بتمام األ ّول ،وال يوصل إلى المسلك الثالث إال ّ بتمام الثاني .أ ّما
هذه المسالك الثالثة فهي أ ّوالً :مسلك اإلسالم الظاهر ،وهو اإلقرار
بدعائم اإلسالم من شهادة بأن ال إله إال ّ اهلل وأنّ مح ّم ًدا رسول اهلل
وصالةٍ وزكاةٍ وصوم ٍ وح ّج لمن استطاع إلى ذلك سبيال ،ومن اتّباع ٍ
للشريعة .ثان ًيا :مسلك االيمان ،أي تأويل المعنى الظاهر للتنزيل
واتّباع الطريقة التي أدّاها األيمةُ المخ ّولون هذا التأويل بغيةَ إ ْطالع
المؤمنين على المعنى الباطن لإلسالم .ثالثًا :مسلك اإلحسان أو
التوحيد ،أي األخذ بما يدلّ عليه التأويل من الحقيقة بغية الوصول
إلى العرفان .وهكذا ينظر المو ّحدون إلى أنّ طريق التوحيد تتألّف من
مسالك ثالثة هي الشريعة والطريقة والحقيقة أو اإلسالم وااليمان
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د .سامي مكارم

أستاذ اإلسالم ّيات والتص ّوف
الجامعة األميرك ّية في بيروت

واإلحسان ،أو الظاهر والباطن وباطن الباطن ،أو اإلقرار والمعرفة
والعرفان .وهكذا يكون من شأن هذا المسلك الثالث أن ينبّه السالك
إلى حقيقته األزل ّية حيث ال نسب ّي ينفصل عن المطلق ،وال جزئ ّي
يستق ّل عن الواحد األحد .وبذلك يسير المؤمن على مسلك العرفان
الح ّق فيحقّق ذاته في الواحد األحد حيث ِ
تلتهم المؤم َن صمديّةُ
األ َح ِد فيفنى النسب ّي في المطلق فناء ً عرفان ًّيا ال جسمان ًّيا وال يبقى
إال ّ الحضور األحد ّي.
ما إن ت ّم الفتح اإلسالم ّي لبالد الشام وبالد ما بين النهرين وبالد
فارس وقسمٍ من الهند كبير ومصر وشمال أفريقيا واألندلس حتّى
أخذ المسلمون يحتكّون بأهل تلك البلدان األصل ّيين من سريان
وفرس وهنود وروم ومصريّين وغيرهم .وقام هؤالء العرب بفتح
عقولهم لمختلف الحضارات واألفكار ،فا ّطلعوا على المنطق
والفلسفة اإلغريق ّية والفكر الفارس ّي والتص ّوف الهند ّي والالهوت
اليهود ّي والمسيح ّي .وتأثّر المسلمون بهذه الحضارات ،وكان لهذا
أثر بارز في تأويلهم القرآن والحديث ،وفي فهمهم للعلوم اإلسالم ّية
من فقه وعلم وكالم وفلسفة وتص ّوف.
كن من نتيجة التالقي الفكر ّي بين العقالن ّية اإلغريق ّية والروحان ّية
الشرق ّية أن أثّر في بلورة العقيدة التوحيديّة (الدرزيّة) التي تم ّيزت
بالعقل والقلب م ًعا ،وبالمنطق والروحان ّية ،وبالفلسفة والتص ّوف،
وباإلسالم التأويل ّي الباطن ّي والتراث الدين ّي السام ّي ،ما أدّى بأن
تقوم هذه الفرقة التوحيديّة على حقيقة أنّ اهلل هو الواح ُد ال من ٍ
عدد
انعكاسه وتعبيره.
وال غيريّةَ له وال ح ّد ،وبالتالي أنّ هذا الوجودَ هو
ُ
دور الحاكم بأمر اهلل في عقيدة التوحيد
تقول عقيدة التوحيد بأنّ مسلك اإلسالم أو الظاهر قام برسالته
في أداء دوره كما قام مسلك االيمان أو الباطن برسالته .وبعد أربع ِ
ِ
مئة سنة من مسلكَي الظاهر والباطن ،أي في عهد اإلمام الحاكم
بأمر اهلل حان الوقت لظهور المسلك الثالث ،وهو مسلك اإلحسان
أو التوحيد.
وهكذا كان ،ففي األ ّول من مح ّرم من العام  408للهجرة 30 /أيّار،
 107م ،يقول المو ّحدون إنّ الحاكم بدأ دعوة التوحيد بتعيين حمزة
بن عل ّي إما ًما لهذا المسلك الثالث ،كما ع ّي َن عبد الرحيم بن الياس
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ول ًّيا لعهد المسلمين (أتباع المسلك األ ّول ،أي الظاهر) وأبا هشام
عبّاس بن شعيب ول ًّيا لعهد المؤمنين (أتباع المسلك الثاني ،مسلك
الباطن).
اهلل في مسلك التوحيد
اهلل في عقيدة التوحيد هو الواحد األحد ال ذات ّية له وال ح ّد ،هو
الواحد ال من عدد وغاية الغايات ومعنى المعاني الذي ال يخرج عن
ٌ
محيط بك ّل شيء دون أن تح َّده صفة ،أو َج َد
وحدته األحديّة غي ٌر،
الوجودَ إيجا ًدا حتم ًّيا ،إبدا ًعا منه وإظها ًرا ،فكان إبدا ُعه هذا شأن َه
المحتوم وأم َره ُ الضرور ّي نظا ًما كون ًّيا عق َل به الوجودَ تأيي ًدا منه له.
َمثَ ُل ِ
تأييده ِ من هذا الوجود َمثَ ُل نقطة المركز من الدائرة .دائرةُ
الوجود كلُّها فيها ،والدائرةُ إسقاطُها .الدائرةُ تجلّي صاحب النقطة
المركزيّة .والنقطةُ المركزيّة تأيي ُده .أ ّما نقطة البيكار التي تبدأ بها
الدائرة وتنتهي بها فأم ُره ،وأم ُره «تَمظهر» الذي يعقل دائرة الوجود
(إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون) (القرآن (:)36
ُ
 .)82مَثَ ُل اهلل ِمن أمره ك َمثَلِ المعنى من كلمته .الوجودُ كلُّه في اهلل
إذًا ،وهو باهلل وهلل ومن اهلل .إنّه بُ ُد ُّو اهلل ،واهلل وج ُهه .هذا الوجود
إنّما هو إبداع اهلل الواحد األحد الذي ال غيريّة له ،وال خارج وال
داخل يح ّدانه .فاهلل إذًا في إبداعه يض ّم الوجود ويحويه في ملكوت
وحدان ّيته .فلو كان اهلل خارج الوجود لكان محدودًا به ينتهي حيث
يبدأ هذا الوجود وينحصر خارج ح ّيزه ،وكان اهلل بإزاء هذا الكون،
ولتك ّونت ثنائ ّية من اهلل الصانع ومن الكون المصنوع ،ولكانت هذه
الثنائ ّية تناقض حقيقة أ ّن اهلل واحد أحد .فالكون تجلّي اهلل وعبارته.
من هنا كان اهلل الداخل في ك ّل شيء الخارج من ك ّل شيء ،ال ينفصل
عن الكون الذي هو تجلّيه وال يتّصل به .عالقة االنسان به إذًا عالقةُ
أن ٍ
س ال عالقة مسافةَ .ج َّل أن يكون خاض ًعا لبُعدي الزمان والمكان.
صورتُه التي تتجلّى لالنسان هي صورةُ أن ْ ٍ
س .فهو تعالى من َّزه عن
الكون في س ّر الهوته ،متأن ٌّس لالنسان في س ّر ناسوته.
أم ُر اهلل الذي ذكرته اآليةُ أعاله هو إذًا الذي يعقل الكون ويحويه.
ُ
الضابط له .إنّه إذًا «تمظ ُه ُر»
إنّه النظام الكون ّي العاق ُل لهذا الوجود
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ِ
المبدع األحد .فإذا كان
الواحد األحد ،إنّه المب َدعُ المحدود من
ِ
المبدعُ األحد ال ذات ّيةَ له وال َعين فالمب َدعُ ذو ذات ّية وعين ،وبالتالي
فهو محدود يقبل األضداد .فإذا كان هو النظام الكون ّي فض ُّده هو
الفوضى .وكما أنّ الكلمة -على سبيل المثال -هي في مع ّية معناها،
كذلك أم ُر اهلل أو العاق ُل الكل ُّّي هو بطبيعته في مع ّية اهلل ،يعيه اهلل
ويحويه ويحيط به.
غير أ ّن هذا العقل الكلّ ّي ،أي النظام الكلّ ّي ،بما أنّه ذو ذات ّية ،فقد
قاده ح ّده هذا بطبيعة الحال إلى شعوره بذات ّيته تلك ،فتولّد من
شعوره هذا غيبةٌ جزئ ّيةٌ عن شعوره الكلّ ّي بالواحد األحد .أي تولّد
لديه شعو ٌر بثنائ ّي ٍة فصلته جزئ ًّيا عن شعوره بهذا النور الواحد األحد
وتولّدت من هذا االنفصال الجزئ ّي عن النور المحض بطبيعة الحال
ظلمةٌ محض.
غير أ ّن العقل الكلّ ّي بطبيعة نوره األصل ما لبث أن أق ّر محدوديّته،
فتح ّرك بحركة الشوق والعجز إلى الواحد األحد يُعينه على هذه
النفس.
الفوضى الضديّة ،فيتولّد من حركة الشوق والتض ّرع هذه ُ
والنفس هي حركةُ سعي إلى العودة إلى اهلل الواحد األحد .هي مشيئة
ُ
العقل .والجدير بالذكر أ ّن من معاني النفس اله َّمة ،كما تذكر المعاجم
العرب ّية .أ ّما المشيئة فهي المصدر الميم ّي من فعل شاء الذي مصدره
العاد ّي هو الشيء .هذا الشيء هو ح ّد الوجود الثاني .أ ّما ح ّد الوجود
الثالث ،حسب اآلية القرآن ّية المذكورة أعاله ،فهو القول الذي يتر َجم
باألمر الكلّ ّي وهو ح ّد الوجود الرابع التي يُترجم باالستجابة لألمر
وهي ح ّد الوجود الخامس .وبذلك تت ّم اآلية القرآن ّية (إنّما أمره إذا
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون).
الكون
وهكذا فإنّ الكون أبدعه اهلل من نور الح ّد الخامس ،الذي أُبدع بدوره
من نور الح ّد الرابع ،وهكذا دواليك حتّى نصل إلى أمر اهلل الذي
هو العقل الكلّ ّي الذي هو إبداعٌ بدوره من النور المحض نور ِ الواحد
األحد.
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وبما أنّ االنسان هو صفوة العالم وقد أُبدع من نور العقل ،وبما أنّ
العقل هو إبداع المطلق ،فحقيقة االنسان ،أي روحه ،هي خالدة ح ّية
ال تموت .مَثَ ُل الروح االنسان ّية من الجسم البشر ّي هو كمثل المعنى من
الكلمة .وكما أنّ المعنى ال يتحقّق إال ّ بالكلمة ،كذلك الروح االنسان ّية
ال تتحقّق رو ًحا إال ّ بالجسم البشر ّي .وهكذا فالجسم البشر ّي هو
حق ٌل للروح االنسان ّية ،فال ترتقي الروح إال ّ بحقلها .واالنسان إنّما
يتحقّق إنسانًا بالمعرفة والمحبّة والذوق .من هنا كانت غاية االنسان
التي يسعى إليها ،أي جنّته ،ال تتحقّق إال ّ بمعرفة اهلل ومحبّته وتذ ّوق
جماله .ومعرفة اهلل ومحبّته وتذ ّوق جماله إنّما هي غير منفصلة
عن الوجود ،فال معرفة هلل وال محبّة له وال تذ ّوق لجماله إال ّ بمعرفة
وجوده ومحبّته وتذ ّوق جماله.
اهلل واالنسان
المو ِّحد إنّما يحقّق ذلك إذا هو سلك مسلك الفضيلة ،وهي العمل
لتحقيق غايته في الوجود .بهذه الفضيلة يستطيع أن ينتقل من األنان ّية
والشعور بالكثرة إلى التوحيد ،أي الشعور بالوحدة مع الواحد األحد.
واألخالق ،في المفهوم التوحيد ّي ،إنّما تقوم على اتّباع الفضيلة
التي تقود االنسانَ منطق ًّيا إلى تحقيقٍ لذاته طبيع ّي .ففضيلة ك ّل
شيء ،حسب مفهوم التوحيد لألخالق ،هي تحقيق األشياء لغاياتها
بأعمالها التي وجدت لها.
هذا المفهوم لألخالق يجعل مسلك التوحيد يدعو إلى المساواة
بين الناس .فهو يعطي المساواة أهم ّية كبرى في بناء هذا المسلك
الخلق ّي ،وفي نظرته إلى مقام االنسان في الكون وعالقته باهلل.
والناس ،حسب عقيدة التوحيد ،يتساوون في األصل أمام اهلل،
ذلك ألنّ ك ّل إنسان هو مظه ٌر من مظاهر هذه الوحدة وتعبي ٌر من
تعابيرها ،وألنّ ك ّل واحد منهم يستطيع أن يشرف على ذاته بفضل
ق ّوته العقل ّية ،وأن يعي وجوده ويسعى إلى المعرفة ويحاول أن يم ّيز ما
هو خير وما هو ح ّق وما هو جميل .لذلك ،فال فرق بين إنسان وإنسان
إال ّ بمدى تحقيقه لذاته من حيث هو إنسان ،وبمدى استعماله لعقله
الذي يم ّيزه عن سائر الحيوان ،وبمدى تمييزه لما هو خي ٌر ِ
وعلم ِه
لما هو ح ّق وتذ ّو ِقه لما هو جميل ،وبذلك الخير الذي يصيبه منه
اآلخرون ،وبتلك المحبّة التي يُغدقها على غيره من الناس ،وبذلك
النفع الذي يمنحه فيجعله يرقى باالنسان ّية جمعاء ،وبمدى انضباطه
بالنظام ومنعه للفوضى .وهكذا فال أهم ّية للّون والجنس واألصل
والنسب والغنى والمركز االجتماع ّي في مسلك التوحيد ،الذي يدعو
تال ًيا إلى المساواة التا ّمة بين الرجل والمرأة.
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أ ّما موقف مسلك التوحيد من الحريّة االنسان ّية فإنّه نتيجة لهذا
الموقف من االنسان .فلكي يتمكّن االنسان من أن يحقّق غايته في
الوجود ،ينبغي أن يكون له القدرة على هذا التحقيق ،أي ينبغي أن
يكون ح ًّرا وأن يكون مري ًدا ومختا ًرا لِما يفعل ك ّل االختيار .إنّ هذه
أساس مفهوم مسلك التوحيد للعدالة اإلله ّية .فاالنسان
الحريّة هي ُ
لو لم يكن ح ًّرا ل َ َما استطاع أن يكون إنسانًا ح ًقّا ،ول َ َما استطاع أن يبلغ
حال ًة من المعرفة توصله إلى التحقّق باهلل .ولذلك ال يمكن االنسانَ
أن يفوز بالجنّة ،وهي التحقّق بالنظام الكون ّي ،إال ّ بسعيه الح ّر إلى
التوحيد .فالحريّةُ ،في نظر مسلك التوحيد ،ليست مقدرة االنسان
أن يفعل ما يريد ،بل مقدرته أن يفعل ما هو خير .والح ّر ،في مسلك
األخص به .غير أنّ ممارسة هذه
التوحيد ،هو من يحقّق كماله
ّ
الحريّة عمل ًّيا تصبح محدود ًة بما تراكم على االنسان من أعمال س ّيئة
اختارها لنفسه ،فكانت نتيجتها أن جعلت نطاقَ حريّته محدودًا.
لذلك فالثواب والعقاب هما ،لدى عقيدة التوحيد ،نتيجتان ألعمال
االنسان ولما يعتقده ويؤمن به ويتّبعه .واالنسان ،حسب مفهوم
التوحيد ،هو زبدة هذا العالم ،لما انفرد به من تق ّدم في تركيبه
الجسد ّي وفي بنيانه العقل ّي والنفس ّي والعاطف ّي ،ولما تم ّيز به من
مقدرة على التط ّور وعلى اإلدراك والتمييز .فكان بذلك الوحي َد الذي
يستطيع أن يكتنه حقيقته التي هي قبس من عالم العقل النوران ّي
الخالد البسيط .ولذلك فإنّ حقيقة االنسان التي هي كن ُهه ومعناه
ومدلول ُه -وقد درج الناس على تسميتها بالروح -هي بسيطةٌ لطيفةٌ
متح ّركةٌ مح ّر ِكةٌ خالدةٌ ال تَفسد وال تَتج ّزأ وال تَبيد.
وقد اتّخذت هذه الروح من الجسد الكثيف آل ًة تبدو بها ،وحقالً تعمل
ضمنه وتفعل خالله وتتح ّرك به وتتحقّق .وهكذا كان االنسان ،في
كثافته ولطافته ،في مظهره ومعناه ،في جسده وروحه ،وحد ًة ال
تنفصل وكالًّ ال يتج ّزأ ،يقوم بكلّ ّيته كيانًا واح ًدا يدلّ بوجهيه على
الوحدة الشاملة وعلى الكون الكلّ ّي .فاللطائف الخالدة ال تثبت بذاتها
وال تقوم إال ّ باآللة ال ُجرم ّية التي هي الحق ُل الذي به تتحقّق به الروح
وتتّسع وتنمو ليصير بها االنسانُ إنسانًا ح ًقّا.
إنّ مسلك التوحيد يعلّم سالكيه أنّ المعرفةَ دائمةُ النم ّو واالتّساع .فهو
ال يدعو إذًا إلى االنفتاح على الحقيقة وحسب ،بل يوجب على المو ّحد
أيضا أن يؤمن بالحقيقة إيمانًا معرف ًّيا ،وأن يكون دائ َم االنفتاح
ً
على هذه الحقيقة دائ َب السعي وراء المعرفة .ومسلك التوحيد يعلّم
المو ّحد أن الح ّب هو ثمرة المعرفة .هنا نرى كيف تتجاوب عقيدة
التوحيد مع المعارف االنسان ّية ومع العلم والحكمة ومع الح ّب .فأه ّم
شيء في حياة المو ّحد ،حسب عقيدة التوحيد ،هو السعي الدائب إلى
الحقيقة المحض التي توصل إلى الح ّب المحض.
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المحامي طانيوس نعيم رزق
يا عذرا ،عن شوف العذرا!
سألني ابني اليافع« :من هو أغنى شخص في بلدتنا كوكبا؟»
فأجبته :ال أستطيع أن أح ّدد من هو أغنى شخص ،لكنّي أقول
لك من هما أغنى شخصين:
أحدهما قريبنا األخ أنطوان رزق الحبيس في وادي قاديشا ،دير
مار أنطونيوس قزح ّيا ،والثانية س ّيدة أنعمت عليها أ ّمنا العذراء
في كانون األ ّول  2009بشفاءات عجائب ّية وع ّدة ظهورات ورسائل.
ومن خاللها التأمت مجموعة دائمة للصالة.
أحد الظهورات عاينته إحدى نسيباتنا من منـزلها القريب
لمنـزل هذه الس ّيدة ،فاخبرتنا قائلة« :عصر ذلك اليوم كنت
في منـزلي ،وإذا بصلوات وتراتيل تتعالى من منـزل الس ّيدة...
ولعلمي أنّ أصوات المصلّين تزداد ارتفا ًعا وحرارة عندما
يحصل ظهور أل ّمنا العذراء ،أسرعت بالخروج والتطلّع باتجاه
منـزلها .ويا لروعة ما شاهدت :رأيت العذراء ويسوع واقفًا إلى
جانبها وبينهما مسبحة كبيرة تتألأل حبّاتها ضياء .فكانت ردّة
فعلي أن صرخت مندهشة« :يا عذرا! عم شوف العذرا!»».
أنطلق من هذه العفويّة في التعبير التي تظهر جل ًّيا مدى ارتباط
شعبنا المؤمن بأ ّمنا العذراء ارتباطًا بنويًّا عميقًا في بساطته
وثابتًا في إيمانه .وبنفس البساطة أتوقّف عند محطّ ات مريم ّية،
عربون محبّة وامتنان وشهادة لبعض عطاءاتها.
أ ّوالً .ثقة مطلقة باهلل :األمر األ ّول الذي يدهشنا ،ثقة العذراء
المطلقة باهلل ،وتسليمها الكامل لمشيئته وتركها األمور لتدبيره.
مذ ّ
بشرها المالك بمجيء المخلّص وأنّ نعمة الروح القدس
جعلتها تحمله في أحشائها ليولد منها بصورة فائقة الطبيعة،
التزمت الصمت حول هذا الحمل ،ولم تبادر لتخبر خطّ يبها
يوسف بما حصل وتب ّرر حملها وتبعد عنها سوء التفسير .وهذا
أ ّول تح ّد واجهته العذراء« .ولم يرد (يوسف) أن يشهر أمرها،
فعزم على أن يطلّقها س ًّرا .وما نوى ذلك حتّى تراءى له مالك
الر ّب في الحلم» (متّى  19 :1و.)20

وال ش ّك بأنّ العذراء كانت تدرك تما ًما أهم ّيتها لدى اهلل ومدى
قدرة الطفل الذي تلده والسلطان المعطى له على المالئكة
والبشر .لكنّها لم تستعمل هذه القدرة لمصلحتها الشخص ّية:
والدة يسوع ت ّمت في ظروف يصعب على امرأة ماخض أن
تتح ّملها «فولدت ابنها البكر وق ّمطته وأضجعته في مذود ألنّه لم
يكن لها موضع في النـزل» (لوقا .)7 :2
وجاء الهرب إلى مصر ومعاناة التهجير واالنتقال إلى بيئة
غريبة ،بعي ًدا عن األهل ( متّى  13 :2و ...)14ك ّل ذلك احتملته
ولم تلتمس إعفاء من صليب المشقّات هذا.
ثانيا .ظهور العذراء وعذريّتها:
 .1يتوقّف أعداء بتول ّية العذراء عند عبارة «ول ّما حان يوم طهورها
بحسب شريعة موسى ،صعدا إلى أورشليم ليق ّدماه للر ّب ،كما
كتب في شريعة الر ّب من أنّ ك ّل ذكر بكر يدعى مق ّد ًسا للر ّب»
(لوقا  22 :2و ،)23فيتخلّون عن اإلطار اإلله ّي لهذا الحدث،
وعن حلول الروح القدس والحبل بيسوع ،ويضعون نصب أعينهم
وأفكارهم امرأة عاديّة تلد والدة طبيع ّية ،فيزعمون« :طهورها
يعني أنّ يسوع ولد كأ ّي طفل في العالم ،فلم تعد أ ّمه عذراء».
 .2وأمام هذه الوثن ّية الماديّة نسألهم :هل كان يسوع خاطئًا؟
فيجيبون« :كالّ ،لم يرتكب خطيئة» .ونتابع :معموديّة يوحنّا
كانت للتوبة واالعتراف بالخطايا «فظهر يوحنّا في الب ّريّة مع ّم ًدا
ومناديًا بعماد توبة لغفران الخطايا» (مرقس  )4 :1فلماذا
اعتمد يسوع إذن؟
 .3ولماذا خُطبت العذراء ليوسف وعاشت معه ،ما دام أنّها
حبلت من الروح القدس؟
« .4ول ّما ت ّمت ثمانية أيّام وآن للطفل أن يُختن ،فس ّمي يسوع»
(لوقا  .)21 :2والختان ،كما اهلل البراهيم «هذا هو عهدي الذي
تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك :يُختن ك ّل ذَكر
منكم ...ويكون ذلك عالمة عهد بيني وبينكم» (تكوين 10 :17
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و .)11فلماذا خضع يسوع لشريعة الختان ،ما دام أنّه ابن اهلل،
وأتى من اهلل ال من نسل بشر ّي؟ هل كان بحاجة ليقيم عه ًدا
بينه وبين نفسه؟
.5كان ك ّل ذلك ،ببساطة ،ألنّ اهلل يريد أن تكون حياة يسوع
األرض ّية ضمن مظاهر الشريعة ،حتّى ال يفسح في المجال
ّ
المنظمة للدين
للمشكّكين بالقول إنّه خارج على األحكام
والعائلة ،فيجدوا علّة إلنكاره ونبذه .والبرهان العمل ّي على ذلك
موضوع السامريّين« :أرسلهم يسوع وأوصاهم ...وال تدخلوا
مدينة للسامريّين» (متّى  ،)5 :10لئالّ يكون للف ّريس ّيين عذر
ليقولوا« :قَ ِبله السامريّون المارقون من االيمان القويم ،فهو
إذن منهم وليس منّا ،وال يمكن أن يكون هو المسيح المنتظر».
والسهولة التي أعلنت فيها المرأة السامريّة« :هل ّموا فانظروا
رجالً قال لي ك ّل ما فعلت ،أتراه المسيح؟» (يوحنّا ،)29 :4
دليل على أنّ األسلوب العفو ّي للسامريّين البسطاء القلوب
يختلف كل ًّيا عن الف ّريس ّيين المتق ّعرين في التف ّحص والتدقيق
والتشكيك .فعبارة «سامر ّي» كانت بمثابة شتيمة عند اليهود:
«أجابه اليهود :ألسنا على صواب في قولنا أنّك سامر ّي وأنّ بك
مسا من الشيطان؟» (يوحنّا  .)48 :8ومع ذلك ،لم يتوان يسوع
ًّ
عن تكريم السامريّين بإعطائه مثل «السامر ّي الصالح» إذ جعله
أفضل من الكاهن والالوي ،خادم الهيكل (لوقا .)37 -30 :10
حريصا على احترام األنظمة الدين ّية بما ال
 .6إذن ،كان يسوع
ً
يسيء إلى شريعته وتعاليمه ،بينما نقض «شريعة السبت» ألنّها
تجعل السبت أه ّم من االنسان (مرقس .)4 -2 :3
 .7ونتابع مع المتز ّمتين في تكريس القوانين الطبيع ّية للوالدة
مستبعدين أ ّي دور لإلرادة اإلله ّية في موضع إله ّي أساس ّي،
فنسألهم :أما قرأوا حضور المسيح بين الرسل بعد قيامته« :وقد
أغلق التالميذ عليهم األبواب ،خوفًا من اليهود ،جاء يسوع ووقف
في الوسط» (يوحنّا  ،19 :20ث ّم « )26فارتاعوا وظنّوا أنّهم يرون
رو ًحا وقال لهم :ألمسوني وانظروا ،فليس للروح ما ترون لي
من لحم وعظام» (لوقا 37 :24 :و .)39فهل انهار السقف حتّى
يدخل يسوع ،الرجل من لحم وعظام؟ وما هو أسهل ،بمنطق
«ر ّواد الطبيعة» :أن يخرج الجنين اإلله ّي من أحشاء والدته
مع الحفاظ على عذريّتها ،أم أن يخترق رجل سقف غرفة من
دون أن يُثقب أو ينهار؟ ما دام منطقهم يقود إلى االستنتاج أنّ
اقتحام السقف أسهل وأسلم ،فليج ّربوا ويبرهنوا نظريّتهم،
فيكونوا ،بحقّ ،أكثر إقنا ًعا للناس ،وإال ّ فليصمتوا!
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ثالثًا .ما لي ولك يا امرأة:
«كان في قانا الجليل عرس وكانت أمّ يسوع هناك ،ودعي يسوع
أيضا وتالميذه إلى العرس ونفدت الخمرة ،فقالت ليسوع أ ّمه:
ً
«ليس عندهم خمر» فقال لها يسوع« :ما لي ولك يا امرأة ،لم
تأت ساعتي بعد» .فقالت أ ّمه للخدم« :مهما قال لكم فافعلوه».
وكان هنالك ستّة أجران من حجر مع ّدة لتطهير اليهود فقال
يسوع للخدم« :امألوا األجران ماء» فمألوها إلى أعالها (وح ّول
يسوع الماء خم ًرا)« .هذه أولى آيات يسوع ...فأظهر مجده وآمن
به تالميذه» (يوحنّا .)11 -1 :2
نتوقّف عند ع ّدة عبر في هذه الحدث:
 .1أن يكون جواب يسوع «ما لي ولك يا امرأة» لمج ّرد ما قالت
له أ ّمه -بصوت مسموع« -ليس لديهم خمر» ،يعني أنّه سبق
الكالم المسموع ،تخاطب روح ّي بين المسيح وأ ّمه .فأبلغته نفاد
الخمر وطلبت إليه معالجة األمر ،فلم يستجب .لذلك ص ّرحت
علنًا ،فوضعته في موقف «حرج» :كإنسان ،قال ما قال ،وبدا
كأنّه يعصو إرادتها .أ ّما كإله ،فانصاع ونفّذ رغبتها .وبالطبع،
أن «يطيع» اإلله رغبة إنسان ،لهو أعظم شأنًا وأه ّم إكرا ًما م ّما
قد يبدو خشون ًة كالم ّي ًة بشريّة.
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 .2ويستوقفنا بانذهال تجاوب الخدم وطاعتهم التا ّمة من دون
علم مسبق بما سيت ّم الحقًا من خوارق ال يمكن توقّعها ولم
يسبقها ما يشير إلى إمكان حصولها .هذه الطاعة العمياء ،مع
ما جرى إلليصابات «ل ّما سمعت سالم مريم ،ارتكض الجنين في
حشاها وامتألت من الروح القدس» (لوقا  ،)41 :1تجعلنا ندرك
أنّ للعذراء هالة روح ّية قدس ّية جعلت الخدم ينفّذون من دون أ ّي
تردّد أو تساؤل ،رغم ندرة المياه ومشقّة استقائها آنذاك.
.3عندما كانت األمور تتعلّق بالعذراء شخص ًّيا ،كان تسليمها
مطلقًا هلل .أ ّما عندما تعلّق األمر بخدمة للغير ،فلم تنثن
عن الوقوف بوجه ابنها اإلله ،واستعمال سلطتها كأمّ وإعالن
مشيئتها له .وهنا عظمة وأهم ّية شفاعة العذراء .ويا لشقاء من
يحرم نفسه هذه الشفاعة.
 .4النتيجة التي انتهت إليها شفاعة العذراء أتت مزدوجة :ألهل
العرس ،فجنبتّهم المهانة؛ وللمسيح إذ «أظهر مجده وآمن به
تالميذه» .واقتياد النفوس إلى اهلل أمر يطيب هلل ويلتقي مع
مشيئته الخالص ّية .وبالتالي ،فشفاعة العذراء تستجاب لحسن
نتائجها المتكاملة مع اإلرادة األله ّية .بل استجيبت رغم أنّها
كانت سابقة لميعاد تدبير اهلل« :لم تأت ساعتي بعد».
 .5ونعود إلى رسائل عديدة أل ّمنا العذراء إلى دون غوبي،
مؤسس الحركة الكهنوت ّية المريم ّية لمواجهة مخطّ ط الشيطان.
ّ
وإحداها في ريو دو جانيرو في ( 1995/9/29كتاب «إلى الكهنة،
أبناء العذراء األحبّاء» ص  ،)987إذ قالت حول نهاية األزمنة:
«كم من الم ّرات قد تدخّلت ألؤخّر دائ ًما بدء االمتحان الكبير،
لتطهير البشريّة التي امتلكتها وسيطرت عليها اآلن ق ّوات الش ّر.
قصر األزمنة» .فبفضل شفاعة أ ّمنا العذراء ،أرجأ اهلل
ست ُ ّ
وقصر أيّام المحنة التي أنبأت
اآلب االستحقاق الكبير لعدالته ّ
بها رؤيا يوحنّا .ولع ّل هذه الشفاعة وفعال ّيتها في إرجاء ساعة
الدينونة الرهيبة ،هي التي جعلت المسيح يقول« :فأ ّما ذلك
اليوم وتلك الساعة ،فما من أحد يعلمهما ال مالئكة السماوات
وال االبن إال ّ اآلب وحده» (متّى  .)36 :24أي ألنّه يترك المجال
لشفاعة أ ّمنا العذراء :فكما ع ّجلت في إتيان ساعته ،فإنّها
أ ّجلت ساعة الدينونة .وأنبأ يسوع عن ذلك بقوله« :من أجل
قصر األيّام» (متّى  .)22 :24وصيغة المضارع
المختارين ست ُ ّ
أساسا،
المجهول «ست ُ ّ
قصر» ،داللة واضحة بأنّ تلك األيّام هيً ،
قصر» لسبب مح ّدد :من أجل المختارين .ولم
طويلة ،لكنّها «ست ُ ّ
يقل المسيح إنّها «أيّام قصيرة بطبيعتها» .وهذا تأييد ،قبل
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ألفي سنة ،لرسائل أ ّمنا العذراء وتأسيسها «الحركة الكهنوت ّية
المريم ّية» وجماعات الصالة ،أي «المؤمنين المختارين».
راب ًعا .االبن البكر وإخوة يسوع :في الناصرة «أخذ يسوع يعلّم
في المجمع ،فدهش كثير من الذين سمعوه وقالوا« :من أين
له هذا؟ ...أليس هذا الن ّجار ابن مريم ،أخا يعقوب ويوسى
ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته عندنا ههنا» (مرقس -2 :6
فيتمسك أعداء بتول ّية العذراء وكون يسوع ابنها الوحيد،
.)6
ّ
بكلمتي «إخوة وأخوات»« ،ويتواضعون» إلى درجة الظهور مظهر
الجاهلين للكتاب المق ّدس والمجتمع اليهود ّي ،رغم أنّهم
يتباهون ،في مواقف أخرى أدقّ وأصعب ،بأنّهم يعرفون الكتاب
غيبًا ،فيزعمون« :يسوع لم يكن االبن الوحيد أل ّمه»» .فجوابنا:
 .1عبارة «إخوة» لم تكن محصورة باألوالد من نفس األب
واألمّ ،بل كانت تشمل األقرباء عمو ًما .ونكتفي بمرجع واحد:
إذ خرجت نار وأحرقت ناداب وأبيهو ول َدي هارون« ،دعا موسى
ابني ع ّزيئيل ع ّم هارون وقال لهما :تق ّدما فاحمال أخويكما»
(األخبار  .)4 :10فوفقًا لدرجة القرابة بينهم ،هذان هما ابنا
ع ّم والدهما (بدرجة القرابة الخامسة) .ومع ذلك س ّماهما
موسى «أخويكما».
 .2حتّى أبناء هذه البدع والطوائف ،ينادون أوالد جماعاتهم
بعبارة «أخي» .فهل يعني ذلك أنّ أمّ ك ّل واحد منهم أنجبت ك ّل
هذه المجموعة؟!
أيضا هناك (عند الصليب)
 .3قال مرقس ( 40 :15و« )41وكان ً
بعض النسوة ينظرن عن بعد .منه ّن مريم المجدل ّية ،ومريم أمّ
يعقوب الصغير ويوسي ،وسالومة» ويوضح متّى (« )56 :27منه ّن
مريم المجدل ّية ،ومريم أمّ يعقوب ويوسف ،وأمّ ابني زبدى».
إذن ،أتى التفصيل عن أسماء «إخوة يسوع» وأ ّمهاتهم ،وه ّن غير
النص الواضح؟
أ ّمه مريم العذراء ،فنعجب كيف يتجاهلون هذا ّ
.4غن ّي عن القول إنّه لو كان لمريم العذراء أوالد غير يسوع،
لما كان عهد برعايتها إلى يوحنّا بن زبدى ،أخي يعقوب (يوحنّا
.)27 :19
 .5في ع ّدة مواقع ،ورد اسم يوسف على أنّه «أبو يسوع» .فقالت له
أ ّمه« :يا بني لِ َم فعلت بنا ذلك؟ فأنا وأبوك نبحث عنك»( .لوقا
 )48 :2ولم تقل له« :أنا ومربّيك» أو «أنا ومدبّر عائلتنا» ...بل
استعملت عبارة «أنا وأبوك» ،رغم أنّها أدرى الناس بأنّ يوسف
ليس أبا يسوع؛ ما يؤكّد الحرص على المظاهر االجتماع ّية ،كما
على مظاهر الشريعة وعدم إعطاء التسمية معناها الحرف ّي.
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 .6ويقرأون لوقا ( 7 :1و 22و« )23فولدت ابنها البكر» ...فصعد
األبوان بالطفل إلى أورشليم ،لكي يق ّرباه للر ّب ،عمالً بما في
توراة موسى« :ك ّل ذكر بكر يدعى مق ّد ًسا للر ّب» .فيسترسلون
إلى فتوى لغويّة« :ابنها البكر يعني أنّه كان لها أوالد آخرون».
مع العلم أنّ كلمة بكر ،لغ ًة ،ال توجب حت ًما أن يكون بعده ثان
وثالث ...صحيح أنّ البكر يعني أحيانًا األ ّول الذي يليه آخرون،
لك ّن البكر يكون الوحيد إذا لم يأت بعده أحد ،ويقال له دائ ًما
البكر.
ونسألهم :عندما يتز ّوج شخصان من جماعتهم ،أو من اليهود،
وينجبان ول ًدا ،ماذا يفعل أبواه؟ أال يق ّدمانه للر ّب في الموعد
المح ّدد ،أم ينتظران :فإذا أنجبا ول ًدا آخر ،يبادران لتقديم
األ ّول باعتباره «البكر» .وإذا لم ينجبا سواه ،هل يقوالن للر ّب:
ولدنا ليس «بك ًرا» إنّه «وحيد» ،فال يتو ّجب علينا أن نق ّربه لك
مقدسا للر ّب.
ألنّه ال يدعى
ً
 .7بالمناسبة نذكر حادثة تقول :ارت ّد أحد الموارنة إلى جماعة
ال تولي أ ّمنا العذراء اإلكرام الذي تستحقّه .وظ ّل على عالقة
مع أنسبائه .وكان الجدال يدور بينهم حول أهم ّية العذراء.
وذات يوم دعاه أحدهم وأص ّر عليه أن يحضر والدته معه ،كما
دعا حش ًدا من أطفال وأوالد أقربائه .وقال لزوجته« :بالغي في
الضيافة .لكن احرصي دو ًما أن تق ّدمي لجميع الحاضرين كبا ًرا
وصغا ًرا ،قبل والدة (المرت ّد)» .وهكذا حصل .فانتفض المرت ّد
غاضبًا وثائ ًرا لعدم إكرام والدته .فقال له قريبه« :ولو! ما
دمتم تزعمون أنّ العذراء -وبالتالي ك ّل أمّ -هي مج ّرد إناء يحمل
الولد تسعة أشهر ،فما لك ولها بعدما ولدتك؟» ،فاتّعظ وعاد
إلى مارون ّيته .ونحن نضيف :إذا كان الشخص العاد ّي يغالي في
إكرام والدته ،فهل يتص ّور نفسه مفاخ ًرا يسوع يوم الدينونة:
«كنت أفضل منّي في تكريم والدتي» ،فيما لو لم يكن المسيح
يعطي والدته إكرا ًما مم ّيزًا؟
 .8وبالرجوع إلى مرقس ( )40-30 :10نقتطع «ودنا إليه يعقوب
ويوحنّا ابنا زبدى ...قاال له :امنحنا أن يجلس أحدنا عن يمينك
واآلخر عن شمالك في مجدك» ...فقال لهما يسوع« :إنّكما ال
تعلمان ما تسأالن ...وأ ّما الجلوس عن يميني أو شمالي ،فليس
لي أن أمنحه ،وإنّما هو للّذين أُع ّد لهم».
وبثقة نسأل :من هو أجدر من العذراء مريم أن تجلس إلى يمين
ابنها (باعتبار أنّه هو جالس إلى يمين اآلب ،فيكون اهلل اآلب
عن شماله) .فأمّ الملك هي أقرب إليه من سواها.
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خامساَ « .من أ ّمي و َمن إخوتي»:
ً
ويتمادون في قراءة مرقس ( )35 -31 :3إذ قيل ليسوع« :ها
إ ّن أ ّمك وإخوتك في الخارج يطلبونك» .قالَ « :من أ ّمي و َمن
إخوتي؟ ...العامل بمشيئة اهلل هو أخي وأختي وأ ّمي» ،فيتمادون:
كانت مناسبة ليسوع ليك ّرم أ ّمه ،لكنّه بادرها بالمجافاة.
ونجيب:
 .1الصفة التي أعطاها المسيح كشرط ليكون المرء «أ ّمه وأخته
وأخاه»« ،العمل بمشيئة اهلل» ،هي كاملة في مريم العذراء ،ألنّها
األكثر عمالً وتسلي ًما لمشيئة اهلل .وبهذا تستح ّق اإلكرام أكثر
من مج ّرد كونها أ ّمه فيما لو كانت رافضة للمشيئة اإلله ّية.
.2نعود إلى متّى ( )9 :3إذ قال يوحنّا المعمدان للف ّريس ّيين
والصدوق ّيين« :ال يخطر لكم أن تعلّلوا النفس فتقولوا« :إنّ أبانا
هو ابراهيم» .فإنّي أقول لكم إ ّن اهلل قادر على أن يخرج من
هذه الحجارة أبناء البراهيم» .أي إنّ استحقاقات المرء ال تنبثق
من مج ّرد كونه ابن ابراهيم ،بل ينبغي أن «يثمر ثم ًرا يد ّل على
التوبة» (متّى  .)8 :3وهكذا استحقاقات أ ّمنا العذراء.
َ .3م ْك ُرما ٌت و ِن َع ٌم غزيرة انبثقت من التعبّد لمريم العذراء التي
تقود النفوس إلى المسيح ،بدءًا بالمسبحة الورديّة ،إلى األيقونة
العجائب ّية ،فثوب س ّيدة الكرمل ...كلّها منارات مريم ّية أثبتت
دورها الفاعل في ترسيخ اإليمان والتماس النعم والعطاءات
للمؤمنين.
 .4ظهورات مريم العذراء ورسالتها في ع ّدة أمكنة ،ومنها
فاطيما (البرتغال) في  13تشرين األ ّول  ،1917حاملة الطفل
يسوع على ذراعيها ،دليل واضح على أنّ يسوع اإلله ،ما زال
يعتبر نفسه مرتبطً ا بالبن ّوة بأ ّمه العذراء ،رغم انقضاء ألفي
سنة على والدته وطفولته وعودته إلى مجده السماو ّي« .ومن له
أذنان سامعتان فليسمع» ،وعينان مبصرتان فليدرك عالمات
السماء ونداءاتها قبل فوات األوان.
 .5لو كان دور العذراء في مسيرة الخالص مقتص ًرا على تأمين
والدة المخلّص ،لكان توفّاها قبل أن يبدأ التبشير ،وما تركها
خصوصا أ ّن المسيح ،خالل ك ّل إقامته
تعاني ويالت الجلجلة؛
ً
على األرض ،كان يواسي المتألّمين ويشفي األسقام ،ولم يقم
بأيّة أعجوبة سلب ّية (كأن يضرب بعلّة أو يميت أ ّي شخص أساء
إليه) بينما الرسل فعلوا ذلك (أعمال  5 :5و .)9أ ّما تركه
العذراء تتج ّرع آالم الثكل ومعاناة مصاعب الحياة ،بعدما جعل
«افتتاح» بيان مجده على يدها (عرس قانا الجليل) ،فدليل على
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أنّها شريكته في الفداء وفي رعاية الخطوات األولى للبيعة ،ما
جعلها تستح ّق المزيد من اإلكرام.
وأختتم مستعي ًدا بعض ما جرى معي :العام  1994رغبت أن أش ّيد
مزا ًرا أل ّمنا العذراء (س ّيدة لورد) في بيتنا في كوكبا .وسعيت
لشراء تمثال متن ّقالً من األشرف ّية حتّى البترون ،فلم أعثر على
ما يناسب (بارتفاع متر وبودرة رخام) .ولم أصدف إال ّ تمثاالً
ضخ ًما من الجفصين في مح ّل في س ّن الفيل .وباالستعالم عن
ثمن التماثيل بشكل عامّ ،أُعطيت أرقا ًما متناقضة ومتباعدة.
وحاول أحدهم إقناعي بتمثال آخر للعذراء فتردّدت ...ث ّم
رأيت العذراء في الحلم قرب المزار تتّجه نحوي ،فسألتها :أ ّي
تمثال تريدين؟ فأجابتني مالمسة خ ّدي بيدها« :لورد ،لورد».
وسألتها :أين أجده؟ فقالت« :مطرح ما برمت» .وتابعت أسئلتي:
وكم ثمنه؟ فأجابتني.»11« :
ولم أفقه معنى « .»11وعدت إلى مح ّل س ّن الفيل ،وإذا بهم
يسعون الستيراد تماثيل من إيطاليا (مصنوعة من )résine
وأقنعوني بجودتها .فطلبت أحدها .وكانت المفاجأة عندما
تسلّمت التمثال أنّه من بودرة الرخام وليس من رازين!
ومساء  11شباط  ،2011سال الدم من أنفي .فأسرعت لقياس
ضغطي باآللة الزئبق ّية .وبوصول الضغط العالي إلى العشرين،
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توقّف ُت صعودًا ،وبلغ الضغط المنخفض  .12وانتقلت إلى
المستشفى حيث اعتدل ضغطي ،فكان الرعاف سبيالً إلنقاذي
من جلطة خطيرة .والطبيبة المعالجة وصفت لي دواء للضغط
ونصحتني بالتوقّف عن تناول األسبرين .وصباح السابع من
تشرين األ ّول (عيد س ّيدة الورديّة) ،بدأت تتك ّون جلطة دماغ ّية
تطو ّرت طوال اليوم ،ولم يخطر ببالي أنّها «جلطة» .وبانتقالي
للمستشفى تدهورت حالتي لح ّد الشلل النصف ّي يسا ًرا...
وتماثلت للشفاء بسرعة عجائب ّية .وبعد  16سنة أدركت أنّ
«الثمن  »11كان إنقاذي يوم عيد س ّيدة لورد (شفيعة المرضى
 11شباط) ،ورافقتني رعايتها أيّام محنتي مع ّوضـة عن «غبائي
الطبّ ّي» باستدراك الجلطة ،فجعلتها من نوع «فالج عالج» بدالً
من «فالج ما تعالج».
شكرا ً أل ّمنا العذراء «وصلني أكثر من حقّي».
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«أنشودة المطر» و«األرض الخراب»
 .قصيدة «األرض الخراب» :تُع ّد قصيدة «األرض الخراب»
للشاعر اإلنكليز ّي ت .س .إليوت إحدى قمم أعماله الشعريّة،
من جهة ،وعمالً من أه ّم األعمال الشعريّة التي عرفها الغرب
في القرن العشرين .وقد نشرها الشاعر عام  1922في مجلّة
«المعيار»  Criteriumالتي كان يرئس تحريرها.
والقصيدة مستوحاة من كتاب جيسي ويستن «من الطقس
إلى الرومانس» From Ritual to Romanceحيث تكلّمت على
أسطورة الكأس المق ّدسة ،ومفادها أ ّن كأس العشاء السر ّي
للمسيح قد اختفت ألنّ حراسها لم يكونوا أطها ًرا ،فحلّت اللعنة
باألرض ،وانحبست عنها المياه ،وأصيب الملك بالعقم .لهذا
صار على أحد فرسان الطاولة المستديرة (ويدعى بارسيفال)
أن يقوم برحلة إلى الكنيسة الخطرة ،حيث عليه أن يَثبت أمام
إغراءات الشيطان ،محافظً ا على نقاء نفسه ،لتظهر له الكأس،
فيعود بها إلى األرض ويرفع اللعنة عنها.
تناص،
واستعمل إليوت هذا الرمز بطريقته
الخاصة ،وبشكل ّ
ّ
لينقل مشكلة الحضارة المعاصرة في أوروبا ،إذ إنّه آمن بأ ّن
هذه الحضارة هي في طريقها إلى الموت ألنّها ابتعدت عن
اإليمان وفقدته ،وال خالص لها إال ّ بالعودة إليه.
خاصة:
وقد استعمل إليوت تقن ّيات ثالثًا أساس ّية ّ
 .1األولى تقن ّية المدرسة التصويريّة التي تشبه المدرسة
الرمزيّة ،ولكنّها تركّز على الصور ،معتمدة مبدأ «البديل
الموضوع ّي» ،وذلك أ ّن هذه الصور هي البديل الموضوع ّي
للمشاعر المتالحقة التي ينقلها الشاعر .وتصير القصيدة أحيانًا
لوحات عديدة ،تبدو ،للوهلة األولى ،منفصلة عن بعضها ،غير
أنّ القراءة المتأ ّملة تُظهر أنّ ثمة خيطً ا رهيفًا يربطها ببعضها.
 .2والثانية تقن ّية األسطورة ،حيث عمد إلى استعمال األساطير
نصه .وفي هذا المجال ،أشار إليوت نفسه ،في بعض
رموزًا في ّ
هوامش قصيدته ،إلى أنّه تأثر بالسير جيمس فرايزر في كتابه
«الغصن الذهب ّي»  –The golden boughوهو مجلّد ضخم
وخصوصا أساطير
يتناول فيه أساطير الشعوب القديمة،
ً
الخصب عند القدماء ،وأبرزها أسطورة أدونيس وت ّموز .-وقد
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د .ديزيره سقّال
ض ّمن إليوت قصيدته باستمرار هذا الرمز الحيو ّي ،وأظهره
بأشكال مختلفة ،بان ًيا عليها مسألة الخصب.
 .3والثالثة تقن ّية التضمين ،حيث ض ّمن قصيدته حش ًدا هائالً
خصوصا ،وغير األوروب ّي عمو ًما ،معتب ًرا
من التراث األوروب ّي
ً
أنّ على الشاعر األوروب ّي أن يشعر بحضور تراثه عبر التاريخ،
من باندار حتّى اليوم ،وهو يكتب قصيدته .ومن تضمينات إليوت
أيضا اللغات األجنب ّية ،حيث استعمل النماذج األدب ّية (وأحيانًا
ً
غير األدب ّية) بلغاتها األجنب ّية ،فجاءت القصيدة تحتوي على
ثماني لغات :اإلنكليزيّة ،والفرنس ّية ،واأللمان ّية ،واليونان ّية،
والالتين ّية ،والروس ّية ،واإليطال ّية ،والسنسكريت ّية (الهنديّة
النص بالغ الصعوبة ،وال يمكن فهمه من غير
القديمة) ،ليصير ّ
الحواشي التي وضعها إليوت نفسه في آخر القصيدة ،ويبلغ
حجمها ثلث العمل تقريبًا.
وتتأل ّف القصيدة من خمس توقيعات .1 :دفن الموتى The burial
 .2 -of the deadولعبة شطرنج  .3 -A game of chessوعظة
النار  .4 –The fire sermonوالموت بالماء –Death by water
 .5وما قال الرعد  .What the thunder saidوالقصيدة تتكامل
في توقيعاتها (التي تبدو ك ّل توقيعة منها للوهلة األولى قصيدة
الحس المأسو ّي الذي يطبع إليوت
مستقلّة عن األخرى) ،لتنقل ّ
في نقله للحضارة األوروب ّية المعاصرة.
والفكرة األساس ّية هنا هي أنّ إليوت ينعى حضارة ما بعد
الحرب العالم ّية األولى ،معتب ًرا أنّ المجتمع الغرب ّي قد فقد
الروح ،فتقطّ عت العالقات بين الناس ،وصار المجتمع قائ ًما
على العالقات المنفع ّية .والخصب الذي يتكلّم عليها إليوت هنا
هو الخصب الروح ّي بامتياز ،ألنّ حياة اإلنسان ،بغيابه ،صارت
أرضا خرا ًبا ،أشبه بالصحراء التي
في حال عقم ،وصار الغرب ً
تسمع صوت المطر ،ولكنّه ال يهطل عليها.
ويستعين إليوت بأساطير الخصب التي نهلها من كتاب فريزر
وخصوصا القسم الذي يتناول
المشار إليه («الغصن الذهب ّي»)،
ً
فيه أسطورة أدونيس أو ت ّموز ،وهذا تحدي ًدا هو القسم الذي
ع ّربه جبرا إبراهيم جبرا ونشره ،وا ّطلع الس ّياب عليه.
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ويبقى عنصر المطر في قصيدة «األرض الخراب» أساس ًّيا ،ألنّ
انحباسه عن األرض هو الذي يصيبها بالعقم ،والتوقيعة الخامسة
هي التي تعكس مشهد المطر المنحبس ،وفيه يحشد إليوت
عددًا من الرموز الدين ّية المسيح ّية ،وغير الدين ّية ،ويستحضر
رحلة المسيح إلى عمواس ،كما يستحضر «األوبانيشاد» الهنديّة
 ،Upanishadوهي مجموعة ترانيم دين ّية سنسكريت ّية بوذيّة.
أيضا يركّز إليوت على رمز الماء ودورته الحيات ّية،
وفي القصيدة ً
رابطً ا بينها وبين دورة الحضارة في المجتمع األوروب ّي ،فيرى أنّ
رحلة الماء تكون من الغيم ،إلى المطر ،إلى النهر فالبحر ،ودورة
أيضا ،هي :القرون
الحضارة األوروب ّية تقوم على أربع مراحل ً
الوسطى ،فالنهضة ،فالقرن الثامن عشر (الثورة الصناع ّية)،
فالقرن العشرون (وهو عصر انحطاط الحضارة) ،وهي فكرة
الحركة الحضاريّة األوروب ّية التي نجدها نفسها تقريبًا عند
عالم االجتماع األلمان ّي دوايت شبنغلر.
وبطل القصيدة شخص ّية أسطوريّة يونان ّية ،هي تايرزياس
(يظهر في التوقيعة الثالثة من القصيدة) ،وهو رجل– امرأة
(أي رجل هو ،في آن ،ذكر وأنثى) ،قيل إنّ «جوبيتر» سلبه القدرة
على الرؤية انتقا ًما منه ،فأعطته «فينوس» المقدرة على رؤية
المستقبل ،فهو بذلك ع ّراف .وتايرزياس يمثّل الذكور واإلناث،
وبذلك ك ّل الجنس البشر ّي .ومع أنّ إليوت يجعله الشخص ّية
الرئيسة ،فهو في القصيدة مج ّرد شاهد على ما يحصل ،وال
يتدخّل في األحداث ،فكأنّ إليوت يريد أن يقول لنا إنّ اإلنسان
في الغرب شاهد على التح ّوالت الخطيرة التي تسحب حضارته
نحو الموت ،وال يتدخّل ليفعل شيئًا ،وبهذا فهو يساعد على
انهيارها.
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والبعد الروح ّي ظاهر في القصيدة ،بمعنى أنّ هدفها األخير هو
الدعوة إلى عودة اإلنسان إلى أعماقه الروح ّية لمواجهة طغيان
الحضارة الماديّة ،هذه الحضارة التي ح ّولته إلى آلة (يص ّور
خصوصا في التوقيعة الثالثة).
هذا
ً
 .2الس ّياب وتأثّره بـ«األرض الخراب» :بالعودة إلى ديوان
«أنشودة المطر» للس ّياب ،نجد تأثير إليوت فيه في أمرين
اثنين:
 .1األ ّول :منهج ّية التضمين ،والس ّيما التضمين األسطور ّي منه.
 .2موضوع القصيدة نفسه ،وبعض الرموز التي وردت فيها،
وخصوصا رمزي ت ّموز وعشتار ،وبالتالي رموز الخصب.
ً
ويمكننا اعتبار قصيدة «أنشودة المطر» أكثر قصائد الديوان
تأث ّ ًرا بقصيدة إليوت المذكورة .ولع ّل التوقيعة الخامسة من
أنشودة المطر («ما قال الرعد») هي أكثر التوقيعات تأثي ًرا في
الس ّياب ،ولك ْن من غير أن تكون التوقيعات األخرى بعيدة عن
التأثير فيه في مواقع منها .وهنا نلفت إلى أنّ عددًا من النقّاد
زعم أنّ الس ّياب قد تأثّر في هذه القصيدة بقصيدة للشاعر
اإلنكليزيّة إيديث سيتويل ،وعنوانها «ال يزال المطر يهطل»
 ،Still Falls the Rainإال ّ أنّنا ال نظنّه متأث ّ ًرا بهذه القصيدة ألنّ
مضمونها ،واألبعاد المسيح ّية العميقة التي فيها ،والسوداويّة
المطبقة التي عرفتها ،تختلف ع ّما في قصيدة السياب اختالفًا
جوهريًّا؛ أ ّما العنوان المشترك فقد يكون من قبيل المصادفة،
أو عن عمد ،من غير أن يعني هذا أنّ الس ّياب تأثّر بمضمون
القصيدة األجنب ّية .وفي دراسة مقارنة لهذا الموضوع يمكننا
أن نالحظ أنّ السياب لم يتأثّر بكامل التوقيعة الخامسة ،بل
خصوصا .وهذا تعريب للقسم
كان تأثّره في القسم األ ّول منها
ً
المذكور:
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«بعد أن عال نور البطّ اريّات األوجهَ المتع ّرقةَ،
بعد أن خ ّيم الموت الجليد ّي على الحدائق،
بعد أهوال الموت في األماكن الحجريّة
والصراخ والنحيب
والسجن والقصر،
وهزيم رعد الربيع فوق الجبال البعيدة،
هو « َمن كان ح ًّياَ ...مي ٌت اآلن»
نحن «الذين كنّا أحياء متنا اآلن»
بصبر قليل.
ال ماء هنا ،بل صخر فقط
صخر وال ماء ،والطريق الرمل ّية
الطريق الرمل ّية التي تتلوى ص ُع ًدا بين الجبال،
وهي جبال صخر بال ماء،
لو كان هناك ماء لتوقّفنا وشربنا،
جاف واألقدام في الرمل.
فالعرق ّ
لو كان ث ّمة ماء بين الصخر
تلك األسنان النَ ِخرة لفم الجبل الميت التي ال تستطيع حتّى أن
تبصق.
هنا ال يستطيع المرء إال ّ الوقوف أو الرقاد أو الجلوس،
حتّى الصمت غير موجود في الجبال،
جاف ،خال ٍ من المطر.
بل رعد ّ
حتّى العزلة ال وجود لها في الجبال،
بل وجوه متج ّهمة تزدري وتزمجر
في أبواب منازل طين ّية متص ّدعة.
لو كان ث ّمة ماء ٌ وال صخر،
أيضا،
لو كان ث ّمة صخ ٌر وماء ٌ ً
ماء...
نبع...
بركة بين الجبال،
لو كان ث ّمة صوتُ الماء فقط
ال الزيز
وغناء الحشائش الجافّة
حيث العصفور الناسك يغنّي فوق أشجار الصنوبر
تويت تويت تويت...
لكن ليس ث ّمة ماء».
نجد في هذا القسم من التوقيعة مسألة انحباس المطر وبوار
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األرض بفعل اللعنة التي حلّت باألرض الخراب ،وهي المسألة
المحوريّة في قصيدة «أنشودة المطر» للس ّياب .فالموضوع
مستو ًحى من هنا ،لك ّن التفريع والمعالجة مختلفان ،وكذلك
طبيعة الكتابة الشعريّة؛ فـ«أنشودة المطر» ال تحتوي على
التعقيد والصعوبة الرمزيّة التي في «األرض الخراب» ،وال على
كثافة التضمينات التراث ّية التي نجدها في قصيدة إليوت.
ونقاط االلتقاء بين القصيدتين تمت ّد ،كما سبق أن ذكرنا ،إلى
أبعد من التوقيعة الخامسة ،وال تتوقّف عندها .فرمزا ت ّموز
وعشتار اللذان نعثر عليهما في القصيدتين منتشران في «األرض
الخراب» في التوقيعات ،وهذا ما سنب ّينه.
يبدأ إليوت قصيدته بالمقطع اآلتي« :نيسان أقسى الشهور»...
والالفت هو غرابة هذه البداية ،ألنّ نيسان عادة يكون من أجمل
الشهور بعد األشهر القاسية الشتائ ّية .ولك ّن تسويغ هذا يتّضح
لنا الحقًا بعد أن يذكر إليوت سبب ما يقول:
«...يُخرِج
اللَيلَ َك من األرض الموات ،يمزج
الذكرى بالرغبة ،يح ّرك
خامل الجذور بمطر الربيع».
وهكذا نعرف أنّ قسوة هذا الشهر مردّها إلى كونه يُحيي
الذكريات والرغبات ،وبعضها يكون ممزو ًجا بالحزن .وهي
معاناة تتك ّرر في ك ّل سنة عندما يعود هذا الفصل ،ويبدأ الربيع
معه .ومعنى هذا أنّ إليوت قد قلب االستعداد الرومنطيق ّي
المتعلّق بشهر نيسان عند الناس .ونجد مثل هذا في بعض
مقاطع «أنشودة المطر» للس ّياب ،حيث يقول:
«أتعلمين أ َّي حزن يبعث المطر
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر،
وكيف يشعر الوحي ُد فيه بالضياعْ
ٍ
بال
انتهاء ،كالدم المراقِ ،كالجياعْ
كالح ّب ،كاألطفال ،كالموتى ...هو المط ْر».
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فنحن نعرف أنّ المطر عند الشرقيين ،والس ّيما عند الذين
يعيشون في بلد تمت ّد فيه الصحراء ،يمثّل الخير والبركة ،ولكنّه
يصير هنا باعثًا على الحزن واأللم ،ألنّه يمثّل له مط ًرا عقي ًما،
ال يخصب األرض -والمطر رمز للثورة في القصيدة -ويسفك
الطاغية خالله دمَ األبرياء ،وهو ينقل دورة حياة كاملة (الح ّب=
الزواج /األطفال= الوالدة /الموتى= نهاية العمر) .وإن يكن
التأثير غير ظاهر في مسته ّل األمر ،ولكنّه موجود بال ش ّك .من
جهة أخرى ،فإنّ عودة المطر تبعث الذكريات ،بك ّل ما فيها من
ألم وحزن دفينين ،وهنا يلتقي مع أصل الرمز المذكور عند
إليوت.
من جهة ثالثة يمكننا أن نقول هنا إنّ الس ّياب يحاول أن يظهر
أنّ البعث ومخاضه هما أقسى من الموت ،وأنّ معاناته مريرة،
ألنّه ال يأتي بسهولة.
من جهة ثانية ،نجد الس ّياب يفتتح قصيدته بتصوير المرأة:
«عيناكِ غابتا نخيل ساعة السحر »...وهذه المرأة ترتبط
بالطبيعة («عيناكِ حين تبسمان تورق الكروم») ،وتمثّل حياة
الطبيعة ،فيربطها بعشتار .ومن المعروف أنّ عشتار كانت حبيبة
أيضا أ ّمه ،ما نجده ظاه ًرا في
أدونيس في األسطورة ،وكانت ً
المقطعين الالحقين ،ألنّ الس ّياب يتكلّم على «نشوة الطفل إذا
خاف من القمر» ،ث ّم على نفسه حين كان طفالً وماتت أ ّمه (في
المقطع الثالث) وينتظر انبعاثها (وهنا يربطها بعشتار) .وبذلك
يكمل العالقة بين األمّ وابنها ،وبين رمزي الخصب المحوريين
في القصيدة :ت ّموز وعشتار .وهما رمزان أساس ّيان في «األرض
أيضا.
الخراب» ً
من جهة ثانية ،فإنّ القمر الذي راح ينأى عن الشرفتين في
مسته ّل القصيدة ال يختلف عن المطر الذي راح ينأى عن األرض،
ليح ّل محلّه المطر العقيم السلب ّي الذي ينتشر في الحركة األولى
من القصيدة( .أي من السطر  1حتّى السطر  ،)52وهو يتح ّول
إلى مطر حقيق ّي في نهاية القصيدة («ويهطل المطر») .والصراع
الذي يظهر بين المقطعين األ ّول والثاني (الذي يبدأ بالسطر
 )7يتمثّل في صورة األرض التي يخصبها المطر («عيناكِ حين
تبسمان تورق الكروم )»...وصورة البحر الحزين الممت ّد (وهو
بحر الحياة) وفيه الموت والميالد («والموت والميالد والظالم
والضياء») ،هذا البحر الذي يوقظ الحزن في قلب الطفل
(والطفل ،كما رأينا ،يرتبط بأدونيس).
من جهة ثانية ،نجد صدى التوقيعة الرابعة من «األرض الخراب»

عدد 55

في قصيدة «أنشودة المطر» .فهذه التوقيعة تتكلّم على «المالّح
الفينيق ّي الغريق» الذي يدعى «فليباس» ،وهي توقيعة قصيرة
ج ًّدا ،جاء فيها:
«فليباس الب ّحار الفينيق ّي الميت منذ أسبوعين،
نسي صراخ النورس ،وتماوج البحر العميق،
والربح والخسارة.
ت ّيار تحت سطح الماء
هامسا .وبارتفاعه وهبوطه
التقط عظامه ً
م ّر على مراحل هرمه وشبابه
داخالً الد ّوامة.
أ ُ َم ِم ًّيا أو يهوديًّا
أن َت يا مَن يدير الدفّة وينظر باتجاه الريح
تأ ّمل «فليباس» الذي كان ذات يوم وسي ًما وطويالً مثلك».
و«فليباس» هذا الذي يتكلّم إليوت عليه يرتبط بأدونيس إله
بيبلوس وقبرص القديمتين؛ ففي خالل احتفاالتهم بعيده ،كانوا
يحملون تمثاله محاطًا ببواكير الفواكه ،ويلقون به في الماء ،فهو
«ابن المياه العميقة» ،كما دعاه بعضهم .وهذا العمل الطقس ّي
يسبق انبعاث اإلله في األسطورة ،ما يعني أنّ غرق اإلله هو
ضرب من ضروب الوالدة ،وعودة إلى ماء الرحم .وقد استعمل
الس ّياب هذه الصورة في سياق آخر ،فقال:
«أصيح بالخليج« :يا خلي ْج...
يا واه ّب اللؤلِؤ والمحار ِ والردى!»
فيرج ُع الصدى
كأنّه النشي ْج:
«يا خلي ْج
يا واه َب المحار والردى».
وينثر الخليج من هباته ال ِكثا ْر
على الرمال رغوة األجاج والمحا ْر
وما تبقّى من حطام بائس غريقْ
من المهاجرين ظ ّل يشرب الردى
من ل ّجة الخليج ِ والقرا ْر»...
فالمهاجر الغريق يشبه اإلله الغريق (يمثله «فليباس الفينيق ّي»)
الذي نجده في توقيعة إليوت ،وارتباط كال الرمزين باالنبعاث
حتم ّي ،وتعطّ له واضح عند الس ّياب ،كما أنّه معطّ ل عند إليوت.
ولكن الفرق في مستوى هذا االنبعاث ،فعند الس ّياب هو انبعاث
على مستوى الوطن ،في حين أنّه عند إليوت على مستوى
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الحضارة الغرب ّية كلّها .أفق الرمز مختلف ،ولك ّن الرمز بح ّد
ذاته مشترك.
ومثل هذا ،نجد في توقيعة إليوت الخامسة صوت الرعد يتردّد
في آخرها ،ولكن بصوت ينقل ِ
العبَر اإلنسان ّية الثالث التي يريد
إليوت أن يقولهها ،وهي مأخوذة من األوبانيشاد الهنديّة باللغة
السنسكريت ّيه :أعطوا  ، Dattaتعاطفوا َ ، Dayadhvanس ِ
يطروا
 . Damyataوهي األصوات الوحيدة التي نجدها في القصيدة
مرتبطة بالمطر (التوقيعة الخامسة) .هذه األصوات تح ّولت
مع الس ّياب إلى أصوات متك ّررة تن ّد عن صوت المطر العقيم
المتك ّرر في القصيدة (مط ْر ...مط ْر ...مط ْر )...وكأنّه الزمة
لها ،ولهذا السبب أسماها «أنشودة المطر».
من جهة أخرى ،نجد الس ّياب متأث ّ ًرا ج ًّدا بتقنية إليوت األساس ّية
في «"األرض الخراب» وهي التضمين .فالقصيدة تحتوي تضمينًا
أسطوريًّا أساس ًّيا ،حيث نجدها تقوم على رمزين أسطوريين
محوريّين ،هما ت ّموز /أدونيس وعشتار /عشتروت ،يتجلّيان
شيئًا فشيئًا عبر المشاهد :ففي المقطع األ ّول نجد امرأة يصف
الشاعر عينيها ،ث ّم يربطها بالطبيعة:
«عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ الس َح ْر...
عيناكِ حين تبسمانِ تورقُ الكرومْ»...
ث ّم نجد تلك المرأة تتح ّول إلى أمّ في المقطع الثالث ،حيث
يقول:
«بأ ّن أ ّمه التي أفاقَ منذ عامْ
فل ْم يج ْدها ،ث ّم حين ل َ ّج في السؤالْ
قالوا له :بع َد غ ٍد تعودْ»...
وهذه صورة مستوحاة من طفولة الس ّياب نفسها ،ألنّ أ ّمه ماتت
وهو صغير ،وكان مقي ًما مع والده في بيت ج ّده ،وحين كان يسأل
عنها كانوا يقولون له إنّها تنام قرب الت ّل -وفي هذا المكان
مقابر آل السياب في جيكور .-وال يلبث الشاعر أن يربط أ ّمه
باالنبعاث ،فيقول:
«ال ب ّد أن تعودْ
تهامس الرفاقُ أنّها هنا ْك
وإنْ
َ
في جانب الت ّل تنام نومةَ اللحودْ
ف من ترابها وتشرب المط ْر»...
تس ّ
معنى هذا أ ّن األمّ ترتبط بعشتروت التي تنزل إلى مملكة الموتى
وتعود بحبيبها أدونيس .وفي األسطورة أنّ أدونيس هو ابن عشتار
أيضا ،كما سبق أن ذكرنا .وال تلبث هذه األمّ أن تتح ّول إلى وطن
ً
(هو العراق) حين يقول:
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«ومقلتاكِ بي تطيفان مع المط ْر
وعب َر أمواج الخليج ِ تمس ُح البروقْ
سواح َل العراقِ بالنجوم ِ وال َمحا ْر
كأنّها ته ّم بالشروقْ
ِ
فيسحب اللي ُل عليها من دم ٍ دثا ْر»...
هذ المشهد التضمين ّي يجعل المرأة – األمّ وطنًا (أي أ ّم ًة)،
أيضا بالصراع والنضال ،من خالل معاناة
ويربط صورتهها هنا ً
الموت واالنبعاث (الصراع بين العينين اللتين تمسحان سواحل
العراق بالنجوم والمحار ،وبين الليل الذي يسحب عليها دثار
الدم) .وبذلك تمكّن السياب من تضمين الرمز بالطريقة التي
عمد إليها إليوت لبناء قصيدة «األرض الخراب» .بل أكثر ،فإنّ
الرمز الذي استعمله إليوت نفسه هو الرمز الذي بنى عليه
الس ّياب قصيدته.
قصة «ثمود»،
ومن التضمينات التي استعملها الس ّياب ً
أيضا ّ
حيث يقول:
«أكادُ أسمع العراقَ يذخر الرعودْ
ويخزن البروق في السهول والجبالْ
حتّى إذا ما ّ
فض عنها ختمها الرجالْ
لم تترك الريا ُح من ثَمودْ
في ِ
الواد من أث ْر»...
وقصة ثمود مع نب ّيها صالح معروفة ،وهي من القبائل البائدة
ّ
قصة مستوحاة من بعض ما
التي نسج حولها المؤ ّرخون العرب ّ
جاء عنها في القرآن الكريم.
والالفت أنّ إليوت في تضميناته في «األرض الخراب» يشير إلى
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مصدر التضمين ،في حين أنّ الس ّياب ال يفعل هنا ،ألنّه ال
يستعمل التضمين كثي ًرا ،ويقيم قصيدته على تضمين رئيس،
هو نفسه الفكرة المحوريّة في قصيدة إليوت ،أي ما يمثّل
فكرة الموت واالنبعاث (أدونيس وعشتروت) .وال ب ّد من أن
نشير في هذا المجال إلى أنّ عشتار التي نتكلّم عليها (وهي
إلهة بابل ّية) تقترن بعشتروت (وهي إلهة فينيق ّية) ،ألنّ صفة
األمومة ترتبط بعشتار الفينيق ّية ،ال بعشتار البابل ّية.
 .3نتيجة :نستنتج أنّ التفاعل بين شعر الس ّياب وشعر إليوت
قد أدّى إلى فتح باب جديد أمام قصيدة الشاعر العراق ّي.
وقد اجتمعت في قصيدة «أنشودة المطر» ثالثة مؤشّرات من وفي حين أنّ إليوت قد ض ّمن قصيدته ما ال يع ّد من أعمال
التراث األوروب ّي القديم والجديد ،فإنّ الس ّياب قد اكتفى
التأ ث ُّر:
خاصة (أي رمزي عشتروت
بالتضمينين المشار إليهما بصورة ّ
 .1األول هو مسألة التضمين :فالسياب استعمل تقنية وأدونيس ،وثمود) ،ولهذا السبب ال نجده يشير إلى مسائل في
ّ
ّ
التضمين التي بنى عليها إليوت والتصويريين (والسيما عزرا حواشٍ كما فعل إليوت ،فال حاجة له إلى هذا.
ّ
ّ
باوند منهم أستاذ إليوت) ،ولكنّه ،في هذه القصيدة لم يعتمد
التوقيعة ،بل اكتفى بالتضمين األسطوري؛ وكان هذا مستلهما  . 2والثاني أنّ الس ّياب تمكّن من هضم ما تأثّر به في قصيدة
ّ
ًَ
خاصة ،فلم يأتِ مطابقًا
من رموز إليوت األساس ّية في قصيدته ،بدليل أنّ الرمز إليوت الكبرى ،وأعاد صياغته بطريقة ّ
والتناص الحاصل هنا يختلف عن
األسطوري للخصب متواتر بقوة في «األرض الخراب» ،وأنّ لما في «األرض الخراب».
ّ
ّ
ّ
السياب قد قرأ ما ترجمه جبرا إبراهيم جبرا عن أدونيس أو ذاك الذي نجده أحيانًا في بعض قصائد الس ّياب ،حيث ظهر
ّ
ضم (والس ّيما في بعض قصائده المبكرة).
تموز من كتاب «الغصن الذهبي» لفريزر ،وهو مصدر أساسي ناف ًرا ،ولم يُه َ
ّ
ّ
ّ
استوحى منه إليوت وأشار إليه في هوامش القصيدة ،إذ قال:
«إنّ خطّ ة القصيدة ،مع قدر كبير من رمزيتها العرضية ،هو  .3والثالث أنّ لغة إليوت في «األرض الخراب» قد أثّرت في لغة
ّ
ّ
مما استوحيت من كتاب اآلنسة جيسي ل .وستن حول أسطورة الس ّياب ،فالشاعر اإلنكليز ّي آمن بأنّ على الشاعر أن يض ّمن
ّ
الكأس المق ّدسة« :من الطقس إلى الرومانس» (كمبردج) .قصيدته لغة الشعب ،ولهذا السبب نجده يعمد في عمله إلى
والواقع أنّني مدين بشكل يحملني على القول إنّ كتاب اآلنسة بعض األغاني الشعب ّية وإلى بعض الحوارات العاديّة فيستعملها
وستن يوضح صعوبات القصيدة أفضل مما تستطيع هوامشي بلغتها األصل ّية .ونجد الس ّياب ،بالمقابل ،يستعمل لغة بسيطة
ّ
فعله ،وأنا أشير بقراءته (إلى جانب المتعة الكبرى في الكتاب ج ًّدا في «أنشودة المطر» وتكاد تكون أحيانًا عام ّية.
نفسه) إلى ك ّل من يظ ّن أنّ مثل هذا التوضيح يستح ّق العناء.
وأنا مدين بشكل عامّ إلى كتاب آخر في علم اإلنسان ،كتاب له
أثر كبير في جيلنا ،وأعني به «الغصن الذهب ّي» ،وقد استعملت
منه
خصوصا الجزأين حول «أدونيس ،أتيس ،أوزيريس» .إنّ
ً
من له معرفة بهذه األعمال سيلمس فو ًرا في القصيدة بعض
اإلشارات إلى احتفاالت الخصب».
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شعر إيلي مارون خليل
تجربة
ّ
الحب في ِ
مق ّدمة:
تجربة الح ّب من أعمق التَّجارب ال َّذ َرويّة ،تكاد تقارب ح ّد
السفل ّية لتحيا الذّات ال ُعلويّة،
الصوف ّية ،ففيها تموت الذّات ُّ
الصراع
وبذلك تتخلّص النّفس من الوحشة والغربة ،ومن عالم ّ
والنّزاع ،فال يصير اإلنسان إنسانًا إال ّ إذا نطق بكلمة «أنت»،
وشعر بوحدة «النحن» ،كما يقال( .)1فالح ّب يستثير أعمق
شعورين جارفين هما الحنان والحنين ،وبدالً من توثين األنا يت ّم
تأليه المحبوب بعي ًدا عن ت ّيار المجون الذي يذ ّوب المرأة في
أمبراطوريّة النّرجس ّية ،وبعي ًدا عن ت ّيار العذريّة حيث القطيعة
التّا ّمة بين ال ّروح والجسد.

د .جان ن ّعوم طنّوس

ٍ
عندئذ ،عن المنازع
النّقص وبلغ ح ّد عقدة النّقص ،وال تس ْل،
ّ
الش ّريرة المتف ّجرة ،كالولع بتعذيب الذّات ،واللذّة المتأتّية من
تدمير المرأة( .)2غير أنّ شاعرنا بعيد عن هذه االلتواءات ألنّ
الحنين إلى الحياة يشت ّد في أعماقه عندما يعاني هذا النّقص
الصلة ال ّرائعة التي تش ّد األنا باآلخر والمطلق،
اإلله ّي ،وما هو إال ّ ّ
وبدونه يدخل المرء كهف النّرجس ّية ،ويعيش في ما يشبه توثين
ض ُخّمها.
األنا ،أو تَ َ

ألقسم األ ّول :ألح ّب في «غدي مرصود علي ِ
ك».
في هذا ال ّديوان يقلب ّ
الشاعر المعادلة الذكوريّة القديمة،
حيث يبدو ال ّرجل فاعالً ،أو جبّا ًرا ،في حين تبدو المرأة كائنًا
سلب ًّيا منفعالً أو منسحقًا ،وربّما ظهرت أداة لذّة ولهو .والح ّق
السفل ّية لتتمكّن
أنّ الح ّب نوع من المحو الجميل ،محو الميول ّ
ال ّدوافع العليا من ّ
نقصا ال يمتلئ
الظهور والبروز .إنّ في العاشق ً
إال ّ باآلخر ،وهذا النّقص الكيان ّي األصيل ،مثل ك ّل حالة «ضعف»
خالّقة تتولّد منها ينابيع الق ّوة ،هو العذاب الجميل واالحتياج
المضنيّ ،
والظمأ الذي ال يرتوي إال ّ بالحضور .وربّما تفاقم

هكذا يصرح ّ
الشاعر« :إرفعيني من الهاوية ،أتق َّو .إرحميني ،يا
امرأة ،يا غالية كالحياة والح ّب .هلّي أربح نفسي والعالم!» (.)3
الحساسة بال مصير،
بعي ًدا عن الحبيبة ،العالم هاوية ،والنّفس ّ
ومعها يمكن أن تكون الحياة ال مس ّوغة وحسب ،بل حلوة وشه ّية.
وبوسع المرء أن يتغذّى بالحليب ،إن كان طفالً ،لكنّه بالح ّب
السعادة ،ومن المحال أن يح ّب نفسه حبًّا عميقًا
يذوق عسل ّ
إال ّ إذا احتضنه اآلخر .ولع ّل النّقص شرط النبجاس مشاعر
الح ّب .من هنا يداوي ّ
الشاعر وحشة البلقع الذي فيه بارتمائه
في أحضان المرأة ال الخالقة ،مبدأ الخصب ال ّروح ّي ،تلك
التي تسري فيه َس َريان ال ّربيع في األرضى العطشى« :أريدك
ف ّي تزرعين بذور الخصب ...أنا بين يديك طينة ط ّيعة ،أتح ّول
حتّى إلى بحيرة تثمر الهستيريا»( .)4أرأيت إلى هذا النّقص
الجميل كيف يحدث تح ّوالً في الذات العاقر ،الجديبة؟ فليست
المرأة أنثى ،بمعنى ّ
الشهوة وحسب ،وما هي رمز إلى التفاهم
بين اثنين فقط .إنّها األنثى التي تخلق الرجل ،وتح ّوله ،وتزرع
فيه نَفَس الحياة ،وتُذيقه عسل الوجود .بها يت ّم االنتصار على
الغربة ،وتصير ال ّدنيا جماالً وحالوة ،ولعلّها تمثّل أرقى مستوى
من مستويات التّجارب الوجدان ّية العليا .وبدالً من أن يكون
الرجل دود ًة تد ّب في صراع البقاء ،يصبح عصفو ًرا تمأله غبطة
ما بعدها غبطة .ولئن تط ّرق بعض ّ
الشعراء ،كيوسف غصوب،

( )1زكريّا ابراهيم« ،مشكلة الح ّب» .مكتبة مصر ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1970 ،ص .53
( )2المازوش ّية والساديّة من أبرز التعقيدات النفس ّية عند بعض الشعراء ،كنزار قبّاني
تمثيالً ال حص ًرا.
راجع:

جان ن ّعوم طنّوس« :صورة الزاني والزانية في األدب العرب ّي المعاصر» .دار المنهل
اللبنان ّي ،بيروت ،الطبعة األولى ،2008 ،ص .203-167
( )3إيلي مارون خليل« :غدي مرصود علي ِ
ك» .مكتبة الحرف ،ال ط ،1980 ،ص .11
( )4المصدر نفسه ،ص .17

وإليلي مارون خليل تجربة فريدة في شعر الح ّب ،شكالً ومضمونًا،
بلغت ذروتها بابتعاده عن الموروث ّ
الشائع ،واستنطاقه المناطق
القص ّية ،وهناك تقبع أعمق النّوازع وأكثرها براءة .على أنّنا ،في
هذه العجالة ،نؤثر أن نتناول نتاجين ّ
للشاعر .في القسم األ ّول
نتط ّرق إلى ديوان «غدي مرصود علي ِ
ك» معلّلين التَّف ُّرد فيه،
وفي القسم الثاني نتناول «متناث َ ًرا في كلماتي» متأ ّولين حالة
االتّحاد ،وهي أرقى ما في اإلنسان حيث يصبو إلى ما يتجاوز
اإلنفصال واليباس.
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إلى موضوع المرأة الخالقة( ،)5فإنّ إيلي مارون خليل يعلو به
متقص ًيا حاالته ،متتبّ ًعا تفاصيله ،إلى ح ّد تغدو الحبيبة معادلة
ّ
للخصب ال ّروح ّي ،فهي التي تعطي الحياة ،بيولوج ًّيا ونفس ًّيا،
وتجعلها جديرة بأن تعاش ،أقصد أنّها تعاش في أروع وأعلى
السعادة ،وال سعادة بدون نقص ،وال حضارة ،تال ًيا ،بدون
قمم ّ
الساحر ،علّة وجود االختراعات واالبتكارات .ولئن
هذا ال ّ
ضعف ّ
قلب ّ
الشاعر المفاهيم الذكوريّة ،فها هو يستعير اللغة الدين ّية
(المسيح ّية تحدي ًدا) بغرض أن يلغي المعادلة القديمة :المرأة /
األفعى ّ /
الش ّر  /الخطيئة  /ح ّواء الغاوية  /باب جهنّم  /سالح
ّ
الشيطان ...لقد أفسد بعض ال ُّز ّهاد العالقة األكثر صدقًا وبراءة
حتّى إنّهم عادوا الجسد ،وكرهوا العقل ،وازدروا العواطف .ألم
يقل أحدهم« :ألنّساء مالئكة في الكنيسة ،شياطين في البيت،
ّ
واشتط كاتون مجاه ًرا« :إنّ المرأة وهم،
السرير»(.)6
وقرود في ّ
فمظهرها جميل ،لك ّن وصالها منفّر ،وصحبتها قاتلة»( .)7وفي
هذا المنحى قال الق ّديس أغوسطينوس من غير أن يتخلّص من
مانويّته القديمة« :يقضي النّظام الطّ بيع ّي ،عند البشر ،بأن تكون
النّساء خاضعات لل ّرجال ،واألوالد لألهل .فمن العدل واإلنصاف
أن يكون العقل األضعف خاض ًعا للعقل األقوى»( .)8أ ّما إيلي
مارون خليل فقد انتهك هذه المعادلة المشؤومة ،وربّما عاد إلى
اإلنجيل الذي بارك العالقة القدس ّية ،وإذ به «يخضع» للمرأة،
وال يرى فيها عنص ًرا ش ّري ًرا ،بل كائن خ ّير يمنح الخصب والخير
والبركة .لك ّن الح ّب ال ينفي امكان ّية التّسامي ،sublimation
باعتراف فرويد نفسه ،حين يكون التّسامي مشب ًعا بالح ّب ،من
الح ّب اإلله ّي حتّى ح ّب الحيوانات(.)9
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ها هي األفعى القبيحة التي طالما رذلها البنّاؤون تغدو عنده
أفعى جميلة ألنّها تهب الح ّب وتح ّول القفر زه ًرا« :يا امرأة.
الس ّم في بسمتها،
لماذا أنت هكذا؟ أفعى جميلة ،تقطر ُّ
فتقتل»( .)10وال يخدعنا المعنى ّ
الظاهر ّي في هذه العبارة
ألنّ األفعى أصابها التَّح ُّول ،وكأنّ شاعرنا يعود إلى زمن

الميتولوج ّيات حين كانت الح ّية مك َّرمة بوصفها رمزًا للحكمة،
وكان الجسد مم َّج ًدا بوصفه تجلّ ًيا لأللوهة .ولذلك نقول إنّ هذا
الصنيع ّ
الشعر ّي وثن ّي /مسيح ّي في آن واحد .هو وثن ّي بتخطّ يه
ّ
فلسفة الز ّهاد المتشائمة ،وهو مسيح ّي بتض ّرعه إلى الحبيبة
السياق يب ّدل من داللة
كما يتض ّرع إلى العذراء مريم .وفي هذا ّ
التفّاحة التي أهبطت آدم إلى أرض ّ
الشقاء ،فتصير عنده عودة
إلى الفردوس« :أنتِ تفّاحتي المح ّرمة .وأح ّب أنا أن أخالف
الوص ّية .نعم الوص ّية لخير البشر .أعلم أنا ،أنّ ِ
ك أنتِ ،الخير
لي ،ال الوص ّية»( .)11ولع ّل إيلي خليل يخطئ هنا ،فما من وص ّية،
وإنّما هو تقليد موروث سرى في الحضارات حتى أفسدها .غير
أنّه يلغي اله ّوة بين الروح والجسد ،كما يلغي الحرب األهل ّية
بينهما ،فال يح ّب الجسد من جهة ،وتح ّب الروح من جهة
أخرى ،وهو أمر نجده جل ًّيا في شعر الياس أبي شبكة( .)12وحدة
الروح والجسد من أه ّم اإلنجازات ّ
الشعريّة الحديثة ،حين
يتالقى ما يس ّمى بشيطان الشهوة وبراءة المالك« :بودّي ،يا
امرأة ،لو نحيا بحمق الشيطان ،وصفاء المالك»( .)13ويختصر
إحساسه بالنّقص الرائع بقوله« :كنتِ طريقي إلى المحبّة ،إلى
اهلل .خارجك ما عرفت سوى القحط واليباس»( .)14فالمرأة
هي الطّ ريق الملك ّية إلى اهلل ،وليست طريقًا إلى جهنّم كما
يزعمون ،وهل اهلل إال ّ هذه الوصلة بين الكائنات ،وبينها وبين
المتجسد؟ فالح ّب يص ّير اإلنسان طبيع ًّيا ألنّ الح ّب
المتعالي
ّ

( )5يوسف غصوب« :المجموعة الشعريّة الكاملة (قارورة الطيب)» .دار النهار للنشر،
بيروت ،الطبعة األولى ،1987 ،ص .81
( )6روجيه غارودي وآخرون« :نقد مجتمع الذكور» ،ترجمة هنرييت عبّودي .دار الطليعة،
بيروت ،الطبعة األولى ،1982 ،ص .48
( )7المصدر نفسه ،ص .34
( )8المصدر نفسه ،ص .58
( )9سيغموند فرويد« :الحياة الجنس ّية» ،ترجمة جورج طرابيشي .دار الطليعة ،بيروت،
الطبعة األولى ،1982 ،ص .123

( )10إيلي مارون خليل« :غدي مرصود علي ِ
ك» ،ص .15
( )11المصدر نفسه ،ص .18
( )12خريستو نجم« :رهاب المرأة في أدب الياس أبي شبكة» .دار الجيل ،بيروت /مكتبة
السائح ،طرابلس ،الطبعة األولى ،1996 ،ص .235-183
ّ
أيضا:
راجع
ً
جان ن ّعوم طنّوس« :صورة الزاني والزانية في األدب العرب ّي المعاصر» ،ص .144-111
( )13إيلي مارون خليل« :غدي مرصود علي ِ
ك» ،ص .22
( )14المصدر نفسه ،ص .25
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األكثر طبيع ّية ،أ ّما الشهوة المحض ،فتص ّير ال ّرغبة خنزيريّة
المالمح« :أحببت ُ ِ
ك ،صرتُ إنسانًا سويًّا.)15( »...
من البديه ّي أن تنضح المرأة ّ
بالشهوة ،ولكنّها ليست شهوة غفالً
ماديّة المالمح ،ألنّها تط ّعمت بإكسير ال ّروح« :يا أنتِ .تنضحين
ّ
الصراع بين
بالشهوة .تغلين»( .)16فمن أبواب الفردوس إنهاء ّ
الروح والجسد ،وبلوغ الغبطة المالئك ّية .فقد قيل« :في البدء
كان الكلمة» ،وجاء غوته وقلب المعادلة معلنًا« :في البدء كان
العمل» ،متناس ًيا أنّ ال عمل بدون فكر ،وها هو إيلي مارون
خليل يؤكّد« :في البدء كان الجسد» ،مستعي ًدا مالمح الح ّب
الميتولوج ّي القديم ،حيث الجسد قبّة الروح ،كما قيل الحقًا.
(كالسريان والعبران) قد انطوت على
وإذا كانت األمم المهزومة
ّ
نفسها ،فاحتقرت الجسد والغرائز ،على ما يؤمن نيتشه ،فإنّ
مجد اإلنسان يكون في االحتفاء بالجسد ،ال في بُعده األوحد،
حس ًّيا للح ّب ال ّروح ّي« :آه! يا لل ّروعة ،اكتشفنا
بل بوصفه عناقًا ّ
الجسد»( ،)17يهتف شاعرنا هتافًا ال يجافي قيم اإلنجيل بقدر ما
يجافي بعض الز ّهاد الذين ش ّوهوا المسيح ّية« :وفي البدء كان
الجسد ،في البدء كان الذّكاء»( ،)18وكأنّه يردّد ما قاله فرويد
بأنّ القمع ّ
الصالح
الشرس يولّد التَّبع ّية ،في حين أنّ التّسامي ّ
أجنحة لل ّروح .والالفت أنّ نيتشه ،الفيلسوف شبه الملحد
يؤكّد بدئ ّية الجسد ،بمعنى ما من المعاني« :جسد وروح أنا.
هكذا يتكلّم الطّ فل .ول َم ال ينبغي على الناس أن يتكلّموا مثل
األطفال؟»( .)19ويقول ّ
الشاعر اللبنان ّي« :جسدي قنديل دربي،
ألنّ الجسد نضارة الطّ فولة ،ألنّ الجسد فتون التَّو ُّجع.)20(»...
قلنا إنّ ّ
الشاعر قَلَ َب المعادلة الذّكوريّة النّسك ّية القديمة من
غير أن يتخلّى عن مسيح ّيته .واألص ّح القول إنّه يحتاج الكثير
السلم ّية التي ر ّوضت الوحش الرومان ّي ،وقلّمت
من تلك النّفحة ّ
أظافره .وإذا كانت المرأة مبدأ الخصب ال ّروح ّي تب ّث الحياة في
الحياة ،فها هي تبدو على يراعة هذا العاشق المرهف شبيهة
بالعذراء مريم .والح ّق أنّ أفروديت األرض ّية تتالقى هنا مع
السماويّة ،وكأنّ العبارات ّ
الشعريّة نوع من االبتهاالت
أفروديت ّ
( )15المصدر نفسه ،ص .37
( )16المصدر نفسه ،ص .45
( )17المصدر نفسه ،ص .91
( )18المصدر نفسه ،ص .92
( )19فريدريش نيتشه« :هكذا تكلّم زرادشت» ،ترجمة عن األلمان ّية علي مصباح.
منشورات الجمل ،كولونيا /بغداد ،الطبعة األولى ،2007 ،ص .75
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والصلوات التي يمارسها المسيح ّيون في كنائسهم .خذ مثالً هذا
ّ
المقطع تجد أنّ الحبيبة اكتسبت وج ًها دين ًّيا ساطع الحضور:
«إرحميني ،يا حلوة ،إرحميني ...من األعماق صرخت إليك»(.)21
أيضا« :باركيني أنا المبتهل إليك ،أنتِ بركتي»(.)22
ويقول ً
ويضيف« :طوبى لي ألنّني أحببتك ،أنتِ يا ق ّديستي ،وطوبى ل ِ
ك
ألنّك حبيبتي»( .)23فهو يستعير اللغة الدين ّية ّ
الشائعة بنوع من
الصالة
التَّناص الجميل حتّى إ ّن عناوين بعض القصائد نوع من ّ
المسيح ّية مثل« :طوباكِ ،طوباكِ ،هلّلويا» ،ومثل« :هل ّموا
سبّحوها» ،حيث يعلن« :إرحميني ،يا رائعة ،كعظيم بهائك،
وكمثل كثرة جماالتك ،امحي تقصيري في إجاللك»(.)24
على أنّ هذه التّعابير تعود في جذورها إلى ال ّدين الفينيق ّي العظيم،
دين المحبّة (إيل) ،ودين الح ّب (عشتروت وأدونيس) .فقد قرأنا
نصوصا وثن ّية تكاد تشابهها االبتهاالت المسيح ّية المو َّجهة إلى
ً
الصبح» ،وما شاكل ،وثن ّي
«كوكب
تعبير
ن
إ
بل
مريم،
العذراء
ّ
ّ
في األساس .ويخ ّيل إل ّي أنّ خليل شاعر فينيق ّي يتجاوز المسافة
الحواس ،وعطّ لت
ال ّزمن ّية التي أبطلت أبعاد الح ّب ،وقمعت
ّ
العقل ،وإذا به ذلك البريء ،النّظيف ،العائد إلى مرحلة وثن ّية
مط ّعمة بالمسيح ّية .وقد يقول قائل إ ّن تعظيم المرأة ينطوي
ضعف"
على عقدة نقص ،غير أنّنا نرى فيه مالمح ذلك "ال ّ
الخالّق ،بقطع النّظر عن مبالغات ّ
الحساسة
الشاعر .فالنّفس ّ
في الجوهر "ضعيفة" ،ومسيح ّية ،وشبه طفول ّية تسترحم األمّ
العظمى ،تصلّي بحن ّو ،وتشفق وتترأّف ،وما هي بنفس صحراويّة
متيبّسة .ولعلّها إذ تم ّجد تفيض حياة ،فال تنطوي وال تتقوقع ،وال
تقسو قسوة ساديّة ،أو تتذلّل تذلُّالً مازوش ًّيا .إ ّن صورتها الكبرى
الصليب ،ومن دموعه النق ّية الطّ اهرة ،يتف ّجر
هي المسيح على ّ
الح ّب في األرض ،وتشيع ال ّرحمة .يقول خليل« :عل ّي أن أتصفّى،
أغتسل بالنّدم ،أنسحق بالتّوبة ،بال ّدموع أنعجن»( .)25ربّما بالغ
ّ
خالصا لروحه ،كما
الشاعر في نزعته التّط ُّهريّة ،ولكنّه وجد
ً
يعتقد...
ألجسد نعمة ،والح ّب يص ّير اإلنسان إنسانًا ،والمرأة هي المخلّصة
ّ
والشفيعة .وربّما بدت مسي ًحا آخر يزيل الغربة والوحشة والوجود
( )20إيلي مارون خليل« :غدي مرصود علي ِ
ك» ،ص .95
( )21المصدر نفسه ،ص .53
( )22المصدر نفسه ،ص .54
( )23المصدر نفسه ،ص .55
( )24المصدر نفسه ،ص .57
( )25المصدر نفسه ،ص .101

حزيران 2012
البلقع ّي« :أنا أحبّ ِ
ك إذن أنا أحيا»( ،)26يصرخ ّ
معارضا
الشاعر
ً
فلسفة ديكارت المشؤومة التي حصرت الوجود في بُعد عقل ّي
السياق ،يكون للكائنات
واحد .إنّ الوجود ،بمعنى عامّ في هذا ّ
حتّى الحجر ،أ ّما فعل «أحيا» فهو لإلنسان في أعمق صبواته.
بوسعك أن توجد وتعيش بال ح ّب ،ولكنّك ال تستطيع أن تحيا إال
السفل ّية،
بالح ّب الذي يرفع إلى أعلى بدالً من أن يف ّجر الميول ُّ
كما هي الحال عند ّ
الشاعر الحديث مح ّمد الماغوط( .)27يقول
ك .كم رفع ِتني إلي ِ
خليل« :كم رفع ِتني ،منّي إلي ِ
ك .كم ذ ّوب ِتني،
ص ّيرتِني ،كم أحييتني ،يا امرأة لم يحلم بمثلها إله»( .)28هذه
المبالغة الطّ فول ّية لعلّها من سمات العشق النّبيل ،حتّى لتبدو
المرأة فاعلة ،وال ّرجل منفعالً يتقبّل ال ِنّعم والبركات ،على نقيض
النّزعة الذّكوريّة التي تسحق اآلخر ،لجبروتها ،فتسحق نفسها،
وتجفّف ينابيع الحنان .وبكلمة ،المرأة وطن سماو ّي حين يبدو
ال ّرجل بال ميناء وال وطن .ويا سعادة َمن انتسب إلى هذا الوطن
السحر ّي ،منبع التَّح ُّوالت ،ومكمن الخير والبركة!
ّ
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مضامين جديدة وصورة جديدة .وحده َمن يولد روح ًّيا يُج ّدد
شباب اللغة .أ ّما بعض قصائد الح ّب ّ
الشائعة فهي نتاج غ ّث
توقّف خارج الذّات العليا متو ِّه ًما التّجديد وال ّريادة ،لكنّه عند
التّحقيق ،محروم من النّعمة الداخل ّية ،وكأنّه يعيش في الذات
المقتبسة بعي ًدا عن ّ
الشعاع الطّ فل ،حيث باب العجائب التي ال
تُحصى.
ألقسم الثّاني :ألح ّب في «متناث َ ًرا في كلماتي».
غدي مرصود علي ِ
ك هي الكتابة  /ال ّرحم التي أنجبت مواليد
شعريّة الحقة ،غير أنّ الح ّمى المتدفّقة قد فترت قليالً .ويخ ّيل
إلينا أنّ الديوان األ ّول ق ّمة شاهقة ال تق ّل عظمة ع ّما كتبه أكبر
ّ
الشعراء في هذا المجال ،وهذا ال يعني أنّنا نبخس من قيمة
ال ّدواوين الالحقة .ففي «...متناث َ ًرا في كلماتي" يعاني ّ
الشاعر
مأساة العمر المولّي ،وإذا به وهم سراب ،وستار ضباب،
وهشيم خراب ،كما يعبّر .ومن المعروف أنّ الح ّب ال ينبجس إال ّ
بعد فراغ يدفع إلى مالقاة اآلخر ،وبعد نقص يهيب إلى االمتالء
بالحبيبة ،لذلك نتل ّمس في الكتاب أروع تجارب االمتزاج ،حين
يصير االثنان رو ًحا واحدة وجس ًدا واح ًدا" :وأنا ب ِ
ك أنبض /
ّ
تتشظى من شراييني  /رائحة إيماني باألنوثة»( .)29فأن ينبض
الرجل بالمرأة فذلك هو ق ّمة الذّوبان ،وذروة استيطان األنوثة،
بعضا تبعث ًرا يثمر زه ًرا
وكأنّ العاشقَين قد تبعثرا في بعضهما ً
وزه ًوا وحنانًا .ال فاصل بين الرجل واألنثى ،وال موجب للركض
وراء النّساء ألنّ تلك المشتهاة تختصر جنس النّساء كلّه .من
هنا عطايا الح ّب وبركاته« :أجمل هداياكِ أنّك وهب ِتني عمري /
وقد كان دخانًا»( .)30ويتراءى ّ
للشاعر أنّ الح ّب قديم ،موغل في
ال ّزمان ،ولعلّه شعور يراود ّ
العشاق جمي ًعا ،وكأنّ النّفس عندما
انفصلت عن وحدتها الكون ّية ،تستذكر أشياء مبهمة واضحة،
ثاوية في تالفيف الالشعور« :يبدو أنّا التقينا  /في سالف األرواح
 /يبدو أنّنا تواعدنا  /في عابر الجراح»(.)31

وأخي ًرا ،فإنّ اللغة ّ
الشعريّة عند إيلي مارون خليل ،رفيعة
المستوى ،مستلّة من أعمق التّجاريب .فبعض ّ
الشعراء يعيشون
في عالم األلفاظ المرتّبة سلفًا في الذّهن ،وبعضهم اآلخر
يعيشون دقائق ،كَ َمن يح ّول اللهيب مط ًرا .وقد لجأ ّ
الشاعر إلى
األساليب اإلنشائ ّية كالنّداء واألمر ،وخاطب الحبيبة بضمير
المخاطب ،واستخدم ضمير المتكلّم ،مضف ًيا الحيويّة على
النّ ّص ِ ّ
المتنسك
الشعر ّي حتّى ليشعر القارئ أنّه ذلك العاشق
ّ
تحت ظالل الح ّب .وكثي ًرا ما اقتصرت الجملة ّ
الشعريّة على
كلمة أو كلمتين تمت ّدان وتنداحان عبارات مترابطة تك ّون مقاطع
الصورة فليست
متمايزة بوسعنا وضع العناوين المناسبة لها .أ ّما ّ
بالغ ّية أو تراث ّية ،وإنّما هي «روح ّية» ،إن ص ّح القول ،ألنّها وليدة
تجربة خاضها إيلي ،فاكتشف ذاته واكتشف المرأة ،وهي ّ
الش ّق
ال ُعلو ّي فينا .وتُ َع ّد هذه المجازات وكأنّها وليدة أقانيم موغلة
في الذّات ال يستطيع أن يردّدها ّ
الشاعر التّقليد ّي الفاقد البعد
ألصورة العظيمة ليست بنت االبتكار العقل ّي ،بل هي
ال ّروح ّيّ .
نتيجة الغوص في مملكة سحريّة قابعة في األعماق ،ال يشعر بها
إال ّ القلّة .ولع ّل فضل إيلي مارون خليل أنّه هجر الذّات العتيقة
والسياج اآلمن ،وإذا هو خلْق جديد وإنسان جديد تتولّد منه
ّ

ألحبيبة هي الفيء من هجير األيّام ،وأكثر رقّة من لون هادئ،
نحيلة مثل سمرة سنبلة ،شامخة مثل إباء نب ّي .ال صفات جسديّة
واضحة ،كما هي الحال عند ّ
الشعراء التقليديّين ،وإنّما هو جمال
ال ّروح ينعكس على الخارج ،فيختار منه العاشق ما يناسب ،وما

( )26المصدر نفسه ،ص .75
( )27جان ن ّعوم طنّوس« :صورة الح ّب في الشعر العرب ّي الحديث» .دار المنهل اللبنان ّي،
بيروت ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .232-161
( )28إيلي مارون خليل« :غدي مرصود علي ِ
ك» ،ص .119

( )29إيلي مارون خليل« :متناث ًرا في كلماتي» .دار المفيد ،بيروت ،الطبعة األولى،2005 ،
ص .23
( )30المصدر نفسه ،ص .41
( )31المصدر نفسه ،ص .42
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السم ّو إلى المرأة /النّعمة ،ورو ًحا« :أحالمُ ِ
ك وسادتي /أحالمي وسادتك /شراكة األحالم/
أعجز الكلمات! وكيف يستح ّق نعمة ّ
وهي ِنع َم المالذ من ال ّدهاليز المعتمة! أ ّما الجسد فهو الوجه تُو ّحد ال ّروحين»(.)36
المرئ ّي للروح ،وبه يت ّم االنصهار ،وال تلميح هنا إلى انتهاك
ضعف األصيل المفضي إلى اللقاء
الموروث« :أتصفّح جسدك /أُف َ ْهر ِ ُسه /بلساني أقرأهّ /
أتنسمه هكذا يم ّجد إيلي مارون خليل ال ّ
بشفت ّي /وبخيالي أتل َّم ُسه /أرتشفه عض ًوا فعض ًوا /فأسمع األروع« :أنا الفقير إلي ِ
ك /يا تعاليتِ /كم أدنيتني من اهلل»(.)37
نبضينا /تف ُّجر الحنين!» ( .)32أالتّحاد هو الفردوس المنشود ،إنّ طريق الح ّب تؤدّي إلى اهلل ،كما أنّ الحبيبة دائمة العذريّة،
ولع ّل تجربة التَّو ُّحد باآلخر من أعمق التّجارب اإلنسان ّية سواء أي التّج ُّدد ،وأبعد من األبديّة ،إذا كان ث ّمة أبعد منهما .وما
أكان اآلخر إنسانًا ،أم طبيعة ،أم المطلق المتعالي المحايث :التّجارب الجديدة إال ّ نو ًعا من الوالدة الجديدة« :معها ولدت/
«أمتلئ بنفسك /أهيم /أجدني متو ِّح ًدا بك»( .)33فالح ّب جوع معها أولد /ك ّل والدة تج ُّدد /ألتّج ّدد َسفَ ٌر في ال ّرؤيا»( .)38وربّما
الصوف ّيين ،فتح ّل ك ّل
إلى الكمال ،يكتمل ويتزيّن بالحبيبة التي هي بوصلة في جليد اختلطت
الحواس كعادة ال ّرمزيين ،وبعض ّ
ّ
الصراع
الحياة ،ث ّم إنّه ضياع جميل ،ال كال ّ
حاسة مكان األخرى« :لسانك رؤى /فيداك تذوقان /عيناك
ضياع في عالم ّ
ّ
والق ّوة ،بل انفالت في ما يدهش ويستلب الل ّب .والعجيب أنّ تلمسان /أذناك خبيرتا عطور /أنفك إرهاف النّبضِ»( .)39إنّها
المرأة ملتقى األضداد ،فهي ذات نعومة مفترسة ،وعذوبة معجزة الح ّب ،معجزة اكتشاف الذّات واآلخر ،اكتشاف الحياة
فتّاكة ،لكنّها متناقضات ظاهريّة تشير إلى عمق الح ّب ،وإلى المتعالية على الوجود الغفل ،ليقول اإلنسان« :أنا أحيا» بدالً
التّواصل الح ّي الذي يبلغ ح ّد الذّوبان.
من قوله« :أنا موجود» ،حتّى لتبلغ المرأة ذروة نادرة من ذرى
التّو ُّحد« :ألمرأة َسفَ ٌر عبقر ّي /ألقصيدة إيقاع عميق /ألمرأة
الصمت الغزير ،وتر َس ْرمَد ّي /ألقصيدة جدول دهشة /ألمرأة ديمة قدس ّية/
ويتقصى إيلي مارون خليل حاالت الح ّب ،ومنها ّ
ّ
()40
السلب ّي .إنّ وأنا ..بينهما /شاعر . »...وأن تكون الحياة قصيدة ،فذلك
وال نقصد به ذلك ّ
الصمت العاقر عند االنطوائ ّي ّ
صمت الحبيبة بدء الينابيع ،وأشواق متواصلة ،وغيم من القبالت .هو الح ّب والتَّعالي وتجاوز الموروث ...تكون الحياة روح ّية أو ال
ونراه يوغل في عينيها ،ويتّحد بها كشيخ الطّ ريقة ،ويبدع معها تكون.
يتحسس جسده،
أرقى أبجديّة .ونراه ً
يتحسس جسده ،نعم ّ
أيضا ّ
ال كطاقة مادّيّة صرف ،بل كطاقة روح ّية يسربلها الحنان :خاتمة:
يتقصى النّاقد المفكّر أعمق التّجاريب في عجالة
«يدي تلين لمرآكِ /تصقل نفسها خلس ًة /تدخل ذاتها /تُقيم في من المحال أن ّ
نبضها /جرأة تلتمس /يدي تته ّجأ ِف ْهر ِ َس ِ
جسدك /تقرأ انسياب نقديّة عابرة ،وحسبنا أنّنا فتحنا بعض الكوى صوب ال ّروح،
الس ّر األكبر ومنجم الحنان والحنين .على أنّنا نكتفي بهذه
أقاليمه»( .)34وال مشاحة أنّ الح ّب «يذ ّو ُب» الذّات ،ويجعلها أكثر وهي ّ
ذات ّية ورصانة ،وأبعد عن التّش ّيؤ أو الموضوع ّية الغفل .فأن
الصفحات مخافة الوقوع في التّكرار ،ونختم في النّهاية بالقول
ّ
تحس بك ّل شيء ،وأن تح ّب وتتخ ّيل وتغامر .إنّ القصيدة عند إيلي مارون خليل تتجاوز الموروث الذكور ّي
تصير ذاتًا يعني أن ّ
أ ّما إذا تموضعت الذّات فهي إذًا حطبة ال عشبة ،وحجر ميت والتّقليد ال ّدين ّي ،ليتجلّى فيها النّزوع إلى االتّحاد ،فما في
السعادة ،وعبثًا
الجوانح« :يدي تبدع /تزهر حقول ُك الخصيبة /تثمر أشجارك الجبّة إال ّ اإلنسان ،هذا اإلنسان الذي يتوق إلى ّ
ال ّرطيبة /فجسدك نبوءاتِ /ن َع ُم
والسلطة والجاه والمال.
ّ
الحواس تنبجس»( .)35يفتّش عنها في ميدان ّ
الصراع والنّزاع ّ
ضعف» الجميل
وعندما يصير المرء ذ ْوب حساس ّية ،ويعاني «ال ّ
ضعف» ،وفي «النّقص» ،فإن شعرنا بهما امتأل
ألسعادة في «ال ّ
ّ
يسهل عليه النّفاذ إلى اآلخر واستيطانه ،والعيش في مُناخاته وجودنا بالفرح ،وتط ّعمت ال ّدنيا بنكهة من غير هذا العالم.
وأقاليمه ،بينما نجد ال ّرجل االمتالك ّي يستعمر المرأة جس ًدا
( )32المصدر نفسه ،ص .56
( )33المصدر نفسه ،ص .57
( )34المصدر نفسه ،ص .101
( )35المصدر نفسه ،ص .103
( )36المصدر نفسه ،ص .107
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( )37المصدر نفسه ،ص .121
( )38المصدر نفسه ،ص .140
( )39المصدر نفسه ،ص .176
( )40المصدر نفسه ،ص .182
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عدد 55

دكتورة ديزيره الق ّزي
ّ
ّ
ّ
السريري
النفسي والتحليل
األدبي
النقد
(االلتقاء

واالختالف) ()1

للنص على ضوء المنهج
 .1تمهيد :إنّ الغرض من هذه الدراسة هو إظهار نقاط االلتقاء واالختالف بين ك ّل من النقد األدب ّي ّ
نصه؟
النص نث ًرا) من خالل ّ
النص .فهل يمكننا أن نتب ّين حال الشاعر (أو الكاتب إذا كان ّ
النفس ّي ،والتشخيص السرير ّي لصاحب ّ
وهل يلتقي النقد األدب ّي الذي يلجأ إلى المنهج النفس ّي في قراءة النص مع التشخيص السرير ّي ذي الطبيعة الطب ّية؟ هذا ما
سنحاول أن نتب ّينه في السطور الالحقة.
نصا معبّ ًرا للشاعر األمو ّي قيس بن ذ ُ َريح الذي ُعرف بـ«قيس ل ُبنى» ،وقمنا بقراءته قراءة نقديّة مستعملين
وقد اخترنا لهذا الغرض ًّ
تشخيصا سريريًّا.
المنهج النفس ّي ،ث ّم شخّصنا صاحبه
ً
النص:
ّ .2
ٍ
ِ
غداةَ غد إذ ْ حــ َّل مــــا أتَــــوقَّــــ ُع.
		
أَلُبْنى ،لقد َجلَّ ْت عليك ُمصيبتــي،
تُ َمنّينَني ن َ ْيـــــالً وتَلْوينَنـــــــي ِ
فسي شوقًـــا ك َّل يــــوم ٍ تَق ََّطــــ ُع!
		
به،
فنَ َ
وقَلْبُ ِ
فوا كَ ِبدي! قد طـــالَ هذا التض ُّرعُ!
		
ك قَ ُّط ما يَلي ُن لما يَــــــــرى،
أَلومُ ِ
ل َ َع ْمري ،وأ َ ْجفـــى لل ُم ِح ّ ِب ،وأقطَ ــ ُع.
		
ك في شأني ،وأنتِ مُليمــــــَةٌ،
فاض من عيني ِ
أَخُ ِبّ ْرتِ أنّي في ِ
ك لل َو ْج ِد َم ْد َم ُع؟
		
ك َم ِ ّي ُت َح ْس َرتـــــي،
فما َ
وإنْ كانَ دائي كُلــُّهُ منـــ ِ
ولك ْن ،ل َ َع ْمري ،ق ْد بكَ ْيت ُ ِ
ك أ َ ْج َمـــ ُع.
		
ك جـاه ًدا،
علـــي العائـــــداتُ تَفَ َّجـــ ُع،
فظَ لَّ ْت
		
َصبيحةَ جاء َ العائداتُ ي َ ُع ْدن َنـــــي،
َّ
فقائلةٌ :جئنا ِ
وقائلةٌ :ال ،بل تركنـــــاه ُ يَنــــ َزعُ...
		
إليه وقد قضــــــــى،
فما غ َِش َي ْت عينَ ْي ِ
و َعيني على ما بي ،بذكـــراكِ تَ ْد َم ُع
		
ك من ذا َك َعبرةٌ،
ل َدي ْ ِ
ك ،فال تبكي غ ًدا حي َن أُرفَـــــ ُع.
		
إذا أنتِ لم تبكي عل ََّي َجنـــــــــاز ًة
قيس بن ذ ُ َريح
							
 .3التحليل النفس ّي:
النص األدب ّي على ضوء المنهج النفس ّي :يبدأ
أ .مدخل :يرى يونغ أنّنا عندما نتعامل مع نص نتعامل مع منتوج ب .تحليل
ّ
نصه بالمناداة :مناداة المرأة التي تمثّل له ما ف ُ ِقد.
فاعل ّيات نفس ّية معقّدة ج ًّدا ،ولكن يجب أن نتعامل مع الجهاز الشاعر ّ
النفس ّي بالتحديد( .)2كما ال ب ّد لنا من اإلعالن ،قبل أن نبدأ فالذات تواجه فجيعة الفقدان والغياب .ولك ّن هذا الفقدان
بالعمل ،أنّ هناك فرقًا أساس ًّيا في الفهم بين عالم النفس مردّه إلى نوع من االستالب اآلتي من الخارج :فاآلخر يستلب ما
حين يفحص العمل الفن ّي وبين الناقد األدب ّي ،ألنّ النتاج األدب ّي تحبّه الذات ،ويقمعها بق ّوة ،لذلك فإنّ النداء هنا يفيد التف ّجع.
له أهم ّية كبرى عند العالم النفس ّي( )3فالفنان يمثّل حساس ّية والشاعر يعترف بالمصيبة التي حلّت به ،وعليه فإنّ األنا واآلخر
خاصة ،تعتلج فيها عوامل عديدة مؤثّرة ،من غير أن يكون هذا يدخالن في صراع مباشر :الذات تريد أن تحقّق نفسها واآلخر
مناقضا للتحليل النفس ّي.
ً
( )1نو ّجه شك ًرا إلى الدكتور ديزيره سقّال الذي قام بمساعدتنا في القسم األ ّول المتعلّق
بالنقد النفس ّي.

( )2ك .غ .يونغ ،علم النفس التحليل ّي ،تعريب :نهاد خياطة ،الالذقية :دار الحوار للنشر
والتوزيع ،ط ،1997 ،2ص .159
( )3المرجع نفسه ،ص .160
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(الخارج /الحبيبة) يمنعها من هذا .وهذا التسلّط والقهر «يأخذ
على المستوى الالواعي شكل العالقة السادومازوشية)4(».
لك ّن القا ِمع هنا ال يلبث أن ينكشف أكثر ،منذ البيت الثاني :إنّه
الحبيبة .فالتواصل هنا بين طرف يتعذّب وطرف ي ُ ِ
عذّب .والذات
تحاول أن تحقّق مشروعها (وهو االتصال بالحبيبة) ،لكنّها توا َجه
باالستحالة ،فتُخفق ،لذلك تنسحب وترت ّد ،لتكشف عن عقدة
دون ّية ،وعن ضعف ظاهر .والعجز عن ممارسة الرجولة (األنا
التي تمنح الح ّب واألمان هنا) ال يلبث أن يتح ّول إلى ضرب من
المازوش ّية ،وهو يماثل هنا ما يس ّميه أدلر «الطفل – المشكلة»،
"ألنّه يتف ّهم ك ّل الخبرات التي تم ّر به على أنّها هزائم ،وألنّه
يعتبر نفسه مهمالً دائ ًما ،وأنّ هناك تمييزًا وتح ّيزًا غير عادلين
ض ّده من الطبيعة ومن المجتمع )5(".كما يعتبر نفسه ضعيفًا
أمام الخارج ،فتتزعزع ثقته بنفسه ،بينما يتمكن والده من
فرض ما يريد عليه()6؛ والوالد هنا يمثّل األنا العليا التي
تفرض الممنوعات على الذات ،وتضغط لتقهر الرغبات التي
في األنا السفلى وتمنعها من الظهور ،بحسب فرويد .وعندما
تخسر األنا حبّها تصاب باالكتئاب  ،mélancolieواالكتئاب عاد ًة
مصحوب باله َوس ،ألنّ األنا عند قيس تستعيد باستمرار موضوع
حبّها ،وتتق ّمص شخص ّيته عندما كان مع الحبيب( .)7وفي هذا
ويتمسك
قيسا يعود إلى حالة حبّه السابقة للبنى،
ّ
نكوص ،ألنّ ً

بها في محاولة للتعويض ،ولكنّه يصاب باالستحالة ،ويتق ّمص
شخص ّيته الماضية حين كان معها()8؛ وبهذا يفرض نفسه على
األنا السفلى كموضوع ح ّب ليه ّون عنه ضياع موضوعه ،ويظهر
لنفسه أنّه مشابه لموضوعه ،ما يستتبع حالة من النرجس ّية
المتخفّية( .)9ولك ّن سلوك األب (الخارج /مصدر القمع) يقود
الطفل إلى اإلحساس بأنّه عاجز ،وعديم القيمة ،وال يستطيع
التحكّم بأ ّي شيء غير إسعاد الكبار أو إتعاسهم( .)10وفي هذه
الحال ،تشكّك الذات في جديّة الحياة نفسها ،كما هي الحال
هنا ،وتحاول أن تجعل اآلخر يعترف بها .غير أنّها ل ّما كانت تشعر
بالدون ّية تو ّجه ساديّتها التي يمكن بها أن تواجه نحو الداخل،
نحو نفسها ،فتصير مازوش ّية ،ويع ّوض لها العذاب ما خسرته
في الخارج( .)11وفي الحقيقة ،إنّ االنفصال عن الموضوع يؤدّي
إلى الحزن والقلق( ،)12وفقدان الموضوع هو الذي يولّد العارض
في اإلنسان ،ألنّ العارض يأتي نتيجة لرغبة مع ّينة لم تُشبَع(،)13
والرغبة هنا هي الحصول على اآلخر /الحبيبة م ّرة أخرى.
من الواضح أنّ الشاعر يعاني عقدة المنع (الحرمان العاطف ّي)،
ألنّه مَ ْركَ َز حبَّه كلّه في شخص واحد :ل ُبنى .وتدلّ هذه العقدة
«على حساس ّية متط ّرفة في القصور العاطف ّي ،وفقدان الح ّب،
ووسواس في االبتعاد العاطف ّي ،بل تص ّدعه )14(».لهذا السبب
نجده يشعر بشراهة عاطف ّية قد يستحيل تعويضها ،ويبقى خوفه

( )4مصطفى حجازي ،التخلّف االجتماع ّي -مدخل إلى سيكولوجيا اإلنسان المقهور ،بيروت:
المركز الثقاف ّي العرب ّي ،ط  ،2005 ،9ص .88
( )5ألفرد أدلر ،الطبيعة البشريّة ،تعريب :عادل نجيب بشرى ،القاهرة ،المجلس األعلى
للثقافة ،2005 ،ص .80
( )6كان قيس قد تز ّوج لبنى ،ولكنّها لم تنجب ول ًدا له ،فظ ّل والده يضغط عليه ليطلّقها
حتّى فعل ،ث ّم شعر بالذنب ،فأراد أن يردّها ،ولك ّن والده ز ّوجه من امرأة أخرى لعلّه
ينساها ،فلم يفعل.
( )7راجع :سيغموند فرويد ،األنا والهو ،تعريب :مح ّمد عثمان نجاتي ،دار الشروق ،ط ،4
ص .47
( )8راجع :المرجع نفسه ،ص .50

( )9المرجع نفسه ،ص .51 – 50
( )10ألفرد أدلر ،الطبيعة البشريّة ،ص .81
( )11يقول أدلر في هذه المسألة إنّ الشعور بالدون ّية عند الطفل «هو ق ّوة من قوى الدفع،
وهو نقطة البداية التي تخرج منها ك ّل دوافع الطفل ،وهذا الشعور هو الذي يح ّدد للطفل كيف ّية
الحصول على األمن واألمان في العالم ،فهو يح ّدد له الهدف من الوجود ،ويم ّهد الطريق
الواجب سلوكه لتحقيق هذا الهدف»( .المرجع نفسه ،ص )80 – 79
ف والعرض والقلق ،تعريب :مح ّمد عثمان نجاتي ،بيروت :دار الشروق ،ط
( )12فرويد ،الك ّ
 ،1989 ،4ص .150
( )13المرجع نفسه ،ص .54
( )14روجيه موكيالي ،العقد النفسيةّ ،تعريب :موريس شربل ،بيروت :منشورات عويدات،
ط  ،1988 ،1ص .73
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األكبر من إهماله ،ونجده يَستجوب اآلخر باستمرار ليتع ّرف إلى
مدى حبّه( .)15ومن الواضح هنا أنّ الشاعر ال يجد أ ّي اطمئنان.
وهذا ال يخلو تما ًما من عقدة الذنب .فالشاعر طلّق لبنى بضغط
من أبيه ألنّها لم تُنجب له ول ًدا ،ث ّم شعر بالذنب لهذا .والشعور
بالذنب يمكن أن يولّد ضر ًبا من الساديّة ،ولكنّها تتو ّجه نحو
الداخل لتصير مازوش ّية ،كما ذكرنا .وترتبط عقدة الذنب
بعقدة الفشل ،ألنّ الشاعر فشل في تحقيق عالقة مستم ّرة
بالمرأة التي أ َ َح ّب .ويرافق هذا األم َر الشعو ُر بالنقص؛ فالشاعر
ل ّما لم يتمكّن من إرضاء حبيبته ،وهجرها بفعل الضغوط ،بدا
كأنّه ليس على المستوى المطلوب ،وغير كفء لها(.)16
والتص ّرف المازوش ّي هنا يتجلّى بوضوح ،ألنّ المازوش ّي ،كما
يقول فرويد« ،يريد أن يُعام َل كطفل صغير عديم الحيلة وتا ِبع»،
وخصوصا كطفل شق ّي .وتضع ذاته نفسها في حالة ن ََسويّة،
ً
()17
فالمازوش ّي يشعر بالخصاء  .والشاعر في أبياته يُظهر نفسه
غرضا للتف ّجع عليه ،ويُفرط في استجرار العطف ،وفي جعل
ً
المرأة (الطرف اآلخر) تقسو عليه وال ترحمه .وهنا يعكس
إحساسه بالذنب ،ألنّ الخيال المازوش ّي ،عمو ًما ،يعبّر عن هذا،
ويفترض ،في الوعيه ،أنّ الذات ارتكبت جريمة ما ،ال يكون
التكفير عنها بغير التع ّرض لأللم والتعذيب(.)18
هكذا تتح ّول غريزة التدمير ،في المازوش ّية ،من الخارج نحو
الداخل ،وتنقلب على الذات( .)19فالقمع الذي مارسه األب
على االبن بفعل ضغط القيم والتقاليد( )20أدّى إلى رضوخه.
أحس بالخطإ الذي ارتكبه ،واعتبر نفسه
ولك ّن الشاعر بعد هذا ّ
عوضا من أن يحقّق له غرض الح ّب
مذنبًا تجاه من يح ّب ،ألنّه ً
واستمراريّته ،هجره وانسحب ،فلم يتمكّن من تحقيق مشروعه،
وهذا بالتحديد ما ولّد فيه الشعور بالذنب الذي جاء تعبي ًرا عن
التوتّر الحادّ بين األنا العليا واألنا .وهنا ردّت األنا بأحاسيس
القلق ووخز الضمير ،إلدراكها بأنّها أخفقت في تحقيق
هدفها( .)21لذلك نجد الشاعر ،بعد فقده ل ُبنى ،يمرض ،ويص ّور
اآلخرين يرثون لحاله إلظهار حال الحزن مص ّعدة فيه ،وينقل
إلى ذاته صورة األنثى الضعيفة حين يص ّور العائدات (ز ّوار
المرضى والموتى) يع ْدنه فيتف ّجع َن عليه ويرثين لحاله التاعسة،
( )15المرجع نفسه ،ص .74
( )16قارن :المرجع نفسه ،ص .100
( )17فرويد ،أفكار ألزمنة الحرب والموت ،تعريب :سمير كرم ،بيروت :دار الطليعة ،ط2
 ،1981 ،ص .107
( )18المرجع نفسه ،ص .108
( )19المرجع نفسه ،ص .112

عدد 55

يرف له جفن كما
ومع هذا فالحبيب ال يذرف دمعة عليه ،وال ّ
يصفه .فكأنّه يلت ّذ بعذاب جميل ،وبهذا يعاقبه .ونحن نعرف أنّ
األنا ،في المازوش ّية تسعى إلى العقاب ،إ ّما من جانب األنا العليا
في داخله ،وإ ّما من جانب مَن يمثّل السلطات األبوية في الخارج،
وتتك ّون فيه رغبة مل ّحة ال يشبعها إال ّ العقاب والمعاناة(.)22
إنّ النفس اإلنسان ّية تتنازعها غريزتان أساس ّيتان تتمثّالن في
ك ّل شيء :غريزة الحياة ،وغريزة الموت .ول ّما كانت الحوافز
التدميريّة تصاحب الليبيدو ،وتعمل س ًّرا داخل الذات ،وال تظهر
إال ّ إذا تح ّولت نحو الخارج بوصفها غريزة تدمير ،فهنا تنبثق
الساديّة .وعندما تتك ّون األنا العليا في الطفل ،تنب ّث كم ّيات
كبيرة من غريزة التدمير العدوان ّية داخل األنا ،وتعمل ض ّد
الذات على نحو تدمير ّي .وعندما يغضب المرء «يب ّين كيف يت ّم
االنتقال من العدوان المق ّيد إلى تدمير الذات ...وهذه معاملة
جهها إلى شخص غيره)23( ».
كان يودّ لو و ّ
ينطبق هذا تما ًما على الشاعر .فبدالً من أن يو ّجه نزعته
التدميريّة نحو الخارج الذي سبّب له التعاسة (متمثّالً في األب
فيتمسك بالعذاب ،ويجعل
خاصة) ،يو ّجهها نحو نفسه،
ّ
بصورة ّ
من غرض حبّه المفقود (لبنى) يعذّبه ،في محاولة منه للتعويض
من شعوره بالذنب .فقد هجرها ،ولكنّه ندم ،وال يستطيع أن
يع ّوض من خسارته ،فيقبل طو ًعا بتعذيبها له عبر المباالتها.
للنص :إذا أردنا أن نتلمس النواحي
 .4التشخيص السرير ّي
ّ
النص ،لوجدنا نفسنا
المرض ّية،
وخصوصا المازوش ّية في هذا ّ
ً
في ل ّب الموضوع .فنحن عرفنا أنّ هذا الشاعر الذي عاش في
العصر األمو ّي كان قد أح ّب ل ُبنى ،وتز ّوجها ،ث ّم طلّقها ألنّها لم
تنجب له ول ًدا ،بسبب إصرار والده .ولم يلبث أبوه أن ز ّوجه من
امرأة أخرى لينساها .والسؤال الجوهر ّي هنا هو اآلتي :لماذا
لم ينجب منها؟
هذا السؤال مل ّح ،يسلّط الضوء على قدراته الجنس ّية .وعندما
طلّقها تز ّوج سواها فلم ترضه .وهنا السؤال المه ّم :ماذا يريد
هو من العالقة الزوج ّية ،والس ّيما العالقة الجنس ّية؟ الواضح
والمؤكّد أنّ هذه العالقة بين لبنى المرأة وقيس الرجل تتسم
( )20كان أبو قيس يريد أن يتز ّوج ابنه من إحدى بنات ع ّمه .وحين تز ّوج من لبنى ولم تُنجب
له ول ًدا ضغط عليه مع أ ّمه ليطلّقها ،خوفًا من أن يُح َرم النسل ،وبالتالي ال تنتقل ثروته إلى
من هو من صلبه.
( )21المرجع نفسه ،ص .113
( )22المرجع نفسه ،ص .116
( )23فرويد ،الموجز في التحليل النفس ّي ،تعريب :سامي محمود علي وعبد السالم القفّاش،
القاهرة :الهيئة المصريّة العا ّمة للكتّاب ،ال تاريخ ،ص .32
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بالسادومازوش ّية :فلبنى بحضورها وغيابها تمارس الساديّة
على قيس الذي يتّخذ صفات المازوش ّي .يقول فرويد« :إنّ
األكثر توات ًرا ودالل ًة بين االنحرافات هو الميل إلى إنزال األلم
في الموضوع الجنس ّي ونظيره )24(».ال يريد الساد ّي أن يسمع
كال ًما ،بل يريد أن يقوم بفعل .لذلك يصمت ويقوم بما يريد
القيام به .وهذا ما تحاول لبنى بصمتها أن تفعله بقيس ،ألنّنا
نجدها ،بحسب قوله ،تمتنع عن رؤيته ،وترثي لحاله ،ومع أنه
يائس ومعت ّل ال تنزل منها دمعة عليه:
		
فما غشيت عيناكِ ِمن ذا َك عبرةٌ،
وعيني على ما بي بذكراكِ تدم ُع.
			
ِ
المعذّب والقا ِهر وال ُمبكي ،وال ُمؤلِم،
هكذا صارت لبنى هي
وقيس هو الذي يتلقّى العذاب ويعانيه بكلّيته ،إذ إنّنا نعلم أنّ
المازوش ّية تكون عندما يصبح اإلنسان عاجزًا عن الحصول على
اللذّة الجنس ّية بال عذاب جسد ّي أو نفس ّي( .)25لقد صار قيس
في وضع المظلوم الذي ظلمته حبيبته واختارت البعد عنه على
ال ّرغم من أنّه هو الذي اختار البعد عنها حين طلّقها ،وبالتالي
هو من اختار عقابه .لذلك نتساءل :أهناك عقاب من غير وجود
عقدة ذنب في المازوش ّية التي نتكلّم عليها؟
يرى فرويد أنّ ك ّل شذوذ جنس ّي ينبع من الهوامات ،fantasmes
ويذكر أنّ المازوش ّية تنشأ في مراحل ثالث يم ّر بها الطفل،
يصفها كما يأتي:
• أبي يضرب الولد الذي أكرهه.
• أبي يضربني :إعادة بناء هوامي.
• الولد المضروب (انقالب).
في هذا الوصف تظهر عقدة الذنب التي تنشأ عند الولد بفعل
الضرب أو العقاب الذي يتلقّاه في طفولته ،معتب ًرا أنّه يستأهل
هذا ،ما يبقى موجودًا ومكبوتًا في الهوامات التي يعانيها الفرد
نفس ًّيا حتّى يصل إلى العمل الجنس ّي ،فيجد نفسه يعمل من
خاللها وفي إطارها .ويصف يونغ العصاب والهوامات في حال
صفائه بقوله« :تتنقّى أفكاري وأستطيع أن أفهم وأستوعب بشكل
أدقّ ك ّل الخياالت (الهوامات) التي كنت استشعرها ف ّي ،حتى
هذه اللحظة ،مجرد مشاعر مبهمة )26(».فهذه الهوامات تكون
في أعماق ذاتنا في حالة كمون ،وال تستيقظ إال ّ عند الفعل
()24
()25
(.Ch. Gaillard, Young, Paris: P.U.F, 2009, p. 73 )26
( )27مصطفى حجازي ،التخلّف االجتماع ّي -مدخل إلى سيكولوجيا اإلنسان المقهور ،ص
.45
.G. Bonnet, Les pervertions sexuelles, Paris: P.U.F, 2009, p. 49 .24

Ibid, p. 59
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الجنس ّي.
ولك ّن في تشكيل ك ّل حالة من حاالت الشعور بالذنب وحب تعذيب
الذات أو أذيّتها شعو ًرا بالنقص .فما مردّ هذا؟
إذا أردنا وصف عقدة النقص بشكل عامّ ،قلنا« :تم ّيز مشاعر
الدون ّية ،بشكل عامّ ،موقف اإلنسان المقهور من الوجود .فهو
يعيش حالة عجز إزاء القوى الطبيع ّية وغوائلها ،وإزاء ق ّوة السلطة
على مختلف أشكالها؛ مصيره مع ّرض ألحداث وتغييرات يطغى
عليها طابع االعتباط أحيانًا ،والم ّجان ّية أحيانًا أخرى .يعيش في
حالة تهديد دائم ألمنه وص ّحته وقوته وعياله .يفتقر إلى ذلك
اإلحساس بالق ّوة والقدرة على المجابهة الذي يم ّد الحياة بنوع
من العنفوان ،ويدفع إلى االحترام والمجابهة .اإلنسان المقهور
عاجز عن المجابهة )27(».هكذا نجد شاعرنا يتألّم ويُعاقَب
بسبب هذه العقدة إلى ح ّد الشعور بالذوبان والعياء حتى الموت.
يقول قيس:
علي َجناز ًة 					
إذا أنتِ لم تَبكي َّ
لدي ِ
ك ،فال تبكي غ ًدا حي َن أُرف َ ُع.
			
انطالقًا من هذا ،نستطيع أن نقول إ ّن ك ّل عقدة نقص ترتبط
بالعصاب ،لذلك فك ّل عصاب ّي مصاب بعقدة نقص .وفي هذه
الحال ،ال يمكننا تمييز المصاب بالعصاب عن سائر العصاب ّيين
اآلخرين بمج ّرد القول إنّه مصاب بالعصاب ،وأنّ اآلخرين بمنجاة
من هذا ،بل يمكننا تمييزه عنهم باختالف الموقف الذي يجد
نفسه فيه غير قادر على على مواصلة الجانب النافع له ولغيره
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من الحياة ،فهو يمكن تمييزه عن سواه بما يكون قد ضربه حول
ذاته من قيود أعاقت مسيرة نحو النشاط المجدي والفاعل ّيات
النافعة( .)28وفي هذا اإلطار ،نجد الشاعر عاجزًا عن إكمال
ضل الموت:
الحياة من غير لبنى سب ِب شقائه وعلّته ،ويف ّ
أَخُ ِبّ ْرتِ أنّي في ِ
		
ك َم ِ ّي ُت َح ْس َرتي
		
فاض من عيني ِ
ك للو ْج ِد مَ ْدمَ ُع؟
فما َ
لهذا السبب نجد المن ّية بدأت تغزو حياته ،واالكتئاب يجتاحها
ويمألها .وهنا نالحظ عالقة مباشرة بين الشعور بالنقص ،من
جهة ،وعقدة أوديب ،من جهة أخرى ،فالعقدتان مترابطتان،
وهو ما ذكره الكان)29(.
وعقدة أوديب مرتبطة مباشرة بعقدة الخصاء التي مصدرها
أوديب نفسه ،والشعور بالنكوص والذنب أمام السلطة األبويّة
ويتجسد األب باآلخر الذي يصير هو الق ّوة القاهرة
األقوى.
ّ
والبطّ اشة التي ال تكترث بألم الشخص وحزنه ،وال تبالي
بأحاسيسه .وهذا ما يظهر حين يقول للمرأة التي يح ّب:
وقلبُ ِ
ك ،قَ ٌّط ،ما يَلي ُن لما يرى		
فوا كَ ِبدي ق ْد طالَ هذا التض ُّرعُ.
			
وال ندري إذا كان الشاعر يتألّم أو يفرح بسبب ألمه وبُعد حبيبته
عنه.
ويبدو قلق الخصاء حين يتمنّى قيس الموتَ في البيت الذي أشرنا
إليه قبل قليل في مكان سابق .يقول الكان في قلق الخصاء« :إنّ
عقدة الخصاء هي األثر األساس ّي لهذا المزج بين األب والقانون.
فالقانون ينشأ من ...التمازج الغريب بين رغبة األب بعد قتله؛
وتكون النتيجة ،سواء في تاريخ الفكر التحليل ّي أو في ك ّل ما
يمكن أن نعتبره رابطً ا أكي ًدا ،عقدة الخصاء)30(».
ويزداد هذا الشعور بالخصاء مع الوقت ،حين يشعر اإلنسان
أنّه غير قادر على أن يكمل الحياة ،فيرغب في الموت ،ويشتهي
األلم والمرض والحزن والذوبان في حال الح ّب حتّى التالشي،
كما رأينا في أبيات القصيدة.
 .5نتيجة التشخيص السرير ّي :من خالل الحالة التي
استعرضنا نجد ع ّدة عوامل تؤكّد حالة المازوش ّية عند الشاعر،
المؤسسة العرب ّية للدراسات
( )28أدلر ،سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها ،بيروت:
ّ
والنشر ،1996 ،ص .78 – 77
( )29يقول الكان« :تعني ميثة أوديب أنّ رغبة األب هو ما صنع القانون .فما الذي جعل
للمازوش ّية قيمة في وجهة النظر هذه؟ إنّه الثمن الوحيد الذي يدفعه المازوش ّي .فعندما
يجتمع ك ّل من الرغبة والقانون ،يظهر ما يريده المازوش ّي .وأضيف... :يجب أال ّ ننسى أنّ
الرغبة في اآلخر هي ما يصنع القانونJ. A. Miller, Le séminaire de Jacques Lacan,( ».
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تتجلى في تلقّي الشاعر األسى والعنف الصامت من محبوبته
الغائبة؛ وهو يضع نفسه في وضع المظلوم الذي يتلقّى الضربات،
وتتح ّدث هواماته عن العذاب األقسى واألم ّر ،وتظهر عقدة
الذنب والنقص بشكل الفت ج ًّدا ،وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا
بعقدة الخصاء في العصاب التي تتشكّل في المرحلة األوديب ّية.
وإذا استندنا إلى تشخيص الـ  )31(DSMIVللمازوش ّية رأينا أنّ
لها صفتين رئيستين:
 .1ظهور هوامات مثيرة جنس ًّيا ،أو تص ّرفات تظهر بشكل
متك ّرر ،وبكثرة ،في خالل م ّدة ال تق ّل عن ستة أشهر ،تحتوي
على أفعال ...يبدو فيها الشخص ُمهانًا ،مذلوالً ،ومضرو ًبا ،أو
مع َّذ ًبا بوسائل أخرى.
 .2تكون الهوامات والدوافع الجنس ّية والتص ّرفات في أساس
عذاب عبّرة ج ًّدا سريريًّا ،أو بتغيير في مجال العمل االجتماع ّي
والمهن ّي أو في مجاالت أخرى مه ّمة.
وتدعو هذه الصفات التي تكون في غالب محتواها ذات طابع
جنس ّي إلى التساؤل عن الحياة الجنس ّية لدى هذا الشاعر
(قيس) الذي طلّق زوجته ،وكان يهيم بها ،بسبب عدم اإلنجاب،
وهو أمر يثير العجب ،ويطرح تساؤالت حول حياته وقدرته
وخصوصا أنّ شاعرنا يمأله الشعور بالنقص والذنب
الجنس ّية،
ً
والخصاء ،وربّما كان هذا مرتبطً ا بعجز جنس ّي مرافق لهذه
الحالة المازوش ّية بامتياز.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ المازوش ّي شخص يطلب القهر والعذاب
والتالعب مع الموت( .)32وفي هذا اإلطار ،نجد الشاعر يتكلّم
بشكل مستم ّر على الموت ،ويندب نفسه ويرثيها ،ويقول:
		
صبيحةَ جاء َ العائداتُ ي َ ُع ْدن َني،
		
علي العائالتُ تَفَ َّج ُع،
فظلَّ ْت َّ
		
فقائلةٌ :جئنا إليه وقد قضى،
		
وقائلةٌ :ال ،بل تركْناه ُ يَن َزعُ.
وهنا نجد أنّ الشاعر ،على ال ّرغم من مرضه وحالته العصاب ّية،
يتالعب بنزعه وموته ،ليبدو دائ ًما المع َذّب الضح ّية في عالقته
كلها ،ما يبرهن حالته المازوش ّية التي يمكن أن نلخّصها
بالشعار :الح ّب حتى الموت.
.)Paris: éd. Du Seuil, 2004, p. 126
(.Ibid, p. 127 )30

(.J. DGUELFI, Mini DSM – 4, Paris: Masson, 1996, p. 248 )31
( )32يقول الكان« :إنّ الموت ليس مُختَبَ ًرا كموت ،فهي دائ ًما غير واقع ّي .لذلك فاإلنسان ال
يخاف إال مما هو مت َ َخ َّيل .وهو ...ليس حتّى خشية ،بل مجازفة ،وقض ّية .ذلك ألنّ بين الس ّيد
والعبد ،منذ البدء ،قاعدة لل ّعب»J. Lacan, Les écrits techniques de Freud, Paris: éd.( .
.)Du Seuil, 1975, p. 344 – 345
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مقاال ت

قانون االنتخاب

د .أنطوان صفير*

فردي للبنان التعد ّ
ّ
ّ
ّدي
أكثري
نظام
إنّ البحث في القانون االنتخاب ّي المناسب للواقع اللبنان ّي يتطلّب
مراجعة تاريخ ّية وسياس ّية عميقة تحتاج إلى دراسات متكاملة
ووضع إطار القتراحات حلول بعد استعراض المسائل الخالف ّية
والمشكالت العالقة على أكثر من صعيد .
في هذا المقال ،ال ب ّد من اختصار الواقع بغية اقتراح القانون
المناسب.
 .1الواقع اللبنان ّي
أفضى التاريخ السياس ّي اللبنان ّي عبر مراحله المختلفة إلى أنّ
تركيبة الوطن اللبنان ّي هي تع ّدديّة بامتياز ،والتن ّوع فيها هو سمة
بارزة .وما قانون االنتخاب إال ّ سبي ٌل من سبل إدارة هذه التع ّدديّة؛
وكلّما اقتربت معاييره من القدرة على الحفاظ على الديمقراط ّية
بمعناها الواسع وعلى النسيج الوطن ّي بمنحاه الطائف ّي والثقاف ّي
والمناطق ّي ،كلّما شكّل قانون االنتخاب آلية تساهم في تحديث
مؤسساته.
النظام السياس ّي وتطوير ّ
والتاريخ الحديث يشير ،عبر القوانين المتتالية ،إلى أنّ السعي
من قبل السلطة القائمة أو أ ّي ق ّوة فاعلة في الداخل أو الخارج
لفرض سيطرتها عبر إرساء قوانين انتخاب ّية غير عادلة وال تحقّق
ص ّحة التمثيل ،لم يكن سع ًيا ،موفّقًا بحكم أنّ األمور كانت تعود
إلى واقعها بعد زوال الظروف القاهرة أو االستثنائ ّية كافول سلطة
الوصاية على سبيل المثال.
والقول إنّنا نحتاج إلى ثورة قانون ّية عبر قانون انتخاب حديث هو
قول صحيح ،ولكن شرط أن يتحلّى القانون المطروح بمعايير
الواقع ّية وإمكان ّية التطبيق.
وإذا كان الواقع اللبنان ّي مَش ّو ًبا بعيوب عديدة على صعد الثقافة
ِ
المنتخب والمنتخَب
السياس ّية ومفهوم االنتماء الوطن ّي وعالقة
والخيارات الخدمات ّية التي تقوى أحيانًا على الخيارات الوطن ّية،
فإنّ قانون االنتخاب هو مح ّرك إيجاب ّي من حيث المبدأ لتخطّ ي
العوائق والمعضالت ،بغية الوصول إلى إدارة سياس ّية تتحقّق معها
المساواة والعدالة المنشودة ،وإن بشكل تدريج ّي.
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وقوانين االنتخاب المتتالية افتقدت الثباتَ ،وهو عنصر مه ّم في
دمقرطة المجتمع وفي ص ّحة التمثيل ،إذ أنّ ثبات القانون يؤدّي
حك ًما إلى تقوية العمل ّية السياس ّية وجعلها غير متقلّبة التمثيل مع
تقلّب الزمن السياس ّي وموازين القوى في الداخل والخارج.
ومع افتقاد عنصر الثبات هذا ،أضحينا أمام قوانين انتخاب ّية ال
بعضا في كثير من النقاط والنواحي ،إال ّ أنّ القاسم
يشبه بعضها ً
المشترك يبقى سيطرة المنافع على مصلحة الوطن وص ّحة التمثيل
للمواطنين.
وما شهدناه خالل عصر الوصاية وتبعاتها أعطى دليالً حس ًّيا على
القوانين الجائرة غير المتوازنة في الشكل والمضمون ،التي أدّت،
بعد تب ّدل الظروف ،إلى تغيير سياس ّي جذر ّي ،ألنّ ما بُني على
باطل فهو باطل.
الواقع اللبنان ّي ،نراه متعلّقًا بالعناصر التالية :وإذا حلّلنا
 .١تع ّدد ّي ،ولكن بشكل متفلّت.
 .٢يفتقر إلى ثبات قانون ّي انتخاب ّي.
 .٣تتأ ّجج فيه المشاعر الطائف ّية والمناطق ّية.
 .٤يتراجع فيه منطق الدولة -الحاضنة.
المؤسسات الدستوريّة.
 .٥يتداعى فيه دور
ّ
 .٦تترنّح ثقة المواطنين ببنية النظام وقدرته على تنظيم
العالقات.
لك ّل هذه األسباب كعناصر سلب ّية ،وبغية تحويل النظام القائم إلى
انتاج سياس ّي أكثر حداثة ،نتطلّع إلى قانون انتخاب ّي متوازن.
 .2قانون أكثر ّي ودوائر صغرى
تبدو الطروحات المختلفة على الصعيد االنتخاب ّي ،متضاربة أو
متباعدة ،ألنّها ال تخرج من القض ّية نفسها وال تعتبر ردًّا منطق ًّيا
على المشكالت العالقة ،ألنّ ك ّل طرف يرى النـزاع في مكان
مختلف ،وطب ًعا يطرح الح َّل نسبة لما يراه أو تفرضه مصلحته التي
ربّما ال تتالءم مع مصلحة الوطن.
* أستاذ محاضر في القانون الدول ّي المصرف ّي -جامعة الق ّديس يوسف
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وطرح النسب ّية هو منطق ّي من الناحية التقن ّية ،ولكنّه غير واقع ّي
مؤسسة كقانون
كطرح سياس ّي ،ألنّه يفتقر إلى عناصر داعمة أو ّ
الالمركزيّة الذي يجعل اإلدارة الالمركزيّة صاحبة صالح ّية،
ِ
المنتخب من الزبائن ّية والخدمات
ويرسي ثقافة مواطنية تح ّرر
الض ّيقة.
أ ّما العنصر الداعم اآلخر فهو قانون أحزاب عصر ّي يُخرج
األحزاب من شرنقتها وعدم شفاف ّية تنظيمها وانتشارها وإدارتها
وتمويلها .وهذه األحزاب هي المح ّرك األساس ّي للتمثيل السياس ّي
نفسها سع ًيا لترقية نظرتها
وتنقيته ،شرط أن تح ّدث األحزا ُب َ
وعملها.
األحزاب بمجملها تفتقر إلى النظرة العصريّة .وفي الحالة هذه،
يميل النظام المركز ّي إلى الحصريّة والدينام ّية الوطن ّية ،فهي إ ّما
محصورة بواقع الوراثة المحل ّية وإ ّما بشعارات غير قابلة للتحقيق،
ما يعني أنّ االبقاء على الواقع الحال ّي سيفاقم األزمات إلى حدود
خطرة.
ك ّل هذه األسباب تجعل النظام النسب ّي الذي اعتمدته فرنسا
وعادت عنه ،وهو معتمد في بلجيكا وال يمكّنها دو ًما من تأليف
حكومة متجانسة ،غير قابل للتطبيق في لبنان ،وال يتالءم مع
تركيبة طائف ّية دقيقة.
أ ّما النظام األكثر مالءمة فهو اعتماد لبنان  ١٢٨دائرة ،بحيث
يُنتخب ك ُّل نائب عن دائرته وفق نظام:
one vote

One Person

		

فتنتهي لعبة بيع األصوات وتجييرها وتبديل التمثيل الحقيق ّي،
ضل أن ينتمي إلى حزب أو جماعة سياس ّية
ويذهب النائب الذي يف ّ
متّح ًدا بق ّوةٍ تمثيل ّية ،متح ّر ًرا من فضل دخول البرلمان بدعم هذه
الزعامة أو تلك.
وهذا النظام هو األكثر عصريّة ،تعتمده دول عريقة في الديمقراط ّية
ككندا مثالً ،حيث يحكم نظام األحزاب بمعناه األرقى.
أ ّما استعمال المال فهو أمر مفسد وخطر ينبغي مراقبته ومعاقبته
بش ّدة ،ألنّ الدائرة الفرديّة هي عرضة لهذا الوباء ،ما يعني
والحالة هذه أنّ إنشاء أجهزة قضائ ّية رقاب ّية هو بمثابة الشرط
الضرور ّي لعمل ّيات انتخاب ّية شفّافة وصحيحة.

والدائرة الفرديّة تناسب الديمقراط ّية وتحفظ التع ّدديّة ،ولكنّها
بالطبع ال تتالءم مع من ي ّود استقطاع ن ّواب يأتون باسم الناس من
حيث الشكل.
التمسك بالدائرة الفرديّة أو بالدائرة الصغرى التي
من هنا أَنّ ّ
ال تتع ّدى نائبين أو ثالثًا ،هو الطريق الذي يوصل إلى تكريس
ديمقراط ّية ،تبقى أفض َل الحلول وأقص َر الطرق نحو تحديث
سياس ّي واقتصاد ّي وقانون ّي.
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ّ
االستثنائي لإليجارات وتأثيره على االقتصاد
القانون

الحمد هلل أنّني لست مال ًكا قدي ًما وال مستأج ًرا قدي ًما ،ألنّني كنت
سأشعر باأللم في الحالتين .لو كنت مال ًكا كنت سأشعر بالغبن،
ولو كنت مستأج ًرا كنت سأشعر بالظلم حتّى لو كانت ممارسته
قانون ّية وإن كانت غير فاضلة .لذا آمل أنّني سأعرض للموضوع
أو نظرتي فيه بموضوع ّية .فالمالك القديم يتعذّب إذ يرى أنّ
استثماراته ال تعطيه شيئًا ،وبالتالي يرغب في ح ّل هذا الموضوع
عبر رفع قيمة اإليجار بنسب محترمة ومقبولة أو البيع بأسعار
واقع ّية .لماذا يستثمر االنسان في أ ّي قطاع إذا لم يكن هنالك
عائد ،عل ًما أنّ مصدر النم ّو والتنمية هو االستثمارات المنتجة؟
أ ّما المستأجر القديم ،فهو يسكن بأسعار رخيصة تب ًعا للسنة
التي استأجر خاللها .المستأجر يعلم تما ًما أنّ قيمة اإليجار
المؤسسات
بخسة ،لكنّه يستفيد من قانون ظالم وضعته أسفًا
ّ
الشرع ّية اللبنان ّية .ال أفهم وجود مستأجرين ال يستعملون الشقّة
ويحتفظون بها لالستفادة من أرباح مستقبل ّية يمكن أن تأتي .ال
أفهم وجود مستأجرين بأسعار بخسة يورثون اإليجار ألوالدهم
وربّما ألحفادهم أي يع ّمقون الظلم .هنالك فارق كبير بين القانون
واألخالق ،والمه ّم أن نصل إلى االثنين م ًعا.
ص ّححت القوانين العقاريّة جزئ ًّيا اإليجار التجار ّي ،أي لم تعط
المالك حقّه لكنّها أرضته ،كما لم يحت ّج عليها المستأجر الذي
يستفيد تجاريًّا من المأجور .لذا المطلوب من الدولة وضع حلول
خاصة أنّها هي سبب
وسطى فيما ّ
يخص إيجار السكن القديمّ ،
المشكلة أو أصلها .ك ّل األسعار واألجور ارتفعت ،فلماذا هذا
االستثناء الظالم؟ أليس اإليجار جزءًا من االنفاق الطبيع ّي والعاد ّي
للمواطن كما الغذاء والنقل؟ أليس اإليجار دخالً للمستثمر؟ إنّ
وضع أو تمديد قوانين بهذا الشكل غير مقبولين ال في الواقع وال
في المنطق ،وهي غير أخالق ّية ألنّها تظلم قس ًما من اللبنان ّيين.
بدأت قوانين اإليجار الثابت في الواليات المتحدة وأوروبا خالل
الحرب العالم ّية الثانية لتتجنّب التهجير ،وحافظوا عليها لسنوات
قليلة بعد انتهاء الحرب لتجنّب ارتفاع اإليجار بعد عودة الجيوش
والمحاربين إلى مدنهم لالستئجار والسكن .في الواليات المتحدة،
ضات الشعب ّية والتضخّم المرتفع في السبعينات
فرضت الخ ّ
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وضع قوانين لإليجار الثابت من ًعا لتفاقم األوضاع المعيش ّية
واالجتماع ّية .في ك ّل حال أنتجت قوانين اإليجار الثابت ارتفا ًعا
كبي ًرا في اإليجارات عندما أزيلت ألنّها خنقت األسواق بشكل
غير طبيع ّي .هكذا كان حال األسعار واألجور عندما ثبّتها الرئيس
نيكسون ألشهر قليلة ،فعادت لتحلّق ارتفا ًعا عندما أزيل السقف.
نعلم جمي ًعا أنّ المالك ليس بالضرورة غن ًّيا ،والمستأجر ليس
بالضرورة فقي ًرا .هنالك مالكون ينتظرون آخر الشهر أو الفترة
المعتمدة لتحصيل اإليجار للعيش .هنالك مستأجرون قدامى
أغنياء ،لكنّهم يستفيدون من قانون جائر ،فيما هم قادرون على
شراء شقّة أو منزل أفضل بكثير م ّما هم حاصلون عليه عبر اإليجار.
في الحقيقة ،ال أستطيع أن أقبل أن يستم ّر شخص ميسور في
استئجار شقّة قديمة من مالك غير ميسور متّكالً على قانون يعرف
تما ًما أنّه جائر ،ولو كان هو مال ًكا لرفضه منذ الساعة األولى .إذا
وضع المالكون القدامى والمستأجرون القدامى أنفسهم بعضهم
مكان بعض ،أي ب ّدلوا مواقعهم فكريًّا لـ  24ساعة فقط ،لسهل
مؤسسات الدولة ،ألنّها هي المسؤولة عن خلق
الح ّل بالتعاون مع ّ
مشكلة تخطّ اها معظم ،إن لم نقل ك ّل دول العالم.
في لبنان ولألسف ،مشاكلنا بدءًا من السياسة إلى االقتصاد ،تنبع
من القطاع العامّ الذي وجد أصالً لتسهيل حياة المواطن وجعله
يعيش بشكل أفضل .لكن في الواقع ،هل يمكننا أن ننتظر حلوالً
إيجاب ّية من دولتنا في وضعها الحال ّي وقبل سنة من االنتخابات
النياب ّية حيث لك ّل صوت قيمة؟ السعر األفضل في االقتصاد هو
الذي ينبع من التقاء العرض والطلب ،أي السعر التوازن ّي .أ ّما إذا
كان السعر دون التوازن ّي ،فيحصل ش ّح أو نقص في األسواق بسبب
زيادة الكم ّيات المطلوبة عن المعروضة .سنعرض المشكلة بإيجاز
ونح ّدد نتائجها أ ّوالً ،ث ّم نحاول إعطاء أفكار حلول في ظروف
دقيقة كالتي نعيش فيها.
أ ّوالً :عندما يكون السعر دون سعر التوازن بين العرض والطلب،
يحاول المستهلكون الحصول على أعلى الكم ّيات الممكنة واالحتفاظ
بها .هذا هو حال اإليجارات القديمة حيث يعرف المستأجر أنّ
السعر رخيص ويحتفظ به متجاهالً الواقع .على سبيل الطرفة،
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من غير المقبول االنتقال من قانون يظلم المالك إلى آخر يظلم
المستأجر .هل من الضرور ّي أن تظلم دولتنا دائ ًما ك ّل أو قس ًما
من المواطنين.

مستأجر قديم قال لي إنّ إيجاره مقبول وعادل وربّما مرتفع ،ألنّه
ال يستعمل المنزل إال ّ شه ًرا واح ًدا في السنة .مستأجر آخر ال يريد
حلوالً ألنّ أ ّي ح ّل جديد لن يناسبه ،وبالتالي هدفه الحفاظ على
العقد الحال ّي.
ثان ًيا :لألسعار الثابتة نتائج اجتماع ّية وخيمة ،إذ في حال اإليجار
أيضا بين
ال تقع المشكلة فقط بين المالك والمستأجر ،وإنّما ً
المستأجرين أنفسهم حيث يتفاوت اإليجار لنفس الشقّة تب ًعا
لتاريخ العقد بحيث يشعر المستأجر بالسعر األعلى أنّه مغبون
بال ّرغم من أنّ اإليجار رخيص .يؤثّر اإليجار الثابت سلبًا على توزّع
المسكن بشكل فاعل بين المواطنين ،إذ ال يستفيد منه الذين هم
بحاجة قصوى إليه كما يقضي الح ّق والمنطق.
ثالثًا :أوضاع األبنية القديمة س ّيئة ،إذ لماذا يقوم المالك
بخسا؟ أوضاع األبنية
بالصيانة والتأهيل عندما يتقاضى إيجا ًرا ً
القديمة مقلقة ،وال ب ّد أن يفهم المستأجرون هذا الواقع ويطالبون
بحلول واقع ّية تنقذ سكنهم .ما نفع اإليجار الرخيص إذا سقطت
األبنية وطار المنزل ،دون الكالم عن الضحايا البشريّة والخسائر
الماديّة؟
راب ًعا :أثّر قانون اإليجار الثابت على كم ّيات الشقق المتوافرة
لإليجار لسنوات طويلة وبالتالي أثّر سلبًا على الحركة االقتصاديّة
وعلى المال ّية العا ّمة كما على أوضاع الشباب .فالمستثمرون ولم ّدة
طويلة أنشأوا للبيع فقط ،عل ًما أنّ األسعار فاقت قدرات اللبنان ّيين
وخاصة الطبقات الوسطى وما دون .عندما انتقلنا إلى القانون
ّ
الحالي الذي يح ّرر اإليجار ويح ّدده بـ  3سنوات ،ظلم المستأجر
الذي يمكن أن يطرد بعد انتهاء الم ّدة أو يقبل بإيجار جديد أعلى.

ما هي الحلول الممكنة؟
أ ّوالً :ال يمكن إيجاد الح ّل المتوازن الذي يساهم في تعزيز
االستقرار االجتماع ّي إال ّ بتعاون األطراف الثالثة أي المالك
والمستأجر والدولة التي خلقت المشكلة .المطلوب ،إذا لم
تنتج الجهود الحال ّية حالًّ ،أن تكلّف لجنة من االختصاص ّيين
المستقلّين وضع الح ّل الموضوع ّي المقبول إذ من الصعب التحاور
بين أصحاب مصالح في أجواء حوار وطن ّي عامّ محت ّد ال تدعو
لالعجاب والتقدير.
ثان ًيا :الح ّل األنسب يقضي برفع قيمة اإليجار القديم بنسبة نصف
مع ّدل التضخّم الرسم ّي ،والعودة لعقدين من الزمن إلى الوراء أي
إلى تاريخ انتهاء الحرب .يجب بعدها رفع اإليجار سنويًّا بنسبة
 %50من مؤشّر التضخّم الرسم ّي .يجب إعطاء الفرصة للمستأجر
للشراء بنسبة  %60من القيمة الحال ّية للمسكن أو التعويض عليه
من قبل المالك لإلخالء بنسبة  .%40يمكن للدولة أن تشارك في
التعويض ألنّها أساس المشكلة ،وهنالك مصادر دول ّية للتمويل في
قضايا اجتماع ّية كهذه .هذا ح ّل يمكن أن يريح الفريقين .عند
الخالف من ناحية مَن يستفيد من الح ّل ،يلجأ الفريقان إلى
القضاء .لن يتحقّق ح ّل بفرضه على فريق ال يقبل به أو يظلم منه.
ليست هنالك حلول تفرح الجميع ،بل هنالك إمكان ّية تطبيق حلول
تريح الجميع وتس ّهل الحياة الماديّة واألخالق ّية.
المطلوب إنهاء هذه المشكلة عبر المنطق ،ألنّ المصالح المتضاربة
واضحة ولن تكون هنالك حلول فضلى بل ممكنة .اللجوء إلى
العقل والعدل هو األساس وال يمكن التمييز بين مواطنين .إعطاء
المالكين حقّهم هو كإعطاء المستهلك أو المرأة أو الطفل أو
الضيف حقوقهم أيًّا كانت طوائفهم أو مذاهبهم .قطار العدل ال
ب ّد وأن يسير باتجاه فاضل لبناء اقتصاد سليم.
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في ظ ّلِ ظروفٍ معيش ّية صعبة ،بل خانقة أحيانًا كثيرة ،الدولة قد يعني بالنسبة للكثيرين الفوضى والروتين والمحسوب ّيات
ث ّمةَ تطلّ ٌع حثي ٌث صوب وزارة الص ّحة العا ّمة والمستشفيات وتدنّي مستوى الخدمة...
الحكوم ّية ،أي صوب دولة الرعاية والعناية .ومن واجب الدولة
أن تؤ ّمن المواط َن في ح ِقّه في الطبابة والدواء واالستشفاء ،لألسف ،هذه الصورة غير واقع ّية وغير صحيحة تعمي ًما ودائ ًما.
والس ّيما متى كان معوزًا ح ًقّا ،وما من ضام ٍن له أو تأمينٍ .وأستطيع الجزم أنّ عد ًدا ال يستهان به من المستشفيات الحكوم ّية
وليس ألح ٍد أن ينك َر عليه هذا الح ّق أو يذلَّه فيه ويستهي َن يضاهي بجودة تقديماته الطب ّية والفندق ّية أفضل المستشفيات
الخاصة ،ولن أس ّمي.
بكرامته ..ويمنّن!
ّ
ومن هذا المنطلق ،شئنا أن نسلّط ضوءًا على الموضوع من
مؤسسات إستشفائ ّية عا ّمة مستقلّة
خالل رئيس مجلس إدارة -مدير مستشفى فتوح كسروان فمنذ صدور القرار بإنشاء ّ
الحكوم ّي -البوار ،الدكتور شربل عازار ،المعروف هو وسائر (يعني مستشفيات حكوم ّية مستقلّة) في العام  1996بموجب
أعضاء مجلس اإلدارة بالغيرة واإلقدام والحرص على المصلحة القانون رقم  544تاريخ  1996/07/24المع ّدل بالقانون رقم 602
ٍ
محاولة لتعميم الفائدة أو تاريخ  ،1997/02/28قفزت المستشفيات الحكوم ّية قفزة نوع ّية
العا ّمة على ما أَثبتت التجربة ،في
ج ًّدا ووثبت بسرعة صوب النجاح ،إذ استلم إدارتها مجالس إدارة
التذكير بها:
الخاص ،الذي يُشهد له بالتف ّوق في لبنان.
متخصصة من القطاع
ّ
ّ
كيف تنظر إلى المستشفيات الحكوم ّية في لبنان؟ هل تثق بها؟
صحيح أنّ حريّة ومطواع ّية مجالس اإلدارة مق ّيدة بمجموعة
هل تدخل إليها للمعالجة؟
هذه األسئلة وسواها ،لو طرحناها على المواطنين ستتن ّوع اإلجابة قوانين ومراسيم تح ّد من اندفاعتها ،إال ّ أنّ هذه التشريعات ،وإن
عنها ك ٌّل بحسب منطقته ومنطقه وتجربته والصورة المسبقة كان تجب إعادة النظر فيها بشكل دائم ،ال تمنع المستشفيات
مؤسسات الحكوم ّية من التط ّور وسلوك طريق النجاح واإلزدهار.
لديه .أتف ّهم جميع وجهات النظر ،ألنّ مج ّرد اإلشارة الى ّ
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المستشفيات الحكوم ّية في لبنان تستقبل جميع المرضى من
لبنان ّيين وأجانب .بالنسبة لألجانب ،معالجتهم تت ّم على نفقتهم
أو نفقة شركات التأمين إذا كانوا مؤ ّمنين ،ألنّ الدولة اللبنان ّية
بالمبدأ ال تغطّ ي نفقات عالج األجانب .أ ّما اللبنان ّي فله الح ّق في
االستشفاء في المستشفى الحكوم ّي مهما كان وضعه الصح ّي أو
التأمين ّي.
المؤسسات
المشمولون بالتغطيات العا ّمة كالضمان االجتماع ّي أو
ّ
العسكريّة واألمن ّية وتعاون ّية موظّفي الدولة وغيرها من اإلدارات
أو الذين لديهم تغطية من شركات التأمين ،معلومٌ أنّهم كلّهم
المؤسسات التي ينتمون إليها.
يعال َجون على نفقة
ّ
خص المواطنين غير المشمولين بأ ّي تغطية ،فمعالجتهم
أ ّما فيما ّ
الصحة العا ّمة ،فيدفع المواطن خمسة بالمائة
تت ّم على نفقة وزارة ّ
من قيمة الفاتورة اإلجمال ّية فقط ،يضاف إليها في بعض األوقات
بعض الزيادات غير المشمولة بتغطية الوزاراة .لكن ،وبك ّل
تأكيد تبقى فاتورة المستشفى الحكوم ّي جزءًا يسي ًرا من فاتورة
الخاص بالنظر إلى فروقات وزارة الص ّحة العا ّمة.
المستشفى
ّ
بك ّل صدق يجب النظر بكثير من اإليجاب ّية الى المستشفيات
الحكوم ّية ،ويجب اإلستفادة من خدماتها الج ّيدة ،فهذا ح ّق لجميع
الموطنين .وأسمح لنفسي أن أتكلّم بفخر وتفاؤل عن مستشفى فتوح
كسروان الحكوم ّي -البوار؛ فقد أصبح في م ّدة وجيزة ج ًّدا (مضى
للمؤسسات
سنتان تقريبًا على استقبال أ ّول مريض فيه) مثاالً
ّ
الحكوم ّية الناجحة والمم ّيزة ،حتّى أنّي اقترحت على المسؤولين
المؤسسات الحكوم ّية في عين المواطنين ،وإ ّما
إ ّما تحسين صورة ّ
المؤسسات العا ّمة الناجحة.
إلغاء كلمة حكوم ّية عن
ّ
وعن مستشفى فتوح كسروان الحكوم ّي -البوار ،هذه اللمحة
التاريخ ّية:
سنواتٌ طويلةٌ م ّرت منذ ولدت فكرة إنشاء مستشفى حكوم ّي في
هذه المنطقة ،وصوالً إلى تحقيق هذا الحلم الكبير.
فقطعة األرض التي عليها المستشفى (حوالى  29000م.م)
بدأ استمالكها لصالح الدولة اللبنان ّية في عهد الرئيس الياس
سركيس ،ث ّم في عهد الرئيس أمين الجم ّيل ،وانتهت المعاملة
في عهد الرئيس الياس الهراوي .أُنجز البناء في عهد الرئيس
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إميل ل ّحود عام  ،2000وع ّين أول مجلس إدارة في .2005/03/03
وفي عهد الرئيس ميشال سليمان افتُتح المستشفى ،وبدأ استقبال
المرضى فعل ًّيا في بداية العام . 2010
وكيف وصل المستشفى إلى ما وصل إليه اليوم؟
وسط الظروف البالغة الصعوبة المعروفة ،بدءًا من اغتيال الرئيس
الحريري إلى حرب ت ّموز إلى معارك نهر البارد فحوادث أيّار
فاتفاق الدوحة ،نشط مجلس اإلدارة (المحامي إميل مخلوف،
الدكتور توفيق مرعب ،المهندس الياس ع ّواد ،المهندس أديب
الهاشم) بي ٍد واحدةٍ وتصميمٍ أكي ٍد وإصرارٍ كبير وفي ك ّل اتّجاه،
لتجاوز الصعوبات اإلداريّة والروتين ّية والتقن ّية من أجل تجهيز
المستشفى بأسرع وقت ممكن.
فكان األمل يكبر م ّر ًة ويختفي م ّرات (تنتهي المناقصة ويرسو
اإللتزام ث ّم تعود األمور بسحر ساحر إلى نقطة الصفر) .ونعاودُ
الكَ ّرةَ بعد الكَ ّرة ..إلى أن والحمد هلل استطعنا أن نقول اليوم:
صحيح تعبنا ،بس لقينا.
مجلس
وفي التفاصيل ،ال ب ّد من اإلشارة أ ّوالً إلى أنّه يوم استلم
ُ
إدارة المستشفى مها ّمه ،كان مرصو ًدا إلعادة تأهيله وتجهيزه
مبلغ مليون وسبعمائة ألف دوالر أميرك ّي فقط ،وهو مبلغ زهيد
ج ًّدا ال يكفي لتصليح المبنى.
فلدى ّ
إط العنا على وضع المبنى واألقسام المنشأة ،تب ّين لنا أنّه
لم يت ّم لحظ أقسام عديدة تُعتبر أساس ّية كالعناية الفائقة وغسيل
الكلى والسكانر وتفتيت الحصى والعناية بالمولودين الجدد
والعيون واألنف واألذن والحنجرة وجناح مستق ّل لألطفال وغيرها
وغيرها ،فراجعنا المسؤولين المعن ّيين وقلنا لهم أنّه ال يجوز في
قلب منطقة كسروان الفتوح وجبيل أنشاء مستشفى من دون هذه
األقسام ،وإال ّ فلنس ّم ِ المستشفى مستوصفًا كبي ًرا .فتجاوبوا وصدر
القرار بتوسيع المستشفى وإضافة هذه األقسام وتأمين المال
الالزم لذلك.
والقصة تطول إذ شئنا المتابعة في هذه التفاصيل :من مراجعة
ّ
وزارة الص ّحة العا ّمة ومجلس اإلنماء واإلعمار ،وسع ٍي لتأمين
ِ
ومالحقة عمل ّية التلزيم حتّى يوم االفتتاح وبدء
قروض خارج ّية،
وتكش ِ
التشغيل ّ
ف ويال ٍت ومصائب ال تخطر ببال في اإلمدادات
ضط ّرنا إلى البدء في استقبال
والبنى التحت ّية على السواء ..،ما ا ُ
المرضى من جهة والمباشرة بورشة التصليحات التي تتواصل
حتّى اليوم من جهة أخرى.
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المه ّم أنّنا أجرينا أ ّول عمل ّية جراح ّية في بداية العام .2010
وخالل أق ّل من سنتين أجرينا أكثر من ثالثة آالف عمل ّية
جراح ّية ،واستقبلنا حوالى ستّة آالف مريض ،وساهمنا م ّجانًا
بالصور الشعاع ّية للوقاية من أمراض سرطان الثدي لحوالى ألف
وخمسمئة إمرأة.
إذًا ،ما هي األقسام التي تعمل في المستشفى حال ًّيا؟
قسم أمراض الط ّب الداخل ّي في ك ّل اختصاصاته :أمراض الجهاز
الهضم ّي -أمراض الغدد والسكري -أمراض الضغط والكلى-
أمراض القلب والشرايين -أمراض الصدر والرئتين -األمراض
ال ُمعدية -األمراض السرطان ّية وغيرها وغيرها
وماذا عن التعاقدات؟
قسم العناية الفائقة -قسم ط ّب األطفال -قسم التنظير.
إنّ مستشفى البوار الحكوم ّي هو مستشفى متعاقد مع جميع
الهيئات الضامنة أي وزارة الص ّحة العا ّمة والضمان االجتماع ّي
قسم الجراحة :جراحة العظم والعامود الفقر ّي -الجراحة
والجيش وقوى األمن الداخل ّي والجمارك وتعاون ّية موظّفي الدولة
العا ّمة -جراحة الشرايين -جراحة الغدد -جراحة األطفال-
وشركات التأمين.
جراحة المسالك البول ّية -الجراحة التجميل ّية -الجراحة النسائ ّية
والمستقبل؟
ط ّب وجراحة العيون -الفحوصات المخبريّة -الصور الشعاعية
ّ إنّنا نسعى ،وبطرق مختلفة (منح وهبات) إلكمال تجهيز هذا
والصور الصوت ّية  -Echographieوصور الثدي -Mammographie
المستشفى البالغ الحيويّة في هذه المنطقة من لبنان.
العيادات والمعاينات الخارج ّية لك ّل ما ع ّددناه أعاله.
وكلمة بعد..
وت ّم افتتاح قسم التوليد (والدات طبيع ّية ووالدات قيصريّة) ،وقسم
وإذا كان لنا من كلمة بعد ،فهي دعوةُ مواطنينا إلى اإلفادة من
ط ّب وجراحة األنف واألذن والحنجرة .وهذا العام  2012هو عام
خدمات هذا المستشفى ،ونصرته كقض ّية إنسان ّية وطن ّية وسط
تركيب جهاز سكانر وافتتاح قسم الطوارئ وقسم جراحة الرأس
منطقة تستح ّق وتستأهل ..ويح ّق ألبنائها أن يأخذوا ولو قليالً م ّما
وقسم غسيل الكلى.
أعطَ وا ويعطون من دونِ ِمنّة!
وطب ًعا هناك القسم اإلدار ّي المج ّهز بأحدث برامج الربط
االلكترون ّي.
ناهيك عن أقسام التعقيم والمطبخ والمغسل والصيانة والمستودع
واألرشيف وصيانة الحدائق.
ونستطيع التأكيد أنّ أطبّاءنا ومم ّرضينا يتمتّعون بمهارات علم ّية
عالية وكفاءات مم ّيزة باعتراف الجميع .وكذلك هي حال الخدمة
متمسكون بأعلى
الفندق ّية ونوع ّية الطعام والنظافة وغيرها .فنحن ّ
معايير الجودة الطب ّية والفندق ّية.
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سفير األمم المتحدة سابقًا

ملحة
أولويّات بيئيّة ّ
حوادث السير وسياسة النقل :إلى األسوأ!!
شمس الخامس من حزيران ك ّل سنة ،والذي هو يوم
تُط ّل علينا ُ
خاص يضيء الواقع
مجيد في تاريخ االنسان ّية ،ولها كالعادة بريق ّ
البيئ ّي المحزن وما آلت اليه األمور في وطننا بحيث ال يغدو هناك
مجال لتبرير أ ّي تقصير في المعالجات المطلوبة.
وخصوصا في السنوات األخيرة بعد انتهاء الحرب
لقد ردّدت مرا ًرا،
ً
«القذرة» عندنا ،أنّه من المل ّح ج ًّدا وضع سياسة متط ّورة للنقل
يصار إلى تطبيقها سري ًعا بآل ّية تنفيذيّة ف ّعالة .غير أنّ المالحظ
أنّ األيّام تسارع ْت وأمو ًرا أخرى كثيرة فرضت أولويّتها ،فلم يت ّم
وضع تلك السياسة الشاملة والمتكاملة التي من أه ّم عناصرها
تنظيم قضايا استيراد الس ّيارات والسير والطرق الدول ّية وداخل
وخصوصا الكبيرة منها .وال ش ّك في أنّ لهذا الوضع
المدن
ً
انعكاسات وتفاعالت بيئ ّية على أكثر من صعيد مثل حوادث الطرق
وتل ّوث الهواء واألمراض الناتجة عن ضجيج الس ّيارات .وال ب ّد لي
من أن أذكر في هذا السياق أنّ النسبة الحال ّية لحوالى  400س ّيارة
لك ّل  1000شخص ،تعتبر عالية ج ًّدا في بلد كلبنان ،موجودة في
معظمها في المناطق الحضريّة.

المتوسط ،ونحن منهم ،سيعيشون في سنة  2025في المدن
ّ
وخصوصا في المدن الساحل ّية .م ّما يعني أنّ الضغوطات على
ً
الموارد الطبيع ّية من مياه وأرا ٍ
ض وعلى الشواطئ ستزداد كثي ًرا
وتصبح الحاجة أكثر إلحا ًحا لحلول رؤيويّة سريعة تقوم بها اليوم
قبل الغد.
عطفًا على ذلك ،فإنّ ّ
منظمة التعاون والتنمية األوروب ّية ()OECD
ق ّدرت تكاليف ازدحام السير في المناطق الحضريّة من الدول
األعضاء فيها بخمسة بالمئة من الناتج المحل ّي ،وتشمل كلفة الطاقة
والتل ّوث والوقت الضائع ،الخ ...أ ّما في لبنان فال ش ّك أنّ هذه النسبة
هي أعلى ،نتيجةَ عدم انتظام السير بشكل غير مقبول إطالقًا،
بحيث تؤدّي االختناقات إلى المزيد من استهالك الطاقة والتل ّوث
والوقت ،إضافة إلى االستهالك غير الطبيع ّي للس ّيارات (المستوردة
كل ًّيا) وأمراض األعصاب التي تتلفها تلك االختناقات الخ...

وهكذا نرى أنّ حوادث الطرق في تزايد مستم ّر( ،تحصد سنويًّا ما
يقارب ألف ضح ّية) م ّما يتسبّب في مآ ٍ
س إنسان ّية كبيرة ،إضافة
إلى مشكالت بيئ ّية واقتصاديّة مد ّمرة .ومن ناحية أخرى ،فإنّ
الوضع تدهور أكثر فأكثر مع البدء بتطبيق منطقة التجارة الح ّرة
األوروب ّية المتوسط ّية في سنة  ،2010تسارع لتدارك ذلك بوضع
سياسات مالئمة لمواجهتها .ث ّم إنّه من المفيد ج ًّدا في هذا
المجال التذكير كذلك بالتوقّعات التي أصدرتها الخطّ ة الزرقاء
( )Plan Bleuالتابعة لالتحاد األوروب ّي وبرنامج األمم المتحدة وفي ضوء ك ّل هذه الوقائع ونحن في مطلع القرن الواحد والعشرين،
للبيئة ،من أنّ أكثر من  70بالمئة من سكّان بلدان جنوب البحر قرن العولمة التي ال ترحم ك ّل من ال يستطيع مجاراتها بسياساته
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 .3تعميم األرصفة في جميع طرقات المدن وتمكين المواطنين
من استعمالها لتنقّالتهم ال أن تكون «مرت ًعا الستراحة» الس ّيارات
عليها.
 .4تعميم جسور المشاة فوق الطرق السريعة بشكل مكثّف ،ما
يساعد في انضباط المشاة والتقليل من حوادث السير .وفرض
غرامة عالية على ك ّل مخالف.
 .5وضع أجهزة حديثة لقياس نسبة التل ّوث في أماكن مع ّينة من
المدن ،بحيث تؤ ّمن اإلنذار الالزم للمسؤولين لتفادي النسبة
الخاص
العالية غير المقبولة .وهنا يمكن التعاون مع القطاع
ّ
المؤسسات الرسم ّية
االنفتاحية المتق ّدمة ،وهنا أودّ أن أطلق صرخة ألقول إنّ األمور ال في تأمين هذه األجهزة وإداراتها بإشراف
ّ
ّ
المختصة .والتجربة الحاصلة مع المعاينة الميكانيك ّية يمكن
ّ
يمكن أن تستم ّر كذلك ألنّنا تجاوزنا ّ
الخط األحمر!! فالمطلوب
أن نسرع في وضع تلك السياسة المتطورة للنقل كما ذكرتُ آنفًا االستفادة منها وتطويرها بحيث يقطع دابر الفساد من التنفيذ
ّ
خصوصا) تنقصها
والذي ظهر هذه األيّام بوجود س ّيارات (تاكسي
ً
والبدء بتطبيقها بآل ّية تنفيذيّة ف ّعالة وحاسمة.
المعايير األساس ّية الالزمة للسالمة العا ّمة.
وباإلضافة إلى ما ذكرتُ آنفًا عن موضوع عدد س ّيارات الركّاب
وتنظيم االستيراد ،أودّ أن أذكر عناصر مه ّمة أخرى يمكن أن
تنظ ّمها تلك السياسة ومنها :
 .1تنظيم برنامج تلفزيون ّي أسبوع ّي يقوم به المسؤولون عن قضايا
السير بالتعاون مع المجتمع األهل ّي من أجل التوعية واإلرشاد.
وكذلك من أجل إظهار أسباب حوادث السير ونتائجها الكارث ّية
بشريًّا واقتصاديًّا وبيئ ًّيا ،مع التشديد على ضرورة االنضباط
والتقيد بقانون السير ،وإال ّ فإنّ العقوبات ستكون قاسية ج ًّدا على
المخالفين كما هي الحال في مختلف بلدان العالم المتط ّورة منها
والنامية كذلك( :العقاب الموجع يردع السائقين المته ّورين!)
فالعقوبة في دولة قطر وفي دولة اإلمارات العرب ّية المتحدة تصل
مثالً إلى  1500دوالر أميرك ّي؛ وكذلك فهي عالية ج ًّدا في الدول
المتق ّدمة.
 .2يجب تقوية وتنظيم النقل المشترك بطريقة علم ّية حضاريّة
طبّقتها دول كثيرة .فأزمة النقل الحضر ّي ال تُح ّل إال ّ باعتماد
ضر،
النقل المشترك بمعناه الحقيق ّي المطبّق في العالم المتح ّ
وليس «لمسخ» المعتمد في العاصمة بيروت وغيرها من المدن
الكبرى ،حيث تفاقمت نتيج ًة لذلك أزمة السير وزاد التل ّوث كذلك
بشكل قتّال ذات أبعاد خطيرة حاض ًرا ومستقبالً.
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وفي الختام أجد من المفيد استذكار العنوان الذي اختارته ّ
منظمة
الص ّحة العالم ّية لالحتفال بيوم الص ّحة العالم ّي في  7نيسان 1996
وهو «المدن الص ّحية» ،التي من أه ّم سماتها أنّها «توفّر مجاالً للمتعة
والترويح عن النفس يس ّهل التفاعل واالتصال بين مواطنيها».
فلنجعل هذا العنوان شعا ًرا لنا في معالجة قضايا السير والتل ّوث
في المدن قبل فوات األوان .فإنّ قض ّية السير إجماالً وحوادث
األخص يجب أال ّ تترك للمصادفة .فحياة االنسان أغلى
السير على
ّ
من ك ّل تضحية ماديّة أو تنظيم ّية في سبيل الوقاية من حوادث
السير ،ضمن إطار السياسة الشاملة التي نك ّرر الدعوة إليها كما
في الماضي ونرفع الصوت عال ًيا لوضعها ضمن األولويّات البيئ ّية
واالنسان ّية المل ّحة وإلى تنفيذها بك ّل صرامة ودقّة.
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ّ
العربي بين الديمقراطيّة والبلقنة
الربيع
انطلقت شرارة غربلة األنظمة الديكتاتوريّة في العالم العرب ّي منذ
أكثر من عام ،بعد عقود طويلة من االستبداد ،خُ ّيل فيها للمواطن
العرب ّي أنّها لن تنتهي يو ًما .بدأت المرحلة الجديدة وسط ذهول
ٍ
أنظمة كان يُخ ّيل أنّها ال
المجتمعات العرب ّية أمام سرعة انهيار
تُقهر بسبب سطوتها وظلمها وقمعها لك ّل تح ّرك مطلب ّي ،أو حتّى
لمج ّرد الخروج ولو البسيط عن الضوابط المفروضة.
لم تم ّر أيّام قليلة حتّى سقط النظام التونس ّي .وعمالً بنظريّة
الدومينو في السياسة ،انتقلت عدوى الديموقراط ّية إلى مصر،
الدولة العرب ّية األكثر سكّانًا والالعب السياس ّي األساس ّي في العالم
العرب ّي .كان لسقوط النظام المصر ّي دالالت قويّة ،أبرزها أنّه من
الممكن إسقاط أ ّي نظام ديكتاتور ّي حتّى في مصر التي قيل فيها:
رجالها عبيد لمن َحكَم!
وما لبثت أن امت ّدت السبحة إلى ليبيا ،التي كان يحكمها نظام
دمو ّي ،لم تَعرف غطرستُه حدودًا ،بحيث أنّه اختزل البالد بحاله
ال َمرض ّية .وأخي ًرا ،وليس آخ ًرا ،انتقلت العدوى إلى سوريا وبلدان
الخليج واليمن.
ولكن ،هل هذا هو الربيع العرب ّي الموعود؟
هل المسألة مسألة تح ّرر شعوب ،أم استعمار آخر يعود إلى
المنطقة بثوب جديد ،طم ًعا بثروات وخيرات ونفط؟
هل الوقت مناسب الندالع الثورات؟
هل العرب ّي -وهو الذي يعاني من التخلّف -جاهز للديمقراط ّية؟
أ َ َوليس األمن أفضل من الفوضى التي قد تُحدثها الديموقراط ّية؟
الواقع أنّنا اليوم نعيش تح ّوالً كبي ًرا ،هو األبرز بعد الحرب العالم ّية
أخصها:
األولى ،نتيج ًة لدينام ّية تاريخ ّية فرضتها متح ّوالت كثيرةّ ،
العولمة ،وثورة االتصاالت ،والتخلّف ،وإرادة العيش الكريم لدى
الشعوب.
صحيح أنّ الثورات تقضي على األخضر واليابس ،وتقتل المذنب
رأسا على عقب المعادالت
والبريء ،وتد ّمر البنى التحت ّية ،وتقلب ً

والتوازنات العتيقة والمج ّوفة التي أكل عليها ال ّدهر وشرب؛ والثورة
الفرنس ّية التي حصدت عشرات آالف الضحايا على مدى ثمانية
عقود من الزمن خي ُر دليل على ذلك!
وبإيجاز ،يمكن تلخيص أبرز أسباب الربيع العرب ّي بما يلي:
العولمة ،التخلّف والفقر ،ثورة االتصاالت ،ظهور المجتمع المدن ّي،
المطالبة بالحريّة كالزمة أساس ّية للنظام االقتصاد ّي الليبرال ّي
( ،)libéralisation et libéralismeصعود الحركات اإلسالم ّية،
وأخي ًرا وليس آخ ًرا سقوط االتحاد السوفيات ّي أكبر ديكتاتوريّة
دمويّة في القرن العشرين والعالم المعاصر .كان سقوط االتحاد
السوفيات ّي عظي ًما .وصلت تردّداته إلى ك ّل العالم ،فسقطت
الديكتاتوريّات في جنوب أميركا -باستثناء كوبا الدولة المتخلّفة-
وأفريقيا (دول جنوب الصحراء الكبرى) ،واآلن وصلت الموجة
ِ
إلى آسيا والعالم العرب ّي .لقد َحرم سقوطُ
المنظومة الشيوع ّية
الديكتاتوريّةَ من دعم روسيا وأميركا معاً.
المسألة الشرق ّية La question d’Orient

تعود المسألة الشرق ّية إلى القرن الثامن حيث كانت أوروبا تتصارع
على اقتسام اإلمبراطوريّة العثمان ّية ،أو ما ُس ّمي «الرجل المريض».
َ
سقوط
وقد أخّر جشع وتناحر الدول األوروب ّية على هذا اإلرث
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السلطنة العثمان ّية أكثر من قرنين ،حتّى الحرب العالم ّية األولى.
ث ّم أق ّر مؤتمر  Versaillesعام  1920بح ّق القوم ّيات واألثن ّيات،
التي كانت تتك ّون منها السلطة ،بإنشاء كيانات مستقلّة في أرمينيا
والعراق وسوريا -التي ق ُّسمت وقتها إلى أربع دول -وغيرها.
بيد أنّ هذه المحاوالت فشلت ألسباب عديدة ،أبرزها :الظهور
المفاجئ ألتاتورك ،والدعم الخف ّي الذي تلقّاه من الغرب نفسه
بسبب تلويحه بالعلمان ّية وبإلغاء الخالفة ،وكذلك المصالح
االقتصاديّة الغرب ّية التي عادت وو ّحدت بعض هذه الدول ضمن
إطار دولة مركزيّة أو تخلّت عن بعضها اآلخر (كأرمينيا والدولة
وخاصة فرنسا
األشوريّة في العراق) .ارتأت الدول الغرب ّية،
ّ
وبريطانيا ،إنشاء دول كبيرة مركزيّة يَس ُهل حكمها ،من دون
األخذ في االعتبار خصوص ّيات هذه الشعوب .وأ ّما الوسيلة لتبرير
خلق هذه الكيانات االصطناع ّية ،فكانت مفهوم الدولة القوم ّية
( )état- nationالتي ظهرت في أوروبا في القرن السابع عشر
بعد صراعات عديدة وطويلة.
وجاء عصر االستقالل في الستّينات من القرن الماضي ،فنالت هذه
الدول استقاللها .وسرعان ما قُضي على ديمقراط ّياتها الناشئة
بانقالبات عسكريّة داخل ّية ،بدعم من قطبَي القرن الماضي .كان
المه ّم حفظ الوضع الموروث  Statu quoواالستقرار ،حتّى ولو
على حساب الحريّات وكرامة االنسان والعدالة.
إنّ اندالع الربيع العرب ّي أعاد فتح المسألة الشرق ّية على مصراعيها.
فأ ّي مصير لهذه الدول القوم ّية القائمة على عروبة متر ّهلة وهزيلة؟
هل ستستطيع األنظمة الجديدة المنبثقة من الثورات العرب ّية إدارة
السلطة وإعطاء األقل ّيات والطبقات االجتماع ّية المختلفة حقوقها؟
فموضوع حقوق األقل ّيات وح ّق تقرير مصير الجماعات مطروح
إذًا أكثر من أ ّي وق ٍت آخر .ولم يعد من الممكن بالتالي قمع هذه
الجماعات أو التخلّص منها بسهولة .كما أنّه يعود لها أن تحافظ
ٍ
عولمة نمت على حساب الدول القوم ّية.
على خصوص ّياتها في ظ ّل
وهل يُعقل أن ال يكون لألكراد ،وعددُهم يناهز الثالثين مليونًا،
خاصة بهم؟ من الصعب تص ّور استمرار الوضع
أ ّي كيان أو حقوق ّ
الحال ّي بدون تغيير (.)Statu quo
البلقنة أم دولة الح ّق والعدالة؟
إنّ نجاح األنظمة الجديدة في الحفاظ على وحدتها ودولها يتوقّف
على توافر شروط عديدة ،أبرزها :إقامة أنظمة ديمقراط ّية قريبة
من النمط الغرب ّي ،إقامة دولة العدالة والقانون ،القيام بعمل ّية
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إصالح اجتماع ّية تربويّة تعتمد المفاهيم المعاصرة للتربية
خاص ًة أنّ معظم هذه البلدان تعاني من الفقر والتخلّف
والتنمية ّ
على أكثر من صعيد.
إنّ تالفي خطر التفتّت يكمن في القدرة على الوصول إلى
توازن ( )Compromisبين مختلف مك ّونات الدولة ،بحيث تقبل
الجماعات المختلفة بشرع ّية السلطة.
بيد أنّ التح ّدي األكبر للديمقراط ّية هو ظهور الحركات اإلسالم ّية
المتش ّددة ،ووصولها إلى السلطة ،وفوزها في معظم االنتخابات
التي أجريت حتّى اآلن .إنّ الحركات اإلسالم ّية تطرح نفسها كبديل
عن الديمقراط ّية ،وتضع في المق ّدمة نظا ًما مرتكزًا باألساس
على الشريعة .والواقع أنّ المشكلة الحقيق ّية ليست مع الدين أو مع
الشريعة ،بل تقوم على الخوف من أن تقيم الحركات اإلسالم ّية
أنظمة حكم ،ظاه ُرها ديمقراط ّي وباطنُها متش ّدد .فحتّى اليوم ال
يوجد حالة ت ّم فيها تداول فعل ّي للسلطة بين نظام إسالم ّي متش ّدد
ضمن إطار انتخابات ديمقراط ّية .كما أنّ بعض الفتاوى تبعث
على القلق .أ ّما المثال المطروح ،وهو الديمقراط ّية على الطريقة
الترك ّية ،فدونه والديمقراط ّية الحقيق ّية مراحل .صحيح أنّ هذا
النظام أكثر ديمقراط ّية من سابقاته ،ولكنّه يمارس التسلّط على
معارضيه ،وينكر على األقل ّيات حقوقها .وم ّما يَزيد في تعقيد
األمور على الصعيد األديولوج ّي أنّ العروبة في أزمة؛ فهي من جهة
لم تستطع مواكبة المتغ ّيرات في الشرق األوسط ،ومن جهة ثانية
تتع ّرض لضغوطات حول مشروع ّيتها ،من الحركات اإلسالم ّية،
التي تطرح فكرة القوم ّية اإلسالم ّية (.)Islamo- naturale
وبالنهاية ،يتطلّب الحفاظ على الدول الحال ّية اعتماد الشفاف ّية في
الحكم والديمقراط ّية البرلمان ّية أو شبه الرئاس ّية ،واقتسام للسلطة
والتنمية ،واالعتراف بالتع ّدديّة والتن ّوع .ولم ال؟ فاإلمبراطوريّة
العرب ّية قامت على التن ّوع الذي كان يشكّل مصدر ق ّوتها وثروتها.
آن األوان للتخلّي عن المركزيّة المطلقة في الحكم .أ ّما ثمن عدم
السير بهذه المفاهيم فستنتج عنه فوضى كبيرة ت ُِح ُّل الالدولةَ
مكان الدولة مع ح ّد أقصى يقود إلى التفتّت أو العودة إلى نظام
«الملّة» العثمان ّي .أوليس معظم ر ّواد الربيع العرب ّي ينحون باتجاه
النمط الترك ّي للديمقراط ّية؟

حزيران 2012

عدد 55

د .أنطوان يوسف صفير

نسى خفايا المؤامرة:
لئالّ ُت َ
إسرائيل في فلسطين
أرض الميعاد؟
هل تلك ح ًقّا ُ
منذ العام  1948والصراع العرب ّي اإلسرائيل ّي مادّة دسمة في مائدة تأريخ الحدثان على مساحة هذا الشرق التعس بأبنائه الجهلة أو المغلوب على
أمرهم.
والسؤال :ل َم تكون إسرائيل جم َر الحروب الكامنة تحت رماد األحداث تتغذّى بها وتغذّيها وتوق ُد النا َر حين يشاء ُ أو ال يشاء القدر؟
«أرتور بلفور» بصفته أ ّول وزير من حزب المحافظين ،وح َده كان يعرف أنّ ك ّل حراك سياس ّي يحمل طابع المفاجاءات وغير المتوقّع من األحداث.
تع ّين وزي ًرا للشؤون الخارج ّية في الحكومة االئتالف ّية برئاسة واح ٍد من أل ّد أعدائه «ديفيد لويلد جورج» أثناء الحرب العالم ّية الكبرى.
إعالن بلفور
ض له أن يدرك ما آل ْت إليه من نتائج وتداعيات رسالته تلك التي و َّج َهها إلى
لك ّن بلفور هذا لم يكن ليأخذ منه العجب ودهشة االستغراب ،لو قُ ّي َ
اللورد «روتشيلد» في الثاني من نوفمبر  ،1917وجاء فيها« :إنّ حكومة صاحبة الجاللة تنظر بعين الرضى إلى إقامة وط ٍن قوم ّي للشعب اليهود ّي
في فلسطين .وسوف تعمل قصارى جهدها لتحقيق هذا المشروع ،ويبقى معلو ًما ج ًّدا أن ال أمر يحدث من شأنه أن يُلحق ضر ًرا بالحقوق المدن ّية
الخاص».
والدين ّية للمجموعات من غير اليهود في فلسطين ،أو ينال من حقوق اليهود المقيمين في أ ّي بل ٍد آخر أو من نظامهم السياس ّي
ّ
Le Gouvernement de sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple Juif
et s’emploiera de son mieux à faciliter la réalisation de ce projet, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter tort
aux droits civils et religieux des communautés non Juives en Palestine ou aux droits et statut politique des Juifs résidant dans
tout autre pays.

بموضوع هذه الرسالة -الوعد من جانب «بلفور» ،ال ب ّد من فضح ما انطوت عليه من مفارقات عجيبة ومغالطات منافية للمنطق والقياسٍ ّ ،
وتخط
ينص ُب نفسه متكلّ ًما أحاديًّا باسم حكومة صاحبة الجاللة .السؤال
المؤسسات ّية وقواعد التراتب ّية في رسم سياسة الدول أ ّوالً .هذا الوزير ّ
لألعراف ّ
هنا :هل حكومة صاحبة الجاللة هي ح ًقّا التي بحث ْت وناقش ْت واتّخذت هذا القرار ،ث ّم ف ّوض ْت إلى وزير خارج ّيتها صالح ّية إعالنه وتبلغيه إلى
ذوي الشأن؟ ..ث ّم في سج ّل تدوين وتأريخ مق ّررات جلسات مجلس الوزراء البريطان ّي زمن ذاك ،هل ث ّمة من أثر لذلك؟
وثان ًيا ،ما هذه الكذبة الكبيرة وهذه الخدعة الف ّريس ّية المشينة المم ّوهة بأن «ال أمر يحدث من شأنه أن يلحق ضر ًرا بالحقوق المدن ّية والدين ّية
للمجموعات من غير اليهود في فلسطين »...ورأس مجريات األمور وخطط االستيطان ومؤامرة التهجير كان استئصال الفلسطين ّيين من
أرضهم في عمل ّيات اإلبادة والتهجير والتهويد الصارخ لألرض ومتابعة االستيطان اليهود ّي وبناء جدار الفصل والتمييز وإعالن القدس العاصمة
األبديّة للدولة اليهوديّة.
وثالثًا ،يقابل هذه الخدعة الف ّريس ّية المجافية لك ّل ح ّق ومنطق تع ّه ٌد بنفي جميع مضامينها ،حيث يؤكّد صاحب الوعد بأنّ «ال أمر يحدث وينال
الخاص »...هل إلى هذا الح ّد يكونُ االستخفاف بالعقل البشر ّي كما بعقول
من حقوق اليهود المقيمين في أ ّي بلد آخر أو من نظامهم السياس ّي
ّ
الناس والحكّام م ّمن ناصروا وأيّدوا وعد بلفور وما زالوا بعد أربعة وستين عا ًما :دع ٌم لليهود الصهاينة في الداخل ،ودعوة تأييد ليهود الخارج في
الخاص»؟ فغير خافٍ على أحد ما يستبطن ذلك من تسهيل هجرة يهود الخارج إلى الداخل الفلسطين ّي
«أ ّي بل ٍد آخر ،ونصرة لنظامهم السياس ّي
ّ
تحت غطاء هذه الوعود المم ّوهة.
مع وعد بلفور ،وبعد  64عا ًما على المؤامرة الكبرى بغرز الحربة القاتلة في خاصرة هذا الشرق البائس ..دخل العقل البشر ّي عصر البَلَه
والهلوسة.
وبعد ،وبالعودة إلى السياق التاريخ ّي في مق ّدماته ونتائجه ،يتّضح اآلتي :إنّ التزام الحكومة البريطان ّية تجاه المسألة اليهوديّة كان من باب العمل
الدبلوماس ّي الذي تفرضه مصالح الدولة البريطان ّية :قبل  1914كان الشرق األوسط بغالب ّيته محم ّية ترك ّية ،وكانت اإلمبراطوريّة العثمان ّية على
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مشارف انحطاطها وتفكّكها .وأكثر ما كان يشغل بال المف ّوض البريطان ّي المنتدب سايكس بيكو هو مصير فلسطين ،ذلك أنّ هذه المنطقة كانت
ذات حدود مشتركة مع مصر ،حيث البريطان ّيون يمسكون ليس فقط بالمرافق واإلدارات العا ّمة بل وبحامية أه ّم طريق تجار ّي حيو ّي هو مم ّر قناة
السويس .من جهة أخرى فرنسا كانت تطالب بفلسطين ٍ
خاصة.
كجزء من سوريا حيث لها ،ومنذ أيّام الصليب ّيين ،مصالح ومنافع ّ
أيضا كانت شديدة االهتمام تطالب بالحماية الدول ّية لألماكن المق ّدسة في فلسطين.
وبدورها روس ّيا ً
أ ّما سايكس بيكو فكان شغله الشاغل الح ّد من طموحات هاتين الدولتين :فرنسا وروس ّيا ،وهو بذكائه لم يجعلهما تشعران بأنّ بالده تخشى
وجودهما على الحدود الشرق ّية لمصر ،فرأى أنّ قيام دولة يهوديّة مستقلّة في فلسطين بحماية وكفالة بريطانيا ،يضمن الح ّل لهذه المعضلة .وكان
من الحكومة البريطان ّية أن أق ّرت طر ًحا مخ ّففًا لهذا المشروع وق ّدمته إلى القادة اليهود في رسالة بعث بها بلفور إلى اللورد روتشيلد .وقد اختار
هذا الوقت بالتحديد ليطرح إعالنه ليس بسبب الظروف الدبلوماس ّية في الشرق األوسط ،ولك ْن بق ْدر ما كان في ذلك خدمة للموجبات العسكريّة
في الجهة الغرب ّية .ففرنسا وبريطانيا كان يساورهما الش ّك بحتم ّية االنتصار النهائ ّي ،ويرغبان في إقناع الواليات المتحدة بالمساهمة في الجهود
الحرب ّية ،نظ ًرا لثروتها كما لعديدها البشر ّي .وكان بلفور يهدف إلى دفع مجموعة الضغط اليهود ّي الكثيفة لمساعدة سياسة التدخّل في أوروبا.
أ ّما اليهود فقد اغتبطوا بقبولهم عرض بريطانيا العظمى في مساعدتهم إلقامة الدولة اليهوديّة في فلسطين.
إلى هنا نتوقّف لنستخلص الحقائق التالية :إنّ وعد بلفور وما تساقط عنه وترتّب على نتائجه من مآ ٍ
س وويالت خالل أربعة وستين عا ًما ،والحب ُل
على الغارب ..إنّما تشكّل جمي ًعا في األصل والنتيجة شبكة مرعبة لتوافق مصلحتين في ح ّيز مع ّين في زمن التاريخ :مصلحة القوى العظمى هي
دول الغرب ،ومصلحة ملّة عنصريّة متز ّمتة استفاقت من غفوة التاريخ على قرع طبول الذاكرة .والتقت المصلحتان على حساب أر ٍ
ض اغتُصب ْت
باسم «ذيّاك اإلله» وعلى حساب شع ٍب ُه ِ ّجر و ُش ّر ِد وذ ُبح وأَشالء ُ ذاكرته ُمعلّقة على أسوار أورشليم ،مدينة السالم.
 ..وال بأس ،في المناسبة ،أن نستذك َر رسالة نزار قبّاني من تحت التراب ،التي طلب أال ّ تُنش َر إال ّ بعد وفاته (:)1998/4/30
من عالمي الجميل،
أريد أن أقولَ للعرب..
الموتُ خلف بابكم..
الموتُ في أحضانكم..
الموتُ يوغ ُل في دمائكم..
وأنتم تتف ّرجون..
وترقصون ..وتلعبون..
وتعبدون أبا لهب!!!
والقدس يَحرقُها الغزاة..
ُ
وانت ُم تتف ّرجون..
وفي أحسنِ األحوال..
تُلقون الخُطب!!!
ال تُقلقوا موتي..
بآالفِ الخطب!!!
أمضي ُت عمري أستثي ُر سيوفَكم..
واخجلتاه...
سيوف ُكم صارت من خشب!!!
من ها هنا ..أري ُد أن أقولَ للعرب..
يا إخوتي..
ال ..لم تكونوا إخوةً!!
فأنا ما زل ُت في البئر ِ العميقة،
أشتكي من غدركم..
وأبي ينامُ على األسى..
وأنتم تتآمرون..
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وعلى قميصي جئتم بدم ٍ كذب!!!!!
واخجلتاه...
من ها هنا أري ُد أن أقولَ للعرب..
ما زل ُت أسم ُع آخ َر األنباء..
ما زل ُت أسم ُع أمريكا تنام..
طوبى لكم ..طوبى لكم..
يا أيّها العر ُب الكرام!!!
كم قل ُت ما ص ّدقتم قولي..
ما عاد فيكم نخوةٌ ..غي ُر الكالم!!!
ال تُقلقوا موتي..
فلقد تعب ُت ..حتّى أتعب ُت التعب..
من ها هنا ..أري ُد أن أقولَ للعرب..
ما زل ُت أسم ُع أنّ مونيكا تدافع
عن فضائحها..
وتغس ُل عا َرها بدمائكم..
ِ
ودماء أطفال ِ العراق..
وأنتم تتراقصون..
فوق خازوقِ السالم!!!
يا ليتكم كنتم كمونيكا..
فالعا ُر ي َ ِ
غسلُكم..
من رأ ِسكم حتّى الحذاء!!!
ك ُّل ما قمتم به هو أنّكم..
أشهرتم إعالمَكم ..ض َّد الهجوم،
ِ
شرفة القصر
وجلستم في

تناجونَ ..النجوم!!!!!
واخجلتاه...
ماذا أقولُ إذا ُسئل ُت هناك ..عن نسبي؟؟!
ماذا أقول؟؟؟
سأقولُ للتاريخ..
أ ّمي لم تكن من نسلكم...

وأنا..
ما عدتُ أفتخ ُر بالنَسب!!!!!
ال ليس لي من إخوةٍ..
فأنا بريءٌ..
فأنا بريء ٌ منكم..
ِ
وأنا الذي أعلن ُت ..من قلب الدماء..
ولسوف أعلن م ّر ًة أخرى هنا..
موتَ العرب!!!!!
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عبده لبكي

الصديق ّ
الث ّ
يوسف الخال أيّها ّ
الثي األبعاد
عاما
َكم َأف َتقدك بعد خمسة وعشرين ً
عرفته ،وكانت مجلّة شعر هيكالً على الق ّمة ،له َس َدنتُه ،ويؤ ّمه
الباحثون عن الجديد من العالم العرب ّي ،ذلك الجديد الّذي ألبسه
المحاربون درع القتال ،وهو ل ّما يزل طفالً .وكانت بيروت في ألقٍ
يستب ّد بالقلوب ،ألنّها ربيبة الح ّريّة ،ح ّريّة الفكر وح ّريّة الثقافة،
ح ّريّة القول وح ّريّة التّطلّع ،ح ّريّة اإلنسان في جميع أبعاده،
والس ّيما األمل .ولع ّل هذه الح ّريّة هي الّتي استولدت الحرب من
جوف قايين ،فكانت وباالً على الجمال وعلى الف ّن وعلى ك ّل نزوع ٍ
السالم البنّاء...
إلى ّ
أذكر يوم دخلت مكتبه في جريدة النّهار ،تحملني غمامة من
األحاسيس الخف ّية ،إلى حيث هيبة ّ
الشعر وجبروته ،بل عالمه
المغامر الّذي رسمت حالته كلمات غير الكلمات ،قدراتها الخارقة
تعيد صنع العالم .يومذاك ،كن ُت في العشرين ،ولم يكن لألرض
من حدود ما عدا ستا ًرا حديديًّا كان حافزًا للفكر وغير الفكر رغم
َصفاقَة معدنه .وأذكر أنّني بعد التّسليم وإلقاء التّح ّية ،جلس ُت
مطمئنًّا إلى تلك ّ
الساحرة الّتي قرأتها شع ًرا ،وتأ ّملت
الشخص ّية ّ
سماتها على صفحات الجرائد ،يوم كانت تلك الجرائد تنعم
رضا
بالخصب ،وتن ّعمنا به ،وقبل أن تصبح كما هي اليوم ،أَي أ َ ً
مفخّخ ًة ال تعد إال ّ باليباب.
جلست ،قلت ،مطمئنًّا إذ أنست إلى ترحيبه ولطف استجابته
لزيارتي ،على ال ّرغم من غرقه بين األوراق بين يديه ،والّتي تكاد
كانت ،تتلقّف ك ّل اهتمام بل ك ّل حركة خارج ّية أو وجدان ّية ،وخ ّيل
إل ّي أنّ تلك األوراق ،وما خ ُّط عليها من شعر ومقاالت وأدب ،إنّما
هي من األنان ّية ،بما ال يُسمح معها أل ّي دخيل ،بأن ينتزع منها متعة
أن تكون في تص ّرف شاعر يحتضن ّ
الشعر ،متعة االستسالم له
طو ًعا ،يتص ّرف في ما يمتلكه ،حذفًا وتصحي ًحا وتجميالً وتصويبًا،
دون أ ّي التفات إلى سواها ،وكأنّ ه ّمها األوحد أن تجعل ه ّمه إيّاها.
وقد استم ّر هذا االستيالء على حقيقة الشاعر في يوسف الخال،
حقبة طويلة ،تداعت إليها أسراب الشعراء من ك ّل حدب وصوب،

محلّق ًة ،تتخطّ ى الحواجز ،ولك ّلٍ منها ه ّويّته في الزمان والمكان،
فيما تداعت الحدود على مساحة العالم العرب ّي ،من المحيط إلى
الخليج .عذ ًرا لهذا االستطراد الّذي كان ال ب ّد منه إذ هو استباق
لما سيأتي.
جلست ،قلت ،وكانت دعوة إلى مائدة نقاش حول الشعر والشعراء
والحداثة ،فإذا بي أمام رجل بال شاطئ ،بل أمام مغامر في رحلة
«أوليس ّية» ،حيث الحياة بحر مترام ٍ ال بُ َّد من اختباره ،وحيث
المواجهة حتم ّية ال تَلين ،وحيث اإلنسان مدع ٌّو إلى اكتشاف جميع
طاقاته ،ما خفي منها وما ظهر ،من أجل معرفة نفسه ،أَيًّا تَكُن
وسيلته إلى التّعبير ،متفلّتًا من ٍ
قيود عليه أن يستخدمها ،ربّما
ليق ّيد بها أسباب قيده ،م ّما يحيط به ،أو م ّما يتوقّعه.
لقد كان يوسف الخال شغفًا بالح ّريّة يتمثّلها في ك ّل مظهر وك ّل
يترصدها في ك ّل ما ينبض ويتنفّس ،كأنّها طائر الجنّة.
مشهدّ ،
كان يعشق الح ّريّة ،مؤمنًا بجوهرها ،وبأنّها -وهذا ما كنت أشاطره
إيّاه -في صميم اإلبداع .إنّه العشق الفلسف ّي الّذي به تُكتنه أسرار
الوجود ،بل فيه يتحقّق وجودها ،أي في عالم األشياء وطبيعتها
المتغ ِ ّيرة .فالح ّريّة هي الثّابت ،عبر ظواهر متح ّولة باستمرار،
أيضا من أسباب ديمومة تح ّولها ،ولع ّل هذا ما حمل يوسف
ولكنّها ً
الخال على النّضال ،راف ًعا راية التج ّدد والتجديد في الشعر ،يقينًا
منه أنّ ّ
الشعر كفيل بأن يحدث ما نحن بحاجة إليه في عالمنا
العرب ّي ،أ ْي وجوب تغيير نظرتنا إلى حضارة اإلنسان ونتاجه ،على
ك ّل صعيد .ولم يكن يوسف الخال مخطئًا ،إذ إنّ الحركة الفنّ ّية الّتي
شملت الفنون التّشكيل ّية آنذاك ،وتجاوزت لبنان إلى جميع البلدان
العرب ّية ،أسطع دليل على ذلك ،فضالً عن النّهضة المسرح ّية الّتي
كان منير أبو دبس وريمون جبارة من أبرز أعالمها.
نعم ،الح ّريّة في مفهومها الماورائ ّي المطلق ،ال في نسب ّية العوارض
الماديّة وظروف ممارستها .الح ّريّة الّتي هي إرادة اهلل في خلقه،
وغايته منه .وقد كان يوسف الخال مؤمنًا بعمق ،ولطالما أصغت
103

نار الموقد شتاءً ،في منـزله في غزير ،إلى طويل حديثنا المتبادل
حول هذا الموضوع.
الصدور بعدما أدّت دورها في تحرير الفكر
توقّفت مجلّة شعر عن ّ
العرب ّي ،وتفجير ينابيعه الخالّقة الكامنة في أعماقه ،مفسحة في
الصفحات الثّقاف ّية ،تتباهى بها الجرائد والمجالّت،
المجال أمام ّ
وفي طليعتها صفحة النّهار الثّقاف ّية ،الّتي أشرف عليها الشاعر
شوقي أبي شقرا ،أحد أعمدة الحداثة في مجلّة شعر ،فجعل منها
منب ًرا لألقالم المبدعة ،ونافذة على الثقافات العالم ّية والشعر
العالم ّي.
ولم تنقطع رابطة الصداقة بيني وبين يوسف الخال ،واستمررت
أزوره في منـزله في شارع البطريرك ّية ،وفي قاعة العرض لألعمال
الفنّ ّية الّتي كان قد أنشأها آنذاك.
وكم كان يفصح لي عن أمنيته في امتالك منـزل ريف ّي يستق ّر فيه.
فلم تلبث تلك األمنية أن تحقّقت :منـزل في غزير قام بترميمه،
فغدا مح ّجة لألدباء والشعراء والمفكّرين والفنّانين واألصدقاء،
طوال إقامته وزوجته الشاعرة الفنّانة مها بيرقدار ،وولديهما ،ورد
ويوسف.
بعضا من مائه
في ذلك المنـزل الّذي عايشه الشعر ،ليستعيد ً
المتفائل في زمن الحرب ،كنّا نلتقي مع مجموعة من الشعراء
والحالمين ،هر ًبا من المأساة الّتي كانت أبرمت عقدها مع
الشيطان.
وكثي ًرا ما كنت أنتظر عطلة األسبوع ،لكي أتو ّجه بس ّيارتي إلى
غزير .وهناك في حديقة المنـزل ،كنّا نجلس ن ْحتسي القهوة،
ونتجاذب أطراف الحديث ،متط ّرقين إلى قضايا ّ
والسياسة
الشعر ّ
الصميم .وفي ك ّل م ّرة ،كنت أزداد
والمصير ،وجميعها مترابط في ّ
إدراكًا لحقيقة ثابتة ،أال وهي التح ّول الجذر ّي في قناعات يوسف
الخال السياس ّية ،وتشبّثه بالخصوص ّية اللّبنان ّية كمثال مستق ّل.
ولع ّل تجاربه المتع ّددة الحافلة بالخيبة ،هي الّتي دفعت به في هذا
االتّجاه.
سقى اهلل تلك األيّام الخوالي ،فقد كانت من الغنى ،بحيث أفاضت
علينا من خيراتها الفكريّة ،ما أيقظ البراعم من جديد...
وم ّما ال يزال عالقًا في ذاكرتي ،إحدى األماسي ال ّرائعة ،الّتي نسينا
فيها الوقت ،وقد اختطفه منّا حوار فلسف ّي راقٍ ،جرى بين ثالثة:
المطران خضر ،يوسف الخال ،وأنا .وقد استم ّر هذا الحوار حتّى
ساعة متأخّرة من اللّيل.
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وكذلك لقاء مع أدونيس الّذي أعجب بمجموعتي الشعريّة باللّغة
المحك ّية ،فما كان منه إال ّ أن نشر معظمها في مجلّته «مواقف».
وكان يوسف الخال في تلك الفترة ير ّوج لنظريّة اللّغة المحك ّية ،ال
كما يراها سعيد عقل ،بل كما ينظر إليها هو ،من منظار أكثر دقّة
وواقع ّية ،وأوثق صلة بحقيقة اللّغة العرب ّية وطبيعتها بعدما تط ّورت
على األلسن .ففي رأيه ،أنّ ما نتخاطب به اليوم ليس إال ّ لغة عرب ّية
خالصة ،سقطت منها ظاهرة اإلعراب ليس إال ّ؛ وأنّ كتابتها
اإلمالئ ّية يجب أن يُحافظ فيها على قواعدها األصل ّية ،وبجميع
حروفها ،بحيث تكتب القاف «قافًا» وليس «آفًا» مثالً« :حقل وليس
«حأل»؛ وتكتب «التاء» بصورتها الحقيق ّية ،والس ّيما عند اإلضافة
مثالً« :الوردة»« ،وردة الحديقة» وليس «الوردي» ،إذ ما مُب ّرر أن
تتح ّول «الياء» إلى «تاء» عند اإلضافة؟ وأين المنطق في ذلك؟
ض ُت َعليه ذات يوم -ولم أكن على علم مسبق
وصدف أن َع َر ْ
ترسخ عنده في شأنها من
برأيه في تلك النظريّات اللّغويّة ،وما ّ
قناعة -فإذا بي أُفا َجأ بما لم يكن منتظ ًرا .وأمام دهشتي ،رفع
يديه مهلّالً وقال :هذا ما كنت أنتظره ،وأردف :إذا كان ال ب ّد من
نتاج شعر ٍّي يثبت صواب ّية ما أدعو إليه ،فهو شعرك هذا ،إنّه في
صميم الحداثة .وعزم على نشر بعضه .كان شع ًرا متفلّتًا من قيود
الوزن والقافية الّتي تسجن الشعر باللّغة المحك ّية في قوالب ال ّزجل
التّقليد ّي ،وتُلبسه ثوب العام ّية.
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ولم يلبث بعد ذلك أن كتب على المنوال نفسه ،فأصدر مجموعته
الشعريّة باللّغة المحك ّية ،تحت عنوان «الوالدة الثانية».
يعتبر يوسف الخال أحد كبار ر ّواد الحداثة في الشعر ،ويتم ّيز
بشخص ّية قياديّة جعلت منه مرجع ّي ًة ثق ًة ،حتّى أُطلق عليه لقب
الصفات الّتي قلّما تحلّى بها شاعر ،قدرته
بطريرك الشعراء .ومن ّ
على الجمع بين ت ّيارات مختلفة ،قد تتناقض في المدرسة الواحدة،
العتباره أنّ التن ّوع الديمقراط ّي في اإلبداع ،دليل دينام ّية ،وحافز
على التج ّدد .وإذا كان ث ّمة من نقد ،فإنّما بالنقاش وتبادل اآلراء
في سياق جدل ّية رائية ،تستشرف المستقبل ،ولكن دونما خروج
على األصول والمبادئ.
مع البئر المهجورة ،بدأت هجرة الشاعر نحو أرض أكثر خصبًا،
ولكنّه لم يرد أن يكون مهاج ًرا دون رفقاء ،فنادى ،وسمع نداءه
كثيرون ،فلبَّوا ،وكانت قافلة مجلّة شعر الّتي جابت األقاصي.
وحيثما حطّ ت الرحال ،حفرت آبا ًرا جديدة...
إنّها رحلة ش ّق خاللها يوسف الخال بح ًرا من الرمال ،وبنى
للشعر خيا ًما بال أسباب وال أوتاد ،فح ّرر التجربة الشعريّة دون أن
يتنكّر لقواعدها ،أو يخ ّل بأصول المنطق الّذي يضمن استمرارها
التّواصل ّي.
لم يخرق يوسف الخال مبدأ التفاعل بين الكالم الشعر ّي والفهم،
مهما بدت الصورة الفنّ ّية عنده بارزة في إطار الذاكرة ،سواء
ذاكرة المعاني المتوارثة ،أو تلك الّتي أرسلت جذورها الشفّافة في
تربة المفاهيم القيم ّية والقوم ّية .وهو ظ ّل في جميع ما كتب قريب
التناول ،يخفر مسيرتَه ال ّرياديّة حذ ُر من االنجراف في ت ّيارات
مستوردة ،لم يكن يثق بأبعادها ،ذلك أ ّن ذاته المجتمع ّية الّتي
تأبى التّقوقع ،قد ب ّددت دوافع األنا إلى النأي عن معاناة اإلنسان
المشرق ّي ،فإذا به يتص ّدى لقضاياه المصيريّة ،سواء على المستوى
االجتماع ّي أو على المستوى التاريخ ّي أو على المستوى الماورائ ّي.
الصغيرة ليغدو
ففي معظم قصائده ،نرى إنسانًا تج ّرد من يوم ّياته ّ
شاه ًدا يحتوي العالم.
ولم يكن يوسف الخال ليؤخذ دهشً ا إال ّ أمام الموهبة ،ينبوع اإلبداع
الّذي يدفع بالتّاريخ إلى األمام .ولكنّه يتحفّظ على دور المرأة في
ذلك ،ولطالما أس ّر إل ّي قائالً« :المرأة ض ّد التّاريخ» ،قاص ًدا أنّها
في أنان ّيتها الطفول ّية ،تُريد امتالك ال ُمبدع وإبداعه ،بحيث تصبح
وحدها القض ّية على حساب التاريخ.
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لم ي ُ َصب يوسف الخال يو ًما بداء العنجه ّية ،ولم يسقط في خطيئة
متمس ًكا بعنفوانه وصالبته ،حتّى خالل مرضه
الكبرياء ،لكنّه كان ّ
الّذي تمكّن منه ،ولكن دون أن يُذلّه.
بعضا من ماضيه الّذي تألأل
وأذكر م ّرة أنّه بكى ،وهو يَروي لي ً
في دمعتَين ،انحدرتا على وجنتيه ،وارتسمت على شفتيه ابتسامة
هازئة بهزء القدر .ولم يكن ليتساهل إزاء نفسه ،مجيزًا لها إظهار
ما تكنّه من العاطفة .أ ّما تفسير ذلك ،فيمكن اختصاره في مفهوم
الخال للضعف البشر ّي ،وهو في قرارته لم يرد يو ًما أن يؤخذ
عليه ،حتّى ضمن حياته العائل ّية ،وهذا واضح في مقاربته الشعريّة
لقضايا اإلنسان الّتي أغفل في معظمها جانبها الوجدان ّي.
وكما رافقته مها بيرقدار خالل إقامته في غزير ،منسحبًا إلى
صومعته ،يط ّل منها على عالم متغ ّير ،خؤون ،كذلك شاركته في
لمساتها الفنّ ّية ،فحقّقت فسحة للف ّن ،وأخرى للشعر الّذي لم يكن
هو ليمنحه جميع بركته ،مص ًّرا على االكتفاء بقناعاته.
إال ّ أنّ مها لم تكن تَني تُحافظ على العناصر المحيية ،لما سبق
وحقّقه يوسف الخال في عالم ّ
الشعر ،إلى أن فاجأه المرضَ ،ولم
يلبَث أن أقعده ،فالزمته مها في المستشفى ،تق ّوي من عزيمته،
وتواجه معه أش ّد األيّام قَ ْسوةً.
وعندما غادرنا يوسف الخال ،دون أن ِيهن له موقف اعتنقه أو آمن
السماء غائمة على أهبة أن تمطر ،ولك َّن شع ًرا تخ ّزن في
به ،كانت ّ
أَحشائها ،كان ال ب ّد من إعادته إلى األرض لكي تحيا من جديد.
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ّ
ّ
الزجلي في كسروان
الشعر
جان كميد

رسا ًما أو ن ّحاتًا.
يولد الكسروان ّي ز ّجاالً كما يولد اإليطال ّي ّ
شخصين في جلسات السمر
ففي تبادل القفشات والنكات بين
َ
واألنس قد يكون الكالم المتبادل بينهما بلغة التحادث العاديّة أو
قد يجري على وزن وقافية ،فبالنسبة إلى الكسروان ّي ال فرق بين
هذا أو ذاك.
ولطالما حضرتُ مثل هذه المناظرات تنطلق فيها القّرادة ارتجاالً
دون استعداد مسبق ،ودون أن يكون الفريقان على معرفة بأنّ
الجلسة ستؤول إلى ذلك ،بل تتش ّعب المناظرة بينهما إذ يج ّر
الحديث إليها عف ًوا ،أو تأتي تلبية لطلب مفاجئ وإلحاح من
الحاضرين.
أ ّما أرباب هذا الزجل ،أو «القَول» كما يس ّميه أفراد الشعب ،فأناس
عاديّون :قرويّون فالّحون أو أصحاب مهن ،أو من ذوي ِ
الح َرف
البسيطة :قزح ّيا فرح قزيلي الن ّداب المعروف ،والعطّ ار حامل
ّ
الكشة والعصب ّي المزاج بصورة محبّبة أنطون مع ّوض (بو فارس
أو بو ف ّروس) وكالهما من غوسطا؛ ومسيح الخوري ،الفتوح ّي من
نهر الدهب .أذكرهم جمي ًعا بسراويلهم والطربوش على الرأس،
والمداس في القدمين .وأنطون خ ّياط (الرزّي) وواكيم سعادة،
وك ٌّل منهما «ك ّوى» ّ
ومنظف للثياب .ونقوال يعقوب صفير (أو نقوال
العفيش) ،الحالّق والل ّحام م ًعا ،من عجلتون .وحنّا أسعد صفير
من ريفون .ويوسف الخويري سائق الس ّيارة العموم ّية الذي كان
يسلّي الركّاب بشعره وصوته على الطريق ،وقد انتمى إلى الجوقات
الزجل ّية بفعل براعته وأُطلق عليه لقب «الشاعر» ،فلم يُعرف سائقًا
بقدر ما ُعرف شاع ًرا .وفريد بالّن ن ّجار الموبيليا .ونعمان صعب
ضو من حارة صخر ،الذي أنعم اهلل عليه بموهبة الرسم إلى
جانب موهبة الشعر ،وظ ّل مغمو ًرا مجهوالً في الشعر والرسم على
السواء .وحنّا سابا ،القبضاي الغوسطاو ّي الذي كان يقرن الق ّوة
ّ
والمراجل إلى الزجل ّيات اللطيفة في ساعات صفوه ورواقه؛ وابنه
أنطوان صاحب النقدات الزجل ّية الالذعة ،ومَثلُها عندما تو َّجه
بهذين البيتين إلى أحد الثقالء ،فقال العبًا على التشابه اللفظ ّي
بين ثقل الدمّ وثقل الوزن:
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بالنافعه لوفيك كانوا عارفين ق َّديش كانوا عالخزينه موفّرين
تا ك ّل درب اللي حداله ب ّدهــا تحدال من دون زيت وبنزيـــــن
وليس الشرط ّي في بلديّة غوسطا إميل باسيل بخاتمة هذه السلسلة
التي ينتظم فيها الكثيرون.
ونحن إذ نذكر أمثال هؤالء فال يفوتنا وجود شعراء علَوا بالزجل
عن الصفة الشعب ّية إلى مواضيع فكريّة ،كالشاعر نديم األشقر من
ساحل علما الذي يسير سي ًرا صاع ًدا إلى مستوى الشعراء الكبار،
وله ِ
صن ٌو هو حنّا الياس محاسب من حيث أنّ كليهما ينحو في
شعره منحى التأ ّمل في الماورائ ّيات ،وفي الكون والوجود ،والحياة
والموت ،والخير والش ّر وما إلى ذلك ،ومثلهما الشاعر منير وهيبة
الخازن صاحب «يأجوج ومأجوج» ،والشاعر الياس خليل.
نعود إلى الشعراء الظرفاء والظرف ّيين في الوقت نفسه ،فنراهم
أشخاصا ذوي شكل غير مرغوب أو
ذوي نقدات طريفة تناولوا فيها
ً
صفات غير مستحبّة .فهذا نقوال يعقوب صفير يقول في الجمجمة
أيضا ،يوسف الب َريدي:
الصلعاء لمواطنه ،الز ّجال ً
ال بتنشرى وال بتنبـــاع
هالقرعه قرعة سباع		
وال من َج ّوا فيها نخاع
ال من ب ّرا عليها َشـعر		
وهذا شاعر آخر يقول في ثقيلٍ اعتاد حمل مسبحة «طقطق» في
يده:
قاديشات وتشبحتو
		
خْليل الح ّج ومسبحتــو
من أ ّول م ّره لمحتـو
		
ْحكَم ْت عليه تقي ْل الدمّ
أيضا في الشعر
و«اللسان الفالت» في الحديث العاد ّي له مثيله ً
خصوصا متى كان صاحبه «شيخًا» .والمشايخ معروفون
الزجل ّي،
ً
بالنكتة «المالحة» ،فكيف بـ«القَول» الذي من نوعها .والشيخ
يوسف شاهين الخازن هو أخو راس الشيخ خليل من هذه الناحية.
فهذا للنكتة التي من تحت الزنّار ،وذاك للكالم الموزون صياغ ًة
معنى إذا فهمنا بالوزن هنا االتّزان والكالم
و«غير الموزون»
ً
«المرتَّب» غير الخارج على حدود اللياقة واآلداب ،فيكون الكالم
«غير الموزون» عكس ذلك .حتّى أنّ مثل هذه اللطائف الزجل ّية كان
أيضا على ألسنة شعراء الفصحى واألشخاص المثقّفين.
يجري ً
فهذا يعقوب ف ّياض ،وله في الفصحى قصائد رائعة البيان ،متينة
البنيان ،يقول في صديقه المحامي سمعان زوين ،الذي كانت قد
تق ّدمت به الس ّن فأطاحت بطاقته الرجول ّية دون أن تذهب بالرغبة
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الباقية معتلج ًة في نفسه:
والمعده مش قطّ يـــــعه
بعدا نفسو خضرا كتير
وكان ردٌّ عليه من سمعان ال يص ّح نشره علنًا ما دامت العقل ّية
السائدة ال تسمح بإيراد هذه األشياء على المكشوف.
ومن شعراء الزجل «على الماشي» ،أي إذا استدرجت إليه
أيضا في الفصحى .ها
المناسبة ،اإلدار ّي جورج قازان ،وله رقائقُ ً
هو يخاطب صديقه الشاعر بولس أسعد الشرتوني بقوله:
جنونو مطابق عا جنوني
بولس أسعد شرتونـي
ي ّما بتسكن بجونيــــــــه
ي ّما منسكن بيشرتون
تلك صور من حياة الناس في كسروان ،وهي تتك ّرر في حياتهم
اليوم ّية وتشكّل ،بالنسبة إليهم ،شيئًا روتين ًّيا كقراءة جريدة أو
احتساء كأس ،فما يكاد اثنان يجتمعان في سهرة حتّى يبدأ «القَول»
بينهما تلقائ ًّيا أحيانًا دون حاجة إلى استدراجه أو طلبه.
يُنهي فريد بالّن ونعمان صعب عملهما النهار ّي ،ف َيدلفان مساء ً
إلى بيت الشيخ خليل الخازن المجاور لقضاء السهرة .ويبدأ فريد
بنكرزة نعمان واصفًا «البابور» الذي عاد فيه من األرجنتين وصفًا
كاريكاتوريًّا هزل ًّيا ،فيردّ عليه نعمان قائالً:
ما شفتو بعويناتك
		
بابّور األنا جيت فيه
إذ كان فريد بالّن يضع على عينيه ّ
نظارتين سميكتين.
وكانت ساحل علما من تلك القرى التي أطلعت «ق ّوالين» خلَّفوا لنا
تراثًا شعب ًّيا هو من أَولى ما يجب المحافظة عليه ،ألنّه يعكس وجه
القرية اللبنان ّية في حقبة من الزمن ..هو وجهها النق ّي الصافي قبل
أن يش ّوهه االختالط السكن ّي وامتداد العمران الحديث إليها ذاهبًا
بطابعها التراث ّي وصورتها التقليديّة .وأ ّول هؤالء «الق ّوالين» في
القسيس ،الذي كان يؤلّف جوقة زجل ّية
«الساحل» زمن ًّيا هو شكري ّ
ثنائ ّية مع زميله الغوسطاو ّي يوسف فرنسيس الب ّري ،فيتطارحان
القسيس رفيقه بهذه «العنتريّات»:
الزجل أمام ُهواته ،ويمازح ّ
يا يوسف يا ابن فرنسيس ،عا نفسك خلّيك ْحريس (حريص)
القسيـــــــس
		
داري ْعقيد الق ّوالي
بيقلّك شكــــــــــري ّ
بالوغى ما يه ّموني
الغضبان وعنتر والزير
والطاردني راح رخيص
عا ك ّل الفرسان قْدير
ومن أدب النثر العام ّي في ساحل علما في ذلك العهد تلك الرسالة
التي بعث بها ساحالن ّي مهاجر إلى ذويه وعشرائه في الضيعة
عندما رمته األقدار في جزيرة كريت اليونان ّية وهو في طريقه إلى
المغت َرب األميرك ّي ،فوصف فيها حاله مع الحشرات والبراغيت
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والنمال التي دبّت عليه دبيبًا في الليل وهو نائم .إنّ هذه الرسالة
يص ّح تسميتها من عيون األدب الشعب ّي لما فيها من تصوير فن ّي
للوقعة التي وقعها كاتبها حتّى كاد أن يرثي نفسه وهو يندب ّ
حظه
العاثر.
وفي عودة إلى الشعر في «الساحل» يطالعنا وجه وديع األشقر،
والد نديم الذي أتينا على ذكره .إنّه ،أي وديع ،صاحب أشعار
حكم ّية من تلك التي يص ّح اتخاذ مضمونها دستو ًرا في الحياة:
ِبيطيبة خاطر
ساير رفقاتك ومْشي		
غير صيت العاطر
		
معك مش راح تاخد شي
وهو شعر يسير على وزنين مختلفين في الصدر والعجز ،والثاني
أقصر من األ ّول ،م ّما يجعل للسياق وق ًعا حنونًا مؤث ّ ًرا في النفس
يَزيد المعنى رقّ ًة وعاطفة .وهي طريقة أطلقها الشعراء المحدثون
خالل موجة التجديد للشعر العام ّي ولم تكن معروفة لدى شعرائه
التقليديّين ،ف ُي َع ّد انتهاجها من ِقبَل وديع األشقر سبْقًا شعريًّا
ناج ًحا كشاعر ينتمي إلى ما قبل قيام الموجة التجديديّة.
وجه آخر بارز من شعراء ساحل علما يتمثّل في زخيا الياس
األشقر ،ومن شعره ما يد ّل على أخالق اللبنان ّي األصيل ،المحافظ
على المبدأ ال يحيد عنه ولو كلَّفه ذلك حياته ،والعنفوان ّي في ترف ُّعه
وإبائه ،يسترخص ج ًّدا َمن يجده منحد ًرا عن تلك المراقي ال ُخلُق ّية
وهابطً ا إلى د ْرك الصغائر والتفاهات ،فيقول:
يا َمن ْسعيت بهدم عمدتنـــــا
يا ثرثري معروف ،يا ن ّمام،
أنقى من الروباص سمعتنــــا
منض ّم مهما تختلق أوهام
ببقى على المبدأ القويم الح ّر
ومن ج ّهتي لو جارت اإليّام
ولو علَّقوا المرسه برقبتنا
وإلى جانب زخيا األشقر يأتي ق ّوالون من أمثال توفيق برهوش،
وجرجي عبداهلل برهوش ،وجرجي الحك ّيم المعروف بـ«الصاحب»،
وبولس البرباري ،كما أتى على إثرهم أعضاء الجوقة الرباع ّية التي
حسون الساحل» ،من جوزف
تألّفت عام  ،1962تحت اسم «جوقة ّ
روبير برهوش ،وجورج وديع السق ّيم ،وطانيوس جرجي نصر،
وبرئاسة نديم وديع األشقر .وقد استطاعت هذه الجوقة احتالل
منـزلة مرموقة بين الجوقات المماثلة التي كانت تض ّم شعراء
ذائعي الصيت كجوقة الشحرور وجوقة الكروان وجوقة الزغلول،
إال ّ أنّ حقل نشاطها ظ ّل محل ًّيا بوجه عامّ.
وفي العام  ،1971بعد عشر سنوات على تأسيسها ،خال فيها مقعد
بخروج جوزف روبير برهوش منها ،فح َّل محلّه شاعر من غير
أبناء البلدة هو بولس فهد.
ِ
وفصيحه.
هذا ويستم ّر الشعر ح ًّيا في كسروان ،زجل ِ ّيه
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جوزيف نعمة
حكايات وأشعار في البال

د .عصام الحوراني

قسم باهلل إنّي أُطيع رؤسائي في ك ّل ما يتعلّق بالخدمة التي انت ُ ِدب ُت إليها .أ ُ ِ
«أ ُ ِ
قسم باهلل ِإنّي
ال أخون ّ
الشرف ،وإنّي في حال تأدية الوظيفة ال أستعمل الق ّوة المسلّحة إال ّ في سبيل تأييد
المؤسسة
النظام وتنفيذ القوانين» ،وهكذا اختار جوزيف نعمة في آذار من عام 1928
َّ
الوطن ّية المكلَّفة بتنفيذ القوانين والحفاظ على السالمة العا ّمة والنظام.
هذا الفتى كاد أن يُصب َح في يوم من األيّام راهبًا مريم ًّيا ،ذلك أنّه عندما كان يدرس في
وبخاصة
مدرسة األخوة المريم ّيين في دير القمر استهوته حياة الرهبان ،وكان معجبًا بهم،
ّ
بمعلِّمه الذي أس ّر إليه يو ًما أنّه يرغب باالنضمام إلى هذه الحياة المسيح ّية النق ّية .هكذا،
وبعد موافقة األهل تو ّجه برفقة معلّمه إلى دير س ِ ّيدة اللويزة في زوق مصبح ،وقابل رئيس
الدير .ولكن ،ولسبب ما عاد وتح ّول نحو حياة أخرى مغايرة ،اختار الثكنة بدل الدير،
ومشى في دروب هذا السلك العسكر ّي باستقامة ،ينهل من معينه معارف كثيرة ،وقدرات
وإخالصا...
متن ّو ِعة ،وتجارب مختلفة ،راحت تخفق في أعماقه :واجبًا ،وتضحي ًة ،ووفاءً،
ً
ينس جوزيف
واختار الكلمة التي كانت منذ البدايات نو ًرا يُضيء عتمات اإلنسان ّية .لم َ
المؤسسة التي خدم في رحابها ما يُقارب الثلث قرن ،فبعد إحالته على التقاعد عام
نعمة َّ
 ،1960كُ ِلّف في آذار من عام  ،1961من ِقبَل قائد الدرك اللبنان ّي ،بوضع تاريخ الدرك
المؤسسة.
الخاص ،وذلك بمناسبة مرور مئة سنة على تأسيس هذه
ّ
َّ
الخاص بالحكايات الشعب ّية
إنّي أتناول في هذا المقال نماذج من أدب جوزيف نعمة
ّ
واألشعار التي كانت في بال هذا الرجل األديب الذي كان دوحة وارفة في الثقافة والعلم
والفكر واألدب والتاريخ ...فترك آالف الصفحات ما بين مطبوع ومخطوط ،والتي تحوي
أكثر من ستّمئة موضوع في أمور الدنيا ،والحياة ،والطبيعة ،والفكر ،والتاريخ ،واألنظمة،
والشعر ،والف ّن ،واألدب ،والتراث ،وحكايات الناس وغيرها ...لم يترك شيئًا يخطر
في باله إال ّ ونطق به ،وبحث في أمره من قريب أو بعيد ،وتكلّم على مظاهره وخفاياه
وتاريخه وأصوله ،فكان باحثًا مد ِقّقًا ،منهج ّي األسلوب .تعامل مع اللغة بمرونة وحذق
ومهارة وعفويّة ،فكانت ط ِ ّيعة لديه سليمة ،وبال تصنّع أو تكلّف ،يستسيغها القارىء بشغف
ومحبّة ،ويطلب المزيد .لقد عرف جوزيف نعمة كيف يكتب للناس ،ك ّل الناس ،فط ّعم
كتاباته وتاريخه وحكاياته وفكره وأدبه ،بأقوال الناس وأشعارهم وأهازيجهم ومعتقداتهم
وأغانيهم .وهكذا جعل الق ّراء يُقبلون على أدبه بشغف ،ينهلون منه ما ل ّذ وطاب ،فينالون
الثقافة والمعرفة ،ويسعدون بألحان الماضي وحكاياته.
جوزيف نعمة يُلملم أشعا ًرا من عمق الوجدان في ماضي الزمان ،يحتضن أد ًبا ح ًّيا ُس ّطرِ
بمداد التجارب الم ّرة والحلوة الكثيرة عبر السنين .لقد ق ّدم تلك األشعار والحكايات إلى
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اإلنسان ّية في أعصرها المتعاقبة بثوب قشيب فيه حالوة ومآثر
و ِعبَر وأمل وابتسامة وحياة .إنّه الباحث المد ِقّق الرصين الذ ّواقة،
الذي كان يختصر األزمنة والمسافات في عالم األدب ،وي ُ ّ ِ
قدمه لنا
أطباقًا شه ّية ،وموائد عامرة ،تُغذّي األرواح وتُم ِتّع النفوس ،ويحلو
الكالم مع س ّيد المقام.
تربّى جوزيف نعمة في كنف أسرة عريقة ،تمت ّد بجذورها في عمق
تاريخ لبنان الحديث ،وكان أفرادها على اتِّصال وثيق بالناس من
مختلف الطبقات .هاجر والده إلى المكسيك مع أخيه مسعود
في مطلع القرن العشرين حيث تاجرا وربحا ماالً وفي ًرا ،وأردف
جوزيف نعمة" :ث ّم عادا إلى دير القمر شاخصين إليها في عربة
يج ّرها حصانان ،ووراءهما رتل من عربات األهل واألصحاب
والمستقبلين ،وعندما وصال إلى «الدير» أنشدتهما امرأة من آل
البستاني هذين البيتين:
عـا بْيـوتهـا و ِ ْصـلــَـ ْت
		
آويهاِ ...غ ّيـابـا ر ِ ْج َعــــــــ ْت
كِ ْسـبَـ ْت ْومـا ِخ ْسـ َرتْ ....
السفَ ْر
آويهاَ ...شلْح ْت تْـيابِ َّ
لو لو لو لو.....
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لتردّدها الدائم على قصر بيت الدين حيث كان يعمل زوجها .كانت
تحكي لحفيدتها روز ،والدة جوزيف نعمة ،أخبار المير من خالل
الخاصة ،وكانت تصفه لها بأنّه كان ذا طلعة راعبة،
مشاهداتها
ّ
وكان صوته يُد ّوي كالرعد القاصف في أرجاء القصر.
أيضا عن أنواع الح ِل ّي والزينة التي كانت
وح ّدثت روز حفيدتها ً
نساء ذلك الزمان يتب ّرجن بها ،والس ّيما تلك التي تستعمل للرأس
من مثال :الصف ّية ،والغازيّة ،والعاقوص ،والطّ اسة ،والعسكريّة،
والطنطور المخروط ّي الشكل الذي كان يعتلي رؤوس النساء ليالً
ونها ًرا .وكذلك العقود منها ،بحسب تسمية أيّام زمان :ح ّب الع ّب،
ح ّب تحت البالطة ،الصنوبريّة (البروش) ،اإلسوارة المشبّكة...
كما ح ّدثتها عن أنواع األقمشة التي كانت رائجة في ذلك الزمان،
ومنها« :الس ّت وبنتها»« ،عرف كبير وعرف صغير»« ،زعرك
وأيضا :قماش
واشتريني» وهو القماش المحبوك بالقصب،
ً
«قشده بعسل» أي القماش المتماوج والمعروف لوقت ليس بالبعيد
«الصفا
باسم «كريب ده شين» .أ ّما األحذية فقد ذكرت لها منهاَّ :
على القفا»« ،الغنباز المف َقّش»« ،الطربوش المشموط»« ،الزربول
أيضا أسماء
المقيطن»« ،السرموجة»« ،البحيريّة» .وذكرت لها ً
النقود التي كانت متداولة في تلك األيّام :الخيريّة ،المصريّة،
السحتوت ،أبو المتليك ،البُشلُك ،ال ّزهراوي ،النّحاسة،
القمر ّيّ ،
الصغير ،البارة.
المجيديّة ،البرغوت الكبير ،البرغوت ّ

يقول« :فنفحها والدي بليرتين عثمان ّيتين ذهبًا .ويردف :ولكن
الذي غنمه أهلنا في المكسيك خسروه بتجارات صغيرة وبَ ْه َورات،
وديون عقدوها مع أهالي قرى القاطع ،فمات المدينون في الحرب
العالم ّية األولى ،والذين س ِلموا دفعوا بقايا هذه الديون ليرة ورق ّية
مقابل ك ّل ليرة عثنان ّية ذهب» (جوزيف نعمة ،دير القمر عاصمة أ ّما أشعار الح ّب بحسب مشاعر شبّان وبنات أيّام المير ،فقد
لبنان القديم ،ص )9
ذكرت الس ّيدة روز البنها جوزيف ما نقلته عن لسان ج ّدتها لولو،
نذكر منها هذا القصيد:
لقد نهل من أحاديث األهل والناس ومن رواياتهم أخبا ًرا كثيرة
شه ّية ومه ّمة ،وحفظ ما كانت ترويه له والدته روز الربّاط من ِنزِل دَمعي َعلى خَ ّدي ،كِل دَمعة بإيد -لو خ ّيروني غيركُم ما
مقوالت وأشعار وأخبار ،نقلتها هي بدورها عن والدتها ،وعن بريدِ -...
بيحق لي إبكي على الفرقة ،و ِ ْم َس ْح كِ ْل دم َعة بإيد-
ِ
ج ّدتها لولو زوجة نصري الربّاط ،الرجل الماهر في صناعة
بيحقْ لي إبكي على ال ِفرقة -...كِنّا اجتمعنا بَ ِعد ها ال ِفرقة -ول ّما
المنسوجات الحريريّة .يروي أنّ أسرة نصري الربّاط كانت نظَ رتِ ْك صار عندي عيد -ل ّما نظرتِك زال عنّي اله ّم وراح -...يا
الشهاب ّي ق َمر مع ِنجمة ِ
من األسر الحلب ّية التي كان قد استقدمها األمير بشير ّ
المصباح -...يا وردْ جوري عاالخدود فتّح -يلبَقلق
الثاني الكبير من حلب ،وذلك من أجل العمل في صناعة األقمشة الش ّم ويزول عنّي الغ ّم -واسقيتني كأس الس ّم زاد مرار -يا كسر
ف ِم ْر ِخ ِ ّية -بتسوى ألفين
الحريريّة .وقد عهد األمير إلى نصري هذا بصنع المنسوجات عظمي ما إلو ْجبا ْر -يا بو الجداي ْل عالِكتا ْ
الحريريّة ألفراد أسرته من أميرات وأمراء وكبار المق َّربين إليهُ .ربع ِ ّيه -بتسوى ألفين وك ّرة -يا حلو بالغ َّرة -فرقتك ُم َّرة -وشو طالِ ْع
ولولو زوجة نصري كانت تعرف األمير الشهاب ّي معرفة تا ّمة ،نظ ًرا ِباإليد...
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الصغيرة بعد سماعها أخبا ًرا من أيّام المير ،وتنهض الس ّت لولو لتأوي إلى
وتغفو روز ّ
فراشها ،فت ُ ِ
خاصة بها« :األب سور واالبن حجاب ،والروح القدس س ّد حديد
ردّد صالة ّ
وس ّد بوالد ،يحرس هذا البيت وسكّانه من جميع البهائم والدبّابات ،واللّصوص وأصحاب
الغايات».
أيضا ع ّما تحفظه من قصائ َد وأغا ٍن ،وال س ّيما تلك التي علّمتها
ويسأل جوزيف والدته ً
إيّاها ج ّدتها لولو ،فت ُ ِ
ردّد لها بصوت رقيق:
بابِ ال َمح ِبّه انْغَلَقْ ،بابِ ال ْ َجفا َمفتو ْح
		
يا رو ْح ،يا رو ْح ،ل َ ّما تْشوفْني ِبتْـــرو ْح
القَ ْيت ُهـم سافروا وال ّريـ ْح طا َو ْع ُهـــــ ْم
		
و ِ ْط ِل ِع ْت راسِ ال َجبَ ْل قَصـدي أ َو ِدّ ْع ُهم
َه ْودي ال ْ َحبا ِي ْب ْو ِمفتاح الْقُلو ْب َم ْع ُهم
		
نادَي ْ ْت يا َر ِيّسِ ال َم ْركَ ْب باهلل َر ِ ّج ْعـ ُه ْم
وتردف الس ّت روز:
		
وِط ِل ِع ْت راسِ ال َجبَ ْل الصطادْ صادوني
		
بال ِتّ ِبر مـا ِبع ِت ُهـم ،بال ِتّ ِبن باعــــــونـي
يا رايح ّ
		
الشـامْ س ِلّـ ْم لي على إ ّمــــــي
يا جا ِمع ِ َّ
		
الش ْمـ ْل تِج َمعنـي أنا وإ ّمــــي

الس ِب ْع قــــادوني
داروا ،دَعوني ،وزَ ّ ِي ّ
بْعا َم ْيـ ْن ما ِفتُّ ُهـ ْم ،بْ َي ْو َم ْي ْن فــــاتونـي
سالمْ ِم ْن خاطـري ،سالمْ مــِ ْن تِمـّي
ال ْحكي لها ما جرى وافْر ِ ْج لها َهمـــّي

أيضا.
وردَّدت ً
		
ِي ْس ِع ْد صبا َح ْك يا َو ِدّ القَـنا يـــا رو ْح
		
وِانْ طالْ َه ْج َرك ْعلَ ّيي الكْتبوا باللُّوح

قميص ْك على َصد َرك تْر ِ ِدّ الــ ّرو ْح
يَلّي َ
وع ِلّم ِ َّ
الط ْيـ ْر ِيبكي وِالحمامْ يْنــــــو ْح

ق ِب ْل ما ِي ْمسي ال َمسا ويظ ِل ْم علي ِ
ف َعشا لِ َّ
يا صا ِح ِب َّ
ك اللَّي ْل
		
لط ْيـ ْر
الط ْي ْر قُ ْم َولِّ ْ
ِيهدي ْك عا ال َخ ْي ْر يَلّي َه َديْتْني عا َّ
إنْ قَ َّدر ِ اهلل و ِ ْر ِج ْع ْت عا بْالدي بْ َخ ْيـــ ْر
لط ْي ْر
ال ْوفي ْك جميل ْك و ِعن َد اهلل تْنال ِ الخير
رحمة اهلل علي ِ
عروسا عام
ك يا س ّت روز ،يوم قدمت دير القمر
ً
 ،1908فزلغطت ل ِ
ك إحداه ّن:
آويها ...يا نخ ِل ِة ال ْعال ْ ِيه في دا ْر قاني ِ
ك...
آويها ...ما في وال ن َ ْخ ِله ْمنِ النَّخْالتِ تْساوي ِ
ك...
آويها ...إجو بناتْ دير ِ القم ْر ل َ ِيتف َّرجوا ْعلَي ِ
ك....
آويها ...القوكِ القمر وصاروا يتشبّهوا في ِ
ك .....لو لو لو لو
ليش.....
(دير القمر – عاصمة لبنان القديم ،ص  ،9بتص ّرف)
أ ّما الزجل اللبنان ّي فقد أفرد له جوزيف نعمة صفحات مضيئة
في كتاباته ،على ال ّرغم من أنّه كان ي َ ِ
نظم بالفصحى في ك ّل
مناسبة .لقد نقل أزجاالً سمعها من أصحابها المغمورين،
فس ّجلها للتاريخ أد ًبا قصص ًّيا ،وثائق ًّيا ،ومصد ًرا يمكن االعتماد
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عليه في تحقيق حدث ما .وهذا األدب يزخر بمشاعر الناس من
أفراح ومس ّرات وآالم ،يُص ّو ِر آالمهم العابرة ،كما يُص ّو ِر آمالهم
وأحالمهم ،وما كان يدور في خياالتهم من خواطر مم َّيزة،
وأحاسيس وتجارب مختلفة لها صداها في النفوس .تح ّدث عن
ال ّزجل في مقال له بعنوان« :طرائف من ال ّزجل اللبنان ّي» ،فتكلّم
على الزجل اللبنان ّي منذ سليمان األشلوح ّي (،)1235 -1270
ومرو ُرا بالمطران جبرائيل القالع ّي ( )1516 -1440والمطران
عبد اهلل قراألي ( .)1742- 1672كما بحث في التراتيل الدين ّية
واألناشيد والميا ِمر واألفرام ّيات ،وهي من أنواع الزجل بالعرب ّية
أيضا عن مشاهير في الفصحى نظموا
والسريان ّية .وتح ّدث ً
الزجل.
يخص الناس والمجتمع ،فقد ق ّدم لنا جوزيف نعمة
وفي ما ّ
أزجاالً لعدد من ُّ
الش ّعار المغمورين ،الذين كان يعرفهم ،وتربطه
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روش وِال ّدامـي َع ِ
ظمـه وِكْـروش
بهم صداقة ومودّة ،نذكر منهم أسعد الحلو من بعبدا ،يروي له َر ْطـل شْعي ْر بْ َع ْشر ِ قْ ْ
أشعا ًرا تُص ّو ِر حالة الناس منذ منتصف القرن التاسع عشر ،من كِـنّا ْرضينـا بْـشَ نهوقــــا صا ْر بَ ْدنا نْشَ نْ ِهقْ وِن ْهـوش
مثال:
(جوزيف نعمة ،صفحات من لبنان ،ص )166
أنا ّ
ودَو ًما يسعى في قهري
الظالمنـي دهـري
ِ
ضهـري
صرتْ ِمثـلِ الب ّزاقـــة
حا ِم ْل بيتي عا َ
والحروب التي كانت تم ّر على هذه البالد جيالً بعد جيل ،وال
بيعملـولـك طبيخَـــــه
و ْرفاق ْك متلِ البطّ يـخ
تزال ،كان يتولّى أمرها في ك ّل م ّرة زعماء يتج ّددون بأشكال
تـا ت ّ ِ
ْصدقلَـ ْك بَطّ يخَــه
عـالسيخْ
بتج ّر ِب ِم ِ ّيي
أخرى والمضمون واحد ،أو يتوارثون ال ّزعامة إلى ما ال نهاية،
ّ
(جوزيف نعمة ،حكايات ج ّدتي ،ص)37
والناس ،كما كلّهم في هذا الشرق ،مساكين قد اعتادوا الذلّ
والهوان ،ال يعون وال يعلمون الحقائق إال ّ بعد فوات األوان ،ث ّم
ويروي أديبنا على لسان هذا الشاعر قصيدة رمزيّة على ألسنة أنّهم ينسون ويتناسون بعد زمن يسير ،وتتج ّدد الحكاية ...وكما
الحيوانات ،تحكي حكاية السبع الذي ضاقت به البالد في قال الشاعر شكر اهلل الج ّر الذي استشهد بقوله جوزيف نعمة:
سنوات المحل ،ففكّر بال ّرحيل إلى بالد االغتراب ،كما كان إنّ ال ّزعاماتِ بين النّاس أكثـ ُرها
مُشَ ْعوِذ ٌ يست ِغـ ُّل َّ
شائ ًعا وما زال في بالدنا .وبينما هذا السبع حائر في أمره			 ،
الشع َب د ّجـالُ
قصد أحد األودية بغية طلب الصيد ،فتنبّه له الكلب وصار
ّ
والشع ُب طف ٌل ُ
بسيط القل ِب يشغَلُهُ
ينبح ،حتّى هربت ك ّل البهائم من وجهه .وبقي الواوي وحده في 			
في حال َِـة اليأس ز ّمـا ٌر وطبّالُ
الساحة فريسة السبع المزمعة ،ولكنّه بحيلة منه استطاع إقناع
ّ
السبع بأن يسمح له بربطه ألمر ٍ ما يه ّم السبع كما زعم ،فص ّدقه وأورد جوزيف نعمة بيتين من ال ّزجل ألحد الشعراء قالها في
السبع وت ّم للواوي ربطه .ث ّم ولّى الواوي هار ًبا تاركًا السبع وحده أثناء الحرب اللبنان ّية األخيرة:
شـو ْع ِملتوا بْ ِ
شع ْب لبنان
مأسو ًرا .إلى أن أتت فأرة صغيرة وأشفقت على السبع وخلّصته يـا زُ َعـما آ ِخـر زمـانْ
من رباطه ،فشعر السبع بالعار وقال:
وتـا َجرتو بْ ِكـ ّل األديـان
قسمـتـو ْو َجــ َّوعتـو
ّ
يا بْالدي عا فْرا ِق ْك ناوي را َح ْت آمـالـي خْسا َره
(جوزيف نعمة ،صفحات من لبنان ،ص)167
ك الواوي وِتْ ِفـ ّ ِ
صا ْر ي ُ ْربُ ْط في ِ
السبْـع ِ ال ْـفا َره
ك َّ
(جوزيف نعمة ،حكايات ج ّدتي ،ص)40
كان الناس في الزمن القديم أصحاب كرامة وع ّزة ومبادئ
ثابتة ،فيروي جوزيف نعمة على لسان واحد من هؤالء:
ومن له أذنان فليسمع ،ويفهم ،ويعي...
بْناديـها ُجرد ْوسا ِحــ ْل
يـا شبـابِ الفَطا ِحـ ْل
ْول َ ْو صار ِ العضم ِ ْمكا ِح ْل
ولقد روى جوزيف نعمة أهوال الحرب العالم ّية والمظالم التي ما ِمنغَ ِ ّيـ ْر َمبْـدانــــا
ارتُكبت بح ّق البالد والعباد ،على لسان ز ّجال آخر صديق له (جوزيف نعمة ،حكايات ج ّدتي ،ص )79
عساف ،الذي عاين الحرب العالم ّية األولى ،فأكل
يُدعى رشيد ّ
خبز شعير أسوة بمعظم الناس في جبل لبنان فقال:
و«قبضايات» أيّام زمان ،كانوا يختلفون عن ال ّزعماء ،كانوا
ِ
َشـنْ َهقنا أ ّولْ َشنهـوقـا
َط ْع َم ْيتونـا ِخبْز ِ شْـعي ْر
ومبادئ و« َحالّلي
أصحاب « َش ْو ِفة» وأصحاب مآثر و ِه َمم
ْو ِبتْطـالِبْـنا ِبحقـوقــا
بُـكْـرا ِبتْقـوم ِ ال َحميـ ْر
مشاكل» ،وكما يقول فيهم سالم ال ّراسي:
(جوزيف نعمة ،صفحات من لبنان ،ص )166
نحنـا ال ّرجـالْ ببالدنا ،وِبْـالدنـا إلنـــــــا
كما روى ً
أيضا بأنّ اإلدارة العثمان ّية أبّان الحرب العالم ّية هذه ،كنّــا إذا ِقلْنـا ف َ َعلْنـاِ ،م ِثـ ْل مـا ِقلْنـــــــــــا
وزّعت على الناس نو ًعا من المرق المطبوخ بالعظم المج َّرد من سقاهلل زمانِ ال ْ َمضى ،ال َم ْحك َِمه ْوال َح ِب ْس
عساف:
كانــوا قبضايـاتْنـا ي ْ ِحلّـوا مشاكلنــــــــــا
اللّحم وبالكروش ،فقال رشيد ّ
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ومن قبضايات أيّام زمان يذكر جوزيف نعمة أسماء :حنّا بو
شاربَ ْين ،وغنطوس القهوجي ،وأبي ال ّروس األرثوذكس ّي شيخ
قبَضايات األشرف ّية -وكما يقول جوزيف نعمةِ -انحاز أبو
ال ّروس طب ًعا لروس ّيا القيصريّة ،في حربها مع اليابان (-1904
 )1905من أجل السيطرة على كوريا ومنشوريا ،وقد انتهت هذه
الحرب بهزيمة ال ّروس في (موكدن) وسقوط بورت آرثِر في يد
اليابان .كان أبو ال ّروس يدعم روسيا ،وكان يطوف في شوارع
األشرف ّية يتق ّدم شلّة من شبّانه ينشدون أناشيد حماس ّية تدعو
إلى تمجيد ال ّروس وذمّ اليابان ،كما كانوا يقومون بتمثيل تلك
المعارك وهم ًّيا تحت سنديانة قرب كنيسة الق ّديس ديمتريوس
في األشرف ّية ،حاصدين جنود اليابان منزلين بهم الخسائر
الكبيرة .ومن أناشيدهم (على وزن يا بنات اسكندريّة):
ِ
قيصر ِ ال ّروس ن ْـقوال
صنْـهُ يـا َمنّــــــانْ
واجعلِ الفَـ ْوز حليفـو
في حـربِ اليابــانْ
ِّ
المجوس
في حرب
جـدد اللّـ ُه َّم عهـــ ًدا
ْ
ِ
وس
الصلي ِب عــونًا
رايـة ّ
للجنـود الـــــ ّر ْ
يقول جوزيف نعمة ،إنّه عندما وصلت إلى أبي ال ّروس أخبار
الهدنة التي ت ّم االتفاق عليها بين القيصر وميكادو اليابان،
أرضا ،وصاح في جماعته:
انتفض أبو ال ّروس وطرح طربوشه ً
ِ«اشهدوا يا ناس ...إذا ِ
رض َي القيصر بالهدنة فإنّ أبا ال ّروس
هنا ال يرضى بها أب ًدا»
(جوزيف نعمة ،حكايات ج ّدتي ،ص )81
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يُ ّ ِ
قدم جوزيف نعمة صو ًرا من إحدى عادات المجتمع وهي
االستسقاء ،وذلك عندما كان ينحبس المطر لفترات طويلة .ث ّمة
معتقدات شعب ّية لدى الناس في ك ّل منطقة ،وهي متشابهة .يذكر
جوزيف نعمة في هذه المناسبة ،أنّه يوم كان ول ًدا في دير القمر،
كان يُرافق عددًا من األوالد ،يحملون قصبة في أعالها عارضة
من نوعها يُل ِبسونها ثو ًبا ،ويطوفون في الحقول والبساتين
والطرقات وهم ي ُ ِ
ردّدون:
َشتّـي في َحقالـيـنا
يَـ ْم غـادي ْوغادينــــا
ل َ ِيكْبَــر ْو ِينشـيـنــا
َشتّـي في ْحقول ِ ال َّز ْرعْ
وعندما كانت األمطار تهطل بغزارة ،وتتكاثر السيول ،وتطول
أيّامها ،فتطوف البساتين ،وتغرق الحقول بالمياه ،وكذلك
والساحات واألسواق والطّ رقات ،وتق ّل المونة ،ويكاد
المصاطب ّ
الصغير ورفاقه
ال َوقود من فحم وحطب ينفد ،فكان جوزيف ّ
يخرجون مردّدين:
حاجي تْشَ تّي ْهلَكْتيـنا
يـم غادي ْوغـادينـــا
ْوال َحطَ ـ ِب يْـ َدفّيـنــــا
ما بَقـا في ِعنّا فح ْم
تلك كانت نماذج مبعثرة ،التقطناها من صفحات تنبض
قبسا يُضيء
بالحياة ،تركها جوزيف نعمة لألجيال اآلتيةً ،
دروب الثقافة اإلنسان ّية ،ويُنير ديجور سراديب التاريخ اإلنسان ّي
المتشعبة ،فهو ي ُ ّ ِ
قدم لنا ع ّينات من آداب الناس ،تحمل في
ِّ
حناياها مدلوالت تاريخ ّية مه ّمة ،وهو بهذه ِ اإلطالالت يُضفي
على ج ّديّة األدب الفصحو ّي والتاريخ والفكر فسحات من ال ّراحة
والسعادة والبسمة المشوبة باألمل والح ّب والرجاء.
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شربل شربل

صدى الصورة

كانت فرقة من الطالّب تعرض بحثًا عن الحروب الصليب ّية .وكان ك ّل شيء يسير على ما يرام ،حتّى تط ّرق
العارضون إلى الحديث عن كتاب األديب الكبير أمين المعلوف «الحروب الصليب ّية كما يراها العرب» .وما
إن مألت الشاشةَ صورةُ المعلوف ،بابتسامته المألوفة وتسريحة شعره المعتادة ،حتّى توالت التعليقات ،ومن
الطالبات ،بصورة خاصة ،مستهدف ًة استنكار مظهره الذي لم يعجبه ّن مطلقًا ،ال بل أثار استهجانه ّن .وكان ال ب ّد
من وضع األمور في نصابها الصحيح.
حاولت إفهامه ّن ،بداي ًة ،أنّ االنطباع الذي تك ّون لديه ّن سببه رداءة الصورة ال «بشاعة» الكاتب .إال ّ أنّ ذلك لم
يقنعه ّن .فاضطررت إلى التذكير بالمسلّمات التي نعتمدها منطلقًا معياريًّا للحكم على الكتّاب ومحكّا ٍت لتقييمهم،
والتي ال تأخذ بعين االعتبار طول قامة الكاتب أو بدانته أو لون شعره أو ما يم ّت إلى مظهره الخارج ّي بصلة ،سواء
انعكاسا في أدبه .وبما أنّ الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه ينحو
كان عيبًا أم حلية ...إال ّ ما وجد النقّاد له
ً
منحى البحث الموضوع ّي فمن الطبيع ّي إسقاط هذه الفرض ّية من حسابنا .وكان ال ب ّد  ،بعد انتهاء العرض ،من
التبسط ،بعض الشيء ،في شرح هذه النظريّة وتوضيحها ،في محاولة إلقناع أبناء جيل يصعب إقناعهم.
ّ
تط ّرقت إلى وجود ظاهرة التكرار في أسلوب العميان .وذكرت أنّ النقّاد والمحلّلين عمو ًما ،يعلّلونها بعدم ثقة
األعمى بقدرته على توصيل ما يريد توصيله إلى السامع ألنّه ال «يرى» ردّة فعله...
وذكرت اعتداد عمر بن أبي ربيعة بجماله ،وربطت ذلك ببروز النرجس ّية في شعره ،وهو القائل على لسان حبيبته
المت ّيمة:
وأعج َب العي َن إال ّ فوقَه عمـــر
		
النفس من شيء تُس ّر به
ما أبه َج َ
ومررت على عنترة الذي عانى ما عاناه بسبب سواد لونه وعبوديّته وشرحت قوله:
أبيض ال ُخلُق
		
إن كنت عب ًدا فنفسي ح ّرة كر ًما
أو أسودَ الخَلق إنّي ُ
وع ّرجت على أبي دُالمةَ الذي طلب منه الخليفة أن يهج َو نفسه ،فص ّور بالكالم ما ال نتمنّى رؤيته في المنام،
حيث قال:
فليس من الكرام وال كرامةْ
أال أبـلغ إليـك أبـا دُال مــةْ
			
وخنزي ًرا إذا نزع العـمامـةْ
			
إذا لبس العمامةَ كان قردًا
ُ
وقرنت به ال ُحطيئة الذي هجا أ ّمه ،وهجا نفسه في قوله:
ف ُقبّح من ٍ
وجه وقُبّح حاملُه
		
لي وج ًها قبّح اهلل خَلقه
أرى َ
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وأضفت إلى ذلك ما قاله إبن الروم ّي ،الذي اصطلحت عليه العاهات النفس ّية والجسديّة ،في وصف مشيته التي
تشبه حركة المغربل:
َ
َ
األسقاط
أساقط
محاذ ًرا أن
		
إنّ لي مشي ًة أغربل فيها
وتوقّفت مل ًّيا عند الجاحظ الذي قال فيه الشاعر:
ما كان إآل ّ دون قبحِ الجاحظِ
		
لو يُمسخ الخنزي ُر مسخًا ثان ًيا
واستعرضت نماذج من سخريته بنفسه ،ومن الدعابات التي كان الناس يطالعونه بها بسبب دمامة خلقه وجحوظ
عينيه وقصر قامته ،وأكثر ذلك مثبت في كتبه.
وتح ّدثت عن حافظ إبراهيم ،الذي يصفه صديقه األديب الساخر إبراهيم المازن ّي ،ويقول فيه «كأنّما ُس ّو َي على
ع َجل» لش ّدة قبحه ،ولكنّه يردف قائالً «فإذا تكلّم ب ّز المتكلّمين فتمنّيت أال ّ يسكت»...
قصته مع نجمة سينمائ ّية باهرة الجمال قالت له :قد أوافق
وختمت بالحديث عن جورج برنارد شو ،الذي يروي ّ
على الزواج بك لوكنت أضمن إنجاب طفل له جمالي وذكاؤك .فأجابها بما معناه أنّه يخاف من مأساة إنجاب
طفل له «ذكاؤها» و«جماله».
بغض النظر عن
وقد اكتفيت بهذا القدر من النماذج المعبّرة جمي ًعا عن ضرورة النظر إلى إبداع المبدعين ّ
الصورالتي أُفرغوا فيها  .فهؤالء المذكورون تركوا بدائع خلّدتهم في دنيا األدب ،ونحن نحمد اهلل على أنّ ف ّن
التصوير لم يحفظ لنا عن الكثيرين منهم صو ًرا طبق األصل ،قد تدفع البعض إلى النفورمنهم.
ومهما يكن من أمر ،فإنّ عصرنا هو عصر الصورة بامتياز ،حتّى ليكاد الجيل الجديد ال يستوعب ما يُقال إن لم
يأتِ مقرونًا بالصورة.
الصورة !الصورة!
مؤسسات اإلعالم المرئ ّي إن لم تكن لديك
إنّها المعيار والمفتاح .فأنتِ ال تستطيعين الحصول على وظيفة في ّ
ِ
عارضة أزياء .وال بأس بعد ذلك إذا كنتِ تحسنين القراءة  ،فال ضير في ذلك.
مواصفاتُ
فمذيعة الطقس عارضة أزياء.
ومذيعة األخبار عارضة أزياء.
ومق ّدمة البرامج عارضة أزياء.
ومذيعة الربط عارضة أزياء.
ومذيعة اللوتو واليانصيب عارضة أزياء.
المؤسسات فستُختار لها عارضةُ أزياء.
ولو استُحدثت صفحة َوفَيات في هذه
ّ
عارض أزياء...
أيضا لو فكّرت في دخول عالم اإلعالم المرئ ّي لوجب أن تكون
عف ًوا ،أيّها القارئ العزيز ،وأنت ً
َ
وال بأس بعد ذلك إذا كنت تحسن القراءة  ،فال ضير في ذلك.
رحم اهلل زهير بن أبي ُسلمى الذي قسم الفتى إلى نصفين  :اللسان والقلب  ،ولم يترك مكانًا للصورة ،فقال:
ف فؤادُه
فلم يبقَ إال ّ صورةُ اللحم ِ وال ّدم ِ
ف ونص ٌ
لسانُ الفتى نص ٌ
وهو لو لم يقل «ومن ال يُك ّر ِم نفسه ال يُك َّرم ِ» لحاولنا شطبه من قائمة الحكماء التي يشغل مكانًا فيها منذ إنشائها،
وأحلناه إلى التقاعد أو إلى المحاكمة.
الصورة! الصورة!
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وعليه ،فإنّ «اإلنسان تحت طيلسانه وليس تحت ط ّي لسانه» ،كما جاء في القول المأثور.
وال يستقيم البيت اآلتي إال ّ إذا قلنا:
نقصه في «التل ّونِ»
وكائ ٍن تَرى من صام ٍت لك مُعج ٍب زيادتُه أو ُ
وليس في «التكلّمِ» كما زعم زهير.
وأخاف أن ن ُضط ّر ،يو ًما ما ،إلى القول« :الثوب يصنع الراهب» ،عوض قولنا في ترجمة الحكمة الفرنس ّية الشهيرة
ما قاله المنجد في األمثال والحكم والفرائد اللغويّة «المرء بآدابه ال بزيّه وثيابه» و«اللُبُوس ال تعمل ق ُُسوس» .أو
القول «ال ُم ُسو ُح ال تصنع الراهب» المنسوب إلى جوزف هايز .وقس على ذلك حذفنا حرف النفي (ال) من قول
الفيلسوف إبن ُرشد «اللحية ال تصنع الفيلسوف».
وأخاف أن نضط ّر ،يو ًما ما ،إلى تغيير التعريف التقليد ّي للحكمة الذي اشترط أن تكون مطلقة صالحة لك ّل زمان
ومكان .وأن نضطر إلى إعادة النظر في تصنيف أقوال حكم ّية مشهورة كقول الشاعر:
والسب ُع سب ٌع ولو بين الكالب َر ِب ْي
الكل ُب كل ٌب ولو ط ّوقتَه بالذه ِب
وقول غيره:
لبس الحما ُر ثيا َب خَ ّز ٍ
ولو َ

الناس :يا لك من حمارِ!
لقال ُ

وقول ثالث:
ليس الجمالُ بأثوابٍ تزيّننا

إنّ الجمالَ جمالُ العلم ِ واألدبِ

إنّنا في عصر الصورة ،وعلينا أن نتعامل مع مفاعيله كلّها.
ولك ْن هل انتهت اإلشكال ّية التي ضخّمتها الثورة الصناع ّية ،إشكال ّية مكننة اإلنسان وغربته عن عمله ،إلى ح ّل
مطمئن يجعلنا نطوي صفحتها ونفتح صفحة غربة اإلنسان عن صورته؟ هل نترك أمكنة الئقًة للّواتي ،وللّذين،
ال تنطبق عليهم مواصفات عارضات األزياء وعارضيها؟
بصراحة ،ومن دون مبالغة أو مواربة ،أخشى أن تضط ّر األُمم المتّحدة إلى إعادة النظر في شرعة حقوق اإلنسان
الخاصة.
لحماية الناس «األسوياء» بحسب المفهوم التقليد ّي ،فضالً عن أصحاب االحتياجات
ّ
صاصا وعمل ّياتِ التجميل ترفًا أو حرا ًما إلى تغيير
وأخشى أن يضط ّر جميع الذين يتفلسفون معتبرين الرجيم ِق ً
قناعاتهم أو التخبّط أكث َر فأكث َر في غربتهم عن صورهم (أو :ألينتهم).
لقد قيل لكم :إشبع ث ّم تفلسف .أ ّما أنا فأقولُ :ج ْع ث ّم تفلسف.
فارسا مجلّ ًيا من فرسان الكالم ،ونحن نحرص ،ك ّل الحرص،
وأخي ًرا ،عزيزي أمين معلوف ،قرأناك وعرفناكً ،
على التز ّود بما تتحف به المكتبة .ولقد شعرنا بفخر عظيم عندما ت ّم اختيارك عض ًوا في األكاديم ّية الفرنس ّية.
أ ّما الصورة «الرديئة» التي تح ّدثت عنها في بداية المقال والتي كانت داف ًعا مباش ًرا لكتابته فهي ،وبالتأكيد ،ال
ولن تؤثّر على «صورتك» المشرقة والمضيئة في سماء الثقافة العالم ّية .نحن بك وبأمثالك من المبدعين في
أيضا.
عصر الكلمة ً
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مر ا جعا ت

جورج مغامس

إبداعك
حسبي مشارك ُتك
َ

كانَ لِصوته النّق ّي ذات يَوم ٍَ ،ول َّما يَزلِ ،
ضوء َعلى األَلماس،
كاس ال َّ
انع ُ
القي القُلو َب ال ُمختبئةَ في
يَخترقُ دخانَ الحرب بسهام ِ األثير ،ل ُي َ
القلق َواالنتظار .وكان ال يَقولُ ما يكت ُب بل يزو ُر ،وفي يديه هديّةٌ
خملي َعل ُم لبنان :إنّه صديقي جورج مغامس
شريطُ ها العيد ُّي ال ُم ُّ
الّذيِ ،بلُغ َِة المراهقين ،هو ،إنسانٌ ِبيعقّد !
أيضا ،فإنّ كلمةَ بيعقّد
فحسب ،ولعلمكم ً
واستطرادًا ،ولإليضاح ْ
ِ
تكادُ تش ُمل ك ّل ما عند هذا الهمنغوي ،ذي اللّحية المقيمة معه في
صمتِ ال ِكتابة و ُعزل ِتها ،وتنطبقُ عليه (أي كلمة بيعقّد) انطباقًا
تا ًّما ،بال ُّرغم من غيرة منه وعليه .ومن ال يُص ّدق ،فليقرأه .ومن
يُساورهم ّ
الش ّك ،فليراجعوا بك ّل بساطة وحرص ،سج َّل معموديّته
األدب ّية ،وسيجدون أنّ الحب َر الّذي تع ّم َد به ،ما يزالُ شاه ًدا:
ضها
فهو غزي ُر الفكرة ،يستلُّها من بين األغصان المتشابكة ،وبع ُ

عبده لبكي
ضر َشبا ًباَ ،وأ َ َش ّد
َوأَجلى ل َمعانًاَ ،وأَروى بَريقًاَ ،وأَنقى ِإشراقًاَ ،وأَن َ
َح َيويَّ ًةَ ،وأَزهى َعصرن َ ًةَ ،وأَعمقَ تُراث َّي ًةَ ،وأَبهى َجماالًَ ،وأَرقى فَنًّا،
استيعا ُب التَّن ُّوعات،
اس ِتقراء ُ التَّغَ ُّيراتِ َوالثَّوا ِبتَ ،و ْ
َوأَروعَ أَدَ ًبا .أ َ ّمَا ْ
و َمعرِفةُ القرائن ،واس ِتبانةُ الحاالتِ على تداخُ ِلها ،ث ُ َّم ِإعادَةُ
ن َس ِجها ُحلَّ ًة لألمراء ،فَهو َشأنُ جورج مغامس َوح َده ،ال يُناز ِ ُعه
الصوت في
فيه ُمنازِع .و ِعنده فرادةُ اإلبداع ،الّذي به يَخ ُرق ِجدا َر َّ
أَدب الحياة .فَهو من القاماتِ الكبيرة في مقامات القلم( .انتبهوا
المظهر ّ
غشاش)  .يم ّد ي َده الطّ ويلة ج ًّدا إلى الثّمار المتعالية في
شجرة الحياة ،ف َيظفَ ُر بها ،لكنّه ال يتذ ّوقُها وح َده ،بل يناول ُها مَن
السلّم ليتقاسماها م ًعا.
ينتظ ُره إلى جانبه ،أو على أدراج ِ ّ
هلل د ُّرك من مغامرٍ ،مغام ٍ
س ،ال يستكين .يقتح ُم الوجوه َ والطّ بائ َع
ِ
أشكاالً وفئا ٍت ،ويختب ُر المسافات أدغاالً وصحار َّي وحضارا ٍت،
وي َ ِل ُج عماراتِ التّراث المختزِنةَ اإلبداعَ وال ّديمومة ،متجاوزًا مَن

شائ ٌك أو إلى يباس ،ويُخر ُجها من العتمة إلى ال ّرؤية ،في ظهوريّة سبقه إليها ،وإن آت ًيا من عين كفاع ،أو الفريكة ،أو إبل السقي...
فينومينولوج ّية ال يُدركُها إال ّ ال ُم ْر َهفون .ث ّم يُر ِسلُها إلى ق َدرها ،يتجاوزهم منت ِكبًا كِنانةَ ّ
قوس الغمام تح ّديًا
الشباب ،مخترقًا َ
وصق ًرا م َّر ًة أُخرى .وهو ثر ُّي المادّة اللُّغويَّة ،تَتدف َّقُ ألسطورة االستحالة والتّح ّول.
حمام ًة َم َّرةًَ ،
هادئ َ ًة حينًاَ ،وجا ِم َح ًة حينًاَ ،و ُمتَأَلِّ َق ًة في ُك ّلِ حين ،هي مادَّةٌ ُصلبةٌ
ال يَلوي عودَها غي ُر َشفاف َّيته ،أَو يَص َه ُر َم ِ
المهووس ِبعنديّاته ،انفتح أمامي با ٌب جديد في
عدن َها النَّ ِاد َر غي ُر نارِه ،وفي كلّما قرأتك أيّها
ُ
جميع الحاالت ال يَني يُفا ِجئُناَ ،وتَتَتالى المفاجآتُ تَترى ،لتُريَك قصرك المسحور ،كان أُقف َل على الذّاكرة ،ال لتجميد ما حفظته
ِ
إلقامته ح ًّيا من ناووسه ،على يد مَن يملك
كيف العبقريّةُ تصن ُع النّها َر واللّيل ،على كُرةٍ بين يديه ،يَتَال َع ُب ِبها مع أرصدة ال ّر ّواد ،بل
الس َّر في ك ّل كلمة يكتبها.
كَما يَشاء؛ ي َ ْرميها حينًا في الفَضاءَ ،وي ُ َم ّر ِغُها حينًا بمادّة الطّ بيعة،
ّ
ث ّم ال يلب ُث أن يُغرقَها في القاع ،ل ُيطلقَها بعد حين ،أَكث َر ِج ّدةً،
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من نبْضِ باريس ومْراح المير ،ترا ُجع ًّيا إلى ك ّل أرض ،إلى عندما
يأتي المساء -والمساء ُ واح ٌد عندما يأتي ،إلى قايين الّذي لم
يمت -طب ًعاّ -
وخصوصا في لبنان-
والشواه ُد أكث ُر من أن تُحصى
ً
يسقي ال ّرو َح فال تَيبس -إلى
إلى الحبر األحمر -الّذي يسيل لكي
َ
تكوين ويليه آخر -وأكوان جورج مغامس تحوي أكث َر من مجموعة
الصورة -الّذي ثَبَت َ ْت مالم ُحه فال يمحوها
شمس ّية -إلى كتاب ّ
ال ّدهر -إلى جورج مغامس ِ
نفسه ألنّنا نقرأُه ونقرأَُه ونقرأُه ،وال
يترص ُدنا على ك ّل مفترق دون أن
يلب ُث أن يغريَنا لنستزيد ،كأنّه ّ
أيضا كُتبت علينا،
يظهر .مسيرةٌ طويلةُ ومسافاتٌ كُتبت لنا ،ولك ْن ً
الوحي اختزالٌ للمرئ ّيِ بما يجعلُه أكث َر وضو ًحا،
بقلم ِ َمن عنده
ُ
وتجس ًدا أمام األعين ،وأش َّد مثولاً في الوجدان ،وأعمقَ رسوخًا
ّ
في الذّاكرة.

ذا َك من األنسجة ،واألشكال ،واأللوان ،والحركات القُماش ّية،
فضلاً عن اإلثارة في حركات الجسد .وال يغيب ّ
الشع ُر عن
ٍ
ٍ
الظ ّل ،أو كتبادل ِ
كاستراحة قصيرة في ّ
ابتسامة أو
لفتاته
تح ّي ٍة مع حسناء تم ّر َع ً
رضا على ال ّرصيف ،ففي ذلك تج ّددٌ
ّ
الصباحاتِ آتي ًة بال تردّد.
للشمس ،يجعلُنا نطمئ ُّن إلى ّ
الصبر ،وال تفوتُه التّفاصيل ،وال تبخُل عليه المالحظة
ال يُعوزُه ّ
بدقّتها ،فبالمقاييسِ يتابع ،وبالموازينِ يض ُع ك َّل محصول ح ّ ٍي
واقعي ال يُغمط الواقع حقّه ،وال يسلبه صدق ّيته،
في نصابه ،هو ٌّ
ولكنّه في الوقت عينه ،يُعطي ما لقيص َر لقيص َر وما هلل هلل،
وخصوصا،
حافظ المسيح ّيةَ أكث َر من ذلك،
ٌ
وأَعتق ُد أنّه
ً
وجو َب أَال ّ يح ِف َظ شيئًا على أحد من النّاس .وفجأ ًة وبينما

ٍ
بسخرية ،ثواب َت البشر المتغ ّيرة .يصفها
يُدهشني هذا المتأ ّم ُل
بمقاربة ٍ
ٍ
خالية من اللّثْم ،يُلقي
وكأنّه يتطاير حولها بجنا َحي نحلة،
عليها من رحيقه ،يل ّق ُحها بلقاح من ِ
ص َيغ الكالم ،ويَنس ُجها تار ًة
ِ
ٍ
ٍ
ذاهبة الجذور عميقًا
بثقافة
بخيوط من تجربته العسل ّية ،وطو ًرا
في التّاريخ ،تخترقُ طبقاتِ ِه حتّى نواةِ الجاذب ّية .كم هو رائ ٌع في
ما يتمثّلُه من جمال ،ك َّل م ّرة يُع ّري فيها مشاهداتِه من واقع ّيتها
لبسها أثوا ًبا ال حدودَ ألشكالها ،من بدائع ِ الف ّن
المستهترة ،ل ُي َ
الكالم ّي ،وكأنّه من مص ّممي األزياء؛ مبدعٌ يصدم ويدهش ويثير
الساحر ،تلبيقَ هذا على
ال ّرغبة ...واإلعجاب ،إذ يتقن بسحره ّ

تكون مسترسالً كالحالم في مرافقته :أنت قارئًا ،وهو مخب ًرا،
وواصفًا ،ومتس ِلّالً إلى ما يُرى وما ال يُرى ،ومع ِلّقًا ،وشاع ًرا ،وحتَّى
دليالً ،يَرشقُك ٍ
بكلمة واحدة قد تكونُ مشت ّق ًة من فعل ،ولكنّها على
اإلطالق غي ُر مشتق ٍّة من الج ّو الّذي وضعك فيه ،فإذا به ينقلُك
غفلة هي من نوع ِ ال َهدهدةِ على األمواج ،إلى ي َ ٍ
من ٍ
قظة هي من نوع
المفاجأة ،ومن صنع ِ اللّغة تلك الّتي تستجي ُب له ،فتأتيه مطَ ِ
أطئ َ ًة
رأسها في ترادفاتها ،وأضدادها ،وسالسة إيقاعاتها ،وغُنجها،
َ
ِ
وطرافتها ،وزغردات فرحها ،فقط ألنّ قل َم المغامس يخطّ ها
على الورق .وتمنّت -قالت لي م ّر ًة هامس ًة بخَفر -أن تبقى هناك،
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مض ّمخ ًة بطيب ال ّرقَّة ،وزيتِ الطّ بيعة ،ومت ّوج ًة بتاج ِ الجمال ّية،
والبس ًة أبهى م ّما تباهى به سليمان.
ٍ
جالسا في
ويُل ُّح عليك سؤالٌ وأنت تقرأ ُ لوحات وصو ًرا ومشاع َرً ،
والسؤال ،كيف لهذا
مقصورتك المسحوبة بسرعة قطار سياح ّيّ .
والعروض وال ّزيارات،
الالّهادئ باستمرار ،والّذي تح ّركه العجالتُ
ُ
غمض له جفن ،كيف له أن يَخر َج من
فال تستق ُّر به حال ،وال ي ُ ُ
«العجقة» المتحكّمة ّ
بالشعور ،إلى صفاء ال ّديباجة ،يَمس ُحها
بال ّريشة مشبع ًة باأللوان ،دون أن ينسى تفصيلاً  ،أو يهم َل ظاهرةً،
أو يتجاوزَ مشه ًدا ،أو يرذلَ ما قد يبدو تفاه ًة ،وهو في الحقيقة
م ّما يستدعي عبقريّةَ القلم.
ِ
ضرني كلّما قرأته ،كبا ٌر ،م ّمن تزيَّوا باألسمال ِ أحياءً ،وكُفّنوا
ويح ُ
بمالبسِ الملوك أمواتًا ،أَمثال بلزاك وزوال وفلوبير وسواهم...
هؤالء حفروا الوقائع ،وكانت أقال ُمهم أزامي َل ،وأوراقُهم ِمسالَّ ٍت،
أين منها ِ
المسالّتُ الّتي ُحفرت عليها المالحم.
جورج مغامس ،بربّك قُ ْل لنا ،وباعترافٍ علن ّ ٍي ،واآلن ،بمن
تَستعي ُن الستحضار َمجريا ٍت م ّرت ،وأَدر َجها ال ّزم ُن في أرشيفه،
ومَن يساعدك على استذكار المالمح ،والخطوط ،واالنطباعات،
والصفات ،وما
والسوابق ،واألفعالّ ،
واألسماء ،وأصحاب الحواضر ّ
يمكن أن يُس ّج َل على صخور نهر الكلب أو ال يُس ّجل ،مع اشتراط
ِ
المحافظة عليه ،م ّمن يتولَّون مه ّمةَ
تحنيط حنطتنا ،رغم أنّنا لم
نعد نع ّول عليهم بشيء ،أو نأتمنهم حتّى على حاجاتنا اليوم ّية-وال
بأس هنا بالقليل من النّقد السياس ّي ،فقد يريح ولو إلى حين.
السادة ،سأخبركم بما أشبّه كتاباتِ جورج مغامس:
ِاسمعوا أيّها ّ
عندما كنّا صغا ًرا ،نلهو بط ّيارات الورق ،نطلقها في الفضاء
ال ّرحب ،بعد أن نتربّ َص بال ّريحِ ،غ َّب هبوبها ،كانت تلك تعلو حينًا،
ُ
وتهبط حينًا آخر،
حتّى تكادَ تقتل ُعنا من على األرض ،وترتف ُع بنا
فنسارعُ إليها ...وفي كال الحالين ،ينتابُنا شعو ٌر بلذّةٍ ال مثي َل لها،
لذّةِ الح ّريّة واالنعتاق.
هكذا هو جورج مغامس ،يض ُعك حينًا وج ًها ٍ
لوجه أمام المحسوس،
تالمسه ،ث ّم يذه ُب بك بعي ًدا إلى حاال ٍت أصفى من سماء
حتّى تكادَ
ُ
الصديق ،وغَيرةِ ّ
الشريك ،وم ّجان ّي ٍة
الصيف.
ويجالسك بعاطفة ّ
ّ
ُ
ضوء في الغابات .ويُشركك معه في ِخبْراتٍ
تنسك ُب انسكا َب ال ّ
ف أنّك كن َت غافلاً
إنسان ّية ،تظ ُّن أنّك أضعتَها ،وسرعانَ ما تكتش ُ
الصنّاع،
عنها ،وها هي بين يديك .يصفها بتقن ّي ِة ال َمهرةِ من ّ
وبعاطفة ال ّرومنطيقيين من ّ
الشعراء.
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وفي وصفه ينسا ُب بين ط ّيات الموصوف ،فيستوحي حاالتِه،
ضها َعلى بع ٍ
ض ،في
ويعي ُدها له ،باألفعال المتعاقبة،
ٌ
معطوف بع ُ
ٍ
رص ٍ
ف بنائ ّي يرتفع ،أو أرض ّ ٍي ينطلق ،وحركة ال تنقطع ،ونتبُعه
أنفسنا في غرفة متح ّركة بماليين النّوافذ،
ون ُتاب ُع بال تعثّر ٍ لنج َد ُ
الصميم ،صميمٍ مره ٍ
ف
ف ،يختط ُ
الصفاتُ فمن ّ
وفي ك ّل اتّجاه .أ ّما ّ
والصاخب ،برف َّ ِة َجف ٍن ال تكاد العي ُن تلحظُ ها ،وهو ال ينق ُل
الساك َن ّ
ّ
ٍ
ّ
الشيء َ إلى صورة جامدة ،بل يتق ّم ُص الموصوف ،كما يتق ّم ُص
الممثّ َل ّ
ف ليس ن َزوةً ،وإن كان
الشخص ّية وال ّدور .وهذا الوص ُ
ميالً ،وليس تكلّفًا ،إنّه طب ٌع .وليس لل ّزينة ،إنّه الوجهُ اآلخ ُر غي ُر
المرئ ّي للموصوف ،بل هو النّموذ ُج الّذي على مثاله ت َّم خلقه .إنّه
ِ
ٍ
لحقيقة عابرة .وبق ْدر ما يح ّر ُرك
بلغة أفالطون الهيولى الثّابتة،
ف م ًعا ،فتتالزمان .وأ ّما
وصفُه ،ويح ّرر موصوفَه ،يق ّيدك والموصو َ
اإلخبا ُر فهو نزهةٌ لل ّروح في شغفها بالواقع ،وتوقُها إلى ّ
الظليل
من المطارح .إنّه االختبا ُر شكالً ومضمونًا ،بعي ًدا عن التّطفّل أو
وبالحواس الخمس،
المعيوش بالقلب والجسد
الالّج ّديّة ،االختبا ُر
ُ
ّ
ال تمن ُعه عليه أوقاتٌ أيًّا يكن وقتُها ،وال األمزجةُ أو حاجاتُ ك ّل
يوم.
وإنَّ َك ل َو ُر ْح َت تَبْ َح ُث عن جورج مغامس في أ ّي فَترة من دَ َوران
األَرض حول ّ
تنع ًما ،يُعاشر الكلمات
الشمس ،ل َ َوجدتَه في منتجعه ُم ِ ّ
أيّما مُعا َشرة .وإذ يَنتهي دون ان ِتهاء ،يَذهب للنُّزهة في الهوا ِمش،
ف دَ ِهشً ا أَمام ِعما َرةٍ أَتْ َق َن ُصنْ َعهاِ ،بناء ً َوبَ ْحثًا
وإذ تُرا ِفقُه ،تَ ِق ُ
َوصياغَ ًة ،مُعي ًدا ِإلى ال ُمتون فُتون َها .فَتَتَوال َّك ال ّر ِعشة.
َصديقي جورج ،أَتَسمح لي بأَن أَسم َح لنفسي ،بأن أسد َي نصيح ًة
ف
واحدة؟ تُغني وإن لم تُسمن من جوع ،تاركًا االكتفاء َ لمن يقط ُ
من شجرتِك غير ِ المح ّرمة .أقول ومن له أذنان سامعتان ،فل ُي ْس ِم ْع
غي َرهُِ :ازرعوا في حدائقكم شجر ًة واحدة اس ُمها جورج مغامس،
ولك ْن من دون أفعى ،فاألفعى منها وفيها .وعندئذ ،لن تحتاجوا
إلى غيرها ،ألنّها وح َدها تحم ُل جمي َع أنواع ِالثّمر ِ المح ّرم وغير ِ
المح ّرم ،وحتّى ذلك الّذي ال يزال حل ًما أو في ضباب على أرض
الخيال.
وأخي ًرا ،أري ُدكم أن تَتَص َّوروا جورج مغامسَ ،وهو يفيء ُ إلى القلم
مساءَ ،ويَستفيقُ َعلى َصريره َصبا ًحا .ث ّم أَخ ِبرونا ِعن َدما تَكت َ ِمل
الصورة ،لكي نستطي َع أن نتمثَّ َل أ َ ِ
صدقاء َ همينغواي في كوباِ ،من
ُّ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
السمك الفُقَراء ،الَّذين أقاموا لذلك الكاتب األصيل تمثاالً
َص َّيادي َّ
َ
نفسهم.
من مال ٍ فقيرٍَ ،ح َرموه أ َ
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الهامة»
جميل الدويهي يحكي «طائر
َ
د .عصام الحوراني
هي حكاية اإلنسان في ك ّل عصر وزمان ،حكاية الصراع الذي كان وما
ف الكون واإلنسان ،في جدل ّية ال تعرف السكينة أب ًدا وال الراحة،
زال يل ّ
فهي ليست ِمل ًحا جام ًدا على شفتي السرنوك ،وال هي ملح في الهواء
يوم ق ِتل الدروبي ،إنّ الحكاية حياة ال تغيب أب ًدا عن فلك هذه العناصر
الح ّية والجامدة على السواء ،وال تنتهي ،ولو انتهت ،ال سمح اهلل،
لتالشى اإلنسان في عالم العدم.
مسكين ،هو السرنوك ،هذا المجنون الذي ما برح يلوك الزمن وحده
كئيبًا تائ ًها ،وال يمضغه ،لك ّن الزمن يعصره عص ًرا ،وبين الجنون
والعبقريّة خيط واهٍ« ،المجانين ال يقرأون وال يكتبون ،ولكنّهم يُجيدون
قتل الحروف وهي في مهدها»(.ص  )3إذن فهو أ ُ ِّم ٌّي ،كما ي ّدعي،
واألنبياء أ ِّم ّيون« ،وفي ساعات مليئة بالسخرية ،يتح ّول السرنوك إلى
أيضا
مُعجزة» (ص  )3ولع ّل المجانين من أمثال السرنوك يحلمون هم ً
بالخلود ،كما آلهة الشرق القديمة ،وكما حلم بالخلود جلجامش ،وسعى
إليه ،لك ّن خلوده ضاع في جوف أفعى ،كانت في فجاج األرض تسعى.
جمي ٌل! هو هذا السرنوك ،وهو البراءة المتدثِّرة بالليل ،وفي قلب
الالوعي البشر ّي ،وهي بعيدة في أعماق األنسان.
جميل الدويهي المخرج البارع ،الذي يتح ّرك بخفّة وليونة وحيويّة بين
أبطاله ،يُح ّر ِكهم برشاقة ويُوزّ ِع األدوار بمنتهى البساطة والعفويّة،
فيضيع القارئ مس َّم ًرا بين الحقيقة والمجاز ،بين الرمزيّة التي تنسج
القصة ،وبين واقعنا المعيوش ال ّراهن .وتبقى أبطاله
أكثر من رداء في ّ
تالحقنا ،نحن الق ّراء ،فنمشي خلفهم صاغرين تغمرنا الدهشة،
ويش ّدنا الشغف ،ونحن نسمع وقع أقدام الدويهي بين «غابة الخ ّروب»
و«ال ّدهيبة» ،نسمعها في لهاث السرنوك ،وفي تأ ّمالته وشعره ،كما في
سكوته« :ألنّ زمن الكلمات قد انتهى ،وعليه أن يُخ ِبّئ وجهه »...قال
السرنوك« :إنّ ال َم ْحو أفضل من الكتابة ،فرجل مثلي يجب أن يُنسى...
عليه أن يكون عشبة في حقل بعيد ...أن يُص ِلّي باكِ ًيا ،وتذوب ركبتاه من
الركوع...لقد ف ّرت الحقيقة من الحقيقة ...وأصبح ُت أنا رو ًحا باردة في
عالم األرواح( »...ص )59
قصة جديدة للدكتور جميل الدويهي ،صدرت عن منشورات «دار أبعاد
ّ
القصة /الرواية في  112صفحة من
الجديد» في بيروت .تقع هذه ّ
الحجم الوسط .مساحتها محدودة ومحتواها ال تح ّده «أبعاد» ،فيها
الحياة بك ّل جدل ّيتها وصراعاتها ،من حقد ومحبّة ،وثأْر وتسامح،

وعصب ّية وانفتاح ،وكذب وصدق ،وش ّر ٍ وخير ،ومجاز مر َّمز وحقيقة
خرساء تحت غبار النسيان ...وتستوقفنا على دروب «طائر الهامة»
تساؤالت كثيرة :لماذا كتم السرنوك الحقيقة؟ لماذا جعله الدويهي
يُخ ِبّئ الحقيقة في قلبه؟ ولماذا جعل السرنوك يتبعثر ضيا ًعا وشرودًا،
ّ
ويتشظى قلقًا وأوها ًما وذهوال وكآبة و ِس ّرا؟ وكَم في األرض من أبرياء
كثيرين يضيعون في عالم السجون األسود ،حيث يتساوى البريء
والمجرم ،ويتـ ِّحدان ليصبح المجرم بريئًا والبريء مجر ًما ،ويختلط
عليهما األمر في عالم النسيان ،وفي مجتمع أعمى ال يرحم.
ولع ّل السرنوك وقد تلبّس الجريمة ص ّدقها ،فصار ما يُشبه االنفصام
في ذاته التائهة غي عالم الغيب والنسيان ،هذا العالم الذي ال يُدرك
كنهه سوى المف ِكّرين والعباقرة .وقد تب ّدت تلك األسرار المتشابكة في
الوعيه بذاك الصراع النفس ّي الذي أبرزه لنا الكاتب بأسلوب أخّاذ
يُحاكي الواقع ويُماشيه .إنّه الصراع النفس ّي الذي تح ّدث عنه علماء
النفس بإسهاب وأشاروا إلى مداه في عمل ّية التبديل والتحويل في سلوك
بعض الناس ،وفي تص ّرفاتهم ،وأعمالهم .إنّها معاناة الضمير التي ما
بعدها معاناة ،حيث التم ّزق النفس ّي ،والكآبة الدكناء ،والصمت األسود
المخيف" :جريمة في الذاكرة ،مقتلة الحروف ،أحمل نعش الذاكرة
وأسير تحت المطرَ ،من يتبعني إلى سكوتي؟ َمن يحمل معي صناديق
العتمة؟
القصة ،وتتبعثر فيها،
هذه المعاناة التي تعتمل في األعماق ،تمأل حنايا ّ
وتتل ّون بأشكال متن ّو ِعة بدءًا من السرنوك الذي صار «المارد المق َّيد في
كيس ...صار العدم ،والخطيئة ...صار الشاعر الفيلسوف الذي يكتب
السكوت بصمته القاتل»(.ص « )21وعندما عاد السرنوك إلى ضميره،
كانت الحقيقة مدفونة في مقبرة واحدة مع القتيل»(.ص  )108وكذلك،
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فسلوى التي تحمل في أعماقها طائر الهامة ،ما برح الحقد يصرخ في
أعماقها بلسان الهامةِ :اسقوني فإنّي صديَّة! وشفيق نفسه يُعاني من
خلف ستائر الحقيقة السوداء ،فهو القاتل والعاشق والكاذب تتل ّوى ك ّل
هذه الصفات فيه كما األفعى «:أنتِ يا سلوى ...جمرة في قلبي ،وجرح
وأيضا فإنّ زوجته وردة كانت تحيا هي
عميق في ضميري»( .ص ً )19
تحت ظ ّل هذا الصراع الماثل بين الح ّق والباطل .لقد تب ّدى الصراع
أيضا بين جيلين :جيل الهامة الذي تم ِثّله سلوى ،وجيل الحداثة الممثَّل
ً
بسعاد ورياض ،وهذا الصراع يتماهى في ذلك القتال الذي نشب
بين طائرين في الغابة ،طائر الهامة الذي يتأبّط بين جناحيه الحقد
والتشاؤم والدم والموت ،وطائر الفينيق رمز االنبعاث ،والشمس ،ونور
الصباح ،والتج ّدد والقيامة ،والتسامح والسالم ،وهو الذي ينتصر
في نهاية معركة الحياة« :إنّها معركة الحياة والموت ،بين ك ّل ما في
الكون من متناقضات :بين الجبّار والهزيل ،والظالم والمظلوم ،والغن ّي
والصغير»(.ص)29
والفقير ،والكبير ّ
خفي،
وفي َّ
القصة صراعات كثيرة ،بعضها ظاهر ،وبعضها اآلخر ٌّ
الدويهي« :خذوني إلى السائق ألتشاجر معه ،ألزلزل
فحين يقول
ُّ
األرض تحت قدميه ،وألنشب أظافري في ابتسامته الصفراء ...رجل
مريض ...يرافقني من مكان إلى مكان ،وال أعرف كيف يرتِّب األمكنة
والعناوين( »...ص  ،)83يكون المقصود بالسائق القدر الذي يح ّر ِك
مصائر الناس الضعفاء -األقوياء .أ َّما ط َّيارة الورق التي تط ُّل دائ ًما في
فضاء الحياة ،فهي رمز لطموح اإلنسان أن يغادر التراب إلى كواكب
أخرى ،بل هي الروح التي تنتصر على اآللة ،وبها يرتفع اإلنسان« :في
األحالم يمكنني أن أصل إلى أ ّ ِي كوكب في لمح البصر ،ولذلك أح ُّب
ط َّيارتي أكثر من أ ّ ِي اختراع آخر( ».ص)50
«طائر الهامة» ،حكاية وطن يُالزمه الحقد ،والطمع ،والحسد،
والكراهية ،منذ أزمنة غابرة ،تعبث به من حين إلى آخر ،وتتركه في
ك ّل م ّرة أشالء ،ليعود طائر الفينيق الذي يأوي في أرزه فيتغلّب في
النهاية على طائر الهامة ،ولو بعد حين .إنّها أزمة وطن ولعنة تُواكبه في
ك ّل جيل .ولقد نسج الدويه ّي ببراعة ثو ًبا بمقياس وطنه الذي يتمحور
قصة الصراع المفتعل في ك ّل
بين «غابة الخروب» و«ال ّدهيبة» ،وهما ّ
جيل بين ك ّل ضيعة في لبنان وأخرى ،بين ك ّل منطقة وثانية ،مجاورة
أو متداخلة ،بين شرق ّية وغرب ّية ،جنوب ّية وشمال ّية ،ساحل ّية وجبل ّية...
ويبقى شباب أرضنا وقودها ،والهامة صوتها الصارخ أب ًداِ :اسقوني...
ِاسقوني ،وقد أشار الكاتب إلى هذا األمر بصراحة وشفاف ّية« :وإنّ ما
حدث للسرنوك حالة طبيع ّية أصابت كثيرين من الذين شاركوا في
ينتهي االحتفال ،ال ب ّد من العودة إلى الذات،
أعراس الدم ...فبعد أن َ
فتتكاثر األسئلة ،وتعجز العقول عن تقديم أجوبة لها ...فتتردّى األرواح
في جحيم العقاب...ماذا جنت يداي؟ وكيف تح ّول ُت إلى وحش كاسر
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ال يرحم؟ وما هي المكافأة التي حصل ُت عليها غير البؤس والعذاب».
(ص  )22وكما قالت وردة« :وفي أزمنة الحرب يخلط الناس بين
الخير والش ّر بين الح ّق والباطل»(.ص )107
والجواب على تساؤالتنا السابقة بخصوص السرنوك ،جاء على لسان
وردة التي كتمت الحقيقة طول هذه السنين« :كان شفيق سيقتلني لو
تف ّوه ُت بحرف واحد»( .ص .)108بين السرنوك وشفيق حكاية اإلنسان
في ك ّل عصر وزمان ،فكم في األرض من مساجين أبرياء ،يرتعون
في أقبية الزنزانات مرذولين مهانين معذّبين ،والحكومات والقضاة
والناس عنهم الهون وغير مبالين ...وكم في األرض من مجرمين
ولصوص صاروا حكّا ًما أو من كبار القوم يختالون في صالونات
الناس ومنتدياتهم بكبرياء وتعال ،والناس حولهم يُص ِفّقون ويُز ّو ِدونهم
بال َّدعوات والشكر واالمتنان .إنّه التكاذب والرياء في جلد حرباء ،هي
قصة الدويه ّي ،فاألدوار تنقلب
الدنيا بمتناقضاتها تبدو ماثلة للعيان في ّ
بين السطوح واألعماق ،ولك ّن الكاتب يميط اللثام عن تكاذب البشر مع
وردة الصباح الف ّواحة التي نطقت بالحقيقة.
وبخاصة في «أفكار السرنوك» ،هي
إنّ اللغة التي استخدمها المؤلِّف،
ّ
من الطراز النخبو ّي من ناحية البالغة ،وجودة السبك ،فهي ب ّينة في
معناها ورموزها ،ومفهومة عذبة سلسة ،يسكن إليها السمع ،فال تنافر
في الكلمات ،وال تعقيد في المبنى ،أو المعنى ،بل ث ّمة مالءمة للكالم
مع الذي يُقال فيه ،فتترك عباراته في النفس أث ًرا خالّ ًبا .وهو يستعين
بمجازات ل ّينة ط ّيعة فيها جرس الشاعريّة الرقيقة .ومن أمثال ذلك وهو
كثير في «أفكار السرنوك الدويه ّي»« :ألنّ لها صوتًا كنحيب األشجار،
فأجمع شتات عمري على صفحة من غبار ....في يد ّي ارتعاشة ،وفي
شفت ّي ملح ،فمن أين تأتي األفكار( »...ص  )3ويقول« :لك ّن الذكرى
تبقى سكّينًا على عنق الحاضر ...ينبغي أن نتم ّهل ،لكي ال يمحونا
أيضا« :فالكلمات سكاكين على سطور ...أنا
الفراغ» (ص  )63ويقول ً
قتل ُت حقدكم ،وحطّ م ُت أصابع الليل( »...ص )83
القصة وال ش ّك ،مشروع عمل مسرح ّي درام ّي ،فهي تحكي اإلنسان في
ّ
وبخاصة في عصرنا ،إذ إنّها تروي حكاية لبنان
ك ّل زمان وفي أ ّي مكان،
ّ
وغيره من األوطان ،في وقت نحن نعيش أزماته باستمرار ،وما زلنا
القصة صدى لما
نعاني من مشكالته كما من أحقاد أناسه األقدمينّ .
يعتمل في أعماق اإلنسان من صراعات تتب ّدى بأشكال خف ّية متن ّو ِعة،
ويُصبح الناس لها أسرى يأتمرون بما تُمليه عليهم من أفكار وعصب ّيات
وأوهام ،تشتّتهم وتبعثر أرواحهم في عالم الكآبة والتشاؤم والتالشي.
القصة صوت الدويهي الصارخ في ب ّرية المعمدان ،ينشد من خالله
ّ
حريّة اإلنسان القائمة على أساس الح ّق والحقيقة والسالم ،وهو يمضي
مع السرنوك على عربة تأخذهما إلى جسر الضياء.
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مع رحاب كمال الحلو
في :كنعان ..أرض عشتروت

في مساء  12حزيران  ،2012استضافت الجامعة جم ًعا من أهل
رحاب كمال الحلو واألصدقاء ،احتفاء ً بكتابها :كنعان ..أرض
محصالتِه
عشتروت ،الصادر حديثًا في منشورات الجامعة ،ومفادُ ّ
على ما قالت رحاب في ِ
كلمة ترحابها ّ
والشكر:
بمحصالت جديدة ال ن ّدعيها ناجزة ،مهما بلغت ،مفادها أنّ:
ونخرج
ّ
كلمة «كنعان» تعني« :أرض أو بيت عشتروت» .كلمة «فينيق ّي» تعني:
«عابد عشتروت وأدونيس» .كلمة «لبنان» تعني« :مقام عشتروت».
كما نثبت أنّ عبادة «أدونيس وعشتروت» ما زال صداها يتر ّجع خال ًدا
وخاصة تلك المحيطة بنهر
في أسماء القرى والبلدات اللبنان ّية،
ّ
أدونيس.
«كنعان أرض عشتروت» ،أي كنعان أرض المرأة ،وهذا ما يسمح لنا
أن نطرح األسئلة التالية:
أين حقوق المرأة اليوم في أرض المرأة؟ متى سيت ّم القضاء على
جميع أشكال التمييز ض ّد المرأة؟ متى سيصدر قانون ض ّد العنف
األسر ّي؟ متى سيح ّق للمرأة أن تعطي الجنس ّية ألوالدها؟ متى سيمنع
تع ّدد الزوجات؟ أو بين مزدوجين (يسمح بتع ّدد األزواج؟! متى ستعي
المرأة في كنعان اليوم أنّها متساوية في الحقوق مع أخيها وزوجها ،وأنّ
البنتها نفس حقوق ابنها في الميراث والدراسة والزواج والحريّة؟
وكان األستاذ سهيل مطر قال للرحاب :حبّك للبنان ،ك ّل لبنان ،هو
القاعدة التي اعتمدت عليها لكتابة هذا الكتاب ،وأكاد أقول هذا
األثر :العلم ّي والفنّ ّي ،العلم ّي من حيث المضمون والمراجع ،والفنّ ّي
من حيث الشكل والدقّة.
وجميل أن نح ّب لبنان ،برصاص القلم ،ال برصاص البندق ّية ،أن
نحبّه بكشف أسرار حضارته ،ال بطمس ماضيه وتراثه.
ورأت الدكتورة إلهام كالّب البساط أنّ رحاب الحلو كتبت ،في

تح ّوالت اسم عشتروت وتح ّوالت أسماء أوطانها وشعوبها ،كتا َب علم
يقود إلى الحلم...
قالت :هو كتاب علم يتم ّيز أ ّوالً بمنهج ّيته المتأن ّية ،الواضحة ،وبإيجازه
العلم ّي دون ثرثرة اعتراض ّية ،وبوحدة منطقه دون إضافات عارضة
تشتّت ذهن القارئ ع ّما ذهبت إليه في استشهاداتها وبحثها الدؤوب.
هو كتاب علم ،ال يثقل عليك ،بل يدخلك معه إلى اختبار التساؤالت
بين الش ّك واليقين ..كتاب يفرد مساحة لقارئه بين التك ّهن
والمقارنة ..كتاب يحفّز على االستغراب أو القبول ،وال ب ّد أن تثير
استنتاجاته األولى غبا ًرا كثي ًرا في استدعاء للنقاش ،وتوسيع إلطار
البحث ،واستكناه لتاريخنا الذي ال يزال يغطّ يه ،بال ّرغم من العديد
من الدراسات ،غبار تاريخ ّي كثيف..
بنصه العرب ّي الجميل الواضح والدقيق ..ولغته النق ّية
هو كتاب علم ّ
نص يس ّور نفسه باقتضابه ،للتأكيد على أهم ّية ك ّل تعبير،
الصحيحةّ ..
للنص ،ال كمزخرف له..
كمنشئ ّ
وأخي ًرا ،قال األباتي بولس نعمان ،أنا هنا ألقول إنّ الجامعات لم
توجد للتنافس السياس ّي ،والتبع ّية العمياء ،بل للتنافس في المعرفة
والخلق واإلبداع ،والكتشاف المواهب عند تبرعمها ،فنعمل على
تنميتها ونفسح لها الطريق لتق ّدمها ،على مثال الكاتبة الشابّة التي
أنجزت كتابها الخامس ،وهي ال تزال في الجامعة ،تعمل بطرقها
الخاصة على اكتشاف ثروات بالدنا ،لتنتقل فيما بعد ،كما
الجديدة
ّ
نأمل ونتمنّى ،إلى الخلق واإلبداع والتنافس مع المبدعين ،الذين
نقرأ عنهم ك ّل يوم ،والذين وحدهم اليوم يو ّجهون العالم إلى آفاق
جديدة لم نكن لنحلم بها ،فنتبعهم صاغرين مندهشين.
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بر ا عم

على مقاعد الدراسة أم وراء المتاريس؟

عفاف راجي صليبا

طالبة في علم النفس
والعلوم البيولوج ّية

كانت الساعة األولى فج ًرا .إستيقظ ُت وفي رأسي حركة حسابات
ومعلومات كنت أدرسها قبل النوم تحضيرا ً المتحاني في اليوم
التالي .وكانت خفقات قلبي تتسارع على وقع أصوا ٍت ودو ّي رصاص
أشبه بقصص أبي وأقربائي وجيلهم الذي عانى من قسوة الحرب
والزعزعة األمن ّية ...كنت كأنّني في جبهة حرب.
حاولت تدارك نفسي والعودة إلى النوم ،لك ّن ه ّم االمتحان واشتداد
إطالق النار حاال دون ذلك .بل ح ّدثتني نفسي :لع ّل أح ًدا في البيت
يشاهد فيل ًما حرب ًّيا ولم ينتبه الرتفاع الصوت؛ فمن المستحيل أن
تعود الحرب إلى لبنان .ولكم فوجئت برؤية التلفاز مطفًأ ،ولك ْن
فيما الجميع في أس ّرتهم متأ ّهبين .سأل ُت« :أبي ما الذي نسمعه؟
أ ّمي ما هذا؟ ما الذي يجري؟».
وقمنا جمي ًعا إلى التلفاز ،فرأينا االشتباكات والدواليب المشتعلة.
قلّبنا القنوات ...كلّها سوداء تع ّمها أخبار العنف.
لقد تب ّدلت حالي من فتاة قد تتمنّى حدوث أ ّي شيء ربّما ...لتأجيل
امتحانها ،إلى أخرى ترجو اهلل أن تستطيع الخروج من المنزل
للوصول إلى الجامعة وتُجري ألف امتحا ٍن وامتحان.
ما الذي يجري؟ وكيف تنقلب األوضاع ويتح ّول الصراع على كرس ّي
السلطة إلى اختالف في الرأي إلى اقتتال واشتباكات أشبه بحروب
العصابات الشارع ّية؟ وأنا الطالبة ،كيف يمكنني أن أُحقّق ما أحلم
أحصل
به وأصل إلى هدفي في ظ ّل هذه األوضاع؟ وهل بإمكاني أن ّ
العلم والمعرفة والتق ّدم ،أم أنّني أكون مج ّرد كائن أقصى طموحه
أن يبقى على قيد الحياة؟
يؤكّد علماء النفس أنّه من المفيد للطالب أن يتمتّع بوعي سياس ّي
واجتماع ّي ،فيكون باستطاعته قراءة األحداث من حوله فيرتقي
من طالب علم ومعرفة إلى مواطن مثقّف يُدرك مصلحته ومصلحة
مجتمعه واإلنسان ّية .إنّما ولألسف ،ما آلت إليه األمور في منطقتنا
هو أوضاع نفس ّية تضغط على الطالب لتجعله كائنًا غرائزيًّا يرى
العنف من حوله فيترجمه تلقائ ًّيا في مجتمعه الصغير ،وحتّى في
جامعته.
فلدى ك ّل احتكاك أو احتدام في المواقف أو في الشارع ،نرى
حادثًا طالّب ًّيا عنيفًا (الجامعة اللبنان ّية واليسوع ّية مؤ ّخ ًرا) .ومن
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المضحك المبكي أن نرى بعض الطالّب يحملون العصا والسكّين
عوضا عن الكتاب والدفتر ،فيما زمالؤهم يعطّ لهم الخوف عن
ً
متابعة الدراسة.
قال فرويد في رسائله إلى أينشتاين حول ح ّل مشكلة الحروب
( )١٩٣٣إنّ في اإلنسان غريزتين متناقضتين :األولى غريزة
التو ّحد والمحافظة على الجنس البشر ّي المس ّماة بالغريزة
الجنس ّية ،والثانية غريزة القتل والتدمير المعروفة بغريزة العنف.
وإنّ تلك الحروب في المجتمعات تأتي لتغذية غرائز العنف لدى
اإلنسان ،فيمسي كتلة هستيريّة حرب ّية .من هنا نرى أنّ اإلبداع في
ظ ّل ظروف مماثلة هو شبه مستحيل.
ففي المناطق التي تشهد اضطرابات أمن ّية وسياس ّية ،يسعى
الطامحون إلى الهجرة .أ ّما من يتعذّر عليه السفر فيبقى سجين
التوتّر مكبّل الجناحين إلى جانب تداعيات نفس ّية ترافقه طوال
عمره .ونتيج ًة لذلك ،قد يُصبح المجتمع ال يض ّم إال أصحاب
النزعة العنف ّية ومن ال حول لهم وال ق ّوة في مواجهة الصعوبات.
يقولون إنّ الشباب هم نواة المستقبل .إذًا ،لماذا ال تُبذَل الجهود
الالزمة إلبقاء هؤالء الشباب في وطنهم؟
وإنّي أسأل القادة هل ستبقى مدارسنا وجامعاتنا تستقبل فعالً
طالّب المعرفة وبناة المستقبل أم ستصبح ثكنات عسكريّة ومأوى
للمنكوبين ...أم ماذا؟
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نور زاهي الحسنية

سنة ثالثة علم البنوك والتمويل
فرع الشوف

ّ
تجمع ال مجتمع...
ٍ
أمكنة
عاد ًة نستذكر الماضي ونشتاق إلى لحظا ٍت عشناها ،إلى
زرناها ،إلى أنا ٍ
س أحببناهم .نشتاق ألنفسنا ،لما كنّا عليه في
طفولتنا ،لتلك البراءة الجميلة .ولكن أن نشتاق إلى لحظا ٍت لم
نعشها بعد أو لن نعيشها ،أن نشتاق إلى أيّام ٍ لم تم ّر علينا ألنّنا لم
نكن قد ولدنا حتّى ،هل يعقل ذلك؟! بالنسبة إل ّي ،نعم .ال أدري ما
هو الوصف الصحيح للحالة ،لذلك دعوتها بـ«االشتياق».
أشتاق إلى زم ٍن لم يق ّدر لي أن أولد خالله ،زمن كانت فيه الدنيا
بعضا من دون مصلحة
بألف خير .كان الناس يعاونون بعضهم ً
أو غاية .يقفون بعضهم إلى جانب بعض في األفراح ،ويتشاركون
األحزان من قلبهم .أ ّما اليوم ،فأحد ال يق ّدم لك خدمة إن لم يكن
ٍ
حاجة إلى مثيلتها منك غ ًدا .ومن يشاركك الفرحة ويرسم
في
لك ابتسام ًة على وجهه ،يراكم االنتقادات في رأسه أو الحسد
في قلبه .أ ّما الحزن ،فكن أكي ًدا أنّك وحي ٌد في مواجهته ،وأنّ ك ّل
العبارات المن ّمقة التي قد تسمعها ليست سوى أصوات ال تعبّر عن
مشاعر صاحبها أب ًدا.
باختصار ،أعلن يأسي من الجنس البشر ّي الذي أنتمي إليه،
أعلن ازدرائي واجبا ٍت اجتماع ّي ًة بالية أضحت واجبا ٍت فقط
وفقدت صفة «االجتماع ّية» .فأ ُّي مجتمع ٍ هذا الذي نعيش فيه؟!

المرأة في شعر نزار قبّاني
َس َرقَ األضواء بكلماته ،خَطف القلوب بأشعاره .كان «شاعر
المرأة» وهو يُدرك أ ّنَ اختيار المرأة كموضوع رئيس ّي للكتابة ،هو
اختيار صعب ،وأ ّنَ الحديث عنها هو حديث في المح ّرمات ،وأنَّ
من يمسك يد امرأة ،كالذي يمسك جمرة مشتعلة .إنّه نزار قبّاني:
محامي الدفاع عن المرأة والب ّحار المتم ّرس في بحرها.
لو أح ٌد يمنحنـــي زورق
«لو أ ِنّي..لو أ ِنّي..ب ّحـــار
في مرفأ عيني ِ
ك األزرق»
أرس ْي ُت قلوعي كُ َّل َمساء

أين الترابط والتضامن والمشاركة؟! أين المفردات التي يتعلّمها
التالمذة في كتب التربية والتنشئة المدن ّية ،ويدركون بعد حين
أنّها أكاذيب ال وجود لها في زمننا هذا؟
أضحينا تج ّم ًعا ال مجتم ًعا ،ومجموعا ٍت بشريّ ًة ال يهت ّم أفرادها
بعضهم ببعض ،وك ّل ما يجمعهم بقعة جغرافيا مشتركة .أين
الصداقة واألخ ّوة والعائلة؟! أين نحن من تلك الروابط اليوم؟! كم
ٍ
بطعنة في الظهر .كم أخ ٍ تنكّر
صديقٍ ظننته كذلك إلى أن فاجأك
ألخيه ألتفه األسباب .كم ٍ
عائلة تجري المياه في عروق أفرادها ال
الدماء...
أتساءل أحيانًا لماذا أصبحنا هكذا؟ ما السبب الذي يجعلنا نفقد
إنسان ّيتنا يو ًما بعد يوم؟ أصبحت أخبار القتل والسرقة ومختلف
الحوادث البشعة من مقبّالت حياتنا اليوم ّية .لماذا كان الناس
في الماضي أكثر عطفًا ومحبّ ًة وخي ًرا؟ هل حالتنا جزء ٌ من نظريّة
داروين؟! أنتك ّيف مع محيطنا ونفقد صفات أسالفنا لنستم ّر وال
ننقرض؟ أسئلة كثيرة لم أجد أجوبة عليها بعد ،وقد ال أجد.
والسؤال األكبر الذي يشغل فكري هو :ماذا بعد؟ ماذا سيح ّل بنا
بعد  50سنة؟ إلى أ ّي درجة من التفكّك سنصل؟ هل سأصل إلى
يوم ٍ أشتاق فيه إلى هذا الزمن؟!
نور زاهي الحسنية
هو الذي حذف جسدها من قائمة الخراف التي تنتظر الذبح،
والعجول التي تنتظر السلخ ...ووضعها في قائمة المتاحف التي تزار
والسمفون ّيات التي تُسمع ...ف َ َّك ال َّرهن التاريخ ّي على نهديها...
وأطلقهما حمامتين ...في سماء تحترف صيد الحمام األبيض.
وضعها قرنفلة بيضاء ،على صدره ...ودخل بها على حصان أبيض
إلى المدن العرب ّية التي تمارس الح ّب بصورة سريَّة ...وتخاف أن
َض وضوؤها.
تصافح امرأة حتّى ال يُنْق َ
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يقول نزار قبّاني« :إذا لم أض ّيع وقتي في اكتشاف المرأة ،فهل
أض ّيعه في اكتشاف الرجل؟» إ ّنَ الرجل في نظر نزار قبّاني مخلوق
غير شعري ،بل يابس ومالح وغليظ .ال يقرأ إال ّ جريدته اليوم ّية
وجدول أسعار البورصة .في حين أ ّنَ المرأة ،تبقى حتّى آخر
لحظة من حياتها تذوب أمام العاطفة الجميلة والكلمة الجميلة.
وهو يستنكر تجاوز الكاتب للمرأة؛ فذلك معناه أنّه يتجاوز نبضه،
ودورته الدمويّة ،ويدخل في التكلّس والموت .ال أحد تجاوز المرأة،
إال ّ تح ّول إلى إسفنجة أو مسمار .وال أحد تجاوزته المرأة ،إال ّ
ّ
ونشفت شرايينه ،وأخذ شكل القنفذ.
«لم أعرف قبلك واحد ًة
قرصنةٌ..
غلبتني ...أخذت أسلحتي...
حقا َره..
هزمتني ...داخل مملكتي...
ماذا أس ّمي ك ّل ما فعلته؟
نزعت عن وجهي أقنعتي»...
يا من مزجت الح َّب بالتجا َره ْ
المرأة هي الشعر ...هكذا صورها نزار قبّاني .فك ّل شعر كُ ِت َب ،أو والطّ ه َر بالدعا َرهْ»..
ّ
يُكْتَب ،مرتبط بالمرأة .الشعر يجد في المرأة مرضعته ،وحاضنته،
وأنثاه ...وبالتالي فهي تؤكّد ذكورته وفحولته ...والمرأة تجد في دعا نزار قبّاني إلى تحرير المرأة ،وطالبها بالثورة.
«ثوري! أحبّ ِ
ك أن تثوري..
ض أنوثتها وصان َع مجدها وأطفالها...
الشعر َر ُجلَها وبَطلها ومح ّر َ
ثوري على شرقِ السبايا ..والتكايا ..والبخُور ِ
وحامي أنوثتها من الذبول والنسيان.
إذنْ ،فالمرأة والشعر يكمالن بعضهما بعضا ...هي تعطيه ثوري على التاريخ ،وانتصري على الوهم ِ الكبير ِ
ً
الشمس مقبرةُ النسور ِ
االشتعال ،والتو ّهج ،والمادّة األ ّول ّية لإلبداع ...وهو يج ّملها ويك ّملها ال ترهبي أح ًدا .فإ ّنَ
َ
ويعطّ رها ويحفظها من التب ّدد واالندثار ...فالمرأة أعطت شعر ثوري على شرقٍ يراكِ وليم ًة فوق السريرِ»..
نزار قبّاني حضو ًرا مائ ًّيا على ح ّد تعبيره ونفضت عن أبجديّته
يخص هنا شعر الح ّب فقط ،وإنّما ك ّل َشطَ َب نزار قبّاني فكرةَ التوبة عن شعره النسائ ّي من حياته ،فهو
الغبار الصحراو ّي ،وهو ال ّ
ِ
ْ
ما كتبه من شعر أو نثر كانت المرأة السحابة التي تنشر ظاللها لم يَنو توقيع معاهدة ف ّك ارتباط مع المرأة ،ألنّ ف ّك االرتباط معها
يعني ف ّك االرتباط مع الشعر ،ومع الحياة.
عليه.
ِ
ِ
ّ
َ
« َش َّرشْت ...حتى العظم ..يا امرأ ًة
فتوقفي ...رفقًا بأعصابي»...
لم يك ْن نزار قبّاني لطيفًا مع المرأة في ك ّلِ شعره .مع بعض النساء 			
كان لطيفًا ...ومع بعضه ّن كان متو ّحشً ا ...وهكذا كان في حياته،
يتعامل مع ك ّل امرأة بأسلوب يتّفق مع نوع ّية المرأة التي يلتقي برحيل نزار قبّاني فقدت المرأة الفارس الذي امتطى صهوة الشعر
ليلج فؤادها .فقدت من أرادها أن تكون الحرف التاسع والعشرين
بها.
من أبجديّته .لكنّها لم تستسلم للحزن ،بل تم ّردت وتح ّدت ك ّل
«كفّي عن الكالم يا ثرثا َره...
ّ
العوائق التي تعترض طريقها ،وأثبتت نفسها في شتى الميادين
كفّي عن المشي...
أدب ّي ًة ،سياس ّي ًة ،اجتماع ّي ًة ،واقتصاديّة.
على أعصابي المنها َره ْ
ِ
المرأة اليوم في أوج عطائها واندفاعها ،فزمن الخضوع واالنكسار
ماذا أس ّمي كُ َّل ما فعل ِت ِه؟
والطاعة قد ولّى.
ِ
ساديّةٌ..
نفع َّيةٌ..
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شعر يّا ت

أنطوان رعد

األرقام
فالس
ِ

العصافير المهاجرة

ِ
أدمغة العلماء
إنَّها تَرق ُُص «الفالس» في
َرقص على إيقاع ِ
وت ُ
ِ
األلحانِ الجنائزيّة فوقَ القبور.
الموتُ عمل َّيةُ أرقام
أرقام ٍ تُضغ َُط في علبة
تتق َّم ُص في َشبَحٍ يَطير
وتَنف ِج ُر في مطارٍ يَقومُ على الماء
والموتُ ِحب ٌر يُط َهى على النَّار
مع بعضِ حبّا ٍت من ِ
الملح
وبعضِ أرقام ٍ تتالشى غبا ًرا
يَ ِ
حم ُل الدمام َل واألوبئةَ والجراثيم.
هللويا ،هللويا
إقرعوا األجراس
فاألرقامُ لم تَ ُع ْد عا ِق ًرا
إنّها ُحبلى
والجني ُن طائ ٌر لهُ جناحان
واح ٌد يُري ُد أن يطي َر بنا إلى الموت
واآلخ ُر إلى القمر.
لن ن َتغ َّزلَ بع َد اليوم بالقمر
القم ُر لم ي َ ُع ْد لنا يا أميرتي
لقد أصب َح مستعمر ًة لألرقام.

نح ُن يا صديقتي عصافي ُر زرقاء
ضياع
تُهاج ُر م َع ال ّر ِيحِ إلى عواصم ِ ال َّ
ِ
وتَحم ُل في
مناقيدها ال ُجوعَ
إلى صغارِها الذي َن ال تَعرِفُه ْم
نحن عصافي ُر وديعةٌ
والصمت
تُدم ُن الكآبةَ َّ
ِ
المرسومة ُمن ُذ البدء
وفي هجرتِها
قش ًة َّ
تَجم ُع الحزنَ َّ
قشه
عشا تَس ُقفُهُ بالمطر ِ
لِتبني ًّ
وتَفر ُشهُ بال ّر ِيح.
العصافي ُر ال َّزرقاء ُ ال تُزقزقُ
وال تصلّي
إنّها تُهاج ُر دائ ًما مع ال ّر ِيح
وعندما تبت ُّل أجنحتُها الصغيرة
ضها وتَبكي
تنق ُ
وتبكي
وتَموتُ في العاصفة التي ت َُس ُّد لها
َّ
الطريق
وفي خاطرِها خيالُ ُع ّشٍ مهجور
وفي مناقي َدها حبَّةُ قمح
تحملُها إلى صغارِها المهاجري َن مع
ال ّريح
ضياع
إلى عواصم ِ ال َّ
إلى صغارِها الذي َن ال تعرِف ُ ُه ْم.
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قائمة االنتظار

الغربة

في ِ
العاش َرةِ تَما ًما ِم ْن َصباح ِ كُ ّلِ ي َ ْوم
يَفْت َ ُح ال َجري َدةَ ِبمنْه َج ّي ٍة ت َِص ُل َح َّد
اال ْحتراف
السطُ ور
وفي بابِ ال َوفَياتِ تَنْ َه ُب َعيناه ُ ُّ
اس ِم ِه في ِع ِ
داد ال َم ْد ُع ّو ِي َن
َعلَّهُ ي َ َق ُع على ْ
إلى ر ِ ْحل َِة ال َم ْجهول ِ
الَّتي ال تَبْو ُر َموا ِس ُمها.
ي ُ َر ّكِ ُز ن ََّظا َرت َِيه
وي َ ُعودُ إلى بابِ ال َوفَياتِ ِم ْن َج ِديد
ِخ ْش َيةَ أن يَكونَ بَ َص ُره ُ قَ ْد خانَهُ
أَو ِخ ْش َيةَ أَنْ تَكونَ ذاكِ َرتُهُ
قَ ْد غَ َد َرتْ ِ
به
اس َمهُ
فَنَ ِس َي ْ
أو َش ْيئًا من هذا القَبيلِ.
ها ُهو اآلنَ يَت َ َح َّرى الك ِلماتِ
ويَق َرأ ُ ِقراء َ ًة د ِقي َق ًة مُتَأن ِ ّية
كنا ِق ٍد يَتعا َم ُل َم َع ن َ ّ ٍ
الصعوبَة
ص بالغ ِ ُّ
قَبْ َل أَنْ يَقُومَ بَ َعم ِل َّي ِة َش ْر ِح ِه وت َْشر ِ ِ
يحه
و ِعنْ َدما يَفْشَ ُل في ال ُعثُور ِ على ضالَّ ِته
ي َ ْزف ُ ُر زَف ْ َر ًة َعمي َق ًة وي ُ َر ِدّدُ في نَف ِْس ِه
الالَّز ِ َمةَ الَّتي ت َِع َب لِفَ ْر ِط تَكْرارِها:
فٍ ما أ َ ْط َولَ قائِ َمةَ االن ْ ِتظار!...
أُ ّ

َجم َرةٌ سوداء ُ تَحترِقُ في محبرةٍ
أ َ ُّ
غط فيها ريشتي
فيعلَقُ بها الفراغ ُ
واليأس والمجهول
ُ
هي الغربة.
تِل َك َ
غري ٌب أنا بي َن هذه ِ الوجوه ِ الجديبة
وغربتي شطآنٌ ِ
ف بزوار ِقها
تقذ ُ
إلى أحضانِ المجهول
فتغي ُب وتَظ ُّل األموا ُج
ِ
تحم ُل إليها لعنةَ الرمال
وأنا أه ُر ُب منها
واللعنةُ تطاردُني
والغُربَةُ أمامي.
ف يَعيشونَ في المنفى؟
تُرى كي َ
أعيش في غُربتي
كما ُ
يَمضغُونَ الجوعَ ويَنهلُونَ السراب
ضجر.
ويَشب ُعونَ من ال َّ
أيَّا ُمهم ساعةٌ عقارِبُها
تَدو ُر إلى الوراء
وغَ ُد ُهم جنازةٌ كئيبَةٌ
الصم ُت مُطرِقًا غريبًا
يسي ُر فيها َّ
فوق أر ٍ
ض غريبة.
الغربةُ ت ِ
ُنش ُب أظفا َرها في لحمي
وفي محبرتي تَحترقُ جمرةٌ سوداء
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وعلى مائدتي ثَالثةُ َمدع ّو ِي َن
بدونِ بطاقات:
الفراغ ُ
واليأس والمجهول
ُ
يَ ِ
يابس
نتظ ُر ُهم رغي ٌ
ف ٌ
يَل َع ُن ِ
ف على منا ِجل
الملْ َح وي ُ َج ّ ِد ُ
الحصادين.
َّ
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ش ْيخ ِّ
ديوان َ
الشتي
حبيب يونس

مْن بْعيد
وِبْأ َ َّولْ َربي ْع،
وِمْن التَّ ِل ْج باقي بَ ِع ْد
بَ ْص ِمةْ َصبي ْع،
َط ّل ال َّجبَ ْل
بَ ْيت َ ْين ِش ْعر ْمأَلَّفُ ْن
َش ْيخ ِ ّ
الشتي،
و ِ ْم َح َّركُ ْن
و ِمْ َعلَّ ُم ْن
ف لِتْالميز ِج ْرد
الص ّ
ِب َّ
مْغَ ّيبينُ ْن ِم ْن سنين ْسني ْن،
و ِ ْم َخ ِبّ ُي ْن
ِب َدفْترو تَ يِطْ بَ ُع ْن ديوان،
ِم ْن ي َ ْوم ما كا ِن ْت ِدني
بيقولِ ...ي ْم ِك ْن ِينْشرو بْ ِت ْشري ْن.
بَ ْيت َ ْين ما شاف ُ ْن َحدا،
َو ْحدي قريت ُ ْن ِم ْن بعيد
ْو ِخفْت ِيبْقو بْ َهـ ال ِ ّجرِدْ
ِب َّ
الش ْمس مَ ْشلوحي ْن.
ف،
ك َْسرا ت َِح ْت َص ْخرِةْ أَلِ ْ
ضرا عاليي
َ
ض ّمي عَ َس ْجرِةْ نون خَ ْ
َص ْرال ِع ِم ْر ِب َمطْ َرحا
128

السني فْساتي ْن.
ِبت ْ َخ ِ ّيط ْو ِبتْبَ ّ ِدل فْصول ِّ
فَتْحا عَ َع ْين ال ْ َم ّي
وِال َّد ْمعا ِب َع ْينا واقفي،
الص ِب ْح
شْتا ِق ْت ل َ َع ْصفور ِ ّ
ِي ْعزُم رفاقو،
ض ِ ّيفُ ْن
عَ حسابو ،ي ْ َ
ِم ْن خَ ْرجيتو َّ
الشمس تِ ْرويقا،
ْوعَ نَغْمات الْخَرير ي ْ َس ِ ّم ُع ْن
ك َْسرِةْ ميجانا ْم َرن ِْدحا
ِفلاّ ح ف َ ّي بْ َي ْعرفو:
يا ميجانا ْويا ميجانا ْويا ميجانا
يا َع ْين ما تْ ِجفّي ...ب ِي ْح َزنْ دَمْ ِعنا!!!
ف األوف
ويطير َر ّ
السما
ِيلْ َع ْب ِب َّ
و ِ ْجناح خَلْف ْجناح خَلْف ْجناح،
السما بَ ْين ْهالل َ ْي ْن.
تِنْشاف َّ
و ِ ْسكون عَ غَ ْيمي ِم ِت ْل َه ْمزي،
َس َرقْ كانون ِم ْن تَ ْحتا ،تَ ِي ْدفا،
ك َْسرتَ ْي ْن،
وِالنَّ ْهر دا ِفقْ،
ف َم ّرا عَ ِنقْطا،
ما و ِ ِق ْ
ْوما ِس ِم ْع ِم ْن فاصلي،

ِي ْرتاح ل َ ْحظا،
ْو ِينْطُ ر ِ
الشلاّ ل
تَ ي ْ ِكنْلو لْقَوافي َر ْحلتو،
ض ّمت َ ْي ْن،
يا َ
يا فَتْحت َ ْي ْن.
ِقفْ ِيت ال َع ْين
ْوبَ ْع ُدن الْبَ ْيت َ ْين
عَ اللَّ ْوحْ ...و ِبقي
َش ْيخ ِ ّ
الشتي
ي ْ َص ِلّ ْح ،
ي َح ّر ِ ْك،
ِي ْكتُب،
ي ْ َم ّحي،
ِ
وناط ْر يِطْ بَع ال ّديوان ِب ِت ْشري ْن.
شو ناقصو تِخْمي ْن؟
الس ِك ْت
ِي ْ
ض َح ْك ِب ِعبّو عَ َّ
ويرِدّ عَ َّ
الش ْيخ ال َّجبَ ْل:
ناقص ْك َح ْرف َ ْين تَلْج
يا َ
بْبال ِخ ّمارِةْ ِندي،
كاس ْك م َقفّى كِلْمت َ ْي ْن،
ْو َ
يا ِم ْن خَيال ال ْ َم ْحبَرا
شي ِنقْطت َ ْي ْن.
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