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ّ
امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة واألوت ��وس� �ت ��راد ،مثل
ِّ
«يشبر»
ض �ب �ي��ة ،م ��ا زال � ��ت م� �ط ��روح ��ة».
ب�ي��دي��ه .وي�ن�ت�ف��ض م�ش�ي�رًا ب��إص�ب�ع��ه إلى
السوبرماركت امل�ح��اذي وي�ق��ول« :وهذه
ك��ارث��ة إلل�ن��ا ك�ل�ن��ا» .أم��ا م�ي�ش��ال بعينو،
وه� ��و م ��ال ��ك م �ح��ل ع �ل��ى األوتوستراد،
ّ
ـيصر على أن محله ليس سبب الزحمة.
ف
وي� �ق ��ول« :ج �م �ع �ي��ة ت �ج��ار ج��ون �ي��ة ،منذ
خ�م��س س �ن��وات ،زارت امل �ح��ال التجارية
على األوتوستراد وأخذت من كل صاحب
محل ( $250لتوكيل محام) لتضع إشارة
على م�ش��روع توسيع ال�ط��ري��ق بمجلس
ش � ��ورى ال� ��دول� ��ة ،وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ك ��ل شي
ع�م�ل�ن��ا ل �ن��وق��ف امل � �ش ��روع ،م ��ا ح ��دن رد.
ول�ي�ك��ي م�ش��ي امل �ش��روع ه�ل��ق .ع��م يقولو
إن��و ال�ح��ق علينا ب��ال�ع�ج�ق��ة .م��ا العجقة
ب �ك��ل ل �ب �ن ��ان ،ط �ل �ع �ن��ا ن �ح �ن��ا السبب؟».
أوت ��وس� �ت ��راد ج��ون �ي��ة ،ه��و األض �ي��ق بني
أوتوسترادات لبنان ،باعتبار أنه يتسع
لخطي سير فقطّ .
تحول في فترة الحرب
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة إل ��ى «ب ��ول� �ف ��ار» ،ب �ع��دم��ا كان

ترخيص التنظيم
للمحال مخالف،
المدني
ّ
هل أعمل له مخالفة؟

الذي
على حد قول فضول .يؤكد الرجل،
ً
ت�ع�م��ق ف��ي م�ل��ف ت��وس�ي��ع ال�ط��ري��ق رغبة
منه في الدفاع عن فرنه ،بعد شيوع خبر
التوسع وإضافة حائط فاصل بني هذه
ّ
املحال واألوتوستراد منذ عدة سنوات،
أن� ��ه ل ��ن ي �س �م��ح «ب �ت��وس �ي��ع ال �ط��ري��ق إذا
ك��ان��ت م�س��أل��ة إض��اف��ة ح��ائ��ط ف��اص��ل بني

ً
أوتوسترادًا مقفال عند إنشائه ،في عهد
فؤاد شهاب .في الشتاء كما في الصيف،
يشكو املواطن ّ
هم «الزحمة» .هنا ،يجوز
ال�ت�ع�م�ي��م وال � �ق ��ول« :ال �ج �م �ي��ع منزعج».
يقول طوني متى ،من سكان الشمال« :ما
في أزعج من عجقة أوتوستراد جونية،
م��ا بتعرف كيف ت�ه��رب منها» باعتبار
أن ه� ��ذا األوت ��وس� �ت ��راد دول � � ّ�ي وشريان
ح �ي��وي ،وي��رب��ط ب�ي�ن ب �ي��روت والشمال.
أم��ا ج��وزف�ين دي ��ب ،ال�ت��ي ح��اول��ت الفرار
من ضجيج السيارات ،و«ال�ت��زورب» ،أي
اع �ت �م��اد ال �ط��رق ال�ف��رع�ي��ة ل �ك �س��روان ،فال
ت�ع��رف مل��اذا تقع دائ� ً�م��ا ضحية الزحمة.
وج �ه �ه��ا ي��رش��ح ع��رق��ًا .م �ك� ّ�ي��ف السيارة
معطل .كل شيء يدعو الى «التعصيب»،
تقول« :مش معقول واحد يعلق بعجقة
ما يعرف سببها .يقولولنا ليش علقانني
ب��ال�ع�ج�ق��ة .ش��و ال�س�ب��ب؟ ال �س �ي��ارات يلي
بتصف قدام املحالت أو الطريق الضيقة؟
ش� ��و؟» .وق � ُ�ع ك�ل�ام إي �ل��ي ش�م�ع��ون أقوى،

ونبرته فيها حدة أكثر من نبرة جوزفني.
فهو خرج للتو ،معافى ،من حادث سير،
م��ع س �ي��ارة ك��ان��ت ت �ح��اول ال� �خ ��روج من
م��وق��ف ال�ص�ي��دل�ي��ة ع �ل��ى األوتوستراد.
ينتظر خبير شركة التأمني على جانب
الطريق .ويقول« :كنت راج��ع من شغلي
ببيروت .مش معقول تنضرب سيارتي،
وإت� �ب� �ه ��دل ،ألن� ��و ف ��ي واح � ��د م ��ا بيعرف
ي� �س ��وق!» .وي �ض �ي��ف« :إذا ك ��ان توسيع
ال� �ط ��ري ��ق ي��ري �ح �ن��ا م ��ن ح � � ��وادث السير
ه ��ذه ،م��ن خ�ل�ال إزال� ��ة امل��واق��ف املتعدية
على الطريق ،وخصوصًا إنو الناس ما
بتعرف تسوق ...فليكن».
ي �ق ��ول رئ �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ت �ج ��ار كسروان،
ط� ��ون� ��ي م � � � � ��ارون ،ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �س � �ي ��اق إن
ال�ج�م�ع�ي��ة ق��دم��ت ش �ك��وى ع �ل��ى مشروع
توسيع األوتوستراد ،بني كازينو لبنان
وم� �ح ��ول ع �ج �ل �ت��ون ،ف ��ي إط � ��ار مشروع
ت��أه�ي��ل األوت��وس �ت��راد ال�س��اح�ل��ي ،املمتد
م��ن ال � ��دورة ح �ت��ى ك��ازي �ن��و ل �ب �ن��ان ،الذي
هو من مهمات مجلس اإلنماء واإلعمار.
هذه اإلش��ارة سببها أن توسيع الطريق
حسب ّ ما قال ،يشمل إضافة حائط أمام
امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ع �ل��ى األوتوستراد،
وم ��ن ش ��أن ه ��ذا ال�ح��ائ��ط «ال�ق�ط��ع برزق»
أصحاب املحال ،كما حصل ملحال ضبية.
غ �ي��ر أن ج�م�ع�ي��ة ت �ج��ار ك� �س ��روان ليست
ض��د ال�ت��وس�ي��ع ،وإن اق�ت�ض��ى األم��ر إزالة
مخالفات وتعديات املحال التجارية على
ال�خ��ط ال�س��ري��ع ،ف��امل��واط��ن يقضي نصف
وقته في الزحمة وه��ذا ال يجوز« .نحنا
مع التوسيع ،وإزالة املخالفات .بس مش
م��ع ّ إض��اف��ة ح�ي��ط .يعطونا ق��رار رسمي،
بيأكد لنا أنهم م��ا رح يضيفوا الحيط.
هيك بنمشي باملشروع» على حد قوله.
أم � � ��ا ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة إل � � ��ى م � �س ��أل ��ة توسيع
األوت ��وس �ت ��راد وإزال � ��ة م�خ��ال�ف��ات املحال
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وت �ع��دي��ات �ه��ا ع �ل��ى الطريق
ال �س ��ري ��ع ،ف �ي �ق��ول ال �ن��ائ��ب ع ��ن كسروان
ف��ري��د ال �ي��اس ال� �خ ��ازن إن ق� ��رار توسيع
ط ��ري ��ق ك � �س� ��روان ،وإض ��اف ��ة خ ��ط ثالث،
م �ت �خ��ذ وال � ��دراس � ��ة م� �ن� �ج ��زة .ك �ل �ف��ة هذا
امل � �ش� ��روع خ �م �س��ون م �ل �ي��ون ي � � ��ورو ،من
ضمنها االستمالكات ،ومن ش��روط هذا
األوت ��وس� �ت ��راد ت��أم�ي�ن َط��ري��ق ب��دي �ل��ة عن
األوتوستراد ،ألنه ُ
سيقفل بسبب األعمال.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ّ إل ��ى م ��وض ��وع مخالفات
املحال على أوتوستراد جونية،
أصحاب ُ
فاملخالف ت��زال مخالفته ،وغير املخالف
ال ي� �ت ��أث ��ر ،وم �ع �ظ ��م امل �خ ��ال �ف�ي�ن ه� ��م من
أصحاب األف��ران .وي�ق��ول« :ه��ذا الشريان
ه��و ال��وح�ي��د ال ��ذي ي��رب��ط ب�ين العاصمة
ب� �ي ��روت وال� �ش� �م ��ال ،امل �ش �ك �ل��ة ت �م �ت��د من
جونية حتى طرابلس .إذا محل مخالف،
بيوقف بطريق آالف السيارات؟».

 28عامًا وال يزال خاطفو حشيشو طلقاء
صيدا ــ خالد الغربي
ها هي مدة النصف الساعة التي وعد بها
الخاطفون نجاة النقوزي ،زوجة القيادي
ال �ش� �ي ��وع ��ي ال � �ص � �ي� ��داوي م �ح �ي��ي الدين
حشيشو ،إلعادته إلى عائلته ساملًا ،تمتد
 28عامًا 28 ً .عامًا وم��ا زال مصير الرجل
ّ
م� �ج� �ه ��وال .أم� ��ا ب� ��ت ال� ��دع� ��وى القضائية
ال�ت��ي تقدمت بها زوج�ت��ه ض��د أشخاص
ث� ُ�ب �ت��ت م �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي االخ� �ت� �ط ��اف ،فال
ت��زال تخضع لتأجيل تلو اآلخ��ر ،دون أن
ينجح كل ذلك في دفع نجاة إلى اليأس.
نجاة قالت لـ«األخبار» إنها لن تستريح
« ّق �ب��ل م�ع��رف��ة م�ص�ي��ر زوج � ��ي ،ح�ت��ى ولو
دل��ون��ي على عظمة واح��دة م��ن رف��ات��ه ،إن
ثبت موته» .هذه العظمة ستأخذها نجاة
وتدفنها لتكون م ��زارًا ل��زوج�ه��ا ال��ذي ما
زالت تنتظره.
وكانت عملية االختطاف قد ج��اءت بعد
تحت
ساعات على مقتل الرئيس
املنتخب ّ
ّ
الجمي ًل .توقع
حراب اإلسرائيليني بشير
حشيشو فور سماعه النبأ أعماال عنفية،
وأن يكون «الضحايا من املدنيني كثرًا».
ل ��م ي ��ع أب ��و أس ��ام ��ة أن ��ه س �ي �ك��ون م ��ن بني
ِ
هؤالء الضحايا.
وي � ��وم أم � ��س ،ي� ��وم ال� ��ذك� ��رى ،ك� ��ان حزينًا
وق��اس�ي��ًا .تمسح ن�ج��اة بمنديلها دموعًا

تقدمت
الدعوى التي ّ
بها زوجته ال تزال تخضع
لتأجيل تلو اآلخر

تساقطت على صورة زوجها ،وهي تروي
ق �ص��ة االخ� �ت� �ط ��اف« ،ك � ��ان م �ح �ي��ي الدين
مستلقيًا على الكنبة ،مرتديًا بيجامته
ّ
ويتصفح كتابًا بعنوان (محنة العقل في
عناصر مسلحون من
اإلسالم) عندما دهم
ّ
القوات اللبنانية املنزل» .ضلت ًالسيارتان
ّ
وتوجهتا خطأ إلى منزل
بداية طريقهما

آخ��ر على بعد أم�ت��ار ،لتعودا مجددًا إلى
«ال �ه ��دف» .ان�ت�ش��ر امل�س�ل�ح��ون ف��ي ّمحيط
ّ
امل�ن��زل م�ه��ددي��ن جيرانه ال��ذي��ن أط��ل��وا من
ال�ش��رف��ات بقطع ال ��رؤوس إذا ل��م يالزموا
م�ن��ازل�ه��م« .ال�ظ��اه��ر ق��اص��دي�ن��ا» ،ل��م يكمل
ح�ش�ي�ش��و ج�م�ل�ت��ه ح �ت��ى دخ ��ل العناصر

ّ
منزله وأم ��روه بالتوجه معهم وهددوه
بالقتل إن لم يمتثل ألوام��ره��م .ألقى أبو
أس��ام��ة ن �ظ��رة س��ري�ع��ة ع�ل��ى وج ��وه أفراد
عائلته« ،كأنه عرف أنه لن يعود .أخرجوه
وعال صراخنا» ،تتذكر نجاة.
الح � �ق� ��ًا ت� �ب�ي�ن أن ع� �ن ��اص ��ر م � ��ن القوات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ك ��ان ��وا ق ��د اس �ت �ب �ق��وا اعتقال
ح�ش�ي�ش��و ُب��اع�ت�ق��ال رف� ��اق ل��ه م��ن الحزب
الشيوعي ،أطلق سراح أحدهم بعد أيام،
وأفاد أنه شاهد بعد يومني من االعتقال
«أب ��و أس��ام��ة» داخ ��ل س�ج��ن ثكنة القوات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ف ��ي ك �ف��رف��ال��وس ،ث ��م ل ��م يعد
ّ
يعرف أي شيء.
ت�ن�ت�ظ��ر ن �ج��اة ج�ل�س��ة  9ت �ش��ري��ن الثاني
ف� ��ي م �ح �ك �م��ة ج� �ن ��اي ��ات ال� �ج� �ن ��وب ،وهي
تحاذر في الحديث عن «الشق القضائي»
املتعلق بقضية زوجها ،إال أنها تأمل أال
ّ
فتؤجل بسبب
تكون الجلسة كسابقاتها،
ّ
تغيب املتهمني الثالثة الذين أوقفوا بجرم
ُ
االخ�ت�ط��اف قبل أن ي�ت��رك��وا ل�ع��دم «كفاية
األدلة»ّ .وبعض رفاق حشيشو يتحدثون
�اء ،فيذكر
ع ��ن ت ��دخ�ل�ات ف ��ي ع �م��ل ال �ق �ض� ّ
أحدهم اسم مرجع ديني كبير تدخل لدى
القضاء إلخالء سبيل الثالثة الذين أوقفوا
بتهمة اختطاف حشيشو .ورغم كل ذلك،
نجاة ما زالت تنتظر محيي الدين ،أو أن
ينصفها القضاء.

محمد مارون عبود
ضحى شمس
مل��ارون عبود في قلبي مكانة خاصة .فالكاتب ال��ذي توفي أوائ��ل الستينيات
هو أحد أدبائي املفضلني ،ألسلوبه الساخر السهل املمتنع ،وأفكاره التقدمية
املبثوثة في كتاباته ،مثله في ذلك مثل سعيد تقي الدين وأحمد فارس الشدياق.
لكن م��ارون عبود ،ال��ذي دفعني الفضول إلى زي��ارة بيته في قريته عني كفاع
ذات يوم من عام  ،1997أصبح ذا ًمكانة ال ينازعه عليها أحد منذ تلك الزيارة.
فقد «اكتشفت» في املناسبة ،فضال عن عائلته الجميلة ،أنه ّ
سمى ابنه األوسط
محمدًا ،تيمنًا باسم النبي العربيّ ،
مطبقًا بذلك اقتناعاته في قضية الهوية .وما
زل��ت أذك��ر امل��رة األول��ى التي رأي��ت فيها محمدًا :ك��ان فالحًا في نهاية الكهولة،
منصرفًا إلى العناية بالبستان املحيط باملنزل الوالدي ،يثير في نفس الناظر إليه
الراحل .كان الرجل ،تمامًا كما يظهر في الصورة
اضطرابًا لشدة شبهه بأبيه
ً
أعاله ،واقفًا وسط البستانُ ،منهاال بتلك «الشوكة» (نوع من املعاول) على كتل
التراب يفتتها تحت أق��دام الشجر .لم يبارح محمد ،املصاب بنوع طفيف من
ّ
التوحد ،منزله الوالدي برغم أن إخوته جميعًا انتقلوا إلى مدن الساحل .بقي
هناك ،بقرب «أبو محمد» في عني كفاع ،كما كان يحلو له أن يسمي والده الذي
يزين تمثال نصفي له باحة املنزل .لكن أهمية محمد ال تأتي من شخصه ،بل
من كونه شاهدًا ّ
حيًا على ص��دق اقتناعات وال��ده ال��ذي ك��ان يجمع إل��ى بالغة
األدب ،شجاعة الثوار وتفاؤلهم ،وسخرية الرؤيويني .كان اختيار مارون عبود
السم ابنه ثورة صغيرة ،إعالن عصيان على سلطة الطوائف املطلقة ،نوعًا من
ّ
يصوب االنتماء إلى الهوية الجامعة التي تصنع وطنًا ،ال إلى
بالغ رقم واح��د،
ّ
الهوية التي تقسم الوطن بني أبنائه .تحول الطفل الوليد ذو االسم «الغريب» ،إلى
قضية هوجم والده بسببها ،وانقسم الناس في ذاك الوقت مع وضد .ال تنسوا،
نحن في عام  .1930يروي مارون عبود« :رزقت ولدًاّ ،
فسميته محمدًا ،فقامت
ّ
قيامة الناس ،فريق يستهجن ّ
ّ
ويقبح ويكفر ،وفريق يوالي وينتصر .وكان أول
من ّقدر هذا العمل وأعجب به ّ
أشد اإلعجاب ،صديقي املرحوم أمني الريحاني».
ومن أجل محمد القضية ،نظم األديب قصيدة محمد ،التي أرادها ربما شرحًا
رجب/
لدوافعه،
صبي /ولدته َأمه في ِ
يقول ُفيها«ٌ :عشت يا بني /عشت يا خير َ ّ
فهتفنا وأس� ُ
تستغرب /خ��ف� ِ�ف الدهشة واخ�ش� ْ�ع إن
ال
التاريخ
أيها
/
محمد
�ه
�
�م
ُ
َ ُْ ِ
َ َ
ابن مارون ّ
سميًا للنبي /ا ّمه ما ولدته مسلمًا أو مسيحيًا ولكن عربي/
رأيت/
ٍ
ُّ
ُّ
العرب /يا رب��وع الشرق اصغي
وفخر
الشرق
آية
املصطفى/
القرشي
والنبي
ِ
املطلب /زرع الجهل خالفًا بيننا /فافترقنا
عزيز
�ًا
�
س
در
وافهمي
واسمعي/
ُ ِ
ُّ
واملسيحي «خواجه» فاعجبي/
مسلم في عرفنا/
واللقب« /فاألفندي»
باسمنا
ِ
َّ
خالد/
باسم
اعتز
بني
يا
/
املغرب
ألهل
ًا
د
عب
فغدا
/
�ه
�
ن
�ا
�
ي
أد
في
املشرق
شغلوا
ِ
ٍ
ِ
ّ
ْ
ٍ
ٌّ
الحقب/
خوالي
في
/عيسوي
قبله
من
ته
يأ
لم
ما
جاء
/
أب
أوفى
تعش
إن
وتذك ْر
ِ
َِ ِ
ِ
ِْ
بشر َ
ُ
خصم التقاليد التي ألقت الشرق ّ
وقل:
الح َر ِب/
فأنا
ِ
ِ
بخرافات ِ َّه ِم استهزئ َ
قبلي أبي /وغدًا يا ولدي ،حني ترى /أثري متبعًا تفخر بي /بك
من
كان
قد
هكذا
ّ
ُ
َ
ناهض/
شعب
خالفت يا
قد
ٍ
ابني ملتي /راجيًا مطلع عصر ذهبي /عصر حرية ٍ
َ
ُ
».
ب
عر
ي
لبقايا
واتحاد
ٍ
ً
ِ
ك��ان ذل��ك يا س��ادة يا ك��رام منذ ثمانني ح��وال ،ال أب��ا لك يسأم .ك��ان ذل��ك قبل 8
و 14آذار ،قبل كوندوليزا رايس «داي��ة» الشرق األوس��ط الجديد وبوش الثاني.
كان ذلك قبل حملة شطب املذهب عن الهوية ،و«ال» للطائفية ،و«قوم فوت نام»
لزياد الرحباني .كان ذلك قبل تفاهم مار مخايل والجنرال عون والسيد حسن
نصر الله واملقاومة .لم ير محمد «أثر» أبيه متبعًا كما نعلم ،حال لطف الله به،
دون خيبة كبيرة .لكنه بقي «فالحًا ّ
مكفيًا» في عني كفاع ،متفاديًا خالل الحرب
ّ
األهلية املرور على حاجز البربارة ،الذي لو كان قد مر به ،ملا كان تاريخ وفاته
الجمعة املاضية.
مات محمد ّ مارون عبود ،عنوان ثورة أبيه ،ونحن ال نزال نحاول .كأنها لعنة
سيزيف حلت بنا ،فال ننفك نرفع صخرة ما يوحدنا إلى أعلى الجبل ،حتى
تعود الطائفية فتدحرجها ف��وق رؤوس�ن��ا ملقية بنا أسفل سافلني .إن عاد
مارون عبود اليوم فهل كان يسمي ابنه محمدًا؟ شيء ما يقول لي نعم .ربما
هو التفاؤل .أما محمد ،فهو اليوم حيث كان يريد أن يكون دائمًا :في حضن أب
طليعي ال يموت ذكره.

9

