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َّ
حدثني أبي
حبيب الشرتوني
ُ
مـنــذ قـيــامــي بعملية اغ ـت ـيــال امل ـش ــروع امل ـعـ ّـد
للبنان واملنطقة فــي عــام  ،1982ومساهمتي
ُ
في خسارة إسرائيل مشروع دولتها الكبرى،
وظل الكيان أسيرًا ضمن أسواره التي لم تكن
مشيدة بعد ،ثم خسرت الواليات املتحدة َّ
َّ
أشد
ّ
حلفائها املعدين ألدوار أساسية ومنهم بعد
مقتل بشير الجميل ،املدعو رفعت األسد الذي
ْ
طائلة مــن الخليج على مدى
وصـلــتــه أم ــوال َّ
سنوات ،وقد تحضر وقتها لالنقضاض على
ـاعــه املحيطة
قـصــر املـهــاجــريــن مــع ســرايــا دفـ ِ
بالعاصمة .ناهيك عن خسارتهم الجزئية أو
َّ
املؤقتة للقاعدة ّ
الفعالة لهم في لبنان ،والتي
لم ييأسوا إلى يومنا هذا من ّ
صب اهتمامهم
بها ،بالرغم مــن كــل األح ــداث التي جــرت لهم
فيهاَّ ،
سيما أن لديهم حلفاء وعـمــاء أشـ َّـداء
دوالر لبناء
وأوفـ ـي ــاء ،حـتــى رصـ ــدوا مـلـيــار
ٍ
سفارتهم الجديدة.
ومـنــذ ذلــك الـتــاريــخ ،وأن ــا أت ـعـ َّـرض مــع عائلة
ّ
ُ
أبــي الكبرى لشتى أنــواع وصنوف التعذيب
وال ـت ـص ـف ـيــة وال ـن ـف ــي والـ ـح ــرم ــان م ــن أب ـســط
الـحـقــوق ،كــل ذل ــك خ ــارج الـقــوانــن واألع ــراف
َ
واملحلية ،إلى ٍّ
ّ
حد انقطع
والتشريعات الدولية
ّ
فيه اتصالي بكل أفراد عائلتي الذين ما زالوا
َّ
نتعرض أيضًا لحملة
على قيد الحياة .ولكن
ّ
َّ
وممولة لتشويه سمعتنا،
منظمة ومبرمجة
ٌّ
يبال فيه أي من املستفيدين
في الوقت الذي لم ِ
مما قمت بــه ،بالدفاع عني وعــن عائلتي ،أو
حتى مساعدتنا في شيء ،وفي ّ
مقدمة هؤالء
ُ
بعض األحزاب والسياسيني ممن تقدموا في
الـسـلـطــات عـلــى حـســاب مــا قـمـنــا ب ــه .ومعهم
رجــال األعـمــال املرتبطون غالبًا بهم ،والذين
يقومون باستثمارات كبيرة ورابحة.
هــذا سبب رئـيـســي ،دفعني إلــى تــدويــن هذه
َّ
ال ـس ـطــور ل ـيــس إال ألن ال ـن ــاس ف ــي ب ــادن ــا ال
َّ
تتمتع بذاكرة قوية فتنسى املوقف والكالم،
ال بل ألن بيننا من ال يبقى ثابتًا على قناعة،
وي ـح ـت ــاج ب ــاس ـت ـم ــرار إل ـ ــى ص ــاح ــب الـ ـش ــأن،
ليوضح األم ــور واملــابـســات ويـقــدم مــا يعزز
القناعة ،بعدما يتعرض ه ــؤالء للحظة شك
ن ـت ـي ـجــة ت ـص ــري ــح م ـب ـت ــذل م ــن ّ
أي ع ـم ـي ـ ٍـل أو
مـجــرم حــرب أو س ــارق أو مـتـ ّ
ـورط بالخيانة،
كـمــا َّأن صــاحــب ال ـشــأن فــي حــالـتــي ،ال يملكُ
ً
وسيلة إعالمية على حسابه أو في مقدوره
التصريح بما شاء وقـ َـت يشاء .فكيف عندما

ي ـخ ــرج ش ـخــص م ـثــل جـ ــورج فــري ـحــة بـكـتــاب
هــدفــه تـبــرئــة ســاحــة «بـشـيــر» عــن املـسـلـمــن ـ
من ملف معاهدة السالم مع إسرائيل ـ علمًا
بأن عالقات «بشير» اإلسالمية ،اقتصرت ِّفي
حينه على حفنة شخصيات تقليدية تمثل
ً
نسبة متدنية من الشارع الوطني واإلسالمي
وأبرزهم صائب سالم.
فترة الحرب األهليةَ ،
كما أن كالم فريحة املتلفز على قناة «»OTV
ُّ
التوجه في هذا امللف منذ كان العماد
املعروفة
َ
ميشال عون ضابطًا في الجيش ،انحدر إلى
مـسـتــوى دون ــي ب ـهــدف امل ـســاس ول ــو كالميًا
ب ــاألع ــراض ،مـثــل اإلي ـح ــاء بـعــاقــة مشبوهة
َ
بني جــان ناضر الــذي كــان قد تجاوز الستني
م ــن ال ـع ـم ــر وش ـق ـي ـق ـتــي الـ ـت ــي ف ــي ال ـس ــادس ــة
ُ
وال ـع ـشــريــن ،وال ـت ــي طـلـبــت ل ـل ــزواج أك ـثــر من
سبع مرات خالل سنوات قليلة ،لشخصيتها
الـ ـح ــاض ــرة وج ـم ــال ـه ــا وس ـم ـع ـت ـهــا الـحـسـنــة
َّ
تخرجت
ومستواها األكاديمي والثقافي .إذ
في كلية إدارة األعمال في الجامعة اليسوعية
ـات بـشـكـ ٍـل مـمـتــاز ،فيما لم
وأتـقـنــت ث ــاث ل ـغـ ٍ
تلتق بناضر إال َّ
بطلب من خالتي
واحدة
مرة
ِ
ٍ
معرفة بــه منذ
على
ً
م ــاري ع ــازار الـتــي كــانــت َ
مقاعد الدراسة ،وأرادت إبالغه رسالة شفهية
ف ــي م ـســألــةِ ب ـي ــع أث ــاره ــا وسـ ــوف تـ ـ ُ
ـرد معنا
ٍ
بعد قليل ،وقــد نزلت لدقائق مــن البيت إلى
مكتبه في املبنى أمامي وأمام كل الكتائبيني
وال ـج ـيــران الـحــاضــريــن .وه ـكــذا أمـســى بشير
ـ ـ حـســب رواي ــة فــريـحــة غـيــر الصحيحة على
ً
اإلط ـ ــاق ـ ـ ـ م ـق ـتــوال بـسـبــب ع ــاق ــة مـشـبــوهــة،
علم بالقاتل وأعفوا عنه!
ألنهم كانوا على
لـعـمــري قــد يـصـلـ ُـح ٍك ـ ٌ
لفيلم
ًا
د
ـ
ه
ـ
ش
ـ
م
ـذا
ـ
ه
ـ
ك
ـام
ٍ
خيالي ساخر ،إذ اغتيل ًفي املنطقة الشرقية
كــل الــذيــن ُعــرفــوا عــانـيــة بانتمائهم للحزب
ال ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ت ـقــري ـبــا ،وقــد
َّ
ت ـخــطــى ع ــدده ــم الـخـمـسـمـئــة م ــن املـسـ َّـجـلــن
في مكتب الشهداء ،وفــق ما قاله لي مسؤول
املكتب من آل حاموش في عام  ،1981فكيف لو
ُعرف أي شخص حاول اغتيال قائدهم ،سواء
كان قوميًا أو حتى كتائبيًا أو بأي انتماء؟!

يكتف الكاتب بهذا املـقــدار ،بل ذهـ َـب أبعد
لم
ِ
َ
مــن ذل ــك ليخلط بيني وب ــن اب ــن عـ ّـمــي الــذي
قصدوا تصفيته  -انتقامًا من عائلتنا  -عن
ط ــري ــق إرسـ ــالـ ــه إلـ ــى ال ـج ـب ـه ــات ب ــال ــرغ ــم مــن
انخراطه في صفوفهم خــال حــرب السنتني،
َ
اعتقالهم له وتعذيبه
قبل أن يتركهم على أثر
ِ
تصريفه بسبب شراسته
ـ ـ فيما عـجــزوا عــن
ِ
ـ ـ وكـ ــانـ ــوا ق ــد ت ـم ـك ـنــوا م ــن اس ـت ـم ــال ـ ِـت ــه ن ـظ ـرًا
إل ــى وض ـعــه الـعــائـلــي .فـهــو نـشــأ يـتـيـمــا ،فقد
والــدتــه وهــو في الرابعة من عمره .واعـتــادوا
أخــذه لتدريبه عشية الحرب من مدرسة دير
املعوش للرهبان ذي النظام الداخلي دون علم
ّ
عمي شفيق الذي كان يعيده إلى املنزل نهاية
كل أسبوع .وهــو كــان يعمل في إدارة مصنع
لأللبسة أسسه والــدي من ماله ،ليديره زوج
خالتي في منطقة الحدث ببيروت ،وقد ُسرق
مع بضاعته وآالته ومحتوياته بالكامل أيام
الحرب.
كان ّ
عمي شفيق قد ّ
تعرف إلى الزعيم أنطون
سعادة في مطلع الثالثينيات وانتمى لحزبه
(رقم بطاقته  ،34وهناك وثائق عنه في تاريخ
ال ـح ــزب) ،وك ــان يـلـتـقــي بــه يــومـيــا فــي الـكــوخ
أو عند املنارة على جل البحر ،قبل أن يكون
ه ـنــاك آالت تـصــويــر فــوتــوغــرافــي ألن مجمل
ـور امل ــأخ ــوذة لـسـعــادة ،باستثناء حفنة
ال ـصـ ُ
منها ،أخذت في لبنان بعد عودته من مغتربه
ف ــي األرج ـن ـت ــن ع ــام  ،1947وق ــد خ ـســر عـ ّـمــي
وظيفته ،رجــل تـحـ ٍّـر فــي العدلية مــن دون أن
َّ
يتمكن مــن العمل لفترة طويلة ،بعدما ُحــرم
القوميون من حقوقهم املدنية ،ما جعل أبي
يـمـ ّـد لــه يـ َـد الـعــون وتــركــه ليعتني بــاألراضــي
في القرية.
وقد استغل الكتائبيون حالة عمي وابنه كما
ً
ُ
تفعل ع ــادة األح ــزاب الطائفية فــي بيئاتها،
ول ــم يـكــن فــي عائلتنا مــؤيــد لـحــزب الكتائب
سوى ابن ّ
عم ألبي ،وكان موقفه سبب انقطاع
عالقتنا ب ــه ،علمًا ب ــأن بـيــار الـجــد ك ــان يــزور
َّ
بيتنا عشية كل انتخابات نيابية ،عل الوالد
ّ
يبدل رأيــه .وألن والــدي لم يكن َّ
مسيسًا أو ذا
َ
انـتـمــاء ،فقد س ــار على طــريــق أبـيــه فــي قبول
اآلخــريــن من بقية الطوائف اللبنانية ،وعدم
االنحياز للدين في السياسة ،وعندما أعدموه
انتقامًا من عمليتي أعدموا إلــى جانبه وفي
الــوقــت نـفـســه عـ ّـمــي األص ـغــر ف ــؤاد ال ــذي كــان

قررت كتابة هذا
بأسلوب
المقال
ُ
القصص التي تروى
جيل إلى جيل
من ٍ
ً
ُ
َ
عــازبــا وح ـمــل دون مـعــرفـتــي املـسـبـقــة بطاقة
َ
كتائبية ،إنما لم أالحظ ممارسته لعضويته
في حزبهم.
ً
وهـ ـك ــذا ك ـ ّـرس ـن ــي فــري ـحــة ف ــي ك ـتــابــه م ـقــاتــا
ً
مستبسال فــي صفوفهم على الجبهات أمــام
ُ
األحــزاب من الطرف اآلخــر الذين قتلت منهم
تلميحاته وتلميحات مـقـّ ّـدم
املـئــات ـ ـ حـســب
ِ
البرنامج املـتـجــاوب معه مــن دون أي تحفظ
َ
يثير حفيظتهم وغيظهم ضـ ّـدي ،كما
ـ حتى
ّ
فـعـلــوا عـنــدمــا حــمـلــونــي ذن ــب م ـجــازر صبرا
وشــات ـيــا ال ـتــي ارت ـك ـبــوهــا بــأنـفـسـهــم بسبب
ً
اغتيالي «القائد اإلنساني» الذي وقف حائال
ّ
دون حدوثها ،وك ــأن استمرار االجتياح ـ ـ لو
َ
بـقــي رئـيـســا ـ ـ لــم يـكــن لـيـسـ ِقــط ع ــددًا أكـبــر من
ّ
الضحايا أو كأنه لم يكن املبادر واملعلم األول
في مجال تلقينهم كيفية القيام بتلك املجازر
ال ـت ــي اح ـتــاجــت إل ــى ح ـشــد قـ ــوات وتـخـطـيــط
ُم ـسـ َّـبــق ،ب ــدءًا بــالـكــرنـتـيـنــا والـضـبـيــة وح ــارة
الـغــوارنــة ،م ــرورًا بتل الــزعـتــر وجـســر الباشا
َّ
وغ ـي ــره ــا م ــن امل ــواق ــع ضـ ـ ّـد امل ــدن ـي ــن الـ ـع ــزل.
ول ــذل ــك س ـعــى فــري ـحــة إل ــى ت ـبــرئــة بـشـيــر من
َّ
بعض هذه الجرائم ،ما ذكرني بحديث أسعد
توبته ،عن عدم تعذيبي
شفتري املخادع في
ِ
ُ
اعترفت
ظلم بي ألنني
أي
أو ضربي أو إيقاع
ٍ
فورًا وبابتسامة ومن دون أي تردد!
ي ـ ـ ـجـ ـ ـ ُـدر ال ـ ـت ـ ـنـ ــويـ ــه ه ـ ـنـ ــا ب ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات ب ـش ـيــر

امليليشيوية فــي اسـتــدعــاء الـشـبــان قـسـرًا في
املنطقة الشرقية للخدمة اإللزامية ،والذي كان
قد بدأ في ّ
حي البدوي والناصرة ،حيث كنت
املسافرة منعًا
خاالتي
إحدى
منزل
أتردد إلى
ُ
ُ
رغمت
ملصادرته ككل املـنــازل الفارغة ،فيما أ
ِ
على حمل بندقية والـتــردد ملرتني أو ثــاث ال
أكـثــر إلــى مــوقــع ال ـبــرجــاوي ،حـتـ ّـى ال يـصــادر
رئيس القسم طوني األشـقــر الشقة ،كما قال
لي خالل مكاملة هاتفية ،بعدما الحظ تهربي
منهم ،وذلــك النتمائي س ـرًا للحزب القومي،
سـ َّـي ـمــا أن وس ــاط ــة م ـس ـعــود األشـ ـق ــر رئـيــس
وحـ ــدات ال ــدف ــاع عــن ب ـيــروت آنـ ــذاك ،والــزمـيــل
لشقيقتي في الجامعة لم تنجح في إعفائي
كليًا من النزول.
وال حــاجــة لـلـعــودة أك ـثــر مــن ذل ــك فــي الــوقــت
الحالي أو لذكر مزيد من األسماء وما ّ
دبروه
ٍ
ِ
وفـبــر ّكــوه مــن سـيـنــاريــوات إعــامـيــة محترفة
ومتأثرة بعلم املخابرات بني مختلف األجهزة
املوجودة فوق األراضي اللبنانية في مختلف
املـ ــراحـ ــل ال ـت ــي واكـ ـب ــت ع ـم ـل ـيــة خ ــروج ــي مــن
يومنا هذا.
املعتقل إلى
ّ
ـف الــديـبــاجــات
املـ ّشـكـلــة ال ـي ــوم ،أنـ ــه بـعــد ك ـشـ ِ
املتفق عليها بني مختلف األط ــراف ،وهدفها
ّ
بحجة عدم
التنصل مــن أي مسؤولية عني،
ت ـف ـت ـيــح الـ ـ ـج ـ ــروح ،مـ ــا يـ ـق ــوده ــم ع ـم ـل ـيــا إل ــى
ً
التضحية بي أنا ،والتضحية بعائلتي جيال
بـعــد ج ـيــل .وال ـي ــوم ،لــم ي ـعـ ْـد أح ـ ٌـد قـ ــادرًا على
ُّ
ـص مـثـلــي .وق ــد أصبحت
تـحــمــل وج ــود شـخـ ٍ
ُ
عبئًا عـلــى ضـمــائــرهــم .فــأنــا شـخــص ال يـبــاع
وال ُي ـش ـتــرى ،ول ــم أع ـ ْـد أنـتـمــي أو أت ـبــع ألحــد
أو أتلقى أوامــر أحــد .وأبقى الشخص َّ
املغيب
ُ
أحترم الجميع ،لكنني أتوقع أن ُيبادل
قسرًا،
َّ
الحرة متى
باملثل .وســوف أظــل أقــول كلمتي
يوم من حياتي
استطعت ،وسأبقى حتى آخر ٍ
ملتزمًا بوطنيتي وقوميتي وبأخالقي.
َّ
ـأكــد لــي ُّ
تمسك
وم ــن ه ــذا املـنـطـلــق ،وبـعــدمــا تـ
الجميع بمحاكمتي ،وعــدم تطبيق القوانني
على حالتي،
وبعد تثبيت حجبي عن الظهور ومنعي من
إصــدار ّ
أي كتاب ،أو التعبير عن رأيي في أي
وسيلة تواصل اجتماعي،
أي ّ
وطاملا أنه ال فائدة من ّ
رد قانوني،
قررت كتابة هذا املقال بأسلوب القصص التي
ُ
جيل إلى جيل ،وفيه:
تروى من
ٍ

َّ
حدثني أبي،

ولد أبي في بيروت ،كان جدي الشيخ حبيب
صالح الشرتوني مختارًا ملنطقة رأس بيروت
على مــدى أربعة وعشرين عامًا ،قضاها في
خدمة الـنــاس مــن دون أن يتقاضى راتـ َـبــه أو
ّ ً
يتقاضى ّ
مدخوله
أي مــال منهم ،مــتـكــا فــي
ِ
املـ ـ ــادي ع ـلــى ش ــراك ـ ِـت ــه م ــع أخ ـي ــه ف ــي مصنع
إلنتاج الحرير .وكانت بيروت تضم مئة ألف
مقيم في مطلع القرن العشرين ،ومنهم ستون
ألفًا لرأسها الداخل في البحر.
درس وال ــدي ال ـطـ ّـب فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة،
ُ
وق ـبــل ت ـخـ ّـرجــه ب ـعــام واح ــد اض ــط ـ ّـر إل ــى تــرك
الجامعة والعمل في مستشفاها القديم الذي
َ
خسر
ـذا ،بـعــدمــا
ال ي ــزال قــائـمــا إل ــى يــومـنــا ه ـ َّ
عمالته
جدي معظم ماله في تهمةٍ ملفقة عن
ِ
لإلنكليز ودعاوى أقامها َّ
ضده املطران مبارك
املـ ّ
ـؤيــد لهجرة اليهود إلــى فلسطني ولبنان،
لـ ــدى م ـحــاكــم س ـل ـطــات االن ـ ـتـ ــداب ال ـفـ ّـرن ـســي،
وال ـ ـتـ ــي س ـق ـط ــت بـ ـ ـب ـ ــراءة ج ـ ــدي وحـ ــقـ ــه بـ ـ ّ
ـرد
اعـتـبــاره فــي املحكمة ،بينما تـ ّ
ـوسـلــه املـطــران
ع ـبــر رئ ـي ــس ا َل ـج ـم ـهــوريــة حـبـيــب ال ـس ـعــد أال
ُ
لحق به الضرر .والخالف بينهما
يفعلها لي ِ
ب ــدأ ع ـنــدمــا صـ ــادف وجـ ــود ض ـيــف بـحـضــور
املـ ـط ــران ف ــي م ـن ــزل ج ــدي ف ــي ش ــرت ــون ،ودار
الحديث حول تأسيس مدرسة في القرية .وقد
أســاء املـطــران للضيف بالكالم ،وهــذا لم يكن
ً
مقبوال وفق العادات والتقاليد ،لكن أبي ،عاد
َّ
وم ـ َّـول املـشــروع فــي مرحلة الحـقــة ،ثــم سجله
باسم َّ
عمتي التي سكنت مبنى املدرسة بعد
إغالقها نتيجة وفاة زوجها في حادث.
وخـ ــال م ــزاول ــة وال ـ ــدي عـمـلــه ف ــي مستشفى
الجامعة ،اضطر والدي إلى السفر سنة واحدة
إلــى الــواليــات املتحدة لنيل شهادة الطب .إذ
ك ــان يـعـمــل فــي املـشــرحــة ال ـتــي ُي ـج ــرون فيها
َّ
أبحاثًا َّ
وعلمية وفي مختبر التحاليل،
طبية
ويـ ـعـ ـم ــل ح ـ ــارس ـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــودع األدويـ ـ ـ ــة
والـتـحــالـيــل املـخـبــريــة ال ـتــي بـلـغــت أسـعــارهــا
أرقــامــا خيالية أيــام الـحــرب العاملية الثانية.
ٌ
وكـ ــان م ــن ب ــن أصــدقــائــه ض ـب ــاط أمـيــركـيــون
موجودون في بيروت أثناء تلك الحرب ،وقد

َّ
شجعوه على السفر حتى يحصل أيضًا على
الجنسية األميركية.
ّ
ّ
لكن جدتي ـ كأي امرأة قروية متعلقة عاطفيًا
بـ ــأوالدهـ ــا ـ ـ ـ ه ـ ــددت ب ـق ـتــل ن ـفـ ِـس ـهــا ل ــو ســافــرَ
َ
ً
َ
عمله
وابتعد عنها .ونزوال عند رغبتها ،أكمل ِ
حـتــى ت ــرك املـسـتـشـفــى بـعــد سـتــة عـشــر عــامــا
َّ
وأس ــس مــع أرب ـعــة مــن زمــائــه مختبرًا طبيًا
ُعـ ّـد من أوائــل املختبرات الطبية الخاصة في
لبنان في ذاك الزمان ،وكان اسمه «املختبرات
َ
الطبية املـتـحــدة» ال ــذي عـمــل أكـثــر مــن نصف
َّ
ق ــرن عـلــى طــريــق ال ـتــرامــواي ،وق ــد ت ـبــدل اســم
ُ
الـشــارع أكثر مــن مــرة ،قبل أن تـســرق معداته
ومحاليله في مطلع األحــداث ،بالتعاون بني
ّ
املحلية.
مالك املبنى وأحد التنظيمات
كان والــدي يرفض تقاضي العمولة املتوافق
عـلـيـهــا ،ب ــن األط ـب ــاء وامل ـخ ـت ـبــرات ومختلف
أقـ ـس ــام ال ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة ،م ــا دف ـ ـ َـع بمعظم
ال ـس ـفــارات والـشـخـصـيــات إل ــى الـتـعــامــل معه
فترة مــديــدة مــن الــزمــن للصدقية والشفافية
والدقة في النتائج.
ف ــي ت ـلــك األي ـ ـ ــام ،عـ ــرف والـ ـ ــدي طـبـيـبــا اسـمــه
الدكتور ماير  Mayerوهــو مــن عائلة أملانية
ي ـه ــودي ــة وع ــري ـق ــة ،لـكـنــه عـ ــارض ق ـي ــام دول ــة
إس ــرائـ ـي ــل ،وهـ ــو م ـ ّ
ـؤي ــد ل ـح ـق ــوق الـ ـع ــرب فــي
فلسطنيَّ ،
أحب والدي كابنه ،إلى حد أنه تمنى
َ
عليه الزواج بإحدى ابنتيه ،وقد رجاه السفر
معه إلى الواليات املتحدة بعد تعيينه رئيسًا
إلح ــدى أه ــم املـنـظـمــات الـطـبـ َّـيــة الـعــاملـيــة ،لكن
أبي التزم برغبة والدته ،فسافر  ،Mayerتاركًا
له منزله مع فرشه الذي َ
باعه وأرسل له املال.
ِ
وف ــي إح ــدى امل ـ ــرات ،ال ـتــي ك ــان فـيـهــا حــاضـرًا
ّ
ملؤتمر فــي أملــانـيــا ،وج ـ َـد أن لــديــه متسعًا من
َّ
ثماني ســاعــات ،فـطـ َـار إلــى بـيــروت عله يقنع
ال ــوال ــد بــالـسـفــر والـ ـع ــدول ع ــن ق ـ ــراره ،بحيث
قضى ُتلك الساعات الليلية جالسًا إلى جانبه
ّ
لكن األخير كان قد ّ
تزوج
عينه،
والدمعة في ِ
البكر.
شقيقتي
وأنجب
ِ
في هذه األثناء ُ
أمــا مـنــزل جــدي املستأجر فـكــان يقع بالقرب
من فندق بــازا القديم في آخر شــارع الحمرا
امل ـم ـت ـل ــئ ب ــأشـ ـج ــار ال ـ ـصـ ـ َّـبـ ــار ،مـ ــا ي ـس ـتــدعــي
ّ
املــرور بجل البحر سيرًا على األقــدام لبلوغه
ّ
حتى ال يتطاير وبـ ُـر الصبار مع الهواء على
امل ـ ـ ّـارة ،وح ـيــث ك ــان أب ــي يـ ٌصـطـ ُـاد العصافير
ببارودة أهداه إياها صديق من آل لبان ،وقد
استعملتها بدوري أيام الطفولة .وقد َّ
توسلت
ُ
مالكة املنزل ّ
جدي البقاء فيه وامتالكه مقابل
مـبـلـ ٍـغ زه ـيــد مــن امل ــال حـتــى ال ت ـتــرك العائلة
رأس ب ـي ــروت ،بـعــدمــا سـعــى كـثـيــرون إلقـ َّنــاع
عمي القبول باملخترة بعد ّ
ّ
جدي ،فيما فضل
ً
ْ
األخ ـيــر وظـيـفــة فــي الـبــريــد املــركــزي أوصـلــتــه
إلــى إدارة قسم ال ـطــرود على مــدى ربــع قــرن،
ً
ُ
وقد زرته برفقة الوالد مرة واحدة في مكتبه
الــواقــع إلــى جــانــب مبنى الـبــرملــان .وقــد أصر
جـ ّـدي على العودة إلى الجبل ملعاونة رئيس
الجمهورية حبيب باشا السعد ،الــذي يقطن
على مقربة من منزلنا ،ومنذ ذاك الوقت شغل
املخترة معاون ّ
جدي من آل «ربيز» ،ما أمسى
تقليدًا لعائلته.
ً
منزل العائلة األساسي كان جميال ووسيعًا،
ُ
يقع في أول فرن الشباك بمحاذاة أحد فروع
ّ
الجامعة اللبنانية ،وتنازل جدي لشقيقه عن
حصته مقابل منزل الجبل العائد إلى العائلة
أيضًا ،والــذي عـ َـاد وأعطاني قسمًا منه ،وقد
استعادته أمي بعد وفاته من ابن أخيه مقابل
مبلغ مالي.
في منزل بيروت ،مات الشيخ اللغوي سعيد
الشرتوني ( )1شقيق مؤلف «مبادئ الصرف
والنحو» املعلم رشيد الشرتوني ،وقــد ظلت
ّ
صــورتــان لهما معلقتني فــي غرفة نومي في
منزلنا ُالقروي املبني قبل أكثر من مئتي عام،
ـرات على يد ميليشيات
إلى أن نسف ثالث مـ ٍ
«الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ف ــي ش ــرت ــونُ ،
وس ــرق ــت
ٌ
م ـح ـتــويــاتــه ،وم ـن ـهــا س ـي ــف ي ــرج ــع إل ــى زم ـ ِـن
الــرســول محمد ،إلــى جانب كتب قديمة جدًا،
بينها نسخة من الكتاب َّ
املقدس بالسريانية

وحـجـمــه ي ــوازي حـجــم وشـكــل حقيبة السفر
ال ـقــدي ـمــة ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـفــروشــات فــاخــرة
ُ
ترجع إلى القرن التاسع عشر.
َ
َ
ال ريب أن الشيخ حبيب عاد ولعب دورًا مهمًا
فــي مـعــاونــة رئـيــس دول ــة مــا قبل االسـتـقــال،
بحيث َّأم ــن لــه أيـضــا حـمــايــة مـنــزلــه فــي زمـ ٍـن
َ
درج فيه الثأر وحوادث االعتداء الطائفي ،ما
َّ
عرض داره في «عني تريز» ألكثر من محاولة
اعـ ـت ــداء ،ت ـمــامــا ك ـمــا ف ـعــل ال ـش ـيــخ حـبـيــب مع
ُ
عائالت كثيرة كانت على وشــك أن تظلم في

