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جاري  جثة  على  رقٍم  كتابة  من  انتهى  عندما 
واقترب بقلمه ليكتب رقمي على جثتي، كان 

وجهي أكثر شحوباً مما توقعت. 

قررت حينئٍذ أن أحاول التلطف مع الرجل عّله 
رقم،  عن  عوضاً  اسمي  ويكتب  إلي  ُيصغي 
همست بأذنه بهدوء كي لا يسمَعنا زميله الذي 
له  وقلت  الأرقام،  ملفات  ويحمل  خلفه  يقف 
إن أمي قد لا تتعرف علّي من خلال عظامي، 
فالعظام ربما تتشابه بين البشر، ولطالما كانت 
لتتأكد  بأصابعها  خّدي  تداعب  وهي  تبتسم 
المسام  لون  في  تغلغلت  طعامها  رائحة  أن 
فتوردت، كما أكدُت له أن خّدي كان دائماً ينبض 
حيويًة ويمتلئ بهجًة من لمستها وابتساماتها.

العريض  القلم  ووضع  كلماتي  الرجل  تجاهل 
الذي بيده على جبيني وبدأ يمرره ليرسم أول 
يكمل  أن  قبل  عجٍل  على  نفسي  حّدثت  رقم، 
الكتابة وأقنعتها، توقعت في تلك اللحظة بأنه 
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جديد  من  له  فهمست  اسمي،  يعرف  لا  قد 
بطريقٍة أخرى وأوضحت له أن الأجساد سوف 
تتحلل بعد فترٍة من الزمن ولن تحتفظ بملامحها 
خلال  مريٍع  بشكٍل  تبّدلت  أشكالنا  أن  وخاصًة 
أيها  حبذا  وأضفت:  السجن،  هذا  في  إقامتنا 
فرحلتي  اللطف،  ببعض  تعاملني  أن  الرجل 
بهذا العمر انتهت، هل تساعدني وتلفظ الرقم 
لا  كي  أحفظه  لكي  جثتي  على  تدونه  الذي 

يتحلل معها.

على  يجبني  ولم  نهائياً  لكلامي  يكترث  لم 
الإطلاق، فمن النادر في هذه البلاد أن يجيب 
بجثة  فكيف  مسجون،  سؤال  على  سّجان 

كجثتي؟ 

وقال  زميله  إلى  التفت  نفسه  بالوقت  لكنه 
لكتابة  وجيٌد  جداً  ناعٌم  جبيني  إن  بإعجاٍب  له 
الرقم، بل ربما يمكن كتابة لافتٍة عليه لتخليد 
جاري  جثة  يدفعان  وهما  ضحكا  ثم  الانتصار، 
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المستلقية بجانبي كي يستطيع رفيقه العبور 
نحو الزاوية المضيئة ويصّورني بشكٍل منفرٍد.

أن غادرت روحه ما  منذ  مازال جاري مبتسماً 
بقي من جسده، لا أدري لماذا أثارت ابتسامُته 
ذلك الرجل الذي يحمل ملف الأرقام والكاميرة، 
أن  العريض  القلم  صاحب  زميله  من  فطلب 
يخفي الابتسامة ببعض الخربشات، لكن جاري 
فهم من نظراتهما أنه انتصر عليهما بابتسامته 
وأنها على بساطتها تستطيع أن تجلدهما ولو 
لمرٍة واحدٍة مقابل كل تلك الركلات والسياط 
وما رافقها، وهكذا أصبح كلما تحرّك القلم على 

وجهه ازداد ابتساماً.

في  كنا  عندما  كثيراً  أمه  عن  جاري  حدثني 
الزنزانة ومما قاله عنها إنها أخبرته عن ولادته 
وكيف أنه عندما ُولد قد ضحك وأضحك الجميع 
الأطفال،  ولادة  يرافق  الذي  البكاء  عن  عوضاً 
وهنا أيضاً في الزنزانة كان كلما عاد من عقوبة 
الجلد أو الكرسي الألماني أو جلسات الكهرباء 
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يضحك فيضحكنا جميعاً على الرغم من دمائه 
النازفة. 

مثله،  أضحك  أن  رغبت  هنا  الحقيقة  في 
بأن  طلبي  الرجل  تجاهل  عندما  خصوصاً 
جبيني  على  القلم  رأس  ومّرر  الرقم  يعطيني 
أسفل  واختفى  يده  من  القلم  فسقط  ليكتبه 
جبينه  هذا  الفور:  على  لزميِله  قال  عنقي، 
إلى  مشدوٌد  جبينه  جلد  حتى  ُرخاٍم،  كقطعة 

آخره ويكاد العظم يظهر من خلفه.

بقايا  فيها  أطعمونا  مرٍة  آخر  أتذكر  لا  بصراحٍة 
بعض  عليه  يرّشوا  أن  تعّمدوا  متعفٍن  خبٍز 
كانت  أنها  أتذكر  لكني  يقهقهون،  وهم  البول 
أن  جيداً  وأتذكر  تناولتها،  التي  الوجبات  آخر 
من  أطول  بالزنزانة  تبدو  كانت  جاري  عظام 
تأكيٍد  بكل  أّما عظام وجهي فكانت  عظامي، 
أن  بعد  وخاصًة  وجهه  عظام  من  لمعاناً  أكثر 
شّوهوه ببعض الجروح الغائرة وكسروا بعض 
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ربما  أيضاً  الضحك،  عن  يمنعوه  كي  العظام 
كان شعاع الضوء البسيط المتسرب من أسفل 
باب الزنزانة هو الذي يعطي لعظامي بريَقها 

بحسب تمددي بالزنزانة.

هنا حين اقترب الرجل ليمسك قلمه الذي سقط 
وجهي،  إلى  أقرب  رأسه  أصبح  عنقي  أسفل 
كان زميُله خلفه يجّهز عدسة كاميرته لالتقاط 
فاقتنصت  تخّصني  التي  التذكارية  الصورة 

الفرصة وهمست لصاحب القلم من جديد: 

بيد  التي  للكاميرة  لأبتسم  هل من وقٍت لدي 
زميلك عسى أن تراها أمي وتخفف من حزنها؟

لم يجبني على الإطلاق فسألته بطريقة أخرى: 

أما عرفتني؟ انظر بوجهي جيداً.	 

فتأكدت  يده  الرجل من كلامي ورجفت  تفاجأ 
برودة  يشبه  البارد  كان جسمي  أنه سمعني، 
وجِهِه على الرغم من أن وجهي أصبح متّصحراً 
ووجهه مكتنٌز، لا أدري هو منذ أي وقٍت قد مات 
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وهل حصل على رقم أم أنه ميٌت بلا اسٍم ولا 
رقٍم في هذه الحياة.

التفت  القلم،  يلّم  وهو  جسُده  ارتعش  بعدما 
إلى زميله حامِل ملّف الأرقام والكاميرة وسأله 

بقلٍق: 

هل لاحظت شيئاً؟	 

أجابه بلا تردد:

 نعم، إنه يشبهك.	 

***
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أحد  أطلقها  مسابقٍة  عن  إعلاناً  قرأُت  عندما 
يعرض  قصيٍر  فيلٍم  لسيناريو  الفنية  المراكز 
جائزًة ماليًة قيّمًة ُتشبه الحلم بالنسبة لي في 
هذا الظرف الصعب، أغمضُت عينّي فقادني 
حلمي إلى رؤية نفسي أمام جمهوٍر كبيٍر يصفق 
لفوز  الجائزة  أتسلم  وأنا  بي  طويلاً  احتفاًء 
عينّي  فتحُت  أن  بعد  لأكتشف  الأول،  فيلمي 
حدود مساحتي في غرفتي البائسة، فابتسمت 
مواسياً نفسي لخيباتي المتراكمة إذ أن خاتمة 
حاجز جفوني. كثيرٌة هي  تبرح يوماً  آمالي لم 
وظننتها  حياتي  في  راودتني  التي  الأفكار 
وحدها  تبخرت،  لكنها  عظيٍم  لسيناريو  تصلح 
رائحٌة خاصٌة تسّربت من بين ملابسي ذكّرتني 
بنبتة أمي أو كما كّنا ُنسميها عطرة أمي التي 

تربعت في حضن نافذة بيتنا الواسعة.

لا أدري متى زرعت أمي نبتتها تلك، فقد كَبرُت 
بيتنا عطرًة  أن على شباك مدخل  أعرف  وأنا 
وافرة الخضرة ومتفرعًة بشكٍل كثيف، حتى أن 



عطرة أمي آخر صورة

13

أمي  بّدَلته  قد  به  ُزرعت  التي  التنك  أصيص 
أكثر من مرٍة بعد أن أكل الصدأ جوانبه، وبقيت 
أوراقها  ُلمسْت  وكّلما  وتكُبر،  تنمو  العطرة 
وزّعت  ربما  المنزل،  أرجاء  في  عبقها  نشرت 
الجميلة على بيوت  أمي شتلاٍت من عطرتها 

الحارة بأكملها خلال سنواٍت طويلٍة.

تساءلت مع نفسي وأنا أتأملها، لماذا لا تكون 
هما  برفقتها  اخَتزنته  وما  العطرة  وتلك  أمي 
فيلمي القصير المميز، ودون مزيٍد من التفكير 
بين  أصبح  الفيلم  سيناريو  أن  نفسي  أقنعت 
يدي ولم يبق إلا تدوينه، فسيرة أمي مع نبتتها 
طويلاً،  ربما  أو  قصيراً  فيلماً  بالتأكيد  تستحق 
لحياٍة كانت لحظات فرحها للأسف أقصر من 
بنسج  وبدأت  القلم  أخذت  وهكذا  فيلٍم،  أي 
قديٍم  دفتٍر  أوراق  على  الأول  فيلمي  خيوط 
وأنا أبتهل إلى هللا كل لحظٍة أن أنال جائزتين، 
عودة رائحة عطرة أمي إلى أنفي وتلك الجائزة 

المالية الُمعلن عنها.
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بدأْت طقوس أمي مع نبتتها بعد وفاة أبي بأياٍم 
قليلٍة، وشكّلت مع مرور الزمن حالًة لا تشبهها 
الأشخاص،  لتذكاٍر في حياة  أخرى  أية مراسم 
إيماءات  إلى  أقرب  يكون  قد  منها  بعٌض  بل 
الصلاة أمام معبٍد استثنائيٍ بهيكله وتصميمه، 
العناية بذكرها  لا بد لي من  هذه الصور كان 
حين بدأت تنظيم مقدمة السيناريو كي أقارب 
التفاصيل  بتلك  نابضاً  الفيلم  ليكون  الحقيقة 
بسحنتها  أمي  ترسمها  كانت  التي  البسيطة 
العذبة  وروحها  العسليتين  وعينيها  الحنطية 
أن  شك  لا  المنزل،  جغرافيا  في  تنقلها  وخّفة 
من سيقرأ فيلمي في لجنة التحكيم بالمسابقة 
سيكون محترفاً في فهم أركان الصورة ويحس 
بالنبض الذي بين الكلمات على الورق، فأمي 
وحركتها وعطرتها كانت كلها نبضاً كما دقات 
يكون  أن  في  محظوظاً  أكون  وقد  القلب، 
المشهد  تصميم  في  تاريخه  وله  كبيٌر  مخرٌج 
ضمن تلك اللجنة التي ستقرر، ولذلك علي أن 
أتأكد من أن لحظات الفيلم دائماً تسير للأمام 
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وتكّثف الزمن كما الأفلام العظيمة التي قرأت 
التأسيس  كيفية  الكتب وعن  بعض  عنها في 

المحترف لفيلٍم جيٍد.

بعد أن دّونُت مقدمة فيلمي على عدة أوراق 
ذاتها  اللحظة  أعيش  أنني  للأسف  اكتشفت 
لا أعرف كيف علّي  متكّوراً على فكرٍة واحدٍة 
الأوراق  تلك  أمزق  أن  فقررت  منها،  أخرج  أن 
وأبدأ بالوصف لنفسي بالبداية كسلسلة نقاٍط 
التي ستجعل  التفاصيل  على ورٍق أضع فيها 
القارئ،  أمام  ودٍم  لحٍم  من  كائناً  بطلتي  من 
القوية  الرائحة  ذات  النبتة  تلك  تشكّل  وماذا 
التي رافَقتها بأهم وأخطر اللحظات في حياتها.

الخمسينية  السيدة  تلك  وقفت  كلما  كانت 
يغادر  أوراقها،  لتتأمل  عطرتها  أصيص  أمام 
إحساسها إلى خارج الزمان والمكان، فجسدها 
بين  تجمع  خاصٍة  بطريٍقة  كّله  يرتجف  النحيل 
المفاجأة والحذر، ولكن بنظرٍة أخرى لما يعتريها 
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ربما  ما  لحدٍث  حنيٌن  أنه  على  تفسيره  يمكن 
نبتتها،  قرب  المكان  بذلك  بالضبط  قد حصل 
تصغرني  التي  سناء  أختي  أو  أنا  نفهم  لم 
بعامين حقيقة ما ينتاب أمي من مشاعر في 
تبدأ طقوسها كممارسة  اللحظات، حيث  تلك 
اليوغا بأن ُتغمض عينيها وتأخذ نفساً  رياضة 
ثم  عطرتها،  لرائحة  الحامل  الهواء  من  عميقاً 
تلوي عنقها على كتفها الأيمن وكأنها تريد أن 
تسند خدها على وسادٍة ُوضعت هناك، لعّلها 
أنفاٍس  من  بعٌض  أو  نحوها،  امتدت  يٍد  راحة 

تغلغلت بين خصلات شعرها المتهدل.

بداية وقوف أمي بهذا الشكل المتعمد في ذلك 
المكان، كان قبل سنتين تقريباً، أي بعد فقداننا 
عبارة  طقوسها  كانت  حيث  قليلٍة،  بأياٍم  أبي 
رأيتها  مرٍة  أول  ظننت  بسيطٍة،  إيماءاٍت  عن 
بها تؤدي تلك الطقوس أن شيئاً ما قد لدغها، 
تجبني،  أو  تلتفت  لم  لكنها  وكّلمتها  فاقتربت 
بل سرعان ما أحسسُت أنها خرجت من عالمنا 
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امتلكت  وكأنها  آخر،  عالٍم  في  لترتاح  ودخلت 
خاصية السفر عبر الزمن، ومن الواضح أن تلك 
إحساسها  تعّطيل  على  ساعدتها  الطقوس 
يتوّقف  سمَعها  أّن  حتى  بها،  يحيط  ما  بكل 
كليّاً، فهي ترى وتحس في تلك اللحظات حالًة 
خاصًة لا يراها و لا يحّس بها أحٌد غيرها. دّونت 
ملاحظتي هذه كأهم الملاحظات في مقدمة 
إلى  وانتقلت  للسيناريو  أرسمها  التي  الخطة 

فكرٍة أخرى.

عليها  خافت  ترتجف  سناء  أختي  رأتها  عندما 
أمي  ولكن  بها؟  ما  تسأل  أن  وحاولت  بدورها 
اقتنعُت  الوقت  ذلك  ومنذ  أيضاً،  تسمعها  لم 
من  شيٍء  فهم  علي  يتحتم  أنه  نفسي  بقرارة 
بعض الخصوصيات الإنسانية، فلكل عاشقين 
تخّصهما  حالٌة تجمعهما في طقوٍس ملائكيٍة 
وحدهما ولا يعرفها أحد سواهما، وتلك العطرة 
قد تكون شاهدًة على أن أمي وأبي لم يكونا 
زوجين وحسب، بل عاشقين حقيقيين نثرا حبهما 
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برائحتها  المنزل كّله كما تفعل هي  أنحاء  في 
وربما أبعد، ولذلك صرت أنسحب بسرعٍة نحو 
غرفتي إذا ما صادف ورأيتها، وهذا الأمر أظن 
أنه مهم لمخرجي الأفلام وسيحبونه إن ذكرته 
في التوصيفات الجانبية بفيلمي كونه يخفف 
أبي  بأن  الملاحظة  وتلك  حدث،  أي  حّدة  من 
كان ساحراً في ابتسامته ونبرة صوته وضعتها 
بين قوسين، وأشرت أيضاً أنني لم أتذكر يوماً 

أنه أدخل معه الكدر إلى المنزل.

بأن  أخرى  ملاحظًة  دّونت  الفيلم  ديكور  في 
العطرة،  تلك  عند  تتوقف  لم  أمي  طقوس 
فصور أبي التي وزَّعتها في أنحاء المنزل كانت 
تريُد منها أن  أزمنٍة مختلفٍة، وكأنها  إلى  ُتشير 
ويحيطنا،  يحيطها  ما  كل  في  حضوره  تجّسد 
فقد اختارتها بعنايٍة فائقٍة لتشكّل سيرة حياتهما.

ذكّرتني سناء أن أبي كان قبل وفاته يمازحها 
في  تخبئه  الذي  الصور  صندوق  تخرج  حين 
بعيداً  الحاضر  نحيا  تعالي  لها  ويقول  خزانتها، 
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صندوق  من  أوسع  فالحاضر  الصندوق  عن 
حيث  البعيد  للمستقبل  اتركيها  للحياة،  صوٍر 
تجيبه  أمي  كانت  العميق،  الماضي  نشتاق 
دائماً بأن تبرز أمام عينيه صورًة فيها مناسبة 
ُيحبها فيصمت ويأخذ الصورة ليتأمل من فيها 
المعهودة، فتضحك بدورها وتقول له  بنظرته 
إياك أن تبقى داخل الصندوق، ثم تتابع نثر ما 

في جعبة صندوق فرجتها من صورٍ.

لم تتوقع أمي أن المستقبل الذي طالبها أبي 
أن تبقي الصور له جاء بأسرع مما يمكن توّقعه 
الحياة  صندوق  من  الصورة  تلك  هو  ليصبح 

تحملها بين يديها وتحيطها بإطاٍر وتضّمها.

متكاملٌة من سيّدٍة وهبت  مراسم عشٍق  إنها 
الذي  البيت  هذا  في  الدفء  لتشيع  حياتها 
أصبحت  حيث  زوجها،  مع  معالمه  رسمت 
نظرتها حين يأتي الحديث عنه، تؤكد أنها اتفقت 
معه خلسة على توقيت عودته إلينا، فهي في 
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أغلب الظن تثق أنها سوف تفاجئ الجميع به، 
وتلك القذيفة الغادرة التي وزّعت خلايا جسده 
الحارة، وعلى  البيوت في مدخل  على جدران 
مسام الشارع وأرغفة الخبز التي كان يحملها، 
البلاد التي جمعتنا في  كانت وهماً كما هذه 

بيٍت وتفّجرت دفعًة واحدًة. 

إثارًة للجنة المسابقة إذا  قد يكون الفيلم أكثر 
التي  الخيال  قصص  إحدى  من  أحداثه  كانت 
فالبلاد  التذاكر،  شباك  إلى  الجمهور  تجذب 
التي قذائف مدافعها وطائراتها تستهدف خلايا 
الناس فيها وتوزّعها على الموائد هي جزء من 
على  بدورها  أمي  كانت  ربما  وبذلك  الخيال، 
يقين أنه في عالم الأساطير أيضاً قد تجتمع كل 
تلك الخلايا والدماء من جديد لتتحد مع بعضها 
تمارس  أمي  ظلت  بيننا.  الجسد  ذلك  وتعيد 
عاداتها كّلها أمامنا، حيث تضع له صحناً فارغاً 
وملعقًة مع كل وجبة طعاٍم نجتمع بها، وتضع 
جلوسه،  مكان  في  تماماً  الخبز  من  حّصته 
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الذي  الماء  تحضر كأس  أن  وتطلب من سناء 
يحب أن يشرب به، فتطيع سناء كل الأوامر من 
أمي وتبكي خلسًة خلف باب المطبخ، لتناديها 
تأّخرت  إذا  فيما  تسرَع  كي  الشجي  بصوتها 
أمامه.  الكأس  أبي  يفقد  لا  حتى  الماء  بكأس 

تجرأُت حقيقًة في إحدى المرات وسألتها:

لماذا 	  روحك؟  تستنزفين  أمي  يا  لماذا 
هذا العذاب الذي تمارسينه مع نفسك.

خاطفٍة  بطريقٍة  نحوي  نظرت  بل  تجبني،  لم 
أفٍق  في  تلمُع  كصاعقٍة  عينيها  بريق  ليأتي 
مظلم، أحسسُت حينئٍذ أن ذنباً عظيماً ارتكبته 
الطرق  أقرب  وكان  ارتبكت  سؤالي،  بحماقة 
الصمت  هو  السؤال  هذا  على  منها  للاعتذار 
ثم  عينيها  مرمى  عن  نظري  وإزاحة  الطويل 

المضي نحو غرفتي.
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حاولت في السيناريو أن أحيك بعض التفاصيل 
بأقرب ما يمكن لواقٍع عايشته بكل أحاسيسي، 
أوضحت في ملاحظاتي الجانبية على هامش 
يتحول  أن  قبل  أمي  سّر  كشفُت  أنني  الورق 
سّرها  أنه  ربما  ظّنت  الذي  الأسلوب،  ذلك 
لسيّدٍة  الصوفيّة  الطقوس  تلك  إلى  العميق، 
فيها  بلحظٍة غادرٍة استطاعت  فقدت شريكها 
تلك القذيفة بانفجارها أن تحيل الزمن كله دفعًة 
واحدًة إلى ركاٍم تختلُط فيه الطلاسم بالحقائق 
لتعيد إنتاج فلسفة الإنسان منذ أن عاقر قابيل 
أول كأس دم على قبر أخيه هابيل وخط شكل 
الذي  الفرجة  صندوق  عن  بعيداً  المستقبل 

امتلكته أمي لصورها.

تلك  زالت  لا  أبي  رحيل  من  سنتين  نحو  بعد 
اللحظات حاضرًة أمامي ويمكنني ببساطة أن 
لرصد  السيناريو  وسير  فيلمي  هيكلية  أسجل 
حالة أمي حين تقترب من نبتتها التي أصبحت 
كانت تشعر  مهّما من عالمها، هل فعلاً  جزءاً 
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من  بعنايٍة  تتسلل  حقيقية  أنامل  هناك  أن 
بين الأوراق لتسّلم عليها، أم أن همسًة هادئًة 
المياه  اتجاٍه ما وهي تضع رذاذ  تسمعها من 
سيدٍة  أناقة  الأحوال  بكل  إنها  الأوراق،  بين 
جعلْت من نبضات قلبها تراتيل خاصة ُتعينها 
الأوراق  تلك  بين  من  شريكها  استحضار  على 
صوٍر  من  فيه  بما  فرجتها  صندوق  عن  بعيداً 
سّرها  هي  الخاصة  الصوفية  تلك  للماضي، 
الذي يعلن عن نفسه ويقول إن للأماكن عطرها 
كما الأنفاس، وللصور امتداداتها كما مسامات 
الروح، ومن يعرف أمي »أمل« يدرك أنها بتلك 
الأناقة الروحية منها تترك رسائلها إلى »عماد« 
أبي في مكاٍن خفي بين تلك الأوراق في حضن 

النافذة حيث يرتسم وجهه أمامها ويستقبلها.

في الواقع سمعتها أكثر من مرّة تكّلمه خلسًة 
ثم  همساٍت،  إلى  أقرب  واضحٍة،  غير  بأحرٍف 
تبتسم تلك الابتسامة الخجولة التي لا ترتسم 
عطرتها،  حيث  النافذة  قرب  إلا  محياها  على 
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ففي هذا المكان فقط كانت لا تبكي، كي تترك 
الأفرع  تلك  مع  وتورق  تنمو  الفرح  مساحات 

الخضراء الزاهية.

لطالما اقتنعُت سابقاً أنه كلما اقتربنا أكثر من 
أن  الخيال، وأظن  إلى  أقرب  الحقيقة، أصبحنا 
ولذلك  سارياً،  مفعولها  مازال  القناعة  هذه 
سأحاول أن أقترب أكثر ما يمكن من الحقيقة 
التي أعرفها عسى أن تقتنع لجنة المسابقة بأن 
السيناريو الذي بين يديها هو عالم من الخيال 

سيكون مدهشاً للجمهور.

يكون  أن  احتمالية  الاعتبار  بعين  أيضاً  سآخذ 
الإعلام  وسائل  مع  وخاصًة  أممياً  الجمهور 
الحديثة حيث لا حواجز تفصل الجمهور، وهذا 
لقلب  ُأدخله  أن  وعلي  من حسن حظي  ربما 
بكل  ويصفق  ينسجم  فيلمي،  داخل  الحدث 
اللغات وخاصة إذا ما استطعت توسيع الاعتماد 
على الصورة وليس على الحوار، فلغتي العربية 
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جمهورها محدوٌد بينما بالصورة لن تكون هناك 
مشكلٌة لأي فرٍد من أعضاء اللجنة أو الجمهور 
كون الصورة والموسيقى لغة العالم الموحدة، 
وكّلما  لمصلحتي،  سيكون  شك  لا  هذا  نعم 
كان الحوار داخل الفيلم مقتضباً مضى الفيلم 

بشكٍل جيٍد، هذه تفاصيل مهّمة عرفتها جيداً.

قبل تلك الفاجعة التي حصلت لنا بفقدان أبي، 
لو استطاعت أمي أن ُتغلق قلبها علينا لتحمينا 
جميعاً من شرور نار الحرب في سوريا لفعلت، 
كانت دائماً تدعونا للحذر وعدم مغادرة المنزل 
بلا  تتفقدنا  وأصبحت  القصوى،  للضرورة  إلا 
بخير،  زلنا  ما  أننا  تتأكد  كي  محسوبٍة  مواعيد 
خلف  تسكن  ما،  لغايٍة  منا  أحٌد  خرج  وكلما 
حيناً  الخارج  في  حركٍة  أية  ترقب  النافذة  تلك 
كافة  في  وتنظر  المنزل  باب  تفتح  آخر  وحيناً 

الاتجاهات. 
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أثق بأنها أيضاً تعرف أنني حين أختلي بنفسي 
بغرفتي، أقف على طريقتي أمام صورة أبي 
لأمارس طقوسي نحوه.. لا أدري إن كان تصرفي 
هذا يفيد ذكره بالسيناريو، كونه يتطلب مني 
كتابة بعض الحوارات بالفيلم، على الرغم من 
سوى  يوجد  لا  إذ  واحٍد  طرٍف  من  حواٌر  أنه 
صوتي يعلو وأنا أسترسل بالشرح والتوصيف 
أمام صورته وسرعان ما أحّس أن روحه أصبحت 
تغمر روحي وتصغي إلى كل التفاصيل التي 
بسماع  وترتاح  روحي  تبتّل  حيث  له  أسوقها 
نبرة صوته حين يلّمها الصدى من أنحاء الغرفة 
وأمي،  أنا  إذاً،  كلانا  أذني،  تلافيف  وُيدخلها 
نلعب لعبة الاستحضار بثقٍة ونمارس تصّوفنا 
لم  حرٍب  نيران  أخذتها  روٍح  مع  أرواحنا  لتتحد 

تخضها ولم تشارك حتى بتأييدها.

في الهامش الأيمن لأوراق فيلمي كتبت أيضاً 
الثلاثية  الأبعاد  كيف بقيت أغّلف نفسي بتلك 
تخرج من  أمامي وهي  تتمدد من  أراها  التي 
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الصورة، حتى باتت جزءاً من كياني، وأوضحت 
كيف صرت أجهل الطريقة التي كان علّي أن 
أقنع نفسي بها بأن والدي قد غادرنا إلى الأبد، 
إطار وزجاج صورته، وهذا  بين  يخرج من  ولن 
عديدٍة  مراٍت  في  عاجزاً  يتركني  سبٍب  أهم 
التخفيف من  عن مواجهة أمي والطلب منها 

تفاعلها الحّسي مع ذاكرتها.

ربما تجلُب الحروُب معها العديد من العادات 
الغريبة والطقوس الخاّصة وقد تكون الحالات 
أماكن  في  الأفراد  يمارسها  حيث  بالملايين 
مختلفة لاستحضار وجوٍه وضحكاٍت وأصواٍت 

وأحاسيٍس ذهبت أيضاً بلحظٍة غادرة.

الخاّصة  مسرحي  خشبة  على  أمي  كشفتني 
أمام صورة أبي، بعد أن اخترقْت أحرف كلماتي 
باب غرفتي المغلق بنبرٍة مدّويٍة وأنا أحدثه عن 
تفاصيل حارتنا أثناء الحرب، وعن صبحي رئيس 
في  كبيٌر  شأٌن  له  شيخاً  أصبح  الذي  البلدية 
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طقوس الحرب الدائرة بين شارٍع وآخرٍ، وكيف 
بيّنٍة ومعرفٍة كبيرٍة  بالحلال والحرام عن  يفتي 
للجواب على  أبداً  يتطرق  لا  لكنه  يّدعي،  كما 
أي سؤاٍل يذهب بالغمز أو اللمز إلى مستودعه 
اشتراها  التي  مزرعته  في  بناه  الذي  الخاص 
مؤخراً وُيقال إنه مليٌء بما لذ وطاب ولن يحتاج 
شيئاً حتى لو استمرت الحرب لسنواٍت عديدٍة، 
الذي كان  وكذلك عن حكايات »أبو صطيف« 
يلّقب بالدرويش لبساطته لكنه استطاع بلمح 
البصر أن يشكّل فصيَله الخاص ليقتطع الجزء 
جاءته  أين  من  ندري  ولا  الحارة  من  الشمالي 
كل تلك الحنكة ليعلن نفسه قائداً عاماً لحارتنا 
متعاقدين  وبضعة  صبحي  الشيخ  بمساعدة 
سابقين مع البلدية حين كانوا يتعهدون أعمال 

الخدمات.

 

عندما كنت أشرح لأبي تلك الأحداث العظيمة 
كان  الصغيرة،  لحارتنا  المعاصر  التاريخ  في 
يتأملني بدهشة من خلف زجاج نافذة صورته 
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لها  لا طقوس  لحظٍة  في  لكن  علينا،  المطلة 
من  يبدو،  ،كما  خرجت  وقد  أمي  داهمتني 
غرفتها مسرعًة نحوي بعد أن استدعاها صوتي 
بخفايا  العارف  بنظرة  نحوي  لتنظر  وانفعالي 

الآلام التي نتقاسمها دون أن نتصارح بها.

شاركُت  الحارة  مدرسة  في  يافعاً  كنت  حين 
بالنشاطات الصيفية بكتابة مسرحيٍة عن محبّة 
الأطفال لمدرستهم ومدرّسيهم، وعندما قمنا 
درج  على  بنيناه  الذي  المسرح  على  بتمثيلها 
يلقي  كان  الذي  المعّلم  دور  أخذُت  المدرسة، 
الخطابات ُمستشهداً ببضعة أبياٍت من الشعر، 
أصّدق  كنت  المسرحية  مؤلف  بصفتي  ولكن 
نفسي بأنني أنا أيضاً من ألَّف أبيات الشعر التي 
ألقيها، فأنسجم بالحالة وأعوُد إلى البيت كشاعٍر 
تعود  ومؤلٍف وممثٍل ومعلٍم، لكن سرعان ما 
لعفويّتها،  حركاتي  وتعود  إلي  الطفولة  براءة 
وهنا على مسرح الحياة كانت خطتي واضحة 
تفاصيل  سرد  في  مقنعاً  أكون  أن  علي  بأنه 
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الصورة  أمام  الأول، وكيف كنت أقف  فيلمي 
وصبحي  صطيف«  »أبو  حال  لأبي  واصفاً 
وآخرين من الذين لم ُتصبهم أية قذيفٍة طائشٍة 
أو غير طائشٍة، ولم يلتهم أجساَدهم أّي برميٍل 
فيلاً  بقاموسهم  يسّمونه  صاروخ  أو  متفجٍر 
وتفاصيله،  بالحدث  علٍم  على  وكأنهم  لثقله، 
فكل تلك النيران كانت من نصيب الباحثين عن 

الخبز كأبي وليس الباحثين عن بيع الرصاص.

أشرُت  السيناريو  من  التالية  الصفحات  في 
اقتحمت  أن  بعد  أمي  أن  كيف  بالتفصيل 
توقفْت  صراخي،  أسباب  ما  لتعرف  غرفتي 
تترقب  وهي  للحظٍة  بصمٍت  نحوي  ونظرْت 
مثلها  تماماً  صمتُت  لكني  القادمة،  حركتي 
الطفل  ذلك  وبعفوية  القادمة،  حركتها  أترقب 
المدرسة وقفت  يعود من مسرحية  الذي كان 
أمامها هي وليس أمام الصورة لأبرر بنظرتي 
ما لا أفهمه أصلاً، لعّلها هي أيضاً بررت لنفسها 
على طريقتها لماذا ارتفع صوتي أمام صورٍة 
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صور  وزّعت  عندما  بيدها  عّلقتها  قد  كانت 
بخّفتها  الغرفة  فغادرِت  المنزل،  بأنحاء  أبي 
لكن  معها،  صمتها  تحمل  وهي  المعهودة 
صراخي  بسبب  حزنها  تضاعف  الأغلب  على 
وَحملتُه معها كثقٍل جديٍد، فزوجها الذي فقدته 
بعدد ملايين الخلايا والأجزاء التي تناثرت منه 
بسبب الانفجار، كان يريد خبزاً لها ولولديه لكي 
معها  ُيخطط  وكان  الحياة  قيد  على  يستمروا 
الحرب  هذه  من  ممكنٍة  فترٍة  أطول  ليحميانا 

اللعينة.

لماذا  تعرف  أن  القراءة  للجنة  المهم  ربما من 
ولهذا  بالسيناريو،  التفاصيل  تلك  في  أدخُل 
سأذكر لهم أن أجزاء أبي التي تناثرت من شدة 
الانفجار وهو عائد يحمل خبَزنا، أصبحت بالنسبة 
رائحة  كما  تناثرت  التي  الأخرى  روحها  لأمي 
عطرتها، هي متأكّدة أن الكثير من تلك الأجزاء 
ما زال عالقاً على الأسطح والجدران والأشجار 
تتجول  أن  الأمر  بداية  في  حاولْت  والأزقة، 
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الانفجار،  موقع  من  القريبة  الأماكن  في  كثيراً 
عّلها تجد بعض الخلايا وتعيدها للبيت، أعتقد 
وعندما  ُجّنت،  أنها  ظنوا  الناس  من  عدداً  أن 
هذا  إن  لها  وقلت  ذلك  عن  أثنيها  أن  حاولُت 
المستحيل علينا  الأمر ُمتعب لك وأصبح من 
أن نجد قطعاً صغيرًة من اللحم بعد أن وجدنا 
وقالت  كثيراً  غضبت  لأبي،  الأساسية  الأجزاء 

بصوت يخرج من كل هواجسها:

أنت لا تفهم.. لا تفهم، وكل الناس الذين 	 
ينظرون نحوي لا يفهمون شيئاً.

بالتأكيد لم أجبها واكتفيت بالنظر نحو الأرض، 
الكثير  فهمت  نعم  فهمت،  بالحقيقة  لكنني 
بلحظٍة، فهي لم تكن تنظر بعينيها إلى الأماكن 
لتجد الأجزاء الصغيرة المتناثرة من زوجها، بل 
بحاسة الشم تماماً كما تشم نبتة العطرة، إذ 

تعرف رائحة من أحبّت.
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في البلاد التي تجتاحها الحرب، تجتاحها أيضاً 
مرفقًة  وصوٍب  حدٍب  كل  من  الدموع  أمواج 
بآلاٍم كثيرٍة، وُتصبح الكثير من الأماكن ُمقفرًة 
برحيل الأحبة، كما ُتصبح مقابُرها نابضًة بالحياة 
المتنزهات  إلى  أقرب  وتكون  بيوتها  من  أكثر 
باهتٌة  فهي  الشوارع  ألوان  أما  رّوادها،  لكثرة 
والنوافذ  البيوت  ومساءات  صباحات  كما 
التي  العطرة  العابرة، وحدها تلك  والضحكات 
لحدود  كريمًة معها  كانت  أمي،  تواسي  كانت 
أنها كبرت وعبّأت تلك النافذة لكي تجبر أمي 
ما  ولكثرة  حين،  كل  في  وترويها  تسعى  بأن 
كانت تأخذ أمي من أوراقها إلى قرب وسادتها 
لترويها أيضاً بدموعها، كانت نبتتها أيضاً تحّس 
أوراقها  فتجدُد  روحها،  ورعشِة  قلبها  بنبضات 
ينظر  من  كل  ُيبهج  مدهٍش  اخضراٍر  بنشوة 

إليها. 

بالوقت نفسه كانت أمي تؤمن دائماً بأن بعض 
الأشخاص يتملكهم الحسد في نظراتهم القوية 
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أحٌد  يصيب  أن  كثيراً  تخاف  ولهذا  والحادة، 
عطرتها بنظرٍة ثاقبٍة من عينه فتجّف، فحاولت 
بكل الوسائل أن تحرسها من العين، ووضعت 
بين أفرعها َخرزًة زرقاء، ورّشت الملح بجوارها، 
وربما بعض طقوسها كان قراءة تعويذة خاصة 
كصورة  تبقى  أن  تريُدها  فقط  هي  بقربها، 
توزّعت  وإن  والنضارة،  بالحياة  مليئة  زوجها 

خلاياه كأفرع نبتتها على بيوت الحارة.

أو  عابراً  حدثاً  حياتها  شريك  فقدانها  يكن  لم 
التي  المآسي  ككل  تصغر  أن  يمكن  مأساًة 
التي  فالبلاد  الزمن،  مع  وتصغر  كبيرة  تبدأ 
كذلك  شكلها،  تفقد  ما  سرعان  روحها  تفقُد 
صورة  أصبَح  الذي  وزوجها  وعناوينهم،  البشر 
أنحاء  في  الخرائط  كل  كصور  هو  إطار،  في 
المعمورة التي صّممْت شكلها ملايين الأرواح 
معطياتها  تبّدلت  بطولاٍت  في  ُأزهقت  التي 

بين الدول مع تبدل الخرائط عبر التاريخ.
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تأملُت  لطالما  بأنني  الفيلم  جمهور  سيعرف 
نفسي  بقرارة  أعرف  وأنا  طريقتي  على  أمي 
عجزُت  لأبي،  الصورة  تلك  أمام  تذبل  أنها 
لقد  تجاهها،  شيء  أي  فعل  عن  سناء  وأختي 
جّفت خلاياها رويداً رويداً وشُحب لونها أمامنا 
ونحن أضعف من أن نقتحم عالمها ولو بشغٍب 
كما  وهي،  للحياة،  طيبة  نكهة  يعطي  بسيط 
يبدو، كانت لها بوصلٌة في قلبها تعلمها أشياء 
بآخر  تذوي  أن  فقبل  المرهقة،  بروحها  خاصة 
إلى  المعهودة  بخّفة حركتها  أسَرعْت  أنفاسها، 
واحتضنتها  عطرتها  من  القريبة  الصورة  تلك 
قد  بها  وكأني  أضلعها  نحو  شدتها  بل  بقوة، 
أدخلتها إلى قفصها الصدري، أو إلى صندوق 
فرجتها الأكثر خصوصية من ذلك الذي يحوي 
الصور، وبلحظٍة غادرة يبست عروقها وسقطت 
على الأرض بأسرع من صرخة أختي المدويّة 

بكلمة، أمي.. لكنها ابتسمت ورحلت إليه.
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ليس موتها هو نهاية الفيلم، فالنهايات الصادمة 
قد لا تلائم سيناريو من هذا النوع، والجمهور 
الذي  والثقافات  واللغات  الرغبات  المتعدد 
ربما سيتابع فيلمي، يناسبه أن تكون النهايات 
متعددة الأوجه ومفتوحًة كوقائع حياتنا التي ما 
زالت مفتوحة، فبعد وفاة أمي بقيْت عطرتها 
تنبض بالحياة وتورق، لتشهد بدورها على كل 
الحروب  منها  أكلت  لبلاٍد  الممكنة  النهايات 
وأماكن وذكريات، وهناك في  وأرواحاً  أجساداً 
بالشواهد على طريق  ازدحمت  التي  المقبرة 
مغادرتنا النهائية أنا وأختي لحارتنا التي شُحبت 
بلاٍد  نحو  كثيراً،  وأبوابها  ونوافذها  بيوتها  ألوان 
أن  وسناء  قررت  لنا،  بالنسبة  الألوان  مجهولة 
ننقل العطرة بأوراقها وترابها إلى تلك المقبرة 
الدمع،  يجّف  أن  قبل  العبرات  بآخر  ونرويها 
وأوصيناها أن تمد جذروها لتكون صلة وصل 
بين قبرين، كتبنا عليهما: عماد وأمل، عّل عطر 

أوراقها ينتصر يوماً على رائحة البارود.
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قد  كنت  التحكيم،  لجنة  جواب  جاءني  حين 
تشديد  بسبب  فيها  علقت  حيث  أثينا  وصلت 
السلطات إجراءات المراقبة لمنعنا من العبور 
البحر  عبرت  أن  بعد  طبعاً  أوروبا،  وسط  نحو 
آخرين  وعشرين  سناء  برفقة  مطاطي  بقارٍب 

من تركيا إلى إحدى الجزر اليونانية.

اللطف  من  الكثير  اللجنة  جواب  في  كان 
والرصانة حين دعتني بمقدمة الإيميل بالسيد 
سامي المحترم، ثم قّدمت التعزية بوفاة والدي 
ذلك  وبعد  جيدة،  حياة  لي  وتمّنت  ووالدتي 
مثيراً  تقرأ حدثاً  إنها لم  قالت بشكل مقتضب 
للدهشة في السيناريو، إذ يتطلب أي سيناريو 
وفيه عناصر  الموضوع جديداً  يكون  أن  لفيلم 
تشويق مهمة ومفاجآت غير متوقعة، وكذلك 
كان على الشخصيات أن تتطور وتكون فاعلة 
بعض  اكتمال  قبل  باكراً  تموت  أو  منفعلة  لا 
روتينياً  كان  الموت  أن  والملاحظ  الأحداث، 
ومتوقعاً، بالإضافة إلى أن نشرات الأخبار حالياً 



عطرة أمي آخر صورة

38

يومياتها  تتشابه  وبأسر  الضحايا  بأرقام  مليئة 
بقولها  رسالتها  اللجنة  أنهت  ثم  بلادكم.  في 
فيلمك  إدراج  عن  اعتذارنا  قبول  منك  نرجو 

بالمسابقة لعدم اكتمال الشروط.

أتأمل عدة  أثينا  إحدى ساحات  جلسُت وسط 
أوراٍق من عطرة أمي حّنطُتها بين أوراق دفتري 
لتبقى  الفيلم  سيناريو  مسودة  حمل  الذي 
أدرك  أن  علّي  وكان  الوحيدة.  جائزتي  رائحتها 
مقدماً، أن فيلماً طويلاً ما زال مستمراً لحياتنا 
أن  يصلح  لا  اليومية  الموت  عناصر  يتضمن 
قد  فالعناوين  لمسابقة،  قصيراً  فيلماً  يكون 
الأخبار  نشرات  لمعدي  حتى  ممّلة  أصبحت 
وقارئيها ومعّدي تقاريرها، حتى وجوه الضيوف 
الذين يحللون الحدث على الشاشات أصبحت 

ممّلة ومكررة كمشاهد الجنازات.

أثينا تخبرك الحجارة التي شهدت عصوراً  في 
لا  سجلات  في  رقماً  ستصبح  أنك  مختلفة 
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الذي  الإجراء  ذلك  ولحين  للأسماء،  تتسع 
الصمت  منك  مطلوب  بعقود،  الحروب  يلي 
ما  غالباً  العظيمة  فالأفلام  والطويل،  العميق 
من  موسيقي  عزٌف  الصامتة  نهاياتها  يرافق 
نوع خاص، لتترك مساحة لكاميرا المخرج كي 
النهايات  بتصميم  الإبداعية  قدراته  تستعرض 

لتهدأ خلايا المشاهدين ويقتنعوا بالبدايات.

***
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»حنين«.. هكذا كتبْت اسمها ورقم هاتف جارتها 
من  أخذْتها  صغيرة  ورقة  على  مرتبك  بخط 
الواقف  الصغير  ابنها  لسندويشة  ورق  لفافة 
لا يعتقد  يراها  أمامها وأودعْتها في يدي، من 
ابنها،  الطفل هو  وأن هذا  أنها سيدة متزوجة 
فالبراءة التي رسمت ملامحها لا تختلف كثيراً 
عن تلك التي تحيط وجه صغيرها، تسير في 
على  تدّلها  لبوصلة  أهمية  بلا  بيروت  شوارع 
الاتجاهات، هي تسير كيفما اتفق لتبحث عن 
عمل وعن أمل معّلق على زمٍن توقفت عقارب 

ساعته على جراٍح لم تعد ُتحصى.

 حنين، صوتها هو كذلك يشعرك بالحنين، حيث 
يتدفق بانسياب تتمنى ألا ينقطع عن مساربه 
نحو تغذية خلايا السمع وربما الروح المتعبة من 
هذا القهر الذي أصبح شريكاً للأرواح المشّردة 
على أرٍض تشّردت هي الأخرى في هذا الكون، 
وما زالت تبحث عن موضٍع يجعلها تستقر على 
ناصية حلٍم أو أمٍل ُيخرجها من جحيم ساكنيها.
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في حي جورة الشياح بحمص وِلدْت، وهناك 
تزوجت، وفي مجزرة الساعة بحلكة ذاك الليل 
اسُتشهد زوجها، ولم يأِت الصباح حتى أزالت 
سلطات الأمن كل ما ينبض في تلك الساحة 
ليشير إلى فعلتها حتى لو كان خيط دم بسيط، 
غدراً،  ُقتلوا  الذين  أولئك  مع  الجريمة  لتدفن 
هكذا بلا سابق إنذار اختفى صوته من البيت 
مدينتها  على  الآلام  طوفان  فيه  ازداد  بوقٍت 
التي أحبت، لكن حنين صمدت في ذلك الحي 
هو  آخر  عاماً  ابنها  وكبر  والجيران  الأهل  بين 
عمر المجزرة التي فقد فيه والده وأصبح في 

الرابعة من العمر.

أكملت حديثها وقد تهّدجت نبرتها: 

اشتد الحصار من قبل الجيش، وارتفعت 	 
من  والقنص  العشوائي  القصف  وتيرة 
بالأحياء  يتحرك  ما  لكل  العالية  الأماكن 
القديمة من المدينة، وأخذ عّداد الشهداء 
وغدت  توقف  دون  دورانه  من  يسرع 
الوقت  مدار  على  مفتوح  كقبٍر  حمص 
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المدينة  تلك  تعد  ولم  الجثامين،  لضم 
الأحياء  وتلك  وألفتنا،  ألفناها  التي 
الكبيرة التي ُبنيت لاحقاً لتحيط بالمدينة 
دولة  في  أبنية  وكأنها  بدت  القديمة 
قلب حمص حدود  وتفصلها عن  أخرى، 

تمترس عليها حراس المحارق.

صمتت حنين وابتّلت بشرة خديها بعبرات فيها 
من  صوتها  انطلق  ثم  والأسى،  الحنان  لمعة 

جديد بكلمات أكثر وضوحاً لمخارج الأحرف:

تلك الأحياء التي يقطنها أصدقاؤنا قبل 	 
الثورة كانت ترسل نحونا الموت في كل 
نعرف  الذين  الأصدقاء  أولئك  لحظة، 
عن  عوضاً  معالمها  وتعرفنا  بيوتهم 
اتصالهم بي للاطمئنان علينا أنا وطفلي 
وأهلي، كانوا يرسلون رشقات الرصاص 

محّملة بكل مشاعر التشّفي.

ثم مسحت دمعتها على عجل وتابعت:

لم يضّمنا وطن ولا مدينة فقط، بل جمعتنا 	 
صداقات طويلة بكل ما فيها من مرح وود، 
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علقماً،  أفواهنا  في  ليرمي  الزمن  دار  لكن 
تزّود  والأبواب  النوافذ  تلك  أصبحت  حيث 
والقذائف  البارود  برائحة  ترّقبنا  لحظات 
عوضاً عن الخبز الذي عّز في ذلك الحصار 

اللئيم، أصدقاء زوجي هناك.. 

تأمَلْت الشوارع الممتدة حولنا وأردفْت:

هناك في تلك الأبنية المتخمة بضحكاتنا 	 
هم من أطلَق اسم علي على ابني في 
تلك السهرة التي جمعتنا قبل ولادتي.. 
وعندما  الاسم،  هذا  على  أصّروا  نعم، 
ولدت فرحوا به وأحضروا له الهدايا، هم 
جمعتهم  زوجي،  مع  الصغر  أصدقاء 
المدرسة والرحلات والحدائق والملاعب 
وأحياء حمص،  في ساحات  وكبروا معاً 
أطلق  قد  منهم  أحد  كان  إن  أدري  لا 
الرصاص على الشباب في ساحة دوار 
المشؤومة  اللحظات  تلك  في  الساعة 
وقتل صديقه مع من ُقتل، لكنني أدري 
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أن أحداً منهم لم يعّزني به، لم يسأل عن 
ذكرياته معه.

نظرْت نحو ابنها علي بألم وقالت: 

لم يسأل أحد منهم عن ابن صديقه الذي 	 
أعطوه يوماً اسماً وهدايا.

 ثم نظرت إلى ذلك الرصيف الذي جمعنا 
في قلب بيروت وتابعت:

 على ما يبدو لم يستوعب أحد منهم أن 	 
الشبان الذين اجتمعوا في تلك الساحة 
وهتفوا للحرية كانت حناجرهم تستهدف 

الطغاة وحدهم.

صمتت قليلاً وسألت ببراءة: 

لماذا الفقراء يستظلون بالطغاة ويموتون 	 
لأجلهم؟

ساد الصمت طويلاً بيننا حتى أن بيروت التي 
تضّج حياة بدت وكأنها شاركتنا جرعة الصمت.
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في لهجة حنين الحمصية تتذوق حلاوة حمص، 
يعرفها  كما  وشهية  وندية  طرية  هكذا  هي 
لحمص  أن  تعلمك  حزنها  وفي  السوريون، 
ساعة في قلب ساحتها، قد توقفت منذ ذلك 
ليوقف  الرصاص  غزاها  حين  الدموي  التاريخ 
الزمن على وقع النكبات التي يحدثها الطغاة 

حيث يسممون هواء المدن.

اختارت تلك السيدة التي ترّملت مبكراً من بين 
المدن الأقرب لقلبها بيروت كي تكون محطتها 
آجاٍل  إلى  المعّلقة  الآمال  درب  على  المؤقتة 
الأماكن  فيها  تناثرت  أوطاٍن  في  معلومة  غير 
ومعها السكان على طريقة النرد، فجمعت كل 
احتمالات التقّلب كأرقام على الوجوه، لا أدري 
ما الذي جعلها تتوقع أن في هذه المدينة التي 
تحمل كل تناقضات الدنيا شيئاً يشبه حمص، 
لكن أياً كانت أسبابها فإن النتائج هي الأهم في 
اعتبارات الزمن إذ غالباً ما تبقى الآمال مجرد 
ميدان عواطف وهواجس سرعان ما نكتشف 
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فيه أن المدن مهما تنوعت في تلونها تحمل 
فقط ذاكرة أهلها، فهم الوحيدون الذين يعرفون 

كيف تدار لعبة النرد في مدائنهم.  

بعينيها على  تتجول  بهتت حنين طويلاً وهي 
ربما  الرصيف،  خلف  الممتدة  المحلات  تلك 
على  في حمص  حيّها  من  رسم شيء  تحاول 
معبر أو يافطة أو مبنى، ثم بلعت لعابها بمرارة 
غّصت  فقد  الحمصية،  الحلاوة  تلك  تشبه  لا 
أن تغادر على عجل  وحبست دمعتها وقررت 
فاستوقفُتها بسؤال فضولي عن آخر اللحظات 
في  ترددت  وحيّها،  بيتها  بها  وّدعت  التي 
البداية ولعّل الحيرة سيطرت على أفكارها، أو 
ربما تساءلت مع نفسها عن أيٍّ من الذكريات 
يمكن لها أن تسرَد في لحظات، بل أية كلمات 
وداع  لحظات  تشكّله  ما  تستوعب  أن  يمكن 
ترعرع  كما  الجسد  خلايا  في  ترعرعت  لأماكن 
ذلك الجسد بها، فأصبحا نبضاً في جسد واحد، 
الروح  سردة  أم  ابنها،  أم  زوجها  مع  ذكرياتها 
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التي جمعت كل ذلك، تنّهدت كعصفوٍر يبحث 
في الغروب عن عّشه الذي نثرته الريح وقالت: 

الذي أذكره أن الأرض كّلها خانت إنسانيتها 	 
ودموعنا،  وموتنا  حصارنا  في  وتركتنا 
فبعد أن اسُتشهد زوجي اسُتشهد أخي 
منير على باب المنزل بشظية قادمة من 
على  أبي  اسُتشهد  ثم  مجهول،  انفجاٍر 
طياروه  تفنن  طيران  بغارة  الفرن  باب 
وكأنهم  والأجساد  الأماكن  بتمزيق 
الخبز وتلك الحجارة  ينتقمون من أرغفة 
خلفها،  التي  والأرواح  والنوافذ  والأبواب 
في  وهي  منير  أخي  زوجة  اسُتشهدت 
المطبخ ُتحّضر الطعام لأولادها برصاصة 
قناص كان يتفقد حركة البيوت من بعيد 

لإشباع غرائزه.

أصبحت  وكأنها  حديثها  في  حنين  استرسلْت 
في مهّمة توثيٍق رسمية أمام هيئٍة دولية وهي 
ومدينتها،  بل  وحارتها  أسرتها  قصص  تسرد 
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الدمع  فاض  وقد  بتفاصيله  المشهد  لُتكمل 
على خديها بغزارة شديدة وبدأ يبلل الكلمات 
قائمة  تعد  وهي  توقف  دون  المسترسلة 
السواقي  لتلك  تكترث  لم  لكنها  الشهداء، 
الدموع تؤدي  لربما  المنبعثة من بين جفنيها، 
دورها بغسيل الروح المتعبة، فقد تابعت بذكر 
علي  ابنها  وتابع  مقتلهم،  وطريقة  الشهداء 
بالماضي  المنهمك  وجهها  نحو  نظراته  إرسال 
القريب، وبقيت تلك السندويشة التي يحملها 
عن  تبحث  تزل  لم  طفولة  على  كدليل  بيده 

صورة أب يلامس أحلاماً لم تتشكل بعد.

القريبة  كمدينتها  مكفهرًّة  معالُمها  بقيت   
حين  الجغرافيا  ذاكرة  تحاصر  حمص،  البعيدة 
تتهشم على باب امتحانها الأول وتصبح مجرّد 
في  اختصرْت  فقد  جامدة،  ومعالم  جدران 
اكتشاف  يمكن  لا  حنيٍن  من  الكثير  نظراتها 
عمقه ومآلاته في زحمة المشاعر التي تلبّدت 
وطويل،  قارس  شتاء  كطقوس  الغيوم  فيها 
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فقد غادرت حمص مثقلًة بآلام تجعل من كلمة 
الحنين مجرّد لفظ لأحرف أيضا بلا روح، فلعل 
بكل  والكلمات  المعاني  تشكّلها  التي  الروح 
خلجاتها قد دفنت هناك مع قائمة الشهداء... 

الأحباء.

العابر  الزمن  تصفع  ما  سرعان  حنين  لكن 
بكلمات تؤكد فيها أن للشهداء أيضاً روحاً تملأ 
الكون وتقّص الحكايات على مسامع الأجيال، 
المتأّملة  الصمت  ثواني  من  غفلٍة  فعلى 

لأرصفة بيروت قالت وهي تمسح خديها: 

ليست 	  تحضننا، هي  لا  تحاصرنا  بيروت 
فيروز التي كانت تطير بنا فوق الأماكن 
والمدن وتعبر الحدود وهي ترسم ألواناً 
فيروزية على مخيلٍة لطالما كانت خادعة، 
إذ ها هي تصلح لتكون الآن مرآة لتاريخ 
أسود يصف أوطاناً لم تخرج من المهد 

الذي ولدت فيه أصلاً.
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أنني  أيضاً  فهمْت  وقد  مدهشاً  حديثها  كان 
أترقب أن تكمل جملتها الأخيرة لذلك سارعْت 

للقول:

أنا واحدة من أبناء تلك المدن والأوطان 	 
الطرقات  تلك  عبرُت  وقد  والمقابر،  بل 
ُمعتقدة  المدينة  هذه  نحو  حمص  من 
كعاصمة  خيالي  في  رسمتها  كما  أنها 
لا  والدلعونا  الميجنا  كانت  هكذا  للنور، 
تثير المرء للدبكة والمرح فقط بل لرسم 
الحنان والدفء، سرُت  أو  الفرح  جغرافيا 
خطرة،  دروب  وفي  وجرود  أحراش  في 
لكن الخوف بالتأكيد كان قد غادرنا منذ 
منذ  أو  حمص،  على  نزلت  قذيفة  أول 
كانت  أرواحاً  حصدت  رصاص  زخة  أول 
هنا  حمص.  ساعة  قرب  بالحياة  تنبض 
ولا قناص  لا صوت قذائف  بيروت  في 
على المعابر، لكنها تخيفني، نعم أنا في 
بيروت خائفة بل مرعوبة لحدود الفاجعة، 
قرب  خيمٍة  إلى  وإن  عودة  رحلة  أنتظر 
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ورفاق  الزمن  بغدر  غادرونا  من  أرواح 
بيتنا  ركام  فوق  أنصبها  خيمة  الأمس، 

في جورة الشياح في حمص.  

الجاف،  فمي  في  لعاب  بقايا  أبلع  أن  حاولُت 
فخذلني فمي وغاب اللعاب وتشقق بلعومي 
بأحرف  سألُتها  هادرة،  ريح  معبر  على  كأنه 

ُمتقطعة:

مهنة 	  أي  وعن  تعملي  أن  يمكن  ماذا 
تبحثين هنا؟

أجابتني:

لا فرق.. المهم بالنسبة لي أن أوفر خبزاً 	 
أنا  لطفلي،  إنساني  وقار  من  وشيئاً 

مدرّسة، أو هكذا ُيقال.

ثم ابتسمْت بسخرية وتابعت:

إن البلاد التي تعّلم أبناءها تاريخاً محشواً 	 
ليلتهموا  الدسم  نكهة  لها  شعٍر  بأبيات 
بل  معّلمين  تجعُلنا  لا  بلاد  هي  السم، 
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بلهاء كصندوق بريد صدئ أو أشباحاً بين 
دفتي كتاب أجوف فارغ على الرغم من 

كل ما ُحشي به.

جعلتني تلك السيدة قبل أن تغادر وبلحظات 
عابرة، أستخّف بكل ما قرأت وحفظت من شعر 

وأدب وجغرافيا وتاريخ.. 

تسير في  كانت  التي  حنين  تذكر  لا  قد  نعم.. 
جورة  حي  من  وهي  ببيروت  الشياح  منطقة 
امتد  نزيفاً  للشياح  أن  حمص،  في  الشياح 
تلك  خلف  قائماً  زال  وما  وسنوات  لسنوات 
المتراصة  الأبنية  هذه  أن  تعرف  ولا  الجدران، 
هنا كانت في يوٍم ما أشباحاً تنبعث منها رائحة 
بالحياة  تنبض  الآن  وها هي  والرعب،  الموت 
المحدود،  الهواء  من كل صوب وتتزاحم على 
لكنها بالوقت نفسه استبدلت خطوط الّتماس 
والمتوسطة  الكبيرة  الصور  وألوان  بخطوِط 
والمغلفة بشعارات حزبية ومذهبية في مشهد 
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مثير لتناقضه مع أكوام القمامة المنتشرة في 
تلك  وكأن  الأطوار،  الغريبة  العاصمة  هذه 
خلف  متحفزّة  جبهاٍت  لتشكّل  ُرفعت  الصور 
ذاك الورق الفاخر الذي ُطبعت عليه، ومازالت 
ُتنبئ أن حدثاً مخيفاً يكمن في تناقض ألوانها، 
ربما هو ما يحاصر حنين في بيروت وُيرعبها، 
لكنها تدرك أنها ستعود يوماً ما لشيّاحها في 
المدن  أسماء  منها  تنزف  بذاكرة  وإن  حمص، 

لتحتفظ بأسماء الشهداء.

***
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ما لم تقله كان واضحاً، يسرُد عن نفسه الكثير 
بعض  بين  من  تتسلل  التي  الحكايات  من 
الالتفاتات التائهة وتلك العبوسات التي تتناوب 
في الإيحاء ما بين تنهيدة وأخرى، ُتطلقها من 
حنجرة بدت وكأنها تشققت من حصاد العمر، 
الحكايات،  تلك  بما حوته  الهواء مثقلاً  يعبر  إذ 
هنا حيث الموت لم يعد حدثاً لفراق بل لغثيان 
الأسئلة  فوق  بالطين  مشبع  كمطر  يهطل 
المتراكمة حين وضع المجهوُل من الأيام ثقَله 
على كاهل الناس فبدت تائهة في مسارات لا 

خاتمة واضحة لها.

أم حازم، سيدة في عقدها السادس قد تعاقدت 
قرابِة  الأسوِد معلنة حالة حداد منذ  ثوِبها  مع 
ربع قرن، حينها كان ابنها حازم في عامه الرابع 
عندما وّدعت جثمان أبي حازم الذي قضى في 
وهذا  نهاياتها،  أو  بداياتها  يفهم  يكن  لم  حرب 
ما عبّر عنه عندما سأَلْته عما يجري هناك في 
أن  قبل  لبيته  الأخيرة  بزيارته  جاء  حين  لبنان 
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يغادر إلى مهمته كجندي عليه أن يلتزم بقرار 
حيث  للحدود،  العابرة  معاركه  يخوض  جيش 
قيل له إنها حرب لرفعة الوطن وأمنه، بل إنها 
واجب وطني مقدس دون أن يشرح أحد ما هو 

المقدس فيها.

كان أبو حازم يدري تماماً أن خصومه في حربه 
عون،  ميشيل  اسمه  لبنانياً  ضابطاً  يتبعون 
المعنوي  التوجيه  خطبة  في  القادة  له  وأكد 
اسرائيلي  عميٍل  مجرّد  »عون«  أن  السوري 
لم  أنها  حازم  أم  بدت  وحين  مزدوج،  عراقي 
هو  أنه  بدوره  أجابها  لها  قاله  مما  شيئاً  تفهم 
الآخر لا يفهم سوى أن الواجب العسكري أكبر 
من الفهم وعلى الجندي أن ينّفَذ لا أن يفهم، 
فالمهمات العظيمة أكبر من أن تتم مناقشتها 

في البيوت وغير البيوت. 

لكنها  الكلمات  بقية  وبلعت  حازم  أم  صمتت 
عن  الهادئة  طريقتها  على  فقط  استفسرت 
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في  فبدا  القادمة،  إجازته  في  عودته  موعد 
حيرة إذ لا يعرف جواباً لذلك، لكنه استدرك بعد 
لحظات واستعان بشجاعة الجندي الكامنة فيه 

وأجابها بثقة كبيرة وكبرياء استثنائي قائلاً:

وجيشنا 	  وخاطفة  بسيطة  معركتنا  إن 
عون،  ميشيل  جيش  من  أقوى  البطل 
انتماء  لا  هم  بينما  البعث  دولة  نحن 

لديهم. 

لم  وعدها  وكما  معها  صادقاً  حازم  أبو  كان 
تتأخر عودته، وإن كان مسجى كما قيل بداخل 
صندوق خشبي، حيث الزغاريد رافقت جنازته 
زخات  أصوات  كذلك  الأكف  على  المرفوعة 
عديدة وعديدة من الرصاص وقد علت لُتعلن 
الواقعة على ضفاف غوطة  الطيبة  بلدته  أن 

دمشق تودع شهيداً.

يَر أحٌد جثته في ذلك الصندوق الخشبي،  لم 
إذ جاءت الأوامر حازمة وحاسمة من السلطات 
كانت  وهكذا  مقفلاً،  التابوُت  يبقى  بأن  العليا 
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وأصوات  الزغاريد  تلك  بكل  الوداع  مراسم 
الرصاص والورود التي اختلطت مع حبات الرّز 

لخشٍب مغطى بعلم سوريا. 

إنها الحرب التي إن عادت الأجساد منها بلا روح 
لتلك  أن يكون  بحالة رمزية، ولأجل  فقد تعود 
الضباط من  الرمزية معنًى، فقد حضر بعض 
القيادات الدنيا يرافقهم مسؤولون بعثيون أيضاً 
من القيادات الدنيا ليقّدموا بدورهم ما قالوا إنه 
واجب العزاء باسم القيادة العليا الأكثر حكمة 
بلقاءاتهم  يعبّرون  كانوا  كما  البشر  تاريخ  في 
ثوبها  السيدة  ارتَدْت هذه  الجماهيرية. وهكذا 
وطن  يقابله  ثوبها  سواد  أن  واقتنعت  الأسود 
ينتصر فحملت حزنها وهّمها بقلبها وقد أحاط 
بها ثلاثة أطفال حيث ابتدأت مسيرتها الجديدة 
يدرك  الأربعة  السنوات  ابن  حازم  لا  بتربيتهم، 
العامين أو ذلك  ابنة  ما يحدث ولا حتى أخته 
الجموع  يتفحصون  هم  شهر،  بعمر  الرضيع 
تلك  كل  سبب  عن  دراية  دون  زارتهم  التي 
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كاف  دخَل  لا  تروَي ظمأهم.  لن  التي  الدموع 
سقفه  يملكون  بيت  ولا  لتربيتهم،  أّمهم  لدى 
في  لهم  قدرة  ولا  ليضّمهم  وبابه  وجدرانه 
ضمان  أو  أمان  ولا  الإيجار،  بدفع  الاستمرار 
بعض  شاركها  من  بأن  ثقتها  لكن  للمستقبل، 
لحظات الحزن بحضوره الرسمي من مسؤولي 
الوطن لن يتركها تحتار بأمرها، خاصة أّن جميع 
في  زوجها  بشجاعة  مطولاً  شهد  حضر  من 
مهّمته بساحات القتال داخل لبنان على الرغم 
من أن أحداً منهم لم يشارك بتلك المعركة ولم 
تأِت  لم  الأخبار  نشرات  حتى  بل  مجرياتها،  يَر 
على ذكر تفاصيلها، لكن لا بأس بالمجاملة في 

الملّمات فلربما تفيد لاحقاً.

ابتدأت أم حازم تجمع العناوين وتطرق أبواب 
أولئك المتنفذين الذين لم يبخلوا بهتاف حين 
واسوها كي يسعفوها بعمل ما، لكنهم بدورهم 
آخر، ومن مدير  إلى  بعثي  يحيلونها من رفيق 
إلى ضابط..  ومن ضابط  أمني،  موظف  إلى 
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وبعد الكثير من الرجاء والمراجعات والأمنيات 
بل والتوسلات في نبرات صوٍت يزداد تحشرجاً 
يوماً بعد يوم، حصلت على عملها كمستخدمة 
لمهنتها  وأخلصت  ففرحت  مستوصف،  في 
بها  مر  وهكذا  أطفالها،  تعيل  كي  قوتها  بكل 
لقلبها  ليعيد  حازم  وتزوج  الأولاد  وكبر  العمر 
من  بعضاً  طويلة  لسنوات  حزناً  ارتجف  الذي 
دقات الفرح، وسرعان ما عادت الروح في أنحاء 
المنزل الذي ضّمهم جميعاً حيث أصبح حازم 
روحها  من  والساعات  الأيام  تغّذي  وبدأت  أباً 

كي يكبر الطفل ليناديها.. تيتا.

بقيت أم حازم ترّتل أدعيتها بقلبها كي يعتمر 
هذا البيت بالحب أكثر وأكثر، فعملها المستمر 
السنوات  خلال  والبيت  المستوصف  بين 
السابقة، أدخلها في دوامة الحياة إلى أن رأت 
أبناءها وقد كبروا حولها، لم يكن بحسبانها أن 
حسابتهم  وللجنرالات  تنتهي  لا  الحروب  دائرة 

الخاصة.
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إنه ذات القصر الرئاسي الذي أعلن تلك الحرب 
الجنرال  فيه  يقبع  حيث  بعيدة  سنوات  منذ 
في  المرّة  هذه  لكن  جديدة  حرباً  ليعلن  الابن 
حسابات تختلف عن حسابات الجنرال الأب من 
حيث الجغرافيا والعدو المفترض، حيث ُأعِلنت 
بيوته  وعلى  ذاته  الوطن  ساحات  في  الحرب 
حازم  أم  دفعتها  التي  العمر  وحاراته، وضريبة 
بفقدان زوجها بحرب أو صراع لم تفهمه على 
الرغم من كل تلك السنين التي مرّت، أدخلتها 
كفاحها  حيث  الفقر  بدائرة  المراوحة  في  أيضا 
فعاشت  الكفاف،  من  القليل  لها  يؤّمن  كان 
وأولادها ضمن ثوب البساطة، أّما حازم الذي 
ثابتاً  عملاً  أبداً  يجد  لم  مبكراً  الدراسة  ترك 
شوارع  في  الاحتجاجات  انطلقت  وعندما  له، 
يكترث  لم  الابن  الجنرال  والبلدات ضد  المدن 
يعينه  عمٍل  أي  عن  يبحث  وبقي  لشيء  حازم 
الأحداث  اشتداد  بعد  لكن  أسرته،  تثبيت  في 
المجازر،  من  العديد  الجنرال  جيش  وارتكاب 
في  لتتجول  العربية  التحقيق  لجنة  ووصول 
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بعض الأماكن والبلدات كي تدّون تقريراً عما 
أن  والجديد  القديم  للحرس  بد  لا  كان  يجري، 
الجنرال..  عرش  لحماية  طاقاته  بكل  يستنفر 
فعمد بعض البعثيين الذين أصبحوا جزءاً من 
بنيله  له  وعٍد  بقطع  حازم  خداع  إلى  عسكره 
والإدلاء  اللجنة  تلك  لمقابلة  ذهب  إن  وظيفة 
بشهادته أمامها أن الإرهابيين يحاصرون بيوتهم 

وقراهم ويمنعونهم من الخروج.

سأل حازم ببراءة:

من هم الإرهابيون الذين سأتكلم عنهم؟	 
قوله 	  عليك  ما  كل  فقط  أنت  يهمك،  لا 

إن الإرهابيين يحاصرون البيوت ويقتلون 
الناس.

أية بيوت؟	 

تلك  يلغوا  أن  البعثيون  كاد  السؤل  هذا  مع 
ثمن  بأي  عملاً  يحتاج  لكنه  معه،  الصفقة 

فوعدهم بالصمت وعدم السؤال مرّة أخرى. 
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وعدداً من  حازم  الحزبية  الفرقة  عناصر  أقّل 
الشبّان الذين وافقوا على الصفقة بسيارة تعود 
الوادعة على مقربة من  بلدته  إلى خارج  لهم 
تواجد المعارضة، وتركوهم في الشارع واختبأوا 
ليراقبوا ويتابعوا خطتهم، لم يدرك حازُم ومن 
أنهم  للحظة  يشكّوا  لم  بل  الأمر  معه خطورة 
سيصبحون هم الحدث حيث رمى عليهم أحد 
عناصر الأمن من خلف جدار قريب قنبلة يدوية 
كي يقنعوا لجنة التحقيق العربية بوجود الإرهاب 
أظافرها  وغرزت  الشظايا  فتناثرت  المفترض، 
في جسده الفتي وعاد لأمه وزوجته بجسد لا 
ماذا  تشظى،  الذي  وطنه  خارطة  حتى  يشبه 
ستفعلان لأجله؟ كيف ستتصرفان، لا شيء بين 
أيديهما ليقدماه له، ولا يوجد مستشفى يقبل 
أن يهتم به ولا عناية طبية حقيقية بقربه سوى 
بعض التبرعات البسيطة على الرغم من عمل 
والدته في مستوصف البلدة الذي أصبح فقيراً 

بكل شيء.
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ولكن  عرفها  من  كل  حازم  أم  مع  تعاطف 
على  تضيق  بدأت  فالحياة  الضيقة  بالحدود 
الجميع في سوريا، وعّز  الدواء والخبز والكثير 
إلا  حازم  يعين  شيء  ولا  الجميع  عن  غيرهما 

دعاء أمه ودموع زوجته الصامتة.

وضّخت  أيّام  بعد  البعث  حزب  فرقة  زارته 
وتغّنت  والأمل،  المستقبل  روح  جسده  في 
بشجاعته كما تغّنى المعّزون بشجاعة والده، 
مفاجأتها  أظهرت  البسيط  السياسي  وبحذلقة 
الإرهابيين،  من  القنبلة  بانفجار  له  حصل  بما 
لكنها أعادت وعود الوظيفة المرتقبة إلى قلب 

حازم بعد شفائه.

نقود  من  استطاعت  ما  حازم  أم  استدانت 
فجاءت  تعافى  أشهر  بضعة  وبعد  لعلاجه 
الدارج  وتوصيفها  الوظيفة كمكافأة لشجاعته 
براتب  الجنرال  لصالح  »شبّيح«  الناس  بين 
مؤقت ومكافآت مما تقع بأيديهم من سرقات.
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رجته أم حازم بكل ما استطاعت من توسلات، 
أغلقت الباب أمامه وأخفت المفتاح في ثيابها، 
أخذت يده نحو فمها لتقبلها، استعانت بزوجته 
المنهمرة من عينيها، ذكّرته  الدموع  وبطوفان 
بموت والده بحرب لم يفهمها وفتحت التلفاز 
بحّلته  عون  ميشيل  الجنرال  صورة  تجد  عّلها 
بلبنان  الرئاسي  القصر  من  يبتسم  الجديدة 
ويرسل التأييد والأمنيات من بيروت إلى دمشق 
السوريين،  على  حربه  في  الصغير  للجنرال 
بينما ذهب أبو حازم قبل سنوات ليموت في 
سباق الجنرالات الكبار، حين يحركون جنودهم 
يحجزون  شطرنج  رقعة  وكأنها  أوطانهم  في 
عليها مربعاتهم ويوزعون الجنود كهياكل لملء 

أوقات فراغهم.

أشارت بكل عاطفتها وانفعالها لولده الصغير 
لا يكبر ذاك  أّن رجاءها كي  ُتفهمه  حاولت أن 
الطفل يتيماً كما عاش هو، إلا أن حازم أبى أن 
يمنَح قلب أٍم أنفقت عمرها بترقب الفرح شيئاً 
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مع  الفرح  ذاك  جاء  عندما  بل  الطمأنينة،  من 
ولادة ابنه وقبل أن يناديها »تيتا« قرر الجنرال 

حربه.

طيلة  تكلَمه  لن  بأنها  عاٍل  بصوت  أقسمت 
اللعينة  الحرب  بهذه  ليقاتل  ذهب  إن  عمرها 
وغادر  الرجاء،  فوق  القفز  حازم  فاستسهل 
المنزل لقطع الطرق واستباحة جيران الأمس، 

في البلدات المجاورة لبلدته. 

ما  على  حازم  أم  وبقيت  والأشهر  الأيام  مرت 
عاهدت نفسها به من جفاء الكلمة معه، حاول 
إرضاَءها ببضعة آلاف من الليرات لكن صمتها 
الهّم  أكَلها  الحكاية،  توجز  ودموعها  أبلغ  كان 
سكن  كوباٍء  الّترقب  واستباحها  الجسم  ونُحل 
قطاف  لموسم  تتحضر  كأنها  وبدت  الخلايا 

جنازة قادم، وهذا ما كان.
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في ساعة متأخرة من يوم جمعة جاءها الخبر 
وفي ساعة الظهيرة من جمعة جديدة جاءتها 
ُلّف به صندوق  الذي  العلم  ُلّفت بذات  جنازة 
خشبي ضم والده منذ سنين، وبالطريقة ذاتها 
بين  وما  النعش،  فتح  باتاً  منعاً  ُيمنع  حيث 
ولا  فيه  لا سبات  دهر  في  عاشت  الجمعتين 

عيوناً تلهف للنوم أو فماً ُيفتح لطعام.

جاءت الجنازة وغادرتها كنسمة عابرة أو كغريب 
يعبر الشارع مسرعاً في ظلمة ليل.

لم تدر أي جسد في ذلك الصندوق وأية مراسم 
وداع تستطيع أن تمارسها لخشب جديد، وقفت 

حائرة تائهة وربما متسائلة مع نفسها:

هل تزوجت خشباً وأنجبت خشباً؟ 	 

طيلة  تنقطع  لا  كانت  التي  دموعها  قطرات 
اللجان الشعبية همدت  تطوعه مع ما سمي 
على غفلة وجّفت ينابيعها، أقسمت نساء الحي 
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أنهن توّسلن لها كي تبكي لكنها أصبحت خشبا 
كنعش من لحم بلا روح.

مرت الأيام على وجهها الشاحب بطيئة ثقيلة 
منزلها،  باب  على  مقعداً  لنفسها  حجزت  وقد 
تسمعه  ولا  السلام  ترد  لا  سراب..  إلى  تنظر 
أكّد  والبعض  ُجّنت  أنها  البعض  فظن  ربما، 
يقيناً أنها أصبحت على حافة الموت، بل أقسم 
آخرون أنها في قلب موت سريري حيث قلبها 

ربما صمت منذ زمن.

فيها  لا ضوء  ليلة  وفي  آخر  وجاء  ذهب شهٌر 
تسلل نحوها عند باب الدار حيث كانت تجلس 
ضوء تلفاز قادم من نافذة جارتها في الجانب 
يتلو  مذيٍع  صوت  مع  ترافق  لبيتها،  المقابل 
فوقفت  عظيم،  انتصار  أخبار  الأجش  بصوته 
كسهٍم  نظرها  وأطلقت  سمعت  بما  مذهولًة 
عنيٍد نحو الهدف، وهو تلك النافذة التي سّربت 
خبر انتصار الجنرال الصغير في معركة ما، ثم 
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المسير  لتحاول  قواها  بكل  مستنجدة  هّمت 
نحو تلك النافذة لتقتحمها على طريقتها، لكنها 
لم تقَو على نقل قدمها فتسّمرت في المكان 
أن  إلى  لها  بالنسبة  دهراً  كانت  ربما  للحظة 
أو  تشهق  لم  إذ  كقطعة خشب،  أرضاً  وقعت 
تنطق حتى بكلمِة آٍه، وهمدت إلى الأبد، لكن 
وقد  وواضحة  ومكتملة  معلومة  كانت  جثتها 
مضت بلا عَلم يلّفها فيما ارتسمت على وجهها 
ابتسامة استهزاء، لعلها من خبرٍ، أو من حياٍة، 

أو من أمل ُصنع من خشب.

***
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هاتف  أو  موبايل  استعمال  مازن  أم  تتقن  لا 
يرن  كان  وعندما  أصلاً،  تمتلكه  ولم  شخصي، 
أبو  قال  كما  أمامها  أولادها  أو  زوجها  هاتف 
شيئاً  أن  وتعتقد  ترتبك  كانت  ممازحاً  مازن 
معه  بالتعامل  الإسراع  ويجب  يحدث  كبيراً 
تتقن  لا  التي  السيدة  هذه  لكن  عليه،  والرد 
يحتوي  ما  مع  التعامل  أو  الموبايل  استعمال 
بحواسها  تتقن  كانت  الهائلة،  بذاكرته  يخزن  أو 
مليئة  تخّصها  ذاكرة  استعمال  المتناغمة 
بالصور والأسماء والأشياء، ذاكرة حجمها كبير 
ومساحتها القلب، لتعرض منها قصص الحياة 
بتفاصيلها المتداخلة وتعطيها الروح كما لو أنها 

تحدث في اللحظة التي تتكلم فيها. 

أثناء حديثها عن حمص تستطيع أن ُتقنع من 
ُيصغي إليها بأّن مركز العالم كله يقبع في قلب 
مدينتها وعلى وقعه تتحرك الكرة الأرضية، لم 
يقاطعها أبو مازن في توصيفها للحارة والبيت 
بل  التوصيف  يشاركها  كان  ولكنه  والجيران، 
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حين  ترغُب  هي  ما  سياق  في  لها  ويصحح 
تتكلم عن تحضير بعض المأكولات، هو يحاول 
أن يزرع البسمة بقلبها بقدر ما يستطيع، وكأنه 
اختطفها كعروس حلم ولا يريد لها أن تغوص 
بأي ألٍم، حيث رحلا إلى دمشق بعيداً عن أحياء 
وتمنع  الطاغية  قوات  تحاصرها  التي  حمص 
فيها،  البسيطة  الحياة  أسباب  المدنيين  عن 
مقرهما  الأمان في  بعض  يجدا  أن  أمل  على 

المؤقت بعاصمة البلاد المنكوبة.

بين ابتسامات أم مازن وكلماتها وحركة يديها 
معلناً  الخاصة،  رّنته  مازن  أبي  هاتف  فرض 
على  الأحاديث  ليقطع  جديدة  رسالة  وصول 

غفلٍة.

على  بسيطة  لحظة  مرور  مازن  أم  تنتظر  لم 
وبهَت  الفور  على  شهقْت  حيث  الرنين،  ذلك 
لون وجهها وضربْت على صدرها بعزم كّفيها 
وكأن هاتفها الداخلي قد رن بذات اللحظة في 

قفصها الصدري. 
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نظر أبو مازن لهاتفه على عجل ليرى ما أحضرته 
الآخر،  هو  وجهه  لون  فبهت  الرسالة،  تلك  له 
وهربت من خلاياه الدماء، وبقيت هي تتأمله 
يتسارع  تنّفسها  بدأ  بينما  على طريقتها  قليلاً 
يقول  كأن  بشيء،  يتكلم  أن  منه  تنتظر  وهي 
لها هناك خطأ ما، ورنين ليس هنا ورسالة غير 
موجودة، فيما ازداد الرجل حيرة، كيف يتحكم 
بأنفاسه التي أخذْت تتواتر بطريقة سريعة بل 
كيف يمكن له أن يقبَض على لسانه أو يسيطَر 

على قلبه وحتى يديه.

إنها لحظات تشبه دهراً من الزمن الثقيل، فقد 
هاتفه  اقتحمت  التي  الرسالة  تلك  في  وجد 
الروح  وسّلم  الحرارة  منه  خرجت  وجٍه  صورة 
إلى  ثم  زوجته  إلى  بلبكة  نظر  باريها،  إلى 
الصورة من جديد لتقفَز الدموع من عينيه بلا 
استئذان كنبٍع سخي عّلها ُترطب حرقة الرؤية.. 

وأيّة رؤية؟
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كجمر  وحارقة  حارّة  تكون  الرؤى  بعض  نعم.. 
يتوهج، اقتربت منه أم مازن على عجٍل علها 
ترى شيئاً من الشاشة الصغيرة الُمضاءة، لكنه 
أغلق الهاتف بسرعة وأبعده جانباً، لتتوه نظرتها 
إلى المجهول لبضع ثواٍن، وتتجمد معالم ذلك 
الجسد الذي كان قبل قليل ينبض حياًة وجمالاً 
أصبح  وقد  لسانها  تجتاز  كلمة  كل  مع  ومرحاً 
كمومياء بلا روح، إنها ببساطة كباقي الأمهات 
الذي  القلب  هو  الداخلي  هاتفهن  يصبح  حين 
من  الروح  أنجبت  لما  سريٍ  حبٍل  إلى  يتحول 

أولاد.. فقالت بنبرتها الحمصية: 

محمد.. محمد استشهد.....	 

تواتر  كان  الرسالة  تلك  قبل  حديثها  طيلة 
يحملان  صوتها  وانسياب  العفوية  ضحكتها 
انسياب صوت حيّها الذي أحبته.. حي الخالدية 
ُتذكِّر  خاصة  أصواتاً  للحارات  وكأن  الحمصي، 
من  الكثير  منها  تلمس  أن  يمكن  كما  بها، 
الأشواق واللهفة لأبسط التفاصيل والهمسات 
الدافئة،  البيوت  حضن  في  السمر  وجلسات 
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تحضيرها  طريقة  عن  كلمات  بضع  أن  حتى 
تحمل  الهواء  موجات  جعلت  العيد  لحلويات 
منزلها  في  فرنها  أمام  تتكلم  وكأنها  رائحتها 
العتيق على الرغم من أن موسم العيد مازال 
خلايانا  تجعل  أن  استطاعت  ذلك  ومع  بعيداً، 
تفصل  التي  المسافة  من  الرغم  على  تشّمه 
بين دمشق وحمص، لكنها الآن هنا تخرج عنوًة 
من كل مواسم الأعياد والأحلام مع رسالة أتت 
من  حالة  تشيُع  اللحظة  حتى  ومازالت  خلسًة 

توجس قلب يخفق كطيٍر ذبيح.

لم تستطع تلك المسافة بين حمص ودمشق 
أن تشتَت لهفة الروح، فحبل السرة الذي ينسجه 
كيلومترات  طوله  يصبح  قد  بنبضه  القلب 
عديدة وعديدة، بل قد يرسم كرة أرضية عندما 
جوانبها  كل  من  تفيض  خابيًة  الأمومة  تصبح 
حين تخشى على جريان  أو حناناً  أملاً  أو  لهفًة 
العناكب  تبتلع  حيث  أبنائها  جسد  في  الروح 
لتسرق  فيها  ما  بكل  الأرضية  الكرة  الصغيرة 

وجه الحضارة بكل نضارتها.
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في حمص ومن عرف حي الخالدية الذي غادرْته 
بداخلها  ينبض  مازال  أنه  جيداً  يدرك  مازن  أم 
ولون جدرانه وشرفاته  وإيماءاته  بكل قسماته 
كما  تماماً  البيوت،  عتبات  عند  الحبق  ورائحة 
السكان ورائحة الألفة وقسمات الوجوه الطيبة 
التي ترسم عناوين البيوت التي خلف الشرفات 
خبّأ  وما  ووجوههم  بالأبناء  فكيف  الأبواب،  أو 

القلب لهم وعنهم من حلم وحقائق ونبضات!

تنهي 	  وكأنها  قالْتها  استشهد...  محمد 
نشرة أخبار، وساد الصمت لخلو الحدث 
من موسيقى قد تخرج لتوضح للسامع 

خصوصية الأخبار.

لم يرحل محمد مع والديه عن حيّه أو مدينته 
حين  حرب  ميدان  إلى  كّلها  تحّولت  التي 
فيها  بما  الجهات  كافة  من  الجيش  حاصرها 
السماء وانتظر أن تموت الناس جوعاً أو قتلاً، 
قدر  المحاصرين  يساعد  أن  قرر  محمد  لكن 
الوسيم  الفتى  ذاك  أجاد  فقد  يستطيع،  ما 



آخر صورة آخر صورة

78

ابن العشرين عاماً مهنة التمريض مبكراً، ولم 
يعانْده والده أو أمه حين قال لهما إنه لا يريد 
َل بحقه عار بأن ترك أصدقاءه وأبناء  أن ُيسجَّ
الإسعاف،  يحتاج  بعضهم  أن  وخاّصة  مدينته 
بل ألّح كثيراً على والديه أن يرحلا مع كل الكبار 

الذين رحلوا وقال: 

أنتما بهذا العمر يجب أن تبتعدا عن ميدان 	 
مادامت  وقت  بأسرع  والقصف  الحرب 

الطريق مفتوحًة الآن وإن بالرشوة..

وهكذا وّدعهما في لحظات فاصلة بين قصف 
الناس  بين  الوقت  مدار  على  واستنفر  وآخر 
أّمه  بينما  الخطرة،  والأماكن  الممرات  في 
ذكرياتها  استنفرت  أصبحت في دمشق  التي 
والبعيد  القريب  الماضي  لترسم  الحمصيّة 
وفي  حياًة،  تنبض  جسدها  خلايا  تبقى  كي 
كل حديث لها كانت تعرف كيف تنقل ملامح 
يداعب  محمد وابتساماته منذ أن كان صغيراً 

خدها برؤوس أنامله الناعمة.
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لربما كان محمد أيضا في حمص يشعر بأنفاس 
والديه ويعرف كيف تنبض خلايا جسديهما مع 
رائحتهما ويفهم  الذاكرة، وربما كان يشّم  تلك 
المسافات،  تلك  من  الرغم  على  هواجسهما 
الآباء  أرواح  عن  كثيراً  تختلف  لا  الأبناء  فأرواح 

حين تحاصر النكبات القلوب. 

هذه السيدة التي تحرص دوماً على الابتسام 
كانت  اللقاء،  بدفء  لُتشعرَهم  ضيوفها  أمام 
بالوصف  تسترسل  فكرة  إيصال  تريد  عندما 
يديها  وكأن  والإشارات  بالإيماءات  وُتسهب 
شفافة  الحدود  منزوعة  أرضية  كرة  تشكلان 
في  كاملة  لوحة  بكّفيها  ترسم  حيث  الألوان، 
عقدها  في  الحمصية  مازن  أم  المكان،  هواء 
الخامس تتقن بكفاءٍة عالية لغة الحياة المفعمة 
الأدوات  لغة  تتقن  لا  لكنها  والعطاء،  بالجمال 
وصور  كلمات  ببضع  الحياة  لنا  تختصر  التي 

كذلك الهاتف الصغير.



آخر صورة آخر صورة

80

الهاتف في جيبه بتلك  أبو مازن  بعد أن دّس 
اللحظة الفاصلة بين حالتين، وترك كّفه تحيط 
وتحرس  تحرسه  وكأنها  الجيب  عمق  في  به 
صورة أتت لتستنزف القلب، أو عّل راحة تلك 
كما  تبرد  فالصور  تدفئتها،  على  تحرص  اليد 

الأجساد...

فهم  تحاول  وهي  أمامه  مازن  أم  تجّمدت 
روحها على  أرسلت  ربما  أو  المشهد،  وتفسير 
عجٍل من خلال موجات الهواء إلى حمص، إلى 
تدركها  حالة  إلى  أو  والمنزل  الحارة  تفاصيل 
خلاياها، همساتها، ابتساماتها، أو كحل عيونها 
حين تصبح الهواجس هي من يسكب الدموع.. 
أو لعل ذاكرتها قد سقطت إلى الأرض بلحظة 
وتاه  الكلمات  فضاعت  وتحّطمت،  مفاجئة 
لسانها في جوف فمها وهو يحاول التقاط بعض 
الأحرف الهاربة ليرّتبها.. جمدت مذهولًة تائهًة 
تحاول عبثاً أن تلم تلك الذاكرة المبعثرة كلعبة 
الحروف، ثم وعلى غفلة من الزمن استدركت 
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أّنها على مسرح حياة يلتهم ممثليه واحداً تلو 
باطن  في  زوجها  يد  إلى  يدها  فمدت  الآخر، 
داخلها  من  المغلق  الهاتف  وخطفت  الجيب 
وترى  الشاشة  لتنير  منفذ  تبحث عن  وابتدأت 
عبثي  مشهد  في  فقط  ثواٍن  هي  خلفها..  ما 
لواقع مر.. لكنها لم ُتفلح بفتحه بل لم تستطع 
مع  زوجها  بوجه  فصرخت  والاحتمال  الانتظار 
بّحة رجاء خارجة من عمق يمتد لأعوام تماثل 

عمر محمد:

 افتحه، افتحه.. 	 

نظر أبو مازن إليها كمفجوٍع حائرٍ، أو كطيٍر تكّسر 
جناحاه، لكنها تابعت قولها بكلمات أخرى غير 
سابقاتها حيث تملؤها توسلات العالم وتختصر 

كل هيام الروح المرهقة: 

لا تدفْنه قبل أن أراه، لا تدفْنه...	 

وأشارت بكل أصابعها إلى الشاشة الصغيرة.

وردت  صورة  هنالك  أن  تقصد  مازن  أم  نعم 
لابنها محمد،  أخيرة  الهاتف تحمل ملامح  إلى 



آخر صورة آخر صورة

82

في  الصورة  يدفن  أن  زوجها  من  تريد  ولا 
ذاكرة جهاز صغير قبل أن تراه.. فهل أصبحت 
أجهزتنا هي الأخرى مقابر للأحاسيس والصور 
تفصل  التي  المسافات  تلك  مع  والذكريات 

الأسر عن بعضهم.. أم خزّاناً لكل شيء؟

اقتنع أبو مازن بأن عليه أن ينهي ذلك التساؤل 
وحبس  كيانها..  كامل  على  ارتسم  الذي  المر 
دمعته ثم فتح الهاتف وتركه بيدها حيث رأت 
ابتسامة  وابتسمت  الُمسجى،  ابنها  صورة 
بين  من  الهادئة  بطريقتها  مررتها  قد  صفراء 
تلك الدموع السخية وكادت أن تشهق شهقتها 
الأخيرة، لكن شيئاً خفق مع قلبها ربما صوت 
محمد فتكلمْت لتخرج الحروف من فمها كمن 

يستعرض مولوده الجديد:

إنه محمد.. ابني.. ها هو.. 	 

واقتربت نحونا لنشاهد وإياها الصورة.

واختنق  كشلال..  أخرى  مرًّة  دموعها  انهمرت 
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صوتها مع تشّتت الحروف، ثم ضّمت الهاتف 
إلى صدرها، فقال لها أبو مازن: 

عندما 	  وبّلغوني  أسبوع  منذ  اسُتشهد 
دفنوه واليوم أرسلوا الصورة.

الحدث،  على  كاملاً  أسبوعاً  مازن  أبو  صمت 
ربما استشعر أن الخبر بشكله القسري الصاعق 
قد يودي بحياة هذه السيدة المرهفة الحس، 
وقد تيّقن بينه وبين نفسه أن الصورة قد تخفف 
مصاب الأم أياً كان شكل تلك الصورة فطلبها 
من رفاق ابنه ووعدوه أن يرسلوها، لكن عندما 
مازن  أم  وتفاعلت  الصورة  أو  الرسالة  جاءت 
مع صوت الرنين بذلك الإحساس أصبح أمام 
فعل  عن  بالعجز  أشعرته  محسوبة،  غير  حالة 

أي شيء..

إلى  النظر  تعيد  المنكوبة  الأم  تلك  هي  ها 
الفراغ  في  وتتكلم  خاصة  بطريقة  الصورة 
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وكأنها لم تعد ترى أحداً بجوارها ثم تجيب على 
نفسها والحسرة تملأ نبرتها:

لم يصّلوا عليه في سيدي خالد..	 

هكذا هي عندما تريد أن تلفظ اسم جامع خالد 
بن الوليد تقول له دائماً: سيدي خالد..

بن  خالد  إن  يقول  وهو  يتألم  بدوره  مازن  أبو 
مرت  التي  التاريخ  سنوات  تسعفه  لم  الوليد 
عليه من انتقام آلة النظام العسكرية، فقررت 
الذي  والمعنى  والحجر  المكان  من  الانتقام 
كما  خالد«  »سيدي  فـ  كجامع،  للناس  يحمله 
إلا  الآخر  هو  أبى  تسميه،  أن  مازن  أم  أحبّت 
أن يكون شاهداً على الحدث الكبير الذي يمر 
على  الشام..  بلاد  المسّماة  البلاد  هذه  على 

الأقل هناك في تلك المدينة التي تحتضنه.

 يرى أبو مازن في زوجته وحركة يديها تفاصيل 
صوتها  خلال  من  ويستشعر  حمص،  مدينته 
قريبٌة  قسراً  منها  ُهّجر  التي  الأماكن  تلك  أن 
منه، فالأماكن تشبه الإنسان الذي يعيش فيها 
به  وتأثر  أحاطه  الذي  المكان  يشبه  والإنسان 
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الخالدية  حي  له  وبالنسبة  بطابعه،  وطبعه 
أحاديثه  يكّرر في  كان  ابنه محمد حيث  يشبه 
اسُتشهد  الحي  إن  قوله  زوجته  مع  الطويلة 
خبر  جاء  أن  بعد  والآن  الحصار،  ضغط  تحت 
هو  لهما  بالنسبة  الحي  أصبح  محمد  مقتل 
ابنهما، فإن عادت الروح للحي يوماً ما ستورق 
روح محمد في كل معالمه، وستشبه سحنته 

لون أبنيته.

من يرى هذه السيدة وزوجها سُيصلي لهما أن 
يتمكنا من رؤية جيل جديد يأتي ليبني ذاكرًة 
طابع  لا  الأمل  قادم  تشبه  ويجعلها  للأماكن 
المأساة، عّلها ُتوقد في كل ركن شمعًة للحب 
باسم من غادر في حلكة ليٍل كريه أمطر البلاد 
بوابل من الأحقاد، فللشموع روح هي الأخرى 
تتشكل من بين دموعها التي تسكبها.. حينها 
لا بد لها وأن تسامَر من حاصرْته الوحدة لتعيد 
التي  مازن  وأم  المكان،  وهج  من  بعضاً  إليه 
نصباً  سيبنون  ورفاقه  محمد  إن  تقول  كانت 
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جميلاً لشهداء الخالدية، ها هي الآن ضّمته عن 
بعد لحنايا القلب كتائهة حرمها قاطع الطريق 
ودباباته من لمس حرارة قلبه عبر جبينه البارد.

بجوار  أيامها  تقضي  أصبحت  التي  مازن  أم 
الموبايل  تمسك  مازالت  دمشق،  العاصمة 
كرضيع بين يديها وتبتسم من بين الدموع التي 
لا تهدأ ينابيعها، وتتكلم عن محمد كرفيق يسير 
خالد«  »سيدي  جامع  بجوار  في حمص  معها 
الذي أحبت، وتنتظر شّم تراب قبٍر ضم جسداً 

لا روحاً.. لُتزيّنه بالشموع وإن طال الزمن. 

***
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لم تكن تلك الأحلام التي تحملها سلمى كثيرة 
أو استثنائية، هي باقٌة بسيطٌة شكّلتها بقلبها 
ككل الأمهات الطيبات، فالعديد من نساء ذلك 
الحي البسيط الذي تعيش فيه يتماهى حلمهن 
مع حياة الآخرين حولهن، بداية بالأبناء فالزوج 
الأحلام  ُتدفن  الحي  ذلك  في  والأخوة،  والأب 
الخاصة بهّن طوعاً أو قسراً، فالبلاد التي تضيق 
بالأحلام على الناس لحدود النجاة يصبح حلم 

النساء لأنفسهن مجرد خرافة.

سلمى تحفظ أحلامها جيداً، فقد جعلتها بعناوين 
واضحة وبسيطة ودائماً ترسمها كصورة ملونة 
في عينيها كلما أطبقت جفنيها، كما أنها تهذي 
عن  بعيداً  الزمن  رحلة  في  شردت  كلما  بها 
واقعها، أحلامها تلك لا تخجل بها فهي مكررة 
في حياة نساء ذلك الحي، وكل واحدة منهن 
قد تّدعي أن تلك الأحلام مسروقة منها كونها 
لهن، وسلمى  اليومية  الأحاديث  تندرج ضمن 
ابنها  في  رأْت  قد  جوارها،  في  الأمهات  ككل 
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أنور شكل قنديل حياتها الذي سيضيء دروبها 
الذي  الفلك  الزمن هو  بالمستقبل ليصبَح مع 
وتتنفس  فضاءاته  في  وتعيش  فيه  تتحرك 
أن  الأهم  إن حلمها  هواءه، كانت تقول دائماً 
تراه في زّفة العرس محمولاً على أكتاف شباب 
الحي من محبيه وأصدقائه وجيرانه، وكم من 
الوردي وهي تنثر  مرة رأت نفسها في حلمها 

الورود والرز أعلى الرؤوس.. وتزغرد.

حلم آخر كانت تنتظره سلمى بفارغ الصبر كي 
حكايات،  عنه  وتسرد  جلساتها  في  به  تتباهى 
يتعلق بذلك الحين الذي يصبح فيه أنور ذلك 
الرجل الوقور صاحب المنصب الذي يمكن له 
رسمية  بدلة  مع  أنيقة  عنٍق  ربطة  يرتدَي  أن 
الجميع  ويناديه  الورقة  بنطال مكوّي كحد  لها 

بالحي »يا أستاذ«. 

أنور  ُينهي  التي  باللحظة  يتعلق  الحلم  ذلك 
فمنذ  الجامعية،  شهادته  وينال  دراسته  فيها 
أن أصبح بالصف الأول الابتدائي كانت ترسل 
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معه قلبها صباح كل يوم إلى المدرسة، وتبقى 
تنتظر عودته إلى نهاية الدوام وهي تتفحص 
بتلك  الصغيرة  نافذتها  خلف  من  الشارع 
بلا  الحزن  ترسمان  اللتين  الخضراوين  العينين 

قصد كيفما التفتت.

كُبر أنور واقتربت أحلام سلمى من جدار قلبها 
خطوات  إيقاع  مع  يتناغم  خفقانه  كان  الذي 
ابنها الوحيد كيفما تحرّك، في غيابه تتعمد أن 
تقف أمام صورة من صوره العديدة التي تملأ 
تأخر في  كلما  وتحدثه  بأعمار مختلفة  المنزل 
أقلقها،  لأنه  على طريقتها  تعاتبه  بل  العودة، 
وتبتسم من بين معالم الحزن التي تلون وجهها، 
فصوره كانت السر الذي ينعش نبضها عندما 
لا  تكّلم صوره كي  أن  واعتادت  الآلام،  تتكاثر 

ُتثقل عليه بأي عتاب عندما يعود.

أرجاء  من  والده  تزيل صورة  أن  قررت  عندما 
المنزل، ذلك الأب الذي توفي إثر إصابته البالغة 
بسقوطه عن »سقالة« من الطابق الرابع لبناء 
بجوار دمشق  به في مشروع دمر  يعمل  كان 
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أن تخبئ  الثاني، رغبت  أنور بعامه  حيث كان 
تبقى  لا  كي  عينيها  عن  بعيداً  الصورة  تلك 
ُتذكرها بالحزن الذي استوطن خلاياها لسنوات 
بعد وفاته وهو في ذروة نشاطه وإقدامه على 
الحياة، أزالت صورته بعد صراع ليس بقليل مع 
لحظة حاسمة  قررت في  بالنهاية  لكنها  قلبها 
أن تصنع الفرح حتى من تفاصيل الألم لأجل 

طفلها أنور.

الشباب  بعمر  وهو  رحل  الذي  زوجها  لها  قال 
إن حلمه لا يختلف كثيراً عن حلمها، وقد حدثها 
أن  يجب  كيف  رضيعاً  ابنهما  كان  حين  طويلاً 
يتعلم  يلزم كي  ليؤّمن كل ما  نهار  ليل  يعمل 
أنور وأخوته الذين سيأتون بعده، بل إنه أوصاها 
يكمل  أن  قبل  وقضى  شيء  أصابه  إن  بذلك 
عهده، وقد برر لها ذلك بكلماته البسيطة التي 
تؤكد رغبته بأن لا يتكرر الشقاء الذي عاشه هو 
رغبته  كانت  ولهذا  أبنائه،  مع  الحاجة  بسبب 
جزءاً  ترّدد  بدورها  كانت هي  بتعليمهم،  قوية 
عدد  إنجاب  في  رغبتهما  عن  أحاديثهما  من 
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بشكل  وتعليمهم  وتربيتهم  الأولاد،  من  قليل 
جيد عسى أن يخرجوا من دائرة الشقاء والفقر، 
الأحاديث،  تلك  عن  كثيراً  أنور  أنها حّدثت  كما 
وأحياناً كانت عيناها تدمعان وهي تستعيد تلك 
الكلمات، لتؤكد له أن والده كان قد وضع ذلك 
أن ينّفذه بأي  العهد على نفسه وأقسم يميناً 
ثمن، كانت حسرتها كبيرة حين توفي وتركهما 
ما  سرعان  ولكنها  وعذاباتها،  الحياة  يصارعان 
أنور في  العهد.. وحين أصبح  تبّنت هي ذلك 
الجامعة قررت أن تعيَد صورة والده إلى صدر 
المنزل كي يتقابل به يومياً رجلاً لرجل معاهداً 

إيّاه أمامها أنه سيحقق حلمه.

لم تدرك سلمى أبداً أن الأوطان حين يسكنها 
الأنفاس  تخطف  أوبئة  إلى  تتحول  الطاعون، 
والأحلام، دأبت في سنوات عمرها فقط على 
تدرك  ولم  الفرح،  قطاف  لحين  بابنها  العناية 
العديد  تتحول  قد  تعيش في وطن  أنها  أيضاً 
من أعراسه يوماً لمآتم، ومآتمه لأعراس وهمية 
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شعارات  تحت  مجانياً  كان  وإن  الموت  تمّجد 
زائفة عن وطنية جوفاء يبيعونها للفقراء، فبلاد 
إذ  عليها،  المتعارف  كالبلاد  ليست  سلمى 
ومنذ عقود طويلة ينتعش هنا الذباب وتتراكم 
الجرذان  وتتزاحم  الأحياء،  طريق  في  المزابل 
وترتفع صور  البيوت،  الكثير من  مداخل  على 
المواطنين  نعوش  على  المنتصرين  القادة 
المقتولين وفوق الجدران المتشققة والنواصي 

الصدئة.

في هذه البلاد التي تشبه الخردة قد تتشكل 
وتتمرن  البشر،  لبعض  مبكرة  وحشية  أنياب 
فيها  تؤدي  بمرحلة  للدخول  لتستعّد  جيداً 
دورها ككائنات مفترسة ومحمية بقهر القانون 
قدرة  تمتلك  وهي  المكتوب،  وغير  المكتوب 
والنبات  والحيوان  البشر  افتراس  على  فائقة 
الشخصية  وهويّتها  والأملاك،  البيوت  وحتى 
الدولة  »نحنا  تقول  بسيطٌة  جملٌة  عليها  تدّل 
أسماع  على  وقعت  لطالما  جملة  ولك«.. 
أقامها  التي  الحواجز  بين  تعبر  وهي  سلمى 
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نظام الطاغية الابن قرب دمشق، لكن تفكيرها 
لم يسعْفها ليرسم لها شكل بلادها التي يتغنى 
أنها  اعتقدت  بل  الجملة،  بتلك  أبنائها  بعض 
سلاحاً  يحملون  طائشين  لرجال  عابرة  مقولة 
لعساكر  مختلطة  حواجز  على  به  ويستظّلون 
أماكن  في  تمركزت  وقد  متطوعين،  ومدنيين 
تفصل أكوام الزبالة عن بعضها وتفصل معها 
إلى  حارة  من  السرقات  وتوزيع  والحجر  البشر 

حارة ومن بلدة إلى أخرى.

ينحصر  بريئاً..  يزال  لا  الذي  سلمى  خيال 
إليها في  أن تصل  التي يجب  اللحظات  بتلك 
رأس  على  الورود  تنثر  وهي  أيامها  مستقبل 
تستقبل  بزغرودة  أو  المفترض،  العريس  ابنها 
فيها صاحب الشهادة الجامعية حين يأتي إليها 
مقدماً لها ولصورة والده هديّته ممهورة باسم 

جامعة دمشق، وهو يقول: 

ترتاحي من كل 	  لكي  أمي  يا  الوقت  آن 
ذلك العناء وقهر الانتظار الطويل.
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تراه  خيالها وهي  داعبْت  لطالما  الجملة  هذه 
على  والده  صورة  قرب  بأناقة  شهادته  يعّلق 
تلك  تفاصيله  بكل  الآخر  هو  عاش  بيت  جدار 
لحظة  لحلول  والانتظار  الترقب  من  الحالة 

حصاد.. فجاء الحصاد.. وأي حصاد! 

رّن هاتف سلمى فأجابت كعادتها على عجٍل، 
في  أصبحوا  الحي  ذلك  في  الناس  فكل 
مفاجئ  خبر  قدوم  يخشون  الأخيرة  السنوات 
ومخيف، وها هي فعلاً شقيقتها ماجدة على 
لُتعلمها  ُتخابرها  الهاتف  من  الأخرى  الجهة 
سقطت  قذيفًة  أن  متأّلمة  متلعثمة  بكلمات 
بالقرب من منزلها، وقد جرحت شظاياها ابنتها 
ولا  للجروح  إسعافيّة  مواد  أية  لديها  يوجد  ولا 
أي مركز طبي بسبب  إلى  الوصول  تستطيع 
أغلقت  بها،  المحيطة  والحواجز  الاشتباكات 
لتأخذ  تفكير  أي  بلا  وسارعت  هاتفها  سلمى 
بعض الرباط والقطن الطبي والمعّقم الموجود 
مسكنة  حبوب  بضع  تحوي  علبة  مع  لديها، 
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للألم، وضعتهم وهي تلهث بكيس بلاستيكي 
صغير وحملت حقيبة يدها البسيطة وغادرت 
شقيقتها  بيت  نحو  متسارعة  بخطوات  بيتها 
الذي يبعد عنها عدة دقائق سيراً على الأقدام.

لكنها لم تصل.

أوقفها ذلك الحاجز الذي يرفع علماً لوطنها وقد 
ودخان  بالغبار  مليئاً  بالياً  وأصبح  الريح  مزقته 
السيارات العابرة، وبقرب ساريته بضعة براميل 
صدئة ملصوق عليها عدة صور لبشار الأسد 
سيارات  من  مسروقة  أشياء  كومة  وبقربها 
وأفراد عابرين بما فيها بضعة أكياس فيها خبز 
وعدد من كراتين البيض والخضروات والفاكهة، 
والكثير من رائحة الرطوبة والعفن وثياب تكّدس 

عليها الوسخ.

ولا 	  لسانك  ابلعي  وليه..  الدولة  نحنا 
تسألي..
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هذا ما قاله لها أحدهم عندما حاولت الاستفسار 
عن سبب توقيفها وتفتيشها، ثم اعتقالها بتهمة 

تهريب الدواء لـ »الإرهابيين«.

أنها  والمقدسات  الأديان  بكل  سلمى  حلفت 
الانفجار  المتواجد قرب  أختها  بيت  إلى  ذاهبة 
الذي حصل للتو، وأنها لا تعرف ثورة ولا ثوار أو 
»إرهابيين« ولا علاقة لها بأي شيء، وأن الدواء 
المصابة  أختها  لابنة  هو  معها  الذي  البسيط 
بالانفجار، أشارت لصور بشار الأسد التي تحيط 
عناصر  لكن  بها،  وناشدتهم  اتجاه  كل  من  بها 
بأنهم  طريقتهم  على  أيضاً  لها  حلفوا  الحاجز 
»الدولة«، ولكونهم كذلك فهم وحدهم يعرفون 
الحقيقة، حقيقة سلمى الإرهابية بربطة شاش 
وقليل من القطن وبضع حبات مسكنة ودموع 

سخية.

الحاجز، كانت  ُأوِدعْت سلمى في مبنى قرب 
تلك العناصر قد سيطرت عليه منذ عدة شهور 
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لأن  دائماً  يسعى  الذي  الضابط  قائدهم  مع 
سبب  بدون  أو  بسبب  معظماً  إيماناً  يقسم 
بأنه لا يترك موعد صلاة يفوته، وكأن الصلاة 
جلسْت  فيه،  جسده  يمسح  الذي  التوبة  باب 
اغتسلت  وقد  جدار  بجانب  القرفصاء  سلمى 
تستعينان  شفتاها  فيما  بالدموع  وجنتيها 
بالرجفان من هول وحجم الرعب الذي أصابها، 
الذي  المصير  عن  سابقاً  سمعت  فلطالما 
النظام  مخابرات  أجهزة  لدى  المعتقلون  يلقاه 
الرجاء  عبارات  سكب  كثيراً  حاولت  وحواجزه، 
أحدهم  تراه عّل قلب  بسخاء على كل عنصر 
يرق على سيدة أمضت عمرها بترقب لحظة 

فرح، لكن بلا جدوى.

لم يتغّلب كل ذلك الحزن المتراكم منذ سنوات 
حالة  ولا  سحنتها،  وجمال  وجهها  أناقة  على 
الرعب الكبير الذي أحاط بها في تلك اللحظات 
الصعبة داخل الحجز بهذا المبنى القميء، على 
وإصابات  جروح  من  الدماء  تسرب  من  الرغم 
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ألّمت بها أثناء مقاومتها لنزع ثيابها الخارجية، 
إلى  الهابطة  الدرجات  وعلى  بالممر  وسحبها 
تفاصيله  بعض  تعرف  أن  حاولت  رطب  قبو 
الضوء  لكنها فشلت مع ذلك  القلقة  بنظراتها 

الباهت الذي يتسرب بشكل شحيح للمكان.

سلمى سيّدة سورية في نهاية عقدها الرابع، 
مازالت  لكنها  باكراً  الهموم  وحملت  ترّملت 
بين  العاثر  حظها  أوقعها  وشباباً،  حياة  تنبض 
أنها  تتوقع  تكن  ولم  آدمية،  وحوش  فكي 
ستتعرى بذلك العنف المنفلت من كل عقال 
المكتوب  غير  القانون  ذلك  بقوة  والمحتمي 
لقطاع الطرق على معابر الموت التي أنشأتها 
حارات  إلى  تجزأ  وطن  في  الحربية  الأسد  آلة 
وضيع وأشباح، حيث لكل منها قانونها كوطن 
بديل ومؤقت بين المقابر والخراب وتحت تلك 

العبارة التي سادت:

 »نحنا الدولة ولك«.	 
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وبدأت  عليها  وقاسية  بطيئة  الساعات  مرّت 
تغترب عن واقعها القسري المر في ذلك القبو 
قرب  نفسها  على  تكومت  حيث  رويداً،  رويداً 
جسدها  لتغطية  يائسة  محاولة  في  الجدار 
رجال  مع  عراكها  أنهكها  وقد  بيديها،  العاري 
الحاجز بأنيابهم المفترسة وذكورتهم المنحرفة 
حين تبادلوا اغتصابها وسط ضجيج الضحكات، 
الذي ولدت  البلد  أن في هذا  لم تصّدق  هي 
يستمتعوا  أن  لهم  يمكن  أناساً  فيه  وكبرت 
بجسد بهذه الطريقة، ويقيموا طقوس الفحولة 
كّلما  وأكثر  أكثر  بها  ويتماهوا  الأساليب  بتلك 

علا صراخها وتوسلاتها وزادت آلامها.

حفلتهم  بعد  القبو  ذلك  في  تركوها  حين 
الماجنة، كانت قد دخلت في حالة أقرب إلى 
التخدير بسبب عذاباتها ورائحة الرطوبة والعفن 
الممزوجة برائحة الدم المنبعث من جروحها ومن 
المكان، حاولت جاهدة أن ُتبقي نفسها يقظة 
قدر الإمكان عّلها تجد منفذاً للخروج، استنفرت 
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القديمة  أحلامها  من  جزءاً  لتستعيد  خلاياها 
استوردت  قليلاً،  الثبات  في  تساعدها  عّلها 
عّله  جفنيها  أسفل  ليسكن  أنور  ابنها  وجه 
يساعدها ببعض الأمان والأمل، لكن بلحظات 
من  هاجس  رأسها  على  سيطر  الخيال  تشبه 
نوع آخر، إذ بدأت تعيش أمنية جديدة ووحيدة 
بأن يسارَعها الموت وأن تختفَي جثتها عن كل 
ابنها  عن  بعيداً  ما  بطريقة  تتبّخر  أن  الوجود.. 
كي لا يعرف ما حصل معها وينكسر عنفوانه... 
هي تعرف كم يحبها وكم يحلم أن يحملها إلى 
العناء  ذلك  كل  بعد  قليلاً  ولو  ُينصفها  عالم 
وبقيت  تسعفها  لم  مخيلتها  لكن  حياتها،  في 
كل  يقذفها  هائج  بحر  في  موجاً  تعاند  وكأنها 
إلى  بثقله  الوقت  مضى  وقد  باتجاه،  لحظة 
ينفتح عليها مع  القبو  أن سمعت صوت باب 
تعالي الضحكات من ثلاثة شبان اقتحموا قاعة 

انتظارها النهائية نحو السماء.

قال الأول: 

يا لها من فاكهة.	 
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فأجابه الثاني:

 قل يا لها من قطعة حلوى.	 

فسأل الثالث:

 ماذا تركتم لي؟	 

كافية من هذا  كانت  قالها  ثلاث كلمات فقط 
الصوت لأن يقتحم ملايين الخلايا من جسدها 
خدره  من  ويعيده  واحدة،  دفعة  المتهالك 
رفعت  والأماكن،  الأشياء  الصاعقة  تلتهم  كما 
لتتأكد  كفيها  أصابع  خلفية  في  قليلاً  عينيها 
مما سمعته، وعلى الرغم من الضوء الباهت 
جداً فقد عرفته بكل تفاصيله من لمحة واحدة 
رائحة  كما شّمت  نبرة صوته،  من  ذلك  وقبل 

أنفاسه المعجونة بأنفاسها المتعبة أصلاً.

التي كانت تشّمها حين  الأنفاس  تلك  أليست 
صدرها  نحو  لتضّمه  بهدوء  قربه  إلى  تتسلل 

وترضعه في طفولته...
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على  تحرص  كانت  التي  تلك  أنفاسه  أليست 
تدفئتها في الليالي الباردة... 

أرادت سلمى أن تكّذب نفسها للحظة، أن ُتقنع 
واغتصاب  تعب  جولة  بعد  تهذي  بأنها  نفسها 
ورعب... أو بأنها لم تخرج بالأساس من البيت 
وكل ما يحصل معها هو كابوس لعين، حاولت 
وحاولت بتلك الثواني البسيطة فعل أي شيء 
أنها  يؤكد  ما  على  الأحداث  ليرّتب  بدماغها 
الجّدي  سؤاله  لكن  إلاّ،  ليس  مجنونة  امرأة 
كان  جسدها  من  حّصته  عن  أو  عنها  الماجن 
لزملائه  قال  حيث  عنقها،  يلف  مشنقة  كحبل 

متابعاً بعد ذلك السؤال: 

السهرة عامرة... 	 

أكثر،  نفسها  على  وانحنت  صوته  سمعت 
كانت  عنه،  رأسها  ُتخفي  أن  حاولت  وبهدوء 
وتحفظها  قالها  التي  الجملة  تلك  جيداً  تعرف 
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تماماً، فكان كلما أعّدت له قالب حلوى بعيد 
ميلاده، يقولها بذات النغمة والضحكة...

السهرة عامرة	 

اقترب منها أنور ليتأمل ما خبأه له نصيبه لهذه 
الليلة، مد يده على كفيها ليبعدهما عن وجهها 
من  القادمة  الضحكات  تعصف  كانت  بينما 
خلفه وتتداخل مع التمتمات، حرّك يديها ليرى 
جمدت  قد  هامدة  جثة  يحرك  به  فإذ  وجهها 
وتحّنطت منذ قرون طويلة... رفع رأسها قليلاً 
لعينين  الساخطة  أو  الثابتة  النظرة  فكبّلته 
مفتوحتين لآخر مدى لهما، تتأملان حقيقة مرة 

في وطن يقطر مرارة على قاطنيه. 

عنها  خبّأ  قد  ابنها  أن  سلمى  تدري  تكن  لم 
أسباب غيابه الطويل، أو لربما خاف أن يخبرها 
بلجان  الجامعة  طلاب  بعض  مع  تطّوعه  عن 
»الدفاع الوطني« التي أّسسها النظام لتكون 
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فرزوه  ثم  والأمنية،  العسكرية  لقواته  داعمة 
إلى حارته ليؤدي دوره بمناوبة على حواجزها 
المؤيد  من  المعارض  تمييز  يستطيع  كونه 
كذلك الغريب عنها، كانت هي بالمقابل تنتظر 
تخّرجه من الجامعة كمفترق طرق بين زمنين 
وتركن للدعاء والرجاء والأماني الواسعة، فيما 
كان هو يذهب للابتزاز والعربدة هناك. خاف أن 
الانتماء لتلك اللجان وتغضب منه  تمنَعه من 
بسبب السمعة السيئة لعناصرها بين الناس، 
الأموال  بعض  لديه  أن  تكتشف  أن  خاف  بل 
أثناء  ونهبها  عليها  حصل  التي  والمجوهرات 

مناوبته على الحواجز تحت جملة:

 »نحنا الدولة ولك«.. 	 

شهور عديدة كان حلمها في ذروة نمّوه حين 
المدينة  رفاقه في  مع  يدرس  أنه  يخبرها  كان 
المناوبة على تلك  يتبادل  الجامعية، فيما هو 
الحواجز ويتقاسم مع العناصر ما ُيرمى لهم من 
سنوات  من  قادمة  سيدة  إنها  الغنائم...  بقايا 
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حلم  حصاد  ابنها  يمنحها  لكي  عملت  القهر... 
طويل لطالما رأته جميلاً وإذ به يمنحها شهادة 

وفاة قبل أن تزّفه بالورود.

لحظات مرت في ذلك القبو الذي سبق واعتاد 
مع رفاقه على اغتنام الفرص للاغتصاب فيه، 
وقد  العارية  أّمه شبه  جثة  فوق  الآن  هو  وها 
غاصت نظرته في عينيها، تماماً كحكاية وطن 

تكّشفت تفاصيل جسده لكل نخاس ومهاتر. 

نظر إليها وهو لا يدري هل يعيش في حقيقة 
الزمن، أم أن الزمن يعيش في حقيقته عندما 

تتورم الرغبات لتنهش صاحبها. 

مع  به  ويحيط  خلفه  من  يأتي  الصوت  بقي 
من  لفظي  وتشريح  منتظمة  غير  ضحكات 
رفاقه عند الباب لجسٍد وصفوه على أنه قطعة 
حلوى أو فاكهة، فإذا به أمامه كقطعة ثلج تحمل 
الوطن  ابن خطفه  باردة نحو  عاطفة أصبحت 
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من حضن تلك الأم، ليعّلمه شروط الدولة حين 
تصبح عبارة عن حاجز وصور لديكتاتور بعضها 
بنياشين عسكرية  بربطة عنق عصرية وأخرى 
مقامرين  وبضعة  سوداء  شمسية  ونظارات 

وسلاح.

التأكد  بيدها من جديد، حاول  الإمساك  حاول 
من نبضها ومن شحوب وجنتها، بل حاول أن 
عن  بعيد  حلم  في  أنه  الآخر  هو  نفسه  ُيقنع 
واقعه قبل أن ُيصّدق عينيه ولمساته بأنها أّمه 
فعلاً وقد أصبحت بين يديه مجرّد جثة همدت 
رفاق  أو  رفاقه  نحو  انتفض  رأت،  ما  من هول 

الدفاع عن الوطن وصرخ بهم بكل قواه:

إنها أمي يا أوغااااد...	 

بندقية  أخذ  أبقتهما صامتين،  وبلحظة دهشة 
الأرض  نحو  رماها  ثم  بهما  وأفرغها  أحدهما 
وعاد ليرتمي على أمه ليغطي جسدها العاري 

وهو يصرخ: 

أوغااااد... نحن يا أمي أوغاد... أوغاد....	 
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الأم وهي عارية وباردة  ماتت سلمى.. ماتت 
ووحيدة في حلمها... وعاش أنور، عاش الابن 
بتورم  يتعرى  الوطن حين  أّم تشبه  يبحث عن 

الأوغاد وتكاثرهم.

يعيش أنور حياته متجولاً بعيداً عن مدينته كي 
لا يعرف أحداً ولا يتعرّف عليه أحد. 

ما يتسابق  أزقة وطنه حيث غالباً  يعيش في 
مع القطط والكلاب، وأحياناً كثيرة مع الجرذان 

على ما يرمى عند حواف حاويات القمامة.

***
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لم يصدق  الهاتف،  الرسالة على  حين وصلته 
عينيه  مسح  يرزق،  حياً  مازال  كتبها  من  أن 
بقوة وكأن أصابعه انغرزت لعمقهما ثم تأّمل 
الرسالة على هاتفه من جديد وقرأ حروفها حرفاً 
حرفاً مرّة تلو أخرى خلال ثواٍن... كانت واضحة 
تكون  أن  يمكن  ولا  ُلبس  أّي  تحمل  ولا  تماماً 

مزّورة أو عبثية حسب طريقة سردها:

شخص 	  رقم  وهذا  صافي  أنا  أبي 
فوراً  اتصل  أرجوك  بالشارع  استوقفته 

على هذا الرقم... أنتظرك الآن.

خلالها صافي في مكان  اختفى  أربع سنوات 
مجهول كانت كافية لتجفف بلعوم أبي صافي 
وتحاصر أنفاسه، بل كانت كافية لتغرز مخالبها 
في كل خلايا جسده وتخدش حتى بؤبؤ العين 

وُتنهك القلب.
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أصبح  والده  أن  يدرك  يكن  لم  بدوره  صافي 
أثناء غيابه تائهاً بين الأماكن التي كان يرتادها 
هو ورفاقه الأطفال، وفي الشوارع والساحات 
التي كان يعبر منها إلى مدرسته أو يسير معه، 
يحاول أن يلوذ بالذكريات وينتظر ابتكاراً يعيد 
ذكرياته  يجعل من  الخلف، كي  نحو  الزمن  له 
تلك محفظة محكمة تحفظ اللحظات الجميلة 

بين ثناياها فتحيا روحه معها ولا تغادرها.  

كان صافي بربيعه الخامس عشر حين تسّللت 
المصيبة إلى ربوع المنزل ومن فيه، وذلك عندما 
ظهرت نتائج امتحاناته بالمرحلة الإعدادية، فأخذ 
يقفز على وقعها كعصفور يتنقل مزهواً على 
مرج أخضر في يوم مشمس، لقد قفز صافي 
أبيه إلى جده  من بين ذراعي أمه إلى حضن 
وجدته، عانق أخته سمر وعانقته وعّمت الفرحة 
أنحاء البيت، وفي زحمة الأصوات والمباركات 
جاء رنين جرس الباب بشكل متلاحق، فركض 
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على وقع صوته ليفتح الباب، إنه عّمه... حضنه 
التبريكات من  توالت  به... وهكذا  فرحاً  مباركاً 
المعلمين والأقارب والجيران والأصدقاء، لَم لا 
وصافي قد نال المركز الأول ليس في مدرسته 
وحسب، بل من الأوائل في المنطقة، والأهم 
أشيائها  من  حاكت  أسرة  آمال  في  الأول  أنه 

البسيطة أحلاماً كبيرة لها ولأبنائها.

يسميه  كما  البيت  عصفور  أو  صافي  أسرع 
والده إلى غرفته ولحقت أخته به، حيث أمسك 
مطمورته الفخارية وكسرها على عجل وأخرج 
ما فيها من نقود كان قد جمعها خلال عامين، 
وأخذ يعدها... واحد... اثنان... مئة مئتان ثلاثة... 
له  يا  سورية،  ليرة  آلاف  ثلاثة  اثنتان...   ألف 
من مبلغ عظيم ليافع في بلد شّح فيه المال 
والأمل لحدود بعيدة، ركضت أخته سمر بدورها 
وأحضرت مطمورتها وكسرتها هي الأخرى وإذ 
بألفي ليرة سورية تضعها فوق المبلغ، أقسم 
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صافي أن يشتري الشوكولاته والكاتو والعصير 
من حصيلة ما وفره ليقدمها ضيافة نجاحه، لم 
المنزل بل طار هذا العصفور  ُيصِغ لأحد في 
من بين الجميع قاصداً السوق في نهاية الحارة.

وسرد  والمباركات  بالضحكات  الجميع  انشغل 
الحارة  في  الناجحين  أسماء  وتبادل  العلامات 
والرد على المكالمات المتتالية، ومرت ساعتان 
دون أن ينتبه أحد لهذا الوقت الذي عبر بخّفة، 
ثم وعلى غفلة من بين الضحكات وارتداداتها 
وضعت أم صافي الهاتف من يدها وصرخت 

بلا أية مقدمات... 

أبا  يا  الآن  حتى  يعد  لم  صافي  صافي...  أين 
صافي...

العالي  صوتها  من  الموجودين  كافة  ارتبك 
وسؤالها وبدا أن حدثاً جللاً أحاط بالمكان وأدخل 
البيت ومن فيه بحالة لهفة وترقب ثم فوضى 

فهستيريا من نوع آخر فضياع.
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فأربع  ساعتان  لعشه،  يعد  ولم  صافي  خرج 
فيومان فأربعة، فشهران، سنتان فأربع سنوات... 
اغتسلت الخدود بالدموع وأصبح غيابه كابوساً 

ينهش أحاسيس وأجساد تلك الأسرة.

أمنية  ولجان  مخابرات  وفروع  شرطة  مخافر 
متنفذة  وشخصيات  البعث  لحزب  ومكاتب 
ويسأل  يسأل  وهو  صافي  أبا  عرفت  كلها 
صوته  ورجفة  سحنته  حفظت  بل  ابنه،  عن 
تتكاثر  بدأت  التي  وجهه  وتجاعيد  المتوسل 
بخارطة  أشبه  أصبحت  وقد  الزمن،  وتسابق 
وطن شيّدت الحواجز المختلفة حدوداً جديدة 
تحّملْتها  وشتيمة  شتيمة  ألف  خلاياه،  بين 
البائس،  لوجهه  استهزاء  كلمات  ومثلها  أذناه 
يلاحق ضباطاً ومساعدين  الأذنين وبقي  صّم 
الحصول  ليرجوهم  الكثير  وغيرهم  وعناصر 
على خبر يبلّل به جفاف قلبه وقلب أّم صرخت 
بنجاح ابنها فرِحة، ثم صرخت تتفقد عودته من 
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السوق لتكمل الفرحة فعرّش الحزن على الروح 
وغّلفها، لتصبح كطير محّنط يتنقل في أركان 

منزل أصبح بلا روح.

عمُّه ياسر بدوره أخذ يبحث ويسأل باتجاه آخر، 
كانت  مهما  أمل  جرعة  يأخذ  أن  وعّل  عسى 
في  تنبض  زالت  ما  روحاً  هنالك  بأن  بسيطة 
جسد صافي وتبحث عن منجاة، توّسط ياسر 
اللاذقية  جبال  إلى  ليوصله  معارفه  أحد  لدى 
تنّقل  المعارضة...  عناصر  بعض  تتمركز  حيث 
من فصيل لآخر ومن قائد لغيره وأرسل أخباراً 
وهكذا  الحر،  للجيش  تتبع  أخرى  مناطق  إلى 
لم يترك معارضاً يعرفه ولا نافذة يتسّلق منها 
الطفل  ذاك  وجه  له  يكشف  عّله  الضوء  نحو 
أحاطت  أمل  بلا  وعوداً  لكن  وتسّلقها،  إلا 
وغيابه  وبقي صافي  أخيه  ويوميات  بيومياته 
والممتلكات  الأشياء  من  العديد  بيعت  لغزاً. 
البسيطة التي يمتلكونها، وتراكمت الديون هنا 
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لأشخاص  والرشوات  الدفعات  لتلبية  وهناك 
لدى  معلومات  ومفاتيح  كسماسرة  يعملون 
المتنفذين  الضباط  وبعض  المخابرات  أجهزة 
في نظام الأسد، ولا أمل إلا المزيد من دوائر 
الوهم، زيارات أبي صافي إلى مدينة القرداحة 
كي  الأسد  عائلة  من  أفراد  لدى  وتوسطه 
أصبحت  الفتى  ذلك  على  بالعثور  يساعدوه 
الاستهزاء  من  مزيداً  كلها  ثمنها  كان  روتيناً، 
والاستنزاف المالي، إلى أن جاءت تلك الرسالة 

على الموبايل لتقول:

»أبي أنا صافي«...	 

رّن  أن  بعد  مرّت  جداً  بسيطة  لحظات  هي 
الموبايل وقرأ أبو صافي تلك الرسالة، لحظات 
عبَرت معها ملامح باهتة كئيبة لسنوات أربعة 
عاشها وهو يتذوق مرارتها، سنوات تبّدلت فيها 
نفسه  بالوقت  وتبّدلت  كّله  الوطن  قسمات 
أعداد  كذلك  وتبّدلت  الأسر  ملايين  عناوين 
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ولاجئ  نازح  بين  ولادتهم  وأماكن  المواليد 
ومكتوم قيٍد وباحث عن قبر..

في  وأسماؤهم  الجيران  ملامح  أيضاً  تغيّرت 
العديد من المدن والحارات والبلدات واختلف 
شكل الأعراس وأعداد الحضور ومرور الجنازات 

وأسلوب النعوات...

أصبحت ساحة الشيخ ضاهر باللاذقية لا تشبه 
الثكنات  ولا تشبه نفسها، بل تشبه  الساحات 
القاتمة وما يلفظه البحر من قشور وأوساخ في 
مدينة لا تشبه بحرها ولا يشبهها، حتى السمك 
في عمق مياهها أو ذلك المتراص على بعضه 
بلا روح بين قطع الثلج على البسطات، أصبح 

كله شاحباً وكئيباً.

ينتظر  كملهوف  الرسالة  إلى  أبو صافي  نظر 
ولادة طفله على باب غرفة ولادة في مشفى، 
تيبّست مع حيرته ولم تستطع  ولكن أصابعه 
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لمس شيء، حاول تحريك إبهامه على شاشة 
الموبايل، فتاهت منه المنافذ التي يمكن من 
الأرض  على  الموبايل  وسقط  الاتصال  خلالها 
فذهب الغطاء باتجاه والبطارية باتجاه... وباقي 
باتجاه،  واحدة  ككتلة  ذهبت  الموبايل  أحشاء 
وأخذ  جانباً  وترك دهشته  برق  انحنى كومض 
يلتقط روحه التي تبعثرت مع القطع من جديد، 
أسرع وأسرع كمتسابق في برنامج جوائز، وأعاد 
البطارية لمكانها والغطاء فوقها وأقلع الموبايل 
وأخذ يشهق معه كأنه يشحنه من روحه إلى أن 
الموسيقى  تلك  صوت  وخرج  الشاشة  أنارت 
التي تعلن إقلاعه، فرفعه لقرب عينيه واتصل 

بالرقم الذي جاءت منه تلك الرسالة القائلة:

»أبي أنا صافي....«

جاء رنين الموبايل بأذنه كصراخ حنجرة متقرحة 
وهو ينتظر الرد إلى أن سمع صوت رجل يسأل: 

سيد أبو صافي؟ 	 
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أجابه: 

نعم نعم أنا أنا..	 

فجاءت الكلمة التي ينتظرها حين قال له: 

وهو 	  صافي  ابنك  إنه  يقول  الولد  هذا 
موجود على رصيف في ساحة العباسيين 

بدمشق ويريد أن يكّلمك...

شهق أبو صافي وربما شهق معه البحر وهواء 
اللاذقية ثم صرخ عالياً:

 صافي، ولدي...	 

غّص بالكلام وكاد أن يختنق، فاغتسل الهاتف 
لفرحة  فرصتهما  وزوجته  يأخذ  لم  أب  بدموع 
بسيطة بنجاح ابنهما بمرحلته الإعدادية، لسبب 

حتى اللحظة يجهله.
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بين دمشق واللاذقية محطات تحّطمت أركانها 
على وقع الجنازات وطوابير العسكر المتنقلة 

في كل الاتجاهات.

تختلف  قبور  عناوين  واللاذقية  دمشق  بين 
الذي  التراب  ولون  حكاياتها  وسرد  شواهدها 
فيها  نقشت  التي  الخطوط  وشكل  يحيطها 

الأسماء والأدعية.

وطن،  حكايات  تمر  واللاذقية  دمشق  بين 
تبعثرت تفاصيله على وقع الرصاص والمدافع 
وخطف الأفراد وزرع الوجع وبيع الآمال الواهية 
تمر  أصبحت  التي  اللامبالاة  وجمل  والركلات 

كما الرشفة على مخموٍر أصبح بلا أساس.

جنازة  معالم  ارتسمت  واللاذقية  دمشق  بين 
أكبر من كل الجنازات... إنها جنازة وطن تشكّلت 
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الدبابات وصور  وجنازير  الطائرات  هدير  على 
لأجله  ُقتل  من  كّل  صور  على  تطغى  رئيس 

وهو يملأ جوفه ضحكاً يشبه الاستهزاء.

في  والبرتقال  الليمون  بساتين  بقايا  بين 
الأموي  الجامع  في  الحمام  وهديل  اللاذقية 
وتكاثرت  نَمْت  غوطتها،  ومشمش  بدمشق 
آلاف الغّصات وتفرّعت في اتجاهات عشوائية 
للبيوت والناس، وأسست لسنوات عجاف من 
الأعياد  مواسم  في  حتى  القحط  عاش  وطن 
كل  كما  مفبركاً  فكان  والابتسامات،  والنجاح 
القصائد التي يكتبها شاعر مشهور عن عشق 

مجهول ووجه عابر.

اللاذقية  إلى  دمشق  من  الرسالة  جاءت  الآن 
صافي  إلى  صافي  أبو  لمن،  يذهب  فمن 
بتلك الساحة في دمشق أم صافي إلى بيته 
باللاذقية وحضن من تركهم... وكيف؟ لا شك 
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أنه من حسن حظ صافي أنه حفظ رقم هاتف 
تاريخ ميلاده،  يماثل  نهايته  لأن  بذاكرته  والده 
وفور خروجه من سجن المخابرات الجوية وجد 
هاتفه  ومنحه  معه  تعاطف  الذي  الرجل  ذلك 

ليتصل بأهله.

بعد أن استجمع أبو صافي قواه واطمأن على 
بجملة  حديثه  أنهى  سريعة  بكلمات  صافي 

واحدة:

في 	  الرصيف  نفس  على  مكانك  ابق 
على  قادم  قادم،  فأنا  العباسيين  ساحة 

الفور...

لم  أنها  كما  الخبر،  ذلك  أم صافي  تصّدق  لم 
تنتظر  المنزل  في  ستبقى  أنها  فكرة  تقبل 
واللاذقية  اللاذقية  دمشق  طريق  مسافة 
دمشق مع زمن التوقف على كل تلك الحواجز 
التي أقامها الجيش والمخابرات لُيحضره والده 
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وافقت  أو  صّدقت  سمر  أخته  حتى  ولا  لها، 
كّله في سيارة  الموكب  فانطلق  بقائها،  على 
العم التي أخذت تأكل المسافات وكأنها تلتهم 

سنوات زمن قاحل طويل يجب أن ينتهي.

لم تعتد العائلة على أن ابنها الفتى قد أصبح 
ذا لحية يلزمها حلاقة، فشهادة الإعدادية قبل 
أربع سنوات تختلف عن شهادة السجن وليله 
الطويل، وصافي الذي اعتقل من ساحة الشيخ 
ضاهر باللاذقية لأنه كان يركض، كانت تهمته 
المظاهرة  تلك  في  مشارك  أنه  العاثر  بحظه 
مع  وتفرقت  الأسد  نظام  ضد  هتفت  التي 
بأسلحتهم،  عليها  والمخابرات  الشبيحة  هجوم 
المخابرات ووجدوا معه  بفرع  فّتشوه  وعندما 
مطمورته  من  أنها  يصّدقوا  لم  النقود،  تلك 
كفتى، بل أخذوا المبلغ الصغير منه وأصبحت 

تهمته تمويل الإرهاب.
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تنّقل صافي من مكان إلى آخر ومن تحقيق لا 
يفهمه إلى محققين لا سحنة لهم سوى وجه 
العصيبة،  السنوات  تلك   في  الكالح  سوريا 
يعرف  لا  وهو  الأماكن  تلك  كل  بين  تنّقل 
عناوين محطاته التي تقّله إليها سياراتهم في 
التي  العيون  بعض  المخابراتية،  الأفرع  تلك 
متيقنة  تبدو  كانت  العنجهية  بنظراتها  تخترقه 
أنها اكتشفت أسراَر متآمٍر خطير على القيادة 
والحزب سيوهن عزيمة الوطن والناس، كانت 
تلك النظرات تتجه إلى ذلك الفتى كما تتربّص 
المحققين  أصوات  وكانت  بفريسة،  أفعى 
كصرير  رأسه،  في  الأبواب  وحراس  والجلادين 
ريح في ليلة عاصفة ومظلمة، لا جواب لفتى 
على أسئلة لا يفهمها أصلاً، وهكذا مرّت دوامة 
ويصحَو  لينام  ُرمي  ثم  العبثية،  التحقيقات 
لا ضوء  رطب  قبو  في  الوقت  وناسياً  منسياً 

فيه ولا بارقة أمل.
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ليجد  صافي،  على  بكوابيسها  الأعوام  مرت 
بالشارع بمكرمة عفو رئاسي من  نفسه مرمياً 
بشار الأسد لا يعرف سببه سوى أنهم أبلغوه 
أن قائدهم أصدر عفواً وقد شمله، في وطن 
تتوزع  كوابيس  سوى  يشبه  لا  رئيسه  أصبح 
ونشرات  والحارات  الطرقات  حواجز  على 
وبراميل  القناصين  فوهات  وعلى  الأخبار، 
الخردة، وفي الساحات والمدارس والجامعات 
والمؤسسات العامة والخاصة، ليسّجل مدّونة 
تختصر  بعناوين  الأوجاع  دفاتر  على  بسيطة 
عقوداً متناسخة بلونها الباهت لوطن لم يأخذ 
به  قفزت  باللاذقية  فتى  أن  ليتشكل،  فرصته 
ليجلب  ضاهر  الشيخ  ساحة  قرب  إلى  فرحته 
لأٍب  الحلوى احتفالاً بشهادته، فأصبح مفقوداً 
وأٍم امتلكا شهادات مستجدة من أطباء تثبت 
أنهما يحملان كل أمراض السهر والبكاء وقلة 
الطعام وقهر القلوب، وترتجف مفاصلهما كما 
صافي الذي خرج لهما من سجنه برجفة جسٍد 
وعينان  نافرة  عظام  بضع  سوى  منه  يبق  لم 
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غائرتان ووجه شاحب وشفاه زرقاء تقول لهم 
أنا صافي... صافي... لتفيض العيون بالدموع 
عناصر  نظرات  تحت  بملحها  الخدود  وتسبح 
مخابرات  سيارة  داخل  مستنفرين  مخابرات 
جديدة، توقفت قربهم تسألهم عن سر وقوفهم 

ونظراتهم في ساحة العباسيين بدمشق.

***



آخر صورة
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لم يكن شكل عروسة الزيت والزعتر يشبه شيئاً 
رائحتها  تكن  ولم  أمي،  كف  غير  ذاكرتي  في 
التي تنبعث من بين كتبي عندما أفتح حقيبتي 
أية رائحة سوى رائحة أمي وأحياناً  تقترب من 

صوتها وهي تناديني:

 يّما شهد.. إياكي الزيت يوصل للكتب، 	 
انتبهي يّما حبيبتي عالخبزة.

أما عروسة السمن والسكر التي كانت تتناوب 
مع هذه العروسة فكانت بكل معالمها تشبه 
السكر  شكل  بين  لكن  أيمن،  أخي  ابتسامة 
الغارق  والزعتر  البلدي  بالسمن  المجبول 
مسبحة  كحبات  العمر  ذاكرة  تتقاطر  بالزيت، 
لبعضها حين  الخاص ووقع قبلاتها  بريقها  لها 
يحكمها الخيط كحبل سّري من نوع آخر، لتمر 
أنفي  وتلافيف  جفنّي  خلايا  بين  ما  بطريقتها 
وحتى عبر تعرجات جبيني التي حفرتها لحظات 

التأمل المفتوحة على الزمن.
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مني  تفلت  وهي  دروبها  تعرف  ذاكرة  إنها   
الذي  البيت  أركان  إلى  قليلاً  لتعود  وتتسرب 
أسير خارج  وأنا  الزمن،  ذاك  أصبح خلفي كما 
جاذبية الأرض وبالوقت نفسه أحاول الانفلات 
من جاذبية المكان الذي يخّصني فيما أنفاسي 
المتعبة من قسوة الدرب تصّر على أن ترافق 

ذاكرتي.

مجرد  كنت  مرة  أول  الفرات  نهر  عبرُت  حين 
وماء  الشمس  بين  المسافة  تدرك  لا  طفلة 
بخربشاتي  أرسمه  وأخذت  عدت  وحين  النهر، 
البسيطة بدأت برسم جسر يمتد بين صفحتي 
دفتري الصغير ولونته بالأسود، ثم رسمت نهراً 
وأكثرت من اللون الأزرق فيه ثم جعلت أشعة 
تمتد  حبال  كمجموعة  تتواصل معه  الشمس 
قريباً  صغيراً   زورقاً  ورسمت  لتحمله،  لعمقه 
إلى ضفته، لا أدري لماذا اخترت له اللون الأحمر 
وضعُت  ذلك  من  الرغم  على  لكني  القاني، 
دفتر الرسم أمامي وعبَرُت مرة أخرى بخيالي 
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من غصن الشجرة الخضراء التي ملأت أوراقها 
واجهة دفتر الرسم، وتخيّلت نفسي أتأرجح على 
أوراق دفتري من ضفة إلى أخرى كما لو أنني 

على فراتي المفترض.

بدت تلك الشجرة حينئذ كأنها هي اللوحة بينما 
الفرات بكل عظمته عبارة عن خيط صغير يلف 
عنقها الطويل، كان عمري ثمانية أعوام على 
ما أظن وتسعفني ذاكرتي به، فيما كان أهم 
تلك  من  حقيقية  لعبة  أمتلك  أن  هو  أحلامي 
وأنيقة،  لعروسة مبتسمة  بالأسواق  تباع  التي 
تختلف عن تلك اللعبة التي أخاطتها لي أمي 
في  البالية  الخرق  بعض  بقايا  من  وعبّأتها 
المهترئ  أيمن  الدار، ثم أحَضرْت قميص أخي 
العينين،  مكان  ووضعتهما  زّرين  منه  وأخذت 
بلعبتي  ليتدخل  وسيلًة  أيمن  أعطْت  وبذلك 
إزعاجي  يريد  عندما  وبخاصة  طريقته  على 
عنوة  يدي  من  اللعبة  يأخذ  كان  إذ  ما،  لأمر 
ويقلع عينيها لأنهما يخّصان قميصه المهترئ، 
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العينين  تلك  لأجل  وهو  أنا  ونتشاجر  نتشاجر 
– الأزرار – فتتدخل أمي وتتحايل عليه بلطف 
وتخيطهما  لها  ليعيدهما  المعتادة  وبطريقتها 
على  جراحية  عملية  يجري  كطبيب  جديد  من 
عروستي  وتبتسم  أبتسم  كي  عروستي  وجه 
أمضت  حيث  بابتسامتها  أمي  وتنتصر  لي، 
عمرها تسعى جاهدة كي لا ُتغضب أحداً ممن 

حولها أياً كانت الأسباب.

رافقته  واحدة،  بسنة  يكبرني  الذي  أيمن  أخي 
عروسة السمن والسكر طيلة طفولته بل حتى 
المدرسة  إلى  وانتقل  الابتدائية  المرحلة  اجتاز 
الإعدادية، كما أنه عبر نهر الفرات قبلي بسنة 
واحدة، وهكذا بقي يسبقني بتلك السنة في 
كل أمر أثناء طفولتنا، ولكن بعد أن كبرنا أصبح 
أيمن هو نهر الفرات كله بالنسبة لي، في قلبه 
تتكدس كّل معاني الحنان والجمال في كلمة 
ولهجات  لغات  كل  كلمة  »أخ«،  هي  واحدة 
منحني  لقد  لي،  بالنسبة  وغرباً  شرقاً  العالم 
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إياها أيمن بكل َدفقها وجمالها وأحاطني بدفئها 
طيلة الوقت.

 أخي أيمن لا يشبه أحداً وكّل من عرفني ربما 
الأخوة  كبقية  ليس  فهو  عليه،  يحسدني  كان 
وخاّصة للبنات من حولنا، إنه السمن والسكر 
يريدني  حللُت،  أينما  لي  والداعم  حياتي،  في 
دائماً أنيقة وواثقة كنهر الفرات، ولهذا كنت أراه 
أنه هو سحر الفرات حين ينساب بين خلايا دير 
الزور ليطمئن عليها، سأقول الكثير عن أخي، 
وربما أمضي عمري أقول وأقول، ُسكَُّر حياتي 
من  تولد  تفاصيل  إنها  غفلة،  على  ذاب  الذي 

رحم تفاصيل لتتعدد الحكايات.

على  ترتسم  التي  الضحكة  ربما  أو  أخي..  إنه 
بين  المياه  تتدفق  عندما  النهر  ذلك  أمواج 
ضفتيه بغزارة، وهو بالوقت نفسه ذلك الهدوء 
الذي يتمدد في أنحاء الروح، كما تنساب ذات 
يشبه  الذي  »الجرداق«  خلف  برونقها  المياه 
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بين  بجولة طرب هادئ  المنبعثة  الحزينة  الآه 
المواويل الديرية حين تأتي من بعيد مع صفاء 

الليل.

مع  سري  حبل  قصة  الزور  ودير  الفرات  نهر 
أو  المنبعثة من حقيبتي  الزعتر  ورائحة  جسد، 
أيضا كما عهدُتها،  أناملي بقيت هي  بين  من 
حبلاً سرياً دائماً لي مع أمي، أما أيمن وعروسة 
السمن والسكر بيده فبقيت تشبه نهر الفرات 
وجه  الأخرى  هي  تختصر  كلوحة  يرتسم  حين 

أمي أمام عينّي.

الصورة،  لظاهر  ينظرون  الذين  الأطفال  ككل 
حيث لم نكن ندري أن الأنهار تعشق من حولها 
محبّيها  وتعرف  البشر،  كما  العشق  هذا  كل 

وصوتهم وضحكاتهم وأّناتهم.

الأخرى  هي  ترسم  الأنهار  أن  نعرف  نكن  لم 
تحضنها  ثم  لهم،  المتلألئ صوراً  وجهها  على 
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كي تحفظها في أعماقها ربما لتحميهم على 
الخاص، فيصبحون جزءاً  طريقتها في عالمها 
من خلجات مياهها العظيمة، فكيف إذا كانت 
عظمته  منهم  لكل  وعشاقهم  والمدن  الأنهار 
واحد  سري  حبل  يلّفهم  أركان  ثلاثة  الخاصة، 
كجسٍر معّلق يعبر القلب من خلاله ويحبو كطفل 
وحضن  أمه  حضن  بين  أو  الحلم  ضّفتي  بين 
ثرد خبزها مع  اعتادت على  أّم  الحياة، حضن 
البامياء وهي تجمع الضحكات من كل  حبات 
المعلقة  الجسور  منها  وتنشئ  وصوب،  حدب 
بين حرارة القلب وحرارة الطبيعة ولون الأحرف 

المنبعثة من شفاهها وهي تقول:

 »هلا يا أمي«.	 

هل قالها الفرات يا أخي؟ هل قالها الفرات يا 
أيمن حين لّف جسدك بحبله السري ومشى بك 

بعيداً؟

يا ويل قلبي في بلٍد أخذت تبتلع نفسها قطعة 
نهره  حضن  في  أيمن  رسا  هناك  قطعة.  إثر 
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يبحث  وهو  إليه  السري  الحبل  قاده  العميق، 
أم  كانت  هكذا  الكبرى،  الحلم  عروس  عن 
أيمن تقول له عن عروسه المرتقبة، إذ لطالما 
حبكت حلمها على أّن عروسة السمن والسكر 
سمناً  تصبح  أن  يجب  صغير  وهو  معشوقته 
وسكراً من لحٍم ودم، عروس كبيرة تزيّن الحياة 
معه وتحّليها بإطلالتها، كنا نضحك كثيراً عندما 
عن  المؤجلة  أفراحها  أو  رغباتها  أمي  تسرد 

أفراحنا.

عليه  تلّح  أخذت  يعمل  وبدأ  أيمن  كُبر  عندما 
صباح مساء وتعبّر له عن خشيتها بأن يخذلها 
العمر دون أن تحمل ضناه، فوعدها أن يتزوج 

سريعاً وقال لها: 

أبواب 	  كل  على  بنا  يطوف  الذي  قلبك 
الفرح سأجعله يفرح كما ُيفرحنا، سأتزوج 
هذه  تنتهي  حين  وقت  بأقرب  أمي  يا 

الحرب اللعينة..
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من  لكل  اللعنات  يكيل  وكأنه  وصمَت  قالها 
في  المفترض  شريكه  نحو  رصاصة  أطلق 
وطن مفترض اسمه سوريا. وعدني أيضاً وهو 
يمازحني بأن تكون عينا عروسه أجمل من أزرار 
قميصه التي شكّلت عيني عروستي حين كان 
العروسة  تلك  طفل،  ابتسامة  تصنعه  الحلم 
يخبئ  ما  بقايا  بين  تختبئ  بقيت  التي  اللعبة 

أبي وأمي في زاوية الدار من خردة.

عندما دّوى صوت الانفجار الذي أسقط الجسر 
المعلق، شهقت أمي ونادت علينا بصوت لم 
نعتده منها من قبل، أو لا ندري من أين خرج 
بكل ذلك المكنون الذي يجمع الترجي بالأمل 
هل  للتنفيذ،  تأمرنا  بلهجة  ممزوجاً  بالخوف 
عبَر ذلك الصوت من بقايا روحها القلقة على 
المرتجف مع كل  القلب  زوايا  أم من  أنفاسنا، 
نسمة تصيبنا، أم من بقايا حبلها السري الذي 

ربطتنا به بكلمة »أمي«.
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أمامه  انحنت  عليها،  بالإجابة  أيمن  تردد  حين 
الذي سكن  الجسد  لتقبّل أي قطعة من ذلك 
هواجسها وهي تتوسل إلينا أن نغادر المدينة 
القلب  هذا  دقات  من  أسرع  تكون  بخطوات 
كله  جسدها  أن  سيتأكد  رآها  فمن  الملهوف، 
تحول لقلب يرتعش بنبضة واحدة، رجاها أيمن 
بدوره أن تُكّف عن التوسل وأن تنسى طلبها، 
فهو لن يتركها ويترك مدينته ونهره وحلمه الذي 
بناه بين تلك المعالم الممتدة باتجاهات تؤدي 
بل  ورجائه،  لحديثه  تصِغ  لم  فؤاده،  إلى  كلها 

كانت قد قررت ألا تسمع سوى صوتها يقول:

 _ ارحل.. ارحل مع أختك.. هيا ارحل الآن.. الآن.. 
لقد قصفوا الجسر..

كانت عيناها حينها تقول ما لم تُبح به شفتاها 
أن  يجب  المدن  في  الجسور  ُتبتر  عندما  بأنه 
تعلموا أن هناك من قرر بتر الحياة.. كل الحياة.
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نظرة  لنلقي  النهر  إلى  وأخذني  أيمن  خدعها 
والبقاء  المتهدم  الجسر  الوداع على  أو  الحنان 
ولم  يدر  لم  تهدأ،  ريثما  بعيد  من  ولو  بجواره 
ندر أن هنالك نظرة وداع من نوع آخر تستولي 
على كل المسارب والمعابر، وأن قلب الأم لا 

ُيخدع أبداً.

لتتبع  هواجسها  نبض  على  أيمن  أم  تسللت 
لحظة  لآخر  خلسة  توّدعنا  كي  أو  خطواتنا، 
ونحن نغادر، وحين لمحناها على عجل تصاعد 
قوي  انفجار  صوت  مع  جديد  من  الدخان 
البيت،  بقايا  وبين  وبينها  بيننا  الطريق  ليقطع 
المكان  معالم  وتناثرت  جسدها  تناثر  حيث 
العالم  الملأ أن هذا  الثريد لتعلن على  كقطع 
قّرر  وقد  طريقته،  على  النعي  أوراق  جّهز 
سلفاً أن يجعل الأماكن كلها هنا منسف ثريد 
السوداء،  بعمائمها  العالم  لغربان  آدمي  بلحم 
بربطة عنق  ديكتاتور  الدم مع  وليمة  تتشارك 
وضحكة صفراء، وُتعينها وحوش بقالب بشري 
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أعناق  على  الطاعون  يشبه  لما  تحّولت  وقد 
البسطاء.

مجال  واغتال  اتجاه  كل  من  الدخان  تصاعد 
الرؤية، لكن أيمن انتفض كعادته بتلك الإرادة 
التي رافقته طيلة سنوات عمره، وأسرع لكي 
يلم بقايا جسد عّله ينبض ببعض الحياة، وهو 
يلّمه من مسام هو تشكيل حبل  يدرك أن ما 
سري عليه أن يصنع منه قبراً وهو ينادي تلك 

الخلايا بكلمته الدائمة:

 يّما...	 

في تلك اللحظات بالذات حيث الروح تهيم بلا 
قرار، خذلته الأرض التي أحبّها، وانزاحت تحت 
إلى  النهر  فاقتاده  الصراخ  أنهكه  حين  قدميه 

جوفه وابتلعُت أنا حنجرتي ولساني.
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فؤاد  بلحظة  ابتلع  هي لحظة عدم في وطن 
في  الطويل  الليل  ليحيطني  وأخي،  أمي 
لي  بالنسبة  أصبح  هواء  أتلّمس  طريقي، 
ومتاهات،  متاهات  عبر  معي  يتحرك  كنعش 
لأجد نفسي بعد عناء درب طويل في أرض لا 
نهر فيها أرغب أن أرسمه ولا وطناً يعرفني، ولا 
كتباً برائحة عروسة الزعتر ولا زر قميص يتحول 
للعبة، بل وصلت كجسٍد مهترئ يحمل  عيوناً 
بالتفاصيل  تنبض  ذاكرة  ويحيط  مرتجفاً  رأساً 
التي لا تنتهي عن ماٍض أصبح هو كل حاضري 
كيفما التفتت أو تنفست أو تمّنيت، تتوزع فيها 
صور أخي ولهفة أمي ووطن شاحب مصاب 

بوباء لا براء منه.

 أحاول بتلك الزحمة أن أتذكر اسمي فلا أجد 
سوى كلمة منسية، دير الزور.

***



آخر صورة

141

.. أم�خ الدول�ة
�ي �

ع ر��ج

م��ة
خ
�ل�

هر  �ة �ل�أ�ش �خ ول� ��ج �ي



راجعي أمن الدولة.. يوال ابنة األشهر الخمسة آخر صورة

142

الطمأنينة  من  حالة  ابتسامتها  في  أشاعت 
سرعان ما عّمت المكان كّله حتى أن الأشياء 
الجامدة من حولها بدت وكأنها تنتعش معها، 
تتفتح  ابتسامة  في  تكمن  الحياة  عذوبة  لعل 
على شفاه غّضة، لم تنل منها حسرات الزمن 
عمٍر  أبواب  على  الترقب  حالات  تأكلها  ولم 

مستنزف.

أودَعْتها  حين  أمها  نادتها  هكذا  يولا  اسمها 
الذي  النبض  بين  من  لتطير  والدها  ذراعي 
حيث  القلب،  نحو  تتهادى  عروق  في  توّهج 
هناك  استئذان،  بلا  للدخول  مشرعة  الأبواب 
تربّعت بين كل المسامات والرعشات، ليتعرف 
هو لأول مرة على ابنته الصغيرة التي لم تأِت 
لتعبير  وليست  هدف،  أو  لغاية  ابتسامتها 
باهٍت جاء بلحظة قسرية، فللأطفال أسلوبهم 
غير المحسوب، وهو ربما يشبه حالة التكوين 
الأولى عندما تدخل الروح إلى الخلايا لتنعشها 
وتطلق دورة الحياة، أو لعل يولا هي من وجد 
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رحم الحياة يتشكل من جديد ويحيطها بالأمان 
الذي كان مفقوداً خلف تلك الحدود، فأطلقت 

لشفاهها الندية حرية الابتسام. 

من رآها لا يدرك أنها لا تعرف والدها قبل ذلك، 
فمن بين ذراعي أمها ارتمت على ساعديه، ثم 
ذاك  لتطير في  تقفز  أن  كادت  اللحظة  بذات 
التي  سوريا  عصافير  ككل  الرحب  الفضاء 
غادرت بعيداً عن آلام الحرب ولهب النيران التي 
بالحرية؟  يولا  أحست  هل  شيء،  كل  التهمت 

وأية حرية؟  

بل  يوماً  للحرية  النديّة  الطفلة  تهتف هذه  لم 
عمرها  أشهر  لكن  الأحرف،  لفظ  تتقن  لم  إنها 
العشر قد حملت حكايات من طعم مختلف.. 
حكاياُت أسٍر ربما تمر عليها كل لحظة والقلب 
لحظة  نجاة، وفي كل  يبحث عن ممرات  تائه 
لقاء  آخر  ففي  لها،  نهايات  لا  أسرار  تتكوم 
لوالدها بها، وّدعها وكانت تجتاز شهرها الأول 
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من العمر، طبع قبلته على جبينها فقط آنذاك 
وغادر، التفت كثيراً نحو الدار عّله يشاهد هالة 
أن  الحياة،  وتتلقفه  الحب  يرسله  الذي  الضوء 

يشاهد أي شهب يرسم علامة درب العودة.

غادر وهو يعبئ في صدره آمالاً كبيرة بأن يعود 
لتلك الحياة التي يتركها خلفه شكُلها وطعُمها، 
يحمل  لا  الزمني  التراتب  أن  لاحقاً  اتضح  لكن 
السراب، حين  الكثير من  إلا  تناوبه  في طيات 
بدأت الذئاب بتقاسم أشواط اللعبة ليصبح كل 

شيء ضبابياً.

بل  طريقته  على  ونشدها  للحرية  هتف  هو 
لأجلها  هتفوا  الذين  السوريين  طريقة  على 
ملء حناجرهم، وكاد أن ُيقتل عدة مرات على 
مع  الأخير  الاتفاق  جاء  هذا  وعلى  مذبحها، 

زوجته، أم يولا، بضرورة الرحيل.
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ملاذ  عن  للبحث  رحيله  من  أشهر  أربعة  بعد 
تركيا،  في  مؤقتاً  استقر  حيث  الحدود،  خارج 
عبر  بطفلتها  الحدود  تعبر  أن  يولا  أم  حاولت 
أحد المعابر الحدودية الطبيعية نحو لبنان كي 
تلحق به، لم تفكر في أية وسيلة أخرى تحوي 
أن  وخاصة  ما  نوع  من  مخاطرة  خفاياها  في 
نيران الحرب تلتهم الجميع وتتمدد في كل اتجاه 
داخل سوريا، ولأنها تدرك بوضوح عدم إقدامها 
على أي عمل يمكن أن يمنعها من عبور تلك 
الطريق الطبيعية نحو لبنان، رتبت القليل من 
الأشياء الضرورية في حقيبتها، وتفقدت كافة 
أوراقها وأغلقت باب بيتها على ذكريات العمر، 

ومضت. 

انطلقت السيارة ومضى الوقت سريعاً وتآكلت 
الجفون،  وخلف  العجلات  أسفل  المسافات 
أمها  بذراعي  محاطة  يولا  وصلت  أن  إلى 
تدافع  من  لتحميها  أضلعها  نحو  تشّدها  التي 
الناس، حين اصطفت داخل طابور المنتظرين 
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على منفذ أمن الجوازات السورية لتختم جواز 
الموظف  نادى  لبنان،  نحو  للمغادرة  سفرها 
لم  بل  الطفلة،  تلك  تكترث  فلم  »يولا«  باسم 
أخرى  مرة  الاسم  أعاد  يحدث،  ما  بالتأكيد  تِع 
جمهور  على  نظراتها  ُتنّقل  يولا  بقيت  وأيضاً 
مسرح  عكس  الأمل  ضفاف  إلى  مثلها  راحل 
الرواية التي لم تفهمها كطفلة بعد، ولم تكترث 
أيضاً لاسمها الخارج من نافذة أمن الجوازات، 
الأم تساءلت  به، وحدها  ناداها  ولا حتى لمن 
الجواب على عجل  فجاء  الأمر؟  ما  باستغراب 
مغّلفاً بثقة رجال السلطة حين يمتلكون القرار 

والقصاص حيث قال: 

الدولة« 	  »أمن  فرع  مراجعة  يولا  على 
وممنوع عليها أن تغادر سوريا.

كانت يدها الصغيرة تداعب الهواء الذي حمل 
عديدة  رؤوس  استدارت  حين  الإجابة،  تلك 
نحوها بصمت لم تستدعه المفاجأة، بل ربما 
التساؤل حول مصير أوراق كل منهم إذا كانت 
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رضيعة مطلوبة لفرع مخابرات نظام الأسد، أّما 
أمها التي استقبلت تلك الإجابة المفاجئة، فقد 
للحظات  رأسها  أنحاء  في  يجول  الصدى  بقي 
أمن  لفرع  مطلوبة  »يولا  رصاص،  أزيز  كأنه 

الدولة«. 

نظرت إلى ابنتها وحبست دمعتها، ثم نظرت 
من  شيء  فيه  جواباً  تجد  عّلها  الموظف  إلى 
بكلمة  الرجل  فعاجلها  أكثر،  لا  الطفولة  براءة 
تراجع  كي  وعودي  لغيرك  المجال  افسحي 

ابنتك »أمن الدولة«.

تفحصت جموع الناس بعينيها، وتساءلت مع 
نفسها عن أي أمن في دولة يغادر مواطنوها 
لهم  الأمن  عن  للبحث  عجل  على  حدودها 
ولأبنائهم، وها هي نظراتهم تفضح ما تحمله 
بهم  تحيط  من صور  وقلق  من خوف  أعينهم 
على الجدران، لا يجرؤون حتى على تأملها كي 
سؤال  بألف  الخفية  العيون  تلك  تلتهمهم  لا 
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إليه قلق من موظف يرمقهم  وسؤال، مضافاً 
كما يرمق أوراقهم عّله يصطاد فريسة يتسلى 

بآلامها ويغّذيها بالويلات.

الجموع وهي تحاول  بين  يولا من  أم  ابتعدت 
ترتيب الأفكار التي تزاحمت في رأسها ثم وقفت 
الناعمتين،  كفيها  وأصابع  ابنتها  تتأمل  جانباً 
اقتحمت  التي  الكلمات  لتلك  إجابات  تتوسل 
»الأمن«  بلد  في  البيوت  ُتقتحم  كما  أذنيها 
ابنتها  بأفكارها  فّتشت  استئذان،  بلا  للتفتيش 
شهور  في  يختبئ  ممنوع  أي  عن  وتساءلت 
عمرها الخمس وعن أي ذنب اقترفته، لم تجد 
جواباً سوى أن لها أباً مطلوباً لأفرع المخابرات 
بها كمستقبل يحمي  للحرية وحلم  لأنه هتف 
ذلك  أعين  عن  للاختفاء  اضطر  ثم  طفلته، 
أفرع  عناصر  أن  الواضح  من  لكن  »الأمن«، 
أنفاس  تتابع  المركبة  الأعين  ذات  المخابرات 

الولادة.
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في  تدّون  الرعب  دولة  في  هنا  الولادات  كل 
يتبع  وآخر  النفوس  دائرة  يتبع  دفتر  دفترين، 
دائرة المخابرات التي تنال حّصتها من الأوراق 
والبيانات من سجلات الولادات أكثر من حّصة 

الآباء.

محّملة  أصبحت  التي  أمها  مع  يولا  عادت 
العديدة،  وهواجسها  المستجدة  أفكارها  بثقل 
عادتا إلى المنزل في ريف السويداء بالجنوب 
السوري حيث باتت كلُّ لحظة تحمل في باطنها 

كابوساً يتوالد من أسئلة لا حصر لها تقول: 

متى يتم اعتقال يولا معها؟ وما العمل؟ 	 
وهل  ماذا؟  أم  الدولة  أمن  فرع  أنراجع 
حال  في  بأمان  سنكون  وطفلتي  أنا 
لا  حولنا  من  السيئة  والأمثلة  المراجعة 

تحصى؟

التي  والهواجس  التساؤلات  تلك  ترافقت 
حاصرتها مع رحلة ابتزاز من نوع آخر، إذ يصبح 
على كل  الناس مفتوحاً  التكسب من حاجات 
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أقرب  مهنة  بل  الأزمات،  تشتد  حين  احتمال 
لكنها مضمونة  للتصيّد  إلى مقامرة  تكون  ما 
أمام  نفسها  الأم  تلك  وجدت  هكذا  النتائج، 
تلك  على  وتنتشر  بلحظات  تتشكل  طحالب 
من  بالجميع  أحاطت  التي  الرخوة  الجدران 
حولها، في مدينة بدأت تعتاد على بيع الأزمات 

ومن ثم حلولها لسكانها.

بدأ طلب المال منها للمساعدة على استصدار 
قرار من فرع المخابرات بكّف البحث عن تلك 
وهذا  السفر،  تستطيع  كي  الرضيعة  الطفلة 
التي  البلاد  هذه  في  لها  مقنع  أمر  ذاته  بحد 
تباع  كما  عقود  منذ  الناس  مصائر  فيها  تباع 
إثر  البائسة، وهكذا شهر  البازارات  الخردة في 
عشرة  يولا  عمر  أصبح  آخر،  بعد  وترّقب  شهر 
الجدار  ذاك  في  ثغرة  فتح  عن  وعوضاً  أشهر، 
السميك الذي تغّلف بالطحالب ليتسرب منها 
الضوء، غدت هي وأمها تحت الطلب العاجل 
الدولة«، فقررت  لمراجعة فرع مخابرات »أمن 
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إلى  ابنتها  هي  تعتقل  أن  تردد  دون  يولا  أم 
صدرها قبل أن يعتقلهما أحد أفرع المخابرات 

لتغادر على طريقة زوجها. 

اللاتي يحبسن الدموع  انطلقت بثقة الأمهات 
يبتهلن  انتظام وهن  بلا  في حرقة قلب يخفق 
لأجل أبنائهن، لتقطع مسافة اللجوء نحو تركيا، 
حيث المسير نحو حدود لا أختام مخابرات فيها 
المعابر،  جدران  على  صوراً  يوزع  نظاماً  ولا 
وكأنها مرفوعة لتكون بشكلها الأخير كخاتم من 
نوع آخر يعلق في مخيّلة تلك الآمال المغادرة 
التي  البلاد  تلك  بأن  لصاحبها  داخلي  كمنبه 
ُتسبى على قارعة الطريق عاريٌة من كل شيء، 
وأكبر  توصف كوطن  أن  بكثير من  أقل  وهي 
بكثير من الجحيم، وهكذا من السويداء جنوب 
دمشق إلى الحدود التركية باتت وجهتها وكأنها 
في درس جغرافيا لم تعرفه من قبل لمحافظات 

وقرى وطن توشح بالدخان والسواد. 
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واسمها  طفلتها  اسم  أن  حظها  حسن  من 
الداخلية،  النظام  حواجز  على  بعد  ُيعمما  لم 
بالعاصمة  مروراً  السويداء  من  بداية  فعبرتها 
البلاد لتستمر نحو الشمال  متجهة نحو وسط 
وتصل إلى سوريا الأخرى، أو إلى تلك القطعة 
السورية التي يفترض أن والد يولا الذي أودع 
وغادر  الشهر  بعمر  وهي  جبينها  على  القبلة 
وهو يحلم أن تكون تلك القطعة وغيرها نوى 

لحرية سوريا كلها.

»المحرر«  سوريا  جزء  إلى  يولا  أم  وصلت 
ظّنت  حيث  قليلاً،  تهدأ  قلبها  دقات  وأخذت 
مشاعرها  وتخص  تخّصها  حواجز  ستعبر  أنها 
الملتهبة نحو زوجها ومستقبل طفلتها، خّمنت 
فن  ويتقنون  يخّصونها  سوريين  ستجد  أنها 
لكن  الدكتاتور،  وحش  عن  بعيداً  الدول  بناء 
سرعان ما تداركت الأمر بعد ذلك الفيض من 
ترتدي  أن  أن عليها  السائق  أخبرها  الفرح حين 
ما اُتفق عليه وألا ُتكثر الكلام، فلكل حاجز هنا 
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بالحلال  رأي ومرجعية وأمير وشيخ يفتي لهم 
والحرام... باغتها القلق من جديد، وكانت تعتقد 
بداخلها أن ما اتفقت عليه مع السائق هو مجرد 
نوع من الحيطة لشيء طارئ في الطريق ولم 

تتوقع أنه للطريق الرئيسة نفسها.

قبل الوصول لأول حاجز في الجانب الآخر من 
تلك  على  صار  المحررة«،  »سوريا  أو  سوريا 
الطفلة يولا أن تتحمل حرارة الصيف الشديدة 
على  أن  كما  النديّة،  الطفولة  مفاتن  وتغطي 
يولا أن ترتدي ما يناسب حواجز »الحرية«،  أم 
التردد،  أو  للاحتجاج  ولا  للتفكير  مجال  لا  هنا 
والدماء  والبيوت  التراب  حظ  لندب  وقت  ولا 
القصيرة  المسافة  تلك  في  الغزيرة،  السورية 
طوفان  ضفتي  حيث  سوريتين،  بين  الفاصلة 
ضحاياه من هنا وهناك، ما زال يلتهم الأرواح، 
فيما ذلك الكرسي الذي يغرز أرجله في أجساٍد 
تلك  أكوام  على  ثابتاً  زال  ما  ودم  لحم  من 
تاريخ  أبواب  على  والمترنحة  الباقية  الأجساد 

دّونت فصوله بمآسي لا حصر لها. 
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العبور في كيس  لوازم  يولا معها  أم  أحضرت 
كانت قد وضعته قربها، إذ سارعت مع طلب 
غلفها  الذي  الأسود  جلبابها  وارتدت  السائق 
من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، وبمجرد 
أّنها  أن ارتدته تبّدلت أفكارها وكأنه نبّهها إلى 
مقصلتين  بين  فاصلة  لحظة  في  أصبحت 

التهمتا عنق وطنها.

على  قادمة  أنها  جلبابها  ارتدت  حين  أحست 
لا  رعٍب  دّقاُت عقاربها مصنوعٌة من  لحظاٍت 
يختلف في معناه عن تلك التي عايشتها عند 
ورود  من  خوفها  كان  فإن  لبنان،  مع  الحدود 
للمخابرات،  المطلوبين  قوائم  على  اسمها 
فهنا أمراء حرب كبرت ذقونهم وبطونهم، وقد 
فسندت  الحافلة  يحيطون  بلحظة  لمحتهم 
نفسها بهدوء حذر إلى عمق الكرسي، فيما أخذ 
الرعب يتسلل إلى كل خلايا جسدها ويسيطر 
قائمة  على  يضعها  شبٍح  من  مخيلتها  على 

الكفرة.
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عليه  بدا  الذي  الملتحي  العنصر  ذاك  تأمل 
أنه لم يغتسل منذ العصور الوسطى هويتها 
وفتح عينيه على آخر اتساعهما ثم تأملها، حيث 
سافرة  سيدة  لديه،  المفارقة  تتشكل  ابتدأت 
الشخصية،  البطاقة  على  الصورة  في  الرأس 
ومغطاة إلى أخمص قدميها هنا في الحافلة، 
الذّل  سنوات  لها  أتاحت  بنبرة  السؤال  وابتدأ 
التي عاشتها في ظل نظام الأسد أن تستنسخ 
ونظرات  القيح  يملؤها  حواجز  على  نفسها 
بفوهة  والاستقواء  بل  والاقتناص،  التشفي 

سلاح أعمى.

ابنتها  عينا  ولا  السورية  لهجتها  تسعفها  لم 
السخيّة بالأمل، وحده سائق الباص الذي اعتاد 
تلك  ليعبر  والمبررات  الحجج  استقدام  على 
الحواجز، وحده َمن تحايل ليعتقها من حاجز ثم 
آخر ومن فصيل له راية تنبئك بسيف بلا غمد، 
مختلف  بلون  راية  له  فصيل  من  مقاتل  إلى 
باليٍة  خرٍق  مجموعة  أصبح  الوطن  أن  تخبرك 

تلّونها الشعارات والصفقات... والقيح.
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بعيونها  أمها  مع  الطفلة  تلك  َعبَرت  هكذا 
إلى  جنوبها  من  سوريا  مساحة  المتأّملة 
شمالها، تاركًة وراءها كل الألوان الباردة ما بين 
»أمن« دولة الأسد القابض على روح الطفولة 
القابض على عنق مستقبلها  الرايات  و»أمن« 

وحلم الخلاص... 

العشر  بأشهرها  لتساهم  تركيا  يولا  وصلت 
ابتسامتها  بقيت  فيما  اللجوء،  أعداد  بزيادة 
للسوريين  الأولى  بالصرخة  تليق  التي  الندية 
من  ولو  قادم  أفق  على  لترسم  وتتسع  تتسع 

بعيد... كلمة... حريّة...

***



هي لحظة عدم في وطن ابتلع بلحظة فؤاد

 أمي وأخي، ليحيطني الليل الطويل في طريقي 

أتلّمس هواء أصبح بالنسبة لي كنعش يتحرك

 معي عبر متاهات ومتاهات، ألجد نفسي بعد عناء

 درب طويل في أرض ال نهر فيها أرغب أن

 أرسمه وال وطناً يعرفني، وال كتباً برائحة عروسة

 الزعتر وال زر قميص يتحول عيوناً للعبة، بل

 وصلت كجسٍد مهترئ يحمل رأساً مرتجفاً ويحيط

 ذاكرة تنبض بالتفاصيل التي ال تنتهي عن ماٍض

 أصبح هو كل حاضري كيفما التفتت أو تنفست أو

 تمنّيت، تتوزع فيها صور أخي ولهفة أمي ووطن

شاحب مصاب بوباء ال براء منه

حافظ قرقوط
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