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موزاييك الح�شار

ُوِلد هذا الم�صروع كمذكرات ت�صعى اإلى توثيق ح�صار دير الزور الثاني، 
الذي بداأ في الن�صف الثاني من �صهر حزيران 2012، وكان الح�صار الأول 
في اآب 2011. اإنها ت�صعى لبناء توثيق ح�صي بعيدًا عن اختزال الأ�صياء اإلى 
تعميمات تطم�س التفا�صيل ال�صغيرة التي تذوب في الزمن، جولٌة في متاهة 
لتفكيك  و�صيلة  اإنها  الخارجي.  للعالم  م�صفاة  باعتباره  الداخلي  العالم 
الح�صار، للتخفيف من هول كتلته، مرافعٌة طويلة اأمام القذائف ال�صماء، 
اأمام الياأ�س والخوف، مرافعٌة طويلة كمنام طويل، ل اأ�صرخ فيها على اأحد، 
جمهوري  �صخ�س،  باأي  ي�صطدم  اأن  دون  ي�صير  و�صوتي  فارغة،  المقاعد 
ٌل ومجهول الهوية. اإذن هي مرافعة على خ�صبة م�صرح، منولوج طويل  ُمتَخيَّ
يلقيه »الممثل« اأمام مقاعَد فارغة يتخّيلها ممتلئة، ول يريد اأن تلتقي عيناه 
باأعين الجمهور. حر�صت على األ اأكتب بحزن ـــ ولم اأنجح دائمًا ـــ لأن ذلك 
بب�صاطة يفاقم الحزن. ل اأرغب في التفجع اأو الت�صفي، واإنما بال�صرد الطويل 
دون لغة باذخة في مجازها، �صرد يجري مع الريح، حوار طويل ما بين متكلم 
وم�صٍغ ل يتحاوران بال�صرورة، حاولت فيه الهروب من ال�صيا�صة ب�صيغتها 
المبا�صرة، لأني اأحتقرها باعتبارها �صرًا ل بدَّ منه، ومع ذلك لم اأقدر على 
منع نف�صي تمامًا، لأن بع�س الهواج�س تنعق في ذهني دون توقف. بالتاأكيد 
الو�صف ال�صابق ظالم لأنه يبدو يائ�صًا وعبثيًا، لأنه يلغي الآخر بب�صاطة. ل، 

الآخر دائمًا موجود وبابت�صامة ماكرة اأحيانًا، بمالمح قد تكون ملّغزة..
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بذلك  وهو  وال�صت�صالم،  والجنون  الياأ�س  لمقاومة  و�صيلة  ال�صرد  هذا 
حاجة اأكثر منه ترفًا، تجربة غير مجّن�صة في الكتابة، والأهم اأنها جديدة 
الفترة  في  اللغة  اأمام  عجزي  وطاأة  من  مخرجًا  ت�صّكل  اأنها  بمعنى  علّي، 
يعد  لم  �صابقًا،  اأفعل  كنت  كما  الكتابة  على  قادرًا  اأعد  لم  لأني  الما�صية، 
ال�صعر يكفي، اأعترف بميلي القديم لكتابة ال�صرد الطويل، باإغراء ما لكتابة 
الرواية، المتعار�س مع نزقي الذي ل ي�صمح لي بالغرق في �صخ�صيات اأخلقها 
الداخلي  عالمي  ذلك،  اأجّرب  اأن  من  وخوفًا  اأنانية  اأكثر  كنت  لتاأ�صرني. 
ما  اأملك  ل  اأني  والأهم  النزياح،  ويرف�س  المبا�صرة  اأناه  يفقد  اأن  يرف�س 
انعزالّي، وبالتالي لم  اأني كائن  الأدوات ل�صنع رواية، ومن ذلك  يكفي من 
اأدخل في عمق حيوات الآخرين مع ما تحمله من تنوع. بكل الأحوال، قررت 
اأن اأكتب كل يوم، دون اأن اأ�صع ت�صورًا دقيقًا عما �صيوؤول اإليه هذا الم�صروع، 
اأتفاجاأ بتطوره، بغزارة الإ�صافات، ومن هنا داهمني خوف  اأني كنت  حتى 
المرء حرًا في  اأن يكون  ال�صهل  لي�س من  اإذ  بالغزارة،  اإمكانية تخريبه  من 
التي  المتوا�صعة  الخبرة  من  �صيئًا  امتلك  قد  يكون  اأن  بعد  الكتابة، خا�صة 
الذي �صيجعل  المن�صبط  التدفق غير  النقدي من  تكفي لزرع ذلك الخوف 
اإعادة تحرير ال�صرد اأمرًا بالغ ال�صعوبة، والأهم هو عدم الدخول في اأ�صياء 
ل عالقة لها بحالة الح�صار، الذكريات القديمة، المواقف الملتب�صة. ومع 
التدفق  بهذا  التحكم  القدرة على  اإنه عدم  يقلقني،  التحرير ما  لي�س  ذلك 
اأوًل، اأخ�صى الترهل اأو التكرار، والأهم اأخ�صى الغرور، ذلك الغرور الموجود 
للتفا�صيل،  جاذبًا  مركزًا  باعتبارها  الأنا  �صيطرة  �صخ�صية،  كتابة  كل  في 

باعتبارها مركز العالم الداخلي الذي يدور فيه هذا العمل.
حر�صت على األ اأكتب رثاًء ممجوجًا ي�صيع في ف�صح وح�صية الديكتاتورية 
�صد الب�صر، هذا اأمٌر مح�صوم، بل تم التركيز على التفا�صيل الإن�صانية فيه، 
�صرٌط حياتيٌّ  الح�صار  اأن  العتبار  بعين  الأخذ  مع  الزمن،  مع  ت�صيع  التي 
معّقد، ول بدَّ من الإ�صارة اإلى اأن الح�صار مرَّ بمراحل متعددة )في بع�صها 
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المدينة(،  خارج  الهرب  اإلى  ا�صطررت  اأو  جديدة  عيادة  في  للعمل  عدت 
وبالتالي نوعية الح�صار تتغّير، موؤديًة اإلى تغيُّر مواٍز في بنية الكتابة.اأخيرًا 
من  لي�س خوفًا  كتابتها،  على  اأجروؤ  لم  مقاطع  فهناك  اأمينًا،  اأكون  اأن  علّي 
النظام فقط، بل خوفًا من نف�صي، من توثيق لحظات �صعفي وعجزي، من 
على  المجريات  في  تغيُّرات  وهناك  والتزان،  الجاأ�س  رباطة  من  تعريتي 
الأر�س فر�صت تغيُّرات في الموقف منها، مما يوحي بتناق�س ما بين بداية 
العمل ومقاطعه النهائية، لم اأحاول اأن اأ�صع اإ�صارات لتلغي هذه التناق�صات، 
بَم  لدرجة معرفتي  اأبدو ذكيًا  اأن  اأحاول  ولم  العمل،  ي�صوه م�صداقية  فهذا 
�صتوؤول اإليه الأمور، بل اكتفيت باإيراد معلومات تبرر هذه الم�صتجدات دون 
روايات  على  مبني  بع�صها  اأن  حتى  تحليلها،  في  والغرق  توثيقها  محاولة 
�صخ�صية تحتاج اإلى توثيق غير متاح دائمًا، كما تحا�صيت و�صع تواريخ في 

العمل، لأنه وثيقة ح�صية ولي�صت تاريخية. 
اأخيرًا ل بدَّ من الإ�صارة اإلى التفاوت في م�صتويات الكتابة بين المقاطع، 
بين لغٍة تقريرية و�صفية خارجية، وبين اأخرى ذاتية فيها كمون اإبداعي، ما 
اإعادة  يقترح  مما  مثاًل،  �صخ�صية  ومنامات  مو�صوعية  لتفا�صيل  �صرد  بين 
ترتيب المقاطع اأو تق�صيم العمل اأو الحذف الجائر اأحيانًا، لكن هذا التفاوت 
جزء من موزاييك الح�صار، لذلك قررت اأن اأحافظ على الت�صل�صل الزمني 

للمقاطع.

عبدالوهاب عزاوي
2013/1/3  -  2012/7/14
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ـــ 1 ـــ 

كثيرًا ما كنت اأفتخر بيني وبين نف�صي )اأو اأمام �صديقي مهند الجندي 
لفترات  منعزًل  العي�س  على  قادر  باأني  نف�صه(  موقفي  يتبنى  الذي  ح�صرًا 
طويلة، واأني قادر على التمتع بذلك اأي�صًا، ولالأ�صف كثيرًا ما كانت تدور في 
ذهني فكرة المعتقل والحب�س في المنفردة ب�صكٍل اأدق، كنت اأقول ب�صجاعة 
اأحتاجه هو كتب واأوراق ومو�صيقا واإ�صاءة. ما اكت�صفته في  اإن كل ما  ه�ّصة 
الفترة الما�صية هو اأني ف�صلت اأحيانًا كثيرة في هذا الختبار، قد يكون الأمر 
ناجمًا عن اأن العزلة الآن اإجبارية ولي�صت اختيارية )اإذ اإن التباهي بالتاأقلم 
معها هو تباٍه اختياري(، وقد اأكون الآن اأكثر ت�صالحًا مع مجتمعي، فقد كنت 
فترة  في  الأ�صباب،  �صلطوية  مر�صّية،  �صراعات  من  الأيام  تلك  في  اأعاني 
الخت�صا�س، وهذا يجعل العزلة نوعًا من الحماية، في حين اأن النتفا�صة 
الآن، مع كل ما تحمله من خوف مرافق للتغيير، توحي باإمكانية حرية اأو على 
تبريرات  اأمامها. هناك  التي كنا عاجزين  الرعب  التخل�س من كتل  الأقل 
اأخرى عديدة لف�صلي ولكنها ل تلغي كونه ف�صاًل، والأهم اأن هناك ما ي�صبه 
الفرح الممزوج بالخيبة، فهو يدّل على �صالمٍة نف�صيٍة، اأو فلنقل مرا�صة اأقل.

ـــ 2 ـــ 

عندما اأ�صمع ال�صجيج الم�صّوه ال�صادر عن الـ baby phone في الطابق 
الأر�صي في غرفة المعي�صة )اإنه ا�صم م�صحك فعاًل وكاأن المرء ل يعي�س في 
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غرفة النوم اأو المطبخ( حيث يوجد الجهاز الُمر�ِصل في غرفة ابنتي النائمة 
في الطابق الثالث، اأقفز كالمل�صوع، لأن �صجيجه يعني اأن »مدى« ا�صتيقظت، 
وهي تخاف عادة اإن اأفاقت ولم تجد اأحدًا قربها، لذلك اأ�صعد الدرج قفزًا 
القذائف  �صوت  التقط  الجهاز  واأن  نائمة،  زالت  ما  اأنها  فاأكت�صف  نحوها، 

البعيدة، والأمر مجرد لب�س بين ابنتي وقذيفة.
 

ـــ 3 ـــ 

الإجبارية  الفراغ  اأوقات  في  نف�صي  مع  اأمار�صها  التي  »الألعاب«  اإحدى 
اإنها و�صيلة دفاع  اإقحام نف�صي في العديد من الم�صاريع،  الطويلة والقاتلة، 
تقليدية عند بع�س ال�صجناء )ال�صيا�صيين ب�صكٍل خا�س(، الندفاع باعتباره 
و�صيلة لإلهاء الذهن عن الأ�صياء الموؤلمة، ت�صتيته عبر التركيز في موا�صيع 
متباعدة، منها الكتابة، )مثل هذا الم�صروع المبهم(، اأو الر�صم الذي عدت له 
بمواد قديمة جدًا يزيد عمرها على خم�صة ع�صر عامًا، اأو الدرا�صة في الطب 
اأو اللغة، اأو الريا�صة، )اأنا لم اأمار�س الريا�صة ب�صكل جدي منذ �صنوات(، 
اأو قراءة الأدب والرواية تحديدًا، مع الأخذ بعين العتبار اأني اأخذت قرارًا 
لبع�س  والإ�صبانية  الإيطالية  الأفالم  م�صاهدة  ال�صيا�صة،  بتحا�صي  �صمنيًا 
المخرجين المحددين، وبالـتاأكيد هناك وقت طويل لأ�صرتي ولمدى ب�صكٍل 
خا�س. علّي اأن اأعترف اأني اأح�س بان�صغال �صديد في بع�س الأحيان، ب�صيٍق 
اإلى خطر حقيقي، عندما يف�صل  وهمّي في الوقت، وكل ما �صبق قد يتحول 
المرء في تلك الحقول الوا�صعة )وهو ما يح�صل في معظم الأحيان(، عندما 
يعجز عن متابعة الجري، ل لأن َنَف�صه قد انقطع، بل لأنه توقف دون �صبٍب 
على  البائ�صة  المقامرة  من  نوع  اإذًا  الأمر  الإحباط.  يتفاقم  وقتئذ  وا�صٍح، 
طاولة تدور على نف�صها فتمحي وجوه من عليها، الخ�صارة فيها عالية، ولكنها 

اأقل من الربح اإن تمكّنا من النجاة.
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ـــ 4 ـــ 

كثيرًا ما كان موقع بيتنا المجاور لفرع اأمن الدولة في منطقة الفيالت 
مثار جدل، ففي بداية النتفا�صة كنا نح�س ب�صيق، لأننا مراقبون، ومع بدء 
انتقال النتفا�صة نحو الت�صلح بات الأمر اأ�صبه بكابو�س، فقد تحولت المنطقة 
اأمرًا  القنا�صين  من  الخوف  �صار  الأول،  الجتياح  وبعد  �صراع،  �صاحة  اإلى 
يعيق الحركة فعاًل، حتى اأني كنت اأُ�صطر اإلى قيادة ال�صيارة بتمّهل �صديد مع 
اإ�صعال اأ�صوائها الداخلية تحا�صيًا لإطالق النار، وبعد بدء الح�صار الثاني 
بات  الأمن،  ب�صبب قربه من فرع  اإنه،  اإذ  بيتنا ميزة خا�صة،  اكت�صب موقع 
محميًا �صمنًا من قذائف المدفعية والطيران والدبابات، والأهم لم يتم قطع 
ي الفرع. اإذًا، نحن  الماء والكهرباء عنه لفترة طويلة ب�صبب تداخلها مع خطَّ

نتمتع بميزات الجار اللدود. 
�صكان  معظم  هجرة  مع  المنزل،  محيط  في  المعارك  ازدادت  بالطبع 
المنطقة في بداية الجتياح الثاني، ولكن في الإطار العبثي نف�صه عاد ق�صم 
كبير من النا�س اإلى المنطقة، ولكبر البيوت فيها )فيالت( بات البيت يحوي 

عدة اأ�صر ي�صل عددها اأحيانًا اإلى اأربع اأو خم�س..

ـــ 5 ـــ 

في الظروف ال�صتثنائية تتغّير قيمة الأ�صياء، ومع اأن هذه الفكرة بديهية 
ولكنها ل تفقد طزاجة ده�صتها اأو مرارتها اأحيانًا، فقد ت�صبح ربطة الخبز 
ما ح�صل  الجوع )وهو  وقت  في  َجَلاًل  بالتعفن( حدثًا  بداأ  )والذي  الياب�س 
لدينا فعاًل في مرحلٍة ما(، بالن�صبة لي حظيت بوجهها الإيجابي، فالمكيفات 
القديمة ذات الهدير العالي )التي ُينظر اإليها عادة ب�صيء من قلة التقدير 
مقارنة بالحديثة( باتت نعمًة تحجب اأ�صوات الق�صف مما ي�صمح لنا بالنوم، 

الذي تعجز عن حمايته المكيفات الحديثة. 
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ـــ 6 ـــ 

اأ�صعب �صوؤال يواجهني هو كيف �صاأ�صرح لبنتي ما يح�صل اليوم، اأتمنى 
لها  �صاأف�صر  انتفا�صة �صد نظام ديكتاتوري. كيف  باأنها  الجواب  اأختزل  األ 
عدم انتفا�س النا�س طوال اأربعين عامًا؟ اأو اأن المطّبلين في م�صيرات النظام 
تحولوا اأنف�صهم اإلى ثوار! وكيف اأهمل المجتمُع القلَة القليلة التي وقفت في 
القدماء )اإن قبلنا  المعار�صين  النظام ما قبل النتفا�صة، حتى نحن  وجه 
م�صطلح المعار�صين الجدد( كنا ننظر اإليهم بمزيج من الإعجاب والعتب 

وال�صتهبال. 

ـــ 7 ـــ 

اكت�صفت اأن لغتي لم تعد تكفي. العوالم في �صعري قبل النتفا�صة مليئة 
ثالث  منذ  اأكتبه  كنت  ما  اليوم  �صاأعيد  هل  �صاأكتب؟  كيف  والموت.  بالألم 
�صنوات؟ هل اأقبل اأن التغيير الوحيد هو اأن ما كان تاأمليًا بات اليوم مح�صو�صًا 
لمواجهته،  وقت  اإلى  اأحتاج  الثقة  بفقدان  عميق  اإح�صا�س  هناك  ومعا�صًا؟ 
والحل يبدو في العودة اإلى الب�صاطة، اإلى اللغة الأولى، اأو العودة اإلى الر�صم 

حين يعجز الكالم. 

ـــ 8 ـــ 

ال�صهداء  يجعل  هذا  لأن  قليلة  معارفك  تكون  اأن  اأحيانًا  الجميل  من 
مجرد �صهداء، اأي فكرة عامة مجردة، يكون ال�صهيد تف�صياًل �صغيرًا فيها، 
على  يركزون  النا�س  اأن  حتى  �صهيد جديد،  بحلول  والتغيير  للن�صيان  قاباًل 
يختزلهم،  العدد  وكاأن  اأنف�صهم،  ال�صهداء  من  اأكثر  لل�صهداء  اليومي  العدد 
يحولهم اإلى تلك العبارة المهينة »وقود الثورة«، مما يفر�س �صوؤاًل مزعجًا: 
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كم كيلومترًا يقطع محرك الثورة بتنكة �صهداء؟ اأما اأن تعرف ال�صهيد ب�صكٍل 
�صخ�صي فهذا يجعل الن�صيان �صعبًا ويخّلف مرارًة تدوم ما دامت النتفا�صة 
تفا�صيل  في  يبزغون  ولكنهم  الوقت  مع  ذكراهم  تخفت  قد  الأقل،  على 
يربتون على حرقة  وابت�صامة،  بدٍم عتيق  المغ�صاة  بروؤو�صهم  يطلون  معينة، 
ميزة  لنعزاليتي  فاإن  ولهذا  الن�صيان،  لحاف  اإلى  يعودون  ثم  المتذكرين، 

ب�صيطة ولكنها هامة في توفير الألم.

ـــ 9 ـــ 

النظام  ع�صب  من  كانوا  اأ�صخا�ٌس  ين�صّق  اأن  التناق�صات  اأ�صخف  من 
لعقود، وال�صبب المعلن هو عدم تحملهم »للنظام المجرم« ودعمهم ل�صفوف 
نواف  مثل  الثوري  الحراك  في  مبا�صرًا  دورًا  يطلب  بع�صهم  اإن  بل  الثورة، 
الفار�س وريا�س حجاب، وبع�صهم ُيمنح هذا الدور من قبل المعار�صة مثل ما 
فعل مي�صيل كيلو مع مناف طال�س، ثم تاأتي المعار�صة فاتحًة �صدرها بغباء 
و�صذاجة بحجة ت�صجيع الن�صقاق. كل ما يوؤكده لي هذا العبث هو اأن المعركة 
اأبقى معار�صًا،  اأن  اأنه محكوم علّي  اأعلم تمامًا  اأنا  اأطول بكثير من توقعي، 

ب جالدي زعيمًا ثوريًا.  ولكني ل�صت من الغباء درجة اأن اأُن�صّ

ـــ 10 ـــ 

اأننا  يبدو  بالأمل؟  فعاًل  محكومون  نحن  هل  ونو�س:  �صعداهلل  عزيزي 
ذاتي  كفعل  ثانيًا  والأمل  مو�صوعية،  كحقيقة  اأوًل  بالمعار�صة  محكومون 
اإرادي وكحاجة لحقًا. ب�صدق، اأنا ل اأعرف تمامًا فيم يتركز الأمل، بمعنى 
اآخر ل اأملك ت�صورًا وا�صحًا عن ماهية الأمل الذي �صيحكمني، ولكني اأعدك 
كرفيق في حزب الأمل اأني �صاأحاول المحافظة عليه، ريثما تتاح لي فر�صة 

التعرف عليه. 
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ـــ 11 ـــ 

من اأ�صواأ ما تحمله النتفا�صة هو الحوارات الداخلية التي نخو�صها في 
ما بيننا، ونحن محا�صرون عاجزون عن اأي فعل اأو تغيير فعلي في مجريات 
جروٌح  هو  راديكاليين  اأ�صخا�س  عند  الحوارات  هذه  تخّلفه  ما  الأحداث. 
تحت الجلد عميقٌة، ل ُترى، تعيق التوا�صل فيما بينهم لأنها تحمل الكثير من 

التخوين العبثي الذي يزيد العمى عماًء.

ـــ 12 ـــ 

ِفُقون الأبواب وراءهم وكاأنهم يوجهون �صفعًة  عندما يغ�صب النا�س َي�صْ
تهتّز  قذيفة  كل  الحوار ممكنًا. عند  يعد  لم  نحو خ�صومهم، حيث  ختاميًة 
اآٍن واحد، وذلك يتكرر طوال  الأبواب وال�صبابيك وكاأنها ُت�صَفق جميعًا في 
ل  اأنه  يبدو  والأبواب،  ال�صبابيك  بين  ومتقطع  مبتوٍر  حاد  حواٍر  في  اليوم 

ينتهي. 

ـــ 13 ـــ 

عقت بمعلومٍة من اإحدى القنوات في حوار مع اأحد ال�صباط اأن �صعر  �صُ
ع�صرات  يوميًا  ُي�صرف  مرعب  رقم  اإنه  دولر.   1500 هو  الدبابة  قذيفة 
فيها  ما  على  طاغية  فكرة  ح�صرتني  ديرالزور.  في  الأدنى  بالحد  المرات 
من �صذاجة )هل ترون متعة اللغة في اأن ت�صف بب�صاطٍة فكرة �صاذجة باأنها 
 1500 مبلغ  القذيفة  عليه  �صتنزل  بيت  لأي  النظام  قدم  لو  وهي  طاغية(، 
اإن  وبالتاأكيد  القذيفة،  تفعله  مما  اأكثر  ده�صًة،  اأفراده  يقتل  قد  فاإنه  دولر 
المدينة  يلقي من �صماء  النظام  اأن  اأقل، ولو تخّيلنا  ذلك �صيح�صل ب�صجة 
ب�صعة ماليين من الليرات ال�صورية يوميًا على النا�س، األن يكون ذلك حاًل 

اأ�صرع واأوفر لم�صكلته؟!
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ـــ 14 ـــ 

بعد فترة من تحّول اإطالق النار اإلى حدث دائم، متوقع في اأية لحظة، 
يطور المرء اإح�صا�صه الفراغي )لطالما كنت معجبًا بالهند�صة الفراغية(، 
اأو الباب  اإذ تظل حا�صرًة على الدوام فكرة عبور طلقة من خالل ال�صباك 
اأو نزوًل من ال�صقف، والأمر يتفاقم مع اختالف اأنواع الطلقات في حجمها 
وقوتها، وكثيرًا ما اأبت�صم واأنا اأتذكر مزحة »الر�صا�صة التي لّفت الكوع«. هنا 
ت�صبح الر�صا�صة فكرة تدور على الدوام في الراأ�س وتقتل �صاحبها ببطء 

�صديد.

ـــ 15 ـــ 

»الثورة الجميلة التي لم تاأت بتدخل خارجي«، كانت هذه فكرة لمقطع ل 
اأعرف لماذا بقيت اأتحا�صاه، كنت اأعتقد اأن مرد ذلك يعود اإلى اأنه �صيقودني 
اأذكر فيه العديد من الوقائع التي باتت مكرورة، والتي  اإلى تحليل �صيا�صي 
اأعتقد  ولكني  ال�صحف،  اإحدى  في  م�صتعار  با�صم  عنها  كتبت  اأن  لي  �صبق 
اأن ال�صبب الحقيقي هو في اإدراكي اأن التدخل الخارجي قادم اإن طال اأمد 
النتفا�صة، فحتى دولة الراأ�س الأخ�صر في اإفريقيا �صتتدخل في �صورية بما 

يتوافق مع م�صالحها، اإن اأتيح لها ذلك.

ـــ 16 ـــ 

تحت الح�صار تغدو الأيام مت�صابهًة اأو ب�صكل اأدق كلها اأيام عطل، ولكنها 
متوترة. وي�صبح ال�صوؤال عن اليوم من �صمن اأيام الأ�صبوع روتينيًا، خا�صة اأن 
الت�صالت مقطوعة مما �صجع على اإبعاد الموبايالت. في مثل هذه الظروف 
لي  بالن�صبة  اأطرفها  لعل  للوقت،  قيا�س جديدة  بتطوير وحدات  المرء  يبداأ 
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هو تقليم الأظافر، فاأنا معتاد على تقليم اأظافري كل ثالثة اإلى اأربعة اأيام، 
اأ�صعر  اأني  حتى  عادة  اأ�صبح  ثم  جراحًا،  طبيبًا  عملي  بحكم  بداأ  وال�صبب 
ب�صيق �صديد عند طول اأظافري واحتكاكها باأي �صيء. وبذلك باتت اأظافري 

مقيا�صًا للزمن المقّلم بعناية.

ـــ 17 ـــ 

ال�صبر فكرة معقدة. كنت كثيرًا ما اأ�صّبهها واأنا �صغير بالغط�س تحت 
الماء، اإنه فكرة عدم احتمالك المزيد من حب�س الَنَف�س، لكنك تقنع نف�صك 
نتيجة  الختناق  ي�صع  لأنه  �صيئ  المثال  هذا  اإ�صافية.  ثوان  ب�صع  بالم�صّي 
حتمية ل�صتمرار ال�صبر اأو الغط�س، اإل اإْن نبَتْت للمرء غال�صم، ول اأعتقد 
لوا اأن هذا الحوار الداخلي يدور في  اأن الوقت ي�صمح بمثل هذا التطور. تخيَّ

ذهن �صخ�س يغط�س الآن..

ـــ 18 ـــ 

اأعاني من الكوابي�س يوميًا. اأعتقد اأن كلمة كوابي�س هنا مخيفة واإن�صائية 
اأنها مو�صوعية تمامًا، ال�صبب باعتقادي يكمن في التفارق  اإلى حدٍّ ما، مع 
الح�صار  حالة  وفي  والكابو�س،  الطبيعي  اليومي  الواقع  بين  ما  المفتر�س 
هذه ل يوجد فارق كبير، اإل في ما يت�صل بالتورط ال�صخ�صي في الكابو�س 
والفانتازية الحا�صرة فيه. المهم اأن الأمر لي�س بال�صوء المفتر�س، فالكوابي�س 
تتفاوت في رعبها، ولعل اأكثرها تكرارًا لي�س مرعبًا اإلى هذا الحد، اإنه يبداأ 
بغرفة ما اأكت�صف فيها النمل، بالم�صادفة، قرب اأحد اأفراد اأ�صرتي )ابنتي 
يبداأ  ثم   ، ا�صتراطيٍّ تقليدي  كفعل  اثنتين  اأو  نملة  بقتل  اأقوم  غالبًا(،  مدى 
النمل بالتكاثر، ويغيب الجميع اأو بالأ�صح كل �صيء، واأقوم بقتل المزيد من 
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وت�صيق  اأمامه،  الكامل  بالعجز  اأح�س  بي، حتى  ويحيط  يتكاثر  الذي  النمل 
ثم  ت�صع غير قدمي..  ل  اأو مرتفٍع  قمَة جبٍل  ما  ب�صكل  ت�صبح  التي  الدائرة 
اأريد ذلك فهو كابو�س من  اأني ل  الكابو�س، والغريب  اأعلم تف�صير  اأفيق. ل 
اأنا  وبالتالي  اأكثرها فزعًا،  لي�س  بالتاأكيد  وا�صعة، وهو  نفي�صة  بين مجموعة 

له كثيرًا على �صواه. اأف�صّ

ـــ 19 ـــ 

عائلة  اأن  اأحدها  �صورية،  في  يجري  فيما  عبثية طاغية  م�صاهد  هناك 
من  لحقًا  الذي خرج  اأقاربي،  اأحد  بيت  في  ديرالزور  اإلى  لجاأت  حم�صية 
الأب  كان  فيما  الح�صار،  اأيام  اأحد  في  الثاني.  ح�صارها  اإثر  ديرالزور 
)وهذا  الح�صار  تحت  الحاجيات  بع�س  لتاأمين  المنزل  خارج  الحم�صي 
يح�صل نادرًا( �صربت قذيفٌة المنزَل، فقتلت كل من فيه، وو�صل الأب ليجد 
و�صيقول  وقدر،  ق�صاء  اإنه  المتزمت  الموؤمن  قريبي  �صيقول  فقط.  الجثث 
ُمطِلق القذيفة اإنه خطاأ في المكان والتوقيت، فمن المفتر�س اأن يموتوا في 
قذيفة اأطلقت على حم�س، والأب الحم�صي �صُيجّن على الأغلب، وبالتالي 
من ال�صعب التكهن بما �صيقول، و�صيقول الموتى في الحديقة التي �صيدفنون 
اإنهم �صي�صعدون بغرباء ي�صاركونهم الحديث، وقد تكون حادثة الموت  فيها 
اأقوله،  اأن  يمكنني  ما  اأعرف  فال  كثيرون،  ومثلي  اأنا،  اأما  منا�صبة،  فاتحًة 
يدفنون  الموتى  »..ودع  ال�صهيرة  مقولته  �صيعيد  الم�صيح  اأن  اأعتقد  ولكني 

موتاهم«.

ـــ 20 ـــ 

الكلمات  من  عدد  دخول  لالنتفا�صة  المرافقة  ال�صيئة  العادات  من 



20

المثقلة بالعنف على اللغة اليومية، مثل ت�صفية، واإعدام، وقتل، وذبح، وذلك 
اأثناء الحديث عن اأ�صخا�س �صيئين، لكنهم لي�صوا مجرمين بالمعنى الحرفي 
ت�صفية فالن، عندما  تتم  اأن  ال�صروري  اإن من  القول  ال�صهل  للكلمة، فمن 
اأكاد  واأني  لي،  اأن ل حول ول قوة  نف�صي كم�صتمع خارجي يدرك  اإلى  اأنظر 
هول  اأدرك  طويلين،  و�صبر  جهد  بعد  المطبخ  في  ذبابة  قتل  على  اأقدر  ل 

المفارقة.

ـــ 21 ـــ 

نف�صي،  على  وقعه  من  للتخفيف  الح�صار  مزايا  في  اأبحث  اأن  قررت 
باعتباره عطلة طويلة يحلم بها اأي طبيب يعاني من �صغط العمل، ول اأنكر 
اأنه قد �صبق لي اأن ح�صلت على ما ي�صبه العطل الطويلة �صابقًا، اأهمها خم�صة 
اأ�صهر ف�صلت بين تخرجي وبين بدء الخت�صا�س ب�صبب بيروقراطية الدولة. 
عذرًا على ال�صتطراد الطويل، ولكني اأريد اأن اأقول اإني األعب لعبًة غير موؤمٍن 

بها، لأني اأعلم ب�صاعة الإقامة الجبرية واأن تكون عاطاًل عن العمل.
اأول واأهم مزايا الح�صار هو اأنه يتيح لي وقتًا طوياًل مع عائلتي، وهذا 
ما اأحر�س عليه كثيرًا حتى في اأكثر اأيام عملي �صغطًا، وثانيها اأني اأنهيت 
عدت  اأني  والأجمل  �صنوات،  اأربع  منذ  بداأته  ديوان  وهو  معتقاًل،  م�صروعًا 
للر�صم وو�صعت بع�س اللوحات في الديوان نف�صه الذي لم اأفكر بكيفية ن�صره 
بعد، لأني منقطع عن العالم الخارجي، ول اأملك »نت« لإر�صاله اإلى اأي مكان. 
واأتيح لي اأن األعب مع مدى في الم�صبح ال�صغير الذي و�صعته في مكان مخفي 
في الحديقة، وعدت اإلى القراءة بكثافة وفي حقل الرواية تحديدًا، وبداأت 
معظم  وبالتاأكيد  المميزة.  الأفالم  من  جيدًا  عددًا  وراأيت  ريا�صة،  األعب 
مثل  لحقًا  خفيفة  مزايا  هناك  الح�صار.  هذا  لول  ليبداأ  يكن  لم  �صبق  ما 
عدم القدرة على ت�صدير بع�س الفواكه العالية الجودة، مما جعلها متوفرة 
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عذب  �صوته  جديد  مقرئ  مجيء  الجيدة  المزايا  واإحدى  كالرمان،  كثيرًا 
اإلى الجامع المجاور، لأن المقرئ الأ�صلي ذا ال�صوت ال�صنيع والمنفر نزح 
خارج المدينة، من �صوء الحظ اأنه عاد بعد فترة، فاختلط تن�صيزه باأ�صوات 

القذائف. 

ـــ 22 ـــ 

عندما ي�صتد اإطالق النار حول البيت، يتجمع اأهل البيت في غرفة اأمي 
واأبي في الطابق الأو�صط، باعتبارها اأكثر غرفة محمية، وفي اإحدى المرات 
بادر اأحدنا بال�صوؤال، اإن كان من الأف�صل اأن نتوزع، لتقليل عدد الموتى اإن 
اأ�صابتنا قذيفة، فكان راأيي اأن نجتمع كلنا، فاإما اأن ننجو جميعًا اأو اأن نموت 
جميعًا خ�صية اأن ُيظلم ق�صٌم ِمّنا، فكان ال�صوؤال: اأي ق�صم هو المظلوم: الباقون 
على قيد الحياة )الحياة باعتبارها قيدًا، يا لها من لغة بائ�صة!( اأم الموتى؟ 

ـــ 23 ـــ 

في الق�صف المتو�صط ال�صدة في وقت الفجر تقريبًا، من المفتر�س اأننا 
اإحدى طفلتينا بقلق  اأكثر مني، وتح�صن  نيام، تقلق مايا )زوجتي(  حينئذ 
متبادل معها، وتطلب مني اأن اأبقى معهم في الغرفة، فاألّبي طلبها بالتاأكيد، 
واأفكر في داخلي ماذا يمكنني اأن اأفعل في حال و�صول طلقة؟ اأنا عاجز هنا 
كابنتي »زينة« ذات ال�صهرين، اأتخيَّل نف�صي واأنا األحق الر�صا�صة في الغرفة 

وفي يدي »قتالة الذبان«..

ـــ 24 ـــ 

يح�صرني �صوؤال متكرر قد اأ�صمعه من ابنتي عندما تكبر: هل كنَت من 
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الت�صمية  جدل  في  تدخل  لن  اأنها  فر�س  على  النتفا�صة؟  في  الم�صاركين 
»انتفا�صة اأم ثورة«، ل اأعلم بم �صاأجيبها! ولكني �صاأقول اإني متعاطف ب�صدة 
اأقدر عليه على عدة �صعد، وغامرت بالقليل مقارنًة ب�صواي،  و�صاهمت بما 
لأني  اأغامر،  فلم  اأخرى  اأحيانًا  وخفت  قليلة،  مراٍت  في  بحياتي  وخاطرت 

اأحر�س على اأن اأكبر معها.

ـــ 25 ـــ 

قد تتداخل اأزمنة الر�صا�س اأحيانًا، فهناك وقٌت ثابت لقذائف الفجر 
على المدينة ب�صكل ع�صوائي، وهناك معارك الليل بين الجي�س الحر وجهاز 
اأمن الدولة، وهي اأقل انتظامًا لأ�صباب مو�صوعية. عندما يتداخل الزمنان 
تح�س بفخامة الم�صهد المتخيَّل ومو�صيقاه، فاأ�صوات القذائف تكون كالبا�س 
لهرير الطلقات، وهنا ل بدَّ من ذكر اأنه يمكن للمرء اأن يتكّهن بهوية مطلق 
الثوار،  اأنه من  تعلم  فاأنت  م�صد�س  ناعمة من  ت�صمع طلقات  فعندما  النار، 
اأو حتى طلقات الرو�صية، التي تغدو ناعمة اأي�صًا في وجه طلقات ما ي�صمى 
بالـ »ب. ك. �س« الجهورية، اأو بما هو اأفخم كما �صرح لي اأخي الأ�صغر وهو 
طلقات الدو�صكا، وتبقى اأربيجيات الثوار كالإيقاعيات في الفرقة، اإنها حفلة 

نادرة تنتهي بجثث تتمتع بميزة الإ�صغاء الالمتناهي. 

ـــ 26 ـــ 

ال�صرود عادة يحمل احتمالت عدة معظمها يتعلق بالهّم، ولكنه قد يكون 
و�صيلة للفرح اأو للدفاع اأحيانًا، في اأيام الح�صار يغدو لل�صرود اأثناء الحديث 
معنًى �صبه وحيد، وهو التفكير في حدٍث �صيئ اأو م�صيبة ما يخ�صى �صاحبه 

اأن ي�صارك الآخرين فيه، ويخ�صى الآخرون �صوؤاله عنه.
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ـــ 27 ـــ 

بعد فترة لي�صت بعيدة من الأحداث، ومع النعزال عن العالم الخارجي، 
تم�صي الحوارات والأحاديث مكرورة اإلى درجة منّفرة، وهذا ينعك�س اأحيانًا 
على الأ�صخا�س ويقّلل من التقبُّل في ما بينهم، ومن الوا�صح عدم وجود اأي 
فر�صة لنفراج قريب يتيح تغييرًا ما في بنية تلك الحوارات، لذلك اأُكِثُر من 

ال�صمت واأُِقلُّ من م�صاهدة التلفاز، واأدرب ذهني على ال�صرود.

ـــ 28 ـــ 

»البامو« وهو تحوير عن البانيو، وهو ما تطلقه ابنتي مدى على الم�صبح 
قبل  معها،  فيه  لألعب  ا�صتريته  والذي  ن�صبيًا،  الوا�صع  المنفوخ  البال�صتيكي 
الح�صار بفترة قريبة، �صّكل البامو التكثيف الرمزي لبحثي ال�صخ�صي عن 
الفرح، ففكرة ال�صتلقاء في الماء و»كرع« البيرة )في الم�صبح مكان لو�صع 
علب البيرة( واللعب مع مدى، تمّثل النت�صار في مواجهة الياأ�س والحزن، 
فيالت،  باأربع  محمي  الحديقة  من  مكان  في  و�صعته  وقد  العجز،  والأهم 
وبالتالي فهو اآمن اإلى حدود كبيرة ن�صبيًا، مع ذلك عند ا�صتداد اإطالق النار 
يفكر اأهلي بم�صير �صياراتنا اأمام البيت، في حين اأن اأول ما اأفكر فيه هو 

البامو..

ـــ 29 ـــ 

اأح�س دائمًا بنفور من الأخبار، واأفكر لو اأني كنت خارج �صورية لتابعتها 
ب�صكل اأكبر. تحت الح�صار وانقطاع خطوط الهاتف والجوال، ي�صبح التلفاز 
م�صدر المعلومات �صبه الوحيد، وبالتالي ل فرق كبيرًا بيني وبين اأي �صخ�س 
مقيم في اأ�صتراليا مثاًل، ومع ذلك اأنا اأفقد نظرته ال�صياحية اإلى المجازر 
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باعتبارها حدثًا فريدًا في مكان بعيد، ولذلك ل اأقدر اأن اأت�صالح مع متابعة 
الأخبار، والأهم هو اإدراكي العميق اأن متابعة الأخبار على مدار ال�صاعة لي�س 

فعاًل ثوريًا على الإطالق، اإنه مجرد جلد للذات بطريقة �صاذجة.

ـــ 30 ـــ 

الح�صار،  انتهاء هذا  الذكريات حين  كثيرًا في موقفي من هذه  اأفكر 
اأفكار عامة قد تكون  اأنها مجرد  اأم  اأنها عمل مهم،  اإليها على  هل �صاأنظر 
قلقي  اأنها خّففت من  متاأكد من  ولكني  اأعرف،  ل  اأحيانًا، حقيقة  �صطحية 

واكتئابي، وبالتالي �صاأنظر اإليها بامتنان عميق.

ـــ 31 ـــ 

هناك تناق�س لم اأ�صتطع تف�صيره تمامًا، وهو لحظة الن�صقاق، فعندما 
�صنفرح  الذي  »المطلق«  العدو  منطقة  من  ينتقل  فاإنه  ما  جندي  ين�صّق 
منطقة  اإلى  منه،  نجا  اإن  به  نطالب  وقد  بل  بموته،  نفرح  وقد  بهزيمته 
ال�صديق »المطلق« الذي �صنحزن عليه اإن مات. كل هذا النقالب ياأتي عبر 
لحظة واحدة هي لحظة اإعالن الن�صقاق، مع العلم اأنه من الممكن اأن يكون 
الجندي قد قرر اأن ين�صق ولم تتح له الفر�صة المنا�صبة بعد، واإن قتل �صيفرح 
النا�س )الغالبية المطلقة في ديرالزور معار�صة للنظام( بمقتله ولن يعرفوا 
اأن عليهم اأن يحزنوا لخ�صارة رفيق لم ُيكمل ان�صقاقه بعد. في اأي نقا�س حول 
اللب�س،  اإلى تحميل النظام الم�صوؤولية عن هذا  هذه الفكرة يذهب الجميع 
واأنا اأفكر دائمًا اأن الأمر لي�س في من يتحمل م�صوؤولية هذه الكارثة فقط، بل 

في الم�صّي فيها دون تفكير اأو حتى حزن. 
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ـــ 32 ـــ 

حلمُت باأني ذهبت فجاأة اإلى م�صفى النور لأن عيادتي مكتّظة ب�صكل كبير، 
وعندي �صكرتيرة جديدة، ثم اكت�صفت اأني بتُّ فيما ي�صمى بال�صاحة الخلفية 
للم�صفى )غير موجودة في الواقع(، وهي اأ�صبه ما تكون ب�صاحات مع�صكرات 
معار�صًا  يكون  اأن  يفتر�س  �صخ�س  اإلى  اأتحدث  واأني  الجامعي،  التدريب 
اأني تورطت مع  اأن له عالقات قوية مع النظام، فيملوؤني �صّك في  لأكت�صف 
مخبر، ثم اأكت�صف اأني في باحة معتقل، واأن ُمراهقًة �صديدة ال�صمرة تحمل 
الر�صا�س(  قوة  للتعبير عن  �صاذجة  )اإنها �صيغة  ذا فوهاٍت عديدة  ر�صا�صًا 
تقتل البع�س وتخيف الآخرين، واأنا مرتبك من �صرورة اعترافي باأني خائف 
عبر الرك�س مع الهاربين، واأحاول التوا�صل معها دون جدوى، جوهر الفكرة 
اأني ل�صت متيّقنًا اأبدًا اإن كنت معتقاًل اأم ل، لأني قبل دقائق كنت في عيادتي 
اأعمل  اأن  على  التفاق  تم  لحقًا  الخلفية،  الم�صفى  باحة  في  اأني  ويفتر�س 
كطبيب للم�صاجين، واأجريت عملية ناجحة لم�صن، فقاموا بت�صوير الم�صهد 

ل�صتثماره اإعالميًا، ثم اأُعدم المري�س على �صرير العمليات.

ـــ 33 ـــ 

اأيقظني زعيق الطيارة الخارقة لجدار ال�صوت )فكرة الجدار وخرقها 
عنيفة فعاًل رغم اأنها �صاعرية(، لم اأعرف بم فكرت وقتئذ، فّكرت بما ي�صبه 
حيوانًا اأ�صطوريًا يقترب، قد يكون متاألمًا، هذا الزعيق مرادف لالألم حتمًا، 
ل اأفهم هذا التناق�س، فالمق�صود بخرق جدار ال�صوت اإرعاب النا�س ولي�س 

اإثارة �صفقتهم. 
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ـــ 34 ـــ 

اأخطر وقت للق�صف بالقذائف في �صهر رم�صان يبداأ قبل موعد الإفطار 
)والذي كان �صابقًا ُيعَلن بطلقة من مدفع »م�صالم«(، وله ما يقابله في وقت 

اأذان الفجر، اإنه تذكير للنا�س بوجبات الرعب اليومي.

ـــ 35 ـــ 

اإطالق  ون�صف  �صنة  وعمرها  مدى  ابنتي  تعتبر  اأن  يحزنني  ما  كثيرًا 
النار، الذي ت�صميه »طاأطاأ«، اأمرًا موجودًا في الحياة الطبيعية، اإنها ل ت�صاأل 
عنه بقدر ما تتحا�صاه، كعادة الأطفال حين يتعاملون مع الأ�صياء كموجودات، 
لأنهم بب�صاطة ل يملكون القدرة على المقارنة، ول يملكون القدرة على الدفاع 

اأحيانًا اإل بالتجاهل.

ـــ 36 ـــ 

تدخل  لم  اأكلة  اإنها  التاأمل،  ي�صتحق  الجديد  الحالوة  اأن طق�س  اأعتقد 
لل�صجناء،  باأخذها  مقرونة  الحالوة  ال�صعبية  الثقافة  في  ل�صنوات.  منزلنا 
وبالن�صبة لي الحالوة والزيتون اأكل يومي في مع�صكرات التدريب الجامعي، 
بكل الأحوال اأكلنا في ال�صهرين الما�صيين كمية من الحالوة لم نكن لناأكلها 
في ع�صر �صنين، ول اأدعي اأن ال�صبب هو قلة الطعام، لأننا ل نعاني من ذلك 
فعليًا حتى الآن، قد يكون لقلة الحلويات دور، ولكني اأخ�صى اأن ال�صبب اأننا 

في اأعماقنا ندرك اأننا �صجناء ونتمثل عالمهم. 
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ـــ 37 ـــ 

الورود،  لبع�س  الغام�صة  الرائحة  تلك  هو  الأيام  هذه  اأفتقده  ما  اأكثر 
اأق�صد بالتحديد تلك الورود ال�صغيرة التي ل اأعرف ا�صمها )بالتاأكيد لها 
اأ�صماء ولكنها غير �صائعة(، والتي تنبت ب�صكٍل عفوي بين ح�صي�س الحدائق، 
من  لها  )يا  ال�صار  الع�صب  فرك  عند  ت�صدر  لأنها  مميزة  غير  رائحة  اإنها 
يبدو  اإنه  �صار،  باأنه  الع�صب  من  كامل  جن�س  على  تحكم  اأن  مرعبة  ت�صمية 
كحكم اإيديولوجي(، بغ�س النظر عن ذلك اأنا اأفتقد تلك الرائحة في الليل 
تحديدًا )قد يكون ال�صبب اأني ل اأجروؤ على الخروج اإلى الحديقة لياًل ب�صبب 
�صدة الق�صف(، تلك الرائحة المغرقة في ل تمّيزها، في عموميتها للعديد 
من الورود الم�صماة بـ »ورود زينة« باعتبارها عقيمة، لأنها عاجزة عن اأداء 
اإلى الورود العقيمة في ليل  اأ�صتاق  اأجل  اإنتاج العطر،  دورها الأ�صا�صي وهو 
الحديقة )حديقة التحاد الن�صائي(، واأنا اأجثو على الأر�س ب�صورتي القطني 

واأطرافي النحيلة وحذائي الريا�صي وعمري ذي ال�صبع �صنوات.

ـــ 38 ـــ 

تحت الح�صار اأح�س بعبثية الفكرة واأنا اأ�صرح لبنتي )التي تجد �صعوبة 
في ت�صديقي( اأنه توجد طيور ل تقدر على الطيران، كالدجاجة.

ـــ 39 ـــ 

كان  المن�صق )الذي  ال�صوري  الوزراء  رئي�س  ريا�س حجاب  اليوم خرج 
من �صلب النظام لعقود وتقّلد العديد من المنا�صب الباذخة في عهرها من 
رئي�س اتحاد طلبة اإلى اأمين فرع حزب اإلى محافظ مرتين، والذي له ف�صل 
اإر�صال عنا�صر ل�صربنا في اعت�صام قديم قبل النتفا�صة( بخطاب بليد يبداأ 
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بـ »يا اأبناء �صعبنا الأبي«، لم يترك �صخافته البعثية حول ال�صعب وال�صتقرار 
والتقدم، واإنما منحها بعدًا دينيًا مع بع�س الآيات وبع�س العبارات، اأخ�صى 

اأنها �صتكون رطانة المرحلة القادمة.

ـــ 40 ـــ 

يعرفون  ل  �صورية  المثقفين في  اأن  اكت�صفت  اأني  المحزنة  الأ�صياء  من 
حول  مري�صة  وتعميمات  واختزالت  عامًة  ت�صوراٍت  نملك  كنا  ال�صعب، 
حا�صمة  نتائج  اإلى  لتتحول  بيننا  فيما  التحليالت  هذه  نكرر  وكنا  النا�س، 
نجارها  ولم  دوننا  من  النتفا�صة  جاءت  باختبارها،  ولي�س  بالتكرار  تتاأكد 
ولم نقدر على التاأثير فيها ب�صكل عميق، ولهذا نحمل خوفًا عليها ومنها في 

بع�س الأحيان.

ـــ 41 ـــ 

ال�صم الم�صتعار غوايُة حريٍة مفتر�صة في قول ما تريد دون تبعات، لقد 
كتبت با�صم م�صتعار فيما �صبق، و�صخرت من الرقيب الداخلي فّي، الأمر ل 
يحمل األق اأزمنة �صابقة حيث يحمل فيها ال�صم الم�صتعار م�صحة رومان�صية، 
اأنه  لالأ�صف  اكت�صفت  ولكني  المو�صوع،  وعورة  ب�صبب  له  ا�صطررت  ولكني 
ذكر  اأخ�صى  كنت  ما  تم حذف  فقد  اأي�صًا،  الن�صر  بع�س جهات  في  موجود 

ا�صمي ب�صببه..

ـــ 42 ـــ 

المثقفين  بع�س  اأطلقها  مقولة  الَعَلوي«  و»العلماني  ال�صّني«  »العلماني 
ال�صوريين من باب ال�صخرية من المواقف المت�صددة للمثقفين، وللتدليل على 
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اأن علمانيتهم غير اأ�صيلة )قراأتها اأول مرة في مقابلة مع النحات م�صطفى 
علي ن�صرت في ال�صفير(. اأعتقد اأن الأمر ل عالقة له بالأ�صالة، بقدر عالقته 
بالبنية الجتماعية اأو المحيط الحيوي للمثقف، والذي يتجلى في معطياته 

الأولية في التحليل. 
النتفا�صة،  قيام  قبل  �صورية  في  الطائفية  الأزمة  وجود  يعلم  كلنا 
ونتحا�صى العتراف بها بعد النتفا�صة خ�صية تطييف الأخيرة، كل الخالف 
بين العلمانيين مبني على الخالف في ترتيب الأولويات بين اإ�صقاط نظام 
ديكتاتوري وبين منع حرب اأهلية، اأ�صتطيع بهذا ال�صياق اأن اأنظر اإلى عبارة 
المزدوج.  خوفه  اأفهم  اأن  واأ�صتطيع  ال�صخرية،  تلك  دون  َعَلوي«،  »علماني 
وم�صكلة  لينق�صم،  حزبًا  لي�صوا  والعلمانيون  اإيديولوجيا،  لي�صت  العلمانية 
ثورة  اإلى  ينقلها  لالنتفا�صة  م�صروع  وغياب  الطائفية  بين  عميقة  الأقليات 
تجمع النا�س باعتبارهم مواطنين، لهذا تاأتي مواقفهم واختياراتهم مغايرة 

للعلمانيين من الأكثرية ال�صنية. 

ـــ 43 ـــ 

عقُت عندما علمت اأن اأحد الأطباء )طبيب عيون اأي�صًا( لم يعلم اأن  �صُ
والده قد توفي في الق�صف وُدفن في اإحدى الحدائق القريبة، اإل بعد اأربعة 
اأيام، لأنه بب�صاطة محا�صٌر وفاقد للكهرباء والماء والهاتف والجوال، والآن 

اأ�صيف اإلى ما �صبق والده.

ـــ 44 ـــ 

اأ�صبح دفن ال�صهداء في الحدائق عرفًا لأ�صباب ل ي�صعب توقعها. بعيدًا 
اأو في حديقة لخترُت  اأُدفن في مقبرة  اأن  ُخّيرُت في  لو  الكارثة،  عن هول 

الحديقَة واأطفاَلها.
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ـــ 45 ـــ 

كما  )الأم(،  مدينتي  الزور،  دير  مع  الأيام  من  يوم  في  اأت�صالح  لم 
اأتعامل معها  اأي�صًا،  يقال، فل�صت ممن يتغنون بمدنهم ول�صت من هّجائيها 
ولي�س  اأوًل  الح�صي  النتماء  فكرة  عن  اأدافع  كنت  ما  كثيرًا  �صديد.  ببرود 
المدينة  باعتبارها  اأوًل،  دم�صَق  اإلى  اأنتمي  اإني  قلت  ولطالما  الإيديولوجي، 
اأنتمي  ل  اأنا  ال�صياق  هذا  وفي  وتطوري.  حياتي  �صنوات  اأهم  �صهدت  التي 
اإلى حماة، لأني ل اأعرفها فعليًا، واأح�س بانقبا�س تجاه حلب رغم زياراتي 
القليلة، التي لي�س لي اأن اأدعي اأنها غير �صاّرة. بعد النتفا�صة ل بدَّ من اأن 
اأن  اأبدًا  اأفتر�س  ل  الأم،  تجاه مدينتي  نظرتي  اأغّير من  بداأت  اأني  اأعترف 
العقلية العامة قد تغّيرت واأن الُعَقد التقليدية فارقت النا�س، لكن مع ذلك 

هنا ما ي�صبه الفر�صة الثانية للبدء من جديد.

ـــ 46 ـــ 

ال�صهداء، قبل بدء  اأثناء ح�صور جنازات  الذي ي�صيبني  الوحيد  الأمل 
ال�صغار،  الطالب  مجموعة  هو  والتدّين،  العنف  موجة  في  الح�صار  هذا 
بل  الدينية،  ال�صعارات  على  اأ�صياًل  وتمردًا  مفاجئًا  وعيًا  يملكون  الذين 
ويملكون جراأة مقاطعة المقرئ، ويحر�صون على �صعارات ترف�س الطائفية، 

هوؤلء هم اأمل هذا البلد الفعلي، على طراوة وعيهم.

ـــ 47 ـــ 

ي�صبح  الأخبار،  اإدمان  �صغط  فتحت  فعاًل،  غريبًا  يبدو  النا�س  �صلوك 
المثّقبة  وال�صدور  المفتوحة  والروؤو�س  الحقيقية  الجثث  منظر  مع  التعامل 
والأطفال ال�صاحبين اأو بقاياهم اأمرًا مقبوًل، في حين اأن م�صهدًا ب�صيطًا من 
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فيلم، اأقل من اأن يقال عنه اإنه فيلم رعب خفيف، يثير ال�صتياء، اإنها مفارقة 
ل اأفهمها بو�صوح، مازوخية غريبة تطغى على النا�س وكاأنها تطّهرهم من 

اإح�صا�صهم بالذنب لعدم م�صاركتهم في النتفا�صة.

ـــ 48 ـــ 

لدى زينة عادة األ تنام اإل اأثناء حملها والم�صي بها، اإنه اأ�صبه بـ »النظام 
المن�صم« ولكن ال�صابط هذه المرة في ح�صني.

ـــ 49 ـــ 

اأية فواكه، فغدت  يتبقَّ لدينا  لم  اأيام تقريبًا  بع�صرة  بعد بدء الح�صار 
مرحلة  )في  الوليدة  عناقيدها  مع  هامًا  اأمرًا  الحديقة  في  العري�صة 
الح�صرم(. قطفنا بع�س الحبات القليلة الملّوحة بُحمَرة خفيفة كاأثر لبدء 
اإذ اإن العري�صة تعتبر فقيرة  �صناها لمدى، بدا الأمر غريبًا  الن�صج، وخ�صّ
وعناقيدها �صغيرة الحب، بمعنى اأنها اأقرب اإلى المراهقة، ومع ذلك اأم�صت 
نوعًا من الحماية. مع الوقت بداأت الع�صافير باأكل العنب والحبات النا�صجة 
تحديدًا، مما و�صعنا في موقف الت�صادم معها، ولم ُتجد فكرة الفزاعة التي 
يرّدون  �صيجعلهم  الدولة مما  اأمن  لقنا�صي  فزاعًة  تكون  قد  لأنها  تخّيلتها، 
اأو الفزع هو الأكثر اأذى ب�صكل عام(. التناق�س تراجع  )ال�صخ�س الخائف 
الحاجيات  ل�صراء بع�س  الخروج بخوٍف كبيٍر فجرًا  تمكّنا من  لأننا  تلقائيًا 
من �صيارات جوالة، واكت�صفنا لحقًا اأن بع�س مقاتلي الجي�س الحّر يوزعون 
الخبر والبندورة والخيار مجانًا على النا�س في المنطقة، ولم ي�صلوا اإلينا 
ت�صاركنا  دامت  فما  للع�صافير  بالن�صبة  اأما  الدولة،  اأمن  من  قربنا  ب�صبب 

الطلقات والق�صف، فمن حقها اأن ت�صاركنا العنب.
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ـــ 50 ـــ 

اأول ما لفت نظري عند خروجنا الأول اأثناء الح�صار هو �صيطرة الكالب 
والطيور على ال�صوارع. من ال�صهل توقع كثرة الكالب ال�صاردة لأن اله�صبة 
من  محتلًة  باتت  الكالب  �صكن  تعتبر  والتي  بالمنطقة  تحيط  التي  القريبة 
في  الكالب  تتجول  اأن  الطبيعي  من  وبالتالي  النظامي،  الجي�س  مدفعية 
مناطق اأخرى، خا�صة اإن كانت خاوية، لكن الغريب فعاًل هو تلك الثقة الغبية 
لطيور الحمام والدوري باأنها امتلكت المكان، واأنها ن�صيت فجاأة تاريخ خوفها 
الطويل معنا نحن: بني الب�صر. الأمر مده�س فعاًل، فاأنا اأم�صي في ال�صارع 
وكاأني  يتحرك،  حجرًا  تتحا�صى  كما  تتحا�صاني  طيور  مجموعة  بين  الفارغ 
كثرتها  بحكم  للمكان  �صيدة  باتت  لقد  كاإن�صان،  تفوقي  امتياز  من  ُجرّدت 
وبحكم قلة خوفها اأمام هول خوفنا. فكرُت لو قّلدت مواء القطة لكنت اأكثر 
قوة بنظرها اأو.. اأكثر بوؤ�صًا. بكل الأحوال كنت �صعيدًا بالفكرة، فكرة قدرتها 
على ن�صيان منعك�صاتها ال�صرطية، يبدو اأن القذائف ق�صفت خوفها، �صجاعة 
خرقاء اأ�صابتها ل بدَّ اأنها زائلة، ولكن وجودها ي�صتحق التذكر والحتفال، 
اإيمان باأمل الح�صور ككائنات مت�صاوية في �صارع تملوؤه الزبالة حتى اأنها تمنع 
�صير ال�صيارة، فن�صطر اإلى الم�صي على اأقدامنا، مثلنا مثل الطيور، لكن دون 

اطمئنانها. يبدو اأننا تحت الظلم نت�صاوى ظاهريًا على الأقل.

ـــ 51 ـــ 

النظام  ا�صتخدام  اإمكانية  عن  �صمعنا  عندما  اأ�صابني  حقيقي  قلق 
لأ�صلحته الكيماوية والجرثومية، لم اأفكر في حقارته ووح�صيته، فهذا ت�صكٍّ 
مفروغ منه، فكرت بم�صيرنا، وحاولت القراءة عن تلك الأ�صلحة للبحث في 
لدرجة  قديمة  الإن�صان  دناءة  اأن  فاكت�صفت  منها،  للحماية  ممكن  �صكل  اأي 
عبر  الهند،  في  الميالد  قبل  �صنة  األفي  منذ  الجرثومي  ال�صالح  ا�صتخدام 
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ق�صف مدن عدوة بجثث حيوانات قتلها الطاعون، والأ�صواأ اأني اكت�صفت اأن 
�صبيل الوقاية الوحيد من ال�صالح الكيماوي هو الأقنعة. وبعيدًا عن ا�صتحالة 
اأقدر على و�صعها على راأ�َصي مدى وزينة، ما زلنا تحت  امتالكها، فاأنا لن 

التهديد ولكننا نتنا�صاه ول نذكره فيما بيننا، لعجزنا، ل لأي �صيء اآخر.

ـــ 52 ـــ 

من الأ�صياء التي ت�صتفزني فعاًل هو اإطالق نار ل معنى وا�صح له، ففي 
لحظات هادئة تاأتي طلقة اأو طلقتين تقطع ال�صمت، واأحيانًا ر�صق طلقات 
من جهة واحدة وبرتابة توحي بعدم وجود انفعال لدى مطلق النار، والأهم 
اأن الإطالق ياأتي من جهة واحدة هي جهة اأمن الدولة، هل هو عواء ذئبي 
اأم تقليد له ب�صبب الوحدة؟ هل هو �صراخ لإثبات الوجود اأو للتذكير بالخوف 
لدى النا�س؟ اأم هو ب�صبب الخوف لإبعاد المقاومين؟ اأم هو طريقة لالحتفال 
وهو  اليومي،  الخطاب  في  تجّذر  م�صطلح  )هناك  البال  في  يعبر  ب�صيء 
الأعرا�س(. حقيقًة  في  يح�صل  الذي  ذلك  مثل  اأي  عراي�صي«،  نار  »اإطالق 
ل اأعرف ال�صبب، لكني اأتوتر اأحيانًا ب�صببه اأكثر من اإطالق النار الحقيقي..

ـــ 53 ـــ 

العري�صة تفاجئني ببدء موجة جديدة من تفتح اأوراق غ�صة بين اأوراقها 
الياب�صة، التبا�ٌس ربيعي جميل فعاًل، اأنا اأُّميٌّ بخ�صو�س النباتات، ول اأعلم ما 
اإن كان تفتح الأوراق في الن�صف الثاني من اآب طبيعيًا، ولكن فكرة اللتبا�س 

اأكثر اإغراًء، بكل الأحوال. 
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ـــ 54 ـــ 

بعد مجموعة طويلة يومية من الكوابي�س، اأفيق من بع�صها وقلبي يجري 
اأثناء  الهانئ  الموت  فكرة  ن�صف  اإلى  تو�صلت  �صدري،  في  �صرعته  باأق�صى 
النوم، اإذ ي�صبح الموت نومًا طوياًل عذبًا دون األم، واأت�صاءل: ما الفرق بين 
اأ�صد  يكن  لم  اإن  نف�صه  الألم  الواقعية؟  الحياة  في  اأو  الحلم  اأثناء  الجلطة 
في الكابو�س ب�صبب �صماته الما ورائية. اإنها فكرة محزنة فعاًل، خا�صة اأنها 
منطقية، فكرة تجّرد الأحياء من بع�س ت�صالحهم مع الموت، ول توؤثر على 

الأموات.

ـــ 55 ـــ 

بالق�صور  اأ�صبه  منزل  في  يبداأ  اإنه   ، ِفعليٌّ تجديٌد  فيه  كوابي�صي  اآخر 
ما  واأمامه  مرتفع  على  المنزل  كامدة،  باألوان  ولكن  اأّبهتها  بكل  القديمة 
ي�صبه الوادي تقبع فيه المدينة، وفي الطرف الثاني مرتفع يبداأ منه ق�صف 
للجميع:  اأ�صرخ  فجاأة  وح�صي.  ب�صكٍل  المدينة  اأحياء  كل  نحو  ال�صواريخ 
وللحظ  النافذة،  عبر  نحونا  ياأتي  مبا�صرًا  �صاروخًا  اأرى  لأني  »انبطحوا!« 
فاإنه ي�صطدم بالجدار الذي �صمد ب�صكٍل مفاجئ اأمام �صيل من ال�صواريخ. 
انتقلنا زحفًا اإلى �صالوٍن ف�صيح، فراأيت من النوافذ مروحّيات ينزل منها عدد 
من الجنود بلبا�س اأ�صود )ل بدَّ اأن هذا من تاأثير اأفالم الأك�صن(، وي�صاألون 
عن كاتب ا�صمه عبدالوهاب عزاوي، خالجني �صعور مختلط بال�صعادة لأني 
عرفت اأنهم يريدونني تحديدًا، وبالتالي هناك نوع من الطمئنان على اأهلي 
وابنتّي، وخوف �صديد لأني المطلوب. كانوا يتحدثون اإلى �صخ�سٍ ل اأعرفه، 
في غرفة مجاورة في المنزل الذي يبدو اأنه وا�صع كمتاهة، اأنا محا�صر من 
كل التجاهات ولكنهم لم يروني بعد، اأ�صتطيع دون اأي ا�صتغراب اأن اأم�صي 
ي�صبه  الذي  الوا�صع  النفق  ي�صبه  ما  في  لأ�صقط  الجدار  باتجاه  الخلف  نحو 
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متوازي م�صتطيالت )ودون اأي ا�صتغراب اأي�صًا( بين الأر�صية والجدار، ثم 
تفتح  اأ�صطوانية،  مرتديال  علبة  في  التجديد(  ياأتي  )وهنا  لأختبئ  اأم�صي 
ال�صن  التونة، ولكني طّورت لها مدخاًل خا�صًا ي�صبه  اأ�صا�صًا كما تفتح علبة 
اأنها مفتوحة، هناك طبقة عليا من  يبدو عليها  اأن  واإغالقها، دون  لفتحها 
المرتديال �صليمة، واأنا اأقبع في طبقة و�صطى فارغة وتحتي طبقة مرتديال 
ثالثة، فت�س الجنود كل �صيء، وفتحوا علبة المرتديال ولم يكت�صفوا اأني في 
مكافاأًة  تكون  قد  مفرحة  نهاية  للكابو�س  فنجوت،  منها،  الو�صطى  الطبقة 

لحّلَي الفريد من نوعه. 

ـــ 56 ـــ 

اأعتقد اأن الكابو�س ال�صابق ناجم عن متغّير جديد، اإذ ح�صل اليوم ق�صف 
لأحد المنازل القريبة جدًا منا، فاحترق المنزل، وانت�صر عدد من القنا�صة، 
ثاٍن  ي�صحبه �صخ�ٌس  اأن  المنطقة، وعندما حاول  اأحُدهم �صخ�صًا في  وَقتل 
قام بقن�صه اأي�صًا، وبعد وقت قن�س �صخ�صًا ثالثًا فوق ال�صهيدين ال�صابقين، 
اأن عملية اليوم  الأمر عبثي تمامًا ومهين لأق�صى الحدود، ول بدَّ من ذكر 
انتقاٌم لأحد عنا�صر اأمن الدولة الذي ُوِجَد مقتوًل ومرمّيًا في »خرابٍة« قريبة 

جدًا، اإنه عقاب للمنطقة وتطويع لها.

ـــ 57 ـــ 

)اأو  لغوية  مجازات  عن  اأتحدث  ل  اأنا  اأحيانًا،  مده�صة  اللغة  تكون  قد 
اإكليلية( فاح�صة العذوبة، واإنما عن اللغة البدائية التي لم تخ�صع للقوالب 
ون�صف  )عام  لعمرها  بالن�صبة  المتقدمة  )مدى(  ابنتي  لغة  عن  بعد، 
قادرة  ولكنها  ال�صمائر،  في  وتخطئ  الكلمات  ترتيب  تخلط  اإنها  تقريبًا(، 
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اللغة.  اأنها متجرئة بقوة تجاه  على تركيب جملة من ثالث كلمات، والأهم 
ذات مرة في الفجر، كانت تبكي عاجزة عن العودة اإلى النوم )وهذا طبع 
اأقّبلها بلطف واأقول لها:  واأنا  ورثته مني(، كانت تبكي بحرقة في ح�صني، 
كلمة  اأن  تح�س  اإنها  بابا«،  اإنت  »حبيبة  وقت:  بعد  فترد  بابا!«،  »اإنت حبيبة 
حبيبة هي الأهم، لذلك ت�صعها في اأول الكالم، ثم تعيد ترتيبه كيفما اتفق، 
به  الحتفاء  ي�صتحق  العالم، خطاأٌ  اأطفال  كل  به  يقوم  وقد  اإنه خطاأ عفوي 

حيثما وقع.

ـــ 58 ـــ 

حقاًل  والأهم  للذكريات،  وا�صعًا  حقاًل  الوحدة  فترات  كانت  لطالما 
لت�صفية الح�صابات معها بح�صب الأقدمية، مع الأخذ بعين العتبار ال�صير 
نحو الخلف تدريجيًا، اأي من الحديث نحو الأقدم، ولعل مرحلة الخت�صا�س 
في م�صفى العيون الجراحي لأربع �صنوات من اأكثر المراحل ح�صورًا، مرحلة 
طويلة �صبق اأن تجاوزُتها مع العودة اإليها اأحيانًا، بوؤرة لل�صلطة، فلطالما كان 
الموا�صاة  ال�صلطة، �صواء في م�صفى  امتيازًا لأبناء  العينية يمثل  اخت�صا�س 
اأن  ين�صى  اأن  اأحد  الع�صكري، ول يقدر  ت�صرين  اأو في م�صفى  اأو في م�صفاي 
اأن ت�صفية الح�صابات القديمة،  ب�صار الأ�صد طبيب عيون )نظريًا(. المهم 
ولو وهميًا، اأمر ل يغادر الالوعي، وقد يتاآمر الإن�صان مع نف�صه ليخو�س حربًا 
التركيز  الم�صهد، مع  ت�صكيل  واإعادة  وا�صطيادها  الذكريات  تلك  ن�صف  في 
اأحداث  وانتقاء  لالأحداث،  المعنوية  القيمة  لتغيير  بعينها  تفا�صيل  على 
م�صادة لتبرير بع�س ال�صلوكات والمواقف. الأمر فيه الكثير من الالحيادية، 
واأنا في الم�صهد قا�ٍس فا�صد، النتفا�صة ال�صورية تغّير من القيمة المعنوية 
مرجعياتهم  وت�صحق  تذّلهم  ال�صلطة،  �صخو�س  �صمنًا  وتهين  المرحلة  لتلك 
في  انتقامي  فعل  اأي  اأمار�س  لم  عاديين.  ب�صر  مجرد  لتتركهم  البغي�صة 
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في  ت�صير  التي  »الر�صا�صة  اأكن  ولم  ذواتهم،  من  حاكمتهم  واإنما  حربي، 
كتبته عن  قديم  ن�س  من  ) هذا مقطع  األم«،  ودون  ب�صمت  وتقتل  الجدار 
اأتذكر هنا �صردًا عميقًا لكونديرا يحلل  اأن�صره من قبل(،  تلك المرحلة لم 
لإ�صالح  مجال  ل  اأنه  الأولى  بفكرتين،  الما�صي  مع  الح�صاب  ت�صفية  فيه 
الن�صيان  م�صيرها  اأن  والثانية  بال�صفح،  ول  بالنتقام  ل  الما�صي،  اأخطاء 
ال�صحر  فيه زمن  انتهى  فيلم  اأخرى من  فكرة  الجمعي. تح�صرني  بالمعنى 
اأكثر  اأي�صًا ويوجع  لأن النا�س قرروا ن�صيان ال�صحرة، الن�صيان فعل انتقامي 
من النتقام الذهني، اإنه مرادف لإلغاء الوجود، لالنقرا�س كف�صيلة، ويمنح 
الفاعل �صمة الخير، اإنه قتل دون تلويث اليدين بدم القتيل، ودون تركة القتل 
قتل  نهائي،  ل  بكالم  تفي�صان  اللتين  بعينيه  القتيل  فيها  يظهر  �صور  من 
مفرط النظافة، لعل هتلر كان يفكر في تج�صيد مادي للن�صيان عندما ابتكر 
المحارق. اأعلم اأني اأنجرف في ا�صتطرادي ولكني اأعلم اأن ن�صيان اأعدائي 
)اأو ما يفتر�س اأنهم اأعدائي( يحمل خطورة عالية في ن�صيان نف�صي، اأو جزء 
القاتل  فيه  يت�صاوى  اإنه محٌو جائر  �صنوات،  اأربع  اأكثر من  يمتد  من حياتي 
والقتيل، لذلك لن اأن�صى لأني اأقل ق�صوة من ذلك، و�صاأمرغ تلك الذكريات 
في الوحل، و�صاأنت�صر، فعلينا األ نن�صى اأني اأ�صطاد في اأر�صي، واأنا اأمتلك 
اأر�صي،  العاجزين �صمنًا لأنهم في  الأ�صلحة في وجه خ�صومي  العديد من 
وقلٌق  وابت�صامة ماكرة،  �صرود  الأمر  في  ما  وكل  موؤذيًا،  ل�صت  اأني  اأعلم  اأنا 
لو ينق�صي هذا الح�صار �صاأعود للحياة، لفركها  اأحيانًا  اأفكر  واأمل.  غائر، 
قيد  »الحرية  المنع�س.  والنّق  ولل�صجر،  فيها،  الوجه  لتمريغ  الأ�صابع،  بين 
اأو�صع!« هذه عبارة ل بدَّ اأن قائلها كان مقّيدًا، بكل الأحوال الحرية م�صاحة 
اأو�صع، وهي بالتالي ن�صبية، وهذه الن�صبية تختلق ن�صبيًة موازية في  اعتقال 

التعامل مع الذكريات. 



38

ـــ 59 ـــ 

عندما كنت �صغيرًا كنت هاويًا لل�صطرنج بطريقة غريبة، حتى اأني كنت 
اأق�صي �صاعات اأحيانًا األعبه، ولكن مع نف�صي ح�صرًا، وذلك في ب�صعة اأ�صهر 
على  التغلب  بفكرة  م�صحورًا  كنت  اأبي،  اعتقال  اأثناء  دم�صق  في  ق�صيناها 
ذاتي اأو تغلب ذاتي علّي بانفعاٍل طفولي. بعد زمن، لم اأعد اأتقّبل ال�صطرنج 
اإحدى �صخ�صيات غابرييل  تقول  »اأكثر ج�صارة« )كما  لعب  اأبحث عن  لأني 
الالحقة  �صبابي  �صنوات  في  منه  �صلبيًا  موقفًا  طورت  اأني  حتى  ماركيز(، 
باعتباره مر�س الغرف الهادئة لأ�صخا�س يتعثرون في الكالم، ولكن ب�صدق 
ما زلت اأح�س بمحبة نحو فكرة اللعب مع الذات، بنوع من التمتع بالتحكم 
الداخلي ولي�س  للعالم  اأو بحقل  اأ�صبه بم�صرح دمى،  اإنه  الِقَطع،  في حيوات 
�صراَع عقلين، لذلك لم اأطق لعب ال�صطرنج مع اأحد، بل كنت اأنظر بازدراء 
اإلى اأغبياء يتعلمون بع�س الخدع ويتباهون بها في اللعب مع �صواهم، اإنه نوع 
لين�صبَّ  الخ�صم  تركيز  اإل في �صحب  ينجح  ل  الذي  الم�صروق  الذكاء  من 

على غباء ال�صارق. 
الجندي،  البيدق/  �صخ�صية  في  �صردت  ما  كثيرًا  الما�صية  الفترة  في 
ذلك الم�صكين الذي يفتتح الحرب ويكون اأول �صحاياها، وكثيرًا ما ُي�صحى 
الأولى،  ال�صرخة  الأول،  المعركة«  »وقود  اإنه  وب�صكل مق�صود،  با�صتهتار  به 
اأق�صى  اللعبة،  ديكور  هند�صة  في  فائ�صة  قطعة  المجاني،  القتل  تحمية 
طموحه اأن ي�صبح وزيرًا )في ثقافات اأخرى ي�صمونه ملكة، وهذا اأجمل واأكثر 
درامية، جندي يتماهى بملكة(، ولكنه يتحرك مع�صوب العينين اإلى الأمام 
فقط لُيقَتل ب�صذاجة، ومن الم�صحك في اللعبة اأن الملك وهو اأهم قطعة، ل 
يزيد في قوته القتالية كثيرًا عن البيدق، ن�صتطيع اأن نقول اإنه اأ�صعف قطعة 
في اللعبة با�صتثناء البيدق، وفي هذا اإهانة اإ�صافية للبيدق، لأنه في حال كان 
الملك اأ�صعف قطعة فهذا منطقي لأن بقية القطع تهدف اإلى حمايته، لكن 
من و�صع قوانين اللعبة كان اأكثر خبثًا. اأفكر اأحيانًا في الراأي القائل بمن�صاأ 



39

الملك  يكون  اأن  واحد  اآٍن  في  والم�صّلي  المهين  األي�س من  الفرعوني،  اللعبة 
المن�صاأ  رواية  في  المفارقة  هذه  وت�صعف  العجز،  بهذا  الإله(  ـــ  )فرعون 
يجري  الوفيُّ  البيدق  ويظل  جوهرها،  تفقد  ل  ولكنها  ال�صيني،  اأو  الهندي 
الملك  با�صم  المحتوم،  م�صيره  نحو  العينين  مغلق  الأنياب  منزوع  ككلب 
الغارق في بالدته. األي�س من الممتع اأن نتخيَّل ثورة البيادق على »اأ�صيادها«، 
هل توجد بيادق م�صّي�صة، اأتخيَّل بيدقًا �صيوعيًا مميزًا في نحته )فلنقل اإنه 
ي�صبه غيفارا( ليوّحد كل البيادق من الطرفين وليخو�س حربه �صد الملكين 
لفرق  بالف�صل حتمًا  الثورة  �صتنتهي  اتحدوا«،  العالم  بيادق  »يا  ب�صعار  معًا، 
القوة الالمنطقي بين الطرفين، ولكن األي�س موت هذه البيادق �صبه محتوم 
اأ�صاًل، األن يكون موتها على هواها اأكثر منطقية.. ومتعة، واأقدر اأن اأ�صميها 
بح�صب اأيامنا بيادق من�صقة، هذا ما كان ي�صحرني في لعبة ال�صطرنج قديمًا، 

الحياة في الأحجار..

ـــ 60 ـــ 

العمل  هذا  في  الأولى  المقاطع  بين  بعمق  تغيَّرت  لغتي  اأن  اكت�صفت 
لي�س  فكرة  ت�صجيل  اقت�صاب في  انتقال من  الأخيرة، هناك  المقاطع  وبين 
اأكثر، نحو كتابة م�صهبة فيها ا�صتطرادات. ل بدَّ من اإعادة النظر في جميع 
المقاطع لحقًا، لأني لم اأراجع اأيًا منها حتى الآن، تاركًا الن�صو�س كم�صّودة.
بالدرجة  الداخلي  لعالمي  انتباهي  في  اإنه  لغتي،  في  لي�س  الحقيقي  التغّير 
الأولى، في ح�صور الكتابة في كل لحظة، في تحولها اإلى طريقة للتعامل مع 
التي  المقاطع  من  العديد  هناك  الداخلي.  بالحوار  الكتفاء  ولي�س  العالم، 
فكرت فيها ولم اأتذكرها حين عدت اإلى الالبتوب، وهناك مقاطع لم اأجروؤ 
على كتابتها، كنت قد قررت اأن اأكتب كل ما في ذهني كيفما اتفق، اأن اأترك 
العمل يتطور وحده دون تدخالت ق�صدية مني نحو توجيهه اإلى �صكٍل معين، 

ولكني الآن اأ�صعر بحيرة قد تكون عابرة. 
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ـــ 61 ـــ 

طرفين  بين  حوار  وكاأنه  قربنا  الم�صتمر  النار  اإطالق  اأحيانًا  اأتخيَّل 
اأمن  عن�صر  ُيعّند  وعندما  �صوتيهما،  باأعلى  وي�صرخان  اأذنيهما  ي�صدان 
الدولة في اإطالٍق طويل كمرافعة ل مكان ل�صحب النف�س فيها، �صراٌخ �صجٌر 
يريد اأن ُيخر�س الجميع حتى اأ�صياده، اأقول له في نف�صي اإنك قد ا�صتف�صت 
في وجهة نظرك، و�صوت طلقاتك اأعلى واأكثف واأكثر وجاهة، ولم يتبق اإل 

اأن تقتنع بما تقول. 

ـــ 62 ـــ 

وني )اإلى ح�صني(،  عندما قالت اأمي لبنتي بعد ق�صف ما: تعالي ح�صّ
لت اأن ت�صتمع  ون الموئيئة )ح�صن المو�صيقا(، وف�صّ اأجابت ابنتي بثقة: ح�صّ

اإلى المو�صيقا.

ـــ 63 ـــ 

لم اأ�صتطع اأن اأمنع نف�صي واأنا اأ�صرح لبنتي ق�صة عازف المزمار الذي 
الطفولية  بالطريقة  التفكير  من  المدينة،  خارج  الفئران  من  جي�صًا  يقود 
بالعازف  حلمت  المزمنة(،  العجز  لحظات  في  يفعل  ل  مّنا  )ومن  نف�صها 
مبت�صمين  الجنود  وخلفها  المدينة،  خارج  الدبابات  قطيع  يقود  وهو  نف�صه 
راق�صين، لي�س من ال�صروري اأن يغرقهم، يكفي اأن ياأخذهم اإلى ال�صحراء، 

اإلى الأبعد، واإلى الأبد.
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ـــ 64 ـــ 

من الأ�صياء الالفتة في الح�صار اعتماد مبداأ المقارنة، وذلك يترافق 
مع تراكم ما يمكن اأن ن�صميه خبرة المحا�صرين، من حيث التموين والهروب 
الالفت  ولكن  الأولية،  الحماية  واإجراءات  المال،  وتاأمين  المدينة  خارج 
بالن�صبة لي هو مبداأ المقارنة التي تتحول اإلى كارثة اأحيانًا، اإذ ي�صير الإن�صان 
يحافظ على  الح�صار ل  اأن  لالأحداث، في حين  م�صار معين  افترا�س  اإلى 
تراتبية خطواته وعنفه. فالح�صار الما�صي ا�صتمر اأ�صبوعين فعليًا، في حين 
بالتاأكيد وجود مقاومة  الثالث، وال�صبب  يم�صي الح�صار الحالي في �صهره 
اأن توازنًا ع�صكريًا ما يوجد بين الثوار  �صر�صة في المحافظة. من الوا�صح 
والجي�س، وعندي انطباع عميق بعدم رغبة النظام في الت�صعيد ال�صديد في 
)وهذا  والكهرباء  الماء  قطع  فباإمكانه  لحقًا(،  ح�صل  ما  )وهذا  المدينة 
قاتل(، كما باإمكانه قطع الدقيق اأو ب�صكل اأب�صط ق�صف الأفران. اأنا ل اأمتدح 
عدم م�صّيه نحو النهاية في وح�صيته، قد يكون الأمر تكتيكيًا )لالأ�صف كل 
ذلك ح�صل فيما بعد( اأو لأنه يحتاج اإلى عدم رفع عدد ال�صهداء عن مئتي 
�صهيد يوميًا، احتمال الت�صعيد موجود في كل لحظة واإمكانات الجي�س الحر 
اأفق هذه الأزمة مفتوح  محدودة و�صمن المجال الدفاعي بالدرجة الأولى، 
على كل الحتمالت، فالطرفان منهكان والعنف لم يبلغ مداه الأق�صى بعد. 

ـــ 65 ـــ 

تفكير  وبعد  ب�صال�صل،  تنتهيان  فيها قدمان  لوحة  لمايا عن فكرة  قلت 
ق�صير اقتنعت اأن الفكرة بائ�صة ل�صدة مبا�صرتها، وفي اليوم التالي �صاهدت 
على قناة الجزيرة الف�صائية اإعالنًا لبرنامج ق�صير جدًا تظهر في نهايته 
الفكرة نف�صها، ولكن معكو�صة: �صل�صلة  لثوان، �صورة لمنحوتة معدنية فيها 
طويلة تنتهي ب�صخ�س. اأفتر�س اأن الفكرة التي دخلت ذهني جاءت من هذا 
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بطريقة مختلفة  الفكرة  اأني عالجت  ويبدو  انتباه مني،  اأي  ودون  الإعالن، 
اإلى حٍد ما دون الم�صا�س بجوهرها. فكرت باأ�صى: اإذا كانت فكرة عابرة في 
اإعالن مهمل لبرنامج ل اأذكر عنوانه، قد دخلت في الالوعي بهذا العمق، 
لتتطور وتغّير �صكلها، فما هو تاأثير الم�صاهد المروعة لآلف الجثث، المقابر 
الجماعية، الجرحى، البيوت المهدمة، ال�صراخ، الدخان، الياأ�س، والحقد، 
ومئات الم�صاهد والأفكار الأخرى التي اأحقن بها يوميًا واأنا اأ�صاهد التلفاز؟ 
اأر�صًا تق�صف يوميًا، وفيها متاهة من القتلى، مع انزياحات  اأتخيَّل داخلي 
مروعة )كما يقال في علم النف�س(، كوابي�س ل بداية لها ول نهاية، وبع�صها 
ل اأكون فيها، ق�صٌم كبير من اأحالمي اأكون فيها مجرد متفرج غير مرئي، ل 
اأعرف مدى عمق الأزمة، وت�صرني وجهة النظر التي تعتبر البحث في الأثر 
النف�صي رفاهية، اأمام احتمال القتل اليومي اأو الأذى الج�صدي المبا�صر، اإنها 

و�صيلة جيدة لبدء هدنة مع الذات، قد ل تطول.

ـــ 66 ـــ 

حين اأ�صطر اإلى الغناء لمدى كي تنام، اأقع في اأزمة الكلمات، فاأنا من 
النادر اأن اأ�صتمع لكلمات الأغاني، لأن تركيزي دائمًا يذهب اإلى المو�صيقا، 
ثم اإلى جمال ال�صوت الب�صري، حتى اأني اأجهل بب�صاطة كلمات اأغاٍن �صمعتها 
اأ�صتمتع  لأني  لحفظها،  رغبة  نف�صي  في  اأجد  ل  اأني  والأ�صواأ  المرات،  اآلف 
باختراع مقاطع لها، كثيرًا ما تنظر مدى با�صتغراب وبقليل من المكر، حتى 
اأنها تكتفي اأحيانًا بفتح عين واحدة، يبدو اأنها تعلم اأني اأوؤلف كالمًا ما على 
عجل، محافظًا على اللحن فقط، اإنه نوع من التواطوؤ اللذيذ، الذي ل ينجح 

اإل في تاأخير نومها. 
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ـــ 67 ـــ 

عندما اأمتدح مدى في نف�صي لذكائها، اأتذكر المقولة ال�صحرية »القرد 
بعين اأّمو غزال«، وبالفعل معظم الآباء والأمهات يعتبرون اأطفالهم اأذكياء 
حتى لو كان العك�س وا�صحًا. اأتذكر في اإحدى الجولت في م�صفى الأطفال 
)وقتئذ كنت طالبًا في كلية الطب، والجولة تحوي ع�صرين طالبًا تقريبًا(، 
جاء دوري في فح�س طفل عمره �صنتان ون�صف في ح�صن اأمه، كانت اأمه في 
اأول الع�صرينات، من بيئة �صعبية تمنحها ب�صاطة وتلقائية محببة، ت�صع حجابًا 
كيفما اتفق وتقوم بت�صحيح و�صعه كل ب�صع ثوان، عندما �صاألتها عن ابنها 
اأغدقت عليه ب�صفات الذكاء والنباهة )التي تالم�س الحكمة( مع ح�صد من 
عبارت »�صبحان اهلل« و»ما �صاء اهلل« و»خزيت العين عنه«، وب�صبب اإنكارها 
لأي مر�س يغدو ال�صوؤال المنطقي: لم جئت به اإلى الم�صفى؟ بعد دقيقتين 
اأ�صّم، مع ت�صوه في العمود الفقري. وقتئذ،  اأخر�س، ثم  اأن الطفل  اكت�صفنا 
نظرنا جميعًا اإلى الأم بمزيج من ال�صخرية والحزن، ولكني اأعترف الآن اأني 
اأنظر اإلى �صلوك الأم بنوع من الإعجاب العميق الذي يطغى على ما عداه، 
اأفكر في تلك الطاقة المده�صة من الحب، بذلك الأمان، فمهما كان المرء 
غبيًا اأو مري�صًا اأو معقدًا اأو فا�صاًل، فهناك من يحبه، اأمه واأبوه تحديدًا. اإنه 
والف�صل، و�صمان  والعزلة  الوحدة  ال�صمان لالإن�صانية، �صمان �صد  نوع من 
�صد الوح�صية اأي�صًا. من ال�صروري اأن يكون المرء محبوبًا كي يقدر اأن يحب، 
اإلى مراوغات  باإعجاب  اأنظر  واأنا  اأفكر في كل ذلك  فالحب كالحقد معٍد. 
مدى، التي �صاأوؤكد ب�صراوة على ذكائها حتى لو لم تكن كذلك، واأفكر فيه 
اأحيانًا عندما يزداد الق�صف، اأفكر في اأمهات القتلة واأمهات المقتولين، في 
الحب الذي يغدو عاجزًا، ومع ذلك ل يفقد قوته، بل على العك�س، قوته تزداد 
في لحظات العجز، مثلما فعلت الأم مع ابنها الأ�صم والأبكم، كانت تحارب 
بياأ�س لإثبات ذكائه، لإثبات قدرته على الحياة التي لن تتقبله، لتخفيف هول 
الفاجعة، تدافع عن ابنها اأمام طبيب عاجز، طبيب يف�صل في دوره الوحيد 
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وهو ال�صفاء، طبيب ل يقدر اأن يقلع ابت�صامته التي تدين حبها. اأح�س بنوع 
من الخجل واأنا اأتذكر تلك الحادثة، مع العلم اأني كنت لطيفًا مع الأم، اأح�س 
المحببة،  ال�صذاجة  تلك  وراء  والحكمة  الحب  اأُقّدر حجم  لم  لأني  بالخجل 
اأمهاتهم، لترددوا  اأمهات ال�صحايا وتذكروا  واأفكر لو نظر القتلة في وجوه 
في �صحب الزناد، لو فكروا في اأطفالهم وفي الأطفال الذين �صُيقتلون، قد 
اإطالق  في  �صيترددون  روؤو�صهم،  نحو  الفوهات  يحولون  فقط(  قد  )اأقول 

النار، والأجدى األ يفعلوا.
 

ـــ 68 ـــ 

من الأحداث التي انغر�صت في ذهني كمع�صلة غير قابلة للتف�صير تلك 
الحادثة ال�صهيرة التي قام فيها مارتن لوثر كينغ بو�صع العديد من الأطفال 
»ال�صود« )وُذكر اأن العدد و�صل اإلى عدة اآلف(، وبع�صهم لم يتجاوز ال�صاد�صة 
من العمر، في مقدمة مظاهرة حدث اأن ُقمعت مظاهرة �صبقتها بوح�صية من 
قبل ال�صرطة ورجال المطافئ وبا�صتخدام كالب تنه�س الأحياء، وكانت فكرة 
مارتن لوثر كينغ هي عدم وجود من يقدر على اأن يوؤذي طفاًل حتى لو كان 
»اأ�صود«، وجاءت النتيجة مرعبة، ذلك اأن الكالب نه�صت الجميع، ولم تمّيز 
الأطفال عن �صواهم. تاأثر العالم ب�صورة كلب ينه�س طفاًل، مما خلق ق�صية 
دولية، ا�صطر على اإثرها جون كينيدي اإلى تقديم تنازل تجاه مطالب ال�صود، 
بعد اأن تهرب من ذلك طوياًل. ل اأعلم اأين العقدة اأو ذروة التناق�س في تلك 
الحادثة، هل هي في انتهازية اأو غباء مارتن لوثر كينغ الذي ا�صتغّل الأطفال 
بهذه الطريقة، مع العلم اأن من�صاأه ديني كن�صي؟ اأم اإن الخطاأ ح�صل لبالهة 
الكالب الوح�صية التي لم تمّيز الأطفال عن �صواهم، للتزامها وان�صباطها 
ال�صديد بمهامها؟ اأم اإن الخطاأ في ذلك العالم المتوح�س الذي لم يتحرك 
عندما نه�صت الكالب رجاًل بالغين )كانوا »�صودًا« اأي�صًا( وتاأثر عندما نه�صت 
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الأطفال؟ اإذن الأمر مجرد ارتفاع عتبة الح�س، اأم هو متعلق بفكرة الغرابة؟ 
فلو نه�صت الكالب الأطفال على مدار ب�صعة اأ�صهر لتعود العالم على ذلك، 
لالأطفال  تكون  المجاعات  تاأتينا عن  التي  لل�صور  القاطبة  الغالبية  األي�صت 
والأمهات باأثدائهن الم�صطحة، ال�صور تبين جثث الأطفال والذباب يت�صكع 
في وجوههم وكاأن المجاعة ل تقتل الكبار، مع العلم اأن الجوع اأ�صد قتاًل من 
ع�س الكالب، ال�صباع تنه�س جثث الأطفال اأي�صًا كما فعل اأبناء عمومتها من 
الكالب في اأمريكا، ولكن بوح�صية اأقل، وباألم اأقل، األ نتذكر جميعًا ال�صورة 
ال�صهيرة للن�صر اأمام طفل ُيحت�صر ينتظر موته لياأكله؟ ال�صورة نف�صها التي 
توفي الم�صور بعدها ب�صهر منتحرًا كما قيل لي. اإن �صدقت تلك الرواية، فهو 
لم يمت حزنًا على الطفل، بل مات قهرًا من هذا العالم المت�صنع والكاذب 
والمتوح�س. اإحدى الدرا�صات تقول اإن ما األقته اأمريكا من حبوب في البحر 
كان يكفي لإيقاف المجاعة في اإفريقيا، اأمريكا نف�صها التي لم تمنح »ال�صود« 
حقوق المواطنة حتى اأوا�صط ال�صتينيات من القرن الما�صي، واأمريكا نف�صها 
اأحمر(،  العالم )112 مليون هندي  اإبادة ب�صرية في  اأكبر  التي قامت على 
العالم البغي�س نف�صه الذي قرر األ يتدخل اأمام هول ما يجري لدينا، اأمام 
جثثنا )اأطفاًل وبالغين( التي لم يمّيز القتلة بين اأ�صحابها، لعل بع�صًا من 

الم�صكلة يكمن في اأنهم األفوا الرعب هنا اأو تجاوزوا مرحلة ال�صتغراب.

ـــ 69 ـــ 

ما  اأول  فاإن  مبا�صرة  غير  ما  �صخرية  اأو  لإهانة  اأحدنا  يتعر�س  عندما 
يفكر فيه هو كيف ي�صيطر على اأع�صابه، بق�صد الظهور بمظهر ال�صخ�س 
في  يفكر  مما  اأكثر  ذلك  في  يفكر  اإنه  اأهين،  قد  اأنه  يخفي  كيف  ال�صلب، 
الإهانة نف�صها، وقد يفكر في البحث عن اأ�صرع رد يمنحه رد اعتباره اأمام 
الخ�صم اأو الح�صور، رد يقدر اأن يقلب الموقف وقد يكون في نقطة �صعف 
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لدى الخ�صم، ولي�س من ال�صروري اأن يكون معنيًا بال�صخرية اأو الإهانة نف�صها 
التي لن يفكر فيها بعمق حتى يختلي بنف�صه، حين يخلع قناع الالمبالة اأو 
ال�صالبة الظاهرية، هناك �صيخرج من الأر�س التي تمنى اأن تبتلعه، وهناك 
�صيكت�صف الجواب الأكثر خبثًا والذي كان من الممكن اأن يهزم خ�صمه به، 
وهناك �صتزداد ح�صرته وغيظه. ما �صبق يكون في الحياة »الطبيعية« اأو ما 
ي�صبهها، تلك الح�صرة تم�صي ترفًا م�صتهى في اأوقات الح�صار حين ي�صبح 
مجنونة  �صجاعًة  اأو  الفيزيائي،  بالمعنى  م�صتحياًل  اأمرًا  الإهانة  على  الرد 

تو�صل اإلى الموت، كما ح�صل مع البع�س.

ـــ 70 ـــ 

كنت اأفكر واأنا اأقراأ اأعمال كونديرا التي تح�صر فيها المرحلة ال�صيوعية 
والتوثيق  الح�صي  التوثيق  بين  الفرق  في  )�صابقًا(،  ت�صيكو�صلوفاكيا  في 
التاريخي: األي�س كل ما نقروؤه وندر�صه في التاريخ يتكثف في جوهر ح�صي؟ 
عاطفيًا  موقفًا  الحمر  الهنود  لها  تعر�س  التي  الإبادة  من  موقفنا  األي�س 
بالدرجة الأولى؟ اأنا اأتحدث هنا عن قارئ عادي، ل عن امرئ متخ�ص�س في 
التاريخ اأو علم الجتماع مثاًل. اأتذكر مقطعًا من رواية ل اأذكر عنوانها تروي 
ق�صة اإعدام لوركا، ي�صاأله المحقق قبل اإعدامه عن مقطع كتبه لوركا يقول 
فيه على ما اأذكر: »غجرية جال�صة اأمام بيتها وفي يدها ثدياها المقطوعان 
قد  كان  اإذا  عما  بحقد  لوركا  ي�صاأل  المحقق  كان  طبق«،  على  المو�صوعان 
اأم اكتفى بتلفيقها )ك�صيغة بديلة عن الإبداع(،  �صاهد هذه الحادثة فعاًل 
اإليه. المهم في الفكرة  ُن�صب  اأم  اأ�صاًل  للوركا  اإن كان المقطع  اأتاأكد ما  لم 
اأنه، بغ�س النظر عن كل ما قراأته حول الحرب الأهلية الإ�صبانية، يظل هذا 
المقطع هو التكثيف الأكثر ح�صورًا حولها، اإنه وثيقة ح�صية قد تكون متخّيلة، 
لكن هنا يبرز ال�صوؤال الأ�صعب: هل الكاتب مو�صوعي اأو حيادي )مع العلم 
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بعدم وجود حياد في الأدب، كما اأن المو�صوعية لي�صت �صرطًا في الأدب(؟ 
اأن  ي�صمن  ما  هناك  هل  ال�صوؤال:  بتحوير  ذلك  على  نداور  اأن  الممكن  من 
الكاتب نزيه في ن�صه؟ األم يتم اللعب في ال�صينما لتظهر اأمريكا على اأنها 
بلد �صجاع في الحرب العالمية الثانية، مع العلم اأنها اأجبن البلدان الم�صاركة 
في الحرب واأكثرها انتهازية؟ األم يتم خلق �صورة نمطية بائ�صة وو�صيعة عن 
العرب في ال�صينما الهوليودية؟ ولكن، من جهة ثانية، هل هناك حيادية اأو 
مو�صوعية اأو نزاهة في كتابة التاريخ القريب اأو المعا�صر اأو اليومي اأو ذاك 
اأ�صخا�س  ُيوؤّله  األم  وفتوحات؟  انت�صارات  اإلى  الجرائم  تتحول  األم  البعيد؟ 
الح�صي في  التوثيق  ال�صوؤال حول  ينتهي  اأي نزاهة؟! هنا  اآخرون دون  واأذلَّ 
اإلى حالة عقم وفقدان ثقة، ومع ذلك  اإلى ل �صيء،  وجه التوثيق التاريخي 

فاإنه ل يفقد غناه.

ـــ 71 ـــ 

ُل النتفا�صة يقطع الب�صرية )كقالب كاتو( ولكن بقوة وثقة، جرح  َن�صْ
له عندما نقع جميعًا  قاطع حاد الحواف ونظيف في المجتمع، هذا ما اأتخيَّ
في  متوقع  خطاأ  هذا  بالتاأكيد،  وموؤيد.  معار�س  بين  النا�س  تق�صيم  فخ  في 
ولكنه  المجتمع،  في  الجارفة  التحول  لحظات  في  الثوري،  المد  كل حالت 
اإيذاًء عميقًا وخطيرًا  الإن�صانية  العالقات  يوؤذي  قد  لأنه  اأي�صًا،  فادح  خطاأ 
وغير قابل لل�صفاء، لأن الجرح هنا يتحول اإلى بتر. بع�س الموؤيدين يوؤيدون 
من باب الخوف من المجهول، ب�صبب رغبتهم في حياة هادئة، تحت تاأثير 
الجريان  ذلك  من  خوفًا  لالنتفا�صة،  المرافق  ال�صطراب  من  رعبهم 
اأّمنته  ب�صيط  عمل  حول  �صاذجة  انتهازية  ب�صبب  وبع�صهم  الم�صطرب، 
اأي  تجريب  على  جراأته  وعدم  الرعب  مع  تاآلفه  ب�صبب  بع�صهم  ال�صلطة، 
اإلى  يتحول  الجرح  ذلك  اأن  المهم  ال�صمات.  مجهول  جديد  لرعب  احتمال 
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ُيزبدون م�صتعدين لالنق�صا�س  الب�صر،  حاجز موؤلم يفرق بين ق�صمين من 
على بع�صهم باأ�صنانهم العارية، وهذا ما يخلق »ثقافة العقاب« )كما تقول 
مايا بتكثيف ناجح(، كثيرًا ما كنت اأحقد، اأجل اأعترف اأني كنت اأحقد على 
مثقفين �صّكلوا اأيقونات ثورية، اأيقونات لثورة جميلة نحلم بها ولم تكن قابلة 
للتوقع، اأيقونات ي�صارية مثل مار�صيل خليفة وزياد الرحباني، قدمت نف�صها 
اأن اأغفر لهما �صمتهما،  فيما �صبق ب�صكٍل �صيا�صي موؤدلج، ل�صت قادرًا على 
اأيامها  في  النتفا�صة  لتدافع عن  اأ�صالة ن�صري  فيه  تبزغ  الذي  الوقت  في 
ناجمة عن  تكون  وقد  �صرفة،  انتهازية  اأ�صبابهما  تكون  قد  واألي�صا،  الأولى، 
يفاقم �صمت  ب�صكٍل عميق  اأثّمن موقفهما  اأنا  الأحوال  بكل  تعاطف �صادق، 
وتخاذل مار�صيل وزياد، مار�صيل بانتهازيته المزمنة وقلة ثوريته، ذلك اأنه 
لم يكن جديًا في الدفاع عن المعتقلين في �صورية �صابقًا، في لزوجة تذاكيه 
وت�صّنعه وهو يعيد عبارته الرخوة »لنوقد �صمعة في الظالم«، تباٍك ممجوج، 
القديم  ال�صالح  ذلك  الم�صيحي،  ال�صمعة  اإ�صعال  لطق�س  زائفة  ومحاكاة 
الذي ل يهزم، وهو يراكم ثروته ويعيد اجترار تجربته دون تجديد نوعي. 
اإبداعي  �صقوط  اأعوام،  بعدة  النتفا�صة  قبل  راأيي  وهذا  قديم،  اإفال�س  اإنه 
�صقطت  والتي  �صابقة،  مراحل  في  مّثلها  التي  الثورية  الأيقونة  تلك  تحميه 
الآن )بنظر ق�صم كبير من المتعاطفين مع الثورة(. اأما زياد الرحباني فله 
ياأ�صه وحزنه،  الغارق في  الي�صاري  اإنه تج�صيد ممتاز للحراك  اآخر،  اعتبار 
والم�صاغبة  الماأ�صاة  اأمام  المريرة  البت�صامة  اإنه  ف�صله،  من  ي�صخر  والذي 
المحببة، �صراخ في وجه المدر�س الديكتاتوري، وتج�صيد للف�صل ال�صيا�صي 
ولكنه غير  بنظري،  انتهازيًا  زياد  يكن  لم  لذيذة،  )ف�صلنا جميعًا( ب�صورة 
يبرر  وهذا  اآرائه،  في  �صيا�صيًا  ن�صجًا  الأيام  من  يوم  اأي  في  اأَر  لم  عميق، 
بع�س �صلوكه، ولكنه ل يغفر له تخليه عن اإعالن موقفه من انتفا�صتنا. اأنا 
ل اأقول دعم انتفا�صتنا، لأني اأتفهم اأنه قد يملك انتقادات ما عليها )كما 
له؟ كان  الحاجة  الآن عند  ياأت  لم  اإن  راأيك  اأهمية  ما  لكن  نفعل جميعًا(، 
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موقفي �صابقًا ب�صرورة العقاب، اأجل، من المهم اأن يعاقب مار�صيل وزياد، 
بالن�صبة لمار�صيل كان اأف�صل عقاب له بالن�صبة لي مقاطعته، ن�صيانه، عدم 
الحقد عليه لأنه لي�س جديرًا بذلك، حتى اأنه اأ�صدر األبومًا لم اأقبل اأن اأ�صمعه 
)مرد جزء من ذلك انطباعي عن اإفال�صه الفني قبل اإفال�صه الأخالقي(، 
ولكن بعد حوار مطول مع مايا اأعتقد اأنها قدمت �صيغة اأرقى، وهي �صرورة 
لأن  العقاب«،  »ثقافة  تبني  عدم  �صرورة  مع  اإلغاء،  اإلى  العقاب  يتحول  األ 
اإلى بتر. ل  اأن يتحول  ال�صماح للجرح في  ذلك يتعمم على كل �صيء، بعدم 
بدَّ من العتراف اأنها على حق، من ال�صروري تعرية مار�صيل، ك�صف وف�صح 
�صلوكه ال�صيا�صي والأخالقي دون اإلغاء وجوده، فهذا اأرقى لنا. اأما بالن�صبة 
لزياد، فاأنا اأرثي لف�صله الذي بات غير قابل لالإ�صالح، ول ت�صلح ال�صخرية 
في  البطولة  اأدوار  اأدى  الذي  الكوميدي  كالممثل  اإنه  ومغريًا،  لمعًا  لجعله 
معارك وهمية وفرَّ حين بداأت المعركة، �صخ�س تمتزج ال�صفقة مع الغ�صب 
تجاهه. ويظل ال�صوؤال الأ�صعب: ماذا عن الثواب؟ اأنا غير قادر على �صماع 
نالتا  اأنهما قد  اأعتقد  األي�صا، ل قبل النتفا�صة ول بعدها،  اأو  اأ�صالة  اأغاني 
اأفكر  العربي.  الوطن  في  والنجومية  ال�صهرة  من  مزيدًا  �صعبيًا،  جائزتهما 
جديًا باأ�صخا�س مثل محمد اآل ر�صي، وهو ممثل موهوب بقوة، ومغمور، وكلفه 
موقفه ال�صيا�صي الدخول اإلى ال�صجن في �صورية، هذا من ي�صتحق التكريم 

والحتفاء.

ـــ 72 ـــ 

يدور  األبوم  قديم،  اإدمان  اإنها  نومي،  اأثناء  المو�صيقا  �صماع  اإلى  عدت 
الفراغ  لتاأثيث  و�صيلة  الوريد،  في  كال�صيروم  يت�صرب  النوم،  اأثناء  ل�صاعات 
بح�صب هواي، وبمبالغة �صادقة لم تكن المو�صيقا و�صيلة ت�صالح مع العالم 
والن�صف  الخام�صة  في  اأفيق  كنت  اإذ  اأي�صًا،  انتقام  و�صيلة  كانت  بل  فقط، 
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فجرًا لأ�صتمع اإلى اإذاعة Swiss Jazz مدة �صاعة قبل اأن اأغادر المنزل نحو 
عملي، اإنها �صمانتي في اأني فعلت �صيئًا اأحبه في ذلك اليوم، �صمانة تمنع 
الآخرين من تحويله اإلى �صيء بغي�س، ولكني الآن اأحر�س على البتعاد عن 
بها(،  تعلقي  لكثرة  مو�صيقاي  )اأقول  اأهواها  كنت  التي  الكئيبة  مو�صيقاي 
مع  اأفعله  ما  وهذا  الفرح،  عليها  ي�صيطر  مختلفة  اأنماطًا  بذلك  واأ�صتبدل 
ابنتي التي تدمن المو�صيقا )مثلي( منذ اأ�صهرها الأولى، وتميز بين التانغو، 
والفال�س، والجاز اأحيانًا، وتحب Yanni والـ Piano Guys، اأرجو اأن يكون 
�صورة  دون  المو�صيقا  �صماع  تقبل  ل  اأنها  المميز  وحده،  الفرح  على  اإدمانًا 
ب�صرية مرافقة، دون رق�س اأو عزف فيه انفعال مثل حفالت Yanni، اأتذكر 

عينيها الماأخوذتين اأمام رق�س التانغو تحديدًا، لعلي اأتعلم منها الآن.

ـــ 73 ـــ 

ل اأعلم لَم ي�صيطر علّي هاج�س الدونكي�صوت، تلك ال�صخ�صية الملتب�صة، 
قوة  �صد  بالكبرياء  مليئة  مقاومٌة  اإنه  دائمًا.  الحا�صرة  الجميلة  الأيقونة 
ياأتي من ح�صور  عندنا  من�صاأه  ولكن  بالف�صل،  عليه  �صراٌع محكوٌم  طاغية، 
العمالقة المج�ّصد، القمع واأجهزة الأمن، الديكتاتورية المتجّذرة، ل بدَّ اأن 
اأعترف اأننا اعتمدنا على تاأويالتنا باعتبارها اأ�صيلة، لم نفكر وقتئذ في اأن 
واقعه  ينفي  الحلم،  في  يحارب  لأنه  الجتماعي  دوره  يفقد  كي�صوت  الدون 
لخلق واقع بديل، وبهذا يفقد قدرته على التغيير، يحكم على نف�صه بالف�صل، 
بحيث يغدو موته النتيجة الوحيدة والحتمية التي تكّمل نبل اختياره، حتى اإن 
ارتّد عنه، تكمل اأ�صطورته المعكو�صة، التي ت�صير نحو الما�صي بدل اأن تاأتي 

منه. 
�صخ�صية  في  والخذلن  العزلة  فكرة  من  التحرر  من  اأتمكن  لم 
التوا�صل،  على  قادرًا  �صخ�صًا  بجعله  كتابته،  باإعادة  حلمت  الدونكي�صوت، 
اأقرب  جعلته  لذلك  اأنف�صهم،  اأمام  تعريتهم  على  بنبله،  الأحياء  �صفع  على 
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اإلى ال�صحاذ النبيل، اإلى المقاتل المهزوم في ن�س طويل �صبه م�صرحي »من 
ثيمة  لي،  بالن�صبة  العربي(.  القد�س  في  )ن�صر  الليل«  هذا  يتدفق  جثة  اأي 
ُيخا�س  كان  ن�صال  المعتقل،  في  عقودًا  دام  ن�صاٍل  عن  تعّبر  الدونكي�صوت 
يكت�صب  عجٌز  الفعل،  في  ل  نف�صه  الوجود  في  يتمثل  ن�صال  الظلمة،  من 
وبالتالي  عجزًا،  اأكثر  عجزه  جعل  من  الديكتاتورية،  �صطوة  من  اأ�صطورته 
الطاغية.  الخ�صم  على  يقع  العجز  وزر  اأن  نن�صى  اأن  دون  اأ�صطوريًة،  اأكثر 
خروجه  بعد  قدمه  مما  بكثير  اأكثر  المعتقل  في  ل�صورية  قدم  الجيل  هذا 
ف�صله  اأ�صبح  المعتقل،  في  الموجود  الكمون  لأنه، عندما خرج، خ�صر  منه، 
الديكتاتوري،  النظام  على  الف�صل  هذا  كل  اإلقاء  بالإمكان  يعد  ولم  كاماًل، 
لم يعد العجز كاماًل، واأم�صت القدرة على الفعل مهما كانت �صغيرة كافية 
لك�صف العيوب والت�صوه والتناق�س بين الفكر والفعل ال�صيا�صي الذي اأ�صاب 
اأ�صحابها وف�صلهم في اأن يغّيروا اأي �صيء في المجتمع، فخبت اأ�صطورتهم، 
لم يهزموا على يد »فار�س القمر الأبي�س« بل هزمهم الزمن، لم يملكوا تلك 
النهاية التراجيدية »دولي�صنيه دي توبوزو اأجمل �صيدٍة في العالم، واأنا اأتع�س 

فار�ٍس على الأر�س«، بل م�صوا اإلى نهاياتهم الواقعية. 
مّثل الدونكي�صوت عند كونديرا )في فن الرواية( حالة الحتجاج على 
و�صادقًا،  وعميقًا  نبياًل  احتجاجًا  العالم،  ت�صوه  وعلى  لعر�صه  الإله  مغادرة 
�صد العالم نف�صه. اإنه الأ�صل الذي تتحدر منه �صخ�صية ال�صيد. ك في رواية 
المحاكمة لكافكا، حيث تم�صي المقاومة النبيلة والمجنونة لدى الدونكي�صوت 
قا�ٍس،  مجتمع  �صطوة  اأمام  باذخًا  عجزًا  .ك،  ال�صيد  عند  عميقة  مبالة  ل 
الأزمنة  موؤ�ص�س  �صرفانت�س  كونديرا  ويعتبر  للتف�صير.  قابلة  غير  ب�صورة 
الحديثة بالمعنى الروائي، ويرى في الدونكي�صوت ت�صاوؤًل دائمًا حول م�صير 
الإن�صان في �صراعه الفردي مع مجتمعه، وبالتالي من المهم قراءته خارج 
اإطار التحزب والإيديولوجيا، فال هو مديح للمثالية ول هو هجاء لها، كما لم 

يكن تغنّيًا بالثورية اأو ذمًا لها.
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بين  العميق  التناق�س  يكمن في ذلك  ال�صخ�صية  في  ال�صر  اأن  اأفتر�س 
التعاطف  وبين  الروائي،  العمل  في  بها  مت  ُقدِّ التي  وال�صخرية  »�صذاجتها« 
الذي يت�صكل معها تدريجيًا، لي�س �صفقًة كما تقدمه بع�س �صخ�صيات الرواية 
التي �صتعيقه، وهذا  الأذية  اإنه تعاطف حقيقي، قلق من  )مثل ماريتورن(، 
يدفع  الذي  ما  بقوة:  نف�صه  يفر�س  �صوؤال  عن  الإجابة  من  نوعًا  يقدم  قد 
يقوله  ما  معظم  اأن  اإدراكه  رغم  »المجنون«،  ب�صيده  اللحاق  اإلى  �صان�صو 
خاطئ )والذي ل يتعار�س مع طيبته و�صذاجته التي تتحول اإلى ذكاء لماح 
اأحيانًا في ق�صة الريالت الع�صرة عندما اأم�صى حاكمًا للجزيرة »باراتاريا«، 
األف ليلة وليلة، انتهاًء بد�صاتير الحاكم  اإلى حٍد بعيد ق�ص�س  ب�صرد ي�صبه 
»العظيم« �صان�صو بان�صا الذي دخل الحكم معدمًا وخرج منه معدمًا(؟ جنون 
الدونكي�صوت اأقوى من �صذاجة �صان�صو، وفي النهاية كالهما �صحية �صماجة 
الدوق، التف�صير يكمن في اأنه »يطمع بن�صيب من الحلم«، من العاطفة، ومن 

الأمل واإن كان كاذبًا، اإنه يريد اأن ي�صارك في الحلم ـــ اللعبة.
غمو�س �صخ�صية الدونكي�صوت يوحي بفكرة توّرط �صرفانت�س في بنائها، 
الغائب، حيث  ال�صمير  ال�صخرية مع �صيطرة  بنوع من  ت�صكيلها  يبداأ في  اإذ 
ق�صى الدونكي�صوت اأربعة اأيام يفكر في ا�صم فرو�صي لح�صانه »رو�صينانت«، 
بداأ  لمان�س«،  دي  »دونكي�صوت  به  يليق  ا�صمًا  ليجد  اأيام  ثمانية  ق�صى  ثم 
من  الفرو�صية  عالم  يبني  وكاأنه  ا�صمه،  قبل  والخوذة  وال�صيف  بالح�صان 
المحيط نحو المركز، اإنه تمّهل الم�صتمتع، تمهل من يتلّب�س دور المجنون، 
وبعد ذلك كله قرر ا�صم حبيبته دول�صينيه دي توبوزو. اإنه يتوج نف�صه بالحب 
اأن  بعد  بالحب  يفكر  فار�صها،  تحمي  كاإلهة  لحقًا  ويخاطبها  األقه،  ليكتمل 
�صمير  يغدو  الرواية  تقدم  ومع  للحب،  الأ�صطوري  بالبعد  فار�صًا،  اأم�صى 
دربًا  والمغامرة،  بالفرو�صية  اإيمانًا  التلّب�س  ويم�صي  ح�صورًا،  اأكثر  المتكلم 
يقترحه الح�صان ل �صاحبه، ذلك الح�صان الموؤمن ب�صيده الذي يندفع معه 
في المعركة على خالف حمار �صان�صو، ي�صاركه الألَم رغم نحوله و�صعفه، 
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وقد يقع اأحيانًا، لكنهما يكمالن معًا طق�س الفار�س الخا�صر )»خا�صر حرب 
ورابح فكرة« كما كتبت في ن�سٍ لم اأن�صره بعد(. 

عهد  عن  دفاع  الدونكي�صوت  �صخ�صية  اأن  ونو�س  اهلل  �صعد  يفتر�س 
الإقطاعية الآفل اأمام ع�صر البرجوازية ال�صاعد، اإنه تف�صيٌر موؤدلٌج ب�صكل 
الإقطاعية  للعمل، فهل هو �صخرية من  ال�صتقرار  كبير، ومع ذلك ل يمنح 

وقالب الفرو�صية المتعلق بها، اأم هو مديح وتعاطف معها؟
كثيرًا ما تخّيلت الدون كي�صوت ف�صامّيًا، فهو يملك ذلك التوّهم الغريب 
اللتبا�س  ولكن  و�صمعية،  اأهال�س ب�صرية  ولديه  المجتمع،  يعزله عن  الذي 
يظل قائمًا، فاأهال�صه لها اأ�صا�س مادي )العمالقة طواحين هواء، والق�صر 
اأو القلعة نزل رخي�س(، اإنه يلتب�س با�صطراب الإدراك الح�صي اأو ما ي�صمى 
اأحيانًا بـ »انخداع الح�س«، اإنه يف�صر الأمر باأن �صاحرًا عدوًا له حّول العمالقة 
عدم  يدرك  اإنه  مغامرته،  لُيف�ِصل  الأخيرة  اللحظة  في  هواء  طواحين  اإلى 
وجود العمالقة ولكنه ياأبى اأن يعود للواقع، اإنه ينتمي اإلى الحلم اأوًل، لم اأقدر 
در�س  قد  كان  �صرفانت�س  اأن  اأفتر�س  ول  ل،  اأم  ف�صاميًا  كان  اإن  اأح�صم  اأن 

الطب النف�صي.
بكل الأحوال ل يفقد الدونكي�صوت غوايته، فكل �صخ�سٍ مّنا يحمل �صيئًا 

منه، �صجنًا واأحالمًا م�صتع�صيًة وف�صاًل نتمنى اأن يكون نبياًل. 

ـــ 74 ـــ 

باعتباره  الغ�صب  الياأ�س،  مع  بالمقارنة  الغ�صب  اأمتدح  كنت  ما  كثيرًا 
قدرًة على الحياة، على ال�صراع، حتى واإن كان م�صيره محتومًا بالف�صل، اإنه 
طاقة كامنة قابلة للتحول، في حين اأن الياأ�س نوع من الموات، ال�صت�صالم، 

الجبن.
الأخطر  الحالة  حالته  تكون  قد  ب�صمت  المتاألم  المري�س  الطب،  في 



54

)احت�صاء قلب مثاًل(، لذلك يجب اأن يتوّجه نحوه اهتمام الطبيب اأكثر من 
ذاك كثير ال�صراخ، الذي يجد طاقًة على ال�صراخ.

اأقول ذلك واأنا اأعلم اأن الغ�صب والياأ�س عاجزان اأمام ما يجري، واأعلم 
اأمل�س، ولكني اأف�صل الغ�صب على الياأ�س،  اأننا نتنقل بينهما كفاأر في وعاٍء 
يغدو  الكالم  هذا  اأن  العتراف  من  لي  بدَّ  ل  معنى  اأي  �صبق  لما  وليكون 
رفاهية  يحمل  فيه  التفكير  )لأن مجرد  الياأ�س  في جهة  اأكون  عندما  مهمًا 
المقارنة(، ولعل من اأباأ�س الأ�صياء )اأكثرها بوؤ�صًا( اأن تن�صح اليائ�س بالكّف 
يعرفه  ما  عليه  تعيد  اأن  وممكناتها،  الحياة  مباهج  له  د  ُتعدِّ اأن  ياأ�صه،  عن 
اأو الأمل،  الفرح  الفرح، وهو ل يرف�س  اإنه لم ين�س  اأو َخِرف،  وكاأنه �صاذج 
اإنه بب�صاطة ل يقوى عليه، الأمل يحتاج اإلى طاقة اأقوى، واأعتقد اأن الياأ�س 
ياأتي عند �صخ�س جّرب الأمل ب�صكل معقول ليدخل في الياأ�س بعده. قد يكون 
ال�صمت اأمام اليائ�س اأجدى من جلده بماآثر الأمل، ال�صمت باعتباره اإ�صغاء 
عميقًا لكالم مكتوم، لن ن�صمعه ولكننا �صنح�س به، بالـتاأكيد اأن تلغي �صبب 
اإلى حلبة  ميتًا  تعيد  اأن  اأحيانًا،  ولكنه م�صتحيل  الأف�صل،  الخيار  الياأ�س هو 
الحياة مثاًل، وهذا ما تدركه الأديان، اإنها ت�صتغل حاجة اليائ�س وعجزه، قد 
يكون من الأجدى اأن تجد ما ي�صغل ذهن اليائ�س اأو يلهيه، هذه اأكثر الو�صائل 
التاأمل،  رفاهية  تمنع  مرهقة  مالحقة  في  رميه  الذهن،  ت�صتيت  فعالية، 
وتمنع تفا�صيل الحياة الموجعة من الت�صرب اإلى عالمه الداخلي. اأنا اأقحم 
نف�صي باأ�صياء من هذا النوع عندما اأ�صل اإلى حدود قارة الياأ�س، وهنا تبزغ 
الكومبيوتر  على  اللعب  الذهن،  ت�صتيت  و�صائل  في  ال�صخ�صية،  التمايزات 
اإحدى هذه الو�صائل، معارك وهمية ل رابح ول خا�صر فيها، ال�صيئ في ذلك 
اأنه يزيد من العزلة، يزيد من �صماكة القوقعة التي اأقبع فيها بانتظار لحظة 

يمكنني اأن اأغ�صب فيها. 
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ـــ 75 ـــ 

تجد  اأن  ال�صعب  من  جميعًا  ت�صيبنا  التي  المعندة  الأرق  حالة  ب�صبب 
على  مري�ٍس،  ما  �صبٍح  حرا�صة  على  نتناوب  وكاأننا  فارغة،  الجلو�س  غرفة 
عبر  نف�صه  من  حرا�صته  بالخوف،  ال�صعور  اأو  الوحدة  من  الفراغ  حرا�صة 
ملئه. وبالتاأكيد، للقذائف والمعارك القريبة دوٌر كبير في ذلك، ومن ال�صهل 
معرفة الم�صتيقظ من خالل التلفاز، فقنوات الأخبار والم�صل�صالت العربية 
وقنوات الأفالم تميز بيننا، الأفالم تعني اأني �صبح الحرا�صة، اأفكر اأحيانًا بم 
�صيح�صل اإن توقف الجميع عن النوم، اإن اأ�صربوا عن ذلك الموت الموؤقت 
بكوابي�صه، ماذا �صيجري لو اأ�صرب النا�س عن الموت احتجاجًا على حيادية 
عن  وكفوا  الميتون  معنا  اأ�صرب  لو  �صيجري  ماذا  يجري،  ما  تجاه  ال�صماء 

الموت، حقيقًة ل اأعرف، ولكن اأفتر�س اأن النظام �صي�صقط ل محالة.

ـــ 76 ـــ 

منام:
القارب  يتقدم  الطين،  في  يغو�صان  طويلين  بمجدافين  خ�صبي  قارب 
الوقت  الطين.  في  م�صتقيمًا  خطًا  ير�صم  وهو  لفتة،  بر�صاقة  ولكن  ببطء 
وا�صحة  ول �صفة  وا�صع  المكان  ب�صمٍت،  تاأتي  الن�صيم  مع هبات من  م�صاء 
في القريب، اأو لعلها موجودة ولكنها مغ�صاة ب�صباب خفيف، م�صاحٌة وا�صعة 
اأقرب للرمادي، غمر ل بداية له ول نهاية، الطيور تقف على الطين الناعم 

المك�صو بطبقة رقيقة من الماء.
ترافق القارب اأفعى ملونة، ت�صير خلفه بما ي�صبه المحبة، واإلى الجانب، 
بحيث تظل عيناها عليه، وفي الطين تبزغ تحت الماء وجوه �صمعية تختلط 
القارب  فيما  الغرقى،  اأفواه  ُتقّبل  الطيور  اأن  ويبدو  ال�صغيرة،  بالطحالب 

ي�صير ب�صمت، �صوت المجدافين وحده ياأتي �صبه منتظم..
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في القارب �صخ�س بثياب رثة وقبعة من قما�س، اإنه اأ�صبه بفزاعة تخّلت 
عن دورها في اإخافة الطيور، فلم تعد تفّكر اإل في العبور بين �صفتين غير 

مرئيتين.. 
اأنا مجرد متفرج خارجي. 

ـــ 77 ـــ 

اإن�صاء الجي�س الحر لمحكمة و�صجن  من المعلومات التي فاجاأتني هي 
الأمر  الحميدية(،  في  اأنها  لحقًا  )تبّين  ديرالزور  في  الجبيلة  منطقة  في 
مربك، وبقدر ما هو مفرح ومب�صر بقدر ما يقلق، فكرة نواة ل�صبط المجتمع 
المجتمع(،  لتنظيم  قمع  اأداة  الدولة  اأن  العلم  الدولة )مع  �صقوط  في حال 
لكْن من �صيكون القا�صي وما هي القوانين المطبقة، قيل لي اإن من يت�صلم 
من�صب القا�صي هو �صخ�س على علم بالقانون )تبّين لحقًا اأنه لي�س قا�صيًا 
اأو محاميًا بل �صيخ ما(، وعندي معلومة �صابقة بوجود عدد من المحامين 
يعمل مع الجي�س الحر، لكن يظل ال�صوؤال مفتوحًا، من يطلق الأحكام؟ وهل 
هناك نوع من الرقابة على القا�صي؟ ومن �صينفذ الأحكام؟ ما هو ال�صجن 
اأين �صيق�صي  اأنه حكم على �صارق ما بال�صجن عامًا،  الجديد؟ ولو فر�صنا 
التي  الأ�صئلة  ع�صرات  هناك  الفترة؟  تلك  خالل  �صيطعمه  من  العام؟  هذا 
تجول في ذهني، وتخلق حالة متناق�صة بين الكمون العالي للفكرة مع الأخذ 
بعين العتبار تفاني الجي�س الحر في حماية ال�صكان على كل ال�صعد، وبين 
وهو  الدولة  موؤ�ص�صات  راأ�س هرم  في  يقع  الق�صاء  اإن  اإذ  تطبيقها،  اإمكانية 
اإليه، فلو قيل عن مجال�س محلية  اأ�صك في الو�صول  اإلى ن�صٍج عاٍل  بحاجة 
اأما ق�صاء و�صجن، فالأمر  اأكثر منطقية،  لإدارة �صوؤون المنطقة لكان ذلك 
مبكر. بكل الأحوال، و�صول مثل هذا الخبر يحمل عدة م�صتويات، اأولها اأنه 
الأولى،  بالدرجة  البيت  موقع  بحكم  فيها،  اأعي�س  التي  العزلة  هول  يك�صف 
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ثانيًا الفقر المتزايد المترافق مع غياب الدولة �صيفر�س المزيد من حالت 
ال�صرقة، ب�صبب حالة النفالت الأمني ب�صكٍل عام، و�صيزيد من الحاجة اإلى 
اآلية �صبط تعّو�س عن غياب الدولة، ثالثًا، اإذا اأخذنا بعين العتبار الأخبار 
حول النق�س الموؤثر في ذخيرة الجي�س الحر، وعدم قدرته على ال�صيطرة 
حقوق  على  والعتداء  الأزمة  من  �صيزيد  فذلك  المدينة،  مناطق  كل  على 
المواطنين، رابعًا، ل بدَّ اأن النظام يراهن على �صقوط المدينة دون قتال، 
خو�س  دون  بعيد  من  بق�صفنا  يكتفي  اإنه  والإنهاك،  والجوع  الفقر  ب�صبب 
معارك �صديدة على الأر�س، اإنه توازن قلق نمّر به، ع�س طويل على الأ�صابع 

التي اأو�صكت على اأن ُتقطع. 

ـــ 78 ـــ 

ل اأقدر على ن�صيان �صدمتي حين �صمعت بفوز �صبي�صتيان بينيرا كرئي�س 
جمهورية في ت�صيلي الذي ُقّدم وقتذاك على اأنه رجل اأعمال كان من اأعوان 
الديكتاتور )الأزلي( بينو�صيه )وهو من األهم غابرييل غار�صيا ماركيز رواية 
خريف البطريرك(، لم اأقدر وقتئذ على ا�صتيعاب ال�صدمة، اأن ي�صل اأحد 
اأتباع الديكتاتور اإلى ال�صلطة عن طريق �صندوق القتراع، اأي اأن ق�صمًا كبيرًا 
من ال�صعب الذي عانى من اإحدى اأ�صد الديكتاتوريات في العالم انتخب اأحد 
اأتباع ذلك الديكتاتور، خلفًا لرئي�صة ي�صارية هي مي�صال با�صيلي. كان �صلفادور 
�صندوق  عبر  )الراديكالي(  الي�صار  و�صول  على  الأن�صع  المثال  الليندي 
1970(، على  ال�صلطة في  اإلى  وو�صل   1952 اأول مرة في  القتراع )تر�صح 
رف�س ديكتاتورية البروليتاريا خارج المنظومة الأوروبية والكومنترن على حدٍّ 
�صواء ورف�س ع�صكرة المجتمع الذي قاد اإلى اإمكان و�صول الوح�س بينو�صيه 
اإكماًل  الليندي  اإعدام  اأمريكي م�صين كالمعتاد(، كان  ال�صلطة )بدعم  اإلى 
لأ�صطورته، لراديكاليته )بالمعنى الجذري للكلمة(. ل اأدعي اأبدًا اطالعي 
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ال�صوؤال م�صروعًا،  ال�صيا�صي في ت�صيلي، ومع ذلك يظل  العميق على الو�صع 
اأخذت  باإحباط �صديد،  اأ�صبت  الديكتاتورية؟ وقتئذ  اأهوال  النا�س  هل ن�صي 
المو�صوع من زاوية وهن ال�صعوب، نظرت اإلى الن�صيان باعتباره خيانة لالإرث 
الديمقراطي الذي ُدفع ثمنه غاليًا، والذي كنت اأعتبره ال�صامن المجتمعي 
نقي�صًا  باعتبارها  ت�صيلي  اإلى  اأنظر  كنت  ديكتاتورية،  اأي  وجه  في  للوقوف 
لمجتمعاتنا التي لم تدفع وقتذاك اأي ثمن كبير من اأجل الديمقراطية. الآن 
وبعد قيام النتفا�صة لدينا، اأفكر في ذلك الن�صيان بطريقة اأخرى، هل هو 
ن�صيان اأ�صاًل اأم تجاوز لحقبة ومخلفاتها؟ هل تجاوز المجتمع هناك اأزمة 
الم�صالحة الوطنية ليعود الجميع اإلى العملية ال�صيا�صية ب�صكٍل �صّحي ل يلغي 
من  ذلك،  حول  موثوقة  مراجَع  على  اأح�صل  ولم  اأعرف،  ل  ب�صدق  اأحدًا؟ 
الوا�صح اأني اأعالج الأزمة هناك من منظور اأزمة البلد هنا، واأت�صاءل هل لنا 
لحقًا اأن نتجاوز الديكتاتورية ومفرزاتها والحرب الأهلية الم�صوؤولة عنها؟ 
هل �صن�صل اإلى مرحلة نت�صالح فيها جميعًا؟ مرحلة ت�صمح بعملية �صيا�صية 

تكون فيها الديمقراطية غاية في ذاتها؟

ـــ 79 ـــ 

بعد فترة من �صعف المعارك قرب البيت، مع اأخبار متفرقة عن نق�س 
الذخيرة لدى مقاتلي الجي�س الحر، واأثناء معركة �صخمة ن�صبيًا فجر اليوم، 
اأكثر  الفرح  كان  العادة،  عك�س  على  غالبًا،  الآربيجيات  فيها  ا�صتخدمت 

ح�صورًا من الخوف.

ـــ 80 ـــ 

هناك فكرة ل تغادر ذهني قراأتها اأول مرة في ق�صم من كتاب لبرتران 
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الطبيعي  التاريخ  ال�صلطة،  في  الكتاب:  )عنوان  الثورات  حول  دوجوفنيل 
لنموها( يرى فيه اأن الثورة تقوم ب�صبب �صعف الملوك ل ب�صبب طغيانهم، 
)المرّوع  ع�صر  الرابع  لوي�س  �صد  يثوروا  اأن  على  النا�س  تجراأ  هل  مت�صائاًل 
والذي خا�س حروبًا مع معظم دول اأوروبا مو�صعًا حدود فرن�صا(؟ ل، ولكنهم 
ثاروا �صد »طيب القلب« لوي�س ال�صاد�س ع�صر )الثورة الفرن�صية 1789، التي 
تقوم  ل  »الثورة  فـ   .)1793 في  اأنطوانيت  ماري  وزوجته  اإعدامه  اإلى  اأدت 
من اأجل الإن�صان بل من اأجل ال�صلطة«، ويرى اأن »ال�صعوب ن�صبت الم�صنقة 
لي�س كعقاب معنوي لال�صتبداد، واإنما كجزاء بيولوجي للعجز«.اإنه اقتبا�س 
الملوك  له  يتعر�س  خطر  »الثورة  اأن  يرى  الذي  مكيافيلي  براغماتية  من 
القاتل  التركيب  اأي »بوجود  عندما يكونون �صعافًا وطغاة في الوقت نف�صه« 
بين العيبين« )قامو�س الفكر ال�صيا�صي(، ثم يتابع دوجوفنيل لي�صل اإلى اأن 
الثورات ت�صتبدل طاغيًة باآخر، اإنها تقيم طغيانًا اأكمل كلما كانت الت�صفية 
الثورات، مقاربًا  �صل�صلة عبثية تقع فيها  اإنها  اندفاعًا.  اأكثر  )لمن �صبقها( 
راأي هوبز في اأن »الفو�صى وحمام الدم اللذين طبعا الثورة بطابعهما اأ�صواأ 
اأرغب في  لم  ال�صيا�صي(.  الفكر  الطغيان« )قامو�س  اأنواع  اأق�صى  بكثير من 
كعقاب  ال�صورية  النتفا�صة  تاأتي  هل  م�صتفز،  لأنه  دوجوفنيل  كتاب  متابعة 
ال�صلطة  �صيطرة  لأن  �صعفه،  اأقول  ول  الأ�صد،  ب�صار  نظام  ترهل  على 
عادة،  الإ�صالح  درب  اتباع  مع  يترافق  ما  )وهذا  ت�صعف،  لم  المركزية 
ارتدته  الذي  القما�صي«  »القفاز  كان  هل  �صورية(؟  في  يح�صل  لم  ما  وهو 
القب�صة الحديدية للنظام هو ال�صبب؟ هل كان ال�صجن لخم�س �صنوات بدل 
بالترافق  القمع  ال�صبب؟ هل تراُجع م�صتوى  المعتقل هو  الأبدي في  الغياب 
مع ت�صاُرع عجلة النهب بحكم العطالة الهائلة للنظام، بحكم تغّوله واتجاهه 
نحو النموذج الليبرالي واإ�صقاط ورقة التوت عن ال�صتراكية ال�صبب الأدق؟ 
بغ�س النظر عن تلك العوامل وعن و�صع ب�صار الأ�صد والتغّيرات الإقليمية، 
والمد الثوري العربي )ومحاولة تفنيد راأي دوجوفنيل الذي �صيقود اإلى بحث 
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مطّول ل يتوافق مع غايتي من الكتابة هنا(، يظل الت�صاوؤل موجودًا ولو كان 
معكو�صًا نحو الخلف: هل كان ال�صعب ال�صوري قادرًا على النتفا�س في وجه 
حافظ الأ�صد بكل هول ديكتاتوريته، اأو لو وجد رفعت الأ�صد داعمًا لأخيه )مع 
الأخذ بعين العتبار اأحداث الثمانينيات وتاأثيرها على الو�صع الراهن(؟ قد 
تكون الإجابة نعم )م�صير ح�صني مبارك، وزين العابدين بن علي، ومعمر 
القذافي وعلي عبداهلل �صالح(، اإن كان الجواب نعم، فال�صوؤال التالي هو: ما 
اأن نظام  األوف ال�صوريين بالحد الأدنى )ول�صت متاأكدًا من  التكلفة؟ مئات 
اأن  ولنا  الدولي،  التراخي  �صوء  في  الرقم  هذا  اإلى  ي�صل  لن  الأ�صد  ب�صار 
نتذكر اأن المروع بوتين »حامي ب�صار الأ�صد« قتل ربع مليون اإن�صان من اأ�صل 

مليونين يعي�صون في ال�صي�صان(.
اإن كانت الثورة تهدف اإلى تغيير النظام وموؤ�ص�صاته ال�صيا�صية باأ�صاليب 
تحظرها هذه الموؤ�ص�صات )باعتبارها قمعية(، فهذا يعني، في ظل ال�صراع، 
اأن يكون محكومًا بتلك الموؤ�ص�صات  اأن المجتمع يعي�س في فترة معينة دون 
ال�صيا�صية. ومع طول ال�صراع يبتعد النا�س عن المركز المعتدل نحو الأطراف 
الراديكالية )بالمعنى المتطرف للكلمة(، وهذا يزيد من العنف )المفرو�س 
اأ�صاًل من قبل النظام الحاكم والذي اأثبت اأنه غير م�صتعد لتقديم اأي تنازل 
اأمام الحراك ال�صعبي(. هنا تنكفئ تيارات معتدلة اأمام ت�صدد ديني، وتنفتح 
فجوات في المجتمع تدخل منها القاعدة مثاًل. الخطر ل يكمن في مرحلة 
الن�صال �صد الديكتاتورية فقط، بل يتزايد اأثره في مرحلة ما بعد �صقوطها. 
فاإذا قبلنا تق�صيم الحراك الثوري اإلى متطرفين )يتبنون العنف( ومعتدلين 
)ُيفر�س عليهم درب العنف وقد يتبنونه اأو يتحفظون عليه(، فالخطر يكمن 
القديم«،  النظام  الموروثة عن  الم�صائل  اأثناء »حل  المجتمع  في ا�صطراب 
الحرب  تغدو  هنا  للراديكاليين«،  مكانهم  المعتدلون  »يترك  عندما  وذلك 
تبنته  الذي  الأ�صا�صي  ال�صبب  ينفي  اأنه  والأخطر  محتومًا،  واقعًا  الأهلية 
من  مركب  جديد  نظام  قيام  تعني  الثورة  كانت  اإن  »الحرية«.  النتفا�صة: 
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معقد ثالثي )انهيار الدولة، ال�صراع على ال�صلطة، قيام موؤ�ص�صات جديدة(، 
الجديدة،  الموؤ�ص�صات  ماهية  عن  روؤيٌة  وهو  الثالث،  العن�صَر  نفتقد  فنحن 
م�صروٌع ينقل النتفا�صة اإلى ثورة. ما زلنا نتجمع عند عن�صر الفرز ال�صيا�صي 
وهما:  الباقيين  العن�صرين  من  ونهرب  للديكتاتورية،  العداء  وهو  الأول، 
موؤ�ص�صية،  بنية  باعتبارها  الديمقراطية  العلمانية مترافقة مع  الموقف من 
في  دوٌر  عام(  )ب�صكٍل  للمثقفين  يكن  لم  الخارجي.  التدخل  من  والموقف 
بدء الحراك اأو في الـتاأثير عليه، بل اأقول العك�س: كان لهم دور �صلبي، كانوا 
اأمامه، يعيدون عباراته دون نقده، مكتفين فعليًا  ي�صيرون خلف الحراك ل 
ومع  النقدي،  بدورهم  يقوموا  اأن  دون  للثورة  منا�صرين  كمثقفين  بدورهم 
ذلك فدورهم بعد �صقوط النظام اأهم. قد تبدو الفكرة �صعيفة، لأن �صعفهم 
في الحراك ل يمنحهم ثقاًل فيما بعده، ولكني اأرى العك�س )اأو اآمل فيه(، 
ففي وقت المذابح والعنف الطاغي ل يقدر اأحد على الإ�صغاء، و�صيكون الأمر 
�صعبًا في المرحلة الالحقة، ولكنه اأكثر اإمكانية اإن لم ُي�صحق المجتمع تحت 
اأكبر بعد انتهاء  اإلى النا�س تغدو  اأهلية طويلة. فر�صة الو�صول  وطاأة حرب 
للعملية  لل�صلطة،  عادًة  ي�صلحون  ل  المقاتلين  اأن  ندرك  اأن  وعلينا  القتال، 
اأو �صق ع�صكري  العالم هناك ف�صيل  الثورية في  ال�صيا�صية، وفي الحركات 
المتظاهرون  ويظل  ال�صيا�صية،  العملية  في  يدخل  �صيا�صي  و�صق  مقاتل، 
وهم  النتفا�صة،  جوهر  لأنهم  الحر،  الجي�س  مقاتلي  من  اأهم  ال�صلميون 
ال�صمان  اإنهم  ا�صتبدادًا،  اأ�صد  ب�صلطة  الثورة  تاأتي  األ  في  الوحيد  ال�صمان 
في قدرة المجتمع على الوقوف في وجه الديكتاتورية اإن اأطلت بوجٍه جديد. 

 
ـــ 81 ـــ 

اأتذكر غيظي ال�صديد عندما �صاهدت بع�س الأعمال الفنية في متحف 
الفن الحديث في لندن، منها على �صبيل المثال عدد من »اللوحات« الهائلة 
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الحجم مدهونة بلون واحد، اأو باأعمدة متجاورة من الأحمر والأخ�صر )بما 
ي�صبه ورق الجدران الب�صع(، اأو لوحة مدهونة بالأ�صفر فيها خط برتقالي، 
لأنها  تتقبلها،  ل  ذائقتي  ولكن  عنها،  الفن  �صفة  اأنفي  اأني  في  لي�س  الأمر 
العمل  يحول  الذي  ال�صت�صهال  ذلك  من  اأ�صتاء  واأنا  فكرة،  تبيع  بب�صاطة 
من  انزعاجي  مثل  ر�صولي،  مزعج  بغرور  م�صفوعًا  فقط،  فكرة  اإلى  الفني 
بع�س لوحات بيكا�صو رغم اإعجابي بمراحل من عمله، ما اأقدمه هو ذائقتي 
الناجمة  لغرفتي  الخارجي  الجدار  في  القابعة  الحفرة  في  ترى  التي  فقط 
عن ر�صا�صة حائرة، عماًل فنيًا اأعمق واأقل تكّلفًا وتكلفًة وغرورًا )حتى اأن 
ا�صم »الفنان« غائب ليتركه لي بتوا�صع(، كما اأنه اأو�صح في فكرته وقد يكون 

اأعمق.. 

ـــ 82 ـــ 

كلما فكرت في المنبهات يزداد اإعجابي بها، اآخر ف�صائلها بالن�صبة لي 
اأنها تمنح المرء تف�صيرًا طبيعيًا لنزقه، تف�صيرًا ي�صلح في كل الأوقات، و�صيلة 
منا�صبة ليكذب فيها المرء على نف�صه متذرعًا بمعلومات مو�صوعية، )كثيرًا 
ما ياأخذ الإن�صان دور الخبيث وال�صحية في التعامل مع نف�صه(. الأهمية ل 
تكمن في التبرير الطبيعي للنزق والتوتر، فهذا ثانوي، بل في ال�صفاء ال�صهل 
منهما اإذا ما اأزلنا ال�صبب وهو المنبهات. اإنه اأمل زائف ي�صربه الإن�صان في 
روحه بعفوية، بعد هذه الفكرة قررت اأن اأ�صرب كاأ�صي ال�صباحي من القهوة، 
لأن اأمامي يومًا طوياًل من النزق، ثم خطرت فكرة مزعجة: هل �صياأتي يوم 

ن�صيف فيه القذائف اإلى قائمة المنبهات؟!

ـــ 83 ـــ 

اأن  ال�صروري  من  لي�س  �صراع  ال�صراع،  �صكل  الحوار  يتخذ  ما  كثيرًا 
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يكون بين المتحاوِرين، �صراع يتفاوت في حدته وقد يكون بين المرء ونف�صه، 
بين تركيزه فيما يقوله الآخر، وبين تركيزه في الدفاع عن وجهة نظره، في 
الدفاع عن وجوده في الفكرة التي يحملها اأكثر من الفكرة نف�صها. منذ ع�صر 
اإن  اأقول  اإن لم توؤمن بفكرتك لن يوؤمن بها اأحد، وكاأني  اأقول  �صنوات كنت 
والإيمان  الآن،  اأجروؤ على ذلك  اأنا ل  اأحد.  يوؤمن بك  لن  بنف�صك  توؤمن  لم 
يت�صمن الدفاع الم�صتميت عنها، وهذا يعني �صمنًا الوقوع في اأ�صرها، اأتذكر 
لحظات اأثناء الدفاع عن اأو البحث في فكرة اأتبناها اأكت�صف فجاأة خللها اأو 
نق�صانها قبل اأن اأ�صل اإليه في حديثي، لأن اللغة في الذهن اأ�صرع بمراحل 
من اللغة المنطوقة، عندئذ يقع المرء في فجوة بين فكرتين اأو بين وجودين، 
ويغيب ذلك الحما�س الواثق، ذلك الإيمان من ال�صوت، وينتقل الكالم اإلى 
المراوغة فيه.  اأو  الماأزق  الهروب من  تتيح  تاأويالت عدة  عموميات تحتمل 
اإنك  اإذ  المتحاور،  اإنها و�صيلة في ال�صراع مع الخ�صم  اأخرى،  ومن ناحية 
اأثناء حديثه، وقد تمنح نف�صك  الفكرة  ت�صكيل  الباب مفتوحًا لإعادة  تترك 
ميزة اإظهاره بمظهر الجاهل العاجز عن الفهم. ل يح�س الآخر بذلك غالبًا 
اإل اإن كان مقربًا اأو متمكنًا في مو�صوع الحوار، وال�صبب الأ�صا�صي اأنه مثلك 
يركز في فكرته اأوًل ولي�س في فكرتك اأو في ما تقول، وقد يتحّين الفر�صة 
الحوارات  العبث،  كّتاب  لفت  ما  هذا  اأن  اأفتر�س  راأيه.  ليدعم  ليقاطعك 
المهدورة بغزارة في حياتنا، الغ�س والتالعب الم�صتمر، وفي الأزمات تتفاقم 
الم�صكلة ال�صابقة، يغدو الحوار اإثباتًا للمواقف واإدانة للخ�صم، �صحقًا له ولما 
يمّثله تحت حوافر الكلمات الثورية اأو الوطنية. بالن�صبة لي، غالبية البرامج 
الحوارية عرو�س عبث، ولالأ�صف ننجّر اإليها في بع�س الأوقات. ما �صبق قد 
مقارنة  نف�صه  يحاور  عندما  اأحيانًا  مرونة  اأكثر  الإن�صان  يكون  لماذا  يف�صر 
بحواره مع الآخر، قلة قليلة من معارفي ل يقعون في فخ الذات اأثناء الحوار، 
اإنهما ولو ب�صكلين مختلفين  اأهمهم زوجتي مايا، و�صديقي مهند الجندي، 

يجيدان الإ�صغاء اأكثر، وحوارهما لي�س اأقوى بال�صرورة، ولكنه اأ�صدق. 
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ـــ 84 ـــ 

اأده�صني اأحد اأقربائي )وهو �صاب �صغير بال�صن( عندما زارنا البارحة، 
بحديثه عن اجتماعه مع عدد من اأ�صدقائه ب�صكٍل يومي على اأحد الأر�صفة 
اأو  الكومبيوتر  على  ليلعبوا  و�صاي،  وكرا�ٍس  بطاولت  وتجهيزه  �صطفه  بعد 
بالورق �صاعات طويلة ت�صمل الليل كله حتى الفجر، ولفت نظري اأنه لم يمنح 
وال�صجن  بال�صجر،  بل ف�صره  المراهقون عادة،  يفعل  اأي �صجاعة كما  فعله 
منهم،  اأحدًا  يَر  لم  اإنه  قال  القنا�صة  �صاألته عن  وعندما  للموت.  المرادف 
ف�صحكت وقلت له لي�س مهمًا األ يراهم، المهم األ يروه، واأجاب بمالحظة 
اأحدًا.  يخيف  ل  ومنظري  خائفًا،  يكون  عندما  النار  يطلق  القنا�س  ذكية: 
قد ي�صح التف�صير في بع�س الحالت، وطبعًا هناك ع�صرات الق�ص�س التي 
الأطفال  يطول  الذي  المجاني  الموت  عن  الق�ص�س  ع�صرات  ذلك،  تنافي 
اأحيانًا )ولالأ�صف راأيت بنف�صي بع�صها في الم�صفى(. الفكرة المده�صة هي 
اأجل  من  ر�صيف  على  التجمع  في  الأولى،  بالدرجة  الحياة  في  الرغبة  في 
اللعب، بالتاأكيد هناك خطورة عالية ورعونة غير مف�صرة ولكنها مغرية، هل 
كانت بيروت على هذا القدر من الرعونة في فترة الحرب الأهلية؟ �صمعنا 
عن ن�صاط الم�صرح والفرق المو�صيقية وال�صعر في عز الأزمة، لم نمتلك قبل 
النتفا�صة اإرثًا ثقافيًا في المجتمع ليتطور تحت خيمة هذه الرعونة الجميلة، 
ل اأ�صتطيع تخيُّل الموقف، الموت من اأجل لعبة على الر�صيف، ب�صاطة غير 
الر�صمي  التلفزيون  كاميرات  �صاهدتكم  لو  مازحة:  زوجتي  علقت  مف�صرة، 

لكنتم خير دليل على �صفافية اإعالم ال�صلطة: »�صورية بخير«!

ـــ 85 ـــ 

قال لي قريبي اإن والده )ابن عمتي( كان قد ا�صترى خروفين منذ فترة، 
اأحدهما،  فنفق  )ال�صار(،  الع�صب  لياأكال  الكبيرة  الحديقة  في  وو�صعهما 
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اأنه يف�صل �صجرة الليمون  اأكل الع�صب، حتى  واأ�صرب الآخر عن مهمته في 
اأجاب  الح�صار؟  هذا  في  به  تفعلون  ماذا  �صاألته:  وعندما  الع�صب،  دون 
بحما�س اإن اأهميته ازدادت، اأوًل هو و�صيلة اللعب الأجمل لحفيدتهم الوحيدة 
)توتة( وعمرها عام واحد، والأهم اأنه �صمان ممتاز لتوافر اللحم في حال 

انقطاع الكهرباء..

ـــ 86 ـــ 

ي�صكن  وهو  الأحداث،  بدء  منذ  �صمعته  حدث  باأغرب  قريبي  اأخبرني 
البيت  اأمام  �صخ�صًا  �صمعوا  فقد  الدولة،  اأمن  بجانب  بيتنا  من  بالقرب 
ب�صيل  ففوجئوا  اإ�صعافه،  حاولوا  جريحًا،  فوجدوا  خرجوا  بحرقة،  ي�صتنجد 
والحتماء  التراجع  اإلى  فا�صطروا  الدولة،  اأمن  فرع  من  النار  اإطالق  من 
اعتقل  ذلك  بعد  الطلقات.  من  المزيد  اإلى  تعر�س  الذي  المنزل  داخل 
الجي�س  عنا�صر  من  اأنه  منهم  ظنًا  اأ�صابوه  الذي  الجريح  الأمن  عنا�صر 
البيت  اأي زميل، وبعد غربلة  اأمن دولة،  اأنه عن�صر  ليكت�صفوا لحقًا  الحر، 
الذين  قريبي  اأهل  ليعتذروا من  عادوا  النوافذ،  الذي دخل من  بالر�صا�س 
حاولوا اإ�صعاف الجريح دون اأن يعرفوا من هو، ظانين اأنه من الجي�س الحر..

ـــ 87 ـــ 

ذكرت في مو�صع �صابق اأني كنت اأكثر اأنانية وخوفًا من اأن اأكتب رواية، 
هذا غير دقيق تمامًا، فقد �صبق لي اأن حاولت كتابة رواية، كنت وقتئذ في 
الثالثة ع�صرة من عمري، وفكرة الرواية تبداأ ببدء القيامة، ح�صود ل نهائية 
واأرامل،  وعاهرات  ول�صو�س  موؤمنون  اأين،  اإلى  بدقة  يعرف  اأحد  ل  ت�صير، 
متاهة  في  ي�صيرون،  الب�صر  �صنوف  كل  من  خليط  وح�صا�صون،  مدر�صون 
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اأبدية، وحوارات وا�صعة اأ�صبه بمونولوجات اأو تمارين دفاع اأمام ربٍّ متخيَّل. 
�صيكون  وبالتالي  لعمره،  م�صاويًا  وقتًا  ي�صتغرق  اإن�صان  كل  ا�صتجواب  كان 
النتظار مقاربًا لالأبد، كتبت وقتئذ نحو �صتين �صفحة، ثم مللت كما يفعل 
المراهقون، حاولت وقتئذ الكتابة بروح مرحة اأو كوميدية، مع روؤية عبثية، 
مع تجروؤ الجاهل على �صذاجة ت�صوراتي عن الكتابة في ذلك الوقت. لالأ�صف 

فقدت العمل مع مجموعة من الن�صو�س واللوحات العائدة لتلك المرحلة. 

ـــ 88 ـــ 

اأحيانًا اأفكر في طبقات الموتى، في الفروق اللغوية لت�صمياتهم، فهناك 
الميت والقتيل اأو المقتول، وهاتان كلمتان تقلالن من اأهمية الميت، وهناك 
المتوفى، وهي كلمة دينية المن�صاأ، وهناك ال�صهيد وال�صهيد البطل، للتفخيم 
المغدور  وهناك  اإعالميًا،  للتفخيم  والفقيد،  الراحل  وهناك  والمدح، 
وال�صحية للرثاء، الكلمات ال�صابقة ت�صف الأرواح ل الجثث، اإنها اإ�صقاطات 
في  اأثرهم  لحفظ  لالأموات  الأحياء  تق�صيمات  اإنها  الأموات،  على  الأرواح 
ما  اأو  مقابل  لها  كان  اإن  اأعرف  ل  فقط،  الحياة  في  تقال  كلمات  الحياة، 

ي�صبهها في عالم الأموات.

ـــ 89 ـــ 

كان الحديث عن الثورة اأمرًا جمياًل ورومان�صيًا، حلمًا مفتقدًا، اأو حنينًا 
وافتخار  بحما�س  عنه  والدفاع  بالخير  جماعي  اإيماٍن  اإلى  قديم،  زمن  اإلى 
و�صجن موروث. اليوم اأفكر بهول الألم المرافق، بالخوف والمر�س، بفقدان 
اأذم  ل  اأنا  النا�س.  بين  يتراكم  بحقد  ماأوى،  اأو  طعام  دون  والت�صرد  الأهل 
ال�صعوب  ُت�صطر  األ  واأتمنى  تاأتي معها،  التي  الآلم  اأرى  اأبدًا، ولكني  الثورة 

لأن تثور.
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ـــ 90 ـــ 

كانت الأم م�صغولًة، تفكر في الثياب التي �صُتلب�صها لأبنائها، في الأحذية 
من  ليجفوا  ممددين  اإليهم  تنظر  ال�صعر،  وت�صريحة  العطر،  المنا�صبة، 
غرقهم الطويل، تفكر ب�صمت منتظرًة اأن يفيقوا ليتثاءبوا موتهم، �صيروون 

لها اأحالمهم الطويلة، تفكر جامدة وهي تتمعن في المياه الراكدة.

ـــ 91 ـــ 

قررُت فتح عيادة في منطقة الق�صور، في مركز �صيحوي عيادة ن�صائية 
وعينية واأطفال و�صنية مع مركز ب�صريات، اإنها محاولة لتقديم �صيء لهذا 
البلد في هذه الأزمة، و�صتكون الأجور �صبه مجانية، كلنا نخ�صى اأن يعتبرها 
الأمن م�صفى ميدانيًا لأن هذا �صيكلفنا الكثير، ولكن اأن ي�صمن المرء عدم 

تاأنيب ال�صمير اأمر ي�صتحق المحاولة.

ـــ 92 ـــ 

من الأ�صياء الغريبة والطبيعية في وقت واحد والتي ل يقدر المرء على 
التاآلف معها هو تعود النا�س على الح�صار، يت�صرفون وكاأن الطلقات مجرد 
ذباب قد يمر في ال�صارع، تراهم يتجمعون في منطقة الق�صور، على جزر 
بع�صب جفَّ  والمزروع  والإياب  الذهاب  �صارع  بين  الفا�صل  )الخط  ال�صارع 
ومات وبقيت النخالت �صامدة(، وعندما تاأتي �صيرة الق�صف ت�صمع الأهوال 
والمبالغات. اأنا متاأكد اأن القذائف ل تطير في الهواء اإلى الأبد، ول بدَّ اأن 
تنزل على الأر�س )ب�صبب الجاذبية غير الجن�صية(، ولكن التناق�س يكمن 
في الو�صف المروع لالأحداث ب�صكل تقرير يومي، والالمبالة التي ت�صيطر 

على المتكلم وكاأنه منيع عن الموت. 
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ـــ 93 ـــ 

ح�صلت على عدد من المعلومات الموثقة حول هذا الح�صار �صدمتني 
النظام مجرم  لي  بالن�صبة  بها.  التي علقنا  الكارثة  واكت�صفت حجم  بعمق، 
ال�صهداء  النا�س، عدد  على  يوميًا  ت�صقط  التي  بالقذائف  وجرائمه ممهورة 
في المدينة منذ بدء الح�صار بحدود 700 �صخ�س منهم ما بين 65 اإلى 75 
وت�صمل  كلمة مطاطة  الحر  الجي�س  كلمة  اأ�صاًل  الحر،  الجي�س  من  �صخ�صًا 
األوية في  الكثير من الفئات المتناق�صة والمت�صارعة اأحيانًا، هناك خم�صة 
المدينة بتعداد يقرب 3000 مقاتل نظريًا، وفعليًا عدد المقاتلين ل يتجاوز 
600، وهناك خالف كبير بين مقاتلي الريف والمدينة، اإذ اإن غالبية مقاتلي 
الريف، وهم ي�صكلون التعداد الكبير، يرف�صون النزول من اأجل القتال في 
المدينة. الو�صع المحبط يتمثل في هذا التوازن المري�س بين الجي�س الحر 
وبين جي�س النظام واأجهزة الأمن، ذلك اأن النظام يكتفي بق�صف المدينة 
عن بعد، والهيئة الم�صوؤولة عن الجي�س الحر ت�صرق غالبية الم�صاعدات، ول 
تريد تغيير الو�صع كي ل تتوقف ال�صرقة، ت�صكلت هذه الهيئة بناًء على طلب 
تركي وباتت تن�صق مع ال�صعودية وتركيا، وتتحكم بالتمويل وتوزيع ال�صالح. 
هناك كتائب ل تملك ذخيرة، واأخرى تملك كمية قليلة جدًا تقاتل بها ب�صكل 
لواء  تقاتل. كل  ول  نوعيًا  كثيرًا  تملك �صالحًا  كتائب  دفاعي بحت، وهناك 
يتاألف من خم�صة كتائب تقريبًا، وكل كتيبة من عدة �صرايا، ل تن�صق فيما 
بينها على الأر�س. ال�صلفيون يحظون بتمويل جبار ي�صل اإلى ع�صرة اأ�صعاف 
ما يح�صل عليه �صواهم، والالفت اأنهم ل ي�صكلون اأكثرية في الجي�س الحر، 
لي  �صرب  ومن  والح�صي�س«،  »الم�صروب  في  وقتها  تق�صي  كتائب  فهناك 
اأنه لو تم الت�صريح بها على العلن فاإن الل�صو�س  اأكد لي،  هذه المعلومات 
قبل  المدينة من  في  الم�صّكلة  المحكمة  يقتلونه.  قد  الهيئة  في  الموجودين 
فيها  ولالأ�صف  بالقانون،  مخت�صين  غير  قادة  عليها  ي�صرف  الحر  الجي�س 
الحكم  على  لتح�صل  األفًا  بخم�صين  القا�صي  تر�صَو  اأن  وباإمكانك  ف�صاُدها، 
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بنزاهة  بداأ  وما  اأزماته،  ينتج  بداأ  الم�صلح  الحراك  اأن  ويبدو  تريده،  الذي 
و�صجاعة وت�صحية يتلوث بالنتهازية والمافيوية. وكما قال لي ال�صاب: »لم 
نقاتل �صد اأجهزة الأمن لنن�صئ اأجهزة اأخرى ت�صرقنا وتقمعنا، ولم نقاتل 
�صد ديكتاتور لناأتي باآخر منا وعلينا!«، وهناك عدد من النا�س بداأ ين�صحب 
المروي  في  التناق�س  بع�س  اأن هناك  التاأكيد  بدَّ من  ل  الحر،  الجي�س  من 
بالتحديد،  موح�صن  ومنطقة  تحديدًا،  بالمدينة  الريف  عالقة  في  لي، 
التيار  باأنها كانت ما ي�صمى بمو�صكو ال�صغرى قديمًا، لنت�صار  فهي �صهيرة 
من  ن�صبيًا  كبيرًا  عددًا  تملك  اأنها  كما  فيها  النتهازي«  »الر�صمي  ال�صيوعي 

ال�صباط في الجي�س برتب غير عالية.
ما �صبق يحزنني فعاًل، اأنا واثق من عفوية الحراك الثوري في بداياته، 
ولكني  ال�صوري،  الو�صع  في  التدخل  العالم  دول  تحاول  اأن  البديهي  ومن 
النظام  اأمرا�س  اأن  ويبدو  الحد،  اإلى هذا  �صي�صت�صري  الف�صاد  اأن  اأتوقع  لم 
تطور  �صياق  في  تت�صكل  لم  اإنها  اإذ  منطقي،  وهذا  النتفا�صة،  اإلى  تت�صرب 
�صيجري،  بما  متفائاًل  ل�صت  والديمقراطية.  الحرية  قيم  ون�صج  مجتمع 
واأعتقد اأن دور المثقف ياأتي في نقد الحراك من باب الدفاع عنه. لم يكن 
الت�صلح خيارًا، كان �صرورة للبقاء على قيد الحياة في وجه دموية النظام، 
والت�صلح �صينتج طبقة خطيرة على النتفا�صة ذاتها، ويظل ال�صوؤال الأهم هل 
من الممكن اإنتاج هيئة مدنية من ال�صخ�صيات المعروفة في المدينة يكون 
الجي�س الحر تابعًا لها؟ هل لنا اأن نحافظ على مدنّية الحراك، وبتُّ معتقدًا 
اأن المتظاهرين ال�صلميين هم الأكثر اأهمية في هذه النتفا�صة، واأرجو اأن 
من يقدر اأن يثور على نظام حديدي كنظام الأ�صد �صيقدر اأن يثور على اأي 
ولن  ينجز  لم  والديمقراطية  الحرية  وعي  اأن  اأخ�صى  ولكني  يليه،  ديكتاتور 
ينجز في المدى القريب، كما اأن المرحلة القادمة �صتكون مرحلة فو�صى لن 
يت�صكل فيها نظام وا�صح. اأفكر بحزن فيما كتبته منذ زمن، في التعميمات 
التي تجعل من الجي�س الحر منقذًا، كنت اأعلم بالتاأكيد اأن هناك تمايزات 
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فيه، وما زلت اأراهن عليه، هناك من يموت وهو يوزع الخبز المجاني على 
النا�س، هناك �صيدلية مجانية في الحميدية تعطي الدواء لأي محتاج مجانًا، 
وهناك �صباب من بينهم طالب جامعيون من كليات الهند�صة والطب الب�صري 
يقاتلون وي�صنعون العبوات، وهوؤلء هم رهان هذا البلد، اأفكر في ال�صباط 
المن�صقين، هل اأذى بع�صهم لالنتفا�صة اأ�صد بعد ان�صقاقه؟ من جانب ثاٍن، 
الجي�س النظامي يزداد ف�صادًا وبخا�صة على الحواجز خارج المدينة، اإذ اإن 
الر�صوة ت�صمح باإدخال اأي �صيء اإلى المدينة، اأفكر في العمل الم�صرحي اأو 
الروائي المعّقد الذي يمكن اأن يكتب عن هذه المرحلة، اإنها فو�صى مروعة 
ل يمكن اإطالق تعميمات كبيرة. اأح�س بنوع من المتنان للنظام لأن ب�صاعته 
تمنح اأر�صًا يقف عليها المرء و�صط هذا الدوار، حجر ارتكاز لينطلق منه في 

محاولة فهم الأمور، لعلها الحقيقة الأكثر ح�صورًا وتجذرًا منذ عقود. 

ـــ 94 ـــ 

اأن  تتكرر منذ  والتي  واحد  اآن  لي في  والمغيظة  المحرجة  الأ�صياء  من 
ياأتي �صخ�س م�صاب ب�صظية  اأن  اأثناء الح�صار،  افتتحت عيادتي الجديدة 
اإ�صعافية  الزمالء بجراحة  اأحد  انفقاء عين، وقام  اإلى عينه م�صببة  دخلت 
للحفاظ على العين التي فقدت الب�صر حكمًا، وينظر المري�س اإلى الطبيب 
الذي  الأمل  من  النوع  هذا  عمياء،  العين  لأن  جاهل  اأنه  على  اأ�صعفه  الذي 
اأفكر في زميلي الذي غامر بحياته لينقذ  اإلى جحود �صمني مريع،  يتحول 
يلح  المري�س  الب�صر، ثم يقابل بهذا ال�صتخفاف، لأن  لينقذ  �صكل عين ل 
بال�صوؤال عن جودة الجراحة، وعما اإذا كان الب�صر �صُينقذ فيما لو اأجراها 
في دم�صق مثاًل، من ال�صعب التعامل مع هذه الحالت، فال المر�صى مالئكة 
ول الأطباء كذلك، ول اأعرف اإن كان علّي اأن اأح�س بالذنب ل�صعادتي في اأني 

لم اأكن الجراح الذي اأ�صعف ذلك المري�س.
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ـــ 95 ـــ 

الح�صار يفر�س ظروفًا غريبة اإلى حد التناق�س، ثالثة �صوارع متوازية 
ويف�صل بين كل اثنين منها ع�صرون مترًا، ال�صارع الأول خاٍو، والثاني فيه عدد 
من المحالت وعدد من النا�س، وم�صاحات وا�صعة من الزبالة التي ُتحرق، 
وحولها اأطفال ي�صتمتعون بالحرائق وي�صاركون في تو�صيعها، وال�صارع الثالث 
)وا�صمه حارة الأرامل دون اأن اأعرف �صبب هذه الت�صمية الدرامية( ينتمي 
اآخَر، زحاٌم هائٌل، ب�صطات من الب�صائع واأطفال على الدراجات  اإلى عالٍم 
بين ح�صود النا�س، ال�صكان يجل�صون على الم�صطبات اأمام المنازل، وبرُك 
الوحل تتوزع )اإنه طبٌع اأزلي في المدينة وهو ر�س المياه اأمام المنازل، مع 
العلم اأنها مقطوعة في مناطق اأخرى(، �صتون مترًا تقدم ثالثة عوالم، هذه 
المنطقة  اأن  العلم  مع  اأتت(،  )اإن  القذائف  الم�صافة غير مهمة في منطق 
من  رهاب  الدولة.  اأمن  فرع  مقر  من  قربها  ب�صبب  منها  ن�صبيًا  محمية 

القنا�صة في ال�صارع الأول، وتجّول عبثي في ال�صارع الثالث بق�صد الت�صلية.
 

ـــ 96 ـــ 

قررت  حد  اإلى  ونع�صًا  متعبًا  كنت  فقد  رديء،  ب�صكل  اليوم  نهاري  بداأ 
لأن  ويطلبني،  البيت  اإلى  ياأتي  ب�صخ�سٍ  ففوجئت  العيادة،  اإلى  اأذهب  األ 
اأخاه م�صاب اإثر لغم على �صكل مخزن �صالح مما اأدى اإلى بتر يده واإ�صابة 
عينيه، عرفت اأن هذا ال�صخ�س كان معي اأيام الدرا�صة في الإعدادية غالبًا، 
ولم اأتذكر ا�صمه كعادتي )ل اأعرف �صبب الثقوب المروعة في ذاكرتي، اإذ 
المتعلقة  المراحل  كل  م�صح  على  مني  وعٍي  دون  اأحر�س  وكاأني  الأمر  يبدو 
ال�صعبة  بالظروف  الم�صفى، ففوجئت  اإلى  و�صلنا  ديرالزور(.  بوجودي في 
عملية  يجري  مري�صًا  تحوي  التي  العمليات  غرفة  دخلنا  فيها،  يعي�س  التي 
ل  غرفة  ثان،  �صرير  على  الجديد  المري�س  وو�صعنا  العام،  التخدير  تحت 
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وكل  �صريرين،  تحوي  باتت  واحد  ل�صرير  عمليات  غرفة  تكون  لأن  ت�صلح 
اإلى جّراح عينية  اإلى جّراَحْين على الأقل )مري�صي يحتاج  مري�س يحتاج  
التخدير  وفني  التخدير  طبيب  ومع  م�صاعد،  له  جراح  وكل  عظمية(  واآخر 
�صخ�س  كل  اإن  اإذ  بالدبكة،  اأ�صبه  الأمر  اأ�صبح  الغرفة،  على  والمتطفلين 
محا�صر بكتٍف على يمينه واآخر على ي�صاره، وبالتاأكيد �صروط العقامة بائ�صة 
اإلى حد يثير البكاء، ولالأ�صف فقد المري�س عينًا لأنها ممزقة بالعديد من 
اأنهيت  اأي�صًا،  بالعمى  ومهددة  �صديد  نزف  فيها  الأخرى  والعين  ال�صظايا، 
العملية مكتفيًا بالخياطة الخارجية للحفاظ على �صكل الأجفان، لأن اإجراء 
ا�صتئ�صال عين غير ممكن، الكارثة اأني علمت اأن المري�س فني مخبر، علّي 
اأتعرف عليه، لأن ذلك �صيفاقم حزني بكل  اأني �صعدت لأني لم  اأعترف  اأن 

تاأكيد.

ـــ 97 ـــ 

من الأمور المزعجة في الحراك الثوري نوع من المزاودات، اإذ يزاود 
ي�صمع  اإذ  لالآخرين،  الذم  من  نوع  هناك  بل  بالثورية،  بع�صهم  على  النا�س 
المرء نوعًا من التهكم والحتجاج على الذين يعي�صون في منطقة الق�صور 
حياتهم  نمط  اأن  اعتبار  على  الجديدة(،  عيادتي  ومكان  �صكني  )منطقة 
ويتمنى  ال�صاورما؟  ياأكلوا  واأن  يتم�صوا  اأن  لهم  فكيف  الثورة،  مع  يتوافق  ل 
مع  المري�صة  الثورية  من  حالة  اإنها  القذائف!  بع�س  ت�صلهم  اأن  البع�س 
التركيز على الذات، اإنهم يحتجون على فكرة المركز الذي افتتحناه، ويرون 
وهج  من  ياأخذ  المركز  لأن  بالمطلق،  مجانيًا  يكون  اأن  ال�صروري  من  اأنه 
ثوريتهم، لم اأكن اأتخيَّل اأن النتفا�صة �صتخلق �صراعات من هذا النوع بين 
اأفراد الفريق الواحد، ولكنه الطبع الإن�صاني عند مزج الذاتي بالعام، عند 
اأطباء  اأحد  على  الحتجاج  المزعجة  الأ�صياء  من  العام.  الو�صع  �صخ�صنة 
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الجراحة الع�صبية الذي لم يغادر م�صفى ال�صعيد �صهرين كاملين، لأنه ترك 
الم�صفى ليتزوج! كلما هاجمت الآخر، اأكدت ُطهرانيتك، هذه هي القاعدة، 
بالتاأكيد تعر�صت لنتقادات ب�صبب عدم وجودي في الم�صفى، رغم القنا�صة 
حول فرع اأمن الدولة وخطورة مكاني، لكني حر�صت على عدم الدخول في 
اأي �صدام، لأني اأدرك اأننا في �صفٍّ واحد، واأدرك عقلية المدينة في النميمة 

وال�صراعات ال�صغيرة. 

ـــ 98 ـــ 

المدينة لياًل اأ�صبه بكابو�س، ا�صطررت للخروج من المنزل اإلى م�صفى 
فيه طبيب عظمية �صديق لي، وذلك لإ�صعاف مدى، اإثر اإ�صابة في المع�صم. 
�صعبًا  اأمرًا  فيها  الم�صي  كان  �صوارع  وال�صكون،  الظالم  في  تغرق  ال�صوارع 
ب�صبب الزحام، ال�صوارع نف�صها التي �صهدت مظاهرات حا�صدة �صد النظام، 
الجي�س  اأو  لالأمن  فيها  البرّي  الوجود  انعدام  مع  محررة  الآن  ال�صوارع 
النظامي، وفي المقابل يتركز فيها الق�صف المدفعي والطيران الذي بات 
على  وتلقيها  المتفجرات  من  كيلوغرامًا   250 قرابة  تحوي  براميل  يحمل 
الجبيلة والحميدية، لينفجر بع�صها ويبقى ق�صم اآخر كاألغام. اآثار الحياة في 
ال�صتثناءات  بع�س  المنطقة، مع  القطط هجرت  قليلة، حتى  ال�صوارع  هذه 
لأنا�س يجل�صون اأمام البيوت في تحدٍّ تقليدي للموت. لدى عودتنا اإلى المنزل 
اأ�صيبت مايا بالرعب، لأنها وجدت بقعة حمراء تتجول على �صدري وراأ�صي 
يت�صّلى  القنا�س  بالقنا�صة، كان  الملحق  الليزر  اإنها �صوء  اأحمل مدى،  واأنا 
اإنها ر�صالة  اأو لعله يرقب رد فعل زوجتي،  اأنه يطلق النار علّي،  وهو يتخيَّل 
معناها اأن حياتي ت�صاوي ر�صا�صة، اأو اأن القنا�س ي�صتطيع اأن يرديني في اأي 
لحظة ي�صاء، لم اأرتك�س كثيرًا في البداية، فكان اهتمامي مركزًا على اإبعاد 
مدى، ولكني ل�صبٍب ما، ما اأزال اأح�س بالبقعة الحمراء ت�صبح على �صدري، 

والأ�صواأ على راأ�س ابنتي.
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ـــ99 ـــ 

فكرة الألغام مرعبة، يوميًا هناك اإ�صابات ب�صبب الألغام، ولكن اأكثرها 
اإثر  عالجه  الذي  الطبيب  الق�صة  الأ�صخا�س )روى  اأحد  مع  �صناعة ح�صل 
بتر �صاقه ب�صبب اللغم(: في يوم جمعة خرج فيه لي�صلي في الجامع، فوجد 
�صورة لب�صار الأ�صد على باب بيته، فقام برميها والدو�س عليها فانفجر اللغم 
فيها، ل اأتخيَّل كيف لأحدهم اأن يفخخ �صورة لب�صار الأ�صد، �صورة ل�صيده، 

اإنه تناق�س مخيف يتجاوز المر�س النف�صي.

ـــ 100 ـــ 

علّي اأن اأعترف اأني اأح�س بنوع من التحرر بعد النتفا�صة، اإنه مزيج بين 
التحرر والإح�صا�س بالف�صل، ف�صل الي�صار وف�صل المارك�صيين في التعاطي مع 
ي�صارية كبرى من فنانين،  اأ�صماء  اأفرزته، تخاذل  الذي  والواقع  النتفا�صة 
اإ�صاءة الي�صار العالمي مثل فنزويال  تخاذل الأحزاب ال�صيوعية المعار�صة، 
وكوبا، والأحزاب ال�صيوعية العربية والعالمية كالحزب ال�صيوعي اللبناني اأو 
الرو�صي. اإنها مزحة قا�صية اأن يتفق الليبراليون وممثلو المافيا وال�صيوعيون 
الرو�س �صد ال�صعب ال�صوري، اأح�س اأني ل�صت م�صطرًا اإلى التعاطف مع هذا 
الي�صار، لم اأتحول اإلى الليبرالية بالتاأكيد، وعندي مع�صلة قديمة بخ�صو�س 
الكادحة، وتر�صخت قناعتي ب�صرورة  الطبقات  الي�صار وعالقته مع  تعريف 
كجبهة  والليبراليين  الي�صاريين  ي�صمل  ديمقراطي  علماني  تحالف  ت�صكيل 
داخلية �صد التيارات الدينية و�صد النيوليبراليين. المهم اأني بداأت اأفكر في 
اأ�صياء لم اأكن اأعطيها حقها من الهتمام، مثل التركيز على دموية �صتالين 
اإعدامه  �صيبيريا،  اإلى  �صنة  ع�صرة  اثنتي  كاماًل  ال�صي�صان  �صعب  وتهجيره 
الي�صارية،  التجارب  قبح  اإدراك  اأقبل  بداأت  ال�صيوعيين.  الآلف من  لمئات 
لتبرير  كذريعة  والجتماعي  القت�صادي  الدولة  دور  على  نركز  �صابقًا  كنا 
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القمع، الآن بداأنا ندرك اأن الحرية اأو الديمقراطية قيمة عليا ولي�صت مجرد 
و�صيلة كما تعّرفها المارك�صية. باتت الحتمية التاريخية مزحة لزجة تخنق 
الأمريكية،  المتحدة  للوليات  الم�صين  الدور  مع  ذلك  وترافق  اأ�صحابها، 
التي ازداد العداء لها في فترة الربيع العربي، ليبقى الخطر كامنًا في قوة 

التيارات الإ�صالمية كبديل دائم لف�صل الإيديولوجيا.

ـــ 101 ـــ 

على  ال�صوريين  الأطباء  من  هائلة  ح�صود  الأطباء،  من  يفرغ  البلد  بداأ 
اإلى  لل�صفر  المطلوبة  الأوراق  لتجهيز  دم�صق  في  ال�صحة  وزارة  اأبواب 
اإلى  لالنتقال  اأولى،  كمحطة  م�صر  اإلى  �صافر  اآخر  كبير  وعدد  ال�صعودية، 
ال�صفر،  مو�صوع  طرح  عند  كبير  بتوتٍر  اأح�س  الخليج.  يكون  قد  اآخر  مكاٍن 
ل�صت مرتبطًا بقوة مع هذه البالد، ووطني هو اأ�صرتي وحدود منزلي، هذا ما 
اقتنعت به خالل ثالثين عامًا، وطني قابل للتنقل من بلٍد اإلى اآخر، الوطن 
هو العالم الداخلي اأوًل. ومع ذلك كلما فكرت في ترك البلد تح�صر غ�صة 
غريبة، كنت اأفتر�س اأن ال�صبب هو النتقال اإلى المجهول، ولكني الآن اأعلم 
اأن اأحد الأ�صباب هو اعترافي الكامل بالهزيمة اأو و�صول الهزيمة اإلى نهايتها.

ـــ 102 ـــ 

ح�صر البارحة عدد من اأفراد الجي�س الحر اإلى المركز الذي اأن�صاأناه 
في الق�صور محتجين على اأن اأ�صعار المركز عالية، وتركز الحتجاج لحقًا 
مزعج  الأمر  اأخوها(.  )وهو  الأ�صنان  وطبيب  الن�صائية  طبيبة  اأ�صعار  على 
تقديم  ومحاولة  النا�س  م�صاعدة  هو  الم�صروع  فتح  في  الأ�صا�س  لأن  فعاًل، 
خدمات في وقت الح�صار، ولكني ل اأعلم لماذا يتم اإف�صاد كل �صيء في هذا 
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البلد، فنحن نتعر�س لهجوم من اأطباء م�صفى ال�صعيد، وهم اأطباء يعملون 
على اإ�صعاف الجرحى مجانًا، اأو باأجور تاأتي من خارج �صورية، اإنهم يريدون 
اأن يكون العمل في المركز مجانًا، وهذا يحمل خطورة كبيرة تجاه الأمن، 
و�صي�صبب �صغط عمل غير حقيقي لأن الجميع �صياأتي لُيفح�س، �صواء اأكان 
مري�صًا اأم ل. اتفقنا على اأن الأجور رمزية، وعلى عدم اأخذ المال من اأي 
مري�س فقير، اأو من اأي جريح، ن�صبة العمل المجاني تتجاوز الن�صف بالن�صبة 
لي، والم�صحك اأن بع�س مر�صاي من الموؤيدين، كم هو �صخيف اأن اأعالجهم 
مجانًا، وبع�س المر�صى اأثرياء ب�صكٍل مفرط. هناك حرب ت�صن على المركز، 
حملة لت�صويه ال�صمعة، هذا طبع اأزلي في المدينة، النميمة والذم الع�صوائي. 
ال�صعيد  اأطباء م�صفى  بين فريق عمل  يتم  اأن �صراعًا م�صابهًا  علمت لحقًا 
اإلى الم�صفى  اأن يغلق، والذي انتقل  وفريق عمل اأطباء م�صفى ال�صاعي قبل 
الوطني الحكومي )الذي اأغلق البارحة كليًا ب�صبب القذائف وال�صواريخ التي 
اأو  الثورية  الم�صروعية  احتكار  على  خالف  وكاأنه  الأمر  يبدو  بها(.  ق�صف 
احتكار المجد الثوري. �صيغة اأخرى من ال�صراع بين الكتائب المقاتلة تحت 
�صقوط  اإثر  �صورية  �صيعم  الذي  لل�صراع  اأخرى  و�صيغة  الحر،  الجي�س  لواء 
واإعالنها  الأ�صعار  كتابة  مع  بالعمل  اأ�صتمر  اأن  قررت  الأحوال  بكل  النظام. 

للجميع، واإرغام طبيبة الن�صائية على اللتزام بها، فهذا اأ�صمن الخيارات.

ـــ 103 ـــ 

اإحدى ال�صمات الغريبة في الح�صار هو التناق�س بين الهموم، ذلك اأن 
اأو اأن  التعر�س المبا�صر للخطر يجعل من الهموم الأخرى ترفًا، مثل الأرق 
تعاني من زيادة الوزن، اأو اآلم الأ�صنان، هموم مهمة في الظروف الطبيعية 
تتحول اإلى اأفكار اأقل �صراوة، ول يعرف المرء كيف يتعامل معها، هل يطمئن 
نف�صه ب�صعادة على اأنه ل يتعر�س للموت المبا�صر؟ اأم يندب ت�صطيح حياته 
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لنا  يتاح  اأن  اأتمنى  �صيغّيرنا،  الآن  يجري  ما  العنف؟  وطاأة  تحت  و�صحقها 
الموت،  اأن نكون مر�صى هاربين من  التغيير، رفاهية  ل�صبر طبقات  الوقت 
مر�صى يفكرون بالتعافي، اأتمنى اأن يتوقف هذا الجري المحموم في الذهن، 

جرٌي متوح�س ونحن م�صّمرون على الكنبة.

ـــ 104 ـــ 

الأفكار الغريبة ما قبل النوم، اأو ما ي�صمى علميًا باأهال�س الرقاد، �صمٌة 
اأتخّيل عندما كنت �صغيرًا بحرًا من  اأني كنت  اأتذكر  الإن�صان،  متاأ�صلة مع 
الأفاعي اأ�صفل ال�صرير، كنت اأت�صايق لأن اأرجل �صريري من الخ�صب، وبالتالي 
يمكن اأن تت�صلق الأفاعي ال�صرير ب�صهولة، لم اأكن اأخرج قدمي خارج ال�صرير 
على الإطالق، وكنت اأخاف من النوم على فر�صة على الأر�س مبا�صرة. مع 
الزمن لم اأفقد هذا الخوف، بل اأخذ اأ�صكاًل اأخرى، اأم�صى نوعًا من القلق 
ولي�س خوفًا، وكانت مناوباتي الكثيرة في الم�صفى العام فر�صة لتفاقم هذه 
الهواج�س، والفكرة المركزية هي عدم ال�صعور بالأمان، فكرة اأنك مك�صوف 
مع  الأر�س  على  للنوم  الأيام عدت  في هذه  المجهول.  على  اأو  الآخر،  على 
اأمي واأبي في غرفة ال�صيوف، ب�صبب اأعطال في المكيفات، واأم�صت الأفاعي 
تتزاحم  كوابي�س  الطازجة،  والآلم  الأموات  من  و�صياًل  ور�صا�صًا  قذائف 

للخروج، لحتالل العالم الداخلي.. لحتاللي.

ـــ 105 ـــ 

عندما اأفكر في النظرة العامة الوردية التي اأتناول فيها الجي�س الحر في 
البداية، وانتقاداتي الحادة اليوم، اأح�س ب�صبابية مقلقة، ل توجد معلومات 
موّثقة حول المجموعات المقاتلة وكيفية التن�صيق بينها. بالتاأكيد، المقاومة 
مقاومة  ينتج  اأن  ال�صعب  من  نا�صٍج  غير  مجتمعًا  ولكن  حاجة،  الع�صكرية 
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لالتهامات  رف�س �صمني  الحر،  الجي�س  مع  �صديد  تعاطف  نا�صجة، هناك 
الموجهة اإليه، ت�صكيك في الروايات المنقولة من اأطراف �صيا�صية ل اأتفق مع 
خطها ال�صيا�صي، بل اأراه م�صيئًا وفيه ما ي�صبه الخيانة لتاريخها ال�صخ�صي 
اأوًل، روايات غير موثقة وتحمل الكثير من التاأويل، ولكني ح�صلت على بع�س 
الجي�س  في  العاملين  من  اأنهم  والأهم  موثوقين،  اأ�صخا�س  من  المعلومات 
الحر، هذا يغّير من الأمور، والأهم يزرع قلقًا خطيرًا من القادم، قلقًا من 
الممكن ا�صتنتاجه منطقيًا، ولكن المعطيات على الأر�س غالبًا ما تكون اأكثر 

تعقيدًا من المتخيَّل.

ـــ 106 ـــ 

ا�صتدعيت اليوم لإ�صعاف طفل عمره اأقل من �صنة تعر�س ل�صظية قذيفة، 
الإ�صابة لم  اأن  ال�صعادة، �صعادة  اأول �صعور راودني هو  اأن  اأعترف  اأن  بدَّ  ل 
بتاأنيب �صمير �صديد مبا�صرة، ولكن �صعور  اأو زينة، �صعرت  تكن لدى مدى 
ال�صعادة لم يغب، هل يعقل اأني و�صلت اإلى هذا الم�صتوى من الخوف؟ اأذكر 
يا  اأن تدافع عن بع�صها،  الثيران التي تموت دون  اأني كتبت فيما �صبق عن 
ترى هل هذا هو �صعور الحيوانات عندما ت�صاهد مفتر�صًا ينق�س على حيوان 
بالذات  اأعلى  وعٍي  اإلى  يحتاج  الجماعي  العمل  بالتاأكيد  القطيع؟  من  اآخر 
كائن  فالنمل  التطور،  عن  دائمًا  يعّبر  اأن  ال�صروري  من  ولي�س  والجماعة، 
هذه  قبل  لحظة  اأي  في  �صاأفكر  كنت  اأني  اأعتقد  ل  الأحوال  بكل  جماعي، 
اأن ابنتي �صليمة، واأنا اأم�صي م�صرعًا لعالج طفٍل اآخر، وقد  الأزمة ب�صعادة 
اأني  اأتوقعه خا�صة  لم  �صلوك  اإ�صابة مدى )وهو  اأثناء  الأخير  يكون جنوني 
طبيب( قد م�صني من الداخل. كنت اأفكر بهذه الهواج�س واأنا اأخيط جرح 
الطفل الخارجي، لالأ�صف لم يكن من الممكن اإجراء جراحة له، لأن حالته 
العامة ل ت�صمح بذلك، اأي اأنه مهدد بالموت الذي اأخذ اأخاه وقد ياأخذ اأمه 
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فيما  اأ�صالئها،  للّم  العمليات  من  ل�صيل  الآن  تتعر�س  لأنها  لحظة،  اأي  في 
التي  القذيفة  عن  الناجمة  العميقة  غير  الجروح  بع�س  لخياطة  اأبوه  يبقى 
�صربت منزلهم، ولكنه لم يقدر على اإح�صار الطفل، فاأح�صره طالب طب 
اإلى  عدت  عندما  حتى.  الر�صيع  ا�صم  يعرف  ل  ميداني  م�صفى  في  متطوٍع 
المنزل احتفيت اأكثر بطق�س فرح مدى لعودتي، وهي تنتظر ما جلبته لها من 
ال�صكاكر، كان فرحي مختلطًا ب�صعوٍر بالخزي، لأني اأعلم اأنه قد ل يوجد من 
يبكي هذا الطفل، من فكرة اأنه �صيو�صع على �صرير فقير وُيراقب باهتماٍم 

من اأ�صخا�س عاجزين ل يعرفونه.

ـــ 107 ـــ 

اأ�صهر مجاذيب  اأحد  نعيم«،  »اأبو  بـ  الملقب  نزار حوكان،  البارحة  قتل 
غير  اأنه  يوؤكدون  ممن  العديدين  وجود  رغم  النظام،  يد  على  ديرالزور، 
مجنون على الإطالق، واأنه تلّب�س دور المجنون لأن المجتمع فر�س عليه ذلك 
الأ�صطوري،  اأنفه  بداأت من  الحكاية  لعل  ال�صيغة.  بهذه  اإل  يتقبله  يعد  ولم 
اأنف كبير بطريقة غير منطقية، يبرز نا�صزًا من وجهه وم�صيطرًا على  اإنه 
من  اأنفه  ت�صغير  عرو�س  كل  رف�صه  حول  نكتة  وهناك  التفا�صيل،  بقية 
اأنفه  في  يتكثف  كبرياءه  اأن  يرى  لأنه  التجميل،  واأطباء  الأذنية  اأطباء  قبل 
الم�صنونة  ال�صغيرة  الخ�صبية  ع�صاه  في  يتكثف  مثلما  كوميدية،  بطريقة 
بل  ليخيفه  ل  العالم،  تجاه  م�صهر  كخنجر  ذهب  اأينما  يحملها  كخنجر 
تك�صر فيما  واأ�صنانه  �صنه،  اأحدب رغم �صغر  ليدل على دناءته، كان ظهره 
ي�صبه ابت�صامة غائمة وهو ي�صير محدثًا نف�صه بين النا�س. اأبو نعيم �صبق له 
التي  الحارات  اإحدى  من  بمبادرة  ال�صعب  مجل�س  انتخابات  اإلى  تر�صح  اأن 
تبنت حملته النتخابية، كان الأمر وقتذاك �صدمة للمدينة، وطريقة فريدة 
لالحتجاج على النظام الديكتاتوري، وذلك عبر تر�صيح »مجنونين« محبوبين 
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اأم قدور واأبو نعيم، وعند بدء فرز الأ�صوات  وم�صالمين لالنتخابات، وهما 
حققا نجاحًا �صاحقًا، مع تقدم اأم قدور على الجميع يليها اأبو نعيم وبفوارق 
المنطقة(،  ع�صائر  اأكبر  )وهي  العقيدات  ع�صيرة  �صيوخ  اأكبر  عن  �صا�صعة 
مما ا�صطر اللجنة الأمنية اإلى الجتماع و�صحب تر�صيح المجنونين، اللذين 
اأم�صى انتخابهما هاج�صًا عامًا، فمن المعروف اأن المدينة تقاطع النتخابات 

عادة في حين يقبل عليها الريف. 
في تلك ال�صنة هناك كثر �صاركوا في النتخابات لينتخبوا اأبا نعيم واأم 
قدور فقط، كان هناك بيك اأب مك�صوف يحمل كنبة تجل�س عليها اأم قدور 
ويجول في المدينة، م�صروعها النتخابي يتلخ�س في بناء م�صنع �صحاطات 
»ل�صتيق« )بال�صتيك(، ويلعن اأبا المحافظ ويلعن اأبا اأمين الفرع، في حين اأن 
م�صروع اأبي نعيم يختلف، فهو م�صروع يتحدث فيه كل قليل عن اأمر ما، ويقول 
اأنه كثير  اأبا نعيم ذات مرة في اأحد الم�صافي على اعتبار  اإنه �صاأل  اأبي  لي 
يحر�س  الوطني  الم�صفى  مدير  اأن  ف�صائحها، حتى  بكل  ويلّم  اإليها  التردد 
اأبو  طريق  عن  الطبي  الكادر  عنا�صر  بين  الغرامية  العالقات  معرفة  على 
اأبا نعيم عن و�صع النفط في برنامجه النتخابي،  اأبي  نعيم، وقتذاك �صاأل 
فردَّ عليه بجدية مطلقة: »اهلل ي�صامحك يا دكتور، هاي ال�صغلة ما ينحجى 
بيها، تريد ترّوحنا!«، هذا يوؤكد اأنه لم يكن مجنونًا، كان يعلم اأن النفط خط 
ُقن�صوا في هذه الأحداث،  اأحمر في �صورية، معظم المجانين في المدينة 
وال�صبب غالبًا جهل القنا�صة جنونهم، اأو خوُفهم الذي يطغى على معرفتهم، 
الم�صكين فا�صل، الذي بات الجميع  الم�صاهير غير  لم يتبق من المجانين 
يتمنى �صالمته، يبدو الأمر وكاأننا نودع اأحد اآثار المدينة الحية، اأحد رموزها 
تعامل  كيفية  تبرر  ل  ح�صرة  الح�صرة،  من  بنوٍع  يح�س  الجميع  الخا�صة، 
المدينة مع اأبي نعيم و�صواه، كيفية ا�صتمتاعها بجنونه المفتر�س والم�صاهمة 

في ت�صكيله ون�صج الحكايات عنه. 
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ـــ 108 ـــ 

�صباح 25-09-2012 بدء اجتياح الجي�س الثالث لمدينة دير الزور الذي 
جاء اإثر ف�صل الح�صار، اقتحم بيتنا نحو ع�صرين جنديًا، تبّين لحقًا اأنهم 
من الفرقة ال�صابعة ع�صرة. تناق�س �صديد بين ثقة واهية وا�صتعرا�س للقوة 
واأحذية بالية بع�صها ع�صكري وبع�صها اأحذية ريا�صة واأحيانًا �صنادل )لعل 
هذا يف�صر ت�صمية الجي�س ال�صوري بجي�س »اأبو �صحاطة«(، �صجاعة م�صطنعة 
بل على  اأنف�صهم،  اإنهم ل يكذبون علينا، ول على  وابت�صامات ملوية بجهد، 
اأنهم مقبلون على الموت في معركة لي�صت  اإنهم يدركون  بع�صهم بب�صاطة. 
معركتهم، بع�صهم مجندون من مناطق تق�صف الآن، وق�صم كبير منهم من 
المنزل،  مداهمة  من  انزعاجهم  الجنود  بع�س  يخِف  لم  الزور.  دير  ريف 
ل  اأنهم  والحقيقة  اأيام،  خم�صة  خالل  القادم  بالن�صر  بالثقة  يتظاهرون 
ياأمنون حتى بع�صهم، كانت مجموعة الفرقة ال�صابعة ع�صرة جيدة التعامل 
اليوم  في  المنطقة  فت�س  الذي  الجمهوري  الحر�س  على خالف  النا�س،  مع 
التالي وقام بنهب البيوت واحتاللها، ولعل حظنا جيد لأنهم تعر�صوا لإطالق 
نار عند بدء تفتي�س بيتنا، فان�صحبوا منه ب�صرعة لمحا�صرة م�صدر اإطالق 

النار.

ـــ 109 ـــ 

بعد   )على  منا،  بالقرب  �صر�صة  معارك  وبعد  الأول،  الجتياح  يوم  في 
150 مترًا تقريبًا(، ان�صحب الجي�س مع تغطية هائلة من المدفعية وقذائف 
الدماء  من  برك  الأر�س  على  وبقيت  الر�صا�س،  من  واأمطار  الدبابات 
واأ�صالك الكهرباء واأعمدتها مدمرة وموزعة على الإ�صفلت، ومطمورة لطفل 
متروكة على الر�صيف �صّكلت مع�صلة في المنطقة، فكر الجميع في اأنها لغم، 
فقد حدث ذلك �صابقًا. تحا�صى النا�س المطمورة كاللعنة، و�صرت ال�صائعات 
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اإنها مجرد  اللغز،  النا�س من حل  النقا�صات تمكن  الكثير من  حولها، وبعد 
لم  فقيرة،  اأ�صرة  من  �صرقها  الجنود  اأحد  يكون  قد  فارغة،  لكنها  مطمورة 
تمالأها، اأو ا�صطرت اإلى اأخذ محتوياتها، لعل الجندي الذي �صرقها اكت�صف 
اأثناء هرب  اأو لعلها وقعت من طفل لم يتح له ملوؤها،  اأنها فارغة فرماها، 
على  مرمية  فارغة  مطمورة  فترة،  بعد  �صورية  عليه  �صتكون  ما  هذا  اأهله، 
اأنها  ليتاأكدوا  النار عليها  �صيطلقون  الجميع وطمعهم،  تثير رعب  الر�صيف 

لي�صت لغمًا، وبعد اأن تثقب لن يكون لرثائهم معنى.

ـــ 110 ـــ 

اأني  اأعترف  اأن  عدت للكتابة على الورق ب�صبب انقطاع الكهرباء، علّي 
متفاجئ من �صعوبة ذلك، هناك ركاكة ل اأفهم �صببها، اأفتقد بيا�س ملف 

»الوورد« واإمكانية الحذف والتن�صيق، اأح�س بوعورة في الكتابة على الورق.

ـــ 111 ـــ 

وهو  الكهرباء،  انقطاع  قبل  الف�صائية  الزور  دير  قناة  على  خبر  جاء 
ا�صت�صهاد القائد خليل البورداني، الذي �صّكل انزياحًا هامًا في تركيبة الجي�س 
ال�صوري الحر، اإنه معيد في كلية الأدب الإنكليزي ولديه �صهادة ماج�صتير، 
التظاهرات  الف�صل في حماية  لها  كان  كتيبة مقاتلة  لي�صكل  الجامعة  ترك 
ال�صلمية في دير الزور لفترة طويلة، الجميع يعلم اأنه مثقف ومتحرر، ولعل 

وجود اأمثاله ي�صكل نوعًا من ال�صمانة في وجه المد الإ�صالمي.

ـــ 112 ـــ 

هذه  ودخل  المدينة،  لتدمير  الو�صائل  كل  ا�صتخدام  النظام  قرر  لقد 
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المرة من حيَّي الجورة والق�صور، المنطقتين المتبقيتين كمالذ اآمن ل�صكان 
ال�صراع  في  اإقحامهما  لعدم  ال�صمني  التفاق  من  نوع  وهناك  الزور،  دير 
للحفاظ على اأمن النا�س. قبل هذا الجتياح بداأت المدينة تتعافى ولو ب�صكٍل 
مر�صي، انتقل ق�صم كبير من المحالت اإلى الق�صور، مركزنا الطبي مثاًل، 
محالت الثياب، مخازن الطعام، وب�صطات لألعاب الأطفال، كل ذلك انتهى 

الآن.

ـــ 113 ـــ 

انقطاع الكهرباء كارثة حقيقية، فهو نقلة نوعية في الح�صار، بالن�صبة 
لنا خلق معادلة معقدة، معظم ما لدينا من طعام مهدد بالتلف خالل وقت 
ق�صير، مما يطرح رفاهية وبذخًا في اأكل اللحوم مثاًل خالل وقت ق�صير، 
مع التفكير في الجوع المتوح�س القادم، اإنه �صعور غريب اأن تح�س بالتخمة 

وتفكر في الجوع في الوقت نف�صه.

ـــ 114 ـــ 

انت�صر خبر ا�صت�صهاد رامي كدرو، وهو مدر�س ريا�صة �صاب  منذ فترة 
في مدر�صة ابتدائية و�صبق له اأن در�س اأخي واأختي، وتحول لحقًا اإلى التيار 
والدي  �صاهده  اأيام  بعد  عائلتنا،  مع  موجودًا  الود  بقي  ذلك  ومع  ال�صلفي، 
وعرفنا اأن ال�صهيد رامي كدرو لي�س مدر�صًا واأن الأمر مجرد ت�صابه اأ�صماء.
ُيعجب  لم  الجي�س  لأن  المدر�س،  رامي  ا�صت�صهاد  خبر  و�صلنا  يومين  منذ 
العمر،  من  ال�صتين  في  اآخر  �صخ�س  ال�صهيد  اأن  تبّين  ثم  ال�صلفية،  بلحيته 
هذه هي حال المدينة �صائعات قائمة على ال�صبهة، ول اأعرف فعاًل اإن كان 
اأ�صيب  قد  اأنه  عنه  و�صل  خبر  )اآخر  محتومًا.  اأمرًا  كدرو  رامي  ا�صت�صهاد 
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اأنه  علمنا  �صهور  ب�صعة  وبعد  تركيا،  اإلى  نقله  وتم  لل�صلل  وتعر�س  بقذيفة 
ا�صت�صهد بعد اأن تعر�س ل�صبع عمليات جراحية(.

ـــ 115 ـــ 

اأبوابه،  لهم  فتحنا  اأن  بعد  اأهله  الفارغ من  بيت جيراننا  الجي�س  فت�س 
الثياب  وبعثر محتوياته،  اقتحمه،  الجمهوري قد  الحر�س  اأن  ولحقًا عرفنا 
الداخلية  والثياب  والعطور  ال�صاعات  علب  مفتوحة،  والأدراج  الأر�س،  على 
الن�صائية، اأتخيَّل الجنود وهم يفرغون العطور عليهم، وب�صكٍل خا�س العطور 
ب�صماجة،  يتغازلون  بع�صهم،  يغوون  ديور(،  كري�صتيان  )منها  الن�صائية 

ويغطون عقدهم الجن�صية بالمكياجات، وعلى اأفواههم ابت�صامات جائعة.
بنثر  وقاموا  الجيران،  اأحد  بيت  بنهب  الجنود  قام  �صابق  اجتياٍح  في 
الزوج  راأ�س  وق�صوا  زواجها  واأخذوا �صورة  البيت،  ل�صيدة  الداخلية  الثياب 
المخدة  واألب�صوا  راأ�س مخدة،  ال�صيدة على  ثم و�صعوا �صورة  ال�صورة،  من 

»�صتيان« و»كل�صون« وت�صببوا على مج�صمهم المتخيَّل..

ـــ 116 ـــ 

اأحدهما  ذكر  الحديث  واأثناء  لأخي،  �صديقان  زارنا  قليلة  اأيام  منذ 
�صخ�صًا ا�صمه مرهف، ف�صاأله اأخي اإن كان هو نف�صه من ا�صت�صهد اأخوه، فردَّ 
ال�صديق: ل اإنه مرهف اآخر. ثم اأردف اإن مرهف الثاني ا�صت�صهد اأخوه اأي�صًا.

 
ـــ 117 ـــ 

هل �صياأتي يوم نختزل فيه كل ما يجري بعبارة: ف�صلت الثورة ال�صورية في 
تاريخ كذا اأو نجحت؟ الجواب: نعم، اأو على الأقل هذا ما يعدنا به التاريخ، 
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اأو مخلفاته الطائفية  كل ما يجري الآن �صين�صى بحرفيته و�صتبقى عقابيله 
الحدائق  �صتعود  المهدمة،  البيوت  و�صتن�صى  ال�صهداء،  �صُين�صى  اأي  مثاًل، 
للعب الأطفال، و�صتبدو الأمور طبيعية، لكن �صيئًا غامقًا �صيبقى في الروح، 
خليطًا من الحزن والحقد ونظرات قلق و�صك، تاريخًا من الرعب �صيتكثف 

في الالوعي، وجياًل كاماًل عا�س هذه الماأ�صاة �صيربي عقده على مهل.

ـــ 118 ـــ 

تناق�س حالك يحكم الأ�صياء، هدوء ميت بحيث اأن ورقة �صجر تنزل من 
العري�صة تثير الرعب، وهدير المدفعية الم�صتذئب يبقر هذا ال�صمت، ويزيد 

ثقله ب�صبب �صجيجه المخيف.

ـــ 119 ـــ 

اآلم الأذنين باتت ماألوفًة، ال�صبب العلمي هو ت�صنج ع�صلة الركابة للحد 
من اهتزاز غ�صاء الطبل بعد كل انفجار، وقد يكون ال�صبب اأننا نفكر فيمن 

�صتقع عليهم القذيفة.

ـــ 120 ـــ 

النا�س،  من  كبيرًا  عددًا  ياأخذ  يوم  كل  اأن  اعتبار  )على  اليوم  �صهيد 
اأعرف بع�صهم( هو القا�س والروائي اإبراهيم خريط، مع ثالثة من اأفراد 
عائلته. لم يمت بقذيفة، بل باإطالق نار مبا�صر، عجزت عن اإيجاد اأي �صبب 
يف�صر قتل رجل تجاوز ال�صبعين من العمر، والم�صحك المبكي اأن اأخاه وزير 
دولة في الحكومة الأخيرة عن حزب يو�صف في�صل، ل رغبة عندي في تعداد 
محا�صن الرجل، فالأمر لي�س في رثائه بل في �صدمة موته، لماذا؟! اأو كيف؟ 
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ـــ 121 ـــ 

كنت على الدوام اأتعامل مع الموت على اأنه حدث ما خارجي، احتمال 
عليه  يقدر  بما  مقارنة  كبيرًا  لي�س  القتلى  عدد  لأن  بعيد،  ولكنه  موجود 
النظام، وهناك مناطق �صاخنة واأخرى ت�صكل مناطق اآمنة، كنت اأتعامل مع 
الرعب كما اأتعامل مع رعب فيلم ما، بفا�صل �صخ�صي عنه واإن كان وهميًا، 
اأقنع نف�صي اأني ل�صت معر�صًا له ب�صكل مبا�صر، الآن انك�صرت هذه اللعبة، اأو 

لم تعد �صالحة بب�صاطة.

ـــ 122 ـــ 

اأعرفه ب�صكٍل  اإ�صكالي لم  ا�صت�صهد اليوم قي�صر هنداوي، وهو �صخ�س 
تاجر  اأو  �صبيحًا  يقال،  كما  الدولة  اأمن  مع  متعاونًا  �صابقًا  كان  مبا�صر، 
مخدرات، ولحقًا انقلب على النظام وقاتل �صده، واأم�صى قائد كتيبة �صعد 
وكان  الجتياح،  فيها  بداأ  التي  الق�صور  منطقة  بحماية  المعنية  وقا�س  بن 
قي�صر قد نزل مع عدد كبير من المقاتلين لإ�صعاف الجرحى ودفن ال�صهداء 
وتعهد ب�صّد الجي�س النظامي، ودارت معارك �صر�صة في المنطقة ا�صت�صهد 
اأ�صطورته  اكتملت  نبكي �صخ�صًا  اأن  اإن كان علينا  اأعرف ما  اإثرها. ل  على 
بموته وب�صدقه، فقد كان الجميع ي�صّكك فيه، اأم اأن علينا اأن نبكي اأنف�صنا 
ونحن نبحث عّمن يحمينا ولو كان بلطجيًا اأم�صى ثائرًا؟ فو�صى عارمة في 
اأ�صرة هنداوي  اأنا حزين عليه وعلى ثالثة من  الآن، بكل الأحوال  المعايير 
ا�صت�صهدوا اليوم، وحزين على اأبناء بلدي من المجندين العبيد في الجي�س 
النظامي الذين يحارون في المكان الذي يجب اأن ي�صوبوا البندقية نحوه، 

حزين لأن عبثية الأمور فاقت كل التوقعات.
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ـــ 123 ـــ 

اأن  اأثبتت  الخليج  حرب  متالزمة  اأن  طب،  طالب  وهو  اأخي،  اأخبرني 
ح�صاب  على  الدماغ  جذع  فعالية  عنده  تزداد  الخوف  ظروف  في  الإن�صان 
اإلى  اإلى الحيوانية منها  اأقرب  ق�صرة المخ، وتتحكم في ردود فعله لتجعلها 
الطبيعية. لالأ�صف ال�صديد بداأت اأدرك كيف يحدث ذلك، كيف ُيخلق قاتٌل 
لي�س عديم الرحمة، اإنه قاتل ل يفكر، اأو ل يملك وقتًا لالختيار اأحيانًا، اإنه 
يقتل لأن الأمور عبثية والقتل اأمر متوقع وماألوف �صمن ثنائية قاتل/ قتيل. 
في بع�س الحالت اإن لم تنفذ اأمر القتل ف�صتقتل، لذلك تقتل دون اأن تفكر 
بما يلي ذلك، التفكير رفاهية تحتاج وقتًا، وفعل القتل �صريع حا�صم وباتر 

لهذا ال�صطراب، اأنا اأ�صعر بالحزن لأني بتُّ اأعي ذلك، ل اأتخّيله. 

ـــ 124 ـــ 

لم اأعد اأرغب في الكتابة، اأح�س اأني مجنون يهذي في خ�صم مجزرة، 
اآخر وهميًا  وال�صور، مجنون يحدث  الكلمات  اأفكر في  واأنا  تتطاير  الدماء 
الم�صترك،  خوفهم  يزيد  ذلك  لأن  حوله،  من  مع  الحديث  عن  يعجز  لأنه 
بعالمه  يلوَذ  اأن  يحاول  مجنونًا  اأ�صبه  بينهم،  فيما  التما�صك  كذبة  يف�صد 
الداخلي حيث يقدر اأن َي�صُتَم فيه العالم الخارجي كما ي�صاء دون اأن يتاأذى، 

اأ�صبه �صاعرًا ل يوؤمن بالمعجزات، بل يوؤمن بالكالم وبقدرته على الو�صول.
 

ـــ 125 ـــ 

في اإحدى الفيالت المحتلة قربنا، لم يجد الجنود و�صيلة لإ�صعال النار 
غير تحطيم الأبواب الخ�صبية وا�صتخدام خ�صبها حطبًا.
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ـــ 126 ـــ 

ي�صبه  )اأو  ب�صكٍل طبيعي،  اأمه  ُتوفيت  اليوم ق�صته غريبة،  اأحد �صهداء 
الطبيعي، فالحت�صاء القلبي من ال�صعب األ يكون له عالقة بالتوتر المرعب 
هذه الأيام(، المهم ا�صطر ابنها اإلى الخروج من المنزل من اأجل اإجراءات 
دفنها، وجده الجند وهو يحمل ما ي�صبه النقالة، فاأعدموه مبا�صرة بتهمة اأنه 
يعمل في م�صفى ميداني، وبقيت اأمه ميتة في المنزل محظوظًة باأنها ماتت 

قبل اأن ت�صمع نباأ مقتل ابنها.

ـــ 127 ـــ 

البداية، وفترة �صمت قد  الآن يحمل �صدًى مدويًا في  القذائف  �صوت 
ت�صهق فيها القذائف اأحيانًا وهي ت�صير فوقنا في البداية، ثم يعود ال�صمت، 
بعدها ياأتي دوي ال�صقوط، و�صيل من ال�صور المتعلقة بالألم تعبر البال ب�صكٍل 

دموي اأثناء ال�صحو، و�صرياليٍّ اأثناء النوم.

ـــ 128 ـــ 

من  للعديد  تداخاًل  ن�صمع  اأن  الأ�صوات،  التبا�س  اللحظات  اأ�صعب  من 
الأ�صوات الحادة و�صط �صمت مريب، ونحار فيما اإن كانت ندبًا من ن�صاء في 

البعيد، اأو ح�صد كالب تعوي من الخوف هي اأي�صًا.

ـــ 129 ـــ 

بعد قذيفة اأ�صطورية من دبابة تبعد عنا نحو 15 مترًا، اهتز البيت ب�صكٍل 
اأقوى من اأي مرة �صبقته، انهارت اأبواب الجيران الأقرب اإلى الدبابة، وبعد 
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بقي �صوت  قلوبهم كفئران عمياء،  الجميع وهرولت  اآذان  فيه  �صمت طّنت 
كلب يعوي باألم وا�صتنجاد، بقي يعوي فترة طويلة، لم نعلم ما اإن قتله الجنود 
اأم تركوه يموت على مهل م�صتمتعين بمنظره، لكنه كان يناجي اهلل اأي�صًا قبل 

اأن يموت.

ـــ 130 ـــ 

من اأكثر الأ�صياء التي اأت�صايق لأجلها خوف ابنتي من اأ�صوات القذائف، 
لكن ما يزعجني اأكثر هو تعودها عليها حتى اأنها باتت ت�صحك على القطة 

التي تفزع من �صوت القذيفة، واأنا اأحار بين حزني وفرحي ل�صحكها.

ـــ 131 ـــ 

القذائف،  وقت  تنام  اأن  تقدر  كي  اأح�صاننا  في  زينة  ن�صع  ما  كثيرًا 
واأحيانًا ن�صطر اإلى حملها والم�صي بها كي تعود اإلى النوم بعد كل انفجار، 
وعلى اعتبار اأن وزنها لي�س ب�صيطًا نعود اإلى الجلو�س حالما تغفو، من ينظر 
من بعيد يبدو الأمر وكاأني اأقف عند كل �صفير للقذيفة قبيل انفجارها من 

باب الحترام، واأعود للجلو�س بعد زوال الدوي.

ـــ 132 ـــ 

احتل الجنود منزل �صديٍق لي وهو طبيب، والطريف اأنهم بعد اأن جمعوا 
بالخطاأ،  لهم  المجاورة  الغرفة  ل�صرقتها، �صربت قذيفة  الثمينة  الأغرا�س 
فهربوا من المنزل حفاًة تاركين وراءهم ب�صاطيرهم الع�صكرية وبقايا علب 
ال�صردين والطون على �صرير نومه، لعل هذه الحالة الوحيدة التي ترك فيها 
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�صحاطة«  اأبو  »جي�س  اأن  كما  ي�صرقوه،  اأن  بدل  المنزل  في  اأغرا�صًا  الجنود 
اأم�صى جي�صًا بال �صحاطة.

ـــ 133 ـــ 

دخل اليوم اأحد اأقربائي فيلته القريبة من بيتنا، والتي اقتحمها الجي�س 
اأنها  اعتبار  وعلى  اأيام،  ب�صعة  منذ  المنطقة  في  الفيالت  كل  مع  فعل  كما 
فارغة تمامًا لم يجد الجنود ما يفت�صونه )وهذا هو ال�صبب الذي دفعهم اإلى 
عدم احتاللها(، فقاموا بتك�صير ديكورات الجب�صين وال�صبابيك، وبالوا في 
اإحدى  كل الغرف وتبرزوا في ق�صم من المنزل، وختامًا ر�صموا على جدار 
ال�صوري وهو ي�صهر زبه، وكتبوا عبارات تم�س �صرف  للرئي�س  الغرف ر�صمًا 

اأهل دير الزور.
اإحدى الفيالت التي دخلها الجي�س و�صكن فيها، كانت محظوظة لأنهم 
كما  نظيفة  بقيت  ي�صرقوا،  ولم  منها  خروجهم  عند  �صيئًا  فيها  يدمروا  لم 
تركها اأ�صحابها، ما عدا �صورة »الإله« ب�صار علقت على الحائط، �صورة لن 

يقترب منها اأحد خ�صية لغم قد ينمو في اأح�صائها.

ـــ 134 ـــ 

اإلى مدينة  اأ�صرتي خارج مدينة دير الزور  5-10-2012 هربت مع  في 
الرقة، وبقيت اأمي واأخي ثابت وعاد اأبي اإلى دير الزور بعد يومين، وبالتالي 
يخلق  وهذا  الداخلية،  الهجرة  اإلى  بل  الح�صار،  ل�صرط  خا�صعًا  اأعد  لم 
ل�صت  الح�صار،  مو�صوع  تناول  على  تقوم  التي  الكتابة  متابعة  في  اإ�صكالية 
مرتاحًا اإلى اأن يكون هروبي من المدينة نهاية لهذا الم�صروع، لذلك قررت 
متابعة الكتابة ور�صد تاأثيرات الح�صار على الب�صر الهاربين، ك�صف التغيُّر 

في مالمح الخوف، وح�صور الآخرين المغيبين في المدن المحا�صرة.
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ـــ 135 ـــ 

الإمارات،  في  يعمل  لي  لقريٍب  بيت  �صكنت في  الرقة  اإلى  انتقالي  بعد 
اأجمل ما في البيت بار �صغير في المطبخ، �صعدت باكت�صافه وكاأنه هدية غير 
)ي�صبه  دواء  باأنه  اأقنع مدى  واأنا  �صربت جنًا  بقليل  بعد ذلك  اأبدًا.  متوقعة 
المو�صيقا،  في  نتجول  ماألوفة  غير  بطماأنينة  جل�صنا  الفوار(.   C فيتامين 
الجديد،  البيت  ترتيب  في  م�صغولة  مايا  للتانغو،  فيديو  مقاطع  وبخا�صة 
طاٍغ  �صعور  بالبكاء،  ومفاجئة  قاتلة  برغبة  اأح�س  واأنا  ابنتي،  ونديمتي 

بالخذلن، اأهم�س: كنا نحن ن�صتحق اأف�صل من هذا بكثير..

ـــ 136 ـــ 

في مراحل الركود )اأو الجزر( في المجتمع عادة يق�صي من هم اأقل 
اأو التحا�صي، هذا  راديكالية الأكثر راديكالية، يعاملونهم بنوع من الإهمال 
ما عانينا منه طوياًل في �صورية قبل بدء النتفا�صة ب�صنوات، اإذ كان الغالبية 
ينظرون اإلينا على اأننا مجانين اأو حمقى نعار�س نظامًا حديديًا، حين كان 
المد  مراحل  في  اأما  ما!  بيان  على  التوقيع  المعار�س  الفعل  حدود  اأق�صى 
راديكالية  الأقل  يق�صي  راديكالية  الأكثر  اإن  اإذ  العك�س،  فيح�صل  الثوري 
اأ�صتاذًا  يق�صي  ر�صا�صًا قد  الذي يحمل  الأميُّ  العقالنيين،  اأو  المعتدلين  اأو 

جامعيًا، با�صم الثورة، ل اأعرف لم يكتب علينا اأن نكون مق�صيين دائمًا.

ـــ 137 ـــ 

يعلن  )والذي  الم�صمر  العداء  هو  الرقة  مدينة  في  يجري  ما  اأخطر 
اأحيانًا( بين الرقاويين والديريين، التعميمات قاتلة، فهناك من يخطئ من 
الطرفين بكل تاأكيد، هناك حالة ا�صتغالل من قبل بع�س �صكان الرقة عبر 
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ارتفاع اأجور ال�صكن ب�صكٍل جنوني، وارتفاع ثمن البيوت وغالء بع�س المواد 
في  كان  �صاهدته  ما  اأطرف  معًا(.  والرقاويين  الديريين  على  يوؤثر  )وهذا 
رقاوي  طفل  بقربي  كان  الأراجيح،  اإلى  مدى  اأخذت  حيث  الر�صيد  حديقة 
يحجز اأرجوحة وي�صاأل كل طفل ياأتي ليركب بعده ما اإن كان من الرقة اأو من 
دير الزور، فاإن كان ديريًا رف�س التخلي عنها. ما يجري هنا يحمل تناق�صاٍت 
عديدة، فو�صع الالجئين ي�صوء تدريجيًا، خا�صة على الم�صتوى القت�صادي، 
ذلك  كل  ال�صحية،  والخدمات  والكهرباء  والمياه  المدار�س  م�صكلة  وهناك 
الديريين )وغالبيتهم  باأن  يح�صون  اأهلها  المدينة،  في  �صديدًا  يخلق �صيقًا 
الخراب  في  ال�صبب  واأنهم  معهم،  الم�صاكل  كل  جلبوا  للنظام(  معار�صون 
الذي �صي�صيب مدينتهم، في حين ينظر الديريون اإلى الرقاويين على اأنهم 
في  ملمو�صًا  بات  اأنه  تدريجيًا حتى  يتفاقم  العداء  ومتخاذلون. هذا  جبناء 
مواقف �صغيرة تحدث في ال�صارع، اإنه ح�صار من نوٍع اآخر، ح�صار النا�س 
لبع�صها، ولعل الأخبار المتفرقة عن اإمكانية دخول الجي�س الحر اإلى الرقة 
تفاقمه، لأن ذلك يجلب دمار الجي�س النظامي، واإن اأ�صفنا اإلى ذلك الدمار 
الذي اأ�صاب المجتمع هنا ب�صبب النق�صام الحاد بين موؤيد ومعار�س، بين 
من يرى اأن عدم تحرك الرقة وم�صاركتها في الحتجاجات اأمر مخٍز، وبين 
من يرى اأن بقاءها كملجاأ للنا�س اأهم من اإقحامها في ال�صراع الدموي، كل 

تلك التناق�صات باتت توؤثر في البيت الواحد، ت�صيء للعالقة بين الإخوة.

ـــ 138 ـــ 

بيت  في  الفيالت  منطقة  في  كنا  غريب،  منام  من  اأختي  اأيقظتني 
الأقارب  من  كبير  عدد  ولدينا  فيه،  المظاهر  من  العديد  تغّير  رغم  اأهلي 
اأني  منها  جديدة  تفا�صيل  مع  والح�صار،  الق�صف  تحت  والأ�صدقاء، 
م�صطر من جديد اإلى اإجراء معاملة اإعفائي من الجي�س )قد تكون حالت 
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اأخذ الموؤجلين اإلى الجي�س، وخرق القانون، وخوفي من اعتقال اأخي ثابت 
في  تتمثل  عملية  اإجراء  اإلى  ا�صطررت  اأني  هو  الآخر  والتف�صيل  ال�صبب(، 
زرع المنظومة الكهربائية للغ�صالة )اأتوماتيك( في بطن ابنة �صديٍق حميٍم 
لي )لم اأره في حياتي ولكنه بدين ب�صكٍل لفت وحميمي في اآليات توا�صله(، 
تحت  وا�صعة  وخياطة  و�صدر  بطن  فتح  مع  العام  التخدير  تحت  العملية 
اإلى  اأبوها  اأخذها  المنظومة  تلك  في  كهربائي  وعند ح�صول عطل  الجلد، 
حلب )يتكرر ذكر حلب في الرقة لقربها منها( واأ�صلحوه ب�صرعة وامتدحوا 
عمليتي، والرعب اأ�صابني عندما علمت اأن مدى تحتاج اإلى العملية نف�صها، 
لم اأ�صتغرب العملية بل خفت من هولها، )اأعتقد اأن ال�صبب مزدوج فمعظم 
الإ�صعافات التي قمت بها تتركز في الخياطة لإعادة ت�صكيل البنى ت�صريحيًا 
قبل  اأني،  الثاني  وال�صبب  منها،  ميئو�س  لأنها حالت  الب�صر،  لإنقاذ  ولي�س 
للح�صول  للحياة،  مرادفًا  الكهرباء  باتت  الزور،  دير  من  هربي  من  اأيام 
على المياه بالمحرك، لإنقاذ مخزوننا من الطعام في الثالجة، وقد قمت 
الحلم،  نهاية  في  البيت(.  من  اأق�صام  في  وتوزيعه  الجار  من  خط  بتمديد 
اأبكي )اأنا معروف بتجلد م�صاعري  واأنا  المفتر�س  الحميم  ودعت �صديقي 
اأتفطر حزنًا على  وتعاملي معها كحالة �صرورة(، كنت  الوداع،  في مواقف 
اأبدًا  اأراه  لن  اأني  احتمال  تعني  مغادرته  اأن  واأعلم  اأعرفه  ل  الذي  �صديقي 
)لالأمر عالقة بقرار مغادرتي �صورية مع العلم اأن ق�صمًا كبيرًا من اأ�صدقائي 
بقايا  �صورية،  في  الإيجابي  الكمون  يمثل  ال�صديق  هذا  لعل  خارجها،  بات 

اأملي في القدرة على البقاء في بلدي، ل اأعرف(. 

ـــ 139 ـــ 

قليلة  الرقة )وهي  التظاهرات في  �صمعتها عن  التي  الق�ص�س  اأطرف 
بطبيعة الحال، وتكاد ل تذكر اإن قورنت بدير الزور(، ق�صة ح�صا�س اعتقل 
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اإثر تظاهرة من تظاهرات اأيام الجمعة، فاأنكر م�صاركته في المظاهرة وقال 
اإنه ق�صى اليوم في البيت، وعندما اأظهروا �صورة له وهو يم�صي على الر�صيف، 
رد اأنه خرج لي�صتري خ�صرة من �صوق الخ�صرة مت�صائاًل عما اإن كان عليه 
األ ياأكل اأي�صًا، وعندما اأظهروا �صورة اأخرى له وهو بين المتظاهرين، قال: 
محالت الخ�صرة على الطرف الثاني، وعليه اأن يقطع ال�صارع للو�صول اإليها، 
قال:  المتظاهرين،  اأكتاف  على  يهتف  وهو  ثالثة  �صورة  اأظهروا  وعندما 
ي�صاعداني  �صخ�صين  اهلل  لي  واأر�صل  ال�صارع،  �صدوا  الكالب  »المتظاهرون 
وهو  الأخيرة  ال�صورة  وجاءت  الخ�صرة!«،  محالت  اإلى  لأ�صل  قطعه  على 
»يا جماعة  فرّد:  النظام،  اإ�صقاط  يريد  ال�صعب  عليها:  مكتوب  يحمل لفتة 
اإنتو بتعرفوا قناة الجزيرة وفبركاتها«. للق�صة اأ�صا�س حقيقي، ولكن الخيال 
يمار�صه  الذي  العنف  على  تركز  ل  وطرافتها  كثيرًا،  اإليها  اأ�صاف  ال�صعبي 
النظام مع المتظاهرين، وبالتاأكيد لو كانت لدى اأي محقق �صورة للمتظاهر 
وهو يحمل لفتة، لكان اأغدق عليه بـ »الدواليب« قبل اأي �صوؤال. تذكرني هذه 
الحادثة بق�صة اأخرى حقيقية حدثت في دير الزور ا�صتمر فيها المتظاهر 
وعندما  الأكتاف،  على  يهتف  وهو  له  �صورة  المحقق  اأظهر  حتى  بالإنكار 
اأنت.  اأجاب:  �صاأله: من يحملك؟  اأنا، وعندما  رّد:  �صاأله: من في ال�صورة؟ 

وكان المحقق من المخبرين الم�صاركين بالتظاهرات.

ـــ 140 ـــ 

دير  بيت خالها في  باحتالل  قام  الفرن�صي  الجي�س  اأن  اأخبرتني عمتي 
الزور، وكانت تخرج مع العديد من الأولد ومعهم الكثير من الحجارة، لرجم 
اإلى  اأن يدخلوا  الفرن�صيين  الجنود  المنزل، وكان رد فعل  الجنود على باب 
البيت ويخرجوا ومعهم كي�س من الب�صكويت يوزعونه على الأطفال! تروي لي 
هذه الحادثة وهي ترى جرائم الجي�س العربي ال�صوري في مدينتها، جرائم 

ل يمكن مقارنتها بجرائم جي�س احتالل..
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ـــ 141 ـــ 

متطرفة  اأفعال  ردود  �صينتج  المتمادي  النظام  عنف  اأن  الوا�صح  من 
ي�صعب ال�صيطرة عليها فيما بعد، ت�صددًا لي�س نتاجًا لحراك المجتمع بقدر 
ما هو متعلق بالنظام، وح�صية اأخرى تحاول الوقوف في وجهه، واأت�صاءل عما 
اإن كان للبالد اأمل لحقًا بالحرية اأو الديمقراطية، كيف لنا اأن نقنع �صخ�صًا 
ما كان يعمل ح�صادًا اأو فالحًا اأمّيًا بات قائدًا ميدانيًا، كيف لنا اأن نقنعه 
بعد �صقوط النظام ـــ اإن �صقط ـــ باأن يعود اإلى عمله القديم مع كل اإمكانيات 
من  لديها  ما  بكل  ليبيا  تتمكن  لم  له؟  منا�صبة  عي�س  فر�س  وخلق  تعوي�صه 
ثروات من اأن تحتوي المقاتلين في اأجهزة الدولة، يبدو اأننا خ�صرنا معركتنا 

كمثقفين.. 

ـــ 142 ـــ 

اأ�صواأ ق�صة �صمعتها في الرقة هي خطف عنا�صر من الجي�س الحر زوجة 
ع�صو قيادة فرع حزب البعث في الرقة، وقد اأفرجوا عنها لحقًا دون فدية، 
الكلَّ  اأن  الق�صة  في  المروع  بذبحها،  اإخوتها  وقام  بتطليقها،  زوجها  فقام 

مجرمون ب�صكٍل مطلق، والزوجة هي ال�صحية ب�صكٍل مطلق اأي�صًا.

ـــ 143 ـــ 

الأ�صحى،  عيد  اأيام  اأول  في  الزور  دير  اإلى  عدت   2012-10-26 في 
�صمن هدنة لم ي�صدقها اأحد. عدت لأ�صباب عديدة منها رغبتي في روؤية 
تتحقق  لم  وبالفعل  البلد.  خارج  اأ�صافر  اأن  قبل  التجهيز  في  رغبتي  اأهلي، 
نتمكن  لدرجة  لي�س  لكن  حدتها،  خّفْت  التي  المعارك  تتوقف  ولم  الهدنة، 
فيها من التحرك في المدينة، لذلك عجزت عن اإح�صار ق�صم من اأجهزة 
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العيادة من الم�صفى. الأخبار ت�صل عن روائح تف�صخ الجثث في الجبيلة تحت 
ردم المنازل، المدينة تدك فعاًل بكل اأنواع القذائف، لم تتغّير الأو�صاع هنا 
بات  القتل  من  الخوف  اأن  مع  المدينة،  فيه  غادرت  الذي  الوقت  في  عنها 
تفح  وهي  جديد  كعن�صر  ال�صواريخ  راجمات  اأ�صوات  ودخلت  ن�صبيًا،  اأقل 
بتواتر �صريع، واأ�صراب من الذباب والبعو�س ال�صخم ب�صبب اأكدا�س الزبالة 
غالبية  غادر  اإذ  اأ�صد،  الوح�صة  وبالتاأكيد،  يزيلها.  تجد من  ل  التي  الهائلة 
ال�صكان المنطقة ولم تبق غير الكالب وعنا�صر من الجي�س النظامي تتجول 
اأطرف  لينهبوها.  حديثًا  اأ�صحابها  تركها  التي  البيوت  لتعرف  البيوت  بين 
الق�ص�س حول ذلك جرت مع جارنا الذي خرج مع والدّي في ال�صيارة ل�صراء 
�صاعة  بعد  عاد  وحين  القريبة،  الجورة  منطقة  من  التموينية  المواد  بع�س 
ون�صف اكت�صف اأن الجنود �صرقوا منزله. من الوا�صح اأنهم كانوا يراقبونه 
اأن  اأفتر�س  موجود؟  وهو  ي�صرقوه  لم  لماذا  هو  �صوؤال  اأهم  ولعل  كثب،  عن 
ال�صبب هو تعليمات حالية ل تحمي �صرقة منطقة الفيالت، ولكنها ل تمنعها 
اإن ح�صلت في البيوت الفارغة، هذا مجرد ا�صتنتاج، خا�صة اأن بيت جيراننا 

المقابل الفارغ �ُصرق للمرة الثانية من قبل الجي�س. 

ـــ 144 ـــ 

في  منزلي  بين  فيها  اأخلط  بتفا�صيل عديدة  بداأ  بطيئًا،  الكابو�س  كان 
البيت  من  وتفا�صيل  النفي�س  ابن  م�صفى  من  وم�صاهد  دم�صق  في  قد�صيا 
اأقمت فيه بالرقة، وبالتاأكيد منزلنا في دير الزور، وكلها في الموقع  الذي 
نف�صه في المنام، تفا�صيل فيها خالف مع بائعي فواكه، وبيوت ي�صكنها اأنا�س 
لي�صوا اأ�صحابها دون اأن اأعلم ما حلَّ باأ�صحابها، وفجاأًة هناك ما ي�صبه رغوة 
غرفة  نافذة  من  نظرت  ذلك  بعد  )قا�صيون(،  قريب  جبٍل  على  ال�صابون 
الأر�س  اإلى  تنزل  الغيم  ندف  فراأيت  ديرالزور،  في  منزلنا  في  الجلو�س 
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دون اأن تالم�صها، على �صكل كتل ت�صيق ب�صكٍل مثلثي نحو الأ�صفل مع �صباب 
كثيف، اإن ال�صماء تنهار لكن ببطء �صديد، المنظر مده�س الجمال، اتجهنا 
اللتين  القطتين  فراأيت  ال�صاحرة،  العين  من  ونظرت  الرئي�صي  الباب  نحو 
بداأت اأمي باإطعامهما من اأجل مدى، كانتا مبللتين وت�صعالن ب�صكٍل غريب، 
الغمام �صالح  اأن  اأدركت  الأخرى، عندئذ  اإحداهما على  بالفحيح  بداأتا  ثم 
كيماوي ما، واجتاحني رعب اأن يدخل الغاز اإلى البيت مع اإدراكي ا�صتحالة 
منع ذلك، اأفقت على اأ�صوات تبادل لإطالق النار قريب تحت نافذة الغرفة 
التي اأنام فيها، مع اأ�صوات لجنود النظام ورعبي من اأنهم يريدون اقتحام 

منزلنا.
المدينة عن وجود  ن�صبيًا في  �صائعة قديمة  اإلى  الإ�صارة هنا  بدَّ من  ل 
اأنها �صالح كيماوي ما، لأنها  قذائف تحوي ما ي�صبه القطن، اعتقد النا�س 
كما قيل تقتل على م�صافة وا�صعة من مكان �صقوطها. اأنا اأ�صك في م�صداقية 
ال�صائعة، لعدم تما�صك روايتها رغم اأني ل اأ�صتبعد ا�صتخدام النظام لل�صالح 

الكيماوي اإن عجز عن اقتحام المناطق المقاِومة.

ـــ 145 ـــ 

دائمًا كنت اأفكر في اأن الزمن يحّل الكثير من الم�صاكل، يغطي الحقد 
تبدو  الآخرين  مع  الخالفات  يتاآكل،  نف�صه  الحقد  اأن  اأو  المكياج،  من  بنوع 
تافهة عندما تبتعد عنها فترة منا�صبة، لكن ما يجري الآن ل اأعتقد اأن الزمن 
قادٌر على حله بب�صاطة، بل قد يح�صل العك�س، قد تتحول هذه المرحلة اإلى 
اإلى حد الموت، قد ت�صتدمي الم�صكلة  اأ�صطوري مخيف  اآخر  اأو كائن  بعبع، 
بدل اأن يخفت �صليلها، ول اأرى بوادر وعٍي في المجتمع نحو ال�صلم الأهلي، 

بل العمى يزداد ثقاًل تحت وطاأة الألم.
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ـــ 146 ـــ 

بداأ الب�صر بال�صت�صالم فعليًا، فبع�س من عادوا اإلى المدينة بدوؤوا بجمع 
اأغرا�صهم اأو ما بقي منها، ثيابهم ال�صتوية، بقايا تحفهم الثمينة اأو اأموالهم 
المخباأة التي لم تكت�صف بعد. اأحد التفا�صيل الم�صحكة اأن جارنا جاء وهو 
اأن  24 ن�صي  يحمل معه ثالثة �صحون وثالث مزهريات مزينة بذهب عيار 
اأن  منا  وطلب  فتركوها،  قيمتها  يدركوا  لم  اأدق  ب�صكٍل  اأو  الجنود  ي�صرقها 
نحتفظ بها لأنه ل يجروؤ على اأخذها خ�صية حواجز النظام، معظم النا�س 
تغادر نحو م�صتقرات جديدة اآمنة حاليًا، الرقة اأو الح�صكة غالبًا، مع العلم 

اأن الجميع يدرك في قرارة نف�صه اأنه لن تبقى اأي منطقة اآمنة في �صورية. 

ـــ 147 ـــ 

كتبت منذ اأيام عن كابو�س راأيت فيه القطتين اللتين تربيهما اأمي من 
وتبداأان  تعط�صان  راأيتهما  الكيماوي،  ال�صالح  لغازات  تتعر�صان  مدى  اأجل 
بالفحيح كمقدمة للموت. لالأ�صف تلك النبوءة بداأت بالتحقق جزئيًا، فقد 
في  وجدناها  ت�صميها مدى،  كما  )ال�صقراء(  »ال�صاأرة«  البنية  القطة  عادت 
اأحد اأحوا�س الحديقة ملتفة على نف�صها، دون اأن تقترب من اأحد، ودون اأن 
تتحرك  اأن  تكون قربنا دون  باأن  اأمي كالعادة، مكتفية  اللهفة نحو  تاأخذها 
نَف�صها  اإنها تموت،  واإغما�صهما.  العينين  بغير فتح  ت�صتجيب لأي تحفيز  اأو 
مت�صارع ول تقدر على اأن تتحرك، لم نعرف ال�صبب، ولم نَر اأي جرح وا�صح 
ن�صقيها  اأن  هو  فعله  ا�صتطعنا  ما  اأق�صى  اإطعامها فرف�صت.  عليها، حاولنا 
م�صاد التهاب جرثومي معّدًا للب�صر، فقد نجح ذلك في حالة قديمة لقطة 
اأخرى، لكننا لم نتوقع اأي نجاح هذه المرة ل�صوء حالة القطة، فداحة الموت 
الهائلة التي تغرق البلد لم تخفف من هول اأن ياأتي كائن ما ليموت بقربك، 
ليموت في البيت، بدل اأن يموت في الطريق. ل اأعلم بم كانت تفكر، ولكني 
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اأح�س بحزٍن اإ�صافي وعجز اأعمق، واأفكر رغمًا عني في الذين يموتون تحت 
الأنقا�س اأو في م�صفًى ميدانيٍّ ما، اأخذوا اإليه كيفما اتفق، لعلهم يتمنون اأن 
يموتوا قرب اأهلهم، وهم يعلمون اأن هناك من يحبهم، اأن ينظروا في وجه 
المحت�صر في اللحظات الأخيرة، من حقهم اأن يموتوا ب�صكٍل محترم اإن كان 
موتهم بطيئًا، اأنا ل اأتحدث عن الموت نف�صه بل عن �صكله، اأتحدث عن الحد 
الأدنى من الإن�صاف، عن هذه الوح�صية الجارفة، عن طوفانها الذي يغرق 

البلد.
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بالربيع  ي�صمى  لما  ك�صرارة  الذات  اأفكر في فكرة حرق  كنت  ما  كثيرًا 
العربي، محمد بوعزيزي تحديدًا، ثم مقّلديه المتعددين خا�صة في م�صر، 
اإطالق  اأو  بناية  �صطح  من  القفز  ولي�س  النار  لماذا  الأ�صا�صي  ال�صوؤال  كان 
النار على الراأ�س مثاًل؟ هناك العديد من الطرق ليقتل بها المرء نف�صه، لكن 
الموت حرقًا اأ�صد وطاأة، اإنه عقاب لالآخر، موت ياأخذ وقتًا كافيًا دون رتابة، 
مغرقًا في الألم، في ال�صيغة الأكثر ح�صورًا للجحيم. اإنه يقدم تناق�صًا غريبًا 
عبر ا�صتثمار الموروث الديني الذي يعتبر النار اأ�صد و�صيلة للعقاب )عقاب 
الخ�صم في هذه الحالة( مع الت�صاد مع الدين الذي يمنع النتحار، اإنه موت 
ي�صلب الآخرين فر�صة ذمه باعتباره فعاًل كافرًا، موت يج�صد وح�صية النظم 
العدو  ومعاقبة  بالعدو،  الذات  امتزاج  حد  اإلى  عاطفي  موت  الديكتاتورية، 
يحّمل  اأنه  كما  وم�صيرها،  األمها  وزر  بتحميله  اأ�صاًل،  الم�صحوقة  بالذات 
الم�صاهدين وزر ال�صمت عن الظلم، وزر عدم التدخل لوقف هذه الماأ�صاة. 
، فعل الموت حرقًا قام على الفرادة، ولهذا  اإنها اإدانة للجميع وب�صكٍل ق�صويٍّ
لم يكن لتكراره الوقع نف�صه، وبالتاأكيد لم يكن الأول من نوعه، فقد اأُْغرقت 
اعتقال  على  احتجاجًا  اأنف�صهم  يحرقون  اأكراد  ب�صباب  )األمانيا(  اأوروبا 
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الحدث،  عن  بعيدة  �صاحٍة  في  كان  وقتذاك  الفعل  لكن  اأوجالن،  عبداهلل 
لالأجهزة  �صفعًة  اأو  اإدانًة  ياأت  ولم  التعاطف،  ي�صتجدي  دراميًا  جاء  ولهذا 
القمعية، تجريدًا لها من قدرتها على القتل. اإنها حرب خا�صرة مع ميت لن 
يزداد موتًا مهما عذبوه، ومن الالفت حرق امراأة اإ�صبانية نف�صها منذ اأيام 
قليلة، عندما حاولت ال�صرطة اإخراجها من منزلها حين عجزت عن �صداد 
الرهن، هنا الفعل جاء احتجاجًا في اأر�صه مما فر�س على الحكومة تقديم 
تنازل لجميع العاجزين عن �صداد ديونهم، وذلك بعدم اإخراجهم من بيوتهم 
لمدة عامين، اكتمال اأ�صطورة الحرق يحتاج اإلى نهاية تراجيدية، اإلى موت 
المحترق رغم اأن بقاءه على قيد الحياة اأ�صعب ويحمل معاناة اأكبر، لكنها 

طويلة الأمد والأهم اأنها رتيبة. 
البوعزيزي  قتل  لو  �صيحدث  كان  ماذا  واأفكر  الحرق،  فكرة  اإلى  اأعود 
اأ�صا�صًا، و�صتوجد ع�صرات  به  لن�صمع  الأغلب لم نكن  نف�صه بر�صا�صة، على 
الق�ص�س حول �صبب موته اأغلبها من ن�صج النميمة ال�صعبية، حتى لو اأعلن 
�صبب انتحاره، لم يكن ليتحول اإلى تلك ال�صعلة، اللهيب المعدي، ال�صجاعة 
تحميل  غواية  الموت،  غواية  نف�صه  ول�صلب  نف�صها،  على  المرتدة  المجنونة 
اأعلم بال�صبط بَم كان  الآخرين ذنبًا ر�صا�صيًا ي�صهر الرتب الع�صكرية. ل 
�صعيد في  رد فعٍل جماعي على موته؟ موُت خالد  اأي  يتوقع  يفكر، هل كان 
ال�صكندرية اأثار الكثير من المظاهرات الوا�صعة وقتذاك، مع فارق اأنه مات 
اأنه �صهيد/ �صحية، لم يملك الخيار في  اأي  بوح�صية على يد رجال الأمن، 
المطلقة،  النهايات  نحو  وم�صى  الخيار،  ملك  فقد  البوعزيزي،  اأما  موته. 
في  مرعبة  غواية  هناك  للم�صاومة،  قابلة  غير  حالة  التناق�س  من  وجعل 
بقوة  التون�صي  النظام  اأن  تبدى  لو  �صيح�صل  كان  ماذا  واأت�صاءل:  موته، 
النظام ال�صوري؟ لو ا�صتمر زين العابدين بن علي بقتل �صعبه حد الإفناء؟ ما 
البوعزيزي الجميلة؟ على الأغلب كانت �صُتن�صى  باأ�صطورة  الذي �صيح�صل 
الرموز  ال�صهداء/  اأ�صماء  كثرة  من  لدينا.  يح�صل  كما  المذابح  خ�صم  في 
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لم نعد نتذكرهم بدقة، اأو اأننا نخطئ في اأ�صمائهم. الأ�صطورة هنا لم تبق 
اأ�صطورة، فقدت تكثيفها وندرتها التي تجعل منها حدثًا فريدًا، لقد تحولت 
اإلى واقٍع معا�ٍس يغمره الألم، الألم نف�صه الذي يعمي الحوا�س ويمنع التفكير، 
الألم الذي يدفع �صاحبه نحو البحث عن طوٍق للنجاة، ل لأن ينظر اإلى قعر 
المحيط حيث �صهداوؤنا بعيونهم البا�صمة، األٌم ل ي�صمح لنا بتوديع الموتى كما 
يليق بهم، باأ�صاطيرهم اليتيمة، ونحن نعلم اأننا �صنحزن على عدم امتالك 
الفر�صة لتوديعهم اأو الحتفاظ ب�صورهم، ولكننا لن نندم كثيرًا لأننا نعلم 
في  البوعزيزي،  في  اأفكر  اأحيانًا.  التحمل  على  قدرتنا  فوق  بات  الأمر  اأن 
حرقه،  مكان  فوق  تعبر  التي  ال�صيارات  في  الإ�صفلت،  على  المحروق  دمه 
اأفكر  بعناد �صلٍب،  المكرورة لأحداثها  التفا�صيل  التي تغرق في  الحياة  في 
بعيدًا عما يحمله  نف�صه،  الموت  اأ�صكال موتهم، في  في  الموتى،  في ح�صود 
باعتباره  اإفناء،  باعتباره فعل  نف�صه  الموت  بينهم، في  للموت فيما  الأحياء 
باعتباره  الموت  عن  اأكتب  كنت  الأ�صود،  الفراغ  من  �صا�صعة  م�صاحًة  بترًا، 
حدثًا �صعريًا، اأ�صطوريًا، حزنًا وياأ�صًا، واأماًل مل�صوعًا، باعتباره مبتداأً لعالٍم 
اآخر، كنت اأحلم بعالم الموتى، حواراتهم واأ�صكال التقائهم وتاأثيثهم للموت 
بتفا�صيل الحياة نف�صها، لكني الآن اأفكر فيه باعتباره نهاية و�صكونًا. الأمر 
مفزع. بالتاأكيد، ال�صوؤال التقليدي لمثقفي الي�صار: »هل كانت الثورة في تون�س 
اأو بدونه لكتمال عوامل ن�صجها؟« مبرٌر، ولكن هذا ل  �صتاأتي بالبوعزيزي 
يلغي موته، اأ�صطورته تتركه في الموت لتم�صي مع الأحياء، في �صرٍط �صاعد 
المجتمع،  باتجاه تحولٍت جارفٍة في  قا�ٍس ي�صغط  �صرٌط  ا�صتمرارها.  على 

�صرٌط اأحيا الأ�صطورة، لكْن اإلى متى؟

ـــ 149 ـــ 

التي  الهداأة  اأن  ويبدو  البوكمال،  في  الع�صكري  الحمدان  مطار  �صقط 
ح�صلنا عليها في الفترة الما�صية مهددة بالزوال، نوع من التوازن تحاول فيه 
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الحياة اأن تعود اإلى الأحياء المنكوبة التي �صقطت في يد الجي�س ال�صوري، في 
حين ي�صتمر الق�صف على اأحياء م�صتع�صية عليه كالجبيلة والحميدية، اأهم 
مظاهر الحياة الخافتة عودة المدار�س اإلى عملها ولو ب�صكل مخت�صر وم�صوه 
)اإذ يح�صل احيانًا اأن يمنع الجنود الطالب من الذهاب اإلى مدر�صة ح�صان 
العطرة ب�صبب وجود راجمة ال�صواريخ قرب المدر�صة( ومحاولة ن�صر �صرطة 
ال�صير اأو عودة عمال النظافة اإلى كن�س اأكدا�س القمامة. ما يحدث خطير 
فعاًل اإذ اإن غياب الدولة كنتيجة طبيعية لل�صراع ال�صر�س اأرهق النا�س فعاًل، 
اأنه حامي  وعودة بع�س مظاهر الدولة كمحاولة من النظام لتكري�س فكرة 
الدولة عن دورها في مراحل  موؤ�ص�صات  لتخلي  �صببًا  كان  اأنه  الدولة، رغم 
الجي�س  �صعبية  في  ت�صدع  بخلق  بداأت  المحاولة  هذه  ال�صراع،  من  مبكرة 
الحر، نتلم�صها من خالل خطاب بع�س النا�س الذين كانوا منا�صرين للجي�س 
الحر �صابقًا، اإنهم يريدون نهاية لهذه المعاناة الطويلة، ح�صمًا ما ولو كان 
من طرٍف ل يثقون به. الخطر في الأمر اأنهم لم يعودوا قادرين على الوثوق 
باأي �صيء، بكل الأحوال هذه المزايا الب�صيطة مهددة بالزوال، لأن الق�صف 
اليوم كان اأ�صد من الأيام ال�صابقة و�صقط ت�صعة ع�صر �صهيدًا في المحافظة.

ـــ 150 ـــ 

علّي اأن اأعترف اأن رغبتي في الكتابة باتت اأقل، اأو فلنقل اإن اإيماني بهذا 
و�صلبًا  عميقًا  فعاًل  الكتابة  تعد  لم  عميقًا،  يعد  لم  الم�صوه  الكتابي  الكائن 
في  بالالجدوى  اأح�س  ال�صبب.  هو  لالأمل  فقداني  لعل  الواقع،  ق�صوة  يوازي 
هذا المكان، اأعلم اأن الحرية التي قامت لأجلها هذه النتفا�صة باتت بعيدة 
عن التحقق، ب�صبب طوفان العنف، واأوا�صي نف�صي باأ�صئلة مثل: هل كان من 
بالتاأكيد ل، لأن النظام فر�س العنف  الممكن تجنب هذا العنف؟ الجواب 
على الجميع، واأ�صاأل نف�صي ب�صذاجة ما اإن كان المثقفون قادرين على التاأثير 
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في الحراك، واأعتقد اأن الجواب بعد هذه الفترة �صيكون اأقرب اإلى ال�صلب. 
للعقل  ي�صمح  لن  المتنامي  والحقد  البلد  في  المنهك  الدوار  اأن  اأفتر�س 
اأني  اأتذكر  فاعلية.  اأقل  يجعله  ولكنه  دورهم  �صرورة  يلغي  ل  هذا  بالفعل، 
كتبت هنا فيما �صبق توقعًا اأ�صبه باأحالم اليقظة عن دور المثقفين القادم 
بعد نهاية ال�صراع، اأنظر اإلى تلك الفكرة بنوع من ال�صخرية الحائرة ما بين 
ال�صفقة وال�صتغباء، ُهزم المثقفون في �صورية، بل لم ينالوا �صرف الهزيمة 
لأنهم لم يح�صروا المعركة واكتفوا بدور الم�صجعين في حلبٍة مليئة بالموتى. 
اأحاول  ليبيا،  اأو  ال�صعودية  اإلى  �صفري  بين  ما  واأنا حائر  الكالم  اأكتب هذا 
الهرب خارج البلد دون اأن اأعلم ما اإن كنت �صاأعود اإليه، اأحاول الهرب من 
غير  منها  يبق  لم  حياتي،  من  الأول  الن�صف  في  تملكتني  وهواج�س  اأفكاٍر 
�صعوٍر طاٍغ بالخزي والخذلن. لم تعد الكتابة تكفي لإيهام النف�س باأن العالم 
اإن  الكتابة  من  الفائدة  ما  ال�صفاء.  بق�صد  والتعرية  للف�صح  للتوازن،  قابٌل 
تفتر�س  متفاعاًل،  قارئًا  تفتر�س  كتابة  كل  بالإعدام؟  لمحكوٍم  كانت هذرًا 
اآخر ما قد يتلب�صه الكاتب، والأهم اأنها تفتر�س القدرة على الختيار، اأو على 
عندي  ل حما�س  الكامل،  بالعجز  الآن  اأح�س  الأقل.  على  الورق  على  الفعل 
لإعادة فتح عيادتي الثانية ريثما اأتمكن من مغادرة البلد، ل حما�س ل�صماع 
�صيا�صية هامة، قد  اأحداث  قادر على متابعة  اأني غير  اأي خبر جديد، كما 
اأخجل مما اأكتبه الآن اأو اأفكر فيه بعد فترة، وقد يكون ذلك �صببًا اإ�صافيًا في 

ترددي اأمام الكتابة.

ـــ 151 ـــ 

الما�صيين،  اليومين  في  علّي  ت�صيطر  ظلت  فكرة  الرمز  الأ�صطورة 
اأجريت ا�صتبيانًا �صغيرًا لتذّكر ا�صم اإبراهيم القا�صو�س مبدع اأرجوزة »ارحل 
يا ب�صار«، )موؤديها ولي�س موؤلفها على وجه الدقة(، وجدت اأن الن�صف تقريبًا 
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ترّدد ثواني قبل تذكر ا�صمه، القا�صو�س الذي ي�صتحق بقوة اأن يكون اأ�صطورة 
بات مهددًا بالن�صيان. واأفكر في �صوؤاٍل ثاٍن: لماذا لم تتطور اأ�صطورة ريا�س 
الترك مثاًل اأو ق�صم من ال�صجناء ال�صيا�صيين لت�صبح مثل اأ�صطورة مانديال؟ 
على  ال�صر�صة  ومالحظاتي  ال�صيا�صي  الن�صج  فرق  العتبار  بعين  الأخذ  مع 
يعي�س  اأين  اأو  ميتًا  اأو  حيًا  كان  اإن  ما  اأعلم  ل  الذي  الترك  ريا�س  منطق 
بب�صاطة، اأفتر�س اأن تطور ال�صرط ال�صيا�صي الجتماعي لم ي�صمح لالأ�صطورة 
بالكتمال بعيدًا عن العوامل الذاتية التي ل تلعب دورًا كبيرًا في حالتنا هذه، 
والأهم اأن م�صارات المجتمع لم ت�صمح بذلك، فالفرق الأهم هنا بالن�صبة لي 
ارتباط ق�صية مانديال بم�صروع تحرري ذي مالمح وا�صحة، مع الأخذ بعين 
الم�صالحة  مواجهة  في  الدائمة  واحتمالته  فيه  العنف  م�صارات  العتبار 
له حد  لم�صروع  رمز  بب�صاطة  مانديال  اإن  الثاأرية.  على  الم�صالحة  وتغليب 
اأدنى من الو�صوح وكيان �صيا�صي مرافق، في حين اأن الحراك في �صورية لم 
يملك هذا الم�صروع، مما بدد الرموز في دوامة الأحداث المفجعة اليومية، 
بل و�صل التناق�س اإلى حدود اأن الرمز بات في الخ�صم، اإذ اإن ب�صار الأ�صد 
قبل  من  اإ�صقاطه  الواجب  والرمز  النظام،  عن  للمدافعين  الرمز  يمثل 
المناه�صين للنظام، اإنه تكثيف للرمز عند الطرفين وهذا قاتل، وبالتالي لم 
يعد الفعل وحده م�صدر الأ�صطورة، بل بات التعاطي مع الأ�صطورة المجال 
الحيوي لبنائها، المتلقون هم من ي�صنعون الأ�صطورة، ولي�س البطل اأو الرمز 

نف�صه.

ـــ 152 ـــ 

بطنه  على  يزحف  ال�صاقين  مقطوَع  م�صحكة،  بطريقة  �صخم  عمالق 
ينزف،  يكن  لم  رة،  ُمْغبَّ فارغة  �صاحة  في  تتقاطع  ع�صوائية  خطوٍط  �صمن 
اأو ما تبقى منهما. بعد زمن غير محدد ُيرى  اأتذكر �صكل فخذيه  ولكني ل 
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، رقبته تتلوى وكاأنه يقي�س  مقطوع اليدين وال�صاقين يجثم على ظهره، يئنُّ
بنظره اأبعاد المكان، قفٌر ل يوجد فيه �صوى جثته ال�صخمة كقارٍب َيبلى على 
التراب، قارب يحلم بالغرق، لكنه الآن متروٌك اأمام �صماٍء لي�صت مميزة في 
�صيء، ل غ�صب اأو حزن اأو �صماتة فيها، �صماء ل مبالية. العمالق في الأ�صفل 
يفكر بمرارة في حياديتها البليدة، يفكر في عجزه عن تذكر اأي �صيء، عجزه 
من  اأو  اأ�صابه،  ما  يعرف  لم  ت�صاعده،  اأن  يمكن  حركة  اأي  في  التفكير  عن 
قطع يديه اأو �صاقيه، لم يكن متاأكدًا من عدد اأطرافه، اأو كيف فقدها وباأي 
حافة  عن  ت�صقط  نا�صفة  كذبابة  بب�صاطة  فقدها  اإنه  اأم  تاألم؟  هل  ترتيب، 
النافذة. النافذة يا اإلهي؟ اإنها فكرة دافئة، هل توجد هنا اأي نافذة، عالَم 
ُتطّل؟ هل هي نافذة تطل على الخارج؟ اأو اإنه بب�صاطة في الخارج والنافذة 
اإن �صرخ؟ بم �صيفيد  األ ي�صمعه  تطّل على الداخل، من يوجد في الداخل؟ 
ال�صراخ الآن؟ لقد �صرخ زمنًا طوياًل ولم ياأِت اأحد، لم ي�صمعه اأحد، اأو لعله 
اإلى  ال�صخمة  الجثة  بهذه  يفعله  لعله فكر في ما  ياأتي،  اأن  يقدر  ولم  �صمعه 
حدٍّ مخيف، اأو لعله ما زال يفكر حتى الآن، كيف �صيحركه! هل ياأتيه بطعام 
له  يف�ّصر  قد  اأنه  والأهم  الحديث فقط،  اأطراف  �صيجاذبه  لعله  �صراب؟  اأو 
قد  والمخيف،  والمقفر  ال�صا�صع  الهنا،  هو هذا  ما  اأو  هنا،  اإلى  و�صل  كيف 
تبقى  ما  فيها  يغرز  مجّوفة  قوالب  ال�صطناعية،  الأطراف  ي�صبه  بما  ياأتيه 
�صيبذل  ُتثنى،  ل  ياب�صة  اأطراف  تخيُّل حركته مع  ا�صتغرق في  اأطرافه،  من 
جهدًا كبيرًا ليتوازن وهو ي�صير، لن يعرف اإلى اأين ولكنه قد يكت�صف ذلك، 
الآن.  لل�صفقة كمنظره  مثيرًا  يكون  لن  لكنه  ومرعبًا،  �صيغدو منظره غريبًا 
ل، ذلك غير معقول، وبالتاأكيد لن يجلب له اأي �صيء، لأنه لم يكّلف نف�صه 
مقّطع  اأو  مقّيد  الآخر  هو  لعله  فجاأة،  الفكرة  لمعت  ثم  عنه،  ال�صوؤال  عناء 
الأطراف؟ اأو لي�س من الممكن اأن يكون قد مات، على فر�س اأنه م�صاب منذ 
اإن كانت �صفقته على  ب�صفقٍة غريبة تجتاحه، لم يدر ما  زمن طويل؟ �صعر 
نف�صه اأم على الآخر المجهول، اأم �صفقة الآخر المجهول عليه، ال�صفقة غير 
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اإنه  اإنها �صعور بال�صقوط والدوار، وهو ل ي�صقط فعليًا،  اأو ملمو�صة،  مرئية، 
يرفرف باأ�صباح اأطرافه فح�صب، ي�صرخ بوهٍن وكاأنه ي�صمع �صراخ �صخ�سٍ 
اآخَر بعيٍد، �صخ�س قد يكون على الطرف الآخر من النافذة غير المرئية، لم 
يبق له غير ال�صوت والنظر، واأفكاٍر تتطاير كالخرز، لماذا الخرز ولي�س اأي 
�صيء اآخر؟ ل يعرف ب�صدق. اإنه متاأكد من وجود حياٍة ما خلفه، حياة كان 
فيها �صخمًا و.. جمياًل، لي�س متاأكدًا من ذلك، لكن �صخامته توحي بقوة ما 
ولي�س بالحمق فقط، من ال�صعب اأن يحدد ما اإن كان اأحمَق فعليًا، فالحمق 
حقل للمقارنة والقيا�س عادة، وهو ل يملك ما يقي�س به، وب�صكٍل عام الأحمق 
ُيقّيم عادة من قبل الآخرين، ثم من قبل �صاحبه كانعكا�س لتقييم الآخرين 
لحمقه، تقييٌم ما لتقييمهم يتاأثر بقدرته على المحاكمة، ولكنه يكون اأحيانًا 
اأخطر من حمقه الأ�صلي، لكْن، اأين الآخرون؟ من هم؟ اأين اأهله، زوجته؟ 
اأبنائه؟  اأو  اإن نادى على زوجته  هل هو متزوج؟ هل �صيغّير من الأمر �صيئًا 
اأبناوؤه! هل له اأبناء، اأخذته فكرة �صكلهم، هل هم ب�صخامته العاجزة، اأدرك 
فجاأة اأن الحمق في حالته ناجم عن التناق�س ال�صنيع بين �صخامته المخيفة 
لكنه  العجز،  ذلك  من  جزءًا  باعتبارها  المعاقة  وذاكرته  الفادح،  وعجزه 
لي�س مذنبًا في ذلك، بل اإن اأي حركة منه تفاقم هذا التناق�س وتزيد حمقه، 
مَت فترًة لتخف وطاأة  لعل هذا ما ُينّفر ال�صخ�َس الجال�س وراء النافذة، �صَ
حمقه المفتر�س، وبعد وقٍت ق�صير تخلى عن تلك الفكرة، وعاد ليئن. كان 
يفكر في اأي �صيء قد يعطيه فكرًة عن ماهية المكان الذي يوجد فيه، حاول 
�ُصْرُب  ُتقطعا، �صتكون بداية جيدة،  اأن  بيديه قبل  يوؤديه  اأي فعٍل كان  تذّكر 
الماء مثاًل، تفري�س الأ�صنان، لم يكن متاأكدًا من و�صع اأ�صنانه، هل هي كاملة 
اأم ناق�صة، لم يح�س باأي األم في فمه، حاول اأن ينطق بع�س الحروف ليتاأكد 
من �صالمتها، ال�صين تحديدًا لأن لفظه يحتاج اإلى �صالمة الأ�صنان الأمامية، 
وهي اأكثر ما يتعر�س لالإ�صابة في الر�صو�س على فر�س اأنه تعر�س لعتداء 
ما، �صرخ باأعلى �صوته: �ص�ص�ص�ص�ْس، تبدو �صليمة، على ما يعتقد، هناك بع�س 
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ي�صمعها  كان  اإن  متاأكدًا  يكن  لم  ال�ص�ص�ص�ْس،  ي�صو�س  ي�صبهه  ما  اأو  ال�صدى 
ب�صمت.  يفكر  عندما  نف�صه  المرء  ي�صمع  كما  الداخل  من  اأم  الخارج  من 
غزاه ال�صك مرة اأخرى، اآٍه لو ياأتي اأي �صيٍء لينهَي هذه الهواج�س، بَم كان 
يفكر قبل ذلك؟ باأبنائه، اأجْل، ل، كان يفكر في اأي فعٍل كان يقوم به بيديه 
يتذكر  لم  يرك�س،  كان  كيف  يتذكر  اأن  حاول  بالتاأكيد،  الجري  �صاقيه،  اأو 
غير ت�صوره عن الرك�س ب�صكٍل عام، ولي�س رك�صه هو، تعرُقه، خفقان قلبه، 
تحديد  ي�صتطع  لم  الزائغ،  نظره  لهاثه،  ريقه،  ن�صفان  راأ�صه،  في  ال�صجيج 
هذه المعالم، بل بقي يفكر في الرك�س كفعل تالٍف لل�صقوط، �صقوط موؤجل 
اأمل  اأمل،  بجرعة  محملٍة  قفزٍة  ال�صاق،  ع�صالت  كل  فيها  تت�صنج  بقفزة 
بالطيران، بالرتفاع الم�صتمر ك�صهيق ل يتوقف، يليها �صقوط حتمي، يا اإلهي 
اأن ن�صميه بال�صفقة، لكنها هذه المرة  اإنه ي�صبه ما يمكن  ال�صقوط مجددًا، 
�صفقة عامة، لي�صت على �صيء محدد. اأخذ يفكر في الم�صاعر الأخرى، في 
النف�س  اإلى درجة ربط  الكره  اإن الحقد مغٍر،  اأجل  الغ�صب، الألم، الحقد، 
بالمكروه، اإنه اأ�صد من الحب، اإنه ارتباط اأعمق وعفوي ل يحتاج اإلى جهد 
عقلي لتمتينه، اإنه بب�صاطة يحفر بنف�صه في الداخل، الحقد اأ�صد مقاومة من 
الحب تجاه الملل اأو الروتين، كان متاأكدًا من اأنه يحقد على �صيٍء ما، لكنه 
لم يتاأكد من ماهيته، لكن ما هذه الكلمات؟ يتاأكد، الملل، الروتين، عفوي، 
اإنها كفيلة بت�صتيت ذهنه في اتجاهات متعددة، يح�س اأنه على مفترق طرٍق 
وا�صع، ولكنه ملقى على غباٍر ميت مقفر، وهو ل يقدر اإل على لوي عنقه نحو 

ال�صواد المغبر حوله، �صواد يتمدد ويتقل�س، يتنف�س بانتظام.
اإنه ملقًى في الو�صعية نف�صها، ل �صيء تغّير  ينق�صي زمٌن غير محدد، 
غير اأنه لم يعد يقدر على الأنين، يفتح فمه على ات�صاعه، دفعات الهواء تخرج 
يتاأكد  اأن  دون  اأكثر �صخامة،  تبدو  التي  �صيء غير حفيف جثته  �صامتة، ل 
المقارنة  بفكرة  يحلم  اإنه  للمقارنة،  اأي�صًا  تحتاج  ال�صخامة  لأن  ذلك،  من 
الح�صية الملمو�صة، ولي�س مقارنة الأ�صياء في ذهنه، لأن حجومها و�صفاتها 
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تتغّير في الذهن، لكْن، �صوته، اأين �صوته؟ حتى �صوته الداخلي بات مغمغمًا، 
، ل، اإنه ي�صمع حفيف ج�صده على  هل العيب في اأذنيه بب�صاطة، هل بات اأ�صمَّ
اإن �صوته غائب، حباله  ال�صواد،  تنف�س هذا  ي�صمع  اأن  يكاد  اإنه  بل  الأر�س، 
ال�صوتية مقطوعة! لم ي�صعه التاأكد من ذلك، ولكنه اأكثر الحتمالت توافقًا 
مع و�صعه، هل تكون م�صابة من كثرة ال�صراخ؟ لي�س متاأكدًا، بكل الأحوال 
�صيمنحها وقتًا لترتاح فيه عّلها تعود للعمل. �صيعود للنوم قلياًل، لكنه ب�صدٍق 
التي  والعمومية  الغائمة  الأحالم  بين  واليقظة،  النوم  بين  يميز  اأن  يقدر  ل 
اأفكاره المتطايرة كحبات الخرز. عدنا، ل، لن ي�صتت فكره في  تاأتيه وبين 
من  ومتى؟  ال�صوتية؟  حباله  قطع  من  �صوته؟  اأين  الآن  المهم  التفا�صيل، 
الم�صتحيل اأن تنقطع وحدها، يا ترى هل هو مري�س بمر�س ما يجعل اأطرافه 
ُمحيت  فكيف  �صحيحًا  ذلك  كان  اإن  ولكن  فجاأة؟  تنقطع  ال�صوتية  وحباله 
ذاكرته؟ يعود فجاأة لل�صراخ بعنف لكْن دون اأي �صوت، ال�صمت ي�صبح اأعمق 
بب�صاطة، اإنه ك�صبٍع في قف�س يعجز عن الهرير اأو العويل، ما كان ا�صم �صوت 
ال�صبع، لم يكن مهمًا اأن يتذكر، فذلك ل ي�صكل فرقًا بالن�صبة لل�صبع الخائف 
والحاقد، عويل ي�صتطيع اأن يتخّيله على �صكل �صحٍك خائف، ولكنه مرعب، 
اإنه ي�صرخ ب�صمٍت مخيف وقطرات العرق تلمع على جبينه، يح�س بها وهي 
تنزل، كان ي�صبه م�صهدًا �صينمائيًا من فيلم �صامت مع كل المبالغات التي 
تحاول اأن تعي�س عن فقدان اللغة، هل يبدو اأ�صد حمقًا الآن؟ لي�س مهمًا لأن 
الحمق يقا�س بين الأحياء ولي�س عندما يكون المرء وحيدًا، خا�صة عندما 
من  لي�س  وبالتالي  الأقل،  على  ج�صمه  ن�صف  ت�صكل  اأطرافه  ناق�صًا،  يكون 
حق اأي اأحد اأن يحكم عليه، اأين هو هذا الأحد الغائب؟ اأين هو نف�صه؟ ما 
اأين  الموتى،  بقية  اأين  ف�صيح؟  قبر  الالمنتهي؟ هل هو في  ال�صواد  هو هذا 
المالئكة اأو ال�صياطين؟ اأين ح�صود الموتى؟ اأين الدود الذي ياأكلهم؟ اأيكون 
في الجنة؟ ل، هذه لي�صت الجنة بالتاأكيد، لعلها مرحلة انتقالية في �صعوده 
اإلى الجنة؟ لكْن، لَم ي�صعد دون اأطراف؟ هل يحا�صبون اأطرافه؟ لكْن، من 



109

م الإن�صان بهذه الطريقة! من ال�صعب اأن يكون في عالم ما بعد  يود اأن ُيق�صِّ
الموت، لأن ما هو فيه عذاٌب لم ُيخبره اأحد بوجوده، الأنبياء لم يعلموا به، 
اأو لعلهم علموا واأخبروا النا�س، لكنه بب�صاطة ن�صي ذلك كما ن�صي كل حياته 
الما�صية، ل، الأمور في الدين اأكثر ب�صاطة واإن كانت غير منطقية اأحيانًا، 
لكنها ل ت�صل اإلى هذا الحد. خامرته �صكوٌك حول كائناٍت ف�صائية اأو �صحرة 
اأو جن، قمعها ب�صرعة خ�صية اأن ي�صدقها، هل هو في قعر اأحد الأقبية في 
درا�صة  اأو  التعذيب،  نوعًا جديدًا من  عليه  يطبقون  ما؟ هل  فرع مخابرات 
طبّية غير م�صروعة؟! هل هو في قعر محيط، يعجز عن الغرق؟ اأيكون على 
طاولة عمليات ما تحت التخدير العام، هل هناك من ي�صّق ج�صمه في هذه 
اللحظات؟ حاول التركيز، اإنه ل يح�س ب�صيء، لعله مجرد �صخ�سٍ تحت ركام 
الوقت  اأو ق�صٍف عنيف ل يذكر �صببه؟ كم من  انهارت ب�صبب زلزاٍل  بناية 
لعله مجرد  اأو  الفراغ.  اأحد لنت�صاله من تحت هذا..  ياأتي  اأن  بدَّ  ق�صى، ل 
تعوي  والقذائف  الفرا�س  في  يت�ّصكع  كافكا(  �صيطان  )يتلب�صه  اأخرق  �صاعٍر 

قربه دون اأن يفلح في النوم؟ ب�صدٍق لم يكن يعلم. 
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اأفكر في قلق اأمٍّ مثاًل على ابنها لأنه ل يجيب على الموبايل، )اأفكر في 
المدينة  خارج  �صافروا  الذين  اأهلي  في  التفكير  من  الهرب  اأود  لأني  ذلك 
في  اأفكر  معدومة(،  �صبه  الجوال  تغطية  لأن  معهم  التوا�صل  على  اأقدر  ول 
تف�صيٍل عادي في الحياة الطبيعية، في متاهة الحتمالت التي ت�صيع فيها 
الأم، هل اأ�صاع جواله؟ هل �صرقه اأحدهم منه؟ اأم اأن البطارية فرغت؟ اأو 
تلف الجوال لأي �صبب؟ هل هو يغلقه عمدًا كي ل تزعجه؟ )وهذا غير متاح 
ابنها؟ هل هو  لدى  اأو  لديها  ال�صبكة  اأهلي(، هل هناك عطل في  في حالة 
ال�صيارة في تلك  العودة ويمر بنقطة ل تغطية فيها؟ هل عطلت  في طريق 
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النقطة؟ المهم لي�س تعدد الحتمالت بل �صياع الأم فيها، في العادة ياأتي رد 
الفعل على هذا القلق بتطمينات تهدف حقيقًة اإلى اإ�صكات الأم وقطع �صيل 
اأحيانًا، لكْن، هل نتخيَّل فعاًل هذه المتاهة التي يتاآكل فيها  اأو نّقها  عتابها 

اأحدهم؟!

ـــ 154 ـــ 

محببة،  نميمة  م�صادر  باعتبارهم  مجاذيبها،  المدينة  تفقد  اأن  بعد 
تملك  �صخ�صيات  القديمة،  محل  لتحلَّ  جديدة  �صخ�صياٍت  باإنتاج  تبداأ 
م في  ُت�صخَّ التي  الب�صيطة  المواقف  الحكائي مع عدد من  كمونها و�صرطها 
ال�صرد ال�صعبي، ومن الموؤكد اأن بع�صها ُيوؤلف من الرواة ال�صعبيين لتتحول 
�صخ�س  ال�صخ�صيات  هذه  اأ�صهر  الجميع.  ي�صدقها  حقيقة  اإلى  الق�صة 
بنق�س  م�صاب  تقريبًا،  عمره  من  الثمانين  في  م�صن  َكّروم،  حج  ا�صمه 
�صمع وا�صح، ويتمتع بحيوية جيدة، والأهم اأنه اآخر من بقي في حارة كاملة 
وب�صبب  اأنه  الموؤكدة  الق�ص�س  اأولى  الجي�س.  عنا�صر  مع  وحده  مهجورة، 
�صممه الجزئي لم ي�صمع الجنود وهم يخلعون الباب، وفوجئ باأحدهم في 
: كيف دخلت؟ فُده�س الأخير لأن  المطبخ ياأخذ جرة الغاز، ف�صاأل الجنديَّ
اأ�صار للباب، فقال له حج كروم: لماذا  باأن  خلع الباب كان مدويًا، واكتفى 
تاأخذ جرة الغاز اأنا اأحتاجها؟ فرّد الجندي بهدوء: واأنا اأحتاجها. ثم اأخذها 
ُيَهّجر  اأن  الأحداث، قبل  بداية  الممتعة حوله في  الحكايات  اإحدى  وم�صى! 
الدبابات  وقذائف  الق�صف  عز  في  الجيران  �صمعه  جماعي،  ب�صكل  النا�س 
تنهمر بغزارة، وهو ي�صرخ متذمرًا: »�صرعنا اأبو الب. ك. �س!«، لكّن اأجمل 
الق�ص�س عندما �صمعه الجيران يتحدث مع �صهره الم�صن اأي�صًا، ذي ال�صمع 
الخفيف اأي�صًا، عن الثياب الداخلية لعار�صات الأزياء، في حين كان ال�صكون 
يخّيم على المنطقة من �صدة الخوف. حج كّروم لم يدر بكل ما يح�صل، لكن 
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منزله يحوي ثالث فتحات كبيرة في الجدران التي تطل على جيرانه، فقد 
قام الجنود بفتح الحيطان بين البيوت، على طول الحارة، �صمن حربهم، 
واكتفوا باعتباره �صيئًا زائدًا في البيت، اإحدى المزحات التي تروى عن ذلك 
كّروم  حج  عاله�ّس!«،  الحايط  ك�صروا  هالجي�س،  اأبو  »يلعن  ال�صهير:  تعليقه 
نف�صه الذي ق�صى اأ�صبوعين يوقد ما تبقى من الزيت لي�صيء لياًل جحيميًا، 
لَم بقي وحده، واأرجح ق�صة رف�صه مغادرة بيته،  باأ�صرته،  اأعلم ما حلَّ  لم 
بينهم  من  �صخ�صًا  ع�صرين  اإعدام  منها  بقربه،  وقعت  التي  المجازر  رغم 
ن�صاء، في بيت يبعد عنه اأقل من خم�صين مترًا، وتركت الجثث فترة طويلة 

حتى اأن خفة �صمع حج كّروم لم تفلح في التخفيف من رائحة الجثث.

ـــ 155 ـــ 

اإحدى الق�ص�س الطريفة ح�صلت مع اأحد اأقاربي، عندما عاد اإلى بيته 
كبيرة  حقائب  ثماني  ووجد  الجي�س،  قبل  من  محتاًل  فوجده  الر�صدية،  في 
اأنها تحوي م�صروقات مهمة من البيوت المجاورة،  في البيت، من الوا�صح 
وعندما �صاأل عنها قالوا له اإنها ل تحوي اأيًا من اأغرا�س بيته، وعلى اعتبار 
اأنه كان قد تمكن من اأخذ اإذن العقيد بوا�صطٍة ما لأخذ ق�صم من اأغرا�س 
منزله، تركه الجنود، وفي لحظة كان فيها وحده فتح الحقائب ووجد بع�س 
اأغرا�صه الثمينة فيها، ف�صرقها من �صارقيه، والم�صحك اأنه بعد فترة اكت�صف 
اأن المكرويف الذي اأخذه �صمن اأغرا�صه لم يكن له رغم ال�صبه الكبير بينه 
وبين مكرويفه، وال�صبب اأنه ماركته �صام�صونغ في حين اأن مكرويفه الأ�صلي 

كان من ماركة وتار.
 

ـــ 156 ـــ 

�صديدة  بو�صائل  نف�صها  ترميم  الحياة  تعيد  الهمجية  الظروف  في 
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الغرابة، وتن�صاأ مهن جديدة وعالقات فا�صدة جديدة، لنا اأن ن�صميها بف�صاد 
في  بيوتهم  من  للنا�س  اأغرا�س  بجلب  ما  �صخ�س  قيام  اأغربها  الح�صار، 
والحميدية  كالجبيلة  ال�صديد  الق�صف  تحت  والواقعة  المحا�صرة  الأحياء 
وال�صيخ يا�صين والموظفين، وذلك مقابل مبلغ كبير ن�صبيًا، تبداأ الرحلة لياًل 
ال�صبب، ولكنه ي�صمح  النا�س مهما كان  اأمني �صديد يمنع دخول  من حاجٍز 
لهذا ال�صخ�س بالدخول باأريحية مقابل ر�صوة ل اأعلم مقدارها، ثم يم�صي 
باتجاه  العر�صي  منطقة  اإلى  الدرة  ج�صر  يعبر  ثم  الحويقة،  منطقة  اإلى 
ال�صاحة، وهذه المناطق تحت �صيطرة الجي�س الحر، الذي ل يعار�س هذه 
المهمة، والالفت اأنه يحمل الأغرا�س على دراجة هوائية اأو عربة بناء بثالث 
اليوم  الليل هناك، ويتحرك في ليل  اإلى الحويقة، وينام  عجالت، ثم يعود 
التالي ليعود. ب�صكل عام تكلفة النقل تتعلق بالمادة وب�صعوبة نقلها والأهم 

بثمنها.

ـــ 157 ـــ 

تحت  واأخرى  الثوار،  �صيطرة  تحت  مناطق  بين  مق�صمة  الآن  المدينة 
كل  قطاعات،  اإلى  مق�صمة  الأخيرة  اأن  والغريب  النظامي،  الجي�س  �صيطرة 
قطاع منها تحت �صيطرة �صابط واحد، ول يوجد تن�صيق فعلي بين القطاعات، 
بين القنا�صة والدبابات والجنود الم�صاة، والأهم بين ال�صباط اأنف�صهم، وقد 
التقدم  اإحدى مرات  اأن  بالف�صل، حتى  الجبيلة  اقتحام  كل محاولت  باءت 
لجي�س النظام، التي و�صل فيها اإلى فرن حوكان، تبّين اأنها كمين من الجي�س 
الحر وقتل فيها نحو 120 جنديًا، لم يتمكن الجي�س من �صحبهم، فا�صتبدل 
ذلك كما اأخبرني عدة اأ�صخا�س باإجبار كل مدني يريد اأخذ بع�س الأغرا�س 

من بيته في الجبيلة بالعودة وهو يجر اإحدى الجثث معه.
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ـــ 158 ـــ 

اأن  اأو  ي�صتعبدك  اأن  اأحدهم  يحاول  عندما  يحدث  اأن  يمكن  ما  اأ�صواأ 
اأن  اأفخاخه،  في  الوقوع  لتالفي  مثله  التفكير  في  تبداأ  اأن  عليك  ي�صيطر 
يت�صرب اإلى عالمك الداخلي، فتتحول نف�ُصك اإلى �صاحة معركة بينك وبينه، 
رقيبًا  نف�صك،  على  مخبرًا  فتكون  نف�صه،  خ�صمك  تتلب�س  بب�صاطة  ولكنك 
حاد المزاج، مري�صًا مهوو�صًا بالت�صلط، وتكون الفري�صة، فري�صة خوفك اأوًل 
تبداأ  اأدق  ب�صكٍل  اأو  بالتاآكل،  دفاعاتك  تبداأ  التكرار  وب�صبب  تدري.  اأن  دون 
الهزيمة  مع  التاآلف  لحوا�صك،  حيويًا  مجاًل  باعتباره  الخوف  مع  بالتاآلف 
�صرطية جديدة،  منعك�صات  اكت�صاب  في  وتبداأ  القوة،  فارق  ب�صبب  الدائمة 
رهاب هالمي قابل للتحول واإعادة ال�صياغة لكن في حقل ال�صت�صالم ذاته، 
في معركة لم تجر اإل في داخلك. كنُت دائمًا اأتخيَّل الم�صهد كبقعة كحلي 
تخلق حقائق  داخلك  في  الوهمية  المعارك  اأن  والأخطر  البيا�س،  تغت�صب 
غريبة، عالمًا موازيًا للواقع، واقعًا اآخر داخليًا، مما يجعل خطر عدم التمييز 
بين الواقع والحقيقة واردًا، اأن يتحول رهابك وما يمليه من ا�صتراطات اإلى 
حقيقة اأخرى، خارجية عنك اإلى حدٍّ ما، »اأن تكذب حتى تفقد القدرة على 
ي�صبهك في رهابه،  �صوءًا عندما تجد من  الأمور  وتتفاقم  الحقيقة«.  تذكر 
م�صخًا  العالم  فيغدو  ببع�صها،  الحقائق  وتختلط  ت�صوراتكما،  فتتمازج 
حقيقيًا غير قابل لل�صفاء، هذا ما كانت عليه �صورية قبل النتفا�صة، ول اأقدر 

اأن اأدعي اأنها اأف�صل الآن.

ـــ 159 ـــ 

�صهيد اليوم هو �صخ�س اأود األ اذكر ا�صمه، اإنه تناق�س مخيف بالن�صبة 
حزب  في  �صابق  فرع  قيادة  وع�صَو  للنظام،  عمياًل  كان  عقود  فطوال  لي، 
وبقي  الثمانين،  اأحداث  في  للحزب  الم�صلحة  الف�صائل  وم�صوؤول  البعث، 
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الجي�س  عنا�صر  لإذلل  �صواه  مثل  وتعر�س  قريبة،  فترة  حتى  للنظام  وفيًا 
اأُعلن  والمخابرات، ولحقًا  الجي�س  يد  اعتقل على  ثم  واأمواله،  بيته  و�ُصرق 
نباأ ا�صت�صهاده، وبداأ التغني به �صهيدًا! حقيقًة، اأنا عاجز عن التعاطف معه، 
اأعلم �صبب اعتقاله، ولكنه لي�س ناجمًا عن �صحوة �صمير غالبًا، بل عن  ل 
كيف  اأعرف  ل  �صيء،  كل  في  الكبيرة  والفو�صى  التن�صيق  �صوء  ب�صبب  خطاأ 
الرداءة  مفرط  قا�س  هو  بالمنا�صبة  اأبطال،  اإلى  اأمثاله  يتحول  اأن  يمكن 
هل  اأي�صًا،  التحاد  داخل  للنظام  وعميل  العرب،  الكتاب  اتحاد  في  وع�صو 
�صيخرج علينا من يود اأن ي�صمي مركزًا اأو �صارعًا با�صمه بعد اأن تنتهي هذه 
النتفا�صة؟ لحقًا علمت اأنه وجد منتفخًا ببيجامته التي اعتقل بها مع ثالث 
جثث ل�صجناء اآخرين واأربع جثث لجنود من الجي�س النظامي، على الأغلب 
اأنه تم تفجير �صيارة اأثناء نقل ال�صجناء، بكل الأحوال قد يكون ا�صت�صهد دون 

اأن يعلم. 

ـــ 160 ـــ 

بتقديم  كان  ال�صامتة  الأغلبية  نظر  وجهة  عن  �صمعته  تعليق  اأطرف 
وجهة نظرهم كالآتي: »اأنا ماني مع هدول ول مع هدول، ب�س مع هدول اأكتر 

ب�صوي من هدول!«، وبالطبع ل اأحد يعرف من هم »هدول«.

ـــ 161 ـــ 

تحا�صرني فكرة تاأمل الوجوه دون �صوت، خا�صة في البرامج ال�صيا�صية، 
اأطراف  وانتفاخ  المت�صنجة  بتعابيرها  الوجوه  واأراقب  التلفاز  �صوت  اأكتم 
الأنوف وكاأن المتكلم يزاأر، كنت �صابقًا اأراقب المغنيات »ال�صامتات« بمتعة، 
مبالغاتهن تاأخذ �صكاًل فكاهيًا ممتعًا، ولو فكرنا بالراق�صين حولهن، يتحول 
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الأمر اإلى خ�صبة م�صرح خبيثة، الأمر انتقل الآن اإلى جثث ل يغّير ال�صمت 
من ثقل منظرها على الروح، ووجوه غا�صبة ترغب في ال�صتم وال�صرب، ما 
ي�صل من �صورتها ال�صامتة هو هذا ال�صتم وال�صرب الذي تمتنع عن النطق 

به ب�صبب ال�صرورات الإعالمية.

ـــ 162 ـــ 

حول  حوار  لأي  تقبلي  عدم  هو  فعاًل  تزعجني  التي  الأ�صياء  من 
لهذا  اعتباري  لي�س  الأمر  الكتاب،  هذا  في  عنها  اأكتب  التي  المو�صوعات 
الحوار بمثابة »نق« �صيا�صي اأو تباٍك ممجوج، بل لأنه بب�صاطة يزيد عجزي 
عجزًا، ومهما كان التحليل عميقًا فهو تحليل العاجز والمهزوم، اإنه تاأمل في 
وجه الميت بانتظار �صيٍء ما ع�صيٍّ على التوقع، في حين اأن الكتابة تحفظ 
وتملك  �صامتة،  والأهم  �صخ�صية،  اأنها  خا�صة  الكبرياء،  من  الأدنى  الحد 
خيار التعديل اأو عدم الن�صر، اإنها خطاب مع الآخر من طرٍف واحد، الآخر 
الذي هو اأنت نف�صك، حواٌر ل يفاقم العجز دائمًا، ومن باب الأمانة تمر بي 

اأيام ل اأقدر اأن اأكتب فيها ب�صبب كاآبتي الم�صتفحلة.

ـــ 163 ـــ 

الحقد،  في  الغريبة  المتعة  تلك  ف�صولي  تثير  التي  الأ�صياء  اأكثر  من 
اأمام م�صتمعيه في �صرح تفا�صيل حقده  المتكلم »الحاقد«  ي�صتر�صل  عندما 
م�صتعينًا بمخيلة ت�صتخدم �صورًا تقليدية غالبًا ذات ا�صتخدام وتلقٍّ نمطيين 
غريب  ولمعان  ال�صوت  حدة  ارتفاع  مع  مثاًل(،  بالأ�صنان  الآخر  )تمزيق 
على  ي�صيطر  ال�صهوة  من  نوٌع  اإنه  باليدين،  فيه  مبالغ  وتلويح  العينين،  في 
اأتحدث هنا عن الحقد  واأنا  اأداٍء م�صرحي.  انفعال م�صبوب �صمن  الحاقد، 
ياأخذ  ال�صوري  الو�صع  وفي  فرديًا مخفيًا،  �صعورًا  ل  ب�صفته طق�صًا جماعيًا 
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المري�س،  بمظهر  ظهوره  وطاأة  من  الحاقد  يريح  مما  مبرراته  كل  الحقد 
اإنه حاقد بين اأنا�ٍس يفتر�س اأنهم حاقدون اأي�صًا، اإذًا الأمر يحمل نوعًا من 
ا�صتعرا�س عاهاتنا فيما بيننا، من يحمل حدبة اأكبر في ظهره، الكل يجتمع 
اإدانة  توجد  ول  الحقد،  �صدة  المتورمة من  كتفه  ويك�صف عن  المائدة  على 
لهذا الحقد التجريدي، بل نوع من التعاطف الذي يقارب الفتتان اأحيانًا، 
وَتكاثر الماآ�صي كالذباب وتلك الدمعة اللعينة الم�صتعدة لالن�صياب يجعالن 
العجز  عن  »نباًل«  الأكثر  التعبير  اإنه  ولٍع،  اإلى  يحولنه  اأ�صد جماًل،  الحقد 
النتقام،  على  القادر  بمظهر  �صاحَبه  ُيظهر  تعبيٌر  �صاحقة،  وح�صية  اأمام 
والمنت�صر في �صاحة المتخيَّل، الحقد هنا و�صيلة للت�صعيد، ت�صعيد جماعي 
بين الجال�صين، اإذ اإن المتكلم يتكلم با�صمهم �صمنًا وحقده ي�صمل جزءًا من 
عدد  مع  ال�صيقة،  الحوارات  في  التكرار  �صديدة  المالحظة  هذه  حقدهم، 

محدود من النا�س بحكم ظروف الح�صار، ولكنها �صديدة العمق.
بالتاأكيد الطرف الآخر ينمي حقده اأي�صًا وفي ال�صياق الغرائبي نف�صه، 
التي  الممار�صات  وت�صرعن كل  الحقد،  تبرر  نقية  م�صتمدًا من قتاله رموزًا 
تاأتي في �صياق تطبيقه. هل يقدر اأحد اأن يقول لأمٍّ ُقِتل ابُنها )عندما كان 
َيْقِن�س اأنا�صًا اأبرياء( اإنه مجرم؟ ل اأفتر�س اأن ذلك �صهل اأو متاح، والحقد 
يم�صي »واجبًا« في مثل هذه الحالة، فهو تعاطف مع امراأة ثكلى، اإنه يحمل 
قيمًة اإيجابية اإذًا، بل قد يتحول اإلى نوٍع من المجاملة الجتماعية، واأحيانًا 
بلدًا  تكون  تكاد  و�صورية  الحاقدين.  و�صط  من  المرء  ُينبذ  ل  كي  �صرورة 
للحاقدين، وهذا ل ينفي عنهم اإن�صانيتهم اأو طيبتهم، لأن هذا الحقد يقبع 
اأحيانًا في حقل المتخيَّل، لأنه مبني على التعاطف الجماعي اأكثر من الرغبة 
في الفعل اأو القتل بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن هل هذا يقلل من خطورته؟ 
ل، لأنه ل يدفع �صاحبه اإلى القتل بل يكتفي بتبرير القتل، قتل الآخرين للعدو 

دون تمييز، اإنه غياب دور المجتمع الكابح للعنف.
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ـــ 164 ـــ 

غياب  العمل  هذا  من  مقاطع  اأراجع  واأنا  تزعجني  التي  الأ�صياء  من 
األيف جميل يتقن  الفكرة ت�صير نحو نهايات متوقعة ككلب  المفاجاأة، وكاأن 
لعبته، اأفكر في كتابة م�صائر اأخرى للفكرة، ولكن طابع ال�صدق في العمل 
يخلق عبئًا علّي ككاتب، هل األجاأ اإلى اللعب على الفكرة واللغة؟ الأمر مغٍر، 
اإنه كممازحة الذات، ا�صتفزازها، واختبار يقينياتها اله�صة، ل اأعرف لماذا 
يغدو  محددة،  غير  هويته  اأن  فبما  العمل،  �صدق  على  اأحافظ  اأن  ل  اأف�صّ

ال�صدق عن�صرًا هامًا في التعامل معه.

ـــ 165 ـــ 

درا�صة  اأثناء  الالنهاية  فكرة  كانت  المدر�صة  في  طالبًا  كنت  عندما 
الريا�صيات مغويًة، لي�صت ب�صفتها مكانًا موغاًل في البعد، فراغًا ل قرار له 
مقفرًا فاقدًا لأ�صكال الحياة، بل في وجوده كعدد ل نهائي من الم�صافات بين 
رقمين اأو حدثين، باعتبار اأن الالنهاية م�صّكلة من م�صافات بالغة ال�صغر بين 
َدْين، تكاد اأن تقترب من الغياب، تالم�صه، ولكنها ل تلتقي وبالتالي ل  ُمَحدَّ
تفقد وجودها، اأر�ٌس �صا�صعة مجهرية تتحرك بينها التفا�صيل، والأخطر اأن 
اأي نقطتين متقاربتين تحمالن بينهما عددًا جديدًا غير منتٍه من الم�صافات، 
اإنها اأ�صبه بالن�صيان، ن�صيان متخم بالتفا�صيل، ولي�س ن�صيانًا فارغًا، ن�صيانًا 
قاباًل للعك�س على خالف الغياب، اإنها التفا�صيل التي نعجز عن الحتفاظ 
فيما  للتذكر  والقابلة  للن�صيان،  اأر�صًا  باعتبارها  الحياة  اإنها  لدقتها،  بها 
كل  من  وبالرغم  اأنها،  الفكرة  في  والالفت  التاأمل.  على  يقدر  من  وجد  لو 
تفا�صيلها، ل تفقد ب�صاطتها وعفويتها، اأو ب�صكٍل اأدق طبيعيتها. اإنها كالبحث 
عن الجمال في منظر قبيح، اأو في اأ�صياء م�صوهة تنتظم بخ�صو�صية تعطيها 
ال�صور  من  نهائي  ل  كعدد  اأتخّيلها  مثاًل،  الم�صافي  في  كالمر�صى  جماًل، 
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الخا�صة،  و�صماتها  هويتها  تملك  �صورة  وكل  لحظتين،  بين  الفوتوغرافية 
اأفكر في ذلك واأنا اأتاأمل �صيل ال�صور المرعبة المتعلقة بالنتفا�صة ال�صورية، 
�صيل الن�صيان فيها، كلها مهمة ولكن اأذهاننا الب�صرية ل تقدر على تلقيها، 
الن�صيان،  تف�صل  اإنها  ذلك،  تريد  ل  اأنها  والأهم  الألم،  هذا  كل  تلقي  على 
ماء ت�صبح فيه التفا�صيل نحو العمق، تغرق فيه كما نغرق في الحياة، الحياة 
كفعٍل معا�س، ل كفعٍل ُمتَخيَّل اأو مر�صوم فوق الحياة نف�صها، اأتخيَّل كم من 
الممكن اأن نكتب عن العالم الداخلي والذكريات ال�صابحة في الالوعي بين 
لحظتي م�صك الفنجان ولحظة البدء بر�صف ما فيه، هذا الم�صير الق�صير 
المفرط في تكراره وعاديته. لعل الطريف في الأمر اأن هذه الفكرة تاأتي من 
�صخ�س يتعامل مع الحياة الجتماعية بالحد الأدنى، مع الح�صار اأو دونه. 
كثيرًا ما كنت اأفكر في ذلك واأنا اأكتب بع�س ن�صو�س العبث، كنت اأظن اأنه 
اأ�صلوب تعبير منا�صب في المراحل المجتمعية الم�صطربة، مراحل نكاد نفقد 
فيها الثقة بكل �صيء، بالأفكار الكبيرة والأحالم الجماعية ال�صاحرة، نكاد 
نفقد فيها الأمل، ذلك يحمل جانبًا من ال�صحة ولكنه ل يف�صر كتابة بنتر اأو 
جان جينيه، العبث هنا خيار ولي�س انعكا�صًا، اإنه فن يركز على التفا�صيل، 
اإنه ل  الكال�صيكي،  الت�صكيلي  الفن  اإنه طريقة معكو�صة عن  لكن بطريقته، 
اأيًا منهما  يغّلب  قد  اإنه  تقليدي،  ب�صكٍل  المراأة وحذائها«  بين عين  »ي�صاوي 
في اأي لحظة، وبهذا المعنى اإنه ي�صاوي بينهما، اإنه فن يقوم على التفا�صيل 

اأي�صًا، لكن العبث يحتفي بها، ينقلها نحو مركز ال�صورة، ولي�س العك�س. 

ـــ 166 ـــ 

من  ما  فيلم  م�صاهدة  هي  اأمار�صها  التي  الممتعة  الألعاب  اإحدى 
منت�صفه اأو بعد تفويت المقدمات التي تو�صح خلفيات ال�صخ�صيات، اأن اأبداأ 
الم�صاهدة من عبارة »لن ينجو« اأو »هل اأكله«، اأو من م�صهد ياأخذ فيه البطل 
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قرارًا م�صيريًا في ق�صية ما اأجهلها، اأح�س بمتعة م�صاعفة في هذا اللب�س، 
كمونًا مغريًا في تطور الأحداث، والذي قد ياأتي اأقل بكثير من التوقعات اأو 
الحتمالت الأخرى التي تدافعت في ذهني، بالتاأكيد هذا ل ينجح في كل 
الحالت وهو لي�س �صلوكًا مق�صودًا اأ�صاًل، اإذ اإنه ياأتي بحكم كثرة القنوات 
وكثرة الأفالم المملة وقلة اهتمامي بالمتابعة، وبالتالي اأي �صيء جيد لإلهاء 
لعبة  مع  الفيلم،  متابعة  اأتوقف عن  اأحيانًا  اأني  الذهن عن هواج�صه، حتى 
جديدة لإكمال ال�صيناريو على عجل، علّي اأن اأعترف اأن هذه العادة قديمة 
قبل الح�صار، لكن ح�صورها بات اأكثف تحت وطاأته، حتى اأني اأحيانًا اأمزج 
فخذي  جمال  مقارنة  ب�صذاجة  مكتفيًا  مبرر،  غير  با�صتهتار  فيلمين  بين 
البطلتين، مزاوجًا ال�صيناريو بين الفيلمين وم�صتعدًا لتخريبهما معًا، الأمر 

طفولي بالتاأكيد، ولكنه يحمل متعًة غير موؤذية. 

ـــ 167 ـــ 

هناك تغيُّر في بنية الخطاب العام للنا�س في المدينة، الكثر يح�صون 
بنوع �صديد من القرف والإحباط، والأهم اأنهم يائ�صون من المرحلة القادمة 
�صواء بقي النظام اأم زال، ما جرى اأن اأخطاء الجي�س الحر بداأت تت�صخم 
وتبدو اأ�صد وطاأة على النا�س، حتى اأن العديد لم يعودوا متعاطفين معه رغم 
الخبز في  اأزمة  ال�صنيعة  الأخطاء  اآخر هذه  النظام،  ال�صديد على  حقدهم 
دير الزور، حيث يوجد فرن وحيد في المناطق التي ي�صيطر عليها النظام 
وي�صتاأثر الجي�س بكل ما يخبزه الفرن تقريبًا، مدعمًا ب�صيل متكرر من اإطالق 
اأنه فرن خا�س ولي�س  اأمام الفرن )مع العلم  النار لف�س جموع المنتظرين 
يبدوؤون  الذين  الأهالي  عليه  يت�صارع  الي�صير  النذر  ويتبقى  للدولة(،  تابعًا 
اأخيرًا  قليلة.  بكميات  الخبز  لهم  يتاح  اأن  قبل  �صاعات طويلة  بال�صطفاف 
بحجة  المدينة  اإلى  القادم  الطحين  ب�صرقة  الن�صرة  جبهة  عنا�صر  قام 
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الذي  الي�صير  النذر  بات  وبهذا  ال�صكان،  اإلى  ولي�س  الجي�س  اإلى  ذاهب  اأنه 
�صورية  ليرة   250 اإلى  الربطة  �صعر  وو�صل  متاح،  غير  النا�س  عليه  يعي�س 
اإن وجد الخبز )مع العلم اأن ال�صعر الر�صمي 15 ليرة فقط(، ومن �صرقوا 
المناطق تحت �صيطرة  الأهالي، لأن هذه  بتوزيعه على  الطحين لم يقوموا 
على  النظام  حواجز  تقوم  الكارثة  تكتمل  وكي  قلنا.  كما  النظامي  الجي�س 
طرق ال�صفر بمنع دخول اأي خبز مع الم�صافرين، هنا لم يعد يوجد من يمثل 
الحر  للجي�س  ال�صر�صة  الجتماعية  والحا�صنة  �صرعيته،  فقد  الكل  النا�س، 
المدينة  �صوارع  يجوبون  الحر  الجي�س  من  اأفراد  كان  فقد  بالتفكك،  بداأت 
تحت  ا�صت�صهد  من  ومنهم  وخ�صارًا،  خبزًا  النا�س  ليعطوا  الح�صار  تحت 
ويكتفي  المدينة،  خارج  من  النظام  ح�صار  يكّمل  فهو  الآن  اأما  الق�صف. 
بدَّ من ذكر حادثة  ول  اأي�صًا.  المدينة  الطحين على مناطقه خارج  بتوزيع 
الجي�س  عنا�صر  فيها  قام  الرقة،  �صمال  في  اأبي�س  تل  قرب  موّثقة  اأخرى 
متاري�س!  اإلى  وتحويلها  الأكيا�س  واأخذ  طحين  �صاحنة  بم�صادرة  النظامي 
في  الحر  للجي�س  النفط  �صركات  ر�صوة  موؤكدة  وهي  الأخرى  الأحداث  من 
حقل التيم بمبلغ �صهري بحدود الأربعين مليون ليرة �صورية كي ل يهاجمها 
الجي�س الحر، والمزعج اأنه بجانب حواجز الجي�س الحر هناك من يبيع ليتر 
الأ�صعار.  ل�صبط  الحر  الجي�س  اأفراد  يتدخل  اأن  دون  �صديد  بغالء  البنزين 
تاريخهم  كان  ممن  الكثيرون  وهناك  واعيًا،  يقاتل  من  كل  لي�س  بالتاأكيد 
اأ�صود قبل ان�صمامهم للجي�س الحر وهوؤلء لم يتحولوا اإلى مالئكة، والخطر 
الأكبر يتمثل في غياب اأي رقابة على المقاتلين وعدم وجود �صلطة �صيا�صية 
�صفافة ت�صّير اأعمالهم فُتترك الأمور ع�صوائيًة. المعار�صة باتت وجهًا قبيحًا 
ي�صبه وجه النظام، يختزل ذلك اأحد النا�س الذين يعادون النظام باأن بقاء 
النظام كارثة وزواله كارثة اأكبر! من الأحداث المرعبة �صراع بين قريتين 
وهما  الرقة(  )باتجاه  الزور  دير  لمدينة  الغربي  الخط  على  متجاورتين 
اأ�صلحة عنيفة  التبني والطريف، ا�صتخدم فيها المتقاتلون ب�صبب ق�صة ثاأر 
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منها الآربيجيات والر�صا�صات وهي من اأ�صلحة الجي�س الحر، وتم حرق عدة 
المتقاتلين  بين  المعركة  اأن  والم�صحك  القتلى،  من  عدد  �صقوط  مع  بيوت 
ا�صطرت اإلى النتهاء عندما انتهز النظام فكرة تجمع اأفراد الجي�س الحر 
في نقطة مك�صوفة، فقامت اإحدى الطائرات بق�صفهم وقتلت �صتة اأ�صخا�س 
باتوا �صهداء، الفكرة المخيفة هي في وجود ال�صالح بين اأيدي الجميع، وفي 
الأيام  النتفا�صة. في هذه  انتهاء  بعد  ل�صحبه  البالغة  ال�صعوبة  اليقين في 
يغدو النظام بكل همجيته الكيان الوحيد الذي يمتلك بقايا اأ�صالء موؤ�ص�صات 
الدولة، اإنه يعطي الرواتب للموظفين رغم انقطاعهم عن وظائفهم، وهو من 
يوؤّمن بع�س الم�صتو�صفات وحمالت اللقاح لالأطفال، وفي المقابل يقوم بقهر 
جنود  بع�س  اأن  حتى  القمعية،  موؤ�ص�صاته  بين  تن�صيق  دون  واإذللهم  النا�س 
النظام يموتون ب�صبب اأخطاء في الق�صف من قبل النظام نف�صه )�صبق اأن 
اأخبرني طبيب َمْخَبر وهو منبوذ عادة بين الأطباء لأنه موؤيد، ويكّن لي مودة 
تجهيزات  باأن  اأخبرني  اللياقة،  �صمن حدود  معه  واأتعامل  راأيه  اأتقبل  لأني 
المخبر الوحيدة المتاحة في المدينة والمو�صوعة في م�صتو�صف للدولة قام 
بتك�صيرها، قال لي ذلك بحقٍد �صديد وهو يعمل متطوعًا  النظامي  الجي�س 
كطبيب عام في م�صتو�صف حكومي(، هناك ع�صرات الحوادث الموزعة على 
م�صاحة جغرافية وا�صعة ع�صية عن التجميع والفهم، اإنها دوامة ي�صير فيها 

النا�س دائخين وفاقدين للتوجه اأو الأمل.

ـــ 168 ـــ 

يخرج  ق�صيرة  ا�صتراحًة  المرء  يتمنى  ال�صديد  الخطر  لحظات  في 
فيها عن ج�صده، يتاأمل ما يجري، يبحث عن مهرب ما، فكرة الفا�صل هذه 
يتحول  اأن  بقدر  النجاة،  اإمكانية  في  تكمن  ل  واأهميتها  الجميع  تتكرر عند 
ما  باأن  للنف�س  اإيهاٌم  بالمزاح،  اأ�صبه  اأو  جدي  غير  خطر  اإلى  الخطر  هذا 



122

يجري مجرد حلم قابل لالإيقاف، ذلك اأن التاأمل هنا نوع من نقل التركيز 
اأفكر في ذلك  للتغيير، كنت  وقابلة  اأخرى �صغيرة  تفا�صيل  اإلى  الموت  من 
كثيرًا واأنا اأخيط جروح الأطفال، والخوف ي�صتنفد الطفل من اإبرة التخدير 
المو�صعي واإبرة الخياطة، غالبًا ما ي�صتغيث الطفل مكررًا: »ب�س �صوي«، اإنه 
يطلب ا�صتراحة دون معنى، فهو يعلم حقيقًة اأنه لن ُيترك حتى تتم خياطة 
اأننا  يعلم  اأنه  اأي  يم�صكانه،  اأمه  اأو  واأبوه  متاألم  غير  هو  وبالتاأكيد  الجرح، 
نقوم ب�صيء جيد ل�صالحه، كثيرًا ما كنت اأ�صاأل ماذا يمكن له اأن يفعل بهذه 
اإنه يطلب اأن يكون الأمر اأقل جدية، وبالتالي هدنة مع توتره،  ال�صتراحة؟ 
وبالتالي هو ل يفكر فيم �صيقوم به في هذه ال�صتراحة، فتفكيره مح�صور في 

الح�صول عليها فقط. 

ـــ 169 ـــ 

فيه  تظهر  المعار�صة  الزور  دير  قناة  على  فيديو  �صاهدت  فترة  منذ 
اإحدى الممر�صات وهي تحمل في يدها بندقية رو�صية، وتهدد ب�صار الأ�صد 
وتغدق عليه ب�صتى ال�صباب، عالقتي طيبة مع الممر�صة وهي كانت من اأكثر 
على  النا�س  اأُجبر  وعندما  ال�صلمية،  المظاهرات  بداية  في  المتحم�صين 
ت�صوية اأو�صاعهم مع فروع الأمن بعد الجتياح الأول لمدينة دير الزور في 
اإزالة  بق�صد  الذهاب  اإلى  الأطباء  الممر�صة كمعظم  ا�صطرت   ،2011 اآب 
اأ�صمائهم من قوائم العتقال على الحواجز. المحزن في الأمر اأن الممر�صة 
اُتهمت وقتذاك بالعمالة لفروع المخابرات واأم�صت �صجاعتها الالفتة دلياًل 
في  الدخول  عدم  على  اأحر�س  لأني  بيننا  المو�صوع  ُيفتح  لم  اإدانتها.  على 
في  و�صعها  المعيب  ومن  لي غير مدانة  بالن�صبة  فهي  التفا�صيل،  مثل هذه 
موقع الدفاع عن النف�س مع عدم وجود اأي دليل �صدها، وبقيت عالقتي معها 
النور،  م�صفى  في  راأيتها  الح�صار  هذا  في  والحترام.  الود  على  محافظة 
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عندما كنت اأجري اإحدى العمليات، كانت مري�صة ب�صدة، وعرفت اأنها بقيت 
اأرى  واأنا  فيه  فكرت  ما  وكل  الجرحى،  ت�صعف  التي  الم�صافي  في  مداومة 
الفيديو، حجَم األمها من تهمة عمالتها مع الأمن، لم اأ�صتطع اأن اأ�صمع كالمها 
اإل ك�صراخ ببراءتها من العمالة، اإنها تقطع اأي خط رجعة مع النظام، وتعلم 
تمامًا كما نعلم اأنها �صتقتل اإن وقعت في يد الجي�س النظامي، ت�صرفها اأرعن 
بالتاأكيد، لأن و�صف ب�صار الأ�صد بالكلب والحقير ل يقدم �صيئًا لالنتفا�صة، 
اإنها بب�صاطة �صحية اأخرى، اأعتقد اأنها كانت تفكر في وجوه متهميها وهي 
ت�صجل هذا الفيديو ولي�س في ب�صار الأ�صد، تتخيَّل خدودهم المطعوجة من 
وهو  ُقتلت  اإن  دمها  تتخيَّل  بادية،  ال�صديد  الخجل  وعالمات  ال�صفعة،  اأثر 
�صلوكها  التهام لحقًا،  �صتعجز عن  التي  ويعمي عيونهم  يطر�س وجوههم، 
عليها  وي�صبغ  متهميها،  لدى  بالذنب  الإح�صا�س  يزرع  موؤجل  انتحار  �صلوك 
هالة القد�صية لدى من دافع عنها، ل اأقدر اأن اأنظر اإليها اإل ك�صحية، �صحية 
اتفق النظام والمعار�صة على قتلها، والمفجع اأنها وافقت على قتلها لتوؤكد 

موقعها ك�صحية وموقعهم كمجرمين.

ـــ 170 ـــ 

تاآمرًا  ت�صبه  والتي  متحاورْين،  بين  البا�صمة  النظرات  في  اأفكر  كنت 
�صمنيًا �صد �صخ�سٍ ثالث يقدم راأيًا ينزاح عن الراأي العام، هذه النظرات 
بما تحمله من اإدانة �صامتة وتحقير لالآخر قد تكون اأخطر من ال�صراخ في 
وجهه بمواجهة فردية �صادقة، اإنها عالمة على اأخوة م�صتركة بين الحلفاء 
�صد ال�صاذج )في اأح�صن الأحوال( الذي يتكلم، نوع من الت�صامن وال�صرية 
بين اأع�صاء فرقة واحدة تمار�س القتل في الذهن، ويتوا�صل اأع�صاوؤها فيما 
بينهم ب�صمت وحرفية، والمراقب الخارجي يرى حالة محترمة من الإ�صغاء 
وتقبل الراأي الآخر، حالة من الحوار، لكنه ل يعلم باأمر ال�صحية التي تجهل 
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اأنها �صحية اأحيانًا، والم�صحك اأنها قد تمار�س ال�صلوك نف�صه في مكاٍن اآخر 
يوجد لها فيه حلفاء مبت�صمون.

ـــ 171 ـــ 

كتبت  اأن  �صبق  الف�صول،  يثير  ا�صتباك  �صمن  برتابة  النار  اإطالق 
الآربيجيات  دور  وعن  التعبير،  �صح  اإن  النار  مو�صيقا  عن  �صابق  مقطع  في 
اأما   ، كمتلقٍّ نظري  وجهة  من  ذلك  كان  كبا�س،  القذائف  ودور  كاإيقاعيات 
من وجهة نظر جندي الجي�س اأو عن�صر الأمن، فالأمر مختلف، من ال�صعب 
اأن يح�س بطرب اإيقاعي يندمج فيه مع طلقاته المتكررة كعواٍء، اأعتقد اأنها 
محاولة لجعل الأمر مكرورًا، فالتكرار يوحي بالرتابة والثقة، اإنه يهدئ من 
روعه وكاأنه يقول لنف�صه: األم اأقل لك؟! الأمر ب�صيط كهذه الر�صقة، ويم�صي 
من  لطماأنته  الخائف  كتف  على  تربيت  الهدهدة،  من  نوعًا  الكتف  ارتداد 
النار  باأنه يطلق  �صعور  يراودني  لم  اأعرف  ل  اأي�صًا.  المرة  �صينجو هذه  اأنه 
اأو  اإنه ي�صرخ على الذئاب في الظالم ليثير خوفها،  دون ت�صويب حقيقي، 
ليعديها بخوفه، وهذا يف�صر قلة عدد القتلى في ال�صتباكات الليلية مقارنة 

بهول اإطالق النار.

ـــ 172 ـــ 

علّي اأن اأعترف اأني اأح�س بنوٍع من الإغراء في اعتبار نف�صي خارج ما 
اأو  لما يجري  تف�صير  باإيجاد  ل�صت مطالبًا  اأني  اأح�س  اأن  يجري في �صورية، 
التحرر من واجب تحليل وتبرير الأ�صياء المتناق�صة، والتي تاأتي في �صياق 
وزر  ما  اإلى حدٍّ  يحملنا  والذي  النظر،  ووجهات  المواقف  في  �صنيعة  حدية 
ما  هذا  ولعل  ذهنية،  اإجازة  اأخذ  في  اأرغب  ندعمه.  الذي  الجانب  اأخطاء 
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ي�صجعني على ال�صفر خارج �صورية، هدنة مع هذا الو�صع الجنوني، اإنه نف�صه 
الإغراء الذي ينتاب المقاتل في معركة، اأو تلك الرغبة اللعينة والماألوفة التي 
تنتابنا بال�صقوط حين نطل على حافة �صطٍح عاٍل حين يبداأ القلب بالخفقان 
ال�صقوط  م�صافة  في  الفكر  وتركز  الحوا�س  تعمي  مرعبة  غواية  والنزول، 
وهادئ،  متاأمل  حيادي،  وجٍه  مع  يهوي  كعلم  المتحركة  الأذرع  في  فقط، 
الفعل،  عبء  من  التخل�س  في  لل�صقوط،  المرافق  اللذيذ  ال�صترخاء  في 
الدرب  في  اأ�صير  هنا  اأني  )اأعلم  المبرر،  ال�صت�صالم  من  حالة  فال�صقوط 
النقي�س لل�صقوط في الهاوية وما يحمله من دوار وقلق عند كريكجارد، ومع 
ذلك اأنا ل اأختلف معه كثيرًا لأن العلة تظل في النظر ولي�س في الهاوية، »واإل 
فلم ينظر في الهاوية؟«( �صقوط عميق يتمنى المرء اأن ينتهي بال�صتيقاظ 

من منام يمكن اأن ي�صميه كابو�صًا ممتعًا.

ـــ 173 ـــ 

جنود الجي�س النظامي يقومون هذه الأيام با�صطياد ال�صمك في منطقة 
القنابل  با�صتخدام  وذلك  فرعين(  اإلى  الفرات  نهر  يتفرع  )حيث  الك�صر 
والكهرباء،  الديناميت  اإلى  ت�صاف  جديدة  حقيرة  طريقة  وهذه  اليدوية، 
اأوقات  اأغلب  الك�صر محمية طبيعية يمنع ال�صيد فيها  اأن منطقة  العلم  مع 
النهر  في  الحياة  اأ�صكال  كل  تقتل  اليدوية  القنبلة  اأن  اعتبار  وعلى  ال�صنة، 
ي�صبح هذا التف�صيل مكماًل للوحة الدمار التي ير�صمها الجي�س بالقذائف 

)على اعتبار اأن هناك ر�صمًا بال�صكين( في المدينة.

ـــ 174 ـــ 

منام اليوم غريب، كنت في مكان مظلم تمامًا ومطالٌب باأن اأتبول في 
وعاء ل اأعرف حجمه ولكنه �صغير غالبًا، الأمر لي�س مزحة ول اأذكر كيف 



126

بداأ، ولكني كنت قلقًا ب�صدة اإن اأخطاأت، وكاأن حياتي تتوقف على ذلك، واأكثر 
ما كان يزعجني هو عدم روؤيتي لأي �صيء وعدم ال�صماح لي بالحركة رغم 
اأني ل اأتذكر وجود اأي �صخ�س ما خاطبني، ودليلي الوحيد على نجاحي اأو 
ف�صلي هو ال�صوت، �صوت ملء وعاٍء ما �صّيق، اأو �صوت ارتطام البول بالأر�س 
)التي تبدو مل�صاء(، مع مراعاة قوة التدفق لأن مثانتي تكاد تنفجر، وبالتالي 
�صيكون الدفق �صديدًا في البداية، ثم يبداأ بالتخافت ب�صرعة مما ي�صطرني 
اإلى اأن اأقترب من الوعاء تدريجيًا، ولكن قدمّي ل تتحركان، لذلك كان الحل 
في اإمالة ج�صدي بطريقة م�صحكة كقو�س مقطوع الوتر، وبالطبع لم اأتخلَّ 
عن عادة قديمة لدي في عّد الثواني التي اأتبول فيها، لكن بتوتٍر �صديد، باذًل 
ولكن  بقدر معقول،  الوعاء  اأ�صبت  اأني  اأعتقد  الدفة،  كل جهدي في �صبط 
البول ا�صتمر فترة طويلة مما اأقلقني خ�صية امتالء الوعاء، ل اأعرف لم كنت 
خائفًا من تلويث الأر�س، رغم اأن ذلك حتمي في مثل هذا الظرف، ل اأعرف 
اأين كنت وما هي �صفتي، بكل الأحوال اأفقت من منامي وذهبت اإلى التبول 

الحقيقي الذي لم يدم طوياًل. 

ـــ 175 ـــ 

اأحيانًا تتحول محاكمة الأمور اإلى فعٍل عبثي، اإذ تكون محكومة بنهاياتها 
اأكثر من المعطيات والتحليل الذي يوؤدي اإلى اأخذ خيار فيها، فلو كانت نتيجة 
خياٍر ما اإيجابية لكان الخيار حكيمًا، ولو ف�صل لكان خاطئًا، هكذا بب�صاطة 
تكون النتائج فيها الدليل الحا�صم، ويكون الحكم معكو�صًا من النهاية نحو 
البداية، والأ�صواأ اأن تتحول هذه الحوادث اإلى اأمثلة للبرهنة على جودة خيار 
ما اآخر )قد يكون �صيئًا بحق(، والعبارة المتوقع �صماعها: »األم اأقل لك؟!« 
متاحًا  لي�س  اأنه  وال�صيئ  نتيجته،  الذي ح�صمت  للنقا�س  اإعادة عبثية  �صمن 
دائمًا اأن نعرف م�صير الخيارات الأخرى، اأو م�صير الخيار نف�صه في حال 
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تغّيرت الظروف. بالتاأكيد هناك حد اأدنى من المنطقية في مقاربة الأمور 
اأهميًة في الحياة الطبيعية، لكن عندما تكون الحياة  اأكثر  لكن ذلك يكون 
مفرطة العبثية يتحول الأمر اإلى فو�صى مجنونة غير قابلة للت�صديق. هناك 
ع�صرات الأمثلة التي تو�صح ذلك، منها مغادرة المدينة اأو البلد وترك البيت 
�صوارع  في  خطرًا  اأحيانًا  تحمل  المدينة  مغادرة  اأن  العلم  مع  مثاًل،  لينهب 
المدينة وطريق ال�صفر قد يكون اأكبر من خطر البقاء في البيت، اأو ا�صتمرار 
جرائم  اأهلها  لتجنيب  منها  الن�صحاب  اأو  المدينة  في  بالقتال  المقاتلين 
الجي�س، اأو القرار بالتموين بكميات قابلة لأن تف�صد عند انقطاع الكهرباء 
اأو..، والالفت اأن الأمر قد ياأتي معكو�صًا اأحيانًا، اإذ ي�صعى المرء للبحث عن 
تتبّين نتيجته بعد،  اأو قراره الذي لم  كل المبررات ل�صالح قراره الخاطئ 
لي�س من  اأعمى عن خيار  بل مجرد دفاٍع  فيه،  النظر  اإعادة  يعني  وذلك ل 

ال�صروري اأن يكون �صيئًا لو كانت الظروف مختلفة ولو قلياًل.

ـــ 176 ـــ 

تلقي  رف�صي  من  تاأتي  كانت  المدر�صة  في  �صغير  واأنا  م�صاكلي  معظم 
ن�صيبي من العقوبة الجماعية لل�صف، ب�صع ع�صي على اليدين عادة. الأمر 
نف�صه  الوقت  في  والخائف  الحا�صم  رف�صي  مبداأ،  ق�صية  كان  لي  بالن�صبة 
العام  القانون  ك�صر  هو  للمدر�صين  بالن�صبة  والأمر  الجماعي،  الذل  لتلقي 
في  ينق�صم  لزمالئي  بالن�صبة  والأمر  الع�صا،  تفر�صها  التي  هيبتهم  وك�صر 
اتجاهين، الأول وهو الغالب حالة من الحقد، لأني برف�صي اأعلن اأني ل اأقبل 
يملك  �صخ�صًا  نف�صي  من  اأجعل  اآخر  ب�صكٍل  اأو  الذل،  في  معهم  اأت�صاوى  اأن 
كبرياًء يفتقدونها، خا�صة اأن اأبي يقف في �صفي ويدافع عني، وبالتالي اأنا 
اأفاقم عقوبتهم  اأنا  اإذًا  لهم،  بالن�صبة  الحماية غير متاحة  نوعًا من  اأمتلك 
تفوقًا  الأكثر  الطالب  اأني  نن�صى  األ  ويجب  ال�صراع،  ي�صتحق  اأمرًا  بجعلها 
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في المدر�صة، وبالتالي فكرة روؤيتي اأتعاقب معهم تمنحهم م�صاواة مريحة، 
رف�س  ب�صعادة  ي�صعر  المتبقي  القليل  الق�صم  اأحدًا.  يحمي  ل  التفوق  اإن  اإذ 
اأحد الطالب، وذلك لي�س تعاطفًا معي بل �صماتة بالمدّر�س الذي يقف اأمام 
�صدام ل يوقن اأنه �صينت�صر فيه، لأنه اأي�صًا يفكر في اأبي الم�صهور بدفاعه 
عن اأبنائه. علّي اأن اأعترف اأني غالبًا ما خرجت من ال�صراع خا�صرًا ب�صكٍل 
معنوي رغم اأني كثيرًا ما كنت اأنجح ظاهريًا في معركتي. اأتذكر ذلك لأن 
الأمور في عالم البالغين ل تختلف اإل في التفا�صيل التي باتت اأكثر تعقيدًا 
وفي خ�صارتي الحماية التي كنت اأمتلكها، وبقي تمايزي في معارك ُتفر�س 

علّي من الخارج بكل ما يحمله من خ�صارات.

ـــ 177 ـــ 

تطلب  كانت  مدى  اأن  تذكرت  دم�صق  في  الحدائق  بع�س  راأيت  عندما 
الذهاب اإلى المالهي والحدائق في الرقة، لكنها )وهذا ما يقتلني( ل تطلب 

ذلك اأبدًا وهي في دير الزور.

ـــ 178 ـــ 

يبدو اأن الو�صيلة الوحيدة لتقبل الماأ�صاة اأحيانًا تكمن في اأن يتبلد �صعور 
النا�س، في اأن يتحولوا اإلى وحو�س هم اأي�صًا دون اأن يعلموا متى يمكن لهم 
اأن يعودوا اإلى اإن�صانيتهم، والأخطر اأنهم غير متاأكدين اإن كانوا قادرين على 
ذلك! ويبرز �صوؤال اآخر ما هو م�صير جيل مراهق ن�صاأ تحت وطاأة المجازر، 
َكُبَر تحت ق�صف المدافع في �صا�صات التلفاز على الأقل؟ كيف له اأن يتخل�س 
من جرعة العنف ال�صاحقة في داخله والتي تبرر الثاأر قبل كل �صيء؟ جيل 
تربى على النتقام قبل ق�ص�س الحب، جيٌل تكلل بماأ�صاة ل اأعرف كيف له 

اأن يخرج منها.
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ـــ 179 ـــ 

النا�س  لبع�س  الجي�س  �صماح  هي  المبكية  الم�صحكة  الحوادث  اإحدى 
ال�صخ�صية  الجبيلة، وذلك بعد تجميع هوياتهم  اإلى منازلهم في  بالذهاب 
واعتقال  في�صة(  ب�صرب  ي�صمى  )ما  الع�صكري  الأمن  فرع  لدى  وفح�صها 
المطلوبين منهم، واإجبار البقية لحقًا على الهتاف للجي�س وهم يقفون قرب 

الجنود لت�صويرهم من قبل التلفزيون ال�صوري..

ـــ 180 ـــ 

اآخر ق�صة اأّلفتها مدى جاءت كما يلي: »كان ياما كان في قديم زمان، 
واآخر  الأرنب«!  واأكل بي�صات  الذئب  النمر، وجاء  كان في فيل، وفجاأة جاء 
اأ�صمتها »كوكو ع�صفور جدًا«، ل اأعرف ال�صبب ولكني اأجد  لوحة خرب�صتها 

اإبداعها منا�صبًا لعبثية المرحلة.

ـــ 181 ـــ 

الهجرة  في  الأمور  بع�س  متابعة  بق�صد  اأبي  مع  الرقة  اإلى  �صافرت 
كنت  وللمفارقة  الطبية،  الفحو�س  بع�س  ا�صتكمال  مع  هناك  والجوازت 
ال�صخ�س الوحيد من بين الم�صافرين الذي تم تفتي�صه في طريق الذهاب من 
قبل حواجز النظام، اإذ كان وقت ال�صفر باكرًا ولم ي�صتيقظ مقاتلو الجي�س 
الحر لن�صب حواجزهم البليغة اأي�صًا، وفي العودة كنت الوحيد الذي �صاأل عنه 
مقاتل الجي�س الحر على الحاجز، فقد �صاألني بغباء مده�س: ما رتبة اأبيك؟ 
فقلت له: طبيب، وكان اأبي في المقعد المجاور لي، فلمعت عينا الثائر وكاأنه 
التقط �صيدًا ما، وكرر: »طبيب«، فاأجاب اأبي اإننا طبيبان، ف�صاألني المقاتل: 
اأين تقيم؟ فقلت له: في دير الزور، فاألّح في ال�صوؤال مجددًا على اأمل اأن اأبدل 
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راأيي، وعندما يئ�س قال لي بعد فا�صل ق�صير: لو كنت تقيم في الرقة لكنت 
الثائر  ي�صوقني  نف�صي مربوطًا بخيط  وتخّيلت  اإلى م�صفى ميداني.  اأخذتك 
دون اأن يكلف نف�صه ربط جزرة اإلى فوهة البندقية الرو�صية على كتفه، و�صاأل 
يفعل  ما  مثل  الركاب  لأحد  الإلزامية  الع�صكرية  الخدمة  تاأجيل  عن  بعدي 
جنود النظام، دون اأن اأفهم �صبب ذلك لدى الثائر الفذ، اأو ما كان يمكن له 
اأن يفعل في حال اكت�صف اأن هذا ال�صاب متخلف عن الجي�س، ول بدَّ من ذكر 
ركنوا �صهريج  ال�صميطية قد  اأهل  كان  الحاجز  الأمتار من  وقبل مئات  اأنه 
ت�صل  �صحكات  مع  لإفراغه،  و�صغارًا  كبارًا  عليه  وتهافتوا  �صرقوه  بنزين 
بين الأذنين، مع العلم اأن مدينة دير الزور محرومة من البنزين والمازوت 
والغاز والماء والكهرباء والخبز لعدة اأيام متوا�صلة. لم يعد هناك من يجروؤ 
على اإي�صال اأي من المحروقات اإلى المدينة لأنها �صُت�صرق، والم�صحك اأن 
بع�س �صكان الريف يقومون بتكرير النفط �صمن اأرا�ٍس زراعية، وذلك بغليه 
واإعادة تقطيره بطرق بدائية تعتمد على ال�صم للتمييز بين اأنواع الم�صتقات 
النفطية، مع العلم اأن النفط الم�صروق من خطوط النقل لي�س نقيًا فقد يكون 
وجود  عن  اإ�صاعات  وهناك  م�صتحلب،  �صكل  على  اأحيانًا  الماء  مع  مخلوطًا 
ق�ص�س  مع  تتوافق  الإ�صاعات  وهذه  للماء،  المرافقة  الم�صعة  المواد  بع�س 
حول التهابات جلدية لدى عدد من الذين يتعاملون مع هذه المواد، المهم 
باأ�صعار  التكرير  عملية  من  م�صتق  بنزين  اأنه  يفتر�س  ما  يبيعون  النا�س  اأن 
خرافية رغم اإيذائه ال�صديد لمحركات ال�صيارات. وعلى بعد م�صافة قريبة 
لأنهم غادروا  وقوفًا،  البا�س  اإلى  �صخ�صًا  يقرب من خم�صة ع�صر  ما  �صعد 
دير الزور من اأجل �صراء الخبز من قرية ال�صميطية، حيث يخبز هناك على 
التنور، مع العلم اأن الطحين م�صروق غالبًا، واأخبرني اأحد الركاب وهو والد 
باع �صهريج  قد  اأنه  يعلن  الثوار  اأحد  �صمع  اأنه  �صابقًا  طفل مري�س عالجته 
من  الكثير  هناك  �صورية.  ليرة  ماليين  باأربعة  الجزرة  منطقة  اإلى  بنزين 
تعليق  ولكن  فيها،  اأخو�س  اأن  اأحب  ل  والتي  الم�صاهدة  المرعبة  التفا�صيل 
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الحر(  )الجي�س  يحررني  الذي  من  »ويلي  بب�صاطة:  الأمر  يختزل  اأحدهم 
وويلي من الذي يحميني )النظام(!«، معلنًا بب�صاطة اأن الثورة ف�صلت، واأننا 
و�صلنا اإلى مرحلة قد ي�صطر النا�س فيها اإلى النتقاء بين جالَدْين، واأكثر 
في  الحر  للجي�س  ال�صعبية  للقاعدة  والخطير  المت�صارع  التفكك  اأذهلني  ما 
المدينة، وغياب الدولة في الرقة حيث بات من الخطر ال�صير بعد ال�صابعة 
تام  انقطاع  مع  الفدية،  وطلب  الخطف  لحالت  �صديد  تزايد  مع  م�صاًء، 
اأي�صًا في المحروقات، و�صعوبة في تاأمين الخبز اأ�صا�صها �صيطرة مراهقين 
م�صلحين ب�صكاكين على نوافذ المخابز لحتكار �صراء الخبز ثم احتكار بيعه 
التي رزحت تحت  بعد ذلك، كل ما �صبق يقدم �صورة عن �صورية القادمة، 
وطاأة ديكتاتورية �صنيعة، والتي تم�صي نحو تخوٍم اأ�صد هوًل، لن تكون مكللًة 

بالحرية.

ـــ 182 ـــ 

هو  وم�صوؤول  موثوق  م�صدر  من  الما�صية  الفترة  في  �صمعت  ما  اأخطر 
الأرا�صي  تقريبًا، فم�صاحة  اأ�صهر  بعد خم�صة  �صورية مقبلة على مجاعة  اأن 
المزروعة تقل عن ع�صرين بالمئة من الم�صاحة التي تزرع عادة، وال�صلطة ل 
تقدر على حماية مخازن الحبوب لديها، وبالتالي لن ت�صتورد اأي حبوب من 
الخارج، خا�صة اأنها لم تعد تملك ما يكفي من القطع الأجنبي، اإذًا الكارثة 

قادمة ل محالة!

ـــ 183 ـــ 

ح�صمت اأمري تجاه ال�صفر خارج �صورية، �صاأ�صافر بعد اأربعة اأيام للعمل 
في م�صفى بتمويل �صعودي افتتح حديثًا في اليمن براتٍب جيد، مع ميزة اأني 
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عندما  كبيرة  حدود  اإلى  )ده�صت  وقت،  اأي  في  معي  اأهلي  اأخذ  على  اأقدر 
اأ�صدقائي من الأطباء يح�صدونني على هذا العقد، ومنهم  اأن كل  اكت�صفت 
العمل  �صغط  من  تعاني  وهي  الهادئة،  طرطو�س  في  تقيم  علوّية  طبيبة 
لها عن عمل  اأبحث  اأن  الطلب مني  تتردد في  لم  في عيادتها هناك، فهي 
اأكتب  واأنا  العمل  لهذا  مختلفة  نهايات  اأتخيَّل  كنت  ما  كثيرًا  اليمن(.  في 
مقاطعه، كنت اأفكر في اأني اأر�صد تفا�صيل العالم الداخلي لتجربة �صتنهي 
الديكتاتورية، كانت الكتابة محاولة للحفاظ على اإرث ح�صي لتجربة تنتهي 
اأمٍل  بخيبة  اأح�س  الديمقراطية،  نحو  بتحوٍل  الأدنى  بالحد  اأو  ما  بن�صر 
فادحة، وب�صرٍر غير قابل لل�صفاء، بهزيمٍة ل يمحوها الزمن �صاأحملها معي. 
تحا�صيت الكتابة كثيرًا عن مجريات البحث عن عمل وعن اأخٍذ ورد قاتلين 
اأ�صبه  اأني  اأح�س  �صاأغادر،  اأني  ت�صديق  عدم  لعبة  في  اأ�صارك  كاأني  حوله، 
�صخ�صًا يوّدع جثة اأبيه دون اأن ي�صدق اأنه مات. ل اأقدر اأن اأ�صدق اأن بلدي 
اأف�صل  بم�صتقبل  نف�صي  اأطّمع  بل  الرثاء  اأرغب في  ل  انتهى،  قد  يكون  يكاد 
�صابقًا عدة عرو�س  اإذ جاءتني  فيه،  اأولى  اليمن محطة  تكون  وزينة  لمدى 
ذليل  �صوري  �صوري،  اأني  هو  ب�صيط  ل�صبب  وتوقفت  اأخرى،  بلدان  في  عمل 
ومنبوذ يتاجر الآخرون بماأ�صاته، هذه حقيقة! فكل دول الخليج ودول اأوروبا 
ترف�س اإعطاءنا فيزا �صفر. ما اأحمله الآن من خيبة وهزيمة يدفعني حقيقة 
لي�س  الأمر  هزيمتي.  عن  وثيقة  ن�صر  في  العمل،  هذا  ن�صر  في  التردد  اإلى 
من  تجّمل  تعديالت  دون  هو  كما  ف�صاأن�صره  بن�صره  قمت  اإن  ولكني  �صهاًل، 
هذه الهزيمة، فاإن كنت مهزومًا فهذا ل يجردني من ال�صدق، من �صجاعة 
العتراف بهذه الهزيمة بكل قبحها وظلمها، اأ�صافر واأنا اأفكر في بلٍد حمل 
الكثير من الأفكار والم�صاريع التي انتهت بكوارث، ومع ذلك �صكلت حماية 
لجيل كامل كبر على اأحالٍم جاءت خارج ال�صياق على الدوام، ومع ذلك، هل 
هناك ما ن�صميه بالفر�صة الثانية اأم اإننا محكومون بعبثية الخيار الإن�صاني 
اإن  العلمانيين  المعار�صين  بع�س  يقول  المو�صوعي؟  ال�صرط  وطاأة  تحت 
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الثورة �صرقها الإ�صالميون. ويقول البع�س اإن العنف الوح�صي من قبل النظام 
�صينجب وح�صية اإ�صالمية مت�صددة ل�صّده. واأنا اأقول اإن النتفا�صة لم تفلح 
اأني لن  اأعلم  واأنا  اأ�صافر  اأ�صهل،  في خلق وعٍي جديد، لذلك كانت �صرقتها 
اأعود في المدى القريب، اأ�صافر وفمي لم يفرغ من الكالم بعد، لكْن لم تعد 

هناك جدوى من الكالم ال�صائل كدم القتيل!
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