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  هل تتذكر ؟
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مرت .آسف .تداولنا فً المرة األخٌرة ان أزورك مرة كل شهر فً أبعد األحوال  عذرا، آسف دولة الرئٌس، تؤخرت علٌك،
االحتفاالت، فهً المكان  فؤنت تحبال ألومك .كنت مشغوال بالجنازات والتظاهرات واألعالم .على لقائنا األخٌر  خمسة اشهر

 .لم ٌعد فً المدٌنة مكان لتعبٌر آخر  حتى'عبروا وكثروا 'ال تخف .الذي ٌعبر فٌه الناس عن مشاعرهم 
 

 تجعل منها احلى المدن على البحر المتوسط.تضٌئها .وتركت جذورك فً صٌدا لتؤتً إلٌها  المدٌنة؟ انها بٌروت التً احببتها
تضحك .تصٌبك فتصبح اسٌرها 'اصابة ' اقول لك ان بٌروت.حٌطها العربً وأنت تؤخذها الى المدى األوسع هم ٌقارنونها بم.

 .أتمنى أال اكون اكثر عتقا إال فً بٌروت .اننً اكثر إصابة  كل ٌوم أكتشف.اٌها البٌروتً العتٌق :وتقول لً 
 

  ها؟تحاكً مثٌالتها فً العالم فلماذا ال أزداد حبا ل. جعلتها حدٌثة
 

ال اعتقد بؤنك .وأنا اٌضا .الكاتب الذي صادقته فً السنوات األخٌرة من حٌاتك . قصٌر سمٌر اٌام قتلوا قبل.نسٌت ان اخبرك 
ٌرٌدون .تصور ذلك .نعم .العقل  ، بما فً ذلك'األمن فوق كل اعتبار 'مجموعة .الذٌن اغتالوك انفسهم .من فعل ذلك  تجهل

 .لبنان جمهورٌة جنازات 
 

ٌعجبهم  غرٌب كما لو ان قٌاسها السٌاسً ال.ستجعل من لبنان اكبر ومن سورٌة اصغر 'الشهادة ' جمهورٌة.ٌنجحوا  لن
سعً دولً لرضا حاكم .بالوضع اللبنانً  امساك.استقرار داخلً .دور اقلٌمً .تسلموها من الرئٌس الراحل حافظ األسد .

 .سورٌة 
 

 دى األتاسً فً دمشق ٌذهبون الى السجن لقراءتهم رسالة من المرشد العاماعضاء منت. ضاع كله.لم ٌبق شًء من هذا 
كانت .ال ٌهم .اول التغٌٌر وآخره  ومنهم من قابل الرئٌس بشار األسد مرات للحوار ووجدوه.لإلخوان المسلمٌن ومناقشتها 

 .من السجن  اصبح العالم كله ٌعرفهم بعد خروجهم.تعرفهم دمشق 
 

مع عصابة معٌنة بمرسوم متهمة بقتله .ٌظهر قتٌال  ٌلبس عمامة شٌخ على رأسه ٌختفً ألسابٌع ثمزعٌم ألكراد سورٌٌن 
 . تهمته؟ قابل المرشد العام لإلخوان المسلمٌن فً لندن وناقشه فً حقوق األكراد تصور ان بٌنهم إمام مسجد؟ ما.

 
تنفجر به سٌارته .' احبائها فً لبنان'ورٌة و الضحكة الساحرة والقلم السكٌن متخصص فً المسؤلة الس صاحب قصٌر سمٌر

وال ٌقتنع اللبنانٌون .ٌنفون قٌامهم بذلك فً دمشق رسمٌا  طبعا.الحادٌة عشرة إال ربعا ٌوم الخمٌس الماضً حٌن ٌهم بتشغٌلها 
. 

 
  ؟قصٌر سمٌر من ٌمكن ان ٌقتل

 
  السورٌة؟ -السوري، واإلساءة الى العالقات الٌابانٌة  لنظامالٌابانٌون بتهمة استعماله الكومبٌوتر اكثر من الالزم للكتابة عن ا

 
دائرة أمنه  هل هناك نظام مجنون فً سورٌة قرر االستنفار تحت شعار منع أي كان من الدخول الى. ابدا ال ٌمكن اقناعنا

  الذاتً؟
 
بقوى التغٌٌر  على عالقة قصٌر سمٌر سمٌه الذي ترشح النتخابات زغرتا فً غٌابك ٌقول ان(فرنجٌة  سمٌر أي)بك  سمٌر

 .فً العالم العربً وعلى األخص فً سورٌة 



 
  هل ٌستؤهل الخالف القتل؟.ولٌس بالتآمر ...ٌنادي فٌه بحق اللبنانٌٌن فً االختالف . لكنه ٌكتب مقاال

 
 بد من اعتبارها مإامرة، هذه مإامرة؟ اذا كان ال هل.صدٌقه جوزٌف سماحة ٌسمٌها الوطنٌة اللبنانٌة بعد الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

 حٌن قتل سلٌم 0891لكن الدنٌا لم تتغٌر هناك منذ العام .الشعب الفلسطٌنً؟ طبعا ال  فهل سٌقتلون كل الشعب اللبنانً وكل
 .اللوزي 

 
 . ٌمنع، فهو بالتؤكٌد ٌستحق وراثة اللقب من ضمٌر لبنان، صدٌقه رٌمون اده ال شًء ،قصٌر ما رأٌك لو سمٌناه ضمٌر

 
تنادٌه . سمٌرشجاعتها واألكثر من محبتها ل هً على كثٌر من.سؤلنً عن جٌزٌل؟ تقف الى جانب نازك تتبادالن األوسمة ت

 .جٌزٌل تسلمت الجنازة، ونازك ذهبت الى الشؤن العام .ٌبكً  وتجعل لبنان
 

اقاموا له .الناس  وكذلك.فال تخف حفظ سعد عهدك له .اصبح نائبا منتخبا .تذكره بالطبع ...جبران توٌنً  سمعت ناٌلة ابنة
جبران، قالت كلمة رائعة بالعامٌة فً الكنٌسة حٌث سجً  المهم ناٌلة ابنة جبران ابن غسان ابن.عرسا فً الطرٌق الجدٌدة 

فً .كانت اكثر صالبة من ابٌها الواقف مستمعا مع ابٌه . فؤنا شهدت األٌام األولى لوالدتها.فرحت بها وفوجئت . قصٌر ضمٌر
 . سنها طبعا ولٌس اآلن

 
  ماذا ٌرٌد اكثر من ذلك؟.اٌضا  وفوق ذلك فهً تشبهه وتعمل معه.ال تخف لن ٌزعل جبران فهً من صلبه وروحه 

 
لماذا؟ ال أعرف وال ارٌد ان اعرف .فً كل مرة أراه أشعر بؤنه عاتب علً  ٌكفً اننً.ال أتجرأ .لن اقارنها بجدها غسان 

انه قال ردا على سإال عما  ٌكفً.الحلوة وٌقظته الدائمة قادر على ان ٌجعلك تقبل من دون ان تناقش  وقلمه وشٌبته فهو بعقله.
المقاتلٌن سنا فً حٌاة النهار  فظهر وكؤنه اصغر.'ممارسة مزٌد من الحرٌة ':فؤجاب  ،قصٌر بعد اغتٌال ضمٌر'النهار 'ستفعله 

 .التً تمتد من فجر الى فجر 
 

 .'كم بطل الزم ٌموت لنتعلم الدرس؟ 'سمعتها تقول  لٌتك. نعود الى ناٌلة
 

 .عمري الماضً، وهً كثٌرة، وأخاف على سنوات عمري الباقٌة وهً قلٌلة  جعلتنً اخجل من سنوات
 

وبمصلحة الوطن، وقبل ذلك كله  الشهٌد فً منفاه تقً الدٌن الصلح ان اقاوم بالعقل وبالضمٌر'الحكٌم 'وقبلك مع  قبلت معك
وأن ارفع .شعرت انه كان علً ان أقلب الطاولة منذ زمن بعٌد  وأنا استمع الى ناٌلة.سنة  52لصمت على مدى وبعده با

 .الحق ٌخترق السماء  الصوت الى اعلى مداه وصوت
 

اٌام سافرت من مرفؤ صٌدا، مدٌنتك،  3بعد احتجاز سوري دام . مرة بسبب الوطنٌة الفلسطٌنٌة.نفٌت ثالث مرات من الوطن 
 .من مرفؤ جونٌه، واألخٌرة معك من مطار بٌروت .بسبب وطنٌتً اللبنانٌة  ومرتان.باخرة شحن فً 
 

وال اهتمام بمصلحة وطن حتى  عقل وال ضمٌر'األمن فوق كل اعتبار 'أحتاج الى اكثر من ذلك ألتؤكد من انه لٌس لقتلة  هل
  لو كان وطنهم؟

 
  وناٌلة تتكلم؟ هل علً وحدي تقع مسإولٌة الصمت

 
 . لو قلبت طاولة المعرفة لكنت بالتؤكٌد تصالحت مع نفسً اكثر

 
بمصلحة الوطن فً الصوت العالً وفً  فإذا.حاورتك مرات ومرات فً هذا، لكنك كنت دائما تحٌلنً الى مصلحة الوطن 

 .مقاومته إال بالموت  الطاوالت المقلوبة وفً الرفض الذي ال ٌمكن
 

نعم لن ٌستطٌعوا قتلنا كلنا ومن بقً منا لن ٌستسلم .ثم تدرجوا بالرتب . وا احسن من فٌنا وقتلوهاختار.ال ٌستطٌعون قتلنا كلنا 
 .ناٌلة نقبل باالستسالم  ولن تتركنا.

 
لماذا تتحدث .اسكت .اسكت .لً كلما حدثتك عنها وعن شقٌقها صالح  كنت تقول.هل تذكرها .هً فً عمر ثرٌا ابنتً الكبرى 

تخرجها فً  حضرت منذ اسابٌع حفل.ال استطٌع ان اسكت، فقلبً ٌلهج بالفرح .لكالم ٌجلب الحسد ا عن نجاحات اوالدك؟



انتبه الى :وأكملت 'بس نحنا بعدنا صغار  كبروا':هل تذكر ٌوم فرح اٌمن، امسكتنً بٌدي وقلت .دراسات علٌا فً واشنطن 
 .ونضحك كثٌرا . شمالك، فإذا بالسٌدة نازك تتهادى صوبنا

 
 . 0885اللبنانٌة خضعت لشتى انواع التعذٌب منذ العام  وأن وطنٌتك.وأعلم انك مالك للصبر .ك ال تخاف اعلم ان

 
ألم ٌتعلم ان الكنٌسة  لكثرة صلواته فً كنائس الفاتٌكان،'الصاٌغ 'قرارا صدر بإبعاد سٌدنا الدكتور داوود  لماذا لم تبلغنً ان

 .وهذا لن ٌتكرر . آخر المبعدٌن نهاد:البعٌدة ال تشفً؟ لكنك امسكت به وقلت 
 

 .'األمن فوق كل اعتبار 'مباشرا من جماعة  تلقى دوشا سٌاسٌا وأخالقٌا(حمود )ولم تقل لً ان هانً 
 

وخائبة  ماكٌنتك االنتخابٌة الذي تلقى درسا ان الماكٌنة التً تعمل لمصحلة مرشحٌها خائنة المسإول فً(فروخ )وكذلك صالح 
 .ناله من الحب جانب (الحسن )وسام  كذلك.وٌجب فكفكتها 

 
  ألٌس كذلك؟ خبؤت ذلك اٌضا لمصلحة الوطن.تداولت معهم وأجرٌنا مقاصة للنسب، اٌها اخطر من األخرى  لو علمت لكنت

 
 .وتعب الخوف منً  اعذرنً، تعبت من الصبر.ولن أقلدك بعد الٌوم .ال اشبهك فً ذلك 

 
 .الصبر؟ هل تعرف لماذا؟ ألنك معنا  ة ولن تدعو الىلن تكرر تجربتك القدٌم لكننً اعرف انك

 
لٌس ألنك .تسعى وتعمل وتتعب وتشقى للناس .تركتها على الطرٌق منذ ثالثٌن سنة  هكذا تقول لً شقٌقة الشهٌد ام نادر التً

 . بل ألنها خلقت على ذلك وال تعرف غٌره خٌرا للناس وطاعة لربها.منها ذلك فقط  طلبت
 

 .والدتها حبٌبتك األولى فً الدنٌا، رحمها هللا  ت الغطاء على رأسها بعد استشهادك فصارت صورتها اقرب الىبالمناسبة ترك
 

لتقرأ  ثم تذهب الى منزلها.والربع صباحا، فتجدها على ضرٌحك تقرأ لك من آٌات هللا البٌنات  تضبط ساعتك على السادسة
 . ري ولٌس عن رفٌق الحرٌريالفارق ان عناوٌن الصحف تتحدث عن سعد الحرٌ.عنك 

 
 .وتطمئن .أعلم انك تفرح بهذا وتضحك طوٌال 

 
وبشهادة  ضحكة الواثقة بإٌمانها.الصغٌرة هند تقف الى جانب وردة سمٌت باسمك وتضحك هً األخرى  حبٌبتك.كلهم بخٌر 

 .والدها 
 

 .قلة معرفتً التلفزٌون فتزداد  اراهم على شاشة.ال اعرف اخبارهم .ال تسؤلنً عن اآلخرٌن 
 

انه استاذ فً .ٌدلً بؤحادٌث، ٌصحح اخطاء غٌره، ٌسمً مرشحٌن .ٌكتب .البلد  أعاد عقله السٌاسً الى(عبدو )وحده جونً 
 .وكذلك استاذ فً السٌاسة كما ٌعلم الجمٌع .ألصدقائه كما تعلم  الوفاء
 
ٌحٌط بسعد .التزامه بثوابتك  ٌإكد ٌومٌا.لحدٌث رجل الدولة بامتٌاز، ٌمضً وقته بٌن المصرف وقرٌطم ا(السنٌورة ) فإاد

 .وٌتابعه ٌومٌا 
 
 .بعد  غٌر ان سعد لم ٌقرر.اختار التحالف مع سعد وفاء لك .ابتسامته فٌها الخٌر والبركة . ما زال على نبله(مٌقاتً )طه 

 
ل حكومة من غٌر المرشحٌن فً طرابلس وشك تخلى عن ترشٌحه.شقٌقه األصغر الحاج نجٌب ٌقف على حلبة رئاسة الوزراء 

 .بقً الجزء األصعب .ونفذ الجزء الصعب منها  تسلم خرٌطة الطرٌق من مجلس األمن الدولً،.
 

 قانون انتخابات.جرت االنتخابات فً موعدها بالخٌار األسوأ .قٌادات األجهزة األمنٌة  اقالت الحكومة.خرج الجٌش السوري 
 . 5111العام 

 
وعمر افندي ٌنتظر االتصال من صاحب األمر .انتخابات  ال.ٌوما تحت شعار ال حكومة  52ة بقٌنا من دون حكومة لمد

 .سحب ترشٌحه من النٌابة وقبع فً منزله . اكتشف اخٌرا بؤنه غدر.والنهً 



 
 لم ٌقل له احد انه مرشحك.عفوا وسط االنتخابات .اضاعه سعد وسط الجنازات .بالتؤكٌد  تقصد جان عبٌد.فخامة الرئٌس 

زائر السابعة صباحا من كل .الترشٌح  الجدي واألكٌد النتخابات رئاسة الجمهورٌة وأنك ابلغت الجهات المعنٌة فً حٌنه هذا
وبقً على وفائه اآلخر آلل فرنجٌة فسكت اٌضا .اللماع، سكت وفاء لك  سنة، العروبً 51صدٌقك منذ .ٌوم جمعة الى قرٌطم 

إنه الوفاء فً .بارٌس  ابات تقدٌم مقعد عبٌد النٌابً هدٌة للعماد مٌشال عون العائد مناألفشل فً االنتخ بعد ان قرر الوزٌر
 .'ماذا نفعل؟ .فخامته 

 
عٌنٌه وال ٌتخلى  ٌحمل ثوابتك بٌن ٌدٌه وفً.لكنه ٌقول انك العمالق فً الوطن .اخباره تمأل الدنٌا ... تسؤلنً عن ولٌد بك؟ أوه

لكننً ما استطعت إال ان ارفع له .بعد خالف طوٌل  لٌس قدٌما بل هو حدٌث العهد'بٌك ال'تعرف ان الود بٌنً وبٌن .عنها 
 . قبعتً وإن كنت ال ألبسها

 
استمع الى .وٌلعب بشاربه كما هً العادة اٌضا . دخلت الى قرٌطم الحدٌث ٌوم استشهادك ووجدته ٌهز بقدمٌه كما هً عادته

وصافً وربما محمد وخلٌل رفاق ...حتى دروٌش وعدنان وأنا .معوا هناك كلهم تج. آخرٌن.كتلتك .قرنة شهوان .الجمٌع 
 .ورفٌقً العزٌز الحاج معروف  الصوت

 
قال .وعد الجمٌع بالجنة .حاور الجمٌع .وهكذا حصل .الجمٌع ان ٌتبعوه باسمك  أعتقد بؤنه فكر للحظات وحمل العلم وطلب من

آذار  05وصل الى  حتى.السابعة فً التعبئة بؤعلى صوت هو ورفاقه وذهب الى السماء .على موقفه ال ٌتغٌر  انه ثابت
 .أي بعد شهر من اغتٌالك (.مارس )

 
اكثر اجتمعوا  ملٌون وربما.آالف مئات اآلالف .الحرٌة التً تعرفها انت مثلً باسم ساحة الشهداء  القاه الجمٌع فً ساحة

 .هنا تبدأ السٌاسة وهنا تنتهً .لٌتضامنوا مع ضرٌحك 
 

ال ٌهم .فً الفترة الماضٌة ' خرجنا عن صوابنا'وذهب الى المختارة لٌتحدث بعد خروج الجٌش السوري عن اننا 'البٌك ' رتاحا
 . آذار هً ضمٌره وصوابه ومسعاه وهدفه 05جماهٌر ...

 
ه الحدٌد على ادارة إلٌه هذه األٌام لعرفت قدرت فؤنت لو استمعت.وهو ٌستحق .إنه الزعٌم األخٌر فً لبنان بعد ان فقدناك 

 .األزمات 
 

 . بتهذٌب األمراء ٌقول لو سمح لً سعد ان اتشاور معه فلن أمانع.ال ٌتركه . ٌقف الى جانب سعد
 

حتى اإلٌمان والكفر .حدة ولٌونة .وكره  محبة.خٌر وشر .هو محاط بالجمٌع .ال تشغل بالك .كثٌرون هذه االٌام حول سعد 
 .اٌضا ٌحٌطان به 

 
ٌرٌدون اكثر، عزا . لم ٌكفهم ما حققوه حتى اآلن.ٌخافون على قدرهم فٌوغلون فً الظلم .نفوذهم فً قرٌطم  رٌر زادكتبة التقا

لكن عمالق اآلخرٌن .انفسهم وٌعرفهم اآلخرون  ٌعرفون.ٌخبئون صفتهم القدٌمة وٌؤتون بهوٌات جدٌدة .وماال ووجاهة 
  والشرفاء ذهب فلمن ٌشكون؟

 
لمع سلك .كما فعلت انت ' الفجر الى النجر'ٌعمل من .تحدث مرات ومرات عن دمك .لرفٌق الحرٌري الئحتك بالوفاء  سمى

 .الكهرباء بٌنه وبٌن الناس 
 

جنازات  وهو ال ٌلحق على حضور.ال تنس ان حٌاته السٌاسٌة بدأت من الجنازة .من الطبٌعة  لكن هذا جزء.أخطؤ؟ ربما 
 . قصٌر آخرها لضمٌر.

 
 .، لٌس لً بل للزمٌل طالل سلمان 'الوسامة 'والتعبٌر، أي .فً الكنٌسة  ضرةكانت وسامته حا

 
 .ال رد لها .مثل القضاء والقدر  ألٌس كذلك؟ انا اٌضا، لكن هناك اشٌاء فً اإلنسان.علٌه من كثرة استعماله للوسامة  تخاف
 

 .ٌعادله عشق آخر  عشقه لك ال.حبه للحٌاة مثل حبه للسٌاسة 
 

  سعد ٌحبك لماذا تتصرف بهذه الطرٌقة؟ أعلم انك ستزعل منً وتقول لً.منذ وقت طوٌل لم ألتق معه 



 
 قامت الدنٌا علً.رمت فً المٌاه حجرة كبٌرة 'الحٌاة 'الطلق وأجرٌت مقابلة فً صحٌفة  أنت ال تعلم اننً خرجت الى الهواء

 .اخرى  فً تلفزٌوناتبعد ان سدت الطرق علً .وكذلك تحدثت الى تلفزٌونات عربٌة .ولم تقعد 
 

 .ربما انت تعرف، وحٌن اراك تخبرنً .ال اعرف من اغلقها 
 
طالبت القٌادة السعودٌة بؤن ترعى . تعبت من الدوران حول الحقٌقة فذهبت إلٌها مباشرة.اننً سمٌت األشٌاء بؤسمائها  المهم

 .والخٌرٌة  رسمٌا ومباشرة المإسسات اإلسالمٌة التعلٌمٌة
 

لكننً تحدثت عن .سٌتابع الطرٌق، فؤنا متؤكد من ذلك  وال تقنعنً بؤن سعد.ك لم تقصر فؤنا أول العارفٌن ال تقل لً إن
 .المعتدل، نخبة وقاعدة  المإسسات كإطار إلنتاج المسلم

 
ري هل تذكر السإال النكتة على طرٌق القصر الجمهو.ما ٌطلب منها  أنت علمتنً ان السعودٌة تلبً.لذلك أرجوك أال تغضب 

 . بدأ المشاكس ٌسمع:بعادة الطلب معك من المملكة؟ ضحكت كثٌرا وقلت لعبداللطٌف  ، لماذا أتٌت0889عام 
 

 .الحبٌب سعد أي مسإولٌة بهذا المعنى  وال اود ان احمل.ال احد غٌري .احببت حرٌتً، انا فقط مسإول عما قلته 
 

 .لن ٌوقف حركته  عنً هذا المشاكس وستقول.ستقدر موقفً حٌن تقرأ ما أقوله 
 

أعرف انك تسامح .وتسلٌت بمشاكستً .وتحملتنً .عشرة سنة الماضٌة  سامحنً دولة الرئٌس، شاكستك كثٌرا فً الخمس
 .بل ألنك اصبحت انت الحق وضرٌحك دٌاره .حق  لٌس ألنك على.دائما 

 
 . سلم لً على ابو طارق

 
 .مستشار سابق للرئٌس رفٌق الحرٌري 

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


