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أوراق لها تاريخ

ً
حبيب صادق ...مناضال في الفكر والسياسة والثقافة
ٌ
ٌ
إنه سيرة ذاتية على شكل حوار أجراه طانيوس
دعيبس مع أحد رموز الحركة الثقافية (كما السياسية) في
لبنانَ .الكتاب الذي صدر أخيرًا عن «دار الفارابي» ،ينقسم إلى
مرحلتي الجنوب وبيروت ويتوقف عند أبرز محطات حياته
التعليمية والصحافية ،والسياسية والثقافية....
عبد الرحمن جاسم
ٌ
ٌ
هو ليس حــوارًا عاديًا .إنه سيرة ذاتية
ع ـلــى ش ـكــل حـ ــوار ألح ــد رمـ ــوز الـحــركــة
الـثـقــافـيــة (ك ـمــا ال ـس ـيــاس ـيــة) ف ــي لـبـنــان
ح ـب ـي ــب ص ـ ـ ـ ــادق .ل ــذل ــك فـ ـ ــإن اخ ـت ـص ــار
ح ـيــاتــه ف ــي ك ـتــاب أمـ ـ ٌـر شــائــك وإن كــان
ً
حـ ــوارًا «ط ــوي ــا» يـحـمــل ع ـنــوان «ح ــوار
األي ـ ــام» (دار الـ ـف ــاراب ــي) .ب ــدأ امل ـش ــروع
عــام  ،2004بمحاولةٍ دؤوبــة من مجري
الـ ـح ــوار ط ــان ـي ــوس دع ـي ـبــس لـتـسـجـيــل
فصول من سيرة صادق الذاتية ،ضمن
مبادرة (أشمل) تدعى «الذاكرة املحكية
للبنان» أطلقتها «مؤسسة املحفوظات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ل ـت ـس ـج ـي ــل ذاك ـ ـ ـ ــرة ال ــوط ــن
ـاص ع ــاش ــوا حـيــاتــه
ع ـلــى ل ـس ــان أشـ ـخ ـ ٍ
ال ـع ــام ــة ب ـك ــل ات ـج ــاه ــات ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة،
واالج ـت ـمــاع ـيــة وس ــواه ــا .تــأخــر إص ــدار
هذا العمل أكثر من عشر سنوات.
ربما كــان ذلــك ـ ـ بحسب صــادق ـ ـ يعود
إلى ّ
أنه كان يعتبر «أني لست من أولئك
َ
املؤهلني لتدوين ِسير حياتهم في هذه
ال ــدن ـي ــا» .لـكـنــه غ ـ ّـي ــر رأيـ ــه ألن ــه ال يــريــد
أن «أث ـق ــل عـلــى ورث ـت ــي فــأحـمـلـهــم عــبء
ّ
مـعــالـجــة أم ــري ب ـشــأن مـلــف امل ــذك ــرات»،
ً
ف ـضــا ع ــن ت ــأث ــره بـمــوقــف كـثـيــريــن من
املحبني واألصدقاء الذين آثروا أن ينشر
مــا جمعه فــي ملف الــذاكــرة ه ــذا .يقسم
الكتاب إلى مرحلتني أصليتني :مرحلة
الـ ـجـ ـن ــوب وم ــرحـ ـل ــة ب ـ ـيـ ــروت .يـ ـب ــدأ مــن

فترة الجنوب التي يقسمها إلــى ثالث
م ــراح ــل .تـتـبــع املــرحـلــة األولـ ــى طفولته
في قريته الخيام ،وانتقاله إلى النبطية
(ح ـي ــث تـ ــرعـ ــرع) ،م ـ ـ ــرورًا ب ـت ـعــريــف عــن
األج ــواء هـنــاك وعــاقـتــه بــوالــده الشيخ
عبد الحسني صــادق وتأثره الكبير به،
رغم رحيله املبكر وهو ال يزال حدثًا في
الصف االبـتــدائــي الخامس (كــان والــده
ّ
رجل ًدين بارزًا وشاعرًا وخطيبًا ،احتل
م ـكــانــة سـيــاسـيــة ب ـ ــارزة ،ف ـكــان الـنــاطــق
باسم أهــل جبل عامل حني قابلوا وفد
 .)1919نقرأ أيضًا عن
األمير فيصل في ّ
عــاقـتــه بــوالــدتــه مــنــا راض ــي وإخ ــوت ــه،
ً
وصــوال إلى ذكرياته في قريته والقرى
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة .بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ي ـك ـم ــل الـ ـح ــوار
صعودًا زمنيًا باتجاه مراحل الدراسة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـت ــاز ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـق ـصــص
وال ــذك ــري ــات ال ـتــي تـعـ ّـبــد ال ـطــريــق ال ــذي
سيسلكه الرجل كي يصبح ما هو عليه.
أما مرحلة الجنوب األخيرة ،فهي فترة
التخرج ،حني أصبح ّ
ّ
مدرسًا في
ما بعد
املــدرســة الــرسـمـيــة متحدثًا عــن مــراحــل
تــاري ـخ ـيــة م ــن ت ــاري ــخ ل ـب ـنــان امل ـعــروفــة
ك ــانـ ـتـ ـخ ــاب ك ـم ـي ــل شـ ـمـ ـع ــون واغـ ـتـ ـي ــال
رياض الصلح والتظاهرات التي أعقبت
اغتياله وكيف شارك بها.
ف ــي «م ــرح ـل ــة ب ـ ـيـ ــروت» ،ي ـن ـهــج ال ـح ــوار
نحو حياة صــادق في العاصمة .انتقل
مــن قريته الــوادعــة إلــى مدينة مختلفةٍ
كل االختالف ،ليسكن في أحد أحيائها:

تعرض
لمحاولة
اغتيال في 9
أيلول (سبتمبر)
1977

املصيطبة .يشرح عالقته باملدارس التي
بدأ التدريس فيها حتى انتقل «قسريًا»
إلــى منطقة جبل لبنان للتعليم هناك
ً
فــي مــدرســة الــزلـقــا االبـتــدائـيــة ،وص ـ َـوال
إل ــى تـجــربـتــه ف ــي الـتـعـلـيــم ف ــي سـجــنــي
ال ــرم ــل وال ـق ـل ـع ــة .ك ــان ــت أجـ ـ ــواء ب ـيــروت
ً
ج ــدي ــدة عـلــى ال ـشــاب ال ـق ــادم مــن الــريــف
ال ـج ـنــوبــي ،لـكـنـهــا أي ـضــا كــانــت مـحـفـزًا
أســاس ـيــا ل ــه ع ـلــى األن ـش ـطــة الـثـقــافـيــة/
االجتماعية.
واظ ـ ــب ع ـل ــى ح ـض ــور ن ـ ـ ــدوات «الـ ـن ــدوة
اللبنانية» ،و«النادي الثقافي العربي»،
وأن ـش ـطــة ثـقــافـيــة ف ــي «امل ــرك ــز الـثـقــافــي
ال ـس ــوف ـي ــات ــي» .اه ـت ــم أي ـض ــا بــال ـك ـتــابــة،
ف ـ ـكـ ــانـ ــت أول ـ ـ ـ ــى ت ـ ـجـ ــاربـ ــه الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة

الصحافية فــي جــريــدة «األخ ـبــار» (كــان
مالكها سهيل يموت آنذاك ولم تستمر
إال ثالثة أشهر) كاتبًا ومحررًا (ومشرفًا
إداريـ ـ ــا ع ـل ـي ـهــا) ،ك ـمــا ك ــان يـكـتــب بــاســم
م ـس ـت ـعــار ه ــو «أبـ ــو ج ــا» ح ــرص ــا على
وظيفته الــرسـمـيــة .كــذلــك كــانــت «الفلك
ـال؛ إال أن أول
الـ ـع ــرب ــي» ت ـخ ـصــه بـ ـمـ ـق ـ ٍ
مــا ن ـشــره مــن قـصــائــد ك ــان فــي مجلتي
«األلواح» و«الثقافة الوطنية».
ي ـت ـح ــدث ص ـ ــادق ف ــي ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة عــن
عــاق ـتــه ب ـك ـث ـيـ ٍـر م ــن األدب ـ ـ ــاء واملـثـقـفــن
القادمني من الجنوب كإملي نصر الله
ومحمد دك ــروب وعـبــد اللطيف شــرارة
وس ــام الــراســي؛ وعــاقـتــه الــوطـيــدة مع
ال ـش ـيــخ وال ـل ـغ ــوي ع ـبــد ال ـل ــه الـعــايـلــي.

بعد ذلك ،دخل مراحل مختلفة؛ متشعبًا
ف ــي عــاقــاتــه اإلن ـســان ـيــة واالجـتـمــاعـيــة
من خــال أنشطة سياسية واجتماعية
وثقافية .كتب لإلذاعة اللبنانية برامج
ومسلسالت مثل «في مثل هذا اليوم»،
«العدالة والحياة» ،و«الفصل األخير»،
وســاهــم فــي إنـشــاء «مستشفى الفنار»
كأول مستشفى في جنوب لبنان يعالج
األمراض النفسية والعصبية (تم بناؤه
أثناء عمله رئيسًا لدائرة املحاسبة في
وزارة الصحة العامة عام .)1964
يحكي صادق عن انتسابه إلى «املجلس
الثقافي للبنان الجنوبي» (عــام ،1964
أي س ـن ــة ت ــأسـ ـيـ ـس ــه) ،حـ ــن ارت ـ ـبـ ــط بــه
«ارت ـب ــاط ــا ع ـضــويــا كــأن ـنــي ع ـثــرت على
ّ
ضـ ــال ـ ـتـ ــي فـ ـ ــي قـ ـ ـي ـ ــام ـ ــه» .عـ ـ ـ ــاد ب ـع ــده ــا
انتخابات شارك فيها
للعروج على أول
ٍ
(وخسرها) مرشحًا للمجلس النيابي
( )1968بعيدًا عن «البكوات» الذين كان
نفوذهم قويًا للغاية .شارك صادق في
انتخابات املجلس اإلســامــي الشيعي
األعلى ليفوز بخمسة مقاعد (عام 1975
ضمن الئحة «التضامن الوطني») .أما
في مرحلة بيروت الخامسة واألخيرة،
فـيــورد مـحــاولــة االغـتـيــال الـتــي تعرض
لها صــادق في  9أيلول  1977وسنوات
«مـ ـنـ ـف ــاه» االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد ،ثــم
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس .ي ـ ـمـ ــر ع ـ ـلـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـغـ ــزو
ال ـص ـه ـيــونــي ل ـل ـب ـنــان عـ ــام  1982ال ـتــي
ش ـهــدهــا ص ـ ــادق ف ــي بـ ـي ــروت ،لينتهي
بمرحلة االنتخابات النيابية عام 1992
مــرشـحــا عـلــى الئـحــة «حــركــة أم ــل» قبل
أن ي ـقــع ال ـخ ــاف بـيـنـهـمــا ف ــي املـجـلــس
النيابي.
كتاب ال يمكن ملقال واحد أن َ
ٌ
يفيه حقه،
ٍ
فالتجارب التي مر بها صاحبها تجعل
م ــن ال ـص ـعــوبــة ح ـص ــره ــا ،ل ــذل ــك تـجــدر
اإلشـ ــارة إل ــى أن ــه كـتــاب يـقــرأ وأك ـثــر من
مرة.

شعر

ّ
غسان مطر :أيها الجرح المغني
في مجموعته الجديدة «أحزان مشردة» (الحركة
الثقافية في لبنان)  ،ال ينظر الى هذا الوجود بعين الشاعر
بل بعيني الفيلسوف واالنسان .أحزان األمة العربية ّ
جسدها
في قصائده .حزن ينتقل من حال الى حال من دون أن
ّ
يكف عن أن يكون هو ذاته
ياسين رفاعية
ّ
ً
ُفي ظاهرة لم يسبق حدوثها أن احتفاال
أق ـي ــم ف ــي أك ـبــر صــالــة م ــن مـبـنــى «قـصــر
األون ـي ـس ـك ــو» ف ــي بـ ـي ــروت ض ــم خمسة
شـعــراء ،كــل واح ــد منهم اتـخــذ لــه زاويــة
ل ـل ـتــوق ـيــع ع ـل ــى ك ـت ـبــه ال ـش ـع ــري ــة ،وه ــم:
بــال ش ــرارة ،االمـيــر طــارق نصر الدين،
الشاعر السوري عبد القادر الحصني،
بــاســم عـبــاس ،والـشــاعــر الـقــومــي غسان
مـطــر ،الــذيــن نحن بـصــدده اآلن ،ذلــك أن
مـعـظــم أع ـمــال ه ــذا الـشــاعــر هــو الــوطــن،
وه ــو ال ــوح ــدة ،ال ـتــي ت ـكــون م ـصــدر قــوة
ازاء هذا التشرذم الحاصل في منطقتنا
العربية .ليس هذا فقط ،فإن ما ينعكس
مــن الحياة العامة ،ينعكس ايضًا على
احاسيس هذا الشاعر الذي يرى بعينه
ّ
الثاقبة أن ال صحوة في املــدى املنظور.
عنوان مجموعته الجديدة هو «أحــزان
م ـشــردة» (الـحــركــة الثقافية فــي لبنان)
ومن منا ليس حزينًا على اوضاع األمة
الـتــي تمتهن على مستوى الـعــالــم كله،
وتؤججها «اسرائيل عدونا التقليدي»؟
ه ــذه االحـ ـ ــزان ج ـســدهــا م ـطــر (امل ـحــامــي
والـنــائــب الـســابــق) فــي قـصــائــده مــن كل
ّ
جــانــب ،وال مــن أمــل ب ــأن فـجـرًا سيشرق
حزن ينتقل
على هذه االمة التعسة .هو ّ
من حال الى حال من دون أن يكف عن أن

يكون هو ذاتــه ،وذلــك بفضل االحساس
العميق للشاعر وهــو ال ينظر الــى هذا
ال ــوج ــود ن ـظــرة ال ـشــاعــر بــل الفيلسوف
واالن ـس ــان .ان ــه بفضل الـقـصـيــدة يـ ّ
ـوحــد
اجــزاء الوقت املتفرقة املتمايزة ،تقضي
على تباعدها وتنافرها ،وتعطي كيانًا
للعدم .من هنا املغزى العميق لعبارة ت.
س .اليوت «فــي بدايتي نهايتي» ،التي
ك ــان ي ـكــررهــا م ـ ــرارًا ف ــي ح ـيــاتــه .غـســان
مطر ـ ـ مــن حيث يــدري أو ال يــدري ـ ـ هو
اآلخر بدايته نهايته .ال يتفاءل الشاعر
وهو يري بأم العني أمة بكاملها تنهار
وتندثر.
ي ـج ــد أن ـن ــا ف ــي اح ـت ـض ــار بـ ـط ــيء .لـيــس
املـ ـ ـ ــوت ال ـح ـق ـي ـق ــي س ـ ـ ــوى بـ ـع ــث ق ــوم ــي
ووالدة جــديــدة ،فــالـحـيــاة م ــوت وامل ــوت
حياة .ليس في حياة الشاعر من بقعة
ضـ ــوء وقـ ــد ت ــوال ــت ال ـه ــزائ ــم عـلـيـنــا من
ك ــل ح ــدب وص ـ ــوب .ل ـيــس ه ـنــاك شـعــور
بالرفاهية واالكتفاء واحترام الناس في
هــذا الــوطــن .اننا في قلب حلقة الخطر.
ازاءه ،ي ـجــد ال ـشــاعــر أن امل ـتــع الحسية
ال ـع ــاب ــرة لـيـســت ه ــدف ــه ،ب ــل االش ــراق ــات
ال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة الـ ـخ ــاطـ ـف ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـج ــاوز
الـسـعــادة ال ــى مــا وراء ذات ـهــا ،ال ــى عالم
آخــر ،يشير ويلمح ويقود اليه ،ويهون
عـلـيـنــا ع ـنــدمــا نـ ــدرك م ــا ي ـن ـطــوي عليه
مــن ابـعــاد فلسفية ستخرج منها اكثر

المتع
الحسية
العابرة ليست
هدفه ،بل
االشراقات
الروحية
الخاطفة

ما تعرضه علينا من قبل .نكهة املطلق
ونسيم الفردوس ،فنصفح عن النقصان
في الحياة واساءاتها .ومن هذا الشعر
الذي أجاد غسان مطر تجسيده ،يكشف
لنا عيوبنا وخـطــايــانــا .ليس مــن شيء
نافر ،ألن هذا النور اإللهي في القصيدة
ي ـ ـشـ ــرق ع ـل ـي ـن ــا ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ون ـن ـظــر
بتعاطف وحنان نحو الناس ويتراءى
لنا بعض بصيص من االمــل ،فالشاعر
ليس متشائمًا الى آخر الحدود.
ب ـص ـيــص م ــن االمـ ـ ــل ت ــدع ـم ــه ال ـق ـص ـيــدة
ال ـج ـي ــدة ،ال ال ـق ـص ـيــدة امل ـت ـحــاي ـلــة على
االبداع .غسان مطر ليس متأرجحًا بني
ال ــوج ــود والـ ـع ــدم ،ب ــل ه ــو ف ــي مصلحة

الــوطــن كـكــل ،يغمرنا باملحبة الشاملة،
ال الجزئية املتعلقة بالشخص .محبة
متجاوزة مصلحة الفرد نحو مصلحة
ال ــوط ــن ث ــم ال ـك ــون ،مـنــزهــة ع ــن الـشـهــوة
التي تتسع للعالم بــأســره واملخلوقات
جميعًا ،وكــل البشر مــن دون استثناء.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ل ـي ــس غ ـس ــان م ـط ــر م ـغــام ـرًا
ي ـ ـحـ ــاول أن ي ـج ـع ــل مـ ــن ن ـف ـس ــه غــري ـبــا
ً
عــن الـشـعــر ،بــل هــو مـنـتـ ٍـم انـتـمــاء كــامــا
للقصيدة ،ومحبة الوطن واالهل واالمة
هي املحبة املستوحاة من الله .لقد عانى
غسان مطر من االضطرابات السياسية،
والـ ـص ــراع ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وامل ـش ــاك ــل
وامل ـس ــاع ــي امل ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي اسـتـقـطـبــت

اهـتـمــام ال ـنــاس ،فتجدها ه ــراء وقبض
ريح ،لكن الشاعر ال يزدريها ،فكل شيء ـ
ّ
في املحصلة ـ ـ حسن .إن الشاعر ـ ـ بسبب
رف ـع ــة أخ ــاق ــه ـ ـ ـ ـ ال ي ـش ـتــري ال ـب ـشــاعــات
واآلثـ ــام ،بــل يــريــد أن نطهر قلوبنا كي
نستعيد نعمة الــوطــن .وه ــذا الـجــوع ال
نستطيع اشباعه سوى بالغذاء الروحي،
بينما يعجز خبز االرض عن ذلك .ليس
شعر غسان مطر على ضالل من الواقع،
بل على العكس .انــه في صميم الواقع،
يـحــاول كـفــرد وحــركــة مجتمع أن يعمم
م ـســاره نـحــو األح ـســن إن لــم يـكــن نحو
الثورة .لذلك نراه يدعونا الى التضحية.
ليس من سواها قادرة على التغيير من
أج ــل الـبـقــاء .وه ــو ينشد مل ـجــزرة صبرا
وشاتيال السيئة الذكر عام « :1982كان
َ
مــا ك ــان /وه ـ ّـب امل ــوت ام ــواج ــا /وايـلــول
ه ــدي ــر ص ــاخ ــب فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــروح /وال ـب ـح ــر
دم /والـطـفــل يـحـبــو ص ــوب ص ــدر األم/
مثقوبًا بآالف الشظايا /،وعلى الشرفة
«شـ ــارون» /وفــي كفه كــأس ال ــدم» .وهو
في محاولته استعادة كبريائه من ظل
ال ـهــزي ـمــة ،ان ـم ــا ي ـس ـت ــدرك أن ال ب ــد بني
كــل شـعــوب الـعــالــم مــن يتعاطف معنا،
فـلـيــس صحيحًا ان كــل أم ــم االرض مع
ال ـص ـه ـيــانــة س ــارق ــي ال ـح ــق بــاسـتـثـمــار
ْ
الخديعة« :أشكو ملن /هل كان هذا مطلع
ُاملـ ـ ـ ّـوال /أم أن ـنــي تـخـيـلــت ال ـغ ـنــاء /لـكـ ّـي
أجــاهــر في الغناء /ومــن املغني النادب
الـ ـب ــاك ــي /ألسـ ـ ــأل ج ــرح ــه ال ـ ـسـ ــري /هــل
ُ
َ
دفنت؟ /وكيف يسعفك
دفنت كما
وطنًا
البكاء؟ /تشكو /،وتعرف أن اهلك كلهم
ذب ـ ـحـ ــوا ...تـشـكــو مل ــن /واألرض ج ــرح/
أيها الجرح املغني /والسماء اجتاحها
الــوث ـنــي /وان ـك ـســرت مـفــاتـيــح الـسـمــاء/
الله اكبر /كيف ان (الله اكبر) تستباح/
وكيف تقطر من طهارتها الدماء».

