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غیر الـُمقالةمت واألمور ضج�ج الّص   
عن الحرب اللبنان�َّة روا�ة المهّجر لدوني النغلوا قراءة في  

 *سم�ح رعداألب 

 صورة لرسم غرافیتي على إحدى بنا�ات بیروت المتضّررة من الحرب اللبنانّ�ة

 
لم �عرف الحرب  ان،في لبن ات من القرن الماضيین�ّ ذین ولدنا في الستّ نحن الّ  ،جیلي  أبناءنْ مِ  نْ مَ 

 ؟وص�اه في طفولته
راع عرفت الّص ا �م الدرزّي،- والمس�حيّ اإلسالميّ -راع المس�حيّ الحرب، عرفت الّص شت في ع

 اٍت رأیت الدم أمامي مرّ  وص�اي.ا من طفولتي غال�ً دفعت الثمن  ،�ما �ّل أترابيو  .المس�حيّ -المس�حيّ 
 زهوقة...وأحالمهم الم غیرهم آالم موت أناٍس ُ�ُثٍر وعلىعلى ا �نت شاهدً و ات، ومرّ 

 �ِعصيٍّ من حدیٍد في اللیل،بواب وعیي عندما �ان أهلي یوصدون األ تمنذ بدا�االخوف  عا�شتُ 
 قتلونا.عتدوا علینا أو ل�خوًفا من أن �أتي جیراننا ل�

                                                   
د�تور في الفلسفة. ُمجاز في الالهوت والعلوم اإلسالمّ�ة والعر�ّ�ة. أستاذ الالهوت العقائدّي والالهوت المقارن في معهد القّد�س   *

 ، منشورات دار المشرق.المهّجرمعّرب �تاب  .ن�قوالوس �فرنسا
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 جاورتُ و ، ١٩٨٢و ١٩٧٧�فرنبرخ الشوفّ�ة، في بلدتنا  تيمجزر  �عدالتهجیر الجماعّي  عانیت من
جتزت المعابر تحت إالفیل والصالومي وأنطل�اس...  نفجارات سنّ امنه محّتًما في  ونجوتُ  الموتَ 

 .ى الحواجز وأُِهْنت أكثر من مّرةالقنص... ُأْوِقفت عل
الحرب لم تنتِه ألّن أحًدا من اّلذین َأوقفوا الّنار لم یتكلَّم في بناء ُمستقبل  نتهى إطالق النار، ولكنّ إ

قیت الكلمات في الخ�ا�ا هي هي... و�أّن الجمَر ما زاَل في الموقد تحت الّرماد... ثّمة السالم... و�
ا غیر ُمقالٍة، تبیت في الخ�امكنوناتٌ  ، في �ّل �ا، هي �ضج�ٍج هائٍل في �اتم صوت و�لماٌت �ثیرٌة جد�

 التها.مفرق من مفترقات الح�اة الجماعّ�ة اللبنانّ�ة تخرج وتستعید صور ذ�ر�ات الحرب وو�
ستعرٌة، ولكّنها مبل لم �عمل أحٌد على تطهیرها. الحرب  الحرب لم تنتِه ألّن الذاكرة لم تتطّهر �عد. ال

 وعي الفرديّ التط�ع الال تزال  �عیدٌة عن العیون واآلذان، راكنٌة صاخ�ٌة �صمٍت في الذ�ر�ات المّرة الح�َّة.
 .وعي الجماعيّ الوال

یتحّقق �الكالم أوًَّال. الكالم في الوالدة والتحّوالت والوجع واألحالم  �ناء الّسالم ال بّد له من أنو 
ر و الكالم ال والموت وما �عد الموت... ال بّد من الناس في البناء  �جمع مشتركٍ  مستقبلٍ �ؤّسس لذي �حرَّ

 نتقام.�عیًدا عن اإلدانة أو االالخّیر، 
رفي �تا�ه  ،نغلوادوني الإّن  عندما  معّرً�ا عن الفرنسّ�ة، ،قر�ً�ا دار المشرق  هرُ صدِ تُ الذي س المهجَّ

ل�اس قاسم ابن معاصر إ، لل�حث عن ش عن المكان الذي لجأ إل�ه المهجَّرون �فتّ  ،�صل إلى بیروت
 في سجلٍّ  مكتو�ةً  �انتجد هذا المكان واكتشف أّن أسماء �ّل المهّجر�ن و الشوف، �طل الروا�ة... 

دائرة الحمراء هي ضج�ج .. الحمراء. دائرةٍ محاًطا به �ان مختلًفا ألنَّ  إل�اس قاسم �ان سما، ولكن مشتركٍ 
 ألنَّها تخفي ما تخف�ه من معاٍن... بل هي أكبر من �لمة... الدائرة الحمراء ل�ست �لمًة صمٍت �بیر

رفض حمل  شخٌص  ،مختلٌف عن أترا�ه شخٌص قاسم ل�اس إ أنّ  قصیرةٍ  �عد فترةٍ  النغلوا كتشفإ
 اناكرً  ه رجًال تتلك ال�قعة من لبنان. فاعتبر  تفرض س�طرتها علىالمیل�ش�ات التي �انت  معل اتقوالالسالح 

 ترك المكان... وعل�ه ،جمیللل
 في الخف�ة .أمام أحد ل�اس قاسمإسم االمؤلِّف �ستحضر  �ان الالمقال نراه في اإلحراج عند �ّل مرَّةٍ 

هدیًرا  اسمه �ان �ش�ه ولكنّ  ل�اس قاسم شیًئا فشیًئا.إ لىإف الكاتب تعرّ  قدوفي الهمس، �عیًدا عن اآلذان 
 .في مستنقٍع من صمٍت قاتل

إذا ما إلى السالم  دلّ�ة العم�قة التي �مكنها أن تقو تصف اإلشكا �ستعمل الكاتب �لمةً  ،وحیدةً  مرَّةً 
ر�تاب أنَّ من رغم �ال... غیر الـُمَقالةهي األمور ظهرت إلى النور،  التي ال �األمور  ءٌ ملي جملةً  المهجَّ

 في زمن السلم. ةتُـحكى عالن�
 مفقودٍة أو السكوت استعادة عذر�َّةٍ في  رغ�ةٌ  و �ثیرٌ  غموٌض  ثّمة ،غیر الـُمَقالةاألمور  في ،الواقعفي 

ى في األفعال عن العیب الكبیر في االنكسارات أو االنهزامات أو الخسارات الكبیرة أو الصغیرة وحتّ 
لتي سّببت ما سمِّي �االنتصار. ُمْغَتَصٌب یر�د أن �شتري سكوت ُمْغَتَصِ�ه ورضاه أو قْل القب�حة والمشینة ا

... نظرة ُمهاٍن أو ة استعالٍء أو ازدراٍء أو احتقار ُینظر إل�ه نظرة عیٍب أو نظر ما یر�ده هو أالّ  أقلّ 
...  ما فعله قب�حه أنّ ته، ألّنه �عرف في سرِّ ى الـُمغتِصب �ان یر�د شراء صمت ضحیّ ُمغتصٍب... وحتّ 

 .عیني الضحّ�ةیر�د أن �خفي وجهه من 
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رغ�ٌة في أن �سكت الجم�ع عمَّا  ،الصفحة سر�ًعا ى وَ طْ  في أن تُ رغ�ةٌ ة لدى الغالب�ّ  ت�ان�عد الحرب 
جرى... �ثیرون �انوا على استعداٍد لدفع أّي ثمٍن لكیال یتحدَّث أحٌد عّما حصل. ُ�رَِّس جهٌد �بیٌر وماٌل 

في لكن . على الصمت�ثیرة اشُتِر�ت �المال من أجل السكوت، وُأرِغم أشخاٌص  مذم ؛ من أجل ذلككثیرٌ 
األمور � المّتصلةمن الشوائب الكثیرة الجماعّ�ة أو الفردّ�ة الذاكرة  را أن �طهّ منَّ  ع أيٌّ ��ستط نالحق�قة ل

لواقع لم ُ�ْشَف أّي جرٍح ز الرغ�ة �السالم... وفي اغیر الـُمَقالة، إّال �الكالم والتعبیر وتعز�األمور ، ةنَ �طَّ مُ ـال
  الكالم غیر م�اٍح.ألنّ  ّن أّي ألٍم،كَ ولم �ُ 

الصمت سّید  مصالحة أبناء معاصر الشوف... ضج�ٌج وصخٌب ولكنّ مشهد  المهجَّرفي �تاب 
ال لم �كن  ؛الموقف في األمور التي �ان �جب أن یتكّلم الناس فیها. قیل إنَّ المصالحة �انت مسرحّ�ة

الثناء  ین والدروز، وهذا �ستحقّ لمصالحة بین المس�حیّ هناك رغ�ٌة في اط�ًعا احتفال المصالحة �ذلك. 
الوعي وفّض الغشاء  إح�اءجٍة إلى حا ثّمةل�ست بهذا المشهد الكبیر، بل الوصول إلى الغا�ة  ّ�ة��ف ولكنّ 

لتعز�ز  ةة والذاكرة الجماع�ّ الذاكرة الفرد�ّ  نة ووضعها أماًما مرفقًة �إرادٍة جّ�ارٍة لشفاءعن األمور الم�طّ 
 الع�ش مًعا.

الم الماضي... من �الم عظ�م �ثیٌر من خفا�ا مستورة من �كان یوازي الصخب الكبیر والتصفیق ال
 الحرب.

 محاوالت اإلفالت... ولكن عبًثا. خلف ذلك الصراخ اختفى الَكالم وُ�بَِّل وُوِضَع �عیًدا لیتعب من
�أس�اب المجازر وق�حها، هو إحقاق العدل، هو ال�حث االعتراف ما هو هذا الكالم الذي اختفى؟ هو 

المجازر  تصّدوا لمنع ذینة �عض الشجاععن ��فّ�ة عدم تكرار ما جرى. الكالم الذي اختفى هو عن 
لئك الذین رفضوا الحرب أصًال وحمل السالح ین الضعفاء المساكین، أو عن أو �حّق �عض المس�حیِّ 
 ...و�طوالتهم �جهودهمو  بهم إلى االعتراف �حاجةٍ  هم أ�ًضاهؤالء  .والغرق في بؤر الدم..

 .. ولكن �أّي ثمن؟!هم.و دجّال و في مجتمع حیث سیتقابل الضحا�ا مًعا ان الشوف �جب أن �ع�ش سكّ 
ا ألنَّ أّي أحٍد لم فرد�� ا مطلًقا عفوً جماع��ا، ولم �كن  اعفوً  العاّم الذي جرى �عد الحرب �انإنَّ العفو 

إن �ان عفًوا جماع��ا. �الحق�قة إنَّ العفو والمسامحة  �صفتهم أفراًدااألفراد العفو ال �طال . إنَّ عل�هیتكّلم 
ر في والمصالحة فعٌل فرديٌّ شخصيٌّ قبل أن �كون عمًال جماع��ا. �جب أن �قابل الضحّ�ة الجّالد و�نظ

 .الحا و�تفاهما على مستقبٍل مشتركعین�ه... �جب أن یتكّلما و�تسامحا و�تص
. و�الَّ س�عید وحسب ال �كون �طّي صفحٍة أو بتمز�ق أخرى من �تاب الح�اةتطهیر الذاكرة إنَّ 
 لذاكرةنة الراكدة في تلك اسر اآلاألمو و  .ك اآلالم الراكدة مع مضاعفاتها إن لم ُتعالج وُتشفَ تحر�التار�خ 

 .و�شف الحقائقالكالم � تكونُ �دا�ات عالجها و تعید الكرَّة... سستتحّرك یوًما ما �بر�اٍن، و 
ة زو�عة ضح�ّ فئًة �انت  تطالال بل  ،التار�خ العامّ  تؤلِّفُ ، ال غیر الـُمَقالةاألمور ، نةاألمور الم�طّ و 

ل �حمل جراح الحرب في لحمه �عٌض من تلك الفئة ال یزاو  ...لحربهذه افي ة األحداث المأساو�َّ 
اعتصار  فيٍل أو انتظاٍر طو�ٍل لعودة غائب... تلك الفئة مستمّرٌة وعظمه، أو �ع�ش حالة یتٍم أو ترمّ 

 آالمها ومآسیها.
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رفع الستر عن مآس�ه، ومن في  الحقّ  فردٍ  لكلّ  .تسل�ط الضوء علیهاو  األمور هذهب التعبیر عن �ج
مسألٌة أخالقّ�ٌة ، بل هي مقاضاٍة وال محاكمةها ل�ست مسألة إنَّ �تفّهموا. واجب الجم�ع أن �صغوا و�فهموا و 

 ال ح�اة خارج الحق�قة. إذ�الحق�قة،  اعترافٍ هي مسألة  ؛وعدالٌة أدبّ�ٌة قبل أن تكون عدالة حقّ 
عندما دعته لتناول  قبل صفحات من نها�ة روایته، ة،ین�ّ �ستحضر دوني النغلوا هذه المرأة الستّ 

العفو ال �كون إالَّ �مواجهة الحق�قة في  لتحّدثه عن مأساتها و��ف تفهم العفو. في منزلها قهوةٍ فنجان 
هو أن �ضع اإلنسان نفسه مكان الظالم إن �ان مظلوًما  في نظرهاالنور. العفو ال �كون �النس�ان. العفو 

ا ظالٌم ومظلوٌم، �ما قالت أو أن �ضع نفسه مكان المظلوم إن �ان ظالـًما و�فهمه. وفي �ّل منّ  ،و�فهمه
 تلك السّیدة.

في وصفه  ،دوني النغلواو . أّي أحدنفسه مكان  ال �قبل أن �ضع إزاء تلك المرأة هناك الجّزار الذي
نراه �ضع الواقع في قالٍب من صمٍت صاخٍب  .أو تغییر حجمه.. إنكار الواقعینقل صور  ،إّ�اه

ضفاء إل خلق ذر�عةٍ  وأسلو�ه   ل�ستر الحق�قة من أجل تبر�رجدیدةً  ةً قّص  عختر ب�شاعته... نرى السّفاح �
 تاه، شفبٌ ، وجهه متصلّ لٍف: مظهره استفزازيٌّ مخت بوجهٍ جسده یتحّدث  لكنّ  على جر�مته. ةٍ شرع�ّ 

األمور . تین.. وز�ٌد على الشف.ملتوٍ  فمٌ  ،تان مرعبتانقادح واناسودال ناه، عیهید�ب �بیرةٌ  ، إ�ماءاتٌ مرتجفتان
ما  �الجنون. جسمه �وجهه �ظهر �لَّ  شب�هٍ  تسجن هذا الرجل في شيءٍ  غیر الـُمَقالة،األمور ، نةالم�طّ 
 یوجز ضج�ج صمت قذارته.ئه ذاكرته... تخبّ 

رنغلوا في �تاب �ظهر ال وفي األمور  غیر الـُمَقالةاألمور  ،متضج�ج الّص في  ،بوضوح أّنه المهجَّ
أتون نار �حرق  ل إلىتلك الكلمات أن تعبر الشفاه و�الَّ ستتحوّ ... على نائمة فوضىتسود المستور علیها 

 .رج منهاالنفس و�خ
في حین نر�د الس�طرة علیها لمنعها من ف. ةً قوّ  تؤّلفة وءاألمور المخب أن نرى أنّ  من المفارقات

 فلت حتًماست ها، ولكنّ الوسائل �كلّ  الكرة التي تحاول ال�قاء في قاع الماء تش�ه االصعود إلى السطح، نراه
 .عن نفسهدائًما س�عّبر  خبيءٍ  مكنونٍ  في النها�ة، �لّ و  .ثان�ةً تظهر على سطح الماء و 

القارئ  دوني النغلوا یتركُ إّن ... المهّجر ا�ةرو سّر كمن � غیر الـُمقالةمت واألمور ضج�ج الّص في 
 ب الجبل.ل�اس قاسم الصامت الكبیر الذي اختصر في شخصه مأساة حرو إمع مستقبل  حائًرا

أفضل  مستقبلٍ  تع�ش فيو  ،عّلها ت�صر النور یوًما نةٌ م�طَّ  كثیرةٌ  في عیني الطفلة الصغیرة منى أمورٌ 
 أنفسنا. لىتناها عفوّ  �ثیرةٌ  ف�ه أمورٌ 
ل إلى تناغم وسالمصمت العّل   .ضج�ج یتحوَّ

ون �ستحقّ  ةالصب�الص�ا�ا و  المسروقة... منى و�لّ  لمات المقتولة أو تلكعلَّ منى تستعید تلك الك
 .ها لبنانسمُ اهادئة في أرٍض فاتنٍة  طفولةً 


