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تـــــــــــــاج مـــــن الـــــنـــــــــــــور
أنعى اليك
ظهيرة على قلب الزمان
ضجت بعويل الينابيع
بعطش املالئكة
وزفرات طاهرة
وثوب وسيف
يكتبان يوما للغرباء
وراية لألنبياء،
***
محلقة تائهة عسالن النواويس
وطيور عمياء يف سماء كربالء
ورمال يف الرمال
وارض فاتنة حتتضن أنفاس الوالية،
***
ال ميكن قتل هذا الدم
ألنه الروح
كيف ميكن أن تقتل الروح
أكملت قربانك
بالدم املعذب
باألخوة املضرجني
بزندين مبتورين
بصحابة انتجبتهم النبوة
بطفل سماوي
بجسد ليس على وجه الرمال
بكربالء
بعطش ال ينتهي
بأنبياء شهود
مبختلف املالئكة
بسعادة املوت
بعظيم احملن
بكرب موروث
لينتصر الصوت
ويسقط الطاغية،
***
يا قرين األزل
ال صباح كصباحك
فكل صباح بعده
له من البلوى نصيب
أيتها الثورة
أيتها املدينة املقدسة
ال صباح كصباحك
ال كنز
كذخائر مودتك
لم يطيعوك
فلم تطعهم األرض

قاسم محمد عبّاس

بني النواويس وكربالء
صحراء متفردة
ودموع عفيفة
خطت أفقاً نحو املالئكة.
وكتبت تاريخ األرض الكئيبة.
***
زهرة حمراء
بأصابع من حنني
تصرخ  :هيهات  ..هيهات
تصرخ  :بنا فتحت األرض
وبنا سيختم كتاب األحرار.
***
صباح
كمطلع لقصيدة العالم
ال صباح كذاك الصباح
وليس من غريب بغموضه
ليس هنالك من قتيل بتوهجه،
تنظر السماء بعيون جنومها
إلى اليد القتيلة
إلى السيف الوحيد
إلى طفل ذبيح
وعريس أزلي
ترى على تخوم نومته
كيف يتهاوى الطغاة ،
***
أنظر املاء القريب
جرح املدينة
واألسرار العذراء
وفرساً باكية
تفضح القتلة.
***
أنعى إليك
سيد الغرباء
قلوبا مهيضة
وليال فتياً
وبالداً تائهة.

أيها الصباح الثورة
من ظاللك
أورقت وردة العدل النادرة،
***
إن املعذّب هو دمك
إن املعذّب هو جسدك
معنى يهتف يف الصحراء
اسلمت ثوبك للرمال
غيرة أن يسلبه الطلقاء
***
لم تبق راية
لم تبق أرض
لم يبق نهر
لم يبق ولي
لم يلذ
بضوئك
لم يبق دم
لم يحتم
بسنا سيفك
لم يبق موت
لم يتأس
بصوتك
لم تبق كلمة
لم تردد
شهادتك
وهي تشهد موتا
حير
األفق
واألنهار
أما أن الصوت قد انتصر
وشنقت الكلمة
أيها الواقف على املأسورين،
سيد أهل البالء
تنحني احلرية
وردة حياء
تقبلها عصافير اجلنة
لوجه
فوق هذه الصحراء

الذي يأيت ...رساب األنتظار

للعقل وقت وللخوف وقت
مهدي النجار

حميد عبد اجمليد مال اهلل

االنـتــظـ ــار ثـيـمـ ــة سـ ــائـ ــدة يف االجـنـ ــاس
االدبيـة والـفنيــة ..مسـرحيــا بلغت ذروتهـا
يف االنتـظار الفلسفي الكـوني املر املرح يف
رائعة صاموئـيل بيكيت (يف انتظار غودو)
بـ ــسخـ ــريــتهـ ــا مـن اوهـ ــام مـيـثـ ــولـ ــوجـيـ ــة
مهـيـمـن ـ ــة ..تلــيهـ ــا تـ ــراتـبـي ـ ــا معـ ــاجلـ ــات
استوضـحت وقائع متخـيلة جمعيـة ايضا
كـمـ ــا (يف انـتــظـ ــار الـي ــسـ ــار) او (لــيفـتـي)
للكـاتب االمـريكي كليفـورد اوديتس ..واذا
كــان رســول جــودو قــد اعـلن انـه لن ي ــأتي،
ف ـ ــان الع ـ ــامل املــض ـ ــرب عــن العــمل ق ـ ــدم
القـ ــرانه املـض ــربـني بـنـبـ ــأ مقــتل اخمللـص
(ل ــيف ـتــي) قـ ـ ــرب مـ ـ ــرآب مـهجـ ـ ــور ،ارى يف
مـقتـل االخيــر قـتالً للــسلـبي ــة التـي تعلق
امـل اخلالص يف رقـبـ ــة تـ ـشـكــيل مـكـ ــانـ ــة
املعجزة ،اال انه عاجز.
سـادت االنتـظارات مـسرحـنا ايـام احلروب
الكارثية ،اذكر منها (ليلة انتظار) للفنان
الــراحل جـبــار صـبــري العـطـيــة وفـيهــا ام
تــستــرجع وقــائـع انتـظــار ابـنه ــا اجلنــدي
قـتــيل احلـ ــرب ،و(ال ــسـ ــاعـ ــة) م ــسـ ــرحـيـ ــة
الـ ــش ـ ــاع ـ ــر ك ـ ــاظــم احلج ـ ــاج ،عــن اب ـ ــويــن
ي ـنــت ــظ ـ ــران ول ـ ــدا ال ي ـ ــأتــي ،و(يف اع ـ ــالــي
احلـب) لفالح شاكر ،حيث تنـتظر الزوجة
زوجا افترسته حرب الثماني سنوات.
(الذي يأتي) مونودرامـا للكاتب علي عبد
النبي الزيدي تتحـرك وجدانيا يف سريرة
اب مـفجـ ــوع مبــصـ ــرع ابــنه (م ـ ــراد) علـ ــى
جـسـر املــدينــة ،العالمـة االولـى شخـصيـة
مـراد تــوحي بـداللـة محـددة (الـشخـصيـة

يف الدرامـا يتم بناؤهـا يف اطار اللغة وعن
طـريقها ،ولـكن ليس لهـا وجود بـعيدا عن
عــالـم النــص اخليــالي) مــراد يف التــداول
الــشعـبـي يعـنـي (أمـنـيــة مــا) قــد تـتـحقق،
وه ــذا مـ ــا يعـمق ح ــادث ــة االغـتـي ــال ،مـن
مالمحهــا عبــر منلــوج االب ،انهـا مـثقفـة
ودودة ،ع ــاشق ــة ،ويف ت ــركـيـب ــة (حل ــولـي ــة)
متخيلـة يف ذاكرة االب مبـا يسـمى اشـاريا
(ال ــدور داخل ال ــدور) تفــصح عـن احلــدث
(ال ادري من قتلني ،كنت اسير على جسر
ه ــذا الـنه ــر ،واذا بـي اه ــوي مــثل حج ــر..
كأن صـاعقـة انزلـتني الـى دوامة ..سـأظل
ادور هـن ــا ..أحـي ــا مـن ج ــدي ــد ،ابحـث عـن
ق ـ ــاتلـي) حـ ــوار يـ ــدور يف عـ ــالـم االبـ ــديـ ــة،
ي ــوحـي ب ــاقـت ــراض ــات اخ ــرى ،ك ـ ــأن يك ــون
احلــدث اغـتيــال (أمل او امـنيــة) ..يــشيــر
الـنـ ــاقـ ــدان الـ ـسـيـنـمـ ــائـيـ ــان الـني اسـتـ ــون
وج ــورج س ــاف ــون ــا يف مـ ــؤلفهـم ــا (املــس ــرح
والـعـالمـ ـ ـ ــات) ان اس ــمـ ـ ـ ــاء شـخ ـ ــص ــيـ ـ ـ ــات
املــس ــرحـي ــة( ،تكـت ـسـب دالل ــة بع ــدة ط ــرق
تتعلـق بالـوظيفـة االعالميـة للـشخصـية،
ان اسـم اوديب يــشيـر الــى "متــورم القـدم"
وهـي اش ــارة ال ــى ال ـطـفل الـلقـي ــط املكـبل
بالقيود ،ونـص املسرحيـة يتالعب باالسم
بــاسـتمــرار ،مـثال بـتغـييــر يف الـنبــر ميـكن
للـكلمــة ان تنـطق "ذو القــدمني" وهـو حل
لغز ابي الهول ،ان املصطلح الذي يترجم
بكـلم ــة ملك يـنقل مـعنــى احلـكم املــطلق
االوتـوقـراط) ويجـادل بعـضهم قـائال" :ان
اوديـب ميـثل اثـيـن ــا كلهــا ،والـتـي هـي قــوة
امبراطورية متغطرسة ،حل بها الطاعون
فعال وتورطت يف حـرب هيللينـية ادت الى
دمـ ـ ــاره ـ ـ ــا يف نهـ ـ ــايـ ـ ــة امل ــطـ ـ ــاف) وهــنـ ـ ــاك
شخــصيــات تــشيــر الــى مــستــوى (رمــزي)
فـفي مـس ــرحي ــة (كمــا حتـب) شخــصيــات
ل ــوب ــووسـي ــر اولــيف ــرمـ ــاتكـ ـسـت وك ــورتــيه
وامل ـ ـ ـ ــوظـف الـق ـ ـ ـ ــروي مت ـ ـ ـ ــارس وظـ ـيـف ـ ـ ـ ــة
سـ ــايـتـ ــريـ ــة! يـ ــؤشـ ــر (اجل ــسـ ــر) الـعالمـ ــة
اللغــوي ــة املكــانـيــة االخــرى كــدالل ــة علــى
وسـيط بني عـاملني احليـاة وبـرزخ االبـديـة،

ال ـسـطح واعـمــاق املـي ــاه ،الغــرق يف الـنهــر
(العالم ــة الـث ــالـث ــة) والـتـم ــاهـي يف حـي ــاة
اخــرى -اذ يقــرن املــاء ب ــاحليــاة واخلــصب
واخللود.
رؤية اخملرج الشاب (اسامة مهدي هاشم)
رك ــزت عل ــى الــس ــرد الـبـص ــري مبــش ــاه ــد
حـركيــة شبحيـة جتسـد االستـرجـاع وتيـار
الــوعـي امل ـشـتغل يف ذاكــرة االب مب ـشــاهــد
(مـيم) مـستلـة من املـونـولـوج املـونـدرامي،
تـؤديهـا جـوقــة خيــاليــة ،بتحـويل تـركـيبـة
(املونـو) الى (بـانتـوميـم) ضمن نهج كـسر
قـواعــد وتقـعيــد االخيـرة أي املـونـودرامـا!
بـتغـييــر (التـمثـيل) مـن وسيـط غيــر حي
(دمـى يف فـضــاء النـص) الــى وسيـط حي
(ج ــوق ــة) مـ ــاثل ــة ت ـســتحــضـ ــر (الغـي ــاب)
وحتـريك (الـشـر) بلـون الــرقص االميـائي
الال إيقــاعـي تعـبيــرا عن سـطــوة وهيـمنــة
خ ــطـ ـ ــاب املـ ـ ــوت الـ ـ ــذي اوقـع العـ ـ ــرض يف
تفـريعات تـؤشر وقـائع آنيـة اقحمت قـسرا
اليجـ ــاد جـ ــدلـيـ ــة تـ ــربــط مـ ــا يـ ــدور علـ ــى
املنصة بـخارجها ،وكـذلك تصفيـة (الشر)
بتقانـة (االله يف االلة) االغريقية هي آلة
ت ـشــبه الـ ــرافع ــة الن ــزال آلـ ــة عل ــى ســطح
املـبنــى املـســرحـي من اجـل حل تعـقيــدات
احلدث.
عنـد نهاية املسـرحية تواشـج ديكور (فرقد
عبـد احلـميـد) مـع خطـاب املــوت املهيـمن
بألـوانه الدمويـة يف املعلقات (الـديكورية)
بدالاللتها املهمشـة ملسار الزمن واالنسان
تـ ــراوحـت اش ـ ــاراتهـ ــا مـ ــا بـني الـتـقلـيـ ــدي
واملـبــاش ــر ومحــاوالت االجـتهــاد بــربـطهــا
وحتـ ـ ــركـ ـ ــات اجلـ ـ ــوقـ ـ ــة ..ش ـ ـ ــاب الف ــضـ ـ ــاء
االخ ـ ــراجــي تـ ـ ــداخل م ـ ــا بــني الـ ــشف ـ ــرات
االلـسنية واحلـركية فيه تكـرار وفوضى يف
تـن ـظـيـم الـعالمـ ــات ..مع ت ــواف ــر مـجه ــود
ادائـي للجـوقـة اداء (فـرقــد عبـد احلـميـد
ونـ ــوار صـ ــالـح وعلـي عـبـ ــد اهلل وعـبـ ــد اهلل
سـامي ومـصطفـى سعـد) وشخـصيـة االب
(محمد قاسم).
املــس ــرحـي ــة مـن انـت ــاج جـمعـي ــة ال ـسـي ــاب

وردة تضرب وجه العبيد
وهي تتهجى املوت
تاجا من النور
ليس رأسا
على القنا
يصغي لصوت اهلل.

يف دُنيا "اخلـراب اجلميل" الـذي يعيشه
اجملتـمع العــراقـي اآلن بعــد انعـطــافـته
التاريخية احلـاسمة ،يتسـاءل املرء عما
إذا ك ــان ب ــاسـتـط ــاع ــة الـعقل أن يـتـمـتع
بـصـالحيــاته اإلب ــداعي ــة وينـتج ثقــافــة
تــؤسـس لـنم ــاذج حيــاة عقـالنيــة زاخــرة
ب ــاحلـب واألمل يف غـم ــرة ه ــذا ال ــدم ــار
املـ ـ ـ ــروع وهـ ـ ـ ــذا اخلـ ـ ـ ــراب املـفـجـع ،أم إن
ثقـافـة اخلــوف هي الـتي ســوف تنـتصـر
وتـسـتمـر بــإشبــاع عقل الفــرد املنـدحـر،
الـي ــائــس ،املـت ــألـم ،اجل ــائع ،بـ ــأفك ــاره ــا
اخلرائبيـة وشحناتهـا االكراهيـة؟ يقول
"ج ــريـب ــر"أثـن ــاء احل ــرب" :لق ــد انه ــارت

عنــدي الـقيـم الفــاضلــة بــشكل رهـيب "
وتقــول الـيــزابـيـث" :تخــاجلـنـي أحـيــانــا
فكـرة ،لـو تـركـونـا نـدبـر أمـورنــا لعــرفنـا
كيف نبدا احلياة".
هــذان (جــريبــر واليــزابيـث) همــا بـطال
روايـ ـ ـ ــة "لـلـح ــب وق ــت ولـلـ ـمـ ـ ـ ــوت وق ــت"
ال ـصـ ــادرة عـ ــام  1954للـمـبـ ــدع األملـ ــانـي
أريك مــاريــا رميــارك(اقـتـب ـسـنــا عـنــوان
املقـال من عـنوان الـرواية بـعد حتـويره)
وبــاسـتـطــاعـتـنــا أن نـنــطلق مـن هــذيـن
احملـورين :انهيـار"القيم الـفاضـلة"أثـناء
احلــرب والــدمــار ،والـســؤال عـن كـيفـيــة
الـب ــدء ب ــاحلـي ــاة ،هـن ــا يـت ــدخـل العـقل
بـأقـصــى إمكـانــاته لـيقـتحـم طمـوحـات
العـ ـسـكـ ــريـني والـ ـسـيـ ــاسـيـني ،لـي ـصــبح
مشاغباً كبيراً ،ومحرضاً خصباً للبحث
عـن حيـاة افـضـل بكل الـطــرق ،ليـسلـط
الـضــوء بــأس ــاليـبه اإلب ــداعيــة (الفـنيــة
واألدبيــة) أو أشكــاله املع ــرفيــة األخــرى
علــى االنـتهــاكــات الـتي أصــابـت "القـيم
الف ــاضل ــة" واله ــوان الـ ــذي حلَّ بعـم ــوم
احلياة،وكـذلك مسـاعدة النـاس املتأملني
ملع ــرف ــة:كـيف يـب ــداون احلـي ــاة!…س ــأل
"جـ ــريـبـ ــر" :أيـ ــوجـ ــد شــيء مهــم؟ نعـم،
ونـظــر إلــى الـضــوء الـبــارد الــذي غـمــر
الغـرفة تدريجيـا وقال ":لسنـا موتى ،لم
منت بعد "…هـذا ما كان واضحـاً عبر
قـ ـ ـ ــراءة تـفـح ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــة لـلـ ـتـ ـ ـ ــاريـخ ،بـ ـ ـ ــان
اجملتـمعــات وقيـمهــا الفــاضلــة ال ميـكن
أن تــنهـ ــار،وال ميكـن لـلحـي ــاة أن مت ــوت،
وميكـن راب الـص ــدع بعــد الــضعــضعــات
واالنـ ـتـك ـ ـ ــاس ـ ـ ــات ث ــم
النهـوض من جـديـد،
من ناحية أخرى فان
حقيقة إن حـياة هذه
اجمل ـ ـت ـ ـمـع ـ ـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ـ ــد
ضـ ـ ــاعــت واس ــتفـحل
أمل ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ي ـج ـ ــب أن
تتـركنـا صـامتـني من
التـساؤل عمـا إذا كان
ه ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج
عـقالني لـلحيـاة ،ويف
زمـنـن ــا ه ــذا (ال ــزمـن
العـ ـ ــراقــي الـ ــصعــب)
ي ـبـ ـ ــدو ق ـ ـ ــول مفـكـ ـ ــر
أملـانـي" :إن هتلـر كـان
ضـ ـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ـ ــا جلـلـ ــب
ال ــدميق ــراطـي ــة إل ــى
أملـ ــانـي ـ ــا بعـ ــد " 1945
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالً يـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـت ـحــق
املقــارنــة ،مبـعنــى هل
إن الطـاغيـة(أو غيـره
مـن ال ــطغـ ــاة الـ ــذيـن
ابــتلـيــت بهـم أوطـ ــان
العــالـم الثــالث) كــان
ضــروري ـاً جلـلب ريــاح
ال ــدميق ــراطـي ــة إل ــى
الـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق؟!.انـ ـ ــه
اسـ ـتـ ـنـ ـتـ ـ ـ ــاج يُـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــر

الــسخــري ــة ،الن التــاريخ العــام الع ــاملي،
كـمـ ــا يق ــول ف ــرن ـسـيــس ف ــوك ــوي ــام ــا يف
كت ــابه"نهــاي ــة التــاريخ" :ال يـحتــاج إلــى
تبريـر كل نظـم حكم الطـغاة وتبـرير كل
حـرب ليتعرض لنمـوذج مهم يف التطور
البشري.
ليست روايـة "للحب وقت وللموت وقت"
هي افضل مـا كتـبه رميارك عـن احلرب،
ك ــانـت افــضل مــنه ــا تـلك الـ ــرائع ــة" :ال
جــدي ــد يف امليــدان الغ ــربي" الـتي فــاجــا
بهـ ـ ــا الع ـ ــال ــم مف ـ ــاجـ ـ ــأة حق ــيق ـي ـ ــة يف
عـ ـ ـ ــام ، 1929والـ ـت ــي جنـح ــت جنـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـاً
مــنقــطع الـن ـظـيـ ــر،ممـ ــا جعـلهـ ــا حتــتل
املكان األول يف األدب االملـاني ،سواء من
حـيـث اجل ــودة أو ال ــرواج،وق ــد ت ــرجـمـت
إلى معظم اللغات احلية ،وبهذا الصدد
يـقتـحم ذاك ــرتنــا الكـبيــر تــولــستــوي يف
مـلحـمــته الـ ــرائع ــة "احل ــرب وال ــسالم"،
وأيضـاً جتـذب انتبـاهنـا نـداءات وأسئلـة
"ي ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــاروس" بـ ـ ـطـل رواي ـ ـ ـ ــة "االخ ـ ـ ـ ــوة
األعــداء"للكــاتب الفـريـد كــزانتــزاكيـس،
والتـي سنــأتي علـى ذكـرهـا سـريعـاً بعـد
قلـيل .إن مــا يـشــدنــا إلــى روايــة"للـحب
وقـت وللمـوت وقت" هـو تـألق مـوضـوعـة
العـقل وســط خـ ــراب احلـ ــرب املـ ــدمـ ــرة،
يق ـ ـ ــول رميـ ـ ـ ــارك نفـ ـ ــسه" :إن الـهج ـ ـ ــوم
والهجــوم املـضــاد ،مجــرد كـلمــات ،ولـكن
لـو تَدرون مـاذا تعني هـذه الكلمـات على
اجلــبهـ ــة واثـنـ ــاء القـتـ ــال؟! …إن أدب
احلـرب كله ال ميكـنه تصـويـر مـدلـولهـا،
وب ـش ــاع ــة ه ــذا امل ــدل ــول !" فـمـن أراد أن
يـ ـ ـصـ ـ ـ ــور احلـ ـ ـ ــرب عـلـ ـ ـ ــى أنـهـ ـ ـ ــا دمـ ـ ـ ــاء
ونيران…فهو ساذج! ومن أراد أن يصور
احلــب علـ ـ ــى انه ق ـبـالت…فه ـ ــو س ـ ــاذج
أيـضـ ـاً! ف ــاحل ــرب يف رأي رمي ــارك :قلـب
فارغ…معـناهـا :ال أم وال أب وال حبيـبة
وال بـيــت…معـنـ ــاهـ ــا:ال اســم وال وجه.
ولـكـن يف روايـ ــات احلـ ــروب نـ ـس ـ ــأل ،هل
ميـكــن االس ـت ـ ـ ــدالل علـ ـ ــى ق ـ ـ ــوة العـقل
وامك ــانـي ــة اشـتغ ــاله وســط العف ــون ــات،
مبعـنـ ــى آخ ـ ــر ،هل هـنـ ــاك وقـت لـلعـقل
أثنــاء اخلــوف يــستــطيـع فيـه أن يبـحث
عــن من ـ ــوذجـه العـقالنــي لـلح ـي ـ ــاة ،الن
اخلـوف ظـاهـرة غــالبـاً مـا حتــدث وسط
عــوالم الـدمـار واخلـراب ،اخلـوف الـذي
يتـسلل إلـى جـوف االنـسـان ،خـوف بـارد
غــريب ،لـم يكـن رعبـاً أو ثــورة ،ولم يـكن
صــرخــة عــاجل ــة من صــرخــات الــوجــود
تطلب الـهرب واحلمـاية ،بل هـو اخلوف
البـارد الـســاكن الــذي ليـس بــوسع املـرء
الـتغلـب عليـه .والنه غيــر ملمــوس فهـو
ال يقـهر ،لـقد خـبر "جـريبـر" أنواعـا من
اخلـ ــوف ال ح ـص ـ ــر لهـ ــا ،خـ ــوف حـ ــاد،و
خــوف كبيـر ،وخـوف أمـام املــوت…ولكن
خـوفه اآلن مختلف عن هذا :انه خانق،
مـتـ ــزايـ ــد،غـي ـ ــر مح ـ ــدود،مُه ـ ـدِد ،ي ـ ــدفع
اإلن ـ ـس ـ ــان إل ـ ــى ال ـ ــوض ـ ــاعـ ـ ــة والق ـ ــذارة
والتـحطيـم ،وال ميكن إدراكه واإلحـاطـة

به ،كـم ــا ال ميكـن م ــواجهــته ،انه خــوف
االنهـي ــار وال ــشك امل ــدمـ ــر .انه اخل ــوف
علـى اآلخـر الـذي يُـدفع إلـى االنحالل،
اخلـ ـ ــوف علـ ـ ــى ضح ـ ــاي ـ ــا ال ذن ــب لهــم،
اخلـوف علـى املُطـارد بغيـر حق ،اخلـوف
مـن الــطغـيـ ــان والق ــوة ال ــوح ـشـيـ ــة ،انه
اخلوف الذي يـسيطر على هذا العصر.
يحــس "ج ــريـب ــر" بـ ــالعج ــز ،فـيـت ـس ــاءل
بحسـرة" :ماذا صنعت الـدولة بنـا؟! إننا
شباب ووجـب أن نكون سعداء ،مـا شاننا
بحرب أثارها غيرنا؟!".
جميل أن يحيـا اإلنسان (هـذا ما تقوله
اليــزابيـث حبـيبـة جــريبــر) فمـا يعـتبـره
غـيرنا شيئاً طبيعياً نعده نحن مغامرة،
مـثـل اله ـ ــواء الــنقـي ال ـ ــذي ال تـ ـش ـ ــوبه
رائحــة الـقنــابل ،والعـشــاء بــدون رائحــة
الـبارود ،واملدن القـائمة غيـر املدمرة ،بل
ح ـت ـ ــى الــكالم دون ح ـ ــذر ،واحل ـيـ ـ ــاة بال
خـوف .إن أفكـار رميــارك تتلـخص بهـذه
األمـنيـة العـذبـة كمـا جـاءت علــى لسـان
بــطله ج ــريـب ــر :نعــم ،فك ــرت ،كــم يك ــون
رائعـ ـ ـاً ل ـ ــو اس ــتخ ـ ــدم اإلن ـ ـس ـ ــان يـ ـ ــديه
وذراعـيه يف شيء آخـر غيــر إطالق النـار
وقذف القنابل !!.
نعـ ــود اآلن إلـ ــى نـ ــداءات (أو بـ ــاالحـ ــرى
مـح ـن ـ ـ ــة) األب "ي ـ ـ ــان ـ ـ ــاروس" يف رائـع ـ ـ ــة
ك ــزانـت ــزاكـيــس "االخ ــوة األع ــداء" 1954
حـيث قـرر هـذا األب الـورع أن يقف ضـد
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـت ـ ــي وقـع ـ ــت يف ق ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
"كـاستللـوس" بني األنصـار الشيـوعيني(
أصحــاب الـبيــريـه األحمــر) واملــدافـعني
عن املـلكيـة (أصحـاب الـبيـريه األسـود)،
اخـذ علـى عـاتقه أن مينع املـذبحـة ،كـان
ي ـصــيح مـن أعـمـ ــاقه املـتـ ــأملـ ــة :احملـبـ ــة!
احمل ـب ـ ــة! واجل ـثــث ت ـت ـ ـس ـ ــاق ــط حـ ـ ــوله،
واحلق ـ ــد يـ ـ ــأكل الـقل ـ ــوب ،ه ـن ـ ــا تـك ـمــن
مـحـ ـنـ ـتـه (وه ــي مـحـ ـن ـ ـ ـ ــة الـعـقـل وق ــت
اخل ــراب واخل ــوف) ،ي ــري ــد أن يج ــد اهلل
على األرض ال بعيداً يف األعـالي ،يشعر
به يف قلبه وبـني ضلوعه ،وعـندمـا جرت
انه ـ ــار ال ـ ــدم ومتـ ـ ــرغ أطفـ ـ ــال الق ـ ــري ـ ــة
ي ـب ـتـلعـ ـ ــون ال ـ ـ ــوحل صـ ـ ــرخ :أنــي ذاهــب
افـضح هذا الـعالم أمـام اهلل!!…وهناك
يف الكـنيـسـة ،تـضـرع إلـى صـورة املــسيح
واخذ يصيح:
ـ يــارب! انـظــر إل ــى األطفــال امل ـشــوهـني
واألشالء املبعثـرة واطالل احليـاة! انزل
مـن ال ـسـمـ ــاء! فه ــاهـنـ ــا نحـت ــاج إلــيك،
اصنع معجزة يا الهي!
ولكـن الصـورة صمـاء ،والـسمـاء سـاكتـة،
والـصـي ــاح ال يجــد س ــوى رجع الـصــدى
وعـاد القـسيـس يصـرخ :أين تقف يـا رب
حتــى اتـبعك ،أنـت مع مَـن حت ــى أسيــر
خلفك؟!…
واخـيـ ــراً ارتفع مـن أعـم ــاق قلـبه ص ــوت
الـرب هـادئـاً عـذبـاً :تـسـألـني أيـن اقف؟
اقف يف ال ـ ـس ـمـ ـ ــاء ،يف األعـ ـ ــال ــي .لقـ ـ ــد
خلقتك يا أب يـاناروس حراً ،وعليك أن
تختار طريقك..

