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أدب

نبيل سليمان...
عسكر على مين!
حقبة صاخبة من تاريخ بالده ،يرصدها الروائي السوري
(كتاب دبي الثقافية) .محاكمة ال
في «حجر السرائر» ّ
تستثني أحدًا ،في ظل االنتداب الفرنسي واالنقالبات
املتتالية ،برفقة فوزي الغزي «أبي الدستور» السوري
خليل صويلح
فيما كان منكبًا على كتابة رواية ظل
يؤجلها أربعة عقود وتتعلق بالفترة
ال �ت��ي ع��اش �ه��ا ف ��ي س �ل��ك ال�ت�ع�ل�ي��م في
مدينة الرقة على ضفاف نهر الفرات،
ألحت على نبيل سليمان فكرة رواية
ث��ان�ي��ة ل��م يستطع م�ق��اوم��ة إغوائها،
ّ
مسوداته
وفقًا ملا يقوله .هكذا ،وضع
جانبًا ،ليلتفت إلى رواية أخرى بطلها
فوزي الغزي ( )1929-1897الذي ُيعرف
ب��اس��م «أب��و ال��دس �ت��ور» .فقد ك��ان هذا
امل�ح��ام��ي ال�ش��اب ال��ذي درس القانون
ّ
مسودة
ف��ي اآلس�ت��ان��ة ،أول م��ن وض��ع
ل� �ل ��دس� �ت ��ور ال � � �س � ��وري ،ل �ك �ن��ه انتهى
مسمومًا على يد زوجته ،بمؤامرة من
حكومة االن �ت��داب الفرنسي ،وطويت
القضية التي شغلت الشارع السوري
حينذاك .هذه املناخات هي عتبة نصه
«حجر السرائر» (كتاب دبي الثقافية).

ف� ��ي ه � ��ذه ال� � ��رواي� � ��ة ،ي � � � ��راود صاحب
«مدارات الشرق» مناطق شائكة حول
معنى الدستور والقانون وما ّ
تعرضا
ل��ه م��ن ان�ت�ه��اك��ات ف��ي ظ��ل االنقالبات
العسكرية املتتالية.
ج��ري��ًا على ع��ادت��ه ف��ي اخ�ت��راع أسماء
م� �ت� �خ � ّ�ي� �ل ��ة ل� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات واقعية،
س �ي �ت �ح� ّ�ول ف� ��وزي ال �غ ��زي إل ��ى رمزي
ال �ك �ه��رم��ان ،وس �ن �ت �ع� ّ�رف إل ��ى زوجته
باسم درة حفظي ،فيما تحتل ابنته
نديدا مساحة السرد ،لتنبثق خطوط
ج��ان�ب�ي��ة ت�ت�ك�ش��ف ع��ن ص ��راع ��ات تلك
الحقبة الصاخبة في الشارع السوري
ف ��ي ظ ��ل االن � �ت � ��داب ال �ف ��رن �س ��ي .هكذا
تلتقي درة حفظي املحكومة باإلعدام
ّ
امل� �ق ��دم ح �س�ن��ي ال��زع �ي��م ف ��ي السجن،
وي �ع��ده��ا ب ��إص ��دار ع �ف��و ع �ن �ه��ا حاملا
يحكم س��وري��ا .تهديه درة ح�ج�رًا من
ال�ك�ه��رم��ان ك��ي ال يتسلل ال�خ��وف إلى
قلبه .هذا امليراث العائلي من األحجار

ّ
املتمرد
ال�ك��ري�م��ة ،سيحمي ال�ض��اب��ط
حتى يقوم ب��أول انقالب عسكري في
س��وري��ا ،ويطيح رئ�ي��س الجمهورية،
ب�ع��د خ�م��س س �ن��وات م��ن خ��روج��ه من
ال� �س� �ج ��ن .وس� �ي� �ص ��در ع� �ف� �وًا ع ��ن درة
حفظي وف � ً
�اء ل��وع��ده ال�ق��دي��م .أول من

يبث
حضور قوي للراديو الذي كان ّ
بيانات االنقالبيين
تلقف الخبر هو الصحافي ربحي أبو
ّ
ش��ل��ة ،زوج ابنتها ن��دي��دا ،لكن االبنة
التي تربت في بيت عمها عبد الواسع
ك �ه��رم��ان ،ودرس � ��ت ال �ح �ق��وق إلكمال

م�س�ي��رة وال��ده��ا ف��ي ح�م��اي��ة القانون،
ت� ��رف� ��ض االع � � �ت� � ��راف ب � �ه� ��ذه األمومة
امل �ل �ع��ون��ة ،ب ��ل س �ت �ن �خ��رط ف ��ي صوغ
قوانني مقترحة لحماية دستور البالد
من ن��زوات العسكر ،خصوصًا جرائم
االغتيال السياسي .وستجد نفسها
وسط سيل من املؤامرات والدسائس،
واالن � ّق�لاب��ات العسكرية املتتالية ،إذ
س�ي�م��ث��ل ب�ج�ث��ة ح�س�ن��ي ال��زع �ي��م على
ي��د ضابط آخ��ر ه��و سامي الحناوي،
وسيتكرر السيناريو على ي��د أديب
ال�ش�ي�ش�ك�ل��ي .ه �ك ��ذا ،ي�م�ي��ط سليمان
اللثام عن العطب الذي أصاب البالد،
إث��ر خ��روج العسكر م��ن الثكنات إلى
ال � �ش � ��ارع ال� �س� �ي ��اس ��ي .وإذا بالحكم
ال �ع��رف��ي ي �ك� ّ�م األف� � ��واه ،وي �ض� ّ�ي��ق على
ال �ح��ري��ات ،وي�ع�ب��ث ب��ال��دس �ت��ور ،فيما
ك��ان��ت األح � ��زاب ت �ت �ص��ارع ع�ل��ى كعكة
يتناوب ال��راوي والصحافي
السلطةّ .
رباح أبو شلة في أرشفة تلك الحقبة
ال�ع��اص�ف��ة .ال� ��راوي ف��ي وص��ف أحوال
البالد وتحوالتها ،وعدسة الصحافي
ف��ي ت��وث �ي��ق وق��ائ��ع وأس � ��رار صحافة
األرب�ع�ي�ن�ي��ات والخمسينيات .هكذا،
ّ
نتعرف إل��ى أس�م��اء ع�ش��رات الصحف
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� �ص ��در ح � �ي � �ن ��ذاك ،قبل
اح �ت �ج��اب �ه��ا ب� ��أوام� ��ر ع �س �ك��ري��ة ،إلى
ص�ع��ود طبقة ب��رج��وازي��ة تسعى إلى
تأصيل مجتمع م��دن��ي .بعد طالقها،
لن ّ
االستخبارات
تتزوج نديدا ضابط
ّ
ب ��در ال ��دي ��ن أت� �م ��از ،رغ ��م ت�ع��ل�ق�ه��ا به،
تميم،
ب��ل ستقع ف��ي ح��ب غ ��زال ح��اج ّ
امل�ه�ن��دس ال�ع��ائ��د م��ن ب��اري��س ،كأنها
في حيرتها وضياعها ص��ورة أخرى

عندك !!!

ل � �ل � �ب �ل�اد .ي �ح �ش��د ص ��اح ��ب «أطياف
ال�ع��رش» أسماء صحف وشخصيات
وأمكنة ،كان لها تأثيرها في فك ألغاز
ت�ل��ك امل��رح �ل��ة .ه �ك��ذا ن�ل�ت�ق��ي أدونيس
ف��ي صفوف ال�ح��زب القومي السوري
ال�ش��اع��ر امل�ن��اه��ض ل�ل��وح��دة العربية،
وميشيل عفلق في تطلعاته القومية،
ونزار قباني في قصائده التحريضية،
وساطع الحصري ،وعمر نقشبندي،
فيما يحتل الراديو ركنًا أساسيًا في
تأثيث املكان والحدث :أليس الراديو
كان يبث بيانات االنقالبيني؟ لكن
ما ً
م� �ه�ل�ا ،أل �ي��س ه � ��ؤالء ال �ع �س �ك��ر الذين
ك��ان��وا ي �ع��دون ال �ب�لاد ب��أن�ه��ا ستكون
«سويسرا الشرق» ،هم الذين أسهموا
ف ��ي ن �ك �ب��ة ف �ل �س �ط�ين وه ��زائ ��م أخرى،
وأح�ي��وا ن��زاع��ات طائفية ف��ي صفوف
ال� �ج� �ي ��ش (اغ � �ت � �ي� ��ال ال� �ع� �ق� �ي ��د محمد
ن ��اص ��ر) ،وج �ل �ب��وا األح� �ك ��ام العرفية،
وخ �ن �ق��وا أط �ي��اف ال �ت �ع��ددي��ة؟ الراوي
ي �ت �ه��م ك ��ل ه� � ��ؤالء ،ف ��ي ن � ��زوع سردي
ب��ول�ي�س��ي م �ت��وات��ر ،م �م��زوج��ًا بعامية
دارج� ��ة ،ب��إط��اح��ة ت�ط�ل�ع��ات ال �ب�لاد في
مساءلة ال تستثني أحدًا.
كلغز
التاريخ
«حجر السرائر» رواي��ة
ٍ
ينبغي تفكيكه لفحص م��ا آل��ت إليه
األحوال ،وأسباب املحن املتالحقة التي
أغرقت البالد في جحيم متواصل ،كأن
ق��در س��وري��ا ه��و ق��در ن��دي��دا الكهرمان
ف� ��ي ب �ح �ث �ه��ا ع� ��ن ه��وي �ت �ه��ا املمزقة،
وتطلعاتها ف��ي ال �خ��روج م��ن شرنقة
األنوثة املجهضة ،فقد كانت أول امرأة
تقود سيارة في ش��وارع دمشق ،فهل
ستنجو من حادث محقق؟
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