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إىل صفاء... شريكة العمر وصانعة الفرح... احلريصة 
كتبت...  ما  كل  يف  مكانها  تأخذ  كي  ورقة  كل  على 

أحبك... 

يصبحون  يكربون  عندما  األبناء  وأنس...  أجمد  إىل 
السند فكيف حني حنيا كأصدقاء... جهودكما اجلميلة 
اجملموعة  هذه  كي خترج  القصص  التدقيق وإخراج  بني 

إىل النور ستبقى نورًا يف طريقي...

إىل السوريني.. حنك الوحش كان كبريًا مبا ال ميكن 
ختيله... كم حتملتم...! 

حني تفتقد العدالة مليزانها فيما الظلم جيد معابره إىل 
كافة املساحات... هذا يعين أن ذاكرتنا تتحول إىل 
ركام حيتاج لتوضيب على أمل أن نستعيد الروح...

حافظ



القصص

5 سيرك 

28 حواجز وأبواب 

50 استجواب 

69 علبة السردين وجدي 

83 ذاكرة على الزناد 

98 العرض القادم 

117 بعثرة أفكار 

135 درجات خمس وحذاء 

145 في ضيافة سقراط 
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مدهشة هذه البلاد، يسمونها صندوق العجائب 
والغرائب، كل شيء فيها مختلف، حتى عقارب 
ساعاتها تجدها تدور من اليمين إلى اليسار، لا 
العكسية في  الحركة  تلك  الغاية من  ما  أدري 
اعتماد التوقيت، لا أنكر أنني خفت بالبداية من 
أن تكون ساعتي قد أصيبت بعطل ما، لكني 
الآخرين  ساعات  أن  كيف  انتبهت  ما  سرعان 
وعلى  للخلف،  عقاربها  تسير  دائماً  كانت  هنا 
الرغم من أني اطمأننت بأنها على ما يرام إلا 
أني بت أخشى أن أفقد عادتي القديمة بحفظ 
لي  موعد  لأي  قيمة  لا  أنه  مواعيدي، صحيح 
الحفاظ  يجب  مبدأ  حالة  بالنتيجة  لكنها  هنا 
عليها حتى لو كان ذلك الموعد يتعلق بتناول 

القهوة والاستماع إلى بعض الموسيقى.

الرئيسية  القطار  محطة  إلى  وصلت  أن  منذ 
الساعة  أن  إلى  أيضاً  انتبهت  المدينة،  وسط 
تسير  الرصيف  عمق  في  المعّلقة  الكبيرة 
إنها  الحقيقة  في  اليسار،  نحو  بثقة  عقاربها 
محطة واسعة جداً ولا يوجد ما يشير إلى تاريخ 
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السور  وبشكل  بتصميمها  غريبة  لكنها  بنائها، 
فيها،  المرفوعة  اليافطات  وكذلك  والأبواب 
استبدال  بعدم  حتى  تعمداً  هناك  أن  وأظن 
ساعتها بساعة رقمية حديثة، ربما كي لا تتأثر 
فتتعرقل  اليسار  إلى  المتجهة  العقارب  حركة 

حركة الناس.

في بداية الأمر اعتقدت أن هذه المحطة متحف 
الحروب،  زائدة عن بعض  يعرضون فيه خردًة 
بالحروب  ولعها  عنها  معروف  البلاد  فهذه 
للاحتفاء  ُأدرجت  أعيادها  أن  القدم، حتى  منذ 
بالحروب التي عاشتها، كما أنها أصبحت تطلق 
الوّهاجة تعبير حرب  في احتفالاتها وخطاباتها 
على كل ما تقوم به، فهي تعلن حرباً على الفقر 
وحرباً على الأمية وأخرى على الجهل والتخلف 
تنشد حروباً  السلم  وهكذا أصبحت في وقت 
مختلفة كي لا تنسى الناس فنون القتال، كما 
أن لكل فرد هنا حروبه العظيمة التي يخوضها 
أن  ومع  وخبزه،  حاجياته  لتأمين  يومه  طوال 
هناك أشياء عظيمة أخرى تم إنجازها هنا في 
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أن نكهة  إلا  بها،  الاحتفاء  أزمان مختلفة يمكن 
مناسبات  أصبحت  الحروب  بذكرى  الاحتفال 
شعبية تشعل حتى حفلات الأعراس، إذ تتميز 
القتال  لفنون  باستعراض  أعراسها  من  الكثير 
بعريس يؤرخ  ابتهاجاً  النيران  والعديد يطلقون 
دخلته بالدماء على قماش أبيض، وهنا كذلك 
القتال  من  مشتقة  الناس  أسامي  من  الكثير 
بلهيبها  للتذكير  وانتصاراتها  وفنونها  والحروب 
وعنفوانها ولم يعد بالإمكان التخلي عنها كونها 
واضحاً  هذا  كان  اليومية،  بالقواميس  أدرجت 
لي  أعطيت  التي  السياحية  التعليمات  من 
عندما دخلتها قبل نحو نصف قرن، كل شيء 
يوحي باهتمام شعبي وحكومي عظيم بتلك 
والمدارس  والساحات  فالشوارع  المعاني 
كانت  وغيرها  الأطفال  وحدائق  والمشافي 
تؤكد على استنفاِر وشحذ الهمم واستبسالها.

جميعهم  الناس  أن  أيضاً  هنا  المدهش 
عجل  على  التحية  يلقون  بعضهم،  يعرفون 
ويمضون إلى يومهم، حتى أن ملابسهم كلها 
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والكبار  للصغار  واحدة  وتفصيل  واحد  بلون 
وللنساء والرجال، كذلك وجوههم تحمل ملامح 
أنها  إلا  بساطتها  من  الرغم  وعلى  متشابهة، 
تستفّزك لتعرف إن كانت تحوي ابتسامة في 
بعمق  تختزنه  عميق  حزن  فيها  أم  تفاصيلها 
الروح، قبل الدخول للمحطة توقفت قليلاً أتامل 
وصيحات  ضوضاء  عنه  تصدر  للناس  تجمعاً 
يبلغ  لم  صبي  منه  خرج  أن  إلى  وانفعالات، 
العاشرة من عمره واتجه نحوي مسرعاً فسألته 
ماذا يحدث هناك؟ قال لي: سينفذ الخبز بعد 
قليل وعلي الهجوم لاختراق التجمع، ثم حضن 
الأرغفة التي حصل عليها بعد معركته الموفقة 

ومضى يزهو بنشوة نصره  في معركة الخبز.

ممشوقة  فتاة  بقربي  وقفت  المحطة  داخل 
مندهشاً  بالناس  أحّدق  رأتني  وعندما  القوام، 
الذين  فهؤلاء  الانتباه  علّي  أنه  لي،  همست 
أن  علي  ويتوجب  أحياء،  كلهم  ليسوا  حولي 
شعور  أزعج  لا  كي  وحركتي  بسلوكي  أحذر 
أحدهم في موته الطويل، وعندما رأتني أزداد 
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شيئاً  تحرك  أن  دون  قالت  كلامها  من  دهشة 
من قسمات وجهها: 

لا تتفاجأ، فمنهم من عاد من موته لُيكمل 	 
منه  طلبتها  التي  الرسمية  الوثائق  بعض 
ونوعية  وفاته  أسباب  توّثق  كي  السلطات 
رغباته، ومنهم من عاد ليودع أسرته ومنهم 
من عاد لأنه اكتشف أن جحيم حياته أهون 
أن  اكتشف  من  ومنهم  الآخرة  جحيم  من 
الآخرة هي الحياة قبل الموت فهناك ليس 

سوى جسد يتحلل.

لا  كي  صدقتها  أنني  لها  موحياً  ابتسمت 
تغضب مني، كوني الغريب الوحيد بينهم ولا 
أريد أن ألفت نظر أحٍد بتصرفات قد لا تعجبه، 
حاولت أن أبّدل الحديث فقلت لها إن معطفك 
الكثير  يعطيه  الأسود  واللون  سيدتي  جميل 
أنني  لاحظت  يبدو  الأناقة، لكنها على ما  من 
الكلمات  بلفظ  فترددي  بابتسامتي  أسايرها 

كان واضحاً، لذلك لم تكترث وتابعت تقول: 

هناك 	  انظر  سالم،  السيد  تعرف  هل 
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وشاهده كيف ُيّحدق بأوراقه ليدققها ورقة 
القطار  هذا  فاته  إن  القطار،  بانتظار  ورقة 
فاتهم  الذين  الناس  لكل  أنموذجاً  سيصبح 
كل  من  يتأكد  أن  عليه  هذا  وعلى  القطار، 
أوراقه قبل الموعد، لقد توفي السيد سالم 
اختفى  بالأحرى  أو  عاماً  أربعين  نحو  منذ 
أسرته  أبلغت  وعندما  بيته،  باب  أمام  من 
لهم  قالوا  اختفائه  عن  المحلية  السلطات 
إنهم لا يعرفون شيئاً عن الحادثة، ونصحوا 
ثانية،  تسأل  ولا  عودته  تنتظر  بأن  الأسرة 
تسجيله  يتم  ولم  تنتظر  أسرته  الآن  وحتى 
في سجلات الأموات، ويصعب على أبنائه 
من  الكثير  إكمال  وتزوجوا  كبروا  الذين 
معاملات الملكية وغيرها كونه ما زال بينهم 
دقيقة  هنا  والسلطات  السجلات،  في  حياً 
متماشياً  تراه  الذي  القانون  تطبيق  في 
تطلب  فهي  الناس،  لمستقبل  نظرتها  مع 
لا  كي  وتطلعاته  رغباته  ليثبت  حضوره 
ُيهضم حقه، هذا واجبها وهي تحارب دوماً 



سريك عىل ركام الذاكرة

12

لأجل حماية حقوق الناس، اضطر المسكين 
للعودة من الموت ليحارب من أجل أن يكمل 
أوراق وفاته وتصوراته عن توزيع الإرث على 

الورثة. 

في هذه اللحظة حاولت أن أكون حشرياً أكثر 
قد  سالم  السيد  كان  إن  وأسألها  المعتاد  من 
أخبر بعد عودته أسرته والسلطات المحلية عن 

أسباب وطريقة وفاته أو اختفائه، قالت:

نعم بالتأكيد كل هؤلاء الذين تراهم في هذه 
كانت  سالم  والسيد  أنا  فيهم  بما  المحطة 

أسباب وفاتنا أزمة قلبية مفاجئة.

وعلى  بصوتها  الواثقة  النبرة  هذه  وبعد  هنا 
إلا  وأقلقني  استفزني  الجواب  أن  من  الرغم 
أنني قررت أن أصّدقها وأنا أتلمس نبض قلبي 

بحذر.

حين صعدنا القطار لاحظُت أن معركة حقيقية 
أصبح  الكل  للصعود،  هنا  الجميع  يخوضها 
يخشى أن يفوته القطار، حتى أن هذه الجملة 
فيها  اصطف  التي  للمرحلة  شعاراً  تصبح  قد 
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الجمهور بانتظار القطار. 

ما  تأملت  قليلاً  العمق  إلى  خطوت  عندما 
البلاد،  كهذه  المدهش  القطار  داخل هذا  في 
التي  الخشبية  العربات  تشبه  مقاعده  كانت 
لونه  أن  القديمة، حتى  بالأفلام  الخيول  تجرها 
هنا  الأثاث  لون  وكذلك  والداخل  الخارج  من 
من الملاحظ أن كله مطلي بالأسود والأبيض، 
التي يرتديها  المتشابهة  الملابس  كما أن تلك 
والأبيض،  الأسود  اللونين  من  كانت  الجميع 
والغموض  جهة  من  الوقار  تحب  هنا  الناس 
من جهة ثانية وتعتقد أن الألوان المتعددة أو 
المزركشة والزاهية تقلل من هيبتها، أما هذان 
فلهما خصوصية  والأبيض  الأسود  أي  اللونان 
الوقار ويتناسبان تماماً مع طقوس هذه البلاد، 
كما أن تداخلهما مع بعضهما علامة جيدة لبلاد 

مدهشة في هذه المرحلة.

عسى  الزحمة  بين  وأختفي  أتسلل  أن  حاولت 
الأفكار الغريبة،  أن أبتعد عن تلك الفتاة ذات 
الفور مسكتني من ذراعي وكأنها  لكنها على 
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عليه  اتفقنا  غرامي  بموعد  تذكّرني  أن  تريد 
سابقاً وقالت: 

هذا المقعد يناسبنا.	 

كانت نظرتي إليها تعتمر بالقلق فطلبت مني 
الجلوس بصوت بدا على غفلة أن فيه كثيراً من 
أن  مع  بالرومانسية،  الشغوفة  الأنثى  تهذيب 
الشاعرية، خجلت  يوحي بشيء من  لا  المكان 
من لباقتها بالحديث ووضعُت حقيبتي الصغيرة 
بين قدمّي على أرض القطار وجلست بهدوء، 
اكتشفت حينها أنني بلا حذاء وأن الجراب الذي 

أرتديه كان ممزقاً عند رؤوس أصابع قدمي.

لاحظت تلك الفتاة التي أجهل اسمها ارتباكي 
وحاولت أن تبدده وقالت: 

لا تقلق سيحتفظون لك بنعلك في مستودع 	 
الأمانات حين عودة القطار.

نظرت مع بسمة صغيرة على شفتي فبادرت 
هي وقدمت لي سيجارة من علبة لم أر مثلها 
من  مصنوعة  قاتمة  سوداء  حياتي،  في  قط 
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جلد غريب أقرب إلى الحراشف أو هكذا ُهّيء 
لي، لكن كان واضحاً أن لها قفلاً يشبه مفتاح 
آلة تسجيل من نوع فاخر جداً لا تمتلكه سوى 
بعض الشخصيات الخاصة، المفاجأة كانت أنه 
تماماً  خالية  العلبة وجدُتها  تلك  عندما فتحت 
وحاولت  تمازحني  أنها  فظننُت  السجائر،  من 
أنني  أمامها  فمثلت  مناسباً  دوراً  ُأتقن  أن 
أخذت سيجارة ووضعتها بين شفتي مع بقائي 
حيث  البسيط  الابتسام  من  بشيء  محتفظاً 
من المفترض أصلاً أن التدخين في القطارات 
صندوق  أو  الغرائب  بلاد  حقاً  لكّنها  ممنوع، 
العجائب، فعلاً كانت سيجارة حقيقية لكنها غير 
اقتربت  شفتي  بين  وضعتها  أن  فبعد  مرئية، 
الفتاة بأناملها من فمي وأشعلتها بعود ثقاب 
لونه أسود، فنفثت منها دخاناً أبيض أخذ يتمدد 

بكثافة في عربة القطار، قلت لها:

بين 	  بها  أشعر  لكنني  السيجارة  أرى  لا 
بل  بلعومي  في  بنكهتها  وأحس  أصابعي 

بدأت أشعر أني أحلق عالياً بلا وزن.
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أجابتني من جديد: 

حقاً إنك غريب عن كل شيء هنا.	 

فّضلت أن أهز برأسي دون أن أجيب، فتابعْت 
بقولها:

له 	  هنا  فالتدخين  بسيجارتك  إذاً  تمّتع 
طقوس عليك مراعاتها وإن كانت السجائر 

غير مرئية.

أيّدتها برأسي ثانيًة فلا خيار آخر لي، وأخذت أنظر 
من نافذة القطار حيث بدت الطبيعة مكفهرّة 
جديدة  معالم  وتؤسس  بعضها  تأكل  وكأنها 
تتناسب مع حركة عقارب الساعة المتعاكسة 

وكذلك مع اللونين الأبيض والأسود.

في  رجل  يجلس  لنا  المواجه  المقعد  على 
وقد  قليلاً،  أكثر  ربما  أو  عمره  من  الثمانين 
التحية  له  أقدم  أن  جلست  عندما  تعّمدت 
نظر  بل  يجبني،  لم  ولكنه  رأسي  من  بحركة 
نحوي بطريقة توحي أنه يتفحصني الأمر الذي 
جعلني أتحسب لشيء لا أدري ما هو لكنه شيء 
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قد يطرأ على غفلة، بقي هو ينظر نحوي من 
أعلى نظارته وكأنه يسّجل كل حركاتي، حتى 
كان  الدخان  ونفثت  السيجارة  تناولت  عندما 
اللحظة  ويحفظ  بعينيه  المشهد  ليصّور  ينظر 
والطريقة التي أتبعها، قررت أن أتجاهله وأنظر 
فقط نحو النافذة، لكنني لم أصمد كثيراً فقد 
وجعلني  بي،  المتربصة  بنظراته  أثار فضولي 
مازال  فأراه  نحوه  لحظة  كل  النظر  أختلس 
يتفحصني ويوّثق كل اللحظات بعينيه ككاميرة 
القطار  هذا  في  ما  كل  أن  مع  حديثة  رقمية 
بنظرته  نزل  وعندما  ِقدمه،  في  مذهل  تراثي 
نحو حقيبتي الصغيرة التي بين رجلي، شعرت 
بالخوف يجتاح جسدي الذي بدأ يتعرق بغزارة 

شديدة، ترى هل شّك بشيء ما بداخلها.

عّلها  يمينه  على  تجلس  التي  للسيدة  نظرُت 
هي  غافية،  فوجدتها  عني  وتشغله  تتدخل 
بحسب  العمر  من  بالثمانين  كانت  الأخرى 

تجاعيد وجهها المتهّدل المتناثرة بلا انتظام.

نفسي  بقرارة  متمنياً  بجانبي  للفتاة  نظرت 
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من  ُتريحني  كلمة  أو  حركة  بأي  تسعفني  أن 
نظرات ذاك العجوز، فوجدتها ُتخرج من جزدانها 
أن  تعّمدْت  ثم  ومن  للحظة  وتتأملها  صورًة 
تديرها قليلاً نحوي لأشاهدها بدّقة، إنها صورة 
لها  رؤيتي  فور  جعلتني  وقد  التعابير  عظيمة 
ربما له علاقة  الأمر لغزاً عميقاً  أشعر أن في 
نقلت  واحتفالاتها،  التاريخية  الحروب  بتلك 
يا  أمامي،  الرجل  وبين  الصورة  بين  نظرتي 
إلهي كم تشبهه، تمّعنت أكثر وأكثر لأتأكد مما 
رأيت كون الوجوه تتناسخ أو تتشابه في هذه 
البلاد، فأدركْت هذه الفتاة بحنكتها أنني أبحث 
فهزّت  أمامي،  يكبر  أخذ  الذي  للغز  حل  عن 
صحيفة  جزدانها  من  وأخرجت  قليلاً  برأسها 
الأصفر  اللون  إلى  يميل  ورقها  أصبح  قديمة 
عناوينها  أن  فوجدت  أمامي  وفتحتها  الباهت 
وتتربع  الصور،  وكذلك  الفاحم  بالأسود  كلها 
الرجل  هذا  صورة  الأولى  صفحتها  صدر  في 
الجالس أمامي قبل أن تلتهم التجاعيد وجهه، 
الجامدة  الملامح  بذات  محتفظاً  زال  ما  لكنه 
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التي تعطيه هيبته منذ أن كان في ذلك المركز 
المهم.

وكيف  هنا  إلى  بي  أتى  الذي  ما  للهول  يا 
سأتعامل مع هذا الموقف ومن هو هذا الرجل 
ممثل  أنه  أم  حقاً  زعيمهم  هو  هل  بالضبط، 
وبدأ  ما  يوماً  الدور  ذلك  تقّمص  سينمائي 

الناس يصّدقون أنه هو الزعيم.

عن  سردها  يمكن  التي  الحكايات  تلك  كثيرة 
جمهور اقتنع أن الممثل الذي أتقن دوراً ما في 
قيادة انتصارات جيوش في معركة كبيرة داخل 
البطل  تلفزيوني هو نفسه  أو  فيلم سينمائي 
مشهورة  فالبلاد  هنا  طبيعي  وهذا  الحقيقي، 
بأبطال حروبها التي لا تنتهي، لكن جلوسه بهذا 
القطار الجماعي يستبعد كل هذه الاحتمالات، 
وقد  بالصحافة  يعمل  وكان  والدها  لعّله  إذاً 
رسمية  أوراق  استكمال  لأجل  معها  تواعد 
يا  لي،  وصفت  كما  ممتلكاته  جرد  أو  لوفاته 

لحيرتي التي وقعت أسيراً لها.
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أيضاً تلك السيدة العجوز الغافية بماذا تخّص 
الرجل وتخّصها، ولماذا لم يتحادثوا ولو بكلمات 
حولي  الواقفون  وأولئك  إيماءات،  أو  قليلة 
يحملون ملفات كبيرة ويتفحصون أوراقهم على 
عجل هل عادوا كما قالت هذه الفتاة ليكملوا 

مراسم دفنهم بأوراق وشهادات رسمية.

البلاد  دخلتها في هذه  التي  الدوامة  ما هذه 
الغريبة العجيبة، أي ذنب ارتكبته لأرافقهم بهذا 
لأنزل  أية حّجة  أجد  أن  المترهل، يجب  القطار 
بأي  البلاد  هذه  وأغادر  القادمة  المحطة  في 
وسيلة، لا أريد هذه الدهشة ولا مشاهدة تلك 

العجائب.

الأخبار على  التاسعة مساء كانت مذيعة  في 
التلفزيون الرسمي مستنفرة وتعلن نبأ العثور 
في  صغيرة  شنطة  داخل  غريب  جسٍم  على 
القطار المتجه شمالاً، تذكرت أنني حين سقط 
الشنطة  كانت  القطار  ذاك  في  مني  رأسي 
الذي  العجوز  لذلك  لأريها  يدي  بين  مفتوحة 
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يتأملها ويتأملني كي يطفئ فضوله ويشاهد 
بيجامة بسيطة  أن ما في جوفها ليس سوى 
من قماش شعبي، وربطة خبز صغيرة وعلبة 
وقد  جيداً،  السلطات  تعرفها  وطنية  حّمص 
أحضرتها معي لأوفر بعض النقود في رحلتي، 
فالوجبات في المطاعم قد تكون مكلفة لمن 

مثلي.

تلبس  فتاة  إن  المحقق  لي  قال  السجن  في 
معطفاً أسود أكّدت أنني أخبرتها بنيتي تفجير 
السكان،  من  ممكن  عدد  أكبر  وقتل  القطار 
ودّربتني  بالمال  أغرتني  أخرى  دولة  وإن 
أمنعها من  التخريبيّة كي  المهمة  تنفيذ  على 
فيها  تخّلد  التي  الكبرى  الوطنية  الاحتفالات 
بين  من  أخرج  ثم  العظيمة،  انتصاراتها  ذكرى 
أوراق الملف الكبير الذي أمامه صورًة بالأسود 
أخطط  أنني كنت  بدوره  أكد  لعجوٍز  والأبيض 
كبيرة  وأن سيّدة  المهمة،  لاغتياله من ضمن 
كانت تجلس بجانبه منعتني باللحظات الأخيرة 
عندما ضربتني على وجهي بجزدان أسود كبير 
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كل  المحقق  قال  توازني.  ففقدت  بيدها  كان 
تلتِق  لم  أنا  كذلك  جفن،  له  يرمش  ولم  ذلك 
أخرى  أوراقاً  تناول  ثم  الدهشة،  من  جفوني 
أخرجها من درج مكتبه ورفعها أمامي وأوضح 
الذين  كل  أن  الأشداء،  الدولة  رجال  بثقة  لي 
كانوا حولي بالقطار سّلموها للسلطات وهي 
تثبت أنني رتبت تلك العملية الكبيرة لأقتلهم 

دفعة واحدة.

بعد أن استعرضت مذيعة التلفاز أعداد القتلى، 
سألني المحقق الذي تعّمد أن يشاهد الأخبار 

معي عندما استدعاني لمكتبه قائلاً: 

لماذا قتلت كل هؤلاء الأبرياء؟ 	 

أجبته:

كي أخرج من السجن كما وعدتني في حال 	 
اعترفت، فأنا أموت هنا كل يوم ألف مرة.

كانت ضحكته المدّوية هي آخر ما سمعته في 
تلك البلاد المدهشة، حيث تأكّدت زوجتي أنني 
أتمتع  بل  الآخرين،  قلبية كما  أمت بسكتة  لم 
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بشيء من الخصوصية التآمرية التي ستجعلني 
مشهوراً جداً حتى في البلاد الأخرى، وربما يأتي 
ممثل ناجح ويتقّمص الدور في قصتي ويتقنه 
للجماهير أكثر مني ليغّطي على فشلي حتى 
بفهم السيناريو المعد مسبقاً، فيتأّلق ويصبح 

هو أنا وينسى الجمهور صورتي. 

أما عن مشهد اقتيادي بالسيارة في منتصف 
الليل، ستتفهم زوجتي على الأرجح أن اللقطة 
التي تم دفعها فيها بقوة فوقعت أرضاً عندما 
لا  التمسك بي لمنعهم من أخذي قد  حاولت 
الضرورة  وستدفعهم  للفيلم،  مناسبة  تكون 
دور  الممثلة  تؤدي  أن  الدرامية  التوليفة  في 
مومس تعرفُت عليها حين كنت أرتاد الأماكن 

المشبوهة قبل العمليّة.

لا أحد في بلاد العجائب هذه يعرف عدد الذين 
لا أسماء لهم بين الأموات ولا أجساد لهم بين 
هنا  السلطات  أن  يعرف  الجميع  لكن  الأحياء، 
تحيط الجميع علماً أن أوراقهم الثبوتية ستبقى 

دائماً غير مكتملة حتى بعد موتهم.
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في رحلة العودة تعّمدُت أن أبحث عن قطار 
السيرك  ألوان  تشبه  ألوانه  الأقل  على  آخر، 
مزركشة  ثياباً  يرتدون  أشخاص  وفيه  الزاهية 
حتى وإن كانت فاقعة بعض الشيء، فالهيبة لا 
تصنع الحياة دائماً، كما أن الوجوه في السيرك 
حاول  وإن  تتشابه،  أن  دون  تتبدل  أن  يمكن 
بعضها التهريج من خلف أقنعة ترتديها ستكون 
للطرفة وليس كما فعلْت تلك الفتاة في ذلك 
القطار اللعين، بالإضافة إلى أن قبعات أبطال 
السيرك تكون جميلة وغريبة وستكون سياحة 
سيرك  كل  أسلوب  إنها  لي،  بالنسبة  حقيقية 
حيث الوجوه كلها ضاحكة، بل إن المهّرج الكبير 
متدفقة  تكون  كي  الجميع  بضحكات  يعتني 

على موجات متصاعدة.

عندما اقتربُت من المحطة التي قررت العودة 
من  الفتاة  تلك  مني  اقتربت  خلالها،  من 
الجو،  جديد وقد نزعت معطفها بسبب حرارة 
لكني  العاثر،  حظي  ولعنُت  بسرعة  فتأّملتها 
على عجل قررُت أن أتحّدى الموقف وأتعامل 
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تتأكد  كي  بثقة  إليها  نظرت  مختلفة،  بطريقة 
أنني عرفُتها تماماً، لكنها كانت أكثر ثقة مني 
بسبب خبرتها على ما يبدو وهمست بأذني بأن 
أتصرف بطريقة طبيعية كون الجميع ينظرون 

نحونا، سألتها على الفور:

لماذا خدعتني وكتبتي ذلك التقرير اللعين 	 
عني؟

قالت:

لم أخدعك فالمهمات الوطنية أسمى من 	 
أي شيء، أنت تعتبره خدعة وأنا أراه واجباً 
لها  نؤدي  أن  تستحق  البلاد  هذه  مقدساً، 
مهمات خطيرة وكبيرة أو على الأقل يمكن 

القول هذه هي شروط الحياة هنا.

ليس  السيرك  أن  إليها  أصغي  وأنا  تأكّدت 
دائماً كما تخيّلته، فهناك خفايا كبيرة جداً، وإن 
يتعرض  قد  ومؤلمة  ومتناقضة  كثيرة  أحداثاً 
لها العاملون بالسيرك أثناء تنقلهم من مدينة 
لأخرى، ففي لحظة غير محسوبة قد يخرج أحد 
ويلتهم  مرّوضة  أنها  يفترض  التي  الحيوانات 
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يلتهم  أو  كّلهم،  المساعدين  وربما  المهّرج 
شخصاً من الجمهور، أوربما يلتهمني أنا.

صحيفة  منه  وأخرجت  جزدانها  الفتاة  فتحْت 
قد  أنها  لي  وأكّدت  بأناقة  مطوية  حديثة 
ُطبعت منذ ساعات، كانت صورة ذاك الرجل 
العجوز قد اختفت تماماً من الصفحات، وحّلت 
مكانها صورة شاب يحمل نفس الملامح، لكن 
إظهار  على  أصّر  كذلك  حداثة،  أكثر  معطفه 
لتناسب  وجهه  تعابير  على  الابتسام  بعض 
الأكثر حداثة كما يبدو من نوعية ورق  العصر 

الصحيفة.

المحقق هل حقيقة  أنني عندما سألت  أتذكّر 
بصراحة،  سأحّدثك  لي  قال  القطار،  تفجير  تم 
الخدعة والقليل  الكثير من  السيرك يوجد  في 
تدير  التي  السلطة  تتمتع  الحقيقة، ولكي  من 
ترّوض  أن  عليها  والدهاء،  بالحكمة  السيرك 
لتعرضها  المفترسة  الحيوانات  من  الكثير 

بالسيرك وتطعمها ما تشاء.

المحقق  وبين  بيني  الصفقة  تّمت  أن  بعد 
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وأنهيت اعترافاتي، لم أستطع أن أخفي إعجابي 
عقارب  دوران  حكمة  من  المستوحاة  بحكمته 
الساعة بعكس اتجاهها في هذه البلاد، الأمر 
الذي زاد في عدد الجماهير المتشوقة للدوران 
من  بحر  إلى  كان  وإن  للزمن  معاكس  باتجاه 
رمال، خاصة أن الحيوان الذي افترسني وتناقلت 
صورته  زالت  ما  الإعلام،  وسائل  كل  خبره 
كدعاية  استثمارها  وتم  الصحف  كافة  تتصدر 
إلى أخرى  بلاد  المتنقل من  مستمرة للسيرك 
الجمهور  ليمّتع  العجائب  يحمل صندوق  وهو 

كله بالاستعراضات المثيرة... والافتراس.

***
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حواجز وأبواب
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قالت:

أنا من هناك، من سوريا.. اسمي عفاف.	 

لتصفعني  أين؟  من  آخر،  سؤال  لي  فيخطر 
فللأنثى  كلمات،  بلا  مرتبكاً  ترديني  بنظرة 
نظرات لا يمكن تفسيرها في كثير من الأحيان، 
قد تختصر من خلالها كل الأسئلة والتكّهنات، 
كما تختصر حنان العالم كله في نظرة أخرى، 
البناء  درج  على  بيننا  دار  سريع  حديث  إنه 
الذي دخْلُته للبحث عن بيت للإيجار في هذه 
ظننت  رأيتها  حين  الجنوبية،  التركية  المدينة 
بلاد  في  كغريٍب  ما  بشيء  تساعدني  قد  أنها 
ُتشعرك لوهلة أنها قريبة منك لحدود الانتماء، 
تائٌه في شوارعها  أنك  ثم سرعان ما تكتشف 
وخلف جدران أبنيتها كباحٍث عن مسرٍب للعبور 

نحو ضفٍة أخرى.

نظرُة عفاف نحوي لا يمكن أن تكون للتأنيب، 
أو  بالسؤال  الإعجاب  عن  بعيدة  أيضاً  وهي 
كانا أوضح من  بمطلقه، ولكن حيرتي وقلقي 
تقاسيم وجهها المستنفر في كل خلاياه، هي 
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لحظات بسيطة مرّت بيننا حين ساد الصمت، 
بصوتها  وتتابع  حيرتي  من  وتنقذني  لتبادر 
من  أين  »من  لها  سؤالي  على  جواباً  الرخيم 

سوريا«؟

قالت:

ألا يكفي أنني من سوريا؟ وهل لتراب أن 	 
أنا من هناك،  أكثر من تراب،  يعطي إجابة 
من ذاك التراب الذي أصبح بركاناً وعواصف، 
رميت ذكرياتي وعنواني على كومة حجارة 
ولم أعد أريدها، ليأخذها من يشاء ويصنع 
مجده بدموعنا، لا أدري أية أمجاد تلك التي 
ُتصنع من كوابيس الآخرين، على الرغم من 
ذلك أنا من هناك، من صلب تلك الكوابيس 

التي بنت جدرانها في طيّات جفوننا.

إذاً  بها،  بادرتني  التي  الكلمات  تلك  مدهشة 
هكذا  أو  مواربة...  أي  بلا  للعمق  ذهبْت  فقد 
لا بد لي بسببها من أن  أّناتها التي كان  بدت 
به  أعتذر منها عن سؤالي وعن حرج تسببت 

لنفسي ولها، فقالت:
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اعتذار، 	  غنيمة  لأحصل على  أجبك  لم  لا... 
من  شرقية  لفتاة  مهمة  غنيمة  أنها  مع 
شيء  أي  عن  أحد  لها  يعتذر  أن  الصعب 
بصراحة  لكنني  بالخطايا،  ينتشي  عالم  في 
في  فالحواجز  الأسئلة،  كل  الأسئلة  مللت 
سوريا زّودتنا بأسئلة تكفينا عصوراً وأجيالا، 
الحواجز كانت لا تعنيها تفاصيل الأسماء بل 
تفاصيل الانتماء الذي قد تشير إليه بعض 
الأسماء، فأحمد غير جورج وعلي غير عمر، 
تعنيها  كما  وهكذا...  فاطمة  ليست  وماري 
والمدن  والحارات  السكن  أماكن  تفاصيل 
التي توحي بالانتماء أو تهيؤات انتماء، فهل 
ستلاحقني تلك الأسئلة إلى خارج الحدود؟

قالت ذلك وهي تتوقد كالجمر بكل أحاسيسها 
تلك  يحرّك  الذي  هو  تقله  لم  ما  لربما  أو 
الأحاسيس بذلك الاستنفار العابر لخلايا الجسد 

الذي تتضح معالمه من نظراتها الحادة.

وددت أن أقول لها نعم يكفي أنك من سوريا 
بل  منِك،  وتساؤل  تنهيدة  كل  فهمُت  ولقد 
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تعالي نتقاسم بعض الكلمات الطبيعية بعيداً 
عن الندبات التي تظهر بين أحرف ما تتفوه به 
التي  ولمزاتنا  أحاديثنا  فندبات  نوايانا،  بواطن 
انبثقت فجأة لتميّزنا عن بعضنا، قد استباحت 
حتى نظراتنا التي نطلقها نحو بعضنا لنتذاكى 
السحنة لكل  ونحن نحاول أن نكتشف مصدر 
منا وشكل صلاة صاحبها من عدمها، أو نبحث 
في أحاديثنا عن أوهاٍم تناسخت عبر أسماعنا 
اللهجة  أو  اللكنة  لتعيننا على أن نكتشف من 
تكاثر  قوم  أي  دلالاتها عن  الأحرف في  بعض 
نسلنا. نعم يكفي يا عفاف أن نقول نحن من 
علامة  أصبحت  السورية  فالجراح  سوريا... 
فارقة في يومياتنا وتتوافق مع تعريف هويّاتنا، 
كان لا بد أن أقول أمامها شيئاً على الرغم من 
السورنة  إن  معاً  نقول  أن  الصمت،  هذا  كل 
تعني إّما أن نعلن حالة موتنا السريري ونرتاح، 
حياة  بقايا  من  خلايانا  جعبة  في  ما  ُنخرج  أو 
لنؤسس تّنور طيٍن جديٍد لخبزنا، يعيد له ولنا 
رائحته التي تنعش الوعي بعد خدر، ففي بقايا 
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طيننا تكمن حكايا صوفيّة وأخرى تكوينيّة عن 
الحكايات  آلاف  الأولى،  البشر  أجناس  بعض 
التي دّونت مدنيّة أقواٍم وتواريخ عميقة على 

ألواح طيٍن ُسميت ُرقم. 

تركْت عفاف ذكرياتِها على كومة حجارة أو داخل 
فأصبحت  وعنواناً،  منزلاً  كانت  حجارة  كومة 
ُرقماً من دموع وطين، قد تكون تلك الذكريات 
بضع صور لأحبة تقاسموا هواء المكان قبل أن 
ُيثقله الغبار، وقد تكون دندنات بصوتها لأغاني 
عشق لم يكتمل، أو لمراِهقة كبرت على رقص 
أوتار عود بعيد، كثيرة هي تنهيدات المراهقين 
التي تترافق مع تلك الآهات حين تتواتر كسحر 
هادئ على موجات ذلك الهواء الذي لم يكن قد 
ُأثقل بغباٍر وصراٍخ ونحيب حين تكّسرت الأبواب 
أو  القبور فوق ساكنيها،  على قاطنيها وهوت 
ربما ذكريات عن أحلام دّونتها على أوراق دفاتر 
بيضاء،  هوامش  منها  بقي  قد  كان  مدرسيّة 
كلمات  الحالمين  أنامل  فوقها  خّطت  لطالما 
وأحرف لا يفهمها سوى من دّونها، بعضها عن 
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مستقبٍل مأمول وبعضها عن واقٍع يتأرجح في 
لعبِة بقاء ُتشبه أحجار الّنرد حين ُترمى لتستقر 
ُرْقم حياة واعدة، وإذ بها  على رقٍم قد ُيصبح 
قد تبعثرت تحت الركام الذي سّجل ركون أحجار 
النرد بدورتها الأخيرة، لرسم طريق هجرة على 

وقع حسرات القلب.

لكن صْمَت عفاف يشير أيضاً في العديد من 
معانيه إلى أن تلك الذكريات هي لأرواٍح من 
أفراد ُأسرتها التي تشاركت معهم رسم الشفق 
الغبار،  خلف  المبعثر  الحلم  ذلك  من  الأخير 
مني  النظرات  بفضول  أستنطقها  أن  حاولُت 
بعض  أعرف  علني  الكلمات  مفاصل  عند 
تفاصيل حزنها العميق، فكانت أقوى من عيوني 
المتطفلة، وازداد عمق بئر أسرارها إلى عمق 
أرٍض أصبحت أكثر من أي وقٍت مضى بحاجة 
إلى أوكار تحمي إنسانها كمخلوق ضعيف من 

غفلات زمٍن لا يمكن التنبؤ بخفاياها.

أبْت عفاف التكلم عن هذا أو ذاك، ورسمت في 
حيرتها اختصاراً لحيرة أفكارنا جميعاً، ولّخصت 
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في صمتها دهشتنا المستمرة، لكنها تحدثت 
عن شيء آخر وقالت:

فيه 	  تدخل  قياسّي  رقٍم  نيل  تستحق  سوريا 
مجموعة غينس عن عدد حواجز شوارعها 

وحاراتها...

ثم صمتت من جديد وتأملت ممسحة أمامها 
ولا أدري أي حديث سريع جرى بينها وبين تلك 
لترفع  قلبها،  ودقات  نظراتها  عبر  الممسحة 
رأسها وتنقل النظرة نحوي بثقة سيدة خرجت 
لتوها من الرماد كعنقاء تحاول ألا تنكسر على 

درب الآلام وتقول من جديد:

ثلاثة أمور يجب أن تتقنها هناك، الصمت، 	 
التحايل، النسيان.

سألتها على الفور:

تقصدين سوريا؟ 	 

السؤال كسابقه،  يروقها  ألا  ثم ندمُت، وخفت 
لكنها تفاعلت معه وأضافت:

التناقضات... 	  بلاد  جهّنم...  سوريا...  سيّان، 
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بلاد العجائب... خذ ما تريد.

التوصيفات  تعنيها  تعد  لم  عفاف  أن  واضح 
والمسميات، فنحن على هذه البقعة الصغيرة 
وتحاورنا،  الأشياء  نحاور  أصبحنا  الأرض  من 
كل  أصبحت  كما  لأرواحنا،  ظلاً  منها  ونجعل 
الأوقات  وكل  هواجس،  حولنا  من  الأصوات 
ننذرها لتفّقد بعضنا من غاَب ومن حضر، من 
تبعثَر جسده ومن أخطأته زيارة قذيفة الغفلة.

قالت لي عفاف:

ليكووا 	  لهم  فعلنا  ماذا  لي  قل  عليك  باهلل 
أو هل  أجرمنا؟  وبماذا  بنار جهّنم،  أجسادنا 
نار جهّنم تشبه تلك النار في بلادنا، أم أنها 
تحوي شيئاً من الرحمة، نعم أنا من سوريا، 
على  وتتناثر  الأسئلة  آلاف  تتوارد  حيث 
بعض  ولوعة،  عطشاً  المتشققة  الأفواه 
الأسئلة تقول: أي بيت لم يفتح بابه لضيف، 
على  التحية  إلقاء  يتقن  لم  سوري  وأي 
الحي  بآخر  رصاصة  سمعنا  إذا  كنا  جاره، 
نهرع لنعرف السبب، صار الرصاص مزحة 
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والبحث عن طائرة تقصف كما البحث عن 
نكتة مكررة. تسألني من أين أنا؟ حسناً... أنا 
متراكمة  فيها  المصائب  أصبحت  بلاد  من 
كطبقات حراشف فوق جلدنا، جعلتنا نعتاد 
لون الدم كما اعتدنا صورنا في المرآة، هل 
يدرك العالم أننا كنا نتساعد على لم الأشلاء 
الآدمية المبعثرة في حاراتنا كما نلم حبات 
اللهفة  بفوضى  ونتساءل  نمسكها  مسبحة، 
والاعتياد، لمن هذه اليد، وتلك الأصبع من 
تخص، ولمن هذا الكبد أو تلك الأذن، وذاك 
القلب الباكي على صغرٍ، هل هو لهيثم أم 
لأخته هيفاء، أم لعله لآية أو نعمان. نعم أنا 
المسافات  بين  من هناك، من سوريا، من 
أو  بعضها،  عن  الحواجز  تلك  تفصل  التي 

تلك الحواجز التي ثُبتت هنا... هنا... 

رأسها  تثقب  أن  تريد  وكأنها  عفاف  قالتها 
بإصبعها الذي ارتفع فوق جبينها حيث تابعت:

فمن 	  تمترست  قد  الرأس  الحواجز في  هنا 
يزيلها؟!
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عفاف التي تجاوزت الثلاثين عاماً من عمرها، 
إنجازات  للتلاميذ  تدّون  معلمة  ثلثها  قضت 
معها  الحديث  يثير  الأحرف،  وامتدادات  العلم 
ليس الفضول وحسب، بل في بعض تعابيرها 
وأخذ  للتو  أمه  فطمته  كطفل  الوطن  يتربع 
ربما  غذاء،  أو  أمان  أو  لدفء  حنيناً  يبكي 
بتلك  المخنوق  الزفير  ذاك  لُتطلق  اشتاقت 
اللهجة الانسيابية، حيث الضيق الذي أحاط بنا 
م دفعة واحدة ككابوس  خلف أبواب اللجوء تكوَّ
نحاول  الشفقة،  عتبات  على  منسيين  جعلنا 
لا  كي  وكبرياء  بصمت  الجرح  حواف  نلّم  أن 
ينكشف ضعفنا الإنساني، أو حتى نستر عورة 
التاريخ بشيء من الحكمة المصطنعة، فتكشفنا 
انفعالاتنا المتتالية، هكذا شهوة عفاف للحديث 

وشهوتي للإصغاء أو العكس ربما.

في  غير محسوب  زمن  محطات  على  تائهان 
روزناما العمر، فالشيب الذي غزا جنبات رأسينا 
يشير إلى أننا مولودان منذ قرون خلت، فحلمنا 
الصغير بوطن يشبه أسطورة التكوين الأولى 
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الأرض  هذه  على  مّروا  الرسل  أن  فارق  مع 
ورحلوا منذ أمد بعيد.

الأبنية في إحدى مدن  الآن بين  عفاف تتنقل 
تركيا لتغسل الأدراج والأبواب، وتدرك جيداً أن لا 
مجال لزرع الابتسام على وجهها ولا على أحرف 
جّمة  مصائب  من  قادمة  لأنها  ليس  كلماتها، 
فقط، وإنما لضرورة أن مهنتها الجديدة تتطلب 
منها أن تدرك معنى العفاف في هجرتها غير 
الطوعية كلاجئة جاءت من ذلك النسيج الذي 
ترك ذكرياته تحت الركام أو على شاهدة قبر أو 

معبر بين حاجزين يشبه الكابوس...

قبل ذلك الجحيم كان ثمة عنوان يعرفها وتعرفه، 
وهنا تتبدل العناوين بلا استئذان، والنجاة من 
الجحيم بالنسبة لها لا يعني الدخول في جحيم 
التخّلي عن كرامة الإنسان في داخلها، فلربما 
هي من الأشياء أو المعاني القليلة التي بقيت 
لديها في زّوادتها لتعينها على المضي في ذلك 
تصنع  كي  تبتسم  لا  هي  الضبابي...  الدرب 
لنفسها أرضاً صلبة للوقوف، ومن الواضح أنها 
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تريد أن تعلن للجميع أنها ليست عنواناً لقانص 
هوية  النزوح  في  يرى  لمهاتٍر  أو  عابر  نظرات 

ضعف يمكن استغلالها.

أن  وتيّقنت  حديثي،  من  اطمأّنْت  أن  بعد 
وأنني  المصائب  كثير من  يماثلها في  سائلها 
الطريق  تلك  في  التائهة  روحي  لأغذي  أسأل 
وهي  قالت  التشرد،  عذابات  من  اللامتناهية 

تتكئ على عصا الممسحة: 

أن 	  يجب  الظلم  من  الإنسان  ينزح  عندما 
يعلم العالم كله أن الظالم هو العار لا النازح، 
بالتشرد  حباً  بيته  من  ينزح  الذي  هو  فمن 
ليستقبل  الجدران  تلك  دفء  يترك  ومن 
صقيع الهواء والنظرات، نعم نظرات العالم 
العالم  تغير  كالصقيع،  أصبحت  للسوريين 
أليس كذلك؟ هكذا هو إحساسي نحوه، هل 
أنا مخطئة؟ هل المصائب تجعلنا نفكر من 
نراها،  لا  كنا  حقائق  أنها  أم  واحدة؟  زاوية 
بصراحة أنا لا أدري كيف كنت ُأعّلم الأولاد 

عن...! 
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ثم صمتت طويلاً، وكأن الصقيع نزل فجأة على 
أفكارها وذكرياتها، هنا تغسل مداخل البنايات 
الأجيال  تعّلم  مدرّسة  كانت  وهناك  وأدراجها 
تمزقت  لقد  ودفاتر،  وعيوناً  حدوداً  للوطن  أن 
بدموع  الحدود  وابتّلت  عينيها،  أمام  الدفاتر 
الخدود،  عن  فاضت  التي  السورية  العيون 
وتربّع الألم في ثنايا الجسد الآدمي، وأصبحت 
خارطة  ترسم  حواجز  مجرد  عفاف  ذكريات 
وطن، وأبت أن تتكلم عن أحد من أسرتها عّلها 
تريد أن تحتجزهم في منطقة ناصعة البياض 

ودافئة بإحدى زوايا القلب الذي نجا.

تتالي  وفي  اللقاء،  ذاك  من  أسبوع  نحو  بعد 
سمعت  للإيجار،  منزل  عن  بالبحث  مسيرتي 
عمارة  باب  خلف  من  أذني  إلى  تسلل  صوتاً 

يطل على الرصيف الذي أقف عليه يقول:

اعذريني يا أختي وهللا لم أقصد ذلك.	 

لم أستنزف الكثير من الجهد والوقت لأتعرف 
هذا  الصوت،  في  النبرة  تلك  صاحبة  على 
حنجرة  من  بوشم  موسوم  الرخيم  الصوت 
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عفاف... قلت في نفسي هذا مؤكد، إنها الفتاة 
السورية التي قابلتها وهي تمسح درج إحدى 
البنايات وبقي صدى صوتها يجول في رأسي. 
توقفُت بفضول الباحث عن بساط ريح يحمله 
ولو قليلاً عن واقعه، فسمعت صوتاً آخر لامرأة 
تشير نبرته على أنها أيضاً سورية، تؤّنب عفاف 
بكلماٍت وجمٍل مفكّكة، لا تختلف عن تلك الجمل 
المفكّكة التي كانت تمطرنا بها عناصر الحواجز 
التي تشّعبت في سوريا، فالصوت هنا يعلن 
بقواها  تستعين  أخرى  سورية  سيّدة  أن  الآن 
لمبنى  داخلي  درج  على  عفاف  بوجه  الذاتية 
سكبته  الذي  بالماء  ثوبها  طرف  ابتّل  أن  بعد 
عفاف على الدرجات وهي تنّظف، هكذا يبدو 
أكثر وأكثر  الفضول  أثارني  التوبيخ،  من سياق 
دفعًة  تفاقم  الذي  الكيد  زّخات  استمرار  مع 
بـ»الغبية،  واحدة، وخاّصة مع تشبيهها عفاف 
الوسخة، الجاهلة...«، واستمرار عفاف بالاعتذار 
الهادئ اللبق الذي لم يُرق لتلك السيدة التي 
كان نار الحماس لديها يتوقد أكثر وأكثر للنيل 
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من عفاف.

انتصارات  فيها  الهزائم  تصبح  التي  البلاد  في 
مرّت  التي  الزمن  فواجع  وتترقى  أعيادها،  لها 
تدوينها في سجل محطات  ليتّم  أبنائها  على 
البناء في تاريخها، حيث ترتفع أكوام الشعارات 
بالشوارع  المحيطة  الجدران  خلفها  لتخفي 
بلاد  الحال، في  الخراب وفقر  نال منها  وكيف 
اسمها سوريا... لا بد أن يعتاد جزء من أبنائها 
تبدو  أخرى  أبواب  خلف  وإن  انتصارات  َسوق 
نهايته  طريق  قارعة  من  بالقرب  مغلقًة  أنها 

مفتوحة على كل احتمال.

فتحُت ذلك الباب الثقيل لأتأكد من توقعاتي، 
فاستقبلتني نظرة عفاف كمنبّه يوقظنا على 
موعدنا، صحيح أن الموعد هنا كما السابق كان 
عشوائياً، لكنه حكماً ليس كالسابق في تقدير 
العشرين  تتجاوز  لم  فتاة  أن  وخاصة  اللحظة، 
من عمرها، ظننتها من صوتها المتشنج الذي 
الخمسين،  تجاوزت  قد  الباب  لخلف  وصلني 
شكّلت حاجزاً متنقلاً على درج البناء وأطلقت 
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العنان لرصاص صوتها.

سقطت دمعة عفاف على عجل حين رأتني، 
رأيت فيها  التي كنت قد  الجميلة  وبدت هذه 
كلماتها  خلال  من  الحياة  على  وإصراراً  بأساً 
لي، بدت كأنها تدخل مراسم عزاء على نفسها، 
لها  بالنسبة  الجلل  الحدث  أمام  تفقد صلابتها 
دمعتها  اختلطت  غريب  بناء  درج  على  الآن 
مواساة  كلمة  مني  تنتظر  الغسيل،  بماء  فيه 
الآخر  الجانب  على  بينما  نفسها،  عن  لنفسها 
كانت تلك الفتاة التي لم تكمل العشرين من 
عمرها، وعلى طرف ثوبها بقايا لبضع نقاط من 
أن  كادت  الوردية  وجهها  قسمات  لكن  الماء، 
تفيض دماً على ذلك الوجه الأصفر الشاحب 

لعفاف.

إلى  مسموع  صوتك  إن  الفتاة  لتلك  قلت 
كل  تسمع  أن  بوجوب  رّدها  فكان  الشارع، 
أحداً  يمثلون  لا  أمامها  التي  أمثال  أن  الناس، 
العشوائية  كلماتي  أفّجر  أن  كدت  بلادنا.  من 
عفاف  أن  لولا  طريقتي،  على  بوجهها  أيضاً 
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سارعت كنسمة الصيف لتنبّهني بأن أصمت 
بإشارة من إصبعها التي وضعتها على فمها.

على الرغم من ذلك سألتها كما سألُت عفاف 
سابقاً:

من أين من سوريا، 	 

التي  تلك  بلد  من  ليست  أنها  جازمة  فأكدت 
لتغلق  وغادرت  درجات،  بضع  عنها  تفصلها 
بابها وتأخذ معها فوزها العظيم الذي قد يصبح 
المعاني  باهت  زمن  مرور  بعد  لها  بالنسبة 
ذكريات انتصارات في زمن غابر رمى الجميع 

على قارعة الحلم الممزق.

قالت لي عفاف حينئٍذ:

ما الذي أتى بك إلى هنا؟	 

طريق  عابر  كنت  أنني  لها  أعترف  أن  خفت 
ودخلت  الباب  خلف  من  الصوت  وسمعت 
لأتأكد أنها هي، فتعتقد أني أنسج قّصتي لكي 
أبتدع  أن  قررت  لذلك  ما،  حقيقة  من  أتهرب 

قصة تشبه حقيقتي، قلت لها: 
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حياتنا 	  البدايات،  بين  عنك  أبحث  كنت 
مكتوب عليها أن ترسم دائماً بدايات جديدة، 
أنا لست عابر طريق في محطات توقفك، 
فالبلاد التي رمتنا خارجها واحدة، والحواجز 
وإن تبّدلت غاياتها وأشكال الوجوه والأعلام 
تلك  من  أنا  واحدة،  هي  عليها  الرايات  أو 
الجحيم  أو  جهنم  عنها  قلِت  التي  البلاد 
»برداً  كان  أياً  مائك  في  فهل  العجائب،  أو 

وسلاما«.

صمتت عفاف طويلاً واحتارت أين تبقي نظرتها 
إن كانت نحو الأرض أم نحوي، وأصبحت عصا 
راية  سارية  تشبه  يديها  بين  التي  الممسحة 
في  فالرايات  المصائب،  وجع  من  تنكست 
سوريا أصبحت تتنامى في كل بقعٍة من تلك 
الأرض كالفطور، وترفرف على وقع انتصارات 
حارات وأبنية وحواجز على بعضها، ولا ضير من 
راية جديدة منكّسة بلا انتصارات على حقيقة 
معنا  حملناه  ما  ثقل  من  الرثة  أثوابنا  تشبه 
من ألم عبر البراري والطرقات الملتوية. قد لا 



حواجز وأبواب عىل ركام الذاكرة

47

بالعشرات  رايات  عن  أعرفه  ما  عفاف  تعرف 
تشبه المومياء المتكلسة وقد تلطت بها الكثير 
من الذقون الشعثاء والعيون المتربّصة، لكنها 
قد تعرف بعض الرايات الباردة التي تشبّعت 
بنيانها  تآكل  ناصية  على  تخفق  بالدماء وهي 

من الصدأ.

بعد لحظات انتظار على ذلك الدرج الداخلي، 
رفعْت رأسها وقالت لي: 

طريقك 	  وكان  أثري،  تتبع  ولم  تكذب  أنت 
صدفة من هنا وكنت صادقاً حين قلت إن 

الصوت استدرجك لتفتح الباب...

من  خيبتي  عن  وللتعبير  لجوابها  ابتسمت 
معّلمة  أمام  المبتدعة  روايتي  بسرد  ضعفي 
قصيدتها  لتكتب  بيّنة  كحقيقة  الأدراج  تمسح 
بماء السنين التي أهرمتنا باكراً، لكني سألتها 

كما دفعني فضولي منذ أن فتحُت الباب:

لماذا تجّنبت المواجهة مع تلك الفتاة؟	 

قالت:
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كي لا يتوحد صوتي مع صوتها ويصبحان 	 
صوت وطن.

بعض  في  عنه  قيل  كما  أبلغ  الصمت  لعل 
المواقف، ولا شك فقد ساعدنا الصمت كثيراً 
ولم  غادرناها  التي  الحواجز  تلك  اجتياز  على 
تنضب،  لا  حكايات  عفاف  عيني  في  تغادرنا. 
وفي رفيف رموشها إيماءات مايسترو يتأهب 
المتبقية  النوافذ  لحن  تعزف  أوركسترا  لقيادة 
ظلال  على  تتكئ  وهي  ساكنيها  تنتظر  التي 

البيوت المترقبة.

في اللحظات الأولى لمشاهدتي لها أمام تلك 
الأرض  لو  تمّنت  أنها  عفاف  اعترفت  الفتاة، 
انشقت لتبتلعها، شرحُت لها عن إحساسي بأنها 
لتقديم  مرآة  أمام  وقفت  كساعية  تبدو  كانت 
العزاء بمأتمها، يا له من شعور يشبه الهواجس 
التي تكبّل الروح، هل سبق وراودت مثل هذه 
الكون كما أصبحت  في هذا  أحداً  الأحاسيس 
أحاسيسنا ترسم لنا على غفلة مأتمنا القادم، 
إنه الموت السوري الذي يلاحقنا في كل اتجاه، 
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وهو ذاته ما جعلني الآن أبحث عن منجاة لتلك 
الروح وألّح على عفاف كي تعلن من خلف ذاك 
الباب، أن الأبواب ُوجدت ليس لُتغلق وتخفي 
خلفها الأسرار فقط، بل لُتفتح وُتدِخل مع حركتها 

شيئاً من الهواء والنور، والكثير من الحب.

***



عىل ركام الذاكرة

50

استجواب



استجواب عىل ركام الذاكرة

51

الأستاذ محمود  ُفتح باب المكتب وظهر  حين 
كان  المؤسسة،   »HR« بمنصب  يعمل  الذي 
سامح قد جلس قبل لحظات قليلة على كرسيه 
وأدار كمبيوتره الشخصي وقد أسند ذقنه على 
قفص  داخل  يرّتب  وأخذ  اليسرى،  يده  قبضة 
افتتاح  على  تعينه  التي  الكلمات  بداية  رأسه 
يومه الصحافي في ذلك الصباح الصيفي في 

تركيا.

خبر  رؤية  من  خشيته  عن  سامح  عبّر  لطالما 
قادم من داخل سوريا يزيده ألماً فوق ألم في 
اتجاه،  رحاها في كل  دارت  التي  الحرب  هذه 
مقابل ذلك هو يأمل أيضاً كل يوم أن يتلقى 
فيه  خبٌر  ولو على عجل،  يصيغه  مختلفاً  خبراً 
عناوين  كانت  فقد  زمنين،  بين  يفصل  خلاص 
البيوت هنا في غازي عنتاب وحدها المتبدلة، 
لكن عناوين الأخبار أصبحت متناسخة ومكررة 
فيما عدا أسماء الضحايا التي تراكم السجلات.

قبل يومين قال لسناء تلك الصحفية الرشيقة 
بجواره:
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هل لاحظتي أن الدماء أصبحت تقطر من 	 
أن  يمكننا  حتى  نكتبها،  التي  الكلمات  بين 

نشم من بين فواصلها رائحة غبار البارود.

الطويلة  الحرب  تلك  أن  جازماً  سامح  يعتقد 
في سوريا جعلت كل شيء قابلاً لأن يكون في 
طريقه إلى التآكل بما فيها الأفكار واليوميات 

البسيطة.

الظهور المفاجئ للأستاذ محمود، الذي ُيفضل 
باب  عند  المركز،   »HR« الجميع  يناديه  أن 
المكتب أو غرفة الصحافة كما ُيطلقون عليها، 
الذي  النوع  ُينبئ بحدث ما من ذلك  عادة ما 
يساهم بتسريع عجلة التآكل حتى على صعيد 
العلاقات البسيطة، لقد وقف عند الباب بتلك 
المسافة الفاصلة خارج خط الميدان كي لا تطأ 
السانتيمترات  تلك  حيث  الغرفة،  عتبة  قدماه 
حالتين  بين  فارقاً  خطاً  تشكّل  أن  يمكنها 
سوريتين تحت سقف وطن مفقود أخذ يتشكل 

بالوهم. 

الطفولة،  منذ  محمود  الأستاذ  يعرف  سامح 
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وهذا الرحيل القسري لكليهما هو محطة جديدة 
واستعادة  للتلاقي  فرصة  وكانت  جمعتهما، 
قبلها هنا في هذا  الحرب وما  بعض ذكريات 
المركز البحثي الذي من المفترض أنه سيقدم 
تلاشى  التي  سوريا  لمشكلات  خّلاقة  حلولاً 
زمنها بسبب الكثير من التحليلات التي تناولتها 
كوجبة إفطار دسمة على معدة خاوية كانت 
برونق عناوينها تشبه ألوان قوس قزح قبل أن 

تتبدد إلى لا شيء.

كتب سامح يوم أمس في مقدمة تقرير خبري 
في  سوريتين  أسرتين  بين  تطور  خلاف  عن 
عنتاب،  غازي  بمدينة  الفقيرة  الحارات  إحدى 

حيث تدخلت الشرطة التركية لحّله، قائلاً: 

تضع  لم  سوريا  في  اللعينة  الحرب  تلك  إن 
ثقلها  الأرض بعد، لكنها وضعت  أوزارها على 
في فناء الرؤوس وكذلك في متاهات النفوس 

لمن بقي على قيد الحياة.

إنه ُيصّر دائماً  في ملاحظاته على أن الأحداث 
متوقدة  النفوس  تجعل  والمتكررة  المتلاحقة 
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حركة  مع  وربما  الساعة  عقارب  دوران  مع 
نبضات  مع  مستنفرة  أيضاً  وهي  الثواني، 
عابر،  حدث  لأي  يرجف  أصبح  الذي  القلب 
تلك الدقات التي بدورها تبّدلت إيقاعاتها في 
على  شرقي  إيقاع  بين  القسري،  اللجوء  هذا 
وإيقاع  والنحيب،  والانفجارات  المدافع  صوت 
غربي لا يمكن فهمه على أي سلم موسيقي 
مزيد  في  الجميع  لوضع  يسعى  وهو  يستقر 
المشهد  هذا  قلب  في  التوهان  حلقات  من 
البسيطة  التضاريس  تخيَّل  أّن  حتى  المركب، 
في هذه الجغرافيا تجعل الدموع تنهمر بلحظة، 
ليتم التجديف عبرها إلى الحدود الفاصلة بين 
قارتين، آسيا بحميمية دموعها وأوروبا بحميمية 
حالة  في  المرَء  ُيدخلان  كلاهما  حيث  ترّقبها، 
دّواماتها  تقتحم  متى  ُيعرف  لا  داخلية  تأمل 
خلايا الجسد المتعب حين يصبح الصحفي هو 

الخبر.

لا  الذي  الاستراتيجية  للبحوث  المقر  هذا  في 
أيضاً من استراتيجية  أو تصميمه  يخلو هيكله 
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اللحظة التاريخية لما يجري خلف الحدود، حيث 
لا نافذة تسمح لشعاع شمس أن يخترق المكان 
داخل  الكهرباء  مصابيح  فقط  به  تشّع  ما  بل 
النهار، كانت  الجدران الصماء حتى في وضح 
محمود  الأستاذ  استقبلت  التي  سامح  عينا 
بقية  أعين  عن  لمعانها  في  كثيراً  تختلف  لا 
الصحفيين داخل الغرفة، فهي بسبب توهج تلك 
فتحات  وجود  وعدم  الوقت  طوال  المصابيح 
تهوية، أصبحت تحوي لمعاٍت باهتة تدّل في 
شيء من معانيها على وريقات صحافة الشرق 
الكئيبة في  والمساحات  الألوان  المرهق ذات 

قلب تلك العتمة التي أحاطت حياة الناس. 

سامح  عّلق  الداخلية  الاجتماعات  إحدى  في 
على اختيار هذا المبنى كمقر لمهنة كلها كتابة، 
تلك  به  تمر  ما  متناسبة مع  حالة صحية  بأنه 
الأسر التي أصبحت حياة أفرادها بالكهوف كي 
وبراميلها،  وبوتين  الأسد  طائرات  من  تحتمي 
استدعت  بحثي  مركز  بوصف  الجملة  هذه 
التي بدورها استثارت  المتعجلة  ضحكة سناء 
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عيناه  بينما  الصمت  آثر  لكنه  المدير  حفيظة 
لوقت حاجتها،  بما خبأ من ملاحظات  كشفته 
بتلك  المدير  يتمتع  أن  المهم  من  أنه  يبدو 
الرصانة، كي لا يفقد المرء ذكرياته مع وطنه، 
في  الجنوبية  الحدود  خلف  المدراء  فرصانة 
الوطن الأم لها إرثها من عظمة الوهم المتراكم 
على  الأبواب  بعض  أنها صانت  توّهموا  حين 

الرغم من الدمار.

سناء التي أثارت ضحكتها بعض أنواع الرصانة 
المصطنعة، حين انتهى الاجتماع وعادت إلى 
غرفة الصحافة وأغلقت الباب أطلقت ضحكتها 
من جديد بطريقة مدويّة بعيداً عن كل رصانة، 
المغلق  الباب  خلف  راحته  أخذ  أيضاً  سامح 
المختلفة،  جوانبها  من  الحالة  شرح  بإعادة 
معتبراً أن الضوء أحياناً يحتاج لتبرير حين ُيضيء 
حقائق لم يكن تكّشفها بالحسبان، وبخاصة أن 
تعليقه  إثر  سامح  إلى  برصانته  التفت  المدير 

عن الضوء وقال بطريقته: 

إنها مزحة غير موفقة.	 
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ُيرضي  الذي  ما  جيداً  يعرف  محمود  الأستاذ 
المدير، ولذلك هو حاضر عند كل مهمة فيها 
المدير  المركز،  يخدم  الذي  الوقار  من  المزيد 
بتلك  الاهتمام  على  يؤكد  بدوره  الرصين 
إلى  الدخول  ُيفّضل  لا  أيضاً  هو  التفاصيل، 
المرموق  مركزه  يصون  كي  الصحافة،  غرفة 
في استراتيجية التشرد السوري، وإن كان في 

مركز بحثي مرموق ليناسب مستقبل سوريا.

الأذكياء حوله  القادة  يختار  الاستثنائي  المدير 
المناسبين  والمكان  اللحظة  يدركون  بحيث 
من  مستوحاة  كانت  وإن  الرسائل  لتوجيه 
النكبات، وقد استطاع الأستاذ محمود بصفته 
HR أن يتقنها بعد أن تعلمها من المدير الأكبر 
القابع بعيداً عن المركز بين أوراق كبير مفكري 
نكبات العرب، وهو يدرك أهمية ما تحويه في 
بواطنها من رؤية أبويّة رعوية للأجيال الحالية 
والقادمة، يتفهم الجميع هنا في غرفة الصحافة 
الضيقة أن لكّل مسؤول مهّمات معنوية أبويّة 
إضافية وذلك بحكم الضرورة والعادة الموروثة، 
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روتيني  بشكل  الإدارية  مهماته  فوق  يمارسها 
للتذكير بالحجوم والمهمات والأبواب المغلقة 
لفكر  قياساً  خلفها  بشر  حجوم  من  تخفي  وما 

يشبه أحرف العلة في لغة العرب.

لا شك بتلك اللحظة التي اقتحم فيها الأستاذ 
الذاكرة  باب  أيضاً  اقتحم  الغرفة  باب  محمود 
الذي يحوي خلفه الكثير من حكايات السوريين 
مع أبوابهم، فحين تركوا أبواب أحلامهم مشّرعة 
ليقتحمها الأمل والنور مع انطلاقتهم  للشوارع 
تقتحمها  أن  يتوقعوا  لم  لحريتهم،  يهتفون 
بمحتويات  لتعبث  العسكر  وقطعان  الدبابات 
أنهم  من  الرغم  على  ظلاماً؛  فتحيلها  الأحلام 
والجميع  تشبههم  أحلامهم  أن  كثيراً  اعتقدوا 
إنهم من  المكان تقول  سيتفهمها حيث ذاكرة 
إلى  بالتاريخ  عميقاً  تفاصيلها  تمتد  جغرافيا 
مدنيّتهم الأولى التي دّونوها على ألواح الفخار، 
فأحيلت إلى ضباب. سامح أيضاً له روتينه في 
هذا  في  وطنه  حدود  خلف  كصحفي  حلمه 
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المقر المظلم وقد يكون حلمه البسيط أن يدّون 
إنسانيته بشكل ما لكي لا تتلاشى كالسراب.

في هذه الغرفة الخاصة بالصحافة التي أخذت 
اسم دمشق الأولى كباب للمدنية يقبع خمسة 
زملاء لسامح في تلك المساحة الضيقة التي 
مكاتبهم  مع  يتوزعون  عاصمتهم،  تشبه  لا 
الكثير  فيها  بطريقة  وكمبيوتراتهم  وأدواتهم 
من الحميمية بحكم الضرورة، فرضتها مساحة 
لابد من أن ينظر الجميع  المكان، ولذلك كان 
مباشرة للفراغ الذي تركه خلفه السيد محمود 
الذي غادر فور أن أومأ لسامح بحركة من رأسه 
كي يلحق به، دهشة سامح أيضاً لم تمنعه من 
النظر بهدوئه المعهود للفراغات كلها من حوله 
والسعي لتعبئة جوفه بالهواء، ثم الالتفات نحو 
مسبقاً  الجميع  يعرفها  خاطفة  بنظرة  البقية 
عنه، وبحيرة تحيط صمته العميق خرج ليلحق 
الباب  وترك   ،»HR« بدرجة  اللاجئ  بزميله 
خلفه مستنفراً ومشرعاً، فكل الاحتمالات أمام 
البال  لا يخطر في  السوريين ممكنة، وكل ما 
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ممكن أيضاً؛ وبالأمس حين دّون سامح وصفه 
ألسنا  قال:  حين  بلاغي  بسؤال  أردفها  للحرب 
كما  القتل  هواة  من  الكثير  به  يتسلى  شعباً 
في  يرميه  أن  قبل  بالجسد  الطاعون  يتسّلى 

محرقة الأوبئة؟

جسده  لامسها  حين  بدورها  سامح  طاولة 
لا  بالحدث،  أحست  مغادرته  عند  عجل  على 
الأشياء  بعض  إن  ُتقال  كانت حقيقة  إن  أدري 
تحّس بأصحابها، لكن غالباً هناك شبه وتناغم 
التي يشغلونها، تلك  الأشخاص والأماكن  بين 
أحاديث  من  الكثير  كان  زميلاتها  مع  الطاولة 
الصحافة تدور فوقها وقد أصغت طويلاً كيف 
الإسهاب  من  بكثير  تصف  الأحاديث  كانت 
أبواَب البيوت غير الآمنة؛ وكيف أن الجنرالات 
استناداً لدورهم الأبوي يمتلكون الأبواب كلها، 
كما أن تلك الطاولات  ُكتب من فوقها الكثير 
العبارات حول الوطن الذي أصبح كله بلا  من 
ُحرمات أو أبواب، وتعّمد قذف ساكنيه بكل ما 
يمكن أن يعرّي ذاكرتهم أو يجعلها خيط دخان 



استجواب عىل ركام الذاكرة

61

أو بقايا رماد إلى خارج حدوده.

دقائق مضت وبقي كل من في الغرفة ينتظر 
ليضع عنواناً للحدث الاستراتيجي، إلى أن عاد 
أِلفها  التي  ابتسامته  أما  هادئاً،  سامح صامتاً 
على  الباب  عند  منه  سقطت  فقد  الجميع 
محبوسة  صحافة  بين  الفاصلة  الحدود  تلك 
في غرفة و »HR« يمتلك المساحات والأوراق 

والتعليمات كلها.

كانت نظرات الجميع تطرح السؤال نفسه على 
سامح، فاستدرك بعد أن جلس وقال:

“اسُتدعيت لاستجواٍب إداري”.	 

دخل  ثم  الهادئة،  بنبرته  الثلاثة  كلماته  ألقى 
كفيه  براحة  رأسه  واحتضن  الطويل  بصمتِة 
فانخرط معه الجميع في تفكير حملهم على ما 

يبدو إلى ما خلف الحدود.

الباقية  الملامح  ترحالهم  في  السوريون  حمل 
من ذاكرتهم المدمرة كي يبحثوا في مكنوناتها 
التي  الحالة  شقاء  تخطي  على  يعينهم  عما 
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الهشة  الذاكرة  هذه  في  أيضاً  فيها،  ُوضعوا 
تكمن أشياء أخرى عن جذور أسست منذ عقود 
لهذه النكبة، حين أصبحت كلمة استجواب 	مع 

مرور الزمن	 معادلة لكلمة مفقود.

بالنسبة لصحفي كسامح  الكلمة  ليست هذه 
حالة استثنائية ولا لبقية من كان بانتظاره في 
الغرفة، فحساسية أحرفها جعلت من مضمونها 
كافة  أن  على  تدل  تحذير  آلة  بعيد  زمن  منذ 
تلتقط  صاغية  آذان  خلفها  ُزرعت  الحيطان 
أكوام  الرغم من  الإشارات بمهنية عالية على 
مرة  ذات  سناء  ساقت  المتهالكة.  الأحاسيس 
الطليعّي  الطفل  تأهيل  بين  مدهشة  مقارنة 
تضحكها  ما  عادة  التي  الرصانة  بوابة  لدخول 
وخاصة عندما يتم صقلها بشعار عتيد وصوت 
جهوري، وبين تجربة الأكاديمي رفيع المستوى، 
ليعبر  استجوابه  نتائج  كلاهما  ينتظر  وكيف 
بعده نحو عهد جديد مغّلف بابتسامات خادعة، 
منذ  الأستاذ محمود جيداً  وهذا يدركه ويتقنه 
في  سامح  مع  بها  ترافق  التي  الطفولة  تلك 



استجواب عىل ركام الذاكرة

63

الإطلالة  بتلك  البائسة، فوقفته  المدرسة  تلك 
عالية  مهنية  على  تدل  الباب  عند  الشامخة 

كقوة الجينات الوراثية في تحديد الجسد.

كانت تأملات الجميع هنا فاضحة، فحين أخبرهم 
كل  يدفع  أن  استطاع  للاستجواب،  مثوله  عن 
الحالة  ملامح  رسم  إلى  الغرفة  في  شخص 
على طريقته، ففي بلاد استحوذ عليها جنرال 
بصفة أسد كغنيمة واضطلع فيها بمسؤولية 
من  فيها  يبدأ  الاستجواب  كان  الأكبر،  الأب 
داخل تلك البيوت ذات الأبواب الهشة نفسها، 
الاتهامات  لكل  منصاعين  الأولاد  يقف  حين 
الأبوية  بلاد  هي  البيوت،  أرباب  آبائهم  أمام 
بفاتورة  فيها  مّتهمين  الموعظة،  في  الموغلة 
الماء والمصابيح وفوضى المكان وبصوت عال 
لضحكة عابرة وبالواجب المدرسي غير المنَجز 
جيداً، إذ تتدرج الحالة الأبوية شيئاً فشيئاً إلى 
شرقنا  في  معنا  يمتد  استجواب  استجلاب 

المريض لبقية العمر.

رأسه  يحضن  أن  من  لسامح  بد  لا  كان  ولهذا 
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تلاحقه  أفكار  من  التخلص  ليحاول  كفيه  بين 
البيوت  نوافذ  أن  باستجواباتها، فقد كان يظن 
للناس  البلاد ُصممت لكي تسمح  في بعض 
النور  لعبور  وليس  بعضاً  بعضها  تراقب  بأن 
يسير  حياته  من  جزءاً  فأمضى  المنازل،  إلى 
تشبه  دخان،  كخيوط  متسللاً  الجُدران  بجوار 
الأستاذ  لدى  استجوابه  أنهى  أن  بعد  عودته 
محمود، ويبدو أن الذاكرة حين ُتحاَصُر لا يمكن 
فيها  أخرى  جملة  أطلق  فقد  هّشة،  تبقى  أن 
الترحال حين قال: محمود حافظ على  خارطة 
ذات النظرة منذ أيام المدرسة، فأي وباء هذا 

الذي رافقنا.

بالبحث  في الأيام الأخيرة كان سامح منشغلاً 
عن بيت آخر للاستئجار بعد أن كثرت ملاحظات 
وتدخلات صاحب البيت الذي يشغله، يوم أمس 
أخبر الجميع كيف استجوبه ناطور مبنى سأل 
فيها عن شقة، ثم انتقل إلى مدير البناء ليكمل 
الذي  نفسه  البناء  فصاحب  الأسئلة،  سيل 
سيقرر بنعم أو لا، ابتسم سامح حين سرد ذلك 
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أدلى بدلوه  المستعمل  الأثاث  بائع  بأن  وتابع 
وملامحه  أصول سامح  عن  الاستجوابات  في 

السورية.

قصص  عن  الجميع  بين  الأحاديث  تشّعبت 
التركية،  عنتاب  غازي  في  هنا  الاستجواب 
إلى  السفر  رغبت  إن  يستجوبك  الأمن  فرجل 
محافظة أخرى، كذلك السوري الذي يوزع إغاثة 
يتقن استجواب سوري آخر في طابور الانتظار، 
هذا  كل  أين  من  بعضها:  العيون  تسأل  حيث 

القلق؟

اسُتجوب سامح من السيد »HR«، على مسارب 
عن  تأخره  سبب  عن  بالذاكرة،  النازفة  الدماء 
الصحافة  مكتب  في  الصباحي  دوامه  موعد 
يعيش  أنه  كيف  له سامح  دقائق، شرح  بضع 
في بلاد لا يعرف لغتها وقد خذله الباص قبل 
أن ُيكمل قراءة اتجاهاته على واجهته الأمامية، 
وخجل من إسهابه في توضيح أن المبلغ الذي 
في جيبه لا يسعفه في هذا اللجوء أن يستقل 
محددات  محمود  للأستاذ  لكن  أجرة،  سيارة 
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محكمة في هرم الرصانة الإدارية لا تسمح له 
بالمرونة وفهم ما معنى اللجوء وحصار الروح.

حين نظر سامح إلى المرآة داهمه الوجه الذي 
إذاً حتى  الاستجوابات،  أمامه بسيل من  ظهر 
الطريقة  بتلك  تفاجأ  أحياناً،  تستجوبنا  وجوهنا 
أنه  وكيف  يجيبه  وبماذا  فيها  استجوبه  التي 
يكشف كل خباياه، يخشى أنها حالة مرضية إذ 
تجاويف  في  يدور  إلى صدى  الصوت  يتحول 
الذاكرة كعبور الريح بين أطلال البيوت المدمرة، 
استجوبه ذاك القابع أمامه في المرآة عن ذاك 
الجلد بجوار  المبكر للشيب، وعن تجعد  الغزو 
العيون قبل الأوان، أو عن مرارة اللعاب داخل 
الأستاذ  أن شبح  سامح  أدهش  ما  لكن  الفم، 
غرفته  يطفئ مصباح  حين  يأتيه  كان  محمود 
الوسادة،  على  بالعتمة  برأسه  ويلقي  بالبيت 
دوامة  إلى  كله  الرأس  يحيل  ما  سرعان  إذ 
يغيب  وعندما  بعيداً،  النوم  تدفع  استجوابات 
شبح محمود، يظهر ذاك الوجه الذي كان في 
باستجواب  كله  النهار  شريط  ليسترجع  المرآة 
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الجنرال  ينهش ما بقي من خلايا يقظة، وكأن 
متعة  في  الكثيرين  يأسر  أن  استطاع  الأكبر 
استجواب من نوع ما؛ بالنسبة للأستاذ محمود 
جيد  بشكل  جسده  ُتنعش  الاستجوابات  فإن 
يقول عن  ولربما  النوم مبتسماً،  إلى  فيذهب 
من  مضن  يوم  بعد  الحياة  متعة  إنها  ذلك 

الرصانة.

هنا في هذا الترحال القسري يحمل الصحفي 
الوطن،  نكبات  من  الكثير  ذاكرته  نكبات  في 
وهم  من  بلاد  عن  تبحث  بحثية  مقرات  وفي 
يظهر جلياً كيف أن المستجِوب والمستجَوب لا 
يملكان سوى ذاكرة مستنزفة من هوِل وفرِط 
الذاكرة  تلك  تحويل  يتعمد  الذي  الاستجواب 

إلى دخاٍن مبعثرٍ.

في اليوم التالي حضر سامح إلى المكتب قبل 
باب  أمام  وجلس  الدوام  بدء  من  ساعة  نحو 
يبحث  وحيداً  كفيه،  على  برأسه  وألقى  المقر 
من  تسربت  وقد  الصحفي  ليومه  كلمات  عن 
بين أصابعه ألواُن قوس ُقزح عاشها مع بداية 
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توقيعه عقد عمله وتلاشت عند مدخل صحيفته 
مشّرع  باٌب  محّلها  ليحل  المستجدة؛  السورية 
في  الزورق  أو  “البلم”  كّله  يركب  وطٍن  على 
بعواصف  ومزدحم  بالأمواج،  مكتظ  دماء  بحر 
الأولى  الاستجواب  ُغرف  ُتلغى  تهدأ حتى  لن 
التي رمت الجميع على ضفاف ذاكرة مدّمرة.

***
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ي
ّ
علبة السردين وجد
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عندما صنعُت من علبة السردين الفارغة سيارة 
نقٍل خاصًة بي، وربطتها بحبل صغير لأسحبها 
بيت  بجوار  خلالها  من  التراب  أكّوم  ثم  خلفي 
النمل الذي كان على مقربة من باب الدار في 
قريتنا البسيطة، كان جّدي بدوره يبعثر التراب 
والحصى الصغيرة من بين قدميه برأس عكازه 
الخشبي المدبب، كان كلانا لا يكترث بالوقت، 
طفٌل يلّم التراب وعجوٌز يبعثره بعكّازه راسماً 
لا معنى لها، وفي الحالتين لا هدف  خطوطاً 
التي اجتاحت  النملات  اللهو، فقط تلك  سوى 
بجّد  تعمل  كانت  جدي  وبين  بيني  المساحة 
نقل  في  لتتساعد  عجل  على  وتسير  ونشاط 

مؤونتها إلى بيتها.

عند الظهيرة مرّت جنازة جّدي يحملها أشخاص 
لا أعرفهم، لم يشاهد جدي جنازته ولم يعرف 
يحك  وأخذ  عكازه  رفع  لكنه  أصلاً،  مرّت  أنها 
ظهره به، كانت بضع نملات تحمل أيضا نملًة 
ميتًة وتدفعها بعيداً عن مدخل بيتها. قال لي 
أجرها  التي  السردين  علبة  مرّت  عندما  جّدي 
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إلى  تسللت  قد  نملة  إن  أمامه  من  بحبلي 
جدي  ظهر  تفحص  كي  جّدتي  ناديت  ظهره، 

لكن جدتي نهرتني لأصمت، ثم قالت:

إن أولاد الشوارع ُيعّلمونك قلة الأدب.	 

لم أفهم لماذا قالت لي ذلك، ولماذا ابتسمْت 
بكلماٍت غير واضحة حين  تتمتم  خلسًة وهي 

نظرت لجّدي.

كان جّدي يحب أخي التوأم أكثر مّني، ُيجلسه 
دائماً بحجره وُيطعمه بيده، ولا أدري لماذا كان 
جّدي  اسم  أطلق  أبي  لأن  ربّما  علي،  يفّضله 
لكنت  علي  جّدي  اسم  ُأطلق  كان  فلو  عليه، 
أنا من أجلَسه بحجره وأطعمه، فقد رأيته أكثر 
من مرة يأخذ الطعام من أمامي ويضعه في 
فم أخي، وعندما مرّت تلك الجنازة من أمامنا 
لأن  النمل سيغزو جسد جدي  أن  أعرف  كنت 
بقايا الطعام كانت تتسرب أحياناً من فم أخي 
يكافئه  بل  منه،  يغضب  ولا  جدي  ثياب  إلى 
بحبّة سكاكر يخبّئها له بجيبه وأنا أراقبه بطرف 
حبة سكاكر  أعطاني  فقط  واحدة  مرة  عيني، 
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عندما بصقها أخي لأنها لم تعجبه، ولهذا كّله 
كان يجب أن تُمر جنازة جدي من أمامي كما 

كل الجنازات.

قالت لي أمي عندما ضربني جدي بعكازه لأني 
يحب  لا  جّدي  إن  تلك،  السكاكر  حبة  بصقُت 
الرغم  على  اسمه،  يحب  بل  مني  أكثر  أخي 
من أني ذكّرتها بما قالته أمامي بإحدى المرات 
أثناء حديثها مع جارتنا، حيث قالت لها إنهم لم 
يتأكدوا من الذي حمل اسم جدي عند الولادة 
أنا أم أخي التوأم، فقد اختلط الأمر على القابلة 
ستلد  أمي  أن  العائلة  كل  مثل  تفاجأت  لأنها 
توأماً ولاموها كثيراً لأنها لم تضع علامة تميّزنا 
عن بعضنا ولو بربط خرقٍة على معصم أحدنا، 
وحتى هذه اللحظة مازال الحديث يدور بينهم 
إن كنت أنا الابن الأكبر من حمل اسم جدي أم 

أخي التوأم.

كثيرة هي المرات التي رأيت فيها جنازة جّدي 
تمّر من أمام بيتنا نحو المقبرة، آخر مرة رأيتها 
محمولة على الأكتاف كان النمل قد اختفى من 
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أمام الدار والغيوم ملأت السماء، حملُت علبة 
السردين ومشيُت خلف الجنازة، لكن أخي قال 
لي إن علبة السردين لن تتسع لجدي فهو أكبر 
منها بكثير، وعاد مسرعاً إلى المنزل ليشكوني 
في  وهو  مات  جّدي  إن  أقول  كنت  كيف  له 
علبة السردين التي أحملها، غضب جّدي مني 
وأعطاه عكازه وأمره بحزٍم أن يعّلمني الأدب، 
كمارٍد يحمل عصاً  أمامي منتشياً  وقف أخي 
رفع  حين  أوجها  في  رجولته  وبدت  سحرية، 
سكاكر،  حبة  على  ليحصل  وضربني  العصا 
كي  العريضة  جّدي  لضحكة  المجال  ويفسح 
تترافق مع فتل شاربيه حين أدرك أنني تلقيت 

درساً عظيماً منه عبر أخي الذي وشى بي.

وهو  جّدي  أرى  كنت  الأحيان  من  كثير  في 
يخرج من بين تماثيل المتحف الذي زرناه مرة 
المدرسة،  في  تلميذاً  صرت  أن  بعد  واحدة 
ويسير  وصدره  أردافه  عن  الغبار  ينفض  كان 
كي  الناس  وينتظر  بعكازه  مستعيناً  بالشارع 
يحيّوه نظراً لتاريخه الطويل، أحياناً عندما كان 
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البعيد  الفراغ  الدار ويتأمل  يجلس بجانب باب 
تمثال  إلى  تحول  قد  أنه  أظن  كنت  بصمت، 
شيئاً  يحرك  ولا  يرمش  لا  أنه  حتى  حجر،  من 
من جسده. في إحدى الصباحات وقفْت ذبابة 
على رأس أنفه لكنه لم يحرك ساكناً، أحسست 
بالضيق منها وبعقلي الصغير خفت أن تدخل 
في أنفه فأسرعت لإبعادها عنه، لكن ارتباكي 
أكثر مما  أنفه  تقترب من  الصغيرة  يدي  جعل 
وتراجعُت  أحاسيسي  ارتعدْت  فلطمته،  ينبغي 
أن  منتظراً  بترّقب  عكازه  وإلى  إليه  ونظرُت 
يرفعه ليضرني، لكنه لم يفعل، بل بعد نظرته 
بطرف عينه قال لي لو أن أخي بقربه لجعله 
كان  إن  أسأل  أن  ويؤدبني، خفت  ينتقم مني 
بتلك  يتصّرفون  المتاحف  في  من  بعض 
مهمة  وُيسندون  جدي  ُيتقنها  التي  الطريقة 
ضربنا بوكالٍة يتم توريثها مع تبدلات الزمن إلى 

أشخاص يعيشون بيننا.

الرحلة  تلك  إليه  أخذونا  الذي  المتحف  في 
كي  الخارج  في  أبقى  أن  أحببت  المدرسية 
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المتاحف  أحب  لا  فأنا  أراه،  أو  جّدي  يراني  لا 
ولا  التاريخ  كدروس  ثقيلًة  أظنها  كنت  حيث 
ادخل  لأخي  فقلت  القتل  أدوات  تحوي سوى 
أنني هنا، لكن أخي سارع  أحداً  ُتخبر  أنت ولا 
لقد  رغبتي،  وعن  عني  أحمد  الأستاذ  وأخبر 
عّلمه جّدي أن ينقل كل الكلام فأصبحت عادة 
الذي  الأستاذ  فجاء  له،  بالنسبة  مهنًة  ربما  أو 
كان يحب التاريخ كثيراً ويراه أعظم ما تركه لنا 
الأجداد، وهددني بالعصا التي كانت بيده إن 

لم أدخل. 

كانت كتب التاريخ في هذا المتحف معّلقة على 
شاهدُت  كثيرة،  أشكال  ولها  عديدة  عكازات 
كيف كان لبعض تلك الكتب شاربان وحولهما 
مسارب تشبه دروب النمل، سألُت أخي كيف 
يمكن أن ينبت للكتب شوارب كشاربي جّدي، 
يجعل شاربيه  يكبر سوف  عندما  إنه  لي  قال 
ذلك  من  أكثر  تكّلمت  وإن  جدي  كشاربي 
سيجعل كل التماثيل التي في المتحف تتقدم 
وتلتهمني، تذكرت حينئٍذ أحد مقالب الكاميرة 
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الخفية كيف استطاعت أن تحرك التماثيل بوجه 
امتلك  أخي  أن  أكثر وصّدقت  الصغار فخفُت 
السر من جدي ويستطيع تحريك كل التماثيل 
تلك  بعد  الحياة.  متعة  وتحرمني  لتلتهمني 
كتاباً  فتحت  كلما  صرُت  المتحف  إلى  الزيارة 
التي  الصور  تلتهمني  أن  أيضاً  أخاف  للتاريخ 
صورهم  ُطبعت  الذين  كل  أن  متأكد  أنا  فيه، 
في تلك الكتب كانوا يراقبونني على الرغم من 

أنهم جميعاً أصبحوا بالقبور.

يهتف  الشباب  صوت  كان  البلدة  ساحة  في 
لإسقاط التمثال الذي أصبح صاحبه بالقبر منذ 
كان  التمثال  إن  قالوا  سنوات،  عشر  من  أكثر 
نحساً على البلدة، فمنذ أن احتل ساحتها اختفى 
الكثير من أبنائها، لعّله التهمهم في الليل واحداً 
تلو الآخر، هتف الشبان كثيراً لإسقاط التمثال 
وُبّحت أصواتهم، سقط منهم الكثيرون وتحولوا 
إلى جنازات متسارعة، والتمثال لم يسقط، كما 
على  أصبحت  التي  جدي  عكاز  أخي  استعار 
الجدار بجوار صورته في صدر البيت وهددني 
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للساحة  ذهبت  إن  ويدوسني  سيضربني  أنه 
كما  تماماً  التمثال،  ضد  الشبان  مع  وهتفت 
داس علبة السردين بأوامر من جدي ليمنعني 
من اللعب بها في تلك الطفولة المهاجرة عني 

منذ سنوات.

الناس  من  الكثير  بأن  ُيقنعني  أن  أخي  حاول 
التمثال،  إن سقط  بالفراغ  بلدتنا ستشعر  في 
المتحف  إلى  منهم  واحد  كل  يذهب  وسوف 
ويسرق تمثالاً لينام بظّله، وشرح لي كيف أن 
ولم  تعرفه،  لا  تمثاٍل  من  أفضل  تعرُفه  تمثالاً 
يفهم علي بأنني أحب أن أهتف وأصرخ عالياً 
المرتجف  صوتي  أعالج  لكي  التمثال  ضد 
رجوته  لدي،  مزمن  كمرض  المرتعد  وقلبي 
المزمن  مرضي  من  أشفى  يتركني  لكي  كثيراً 
المتربع  التمثال  فهذا  يفهمني،  لم  لكنه  هذا، 
بساحة القرية بالنسبة له يشبه تعويذة جدتي، 
وهو يظن أنه يحميه كما حماه جدي وقد زوده 
يمنحه  جدي  كان  كما  بوجهي  لُيبرزه  بالسلاح 

عكازه كسلاح ضدي.
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جدي  عكاز  يرفع  كان  عندما  أنه  أخي  ذكّرني 
ويجعلها تهوي على جسدي، كان يشعر  عالياً 
يقولون  البعض  سمع  أنه  وأكّد  أيضاً،  بالوجع 
إنني  له  قلت  ببعضها،  تشعر  التوائم  كل  إن 
بما  يشعر  يكن  لم  هو  لكنه  به  أشعر  كنت 
كان  عندما  تصّرف  كيف  ذكرته  وقد  يؤلمني، 
طفلاً حيث أخذ عكاز جدي وركب عليها وركض 
على  داس  ثم  تحته،  حصان  كأنها  يقفز  وهو 
النمل بأقدامه وضحك كثيراً وأنا بكيت طويلاً، 
كانت أحلامي حينها بحجم علبة سردين أجرّها 
بخيط وأملؤها تراباً كالسيارة الشاحنة وأفرغها، 
يسرع  كيف  النمل  أراقب  القرفصاء  وأجلس 
الحمل عن  تأخذ  نملة منه  بنقل طعامه وكل 
رفيقتها، لكن أخي لم يعجبه كل ذلك... فأحلامه 
قتلها  يستطيع  التي  النملات  عدد  كم  كانت 

بقفزة واحدة.

من  أدري  لا  بلدتنا،  الأمن  رجال  حاصر  عندما 
الذي  البطل  هو  أنه  أخي  على  التهمة  رمى 
وسأل  منزلنا  الأمن  فداهم  التمثال،  أسقط 



علبة الرسدين وجدي عىل ركام الذاكرة

79

أنا هو، استطاع أخي  بالاسم، فقلت لهم  عنه 
الموجود على سطح  الماء  خزان  الاختباء في 
إلى  الأمن  سحبني  كيف  يراقب  وهو  البيت 

السيارة وانطلقْت بي إلى المجهول.

تكتظ  التي  الزنزانة  تلك  كانت  السجن  في 
بها  رموني  أن  بعد  سردين،  علبة  تسمى  بنا 
بادئ  وغادروا، خفت في  بأقدامهم  وداسوني 
بالخزان، لكني مع شّدة  أن يختنق أخي  الأمر 
الضربات التي تلقيتها على خارطة جسدي كله 
لم أعد أتذكر شيئاً، لا وجه جّدي أو وجه أخي 
ولا حتى أبي وأمي، فقط تذكّرت تلك الصور 
العديدة في كتب التاريخ وكيف كانت تنقّض 
تلك  في  الوجوه  أحد  إن  بل  طفل،  وأنا  علي 
مني  ويقترب  فكّيه  يحرُك  دائماً  كان  الصور 
بأنيابه، فُأسرع لإغلاق الكتاب قبل أن يقضمني، 
تذكّرت أيضاً كيف أن أهل البلدة كانوا يخشون 
الساحة  التمثال في وسط  بقرب ذلك  المرور 
الرئيسة قبل أن يسقطوه كي لا يأتيهم النحس 

ويختفوا.
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سألت أحد السّجانين ذات مرة إن كان الصوت 
القادم من بعيد هو لمرور جنازة الأستاذ أحمد 
جسده  هزل  أن  بعد  السجن  في  توفي  الذي 
مع مرور ذاك العمر الذي أسرفه بالتعليم قبل 
علبة  زنزانة  في  أيامه  بقية  وينهي  يتقاعد  أن 
السردين هذه، أجابني السجان ضاحكاً أن تلك 
الجنازة لي، لم نتفاجأ أنا وكل من في الزنزانة 
من الجواب، لكن السجان قال لي مباشرة بنبرة 

مألوفة في كتب التاريخ: 

قم جهز نفسك ستخرج بصفقة تبادل...	 

الأشهر  تلك  بعد  يقصد  ماذا  عليه  أفهم  لم 
التي أصبحت فيها ذاكرتي تشبه أسراب النمل 
عندما تتسارع بعشوائية مع سقوط المطر في 
نهاية الخريف ما معنى صفقة تبادل، فأكد لي 
بعض  لمبادلة  سيضطرون  عابرة  صفقة  أنها 
الآخر  المقلب  في  يخّصهم  ممن  ببعض  مّنا 
من الجغرافيا السورية وأكد أنني سأعود إليه 
قريباً لحساب لم ينته بعد... وبعد إلحاٍح مني 

لأفهم من سيبادلني، قال:
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ما يسمى فصائل معارضة 	 

عندما خرجت من السجن قال لي ابن الأستاذ 
أحمد إنهم لم يستلموا جثمان أبيه ولم يعرفوا 
أن  أفهمني  لكنه  مات،  وأين  وكيف  متى 
بعض  بين  كانت  فيها  خرجُت  التي  الصفقة 
فصائل سّمت نفسها معارضة وأخذ منتسبوها 
تماثيل من  عن  العتيقة  دفاترهم  في  يبحثون 
وآخرون في  أجلها،  ليحاربوا من  تلهمهم  وهٍم 
لم  على  أتباعه  من  الكثير  يعمل  نظاٍم  دائرة 
الذي كان في ساحتنا كي  التمثال  أجزاء ذلك 
الذين  وحدهم  وهكذا  بظّله.  منتصرين  يناموا 
ُقتلوا يبقون حقيقًة ثابتة قد يستذكرها الشعراء 
يوماً ما. بحديث ابن الأستاذ أحمد لي تذكرت 
أخي التوأم وعصا جدي حين قال لي إن الناس 

هنا بلا تماثيل تلهمها ستشعر بالفراغ.

خروجي من  عند  استقبالي  في  أخي  أجد  لم 
السجن، وتأكدُت أنه لم يغرق في خزان الماء، 
بل غرق في مياه أخرى كان موُجها عدواً آخر 
يحاول  وهو  للحياة  جديد  رحم  عن  للباحثين 
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العبور باتجاه بلاد الغرب التي تماثيلها لم تعد 
تجلب النحس للناس.

عندما فتحت كمبيوتر ابن الأستاذ أحمد عّلي 
أعثر في مواقع الأنترنت عن شيء يخّص 

أخي أو أي خبر عنه ُيجبر خاطري المنكسر 
ولو بكلمة حيث لم يعد هناك أم أو أب ولا 

جد أو جدة، بحثت عن أي ذكرى ُتصبح زوادة 
للروح حتى لو كانت صورة لتاريٍخ مفقود من 
أحلامنا التي لم نعشها، ففشلت. عثرت فقط 

على صورة علبة سردين ُكتب عليها جملة 
ربما تكون ممازحة وربما حقيقة تقول: »هذا 

السردين خاٍل من لحم السوريين«.

***
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ذاكرة على الزناد
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حين وقف أبو محمد قرب الشاطئ وأخذ ينظر 
نحو البحر بتلك الطريقة الخاصة وربما الغريبة 
بينه  المسافة  يقيس  ظننته  طقوسها،  في 
وبين الأفق البعيد، لم أِعر بالبداية كثيَر اهتماٍم 
لنظرته تلك أو لإيماءات حاجبيه وعينيه وأحيانا 
بتلك  الثبات  أحياناً على  أصابعه، لكن إصراره 
النظرة المطولة والعميقة ثم العودة لإيماءاته 
فضولي  أثار  الداخل  من  حركه  وسواساً  كأن 
للصمت والترقب عّلني أفهم بماذا يفكر. كانت 
غريباً  سراً  سيفشي  بأنه  توحي  وجهه  تعابير 
عالم  من  قادم  أنه  الواضح  فمن  الملأ،  على 
فيه أيضاً مياه تبدو زرقاء وعميقة كتلك التي 
لعّدة  الموقف  سيّد  صمته  بقي  إليها،  ينظر 
دقائق، ثم وبدون مقدمات خرج ذلك الصوت 
من جوفه ودون أن يحيد نظره عن مياه البحر، 
تلّفها حسرة أخذت تتواتر في  الكلام بنبرة  بدأ 
تماماً  الكلمات  بين  نفسها  عن  وتعلن  صوته 

كما ارتطام الموج قبالته حيث قال: 

تقاسمنا الضحكات والآلام، تقاسمنا الأحلام، 	 
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تقاسمنا هواء الأماكن...

ذاتية  تصفية  عملية  يجري  وكأنه  صمت  ثم 
لأحرٍف علقت على حواف شفتيه، أو تشبثت 
بمكانها في جوانب حنجرته التي بدت مرهقة. 
ينطقه  للسانه شيء  يبق  لم  اللحظة  تلك  في 
يدري  ولا  دائرة صغيرة  في  بهدوء  يهتز  فأخذ 

على أي حرف يستقر.

قنابل  إلى  تتحول  أن  الأحرف  بوسع  هل  ترى 
متفجرة في البلعوم أو في أنحاء الصدر، هناك 
شيء ما حدث بداخله وساهم في تبّدل ملامح 
أو  اللاشيء  في  تحدقان  أصبحتا  حيث  عينيه 
يبحث  وكأنه  يعرفها،  وحده  هو  فراغات  في 
من خلالها عن مشهٍد في خياله ليرسمه على 
طريقته ويخرَجه من عاطفة أشعلتها الذكريات 
الغابات على غفلة وتنتشر  تلتهب حرائق  كما 
بجنون الريح، لكنه لم يفلح، بل كان انفعاله هو 

الأسرع، فقال بصوت عاٍل: 

في طفولتي كنت أظنُّه أخي، نمضي يومنا 	 
كله معاً، كنت أنفق الوقت برؤيته أكثر من 
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النوم  عند  أتركه  وأخوتي،  وأمي  أبي  رؤية 
وأحياناً أنام عنده أو ينام عندنا، هكذا اعتاد 
الجميع علينا... كبرنا نتقاسم كل شيء، كل 

شيء كان بين أيدينا أو في حكاياتنا.

 ثم تنّهد وكأنه يلفظ آهات تراكمت منذ عقود 
للهدوء  أعادته  باهتة  ابتسامة  وابتسم  طويلة 

قليلاً فأردف قائلاً: 

في 	  حفل  أجمل  لي  أقام  تزّوجت  عندما 
الحي، نعم... صديقي فعلها ووفى بوعده 
وفعلاً كان الحفل الأجمل والجميع تكلم عنه 
وبقي حديثهم لفترة طويلة، لم ينس شيئاً 
كذلك  الحفل،  لإنجاح  بتوضيبه  يعتِن  لم 
كل من حولنا تحّمس معه وتفاعل وعمل 
الجميع كخلية نحل في إعداد ذلك العرس 
بالناس  امتلأت  الساحة  خطط،  ما  حسب 
وتراقصت مع رقصهم والطعام والحلويات 

وكل شيء كان بأفضل حال.

من  كل  جعل  بشكل  عالياً  محمد  أبو  ضحك 
يسمعه يظن أنه يتصنع الضحكة، ثم نظر إلي 
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وقال:

سأخبرك شيئاً... أحببت يوم زواِجه أن أفاجئه 	 
بشيء مختلف، انظر إلى هذه المدينة على 
وكيف  جميلة  هي  كم  المتوسط  شاطئ 

تحضن البحر وهو بدوره يبادلها قبلاته.

سألته لأتأكد أكثر: 

تقصد المدينة التي نحن بها الآن؟	 

المتوسط 	  تعانق  التي  هذه  مرسين  نعم... 
يوم  صديقي  فاجأت  هناك...  اللاذقية  كما 
عرسه ببطاقات سفر وحجز فندقي هنا في 
يحبها،  أنه  أعرف  فأنا  التركية  المدينة  هذه 
جئناها  رحلة  ومن  معاً  أحاديثنا  من  عرفت 
ونحن شبان. في الحقيقة العديد من الناس 

هنا يتكلم العربية أيضاً.

هز أبو محمد رأسه يميناً ويساراً بأسف وكادت 
أن تسقط دمعة من عينه، لكنه تدارك نفسه 
طريقته  على  بذاكرته  يختلي  كي  وصمت 
باهتة  وبضحكة  جديد  من  البحر  إلى  نظر  ثم 
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الكلمات بالنسبة له  الكلمات، وكأن  قفز فوق 
أصبحت تشبه الطعنات لا القنابل، لكن البحر لم 
يكِفه أو لم يستوعب ما كان يجول بذاكرته من 
شظايا حادة، ولم يسعفه سوى ببضع موجات 
هادئة لا تبدل مشهداً ولا تثير إحساساً، حتى 
أن بقايا كيس بلاستيكي كان يطفو بلا أنفاس 
محاولتها  في  رديئة  كانت  الماء  سطح  على 
إعطاء حيوية للمشهد، وبدا الشاطئ مهجوراً 
من كل الاتجاهات وكأن الطيور ساهمت أيضاً 
في تكريس مشهٍد قاتم وغادرت بلا أي صوت، 
فنظر إلى السماء عّلها تبدد اختناقاً استقر في 
من  مرتجفة  خرجت  بأحرف  قال  ثم  بلعومه، 

جديد: 

أيضاً 	  أنا  ها  زفافه  من  عاماً  عشرين  بعد 
بتركيا وبالمدينة ذاتها التي رغبت لصديقي 
أن يقضي أيامه الحلوة بها، نعم ربما جلس 
متأكد  وأنا  هناك،  ربما  أو  هنا  زوجته  مع 
وربما  أغانينا،  وتذكر  بل  حينها  تذكرني  أنه 
كان  نعم  عليه،  بنفسه  أشرف  الذي  عرسي 
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صديقي هنا... 

قالها أبو محمد وكررها أكثر من مرة وكأنه يريد 
أن ُيسمعها لنفسه أو لأحد في مكان مجهول، 

إذ أخذ يقول ويعيد. 

له 	  حجزت  أنا  هنا...  كان  هنا...  كان  هو 
كان  شيء...  وكل  والفندق  السفر  بطاقات 

هنا في شهر عسل... 

ثم التفت للبحر وبعدها التفت إلي وقال:

وأنا الآن هنا... هنا... لكن... كيف... كيف... 	 

توالت التنهيدات من أبي محمد وسرقه الصمت 
مرة أخرى للحظات، وكان علي أن أتركه يسبح 
البحر، أظّنه في تلك  داخل أعماقه بعيداً عن 
ذكريات  شريط  مرر  قد  المعدودة  اللحظات 
أن  قبل  حياة  مسيرة  يختصر  كمنام  سريعاً 
يفتح صاحب الحلم عينيه ليتأكد أن ما يحدث 
كان في منام ليس إلا... أو لعله نسي ذكريات 
السريعة  المراجعة  تلك  بعد  البعيد  الماضي 
الذي  العميق  قريباً شكّل جرحه  وتذكر ماضياً 
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يحاصُر روحه العذبة إذ سألني: 

أتدري لماذا أنا هنا؟ 	 

لكنه لم ينتظر جوابي فتابع يشرح:

هددني 	  نعم  بالقتل،  هددني  عمري  رفيق 
المتظاهرين  مع  هتفت  لأنني  بالقتل 
قوائم  في  اسماً  لي  وحجز  للحرية... 
والدفاع  النظام  حواجز  على  المطلوبين 
الناس،  على  »يشبّح«  أخذ  الذي  الوطني 
في البداية لم أصّدق بل ظننته يمازحني، 
فأنا لم اطلب شيء سوى الحرية من ظلم 
نظام الأسد.. وتفاجأت أنه لم يكن جاداً فقط 
بتهديدي وإنما تحّول إلى كتلة حقٍد مجنونة، 
البندقية في فمي وقال لي إنه آخر  وضع 
إنذاٍر لك... كانت عيناه تشبه عيْني وحٍش 
إلٍه  بمنزلة  الأسد  رئيسه  وضع  لقد  كاسر، 
نصحني  بإصبع...  إليه  الإشارة  حتى  يمنع 
الكثيرون بتصديق تهديده والتعامل بجدية 
فغادرت  الأوان...  فوات  قبل  ذلك  مع 
اللاذقية، غادرت صليبة وغادرت البحر الذي 
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حضنتنا  كما  معاً  أمواُجه  حضنتنا  لطالما 
موجات قلبّي أمي وأمه في طفولتنا.

لم يستوعب أبو محمد لجوءه إلى تركيا بعد، 
حتى أنه لم يستوعب قصة اللجوء من أساسها، 
يتساءل كيف لإنسان أن يغادر بيته خوفاً من 
ومن  دولته  رئيس  ومن  المفترضة  حكومته 
جندي أو مخبر أو حتى من جاره الذي يمكن أن 

يبيعه برخص!.

يؤكد  أن  يريد  وكأنه  حولنا  من  الأماكن  يتأمل 
أنه  يقتنع  أن  يريد  عليها...  لاجئ  أنه  لنفسه 
لاجئ مؤقت ولا بد لموجة بحر من عودة إلى 
في  هناك  شاطئ  له  محمد  فأبو  شاطئها، 
وربما  والتفافاته  نتوءاته  كل  يعرف  اللاذقية 
بالتفاصيل  يدقق  لا  أيضاً،  تعرفه  التي  رماله 
تعنيه...  لا  فهي  مرسين  في  هنا  الصغيرة 
متى  منها  ينسحب  عامة  يريدها صورة  فقط 
ذاتها  البلاد  أنها  ذاكرته على  لتبقى في  يشاء 
التي أرسل صديقه إليها عريساً لشهر عسل، 
لكنها الآن تستقبله كئيباً بائساً تفتك فيه أمور 
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كثيرة منها الحسرة والألم والترقب، يتذكر أدق 
البحر كألوان  التي هناك خلف هذا  التفاصيل 
والشرفات  والنوافذ  البيوت  جدران  وأشكال 

التي حفظها في حارته صليبة. 

يتذكّر تلك التظاهرات التي ناصرت مدينة درعا 
في حصارها في بداية الثورة، فقد تحّول جسده 
عن  بعيداً  الماضي  تفاصيل  تحوي  لذاكرة  كله 

عموميات الحاضر.

يتذكر ويتكلم بالكثير من القهر كيف أن ساكن 
تلك  لم يسرق من  الرئاسي في سوريا  القصر 
البلاد شيبها وشبابها وحسب ولم يهدم المدن 
والبيوت على ساكنيها فقط، بل اغتال أجمل 
ما كان فيها، اغتال تلك الضحكات التي تخرج 
بلا حساب أو مقياس، تلك اللقاءات التي تأتي 
محمد  أبو  قالها  فقد  برامج،  أو  مواعيد  دون 

بوضوح:

التي 	  صداقاتنا  الأسد  بشار  اغتال  لقد 
أطعمناها سنواِت عمرِنا، اغتالها ليس بقوته 
وجماعات  أقوام  نحن  نحن...  بهشاشتنا  بل 
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هشة تأكلنا الديدان ونحن نبتسم، هو يدرك 
هناك في صميم كل شيء  نخر  وقد  ذلك 

ليهدمه.

قالها أبو محمد ثم تساءل:

ماذا يعني هذا؟ 	 

على  أكمل  بل  مني  جواباً  ينتظر  لم  وأيضاً 
طريقته وقال:

وليسقط 	  آخر  وليأِت  النظام  فليسقط 
الآخر ويأتي أيضاً غيره وغيره إلى ما شاء 
الحكاية  هنا،  الحكاية  ليست  والزمن،  هللا 
والسؤال والجواب هل تتبدل جدران الجيران 

وأصواتهم وهوياتهم؟ 

التفت نحو البحر وصرخ عالياً عّل الصوت يصل 
إلى لاذقيته وهو يقول:

الطفولة 	  وأراجيح  النوافذ  تسقط  هل 
نكاُتنا،  سهراُتنا،  تسقُط  هل  المشتركة، 
وأبوابنا،  وشرفاتنا  أفكارِنا  وتناغم  غمزاُتنا 

وتسقط الصداقات؟
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ثم نظر نحوي كثوٍر هائٍج فاعتراني الخوف لكنه 
بسرعة قال وهو يلتقط أنفاسه المتلاحقة على 

عجل: 

بوجهي 	  بوجهي،  سلاَحه  أشهَر  صديقي 
هنا...  بندقيته  فوهة  وضع  نعم...  هذا... 
هنا... سألته من أين لك البندقية فدفعني 
البندقية  لماذا  سألته  أسقط،  وكدت  بها 
والرصاص ومن هو خصمك؟ فُجّن جنونه... 
أتظاهر ضد  كيف  وشتمني  بوجهي  صرخ 
لطالما كنت تشتمه  له  الأسد، قلت  نظام 
في سهراتنا منذ سنوات وسنوات... لطالما 
اتهمَته أنه يوزع مغانمه على عائلات تخّصه 
الآخرين من حوله...  بيوت  الفقر  بينما يعم 
على  حافظوا  بغبائهم  أنهم  تصفهم  كنت 
أفكارك  لتنقلب  لك  حدث  الذي  فما  بقائه 
يا  قتلنا  تريدون  فقال  عقب؟  على  رأساً 
ما  حقيقة  من  لأتأكد  إليه  نظرت  إرهابيين. 
قاله لي. عن أي إرهاب يتكلم! عن صديقه 
وجاره الذي تقاسم الخبز والحلك معه! لكّنه 
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لم يعطني فرصة وكاد يضغط على الزناد 
للمغادرة  لقتلي، أمهلني ساعات معدودة 
يكن  لم  رصاصاته،  رأسي  تخترق  أن  قبل 
عينيه  أر  ولم  اللحظة  كتلك  جاداً  بحياته 
تشتعلان ناراً طيلة معرفتنا كتلك اللحظة. 

ثم تنفس أبو محمد بعمق وتابع:

قررت أّلا أعطيه فرصة لنصر وهمي بموتي، 	 
نعم قررت أّلا أمنحه شهادة قاتل على دمي 
عسى أن يتراجع ويحضنني، لكنه لم يفعلها، 
عبرت  المغادرة،  من  بد  لا  كان  فغادرت، 
تلك الجبال وأنا أنظر بين قدمي نحو الأرض 
لا أوّدعها، معالم أماكن كفيلم خرافي  كي 
تنسحب للخلف مع تقدم خطواتي، غادرت 
وأنا أمرر شريط حياتنا معاً وشريط أسرارنا، 
وطلبت من أسرتي اللحاق بي بطريقة أخرى 

أكثر أماناً، ووصلنا إلى هنا.

على  حية  مقابلة  في  قوله  محمد  أبو  أكمل 
وبين  بينه  ترددها  كان  بحر  أمواج  مع  الهواء 
مع  فشيئاً  شيئاً  ترتفع  بدأت  حيث  مدينته 
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اشتداد الريح وقال:

بات البحر الآن يفصلنا، أنا في مرسين في 	 
أنا  سوريّته.  في  اللاذقية...  في  وهو  تركيا 
بلا عمل أبحث عن فرصة أساعد من خلالها 
الذي تعلم شيئاً من لغة هذه  اليافع  ابني 
بيتنا،  وبدأ يعمل في دعم مصروف  البلاد 
الطرقات  بينما صديق عمري هناك يقطع 
والأزقة والساحات والشاطئ مع أصدقائه 
الجدد، أصدقاء الحواجز ويا لها من صداقات 

نمت على خراب بلاد وبيوت.

البعيد  الأفق  نحو  وخوف  بقلق  إصبعه  حرّك 
وتساءل: 

صديقه 	  بيت  لبيتي؟  الآن  ينظر  هل  ترى 
الخالي ويشتم أم يبتسم؟ أم أنه خبأ رصاصة 
توّعدني بها ذات يوم؟ ترى هل سطا على 
بيتنا مع رفقته الجديدة ووجد صوراً جمعتنا 
الذكريات في  بألبوم  زالت في مكانها  وما 

ذلك المنزل الذي لطالما سهرنا به؟ 

غّص أبو محمد وصمت طويلاً وطويلاً ثم نظر 
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نحوي وقبل أن يعاود كلامه التفت باتجاه البحر 
وقال: 

على ما يبدو بعض الذكريات تحتاج رصاصة 	 
رحمة كي لا ترافَقنا كالمرض العضال.

***
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العرض القادم
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كعادته الأستاذ سعيد كلما مررت من هنا، أراه 
جالساً يتأمل الفراغ الضيق المتبقي أمامه من 
زاوية هذا المقهى نصف الشعبي مع نصف 
لإرضاء  يعود  التصنيف  وهذا  أرستقراطي، 
يشكّلون  حيث  مرتاديه،  لدى  النفس  بَواطن 
أحلامهم،  أو  تطلعاتهم  تريح  التي  الصور  عنه 
الأستاذ سعيد هو مزيج من هذا وذاك، يحاول 
أن يوازن بين الرؤيتين في نبرته أو طريقة كلامه 
وفي طريقة لف إحدى رجليه على الأخرى أو 
يصبح  كي  الأمر  تطّلب  إذا  عنقه  باستقامة 
ونادرة،  مبتكرة  أنها  يعتقد  فكرة  تفجير  حديثه 
أو حني ذلك العنق إلى الأسفل ليتناسب مع 
تأكيده للفكرة التي ابتكرها وترضي شخصيته، 
أما ثيابه وكأس الشاي الذي أمامه فهما أبناء 
البسيطة  حارته  إلى  بالانتماء  الإحساس  ذاك 
وناسها، من عاداته أيضاً أنه يجلس ويضع أمامه 
بضع جرائد أنهى تصّفحها، وها هو الآن أمامي 
ولربما أخذته الأفكار المعروضة فيها بعيداً حول 
بصفته  طبيعي  وهذا  الأرضية،  الكرة  مدارات 
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مثقفاً من نوع خاص في بلاد لطالما يرى أهلها 
أنها مركز جاذبية الأرض، وها هو سعيد يسعى 
ويثابر كل يوم ليكّوم الأفكار برأسه ثم يغوص 
في جوفها معتقداً أنه صنعها، فيبحث عن كل 
ما يتعّلق بها من أسباب واستنتاجات ليصدرها 
كنظريات تحتاجها الأجيال. أتخيّله في كثير من 
الأحيان أنه يعّلق على جدران رأسه بعضاً من 
قاع  في  ويرمي  روزنامة،  كأوراق  الأفكار  تلك 
فزحمة  منها،  آخر  بعضاً  الممتلئ  الرأس  ذاك 
تشبه  كلماته  تجعل  تلك  وفوضاها  الأفكار 
تمزيقها  تم  صحيفة  من  صغيرة  قصاصات 
ورميها في الهواء، لم أتجرأ أن أسأله لماذا كل 
ذلك، فهو يقنعني دائماً أنه لا وقت لديه حتى 
فتتكوم  بيته،  في  الشخصية  أشيائه  لترتيب 
بعشوائية إلى أن تصبح غرفته تحفة خاصة أو 
لوحة من لوحات رسام عصري يحب خلط أجزاء 
اللوحة،  داخل  ترتيبها  وإعادة  الإنسان  جسم 
داخل  اليد  أصابع  تجد  أن  الممكن  من  حيث 
القدم،  بطن  أسفل  العين  بقية  بينما  الجفن، 
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فيما  الحنجرة  أسفل  من  تخرج  القدم  وأصابع 
سألته  وإن  الجبين،  وسط  في  تظهر  المعدة 
الحالمة  رؤيته  أنها  على  بثقة  يجيبك  عنها 
مضطرب  بواقع  محاطة  لكنها  المدى  بعيدة 
حيث تعبث بها الأصابع وتدوسها أقدام الجهلة 
اللوحة  فيما  ببطونهم  يفكرون سوى  لا  الذين 

تحتاج من يحّسها كي يفهمها. 

كلما رأيُت سعيداً، أتذكر حدثاً حصل مع سعيد 
آخر في هذه البلاد التي تمطرنا سعادة، ففي 
أحد الأيام الشتوية منذ سنوات بعيدة، حصل 
سينما  صالة  مدخل  على  الناس  تدافع  أن 
كانت تعرض فيلماً مثيراً فيه كثير من الإغواء 
استعراض  تعمدن  لمراهقات  والرقصات 
هذه  في  الكثيرون  ترقبه  الرشيقة،  أجسادهن 
المدينة الصغيرة التي من النادر أن ترى فيها 
السينما  مدخل  عند  التدافع  أدى  غريباً،  زائراً 
في يوم عاصف بالمطر، إلى أن تسقط عين 
زجاجية لموظف كان قد فقد إحدى عينيه وهو 
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صغير وُوضع مكانها عين زجاجية، هذا السعيد 
الباب في بطاقات  التدقيق عند  مسؤول عن 
الدخول إلى صالة السينما، حيث حظه العاثر 
أحد  لتقع في جزمة  تلك  الزجاجية  ساق عينه 
مبنى  حراسة  في  يعمل  الذي  الشرطة  أفراد 
استغل  وقد  المكان  من  القريب  المحافظة 
ليشاهد  الزحمة  تلك  في  وغاص  استراحته 
توسيع  يريد  مواطن صالح  كأي  الفيلم  بدوره 

مخزونه الثقافي.

ناداه سعيد من بين الزحمة: 

يا شرطي يا شرطي.. عيني بجزمتك.	 

لم يفهم الشرطي ما الذي حدث بل تفاجأ من 
الطلب، وحين كرر سعيد جملته أجابه الشرطي 
سيهديه  الفيلم  مشاهدة  من  انتهائه  بعد  أنه 
حذاءه  منه  ويأخذ  ينتعلها  التي  الجزمة  تلك 
بين  بعد جدل سريع  لكن  حافياً،  يبقى  لا  كي 
زحمة الأصوات والجمهور المندفع إلى صالة 
عينه  إن  بوضوح،  الموظف  له  قال  السينما، 
الزجاجية سقطت في جزمته، فضحك الجميع 
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الجزمة  جوف  من  الزجاجية  العين  وُأعيَدت 
الشرطي  ودخل  القضية  وانتهت  لصاحبها 
فصور  الجمهور.  من  حشد  مع  العرض  صالة 
كفيلة  كانت  المدخل  جدران  على  المراهقات 
المنفية  المدينة  هذه  في  الجميع  تأخذ  بأن 
في  الشتاء  ووحل  المر  الواقع  حدود  خارج 
من  مبكرة  تهرم  التي  الأجساد  تشبه  شوارع 
الآن  يريد  أحد  ولا  الفرح،  وندرة  الهموم  زحمة 
أن يفّوت فرصة المتعة سواء بعين زجاجية أو 

بعين شرطي عليه أن يرى بعين أمنية.

نصف  المقهى  هذا  في  أنه  الآن  الفرق 
الشعبي، حيث الأستاذ سعيد ذو الرؤية الحادة 
الذي لا يقرب ذلك السعيد ذا العين الزجاجية 
العدد  هذا  بين  سعيد  أنه  يبدو  لا  بالاسم  إلا 
البسيط من الرواد الموزعين هنا وهناك على 
عن  مستفسراً  منه  اقتربُت  طاولات،  بضع 
أسباب تجّهمه عّلني أبدأ الفهم ولو لمرة واحدة 
لهواجس قراء الجرائد في بلد لا تمتلك الناس 
فيها خيارات كثيرة في تنويع صحفها، إنها ثلاث 
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صحف تحمل ذات المواضيع بطريقة متناغمة 
وكأن معّدها واحد، أجابني سعيد بنبرته نصف 

الشعبية: 

مرارتي سوف تتفجر يا رجل. 	 

تابع  ما  سرعان  لكنه  لجوابه،  دهشتي  أبديت 
قبل أن أسأل من جديد، وقال: 

هل تعرف أننا أذكى شعب في هذا الكون، 	 
وأعظم  شعب،  وأفهم  شعب  وأشطر  بل 

شعب.

أبديت دهشتي من جديد واتسعت عيناي إلى 
نظري  تمرير  استطعت  لكني  المساحة،  آخر 
وسألته  أمامه  المركونة  الصحف  إلى  بسرعة 
لهجته  وتبّدلت  بكبريائه  رأسه  هز  تقصد،  من 
نصف الشعبية إلى النبرة نصف الأرستقراطية 

وقال: 

نحن العرب كّلنا أبناء بلاد عظيمة.	 

إلى  بعيداً  بنظرته  وذهب  نظريته  قال سعيد 
عمق زاوية المقهى.
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إلى  نظرُت بدوري مرة أخرى بطريقة فاحصة 
مجموعة الصحف أمامه، وجدت صوراً وأعلاماً 
في صدر الصفحات الأولى، إنها واضحة دون 
أن ألمس أي منها، فقطَع علي نظرتي وأمرني 
بالجلوس كأي مثقف في مقاهي الشرق يبحث 
عن جمهور لمحاضرته حتى لو كان ابنه الرضيع 
الغداء، وها  بإعداد طعام  المنهمكة  أو زوجته 
وسؤالي  المفاجئ  حضوري  في  وجد  هو 
قّطب  وقد  قبالته  جلست  ضاّلته،  الُمصطنع 

حاجبيه وأصبح سعيد عبوساً.

للوهلة الأولى خفت من نظرته الحادة نحوي، 
فأخفضت رأسي كمواطن صالح أما هو فبحسن 
اّطلاعه على أحوال الناس والأمم، استكشف 
ارتباكي على ما يبدو واصطاد اللحظة المناسبة 
حين تاهت الكلمات مني وجزم قائلاً: أنت لم 
تفهم ماذا أقصد، وهذا طبيعي، طبيعي جداً 
كوني من النوع الذي يستطيع تكثيف اللحظة 

والحالة باستنتاجات خاصة لها أبعادها.

من  الخاص  القلق  من  نوع  انتابني  بصراحة 
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نبرته وأسلوبه وكان لا بد لي من أن أهّز برأسي 
القراءات  من  المزيد  هّمه  كأستاذ  له  مؤيداً 

والاستنتاجات، ليتابع قوله: 

الأفضل في كل شيء 	  العرب  اسمع.. نحن 
بين الأمم قاطبًة لكن لماذا؟ الجواب أبسط 
بما  دقق  بكثير...  أبسط  نعم  تتوقع،  مما 
العربي  الإنسان  هللا  خلق  جيداً،  سأقوله 
بمثلها،  ويستيقظ  براحته  ينام  فقط،  ليرتاح 
متنشطاً  ذراعيه  يمط  كما  شفتيه  يمط 
حوله  من  الجميع  فيأتي  يومه،  على  بهما 
لخدمته... لماذا؟ لأنه مخلوق مميز، ولذلك 

خلق له هللا الإنسان الأجنبي ليخدمه.

قال سعيد كل ذلك وانتشى كمكتشف لنظرية 
قد تغيّر مجرى التاريخ. ثم لاحظ أن نظرتي وإن 
واحدة،  ضحكة  ليس  خبأت  قد  ساذجة  كانت 
فسألني  المكتومة،  الضحكات  من  عدداً  بل 
قلت  وعندما  أصّدقه،  كنت  إن  عجل  على 
الإنسان  هذا  خلق  هللا  كان  إن  مستفسراً  له 
العربي الذي يقصده بتسعة أشهر أم أكثر أم 
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أن الأجنبي ولد بسبعة، صمت سعيد للحظة 
قاله قد وجده  إن كان ما  آخر  فقذفته بسؤال 
مكتوباً بالجرائد، فأخذ دوري هنا وأخرج ضحكته 
المكتومة وأطلقها بشكل مدٍو تجّولت في أنحاء 
المقهى كي ُتنبّه الجميع لمحاولة الإصغاء إليه 
وعادت لتحيطنا بصداها مع نادل المقهى الذي 
ليجيب  مسرعاً،  وغادر  ووضعه  الشاي  حمل 

سعيد مؤكداً: 

هذا ما تكتبه الصحف أيها المواطن الطيّب 	 
العربي  الإنسان  أيضاً،  أقوله  أنا  ما  وهذا 
يجب  ولا  بثمن  ُتقدر  لا  ثروة  كبيرة،  ثروة 
والإجهاد،  بالعمل  الثروة  هذه  استهلاك 
يجب أن تبقى محفوظة في صندوق خاص 
ككل الجواهر المرّصعة كي لا تفقد بريقها، 
انظر مثلاً كيف نحن هنا في هذه المقاهي 
فوقنا  ويتسامى  المستقبل  نستشرف 
النرجيلة  جمرات  حولنا  من  وتشّع  الدخان 
بصوت  أناملنا  بين  الشاي  كؤوس  وتبتهج 
الياسمين  لُيعرّش  الأسطوري،  احتكاكها 
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عالياً  الشرقي  الطرب  ويصدح  حولنا  من 
مائدة  على  أعصابنا  فتسترخي  ليسحرنا، 
موجة  بعد  العربي  بيقظة  أنت  ها  العمر، 
تثاؤب تتساءل وأنا أجيبك بعد موجة تأمل 

لنفهم معاً الأحداث الجسام حول العالم.

ذكّرني حديث سعيد بذلك الحدث على مدخل 
عينه  أضاع  الذي  الآخر  سعيد  مع  السينما 
الألوان  متداخلة  لوحة  رسم  وفي  الزجاجية. 
كما وصفه سعيد،  دوماً،  المتثائب  رأسي  في 
اللوحات  كتلك  الزيتية  بألوانها  فكرتي  شكّلُت 
التي تتداخل بها الأشياء والألوان وإن كانت لا 
لبعضها، وعلينا أن نجتهد لفهمها  تعني شيئاً 
بل أن نبدو أننا قد فهمناها حتى لو كان العكس، 
ونقول بأن على الإنسان الباحث عن السعادة 
أو  شكلها  كان  أيّاً  الأخرى  عينه  عن  يبحث  أن 
موقعها كي لا تتوه بين الأقدام العابرة أو على 
لا يحوي  لتمرير فيلم  صور مراهقات يجتهدن 
سوى الدهشة، لكن سعيداً هنا لم ُيبد سروراً 
عندما قلت له إن ما قاله ينطبق على الخاملين، 
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فأكد لي حجم جهلي بل أوضح بصفته مثقفاً 
بعض  منه  جعلْت  قد  مهزوم  زمن  في  نوعيّاً 
شبه  المستهلكة  في صحفه  البراقة  العناوين 
شعبي،  نصف  مقهى  في  وإن  أرستقراطي 

فقال بعد أن استقامت رقبته:

والأرقام 	  الأحرف  اكتشفوا  أجدادنا  إن 
والموسيقى وكتبوا الشعر والقانون، وأبدعوا 

في علم الفلك وصنعوا الساعة والفخار.

بل حلف يميناً معظماً أن كافة الأنبياء خلقهم 
لأننا  العربية  الأرض  هذه  على  هنا  لدينا  هللا 
سألني  ثم  نبوة،  تثمر  التي  الطيبة  الشجرة 
إلى  أرسل  نبياً  أن  قد سمعت  كنت  إن  بثقة، 

غير هذه البقعة.

أبعد  المقتضب،  الإيضاح  لهذا  ارتاح  أن  وبعد 
تلك الصحف عنه قليلاً نحو منتصف الطاولة 
دفعة  بارداً  أصبح  الذي  الشاي  كأس  وشرب 

واحدة ثم تنحنح وقال:

نحن ابتكرنا كل شيء... كل شيء... وأعطيناه 	 
للفرنجة... كل الفرنجة... وأمرناهم أن يعملوا 
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لأن هللا قد سخرهم لنا وحدنا.

بهواء  صدره  وأوسع  كرسيه  على  استند  ثم 
الذي  التاريخ  على  منتصراً  وابتسم  المقهى 

يرسمه في قاع رأسه.

لم يقاطعني عندما قلت له كيف ذلك ونحن 
فقراء هذا الشرق المثخن بالخطايا نصحو قبل 
أن يصحو الضوء، ونسعى لعملنا على عجل ولا 
نعود إلا في آخر الليل لكي نضمن أن نعيش 
يوماً آخر، لكنه سألني بخبث المتطلعين على 

جرائد الوطن وأسرار عناوينها قائلاً: 

إلى 	  تذهب  بماذا  الصغير،  المكافح  أيها 
العمل؟ 

قلت له:

بالباص.	 

لزوجتك... 	  لخطيبتك...  تشتاق  عندما 
لأولادك... لصديقك... بماذا تكلمهم؟

بالهاتف.	 

والأولاد كيف يقضون أوقاتهم... وأنت على 	 
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ماذا تشاهد المسلسلات؟

نشاهد 	  ونحن  »الكمبيوتر«  على  الأولاد 
التلفزيون.

َمن 	  أجهزتك  كل  لك  تدير  التي  والكهرباء 
ابتدعها؟

كان لا بد لي من الصمت فسألني:

هل أكمل لك؟	 

بالتأكيد لم أرغب بالإصغاء للمزيد فقلت له: 

لا...	 

فهمي،  هشاشة  على  انتصر  أنه  هنا  أحس 
فتأملني حيث بدا لي أنه أشبه بمدرس للتاريخ 
خرج لتّوه من المتحف وبيده مخطوط يمسح 
بعقلي  يثق  لم  أنه  تعلن  ونظرته  الغبار،  عنه 
مما  شيئاً  فهم  قد  كان  إن  المتهالك  الصغير 

كان يرمي إليه بحديثه المتناقض، فقال لي:

تأتي، 	  أين  الأشياء وغيرها من  ُبني، تلك  يا 
أليس من الفرنجة؟ وهذه نعمة كبرى، هم 
سخرهم  كما  ويتعبون  ويفكرون  يصنعون 



العرض القادم عىل ركام الذاكرة

112

هللا لنا ونحن نرتاح ونتفرغ للإنجاب، بل حتى 
الهواء البارد يا هذا صنعوه لنا كي نترطب 

به في أيام الحر فهل ترطبت لحديثي؟ 

فَعلا  من جديد  أثار صمتي ودهشتي سعيداً 
صوته كعربي يعشق المنابر وأردف:

لا تنظر كالأبله فالإنسان العربي إنسان فذ... 	 
نفسه  ُيتعب  لا  الزبالة  أكياس  نموذجي... 
أو  النافذة،  من  فيرميها  بالحاوية  بوضعها 
يجعل طفله يجرّها إلى جوار الحاوية لترتاح 

بضوء القمر. ما أجمل القمر في أشعارنا...

أنحاء  من  تصفيق  أي  وانتظر  خطبته  أنهى 
كانت  الشاي  رشفات  صوت  لكن  المقهى، 

وحدها من احتل الفناء.

أو  الكلام  أدري إن كان سعيد يهزأ بي بهذا  لا 
يسخر من الحالة كّلها، ولم أرغب بسؤاله عن 
ذلك كي لا أضطر لسماع شيء لا أرغبه، لكنه 
كان دائماً يحّدثني في جلساتي السابقة معه 
عن الشرق والغرب وعن قضايانا المتراكمة من 
بعض  يقضي  أنه  أظن  وكنت  التأجيل،  زحمة 



العرض القادم عىل ركام الذاكرة

113

مستطلعاً  والغرب  الشرق  قادة  مع  الوقت 
وكأنها  قرارات  يتخذ  كان  إذ  سياساتهم،  أسرار 
ستحدث بعد لحظة بل يسهب بشرح سياسات 
الشرق والغرب وكأنه سطرها مع قادة العالم 
بغرف اجتماعاتهم، ثم ينهي تحليلاته برشفات 
شاي ونفث دخان يشبه لوحة معاصرة يتطلب 
لكنه  جمالها.  نتذّوق  أن  لا  نحّسها  أن  فهمها 
المسارح  ممثلي  أحد  يكون  لأن  يميل  الآن 
يبدل  كما  حديثه  سياق  يبدل  التراجيدية، 
الممثل انفعالاته أمام الجمهور ليأخذهم باتجاه 
بإيماءاته  ذهب  سعيد  هكذا  الجديدة،  فكرته 
تتوافق مع جملته حين قال:  السماء كي  نحو 
ألا  يجب  نادرة  موهبة  لديه  العربي  »الإنسان 
يهدرها«، إنها الشكوى إلى هللا الذي يظن أنه 
خلقه ولم يخلق سواه على هذه الأرض، كأن 
وأمامه دفتر شكاوى ويسجل فيه  هللا جالس 
الذي يشتكي  الاستثنائي  الإنسان  هموم هذا 
إلى  مهزوماً  ينام  ثم  الأرض  شعوب  كل  من 

أجل غير مسّمى. 
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الأستاذ  ضحك  الصمت  من  لحظات  بعد 
جديد  ومن  مدوية،  ضحكة  أخرى  مرة  سعيد 
وتناثر  المقهى  أنحاء  في  الضحكة  تلك  جالت 
نفسه  بالوقت  لكن  الموجودين،  على  صداها 
استهدفتنا ضحكة بريئة جاءت من خلفه، حيث 
للمقهى  المجاور  الرصيف  على  النافذة  ُقرب 
حوى  قد  خشبياً  صندوقاً  يحمل  طفٌل  وقف 
البويا مع فرشاة  على جوانبه بضع علب من 
متهالكة كأفكارنا في هذا الاستعراض المتناثر 
بزاوية مقهى، وقف ينتظر زبوناً يرى فيه شموخ 
الجسد وكبرياء الحسب والنسب ليمسح حذاءه 
فن  أدوات  يمتلك  رصيف  على  صغير  كفنان 
الشارع ويطمح ليعيد تشكيل ألوان حذاء، فأي 
سيحّصله  ما  بالنتيجة  هو  به  سيحظى  حذاء 
ككل  تماماً  تلميعه  على  كأجر  ليرات  من 
الرسامين الذين يعيدون تشكيل جسد الزعيم 
الألوان المتداخلة بين  وهو يلوح لنا من عمق 
بمزيد  ليغمرنا  والعصافير  والمدارس  المزارع 
كله  الألوان  بتشكيل  اللعب  أليس  الحب،  من 
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رسم، إن كان لحذاء أو لزعيم، لكن سعيداً الذي 
الزاوية،  هذه  في  الأخير  مسرحه  تشكيل  أراد 
فجاءت  البريئة  الضحكة  تلك  لمصدر  التفت 
وكاد  خاف  الذي  الطفل  لهذا  كصفعة  نظرته 
أن ُيسقط صندوقه بين رجليه، فاستدرك بتلك 
يخطفون  الذين  الممثلين  ككل  دوره  اللحظة 
فضحك  الطفل،  بوجه  وضحك  بذكاء  اللحظة 
الطفل معه واهتز صندوق البويا متناغماً مع 
على  النافذة  سعيد  ليفتح  صدره،  اهتزازات 

وسعها ويعطي الجرائد للطفل ويقول: 

الصغير 	  المكافح  أيها  بيعها  تستطيع 
ولم  جديدة  إنها  ثمنها،  من  والاستفادة 

يقرأها أحد غيري. 

ثم وقف وغادر المقهى بصمت وبقيت أتبادل 
النظرات مع الطفل الذي أحس بالأمان فحمل 

الجرائد مع صندوقه وغادر وهو ينادي: 

بويا بويا... جرايد اليوم...	 
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في تلك السينما قبل عقود، حين غادر الشرطي 
بحث  المثير،  الفيلم  ذلك  انتهاء  بعد  الصالة 
استعاد  الذي  سعيد  عن  السينما  مدخل  في 
عينه الزجاجية من جزمته، لكنه لم يجده، سأل 
عنه بائع البطاقات في الكوة، فقال له سيأتي 

بالتأكيد في العرض القادم.

إذاً تتغير الأفلام والأبطال وكذلك الأفكار وربما 
عرض  كل  في  سعيداً  لكن  يتغير  كله  العالم 
يكرر وقفته وأداءه على مدخل السينما، يتأمل 
ما يحيط به وكذلك البطاقات بعينين إحداهما 
فيما سعيد  النعاس،  يغالبها  والأخرى  زجاجية 
الآخر في ذلك المقهى ما زال يتنقل من عرض 
تلك  تختصرها  قهقهة  إلى  استعراض  إلى 
الجرائد التي رافقت صندوق بويا في يد صبي 
يلمعه  كي  عرضاً  له  ليقدم  حذاء  عن  يبحث 

ويهديه صحيفة.

***
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بعثرة أفكار
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صغري  منذ  أنا،  هكذا  مبعثرة،  دائماً  أوراقي 
أيضا  ذلك  انعكس  وأرتبها،  ألمها  أن  أعرف  لا 
المنزل،  أنحاء  في  مرمية  فهي  أفكاري  على 
في  الحمام.  في  ملقى  منها  بعضاً  أن  حتى 
الحقيقة تنقلت كثيراً بين المنازل وكنت أجمع 
وكان  الأوراق  الكثير من  فيها  بما  أشيائي  كل 
الطابع الغالب أن أضعها بفوضى فوق بعضها 
وأنقلها معي، إلا أن أفكاري التي لم أدّونها غالباً 
ما كنت أنساها في الأماكن التي تبعثرت فيها.

عالقة  الأفكار  أمي على بعض  لطالما عثرت 
الأحيان  أعواد مكنستها، كانت في أغلب  بين 
أني  أم  الأفكار  تلك  أريد  كنت  إن  تسألني 
جديد  من  وأفكر  نحوها  أنظر  عنها،  استغنيت 
دائماً  كنت  أجيب،  بماذا  وأحتار  سؤالها  في 
الأفكار  تلك  لفتح  الفضول  يدفعها  أن  أخشى 
العديد  نحو  عدوانية  كانت  فبعضها  وقراءتها، 
منها  وبعض  صبيانية  وأخرى  الأشخاص،  من 
مفكراً  وأصبحت  حلمي  تحقق  لو  فيما  خطير 
أو  كتب  أو  قال  عما  أقرأ  ما  كثيراً  إذ  كبيراً، 
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علل المفكر فلان الفلاني، فلعّلها مهنة مثيرة 
ابن  فلان  العالم  مهنة  تشبه  وهي  بجاذبيتها 
فلان لدى المتدينين حيث غالباً ما تجد تشكيلة 
أولئك  مع  وهؤلاء  الدين،  علماء  من  واسعة 
المفكرين يعيشون بين الفقراء معززين مكرمين 
يسعون لبث أفكارهم عّلها تكون جسراً لأولئك 
الأفضل على  المساحة  نحو  ليعبروا  البسطاء 
هذه الأرض. بعٌض من أحلامي أيضاً هي في 
أن أصبح قائداً سياسياً كبيراً وهذا له ضرورات 

مهّمة في حياة الناس.

قبل عّدة سنوات كنت أسمعهم يقولون عني 
مراهقاً ولهذا أنا فوضوي وسيأتي يوٌم وأصبح 
نفسي  قرارة  في  أدرك  كنت  حين  في  عاقلاً، 
حجم جهلهم في طريقة فهم الأمور، في تلك 
الأفكار في  الكثير من  بالذات بعثرت  المرحلة 
أنحاء المنزل حيث لا يمكن إحصاؤها، من بين 
تلك الأفكار توصيفات وتعليمات هاّمة قّدمتها 
لأمي في حينها بسبب شجارها الدائم مع أبي 
ولا يمكن أن أنساها، على الرغم من أن أمي 
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كانت دائماً هي الطرف الأضعف في المعادلة، 
كانت  لها  أثناء ضربه  أبي  نحو  نظراتها  أن  إلا 
شديدة التأثير وهي أشبه بانفجار يغرز شظاياه 
في جسده فيزيده صراخاً، نظرتها تلك بالنسبة 
لي كانت مصدر إلهاٍم كبير حيث تثير في رأسي 
العديد من الأفكار، هي تتلقى الضربات القوية 
والمؤلمة على جسدها النحيل، وأخي وأختي 
ويحتميان  الجدار  بجانب  يبكيان  الصغيران 
ببعضهما كصيصان صغيرة أسفل جناح، وأنا 
أمي  نحو  الأفكار  رمي  وأحاول  جانباً  أتموضع 
لتحمي نفسها بها من هول ما تتعرض له من 
الأفكار  تقرأ  لا  كعادتها  لكنها  وشتائم،  ضرب 

العظيمة بل تكتفي بالبكاء والتمتمة.

الأفكار  يستحقون  الضعفاء  أن  شك  لا 
قناعتي  هذه  عليهم،  نغدقها  التي  العظيمة 
أجلهم،  من  هي  قرأتها  التي  الكتابات  فجميع 
ولهذا مهنة التفكير عظيمة... لربما الأقوياء لا 
يستنبط  جمهور  لديهم  بل  بالأفكار  ينشغلون 
الأفكار العظيمة عنهم أياً كانت حتى لو جاءت 



بعرثة افكار عىل ركام الذاكرة

121

على شكل صورة فيها نظرة كبرياء، ومن تلك 
كبيرة  قيمة  للصمت  أّن  الاستثنائية  الأفكار 

تقّدر بالذهب.

تتساقط  التي  الأفكار  تجميع  حاولت  لطالما 
من نظرة أمي المرتعبة والحاقدة في آٍن على 
أبي، أو حركتها العشوائية كي تتجنب الضربات 
مع تكّورها على نفسها كدودة صغيرة بين يدي 
وحش، كان علي أيضاً أن أدقق في تفاصيل أبي 
وجبروته بتلك اللحظات التي تتأهب فيها كل 
خلاياه لتعبّر عن شجاعته وإقدامه وهو يقاتل 
ذكائه  كّل  يستجمع  فهو  ببسالة،  المرأة  تلك 
ليستغّل فرصة أن الجبهة المواجهة له لا تملك 
سوى الصراخ من الألم وبعض الأدعية والرجاء 
عظيمة  تاريخية  انتصارات  لنفسه  ليسجل 
فيما  البسيط،  بيتنا  في  مهاباً  قائداً  بصفته 
أطفالها  نحو  ترسلها  كانت  التي  أمي  نظرات 
سريعة  صورة  لتلتقط  والأخرى  الصرخة  بين 
لتكّورهما مثلها سرعان ما تفضحها وهي ترسل 
يقضمها  كفأر  قلبها  في  الكامن  خجلها  عبرها 
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حيلتها  ضعف  يشاهدان  وهما  الداخل  من 
كانت  لديها  الوحيدة  المشكلة  والدهما،  أمام 
تحركت  أولادها  نحو  نظرتها  ذهبت  كّلما  أنها 
بداخل خصمها حالات غضٍب أشد وقعاً، وكأن 
فرقة مراسم تعزف بأنحاء رأسه نشيد الانتصار 
يفتح عينيه  ثم  العظيم فيتصاعد عنفه عليها 
بالعزة  عميق  شعوٍر  عن  معبراً  مدى  لآخر 

والفخار في معركته التاريخية.

لا  أمي  صورة  وبقيْت  أخرى  سنواٍت  كبرُت 
بعد  باكيًة  نفسها  على  تتكّور  وهي  تفارقني 
المقهى،  إلى  الشرس  المقاتل  ذلك  مغادرة 
وخاصة أن أخي وأختي يندفعان نحوها ليخالطا 
دموعهما بدموعها وقد عبّرا لي أكثر من مرّة 
يحضنانها  التي  اللحظة  تلك  يعتبران  أنهما 
الشجاعة  لحظات  أهم  من  الناعمة  بأذرعهما 
في حياتهما، أما أنا فأبقى مكاني للحظة أقذف 
يلتقطون  جميعاً  عّلهم  اتجاه  كل  في  الأفكار 
البائسة  الحالة  تلك  لتنتشلهم من  منها  بعضاً 
وأختي  أخي  لكن  بها،  أنفسهم  يحبسون  التي 
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بالبكاء  وقتهما  يستنزفان  ذلك  عن  عوضاً 
وينتظران أمي حتى تنتعش قليلاً وتقبّلهما ولا 
يقرآن أبداً أفكاري التي غمرتهما بها حين نثرتها 
فأخرج  نحوهما،  الصامتة  بنظرتي  رأسي  من 
بخلوة مع  أتمدد  بيتنا كي  إلى سطح  مسرعاً 
المتزاحمة  لأفكاري  يتسع  له  حدود  لا  فضاٍء 
أمتار عن سطح  بضعة  ولو  بعيداً  أغفو  حتى 

هذه الأرض.

أثناء دراستي الجامعية تضاعفت قدرتي على 
داخل  منها  العديد  نثرت  فقد  الأفكار،  بعثرة 
الممرات  وفي  الدراسة  مقاعد  وبين  القاعات 
وعلى طاولات المقهى، صغتها بطريقة أنيقة 
إذ رغبت منها  الرؤوس،  تأخذ مكانها في  كي 
نحو  المساكين  الطلاب  أولئك  حياة  تعّدل  أن 
التي  الداخلي  النقل  باصات  حتى  الأفضل، 
كنت أحشر نفسي بداخلها في طريقي من وإلى 
الجامعة لطالما حشوتها بالأفكار لتناسب عدد 
المحشوين من الآدميين التائهين في الزحمة، 
أرمي  أن  أتعمد  الباص  من  أنزل  حين  ودائما 
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بعضاً منها على عجل فوق الرؤوس التي تطل 
من النوافذ، أو تلك التي على الموقف تنتظر 
فرصة ركوب...  بل عندما تتعدد وجوه الفتيات 
بغزارة  الأفكار  برمي  أسرع  كنت  الباص  في 
دون  يلتهمنها  كي  جوارهن  في  كان  كيفما 
كونها  الآخرين  الركاب  من  أحد  انتباه  أثير  أن 
اقتراحات وتحليلات غاية في الأهمية وتخص 
التي  والجمال  والحرية  الحياة  حول  الفتيات 

تسرح بالروح في فضاءات بعيدة.

على  تتكاثف  كانت  التي  أمنيتي  أبداً  أنكر  لا 
جليدية  لبّلورات  يتحول  كضباب  رأسي  جدران 
متعددة  رؤية  وانعكاسات  خلابة  بأسطح 
في  الفتيات  تلتقط  أن  في  والألوان  الوجوه 
وفي  الأرصفة  وعلى  الباص  وفي  الجامعة 
الحدائق وحتى على الشرفات والنوافذ بعض 
أفكاري كي تغذي روحها بها، ولا أدري لماذا لم 
تستلهم الفتيات شيئاً من أفكاري في أن ترتدي 
ما تراه مخيلتي من ثياب، وتأكل ما أحب أنا أن 
نتشارك به وتشرب ما أشتهي أنا، وتتحدث بما 
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النساء  فكل  نظريات،  وربما  عناوين  من  أريد 
في عالمنا عليها أن تمّزق شرنقتها على وقع 
تصنع  كي  بكلماتي  التفكير  وُتمعن  أفكاري 
منها حلمها ولا تقع فريسة لرجل ينتصر عليها 
العالم  تنقذ  أن  يمكنها  وحدها  أفكاري  كأبي. 
حولي  من  شيء  كل  أراقب  فأنا  البطش،  من 
أو هناك  هنا  أي حركة  أترك  ولا  جيداً  وأفهمه 
دون أن ُأمعن وأتأمل فيها كفكرة يجب تلقينها 

للمغلوب على أمرهم في هذا العالم.

لكني  أفكاري  أحصي  أن  مرّة  أكثر من  حاولت 
وهذا  تتدفق  حين  كنهر  غزيرة  فهي  عجزت، 
وكم  الاتجاهات،   كل  في  تتوزع  كي  ضروري 
جموحها  على  السيطرة  عن  عجزت  مرة  من 
حتى في دغدغة الأحرف لبعضها حين أجالس 
المجهول  عن  قصيدة  تدوين  وأحاول  نفسي 
الذات  على  والتمرد  والنهايات  والاستحالات 
وبعض الياسمين كي ينشر بعض عطره على 
وسائد الانتظار الطويل، إذ في السنوات الأخيرة 
كثيراً ما جالست نفسي مع فنجان القهوة وعلبة 
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والأشياء  الطبيعة  فلسفة  أتأمل  وأنا  الدخان 
تعكس  قصائد  بضع  يومياً  وأنجز  والأفراد، 
بعض  وإخفاقاتي،  وانتصاراتي  وفرحي  حزني 
من قصائدي لو كتبتها لأصبحت أغاٍن يرددها 
الجميع بأجمل الألحان، لكنها تبعثرت تماماً كما 
أفكاري مع خيوط دخان سجائري وتفل قهوتي.

يندهش  المراهقة  أيام  سمير  صديقي  كان 
أن  مني  لطالما طلب  بل  أفكاري،  جمال  من 
أكتب عنه قصائد لفتيات ليقنعهن بحبه لهن، 
لكن سميراً تنكّر فيما بعد لعلاقتنا وخان الورق 
والشعر، فكلاهما كما الخبز والملح يجب أن لا 
يخونه أحد، إذ أصبح سمير شاعراً مرموقاً كما 
يعرفونه وينال الكثير من التصفيق حين يتغنى 
بالمرأة ويربطها بالأرض وبالثورات، حتى وإن 
قال بقصائده إن المرأة مثل الأرض يتم حراثتها 
لتنبت دون أن يذكر الثيران المستعملة بالحراثة 
الحديث  بشعره  سمير  مذهل  يصفق،  فالكل 
المستحدث، عندما صارحته بأنني لا أستسيغ 
لحبيباته  العصماء  بقصائدي  وذكرته  شعره 
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وهم كثر، غضب مني وقرر أن يعاقبني بعدم 
عاقبني  حتى  معه  الأمر  زاد  ثم  علي  السلام 
لاحقاً بحظري من القائمة التي يهديها دواوينه 

التي يطبعها.

في عمري الغض كانت فرصتي كبيرة لتحطيم 
أرقام قياسية في إبداع الأفكار وحتى الحكايات، 
ولفائض عددها كنت أخبئ منها لوقت حاجة، 
لكني غالباً ما نسيتها إما على سطح بيتنا أو في 
البرية بين الأعشاب أو على جذع شجرة أو على 
المراهق وعظيمة  أفكار  حافة رصيف، جميلة 
مختلفة،  أماكن  في  ليخفيها  يضطر  أنه  لولا 
وقليلة هي المرات التي يتعّثر المراهق بفكرة 
من أفكاره التي خبأها لينتبه أنها بهذا المكان أو 
ذاك... عندما كبرنا قليلاً أنا وأخوتي لم يعد أبي 
يضرب أمي، بل يشتمها ويشتم ساعته معها 
فتتمتم هي بكلمات غير واضحة بطريقة أقرب 
إلى استعراض مسرحي لدمى متحركة، نحن لا 
ندري لماذا يشتمها لأقل سبب، حتى لو أضاع 
مسبحته تحت فراش أو مخدة، أو أصبح كأس 
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الشاي بارداً أو إذا ما انقطع زر من ثيابه، وغالباً 
ما كان يشتمها بحدة إذا تعثرت قدمه بشيء ما 
واختل توازنه حتى وإن لم يسقط على الأرض 
كان يوجه إليها اللوم، لا أدري لماذا يشعر أبي 
المسكينة  المرأة  هذه  سببها  عثراته  كل  أن 
عمل  إيجاد  في  فشل  ما  إذا  حتى  والنحيلة، 
واقتربت نقوده من النفاذ من جزدانه الصغير 

شبه المهترئ ستصبح هي السبب.

يخطر  شيء  كل  ويشتم  أمي  يشتم  أبي  كان 
يتحول  يضحك  حين  لكن  لا شيء،  لأجل  بباله 
البيت كله إلى زهو وانفراج ولربما الهواء يرقص 
وكأنها  والأثاث  الجدران  وترقص  لضحكته 
السيرك عندما يعطي مرّوض  انطلاق  لحظة 
الحيوانات إشارة البداية لها، فحتى القطة التي 
تشاركنا الخوف من صراخه تشعر بالأمان حين 
يضحك وتقترب منه مطمئنة وتأخذ مكانها في 
عرس الفرح البسيط، لكني لماذا كنت الوحيد 
الذي يشكك بتلك الحالة وأعُبر مساحة الأمان 
لأكمل  الضحكات  خلف  خفاياها  أعماق  إلى 
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الضحكة  تلك  حّفزتها  التي  أفكاري  تشكيل 
يهم  كقائد  بيته  باب  يدخل  رجل  من  المدّوية 
لافتتاح الاحتفال السنوي بعيد الاستقلال، ترى 
لاحتفال  تاريخاً  تجد  أن  البيوت  كل  على  هل 
الاستقلال الخاص بها، وما شكل  قادتها بعيد 

هذا الاستقلال؟  

لأشعر  خطاباتي  إطلاق  أحاول  كنت  شخصياً 
بعظمة استقلالي وأنا أبلع صوتي أمام المرآة 
في الحمام مخاطباً العالم بلهجة القائد الأعلى 
وفكره  عطائه  بسخاء  الأجيال  سينعش  الذي 
أبتسم  المرآة،  التصفيق لي من حواف  فيعلو 
لنفسي بكبرياء وزهو وأخرج من الحمام منتصراً 

على ذاتي.

الصفحات  بعض  قرأت  عندما  الواقع  في 
أفكاره  بتدوين  أنه سبقني  تأكدت  لتولستوي، 
أن  وحتى  أفكاري  عن  كثيراً  تختلف  لا  التي 
الأسطر في كتبه كنت أظنها من  العديد من 
بنات أفكاري التي وزعتها في كل الاتجاهات، 
أبطاله  يترك  أن  يتعمد  كان  شكسبير  حتى 
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يتكلمون لكي يفشوا أسراراً فكرت بها قبل أن 
قرأت  حين  أنني  كما  مسرحياته،  حوارات  أقرأ 
قضايانا  أن  تأكدت  لغاندي  الأقوال  بعض 
النضال،  ساحات  وكذلك  مشتركة  الإنسانية 
وترتبط عضوياً بكفاح وأقوال مارتن لوثر كينغ، 
أما رواية البؤساء لفيكتور هوغو فكانت صادمة 
ذلك  فوق  تركته  ما  مع  أفكارها  تطابق  في 

المقعد الخشبي في عمق حديقة الجامعة.

حين خرجت الناس في بلدي لتبحث عن كرامتها 
بالحرية  الشباب  صيحات  وعلت  المسلوبة 
العظيمة  الهتافات  تلك  من  بعضاً  وسمعُت 
الحارات  في  المختلفة  الأماكن  على  تتسّلق 
الداخلية للمدن لتنثر عبقها، سارعت إلى أفكاري 
المبعثرة في كل مكان، حفرت هنا وهناك لكي 
أستجمعها كون دورها قد جاء، حّفزتها بكل ما 
نهضة  مع  واحدة  دفعة  تنهض  كي  أستطيع 
تضيع  ولا  لتلتقطها  عليها  أنثرها  حتى  الناس 
الجميع أصبح  أن  من  بوصلتها، وكنت متأكداً 
متلهفاً ليقرأ ما دّونته على عقارب الزمن منذ 
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من  غداً  سأنجزه  ما  وينتظر  أظافري،  نعومة 
أفكار على وقع الهتافات كي تصُلح لبعد غد، 
ومدّونتي  الأمثل  سلاحي  الفيسبوك  فوجدت 
وأصبحت  أفكاري،  رواد  لاستقبال  المفتوحة 
بلدي  لأهالي  الأفكار  مورِّدي  أهم  خلاله  من 
المنكوبين، وأصبح هو بالنسبة لي دواء شافياً 
اللحظات الحرجة وشكّل لي أجنحة باتت  في 
تنقلني بين المدن والقرى بل والدول وأنا على 
أريكتي البسيطة، حتى أصبحت أريكتي أشبه 
ببساط ريح سريع وربما أسرع من الحدث نفسه، 
سنوات وأنا أصارع الريح من خلاله، وأبحث عن 
وبياناتي  فيها خطبي  لأتلو  وندوات  مؤتمرات 
وقد انتقلت بسكني إلى عدة بيوت وكالعادة 
البيوت  تلك  في  المبعثرة  أفكاري  أنسى  كنت 
ولا أدري من عثر عليها في الزوايا وعلى جدران 
المنازل لكنها بقيت على صدر صفحات  تلك 
أخاطب  استثنائية  ثقافية  كحالة  الفيسبوك 
بث  طرق  طّورت  ثم  البسطاء...  خلالها  من 
أفكاري إلى موقع تويتر كباقي الزعماء الكبار 
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الذين ُيصدرون تعاليمهم عليه، وهكذا نجحت 
بحضوري في كل المواقع والمؤتمرات المعنية 
بشأن بلدي وإن في الفراغ بين جدران منزلي 

وأريكتي وواجهة كمبيوتري القديم.

المستوصف  الروسية  الطائرات  حين قصفت 
إليه  الطريق  أبي في  كان  البلدة،  الوحيد في 
يركض وهو يحمل أمي التي مازال فيها بعض 
من نبض الحياة وقد انتشلها من بين ركام بيتنا 
الذي انفجر ذلك الصاروخ الروسي اللعين بقربه 
فيما على التلفاز كان فلاديمير بوتين يضحك 
ويقول إن أسلحته جيدة في دقتها وفعاليتها، 
لا  كي  أمي  نبض  عن  يبحث  كان  أبي  لكن 
يتبعثر... كل من عرف أبي تفاجأ به كيف كان 
بدمها  بللته  التي  السيدة  تلك  ويبكي  يصرخ 
بعد عمر مضى من شلال دموع بلل كل جوانب 
البيت الذي تهّدم بصاروخ واحد، يركض ويركض 
وصوته يسابقه وهو يندبها ويسرع نحو النقطة 
على  الناس،  تسعف  التي  الوحيدة  الطبية 
الطيران  أن  يعرف  الجميع  كما  أنه  من  الرغم 
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الروسي يستهدف كل النقاط الطبية، وهذا ما 
صاروٌخ  أمامه  انفجر  يصلها  أن  فقبل  حصل، 
استهدف تلك النقطة، فانحنى بسرعة ووضع 
الأرض وتكّور عليها ليحميها  أمي أمامه على 
نفسها  على  تتكّور  كانت  كما  الشظايا  من 
رأسه  رفع  ثم  يضربها،  كان  لتحتمي منه حين 
الطائرة في  إلى  والتفت  الغبار عالياً  بين  من 
السماء وصرخ بقائدها، يا سافل، وكررها مرات 
ومرات، ثم نظر نحو أمي فوجدها تبتسم من 
بين خيوط الدماء، كان وجهها بحسب ما وصف 
أبي يشبه وجه تلك الفتاة الجميلة عندما كانت 
عروساً ليلة زفافهما، سنوات من الدموع التي 
فكرة  وكأنها  بلحظة  كلها  اجتازها  بها،  أرهقها 
عابرة، اجتازها ومّر عليها كعاشق يعصر عينيه 
واستنفر  ذاكرته،  زوايا  استطاع في  ما  ليخبئ 
أحد  يعهدها  لم  بدموع  عروسه  ليودّع  خلاياه 

على خّده.

إليه  الوصول  أستطع  لم  أنني  آلمني  ما  أكثر 
لأنتشله ببضع أفكار، ولكن أخي وأختي جلسا 
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بقربه يبكيان بحيلتهما الوحيدة التي يمتلكانها 
أحاورهما  الآن  أنا  وها  الصغر،  منذ  كعادتهما 
الهاتف  على  بعيد  من  والأخرى  الفينة  بين 
لأطمئن أنهما يتفّهمان أن الثورات تشبه حياتنا 
إلى  الطفولة  من  بمراحلها  أمضيناها  التي 
النضج،  إلى  ثم  الشباب  إلى مرحلة  المراهقة 
ولا بد لأفكاري من الاختمار يوماً ما بجوار قبر 
أمي، ليدرك من يقرأها أنني منذ أول صفعة 
كان أبي يوجهها إلى ذاك الوجه الملائكي لأمي 
كنت أوزع الأفكار في فراغات بيتنا، مترقباً أن 
أرى قاتلاً وقتيلاً ودموعاً حين لا تتسع الأماكن 

لكلمة حب ونضيع في زحمة الأفكار.

***
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سألته  إن  فتحات،  ثلاث  البسيط  حذائه  في 
أصابع  محركاً  يبتسم  ثم  للتهوية،  يقول:  عنها 
قدمه كي تشاركه التعبير، عمره خمسة عشر 
عاماً ووجهه لا يزال يرسم براءة الطفولة التي 
درجات  خمس  على  مركونة  حارته  في  تركها 
كانت تفصل باب منزله عن الطريق في حي 

الشعار بحلب. 

فاصل  يظللان  الاسمين  كلا  حمودة  أو  أحمد 
فصول  بألوان  مناداته  في  والرجولة  الطفولة 

الحياة التي خِبر تقلباتها مبكراً. 

ليس  تلك  بيته  درجات  البعيد عن  نزوحه  في 
ثمة درس من دروس الجغرافيا التي تركها خلفه 
ولا هو رحلة تعريفية ضمن نشاط مدرسي، هو 
محصلة آلام جعلته بحد ذاته درساً في تعريف 
أية  بلا  حقيقته  على  الآن  خبره  وقد  الوطن 
يحفظه  كتاريخ  لا  جلياً  واضحاً  فبدا  إضافات، 
لامتحان ينقله من صف إلى صف. رأى أحمد 
في  ما  كل  عليه  التاريخ  َعَصر  كيف  بوضوح 
جوفه من قيح وقد بدت كحمم بركان حاصرته 
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ودفعت إلى نقله نحو قارعة الطريق من دولة 
بجبين  هواءها  يتلّمس  دولة  إلى  وطنه  هي 
ندّي. حين مازحته حول ذلك بكلمات بسيطة 

إن كان يفهم ما معنى دولة قال: 

قرأت في كتبي أناشيد كثيرة للأرض والخير 	 
والوطن وكان أستاذ اللغة العربية يصّر علينا 
كان  الكلمات،  أحرف  بتشكيل  نخطئ  أّلا 
والقصائد  الكلمات  إلقاء  في  يحب صوتي 
التلاميذ  أمام  بوقوفي  كثيراً  أفرح  وكنت 
وأرفع رأسي عالياً كما عّلمني قبل أن يرتفع 
صوتي وأنا أحرك ذراعي لأبدأ النشيد بكل 

حماٍس. 

ثم صمت أحمد قليلاً ونظر إلى حذائه المهترئ 
وابتسم محركاً شفاهه الغّضة ليتابع:

معاً 	  مشينا  فلقد  كثيراً  حملني  الحذاء  هذا 
إلى  قرية  ومن  آخر  إلى  مكان  من  طويلاً 

أخرى ومن كومة حجارة إلى بستان إلى... 

ثم صمت وكأنه يغوص في أعماق نفسه ثم 
قال: 
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المهم أننا قطعنا كل تلك المسافات بخير.	 

ثلاثة أخوة لأحمد مع أمه، مشى بجانبهم كرجٍل 
ويوزعها  عبّه  في  الطمأنينة  ابتسامة  يمتلك 
التاريخ  يعبروا ضّفة  كي  حلوى  كقطع  عليهم 
مساحة  في  متفجر  برميل  يدّونه  حين  الغادر 
بيته  ودرجات  المدرسة  سور  بين  ما  تمتد 
للغياب  المدى  طويل  إذناً  وتعطيه  الخمس، 

عن صّفه وعن ُحلمه وعن اسمه. 

هناك حين كان حمودة يعيش في حيّه وتلّفه 
ليكبر  الفرصة  له  تتح  لم  الذي  الطفل  براءة 
سن  ويدخل  رويداً  رويداً  الحياة  مستكشفاً 
طريقته،  على  الحياة  لذة  ويتذّوق  المراهقة 
ثمة حدث حصل كان أكبر من أحلامه البسيطة 
ومن تأملاته، حدث قد يصفه من يكتب التاريخ 
أن  سوى  يدري  لا  قد  أحمد  لكن  جلل،  بأنه 
الحدث الجلل جعله كما أراه الآن يتأمل حذاءه 
لا يليق بأحلام  الثلاث الذي بدوره  الفتحات  ذا 
مراهٍق ولا ببقايا طفولة، فإحدى فتحاته تشبه 
الانفجارات  ربما أذهلته أصوات  فماً مشدوهاً 
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أو عبور الطائرات فوق مدينته لترمي حممها 
على أطفال قد لا يعرفهم... بينما كانت فتحة 
أخرى من حذائه تبدو كنافذة مراقبة ُصّممت 
بعشوائية لاستكشاف الأماكن والمعابر حولها، 
كي  وجودها  من  لابد  إذ  جداً  مفيدة  وكانت 
أخرى،  إلى  كارثة  أصابع قدم عبرت من  ترتاح 
حيث أصبحت كل تلك المحطات عناوين كافية 
ليغادر صاحب الحذاء دفعة واحدة نحو رجولة 

مبكرة... لكن... أية رجولة!  

عددها  يزيد  لا  يمينه  على  خبز  ربطات  بضع 
فيصبُح  يومياً  يبيعها  أن  يحاول  عشرين  عن 
حلُمه أن يرتفع العدد يوماً بعد يوم إلى ثلاثين 
ثم خمسين أو ربما إلى فرصٍة تحيطه بالأمان، 
ففي تركيا عليه أن يدفع أجرة منزل مهما صُغر 
في  وأوغلت  الرطوبة  جدرانه  على  وعششت 
أن يسّدد قيمة  العفن، كما عليه  رائحة  عمقه 
الطعام  من  شيٍء  وثمن  وكهرباء  ماٍء  فواتير 
شارٍع  ناصية  على  يجلس  هو  وها  لأسرته، 
وعيناه تتنقلان على المارة مترقباً زبوناً يقترب 
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وينحني ليمسك ربطة خبٍز كي يحصي النقود 
في أنامله الناعمة. 

مطمورته  يحصي  كان  حياً  والُده  كان  حين 
من  مزيد  مع  بالحياة  مبتهجاً  جبينه  ويتورّد 
قطع  عدد  ازداد  كلما  عليه  المرسوم  الأمل 
أو  لعبٍة  لِشراء  يحصيها  قد  بداخلها،  النقود 
بعض حلوى يشتهيها أو ربما حذاء... لكن موت 
الذي  الزمن  مطمورة  ُيشبه  كائناً  جعله  والده 
أنه افتقد العدل، فأخذ يشق  أصبح يراه مبكراً 
وعن  عنه  العذابات  بعض  يدفع  عّله  طريقه 
الذين معه. لقد ُوضع أحمد أمام امتحاٍن قسري 
في زمن استثنائي فتقمص جزءاً من دور أب 
استطاعت رصاصة قناص محترٍف احتّل أحد 
من  الأسد  جيش  أراد  التي  العالية،  الأسطح 
خلالها أن يتحكم بالمعابر، أن تسلبه حياته قبل 
الأب  ذلك  فْقُد  كان  لجوئهم.  من  أشهر  ثلاثة 
الذي يمنحهم شيئاً من الدفء في هذا الزمن 
الباهت قاسياً عليهم، لكنهم لم يحصلوا حتى 
يكفي،  بما  عليه  الحزن  لممارسة  وقت  على 
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طائرة  من  متفجر  برميل  من  خوفاً  فغادروا 
روسية وطياٍر يتسلى بحصد أرواح الناس في 

بيوتها وحاراتها.

يعد  لم  الجديد  والبلد  الجديدة  اللغة  مع  هنا 
أي عمل  إيجاد عمٍل،  أحمد سوى  بال  يشغل 
يفهم  ولا  السياسة  يعي  لا  هو  لي،  قال  كما 
كيف تصاغ عناوين نشرات الأخبار ولا انتصارات 
وُتصنع  المؤتمرات  تعقد  كيف  ولا  الجيوش، 
الزعامات، أو كيف تسّمي دول كبرى وصغرى 
لتأخذه  منكوب  شعٍب  كأصدقاء  نفسها 
يتابع  لم  المر،  لمصيره  وتتركه  الهاوية  إلى 
الكوميديا  وبعض  الطفولة  برامج  سوى  يوماً 
لم  بحياته  أحاطت  التي  فالتراجيديا  البسيطة، 
تكن تستهويه قط، ولذا ابتسامته دائماً متوقدة 
حتى عندما يشرح عن آلام التشرد أو مصاعب 
الطريق أو عن وجبة طعامهم البسيطة بحبات 
البندورة والملح أو الزيت والزعتر التي يفرحون 
حولها،  يتحّلقون  حين  وأمه  وأخوته  هو  بها 
يصف  كما  أو  درامي  مؤلّفٍ  ِبحرفيّة  يصفها 
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فيلماً كرتونياً يداعب خياله الغض.

عندما تجاذبنا أطراف الحديث كأصدقاء لّمهم 
الترحال فتعارفا بلقاء سريع بلا أي تكّلف يثقله 
فارق السنوات بين رجل على عتبة الخمسين 
من عمره، وطفل على عتبة وطن مفقود وقد 
للعابرين،  بالأساس  هو  رصيف  على  اجتمعا 
أّن أمه هذا الصباح وجدت عملاً  كان مسروراً 

في مطعم. حيث قال:

هم 	  قبل،  من  أفضل  أخوتي  سيأكل  هكذا 
مساكين لا ذنب لهم. 

الكلمات عبّر أحمد عن شعوره نحوهم،  بهذه 
إخوَته  تذكر  المساكين،  أحد  أيضاً  أنه  ونسي 
بمسؤولية الأخ الأكبر ولكنه تذكّر أمه على الفور 

وسأل أو تساءل مع نفسه بصوت مسموع: 

ترى هل يسمحون لها أن تأكل في المطعم 	 
الذي تعمل به؟ 

ابتسم وأجاب كمن ُيطْمئن نفسه مواسياً: 

لا يهم فأمي لا تحب الأكل إلا معنا، هكذا 	 
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تعودنا في البيت.

قال ذلك وضحك حيث امتلأت معالمه نشوة 
كذلك  والاعتزاز،  بالثقة  يشعر  جعله  بجواب 
يتمنَّ  ولم  لإخوته  أحمد  تمناها  قد  المدرسة 
من  بأكثر  ذلك  أكد  لقد  العمل،  لنفسه سوى 
طريقة، فالعمل بالنسبة له طعام ومأوى آمن، 
أما أحلام المدرسة فقد ذهبت مع انفجار ذلك 
لا  ربما  أو  ذكرياته،  أيضا  الذي شتت  البرميل 
صورة  جفنيه  بين  تظهر  لا  كي  التذكر  يريد 
رفاقه في حارته بحي الشعار أو رفاق الدراسة 
على مقاعد مدرسته، أو تفاصيل بيته وصوت 
فالحياة  الرصاصة،  تلك  منه  حرمته  الذي  أبيه 
الرماد  شكل  تشبه  المّر  اللجوء  هذا  في  هنا 
حين يتبعثر في كل اتجاه، وحذاؤه بفتحاته تلك 
يشبه شكل الحرب التي شّردْته، فتلك الفتحات 
الثلاثة في إطار هذا الحذاء تظهر منها ملامح 
حقيقة جليّة، إنها أصابع قدم بلا جراب تسترق 
ذاكرتها  في  وُتسجل  الطرقات،  على  النظر 
الحّسية المفترضة ما تراه، حيث تمّر من أمامها 
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أحذية لامعة فتختبئ منها على عجل، ثم بعد 
قليل تشعر بالحصار داخل جوف الحذاء فتطل 

من جديد لنيل حّصتها من الهواء.

تدّل كذلك على  الصغيرة  الأصابع  تلك  حركة 
هي  الفتحات،  عن  بعيداً  تختبئ  حين  أنها 
أن  محاولة  الداخل  في  بعضها  مع  تتحدث 
تفّقدها  بل  لنفسها،  الطمأنينة  من  جواً  تشيع 
أن  تتمنى  كانت  أنها  يؤكد  أحياناً  الشارع  لجو 
ينكفئ هدير الطائرات وأصوات القذائف وأزيز 
الرصاص التي تركتهم خلفها على تلك الدرجات 
الخمس التي كانت تستريح عليها في عودتها 
اللهو قبل أن تعبر إلى عمق  من المدرسة أو 
الحالة  لتكرر  إليها  مسرعة  تذهب  كي  البيت، 
من جديد وتستريح هناك ثم تنتشي لتمّزق عار 
التاريخ الذي رماها خلف الحدود وزّودها بذلك 
أو  ذاكرتها  إلى  حافية  وترحل  المهترئ،  النعل 

إلى عنوانها بأمان... وإن بلا خبز في يد أحمد.

***
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على حافة سوٍر حجري بسيط لحديقة صغيرة 
تماثيل  ثلاثة  تتأمل  رشا  جلست  أثينا  وسط 
قبالتها، يفصلها عنها عدة أمتار، لا تعرف لمن 
تلك التماثيل، وحقيقة الأمر أنها لم تتجرأ على 
لتقرأ ما كتب على قاعدة  أكثر  الاقتراب منها 
الذي  البؤس  كان  معلومات،  من  منها  كل 
يحيط عينيها يشير أيضاً إلى أنها أشبه بتمثال 
لإنسان خرج لتوه من أحد الكهوف التي ُحفرت 
منذ زمن بعيد، حتى شعرها فقد بدا وكأنه لم 

يعرف مشطاً من قبل.

بنفسجية  زهرة  نحو  قليلاً  بنظرها  أشاحت 
اليمنى، وبلا  صغيرة يتيمة كانت قرب قدمها 
تداعب  وبدأت  وقطفتها  انحنت  تفكير  أي 
بتلاتها بلطف برأس سبابتها اليمنى كي تتلهى 
الفضول  لكن  التماثيل،  نحو  النظر  وتنسى  بها 
والخوف دفعاها للنظر إليهما من جديد فكانت 
يا  التماثيل،  تجد  لم  إنها  والمفاجأة،  الدهشة 
للهول! لقد حصل ما خافت منه، أخذت تتلفت 
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بالحديقة في كل صوٍب وقد انتشر الخوف في 
تحاول،  عبثاً  لكنها  وأكثر،  أكثر  الرهيف  قلبها 
نحو  ونظرت  عادت  تماماً،  اختفت  فالتماثيل 
زهرتها الناعمة بين أصابع يدها لتتأكد من أن 
نظرها وعقلها مازالا على قيد العمل ويدركان 
الأشياء، فوجدت أن ما فعلته كان حقيقة وأن 
لكن  أناملها،  بين  تزل  لم  البنفسجية  الزهرة 
أية مصيبة  عينيها،  أمام  من  اختفت  التماثيل 
المكان وبين  بأنحاء  تلاحقها، نظرت من جديد 
الشجيرات وعلى المارّة من حولها، لم تجد أي 
من الأجوبة بل زاد هلعها أضعافاً وأضعاف... 

كانت  بلادها،  إلى  الفور  على  ذاكرتها  حملتها 
والساحات  بالشوارع  المنتشرة  التماثيل  كل 
والدوائر الحكومية مخيفة ويخشى الجميع النظر 
إليها كي لا يساق إلى التحقيق بتهمة نظرات 
غير لائقة أو ما شابه، كانت تعرف مسبقاً في 
سوريا أن التماثيل وإن كانت متشابهة المعالم 
إلاّ  ناحتيها  إبداع  وقلة  نحتها  مساوئ  كل  مع 
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ألقاب  مع  ترافقت  برهبة  تتمتع  كانت  أنها 
كان  الفخمة  الألقاب  من  مئات  ربما  مختلفة، 
لا  كانت  وإن  الناس حفظها في خيالهم  على 
تناسب تلك التماثيل الجامدة وسيئة الإعداد، 
وفلاح  أول  بين مناضل  تتنوع  كانت  فالألقاب 
أول وعامل ومفكر وطالب علم ورياضي أول 
التماثيل على  تلك  وهكذا قد يحصل صاحب 
كل المراتب الأولى حتى سيّدته كانت الأولى.

أثينا  بالنسبة لرشا في  كانت لحظات مفاجئة 
بالأمر  فكّرت  الثلاثة،  التماثيل  تلك  تختفي  أن 
بسرعة وقررت أن تهرب من المكان بأية طريقة 
قبل أن يشّك أحد بها وبأن لها دوراً في اختفاء 
هذه التماثيل، تساءلت مع نفسها: هل لاحقْتها 
كان  كيف  تذكّرْت  سوريا؟  من  التماثيل  تلك 
الحيطان تسمع حتى داخل  الجميع يعتقد أن 
هو  بلادها  في  جداً  الشائع  فالقول  بيوتهم، 
»هس... الحيطان لها آذان« ولذلك قد صمتوا 
عقوداً بسبب اعتقادهم هذا، لكن الآن اختلف 
تتحرك  أرجل  أيضاً  للتماثيل  فهل  عليها،  الأمر 
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بها في كل اتجاه حتى إلى ما وراء البحار. 

يخفق  قلبها  جعل  الذي  التفكير  هذا  لهول  يا 
كطبل.

المكان،  عن  الابتعاد  تريد  عجالة  على  وقفت 
ونسمة  دقائق  منذ  غربت  قد  الشمس  كانت 
أكثر فأكثر لكنها  الناعمة بدأت تتمدد  المساء 
زالوا  ما  المارّة  فيه.  هي  مما  تنعشها  لم 
هنالك  أن  كما  اتجاهات مختلفة،  يعبرون في 
بعض الفتيات والشبان على الطرف الآخر من 
يتسكعون وقد علت ضحكاتهم وهم  الحديقة 
قررت  اللحظات  بتلك  البيرة،  عبوات  يحملون 
بشكل حاسم الإسراع بخطف جسدها والمضي 
بعيداً عن المكان فالتماثيل لا يؤمن لها جانب. 
المفاجآت دائماً  هكذا تعّلمت من أهلها، لكن 
التحرك جاءتها  تحاول  كانت  فبينما  بالمرصاد، 
يد من الخلف وبدون أية مقدمات ربتت على 
الأيسر، فشهقت مرتعدة والتفتت لتجد  كتفها 
جوارها،  إلى  مكانه  حجز  قد  الكبير  التمثال 
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أصبحت  وقد  مدهوشة  مكانها  في  تسّمرت 
وجفونها  جافتين  بلاستيك  كقطعتي  شفتاها 
مع  وتساءلت  لعينيها،  مساحة  بآخر  التصقت 
نفسها ماذا تفعل؟ بقيت تحّدق في هذا نصف 
تبّدلت  هل  بجوارها،  اصطف  الذي  العملاق 
الأدوار في الطبيعة؟ لا... ليس من الطبيعي 
أن تتبدل الأدوار بين البشر والتماثيل، لكن ما 
الذي يجري مع رشا؟ هل بات كل شيء ممكناً 
التمثال  هي  أصبحت  حيث  الزمن  هذا  في 
الجامد بلا روح فيما هو ينظر إليها بشيء من 
كتفها  على  أخرى  يد  ربتت  أن  إلى  الحيوية، 
للجهة  واستدارت  جديد  من  فشهقت  الآخر 
الأخرى، لتجد التمثال الآخر الأقل طولاً وعمراً 
قد جاورها من اليمين، يا لهذه الرحلة الغريبة 
التي جعلتها أمام عالم من السحرة... تمثالان 
لرجلين ينظران إليها كما لو أنهما قِدما لانتقاء 
في  دخلت  أنها  نفسها  تقنع  وبدأت  عروس، 
ورطة صعبة ستسير بها إلى معابر المجهول، 
فهل يخطفانها ويعودان إلى ماٍض عميق وهل 



يف ضيافة سقراط عىل ركام الذاكرة

151

على  عنها...  التي سمعت  الزمن  آلة  يمتلكان 
تتوقع  لم  أنها  إلا  الغرائب  تلك  كل  من  الرغم 
أبداً أن يتكلم تمثال في هذه البلاد كما كانت 

التماثيل في بلادها. 

بعض التفكير العجائبي أخذ أيضاً يغزو مخيلتها 
لتفّسر الأمور، يقال إن العصور تتبدل منذ العصر 
المعلوماتية  عصر  إلى  وصولاً  الأول  الحجري 
البعيد...  الفضاء  إلى  السياحة  عصر  وربما 
العصر  نحو  لنعود  نفسها  العصور  تعيد  فهل 
جديد  عصٌر  أنه  أم  غريبة،  زمن  بآلة  الحجري 
سيحكم العالم وسُيطَلق عليه عصر التماثيل، 
عبر  المتناسخة  التماثيل  عصر  فعلاً  يكون  قد 
لها  تؤكد  الدلائل  فكل  بذلك  شك  لا  العالم، 
الذي  التمثال  ذلك  عن  المتفرعة  التماثيل  أن 
بلادها سوريا هي من يحرك عجلة  تركته في 
التماثيل،  الآن تلك  العالم وإلا لماذا تحاصرها 
كل هذا أخذت تفكر فيه بل وتقنع نفسها بأنه 
الجواب الوحيد الذي يفسر وجودها بهذه البلاد 
بلا عنوان ولا اتجاهات ولا حتى أصدقاء، كان 
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عليها أن تفكر بالأمر ملياً قبل مغادرتها سوريا 
حال  في  التصّرف  كيفية  بالحسبان  تضع  كي 
من  جديدة  بقعة  في  جديد  تمثال  لها  خرج 
هذه الأرض. عليها الآن أن تجد إجابات لأسئلة 
إلى  ونقلاها  حملاها  لو  ماذا  برأسها:  جديدة 
ذلك  كل  بعد  الأب  للتمثال  وسلماها  سوريا 
أثينا،  إلى  وصلت  حتى  تكبّدْته  الذي  العناء 
تذكّرت دموع أمها التي كانت قلقة عليها من أن 
تسجن وتغتصب في سجون ذلك التمثال في 
مدينتها التي ولدت فيها، إذ كان على مسافة 
مئتي متر أو أكثر قليلاً من بيتهم، ودائماً كانت 
تتجنب العبور من المنطقة تبعاً لنصائح أمها 
عليها  إذ  تمشيها  التي  المسافة  بذلك  فتزداد 
أن تعبر من شارع جانبي أو خلفي كي لا تمر 
قد  التماثيل  أن  اعتقدت  منذ صغرها  بجواره. 
تعض، وبخاصة عندما كانت تسمع همسات 
التمثال  بكلمات غير مفهومة عن  وأمها  أبيها 
لا  كي  تتجنبه  أن  أمامهما  تقسم  جعلاها  ثم 
أيضاً  ساد  طفلة  كانت  عندما  المحظور،  يقع 
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لها اعتقاد أن المقصود بالمحظور هو العّضة 
فخافت على جلدها الناعم، لكن عندما كبرت 
فهمت أشياء أخرى أكثر توحشاً من العّضة، ثم 
حّدثتها أّمها بشكل مباشر عن انحراف التمثال 
ورغبته باغتصاب أو التهام البشر مع كل شيء 
كلما  ترجوها  أمها  كانت  ذلك  على  يخصهم، 
الساحة  تلك  تتجنب  أن  المنزل  خارج  ذهبت 
حيث  المتوحش  التمثال  ذلك  بها  يقبع  التي 

يترّقب فريسة.

فكرة  راودتها  تمثالان  حاصرها  أن  وبعد  الآن 
أخرى، لماذا لا تصرخ فيأتي كل من في الجوار 
ويجتمعون حولها لينقذوها من حصارها، على 
الأقل أولئك الفتية الذين يقهقهون عند طرف 
الأمور  لا تسير  أثينا  لا شك هنا في  الحديقة، 
تحميها  أن  الناس  تستطيع  هنا  بلادها،  كما 
فعلاً ولن يلتهمها التمثال أو يغتصبها. قال لها 
المهرّب الذي نقلها بالبلم المطاطي من تركيا، 
أنها سبق  كما  وحنونة،  جميلة  مدينة  أثينا  إن 
التي  والفلاسفة  الحكماء  مدينة  عن  وقرأت 
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الأفكار  تلك  مع  هكذا  الآن،  أرضها  على  هي 
أصبحت على ما يبدو أكثر ثقة بأن الجميع من 
حولها سوف ُيستنفرون ويحمونها من توحش 
وتصرخ  فكرتها  تنّفذ  أن  قبل  لكن  التماثيل، 
لتستغيث داهمها التمثال الضخم بحديث على 
الأبيض  اللونين  ذات  القديمة  الأفلام  طريقة 

والأسود وقال لها مع ابتسامة عريضة: 

بماذا تحدثين نفسك يا صغيرتي؟	 

فاقترب  السلسة  للغته  مدهوشة  إليه  نظرت 
وهمس  يطمئنها،  أن  غايته  وكانت  أكثر  منها 

لها بوٍد: 

فنجان 	  تناول  إلى  سندعوك  تخافي...  لا 
قهوة تشتهر بها مقاهي أثينا... فقط أخبرينا 

من أنت ومن أين أتيِت وكيف نساعدك؟

جملة  هناك  سوريا  في  أن  جيداً  تدرك  رشا 
مشهورة يقول مضمونها: »لا تخف أنت فقط 
بعض  على  للإجابة  قهوة  فنجان  على  مدعو 

الأسئلة«. 
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هي  بل  وحسب،  رعباً  تثير  لا  الجملة  هذه 
بطاقة نعي للمدعو حين يطرق عناصر أجهزة 

المخابرات باب بيته.

دعوتهما  أن  الواضح  فمن  أثينا  في  هنا  أما 
حرجاً  الأمور  أكثر  من  قهوة  فنجان  على  لها 
بالنسبة لها، هي لا تستطيع الرفض أو التعبير 
تستطيع  لا  أنها  كما  انتابها،  الذي  الخوف  عن 
ما  على  خوفها  تفّهم  التمثال  لكن  الهروب، 
المرة حين أكد لها  أكثر لطفاً هذه  يبدو وكان 
كي  تصرخ  أن  فخجلت  مساعدتها،  بصدد  أنه 
لا تعرفها بعد هذا  الأمر أشياء  يترتب على  لا 
اللطف الذي ظهر لها، لكنها بدأت تشعر بمزيد 
من الفضول لاكتشاف أمر التماثيل في هذه 
تدعوها  والآن  وتتحرك  تتكلم  كيف  المدينة، 
لفنجان قهوة، عدا عن أنهما حدثاها بلغتها كي 

تفهمهما.

في المقهى سألها التمثال الصغير

هل لنا أن نتعرف أكثر؟	 

مفصلياً  امتحاناً  دخلت  أنها  لو  كما  أجابت 
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لمستقبلها: 

اسمي رشا وعمري 22 عاماً ولدي أخ وحيد 	 
اختفى قرب التمثال الضخم في حارتنا ولم 
وفقد  هرب  أم  التهمه  قد  كان  إن  نعرف 
طريق  على  يتعرف  ولم  ما  لسبب  ذاكرته 
العودة إلى المنزل، أبي وأمي عاشا بحزن 
أبقى  كي  لأغادر  ودفعاني  لفقدانه  كبير 
حية، لقد خافا أن يلتهمني التمثال اللاحم، 
إنه  التمثال  عن  يقولون  عندنا  الكثير  نعم 
لاحم، باعت أمي إسوارة من الذهب وعقداً 
المال  وأعطتني  زواجها  يوم  من  خبأته 
إلى  ليوصلني  للمهرّب  بدوري  دفعُته  وقد 
العربية  أتكلم  أنا  هذه،  الجميلة  مدينتكم 
فقط، أقسم لكم أنني لا أحمل في جعبتي 
لغة سواها ولم أتواصل مع أحد، فقط ذلك 
أخذ  الطرقات  أسرار  عرف  الذي  المهرّب 
فيما  هنا،  إلى  وأوصلني  النقود  تلك  مني 
عدا ذلك لم أتحدث مع أحد، أصلاً لم أعرف 
لغات  أعرف  لا  حتى اسمه وكما قلت لك 
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أرجوك  ذلك  من  الرغم  وعلى  لغتي  غير 
يوم  بين  بلدي  في  هناك.  إلى  ُتعدني  لا 
وآخر قد تتغير العناوين، قد تختفي البيوت 
أهلي،  أتعرف على بيت  دفعة واحدة ولن 
التمثال  بلدي  في  لكن  لطيف  تمثال  أنت 
يلتهم كل شيء، صّدقني كل شيء، إنه من 
التمثال  يفعله  الذي  ذلك  يا سيدي  الخيال 
في بلادنا، هل رأيت تمثالاً يلتهم مدناً وقرى 
بكل ما فيها، إنه موجود هناك خلف البحر 
يا سيدي، أرجوك لا ُتعدني إلى هناك، أنتم 

تماثيل جميلة ومتفّهمة أليس كذلك؟

إلى  ركعت  ثم  بشدة  وبكت  ذلك  رشا  قالت 
شبح  من  تنقذها  معجزة  تستجدي  الأرض 

التماثيل وقد غرقت ِبَصْمتِها.

اختارتها  التي  البيرة  من  زجاجتين  أن  تدر  لم 
رأسها،  على  المفعول  هذا  كل  لهما  سيكون 
هي لم تعتد الشرب قبل وصولها إلى هنا ولهذا 
ربما استطاعت نسبة الكحول في البيرة التي 
أن  اشتهت  إنها  بل  منها،  تتملك  أن  اشتهتها 
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تمّزق غلاف ذاكرتها وتخرج من إطاره ولو قليلاً 
من الوقت، لكن الأمور سارت على عكس ما 
رغبت، فقد أدخلتها تلك الكمية بعالم بدا كأنه 
لم  حيث  بالهذيان  أخذت  ثم  بالبداية،  سحري 
تخرج من ذاكرتها مشاهد الوجع والرعب التي 
البلاد  خارج  للهروب  ودفعتها  حياتها  أحاطت 

بطلب من أهلها.

عندما صحت من دوامتها وجدت بقربها سيّدة 
يونانية قد تجاوزت الثمانين من عمرها، ابتسمت 
لها وأعطتها عبوة ماء صغيرة لتشرب، أخذت 
رأت  وقد  تفهم شيئاً،  أن  تترقب  العبوة وهي 
حتى  حقاً،  يأسر  ما  العجوز  تلك  ابتسامة  في 
من طرف  جدتها  ابتسامة  من  الكثير  فيها  أن 

والدتها، قالت لها:

اشربي يا ابنتي! اشربي...	 

عالمنا  لنا  ترسم  أن  تستطيع  المعاني  بعض 
ونظرت  الماء  رشا  شربت  مذهل،  بشكل 
بجوارها، فوجدت نفسها على مقربة من عامود 
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حجري طويل له بقايا تاج متكسر، في مساحة 
تلفتت  متهدم،  حجري  سور  ببقايا  محاطة 
السيدة  لكن  لها،  جرى  ما  تفهم  كي  بهدوء 
كثيراً،  تفكر  تتركها  لم  بجوارها  جلست  التي 
تلك  بدت  ووقفت.  لنأكل،  لها سنذهب  قالت 
تاريخ  من  جاءت  كأنها  الأنيقة  بثيابها  السيدة 
موغل بالقدم، ثوبها الحريري الناعم يؤكد ذلك، 

سألتها رشا: 

هل لي أن أفهم ما يجري؟	 

تبدو  فهمها،  يمكن  لا  التاريخ  قصص  بعض 
مستعصية أو غريبة، حتى رشا إن حكت قصتها 
لن يصدقها أحد، من سيصّدق أن تمثالاً يلتهم 
يحكم شعباً  أن شخصاً  شعباً، ومن سيصّدق 

من داخل قبره، قالت لها السيدة اليونانية: 

يبدو أنك مندهشة لما أنت به ولوجودي هنا 	 
بقربك، كثيرون مثلك مروا على هذا المكان 
منذ بضع سنوات حتى اليوم، بعضهم نام 
في  وبعضهم  نائية  مزارع  أو  حدائق  في 
أنه  بعضهم  حظ  ومن  الساحات،  جوانب 
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أعرفكم  صغيرة،  غرٍف  استئجار  استطاع 
الخبز  قّدمت  وقد  عذاباتكم  وحفظت  جيداً 

والماء للكثيرين.

ثم صمتت والتفتت في الاتجاهات كلها وكأنها 
تبحث عن طيف من عبروا من هنا.

تتحدث بصوت  وهي  تتأملها جيداً  كانت رشا 
أقرب إلى موّشحات الحب الذي خفتت نغماته 
وحين  الحرب،  سنوات  بداية  منذ  قلبها  في 
صمتت بقيت رشا منتظرة أن تكمل وتخبرها 
بتلك النبرات الحنونة في حنجرتها عن أي شيء 

يوقظ فيها ما فقدته من روح.

سألتها السيدة

ما اسمك؟	 

رشا	 

هل تعرفين أين أنت يا رشا، أنا أعرف أنك 	 
من سوريا وأعرف الكثير من القصص التي 
أودعها معي العديد والعديد ممن مروا من 
برائحة  تستمتعون  كيف  حتى  أعرف  هنا، 
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تقفون  أثينا، وكيف  أهل  القهوة مثلنا نحن 
للغريب مثلنا نحن أهل هذه المدينة، فهل 

تعرفين أين نحن؟

أنها  على  تدّل  ونظرتها  صامتة  رشا  بقيت 
استغربت السؤال، أكملت السيدة قولها: 

أقصد هذه البقعة هنا في هذه المدينة... 	 
حسناً سأخبرك... إنها ساحة أغورا في أثينا، 
أنت هنا في ضيافة سقراط، هناك في تلك 
وسأل  يوم  ذات  سقراط  وقف  المساحة 
هل  والوجود؟  الحياة  تعني  »ماذا  الناس: 
سمعِت بذلك الفيلسوف العظيم؟ هنا كان 

الناس يقفون ويصغون لِحكَمه«.

أن  لها قبل  تفهم ما حصل  أن  كان على رشا 
تفهم أي ِحكٍَم أو فلسفٍة يمكن أن تتعلمها في 
وشوارع  الدول  حدود  بين  وتشّردها  ضياعها 
المدن، ففي بيتها الصغير كانت مكتبة كبيرة 
تغطي جدارين كاملين وتحوي في جوفها مئات 
بنهم  والكثير  الكثير  يقرأ  والدها  وكان  الكتب، 
واستمتاع، وكذلك أخوها الذي اختفى وقيل إن 
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التمثال اللاحم التهمه. كل تلك الكتب بما حوته 
وكتب  بل  وخرائط،  وتاريخ  وروايات  شعر  من 
مقدسة حيث حرص والدها على اقتناء القرآن 
العديد  ِحكم  مع  ذلك  كل  والتوراة،  والإنجيل 
من الكّتاب والفلاسفة الذين كانت كتبهم تزين 
التمثال  رجال  اقتحام  تحمهم من  لم  المكتبة، 
على  والدوس  النهار  وضح  في  بيتهم  الكبير 
كل شيء، بما فيها لحمهم الحي، والعبث بكل 
اختفى  الذي  أخيها  للبحث عن مقتنيات  شيء 
سجن  في  كان  إن  عنواناً  له  يعرفوا  أن  دون 
يوم  أنه كتب ذات  يعرفونه  ما  لكن  أو مقبرة، 

مسرحية كان عنوانها »التمثال اللاحم«. 

أفقاً  للخيال  ليمنح  سقراط  وقف  حيث  هنا 
البشرية  النفس  عمق  إلى  يتوصل  لم  فيما 
التي زادها التنوير ظلاما، ولا إلى أن الكثيرين 
بقرب  القهوة  يرتشفوا  كي  مدينته  سيزورون 
مجلسه على عجل ويغادروا بحثاً عن شيء من 

الدفء وإن في بلاٍد باردة. 
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إنه »يعرف  الذي قال  هنا في ضيافة سقراط 
شيئاً واحداً هو أنه لا يعرف شيئاً«، دّونت رشا 
على ركام ذاكرتها ما يشبه خاطرة صغيرة في 
الفاضلة  أفلاطون  مدينة  أن  تشردها،  طريق 
خارج  فضاٍء  في  يسبح  خيال  محض  ستبقى 
تبحث عن بعض  التي مازالت  البشرية  نطاق 

المدنية.

***
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 تركت عفاف ذكرياتِها عىل كومة حجارٍة

منزالً كانت  حجارٍة  كومة  داخل   أو 

 وعنواناً، فأصبحت رُقامً من دموٍع وطني،

تقاسموا ألحبٍة  صوٍر  بضَع  الذكريات  تلك  تكون   قد 

 هواء املكان قبل أن يُثقله الغبار، وقد تكون دندناٍت

 بصوتها ألغاين عشق مل يكتمل، أو ملراهقٍة كُبت عىل

املراهقني تنّهدات  هي  كثريٌة  بعيد،  عوٍد  أوتاِر   رقص 

 التي ترتافق مع تلك اآلهات حني تتواتر كسحٍر هادٍئ

 عىل موجات ذلك الهواء الذي مل يكن قد أُثقل بغباٍر

قاطنيها عىل  األبواب  تكّست  حني  ونحيب   ورصاٍخ 

وهوت القبور فوق ساكنيها

حافظ قرقوط


	_GoBack

