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ثقافة وناس

غازي قهوجي ...سينوغـ
رحيل

«رجل الظل» ابتكر الضوضاء و ...الدهشة
علي العزير
ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــاس مـ ـ ـن ـ ــذورون ل ـلــده ـشــة
وغـ ــازي قـهــوجــي ( 1944ـ ـ  )2015في
طـلـيـعــة هـ ــؤالء بـغـيــر ج ـ ــدال .ســريـعــا،
اكـتـشــف مـكــانــه فــي جـغــرافـيــا الحياة
وأبى أن يقنع بالدور الذي رسمته له.
كان مجليًا خلف الستارة ،لكنه تقدم
بـخـطــى حـثـيـثــة نـحــو م ـقــدم الخشبة
لـيـصـيــر م ـصــب الـ ـض ــوء ،ع ــوض ــا من
أن يكتفي بتسليطه مــن بعيد .رجل
ال ـح ـس ــاب ــات الــدق ـي ـقــة بـ ــدا ب ــارع ــا في
ارت ـك ــاب األخ ـط ــاء املـتـعـمــدة ليصحح
ما اعتبره اآلخــرون صحيحًا .شاغب
حتى الرمق األخير .تفنن في السباحة
ع ـكــس ال ـت ـي ــار .وحـ ــن أغ ـم ــض عـيـنــه
ل ـل ـمــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان ف ــي مـحـجــرهــا
الكثير الكثير مما يجب أن ُيرى.
ك ـ ــان ب ــوس ـع ــه أن ي ـك ـت ـفــي بـمــوهـبـتــه
ال ـض ــوئ ـي ــة ،أن ي ـق ـنــع ب ـك ــون ــه راس ـم ــا
ب ــارع ــا ل ـل ـخ ـطــى فـ ــوق ال ـخ ـش ـبــة ،وأن
يستمتع بكونه الــرجــل الخفي الــذي
يـبـهــر الـجـمـيــع مــن دون أن يشعرهم
بــوجــوده ،لكنه اقتحم املشهد لحظة
لــم يـتــوقــع أح ــد ،ربـمــا وال هــو نفسه،
ً
وكــان فــاعــا فــي املقدمة بقدر مــا كان
مؤثرًا في موقعه الخفي.
رجل الظل أمكنه أن يبتكر الضوضاء
املمتعة بقدر ما كان ماهرًا في صناعة
الضوء الساطع .وكــان على متتبعي
خـطــاه اإلبــداع ـيــة أن يـعـتــرفــوا لــه بما
ظنوه في البدء مغامرة :غازي يمتهن
ال ـف ــوض ــى ب ـق ــدر م ــا ي ـج ـيــد الـتـنـظـيــم
ويـمـيــل إل ــى الـعـبــث الـجـمـيــل رغ ــم كل
سعيه الظاهري نحو الدقة والترتيب.
ب ــوس ــع نـ ـق ــاد امل ـ ـسـ ــرح وم ــدم ـن ـي ــه أن
يـقــولــوا الـكـثـيــر عــن بـصـمــات راسـخــة
تــركـهــا الــرجــل الـضــاحــك ف ــوق اعماله
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .ل ـك ــن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن غـ ــازي
ق ـهــوجــي سـيـظــل ق ــاص ـرًا ع ــن إيـفــائــه
ح ـقــه م ــا ل ــم ي ـت ـن ــاول طــاق ـتــه الـهــائـلــة
على السخرية .شكلت كتاباته محطة
مـفـصـلـيــة ف ــي م ـس ــار األدب الـشـعـبــي
الساخر .ومــع كل مقال كــان حضوره
يزداد رسوخًا في وجدان قرائه ،حتى
ّ
ذه ــب الـبـعــض لـلـقــول بثقة إن مقالة
غازي قهوجي هي نقطة البدء بمعزل
عن ترتيب الصفحات وتبويبها.
ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـف ـن ــان ذي
امل ــواه ــب امل ـت ـع ــددة ك ــان ــت أق ـ ــرب الــى
العشيقة السرية التي يبوح لها بما
ي ـســره ع ــن اآلخ ــري ــن ،ي ـبــدي حيالها
م ــن الـ ــود م ــا يـضــن ب ــه عـلــى ســواهــا.
كـ ـ ــان ي ـ ـ ــدرك ط ــاق ـت ـه ــا ال ـه ــائ ـل ــة عـلــى
إيـصــال الفكرة وكــان يستهويه ذلــك.
السينوغرافي ال ــذي أثقلته التورية
بدا منحازًا إلى املباشرة والوضوح،
ك ـمــا ل ــو أن ــه ت ـعــب م ــن لـعـبــة ال ــرم ــوز،
ف ـم ـنــح ن ـف ـســه اسـ ـت ــراح ــة ف ــي رح ــاب
الوضوح .هكذا تحول الرجل املنحاز
ألناقة املظهر ليصير مطهرًا ّ
يعرض
املحيطني به إلى خطر التعرية ،وكان
تـ ـف ــادي غ ـ ــازي ق ـهــوجــي أمـ ـ ـرًا مـلـحــا،
إذ لـيــس م ــن الـحـكـمــة أن ي ـكــون امل ــرء
فــي مــرمــى تـلــك الـعـيــون املـتـقــدة التي
تكشف املستور وتتفنن في تشريح
خفاياه.
لــم يـمــر ش ــيء أو ح ــدث أو كــائــن حي
فــي م ــدار غ ــازي قـهــوجــي مــن دون أن
يخضع لالختبار .األرجح أن براعته
ف ــي ه ـنــدســة امل ـش ـهــد امل ــرئ ــي منحته
قـ ـ ــدرة ف ــائ ـق ــة ع ـل ــى ال ـت ـق ــاط ال ـع ـيــوب
والثغرات في كل ما تصطاده عيناه،
وكانت قدرته على تفكيك املشهد ،أيًا
كــان ،إلــى تفاصيله األول ــى ،مدهشة.
كانت مقالته املختصرة تنطلق غالبًا
من نقطة مبالغة في حيادها ،تعريف

وعاد إلى صور
إلى املنزل الذي كان يمضي فيه
نهاية كل أسبوع ،عاد غازي
قهوجي جثمانًا إلى صور أمس.
ّ
ولد ونشأ وتفتقت مواهبه قبالة
جارته قلعة صور الرومانية
البحرية وقبالتها من ناحية الغرب
سيرقد في مقبرة صور .لم تعتد
املدينة على أبو حسني صامتًا.
رغم نجاحاته ،لم يكن يبارح
يومياتها ،أنشطتها وأحداثها
الفرحة والحزينة .كان حاضرًا
في املهرجانات الثقافية والفنية
التي أسهم في تنظيمها كجندي
مجهول أو كصاحب مناصب
رسمية حتى غدا أخيرًا نائب
رئيس «الحركة الثقافية في لبنان».
لكن سمة عمله املهنية ،لم تقمع
فطرته النضالية التي مارسها في
سنوات الحرب األهلية واإلحتالل
اإلسرائيلي للجنوب .أمس ،تقبلت
زوجته مرشدة اآلغا ووالداه نادر
وحسني التعازي ،ثم سار نعش
قهوجي أمتارًا قليلة من منزله إلى
املقبرة التي يفصلهما املوقع األثري
ويجاورهما البحر .التشييع الحاشد
تقدمه كل من النائبة بهية الحريري،
وممثل رئيس مجلس النواب نبيه
بري أمني عام الشؤون الخارجية
في مجلس النواب ورئيس «الحركة
الثقافية في لبنان» بالل شرارة،
والنائبة بهية الحريري ،ومفتي
صور ومنطقتها الشيخ مدرار
الحبال ،ورئيس اتحاد بلديات صور
عبد املحسن الحسيني ،ورئيس
بلدية صور حسن دبوق ،ونائبه
صالح صبراوي ،وممثل النائب
البطريركي للروم امللكيني الكاثوليك
املتروبوليت يوحنا حداد.
كما جمع الطوائف واملذاهب في
حياته وعائلته وأنسبائه ،صلى على
جثمانه في مسجد صور القديم
املفتي الحبال ورئيس دائرة أوقاف
صور االسالمية الشيخ عصام
كساب والشيخ حسن اسماعيل.
ومن املعزين ،نقيب املمثلني
اللبنانيني جان قسيس ،والفنانني
فهد العبدالله واملسرحي رفيق
علي احمد ،وحشد من الشعراء
والتشكيليني.

مـتـفــق عـلـيــه ح ــول م ـف ـهــوم شــائــع ثم
ي ـت ـجــه ب ـت ــوري ــة م ـت ـق ـنــة ن ـح ــو مـكـمــن
الـخـلــل ،قبل أن ينقض على فريسته
ببراعة تميز بـهــا .كــان يحلو لغازي
ً
ق ـهــوجــي أن ي ـب ــدأ مـ ـق ــاال بــان ـف ـلــونــزا
ً
الطيور مـثــا ،فيستعرض تعريفاته
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،ويـ ـ ـع ـ ــرج عـ ـل ــى م ـخ ــاط ــره
ال ـص ـح ـي ــة ،وي ــرص ــد ب ــدق ــة صـحــافــي
مـحــايــد مــا يـثــار بـشــأنــه مــن تكهنات
علمية ثم ينحرف بانسيابية مدهشة
نحو مكانة الطيور في التراث العربي
فنًا وأدبــا وسياسة ليختم أن املرض
قديم وأن الجديد هو العلم بوجوده
فـقــط .مــع غ ــازي قهوجي وح ــده ،كان
بإمكان القارئ أن ينطلق من انفلونزا
الطيور نحو أسمهان وأغنيتها «يا
طـيــور» ليتجه صــوب فــريــد األطــرش
«ي ــا ريـتـنــي طـيــر ألطـيــر حــوالـيــك» ثم
عبد الــوهــاب «بلبل ج ـيــران» ،ليعرج

بـصـبــاح فـخــري فــي أغـنـيــة «ي ــا طيره
طـيــري يــا حـمــامــة» ،قـبــل أن يـحــط به
ال ــرح ــال ف ــي دن ـيــا األس ـم ــاء واألل ـق ــاب
املنبثقة والـطــالـعــة مــن عــالــم الطيور
كاسم الكاتب والوزير املصري جابر

السينوغرافي الذي أثقلته التورية
بدا منحازًا إلى المباشرة والوضوح
في كتاباته
ع ـص ـفــور ،وس ـي ــدة ال ـشــاشــة الـعــربـيــة
فــاتــن حـمــامــة ،والـشــاعــر الكبير عمر
أبو ريشة!
ولن يكون بوسع غازي قهوجي ـ فيما
القارئ يتابعه بشغف ـ التغاضي عن
ّ
القصة والشعر واألدب وعالقته
عالم
بالطيور ،فثمة «دع ــاء ال ـكــروان» لطه

حسني ،ودي ــوان «العصفور األحــدب»
مل ـح ـمــد املـ ــاغـ ــوط ،و«مـ ــالـ ــك ال ـح ــزي ــن»
إلبراهيم أصالن إلى متون وهوامش
وحواشي لغتنا العربية بصيغتيها
ال ـف ـص ـي ـحــة وامل ـح ـك ـي ــة ،ف ـق ـي ــل« :ول ــن
يضيع الكاتب الفرصة دون أن يتناول
م ـكــانــة ال ـط ـي ــور ف ــي الـ ـت ــراث ال ـعــربــي
وف ـ ــي الـ ـح ــاض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ــي أي ـض ــا،
ح ـي ــث ي ـت ـس ــع املـ ـشـ ـه ــد ملـصـطـلـحــات
مــن نــوعـيــة« :ف ــرخ الـبــط عـ ـ َّـوام» ،و«إن
الـطـيــور عـلــى أشـكــالـهــا ت ـق ـ ُـع» ،وفــان
ال ـفــانــي «ن ـت ـفــولــوا ري ـش ــو» ،و«ع ـنــزة
ولـ ــو ط ـ ـ ــارت» ،وهـ ـن ــاك تـعـبـيــر حميم
ه ــو «الـ ـع ــش ال ـ ــزوج ـ ــي»! إل ـ ــى جــانــب
محطات الـكــام« :عصافير بطنو عم
تــزقــزق» و«ش ــي بـطـ ّـيــر الـعـقــل» وفــان
«ط ــار صــوابــه» .ولــن تـكــون السياسة
بعيدة عن الحدث والحديث« :طــارت
ّ
فلسطني» ،وأن الحزب الفالني انقسم

إلى معسكرين« :الحمائم والصقور»!
وش ـع ــار الـلـبـنــانـيــن ع ــن لـبـنــان ال ــذي
ال يـ ـحـ ـل ــق اال بـ ـجـ ـن ــاحـ ـي ــه« :املـ ـسـ ـل ــم
واملسيحي» ...وذلــك من دون تفعيله،
ً
حتى «طــار» البلد فعليًا ،وصــوال الى
زم ــن «ال ــدواع ــش» حـيــث ينعقد األمــل
على الحوار بني «سليمان والهدهد»!
وي ـخ ـتــم« :أخ ـش ــى أن ت ـكــون «حـمــامــة
ال ـس ــام» امل ــوع ــود ...حــامـلــة لـفـيــروس
«انفلونزا الطيور».
هـ ــذه ال ـط ــاق ــة ال ـهــائ ـلــة م ــن الـسـخــريــة
املـ ـ ــرة الـ ـت ــي مـ ـي ــزت ق ـه ــوج ــي مـنـحـتــه
ه ــوي ــة اب ــداع ـي ــة م ـت ـم ـيــزة .ه ـك ــذا كــان
على الصحافي رياض نجيب الريس
املـتـمـيــز بــرغـبــة هــائـلــة ف ــي املـشــاكـســة
أن يـحـفــظ لــه مـكــانــا فــي كــل مطبوعة
ي ـصــدرهــا ،وك ــان ال ي ـتــردد فــي الـقــول
فــي مجالسه الخاصة :إن مجلة دون
غازي قهوجي تبقى غير مكتملة.

