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هل تغ ّير فرن�سا موقفها
من الأزمة ال�سورية؟
} حميدي العبدالله
يتساءل كثيرون عما إذا كانت أحداث  11أيلول الفرنسي سوف
تقنع حكومة فرنسا في تغيير موقفها من األزمة السورية.
معروف أنّ حكومة فرنسا مثلها مثل بعض ال��دول الخليجية،
وت�ح��دي��دا ً السعودية وق�ط��ر ،فتحت أراض�ي�ه��ا ،وس��اه�م��ت أجهزة
استخباراتها في تقديم الدعم للجماعات «الجهادية».
وبديهي أنّ الجماعات «الجهادية» التي تستقطب عناصر من
خارج سورية ،هي جماعات تابعة لتنظيم «القاعدة».
وبديهي أي�ض�ا ً عندما ي�ق�دَّم ال��دع��م للجهاديين وت�ت��اح الفرصة
أمامهم وأمام الشبكات المرتبطة بهم لتجنيد المقاتلين من فرنسا
وغيرها ،ويسمح ألئمة المساجد في فرنسا بالتحريض والتعبئة
على القتال ،بديهي أن ينجم عن ك ّل ذلك أن يتمكن هؤالء من إقامة
بنية تحتية في داخل تلك الدول ،وبناء خاليا نائمة ،يجري تحريكها
في التوقيت الذي تحدّده قيادة الجماعات اإلرهابية.
بهذا المعنى ،فإنّ الهجمات التي استهدفت فرنسا ،سواء الهجوم
على مجلة «ش��ارل��ي إي�ب��دو» أو على الكنيس اليهودي ،والهجمات
الجديدة التي وقعت األسبوع الماضي والتي هي األوسع واألكبر
منذ أحداث  11أيلول في الواليات المتحدة ،سيكون لها تأثير على
المواقف الفرنسية.
وم�م��ا ال ش��ك فيه أن��ه إذا ك��ان المقصود ب��ال�ت�س��اؤالت أن تغيّر
أي أن تعيد
الحكومة الفرنسية الحالية موقفها من األزمة السوريةّ ،
النظر بموقفها العدائي من الحكومة السورية وتتعاون مع الجيش
السوري لمقاتلة الجماعات اإلرهابية ،وعلى رأسها «داعش» الذي
أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس وأسماها «غزوة باريس» ،فإنّ
ذلك لن يحدث ،ألنّ الحكومة الفرنسية الحالية لها ارتباطات وثيقة
مع حكومة العدو والكيان الصهيوني ،وهي تعمل ب��دأب إلرضاء
حكومة نتنياهو ،ومعروف أنّ الكيان الصهيوني له مصلحة في
استمرار الحرب في سورية واستنزاف طاقاتها .كما أنّ الحكومة
الفرنسية لها صالت مع قطر والسعودية ،صالت قائمة على عقود
أي أذى بعالقاتها مع البلدين
األسلحة ،وال تريد هذه الحكومة إلحاق ّ
للحفاظ على مصالحها في عقود األسلحة وغيرها من الصفقات
التجارية.
لكن بك ّل تأكيد هذه الهجمات اإلرهابية غير المسبوقة ،وحجم
الضحايا الناجم عنها ،والتداعيات واآلثار التي ستتركها اقتصادياً،
وال سيما على قطاع السياحة ،من شأنها أن تؤلّب أكثر الرأي العام
الفرنسي ض ّد سياسة حكومته االشتراكية الحالية ،كما أنّ بعض
الكتل النيابية واألحزاب الفاعلة ،وتحديدا ً المنافسة للحزب الحاكم،
سوف توظف نتائج الهجمات اإلرهابية إلضعاف الحكومة الحالية،
ومن شأن ك ّل ذلك أن يخلق توازن قوى جديدا ً داخل فرنسا ،قد يرغم
الحكومة الفرنسية على إعادة النظر بسياساتها إزاء سورية ،أو على
األق ّل تعديل هذه السياسات والتخلي عن نهج المزايدة الذي اعتمدته
باريس منذ بداية األزمة السورية ،وسعيها إلى وضع العصي في
عجلة الحلول السياسية ،وتوحيد الجهود لمكافحة اإلرهاب.

هل كان فخ ًا لفرن�سا؟
بعد تفجيري بيروت وباريس اإلرهابيين ،ها هي القارة األفريقية اليوم
تقع أسيرة عملية إرهابية جديدة ليجتمع العالم عند األزم��ة نفسها .ها هو
اإلرهاب يتمدّد إلى مالي بإعالن حرب على فرنسا ،ومصالحها في ك ّل أنحاء
العالم باتت هدفا ً لإلرهابيين ألنّ فرنسا هي البلد ال ُمهيأ ليستقطب «داعش»
الطابع الشعبي للتطرف الذي احتضنه من التكفيريين.
الهجوم «الداعشي» على فرنسا لم يعد ُيب ّرر ،كر ّد فعل على دخولها في
التحالف ال��دول��ي لمكافحة اإلره ��اب ،فالواليات المتحدة األميركية هي أم
التحالف الدولي في العالم ،ورغ��م ذلك لم تستهدف كأولوية عند «داعش»
لالقتصاص منها.
هناك شيء حصل منذ أحداث باريس اإلرهابية وفيه ضرورة ومصلحة
«إسرائيلية» وأميركية ،وهو أنّ الهالة التي فرضتها روسيا واكتساح المشهد
في الذهنية العربية والدولية على أنها المخلَص أو المنقذ وهي الطرف الجدّي
الوحيد في مكافحة اإلرهاب لن تبقى كذلك ،بل ت ّم توجيه األنظار نحو فرنسا
التي يبدو أنها تعتزم الدخول إلى المعركة جديا ً هذه المرة كانعطافة باتت
ضرورية أمام السلطات الفرنسية وال��رأي العام والمسؤولية الوطنية بعد
تبني «داع��ش» مسؤولية حصد أرواح فرنسية بريئة ،وبالتالي فإنّ القرار
الفرنسي بدخول المعركة محسوم لكنه متوقع وهو حساب مسبق عند الذين
خططوا للعمليات وهم استخباريون محترفون وقد استدرجوها إلى ذلك ،ما
منصة لمحطة
يطرح عالمات استفهام حول الدول التي استخدمت باريس ّ
مفصلية.
على ه��ذا األس��اس ربما نجحت التفجيرات في بث الغبار على الهجوم
الروسي الساحق ومنعت التفرد الروسي أيضا ً في المعركة الدولية الكبرى
واألكثر أولوية وهي مكافحة اإلره��اب وتسعى إلى منع روسيا من التقدم،
منفردة ،نحو االنتصار لك ّن موسكو تصرفت بذكاء وأطلقت اسم الحليف
على الفرنسيين في هذه المعركة ف��وراً ...هذا اإلحراج الذي شكلته الخطوة
الروسية بالمشاركة العسكرية في روسيا للغرب واألميركيين ،تؤكد عدم
التنسيق الروسي بتاتا ً مع أميركا قبل التوجه إلى سورية ،عكس ما أُشيع.
إذاً ،يبدو «داعش» في مأزق االكتساح الروسي والتيقن بأنّ مصيره في
سورية والعراق بات على المح ّك ،وأنّ فرنسا ستكون مدخالً أساسيا ً يدخل
عبره إلى أوروبا نظرا ً للبيئة الحاضنة األخطر ،بحسب التقارير ،والتي تتألف
من مهاجرين مسلمين من أصول جزائرية ومغربية.
يبدو أنّ استدراج فرنسا إلى حرب مكافحة اإلرهاب يحمل جانبين األول
يصب في المصلحة األميركية بإغالق باب التفرد على روسيا الذي سيسمح
ّ
ويؤسس لمرحلة روسية كبرى
لها بانتصار سياسي وديبلوماسي أيضاً،
ِّ
في الشرق األوسط .أما الجانب الثاني من الفخ الذي وقعت فيه فرنسا والذي
تستفيد منه «إسرائيل» ،بطبيعة الحال ،فيتمثل بإعادة اليهود إلى «إسرائيل»،
وقد دعاهم رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو إلى ذلك بعد حوادث
باريس قائالً إنّ قطارا ً جويا ً بانتظارهم ليعيدهم إلى تل أبيب ولم تكن المرة
األولى فقد سبق ودعاهم فور قوع حادثة «شارلي إيبدو».
الشعب الفرنسي وقع أيضا ً عند مواقفه الداعمة لفلسطين ،فك ّل الحركات
الوازنة مصدرها فرنسا وهي الدولة الوحيدة الحليفة لـ»إسرائيل» والتي
اضطرت إلى نشر مشروع فرنسي مراقبين دوليين في المسجد األقصى
والقاعدة الشعبية في فرنسا ُتعاقب اليوم.
«توب نيوز»

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب
ُت ّ
خص ُ
السوري القومي االجتماعي ،صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب،
فأضافوا عبرها إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات نضالية هي خطوات راسخات على طريق
النصر العظيم.

الأديب والروائي الرفيق عبد النبي خزعل

 درج خصوم سورية والذين تو ّرطوا في الحرب عليها على استخداممصطلح «الرئيس السوري خارج الواقع».
 التطورات التي شهدتها وستشهدها سورية هي التي قالت وستقول منيقف خارج الواقع؟
 قال الرئيس السوري إنّ ما جرى في بلده هو حرب عاملية عليها وحربيخوضها اإلرهاب على سورية ،وقال انّ هذا اإلرهاب الذي يستعمله الغير ض ّد
سورية سينقلب على هذا الغير ويصيبه الحقاً.
 قال أوباما كزعيم لحلف الحرب ض ّد سورية إنّ ما يجري في سورية ليسحربا ً عليها ،بل «ثورة شعب» ،وانّ الذين جاؤوا من الخارج هم متط ّوعون
لنصرة الشعب السوري كما اوضحت وزيرته هيالري كلينتون.
 جاءت الوقائع تقول إنّ الرئيس األسد يعيش قلب الواقع وأنّ أوباما خارجالواقع.
 قال أوباما انّ المعارضة شريكة للحرب على «داعش» ،ثم إعترف بأنهافانتازيا.
 ق��ال الرئيس األس��د إن��ه يحكم ب��إرادة شعبه ،وإنّ أح��دا ً لن ينزعه منمسؤولياته.
 قال أوباما إنّ أيام األسد معدودة ،وك ّرر دعواته للرحيل. جاءت الوقائع تقول إنّ األسد هو الذي يعيش الواقع وإنّ أوباما خارجالواقع.

التعليق السياسي

القصائد ،وكثيرا ً من الشعرية في الكثير من الروايات .حتى المقال الصحافي
يأتي أحيانا ً مشوبا ً ببعض الشعرية أو ببعض الروائية.

} لبيب ناصيف
عرفته طالبا ً ثانوياً ،فجامعياً ،فحائزا ً على ماجيستر في األدب العربي من
كلّية التربية في الجامعة اللبنانية ،فأستاذا ً ثانوياً ،ناشطا ً حزبيا ً في بلدته،
في الثانوية ،في الجامعة فناظرا ً لإلذاعة في منفذية بيروت.
في أوائل السبعينات ،وفي مرحلة العراك مع القوى األمنية االنعزالية في
الجامعة اللبنانية تع ّرض الرفيق عبد النبي إلى ضربة خنجر أحدثت تش ّوها ً
في وجهه فخضع الحقا ً إلى عملية تجميل.
أذكر أنني التقيت الرفيق عبد النبي في باريس أثناء توقفي فيها عام 1976
في طريقي إلى البرازيل.
عندما عدت بعد نيّف وسنة ،رافقته أستاذا ً ثانويا ً وناشطا ً حزبيا ً في منفذية
بيروت.
()1
قبل ذلك في أوائل السبعينات وكنت أتولى مسؤولية وكيل عميد الداخلية
توجهت كثيرا ً إلى بلدات وقرى في أقضية الجنوب .فكنت أزور بلدة «تبنين»
حيث كان تولى الرفيق سامي بري( )2مسؤولية العمل ،وأذك��ر أننا اعتمدنا
في الطابق األرضي من منزله مكتبا ً للعمل الحزبي .ثم أتابع إلى بلدة «عيتا
الزط»( )3فنلتقي الرفيق خزعل ،فإلى بلدة «عيناتا» وفيها الرفقاء عبد النبي
ابراهيم ،عبد علي ابراهيم والشاعر الرفيق شريف ابراهيم ،وصوال ً إلى «بنت
جبيل» حيث كان الرفيق خليل بيضون ينشط حزبيا ً متوليا ً مسؤولية العمل
الحزبي ،وأذكر من رفقائنا في «تبنين» في تلك الفترة ،الرفيقة زهرة حمود،
الرفيق حسن صالح ،والطالب الجامعي سميح معلوف قبل أن أتعرف الحقا ً
على الرفيق يوسف فواز( )4والرفيق خليل حداد(.)5
علمت في ما بعد أن الرفيق خزعل توقف عن العمل الحزبي ،إنما هذا ال
يمنع من التعريف عنه ،فنحن معنيون بالتاريخ ،وفيه من م ّر بالحزب وكان
له حضوره في فترات معينة ،شرط أال يكون انقلب عليه وسقط في مستنقع
الخيانة.
يرتبط اسم الرفيق عبد النبي خزعل باألطروحة التي قدّمها لنيل شهادة
الماجيستر ،وموضوعها الصحافي واألديب الياس الديري( )6التي صدرت عن
دار ومكتبة التراث األدبي عام .1987
قبل صدورها في كتاب ،زخرت صحف ومجالت لبنانية عام  1982بمقاالت
تناولت رسالة الماجيستر وعنوانها «الياس الديري ،قصاص الخيبة» ،منها
«النهار ،السفير( ،)7المستقبل ،الشرق ،النداء ،الحسناء ،اللواء ،الدستور
الصادرة في لندن ،النهار العربي والدولي.
إلى ذلك شهدت روايته «الطريق إلى عيتا» اهتماما ً جيدا ً عند صدورها .عنها
()8
وعن أدب الرفيق عبد النبي خزعل ،أجرى الرفيق الشاعر مردوك الشامي
حوارا ً مع الكاتب صدر في العدد  991من مجلة «البناء» بتاريخ 1999/10/2
ننشر معظمه تعريفا ً وإضاء ًة.
***

{ «الطريق إلى عيتا» تجربتك الروائية األولى بعد مجموعة كتب في اللغة
والنقد ...هل أردت في روايتك الدخول في جغرافيا المكان فقط ،أم أن َك
جغْرفت النفوس والشخوص وكسرت الحدود النفسية ألبطالك وجعلتهم
عراة على الورق؟

 أعترف بأنني أفرطت كثيرا ً في جغرفة األمكنة ،الواقعة في الطريق منبيروت إلى عيتا ...لكن ليس بهدف الدخول في جغرافيا المكان اطالقاً ...المكان
ال يعنيني كثيرا ً هنا ،أو ،على األقل ال تربطني به أي عالقة حميمية.
الشخص فقط ،كإنسان في المطلق ،هو ما كان هاجسي األساسي في هذه
الرواية ...هو فعالً من أردت جعله عاريا ً على الورق ...إنما ،ال ب ّد للشخص من
مكان ـ إطار يتح ّرك فيه .وبالتالي ،فليست األمكنة واألزمنة واألحداث وحتى
الشخصيات نفسها سوى الذريعة أو «الشاسي» أو «البنية التحتية» الالزمة
لعملية التعرية.
الجنوب ،كان مسرح مجريات الرواية ،لكن هذا ال يعني أنها رواي��ة عن
الجنوب .وال حتى عن اإلنسان الجنوبي.

{ لكن الرواية مكان وزمان وشخوص وحبكة لغوية .وأنت حددّت المكان
والزمان وخلقت الشخوص والحبكة ...إلى أي مدى جاءت الوقائع الروائية
مشابهة للواقع المعاش؟

 صحيح أن أحداث «الطريق إلى عيتا» جرت في جغرافيا محدّدة وباألسماء(قرى :عيتا ،حدّاثا ،تبنين ،حانويه ،وغيرها) .لكن الصحيح أيضا ً أن عيتا
الرواية ليست عيتا الواقع ،بل هي عيتا كما أراها أنا ،أو فلنقل أنها عيتا التي
أردت رسمها بصورة معينة في الرواية .والشيء نفسه بالنسبة إلى الشخوص
أيضا ً والى األحداث أيضاً ..هناك فعالً تشابه كبير ،وكبير جداً ،لكن ليس إلى
درجة «طبق األصل».

{ هل تستخدم الكتابة الروائية كمتنفس لتقول من خاللها ما ال تقدر أن
تقوله في الواقع؟

 أجمل ما في الكتابة الروائية أنها المكان ـ الفضاء الذي تستمتع فيه بقول ماقد ال تقدر ـ عمليا ً وليس جبنا ً ـ على قوله في الواقع.
مقتضيات الواقع ،العملية ،ال تسمح لك أن تبصق على زميل لك في مدرسة
حكومية حاول اغتصاب خادمة المدرسة في المرحاض ...في الرواية ،بصقت
عليه!
ماذا تفعل عندما ترى «مناضلين» أشاوس يحيون ليالي عربدة جنسية،
مثلثة ومربعة ،في أحد فنادق بيروت أي��ام االجتياح «اإلسرائيلي» صيف
1982؟! في الرواية ،فقط ،تتلذذ بالبصاق عليهم!
وماذا عن مافيا المثقفين ،برتبة آلهة وما فوق ،القابعين في «الكافيه دو
باري» وفي بعض عروش الصفحات الثقافية؟
وماذا عن ذلك اإلعالمي الالمع األلمعي ،ابن ضيعتك ،المتزحلق دائما ً من
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حسب زحلقات المناخ السياسي في البلد.
هؤالء وغيرهم وغيرهم ،ال يحق لك ...وال تقدر أن تبصق عليهم في الواقع...
فتأخذ راحتك معهم في الرواية.

{ أال تصبح الرواية ،هكذا ،وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية؟

 الرواية ،أية رواية ،هي فعل شخصي بالدرجة األولى .والنماذج ،التيذكرتها ،ال تعنيني كأشخاص بحد ذاتها ...بل كنماذج بشرية وجدتها أجدر من
غيرها بالتعرية.
الموضوعية مطلوبة في النقد أو في البحث ،لكن ليس في الرواية ...وأساسا ً
إذا كان الكاتب موضوعيا ً فقد يستطيع أن يكتب أي شيء إال رواية أو قصيدة.
أنت كشاعر ،هل تستطيع أن تكتب قصيدة إذا لم يكن ثمة ديناميت شخصي
يتفجر في داخلك؟!
ّ

{ هل هناك برأيك ثمة لغة روائية مختلفة عن لغة النص الشعري أو النص
السياسي أو غيره؟

نص
 أعتقد أنه ليس هناك لغة روائية ولغة شعرية ولغة سياسية ،كل ّله خصوصيته .الشاعر تختلف لغته من قصيدة إلى قصيدة ،والروائي تختلف
لغته من رواية إلى رواية بل حتى من مقطع إلى مقطع ضمن الرواية نفسها...

{ يقال أن الرواية هي ديوان العرب المعاصر ،هل تعتقد أن انتشار الرواية
يؤدي مع الوقت إلى انحسار الشعر؟

يتسع للكثير بالنسبة إلينا.
 الفضاء األدبي ،كما قلب بطلنا في الروايةّ ،كان ث ّمة عدم توازن تاريخي بين الشعر والرواية ،إذ ظ ّل العرب «يعانون» من
طغيان شبه آحادي للشعر على ما عداه من األشكال األدبية األخرى ،إنما مع
بدايات هذا القرن العشرين ،وخصوصا ً مع نصفه الثاني ،بدأت أمواج الرواية
العربية تتدفق بغزارة ملحوظة ،لكن ال أحد يلغي أحداً .ال الشعر يلغي الرواية
يلغ التلفزيون،
يلغ الراديو ،والفيديو لم ِ
وال الرواية تلغي الشعر ،فالتلفزيون لم ِ
وحتى اإلنترنت اآلن قد تطغى على أشياء كثيرة لكن ليس إلى درجة اإللغاء.

{ هل تجد الرواية اللبنانية في حالة متقدمة اآلن؟

الرفيق عبد ا لنبي خزعل
أنا شخصيا ً أؤمن بما أسميه «رواية األنا» ،ومفتاح «الطريق إلى عيتا» أنها
تجري من أولها إلى آخرها من خالل الشخص المحوري – البطل الراوي ...هو
الكاميرا ،وعلى الشاشة ال نرى ما ال ترينا إياه الكاميرا!

{ في بطل الرواية مالمح ومواصفات تنطبق على مالمحك ومواصفاتك
أنت .لكنك تص ّر على أن بطلك ليس أنت ...هل تتلطى وراءه لكي تفشي من
خالله ما ال تقدر على إفشائه علناً؟

 بطل الرواية صحافي وأستاذ وكاتب وحزبي ومن قرية عيتا ومن سكانالعاصمة ومتزوج وأزعر وناقم ومحبط ،ووغد ومالك ...مثلي أنا ...يشبهني
أو باألحرى أنا أشبهه كثيرا ً وكثيرا ً جداً .لكن ،صدّقني هو ليس أنا ،صدقني ،ال
أعرف حتى اسمه ...هل الحظت أن اسم البطل ليس مذكورا ً وال مرة واحدة في
كل الرواية؟!
أنا صنعته فعالً لكنه غلبني واستغنى عني ومشى وحده في الطريق إلى
عيتا غير عابئ بي ...وأنا لشدة ما أحببته وكرهته ،ولشدة ما أعجبت به،
واشمأزيت منه ،تركته يتح ّرك ويتخبّط ويعربد ويهلوس كما يشاء ...لكنني لم
أدعه يكون أذكى مني ،فتلطيت وراءه فعالً ألقول من خالله ،وبلسانه وببراكينه،
أشياء يس ّرني فعالً أن أقولها ...جعلته يقوم بما دعوت إلى القيام به في صفحة
اإلهداء« :إلى خربطة أشياء كثيرة كثيرة من أشياء هذا العالم».
صراحة إلى أقصى الغموض؟ غموض إلى أقصى الصراحة؟ ربما!

{ أحداث الرواية جرت خالل الحرب اللبنانية ...لكنك غيّبت الحرب عن
السرد الروائي ...لماذا؟

 لقد جاءت الحرب اللبنانية ،في «الطريق إلى عيتا» كالهواء الذي نتنفسهلكن من دون أن نراه أو نشعر به ...لنقل أنه «تغييب إيحائي» ،إذا شئت.
الحرب كانت حاضرة في كل ما قام به «البطل» في كل الرواية ...وأساساً،
لوال تلك الحرب لما كان مشى في الطريق من بيروت إلى عيتا ...مع علمه مسبقا ً
بأن تلك الحرب مزروعة على امتداد تلك الطريق كلها ...وهو ،المهزوم من الداخل
وعلى جميع الجبهات ،وجد الحرب في قرى الجنوب ،وفي ناس الجنوب ...في
«الميكانيسيان» وفي السائق ،وفي القنابل «اإلسرائيلية» والمقاومة ...وفي
األفعى وفي الحزب واألحزاب وفي األغنياء والفقراء.
بطل «الطريق إل��ى عيتا» ،يؤمن ب��أن بلدا ً ال يمكن أن ينتصر ما لم يكن
مرتكزا ً إلى مجتمع ح��رب ...والمجتمع ،في المقابل ،وفي الواقع ،غارق في
وحول حروبه الداخلية ،العسكرية والثقافية والطائفية والمذهبية والحزبية
والمجتمعية وغيرها وغيرها ...وهذا ما يجعل البطل لشدّة إحباطه وخيبته،
ال يحلم سوى بتدمير الهيكل على رؤوس أبناء الهيكل ...وبانتظار ذلك ،ال مانع
عنده من االلتجاء إلى أفخاذ واثداء العديد من النساء.
لكنه يعرف أن ال ملجأ وال م�لاذ ،حتى في أحضان النساء ...أال تذكر ،يا
عزيزي ،كيف أنه «خلع جمجمته» وضرب بها عشيقته «صباح»؟!

{ لكن أال ت �ب��دو ،ف��ي ذل ��ك ،وك��أن��ك ت��دع��و إل��ى تعميم ال �ي��أس واإلحباط
واالستسالم؟

 أب��داً ...أعترف بأنني قمت ،في الرواية ،بتدمير أشياء كثيرة ،بل بتدميركل شيء ربما .لكني فخور بذلك ومص ّر جدا ً عليه ...ألن الهدم هو في النهاية
لحظة بناء ...أنطون سعاده انطلق من س��ؤال« :من نحن» ...سقراط كتب
على باب أكاديميته« :إعرف نفسك» ..من نحن؟ نحن مجتمع موبوء بمليارات
الفيروسات ...لكننا أمة عظيمة وأنا ال أدعو إلى الموت واالنتحار ..لكن ،إذا أردنا
أن نعيش ،فلنبدأ أوال ً بعالج أمراضنا ...وتشخيص المرض هو مفتاح العالج...
واالعتراف بالمرض هو مفتاح التشخيص والعالج...
تحدثت قليالً ،في الرواية عن أبطال المقاومة ...لكنني تحدثت كثيرا ً عن
الخنوعين الجبناء ...هل هذا خطأ؟ ألسنا فعالً هكذا :قليل من األبطال وكثير
كثير من األوغاد؟! لو كان شعبنا كله أبطال لما ك ّنا مهزومين ولما ك ّنا بحاجة
لمقاومة.
ولنكن واضحين :فالمقصود هنا باألوغاد ليس العمالء فقط ،إنما أيضا ً قسم
كبير من فقراء وبسطاء هذا البلد الذين يرون في القصف «اإلسرائيلي» ر ّد فعل
على «زعرنة» المقاومين!
أنا مع زياد الرحباني الذي ال مانع عنده من قتل ثالثة ماليين لبناني ال
ّ
الحق على الشعب قبل أن يكون
يستحقون الحياة ...أنا معه عندما يقول أن
على زعماء الشعب!

{ لغة ال�س��رد ل��دي��ك ال تخلو م��ن الشعرية ،فيما ي��رى البعض خطورة
الشعرية على السرد الروائي ،ما رأيك؟

 أنا ضد هذا الفرز «الطائفي» بين الشعر والرواية ،طبيعة النص تفرضنفسها على لغة النص ،ولهذا نجد كثيرا ً من السردية الروائية في الكثير من

 الرواية اللبنانية في خير وعافية لوال بالهة بعض «بلطجية» الصفحاتالثقافية في معظم الجرائد والمجالت اللبنانية الذين ال يقرأون ،وال يكتبون إال
بدافع المجاملة أو المناكدة ،الشخصية أو غير الشخصية.
حتى التلفزيونات اللبنانية تبدو ملتزمة بقرار مقاطعة ضد كل ما هو برامج
ثقافية.
كانت جريدة «النهار» تصدر ملحقا ً شهريا ً بعنوان «عالم الكتب» ،تعرض
فيه نبذات عن كل الكتب الصادرة في بيروت خالل شهر .ولست أدري لماذا
توقفوا عن إصدار ذلك الملحق .دور الصحافة الثقافية أن «تعلن» للقارئ عن
والدة النصوص الجديدة ،وليس أن تقتصر على التطبيل والتزمير لنصوص
األصدقاء والمقربين فقط.

{ وماذا عن دور النشر؟

 دور النشر ذئاب مافياوية أيضاً ،وأنا شخصيا ً أسست دار نشر خاصة بيألتحاشاها .لكن تصطدم دائما ً بمشكلة التوزيع والترويج.
في بالد «العالم» تنحصر مهمة ومعاناة الكاتب بالكتابة فقط .لكن في بالدنا
تبدأ معاناة الكاتب بعد انتهائه من كتابة الكتاب :من مغاور الطباعة إلى كهوف
التوزيع والتسويق إلى أدغال الترويج ...أكذوبة بيروت العاصمة الثقافية
للعرب !1999

{ يبدو أننا نعيش في عصر استهالكي لم ينج حتى األدب من مفاعيله...
ومن هنا ربما ظاهرة لجوء الكتّاب الروائيين إلى تلفزة أفكارهم وحكاياهم
في ظ ّل طغيان سيادة الكاميرا والشاشة شبه المطلق ...هل يبقى ذلك ،برأيك،
دورا ً للكتاب والكتابة؟

 ال خوف على الكتاب والك ّتاب طالما هناك ولو كاتب واحد يص ّر على اإلمعانفي ارتكاب الكتابة ولو كان سيقرأه قارئ واحد فقط...
التلفزة هي واحدة ـ كبرى وأساسية ـ من المافيات التي يبدو أن قدر الكاتب
في هذه البالد أن يتعلم فن المصارعة معها ...والويل الويل للكاتب الذي يضع
نقطة على السطر األخير من كتابه ويجلس ليأخذ فنجان قهوة واالسترخاء
لدقيقة.
***

هوامش

( )1كان األمين مسعد حجل يتولى مسؤوليتَ ْي رئيس مجلس
عمد بصالحيات رئيس حزب ،وعميد للداخلية ،فكنت أقوم بمعظم
أعمال عمدة الداخلية.
( )2ك��ان سامي ب � ّري م��د ّرس �ا ً وصحافياً .قتل ف��ي ح��ادث تفجير
السفارة العراقية في بيروت .عمل في صحافة الحزب.
( )3هكذا ك��ان اسمها قبل أن يصدر مرسوم جمهوري في عهد
الرئيس فؤاد شهاب (أو الرئيس شارل حلو )...بتبديل أسماء عدد
من البلدات والقرى .تح ّولت إلى «عيتا الجبل».
( )4يوسف فواز :نشط في بيروت وتولى مسؤولية مدير مديرية
زقاق البالط أكثر من مرةُ .عرف بـ»أبو محمد» فواز .عاد إلى بلدته
«تبنين» وانتُخب مختارا ً واستمر ناشطا ً حزبياً.
( )5خليل حدادُ :عرف ِباسم «خليل دندش» .تولى مسؤوليات في
القطاع العسكري في الحزب ،وكان ناظرا ً للتدريب.
( )6الياس الديري :رفيق سابق .كان نشط لفترة ،في خمسينات
القرن الماضي وستيناتع .كاتب وروائ��ي وصحافي معروف .من
بلدة «دّده» الكورة.
( )7قالت «السفير» في عددها بتاريخ :1982/01/26
«نال أمس عبد النبي خزعل شهادة الكفاءة (الماجيستر) من كلية
التربية ،الفرع األول ،بدرجة جيد جداً ،عن رسالة أعدها حول «أدب
الياس الديري».
ناقشت الرسالة لجنة ض ّمت الدكتورة نور سلمان والدكتور وجيه
فانوس ،بحضور الروائي الزميل الياس الديري وحشد من الشعراء
والصحافيين واألساتذة الجامعيين.
تطرق النقاش إلى موضوع الخيبة الوجدانية ومفهومها في أدب
الديري وطريقة انعكاسها على مجرى استمرارية عطائه األدبي،
بحيث انعكست في اتجاه متفائل أثمر المزيد من العطاء كما تناول
النقاش ب��ادرة دراس��ة نتاج أديب لبناني معاصر ،وصعوبة إجراء
دراسة كهذه.
وقالت «النهار» في عددها  1982/01/28أن اللجنة اختلت بعد
ساعتين ونصف من المناقشة ،ومنحت الطالب عبد النبي خزعل
درجة «جيد جداً» موصية بنشر الرسالة.
( )8مردوك الشامي :تولى مسؤولية القسم الثقافي في «البناء».
أساسا ً من الجمهورية الشامية .شاعر وله أكثر من ديوان .غادر إلى
إحدى الدول العربية.

ج�سد �سعاده في ت�ص ّرفاته ك ّلها
عفيف خوري ...الرفيق الذي ّ
ل .ن.

�أوباما خارج الواقع

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد ،ذلك أننا
كأ ّمة ،استمرار مادي روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات
الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وح��دة الوجود القومي منذ انبثاقه وإل��ى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

أ ّول ما سمعت عنه كان في ستينات القرن الماضي.
كان يُحكى عن المد ّرس – الناظر( )1الرفيق المثالي سلوكا ً
وتعاطياً.
حي في ذاكرتي
مضت سنوات ،والرفيق عفيف خوري ّ
من دون أن أعرفه شخصياً.
وانتمى ابنه «نداء» إلى الحزب في أواخر السبعينات
في وقت واحد مع مجموعة من رفقاء ورفيقات ،أذكر منهم
مخايل سماحة ،تموز قنيزح ،رستم مجاعص ،استير
خنيصر ،لينا خنيصر ،سمير عطالله (األمين حالياً)،
نجيب قربان ،دافيد ديب ،وآمل أال أكون قد نسيت أحدا ً
منهم.
ورأيت الرفيق عفيف في ابنه «نداء» ،سلوكا ً ومناقب.
ومضت سنوات أخرى.
عندما رح��تُ أت���ردد إل��ى ضهور الشوير ،حيث كان
يصطاف األمين ن��واف ح��ردان بعد عودته من المهجر
البرازيلي ،علمت أن الرفيق عفيف مقيم فيها ،وسمعت عنه
من األهالي الكثير مما ُيفرح.
قيل لي أنه يجتاز المسافات البعيدة سيرا ً على األقدام
منذ ساعات الفجر األولى ،يصعد الدرجات المئة وأكثر،
من منزله المط ّل على الشوير وعين السنديانة والخنشارة
وصنين ،إلى الطريق في ضهور الشوير ،كلما رغب التوجه

إلى الساحة أو إلى أي مكان في الضهور.
وزرته ذات يوم ،وجدت أن ما كانوا يقولون عنه أق ّل ،إذ
نادرا ً ما تجد إنسانا ً في صفائه ،وأخالقه وتر ّفعه وسم ّوه
ومناقبه.
من ك ّل مسامه ،تطفح المحبة واالبتسامة والبشاشة،
وحس نظامي وثقافة عقائدية ،وإنسان قرأ
ومعها حزم
ّ
يجسده في كل شيء.
سعاده جيداً ،وجيدا ً راح
ّ
منذ ذلك الحين أت��ردّد إلى الرفيق عفيف كلما مكنتني
ظروفي ،سارقا ً من وقت انصرافي شبه الكامل لموضوع
تاريخ الحزب.
مع كل زيارة يكبر الرفيق عفيف .يتعملق .ويبدو لي
ماردا ً بكل سم ّوه المناقبي.
كل كلمة لديه تنبع من سعاده .كل تص ّرف ،فيه من عطر
النهضة .كل مالحظة أو التفاتة أو رأي ،ال تخرج إال من
صدر مليء بسعاده وبمفاهيم الحزب.
علمت من العميد األمين جورج ضاهر أنه ي��زوره من
حين إلى آخر مع رفقاء من كفرحزير ،ليس فقط لواجب
االطمئنان ،إنما أيضا ً لتسجيل ما يعرف ،وه��و كثير،
عن تاريخ الحزب في كفرحزير ،وهو كان خسر شقيقه
المحامي فائز شهيداً ،وأشقاءه اآلخرين ،واحدا ً بعد اآلخر،
وكلهم رفقاء.
ودائما ً كان األمين ج��ورج يشاطرني إعجابي وحبي
وتقديري للرفيق عفيف.

***
أخبرني االمين جورج ان الرفيق عفيف شهق بالبكاء
في لقائه معه بتاريخ  2014/05/11عندما كان يروي
له عن شعوره عندما رأى سعاده ،في المرة األولى ،عند
زيارته كفرحزير .يقول إن سيارة الزعيم ،وكانت مكشوفة،
توقفت ،قرب مقهى لسليم معوض (مقابل معصرة الزيتون
لصاحبها رجا زخريا) ،نزل سعاده من السيارة فأدّى له
القوميون االجتماعيون التحية الحزبية وكانوا قد اصط ّفوا
إلى جانبَي الطريق أمام المقهى ،انتقل سعاده إلى الطابق
العلوي من البناء المؤلف من طابقين «عقد».
بعد االستقبال ألقى الزعيم كلمة جميلة مقتضبة إنما
ال يتذكر الرفيق عفيف مضمونها .كان من بين الرفقاء
والمواطنين المستقبلين وقد وضعوا شارة الزوبعة على
سواعدهم ،منهم ،على ما يذكر :اسكندر معوض ،يعقوب
ساسين ،عزيز عودة .استمرت الزيارة ما يزيد على نصف
الساعة .يضيف أنه ،قبيل مغادرة الزعيم القرية ،وقع
دوالب السيارة التي أقلّته ،في عبّارة مفتوحة قرب ساحة
البلدة ،فقام أهل القرية والقوميون المحتشدون بحمل
السيارة وإخراجها من العبارة.
***
اليوم ،وقد قارب الرفيق عفيف التسعين من عمر مليء

بالنضال والتفاني ،الحزبي والتربوي ،أقول له :كنتَ قوميا ً
رائعا ً يا رفيق عفيف ،واستمررتَ أكثر .لك يحلو أن أقف
وأؤدي التحية وأغمرك بك ّل الحب الذي أشعر به نحوك.
ولك تحلو األوسمة وحفالت التكريم .جميل أن يعترف لك
أهلك في كفرحزير ،وفي ضهور الشوير ورفقاؤك الكثر في
كل منهما ،بما كنتَ فيه من سمو.
جميل أن يشعر اآلالف ممن تتلمذوا على يديك ،بالوفاء
لك ،وقد عرفوك مربيا ً وناظرا ً وإنسانا ً لم يكن يبغي سوى
أن يرتفع تالميذه نحو األكمل واألفضل ،فكان حازما ً بعدل،
صارما ً بمحبة ،ورفيقا ً لكل منهم رغم فارق السنّ .
هي دعوة صادقة إلى كل من عرف الرفيق الرائع عفيف
خ��وري .صحيح أن تاريخه الحزبي الناصع ،وتاريخه
المثالي في المدارس التي عمل فيها ،ب��دءا ً من مدرسة
«النظام الجديد» في بلدة السودا (طرطوس) وصوال ً إلى
مدرسة الشويفات ،وساما ً كبيرا ً يبقى في ذاكرة كل من
عرفه ،إنما التكريم واجب تجاه من كان وفيا ً لمعتقده ،بارا ً
بالقسم ،وشاهقا ً في تصرفاته كلها.

هوامش
إل��ى ت��ول�ي��ه م�س��ؤول�ي��ات محلية،
()1
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