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تحقيق

ّ
نواب «ورقة النعوة» :مراسم محل المراسيم!
«املـ ـ ــواطـ ـ ــن بـ ـيـ ـك ــون بـ ـيـ ـع ــرف 300
شخص ،أما النائب ،فيعرف نحو
 20أو ّ 30ألــف شـخــص ،وبالتالي
حني أعزي في مكان ما أكون على
معرفة وثيقة بأحد أفراد العائلة».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ـ ــد ت ـ ـكـ ــون
الـ ـتـ ـع ــازي ف ــرص ــة الثـ ـب ــات الـنـفــس
واالس ـت ـعــراض أم ــام أب ـنــاء الـبـلــدة،
وح ــدث وال حــرج هـنــا عــن تنافس
ً
ن ــواب امل ــن ،م ـثــا ،ح ــول مــن يمثل
الجنرال ميشال عــون في دفــن «أم
ري ـ ـمـ ــون» ،ومـ ــن ي ـقــف قـ ــرب عــائـلــة
«أب ـ ــو جـ ــوزيـ ــف» ل ـت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي
بفقيدها برغم عدم معرفة النائب
بالفقيد أو بأهله! اذ واذا صدف أن
أرسل عون نائبًا يمثله الى مسقط
رأس نــائــب آخ ــر ،تـشـتـعــل امل ـعــارك
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،وخـ ـص ــوص ــا إذا ّ
رحـ ــب
املـ ـط ــران بـمـمـثــل ال ـج ـن ــرال وأغ ـفــل
اسـ ــم ن ــائ ــب ال ـب ـل ــدة أو مــرشـحـهــا!
وقــد أدى تفاقم األم ــر الــى اعتماد
املطارنة طريقة جديدة للترحيب
عبر ذكرهم «أصحاب املعالي» من
دون تسميتهم باألسماء.

ّ
مجالس العزاء حلت
محل المجلس
النيابي (هيثم
الموسوي)

الصلبان للزعماء

التشريعي
في ظل الجمود
ّ
والسياسي واإلنمائي ،تعطل عمل
النواب .بدل مجلس النواب باتت
ومحل
وجهتهم مجالس العزاء،
ّ
ّ
العمل على المراسيم تحول جل
اهتمامهم الى المراسم الجنائزية.
نواب األكاليل وأوراق «النعوة»
والتوابيت ،كيف يمضون أيام
بطالتهم؟
رلى ابراهيم
ج ــرت الـ ـع ــادة ف ــي ق ــرى ال ـج ــرد أن
تـعـمــد الـنـســوة ال ــى رب ــط فــم املـ ّـيــت
فــور وفــاتــه .أمــا الـيــوم ،فيكاد هذا
األمــر ُيناط بالنواب وباملرشحني

ساحة
الطامحني الى الوصول الى َ
الـنـجـمــة .قـبــل أيـ ــام ،م ــا ك ــاد يـعــلــن
خ ـب ــر وفـ ـ ــاة «أبـ ـ ــو جـ ـ ـ ــورج» ،حـتــى
كــان أحــد ن ــواب ك ـســروان يتنافس
وزم ـي ـلــه ال ـســابــق ع ـلــى ب ــاب مـنــزل
املرحوم ،كأنهما آتيان لربط فمه!
ومــن كـســروان الــى املــن الشمالي،
يـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر امل ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــون وي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدد
امل ــرح ــوم ــون ،ل ـكــن الـ ـه ــدف واحـ ــد:
أص ــوات عائلة الفقيد .أحــد نــواب
تكتل التغيير واالصالح يستعجل
الـ ــوصـ ــول الـ ــى مـ ـن ــزل ال ـف ـق ـي ــد ،أي
فـ ـقـ ـي ــد ،قـ ـب ــل ك ـ ــل زمـ ـ ــائـ ـ ــه .ول ـ ــوال
«الـ ـعـ ـي ــب وال ـ ـح ـ ـيـ ــا» ،يـ ـك ــاد ي ـشـ ّـمــر
عـ ــن زن ـ ـ ـ ــوده و»ي ـ ـ ـ ـ ــدور» بـصـيـنـيــة
الـقـهــوة عـلــى املـعــزيــن لـثــاثــة أيــام.
ومـتــى عــرف السبب بطل العجب:
عندما ُيسأل ابــن أعالي املــن ملاذا
يـفـضــل مــرش ـحــا ع ـلــى آخـ ــر ،يـكــون
ج ــواب ــه تـلـقــائـيــا ب ــأن األول واس ــى
العائلة ،ولــزم منزلها ثــاثــة أيــام،

حماسة الجميل و«بلفة» البون
يروي أحد السياسيني أن رئيس حزب الكتائب أمني الجميل كان حاضرا خالل وصول نعش
الشاعر الراحل سعيد عقل الى الكنيسة ،حيث بدأت تتوافد الحشود السياسية واالعالمية
والفنية والشعبية لتقبيل النعش .ومن فرط حماسة الجميل،
لم يميز بني حوض الزهور والنعش ،فانقض فوق الحوض
يقبله بحرارة ،ظنا منه أن فيه جثة سعيد عقل .وفي حادثة
اخرى ،كان النائب السابق كميل زيادة جديدًا على الساحة
السياسية ،فبدأ بمرافقة النائب السابق منصور البون في
واجبات التعازي .داخل الكنيسة ،كان يمكن االستعاضة عن
ارسال األكاليل بالتبرع بمبلغ ال يتعدى مئة دوالر أو 200
ألف ليرة ،فيما كان البون ّ
يحث صديقه على التبرع بأربعمئة
دوالر دفعة واحدة بعد االتفاق مع املسؤولة عن الصندوق
بوضع  300دوالر باسمه ،و 100دوالر باسم زيادة .األخير اكتشف اللعبة بعد فوات األوان ،فما
كان من البون اال أن وعده بحسم املبالغ املدفوعة من مصاريف الالئحة!

فيما الثاني لم يتكبد عناء «جبر
الخاطر» حتى!
وف ـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـق ــوان ــن
وامل ـ ـ ــراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ،يـ ـسـ ـتـ ـم ــرئ الـ ـ ـن ـ ــواب
الـ ـع ــاطـ ـل ــون مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــازي
وامل ــراس ــم .وب ــدل املـجـلــس الـنـيــابــي
ت ـت ـح ـ ّـول م ـجــالــس الـ ـع ــزاء ســاحــات
للتنافس على استقطاب األصوات،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا أن «امل ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــم ه ـ ــذا
الشتاء دســم» ،بحسب أحد النواب
امل ـت ـن ـي ــن ،وأن «ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ك ـث ـيــرة
والنهار اللي ما فيه شغل ،بنعمل
فيه خمس دفونة» ،بحسب النائب
السابق منصور البون .واألخير في
كسروان ،شأنه شأن النائب السابق
ط ــال املــرع ـبــي فــي ع ـكــار ،والـنــائــب
زيـ ـ ــاد أسـ ـ ــود فـ ــي ج ــزي ــن وامل ــرش ــح
مسعود األشقر في األشرفية ،بات
حـضــورهــم مـقـتــرنــا بــالــوف ـيــات ،فال
ي ـكــاد ص ــاح ــب ال ـب ـيــت ي ــراه ــم حتى
يسأل فورًا« :خير مني مات؟»!
فـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب
واملــرش ـحــون والــوج ـهــاء يتبلغون
أخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات ع ـ ـبـ ــر م ـخ ـت ــار
ال ـ ـض ـ ـي ـ ـعـ ــة ،أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،ف ـب ــات ــت
هـ ــذه ،أله ـم ـي ـت ـهــا ،إحـ ــدى املـهـمــات
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــات ال ـح ــزب ـي ــة
ـن حـ ــرص
امل ـ ـنـ ــاط ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ـ ّ
كـثـيــريــن مــن أقــربــاء املـتــوفــن على
نعيهم إلى السياسيني بأنفسهم.
أمــا مــن ال حــزب وراء ه ،فـلــن يعدم
وس ـ ـ ّي ـ ـلـ ــة لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول ال ـ ـ ـ ــى «دات ـ ـ ـ ــا
املتوفني» .يشرح أحد السياسيني
أنه يستقي معلوماته من صفحات
الوفيات في الجرائد ،فيما يشير
آخر إلى تعاقده مع معظم شركات
دفن املوتى في منطقته« :يرسلون
إلي يوميًا قائمة بأسماء األموات،
فــأدقــق مــع جـمــاعـتــي فـيـهــا ألتــأكــد
َم ــن ِم ــن امل ـن ـط ـقــة ،وم ــن ه ــو مـجــرد
مـقـيــم ،وأط ـل ــب عـلــى ه ــذا األس ــاس
من الشركة إرسال إكليل من الورد
أو صـلـيــب أو ع ــدم إرس ــال ش ــيء».
وال ي ـحــول ه ــذا ك ـلــه دون الــوقــوع
فــي بـعــض املــواقــف امل ـحــرجــة ،كــأن

يقصد كنيسة بدل أخرى ،أو يدخل
ص ــال ــون ــا بـ ــدل آخـ ــر ف ــي الـكـنـيـســة
نفسها ،أو أن يواسي عائلة ّ
امليت
ً
ق ــائ ــا« :ال ـلــه يــرحـمــو ك ــان آدم ــي»،
ليكتشف أن املرحوم امرأة!
ويـ ــروى أن رئ ـيــس ح ــزب الـكـتــائــب
الراحل بيار الجميل لم يكن ّ
يفوت
ّ
ع ـ ــزاء ح ـتــى ف ــي عـ ــز أي ـ ــام ال ـح ــرب،
وعـ ـن ــدم ــا س ـئ ــل ك ـي ــف ي ـف ـع ــل ذل ــك
وح ــزب ــه يـ ـخ ــوض مـ ـع ــارك شــرســة
على الجبهات ،أجاب« :نحن نقاتل
للحفاظ على هذه التقاليد» .ومع
أن الــرئـيــس أم ــن الـجـمـيــل ونجله
الـنــائــب ســامــي الجميل لــم يسيرا
ع ـلــى خ ـطــى األب امل ــؤس ــس ،إال أن
ل ـك ــل ق ـض ــاء «ج ـم ـ ّـي ـل ــه» .ف ــي ع ـكــار
ال يـ ـت ــرك ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق وج ـيــه
البعريني عــزاء يعتب عليه .وفي
جـ ـبـ ـي ــل ،ي ـ ـ ــؤدي الـ ـن ــائ ــب س ـي ـمــون
أبي رميا الــدور نفسه ،كما يؤديه
ف ــي ب ـع ـبــدا نـ ــواب ال ـت ـيــار الــوطـنــي
ال ـ ـ ـحـ ـ ــر ،وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروان الـ ـن ــائ ــب
السابق منصور البون .وفي املنت
الشمالي ،كانت للنائب ميشال املر
شـهــرة واسـعــة فــي هــذا املـجــال ،إال
أن نشاطه تــراجــع أخـيـرًا ملصلحة
الـنــائـبــن ابــراهـيــم كـنـعــان وغـســان
مخيبر ،واملــرشــح الـعــونــي جــورج
عـبــود ،واملــرشــح القواتي ادي أبي
اللمع.
فـ ـ ــي غ ــالـ ـبـ ـي ــة األح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،ت ـص ـبــح
ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ن ــوع ــا مـ ــن «اإلدم ـ ـ ـ ـ ــان».
ويكون أول ما يحرص عليه النائب
فور بدء نشاطه االستفسار« :مني
عنا ّ
ميت اليوم؟» .ومجالس العزاء
ّ
تمثل مناسبة لبعض الـنــواب من
أجــل توطيد عالقتهم بناخبيهم،
وم ـك ــان ــا ل ـل ـث ــرث ــرة واالط ـ ـ ــاع عـلــى
أخ ـب ــار ال ـب ـل ــدات والـ ـع ــائ ــات .أبــي
رم ـ ـي ـ ــا ي ـ ـجـ ــدهـ ــا طـ ــري ـ ـقـ ــة ف ـض ـل ــى
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف ال ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـع ـه ــا
ومعرفة همومها ،نافيا أن يكون
ق ــد أدى واج ـ ـبـ ــات الـ ـتـ ـع ــازي ول ــو
م ــرة ف ــي م ـن ــزل عــائ ـلــة ال يـعــرفـهــا:

يـ ـ ـح ـ ــرص ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
سمير جعجع على الـتـعــازي عبر
إرســال صلبان مشكوكة بــالــورود
باسمهما الشخصي .أمــا الـنــواب
وامل ــرشـ ـح ــون ،ف ـي ـك ـت ـفــون ب ــارس ــال
األكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـن ــائ ــب
ابــراه ـيــم كـنـعــان ،واملــرشــح جــورج
ع ـ ـب ـ ــود ،ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ـحـ ـ ــذوان ح ــذو
الـ ـجـ ـن ــرال .وم ـع ـل ــوم أن ال ـص ـل ـبــان
أغ ـ ـلـ ــى م ـ ــن األك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــل ،وع ـ ـ ـ ــادة مــا
تكون محل تقدير أكبر لدى عائلة
املـ ـت ــوف ــى ،وه ـ ــي ن ـ ــوع ـ ــان :صـلـيــب
وروده مـ ـشـ ـك ــوك ــة ي ـ ـ ـ ــراوح ث ـم ـنــه
ب ــن م ـئــة ألـ ــف ل ـي ــرة وم ـئ ــة دوالر،
وصليب مغلف بنايلون مع ورود
منثورة حوله ثمنه  60ألــف ليرة.
ّ
الحد األدنــى
واذا ما احتسبنا أن
مــن واج ـبــات الـتـعــازي ال يمكن أن

شركات دفن
الموتى وصفحات
الوفيات مصدر أساس
لـ داتا الموتى»

ي ـق ــل ع ــن ال ـث ـمــان ـيــة ف ــي األس ـب ــوع
الواحد ،يصبح لزاما على النائب
أو املـ ــرشـ ــح ت ـخ ـص ـيــص م ـيــزان ـيــة
شهرية لهذا األمر .علما أن النائب
يلتزم قضاء ه ،فيما عون وجعجع
م ـلــزمــان االه ـت ـمــام بـكــل األقـضـيــة.
ويـ ـ ـق ـ ـ ّـدر أحـ ـ ــد الـ ـن ــاشـ ـط ــن ن ـف ـقــات
الرجلني نحو  10آالف شهريًا.
والـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـصـ ـلـ ـي ــب ،ت ـت ـك ـفــل
األحـ ــزاب واملــرش ـحــون املـيـســورون
بــدفــع ثمن النعش اذا كــان الفقيد
ح ــزب ـي ــا أو ي ـن ـت ـمــي الـ ــى ع ــائ ـل ــة ال
تــؤيــدهـمــا تـمــامــا؛ مــا يجعل أف ــراد
العائلة مدينني أخالقيا للمتبرع.
ويـ ـ ــراوح س ـعــر ال ـت ــاب ــوت ب ــن ألــف
وثــاثــة آالف دوالر بحسب نوعه
وحـ ـجـ ـم ــه ،أم ـ ــا إذا ك ـ ّـم ــل امل ـت ـب ــرع
«ج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــه» ،فـ ـيـ ـتـ ـكـ ـف ــل ب ــالـ ـقـ ـه ــوة
والطعام وحجز صالون الكنيسة
ورج ــال الــديــن ،وأحـيــانــا دفــع ثمن
الباس ّ
امليت.

