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غزة ،حيث تنطبق
السماء على األرض
بقلم :عريب الرنتاوي

ما خ���اب َمن راهن على ش���عبه ،فكي���ف إن كان
هذا الشعب من طينة ش���عب فلسطين وعجينته
اللتين ُجبلتا على الثورات واالنتفاضات المتعاقبة،
وتصلبت���ا بمختلف أش���كال المقاوم���ة والصمود
والثب���ات ،وألكثر من مائة عام ف���ي مواجهة الغزاة
والمستعمرين.
ل���م يخيب ش���عب فلس���طين ظن قيادت���ه ،ولم
ّ
يخذلها يومًا ،فكلما دعا الداعي أو صدح النفير ،خف
ً
ً
الفلس���طينيون خفافًا وثقاال ،رجاال ونساء ،شيوخًا
ً
وأطف���اال ،لتلبية النداء ...حت���ى حين كنا نغرق في
اإلحباط والكآبة ،كان الش���عب الفلسطيني يسبق
نخب���ه وطالئعه وقياداته ،إلى اجت���راح المعجزات،
وابتداع أس���اليب الكفاح المبتكرة ،وتأمين أسباب
الصمود والثبات ،في شتى الظروف وأقسى المحن.
ولطالما ّ
مد شعب الفلسطيني قياداته المتعاقبة
ً
بأطواق النجاة وحبالها ،بديال عن أطواق العزلة التي
كانت تش���تد حولها ،وحبال المش���نقة التي كانت
تلتف ح���ول أعناقها  ...أال تذك���رون كيف أعادت
االنتفاض���ة األولى منظم���ة التحرير م���ن غياهب
المنافي البعيدة إلى حضن الوطن  ...أال تستذكرون
كي���ف انتصرت االنتفاضة الثانية لياس���ر عرفات،
الذي كاب���د في كامب ديفيد م���ا كابد ،من ضغوط
األعداء وتخاذل األصدقاء وتواطؤ األشقاء.
ف���ي كل مرحل���ة من مراح���ل النض���ال ،كان جزء
من الش���عب الفلس���طيني ،يضطلع بالعبء األكبر
من المس���ؤولية ويدفع القس���ط األوفر من فاتورة
ال���دم ،منذ انطالق���ة الثورة المعاص���رة والعمليات
العاب���رة للح���دود ومعركة الكرامة حي���ن امتزجت
الدماء األردنية بالفلس���طينية ،مرورًا بلبنان ومرحلة
العملي���ات الفدائية ومعارك المدفعية والصواريخ
ً
م���ع مس���توطنات الش���مال  ...وصوال إل���ى الضفة
الغربية وعملية «الس���ور الواقي» ،وإعادة احتاللها
كامل���ة من جديد  ...في كل م���رة ،كان يتعين على
جزء من الشعب الفلسطيني ،أن يخوض حربه نيابة
عن الكل الفلسطيني.
الي���وم ،تدفع غ���زة ضريب���ة الدم الفلس���طيني،
وتتص���در معرك���ة اس���تنقاذ القضي���ة الوطنية
للشعب الفلس���طيني برمتها  ...اليوم ،تتولى غزة
التصدي لمشروع ترامب و»صفعة العصر» و»البؤرة
االس���تيطانية األميركي���ة» الجديدة ف���ي القدس
ً
 ...اليوم ،ترفع غزة رايات فلس���طين عالية ،باس���م
الفلس���طينيين جميعًا ،ونيابة عنهم ،مع أن اإلنابة
ال تجوز في لحظات الحقيقة واالس���تحقاق ،كتلك
التي تمر بها قضية فلسطين اليوم.
غزة الت���ي كدنا نعلنه���ا إقليمًا متم���ردًا ،تتمرد على
الضعف الفلس���طيني في الضفة والشتات ،وتثور على
االحتالل واالستيطان والحصار ،وتنهي مرحلة التهميش
والتغييب المديدة والمريرة ،وتعيد وضع فلسطين في
مكانتها التي تس���تحق  ...غزة س���اترة عوراتنا جميعًا،
فلسطينيين وعربًا ،مسلمين ومسيحيين.
غ���زة هذه ،تعيد الروح إلى أرواحنا الذابلة  ...وتمد
بدماء نسائها وأطفالها العروق والشرايين العربية
المتيبس���ة بالدماء ّ
الفوارة ،بعد أن ش���اخت الوجوه
وفقدت دمها وماءها  ...غزة هذه ،تستنهض طائر
الفينيق الفلسطيني ،بعد أن ظن البعض ،أنه بات
رم���ادًا وأثرًا بعد عين  ...غزة هذه ،باتت تختصر كل
الحكاية الفلسطينية.
ل���وال غ���زة وانتفاضة أهله���ا الباس���لة ،لما أمكن
للقيادة الفلس���طينية ،أن تمتلك صوتها وجرأتها
على مخاطبة العالم باللغة التي تحدثت بها  ...لوال
غ���زة ،لما التفت العالم لما يدور في رام الله  ...ولوال
غ���زة ،لما كانت لحماس مكانتها حتى في أوس���اط
خصومها الذين س���اهموا في عزلها وش���يطنتها
واستهدافها  ...لوال غزة ،لما تحرك فينا عرق ينبض
باألمل اليوم  ...لوال األرواح الطاهرة لستين شهيدًا
وأنات آالف الجرحى التي تش���ق عنان الفضاء ،لما
وقف العالم برمته ،على قدم واحدة  ...لوال غزة ،لمر
قرار ترامب بنقل الس���فارة م���رور الكرام ،ولصدقت
نبوءة نيكي هيلي الش���ريرة الت���ي قالت فيها أن
األرض ل���م تنطبق على الس���ماء بعد ق���رار ترامب
في الس���ادس من ديسمبر الفائت  ...ال يا سيدتي،
الس���ماء في غزة انطبقت على األرض ،والمس���افة
بينهم���ا مألتها س���حب الدخان وقناب���ل الغازات
الس���امة ،أميركية الصنع ،التي أمطرتها س���لطات
االحتالل وجيشها فوق رؤوس النساء واألطفال.
غ���زة العزة ،مجروح���ة في خاصرته���ا الضعيفة،
وخاصرة غزة كما فلس���طين كلها ،إنما تتمثل في
قي���ادات لم ترق إلى مس���توى ش���عبها ،ولم تالق
تضحياته الجسام ،وفش���لت في استلهام دروس
تضحيته وفدائه  ...وأخش���ى ما نخشاه ،أن تضيع
أط���واق النج���اة التي قدمته���ا غ���زة لجميع هذه
القي���ادات ،فتذه���ب تضحيات مئ���ات األلوف من
أبنائها هباء منثورًا.

الرئيس ترامب وعلم المنطق
بقلم :د .عبد المجيد سويلم
ٌ
الرئيس ترام���ب ـ والحق ُيقال رجل يمس���ك
بناصي���ة ه���ذا العلم .اس���تطاع ه���ذا الرئيس
ً
ً
(الفريد من نوعه) أن يزيح دفعة واحدة أرس���طو
ً
ً
وأفالطون وكل فالس���فة هذا العلم دفعة واحدة
ً
ومرة وإلى األبد.
خالف
لقد فهم الرئيس ترامب أن القدس مثار
ٍ
كبير بين الجانبين ،الفلس���طيني واإلسرائيلي،
فقرر أن أفضل وس���يلة لفك هذا االشتباك هي
«إخراج» الق���دس من أي مفاوضات مقبلة ،وذلك
ً
ً
تسهيال على الطرفين من جهة ،وأمال في تجاوز
هذه العقبة من خالل تقديمها كهدية للجانب
اإلسرائيلي.
وحتى يؤك���د الرئيس األميركي حس���ن نيته
وصف���اء قلبه ،ونقاء س���ريرته فق���د اعترف بها
ً
عاصمة إلس���رائيل ،ونقل سفارة بالده إلى هذه
«العاصمة».
ُده���ش الرئي���س األميرك���ي م���ن ردة فعل
ّ
الس���خي من
الفلس���طينيين على ه���ذا اإلجراء
جانبه ،بل ُ
وصدم كثيرًا من هذا الموقف ،إذ كان
ينتظر الشكر والعرفان على أقل تقدير.
يكت���ف الرئيس األميرك���ي بهذا الموقف
لم
ِ
الش���جاع والنبيل ،وإنما ذهب إلى ما هو أبعد من
ذلك إلثبات حسن نيته وصدق نواياه.
فقد فه���م ،أيضًا ،أن قضي���ة الالجئين مثلها
مثل القدس ه���ي قضية خالفية ،لكنه في هذا
المج���ال لم يرغب في تكرار نفس���ه ،وقرر إزاحة
هذه القضية من طاول���ة المفاوضات عن طريق
تصفي���ة «األون���روا» التي تش���رف عل���ى رعاية
ماليي���ن الالجئين الفلس���طينيين ف���ي العالم.
فمع���اذ الله أن يمس الرئي���س األميركي بهذه
القضي���ة مباش���رة ،وذلك ألن قيم���ه ومبادئه ال
تسمح له بمثل هذا األمر.
لذل���ك اكتف���ى الرئي���س األميرك���ي بقط���ع
المس���اعدات عن ه���ذه الهيئة الدولي���ة ،وقرر
أن قتل الالجئين الفلس���طينيين مس���ألة تعود
للجانب اإلس���رائيلي ،وه���و المكلف بها والقادر
عليها والخبي���ر بها أكثر من غي���ره ،أما الجانب
األميركي سيتكفل بالتجويع فقط.
أما االس���تيطان فقد ّ
عبر الرئيس األميركي عن
موقفه بكل إقدام ودون مواربة.
ليس من حق إسرائيل وليس من الالئق أبدًا أن
تعلن عن كل خططها االس���تيطانية ،على الرغم
من أنهم (أي إس���رائيل) ،إنم���ا يبنون في أرض
اآلباء واألجداد.
الحظوا هنا الحزم ال���ذي أبداه الرئيس ترامب،

والحظوا أن الرج���ل ال يخاف في قول الحق لومة
الئم.
أما بخصوص ح���ل الدولتين فقد ظل الرئيس
األميركي ّ
وفي���ًا لمبادئ الديمقراطية التي ّ
تربى
عليها ،ونش���أ وترعرع في ظله���ا ،إذ أعلن بهذا
الصدد أن األمور متروكة لرغبة الطرفين.
ه���ذا الموقف بالذات أراد م���ن خالله الرئيس
ّ
ترام���ب أن يعل���م األجي���ال الحالي���ة وأجي���ال
المستقبل أهمية الديمقراطية والتركيز عليها
باعتبارها قيمة عظيمة كلية وشاملة.
وهكذا فق���د أزاح الرئي���س كل العقبات أمام
مفاوضات جادة وسلس���ة ومس���ؤولة ،وأصبحت
الطريق ممهدة وس���الكة لتوقيع اتفاق تاريخي
إلنه���اء هذا الصراع الذي طال دون مبرر حقيقي
له.
ً
وتسهيال على كل األطراف بما فيها األطراف
العربية ،وحتى تكون األمور واضحة للجميع فقد
قرر الرئيس األميركي ترامب أن يعلن أخيرًا عن
صفقة القرن لحل هذا الصراع.
تب���رع بعض المقربين من الرئيس باإلعالن عن
أن هذا اإلعالن سيكون قبيل عيد الفطر السعيد.
أما بنود هذه الصفقة فلن تخرج عن المحددات
التالية:
ً
أوال :يكون قطاع غزة هو الكيان الفلس���طيني
واألرض الت���ي عليه���ا يتحق���ق حلم الش���عب
الفلس���طيني بتحويل هذا الكيان إلى دولة بعد
أن يحقق الشروط البسيطة التالية:
1ـ نزع السالح بالكامل.
2ـ االنفصال التام عن الضفة.
3ـ االعتراف بإسرائيل والتوقيع على معاهدة
إنهاء الصراع.
4ـ النظر في تقديم مساعدات مستقبلية بعد
إنجاز هذه الشروط.
5ـ مش���اركة كل الدول العربي���ة في االحتفال
الخاص بهذه المعاهدة.
ثانيًا :يتم االهتمام بالس���كان الفلسطينيين
في الضفة بعد أن يوافقوا على الشروط التالية:
1ـ التخلي عن أي نوع من أنواع الس���يادة على
األرض.
2ـ الموافقة على حكم ذاتي في هيئة بلديات
منفصلة لثالث أو أرب���ع مناطق معزولة ومنعزلة
(حسب التساهيل).
3ـ أن يق���وم الجانب اإلس���رائيلي بتخصيص
رصيف بحري في أسدود للبضائع الفلسطينية.
4ـ أن يقوم الجانب اإلسرائيلي بوضع «كشك»

انتخابات البرلمان بين الجدران والزعران...فاألذهان واألوطان
بقلم :د .نسيم الخوري
انتابنا ش����عور ،ونحن نفرغ م����ن كتابة الفصل
ّ
األخير من االنتخابات البرلمانية في لبنان ،وكأنه
ال لزوم إلدراج «خاتمة» مباركات مريحة ومطمئنة
وتغييرية تش����ي بمس����تقبل الديمقراطية ،ألن
ّ
متعددة
الحكمة تقول ّأن ال جدوى منها ،ألسباب
قد ال تلغي ضرورتها:
ّ
ً
أوالّ ،
ألن الفص����ل المذكور ،وهو يس����لط الضوء
على ّ
تحوالت المرشحين والسلطات الثالث بهيام
مفرط نح����و االعالم بما تج����اوز القوانين الخاصة
بهيئة مراقبة االنتخابات ونس����ف فترة الصمت
االنتخاب����ي المحترمة لل����رأي العام ف����ي البلدان
الديمقراطية ،واالنهيارات المذهبية والتخاطبية
المخيف����ة التي أتاحها عص����ر العولمة وأدواتها
السائبة ،قد طغى على المشهد الحضاري بشكل
عام وانتظارات����هّ ،
وربما تج����اوزه ،وهو يصلح ألن
ّ
يكون مش����روع «خاتمة» مبدئي����ة حزينة لكنها
مفتوحة عل����ى الكثير من األلغام واإلس����قاطات
وخيبات األمل في المستقبل .ينقلنا هذا الفصل
من زمن خاص بلبنان إلى زمن مكش����وف وواس����ع
ً
ومنتشر ّ
أعم وأهذب شكال ،مختلف عنه ومغاير له
كليًا .يضعنا أمام تفكيك الفلسفة الديمقراطية
وهواجس نسفها أو تشوهاتها بعد انتقالها إلى
هاجوج الشاش����ات وماجوج الساحات ،بما أشعل
األضواء ألبواب الغرائز المكبوتة وفصول الفلتان
األخالق����ي والوطني بما يجعل����ك ّ
تحن الى عهود
الصحاف����ة والطباع����ة والكتابة الت����ي كان يدرك
الجميع الحكمة في أرحامها ،وهي تبدو اآلن فالتة
من أي ضابط أو سلطان أو لسان.
ثاني����ًا ،ع����اش اللبنانيون والس����فراء والقناصل
وجمعيات المراقبة القل����ق الهائل في انهيارات
التخاط����ب القائم بين كتل ولوائح عجيبة وغريبة
ّ
للمرش����حين قاربت األلف .تذكرن����ا هذه بغريب
وعجيب ألف ليلة وليلة التي قضى المستش����رق

ت�صــدر عـن:

الفرنس����ي عم����ره في جوفه����ا ولم يخ����رج .هل
البرلم����ان ش����ركة خاص����ة أو إدارة أو ّ
حيز س����ريع
ّ
ورخيص لوظيفة يفترض الوصول إليها بش����تى
الوس����ائل؟ ماذا يعني ش����راء هويات الكثير من
الناخبين المحتاجين لرغيف الخبز وحجز/حجزهم
إلعادتها لهم بع����د االنتخابات ك����ي ال يقترعوا
فتحص����ر النتائج لنفهم معنى اإلقبال الضعيف
على صنادي����ق االقتراع في العديد من المناطق؟
كيف إلى ضياع المحاض����ر وبعض الصناديق أو
اس����تبدالها أو إجبار المقترعين على اس����تخدام
األقالم الموجودة في غرف االقتراع حصرًا ،وشيوع
الفكرة بأن الحبر المستخدم فيها ستختفي آثاره
بعد س����اعتين من اس����تعماله فتحتسب األوراق
بيضاء الغية؟ أسئلة طويلة تحتاج ألبحاث طويلة
ومناقشات هادئة في مس����تقبل الديمقراطيات
ّ
العربي����ة المس����توردة الت����ي ما زال����ت طرية في
الثمانين.
ثالثًا ،يدفعنا المش���هد إل���ى التفكير بخطورة
إس���قاط الربط بين الثقاف���ة والديمقراطية في
ّ
مس���تقبل الحكم ،والكف عن اعتبار الرأي العام
ً
نقيصة يمك���ن عجنها بين األصاب���ع المختلفة
إلى األبد .يمر لبنان ف���ي مرحلة انتقالية دقيقة
ال تس���مح لنا أن ننظر بعي���ن الرضى إلى النتائج
فنتغاض���ى عن سالس���ل من انهي���ارات وطنية
اقتصادي���ة ومذهبية وحزبي���ة فاقعة ال يخرجنا
بقعة
منها س���وى قان���ون أحزاب عابرة له���ا في
ٍ
صغي���رة من اختالط يومي وزواج مختلط واس���ع
وأب���واب مفتوحة على الغير في قارة الس���ياحة
السادس���ة في العال���م .لبنان منص���ة إقليمية
مس���تمرة لمراقب���ة المحي���ط وس���احة إعالمية
وتعبيري���ة مفتوح���ة بم���ا يتج���اوز تاريخه في
ّ
ّ
المتغي���رات واالنهيارات التي تخلفها
عالم من
الثقاف���ات المتوات���رة .هن���اك مخاط���ر تجم���ع
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خاص بسفر الرعايا الفلسطينيين من مطار اللد.
5ـ أن يحص���ل الفلس���طينيون بي���ن الفين���ة
واألخرى (حسب الظروف) على تسهيالت لزيارة
األماكن المقدس���ة في القدس الموحدة والتي
هي عاصمة الش���عب اليهودي وروحه وتاريخه
وحاضره ومستقبله.
َ
6ـ أن تت���م أي عالق���ات لبلدي���ات الضفة عبر
إسرائيل حصريًا بما في ذلك العالقات مع قطاع
غزة.
المنطق يق���ول (وهن���ا أهمية ه���ذا التمكن
الترامبي من علم المنطق) أن مفاوضات لترسيم
كل ه���ذه األمور بات���ت مطلوبة ،ول���م يعد أمام
الجميع سوى المسارعة إليها.
الرئي���س ترام���ب يعتب���ر أن المنطق يفرض
على الجانب الفلس���طيني انتهاز هذه الفرصة
التاريخية والمس���ارعة إلى التوقيع عليها .لكن
تبقى هن���اك قضايا جوهرية ال بد من التفاوض
الجاد بشأنها وذلك من قبيل:
1ـ المناخ ،إذ ال يعق���ل أن تبقى قضية المناخ
ّ
معلقة دون مفاوضات جادة لحلها بين الطرفين.
2ـ ّ
الحمى المالطية ،وهنا يؤكد الرئيس ترامب
أن الجي���رة تفرض على كل األطراف التعامل مع
هذه القضية ومع كل األمراض الخاصة بالدجاج
واألغنام واألبقار ،أيضًا ،بالجدية الكافية.
3ـ تنظي���م ألعاب رياضية تش���مل الس���باحة
والهوكي والبسبول إذ ال ُيعقل أن يظل الشعب
الفلس���طيني محرومًا من التمتع بهذه الرياضة
المدهشة.
4ـ تنظيم رحالت سياحية لزيارة المستعمرات
الفلس���طينية في الم���دن اإلس���رائيلية والحق
الكام���ل بأخذ الص���ور التذكاري���ة دون قيود أو
مضايقات.
5ـ االهتم���ام بقضية الزالزل وأعم���ال اإلطفاء
المش���ترك للحرائق في الصيف الحار ،وتقديم
اقتراح���ات لزيادة ه���ذه األعمال لتش���مل على
فص���ول جديدة بم���ا فيها الش���تاء على المدى
البعيد.
ه���ذه القضايا الجوهرية تحت���اج إلى التحلي
بروح المس���ؤولية والجدية الكامل���ة لما لها من
أهمية كبيرة ومعروفة للجميع.
وأخي���رًا ،فإن من أقل الواجب اقتراح أن يحصل
الرئيس األميركي على جائ���زة نوبل في العلوم
االجتماعية وفي حقل علم المنطق بعد أن اثبت
للم���رة األول���ى أن كل ما تعلم���ه العالم في هذا
ّ
إال ً
هراء في هراء.
الحقل لم يكن

رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

المعتقدات والمعرف���ة واألخبار والمعلومات في
ّ
ّ
الفوري���ة ووقعها على الن���اس .إنها
س���لطاتها
ّ
معلومات تظهر وكأنها ال تدحض ،س���واء كانت
ّ
نصوصًا مقدسة تاريخيًا أم «إلكترونية» مستلة
من بنك للمعلومات .تس���قط الشكوك إذ يدعم
ُ
أحدهم رأيًا له قاطعًا بما رآه على الشاشة ،بعدما
ّ ً
كانت حجج���ه االقناعية ،مبنية عل���ى المكتوبة
ً
ّ
الصحافية منها ،وكان قبال يدعمه بوصايا
حتى
إلهية.
رابع����ًا ،أفرغ����ت س����لطات الزعماء األس����طورية
ّ
المطعمة
 Mithosرغم الصور العمالقة Imagos
بالكلمة اإلغريقية  .Logosالجدار ش����يء والواقع
ش����يء آخر .فشل جمع بيروت وإسبارطة أو باريس
ّ
���هد أو كيس واحد.
أو لندن أو حتى دبي في مش� ٍ
استعصى ترسيخ بصر اللبناني في أعقاب قراءة
الش����عارات البصرية كعنوان يصل����ح للبحث عن
ّ
ّ
العالمية،
المواطنية إلى
لبنان الجديد .سحبوه من
فل����م يع����د مواطنًا بل مس����تهلكًا (بكس����ر الالم
وفتحها) «خاضعًا» لس����لطات اإلع��ل�ان وخداعها
ّ
خضم من الصور الجذابة الفارغة ،ال مس����اواة
في
ّ
ّ
ّ
فيها ،لكنها صور تعج بالفوقية والبراعة التقنية
ال بالكفاءة والمقدرة والعمل والنظافة.
أمس ،خرج لبنان فقيرًا في س���لطات التش���ريع
ومفتق���رًا ألى المنظومات الوطني���ة حيال طغيان
تس���ليع حاج���ات اللبنانيي���ن الكثي���رة وطمس
قفزاتهم ف���ي مش���اعيات المعرف���ة واختيارات
المصادف���ة والم���ال .تذوي لمعة الس�ل�اطين في
الصور فوق أنقاض الفكر والروح وقد ال يبقى منها
ّ
النجومية الس���ريعة الذوبان الجاهزة
س���وى بريق
لتش���ويه الفك���ر والبطولة والقداس���ة في ضمان
المس���تقبل .زارع الكالم غير باذره في العواصف
الهوج���اء وفالش الصور فوق الجدران غير حافرها
في األذهان وثائق وبرامج في نهضة األوطان.

حارس المرمى
خلقته أمه لهذه اللحظة :عصفور ّ
يفر إلى ..الخطر .وخلقته
قوانين اللعبة إلى اس���تثناء القاعدة :الكرة ألقدامهم في
قانون الحركة؛ وليديه في قانون إخماد الحركة.
 ..وللك���رة كل هذا الدالل المش���ين في التقلب الس���ريع،
واالنتقال من خ�ل�ال أقدام الالعبين (يس���رى ويمنى) إلى
خالل أصابع كفيه العش���ر .ال يضرب الالعب الكرة بقدمين
اثنتين؛ وال يمسك حارس المرمى الكرة بأصابع يد واحدة..
قد يركله���ا بقبضة يد واحدة لينعطف الخطر عن حياضه،
لكن ال تنفجر حناجر المشاهدين كما عندما تفرض أصابع
حارس المرمى العش���ر قانون الس���كون عل���ى كرة خلقت
لقانون الحركة.
هناك عالقة تعاطف س���رية بين الكاتب وحارس المرمى،
ولعله���ا كالتالي :إن ثالث أصابع تمس���ك بالقل���م  ..أو أن
أصبعين تس���اعدان اإلبهام في اإلمساك بالقلم .أما حارس
المرمى فإن ثماني أصابع تساعد إبهامين لالمساك بالكرة
م���ن جنون الحرك���ة وتطويعها إلى حكمة االس���تقرار في
لحظة خاطفة ،تكفي لتدور اللعبة دورة جديدة.
لالعب في الفريق أن يدور ح���ول الكرة التي تدور ،فتراه
مقبال ومدب���را ،ومن الجان���ب األيمن والجانب األيس���ر .أما
ح���ارس المرمى فكأنه حركة القمر ح���ول األرض ،ال ترى إال
جانبه المض���يء .قلما تتخطى حركته صن���دوق الملعب..
حيث الغلطة البس���يطة تتحول عقوبتها من حكم الجنحة
إل���ى حكم الجناية ،ويصدر الحكم حكمه في لحظة واحدة:
ضربة جزاء .آنذاك ،يا للقهر الحقيقي والمفتعل ،ويا للفرح
الحقيقي او المفتعل.
ضربة الجزاء أشبه بحقل رماية على محكوم باإلعدام يراه
ّ
الكل  ..وال يرى هو س���وى ش���يء واحد :قذيفة قاتلة عليه
أن «يقتل» حركتها ،ويعق���ل جنون اندفاعها ،وان يفر من
«الخطر» المقبل ال كما تفر العصافير ،بل كما يهجم األسد
الغاضب.
طلق���ة اإلع���دام قاتلة من مس���افة  9أمت���ار ( 11ياردة)،
وقذيفة الكرة ش���به قاتلة من هذه المس���افة  ..والفارق؟
أن طلق���ات اإلعدام تتبعها طلقة الرحم���ة أو اإلجهاز ،وأما
قذيف���ة الجزاء ،فهي تحي���ي انفجار الفرح هن���ا ،وانفجار
القه���ر هناك ..على ملعب واح���د ،ومدرجات ملعب واحد ..
والكل أطفال بعد الهدف بقليل.
لك���رة الق���دم جمال ص���راع قان���ون القاعدة م���ع قانون
االستثناء .ولها ،أيضا ،هذا «اإلله الداخلي» في الصدور.
الحماس���ة هي هذا اإلله (كم���ا قال اندري���ه مالرو) الذي
يض���يء وجه الالع���ب  ..دون أي «رتوش» من تصنع الكذب.
حيث الفرح ش���عور صرف كالفرح ،والغضب ش���عور صريح
كالغضب ،واألس���ى يك���وي كاألس���ى  ..دون مجاملة .الكل
ّ
رج���ال في اللعب ،وال أحد يعف عن خدع األطفال المعتادة:
الغش الصريح والغش المخفي  ..ولصفارة الحكم أن تقول
كلمتها فاصلة ،فتأتي مع العدالة غالبا ،ومع الهوى أحيانًا
ن���ادرة ..وال يس���تطيع الحكم أن يرى كل ش���يء ،وعليه أن
يحسم في كل شيء .ال غنى عنه أن عدل وان مال مع الهوى.
في كرة القدم ال يتعلمون فنون الدراما كما على المسرح.
ال يتعلمون فنون اإللقاء ،وال قواعد الرقص .مع ذلك يجيدون
درام���ا انفعال الف���رح ،وكما األطفال يرتم���ون على األرض
يدقون قهرهم بقبض���ات ايديهم فيجيدون دراما الحزن،
وكما الجرحى يتلوون من األل���م ..ويبصقون لعابهم مثلما
يحلو لهم أن يفعلوا ،ويؤدون الرقصة في منتهى الرشاقة
غالبًا ،وقد تخذلهم في اللحظة الحرجة الكرة الطائش���ة أو
ربالت س���يقانهم ،أو كاحل قدمهم .أو يترددون بين ركل
الكرة بقدمهم أو برؤوس���هم ..أو يغارون عليها غيرة قاتلة
من زمالئهم.
بماذا يصفون اإلنسان العصامي الناجح؟
يقول���ون :يقف عل���ى أرض ثابتة! أو يقول���ون :يقف على
قدمين راسختين  ..وأما على ملعب الكرة ،فإن األداء الناجح
ه���و العالقة المتكامل���ة بين الحركة والس���كون ..كما هي
بالضبط هذه الكرة التي تذهب في كل اتجاه يشاء الالعب،
وفي اللحظة الحرجة تذهب إلى حيث تشاء قوانين الحركة
الطبيعية (تحريك ساكن أصعب من تسكين متحرك).
ها هنا يكم���ن جمال خاص للعبة ك���رة القدم :حوار بين
قواع���د الحركة الطبيعية وبين قواع���د اللعبة ..وكل فريق
يحاول تس���خير قوانين الحركة الطبيعي���ة لتكون حليفة
وفي االتجاه الذي يريده :قفص يعلو س���طح الملعب 212
س���م ويمتد  350س���م  ..وحارس مرمى علي���ه أن يكون مع
قوانين اللعبة وضد مجرى اللعب من المرمى إلى المرمى.
خلقته أمه لهذه اللحظة الحرجة بين دالل الكرة وعنفوان
الالع���ب ،وهوس الجمه���ور  ..وصفارة الحك���م .إنه حارس
المرم���ى .وقانونه :الواح���د للكل في لعب���ة قانونها الكل
للواحد .إنه حامل الرقم «واحد» غالبًا  ..أو الرقم  22أحيانًا.
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