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السبت  17تشرين الثاني  2012العدد 1861

يونس االبن :لبنانه السماوي
أسعد أبو خليل*
م ��ات ال �ش��اع��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي ي��ون��س االب � ��ن .حفلت
ال �ص �ح��ف ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ب �م��رث� ّ�ي��ات ع �ن��ه (وإن لم
ّ
ّ
ّ
صحافيات لبنان بالسواد ألن املرحوم
تتشح
ل��م ي�ك��ن رج��ل اس�ت�خ�ب��ارات ع�ل��ى ش��اك�ل��ة وس��ام
ّ
الحسن ــ الذي ّ
تحدثت مجلة «دير شبيغل» عن
عالقة بينه وبني املوساد ،وفق مصادرها في
ّ
أوسطية) .والشاعر
أجهزة استخبارات ش��رق
ي ��ون ��س االب � � ��ن ل� ��م ي� �ك ��ن م� �ع ��روف ��ًا م� ��ن ال �ج �ي��ل
اللبناني الجديد ،ال��ذي يعرف أكثر ّعن محمد
اسكندر واب�ن��ه «ال�ش��اع��ر» (بمعنى أن��ه ّ
فياض
ف��ي امل �ش��اع��ر ا ّمل �ع��ادي��ة وامل�ه�ي�ن��ة ل �ل �م��رأة) .لكن
يونس االبن أثر في الجيل اللبناني األول الذي
َ
(الصوري ،طبعًا) .وشعر
شهد استقالل لبنان
ّ
يونس االبن خلدته حنجرة وديع الصافي في
ّ
أغنية «لبنان ي��ا قطعة س�م��ا» ،كما أن صباح
ّ
ّ
خلدت قصيدة «يسلم لنا لبنان» وخلد نصري
ش�م��س ّ ال��دي��ن (ال ��ذي ل��م ي�ح��ظ ب��ال�ت�ق��دي��ر ال��ذي
يستحقه) أغنية «لبنان ،شو لبنان» ،ولعازار
حبيب أغنية جميلة من كلمات االبن («يا راجع
عضيعتنا») .وشعر االبن ركن من أركان إرساء
ّ
ّ
ّ
الشعبية
اللبنانية في الثقافة
القومية
دعائم
وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،وف��ي ال�خ�ي��ال ال�ع��ام ال��ذي خلخل
ّ
العقلية ملسخ الوطن.
السالمة
ّ
ّ
ّ
وي��ون��س االب��ن أح��ب لبنان ح��ب��ًا ج��م��ًا .كيف ّال،
وهو أطلق اسم لبنان على ابنه البكر كي ُيكنى
ب�ـ«أب��ي ل�ب�ن��ان» .واس��م «أب��ي ل�ب�ن��ان» ك��ان اسمًا
ّ
ّ
الشرقية م��ن بيروت
حركيًا ف��ي مقلب املنطقة
ّ
ّ
الخاضعة لنفوذ ال�ق��وات الفاشية في سنوات
الحرب .وهناك أكثر من «أبي لبنان» ممن قتلوا
م�س�ل�م�ين وف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين ع�ل��ى ال �ه� ّ
�وي��ة ،ل�ك��ن ال
عالقة لهؤالء بيونس االب��ن ،طبعًا .وهناك من
مقاتلي ال �ـ«أب��ي لبنان» ممن أتقنوا ّالتعذيب
ّ
إسرائيلية مكثفة .لكن
بعد الخضوع ل��دورات
ي��ون��س االب��ن ل��م يخض معترك ال�ح��رب إال من
ّ
ّ
السياسية ،إذ إن «ص��وت لبنان»
باب الدعاية
ّ
الكتائبي (وال��ذي كان يخضع إلدارة سياسية
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي كما عرفنا من
توجيهية من
اس�ت�ج��واب��ات م��ع ع�م�لاء إلس��رائ�ي��ل ف��ي لبنان)
ّ
صباحيًا في سنوات الحرب.
أعطاه برنامجًا
ّ
الجميل،
ك��ان «أب��و لبنان» مولعًا بلبنان بيار
ول �ك ��ن ال ع �ل��م ل ��ي إذا ك� ��ان م��ول �ع��ًا ب �ـ«ل �ب �ن��ان»
وص �ب��را وش��ات�ي�لا وخ��دم��ة ال �ع� ّ
�دو اإلس��رائ�ي�ل��ي
ّ
ال��ذي مثلته خير تمثيل إذاع��ة «ص��وت لبنان»
ّ
متخرج من
في سنوات الحرب .حبيب يونس،
مدرسة ّ
التعريف اإلسرائيلي
حراس األرز (ذات
ّ
للبنان) ،يقول في رثائه لالبن إنه كتب «بلغات
ّ
ّ
املحكية وال�ع��رب� ّ�ي��ة الفصحى
اللبنانية
ث�ل�اث:
ّ
والفرنسية» .لكن نسأل حبيب يونس :هل كتب
الشاعر امل��رح��وم بـ«اللغا ال��زغ��رت� ّ
�اوي��ة» أيضًا؟
ّ
لعله من دون أن ندري كتب بلغات أربع.
لكن قبل أن نستفيض في الحديث عن مشروع
يونس االبن «الفكري» ــ بمعنى ربطه بمشروع
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ــ يجب االع�ت��راف ب��أن االبن
القومية

ك��ان م��وه��وب��ًا ،وك��ان فنانًا أي�ض��ًا يجيد الرسم
والخط العربي .وقد اكتشف الرحابنة موهبته
ال�ش�ع� ّ
�ري��ة ب��اك �رًا ول� ّ�ح��ن ل��ه ع��اص��ي (ل�ن�ق�ل��ع عن
ّ
«خبرية» األخوين رحباني) أكثر من قصيدة.
ّ
لكن موهبة يونس االبن الشعرية ،مثل موهبة
ّ
سعيد ع�ق��ل امل�م� ّ�ي��زةُ ،وظ �ف��ت ف��ي م�ش��روع بناء
ّ
ال �ق��وم� ّ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ال �ع �ن �ص��ري��ة ال �ت��ي ن�خ��رت
ف��ي ج�س��م امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي وع�ق�ل��ه .ال يمكن
االس �ت �ه��ان��ة ب��إس �ه��ام��ات االب � ��ن وع �ق ��ل ب�ع��دم��ا
الشعبي اللبناني وأدرج��ت
دخلت ف��ي ال��وع��ي
في املنهج الدراسي ُامل ّ
قرر في لبنان.
وت�ب��دأ قصيدة «يسلم لنا لبنان» (بعد امل� ّ�وال
ال ��ذي ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك غ�ن��ى ع�ن��ه ،ل�ك��ن امل� � ّ�وال ّفي
م�ط�ل��ع األغ �ن �ي��ة ل� ُ�م ي �ع��د س��ائُ �دًا ك �ث �ي �رًا ،إذ إن��ه
ّ
يتطلب أن ��اة م��ن امل�س�ت�م��ع وامل�س�ت�م�ع��ة ،وف��ري��د
األطرش كان ُيدخل ّ
املوال في منتصف األغنية)
ب�ـ«ع�ن��دي شوفته بكل ال��دن��ي» .ي�ت�س��اءل امل��رء:
ّ
ال� ��ذي ك �ت��ب ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات ،ه ��ل ج ��ال ف ��ي «ك ��ل
ّ
ال��دن��ي» ،قبل أن ي�ق� ّ�رر أن «ش��وف��ة» لبنان «بكل
ال��دن��ي»؟ ه��ل أج ��رى ال�ش��اع��ر إح �ص��اء أو حتى
ُ ّ ّ
قرر أن
استطالعًا من استطالعات اإلنترنت لي
«شوفة» لبنان ّ
تتفوق على «شوفة» كل ما عداه
من بقاع ّوب�ل��دان في العالم أجمع؟ ثم تضيف
ص�ب��اح إن�ه��ا «اس�ت�ح� ّل��ت» أن تعيش العمر في
«ح�ض�ن��ه ال �ه �ن��ي» .ل�ك��ن� ّه��ا ول ��دت ه��ي وال�ش��اع��ر
االب ��ن ف��ي ل�ب�ن��ان ،أي أن ��ه ال داع ��ي لالستحالء
ّ
الصبوحة والشاعر
بتاتًا .نفهم أن تستحلي
أن ي�ع�ي�ش��ا ف��ي ح�ض��ن ل�ب�ن��ان «ال �ه �ن��ي» (وه ��ذا
ال�ه�ن��اء ي�ع� ّ�م ه��ذه ّ
األي� ��ام ف��ي ط��راب�ل��س وص�ي��دا
ّ
ّأكثر من غيرهما من املدن والقرى اللبنانية) لو
ً
هونغ كونغ ،مثال.
أنهما ّول��دا في البرازيل أو ّ
الشاعر لبنان كـ«جنة أمانينا» .لكن
ثم يحيي ّ
ّ
االبن لم يوضح طبيعة األماني ،وخصوصًا أن
ّ
مثله ــ على
األماني في البلد الطائفي طائفية ُ
شاكلة هيئة إدارة النفط اللبناني املفترض،
وال��ذي سينقسم فور خروجه من باطن البحر
ودرزي وم ��ارون ��ي
إل� ��ى ن �ف��ط س �ن��ي وش �ي �ع��ي
ّ
وروم الخ .أما أن يكون لبنان «جنة لألماني»،
فهذا م��ا يتعارض م��ع ت��اري��خ لبنان وحاضره
ال ��زاخ ��ري ��ن ب ��ال� �ص ��راع ��ات وال � �ح� ��روب األه �ل� ّ�ي��ة
ّ
املستمرة.
ّ
ّ
وتضيف القصيدة املذكورة إن اللبنانيني مهما
ت ّ�ن��ازع��وا وع �ط �ش��وا وج ��اع ��وا ،ي �ت �ش��ارك��ون في
ّ
ّ
محبة لبنانهم «الغالي»
أنهم نشأوا كلهم على
(«م �ه �م��ا ت �ن��ازع �ن��ا وع �ط �ش �ن��ا وج �ع �ن��ا ل�ب�ن��ان�ن��ا
ال �غ��ال��ي ع�م�ح�ب�ت��و رب �ي �ن��ا») .ل �ك��ن ه �ن��اك م��ا هو
ّ
ّ
اللبنانيني يتشاركون في
ناشز هنا :لو أن كل
ّ
النشأة على حب الوطن الغالي ،فما ُيفسر هذه
امل �ه��ارة ف��ي ت �ك��رار ال �ح��روب األه�ل� ّ�ي��ة امل�س�ت�م� ّ�رة؟
ط �ب �ع��ًا ،ه �ن��اك ج� ��واب ط��ري��ف ب ��ات ج ��اه �زًا عند
�وارث
أع� � ��وان إس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي ف ��ري ��ق  14آذار (ال� � � ّ
الشرعي لجيش أنطوان لحد في لبنان) ،إذ إنهم
ّ
بأن الشعب اللبناني هانئ ُ
ومسالم
يصدحون
ُ
وم �ح � ّ�ب ل ��وال وج ��ود س�ل�اح م �ق��اوم��ة إس��رائ �ي��ل.
وال ندري إذا كان يجوز إسقاط هذا الطرح عن

م�س��ؤول� ّ�ي��ة س�ل�اح امل�ق��اوم��ة ع��ن ال �ص��راع األه�ل��ي
على كل التاريخ اللبناني ،فيصبح هذا السالح
ّ
أس��اس العلة ف��ي دي��ر القمر وف��ي باقي مسارح
ّ
الحروب األهلية في القرن التاسع عشر .لكن هذه
املقولة مسروقة من مقولة صائب سالم (والذي
�دوره م��ن األي��دي��ول��وج �ي��ا ال�ك�ت��ائ�ب� ّ�ي��ة)
س��رق�ه��ا ب� � ّ
وم�ف��اده��ا أن��ه ك��ان يخشى ف��ي ع��ام « 1981على
ّ
اللبنانيني من االختناق لكثرة العناق لو تركهم
ّ
ّ
الغريب» الفلسطيني .طبعًا ،إن وحشية الحرب
األه�ل� ّ�ي��ة زادت وتفاقمت بعدما ت��رك��ت املقاومة
ّ
الفلسطينية لبنان ،والتي كما يدور الحديث في
ُ
ّ
َّ
لبنان اليوم كانت تحمل مسؤولية كل الحروب
وال �ص��راع��ات ف��ي ل�ب�ن��ان .ل�ك��ن ف��ي األم ��ر ص��دف��ة:
ّ
ّ
ّ
إن هناك ف��ي لبنان م��ن يتنطح دوم��ًا للقول إن
أس��اس املشكلة والنزاع في لبنان يكمن فقط ال
غير في السالح املوجود عند تلك الفصائل التي
ّ
العدو اإلسرائيلي.
تقاوم
ّ
لكن األغنية التي اختصرت م��س الجنون في

ُ
ّ
عاجق لبنان ّوأن هناك أس�ط��ورة خلقت حول
ّ
الفينيقية وعن
أرز لبنان ت��دث��رت باألسطورة
ّ
متخيل للبنان (ي�ع��زو كمال الصليبي
ت��اري��خ
ف ��ي ك �ت��اب ص �ق��ر أب ��و ف �خ��ر ع �ن��ه« ،ال �ه��رط��وك��ي
الحكمي» ،بداية األسطورة إلى كتاب طانيوس
ال �ش��دي��اق« ،أخ �ب��ار األع �ي��ان ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان»،
ّ
الرحالة
لكن هناك كتابات خصوصًا في كتب
األجانب سبقت إصدار ذلك الكتاب) .ونستطيع
أن ن �ج��د ت �ج �ل� ّ�ي��ات ل �ل �ف �ك��ر ن �ف �س��ه ال � ��ذي أن �ت��ج
قصيدة يونس االبن ترجع إلى الخطاب الذي
ّ
الجميل في األمم املتحدة عام 1982
ألقاه أمني
(وبصياغة إيلي سالم وغسان تويني ووديع
ّ
حداد) والذي جاء فيه« :أعطونا السالم وخذوا
ما يدهش العالم» (والجملة تنضح بالفكاهة
ف ��ي ال� �ن � ّ�ص اإل ّن �ك �ل �ي ��زي ال� � ��ذي أع � � � ّ�ده ال �ث�لاث��ي
ّ
الفينيقي ،إذ إن��ه ي�ه� ّ�دد ب��أن الشعب اللبناني
ّ
سيدهش العالم ّ
مجددًا ،أي أن الترجمة الدقيقة
كان يجب أن تكون« :أعطونا السالم وخذوا ما

لبناني وليس
الرب»
ّ
لماذا «أرز ّ
مغربيًا؟
صوماليًا أو
ّ
ّ
المشكلة ليست في يونس
االبن بل في الثقافة
والشعبية
السياسية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تجلت
الثقافة الوطنية اللبنانية تجلت أكثر ما ُ ّ
ف��ي قصيدة «لبنان ،ش��و لبنان» ،وه��ي مغناة
ّ
�ن (ول �ي��س ودي��ع
م��ن ق�ب��ل ن �ص��ري ش�م��س ال��دي � ً
ّ
ال�ص��اف��ي ك�م��ا ه��و ش��ائ��ع خ �ط��أ) ف� ً�ي مسرحية
ُ
رح�ب��ان� ّ�ي��ة .وال�ق�ص�ي��دة ت �ع��زى خ�ط��أ أي�ض��ًا إل��ى
ّ
سعيد ع�ق��لّ ،
رب �م��ا ألن ال�ج�ن��ون ال��وط�ن��ي التي
ت �ت �ض� ّ�م �ن��ه ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ج� �ن ��ون س �ع �ي��د ع�ق��ل
«الوطني» ــ كيف يمكن وضع كلمة وطني في
ّ
الجملة نفسها مع الرجل ال��ذي وصف ج��زاري
صبرا وشاتيال ب��األب�ط��ال ،وال��ذي شكر العدوّ
اإلسرائيلي على اجتياحه للبنان وقتله نحو
 20000لبناني وفلسطيني وسوري ــ معظمهم
ّ
ّ
واملدنيات؟ تبدأ القصيدة بسؤال
املدنيني
من
ّ
ب��ريء ع��ن م��اه��ي��ة ل�ب�ن��ان« :ل�ب�ن��ان ،ش��و لبنان»،
ّ
وك� � ��أن ال � �س� ��ؤال ش �غ��ل امل� �ع� �م ��ورة ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
السؤال الشكسبيري« ،نكون أو ال نكون» .لكن
ي��ون��س االب��ن ي�س��ارع إل��ى ال �ج��واب ع��ن ال�س��ؤال
ّ
«هالكم أرزة ،العاجقني الكون ،هاد قبل
بالقول:
ما في ك��ون كانوا ه��ون»ّ .أواه .يختصر مقطع
ّ
ّ
اللبنانية .م��ن ق� ّ�رر
العقلية
القصيدة ك��ل علل
ّ ّ
أن أرز لبنان عاجق الكون؟ وكيف تقرر أن أرز
ّ
لبنان عاجق الكون؟ لكن من األكيد أن أرز لبنان

هل سنقول شكرًا السرائيل!؟
سعد اهلل مزرعاني*
ت�ت�ع�ج��ل ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وه ��ي االك�ث��ر
يمينية وتطرفًا في تاريخ الدولة الصهيونية،
ت � �ت � �ع � �ج ��ل ق � � �ط� � ��اف ث � � �م� � ��ار ال� � �ع� � �ج � ��ز ال � �ع� ��رب� ��ي
ّواالن�ق�س��ام��ات ال�ع��رب�ي��ة وال �ص��راع��ات العربية.
ان� �ه ��ا ال ت�ص�ب��ر ع �ل��ى م ��ا ت��راك �م��ه م ��ن اح�ت�م��ال

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

االن�ت�ص��ار بالنقاط م��ن خ�لال خطط ال��والي��ات
املتحدة االميركية وحلفائها الغربيني والعرب،
ب��ل ت�س�ع��ى ال ��ى م �ح��اول��ة االن �ت �ص��ار ب��ال�ض��رب��ة
ال �ق��اض �ي��ة :دف �ع��ة واح � ��دة ك �م��ا س �ع��ت م ��ن غير
نجاح حيال الجمهورية االسالمية االيرانية،
او على دفعات ،من خالل الغارة التي شنتها،
منذ اسابيع قليلة ضد احد املواقع العسكرية
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ال �س��ودان �ي��ة .ول �ئ��ن ك ��ان اس �ت �ه��داف ال�ب��رن��ام��ج
ال� �ن ��ووي االي� ��ران� ��ي ،ي�ت�ط�ل��ب ب��ال��درج��ة االول ��ى
والحاسمة ،توريط واشنطن وجهد واشنطن
ّ
واس ��اط� �ي ��ل وق ��واع ��د واش� �ن� �ط ��ن ،اال ان ب�ع��ض
ال�ض��رب��ات االخ ��رى ،ال تتطلب س��وى سكوتها
وت��واط��ؤه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين ،ف��ي م��رح�ل��ة االع� ��داد،
وتضامنها وحمايتها ،في مرحلة التنفيذ وما
بعد التنفيذ.
وكانت القيادة االسرائيلية قد تبلغت ،بشكل
واض � ��ح وح ��اس ��م ،رف� ��ض امل �ش ��ارك ��ة وب��ال �ت��ال��ي
املوافقة االميركية ،على االستهداف العسكري
للمواقع االيرانية حيث ّتقوم املنشآت النووية
االيرانية او حيث ُيعتقد انها قائمة او منتشرة.
وهي تبلغت باملقابل ،الخطة االميركية التي لم
ُ
تس ِقط من االحتماالت الخيار العسكري ،لكنها
تختبر اآلن خيارًا آخر ،ارتباطًا باالزمة السورية
التي هي املنطلق واملحور في املرحلة الراهنة.
ولقد كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» ،في
ّ
اوائل شهر اب املاضي ان وزير الدفاع االميركي
قد ابلغ القيادة االسرائيلية ،اثناء زيارته لتل
ابيب ،السيناريو االميركي املعتمد حيال ايران.
وه��و سيناريو ي�ق��وم على اس�ت�ه��داف «النظام
وال� �ب ��رن ��ام ��ج ال � �ن� ��ووي االي � ��ران � ��ي» ف ��ي ال��وق��ت

عينه .والسيناريو املذكور يعتمد االستنزاف
واالضعاف :بالحصار وبالعقوبات وبمفاعيل
االزمة السورية املتفاقمة خصوصًا...
ُ
وق��د ن�س��ب ال��ى امل�س��ؤول االم�ي��رك��ي ان النتائج
املتوقعة لهذا السيناريو ستبرز ،على االرجح،
ب �ع��د س �ن��ة ون� �ص ��ف ال �س �ن��ة ول� �ي ��س ق �ب��ل ذل��ك
التاريخ .هو طبعًا طالب القيادة االسرائيلية
باالنسجام م��ع مقتضيات الخطة االميركية،
وب �ع��دم االق� � ��دام ع �ل��ى اي ��ة م� �ن ��اورة او م�غ��ام��رة
ً
ّ
لتوريط واشنطن ،ألن ذل��ك لن يحصل ،فضال
ّ
عن انه غير مسموح به على االطالق.
ه��ذا «ال��ردع» االميركي ال��ذي تبلغته اسرائيل
م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين وال�ع�س�ك��ري�ين االم�ي��رك�ي�ين لم
تحقيق انتصارين جزئيني.
يمنعها مع ذلك من
ّ
االول ه��و ال�ت�ص��رف وك��أن �ه��ا ص��اح�ب��ة ح��ق في
استخدام القوة ضد املنشآت االيرانية .والثاني
ال�ح�ص��ول على ح��ري��ة ال�ت�ح��رك ازاء ملفات اقل
اهمية وخطورة من امللف النووي االيراني.
ف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل اي�ض��ًا
ب ��االن� �ت� �خ ��اب ��ات االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة امل � �ب � �ك� ��رة ،وق ��ع
اس � �ت � �ه� ��داف ال � � �س� � ��ودان م� �ن ��ذ اس� ��اب � �ي� ��ع ،وي �ق��ع
استهداف غزة الذي بدأ منذ ايام .وفي السياق
نفسه اي�ض��ًا ك��ان��ت الحكومة االس��رائ�ي�ل�ي��ة قد

