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أشخاص

خالد صاغية

انكسار العنف

عبد المجيد مجذوب
ألو ...صوت الزمن الجميل باألبيض واألسود
باسم الحكيم
ع �ن��دم��ا ي�غ�ي��ب ع �ب��د امل �ج �ي��د مجذوب
يبتعد كثيرًا.
عن مواقع التصوير ،ال
ّ
صومعته في منطقة عائشة بكار ،حيث
يعيش م��ع زوج�ت��ه ،ه��ي امل�ك��ان األحب
إلى قلبه .يستقبلك في منزله بلهجة
تعرفها على الشاشة ،منذ ّ
كون مع هند أبي اللمع،
ّ
ثنائيًا حفر في ذاكرة الجمهور في مسلسالت «حول
غ��رف �ت��ي» ،و«أل� ��و ح �ي��ات��ي» ،و«عازف
ال�ل�ي��ل» ...حضوره في الحياة مشابه
ل�ح�ض��وره ع�ل��ى ال�ش��اش��ة .ي�خ��اط��ب أم
خالد (زوج�ت��ه) حينًا كأنه يقف أمام
ال �ك ��ام �ي ��را ،ل �ك �ن��ه ي �م��ازح �ه��ا ويعرف
كيف يشعل غيرتها ،فـ«الغيرة تحلو
ب �ع��د ال �س �ب �ع�ين» .ع �ن��دم��ا ت�ث�ن��ي على
أن��اق �ت��ه ووس��ام �ت��ه ،ي�ج�ي��ب ممازحًا:
«هل هذا غزل؟ املفروض أنني ّ أنا ابن
طرابلس وليس أن��ت!» .ثم يدلك على
ص ��ور أوالده وب �ن��ات��ه م��ع زوجاتهم
وأزواج� � �ه � ��ن ،م ��وزع ��ة ع �ل��ى الحائط.
«جميعهم يعيشون خارج لبنان».
ال� �ل� �غ ��ة ال �ف �ص �ح��ى ج � ��زء م� ��ن حياته
ال�ي��وم�ي��ة« ،ه ��ذه طبيعتي .م��ن حسن
ح� �ظ ��ي أن � �ن� ��ي ت �ت �ل �م ��ذت ع� �ل ��ى أيدي
ّ
أساتذة كبار في اإلذاعة ،حيث قدمنا
امل �س �ل �س�ل�ات اإلذاع � � ّ�ي � ��ة بالفصحى،
ّ
وكنا ن�ص��دره��ا إل��ى العالم العربي».
الحكاية أق��دم من ذلك بكثير ،وتعود
إلى نشأته في طرابلس ،في حارة قبر
ال��زي�ن��ي ف��ي منطقة ال �ح��دادي��ن ،حيث
ّ
ولد عام  .1939وألن آل املجذوب أسرة
ّ
ذات ت� ّ
�وج��ه ص��وف��ي ،وك ��ان ج ��ده عبد
ُّ
الرحمن املجذوب قاضيًا ،وجد والده
ك��ان مفتي طرابلس ،فقد نشأ الفتى
ع�ل��ى ال�ش�ع��ر وال�ل�غ��ة وال �ف � ّق��ه .ل��م يكن
مستغربًا أن يؤدي دور مؤذن الزاوية،
تاليًا حلقات الذكر على رفاق الطفولة.
وال ��ده م�ح�م��ود م �ج��ذوب ،ك��ان تاجرًا
ع��اش قسمًا م��ن حياته ف��ي البرازيل.
ك � ��ان ع �ب ��د امل �ج �ي ��د ي �م �ض��ي العطلة
ّ
الصيفية ف��ي ال�ع�م��ل ،خصوصًا بعد
رحيل ال��وال��د ،وعجز وال��دت��ه حفيظة
ّ
وتحمل
رستم عن دفع تكاليف املنزل،
م �ص��اري��ف األوالد :أدي � ��ب ،وعصام،
وعبد املجيد ،وسالم ،وإعزاز ،ونوال.
لاّ
يفاخر دوم��ًا بأنه ناصري ال�ه��وى« :ل��م أب��ك إ حني
ت��وف��ي ع �ب��د ال �ن��اص��ر» ،وال ي�خ�ف��ي ت��أث��ره بـ«اإلمام
ال �ع �ظ �ي��م» ال�خ�م�ي�ن��ي .ال� �ث ��ورة امل �ص��ري��ة ع ��ام ،1952
ك��ان��ت بمثابة ت�ح� ّ�ول ف��ي حياته م��راه�ق��ًا ،فقد وعى
ّ
العربية ،ومحورها طبعًا نكبة
فجأة على القضايا
فلسطني« .ك�ن��ا ن�ش��اه��د ق��واف��ل ال�لاج�ئ�ين ت�ص��ل إلى
ّ
وتخيم في البداوي ونهر البارد».
لبنان،
ف��ي طفولته ،ك��ان مولعًا بالسينما« :أش��اه� ّ�د أفالم
األب �ي��ض واألس � ��ود ،وأع� ��ود إل ��ى ال�ب�ي��ت ف��أق��ل��د عبد
القصري» .كذلك برز ميله إلى الغناء والعزف
الفتاح
ّ
في وقت مبكر ،وفي العاشرة ،قصد أستاذًا ليتعلم
ال �ع ��زف ع �ل��ى ال� �ع ��ود« :ك �ن��ت م��ول �ع��ًا ب��ال �غ �ن��اء لعبد
ال ��وه ��اب ،وأم ك �ل �ث��وم ،وس��اع��دن��ي ص��وت��ي وحسن
أدائي على تقديم تلك األعمال الخالدة برفقة العود».
واستمرت جلسات ال�ط��رب م��ع أصدقائه ف��ي ليالي
السبت ،وكانت تضم أطباء وضباطًا وفنانني ،ومنهم
«صديق عمري ابراهيم مرعشلي الذي جمعتني به
صداقة قوية منذ بداياتي الفنية عام .»1967
ب��داي��ة ا ّل��رح�ل��ة م��ع ال�ف��ن والتمثيل ف��ي اإلذاع� ��ة .قبل
ّ
اإلفرنجية ...لكنه شعر
ذلك ،تعلم التلحيم والحدادة

ب�ض�ي��ق امل �ك��ان ع�ل��ى ط �م��وح��ه ،ف��اس�ت�ن�ج��د بصديق
ّ
الغربية ،حيث عمل
ملساعدته على السفر إلى برلني
في تلحيم الكهرباء تحت املياه .بعد ثالث سنوات
ع��اد إل��ى ب�ي��روت ،مصطحبًا معه زوج��ة أمل��ان�ي��ة من
أص ��ول ن�م�س� ّ
�اوي��ة .اس�ت�م� ّ�ر ال� ��زواج س�ن��ة واح ��دة «إذ
باملرض ،ونصحني الطبيب
ضاقت أمورنا وأصيبت
ّ
ب��إع��ادت �ه��ا إل ��ى أمل��ان �ي��ا ،ل�ت�ل��ق��ي ال �ع�ل�اج املناسب».
انفصال ،وذه��ب كل منهما في طريقه ،وحصل عبد
امل�ج�ي��د ع�ل��ى ف��رص�ت��ه ال�ع�م�ل� ّ�ي��ة ال�ت��ال�ي��ة ف��ي الكويت
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تواريخ
1939
الوالدة في طرابلس (شمال لبنان)
1969
دخل ميدان الفن ،وكان أول عمل درامي من
بطولته بعنوان «اليد الجريحة»
1974
بدأ رحلة الثنائي مع هند أبي اللمع من خالل
مسلسل «حول غرفتي» ،تاله تعاون في أعمال عدة
أبرزها «ألو حياتي»
2001
عاد إلى الشاشة بعد سنوات طويلة من االنقطاع
مع مسلسل «حصاد املواسم» ملروان نجار
2011
يؤدي دورًا رئيسيًا في «الغالبون»
للمخرج باسل الخطيب ،عن مسيرة املقاومة

ً
ف��ي التنقيب ع��ن النفط .أثبت ال�ش��اب ّ
تميزًا هائال،
فأصبح رئيسًا لفرقة التنقيب سريعًا.
عن تلك املرحلة يقول« :لو استمريت في هذا املجال،
لكانت حياتي اختلفت تمامًا» .لكن «الهوى غالب»،
ف�ق��د ت �ع� ّ�رف ف��ي إح ��دى إج��ازات��ه إل��ى ال�ف�ن��ان��ة وطفة
(آسيا غ�ن��دور)« .كنت أسمع صوتها على الراديو،
تزوجنا ،ثم أخذتني املصادفة إلى التمثيل .رافقتها
إل��ى استديو «االت�ح��اد الفني» ال��ذي يملكه صبحي
أبو لغد وغانم الدجاني وعبد املجيد أبو لنب .هناك
التقيت وحيد جالل ومحمود سعيد».
دخ��ل م�ي��دان ال��درام��ا اإلذاع �ي��ة بفضل
صوته الرخيم ،فبقي في هذا امليدان
عامني ،سجل خاللهما مسلسل «عقد
الياسمني».
ح �ي��ات��ه ال �ع��ائ �ل� ّ�ي��ة ت �ت��داخ��ل ب �ق��وة مع
ح�ي��ات��ه امل�ه�ن� ّ�ي��ة .ف��زواج��ه ب��وط�ف��ة في
ح��زي��ران (ي��ون�ي��و) ع��ام  ،1965أدخله
عالم ال�ف��ن ،ث� ّ�م انفصل عنها ليعيش
وح��ده ،بعدما أنجبا ابنتيهما منى
وه�ن��د .غير أن ال�ق��در ش��اء أن يتعرف
ب��زوج �ت��ه ال �ح��ال� ّ�ي��ة زي� �ن ��ب ،فارتبطا
وأن �ج �ب��ا خ��ال��د وخ �ل��ود وأح �م��د .عام
 ،1969ك ��ان ��ت م �ح �ط �ت��ه األول� � � ��ى في
ال �ت �ل �ف��زي��ون م ��ع ح �ل �ق��ات درام � ّ�ي ��ة من
ال� � �ت � ��راث ال� �ع ��رب ��ي أن �ت �ج �ت �ه��ا شركة
ّ
«بيتروليوم»ّ .
شخصية
جسد يومذاك
طبيب يكشف الجرائم ،قبل أن تسند
ّ
األولى في «اليد
الفعلية
إليه البطولة
ّ
الجريحة» ،ثم «الفارس امللثم» و«سر
الغريب» ،فـ«ليلى وال �ب��راق» .كل ذلك
ق�ب��ل ال ��وص ��ول إل ��ى م��رح�ل��ة التعاون
مع هند أب��ي اللمع التي كانت تعمل
مالحظة سيناريو مع زوجها أنطوان
ريمي ،قبل أن تصل إلى البطوالت.
مع «حول غرفتي» ( ،)1974صار عبد
امل �ج �ي��د ن �ج �م��ًا م �ن��ذ ال �ح �ل �ق��ة األولى.
ريمي،
«وج� �ي ��ه رض � � ��وان ،وأن � �ط� ��وان
ً
وه � �ن� ��د ،وأن� � � ��ا ،ك �ل �ن��ا ق ��دم �ن ��ا أعماال
ّ
ت��راوح��ت ب�ين ال �ع��ادي وال �ج� ّ�ي��د ،لكن
اج�ت�م��اع��ي ب �ه��ذه ال �س �ي��دة ك ��ان وقعه
مختلفًا» .لم يتمكن من تكوين ثنائي
ناجح مع أي فنانة أخرى ،رغم نجاح
أع �م��ال ك�ـ«ب�ن��ت ال �ب��واب» و«املتنبي»
( ،)1983وغ �ي��ره �م��ا« .ال أع � ��رف ّ
سر
ن�ج��اح�ن��ا م�ع��ًا ،ف�ق��د ف��اق مسلسل «ال
تقولي وداع��ًا» ( ،)1984نجاح األعمال السابقة ،ألن
الجمهور كان متلهفًا ّلعودتنا إلى الشاشة».
ثنائي ن��اج��ح آخ��ر ،تمكن م��ن إن�ج��ازه م��ع أب��ي عزت
(م� �ح� �م ��ود س� �ع� �ي ��د)« :أم �ض �ي �ن��ا س � �ن ��وات صديقني
ح�م�ي�م�ين ث� � ّ�م اج�ت�م�ع�ن��ا م ��ع ال �ك��ات��ب م � ��روان ّ
نجار
منتصف التسعينيات في «تجارة عن تراض».
عبد املجيد مجذوب راض اليوم عن مسيرته الحافلة.
«كنت دومًا أخطط لتحقيق شيء ما ،ولم ِأرد اختبار
شعور الندم» .ولهذا الغرضّ ،
أسس شركة «الخلود
ل�لإن�ت��اج» املهتمة بالشعر واألدب ،ف�ق��دم مسلسلي
«األس �ت��اذ م �م �ن��وع» ،و«أواخ � ��ر األي � ��ام» .ك�م��ا اهتمت
امل��ؤس�س��ة ب��ال �ن��دوات ال�ش�ع� ّ
�ري��ة وآخ��ره��ا تسجيالت
ملصلحة «املجمع الثقافي في أبو ظبي».
وك�م��ا ب��دأ ح��دي�ث��ه بالحنني إل��ى أي ��ام ع�ب��د الناصر،
يختمه بالتعبير ع��ن إعجابه ب�ح��زب ال�ل��ه ،متوقفًا
عند مشاركته في مسلسل «الغالبون»
ل�ل�م�خ��رج ب��اس��ل ال�خ�ط�ي��ب ع��ن سيرة
امل �ق��اوم��ة« .أج �س��د ح�ك��اي��ة ،تمنيت أن
أك � ��ون أح� ��د رج ��ال� �ه ��ا ،ل �ك �ن �ن��ي مقتنع
بأنني منهم من دون أن أحمل البطاقة
ّ
الحزبية».

ف �ي �م��ا ت �س �ي��ل ال ��دم ��اء َف ��ي ليبيا،
ي �س �ت �م� ّ�ر امل ��دي ��ح ل� �ث ��ورت � ْ�ي تونس
وم� � �ص � ��ر ألن � �ه � �م� ��ا ن� �ج� �ح� �ت ��ا في
إع ��ادة االع �ت �ب��ار ل�ل�ث��ورة م��ن دون
ع�ن��ف ث� ��وري .وق ��د دف ��ع االنبهار
ب�ه��ذه ال��وص�ف��ة ال�ج��دي��دة صحيفة
«نيويورك تايمز» إلى نشر مقاالت
ّ
الغربية التي ّ
تشربها
عن التعاليم
ّ
الثوار العرب كي يقوموا بثورتهم.
فالعقل االستشراقي ال ّبد له من
أن ي� � ّ
�رد ّأي ص �ح��وة ل �ل �ع��رب إلى
أساس غربي .إن لم تكن الجيوش
ّ
ّ
األميركية ه��ي التي
األطلسية أو
ن �ج �ح��ت ف� ��ي ت� �ح ��ري ��ر الشعوب
ّ
العربية ،فال ّبد من التفتيش عن
ّ
ّ
كتيبات ّقامت باملهمةَْ .
والواقع أن الباهر في ثورتي النيل
وال� �ك ��رام ��ة ل �ي��س ع� ��دم استخدام
ال� �ع� �ن ��ف ،ب� ��ل ت �ع��ري �ت �ه �م��ا لعنف
ال�س�ل�ط��ة .ف�ق��د ك�ش�ف��ت الثورتان
ع��ن لحظة ش��دي��دة ال��روع��ة .وهي
نّ
لحظة ت�ب�ّي� فيها الج ��دوى مئات
اآلالف من رجال الشرطة ،ومئات
�ادق والهراوات.
اآلالف م � ّ�ن ال �ب �ن� ُ
فجأة يتبخر جهاز أنفقت ماليني
بنائه ،وأمضت
الدوالرات من أجل ً
السلطات أعوامًا طواال في تعزيز
ّ
قوته.
ّ
اللحظة نفسها كنا قد اختبرناها
في حرب ّتموز  .2006يومها ،لم
تكن املفاجأة في صمود املقاومة
ف� ��ي ل �ب �ن ��ان وح � �س� ��ب ،ب� ��ل أيضًا
ّ
العاديني
ف��ي اك�ت�ش��اف امل��واط�ن�ين
ّ
العسكرية
ال�ج��اه�ل�ين ف��ي األم ��ور
ّ
م �ث �ل��ي ،أن ال �ج �ب��روت العسكري
اإلس��رائ �ي �ل��ي وغ �ي��ر اإلسرائيلي
ّ
ل��ه ح� ��دود ،وأن ق�ص��ف الطائرات
للمناطق اآلمنة يحتاج إلى ذخيرة
س ��رع ��ان م ��ا ت �ن �ف��د م ��ن مخازن
األسلحة للجيوش الكبرى.
ح� � ��دود ال �ع �ن ��ف ن �ف �س �ه��ا ظهرت
ف � ��ي ال � � �ع � � ��راق ،وه� � � ��ذه امل� � � � � ّ�رة من
ّ
االقتصادية .فرغم لجوء
األب��واب
القوة العسكريةّ
ّ
اإلمبراطورية إلى ّ
تعويضًا عن وهنها االقتصادي،
ُ
سهم
ع ��اد ه ��ذا ال ��وه ��ن ن �ف �س� ّ�ه لي ّ
ف��ي استحالة تنفيذ املهمة حتى
النهاية.
لم يكن ما حدث في منطقتنا لحظة
تمجيد للنضال السلمي ،بقدر ّ ما
كان انكسارًا لشوكة العنف حتى
ّ
مضاد .انكسار
حني قابله عنف
ألج �ه��زة ال�ق�م��ع ،وان�ك�س��ار ألقبية
التعذيب ،وانكسار لهيبة النظام
البوليسي.
ّ
ّ
ك��أن ه��ذه اللحظة قد فاتت معمر
ّ
القذافي .ك��أن ما يجري في ليبيا
ينتمي إلى ما قبل تونس وما قبل
ّ
مصر .كأن العنف ما زال يحتفظ
بهيبته.
ّ
في عيد القيامة ،يهتف املصلون
ّ
املسيحيون« :أين غلبتك يا موت؟
أين شوكتك يا جحيم؟» .هي هذه
الغلبة التي اندثرت ،وهذه الشوكة
التي انكسرت.

