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بورتريه
ّ
على هامش االنتخابات البلدية ،تشهد «عاصمة التحرير» ــ مدينة بنت جبيل ،نوستلجيا تتمثل بعودة امرأة إلى «قريتها» باحثة عمن يشاركها
ماض تراه سعيدًا مقارنة بالحاضر القابع ،بنظرها ،في مجالس العزاء
الشوق إلى ٍ

فاديا ّبزي

ُ َّ
مرشحة الحنني في عاصمة التحرير
غسان سعود
ك��ان��ت ص �غ �ي��رة ،ف ��ي ال �ث��ال �ث��ة ،تشعر
ق��دم��اه��ا ب�ن�ع��وم��ة ال �ح �ج��ارة السوداء
الصلبة املرصوفة بعناية على طول
ال� �ط ��ري ��ق ب�ي��ن م �ن��زل �ه��ا والحضانة
ّ
تجر معها
املصبوغة ب��أل��وان زاه�ي��ة.
إبراهيم الذي يصغرها بعام ،ويجرها.
هذا في الصباح ،أما ظهرًا فكان جدها
أبو ج��ورج ينتظرها مع أبو اسكندر
ف��ي امل�ق�ه��ى امل �ج��اور ل�ل�ح�ض��ان��ة .عبثًا
تحاول أن تتذكر مع والدتها اسم ذلك
املقهىُ ،لي ّ
ضيفها «سفن آب» ويمضي
مع قصصها الجديدة إل��ى املنزل في
«حاكورة نص الضيعة».
ه��ذا ال�ج��د ه��و أح��د م��ؤس�س��ي الحزب
ال �ش �ي��وع��ي ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ن��ت جبيل.
تعرفت إل��ى مالمح ابنه ـــــ والدها في
ال�ت��اس�ع��ة م��ن ع�م��ره��ا .فقبل انتقالها
معه إل��ى ب�ي��روت ك��ان دائ��م االلتحاف
ب��ال�ك��وف�ي��ة ال �ج �ن��وب� ّ�ي��ة ،ي �ن��ام مرتديًا
بذلة الفدائيني والكالشنيكوف ثابت
ف��ي قبضته .ح�ين اج�ت��اح��ت إسرائيل
ال�ج�ن��وب ،ع��ام  1978توجهت القوات
امل �س �ل �ح��ة م� �ب ��اش ��رة ص � ��وب منزلهم
ل �ت �ع �ت �ق �ل��ه .ي ��وم �ه ��ا ص ��رخ ��ت والدته
مطالبة إي��اه بإخبارها أي��ن خبأ الزر
الذي قال لها بأن إسرائيل ستختفي
من الوجود بمجرد أن يكبسه!
ك��ان��ت ف ��ادي ��ا ُب� ��زي ف ��ي ال �ت��اس �ع��ة من
ع �م��ره��ا ح�ي�ن أخ ��رج ��ت ألول م ��رة من
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل .وح�ي�ن ع ��ادت ب�ع��د ثالث
س �ن��وات م��ع ش�ق�ي�ق��ات�ه��ا ،ل��م تعجبها
سوق
ال�ح�ي��اة ك�ث�ي�رًا .ك��ان الحشد ف��ي
ً
الخميس ف��ي ال�ق��ري��ة ق��د ّ ب��ات هزيال،
و«ك��ان اإلسرائيليون ي��ذل��ون األهالي
ث��م ي��أت��ون إل��ى دك��ان ج��دت��ي ليشتروا
كانت
ال �س �ج ��ائ ��ر ب� ��امل � �ف� ��رق» .ال � �ج� ��دة
ّ
تبيعهم بسعادة فائقة ،مقتنعة بأن
الدخان األجنبي يقتل.
ع��ادت الحقًا ،بعد التحرير ،لتكتشف
أن م��دي�ن��ة وس�ك��ان��ًا ج ��ددًا ح�ل��وا محل
قريتها وأهاليها الطيبني ،وتغيرت
أم ��ور ك�ث�ي��رة .ق�ب��ل أن ت�ع��ود إسرائيل
في ح��رب تموز لتقضي على ما بقي
م��ن ّم�ن��ازل صغيرة وأس ��واق ومالمح
ت �ن��ش��ط ال ��ذك ��ري ��ات .وح ��ده ��ا جدتها
بقيت ف��ي مكانها ،على حافة الدرج،
ع �ي �ن �ه��ا ع �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق امل � ��ؤدي � ��ة إلى
ف�ل�س�ط�ين ت�ن�ت�ظ��ر اب �ن �ه��ا .ف �ق��دت هذه
ال�س�ي��دة ب�ص��ره��ا وال�س�م��ع .وم��ا زالت
تنتظر ،راف�ض��ة أن تصدق استشهاد
ابنها.
ت�ق��ول ب��زي إن ب�ن��ت جبيل الحقيقية
تختلف عن ه��ذه القائمة ال�ي��وم .تقف
ف � ��ي وس� � ��ط س� ��اح� ��ة «ح� � ��اك� � ��ورة نص
الضيعة» قبالة جامع كبير ،مشيرة
ب��إص�ب�ع�ه��ا إل ��ى آث ��ار خ�ي��ال�ي��ة ألقدام،
م � ��رددة «ه �ن��ا ك ��ان ال �ك �ب��ار يرقصون
وهنا
وي��دب�ك��ون حتى ص�ي��اح ال��دي��كّ ،
ك �ن��ا ن �ق �ل��ده��م ،وه �ن��ا ك ��ان األك �ب��ر منا

ي�خ�ي�م��ون» .وت��رك��ض ال �ص��ور ،قبل أن
يستعيدها الواقع ،فتسأل بجدية عن
مكان الفرح في حياة أهل القرية اليوم،
وسبل اجتماعهم بعيدًا عن مجالس
ال � �ع� ��زاء .وه� ��ي ب��امل �ن��اس �ب��ة ال تنتمي
إل � ��ى ب �ق��اي��ا ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن الرافضني
للمتدينني ،ف��وال��دت�ه��ا ال�ت��ي ترافقها
ف��ي ب�ن��ت ج�ب�ي��ل م�ح�ج�ب��ة ،ت��دع��و إلى
الله مع كل خطوة لها خلف ابنتها أن
يوفقها .في هذا السياق ،يبدو غضب
َ
بزي ،غيرة على ذكريات سعيدة ترى
أن الدين ال يفترض أن يمنع تكرارها.
ال�غ�ي��رة نفسها ت��دف�ع�ه��ا إل��ى السؤال
ع � ّ�م ��ا ي �ح ��ول دون ع � ��ودة املهاجرين
إل ��ى ب �ن��ت ج�ب�ي��ل ف��ي ال �ص �ي��ف ،وعما
ح��ال دون ال�ح�ف��اظ عند إع ��ادة إعمار
امل��دي�ن��ة ب�ع��د ح��رب ت�م��وز ع�ل��ى الروح
املعمارية لبنت جبيل .وتشير إلى أن
السوق القديم يبدو في نظرها أشبه
بمجموعة مقامات متالصقة.
االشتياق إلى بنت جبيل التي عرفتها
طفلة وسمعت عنها الكثير الحقًا هو
م��ا ي��دف��ع اإلع�ل�ام �ي��ة ف��ادي��ا ب ��زي إلى
ال �ت��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة امل �ج �ل��س البلدي
في «عاصمة التحرير» .كأنها ّ تبحث
بطريقة غير مباشرة عمن يحن معها
إلى املاضي فتبدأ العمل مع هؤالء.
ت��رف��ض ب ��زي اع �ت �ب��ار م��ا ي�ح�ص��ل في
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل م �ع��رك��ة ،ف��امل�ع��رك��ة تكون
ب�ي�ن األع � � ��داء ،أم ��ا امل �ن��اف �س��ون لحزب
الله وحركة أمل فيشاركونهما العدو
ن�ف�س��هً .وت�ض�ح��ك ك�ث�ي�رًا ،وه��ي تروي
أن ع��ائ �ل��ة زارت �ه��ا أخ �ي �رًا أب�ل�غ�ت�ه��ا أن
امل��رش�ح�ين امل�ن��اوئ�ين ل�ه��ا ق��ال��وا عنها
إنها مرشحة القوات اللبنانية في بنت
جبيل .تضحك ثم تعبس ،يحزنها أال
ي�ت��ذك��ر أه��ل ا لاّل�ب�ل��دة أن�ه��ا اب�ن��ة «خيال
ّ
السطوح» ،وأ يقدروا مشاركتها في
أعمال جبهة املقاومة ،وأن يلغي من
أكمل طريق املقاومة كل من سبقه.
يسألها البعض ّ
عما قدمته هي لبنت
ّ
انضمت
جبيل ،فتجيب بأنها ب��داي��ة
ّ
إل ��ى ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة ،والح �ق��ًا وثقت
إع�ل�ام� ّ�ي��ًا ت �ض �ح �ي��ات ال �ب �ل��دة ّ
وعرفت

(بالل جاويش)

فوجئت بعائلة
تبلغها بأن خصومها
قالوا عنها إنها قوات
لبنانية
بعد ثالثين عامًا،
وحدها جدتها بقيت
في مكانها تنتظر ابنها

وجهًا لوجه مع شبكات حزب اهلل
بقي وجود اليسار عمومًا جديًا في بنت
جبيل التي يمثلها في املجلس النيابي
ع�ض��و ك�ت�ل��ة التنمية وال�ت�ح��ري��ر النائب
ع�ل��ي ب ��زي ،ح�ت��ى أواس ��ط الثمانينيات.
الح �ق��ًا ب ��دأ ب�ع��ض ال �ي �س��ار ال��دخ��ول في
زواري � ��ب ت��وص�ل��ه إل ��ى ال�س�ل�ط��ة ،وبعض
آخر جذبته القوى الطائفية .أما من بقي
يساريًا ُ
فعزل تدريجًا.
ورغ��م ال�ع��ودة الشكلية للشيوعيني إلى
ال �ب ّ�ل��دة م �ن��ذ ب �ض��ع س� �ن ��وات ،ف��إن �ه��م لم
يمثلوا قوة ضاغطة بعد ،رغم تقاطعهم
في عناوين كثيرة مع بعض املستقلني
ومع حزب الله .وتنقسم آراء أهالي بنت
ج�ب�ي��ل ب �ش��أن ال �ق��وة ال�س�ي��اس�ي��ة األولى
فيها .فمنهم من يقول إن حركة أمل هي

األقوى ،ومنهم من يؤكد أن حزب الله هو
األول ،علمًا ب��أن رئيس املجلس البلدي
ف��ي ب�ن��ت جبيل ورئ�ي��س ات�ح��اد بلديات
قضاء بنت جبيل الحالي ،عفيف بزي،
م�ح�س��وب ع�ل��ى ح��زب ال�ل��ه وه��و مرشح
مجددًا في هذه االنتخابات .ولدى حزب
ال �ل��ه ف��ي ق �ض��اء ب �ن��ت ج�ب�ي��ل شبكتان،
واح � ��دة خ��دم��ات �ي��ة وأخ � ��رى اجتماعية،
متكاملتان تعمالن ب �م��وازاة الشبكتني
الدينية والعسكرية للحزب ،ما يصعب
على خصومه منافسته ،وال سيما أن
املالية من
ه��ؤالء ال يتمتعون ب��ال�ق��درات
ً
ج�ه��ة ،وال يقدمون مشروعًا ب��دي�لا من
جهة أخ��رى (ال تقدم الالئحة السباعية
املنافسة لالئحة ح��زب الله وحركة أمل

العالم باملقاومني .وت��رى أنه بموازاة
ال �س�ل�اح امل� �ق ��اوم ،ه �ن��اك دائ �م ��ًا إعالم
وف��ن وث�ق��اف��ة م�ق��اوم��ة ت��دف��ع التحرير
قدمًا .وهي إذ ترى نفسها شريكة في
التحرير ،تؤمن بأن األرض ليست ملن
يحررها ،فهي ألهلها.
ّ
تعود بزي إلى ذاكرتها« :كانت البلدة
ت �ن �ق �س��م ع �ش �ي��ة ك� ��ل ان� �ت� �خ ��اب ��ات بني
امل��ؤي��دي��ن آلل بيضون وامل��ؤي��دي��ن آلل
بزي ،وتقوم القيامة ،فال نوم في موسم
االنتخابات ،حفالت زجل ومناظرات
ح � ّ�ي ��ة .وك ��ان ��ت ج��دت��ي ت �ط �ل��ب ف ��ي كل
انتخابات من والدتي البيضونية أن
ّ
تطلق وال ��دي ال �ب��زاوي ،ك��ي ال تخسر
ص��وت �ه��ا .وف ��ي ال �ي��وم ال �ت��ال��ي إلغالق
ص�ن��ادي��ق االق� �ت ��راع ،ت�ع��ود امل �ي��اه إلى
م �ج��اري �ه��ا ب �ي�ن أب � �ن� ��اء ال � �ب � �ل� ��دة» .أما
اليوم ،تتابع بزي ،فحتى االنتخابات
فقدت قدرتها على تحريك املواطنني
الذين يعدونها تحصيل حاصل ألن
النتيجة محسومة سلفًا.
ت �ع �ت��رف إذًا ب� ��أن الئ� �ح ��ة ح� ��زب الله
وح��رك��ة أم��ل ستنتصر حتمًا .طبعًا،

ً
في بنت جبيل مثال املشروع الذي تنوي
تحقيقه في حال فوزها) .هذا ما يجعل
تفاعل أبناء بنت جبيل معهم ضعيفًا.
وي�لاح��ظ هنا أن الحماسة لالنتخابات
في بنت جبيل وجوارها تبدو معدومة،
وعبثًا يبحث الزائر عن الفتة أو صورة
ت �ش �ي ��ر إل� � ��ى وج� � � ��ود م ��رش� �ح�ي�ن لهذه
االنتخابات على األق��ل .علمًا بأن بعض
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ف��ي ب�ن��ت جبيل نفسها
تظهر سخطًا شعبيًا م��ن تأخر تنفيذ
بعض املشاريع وطريقة إدارتها ،لكن ال
يرى معظم هؤالء في صناديق االقتراع
مكانًا مناسبًا ل�لاع�ت��راض على بعض
الشوائب في عمل النافذين في «عاصمة
التحرير».

ت �ق��ول ب � ��زي .ل �ك��ن ال �س �ن �ب �ل��ة ال ّ
تفرخ
ّ
وح � ��ده � ��ا ،ف�ل��ا ب� � ��د م� ��ن زرع قمحة.
بالترشح،
و«أنا حني حسمت قراري
ً
اع� � �ت� � �ق � ��دت أن� � �ن � ��ي ل� � ��ن أج� � � ��د زميال،
وس� ��أخ� ��وض االن� �ت� �خ ��اب ��ات منفردة،
ل �ك �ن �ن��ي ف��وج �ئ��ت ب ��وج ��ود مجموعة
م��ن أب �ن��اء ال �ب �ل��دة ت�ت�ش��اب��ه أفكارهم.
وهكذا قررنا تأليف الئحة من سبعة
أع �ض��اء ل�خ��وض ان�ت�خ��اب��ات املجلس
ال � �ب � �ل� ��دي ال � � � ��ذي ي � �ت ��أل ��ف م � ��ن واحد
وعشرين عضوًا» .هذه الالئحة التي
ال تراهن على االنتصار ،تعيش أيامًا
توزع الزيارات على أعضائها
حلوةّ :
فتتنقل بزي من منزل إلى آخر طوال
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،تبلغ امل�ن��دوب�ين مسبقًا
ب��أن عليهم إح�ض��ار زوادات �ه��م معهم
يوم األحد املقبل ويتشاركون جميعًا
جمع مبلغ من املال يبدو صغيرًا جدًا
مقارنة بما تصرفه املاكينات األخرى
لطباعة صور مرشحيها.
ال تفارق االبتسامة وجه بزي ،عيناها
ال �ب �ن �ي �ت��ان ت �ت �ن �ق�ل�ان م� ��ن زاوي � � ��ة إلى
أخ ��رى ،ان�ت�م��اؤه��ا إل��ى امل �ك��ان يفيض
ه � ��ذه األي � � � ��ام .ف �ت �ت �ك �ل��م ع �ل ��ى شوقها
للحجارة السوداء ،للمنازل الصغيرة،
للشرفات املطلة على الطريق صوب
ف �ل �س �ط�ي�ن ،ل� �ع ��رق وال� ��ده� ��ا وقبضته
املمسكة بالكالشنيكوف ولوقع أقدام
الدبيكة على األرض ب��ذات طريقتها
ف ��ي ال� �ك�ل�ام ع �ل��ى ذل� ��ك ال �ص �ب��ي الذي
كانت أصابعه تغمر أصابعها خالل
ذهابهما الصباحي إلى املنزل وعلى
لوعة اإلبعاد القسري ثم الطوعي عن
البلدة.
ونتائجها مجرد
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ّ
تفصيل ع�ن��د ف��ادي��ا ب ��زي .ه��ي مجرد
م�ن��اس�ب��ة ن� ّ�ب�ه�ت�ه��ا إل ��ى ق��درت �ه��ا على
ال� �ع ��ودة إل ��ى ب�ل��دت�ه��ا وال �ت��واص��ل مع
ذاكرتها حني تقرر ذلك .حالها في ذلك
من حال كثيرين.
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