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يصادف اليوم التاسع عشر من أغسطس يوم مولدي 
قبل عدة سنوات... وقد كان ذلك في التاسع من ذي 
احلجة وهو يوم الوقوف بعرفة، اليوم املشهود كما 
ذكر في القرآن الكرمي )وشاهد ومشهود( ـ البروج: 

.13
من العادات عند الغرب )ولألسف اتبعها بعض 

املسلمني( ما يسمى حفل عيد امليالد، وهذه بدعة 
جاءتنا من خارج تعاليم ديننا احلنيف وهدي نبينا 

محمد ژ، به تقام االحتفاالت والسهرات وتقدم 
املأكوالت فرحا بهذا اليوم... فهو تقليد أعمى، وصدق 
املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم حينما قال في 
تقليد غير املسلمني في احلديث الذي يرويه الشيخان: 
»لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 

دخلوا جحر ضب لدخلتموه«.
السؤال هنا: هل هناك عبرة أو وقفة تأمل للمسلم 

حينما يكون اليوم يوافق يوم ميالده؟
من الطبيعي أن املسلم كيس فطن.. وأن احلكمة ضالة 
املؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.. ففي مثل هذا اليوم 
وهو يوم ميالد املسلم البد أن يقف املسلم فيه على 

أمور مهمة:
٭ االعتبار، حيث إن عمره يتناقص، وإن كل يوم مير 

عليه يقول له: »يا بن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك 
شهيد فاغتنمني فإني ال أعود حتى يوم القيامة«.

٭ يوم ميالد املسلم هو يوم ميزان، يزن به املسلم 
أعماله السابقة ويقيمها ويعرف النقص والتقصير 

حتى يكمل ما فاته ويسد ما قصر فيه جتاه ربه.
٭ يوم ميالد املسلم يوم فرحة أو يوم بؤس.. فإن 

كانت أعماله السابقة صاحلة فله احلق في الفرح 
وعليه االستمرار.. وإن كانت فاسدة فله احلسرة 

والندم وعليه أن يعتبر.
٭ يوم ميالد املسلم نعمة من اهلل في إطالة عمره، 

واختبار له في االستفادة من هذه اإلطالة... فمن طال 
عمره وحسن عمله فقد فاز.

٭ يوم ميالد املسلم هو شريط تاريخي يعتبر منه 
املسلم ويستفيد من أحداثه وخبراته وجتاربه املاضية 

فينفع وينتفع.
إن يوم ميالد املسلم ال يظهر في االحتفاالت وال 

التبريكات وال أكل املوالح واحللويات، إمنا هو )ذكرى 
ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد(.

»لو كنت أعرف أن طريق النساء يقودني إلى 
مثل هذه النهاية.. ملا سلكته« بهذه الكلمات يدشن 
عبدالوهاب احلمادي روايته اجلديدة »ال تقصص 

رؤياك«.
قد تقرأ رواية عاطفية، أو رواية حتكي واقعا 
اجتماعيا، أو واحدة تفضح فسادا سياسيا أو 
دينيا، وقد تكون رواية مثيرة مألى باألحداث 

»الساخنة« أو العنيفة، من نوع )األكشن(. 
ولكن ان يجمع كاتب ما كل هذه الصبغات في 

بوتقة واحدة بانسجام وتناغم لتشكل لونا روائيا 
بديعا متفردا.. فذلك هو اإلبداع.

بحكم عملي كمدققة لغوية، أوالني عبدالوهاب 
احلمادي ثقة أعتز بها ملراجعة نص روايته هذه 

قبل الطباعة والنشر. ال أخفيكم سرا، فقط 
اضطررت إلى إعادة مراجعته مرات عدة، بسبب 

انبهاري بذكاء الصياغة وعمق األفكار وثراء 
املفردات وجودة احلبكة ما خشيت معه أن أكون 

قد أغفلت شيئا من صحة اإلمالء والنحو فيه.
هي رؤيا برتبة كابوس، كلما حاول صاحبها 

الهرب منها شدته إليها خيوط وخيوط حتى وجد 
نفسه عالقا بني ثناياها، تطارده وتطرد النوم 

من عينيه، وكلما وقع شيء ظن أنه تفسير لتلك 
الرؤيا، ساق إليه القدر أشياء وأشخاصا بأحداث 

غريبة ليحيوا الكابوس من جديد.
جرأة الكاتب هنا في فضح ما وراء األبواب 

وكشف ما حتت الطاوالت جاءت بعفوية 
مستساغة من غير تكلف أو ابتذال أو إسفاف. 

وبذكاء يجبرك على اإلعجاب به، تالعب في رسم 
املشهد، بحيث نصب عدة مجاهر بصرية من 

زوايا مكانية وزمنية مختلفة لتتجلى للقارئ عبر 
كل منها تفاصيل لم يرها من بقية الزوايا، حتى 
يصل بنا في النهاية إلى املخرج من تلك املتاهة 

بعد أن كادت أنفاسنا تنقطع وهي محبوسة 
تترقب بشغف وكثير من الترقب ورمبا الهلع ما 

ستتفتق عنه األحداث.
األبطال هنا ليسوا غرباء عنا أو من كوكب آخر، 
بل هم شخصيات لها أشباهها احلقيقية تعيش 
بيننا، وواثقة أنكم مع كل شخصية تقرؤونها 
في الرواية سيقفز فورا اسم حقيقي تعرفونه 
أمام ناظريكم، وكل حدث فيها سيجر معه من 

ذاكرتكم القريبة والبعيدة أحداثا بحلقات سلسلة 
متتالية، وقد تفتح جروحا لم تبرأ بعد في 

مجتمعنا.
روح وملسات عبدالوهاب املعروف بشغبه 

ومشاكساته الفكرية العميقة والساخرة في آن 
واحد، لم تغب هنا، بل كانت بصمته التي جتعل 

طرف شفاهك يرتفع مبتسما بتلقائية كلما 
مررت بها. ويبقى سؤال الكاتب في مقدمة روايته 
»من يطارد اآلخر، نحن أم األحالم؟«.. بال جواب.
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ذعار الرشيدي

غالبية املشكالت التي تعاني منها 
البالد سببها ليس نقص القوانني 

أو غيابها بل عدم تطبيق تلك 
القوانني أو تفعيلها كما يجب، 

واملشكلة أن احلكومة عندما 
تتراخى في تطبيق أي من تلك 

القوانني تبدأ مطارق النقد بالدق 
فوق رأسها، وهو ضرب مستحق 

لها باملناسبة فعندما تتراخى أو 
تتأخر أو »تطنش« تطبيق القانون 

هنا ال تكون حكومة بل تكون 
مجرد شكل سياسي ال أكثر، ولكن 

املصيبة أن احلكومة عندما تطبق 
أو تفعل بعضا من تلك القوانني 

والتي أقرها أعضاء مجلس األمة 
تنتقد شعبيا وينالها اتهام بأنها 

ضد املواطن الفقير البسيط، ومن 
أمثلة تلك القوانني التي طبقتها 

احلكومة والقت موجات انتقاد 
شعبية وصلت إلى حد اتهامها 
بالعمالة.. للتجار، عندما طبقت 

إغالق احملال التجارية في السكن 
اخلاص، ويومها وصل األمر إلى 

حد تهديد باستجواب الوزير 
املعني.

جلنة إزالة التعديات التي اختفت 
متاما من متابعة تداعيات السكن 

اخلاص وغيره وال أحد يعلم السبب 
عندما بدأت تطبق القانون وتزيل 
التعديات بحسب ما هو متاح لها 
انطلقت األصوات تنتقد احلكومة 

كون اللجنة التي كانت برئاسة 
اللواء محمد البدر تتبع مجلس 

الوزراء مباشرة وتعمل بالتعاون 
مع وزارة املالية وجميع اجلهات 

املعنية، عندما بدأت تزيل التعديات، 

وصفت احلكومة وليس اللجنة فقط 
بأنها تتآمر ضد الفقراء.

طبعا باملناسبة ال يوجد أي خبر 
من أي نوع منذ عام ونصف العام 

تقريبا عن جلنة إزالة التعديات، 
أعني في مجال السكن اخلاص، 

وعندما بحثت في مركز املعلومات 
وجدت أنها ينحصر عملها في 

السهل املمتنع حيث تقوم بإزالة.. 
ما اتفق اجلميع على إزالته مثل 

سكراب أمغرة، ولكنها يبدو 
أنها توقفت عن أداء عملها الذي 

خصصت من أجله وهو إزالة 
التعديات سواء في السكن اخلاص 

أو املناطق الزراعية أو الصناعية.
من يرأس جلنة إزالة التعديات 

اليوم هو املهندس خالد احملسن، 
وأعتقد أنه يكفيه إعالنه أن اللجنة 

متكنت خالل فترة عملها من 
استعادة ماليني األمتار من أمالك 

الدولة التي مت االستيالء عليها من 
قبل أفراد وشركات بغير وجه حق، 
وهو وال شك جهد يشكرون عليه، 
ولكن نحن بحاجة إلى عودتهم إلى 
املشهد مرة أخرى واالستمرار في 
عملها سواء في السكن اخلاص أو 
املزارع أو القسائم الصناعية وأال 

تتوقف.
>>>

توضيح الواضح: عندما تأتي 
جهة وتعلن أن نصف ميزانيتها 
مصروفات سرية فهنا البد من 

أن تفكر ألف مرة، خاصة أن تلك 
اجلهة ليست عسكرية وال تعمل 

في اخلارج، بل كلها »دراكترين... 
ونساف«.. على شنو سرية؟!

القوانني.. 
واملصروفات 
السرية

احلرف29

bodalal@me.com
محمد هالل الخالدي

على أحد اجلدران في منطقة 
»تيماء« قرأت: »أنا يا بشر متعب 
بإنسانيتي، فهل اإلنسانية لعنة 

وشقاء؟«. 
أي بؤس هذا وأي حزن.. عبارة 
كهذه، في زمن كهذا، مبقاييس 

القدرة، ال يحتملها إال جدار.
>>>

»تقتلون رجال يقول ربي اهلل؟«.. 
قالها احلالج لقاتليه، قبيل صلبه 

وتقطيع أطرافه وحرق جثته وتعليق 
رأسه على جسر دجلة.. أوتظنون 
»داعش« وليدة اليوم؟ هذا تراث.

>>>
قبل بضع سنوات، جاءني ولي 
أمر طالب، كنت حينها رئيس 

مكتب التوجيه واإلرشاد في إحدى 
املدارس الثانوية، وقال لي »أنا 

خائف على ابني، فهو دائم التردد 
على املسجد«، قلت له: وهل تخاف 

عليه من املسجد؟ يفترض أن 
تفرح، قال »غدا يلعبون في رأسه، 

ويرسلونه وقودا حلرب عبثية«.
أتذكر اآلن هذا املوقف بكثير من 

احلزن والفزع.
>>>

أربعون عاما ونحن نشاهد 
ونسمع دريد حلام ينتقد الظلم 
والديكتاتورية ويسخر من موت 

الشعب العربي الذي ال يثور، 
وعندما ثار السوريون، كان دريد 
أول من ارمتى حتت أقدام بشار، 

ووصف الشعب بأنهم »خونة«.
>>>

جيڤارا الثائر، أفنى حياته مقاتال 
ومات وحيدا بائسا من أجل 

الشيوعية.. لتطبع بعدها الشركات 
األميركية صورته على املالبس 

وتزدهر الرأسمالية أكثر.
>>>

تعبت.. مثل عصفور صغير حتت 
املطر.

>>>
»عجيبة هذه اململكة، بناسها 
وعفاريتها، ترفع شعار اهلل، 
وتغوص في الدنس«. جنيب 

محفوظ ـ ليالي ألف ليلة.
>>>

مما قرأت:
في العمر ساعة تغنيك عنه كله، 

في األرض مكان يغنيك عنها كلها، 
في الناس شخص يغنيك عنهم 

كلهم، 
ينقضي العمر، تطوف املكان، وتعبر 

الناس.. دون أن تالقيهم.
>>>

بالعامية.. واحد عنده واسطة، دعم 
)خبط( واحد ثاني عنده واسطة، 

فطلع الغلط ع املرور.
هذي مشكلة الكويت.
>>>

التقيت قبل أيام بأخي الكبير فارس 
السلمان، رجل أحبه وأحترمه، 

وأعشق ثقافته واحلديث معه بقدر 
عشقي لكتاباته.. إليه أقول ما قال 

السياب:
فر النهار من البيوت النائيات، إلى 

السحاب
من شرفة زرقاء حتلم بالكواكب، 

والضباب
من مقلتني على الطريق.. ومقلتني 

على كتاب.

حكايات قصيرة 
جداً

نظرات

osamadeyab@yahoo.com
أسامة دياب

»دم رخيص« هو العنوان األكثر 
تطابقا ملا يحدث على الساحة 

املصرية، فاملتابع للمشهد املصري 
في مختلف وسائل اإلعالم يجد 

أن إراقة دماء األبرياء، حرق املباني 
احلكومية واملرافق العامة، االعتداء 
على املمتلكات اخلاصة، التحرش 

بالنساء أو اغتصابهن، وخطف 
األطفال أو اإلساءة إليهم أصبحت من 
املشاهد العادية التي ال يتجاوز أثرها 

في النفوس أكثر من مدة عرضها 
ويتبعها فاصل من »مصمصة 

الشفايف« وبعدها نتحول بالرميوت 
كنترول ملتابعة مباراة كرة قدم أو 

مسرحية أو فيلم كوميدي وكأن شيئا 
لم يكن.

دم املصريني لم يصبح دما رخيصا 
بني عشية وضحاها، ولكنه أتى نتاج 
تراكمات وتفريط رؤساء وحكومات 
في كرامة املصري التي تفننوا في 

إهدارها في الداخل قبل اخلارج.

األحداث املؤسفة التي حدثت في ذكرى 
فض اعتصام رابعة، والتي سالت على 

أثرها دماء املصريني وأتلفت بسببها 
املنشآت العامة واخلاصة، تثير في 

نفسي عددا من التساؤالت املشروعة، 
بداية علينا أن نقر بأنها أعمال إرهابية 

بعيدة عن شرائع الديانات السماوية 
التي حترم القتل وترويع اآلمنني، 

ولكن ماذا عن التفويض الذي منحناه 
للفريق أول عبدالفتاح السيسي 

حملاربة اإلرهاب؟ وهل اليزال هذا 
التفويض ساريا؟ وما أبرز النتائج 

التي حتققت منذ احلصول على 
التفويض وإلى اآلن؟ وما آليات التعامل 

مع اإلرهاب واإلرهابيني واخلطط 
األمنية لتطهير البؤر اإلرهابية؟ ما 

السر في نشر صور ضحايا اإلرهاب 
من جنود القوات املسلحة والشرطة 

واملدنيني في حني نسمع من املتحدث 
العسكري مرارا وتكرارا عن تدمير 
بؤر اإلرهابيني وقتل واعتقال عدد 

منهم دون أن نرى اجلثث أو نقرأ 
أسماء القتلى واملعتقلني؟ من املستفيد 

من عدم إظهار الصور أو األسماء؟ 
هل تراعي وزارة الداخلية مشاعر 

اإلرهابيني وأسرهم بعدم عرض 
صورهم، أم إنها أخبار لالستهالك 

احمللي والتغطية على الفشل في 
مواجهة اإلرهاب؟

إال أن األسئلة األهم والتي تطرح 
نفسها: هل وزارة الداخلية لم تكن 

على علم مبوعد ذكرى فض اعتصام 
رابعة؟ ألم تكن لديها خطة طوارئ 
وقائية ملواجهة أي أعمال إرهابية 

محتملة للحفاظ على أرواح الناس 
واملمتلكات؟ ألم يكن األجدر بها زيادة 
عدد افراد الشرطة في أقسام املناطق 

املتوقع التهابها وحدوث اضطرابات 
فيها؟

احلقيقة أننا أمام حالة من حاالت 
التقاعس األمني، والتي تدفع 

ثمنها الدولة واملواطن بخسائر في 

االرواح واملنشآت واملمتلكات، وإذا 
كنا نحمل اإلرهابيني املسؤولية 

ونصف أفعالهم بأشنع االوصاف 
إال أن احلكومة شريك مباشر في 
املسؤولية.. اإلرهابيون يقتلوننا 

بالسالح ويحرقون املنشآت 
باملولتوف واحلكومة تشارك بتقاعس 
األجهزة األمنية عن أداء دورها وعدم 

وجود خطط ناجعة ملواجهة ثلة من 
اخلارجني على القانون استباحوا أمننا 

وحرماتنا وأزهقوا أرواحنا وبددوا 
ممتلكاتنا.

خالصة الكالم:
قال بنجامني فرانكلني »من يضحي 

بحريته مقابل أمنه ال يستحق حرية 
وال أمنا«.

استقال وزير الداخلية في دولة 
اوربية لفشل أجهزة الدفاع املدني 

في إنقاذ قطة علقت في مدخنة أحد 
املباني وماتت.

دمتم بألف خير.

دم رخيص

مالمح


