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Monodose

«األب القائد» يعترف:
لقد خسرنا المعركة

ُ
ُ
في المهرجان يكرم المرء أو يهان!

رامي األمين
عشر سنوات مرت على  14آذار  .2005زاد وزن فاروق
يعقوب اكثر من عشرين كيلوغرامًا .وتخفف من األحالم
الثقيلة .قبل عشر سنوات كان عمره خمسة وعشرين
عامًا .كان كتلة من الطاقة اإليجابية الحاملة بالتغيير .بعد
عشر سنوات صار كتلة من الوزن الثقيل القانعة بالواقع،
واملستسلمة ملنطق التسويات .في عشر سنوات ،يقول:
«تعلمنا السياسة وما وصلنا إليه كان افضل املمكن».
ويتذكر بفرح ذلك اليوم وما سبقه من تحضيرات ،وما تاله
من زخم وشعور فائض بالقوة« :في ذلك اليوم انتقمنا من
االحتالل السوري للبنان .نعم انتقمنا ،ولكي ال نضحك على
بعضنا البعض ،كل من تأذى أو شعر باإلهانة من عسكري
مخابراتي سوري فرح بشماتة الندحار الجيش السوري
ومخابراته من لبنان» .في  14آذار كان فاروق يعقوب واحدًا
ممن عملوا بشكل مباشر ،مع الشهيد سمير قصير وآخرين،
في الكواليس ،وكان ممن حشدوا ّ
وعبأوا الجماهير ،ووقف
على املنبر وخاطبهم ،بشعارات وهتافات راحوا يرددونها
وراءه ،وشعر حينها بفخر كبير ألنه كان يشارك في «صناعة
التاريخ» .اليوم يتذكر ،ويقول إن مخاطبة الطوائف املوجودة
في الساحة بخطاب علماني كان صعبًا .األصعب كان إقناع
كثير من الجمهور بأن املشكلة ليست مع السوريني عمومًا
بل مع النظام السوري ومخابراته .يقول بصراحة تامة إن ذلك
اليوم ما كانت لتقوم له قيامة أبدًا لو أن رفيق الحريري لم يقتل
في الرابع عشر من شباط .ما كانت الطائفة السنية لتنزل
إلى الشارع ضد النظام السوري لو لم يقتل زعيمها« :رفيق
الحريري رجل سياسي ورجل أعمال ويراعي التوازنات،
ما كان ليكون صداميًا إلى حد النزول إلى الشارع للمطالبة
برحيل الجيش السوري .وليد جنبالط حالة مغايرة .منذ عام
 2000كان قد بدأ باملواجهة ،وايضًا كان عنصرًا أساسيًا في
ذلك اليوم ،لجهة صياغة خطاب حماسي بعقلية شوارعية .في
النهاية ،جنبالط امير حرب ويعرف كيف يحارب ،حتى في
حاالت السلم» .يتكلم يعقوب بواقعية يعرفها عنه اصدقاؤه
واملقربون منه .يمزج الواقع بخلطة من السخرية والضحك
والعبث ،لكنه في النهاية صريح بال حدود« :ليك رح خبرك
بصراحة ،أنا بفترة ما بعد  14آذار صار عندي فائض قوة.
كنت احمل فرد (مسدس) بكرة على خصري ،مع رخصة،
وأتجول فيه» .اسأله ،هل تقول ذلك من باب املفاخرة؟
أليست  14آذار كما تسوقون حركة سلمية؟ ما حاجتك إلى
املسدس؟« ...ما بعرف بوقتها عشنا حالة من النشوة بإنو
ربحنا ،خلص ،استلمنا البلد» .لكن سرعان ما تخلى فاروق
عن املسدس ،وانتبه إلى أن نشوة الربح بدأت تزول ،بانسحاب
الطوائف إلى قواعدها ساملة .في  14آذار  2005شعر أنه كان
مدعومًا من جمهور يزيد على نصف مليون متظاهر كانوا
يمدون جميع من يقف على املنبر بقوة خيالية .بعد انسحاب
الطوائف من الساحة ،عاد الجميع ،كل إلى حجمه الطبيعي .ولم
يبق في تلك الساحة ،كما كانت آنذاك ،بأحالمها وخطاباتها
وزخمها ،إال عدد يسير ،فاروق واحد منهم .يقول :عددنا ال
يتجاوز العشرات .تتخايل؟ من مئات اآلالف إلى العشرات!».
من هؤالء العشرات هناك اصدقاء كثر ليعقوب ،أقاموا له
صفحة ساخرة على موقع فايسبوك بعنوان «املكتب اإلعالمي
للدكتور فاروق يعقوب» ،وفيها ينشرون أخبارًا لـ»األب القائد»
(أي فاروق) يسخرون فيها من األحداث اللبنانية سياسيًا
وإعالميًا وثقافيًا وفنيًا .و»األب القائد» لقب يتقدم اليوم اسم
فاروق ،حتى كاتب هذه السطور ال يخاطبه من دون هذا اللقب.
في احدى حانات شارع الحمرا ،حيث جرى هذا اللقاء ،كان
كل من يصل من أصدقاء «األب القائد» يأتي للتبارك منه،
في سلوك يمجد السخرية التي حلت أخيرًا كخيار أخير في
ً
مواجهة صخرة الواقع الصلدة .اسأل «األب القائد» سؤاال
أخيرًا قبل ان يبدأ صخب السهرة البيروتية :ماذا تقول في
الذكرى العاشرة لـ 14آذار؟ يجيب :لقد خسرنا املعركة .بعدها
يسيطر على املكان ضجيج األغاني الهابطة ،ويتمايل «األب
القائد» ،وبيده كأس الويسكي ،مع أغنية« :وال واحد وال مية وال
ألف وتلتمية وال كل الدنيا ديا وال وال مليون!»...

(مروان
طحطح)

هبة سالمة
«انفجار ،انفجار».
«عم بقولو الحريري».
مــا فهمه الـتــامــذة آن ــذاك مــن املــوضــوع أنهم
أخ ــذوا ثــاثــة أي ــام عـطـلــة .لــم ُ يفهموا تبعات
ال ـح ــدث ،مـفــاعـيـلــه ،وم ـع ـنــاه .أغـلـقــت ب ـيــروت،
وغطت األعــام ساحاتها الرئيسية .بدأ زمن
ال ـت ـظــاهــرات ،وول ــى زم ــن الـتـفــاهـمــات .انقسم
لبنان الى  8و ،14هكذا فجأة ،وبدل أن يذهب
ال ـت ــام ــذة إل ــى املـ ـن ــازل ،وج ـ ــدوا أنـفـسـهــم في
ال ـس ــاح ــات .غ ـصــت س ــاح ــات ريـ ــاض الٌـصـلــح
ّ
السلمية .وعلى أطرافها أقيمت
بالتظاهرات
نـشــاطــات ،حــولــت املـشـهــد إل ــى كــرنـفــال .باعة
الكعك ،غــزل البنات ،ترمس ،فــول ،عرانيس...
مهرجانات بطابع سياسي .وعلى الرغم من
انـهــا عطلت العجلة االقـتـصــاديــة فــي بعض
األمــاكــن ،ولفئة «معينة» من الـنــاس ،إال أنها
ك ــان ــت ب ــواب ــة رزق آلخ ــري ــن ،وف ــرص ــة طـبـعــا،
للتالمذة ،لالحتفال.
وللرزق تعريفات .فاطمة ( 24سنة) التي كانت
ت ـسـ ّـجــل ح ـض ــوره ــا ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات يــومـيــا،
رزقــت بــ«فــارس أحالمها» هناك .كانت أيامًا
رائعة« ...كنا ننزل لنطق حنك ونتسلى .ننزل
بعد املدرسة دغري ونضل للليل .عنجد كانت
ايــام حلوة» .يا للطافة .من املؤكد أنها كانت
ايامًا جميلة ملن لم يفهم «الغليان» السياسي
الذي كان على وشك أن يحرق البلد .لفاطمة
اآلن طفلتان« .أكـيــد مننزل انــا وايــاهــن هلق
ع ـلــى ك ــل م ـنــاس ـبــة .صـحـيــح وق ـت ـهــا م ــا كنت
ف ـه ـمــانــة ش ــو املـ ــوضـ ــوع .ب ــس ه ـلــق فـهـمــانــة
وبــدي ضل انــزل» .كانت فاطمة تقريبًا طفلة
تقريبًا وقتذاك وزجت في املعركة ،واليوم ،ال
مــانــع لديها مــن أن تــزج أطفالها فــي املـعــارك
ال ـجــديــدة .تـضـحــك قــائ ـلــة« :بــركــي بـعــد عشر
سنني لقيت عــرســان لبناتي» .خــارج املشهد
إذًا ،النظام البطريركي على حاله ،وما البحث
ع ــن «ع ــري ــس» إال دل ـيــل إل ــى ذل ــك .وكـفــاطـمــة،
حسني ( 25سنة) ،كان يشارك في التظاهرات
مــع األص ــدق ــاء .وك ــان ي ـشــارك ألجـلـهــم وليس
ألنه شخص إيديولوجي .كان عمره  15سنة

فكيف يكون مؤدلجًا .كل ما كان يعرفه هو أن
 8و 14كانا يتصارعان «على الكرسي» ،ولكنه
لــم يـكــن يعلم مــن األح ــق بـهــا .لــم يـكــن يعرف
ً
ما هي الكرسي أصــا ،أو أيــن هي الكرسي...
«بس هلق اذا رجعت صارت بنزل ألنو صرت
فهمان املوضوع ومش كرمال حدا قللي انزل
معو» .الالفت أن حسني ما زال «ينزل».
ف ــي س ـه ــرة مــؤل ـفــة م ــن  8ص ـب ــاي ــا ،أع ـمــارهــن
ُ
ت ـت ــراوح ب ــن ال ـ ـ  21وال ـ ـ ــ ،25ط ــرح ــت األسـئـلــة
اآلتية:
ملاذا كننت تنزلن؟ هل كننت على علم بالوضع
الـسـيــاســي وأه ـ ــداف ه ــذه ال ـت ـظــاهــرات؟ وهــل
س ـت ـن ــزل ــن اآلن إن تـ ـج ــدد األمـ ـ ـ ــر؟ تـحـمـســت
الـفـتـيــات لــإجــابــة .جميعهن أك ــدن أنـهــن كن
يستمتعن بالنزول .تقول إحداهن« ،أهم شي
ان ــو ص ــرن ــا صـحـبــة م ــع ب ـيــاعــن ال ـعــران ـيــس.
ص ــرن ــا ن ـع ــرف ويـ ــن ك ــل ب ـي ــاع ب ـيــوقــف واي ــه
س ــاع ــة ب ـي ـج ــي» .ك ـ ــان «ال ـب ـل ــد م ــاش ــي» إذن.
ردت أخـ ـ ـ ــرى« :أنـ ـ ــا بـ ـع ــرف ل ـي ــه ك ـن ــا نـ ـن ــزل».
ســألـتـهــا صــديـقــة ب ـف ـت ــور« ...لـ ـي ــه؟» ،فــأجــابــت
بحماس« :كنا بدنا نسقط الحكومة» .أردفت
الصديقة الهادئة« :ليه؟» .فأجابتها بحماس
م ـضــاعــف« :ال ـس ـن ـي ــورة م ــا ك ــان مـنـيــح وكـنــا
بدنا نسقطو» .ساد السهرة جو من الضحك.
«تتذكري ملا كنت حاملة العلم وعم رفرف فيه
وخبطت راس الـلــي قــدامــي؟ أجــابــت أخ ــرى...
«منيح اللي اكتفى ببهدلة ومــا ضربك شي
بــوكــس» .تــوالــت عملية اسـتــرجــاع الــذكــريــات
ل ـب ـضــع دقـ ــائـ ــق .ذكـ ــريـ ــات وت ـن ـك ـي ــت 8 .و.14
طباق لبناني .تخللت «السهرة» بني الفينة
واألخرى ضحكات هستيرية تدل إلى سعادة
ّ
حقيقية في استرجاع املاضي.
ج ــدي ــا ًص ـب ــاي ــا« :ب ـت ــرج ـع ــوا ب ـت ـنــزلــو ه ـلــق؟»
ضاحكة أجابت احــداهــن« :ايــه اكيد ،شو في
ورانـ ـ ــا؟» .اعـتــرضــت أخ ــرى «الء انـســي امل ــزح،
أنــا ايــه بــرجــع بـنــزل ألنــو هلق صــرت مؤمنة
ب ـس ـيــاســات .يـمـكــن م ــن ع ـشــر س ـنــن م ــا كنت
فهمانة شي وكنت شايفيتو كرنفال ،بس هلق
فهمت .أكيد بنزل» .ستنزل هي أيضًا .الجميع
سينزل .البلد كله سينزل .وفي السياق ،لفتت
«س ــاه ــرة» أخـ ــرى« :م ـن ـنــزل ب ــس م ــش بنفس
الروحية تبعت الـ  .2005يعني كنا نقضيها

تسلية .ما كنا فهمانني القضية الحقيقية».
فجاءها الرد« :اذا صار فيها مظاهرات هلق،
ب ـي ـص ـيــر ف ــي ح ـ ــرب س ـن ــة ال ـ ـج ـ ــاي؟» .ضـحــك
الجميع فــي املـنــزل الـهــادئ بضاحية بيروت
ّ
الجنوبية ،وخــرج تعليق لطيف آخــر« ...ألنو
ماما قالت اذا وقعت بنايتنا حابة تغير لون
املطبخ» .وثمة آراء أخــرى من خــارج السهرة.
ً
رام ــي وكــريــم م ـثــا .رام ــي ( 22سـنــة) لــم يكن
يعرف شيئا عن السياسة:
«نزلت انا وأهلي مرة .كنت بعرف انو الحريري كان
انسان منيح ومهم واهلي بحبوه ،وقالولي انو هوليك
ً
قـتـلــوه .أكـيــد مــا بـنــزل هـلــق .أص ــا مــا كـنــت بعرف
شــي بالسياسة وم ــا كـنــت ان ــزل لـحــالــي .مــع الــوقــت
بلشت افهم املــوضــوع واكتشفت انــو اهدافهم غير
وسياساتهم تغيرت .صــراحــة هلق بطلت تعنيلي
الـسـيــاســة ،وم ــا بفكر ان ــزل عـلــى وال مـظــاهــرة أليــة
حــزب او تـيــار .كــل االشـيــا اللي خصها بالسياسة
ما بتعنيلي .هلق بعرف ليه عم يعملو كل هاالشيا
وكيف بدن يوصلو رسالتهن.»...
ً
كــريــم ك ــان «ي ـن ــزل» مــع رف ــاق ــه ،وال أح ــد فعال
ي ـم ـك ـنــه أن ي ـف ـهــم اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ــذا املـصـطـلــح
ّ
بالعامية« :نزلنا» ،أو «ننزل» .هل ألن الساحة
ً
ً
صارت منزال للفريقني ،أو نزال؟ ال أحد يمكنه
أن يفهم .في أية حال ،كان كريم يمضي وقتًا
ممتعًا أيضًا:
«ص ــراح ــة مــا ب ـعــرف لـيــه كـنــا ن ـنــزل هـلـقــد ،مــا كــان
في سبب معني ألنو ما كنا نعرف بالسياسة .كنا
نعرف انو الحريري كان منيح وهوي كإنسان كان
مقرب من العيلة ،فإنو كنا نؤمن بسياسيتو .اليوم
غير .اصــا اول سنتني بعد اغتيال الحريري كنت
ش ــارك بــامل ـظــاهــرات ،وب ـعــديــن وق ـف ــت .حـسـيــت انــو
صارت كتير مسيسة وبطلت كرمال قضية وطنية
او كــرمــال الشهيد رفيق الـحــريــري .صــارت حزبية
وكرمال سعد الحريري بس.»...
غ ــوى ،أي ـض ــا ،م ــن ذل ــك الـجـيــل ال ــذي ك ــان في
«ال ـب ــروف ـي ــه» ،ي ــوم وق ـعــت ال ــواق ـع ــة ،وسـتـظــل
تشارك في التظاهرات ،كما لو أنها امتحان.
ال ت ـف ــوت م ـنــاس ـبــة ج ـمــاه ـيــريــة إال وت ـش ــارك
مع خطيبها« ...ولعيون الشيخ سعد» .وفي
املهرجان ُيكرم املرء أو ُيهان!

