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مدخل

إذا حاولت أن تلج عالم جورج شامي الصحافي والروائي فهذا 

يعني أنك تدخل «رحابًا»  تنبض حجارتها بحياة محورها قلم وألم،  

تمأل  ومتاعب   ومواقف  وروايات  قصًصا  حناياها  في  الزمان  ويردد 

هذه العمارة الثقافية بإبداع يتحدى ويتجّدد، حاضر أبًدا في رحاب 

الكلمة.

بكليتك  تندفع  حتى  الرحاب  هذه  داخل  نفسك  تجد  أن  وما 

بحلوها  الحياة  صنوف  جمع  وقصصي  روائي  أدب  من  لتستزيد 

ومرّها، وصاغ الواقع مشاهد، أو باألحرى لوحات ملّونة، لكل واحدة 

وحكاياتها... وناسها  ولحظاتها  خصوصيتها، 

منذ أن كان في عمر الطفولة أمسك القلم ولما يزل، يرتحل في 

ينتفض،  يثور،  ويدهش،  يندهش  به،  يحيط  ما  مع  يتفاعل  الحياة، 

في  تختبئ  وال  صفحات  تضيء  عبارات  ذلك  كل  ويرسم  يتمرد، 

بطون الكتب، بل تشع مع كل عين تقع عليها وعقل يطالعها ويتعمق 

تجارب.  من  تحمل  بما 
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جماليات  فيه  امتزجت  الذي  الشمولي  العالم  هذا  قلب  في 

األصالة بالحداثة، توقفت عند كل قصة ورواية وانتاج، واستخلصت 

فزادته  بأبعادها،  التجارب  عاش  وإنسان  أديب  شخصية  من  مالمح 

إبداع... إلى  الصعاب  محّوال  ويكتب  يكتب  وراح  وحكمة  قوة 

صفحاته  ونسجت  الكتاب  هذا  ولد  «الرحاب»  هذه  قلب  وفي 

من مبدع صنع حياته كما صنع أدبه بقناعته هو، بإرادته هو، بإيمانه 

وإذا  االرتهان...  وبرفضه  بالحرية  المتأصل   يتزعزع،  ال  الذي  هو 

وإباء.  شموخ  أدبه  كما  بحياته 

عالم   في  رحلة  ألنها  وهيبة،  رهبة  سادتها  مغامرة  الكتاب،  هذا 

مفكر كبير، كان لي الحظ أن يكون أستاذي في كلية اإلعالم والتوثيق 

في الجامعة اللبنانية... 

التي  الساهرة  العين  شامي،  جورج  إلى  وفاء  باقة  الكتاب  هذا 

تهديني... تنفك  وال  ترافقني، 

كلود أبو شقرا 
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مقّدمة

«سّر الكلمة التي تنفخ الرميم»

بقلم الدكتور أم ألربت الريحا

ألربت  أم  للدكتور  كتاب  من  مأخوذ  الرصد  هذا 
الريحا عنوانه «تجاوز الحطام» نرش تحت عنوان «قّص يف 
الفرتة الحرجة». وقد أتاح يل الدكتور الريحا مشكوًرا نرشه 
كمقدمة لدراستي هذه عن الدكتور جورج شامي فاخرتت له 

العنوان التايل: «ّرس الكلمة التي تنفخ الرميم».

في اللحظة التي يدرك فيها الكاتب سّر اللعبة اإلبداعيّة فيحتاط 

لها مسبًقا، وبكثير من الدراية والذكاء، في اللحظة التي يقرر فيها أن 

يكتب القّصة أو الرواية بعصب متوتّر، يقّرر في آن، وعن وعي منه 

وقصد، أال يغادر نبض الحياة المتدفق في أعماق أبطاله. كيف يمكنه 

أن يغادر سّر البناء الدرامي، إذا كان الكاتب قاًصا ناجًحا بامتياز منذ 

ما يقارب النصف قرن مع «النمل األسود» و«ألواح صفراء»؟ لذا كان 

خياره الصعب في إعادة كتابة اإلنسان من خالل القصص وشروطه 

الفنية التي يحاول عبرها إعادة هندسة العالم، أو إعادة خلق بشري 
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تتشّكل  اللذين  الغصص  وحتى  االختناق،  حتى  عنقك  يطّوق  يكاد 

منهما عمليّة تآلف وتناغم لمطاردة الحاالت الصعبة والمعقدة لرسم 

صورة أبطاله. 

والحاالت الصعبة هي في حقيقة أمرها حاالت حرجة، فجورج 

شامي اختصاصي في التقاط اللحظات الحرجة التي تصادفنا لتشّكل 

جزًءا رئيًسا من أجزاء الحياة، واللحظات الحرجة عند صاحب «أبعاد 

القصصيّة  الهويّة  محور  تشّكل  تكاد  نار»  من  و«أعصاب  وطن»  بال 

في نتاج الرجل. إنها مجموعة اللحظات المتأزمة الهاربة التي يبني 

قاوموا  الذين  المشاكسين  األحياء  من  عالًما  خاللها  من  الكاتب 

تسطيرًا  رفضهم  فكان  الواقع  األمر  حقيقة  قاوموا  كما  االستسالم،  

حماها  وعن  يحلمون،  بها  التي  الجديدة  الحياة  لمعالم  عصبيا 

يدافعون. 

كانت  مهما  الحرجة،  للفترات  تؤرخ  التي  القصة  أن  والمالحظ 

تمتّد  قد  إذ  المتأزم،  الروائي  الرابط  إال  تسلسلها  يحكم  ال  قصيرة، 

ومن  زمن،  إلى  زمن  من  الواحدة،  النفسيّة  الحالة  في  ولو  بأحداثها، 

مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال، ومن بطل إلى بطل، ومن جماعة 

إلى جماعة، ومن مناخ إلى مناخ. ولكل من هذه المنمنمات التأليفية 

أقصوصتها القصيرة، غير أنك ما إن تنتهي من قصة ما حتى يهيئ لك 

بالخاتمة  تصطدم  حتى  المسلسل  هذا  من  تنتهي  وال  اآلتية،  للقصة 

المفجعة بعد كل الفواجع التي مّر بها األبطال، في «قصصهم» الصغيرة 

كما في أجزاء القصة الكبيرة  أو الرواية. 
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معنى الحرج

كيف  الحرجة؟  بالفترة  نسّميه  ما  الكاتب  يحدد  كيف  ونتساءل 

من  اآلتي  الحرج  قياس  على  قاماتهم  وطول  أبطاله  قياس  يفّصل 

على  أعماله  بعض  في  يسير  والقتال  العنف  فإيقاع  الرماد؟  وسط 

إيقاع طقس ديني محّدد بكل تفاصيله، وأدبيّاته ونصوصه وطقوسه. 

بين  وترعرع  نشأ  حب  وتيرة  على  بدوره  يسير  الديني  اإليقاع  وهذا 

أحد األبطال ورفيقته التي صارت حبيبته بين أصوات البنادق ودخان 

القنابل. 

وكل استراحة عند أبطال جورج شامي هي فترة حرجة من نوع 

تفسيرات  في  ينتهي،  ال  عقائدي  نزال  بل  فكري،  جدال  هي  آخر: 

شخصية ألسباب العنف وظروفه، وأهدافه ونتائجه. ويحتدم النقاش 

نار  على  بدورها  تشتعل  جميًعا  وهذه  المواجهات،  تحتدم  كما 

بعض  سوى  غليله  تطفئ  ال  غاضب  روحي  إيمان  ونار  قلق،  حب 

الترانيم أو الصلوات في ظل كاتدرائية حولها «يركع الزمان مكشوفًا 

كم  للدواب».  علًفا  السنابك  تحت  القيم  وتتحّول  سقف...  بال 

شامي،  جورج  صديقي  يا  البليغ  الكالم  هذا  في  فأصبَت  اختصرَت 

وكم تألمَت وتوّجعَت فأوجعَت. أتصّورَك تمسك بأربعة خيوط تدير 

الكنسي،  األرغن  عازف  المميتة:  الصدامية  سينفونيتك  عازفي  بها 

األوركسترا  وقائد  الغرامي،  الوتر  وعازف  المقاتل،  الخندق  وعازف 

المتوتر الذي يعيد توزيع موسيقاه على إيقاع الوطن الضائع وأبنائه 

بين  بتؤدة  تمشي  وانت  والفكرية،  الفنية  اللعبتين،  تدير  التائهين. 
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ضميرك والمنطق، أو بين منطقك والضمير. ألم يصرخ بلعام قائال: 

«ضميري يربض على منطقي ومنطقي ال يستوعب ضميري واألعباء 

الوجدان،  يقوله  وما  العقل  يقوله  ما  بين  صراع  هوذا  علّي».  تُثقل 

تحديد  هوذا  واألخالق.  القيم  به  توحي  وما  الواقع  يفرضه  ما  بين 

للفترة الحرجة التي يدور حولها الفن القصصي لدى جورج شامي. 

فساحات  متوازنة،  متوازية  ثنائية  لك  يكشف  الذي  القّص  فن  هوذا 

الصراع تقابلها ساحات التأمل والتفكير، ومسافات المواجهة تقابلها 

مسافات التفسير والتبرير وتأنيب الذات واالرتداد عليها في مصارحة 

قاسية مع الذات: ماذا فعلنا بأنفسنا؟ وماذا فعلنا بوطن مزقناه وِبِقيَم 

الحائط؟  عرض  بها  رمينا 

ويعّول المؤلف على ثنائية من نوع آخر، هي بمثابة فترة حرجة 

من طراز مغاير. فكما أن الوطن بحاجة إلى إيمان يكاد يكون مطلًقا، 

فكذلك الحب بحاجة إلى وطن يكاد يكون المتناهيًا. اإلنسان بحاجة 

إلى أرض يؤمن بها وإلى قلب يهواه. ليس جديًدا هذا القول. إنما 

الجديد عند جورج شامي أنه ربط الحاجتين اإلنسانيتين ربطًا عضويا 

الصراع  فوتيرة  القصصي.  فّنه  في  التميّز  أسرار  من  آخر  سّر  وهذا 

المواجهة  بنار  المشتعلة  العشق  كوتيرة  تبدو  الهوى  لوتيرة  المرافقة 

الحرجة المميتة: «الحب يحتاج إلى وطن وال يعيش مشرًدا. حبُّنا ال 

بد من وطن يحتويه. ما نفُع حٍب بال وطن؟ وما نفع وطٍن بال حب؟»

المرأة  الحرجة:  النسويّة  الفترات  تصوير  إلى  الحب  ويقودنا 

الغيورة لها ألُف لوٍن ولون. والغيرة النسوية تتخذ لذاتها ألف شكل 



١٥

وشكل. غيرة تصادميّة تجاه زوج يبادل الغيرة بمثلها، وغيرة مجنونة 

من أجل إثارة غيرة مقابلة، وغيرة تسلّط مستبّد، وغيرة حبيبة مخلوعة 

أو  الصداقة  على  تقتصر  عالقة  أمام  غيرة  انعدام  ثم  عرشها،  عن 

وفي  زوجي.  حب  من  واثقة  عاطفة  أمام  أخرى  انعدام  أو  الجنس، 

الغيرة  وجوه  وفرادة  ببراعة   شامي  جورج  يرسم  الحاالت  جميع 

«عاشقة  وجوه  يرسم  القاتلة.  المرعبة،  الحاقدة،  الناقمة،  الفارغة، 

بألوان قوس قزح»، ويرصد وقع أناملها على موشور الفترات الحرجة 

الحياة.  عصب  يعتمر  قلق،  نزق،  نسوي  لعالم 

البطل أمام المرآة

تعكس  متباينة  مرايا  أمام  يقفون  أبطاله  جميع  أن  تظن  وللحظة 

والحب  القتال،  حاالت  في  الواحد  البطل  وجه  وجوههم  أسارير 

والتأمل والتفكير والحماسة والهدوء والتعقل واالنفعال... ويختصر 

البطل مالمحه مودًعا بها هذا العالم بعد أن يلتفت إلى ذاته ليكشف 

مع صاحب «ليلة في برج القوس»، أن «في مفاصلي شيخوخة ألفين 

من األعوام تخثّرت بفعل الغليان وتبّخرت حتى صارت سبعين عاًما، 

وقد فقدت كل هذه الكميّة المكثّفة من السنوات، بحروبي مع ذاتي 

عشيرتي...». ومع 

ومن الفترات الحرجة بامتياز أزمنة الحروب وما تنتجه من ويالت 

القديم  تاريخنا  في  سواء  كانت،  حرب  أي  الحرب،  رواية  وأهوال. 

أو الحديث، عندنا أو عند سوانا، هي فن من فنون المواجهة. تبدأ 

بمواجهة الذات لتنتهي بمواجهة اآلخرين. وكثيرًا ما تكون المواجهة 
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في اتجاه معاكس، أي تبدأ مع اآلخرين لتنتهي مع الذات. في االتجاه 

والتصادم،  التواصل  النفس قبل  على  وانكباب  وتأمل،  هدوء  األول 

معالم  الروائي  يرسم  وتهّور...  وتسّرع  وانفعال  غضب  الثاني  وفي 

ونمّوها  المشاعر  هذه  سير  ويتابع  جميًعا  البشريّة  الحاالت  تلك 

وتطّورها وتقلباتها الفرديّة واالجتماعيّة كجزء ال يتجزأ من عمليّة بناء 

المتكاملة.  الروائية  اللوحة 

مزدوجة  الذهب»  «أول  روايته  في  شامي  جورج  لعبة  أن  غير 

مع  سواء  المواجهة،  اتجاهات  بين  التداخل  تجيد  فهي  البعد، 

الذات أو مع اآلخرين، كما تتقن عمليّة التصوير النفسي المتداخل 

القارئ  ويجد  جيل.  إلى  جيل  من  ذلك  كل  وانعكاس  والمتصادم، 

األخيرة  الحرب  قبل  الحرب  بتجارب  مرّت  ثالثة   أجيال  أمام  نفسه 

واالجتماعيّة  والجسديّة  النفسيّة  الحرب  تجارب  هي  أرضنا.  على 

أو  ضامرة  مرايا  أمام  كأننا  الروائي،  السباق  مع  تواكبها  والسياسيّة، 

والقامة  الواحد  الوجه  شكل  محرّفة  أو  مصّغرة  أو  مكبّرة  أو  منفوخة 

وتفّكر  تشعر  وكيف  تنفعل  وكيف  تتصرّف  كيف  فتراها  الواحدة، 

عليها  المؤثرات  تلك  كل  تسليط  بعد  واآلخرين  نفسها  مع  وتتعامل 

مباشرة.  غير  أو  مباشرة  صورة  في 

يختار المؤلف عائلة جنوبية قررت النزوح إلى بيروت هربًا من 

وبحثًا  والعوز،  للفقر  ومغالبة  والسرقة،  القتل  وحوادث  المسلحين 

عن الحياة الكريمة اآلمنة. ونظن لوهلة أولى أن الروائي يحدثنا عن 

تاريخ قريب يعود إلى بداية الحرب األخيرة التي اشتعلت منتصف 
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السبعينات الماضية. وإذ بنا أمام رواية تدور حول عائلة من الطبقة 

وزمن  األولى،  العالمية  الحرب  بعيد  اليومية  همومها  تعيش  الدنيا 

االنتداب الفرنسي حتى الحرب العالمية الثانية، ومرحلة االستقالل. 

إنها قصة أجيال ثالثة تعمل جاهدة سعيًا وراء فرص عمل تؤمن شيئًا 

من االستقرار لمواجهة قسوة الحياة وسط الظروف القاسية التي ال 

ترحم. 

ويكشف القارئ فجأة، أو تدريًجا أن الهموم اإلنسانيّة تكاد تكون 

واحدة ال يميّزها جيل عن جيل وال بقعة جغرافية عن بقعة أخرى. 

فالناس من طينة واحدة والعالقات اإلنسانيّة من طبيعة واحدة. من 

«أبعاد  أبطال  بعيد  حد  إلى  يشبهون  الذهب»  «أول  أبطال  نرى  هنا 

بال وطن»، أو أبطال «وطن بال جاذبية»، أو «ماذا بقي من القتال؟» 

الفني.  بالمعنى  ال  اإلنساني  بالمعنى  شبه  هو  هنا  المقصود  والشبه 

والمواجهة  والتصدي  والغيرة  والشك  واالنفعال  الغضب  فطبيعة 

والمقارعة والقناعة والتسلية والمغامرة وما إليها من ضروب الطبائع 

ومتشابكة.  متوازية،  متساوية  تكون  تكاد  البشرية  والنزوات 

ماذا يريد الروائي؟

إًذن ماذا يريد أن يقول لنا جورج شامي؟ ماذا يريد أن يقول بأدائه 

الحيّة،  البشريّة  وصوره  النزقة،  الحيوية  ولوحاته  المختمر،  الروائي 

صميم  من  المستلة  وحواراته  النابض،  وسرده  الالذعة  وسخريته 

تأمل  وبعد  الذهب»،  «أول  قراءة  بعد  يقول؟  أن  يريد  ماذا  الحياة، 

هادئ في محاولة جادة لإلجابة عن هذا السؤال، وإثر مجالسة ثانية 
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مع أبطاله أمثال سعدالله الصفراوي ووالده دياب، وأشقائه نصرالله 

أفراد  وسائر  وجوديت،  نسيمة  وشقيقتيه  ومازن،  ومتى  الله  وحسب 

ومع  وأبنائهم،  وأزواجهم  األحفاد  أي  الثالث،  الجيل  من  العائلة 

مناقشتهم ثانية وثالثة في شؤونهم وشجونهم وتنقالتهم في األعمال 

واإلسكافية،  الزراعة  أعمال  وفي  الدرك،  سلك  في  ومنها  المختلفة 

القتال،  جبهة  على  الشرق  جيش  صفوف  في  واالنخراط  والبناء، 

بعض  وفي  الصعب.  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  بعض  إلى  توصلت 

باآلتي: اختصاره  يمكن  ما  اإلجابة  تلك 

التفكير  على  عامة،  الشرق  وفي  لبنان،  في  درجنا  نحن  أوال: 
السياسي.  بالمعنى  «قضية»  له  تكن  لم  إن  لإلنسان  قيمة  ال  أن  في 
هذه الرواية تضعنا أمام تلك الحقيقة لتسأل بدورها: أصحيح أن ال 
«وقت»  ال  أناًسا  ثمة  أن  أصحيح  «قضية»؟  دون  من  لإلنسان  قيمة 
لديهم لالهتمام بـ «القضايا الكبرى» ألنهم غارقون في «قضاياهم» 
أن  يعني  هل  موجودين؟  غير  هؤالء  أن  ذلك  يعني  هل  الصغرى؟ 
الوجودية،  الجوهرية،  األسئلة  هذه  الناس؟  من  ليسوا  الناس  هؤالء 
البنيوية، تحملها إلينا رواية «أول الذهب» لتصفعنا بحقيقتها. وهذا 

شامي. جورج  لنا  يقوله  أن  يريد  ما 

ثانًيا: حين ينصرف الناس إلى شؤونهم اليومية وإلى «قضاياهم 
الصغيرة» فذلك ناتج من واحد من أمرين، إما أنهم وصلوا إلى مرتبة 
من الرقي والتقدم بحيث تصالحوا مع «قضاياهم الكبرى» ووجدوا 
من  يئسوا  أنهم  أم  «الصغيرة»،  شؤونهم  إلى  فانصرفوا  الحلول  لها 
المصالحة مع تلك القضايا «الكبرى» جيال بعد جيل، فعادوا يضعون 
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األولوية  يعطون  باتوا  بل  الوطن  قضايا  مرتبة  في  اليومية  شؤونهم 
لمسائلهم الشخصية علهم بها يتصالحون مع الحياة، وهذا أيًضا ما 

يريد جورج شامي أن يقوله لقرائه.

أحداث  من  حولها  يجري  ما  مع  تتفاعل  ال  التي  األجيال  ثالًثا: 
بيئتها  مع  تفاعلها  عدم  يعفيها  ال  األسباب،  تكن  أيا  الوطن،  بحجم 
أحفاد  أحد  فجهاد،  ووطنها.  مجتمعها  إلى  االنتماء  ضريبة  دفع  من 
عائلة دياب الصفراوي خطفته حرب ١٩٧٥، من دون أن يدري أحد، 
طوال خمس سنوات ما إذا كان ميتًا أو معتقال لدى أحد المعسكرات 
في  وخلل  إدراكه  في  نقص  من  «يشكو  منسيًا  مشوًها  إنسانًا  ليعود 
أو  مقاتال  أو  محازبًا  جهاد  يكون  أن  دون  من  ذلك  حدث  توازنه». 
مناصرًا لفئة معينة أو مناضال سياسيًا أو حتى ناشطًا اجتماعيًا، حتى 
أولئك الذين ال دور لهم وال التزام، ال انتماء لهم وال عقيدة وال والء، 
يدفعون هم أيًضا ضريبة وطن جريح يبحث عن ذاته الضائعة دون 
جدوى، هذا أيًضا ما أراد جورج شامي أن يقرأه في «أول الذهب».

رابًعا وأخيًرا: أصعب ما في الذهب أنه يغري، وفي اإلغراء بداية 

نهاية  في  المؤلف  يشير  العداوات.  إلى  ينتهي  قد  الذي  الخصام 

روايته إلى تحّول الذهب إلى «مادة للكره والحقد» بين أفراد عائلة 

الصفراوي ، وإلى كونه «زاد شرخ الجفاء» بين نسيمة «األم المزنرة 

بالذهب»  وبين زوجها ناصيف الشرقاوي، وزاد حدة الخالف بين 

والشماتة».  بالوحل  العطرة  سمعتها  فـ «مّرغ  الواحدة،  العائلة  أفراد 

إنها صورة مؤلمة من واقع الحياة وقسوتها التي ال ترحم. هذا بعض 

ما أراد جورج شامي أن  يقوله أمام الحقيقة المأساوية. 
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البطل الحقيقي في «أول الذهب» وجه حقيقة موجعة تكاد تكون 

الصفراوي  عائلة  «واجهت  أن  حقيقة  متكررة:  لبنانية  لحقيقة  ظال 

اقتالعها الثاني من األشرفية بعد اقتالعها األول من الجنوب وتشظّت 

في معظم بقاع األرض». إنها قصة الناس البسطاء في لبنان، الناس 

في  لهم  حساب  وال  أرضهم،  على  لهم  قيمة  ال  الذين  العاديين 

وطنهم، إن لم يكونوا قد رفعوا الشعارات واليافطات، وإن لم يرتضوا 

االصطفاف واالستزالم، بل كانوا من الناس العاديين الذين يبحثون 

بهؤالء  الدوام.  على  مهددة  هشة  كانت  ولو  كرامة  بعض  عن  أبًدا 

المضمخة  الروايات  لنا  يكتب  هؤالء  وعن  شامي،  جورج  يذكرنا 

والبليغة.  الالذعة  السخرية  وبسخر  المعنى  بمعنى 

إنه منتهى الكالم، ومنتهى الكتابة الفنية الروائية، أن يعمد كاتب 

الجريحة،  دراميتها  على  واألحداث،  الشخصيات  خيوط  ربط  إلى 

ليخلص إلى عقد تلك الخيوط العقدة المحورية التي توجز ألفي عام 

بسبعين سنة، وتوجز السبعين بقتال مع الذات وسط ضياع الذات، 

بقي  ماذا  وبعد،  وتشرذمها.  العشيرة  تشتت  وسط  العشيرة  مع  وقتال 

من الحروب مع الذات والعشيرة؟ ماذا بقي من القتال؟

تنفخ  التي  الكلمة  سّر  بقي  الحياة؛  لعصب  المصّور  القلم  بقي 

الرميم جسًدا حيا، وتنفخ الجسد بشرًا سويا... بقي قلٌم يتنفس وسط 

الدمار، بقي قصٌّ طالع من قلب الحطام لتجاوز الحطام؛ بقي جورج 

شامي.  
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مدخل إلى «عوالم» جورج شامي

صعبة  مراحل  وعاش  الغنى،  رحم  من  ال  الفقر  رحم  من  خرج 

من  وعطاءات  بإبداعات  تلقح  كافة،  الصعد  على  وجوده  إلثبات 

أقل  عالم  في  وترعرع  نما  تكوينه،  في  دور  لها  فكان  الكون،  أنحاء 

والموسيقى  العلوم  فورة  خضّم  في  وكبر  عبثي...  إنه  عنه  يقال  ما 

في  انطلق  وعندما  والمجرات،  الكواكب  وغزو  والنحت  والرسم 

مغامرة الكتابة كان ال بد من أن تلتقي  جيناته الكتابية مع سارتر وكامو 

وستاندال وغي دو موباسان وهامنغواي وتشاينبك ودوستويفسكي 

وغوغول وتشيخوف ومحمود تيمور وعبد الرحمن الخميسي وعبد 

حسين  وطه  محفوظ  ونجيب  المازني  القادر  وعبد  عبدالله  الحليم 

وتوفيق الحكيم وتوفيق يوسف عواد وسهيل إدريس وميخائيل نعيمة 

الريحاني...  وأمين 

واقعيته هي  سّر استمراريته وجوهر عالمه القصصي والحياتي. 

في  شامي  جورج  والدة  يوم  خطوطها   أولى  ارتسمت  الواقعية  هذه 

عيد البشارة (٢٥ آذار) ١٩٣١، في األشرفيه ضاحية بيروت الشرقية 
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من والدين  رقيقي الحال: وديع جرجس الشامي من قيتولي- قضاء 

حاصبيا.  قضاء  كوكبا-  من  العاقوري  غانم  نعيمي  والدته  جزين، 

ال  وحب  قوية  وبإرادة  ودموع...  بعرق  موصولة  فصولها  وتتابعت 

للحياة: يوصف 

خليفه  كميل  (زوجة  زيدان  روز  روضة  في  الحرف  فك  درس   

لكنيسة  التابعة  الوادي)،  كروان  بلقب  المعروف  الزجلي  الشاعر 

في  االبتدائية  دروسه  وتلقى  بيته،  جوار  في  المعمدان  يوحنا  مار 

مدرسة مار مارون الخيرية التابعة للمجلس الماروني العام في وسط 

العاصمة، وقد اندثرت معالمها مع ما اندثر من بيروت التراث، وأنهى 

دروسه الثانوية في مدرسة الحكمة سنة ١٩٤٩ بفضل منحة قدمها له 

على  بناء  المارونيّة  بيروت  أساقفة  رئيس  مبارك  اغناطيوس  المطران 

أقرانه  بين  تميّزه  على  له  مكافأة  االبتدائية  المدرسة  إدارة  من  توصية 

واجتهاده.

العريضة  باألحرف  سجلت  مفصلية  محطة   ١٩٥١ عام  كان 

«مانشيت» مسيرته المهنية، «صحافي وأديب»... فدخل هذا العالم 

«مهنة  في  تدّرج  ثم  من  مصحًحا،  بدأ  حيث  «النهار»  بوابة  من 

المتاعب» من محرر إلى مدير مسؤول، ورئيس تحرير حيث انتقل 

إلى جريدة «الحياة» وعمل فيها على فترتين: الفترة األولى (١٩٥٣- 

.(١٩٧٠  -١٩٦٠) الثانية  الفترة   ،(١٩٥٥

 حقق حضوًرا فاعال في الصحف والمجالت ووكاالت األنباء 

 ،(١٩٥٤-١٩٥٩) «الشراع»  «الحياة»،  لبنان»،  «صدى  التالية: 
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والعربي»  اللبناني  الكويت، «االقتصاد  في  العام»  «العمل»، «الرأي 

(١٩٧٠-١٩٧١)، «الوكالة الوطنيّة لألنباء» (رئيس تحرير من كانون 

األول ١٩٧١ حتى كانون الثاني ١٩٧٨)، «الحسناء» (أشرف على 

وتحّمل   ،١٩٧٤ وحزيران   ١٩٧٣ حزيران  بين  سنة  لمدة  التحرير 

١٩٨٣)،  «األسبوع  حزيران  لغاية  مسؤوال  مديرًا  بصفته  المسؤولية 

 ،١٩٧٦-١٩٧٧ حزيران  تحريرها،  على  سنة  لمدة  العربي» (أشرف 

إبان الفترة التي احتّل فيها أحمد الخطيب مبنى اإلذاعة اللبنانية ووزارة 

حتى   ١٩٨٠ عام  أواسط  من  للتحرير  عاًما  مديرًا  عيّن  ثم  اإلعالم، 

أواخر ١٩٨٢ بعد استقالته من الجامعة اللبنانية)، «الوطن العربي» 

في باريس (تولى رئاسة القسم الفني والثقافي منذ العام ١٩٨٥ لغاية 

بصفة  ١٩٩٩)،  «األنوار» (عمل  أوائل  إلى   ١٩٩٥ من  ثم    ١٩٩٢

أشهر)،  «المشاهد  تسعة  بعد  استقال  ثم   ١٩٩٤ عام  التحرير  مدير 

السياسي» في لندن (تولى مهام مدير للتحرير بين ١٩٩٩و ٢٠٠١).

واقعيته،  فصول  من  مختلًفا  جديًدا  فصال  كتب   ١٩٥٥ عام   

أبناء،  ثالثة  منها  ورزق  توال (البترون)   من  عّواد  أليدا  التقى   عندما 

اثنان يحمالن الجنسيّتين اللبنانية والفرنسيّة: وليد (مهندس معماري- 

خريج جامعة الروح القدس- الكسليك، ١٩٨٣)، ربيع (طبيب في 

 ،(١٩٨٣ األميركيّة،  المتحدة  الواليات   – والترميم  التجميل  جراحة 

الجامعة  الجميلة-  الفنون  معهد  خريج  معماري-  (مهندس  نبيل 

هذا  في  تخصًصا   ١٩٨٥ عام  باريس  في  وتابع   ،١٩٨٤ اللبنانية 

الميدان). 
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في ٢٨ تموز ١٩٦٥ تنفيًذا لحكم المحكمة العسكرية  ُسِجن 

سياسية. خلفيّة  على  لجريدة «الحياة»  مسؤوال  مديرًا  بوصفه  شهرًا 

حيث  الكويت  إلى  سافر   ،١٩٦٩ وأواسط   ١٩٦٨ أواخر  بين 

أمضى ثمانية أشهر أشرف خاللها على جريدة «الرأي العام» بصفة 

تحرير.. مدير 

اللبنانية  الجامعة  في  دولة  دكتوراه  بدرجة  جامعيا  أستاًذا  صنف 

آنذاك.  اإلعالم  لكليّة  الداخلي  النظام  إلى  استناًدا   ،١٩٧٨ عام 

عيّن مديرًا لكليّة اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية في أواخر 

كانون الثاني ١٩٧٨ (الفرع الثاني) لغاية أيلول ١٩٨١، عندما قّدم 

استقالته.

كليّة  في  الصحافي  واإلخراج  اإلعالمي  اإلنشاء  مادتي  درّس 

اللبنانية  (١٩٧٤ -١٩٨٢ عندما قّدم  في الجامعة  اإلعالم والتوثيق 

استقالته).

تعرّض لالغتيال وهو في مكتبه في كليّة اإلعالم على يد حزبي 

عليه  أطلقت  التي  الثالث  الرصاصات  من  نجا  ولكنه  أرعن  يميني 

واستدراكه.  تبصره  بحسن 

عام ١٩٩٣، شارك في باريس بوالدة مجلة «كالم الناس» التي 

القاهرة. في  العربي»  مؤسسة «الوطن  عن  صدرت 

عام ٢٠٠٢ تعاون مجّدًدا مع «الوطن العربي» لمدة ثالث سنوات 

تقريبًا حيث توقف نهائيًا عن ممارسة أي نشاط مهني وانصرف إلى 

التأليف.
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 مؤلفات

تعود عالقة جورج شامي بالقّصة القصيرة إلى مرحلة الصف 

الثالث التكميلي، إذ كتب في تلك الفترة مجموعة من األقاصيص 

من بينها: «الحّمال»، تتحدث عن معاناة حّمال وقع تحت حمله 

ونزف، بعدما زلقت إحدى قدميه على مادة لزجة في الطريق. «بق 

بق بقيق»، تدور حول إجراء عمليّة جراحيّة لدجاجة كانت التقطت 

وكادت  بلعومها  في  اإلبرة  وعلقت  خيطها،  ومعها  خياطة  إبرة 

تتسبب في موتها، وانتهت بإنقاذ حياة الدجاجة. «أعمى» و«طعم 

الدم»، نشرتا في مجلة «الحكمة» التي كان يرأس تحريرها األديب 

فؤاد كنعان. 

األدبية  المكتبة  أغنى  أبوابها  أوسع  من  الكتابة  احترف  بعدما 

هي: متنوعة  بمؤلفات 

-«النمل األسود- ألواح صفراء- أعصاب من نار» (الطبعة الثالثة 

دار الجديد ١٩٩٨):

عام  ناشر  دون  من  أولى  طبعة  في  األسود»  «النمل  صدرت   

والتوزيع  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  عن  وثانية   ،١٩٥٥

عام ١٩٨٢.  اعتبرت المجموعة القصصية مفصال جديًدا في كتابة 

اللبنانيين. القصاصين  من  جيلين  بين  القصيرة  القصة 

شعر،  مجلة  دار  عن  أولى  طبعة  في  صفراء»،  «ألواح  صدرت 

الثانية عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (١٩٨٢).

الكتاب  دار  عن  أولى  طبعة  في  نار»  من  «أعصاب  صدرت    
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الجديد (١٩٦٣) والثانية عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

.(١٩٨٢) والتوزيع 

وتعبر  الحياة  تتقاذفها  القصصية   المجموعات  هذه  شخصيات 

بساطتها  ورغم  وقصصها،  بعواطفها  النمل  دبيب  مثل  القارئ  إلى 

إال أنها تطاول مباشرة ما  يعتري النفس  من ثورة وألم وتناقض في 

المشاعر...

ثالث  في  صدرت  لألحداث،  طويلة  قصة  الرمال»،  «زهرة   -

عن  والثانية   ،١٩٦٣ عام  الكاثوليكية  المطبعة  عن  األولى  طبعات: 

منشورات «بوبلي سود» في باريس ١٩٨٤، والثالثة عن دار اإلبداع 

 .٢٠٠٨

- «لماذا يا أخي» (١٩٧٧)، رسالة من وحي األحداث، أعيد طبع 

ومضمون  مضمونها  بين  مقارنة  إضافة  مع  المناجاة،  الرسالة-  هذه 

اإلرشاد الرسولي، وهي دراسة تحليلية بقلم أنطوان يزبك، صدرت 

عن «دار األجيال للدراسات والنشر» (٢٠١٣).

- «أبعاد بال وطن ووطن بال جاذبية» (طبعة ثالثة ١٩٩٨) يتضمن:

«أبعاد  بال وطن» (مجموعة قصصية)  صدرت في طبعة أولى 

عن  ثانية  طبعة  وفي   ،(١٩٧٩) والنشر  للطباعة  عشتروت  دار  عن 

.(١٩٨٢) والتوزيع  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة 

«وطن بال جاذبية» (مجموعة قصصية) صدرت في طبعة أولى 

المؤسسة  عن  ثانية  طبعة  وفي  والنشر،  للطباعة  عشتروت  دار  عن 

.(١٩٨٢) والتوزيع  والنشر  للدراسات  الجامعية 
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تنبثق  وعبثيتها  آالمها  واقع  من  اللبنانية...  الحرب  واقع  من 

خواطر وسرديات «أبعاد بال وطن» و«وطن بال جاذبية» وهما عنوانان 

مفاهيم...  خلطت  عبثية  حرب  وداؤه  الوطن  جراحه  واحد...  أللم 

وزرعت في النفوس تساؤالت، وأفكاًرا وأحداثًا وتداعيات حملتها 

سرديًا. إبداًعا  قلمه  ورواها  شامي  جورج  ذاكرة 

- «قديشات آلوهو»، مجموعة قصصية ( دار الجديد- ١٩٩٨): 

أليفة  أنها  إلينا  يشبه  قصًصا  محكم  بإيجاز  شامي  جورج  يصور 

على  مفاجأة  واليومي  العادي  يحّول  لكنه  الناس،  بين  سائرة  عادية 

مستويين: الوصف واللغة. تشكل القرية بناسها وطقوسها وكنيستها 

مسرح «أبطاله»، تجري فيها الحياة حتى تقطع أنفاسها، وإن حدث 

ال  منها،  قيامة  ال  حتوف  فحتف  ويحدث-  الحياة-  فيها  تموت  أن 

الحياة. رائحة  تزكمها  أنوف  حتف 

- «عاشقة بألوان قوس قزح»، «جرح عميق في برميل مازوت»، 

«ليلة في برج القوس» (دار الجديد ٢٠٠٠): 

أقاصيص سردية مطوية في جعبة الذاكرة، ينفض جورج شامي 

بألوان  صفحات «عاشقة  على  جميلة  حكايا  وتتوضح  عنها،  الغبار 

فيها  مساربها،  بكل  الحياة  عبق  معانيها  في  والقصص  قزح».  قوس 

حميمة،  أحايين  في  حياته  وسيرورة  يأسه،  فرحته،  اإلنسان،  وجع 

يتلو من خاللها الروائي المشاعر واألحاسيس بكل تفصيل، وينقل 

أحاديث النفس وحواراتها، هواجسها وزالتها، ليرسم من خالل هذه 

أبعاده. بكل  اإلنسان  القصص 
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- «ماذا بقي من القتال؟» ( رياض الريّس للكتب والنشر ٢٠٠٣):

اللبناني  المجتمع  شخصيات  من  مالمح  تروي  طويلة  قصة 

الخارج من  الحرب بعدما هدأ واستتب ما يعرف بالسلم األهلي. إنها 

الحرب وذكرياتها ومجموعاتها  المتقاتلة وناسها على قماشة حاضر 

ما زال يتناهبه القلق. 

- «أول الذهب» (رياض الريّس للكتب والنشر ٢٠٠٥):

تتناول الرواية سيرة عائلة لبنانية هاجرت من الجنوب إبان أحداث 

طائفية واستقرت في منطقة األشرفية من بيروت. وهكذا نطالع سيرة 

وأحفادهم  األبناء  وسيرة  والخاالت  العمات  وسيرة  المؤسس  األب 

ومصائرهم من بداية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا الحاضر.

- «عصير الزنزلخت» ( رياض الريّس للكتب والنشر ٢٠٠٨):

هواجس  حول  وأستاذه  المؤلف  بين  حوار  عن  عبارة  الرواية 

والمنطقة  لبنان  أوضاع  حول  وتساؤالت  ووجودية،  وسياسية  فكرية 

التشتت  على  مقدم  لبنان  بأن  تنبئ  تفجرًا،  األكثر  تعتبر  مرحلة  في 

بينها: من  الشخصية  في  واالنفصام  والتشرذم 

عبد  بغداد أم  حلف  المنتصر.  من سيكون  النهاية؟  في  الغلبة  لمن 

عدم  دول  العربية؟  القومية  أم  اإلسالمي  والتضامن  السعودية  الناصر؟ 

حلف  أم  والحبشة)  إندونيسيا،  الهند،  يوغسالفيا،  (مصر،  اإلنحياز 

المعسكر  دول  أم  الشرقي،  المعسكر  ودول  وارسو  حلف  األطلسي؟ 

الغربي؟ وأين سيكون موقع لبنان في صراع الجبابرة؟ هل الحياد أجدى 

نفًعا له أم االنحياز؟ ومن سيحترم حياده؟ وماذا سيجني من انحيازه؟... 
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- «ذكريات عارية» (رياض الريّس للكتب والنشر ٢٠١٠):

سياسي  ومفكر  صحافي  بها  يقوم  وفكرية  ذهنية  سياحة  الرواية 

رذله  الذي  الوفي  وكلبه  العجوز  وزمانه  التوأم  لصيقه  بصحبة 

عن  باحثًا  الذات»  «مغاور  إلى  الحاسوب،  فأرة  دليله  أصحابه، 

الماضي ومستشرفًا المستقبل بكل ما فيه من ذكريات طفولة ومراهقة 

ومغامرات وحوارات ونقاشات وصراعات لتأسيس وطن ثابت على 

أركان صلبة، مروًرا بالبحث عن كنوز مرصودة وغنى، وإرشاد متقهقر 

في الزمان والمكان وضياع في متاهات الجنس والتهكم من األقدار 

المتفحمة ال وميض فيه وال بريق، متمثًال بقصة النبي يونان وإقامته 

ثالثة أيام في بطن الحوت وهو في طريقه إلنقاذ نينوى.

- «إذا نطقوا... عالمات فارقة» (الجامعة اللبنانية األميركية للعلوم 

والتكنولوجيا ٢٠١٢): 

وخمسين  مئتين  من  أكثر  بين  من  اختيرت  وحوارات  أحاديث 

تغطي  وهي  السياسي،  النادي  خارج  من  مميزين  موهوبين  مع  لقاًء 

حقبة امتدت من أواسط الثمانينيات من القرن العشرين حتى أواسط 

العقد األول من القرن الواحد والعشرين وشملت مفكرين ومثقفين، 

رسامين ونحاتين، ممثلين ومسرحيين، شعراء وموسيقيين، وتضيء 

على جوانب الذاكرة الثقافية اللبنانية. 

األجيال  (دار  النسيان»  على  عصيّة  قامات  الحداثة...  «زمن   -

 :(٢٠١٤ والنشر  للدراسات 

من  حقبة  على  تضيء  ومحاضرات  نقدية  دراسات  مجموعة 
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في  سنة  عشرين  على  تمتد  والثقافي  الفكري  الحديث  لبنان  تاريخ 

العشرين.  القرن  سبعينيات 

- «قصتي مع منح الصلح» (دار نلسن ٢٠١٤):

«األسبوع  في  المتاعب»  «مهنة  يمارس  شامي  جورج  كان 

يخطف  أن  في  برغبته  عضل  أبو  شارل  إليه  أسّر  عندما  العربي»، 

اللبناني العروبي المتنّور منح الصلح من مجلة «الحوادث» ليكون 

العربي». «األسبوع  في  يلعبه  دور  له 

اللبنانية  الصحافة  في  الكبيرين  بين  الحوار  هذا  نتائج  من  وكان 

شارل ابو عضل وجورج شامي، أن االخير قبل أن يقوم بهذه الوساطة، 

من دون أن يستطيع أن يعطي أية ضمانة، معتبرًا أن منح الصلح – كما 

نعته – رجل عنيد ومقتنع بخطواته وبمساره وبارتباطه بـ «الحوادث»، 

منذ سنوات.

منح  بسيكولوجية  وإلمامه  بحنكته  تمكن  شامي  جورج  أن  إال 

الصلح، من اقناعه بالتعاون مع «األسبوع العربي»، تحت اسم مستعار 

واتفق  مستعار،  باسم  األسبوعية،  مقالته  تكون  وأن  مبرمج،  وترتيب 

االثنان على ان تكون المقاالت، بتحرير مشترك بينهما، الصلح يوقع 

مقالته باسم منيف صالح، وجورج يوقّع مقالته باسم جمال شريف.

المقالة  نشرت   ٢٢-٩-١٩٨٠ «بتاريخ  شامي:  جورج  يقول 

األولى بتوقيع جمال شريف وتبعتها سلسلة من المقاالت األسبوعية 

توقيع  حملت  منها  تسع  مقالة،  آخر  تاريخ   ٢٢-١١-١٩٨٢ حتى 

منيف صالح، كتبها االثنان مًعا. وقد طرحا حقائق مشبعة بالتجارب 
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التاريخيّة، في عناوين من بينها: عسكر تركيا، وعسكر لبنان، والوقفة 

فاعلة،  ومارونية  األنجح،  والمارونية  موسكو،  إلى  الصديق  مع 

الوطنية  والوحدة  لبنان،  في  الحاكمة  السياسية  الطبقة  وتعريب 

الحوار،  طريق  عدا  ما  روما  الى  مسدودة  الطرق  وكل  المشروطة، 

ال  االنقسام  لتنظيم  ومشاريع  والغرابة  الفرادة  بين  اللبناني  والبرلمان 

لبناء الوحدة، وصقور في أميركا وحمائم في إسرائيل، وصمود دون 

المستقل،  اللبناني  والقرار  المعاصرة،  اإلسالمية  والصحوة  صدام، 

األمل،  وخريف  االنعطاف،  ومرحلة  التعريب،  وال  التدويل  وال 

النفط  مع  المباشرة  والحرب  الخارجية،  سياسته  في  لبنان  ومحنة 

مغامرة  بين  ولبنان  الفقيه،  وحكم  الفقه،  حكم  بين  وإيران  العربي، 

اللبنانية... والجمهورية  االنقاذ 

- «كلب النافذة» (رياض الريّس للكتب والنشر ٢٠١٤):

عنقود  آخر  القصيرة،  القصص  من  المجموعة  هذه  تكون  قد 

شامي  جورج  انصرف  الذي  القصصي  األدب  من  النوع  هذا  في 

إلى كتابته خالل نصف قرن من المحاوالت التي عرف بعضها سّر 

النجاح وسقط بعضها اآلخر في الفشل، ولكنها كلها كانت قصًصا 

المألوف.. على  خارجة  ثورية  بتجارب  ملتهبة 

شجاعة»  «قلوب  و  (شعر)  االنتحار»  شاطئ  على  «زورق   -

(مسرحية) و «صالة ومزامير في هيكل متداٍع» (تأمالت)، عن مؤسسة 

.(٢٠١٤) بالمجان  للثقافة  نعمان 

نلسن ٢٠١٥):  في زمن الجحود» (دار  المودات  - «أغمار من 
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ستون سنة من العطاء بأقالم نقاد ودارسين وأصدقاء، هي تعبير صادق 

عن أن عالم التواصل ما زال بخير على الرغم مما ينتابه من حين إلى 

آخر من انقطاع قسري تفرضه ظروف معينة لفترات قصيرة ال تلبث 

أن تضمحّل أو تزول أمام الدفع الجارف من الصفات الحسنى التي 

تزخر بها معالم التكوين الكوني. 

- «في قفص االتهام» (دار نلسن ٢٠١٥): إضاءات على مطاوي 

الذات دفاًعا عن البراءة والحقيقة.

يجد  الكتاب  هذا  ثنايا  «في  كتابه:  مقدًما  شامي  جورج  يقول   

القارئ كل األجوبة على كل األسئلة دون تهرّب أو مواربة... والهدف 

وحده، هو نجاتي وخالصي!»

وطني  عن  أنفصل  لم  قائال: «إنني  بوطنه  إيمان  فعل  فيه  ويتلو 

ولم أقتلْع جذوري ولم أنسف جسوري مع الوطن. باٍق أنا فيه وهو 

فّي. باٍق 

  أجل! نحن باقون فيه وهو باٍق فينا. ولكّننا، وال مرّة، لن نساوم 

نسلّم  أو  األخطار  أمام  نتمطّى  أو  نتلطّى  أو  نستسلم  أو  نراوغ  أو 

باألخطاء الكبرى التي تُرتكب بحّقه، ولن نترك شعبُه الطيّب والمعاند 

رهينة الفساِد والضياع واإلهمال وقتِل األحالم في مهودها وإحباِط 

صانعيه.  ومكافأة  الفشل  على  والتفّرج  المسؤوليّات  وشلِل  الشباب 

ال، ما قبلنا بذلك وال مرّة، ولن نقبَل به اآلن».

- «انطباعات سوريالية بين أزرقين» (٢٠١٦):

شامي  جورج  انطباعات  يشمل  صفحة  وأربعين  مئة  في  يقع 



٣٥

سنة.  أربعين  خالل  األميركية  المتحدة  الواليات  إلى  ورحالته 

- «مطالت رمادية في عالم المرأة» (دار نلسن ٢٠١٦)، و«مطالت 

رمادية في عالم السياسة» (دار نلسن ٢٠١٦): 

إطالالت على عالمي المرأة والسياسة، واستشفافات صحافي 

عتيق، ومقاالت هي افتتاحيات صحافية تحمل هموم المرأة والسياسة 

في زمن رمادي من تاريخ لبنان السياسي.

- «سمك لبن تمر هندي» (دار نلسن ٢٠١٦):

طبائع  من  بكثير  تشي  حقائق  على  نقع  أننا  من  الكتاب  ينطلق 

القرن  نهاية  في  الصحافة  عالم  كواليس  إلى  وتدخل  الشعوب، 

العشرين والعقل الصحافي الذي يعرف حقيقة السياسة والسياسيين، 

وما تؤول إليه األحداث الكبرى من مآٍس ومشاكل وتناقضات، فكان 

ال بد للصحافيين من اإلشاحة عن الجدية والدخول إلى عالم آخر 

والفكاهة.  والتسلية  الضحك  باب  من  الكتابة  من 

- «إنها آخر الحبات» (رياض الريّس للكتب والنشر ٢٠١٦): 

نفسه  عن  القصيرة  القصص  هذه  في  شامي  جورج  يحكي 
بعد  أنا  وهنا   ...» المقدمة:  في  يقول  المتكلم.  ضمير  مستخدًما 
سنتين من صدور «كلب النافذة» أنساق بعشق كلبة من نوع «بيشون 
فريزة» إلى لملمة ما انطوى في المجالت واإلضبارات والمنسيات 
المرهف  بحّسها  «للي»  الكلبة  عليها  دلتني  القصصية،  أعمالي  من 
وخّفتها ورشاقة ودادها، وفضولها النادر في نبش المطامر والمضمر 
بحثًا عن مغانم دفينة. هذه المغانم قد تالقي رفًضا وقد تالقي قبوال، 
ولكنها تؤكد أن بصماتي ما زالت هي هي لم تتغير وجينات إيماني 
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ثابتة على الوفاء والوعد». يضّم الكتاب اثنين وثالثين عنوانًا تتراوح 

والذكريات. والمقالة  القصيرة  القصة  بين 

 ،(٢٠١٦ نلسن  (دار  الحدباء»  الذاكرة  في  والحنين  «الحلم   -

المنابر.  بصدى  متّوجة  وفاء  ضمة 

مقاالت لجورج شامي في مجال الصحافة األدبيّة، نشر معظم 

هذه النقديّات في «الوطن العربي» الصادرة في باريس، في تسعينيات 

القرن الماضي وبداية القرن الواحد والعشرين، مع غيرها من الوقفات 

المنبرية، أرادها المؤلف مرآة للعرب ال تنحصر في الحركة الثقافية 

اللبنانية المحليّة بل تتوّجه إلى كل ناطق بلغة الضاد، تعرّفه إلى أهّم 

والدراسات  والمسرح  والشعر  الرواية  في  الحقبة  تلك  في  كتب  ما 

األدبيّة المتنوعة، وأما مروحة الكتّاب فتتألف من شخصيات لبنانية 

وعربية، إسالمية ومسيحية، شرق أوسطيّة وأوروبية... 

سريع  تعليق  بين  تتراوح  مقاالت  وثالث  مئة  الكتاب  يتضمن 

ومقتضب ومقالة كاملة أو دراسة مستوفية شروط المقالة العلمية أو 

النقدية. 

شعار  تحت  كتبت  مذكرات  عاديّة»  سيرة  في  طويلة  «رواية   -

في  تقع  أجزاء،  ثالثة  تخذلني (٢٠١٩)  لم  لكنها  عذبتني...  الحياة 

ألفي صفحة، مع ثالثمائة وخمسين صورة ملونة وباألبيض واألسود: 

في هذا السفر، يقول جورج شامي، صور ناقصة ال مبالغة فيها 

أنوار  فيها  شّعت  حرجة  فترة  في  ومضطربة  غنيّة  لحياة  إطناب  وال 

متقطّع،  قلق  سبات  من  العربي  العقل  فيها  واستيقظ  الصحافة، 
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وتملكته  رواده  والطمع  الجشع  فبهر  والمتغيّرات،  باآلمال  مشحون 
االنهزاميّة. نحو  األعمى  االنسياق  حد  إلى  األنانيّة 

السيرة  مع  وطريف  صريح  بشكل  ملحقة  خبايا  الثنايا  يتابع: «في 
فرضتها  وتعليقات  سياسيّة  أحاديث  من  بمختارات  مرفقة  المهنيّة 
ما  أقرب  وهي  ذاتي،  بنسيج  مشغولة  مداخالت  تتبعها  معيّنة  ظروف 
بالصحافة،  بالسياسة  األدب  فيها  اختلط  لمراحل  عروض  إلى  تكون 
مختتمة  السيرة  صلب  من  وهي  تجاوزها  يمكن  ال  مراحل  عن  تعبيرًا 
إلى  تكون  أن  شئت  افتتاحيات،  من  ومقتطفات  ومنتخبات  بشذرات 
حّد معيّن مثاال في الكتابة السياسية، دون ما إغراق في األدب اإلنشائي 
الضحل الخالي من نكهة الحياة، مع اقتناعي الكلي بأن السيرة الذاتية 
ونجاحاته  وتجاربه  ذاته  بها  ليمجد  المرء  يكتبها  ال  الحقيقي  بمعناها 
ومشاعره وأحاسيسه، ويتوّجب عليه إذا كتب عن اآلخرين المحيطين 

به أن يكتب عنهم من خالل عالقته بهم بصدق ال غّش فيه. 

إذا أراد المرء أن يكتب فعال سيرته الذاتية يفترض به أال يهمل 
يتعالى  أن  عليه  أن  كما  ذاته،  يخون  وأال  اإلنساني،  وضعفه  عيوبه 
من  خلت  إذا  هذا  واالنفعاالت،  الصغائر  عن  وتساميه  ورقيه  بنبله 

القاتلة.  الخيانات 

هذا المناخ النفسي، حيّرني طويال في أثناء إعداده، وفرض علّي 
أن اقتنع بأن هذه السيرة هي أقرب بتفاصيلها ألن تكون أغنى وأطول 

رواية كتبتها بشخوصها ووقائعها». 

 ،٢٠٢٠ الباكية»  «المحارة  بعنوان:  وجدانيّات  كتاب  له  صدر 

في  المودات  من  «أغمار  كتابه  من  الثاني  الجزء  له  سيصدر  كما 
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زمن الجحود» والجزء الثاني من كتابه «الحلم والحنين في الذاكرة 

الحدباء».

 ترجمات له وعنه

ترجم  جورج شامي كتاب «حضارتنا على المفترق» لرينه حبشي 
من الفرنسية إلى العربية (منشورات الندوة اللبنانية ١٩٦٠) بالتعاون 

مع الدكتور جوزف أبو جودة. 

إلى  قصص  أربع  بربو»  «ميشال  الفرنسي  المستشرق  له  ترجم 
الفرنسية نُشر منها اثنتان عام ١٩٦٢ في مجلة أوريان عدد ٢٢ الصادر 
في باريس مع مقدمة وتنويه، ونُشرت اثنتان أخريان عام ١٩٦٤ في 

المجلة نفسها العدد ٣٠ مع دراسة وتحليل.

ترجم له سامي قباني إلى األلمانية قصة «وشرحنا لك صدرك»، 
اللبنانيين  الكتاب  أللمع  قصص  جانب  إلى  حياته،  عن  بنبذة  مرفقة 

والسوريين في كتاب ضخم صدر عام ١٩٦٧.

تنويه بأدبه

ثّمن رياض الريس مجموعة جورج شامي «أعصاب من نار» في 
كتابه «الفترة الحرجة»، وهو نقد في أدب الستينيات، وأشاد بتمايزها 

على أبرز اإلصدارات القصصية في تلك الحقبة.

اإلسالم  (اعتنق  مونتاي  فانسان  الفرنسي  المستشرق  بأدبه  نوه 
واتخذ له اسم منصور مونتاي) في محاضرة له بالفرنسية ألقيت من 

المعاصر». «األدب  بعنوان  منها  وبدعوة  اللبنانية  الندوة  منبر  على 

كتبت عنه مجلة «باريس» الصادرة بالعربية في فرنسا ونشرت له 
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قصتين ومقاال عنه بقلم رواد طربيه، وأدرج له جزء من قصة «الدب 
االبتدائية تأليف جماعة التربية  األصفر» في كتاب «لغتنا» للمرحلة 

الجديدة. 

نُشر له حديث أدبي في كتاب «كتب وأدباء» لوليم الخازن ونبيه 
اليان (١٩٧١).

ذكره الموثق د. إميل يعقوب في المجلد الخامس من موسوعته 
عن الكتاب واألدباء اللبنانيين (٢٠٠٦).

األنطولوجيا  في  األسود»  «النمل  قصة  جحا  ميشال  د.  أدرج 
 (٢٠٠٨) عام»  مائة  خالل  لبنان  في  القصيرة  «القصة  الضخمة 
الصادرة عن منشورات الجامعة اللبنانية-األميركية والمعهد األلماني 

الشرقية.  لألبحاث 

كتبت دراسات نقدية عن أدبه في صحف ومجالت لبنانية صادرة 
بالعربية والفرنسية واإلنكليزية.

مشتعلة»  «قرابين  بعنوان  أدبه  عن  كتابًا  نلسن  دار  أصدرت 
ألنطوان يزبك (٢٠١٩)، اعتمد فيه على النقد ورهبانية األدب عند 

شامي. جورج 

دكتوراه عن أدبه

أعدت فصول في أطروحات دكتوراه وليسانس وماجستير حول 
غالية  السورية  لألديبة  مطولتان  دراستان  منها  شامي،  جورج  أدب 

صفراء».  و«ألواح  األسود»  «النمل  مجموعتي  حول  خوجه 

لنيل  بالفرنسية  أطروحته  في  عبو  سليم  األب  وبأدبه:  به  نوه 
يوسف  الموثق  لبنان»،  في  والفرنسية  العربية  «إزدواجية  الدكتوراه 
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 ١٩٦٢ لغاية  مؤلفاته  مع  األدبية»  الدراسة  «مصادر  كتابه  في  داغر 

في  جبر  جميل  والدكتور  اللبنانية»،  الصحافة  «قاموس  كتاب  وفي 

لبنان». «أدباء  موسوعته 

في  «عبدة  قصصه  إلحدى  تحليل  في  حجازي  علي  د.  قدمه   

القصة  حول  الدكتوراه  لنيل  أطروحته  ضمن  من  األسود»  الليل 

لبنان.  في  القصيرة 

كتب عنه د. أنطوان طعمة في أطروحته عن معنى الدالالت في 

األدب اللبناني.

في  الماجستير  لنيل  أطروحة  األشقر  كارال  األديبة  عنه  أعدت 

كلية اآلداب- الجامعة اللبنانية بعنوان «العالم القصصي عند جورج 

شامي».

يزبك  ألنطوان  دراسة  والنشر  للدراسات  األجيال  دار  أصدرت 

إضاءات  صفحة)،  الجمالي» (١٦٠  والمس  شامي  بعنوان «جورج 

على نواح كثيرة في أدبه.

 مقاالت ودراسات

والثقافية  واألدبية  السياسية  والدراسات  المقاالت  آالف  كتب 

منها:  آخر  حينا  مستعارة  وتواقيع  حيًنا  بتوقيعه  والتحليالت  والنقدية 

جهاد شريف، جمال شريف، جمال شاهين، ساكت، ج.ش، أبو وليد. 

الثقافية  وآرائه  وأفكاره  نشاطه  حول  وحديث  مقالة  مائتا  له  نُشر 

الروحانية. ومداراته  األرض  في  المتجذر  باإلنسان  وعالقته 

أجريت معه أحاديث إذاعية وتلفزيونية.
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تكريمات

كرمته ندوة اإلبداع في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٠٤ في مركز طبارة 

الثقافي وشارك في التكريم: د. سلوى الخليل األمين، د. امين ألبرت 

الريحاني، د. إلهام كالب البساط، د.فوزي عطوي. 

كرمه نادي كاونتري كلوب ثقافة في ٦ تموز ٢٠٠٦، وتحدث 

عن أدبه: جوزف مفرج، د. جوزف أبو جودة، د. إلهام كالب البساط.

إطار  في   ،٢٠١١ آذار   ١٩ في  الثقافية-أنطلياس  الحركة  كرمته 

التراث  إغناء  في  لدوره  الثالثون،  السنة  للكتاب  اللبناني  المهرجان 

العربي.  والعالم  لبنان  في  الثقافي 

اختارته  الحكمة  مدرسة  تأسيس  على  سنة   ١٤٠ مرور  لمناسبة 

في  خطيبًا  ليكون  البارزين  المتخرجين  أحد  بوصفه  المدرسة  إدارة 

اليوبيل. احتفاالت 

أثناء تكريم األديب جورج شامي في الحركة الثقافية - أنطلياس عام ٢٠١١

من اليمين: الدكتورة إلهام كّالب البساط، األستاذ فرانسوا قزي، واألستاذ جورج شامي
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إنتاجه  كامل  لعرض  البارزين  الحكمة  خريجي  عداد  في  كان 

الفكري أثناء المعرض الذي أقيم لهذه الغاية في آذار ٢٠١٥ لمناسبة 

عيد القديس يوسف شفيع الحكمة.

قدم إلى مكتبة جامعة الحكمة ما يقارب من ثالثة آالف كتاب 

أعمال  من  له  البرونز  من  تمثال  مع  والمجاميع  األنواع  مختلف  من 

 .(٢٠١٩ أيار  كرم (٣٠  بيار  النحات 

نشاطات مختلفة

ندوة   ،(١٩٥٦-١٩٦٠) األدبية  الثريا  حلقة  في  كعضو  شارك 

طوال  المحررين  نقابة  مجلس   ،(١٩٦٠-١٩٦١) األدبية  االثنين 

ثماني سنوات، وأعيد انتخابه في أيار ١٩٧٤، سكرتير للندوة اللبنانية 

قيامها  أعلن  التي  الجديدة  اللبنانية  الندوة  حركة   ،(١٩٦٠-١٩٦٢)

 .١٩٩٤ منذ  الحكمة  لمدرسة  التابع  العلمي  المجمع   ،١٩٧٧ عام 

منح

حصل عام ١٩٦٣ على منحة أدبية من المنظمة العالمية لحرية 

الثقافة في عهد أمينها العام في بيروت د. جميل جبر، لتمضية شهرين 

في باريس لالستطالع والدراسة أتبعها كامل مروة صاحب «الحياة» 

بشهر إضافي لالطالع على الشؤون الصحافية. 

حصل عام ١٩٧٩ على منحة دراسية من الحكومة الفرنسية لمدة 

ثالثة أشهر في باريس اطلع خاللها على المستجدات األكاديمية في 

حقل اإلعالم بوصفه مديرًا لكلية اإلعالم والتوثيق. 
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أسفار ومهمات

صحافية  مهمات  في  عربية  بلدانًا   ١٩٦٠ عام  من  ابتداء  زار 

األدبية  بالشؤون  ومعنيين  سياسيين  مسؤولين  وقابل  واستطالعية 

والثقافية، وحمل رسائل سياسية إلى كل من: فيصل بن عبد العزيز 

ملك الممكلة العربية السعودية (١٩٦٧)، الشيخ عيسى بن سلمان 

أمير  ثاني  آل  علي  بن  أحمد  الشيخ  البحرين،  دولة  أمير  خليفة  آل 

االنتداب  من  التحرر  على  العمل  إلى  تدعو   (١٩٦٥) قطر  دولة 

بعد  ما  في  شكلت  التي  المتصالحة  المشيخات  وتوحيد  البريطاني 

المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 

األردن،  السعودية،  سوريا،  فهي:  زارها  التي  العربية  الدول  أما 

مسقط. ظبي،  أبو  الشارقة،  دبي،  البحرين،  قطر،  الكويت،  العراق، 

كذلك زار دوال أجنبية: فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، 

بولونيا، الدانمارك، إسبانيا، سويسرا، قبرص، إمارة موناكو، هولندا، 

السويد، البرتغال، الواليات المتحدة، إيران. 

الجنسية  واكتسب   ١٩٨٥ آب  منذ  دائمة  بصفة  باريس  في  أقام 

الفرنسية.

انتقل إلى لندن في أواسط كانون الثاني ١٩٩٩ وبقي فيها حتى 

عام ٢٠٠١.

أدبه

بين  تتراوح  التي  القصة  كتابة  في  شامي  جورج  نماذج  تتعدد 

القصة الطويلة والقصة القصيرة واألقصوصة الومضة التي كان رائًدا 



٤٤

المفرط  والواقعي  والناري  المتخيّل  السرد  بين  أسلوبه  ويتنوع  فيها، 

كل  والتكيّف...  واالختزال  والوصف  والرمزي  أحيانًا  واقعيته  في 

والوطنية. بالتمرّد  تتفجر  وثورة  وأحاسيس  بمشاعر  ممزوج  ذلك 

ليس جورج شامي في أدبه كاتبًا واحًدا، ففي كل قصة أو رواية 

أحاسيس  تتنازعه  عاشًقا  تارة  داخله،  في  يسرح  جديًدا  عالًما  يرسم 

الحب والجنس والنبل والمعاناة... وتارة أخرى فارًسا وطنيًا يقدس 

القضايا الوطنية الكبرى من دون التزام. 

يعيش قلق عصره، فهو نفسه في أبطاله، يصوغ معالم الذات بجرأة 

في  في عمر اإلنسان أو  ويلتقط اللحظات الحرجة، سواء  وعفوية، 

مسيرة الوطن، ويغوص في قعر البؤس واالنحدار والتعاسة، محركًا 

واإلنسان...)  الحرب  (بشاعة  البشاعة  متوازيين،  خطين  بين  قلمه 

وجماليات الحياة والحب... مستقيًا منهما زخمه القصصي. 

من خالل تجربته الصحافية ومشاهداته خالل تجواله في العالم، 

بمعالم  وصّوره  المعاصر  اإلنساني  الحس  وخبايا  خفايا  اخترق 

الدينية  االسقاطات  إياه  محّمال  والتحدي،  والعنف  السخرية  من 

الكبرى،  القضايا  في  قناعاته  عن  تعبّر  التي  واالجتماعية  والسياسية 

من دون أن يغرق في السوداوية وفي البؤس البشري، بل يعمد في 

بالحياة.  تعلق  من  نابع  ببريق  كلماته  تطريز  إلى  كثيرة  مواقف 

صحيح أنه ابن بيئته يتأثر بها ويستمد منها أسلوبه الواقعي، إال 

والمناجاة...  والتأمل  والوجدان  الروح  في  بعيًدا  وسار  تخطاها  أنه 

اإلنسانية.  القصة  أحد أسياد  حق لقب  فاستحق عن 



٤٥

هل يفترض بالقاص أن يكون خبيرًا نفسيّا ليتقصى خبايا النفس؟ 

ال  أشخاص  شكل  على  صوًرا  المشاعر  تنساب  شامي  جورج  عند 

بالذات:  المشاعر  هذه  أن  بمعنى  مشاعر،  شكل  على  أشخاًصا 

الجنس،  الكره،  الحب،  الغريزة،  اللذة،  اإليمان،  السأم،  الحرية، 

الوجدان  تعكس  سريالية  لغة  في  تتحاور  االستهجان...  الدهشة، 

برائحة  الممزوج  الجسد  داخل  والمسجون  باالنفعاالت  المتخم 

الالمحدود... الكون  نحو  األزرق  األفق  تجاوز  إلى  والتائق  التراب 

نظرته  شامي  جورج  عليهما  بنى  مدماكان  والعنفوان،  األصالة 

إلى الوطن وعالقته باآلخر، وبالمرأة التي عرف كيف يلتقط أنفاسها 

ووجدانها ونبضها ويرسمها وردة تفوح عطرًا، وكتابًا مفتوًحا عنوانه 

البقاء معها دائًما أًخا، أبًا، صديًقا، عابر سبيل، سائًحا عاشًقا. وهو 

في كل ذلك يعيد بناء عالقة جديدة بين اإلنسان واإلنسان وبينه وبين 

الطبيعة واألرض، وبين الماضي والحاضر والمستقبل.

أسلوب  بليغ  ومن  الينابيع  لغة  فصيح  من  مزيج  شامي  جورج   

الصحافي المبّسط حيث الخبر العابر يفرض الكلمة السريعة، يصنع 

قصصه ويصوغها ككاتب وقارئ، من دون أي زيف أو اصطناع... 

ال يؤرخ الحرب وال يغلّب فئة على أخرى بل يدين كل ما هو 

عنف وطائفية وطبقية وزعماء سياسيين وحزبيين... ويحكي بلسان 

يرتضوا  لم  ألنهم  وطنهم  في  لهم  حساب  ال  الذين  البسطاء  الناس 

هشة  كانت  ولو  كرامة  نبض  عن  والباحثين  واالصطفاف،  االستزالم 

مهددة على الدوام، ويحكي بلسان العائلة اللبنانية التي تعيش على 
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فأدخل  عليها...  اللبناني  الواقع  وإسقاط  المأهولة  المناطق  تخوم 

القارئ إلى عالمه ونقل إليه مشاعره بالغربة داخل وطنه، وتصويره 

الحي للحرب والقتال وتقديم خالصات متجهة نحو الحوار السلمي 

واإليديولوجي  السياسي  الصراع  ساحة  على  يغلب  أن  يجب  الذي 

واالنتمائي.

ابتكر جورج شامي أدبًا حيًا يتحرك ويواكب التطلعات اإلنسانيّة 

عن  فخرج  الفجيعة،  في  المغموس  وطنه  واقع  من  مادة  اغترافه  مع 

الخط التقليدي في النظرة إلى معاناة المواطن، وعلّل أسباب المحن، 

الباحثون،  فيها  يفتش  التي  السراديب  خارج  حلول  عن  لها  وفتّش 

المثل،  وعالم  الواقع  بين  المسافة  واختصر  إنسانيتنا،  من  فقربنا 

إلى  توصال  والباحث،  الناقد  موقع  من  العصر  قضايا  مع  وتعاطى 

حقائق يحكمها العقل ويقّر بها العالم ويحّدد آفاقها تطّور المعرفة، 

وداعيًا إلى لقاء فكري سياسي وطني، فهو روائي وصحافي وسياسي 

في آن... مستنتًجا أن البطل في لبنان ليس فرًدا أو جماعة أو حزبًا أو 

زعيًما أو مفّكرًا... البطل في لبنان هو لبنان بالذات وال فضل ألحد 

عليه سوى أنه عاش فيه ودافع عنه ومات ألجله.

يتعاطى جورج شامي مع الحالة اإلنسانيّة بموهبة فائقة في إغرائية 

السرد وتناغم البنية، وانسجام مع إيقاع الحياة السريع لهذا العصر، 

ويجعل من المكان محور أقاصيصه ورواياته، فالمدينة هي المكان 

وتشويًقا  متعة  السرد  فضاءات  على  يضفي  والزمان  لديه،  األرحب 

بمساحاته الوطنيّة وأزمنته اإلستراتيجية التي تساهم في تشكيل البناء 
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تصنع  التي  النوعية  بخصائصه  روائي  لغوي  نظام  ضمن  السردي، 

فرادته... فبنى عمارة قصصية مداميكها جمالية فنية وصياغة فريدة 

تتجدد وتتطور مع كتابة كل صفحة من كتاب عمره، وإذا بهذا األديب 

الذي يربو على التسعين من عمره دائم الشباب والعطاء ال يكّل وال 

يتعب، يزهر قلمه باستمرار إبداًعا يزهو به األدب وينير درب األجيال 

بما هو حق وجمال وأصالة...
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جورج شامي يقرأ مزاميره

فهو  مستغربًا،  أو  عجباً  أمراً  ليس  نفسه،  شامي  جورج  يقرأ  أن 

مكان  بين  وترحال  سفر  في  هو  فصوله،  تنتهي  ال  مفتوح  كتاب 

وزمان، ال يكّل وال يتعب، يعّب من معين الحياة بكل ما أوتي من 

حب لها وتعلق بها، يعيش أدق تفاصيلها، ولكأن هذا «الطفل» الذي 

التي  الصغيرة  منزله  حديقة  في  القدمين  حافي  باللعب  يستمتع  كان 

ال تتعدى بضعة أمتار، بقي هو نفسه هذا "الطفل" الذي راح يستمتع 

بمغامرة الحياة، يكتشف أسرارها واحًدا تلو اآلخر، يندهش، يفرح، 

يستكين.  وال  يتراجع  ال  لكنه  يغضب...  يحزن، 

المحطات  وبين  العادية  التفاصيل  بين  مزج  يومياته،  في 

فكان لكل لحظة  والعائلة،  المهنة  بين  واألحداث...  والمسؤوليات 

عنوانها ولكل صدفة بريقها وتوهجها ولكل تجربة إبداع يتجلى في 

رواية...  أو  قصة 

هكذا هي حياة جورج شامي، ألوانها مستلة من تعلق بالوجود 

وحب لإلنسان... بطل أول هو في فيلم حياته، يصنع القدر بنفسه 
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العواصم،  بين  متنقال  ملعبه  العالم  من  يتخذ  أهدافه،  نحو  ويوجهه 

عائًشا في شواهق الفكر وغائًصا في عمق المعرفة، ال يعترف بالعمر 

الهواء  وهو  ال  كيف  روحه،  صنو  قلمه،  عن  أنملة  قيد  يتخلى  وال 

الذي يمأل به رئتيه عشًقا لما يحيط به وزخًما واندفاًعا للمضي قدًما 

اإلبداع... لعبة  في 

كيف يستقبل جورج شامي إطالالت الصباح األولى؟

االبتسامة  نكد،  أو  استقبلت الصباح بوجه عبوس  أنني  ال أذكر 

هذا  وعلى  الشمس،  ضوء  ألرى  عيني  افتح  وأنا  دائًما  ترافقني 

األساس أول ما اتصرف به، أذهب من الفراش إلى المطبخ، حيث 

أعّد كوبًا من العصير وكوبًا من الشاي، فأتناول العصير أوال ثم انتقل 

صنف  عندي  ليس  مختلفة.  أجبان  من  لقًما  فأتناول  الشاي،  إلى 

مميز، كلها أتطيّبها، خصوًصا أثناء إقامتي في فرنسا، وأتناول ثالث 

أو أربع لقم من الزيتون المكبوس والمربى والمفضل التين األخضر 

بمرارته. المعروف  البوسفير  ومربى  المطبوخ 

اللذين  شاربّي  أمّس  وال  ذقني  فأحلق  الحمام  إلى  أدخل  ثم   

ساخًنا،  دوًشا  وآخذ  اآلن،  حتى  نبتا  منذ  أمّسهما  ولم  بهما  احتفظ 

إلي  بالنسبة  معياًرا  العنق  ربطة  كانت  بسيطة.  عفويّة  أناقة  وأحّضر 

تدل إلى أناقتي مع القميص المكوي، وأتوّجه إلى العمل. إذا كانت 

أغلب  في  واحد  لون  من  كامال  طقًما  ارتدي  أجريها،  مقابالت  ثمة 

وأستاًذا،  مديرًا  الجامعة،  في  مسؤوليات  توليت  وعندما  األحيان، 

أو عندما شغلت منصب رئيس تحرير في «األسبوع العربي» أو في 
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في  عنقي  وربطات  وقمصاني  ثيابي  أبدل  كنت  «الحياة»،  جريدة 

األنيق.  بمظهر  دائًما  وأظهر  مرات،  ثالث  الواحد  اليوم 

واجهتني نظرات مختلفة: الشباب والرجال، يجدونني الئًقا بالدور 

الذي أقوم به فكريًا وأدبيًا وعمليًا واجتماعيًا ويشيدون، أغلب الوقت، 

مختلفة،  أعمار  في  النساء  من  غيرهن  وأحيانًا  الزميالت  بينما  بذوقي، 

الخاصة،  حياتهن  في  يشاركنني  بأن  جدير  كشاب  إلي  ينظرن  كن 

بها  أتعامل  التي  الشفافة  الطريقة  ويستلطفن  معاشرتي  إلى  ويطمحن 

النضارة.  من  مختلفة  حياتي بألوان  ويلّون  اللطيف،  الجنس  هذا  مع 

في الصيف والشتاء وباقي الفصول لم أكن أتمّسك بلون معيّن، 

سوق  في  الخياطين  أحد  عند  وأخيطها  بدالتي  قماش  أختار  وكنت 

الجوخ!

لكنك تزوجت باكًرا، فكيف تعاملت مع هذا اإلعجاب واالستلطاف؟

عندما تزوجت لم أكن قد تجاوزت الرابعة والعشرين من عمري، 

قلبي  وشددت  دائًما،  بيدي،  أمسكته  قيد  في  الحال  هذه  فوضعتني 

به، كي ال يتجاوز األطر األخالقية واالجتماعية. 

حياتي،  في  اعتمدتها  التي  الحكيمة  الطريقة  هذه  أكسبتني   

ولم  شبابي  يشغلني  ولم  مًعا،  والرجال  النساء  من  وتقديرًا  احتراًما 

واحدة،  التي ضمت ثالثة أبناء دفعة  بعائلتي  يضيّعني عن االهتمام 

ولباقة  وأناة  بصبر  زوجتي  ساعدتني  وقد  سنوات،  خمس  خالل 

وما  الحياة  توافه  يسمى  بما  عيشي  علي  تنّكد  فلم  لدوري،  وتقدير 

أحيانًا.  القاتلة  الغيرة  من  أطنانًا  يشكل 



٥٢

صحيح أن زوجتي كانت أكبر مني سًنا بما يقارب ست سنوات، 

إال أنها كانت ثورة في الحياة وتدرك معاني دور الزوجة مع زوجها، 

خصوًصا إذا كان من الصنف الذي يمتهن اإلعالم والكتابة واألدب 

والشعر والحياة المختلطة التي تفرض على الصحافي أن يلّم بأمور 

يغني  كي  أخرى،  أحيانًا  إليها،  ويسعى  أحيانًا،  عفوية،  تأتيه  كثيرة 

األدب  على  المرتكزة  الفكرية  ومواهبه  واالجتماعية  العملية  حياته 

والكتابة والبحث عن كل جديد في مفهوم الحياة باتساعها الشامل.

هل يمكن القول إنك نجحت في التكّيف مع واقعك؟

كما قلت في البداية، جعلني هذا الواقع مقيًّدا وطليًقا معاً، مقيًّدا 

إلى  وساعيًا  بمقدار،  حرفتي  مع  ومتكيًفا  بمقدار،  الشخصية  متعتي 

المتعة الذاتية بمقدار، بحيث تشكل هذه الحاالت كونًا خاًصا بي، 

مراقبًا بدقة فال أضيع بمتاهات الحياة وال تغلبني اإلغراءات القاتلة 

للمرء، بل تلك التي تنفعني في كل ما أتناوله في حياتي واتبع به خطًا 

مستقيًما من الوعي الالزم لإلبداع والخلق وتحّمل المسؤوليات. 

كنت أغار على مهنتي، كما أغار على حبي لزوجتي، كما أغار 

على حبي ألوالدي، بحيث تتعادل كل الحاالت تعادال دقيًقا، ساوى 

معادلة  والفكرية،  واألدبية  والسياسية  والعامة  الخاصة  حياتي  بين 

ال  تفارقني  تكن  لم  التي  اإلبداع  حاالت  مع  دائًما  أتكيّف  جعلتني 

ليال وال نهاًرا.

بالنسبة إلى تعاملك مع أوالدك ما هي المعايير والمبادئ التي شّربتها لهم؟

عمال بقول اإلنجيل المقدس «ماذا ينفع اإلنسان لو ربح العالم 



٥٣

كله وخسر نفسه»، وبتساؤلي الكبير»ماذا ينفع اللبناني لو ربح العالم 

وخسر لبنان» زرعت في أوالدي مبادئ وقيًما تنطلق من حب الوطن 

وإرادة قوية ببناء غد أفضل، كي ال يقعوا في األخطاء التي وقعنا فيها 

نحن وأوصلنا البلد إلى االنهيار. 

الماضي  بين  جذري  قطع  ثمة  يكون  أن  ضرورة  على  ربيتهم 

والحاضر، محو كامل، وهذا ال يتم بغير الثورة، ثورة تكون هي قدر 

لبنان نحو مستقبل أفضل، وأن يكونوا «المحبة» التي هي ظهير الثورة 

المسلحة، أن يكونوا في طليعة قوافل العلم والتقنيّة والعمل، طليعة 

وتحفظ  الديمقراطية  بها  وتصان  األوطان  بها  تبنى  التي  الضمائر 

واإلعجاب. الدهشة  تثير  بأمانة  وتطبق  النصوص، 

الطائفية  تزول  أن  يجب  أفضل،  ليكون  لبنانهم،  أن  علّمتهم 

تزول  الميثاق  يزول  وحين  الميثاق،  يزول  الطائفية  تزول  وحين  منه، 

الشعوذة  دكاكين  من  الكثير  يقفل  عندها  الوطني،  االتحاد  شعارات 

عند  فيتمكن  المشعوذين  من  الكثير  المسرح  عن  ويزول  السياسية، 

اللبنانيين الوالء للبنان، ويصبح بالتالي والء مباشرًا غير مرهون بوالء 

الطائفة أو بوالء أي دولة خارجية تستعمله وتحرّكه، كما خبرنا نحن 

االستقالل.  سنوات  طوال  وعانينا  وشاهدنا 

علمتهم أن بلدهم ليس أكبر مما هو، وما كان يوًما أكبر مما هو. 

لقد مرّت به شعوب عظيمة وفاتحون كبار، وهو كبلد وكشعب، بلد 

وديع ومتواضع وشعبه يجب أن يكون شعبًا وديًعا متواضًعا. 

علمتهم أن علّة اللبنانيين أنهم ينسون وال يحفظون التاريخ، وفي 
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التاريخ دروس وعبر ال تحصى وال تعّد، لقد مات أجدادهم وآباؤهم 

جوًعا على قارعات الطريق في الربع األول من القرن العشرين، وها 

هم اليوم أسرى البطر واالدعاء والغطرسة. 

علمتهم أن لبنان ال يمكن أن يكون أعظم من الواليات المتحدة 

أن  يمكنه  وال  الصين،  من  وال  السوفياتي  االتحاد  من  وال  األميركية 

يكون أشهر حتى من كازينو مونت كارلو. لبنان ال يمكننا أن نفرضه 

صيغة تعايش سليمة، ممتلئة عافية، نباهي بها الدنيا، وهي على هذا 

إسرائيل  تجربة  بها  ونتحدى  المفتت،  الممزق،  االنتحاري  الشكل 

«الرائدة» في عرف صانعي األمم والشعوب وادعاءاتهم.

علمتهم أن لبنانهم، كي ال يكون أسوأ من لبناني أنا، يجب أن 

يقّوموه تقويًما صحيًحا، فهو وارث أمجاد تساقطت على الشاطئ، 

فكانت نحن! وها نحن اليوم لقطاء، نحاول منذ االستقالل أن نجد لنا 

نسبًا فنختلف على النسب، ونحاول أن نقيم من بيننا أبطاالً فنختلف 

ألنه  معينة  فترة  في  التاريخ  تدريس  بإلغاء  طالبت  لذا  البطل!  على 

يفرّق وال يجمع، ويُفهم على غير حقيقته، فهو تاريخ كل الشعوب 

الخداع  على  عشنا  لقد  نحن.  تاريخنا  وليس  المستعمرين  وكل 

المقرون باالدعاء، وها نحن اليوم نحصد العاصفة، وأبناء لبنان من 

أكبر كبير إلى أصغر صغير فيهم مسؤولون عن واقعهم. 

ألن  العليق  قلب  في  ورًدا  نزرع  أن  يمكننا  ال  كما  أنه  علمتهم 

لبنان  نرسم  أن  يمكننا  ال  كذلك  فيخنقه،  الورد  على  يطغى  العليق 

األفضل قبل أن ننفض أعباء التراكمات المصيرية كلها عن كواهلنا. 
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ما هي أبرز العادات التي مارستها وتلك التي تجنبتها؟ 

أكره شيء في حياتي «االستدانة» و «الميسر».

عن  توقفت  وعندما  سنة،  ثالثون  العمر  من  ولي  أدّخن  بدأت 
التدخين كنت قد بلغت الستين من العمر. دخنت السيكار والغليون 
وسيكارة الجيتان الصفراء بمعّدل ثالث علب في اليوم. كنت أدخن 
فقط أثناء العمل ولم أحمل علبة في جيبي ولم أدّخن أثناء القيادة وال 

أثناء العطل وال في البيت! 

لم أدخن النارجيلة بالتنباك العجمي، وال بالتنباك المعّسل.

باعتدال  والفودكا،  والبيرة،  والويسكي،  والنبيذ،  العرق،  شربت 
المهين.  والتبذير  اإلدمان  عن  بعيًدا  األفراح...  مناسبات  وفي 

لم أركب دّراجة في حياتي ال هوائية وال بخارية، ال صغيرة وال 
متوسطة الحجم.

لم أركب جواًدا وال بغال وال حماًرا وال دابة وال جحًشا.

لم أسبح ال في األحواض وال في البحار وال في األقيانوسات. 

لم أرّد سائال ولم أقهر يتيًما...

لم أدمن على ممارسة أية رياضة بدنيّة (مصارعة أو مالكمة أو 
وغيرها). توكواندو 

كرة  السلة،  كرة  القدم،  (كرة  رياضية  فرقة  أية  إلى  أنتسب  لم 
وغيرها). المضرب  كرة  الطاولة، 

أحببت السهر في الليالي للعمل أو المتعة أو النقاش في حلقات 

مع الزمالء أو التأليف.
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ورّد  للكفاية  بل  الفاحش  الغنى  بقصد  المال  تحصيل  أحب  لم 

العوز. غائلة 

لم تستهوني الغطرسة أو الكبرياء بقصد التشاوف.

لم أذّل إنسانًا أو حيوانًا (هرّة كانت أو كلبًا أليًفا أو أرنبًا أو دجاجة 
أو ديًكا يناقر ديًكا آخر).

لم أصطد عصفوًرا أو باشًقا أو نسرًا وال حتى طائرًا مهاجرًا.

لم أمارس لعب الميسر بشتى أنواعه وإن كنت قد زرت الكثير 
فقط. للفرجة  الكازينوهات  من 

أو  إنسان  على  ال  للتهويل  وال  القتل  بقصد  الرصاص  أطلق  لم 
الحرجة. الفترات  في  حتى  بريء،  حيوان 

موائد  على  الغزال  ولحم  الجمل  ولحم  الحصان  لحم  أكلت 
وأصدقاء. وملوك  وأمراء  مشايخ 

لم أذق السوشي في حياتي وال األخطبوط...

أكلت الصفد النيء، والبزاق المسلوق المصنع.

كانت الوداعة شعاري. 

لم أزّور حتى االبتسامة...

لم أقطف ولم أخدع عذراء عجراء...

لم أحقد حتى على الحاقدين.

لم أخّمر حتى صداقتي بالضغينة المضمرة.

لم أكذب حتى كذبة بيضاء...

لم أتظاهر بالقداسة والطوباوية.
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أنزلت أحمالي ومتاعبي عند إرادة الخالق دون مّنة أو شكور فلم 

أثقل عليه بطلب. 

لم أسرق حتى نسمة الهواء من أحد وعن قصد...

لم أساوم إنسانًا حتى على مذلّة.

لم أبالغ في اللجوء إلى الله في السراء والضراء: فهو يراني!

لم أحرّض على شّر أو خبث.

كان  لو  حتى  منه  أحرمه  أو  رزق  طالب  على  الطريق  أقطع  لم 

ومنافًقا. شريرًا 

لم أشأ معاقبة خاطئ أخطأ معي بل تركته لعدالة ربه.

ما الذي سّير حياتك وجعلك تعيشها بملئها؟

 عرفت خالل حياتي حاالت من التعب والضنك والسهر للخلق 

وتحّمل المسؤولية بحيث ال يشّكل واقعي تهمة معينة ضدي، كان 

النجاح عنواني األكبر، وعلى هذا النجاح اعتمدت في تطّور حياتي 

من البداية إلى النهاية، وكانت السنوات التي بلغت سبعين سنة من 

خالل  عانيتها  التي  العذابات  رغم  بالحياة  طافحة  العملية،  حياتي 

ممارساتي. 

إبداع  أو  تطّور  في  إرادتي  على  يتغلب  ذاته  بحد  اللهو  يكن  لم 

كانت  أتحّملها.  التي  المسؤوليات  عن  يلهيني  أو  به،  أعمل  معيّن 

المسؤولية عنوانًا آخر أنفذه بدقة متناهية ال يشوبها تقاعس أو إهمال 

استرخاء.  او 

هذه الحاالت من تحمل المسؤولية بدقة، كانت الوسيط الخفي 
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الذي يراقبني بحذق وبتقدير ويدفعني بخفة ورشاقة إلى األمام من 
دون أن يحوجني إلى طلب مساعدة ممن يتولون المسؤوليات الكبار 

في الصحف والمجالت.

لم أطلب في حياتي، باستثناء الله الخالق، من أحد من الزمالء 

أن  أغنى،  أو  مني  أبرز  االجتماعي  تكوينهم  في  هم  ممن  البشر  أو 

بمساعدة  الفوز  أو  عمل  في  التقدم  أو  وظيفة  استالم  في  يساعدني 

مادية أو معنوية. إخالصي في العمل، دقتي، نزاهتي، وفائي... كل 

إرادة أخرى تتغلب عليها غير  هذه الخصال دفعتني إلى األمام وال 

والنجاح.  االستقامة  إرادة 

من  توليت  ما  كل  في  روحك  توأم  بالذات  اإلرادة  هذه  كانت  هل 

مسؤوليات؟

دخلت عالم الصحافة وأنا في التاسعة عشرة من العمر، بواسطة 
ورأى  المتحان  اخضعني  بل  الوظيفة،  في  يحشرني  لم  إنسان 
ال  الواسطة  هو  كان  االمتحان  في  نجاحي  إًذا  نجاًحا.  النتيجة  في 
التي  األولى  الجريدة  في  سجلته  الذي  النجاح  بفضل  الشخص. 
فيها  ونجاحي  ثانية،  جريدة  في  ألكون  طلب  جاءني  فيها،  عملت 

أخرى... مجلة  إلى  نقلني 

 وعندما تم اختياري ألدرّس في الجامعة جاءني الطلب من عميد 
الجامعة،  في  التدريس  مني  وطلب  هاتفني  أعرفه.  أكن  ولم  الكلية 
اختارني  واسطة،  لدي  تكن  لم  اإلعالم  لكلية  مديرًا  عينت  وعندما 
واإلعالم،  الصحافة  في  المبّرزة  أعمالي  بسبب  الجامعة  رئيس 
وعندما شعرت بأن هناك حزبيين ينافسونني ألخذ هذا المركز قدمت 
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استقالتي وخرجت من دون إكراه من أحد أو طمع ومن دون مراجعة 
المسؤول عنهم. 

وقابلت  سنة   ٢٥ فيها  قضيت  التي  فرنسا  إلى  سافرت  عندما 

صاحب «الوطن العربي» وليد أبو ظهر وعرّفته بنفسي وسألته إمكانية 

ومعاشك  هلق  من  «توظفت  بادرني:  المجلة،  أسرة  إلى  االنضمام 

في  مروة  كامل  مع  بقيت  وهكذا  وفاته.  لغاية  معه  وبقيت  مشي»، 

«الشراع»  مجلة  في  قرطباوي  أنطوان  والمونسنيور  «الحياة»  جريدة 

األخير.  النفس  منهم  واحد  كل  لفظ  حتى 

خالل  المنية  فوافتهم  عليهم  نحًسا  وجهي  كان  هل  أتساءل  هنا 

عملي مع كل واحد منهم، وأنتقل بوفائي لهم من واحد إلى آخر؟ 

إنهم يعيشون معي في لحظات حياتي التي شاء ربي أن تكون أطول 

جورج شامي في أحد مقاهي شارع الحمراء يحاور مجموعة من األدباء.
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األخيرة،  مجموعتي  في  ذكرته  ما  على  يدّل  وهذا  أتصّور.  مما  مدة 

تخذلني».  لم  ولكنها  عذبتني  «الحياة 

لم اتمّسك في حياتي العملية بأي تعويض دفعه لي من تعاملت 

التي  جريدة «العمل»  حتى  يدفع،  لم  وبعضهم  دفع  بعضهم  معهم، 

أقفلت، تعاطيت معها في فترات معينة إلى أن توقفت عن الصدور، 

الذي  الصايغ  عفيف  مع  مجلة «الحسناء»  إلى  بالنسبة  األمر  كذلك 

تعاطى معي بشكل إضافي حتى توفي. 

هؤالء الذين تعاملت معهم وتركوا بصمات في حياتي لم انَس 

من  أجزاء  فنكرت  تنكرت  التي  هي  الحياة  لهم.  أتنكر  ولم  وفاءهم 

التي  باألدوار  وأتمثل  ذكراهم  مع  أعيش  اليوم  وأنا  معهم،  حياتي 

مكتوبًا. كان  أمرًا  الله  يقضي  حتى  معهم  لعبتها 

باريس التي أقمت فيها ٢٥ عاًما هل غيرت مسار يومياتك؟ 

مع  عائد  وأنا  باريس  في  القدر  بي  حّط   ،١٩٨٥ صيف  في 

زوجتي من الواليات المتحدة إلى لبنان، وشاءت الصدفة أن ألتقي 

الصحافي وليد أبو ظهر الذي كنت أسمع به وال أعرفه، وكان يصدر 

إلى  وبحاجة  فرنسيتين،  نسائيتين  ومجلتين  العربي»  «الوطن  مجلة 

عناصر، إذ قبل شهرين من حضوري إلى باريس استغنى عن رئيس 

مختلفة.  جنسيات  من  محررين  سبعة  ومعه  التحرير 

عندما علم من نقيب المحررين يومذاك ملحم كرم بوجودي في 

باريس طلب مقابلتي، فاجتمعت به في اليوم التالي وقال لي مباشرة 

وهو يرحب بي في مكتبه: إنت ما بتعرفني، أنا بعرفك، بدي اياك بـ 
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«الوطن العربي». قلت له: أشكرك على ثقتك ولكن لديك إثنان من 

مدراء التحرير وعلى رأسهم الكاتب المصري الشهير غالي شكري، 

من بينهم، وبإمكانك، إذا قبلت، أن  فأجابني: «ستكون أنت واحداً 

تعتبر نفسك، في هذه اللحظة بالذات، موظًفا في «الوطن العربي»، 

وإذا تأخرت ساعتين فلن تجدني في فرنسا قبل شهرين، فإما تدخل 

اآلن أو تخسر الوظيفة». قبلت بعد استشارة زوجتي، في وقت سعى 

ملحم كرم كي أعود إلى بيروت واستلم مؤسسات «ألف ليلة وليلة». 

كيف تصف البداية في «الوطن العربي»؟

صعبة، ألن الذين يعرفونني كانوا يخافون مني من بينهم: ثالثة 

من طالبي في كلية اإلعالم- الجامعة اللبنانية، واثنان يعرفانني باالسم 

ويعرفان إمكاناتي. هؤالء جميًعا تكتلوا ضدي باستثناء غالي شكري 

يتعاطى  كونه  الرياضي  بالشأن  يهتم  كان  الذي  المحررين  وأحد 

الرياضة وهو سوري وال يحسن الكتابة كما يجب. 

طاولتين  استلم  قد  أحدهم  فرأى  المحررين  على  دخل  يوم  ذات 

طاوالت  خمس  إلى  كبرى  قاعة  في  جلسوا  وأربعة  كالديك  وجلس 

وتركوا لي الطاولة الصغرى قرب الباب، بما أنه رياضي كانوا يخافون 

اسمي،  عن  عاٍل  بصوت  وسألني  إلي  ونظر  طاولته  إلى  فجلس  منه، 

وأنت  يعرفونك  ال  إنهم  «قالوا  فأجاب:  شامي»،  «جورج  له:  فقلت 

«ال  وقلت:  فابتسمت  الباب».  على  مقعدينك  هلعكاريت  أستاذهم 

أدري احِك معهم». فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة. وبلعوا ألسنتهم...

كانت باريس من ناحية الوظيفة والمعاش مريحة ولكنها من ناحية 



٦٢

العمل مزعجة ألنني كنت محاطًا بأسرة تشبه جيش المرتزقة الفرنسية. 

تحرير  مديرية  ظهر  ابو  وليد  سلمني  حتى  شهر  يمض  لم   

فرنسية،  شركات  مع  بالشراكة  تصدران  اللتين  النسائيتين  المجلتين 

فبدأ العمل، وبدأ الصراع السياسي الذي لم يكن لي يد فيه إال لماًما، 

في  حبيقة  فؤاد  أرسل  إذ  امتحان.  إلى  ظهر  ابو  وليد  اخضعني  يوم 

في  بالذات  يلعبه  األخير  كان  الذي  الدور  وسلمني  سنوية  عطلة 

«الوطن العربي»، وطلب مني أن أغطي كل ما كان يفعله باإلضافة 

إلى عملي. استلمت المهمة وأتممتها على أفضل وجه، وعندما عاد 

حبيقة وجد كل شيء في مكانه ولم يتأثر بغيابه. هكذا وضعت يدي، 

اللعبة.  من  جزءاً  واستلمت  العمل،  على  ما  حد  إلى 

كيف أثرت باريس في شخصيتك وما الذي لفتك في نواحي الحياة 

فيها؟

شعرت في فرنسا أنني في عالم آخر وثقافة أخرى، والمقصود بهذه 

بعدما  فرنسي،  كمواطن  وضمانات،  وأحاسيس  فعل  هو  ما  كل  الثقافة 

حصلت على الجنسية، وأخذت أتلمس معاني النظام االجتماعي والمدني 

واألخالقي الذي تنتظم به الدولة الفرنسية وكان مفقوًدا في لبنان. 

بدأت أشعر، أكثر فأكثر، أنني دخلت في وطن نحبّه رديًفا لوطننا 

مع  والعدالة،  والمساوة  باإلخاء  مثالي  وطن  بأنه  يتميّز  ولكنه  لبنان، 

أن كثيرين فسروا العدالة إلغاء الفقراء واألغنياء، فيما هي مساواة بين 

الناس من حيث التصرف.

 ال أحد يقضم حق اآلخر، تناديك الدولة لتعطيك وتحافظ على 
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حاول  وإذا  االستشفاء،  وطلبت  العمل،  عن  توقفت  إذا  حقوقك، 

أصحاب العمل قضم حقوقك واإلساءة إليك. كلمتك مسموعة مثل 

الدولة  من  تأخذ  كبير.  مسؤول  أي  مثل  مصونة  وحقوقك  زبال  أي 

مدخوله  حسب  إنسان  كل  من  الضرائب  تجبى  لك.  تدفع  والدولة 

وشركته.  ووظيفته 

نظامهم،  لهم  النحاتون  نظامهم،  لهم  الفنانون  نظامه،  لكّل 

الموسيقيون لهم نظامهم المغنون لهم نظامهم والعاطلون عن العمل 

لهم نظامهم، والمتقاعدون كذلك... هذه األنظمة تطبق كأنها ساعة 

لإلنسان.  واحترام  وشفافية  بدقة  بن»  «بيغ 

عندما يقف المواطن في الصف ينتظر دوره، تدرك معنى النظام 

ومعنى اإلنسانية واالحترام، احترام اآلخر، كائًنا من كان، ال الموظف 

يتآمر عليك وال الدولة تتآمر عليك وال الشرطي يتآمر عليك، فيحاول 

أن ياخذ من دورك ليعطيه لآلخر. على هذا المستوى تنشقت معنى 

الحرية واإلنسان بكل ابعاده وأخالقياته. 

للحياة  معنى  تعطيك  كاسح  بشكل  تقام  التي  االحتفاالت  كانت 

مختلًفا عما كنت تتعرض له في وطنك األساسي لبنان. إذا اردت شراء 

بحسب  شرائه  من  تتمكن  بحيث  مختلفة  بأسعار  مطبوًعا  تجده  كتاب 

قدرتك على الشراء. تعيش في جو األونيسكو بكل ما تعنيه هذه المنظمة 

العالمية من معاٍن فكرية وعلمية وأدبية وثقافية وتنظيمية وأخالقية...

خلق  الخلق،  ثقافة  من  تشبع  حتى  المتاحف  تزور  أن  يكفيك 

أو  ذهب  أو  برونز  أو  حجر  أو  خشب  من  مجمًدا  كان  ولو  اإلنسان 
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فضة... تستطيع أن تحضر المحاضرة التي تتناسب وأفكارك وأرائك 

والمغربية...  والهندوسية  واإلنكليزية  والفرنسية  بالعربية 

وترى  األقاصيص،  من  شيئاً  لك  يحكي  السين  بنهر  مررت  إذا 

بمائه الصافي وأنت تمشي على الضفة معنى حضارات وحضارات، 

كأنك تقرأ في مالحم التاريخ. النظافة واإلبداع وكل نقرة إزميل إشارة 

إلى معنى ال تجده في وطنك. 

كأنها  أمامك  النظافة  تحاكيك  رصيف  أي  على  تمشي  عندما 

تسعى  كنت  إن  حذائك.  من  أكثر  نظيفة  ألنها  حذاءك  لتقبّل  تنحني 

من  كلها  العالم  موض  إلى  تشير  التي  الموضة  تجد  الموضة  إلى 

والتعابير.  واألصناف  األلوان 

في فرنسا بدأت أعب بنهم كل ما يمّت إلى اإلبداع واألخالقيات 

بصلة. عالقتي بها طليقة، وكنت أمضي يوم السبت من كل أسبوع في 

سياحة مع صاحب «الوطن العربي» وليد أبو ظهر بالسيارة ونقصد 

األكل  ومعنى  ومفهومها،  السياحة  معنى  إلى  لنتعرف  معينة  منطقة 

واحدة  لقمة  في  تتساوى  كلها  ومفهومه...  النبيذ  ومعنى  ومفهومه، 

وفي منطقة ريفية واحدة تضحك لك بهجة وأنت تزورها لتقول لك: 

ال نختلف عن باريس نحن مكملون لذاك المكان.

 كنت أقرأ كتبًا صغيرة وكتبًاً كبيرة بمعناها ومضمونها وتحاليلها. 

وإلى  الفلسفة  وإلى  الديمقراطية  وإلى  الشخصانية  إلى  تعرفت 

لبنان.  في  عليها  تعرفت  مما  أكثر  اإللهيات  وإلى  الالهوت 

في الكنائس المؤممة،ألنها ملك الدولة، الحرية سائدة، من يشاء 
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يحضر القداس ويقّدم التراتيل ويستمع إلى الوعظات بدقة . ال تدق 

األجراس عشوائياً وال ميكروفونات تؤذن عشوائيًا وال زياحات تخرج 

إلى الشوارع عشوائياً، كل شيء مضبوب وملموم بدقة وعناية ونظافة.

تعبت  إذا  باريس،  شوارع  ويمأل  المواقيت  يحترم  األوتوبيس 

استرحت وإذا قصدت مكانًا بعيًدا وال تملك سيارة ذهبت إليه بدقة 

األعماق  وقطارات  الوصول،  لك  يؤمن  األوتوبيس  ألن  وتهافت، 

ونظافتها  بدقتها  األرض،  تحت  للحياة  آخر  معنى  تعطيك  بتصرفك 

أماكنهم  عن  الناس  يقوم  إذ  لآلخر،  واالحترام  ومقاعدها  وترتيبها 

وصدق.  ومحبة  بتهذيب  للعجزة  يقدمونها 

خالل  لندن  في  عشته  بما  ممزوجة  آفاقي  اتسعت  باريس  في 

ثالث سنوات في مجلة «المشاهد السياسي». انشطرت حياتي بين 

مدينتين، فإذا بالمدينتين تتكامالن مع بعضهما البعض، ومحترمتين 

وإن اختلفت كل واحدة عن األخرى، من حيث التركيب والمفهوم 

الماء،  تحت  المانش  بقطار  أخيراً  ترابطا  وقد  والسياسي،  العقالني 

على  خالف  دونما  وباريس  لندن  بين  أشهى  اللقاء  متعة  فصارت 

الساعات والتوقيت، حتى عندما انشقت طريق القطار وربطت بين 

يكتمل. لم  الفرنسي  الشق  بقي  العاصمتين 

ولم تمضِ سنوات حتى باتت الفسحة أفضل، وبات ثمة سبيالن 

للوصول إلى باريس ولندن، فانضم الباص إلى القطار. هذا التقدم 

يدفع بك إلى أشياء تكتسبها برضى أو ترفضها برضى إذا أردت البقاء 

همجيًا ال تفكر بغير البذخ والعناد والكبرياء. 
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يضاف إلى ذلك سفراتي، بين الحين واآلخر، بين انكلترا وأميركا 

وفرنسا في زيارة ابني، سواء في كاليفورنيا حيث عاش فترة ودرس، 

كيفما  ذاتها.  بحد  المناطق  بهذه  يحيط  وما  اوهايو،  أو  فلوريدا  أو 

والجسد  باللون  عنك  يختلف  ال  آخر  عالم  على  وقعت  اتجهت 

والتركيب اإلنساني، لكنه يعطيك تخلًقا يدفع اإلنسان نحو األفضل. 

كل ذلك استمر حتى ٢٠١٦، عجنني بكل هذه المفاهيم السياسية 

واالبتكارات  والطب  والبيولوجي  التكنولوجي  والتقدمية:  واالعتباطية 

وآالت الدمار والسالم والتنظيم والقوانين التي تدعو إلى محاربة العنف 

أو القتل والدمار، وفي الوقت نفسه تتقاتل وتقاتل القبائل والمؤمنين 

والكفار، والمساجد والكنائس التي تبنى، والناس الذين يمشون حفاة 

وهندوسيين  بوذيين  من  الشوارع  في  تصادفه  الذي  والخليط  وعراة، 

ومسلمين ومسيحيين وقرامطة وأكراد وأتراك ودانماركيين...

نرى  بنا  فإذا  العالم،  في  وفلسفية  أدبية  روًحا  نفخ  ذلك،  كل   

الكتّاب والفالسفة يقفزون من عالم الصمت إلى العالم الرومنطيقي 

التجريدي  إلى  االنطباعي،  إلى  «السموواقعي»،  إلى  الواقعي، 

وتطور اآلداب بحّد ذاتها، فيصبح التاريخ رواية، وتنتقل الرواية إلى 

أقاصيص، ويتحّول التاريخ إلياذات ومهبراتا، وتنقلب كلها، فتأخذ 

شيء  كل  مختلفة...  أقاصيص  غير  تقرأ  ماذا  تعرف  وال  لتقرأ  كتابا 

ومرضي.  مزعج  بشكل  تحّول 

واألساطير،  الريح  أكياس  في  ظهري،  على  ذلك  كل  حملت   

وعدت بها مثقالً بأعاجيب الدنيا، ما ذكرته وما خبأته، وما تناسيته، 



٦٧

الذي  الموجوع  الحزين  الوطن  هذا  إلى  نهائيًا  عدت   ٢٠١٥ عام 

يدينه أبناؤه بمكر واحتيال ويّدعون الدفاع عنه، بينما يركعون طالبين 

شفاعة.  فيها  شمعة  واليضيئون  الله  شفاعة 

حملته معي بقضه وقضيضه وشموخه وسؤدده ومجده ألزرعه 

في بالدي كتبًا وروايات وأقاصيص، بعضها مقبول وبعضها مرفوض، 

آخر  دينا  لتشّكل  تتناطح  آيات  فيه  والقرآن،  والتوراة  اإلنجيل  يشبه 

ومسعى آخر، ثم تتناسى دياناتها وتتذابح على منابر الفهم والغباء، 

اإلدراك والجهل، النور والظلمة ال تعي شيئًا وال تدرك شيئًا، ال شيء 

يلجمها غير قوة الحديد والنار زمًنا بعد آخر. 





٦٩

رسالة إلى أمي

مع مرور السنوات كيف انتقلت من مرحلة عمرية إلى أخرى؟

اإلبداعية،  وحياتي  االجتماعية  حياتي  بين  أفصل  أن  يمكن  ال 

الخبرات  من  واستفدت  داخلي  في  وتربى  معي  خلق  شيء  هذا 

والدي  من  تعلمتها  خصال  على  معتمًدا  بها  مررت  التي  والتجارب 

وخلقت جيناتها معي، رضعتها من حليب أمي وحليب امرأة حورانية 

حامل  عروس  وهي  زوجها  قتلوا  عندما  وحيدة  بقيت  أرملة  بريئة، 

تتزوج.  ولم  بتربيته  اكتفت  بولد 

ومتمسكا  وعنيًدا  صلبًا  الواقع  في  كنت  أنني  إلى  باإلضافة 

اإلساءة.  بقصد  مجانًا  الرذائل  ارتكاب  علينا  تحرّم  التي  بالوصايا 

مضمخة  أرز  شجرة  مثل  معي  نمت  والوصايا  األحاسيس  هذه 

برائحة الطهارة ال النجاسة، وهي ما زالت تتابع مسيرتها معي حتى 

اآلن، وأنا ضنين بفقدها ومتمسك باآلية الكريمة «ال يغير الله ما بقوم 

حتى يغيروا ما بأنفسهم»، وأنا ال أريد أن أتغير إال نحو األفضل دائًما 

وأبًدا. 



٧٠

كانت  كم  أمي،  يا  طفولتي  الله  بعنوان «رحم  مقاال  أستعيد  هنا 

قاسية»، نشرته في مجلة «الحسناء»، الجمعة ٢٢ آذار ١٩٧٤، عندما 

رسمت  فيها،  التحرير  عن  المسؤول  المشرف  منصب  أتولى  كنت 

فيه بكل جرأة وواقعية كيف عشت المرحلة، وعلى مرارتها أزهرت 

تحصى... ال  وجماليات  أدبًا  حياتي 



٧١

رحم الله طفولتي يا أمي، 

كم كانت قاسية!

«اليوم، اليوم، أذكر!

«ال أحد غيري يذكر!

«أذكرك يا أمي، يا أتعس األمهات، وأذكر معك طفولتي!

«رحم الله طفولتي، يا أمي، كم كانت قاسية!

«ولكن سياط الزمن ما زالت تجلدني وتفلّع جسدي وتترك الجراح أثالًما 

والدّس،  واإللحاد،  والكفر،  األنانيّة،  سجين  وأنا  نفسي  «راحة»  على  عميقة 

يتباهى  التي  الصفات  وكل  والضعة،  والخسة،  والدناءة،  والحقارة،  والنميمة، 

الحضارة. مالفنة  بها 

«رحم الله طفولتي، يا أمي، كم كانت قاسية!

«من رحمك خرجت ألثغ... وعند عيني اليسرى ترك مبضع الجراح أثرًا 

كاد يشّوهني وأنا أخرج إلى النور!

«من ثدييك رضعت حليبًا مصلته الفاقة،

«وفي حجرك نال مني وخز الشقاء!
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«كم قسى المطر علّي وحذائي مثقوب!

«كم آلمني البرد وبطني خاٍو...

ليالي  في  جنبي،  إلى  األرض  على  تتربعين  وأنت  انكسارك  عذبني  «كم 

األولى  أبجديتي  تلمس  على  واستعين  ورعايتك  بحنانك  استدفئ  الوحشة، 

المريض! الكاز  قنديل  بنور 

اللهو  مع  ال  ليلة-  كل  دائم  سفر  على  كان  والدي  ألن  نذكر،  وأنا  «أنِت 

القوت!! وراء  سعيًا  واإلرهاق،  والضنك  التعب  مع  بل  والمتعة-  واالستهتار 

«كم عذبتني دموعي وأنا أبحث في بطون الكتب عن حّل لمسألة كانت 

أكبر من طفولتي وأكبر من جهلك! وكنت تغمرينني بعينيك «الفارغتين» أسمع 

فيهما وأرى صدى قهري!

«كان حلمك أن «أفّك» الحرف، لئال أصبح، وأنا أكبر، ثالث األميين في 

العائلة... فلما فككت الحرف، صار حلمك أن أنال شهادة! ولما نلت شهادة، 

صار حلمك أن «ألمع»، وقبل أن أذهب شوطًا بعيًدا، «طرت» من بين يديك 

إلى حضن آخر!

«ما كان أقساك يا أمي لقد «طردتني» باكرًا من البيت!

كانت  التي  الغرفة  جانب  إلى  مطبخ  لِك  يصبح  أن  اآلخر  حلمك  «كان 

بيتنا... ولما صار لك مطبخ من خشب، صار لك حلمك اآلخر أن يكون لك 

فيه «مجلى» و«دورة مياه» مستقلة... ولما صار لك «مجلى» و«دورة مياه»... 

صار حلمك اآلخر أن يصبح لك فيه حّمام.

«هنا افترقنا... باكرًا افترقنا... صار لي امرأة غيرك... أم أخرى... وبيت 

بيتك! غير 

«ولكن دورة الزمن فاقت كل تصرّف...
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«عن غير يدي، وبهمة غير همتي، هي همة رجلك، وأبي، صار لك بيت 

آخر. شقة حديثة، في بناء ضخم من عدة طبقات، تسكنين فيها وال ترتاحين.

«مسحة الحزن ما زالت تغشى وجهك!

«لم تتعودي صعود الساللم...

«لم تتعّود قدماك على أن تدوس البالط اللماع!

«لم تري البورسالن البراق في حياتك.

«لم تتعّودي أن يكون لك سرير مريح!

«فبقيت غريبة عن ديارك الجديدة!

***

«رحم الله طفولتي، يا أمي، كم كانت قاسية!

«ما زلت أذكر هدير بابور الكاز في أذني، في الغرفة التي كنا ننام فيها! 

الزمن! أجنحة  على  دائم  سفر  في  وكأني 

تحت  األحذية  وصفوف  الصعتر،  وكيس  العتيقة،  الخزانة  أذكر  زلت  «ما 

الملّونة! الحصر  فوق  وننام  األرض  نفترش  كنا  حيث  «الديوان» 

وخّف  رأسك،  به  تلفين  بالخرز،  المشكوك  المنديل  أذكر  زلت  «ما 

الصغيرتين. قدميك  به  تدفئين  يديك،  صنع  الصوف، 

حتى  بيديك  الطحين  تحركين  «المعجن»  فوق  مقّوسة  أراك  زلت  «ما 

ينسلخ جلدهما وتنهمر دموع الوجع من عينيك، فتمتزج مع الطحين، وأصحو 

على بكائك، وتصحو معي النخوة، فأركع إلى جانبك وأساعدك في العجن!

الفبارك...  من  الصغيرة  الخشب  وقطع  النشارة  أكياس  معك  حملت  «كم 

وقصاصات الورق من المطابع، وقيًدا، نأكل على ناره، خبزًا مرقوقًا على الصاج! 

ونوفر بدل الخبز في الفرن! وكنا نعزي أنفسنا بأن خبز الصاج أطيب، وننسى، 

في عز التباهي، أن عافيتك أغلى من أغلى أجر!
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«في المدينة حدث هذا ال في الجبل!

الزيتون،  وبساتين  الخضرة  تغطيها  بيروت،  تالل  أجمل  من  تلة  «وفوق 

«الصبّير»وتتشامخ  أسوار  بها  وتحيط  البريّة،  والنباتات  العلّيق،  فيها  ويعشش 

التين،  وشجرات  الخرنوب،  شجر  بينها  يضيع  الجّميز،  شجرات  وهناك،  هنا 

منازلها! سطوح  فوق  الدوالي  وتتغندر 

«أنا كافر استحق الرجم، يا أمي!

«كافر ألنني ال استحّق... كافر ألنني طول حياتي لم أهِد إليِك وردة... 

حتى وال قبلة!

«كافر ألنني أحيانًا كثيرة، أنكرك، وأتنّكر لك، وأثور عليك وأكاد أنساك!

وال  وقتك،  وال  وداعتك،  وال  طيبتك  أحّب  ال  أحبّك!!  ال  ألنني  «كافر 

زلت  ما  ألنك  وأكرهك  كآبتك...  وال  حزنك،  وال  بساطتك،  وال  عذوبتك، 

تتمّسكين بهذه الصفات على الرغم من أن الزمن قد ضحك لك فلم تأخذك 

واقعك! عن  تغتربي  ولم  التباهي،  وال  الكبرياء،  وال  الغطرسة، 

«يا أمهات العالم، يا من أرى وجوهكن في وجه أمي، أيتها التعيسات، 

علمن  الشريفات  الكادحات،  العامالت،  المنجبات،  البائسات،  الشقيات، 

المحبة! اوالدكن 
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أثر الطفولة في توجهاته األدبية

في مذكراته «رواية طويلة في سيرة عادية»(ثالثة أجزاء)، يكّمل 

صدر  ما  كل  في  فلًذا  توزعت  التي  حياته  مسار  رسم  شامي  جورج 

له من إنتاج غزير وقصص قصيرة وروايات، فجاءت روايته الطويلة 

وغناها  بتنوعاتها  األحداث  وإشباع  النواقص  تمأل  بالصور)  (موثقة 

الممتزج بين الواقعية والنفس األدبي الذي يضفي جمالية وخصوصية 

تنقل القارئ بإرادته أو بغير إرادته إلى عالم األديب، بكل ما يحمل 

من مرارات وعذاب، ومن تحديات أوصلته إلى تحقيق نجاحات في 

مسيرته وتوجت اسمه عالمة فارقة في األدب. 

بحلوها  واألمكنة،  والزمان  األيام  فيها  طوع  التي  المسيرة  هذه 

خطط  كتاباته،  أجمل  أحداثها  من  مستقيًا  إلهام  نبع  وحّولها  ومرّها، 

أن  وهي  النور،  عيناه  فيها  رأت  التي  األولى  اللحظة  مع  القدر  لها 

يكون توأم القلم ويغني المكتبة األدبية بعشرات الروايات والقصص 

والتأمالت... 

عنوان مسيرته األدبية سطرها جورج شامي منذ طفولته الباكرة، 



٧٦

سيرة  في  طويلة  «رواية  من  األول  الجزء  في  تلمسه  يمكن  ما  وهو 

عادية»، عندما صاغ بأسلوب أقرب إلى فيلم سينمائي تفاصيل يمكن 

أن يُشتّم منها دور طفولته في توجيه مساره ومصيره نحو األدب.

طموح مبكر

في بيت، في األشرفية، مؤلف من ثالث غرف تكاد ال تعلو عن 
األولى،  أعوامه  شامي  جورج  عاش  قليلة  سنتمترات  سوى  األرض 
وفي هذا البيت بالذات اختبر طموحه المبكر الذي فاق بضع سنوات 
األشجار  بتسلق  فرًحا  وكان  الحقبة،  تلك  في  عمره  مجمل  تشّكل 
المجاورة في الحديقة، ولم يتدرّب الصعود إلى المرتفعات واألبراج 
كيف  ذلك  كل  فعلمه  الترابي،  الشارع  في  حافيًا  وركض  الشاهقة، 
طموحه،  وينمو  بفكره،  ويسبح  عليه،  فُّصل  الذي  جلده  من  يخرج 
بعيًدا عن الكنبة البلدية ذات الفرشة المحشوة بالقش والمساند من 
والنافذة  األرض،  عن  متر  نصف  من  أكثر  تعلو  ال  التي  ذاته،  النوع 

العريض.  الخشبي  بالصندوق  المغروزة  الحديد  القضبان  ذات 

عن  أمتار  خمسة  من  أكثر  تبعد  ال  التي  األبجدية  مدرسة  وفي   

خطواته  قادته  بينهما،  الفاصل  الترابي  الطريق  عرض  هي  منزله، 

مؤشرات  وبرزت  المعرفة  مشرق  إلى  الجهل  مغرب  من  الصغيرة 

كرًجا  يقرأهما  وصار  األبجديتين  األولى  سنته  في  فحفظ  نجابته، 

وتهجئة بالمقلوب والتحزير وغيبًا. 

وفي الحي الذي ترعرع فيه سجلت عينا الطفل وفكره ومخيلته 
صوًرا وردت في ما بعد في قصصه ورواياته، وشكلت مسرح طفولته 

الذي كانت عين الله غير المنظورة ترعاه:
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أرض البيت المتساوية مع أرض الحديقة وتراب الطريق وتراب 
الساحة المحيطة بكنيسة مار يوحنا العمدان المزدانة بلوحة زيتية 
تمثل شفيعها يعمد المؤمنين في مياه األردن بريشة الفنان اللبناني 
الشهير قيصر الجميل، والنابضة بمشاهد مباخرها ومجامرها التي 
جورج  يستعيد  مرة  كل  في  بخورها  يتنشق  أن  من  للقارئ  بد  ال 
شامي تصويرها في كتاباته لدقة وصفها، والفتيات اللواتي ينصرفن 
إلى كنس صحنها ومحرابها وغسل بالطها الرخامي األبيض بينما 
مزدانة  حدائق  يعيد الكاهن تزيينها، وبيوت الحي التي تحيط بها 
بأنواع من الورد الجوري والزنبق واألقحوان... وأهله الذين كانوا 
متوسطي الحال، والطالبات اللواتي يحملن ما تيّسر من حدائقهن 

في طريقهن إلى المدرسة...

تحدي الجدران المغلقة

األرثوذكسية  العائالت  أغنى  جمعت  منطقة  الحي  هذا  قرب 
وبيوت  الفن  من  آيات  مدافنهم  وكانت  القصور  أفخم  تسكن 
خدمهم في الحدائق المحيطة بقصورهم أفضل مئات المرات من 
بيوت النازحين إلى األشرفية، مع ذلك تعلق الطفل ببساطة الحياة 
في حيّه الذي هاجر إليه جده، والد أمه، من أقصى الجنوب، من 
قريتين زراعيتين كانتا ملكا آلل األصفر هما «علمات» و«القصير» 
حيث كان يتقاسم المواسم مع أصحاب األرض، بعدما وقع ضحية 
العصابات التي عاثت في تلك المناطق وخطفته وابنه البكر واضطر 
افراد عائلته إلى الهرب إلى بيروت، ولما اطلق سراحه وابنه التحقا 
بالعائلة، وكانت والدة جورج شامي آنذاك في الخامسة عشرة من 
عمرها، فهّربت بعض النقود الذهبية في زنار خاص تحت فستانها، 
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وقد ساعدت هذه الليرات الذهبية جده على شراء قطعة أرض في 
تلة األشرفية ال تتعدى األربعمائة والخمسين ذراًعا وأقام عليها بيتًا 

شغلت منه عائلة جورج شامي ثالث غرف. 

نشأ الطفل في حلقات ضيقة ومعتمة وجاهلة ومقفلة وغبية وفي 
مدرسة جدرانها مغلقة تحتضن المعلمة روز ولوحي األبجدية، وفي 
بيت يخلو من راديو وتلفاز ومعجم وكتاب ومتعلمين، فال أحد من 
إلى  فضوله  ودفعه  الواقع،  بهذا  يرَض  لم  لكنه  الحرف،  يفك  أهله 
مخالطة من هم أكبر سًنا منه، من يرى فيهم والده وأمه، ليعرف ماذا 
الكبار  إلى  التطلع  كان  وقت  في  منه،  تدخل  أي  دون  من  يقولون، 
تعلّم  عائلته  في  فرد  أول  فكان  ممنوًعا.  مجالسهم  في  والجلوس 
جمع الحروف وفّكها، وساعدته على ذلك خالته التي تولت تدريسه 
في الكراريس األولى التي كانت تجمع بعض الحروف إلى بعضها 
بشكل انسيابي، ثم ال تلبث أن تكمل: كلمة، كلمتان، ثالث كلمات.

كانت تشرف على تدريسه وهي تحيك الصوف، وإذا ما أخطأ 
لسعته بالصنارة على ظاهر يديه أو قرصته. كانت قاسية وتصّر على 
الدرس،  جو  يضيّع  أن  قبل  المدرسة  من  مباشرة  عودته  بعد  تدريسه 
كما تدعي، وتحرص على أن يجلس على كنبة قرب النافذة يجهد 
ُحفر  الخارج...  إلى  النظر  أو  التردد  أو  التأتأة  على  يجرؤ  وال  نفسه 
الصبر  معينه  من  نهل  بعد  ما  في  زاًدا  له  وكان  ذاكرته،  في  ذلك  كل 

والعقبات. الصعاب  رغم  المعرفة  طلب  على  واإلصرار 

عشق االكتشاف

وألن الطفل فطر على عشق االكتشاف منذ خطواته األولى مع 
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حوله،  التفاصيل  أدّق  ويحفظان  يسجالن  وقلبه  عقله  كان  الحياة، 

سواء في بيته أو مع أترابه أو مع جيرانه، أو مع العائالت التي كانت 

تسكن في أشباه بيوت وأشباه مباٍن راضية بما هي فيه.

 كثيرًا ما لفته جار يسكن في جوار المدرسة يتعاطى مهنة التبليط، 

شكل مع زوجته ملهاة –مأساة ظلت عالقة في ذهنه زمًنا، ال سيما 

مشهد هذا الجار وهو جالس، بعد عودته من عمله، عصر كل يوم، 

عند البركة مع نارجيلة ومنقل الفحم وتتوزع أمامه على حافة البركة 

العرق،  وكأس  الترمس  صحن  عنها  يغيب  ال  التي  المازات  صحون 

وتشاركه  المقّصب  السكري  القنباز  وفوقه  األبيض  السروال  مرتديًا 

زوجته شرب العرق، ثم ال تلبث السهرة عندما يحّل الظالم أن تنقلب 

وكان  صراخ،  إلى  يتحّول  أن  الحميم  الهمس  يلبث  وال  كارثة،  إلى 

أوالدهما األربعة (صبيان وبنتان) يتدخلون حيًنا لحسم المعركة إذا 

كانوا في البيت، وحيًنا تفوتهم المسرحية وحيًنا يتجاهلون المشكل 

كأنه ال يعنيهم.

إحدى  في  يعمل  كان  الذي  صافي  الياس  النجار  لفته  كذلك، 

المؤسسات التابعة للدولة الفرنسية، نظرًا إلى غموضه، إذ كان يتعاطى 

جزًءا من الطب العربي المتعلق بالمراهم لمعالجة القروح، وقطرات 

العين لمعالجة الرمد الربيعي، ويقدم ذلك مجانًا فال يتقاضى قرًشا، 

ال يزور وال يزار باستثناء طالب العالج الذين تكون زيارتهم مقتضبة، 

وكان الطفل جورج شامي أحد مرضاه. أيًضا سجل في ذهنه صورة 

جارهم الذي يعمل جزاًرا، ومدمًنا شرب العرق...
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في  ذاكرته،  في  اختزنها  التي  بصورها  رافقته  الشخصيات  تلك 

رواياته  عالم  يرسم  وهو  بعضها  أو  مالمحها  يسترجع  وكان  بعد،  ما 

وأبطاله... 

جيرة اليسوعية

إلى جيرة اليسوعية انتقل والد الطفل جورج شامي بالعائلة التي 

أربع  من  مؤلفة  بقلعة،  أشبه  طبقتين  من  قديم  بناء  في  شقة  سكنت 

غرف ومطبخ تقاسمتها العائلة مع عائلة ثانية. 

في هذا البيت، عرف التحدي وخبر للمرة األولى في حياته الغيرة 

وكان  المدرسة  في  برز  فقد  الظروف،  على  التمرّد  وتعلم  والحسد 

مجليًا، بينما كان أوالد العائلة الثانية كسالى، ما دفعهم إلى تحريض 

بعض رفاق الصف على االعتداء عليه وانتزاع نياشين االجتهاد التي 

كانت تعلق على صدره. 

كذلك اختبر اقتحام الظالم وحده وتجاوز الخوف، عندما كانت 

والدته تكلفه الدخول إلى غرفة المونة المظلمة لجلب أغراض منها، 

الصمت  وحشة  يبعد  بأنه  منه  تصوًرا  نفسه  محادثة  أو  بالغناء  وذلك 

بالصوت والصدى... فكان لذلك أثر كبير في ما بعد، ال سيما في 

تجاوز أنفاق مظلمة أدخلته فيها الحياة والخروج منها منتصرًا، وهو 

ما يبدو جليًا في كثير من األحداث التي رواها بواقعيتها في قصصه 

ومن دون روتوش. 

في هذا البيت أيًضا أمضت العائلة حوالى أربع سنوات انجبت 

خاللها والدته صبيين إضافيين! وفي هذا البيت ارتسمت في عقله 
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وفي وعيه صورة والده الذي كان يعمل في العمار والبناء أثناء النهار 

ويعمل حارًسا ليليا من حرّاس بلدية بيروت نصف دوام وكان شحيح 

الموارد، لكنه كريم وسخي، وخصوًصا على أهل البيت. 

ترك هذا الوالد، ببساطته، بصمات نّمت شخصية الطفل، وكان 

معيًنا نهل منه في رواياته، وفي كل مرة يتطرق فيها إلى الحياة والخير 

والشر... كان يستعيد صورة هذا الوالد الذي عرف كيف يجمع بين 

القسوة والحنان في تربية أبنائه ويتعامل مع الواقع والظروف بحكمة 

مبنية على الفطرة...

سقطات

في طفولته خبر جورج شامي سقطات تعلم منها دروًسا صقلت 
شخصيته وقلمه على السواء وكانت هديًا في مسيرته األدبية: 

السقطة األولى علمته أنه ال بد من اليقظة والتبّصر قبل اإلقدام، 
حين حاول، وهو في الثالثة من عمره، تسلّق أول تلة واجهها بعيًدا 
عن عيون الرقباء، من دون أن يدري ما وراءها، ووجد نفسه يتدحرج 
في المقلب الخلفي إلى حفرة عمقها ثالثة أمتار، واستقّر على كتفي 
وخرج بنصيب من  العامل الذي كان يتولى الحفر فسبب له األذى 

الجراح البسيطة التي تعّمدت بالدم، باإلضافة إلى نقزة نفسية.

عن  والتخلي  التصرّف  وحسن  الرصانة  علمته  الثانية  السقطة 
الببغائية. في الخامسة من العمر كان يتطفل على السيدات اللواتي 
كن يزرن والدته فيتهافت على استقبالهن ويباغتهن برفع الفستان أو 
التنورة مرّدًدا درًسا سفيًها علمه إياه أحد أخواله، ببغائية مطلقة: بدي 

البسي! شو  شوف 
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وكانت ردة الفعل تنتهي بقبلة أو ضمة حنان أو «طالع رذيل على 

باغتها  أن  فما  النية  وسيئة  فظة  سيدة  زارتهم  األيام،  أحد  في  مين». 

كعادته برفع الفستان قالت: شو بيّك معلمك؟ لم يقّدر سوء العاقبة 

إال حين تناوله والده بقساوة وراح يكيل له الضربات وشده مصلوبًا 

إلى حديد النافذة حيث بقي راكًعا طوال ساعات. بعد هذه السقطة 

تأصل الخجل والورع في داخله. 

السقطة الثالثة في العاشرة من عمره، كان يجمع «كبوش» العليق 

لجاره النجار، إلى أن أغواه مشوار طويل حين طلبت منه أمه شراء 

الخبز من الفرن القريب من البيت فقصد فرنًا آخر دون علمها ودون 

والعوسج،  والعلّيق  بالقندول  مليء  الطريق  أن  باعتبار  منها،  إذن 

إلى  الوحيدة  الحافر  درب  وفي  وفير،  بجنى  يحظى  أن  وباستطاعته 

الفرن التي سلكها كاد يدوس حيّة لكنها انسلت من بين قدميه من 

دون أن تلحق به أذى، إال أن مرورها السريع جعله يسقط من شدة 

بثقوب  أشبه  جسده  في  ثقوبًا  شوكه  ترك  صبّار  جّب  على  الخوف 

المنخل. هكذا تعلم من الحية سّر الحلم ال سّر األذية وسّر العطف 

ال سّر الكبرياء وسّر اليقظة ال سّر االنبهار واالندفاع األرعن. 

السقطة الرابعة علمته أن النجاح ليس معقوًدا على المغامرة... 

والتهّور ليس دائًما السبيل إلى تحقيق الرغبات. في الرابعة عشرة من 

عمره حضر مع رفاق من حيّه في األشرفية مباراة في كرة القدم في 

ملعب تابع لآلباء اليسوعيين قرب نهر بيروت، وبعد انتهاء المباراة قّر 

الرأي على محاولة اجتياز النهر تحت الجسر من جهة البحر، فنزلوا 
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إلى الماء وما إن اصبحوا على مسافة وسط ضفتين اشتد التيار عليهم 

فتساقطوا لكنهم ظلوا متماسكين وما لبثوا أن استعادوا توازنهم، إال 

أنه فقد فردتي حذائه وعاد إلى البيت حافي القدمين. 

السقطة الخامسة في التاسعة عشرة من عمره، كانت سقطة الصفر 

التي أنهت عالقته بالمدرسة والتحصيل المدرسي واطلقت قدمه في 

يستعطي  شحاًذا  أديبًا  يكون  أن  بين  ومحبطًا  مغموًما  القلق  مستنقع 

الحسنة، أو شاعرًا متسكًعا أو مدرًّسا من دون حوافز إبداعية. 

ينابيع الموهبة

تتتابع مشاهد طفولة جورج شامي وكأنها مركب ينقله من دون 

إرادة منه إلى شاطئ األدب، ويرسم مسار مستقبله بثبات ووضوح، 

مواهبه  ليبرز  أمامه  يفتح  باب  أي  من  االستفادة  إلى  الطفل  فيعمد 

المعرفة  من  زاًدا  نهل  أخرى  إلى  مدرسة  ومن  باكرًا،  تفتقت  التي 

كان األساس في إغناء رواياته وقصصه، فهو عرف كيف يجعل من 

وعاود  وبتفاصيلها،  بدقة  حفظها  وأحداث  لصور  معيًنا  وقلبه  عقله 

إحياءها في ما بعد على الورق، وجعل من ناسها أبطاال عاشوا حياة 

جديدة، ليس بهدف توثيق حقبة معينة أو حادثة أو تأريخ حياة يومية 

مصيره  يصنع  اإلنسان  أن  على  للتأكيد  بل  قرية،  أو  مدينة  أو  لحي 

بيده، وأن ثمة أشخاًصا، رغم بساطتهم، عرفوا على طريقتهم كيف 

يجعلون حياتهم تستحق أن تعاش... وهنا تكمن خصوصية الروائي 

جورج شامي الذي أعطى أبعاًدا إنسانية وفلسفية ووجودية ألحداث، 

أبطالها أشخاص قد ينظر إليهم الناس نظرة دونية فيما هم في الواقع 
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شخصيات  يرسم  قصصه  في  نراه  لذا  الحياة.  في  مدرسة  يشكلون 

أو  الخارجي  مظهرها  ناحية  من  سواء  بالغة  بدقة  طفولته  في  مرت 

شخصيتها.  أو  طباعها 

ألبرشية  التابعة  المجانية  شبه  الخيرية  مارون  مار  مدرسة  في 

مدرسته  عن  تختلف  وكانت  إليها،  انتسب  التي  المارونية  بيروت 

نور  إلى  العبور  طريق  أكمل  المعمدان،  يوحنا  مار  مدرسة  األولى 

المعرفة متجاوزًا نفق الجهل الذي كان يطّوقه من كل جانب ويشّده 

إليه، وتفجرت على مقاعدها بذور التفتح والموهبة، وشكلت مفصال 

اجتهاده  نتيجة  ونال،  االبتدائية  األولى  المرحلة  أنهى  إذ  حياته،  في 

وتفوقه، نياشين وجوائز وتقديرًا وأبلغها منحة مدرسية إلنهاء تعليمه 

الحكمة. مدرسة  في  الثانوي 

الثالث،  الجزء  الشرتوني،  كتاب  في  والنحو  الصرف  درس 

والتعليم المسيحي وأتقن خدمة القداس ورتّل مع جوقة المدرسة. 

تعلّم الفرنسية والعربية وتصريف األفعال واإلعراب وحفظ المعلقات 

الشيخ  كتاب  في  وردت  كما  األوان،  قبل  شروحاتها،  مع  العشر 

الرسائل  وقرأ  الخط،  وكتابة  السريانية  وتعلّم  الغالييني،  مصطفى 

بالكرشوني.  العظيمة  الجمعة  في  الستّار  وصالة 

في رحاب القرية

 لم يكد يمضي عليه ثالث سنوات في مدرسة مار مارون حتى 

أعقابها  في  وأعلنت   ،١٩٣٩ عام  الثانية  العالمية  الحرب  اندلعت 

حالة الطوارئ في بيروت، ودب الهلع في النفوس وارتسمت صور 
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إلى  وأرسلهم  عليهم،  والده  فخاف  المدارس،  وأقفلت  المجاعة، 

قرية نائية في قضاء جزين تدعى «سنيّا» ومعناها الخربة المهجورة أو 

الشوك والعليّق، بعيدة عن العمران والحضارة ويتم الوصول إليها عبر 

طرقات الحافر، وهناك عرف القرية بمعناها البيئي الصعب والشاق، 

وكان احتكاكه األول بناسها وعاداتهم وتقاليدهم، وعلى مدى ستة 

أشهر من إقامتهم فيها ترسخت الصور في مخيلته، وذاكرته، واختلط 

لديه عالم المدينة بعالم القرية.

وخيراتها  الطبيعة  الطفل  اكتشف  النائية،  القرية  تلك  في 

وطبائع أهلها وخصوصية البعض منهم، فعلق في ذهنه الكثير من 

الشخصيات ومن المشاهد التي وردت في ما بعد في نتاجه األدبي، 

مشاهد  وألف  وجغرافيتها  أطفالها  نفسية  مع  تأقلم  ما  وسرعان 

حياتها اليومية، وكرم أهل القرية الذين كانوا يرفضون بيع نتاجهم 

بل يقدمونه هدايا، يعيشون حفاة وينامون في العراء أو في عرزال 

أو فوق شجرة أو قرب مشحرة، صافح أكفهم الخشنة واستمع إلى 

وصنع  القمح  وجرش  الغالل  قطف  ...وتعلم  الخشنة  أصواتهم 

العسل. وقطف  الكشك 

فالدروب  مستقيمة،  دائًما  ليست  الدروب  أن  تعلّم  «سنيّا»  في 

بامتياز  عليها  تطبّق  الجهل  وإرادة  وااللتواءات،  التعاريج  كثيرة  فيها 

والنصيب.  بالقسمة  والرضى  والقناعة  اإلهمال  يعززها 

كهل  آنذاك،  القرية  مجتمع  في  لفتته  التي  الشخصيات  من 

عمالق البنية، شكل بالنسبة إليه لغزًا من ألغاز الوجود، ألغاز النّساك 
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الماء  نقل  تولى  السنون،  طحنته  عازب  البراري،  في  يهيمون  الذين 

إليهم من العين وأّمن لهم الحطب والسيكون من األحراش المحيطة 

بالقرية، لقاء رغيف وأحيانًا حفنة من النقود والسّكر أو األرّز. درج 

هذا «المالك» كما وصفه، على الحضور كل صباح، حيث ينتظر في 

ظل شجرة سنديان على مسافة عشرة أمتار تقريبًا ريثما تخرج والدة 

جورج شامي من الغرفة وتلقي عليه السالم ، فيسألها إذا كانت تريد 

أي خدمة، وإال ينصرف لتمضية يومه هائًما في البراري.

الذي  الطفل «األستاذ»  ذهن  في  علقت  التي  الشخصيات  ومن 
كان يتولى تدريس أوالد القرية في إحدى غرف بيت المختار الذي 
من  قليل  مقابل  يوم،  كل  ساعات  عدة  بمعدل  «الحارة»،  بـ  يعرف 

دراسي.  موسم  كل  بداية  في  عليها  يتفق  النقود 

هذا األستاذ كان يأتي من قرية مجاورة تدعى «زحلتا» ومعناها 
عرف  في  األطوار،  الغريب  الرجل  هذا  دأب  وقد  الزاحفة،  األرض 
و«تصليح  العقول»  «إصالح  ممارسة  على  شامي،  جورج  الطفل 
يدرّس  إسكافيا  كان  إذ  واحدة  بوتيرة  سنوات  عشر  طوال  األحذية» 
به  انتهت  غريبة  ظاهرة  وكان  الظهر،  بعد  مهنته  ويمارس  الظهر  قبل 

الكهنوت.  سلك  إلى 

لوحين  وراءه  الحائط  على  يعلق  كان  والخلق،  المظهر  عفيف 
من الكرتون المقّوى على أحدهما حروف األبجديّة بالعربية وعلى 
الزمان  ذلك  بمقياس  جيد  استاذ  أنه  عنه  وعرف  بالالتينية.  اآلخر 
ألنه الوحيد الذي يحسن القراءة والكتابة بمقدار ال يتعدى مستوى 

ابتدائي.  السادس  الصف 
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لم يكن في القرية أكثر من عشرة طالب، تتراوح أعمارهم بين 
وبنات،  صبيان  من  خليط  وهم  سنة،  عشرة  واثنتي  سنوات  ثماني 
ما  وسرعان  إليهم،  شامي  جورج  الطفل  بانضمام  واحًدا  زادوا 
استقطب إعجاب الفتيات، وكن خمًسا، فاحمرّت عيون األكبر سًنا 
من الصبيان وأخذوا يبادلونه بالتحّدي، وكان عليه أن يقبل التحدي 

المهى. لعيون  إكراًما 

تعامل الطفل مع أترابه بروح القادم من المدينة المتعالي عليهم، 
منهم  واحد  كل  يدرس  بينما  وجديدة،  متجانسة  كتب  في  يدرس 
في كتب بالية، وفي حوزته مجموعة من الدفاتر لفروض الحساب 
أوراق  سوى  يملكون  ال  أنهم  حين  في  واإلمالء  الجمل  وتركيب 
مبعثرة مقتطعة من هنا وهناك أو غير متجانسة، فتجاوزهم من حيث 
مستوى الكتب التي يقرأ فيها، وكان بينهم وهو في الثامنة من العمر 

والفرنسية .  بالعربية  قزم»  أو «أستاذ  شبه «أستاذ» 

عمته  إلى  ونقل  نموذًجا،  منه  واتخذ  خاصة  عناية  المعلم  أعاره 
الكبرى التي يقع بيتها في طرف القرية الشرقي انطباعه الجيّد عنه. 
معنوياته  ورفعت  بدروسه  الطفل  اهتمام  منه  اللفتة  هذه  عززت  وقد 

وأهاليهم. أقرانه  بين  صيته  وذاع  عزيمته  وشددت 

فترة  بين  فاصلة  «سنيّا»  في  أمضاها  التي  الستة  األشهر  كانت 

دائًما  تعني  ال  االبتسامة  أن  وأدرك  بالنضوج  شعر  والفتّوة.  الطفولة 

وتعبيرًا  الصداقة،  عنوان  هي  دائًما  وليست  والمحبة،  والوئام  الوداد 

الزمن... جور  قرب  عن  وخبر  مفتوح،  وقلب  ممدودة  يد  عن 

القرية  من  أناس  مع  وأحاديث  سمر  عن  عبارة  السهرات  كانت 
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مع  تزورهم  كانت  سًنا،  منه  أكبر  فتاة  بينهم  من  وكان  يزورونهم، 

شقيقها، وسرعان ما راقت له إذ كانت مع شقيقها أجمل طفلين في 

القرية، لكن ساءه أنها ال تذهب إلى المدرسة، بسبب شح المدخول، 

فقرر أن يعّوض لها هذا النقص بأن يكون األستاذ الذي يلقنها أصول 

القراءة والكتابة، معتبرًا أنه بخطوته هذه يتحدى الظلم الذي يفرض 

بالخيبات...  مكبال  مساًرا 

المدينة والطموح 

وانتصار  مفتوحة  مدينة  بيروت  نقاش  الفرد  الرئيس  إعالن  بعد 

جيوش الحلفاء على جيش المحور، ترك «سنيّا» أواخر أيلول وعاد 

إلى بيت العائلة في األشرفيه، وفي عام ١٩٤٣ مع إعالن استقالل 

سنة   ٤٥ بعد  كتبه  ما  في  تجّسد  يوصف  ال  حًدا  فرحته  بلغت  لبنان 

في «الحلم والحنين في الذاكرة الحدباء» حول هذه الحقبة، تعقيبًا 

على الكتاب الذي أصدره غسان تويني بالتعاون مع نواف سالم وفيه 

المرحلة.  تلك  عايش  كيف  يصف 

لمستقبل  المتين  األساس  شامي  جورج  وضع  المدينة،  في 

وخبر  النجاحات،  من  والكثير  المرارات  من  الكثير  عرفت  ولحياة 

من  عشرة  الحادية  يتجاوز  ولم  األولى  للمرة  والفقد  الموت  معنى 

عمره، عندما بلغه نعي خاله، ثاني أفراد عائلة جده الذي كان يدير 

التأثر  به  فبلغ  عائلته،  مع  يجاورهم  وكان  السيوفي،  محلة  في  دكانًا 

دفعه إلى الهرب من البيت واالنفراد في إحدى زوايا الكنيسىة  حداً 

الخارجية تخنقه الغصة. كان موت خاله أول مواجهة له مع الحياة. 
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تنمو  كانت  التي  شخصيته  في  أثرًا  الثالث،  خاله  ترك  كذلك 

في تلك الفترة متزودة بالعلم والمعرفة. كان يمتهن التبليط ويتولى 

تدريسه بعد زواج خالته، لم يستعمل المسطرة وال الصّنارة ولم يشّد 

أذنه ولم يؤنبه. كان طويل البال صبوًرا وال يزال جورج شامي يذكر 

كفيه الخشنتين المتورمتين بسبب الماء والكلس والترابة و«الكمخة» 

النهار.  طوال 

لم يرفّع تلك السنة إلى صف أعلى، إذ ارتأت اإلدارة أن الموسم 

كان مبتوًرا، وحده أكمل دراسته على يدي معلم «سنيّا» بينما أغلق 

سنة  أضاع  الضحية  فكان  درسوه،  ما  كل  ونسوا  كتبهم،  اآلخرون 

غيره.  مثل  مدرسيّة 

تولي  عن  كفوا  أن  لبثوا  ما  الذين  الرهبان  عهدة  في  سنة  أمضى 

المسؤولية في السنة التالية، وتولى اإلدارة األب جبرائيل الخوري من 

بلدة صغبين في البقاع الغربي، كاهن من تالمذة اآلباء اليسوعيين، 

يعاونه مدير يدعى بديع غانم من بلدة بسكنتا. تولى األب جبرائيل 

اإلشراف على تدريس اللغة الفرنسيّة واألستاذ بديع على اللغة العربية 

المراحل  وحرقا  للتحدي،  قابل  فوج  تخريج  عاتقهما  على  واتخذا 

عشر  أحد  وفاز  السرتيفيكا  شهادة  إلى  طالبًا  عشر  اثنا  تقدم  بحيث 

طالبًا، وتقدم عشرة طالب إلى امتحانات الشهادة االبتدائية الفرنسية 

ثمانية.  فنجح 

دفع الطموح والرغبة في التحدي هذا الثنائي ألن يقنع المجلس 

الماروني بإضافة صف أعلى من السرتيفيكا لمن شاء من الناجحين، 
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اللبنانية  بالشهادتين  فاز  بعدما  هؤالء  أحد  شامي  الطفل  فكان 

يحتاران  والديه  جعل  النجاح  هذا  لكن  جيّدة،  بعالمات  والفرنسيّة، 

ماذا يفعالن بمستقبله هل يتوقف لتعلم مهنة لمساعدة والده أم يتابع 

أين؟  ولكن  دراسته، 

لم تكن المدارس المجانيّة متوافرة فوق الصفوف االبتدائية وال 

دار المعلمين وال الجامعة اللبنانية، وال قدرة مادية لهما على تحمل 

في  إضافية  سنة  متابعة  على  الرأي  فقّر  الخاصة،  المدارس  أقساط 

الجتهاده  تقديرًا  القسط  من  اإلدارة  عفته  بعدما  مارون،  مار  مدرسة 

وعفت إخوته الثالثة فلم يدفع والده قرًشا واحًدا في سبيل تعليمهم 

الكتب. ثمن  سوى 

في  فأبدع  حدود،  دون  من  للعلم  العاشق  الطفل  نجم  أشرق 

اإلنشاء وصار يكتب من دون خطأ وتجاوز في كتابة الموضوع ٢٠ 

صفحة، ونال عالمات مرتفعة وصلت إلى ١٨ و١٩ و٢٠، فما كان 

من أستاذه إال أن نفذ «غارات» إلى بيته للتأكد من أنه يكتب بنفسه 

والديه  أن  يعرف  أنه  رغم  ونقل،  سرقة  أو  مساعدة  دون  من  فروضه 

أميّان.

كانت  يتلقاها  كان  التي  المساعدة  أن  هنا  شامي  جورج  يعترف 

في فروض الحساب واإلعراب باللغة الفرنسيّة، وكان يؤمنها له من 

حين إلى آخر خاله الرابع، وهو أحد أذكى أخواله وأكثرهم معرفة ألنه 

انتسب إلى إحدى اإلرساليّات في فلسطين إال أنه لم يتابع تعليمه. 

التي  بخالته  ويذكّره  ويعذبه  لئيًما  بدوره  كان  فقد  يضنيه  كان  لكنه 
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نغصت طفولته بقسوتها عليه. كان يكتفي بشرح الحصة أو المسألة 

ويتركه يتخبّط في حلّها من دون أن يحلّها له. وأحيانًا تتعقد األمور 

فيتركه لحاله ويغادره غير عابئ بدموعه، وكثيرًا ما ندم على االستعانة 

به، إال أنه كان يغني معلوماته ومداركه ويسهل عليه أموًرا كان فهمها 

مستعصيًا، فكان، في رأيه، المدرّس المحترف. 

ق
ّ

نجم متأل

نجم المدرسة المتألّق والمتحدث باسم الطالب في كل مناسبة، 

شامي،  جورج  الطفل  حياة  في  المرحلة  تلك  اختصار  يمكن  هكذا 

ويذكر من هذه المناسبات ثالثًا كانت طريقه إلى فجر آخر ومستقبل 

واعد. 

رئيس  زوجة  األولى  اللبنانية  بحضور  القربانة  أول  األولى، 

الجمهورية الشيخ بشارة الخوري والمطران اعناطيوس مبارك، راعي 

أبرشيّة بيروت المارونيّة، وكلف بإعداد كلمة بإشراف أستاذ العربية 

استحسانًا.  فالقت  الطالب  باسم  وقرأها 

الثانية تكريم الخوري اغناطيوس زيادة بمناسبة ترقيته إلى رتبة 

مطران على أبرشيّة حلب المارونية. فقد شاء أبناء الرعيّة إقامة حفلة 

تكريميّة له في باحة المدرسة اقتصرت على الخطب، كان المتكلّم 

فيها ابن الرعية شارل حلو، رئيس تحرير جريدة لوجور باللغة الفرنسية 

باسم  شامي  جورج  والطفل  بعد،  ما  في  الجمهوريّة  ورئيس  آنذاك، 

الطالب، والمحامي لويس زياده باسم العائلة، والمطران اغناطيوس 

مبارك بوصفه رئيس األساقفة!
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أما المناسبة الثالثة، وهي أم المناسبات، فكانت حفلة نهاية السنة 
شامي  جورج  الطفل  فيها  ألقى  األبرشيّة،  راعي  بحضور  الدراسيّة 
باسم الطالب كلمة من إعداده، فالقت ترحيبًا كبيرًا وُحّمل بمجموعة 
من الجوائز فاقت العشرة كتب، ما لفت المطران مبارك،الذي فاجأ 
الجميع في الكلمة التي ألقاها في نهاية الحفلة بالقول: «قررنا تعليم 
حتى  الحكمة  مدرسة  في  نفقتنا  على  شامي  جورج  النجيب  ولدنا 
تعّج  وكانت  بالتصفيق  الساحة  وتفّجرت  الثانوية».  دروسه  نهاية 

بأهالي الطالب ما عدا أهله. 

مقدمة  إلى  به  وأتى  بيده  أمسكه  أستاذه  أن  شامي  جورج  يذكر 
من  ركن  في  انزوى  ثم  ويشكره،  المطران  خاتم  ليقبل  الصفوف 
الساحة يبكي، فهو لم يحتمل المفاجأة وازدادت دموعه انهماًرا حين 
كانت تتناهى تساؤالت النسوة الحاضرات: «نيال أهلك فيك. وين 

وبيّك»... امك 

وال ينسى جورج شامي كيف أضاءت نجمة المساء تقاسيم وجه 
والده وهو يزفه الخبر المفرح فأجابه: «حضر حالك... اشتغل شي 
عليي».  الباقي  الكتب،  ثمن  وجّمع  الصيف  فترة  في  تالتة  شهرين 
هكذا انتسب إلى معمل الكرتون في منطقة الدورة، وعمل في عرب 
الورق فجمع مبلًغا ال بأس به ساعده على شراء كتبه وأمن له بعض 

المصروف الذي ال غنى عنه في مجتمع أهله من الميسورين. 

حب طفولي

جاورت منزل جورج شامي في تلك الفترة عائلة يوسف كريدي 

الشهداء،  ساحة  في  دكانًا  ويملك  الكسروانية  جعيتا  من  نزح  الذي 
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وكان سلوكها مختلًفا عما عداها من سّكان الزاروب، لكنه سرعان 

اكتسابه  بعد  الثالثة،  أوالدها  مع  بصداقة  وارتبط  وّدها  استقطب  ما 

اهتمام سيدة البيت، وكان الوحيد من بين أوالد الحي الذي سمحت 

له بمخالطة ابنتها وشقيقيها واللعب معهم داخل البيت... فأعجب 

يبح  لم  لكنه  العامية  باللغة  األشعار  من  الكثير  لها  وكتب  باالبنة 

مشاعره.  وكتم  بأحاسيسه 

عرف  أنه  شامي  جورج  حياة  في  المرحلة  تلك  أهمية  تكمن 

هو الطفل كيف يفوز باهتمام امرأة كانت حازمة في تربية أوالدها، 

فكسب تحديًا جديًدا في طفولته، استمّر ثالث سنوات من التاسعة 

سنة.  عشرة  االثنتي  إلى 

من مفارقات تلك المرحلة أيًضا أنه كان يتحيّن الفرص لمرافقة 

وتسكن  العاشر  الصف  تدرّس  ماري،  وتدعى  المعلمات  إحدى 

في  برفقته  تأنس  كانت  االشرفيه،  في  بيته  من  قريبة  مسافة  على 

الطريق الموحش والممّل، وحين علمت بميله إلى القراءة في كتب 

القرية»  «أشباح  روايتين:  أعارته  المدرسية،  الكتب  خارج  األدب 

و«المصدور» لكرم ملحم كرم، فكانت الجسر الذي عبر من خالله 

فيه. األولى  خطواته  وصنع  الرواية  عالم  إلى 

ماري  المعلمة  تزّوجت  حتى  الدراسيّة  السنة  تنتهي  كادت  ما   

العربية. الدول  إحدى  إلى  زوجها  مع  وانتقلت 

اكتملت مفارقات تلك الفترة بتسجيل أول رفة قلب حملته إلى 

أحضان كيوبيد. أواسط تلك السنة التي نال فيها المنحة المدرسية، 
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وفي زيارة له إلى زميله أنطوان عواد التقى بالفتاة التي صارت في ما 

بعد تاًجا لرأسه. 

قهوة القزاز

االكتشاف األول الذي سجله الطفل جورج شامي لحياة المدينة 

وناسها كان من خالل «قهوة القزاز» التي جذبته إليها، بدفء، كلما 

من  وإيابًا  ذهابًا  ورفاقه  جبرائيل  الخوري  مع  منها  بالقرب  يمر  كان 

مدرسة مار مارون القريبة إلى كنيسة مار جرجس للمشاركة في خدمة 

القداس، وكثيرًا ما لفته روادها وكانوا من الرجال وليس بينهم امرأة 

واحدة، يعتمرون الطرابيش الحمراء والكوفيات ويدخنون النراجيل 

وكان  النيات،  سليمي  البال  خالي  القهوة  ويحتسون  بالنرد  ويلعبون 

تكاد  بيضاء  «وزرة»  يضع  المكان  في  ويجيء  يروح  نادل  من  أكثر 

تالمس األرض، ناقال إما نارجيلة وإما «دالل» القهوة مع الفناجين، 

ويتمترس ماسحو األحذية وباعة الصحف عند مداخلها من جهتي 

ساحة الشهداء وشارع غورو. 

موقعها  حيث  من  القزاز  قهوة  معنى  أدرك  الزمن  مرور  مع   

ومن  الشهداء  ساحة  على  الشرق  جهة  من  تطّل  فهي  االستراتيجي، 

جهة الجنوب على الشارع المعروف آنذاك بشارع األمير بشير، ومن 

كملتقى  الوقت  وتمضية  النفس  عن  للترويح  كمكان  دورها  حيث 

لجمع الشمل أو لجمع الخالن أو لعقد صلح بين متخاصمين، أو 

أو  اجتماعي  أو  سياسي  شأن  حول  للحوار  أو  تجارية  صفقة  لعقد 

بعض.  هموم  بعضهم  ومعايشة  النكات  وتبادل  للتسلية 
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الثورة  قامت  حتى  عليه  هي  ما  على  قائمة  القزاز  قهوة  ظلت 
ستينيات  في  النجادة  حزب  رئيس  الحكيم  عدنان  ودعوة  الناصرية 
القرن العشرين إلى إقامة جامع كبير مكانها، وبوشر بجمع التبرعات 
ثم  الهدم،  وبدأ  اإلخالءات  وبدأت  بها  المحيطة  األمالك  لشراء 
اندلعت الحرب عام ١٩٧٥، فهدمت كل شيء ودمرت كل شيء، 
لكنها بقيت حاضرة بقوة في فكره ووردت مشاهدها، في كتاباته، ال 

فيها. سائدة  كانت  التي  الجميلة  الروح  سيما 

شارع  مدخل  عند  يقع  الذي  المقابل  الباريزيانا  لملهى  وكان 
رفاقه  أحد  مع  المالكمة  في  مباراة  قدم  يوم  ينساها  ال  ذكرى  غورو 
لمدة عشر دقائق مفتتحين حفلة رياضية شارك فيها أسماء المعة في 

الحرة.  والمصارعة  المالكمة 

هذا االتصال بالمدينة خارج حدود الحي والمدرسة، فتح أمام 
الطفل آفاق العالم الواسع، عالم الصخب والحركة، عالم التحدي، 
فإما يكون فيه فرًدا عاديًا يبتلعه المجتمع وتطحنه هموم الحياة اليومية 
أو عالمة تتوهج وتسطر مساًرا مختلًفا ال يمحوه زمان أو مكان، فكان 

الخيار الثاني وجهته وهدفه.

ذروة الطموح

ألنه بدأ من التعب والضنك والعرق في مواجهة التحدي للنجاح 
أو الفشل، عمل الطفل جورج شامي أشهر الصيف الثالثة في «جمع 
وصالبة  خشونة  العمل  هذا  فأكسبه  الكرتون،  معمل  في  الخرق» 
وزادته وداعته وطيبته إصراًرا على المغامرة، من دون تردد أو خجل 
حتى وهو يقف وجًها لوجه أمام فتى من عمره، ابن شقيقة صاحبي 
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ويحادثه  دائًما  منه  فيدنو  مختلًفا  طفال  فيه  يرى  كان  الذي  المعمل 
ويسأله: «ماذا ستفعل في المستقبل؟» وكأنه كان يعرف أنه مختلف 

عن أترابه، فكان يجيبه: «سأكمل دراستي». 

صف  وفي  الحكمة  مدرسة  في  التقيا  عندما  المفاجأة  كانت 
يقدرون  الذين  األصدقاء  من  بعد  ما  في  وصار  الفتى  فعانقه  واحد، 
ويحترمون العصامية التي قادت جورج شامي إلى النجاح، فيما لم 
الكرتون.  صناعة  معمل  في  اإلرث  على  المحافظة  في  هو  يصمد 

جورج  الطفل  طموح  ذروة  الحكمة  بمدرسة  االلتحاق  كان 
كان  إذ  عمره  من  الخامسة  منذ  إليها،  للدخول  تاق  وطالما  شامي، 
لشراء  المدرسة  قبالة  للمطرانية  التابعة  «العودة»  ووالده  يقصد 
الخضار ويجلس على حجر رقاص ويسّرح نظره نحو الشرق حيث 

به.  وتعلق  جًدا  وعاليًا  عاليًا  فيجده  متأمال  الحكمة  صرح  يقوم 

مبارك  المطران  شامي  جورج  قصد  الصيفية  العطلة  انتهاء  بعد 
برد  وفوجئ  ارتجاليًا،  كان  الذي  بالوعد  ليذكره  الصيفي  كرسيه  في 
أمين  إلى  رسالة  وحّمله  المنحة،  بإعطائه  له  وعده  مؤكًدا  المطران 

 . المطران  نفقة  على  تسجيله  بضرورة  المدرسة  صندوق 

بعض  في  الصمت  أهمية  عرف  المقابلة  تلك  خالل  وفي 

وكان  «أفيال»،  بين  صراع  وسط  يكون  عندما  خصوًصا  المواقف، 

للحكمة التي تحلى بها عقله الصغير األثر اإليجابي في حمايته من 

تستحق...  «أنت  بالقول:  المطران  بادره  فعندما  «ضحية»،  الوقوع 

أما جماعة المجلس الماروني فال يستحقون»، لم ينبس ببنت شفة 

معها...  وهو  المنحة،  تطير  أن  خشية 
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نجاحات وإخفاقات

هذا  الحكمة،  إلى  شامي  جورج  ودخل  الحلم  تحقق  أخيرًا 

الصرح الذي كان يراه بعقله الصغير عاليًا عن اإلدراك، وأمضى فيه 

سنوات أربع تخللها الكثير من النجاحات والكثير من االخفاقات، 

بنكسة. وانتهت 

امتحان  في  نجح  عندما  األولى  خطوته  بدأ  والتميز،  بالتفوق 

الخامس،  الصف  متجاوزًا  تكميلي  الرابع  الصف  إلى  الدخول 

شخصيته  مالمح  فيها  ترتسم  بدأت  إذ  مفصال  السنة  تلك  وشكلت 

الشعر  نظم  في  الخليل  أوزان  مع  عداء  على  أنه  أثبت  فقد  األدبية. 

درس  من  التهرب  حد  الطيش  به  وبلغ  للرياضيات،  عداءه  يشبه 

اللغة اإلنكليزية، وكان يخرج برفقة منير أبو دبس (مؤسس المسرح 

الحديث في ما بعد) الذي كان يكبره بثالث سنوات، ويقرآن إما في 

كتاب باللغة الفرنسية للشاعر األلماني ريلكه أو لجبران أو نصوًصا 

نهشهم  طالبًا  أن  حد  إلى  بالفرنسية،  دبس  وأبو  بالعربية  هو  كتبها 

جبران».  «أوالد  لقب  عليهما  أطلقوا  الحسد 

في تلك السنة أيًضا تعرّف إلى قدري قلعجي في سلسلة «أعالم 

شبكة،  أبو  والياس  «الهالل»،  ومجلة  يصدرها،  كان  التي  الحرية» 

الريحاني.  وأمين  نعيمة  ومخايل 

كانت السنة الثالثة ذروة التألق في «الندوة األدبية»، إذ سجل أول 

حسيب  العربية  اللغة  أستاذ  منه  طلب  حين  الخليل  ألوزان  اختراق 

فيها  يصف  أبيات،  عشرة  تتعدى  ال  قصيدة،  ينظم  أن  الساتر  عبد 
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وصف  نثرية  قصيدة  فكتب  بالثلج،  المغطاة  القمم  أعالي  إلى  نزهة 

مزالج  عذريته  تجّرح  بينما  القمم،  به  تتشح  أبيض  بشال  الثلج  فيها 

المتزلجين بال شفقة. كم كان فرًحا عندما توقف عندها حسيب عبد 

إلى  سبيله  االختراق  هذا  كان   .٢٠ على   ١٦ عالمة  وأعطاه  الساتر 

صداقة األستاذ األديب الذي ترسخت صورته في ذهنه. فأتاح له في 

الصف  طالب  على  محاضرات  ثالث  يلقي  أن  ثانوي  الثانية  السنة 

شبكة.  وأبو  ونعيمة  جبران  فيها  تناول 

في تلك السنة فاز جورج شامي بالجائزة األدبية الثانية ونال كتاب 

الياس أبو شبكة «الروابط الفكرية بين العرب والفرنجة» وعليه إهداء 

المحررين  نقيب  كرم،  ملحم  حل  فيما  الساتر،  عبد  حسيب  بخط 

في ما بعد، في المرتبة األولى ونال قلم باركر من «دار المكشوف» 

لصاحبها فؤاد حبيش.

األدبية،  الندوة  في  الثالث  الصف  في  سجلها  التي  المأثرة  أما 

فقد فاقت كل التوقعات، إذ تفتقت مواهبه في كتابة القصة القصيرة، 

وكان يفاجئ زمالءه بقصة تثير ضحكهم حيًنا واستهجانهم حيًنا آخر، 

وتالقي استحسان مرشد الندوة األستاذ إميل داغر الذي كان يدرسهم 

الترجمة، فأعجب به وشجعه ونصحه ووجهه نحو األدب القصصي 

العالمي: الفرنسي والروسي واإلنكليزي. 

حياته،  في  األولى  الصدمة  واجه  البكالوريا،  صف  بلوغه  مع 

بعد أربع سنوات دراسية تميزت بالنجاح والحضور الالفت، فكانت 

السهم الذي أصابه في الصميم، لكن من دون أن ينزف، بل جعلها 
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تزهر إصرًارا على التحدي لبلوغ حلمه باختراق عالم الكلمة والسكن 

فيه. 

كانت فاتحة سنة البكالوريا مسابقة في األدب الجاهلي، وهي 

األولى من أصل أربع في الشهر تعتمد كامتحان تجريبي في المواد 

األربع الرئيسة التي على أساسها تجرى االمتحانات لنيل البكالوريا 

وتقرراإلدارة من يستحق التقدم لالمتحانات الرسمية. 

كان جورج شامي يعّول على عالمة تصل إلى ١٨ على عشرين، 

لكن خاب أمله حين جاءت النتيجة صفرًا على عشرين. وعندما سأل 

عن السبب أدرك أن األستاذ بطرس البستاني الذي يتولى تدريسهم 

وله  المسابقات،  صحح  الذي  هو  البكالوريا  صف  في  األدب  مادة 

وأن  الجاهلي،  األدب  عن  حسين  طه  الدكتور  نظرية  تناقض  نظرية 

جورج شامي تنّكر لنظريّته واعتمد نظريّة الدكتور طه حسين، فثارت 

ثائرته واعتبرها خيانة لنظريته. 

كان جورج شامي الوحيد الذي قرأ كتاب طه حسين عن األدب 

الجاهلي، وهو من خارج المنهج المعتمد، فسجل بذلك سبًقا على 

رفاقه، لكن لم تشفع به المقارنة التي أقامها بين النظريتين. 

 تركت تلك الحادثة بصماتها السيئة على مسيرته طوال الموسم 

في  فنجح  البكالوريا،  امتحانات  في  أعالمه  ونكست  الدراسي 

تحتم  عندها  الشفهي...  االمتحان  في  ورسب  الخطي  االمتحان 

عليه إما إعادة صفه عبر االلتحاق بمدرسة ليلية كي يحق له اجتياز 

االمتحان من جديد، أو التدريس في الصفوف االبتدائية والتكميلية، 
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فرفض كال الخيارين، معتبرًا أن التدريس مقبرة المواهب، لكنه قبل 

مواهبه،  تفتقت  حيث  مارون،  مار  مدرسة  في  أستاذ  محل  يحّل  أن 

واحًدا.  فلًسا  يتقاضى  أال  شرط  واحد  لموسم 

ما لبثت الضائقة أن ازدادت على خناقه، ولم يكن أمامه أبواب 

في  تفرض  الدولة  في  وظائف  إلى  السبل  كل  أن  خصوًصا  مفتوحة 

أي  الثاني  الجزء  البكالوريا  شهادة  حاملي  يكونوا  أن  المتقدمين 

الفلسفة. 

رغم كل ذلك راح يبحث عن مطارح في مالعب الخيال، 

ولم يستسلم وتحّمل الشدائد على أنواعها إلى أن حّط به الرحال 

في بداية مرحلة الشباب في جريدة «النهار»، خطوته األولى في 

جمعت  بخطوات  تتابعت  أن  لبثت  ما  التي  ميل  األلف  مسيرة 

عنوانها  وكان  الجامعي...  والتعليم  والصحافة  اإلبداع  بين 

متجددة،  مغامرة،  وشخصية  يشيخ  ال  «قلم  يزل  ولم  الرئيس 

للحياة»...  عاشقة 
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مجموعة  من  جوني  حسن  وفنه  وروحه  برقّته  الغني  للفنان  بالماء  رسم 
األستاذ جورج شامي، وهي تعبير رمزي عن احتراق الفراشات في ضوء 
الشموع التي تذوب للتضحية ببراءة وبدون مّنة من أحد لفرح اإلنسان. 
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في رحاب المرأة الملّونة بألف لون

«شهرزاد» طالعة من الحكاية أم امرأة معجونة بواقع تداخلت فيه 

الظروف والعادات والتقاليد واألحداث، فكانت فيه تارة ضحية وتارة 

والجغرافيا،  التاريخ  قلب  في  حضوًرا  تسطر  شرسة  محاربة  أخرى 

من  نضال،  من  وغواية،  إغراء  من  وحنان،  حب  من  بنبض  ممزوًجا 

بألف  الحياة  لوحة  تشكيل  في  إبداع  من  الخلق،  بفعل  الله  مشاركة 

لون لون؟

الشخصيات  هذه  كل  هي  شامي  جورج  أدب  في  المرأة 

بخيوط  حضورها  صاغ  الذي  هو  أدبه  في  محوًرا  أرادها  مجتمعة... 

االنفعاالت  امرأة  هي  فإذا  روحه،  من  بوشائج  ونمقها  ذهب  من 

التمثال  نظرية  محطمة  واإلبهار...  والمبادرة  الفعل  امرأة  والتفاعل، 

الذي يتمتع بجماله ويتلقى وابالً من النظرات المتناقضة، ومحكوم 

صانعه.  عليه  فرضه  بجمود 

جميال  كائًنا  رسمها  أدبه،  في  المرأة  هموم  شامي  جورج  حمل 

مدى  على  منها  عانت  طالما  بغرائز  حضورها  يجّرح  أن  دون  من 
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التاريخ، بفعل النظرة الذكورية التي تسيطر على المجتمعات العربية 

األولوية،  في  عنده  هي  العكس،  على  بل  أدنى،  مرتبة  في  وتضعها 

لولب حياته، ملهمته، محرك قلمه لصياغة عالم جميل فيه كثير من 

ما  كل  مع  التعامل  في  وإيجابيته  عموًما  الحياة  إلى  نظرته  شفافية 

يحيط به من أشخاص وأحداث. وال عجب بعد أن يتلو فعل ندامة 

يقول: «نتهافت   ، الذكورية  النظرة  هذه  من  الضمير  بتأنيب  ويعترف 

عليك لعوبًا وننبذك عجوزًا، وحدك تدفعين كل نزواتنا وكل سخائنا 

وكل بخلنا وكل طيشنا وكل رعونتنا، من أحضانك نخرج وبأحضانك 

ونبكي!» مآسينا  ندفن  أحضانك  وفي  نستمتع 

ألنها  الخليقة  منذ  التحدي  هي  شامي،  جورج  أدب  في  المرأة 
ولدت بعد آدم ال قبله وكتب عليها أن تحبل وتلد باألوجاع واآلالم، 
النقاء  التوراتي.  التيه  كل  وهي  الصحارى  وكل  الهضاب  كل  هي 
عندها ليس خامة يسعى إليها ليكرسها، بل هادرة كالشالل، منسابة 
كالفرح،  سكرى  كالحقيقة،  عارية  كالبركان،  متفجرة  كاألفعى، 
صارخة كالصمت، مقتحمة كالغزو. من أعماق التاريخ تخرج، من 
أقبية العهر تتلوى، من مجاهل الغابات تبرز، من الفضاء تتساقط ، 
شكل،  بألف  ملتمعة  لون،  بألف  متلونة  وتقهر،  تخدع  التجربة  في 

صورة.  بألف  بارزة 

المرأة عنده نساء عديدات، لكل واحدة ميزة خاصة بها. ليست 
صنًما مستحيل التبدل، هي دوران أعمى في حلقات وراء خلفياتها 
فيها  وصلوات،  ابتهاالت  فيها  والجنبات.  الصفات  متعددة  دعوات 

ركوع وإذالل، فيها عطر وبخور، وفيها زنخ وقرف... 
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في  حتى  بالكبرياء  مفعم  كائن  بل  عاهرات،  قصصه  في  ليس 

محّصنة  معها  العالقة  ضلعه،  من  هي  الضعف.  لحظات  أقصى 

بالصدق ال بالخداع، مقرونة باالقتناع والتجاوب، مع ما يرافق ذلك 

من غنى نفسي وروحي بين معجبين الواحد باآلخر إلى حد العشق، 

والعادات  الحياة  سنن  تفرضها  التزامات  أو  عقد  أي  من  متحللين 

واليأس  التشرد  حاالت  في  المالذ  هي  والظالمة.  البالية  والتقاليد 

والضياع. 

مغامرة وجريئة

اإلنسان  بجرأة  وخاطبها  المرأة،  مع  مفتوًحا  حواًرا  جورج  أقام   

أوال ثم الصحافي العالم بخفايا األمور، ثم األديب المطرز صورها 

بغاللة من نور الشمس الطالع من خفايا القلوب وضوء القمر النازل 

إبراز  على  وحثها  وراقبها،  قرب،  عن  همومها  عايش  علياء...  من 

إمكاناتها، وأعجب بها في مواقفها ونضالها، ولم يتواَن عن معاتبتها 

في مواقف كانت فيها صامتة أو تخاذلت، كيف ال وهو يعتبر انهزام 

المرأة انهزاًما للرجل الذي لم يتغلب على عقده ويتخطاها. 

المرأة في أدب جورج شامي مقتحمة، تفتش عن دفء يحتضنها 

تغامر  والخشية،  والوجل  والخوف  التردد  متجاوزة  يلّفها،  وحنان 

من  الشكوى  أيام  الوجع،  أيام  في  ذاتها،  وتفرض  الطرية،  بتجربتها 

بسوء  منددة  عاليًا  الصوت  ترفع  األمن،  بأوضاع  والتشكيك  الغالء، 

وشكاواه. المجتمع  آالم  متحدية  والفساد...  والرشوة  اإلدارة 

المرأة في أدب جورج شامي هي رمز للوطن، تحمل في جغرافية 
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جسدها التضاريس والنتوءات، السهول والمراعي والمراتع، يعشقها، 

يستأثر بها، يحميها، يدافع عنها كما يحمي الوطن ويذود عنه، يجد 

مرابع  في  يجد  كما  والراحة  واألمان  والعطف  الدفء  أحضانها  في 

وطنه الدفء واألمان والراحة. 

المرأة في أدب جورج شامي مناضلة في سبيل قضاياها وقضايا 
مسجلة  االستقالل،  منذ  كبرى  أحداث  كتابة  في  مشاركة  وطنها، 
النصر تلو اآلخر، فمسيرة النصر من دونها مسيرة ناقصة، رأس بدون 

صولجان.  وال  تاج 

بطلة... عاشقة

وقت  وفي  الوطنية،  بالقيم  االستهتار  رياح  تعصف  وقت  في 
بحمية  الحربية  المدرسة  أبواب  قرعت  غواية،  تمثال  إليها  كثر  ينظر 
في  للمشاركة  صرخة  وأطلقت  بالنفس،  وثقة  ووطنية  وحماسة 
السلطة التنفيذية مع علمها بأنها مسيرة بأس ال رقة فيها وال نعومة، 
وسجلت موقفها الشجاع من المحتكرين وضرورة تحّمل المسؤولين 
واجباتهم، عبأت النفوس، أغاثت الملهوفين، وأعانت المحتاجين، 
وضمدت الجراح، ورفعت المعنويات، وشددت العزائم... وكانت 

النصر.  إلى  مهمازًا 

لوحش  وتصّدت  وأطفالها  أنوثتها  حملت  الشارع،  إلى  نزلت 
بمسؤولية  تحسسها  معلنة  المعيشة،  مستوى  برفع  مطالبة  الغالء، 
حق  على  تشدد  شعارات  رافعة  الرجل،  شريكة  بوصفها  الحياة 
تؤذي  وال  الغير  حرمات  على  تتطاول  ال  لكنها  ظلم،  برفع  وتطالب 

الغالب. في  الرجل  يفعل  كما  الممتلكات 
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وتذوب  الواجب،  يدعو  حيث  ومقاتلة  كانت  أينما  بطلة  المرأة 

عشًقا على الدوام وليست بغيًا حتى وهي في فراش العشق، فجورج 

شامي يجانب المرأة التي تتاجر بجسدها ألنها تهينه وتسحقه. ليست 

الحرب  قبل  كانت  محاربة،  متمردة،  عنيدة  بل  مسحوقة،  مخلوقة 

ورقصت  الزاهية  التنانير  لبست  حين  الحرب،  وبعد  الحرب  وفي 

الحداد  تنانير  لبست  وحين  واالنشراح،  اللهو  ولحظات  األفراح  في 

المآتم.  في  السود  بالمناديل  ولوحت 

الخالق،  صنيع  فليمجد  المرات  بعض  في  عارية  قّدمها  إذا 

له  تحققت  ذاتية  تجربة  بفعل  وأحداثها  قصصه  وقائع  بها  وليجّمل 

في مفاصل حياته. ليس في قاموسه امرأة ساقطة وامرأة طاهرة، امرأة 

زانية وامرأة نقية، امرأة بغية وامرأة بهية. ثمة كائن تنطبق عليه صفة من 

هذه الصفات ذكرًا كان أم أنثى، فال أحد يسقط لوحده، وال أحد يزني 

لوحده، هناك فعل يؤدي إلى السقوط وفعل يؤدي إلى التسامح.

طبيعة المرأة تفرض أن تكون في حالة احتراق دائم، ألنها تتميز 

بشحنات قوية من العاطفة تصل حدا مميزًا يكاد يكون عجائبيًا. ال 

يكون  وقد  حالة،  في  يضعها  بل  تهًما،  بالمرأة  شامي  جورج  ينزل 

تهًما  يعتبر  ما  والحكم.  للنقاش  والرّد،  لألخذ  قابل  اتهام  ذلك  في 

كان  سواء  وجودها،  صلب  من  هو  مضاضة،  فيه  يرى  ال  المرأة  عن 

وراء هذا الوجود استمرار حضور عن طريق الوالدة أم نهاية منتهى 

بسبب العقم، يقول: «هذا المخلوق نرشقه دائًما بماء الفضة فنحرق 

جماله ونحرق شرفه وصيته وسمعته. نجرّه إلى األسرّة وننحره، إلى 
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نستطيبه  هيكلنا،  من  نطرده  ثم  ونغويه  به  نغرر  به،  ونشّنع  المعصية 

وننبذه في الزوايا الحمراء، نتسلط عليه ونضيق بمبادراته وبأرخص 

تهمة نسقطه من عليائه ونسوقه إلى القفص أسير التهمة، ونمسح عنه 

سكينة  في  المضيئة  الهاالت  كل  عنه  ونزيل  والبهاء  اإلشراق  لمسة 

النفس وفي سكينة الليل وفي سكينة التمرد».

متعطشة إلى الحرية

اليوم.  إنسان  من  األعز  الجزء  شامي  جورج  أدب  في  المرأة 

خرجت من نفسها مشدودة إلى العالم من دون أن تلقى في العالم 

أن  دون  من  الحياة  نمط  ويرهقها  األحداث  تتجاوزها  يرضيها.  ما 

بالرضى  شعور  دون  من  التيار  مع  تسير  معه،  التالؤم  من  تتمكن 

لكن يشفع فيها ولها ما بقي عندها من حنان تترك لمساته على كل 

عمل تقوم به. 

وعبودية  الرجل  عبودية  على  فعل  كردة  الحرية،  إلى  متعطشة 

جذري،  تغيير  يكون  يديها  على  الشمولي.  بمعناه  لإلنسان  اآللة 

خصوًصا  والروح،  والجسد  النفس  بين  التوازن  يتحقق  يديها  وعلى 

بقيت  بعدما  حقوقه  استعادة  من  الجسد  مّكن  الحديث  التحرر  أن 

مغموطة زمًنا طويال، فأثبتت وجودها الحضاري الصفات والمزايا، 

ال كمتعة بل كقيمة، وسجلت بروحها العالية، قدرتها على الصمود 

ولياقتها البدنية وعززت انتصاراتها، بعيًدا عن صراعات الجسد وعن 

الجنس.  وراء  األعمى  االنسياق 

المرأة في أدب جورج شامي هي وطن الحب والخصب، هي 
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أمه واخته وزوجته وابنته وحبيبته، من أحشائها تخرج األجيال التي 

األوطان. تحمي 

في  المرأة  أريحا،  أبواب  على  رحاب  هي  كتاباته  في  المرأة 

قلبه  في  المرأة  اإلنسان،  هي  جانبه  إلى  المرأة  األرض،  هي  سريره 

هي المحبة. تتميز عالقته بها بنوع من التالقي المتبادل واالستلطاف 

المتبادل والتفاهم الروحي والفكري واألدبي إلى حد انبهار الواحد 

باآلخر.

األسرة  تنظيم  في  األساس  الركن  هي  شامي  جورج  عند  المرأة 

تدفع  النتائج.  وزر  ويتحّمل  األخطاء  يحجب  الذي  المنيع  والسّد 

ميزتها  التضحية  طويتها،  وسالمة  وأعصابها  وجسدها  صحتها  من 

الكبرى.

لم تغادر المرأة ميناء جورج شامي ، فقد استراحت مراسيها فيه، 

بأال  باستمرار  يطالبها  أشرعتها،  حول  البحر  حوريات  رقصت  مهما 

فالحياة  وتكتئب،  وأال تجزع  الضياع،  أسيرة  انكساًرا  الرأس  تطأطئ 

كلها فوق رأسها شموخ وكبرياء، وهي مرصودة للوعد األغلى. 

المرأة عند جورج شامي أم الفرح أم النصر أم الهزيمة أم الصالة 

وحدها  اللوعة  وتغالب  كالمردة  الرجال  تزرع  الفداء.  أم  التوبة  أم 

ملفوفة بأردية سوداء. لم تعترض على مشيئة الرب والرب استجاب 

والطاعة.  واإلخالص  المحبة  اإليمان:  ثالثية  فاكتملت  صلواتها 

تحبل وتلد، تتمرد وترضخ، ويوًما بعد يوم تدفع ضحايا جديدة من 

لإليمان.  عربونًا  للسالم،  ثمًنا  للحرب،  وقوًدا  أبنائها، 
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المرأة في أدب جورج شامي هي أم الضحايا والقرابين والشهداء، 

وابتهاالتها.  صلواتها  في  تمتمة  ليصبح  صدرها  إلى  تضمه  أن  يتمنى 

الرب يأمر فتطيع، الشيطان يستهتر فتستسلم، الموت يزمجر فترتعب، 

تنادي الرحمة فال تلبي. تردد األودية صدى استغاثتها، فيطلع إليها القهر 

ليبتلعها رويًدا رويًدا كما يبتلع الحوت القمر في أساطير الكسوف.

خطوط  من  ورائع  غريب  خليط  هي  شامي  جورج  عند  المرأة 

المرأة  لتزيد  توقيعها  في  الرجال  بالغ  بديعة  سيمفونية  يشكل  وألوان 

غرابة، وتزيدها سحرًا، وتزيدها فتنة وإغراء، وتجعل منها امرأة متمردة، 

رافضة، مسترجلة، رقيقة، ناعمة، جذابة، مثيرة، صارخة، صامتة، متقلبة، 

متواضعة، مغرية، دائمة الشباب، متناهية في األنوثة، شامخة متحدية!

مراهقة- حالمة

التي  الظريفة  المراهقة  تلك  هي  شامي  جورج  أدب  في  المرأة 

بأشعارها،  مرفقة  خجولة  رسائل  تكتب  بالمشاعر  اللعب  استطابت 

اللغز المحيّر قبل أن تكشف سرّها وصراعها مع العائلة في أن تكون 

إلى  تؤوب  أم  عبقر،  لشياطين  للقوافي  مرصودة  األوان  قبل  شاعرة 

عش الزوجيّة أما مثقفة وسيدة صالونات. شاعرة تتوجه في شعرها 

حالمة  إنسانة  الوردية،  أحالمها  إلى  المشتاقين  المحرومين  فئة  إلى 

بطبيعتها، ولكن واقعها كمواطنة عربية يجرها إلى مشاركة شعبها في 

قصيدة  مثلها،  متناقضة  قصائدها  لذلك  ومصائبه،  وأحزانه  مشاكله 

عاشقة تارة وقصيدة هجومية تارة أخرى.. تعيش حالة انتظار وتلفها 

إلى  عطشها  لتروي  تهرع  حتى  منها  تتحّرر  أن  ما  المرئية،  شرنقة 
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الصداقة والحب لتتغلب على أحزانها، وإلى الشعر لتداوي جراحها.

دائمة السفر حيًنا على أجنحة الفراشات وحيًنا في العيون، حيًنا 
بجواز سفر مرئي، وحيًنا متسللة مع األنفاس واألحالم. حيًنا تتدثر 
بقبضة  وحيًنا  متيّم  بقلب  حيًنا  تتحدى،  سافرة  وحيًنا  شفاف  بنقاب 
حول  حالمة  كالزهرة  تدور  المروج،  أيائل  مع  شاردة  المالكمين. 
العبودية  عباءة  الشرقية،  كالمرأة  بعباءة  تتدثر  أن  يزعجها  ال  القمر، 
على  وتحافظ  جمالها  على  تتستّر  حتى  واالستسالم  والضعف 
برجولته  وتعتز  تحبه  رجل  يمثلها  ونفسها  نفسها  تملك  أنوثتها... 

وقيادته.  المطلقة  وسيادته 

أليدا

جورج  درب  ورفيقة  الزوجة  فهي  النساء،  كل  يختصر  اسم  أليدا، 
شامي، زهرة حياته، تتأجج في صدره كاللهب المقدس أو كاللهب الدائم 
االشتعال، ليل نهار، منطلًقا من جوف األرض ينادي السماء أحمر بلون 
فوحدها  بها،  إال  يفكر  ال  تتجزأ.  وال  عنه  تنفصل  ال  كلّه  هي  القرابين. 
من دون الجميع تشغل عالمه وتمأل فراغه وتجذبه بقوة ساحرة، قاهرة، 
غالبة. كلما تحدثت إليه امرأة يتخيّلها، كلما صافح امرأة يظن أنه يشّد 

على يدها. كلما ابتسمت له عينان يتخيل عينيها تبتسمان له.

حبه ألليدا صاٍف لم تدخل إليه األرقام والحسابات واالعتبارات، 

بريء، صريح ملتهب بالنبضات، منشغل بالمثل والقيم واألخالق، 

بناء ومغامر وشجاع قهر التردد وفرض نفسه بإرادة العناد والصمود. 

لم يبتعد عنها لحظة واحدة إال عندما رحلت في رحلة الموت، رحلة 

النهاية األبدية فكتب لهما الفراق. 
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الله والوجود في «ميزان» جورج شامي

الدين هو تخطي المرئي والكوني، هو انفتاح ماورائي على األمل 

والرجاء، وليس انسحاقًا وانبطاًحا والتزاًما أعمى وبغيًضا وحاقًدا...

 بهذه العبارة يمكن اختصار عالقة جورج شامي بالله والوجود 

تخرج  اللعبة  أن  يدرك  فهو  ورواياته،  قصصه  في  جليًا  برزت  والتي 

عوده  واشتد  مكانه  وسما  شأنه،  عظم  مهما  الالعب،  يد  من  أحيانًا 

واعتبر نفسه ممسًكا بمقاليد التحّكم، حتى لو كانت شأنًا من شؤون 

توجيه  لتعيد  الخفية  القوة  تلك  إلى  اللجوء  من  بد  ال  لذا  الحب، 

اآلخر. مع  العالقة  في  مرئية  تصبح  والتي  الحياة  بوصلة 

أنه  إال  والتراب،  باألرض  شامي  جورج  التصق  بداياته،  في 

سرعان ما ارتقى معنويًا وروحيًا من دون أن يفارقه القلق الوجودي 

لبنان  عاش  التي  الحرب  بعد  سيما  ال  بالحياة،  العبثي  واإلحساس 

ويالتها، وكثيرًا ما امتزج الوهم والحقيقة، الواقع والمنطق، العادي 

قصصه... في  والالمألوف 

ومن  الممارسة  في  تزمت  دون  من  مؤمن  التوجهات،  علماني 
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أشكالها  في  السعادة  عن  دائم  باحث  وكافرًا،  ملحًدا  يكون  أن  دون 

إليه،  بالنسبة  فهي،  فيها،  وجوهه  بأبهى  يتجلى  الله  ألن  المختلفة 

«ليست لؤلؤة نعثر عليها في أعماق األيام ونخبئها في صدرنا بعيًدا 

نحدثها  المنتظر،  فجاءة  من  إلينا  تطلع  حورية  إنها  الزيف،  عن 

آخر».  بلقاء  وأمال  وعًدا  إلينا  تلقي  أن  بعد  تختفي  ثم  وتحدثنا، 

به  يحيط  ما  لكل  والروح،  القلب  صنو  شامي  جورج  عند  الله 

قلب  وللحيوان  قلب  وللثمرة  قلب  وللشجرة  قلب  لإلنسان  قلب، 

وللجماد قلب... كل حسب تكوينه. لكن قلب الحجر والجماد هو 

األنظف ألنه األكثر ثباتًا وال يتأثر بسرعة بالتحوالت. أما الروح فال 

التقوى.  مسكن  أنها  إال  تتكّون،  ومما  تشبه  ومن  تشبه،  ماذا  يعرف 

أتيح  فإذا  والحكمة،  بالتفكير  شامي  جورج  عند  الله  يتجلى 

اإلنسانية  القضايا  في  الحكمة  عناصر  تنعكس  يعمل  أن  للتفكير 

عقوق  عن  وينّم  الكون  بتغيير  اإلنسان  يراود  الذي  الوهم  وينتفي 

وإلحاد، والتطور اإلنساني يجب أن ترافقه رحلة مستمرة إلى أعماق 

الذات، بعيًدا عن أي معطيات مادية، وإال ازدادت الهوة بين العالم 

الذي يملك والعالم الذي ال يملك، ومن شأن هذه الهّوة أن تطعن 

العدالة على وجه األرض، وأن تفسح في المجال أمام حروب صغيرة 

الضعيف.  على  القوي  وتسلط  وكبيرة 

 الحرب والدين

القصصية  شامي  جورج  أعمال  عن  المسيحية  الرموز  تغيب  ال 

وغير القصصية، فهي مضمرة حيًنا وظاهرة حيًنا آخر، تحفل بخليط 
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تعكس  ومرآة  والمناخ،  البيئة  من  جزًءا  وتشكل  ليتورجي  طقوسي 

به  امتألت  الذي  الالتسامح  مقابل  في  والصفح  والغفران  التسامح 

عن  األولى  القصيرة  قصته  كتب  منذ  جليا  ذلك  برز  وقد  الحرب. 

أخي؟» يا  «لماذا  نشيد  أول  وأطلق   ،١٩٧٦ عام  الحرب 

ففي قصته األولى «ماذا بقي من القتال؟»، تدور األحداث داخل 

كاتدرائية القديس جاورجيوس التي سقط سقفها وحّل الخراب فيها 

لهم  ممن  المخضرمين  المليشيات  قادة  أحد  بطلها  الحرب،  نتيجة 

ذكريات طفولة وفتّوة مع هذه الكاتدرائية، يطلب الصفح والغفران، 

من  فصالً  فيه  يقرأ  إلهي  قداس  عبر  الحرب،  صفحة  لطي  تمهيًدا 

أهل  إلى  الرسول  لبولس  المحبة  رسالة  من  وفصالً  الجبل،  موعظة 

المقاتلين  من  استشهدوا  الذين  أرواح  نية  على  يقام  كورنتوس، 

حيث  األرض،  أصقاع  في  تشتتوا  الذين  وأولئك  النظيفين  الوطنيين 

رمزي. بشكل  استحضارهم  يتم 

والرفض  الهزيمة  عن  شهادات  تقّدم  القداس،  هذا  خالل 

وتقاليد  قيم  على  والثورة  التمرّد  إلى  والدعوة  الحرب  ونبذ  والعبث 

بالية وممارسات فاسدة وقادة متسلطين وسياسيين مهووسين بحب 

الذات. 

وكانت  داخله،  في  عمقتها  بل  مسيحيته  من  الحرب  تخرجه  لم 

والمحافظة  المسيحية  القيم  وممارسة  ثوابته  ترسيخ  إلى  سبيال 

في  واالنحراف  الطقوس  ممارسة  في  المبالغة  ال  جوهرها،  على 

ال  واالنتصار،  الهزيمة  عن  والخسارة،  الربح  عن  بعيًدا  التعصب... 
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بنار  التطهر  ألن  بل  الحرب،  قاموس  في  مخجلة  كانت  النتائج  ألن 

اآلخر  الوجه  ليس  فالعنف  القتال،  بنار  التطهر  من  أسمى  المجامر 

الهيكل  تجار  وجه  في  السوط  يسوع  حمل  عندما  حتى  لإلنجيل، 

متهًما إياهم بأنهم حولوا بيت الصالة إلى مغارة للصوص، لم يقصد 

حربه. عن  ال  استنكاره  عن  يعبر  كان  بل  ويبيد،  يقتل  أن 

والحياة  السماء  فرح  أعطيت  التي  يسوع،  أم  رأى  طفولته  في 

لها  اختار  وقد  الكنيسة،  شمعدانات  يمسح  كان  عندما  األبدية، 

رداء  رافاييل،  اإليطالي  الرسام  طليعتهم  في  والنحاتون  الرسامون 

من لونين هما األزرق واألبيض اللذان يرمزان إلى الصفاء والطهارة 

والتعاسة  والشقاء،  الحداد  بلباس  أرادها  اإلنسان  لكن  والنور، 

يتلو  أن  قصصه  في  يتوانى  ال  لذا  صورتها،  حقيقة  فشّوه  والحزن 

جديدة  قراءة  إلى  ويدعو  الصفح،  نية  على  قربانًا  ويقدم  ندامة  فعل 

لواقع المسيحية في لبنان وفي الشرق عامة من اإلرشاد الرسولي إلى 

ومراميها.  أبعادها  بكل  للحرب  ورفض  الماروني...  المجمع 

من هو الدّيان؟

ففي  وطائفيًا  فئويًا  وليس  شمولي  هو  شامي  جورج  عند  الدين 

إياه  محذرا  المسلم  اللبناني  أخيه  إلى  نداء  يوجه  أخي؟»  يا  «لماذا 

ازدواجية  ويطرح  مفجرًا  عنصرًا  تجعله  للدين  سياسية  صياغات  من 

والدين.  السياسة 

ال يؤمن بحوار األديان ألنه قائم على النفاق والكذب حول إله 

واحد أحد، وطالما أن ال «إكراه في الدين» فهو يدعو إلى تعميم هذا 
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الكالم واتخاذه شعاًرا في المسكونة، إنه في أساس الحرية التي تنادي 

بها الديموقراطيات في العالم، ومن الحتمي تعميمها على المفاهيم 

السياسية الرائجة والمطبقة في بلدان كثيرة، فال إكراه في الدين وال 

إكراه في السياسة، ويتساءل: «إذا كنا نؤمن بأن الديّان األكبر ليس من 

هذه األرض وليس منا، فكيف نجيز ألنفسنا بأن نصوغ أحكام اإلدانة 

وأحكام البراءة وليس فينا وبيننا ومنا المختار والمقتدر على إصدار 

األحكام بنزاهة؟» 

ثائر هو في عالقته مع الله ومتمرد إزاء ما يرتكب باسمه وباسم 

عاليًا:  الصوت  ويرفع  واإلنسانية،  اإلنسان  بحق  مجازر  من  الدين 

من هو الله الذي باسمه تغتصب النساء ويجف الحليب في األثداء 

ويموت األطفال من الجوع وتحرق الكروم والمواسم ويتلف الجنى 

وتيبس الروح في الحناجر؟ من باسمه نسرق ونزني وننافق؟ ال أحد 

يعرف من هو وأين هو ومن هم األولياء الناطقون باسمه؟ أين الله 

واحد  أي  يحدث؟  مما  يسوع  وابنه  الله  أين  يحدث؟  مما  ورسوله 

منهما هو إله الرحمة؟ وأي واحد منهما إلهه هو إله البطش والجبروت 

ومن  ونعّذب  ونخطف  ونشّرع  ونحرّم  نحلل  باسمه  من  والطغيان، 

ألجله نتعذب ونستشهد ونتحمل كل صنوف البطش والغدر؟ 

تبدلت  اليوم؟  هي  فأين  للدين،  اآلخر  الوجه  المحبة  كانت  إذا 

من حمورابي إلى كونفوشيوس، ومن موسى إلى المسيح ومحمد، 

اختياًرا  اعتناقها  وصار  واالختبارات  التحوالت  من  أشكاال  وعرفت 

صعبًا ومستحيال. مرت عهود فسدت فيها المحبة، وتداولها الناس 
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الجنون.  من  مّس  وضربهم  الهلوسة،  مرضى  فسقطوا  عالتها،  على 

من أسطورة اإلنقاذ في نينوى البابلية، إلى نينوى العراقية وما مرت به 

من أحداث، ثمة رمزية لواقع مرير نعيشه اليوم وإدراك أن الله ال يغيّر 

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

فرضت األسطورة نفسها عند جورج شامي كنص ميتولوجي شكال 

طائفية،  نعرات  إثارة  بها  المقصود  وليس  إنقاذية،  وبصورة  ومضمونًا 

الحوار  ذاك  من  أصدق  وهو  للنقاش  مطروح  إليه،  بالنسبة  فالدين 

التضليلي الذي يتوارى وراء حوار الحضارات، حيث ينافق المتحاورون 

يرضيه.  الذي  الركن  على  االعتماد  منهم  واحد  كل  ويحاول 

ثنائية الخير والشر

لماذا ال نولد كلنا متساوين في الخير ويسقط سيف الشر فوق 

هناك  يكون  أن  في  الحكمة  وما  يشفي؟  الشر  وجود  هل  الرؤوس؟ 

والقسمة  للتفرقة  دائًما  جاهزًا  الشر  سيف  يكون  وأن  وأشرار  شر 

فالشيطان  شامي،  جورج  عند  للشر  وإله  للخير  إله  ثمة  والشقاق؟ 

بالنسبة إليه مثل الله ال يراه أحد، أعماله فقط تنبئ عنه... وإذا كان ال 

يرى فال يعني ذلك أنه يختبئ... إنه إله الشر وهو العصي على كل 

إله . الله مخبأ في السماء والشيطان مخبأ في جهنم والقانون مخبأ 

البعض  بعضهم  من  خائفون  كلهم  أنهم  عنده  المفارقة  الكتب.  في 

ويختلفون في ما بينهم. صحيح أن الله هو الرابح، لكن ليس دائًما، 

تقضي  هكذا  عليك،  ويوم  لك  يوم  الله  مع  حتى  الدنيا،  حال  هذه 

الرب.  حكمة  تقضي  وهكذا  السماء  عدالة 
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كثيرًا ما تتفاعل ثنائية الخير والشر في أدب جورج شامي، وتؤجج 

الممارسة الدينية وتعطيها أبعاًدا إنسانية. ليس الدين مجرد رفع اليد 

داخلي  ونزاع  وانفعاالت،  ومفاهيم  قيم  هو  بل  والتضرع،  بالصالة 

يمزق النفس بين الغريزة والدعاء إلى التطهر، إنه بمثابة خلفية أخالقية 

كما يجسدها «نسيم»، في إحدى قصصه، القابع في الكنيسة بجسده 

يتنازعه  والضياع،  والرتابة  واإلحباط  باليأس  تفكيره  في  يتخبط  فيما 

هاجس حول وجوده بينما يردد المصلون: «هللويا هللويا إني أتيت 

ويجري  هللويا...»،  يبصرون،  ال  الذين  يبصر  لكي  العالم  هذا  إلى 

مقارنة بين صوت الكاهن الذي يعلن التقديسات الثالثة وصوت في 

داخله يضيق ذرًعا بالظلم وإنكار الحقوق اللذين يلحقهما اإلنسان 

بأخيه اإلنسان... بين ترتيلة «أنا خبز الحياة، من يأكلني ال يجوع أبًدا 

تتقدم  العارية  شبه  جارته  ومشهد  أبًدا...»  يعطش  ال  بي  يؤمن  ومن 

لتناول القربان المقدس، فال يحتمل رؤيتها في صف األتقياء األنقياء 

يا  حر  داخله: «أنت  في  ويصرخ  الورعات،  كما  الرب  جسد  تتناول 

إلهي أن تغفر لها كما غفرت للمجدليّة... ولكن المجدلية استحقت 

ولم  مرّات  لها  غفرت  قد  أنك  أعرف،  فأنا  هي،  أما  وتابت،  الغفران 

تتب فماذا تريد مني أنا الخاطئ أيًضا وأيًضا». 

احترام  وعدم  الخاطئة  الممارسات  والشر  الخير  مفارقات  من   

هيبة الله والتحايل عليه، وتفسير الدين وكالم الله كل على مقياس 

والكوارث  المحن  في  الله  إلى  الناس  فيلجأ  الشخصية،  مصالحه 

النذورات  وصندوق  بالمصلين  الكنيسة  تضيق  عندها  والنكبات، 
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يؤم  فال  الهناء  أوقات  في  وينسونه  المتعبدين،  المتبرعين  بأموال 

صندوق  ويخلو  الرجال  ومن  النساء  من  العجائز  سوى  الكنيسة 

 ... المالليم  من  النذورات 

لكن جورج شامي ال يقع فريسة الضعف البشري ويزعزع إيمانه 

مهما شّوه البشر الممارسة الدينية، فعالقته بالله متينة ال تنقطع عند 

أقل هزة عاطفية أو جسدية، فإعالن السقوط في التجربة ليس تنكرًا 

وال كفرًا وال استسالًما، وللجسد حق علينا، وطمس حقه والتنّكر له 

ليس  الله  ألمر  واالستسالم  الله لإلنسان،  حّملها  التي  خيانة لألمانة 

دائًما صفة حسنة بل هو من صفات اإلهمال والخنوع. 

الدين  رجال  بعض  ممارسة  أيضا،  والشر،  الخير  مفارقات  من 

خالفًا  والفقير  الغني  بين  الصالة  في  وتفريقهم  الدينية  للطقوس 

لمشيئة الله، فال يلقى الفقير المسحوق في مراسم جنازته في الكنيسة 

مظاهر  بكل  الغني  ينعم  فيما  اإلنجيل،  بعد  وداع  كلمة  أو  التكريم 

التكريم. ويتساءل هنا: إذا كنا نتساوى في الموت فأين المفر؟ وأين 

المسكونة؟ االمتيازات  هي 

السليط  الكافر  ذلك  في  والشر  الخير  ثنائية  تتجلى  كذلك 

اللسان الذي يجّدف ليل نهار وال يتورع أن يشتم الله في اليوم آالف 

المرات، وكلما اعترضته عقبة ينتصب بخشوع أمام تمثال مريم يرسم 

أن  رغم  النذور  ويقدم  ويطلب  طريقته  على  يصلي  الصليب.  إشارة 

الشيطان يحتل ركناً فسيحا في وجدانه. وفي ذلك الوقح الذي يفرد 

وأتقاهم  وأطهرهم  الناس  أشرف  كأنه  ويختال  كالطاووس  ريشه 
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ويتجاسر على الزج باسم الله وإقحامه بمؤامراته، كأن الله ال ينصر 

أمثاله. من  والمنافقين  المتآمرين  إال 

أيًضأ تتجلى ثنائية الخير والشر لدى من خان وطنه تحت ستار 
الوالء، وحمى الفسق والفجور تحت ستار القداسة، فينتفض جورج 
وطن  إلى  االنتساب  في  الحق  عليهم  وينكر  هؤالء  وجه  في  شامي 

أرادوا له العيش في الذل والعار.

ممزق  إنجيل  مشهد  في  وأيًضا  أيًضا  والشر  الخير  ثنائية  تتجلى   
بين أنقاض كنيسة ولغت فيها الكالب والقطط والفئران، وأوراق قرآن 
متطايرة في ركام مئذنة يذروها الغبار في كل اتجاه، بينما يمسك شهيد 
بما تبقى منها بين يديه، شهادة على أنه استشهد على سنة الله ورسوله. 

الماورائيات  على  يركز  فاإلنجيل  الخاص،  جوهره  كتاب  لكل 
والطوباويات والالهوتيات، والقرآن يركز على األرضيات والزمنيات 
العالم.  هذا  غير  من  لعالم  كتاب  هو  اإلنجيل  واالجتماع.  والفقه 
المسيح قال لتالمذته «مملكتي ليست من هذا العالم». ومن كانت 
مملكته من غير هذا العالم فأعماله تثبت أقواله. لكن يتساءل جورج 
وسط  والغفران؟  الصفح  شفاعة  وأين  هذا؟  كل  ينفع  ماذا  شامي: 
السماء  من  عدالة  تستصرخ  الضحايا  مئات  والعنف  الشر  هستيريا 

األكوان؟ رب  يا  عدلك  فأين 

حوار مع الذات

هو  الله،  ومع  الذات  مع  حوار  هو  شامي  جورج  عند  الدين   

امتحان عسير، فالله عنده وحده الديان وشاهد عدل، ومن يؤمن به 

التضحيات. عظمت  مهما  نذوره  ومن  ثوبه  من  يخرج  لن 
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 الله عنده هو الناسك األكبر لذا ليس بحاجة إلى نّساك يطمرون 

اإلنسان  الله  يمتحن  القفر.  وحشة  في  وال  العزلة  جبة  في  ذواتهم 

ويمتحن إرادته على الصبر والعذاب، لكنه ال يتخلى عنه فعينه ترعاه، 

ويخبئه بمظلته يوم الشر ويستره بستر خبائه ويحميه بسّر االعتراف.. 

على صخرة يرفعه فحينئذ يعلو رأسه فوق أعدائه من حوله. 

 اإليمان عند جورج شامي أكبر من حبة الخردل، هذا الرمز الذي 

ال قياس له، وإلهه هو إله المجدلية الذي يغفر ويشفع توبة الضعيف 

من  ويطّهر  العقول  وينير  الخطى  ويسدد  العزائم  يقّوي  والخاطئ، 

األرجاس.

العنقاء  قوة  رب  يا  «أعطنا  إليه:  يبتهل  لذا  الوطن  توأم  هو  إلهه 

لنحمي  وجناحيه  النسر  عين  األساطير،  كأبطال  الوطن  عن  لندافع 

سماء لبنان من كل غاٍز، مهارة الصقر في القنص لنطهر أرضنا من 

كل دخيل لئيم، شراسة العقاب وضراوته لننظف حقولنا من النتنين 

ال  كاألبطال  االستشهاد  نعمة  واعطنا  رب  يا  توبتنا  إقبل  الوسخين، 

المتقدمين  ومع  الطليعة  مغاوير  نكون  أن  رب  يا  أعطنا  كالمجانين، 

والبطولة». الشرف  ساحات  في 

إلهه يتجلى في الحبيبة- الصليب، الحبيبة- الوطن الممزق، في 

هذه  بإرادة  الحبيب  ارادة  فيها  تمتزج  واإليمان،  الشفقة  رهينة  عالقة 

إيمانه،  فيصير  وإيمانها  رغبته،  هي  فتصير  رغبتها  ويتبنى  الحبيبة، 

بالحب  عاهته...  هي  تصير  فيها  عاهة  وكل  نذوره،  فتصير  ونذورها 

واإليمان، يحمل الحبيب أشالء الحبيبة- الوطن على كتفيه، ويسير 
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فوق،  إلى  يتطلع  المحب،  وعزم  المؤمن  بقوة  الصعب  الطريق  في 

إلى جلجلة اآلالم بتصميم أكيد وثابت على تخطي الصعاب وتذليل 

النجاح،  أساس  النفس  على  فاالتكال  نفسه،  على  يتكل  العقبات. 

يصارع اليأس بقوة األمل المزروع في قلبه، يصمم على المضي في 

الطريق حتى النهاية من دون انتظار العون من أحد. 

والعجز  والعصا  التعب  اإلنسان  عن  يحمل  شامي  جورج  إله 

يحول  الصعاب،  يذلل  الجراح،  يبلسم  الذي  الحب  هو  والعقد، 

نور  هو  الذي  واإليمان  للصالة  معابد  والقلوب  جمال  إلى  البشاعة 

رسالتنا.  إلتمام  لنا  وحافز  لدربنا  وهدي  لسبيلنا 

ألهل  طوبى  الروح،  لمساكين  طوبى  التطويبات:  إله  هو  إلهه 

الرفق، طوبى للرحماء، طوبى ألنقياء القلوب، طوبى للمضطهدين 

سوء. كل  بسببي  عليكم  افتروا  اذا  لكم  طوبى  البر...  سبيل  في 

إلهه هو إله القوة وتقديس اإلنسان، «نحن مؤمنون والمؤمن ال 

يخاف! هكذا علمونا... هكذا قرأنا في الكتب. هكذا سقط شهداء، 

هكذا قام في الدين قديسون وطوباويون وأنبياء. لسنا جزًءا من نبّوة 

اإليمان.  بفعل  عنه  دفاًعا  شهداؤه  سقط  وطن  ومن  قداسة  من  بل 

فينا  تدحرج  فإذا  دين...  وكل  عقيدة  كل  جوهر  هو  اإليمان  أليس 

الوطن».  سقط  اإليمان 

إله جورج شامي هو إله الحب، إذا فقدناه فقدنا كل شيء حتى 

مبرر وجودنا وفقدنا الحياة...
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المثقف والمفكر وجًها لوجه مع العولمة!

إذا لم يكن المثقف في قلب األحداث وفاعال فيها ومساهًما في 

تغيير مسارها فال مبرر لوجوده، وال مسّوغ لدوره، لكن المثقف في 

العالم العربي في العقد الثالث وحتى قبله، لم يحقق الدور المهم 

الذي اضطلع به مثال مفكرو الثورة الفرنسية وعصر األنوار من بينهم 

جان جاك روسو الذي يعتبر أبا الثورة الفرنسية، بل كان متفرًجا، أمام 

يبادر،  وال  يتلقى  للظروف،  ومستسلًما  راضًخا  الكبرى،  التحوالت 

من  العولمة  تيار  في  الذوبان  يرضى  الثائر،  ال  الموظف  دور  يؤدي 

دون أن يتفرّد بدوره وحضوره... 

لذا كان ال بد لألديب جورج شامي من أن يثور أمام تراجع دور 

لبنان  في  الثقافية  الحركة  رافق  الذي  هو  اليوم،  عالم  في  المثقف 

والعالم العربي منذ منتصف القرن الماضي، وكان له حضور فاعل 

«الندوة  إلى  الثريا»  «حلقة  من  والمنتديات  الفكرية  الحركات  في 

اللبنانية»، وخبر عن كثب دور المثقفين المهم في خمسينيات القرن 

الماضي وستينياته... كيف ال وهو اكتوى بنار الحرب وتمزق الوطن 
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واحملوا  انهضوا  المثقفون  «أيها  مؤلفاته:  في  عاليًا  الصوت  ورفع 

مشعل إنقاذ الوطن من ايدي السياسيين»... لكن صراخه ذهب هباء 

الغرائز... وقرقعة  المصالح  غياهب  في  ضاع  صوته  وصدى 

إلى جانب الصحافي والروائي واألديب، كان ال بد من الوقوف 

في  العولمة  واجه  الذي  الفاعل  والمفّكر  المثقف  شامي  جورج  مع 

إبان سريانها، بجرأة نادرة، عهدناها عنده كلما صدر له كتاب جديد 

مركّب تركيبًا استثنائيًا ومشّوقًا ومستوحى من معطى إبداعي فريد.

كان أول مثل مؤثر من أعمال جورج شامي المفاجئة كتابه «زمن 

 ،٢٠١٤ عام  صدر  الذي  النسيان»  على  عصية  قامات  الحداثة... 

حيث ظهر له وجه إضافي في عالم الثقافة والفكر. 

بداية جاءت المفاجأة في مقدمة الكتاب إذ حمل على المثقفين 

الحديث،  لبنان  تاريخ  طبعت  التي  األحداث  إزاء  السلبية  وأدوارهم 

من  سنة  عشرين  عن  تقّل  ال  مرحلة  تغطي  الكتاب  فصول  وجاءت 

ذلك  من  وقصد  كصحافي،  دوره  إلى  باإلضافة  الثقافي،  التعاطي 

تقييم ما كتبه في تلك المرحلة، متخًذا من هذا المنطلق نقاطًا حاول 

أن يثبت فيها أن للمثقف دوًرا مهًما، إذا عرف أين هي قيمته ومكانته 

في المجتمع الذي يعيش فيه.

 من هذه النقطة بالذات فتش جورج شامي عن أدوار مهمة قد 

عالم  أن  له  فتبيّن  مضامينها،  على  يطلع  ولم  أدوها  المثقفون  يكون 

المثقفين مقسوم إلى شيع، وهذه الشيع متفّرعة من جذر واحد إلى 

فرعين: فرع المثقفين المحسوبين على اليمين بمفهومه ومضامينه، 
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بشكل  فاعلون  اليساريين  المثقفين  أن  له  وتبيّن  اليساريين،  وفرع 

المثقفون  بينما  وسلبياته،  إيجابياته  رغم  أساسي،  دور  ولهم  متعمق 

واللون  الشمس  ينشدون  وكأنهم  آخر،  عالم  في  يسبحون  اليمينيون 

من  الفارغة.  والعنجهية  المشبعة  الرفاهية  على  والتهافت  البرونزي 

جهة،  من  التحامل،  أمكن،  ما  تفادي،  على  حرص  المنطلق،  هذا 

ثانية. جهة  من  معينة،  أدوار  عن  الحديث  وإطالة 

لهذا السبب تنوعت عنده في هذا الكتاب األول في ميدان النقد 
األدب  األول  القطاف  في  تناول  بالطبع،  الثقافية.  كتاباته  قطوف 
سماها «قامات  التي  القامات  من  مجموعة  به  خّص  الذي  الصرف 
حول  يدور  صرفًا  ثقافيًا  الثاني  القطاف  وكان  النسيان»،  على  عصية 
مدارات كثيرة من أنواع الثقافة، بينها اإلصدارات والمعارض والخلط 

االنتهازية. والثقافة  االجتماعية  والثقافة  الفكرية  الثقافة  بين 

وأجهزة  الصحافة  منطلق  من  اإلعالم  تناول  الثالث  القطاف  في 
ذاته  قرارة  في  رأى  ما  فيهما  أبرز  له  محاضرتين  في  ككل  اإلعالم 
ومارس مع كثيرين من الزمالء، عن دور اإلعالم المرئي والمسموع، 
مسؤوال، وهل يتحمل اإلعالميون الجزء األكبر من  وهل كان فعال 

بعده؟ وما  السبعينيات  أواسط  في  لبنان  بها  مر  التي  األحداث 

أما في القطاف الرابع فتحّدث عن باقة من اإلعالميين المميزين 
بأدوارهم وصحفهم ومقاالتهم في هذه الفترة، وبذلك تشكلت في 
النثرية  بمضامينها  الثقافية،  واألنواع  األلوان  من  باقة  الكتاب  هذا 
الذمم،  وشراء  والتكسب  التجارة  عن  بعيًدا  واإلعالمية،  والشعرية 

توفيره. يجب  كان  مما  جزًءا  وفّر  قد  يقول  كما  يكون  وبذلك 
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حدث ذلك والكتاب بحّد ذاته كوسيلة تثقيفية يواجه دوًرا فاعًال 

جورج  عزيمة  من  الواقع  هذا  يخفف  ولم  اإلنترنت،  ثقافة  ظل  في 

شامي وقناعته بأن للكتاب دوًرا مؤثرًا بشكل جدي، رغم المصنفات 

التكنولوجية التي صدرت، ودخلت بحد ذاتها، عن قصد مقصود أو 

شامي  جورج  وبقي  واستباحته،  عالمه  إلى  مقصود،  غير  قصد  عن 

حتى يومنا هذا (٢٠٢٠) مقتنًعا بأن الكتاب سيبقى بمضمونه لكل 

والتاريخية،  والشعرية  واألدبية  والثقافية  والفكرية  العلمية  األدوار 

آخر  إنسان  ألي  يمكن  وال  لإلنسان،  صديق  أصدق  الواقع  في  ألنه 

بها  ينفرد  التي  حميميته  له  وتبقى  مقتنيه،  مزاج  ليعّكر  إليه  الدخول 

اإلنسان كلما قصد كتابًا معيًنا من أي نوع كان.

على  عصية  قامات  الحداثة...  «زمن  إن  القول  يمكن  هنا  من 

لتيارات  تأثيرات  من  فيه  بما  معين  فكري  لزمن  تاريخ  النسيان»، 

فكرية عربية وعالمية، وعندما أتيح لجورج شامي الدخول إلى عالم 

ذاته،  الوقت  في  ورافق،  الكتاب،  هذا  خالل  من  والثقافة  المثقفين 

اللقاءات والحوارات التي خرج بها مثقفونا من أقطار العالم العربي، 

في طليعته المصريون، أدرك أن عليه أال يسير بشكل غبي وراء هذه 

ذاته،  الوقت  في  ويواجهها،  معها  يتعاطف  أن  وعليه  الموجات، 

كانوا  الذين  والمثقفين  والمنتديات  الجهات  مع  الحوار  طريق  عن 

لوحدهم  ويشكلون  المضمون،  على  ويعترضون  المبدأ  يعرضون 

الثقافي  عالمنا  إلى  تسللت  التي  التأثيرات  لهذه  مناهًضا  آخر  موقًفا 

ضيعت  التي  وغيرها  والعولمة،  والتطبيع  الحداثة  أسماء  تحت 
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من  كثير  يسلكه  كان  الذي  النظيف  والسلوك  والمؤثرات  المفاهيم 

والمفكرين. المثقفين 

هنا يقول جورج شامي: «لذا أنا أعتب في زمن الحداثة، أال يكون 

سواء  وبشخوصه،  وبمضمونه  برؤياه  ما  حد  إلى  بمقدار  نظيًفا  أحد 

الكتاب  اعتبر  هنا  من  أوإعالميًا،  أومفكرًا  أوشاعرًا  أوأديبًا  كاتبًا  كان 

نقطة انطالق ال تشوبها أي شائبة، وال غبار عليها وإن كان في هذا 

الكالم شيء من االدعاء».

«الندوة اللبنانية»

وإذا كان ال أحد ينكر دور «الندوة اللبنانية» وأثرها على الحركة 

الثقافية في فترة قبل الحرب، فال بد لنا من أن نذكر غيرها من الندوات 

واألمسيات األدبية والفكرية والسياسية التي كانت تطّل أحيانًا كثيرة 

كهيئة منضبطة ومنافسة للندوة اللبنانية، إال أنها ما لبثت أن توقفت 

ربما لدواٍع تبقى غامضة، في طليعتها المال واالختالف على النفوذ 

والحزبيّة  السياسية  والمداخالت  السديد  الرأي  في  واالستقامة 

الوافدة. 

إال أن الندوة اللبنانية استمرت عشرين عاًما على وتيرة واحدة، بما 

يشبه األعمدة التي تنهض عليها قلعة تتحدى الزمان ومساندة وطن 

«شعر»  ومجلة  «الثريا»  حلقة  طليعتها  في  البكر  وجوده  في  راسخ 

ومجلة «حوار» ومسرح أبو دبس والناشطون الفرديون، باإلضافة إلى 

و«ريفو  و«ماغازين»  العربي»  و«األسبوع  «الحوادث»  مثل  مجالت 

دو ليبان» وغيرها... 
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بدأ  أساسي  دور  اللبنانية  للندوة  كان  إنه  القول  يمكن  هنا  من 

يمكن  األساسي  الدور  الحرب، «هذا  بداية  مع  وتوقف   ١٩٤٦ عام 

اعتباره أفضل حاضن للفكر اللبناني بكل معاييره ومقاساته الحديثة 

في  وكانت  اللبنانية،  والجمهورية  اللبناني  االستقالل  رافقت  التي 

أساس البنيان الثقافي اللبناني الذي نشأ مع المفكرين الذين يمكن 

أن نقول عنهم المفكرين الجدد. هؤالء نفضوا أجنحتهم وأفكارهم 

من االستعمار العثماني واالنتداب الفرنسي وأخذوا يفكرون بلبنانية 

رياض الصلح وعروبته ولبنانية بشارة الخوري وعروبته وتعزيز أركان 

واجتماعيًا»... واقتصاديًا  وثقافيًا  فكريًا  االستقالل 

الندوة  مؤسس  اسمر،  ميشال  جمع  متناهية  لبنانية  برسولية   

اللبنانية، حول فكره الذي كان يتغذى من ينابيع المفكرين اللبنانيين 

وصدقه  بمنهجيته  وراسًخا  ثابتًا  أكاديميًا  منهًجا  يسمى  أن  يمكن  ما 

مع الذات ومع اآلخرين. لم يكن يكتفي بأن يعّد كل سنة محاضري 

ليسرحوا  المفكرين  ويختار  معينة  أفكاًرا  يختار  كان  ألنه  موسمه 

ويمرحوا كل على هواه، إنما يلتزمون بما يمكن أن يشكل نًصا لبنانيًا 

التي  سنة  عشرين  حقبة  في  لذا  األذهان.  في  وراسًخا  مقنًعا  صافيًا 

الرعيل  هذا  اللبنانية  الندوة  كّونت  انقطاع،  دون  من  فيها  استمرت 

الحرب  بعثرته  األسف،  مع  الذي،  الخيّر  الحصاد  وهذا  الضخم 

وشواردها.

كانت الندوة اللبنانية مدرسة لها ثقافتها ونهجها اللبناني المشّع 

والتيارات  األفكار  مع  والمتالحقة  بلبنان  المحيطة  األقطار  على 
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هذه  به  امتازت  التي  األهمية  سّر  وكان  المطروحة،  والمذاهب 

المحاضرات أنها كانت تشّكل وحدة متكاملة، متراّصة في جوهرها 

والطبية  منها  الصحيّة  حتى  الشؤون  كل  تشمل  وكانت  وقيمتها، 

ويفرضه  المعرفي  العلم  يقتضيه  ما  وفق  واالقتصادية،  والعلمية 

والتشخيص. الرؤية  في  االعتدال 

رسولية إلى حد العشق 

هنا يختلف دور ميشال أسمر عن غيره ممن قاموا بتقليده، أنه لم 

يكن جامع محاضرات ومتعيًّشا من هذه المحاضرات، أي أن غايته 

كانت أسمى من كونها سبيال إلنسان يفتش له عن دور، ال بل كانت 

الغاية رسولية إلى حّد العشق. 

جميع  على  منفتحاً  منبرًا  اللبنانية  الندوة  أسمر  ميشال  خلق 

واالجتماعية  واالقتصاديّة  والعقائدية  الحزبيّة  والحركات  التيارات 

افضليّات  ضمن  والشعريّة...  والطالبية  والشبابيّة  والفنية  والثقافية 

الحركات  هذه  خطوات  أخطأ  قلما  الذي  بحدسه  متتبًعا  مبرمجة 

والمستجدات على الساحتين: اإلقليميّة والعالميّة وانعكاساتها على 

اللبنانيّة.  الساحة 

لهذا اعتلى منبرها محاضرون من سوريا والعراق ومصر واألردن 

وفلسطين وفرنسا وبريطانيا وإن بمقدار وبتقسيط، وذلك تدلال على 

أنها تحكم السيطرة على اللعبة، وتوازن بين األدوار فال تطغى غير 

اللبنانية على القسمات والوجوه عبر تلك المرايا. 

كان ميشال أسمر داعية سالم وداعية وفاق، ولم يُسّجل عليه أي 
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تحيّز انطالقًا من نشأته المسيحية وتربيته وتحصيله العلمي، وانخراطه 

في الشأن العام، وإيجاد موقع له في أوساط العائالت الروحية على 

تعدادها. لم يكن منتميًا إال إلى لبنان، المنفتح والمشّع. كان يعتبر 

الندوة اللبنانية مشعالً مضيئًا. 

ذلك  حصر  بدل  لبنان  في  للثقافة  وزارة  لخلق  السعي  دائم  كان 

بوزارة التربية، ولم يترك وزيرًا أو مسؤوال فاعال إال وطرح عليه الفكرة 

إليمانه الراسخ بدور لبنان الثقافي، وكم كان سروره بالًغا حين أسند 

إليه وزير التربية آنذاك بطرس حرب مهمة مستشار للشؤون الثقافية، إذ 

وجد في هذه الخطوة بداية الطريق المؤدي إلى إنشاء وزارة للثقافة، 

هذا الحلم الذي لم يتحقق إال بعد موته بشكل فاجع ليلة عيد الميالد 

سنة ١٩٨٤. (مقتطفات من كتاب «رواية طويلة في سيرة عادية»).

ضياع حلم

خالل الحرب التي عصفت بلبنان ابتداء من منتصف سبعينيات 

اإلنسان  لألسف،  ويا  ولكن  الندوة،  تسكت  لم  الماضي،  القرن 

والفكرية  السياسية  اللبنانية  األطياف  مع  أسمر  ميشال  عجنه  الذي 

وذهب  ضاع  للزرع،  صالحة  بذاًرا  ليكون  والمالية،  واالجتماعية 

الوطن  بلبنان  حلت  التي  األليمة  األحداث  أثناء  الريح،  مهب  في 

والجمهورية، إنما حلم ميشال اسمر لم يتبدد، فنهض مرة جديدة من 

بين األنقاض ليقيم «الندوة اللبنانية الجديدة» على انقاض ما تهدم 

األم. اللبنانية»  «الندوة  من 

إلى  وعناد  وبإصرار  كثيف،  بشكل  سعى،  أنه  من  الرغم  وعلى 
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أن يمرر «الصيغة الجديدة» للندوة اللبنانية «الجديدة» التي أعّد لها 
والمثقفين  المفكرين  من  مجموعات  مع  الجديد  ونظامها  دستورها 
عرفوا الندوة األم وغيرهم من الشباب، إال أن الظروف لم تساعدهم 
على االنطالق، بل تعثرت الخطوات وكان للضاغطين على الخيارات 

الصعبة والمؤلمة دور في عرقلة هذا المشروع الذي ولد ميتًا.

لكن جورج شامي، الذي شغل دور أمين سّر الندوة اللبنانية األم 
الداخلي  النظام  بنشر  واإلخالص  األمانة  بروح  انفرد  سنتين،  خالل 
والبنية األساسية التي ارتكزت عليها «الندوة اللبنانية الجديدة» التي 
لم تر النور، والمحاوالت التي قامت بعد الحرب، من نشر منتقيات 
إلى  بها  التالعب  وتم  المنشودة،  الغاية  إلى  تؤد  لم  محاضرات  من 
حد التكسب ال إلى حد إعزاز هذا الموروث الذي في نظري ونظر 

جورج شامي يضاهي فكر أمة بكاملها.

عود إلى بدء

والغريب هنا بجورج شامي الذي ابتعد عن كتابة القصة القصيرة 
عن  غيابه  فترة  طوال  الصحافي  بالعمل  وانشغل  المرحلة  هذه  في 
الوطن، مع العلم أنها كانت أساس انطالقته األدبية في خمسينيات 
القرن العشرين، فإذا به قد عاد إليها في مجموعة «كلب النافذة» ومن 
بعدها مجموعة «إنها آخر الحبات»، وقد جاءت هاتان المجموعتان 
مكملتين ألخواتهما، التي باشر كتابتها سنة ١٩٥٦ بمجموعة «النمل 
األسود»، مع أنها قد تبدو قصًصا هادئة شفافة، تكمل سابقاتها رغم 
ما.  حد  إلى  مختلفة  أنها  ومضامينها  وسبكها  روحها  من  يبدو  ما 
ولفتني أن الخيال ال وجود له في قصص المجموعة، وكأن جورج 

شامي نقل الواقع كما عاشه وعايشه وانطبع في ذاكرته.
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صغيرة  قصة،  كل  على  الكبرى  بصماتها  الواقعية  تركت  فقد 
كانت بحجم فنجان القهوة أم بحجم قصة تقع في خمسين أو ستين 
صفحة، وأكاد أقول إن جورج شامي كان في هذه األعمال هو البطل 
الوحيد في أكثر من ٩٩٪ منها باستثنناء واحدة أو اثنتين. كان دوره 
شفافًا ال مغامرات شخصية صاخبة، ال حب أعمى، ال عشق بدون 
روية، ال غزل، ال مديح، ال ذم وال تحقير، بل منمنمات خزنها في 

داخله واستعادها مع الذكرى والذاكرة في آن مًعا.

القصص  من  المجموعتان  هاتان  تميزت  ذلك  من  الرغم  على 
تجاوز  أن  بعد  كتبها  شامي  جورج  كان  وإن  سابقاتها  عن  القصيرة 
الثمانينيات من العمر، أن ال ازدواجية شخصية فيها، وال تسلط على 
الذكريات، بل إيحاء ندّي مركز على الطرافة والطليعية في تناول ما 
الحلو  مكوناته،  بكل  العالم،  هذا  في  الزمني  مسارنا  خالل  بنا  يمر 
أو  روحية  أو  سياسية  بإيديولوجية  ارتباط  أي  دون  من  والمر،  منها 
دينية أو اجتماعية، من شأنها أن تبلبل وتشيع الفوضى، بدل الرخاء 
واالطمئنان والسالم الذي ننشده في هذه األيام الصعبة والعسيرة التي 
والكفر،  واإليمان  والشتاء  والخريف  والصيف  الربيع  فيها  يختلط 
اختالطًا عشوائيًا مرعبًا وقاتال إلى حد مخيف، كما حصل في قصة 

الشيطان».  مع  عنوان «الرقص  تحت  مارينا  القديسة 

أسلوب خاص

يعتمد  لم  شامي  جورج  أن  التأكيد  يمكن  ذلك  إلى  وباإلضافة 

تقنية خاصة في المجموعتين، وأكد مراًرا وتكراًرا أنه لم يعتمد، في 

األسلوب  في  ال  الكتابة،  في  معينة  تقنية  األقل،  على  األدبية  حياته 
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الصحافي أو األدبي أو القصصي بصفة خاصة. تلك موهبة ولدت 

التجارب  مع  ونشأت  الرحم  في  تكونت  أنها  ذلك  من  ويفهم  معه، 

مبلغ  يبلغ  الذي  الخفي  واالرتباط  والحب  الولع  ثم  والخبرات، 

العشق للغة العربية، التي من خاللها ومعها، باإلضافة إلى اللغات 

التي اطلع عليها واألساليب التي خبرها في مختلف اآلداب العالمية، 

عنده  فالموضوع  الخاصة،  تقنيته  أقول  وال  الخاص  أسلوبه  كونت 

ليس تركيبًا رياضيًا أو هندسيًا، إنه معطى تشعر به وتستلذه وتختصره 

أسطر  خمسة  خالل  من  الكاتب  أو  القارئ  فبإمكان  تشاء،  ما  قدر 

صفحات  من  كاملة  صفحة  كتابتها  تستلزم  قد  كاملة  قصة  يقرأ  أن 

الجريدة، كذلك بإمكانك قراءة قصة ال تشغل أكثر من نصف عمود 

الجريدة. هذه  مثل  في 

تستوجب  ال  اللعبة  أن  تعرف  أن  شامي  جورج  عند  المهم 

بحّد  النص  روح  تخدم  ال  منمقة  وتعابير  واستطرادات  استطاالت 

حيّز  سوى  الحياة  من  يشغل  ال  الحياة  إكسير  أن  نعرف  وكلنا  ذاته، 

يكاد ال يرى. إنه جزء خفي شبيه بالتكوين البشري الذي نقول فيه إن 

الله خالق اإلنسان على صورته ومثاله، فهو موجود وخفي نتعاطى 

معه وال نراه، نعبده وال نراه، نستمد تصرفاتنا منه ونحّمله كثيرًا من 

مواهب  أحيانًا  عنده  من  يعطينا  الخفي  هذا  نراه،  وال  المسؤوليات 

يحتاجها  التي  األشياء  أبالغ،  ال  وكي  شيء  كل  بواسطتها  نختصر 

استخدامها. عدم  عن  عاجزًا  نفسه  يرى  أو  شامي  جورج 
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كيف استطاع جورج شامي ربط 
الوفاق باإلعالم

هذا اإلعالمي المثقف ظّل مرتبطًا طوال حياته الفكرية واألدبيّة 

واإلعالميّة بحضور عجيب نافذ، كما أكّد في محاضرة له في مهرجان 

طول  فيها  أكّد   ،٢٠١٦ آب   ٢٢ في  ألقاها  لبنان،  جنوب  بكاسين- 

األهّم  الجزء  يشكلون  الذين  المثقفين  ودور  بالوفاق  وتمّسكه  باعه 

من هذا الوطن. 

لسُت بشيًرا... ولن أكون نذيًرا

مسترٍخ  كديّان  ال  بالصراع،  شهادته  عناصُر  نضجت  وكشاهد 

هذه  في  إليكم  أتحدث  أن  لي  اسمحوا  الحكم،  منّصة  وراء  ببالدة 

العشيّة!

ال أريد أن أظلَم أحًدا. وال أريد أن أدين أحًدا! ولكن، من حقي 

كمواطن، مجرّد مواطن عادي، أن أتساءل: أين هي جمعياتنا الثقافية؟ 

كان  وبارز،  فاعل  قومي،  لبناني  دور  أي  وجدت،  التي  تلك  وحتى 

دورها منذ العام ١٩٤٣، أي مع فجر االستقالل، ال قبل وال بعد؟
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لقد جاءت كلُّها على صورة الذين أطلقوها وسعوا إلى تأليفها 

أعمار  تتجاوز  ال  بأعمارها  فإذا  عليها،  أمزجتهم  فعكسوا  وتكوينها، 

األحالم، وإذا بنهاياتها ال تخلو من اإلحباط واألسى!

ومن  األهّم،  الجزء  كانوا  وربما  الوطن،  هذا  من  جزٌء  المثقفون 

الطبيعي أن يكونوا على صورة هذا الوطن ومثالِه، وإال كان عليهم 

يحصل،  لم  وهذا  ومثالِهم.  صورتِهم  على  بديال  وطًنا  يخلقوا  أن 

الحديث،  التاريخ  في  وال  القديم،  لبنان  تاريخ  في  ال  لألسف،  ويا 

وال حتى في التاريخ المعاصر. وبعد هذا، ال يسُعنا إال أن نتساءل: 

كيَف لنا أن ننتظر من مثقفي بلد ما زال أبناؤه، وفي طليعتهم مثقفوه، 

يتقاتلون ويتذابحون، مختلفين على تحديد هويته وصحة انتماءاته!

المثقفون، حتى اليوم، لم يكتبوا دستوَر هذا الوطن، وكلُّ المعاناة 

واآلالم والعذابات التي مررنا بها وتجاوزناها، لم تكن هي المظهر 

الحقيقي المؤدي إلى ملكوت الوالء لوطن اسمه لبنان. 

وقوًدا  لها،  مسّخرين  للسياسة  مرهونين  كانوا  المثقفون، 

ويدجنوها  السياسة  يرّوضوا  أن  مرّة،  وال  يستطيعوا،  ولم  لنيروناتها، 

لعبة  كل  خارج  مطروحين  معظمهم،  ظلوا،  لذا  الثقافة.  لخدمة 

سياسية، ومطروحين خارج األحزاب، ما عدا قلة منهم ملتزمة بعقائد 

وطنية.  غير  انتماءات  ذات  ومبادئ 

أيها األحبة،

إلى  الساعين  الديار،  هذه  في  المثقفين  الناشطين  لكل  شكرًا 

حبّة  وحجم  البنفسجة  وداعة  في  هي  إرادة  من  انطالقًا  الوفاق، 
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الذي  المغامر  للناشط  وشكرًا  مكانه،  من  جبال  تنقل  التي  الخردل 

خير  زال  وما  برديه،  وفي  منكبيه  على  األمل  وجع  يحمل  زال  ما 

الناشطين في دروب الله الوعرة، عنيت األب مارون عطالله...رجل 

الحق.  على  الشاهد  الله 

أيها األحبة،

بعًدا  ازداد  كلما  اإلنسان  شجاعة  الروماني: «تزداد  الحكيم  قال 

الحرب». ساحة  عن 

يقول: «إن  أن  فاته  أو  تناسى  أو  نسي  الروماني،  الحكيم  ولكن 

الحرب».  ساحة  في  برزت  البطوالت  معظم 

هذه هي تحيّة التقدير التي أقدمها إلى كل واحد منكم، مع الشكر، 

مستلهًما شجاعتي من شجاعتكم المتميزة باالعتدال والموضوعية، 

بالشجاعة  والتباهي  والتجريح  والعصبيّة  والحّدة  التشّنج  عن  بعيًدا 

والكرامة والشرف.

سربه،  خارج  المغرّد  األديب  لغة  هما:  واحدة،  بلغة  ال  بلغتين، 

األرض. جراح  في  المحفور  الصحافي  ولغة 

الجامعي  اإلعالمي  صفة  هما:  واحدة،  بصفة  ال  وبصفتين، 

متاعبه. وراء  الالهث  الصحافي  وصفة  منبره،  وراء  المسترخي 

وبوالء واحد، هو الوالء للبنان.

فيها  آراء  وأعرَض  أفكاري،  فيها  أفكاًرا  أطرح  أن  هنا  سأحاول 

مناجاتي.  فيها  مناجاة  وأبّث  آرائي، 
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أزقة  من  مقتلعة  تكون  وقد  النسيان،  ذاكرة  من  منتزعة  تكون  قد 

منهوبة،  ومقتنيات  مسروقة،  أمتعة  مع  محّملة  تكون  أو  مهجورة، 

ومطرودة  المهّجرين،  مع  ومهّجرة  السبايا،  مع  مسبيّة  تكون  وقد 

مع  مسحوقة  أو  المضطهدين،  مع  ومضطهدة  المطرودين،  مع 

لمسحوقين.  ا

***

أيها األحبة

«لما كانت الحروب تبدأ في عقول الناس، ففي عقولهم ينبغي 

أن تشيّد حصون السالم».

جاء ذلك في توطئة دستور منظمة اليونسكو، وجاء أيًضا: «إن 

جهل الناس بعضهم بعًضا كان سببًا عاًما خالل تاريخ البشر للريبة 

والشك بين شعوب العالم... وكان سببًا للحروب».

من هنا أتساءل: هل بقيت لنا عقول؟ وعلى من ينبغي أن يشيّد 

أيًضا  هنا  ومن  وكيف؟  ومتى؟  العقول؟  هذه  في  السالم  حصون 

أتساءل: هل يجهل اللبنانيون، حًقا، بعضهم بعًضا؟ هل حًقا قتلتنا 

الواحدة،  والعائلة  الواحد،  الوطن  أبناء  نحُن  الشّك؟  وقتلنا  الريبة، 

الواحد؟ والمصير 

ثالث وسبعون سنة- ما أمرّها- تجيب، ويا لألسف، أجل!

العقول،  في  السالم  حصون  تشييد  مهمة  الصعبة،  المهمة  أما 

يلعب،  أن  على  قادر  اإلعالم  هل  لكن  اإلعالم.  عاتق  على  فتقع 

وحده، كل األدوار؟ لست متأكًدا من ذلك، إال أن باستطاعته ربما، 
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الخارج،  في  وهناك  الداخل،  في  هنا  واقتناعات  قناعات،  يكّون  أن 

قادرة، وأقول، ربما أيًضا، على تبّدل المعطيات وتحويل المأساة إلى 

حقيقي.  فرح 

اإلعالمي  النشاط  يعطيان  وتكوينه،  اللبناني،  الشعب  تركيبة  إن 

واألداة  الوسيلة،  هو  النشاط  هذا  ألن  جًدا،  عالية  مرتبة  والدعائي، 

المعركة  وهي  الوجود،  معركة  كسب  من  لبنان  تمّكن  التي  الرئيسية 

األكثر أهميّة، ألنها األولى بالنسبة إلى المرتبات الثالث التي تعتبر 

عالميًا الركائز التحتيّة التي يقوم عليها بناء األوطان أال وهي: الوجود-

المصير. الكيان- 

ففي بلد يتجمع فيه، من جهة سبعة عشر مذهبًا منبثًقا من ثالثة 

أديان توحيديّة، موزعة على أربعة وعشرين عرقًا، ومن جهة أخرى 

تتراكم عصور متعاقبة جعلت اللبناني يتحّسس، حسب األمر الذي 

يجابهه، حّس أحد هذه العصور، أي أن اإلنسان اللبناني يشعر حيال 

األحداث بالحّس العائد إلى أحد العصور، مما يدّل على أنه ال يوجد 

في لبنان حّس واحد بل مجموعة من األحاسيس في ذات الشخص 

الواحد، تظهر وفق العامل الظرفي. 

فانفعاالت اللبناني حيال بعض األمور تعود إلى عصور ما قبل 

المسيح، وفي أمور أخرى، ترجع إلى العصور الوسطى، وفي أمور 

غيرها ترجع إلى العصور الحديثة أو الشبه آنية. 

اللبنانية  المجموعة  وفي  شخصيات،  تعدد  لبناني  كل  في  إن 

تعدد  فئة  ولكل  طائفة  لكل  ألن  أخرى،  شخصيات  تعدد  مجموعة 
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عن  غريبة  ازدواجيات  خلق  إلى  أدى  مما  بها،  خاصة  شخصيات 

الظرفية،  واالنفعاالت  لألهواء  خصبة  قاعدة  تشكل  اللبنانية  الذات 

الواقع  عن  تنوًعا  يقّل  ال  جغرافي  واقع  أمام  أننا  إلى  باإلضافة  هذا 

البشري. 

الدور  أهميّة  وتفصيل،  شرح  دون  لنا  يتبيّن  الصورة  هذه  إزاء 
الذي يمكن أن يلعبه اإلعالميون كأن يخلقوا التناغم في ما بين هذه 
التحوالت ويحّولوها من مستوى العصبية إلى مستوى الثروة الوطنية 

واإلنسانية. 

لذلك فاإلعالميون وحدهم يتحّملون مسؤولية توجيه وجود 
لبنان. 

ولكن هل هم قادرون على القيام بمهمة خلق المواطن وتركيز 
رئيسية؟ بصورة  األمة 

أن  وثبت  المتقلّب،  النوع  من  هو  اللبناني  المزيج  أن  ثبت  لقد 
مستوى االنفعال عند هذا الشعب واضح المعالم. ويمكننا التنبؤ عن 

احتماالت االنفعال حيال كل ظرف أو مناسبة. 

التي  للطباع  الخصائص  هذه  إلى  العمق  في  التعرف  عدم  إن 
تعبّر عن الشخصية اللبنانية، يؤدي إلى جهل طريقة التخاطب معها 
ومعالجتها، ويؤدي إلى تحّول المشاكل إلى أزمات ومعضالت هي 

تشخيصية.  وحاالت  مرضية  أزمات  الواقع  في 

تتحّول  بأن  مهددين  ظرف  كل  في  يجعلنا  اإلدراك  عدم  إن 
مشكالتنا من المستوى السياسي إلى مستوى مرضي وهذا ما نعانيه 

اليوم. 



١٤٣

وقد عبّر المفكرون، وممثلو النقابات، والفعاليات، والمقاتلون، 
السياسي،  التقصير  نوع  من  أزمة  إنها  الصامتون،  وحتى  والمثقفون 
والتقصير في الحكم- ألم يشر معظم رؤساء البالد في خطبهم إلى 
لبنان،  في  الحاكم  المستوى  أن  يؤكد  مما  وعيوبه-  الماضي  أخطاء 
والتعامي.  الجهل  من  حد  أقصى  في  االستقالل  مرحلة  طوال  كان 
من  بالبالد  سارت  التي  هي  الحكم  في  اعتمدت  التي  الطرق  وإن 

أسوأ! إلى  سيئ 

بدورهم  يقوموا  أن  اإلعالميين  على  أن  التأكيد  من  بّد  ال  لذلك 
الحقيقي، وهو دور وقائي يحول دون تكرار الحوادث والظروف التي 
تهدد وجود لبنان دوريًا في كل آونة، وهي ال تهدد كيانه فحسب، بل 

تهدد مصيره أيًضا. 

الصحافيون،  طليعتهم  في  اإلعالم،  رجال  يتحّمل  ولكي 
مصير  عليه  يتوقف  الذي  األساسي  الواقع  ويدركون  مسؤولياتهم 
البرامج  تحديد  ثم  ومن  الهدف،  تحديد  الضروري  من  أرى  البالد، 
التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف ليتمكن اإلعالميون من تجنيب 
البالد متاهات االنزالق من الخصائص االجتماعية والمجتمعية إلى 

وانفجارات.  مخاطر  من  بها  تنذر  وما  الجماعية  األمراض 

ويجب أن ال يغيب عن بالنا أننا إذا أردنا فعال أن نحقق ما نتغنى 
به من أن لبنان هو بلد اإلشعاع، فيجب أن نضع نصب أعيننا أن قيمة 
لبنان في المجتمع العالمي تعود إلى تنّوع فئاته، وتنّوعه الجغرافي، 

وتعّدد ثقافاته، وغيرها من األمور. 

إن لبنان بفعل ذلك يشكل رأس الحربة في تطّور البشرية نحو 



١٤٤

السلم  حالتي  في  ذلك  أثبتنا  وقد   – العالم  مختبر  فنحن  العالمية، 

الخطوات  إلى  اختباراتنا  بفضل  العالم  نرشد  أن  ويجب  والحرب- 

التي تعيد لنا وحدتنا أوال وتحقق وحدة البشرية التي بدونها ال سالم. 

داخل  في  يخلق  بأن  كفيل  معافى،  مكتفيًا  صحيًحا  إعالًما  إن 

عاًما  رأيًا  يخلق  بأن  وكفيل  الرأي،  موحدة  واعية  قوية  جبهة  البالد 

عادال.  منصًفا،  متفهًما، 

وبما أن الصحافة في لبنان كانت أبرز وسائل اإلعالم وأفعلها، 

وكانت سيطرتها تشمل العالم العربي بأسره من المحيط إلى الخليج. 

وبما أن لبنان في العصر الحديث قد ُعرِف بصحافته وذاع صيته 

في أقطار الدنيا، ودفع صحافيوه، تحت نير الحكم العثماني، وفي 

عهد االنتداب، وعهد االستقالل، على امتداد مائة وخمسة وعشرين 

ونشر  واالستقالل  التحرر  سبيل  في  األغلى  الثمن  ويزيد،  سنة 

المعرفة. 

وبما أن الصحافة لعبت دوًرا في حرب لبنان، متفاوتًا في الحجم 

والتأثير، متضاربًا في االستقامة وااللتواء. 

وبما أن الحرية الصحافية هي معيار كل الحريات، أسمح لنفسي 

بأن أرّدد: «إن الصحافة هي آية العصر... ألنها آية الحرية! ولكن أين 

هي هذه الحرية؟

الرأسمالية،  ترفعه  شعار  الصحافة  حرية  «إن  لينين:  كتب   ...

الصحافة  شراء  حرية  تعني  الرأسماليين  مفهوم  في  الصحافة  فحرية 

الرأي  على  للسيطرة  المال  استخدام  حرية  أو  المتمّولين،  قبل  من 



١٤٥

العام. إن الحرية الحقيقية للصحافة هي في تحررها بصورة مباشرة 

المال».  سيطرة  من 

وكتب كوزوفيتش، وهو أحد كبار المنظرين السوفيات: «إن غاية 
اإلعالم ليست عملية تجارية بل أن تثقف جماهير العمال». 

وكتب موسوليني: «إن الصحافي اإليطالي حّر فقط في أن يخدم 
النظام». 

ولعّل أدولف هتلر في إنشائه لوزارة الدعاية كان أول من أدرك 
وتفكيره  سلوكه  على  والتأثير  العام  الرأي  توجيه  في  اإلعالم  أهمية 

الدولة.  ولمصلحة  الدولة  بواسطة 

وبين النظرة اللينينية والنظرة الفاشية، كان ال بد للنظرة الليبرالية 
بالمسؤولية  دعيت  جديدة  نظرية  فتولّدت  تتعّدل  أن  من  المطلقة 

االجتماعية. 

ويقول أصحاب هذه النظرية: «إن حرية الصحافة ليست فردية 
بل حرية يمنحها المجتمع للصحافيين ليساعدهم على القيام بدور 

اجتماعي».

ما  بكل  التوعية،  في  مهًما  دوًرا  الصحافية  األخالقية  تلعب  هنا 
شمول.  من  التوعية  معنى  في 

الرأي  وموّجه  الناس  حلم  يكون  أن  الصحافي  في  فالمفروض 
فيه.  يؤثر  مثلما  العام  بالرأي  يتأثر  كان  وإن  العام، 

لكن  الناس،  تضليل  عن  أحيانًا  مسؤولة  الصحف  كانت  ربما 

الذي  هو  ألنه  الصحف  اعوجاج  عن  كذلك  مسؤول  الجمهور 

عنها.  يعرض  أو  يشجعها 



١٤٦

لذا وجب أن يتحلى الصحافي- إلى جانب الخلق المتين- بذكاء 

وقّاد ومعرفة غنيّة، وخبرة عميقة تمكنه من أن يقود الجمهور بدال من 

أن ينقاد له.

آخر  إنسان  أي  من  أكثر  واالنتقاد  لالتهام  معرّض  والصحافي 

ألنه مضطر لتسجيل آرائه باستمرار، ومضطر لتطوير أفكاره وتعديل 

تجاربه.  تزايد  وفق  تبديلها،  أو  اتجاهاته 

ويغيروا  آراءهم،  يبدلوا  أن  الناس  من  مفروًضا  يكن  لم  ولو 

قراءها  تخاطب  التي  الصحافة  إلى  حاجة  من  كان  لما  مواقفهم، 

كانت  ربما  ومبادئ  جديدة  تكون  قد  بأفكار  تقنعهم  لكي  باستمرار 

مبادئهم.  غير 

إن مجرد محاولة إقناع الناس هو تسليم بديهي بأن على الناس 

القارئ  في  ذلك  يفرض  فلماذا  مواقفهم،  ويعّدلوا  آراءهم  يبدلوا  أن 

وال يفرض في الكاتب نفسه. 

إن إصالح الخطأ ليس تقلبًا، والتشبث بالرأي ليس ثباتًا، بل إن 

يؤمن  الذي  المستنير  المنفتح  الفكر  نقيضا  هما  والشعب  الجمهور 

بالحق والحقيقة متى عرفهما ويتخلى عن الخطأ والضالل متى تبيّنا 

وبصيرته.  لبصره 

الحّر  الصحافي  منها  يعاني  التي  النفسية  األزمات  إحدى  هذه 

التي  والتضحية  واإلرهاق  الضنك  جوانب  من  واحد  جانب  وهي 

تتطلبها الصحافة، هذه المهنة التي تفرّدت، دون سائر المهن بنعت: 

المتاعب». عن  البحث  «مهنة 



١٤٧

إن الصحافة تواجه العقوق والجحود في كل زمان ومكان لجهل 
شبيًها  إيمانًا  مستلهمة  بثبات  نضالها  تتابع  وهي  ظلمهم.  أو  قرائها 

والمصلحين.  الرسل  بإيمان 

الوفاق،  في  دوًرا  يلعب  كي  اإلعالم  إلى  اليوم  نتجه  كنا  وإذا 
المستقبل،  إلى  التطلع  مرتكزات  ويرسخ  مواطنيته،  يحّدد  وبذلك 
أن  طالما  االتجاه،  هذا  في  دوًرا  يلعب  أن  على  فعال  قادر  هو  فهل 
البنادق لم تُرفع عن الرؤوس؟ وطالما إن اإلرادات التي اختلفت لم 

الوفاق؟  على  تتوافق 

لقد صار اللبنانيون في ذمة الحقيقة ذرات معبأة لخدمة أغراض 
أصيال،  الدخيل  يصبح  وحين  تأصيلها،  بغية  عالمهم  على  دخيلة 
ويلعب  في الدم،  الكريات البيضاء  دور  الحمراء،  الكريات  وتلعب 
األوكسجين دور الهيدروجين في الماء والهواء وتختلف المعادالت 
والحسابات والمقاييس، تختلف طبيعة الحياة في اإلنسان وتختلف 

دورة الحياة في الكون. 

السياسيين:  من  عالن  أو  لفالن  قال  الذي  هو  الصحافي  هل 
وغاية؟ هدٌف  فاالختالف  اختلفا 

اشحذي  العشيرة:  تلك  أو  القبيلة  لهذه  قال  الصحافي  هل 
باسمي؟ األبرياء  لذبح  السكاكين 

هّجري  تلك:  أو  الطائفة  لهذه  قال  الذي  هو  الصحافي  هل 
مجدي؟  جاء  فقد  بيوتهم  من  خصومك 

هل الصحافي هو الذي قال لهذا الفريق أو ذاك: إحمل سالحك 
باسم العقيدة واتبعني؟



١٤٨

هل الصحافي هو الذي قال لهذا الفريق المسلّح أو ذاك: أطلق 

مدافعك باسمي حتى يوم القيامة؟

هل الصحافي هو الذي قال لهذا الحزب أو ذاك: خالص الوطن 

على يديك، فابطش بأعدائك حتى يخّروا سّجًدا تحت قدميك؟

أبشع  على  رقابة  المحنة،  ذروة  في  الصحافيون،  مارس  لقد 

نشر  وأهملوا  االرتكابات،  وأحّط  التحريضات،  وأرذل  األقاويل، 

والمضللة،  المسيئة  الشعارات  آالف  واشعلوا  والترّهات،  األكاذيب 

الشبهات.  أسير  دورهم  وظّل  يسلموا  لم  هذا  ومع 

كيف يمكن لصحافي، أي صحافي، أن يقول لألدعياء الكذبة: 

اذهبوا إلى الجحيم...

عن  كفوا  الملتزمين:  للمعلّبين  يقول  أن  لصحافي  يمكن  كيف 

التخريف.

كيف يمكن لصحافي أن يقول لزارعي الفتنة: رؤوسكم أينعت 

الحصاد... أوان  هذا 

حصًصا:  الوطن  اقتطعوا  لمن  يقول  أن  لصحافي  يمكن  كيف 

أصحابها... إلى  األمانة  رّدوا 

كيف يفعل هذا وتبقى رأسه سليمة على كتفيه.

في زمن تعطلت فيه كل األدوار... ال دور للفرد صحافيا كان أم 

غير صحافي... وقد يكون األمل حتى بالمستقبل ضئيال جًدا.

خطاب  في  البالد  رئيس  وكلمات  مشرقًا  األمل  يكون  وكيف 



١٤٩

الذكرى الثامنة والثالثين لالستقالل أي منذ ما يقارب األربعين سنة، 

زمن الوصاية: «لبنان ال يملك قرار خالصه الكامل» ما زال صداها 

يترّدد حاًدا في أذهاننا وأعماقنا، لقد وضعنا وجًها لوجه أمام موت 

الوطن!

فلننقذ لبنان إن كنا فعال نحبه.

***

تضاءل  أو  شأنها،  تعاظم  مهما  قضية،  أية  على  رهان،  أي  إن 

حجمها، في المجتمع العالمي المعاصر، على تعّدد دوله وشعوبه، 

باإلعالم. وثيًقا  ارتباطًا  مرتبط  ولغاته،  وحضاراته 

واإلعالم ال يقتصر في فحواه على أنباء األحداث المنقولة من 

بلد إلى آخر في إطار المجتمع العالمي، وال من مدينة أو قرية، إلى 

جميع المناطق في إطار دولة ما، أو إقليم بعينه، بل يشمل أيًضا جميع 

ورأي،  وثقافة  وعلم  تربية  بين  الحديث،  العقل  تكّون  التي  المواد 

في الماضي والحاضر والمستقبل، وال هو ينحصر في وسائله، أي 

واألشرطة  والمجالت  الكتب  يشمل  هو  بل  الصحافية  الرسائل  في 

اإليضاح  وأساليب  والعلمية  والفنية  الثقافية  واألفالم  المسجلة، 

تُنقل  أصبحت  التي  والتلفزة  اإلذاعة  وبرامج  والبصرية،  السمعية 

المواصالت  وأقمار  التوابع  بواسطة  األرض  أقطار  بعض  إلى  اليوم 

اإلعالم.  كواكب  أو  الصناعية 

من هنا صار لإلعالم في كلّه المتكامل، مفهوم ووسيلة وفحوى، 

منزلة وأثر في تطّور اإلنسانية. 



١٥٠

وثانيهما  يُعلم،  أن  اإلنسان  حّق  أولهما،  حقان:  اإلعالم  وحق 

حق اإلنسان أن يعلَم أي أن يمارس «الحرية في طلب األنباء واآلراء 

وتلقيها».

ومقابل الحقين، اللذين هما حّق واحد أو وجهان لحّق واحد، 

هذه  ومرّد  الخطر،  مزالق  إلى  دونها  الحق  ينحدر  اجتماعية  تبعات 

التبعات إلى التحلي بالصفات الخلقية والعقلية القويمة التي ينبغي 

أن يتصف بها أهل اإلعالم وطالبوه بين الحياد والدقّة في جمع األنباء 

وروايتها، والتروي في تدبّر اآلراء وحسن التقدير في التعقيب عليها، 

صفات  إلى  باإلضافة  هذا  القانون،  يفرضها  التي  الحدود  ومراعاة 

المواطنية الصحيحة التي يفرضها القانون، التي تراعي فيما تطلبه - 

الذي  والقانون  السلطة،  تضمها  التي  الحدود  تطلبه -  أن  لها  ويحّق 

ينظم هذه الحقوق، مع التحلي بالورع الشديد في استعمالها، حتى 

ال يكون فيه أذى اجتماعي، فرديًا كان أو جماعيًا.

وإذا كانت تبعة الشعب تقوم على ضمان الحرية ألهل اإلعالم 

في نطاق القانون، فتبعة أهل اإلعالم في شتى نواحيه المتكاملة هي 

في ممارسة هذه الحرية ممارسة مسؤولة، في تحّري الدقة والتحّصن 

للحق  واألمانة  السليم  التفكير  وقواعد  الصحيحة،  المعرفة  بحقائق 

التثقيف  في  واإلسهام  العامة  للمصلحة  الدقيق  والوزن  والحقيقة، 

الشامل.  واإلنماء  الجماعي 

أما تأثير اإلعالم بمختلف وسائله على تفكير اإلنسان وذوقه فهي 



١٥١

مشكلة العصر الكبرى، فالدول الكبرى لم تعد بحاجة إلى احتالل 

بالد ما أو حكم شعب بالقوة لكي تستعمرها بل حلّت وسائل اإلعالم 

محل الجيوش. 

صاحبة  وحدها  اإلعالم  وسائل  أصبحت  هل  يسأل  سائل  رّب 

ومصيرنا؟ تصرفاتنا  تقرير  في  العليا  الكلمة 

بالطبع ال، هناك المعتقدات الدينية والمؤسسات التي تنبع منها، 

وهناك األحزاب والنقابات والمنظمات واألنظمة، وهنالك المدارس 

واإلدارات: وهذه كلها تؤثر مع اإلعالم الحديث على حياتنا وتفكيرنا 

وتصرفاتنا. 

إن وسائل اإلعالم تؤثر علينا بال ريب، ولكن ال بمقدار ما يقال 

وإن كان أكثر مما نتصّور. ومن هنا يمكن القول إن وسائل اإلعالم 

أصبحت هي التي توّجه العالم أكثر مما توجهه الحكومات. 

فاإلنسان اليوم أصبح أقرب إلى الذين يفّكرون أو يعيشون مثله 

منه إلى الذين يعيشون قربه. 

الشعوب،  مصائر  تقرر  التي  هي  المطلقة  النخبة  كانت  باألمس 

أما اآلن فإن لكل إنسان كلمته. وقد وضعت وسائل اإلعالم بتصرفه 

ما  حيث  كلمته  إيصال  وإمكانية  والكاملة  الشاملة  المعرفة  إمكانية 

يشاء. 

إن وسائل اإلعالم الحديثة بفضل ما لحقها من تطّور قد قربت 

وأوجدت  المختلفة  والطبقات  الشعوب  بين  والفروقات  المسافات 

«ضميرًا عالميًا موحًدا» وخلقت التضامن اإلنساني، وهي عوامل من 
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شأنها أن تعّدل جذريًا نظرة اإلنسان إلى المصير والحياة وأن تبلور 

قيًما جديدة.

العقائديات  على  تأثيره  هو  التطّور  هذا  به  يبّشر  ما  أهم  ولكن 

المطلقة: المادية منها والميتافيزيقية وحتى السياسية، وإلزامها بإيثار 

الصراع.  على  واللقاء  السيطرة  على  الحوار 
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وجه نحس جاء إلى هذه الدنيا ليعلن خرابها

خبر الدكتور جورج شامي التحّوالت السياسية في لبنان والعالم 
اجتماعية  وأبعاًدا  وعمًقا  الصحافة  في  تحليال  وأشبعها  العربي 
وتاريخية واقتصادية في أدبه. وفي محاضرة ألقاها في البيال بدعوة 
عنوان «أثر  تحت   ٢٠١١ شباط   ١٩ في  العربي  الثقافي  النادي  من 
التحوالت السياسية في أدبه الروائي» فّند األحداث على مدى القرن 
العشرين ووثقها، لذلك كان من المهم نشرها واستتباعها بحوار معه 

حول أثر التحّوالت السياسية في الرواية العربية.

«قل أعوذ برّب الناس، ملك الناس، إله الناس، من 
شّر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 

من الجنة والناس».

(القرآن الكريم سورة الناس، اآليات ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦)

حين يجاهر زعيم كبير بحجم وليد جنبالط في حاالت تنّم عن 

اين  فإلى  نيويورك،  في  زباال  يكون  أن  يتمنى  أنه  واالكتئاب،  اليأس 

أذهب؟ وماذا أفعل؟ وأية حال تكون حالي أنا المعّذب العاني، منذ 

أن أطلقت صرخة الرفض والنور للحياة؟ عاريًا من أية زعامة سياسيّة 

أو روحيّة! ويدور حولي حوار بالنعال واألحذية وحوافر الدواب. 
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ولكنني كنت، على ما يبدو مزّوًدا خفية، بسندات خزينة مسحوبة 

على مصرف الزمان. بعضها قصير األجل وبعضها متوّسط األجل. 

بعضها لمجد لبنان وبعضها لمجد العروبة وبعضها لمجد المحبة... 

األحداث  بفعل  اآلخر  البعض  قيمة  زادت  بينما  قيمته،  فقد  بعضها 

جزًءا  فقدت  أنني  إال  نافعة»،  ضارة  «رّب  بمبدأ  عمال  والتحّوالت، 

والخاصة  العامة  الممتلكات  على  والسطو  التشرّد  بسبب  منها  كبيرًا 

والتدمير!

وقد استطعت على الرغم من كل هذا الضياع أن أجد ما يبلسم 

مياتم  في  تعهدتني  التي  الخفيّة  القوة  هذه  بفضل  وكآبتي  يأسي 

المعّذبة.  اإلنسانيّة 

التنانير،  وراء  بالركض  ألهو  العمر،  من  عشرة  الثانية  في  كنت 

يوم نلت الشهادتين االبتدائيتين بنسختيهما اللبنانية والفرنسية، وكان 

مفترق  على  بجّد،  المستقبل  أواجه  أن  الفتّوة  فجر  مع  علّي  محتًّما 

مسدود.  وأكثرها  معقدة،  طرق 

مواجهة  إلى  وأنصرف  الدراسة  متابعة  عن  أتوقف  أن  علّي  كان 

أعباء الحياة والتخفيف عن كاهل والدّي فأنتمي إلى عالم الحرفيين 

كعك  بائع  أو  ميكانيكيًا  أو  كهربائيًا  أو  حداًدا  أو  نجاًرا  الكتّاب:  ال 

أو بائع بطيخ أو محتاال من العبي الثالث ورقات. ولكن يًدا خفيّة 

انتشلتني من هذا التشتت الفكري ووضعتني في طريق النور والحياة 

فأنقذتني من ظالمية القهر والمعاناة إلى ما هو أقسى وأمّر، إلى قلق 

يولّد في كل لحظة اليأس واالكتئاب. 
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المطران  الشجاع،  الله  رجل  حتى  شديد،  بأسف  وأقولها 

يد  لي  مّد  الذي  المارونية،  بيروت  أساقفة  رئيس  مبارك،  اغناطيوس 

الحكمة،  مدرسة  في  الثانوية  دراستي  لمتابعة  وتعّهدني  المساعدة 

أقيل من منصبه وفرضت عليه العزلة بسبب مواقفه الوطنيّة الجريئة 

المرحلة.  هذه  أنهي  أن  قبل 

إلى  المؤدي  الحجري  الدرج  على  وأنا  الصحافة،  عالم  وفي 

مكتبي األعرج في جريدة «النهار» الذي برت األقدام درجاته لكثرة 

ما صعدت عليه وهبطت، واجهت المستقبل المهني وأنا في عنفوان 

الشباب بالسؤال التالي: هل أنا وجه نحس جاء إلى هذه الدنيا ليعلن 

المعروفة:  للمقولة  وفًقا  نعمانها،  في  يسهم  سعد  وجه  أم  خرابها؟ 

«الدنيا وجوه وأعتاب» ومن أكون كي أحمل وزر التبعات الجسام؟

وأنا هنا أحيي لويس الحاج المعلّم األول الذي فتح أمامي بوابة 

الدخول إلى محراب الصحافة عبر «النهار» بخمسة أسطر ترجمتها 

من جريدة «لوموند» الفرنسية إلى العربية.

الدرج  ذلك  أنزل  وأنا  ليلة  ذات  بتالبيبي  تأخذ  برجفة  وإذا 

حتى  فأتزحلق  ظهري  على  وأسقط  قدمّي  إحدى  فتنزلق  الحجري 

تتلقاني بالطات الرصيف الضيّق في سوق الطويلة بعد ثالثين درجة، 

وفيما كنت أئّن من الوجع وأتفّقد أعضائي من الكسور والرضوض، 

كان الوسواس الخناس بما عرف عنه من أذيّة وشؤم ينفث في أذني، 

ويصفعني على وجهي بتهمة لم تكن في البال: «مجيئك إلى هذه 

جبران...» اللبناني  النابغة  موت  في  عّجل  الدنيا 
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وقد علمت في ما بعد أن جبران لفظ أنفاسه بعد والدتي بأربعة 
وأحكم  سمعت،  ما  أصّدق  األولى،  للوهلة  وكدت،  يوًما،  عشر 
على نفسي بأنني وجه نحس فعال، على الرغم من بعد المسافة بين 
بوسطن في الواليات المتحدة األميركيّة وبين األشرفية في الضاحية 

بيروت. من  الشرقيّة 

أن  كادت  حتى  أسناني  واصطّكت  ورجفانًا  اضطرابًا  وازددت 
تتكّسر حين قهقه الوسواس الخّناس وهو يشّد بتالبيبي ويجعر في 
وأكثر  إنسان  مليون  عشرين  أن  النحس  وجه  يا  تنَس  «ال  وجهي: 
دفعوا حياتهم بعد ثماني سنوات من والدتك بسبب سورة من جنون 
من  أخرج  لن  بأنني  شعور  وتملكني  هتلر».  نازيّة  سببتها  العظمة 

أبًدا.  االتهام  قفص 

وكرّت سبحة التشاؤم واالتهامات التي تسبب اليأس واالكتئاب، 
واستطالت حلقات في إثر حلقات، وما زالت تدور وتدور، وأدور 
معها في دائرة مغلقة تتكّشف في داخلها لتشّكل عقوًدا على وشك 

أن تبلغ الثمانية. 

برميل  في  عميق  «جرح  قّصة  في  المرحلة  هذه  سجلت  وقد 
النفايات». «قطوف  بـ  وأتبعتها  مازوت» 

أول حوار مع الذات كان: هل من الممكن أن أكون قوميا سوريا 
كما غسان تويني أو نقيبي محمد البعلبكي أو الكاتب النادر سعيد 

تقي الدين أو شمدص جهجاه؟

ابراهيم  يوسف  غرار  على  شيوعيا  أكون  أن  الممكن  من  وهل 

قلعجي؟ قدري  أو  الصمد  عبد  نديم  أو  مروة  حسين  أو  يزبك 
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وهل من الممكن أن أكون كتائبيا على خطى المؤسس الشيخ 

الجميّل؟ بيار 

وهل من الممكن أن أكون قوميا عربيا على غرار ساطع الحصري 

وأكرم زعيتر وإميل الغوري وأستاذي كامل مروة المعلم المبدع الذي 

خطفني من «النهار» إلى جريدة «الحياة» وتدرّجت في الصحافة على 

االفتتاحيّة  من  مصاريعها  على  المتاعب  فراديس  أمامي  وفتح  يديه، 

إلى التعليق، إلى التحقيق، إلى المحادثة، إلى سرعة الخاطر وتحّمل 

المسؤولية وعزز عندي ملكة النقد الذاتي والموضوعية في التعبير. 

وميشال  األرسوزي  غرار  على  بعثيا  أكون  أن  الممكن  من  وهل 

الحوراني؟ وأكرم  البيطار  وصالح  عفلق 

 وهل من الممكن أن أكون قوميا عربيا اشتراكيا على خطى عبد 

الناصر؟

وهل من الممكن، وهنا المعجزة، أن أكون متضامًنا مع «التضامن 

في  أختنق  كدت  وال  النفط  محيطات  في  أسبح  لم  وأنا  اإلسالمي» 

بحار الغاز السائل؟

وقد عبّرت عن هذه المرحلة القلقة التي كنت اجتازها بقصص 

وفيها   ١٩٥٥ عام  صدرت  قصصية  مجموعة  أول  ضّمتها  قصيرة 

الديدان»  و«قهقهة  شبابي»  و«وجه  الزمن»  «شيش  عن  أتحّدث 

المجموعة  حملت  التي  األسود»  «النمل  بطل  النهار»  و«قهوجي 

اسمها. 

التي  واأليديولوجيات  والمبادئ  األفكار  من  الفيض  هذا  في 
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ربقة  من  التحّرر  مع  مترافًقا  العربيّة  الساحات  به  تضّج  كانت 

أشرعة،  وأطوي  أشرعة  أرفع  وأجّذف،  أسبح  أخذت  االستعمار... 

في سباق التبّدالت والتحّوالت التي تفرضها األحداث والمجريات. 

وقد حتّمت علّي فترة رئاستي لتحرير مجلّة «الشراع» بين ١٩٥٦ 

الدوليّة  والشيوعية  اليساري،  الناصري  للمّد  أتصّدى  أن  و١٩٥٩ 

والحياد اإليجابي الذي كانت تنادي به دول عدم االنحياز، وتطّوعت 

مختاًرا لتوجيه رسائل بعنوان: «يا اخي اللبناني»، من اإلذاعة السّرية 

لبنان  باسم «صوت   ١٩٥٨ أحداث  أثر  على  الكتائب  أنشأتها  التي 

صوت الحريّة والكرامة» على ما تشهد عليه قصة «دور في المعركة» 

التي تضمنتها مجموعة «أعصاب من نار».

وكنت قد طويت خمسين سنة من عمري حين حّط بي المطاف 
في غربة زمنيّة في باريس ولندن زادتني غنى ونضًجا!

وانتسبت إلى مجلة «الوطن العربي» في باريس مديرًا للتحرير 
 (٢٠٠١  -١٩٩٩) لندن  في  السياسي  والمشاهد   (١٩٩٩  -١٩٨٥)

البوصلة.  عقرب  وانقلب  كلها  التوجهات  معالم  تبّدلت  وهنا 

طارئة  مكّونات  إلى  وأبًدا  دائًما  ترضخ  التحّوالت  أن  وطالما 
المعنّي  أنا  نفسي  أجد  واالرتقاء،  النشوء  حتميّة  تفرضها  رديفة  أو 
بالصراع مضطرًا إلى خوض المعركة لتفكيك ذاتي وأناي، على قدر 
ما يسمح الزمن القصير المخصص لي في هذه األمسية (في البيال 

المحاضرة).  هذه  ألقيت  حيث 

وطالما أن ال شيء ثابتًا في الفن المكيافيلي، يمكن التأكيد بأن 
الظروف،  بتبّدل  تتبّدل  التي  السياسية  للتحّوالت  ثابتة  مرتكزات  ال 
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وتأخذ شكل الوعاء الزمني والفكري واأليديولوجي الذي تصّب فيه.

المنظور  بين  االرتباط  فك  من  هنا،  بد  ال  األساس،  هذا  وعلى 

والالمنظور، بين الرمز والواقع، بين الفكرة والبطل، من صلب الصراع 

بين الروائي وزمانه. 

وقد ظهر ذلك واضًحا في روايتي األولى «ماذا بقي من القتال» 

(٢٠٠١) وروايتي الثانية «أول الذهب» (٢٠٠٢). 

وطالما أن المنظور يتكّون من عالم الالمنظور، فال بد من تفتيته 

سنة  وستين  ستًا  القهقرى  سأعود  لهذا  وتخصيبه.  عزله  أو  وتفكيكه 

الفرح،  جنون  من  غيبوبة  وأخذتني  بقدمي،  التشاؤم  لبطت  يوم  إلى 

بعودة أبطال االستقالل من منتجعهم في راشيا، رمز الحريّة والكرامة! 

وال أنسى ليلة رحت أقفز مثل قرد إفريقي وأنا، ال أصّدق نفسي، من 

مع  أساهم  كنيسة،  سطح  إلى  بيت  سطح  ومن  ميزاب،  إلى  ميزاب 

الشباب، المندفع حماسة، في إضاءة الشموع واألباالت والمشاعل 

العلقة  وحماستي  اندفاعي  من  تحّد  ولم  واعتزازًا،  وفخرًا  ابتهاًجا 

الساخنة التي جلدني فيها والدي عدة جلدات تأديبًا على شيطنتي 

والسخام األسود الذي صبغ ثيابي وغيّر لون جلدي. 

أشقائه  على  لبنان  سجله  الذي  باالستقالل  العارم  الفرح  ولكن 

بوصفه أصغر وأول دولة عربية من مؤسسي الجامعة، نّكست أعالمه 

الخيبة المرّة بعد أربع سنوات تقريبًا، بضياع فلسطين، فانتابني شعور، 

الذي  مسيحي  وأن  قزم،  عربي  لبناني  بأنني  المراهقة،  سن  في  وأنا 

يخلّص  أن  ما،  لحكمة  يشأ  ولم  آمالي،  خيّب  العالم،  ليخلص  جاء 
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وطنه من جالديه الذين عملوا بحكمة سليمان فقّسموا الصبي إلى 

قسمين بعد أن أنكرته أمه وسلّمته لقدره. 

وكان ضياع فلسطين المحور األساس، وما زال لكل التحّوالت، 

بعد أن تناتشتها قوميتان: العروبة واإلسالم، وأرخى أبناؤها رحلهم في 

واإلهانات  المساعدات  وفتات  جالديهم  رحمة  وتحت  المخيمات 

المهينة والمذلّة!

ضياع  من  تقريبًا  سنتين  بعد  الزعيم  حسني  الزعيم  وبهرني 

فلسطين، ونبوت الماريشالية تحت إبطه و«المونوكل» على إحدى 

سوريا  ثكنات  إحدى  من  ويخرج  واحدة،  بعين  يرى  وكأنه  عينيه 

بشكري  فيطيح  واحد  رقم  البالغ  المأل  على  ليذيع  حديثًا  المستقلة 

الحّل! وهو  موجود  العسكر  أن  ويعلن  القوتلي، 

من  العسكر  بخروج  كثيرة،  وشؤون  كثيرة  أمور  تتبّدل  وأخذت 

الثكنات، وتعقد أحالف في وجه أحالف، ويترّسخ عهد التحّوالت 

بيكو.  سايكس-  معاهدة  فرضتها  التي  العربية  األوطان  في 

المتنّور  المفّكر  رأس  للبنان،  الزعيم  حسني  قدمها  هدية  وأول 

فعل  كما  تماًما  السوري،  القومي  الحزب  مؤسس  سعادة،  أنطون 

بيالطس البنطي حين قّدم رأس يوحنا المعمدان لسالومي الراقصة. 

لبنان! لمجد  وذاك  الغواية!  لمجد  هذا 

وأدى إعدام أنطون سعادة إلى إطالق رصاصة الرحمة على حلم 

الهالل الخصيب، ودّشن حسني الزعيم الذي كان يودّع زّواره بالبنان 

عدة  سوى  حكمه  يطل  لم  والذي  لهم،  إكرامه  في  زيادة  األوسط 



١٦١

مجيء  بانتظار  الثكنات  صراع  من  عاًما  عشرين  استمّر  عهًدا  أشهر 

األسد.  حافظ  المنقذ 

من  مجموعة  عام،  من  أقّل  في  سعادة،  أنطون  إعدام  دفع  وقد 

الصلح  رياض  اغتيال  إلى  والمدرحيين،  القوميّة،  بمبادئه  المؤمنين 

البّر،  طريق  على  عمان  من  عائد  هو  بينما  اللبناني،  الوزراء  رئيس 

وبوفاته تيتّم «الميثاق الوطني» الفتي الذي على أساسه قام استقالل 

على  الضغط  اشتّد  بينما  الجوهرة،  الوطن  في  التوازن  واختّل  لبنان 

بعد  بشراسة  مطاردتهم  وبدأت  سوريا،  في  القوميين  المحازبين 

إقدامهم على اغتيال المقّدم عدنان المالكي بهدف تسلمهم الحكم 

عرينهم! في 

وحرّض الوضع الملتهب في سوريا بعد ثالث سنوات من الكّر 
والفّر، مجموعة من الضباط األحرار في مصر على التحرّك، بحكمة 
بيضاء، لم تُرق فيها دماء، وأنهوا بالبالغ رقم واحد حكم الطرابيش، 
فنادى  نجيب،  محمد  بعد  الثورة  قيادة  الناصر  عبد  جمال  وتولى 
بالوحدة العربية والقوميّة العربية من المحيط إلى الخليج ومن بغداد 
إلى تطوان، واندفع بزخم ال مثيل له كالسيل العارم والبحر الهادر يهّز 
أركان الملكيّة وعروشها من األردن إلى بغداد إلى الرياض فصنعاء. 
األمد  قصيرة  حرب  مواجهة  مصر  على  وفرض  السويس  قناة  وأمم 
وفي  المنطقة  إلى  أميركا  بجّر  انتهت  وإسرائيل  وبريطانيا  فرنسا  ضد 
الحرب  قبضة  في  العربية  المنطقة  ووقعت  السوفياتي  االتحاد  إثرها 

الباردة. 

ونادى عبد الناصر باالشتراكيّة وبإلغاء اإلقطاع وبالتأميم، وانفتح 



١٦٢

على دول عدم االنحياز في حلف ضمه إلى نهرو وتيتو وسوكارنو، 
عدنان  تركيا  وزعيم  إيران  شاه  ضّم  الذي  بغداد  حلف  مواجهة  في 
مندريس ونوري السعيد وكميل شمعون، وبذلك فقد لبنان «عذريّة» 
الحياد التي كان يتباهى بها، وصار الوطن الدرّة في تاج العروبة، كما 
محاضراته،  إحدى  في  حيدر  سليم  الدكتور  والسفير  الشاعر  وصفه 

مكسر عصا تتالعب فيه األهواء والنزاعات. 

وصدرت لي في تلك الحقبة األليمة (١٩٧٧- ١٩٧٩) مجموعتان 

من القصص، األولى بعنوان "أبعاد بال وطن" والثانية بعنوان "وطن 

بال جاذبية"، كما صدر لي نشيد حملته عتابًا إلى المواطنين بجميع 

من  طليعة  في  األعمال  بهذه  وكنت  أخي"،  يا  "لماذا  بعنوان  فئاتهم 

كتب أدبًا عن الحرب ونّدد بويالتها من منطق االعتدال. وفي قصة 

"عبث" من مجموعة "قاديشات آلوهو" قلت: فلسطين قاتلة وطني.

الناصر  عبد  في  رأى  الذي  العزيز  عبد  بن  فيصل  الملك  وشّذ 

نشهد  الذي  اإلسالمي  بالتضامن  فنادى  واإلسالم،  للعروبة  عدًوا 

أسيء  أصوليّة  إلى  بالعودة  إيجابياته،  من  أكثر  العالم  تهدد  سلبياته 

فهمها وتعميمها. وفتحت انتفاضة الضباط األحرار في مصر، وصراع 

الثكنات في سوريا شهيّة ضابط عراقي مغمور هو عبد الكريم قاسم، 

فارتكب في ليلة ليالء مجزرة "قصر الرحاب" في أبشع مقتلة، ومحا 

من الوجود كل أثر للملكية في بالد الرافدين باغتيال الملك فيصل 

الثاني وعبد اإلله الوصي على العرش، وجميع أفراد العائلة الحاكمة، 

ولم يستطع ال البرقع وال الحجاب وال القفطان الحريمي إنقاذ نوري 

السعيد من العقاب. 



١٦٣

وتتالت االنقالبات... كما في سوريا في العراق بحيث لم يعد 

سباق  يشبه  الذي  المحموم  السباق  هذا  في  اآلخر  من  أفضل  أحد 

البدل. 

هز  من  المحاوالت،  كل  من  الرغم  على  الناصر،  عبد  وعجز 

عرش األردن الفتي، تحت أقدام الملك الشاب الذي ورث تركة ثقيلة 

عن جّده الملك عبدالله األول، ال عن أبيه الذي لم تساعده صحته 

على الحكم، منذ أن اغتالته مجموعة متشددة من الفلسطينيين، وهو 

لضّم  ورفضهم  رضاهم  عدم  عن  معبّرين  الجامع  في  الصالة  يؤدي 

الملك عبدالله البقايا من فلسطين، إلى إمارة شرق األردن، وإعالن 

المملكة األردنيّة الهاشميّة بدال منها. 

وشهد لبنان أول إنزال أميركي على شواطئه بعد مجزرة الزعيم 

المهداوي.  األرعن  وديانه  قاسم  عبدالكريم  األوحد 

العارم،  بالسيل  أشبه  جموع  تدفّق  إلى  األحداث  هذه  وأّدت 

الظلم  من  الهاربين  والمصريين  والعراقيين  السوريين  النازحين  من 

السياسة  ورجال  والصحافيون  والشعراء  األدباء  بينهم  واالضطهاد، 

جموع  لبنان  إلى  نزحت  كما  والحياديون،  الحزبيون  والمفكرون 

عن  الباحثين  والمستثمرين  الثروات  وأصحاب  األعمال  رجال  من 

األمان، حتى بعد اشتداد وطأة صراع األحالف، واالنتفاضة التي قام 

بها فريق من اللبنانيين على انحياز كميل شمعون وجّر الوطن إلى 

الناصر.  لعبد  المناهض  المعسكر 

خاللها  يكّف  لم  سنوات،  العشر  تتعدَّ  لم  فترة  في  ذلك  حدث 



١٦٤

وجه  أنا  هل  السؤال:  إثر  في  السؤال  طرح  عن  الخّناس  الوسواس 

والدمار  الخراب  كل  عن  المسؤول  أنا  وهل  سعد؟  وجه  أم  نحس 

الذي خلّفه هذا اإلعصار األرعن خالل هذه المّدة القصيرة في حياة 

والشعوب؟ الدول 

هل كان فؤاد شهاب خائًنا في نظر غالة المسيحيين حين اجتمع 

مع عبد الناصر في خيمة على الحدود السورية- اللبنانية ووضع حًدا 

للصراع مع هذا الزعيم الهادر المتفّجر، وأعاد للبنان األمان والهدوء 

وإن لم يستطع أن يعيد للبنان حياده!

الذي  الضيم  على  يناموا  لم  الذين  السوريون  القوميون  ودبّر 

شهاب  فؤاد  حكم  على  سفاًحا  انقالبًا  وسوريا،  لبنان  في  لحقهم 

الذي عزز حكم المؤسسات في لبنان، بشكل مثالي، نقضه الحلف 

الماروني الثالثي لغايات ضيقة األبعاد (كميل شمعون- بيار الجميّل- 

إده).  ريمون 

يحيى  اإلمام  حكم  ضد  اليمن  في  الحرب  اشتعلت  وبينما 

قوامه  مصري  بجيش  مدعوًما  السالل  عبدالله  هو  ضابط  برئاسة 

اإلمام  ابن  بدر،  اإلمام  صمد  جندي،  ألف  وسبعين  خمسة  حوالى 

إلى  السعودية،  من  بدعم  سنوات  استمرّت  التي  المعركة  في  يحيى 

أن انتهت في مؤتمر حرض وفرضت على عبد الناصر اللجوء إلى 

انتهت  التي  العبثيّة  الحرب  لهذه  حّد  لوضع  فيصل  الملك  خصمه 

بإلغاء حكم اإلمامة، ونراها اليوم تخوض حربًا ضد الزيديين بهدف 

االنفصال بعد الوحدة! وهنا أتساءل: هل الوحدة بين عدن وصنعاء 



١٦٥

كانت الخطأ! أم االنفصال؟ ولماذا هذا الدوران الغبي بين الوحدة 

واالنفصال؟

وحاول عبد الناصر أن يحقق حلمه بتحقيق الوحدة مع سوريا 
يرفرف  ذلك  رغم  السوري  العلم  وظل  سنتين  من  أكثر  تصمد  فلم 

الوفاء! عالمة  بنجمتين 

ماكرة  فلسطينية  رغبة  أمام  رأسه  وأحنى  أعالمه  لبنان  ونّكس 
تنازل  الذي  المشؤوم  "القاهرة"  اتفاق  فوقّع  ناصرية،  رغبة  تدعمها 
الغالي  الجزء  فسلّمهم  عنهم  الدفاع  في  حقه  عن  للفلسطينيين  فيه 
من جنوبه، ليكون فردوس فتح يسرحون فيه ويمرحون على هواهم 
بحجة مقاتلة اسرائيل واستعادة الوطن السليب... إلى ما هنالك من 

الصوتيّة! واألسلحة  الكالمي،  اإلنشاء  ترّهات 

وفقد لبنان واقع الهدنة التي كان يعيشها مع الدولة العدو وصار 
طرفًا في الحرب غير المتكافئة ووقع في الفخ، فخ التفتيت والتشرذم. 

كان اتفاق القاهرة، بالنسبة لي أنا اللبناني، النكسة الكبرى، بعد 
الهزيمة، واحتالل إسرائيل لسيناء وإقامة خط بارليف ودحر الجيش 
المصري، واحتالل هضبة الجوالن ووضع اليد على فلسطين كلها 
شرق  إمارة  إلى  األول  عبدالله  الملك  ضّمه  الذي  الجزء  انتزاع  بعد 

األردن وهو الضفة والقطاع. 

بفترة  الهزيمة  بعد  القاهرة"  "اتفاق  عرّاب  الناصر  عبد  ورحل 

لبنان  في  وعاثوا  ويا لألسف،  رحيله،  الفلسطينيون  فاستغّل  قصيرة، 

الجنوب  أرض  وصارت  مفسدة،  إلى  وحّولوه  واضطرابًا،  فوضى 

خيلهم.  مربط  فتح  بفردوس  المعروفة 



١٦٦

وفروسية،  نخوة  بادرة  في  فرنجية،  سليمان  الرئيس  دعا  وبينما 

اللبنانيين ألن يناموا وأبواب بيوتهم مفتوحة، صحوا ذات يوم، وأنا 

واحد منهم، فوجدوا بيوتهم بال أبواب وشبابيك، ال بل أن بعضهم 

فقد زهرة أبنائه خطًفا وسحال وتأديبًا، فضّجوا من هذا الفلتان األرعن. 

وكانت حادثة عين الرمانة الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب بين 

فئة من اللبنانيين الذين ساءهم هذا العبث والفلسطينيين الذين اتخموا 

بالسالح والعتاد بحجة تحرير فلسطين- ال عن طريق الجنوب- بل 

عن طريق جونيه هذه المرة، عمال بنصيحة أبو أياد. 

ولم يفارقني وجه النحس في تلك الحقبة ال بل اشتّدت وطأته 

علّي وكأن تبعات السعد الذي ينتظره الكون، وخصوًصا لبنان، تقع 

كلها على عاتقي. فقد اغتيل الملك فيصل بن عبد العزيز الذي هّدد 

بسالح النفط في بادرة دعم منه ألنور السادات، خليفة عبد الناصر في 

معركة العبور التي خاضها واجتاز خط بارليف وحّرر سيناء، وجاراه 

شاه إيران، فدفع هو أيًضا أغلى ثمن إذ طاردته حناجر الماليين من 

اإليرانيين ترّدد: "الله، أكبر" يؤمها اإلمام الخميني، وشرّدته مع أفراد 

عائلته وسلطاته وصولجانه في الجهات األربع- حتى مات مغموًما، 

بينما أجهزت فئة من الناشطين المتحمسين على شهبور بختيار آخر 

رئيس وزراء في عهد الشاه في مقّر إقامته في "سورين" في ضاحية 

باريس، على الرغم من الحراسة المتشّددة التي كانت تتولى حمايته. 

وعلى الرغم من "الحجاب" الذي فاجأتني به إحدى العشيقات 

من غير ديني التي أعماها قلبها عن الحقيقة فسعت لتحصين حبّها 



١٦٧

الفيحاء  طرابلس  في  رؤيوي  معّمم  فزّودها  الرصد  طريق  عن  لي، 

بحجاب كفيل بأن يطرد عني النحس والجّن وكل الوساوس، اخترق 

وأطلق  السماويين"  "الحرّاس  جموع  مسعور  ماروني  ميليشياوي 

علّي ثالث رصاصات في مكتبي في الفرع الثاني من كلية اإلعالم 

هذا  وحملت  بنصيحتها  عملت  أن  بعد  الشباك  فرن  في  والتوثيق 

معدودة.  بأيام  الحجاب 

وكتبت على األثر قصة "عاشقة بألوان قوس قزح" و"ليلة في برج 

القوس" وما زلت أتساءل عمن أنقذني، أهو الحجاب؟ أهو الحظ؟ 

أهو سرعة الخاطر؟ أم هو دور الوسواس الخناس؟ 

وشهدت إهدن عرين المردة، بعد أسابيع قليلة جًدا مقتلة أكثر 

ضراوة من مجزرة "قصر الرحاب" شّقت الجبهة المسيحية، وتركت 

ولن  اللحظة،  هذه  حتى  ينزف  زال  ما  جرح  من  يعاني  لبنان  مجد 

إرادة  كانت  المجزرة  هذه  على  حرّضت  التي  اإلرادة  ألن  يندمل، 

مسمومة... والجرح المسموم ال يندمل وما زالت آثاره ظاهرة بعد ما 

وقوعه.  على  سنة  الثالثين  يقارب 

منها  مسعى  في  فهبّت  العربية،  الدول  جامعة  النخوة  وحركت 

لوضع حّد لهذه الحرب، بعد سنتين من اشتعالها، بصيغة قوات ردع 

لصيغة  المكّملة  الماكرة،  الصيغة  كانت  بأنها  القول،  يمكن  عربية، 

فرضته  الذي  الوصاية  زمن  في  لبنان  أدخلت  التي  القاهرة  اتفاق 

ربما  إسرائيلية،  وحاجة  أرضها،  خارج  معركة  ألرض  سورية  حاجة 

لم تكن مقصودة لمن يهدئ الجبهة الشمالية، بعد احتالل الجوالن، 



١٦٨

واالنقسام الذي يولّد انقسامات، إلى أن غزت إسرائيل الجارة العدّوة 

الوحيدة  بيروت  العاصمة  حتى  منه  الجنوبي  الشّق  واحتلّت  لبنان، 

بين العواصم التي احتلتها إسرائيل. وانتهت بذلك صيغة فتح الند 

واتفاق القاهرة، وعرّت المخيمات وتركت الالجئين لقدر المقاتلين!

وأزاح  العراق  في  العسكر  من  الحكم  حسين  صدام  وخطف 
من تحت أقدامهم السجادة الحمراء حين أزاح الفريق أحمد حسن 
البكر، ثم شّق البعث إلى بعثين، وآوى ميشال عفلق األب المؤسس 
وفرض قطيعة بين حكمه الذي أطاح به احتالل أميركا للعراق، وحكم 
حافظ األسد في سوريا ولعب دوًرا في تعكير األجواء على سوريا 
سنوات  ثماني  استمرّت  إيران  ضد  عبثيّة  حربًا  وخاض  لبنان،  في 
قاسم  الكريم  عبد  يستطع  لم  الذي  الحلم  فحقق  الكويت  واحتّل 
تحقيقه وأثار عاصفة الصحراء ودفع الثمن الباهظ! وما زال العراق 
رازًحا تحت كوابيس استعماريّة وثأرية وكيديّة بعضها محلي المنشأ 

الفرج! بانتظار  مستورد  وبعضها 

وتفتّت لبنان، نتيجة كل هذه التحّوالت، إلى طوائف ومذاهب 
وأحزاب وتيارات متقاتلة ومتحاربة، وإلى ميليشيات تتعاطى القتال 
كما تتعاطى التهريب وتفرض الخوات وتتاجر بالسالح والمخّدرات 

وباألرواح.

دفن  سنة  عشرة  خمس  اإللغاء  وصراع  األخوة  صراع  واشتّد 

اللبنانيون والمرتزقة من المتقاتلين "الميثاق الوطني" الذي عاش يتيم 

كما  قبره،  على  حجرًا  ووضعوا  عاًما  األربعين  يقرب  ما  طوال  األب 

خطبه.  إحدى  في  الجميّل  بشير  قال 



١٦٩

أفرحتني  التي  الوحيدة  النقطة  أن  العرض  هذا  بعد  أعترف،  وأنا 

الحّل  كان  أنه  عليه  وأنكر  االقتتال،  وقف  هي  الطائف»  من «اتفاق 

في  األمر  بان  وإن  فريق  حساب  على  فريق  فيه  انتصر  فقد  العادل؛ 

كان  الواقع  في  ولكنه  والالمغلوب،  الالغالب  اتفاق  وكأنه  البداية، 

خادعة.  هيمنة  لفرض  نصوص  واستُغلّت  محاصصة  اتفاق 

أشهر  عدة  منذ  صدرت  التي  عارية»  «ذكريات  روايتي  وكانت 

(٢٠١٠)، آخر األعمال األدبية حتى اآلن وفيها رفض مطلق للحروب 

المعتمدة  والمعايير  الطائف  واتفاق  والقتال  أنواعه  على  والعنف 

محاصصة  وشراكة  توافقية  ديمقراطية  من  حاالت  يعيش  لوطن 

ومتقّدمة  متطّورة  ديمقراطية  بمفاهيم  ال  ماركت»  «السوبر  بمفهوم 

التكاذب.  على  قائم  وخجول  هّش  وبحضور 

«الميثاق  عرّاب  الصلح  رياض  يكون  أن  القدر  سخريات  ومن 

الوطني» قد اغتيل بعد سنوات قليلة من العمل بمضمونه لم تتجاوز 

السبع سنوات، ويكون رفيق الحريري عرّاب «اتفاق الطائف» ضحيّة 

هذا االتفاق بعد خمس عشرة سنة على العمل بمضمونه بهذه الطريقة 

العرجاء التي أوصلتنا إلى الديمقراطية التوافقية وأمرهم شورى...

القواسم  لعنة  أم  العروبة؟!  لعنة  أم  الفنيقيّة؟!  لعنة  هي  هل 

لعنة  أم  والمذاهب؟  الطوائف  بين  االختالف  لعنة  أم  المشتركة؟! 

البركانية  االرتدادات  المشترك؟  العيش  لعنة  أم  واإليمان؟  الكفر 

باالطمئنان! تبّشر  ال  الدرجات  المختلفة  واالهتزازات 

أجراه  الذي  الخاص  الحديث  حبش  إسكندر  الزميل  تّوج  يوم 
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صدور  أثر  على  ومضمونها  بأهلها  المتميزة  "السفير"  لجريدة  معي 

عّمقت  "الحرب  عريض  بعنوان  القتال"  من  بقي  "ماذا  روايتي: 

حملت  التي  االتصاالت  من  به  يستهان  ال  عدًدا  تلقيت  مسيحيتي" 

ولوًما.  عتبًا  إلّي 

الحرب  أن  إلى  مقاصدهم  ذهبت  وعاتبوا  اتصلوا  الذين  األحبة 

عن  أعلن  أن  المنفتح  المتنّور  أنا  علّي  العيب  ومن  تعصبًا  زادتني 

أن  وهي  الحقيقة  عن  بهم  طاشت  ظنونهم  أن  لهم  فبيّنت  تعصبي، 

أشمل! غفراني  وصار  تسامحي  ووّسعت  محبتي  عّمقت  الحرب 

وعلى هذا األساس تميّزت العقود الستة من تجربتي القصصيّة 

والروائية التي شبكت مسارب في حلقة متماسكة بما ناءت بحمله 

ظهور العيس في البيداء. 

في  مما  تماًما  النقيض  على  الدين،  في  إكراه  ال  أنه  وطالما 

من  كان  التي  المفاصل  األركان  بعض  أفكك  أن  حاولت  السياسة 

شأنها أن تغيّر الكثير من المفاهيم والمدارك والطروحات واألنظمة 

اللحمة  بين  وتضاربت  وتعارضت  تشابكت  التي  واإليديولوجيات 

سجادة  تحيك  النول  وراء  صابرة  يد  في  المكوك  وكأنها  والسدى 

بحبكة فارسيّة فيها من قّم وأصفهان وتبريز وشيراز وكاشان والقدس 

وبيروت  درمان  وأم  والجزائر  والقاهرة  واسطنبول  وبغداد  ودمشق 

للالهوت.  المكّمل  والفقه  والمطارف 

وقد اكتفيت بالتحّوالت من منطلق السببية، دون أن أحّدد دوري 

من هذه التحّوالت، كي ال يطول بنا الوقت! وتحاشيت الولوج من 
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باب السيرة فاخترت التاريخ، كي ال أكون الديّان، وأنا حتًما الضحيّة 

مع المليارات من أمثالي المسكونين بعبادة الله الواحد األحد ولغة 

التنزيل. 

لو سألتموني ماذا أتمنى اليوم أن أكون، وأنا أعيش حاالت يأسي 

وقلقي وكآبتي، ألجبت: أتمنى أن أكون قرصانًا صوماليا يهّز الضمير 

والمحرومين  المقهورين  عن  الظلم  ويرفع  والمستكبرين  العالمي 

بإصبع على الزناد! 
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أثر التحوالت السياسية على الرواية العربية

على  تقف  تزال  وال  العربية  المنطقة  كانت  تاريخها،  مّر  على 
منطق  وتغير  خارطتها  تزلزل  بأحداث  ومتفجر  ملتهب  صفيح 
ترخي  سياسية  تحوالت  وتفرض  الديمغرافي  والواقع  التحالفات 
بأبعادها على السلوك اإلنساني في مرافق الحياة المختلفة بما فيها 

والفكر.  األدب  ميدان 

ما هو أثر هذه التحوالت السياسية بالذات في ازدهار فن الرواية 
من  وتقهقره  األخرى  الكتابية  الفنون  على  معينة  مراحل  في  وتقدمه 
ثم نتيجة اإلحباط الذي أصاب األدباء بعد سلسلة من االنتكاسات 

والخيبات على الساحة العربية؟

الرواية العربية، إًذا، هي مرآة تعكس االنتصارات والمرارات... 
وكبرت  نمت  آمال  عن  صادق  تعبير  األحوال  هذه  كل  في  وهي 
بهذه  تعصف  التي  العاتية  األمواج  وسط  تحطمت  أن  لبثت  وما 
المنطقة من العالم من دون كلل تارة باسم الديمقراطية وطوًرا باسم 

الحرية... 

عايشها  كما  العربية  الرواية  لواقع  تحليل  التالي  الحوار  في 
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األديب جورج شامي، استناًدا إلى التفاصيل المرعبة التي أوردها في 

الحوار.  هذا  في  فصولها  وتتكامل  «البيال»  محاضرة 

هل تأثرت الرواية العربية بالتحوالت السياسية وكيف؟

الفائت  القرن  من  سنة  خمسين  خالل  العربي  العالم  أن  أجزم 

تأثر تأثرًا بالًغا بالتحوالت السياسية التي حدثت في ربوعه، فجميع 

البلدان التي تشكل العالم العربي تعرّضت كل واحدة منها لصدمة 

مستعمرها  مع  الحوار  طريق  عن  االستقالل  إلى  إما  بها  أدت  قومية 

المستعمر.  هذا  ضد  المسلحة  الثورة  طريق  عن  وإما 

في هذا المناخ ترعرعت أقالم مخضرمة وشابة في كتابة الرواية 

إما مـتأثرة بالمدارس الفكرية الخارجية وإما بفعل مشاركتها العملية 

في تحقيق هذا المناخ االستقاللي الذي، ويا لألسف، كان إلى حد ما 

وباال على كثير من بلداننا العربية، إما ألنها خضعت ألمزجة، بعضها 

ثوري وبعضها إنقالبي وبعضها دكتاتوري، وإما لألفكار التي طرحها 

متنورون من أبناء هذه البلدان، نذكر على سبيل المثال فكر أنطون 

سعادة المتنور المدرحي (ضد الروحانية)، وإما الفكر االنعزالي الذي 

طرحته الكتائب وإما الفكر الشمولي، وهو فكر القومية العربية، وإما 

صراع  ذلك  إلى  يضاف  الناصر.  عبد  طرحه  الذي  االشتراكي  الفكر 

ترك  ذلك  كل  العربي،  بعالمنا  عصفت  التي  واالنحيازات  األحالف 

أثرًا بالًغا في كتابة الرواية التي كان من حظها أن تدخل في هذه الفترة 

في  عرفناه  ما  على  متقدمة  أدبنا  لتلّون  الواسع  الباب  من  عمرنا  من 

السابق من شعر وأدب برج عاجي وغيره. 
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ملهمة  ثرة  ينابيع  شكلت  وإيجابياتها  بسلبياتها  األحداث  هذه 

الصراع  وعنصر  الالزمة  الوقائع  عنصر  أمنت  ألنها  الرواية،  لكتّاب 

الواسع  المجال  أنها  إلى  باإلضافة  والشخصيات،  األبطال  وعنصر 

لطرح أفكار مضادة ومعاكسة لما كان يطرح على الساحة ويستغله 

عربية  دول  في  عواصف  كّونت  أنها  أي  خاصة،  بصورة  السياسيون 

استطاعت  وهكذا  لبنان،  طليعتها  في  أخرى  في  و«تسونامي» 

القصيرة،  القصة  باب  عدة:  أبواب  من  الشعر  على  تتقدم  أن  الرواية 

باب القصة الطويلة، باب الرواية على أنواعها، ودخل فيها التاريخ 

وصراع  الحضارات  وصراع  السياسي  والقصص  الديني  والقصص 

التي  اإلبداعية  األشكال  إلى  باإلضافة  المذاهب،  وحوار  األديان 

الرسم  والنحت،  الرسم  مجاالت  يضاهي  مجاال  للفنانين  وفرت 

شتى.  أنواع  هي  فإذا  بالكلمة  والنحت  بالكلمة 

أبرز األدباء العرب الذين عكسوا هذه التحوالت السياسية؟

توفيق  طاهر،  بهاء  بينهم:  من  المصريين  من  مجموعة  هناك 

يكونوا  لم  الذين  األدباء  من  وغيرهم  محفوظ  نجيب  الحكيم، 

من  للخروج  اضطروا  إذ  آخر،  دور  لهم  كان  ولكن  بمستواهم 

والنظام  الرقابة  لضغوط  خضعوا  ألنهم  هناك  من  والكتابة  بلدانهم 

الديكتاتوري الحاكم، نذكر أيًضا األدباء العراقيين الذين خرجوا من 

بلدانهم وكتبوا الرواية من فرنسا وتونس ولبنان، باإلضافة إلى كتّاب 

وأدونيس...  ونوس  محمد الماغوط، سعد الله  سوريين من بينهم: 

وكتبوا  فرنسا  إلى  خرجوا  الذين  والمغاربة  الجزائريين  نذكر  ال  طبعاً 
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عن الثورة الجزائرية وحاربوا الديكتاتورية التي سيطرت على الحكم 

الجزائر. استقلت  بعدما 

دور لبنان في هذه الحركة األدبية المتصاعدة؟

كان لبنان حقال خصبًا لكل التجارب والتحوالت التي حصلت 

التعبير  حرية  من  به  يتمتع  كان  لما  الصميم،  في  الرواية  وتناولت 

براعة  تجلت  هنا  غيره.  عن  ما  حد  إلى  المميز  الديمقراطي  والنظام 

المبدعين في كتابة القصة والرواية، وقامت منافسة حادة ضمنيًا بين 

القائلين بالشعر والقائلين بالرواية، من يتقدم على من ولمن ستكون 

الغلبة في المستقبل وأي نوع من األدب أو الرواية والشعر سيكون 

األجيال  بمعاناة  الرسمي  شبه  أو  الرسمي  والناطق  الحقيقي  المعبّر 

الشابة، فبرزت أسماء مثل سهيل إدريس، فؤاد كنعان، يوسف حبشي 

محمد  الضعيف،  رشيد  الخوري،  الياس  الديري،  الياس  األشقر، 

دكروب، شكيب خوري، جبور الدويهي، مي منسى، غادة السمان، 

بول شاوول، جميل جبر وغيرهم... من خلفية شبه ثورية عرفها لبنان 

اإلمبراطورية العثمانية، نذكر  منذ عهد  وخاضها كتّاب مؤسسون له 

منهم على سبيل المثال: أمين الريحاني، جبران خليل جبران، ميخائيل 

نعيمة، توفيق يوسف عواد، رشاد دارغوث. هؤالء المؤسسون كانت 

ثورتهم مشّربة بنكهة الثورات الفرنسية واألميركية والبولشفية.

الرواية العربية التي توهجت في القرن العشرين لماذا خفتت؟

بعد  العربي  الواقع  على  طرأت  عدة  عوامل  هناك  أن  أعتقد 

تجارب مخزية مرت بها أنظمة كثيرة، وبعد خيبات مؤلمة تعرضت لها 
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شعوب مقهورة وقضايا عربية حقة، في طليعتها القضية الفلسطينية، 

المخيمات  في  المشتتين  الفلسطينيين  الالجئين  إلى  باإلضافة 

يواجهون مصيرهم بيأس وكبت وقهر ومهانة، رغم كل االنتفاضات 

إلى  يضاف  السليب.  حقهم  إلى  للوصول  زالوا  وما  سجلوها  التي 

ناضلوا  الذين  الشباب  عقول  على  هيمن  الذي  اليأس  ذلك  كل 

وصدموا في نضالهم، لم يصدموا من الخارج بل من الداخل، فإذا 

بهم يقاتلون عدًوا غير منظور، لهذا تخلّوا عن الكثير من المواضيع 

في  الشعوب  وبحق  وبالهوية  وبالوالء  القومي  بالنضال  المتعلقة 

والمنصف.  العادل  الكريم  العيش 

البدل،  بسباق  يكون  ما  أشبه  وهي  تكامل  الحياة  أن  اعتبرنا  إذا 

الشباب يأخذون عن الكهول تجربتهم ويثمنونها ويثمروها ويتعظون 

بتجارب من سبقوهم، فكل هذه األمور التي ال تخفى عليهم وحدثت 

تصيبهم  أن  الطبيعي  من  كان  قرن،  نصف  يتعدى  ال  قصير  زمن  في 

باليأس، فابتعدوا عن الخط الذي كان يتناوله الشيوخ والكهول ليبحثوا 

متخلفة  دول  طليعتها  في  ربما  أخرى،  بلدان  في  أخرى  خطوط  عن 

الشؤون  ومعالجة  القصة  كتابة  في  متقدمة  لكنها  العربية،  البالد  عن 

ننسى  ال  والصحة.  والفقر  الخبز  لقمة  مثل  الصحية  االجتماعية 

األمراض التي تفشت في العقود األخيرة في طليعتها السيدا والحمى 

الالتينية.  أميركا  بلدان  من  تأتينا  التي  الخنازير...  وإنفلونزا  الصفراء 

الالتنية،  أميركا  معين  من  ينهلون  القصة  كتاب  من  شبابنا  أكثر 

نحن الشيوخ نهلنا من األدب األوروبي والروسي واألميركي واليوم 



١٧٨

لدينا  يعد  ولم  (تشكوسلوفاكيا،البلقان...)  الشرقية  أوروبا  من  ننهل 

مواضيع نطرحها غير مواضيع الجنس والدين بكل أصوله وفروعه، 

وروحانياته! وتطرّفه  ومبالغاته 

هل تغيرت معايير اإلبداع بنظرك؟ 

ال أجزم بأن معايير اإلبداع تغيرت، قد تكون تجددت أو تبحث 

وخطوط  معاييره  ومكان  زمان  لكل  أن  باعتبار  تعالجه  جديد  عن 

عن  يكّف  ولم  يخمد  لم  اإلنسان  عقل  أن  اال  ومدارسه،  أصوله 

اإللهام،  مصادر  أي  العالم  كنوز  عن  التفتيش  دائم  فهو  االشتعال، 

التكنولوجيا  إلى  يتجهون  السينمائيين  نرى  السابع  الفن  لنأخذ  مثًال 

وإلى الخيال ويستلهمون الحيوان ويخلقون ديناصورات ويعتمدون 

الرمزيّة واالنطباعيّة واألسطورة والخرافة وغيرها من اإلبداعات. إًذا 

طالما أن عقل اإلنسان يقدح إبداًعا، فاألمور ستسير دائًما نحو آفاق 

جديدة ومواضيع جديدة قد نتقبلها في البداية وقد نرفضها، قد يكتب 

لها النجاح كما قد يكتب الفشل، وقد تدخل في المعقول كما هي 

الالمعقول. من  إبداع 

هل كان هدفك تأريخ األحداث على الصعيد اإلنساني؟

المناخات  أعمالي  في  استلهمت  إنما  التاريخ  أكتب  لم  أنا  ال، 

كانت  المنظورة  وغير  المنظورة  واالنقالبات  األحداث  عشتها،  التي 

والحمراء  البيضاء  كالكريات  دمي  في  وتجري  شراييني  في  تتغلغل 

التي تشكل معيار التوازن في وعي اإلنسان ومصداقيته ودورة الحياة 

في الجسد السليم المعافى.



١٧٩

الفقر  وضد  الظلم  ضد  بالثورة  ناديت  ورواياتي  قصصي  في 

والجوع، ضد الديكتاتورية والتوتاليتارية وضد االضطهاد، وتمنيت 

للقتل  ال  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  قامت  لبنان  في  الحرب  أن  لو 

ورواياتي  قصصي  شخوص  النفوس.  في  البغضاء  وزرع  والتدمير 

متساوون ال تفريق بينهم، وحرصت أن ألعب أنا دور البطل والراوي، 

القلق  إلى  باإلضافة  والغافر،  والمتسامح  والمنهزم  المنتصر  دور 

والتحّوالت  األحداث  هذه  تسببه  كانت  الذي  والمتواصل  الدائم 

تجربتي  عمر  من  سنة  ستين  طوال  والعسكرية  والفكرية  السياسية 

الكتابية وارتباطها الوثيق بما نفّكر. هناك خيط خفي يربط بين أبطال 

أو  تطرفًا  أو  انحيازًا  أو  تاريًخا  تكون  أن  دون  من  والوقائع  قصصي 

المجاني.  للقتل  أو  معينة  لمذهبية  أعمى  تعصبًا 

كيف يمكن أن يكون الروائي حياديّا وسط أبشع أنواع المجازر؟

كبيرة  فئة  هناك  كانت  مقاتلين،  وطني  أبناء  جميع  يكن  لم  أوال 

سالحها الصمت، وكانت تشّكل الفريق الحيادي الذي ربما، بسبب 

فرضتها  التي  الجزية  من  كضريبة  األكبر  الثمن  هو  دفع  حياديته، 

هذه الحرب العمياء. من خالل تجربتي ومعرفتي ودوري الميداني 

كصحافي تنّقل بين الكثير من الجبهات الغربية والشرقية والكثير من 

المتاريس، وربطته صداقات عميقة وصداقات زمالة ومعرفة لفريق 

الحزبية،  وانتماءاتهم  مشاربهم  مختلف  على  المواطنين  من  كبير 

كنت إلى حّد ما أستطيع أن أميّز بين الخطأ والصواب في ما يحدث 

المناضل  الفعل  وبين  الماكر  والفعل  المنافق  الفعل  بين  بلدي،  في 

مضللة. ضغوط  عليها  تمارس  األحيان  أغلب  في  كانت  ببراءة 



١٨٠

هل تداخل الصحافي مع الروائي في رواياتك؟ 

هناك نمطان في الكتابة عندي، النمط الصحافي والنمط األدبي. 

في الصحافة طغى على أسلوبي الطابع الصحافي، في األدب طغى 

مجهول  لسبب  أنني  وهي  مميزة  صفة  مع  األدبي  الطابع  أدبي  على 

قد أرّده إلى موهبة ال يد لي فيها وال حول وال طول، كانت تساعدني 

دائًما على أن أزاوج بين النمطين بحيث أنهما يشكالن نمطًا واحًدا. 

في  فارقة  عالمة  يكون  أن  اإلمكان  قدر  على  حرصت  التزاوج  هذا 

كتاباتي األدبية القصصية منها والروائية والنقدية وغيرها. وقد حافظت 

عليه بشكل قدسي ألنه نابع ومعبّر عن واقع الحياة من دون تكلّف 

وال تصّنع وال تحّجر وال تقعر، هو شبيه بالبساطة أو ما كان يسمى 

دائًما وأبًدا بالسهل الممتنع. فمن يقرأني في التحقيق أو في التعليق 

يدرك أنني أديب ومن يقرأني في القصة القصيرة أو في الرواية يدرك 

تماًما أنني أديب بعباءة صحافي.

إلى أي مدى يستطيع األديب أن يكون موضوعًيا ؟

أن  هي  األولى  ناحيتين:  من  دقيق  السؤال  هذا  على  الجواب 

وفي  وانتماءاته،  وأحاسيسه  ومشاعره  ميوله  له  أي  إنسان  الروائي 

يشكله  الذي  الهوى  عن  يبعده  الذي  الراجح  عقله  له  ذاته  الوقت 

كان  سواء  اإلنسان،  هذا  استطاع  إذا  العقل.  على  بالضغط  القلب 

يكون  أن  بإمكانه  وقلبه  عقله  بين  يوازن  أن  عاديًا،  إنسانًا  أم  روائيًا 

موضوعيًا، ولكن إذا كان هذا اإلنسان، كائًنا من كان روائيًا أو خارج 

إطار األدب، يشكو من خلل ظاهر بين عقله وقلبه أو إذا كان مرتبطًا 
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ارتباطًا حزبيًا أو دينيًا يصل إلى حّد االلتزام األعمى بمواثيق حزبه أو 

طائفته، ال يستطيع بأي شكل من األشكال أن يكون موضوعيًا فهو 

منحاز.  حتًما 

أنا ال أنتمي إلى أي حزب وأنا مسيحي غير ملتزم بشكل أعمى، 

إطالقًا،  شيئًا  ذلك  على  أزيد  وال  بهما  وأعمل  والوصايا  بالله  أؤمن 

وإذا  موضوعيتي.  وأضمن  موضوعيًا  أن أكون  أستطيع  السبب  لهذا 

وقعت في أي خلل أو أي خطأ يكون ذلك نتيجة السهو أو الغلط ال 

نتيجة القصد وسبق التصور والتصميم. وبما أنني لست مؤرًخا ولن 

بحق  اإلنسان  يرتكبها  خيانة  التاريخ  كتابة  أعتبر  ألنني  مؤرًخا  أكون 

تغلغال  قصصي  في  األحداث  تتغلغل  أن  على  حرصت  اإلنسانية، 

يتلمسها اإلنسان كما يتلمس نبض قلبه وسريان دمه وجسده.

أبرز األحداث أو الحروب التي شغلت مساحة إبداعك؟

الحرب العالمية األولى ظهرت عندي في قصة «ألواح صفراء» 

التي صدرت عام ١٩٥٩ والحرب العالمية الثانية ظهرت آثارها في 

«أعصاب من نار» التي صدرت عام ١٩٦٣. واإلنزال األميركي في 

لبنان ١٩٥٨ وانتفاضة أحداث ١٩٥٨ ظهرا في «دور في المعركة». 

اندالع الحرب في لبنان عام ١٩٧٥ واحتالل إسرائيل ألجزاء من لبنان 

التالية:  القصص  في  األحداث  هذه  ظهرت   ،١٩٧٨ عام  الجنوبي 

«أبعاد بال وطن»، «فداء بال قضية»، «عارية في البيت الخراب».

نتيجة الحرب وعبثيتها ظهرت في «إيمان بال شفاعة» و«عبث» 

الردع  قوات  مع  االصطدام   ،١٩٨٢ سنة  القوس»  برج  في  و«ليلة 



١٨٢

والدعوة إلى التسامح والغفران ظهرا في رواية «ماذا بقي من القتال» 

عام ٢٠٠٢. في رواية «عصير الزنزلخت» عام ٢٠٠٨ أتحدث عن 

 .١٩٥٨ وأحداث  شمعون  كميل  سياسة 

باختصار تخللت رواياتي محطات عفو وقتال وسرية ولغز... 

هل يلعب الزمان والمكان دوًرا في إنضاج الرؤية األدبية؟

لكن  أدوار،  عدة  إلى  يتفّرع  الدور  وهذا  مهم  دور  له  الزمن 

وجه  غيروا  الحربيون  والمراسلون  التحقيق  كاتب  أو  الصحافي 

اللعبة، ألنهم كانوا يراسلون باللحظة من المعركة وكانوا يدونون هذه 

األحداث لتظهر في ما بعد في كتاب. األدباء الذين كتبوا عن الحرب 

الزمن  ليلعب  تتخمر  ويتركونها  يكتبونها  كانوا  الحرب  يعيشوا  ولم 

ينتظرون  كانوا  ألنهم  الروائيين  هؤالء  بالزمن  المقصود  لكن  لعبته، 

عليها  ويقيموا  رواياتهم  في  ليسكبوها  معلومات  على  الحصول 

إبداعاتهم. 

بالنسبة إلي بالذات كانت الحيرة هي التي تتآكلني بين أن أكون 

كاتبًا محاربًا وكاتبًا موضوعيًا، ال يمكن للكاتب أن يكون موضوعيًا 

الذي  الحّر  الموقع  له  يتوفر  لم  إذا  وقلبه  عقله  بين  التوازن  ويحقق 

يكتب منه، إذا كان المدفع فوق رأسه والبندقية في صدره أفضل له أن 

يصمت وينتظر من أن يكتب وينحاز وتكون كتابته أقسى وأشد إيالًما 

طالت  التي  الغربة،  سنوات  إن  القول  أستطيع  المدفع.  رصاصة  من 

خمًسا وعشرين سنة بين باريس ولندن، أمنت لي مناخ الحرية الذي 

مكنني من أن أخرج إلى النور كل ما كتبته طوال مدة القتال في لبنان. 
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تكون  أن  الحديث،  هذا  خاتمة  في  أرجو  األساس  هذا  على 

أقصاه  إلى  أقصاه  من  العربي  العالم  في  كلها  المقبلة  السنوات 

فضاءات حرية يستطيع حملة األقالم من التعبير في أفيائها عن آرائهم 

بأمان مطلق، بدال من اللجوء إلى أفياء نعتبرها استعمارية وانتدابية 

نعم.  أو  ال  بـ  أفواهنا  نفتح  أن  من  لنتمكن 
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جورج شامي على خطى والده ومثاله

في  والده  صورة  برزت  هكذا  الحياة،  مدرسة  في  والمثال  الرمز 

أدبه، الذي تأثر به منذ وعى على الدنيا، وحبا في طرق الحياة، فتعلّم 

منه مواجهة الظروف والمصاعب بحكمة وصبر ودراية.

والمهابة  االحترام  يكلّلها  شامي  جورج  أدب  في  الوالد  صورة   

كيف  يعرف  يكن  لم  إنه  حتى  متعلًما  األب  هذا  يكن  لم  والتقدير. 

األصداف  أو  بالمنمنمات  أشبه  أسراًرا  حياته  «كانت  الحرف،  يفّك 

تكون  بعدما  البعيدة  البحار  شطآن  على  المرء  يلتقطها  التي  الفارغة 

األمواج لفظتها وتركت في جوفها بعًضا من هديرها»، على حد تعبير 

وجع  من  اكتسبها  خاصة،  فلسفة  له  كانت  ذلك  مع  شامي،  جورج 

دموًعا  العين  وفي  دًما  الجسم  في  نزفت  جروًحا  تركت  التي  األيام 

 ... مآقيها  في  مخنوقة 

وحيًدا وبجرأة واجه والده الظروف القاسية من دون انتظار بدائل 

أو االتكال على اآلخرين وإزعاجهم. عاند البؤس والتجارب األكثر 

والحرمان،  والشظف  الذات  قهر  أمام  ينحِن  ولم  العلقم،  من  مرارة 
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فظل واقًفا بشموخ يرعى عائلته بكل ما أوتي من حب ممزوج بحزم 

وقسوة أحيانًا، مبعًدا عنها الهموم.

 تحّمل آالًما جسدية رهيبة نتيجة العمل القاسي الذي كان يزاوله 

الدموع  انهمرت  ما  وكثيرًا  العوز،  شّر  ويقيها  لعائلته  االكتفاء  ليؤمن 

من عيني جورج شامي في طفولته، عندما كان يرى ظهر والده ينتفخ 

من شّدة االحمرار بعد لجوئه إلى «الحجامة» علها تخفف من أوجاع 

ظهره والتي لم يشفع فيها ارتداؤه زنار صوف عاجي اللون (ما زال 

جورج شامي يحمل قطعة منه كتميمة)، ظًنا من الطفل أنهم يحرقون 

من  ويطلب  بطنه  على  ينبطح  والده  كان  عندما  وأيَضا  والده،  ظهر 

وصفة  بحسب  دقائق،   ١٠ بقدميه  ويدوسه  ظهره  على  الوقوف  ابنه 

من الطب الوقائي، شرط أن ينفذها ابنه البكر وأال يتعدى عمره عشر 

سنوات، فكان يحتقر نفسه وهو يدوسه بقدميه رغم شعور شيطاني 

به  والده  يلحقه  كان  الذي  التأديب  قسوة  من  لنفسه  يثأر  بأنه  راوده 

وحزام  وطفولية،  عرضية  أخطاء  من  يرتكب  كان  ما  على  له  عقابًا 

الجلد الذي كان يؤدبه به.

لم يكن وجع الظهر الوحيد الذي عانى منه هذا الوالد الواقف 

سدا منيًعا في وجه الفاقة، فبسبب البرد الذي كان يتحّمله في الليالي 

المصقعة والوقوف أطول مدة ممكنة في اليوم الواحد، عانى من داء 

المفاصل الذي تحّكم بساقه اليمنى. لكن بعدما تقاعد وخفف من 

الجهد والعمل الشاق زال وجع ظهره وألم ساقيه.
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صور عائلية

 من الصور العائلية التي حفرت عميًقا في ذاكرة جورج شامي، 

غياب والده في إحدى المرات عن البيت غيابًا مفاجئًا لمدة يومين 

عينيه  إحدى  من  ظفر  نزع  لعملية  خاللهما  خضع  عادته،  غير  على 

من دون أن يتأفف ويتذمر أو يطلب من أوالده أو زوجته مالزمته في 

جانبه  إلى  البقاء  مشقة  عائلته  تجنيب  على  منه  حرًصا  المستشفى، 

بمفرده. المبرحة  آالمه  فتحّمل 

في  والده  صورة  شامي،  جورج  قلب  إلى  األحب  الصور  ومن 

فوق  األرض  على  جالس  وهو  والعطل  اآلحاد  أيام  الراحة  فترات 

من  عدد  إليه  ظهره  يسند  الذي  الحائط  وبين  بينه  القش،  من  حصير 

الفضفاض،  األبيض  السروال  ويلبس  النارجيلة،  يدّخن  المساند، 

الهادئ  لصوته  ويطلق  المازات  ويتذّوق  المنزلية،  المسائية  تفريعته 

الحنون المجّرح بغصات الوجع الدفين، والشجن المسكون بحناياه 

أبياتًا من العتابا أو الشروقي أو البغدادي تحدث القشعريرة في البدن، 

وكبرياء.  بشرف  مشاها  التي  الجلجلة  ذكريات  مستعيًدا 

كان يلّذ للطفل جورج شامي أن يحضر «النفس له»، خصوًصا 

المدبّس، الذي كانت ترسله إحدى عماته التي كانت تزرع الدخان 

في قريتها. 

وكثيرًا ما كان األب واالبن يتبادالن األفكار خالل تبادل الكؤوس 

والده  مغامرات  إلى  باهتمام  االبن  ويستمع  الطعام،  مائدة  حول 

الدالالت  ذات  والقصص  يحفظها  كان  التي  واألمثال  ومشاهداته 
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يحسن  محترفًا  راويًا  الوالد  هذا  كان  فقد  واألخالقية،  االجتماعية 

كأديب  وثقة،  وتشويق  بجاذبية  المفروض  التسلسل  ويحترم  األداء، 

يكتب القصص والحكايات، وقد عززت طريقته هذه في الرواية ثقة 

الطفل جورج شامي بنفسه باإلضافة إلى ملكة القص، وشجعته على 

المواهب. فيه  فجرت  التي  الممارسة 

كان هذا الوالد الجبار يتحيّن اللحظات السعيدة وإن كانت قليلة 

ليعرف بعًضا من الفرح،  فكان يشرب العرق والويسكي والبيرة في 

من  والتسعين  الثالثة  بلغ  حتى  قليلة  بكميات  السعيدة  المناسبات 

والكوارع والمقادم... والفوارغ  النية  الكبة  تناول  ويهوى  العمر، 

كان شارباه رمز عنفوانه وكرامته وشرفه، وكانا معكوفين مشدودين 

ويكويهما  بهما  يهتم  كان  شبابه  في  الشموخ.  عن  تعبيرًا  أعلى  إلى 

ويستعمل مستحضرات خاصة ليظال مرفوعين إلى األعلى وثابتين، 

بصلصة  المطبوخة  والمعكرونة  نوع  أي  من  الحساء  تناول  ويحاذر 

شاربيه.  ويغمس  ذقنه  على  يشرشر  ال  كي  واللحم....  البندورة 

شامي  جورج  الطفل  فيهما  يرى  مقطبين  كثيفين  فكانا  حاجباه  أما 

الغضب، وخداه موردان طافحان بالبراءة، وعيناه لوزيتان كحليتان، 

كان يشعر عندما ينظر فيهما أن والده يريد أن يقول له شيئًا هو بعض 

من تأنيب أو غفران، صفح أو عقاب. 

بطل في الظل

 عمل والد جورج شامي حارًسا في الليل بعد انتسابه إلى فريق 

الحراسة في بلدية بيروت، وزاول نوبات السهر ليليًا ومداورة بين يوم 
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الهزيع  في  ساعات  وخمس  األول،  الهزيع  في  ساعات  أربع  وآخر 

الثاني، ولدى عودته إلى البيت كان الطفل جورج شامي يفتش عن 

بقايا «بسطرما» أو كعك صغير من نوع الغريبة بالسّكر والسمسم أو 

حفنات من القضامي ... «وهي فضالت من وجبة مسائية كان يسّد 

بها حالة من الجوع أو يتسلى بها فتطرد عنه سّنة النعاس أو القنوط 

وتلّون سواد ليله الحالك القائظ صيًفا والبارد شتاء، وتؤنس وحدته 

في الليل العكر»، صورة رسمها جورج شامي، تختصر معاني الصبر 

ورفض قول «آخ» حتى في أحلك األوقات. 

لم يمر هذا الوالد االستثنائي في عمله في الحراسة مرور الكرام، 

بل لعب دوًرا كبيرًا إبان النهار في تأهيل األشرفية، هذه التلة الريفية، 

لبلدية  التابع  عمله  فريق  بمساعدة  مميزة،  شرقية  ضاحية  تكون  ألن 

بيروت، «ومهد ألن تكون مع التطور مرفًقا استثنائيًا، صارت القلعة 

بالمعنى السياسي باإلضافة إلى مركزيتها االقتصادية والتجارية. لقد 

ساهم في شق طرقاتها وتأهيلها بأقنية لمياه الشتاء وتمديدات للصرف 

الصحي وحيطان دعم وتصاوين وأرصفة للمشاة»، لكن حزنًا عميًقا 

ينتاب جورج شامي ألن رغم هذه اإلنجازات، ال أحد يذكر والده ال 

في  وال  متواصلة  سنة  خمسين  فيها  سكن  التي  الصغرى  الدائرة  في 

البنى  أشغال  من  بالمئة  سبعين  من  أكثر  نفذ  حيث  األوسع  الدائرة 

التحتية مع ورشة عمله التي كان يرأسها ويديرها نهاًرا.

 وقد استفاد جورج شامي من الدرس األولي هذا بأن «العمال 

من أمثاله والفالحين والبسطاء والشغيلة والحرفيين العاديين وحتى 



١٩٠

مع  يموتون  وأنهم  الخلود،  لوائح  في  لهم  مكان  ال  منهم،  المهرة 

زمانهم ال قبل زمانهم، منذ أن يدّب العجز في أوصالهم ويقعدوا عن 

والفعل». الحركة 

مبادئ وفلسفة

هّمام  العقل،  وصحيح  الجسم  صحيح  ومقتّر،  بالكالم  مقّل 

مسؤولياته  يتحّمل  عمله،  في  ومجّد  مرؤوسيه  مع  ومطواع  خدوم 

بشمم وإباء، فال يراوغ وال يتالعب وال يخادع، يتمتع بوداعة وطيب 

سريرة وصدق طوية، وحده كفاحه رفعه من السكن في بيت متواضع 

شقق  وعشر  طبقات  خمس  من  بناء  إلى  األرضية  الطبقة  في  جًدا 

حققه بالجّد والمثابرة... هكذا رسم جورج شامي شخصية والده في 

من  كونًا  كان  وعفويته  وأميّته  بساطته  رغم  أنه  خاللها  من  مبيًّنا  أدبه 

والمثال،  القدوة  هو  سلوكه  وكان  بذاته،  قائًما  والمثاليات  األخالق 

ونهجه. تصرفاته  إيقاع  على  شامي  جورج  تتلمذ 

في هذه المدرسة تعلم مبادئ بعضها تالءم مع ما خبر في الحياة 

يبيت  وأن  أحد  من  يستدين  أال  تعلّم  معها.  تناقض  اآلخر  وبعضها 

وإذا  بالدين  يفي  أن  استدان  وإذا  يسأل،  وال  جاع  إذا  الطوى  على 

وعد أن يفي بالوعد. تعلّم أال يكذب ويّدعي ويرتشي ويثرثر ويدّس 

اآلخرين.  مساوئ  عن  الطرف  ويغّض  الناس  خصوصيات  في  أنفه 

تعلّم أال يطلق الوشايات ويتوّسل وسائل دنيئة لتحقيق مآرب زمنية، 

أال يضيع عمره هباء وراء رغبات ورذائل وموبقات، أن يكون كريم 

الكتمان...  بفضيلة  ويتحلى  اليد  وكريم  النفس 
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لم يكن الغنى هدفًا سعى إليه هذا الوالد- المثال، بل كان همه 

وأعبائه  بأثقاله  مرة  يلِق  لم  المال.  عبادة  ال  الذاتي  االكتفاء  الوحيد 

ومصائبه وغدرات الزمان على غيره حتى وإن كان هذا الغير هو الله 

بالذات! بل واجه قدره بصمت وعناد، معتزًا بما يفعل، ال ينتظر مّنة 

وفي  الصباح  في  يصلي  مؤمًنا  كان  أنه  ورغم  أحد،  من  شكوًرا  وال 

المساء إال أنه لم يكن ممارًسا مدمًنا ومخّدًرا بذكر الله في كل لحظة 

ويحشر اسمه في كل هفوة ويتلطى وراءه.

حملة  من  يكن  ولم  طائفية،  أحزاب  إلى  االنتماء  يغره  لم 

المسدسات واألمواس والخناجر. امتلك مرة مسدًسا من نوع بيريتا، 

لكن هذا المسدس التعيس كاد يورّطه في جريمة عن غير قصد منه، 

الطفل  تقتل  وكادت  الخطأ  طريق  عن  منه  رصاصة  خرجت  عندما 

بعدما  به  يحتفظ  األخير  زال  وما  جانبه،  إلى  القابع  شامي  جورج 

واستعماله.  حيازته  الوالد  رفض 

يسجل  أن  من  حياة  دستور  تشكل  التي  المبادئ  هذه  تمنع  لم 

جورج شامي بعض العتب على والده المثالي ، ال سيما إصراره على 

البوشرية،  منطقة  في  ميراثًا  تركه  الذي  حياته  في  العقار  قسمة  عدم 

العتب  هذا  يكن  لم  يخرب.  نفسه  على  ينقسم  بيت  كل  بأن  إليمانه 

بصيرًا  كان  أنه  ورغم  والده،  بعدالة  لتيّقنه  بل  أكبر  بحصة  طمًعا 

وحكيًما وعاقًال ومدركًا فقد فاته وجاوز توقعاته الطمع الذي نهش 

أبنائه... أحد 

مبنية  واألفكار  األمثال  من  ثروة  من  تحوي  بما  الدروس،  هذه 
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أكثر  ينضج  أن  الظروف  للوالد  تتح  لم  بذكاء  مبطنة  عفوية  على 

صمود  سّر  شكلت  واستقامته،  بصدقه  حاًدا  كان  ولكنه  ويتثقف 

جورج شامي وسّر فوزه، وكّملت ما تعلمه في المدارس والجامعات 

وما تعلمه في مدرسة الحياة، فكانت زاده في حلّه وترحاله والتميمة 

المهنية  دروبه  على  طريقه  ونورت  الزمن  غدرات  من  حمته  التي 

وتعامله مع الناس وخصوًصا في بنائه عائلة غاصت جذورها عميقة 

في شخصية هذا الوالد الذي عرف كيف يطّوع الزمان ويتمرّد عليه 

الفقر  ضفة  من  وإباء  بفخر  ومجتازًا  وظافرًا  منتصرًا  ويخرج  ويقهره 

البحبوحة... ضفة  إلى 
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إضاءات على باقة من القصص

كان ال بد من أن أعيد نشر هذه المقاالت األربع التي كتبتها على 

أثر كل رواية صدرت لجورج شامي لتأتي تكملة لروح هذا الكتاب 

ونماذج حية ألبعاد انفعاالته العصية على كل تمرّد.

-١-

«ماذا بقي من القتال؟»... لعبة الكبار على الوطن الصغير

كتابه  في  شامي  جورج  األديب  يخوضها  آخر  نوع  من  معركة 

«ماذا بقي من القتال؟» (دار رياض الريّس للكتب والنشر)، مسرحها 

زاوية إطارها البحث عن الحقيقة التي تلّمس خيوطها عبر الثقوب 

وخطوط الدمار التي خلفتها الحرب في كاتدرائية مار جرجس في 

بيروت، وأبطالها مجموعة من الشباب، أخرجهم شامي من ذكرياته، 

واعترف من خالل فصول الدمار التي شاركوا فيها، انجرافه وإياهم 

في التضليل وفي «لعبة الكبار» على الوطن الصغير.

صراعه  من  النابعة  والروايات  القصص  من  مجموعة  بعد 
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واقع  في  جديده  في  يغوص  الوجودي،  والقلق  الحياة  مع  المستمّر 

فرض على لبنان وعلى أهله سنوات طويلة، وحاول من خالله تأريخ 

المشاعر اإلنسانية والتجاذبات التي خلفت حاالت ومآسي ومعاناة 

فاقت بخطورتها آثار الحرب والقذائف والدمار، وقد عمد من خالل 

المفاهيم  انقالب  يبيّن  أن  المحاربين  مع  سجلها  التي  الحوارات 

والقيم والنظرة إلى اإلنسان وإلى القضيّة وإلى الوطن لحظة يصطدم 

كتابتها  معاودة  خالل  من  وذلك  القتل،  بفعل  بالحياة  التشبث  فيها 

االنحراف  عن  بعيًدا  الحرب  إلى  الثاقبة  النظرة  تفرضه  معيّن  بمنطق 

وعن الغرائز، ما ولّد عنده تمرًّدا على الظروف التي أجبرت اإلنسان 

في  االندفاع  جراء  من  الغفران  طلب  إلى  وتوقًا  اإلنسان  قتل  على 

معركة حملت في البدء شعار الدفاع عن األرض وتحّولت في ما بعد 

المصطلح. على  صراع  إلى 

بشفافيّة األديب الواقعي الذي يلمس الحقيقة بقلب عانى ونزف، 

كتب فصول «الدوامة» المريرة التي تخبّط بها كل لبناني بفعل التالعب 

بقدره ومصيره وخضوعه لسلطة «الكبار» وفق شريعة الغاب، فمشى 

في جنازة الحقيقة من دون أن يدرك أن ما يحرّكه هو الخوف والتضليل 

والهمجيّة.

إنهما  شامي.  جورج  عند  يفترقان  ال  صنوان  والمرأة  الوطن 

وجهان لعملة واحدة أرادهما رمزًا للواقع الذي انجرف فيه يوًما بفعل 

أناس كافرين، فكانت المرأة فيه مزيّفة، ومن ثم ظهرت «ليا» الحبيبة 

الوطن  إلى  الحقيقة،  إلى  الطريق  خاللها  من  تلّمس  التي  الدائمة 

األوهام.  عن  البعيدة  الطيبة  واألرض  الحقيقي 
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في الكاتدرائية التي هي صورة عن نفسه الممزقة ، شاء أن يقيم 

اآلالم،  أسبوع  في  القداس  ذكرياته  خالل  ومن  قلبه  وفي  عقله  في 

رفاقه  أخذ  وفجأة  النقي.  واإليمان  والطفولة  البراءة  بحنين  مشدوًدا 

في  للمشاركة  دعوته  يلبون  كأنهم  البعيد،  من  قادمين  له  يتراؤون 

معنى  عن  تسأل  وهي  مسمعه،  على  تترّدد  بأصواتهم  وإذا  القداس، 

الحب. اغتال  الذي  والقتل  الوطن،  في  الموت  إباحة 

أن  إلى  شامي  بجورج  الكاتدرائية  طول  على  الفجوات  دفعت 

حيرة  في  أوقعه  قتال  جراء  من  نفسه  في  الفارغة  بالفجوات  يشعر 

باألقدار،  العبث  على  وتمرّده  قهره  األولى  للمرة  فتحدى  وقلق، 

وعاش مجّدًدا حزن رفاقه في الحرب الذين سئموا معاناة اآلخرين، 

من  التطّهر  يحاول  الكاتدرائية،  في  لله  يتهلل  الذي  بالجسد  وإذا 

جثث  إلى  واإلنسان  ركام  إلى  الوطن  حّولت  التي  الضياع  عاصفة 

والبغضاء.  الحقد  قمم  فوق  متراكمة 

أمام حضرة الساكن المعبد، الممتلئ نوًرا وسموا، عاش األديب 

الحرب،  وجه  من  المعرفة  هربت  عندما  الغربة  لحظات  مجّدًدا 

وتشويه معالم اإلنسانيّة، وطغيان الجهل على الرؤوس التي عشش 

تافًها،  اإلنسان  قيمة  عن  الحديث  وأضحى  المزيّف،  العنفوان  فيها 

المدافع،  ضجيج  وسط  ضائًعا  بالحب  المنادي  الحبيبة  وصوت 

والحقيقة مسجونة في زنزانة الموت، والوجوه مرتدية أشكال المدن 

المحترقة. 

حكاية  هي  القتال؟»  من  بقي  «ماذا  قصة  في  الحرب  حكاية 
لتمرير  الصغير  الوطن  أبناء  طموح  على  القضاء  إلى  تسعى  مؤامرة 
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أهدافها بنزع السيادة واالستقالل، حكاية الحبيبة والزوجة التي تنتظر 
الحرب  كانت  إذا  ما  تدري  وال  أحشائها  من  يخرج  واحد  حبيبين: 
ستبقيه على قيد الحياة، وآخر مرتٍم في أحشاء الحرب تجهل مصيره 

وما إذا كانت عيناها ستراه مجّدًدا أم ال. 

إزاء هذا الواقع، ومن خالل حوار المقاتلين الذي استعاده من 

شريط ذكرياته، تساءل، هل تطفئ الجرائم الجرائم؟ وبصوت صارخ 

في البريّة، أعلن أن الخالص على األرض وفي الوطن ال يتحقق إال 

بالحوار المؤدي إلى إنسانيّة متقّدمة تسودها لغة القلب. 

وألن الكاتدرائية الشامخة على رغم األهوال، طّهرت لبه وعقله 

من الذنوب التي مسحت وجوده فترة من الزمن، وبين أحضان النور 

الذي يضفي على خطوط الخراب حالة طقوسيّة احتفالية، استقالت 

شخصيّة المقاتل، والعابث، والضائع في متاهات الحرب، من الحياة 

بعدما طلب من السماء إمطار الغفران فيه، في محاولة إلنقاذ اإلنسان 

في داخله المنحرف في هوة المكائد والتي قضت على ما تبقى من 

إنسانيّة ومن حب ومن طهارة. 

قد يكون الموت في النهاية الحّل الوحيد للتحّرر من القيود التي 

نهاية  فاختار  خلفتها،  التي  اآلثار  على  التغلب  على  يقَو  ولم  كبّلته، 

لفكرة، لقناعة، لعبث أوصله إلى اإلذالل، فمات «بلعام» (الشخصيّة 

المضلّلة في القصة)، وعاش األديب جورج شامي بعدما اجتاز نفق 

رحلة  من  ووجوده  وعقله  وفكره  نفسه  تطهير  إلى  ووصل  الضالل 

الضياع وسط خرائب الموت. 
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-٢- 

«ذكريات عارية»... رحلة عذاب في «مغاور» الذات

بطن  ولوج  شامي  جورج  آثر  عارية»  «ذكريات  روايته  في 

الحاسوب العجائبي بدل الحوت الخرافي، عّل العلم يشفع للضعفاء 

من  الحسنة  النيات  ذوي  من  بالمحبة  والمقهورين  والمضطهدين 

أمثاله الذين يسرق منهم دينهم باسم الدين، وتسرق منهم أوطانهم 

الماضي.  من  ذخائر  عن  بحثًا  كالفطر  تنبت  قوميات  باسم 

بدأت مغامرته هذه بتصميم مسبق وعناد بعيًدا عن أي تسلسل 

زمني، هاربًا من قدره ومن كآبته وإحباطه ويأسه بعد عشرات السنين 

من العذاب والمعاناة، عاريًا من ذنوبه التي ألصقوها به من قبل أن 

في  حاول  مخملية  وقفازات  مستعارة  وشعور  أقنعة  دون  من  يولد. 

ذكرياته أن يحاسب نفسه قبل أن يدينها. 

عالم  في  مسحور  غريب،  عالم  في  غريب  الحيرة،  أخذته 

تحكمه أبجدية الفيزياء واإللكترونيات وال يتحدث سوى لغة عالمية 

مفاتيحها صامتة صمت القبور، لكنها مضيئة كوضح النهار ما يعمي 

العقل ال القلب، حيًنا يدخل في حوار مع الذات كالمجانين العقالء، 

وحيًنا يدخل في حوار مع لصيقه التوأم عله يجد عنده جوابًا فيتذرع 

استطاب  لقد  ويؤانسه،  يستيقظ  عله  يهزه  عبثًا  يرّد،  من  وال  بالصمم 

مناخ الصمت والهدوء والسكينة فتركه للمرة األولى وحيًدا مع قدره 

ربما ليتيح له فرصة التفكير والتبحر واالعتماد على النفس في خلق 

جديدة.  فرص 
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منذ ألف عام وهو ينصاع لزمنه يقوده من دون اعتراض منه إلى 

عيونه  من  ويطّل  داخله  في  يقبع  زال  ما  الطفل  أن  إال  يشاء،  حيث 

ويتكلّم بلسانه، وما من بعد زمني بينه وبين هذا الطفل الذي هو هو 

التي  والكلمات  والصور  والرؤية  والثقافي  الفكري  المناخ  بالذات. 

أسطوريًا،  بعًدا  وتكسبه  ووجوده  المكان  ماهية  تحدد  التجربة  تولد 

لذا وجه  إلى زمنه العجوز رسالة يقول له وداًعا وهو على رصيف 

االنتظار يروح ويجيء مع المنتظرين الذين هم مثله على موعد مع 

ازداد قسوة  ويقينه، أنه  في ظنه  األخيرة. زمنه العجوز،  الرحلة  قطار 

مع األيام وزادته التجارب عناًدا وصلًفا وعجرفة كأنه محا من معجم 

والحنان... والرحمة  الشفقة  مثل  من  كلمات  مفرداته 

في رحلته إلى داخل الذات يحاول الروائي جورج شامي الخروج 

التي  والمادية  الروحية  والبطالة  الفراغ  عن  تعبّر  التي  المحنة  من 

يعاني منها إنسان هذا العالم المتخلف اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا 

والهوتيًا وفقهيًا. كانت زيارة قبر والده أول خطوة صمم على اإلقدام 

عليها بعد عبوره إلى «جبل صافي» بحثًا عن مغاور الذات..

يعود بالذكريات إلى الخيمة التي نصبها في مراهقته ولم يزرها 

والده قط احتراًما منه لخصوصية الروائي، وكانت أول صرخة تعبيرًا 

عن حاجته إلى الحرية والسيادة واالستقالل. تشتعل الذكريات في 

خاطره أحيانًا كما أباالت الهشيم سرعان ما تنطفئ وأحيانًا كما حطب 

السنديان الصلب العنيد الصامد في وجه النار يؤججها ويرهقها قبل 

أن يحترق.



١٩٩

مبكرة،  سّن  في  والده  وصاية  عن  خرج  الذي  هو  حياته،  كانت 

أصعب من حياة والده وأكثر تعقيًدا، فالتطّور، الذي شهده العالم في 

ميادين العلوم واالختراعات واالكتشافات والتكنولوجيا وسّهل على 

المرء أموًرا كثيرة، زاد في تعقيد السبل للمواجهة والتحدي واللهاث 

في سبيل اللحاق بالمستجدات التي انعكست آثارها على الضمائر 

واألخالقيات، وتحولت عن ثوابتها إلى حّد أنها محتها من الوجدان 

مغامرات  وعاش  الحياة  متاهات  في  تاه  العالم  هذا  في  البشري. 

في  وتتركه  أخرى  تارة  وتخبو  تارة  تومض  التي  األقدار  فيها  تحّدى 

مهّب الظروف والزمان الذي ال يرحم... 

كأنه  الرواية  في  بدا  الذي  الوطن  حنايا  في  رحلته  الروائي  يتابع 

الحوارات  فيدّون  المستقبل  فيها  يستشرف  خطوط  عن  باحثًا  توأمه 

راسخة  ثوابت  إيجاد  بهدف  فيها  شارك  التي  والنقاشات  السياسية 

للوطن، ويتوقف في بحثه عن وطن المستقبل عند الحروب المتتالية 

التي عصفت به ويتساءل عن الغنى الكاذب بما يوحي بحّب الذات 

والذي يضّر باآلخرين، ويعود إلى ما ورد في الكتاب المقدس من 

ليس  الشّر  أن  ويعّقب  الشعوب،  الشرور لكل  أصل  المال  محبة  أن 

التي  والقوة  الكسب  بدافع  المال  عن  يتأتى  الشّر  ولكن  المال  في 

يجلبها لمن يحرزه ويستعمله. يتساءل أيًضا: من هو الله الذي باسمه 

من  األطفال  ويموت  األثداء  في  الحليب  ويجف  النساء  تغتصب 

في  الروح  وتيبس  الجنى  ويتلف  والمواسم  الكروم  وتحرق  الجوع 

الحناجر؟ 
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مسألة  إلى  شامي  جورج  يدخل  يونس  النبي  معجزة  خالل  من 

السيادة  مثل:  كلمات  ويستحضر  الحضارات  وحوار  األديان  حوار 

هكذا  والديمقراطية...  النزاعات  الحتواء  والخيارات  لبنان  وعروبة 

تبدأ  عاتية  وأمواج  أعاصير  األفكار،  من  عباب  في  يسبح  نفسه  يرى 

من االنتصار وتغوص في حنايا الفشل وتتوقف عند صفحة جديدة 

أثبتت  التي  المقاومة  عنوانها  اإلسرائيلي  العربي-  الصراع  سفر  في 

االستشهاد  وروح  باإليمان  يتسلّح  مقاوًما  أن  األسطوري  بصمودها 

الشامل.  الدمار  أسلحة  من  سالح  أي  يعادل 

في  البطل  أن  االستنتاج  إلى  الذات  مغاور  في  التفجرات  قادته 

لبنان ليس فرًدا أو جماعة أو حزبًا أو زعيًما أو مفكرًا... البطل في 

لبنان هو لبنان بالذات وال فضل ألحد عليه سوى أنه عاش فيه ودافع 

عنه ومات ألجله.

يسجل  أن  بعد  شامي  جورج  الروائي  يطلقها  مدوية  صرخة 

تاريخ الوطن السياسي واالجتماعي من وجهة نظره كمواطن أخذت 

الحرب سنوات طويلة من عمره وشتتت عائلته ودفعته إلى الهجرة... 

يقول فيها ال للحرب، نعم للسالم واإلخاء بين شرائح المجتمع كافة، 

في محاولة منه إليجاد مخارج تخّول أوالده وأحفاده العيش في هذا 

تعكس  مرآة  ذاته  مغاور  تكون  أن  تعمد  لذا  وأمان،  باستقرار  الوطن 

معاناة هذا الوطن على أمل أن يستفيق أبناؤه من غيبوبتهم فيتمرّدون 

على الواقع ويرفضون محاوالت إعادة الفتنة والدماء إلى أرضهم.
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-٣-

«عاشقة بألوان قوس قزح»... الحب والحياة!

المجبولة  القصص  هذه  تطبع  والمعاناة  الفرح  من  ومضات 

بلحظات من الواقع المّر، وأخرى محمولة على أجنحة الدهشة نحو 

األديب  قلب  جرّحت  التي  بالصدمات  حفل  جديد  عالم  اكتشاف 

جورج شامي، وجعلت قلمه يسيل بدّم المعاناة منذ إطاللته األولى 

بها.  تمرّسه  وحتى  الحياة  على 

شامي،  جورج  قصص  في  يفترقان  ال  صنوان  والصدق  الواقع 

بعيد كل  قصصي  تندرج ضمن سياق  وصور  وكلمات  حيث تعابير 

البعد من الوصف، ومتمحور حول حال إنسانية معينة تتغيّر وتتنّوع 

هّمها  والكثيرة،  الكثيفة  شامي  تجارب  وفق  أخرى،  إلى  قصة  من 

الوحيد قضيّة اإلنسان الناقم، الثائر، المكبّل بقيود مجتمعية وظيفيّة 

وماديّة تغرقه، أحيانًا، في لّجة االضطراب واليأس، لكنه ال يلبث أن 

يتجاوزها مع الوقت ليرسم لنفسه عالًما خاًصا به يلجأ إليه من هّم 

بدفئها. حلم  طالما  التي  الحميميّة  فيه  وليجد  السنين، 

ال يتعمد جورج شامي أسلوب التنميق والتصّنع، بل يجعل من 

قصصه بنت الواقع كما هو، وال تدخل اللعبة القصصيّة إال في البناء 

قصصه،  في  صافية  كمرآة  تنعكس  وطباعه  فشخصيته  القصصي، 

التصاقًا  والغربة  األعوام  وزادتهما  والشفافية،  البساطة  تسيّره  وقلمه 

بشخصيته. 

رجل  تجربة  تصّور  قزح»،  قوس  بألوان  «عاشقة  األولى  القّصة 
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موزّع بين الوفاء إلى زوجة وعائلة ونبض جديد في قلبه من خالل 

قصة حب قد ال تكون من حّقه أن يحياها، لكنه عاشها بكّل ما تحمل 

من أحاسيس وانفعاالت، وكتبها بكل جوارحه فأتت كأنها لحظات، 

طالت أم قصرت، منزوعة من عمره ومدرجة في عالم خاص وجميل 

إنما  ومحلّل،  محرّم  من  المألوفة  المجتمعية  الشعارات  يعرف  ال 

ينساق ضمن حلم ليلة صيف دافئة وحلوة، تبدو المرأة فيها مجبولة 

باالنفعاالت واألحاسيس الجسديّة والنفسيّة. وإذا بلغة الجسد عند 

حب  لغة  لتصبح  وتسمو  الماديّة  المعايير  فوق  ترتفع  شامي  جورج 

وعطاء، وليصبح معها الجسد مقّدًسا ومرفوًعا على أجنحة العاطفة 

إلى عوالم بعيدة تمتزج، تتزاوج، تغرق في آفاق واسعة ال محدودة 

والنهايات.  الزمان 

حكايات  من  طالعة  شامي،  جورج  عند  المرأة  هي  جميلة 
إلى  تكون  ما  أقرب  ألوانًا  ألوانها  من  تشتق  الجياشة،  العواطف 
ألوان قوس قزح، الذي يربط بين األرض والسماء. أما الخيانة، فال 
وجود لها في قاموسه، ألن الحب عنده يجمع وال يخون، والقناعة 
وحدها تسيّر اإلنسان، ويوم يفقدها يصبح عبًدا وألعوبة تُشرى وتباع. 
االنغالق على النفس مقبرة لها، لذا عاش حياته أشبه بكتاب مفتوح، 
يحفل كل حرف فيه بالحب والعطاء، عنوانه الوحيد البقاء مع المرأة 
لعبة  هي  هذه  عاشًقا.  سائًحا،  سبيل،  عابر  صديًقا،  أبًا،  أًخا،  دائًما، 

وشفافية.  ورقة  بوداعة  يمارسها  وجوهها،  بكل  عنده  الحّب 

شغوف بالحياة، منغمس في مغامراتها بأبعادها، ال يفتّش جورج 

في  وتفاعلت  حياته  طبعت  مغامرات  عن  القديمة  أوراقه  في  شامي 
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بكتاب  التصاقًا  األعوام  تزيده  يمّل،  ال  ييأس،  ال  يخجل،  ال  نفسه. 

«الحياة» الذي ال تنتهي فصوله.

من العام ١٩٤٦، طلعت معظم قصص «جرح عميق في برميل 

الجرح  هذا  قلب  ومن  النفايات)،  قطوف  إلى  (مدخل  مازوت» 

أدبي  ابتكار  براءة  منها  استوحى  القصاصات  من  بركام  الصبي  طلع 

يعاش.  بأن  جديرًا  وجًها  المعاناة  من  يجعل  وقصصي 

في هذه القصاصات اكتشف أسرار الحياة بحلوها ومرّها، وهو 

بعد فتى طرّي العود. فإذا به يورد وصًفا لهذا االكتشاف كما كتبه بكل 

بساطة وعفويّة، وهو بعد حديث التعامل والقلم، فظهرت في شكل 

بريء وجميل صورة الفتى الذي يبحث عن لّذة بقيت في كثير من 

األحيان أسيرة الذاكرة المجهولة، والتوق الصارخ إلى المرأة، صورة 

والخيانة،  والجحود،  الحياة،  معاناة  جًدا  باكرًا  قهرته  الذي  الفتى 

والبؤس، وقلّة الوفاء، والوطن الضائع، فإذا بروحه تضطرب، وتصبح 

الفتى  صورة  االنتظار،  وبهاجس  بالخوف  مسكونة  وآماله  رجاءاته 

وينصاع  المجهول،  خوف  بال  يقتحم  الهارب،  العمر  يخشى  الذي 

تارة  والرحيل  السفر  محطات  عبر  ويتوقف  قلبه،  لدواعي  تردد  بال 

بعيون  عليه  المسّمرة  االنتظار  نافذة  عند  وتارة  ضيعة  سنديانة  تحت 

ميتًا...  ركاًما  اليوم  وتحّولت  حيا،  عالًما  مضى  ما  في  كانت  امرأة، 

جاءت  لذا  الحياة،  بشغف  التمّسك  ينَس  لم  كلها،  المحطات  وفي 

معظم قصصه، رغم الظالم الذي يكتنفها، متوهجة بنور يومض حيًنا 

ويخفت حيًنا آخر لكنه موجود في كل األحيان. 
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سواه  من  أكثر  يتأثر  وألنه  ومجتمعه،  بيئته  ابن  هو  األديب  وألن 

بالواقع الذي يحوطه، كتب جورج شامي عن الحرب التي تسللت إلى 

قصصه ليتبيّن حقيقة القهر اإلنساني الذي سببه اإلنسان بنفسه ولنفسه 

نفسه.  أجل  ومن 

في قصة «ليلة في برج القوس» تتسلل الحوادث والوقائع متخذة 

من جدران المالجئ إطاًرا تكّوم في داخلها الوطن الصغير خوفًا من 

الزوال، واقتطع لنفسه كانتونًا صغيرًا حصر فيه اإلنسان في صورته 

الحقيقيّة، في هذا الكانتون بالذات، حاول جورج شامي التحرر من 

القيود المرّة، وسافر بالكتابة إلى عالم آخر غاص فيه في عالم المرأة 

واقتحم معبدها، وإذا به في داخل هذا المعبد يلمس عن قرب وفي 

بكل  الحب  عاطفة  في  واندفاعها  األنثوية  المشاعر  خشوع  لحظة 

ورفض  غيرة  من  متناقضة  ومشاعر  صدق  ومن  عطاء  من  أوتيت  ما 

البارد  الموت  يتجاوز  بذلك  علّه  وشوق...  وجرأة  وتملّك  وجنون 

حلًما  السعادة  من  تجعل  لها،  حدود  ال  بسويداء  الواقع  طبع  الذي 

مستحيل المنال، ولعلّه بولوجه هذا المعبد الذي طالما حرّك قلمه 

بإبداعات جاءت كالثريا تنير دربه في محافل الحياة، يعطي مجّدًدا 

الكاتب  تفلّت  تؤكد  حلقة  وهي  االستمرار...  بقصد  لحياته  هدفًا 

يعيشها  الحياة  مغامرة  إلى  الدائم  وتوقه  والزمان  المكان  جذور  من 

ال  فقط  اإلنسانية  المشاعر  صدق  على  المرتكزة  الخاصة  بفلسفته 

غير... 
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«عصير الزنزلخت»... سيرتان تمتزج فيهما التناقضات

في «عصير الزنزلخت» (رياض نجيب الريّس للكتب والنشر)، 

ويحّول  والمكان  الزمان  حاجزي  شامي  جورج  الروائي  يتخطى 

شخصيات روايته إلى رموز تجّسد أحواال إنسانية بحقيقتها المطلقة 

من دون روتوش، بتناقضاتها وأهوائها، بأفراحها وأحزانها، بحاجتها 

المثال  يكون  أال  من  خيبتها  نفسه  الوقت  وفي  به،  تقتدي  مثال  إلى 

اآلمال.  قدر  على 

أن  القارئ  ذهن  إلى  يتبادر  ربما  وأستاذه،  التلميذ  بين  عالقة 

الروائي يسرد نوًعا من السيرة الذاتية محّددة بحقبة معيّنة هي حقبة 

الدراسة، لكن مع التقّدم في أحداث الرواية، يتبيّن أن التلميذ ال يقل 

اكتشاف  مغامرة  في  واالندفاع  الزمان  اختصار  إلى  توقًا  أستاذه  عن 

اآلخر، األستاذ، ومن خالله العالقات اإلنسانيّة ال سيما مع المرأة. 

استمتع التلميذ الشاب في اكتشاف جوانب من شخصيّة معلّمه 

ومن حياته، خصوًصا أنه عمل معه في الصحيفة ذاتها، وعاشا في 

الحّي نفسه (األشرفيه)، ولئن وصف اكتشافه تسلل استاذه إلى منزل 

إمرأة متزوجة بـ «اللعنة الكبرى»، إال أنه أكبر فيه شجاعته في اإلقدام 

المجال  هذا  في  المرأة.  ويجرّم  أستاذه  فيبّرئ  الخطوة،  هذه  على 

يلعب الروائي لعبة امتزاج الشخصيّات وإذا بالمرأة تتحّول إلى رمز 

يتذكّر من خالله األستاذ حبيبته األولى التي توفيت بمرض السرطان 

قبل أن تبلغ العشرين من عمرها. 
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هذا  وقوع  من  بالخيبة  التلميذ  وشعور  األستاذ  عمل  تبرير  بين 

المثال في تناقضات عالقة جنسيّة تقوم على الخيانة، تبرز الغرائز 

بأوضح صورها، وتكتسب المرارة أبعاًدا عاطفيّة تتخذ طابًعا ماديا 

منه  محاولة  في  الزنزلخت  من  حبات  بضع  فمه  في  يضع  عندما 

التي  والخيبة  بالمرأة،  والمتمثّل  الرجل  يصيب  الذي  الشّر  لتلّمس 

من  أستاذه  يخرج  أن  إلى  وتوقه  نفسها،  المرأة  من  التلميذ  تصيب 

موت  من  انتقاًما  ربما  مستوى،  أحّط  إلى  دفعته  التي  العالقة  هذه 

حبيبته. 

الزنزلخت؟»  «عصير  رواية  في  المستفيد  هو  ومن  الفائز  هو  من 

سؤال يطرح نفسه مع التقّدم في أحداث الرواية، يقول الروائي: «خذلني 

وحطّم كل اآلمال التي عقدتها عليه»، كبر التلميذ وتقّدم في الصحافة 

وصار مديرًا ألستاذه، أما األستاذ الذي عاش لعنة المرأة فسجن وعانى 

كل أنواع الذل. 

وال  سكيرًا  ليس  أنه  أستاذه  في  يكبر  كان  التلميذ  أن  صحيح 

مقامرًا وأنه رعاه، إال أنه في كل مرة يكتشف زلّة من زالته، كان يغّض 

الطرف ويلتزم الصمت. لدى زيارته إياه في السجن عرف منه حقيقة 

خلفية سجنه وهي أن أحد موظفي المصارف وجد مقتوال في شقته، 

وهو قريب من خطيبته، وكان يترّدد إلى بيتها ويتمادى معها، وكانت 

تحاول أن تصّده لهذا وقعت التهمة عليه وعلى خطيبته.

مرة جديدة يمّد يد العون إلى أستاذه بعدما تأكد من براءته، ومرة 

عرض  الروائي  وتابع  األخرى.  تلو  اللعنة  المرأة  عليه  جرّت  جديدة 
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فشل  من  تنتقل  كانت  التي  أستاذه،  حياة  من  محطات  أو  تفاصيل 

في  اهتزاز  من  يعانيان  بولديه  وإذا  عائلة،  أسس  عندما  حتى  آخر  إلى 

هكذا  اللعنة.  من  كوابيس  صدره  في  والدهما  يدفن  بينما  تصرفاتهما، 

ويتبوأ  قدًما  يسير  التلميذ  كان  يتراجع  هو  كان  فبينما  عمره،  تاريخ  مّر 

المراكز التي شغرت عن أستاذه، ويكّون عائلة... تتالت حياة األستاذ 

التي  «ميرا»  رواية  إكمال  من  يتمّكن  أن  دون  من  خيبة  إلى  مرارة  من 

ينهها.  ولم  عمره  وانتهى  حياته  بداية  مع  بدأها 

بعد وفاة األستاذ، يدرك الروائي أن سيرة أستاذه ما زالت تعيش 

في حناياه، وبعدما خبأها ما يقارب أربعين عاًما بفصول «ميرا» التي 

وجدها بين أدراج مكتبه في جريدة «الحياة» فيقدمها في نهاية روايته 

سّر  تكشف  أن  دفتره  في  تركها  التي  األوراق  تستطيع  هل  متسائال: 

ميرا؟ 

ال شك في أن ميرا هي صورة عن تكامل البصر والبصيرة، في 

حياكة فصول من حياة ربما هي الشاهد على جنون جميل قد يتحّول 

إلى نوع من هستيريا عندما تنقلب الحياة فجأة وتحّول الجمال إلى 

بشاعة والتنهيدة إلى حسرة...
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رسم بالحبر الصيني للفنان النحات والرسام البارع عارف الريّس الفريد 
بموهبته من مجموعة األستاذ جورج شامي، وهي تعبير عن شبكة التطور 

التكنولوجي الذي يسّجله اإلنسان أينما كان في هذا الكون الشاسع.
الحجم ٣٠ × ٣٠ 
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شاهد على عصر من التكنولوجيا

خطى  الذي  شامي  جورج  الصحافي  العصر،  على  شاهد 

خطواته األولى في مسيرته مع الصحافة في جريدة «النهار» في بداية 

الرابعة  للسلطة  التقني  التطور  واكب  العشرين،  القرن  خمسينيات 

بثيابه.  المحابر  رائحة  وعلقت  الطباعة  دورة  في  بكليته  وانغمس 

فهو رافق مراحل صدور الجريدة منذ كتابة الحرف األول على أول 

صفحة بيضاء فيها مروًرا بالتصحيح والتنضيد وصوال إلى المطبعة 

التوزيع. إلى  ثم  ومن 

في «النهار» جمع بين المطبخ الصحافي ومغامرة الطباعة، عمل 

في تصحيح المقاالت واألخبار والتعليقات بعد تنضيدها حرفًا حرفًا 

وتصحيح  كلمات،  أربع  أو  ثالث  من  أكثر  يحتمل  ال  في «مصّف» 

الصفحات ومراقبتها بعد تركيبها وبعد جمعها إلى بعضها، فضال عن 

تحضير األخبار من «وكالة الصحافة الفرنسية» وإعادة كتابتها لركاكة 

ترجمتها وتحضير بعض العناوين، بانتظار حضور غسان تويني عند 

منتصف الليل أو قبله بقليل لكتابة االفتتاحية.



شامي  جورج  يصف  عادية»  سيرة  في  طويلة  «رواية  كتابه  في 
ويقول:  صفحات  بأربع  تصدر  كانت  التي  الجريدة  تنضيد  عملية 
قراءة  يتقنون  أفراد  ستة  من  مؤلف  فريق  موادها  جمع  يتولى  «كان 
الخطوط بسهولة تساعدهم على السرعة في التنضيد، بينهم الماروني 
واألرثوذكسي والدرزي ويتولى إخراجها معلم درزي، وينقل حّمال 
لوح  فوق  بعضها  إلى  مشدودة  صفحة  صفحة  الصفحات  شيعي 
قبالة  المرفأ  رصيف  عند  الشامي  مصطفى  مطبعة  إلى  المعدن،  من 
يتّم  حيث  التحرير،  مكاتب  من  متر   ٥٠٠ بعد  على  األول  الحوض 
باليد،  فيها  الورق  يلقم  البابور،  تسّمى  طباعة  ماكينة  على  طبعها 
فتطبع الصفحتين الداخليتين أوال، وبعدهما الوجه والقفا، بسرعة ال 

الواحدة».  بالساعة  ورقة  خمسمائة  تتجاوز 

 كذلك يروي حادثة تجمع بين الطرافة ومدى المشّقة التي كانت 

ترافق طباعة الجريدة. فقد كان حّمال الصفحات من األشداء، طويل 

«سوق  رأسه  فوق  الصفحة  يرفع  وهو  «يجتاز  الجثة،  ضخم  القامة 

الشارع  إلى  األقدام  برته  الفرني  الحجر  من  درًجا  ينزل  ثم  الجوخ» 

المؤدي إلى المرفأ (الحوض األول طمر)، ويسير من هناك حوالى 

ثالثمائة متر إلى المطبعة. 

في إحدى الليالي الممطرة والشديدة البرودة، زلقت قدم حّمال 

المشدودة  األحرف  وتناثرت  الدرج  أسفل  إلى  فتدحرج  «النهار» 

من  بات  بحيث  مطرح،  كل  في  المصيص،  من  بخيط  بعضها،  إلى 

ساعات  عدة  يومذاك  العدد  صدور  تأخر  وقد  جمعها،  المستحيل 

وتركيبها».  جديد  من  المتضررة  الصفحة  مواد  صف  أعيد  ريثما 
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الخرسا  مصطفى  لصاحبيها  (نسبة  وزيادة»  «الخرسا  كانت 

إلى «النهار»،  تصل  التي  الوحيدة  المحلية  الوكالة  زيادة)،  وفيليب 

على  منسوخة  وكانت  آنذاك،   المحلية  األنباء  وكاالت  رواج  لعدم 

ورق  على  وهزيلة  ركيكة  وبلغة  اليد  بخط  ومكتوبة  الكربون  ورق 

رقيق وشفاف، تحتوي ما هّب ودّب، من السياسة إلى الجريمة، إلى 

وغيرها.  الجنسية  واالعتداءات  السرقات  إلى  القضائية،  الدعاوى 

على  للحكم  كافية  عجلى،  نظرة  عليها  يلقي  الحاج  لويس  كان 

مضمونها، فإما يلقي بها دفعة واحدة في سلّة المهمالت أو يختار 

البعض من محتوياتها التي يعيد صياغتها أو يجري عليها تعديالت 

جمة. 

فورة ألوان

شهد النصف األول من خمسينيات القرن الماضي فورة تقنية 

في الجرائد التي راحت تتسابق لمواكبة التطور في عالم الطباعة 

ال سيما الطباعة الملونة، من بينها: جريدة «الجريدة» التي أعلنت 

ماكينات  على  منضدة  وباأللوان  صفحات  بثماني  صدورها  عن 

الزنك،  على  ومحفورة  اليد  بخط  مكتوبة  وعناوينها  اإلنترتيب 

قصير  بوقت  ذلك  بعد  صدورها  عن  أعلنت  التي  و«الحياة» 

ومحفورة  باليد  مخطوطة  وبعناوين  وباأللوان  صفحات  بثماني 

على  حفر  (آلة  الكليشوغراف  على  وبعضها  الزنك  على  بعضها 

ملّونة  و«مانشيت»  باستعمالها،  «الحياة»  انفردت  البالستيك) 

بالسكين.  محفورة 
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مشهد جديد

من «النهار» إلى مدرسة «الحياة»... دخل جورج شامي في البداية 

كمصحح من ثم انتقل إلى األقسام كافة ودخل قسم الطباعة ورافق 

مراحل تطوره خطوة خطوة، من الـ «روتاتيف» إلى «األوفست».

 كان مبنى جريدة «الحياة» مؤلًفا من أربع طبقات، باإلضافة إلى 

طبقة تحت األرض تضّم آلة طباعة من نوع «روتاتيف» تطبع ثماني 

صفحات دفعة واحدة مع لون إضافي، وخصص القسم الخلفي منها 

كما  باليد،  المواد  تجمع  فال  «االنترتيب»،  ماكينات  على  للتنضيد 

في النهار وغيرها من الصحف، حرفًا حرفًا، باإلضافة إلى اإلخراج 

وملحق يضم مقهى صغيرًا وقاعة خاصة بالتصحيح تتسع لطاولتين، 

تصدر  كانت  إذ  عربي،  لمصحح  وأخرى  إنكليزي  لمصّحح  واحدة 

مع «الحياة» جريدة باإلنكليزية هي «ذي ديلي ستار». 

في «رواية طويلة في سيرة عادية» يعاود جورج شامي رسم مشهد 

يفصل  للتحرير  كبيرتان  «قاعتان  يتقاسمها  كان  التي  األولى  الطبقة 

من  فنان  بريشة  جدرانه  على  رسمت  الضيوف  الستقبال  بهو  بينهما 

آل الخوري خريطة طريق تشير إلى أهم المدن والعواصم باإلضافة 

األولى  المدن،  هذه  في  تصدر  التي  والمجالت  الصحف  أهم  إلى 

لتحرير الجريدة باإلنكليزية، وتضم ثماني طاوالت متوسطة الحجم 

للتحرير باإلضافة إلى طاولة كبيرة وهي من الخشب الزين وأرضيتها 

صفراء، والقاعة الثانية لتحرير «الحياة» وتضم سبع طاوالت متوسطة 

الحجم، موّحدة اللون، من المعدن، أرضيتها سوداء وجنباتها نبيذيّة، 
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أحد  يغطي  مقهى  إلى  باإلضافة  مستقلة،  متوسطة،  غرفة  بها  ملحق 

قاعتي  بين  ويجمع  روضة،  معّزز  للفنانة  تكعيبية  لوحة  جدرانه 

التحرير غرفة مخصصة «للتلبرنتير» ركبت فيها ماكينتان القطتان كانتا 

تتلقيان األخبار بواسطة التلكس، واحدة باإلنكليزية والثانية بالعربية، 

سنتمترات  الثالثة  عرضه  يتعدى  ال  رفيع  شريط  شكل  على  لكن 

التحرير  سكرتير  وأمام  البرقيات،  مثل  بالطول  فيه  األسطر  وتقرأ 

راديو ضخم يمكن بفضله التقاط عشرات المحطات، وآلة تسجيل 

كما  الهاتفية  المخابرات  تسجيل  يمكن  بحيث  بالهاتف  مربوطة 

يمكن بواسطتها تسجيل األخبار المذاعة من الراديو عند الضرورة». 

وقد خصص لتنضيد الجريدة اإلنكليزية ماكينة «لينوتيب» ولجريدة 

االستعانة  تتّم  وكانت  «إنترتيب»  نوع  من  تنضيد  ماكينتا  «الحياة» 

التي  اإلنكليزية  الجريدة  من  جزء  لتنضيد  الوقت  بعض  بإحداهما 

صفحات.  بثماني  تصدر  كانت 

متاعب

األعباء  زادت  بل  متاعب،  من  الطباعي  التطور  مرحلة  تخُل  لم 

عجز،  أي  تغطية  هؤالء  على  وكان  المحررين  عاتق  على  الملقاة 

تشّغل  كانت  إذ  صفحات،  بثماني  «الحياة»  صدور  عند  سيما  ال 

اثنتي  أو  عشر  أو  ساعات  ثماني  بدل  ساعة  عشرة  ست  الماكينات 

شبه  والتنضيد  والتحرير  التصحيح  في  العمل  وبات  ساعة،  عشرة 

متواصل مما شكل إرهاقًا لجورج شامي وللمحررين، إذ بات عليه 

أن يواظب من الثامنة صباًحا ويسهر إلى ساعة متأخرة جًدا أي حتى 
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ساعات الفجر األولى دون انقطاع، إذ يفرض عليه أن يؤمن حوالى 

ثماني عشرة ساعة أو أكثر أحيانًا من الحضور في الجريدة، وهو أمر 

تنضيد  في  يستعمل  كان  الذي  الرصاص  رائحة  إن  إذ  صحي،  غير 

الحرف كانت تزكم األنوف وتضرب الرئات في الصدور، باإلضافة 

إلى أن مواعيد النوم واألكل اضطربت وخرجت عن نظامها المعهود 

عادية»).  سيرة  في  طويلة  (من «رواية 

بأن  المحررين  تمّني  اإلدارة  راحت  المرهق  الوضع  هذا  إزاء 

من  شحنهما  يتم  أن  بعد  قريبًأ  ستصالن  إضافيتين  إنترتيب  ماكنتي 

مصدرهما في الخارج... لكن االنتظار طال أشهرًا «والوقت يداهمنا 

يوميًا وعلينا أن نصمد أمام المنافسة بعد أن كانت جريدة «الجريدة» 

شامي.  جورج  يروي  كما  للحياة»،  منافسة  تشكل  بدأت 

كانت المواد تحضر على دفعتين: الدفعة غير السياسية وتؤمن 

للتنضيد قبل أربع وعشرين ساعة من صدورها باعتبارها مواد باردة، 

الجريدة  صدور  من  قليلة  ساعات  قبل  تؤمن  السياسية  الدفعة  بينما 

المواد  تصحيح  يتولى  شامي  جورج  وكان  ساخنة،  مواد  بوصفها 

مرتين: المرة األولى بعد التنضيد والمرة الثانية بعد اإلخراج أي وهي 

الصفحة.  على  منزلة 

الزمنية  الفترة  وانفرجت  الضغط  خف  انترتيب  ماكينة  بوصول 

التي تفرض حضوًرا طويال وخف االعتماد على المواد الباردة التي 

كانت تنضد بعد منتصف الليل، فصار التنضيد يبدأ العاشرة صباًحا 

الظهر  عند  أحضر  فصرت  الظهر.  قبل  للحضور  مضطرًا  أعد  «ولم 
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وأحيانًا حوالى الواحدة وأتكيّف زمنيًا مع اإلنتاج، حتى االنتهاء من 

الليل».  منتصف  بعد  الواحدة  عند  للطبع  الجريدة  إعداد 

مجهزة  «الحياة»  فأصبحت  إنترتيب  ماكينتا  وصلت  أشهر  بعد 

بماكينة لينوتيب وأربع ماكينات إنترتيب وفريق بشرّي من المنضدين 

من  ومعظمهم  بمهارة  ويتميزون  والعربية  اإلنكليزية  يتقنون  الذين 

المهنية.  العاملية  الكلية  خريجي 

يروي جورج شامي أن إدارة «الحياة» كانت تؤمن الحليب لهؤالء 

من  رئاتهم  إلنقاذ  الرصاص  وتذويب  التنضيد  قطاع  في  العاملين 

النزالت الصدرية، وأن العمل انحصر بين الرابعة بعد الظهر والثانية 

وفي  واحدة  دفعة  كلها  تصّف  المواد  فصارت  الليل،  منتصف  بعد 

واختلطت  ساخنة  ومواد  باردة  مواد  يسمى  ما  يعد  ولم  واحد  وقت 

األمور.

إلى  البرقي  الشريط  من  فتغيّر  االلتقاط،  جهاز  التطّور  طاول   

السطر  وصار  اليوم،  عليه  المتعارف  القياس  ذات  الورق  طلحات 

يقرأ بالعرض من اليمين إلى اليسار بالعربية، ومن اليسار إلى اليمين 

ترد  كانت  التي  المادة  وتحسنت  أسرع  االلتقاط  وبات  باإلنكليزية، 

المراسلين. من 

م في الوقت
ّ

 تحك

كان كامل مروة يترصد أخبار اإلذاعات األجنبية مثل «بي بي سي» 

واختيار  األولى  الصفحة  رسم  على  بنفسه  ويشرف  أميركا»،  و«صوت 

بنفس  كبيرة  صفحة  على  رسمها  إلى  فيعمد  والمانشيت،  لها  المواد 
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بين  األقسام  بعض  مع  بالتعاون  المواد  جميع  تقريبًا  ويؤمن  الحجم 

التاسعة والتاسعة والنصف ليال، ويعتمد على جورج شامي لإلشراف 

على تنفيذ ما رسمه أو تعديله إذا ما طرأ حادث يوجب هذا التعديل. 

وباتت  الصف  مواعيد  تبدلت  اإلنترتيب  ماكينتي  تركيب  مع 
الـ «دايلي  تنضد  بينما  ماكينات  ثالث  على  وحدها  تنضد  «الحياة» 
ثمة  باتت  نهار  ليل  يتواصل  العمل  كان  فيما  ماكينتين.  على  ستار» 
فسحة من الراحة، وبدأ وقت التنضيد يتقلص من ثماني عشرة ساعة 

واحدة.  دورة  في  أقّل  وأحيانًا  ساعات  فثماني  ساعات  عشر  إلى 

وماكينة  انترتيب  ماكينات  أربع  فيها  تأمنت  التي  الفترة  هذه  بعد 
قصيرة  فترة  في  والتنضيد  الوقت  في  التحّكم  بات  واحدة،  لينوتيب 
عصرًا  الرابعة  بين  يعمل  التحرير  جهاز  وصار  سهال،  أمرًا  مضغوطة 
شامي  لجورج  وأتيح  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة  أو  عشرة  والثانية 
الراحة قليال في النهار. وتبّدل نوع المواد فصارت كلّها تحّضر في 

الطازجة! بحكم  كلها  وباتت  تقريبًا  واحد  وقت 

خطوة سّباقة

لم يطاول التطور العمل التقني فحسب بل شمل العمل الصحافي 
بحد ذاته، ففي خطوة استباقية سجلت «الحياة» ضربة وعي صحافية 
في مطلع ١٩٦٤، تحديًدا في أول كانون الثاني من ذاك العام الذي 
أسلم فيه الشيخ بشارة الخوري روحه إلى ربه عن عمر ٧٣ سنة، إذ 
انفردت في ذلك الصباح مع خبر النعي الذي تبلغته في ساعة متأخرة 
بملحق من أربع صفحات معزز بمقاالت وتحليالت وصور وسيرة 

ذاتية... عن أول رئيس لجمهورية االستقالل عام ١٩٤٣. 
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يروي جورج شامي: «قبل إعالن الوفاة بثالثة أسابيع تدهورت 

صحة الرئيس بشارة الخوري، وكان كامل مروة على علم بسوء حالته 

فسألته: «في  ذلك،  إلى  فلفتني  الخوري،  خليل  الشيخ  صديقه  من 

أن  فأجاب: «باستطاعتك  خاًصا؟»  ملحًقا  ستصدر  هل  الوفاة  حال 

وبأسرع  صفحات  أربع  من  الملحق  بتحضير  اللحظة  هذه  منذ  تبدأ 

وقت... وخالل ٢٤ ساعة كانت األربع صفحات حضرت ونامت في 

دواليب المطبعة بانتظار ساعة الصفر، وقد حرصت على أن أصحح 

من  وأغماًرا  مستحبًا  صدى  الحياة  بادرة  فالقت  بنفسي،  المقاالت 

التقدير لحرفيتها ووعي العاملين فيها».

وفي العام نفسه انتقلت «الحياة» من جريدة تطبع على «التيبو» 

صورها  تطبع  جريدة  ومن  «األوفست»،  على  تطبع  جريدة  إلى 

أي  غرار  على  الملونة  الصور  تطبع  جريدة  إلى  واألبيض  باألسود 

أدخلت  التي  لبنان  في  والسباقة  األولى  فكانت  عالمية،  فنية  مجلة 

األوفست.  عالم  إلى  اليومية  الجريدة 

باستحضار  تكنولوجيا  القفزة  لهذه  التحضير  شامي  جورج  رافق 

دفعة  ألوان   ٤ ملونة  صفحة   ١٢ تطبع  «غوس»  نوع  من  طباعة  ماكينة 

بأنوار  مضاءة  خاصة  طاوالت  وتجهيز  للتوزيع،  مطوية  تخرج  واحدة، 

غرفة  وإنشاء  البناء،  داخل  في  هندسية  تبديالت  وإجراء  الفلورنست، 

سوداء لتصوير األفالم وطبعها على األلواح، وتوسيع مستودعات الورق، 

ما  اإلخراج  وقاعة  والتصحيح  التنضيد  قاعة  بين  داخلي  مصعد  وإنشاء 

أجهزة.  من  هنالك  ما  إلى  وبسرعة،  نظيفة  المواد  نقل  في  ساهم 
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لم يمر االنتقال من مرحلة التيبو إلى مرحلة األوفست، خصوًصا ما 

يتعلق بفصل األلوان من دون خلل يذكر، يروي جورج شامي أنه لمناسبة 

من  المهد  لكنيسة  ملونة  صورة  نشر  الجريدة  أرادت  الميالد  عيد  حلول 

أنها  إلثبات  األولى  الصفحة  صدر  في  واسًعا  مكانًا  لها  وأفردت  الداخل 

الغرفة  من  األفالم  خرجت  عشرة  الحادية  عند  جديد.  عهد  إلى  انتقلت 

السوداء، وسلمت إلى عامل المطبعة ليلصقها على أفالم الصفحة األولى 

بنفسجية  أنوار  إلى  بتعريضها  بالتالي  ويقوم  لها،  المخصص  المكان  في 

ليطبعها على األلواح المعدنية التي ستلصق على المحابر. 

وتمت العملية ودارت الدواليب... وكانت النتيجة مخيّبة لآلمال 

فلم  ببطء  الدواليب  دارت  الملونة.  الصورة  مكان  سوداء  شبه  بقعة 

فرز  وأعيد  األربعة  األلواح  فُّكت  تنفع،  ولم  بسرعة  ودارت  تنفع 

الصورة، وبقيت النتيجة بقعة سوداء... إلى أن تم تدارك الخطأ مع 

تقدم عقارب الساعة نحو السادسة صباًحا والسباق مع الوقت، وهو 

فرز نيغاتيف على ألواح نيغاتيف، فأعيد الطبع على ألواح بوزيتيف، 

رائعة. ملونة  العدد بصورة  وصدر  الدواليب  ودارت 

وصوال إلى الكومبيوتر

كانت  الكومبيوتر،  ثورة  مع  الماضي،  القرن  تسعينيات  في   

«الحياة» التي اشتراها األمير خالد بن سلطان من ورثة كامل مروة، 

وانتقل مقرّها إلى لندن، أول جريدة عربية تعتمد المكننة اإللكترونية 

والكومبيوتر في الحصول على المواد والصور والتصحيح واإلخراج 

األوسط».  «الشرق  وتبعتها  االصطناعية  األقمار  بواسطة  والطباعة 
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مع تكليفه من قبل آل فريحة بتطوير جريدة «األنوار» اللبنانية، 

أكمل جورج شامي رحلته مع التطور التقني في عالم السلطة الرابعة، 

على  وواظب  األوسط»  و«الشرق  «الحياة»  على  وتردد  لندن  فزار 

واطلع  خبراته،  مجمل  إلى  تضاف  جديدة  خبرة  واكتسب  الحضور 

والقسم  الوكاالت  قسمي  في  التطور  على  لندن  في  «الحياة»  في 

يلي:  كما  كثب  عن  كّونها  التي  الصورة  وباتت  الفني 

مباشرة  ترسل  و١٢  التلبرنتر،  آالت  على  ترسل  أربع  الوكاالت: 

وملون).  وأبيض  للصور (أسود  و٣  الكمبيوتر،  على 

يتولون  فنيًا   ١٢ عليها  يعمل  كومبيوتر  آالت   ١٠ الفني:  القسم 

إلى  صف  آلة  كل  بمعدل  التصحيح  يتولون  أشخاص   ٩ الصف. 

 ١٢ عليها  يعمل  اإلخراج  تتولى  كومبيوتر  آالت   ٩ مصحح.  جانبها 

فنيًا. آلة كومبيوتر واحدة تتولى يوميًا األرشفة والتوثيق. آلة سكانير 

الجريدة  لتوزيع  بث  جهاز  ميكروفيلم.  بالصور.  خاصة  واحدة 

العالم.  على  االصطناعية  األقمار  بواسطة 

تطور  شامي  جورج  األديب  رافق  السنوات،  مّر  على  هكذا، 

إلى  والحرفي  باليدوي  يكون  ما  أشبه  عمل  مجرد  من  الصحافة 

صناعة متطّورة بشكل مبهر قائمة على المكننة والثورة التكنولوجية، 

فواكب المراحل وتعرف إلى اآلالت الجديدة واختبر العمل فيها مع 

ما يحمل من مصاعب ومشقات، وسار بخطى ثابتة محقًقا حضوًرا 

أشبه بمايسترو يحّول األحرف والكلمات إيقاعات تعزف في سجّل 

األيام... 
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