6

الخميس  25كانون األول  2014العدد 2479

منـبر

سياسة

األطياف والخالدون
تتكرر كلمة اطـيــاف ،بالتنكير والتعريف،
بكثرة على ألسنة االعالميني والسياسيني
وبعض العامة في املقروء واملسموع واملرئي
م ــن وس ــائ ــل االت ـص ــال وال ـت ــواص ــل .وأذك ــر
انني سمعتها الول مرة ،ومنذ سنوات ،وأنا
اشــاهــد التلفاز مــن لسان احــدى السيدات
النائبات في مجلس الـنــواب اللبناني وهي
ت ـل ـقــي ك ـل ـمــة ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة .وف ـه ـمــت مــن
س ـيــاق كــامـهــا ان ـهــا عـنــت ف ــي م ــا عـنــت بـ
«االط ـيــاف» الـقــادة والسياسيني وأصحاب
القرار والزعماء وهلم جرا من هذا القبيل.
وكوني اعرف معنى الكلمة ،لم اخف آنذاك
استغرابي لوقوع السيدة في الخطأ وعدم
صوابية استعمال هــذه اللفظة فــي املعنى
املـقـصــود .وبـمــا انـنــي بــاحــث دائ ــم ومتعلم
دائم ما دامت الحياة وما دامت القدرة على
التعلم ،وبما ان ما من معرفة كاملة ،رحت

افتش عما فاتني مــن املعرفة .فــوجــدت ان
«الطيف» من طاف يطيف طيفا الخيال ،اي
ج ــاء فــي ال ـنــوم .وه ــو املـعـنــى ال ــذي اجمعت
عليه الـقــوامـيــس واملـعــاجــم .اال ان بعضها
اضـ ــاف مـعـنـيــي ال ـج ـنــون وال ـغ ـض ــب .وفــي

وداعة كبار رحلوا
تجب من أغرقوا
مؤخرًا ّ
الوطن في وحول
التخلف
الطبيعة والفيزياء :هو قــوس قــزح وألــوانــه.
وقيل :طيف من الشيطان كقولهم :ملم من
الشيطان ،واذا ّ
مسهم طيف من الشيطان،
وط ــائــف م ــن ال ـش ـي ـطــان ،وكـلـهــا فــي معنى
واح ــد .ومــن الكلمات ذات الصلة :الطياف،

الطوائف
َجولة في وطن أمراء ّ
ُّ
َ
ُ
عربتك
تلتهم
تتجول فــي هــذا الــوطــن...
...
طرقاته ،من جنوبه إلى شماله....وفي رحلة
ت ـجـ ّـولـ َـك ه ــذه ،ت ـحــزن ،تـسـتـقـ ُّـر فــي جــوفـ َـك
ً
الخيبة ،وقليال ما تبتسم...
ّ
الش ُ
وارع من
جنوبًا ،كما في غيره ،ال تخلو
لسياسيني يـجـ ُ
ّ
ـوز تحنيطهم أحياء
صــور
ّ
ّ
لفرط ما مرت عليهم عقود زمنية لم نلتمس
لهم فيها ّأيــة ّنية فــي اعـتــزال الـكــرسـ ّـي! ...
وصور لشهداء كثر ،كان يمكن لتخليدهم
ّ
ّ
أن يــت ـخــذ م ــن الـ ــذاكـ ــرة ال ـج ـمــاعـ ّـيــة الــوفـ ّـيــة
ّ
مسرحًا له ،دون الشوارع!...
َ
تــ ُ
ـروح ت ـب ـحـ ُـث ع ــن ش ـ ــوارع ال لـ ــون ل ـهــا ،ال
بحثك الـ ّـســاذج ســوى خيبتكَ
َ
َ
ينتشلك من
في اإليجاد...
ُ
َ
يغريك بالبقاء،
وجنوبًا أيضًا ،عبق األرض
صـخـ ٌ
ـور صــامــدة كأهلها ،كمقاوميها من
ّ
ّ
شيوعيني وقــومــيــن ومـحــرومــن ومــن أتى
بعدهم مــن بــواســل فــي املـقــاومــة الـ ّـصـفــراء،
حـ ـ ّـرروا األرض – جميعهم  -مــن طغيان
جبان...
ٌ
ُ
ّ
ُ
تهبط إلى صــور ،سيدة البحار ،تستنشق
ُ
هـنــاك عطر الـحــرف املـســافــر مــع قــدمــوس.
ت ـس ـت ـح ـضـ ُـر ت ــاري ــخ امل ــاض ــي ال ـغ ــاب ــر ،فــي
ُ
ُ
تشعر بانشراح ناعم ،تقف
شريط عابر،
ُّ
َ
عـنــد امل ـي ـنــاء ،تـتـســلــل إل ــى ح ــواس ــك رائـحــة
الـ ّـصـيــاديــن املــاطــرة شــرفــا وطـهـرًا ،املــراكـ ُـب
َ
أمامك فرحة رغم ّ
تكسر املوج والعواصف
عند أطــرافـهــا .تــرمــي بنظرك إلــى شرفات
ُ
تبتسم لشعراء جالسني ينسجون
املنازل،
َ
ّ
ّ
قصائد في صور ...في الحب ...في السالم.
ّ
املسيحيني .ال
من امليناء تدخل إلــى حــارة
ّ
تـشـعــر بــانـقـبــاض رغ ــم ضـيــق األزقـ ـ ــة ،بل
يعلو وجهك ٌ
مزار ّ
فرح عميق .هنا ٌ
للس ّيدة
ُ
تقترب لتشعل فيه شمعة ،دون أن
العذراء،

مطرانية ّ
ّ
تنظر إلى بطاقة ّ
َ
توز ُع
هويتك .هنا
ّ
تعايشًا دافئًا ومحبة صافية.هنا مدرسة
لــراهـبــات م ــار يــوســف ،ت ـقــاوم ثـلــوج العمر
عـلــى رأس ـهــا بـمــزيــد مــن تضحية وعـطــاء.
زبد البحر وصخرهّ ،
تجاور َ
ُ
تقد ُم
مقاه
هنا ٍ
ّ
ّ
الشاي والخمر معًا ...بحسب الطلب.
ّ
ُّ
ت ـظ ــل ت ـم ـشــي ف ــي األزقـ ـ ـ ــة ،ت ـقــابــل أج ــان ـ َـب
ّ
حجرية متواضعة ،تراهم
يقطنون فنادق
مغتبطني وهم ّ
ينقبون في هذه املدينة عماّ
قرأوه في كتب الحضارات واآلثار...

من الجنوب
الى الشمال كثير من
الخيبة وقليل من
التبسم
ّ
ّ
ت ـصـ ُّـر أن تـمـضــي لـيـلـتــك ف ــي ص ــور حــتــى
تعرف توقيت نــومـهــا ...وإذ بالفجر يطلع
ّ
ع ـل ـيـ َـك وأن ـ ـ َـت ل ــم تـ ـن ــم ...ألنـ ـه ــا ،ت ـلــك األن ـثــى
ّ
ّ
الحجرية ،صور ،لم تسمح َلك بالنوم ،هكذا
ّ
تـسـتـقـبــل ص ــور زائ ــري ـه ــا ،ه ـكــذا تعلمهم
أن يــدمـنــوا عـلــى األرق ،بـمــزيــد مــن ّ
السهر
ّ
والشعر!
ال يمكنك أن تزور صور ،دون أن ّ
يعن على
ّ
بــالــك أن تـبـكــي وأنـ ـ َـت تـفــكــر بـمــن أق ــام في
ّ
صور ليزرع فيها خميرة التعايش ...نعم!
مــوســى الـ ّـصــدر يـعـ ّـن عـلــى بــالــك ،هــو الــذي
عـشـقـتــه ص ــور ،بـكـنــائـسـهــا ومـســاجــدهــا.
ف ــي لـحـظــة اإلس ـت ــذك ــار هـ ــذه ،تـ ــروح تـهــذي
كطفل متمتمًا :العجينة التي صنعتها في
صور ساكبًا فيها خميرة ّ
الحب ،بيدين من
سالم ،صارت خبزًا طازجًا يتوافد لقضمه

اي سواد الليل .ومن املعاني املضافة ايضا:
الغراب.
واذا جمعنا هذه املعاني في حقل مفهومي
واحـ ــد وج ــدن ــا :ال ـخ ـيــال وال ــوه ــم وال ـس ــراب
والـ ـجـ ـن ــون واملـ ـ ـ ّـس وامل ـس ـم ـس ــة وال ـت ـخ ـبــط
واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــاط والـ ـلـ ـي ــل وال ـ ـ ـسـ ـ ــواد وال ـع ـت ـم ــة
والضياع والغراب والنعيق...
وال حاجة الــى االضــافــة ،فقد وضــح املعنى
واكتملت اللوحة وما انت امامها اال مبتسما،
ال بل ضاحكًا ومستغرقًا في الضحك ،كما
كانت حالي عندما سمعت الكلمة.
واذا ك ــان ال ـضــد يـظـهــره ال ـض ــد ،كـمــا جــاء
في قصيدة ابــن نباتة املـصــري« :صــدودك
يا ملياء عني وال البعد» ،فانني ارى امامي
ً
حقال مفهوميًا آخر ولوحة اخرى رسمها
كـبــار تـتــالــوا مــؤخــرا فــي الــرحـيــل بالجسد
عــن الــوطــن ،واذ بــي اج ــد :ال ــوداع ــة واألن ــس

ّ
جائع إلى العيش مع اآلخر.
كل
ٍ
ُ
نفس َك َ
َ
ّثم تتساءل ُ
هذيانك:
وأنت تستأنف
مل ـ ـ ــاذا ي ـغ ـ ّـي ـب ــون اإلع ـ ـت ـ ــدال ويـ ـبـ ـق ــون عـلــى
ّ
التطرف؟!
ّ
ت ـغ ــادر ص ــور مــتـجـهــا إل ــى ص ـي ــدا ،وري ـثــة
ص ـي ــدون الـفـيـنـيـقـ ّـيــة ،ص ـلــة ال ــوص ــل ،بيت
ّ
تتأثر َ
وأنت تسترجع طفولتك فيها.
العلم...
َ
أبرز ما رسخ منها فيك مدارسها العريقة
وم ــا سـكـبـتــه ف ـيـ َـك م ــن م ـع ــارف وط ـم ــوح...
ّ
تبتسم! تفتخر بصيدا فــي هــذه اللحظة،
كيف كــانــت مــدارسـهــا وال ت ــزال تستقطب
أب ـن ــاءه ــا وأبـ ـن ــاء قـ ــرى ال ـج ـن ــوب املـ ـج ــاورة
وت ـخ ـ ّـرج خ ـيــرة طــاب ـهــا .تـسـتـيـقــظ صـيــدا
بــاكـرًا ،حريصة على تجارتها ،سوقها ال
ّ
ّ
بالتسوق فيها ،تتجاهل
تهدأ ،ال تستمتع إال
سوق قريتك لتمضي إليها طوعًا...
ّ
لكنها مدينة تنام باكرًا .تحتار ماذا تفعل
ف ـي ـهــا مـ ـس ـ ًـاء .ت ـح ـتــار ك ـيــف تــوق ـظ ـهــا من
نومها ...صيدا ال تهوى ّ
السهر كصور...
صيدا طفلة تنام وتصحو باكرًا.
ـاحــكَ
تــدخــل إل ــى ســوق ـهــا ال ـق ــدي ـم ــة ...يـجـتـ ُ
ّ
إحـسـ ٌ
ـاس بالتداعي ،بالخيبة ،وأنـ َـت تقارن
بـيـنـهــا وب ــن س ــوق جـبـيــل ،جـبـيــل األم ـيــرة
ال ـ ّـنــاب ـض ــة ب ــال ـح ـي ــاة! ج ــدران ـه ــا ال ـح ـجـ ّ
ـريــة
القديمة تبدو مريضة ،واهنة ،تستنجد يدًا
ّ
تمسح عنها خـيــوط ال ــش ـح ــوب ...مؤسف
ّ
تتحول هذه ّ
السوق القديمة إلى أحزمة
أن
ب ـ ــؤس ،م ــؤس ــف أن ي ـغ ــادره ــا أه ـل ـه ــا ،وأن
َ
يخفت فيها
يقطنها غــربــاء ...مــؤســف أن
صوت املوسيقى.
ت ـغ ــادر امل ـك ــان .تــرســل ب ـصــرك إل ــى بعيد.
ت ــرت ـس ــم فـ ـك ــرة ف ــي ب ــال ــك «صـ ـي ــدا عــريــن
املـ ـق ــاوم ــة» ...تـبـتـســم م ــن ج ــدي ــد! تــأبــى أن
ت ـت ـنــاســى ك ـيــف دح ـ ــرت ص ـي ــدا اإلح ـت ــال

والـ ـصـ ـب ــاح والـ ـ ـن ـ ــور والـ ـشـ ـم ــس وت ـغ ــري ــدة
ال ـش ـحــرور والـضـحـكــة وال ـف ــرح وال ـس ـعــادة
والعقل واملجد ان حكى والصوت الصارخ
في الكلمة والتاريخ.
أول ـئــك ،ع ــدا القليل منهم ألن فــي التعميم
ّ
ب ـع ــض إثـ ـ ــم ،جـ ـ ـ ــاؤوا م ـن ـس ــلــن ف ــي ال ـل ـيــل
بالجنون والغضب فأنزلوا الوطن السواد
وال ـع ـت ـم ــة والـ ـضـ ـي ــاع واملـ ـ ـس ـ ــس ،ون ـع ـق ــوا
ّ
فانحطوا به وأغــرقــوه في وحــول التخلف.
وهؤالء ،أتوا في الفجر والشروق والضياء
فــرفـعــوا الــوطــن حتى صــار «قطعة سما»
بعبقريتهم وفنهم وموهبتهم .أولـئــك في
االرض فانون منسيون ،وهؤالء في العلى
أخيار خالدون.
فيا سيدتي الكريمة ،لقد أصبت من حيث ال
تدرين ،ورب خطأ أصاب.
د .ميالد متى

ّ
ّ
اإلســرائـيـلــي وقــاومــت حــتــى ال ــن ــزف .غيمة
س ــوداء تمطر َ
عليك وجـعــا ُم ـ ّـرًا وأن ـ َـت ّ
تمر
في عبرا وفي بالك شهداء للجيش سقطوا
برخص منذ عام ّ
ونيف .تجمد في مكانك،
تحزن ...تصرخ نفسك :ال َ
تنس ،في صيدا
ّ
خط اعتدالُ ...
تعود لتبتسم.
ّ
ّ
تتوجه إلى الضاحية .تراها
تغادر املدينة.
ّ
لونًا واحدًا ،تغادر على عجل ،تحب ناسها
ّ
ّ
ّ
وعزتهم ،لكن َك تبغض اللون الواحد .يخنقك
ّ
اللون الواحد .تغادر...
تـ ــزور بـ ـي ــروت...وس ــط املــدي ـنــة يـخـفــق في
ّ
اختراق روحك ...يكاد كل ما فيه يخلو من
ّ
ُ
أصحابها
روح ...تحزن على محال أجبر
قـسـرًا عـلــى اإلق ـفــال...ت ـحــزن عـلــى فقير ال
يجد له في ذاك املـكــان ،مكانًا .تحزن على
ّ
ذلك ّ
الصمت التمثال ...تهرب إلى الحمرا...
ّ
تتنفس ّ
الصعداء ...رئة بيروت حمراؤها .ال
ّ
تصنع فيها ،وال مظاهر ،وال ُّ
تبجحُ ...
تزور
ّ
ّ
ما تبقى من مسارحها ،تصادف مثقفني
ك ـث ـرًا ،ل ـي ـســوا ف ــارغ ــن ،ت ـت ـض ــاءل غــربـتــك
في الــوطــن ...في الحمرا ،تتداخل األل ــوان...
فتبتسم...
ً
ُ
َ
تـسـتــأنــف رحـلـتــك شـ ـم ــاال...وأن ــت تقترب
ُ
من طرابلس تخاف القنص ...تــرى أعالمًا
س ــوداء على إحــدى شــرفــاتـهــا ...تـخــاف!...
ّ
عسكريًا ،توشوش في
تصادف بـجــوارك
ُ
َ
َ
بذلتك ،أخاف عليك منهم...
أذنه «إخلع
ُ
وأنـ ـ َـت تـقـتــرب مــن طــراب ـلــس ،مــديـنــة الـعـلــم،
ّ
ّ
عصب الــتـجــارة ،حديقة الــتـنـ ّـوع ...تخاف...
صارت مدينة ّالرصاص!
ٌ ّ
ت ـغــادر وف ــي عـيـنـيــك دمـ ــوع م ـعــل ـقــة ...وفــي
ع ـي ـن ـيــك أل ـ ــف حـ ـس ــرة وح ـ ـ ـسـ ـ ــرة ،...ت ـعــود
َ
أدراجك خائبًا.
دانا تقي َجوهر

