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امتحان الوطنية الفلسطينية

نحو عالقات متوازنة
بين عمان ودمشق
بقلم :حمادة فراعنة
تط���ورات الوضع العس���كري واألمني
والش���عبي في جنوب س���ورية تس���ير
باالتج���اه اإليجابي ،لي���س فقط خدمة
للمصال���ح الوطني���ة الس���ورية بإنهاء
المعارض���ة المس���لحة وذيوله���ا
وتداعياته���ا وعودة الجيش الس���وري
لتولي زم���ام المب���ادرة واألمن وفرض
س���يادته على المحافظ���ات الجنوبية
الس���ويداء ودرعا والقنيطرة ،بل تسير
هذه التطورات خدمة للمصالح الحيوية
للدولة األردنية ألكثر من سبب:
ً
أوال :أنه���ت حالة القلق واالس���تنفار
األردن���ي خش���ية تس���رب قواع���د أو
خالي���ا إرهابية متطرفة إل���ى أراضينا
عب���ر النازحين والالجئين الس���وريين،
امت���دادًا للمح���اوالت الفاش���لة التي
أحبطتها قوات حرس الحدود والجيش
العربي طوال األزمة الس���ورية ،لتسود
بعد اآلن حالة األمن واالس���تقرار التي
س���يفرضها الجيش السوري المحكوم
بسياسة الدولة السورية المعلنة.
ثاني���ًا :أع���ادت النازحين الس���وريين
العالقي���ن على حدودنا الش���مالية إلى
قراه���م وبلداته���م التي هرب���وا منها،
وتتوقف بالتال���ي موجات الهجرة التي
كانت متدفقة نحو الحدود التي س���ببت
حرجًا للسياس���ة اإلجرائي���ة االحترازية
التي اتخذته���ا الحكوم���ة ،حرصًا على
مصال���ح الدول���ة األردني���ة ومواطنينا
في تحمل المزيد م���ن تبعات التهجير
السوري الطارئ لبالدنا.
ثالثًا :س���تفتح هذه النتائج مجتمعة
بوابات البحث ألوضاع الس���وريين الذين
تدفقوا إل���ى أراضين���ا ومعالجتها بعد
أن أقام���وا مؤقتًا عل���ى أراضينا ،والعمل
نحو عودته���م ُمكرمين إلى بلدهم ،كما
يس���تحقون بع���د إزالة األس���باب التي
دفعته���م نح���و الرحيل القس���ري من
بلدهم إلى األردن.
نتطلع إلى مس���تقبل تعلوه العالقات
الندي���ة المتكافئة بين عمان ودمش���ق
تكون معتمدة على عوامل قائمة تحتاج
للتظهير والتعميق والتوسع وهي:
ً
أوال :لم نقبل بق���رار الجامعة العربية
تعليق االعت���راف بالنظام الس���وري أو
قطع العالقات معه ،إذ بقيت الس���فارة
السورية صامدة في عمان بقرار سياسي
وأمن���ي أردني ممثلة للدولة الس���ورية
ولنظام الرئيس بشار األسد.
ثانيًا :بقيت الدولة األردنية ممس���كة
بش���عارها السياس���ي منذ بداية األزمة
ُ
واألحداث الس���ورية ،ول���م تراهن على
المجموعات المسلحة المدعومة أميركيًا
وتركيًا وإس���رائيليًا وخليجي���ًا ،لتغيير
النظام ،وحافظت على شعارها وعنوانه
«الح���ل السياس���ي لألزم���ة الس���ورية»
ال���ذي كان���ت عم���ان منف���ردة ترفعه
حت���ى تحول إل���ى ش���عار كل األطراف
الدولية األساسية بعد فشل المعارضة
المس���لحة في برنامجها ،وبقيت عاجزة
حتى فقدت زمام المبادرة بعد أن تولى
اإلمس���اك بها الجيش السوري المدعوم
من حلفائه الثالثة روسيا وإيران و»حزب
الله» اللبناني.
ثالثًا :رغ���م الخالفات والتباينات وربما
المالحظ���ات المحقة نحو بعض القضايا
أو العناوي���ن التفصيلي���ة ،والت���ي لم
يكن لها ش���أن أو قيمة ،وتم تسويقها
وإعالنه���ا نتيج���ة ضغ���وط أميركي���ة
وخليجية ،ولكن ثبت فشلها وعدم تورط
الدولة األردنية أو تمادي أي من أذرعها
في عمل يس���تهدف الدولة الس���ورية،
وم���ع ذل���ك تبق���ى المصال���ح الحيوية
للطرفين وللدولتين أقوى من التجاوزات
المس���جلة إذا تمت حقيق���ة ،فالعوامل
الضاغطة نحو ترطيب األجواء بين عمان
ودمشق وتحس���ين العالقات وعودتها
إل���ى قنواته���ا الطبيعة ه���ي أقوى من
العوامل الطارئة التي فشلت وستفشل
في منع عودة العالقات األخوية السوية
إلى ما يجب أن تكون عليه بين البلدين.
h.faraneh@yahoo.com

بقلم :طالل عوكل
هذه الم���رة تقرر إس���رائيل على نح���و مفاجئ
تشديد الحصار على قطاع غزة لتعود األوضاع إلى
ما كانت عليه في األشهر األولى من فرض الحصار
حين س���محت إس���رائيل بإدخال المواد الغذائية
والدوائية ،وتزيد على ذلك تحديد مساحة الصيد
البحري بثالثة أميال فقط.
مصدر الدهش���ة أن المراقبي���ن أصابهم الملل
لكثرة الحديث الصادر عن مسؤولين إسرائيليين
يتباكون من خالل���ه على األزمة اإلنس���انية التي
تعص���ف بقطاع غ���زة ،بل ويقدم���ون عروضًا كان
آخرها الرصيف البحري مع قبرص .للدهشة مصدر
آخر ،وه���و أن الكثير م���ن المراقبي���ن والمحللين
السياس���يين ،ذهبوا نحو االعتقاد بأن إس���رائيل
ق���د تصعد عدوانها على قطاع غ���زة ،بعد أن عيل
صبره���ا في مواجهة الحراك الش���عبي الس���لمي
ش���رق القطاع .لم تتوقف إس���رائيل ع���ن البكاء
الكاذب على أحوال الن���اس ،وال توقفت عن إطالق
التهدي���دات مرة باالغتياالت وم���رة بالقصف في
قلب غزة ،وم���رات باجتياح القط���اع للتخلص من
سيطرة حركة حماس عليه.
فقط الجهالء في السياس���ة ،يمكن أن يصدقوا
التبرير ال���ذي قدمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان
ال���ذي وضع ق���رار اإلغالق في س���ياق ال���رد على
الطائرات الورقي���ة والبالونات الحارقة التي تؤرق
مستوطني غالف غزة .في األشهر األولى للحصار
اإلس���رائيلي على القطاع ع���ام  2007وجد الناس
ً
حل���وال دون تكالي���ف سياس���ية ،حيث نش���طت
عمليات حفر األنفاق ،وظهر ما يس���مى باقتصاد
األنف���اق ،الذي ترك آثارًا عميق���ة على فئة التجار
ورجال األعمال التقليديين ،غير أن اليوم يختلف
عن البارحة ،فلقد انتهى عصر األنفاق واقتصادها
األمر الذي سيفاقم األزمات في القطاع ،هذه المرة
الحلول الممكنة ألزمات القطاع ستكون ذات أبعاد
وأغراض سياس���ية بامتياز .ثمة خياران للتعامل
م���ع أزمات قط���اع غزة ،الذي لم يعد لدى س���كانه

فائض صبر وصمود ،فإما هو الخيار الفلس���طيني
وإما الخيار األميركي اإلسرائيلي.
ه���ذان الخي���اران محش���وران ،ويتنافس���ان في
مس���احة زمنية محدودة جدًا ج���دًا .القاهرة تدعو
الطرفين حماس وفتح للحوار مجددًا حول إمكانية
تحقيق المصالحة الفلس���طينية .يدرك الطرفان
كما تدرك القاهرة أنه ال فائض وقت الس���تنزافه
في حس���ابات متعارضة ،وت���درك كل األطراف أن
آليات التعام���ل مع اتفاقيات المصالحة س���ابقًا،
ً
قد فشلت فشال ذريعًا ،وال يمكن العودة لتجريب
المج���رب .إذًا ال بد من اللجوء إلى أف���كار إبداعية
ّ
جديدة ،وإال فإن السياسة األميركية اإلسرائيلية
ال تنتظ���ر ،وتنطوي على جدية عالية واس���تعجال
شديد.
ثمة م���ن يق���ول إن الوالي���ات المتح���دة تركز
جهودها على قطاع غزة ،باعتباره الحلقة األولى من
َ
مخطط صفقة القرن ،وأن مبعوثيها إلى المنطقة
مؤخرًا ،اس���تهدفا جمع مليار دوالر لتأهيل قطاع
غزة ومعالجة أزماته .ثمة من ال يريد أن يصدق أن
صفقة القرن هي قيد التنفيذ منذ أن أعلن ترامب
قراره بش���أن القدس وأتبعها بسياس���ة تجفيف
األونروا حتى بدا مش���كوكًا أن تفتح المدارس في
موعدها.
غزة هي الحلقة التالية ف���ي المخطط األميركي
الذي جرى ترجمته حرفيًا عن المخطط اإلسرائيلي.
ً
هذا المخطط يقوم على :أوال ،منع الفلس���طينيين
من إنجاح مس���يرة المصالحة الوطنية واستعادة
الوحدة ،ولذلك جاء القرار اإلس���رائيلي بتش���ديد
اإلغ�ل�اق قب���ل أيام قليل���ة من وص���ول وفد حركة
حم���اس إلى القاهرة .ثاني���ًا ،وبذرائع منع غزة من
االنفجار على خلفية األزمة العميقة واإلنس���انية
الت���ي يعاني منه���ا الس���كان ،تتح���دث اإلدارة
األميركي���ة عن حل لغزة في اط���ار إقليمي .ثالثًا،
يت���م معالجة األزم���ات التي يعاني منها س���كان
قط���اع غزة من خ�ل�ال وكاالت ومؤسس���ات دولية،

واألرجح بتمويل عربي ،وربما أيضًا من خالل بعض
الدول العربية .رابعًا ،تس���تهدف عملية التأهيل
إقامة البنية التحتية لكيان فلس���طيني في غزة،
تمهيدًا لالنتقال إلى الضفة الغربية التي تنتظر
إسرائيل تقطيع أوصالها وتحويلها إلى كانتونات
معزولة ،ومصادرة الجزء األكبر من أرضها ،وتعزيز
سيطرتها األمنية عليها بالكامل.
ف���ي االتجاه ذات���ه فإن إق���دام إس���رائيل على
تش���ديد الحصار على قطاع غزة ،يش���كل جزءًا من
الضغط الذي تمارس���ه على حرك���ة حماس التي
تدير مفاوضات غير مباشرة من خالل قطر وألمانيا
ومص���ر ،لمعالجة العدي���د من الملف���ات وأهمها
الس�ل�اح ،واألسرى ،والحراك الش���عبي شرق قطاع
غزة .إس���رائيل تريد تضييق الخناق حتى تحصل
على أفضل شروط ممكنة ،خاصة وأن بدائل حماس
محدودة جدًا جدًا ،في حال فشلت الفرصة األخيرة
المتاحة لتحقيق المصالحة.
يذه���ب البعض بعيدًا حين يرجح���ون أن يكون
ذلك مقدمة لتصعيد عسكري ،وبعض هذا البعض
ال يستبعد أن تبادر حركات المقاومة إلى مثل هذا
التصعيد ،إذا وجدت نفسها دون خيارات.
القراءة المدقق���ة لظروف مثل ه���ذا التصعيد
ً
تفيد أوال ،بأن المايس���ترو األميركي ال يجد فائدة
من ذلك ،فهو قادر على تنفيذ مخططاته إزاء غزة،
دون خلط أوراق ،وحتى دون موافقة أحد ،ال حماس
وال الس���لطة الشرعية .ثانيًا ،إسرائيل ال تبحث عن
ذلك ،ولو وجدت لها مصلحة في هذا الخيار لكانت
ً
أقدم���ت عليه منذ بعض الوق���ت فضال عن أنها ال
ترغب في معارض���ة حليفها األميركي .وبالمقابل
فإن ح���ركات المقاومة ،لديها خي���ار أفضل وهو
الج���اري منذ ثالثي���ن آذار على الحدود الش���رقية
لقط���اع غ���زة ،ويمكنه���ا أن تصعد ه���ذا الحراك
بقدر يس���تفز إس���رائيل أكثر .إذًا ثمة سباق بين
الخيار الفلسطيني والخيار األميركي اإلسرائيلي،
والعاقبة على أكتاف المسؤولين في حماس وفتح.

في ذكرى رحيل غسان كنفاني
بقلم :د .عبد المجيد سويلم
تم� ُّ
���ر هذه األي����ام الذكرى السادس����ة واألربعون
لرحي����ل أح����د أه����م مبدع����ي ومثقفي الش����عب
الفلس����طيني ،وأح����د أكب����ر القام����ات اإلعالمي����ة
والسياسية والفكرية المعاصرة.
عندما نعاود قراءة غس����ان كنفاني بعد كل هذا
الغياب وطوله ،يبهرنا حضوره ،وعندما نس����ترجع
المج����االت اإلبداعية التي خ����اض غمارها يذهلنا
الي����وم أكثر من أي وقت مضى كي����ف اختار منها
ّ
المغيب المستتر.
الغامض والملتبس أو
يا له من رجل شجاع.
م����ن كان يق����وى (في ذل����ك الزم����ان) أن يعرض
ويتعرض لألدب الصهيوني؟.
كيف اهتدى غس����ان في ذلك الوقت المبكر إلى
إرهاص����ات الرواية اإلس����رائيلية ،وإلى المش����روع
الصهيوني في الحق����ل الثقافي ،وكيف ّ
تنبه في
ّ
ذلك الوقت المبكر إلى خط����ورة ومركزية «األدب»
في النسيج السياسي لتلك الرواية؟
كان الخوض في هذا الحقل مغامرة بحد ذاته.
العقل السياسي السائد في الساحة الفلسطينية
ل����م يك����ن يفهم ولم يك����ن يتفهم موق����ع األدب
الصهيوني ف����ي معادلة الصراع ،بل ويمكن القول
أيضًا إن العقل السياس����ي النخبوي نفسه لم يكن
يق� ّ
���در ال����دور ال����ذي يلعب����ه األدب الصهيوني أو
سيلعبه الحقًا في تزكية األيديولوجيا العنصرية
وتنقيحها وتزيين فجاجتها الفكرية.
غس����ان كنفاني المفكر والمبدع والزاخر بالعطاء
واإلنتاج النوعي المميز دفع بأطروحته الش����جاعة
إل����ى المكتبة الفلس����طينية ألن����ه كان يعي قبلنا
أو قب����ل الكثيرين منا أن الح����رب على الرواية هي
أقس����ى أنواع الح����روب ،وأن أس����لحة العدل والحق
والخي����ر تحتاج إلى الكثير م����ن الوعي والكثير من
العمل الج����اد لكي تصمد ف����ي مواجهة التزييف
واالختالق والفبركة والمواءمات الخادعة.
مقاب����ل االهتمام المبك����ر ب����األدب الصهيوني
كان غس����ان كنفان����ي من أوائل من بش����روا بعد أن
بحث واس����تقصى وتابع كل كلمة كتبت في حقل
المقاومة الثقافية لش����عبنا ف����ي الداخل ،واختار
الش����عر المقاوم لكي يدحض الشعارات القومجية

البلهاء التي كانت ترى بقاء األقلية الفلس����طينية
هن����اك خضوعًا أو تماش����يًا أو تماهيًا مع س����لطة
االحتالل واإلحالل.
وهنا أيضًا خاض غس����ان كنفاني معركة ثقافية
نبيل����ة دفاعًا عن تلك البطولة الفلس����طينية التي
انطوى عليها شعر المقاومة.
عرفنا من غسان وعلى لسانه وقرأنا ما كتبه قلمه
الرشيق الفياض بالوطنية الفلسطينية عن محمود
درويش وس����ميح القاس����م وتوفيق زياد وراش����د
حس����ين وغيره����م وغيرهم ،ألنهم أبط����ال الدفاع
عن الثقافة الوطنية ف����ي وجه العنصرية والحكم
العسكري وفي حرب البقاء وحماية الهوية.
كأنه اختار ذلك الملتبس والغامض والمس����تتر
ليقول لن����ا إن حربًا هن����اك تحتدم عل����ى الهوية
وعل����ى الرواية وعل����ى الذاكرة ،ح����رب الصمود في
وجه االقتالع وحرب الهوية المفبركة ضد الهوية
الموش����حة بلون زهر اللوز ورائح����ة الزعتر وأغاني
المواسم واألعياد.
حرب روايات مستجلبة من التاريخ ومستحلبة من
ّ
التفوق!
أيديولوجيا االقصاء والكراهية و»حقوق»
ح����رب روايات تحك����ي لنا كيف أن الفلس����طيني
ّ
هو مته����م بذنب أنه يعيش عل����ى أرضه ويحبها
ويتمسك بها.
إنها أغرب أنواع التهم التي عرفها التاريخ.
كي����ف اهتدى غس����ان إل����ى ذلك كل����ه في ذلك
الزمان!؟
أما غس����ان الكات����ب والروائي والقاص والرس����ام
واإلعالم����ي الالمع والسياس����ي اللب����ق فهذه قصة
إعجازية خاصة.
عندم����ا كنا صغ����ارًا لم نكن ندرك م����ا كان يبرره
على مس����امعنا أس����تاذنا في اللغة العربية والذي
حببنا باللغة العربية وزرع فينا عش����قًا طفوليًا لها
«العبقرية تأكل صاحبها».
عندما استشهد غس����ان تذكرت أستاذي باللغة
العربية.
روايات خالدة وقصص بالمئات وعش����رات الكتب
واللوحات ومقاالت سياسية باآلالف في كل مجاالت
وهموم فلس����طين في مدة ال تتجاوز خمسة عشر

ت�صــدر عـن:

�سركة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة
والطباعة والن�سر والتوزيع

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية
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رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

سنة أو عشرين سنة على أبعد تقدير «إذا استثنينا
س����نوات الطفولة» أبدع فيها غس����ان كنفاني كل
هذا الزخم وكل هذا اإلنتاج النوعي المميز.
ترى ـ وهذا س����ؤال طرحه العشرات من المبدعين
الفلسطينيين ـ لو عاش غسان كنفاني لثالثين أو
أربعين سنة أخرى ما الذي كان سيكتبه غسان ،وأي
إرث ثقافي كان سيقدم لألجيال الفلسطينية!؟
لقد حاولت مرة أن ُأ ّ
عد إحصائية غريبة من نوعها.
حاولت أن أحصي مؤلفاته كلها ،من الرواية وحتى
المقالة منذ أن كان طالبًا في المدرس����ة اإلعدادية
وحتى يوم اغتياله.
ّ
تتصورون النتيجة!؟
هل
أي شخص في هذا العالم كان سيحتاج إلى عشر
أو خمسة عشر سنة إضافية إلنتاج ما كتبه غسان!
كيف وجد غس����ان كل هذا الوق����ت ومن أين أتى
بالزمن؟
كي����ف اهتدى إل����ى مركزية س����ؤال الهوية في
ّ
جدران الخزان ،وفي (ما تبقى لكم) ،وكيف تحولت
«أم سعد» إلى ذاكرة وحكمة وطن بأكمله!
كيف انهارت في (عائد إلى حيفا) أسئلة الهوان
وتحولت إلى مشروع العنفوان الوطني!؟
لماذا اختار غس����ان «األعم����ى واألطرش» تحديدًا
ليقرأ على مسامعنا ّ
سر العالقة بين الذل والهوان
والخرافة والجهل!
ّ
وكيف أس����س في هذه الرواي����ة حكايات التمرد
األولى ،ثم لماذا اختار برقوق نيس����ان لمش����روعه
ال����ذي ل����م يكتمل ف����ي تأري����خ وتوثيق مش����روع
المقاومة الوطنية في األرض المحتلة!
وقبله����ا ،ألم نجه����ش بالبكاء على حميد (ماس����ح
ّ
العماني العليل
األحذية) وعلى محمد علي أكبر ذلك
ّ
الذي كان يرفض إال أن يقال اس����مه كله ومرة واحدة
خوفًا على نفسه من العيب والسمعة السيئة!
لو لم يكن ش����عبنا عظيمًا لما أنجب مبدعًا بقامة
غس����ان ،تمام����ًا كما أنجب العش����رات م����ن عباقرة
الثقافة الوطنية ،ولو لم يكن هؤالء من رواد العشق
ّ
الوطني لما كنا أمام كل هذا الغنى من اإلبداع.
كان الش����عب الفلس����طيني ّ
أحس بأن الخسارات
الكبيرة ترافقت أيضًا وعوضت أحيانًا بثراء اإلبداع.

ُ
لما كنت..؟
س����أصير ،يومًا ،في خبر كان (الش����اعر قال :سأصير يومًا ما
أريد) .دعك����م من صيغ األفعال :م����اض ،حاضر ،ومضارع في
بعض اللغات وبعض لغتنا ..والحياة والتاريخ والمس����تقبل.
الهلوس����ة واألحالم (وردية او كوابيس) وانفصام الشخصية
تخلط ح����االت الفع����ل الثالث (وه����ذا زمن الرؤي����ة باألبعاد
الثالثة).

 -١هل رأيتم إبليس؟

ف����ي المخيلة يرس����مونه بقرنين وذيل مق� ّ
���رن وأنياب ويد
تحمل م����ذراة ّ
مقرنة ،وفي الحلم لكل كابوس����ه وش����يطانه
وإبليسه ،ودعكم من صورته في الديانات السماوية الثالث.
إلبليس صورة واقعية طفولية .إنه حش����رة أو دويبة قميئة
لونه����ا من لون ت����راب األرض ،وذات ذراعي����ن  -كالبتين كما
للعقرب أو سرطان الماء.
يقولون في الديانات إن الشيطان أو إبليس الرجيم يراودنا،
ّ
ولكننا كنا صغارًا ونراوده .تحفر هذه الدويبة كمينًا للحشرات
ف����ي التراب الرخ����و والجاف مثل النمل ،وش����كل الكمين هو
قمع ،فإن سقطت الفريس����ة الغبية في القمع الترابي ،خرج
«إبليس» من المخبأ أسفل القمع وجرها بكالبتيه!
كنا نراوده بنملة أو بقش����ة رهيفة ،ثم نحتفن تراب القمع
والكمين ونفعصه .ماذا يس����مونه في العربية الفصيحة؟ ال
أعرف .ماذا يس����مونه في اإلغريقي����ة والالتينية ،وهما أصل
وعماد أسماء الحشرات والزواحف والديناصورات والنباتات؟
ال أعرف!
ِصبية ،أوالد صغار الهون يمارس����ون على إبليس مكرًا يفل
مكر هذه الدويبة القميئة ،أو الحشرة ذات لون التراب.
للعناكب ش����بكاتها الصطياد فرائس����ها ويسهل صيدها
ُ
ُ
ويصعب خداعها ،ولحش����رات أخرى كمائ����ن أخرى في زهور
ً
كبيرة تفرز سائال حلوًا لجذب فرائسها الى حتفها.
لم أع����د أرى هذه «األباليس» ربما ألنن����ي كبرت عن فضول
الطفولة ولهوها واكتشافاتها المدهشة.

 -٢هذه «سكوتر» وكانت «زحيطة»
من كنا في عمرهم صاروا يلهون على آالت وأدوات تش����به
التي كن����ا نلهو عليه����ا .تراهم يكرج����ون و«يزحطون» على
هذه «الس����كوتر» ذات عجالت المطاط ،والمصنوعة من خليط
معادن خفيفة.
ُ
قدم على «السكوتر» وأخرى قوة دافعة على األرض .خفيفة
ّ
والطي في صندوق سيارة تذهب
متينة ،س����هلة التوضيب
بالعائلة الى نزهات خلوية.
ّ
ّ
في مث����ل عمرهم كن����ا ،وكنا نضع «س����كوتر» من خش����ب
ونس����ميها «زحيط����ة» تكرج عل����ى عجلتين م����ن «الرولمان»
نلتقطها مرمية في مشاغل تصليح السيارات .ماذا ايضًا؟
قطعتا حديد بهما ثقبان في وس����طهما ما يش����به قضيبًا
حديدي����ًا ،يصنعهما لنا الحداد بس����عر بخ����س او «بالبالش»
وتصيران مثل مقود (ديركسيون) ،حركة «الزحيطة» لليسار
او لليمين  ..وبالطبع كثير من المسامير التي تشد العارضات
الخش����بية بعضها الى بعض  ..وهيا نبرطع كما يبرطع أوالد
اليوم  ..سوى؟ سوى هذا الصوت من دوران «الكلل» في هذه
«الرولمانات» .أزيز يشبه او هدير خفيض كأنه صوت طائرة
ً
نفاثة ،مثال صوت طائرة «كفير» اإلسرائيلية.

 .. - ٣وأما هذه الطابة!
المخيل����ة تبقى ،وأم����ا إبليس التراب فصار ف����ي خبر كان،
و«الطي����ارة أم الجناحي����ن» ص����ارت «ايرب����اص» أو «الطائرة -
الشبح» و«الزحيطة» صارت «سكوتر»  ..وأما؟
 ..أما الطابة فتبقى طابة ،وتبقى لعبة اثيرة للصغار والكبار،
تركله����ا بقدميك ،او تطوح بها بذراعيك ،او تضربها بالعصا
في لعبة البلياردو ،او تتقاذفها في الماء  ..أو؟
كان حلمن����ا وكنا صغ����ارًا أن ن����ركل طابة القم����اش (طابة
الشراب) في األزقة والحارات ،ثم نركل طابة مطاط صغيرة ..
وأخيرًا هذه الكرة المسماة «فوتبول».
نبكي حتى يش����تري لن����ا الوال����د طابة المط����اط ،ثم نكبر
ونش����تري بـ «خرجية العيد» هذه الكرة المس����ماة «فوتبول»
كان «فوتب����ول» الولدنة رخيصًا ،مثال بخمس ليرات س����ورية،
وكانت الطابة المطاطية بربع ليرة  ..لكن «الفوتبول» الرخيص
ننفخه بالمنفاخ ،فاذا به «مبعوج» غير تام االستدارة.
ال بأس ،إنه يدور في كل حال ،ويعلو ويطير ،ويدخل المرمى
أيضًا  ..لكن����ه «ال يضاين» فيهترئ بي����ن مباريات أزقة عيد
ومباريات عيد آخر.
حسن البطل
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