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  حدثني ي. س. قال
  المةيوسف س

  صفحة. 226. 2000السويد: دار نلسن، 
  

يكتب يوســــف ســــالمة يف املوضــــوعات الشــــائكة بطريقة شــــائقة، فيجول يف حقول 
املعرفة، كالتاريخ واالقتصــاد والســياســة، مثل روائي ســاخر أو أديب ضــاحك، وال ينفك 
 .مســـــتعمالً الســـــخرية والنقد املدبب بحنكة ومراس. إنه رســـــام كاريكاتير من طراز رفيع

لكن هذا الضـــــــــــرب من فنون الســـــــــــرد والقص والرســـــــــــم يبدو غريباً على فضـــــــــــاء الكتابة 
احلالية. فهذا الفضــــــــاء غابت عنه، منذ زمن طويل، الفكاهة، وتوارى األدب الســــــــاخر يف 
الزوايــا املهملــة، وانزوى الظرف والظرفــاء، كــأن النــاس صـــــــــــــاروا ال يضـــــــــــحكون، وكــأن 

  ومية، وغادرتهم روح املرح والتفكهة.املرارة استوطنت وجدانهم وحياتهم الي
يوســـــف ســـــالمة "منحوس" يف بعض حمطات حياته. فهو كان شـــــاهداً على ســـــقوط 

، وكان شـــــــــــاهداً على حادثة 1948القدس الغربية يف أيدي القوات الصـــــــــــهيونية ســـــــــــنة 
، التي مهــدت خلــديعــة كبرى تمثلــت يف 1949حزيران/يونيو  9اجلميزة يف بيروت، يف 

، وكان شـــــاهداً على تأســـــيس 1949تموز/يوليو  8عادة ثم إعدامه يف اعتقال أنطون ســـــ
. وهو، إىل ذلك كله، مل ينجُ من مصــــائر وعثار 1966بنك إنترا وصــــعوده وانهياره ســــنة 

يوماً يف سجن الرمل  58حظه، فتعرض للسجن يف شبابه وللخطف يف كهولته، فسجن 
يني إىل رياض الصلح يلح فيها عقب حادثة اجلميزة. ولوال رسالة من احلاج أمين احلس

  يف إطالقه لربما ظل قابعاً يف السجن مدة طويلة.
التحق يوســـــف ســـــالمة بالهيئة العربية العليا، وناضـــــل يف صـــــفوفها ثمانية أشـــــهر 
كاملة، ثم أعاده خاله منير أبو فاضـــل إىل بيروت قبل عدة أســـابيع من ســـقوط القطمون 

ــــــــــــــــيف القدس بأيدي الصــــــهيونيين. ويف كتابه  "حدثني ي. س. قال" خيبات 		املوســــــوم بـ
كثيرة ومرارات جمة، وفيه حكاية مؤملة عن سقوط القدس، ووصف ساخر حلال العرب 

. فهو يشرح كيف انتدبته الهيئة العربية العليا إىل التفاوض مع سلطات 1948يف سنة 
 االنتــداب البريطــاين لشـــــــــــراء خملفــاتهم وأعتــدتهم العســـــــــــكريــة، فكــان وحــده إىل طــاولــة
املفاوضــــــــــــات؛ كان هو الوفد بمفرده، بينما ضـــــــــــم الوفد البريطاين عقيداً وأربعة نقباء 
وملفات كثيرة... وفشــلت املفاوضــات. ويف ســياق آخر يصــف، بســخرية مرة، لقاءه إميل 
الغوري يف مكتب الهيئة العربية العليا يف القدس يف إبان اشـــتداد القتال للســـيطرة على 

لغوري كــان يحــادثــه ويرد على املكــاملــات الهــاتفيــة ويعطي املــدينــة، فيروي أن إميــل ا
  العاملين يف املكتب تعليماته، بينما النارجيلة ال تبارح يده: "رن رن كركر".
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ومن خيبــاتــه أنــه ألَّف جلنــة للــدفــاع عن القطمون، فمــاتــت قبــل أن تولــد. فقــد دعــا 
ذا دفاع عن هبعض معارفه إىل االجتماع يف فندق ســـــــــــميراميس للتباحث يف كيفية ال

احلي العربي. غير أن أحد أصـــــــــــدقائه توعك ليلة االجتماع فتم تأخير االجتماع يومين. 
ويف مســـــــــاء اليوم الذي كان من املزمع عقد االجتماع يف أثنائه، هزّ انفجار كبير مبنى 

  شخصاً بينهم قنصل إسبانيا، وماتت اللجنة. 14الفندق، وقتل جراءه 
      

ســـــــــالمة من بلدة جديتا البقاعية. لكنه تربى يف كنف جدته، أصـــــــــل عائلة يوســـــــــف 
والــده منير أبو فــاضـــــــــــــل، يف بلــدة عين عنوب بعــد مــا هــاجر والــداه إىل إفريقيــا. وخالل 
أربعين عــامــاً مل يرَ والــده إالّ مرتين. عــاش بعض أوقــاتــه يف بلــدة بشـــــــــــمزين يف الكورة، 

، ثم طوّف يف بقاع األرض: ونشــأ يف رأس بيروت، وأمضــى قســطاً من شــبابه يف القدس
من بيروت إىل نيويورك فــإىل بيروت ثم إىل الســـــــــــويــد. ويف خضـــــــــــم هــذا التطواف كــان 
يواجه مصـــــــــائره بالســـــــــخرية، ومرارة األحداث بالضـــــــــحك، وما فتئ، حتى اليوم، يقاتل 
أوجاعه بالفكاهة، كأنه بطل إغريقي ال ينفك مواجهاً األقدار واملوت. لكن سالح البطال 

  السيف، وإنما القلم. هنا ليس
عاش يف القدس ردحاً من صــــباه. وفيها جترأ على التشــــبيب بفتاة مقدســــية، ونظم 
فيها أول وآخر قصــــيدة موزونة، ونشــــر أبياتها يف "جملة الفنون" التي كانت تصــــدر عن 
املدرســـــــــــة األميركية يف صـــــــــــيدا ويحررها يوســـــــــــف اخلال. وعندما أدركته حرفة األدب، 

نفسه، أوجاع وأمراض، فبادر إليها بكل فروسية، وتمكن، الحقاً، من أدركته، يف الوقت 
إجناز كتبه الســـــــــــبعة وهو قاعد أو منبطح. غير أن كتابه الالفت "نصـــــــــــوص من األدب 

" على بطنه.   األيروسي" أرغمه على املكابدة وهو مستلقٍ على ظهره ال "مطبوباً
      

ة. إنـه ســـــــــــفر يف رحـاب التـاريخ "حـدثني ي. س. قـال" جولـة ممتعـة يف ذاكرة مترعـ
والســياســة واالقتصــاد واحلرب األهلية اللبنانية. ويف هذا احلديث يؤرخ يوســف ســالمة، 
كشــــــــــاهد عيان، ســــــــــقوط القدس، ويروي، بحســــــــــرة، حال العرب يف تلك الفترة وإهمالهم 
وســــــوء أوضــــــاعهم. ثم ينثني إىل الكالم على بيروت بعد عودته إىل لبنان من فلســــــطين، 

لصـــــــــــراع الذي احتدم، وقتذاك، بين التيار النهضـــــــــــوي العلماين، والتيار التقليدي وعلى ا
الطائفي، وكيف أدى هذا الصــــراع، يف جملة ما أدى إليه، إىل إعدام أنطون ســــعادة ســــنة 

، واعتقال الكاتب يف ســـــجن الرمل يف العاصـــــمة بيروت. ويف الكتاب فصـــــل وافٍ 1949
الذي أســــــس بنك إنترا يف بيروت وجعله  الفلســــــطينيعن يوســــــف بيدس، هذا العصــــــامي 

أكبر مصـــــــــــرف يف املنطقــة العربيــة، وكيف تقــاطرت عليــه املؤامرات والــدســــــــــــائس حتى 
. ويوســف ســالمة هنا ليس جمرد راوية أو شــاهد عيان، بل  أســقطوا البنك واملؤســس معاً
شــــــــــاهد إثبات يف الوقت نفســــــــــه. فهو شــــــــــقيق زوجة يوســــــــــف بيدس، وهو مؤســــــــــس فرع 
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إنترا، وهو اخلبير املصــــــريف الذي نال الدكتوراه يف االقتصــــــاد من إحدى  نيويورك لبنك
جامعات الواليات املتحدة األميركية. وهنا يفضـــــــــــح يوســـــــــــف ســـــــــــالمة النظام اللبناين 
وآليات احلكم فيه القائمة على السمسرة واحملاسيب واألزالم وتأمين املصالح العائلية 

  والطائفية واملناطقية.
تـاب توهجـاً هو الفصــــــــــــل األخير الـذي يتحـدث فيـه عن حـادثـة إن أكثر فصـــــــــــول الك

خطفه مع الدكتور منير شـــــــــــماعة. ففي هذا الفصــــــــــــل تتحول الكلمات إىل رحيق الكالم، 
وتتنفس املشــــــــــــاعر اإلنســــــــــــانية عبارات أقرب يف تكوينها إىل البوح الوجداين، وتتكثف 

حدة من أبشــــــــع األلفاظ حتى حتســــــــبها تقطرت وصــــــــارت رائجة. إن حادثة خطفه هي وا
الوســائل التي تواتر اســتخدامها يف احلرب األهلية اللبنانية. ويوســف ســالمة، يف ســرده 
تفصيالت هذه القصة، يفضح خفايا عمليات احتجاز الرهائن التي شاعت وفشت كثيراً 
خالل ســـــــــــني احلرب، ويكشـــــــــــف عن بعض الزوايــــا الظليلــــة يف هــــذا النوع من اجلرائم 

  الهمجية.
  صقر أبو فخر
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