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  صورة الفتى باألحمر
  فواز طرابلسي

  بيروت: رياض الريس للكتب والنشر،
  صفحة. ٣٥٠. ١٩٩٧

  
تكاد هذه السيرة الذاتية تفصح، أيما إفصاح، عن قدرة أدبية الفتة لكنها   

خمبوءة. كأن التاريخ السياسي لفواز طرابلسي أهال على هذه القدرة أطناناً من 
ها وصيّرها دفينة غائرة. فالكاتب الذي تردد يف بداياته الرمال فكتم إمكان انبثاق

اجلامعية بين دراسة الرسم ودراسة االقتصاد، اختار االقتصاد وظل وجدانه مفعماً 
برحيق الفن وشهوة اإلبداع. وسيرته هذه املوسومة بعنوان: "صورة الفتى باألحمر" 

كثر كثيراً من قاص. على أن تكاد تنطق بما يريد إخفاءه؛ فهو أقل قليالً من روائي وأ
كُتّاب السيرة، يف هذه األيام، هم يف معظمهم إمّا روائيون جف إبداعهم ونضب معين 
التجديد فيهم، وإمّا مشاريع روائيين مل تكتمل لديهم، ألسباب شتى، الدراية والتجربة 

ي واحلرفة. وأحسبُ أن فواز طرابلسي هو روائي ناقص، غوّرت إبداع األحوال السياس
والتقلبات املتسارعة التي عاصرها وساهم يف صنعها ثم عصفت به وبالبالد والعباد 

.   معاً
على أطالق األمكنة متذكراً شريط أيامه وحمطاته احلانية:  ييقف فواز طرابلس  

مشغرة بلدته، وبرمانا مكان دراسته، وبيروت مسقطه ومالعب شبابه، ومانشستر 
ومصر ودمشق وباريس. وكاجلاهلي واملعاصر  جامعته، ثم ظفار واليمن وإثيوبيا

  ن.نيالكثير من الكالم والقليل من احل يجول يف األماكن والذكريات واألشخاص متزوداً
جده عيسى إسكندر املعلوف شيخ املؤرخين اللبنانيين. واملعالفة أصلهم من   

أمير حوران. حتى أن والده عمل فترة يف دمشق وأطلق على ابنه اسم فواز تيمناً ب
عشيرة الروىل الضاربة يف بادية الشام. وأهل مشغرة، والبقاع الغربي عامة، ييمّمون، 

. وهو نفسه درس على نذير  يف العادة، شطر دمشق وال يهبطون بيروت إالّ مؤخراً
العظمة الدمشقي، وعلى حليم بركات من الكفرون. وكان من زمالئه يف املدرسة 

هما سوريان، ومن أصدقائه األثيرين عاطف رياض جنيب الريس ويوسف العظمة و
دانيال من الالذقية وياسين احلافظ من دير الزور ووليد قزيها السوري نزيل القاهرة؛ 
فهل كان لهذا املناخ السوري ولهؤالء جميعاً تأثير خفي يف انتمائه السياسي الالحق 

  إىل حزب البعث العربي االشتراكي، وهو حزب ذو منشأ سوري؟
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مل هذه الرحلة املمتعة أبداً. وربما أراد صاحبها أالّ تكتمل. فالنقصان ال تكت  
يغري بالسعي، بينما االكتمال سكون واسترخاء. ودون االكتمال مكابدة ال يعرفها إالّ 

من عارك الكلمات والعبارات الشتيار الرحيق من الذاكرة احملجوبة بمئات من الستائر 
يف الطفولة. فالكاتب ال يعطي طفولته مداها من واحلجب. ويتجلى هذا النقصان هنا 

التفصيل، كأنه شب سريعاً، أو كأنه يريد أن يمر بها كالشهاب. فاإليجاز، فيهذه احلال، 
  يضفي غموضاً على انسيابية السرد وجاذبية القص.

عالمات النقصان يف هذه السيرة أيضاً غياب احلب. فالنساء كلهن، ومن   
تقريباً، رفيقات وصديقات ومعارف. أمّا احلب املشبوب واخليبات الغرامية ولوعة 

احملبين فتبدو أنها أخلت مكانها للكالم السياسي وللمنطق املتمهل وللعقالنية 
كأن صاحبها حمافظ يف الباردة. ويغيب البوح أيضاً عن صفحات هذه السيرة، ل

مسلكه، ومقتصد يف عواطفه، وشديد التقتير يف اإلفصاح والكشف. ولوال حرارة 
.   األسلوب يف السرد والتذكر لتسربت البرودة إىل أطراف هذه السيرة وإىل أضالعها معاً

  املسكوت عنه
مل يكتب أحد، بحسب علمي، كتاباً متكامالً يؤرخ فيه نشأة منظمة العمل   

وهذا  .يف لبنان وجتربتها السياسية وانشطاراتها الكثيرة ثم انزواءها الالحق الشيوعي
الكتاب حماولة للتعرف على املناخات األوىل التي حاقت بالوضع السياسي يف لبنان 

عشية تأسيس هذه املنظمة. فنقرأ كيف صار فواز شيوعياً يف الشعر وعروبيا يف 
)، وكيف اقترب من ٣١اً يف الفلسفة (ص السياسة واشتراكياً يف االقتصاد ووجودي

حركة القوميين العرب ثم مل يلبث أن انفكّ عنها، وكيف أسس مع كلوفيس مقصود 
وآخرين "رابطة الدراسات االشتراكية"، وكيف انحلت هذه الرابطة واندثرت بسفر األخير 

ة اخلفية إىل الهند. لعل من حقي، يف هذا املوقف الناقد، أن أشير إىل نوع من اإلدان
لتجربة منظمة العمل الشيوعي التي كانت جتربة هالمية احتوت يف ظاللها الكثير من 

األفكار املتنافرة، وأخفت يف داخلها نزعات وطموحات شخصية شتى، وهي، على 
أهميتها، مل تتطور كي تؤسس تياراً راسخاً يترك آثاره الالحقة حتى على من تخلى عن 

ت مذهلة يف املواقع الفكرية حدثت للكثيرين ممن انتموا إىل هذه التجربة. ثمة انقالبا
هذه التجربة، وهي انقالبات غير مبررة البتة. ويورد فواز طرابلسي أسماء الكثيرين 

مصائر هؤالء الذين حملوا لواء  املنظمة، لكنه ال يذكر كيف انتهت ممن انضموا إىل
ا بهم، بعد سقوط جتربتهم وسطوع التقدمية والتقدم والتفكير العلمي والعلمانية فإذ
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طموحاتهم الفردية، يلجأون إىل معازلهم القديمة. فالصديق سعود املوىل املاوي، على 
سبيل املثال، عاد إىل أحضان اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى، ووليد نويهض 
السوري القومي صار مسلماً سنياً مع استقالله عن املذاهب، وحممد عبد احلميد 

قال يف أفياء حركة "أمل"، وجورج ناصيف عاد إىل عباءة األورثوذكس،  بيضون
وحازم صاغية صديقنا الذي تتلمذ على ياسين احلافظ ثم تردد بين الناصرية 

واخلمينية، صار املدافع األول عن الليبرالية ضد "همجية" القومية العربية، واألسماء 
  كثيرة والقائمة تطول جداً جداً.

ملصائر إدانة خفية لتجربة منظمة العمل الشيوعي؟ وملزيد من أليس يف هذه ا  
اإليضاح أقول إن الكثيرين تركوا احلزب الشيوعي على سبيل املثال. لكنهم، إالّ القليل 

جداً جداً، ظلوا، إىل حد بعيد، خارج طوائفهم ومذاهبهم وعاشوا كأفراد مستقلين عن 
اللتحاق بإحدى القوى السياسية اختاروا هذه البنى املعوقة. وحتى عندما أراد هؤالء ا

البعث أو احلزب التقدمي االشتراكي مثالً، وهما حزبان عَلمانيان يف األساس. 
والكثيرون، أيضاً، تركوا احلزب السوري القومي االجتماعي لكنهم، إالّ القليلين، ظلوا 

ل. فما القوعلى مسافة بعيدة من طوائفهم واحتفظوا ببعض من العَلمانية يف املسلك و
بالنا جند يف جتربة املنظمة أن الكثيرين ممن تركوها ارتدّوا بسرعة فلكية إىل 

مواقعهم [إقرأ: قواقعهم] الطائفية واملذهبية؟ إن هذا األمر يتطلب تعليالً ثاقباً يخرج 
  القراءة.هذه اآلن عن إطار 

اهل، قصارى القول: إن فواز طرابلسي نفسه، بعدما انسحب من املنظمة، جت  
جتاهُل العارف، الكالم على أسباب انسحابه، ومل يُشِر إليه البتة. وقد كان عليه إمّا أن 

ينقد جتربة املنظمة من منظاره اجلديد، وإمّا أن ينقد ذاته وجتربته معاً. لكنه مل يفعل، 
وهذا من أبواب املسكوت عنه، ويف ذلك ريبة ال شك فيها، وعسى املانع خيراً كما يقول 

  منون.املؤ

 
  إخفاء ما هو مكشوف

ال يصرح فواز طرابلسي بأسماء الكثيرين ممن أتت هذه السيرة إىل ذكرهم،   
علماً بأن ال ضير من التصريح بأسمائهم يف هذا املقام مثلما ال خير من التلميح. وال 
نكاد نعثر على أي حكمة يف إخفاء اسم الفندق الذي امتلكه والده يف بحمدون، مع أنه 

). ليته أفصح ١٧أكثر من مرة أن اسمه مطابق السم إحدى آلهات األشوريين (ص  يكرر
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فأوضح أن اسم الفندق هو "سميراميس". كذلك يتحدث عن "ابن خال امللك حسين الذي 
). فما ضرّه لو صرح به حتاشياً ٣٦سوف يتوىل الحقاً رئاسة الوزارة يف بالده" (ص 

  احلميد شرف؟لاللتباس، وذكره باسمه؟ أليس هو عبد 
إن "سبعة بينهم امرأتان أسسوا [منظمة]  ٥٢يقول فواز طرابلسي يف الصفحة   

لبنان االشتراكي." مَن هم؟ هل من اجلائز بعد هذه األعوام املتأخرة أن نعمد إىل 
جتهيل الفاعل يف معرض التأريخ لهذه املرحلة، علماً بأن ال ضرر وال ضرار 

: "مقاوم (...) يتقدم بثبات نحو رصيف ٢٣٢صفحة بالتصريح واإليضاح؟ ويقول يف ال
مقهى الويمبي، يشهر مسدسه ويفرغ ما فيه من رصاص وسط جمموعة من جنود 

االحتالل." واملعروف للجميع قاطبة أن هذه العملية من أشهر عمليات املقاومة يف 
أما  ، وبطلها هو خالد علوان.١٩٨٢لبنان يف إبان االجتياح اإلسرائيلي لبيروت سنة 

كان عليه أن يعطي هذا املقاوم حقه يف أن تُنسب هذه العملية إليه؟ وعلى هذا املنوال 
)؛ زميل ٤١)؛ مكي ع. (ص ٣٨يورد أسماء أشخاص كثيرين كالتايل: سمير ح. (ص 

)؛ رفيقة كانت توقع باسم رجل يف ٤٣سوري من أحفاد عبد القادر اجلزائري (ص 
ان األجدر واألجدى أن يذكر أسماءهم الكاملة، ). وك٤٥جملة "األحد" لرياض طه (ص 

فلعل يف ذلك فائدة ملن يرغب يف تتبع هذه التجربة بأشخاصها ومواقف أفرادها 
  ومالبساتها.

  أغالط
ثمة هنات هينات انتشرت يف بعض صفحات هذا الكتاب. إن قليالً من التدقيق   

رعة احلرة هي غير كان من شأنه أن يكشف هذه األغالط ويقومها ويصححها. فاملصا
). ووليد قزيحا يجب كتابة اسمه كالتايل: "وليد قزيها" ١٤املصارعة الرومانية (ص 

). والعفيف األخضر، وهو ١٩٠). والرئيس السادات زار القدس ال تل أبيب (ص ٨٧(ص 
لينينياً ومعجباً بتروتسكي كما ورد  –صديق حميم لفواز طرابلسي، مل يكن ماركسياً 

، وإنما كان ماركسياً غير لينيني. أمل يصدر كتابه "التنظيم الثوري ٩١٤يف الصفحة 
الذي يعارض فيه كتاب لينين "ما العمل"؟ كذلك مل يكن معجباً بتروتسكي  احلديث"

البتة، فقد كتب مقالته املشهورة "كومونة كرونشطاط: الثورة الروسية الثالثة 

                                                            

   ،عة   .١٩٧٤بیروت: دار الطل
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مال كرونشطاط الذين انتفضوا على ودان فيها تروتسكي ودوره يف قمع ع اجملهولة"
  األوضاع حينذاك.

      
  

بعيداً من هذه املالحظات، فإن كتاب "صورة الفتى باألحمر" كتاب مهم وممتع   
ومفيد يف آن واحد. فهو مطالعة علمية ورصينة يف أحوال لبنان الستينات 

ذي كان بناين الوالسبعينات، وحتليل لألوضاع السياسية والثقافية ولنمط اإلنتاج الل
. وقد حاول الكاتب أن يمزج التجربة ١٩٧٥سائداً قبل اندالع احلرب األهلية سنة 

املوضوعية بالوجدان الفردي بالتطلع إىل املستقبل يف رؤية راقية وحاذقة، مستفيداً 
من التقلبات التي عصفت بصاحبها والتي عاشها، وعشناها نحن أيضاً، لكن يف 

  ظروف خمتلفة.

  فخر صقر أبو

                                                            

   ة"، آذار/ مارس   .١٩٧٣مجلة "دراسات عر
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