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ثقافة وناس

وجوه المدينة

«صحافي المسافات الطويلة» في بيروت العصر الذهبي

رياض نجيب الريس ...هذه ليست سيرة
رؤوف قبيسي
نطالع أحيانًا تــاريــخ رئيس أو ملك،
فـنـجــد فـيــه ت ــاري ــخ أمـ ــة ،نـسـبــر أغ ــوار
حياة صحافي فنجد فيها صورًا من
تــاريــخ صحافة .وعليه ،ال نغالي إذا
قلنا إن الكتاب الجديد ،الــذي أصدره
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ري ـ ـ ـ ــاض ن ـج ـيــب
الــريــس ،عــن ال ــدار الـتــي تحمل اسمه،
يــؤكــد ه ــذه الـحـقـيـقــة ،وي ـق ــدم بــرهــانــا
على أن بعض الحاالت الخاصة ،تكون
أحيانًا صــورًا عــامــة .بالتالي ،يسهل
إدراج كـ ـت ــاب «صـ ـح ــاف ــي امل ـس ــاف ــات
الطويلة» في باب السير الذاتية ،رغم
أن ــه لـيــس بقلم ال ـ ــراوي ،بــل مجموعة
ح ـ ــوارات ج ــرت ف ــي ب ـي ــروت ودم ـشــق،
دونت بقلم الكاتبة سعاد جروس.
ف ــي هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ال ـش ــائ ــق ،ل ــم يـتــرك
الــريــس شيئًا يتمنى أن يعرفه قــارئ
ش ـغ ــوف إال وأج ـ ـ ــاب ع ـن ــه ،م ــن خ ــال
ت ـج ــارب خ ــاص ــة ف ــي ع ــال ــم الـصـحــافــة
والكتابة ،اكتنفتها مقابالت مع ملوك
رؤس ـ ــاء ،الـتـقــاهــم وعــايــش عـهــودهــم،
وسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن وكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ون ـ ــاش ـ ــري ـ ــن
وص ـحــاف ـيــن ،جــايـلـهــم وع ـمــل معهم،
وعرفهم من كثب ،على امتداد سنوات
طويلة في فترات مختلفة من مرحلة
مضيئة من تاريخ الصحافة اللبنانية
املقيمة واملهاجرة.
فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ق ـص ــص ط ــريـ ـف ــة ،مـنـهــا
زي ـ ـ ــارة قـ ــام ب ـه ــا ن ـج ـيــب ال ــري ــس إل ــى
لـيـبـيــا لـلـقــاء الـعـقـيــد مـعـمــر ال ـقــذافــي.
ك ــان ال ــري ــس ي ــرت ــدي ثـيــابــا عـلــى غير
مقاسه ،اشتراها على عجل من دكان
فــي ضــواحــي الـعــاصـمــة طــرابــس ،ألن
حقيبته كــانــت قــد ضــاعــت فــي املـطــار.
أث ـن ــاء ال ـل ـقــاء ،اع ـت ــذر ال ــري ــس للعقيد
ع ـمــا كـ ــان ع ـل ـيــه م ــن لـ ـب ــاس ،وأخ ـب ــره
ب ـحــادثــة ض ـيــاع حـقـيـبــة ال ـس ـفــر .حني
ســألــه الـعـقـيــد م ــا إذا كــانــت ال ـط ـيــارة
الـتــي وصــل عليها إلــى ليبيا ،تابعة

للخطوط الليبية ،أجاب بأنها تابعة
لشركة الخطوط السويسرية ،عندها
ّ
رد القذافي بثقة وقال« :إذن سيجدون
الشنطة»!
مــن القصص أيضًا اكتشاف الريس،
القادم من دمشق إلى مدرسة برمانا
في لبنان ،أن فريدة عقل ،معلمته في
ّ
تلك املدرسة ،هي التي علمت لورنس
ال ـع ــرب ،الـلـغــة الـعــربـيــة عـنــد مجيئه
إلــى سوريا ولبنان ،وقــال« :اكتشفت
أنه كانت لي ،أنا ولورنس الذي طاملا
أعجبت به ،معلمة واحدة»! ويقول إنه
عندما كان طالبًا ذهب مرة إلى بلدة
فــاريــا الجبلية ،لقضاء عطلة نهاية
األسـ ـب ــوع ع ـنــد آل ال ـ ـخـ ــازن ،فــأقــامــت
العائلة قداسًا في الـهــواء الطلق ،من
طقوسه قــراءة اإلنجيل .طلب الشيخ
س ـل ـيــم الـ ـخ ــازن إلـ ــى ال ـط ــال ــب ري ــاض
أن يـ ـق ــرأ الـ ـطـ ـق ــوس ،إذ لـ ــم ي ـك ــن مــن
الحاضرين من يجيد العربية مثله،
فقام باملهمة على أكمل وجه ،وحسب
ال ـت ـق ــال ـي ــد امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة .حـ ــن ان ـت ـهــى
ال ـقــداس وح ــان مــوعــد ت ـنــاول ال ـغــداء،
س ـمــع ك ــاه ــن ف ــاري ــا م ــن أح ــد الـطـلـبــة
أن ريــاض الريس ليس مسيحيًا ،بل
مـسـلــم ،فــاسـتـشــاط غـضـبــا ،ألن ـهــم لم
يبلغوه بــذلــك مــن قـبــل ،ولــو عــرف ما
كان سمح له بقراءة «الكتاب املقدس».
عن ذلك ،يقول الريس« :أدركت عندها
أن ما تعملته عند البروتستانت في
مدرسة برمانا ،ال يصلح عند املوارنة
في كسروان»!
فــي الـصـفـحــة  ،130يطالعنا الــريــس
ب ـش ــيء آخـ ــر ط ــري ــف ،ف ـي ـق ــول إنـ ــه لــم
يتأثر بحزب البعث ،ولــم ينتم إليه،
وأن ـ ـ ــه حـ ــن تـ ـع ــرف فـ ــي وقـ ـ ــت مـبـكــر
إل ــى مــؤسـســه مـيـشــال عـفـلــق ،وج ــده
«شـ ـخـ ـص ــا ع ـ ـ ــادي ـ ـ ــا»! وف ـ ـ ــي م ــدرس ــة
برمانا ،كــان معظم رفاقه وأساتذته
من القوميني السوريني .لم يتبعهم،
ألن ـهــم «قـتـلــوا ري ــاض الـصـلــح ،الــذي

كـ ـ ــان أعـ ـ ــز أص ـ ــدق ـ ــاء وال ـ ـ ـ ــدي نـجـيــب
الريس»!
مــن الـطــرائــف أيـضــا حــادثــة جــرت في
امل ـع ـهــد امل ــذك ــور .ب ـعــد مـ ــرور س ـنــوات
ع ـل ــى ن ـك ـب ــة ف ـل ـس ـط ــن ،وث ـ ـ ـ ــورة عـبــد
الناصر عام  ،1952أراد طلبة املدارس
فــي لـبـنــان أن يـكــون ي ــوم  22آذار من
ك ـ ــل عـ ـ ـ ــام ،عـ ـي ــد ت ــأسـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة
العربية ،عطلة رسمية .يقول الريس:
ّ
«شكلنا لجنة كان رئيسها ومحركها
وال ـن ــاط ــق بــاس ـم ـهــا دان ـ ــي ش ـم ـعــون،
االبن األصغر للرئيس كميل شمعون،
وكنت أنا عضوًا فيها .تقدمنا بطلب

يصف غسان تويني بأبرع
مايسترو صحافي عرفه
إلـ ــى رئ ـي ــس املـ ــدرسـ ــة أن ي ـك ــون ذل ــك
اليوم عطلة ،لكنه رفض بفظاظة ،ما
أث ــار غـضـبـنــا .تـنــاديـنــا بـقـيــادة دانــي
شمعون إلى اإلضراب ،واالمتناع عن
دخ ــول الـصـفــوف ،وانـقـســم األســاتــذة
بني مؤيد ومعارض .استمر اإلضراب
يومني .والحتواء املوقف ،طلب مستر
دوبينغ إلى رئيس الجمهورية كميل
شـ ـمـ ـع ــون ،الـ ـحـ ـض ــور إلـ ـ ــى املـ ــدرسـ ــة
شخصيًا ،بصفته والد التلميذ الذي
ي ـقــود اإلضـ ـ ــراب ،وبـصـفـتــه الرسمية
رئيسًا للبالد .جــاء الرئيس شمعون
وانتزع من املعهد وعدًا بالتعطيل في
ه ــذا ال ـيــوم مــن كــل سـنــة ،ثــم ن ــزل إلــى
وأل ـقــى فينا خـطــابــا عروبيًا
املـلـعــبُ ،
حماسيًا .فــك اإلض ــراب وهتفنا نحن
ال ـطــاب ،بحياة فتى الـعــروبــة األغــر،
بما لــم نهتف مثله مــن ُ
بعد إال لعبد
الناصر»!
ي ـح ـك ــي ع ـ ــن حـ ـي ــات ــه ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة فــي
جــامـعــة كـمـبــريــدج .يـقــول عــن الشاعر
تــوفـيــق صــايــغ ال ــذي ك ــان يعلم اللغة

الـعــربـيــة ف ــي تـلــك ال ـجــام ـعــة ،إن ــه كــان
غــريــب األطـ ـ ــوار« ،ك ــان ي ـقـ ّـص أظ ـفــاره
ف ــي س ــاع ــة مـعـيـنــة ،وف ــي ي ــوم مـحــدد
م ــن األسـ ـب ــوع ،ول ــم يـكــن يــدخــن لـعــدم
قــدرتــه على إشـعــال عــود ثـقــاب ،حتى
أنه كان يستعني بجيرانه ليشعلوا له
البوتاغاز».
يملي الــريــس آراءه فــي ناشرين عمل
معهم .عن سعيد فريحة ،يقول إنه كان
له بمنزلة أب« .كان أستاذًا وصحافيًا
ع ـم ــاق ــا .ل ــم أجـ ــد ل ــه م ـن ــاف ـس ــا ،ال فــي
مــوهـبـتــه ،وال فــي قـلـمــه ،ال فــي ظــرفــه،
وال فــي ك ــرم ــه» .مــن حـكــايــات يــذكــرهــا
عـ ــن م ــؤس ــس دار الـ ـصـ ـي ــاد أنـ ـ ـ ــه ،أي
سعيد فريحة ،سمع مرة من قال له إن
الروائي املشهور توفيق يوسف عواد
توفي ،فطلب إلى املحررين أن يكتبوا
عنه خبرًا .صــدرت الجريدة في اليوم
ال ـت ــال ــي ،وف ـي ـهــا ال ـخ ـبــر ف ــي الـصـفـحــة
ال ــرابـ ـع ــة ،ث ــم ف ــوج ــئ س ـع ـيــد فــري ـحــة
ب ـه ــات ـف ــه ي ـ ــرن فـ ــي س ــاع ــة م ـب ـك ــرة مــن
صباح صــدور العدد ،وصــوت توفيق
يوسف عواد على الهاتف معاتبًا «أنا
الـ ــذي مـ ّـوت ـنــي ف ــي الـصـفـحــة الــراب ـعــة.
ولو يا أبو عصام ،الخبر أربعة أسطر
فقط ،وفــي الصفحة الــرابـعــة ،أهــذا ما
أسـتـحـقــه م ـن ــك»؟! ك ــان حــاتــم خ ــوري،
الصحافي العامل في «دار الصياد»،
هــو مــن كتب الخبر ،وحــن وصــل إلى
مكاتب الــدار متأخرًا ذلك اليوم ،سأله
سعيد فــريـحــة عــن سـبــب تــأخــره .فــرد
ً
قائال« :كنت في جنازة توفيق يوسف
عواد»!
عن كامل مروة ،والفترة التي أمضاها
الــريــس فــي صحيفة «الـحـيــاة» ،يقول:
«كانت من أمتع فترات حياتي املهنية.
أس ـ ـه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي ت ـ ـكـ ــويـ ــن ش ـخ ـص ـي ـتــي
ال ـص ـح ـف ـيــة ،وكـ ـ ــان ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،بـفـضــل
كامل مروة؛ اإلنسان الرائع ،الصحافي
والــديـبـلــومــاســي ،ال ــذي علمني معنى
حرية الرأي» .عن ناشر «النهار» غسان
(مروان بو حيدر)

تــويـنــي ي ـقــول« :ك ــان صــاحــب أسـلــوب
م ـم ـيــز فـ ــي االف ـت ـت ــاح ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وكــان أهم جانب صحافي فيه ،قدرته
على قيادة فريق من مختلف املواهب
وال ـن ــزع ــات واألفـ ـك ــار .ه ــو قـطـعــا أب ــرع
مايسترو صحافي عرفته».
عــن فــرنـســوا عـقــل ،ي ـقــول« :ك ــان مدير
ال ـت ـح ــري ــر الـ ـح ــدي ــدي اآلم ـ ـ ــر ال ـن ــاه ــي
فــي «ال ـن ـهــار» ،واحـتـكــاكــي بــه لــم يكن
مشجعًا ،لكنه لــم يـكــن صــدامـيــا .كــان
على قدر كبير من التهذيب ،وهو من
عــائـلــة صـحــافـيــة عــري ـقــة .كـنــت أقــابــل
ب ــال ـح ــذر جـ ـف ــاءه الـ ــواضـ ــح ت ـجــاهــي،
ففي تلك الفترة كان نموذجًا للبناني
املحافظ ،لكن في الوقت نفسه أدركت
مهنيته العالية وشخصيته الساخرة
والالفتة ،وعندما عدت إلى «النهار»
للعمل محررًا للقسم الخارجي ،كنت
على أتـ ّـم االستعداد النفسي للتعامل
مع املحررين ،وباألخص مع فرنسوا
ع ـق ــل ،إذ زال ـ ــت ال ـغ ــرب ــة ب ـيـن ـنــا بـفـعــل
التجربة ،وزاد التقدير ملهنيته .كان
رصينًا ال يكتب إال القليل ،وإذا كتب
ال يوقع».
عن ميشال أبــو جــودة ،كاتب العمود
الـ ـي ــوم ــي فـ ــي ال ـص ـف ـح ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
«الـنـهــار» واملـعـلــق السياسي األشهر
ف ــي لـبـنــان ي ـق ــول« :ك ــان ــت عــاقـتــي به
مختلفة كليًا .كنت معجبًا بقلمه ،إال
أن ــي لــم أسـتـســغ الـكـثـيــر مــن كـتــابــاتــه.
وأظن أنه لم يستسغ وجودي النشط
ف ــي الـ ـج ــري ــدة ،رغـ ــم م ـظــاهــر الـلـيــاقــة
وال ـ ـ ـ ــود الـ ــواض ـ ـحـ ــن ( )...ال ـك ـي ـم ـيــاء
البشرية بيننا كانت معدومة».
ع ــن ت ـجــرب ـتــه ف ــي «ال ـس ـف ـي ــر» ،ي ـق ــول:
«كتبت فيها فترة قصيرة .كــان طالل
سلمان يتسلم املـقــال مــن دون أي رد
فعل ،وال حتى طيف ابتسامة .عندما
انـقـطـعــت عــن الـكـتــابــة بـسـبــب الـسـفــر،
لــم يـســأل مل ــاذا لــم أع ــد أرس ــل مـقــاالت،
فاعتبرت أنــه اكتفى ،وال يريد املزيد.
ل ــم أش ـعــر بــانـتـمــائــي إل ــى «الـسـفـيــر»،
وب ـق ـي ــت ّ
أح ـ ـ ــن إل ـ ــى «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ،فـهــي
مــدرســة صحافية تعلمنا فيها كيف
نضع العنوان ،ونضبط الجملة .كنا
نـصــدر قــوائــم «اكـتــب ال تكتب» وكــان
الجميع يلتزمها مــن دون استثناء،
من أصغر محرر إلى رئيس التحرير».
ال شك في أن سيرة الريس من السير
ال ـغ ـن ـي ــة فـ ــي ع ــال ــم الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،فـهــو
ك ــات ــب غ ــزي ــر وضـ ــع ن ـحــو  30ك ـتــابــا،
وم ـس ـيــرة إن ـج ــازات ــه تـشـمــل صحيفة
«امل ـن ــار» فــي ل ـنــدن ،ومـجـلــة «الـنــاقــد»،
ومجلة «النقاد» ،ومكتبة «الكشكول»
وك ــان افتتحها فــي أح ــد أرق ــى أحـيــاء
الـعــاصـمــة اإلنـكـلـيــزيــة ،ثــم دار النشر
التي باسمه ،وال تــزال تتنفس ،برغم
الكوارث املميتة التي أصابت صناعة
الـنـشــر ال ـعــرب ـيــة .ه ــل ه ـنــاك م ــا يمكن
أن ي ــؤخ ــذ عـ ـل ــى الـ ــريـ ــس وم ـس ـي ــرت ــه
اإلعــامـيــة؟ يـقــول فــي الكتاب إنــه كان
حريصًا على أن تكون مجلة «الناقد»
وجــريــدة «املـنــار» مستقلتني ،ثــم نــراه
يــذهــب إل ــى الـكــويــت وال ـع ــراق وليبيا
ويقابل بعض زعماء تلك الدول بحثًا
ع ــن ال ـت ـم ــوي ــل! والـ ــريـ ــس الـ ـ ــذي خـبــر
الصحافة فــي بريطانيا ،يعرف أكثر
مــن غـيــره مــن الـنــاشــريــن اللبنانيني،
أن ّ
أي أداء م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،ت ـقــوم به
صحيفة بــريـطــانـيــة ،يعتبر انتهاكًا
لحرية الصحافة ،ويعرض أصحابها
والقيمني عليها للمالحقة القانونية.
م ـه ـم ــا يـ ـك ــن ،ت ـب ـق ــى م ـس ـي ــرة ال ــري ــس
مجللة بكثير من النواحي اإليجابية.
رغ ـ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالتـ ــه ال ـ ـت ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ب ــاب
السلطان ،ظل يحتفظ بهامش واسع
مــن ال ـجــرأة وحــريــة الـ ــرأي ،خصوصًا
في حقل الثقافة ،حيث تعرضت كتب
جــديــة كـثـيــرة نـشــرهــا ملـقــص الــرقـيــب
وشرطي الحدود.

