
■ »اعترافات« جنراالت الحرب
إذا صّدقنا رواية الياس حبيقة لوقائع مجزرة صبرا وشاتيال 
ع���ام 1982 وال���ت���ي ت��ب��ّرئ��ه م���ن ت��ه��م��ة ال��ض��ل��وع ف��ي��ه��ا وتحصر 
م��ن ج��ن��ود ج��ي��ش سعد  ب��إس��رائ��ي��ل والتنفيذ بفئة  امل��س��ؤول��ّي��ة 
حّداد لتشويه سمعة القوات اللبنانية وحزب الكتائب، فيجب أن 
ف ملّيًا عند سؤال: ملاذا دائمًا نصّدق الشائعة وال نصّدق 

ّ
نتوق

هم؟ وإذا صّدقنا رواية سمير جعجع لوقائع مجزرة إهدن 
ّ
املت

في 13 حزيران 1978 والتي تبّرئه هو شخصّيًا كما تبّرئ حزب 
إلى  املأساة  وتعيد  فرنجية  طوني  قتل  مسؤولّية  من  الكتائب 
����� أي أن املقصود كان خطف عشرة  َدرّية 

َ
حجم املصادفات الق

الرئيس سليمان فرنجية  أو خمسة عشر شخصًا من فريق 
واملساومة عليهم لوقف مسلسل االعتداءات على الكتائبيني في 
 الحسابات ُعملت للقيام 

ّ
الشمال بعد اغتيال جود البايع، وأن كل

بهذا الخطف في غياب أسرة الرئيس فرنجية، وضمنها طبعًا 
طوني وعائلته، عن بيتهم بعد انتهاء عطلة األسبوع ����� إذا صّدقنا 
هذه الرواية، فلماذا أخذنا حينها وبعد ذلك بالرواية الكارثّية ولم 
 الكذب حّد الحكم 

ُ
ف عند رواية جعجع؟ هل بلغت بنا فطرة

ّ
نتوق

أم أن تكذيبنا  َبة؟ 
َ
ذ

َ
سلفًا وإطالقًا على اآلخرين بأنهم دائمًا ك

لدفاعهم عن أنفسهم هو الحدس الشعبي الصائب؟
بعض م��ا يثيره م��ن ت��س��اؤالت ك��ت��اب األس��ت��اذ غ��س��ان شربل 
الصراعات  ج����ن����راالت  اع����ت����راف����ات  ال����ح����رب؟  ف����ي  ك���ن���ت  »أي������ن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«، )دار ري���اض ال���رّي���س(، وه��ي م��ق��اب��الت م��ع ك��ل من 
عون،  ميشال  ج��ن��ب��الط،  ول��ي��د  جعجع،  سمير  حبيقة،  ال��ي��اس 
أجراها الكاتب في التسعينات من القرن املاضي ونشرها في 
على  كثب  عن  للتعّرف  مفاتيح  مضمونها  ويعطي  الصحف 
ه مادة دسمة 

ّ
الكتاب كل ل جّو 

ّ
القادة األربعة، كما يشك هؤالء 

ن 
َ
ن أراد العودة إلى تلك الحقبة املتالطمة األح��داث، وكذلك مل

َ
مل

أراد أن يستقرئ املستقبل في ضوء املاضي القريب، رغم ما 
ما  األوراق خلطًا عنيفًا. كثيرًا  بعده من عناصر خلطت  طرأ 
ة، كما هو 

ّ
يكون جديد الحاضر وليد ماض لم يكن خافيًا البت

ما الوجدان السياسي هو الذي كان غائبًا 
ّ
املوضوع الشيعي، إن

عن حضوره.
الزمنّية تساعد  املسافة  َمْرجع.  الصحافّية  املقابالت  مثل هذه 
ف��ي تصفية ال��رؤي��ة. وامل��ق��ارن��ة ب��ني ك��الم ه��ذا وذاك درٌس بليغ. 
بنى كتابة التاريخ على الكالم مثلما تبنى 

ُ
في بعض الحاالت ت

اللحم. قد ال  ال��دم فالكلمة هي  الفعل هو  على املعاينة. إذا كان 
حّس بلهجة 

ُ
نا ن

ّ
نستطيع تمييز الصدق من عدمه في الكالم لكن

ق«، كما 
ّ
 حني يجمع »املحق

ً
األلم هنا ونبرة الجدّية هناك، خاصة

 واإلخالص إلى الجرأة. 
ّ

هو صاحب الكتاب، اإلحاطة إلى الشك
تّمم خالصات الكاتب ما أعوز األجوبة.

ُ
وغالبًا ما ت

ل��ه وم��ا عليه. ونرى  ك��ال��ع��ادة تستوقف ص��راح��ة ج��ن��ب��الط. م��ا 
كيف أصبح الرجل بعد عقدين أضعاف ما كانه في الصراحة 
والصدق واملسؤولّية. املوارنة الثالثة يصدمون بعمق الكراهية 
في ما بينهم، كراهية هي في الواقع كراهية للذات عبر كراهية 
اآلخر الذي هو هنا الشقيق، وكراهية األشقاء قاتلة. جرح املوارنة 
قون على صليبني ال صليب واحد: 

ّ
جرح كيانّي ال سياسي. معل

املحافظة  هاجس  واآلخ��ر  الحرّية  على  املحافظِة  هاجُس  األول 
على قبول اآلخرين لهم، واآلخ��رون هنا هم العرب واملسلمون. 
ال��ت��اس��ع ع��ش��ر والعشرين  ال��ق��رن��ني  ف���ي  ال ذوب�����ان وال غ��ي��ت��و. 
وا أنهم 

ّ
قوا هذين الشرطني عبر األدب والفكر والفن، ثم ظن

ّ
حق

ي��رّس��خ��ون��ه��م��ا وي��ت��ّوج��ون اس��ت��ق��راره��م ع��ب��ر ال��س��ل��ط��ة، غ��ي��ر أن 
هم فشلوا في استعمالها وثانيًا 

ّ
 ألن

ً
السلطة كانت تهلكتهم. أّوال
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ها قبضة األكثرّية أو 
ّ
ألّن السلطة، خصوصًا حني تتمارس كأن

للبغض، فكيف بها في مجتمع   حتمًا 
ٌ
املمّيزين، مجلبة حظوة 

َبلي وطائفي وفي محيط رضَي بها من رؤوس شفاهه؟
َ
ق

الثالثة قولهم جميعًا  امل��وارن��ة  أغ��رب ما يترّدد في أجوبة  من 

بالصراع  إيمانهم  للحرب.  شجبهم  العنف.  يحّبون  ال  إن��ه��م 
متنا األيام أّن اللبناني، إلى أّي طائفة 

ّ
الفكري. هل نصّدق؟ عل

وراَء  أّن  األي���ام  متنا 
ّ
عل بهم؟ 

ّ
نكذ ه��ل  ال��ك��ذب.  يحترف  انتمى، 

اّدعاءات اللبناني وتحت ركام أكاذيبه شيئًا من الحقيقة، ولو 
مشّوهة التصوير. كأْن يكون زعماء املوارنة الحربّيون الثالثة 
 بشروطه. طوباوّية 

ّ
اق السالم، ولكْن كل

ّ
ه��ؤالء من أش��ّد عش

 بشروطه معناها إّما 
ّ

 إلى الدم. كل
ّ

عبثّية ال يمكن أن توصل إال

حقيقتي وإّما حقيقتك. بهذا املعنى جميع اللبنانيني موارنة. 
 منهم ينام على طاغية ويصحو 

ّ
 منهم يمتلك الحقيقة وكل

ّ
كل

على ركام.
 املرء جرحه بشغف. 

ّ
ُيقرأ كتاب غّسان شربل بشغف كما َيحك

 ما يناسبه قبل أن يكتشف 
ّ

م إال
ّ
م وبعضنا لم يتعل

َّ
عل

َ
بعضنا ت

، على نفسه هذا 
ً
م. وال أحد طرح، مثال

ّ
رًا أنه لم يكن قد تعل

ّ
متأخ

اللبنانّيون، وال سّيما  ارتكبها  التي  األخطاء   
ّ

ك��ل مل��اذا  ال��س��ؤال: 
زعماء املوارنة، أفاد منها دائمًا الحكم السوري منذ 1975 إلى 

اآلن؟

■ هدّية املسيحّيني للعربّية
أس���وأ م��ا ف��ي األق��ل��ّي��ة مزايدتها على األك��ث��رّي��ة ف��ي أس���وأ م��ا في 
العربّية،  إلى  السريانّية  من  نزحوا  ا 

ّ
مل املوارنة:  لنأخذ  األكثرّية. 

 مطعونًا بعروبتهم، انغمسوا في الحذلقة اللغوّية. 
ّ

وكي ال يظل
أن���ش���أوا أس��ال��ي��َب زاخ�����رة ب��ع��ب��ارات ف���ارغ���ة م���ن ن���وع »ي���ا رعاك 
فداك«.  و»ُج��ِع��ل��ُت  الله«  و»سقى  الله«  و»ع��م��رك  و»لعمري«  الله« 
ن��اص��ي��ف ال��ي��ازج��ي ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي م���ارون���ي م��ئ��ة ف���ي امل��ئ��ة بهذا 
لباسهم  ى 

ّ
حت مقامات.  مقامات  النهضة.  عصر   

ّ
وك��ل املعنى. 

ك����ان ي���زاي���د ع��ل��ى ل���ب���اس امل��س��ل��م��ني. أن����ا م���ن ت��الم��ي��ذ مدرسة 

)الثاني(  البستاني  بطرس  م��ن  أساتذتها،  أّن  وأش��ه��د  الحكمة 
إل����ى ح��س��ي��ب ع��ب��د ال���س���ات���ر ك���ان���وا أف���ص���ح وأب���ل���غ وأع������رب من 
الجاحظ والحريري واألصبهاني مجتمعني. قرآنّيون أكثر من 

األزهرّيني.
ال��ذي��ن يمكن أن يعّيرونا  ال��ت��ف��ّوق ع��ل��ى  ال��ع��روب��ة. ع��ق��دة   

ُ
ع��ق��دة

بمسيحّيتنا السريانّية من هنا واليونانّية من هناك. والالتينّية 
والفرنسّية واإلنكليزّية من هنالك. سعيد عقل أيضًا دخل في 
هذه املباراة. ومجلة »الحكمة« مع فؤاد كنعان. وأمني نخله أحد 
 ومضمونًا. وجوزف نجيم. وأنطون 

ً
أئّمتها. وبولس سالمة شكال

غطاس كرم وسليم باسيال. وقبل الجميع فارس الشدياق تحت 
 بعض املهجرّيني كجبران 

ّ
م إال

َ
ستار ظرفه ونرجسّيته. لم َيْسل

 من مجايليه املتأسلمني 
ُ

م بطرس البستاني ألطف
ّ
ونعيمه. املعل

تنقيح  ف��ي  انشغاله  أب��ي��ه بفضل  م��ن  ال��ي��ازج��ي نجا  وإب��راه��ي��م 
صت 

ّ
ص التوراة أحدًا كما خل

ّ
خل

ُ
الترجمة اليسوعّية للتوراة. لم ت

قها بأروع مّما فعل 
ْ
ل

َ
الشيخ إبراهيم. ولم يخدمها أحد وُيِعْد خ

الشيخ إبراهيم. عربّية التوراة هي أبهى لغة قّدمها املسيحّيون 

إلى العرب. وهذا الكتاب املقترن بلقب مقّدس، مقّدس أكثر ما 
أغنى  هي  العربّية  ولغته  أخ��رى.  بلغة  وال  العربّية  بلغته  يكون 
واملحدثني  الحديثني  ح��اول��ن��اه نحن وجميع  م��ا  ك��ل  م��ن  وأم��ت��ع 

وسائر ثقالء »اإلبداع«.

■ »أثواُب العشق«
البنت.   عن قتل األب وال يحكى عن قتل االب��ن أو 

ً
ُيحكى ع��ادة

كان أبي من النوع الذي ُيحيي أبناءه وكنت أنا نقيضه. افتقرُت 
التعبير عن عواطفه األبوّية.  إل��ى ما ك��ان عنده من سهولة في 
عندما كان ولداي ندى ولويس صغيرين كنت أحاول أن أعّوض 
الحكايات  املباشرة بسرد  إب��داء عاطفتي  لهما عن خجلي من 
لهما. وعندما كبرا لم تعد الحكاية وسيلة وازداد الخجل عندي 
. خجل الصبا أخضر طري عرضة للمفاجآت. خجل 

ً
استفحاال

الكهولة والشيخوخة، من خشب يتحّول حديدًا.
النشر في بداياتها ول��م أكتب عنها. لويس  ن��دى على  ساعدت 
ي أني بهذا أخدمه فيسلك 

ّ
ًا من

ّ
ِرد تشجيعه ظن

ُ
أ لم أساعده. لم 

 ضنًى وأوفر أمانًا. هكذا يظّن األهل. يبالغون في 
ّ

دربًا آخر أقل
لون من دور األق��دار. مشى الفتى في درب 

ّ
تكبير دوره��م ويقل

آخر لكّن ذلك لم يمنعه من املضّي في الكتابة. في عدم النشر 
وفي الكتابة. وأكملت االبنة، وكانت لها الكلمات ما لم يستطع أن 

يكونه لها شيء وال أحد.
ال��ع��ش��ق« ه��ي مجموعتها  ه���ذه أّول م����ّرة أك��ت��ب ع��ن��ه��ا. »أث�����واب 
الشعرّية السابعة منذ 1988 )الدار العربّية للعلوم ناشرون( مع 
مقّدمة للمطران جورج خضر، يقول فيها: »هذه كتابة لقيت الله 
أو لقيها الله«. ال أع��رف كيف تستطيع ام��رأة أن تحتفظ بنقاء 
الفجر األّول كما فعلت ندى الحاج، وال أجد تفسيرًا. على قول 
التعّجب  أخ��ي��رًا: »بعد في ح��دا ه��ي��ك!؟«.  أستاذ اكتشف كتبها 
أمام سّر صموِد املالك أوجُب من االندهاش بأالعيب الشيطان. 

امًا.
ُ

 مل
ّ

 الكتابة إال
ُ
ال يزور املالئكة

أسهل.  الشّر  الكتابة.  مع   
َ

ت��ع��اَرض ما  غالبًا  ًا، 
ّ

متأمل ول��و  الخير، 
ب كاتب الخير االن��زالق إلى الوعظ أو إلى 

ّ
صعٌب ج��ّدًا أن يتجن

صل 
ّ
املت َحن، 

َ
ْمت

ُ
امل الخير   في حاالت 

ّ
إال الزائدة. صعٌب  الحالوة 

بمصادر اإليمان. هنا يصبح الخير جوهرًا ال مجّرد فعل خير. 
 
َ
ًا، إذا أردنا، ال صناعة

ّ
ًا قائمًا بذاته، فن

ّ
يصبح وجودًا طافحًا وفن

ف��ي��ه. ال��خ��ي��ر األخ��الق��ي م��ض��اف إل���ى ال��خ��ي��ر ال��ي��وم��ي، املعيشي، 
صّوف يعيش الحياة طبيعّية 

َ
السلوكي. التصّوف مع الطفولة. ت

نّجيه حركته من االستنقاع.
ُ
ق كموج البحر الذي ت

ّ
وطفولة تتدف

دائمًا  ُيغرينا.  ألن��ه  األدب���ي خصوصًا،  ال��ش��ّر  ال��ش��ّر،  يستثيرنا 
 أن الصوت الذي همست 

ّ
لحق اإلنسان بغناء الحورّيات. ال شك

 أن الحّية كانت، 
ّ

به الحّية إلى ح��ّواء كان رائع التخدير، وال شك
اب. ال 

ّ
ْعنها لتزحف، من الكائنات الساحرة. الشيطان جذ

َ
قبل ل

 
ّ

الخطيئة سيظل الجنس من  بّرأنا  الشّر. ومهما  ريب في فتنة 
ن. هذا 

ُ
من أكثر ما يدعونا فيه الشعور بارتكاب معصية. ليك

ح دومًا 
ّ

حالل. ما يفوتنا في األمر هو أن الشّر الذي يغري مرش
د بالحياة  أم��ام خير يجتازه وينفد منه. خيٌر معمَّ ألن يخسر 
وليس حائدًا عنها، ليس هاربًا في الصومعة وال متنّسكًا في 
واليدان  بعيد/  أنينه من  البئر/ نسمع   كماٌن في 

ُ
»ال��خ��وف دي��ر. 

أكبر من البصمات«، تقول ندى في قصيدة »املرآة«. وتقول في 
 وجود قناع/ للمجهول اآلتي 

ّ
 وجه قناع/ كل

ّ
قصيدة أخرى: »كل

النسيان ضوءًا/  ا في زم��ن 
ّ
ثالثة: »كن بال قناع«. وف��ي قصيدة 

النسيان سراجنا في الضوء«. هذه ليست تعابير براءة  وبات 
»ب��ري��ئ��ة« م��ن دم ال��ح��ي��اة، ب��ل ه��ي لحمها ودم��ه��ا. وه��ي روُح ما 
يسمو على الجرح. لقد عجنت امِلَحُن هذا القلب وصهرته اآلالم، 

والنور الصامد فيه هو النور الذي ال تطفئه عاصفة.
في كالم أب عن ابنته ما ُيحرج االثنني، والقارئ حصوصًا. ثّمة 
 عجز بليغ« تقول 

ّ
أكثر من هذا ُيقال. أعجز عن املتابعة. »وكل

ندى.


