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عندما ال يبقى للسوريين غير اسم »اهلل«!

»ال�سفير« 2012/1/21

وفل�سفيًا،  اأْل�ُسنيًا  بل  دينيًا،  اأو  لهوتيًا  مو�سوعه  هذا  المقال  يقاِرب  ل 
متجنبًا الخو�س في المعتقدات الإيمانية. بمعنًى اآخر، ل يعالج هذا المقال 
كلمة  مدلولت  عن  بالأحرى  يت�ساءل  بل  الإلهية«،  »الذات  يخ�ّس  مو�سوعًا 

»اهلل« في واقعنا ال�سوري الراهن. 
ل يختلف اثنان اليوم على المكانة المتعاظمة التي تاأخذها كلمة »اهلل« 
اأو  لمواجهة قدرهم،  ُتركوا  الثورة. من عمق وحدة من  �سعارات  في ف�ساء 
ال�سوريون في تظاهراتهم، حتى  بالأحرى لمواجهة بع�سهم بع�سًا، يت�سرع 
بع�س الالدينيين منهم، اإلى »اهلل«: »يا اهلل لي�س لنا اإلك!« لكن، كما اأننا قد 
نتفق اليوم على اأهمية ا�سم »اهلل« في الثورة ال�سورية، فاإننا �سنختلف حتمًا 

في دللته.
ي�سّكل هذا الختالف �سرورًة اإن�سانية، فكلمة »اهلل« تحيلنا تاريخيًا اإلى 
الفرقة اأكثر منها اإلى الوفاق، َفَحْوَل معنى الكلمة هذه، ُن�سجت حقٌب تاريخية، 
اختلفت في درجات �سمّوها اأو انحطاطها، دافعًة بالبع�س اإلى قتل الآخرين، 
اأو اإلى الموت دفاعًا عن اإحدى دللت هذا ال�سم. معنى ذلك اأن كلمة »اهلل«، 
فاإنها  وهنا،  اليوم  جميعًا،  ن�ستعملها  التي  اللغوية  �سورتها  في  توّحدت  واإن 
والجتماعية  والإيديولوجية  الدينية  الدللة  حيث  من  تعددية  بال�سرورة 
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والنف�سية. تنبع هذه ال�سرورة اأوًل من اختالف مرجعياتنا كما ذكرت، اأي 
من اأ�سباٍب ذاتيٍة �سرفة. لكن �سرورة التعددية هذه تتاأتى اأي�سًا من طبيعة 
المو�سوع الُم�سّمى: »اهلل«، لأنه قد ي�سير اإلى »ذاٍت« تتجاوزنا، اأو اإلى �سرورٍة 
نف�سية اأو ثقافية تاريخية معّينة تتعدى بال�سرورة ب�ساطة اللحظة الحا�سرة. 
هكذا، ُيفلت منا كيان المو�سوع المراد ت�سميته: »اهلل«، واإن امتلكنا حروفه 
)األف ــ لم ــ لم ــ هاء(، لي�سير ال�سم هذا، اأكثر من اأي ا�سٍم اآخر، جرحًا 
الهارب. هنا، ي�سير  اللغة ينزف عجَزها عن مقاربة مو�سوعها  في ج�سد 
»اهلل«،  بـ  لي�س  هو  ما  اإلى  اأي�سًا  ي�سير  كالمًا  بال�سرورة  »اهلل«  على  الكالم 
على اعتبار اللغة عاجزًة اأمام اآفاق مدلولت ما ُيراد ت�سميته. لذا، يدفعنا 
الخطاب  ت�سود  التي  المرجعية  مطلقية  تجاوز  اإلى  »اهلل«  ا�سم  في  التفكير 
ال�سم  لي�سبح  التقليدي(،  الإلحادي  الخطاب  )واأي�سًا  التقليدي  الديني 
حالًة من الت�ساوؤل اأكثر منه حالًة من التوكيد. من هذا المنظور، ُيفِرغ ا�سم 
»اهلل« ذاته دائمًا، لأنه يفلت من �سجن الدللة الأحادية، في�سير ال�سم عابَر 

�سبيٍل يتجلى ويتخفى في لعبة غربة اللغة التي ت�سنُعنا كائناٍت متكلمًة.
اإلى »اهلل«  من قلب غربة اللغة هذه، ي�سوغ ال�سوريون اليوم �سرختهم 
الذي »لم يبَق لهم �سواه« كما يهتفون، ليقولوا �سيئًا عن غربة وطنهم. من 
ال�سم  هذا  اإلى  وعلمانيٌّ  وم�سيحيٌّ  م�سلٌم  يلتجئ  والمعاناة،  القمع  عمق 
األمه في البلد الك�سير؛ ويهتف متظاهٌر  الغام�س: »اهلل«، ليبّث فيه �سرخة 
لاأدريٌّ اأو ملحٌد اإلى »اهلل«، لي�سير هذا ال�سم دللًة على ل معقوليِة واقعنا 
ال�سم  دللت  اختالف  من  الرغم  وعلى  هكذا،  الموت!  فيه  تف�ّسى  الذي 
اإحداها،  اأقّله، على  يتفقوا،  اأن  اليوم  ال�سوريين  ي�ستطيع كثيٌر من  الهارب، 
وهي األمنا الممتزج بالتوق اإلى الخال�س! بهذا المعنى، يمكن ل�سم »اهلل« اأن 
يكون جامعًا، عندما ت�سير فيه غربُة الإن�سان المتاألم غربَة وطٍن تتجلى في 
حكاياتنا الموؤلمة، من دون اأن تلغي تعددية الدللت، كما تجلت موؤخرًا في 

ج�سد الر�سيعة عفاف ال�سراقبي، لت�سوغ مجددًا ذاكرتنا ال�سورية. 
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اأن  اليوم،  ال�سوري  الواقع  في  »اهلل«،  لكلمة  يمكن  هذا،  المنظور  من 
تجه�س  اأن  يمكنها  كما  به،  نحلم  وطٍن جديٍد  �سيٍء من مالمح  �سوغ  تعيد 
الحلَم عندما ُتختزل اإلى وحدانية الدللة. يحدث هذا عندما ي�سير »اهلل« 
ال�سم في رهاب  لُت�سَجن دللة  »الأقليات«،  اأبناء  بع�س  ا�سمًا يحتمي خلفه 
الراهنة.  الحالة  عبودّية  عن  الدفاع  منطق  فينا  فيتف�ّسى  الإ�سالمويين، 
بح�سب  تتجّمد دللته،  الوطن، حين  »اهلل« خطرًا على  ا�سم  ي�سير  كذلك 
في  ال�سراع  فيه  م  ُيقدَّ واحٍد،  م�سموٍن  في  »الأكثرية«،  اأبناء  بع�س  منطق 
�سورية ب�سكٍل مب�ّسط على اأنه مجرد �سراٍع دينيٍّ بين طائفٍة حاكمة وغالبيٍة 
محكومة. هنا، يعود بنا ا�سم »اهلل« اإلى التفرقة اأكثر منه اإلى الجمع الذي 
الخطاَب  ال�سم  هذا  طبيعُة  فيه  ُتجِبر  الذي  الوقت  في  الختالف،  يحترم 
حين  نجاحًا،  اللغة  ف�سُل  لينقلب  بعجزه،  العتراف  على  يكن،  اأيًا  الديني، 
من  بدَّ  ل  المعنى،  بهذا  الجماعّية.  غربتنا  ترجمَة  الهارب  لال�سم  ُيترك 
تحرير دللة ا�سم »اهلل« من �سطوة الم�سايخ والكّهان، لي�سير ال�سم المبهم 

خيمًة يتوّحد فيها جرح من ُيذبحون ب�سمٍت جنائزّي مرعب. 
، في زمن يع�ّس�س  هكذا ي�سير ا�سم »اهلل« في �سراخ ال�سوريين وحدة َهمٍّ
يبَق  لم  زمٌن  القتل؛  في  رغبًة  تقطر  الجدران  �سقوق  بين  حتى  الموت  فيه 
فيه لالإن�سان من ملجاأ اإل غربة ال�سم الهارب: »اهلل«، واآفاقه التي قد تبثُّ 

الرجاء.
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سورية بين أسماء »اهلل« وأسماء الموت

»ال�سفير« 2012/3/7

ر الم�سهد المتكرِّ
تتعّدد اأ�سماء الموت في �سورية: الموت ب�سظية قذيفة، الموت بر�سا�سة 
�سّح  من  الموت  الأنقا�س،  تحت  الموت  التعذيب،  تحت  الموت  قنا�س، 
ال�سوريون  الفنانون  ير�سمه  واحد،  والموت  الموت،  اأ�سماء  تتعّدد  الدواء. 
بقيت من  التي  الموؤلمة  اللوحة  الذاكرة هذه  اإلى  فتر�سح  بكمراتهم،  اليوم 
والم�سهد  الأر�س،  الأحدب ملقًى على  توقيع )2011/10/23(: طارق  دون 
معتٌم في الخالدية، ور�سا�س القنا�سة يحول دون انت�ساله. الجميع يترقب. 
يندفع �ساٌب باتجاه الجثة، في�سرخ اأحد الموجودين قائاًل: »اهلل حاميك!«، 
لكن... ما اإن يبتدئ محمد فا�سل بجّر الج�سد ال�ساكن اإلى الحارة ال�سّيقة 
حتى يخّر �سهيدًا، فيترّدد في الذاكرة �سوت انفجار الطلقة النارية، ويتفّجر 
ال�سائل القاتم من الجثة ال�سريعة. جثتان مكّومتان اإحداهما على الأخرى، 
في م�سهٍد مفجع، والإنارة خافتة. كان هذا العناق الأخير، وتتعالى اأ�سوات 

التكبير!

تكرار اال�سم
اهلل،  اإلى  الم�ست�سعفين  دعاء  ومعه  يوم،  كل  الموت هذا  م�سهد  ر  يتكرَّ
الذي ل »يحمي« ال�سهداء، كما نتمنى! على الرغم من ذلك، تثابر الن�سوة 
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النائحات في طلب النتقام لهم. لم يحمهم اهلل كما نرغب، لكن الم�سّيعين 
ل يكّفون عن قلقلة ال�سمت الأزرق: »يا اهلل لم يبَق لنا �سواك!«؛ لم يحمهم 
اأقبية  ومن  الموت،  �سوارع  من  مناجاته  عن  يومًا  نتوّقف  لم  لكننا  اهلل، 
لدينيون،  م�سيحيون،  م�سلمون،  الم�ست�سفى.  برادات  اأمام  ومن  ال�سجون، 
هو  �سورية!  في  اليوم  »اهلل«  ا�سم  يذكر  والجميع  واحد،  فالموت  فرق،  ل 
الإيمان ربما، اأو الخوف من �سيٍء ما، ربما، اأو الت�سامن، ربما، اأو القلق من 
الال�سيء. اأيًا يكن، ل يهم، فمن الموؤّكد اأن اأ�سماء الموت عديدة، واأن اأ�سماء 

»اهلل« كثيرة، واأن الأ�سماء تالزمت، واأن الموت واحد.

اال�سم القاتل
ا�سمًا  الموُت  ي�سير  واأن  اأمٌر،  بالموت  »اهلل«  ا�سم  يرتبط  اأن  لكن، 
الثورة  ُتختزل  عندما  قاتاًل  »اهلل«  ا�سم  ي�سير  اآخر!  اأمٌر  »اهلل«  اأ�سماء  من 
ع  عند البع�س في حرٍب بين طائفتين؛ ي�سير ا�سم »اهلل« قاتاًل عندما يوزِّ
ر علماء  التكفيرّيون اللعنات يمنًة وي�سرة؛ ي�سير ا�سم »اهلل« قاتاًل عندما يبرِّ
النظام اإبادة المتظاهرين؛ ي�سير ا�سم »اهلل« ديكتاتورًا عندما يعادي حرية 
د دين رئي�س الدولة؛ ي�سير  الإن�سان؛ ي�سير ا�سم »اهلل« ظالمًا عندما يحدِّ
ا�سم »اهلل« موتًا عندما ل نعود نختلف في دللته؛ ي�سير ا�سم »اهلل« خطرًا 
عندما ُيراد منه التكالّية ل التوكل؛ ي�سير ا�سم »اهلل« �سبيانيًا عندما تدعو 
�ستاء  في  الجديد«  »الد�ستور  على  بالموافقة  الت�سويت  اإلى  الكنائ�س  بع�س 
رًا عندما  الر�سا�س، وكاأنَّ ال�سعوب اأطفاٌل ل راأي لها؛ ي�سير ا�سم »اهلل« مدمِّ
ا�سم  البع�س  يهجر  لهذا،  النتقام...  في  رغبتنا  عن  بدياًل  ال�سم  ي�سير 

»اهلل« عندما ي�سير موتًا مرعبًا!

اال�سم االآخر
اإن�ساف محمد، المفجوعة بولدها، لمن ي�سمرون ال�سر  تقول ال�سيدة 
لقاتله )2011/12/29(: »من اأجل اهلل، اأِحّبوا قبل كل �سيٍء من يكرهكم، 
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كي يتعلم كيف يحب!«، فيقولون لها: »لكن الحقد يمالأ قلبه!«، فتجيب: »يومًا 
بعد يوم �سيتعلم... من اأجل اهلل اأحبوا بع�سكم بع�سًا!« اأّيًا يكن �سبب الموت، 
واأّيًا تكن هوّية القاتل، وبغ�ّس النظر عن العقائد، و�سواٌء اآمنا بوجود اهلل اأم 
اإنه  اأجياًل مديدة من الأ�سماء المرعبة!  لم نوؤمن، تن�سف كلمات الأم هذه 

»اهلل« با�سٍم جديد...

اآخر االأ�سماء
مع  ي�سرخ  كان  دين!  دون  من  مات  ال�سوريين  ال�سهداء  اآلف  اأحد 
لأنه  ي�سرخ  كان  بالماليين!«؛  �سهداء  رايحين  الجنة  »على  المتظاهرين: 
�سهيدًا،  اأردته  موؤمنًا! ر�سا�سٌة »مماِنعة«  يكن  لم  لكنه  لأنه يحبهم،  معهم، 
اأو ينتقم له. مات من دون  اأو يكافئه  اإلٌه يحميه  اأن يكون له  لكن، من دون 
�سماٍء تظلله. مات عاريًا! لم يحلم بجنة، ولم يخف من نار، ولم يرغب في 
بطولة، ولم ي�ستِه الموت. مات من دون »لَم؟«، فكان لكل المتدينين م�سدر 
رجاء! مات فذّكرنا باأن الوطن ل دين له، وباأن الحرية ل دين لها، وباأن »اهلل« 

ل دين له، وباأن »المجانية« قد تكون من اأ�سمائه الح�سنى!
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جمعة اآلالم السورّية

»ال�سفير« 2012/4/7

»االإله« المفقود
ٌة موؤلمٌة ح�سلت في معتقل »اأو�سفيتز«  في كتاب »الليل« لإيلي في�سيل ق�سّ
ياأخذها  األ  الكريم  القارئ  من  راجيًا  ب�ِسعرّيتها،  هنا  اأنقلها  الرهيب، 
بَحْرفّيتها: في اأحد الأيام، تمَّ جمع الم�ساجين لي�ساهدوا �سنق مجموعة من 
الجنود  الثانية ع�سرة من عمره. �سحب  وبينهم طفٌل نحيٌل في  المعتقلين، 
له من  ولم يكن  ب�سرعة،  لم يختنق  لكنه  الطفل،  الكر�سي من تحت قدمي 
اأن  قبل  دهرًا  ينازع  الهواء  في  معلقًا  فظلَّ  عنقه،  لتنك�سر  يكفي  ما  الوزن 
يخّل�سه الموت. اأحد الم�ساجين قال ب�سوٍت م�سطرب: »اأين هو اهلل؟«، لكن 
زال  ما  المنازع  والطفل  الخانق،  ال�سمت  دقائق من  ب�سع  وبعد  ل مجيب! 
حّيًا، ودموعه المالحة تنهمر من عيون الجميع، يكّرر ال�سائل ت�ساوؤله باإلحاح: 

»اأين هو اهلل؟«، فيجيب قلب الكاتب: »اإنه معلٌَّق على الم�سنقة!«.

بريد »اهلل«
اأين هو اهلل في �سورية؟ ل اأعرف! لكن، اإن كان »اهلل« رحيمًا، كما يقال، 
فال يمكن اإل اأن ي�سكن في ج�سد عفاف المه�ّسم، وجلد م�سطفى المتفّحم، 
منذ  �سحّية!  كل  ودموع  الذابلة،  غياث  وورود  المبتورة،  اإبراهيم  وحنجرة 
زمٍن بعيد، لم يعد »اهلل« يجل�س كثيرًا في الكنائ�س والجوامع، لأنه ملَّ رائحة 
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البخور و�سجيج الُخطب حين ل تعرف اإل لغة الخوف اأو الوعيد، كما �سئم 
من  ِجر  و�سَ الغبار،  ُيكن�س  كما  الإن�سان  َكَن�َسِت  التي  الترانيم  تلك  األحان 
اأ�سوات الأجرا�س والموؤذنين حين �سارت حبوبًا مخدرة... منذ زمٍن بعيد، 
ل  لم يكن متدّينًا، وف�سّ لأنه  القديمة،  المذابح  اأن�سب من  بيوتًا  وجد »اهلل« 
وجروح  بالحالمين،  المكتظة  والمقاهي  الطويلة،  ال�سوارَع  المعابد  على 
الم�سردين، كما اأحب اأطراف الأزقة، حيث يجل�س المت�سولون، وي�سترق بائعو 
القديمة،  النظرات ب�سمت... منذ زمٍن بعيد، هجر »اهلل« مذابحه  الورود 
ال�سوريين،  ماآ�سي  »بيتي  الجديد:  عنوانه  حم�س  جدران  اأحد  على  وكتب 

وخيم لجئيهم، وقلوبهم الف�سيحة!«.

العر�س الفارغ
بح�سب  ـــ  النا�سري  ي�سوع  �سلبوا  األفي عام،  منذ  العظيمة  الجمعة  في 
ان. وفي الجمعة العظيمة من العام الما�سي،  الإيمان الم�سيحي ـــ ومعه ل�سّ
وللمرة  �سورية،  في  الأمن  بر�سا�س  �سقطوا  الذين  ال�سهداء  عدد  تجاوز 
وزقاقًا  �سارعًا  لي�سكن  ورحل  حم�س  »اهلل«  تاأّبط  عندئذ،  المئة!  الأولى، 
القلب  اأ�سنامهم، ف�سار عر�ُس »اهلل« فارغًا، لأّن  للطائفّيين  تاركًا  وخيمة، 
�سار مذبَحه ومحرابه، و�سار »اهلل« األفًة في كل غريب، وحياًة في كل �سهيد، 
ووطنًا في كل لجئ، ولم يعد »اهلل« ُمْلَكًا لأحد، و�سار الجرح اإلهّيًا، والن�سُر 

اإن�سانًا يع�سق الحرية.

ِمْلٌح ومو�سيقا
معّلقًا على  نا�سرّيًا  لي�ساهدوا  المئات  تجّمع  الجلجلة، حيث  هناك في 
الخ�سبة، هناك حيث اختنقت الأ�سوات وتعالى النحيب، هناك حيث �سّفق 
بع�سهم، واأغم�س اآخرون عيونهم، هناك حيث تجّمع ال�سّبيحة، هناك حيث 
انهالت نيران المدافع على المتظاهرين الوافدين من دم�سق، هناك حيث 
قامت األف طائفٍة وطائفة، هناك حيث كانت نظرات الأطفال مالحة، هناك 
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بت ن�ساٌء في معمل  حيث اأَحرق الع�سكر محا�سيل الذرة، هناك حيث اغُت�سِ
حيث  هناك  الذاكرة،  من  اإل  عمرو«  »بابا  انقر�ست  حيث  هناك  ال�سكر، 
األف �سمٍت وكلمة، هناك، �ساهدُت ع�سفورًا ما زال يغّرد  اأمطرت ال�سماء 

للحرية، و»اإلهًا« ل يملك �سياطًا، ووطنًا يبحث عن �سّكانه..

»االإله« الُم�ستعاد
الألم  و�سار  �سهيد،  مئة  من  اأكثر  العظيمة  الجمعة  في  �سقط  عندما 
دون عنوان »اهلل« الجديد، واليتامى اأحباءه،  طحيَن ال�سورّيين، و�سار الم�سرَّ
األ يكون ديكتاتورًا، واأل  اأ�سفياءه، طالب »اهلل« الديَن مجّددًا  والمظلومين 
يكون انغالقًا، و�سار من واجب الدين اأن يحتفل بالإن�سان، اأموؤمنًا كان اأم ل، 

و�سار باإمكان الإن�سان اأن يحب بحرّية اأكثر، لأنه هكذا اأحب »اهلل« العالم!



18

الصرخة السورّية و»اإلله« المفقود

»ال�سفير« 2012/4/14

ال�سرخة
ي�ستولي على بع�سنا �سعوٌر عاٌم بالإحباط، فالنظام م�سرٌف في القتل، 
العنف،  اإلى  ُي�ساق  ال�سباب  من  والكثير  مغلقة،  �سبه  ال�سيا�سية  والآفاق 
والمجتمع الدولي يتالعب بنا، حتى »اهلل« ـــ قال لي اأحد الأ�سدقاء ـــ »تخّلى 
عنا«! كتبت ع�ستار على حائط »الفاي�سبوك«: »اإلهي لماذا تركتنا وحدنا؟؟ 
َفِلَم ل تجدنا؟؟ وجدناك منذ  بحثًا عنك؟؟  يكفي  ما  العمر  نق�ِس من  األم 
طفولتنا.. تعّمدنا.. وقراأنا الفاتحة.. بكينا الح�سن والح�سين.. ولْم تجدنا«!

»اإلهي، اإلهي، لَم تركتني؟«
ال�سنة  من  الوقت  هذا  مثل  في  �سرخ  عام،  باألفي  هذه  ال�سرخة  َقْبل 
نا�سريٌّ م�سلوٌب على خ�سبة: »اإلهي، اإلهي، ِلَم تركتني؟«. ا�ستطاع بع�سهم 
اأحد  من  انطالقًا  تاأويلها  تمَّ  حين  هذه،  الكلمات  حدة  من  �سيٍء  ت�سكين 
على  الإحالة  لكن  »هلل«.  الأمر  بت�سليم  منتهيًا  بها،  يبتدئ  الذي  المزامير 
اأن تنزع  فاإنها ل ت�ستطيع  ال�سوؤال،  واإن هّداأت �سيئًا من قلق  المزمور هذا، 
من الكلمات هذه �سرختها وما تخبُئه من األٍم وا�ستغراٍب موجع، لتت�ساعف 
الإن�سان  ر حينئذ عن ماأ�ساة  الإيمانّي، فتعبِّ اإطارها  د من  ُتجرَّ حّدُتها حين 
ل بطريقٍة اأ�سّد راديكالية،  وَّ المرمي في العالم. يمكن لل�سرخة هنا، حين ُتوؤَ



19

ر عّما �سّماه بع�س الفال�سفة »موت اهلل«، للدللة على �سماٍء �سّماء ل  اأن تعبِّ
والفال�سفة  الالهوتيين  اأطلق عليه بع�س  اأو على ما  الإن�سان،  ت�سمع �سراخ 
اأي�سًا ا�سم »موت اهلل«، لكن مجازّيًا، للدللة على موت ت�سّوراتنا القديمة 

عن »الإله«، اأو على تبّني »اهلل« جوهريًا األم الإن�سان وموته.

في جدلّية االألم
اأّيًا يكن توجهنا الديني اأو الفل�سفي، �ستبقى الكلمات الموجعة هذه �سرخًة 
في وجه الالمعقول. وك�سرخة، �ستقوم هذه الكلمات على حاٍل جدلّيٍة تقول 
الألم،  ال�سرخة من طبيعة  ُل  ُتبدِّ عنه.  بالتعبير  لتقاومه،  لكن  الألم،  �سدة 
حين تكون جدلية، لت�سير ال�سرخة كلمة، ولي�سير الوجع تعبيرًا، وي�سيف 
ر ال�سرخة حياَة الإن�سان  ال�سوريون: فنًا و�سعاراٍت واأغنيات! هكذا، ت�ستح�سِ
الداخلّية، بعريها، بعيدًا عن التزّين اأو الح�سمة، لكن، لتجعل من الألم كلمًة 
ًة  تتجاوز هيجان العواطف، فتقطع عليه الطريق كي ل ي�سير وح�سًا، اأو غ�سّ
تخنق �ساحبها في �سكرات الياأ�س. هكذا، مثاًل، تحّولت حماة الثمانينيات، 
اإلى ثورة  ال�سوريين،  للمرة الأولى في تاريخنا، من �سرخٍة خام في ذاكرة 
لغٍة اأفلتت من وجع ال�سمير واأقفا�س الرقابة، ف�سارت في �سباط المن�سرم، 
بعد ثالثين عامًا، تظاهرًة ب�سرية، �سوتية وكتابية، توا�سلية، انتزعت من 

الألم مطلقّيته، كما انتزعت منه �ُسمّيته، لتجعل منه ذاكرًة قابلًة لل�سفاء!

في جدلّية الح�سور
على  نراها،  ذاته،  الوقت  في  وتقاومه  الألم  تقول  ال�سرخة  اأن  كما 
مبا�سر عن  ب�سكل غير  لت�ساأله  لكن  »اهلل«،  اإلى  تتوّجه  اآخر،  م�ستوًى جدليٍّ 
�سمته: »يا اهلل.. عّجل ن�سرك يا اهلل!« .ويذهب اأحد الر�سوم الكاريكاتورية 
اهلل،  »يا  ثم  اهلل«،  يا  غيرنا  ْل  �سَ ما  اهلل،  »يا  يقولون:  باتوا  اأنا�سًا  لي�سّور 
اأحدهم ببراءة: »اأ�ستغفر اهلل، لكنها ف�ّسة  ب  �سو �سار معك يا اهلل؟«، ليعقِّ
»اإلٍه« يح�سر في  خلق«! هكذا، يعّبر هذا المعّلُق وغيره عن ا�ستغرابهم من 
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نتمنى،  كما  عنا،  يكّف  ل  »اإله«  ال�سيا�سي؛  القرار  دائرة  عن  ويغيب  اللغة، 
ُظلَم المعتدين )اأقّلها في الدنيا، لمن يوؤمنون بالآخرة(، ول يُحول دون موت 
وجوههم!  على  ترت�سم  والبت�سامة  ماتوا  الذين  الطغاة  اأكثر  وما  الأبرياء، 
لغوّيًا،  ولو  ح�سوره،  من  ب�سيٍء  معترفًة  »اهلل«،  اإلى  ال�سرخة  تتوّجه  هكذا، 
لت�سع اإ�سبعها في جرح غيابه الوجودّي، فتر�سم �سكاًل جديدًا من الح�سور 
الذي ل ينفي الغياب بل يوؤكده. هنا، يمكن لل�سرخة، عندما تعي ذاتها، اأن 
�سيٍء،  كل  وقبل  بل،  م�ساكل«،  »حاّلل  »اهلل«  في  يرى  ل  وعيًا جديدًا  ت�سّكل 
عنه  لَتغيب  التاريخ،  �سيرورة  تحترم  �سوفّية،  واأحيانًا  اأخالقّية،  مرجعّيًة 
العالم  ا�ستقرار  على  ال�سرخة  تثور  اإن�سانّيًا. هكذا،  فيه  وتح�سر  �سيا�سيًا، 

القديم، فت�سعنا اأمام هّوة الغياب وما تحمله من قلٍق واآفاق خاّلقة.

في جدلّية »التجديف«
اإلى »اهلل« مات  ال�سرخة  اأطلق  فَمن  ثالثًة،  اأخرى  الثانية  الجدلّيُة  َتِلُد 
بتهمة »التجديف«، فبعد ا�ستجواب النا�سرّي، �سقَّ رئي�س الكهنة ثيابه وقال: 
»تجديٌف! ما راأيكم؟«، فاأجابوه: »اإنه ي�ستوجب الموت!«. بالطريقة هذه، مات 
ال�سالُح كمجّدف، لأنه لم يدخل في القوالب الدينّية الموجودة اآنذاك، فكان 
موته ثورًة على مطلقّية الدين. هكذا »ُكّفر« ال�سارخ من عمق النا�سرة، ومات 
»ملعونًا«، لأنه ب�ّسر بـ »اإلٍه« غريب، يوؤمن بالإن�سان الحر، ويتاألم في �سعبه! 
على هذا الم�ستوى، يمكن ل�سرخَة ع�ستار، �سرخَتنا، عندما تعي ذاتها، اأن 
تكون ثورًة على �سطوة القوالب الدينية على المجتمع، اأقديمًة كانت اأم تلك 
التي اأنتجها واقع الثورة، من ثقافة اتكالّية اأو تكفيرّية اأو اإق�سائية اأو اأقّلوّية 

تجتّر ياأ�سها في مرارة التكرار، وتخاف من جديد الحياة.

ثورة ال�سرخة
ولأّن ال�سرخة هذه ل تعي�س من ثقل الح�سور، بل من تغلغل الغياب فيه، 
ولأنها تثور على ح�سور األٍم مطلٍق غير قادٍر على التعبير عن ذاته، ولأنها تثور 
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على ح�سور »اإلٍه« مطلٍق يهّم�س التاريخ، ولأنها تثور على حالٍة دينّيٍة مطلقٍة 
اإّل لغة الخوف والوعيد، يمكن ل�سرخٍة، عندما ُتعقَلن، اأن تحمي  ل تعرف 
مطلٍق  على ح�سوٍر  قائٌم  اأي�سًا  النتقام  النتقام.  اآليات  من  العدالة  منطق 
لالألم، ل يملك من اأ�ساليب التعبير عن نف�سه اإّل النفجار، اأو الإحالة، في 
�ساعة العجز، اإلى »اإلٍه« يردُّ ال�ساع �ساَعْين، ُم�سِبعًا بذلك مطلقّية الألم؛ في 
المقابل، تقبل العدالة بو�سيٍط ثالث، ِلَت�ِسَم الح�سور بنوٍع من الغياب. هكذا، 
ت�سّكل عقلنة هذه ال�سرخة ثورًة ثقافيًة مجتمعيًة، واأحيانًا دينية، قد ت�ستطيع 
ولغتنا  ثقافتنا  في  تعمل  التي  المتعّددة  المطلق  ُبنى  من  �سيٍء  تفكيك  يومًا 
ال�سرخة،  لحقيقة  يمكن  المنظور،  الإن�سان. من هذا  مًة  واٍع مقزِّ ل  ب�سكٍل 
التي بدت يائ�سًة ُمحَبطة، اأن تتجلى اأماًل، ل بل رجاًء في الحياة، يقع على 

عاتقنا جميعًا تحليُلها وعقلنتها ودفعها اإلى الأمام. 
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أيقونات جديدة في زمن الثورة

»النهار« 2012/11/17

حّب في ح�سا الغريب
ريف  مناطق  اإحدى  على  الح�سار  ا�ستد  المن�سرم،  اآب  �سهر  في 
البنايات  القنا�سون �سطوح  اعتلى  المكان،  ر  ُيدَمَّ اأن  قبل  يومذاك،  دم�سق. 
المجاورة، وبداأت طائرات الهليكوبتر باإمطار منازل الأهالي بنيرانها. اأحد 
النا�سطين المعروفين في المنطقة، الذي لم يكن من البلدة المنكوبة، لم 
ي�ستطع البقاء في منزله الآمن البعيد، فاأ�سدقاوؤه ُيقَتلون! من اأجل هذا، قرر 
الغريب الت�سلل اإلى مكان الموت، ونجح بعد محاولت عدة في الو�سول اإلى 
اأ�سماء �سبعة  اإ�سعاف الجرحى. �سّجل ليلتئذ  الم�ست�سفى الميداني حيث تمَّ 
اأنين الجرحى الثالثين الممددين على البالط حّيًا  ع�سر �سهيدًا، ول يزال 
في ذاكرته. عند الخام�سة فجرًا هداأت النيران قلياًل، فاغتنمت العائالت 
الفر�سة للنزوح اإلى حدائق دم�سق هربًا من الموت المقبل. �ساعد نا�سطو 
فداحة  اأمام  العجز  �سعور  لكن  بالفرار،  الأهالي  الغريب،  ومعهم  الحي، 
الم�ساهد كان اأ�سد ق�سوًة من اأن ي�ستطيع �سديقنا احتماله، لكن ما العمل؟ 
القليل  اأعطى  فقد  الأهالي،  بها  ي�ساند  نقوٌد  الم�سكين  ال�ساب  يبق عند  لم 
الذي عنده حتى القر�س الأخير. اإحدى الممر�سات المقربات من �سديقنا 
قررت ليلتذاك، في لحظة ياأ�س، اأن تحمل �سالحًا تدافع به عن اأهلها، اأما هو 
فقد خطرت على باله فكرٌة اأخرى، بّثها بهدوء في اأذن الفتاة: »�ساأبيع اإحدى 
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ِكليتّي لأ�ستري دواًء للجرحى!«. ارتبكت ال�سابة اأمام هذه الفكرة المخيفة، 
لي�سيف  بيعها«،  على  »�ساعديني  طلبه:  من  واثقًا  كان  فقد  الغريب  اأما 
�ساخرًا: »لكنني اأريد �سعرًا د�سمًا!«. هزت الفتاة راأ�سها بهدوء، في محاولة 

يائ�سة لإخفاء الماء الذي ان�سلَّ من العين ب�سمت..

 بين الجنة والعدم
عن  غريبًا  لي�س  ال�ساب  اأن  نعلم  بعدًا خا�سًا، حين  الق�سة  هذه  تاأخذ 
المنطقة التي يعمل فيها نا�سطًا وح�سب، بل غريٌب اأي�سًا عن عاداتها واإيمانها، 
فالبلدة محافظٌة تقليديٌة، اأما �سديقنا فـ»ل اأدري«، ول ي�ساطر اأهلها حالهم 
اإلى مقاربة ن�سال �سعبنا من منظور  الإيمانية! قد تدفعنا طبيعة مجتمعنا 
ديني، لنرى في تطلعنا اإلى الحرية والكرامة نوعًا من التعبير ال�سادق عن 
»الإيمان باهلل« و»ن�سرة الحق«، وربما اأي�سًا عن ان�سجام الإن�سان »الموؤمن« 
مع ذاته في �سعيه على ال�سعيدين الديني والدنيوي. اإل اأن هذا الن�سال قد 
على  الممار�س  الالمعقول  العنف  )اأهمها  عدة  عوامل  ب�سبب  اأي�سًا،  ياأخذ 
�سعبنا، وتواطوؤ المجتمع الدولي مع ما يجري في بلدنا(، اأ�سكاًل متطرفة، 
وانق�سامه  الواقع،  عن  »الموؤمن«  الإن�سان  انف�سال  ير�سم،  ما  اأول  لير�سم، 
الت�سّدد  بين  نو�سانها  في  بالثورة،  الدين  عالقة  تكن  اأيًا  لكن،  ذاته.  على 
نوعًا  »المتدّين«  الباحَث  الأحيان،  غالبية  في  الديُن،  �سيعطي  والعتدال، 
من الر�سا: اإنه الرجاء برحمة »اهلل« وعدله، ورجاء النت�سار على الموت. 
من هذا المنطلق، تكت�سب ق�سة ال�ساب التي �ُسردت اأعاله، وما �سابهها من 
اأهميًة خا�سة، فال الإيمان محّركها، ول »جنة موعودة« ينتظرها  ق�س�س، 

�سديقنا، ول العزاء الديني المرافق لن�سال الموؤمنين حا�سر فيها!

اأيقونات هجرت جدران المعابد
حين  الر�سا،  من  نوعًا  �ساحَبها  بالذات  الت�سحية  تعطي  قد  بالطبع، 



24

تن�سجم مع مبادئه ال�سخ�سية، وقد تحقق ربما �سربًا من الأحالم البطولية 
لكن ذلك ل  واحد منا.  كّل  نف�س  العاملة في  الالواعية  النمطية  ال�سور  اأو 
ينفي حالة الهوة الرهيبة التي قد ت�ستولي على الإن�سان الالاأدري )والمتدين 
اأحيانًا( اأمام »العدم« المقبل؛ رهبٌة قد ت�ستحوذ عليه قبل اأن ي�سير الج�سد 
ترابًا والإن�سان مح�س حكاية ي�سردها من بقي على قيد الحياة. لذا قد ت�سير 
ت�سحية الالاأدري وا�ست�سهاده، في وقٍت يكثر فيه الكالم على الطائفية في 
بًة اإلى الحد الذي ت�ستطيع معه اأن تطرح علينا، ب�سدق  ال�سارع ال�سوري، مخ�سِّ
وجودّي، ال�سوؤال الموؤّرق: ِلَم اأقاوم وِلَم اأموت؟ اأبحثًا عن »جنة موعودة«، اأم 
ياأ�سًا من الواقع، اأم ن�سرًة لديني، اأم اإيمانًا مني، قبل كل �سيء، بحّقنا في 
اأيًا يكن؟ تعر�س علينا ت�سحية الالاأدري، �سرط  الحرية، وبكرامة الإن�سان 
اأن تتجنب هي اأي�سًا التزّمت الذي يطغى على بع�س الإيديولوجيات، نوعًا من 
التزاٍم جديٍد يختلف عن منطق الثواب والعقاب. لذا قد ي�ستطيع هذا الحب 
الالاأدري الملتزم الواقع اأن يدفع المتدين، حين ت�سمح له نف�سه باأن يتعّلم 
من الغريب، اإلى ا�ستقبال التزامه الديني بحلة جديدة: حلة المجانية حيث 
يكون الحب للحب فقط، والعبادة للعبادة، ل طمعًا في الثواب ول خوفًا من 
العقاب! هكذا يمكن ل�سديقنا الذي بقي خارج الأطر الدينية ال�سائدة، اأن 
ي�سير، على الرغم من البعد اأو ربما ب�سببه، اأيقونة حّية نتاأمل فيها اإيماننا، 
ّديقة رابعة  وفيها يتو�سح الدين باألوان �سوفية حّية، لتتمتم ال�سفاه مع ال�سِ
العدوية: »اللهم اإن كنت اأعبدك خوفًا من نارك فاحرقني بنار جهنم، واإذا 
كنت اأعبدك طمعًا في جّنتك فا�سرفني منها. اأما اإذا كنت اأعبدك من اأجل 

محبتك فال تحرمني من روؤية وجهك الكريم!«.
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في »نزوح اهلل« والشعب الوحيد

»النهار« 2013/1/23

وحيٌد وحيٌد وحيد...
لفتٌة ما، رفعها متظاهٌر ما، في مكاٍن ما، ليقول كل �سيء دفعًة واحدة: 
»وحيٌد وحيٌد وحيد، ال�سعب ال�سوري وحيد«! جمالية هذه ال�سرخة الجارحة 
لعبها  براعة  في  اأي�سًا  بل  �سعبنا،  لغربة  العميق  فهمها  في  فقط  تكمن  ل 
اللغوي على معنيي كلمة »الوحدة«: التحاد والُيتم. تعّبر الالفتة هذه عن يتم 
الثورة ال�سورية، وفي الوقت ذاته، نراها توقظ فينا ال�سعاَر الأ�سلّي الذي منه 
ا�سُتّقت )»واحد واحد واحد، ال�سعب ال�سوري واحد«(، فتحمي في ذاكرتها، 
على الرغم مما تعّبر عنه من تمزق، رغبة �سعب وحيد يريد اأن يكون واحدًا 
البلد  لإفناء  الم�ستعدة  النظام  عدمية  العدم:  �سد  الوجودية  معركته  في 
اأو  النظام  »غريزة  ب�سدق  تقول  كما  اأحد«  ل  اأو  )»الأ�سد  البقاء  اأجل  من 
ل �سعوره ال�سيا�سي« المتمثالن في ظاهرة ال�سبيحة(؛ وعدمية الت�سكيالت 
اأو العدم« )يا�سين الحاج  المتطرفة التي تتبنى منطق النظام ذاته، »نحن 
�سالح، »الأ�سد اأو ل اأحد/ الأ�سد اأو نحرق البلد: نظام العدمية ال�سيا�سية«، 
النهار 2012/10/6(. من الم�سافة اإذًا بين »وحدة« التحاد و»وحدة« اليتم 
في مقارعة العدمية، تعّبر الالفتة هذه عن الإرهاق الوجودي المت�سّلل من 
ال�سرخ الفا�سح بين الحلم والواقع العبثي، وفيه �سوريون يبيدون �سوريين، 

والعالم يطيل الت�سفيق، ليمتد اأمد الموت.
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في الغياب اأو ما ي�سبهه
بين العدمية والعبثية، قد يتعّمق �سعور الوحدة هذا عند الإن�سان ال�سوري 
لياأخذ اأحيانًا �سكاًل وجوديًا اأكثر كثافًة، حين تنقطع ان�سيابية العالم القديم 
يمكن  ل  جامحًا  غريبًا  فيظهر  ومعتقداته،  بم�سّلماته  اعتدنا،  عليه  الذي 
ح�سره في م�سطلحات ونظريات وروؤى، عاريًا وقد مّزق ما األب�سناه من حلل 
بناته  جوع  واأمام  ال�سلك،  على  المعّلقة  المل�سي،  محمد  جثة  اأمام  واأفكار. 
اللواتي فارقهن منتحرًا لأنه لم يجد لهن طعامًا، قد تتزلزل مجموعٌة من 
ثوابت فهمنا لوجودنا واأ�سكال حياتنا الموروثة. اأمام الجثة المعّلقة، قد تهتّز 
نظرياتنا الماورائية كلها، لي�سير ح�سور اهلل �سوؤاًل يطرح ذاته على بع�سنا: 
»اأين هو الإله مما يجري اليوم في �سورية؟«، يت�ساءل اأحد الأ�سدقاء، لتجيب 
�سديقٌة اأخرى بياأ�س: »لو كان اهلل موجودًا، لما مات اأطفالنا!«. تاأخذ الوحدة 
هنا �سكاًل جذريًا، فالإن�سان المتاألم قد يجد ذاته وحيدًا، حتى من اهلل الذي 
الواقع  التناق�س بين عدمية  األمه انطالقًا من  اآمن �سابقًا، حين يقارب  به 
جهٍة  من  بخليقته  يعتني  اإلٍه  عن  ال�سائد  والمفهوم  اأولى،  جهٍة  من  العبثي 
ثانية: »اإذا اأراد الإله اأن يمنع ال�سر، لكنه ل يقدر، فهو لي�س بقدير، وهذا ل 
يتنا�سب وطبيعته. واإذا كان يقدر لكنه ل يريد، حينئذ يكون �سريرًا، وهذا 
اأمٌر غريٌب عن طبيعته )...( اأما اإذا اأراد اهلل اإلغاء ال�سر وكان يقدر على 
ذلك، وهذا ما ينا�سب طبيعته، فمن اأين ياأتي ال�سر؟« )اأبيقور، بت�سّرف(. 

تكن  واأيًا  المع�سلة،  هذه  على  والالهوتية  الفل�سفية  الأجوبة  تكن  اأيًا 
اإلى حدٍّ ي�سير فيه هذا الأخير  ت�سوراتنا عن احترام اهلل لحرية الإن�سان 
قادرًا على ال�سر باأنواعه كافًة، �ستبقى الأجوبة كلها، على الرغم من متانة 
بع�سها، هزيلًة اأمام �سرخة طفل متاألم، اأو دموع اأمٍّ ثكلى، اأو نحيب اأٍب على 
اأطفاله الذين ق�سوا في مجزرة حلفايا. اأمام عمق الماأ�ساة، تبدو الأجوبة 
�سخيفة على اأنواعها، لأن الإجابة النظرية عن الألم، مهما قويت حبكتها، ل 
يمكن اأن تلحم �سفاه جراحنا! لذا �سيبقى »غياب الإله«، اأو ما ي�سبهه، هوًة 
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الجاهزة  الأجوبة  اإلى  واللجوء  بها  ال�ستخفاف  يمكن  ول  ردمها،  يمكن  ل 
لتفاديها. الهوة �سحيقة، ول اإجابة نظرية ت�سفي األم ال�سرخة الوجودية وما 
الغياب  تقاوم  حياتية  اإجابٍة«  »�سبه  ربما  بل  الغياب،  �سكرات  من  تتجرعه 
بح�سوٍر جديد: الح�سور ل�سحايا العدمية، لهوؤلء الذين مات اأهلهم و�ُسّردت 
عائالتهم و�سخر الزمان من وجودهم! ل اإجابة ت�سفي الجرح، بل التزام به 

حتى النهاية...

في »نزوح اهلل«
مع تنامي ال�سوؤال الإ�سكالي عن عالقة الإله مع العالم وما يترتب عليه 
تناميًا  المقابل  في  ن�سهد  ال�سائدة،  الدينية  للمعتقدات  نقدية  نتائج  من 
التي  ال�سحيقة  الوحدة  اأمام  ال�سوريين.  غالبية  عند  الديني  لل�سعور  عميقًا 
القديمة،  التوازنات  انهيار  واأمام  والعدمية،  العبثية  اأمام  اليوم،  نعي�سها 
يق�سده الكثير من المتعبين  اأّي وقٍت م�سى، ملجاأً  اأكثر من  ينقلب الدين، 
ول  حا�سرنا  قتامة  يتجاوز  خال�سًا  الراجين  اأو  المعنى،  عن  الباحثين  اأو 
عدالته. لذا، ل يمكننا ف�سل تعاظم الظاهرة الدينية اليوم، اأو تعاظم ال�سك 
الموت حولنا، على نحٍو ت�سير  اأمام كثافة ح�سور  القلق  فيها، عن ظاهرة 
فيه ال�سرخة التي يطلقها بع�س ال�سباب عن ح�سور اهلل ت�ساوؤًل عميقًا قد 
البحث  مزيٍد من  اإلى  النف�س،  الدفاع عن  اآليات  بع�سنا، خارجًا عن  يدفع 
الوجودي ال�سادق: هل »الإله« الذي نوؤمن به هو الوجه الآخر لحاجاتنا اأم 
هو الآخر؟ بكلماٍت ثانية: هل نعي�س التجربة الدينية كتعوي�ٍس ينكر الوحدة 
التي تخترق وجودنا، اأم ُيعا�س »الإلهي« من األم ال�سوق الذي يقبل الوجود بما 
يحمله من غياٍب، ليجد ربما نورًا »اإلهيًا« جديدًا في اأعماق الهاوية؟ بمعنى 
الذي  المجهول  على  انفتاح  كخبرة  »الإلهي«  مع  عالقتنا  تتحّدد  هل  اآخر، 
التجربة  تنقلب معه  الذات  تقوقعًا على  تبقى  اأم  ال�سماء،  ي�سكن �سمت  قد 
مجرد  »الإلهي«  في�سير  مكانًا،  الآخر  فيها  يجد  ل  مراآتية  تجربًة  الدينية 

امتداد لذواتنا؟
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ف�سل  تعاظم  مع  الوحدة  لحظات  في  الديني  النغالق  خطر  يتنامى 
الموؤ�س�سات الدينية في مواكبة حلم الثورة، اأوًل ب�سبب ارتباطاتها التاريخية، 
ل بل حتى البنيوية باأنظمٍة ديكتاتورية �سلطوية؛ ثانيًا ب�سبب اختزالها الثورَة، 
في غالبية الأحيان، اإلى حاٍل طائفية، اأقّلوية اأو اأكثرية؛ ثالثًا، لأنها ظلت غير 
قادرة ب�سكٍل عام، حتى لو نجحت في فّك ارتباطاتها القديمة مع النظام، 
على الخروج من اأطرها التقليدية الموروثة، لتتجاوب مع ديناميكية اللحظة 
ال�سورية وما ت�سوغه من اإ�سكاليات عن الوجود والعدم. لذا يكّرر �سيٌخ جليٌل 
معتدٌل على م�سامعنا: »ينبغي اأن نعلم اأن ما ي�سيب العالم الإ�سالمي اليوم 
اإنما هو من مع�سيته هلل، ولو اأنه اأطاع اهلل لكان هو قائد الدنيا«! ومثله يقول 
كاهن نبيل ليختزل ماأ�ساتنا ال�سورية في مفهوم »الخطيئة«. يعّبر هذا النوع 
من الحجج الجاهزة عن الم�سافة التي تف�سل الخطاب الديني ال�سائد عن 
عمق ال�سرخة الوجودية الثائرة فينا، وما تحمله من األم الغياب، ليبقى هذا 
الخطاب هزياًل اأمام اأج�ساد الأبرياء المكّومة، واأمام جثة محمد معّلقًة في 

مخيم عين الحلوة، وفي �سمائرنا حتى النف�س الأخير. 
»اأين هو اهلل؟« تتكرر ال�سرخة اليوم، ول اإجابة ت�سفي، لأن اإلهًا ل يقدر 
على الغياب ل يمكن اإل اأن يكون وهمًا يناق�س واقعنا المحكوم بالوحدة، اأو 
�سنمًا ميتًا يختزل »الإلهي« في �سورتنا عنه، ومعه ُيخَتَزُل توقنا الالمتناهي 
اإلى الحرية. لذا، يتابع »الإلهي« انفالته من �سجن المفاهيم والمنظومات 
معابدنا، من  نزوحه من  فيكمل  مقاربته من خاللها،  اعتدنا  التي  المغلقة 
تعاليم الكثير من كّهاننا و�سيوخنا، من جبب المتطرفين منا، لي�سكن ربما 

خيمًة ما، في مخيٍم ما، حيث يرتجف اأطفاٌل �سغاٌر من البرد القار�س.



في فصول الذات والهوية
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الربيع السوري وأشواك »الحقيقة«

»النهار« 2012/1/6

بل يحاول  �سورية،  لما يجري في  �سيا�سيًا  تحلياًل  المقال  يقّدم هذا  ل 
تنحية راأي �ساحبه في هذا الخ�سو�س، لير�سم قدر ا�ستطاعته مالمح �سكٍل 

جديٍد للحقيقة الإن�سانية قد يتفق عليها الموالي والمعار�س. 
العالقات  م�ستوى  على  عميقًا  تاأزمًا  اليوم  ال�سوري  ال�سارع  يعي�س 
الجتماعية، قد ت�سل في بع�س الأحيان اإلى درجة القطيعة بين الأ�سدقاء 
اأو حتى بين اأفراد العائلة الواحدة، فما اإن يبتدئ »حواٌر« بين مواٍل ومعار�س 
التهم،  تبادل  من  جوٍّ  في  تخوينًا.  والحجة  �سراخًا  الكلمات  تنقلب  حتى 
الخليوي  اأجهزة  تلتقطها  التي  الأفالم  من  تّي�سر  ما  الأول  الطرف  يعر�س 
لت�سّور همجية من ينه�سون لحم »اإخوانهم«، فيب�سط الطرف الآخر رواياٍت 

عدة عن »الع�سابات الم�سلحة«، وي�سل النقا�س اإلى طريق م�سدود. 
لي�ست الحرب الإعالمية هنا مح�س ت�سارٍب في وجهات النظر، اأو مجرد 
»تواطوؤ« البع�س مع هذا الطرف اأو ذاك، بل هي قبل كل �سيء اأزمة حقيقة، 
فخلف المحنة الجتماعية التي نمر بها اليوم يقبع نموذٌج معرفّي كال�سيكي 
الواقع  بين  التطابق  اأ�سكال  من  �سكل  اأنها  على  فيه  ُتقاَرب  الحقيقة،  عن 
وفهمنا له، تاليًا ُتخت�سر الحقيقة اإلى �سحة المعلومة. الم�سكلة هنا متعددة 
الوجوه، فالمعلومة اأوًل م�سّوهة، لأن الإعالم الر�سمي، المدافع ال�سر�س عن 
النظام، يحظى بالحق الح�سري في نقل »ما يجري«، وتاليًا ت�سويهه. ثانيًا، 
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ل ت�سّكل المعلومة في كثير من الأحيان غايتنا، بل مح�س و�سيلة ن�ستعملها 
اأو دينية تعتبر ذاتها  اإيديولوجية  اأو للدفاع عن هوية  لتبرير موقٍف م�سبق، 
دة. فالموالي ب�سكٍل عام، كما اعترف لي البع�س، »ل يريد اأن ي�سّدق اأن  مهدَّ
في اإمكان حكومته المماِنعة اأن تجرم اإلى هذه الدرجة«، ول يريد من ي�سعر 
المقابل، يخّون معار�ٌس مندفٌع  »يتخلى عّمن يحميه«؛ في  اأن  دًا  نف�سه مهدَّ
اأجواٍء كهذه، تنقلب »الحقيقة«  النظر! في  كلَّ من ل يتفق معهم في وجهة 
نفيًا لالآخرية، والحوار �سراعًا، والمختلف خائنًا. تحت ا�سم »الحقيقة« اإذًا 

ها: العنف ل الخطاأ!  ي�ستتر �سدُّ
الحقيقة  ارتباط  �سرورة  تفكيك  من  لنا  بدَّ  ل  الواقع،  هذا  ظل  في 
ب�سحة المعلومة، لكن من دون اأن نتخلى عن �سرورة الحقيقة اأو عن اأهمية 
المعلومة، واإّل ت�ساوى القاتل والمقتول! بمعنًى اآخر، ل بدَّ للمجتمع ال�سوري 
اليوم، في ن�ساله �سد ما يماَر�س في حقه من قمٍع وقتٍل ونهٍب وكذب، من 
اإنتاج نموذج وجوديِّ عن الحقيقة يتجاوز النتائج المدمرة التي قد يت�سبب 
بها تطبيق النموذج المعرفي على ال�سعيد الجتماعي؛ نموذٌج ل ُيختزل اإلى 
لنا من  بدَّ  اأخرى: ل  بكلماٍت  يتاأ�س�س كطريقة حياة.  بل  المعلومة«،  »�سحة 
اإخ�ساب �سعينا وراء المعلومة ببحٍث عن نوعية حياة جديدة ت�سمح لنا باأن 

نكون معًا. 
عندما  للحقيقة،  يمكن  ل  التخّبط،  هو  الحياة  يمّيز  ما  جّل  اأن  بما 
نفهمها كحالٍة وجودية، اأن تبقى نهاية مطاٍف ما، بل ت�سير المطاف ذاته. 
بمعنًى اآخر تتحدد الحقيقة كبحث عن »الحقيقة«، تاليًا كحالٍة من التيه. ل 
نرى جيدًا اإلى اأين نذهب، على الرغم مما نعرفه عن هوية جالدنا، لكننا 
ال�سباب  يتجّمع  المتظاهرون بحثًا عن وطن مخطوف،  يتدافع  النور.  نبغي 
هام�سين في المقهى بحثًا عن كرامة مهرقة، يت�ساقط الآلف بر�سا�س الأمن 
اأج�ساد  ويقطعون  ال�سّبيحة حناجر �سادحة  ينتزع  �سريدة،  بحثًا عن حرية 
ال�سخ�سي  النظر عن موقفي  الرغم من ذلك، وبغ�ّس  اأطفالنا. لكن وعلى 
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بح�سور  اأعترف  اأن  بدَّ  ل  للحقيقة،  نكرانًا  ال�سوري  النظام  في  يرى  الذي 
اآخرين يوؤمنون به ويترقبون اإ�سالحًا يبدو لي �سرابًا، لكنهم موجودون، ومن 

واجبي احترامهم! هوؤلء يبحثون وهوؤلء يبحثون، فاأين الحقيقة؟
مع مقاربة الحقيقة كحالٍة وجودية، تتجاوز هذه، ب�سبب ما تحمله من 
تيٍه و�سبابية، منطق التوكيد المطلق الجامد، لت�سبح من جهٍة اأولى توكيدًا 
الموروث  ال�سوريون  فيها  يكرر  ل  جديدٍة  نماذج  خلق  على  قادرًا  اإبداعيًا 
اأن يكون  لنا ما ل يمكن  نفٍي تر�سم  ثانية كحالة  ولتتجلى من جهٍة  البالي، 
حقيقيًا، فُتنتج ما يمكن اأن ن�سميه »ثقافة الخطوط الحمر«: رف�س قمع اأيٍّ 
يبدو  قد  النتقام.  اإلى  ل  العدالة  اإلى  والحتكام  كان عدوًا،  ولو  كان، حتى 
الكالم »اأفالطونيًا«، لكن ل مفّر، واإل كرٌه، ثم قتٌل، ثم �سيٌء با�سم ل �سيء. 
نحن باقون لكن الأنظمة اأيًا تكن، اإلى زوال، فال بدَّ لنا من اأن نجد �سبياًل 
حتى نكون معًا. اإن كنُت من المعار�سين، فعليَّ العتراف به�سا�سة المعار�سة 
محدوديتها  تجاوز  على  اإمكاناتي  بح�سب  والعمل  ال�سيا�سي،  الم�ستوى  على 
الراهنة. واإن كنُت من الموالين، فاأنا مدعّو اإلى اأن اأعترف على الأقل بالف�ساد 
والقمع الوح�سي المتف�سي في الج�سد ال�سوري منذ عقود، وبم�سوؤولية النظام 
الموالين في  فاأنا عدّو للحقيقة. من كان من  واإل  الواقع،  الكاملة عن هذا 
الحقيقة ل يمكن اأن يبرر اإبادة المتظاهرين، ومن كان من المعار�سين في 
الحقيقة ل يمكن اأن يرمي المختلفين عنه بالبي�س والطماطم في القاهرة! 
الحقيقة الوحيدة التي يمكن اأن تجمعنا هي البحث عن وطٍن �سريف؛ بحٌث 
ل اإمالء، تطّلٌع ل حنين. الحقيقة الوحيدة التي يمكن اأن تجمعنا هي م�ساءلٌة 

م�ستمرة للذات، بكل ما يحمله ال�سوؤال من قلق وده�سة.
ل بدَّ لنا، بغية الحفاظ على وحدة �سعبنا، من بناء ثقافة حقيقة جديدة 
الحمر،  الخطوط  محترمًة  الإن�سانية  والقيمة  ال�سيا�سي  الموقف  بين  تمّيز 
وهم  يعي�س في  اأن  يمكن  ل  الحقيقة  في  كان  فكرة. من  الإن�سان  واإل �سار 
اأن يرى ما في الحلم من حقيقة. من  المطلق، بل في ب�ساطة من ي�ستطيع 
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في  كان  من  باليًا.  موروثًا  اأو  حزبًا  اأو  �سخ�سًا  يقّد�س  ل  الحقيقة  في  كان 
الحقيقة ل يخاف من اأن يعيد ح�ساباته فيعترف بما له وبما عليه. من كان 
البديل.  بالم�سروع  يقتنع  لم  واإن  اأن يدافع عن قاتل،  الحقيقة ل يمكن  في 
من يكون في الحقيقة ل بدَّ له اأن يبحث، ويتيه، ويتعثر، ويبكي، وي�سبو اإلى 

النور...
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الربيع السوري وفوضى الُقبلة األولى

»ال�سفير« 2012/2/9

»األ تعرفون اأن اإ�سقاط الأنظمة ال�ستبدادية التي ل بدَّ من اإنهاء حكمها، 
ل  وظالمية؟  حلكًة  اأكثر  جحيٍم  اإلى  بل  الديموقراطية،  جنة  اإلى  يوؤدي  لن 
الكلمات  هذه  على  الم�سير«.  هذا  مثل  على  زور  �ساهد  اأكون  اأن  اأ�ستطيع 
فيه  يكت�سح  الذي  الوقت  في  العربي،  للربيع  المثقف  دعم  من  المتعّجبة 
بكلماٍت  العويط  عقل  ال�سديق  يرّد  القتراع،  �سناديق  الإ�سالمويين  ن�سر 
ل اأن اأكون »�ساهد زور« للثورات، على اأن اأكون �ساهد زور يقبل  اأخرى: »اأف�سّ

بال�ستبداد«.
هي  وهذه  اإليه«1،  ال�سروري  »انحيازهم  في  الربيع  مريدي  ل�سان  هذا 
جدلية حالهم: من جهٍة اأولى، يقوم هذا النحياز على رف�س طغيان ال�سلطة 
الحاكمة، لكي يعلن، من جهٍة اأخرى، ا�ستعداده لالنفتاح على م�ستقبٍل قريٍب 
فينقلب  ع�سكرية،  اأو  اإ�سالموية  ا�ستبدادية،  بظالمية  الآخر  هو  يّت�سم  قد 
الربيع،  النحياز من مو�سوعية مريدي  ُت�سعف فكرة  تاليًا،  »�ساهدة زور«! 
ا�ستحالة  وبين  ب�سرورته.  الرماديين  اإقناع  ذاتيًا عاجزًا عن  مبداأً  فيتجّلى 
المو�سوعية ومحدودّية الذاتية، وبين رف�س ا�ستبداد الراهن ومغامرة الغد، 
يحيُك النحياز ال�سروري اإلى الربيع ذاَته من ت�سابك التناق�سات الحتمية 

1- اأ�ستعير التعبير هذا من مقال عبد اهلل اأمين الحالق »في ال�ستقاللية الثقافية والنحياز ال�سروري 

اإلى الربيع« )النهار 2011/12/31(.
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التي ت�سم المرحلة الراهنة من عمر ثوراتنا، خ�سو�سًا في �سورية، مع كل ما 
ي�سهده »ربيعها« من ف�سٍل �سيا�سي، ومن تنامي دعوات الع�سكرة والجهاد التي 

ل تخفى اأ�سبابها على اأحد.
جملٌة من التناق�سات الحتمّية تحكم اإذًا مريدي الربيع، لت�سّهل لبع�س 
على  القائمة  التناق�س«  عدم  »�سرورة  من  منطلقين  انتقاده،  المتفرجين 
ا�ستحالة تاأكيد ال�سيء و�سده معًا: ل يمكنك اأن تكون في الحقيقة اإذا كنت 
»�ساهد زور«! تاليًا: مريدو الربيع هم بال�سرورة واهمون فو�سويون، فالربيع 
يتناق�س مع ذاته حين يطالب بحريٍة »ما زلنا غير اأهل لها«، يقول كثيرون، 
م�سى،  ما  على  ونتح�ّسر  الربيع،  نتجنب  لهذا،  اآخر.  بال�ستبداد  لُي�ستبَدل 

ونعي�س في رهاب الم�ستقبل، ونغرق في النتظار!
م�سكلة المتفرجين هوؤلء مثالّيُتهم التي ل توؤمن بالتاريخ، ول باإرادة من 
يطرحون الم�ستبد الأول ثم الثاني ثم الثالث... م�سكلتهم هي حياديتهم التي 
ت�ساهد ول تفعل، فتزيد من تاأزم الحال. نعم، تتعالى �سعبية الإ�سالمويين 
في ال�سارع المتعّط�س اإلى الخال�س، نعم، اأُكره البع�س على اإغالق محالهم 
هناك  نعم،  النتقامية،  الأعمال  بع�س  حدثت  نعم،  دم�سق،  اإ�سراب  في 
بابا عمرو  يرتكب في  ال�سكوت عما  ولكن  المناطق،  بع�س  توتٌر طائفي في 

والخالدية لي�س اإل تعزيزًا لهذا كّله!
في المقابل، ل يمكننا اإنكار حالة الفو�سى عند مريدي الربيع، فو�سى 
نزعًة  بال�سرورة  لي�ست  الفو�سى  لكن  ال�سيا�سي.  ما�سيهم  من  ُجّردوا  من 
عدمّية، بل يمكنها اأن تكون نوعًا من تجلٍّ غير متوقع لما ي�سكننا في مفاجاأة 
؟ اإنه تجلي رغبتنا في الحرية المن�سّية. واأيُّ لحظة؟ اإنها  اللحظة. واأيُّ تجلٍّ
قبل كل �سيٍء اللحظة »الدرعاوّية«، نذكرها فتح�سُر الُقبلة الأولى، بوجعها 
ْبيٍة مقلوعي الأظافر! هي  وبجماليتها الدامية: خروج الأهالي للمطالبة ب�سِ
اللحظة الأولى بفو�سويتها التي ف�سلت بين عدٍم وخلق: عدٌم ت�سابهت فيه 
وجوهنا بخوفها، ب�سكونها، وبهّمها العربّي الوحيد: »ماذا ناأكل اليوم، وكيف 
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الأولى  للمرة  اأ�سمع  »كاأني  يقول:  فناٌن  �سار  فيه  وخلٌق،  �سامتين؟«؛  نبقى 
النف�س الأخير يقول: »ع�ست حرًا ل�ساعتين،  �سوتي!«، وفيه �سار من يلفظ 
وهذا يكفي!«. وبين اللحظة الأولى والنف�س الأخير، �سار لنا تاريٌخ، و�سوٌت، 

و�سار لنا حلٌم، و�سار لنا ا�سم...
اأولء مجددًا على مفترق  اليوم، مع انغالق الآفاق ال�سيا�سية، ها نحن 
الغ�سب  من  كحالٍة  الفو�سى  فيه  ُتعا�س  عدٌم  والخلق:  العدم  بين  الطرق 
الديني،  والت�سّدد  النهزامي  النتقام  اإلى  لحاجتنا  فيها  لن�ست�سلم  الأرعن، 
كتجلٍّ  الفو�سى  فيه  ُتعا�س  واإبداٌع  النف�س؛  عن  الدفاع  حدود  متجاوزين 
مفاجئ للحرية في ده�سة اللحظة، فن�ستعيد ولدة الرغبة الأولى بخروجها 
التناق�س  على  بال�سرورة  قائمٌة  الرغبة  ولأن  ال�ستبداد.  رحم  الخاّلق من 
بين ما نرجوه وما نحن عليه، يمكننا اأن نكون في الحقيقة، مع اأننا »�سهود 
زور«! ولأن الرغبة، في اختالفها عن الحاجة اإلى الت�سّفي، ل ُت�سبع، يمكننا 
اأن ننحاز اإلى اللحظة الأولى من دون اأن نكون ما�سويين، فاللحظة جامحة، 
الما�سي،  في  النحبا�س  من  لتمنعنا  عنا  تحتجب  حتى  نقولها  اأن  نلبث  ل 
فتدفعنا اإلى الم�ستقبل حيث يتردد �سداها. تك�سر اللحظة الأولى اإذًا �سيالن 
الزمن الطبيعي، لأنها مجبولٌة من رغبٍة �ساردة: هي اأمامنا ل وراءنا! لهذا 
الأيديولوجيين  اأو  الما�سي،  في  يعي�سون  الذين  لالأ�سوليين  يمكن  ل  اأي�سًا، 
الذين يّدعون امتالك معاني التاريخ، اأو اليائ�سين الذين يتح�سرون على ما 
م�سى، م�سادرة اللحظة الأولى، لأنها، ل بدَّ يومًا اأن ُتفلت منهم، اإن بقيت 

حّيًة في كيان مريدي الربيع.
مديح الفو�سى هنا لي�س اإذن دعوًة عدمية، بل دعوة تاأوين: جعل اللحظة 
الأولى حا�سرًة ب�سدقها ومفاجاأتها و»درعاويتها«، هنا والآن في واقع ال�سهر 
الحادي ع�سر الموؤلم من ربيع �سورية، ولال�ستلهام من بريقها في ظل تاأزم 
ر اللحظة الأولى في واقعنا المتاأزم،  الأو�ساع الذي ن�سهده اليوم. ولكي تح�سُ
ل بدَّ للمثقف اأن يحمي هذه اللحظة من ثقل حركة ال�سيا�سيين، ومن بطء 
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حقد  ومن  الطائفيين،  �سره  ومن  الدين،  رجال  مطلقية  ومن  الموؤ�س�سات، 
النتقاميين، لكي ل ت�سير مدًة زمنية ابتداأت وم�ست. لهذا ل بدَّ لمريدي 
الربيع، واأكثر من اأي وقٍت م�سى، من اإنتاج اأ�سكاٍل ثقافيٍة و�سحافّيٍة جديدة 
قادرة على ال�ستلهام من خّفة اللحظة الراق�سة بين التجلي والتخّفي، بعيدًا 
اللحظة  ا�ستح�سار  الربيع من  لمريدي  بدَّ  ل  الثقافي.  الموروث  عن جمود 
الأولى بنقديتها للواقع الذي فيه ولدت، من اأجل محاولة تجاوز ما في الربيع 
مجرد  يبقى  اأن  للمثقف  يمكن  ل  هكذا،  للربيع.  نكراٍن  من  اليوم  ال�سوري 
معلٍم متفان، بل عليه اأن يكون راق�سًا على اإيقاع اللحظة الأولى وفاًء لطبيعة 

الربيع، على الرغم من العا�سفة المقبلة...
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أضواء خافتة على مالمح القاتل

»النهار« 2012/6/30

في عبث الم�ساهد
في اأحد اأفالم الفيديو الم�سّربة من ريف دم�سق، على ما اأذكر، ن�ساهد 
رجاًل اأعزل يقف اأمام جنديين م�سلحين، يطلب منهما الإذن في عبور ال�سارع 
النار عليه  اأحدهما  اإن يبداأ الرجل بالرك�س، حتى يطلق  في�سمحان له. ما 
�ساحكًا،  زميله  نحو  الجندي  يلتفت  بب�ساطة،  عدمية!  بب�ساطة  الخلف  من 
وبب�ساطة، يهنئه الآخر على الإنجاز العظيم! وبب�ساطة اأي�سًا، ي�ستّد الم�سهد 
عبثّيًة، ويتقّرح الجرح حين تتجّراأ الكاميرا على ت�سوير مالمح القاتل: �ساٌب 
ع�سريني، و�سيم الوجه، نحيل الج�سم، ل �سيطان! بب�ساطة، هو �سخ�ٌس مثلنا 
اآخر  يغازلها  له حبيبٌة  تكون  بب�ساطة، قد  والمو�سيقا.  القدم  قد يحب كرة 
النهار، وبب�ساطة، قد يقراأ لها �سعرًا م�سروقًا، وبب�ساطة، قد يكون له اأولد 
رجٌل  هو  بب�ساطة،  ال�سندباد!  حكايات  عليهم  ليق�ّس  ح�سنه،  في  يجل�سون 

»عادّي« ي�سبهنا! 

في وجه االإن�سان »العادي«
اأدولف  المحرقة«،  »مهند�س  محاكمة  اآرندت  حنة  الفيل�سوفة  تتّبعت 
الحرب  خالل  النازية  الإبادة  جرائم  من  الكثير  وراء  كان  الذي  اأيخمان، 
لي�س  اأيخمان  ثقيلة:  مفاجاأًة  م�ساهداتها  من  لت�ستخل�س  الثانية،  العالمية 



40

بمجنون، ول هو »�سادّي« اأو »منحرف«، ول يتميز عن غيره من بني وطنه، 
مرعبة  بب�ساطة  هو  ُيذكر!  ب�سيٍء  والجتماعي،  النف�سي  ال�سعيدين  على 
اإن�ساٌن »عادي«! هو بب�ساطة مرعبة، كما يقول، »رجل يقوم بواجبه في تنفيذ 
الأوامر«. هو بب�ساطة مرعبة، رجل »عادّي« تتجلى من خالله »عادّية ال�سر«! 
تتفيه  هنا  بالعادّية  ُيق�سد  ل  1963(. بالطبع،  اأور�سليم«،  في  )»اأيخمان 
ُيراد من الم�سطلح التعبير  اأو ال�ستخفاف بفداحة نتائجها، بل  الجريمة، 
الكامن في كل �سخ�سٍ فينا، حين يترعرع في  التوّح�س  اإمكان  فل�سفّيًا عن 
هًة الإن�سان  ظل اأنظمة همجية �سمولية ُتخ�سع �سعوبها، فت�سحق الفرد م�سوِّ
المنطلق تحديدًا، يمكن  »النحن«. من هذا  »الأنا« في �سجيج  لت�سيع  فيه، 
وقت  اأي  من  اأكثر  البلدان،  من  غيرها  وفي  �سورية  في  »العادي«،  لالإن�سان 
اأداًة  اأجل القتل، لأنه فقد الكثير من فردانيته، ف�سار  اأن يقتل من  م�سى، 

مجّي�سة في يد ال�سلطة.

 في اّمحاء الوجه
َترافَق تدمير الحياة ال�سيا�سية، الذي اعتمده النظام في بلدنا، بت�سويه 
المجتمع اأخالقيًا. فعندما �سارت المواَطنة خوفًا، والمواطن بّبغاء، والحياة 
�سار  المدينة،  الجوا�سي�س  احتلَّ  وعندما  ومح�سوبيات،  براطيل  اليومية 
الإن�سان، كما ي�سير الى ذلك يا�سين الحاج �سالح، غير قادر على التطابق 
مع ذاته، »فال ي�ستطيع اأي �سورٍيّ اأن يكون اأخالقيًا في المجال العام، )بل( 
ينبغي اأن يكون له وجهان غير متطابقين، خا�ٌس ي�سبهه )...( وعاٌم حميد 
يتجنب به الأخطار«، ليرّدد ما تريد ال�سلطة منه اأن يردد )النهار، »الطغيان 
بلغ  الأخالقي  الت�سّوه  اأن  اإّل   .)2011/12/3 الأ�سد«،  �سورية  في  والأخالق 
ذروًة جديدة، تجاوز فيها حد الغتراب عن الوجه الحقيقي، لي�سير فيها 
الكثير من القتلة غير قادرين على التمييز بين الوجهين، فيحّل العام مكان 
وعقلية  »ال�سمير«،  �سوت  من  بدًل  الالاأخالقي  ال�سلطة  وخطاب  الخا�س، 
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م�ستنقعات  في  عاديون  اأنا�ٌس  فيغرق  ال�سخ�س،  فردانية  محَلّ  النظام 
في  كما  »الوطنية«  هتافاتهم  في  عاديون،  اأنا�ٌس  ويتباهى  والمجازر،  القتل 

»ت�سبيحهم« البطولي، باأنهم قتلة! 

في م�ساحات االّمحاء
على  بل  النظام،  موا�سع  على  فقط  بظاللها  تلقي  ل  البنية  هذه  لكن 
يرتكبها  اأخالقية  تجاوزات  ير�سح عن  فما  اأي�سًا،  الثورة  مطارح مهّمة من 
بع�س »الثوار« غير مقبول! يتباهى اأحد المتطّرفين مثاًل )في ق�سة ا�ستهرت 
لقي  بين ثوار حم�س( اأمام اأ�سحابه ببطولته حين انتزع اعترافات �سّبيح اأُ
ال�سمت،  على  اأ�سّر  لكنه  �سربًا،  عليه  فانهلُت  يعترف،  »لم  عليه:  القب�س 
الرجل  يرويها  التي  الق�سة  اأكانت  �سواٌء  اأذنه!«.  وقطعُت  ال�سكين  فاأخذُت 
�سحيحة اأم ل، يكفي التفاخر بها، اأمام ت�سفيق الم�ساهدين، اأن يلقي �سوءًا 
جديدًا على وجٍه اآخر من الت�سّوه الأخالقي. لي�س الم�سيطر على الفرد هنا 
�ستار  تحت  اإن�سانيتنا  على  ت�ستولي  اأخرى  وح�سّية  حالة  بل  النظام،  �سوت 
»الواجب« اأو »حّق النتقام«! بالتاأكيد، ل تر�سم الق�سة هذه حالًة عامة، فاأمثلة 
الأخالقي  النحدار  اأو  التطرف  يقاومان  اللذين  ال�سعبي  والوعي  الت�سامن 
كثيرة، لكن الق�سة هذه )وما �سابهها من ق�س�س( ت�سير اأي�سًا اإلى اإمكان 
اإيديولوجي،  انتماوؤنا، �سوٌت »غرائزّي« جمعي،  اأيًا يكن  اأن ي�ستحوذ علينا، 
تجاوزات  ت�سير  هنا،  تبريره.  يمكن  ل  ما  ليبّرر  مت�سدد،  ديني  واأحيانًا 
اأ�سباب حدوثها  اأي�سًا التي ل يمكن تجريدها من  بع�س اأطراف المعار�سة 
التغا�سي  المقابل،  في  يمكن،  ول  الأولى(،  الدرجة  في  النظام  )وح�سية 
النزلق  اإمكان  اإلى  مجابهتها،  م�سوؤولية  عاتقنا جميعًا  على  تقع  بل  عنها، 
ت�ست�سري،  حتى  القتل،  عادّيَة  يكفي  وفيها  المجتمعية،  »ال�سر«  �سمولّية  في 
اأن ي�سحق ال�سوت الجمعّي، برغباته الت�سلطية اأو النتقامية، فردانية الوجه 
لال�ستعمال.  قاباًل  م�سحوذًا  �سالحًا  »العادي«  الإن�سان  لي�سير  ال�سخ�سي، 
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ل يمكن للفرد، مّما �سبق، اأن يكون م�سدرًا مطلقًا لـ»ال�سر«، فـ»ال�سر« بنية 
وعيه  في  الإن�سان  �سّوهت  لغوية،  ثقافية،  �سيا�سية،  اقت�سادية،  اجتماعية، 
به  يقوم  عّما  الكاملة  الفرد  م�سوؤولّية  يلغي ذلك  اأن  دون  ت�سّرفه، من  وفي 
اأن  اأعتقد،  ما  على  »العادي«،  الإن�سان  اإمكان  في  �سار  هكذا،  اأعمال.  من 
للقتل  القتل  »ب�ساطة«  معّقدة جعلت من  بنى  يتجاوزه من  لما  تجليًا  ي�سير 
مواطنة  ثقافة  اإنتاج  من  لحقًا  للثورة  بدَّ  ل  �سار  اأي�سًا  هكذا  عادّيًا.  اأمرًا 
جديدة تعمل على تفكيك �سيٍء من هذه البنى، موليًة الفرد فينا ما ي�ستحق 

من احترام.



43

في التراجيديا السورية وأقنعة األبطال

»النهار« 2012/8/11

ماأ�ساة الممثل الذي �سار دوَره 
نراهم يت�سابقون على الكاميرا، يدو�سون الجثث بفخر، ويتبارون على 
اإخراج الم�سهد، ال�سغير  احتالل مركز ال�سورة. نراهم يهتمون بتفا�سيل 
اأمام  »يعّرمون«  الر�سا�س،  باأم�ساط  �سدورهم  فيلّفون  الكبير،  قبل  منهم 
الفيلم  انتهاء  بعد  القاتل  يفعل  ماذا  لكن  ويزمجرون.  الت�سوير  اأجهزة 
بـ»بيجامته«  �سيتمدد  اأنه  بدَّ  ل  العمل«؟  »ثياب  عنه  خالعًا  بيته  اإلى  وعودته 
على الفرا�س، لي�ساهد مع زوجته منت�سيًا لحظات »بطولته« المروعة. يتاأمل 
ال�سخ�سية  تلك  اأن  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكثر  في�سّدق  بفخر،  ذاته  الرجل 
»الملحمية« التي تتلقفها عد�سة الموبايل، وهي تنّكل بـ»الخونة«، لي�ست اإل هو 
ذاته، ب�سخ�سه، ب�سحمه ولحمه! هكذا يتقم�س الرجل الحالم على فرا�سه 
�سخ�سيَته »البطولية«، يتداخل فيها، يتنف�سها، على نحٍو ت�سير فيه م�سرحة 
التي  ال�سخ�سية  في  لل�سخ�س  اختزاًل  »اأْفلَمُتها«،  بالأحرى  اأو  »البطولة«، 

يلعبها، فيغرق القاتل في اأقنعته التراجيدية!

البطل التراجيدي ُيختَزل في قناع
ما يمّيز البطل التراجيدي في الم�سرح الإغريقي عماه، فهو يقوم بدور 
»الآلهة«! في  اأهواء  تتقاذفها  دميٍة  اأنه مح�س  يعرف  اأن  دون  البطولة، من 
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عماه هذا تكمن براءته، وفي �سلفه البطولي الذي يعميه، تكمن م�سوؤوليته. 
ال�سّبيح في �سورية اأي�سًا بطٌل تراجيدي، لأن جلَّ ما يمّيزه، في غالبية الأحيان، 
من  النظام  م�سالح  لتتقاذفه  الأحداث،  مجريات  وراء  الكفيف  ان�سياُقه 
حيث ل يدري، وُتلب�سه قناعًا بطوليًا. لذا، تتلخ�س اأزمة البطل التراجيدي، 
الإغريقي كما ال�سوري، في اأنه ي�ستمد هويته كلها من الدور »البطولي« الذي 
اأعمى وراء  وان�سياقًا  اإن�سانيًا  يلعبه، في�سير مح�س قناع يخفي خلفه فقرًا 
�سهوة البطولة وعبثية القتل. اأزمة البطل التراجيدي اإذًا هي اأزمة هوية، لأن 
اإل لحظة ت�سّوه الوعي الفردي وته�ّسم الذاكرة،  اللحظة التراجيدية لي�ست 
اأن يكون قادرًا  يعي�س فيها »البطل« حدود الآن، بجموحه الأرعن، من دون 
على لملمة تاريخه وقراءة ما�سيه. اللحظة التراجيدية اإذًا هي لحظة غياب 
نظاٍم  �سحايا  يزالون  ول  كانوا  قتلٍة،  من  الكثير  يمّيز  الذي  الذاتي  الوعي 
ي�ستميتون في الدفاع عنه. لذا، يثير فينا الم�سهد التراجيدي الخوَف، على 
قول اأر�سطو، وفي الوقت عينه ال�سفقة! هذه حالنا تمامًا اإزاء اأفالم القتلة: 

خوٌف من توّح�سهم، و�سفقٌة على عمى ب�سيرتهم!

 في تمزقات القناع يذوب البطل ويحيا االإن�سان
تتلخ�س تراجيديا الواقع ال�سوري في تماهي البطل مع دوره الذي يلعبه، 
لي�سير اإن�سانًا م�سمتًا، ل يرى، ل ي�سمع، ل يتكلم اإل لغة القناع. اأما ال�سحك 
فيوؤ�س�س �سرخًا عميقًا بين ال�سخ�س ودوره الذي يقوم به، لأن التهكم بالدور 
التي  ال�سخ�سية  عن  ال�سخ�س  فيتغّرب  معه،  يتطابق  اأن  من  �ساحبه  يمنع 
م�سرح  من  م�ستّل  م�سطلح  )التغريب  معها  نقدية  عالقًة  ليوؤ�ّس�س  يلعبها، 
بريخت(. يتحدث اأ�سامة الحلواني ونائلة من�سور في مقالهما الملهم »اأ�سعة 
�سوء في نفق الحياة ال�سورية« )النهار، 2012/7/15( عن لحظة »الخرق«: 
اجتمع  ال�سلمية. فقد  ال�سبكات الجتماعية حادثًا طريفًا في مدينة  »نقلت 
ال�سّبان المحتجون في تظاهرة طّيارة �سغيرة مرددين: »واحد واحد واحد، 
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ال�سعب ال�سوري واحد«. فرّد عنا�سر الأمن المجتمعون في الجهة المقابلة: 
الجهتين،  الجميع، من  »واحد واحد واحد، منعرفكن واحد واحد«، فيغرق 
في ال�سحك. لحظة ال�سحك تلك هي لحظة »خرق«. هي لحظة الجنون التي 
ينعتق فيها المرء من اأقنعته«. في المقابل، »ي�سّدق )نوٌع اآخر من ال�سوريين( 
قناعه وياأخذه على محمل الجد، فيذوب )القناع( ويتغلغل من تحت الجلد 
اإلى الروح، لتنح�سر اإمكاناته التراجيدية وتنح�سر في دور ال�سّبيح، فال يعود 
ُتل�سق  والغت�ساب«.  والتعذيب  القتل  في  في�ستمر  القناع،  خلع  على  قادرًا 
التراجيديا اأبطالها ب�سخ�سياتهم، في الوقت الذي ُيخ�سع فيه التهكُم القناَع 
ال�سوري  الواقع  التي يفر�سها عليه  الأدوار  النقد، فيتحرر �ساحبه من  اإلى 

المرير، لي�ستعيد اإمكاناته الخاّلقة.

 في حدائق التهّكم م�ساحاٌت ف�سيحة
اأي�سًا  التهكم  يفّك  دوره،  مع  ال�سخ�س  تماهي  التهكم  يك�سر  كما 
عن  ال�سحك  يعّبر  معه.  تماهينا  بالأحرى  اأو  الماأ�سوي،  بالواقع  الت�ساقنا 
عن  تعبيٌر  فال�سحك  العادية.  من  بعيدًا  واقعه  مع  النوعية  الكائن  عالقة 
لوجه  وجهًا  لي�سعنا  الروتينية،  الحياة  اإيقاع  من  ُيخرجنا  ماألوف  غير  اأمٍر 
اأمام غرابة ما يجري. في هذا المعنى، ي�سير ال�سحك مفردًة اأ�سا�سية من 
مفردات الحقيقة، لأنه يعّري ل منطقية الحا�سر الذي نعي�س فيه، فير�سم 
واأتذكر بكثيٍر من  اأقول هذا  ل معقوليته بدرجاتها الق�سوى وي�سخر منها. 
الحنين كيف كنا نجتمع خفيًة، حين كنا تالمذًة في المدر�سة ومن بعدها 
في الجامعة، لكي نتبادل النكت ال�سيا�سية ونغرق في ال�سحك! كانت النكتة 
و�سيلتنا الوحيدة لنقول ماأ�ساة واقعنا المقهور وغرابته، ولنتمرد على »اأبدية« 
اإن�سانية  �سرورًة  النكتة  فيه  �سارت  نحٍو  على  حزبه،  واأحادية  الأ�سد  نظام 
نتحدى بها الكبت الذي ُيفَر�س علينا. لذا ل يمكن لل�سحك اأن يكون مح�س 
العالم  من  وجودّي  موقٌف  �سيء  كّل  قبل  هو  بل  النف�س،  عن  وترفيه  ت�سلية 
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العبثي الذي فيه نوجد! على عك�س التراجيديا التي تعّبر عن توّحد الإن�سان 
الذات  تف�سل  التي  الم�سافة  ات�ساع  عن  التهكم  يعّبر  الماأ�سوي،  واقعه  مع 
واقعه  �سطوة  من  الإن�سان  تحّرر  تعبيرًا عن  النكتة  لت�سير  مو�سوعها،  عن 
يخلق  لأنه  مقاومة،  حالة  التهكم  ي�سير  المعنى،  هذا  في  عليه.  المهيمن 
م�ساحًة لغويًة جديدة يمكن للتعددية فيها اأن توجد، كما يمكن للفرد فيها اأن 

يقاوم تماهيه مع دوره الذي يلعبه، ومع واقعه الأ�سود. 



في فصول الموت الطويلة
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منمنمات سورية

»النهار« 2012/2/21
عالء ر�سيدي ـــ نبرا�س �سحّيد

ال�ساروت، حار�س فريق الموتى
�سورية،  م�ستقبل  روؤية  في  فقط  والثائر،  الموؤيد  الإعالمان:  يختلف  ل 
بل في موقف كٍل منهما من الموت. يدخل تلفزيون »الدنيا« مع رجال الأمن 
لينفوا خبر المجزرة، مجزرة »م�سنع ال�سّكر«، لينفوا الموت! على العك�س، 
يفتح عبد البا�سط ال�ساروت المرمى في لعبة الأحياء، وي�سبح م�سّيعًا للموتى!
ها هو ذا الأخ الميت في �سورة: جثٌة هامدة في ليل الطريق اأو في بّراد 

الم�ست�سفى. لكن كيف ن�سّور الموت؟ 
جزافًا  النا�س  ويعتقد  اأخيه،  عن  المحامي  مرافعة  القانون  يرف�س  ـــ 
اأن �سبب المنع هو نقاء الحقيقة. لكن ل! اإنها العاطفة، فالطبيب ُيمنع من 

تخييط جرح اأخيه ـــ 
ويهجر  الكرامة،  �سباك  �سيفتح  »حار�س مرمى«  الكاميرا، هناك  اأمام 
المدن حيث ت�ستمر الألعاب. على الكاميرا اأن ت�سّوره. يك�سر ح�سار المدن 
حتى  ال�سيخ.  خالد  محمد  عمرو،  بابا  من�سد  ت�سييع  في  ويهتف  المنكوبة، 
المزّين  الميت  يقترب  الكادر.  في  يظهر  اأن  عليه  الموت،  من  الالخوف 
حول  ومن  طق�سًا،  تحّول  الت�سييع  ويدور،  يدور  ال�سعر،  المحّجب  بالزهور، 
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�سفة  على  وبقبلة  ببطء،  يقترب  ال�ساروت  تهتف.  وجموع  اأعالم،  الجثة 
قبلة  ل  غناء،  رفيق  قبلة  الموت.  من  الب�سري  الخوف  تاريخ  يهدم  الميت، 
ويرحل  ال�سداقة،  حب  بل  مونديال،  في  هدف  قبلة  ول  لمحبوبة،  جن�سية 

ال�سهيد.
الموت؟  ن�سّور  كيف  ليقّبلها،  الجثة  من  الحار�س  يقترب  حين  لكن، 
من  تقترب  حين  للحظة،  الكاميرا  ترتّج   2011/12/04 فيديو  ت�سييع  في 
الم�سيَّع!  اأخو  ر  ِلَم؟ الم�سوِّ ال�سيخ، ال�سورة تهتز!  المّيت محمد خالد  وجه 
وال�ساروت يبّخ الجثة حرارة القبلة. اإنها اللقطة الأخيرة لالأخ محبوبًا.. حيًا. 
المادة  اإلى  الراأفة  �ست�سل  اأكثر،  باأبنائها  الم�ستقبل  �سورية  �ستراأف  ـــ 
�سيهتّز،  الواقع  فاإن  واإل  اأخيه،  ت�سوير  من  الأخ  »ُيمنع  الد�ستور:  من   120

ويند�ّس الموتى في حياة الأحياء، ين�سدون الحرية!« ـــ

غياث، اإنهم يخافون الورود!
ر�سموا وردًة على �سعار الإ�سراب! هي وردة الطب�سور ذاتها التي ر�سمها 
اأطلقوا  اأن يقاوم بالورود!  اأراد  اأن يموت.  طفٌل من درعا على الحائط قبل 
الأ�سمنت  على  بي�ساء  الوردة  وبقيت  الأر�س،  احمّرت  الطفل،  على  النار 

المَتّ�سخ.
ها هم اأولء الآن يعيدون ر�سمها على جدران ال�سجون. هي الوردة ذاتها 
اأن  قبل  ماًء  الجالَد  �سقى  الحواجز...  جنود  اإلى  مطر  غياث  حملها  التي 

ُيقتل، فعط�س الجالد وارتوت الوردة!
الورود،  ع�ّساق  فيه  ُيذَبح  بلٍد  في  نعي�س  فنحن  اعذرنا،  غياث،  غياث! 

وُتبَقر بطونهم، وُت�سَرق اأع�ساوؤهم، وُتقتَلع حناجرهم.
الورود،  بلدنا يخاف  النظام في  اعذرنا غياث:  اعذرنا!  غياث، غياث، 
فال يهزُم البندقيَة اإل زهرٌة �سربت من دموع العين، يحملها من ي�سبه م�سيحًا 

حافيًا.
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القاتل يا غياث ل يموت بالر�سا�س، فمن فتات جثته ينبعث قاتٌل اآخر، 
في  راآك  حزينًا  �ساعرًا  كاأن  جديد.  جالٌد  يترعرع  قد  المقهور  ن�سوة  ومن 
اأم�سكوا  ي�سيحون:  كانوا  »...كلهم  وعنك:  عنا  حاله،  عن  قال  حين  حلمه 
القاتل/ اأم�سكوا القاتل/ وفعاًل، بعد اأن اأم�سكوني/ عّروني من ثياب خوفي/ 

فوجدوا تحت قمي�سي وردًة/ لأجل ذلك ذبحت«! )نزيه اأبو عف�س(.
ذبحوك يا غياث لكن، بقيت الوردة...

المادة  اإلى  الراأفة  �ست�سل  اأكثر،  باأبنائها  الم�ستقبل  �سورية  �ستراأف  ـــ 
121 من الد�ستور: »ُيمَنع المواطن من اإهداء الورود، واإل �سُتطلق المدافع 

قذائف حب!« ـــ

زينة، ار�سمي لنا وردة!
من  وحفنة  رغيفًا  يدها  في  لأن  اأيام  ب�سعة  منذ  �سهال  زينة  اأم�سكوا 
الأ�سّرة،  قلبوا  البيت،  نب�سوا  ومخّدرات!«  �سالح  »معك  لها  قالوا  ال�سّكر. 

اأخذوا جهاز الحا�سوب، ثم خّيروها بين مهنتين: الُمخبرة اأو الُمعَتقلة! 
معتقلٌة اأنت اإذًا يا زينة، لأنك »�سلفّية« وال�سليب ال�سغير يلّف عنقك! 
مكّبلٌة اأنت يا زينة، لأنك »اإرهابّية«، فيدك تحمل الطحين لتطعم من �ساروا 
بال ماأوى! حبي�سٌة اأنت يا زينة، لأن العتقال �سار مهنة، �سار جن�سّية، �سار 

وطنًا! 
هناك حيث يتكّوم الآلف داخل ال�سجون، اأمام الجدار المت�سخ. هناك 
اأمام الجدار الذي كتب عليه من مّروا قبلك اأ�سماءهم. هناك رحلوا، وبقيت 

خرب�ساتهم. هناك، ل اأعرف اإن كان بحوزتك طب�سور لتر�سمي لنا وردة!
المادة  اإلى  الراأفة  �ست�سل  اأكثر،  باأبنائها  الم�ستقبل  �سورية  �ستراأف  ـــ 
�ستتفتح  واإل  الطبا�سير،  اقتناء  من  المواطن  »ُيمنع  الد�ستور:  من   122

ال�سجون، لتن�سد الق�سبان ن�سيد ال�سلمّية!« ـــ 
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لي  قلِت  م�سى!  وقٍت  اأي  من  اأكثر  البال،  على  دائمًا  تخطرين  زينة، 
يا  اأي�سًا  نحن  الحرية!«.  في مداعبة  »�ساأ�ستمر  دم�سق:  اأترك  اأن  قبل  يومًا 
زينة ن�ستمر اليوم في الجلو�س وراء النوافذ، في طقو�س النتظار، لن�ستقبل 
بة التي تجري في العروق حيث  ا�ستمرارك الغام�س، وهذه البت�سامة المخ�سّ

الالخوف يظهر في الكادر. 
اأتمنى اأن تكوني بخير. الجميع ي�سّلم عليِك، الأهل، الأ�سدقاء، الجيران، 

حتى عتبة الباب يا زينة ت�سّلم عليِك.
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من مذود بيت لحم إلى أطفال الحولة

»ال�سفير« 2012/5/29

في قديم الزمان
كان يا ما كان، تقول الحكاية، طفٌل غريٌب، ل مكان ليولد فيه اإل المذود. 
كان يا ما كان، تقول الحكاية، هناك في بيت لحم اأو حم�س، وا�سمه ي�سوع، 
عي�سى! كان يا ما كان، تقول الحكاية، مجو�ٌس جاوؤوا اإلى القد�س، عن الملك 
ال�سغير ي�ساألون. كان يا ما كان، تقول الحكاية، ملٌك ا�سمه هيروُد�س، اأراد 
قتل الوليد. لهذا، تقول الحكاية، هيروُد�س طلب من المجو�س اأن يعودوا اإليه 
اأن المجو�س عادوا من  اإل  بعد الزيارة، عّلهم يخبرون عن مكان ال�سغير. 
بيت  اأطفال  قتل  اأن  اإل  هيروُد�س  من  كان  فما  الحكاية،  تقول  اآخر،  طريٍق 
الحكاية، هيرود�س  تقول  يا ما كان،  �سنتين فما دون! كان  اأبناء  لحم، من 
مات وقبله مئاٌت من الأطفال، وبعده األوٌف موؤّلفة. كان يا ما كان، لم تنتِه 
الحكاية، فهيرود�س مات لتجيء بعده اأنظمٌة اأ�سّد دموية، تمتدُّ من بيت لحم 

اإلى الحولة!

في جديد الزمان
يحمل  الجيزة  من  �سبيًا  يقتلون  جدد،  جّزارون  ليولد  مات  هيرود�س 
بعد مرور عاٍم كامٍل  واليوم،  وا�سمه حمزة.  المحا�سرين،  زادًا لأهل درعا 
على ذكرى ت�سّلم جثمانه )5/25(، تتكّرر الحكاية، ليعيد النظام ال�سوري 
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واآخرون،  عفاف  وماتت  حمزة،  مات  لقد  الحولة.  اأطفال  فيذبح  مجازره، 
والأنظمة »الهيرودية« باقية، ليمتد �سراخ الأولد من بيت لحم اإلى حم�س: 
»ذبحوا اليوم اأطفال الحولة وبالأم�س اأطفال العدوية. هل �سيكون دوري هو 
القادم؟«، يت�ساءل طفٌل يحمل لفتة، ويت�ساءل معه كثيرون: هل �سّكل طفُل 

المذود خطرًا على ملٍك عظيٍم كهيروُد�س؟ 

في ما ورائيات القتل
�سيئان ل ت�ستطيع الأنظمة القاتلة تحّملهما: الموت والولدة. ففي حين 
ُتخ�سع الأنظمة الم�ستبدة �سعوَبها، م�ستعملة �سياط الترهيب، ُيفلت الموت 
كما الولدة من �سطوتها. الموت يعك�س عجز الإن�سان عن تجاوز محدودية 
وجوده، فهو، مهما َعُظم و�سنع لذاته اأ�سنامًا، ل بدَّ زائل! اأما الولدة، فت�سير 
اإلى اأن الحياة تجيء دائمًا بجديٍد، فتبقى، على الرغم من ظالم ال�سجون، 
متمّردة. لهذا، ي�سكُل كلٌّ من الموت والولدة تحديًا ما ورائيًا، تنك�سر اأمامه 
الم�ستبدون  ويغرق  الهزيمة،  عن  تعوي�سًا  القتُل  في�سير  ال�ستبداد،  اأنظمة 
في حطام مراياهم. لهذا، ل يذبح القاتل الأطفال لينتقم ممن يهّدُدُه، بل 
لينتقم قبل كل �سيٍء من الحياة نف�سها، لأنه ل يقدر على اإخ�ساعها. من بيت 
ه: طفٌل وليٌد فقيٌر لم يحمل �سيفًا! في الحولة اأي�سًا،  لحم اإذًا، يّتخذ الملك ندَّ

هم للحياة على اأطفالنا. بيت لحم الجديدة، ُي�سقط القتلُة ُبغ�سَ

حوار
اأن  قبل  الحياِة  جديُد  له  مائتًا،  كان  واإن  الإن�سان،  »اإن  الولدة:  تقول 
عذابها«،  يكمن  ه�سا�ستها  وفي  ه�ّسٌة،  الحياة  »لكن  الموت:  يقول  يموت«. 
لتجيب الولدة: »وفي ه�سا�ستها اأي�سًا ي�ستتُر �سيٌء من بريقها وِملِح طعمها، 
حتى لو كان التاريخ حاقدًا«. فيقطع القتُل الحوار ليقول: »اإن الحياة عطيٌة 
م�سمومة، والموت �سهوة، وقاتل الأطفال اإلٌه، وقاتُل اأطفال من قتلوا اأطفاَله 
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اإلٌه اآخر!«. فتّعقب الحياة: »لكن العطية في�ُس حٍب وج�سد، واأرحام الن�ساء 
في الحولة، كما في بيت لحم، لن تتوقف يومًا عن الرغبة في الحياة«. كان 

يا مكان، حتى واإن لم تنتِه الحكاية، �ستولد حكاياٌت جديدة...
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حوارات عن الموت مع باسل شحادة شهيدًا

»النهار« 2012/6/6

الحوار االأخير
الحولة  اأطفال  اأجل  الموت، من  على عجالة، كتبت خاطرًة فا�سلًة عن 
اإلى  اإر�سالها  اآخر غير الف�سل، كان يمنعني من  المذبوحين. لكن �سيئًا ما، 
الن�سر. لم اأ�ستطع اأن اأحّدد مالمح العائق هذا، فالوقت لم يكن في �سالحي، 
ودم ال�سهداء ل يزال رطبًا، على الأر�س �سائح، ول بدَّ من القيام ب�سيء ما، ولو 
تافه! وبينما كنت اأحاول فهم ما يدور في داخلي من ا�سطراب غام�س، خطر 
على بالي ا�سم با�سل، مع اأنني ل اأر�سل اإليه عادًة خرب�ساتي قبل اأن اأن�سرها. 
�سيٌء غريب كان يدفعني اإلى اأخذ راأيه في هذه الخاطرة. بالم�سادفة، كان 
موجودًا على »ال�سكايب« وقتئذ، وبالم�سادفة، كان هذا قبل ا�ست�سهاده بيوٍم 
واحد، وبالم�سادفة، اكت�سفُت اأنه من قام بت�سوير الطفل الذي ذكرُته في 
الخاطرة، ويحمل لفتًة ُكتب عليها: »ذبحوا اليوم اأطفال الحولة وفي الأم�س 
الم�سادفة هذه  ا�سم  اأكان  القادم؟!«.  هو  دوري  يكون  العدوية. هل  اأطفال 
اأن  الغريبة،  الحالة  تلك  اأذكره من  ما  اأعرف! كل  الموت؟! ل  اأي�سًا حد�س 
با�سل اأحب كثيرًا خاتمة الخاطرة الفا�سلة، وفيها تتحاور الولدة مع الموت، 
بيت  في  كما  الحولة،  في  الن�ساء  »اأرحام  الآتي:  النحو  على  الحوار  لينتهي 
لحم، لن تتوقف يومًا عن الرغبة في الحياة. كان يا ما كان، حتى واإن لم تنتِه 
الحكاية، �ستولد حكاياٌت جديدة« )ال�سفير 2012/5/29(. اأحب با�سل هذه 
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الخاتمة، واأراد اأن ير�سمها »غرافيتي« على اأحد جدران حم�س. لذا، طلب 
ُن�سر  با�سل  يا  اليوم  اإليه.  لأر�سله  وقت ممكن  باأ�سرع  المقال  اأن�سر  اأن  مني 
المقال! اأتعرف متى؟ بالم�سادفة، في ال�سباح الذي تال ا�ست�سهادك! ُن�سر 

المقال اليوم يا با�سل، لكنني لم اأعد قادرًا على اإر�ساله اإليك... اعذرني! 

الخاتمة المبتورة
اأر�سل اإلَيّ با�سل اأحد الأفالم التي �سّورها في حم�س اأيام عيد الميالد، 
لكن  رائعًا،  الفيلم  كان  فقط.  ندرد�س  اأن  اأراد  يعر�سه.  اأن  ُيرد  لم  لكنه 
خاتمته كانت غريبة، لأن فيها نوعًا من البتر القا�سي. يعر�س الفيلم واقع 
اأ�سدقائه يحاولون  با�سل مع  اآخر:  الخاتمة ف�سيٌء  اأما  العيد،  اأيام  المدينة 
عبور ال�سارع من اأجل الذهاب اإلى حي »ال�ستين«! قبل عبور ال�سارع، ي�سرح 
واإن  اهلل.  على  متكاًل  تغامر  �سوف  »�سنرك�س!  الطريقة:  اأ�سدقائه  اأحد  له 
القنا�سة  قلوب  على  �سُيعمى  اهلل،  �ساء  واإن  مكروه،  ي�سيبك  لن  اهلل،  �ساء 
فال يرونك، واإن �ساء اهلل، �سن�ستطيع اأن ننت�سلك اإن ُقتلت!«. لم اأفهم خاتمة 
. هي في  العبور الغريبة، ف�سرح لي: »ل اأعرف. �سعرت اأنها مهمة بالن�سبة اإلَيّ
الحقيقة خارج �سياق الفيلم كله. كان عبور ال�سارع تجربة في قمة الفظاعة. 
التي  الفيلم  الفيلم وكفى!«، هذه كانت خاتمة  اأ�سعها في  اأن  اإّل  اأ�ستطع  لم 
اأراَد فقط  اأن يقاوم �سحرها، وهذه كانت خاتمة حكايته.  لم ي�ستطع با�سل 
اأن يعبر الطريق! فقط! اأراد فقط اأن يكون في الـ»هناك«، فُقتل لأن حكايته 
كانت محاولة اجتياز! واليوم، هو هناك على ال�سفة الأخرى، واأنا هنا اأُعيد 
خاتمة  نف�سها  اأهي  واأعيد.  اأعيدها  ثم  المبتورة،  الحزين  الفيلم  خاتمة 
الخاطرة الفا�سلة التي اأحببتها يا با�سل؟! ل اأعرف! وداعًا �سديقي. الجميع 

ي�سّلم عليك هنا، حتى عظام الموتى تهدي اإليك الُقبل. 

في ذاكرة االأ�سماء
»�ساأ�سع  له:  قلت  حم�س،  في  العمل  قرر  اأنه  با�سل  اأخبرني  عندما 
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قال  »ما هو؟«،  ال�سديق«.  ي�ساأله  اأن  بدَّ  ل  �سوؤاًل  لأ�ساألك  م�ساعري جانبًا، 
ما  لأحٍد  اأقول  اأن  تريد  فهل  لك مكروه،  »اإذا ح�سل  فاأجبت:  باهتمام،  لي 
بعد  اإل  با�سل  يجب  لم  ت�ستطع«.  لم  لكنك  له،  تقوله  اأن  تتمنى  كنت  اأمرًا، 
دقائق من ال�سمت: »ل!«. لكنني في الحقيقة، لم اأكن اأتوقع هذا الجواب، 
فاأعدت عليه ال�سوؤال، ليعيد لي الجواب نف�سه، وي�سيف: »ل نريد مناحاٍت!«، 
»الموت  با�ستخفاف:  فقال  الموت؟«،  تحب  هل  »با�سل،  �ساألته:  و�سحك. 
مريح، خ�سو�سًا للك�سالى، واأنا اأحب الك�سل اأحيانًا!«. اأجبت: »ل اأ�سّدقك«، 
»غدًا �سباحًا  واأ�ساف:  الموت«،  �ستكتبه عن  ما  اإلَيّ  »اأر�سل  وقال:  ف�سحك 
�سلِّ من اأجلي، فالحياة فيها كثيٌر من المفاجاآت«. في اليوم التالي، ات�سل 
اإخباره  اأ�ستطيع  لو  اأوّد  اأحٌد  البارحة. يوجد  با�سل ليقول: »كذبت عليك  بي 
اأمرًا ما«. »من هو؟«، �ساألته ب�سغٍف ممزوٍج ب�سيء ل اأعرفه، ليجيب: »اأوّد قول 
اأمر ما لأحدهم، لكنه يجب علَيّ عدم فعل ذلك!«. »ح�سنًا«، عّقبُت لأ�سيف: 
اأجابني با�سل.  اأقول لك«،  اأحدًا«. »ل لن  اأخبر  اأن تقوله لي، ولن  »ت�ستطيع 
فاأجاب على نحٍو غام�س:  اأحدًا«،  اأخبر  لن  با�سل،  تقلق  فوعدته قائاًل: »ل 
ولم  ف�سحك  الجو،  تلطيف  محاوًل  قلت  الأزمة؟«،  »تق�سد  ت!«.  »خْل�سِ
واأحببَت  غريبًا،  حم�س  في  اأنَت  وُدفنَت  غريبًا،  ال�سم  بقي  هكذا  يجبني. 
يا  بهدوٍء  اإذًا  نْم  غام�سة.  الحكاية  خاتمة  لنا  وبقيْت  الغريبة،  النهايات 
�سديقي، واحلم لنا بوطن تعّمد من غربتك، ومن حكاياتك التي لم تعرف 
على  �سّلم  با�سل!  وداعًا  النوم.  على  قادرين  نعد  لم  هنا  فنحن  النهايات، 

الأهل هناك.



59

في حكايات الموت وتحّوالت الجثة

»النهار« 2012/6/16

بين االأحياء والموتى خبٌز وملح!
كنت اأخاف كثيرًا من جثث الما�سي، وما زلت اأتذكر كيف بللُت �سروالي 
طفاًل حين التقيُت الج�سد البارد. كان جّدي بجانبي والج�سد الممّدد كان 
اأعرف!  ل  ثم غاب؟  لها ج�سُدها،  كان  اأم  كانت ج�سَدها  لكن، هل  جّدتي. 
لم  دمعٌة  منه  لُتفلَت  �سهقته،  يحب�س  اأن  يحاول  وجّدي  عابثًا،  الم�سهد  كان 
تعد المقلتان تت�سعان لها. ومع اإيقاع القطرات المن�سّلة من عينيه، ا�ستطعت 
القتراب من ال�سيء الأ�سفر، لكنني لم اأنجح في تقبيله اإّل حين تذكرت اأن 

له ا�سمًا: اأمُّ رائد، جّدتي! 
اإلى  ال�سيا�سة، لأعود  اأترك الكتابة ومقالت  اليوم، بعد ع�سرين عامًا، 
عالم الجثث، بعدما اجتاح الع�سكر المدينة، فهدموا المنازل ليغّيبوا الموتى 
في  المتظاهرون  ويتكّوم  الأيام،  تراكم  مع  الجثث  تتراكم  حكاياتهم.  عن 
ال�ساحات و�سماواتها: »يا اهلل ما اإلنا غيرك يا اهلل...«. هكذا، ابتداأت حكاية 

اأن�سنة الجثث!

للجثة المرمية ج�سد الحكاية
جلبُت اإلى الدار جّثًة من دون ا�سم: امراأة عجوز قتلها الجنود وخّلفوها 
بال هوية. بكتها فاطمة، زوجتي، عندما �ساهَدتها منحورة الرقبة، ثم هداأْت 
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لتطيل النظر في جثة المراأة، كاأنها مراآٌة �ساعت في تجاعيد وجهها. اأما اأنا 
فقد ابتلعني ال�سمت، لين�سدل اللحن من ثوب �سكوني الممزق مختنقًا، �سيئًا 

كالحنين: »اأيتها النف�س المطمئنة...«!
لم تنْم فاطمة تلك الليلة، فقد اأطالت النظر في المراأة ـــ المراآة، حّتى 
للو�سادة،  راأ�سي  فاأ�سلمُت  اأنا،  اأما  العجوَز في ج�سدها.  تت�سّرب  اأن  اأو�سكت 
المجهولة،  المراأة  كتف  على  راأ�سها  ت�سدل  غفوتين،  بين  زوجتي،  لأ�ساهد 

كاأنها نبّية تقيم ميتًا. 
»ما ا�سمها يا عدّي؟«، قالت فاطمة في ال�سباح بلهفة، فاأجبت �ساخرًا: 
وتمّلكني  حجرًا،  يبتلع  كمن  ريقي  ابتلعت  لكنني  امراأة!«.  يا  اأدراني  »وما 
الهلع، فقد راأيُت العجوَز الليلة الما�سية في حلمي تنظر اإلّي وتبت�سُم بموت. 
ني!«، قالت العجوز في المنام. »�سّمني يا بنيَّ كي اأ�سكن الموت فال اأبقى  »�سمِّ
زوجتي  اإلّي  التفتْت  الحلم،  مفا�سل  ا�ستذكار  في  تائٌه  اأنا  وبينما  �سريدة!«. 
اأ�ستطع  اأُرد ال�سم هذا، لكنني لم  لتقول لي: »فلن�سمِّ العجوَز فاطمة!«. لم 
ال�سم  العجوز في مقبرة  لترقد فاطمة  براأ�سي موافقًا،  المقاومة، فهززت 

قبل اأن ندفنها في »حديقة الموتى«.

الموت اأ�سماء واأ�سالء
والأ�سالء.  الأ�سماء  لملمة  اإلى  وعدت  المدينة،  اجتياح  الع�سكر  اأعاد 
جلبُت يومذاك ميتًا من دون هوية: رجٌل ب�ساربين كثيفين، وعيناه ل تزالن 
و�سوح  اأخيرة.  ذكرى  المقلتين  �سواد  وفي  اإلّي،  تنظر  جثٌة  مفتوحتين. 
اأن  اإلَم كان ينظر قبل  المالمح يقول ما ل يمكن قوله، فت�سودني الحيرة: 
يتجراأ  »كيف  فاطمة:  �ساألُت  بالعجز.  ال�سعور  ويجتاحني  اأعرف،  ل  ُيقتل؟ 
»خّلهما  برهة:  بعد  لتقول  ال�سمت،  ف�ساد  الموتى؟«،  عيون  يغلق  اأن  الحي 
مفتوحتين يا عدّي، فلعّل الميت يحمل معه اآخر ما انطبع في عينيه! خّلهما 
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مفتوحتين لي�سدق الموتى اأن حبيبته كانت جميلة!«. بدت لي كلمات فاطمة 
وذكريات  الحكايات  خيوط  اإّل  الموتى  عالم  اإلى  �سفر  جواز  فال  منطقية، 
قديمة قد ل تموت! »حبيبته جميلة يحملها في �سبكية عينيه«، قلت في نف�سي 
ب�سغف، لتتملكني الرغبة في اأن اأ�ساأل فاطمة: »وما اأدراِك اأن ع�سيقته كانت 
اآخر ما راآه قبل اأن يموت؟«، لكنني اأحجمُت لأني اأعرف اأن حد�س الأنثى ل 
يخطئ. فقلت لها: »فلن�سّمه اإذًا »الميت المفتوح العينين«، فاأعجبها ال�سم 
وقّبلتني، ثم اأن�سدت للجثة اأغنية: »ذهبنا مقهورين، ل نملك اإّل بع�س تراٍب 

لم نعطه...«.
اأرادت فاطمة اأن ناأخذ للميت المفتوح العينين �سورة، فتبقى ذكراه على 
ترددُت  لكنني  الحداد.  تقول  ناعمة  �سوداء  �سريطة  تلّفها  معلقة،  الحائط 
لأنني اأعرف الموتى ونزقهم! يتمرد الميت على اأقفا�س ال�سورة، كما على 
خاتمة الحكايات التي نن�سجها لن�سجنه، فنرتاح ونبكي. الميت لي�س �سورة 
معّلقة ليبقى في مكان، فقد ت�سّبعت منه جدران المنزل، واأر�سفة الطريق، 
وطاولة المقهى التي اتكاأ عليها حيًا ليلعب النرد، كما ت�سربته ق�س�س الأحياء 
وهمومهم. لم يعد في مكاٍن بل �سار المكان! فقلت لفاطمة: »دعيه حّرًا من 
توؤّطره، وليبَق �سائحًا في ال�سم الغريب، ولتبَق حكايته فر�سيًة  دور �سورة 
بخاتمٍة ركيكة، نلتقط منها ما تطاير من ذكريات العينين المفتوحتين«. »يا 

لق�سوة الحياة!«، اأجابتني، ثم اأخلدْت اإلى الفرا�س.
جاء دوري كي ل اأنام تلك الليلة، فاأ�سيع في تفا�سيل الجثة التي بقيت 
مفتوحة العينين، كاأنها تنظر اإلى كل �سيٍء في الال�سيء. عرفُت حينئذ اأن 
اهتمامي بالجثث لم يكن مجرد نوٍع من اإكرام ال�سيوف، فالأموات �ساروا 
جدتي  حكمة  ليلتئذ  تذكرُت  يتكاثرون...  يتنا�سلون،  العائلة،  اأفراد  من 
العجوز عن الموتى، روتها حين كنت �سغيرًا: »عندما تغني لميٍت ب�سجن، في 

ليلٍة مقمرة، منت�سف الليل، �سي�ستفيق يومًا لتاأخذ اأنت مكانه!« 
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الجثة التي بقيت من دون ا�سم
حّد  اإلى  محايدة  جّثًة  كانت  تهدم.  بناٍء  اأنقا�س  تحت  من  جّثًة  جلبنا 
العدم. ل ب�سمة على ال�سفاه ول تجّهم، ول عينان مفتوحتان ت�سّربان �سيئًا من 
الما�سي. جّثة م�سمتة بال حكاية! كيف ن�سّميها كي ل ت�سيع في الن�سيان، 
وماذا نكتب على ال�ساهدة؟ تجادلُت كثيرًا مع فاطمة، وعلت اأ�سواتنا، لكننا 
اإذًا ونكتب: »هنا يرقد الميت  اإلى ا�سم، فقلت: »فلن�سع لها رقمًا  لم ن�سل 
ع�سرون!«. لكن زوجتي رف�ست اأن تبقى الجثة بال ا�سٍم خوفًا من اأن تتوّح�س، 
اأو ت�سير ذئبًا، فالجثث، كما تقول فاطمة، »تعوي اإن اأنت لم تكّلمها!«. لذا 
ال�سم  »ما هذا  ا�سم«!  دون  بقيت من  التي  »الجثة  ت�سميتها:  فاطمة  قررْت 
الغريب؟«، قلت في نف�سي، لأ�ستدرك: »هو ا�سٌم ينحت حقيقة الموتى: غرباء 
واأ�سماء  اأقرباء! لهذا، �سنختلق لكم حكايات  �ستبقون في عالمنا ومع ذلك 

كي ت�ستمر الحياة«. 

للجثث فل�سفاتها!
عندما تعّمد ا�سم الجّثة بالالا�سم، انهمرت دموع فاطمة، وخرجْت تلعن 
ال�سيا�سة وبط�س الحياة. اأما اأنا فعدت اإلى �سجن الغناء، م�ستذكرًا كلماتها 

قبل اأن تغيب: »الموت ولدُة الحكايات، وعهٌد بين الجثث والأحياء!«.
الميت  بغ�سلها.  هممُت  وقد  اأمامي  العارية  الجثة  في  مجددًا  حّدقُت 
الآن يعطي كل �سيٍء في حيادية الموت المطلقة. اأقّلبه يمنًة في�ستدير معي، 
وي�سرًة فال يقاومني. ل عورة تخجله، ول �سيء يخفيه عني، لكنه على الرغم 

من ذلك يخفي كل �سيء! 
ي�سير  فال  حكايته،  حياكة  ليوّكلنا  م�ست�سلمًا،  ذاته  يعطي  الميت 
الال�سيء. وهو، واإن بقي مجهول ال�سم، له ا�سٌم يقول غربته: »الجثة التي 

بقيت من دون ا�سم«!
عادْت زوجتي اإلى الدار لتر�ّس بع�سًا من ورد الرّمان على �سدر الميت. 
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لكنه في  فيتوّح�س.  ي�ستوح�س  نختلقه كي ل  وا�سٌم  البيت جثة،  الآن في  هو 
هناك  »اأراه  عينيها:  اأغم�سْت  لي حين  روتها  اأخرى،  فاطمة حكايٌة  مخّيلة 
واقفًا قرب زوجته، من النافذة يترقب بحذر، لي�ساهد دخول الع�سكر الحيَّ 

قبل اأن تخترق الطلقة ج�سده...«. 
هكذا هلك الميت، وهكذا حّملناه قبلًة يطبعها على جبهة اأمه، ووردة، 
بج�سد  جّثته  تختلط  كي  ا�سمًا  اأعطيناه  هكذا،  الأبي�س.  العالم  في  هناك 
واألب�سوني  الكلمات، فيقول لزمالئه الموتى: »هناك في حم�س، اعتنوا بي 

حكايًة وكفنًا، لكنهم لم يتمّلكوا ال�سم!«.

اال�سم الذي بقي من دون جثة
قطعة  اإّل  منها  يبَق  لم  لت�سيع.  جّثتها  و�سرقوا  فاطمة  الع�سكر  قتل 
معها  وبكيُت  طوياًل،  بكيُتها  وا�سم.  همجيتهم،  من  اأفلتت  اأ�سود،  �ساٍل  من 
الحكايات والأ�سماء التي طا�ست، وت�سلَّلْت طوياًل من بين النفعالت اأغنيُتها 
الجيران  اأخبرني  مّتم!«.  قد  كنتم  لو  حتى  عودوا  اأحبابي  »يا  الموتى:  عن 
اإلى  عائدٌة  وهي  النار،  عليها  اأطلقوا  حين  مبت�سمًة  ماتت  كيف  يومذاك 
المنزل. ماتت من دون قبلة اأوّدعها بها، اأو اأ�ستودعها اإياها لالأحباب هناك، 

ماتت من دون جنازة، لتتمّرد على الطقو�س!
في �سكرات الحزن، وبين جموع المعّزين، �ساهدُت، على ما اأذكر، رجاًل 
له وجٌه كوجه »الجثة التي بقيت من دون ا�سم«. ربما جاء لي�سكر فاطمة على 
ال�سم والحكاية، اأو جاء لي�ستقبلها بحياديته المطلقة في عالم الموتى. بدا 
لي واقفًا من بعيد يلّوح بيده، وعيناه م�سّمرتان على الطاولة التي عليها تمّدد 

جثًة قبل اأن ُيدفن. 
في تلك الليلة المقمرة، ظهرْت لي فاطمة في حلمي مبت�سمًة، والتجاعيد 

بدت على وجهها الجميل، وكانت تناديني... 
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مالحظة اأخيرة 
قاومت  اأ�سدقاوؤه من مذكرات  لملمها  اأ�سالء حكاية عدّي،  كانت  هذه 
طفٍل،  اإنقاذ  يحاول  وهو  المن�سرم،  اأيار   25 في  عدّي  ا�ست�سهد  الن�سيان. 

لتبكيه اأ�سماُء من ماتوا قبل اأن يندبه الأحياء!2
 

اإ�سكالية  في  للخو�س  ر�سيدي،  عالء  مع  م�سترك  فل�سفي  ـــ  اأدبي  م�سروٍع  في  التاأمل  هذا  يندرج   -2
حكايات الموت. في ال�سياق هذا، ن�سر عالء »حكاية فريق الموتى« في جريدة »�سوريتنا«، العدد 

الرابع والثالثون، 2012/5/13.
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إلى قايين السوري

»النهار« 2012/7/14

في حكايات البداية
القتل  تف�سي  واأمام  �سورية،  في  اليوم  الم�ست�سرية  التوّح�س  حالة  اأمام 
ن�ستطيع  ل  مع�سلًة  �سوؤاًل،  علينا  ذاته  »ال�سر«  يفر�س  بالتعذيب،  والتلّذذ 
حّلها، وفي الوقت عينه ل يمكننا تجاهلها. من اأجل هذا، حاولُت في مقال 
مقاربة  القاتل، من خالل  بع�س مالمح  على  اأ�سلط �سوءًا خافتًا  اأن  �سابٍق 
»ال�سر«،  ليتجّلى  تحت�سنه،  التي  الثقافية  ال�سيا�سية،  الجتماعية،  البنية 
تدمير  على  يعمل  �سمولي،  ديكتاتوري  بنظاٍم  ُتحكم  حالًة مجتمعيًة  بع�سه، 
)ملحق  »عاديًا«  اأمرًا  للقتل  القتل  في�سير  فينا،  لالإن�سان  الفردي  الوعي 
اليوم  2012/6/30(. اأعود  القاتل«،  مالمح  على  خافتة  »اأ�سواء  النهار، 
اإلى اإ�سكالية »ال�سر« ذاتها، لكن لأطرحها من زاوية جديدة تحاول الغو�س، 
هذه المرة، في رغبة القتل الدفينة في الإن�سان. لكي اأجد اإلى ذلك �سبياًل، 
لأن  المقد�سة«،  »الكتب  بح�سب  »التكوين«  حكايات  �سريع  ب�سكل  �ساأتناول 
حكايات »البداية« تقول، من خالل رموزها و�سرديتها، الكثير مّما ل ي�ستطيع 
الخطاب »العادي« قوله، حين تحاول اأن ترجعنا اإلى لحظة ال�سفر الهاربة، 
المقال هنا  يقّدم  ل  المنظور هذا،  »الأ�سول«. من  �سيئًا من عتمة  فت�سيء 
بع�سها  على  يتفق  قد  ب�سيطة  فل�سفية  بل  المقد�س«،  لـ»الن�س  دينية  قراءًة 

المتدّين وغير المتدّين.
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 في العودة اإلى رحم القتل
تحاول حكاية القتل الأولى، الواردة في القراآن الكريم، كما في الكتاب 
المقد�س، اأن تعود بنا اإلى رحم القتل، لتر�سم الرغبة المتاأ�سلة في الإن�سان 
فينا:  العاملة  »ال�سر«  اآليات  من  جديدًا  �سكاًل  لنا  فتحدد  الآخر،  اإلغاء  في 
غيرة »اأّول« اأٍخ من اأخيه، قايين من هابيل! تروي الحكاية كيف نظر »اهلل« 
تقلب  اأخيه.  قربان  اإلى  ينظر  اأن  دون  من  الر�سا،  بعين  هابيل  قربان  اإلى 
نظرة »اهلل« هذه، على الرغم من غمو�س دوافعها، موازين القوى ال�سائدة 
امراأته  حواء  اآدم  »وعرف  التف�سيلية:  الأم  نظرة  تقلب  لأنها  الحكاية،  في 
فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجاًل من عند الرب، ثم عادت فولدت 
في  الكبير،  قايين  ولدت  عندما  وتهّللت  رجاًل  اقتنت  حواء  هابيل«.  اأخاه 
حين غابت كلماتها مع ولدة ال�سغير. قايين اإذًا ُملٌك لأمٍّ اقتنته، اأما هابيل 
الوجود: »هابيل«،  ا�سٌم ير�سم حالته في  لغتها، وله  فبعيٌد عنها، مغّيٌب في 
ويعني البخار! هو اإذًا من دون كثافة وجودية، بل مجرد دخاٍن عابٍر ل يهّم 
اأحدًا! هنا تدخل نظرة »اهلل« في الحكاية لتقلب الموازين، وتجعل من بخار 
ال�سخ�س �سخ�سًا، في�ستفيق الوح�س في قايين، لأن هابيل الذي لم يكن له 

من الوجود اإّل الهباء، �سار اإن�سانًا له قيمة، لهذا �سار خ�سمًا!

في العودة اإلى رحم االأم 
عندما اأُحيط هابيل بنظرة، ف�سار �سخ�سًا م�ستقاًل ل �سبحًا اأو دخانًا، 
لم يعد في و�سع قايين الكبير اأن يكون مطلقًا في الوجود، كما كان في عيني 
هنا  بالمطلق  المق�سود  مطلقيته!  منه  انتزع  من  َقَتل  هذا  اأجل  ومن  اأمه، 
حالٌة من الت�سّخم الذاتي، يتمو�سع فيها �سخ�ٌس ما في مركز العالم، محتاًل 
الم�ساحة كلها، فال ُيبقي مكانًا لآخر، لأنه ل يقبل الحدود. لكن هذه الحاجة 
اأّمه  نف�سها حاجَة  اأخيه، كانت هي  قتل  اإلى  قايين  التي دفعت  المطلق  اإلى 
»التاأّله«  �سجرة  اإل  تكن  لم  التي  الممنوعة«،  »ال�سجرة  ثمر  من  اأكلت  حين 
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تحيلنا  القراآني(!  )الن�س  »الخلود«  �سجرة  اأو  التوراتي(  )الن�س  الذاتي 
اإلى  ريكور،  بول  كـ  الفال�سفة،  بع�س  ي�سير  كما  مة،  المحَرّ ال�سجرة  رمزية 
غيرة الإن�سان من »اهلل«، ورغبته المتاأ�سلة في اأن ي�سير اإلهًا مطلقًا، يوؤّله 
حكايات  تن�سج  هكذا،   .)1960 ال�سر«،  )»رمزية  الآخر  كيان  نافيًا  ذاته 
من  والإن�سان  اآدم،  من  يغار  فـ»اإبلي�س«  الغيرة،  �سّنارة  من  ذاتها  التكوين 
»اهلل«، والأخ من اأخيه، لأنهم يرغبون جميعًا اأن ي�سيروا كاًل في كل! بهذه 
الطريقة فهَمت حكايات »البداية« اأ�سل القتل الأول، وعلى هذا النحو ر�سمت 
لنا �سيئًا من ماهيته، ليتجّلى وجٌه اأ�سا�سّي من وجوه »ال�سر« فينا: الن�سياق 
وراء الحاجة اإلى المطلق، على نحٍو ل يعترف بكيان الآخر، فيبّرر قتله منذ 
»قديم الزمان« و�سوًل اإلى حا�سرنا ال�سوري، حيث يفر�س النظام الحاكم 

ذاته كمطلٍق مناٍف لمبداأ الآخرية )اإلى الأبد اأو نحرق البلد!(.

في مطلقية االألم
الأول  القتل  مقاربة  على  فقط  والقراآني،  التوراتي  الن�سان،  يجتمع  ل 
انطالقًا من الحاجة اإلى المطلق، بل على مقاومة الحاجة اإلى النتقام من 
اأنا ببا�سٍط يدي لأقتلك«، يقول  القاتل اأي�سًا: »لئن ب�سطت يدك لتقتلني ما 
»جعل  فيقول:  التوراتي  الن�س  اأما  لأخيه؛  الأخ  ل�سان  على  القراآني  الن�س 
الرب لقايين عالمًة لكي ل يقتله كل من وجده«! تر�سم الحاجة اإلى النتقام 
علينا  ت�ستولي  فعندما  المطلق،  اإلى  الحاجة  اأ�سكال  من  اآخر  �سكاًل  هنا 
األمه، فال يرى  الحاجة النتقامية، ل الرغبة في العدالة، يتمحور الإن�سان 
اإّلُه، لي�سير الألم كاًل في كل. هنا، ُتختزل الحياة في الحاجة اإلى رد ال�ساع 
واإلى  اإلى �سعور المرارة  الإن�سان حريته، م�ست�سلمًا  ُيفقد  �ساعين على نحٍو 
غيرة »المقتول« من قاتٍل ل يزال حّيًا! من غيرة القاتل من المقتول اإذًا، اإلى 
غيرة »المقتول« من القاتل، مرورًا بغيرة الإن�سان من »اهلل«، تر�سم حكايات 
محركات  من  اأ�سا�سيًا  محركًا  فيها  وترى  المطلق،  اإلى  حاجتنا  »البداية« 

القتل المجاني، تاليًا، وجهًا رئي�سيًا من وجوه »ال�سر«.
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ر�سالة اإلى قايين ال�سوري
في  محّله  اأحرقت  الذي  هابيل  تقتله!  الذي  هابيل  اأخوك  اأنا  »قايين، 
اإدلب، ونه�ست جّثته في دوما، واغت�سبته في درعا، واأطلقت عليه النار في 
حم�س، وقتلت اأطفاله في الحولة، واعتقلته من اأمام البرلمان لأنه قال لك: 
وكيان!  وا�سٌم  �سوٌت  له  �سار  هباًء،  كان  الذي  هابيل  نعم،  القتل«!  »اأوقفوا 
بعد  اأن يكون حرًا، ت�سّور  يريد  لأنه  يتظاهر  اليوم  قايين، هابيل  يا  ت�سّور 
�سمت ال�سنين! لي اإخوٌة قتلَتهم اأنت اأي�سًا، وهم الآن يريدون النتقام منك، 
يريدون اأن ي�سيروا قايين مثلك، اأّما اأنا فال. ا�ستيقظُت من موتي لأذّكرَك 
 ، اأن تطلق النار علَيّ اأن ت�ستاأ�سلني من تربتي! قبل  فقط باأنك لن ت�ستطيع 
حاماًل  اأتظاهر  ال�سارع  في  هناك  المكان،  في  تح�سرني  اأن  ت�ستطيع  كنَت 
جهاز الت�سوير، اأو مت�سكعًا في اأحالمي. نعم، كنُت �سابقًا هناك في مكاٍن 
ما، اأما اليوم فاأنا في كل مكان. لقد �سرت المكان، �سرت الوطن، ل لأرعبك، 

بل لأقول لك اإني ما زلت موجودًا، هنا باقيًا. الُمخِل�س هابيل«.
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مشاهد مفّككة في شهوة الموت

»النهار« 2012/7/29

»الفتاة والموت« لوحتان و�سهوتان
الموت، كيف ن�سّوره؟ واأي ري�سة تنفع لإظهار ق�سماته؟ حاول الكثير من 
الفنانين ر�سمه، و�سخ�سنه البع�س �سبحًا مخيفًا، كما فعلت ماريان �ستوك�س 
في لوحتها ال�سهيرة »الفتاة والموت«. ن�ساهد الموت هنا اأنثى مرعبة تب�سط 
فيه  ي�ستعّد  الذي  الوقت  في  اللوحة،  ف�ساء  على  م�ستوليًة  الأي�سر  جناحها 
الجناح الآخر لالإطباق على فتاٍة بعمر الورد تلفظ النف�س الأخير. تتكد�س 
وقد  اأ�سابعها  فنرى  الرعب،  عليها  ا�ستولى  وقد  ذاتها  على  اليافعة  البنت 
ت�سّنجت في ياأ�س اللحظة الأخيرة، لتت�سبث بالآن الهارب رغبًة في الحياة، 

لتقاوم الموت، اأو ربما لتنكره! 
لكن، كما �سّور الكثير من الفنانين الرعب من الموت، تجّراأ قّلة منهم 
على ت�سوير �سهوة الرحيل، ففي اأحد ر�سوم »الفتاة والموت« لإدوارد مونخ، 
الغ�س  بج�سدها  لتلّفه  ع�سيقها،  الموت،  على  اأطبقت  وقد  عاريًة  فتاًة  نرى 
في خدر القبلة الأخيرة. يتداخل الج�سدان في م�سهٍد يخلو من الألوان، وقد 
تعّرى من ديكور الخلفيات الفنية، وتجّرد من تنويعات الأ�سكال، ليقول �سيئًا 
الموت،  يمكن  كيف  محبوبًا! لكن  ُم�سَتهًى  الموت  اإنه  قوله:  ي�سعب  واحدًا 
يمتزج  اأن  الحياة  ع�سق  يمكن  وكيف  فاتنًا مرغوبًا،  ي�سير  اأن  قلقنا،  منبع 
ت�سير  اأن  دون  من  هنا  تتبعثر  خواطر  يربط  �سوؤاٌل  هذا  الرحيل؟!  ب�سهوة 
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اإجابٍة  دون  يبقى من  الواحد  ال�سوؤال  اإن  تقول  مفّككة  م�ساهد  لتظل  مقاًل، 
واحدة.

 ماريان �ستوك�س، »الفتاة والموت«، 1900 

 

اإدوار مون�س، »الفتاة والموت«، 1894
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با�سل �سحادة اأيقونة حية اأو حكاية قد ي�ستهي الموَت من يرويها
من دون ري�ٍس ول األوان، ير�سم ال�سوريون الحياة، كما الموت، باأج�ساٍد 
الذي  الومي�س  بريقًا غريبًا، كذاك  الرحيل  بعد  لأيقوناتهم  ُتبقي  متناثرة، 
تركه غياب ال�سديق با�سل �سحادة. ا�ست�سهد با�سل، فكان لموته وقٌع غريب، 
�سوره:  اإحدى  على  ُكتب  تعليٌق  قبل،  من  اأحٌد  عنه  يعّبر  لم  كما  عنه،  عّبر 
�سدًى  »هذا«  الإ�سارة  ل�سم  مات...(!  الرجل  )هذا  مات...«  »هالزلمة 
اأّخاذ، فتراكُم الجثث كاد اأن ين�سينا اأن لكل �سهيٍد حكاية، واأن اأرقام الموتى 
كما  لكن،  ق�سوا.  من  ن�سيان  في  تغرقنا  قد  الإعالم  و�سائل  تتداولها  التي 
كان لنبثاق حكاية با�سل وقٌع غريب اأعاد للموتى بريقًا موؤّن�ِسنًا، كان ل�سحر 
حكايته �سهوٌة اأخرى: الكثير مّمن عرفوه �ساروا يتمنون الموت تماهيًا معه! 
»نّيالك!«، �سرنا نقول بوجع، »اإن �ساء اهلل عقبال عندي!«، بتنا نردد ب�سغف، 
لينك�سف �سيٌء من الح�سرة التي ت�سكننا: »لم اأََغْر من اأحٍد مثلما غرت منك 
يا با�سل«، اأو من مرارة ال�سعور بالذنب: »لقد ا�ست�سهدَت، اأما اأنا فما زلُت 
الألم  ان�سباغ  مع  باألم!  اأمامي  ال�سهيد  مناجيًا  الأ�سدقاء  اأحد  قال  حيًا«، 
هذا بلون الإثم، ومع كثافة الم�ساعر التي تجتاحنا في واقٍع ي�سوده الموت، 
ت�سير الحياة ثقيلة، لأننا قد نوّد اأن نرّد للموتى ما بقي لنا من حياٍة عرفانًا 
بالجميل، كاأن ا�ست�سهادهم �سار دْينًا ل عطيًة نحيا بها وفيها. هكذا، �سرنا 
نن�سج حكايات موتنا اأحياًء، نتخّيلها في �سّرنا، ن�سوغها، نكّررها، ن�ستهيها. 

لكن هل يمكن للحّي اأن يت�سّور موته؟

الدور الم�ستحيل في الحكاية المتخَيّلة
كيف  نت�سّور  اأحيانًا.  �سهداء،  نكون  اأن  نريد  اأحيانًا.  موتنا،  نتخّيل 
وكيف  لنا،  الن�ساء  تزغرد  وكيف  اأحيانًا،  الأكتاف  على  الأ�سدقاء  يحملنا 
تبكي الع�سيقة ع�سيقها، اأو الع�سيق ع�سيقته، وكيف ي�ستقبلنا »المالئكة« في 
»الجنة« اإن كنا موؤمنين. لكن كيف ي�ستطيع الإن�سان اأن يت�سّور موته؟! محّماًل 
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يكن،  اأّيًا  الأر�س؟!!  نازفًا على  اأو  الجامع،  �سّجاد  على خ�سبة؟ ممّددًا على 
الُم�ساِهد  فهو  الآن عينه،  بالدورين في  يقوم  الميت  اأن  الأمر  فالغريب في 
ويبقى  موتنا،  ت�سّور  في  فنف�سل  �سهداء،  اأنف�سنا  نحن  ن�ساهد  والُم�ساَهد! 
موتنا غريبًا عنا، ُمنَكرًا في اأعماقنا، مادًة خامًا ل يمكن معالجتها! هذا ما 
قاله موؤ�س�س التحليل النف�سي، �سيغموند فرويد، منذ مئة عام على طريقته: 
اأو  ال�سخ�سي،  بموته  يعتقد  ل  الإن�سان  اأن  النف�سي  التحليل  مدر�سة  »توؤكد 
اأنه، بمعنًى اآخر، مقتنٌع في ل وعيه باأنه ل يمكنه اأن يموت«! )»اأفكار لأزمنة 

الحرب والموت«، 1915(.

حواٌر �سامت حول التابوت
كتب ال�سديق العزيز عامر مطر في مقاله عن ال�سهيد با�سل �سحادة: 
َلت الريُح اإلى كل ال�سوارع ال�سورّية، و�سرقت اأ�سدقاء كثرًا، اآخرهم با�سل،  »َو�سَ
حتى تمّنيت لو اأنني مّت قبلهم في �ساحة ما، في زنزانة ما، خير من العي�س 
الموت«،  حتى  كاميرا  �سحادة..  )»با�سل  جماعّية!«  مقبرة  تحولت  بذاكرة 
لالأموات،  مثوًى  الذاكرة  وانقالب  الحياة،  ق�سوة  اأمام   .)12/6/6 الحياة 
تقول كلمات عامر مطر ب�سدٍق كيف يمكن اأن ي�سير الموت خال�سًا يريح 
من بقي على قيد الحياة من األم الخواطر، من ذكريات الذين رحلوا، من 
ب�ساعة الحال، ومن وجع ال�سمير. تحيا كلمات عامر مطر ال�سادقة فينا، 
في وقٍت تخّط فيه اإحدى �سديقات با�سل األمها على �سفحته »الفاي�سبوك« 
بعد ا�ست�سهاده، لت�سير كلماتها و�سية: »لمين تركت البلد لمين؟ لمين تركت 
الطرقات المهجورة؟ اهلل ي�سامحك قطعتلنا قلبنا«! حكمة الأنثى هنا ل بدَّ 
م�سيرية: لقد مات ال�سهيد لنحيا ما ا�ستطعنا، ل لنموت! فلنفكر األف مرة 
اأ�سخياء  باأنف�سنا  ن�سّحي  اأو حين  بالبطولة،  اأو نحلم  ال�سهادة  ن�ستهي  حين 
المحافظة  اأمٍر قد ل يكون دومًا م�سيريًا، في وقٍت قد تكون فيه  اأجل  من 
نقّد�س  بلدنا! نحن ل  لم�ستقبل  اأكثر فائدًة  على حياتنا، مع كل �سعوباتها، 
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الموت، تقول الو�سية، بل نحب الحياة ون�ستقبل ال�سهادة اإن هي اأتت! حكمة 
الأنثى هنا ل بدَّ م�سيرية: لقد مات ال�سهيد واأو�سانا باأن نحافظ على الحياة 
ما ا�ستطعنا، فالبلد اأمانٌة في اأعناقنا، والموت قد خطف الكثير من زهور 

الب�ستان! 
لكن اأبواب الحديقة ل تزال مفتوحة، ول يزال في الب�ستان ورٌد كثير. 



74

عن البقالوة المسمومة وهذيان االنتقام

»النهار« 2013/8/31

في كرنفاالت الموت
جابت  ال�سرقية،  الغوطة  طالت  التي  المريعة  الكيميائي  مجزرة  بعد 
بع�َس �سوارع دم�سق فرٌق من الفا�سيين لالحتفال بـ»الن�سر الكبير«. اأفرغت 
اأحقاد مقيتة، هّللت  التوا�سل الجتماعي ما في جعبها من  بع�س �سفحات 
للن�سر على »الإرهابيين«، ودعت »القيادة الحكيمة« اإلى اإعادة الكّرة. ُعلِّقت 
مكّبرات ال�سوت في مناطق متفرقة، واأقدم بع�س الموالين للنظام ال�سوري 

على توزيع الحلوى، لالحتفال بمقتل ما يزيد على األف اإن�سان.
مجموعٌة  اأعلنت  حين  معاك�س،  ب�سكٍل  لكن  �سابقًا  تكرر  هذا  الم�سهد 
تطلق على نف�سها ا�سم »�سرايا عائ�سة اأم الموؤمنين« م�سوؤوليتها عن التفجير 
هذه  تكتِف  لم  الجنوبية.  بيروت  �ساحية  في  الروي�س  هّز  الذي  الإرهابي 
المجموعة، الم�سكوك في هويتها، بتبّني التفجير، بل وعدتنا اأي�سًا بالمزيد 
من الدماء رّدًا على تدخل »حزب اهلل« الإجرامي في �سورية. لكن، حتى واإن 
بقيت حقيقة هذه المجموعة غام�سًة اإلى �ساعة كتابة هذه ال�سطور، تناقلت 
ل  �سنيٍع  بفعٍل  قاموا  لأ�سخا�ٍس  �سورًا  اأي�سًا  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
يقل في ب�ساعته عن جريمة التفجير: لبنانيون و�سوريون في مناطق متفرقة 
المحتفلون  وّزع  الجنوبية.  ال�ساحية  مدنيي  من  الع�سرات  لمقتل  يهللون 
في  فتيٌة  عليها  »اأقدم  اأفعاًل  بذلك  م�ستن�سخين  بالموت،  ابتهاجًا  الحلوى 
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مدينة  �سقطت  وعندما  تويني،  جبران  اغتيل  عندما  الجنوبية  ال�ساحية 
الق�سير« )حازم الأمين، »الحلوى الب�سعة«، 2013/7/11(.

في انحالل الهوية
احتفال »�سّبيحة النظام« بمقتل اأكثر من األف اإن�سان، واحتفال »�سّبيحة 
الثورة« بمقتل مدنيين اأبرياء )بحجة »�سرب معاقل النظام« اأو ما �سابهها 
الإطار  حيث  من  اختلفا  واإن  حقدهما،  في  مت�سابهان  بائ�سة(  حجج  من 
والعدد والخلفيات التي وراءهما. تحتفل كرنفالت الموت هذه بدماء مدنيين 
م  ل عالقة لهم بما يجري، لأن هوؤلء ال�سحايا �ساروا مح�س امتداٍد متوهَّ
للعدّو الحقيقي الذي ل ي�ستطيع المنتِقُم النيَل منه. ت�ستبدل ذهنية النتقام 
هويَة العدو باأحد امتداداته الطائفية اأو المناطقية، لي�سير كل اإن�ساٍن متاأ�سٍل 
في المنطقة الفالنية عدّوًا، اأو كل �سخ�سٍ ينتمي اإلى طائفة معينة خ�سمًا 
ي�ستحق الموت. في هذه الحال، يتجلى الفعل النتقامي في جوهره تدميرًا 
لمفهوم الفرد ككيان م�ستقل م�سوؤول عن اأفعاله واأقواله. يترافق هذا ال�سياع 
الذي ي�سيب هويَة من ننتقُم منه، ب�سياع هوية المنتِقم نف�سه، لأن جلَّ ما 
يمّيز الحتفال النتقامي تال�سي »الأنا« في غوغائية الجماعة المحتِفلة. في 
عرفها  التي  الجماعي  الغت�ساب  حالت  في  كما  ـــ  هذه  الموت  كرنفالت 
لتفقد فردانيتها،  بدائية  »الأنا« في حالٍة جماعية  تذوب  ـــ  التحرير  ميدان 

فت�سير جزءًا غير قابل للتمايز عن »نحن« ه�ستيري ي�ستولي عليها.
مع هذا النحالل الذي ي�سيب هوية المنتِقم، كما ي�سيب هوية العدّو، 
الكل  �سنيعًا.  يكن  مهما  عمٍل  كل  تبرير  على  قادرًا  النتقامي  الفعل  ي�سير 
يعرف اأن الأطفال الذين ق�سوا في مجزرة الغوطة مثاًل ل يمكن اأن ي�سّكلوا 
اأّي خطر على من احتفل بمقتلهم. لكن هذا الأمر ل يعني المنتِقم، لأنه ل 
التدمير  حجم  يتنا�سب  ل  لذا،  لعدّوه.  امتدادًا  اإل  الأطفال  هوؤلء  في  يرى 
ي�سّكله  الذي  المو�سوعي  الخطر  حجم  مع  النتقامي  الفعل  به  يحلم  الذي 
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قائمًا  فعاًل  جوهره  في  النتقامي  الفعل  يتجلى  اأي�سًا،  لذا  المقتول.  الآخر 
على الوهم.

في اأوهام االنتقام
ككل فعٍل انتقامي، يهدف فعل توزيع الحلوى اإلى ا�ستعادة �سيء �سائع. 
لكن، ما هي حقيقة هذا »ال�سيء«؟ من الموؤكد اأن عملية توزيع البقالوة لن 
الذين  المجرمين  بع�س  همجية  ب�سبب  فقدناه  قريبًا  اأو  �سديقًا  اإلينا  تعيد 
من  الألوف  ع�سرات  تحيي  لن  اأنها  كما  الثورة،  ن�سيج  من  جزءًا  �ساروا 
بميلي�سيات »حزب  المدعوم  ال�سوري  النظام  يد  ُقتلوا على  الذين  ال�سهداء 
اهلل« ومن لفَّ لفيفهما. لذا، ل يمكن لطبيعة ال�سيء الذي ي�سعى فعل النتقام 
اإلى ا�ستعادته، اأن تكون مو�سوعية، لأن ما رحل قد رحل! تعّرف الفيل�سوفة 
عدّونا.  به  اأخلَّ  ما،  توازٍن  ا�ستعادة  من  كنوع  النتقام  فعل  فايل  �سيمون 
»ال�سرف  اأو  المهدورة«  بـ»الكرامة  المفقود  التوازن  هذا  البع�س  ي�سمي  قد 
المباح« الذي ل ي�ستعاد اإل بالدم. لكن يبقى ال�سوؤال هنا موؤرقًا ل ينطفئ: 
اإن�سانيتنا حين  اأّي �سرف هذا الذي ل يمكنه اأن يوؤ�س�س ذاته اإل على ت�سّوه 
نحتفل بموت اأطفال �سغار وت�سّظي اأج�سادهم؟ يمكننا اإعادة �سوغ ال�سوؤال 
ربما بطريقة تعجبية اأخرى: كم هي بائ�سة هذه الذات التي ل ت�ستعيد ثقتها 

بنف�سها اإل حين تغرق في العدمية؟!
�سيء  ا�سترجاع  على  النتقامي  الفعل  توؤ�س�س  التي  ال�ستعادة  تقوم  ل 
التوازن  عليه.  اأمرًا عزيزًا  العدّو  الآخر/  اإفقاد  على  بل  فقدناه،  مو�سوعي 
المرجّو اإذًا هو توازن قائم على الإخالل بتوازن الآخر. لذا، ل يمكن للتوازن 
المن�سود اأن يكون ا�سترجاعًا اأو ت�سحيحًا لما تمَّ اإف�ساده، بل هو اإغراٌق في 

التدمير والعدم: »علّي وعلى اأعدائي!«.
جهة  من  الوهم.  على  اأ�سا�سّي  ب�سكٍل  قائمة  اإذًا  النتقامي  العمل  بنية 
الفعل  ي�سعى  الذي  التوازن  ي�سير  لذا  فقدناه،  ما  النتقام  يعيد  لن  اأولى، 
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�َسًا على ل توازن العدو. من جهٍة ثانية،  النتقامي اإلى ا�ستعادته وهمًا موؤ�سَّ
بل  الحقيقي،  القاتَل  الحلوى،  توزيع  المتمثَّل في  النتقامي،  الفعل  ل يطول 
اأولد  لي�سمل  ومناطقية،  طائفية  اعتبارات  على  يقوم  له  متوهمًا  امتدادًا 
يقوم  ثالثة،  نتخّيله عنه. من جهٍة  �سيء  اأّي  اأو  اأو جيرانه  اأقرباءه  اأو  العدّو 
الفعل النتقامي على انحالل الهوية ال�سخ�سية في جماعية بدائية ل مكان 

لفرٍد م�ستقل فيها، فتغرق الذات في هذيان الجماعة المري�سة.
البقالوة  تناقل  في  الأيادي  �ست�ستمر  الجماعي،  الهذيان  هذا  في 
الم�سمومة اإلى اأن يجيء يوٌم يكون فيه للحداد الحقيقي مكاٌن يخرجنا من 
وقبوًل  الوهم  اإل معركًة �سد  الحداد في جوهره  لي�س  النتقام.  اأوهام  لذة 
بالخ�سارة كي ت�ستمر الحياة ولو ب�سعوبة، اأو تعاي�سًا مع واقع األيم، قد يفتح 
نافذًة �سغيرة في جدار اأ�سود. »يوم الغد«، قالت لي �سديقة حزينة، »�سيكون 

اأجمل!«.





في فصول المقّدس واالستبداد
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السادة األساقفة! على مذابحنا بقٌع من دم

»ال�سفير« 2011/8/5

الجميع  وحثت  والكرامة،  الحرية  في  اإن�ساٍن  كل  بحق  الكني�سة  »نادت 
على الن�سال الم�ستنير من اأجل هذا الهدف النبيل، وطلبت من رجال الدين 
ال�سيا�سي  العمل  في  المبا�سر  النخراط  دون  ولكن من  الواجب،  دعم هذا 
الميداني، مما يوؤهلهم لأن يكونوا مرجعًا للجميع«. هذا ما تعودنا على قوله، 

لكن اأين نحن من هذا الكالم في �سورية؟ 
كل  تخوين  في  يتردد  ل  من  اأ�ساقفتنا  وِمن  بعثي،  هو  من  كهنتنا  ِمن 
المتظاهرين، وِمن بطاركتنا من ل يكّف عن كيل المدائح للنظام، في الوقت 
اأو اأ�سقٌف على الوقوف  الذي ل يجروؤ فيه كاهٌن على غ�سل جراح ما�سينا، 
في وجه اأجهزة الأمن ليكرر و�سية من ل يموت: »ل تقتل!«. هكذا، وبدًل من 
و�سالة،  �سوٍم  يوم  المن�سرم  حزيران  من  والع�سرين  الثالث  يوم  يكون  اأن 
كما ورد في بيان اأ�ساقفة دم�سق، تحول تجمع الموؤمنين في كني�سة ال�سليب 

الدم�سقية اإلى مهرجاٍن خطابٍي موؤيٍد للنظام، وازدادت الدمعة بريقًا.
»هو  ليقولوا:  عنه  عو�سًا  اأ�ساقفته  بع�س  يتكلم  بل  ال�سعب  ُي�ساأل  ل 
اإل  فلي�ست  الحرية  اأما  نعم...««.  »نعم  يردد  ينـفّك  ل  الذي  واحٌد هذا  لوٌن 
اأن  دون  ليخرجوا من  يومًا  يوجدوا  لم  اأنا�سًا  وكاأن  و»ع�سابات«،  »موؤامرًة« 
فيكرر  �سلمية«،  »�سلمية  اأ�سالءهم  يحملون  من  اأ�سوات  وت�سدح  يعودوا، 
هتافات  وتتعالى  المدن،  الجي�س  يدخل  مند�ّسون«.  »مند�ّسون  الواعظ 
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من  الدمعة  وتبرق  نعم...«،  »نعم  �سمتها:  في  الكني�سة  وتغرق  ال�سارع، 
جديد. اأما م�ستقبل الحراك فلي�س اإل »اإماراٍت �سلفية«، وكاأن ل م�سيحيين 
ول علمانيين يخرجون كل جمعٍة من الم�ساجد، وكاأن ل منا�سلين مدنيين 
ُيخطفون من ديارهم، وكاأننا لم نكن جيرانًا، وكاأن ل ما�سَي م�ستركًا لنا، 
وكاأن ل خبز ول ملح ول قهوة بيننا. من اأفواه بع�س خطبائنا يطلق ر�سا�س 
الكلمات، ومن حناجرهم ت�سدح عبارات المديح والولء لُتخر�س ما ل يمكن 
اإخرا�سه: حنجرة اإبراهيم قا�سو�س. من ج�سد الم�سيح على الهياكل ينزف 
الزور، ويردد  النا�سري تمتزج حماة بدير  حمزة وهاجر، ومن جنب ذلك 

الواعظ من جديد: »مند�ّسون مند�ّسون«!
عو�سًا عن قيام الكني�سة الر�سمية بتاأكيد اأولوية القيم الإن�سانية، وبدًل 
من اأن تترك لموؤمنيها حرية خياراتهم ال�سيا�سية بح�سب �سوت �سمائرهم، 
وبدًل من اأن تو�سي الم�سوؤولين بوقف القمع، والمتظاهرين ب�سبط النف�س، 
تاأّجج  تطرح  اأن  من  وبدًل  الماآ�سي،  من  مزيٍد  اإلى  البالد  تنجرف  ل  كي 
و�سودرت  الف�ساد  ا�ستفحل  حيث  التاريخي،  اإطاره  في  ال�سوري  ال�سارع 
الحريات لعقوٍد مديدة، يتبنى بع�س رجال الكني�سة في �سورية موقفًا �سيا�سيًا 
موؤيدًا للنظام القائم، وُتعزف المو�سيقا، وُتزّج ال�سبيبة في احتفالت �ساحة 
الجرح  يزداد  هكذا،  �سقطوا.  من  اأرواح  على  الحداد  عن  عو�سًا  الأمويين 
عمقًا، فيتردد �سوت قادٌم من بعيد: »اأعطوا هلل ما هلل ولقي�سر ما لقي�سر«! 
ولكن الواعظ يردد من جديد: »مند�ّسون مند�ّسون!«، وكاأن �سيئًا لم يكن... 

اعذروا، �سادتي واأ�ساقفتي، اأ�سجان راهٍب �سغيٍر مثلي ل يفقه في الحياة 
اإل القليل، واعذروا اأ�سوات من رف�س من اأبنائكم انحياز العديد من رجال 

الدين، فللبالد العربية ربيٌع يهّل يومًا، وللكني�سة �سيكون نّوارها...
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المقّدس واالستبداد: رؤيا يوحنا

»ال�سفير« 2011/9/16

بين حيٍن واآخر، تختزل عالقة الدين الم�سيحي بال�سلطة اإلى حالٍة من 
الر�سوخ، وبّرر البع�س ذلك ا�ستنادًا اإلى قراءٍة اإيديولوجيٍة مغلوطة لما ورد 
في ر�سالة القدي�س بول�س اإلى اأهل روما: »على كل اإن�ساٍن اأن يخ�سع لأ�سحاب 
ال�سلطة، فال �سلطة اإل من اهلل، وال�سلطة القائمة هو الذي اأقامها« )روؤ 13، 
1(. هذا التعليم ل يمكن اأن يتحّول اإلى عقيدة، فبول�س في الر�سالة ذاتها 
�سمن  اأي   ،)18  ،12 )روؤ  اأمكن«  »اإن  الجميع  بم�سالمة  الموؤمنين  يطالب 
حدود المقبول. اأ�سف اإلى ذلك اأن الر�سالة اإلى اأهل روما لم تكتب في زمن 
م(، مما يف�سر تجنب الكاتب الخو�س  ا�سطهاٍد ممنهج )�ستاء عام 58-57 

في مو�سوع مقاومة ال�سلطة عندما تف�سد. 
فيرف�س  تبطل،  ال�سلطة حين  المقد�س  الكتاب  يعّري  ذاته،  الوقت  في 
الإن�سان الخنوع لها. على �سبيل المثال ل الح�سر، يعر�س لنا �سفر الروؤيا 
في ف�سله 13 تحلياًل معّمقًا للبنى »التوتاليتارية« )ال�سمولية( التي قد تبنى 

عليها �سلطاٌت كهذه. 
بح�سب  �سيء،  كل  قبل  تج�ّسد  التّنين،  ورمزه  مجردة،  كفكرٍة  ال�سر 
�سفر الروؤيا، في وح�سين. يحيلنا الأول اإلى روما، عندما تحّولت قوتها اإلى 
عنفواٍن وح�سيٍّ �سافر تجلى في انحراف ال�سلطة من الخدمة اإلى الت�سلط، 
ال�سجود  على  »بكبريائها«  الب�سر  واأجبرت   )7  ،13 )روؤ  الأحرار  ف�سحقت 
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اأن  اأمام عرو�سها متغنين بفرادتها المزيفة: »من مثل الوح�س؟ ومن يقدر 
4(. يحاول هذا الت�ساوؤل طم�س التعجب الذي يحمله ا�سم  يحاربه؟« )روؤ 13، 
12(؛ وتاليًا، يقوم هذا الوح�س  ميخائيل، ويعني »من مثل اهلل؟« )الف�سل 
على  التنين  مع  نف�سه  بتن�سيب  له  ت�سمح  وع�سكرية  اإيديولوجية  بنًى  على 
المدافعة  الكاذبة  النبوية  القوة  فيمّثل  الثاني،  الوح�س  اأما  المطلق.  عر�س 
ي�ستعملها  التي  الإعالمية  المنظومة  كل  بذلك  مج�سدًا  الأول،  طغيان  عن 
وت�سويه  برعايته  اإيهامها  خالل  من  الأغلبية  جاذبًا  �سلطته،  لتر�سيخ  هذا 
وعيها العام، فها نحن  اأولء نرى كيف �سنع الثاني »معجزاٍت عظيمًة«، اأو 
14(. هو اإذن �سورة  بالأحرى ما ي�سبهها، »وخدع بها �سكان الأر�س« )روؤ 13، 
القائم  المعلوماتي  الت�سليل  هذا  لكن   !)11  ،13 )روؤ  تّنين  ب�سوت  الَحَمل 
على تمجيد ال�سلطة ل يمكن اأن يتم اإل من خالل منظومٍة اأمنيٍة قمعية تبيد 
15(. لي�س هذا فح�سب،  »جميع الذين ل ي�سجدون ل�سورة الوح�س« )روؤ 13، 
التي ت�سحق كل من ل  اأي�سًا الطاحونة القت�سادية  الثاني  بل يمّثل الوح�س 
يدخل في منظومة ف�ساده بحيث »ل يقدر اأحٌد اأن ي�ستري ويبيع اإل اإذا كان 
17(. بمعنًى اآخر، يوؤ�س�س  عليه �سمٌة با�سم الوح�س اأو بعدد اأ�سمائه« )روؤ 13، 
الوح�س الثاني �سلطة الوح�س الأول من خالل الموؤ�س�سات الأمنية والإعالمية 
والقت�سادية محتكرًا الموارد كلها، واآمرًا »�سكان الأر�س باأن ي�سنعوا �سورًة 
14-15(. وبما اأن  )لالأول(«، فيعبدوها، ونافخًا فيها »حتى تتكلم« )روؤ 13، 
الوثن ل ي�ستطيع الكالم، تتحول لغة الوح�س اإلى نفٍي للغة يتم فيه اإخرا�س 
اللغة مونولوجًا نرج�سّيًا قاتاًل تمّجد فيه  الآخر وتحطيم اختالفه، فتنقلب 
ال�سلطة ذاتها بعد اأن �سحقت كل ما في الأ�سوات الأخرى من غيرية. اإذن 
يقوم المنطق التوتاليتاري، بح�سب �سفر الروؤيا، على اأدلجة ال�سلطة لتاأمين 
التماهي مع المطلق نافيًا كل �سوٍت اآخر، وم�سّخرًا من اأجل ذلك كل الموارد 
�سديد،  باخت�ساٍر  والإعالمية.  والأمنية  والقت�سادية  والإدارية  الع�سكرية 
يقوم المنطق التوتاليتاري على تاأليه فكرٍة اأو �سخ�سٍ اأو حزٍب ما، في تماٍه 

اأعمى بين ماهية الإمبراطورية و�سخ�س الإمبراطور.
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في  تتمو�سع  لأنها  المقد�س  الكتاب  يرف�سها  التي  ال�سلطة  هي  هذه 
»مكان« من ل مو�سع له، اأي في »مكان« المطلق الذي ل يمكن بالتعريف اأن 
�س  يقدِّ الحياة، وهكذا  ُمعطي  اأنه  التّنين ذاته على  يوؤّله  ب�سرًا. هكذا  يكون 
الكثيرون راعَي الموت الذي يحاول ابتالع مولودنا الجديد )الف�سل 12(. 
التّنين  عبادة  وبين  جديدة،  حياًة  يكون  اأن  يمكن  وما  القديم  الموت  وبين 
د  ومخا�س الحرية، يحيلنا �سفر الروؤيا اإلى اأ�سوات �سمائرنا، في عالٍم تمجَّ
فيه الوحو�س ويرفع لها البخور: »من كان له اأذنان �سامعتان، فلي�سمع!« )روؤ 

.)9  ،13
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إلى رجال الدين في سورية: هل كان نيتشه محقاً؟

»ال�سفير« 2011/12/31

يبدو غريبًا للوهلة الأولى اأن ي�ست�سهد راهٌب بملحٍد �سر�ٍس كـ »نيت�سه«، 
اأن  الديني وتحّولته. والأغرب من ذلك  الفكر  اأم�سى حياته يعارك ظالل 
هذا ال�ست�سهاد ياأتي في اإطار الثورة ال�سورية، ونيت�سه كما هو �سائع ل يوؤمن 

بالديمقراطية، ل بل يعتبر الفعل الثوري انحطاطًا!
في حقيقة الأمر، ل يهدف هذا المقال اإلى ا�ستلهام نقد نيت�سه المعقد 
وتاأوينها،  الدين  لرجال  نقده  من  �سذراٍت  بعر�س  يكتفي  بل  للديمقراطية، 
عّلها توقظنا من غيبوبٍة طال انب�ساطها. يتمحور نقد نيت�سه لرجال الدين 
اإنهم م�سلولون اأمام غرابة العالم، فنراهم يل�سقون  على مو�سوع الخوف: 
على غمو�س الواقع معانَي، في واقع الأمر، ل معنًى لها. هم ل ي�ستطيعون 
مع  يتنا�سب  بما  هواهم  على  فيوؤّولونه  اأيديهم،  من  يفلت  العالم  يروا  اأن 
حاجاتهم. هذا اإماٌم، على �سبيل المثال، في دم�سق، يتبختر في عوالم الغيب 
ليوؤكد لنا اأن اهلل، عّز وجّل، اختار النظام ال�سوري: اأحبه ودعمه واأفا�سه نعمًة 
علينا! يا للعجب!!! لو راآه نيت�سه اليوم لقال فيه: »اإنه يّدعي يقين الماورائيات 
للهروب من مواجهة الواقع، في�سير الدين ُجبنًا والت�سبيح ت�سبيحًا«. �سيخنا 
هذا، واأمثاله كثر، ل يريد اأن يحدثنا عن اأ�سباب معاناتنا في �سورية، وعن 
الظلم الذي ينه�س عظامنا منذ عقود، بل يوؤكد لنا، من جهٍة اأولى، اأن عالم 
الغيب الإلهي يريد عبوديًة ك�ساها �سيخنا باأقم�سة الوطنية، لُيحّمل، من جهٍة 
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اأخرى، عالم الغيب الأر�سي م�سوؤولية ماأ�ساتنا: اإنهم »الع�سابات الم�سلحة« 
و»الغرب البغي�س«! لكن، ِلَم يقول ذلك؟ قد يقول قائٌل اإنه التقاء الم�سالح 
جوابًا  يعطينا  نيت�سه  لكن  �سحيح!  وهذا  الجالد،  �سياط  من  الخوف  اأو 
ل  فيف�سّ خاّلقًا،  يكون  اأن  يقدر  ل  لأنه  ِلَم؟  الحرية!  من  يخاف  اإنه  اأعمق: 
قتامة الحا�سر على مغامرة الم�ستقبل وما يحمله من مجهول. ين�سف رجال 
عندما  نيت�سه،  بح�سب  العالم،  �سيرورة  هذا،  الحرية  من  بخوفهم  الدين، 
ي�سجنون الواقع في قف�س ال�ستقرار لتجنُّب رياح التغيير، فـ»�سورية بخير« 
الوعي  لحركية  المناق�س  الزائف،  ال�ستقرار  هذا  يتر�سخ  كثيرون!  يقول 
مفاتيح  امتالك  الدين  رجال  اّدعاء  خالل  من  الحياة،  رحم  من  المتولدة 
المعاني واأ�سرار الخال�س، فيتحّكمون في رقاب العباد الرازحين تحت اأثقال 
الوجود، ويب�ّسرونهم باآخرة �سعيدة تلغي مخاطر الم�ستقبل اإن اأطاعوا. هكذا 
يطاِلب رجال الدين الب�سَر عند نيت�سه، واأقولها من دون اأن اأتبنى تعميمه، 
بطمر وجوههم في رمال العالم ال�سماوي، فاهلل هو »حامي �سورية« والمدافع 

عنها! »قولوا اإذًا ل للواقع، لأنه يهّددنا!«
ما معنى اأن يّدعي اأ�سقف مثاًل اأن النظام القائم هو الأن�سب لم�سيحيي 
�سورية، اإل تخييرنا بين الو�سع الراهن والفناء؟ وما معنى اأن ي�سرب كاهٌن 
بعر�س الحائط كل التقارير عن ماأ�ساة الحالة الإن�سانية في �سورية، ليعتبر 
الثورة، التي انبعثت من �سراخ �سْبيٍة م�سجونين في اأقبية مخابرات درعا، 
موؤامرًة، اإل دعوتنا اإلى اإنكار الواقع والتاريخ؟ »�سّدقوهم« يقولون؛ »�سّدقوا 
الن�ساء، وقَلب مظاهرة  بّنية اغت�ساب  اتهم حمزة الخطيب  الذي  الإعالم 
في  الموؤ�سفة  والأحداث  المطر،  بهطول  �سعبية  اأفراحًا  الدم�سقية  الميدان 
الكومبار�سية  وا�ستخدم  العراق،  �سمال  للب�سمركة في  البي�سا هجومًا  قرية 
نف�سهم في اأكثر من مقابلة مزّورة، وعر�س اأفالمًا م�سّورة في لبنان ليقول 
اإنها في �سورية«، والالئحة تطول. »�سّدقوهم، �سّدقوهم! فالحرية د�سي�سة، 
عبيدًا  »عي�سوا  فيها:  يقال  جنة  المدمر  للحا�سر  والخنوع  مكيدة،  والحياة 
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حتى تكونوا!«، هذا ما يقوله رجال الدين عند نيت�سه، وهذا ما يقوله كثيٌر 
من رجال الدين في �سورية.

رجال  اأي�سًا  �سورية  ففي  م،  يعَمّ اأن  يمكن  ل  هذا  القا�سي  نيت�سه  نقد 
وت�سـييٍق  �سرب  من  ذلك  اأعباء  وتحّملوا  الواقع  مواجهة  على  تجروؤوا  دين 
وغيرهم،  الخليل  اإبراهيم  رهبانية  اإلى  راجح  كريم  ال�سيخ  فمن  واإهانات. 
وقف رجاٌل ون�ساٌء قرروا خو�س مغامرة الحياة رغبًة في الحرية. لكن خو�س 
هذه المغامرة ل يمكن اأن يتوقف على ف�سح الظلم، بل تترتب عليه مهمتان 

�ساقتان ل بدَّ منهما اإن اأردنا اأن ُيزهر:
الدين  رجال  على  نيت�سه  ياأخذ  بالحقيقة.  ارتباطنا  نوعية  تغيير   اأوًل، 
واأ�سئلتهم  جاهزة  فاأجوبتهم  الحقيقة،  امتالك  اّدعاءهم  ال�سابق  نقده  في 
مراِوغة. اإنهم ل يبحثون عن الحقيقة لأنهم ل يرغبون فيها، بل يحتاجون 
اآمنين! هكذا، تت�سّوه »الحقيقة« لت�سبح مجرد  اإلى ا�ستحواذها كي يعي�سوا 
من  »الحقيقة«  تنقلب  ولذا،  عنه؛  مفهومنا  مع  يتنا�سب  بما  للعالم  تكييٍف 
اأو  �سخ�سٍ  كل  نبذ  على  قائمة  دفاعية  حالٍة  اإلى  الواقع  �سيافة  في  حياٍة 
فكرة يهددان ا�ستقرار عالمنا الماألوف وعاداتنا. من هذا المنظار، يتحول 
الدين بح�سب نيت�سه اإلى م�سدٍر للعنف، ول يبخل التاريخ علينا باأمثلة بّينة 
تحّول فيها التدّين اإلى اإق�ساٍء لالآخر تحت ا�سم المطلق. قد يعادي الدين 
الحياة، عندما يّدعي اأن�ساره امتالك الحقيقة؛ وتاليًا، ل يكتفي تاأويُن بع�ٍس 
بل  الواقع،  من  الهروب  عن  بالكّف  الدين  رجال  بمطالبة  اليوم  نيت�سه  من 
الأقليات  بارانويا  فيه  تتحكم  ل  جديد  واقٍع  دعاة  يكونوا  باأن  ي�ستق�سيهم 
على ال�سعوب من جهٍة اأولى، ول يكون فيه الدين م�سدرًا ت�سريعيًا من جهٍة 

اأخرى، بل نهجًا اإن�سانيًا قبل كل �سيء.
العبيد  روحانية  يمّيز  ما  جلُّ  الوطنية.  الم�سالحة  على  العمل  ثانيًا، 
ونفو�سهم  اأ�سيادهم،  من  المرارة  تاأكلها  فقلوبهم  الحقد،  هو  نيت�سه  عند 
نيت�سه،  بح�سب  الدين،  رجال  يغّذي  بالنتقام.  اإل  ينطفئ  ل  كرهًا  تجتّر 
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يمكن  ل  الحياة  يبغ�س  فَمن  الحياة،  مغامرة  يبغ�سون  لأنهم  الحقد  هذا 
اإنني  لك  لأقول  »اأ�سامحك  الت�سفي:  باب  من  اإل  فلي�س  غفر  واإن  يحب،  اأن 
اأف�سل منك! اأ�سامحك لأنني اأحقد عليك!«. ما يمّيز روحانية العبيد هنا هو 
لأننا �ساهدنا جميعًا كيف  اإلى ذلك  اأ�سير  الفعل.  انحبا�سهم في منطق رد 
اأفرغ بع�ٌس من »اأحرار« ليبيا حممهم على من اأ�سرفوا في القتل، فاأذّلوهم 
الحرية،  يكونوا من مريدي  اأن  لهوؤلء  يمكن  ل  دون محاكمة!  وقتلوهم من 
بح�سب نيت�سه، لأنهم ارتهنوا اإلى مرارة الما�سي، فاأذابوا الم�ستقبل في اأنين 
اإلى العنف،  ُي�ساق  باأرواحنا و�سباٌب  اأي�سًا نظاٌم يتاجر  الجراح. في �سورية 
وكم هو مخيٌف اأن ينقلب غ�سب ال�سارع الم�سلوب يومًا انتقامًا اأرعن ين�سف 
دورًا منتظرًا  يكون  اأن  يمكن  ما  يبرز مجّددًا  قد  وهنا  انتظاره.  وطنًا طال 
للعدالة  ت�سمح  قد  النا�س  بين  بناء ج�سوٍر جديدة  في  الدينيين  للم�سوؤولين 
باأن تاأخذ مجراها من دون اأن تتحول اإلى انتقام، �سرط اأن ي�ستطيع هوؤلء 
الحياة والحرية. لكن،  الواقع، ومن  اأوًل مواجهة مخاوفهم من  الم�سوؤولون 

هل من مجيب؟!
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سورية والظاهرة الطائفية

»النهار« 2012/5/27

الواقع  فيختلط  �سورية،  في  الطائفية  عن  الأيام  هذه  في  الكالم  يكثر 
»تطهيٍر  عمليات  عن  المثال،  �سبيل  على  بع�سهم،  ليتحدث  بال�سائعات، 
طائفي« طالت 90 في المئة من م�سيحيي حم�س )وكالة فيدي�س الفاتيكانية 
2012/3/12(. من الموؤكد اأن المبالغة هنا فا�سحة، لكنها، على الرغم من 
المناطق.  بع�س  الطائفية في  الظاهرة  تنفي ت�ساعد  اأن  ت�ستطيع  ذلك، ل 
بيوتهم،  من  اأ�سخا�سًا  »الثوار«  من  مجموعٌة  َطردت  مثاًل،  حم�س  في 
عليها.  ال�ستيالء  ليتّم  الطائفي،  انتمائهم  من  م�ستفيدًة  الفائت،  الأ�سبوع 
كما �سهدت الق�سير، في الأ�سبوع نف�سه، اأعمال خطف من الروح ذاتها. ل 
تقت�سر الطائفية هنا على بع�س الأعمال الفردية التي قام بها فالن وعلتان، 
»الثوار«  بع�س  ف  ليو�سِّ والثقافة،  اللغة  اإلى  ف�سيئًا،  �سيئًا  الحال،  تت�سّلل  بل 
»ال�سّبيحَة« ا�ستنادًا اإلى طائفتهم، ل اإلى اأعمالهم. في المقابل، دفعت هذه 
»الأقليات«،  اأبناء  من  النا�سطين،  بع�س  وال�سيا�سة  الدين  بين  المماهاة 
منهم  محاولة  في  ذلك،  لهم  ت�سّنى  كّلما  الطائفية،  انتماءاتهم  اإبراز  اإلى 
لتكذيب هذه الأطروحة، في�سود بع�َس المناطق جوٌّ ثقيل م�سبٌع بال�سك. في 
هذا الإطار، �سارت بع�س �سفحات »الفاي�سبوك«، والمناق�سات التي تعقب 
اأفالم الفيديو الخا�سة بالثورة على »اليوتيوب«، مجرد مكان لتبادل ال�ستائم 

الطائفية بامتياز.
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لكن و�سف الحال بالطائفية هنا، لي�س بالب�ساطة هذه، اأوًل لتعّذر اإجراء 
اإح�ساءات دقيقة للظاهرة المطروحة؛ ثانيًا، لأن الطائفية ل ت�سّكل في الواقع 
ال�سوري حالًة كيميائية �سرفة، بل ظاهرة تختلط بظواهر اأخرى، لتقّدم لنا 
اإ�سالمويين وعنا�سر من  »ثوار«  بين  اقتتاًل  ن�سهد فيه  واقعًا معقدًا، �سرنا 
تحقيق  مثاًل  )راجع  ال�سنية  الطائفة  اإلى  غالبيتهم  تنتمي  الحر«،  »الجي�س 
قا�سم حمادي المن�سور في جريدة ال�سفير، 2012/05/12(. هنا، تت�سابك 
لتن�سج  الديني،  ن  المكوِّ مع  �سيا�سية،  اقت�سادية،  اجتماعية،  عدة،  عوامل 

حالًة من الت�سدد الطائفي والإيديولوجي العوي�سة، ل بدَّ من مجابهتها.
في  النظام  وح�سية  اإلى  اأهمها  يعود  كثيرة،  اأ�سباٌب  الطائفية  لتف�ّسي 
باألوان  اأحيانًا  ات�سم  م�سادًا،  عنفًا  فيه  وّلد  نحٍو  على  الثورة،  مع  التعامل 
اإمكان  واإلى  بالدين،  ال�سوري وعالقته  تركيبة مجتمعنا  اإلى  طائفية، نظرًا 

تداخل البعد الديني فيه، بدرجات متباينة، في ن�سيج الهوية. 
والأمنية  الإعالمية  النظام  �سيا�سات  ت�سافرت  اآخر،  م�ستوًى  على 
زارعًة  الأقليات  ك�سب  اأجل محاولة  المبا�سرة( من  وغير  منها  )المبا�سرة 
النظام جاهدًا على  اأن نتذكر كيف عمل  اأبنائها. هنا، يكفينا  الخوف بين 
اأ�سابيعه الأولى، على  ت�سويه �سورة الثورة، من خالل تقديم الحراك، منذ 
اأنه �سراٌع طائفي، م�سّي�س �سلفيًا، في الوقت الذي كانت فيه �سلمية الثورة 
ال�سياق  في  هّدارة.  بها،  تغّنت  التي  الوطنية،  الوحدة  و�سعارات  نا�سعًة، 
التابوت،  اإلى  »العلويون  ك�سعار  ال�سعارات،  من  مجموعة  اختالق  تمَّ  هذا، 
اأي فيديو يوّثقه.  اإلى الثوار من دون  ُن�سب  اإلى بيروت«، الذي  والم�سيحيون 
كذلك، تّمت فبركة اأفالم واأحداث عنف، وق�س�س، كان لها اأثٌر بعيد المدى 
في نفو�س البع�س، على الرغم من �سوء اإخراجها، لي�ستولي على الكثيرين 

منا قلٌق من اآَخر »موؤبل�س« ي�سّن �سّكينه للذبح!
ممنهجة  اأخرى،  بممار�سات  هذه  والأمنية  الإعالمية  الحرب  ترافقت 
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وعفوية، ل مجال للخو�س فيها هنا، عّززت اأجواء التوتر الطائفي، كا�ستهداف 
ال�سّبيحة بع�س اأماكن العبادة، وما لزمها من تدني�س للمقد�سات.

لكن النظام ل يتحّمل وحده م�سوؤولية ما نعي�سه اليوم، فلمواقف الكثير 
يجري.  ما  في  ٌة  ح�سّ للخوف،  ا�ست�سلمت  التي  الدينية،  الموؤ�س�سات  من 
»موؤامرة«،  اعتبروه  ما  ف�سح  في  الدين  رجال  من  الكثير  يتردد  لم  هنا، 
يتجراأ  لم  الذي  الوقت  في  الأولى،  اأيامه  منذ  ال�سعبي،  الحراك  نقد  وفي 
مع  التعامل  في  النظام  وح�سية  اإدانة  على  الدينيين  الم�سوؤولين  كبار  فيه 
النا�سطين، التي ل تخفى على اأحد، ل بل بّخروا له! في هذا الإطار، �سرنا 
ن�سمع ت�سريحات جارحة من رجال دين، كتلك التي تعتبر النظام ال�سوري 
حلب  جامعة  اكتظاظ  توؤّكد  التي  كتلك  اأو  العربية،  الديموقراطيات  اأف�سل 
من  كلهم  كانوا  الجامعة  �سهداء  اأن  من  الرغم  على  الأجانب،  بالم�سّلحين 
مراقبة  تحت  تقع  اأجمعها،  ومخارجها،  الجامعة  مداخل  واأن  ال�سوريين، 

الأمن!
اأما المعار�سة ال�سيا�سية، فتتحمل اأي�سًا م�سوؤولية كبيرة في الو�سول اإلى 
ما نحن عليه، ب�سبب �سعف برامجها وا�ستراتيجيات عملها، وعدم اإيالئها 
الملف الطائفي ما ي�ستحق من اأهمية. فال برامج توعوية عن الطائفية، ول 
تقارير دورية لمتابعة المو�سوع، ول �سفافية في عمل »المجل�س الوطني«، بل 
كلمُته  لتخ�سر  �سدقيته،  من  الكثير  اأفقده  بما  الذاتية،  اأخطائه  على  ت�سّتٌر 
وزَنها في �سارٍع متاأّجج. لكن الأخطر من ذلك كله، هو ما بات ير�سح عن �سعي 
بع�س اأطراف المعار�سة ال�سيا�سية، اإلى تاأ�سي�س جماعات مقاتلة، مرتبطة 
ال�سراعات  من  م�ستفيدًة  تكفيري،  اإ�سالموي  طابع  ذات  عقائديًا،  بها 
الديني  التجيي�س  ومن  ال�سيا�سية،  الآفاق  انغالق  ومن  والدولية،  الإقليمية 
والعاطفي. مع تنامي هذه التيارات ال�سيا�سية اأو الع�سكرية المت�سددة، �سهد 
واقع الثورة ت�ساعدًا حادًا في مذهبة ال�سعارات، كما ات�سمت اأ�سماء الُجَمع 
بلون اإ�سالمي قائم على الإق�ساء وال�ستجداء المذهبي، ب�سكل يثير ال�سكوك 
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في اآليات العمل التي يتبعها بع�س الأطراف المعار�سين، بما يخدم مذَهَبة 
الثورة.

عامل  مع  النت�سار  في  الآخذ  الآخر  من  الطائفي  التوّج�س  ارتبط  كما 
جديد، هو الفلتان الأمني، الطبيعي منه والمتعّمد، بما �سّهل مهمة الل�سو�س 
وقّطاع الطرق في الإفادة من الظروف الحالية، للقيام باأعمال �سلب ونهب 
م الفلتان هذا  وخطف تحت م�سميات عدة، اأخذ بع�سها ا�سم »المقاومة«! ُطعِّ
اأوراق  لتختلط  نف�سها،  تنظيم  على  الع�سكرية  المعار�سة  قدرة  بمحدودية 
على  الكالم  الم�سحك  من  فيه  �سار  نحو  على  ببع�س،  بع�سها  الم�سلحين 

معار�سة ع�سكرية ب�سيغة المفرد!
لكن، على الرغم من هذا كله، ل تزال رقعة التوتر الطائفي محدودة 
هذه  لمواجهة  الكافي  الوعي  ال�سوريين  من  الكثير  عند  يزال  ول  ن�سبيًا، 
بح�سب  كلٌّ  مجابهتها،  م�سوؤولية  جميعًا  عاتقنا  على  تقع  التي  الظواهر، 
موقعه. تاليًا، ل بدَّ من تفعيل العمل ال�سحافي ال�سبابي، خارجًا عن الو�ساية 
ال�سحافية للثورة، ليت�سم العمل بروح ال�سفافية التي ل تحابي اأحدًا، مطلقًة 
على الأ�سياء اأ�سماءها الحقيقية، وفا�سحًة م�سارات الطائفية ومهند�سيها، 
في  بها.  العاملين  على  تنهال  قد  التي  التخوين  تهم  �سيل  من  الرغم  على 
اأحوال  لر�سد  خا�سة  عمل  فرق  اإن�ساء  ال�سروري  من  �سار  هذا،  الإطار 
اأو  خروق  من  يعتريه  وبما  وال�سلبية،  الإيجابية  بظواهره  المدني  المجتمع 
ل  النجاح،  من  ب�سيء  هذا  العمل  يتكلل  ولكي  العام.  الوعي  في  ت�سّوهات 
بدَّ من اإرفاقه، على م�ستوًى اآخر، اإن اأمكن، بم�ساريع اإخاء اأهلي، وببرامج 
مواجهة  على  الإمكان  قدر  للعمل  المواطنة،  عن  بال�سكان  ة  خا�سّ توعوية 

ظواهر العنف الديني التي لن تجلب اإل الخراب للجميع.
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»المقّدس« واألصنام: خواطر في الدين والفيلم المسيء

»النهار« 2012/9/22

في مديح »االأعداء«!
قّدم المتظاهرون الغا�سبون اإلى منتجي الفيلم الم�سيء للر�سول الكريم 
خدمًة عظيمة، حين قلبوا الفيلم البائ�س حدثًا مهمًا تتناوله و�سائل الإعالم 
كلها، وي�ساهده النا�س في اأ�سقاع العالم، على الرغم من �سخافته ال�سديدة! 
لكن الخدمة الأهم التي قّدمها المحتّجون اإلى منتجي هذا الفيلم كانت، من 
النبيل  الإ�سالمي  الدين  تربط  التي  الخاطئة  اأطروحتهم  تعزيُز  �سٍك،  دون 
المحتّجون  بها  ا�ستنكر  التي  الطريقة  كانت  لالأ�سف،  بالعنف.  اأوتوماتيكيًا 
حدٍّ  اإلى  طائ�سًة  وفو�سى،  وبغ�ٍس  قتٍل  من  ت�سّببته  بما  دينهم،  اإلى  الإ�ساءة 
هذا  ال�سعبي  الغ�سب  اأّن  اإّل  البع�س!  عند  الإ�سالم  من  الخوف  معه  توّطد 
انتف�س �سده، بل كان من  الذي  الم�سيء لالإ�سالم  الفكر  لم يكتِف بخدمة 
لأنه عزز  العربية،  الديكتاتورية  لالأنظمة  كبيرًا  �سندًا  اأي�سًا  يدري  ل  حيث 
الأطروحة التي ت�سّوقها الأنظمة هذه عن �سرورة الديكتاتوريات للوقوف في 
وجه الإ�سالموية ال�سيا�سية المتطرفة، وخ�سو�سًا اأن الحتجاجات، اأعنفها، 

كانت في ب�ساتين »الربيع العربي«.

في ثقافة »العدو المتخيَّل«
اأمام التناق�س الكبير  كل ما ُذكر اأعاله، واإن كان مهّمًا، �سيظّل ثانويًا 
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الالفتات  اإحدى  ب�سدق  عنه  عبَّرت  الغا�سب،  ال�سارع  انفجار  ك�سفه  الذي 
التي رفعها ثوار عمودا: »يوميًا من �سورية ُتعر�س اأفالم ت�سيء هلل وللر�سول 
اإ�ساءة �سينمائية رديئة  اأنتم يا م�سلمون؟«. تقوم الدنيا ول تقعد �سد  فاأين 
للمقد�سات، يقدمها فيلٌم ل ُيعرف اأ�سله وف�سله، في حين ل يحرك العالم 
في  للمقد�سات  اإ�ساءة  من  وواقعيًا  يوميًا  يجري  ما  اأمام  يكاد،  اأو  �ساكنًا، 
�سورية. »هل الر�سول الذي ُيهان في �سورية هو نف�سه الذي يهان في اأمريكا؟«، 
الكثير  اأن  مع  بالغا�سبين،  ال�سوارع  تغ�سُّ  ب�سخرية!  اأخرى  لفتٌة  تت�ساءل 
منهم لم ي�ساهد الفيلم الم�سيء قبل التظاهر، في حين راأى ويرى الجميع 
اأن  دون  �سورية، من  في  العبادة  دور  وُتهدم  يوميًا،  المقّد�سات  ُتدا�س  كيف 
فـ»المقّد�س«  فا�سح،  التناق�س  يذكر!  عمليٌّ جماعيٌّ  وقٌع  الواقع  لهذا  يكون 
هو ذاته هنا وهناك، والإ�ساءة »هنا« تتجاوز اآلف المرات الإ�ساءة »هناك«، 
بدايًة عن  الظاهرة  تعّبر هذه  »هنا«!  »هناك« ل  نيرانه  ينفث  الغ�سب  لكن 
ال�سارع: جرٌح  »المقّد�س« في وريد  اإلى  الإ�ساءة  تفتُحُه  الذي  طبيعة الجرح 
غير مرتبٍط بحجم الإ�ساءة بقدر ما هو مرتبٌط بهوية الم�سيء، واإل لكانت 
ال�سوارع قد اكتظت منذ زمٍن بعيٍد بالمنتف�سين �سد الإ�ساءات للمقد�سات 
عيني  في  مقد�ساتهم  �سورة  هو  الغا�سبين  م�ساعر  يوؤجج  ما  �سورية!  في 
خالل  من  جلّي  ب�سكٍل  لم�سناه  هذا  وطبيعتها!  الإ�ساءة  حجم  قبل  »الغرب« 
التعميم ال�ساذج الذي اكت�سح ال�سوارع الغا�سبة نا�سبًا الفيلم، الذي اأنتجته 
مجموعٌة من الأ�سخا�س، اإلى »الغرب الكافر«، فحّلل قتل �سفير لأنه ينتمي 
الألمانية  ال�سفارة  و�سّرع حرق  )ليبيا(،  فيلٌم م�سيء  فيه  �سيعر�س  بلد  اإلى 
ترتبط  اأخرى:  بكلماٍت  )ال�سودان(!  ع�سّية  الأمريكية  اإلى  الطريق  لأن 
يكّونها  التي  بال�سورة  الغا�سب،  ال�سارع  منطق  في  �سيء،  كل  قبل  الإ�ساءة 
ليتك�ّسف �سيٌء عميٌق  الإ�ساءة ومو�سوعيتها،  بواقعية  الغربي عنه، ل  الآخر 

من عقدة النق�س الم�ستترة التي ت�ستولي علينا.
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�س« في متاهات »المقدَّ
لكن، اإذا كان اأثر اإ�ساءة »المقّد�س« مرتبطًا اأوًل بهوية الم�سيء وب�سورته 
عنا ل بحجم الإ�ساءة نف�سها، فهذا يعّبر من جهة ثانية عن حقيقة الثقافة 
ال�سائدة في ال�سارع الغا�سب: اإنها ثقافة تهتم بمنظور الآخر عنا اأكثر من 
اهتمامها بما نعي�سه هنا على م�ستوى الواقع! ما يثير غ�سبنا هو الإهانة التي 
الوقت  في  »المقّد�س«،  عن  روؤيتنا  الأجنبي  يم�س  حين  �سخ�سيًا  بها  ن�سعر 
الذي يبقى فيه »العدو الحقيقي«، من ينه�س لحمنا في عقر دارنا، وي�سرق 
بـ»ب�سطاره«  مقد�ساتنا  ويدو�س  اأعرا�سنا،  وينتهك  بيوتنا،  ويدمر  خبزنا، 
ال�سارع  ثقافة  على  الم�سيطر  التناق�س  ينح�سر  ل  لذا  ثانويًا!  الأ�سود، 
الغا�سب في بعده الديني )الذي يدين اإ�ساءة »المقّد�س« في اأمريكا ويتجاهل 
ما يجري في �سورية(، بل ير�سم قبل كل �سيٍء ف�ساَم الديني عن الإن�ساني 
وواقعيته، فما يثير الغ�سب هو الإ�ساءة التي تطول »المقّد�س« ل الظلم الذي 
يدو�س كرامة الإن�سان في �سورية الجريحة، وكاأن ل عالقة لـ»المقّد�س« مع 
معرّيًة  عمودا،  في  ُرفعت  التي  الالفتُة  تتحول  المنظور،  هذا  من  الإن�سان! 
معناه  في  »المقّد�س«  تختزل  لأنها  اإ�سكالية،  لفتًة  المتخيَّل،  العدو  حقيقة 
ن�سرًة  ل  لدينهم  ن�سرًة  بالتدخل  »الم�سلمين«  وتطالب  المبا�سر،  الديني 
لالإن�سان المذبوح والمتاألم بغ�ّس النظر عن دينه: »يوميًا ُتعر�س من �سورية 
اأفالم ت�سيء هلل وللر�سول فاأين اأنتم يا م�سلمون؟«! هكذا تبقى الالفتة هذه، 
وما �سابهها من لفتاٍت ومطالب و�سعارات، ملتب�سة، لأنها تهتم بروؤية الآخر 
عن »المقّد�س« قبل اأن تهتم بواقع الإن�سان. بمعنًى اآخر: حتى لو ثار ال�سارع 
العربي ن�سرًة للمقد�سات الم�ستباحة في �سورية، فاإن ذلك لن يغّير �سيئًا من 

جوهر الماأ�ساة، لأن ال�سارع لم يتحرك اأوًل للدفاع عن الإن�سان المظلوم! 
ٍل«،  متخيَّ »عدٍو  بمحاربة  اإذًا  �سوارعنا  في  ال�سائدة  الثقافة  تكتفي  ل 
�سيء  كل  قبل  تتجلى  بل  ربوعها،  في  »هنا«  يجري  ما  متجاهلًة  »هناك«، 
ثقافًة منف�سلًة عن كثافة الواقع ون�سيجه الإن�ساني. ما يمّيز الواقع ال�سوري 
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المتج�سدة في  الم�سّظى، �سراخه، جوعه، عط�سه، رغبته  األمه، ج�سده  هو 
الحرية، وهذا ما ل ت�ستطيع الثقافة ال�سائدة في ال�سارع الغا�سب اأن تاأخذه 
في اعتباراتها، لأنها تبقى �سجينة م�سارات عقدة النق�س وروؤية الآخر عن 
على  بـ»الأبد«  »الهنا«،  ح�ساب  على  بـ»الهناك«  تهتم  ثقافة  هي  مقد�ساتنا. 
باخت�سار  معًا!  يربطهما  اأن  يمكن  عما  البحث  من  بدًل  الزمن،  ح�ساب 
وتطلعاته  اآلمه  الإن�ساني، وعن  واقعه  الإن�سان عن عمق  نوع من غربة  هي 

المتج�سدة. 

في �سحر »االأ�سنام«
الرتباط  بك�سف  �سوارعنا  على  خّيم  الذي  الغ�سب  �سكل  يكتفي  ل 
الع�سوي بين جرح الكرامة الدينية من جهة اأولى وهوية الم�سيء وروؤيته عن 
بمعاناة  اأو  نف�سها  الإ�ساءة  ارتباطه بحجم  ثانية )قبل  »المقّد�س« من جهٍة 
اأي�سًا �سيئًا كثيرًا عن طبيعة العالقة ال�سائدة  الواقع والج�سد(، بل يك�سف 
كثيرة،  الأمثلة  روحانية!  تكون  اأن  قبل  ع�سبية  عالقة  اإنها  »المقّد�س«:  مع 
ويكفينا اأن ن�سترجع حوادث ع�سناها اأو �سمعنا عنها، ت�ساجر فيها �سخ�سان 
ممار�سين  غير  كانوا  لو  )حتى  الحي  اأهل  لي�سطّف  مختلفين،  دينين  من 
بح�سب  ل  المت�ساجرين  دين  بح�سب  مع�سكرين  في  الدينية(  ل�سعائرهم 
هو  الثقافة  هذه  في  الديني  »المقّد�س«  ال�سجار.  حولها  دار  التي  الق�سية 
مرّكٌب من مرّكبات هوية الجماعة، ولذا ي�سير دفاع ال�سارع عن »المقّد�س« 
دفاعًا في الوقت ذاته، وب�سكٍل متناق�س، عن المحتّجين اأنف�سهم. التناق�س 
يدافع  عينه  الوقت  وفي  »اهلل«،  بقدرة  يعترف  الغا�سب  فال�سارع  بّيٌن،  هنا 
عنه وكاأن »اهلل« يحتاج اإلى محامين! هكذا، ل تكتفي ثقافة ال�سارع الغا�سب 
بن�سيان الـ»هنا«، وبتهمي�س الإن�سان، من خالل التغريب الذي تغرقه فيه عن 
اأي�سًا تقلب »المقّد�َس«، من حيث ل تدري، �سنمًا! ي�سير  واقعه، بل نراها 
حقيقة  في  لنحامي  عنه،  مدافعين  ذواتنا  ُب  ُنَن�سِّ حين  �سنمًا  »المقّد�س« 
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ون�ستهيه،  نحن  نرغبه  ما  »المقّد�س«  فنحّمل  وجراحنا،  اأنف�سنا  عن  الأمر 
ويتغّرب »المقّد�س« عن جوهره لي�سير وثنًا. 

امتداٍد  مح�َس  يتحول  حين  �سنمًا  »المقّد�س«  ي�سير  المقام،  هذا  في 
للجماعة ورغباتها في كمال �سورتها اأمام الآخرين. ي�سير »المقّد�س« �سنمًا 
حين ُي�سجن في جموِد فكرٍة اأو م�سطلٍح اأو جماعة. ي�سير »المقّد�س« �سنمًا 
اأو  »اهلل«،  با�سم  ونخّرب  فنقتل  ُمحيّيًا،  ا�سمًا  ل  للموت  ا�سمًا  يتحّوُل  حين 
ننظر بفوقية اإلى الآخرين )والكالم موجه اإلى الجميع، م�سلمين وم�سيحيين 
و...(، مّدعين امتالك الحقيقة، وكاأن الحقيقة �سيٌء يمكن امتالكه ل بحثًا 
دوؤوبًا م�ستمرًا ل ينتهي! ي�سير »المقّد�س« �سنمًا حين ت�سير كرامته منف�سلة 
عن كرامة الإن�سان وعن معاناته هنا والآن، فيثور ال�سارع على فيلٍم م�سيٍء 
وين�سى واقع الإن�سان ال�سوري ومذلته اليومية. ي�سير »المقّد�س« �سنمًا حين 
ُيهّم�س الإن�سان، فينقلب الدين هربًا من كثافة الواقع والج�سد! لذا �سيبقى 
م�سروع الربيع العربي ناق�سًا اإن لم ي�ستطع اأن ُيخرج من رحمه فكرًا دينيًا 
في  الب�سرية،  الكرامة  لت�سير  الإن�ساني،  الواقع  ن�سيج  في  يتجذر  جديدًا 
منطق الموؤمنين اأنف�سهم، الأولويَة الأولى، لأنها من كرامة »المقّد�س« ذاته!



في فصول العشق
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الحديقة بين ُقبَلتين

»النهار« 2012/4/21
عالء ر�سيدي ـــ نبرا�س �سحّيد

حّفار القبور
اأكلها  وقد  الحديدّي،  ال�سور  على  المعّلقة  الالفتة  لتلك  يكترثوا  لم 
يكترثوا،  لم  م�ساًء«.  والن�سف  ال�سابعة  في  اأبوابها  الحديقة  »ُتغِلق  ال�سداأ: 
زت الحفرة  فالطريق اإلى المقبرة م�ستحيلة. دخلوا الحديقة لياًل حيث ُجهِّ
من دون اأن تعرف ا�سم الوافد الجديد. كان لأبي عمر، حّفار القبور، المّت�سع 
من الوقت الأ�سبوع الما�سي ليحفر مجموعًة من القبور »الحترازّية«، فالقبر 

الأبي�س لليوم الأ�سود، يقول من بقي من �سكان الخالدية. 
اأُنزلت  وقد  المتفّحمة،  الطفل  جثة  على  الرجل  �سّلطه  خافٌت  �سوٌء 
بهدوٍء اإلى الحفرة. قروؤوا الفاتحة، وابتداأ الرجال بردم الهاوية التي ابتلعت 

ال�سغير. 
اأخاه  قّبل  اأن  بعد  وحيدًا،  ال�سغيرة  الغرفة  في  لعبه  ُعَمر  تابع  هكذا، 

للمّرة الأخيرة في الحديقة ـــ المقبرة، واأزيز الر�سا�س يمالأ المكان. 
على  و�ستكتب  المدن،  تخطيط  في  النظر  الم�ستقبل  �سورية  �ستعيد 
الأ�سوار الحديد: »لن ُتغِلق الحدائق اأبوابها اأبدًا، كي ل يمّل ال�سهداء �سمَت 

الوحدة«!
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الحدائق المعّلقة
كما حطمت الثورة اأ�سنام ال�سلطة، فكذلك حطمت ال�سلطة حزمًة من 
ل  �سعاراٍت  جدرانها  على  ليكتبوا  الجوامع  يقتحمون  ال�سّبيحة  المقّد�سات: 
تقول  المنبو�سة  القبور  وحرمة  ُق�سفت،  والكنائ�س  اآلهة،  اأو  ب�سرًا  ُتقّدر 
»الفاي�سبوك«:  حائط  على  كتبت  الكردية،  نادين  الموت.  بهيبة  الالمبالة 
حديقتين  داخل  متعاقبين،  خ�سبيين  مقعدين  على  متتاليتين،  مرتين  »في 
مختلفتين، عثرنا على اأ�سالء جثٍث في اإدلب«. لكن... لكن حرمة الحدائق 

لع�ّساق الج�سد، كحرمة المعابد لع�ساق الروح! 
لم يبَق من اأ�سجار الحدائق �سيٌء يذكر، فقد قّطعها من بقى من �سّكان، 
لإ�سعال ما تبّقى من نار، في ما تبقى من �ستاٍء قار�س. المحروقات للدبابات 
حطام  على  بيوتها  ن�سجت  والعناكب  الدفء،  ينق�سه  لمن  والأ�سجار 

»ال�سوبيا« الف�سّية. 
بع�سهم  المولع  للع�ّساق  يبَق  لم  عارية،  الحدائق  �سارت  اأن  بعد  لكن، 
اأْن لم يعد هناك حار�ٌس  ببع�س، مكاٌن م�ستتٌر يتبادلون فيه القبل! �سحيٌح 
ب�سّفارة ليفّك الت�ساق ال�سفاه، ولكن الع�ّساق باتوا يتحا�سون عناق الحدائق، 

كي ل يخّلوا باآداب الموتى! 

القبلة المحّرمة
مقعٍد  على  عا�سقان  ب�سهولة:  الحب  ي�سّورون  المراهقون  كان  �سابقًا، 
لكن  الظالم.  يخّيم  حين  الكثيفة  الأغ�سان  تحت  القبل  يتبادلن  اأخ�سر 
ُيدفن  حين  »حم�س  »الفاي�سبوك«:  حائط  على  هبة  كتبت  تبّدلت!  الأحوال 
العبارة،  هذه  »اأبكتني  قائلًة:  لتعّقب  يحبونها«،  التي  الأماكن  في  الأطفال 
تعّلموا  فقد  اليوم،  هواياتهم  من  المراهقون  بّدل  لقد  ال�سورة«.  وقتلتني 
ولي�س  ال�سورة  في  حيٌّ  لكّنه  ميت،  ر  الم�سوَّ الحديقة:  في  الموت  ت�سوير 
مومياء اأو لفافًة قطنيًة مغب�سة المالمح! ال�سهيد �سورة اأخيرة، وفي ال�سورة 
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يتمدد على تراب الحديقة، ليحتفل به الحّي في المقبرة الجديدة، فيجِبرُه 
اأ�سدقاوؤه على التذكر باأن حياة الطفولة كانت جميلة. 

�ستكتب �سورية الغد على اأبواب الحدائق: »هنا، ُيطلب من العا�سق تقبيل 
ع�سيقته، لكي ل ين�سى الموتى رائحة ال�سفاه!«.

الق�سيدة التي كانت ممنوعة
لحبيبته  ليقراأ  ما،  وردًة  ُعَمر  �سيقطف  ما،  حديقٍة  في  ما،  يوٍم  في 
ق�سيدة ع�سٍق ما، كانت ممنوعًة في كتابه المدر�سي القديم: »...كانت على 
ال�ُسلَّم/ هو اإلى جانبها وهي اإلى جانبه/ ... قالت له:/ ...هنا نمر�س من 
كل �سيء/ من الحرارة، من البرودة/ نتجمد، نختنق/ ولي�س ثمة هواء/ اإذا 
منا خم�سة  كلٍّ  ُعمُر  اختناقًا/  �ساأموت  اأنني  لي  فيبدو  تقبيلي/  توقفت عن 
ع�سر عامًا/ وعمرنا معا ثالثون عامًا/ وبهذا لم نعد طفلين/ لنا من العمر 
قد  ف�سنكون  نفعل  لم  فاإن  القبل/  لنتبادل  يكفي  ما  ولنا  لنعمل/  يكفي  ما 

تاأخرنا كثيرًا/ حياتنا هي الآن/ قّبلني«! )جاك بريفير(
هكذا، �ستزهر الحديقة من جديد...
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منمنمات دمشقية

»النهار« 2012/10/13
محمد العطار ـــ نبرا�س �سحّيد

دم�سق واأ�سطورة ال�سائح
تن�سب اإحدى الأ�ساطير المن�سية تاأ�سي�س مدينة دم�سق اإلى ديونيزيو�س. 
من  زيو�س  فاأخرجه  ه،  اأَمّ هيرا  الإلهة  غيرُة  قتلت  الذي  ال�سائح  الإله  اإنه 
اأ�سهر.  اإلى الحياة بعد ثالثة  اأح�سائها وزرعه في فخذه جنينًا لينبعث منه 
ا�سطر ال�سغير اأن يتنكر في زي الفتيات لكي يختبئ من غيرة هيرا. بعد 
اأ�سقاع  يجوب  وجهه  على  وهام  بعيدة،  بالٍد  اإلى  الرحيل  على  اأُجبر  ذلك 
مرتبطًا  هذا  الإله  ا�سم  كان  واإن  لذا،  ومو�سيقاه.  و�سغفه  نايه  مع  الأر�س 
بالعيد والرق�س والم�سرح، ف�سيبقى ديونيزو�س متاألمًا غريبًا يم�سي الوقت 
في الترحال، فيظهر حينًا ويختفي اأحيانًا، ليخلق عند محّبيه ده�سًة ووجدًا 

عظيمًا.
عادي  هو  لما  »تجاوٌز  هي  نيت�سه،  الفيل�سوف  يقول  ديونيزو�س،  روح 
)من  الواجد  الإذعان  هي  الزوال.  هّوة  تخطي  وهي  والواقع،  المجتمع  في 
�ساحرًة.  قوّيًة،  تقلباتها،  الرغم من  واحدًة على  الحياة  يجعل  لما  الوجد( 
موؤ�س�س  روح  والعودة«. هذه هي  والخ�سوبة  الولدة  في  الأبدية  الرغبة  هي 
دم�سق، تقول الأ�سطورة المن�سية: روٌح تعي�س من �سغف اللحظة، وتولد من 
الده�سة،  روح  هي  المدينة  ت�سربها  التي  الغريب  »الموؤ�س�س«  روح  جديد. 
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التوقف، روح المذّكر والموؤنث، وروح  التي ل تعرف  الترحال والحركة  روح 
ال�سراع الدائم مع الموت. هذه روح دم�سق التي ل يمكنها اأن تكون دم�سق 

اإن لم تبِن حجارتها من ده�سة اأبنائها على الرغم من اآلمهم.

مدينٌة حجارتها من ده�سة 
روح ديونيزو�س ع�س�ست في دم�سق متجاوزًة الحقب، لتحملها متظاهرٌة 
قا�سيون  اأرى  اأن  قبل  مرة  األف  متُّ  »ليتني  عليها:  كتبت  لفتٍة  في  دم�سقية 
يق�سف دم�سقه«! لي�س حزن الفتاة هذه اإل ده�سًة ترغب في تكذيب ما ترى 
ال�سوريون ما تب�سر عيونهم،  اإلى ذلك �سبياًل! ل ي�سّدق  اأن تجد  من دون 
فقا�سيون لم يعد لهم، وكذلك المدينة! اإنه الجبل يق�سف دم�سقه! ل ي�سّدق 
اإمطار  في  يترددون  ل  الوطن«  في  فـ»اإخوانهم  ي�ساهدون،  ما  ال�سوريون 
فـ»اإخوانهم«  اأن ي�سّدقوا ما يرون،  لل�سوريين  بالقذائف. ل يمكن  اأحيائهم 
والذكريات،  الآثار  يجتّثون  اإنهم  �ساكنيها!  روؤو�س  على  البيوت  يدمرون 
»اإخوانهم« في  لهم جفن!  يرّف  اأن  دون  الغابات من  بقي من  ما  ويحرقون 

الوطن!
راقبوا  اأنهم  رغم  على  الجديد،  قا�سيونهم  بواقع  دم�سق  �سكان  ُيفجع 
كل الإ�سارات التي مّهدت لذلك، لتمتزج ده�ستهم المتاألمة بم�ساب جميع 
اإخوتهم،  يقتلون  اإخوٌة  ي�ساهدون:  ما  ت�سديق  يرف�سون  حين  ال�سوريين 
وجي�ٌس يق�سف بلده! لي�ست الده�سة المتكررة هذه اإل التعبير الأ�سدق عن 
معًا مهما  �سيعي�سون  اأنهم  على  ي�سّرون  فهم  بم�ستقبلهم،  ال�سوريين  اإيمان 
طالت دروب الألم! الده�سة هذه هي تعبيرهم العفوي عن رف�س الن�سياع 
اإنها خط  والياأ�س،  والحقد  الكراهية  اإلى  ال�ست�سالم  في  الطغاة  رغبة  اإلى 
الأ�سطورية  الده�سة  فينا.  الإن�سان  المحافظة على  اأجل  الأخير من  الدفاع 
القديمة، الده�سة التي �سّدقت ما راأت من جمال الحياة، فاأ�س�ست دم�سق، 
ت�سويٍه  من  ترى  ما  ت�سّدق  األ  ترغب  التي  الده�سة  الجديدة،  والده�سة 
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للحياة، �ستحميان المدينة من تراكم الأحقاد، لأن الده�سة تقدر وحدها اأن 
ترى ما في الحلم من حقيقة!

جبٌل بوجهين ومدينٌة �سارت غريبة
ف منه المدينة، لكن الدم�سقيين يقاومون  مريٌع منظر الجبل حين ُتق�سَ
ق�سوة الجبل بجمال ما�سيه، فلقا�سيون على الرغم من جفائه �سحٌر مده�س 
في ذاكرة مريديه. اأهي تلك المخاتلة في روؤية المدينة التي ترقد عند �سفحه 
وتمّد اأحياءها بمثابرة مزعجة حتى قمته؟ ربما! فالدم�سقيون كانوا ي�سعدون 
الجبل المهيب لينظروا اإلى مدينتهم بده�سة، كاأنها عرو�ٌس يتعّرفونها للمرة 
الأولى. لالإطاللة من قا�سيون طعم مختلف، فالمدينة من فوق تواري ندوبها 
لتت�ساوى �سوارعها المترفة بع�سوائياتها. �سحر قا�سيون جذب فقراء دم�سق 
في�ستمتع  الجتماعية،  الفوارق  بحكمته  الليُل  يخفي  حين  اإليه،  واأغنياءها 
الجميع بن�سيم الجبل ال�سامت. في الليل اأي�سًا يرمي ال�ساهرون في قا�سيون 
اآخر، خ�سو�سًا  ا�ستراحة ق�سيرة قبل نهاٍر �ساّق  ـــ  همومهم على مدينتهم 
ال�سكينة ومن  �سيئًا من  الجبل  باأوزارها، فبّث فيه  الحياة  اأثقلت عليه  لمن 
الحنين اإلى مدينٍة تبدو وادعًة هناك على �سفحه. ل�سحر قا�سيون الغام�س 
اأي�سًا �سلٌة بالبعد عن نميمة المدينة، فكثيرًا ما �ستر الجبل العاري بظلمته 
ع�ّساقًا هربوا من عيون الرقباء ليتبادلوا في اأح�سانه القبل، وهو ي�سهد على 
حكاياتهم، كما ي�سهد على ف�سول رواية المدينة وتقلُّب نوائب الدهر عليها.
الآن، اأ�سبح ل�سحر قا�سيون الغام�س لوٌن اآخر، حين �سار للجبل الهائل 
فرق  تغزوه  والآخر  ومراقبًا،  حا�سنًا  دم�سق  على  يطّل  اأحدهم  وجهان: 
الجي�س والع�سكر التي اأدركت اأن امتالك الجبل هو امتالك المدينة. اكتّظ 
�َس الجبل العتيد تمامًا. في  وجه قا�سيون الجديد بقطع الجي�س واآلياته، وُروِّ
الخناق  اأطبق  فقد  اأي�سًا،  بالتال�سي  قا�سيون  �سحر  بداأ  الأخيرة  ال�سنوات 
على فقراء المدينة ومتو�سطي الدخل فيها، حين احُتلت اأر�سفته المجانية 
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بمطاعم فارهة يمتلكها الأثرياء الجدد الذين امتلكوا كل �سيء في البلد، اأو 
الكلفة!  ال�سكل لكنها ت�سّن على مريديها بكاأ�س �ساي زهيدة  بمقاٍه ب�سيطة 
تتدفق من  اليوم من حمٍم  دم�سق  قاطنو  يراه  لما  كانت هذه مقدماٌت  هل 
قا�سيون على اأحياء مدينتهم؟ األم يكن قا�سيون غريبًا على الدم�سقيين في 
ال�سنوات الأخيرة؟ نعم، لكن، وعلى الرغم من ذلك، يبقى الجبل �سامدًا في 
ذاكرة الدم�سقيين! لذا ل ت�سّدق الفتاة ومعها المدينة واأ�سطورتها ما يرون، 
فواقع الده�سة وحنينها اأقوى من ق�سوة الواقع: »ليتني متُّ األف مرة قبل اأن 

اأرى قا�سيون يق�سف دم�سقه«!

مدن الحرائق وم�ستقبٌل ت�سونه الده�سة
ف من قا�سيون، في  تت�ساعد اأعمدة الدخان من اأطراف دم�سق، ُتق�سَ
الوقت الذي تتوافد فيه ال�سور من حلب، �سقيقتها: �سوقها القديم يحترق، 
وتقّلباته،  الدهر  التاريخ في وجه م�سائب  قلب حلب يحترق! ت�سمد حلب 
يعلم  الم�ساهد،  هذه  مع  الوطن«.  في  »الإخوة  قذائف  اأمام  تنهار  لكنها 
غالبية الدم�سقيين اأن األ�سنة النار المت�ساعدة من الأحياء التي تحيط بقلب 
العا�سمة، �ستمتد قريباً لتلتهم و�سطها،   فمن لم يخ�سع اأمام الأ�سواق الحلبية 
وبيوتها التاريخية، لن تردعه اآلف الحكايات الُمع�س�سة مع طيور ال�سنونو في 

اأ�سواق دم�سق وُدورها القديمة.
المدينتين  على  الغزاة  وتوافد  الم�سائب  انهالت  كيف  التاريخ  يخبرنا 
بالتوالي، وكيف اأنذرت الأولى �سقيقتها بما �سيحّل بها، فعندما �سّلم وجهاء 
اأمر مدينتهم لجحافل التتار يقودهم تيمورلنك، كانت الحرائق لم  دم�سق 
تخمد بعد في حلب، وقد ا�ستباحها هذا الأخير. ظنَّ وجهاء المدينة وتجارها 
اأن العهد الذي قطعه لهم تيمورلنك �سيحمي المدينة، اأو بالأحرى �سيحمي 
التجاأ  ومن  القلعة  وحدها  حلب.  في  التتار  فعله  ما  عمدًا  وتنا�سوا  رزقهم، 
»منمنمات  تعيد  الأخير.  الرمق  تقاوم حتى  بقيت  المدينة  �سكان  اإليها من 
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الكاتُب  منها  فين�سج  الوقائع،  هذه  ا�ستح�سار  ونو�س  اهلل  ل�سعد  تاريخية« 
م�سرحيًة تقول الكثير عن خذلن ذوي القربى، وعن ج�سع مكتنزي المال. 
اأي�سًا حكايات عن تخاذل رجال الدين والعلم، وعن  في »منمنمات« ونو�س 
حبٍّ  وعن  ج�سام،  وت�سحياٍت  ماآثر  عن  ق�س�ٌس  اأي�سًا  وفيها  النا�س،  هوان 
يولد في قلب الموت والمعارك. في »المنمنمات« اأي�سًا حكاية الفتاة الحلبية 
التي لجاأت مع والدها اإلى دم�سق بعدما دّمر التتار مدينتها، لتعي�س هناك 
البلد هذه المرة، على الرغم  اأهل  ف�سول معاناة جديدة، نجمت عن ظلم 
من كونها الوحيدة التي تعطف على البهلول الحر من قيود المدينة وعفنها 
اأي�سًا. ا�ستح�سَر �سعد اهلل ونو�س هذا التاريخ ليواجهنا باأ�سئلة موؤرقة، تحمل 
من  تحمل  ما  بقدر  له،  اأنف�سهم  وباعوا  للظلم  خنعوا  اأنا�ٍس  على  اللوم  من 
اإيماٍن بنبل اآخرين ونهو�سهم ولو بعد حين. اليوم يعيد ال�سوريون ا�ستح�سار 
التاريخ حين يكتبونه بدماء �سهدائهم وبرماد اأحيائهم المحترقة تحت وطاأة 
الق�سف، ليعي�سوا المفارقة الماأ�سوية الجديدة: على ال�سوريين اأن يعترفوا 
باأّم  يرون  ما  ي�سّدقوا  األ  عليهم  عينه،  الوقت  وفي  لكن،  يجري،  ما  بهول 
العين، واأن يقاوموا قبل كل �سيٍء بالده�سة. وحدها الده�سة تعترف بالواقع 
البغي�س  ال�ستثناء  يتحول  اأن  الده�سة  تاأبى  معه!  تتماهى  اأن  ترف�س  لكنها 
قاعدة، فر�سا�س الجندي يجب اأّل يخترق �سدر ابن بلده، والَمدافع ل يحّق 
لها اأن ت�سّب نارها على مدن الوطن تباعًا. الده�سة المتجددة هذه توؤمن باأن 
الحلم �سيبقى قادرًا على خلق واقٍع جديٍد يقترب منا �سيئًا ف�سيئًا، ليكون فيه 

للعدالة كلمٌة اأقوى من الرغبة في النتقام: النتقام من قا�سيون وقذائفه!
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ثرثرة ال تضيف شيئاً عن هوية امرأة مجهولة

»النهار« 2013/3/10

امراأة برائحة الوطن
هل تذكر تلك ال�سديقة العزيزة ما قالته لي يومًا عن اأجمل لقاءاتها 
ال�سمر  �سهرات  اإحدى  في  تعّرَفْتُه  فل�سطينيًا  ال�ساب  كان  العاطفية؟ 
عينيها  في  ينظر  ظلَّ  فقد  هذا،  الغريب  اإل  يتحدث  كان  الجميع  الدافئة. 
بوقاحٍة �ساحرة. ارتبكت الفتاة بدايًة، لكن طيفًا غريبًا من نيران العينين 
طور  في  وتدخل  اإليهما  برهٍة  بعد  لت�ست�سلم  عليها،  ا�ستحوذ  المجهولتين 
ال�سمت الم�سكون. هكذا، �ساع الثنان بحثًا عن �سيٍء ما، عن �سعوٍر ما، عن 
لحظٍة ه�سٍة يوؤمنان بها في غمو�س النظرة المجهولة. لم تفهم الفتاة وقتئٍذ 
ما حدث، وهو بدوره لم ي�سرح لها، لكنه في الأيام التالية �سار يتجنب النظر 
ت�ساألني  يبحث؟«،  كان  »عَم  رحل!«.  »لقد  اأخباره.  انقطعت  ثم  عينيها،  في 
عينيَّ  في  راأى  الغريب  »ال�ساب  تخيب:  ل  اأنثوية  بحكمٍة  لتجيب  ال�سديقة، 
فل�سطين التي لم يرها من قبل، فاأطبق على الذكرى كي ل ي�سيع وطنه الذي 
وجده، ولذلك رحل من دون كلمات!« هذا ما قالته لي �سديقٌة في يوٍم ما، في 

مكاٍن ما، عن وطٍن ما.

»الدون جوان« ال�سوري
اأمام حائٍط غير مك�سّو، يخفي ال�ساب وجهه بكفّيه، يجل�س القرف�ساء 
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التي  الوحيدة  »اأنت  كتب:  وعليها  المجهولة،  المراأة  اإلى  لفتًة  ويحمل 
�ستعرفينني من عيني. مرَّ عاٌم ون�سف عام. ا�ستقت اإليك!«. مرَّ عاٌم ون�سف 
بها  الت�سال  عن  عاجٌز  يبدو  ما  على  فهو  المراأة،  يلتِق  لم  والرجل  العام 
ربما.  ال�سّبيحة؟  نقمة  من  حياتها  على  ويخاف  من�سقٌّ  اأهو  نجهله.  ل�سبب 
يكتفي  الأمر،  يكن  اأيًا  ربما.  حيًا؟  اأهله  من  بقي  من  ليحمي  وجهه  اأيخفي 
في  مجهولة،  امراأٍة  اإلى  لهفًة  تلتهبان  مجهولتين  عينين  باإظهار  ال�ساب 
مكاٍن مجهول. »لكن األ تت�سابه العيون ال�سود؟«، يت�ساءل �سائٌل بمو�سوعية؛ 
المجهولتين؟«،  العينين  هوية  تعرف  اأن  المجهولة  المراأة  ت�ستطيع  »وكيف 
يت�ساءل اآخر ل يوؤمن بالع�سق وبنظراته الموؤلمة؛ »وهل عند المراأة المجهولة 
ح�ساٌب على »الفاي�سبوك؟«، يت�ساءل �ساحب دٍم ثقيٍل ب�سماجة؛ »وهل المراأة 
المجهولة ل تزال على قيد الحياة؟«، يت�ساءل وجوديٌّ بنبرٍة تراجيدية؛ »وهل 
�سيٍء  اإلى  م�سٍن  �سوٍق  في  �ساحبها  اختلقها  اأم  اأ�ساًل،  المراأة  هذه  ُوجدت 

يجهله؟«، يت�ساءل �سوري َخِبر جرح الحنين! 
هذه،  الوحيد  ال�ساب  �سورة  الإنترنت  �سفحات  من  الكثير  تناقلت 
يحب!«،  اأّل  »يجب  الجندي  لأن  عاتبه  فبع�سهم  عليها،  التعليقات  وتنّوعت 
وبعده  ياأتي  اهلل  »فر�سا  حبيبة،  ل  اأمًا  المجهولة  المراأة  في  راأى  والبع�س 
الذي  الوقت  في  ذاتها،  تجهل  التي  »الفرويدية«  هذه  تقول  الوالدين«  ر�سا 
اآخرون لل�ساب الملّوع لقاء حبيبته. لكن بع�س الن�ساء كتبن على  تمّنى فيه 
نحٍو مده�س: »نعم عرفتك!«؛ »حبيبي، ا�ستقت اإليك!«، قالت اأخرياٌت تعقيبًا 
على ال�سورة، وقد تقّم�سن بحناٍن فريٍد دور الأنثى المجهولة. يبحث ال�ساب 
الثائر عن امراأة ما، فتجيء الإجابة الأنثوية الثائرة مختلفة: هي لي�ست اأنثى 
من تبحث عنها، بل »الأنثى في كل اأنثى« )�سورين كيركيغارد(، وفي بحثك 
الم�ستحيل هذا عن األف ولم التعريف تكمن ماأ�ساتك، وفي ع�سق الم�ستحيل 
يكمن �سحر عينيك المجهولتين. هذا ما قالته ن�ساٌء في يوٍم ما، في مكاٍن 

ما، عن امراأٍة ما. 
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في مقاهي المنفى

رجاٌل  وي�سيع  دم�سق،  عن  بعيدًا  المنفى  مقاهي  في  اللقاءات  تتكرر 
ون�ساٌء اأُجبروا على ترك بالدهم في �سغف العيون. نوٌع من الحنين الغريب 
يلّفهم. يتبادلون القبل كما لم يعتادوا عليها في دم�سق. تتعانق الأج�ساد في 
طقو�ٍس جديدة بحثًا عن طيٍف، عن مجهوٍل، عن �سيٍء لم يوجد ربما يومًا، 
المنفى، ول يزال �سواد  الأج�ساد في ظلمة  عن ذكرى لم تحدث. تتال�سق 
العينين يبحث عن اأنثى، عن ذكٍر، عن �سبٍح لكن بلون الوطن. »اأتعرفين؟«، 
وحيٌد  حلٌم  »عندي  المقهى،  زاوية  في  الجال�سة  ل�سديقته  ال�ساب  يقول 
يحرق ح�ساي!«. »ما هو؟«، تقول الفتاة بلهفة، فيجيب: »اأن اأرى وطني حرًا، 
اأن ترى دم�سقَك حرة عما قريب«، تقول  »اأتمنى  واأموت بعد ذلك بهدوء«. 
تعي�س  اأن  اأي�سًا  اأتمنى  »لكنني  لت�سيف:  اأمل مبّطنة،  الجميلة بخيبة  الفتاة 
طوياًل فت�ستمتع بوطنك الحر!«. يتمتم ال�ساب ب�سع كلماٍت تفتقر اإلى و�سوح 
المعنى، في حين تتابع الفتاة محاولتها الت�سجيعية لتحّدثه عن زمن العودة 
الذي يقترب. اأما ال�ساب فيغم�س عينيه الع�سليتين ليحلم بوطٍن ما، بامراأٍة 
اعتاد  يتيمة  دمعٌة  عينيه  من  فت�سيل  المكان،  �سار  بمكاٍن  المراأة،  �سارت 

دفنها عميقًا جدًا، عميقًا هناك حيث ل توجد اإل ذكرياٌت خافتٌة وحلم...
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في الحنين إلى غريب

»النهار« 2013/7/6

في حد�س االأغاني: حنيٌن اإلى مجهول
ُتفتتح التظاهرة باأغنية حم�سية ليغو�س الح�سد �سيئًا ف�سيئًا في اإرهاق 
الوجد. تتكرر الالزمة، يهتف الجمع، ي�سّفق، يغّني، وترّدد الحناجر كلماٍت 
جريحة: »حاِنن للحرية حاِنن...«. للوهلة الأولى، تبدو كلمات الأغنية هذه 
عاديًة بديهية، لكنها تتجلى حين نتاأملها فريدًة غريبة. تكمن غرابة الأغنية 
اإلى  نحّن  لكننا  ما�سينا،  في  الحرية  طعم  نذق  لم  الأّخاذة:  المفارقة  في 
الحرية هذه ونرغب في العودة اإليها، كاأنها ف�سٌل من ف�سول تاريخنا، وعنه 
اغتربنا! لي�س الحنين �سعورًا جارفًا نحو ما�ٍس نعرفه، تقول الأغنية، فالحنين 
يتفتق من اأ�سوات المتظاهرين المبحوحة حاًل جانحًا نحو المجهول: »حاِنن 
حاٍل  اإلى  غام�سًا  انجذابًا  هذه  الأغنية  في  الحنين  يتجلى  حاِنن«!  للحرية 
نجهلها، ليّذكر بع�سنا، خ�سو�سًا من اأرهقهم الحب في زمن الثورة، باأغنية 
الحنين  هذا  ي�ستولي  لمين!«.  بعرف  ما  حنين  عندي  »اأنا  قديمة:  رحبانية 
علينا، تقول الأغنية، ليخطفنا من بين ال�ساهرين معنا في رحلٍة بعيدة ناأمل 
ف اإلى هوية من َنِحنُّ اإليه، لكننا نف�سل: »بي�سير يم�ّسيني،  في نهايتها التعرُّ

لبعيد يوّديني، تاأعرف لمين وما بعرف لمين«.
�سخ�سٍ  اإلى  ي�سّدنا  الأغنيات.  تقول  نعرفه،  ل  ما  اإلى  الحنين  يدفعنا 
غريب التقيناه هنيهاٍت مقت�سبة، وبعدها رحل ليخّلف وراءه هوًة ل قاع لها. 
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ننام، ن�ستيقظ، نحلم به، تحا�سرنا ذكراه، تزورنا في لحظٍة اعتقدنا فيها 
عابثين اأننا ن�سيناه. لقد رحل! ربما ا�ست�سهد، ل نعرف! ربما نزح مع مو�سيقاه 
اإل  واإلى حريٍة لم نعرفها  اإليه،  و�سحره الغام�س. لكننا ن�ستمر في الحنين 
من بعيد. نفقد كل �سيء من اأجلها، ما�سينا، حياتنا، اأ�سدقاءنا. قم�ساننا 
ممزقة، لكننا ن�ستهيها اأنثى ثائرة، اأو ن�ستهيه غجريًا م�سعث ال�سعر. يمت�سنا 

الحنين في لذة الرغبة ليجرفنا اإلى مجهول. هذا ما تقوله الأغنيات!

في »األم العودة«: حنيٌن اإلى معلوم 
تعّودنا عليه  الذي  الحنين  اأما  اإلى مجهول،  الأغنيات هذا �سوٌق  حنين 
فحنيٌن اإلى معلوم! يختلف الحنين الذي تن�سده الأغنية عن �سائع الحنين، 
ذكريات  مرارة  في  النحبا�س  من  نوٌع  الكاآبة؛  اإلى  اأقرب  ال�سائد  فحنيننا 
نعرفها جيدًا. يتجّرع الكثير من ال�سوريين اليوم �سيئًا من األم هذا الحنين 
اإلى معلوم؛ تتكّثف عواطفهم، خ�سو�سًا حين ينزحون عن بيٍت، عن اأر�ٍس، 
عن حبيٍب اأو حبيبة. تجتاحهم رغبٌة عميقٌة في العودة اإلى ما كان، في الوقت 
فالعودة  نزوحهم،  انتهاء  تنتهي مع  لن  اأن رحلة حنينهم  فيه  يعلمون  الذي 
الذي  الحارق  الألم  على  هنا  الحنين  وجع  يقت�سر  ل  م�ستحيلة!  المن�سودة 
ي�سّدنا اإلى ما�ٍس نعرفه ونرغب في العودة اإليه، بل يمتّد الألم لي�سمل حالنا 
بعد العودة، فالدار �سارت ركامًا بعدما دّمرتها الطائرة، والأحبة، اأكثرهم، 

ُدفنوا في مكاٍن ما، ودائرة الحقد انف�سحت. هذا ما يقوله الواقع الأ�سود!
ين�سدها  التي  الموؤلمة  العودة  هذه  طبيعة  عن  »نو�ستالجيا«  كلمة  تعّبر 
الحنين. هي كلمة مرّكبة من لفظين يونانيين: »نو�ستو�س« العودة، و»األجو�س« 
الألم. الحنين هنا هو »األم العودة«، والألم هذا، مزدوج الطبيعة لأنه يبقى 
التمزق  اأو يرافقها؛ حاٌل من  العودة  ي�سبق  األٌم  اأوًل  غير محدد زمانيًا. هو 
ت�ستولي على الإن�سان حين يرغب في العودة اإلى حاٍل ما. لكنه ثانيًا األٌم يتلو 
العودة؛ اإنه األم الإن�سان حين يعي اأن الواقع الذي اإليه يعود يختلف عما يتمنى! 
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هكذا، يتجلى الحنين من جهٍة اأولى عالقًة مع ما�ٍس ابتعد فاآلمني، فدفعني 
لحقًا اإلى العودة اإليه. لكنه يظهر من جهة ثانية كاألٍم جديٍد يعقب عودتنا 
اإلى ما نحّن اإليه، وكاأن العودة التي انتظرناها طوياًل �ستبقى عاجزًة اأمام 
داء الحنين. هكذا ير�سم اللتبا�س الزماني الذي تخّطه كلمة »نو�ستالجيا«، 
طبيعة الألم المزدوجة التي تجتاحنا: حنيننا لي�س مح�س عالقة مع ما�ٍس 
ُع هذا الما�سي حين  معلوم يدفعنا اإلى العودة اإليه مجددًا، بل هو اأي�سًا َت�سدُّ

يف�سل في اإخماد النار التي تكوينا، ولذا يمتد الحنين!

في دفاتر المجانين: خواطر على جدار
الحنين الذي يجتاحنا اليوم مزيج من حنينين: حنيٌن اإلى معلوم نعرف 
مجهول  اإلى  وحنيٌن  م�ستحيلة؛  اإليه  العودة  اأن  ونعرف  وانق�سى،  رحل  اأنه 
»اإذا كان ثمن  اأمامه رخي�سًا:  الموت  راأيناه يومًا من بعيد، ف�سار  غام�س 
الكفن فهو معي« )خاطرة على جدار في م�ساكن هنانو(. الحنين  الحرية 
الأول ما�سويٌّ كئيب يقلب وجودنا تقهقرًا ونزوحًا اإلى جنة لم تعد موجودة. 
اأو �سخ�سٍ يحمل من �سحر الغرابة ما يتيح له  اإلى حاٍل  اأما الثاني فحنيٌن 
اإعادة ت�سكيل ما�سينا من جديد. لي�س الما�سي هنا معلومًا نوّد تكراره كما 
الما�سي  اإلى  العودة  معه  ت�سير  �ساحرًا  مجهوًل  جوفه  في  يحمل  بل  كان، 
رحلًة اإلى الالمتوقع. لذا تتجلى العودة اإلى مجهوٍل �َسَحَرنا في يوٍم م�سى، 
»حاِنن  مجهول:  ال�سرورة  في  فالم�ستقبل  ما،  م�ستقبٍل  اإلى  بالرحلة  اأ�سبه 
للحرية حاِنن!«. نبحث في الحنين اإلى المجهول عن اأ�سياء، عن حالٍت، عن 
اأ�سخا�ٍس غرباء نحّن اإليهم، واأحيانًا نختلقهم لنحّن اإليهم، فنحن مولعون 
بجمال المغامرة! اإنه حنيٌن اإلى �سغف لحظٍة فريدٍة تدفعنا اإلى اللعب مع واقٍع 
اأ�سود، ل بل اإلى الرهان على حياتنا. اإنه حنيٌن اإلى حد�س حفنة من ال�سابات 
وال�سّبان هتفوا لحريٍة لم يت�سنَّ لهم اأن يعي�سوها قبل اأن ُيقَتلوا؛ حنيٌن اإلى 
حد�س اأطفاٍل من درعا خّطوا على الحيطان عباراٍت يجهلون معناها، ربما. 
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حيطانهم »دفاتر مجانين« يقول البع�س، لكننا نحنُّ اإلى جنونهم، اإلى تلك 
الحرية التي لم نختبرها اإل قلياًل!

في تحدٍّ �سافر لواقعنا الحا�سر، خّطت فتاٌة ما، م�ّسها جنوٌن ما، هذا 
الحنين الدرعاوي المجهول على اأحد الجدران: »�ستعود ثورتنا كما بداأت، 
وكما كان عزاوؤنا بها حين خذلنا العالم، طاهرًة كاأغطية ال�سالة و�سادقًة 
كدموع الثكالى والأرامل!«. وّقعت الفتاة باللون الأحمر: »اتحاد طلبة �سورية 
دفعت  التي  الأولى  ال�سرخة  تلك  اإلى  البداية،  اإلى  عودة  اإنها  الأحرار«. 
ذات  عليهم  ا�ستولى  ما  �سغٍف  اأجل  من  بحياتهم  المغامرة  اإلى  بالكثيرين 
ما،  �ساٌب  فيه  ير�سم  الذي  الوقت  في  وهناك،  الجنازات هنا  تتنا�سل  يوم. 
اأن يرحل،  التقاه يومًا قبل  لوحًة ما، على حائٍط ما، هديًة ل�سخ�سٍ غريب 
. ينهي ال�ساب لوحته ليخّط على الجدار دعاًء جديدًا لم نعتد عليه  واإليه يحنُّ

في الم�ساجد والكنائ�س: »اللهّم اأر�ِسل اإلينا مجانين!«.





في فصول النزوح
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أساة
بيروت ووافدوها الجدد: المسافة التي ال تقربها المـ 

»النهار« 2012/9/15
محمد العطار ـــ نبرا�س �سحّيد

الوجه االأ�سفر من معرة النعمان اإلى بيروت 
ُتلقي جارتنا النرد في المقهى، ومعه تتدحرج الذكريات. وجوه البارحة 
تتنا�سل في مخيلة محّمد، لأرى في عينيه �سيئًا من وجهها الأ�سفر. اأ�ساأله 
عن �سكلها: »ال�سيدة في بداية العقد الرابع، لها وجٌه حنون ودمث. قابلتها 
بيٌت �سغير  الم�سهد:  اأتخيَّل  قبلها«.  المخيم  اإلى  لجوؤوا  لها  اأقرباء  بيت  في 
في مخيم فل�سطيني في بيروت، له غرفة واحدة، كغالبية البيوت هنا، ينام 
فيها قاطنوه كلهم، يجل�سون، وياأكلون. »بادرتها بابت�ساماٍت مرتبكة«، يتابع 
محمد، »فاأطرقت راأ�سها اإلى الأر�س �ساكرًة. �ساد بعدها �سمٌت ثقيل، فال 
مدخل لئقًا، وكالنا ينتظر. اأح�سم موقفي واأتحلى بال�سجاعة لأ�ساألها: »ِلَم 

اأنت هنا؟««. 
اأمٌّ  ببطٍء.  ي�سردها  اأن  قبل  �سامتًا  الحكاية  تفا�سيل  في  محمد  يغرق 
تفقد زوجها اأوًل، وبعده ابنتها البكر وهي على و�سك الولدة. قذيفة عمياء 
كباقي القذائف تقطف روحين متجاورين. اأفكر في الجنين وادعًا ل يزال 
في رحم اأمه ال�سهيدة، اأّي تجاوٍر اأبدي هذا؟ »كنُت اأدخُل عليه اأحيانًا فاأراه 
يح�سن ثياب زوجته ويبكي، زوجان جديدان، لم تنق�ِس �سنة على قرانهما«، 
ت�ستطع  »لم  الموقف.  �سعوبة  عن  يخبرني  المراأة.  ل�سان  على  محمد  يعيد 
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ال�سمود طوياًل، دموعها انحدرت على وجنتيها برقٍة وببطء. اأثناء حديثها، 
كنت اأ�سترق النظر اإلى �سا�سة التلفاز وراءها، حيث يظهر الأ�سد متحدثًا اإلى 
قناة »الدنيا«. ل تنتبه هي، اأنقل نظراتي بين وجعها الدامع و�سا�سة التلفاز، 
اأّي مفارقٍة هذه؟ ملهاة اأم تراجيديا ع�سرية؟«. مجددًا، يلمع وجه المراأة 
تهيم على  المتبقين،  الثالثة  اأطفالها  فيهما تجمع  اأراها  في عيني محمد. 
وجهها حتى ت�سل اإلى مخيم الداعوق في بيروت. »اأحد الأطفال، وهو �سبي 
�سغير، يعاني من م�سكلة في ال�سمع، ب�سبب القذيفة. يجب اأن ُيعَر�س على 
طبيب!«. اأتنّهد واأتذكر مري�سًا �سوريًا اآخر اأدخله اأ�سحابه ال�سهر الما�سي 
اإلى لبنان لتلقي العالج، فالأطباء في �سورية لم يجدوا له حاًل ب�سبب نق�س 
المعّدات. دار اأ�سحابه به موؤ�س�سات بيروت، لكنهم لم يجدوا من ي�ساعدهم 
طريق  من  مجددًا  �سورية  اإلى  اأعادوه  لذا  لديهم.  نقود  فال  اإ�سعافه،  في 

الجبال! بيروت، هل »ُمنذر« ل يزال على قيد الحياة؟!

بيروت النزوح وعجز االنك�سار
اأي�سًا  المقهى  في  قلقة.  حياة  من  مقتطعًة  لحظاٍت  المقهى  يزّودنا 
األقي على نبرا�س بع�سًا مما يثقل على نف�سي، ففعل البوح هنا  اأن  اأ�ستطيع 
نادٌر و�سعب، يتحايل على وحدة قا�سية لنتعاي�س معها. ُيخبرني نبرا�س عن 
�ساب مقدام كان يعمل على اإغاثة ما يقارب مئتي عائلة م�سردة في دم�سق. 
يحمل ال�سّكر والأرّز على ظهره اإليهم. يلعب مع اأطفالهم، ويجلب لهم الحلوى 
والأغاني. �سديقنا هذا ا�سطر اليوم اإلى الهرب من مدينته ومعه عائلته اإلى 
كان  اآخر  �سديٌق  فوقها!  ليناموا  فر�سًا  تعطيهم  موؤ�س�سًة  يجدوا  لم  بيروت. 
قد كّر�س نف�سه للعمل مع عائالت النازحين المتكد�سة في دم�سق! جار عليه 
الزمان وا�سطر اإلى الهرب من مدينته لأنه مالحق. هو الآن تائه في بيروت! 
اآخرين حتى �سار منهم! بيروت، هل  اأجل م�سردين  اأنفق كل ما يملكه من 

ت�سمعين �سراخنا؟!
في العيد المن�سرم كانت اإحدى الفتيات ال�سوريات اللواتي هربن من 
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الفل�سطينية.  المخّيمات  اأحد  في  �سوريين  اأطفال  على  األعابًا  توزع  �سورية، 
باأقرانها،  محاطة  �سغيرة  طفلة  تهرول  الب�سمة.  لزرع  ربما  بائ�سة  محاولة 
لتم�سك برجل الفتاة وت�سرخ: »اأنا كمان بّدي لعبة«. تنهرها امراأة فل�سطينية 
ينكم�س  اإنتو«.  روحوا  لل�سوريين،  ب�س  »هدول  كله:  المخيم  اأم  وهي  بهية، 
توزيع  تتابع  اأن  قبل  الفتاة  ترتبك  بعيد،  من  لينظروا  ويتراجعون  الأطفال 
الألعاب )القليلة( ثم تن�سحب فجاأة. اأتابعها بنظراتي فاأراها تبكي بحرقة، 
تبكي وتبكي. اأبتعُد لأنحني نحو الأطفال المختبئين خلف الجدار في انتظار 
هديك؟«،  تبكي  عم  »لي�س  ال�سغيرة:  ت�ساألني  ربما.  لعبة  على  يح�سلوا  اأن 
اأبت�سم بم�سقة: »لأنو خل�سو الألعاب«. ينبري اأحدهم وهو �سغير جدًا: »اأنا 
الأطفال ُمحدثين  يهرول وي�سحبه ركب  ثم  تبكي«،  تخّليها  لعبي، ل  بجيب 

جلبة. اأنه�س واأغادر المخيم م�سرعًا.

كجندّي »ُي�سعل لفافته بين االأنقا�س«
منذر  خيالت  تتداخل  ِلَم؟  اأذرعك!  تفتحي  فال  اإليك  نلتجئ  بيروت، 
»اأبحث عن  القادم من درعا في راأ�س محّمد:  العامل  راأ�سي مع كلمات  في 
�سورية  في  المجزرة  من  اأنجو  اأن  المعقول  من  هل  فيه!  اأعي�س  اآمن  مكان 
ليتم اختطافي هنا؟«، يبت�سم مك�سرًا، ويعر�س على محمد قمي�سه المثقوب. 
المالب�س! لقد  الجنود حتى خزانة  اأثر ر�سا�سة! في منزلنا لم يوفر  »هذا 
�سائقي  غالبية  �سجيج  الذاكرة  في  يتكرر  �سيء«.  كل  على  النار  اأطلقوا 
ال�سرفي�س الذين اأقّلونا: »في �سورية توجد موؤامرة ل ثورة!«. اأحد ال�سائقين 
ب�سعود  لك  �سمحت  لما  �سورية  اأنِك  اأعرف  كنت  »لو  ل�سديقتنا:  قال 
في  الغربة  حكايات  لتر�سم  الذاكرة،  به  تهدر  �سخٌب  اأ�سواٌت،  �سيارتي!«. 
بيروت، فتتقاطع مع ق�سائد قديمة: »�سّمني بقوة يا لبنان. اأحبك اأكثر من 
التبغ والحدائق. اأكثر من جندي عاري الفخذين ي�سعل لفافته بين الأنقا�س« 

)الماغوط(. بيروت هل ت�سمعيننا؟! 
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ِلَم ال ُتقربنا �سفتا الجرح الواحد؟
يوقظنا النرد مجددًا من تراكم الأ�سوات واأ�سخا�س الحكايات، يتدحرج 
على الطاولة المجاورة. »�سي�س بي�س« تقول الفتاة. األتفُت اإليها لأتذكر با�سل 
ُنلحق  اأن  �سحادة. لقد كان هنا حول الطاولة هذه في ني�سان الما�سي قبل 
با�سمه لقب »�سهيد«. تجّمعنا حوله ليخبرنا عن اأحوال الأحباب في دم�سق 
يقول.  كان  الطعام«،  من  كاملة محرومة  اأحياٌء  ماأ�سوي!  »الو�سع  وحم�س. 
ي�ستّم الجميع �سوء الحال، لي�سود بعدئذ ال�سمت في مقهى الذاكرة. هوؤلء 
الجياع هم الآن هنا في بيروت، واأمعاء المدينة تلفظهم. لكن، بيروت، ل نريد 
هم، وظلَم  اأن نحّملك ماأ�ساتنا كلها، فقد عرفِت مثلنا اأي�سًا جوَر اأهلك، بع�سِ
ذوي القربى على حدٍّ �سواء. �سباقٌة اأنِت في حمل الماآ�سي، وفي تحّمل وزر 
الم�ستبدين، لذلك اعتقدنا اأنك الأقرب اإلى بوح القلب حين ُيف�سي اأ�سراره. 
ذكرياتنا،  من  نن�سجه  الوطن،  بلون  ملجاأ  عن  نبحث  ال�سغير  المقهى  في 
الت�سالت  تردنا  المختبئ،  المقهى  هذا  في  حكاياتنا.  من  اأحالمنا،  من 
الخطف  ب�سبب  الخروج  من  لتحذرنا  الأحداث  فيها  تت�ساعد  مرة  كّل 
الع�سوائي! �سخريٌة مريرة بلون الغربة. �سوريون ين�سدون الأمان، فُيختطفون 
لأنهم ولدوا من جديد. في بيروت القريبة والبعيدة، بيروت اللدودة، َيدفع 
والتهكم  الزمجرات  في  نفكر  باهظة.  اأثمانًا  ولجئين،  عماًل  ال�سوريون، 
البيوت  باإيجارات  اأننا �سوريون،  البع�س، عندما يعرفون  التي ي�ستقبلنا بها 
التي تت�ساعد، وتكلفة الحياة الباهظة هنا. لكن في بيروت القا�سية، نجد 
اأي�سًا من يحت�سننا وي�ساركنا همومًا خِبرها جيدًا. بيروت، اأّي مدينٍة اأنت، 

ظلمناك وتظلميننا؟!

ليل بيروت وال�سكينة الموقتة
تجّر  عائدًة  البيت  اإلى  الأقدام  وتتثاقل  الدوران،  عن  النرد  يتوّقف 
اأهلها ال�ساهرون وال�سوريون  اأفكر دومًا في ليل بيروت، يتقا�سمه  حكايتها. 
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الزائفة.  ال�سكينة  بع�س  الوافدين  يعطي  الذي  بيروت  ليل  فيها؛  الناجون 
اأمار�س هوايتي اليومية في ال�سير المتثاقل في الهزيع الأخير من الليل. اأمّر 
بجانب محطة بنزين، وكما الليالي ال�سابقة اأ�ساهد �سابًا يركب دراجة هوائية 
مترنحًا كمن يقود دراجًة للمرة الأولى. اأقرر اأن اأقترب منه هذه المرة: »هل 
تتعلم قيادة الدراجة؟«، يرتبك ويكاد يقع. »نعم، اأحاول. هذا مفيد للحركة 
لياًل حيث ل زبائن كثر«. اأعرف من لهجته اأنه من ال�سويداء، فيوؤكد لي ذلك، 
»واأنت من اأين؟«، »من دم�سق« اأجيبه. ل يزال مرتبكًا، فاأبادره القول: »لم 
اأ�ستطع مقاومة ف�سولي، فاأنا اأمّر كل ليلة تقريبًا من هنا، واأ�ساهدك تحاول 
برفقة  تتم�سى  اأي�سًا  »اأراك  بدوره:  فيفاجئني  الهوائية«،  الدراجة  ركوب 
اأبت�سم:  هنا؟«،  تعمالن  »هل  ي�ساألني:  نبرا�س«.  »نعم  اأحيانًا«،  لك  �سديق 
»ربما، اأنا اأعمل في مجال الم�سرح، وتاليًا اأنا ل اأعمل، اأما �سديقي فهو رجٌل 
يبحث عن اأجوبة، اأو ربما عن اأ�سئلة!«. تبدو الحيرة وا�سحة على محّياه، »ل 
عليك، لماذا تتعلم ركوب الدراجة هنا؟«، اأ�ساأله ليجيب: »اأظن اأنها اأف�سل 
اإلى  نعود  اأن  راأيك  »ما  له:  اأقول  الليل«.  وردية  اأثناء  قلياًل  لأتحرك  و�سيلة 
اأقرب  �سورية على الدراجات الهوائية؟ الطريق �سيقة وجميلة، والم�سافات 
بكثير مما تبدو عليه. عليك التدرب جادًا فربما نعود قريبًا«. يبت�سم وي�ساأل: 
عند  ي�ستاأذنان  ل  الحب  كما  فالحرية  التدرب،  »عليك  اأُجيب:  »قريبًا؟«، 
القيادة  يوا�سل  ثم  قريبًا«،  »نعم  جميلة:  اأ�سنانًا  كا�سفًا  ي�سحك  القدوم!«. 
جاهز  »اأنت  رويدًا.  رويدًا  حركاته  تنتظم  حولي،  بالدوران  ويبداأ  مرتبكًا، 
تقريبًا« اأقول له، وي�ستمر بالدوران حولي بحركات تزداد ثقة، »نعم جاهز... 
كالحرية« يجيبني، ثم ي�سحك كالأطفال مزهّوًا باإنجازه، ي�سحك وي�سحك. 
اإنه اأول اأيلول، والهواء الراكد في �سيف بيروت القائظ بداأ يتحرك ليذّكرنا 
�سور مت�سخ، مراقبًا  اأجل�س متكئًا على  بعيد.  ولو من  لنا  يلوح  الخريف  باأن 
�سديقي الجديد المبتهج. تبدو بيروت الليلة اأقرب منا واإلينا. ليلها يهدهد 

اأ�سواقنا، لكن ماذا عن الغد؟ ماذا يا بيروت؟
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حكايات النزوح ونفحات أنثوية

»النهار« 2012/11/24

ت�ستّم رائحة اللحم المحروق من كلماتها. لحم زوجها المتاآكل ي�سكن 
ظّل المراأة، يطاردك اأينما َذَهْبَت. لحٌم اأ�سود، متفحم، يطفح من العينين، 
من الأذنين، من المنخرين، ويختلط بذكرياِت عزاء البن الذي لم يمت. 
قالوا لأم �سامر: ابنك مات في المعتقل �سهيدًا من التعذيب! اأقاموا له �سالة 
زوجة  لت�سير  الأ�سود،  لب�ست  البن  زوجة  بالأبطال.  يليق  وعزاًء  الغائب 
اأن البن في �سباح ُجُمَعٍة ممطرة، طرق  اإل  ال�سهيد، وتكابر على دموعها. 
باب منزله بعد خم�سة اأ�سهٍر من الغياب وعاد! لم يمت �سامر في المعتقل، 
لكنه رجع اإلى الدار بعدما اأكلت ال�سياط ج�سده. زوجها اأي�سًا لم يمت! اأعادوه 
اإليها من المعتقل في المرة الأولى، واأ�سيب في المرة الثانية، لكنه اأي�سًا لم 
يمت. كان واقفًا في �سباح اإحدى الُجمع يترقب اقتحام بلدته من ال�سرفة. 
ال�سلك  فانقطع  للمنزل،  المقابل  الكهرباء  عمود  اأ�سابت  عمياء  ر�سا�سٌة 
يمت  لم  الثانية.  الطبقة  من  وي�سقط  الكهرباء  فت�سعقه  بالرجل،  ليرتطم 
تاآكل لحمه والت�سقت يداه بجذعه. لم  الرجل! لكن ج�سده ته�ّسم وتفّحم. 
يمت الرجل، لكن حياته �سارت اأق�سى من الموت، على الرغم من محاولت 

الأطباء الحثيثة ترميم ما ي�ستطيعون من اللحم المهترئ.
�سامر ذكرياٍت  اأم  تحملها  ومهانة،  عينيها محروقًة  تطفح من  اأج�ساٌد 
تعود بها اإلى مكان طفولتها، اإلى مخيم �ساتيال. في بيروت، اأثناء الجتياح، 
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�سامر  اأم  اليمنى.  قدمها  �سلل  اإلى  اأّدت  اإ�سرائيلية  ب�سظّية  المراأة  اأ�سيبت 
اأن يختفي  اثنين قبل  الأول ولدين  اأنجبت من زوجها  نازحٌة من فل�سطين، 
الرجل لي�سير من عداد مفقودي حرب لبنان. تزّوجت مرة اأخرى من رجٍل 
خم�سة  واأنجبت  بلدته،  في  معه  لتعي�س  وذهبت  اأعوام،  خم�سة  بعد  �سوري 
اأطفال، رّبتهم من دمع العين على اإيقاع ماكينة الخياطة. وها هي ذي الآن 
تعود مجددًا اإلى مخيم �ساتيال، بعدما اقتحم الجنود منزلها في ريف دم�سق، 
الم�سرف  ال�سابط  اأي�سًا لم يمت لأن  ابنها ال�سغير. محمد  وكادوا يقتلون 
ال�سغير  ابنها  مع  �ساتيال  اإلى  عادت  بالمراأة.  تراأّف  الحي  اقتحام  على 
الكبيرة!  اإعاقتها  من  الرغم  على  الحالقة،  في  تعمل  التي  رغد  وابنتها 
عادت اأم �سامر نازحًة كما كانت، ليح�سنها نازحون اآخرون، منهم و�سام، 
�ساٌب رائٌع و�سديٌق عزيز، رافق المراأة في �ساتيال، وحاول اأن ي�ساندها في 
معركتها �سد الموت، اإل اأن جهوده اأخفقت في �سراء جهاٍز ي�ساعدها على 
الم�سي. لكن اأّم �سامر كان لها راأٌي اآخر: »ل ت�ستِر لي قدمًا جديدًة، بل ا�ستِر 
ينبعث  متفّحم  رجٍل  ج�سُد  و�سام!«.  يا  اأولدي  بها  اأعيل  خياطة  ماكينة  لي 
من ج�سد امراأة م�سلولة، لي�سير الج�سد ذاكرًة تقاوم الموت، وفيه تمتزج 
�سظية اإ�سرائيلية بر�سا�سٍة �سورية، هنا في الج�سد ــ الذاكرة. هنا الطائرات 
الخرقاء تق�سف غّزة ودم�سق، وتنه�س الج�سدين، والمراأة تبحث عن اإيقاع 

ماكينة الخياطة، هنا من �ساتيال القديمة، لتقاوم اإيقاع الموت.
هنا في �ساتيال ين�سهر الجرحان، ويردد المتظاهرون في حلب: »لبيك، 
لبيك، لبيك يا اأق�سى«. الجمعة الما�سية، قبل التظاهرة المنددة بالعدوان 
لالأولد  فر�سًا  ت�ستري  �ساتيال  في  اأحمد  اأم  كانت  غزة،  على  الإ�سرائيلي 
في  الويل  ذاقت  فل�سطينية  اأحمد،  اأم  الأر�س.  على  النائمين  ال�سوريين 
معتقالت النظام ال�سوري قبل اأن تعود اإلى بيروت منذ ب�سع �سنوات. التقيتها 
والدموع في عينيها في الم�ست�سفى، حين كانت ُتعنى بجريٍح �سوري مه�ّسم 
الورك. على امتداد نهارين وليلتين، ظّلت تطرق الأبواب لتجمع ما يلزم من 
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نقود لإجراء العملية. اأم اأحمد اأمٌّ ل�سورّيي المخيمات في بيروت، يعرفونها 
كلهم، خ�سو�سًا الن�سوة منهم، فهي التي تعتني بهّن وقت الولدة. هنا في 
نا�سطون،  يعمل  اأي�سًا  هنا  معدمون،  �سوريون  يعمل  الفل�سطينية  المخيمات 
المخيمات  في  هنا  ال�سم�س.  نور  تعرف  ل  بيوٍت  في  مكّد�سين  ينامون  هنا 
ابتداأت مبادراٌت �سغيرة لجمع بع�س الألب�سة الم�ستعملة، وهنا �سارت كبيرة 
اإل الأخّوة ووحدة الجرح. الأ�سبوع الما�سي، افتر�ست امراأٌة  حيث ل معين 
�سورية ال�سارع مع بناتها لأنها ل تملك نقودًا. الأ�سبوع الما�سي، قام نا�سطون 
فقراء باإيوائهن وجمع ما يلزم من نقود. الأ�سبوع نف�سه اأعطى اأحدهم بع�س 
نف�سها  والليلة  المتعّفن،  البالط  على  يناموا  ل  كي  فر�ٍس  اأربع  الأ�سدقاء 
هنا  الأر�س!  على  وناموا  احتياجًا  اأكثر  هم  لمن  الفر�س  الأ�سدقاء  اأعطى 
تتناقل الجدران ق�س�سًا بلون الدم. هنا يحلم الفل�سطينيون بوطن مغت�سب، 
وكذلك ال�سوريون. اأم اأحمد، اأم �سامر، اأم محمد، تختلط الأ�سماء في راأ�سي 
لتتماهى مع اأم �سعد الكنفانية: »اأم �سعد، المراأة التي عا�ست مع اأهلي في 
الغب�سية �سنوات ل يح�سيها العّد، والتي عا�ست، بعد، في مخيمات التمزق 
�سنوات ل قبل لأحد بحملها على كتفيه، ل تزال تاأتي اإلى دارنا كل يوم ثالثاء: 
اإلى  اإلَيّ كما  تنظر اإلى الأ�سياء �ساعرًة حتى اأعماقها بح�ستها فيها، تنظر 
ابنها، تفتح اأمام اأذني ق�سة تعا�ستها وق�سة فرحها وق�سة تعبها، لكنها اأبدًا 
ل ت�سكو« )غ�سان كنفاني، »اأم �سعد«(. هنا في المخيم، جباٌه مرفوعة، ن�ساٌء 
ت بالقمامة. نازحون قدماء ونازحون  متعباٌت، واأولٌد يلعبون في �سوارع غ�سّ
جدد. هنا في المخّيم، ل يزال �سوت اأم �سعد حّيًا: »برعمت الدالية يا ابن 
تلك  لي في  بدا  ـــ منذ زمن  �سعد(  )اأم  برعمت«، هنا »حيث غر�ست  العم 
ذات  اإلَيّ  حملتها  التي  الياب�سة  البنّية  العودة  تلك  ـــ  البعد  �سحيق  اللحظة 
�سباح«، هنا »تنظر )اأم �سعد( اإلى راأ�س اأخ�سر كان ي�سّق التراب بعنفوان له 
�سوت«. هنا في �ساتيال حيث تفوح الكلمات برائحة اللحم المحروق، اللحم 

المهان، اللحم الم�سلول. وهنا اأي�سًا يفوح الحنين برائحة الوطن...



في الجسد المستعاد
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في الثورة وخرائط الجسد

»النهار« 2012/8/25

اإيزي�س الحكاية تجمع اأ�سالء اأوزيري�س
فجاأًة ينهمر الر�سا�س، معه قذائف وقنابل، فت�سقط اأج�ساد كانت للتو 
حرمة  القنابل  تنتهك  الأ�سالء.  تتناثر  تتظاهر.  ت�سرخ،  تقفز،  ترق�س، 
جلٌد  تتعّرى،  عظاٌم  مبقورة،  بطون  من  اأمعاء  ت�سريحّيًا:  لتظهره  الج�سد 
يجعل  اأن  العنف  يحاول  الجماجم.  تتطاير من  ومخاٌخ  ُتقتلع،  عيوٌن  ُي�سلخ، 
لكنه  المنظر،  كريه  الوظائف،  معّطل  بيولوجّي،  ج�سٍم  مجرد  الج�سد  من 
الثوار  يقّبل  اأن�سنتها.  اإلى  الأ�سالء،  لملمة  اإلى  المتظاهرون  يهرع  يف�سل! 
حكاياِت  الأ�سالء  من  لي�سوغوا  مرعبة،  الما�سي  في  كانت  مجهولة،  جثثًا 
من ا�ست�سهدوا، فتختلط اأن�سجة الأج�ساد بن�سيج الكلمات، فتحيا من جديد. 
يرف�س الج�سد المنتف�س اأن يكون مو�سوعًا م�سّياأً، بل ي�سير ذاتًا حين تنقلب 
الجنازات تظاهراٍت تحتفل باأ�سالء تعود اأج�سادًا في ذاكرتنا، في الق�س�س 
التي نرويها عن الراحلين. يتجّمع اأهل الحي حول النعو�س، تت�سابك الأج�ساد 
من جديد، وت�سدح الحناجر بالأنا�سيد، بالزغاريد، وت�سارع العيوُن الدموَع، 
ُيختزل  النظام  ـــ  �سورية  في  الموت!  عن  رغمًا  الولدة  في  الج�سد  لي�ستمر 
الج�سد في وظائفه البيولوجية، في الخوف من �سّجان َخِبَر تحقير الج�سد، 
في �سورٍة نمطّية ميتة. في �سورية ـــ ال�سرخة ـــ ال�سوؤال، ي�سير الج�سُد حياًة 

تتحدى الموت لترق�س من جديد، لتلملم ذاتها، لتبدعها.
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الج�سد االأنثوي خريطة مجتمع
�سهد المجتمع ال�سوري في ال�سنوات الأخيرة ظاهرة جديدة اأخذت في 
النت�سار، عرفها من قبله المجتمع الم�سري وغيره من المجتمعات العربية: 
هذه  للظاهرة  الحجاب.  وفكرة  تتنا�سب  ل  األب�سًة  يرتدين  محجبات  ن�ساٌء 
المجتمع من  ي�سود  ما  لفهم  اأ�سا�سّي  المراأة معياٌر  كثيرة، فج�سد  مدلولٌت 
تناغٍم وت�سارع بين مكّوناته. ُيعّري ج�سُد المراأة حاَل مجتمعنا، حين ي�سير 
بحركاته،  باألوانه،  فيف�سح،  المذكورة،  بالظاهرة  ذاتها  عن  ُتعّبر  �سرخًة 
بالأقم�سة التي ت�ستر اللحم الغ�س اأو تك�سفه، الإ�سكالية العميقة التي نعي�سها 
على م�ستوى الهوية. تت�سارع في الج�سد الأنثوي هنا قوًى متناق�سة، لم تجد 
الج�سد  نرى  اأولى،  جهٍة  فمن  �سبياًل.  النا�سج  المجتمعي  الحوار  اإلى  بعُد 
لكن  وتبا�سير حريتها.  الغربّية  الحداثة  اإلى  متطّلعًا  الثقافي  باإرثه  الأنثوي 
الحداثة الموعودة تبقى غريبًة عن الواقع، من جهٍة ثانية، فالج�سد الأنثوي 
ل يزال خا�سعًا لأ�سالٍة تقليدية، لم تعد في كثيٍر من الأحيان مقنعًة، واإل لما 
ثقافّي  دينّي  معتقٌد  المقنعة هنا،  بالأ�سالة غير  ُيق�سد  ل  تجاوزها.  حاول 
معّين، بل انغالق الموروث الثقافي على ذاته، على نحٍو قد تتجمد فيه القيم 
الجتماعية والدينية النبيلة التي يحملها، فتفقد مرونتها وقدراتها الخاّلقة. 
بين  في�سيع  �سارخة،  واأع�ساء  م�ستتر  راأ�ٍس  بين  يتفّكك  الج�سد  نرى  لذا، 
ماهيتين مت�سلبتين: اأ�سالٌة جامدة وحداثٌة غريبة، لتعك�س العيون اأحالمًا 
مبعثرًة وتطلعات �سريدة، تقف طبيعُة المجتمع حائاًل دون تحققها. تف�سح 
تطلعاُت الج�سد الأنثوي عجَز الما�سي، الذي تغّنينا به طوياًل، عن الإجابة 
عن اأ�سئلة الحا�سر. لكن ا�سطدام التطلعات هذه بطبيعة الواقع، تعّبر اأي�سًا 
عن عدم تنا�سب الحداثة المرجوة مع »الآن« و»الُهنا«، لأنها في الكثير من 
الأحيان تبقى مح�س اأفكاٍر ظلت غير من�سجمة مع طبيعة المجتمع. الحال 
اإذًا ت�سبه، اأكثر ما ت�سبه، غربًة مزدوجة: غربة في ما�ٍس عاجز، واأخرى في 
الواقع، لتت�سابك الغربتان في  م�ستقبل حداثّي موعود لم يترعرع في رحم 

ج�سٍد ي�سارع الغياب. 
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حين يولد الج�سد قي�سرّياً من رحم ال�سوؤال 
الأول  الهتاف  يكن  لم   ،)2011 اآذار   15( دم�سق  تظاهرات  اأولى  في 
�سوري  يا  »وينك  مفقودة:  ذات  عن  �سوؤاًل  اإل  الحناجر  به  �سدحت  الذي 
وينك؟«. »اأين اأنا من اأنا؟«، يقول ال�سوؤال الأول الخارج من رحم الج�سد، من 
الن�سيج الحي، من الحبال ال�سوتية، لير�سم عمق الغربة التي نعي�سها، فيبداأ 
م�سوار البحث الأليم عن الذات. لم تكن اللحظة الثورية في طورها ال�سوري 
الأول اإل تفّتق ال�سوؤال هذا، متمّردًا على عادية الما�سي الجامدة التي فيها 
�ُسِجّنا، ومولودًا من �سلب الواقع ومعاناته، ل من حداثة بقيت غريبًة عنا. 
لم يكن ال�سوؤال هتافًا دينيًا، لم يكن �سعارًا، بل اإمكان م�سروٍع حداثّي ُجبَل 
من  بالمفرد،  جاء  ال�سوؤال  �سوغ  اأنا!  اأعد  لم  اإني  تقول:  وجودية،  ب�سرخة 
غربة الج�سد، اأما الإجابة ففي �سيغة الجمع ُتحاك: اأج�ساٌد تتال�سق، اأياٍد 
تت�سابك، ن�ساٌء محجبات منقبات �سافرات، رجاٌل، اأطفاٌل، اأقداٌم تكّر تفّر، 
والحناجر تتوّحد حول �سوؤال يكرر ذاته بال توقف: اأين اأنا من اأنا يا اأناي؟ 
هكذا، اأوجدت الثورة، على الرغم من المزالق والنعطافات التي مّرت بها، 
عن  تبحث  اأن  فيها  الفرد  ذات  ت�ستطيع  جديدة  جماعية  ج�سدية  م�ساحًة 

نف�سها، �سرط اأن يبقى ال�سوؤال حّيًا فينا: وينك يا �سوري وينك؟

حين يتغلغل الوطن في م�سام الج�سد
في اإحدى تظاهرات دم�سق »الطّيارة«، تجّمع ع�سرات ال�سابات وال�سبان 
المكلومة.  المدن  ولن�سرة  النظام  باإ�سقاط  للمطالبة  الحلبوني  �سارع  في 
ت التظاهرة حتى انق�ّس على فلول المتظاهرين ال�سّبيحُة  لكن ما اإن انف�سّ
الأ�سدقاء،  اأحد  تجّمد  الج�سد.  تحّقر  التي  و�ستائمهم  الغليظة  بهراواتهم 
التظاهرة.  في  ت�سارك  كانت  فتاٌة محّجبة  ارتعدت  واأمامه  العمر،  ثالثينّي 
قال لها بعجل: اأم�سكي بيدي كي يح�سبونا خطيبين نت�سّكع م�سادفًة هنا، فال 
ي�سّكوا فينا. لم تتردد الفتاة، فلّفت يده بيدها لتت�سابك الأ�سابع، والت�سق 
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الج�سدان بتناق�ساتهما: الكتف على الكتف، والوجه الذي لم يعرف ال�سالة 
بين  بهدوٍء من  مّرا  اليوم.  في  الأر�س خم�سًا  يطاأ  وجهًا  اأن يالم�س  اأو�سك 
ع�سابات النظام التي قلبت التظاهرة م�سيرًة موؤّيدة، من دون اأن يكّلمهما 
غ�سل  والعرق  دهرًا،  بدا  لكنه  ثالثًا،  اأو  دقيقتين  الم�سوار  ا�ستمّر  اأحد. 
و�سكرته،  ف�سكرها  وقفا،  ثم  الطريق،  عَبرا  الما�سي.  حذر  من  جبينيهما 
لكن الوداع كان ع�سّيًا، فالج�سد ال�سوري �سرى في م�سامهما مت�ساميًا على 
لم  هذه  القديمة  التناق�سات  طوياًل.  ج�سديهما  حكمت  قديمة  تناق�سات 
تندثر بالطبع اليوم، فهي ل تزال تعمل في اأج�سادنا. لكن وعلى الرغم من 
ذلك، �سار في اإمكان الج�سد األ يبقى هّوًة نتمّزق فيها بين عجز الما�سي 
بل  ل  حياة،  م�سروع  ي�سير  اأن  الج�سد  اإمكان  في  و�سار  الحداثة،  وغرابة 

م�سروع وطن ن�سوغه في �سغف ال�سوؤال: وينك يا �سوري وينك؟
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أنا الجسد أعلن انشقاقي وهذه هويتي!

»النهار« 2012/9/8

في الذكورة الم�سّوهة
نهاٍر كامٍل  حين كنا طالبًا في الجامعة، كنا مجبرين على تخ�سي�س 
اأ�سبوعّيًا لـ»التدريب الع�سكري الجامعي«. في الإطار ذاته، كنا مرغمين اأي�سًا 
على الم�ساركة في مع�سكرات �سيفية، كانت اأ�سبه بمع�سكرات العتقال. »يا 
م الم�سوؤول عنا في ال�سباح.  حيوانات يا ولدين الـ... مّنك اإلو«، يحّيينا المقدَّ
ال�سباط.  فيتعقبنا  الممزقة،  خيمنا  اإلى  نهرب  نتدافع،  كالأيتام،  نهرول 
لأننا  الحارقة،  ال�سمير  مدينة  �سم�س  تحت  ال�سدر  عراَة  م،  المقدَّ يعاقبنا 
لم ن�ستمع اإلى حديثه ال�سيق! اللغة ال�سائدة في هذه الأجواء هي لغة �ستائم 
بامتياز:  الوقت  هدر  ثقافة  فهي  المهيمنة  الثقافة  اأما  دونه«،  وما  »الزنار 
ثقافة تتكفل ت�سويه ما بقي من حياتنا الجامعية. هي ثقافة اللهو بكل �سيء 
يمكنه اأن يخّفف من وطاأة الزمن الخاوي )»لعب ال�سدة«، �سيد العقارب...( 
في ظروٍف كنا ُنمنع فيها من اإدخال الكتب اإلى المع�سكر! هي ثقافة اإذلل 
الطالب التي تتيح لبع�س الم�سرفين عليهم اأن يفرغوا ما في جعبهم من عقد 
كانت  التي  الممنهجة  العبثية  الثقافة  نوٌع من  الحياة. هي  ومرارة  النق�س 
كفيلة باإغراقنا في فراغ وجودّي عميق، ن�سعر فيه بانعدام قيمتنا، وبرتابة 
الزمن الذي يحكمنا، ل بل بحقارة اأج�سادنا! كان يكفي مثاًل اأن ن�سع البدلة 
في  �سديقاتي  اإحدى  تعبير  بح�سب  »زعرانًا«،  ن�سير  حتى  علينا  الع�سكرية 
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الجامعة، »نلهث وراء زميالتنا في الكلية ك�سواٍر جائعة ل ترى في الج�سد اإل 
اأداًة تثير ال�سهوة«، ل �سخ�سًا ين�سح بالحياة! كان ارتداء البدلة كافيًا لكي 
الع�سابي  والجن�س  ال�ُسباب  قامو�س  في  وتختزل  الجامعية،  لغتنا  »تتبهدل« 
البزة  ارتداء  كان  باخت�سار،  مفرداته.  من  والكرامة  الحب  ُي�سقط  الذي 
من  عميٌق  �سيٌء  ينحّط  لكي  كافيًا  ثقافي،  ت�سّوه  من  تمثله  وما  الع�سكرية، 
اإن�سانيتنا، فُت�سّطح اللغة والزمن، وُيختَزل الج�سد في ج�سٍم م�سّياأ ل هّم له 

اإل البحث عن متعة مفقودة. 

في الثقافة العدمية
ت�سّكل الثقافة الم�سطحة هذه، حين ت�سيب ج�سد الموؤ�س�سة الجامعية، 
بما  فُتو�ّسع  مجتمعنا،  في  النظام  بناها  التي  الثقافة  لحال  فا�سحًا  تجليًا 
والزمن  للج�سد  تتفيه  من  تحمله  وبما  الالمعنى،  في  اإ�سراف  من  توّلده 
وَنْف�س  وظيفّي  ج�سم  بين  العربية  ثقافتنا  تحكم  التي  الهوة  من  واللغة، 
مفكرة متعالية، ل �ساغل لها اإل اإخ�ساعه. يغرق الإن�سان هكذا في ف�سام 
»المادي« عن »الروحي«، و»الديني« عن »الدنيوي«، لأن تحويل الج�سد مح�س 
اأولى،  الإن�سان، من جهة  يدفع  قد  البيولوجية،  الوظائف  كتلة من  اأو  اأداٍة، 
الأكل  هموم  في  حياته  فتنح�سر  الخام،  الحاجة  م�ستوى  على  العي�س  اإلى 
وال�سرب والجن�س. تاليًا، تحّط الحال هذه من مكانة المراأة، لتتحّول ج�سدًا 
تحّجر  معه  يتوّطد  لطيف،  جن�س  مح�س  الأنثى  فت�سير  امتالكه،  ي�سهل 
ل  هذه  الج�سد  اختزال  ثقافة  لكن  عقليتنا.  في  العاملة  الذكورية  الثقافة 
اإلى الحاجات المبا�سرة، بل نراها تعّزز، من جهة  تكتفي بتقلي�س الوجود 
ثانية، ظهور اأنواٍع من التدّين المنف�سلة عن الواقع، لأنها ل ترى في الج�سد 
هباًء،  �سار  وجود  من  هربًا  التقويات  واحات  اإلى  فتلجاأ  وغربة،  �سجنًا  اإل 
فت�سيع في الماورائيات. ثقافة اختزال الج�سد هذه عدمية، لأنها ُتفلت من 
اأو تنح�سر في  الحا�سر،  الغيب متنا�سيًة  اإلى عوالم  لتلتجئ  الوجود  كثافة 
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الإن�سان  تق�سم  لأنها  الثقافة عدمية،  المح�سة. هذه  البيولوجية  مبا�سريته 
من  يحّط  نحٍو  على  متحاربين،  و»نف�س«  »ج�سد«  بين  فيتغّرب  ذاته،  على 
ُتلحق  لأنها  عدمية،  الثقافة  هذه  الج�سد.  اإبداعات  ومن  الفكر  م�سارات 

المراأة بالرجل، لت�سير ملكًا له وم�سّبًا لأهوائه. 

في االأنوثة الحية
ال�سورة النمطية هذه عن الأنثى هي اليوم في �سدد التفّكك. يذكر معن 
الدم�سقي، ما  الميدان  ابنة حي  العقاد،  الفنانة هبة  العاقل في مقاله عن 
ياأتي: »مع انطالقة الثورة ال�سورية، كانت هبة الحرة في المقدمة )...( كانت 
تمتلك حرية الفنان وفرديته، وحرية الأنثى ال�سخ�سية، لكن هذه الحريات 
ال�سطهاد  ب�سال�سل  ذلك  من  واأكثر  المعنوية،  المجتمع  ب�سال�سل  مقّيدة 
والقمع ال�سيا�سي والفكري والح�ساري ل�سلطة اأوغلت في ال�ستبداد. فجاأة، 
�سار اأهل الميدان ي�ساألون اأبا هبة عن ابنته ويطمئنون عليها، وراح ال�سباب 
افتر�سوها بنظراتهم غيظًا من تجّرئها على قيودهم،  اأن  لهم  الذين �سبق 
للدفاع عنها  باأج�سادهم درعًا  ي�سّكلون  النعوت، راحوا  باأب�سع  نعتوها  وربما 
دفع  الذي  الحرية،  عار  ذاته،  العار  وكان  التظاهرات،  في  زميالتها  وعن 
بابنته«  تفاخرًا  جديد  من  يرفعه  جعله  الذي  هو  راأ�سه،  لطاأطاأة  والدها 
)كلنا �سركاء، 2012/6/13(. ن�ساء اليوم يقدن تظاهرات كبيرة، ير�سمن 
الما�سي،  �سجون  يك�سرن  الثورة،  اأزقة  في  يغّنين  ي�سّفقن،  الجدران،  على 
الرغبة  ات�ساع  على  الج�سد  فيحيا  وطن،  اإلى  �سوٍق  عن  باأج�سادهن  يعّبرن 
اأو  الأب  ح�سور  دون  من  لياًل  النا�سطين  مع  النا�سطات  تعمل  الحرية.  في 
الأخ الرقيب، ليطغى ع�سر التحّرر على ما كان ُي�سّمى �سابقًا »ع�سر تحرير 
المراأة ذاتيًا ل  »تحرر  اإن  الحالق:  العزيز بطر�س  ال�سديق  يقول  المراأة«. 
باأنه  وهمه  ومن  فحولته  الرجل من  وتحرر  المنفتح،  الرجل  ي�سبغها  بنعمة 
هو القادر على تحرير المراأة. وهل نر�سى، بالعودة اإلى نقا�س فل�سفي عن 
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ـــ لهوتي عن ال�سيغ المنا�سبة للم�ساواة بين  اأو فقهي  العلمانية ووجوهها، 
المراأة والرجل؟ حراك ال�سبيبة يدعونا اإلى موقف �سريح، يقول بالم�ساواة 
المطلقة بين الرجل والمراأة، دون ت�سويغ اأو واأواأة فل�سفية اأو دينية« )ال�سفير، 
2012/3/16(. تذّكرني كلمات بطر�س بما قالته يومًا النا�سطة »اأم قتيبة«، 

لأنني  الرجل،  اأخاف  اأعد  »لم  التقليدي:  المجتمع  �سلب  من  الخارجة 
ف�سلطة  بّينة،  قتيبة«  »اأم  كلمات  النظام!«.  وح�سية  اأخاف  اأعد  لم  بب�ساطة 
الرجل ال�سرقي على المراأة من �سلطوية ثقافة النظام الديكتاتوري، وتحرر 
المراأة هو قبل كل �سيء تحرر الوطن من ته�ّسم ثقافة الج�سد الذي اأ�سابته! 

في اأزقة الرغبة
اغت�سبوِك  »لقد  ب:  ُتغت�سَ ولذا  ثورة،  �سارت  بل  عورة،  الأنثى  تعد  لم 
لأن الثورة اأنثى«، تكتب ن�ساء الجولن المحتل على ثياب بي�ساء معّلقة على 
لأنها  لالأنثى،  م�ساحًة جديدًة  الثورة  اأوجدت  غ�سيل )2012/8/24(!  حبل 
نبحث عن  خاويًا  بل  ل  رتيبًا،  كان  الما�سي  فالزمن  زمنًا جديدًا،  اأوجدت 
ملئه وكاأنه ثقب في جدار! اأما زمن اليوم، فيحمل ح�سورًا جديدًا حين يخرج 
عن اأطره التقليدية، ليرف�س اأن يبقى مح�س تتابع اأعمى للحظات تتكّرر بال 
جدوى، بل ت�سير كل لحظة ا�ستثنائية تتعارك فيها الحياة مع الموت، ويولد 
من رحمها �سيٌء جديد، فتنقلب اللحظة مدًى! في مدى اللحظة المتجّددة، 
يكت�سب وجود الأنثى معنًى جديدًا من خالل الن�سال الذي تلتزمه نا�سطًة، 
�سحافّيًة، ممر�سًة، منّظرًة، فنانًة، �سهيدًة، اأّمًا واأختًا ل�سهيٍد، وحبيبة. »اإن 
كانت رجولتك م�سروطًة بغ�ساء بكارتي، فهي حتمًا زائلة بزواله«، تقول لفتة 
اأنثوية اأخرى، فاأنا لم اأعد ج�سمًا هزياًل تمتلكه، لأنني اأ�ستري حريتي، مثلك، 
بج�سدي بدمي! في مدى اللحظة، ُي�سقط الج�سد �سورته القديمة، لأنه لم 
يعد اأداًة نمتلكها ن�ستعملها، اأو مح�س حاجات ن�سبعها، اأو �سجنًا نفّر منه، بل 
نراه يخرج من قمقمه ليحتّل بديناميكيته ف�ساء الم�سهد، لتتدفق الأج�ساد 
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الج�سد  �سردها.  من  ننتهي  ل  حكاياٍت  القبور  واإلى  غا�سبًة،  ال�سوارع  اإلى 
بالرق�س،  بالهتاف،  بالكلمات،  بالذكورة،  بالأنوثة،  وهنا،  الآن  يح�سر 
تاليًا،  الحرية متج�سدة.  نف�سه رغبًة في  الج�سد  لي�سير  بالآلم،  بالجراح، 
تدفع الم�ساحة الج�سدّية الجديدة الفكَر اإلى اأن يثور على ذاته ليولد جديدًا 
حّجمت  التي  القديمة  القوالب  متجاوزًا  هذه،  المتج�سدة  الرغبة  رحم  من 
»الج�سد« واأخ�سعته. يدفع ان�سقاق الج�سد عن ما�سيه الفكَر اإلى التخلي عن 
حلله القديمة المتعالية، لينبع من حياة الج�سد، بتطلعاته ومعاناته، متجّذرًا 

في في�س المعنى الذي توجده اللحظة حين تك�سر اإيقاعها القديم.
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عندما صار الجسد مدينة

»النهار« 2012/10/24

في حقائق الهذيان
مّدْت حليمة يدها بين فخذيها لتتلّم�س ت�ساري�سها الجديدة. لقد ت�سّظى 
واغت�سبوها.  ثيابها  الجنود  مّزق  حين  مدنًا،  �سوارع،  اإربًا،  بكارتها  غ�ساء 
بالذاكرة  اأ�سابع،  ان�سابت  ومعه  عينيها،  من  مجددًا  المالح  حزنها  انهمر 
تنعق  اأ�سابع  الجنود.  اأ�سراب  تدور  حوله  الممّدد،  بج�سدها  لتعبث  ملوثة، 
من  لتهّدئ  ب�سعرها  تلهو  اأختها  واأ�سابع  تحا�سرها،  تالحقها،  كالغربان، 
لكن  الكبيرة،  الأخت  تقول  جثثهم«،  البارحة  وراأينا  رحلوا،  »لقد  روعها. 
وحلمٌة  دم�سق  دم�سق، حليمة  »ج�سدي  الهذيان.  اإلى  وتعود  ت�سمع  ل  حليمة 
األمًا ونورًا«، تتمتم الفتاة. »القتلة هلكوا، حليمة ل تجزعي!«  ُتر�سع ثوارها 
اأريحا توؤلمني في خا�سرتي« تردد حليمة، »في  تتلعثم الأخت يائ�سًة، »لكن 
ج�سدها،  يرتجف  داريا«.  اأطفال  ُيذبح  رحمي  وفي  حم�س،  تثور  اأح�سائي 
تبكي الفتاة ويدها على الزجاج تتلقف ارتجاجاته، في�سري في بدنها ق�سف 
الأحياء المجاورة، وتهتز حبالها ال�سوتية ب�سراخ ن�سائها. تفرغ حليمة دموع 
حلمها  في  فترى  التعب،  من  تغفو  حتى  اأختها  لحم  على  المبلولة  دم�سقها 
ثيابها الممزقة وع�سكرًا يحومون حولها، وجنديًا ثماًل يقول: »اأنا الميت رقم 

�سبعة اأعلن ان�سقاقي عن عالم الموتى وهذه اأ�سابعي!«.
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�سمتاً فاأّمي على االأ�سفلت نائمة!
جديلتين  لها  جعلْت  كبيرة.  امراأة  ج�سد  الأ�سفلت  على  البنت  ر�سمت 
التي  كتلك  قلوبًا  عليه  ور�سمت  ف�ستانها،  بالطب�سور  �ساحكًا. خّطت  ووجهًا 
الحي  لأطفال  يّت�سع  كبير  ب�سرير  المراأة  اأحاطت  اأمها.  نوم  قمي�س  تزّين 
ال�سغير. اأ�سارت اإلى بقية الأولد من حولها لي�سمتوا، فالأم نائمة ول يحق 
اأما  فاأطاعوا.  الكبير  ال�سرير  بالتمدد على  اأمرتهم  اأن ي�سدر �سوتًا!  لأحد 
هي فخلعت حذاءها، �سبكت اأ�سابعها باأ�سابع امراأة الطب�سور الميتة ونامت 
على ح�سنها الأ�سفلتي، والأولد يترقبون تنف�سها ب�سمت. لكن اأ�سابع �سوداء 
فت�سرخ حليمة  باأريحا،  بالفتاة،  بالطب�سور،  بالمراأة،  لتعبث  بعيد  اأتت من 
من  وتوؤلمها  تداعبها،  ب�سعرها،  تعبث  اأختها  فتجد  نومها،  من  لت�ستيقظ 

جديد خا�سرتها، فتهذي3.

حمادة، ق�سيدتك تحرقني!
»جميع من اأعرفهم بكوا اأول مّرة تظاهروا فيها. جميعهم بكوا اإل اأنت، 
فقد بقيَت تتفاخر بجفاف عينيك مدة طويلة. لكني ـــ حمادة ـــ كنت الوحيدة 
اأمام جدار  والدموع في عينك  مّرًة  فاجاأُتَك  اأتذكر؟  اكت�سَفْت كذبك!  التي 
في �سراقب، عليه ُكتبت ق�سيدٌة بلون الدم. كنَت تبكي بمرارة لأنهم ق�سفوا 
اأريحا. طلبَت مني يومذاك األ اأف�سح دموعك، فوعدتك. لكنك ـــ حمادة ـــ 
تمّددت بعد ذلك في عتمة ال�سجن وغبت. ل اأعرف ما اإن بكيت هناك، ل 
واأ�سابع يدك  المعتقل جثة،  لنا من  اأنهم جلبوك  اأعرفه هو  اأعرف! كل ما 
ـــ حتى جّف ج�سدي،  ـــ حمادة  بكيتك طوياًل  فقد  اأنا  اأما  مبتورة.  الي�سرى 
ولم يبَق مني اإّل ق�سيدتك تحرقني: »اأريحا، تاهت عيناي بين حمرة الدماء 
يا  حرية،  قطافك  اأريحا،  بالحرية.  الموعود  الكرز  وحمرة  خا�سرتك  في 

3- فكرة الحلم هذا م�ستوحاة من �سورة تناقلتها �سفحات التوا�سل الجتماعي وفيها تنام فتاة فوق 
�سورة اأمها في ال�سارع »طفلة تغفو في ح�سن اأمها«.
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في  ت�سري  حب�سَتها  التي  دموعك  اإل  حبيبي  منك  يبَق  لم  الجبل«4.  حزينة 
التي علقت على الأ�سفلت، لم  اإل فتات الطبا�سير  اأمي  وريدي، لم يبَق من 
اأغم�ست  كلما  لذا،  الكرز.  بلون  ق�سيدًة  ي�سّع  ج�سدي  اإل  المدينة  من  يبَق 
عيني ذكرتك ـــ حمادة ـــ، وحلمت بامراأٍة من طب�سور، وراأيت حولكما اأ�سابع 
مبتورة، واأ�سابع ملّوثة، واأ�سابع، اأ�سابع، اأ�سابع، فتوجعني خا�سرتي واأنزف 

مدنًا محّطمة. حمادة!«.
هذه كانت ق�سا�سة الورق المخّباأة في قراآن حليمة، جلبته اأختها لتقراأ 
عليها �سورًا كريمة، حين اأغم�ست حليمة عينيها، ف�سار ج�سدها مدينًة بلون 

الكرز.
 

4- الق�سيدة موجودة على اأحد جدران �سراقب.
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أجساٍد تنضح حبًا
مائتون لكننا نقاوم الموت بـ 

»النهار« 2013/6/15

عن �سرخة الطفل االأولى
يواجه العاملون في مجال الدعم الإغاثي ظاهرًة معقدة تتمّثل في ارتفاع 
ن�سبة الولدات بين الالجئين ال�سوريين. الظاهرة هذه مقلقة لأنها تترافق 
مع نق�س حاد في الموارد الالزمة للعناية بالأطفال الجدد، كما تتالزم في 

غالبية الأحيان مع �سوء الظروف ال�سحية والنف�سية المحيطة بمجيئهم.
الذي  والفراغ  الجهل،  اأهمها  عّدة،  عوامل  مع  الظاهرة  هذه  ترتبط 
تواتر  معه  يت�ساعف  قد  نحٍو  على  الالجئين  من  الكثير  حياة  على  ي�سيطر 
الجماع الجن�سي. لكنها ترتبط اأي�سًا مع رغبة الأهل في التعوي�س عن ابن 
حتى  بل  ل  ق�سوا  من  مكان  الجدد  الأطفال  لياأخذ  رحل،  قريٍب  اأو  ابنة  اأو 
ال�سابقة  العوامل  في  ح�سرها  يمكن  ل  الظاهرة  هذه  اأن  اإل  اأ�سماءهم. 
وجوديٌّ  اآخر،  بعٌد  المبا�سرة،  اأ�سبابها  تنّوع  على  الولدات،  فلتكاثر  الذكر. 

على ما اأعتقد، يك�سف �سكل العالقة التي باتت تربط الحب مع الموت.

في اأ�سول الحب الغام�سة
يقارب �سقراط، وبعده فال�سفٌة كثر، الحبَّ كحاٍل من النق�س الكياني 
الذي ي�ستولي على العا�سق اأمام المع�سوق. من فم اأنثى، تتجلى حقيقة الحب 
تك�سف  التي   )Diotima( ديوتيما  الكاهنة  اإنها  لـ»الرغبة«؛  اآخر  كا�سٍم 
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)كتاب  وال�سبق  الجامح  الحب  اإله   ،)Eros( اإيرو�س  الإله  اأ�سول  ل�سقراط 
الحب،  اأ�سول  عن  هذه  اليونانية  الأ�سطورة  تبحث  لأفالطون(.  »المائدة« 
لتحيله اإلى تمازج متناق�سين اثنين: النق�س والكتمال. كابٍن لأمه الغريبة 
الطرق  في  مت�سكعًا  ه�سًا،  فقيرًا،   )Eros( الحب  يكون   ،)Penia( بينيا 
 ،)Poros( اأو وطن. لكنه كابٍن لأبيه بورو�س اأو �سريٍر  الموح�سة بال ماأوى 
اإله الزدهار والقوة، يكون الحب جبارًا، �ساحرًا، غنيًا. هكذا يتجلى الحب 
كحاٍل من التناق�س الأ�سا�سي بين النق�س الذي ل يعرف المتالء، من جهٍة 
اأولى، والكتمال الذي لم ي�سل اإليه اإن�ساٌن، من جهٍة ثانية. من هذا المنطلق، 
من  المطلق  المتالء  في  الم�ستمر  الف�سل  من  كحاٍل  الحب  طبيعة  تتك�سف 
المحبوب. يف�سل المحب في تحقيق اتحاٍد م�ستمر مع محبوبه، لأن الكائن 
الب�سري هو كائٌن محكوٌم بالنق�س الذي يتجلى، اأ�سد ما يتجلى، في ظاهرة 

الموت التي ُتخ�سعنا جميعًا لتفّرقنا. 
كحاٍل  غنى،  من  يحمله  ما  كل  من  الرغم  على  هنا،  الحب  يتحدد 
المحبوب،  الكائن  اإزاء  المحب  على  ي�سيطر  الذي  الم�ستمر  النق�س  من 
بالموت، ومن محاولة تخّطيه  الع�سق حاًل متناق�سة من العتراف  لي�سير 
التحاد  في  العا�سق  يف�سل  حين  بالموت  اعتراٌف  اأوًل  اإنه  ذاته.  الوقت  في 
العاريين، مهما طالت،  الأبد، فلحكاية الج�سدين  اإلى  المع�سوق  الكائن  مع 
نهايٌة ير�سمها الموت يومًا. لكن الحب هو اأي�سًا محاولٌة لتجاوز الموت، حين 
يكّثف العا�سقان لحظة لقائهما الحميمي اإلى حدٍّ قد ين�سيان معه ثقل الزمن 
�سعي  في  الحب  متناق�سة  تتحدد  هكذا،  لبرهة.  ولو  الموت،  اإلى  المف�سي 
الموت: مائتون  يتجاوز معه حدود  المحبوب  لقاٍء م�ستحيٍل مع  اإلى  المحب 
اأنف  عن  رغمًا  معًا  التحاد  في  نرغب  اأننا  اإل  تحكمنا،  واله�سا�سة  نحن، 

الموت وجبروته! 

بين الحب والموت
ظاهرة  في  والحب  الموت  بين  العالقة  تتجلى  اللجوء،  مخيمات  في 
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اأحيانًا،  اأنانية  من  يحمله  قد  مما  الرغم  على  الإنجاب،  ي�سّكل  الإنجاب. 
اأطفالنا  لأن  الموت  نا  يحدَّ لن  علينا:  الموت  ثقل  لمقاومة  اأ�سا�سية  محاولًة 
�سي�ستمرون من بعدنا! اإل اأن عالقة الحب مع الموت تتجلى اأوًل في ظاهرة 

الجماع الجن�سي نف�سه، قبل تجّليها في ظاهرة الإنجاب. 
من  عليها  يترتب  وما  ال�سوري،  النظام  يمار�سها  التي  الوح�سية  ُتخرج 
م�سادة(،  توح�ٍس  حال  بدورها  تتبنى  )حين  اإن�سانيتنا  على  مدمرة  نتائج 
اإلى  المقبرة...(  البيت،  )الم�سفى،  لها  المخ�س�س  المكان  من  الجثَة 
المكان العام، ل بل الم�ساع. يتجاوز العنف الخطوَط الحمراء جميعها، ومعه 
لي�سيطر الموت على  العامة،  الم�ساحات  ـــ الجثث مخترقًة  تتبعثر الأج�ساد 
الم�سهد. اأمام م�ساحات الجثث والأ�سالء المتفحمة، ي�سير الفعل الجن�سي 
اأكثر من اأي وقٍت م�سى ملجاأً يق�سده الأحياء في معركتهم �سد الموت، لأنه 
التي  الحياة  يعّبر عن في�س  اأن  ي�ستطيع فيها  اأخرى  الج�سد م�ساحًة  يعطي 
ـــ الجثة:  اإلى �سراٍع �سد الحالة  اآخر، يتحول الجماع الجن�سي  فيه. بمعنى 
الج�سد ـــ المجن�س في مواجهة الج�سد ـــ الجثة؛ الج�سد الحي في حميميته 
مقابل الج�سد الميت في م�ساعيته؛ الج�سد ـــ الحب في �سراعه �سد عبثية 
�سراع  اأ�سكال  من  اأ�سا�سّي  �سكٍل  اإلى  الجن�سي  الفعل  يحيلنا  هكذا،  القتل. 
وال�سوارع  ال�ساحات  في  الدائرة  المعركة  م�ساحة  معه  فتت�سع  البقاء، 
ال�سورية، لتتف�سى في كثافة اللحظة الحميمية حيث ُتعارك الأج�ساد الحية، 

على الرغم من طبيعتها المائتة، الموَت بالُقَبل! 
اأمام ل عقالنية الموت الم�سيطرة على الم�سهد ال�سوري، حيث ي�سير 
عينه  الوقت  وفي  غام�س،  نحٍو  على  و�سهواتها  الحياة  تتفجر  لذة،  القتل 
الحد  لهم  يتوافر  ل  اأطفال  تدفق  اإلى  يوؤدي  قد  لأنه  اأوًل،  خطيٌر  خطير. 
تحت  الجماع  لأن  اأي�سًا،  خطيٌر  لهم.  الالزمة  الرعاية  ظروف  من  الأدنى 
ظالل الموت قد ي�سمح باختزال �سريك الحب اإلى مح�س ملجاأٍ ين�سينا ثقل 
الرغم من تزايد وتيرته، لحظة  تاليًا، على  الجماع  الموت لبرهة، فينقلب 
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عنٍف تفّرق اأكثر من كونها لحظًة تجمع، فتقتل الآخَر بدًل من اإحيائه. في 
اأن ت�سير  اللحظة الحميمة  المتفجرة من عمق  الوقت عينه، يمكن للحياة 
�سكاًل جديدًا من اأ�سكال اللقاء، يعيد فيه ال�سريكان اكت�ساف ما ي�سري من 
الجثة  عيَني  في  الموت.  �سد  الم�ستمر  �سراعهما  في  ج�سديهما  بين  حبٍّ 
المغم�ستين غياب ل ينتهي، وفي عيَني المحّب المغم�ستين، لحظَة الن�سوة، 
ح�سوٌر كثيف يقاوم الموت ويقول حقيقتنا: مائتون نحن، لكننا نقاوم الموت 

باأج�ساٍد تن�سح حبًا!
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مداعبة على جسد حبيب تزلزل عرش الديكتاتور

»النهار« 2013/7/20

تفتتح  اإنها  ديكتاتور.  ي�سخر من جبروت  لهٍو  ال�سطور هي مح�س  هذه 
ذاتها باحثًة عن حناٍن ما. لذا نراها تت�سكع في �سوارع ثائرة حيث يطفح حبٌّ 
غريب، لت�سيع بعد برهة في اإغواء مداعبة الج�سد. كم�سار �سنونو بداأ رحلته 
قا�سدًا الهرب من ال�ستاء، تبتدئ هذه ال�سطور م�سوارها بحثًا عن �سيٍء ما، 

لتنحرف فجاأًة في فتنة ال�ستطراد فال ت�سل اإلى نهاية.

حين يفلت الحنان في لحظة ال ننتظرها، يتلعثم المجرم، وتعترينا 
�سهوٌة جامحة في العناق

»نحن ل نعلم ما اإن كان هذا الرجل ال�سهم ياأتي لزوجته، »تاج راأ�سه«، 
ر عن  بالورود الحمر واأنواع ال�سوكولتة الغالية في عيد الحب. اأو كيف كان يعبِّ
عواطفه لـ»ابنة عمه« في بيتهما ال�سغير، فهموم العي�س في بالد يدا�س اأهلها 
بجزمات الجند، ربما حالت طوياًل دون اإبداء الم�ساعر ال�سادقة والعميقة«؛ 
للت�سحية  �ساحَبها  دفع  حّدًا  الأََثَرة  من  الحقيقة  لحظة  في  »بلغت  م�ساعر 
ال�سوري«،  »فالنتاين  عيتاني،  )ح�سام  ُتذّل«  او  زوجته  ت�سام  لئال  بحياته 
الرجل  ي�ساأل  اأولدي!«،  اأوّدع  دعوني  عليكم،  »باهلل   .)2013/2/15 الحياة 
اأحد �سوارع حلب. »اأت�سمح لنا باغت�ساب  �سّبيحًة كانوا ي�سحلونه عاريًا في 
زوجتك، لناأخذك اإلى اأطفالك؟«. ي�ساألون الرجل بخ�ّسة، فيجيب متاأرجحًا 
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اأمام  راأ�سي!«.  وتاج  ابنة عمي،  روحي...  »زوجتي هي  والموت:  الحياة  بين 
للحظٍة  المجرمون  يتلعثم  كلها،  الفحولة  تقلب معادلت  التي  الكلمات  هذه 
تفلت من �سناعة هذا الفيديو، لي�ستعيدوا وح�سيتهم، فيتابعون �سرب الرجل 
ممّددة،  الأر�س  على  جثٌة  النار.  عليه  يطلقون  ثم  الع�سكرية،  بجزماتهم 
مات  كيف  زوجته  الجيران  اأخبر  هل  غريب!  �سغٌف  المتعبة  مالمحها  وفي 
حّبًا؟ هل �ساهدت المراأة هذا الفيديو الذي يفي�س حنانًا لها حين تغرق في 
الغياب؟ هل جاءت لتداعب وجنَتي حبيبها الذي كان يخجل من اأن يداعبها 
هذا  ن�ساهد  حين  جيدًا،  نعلم  لكننا  نعرف.  ل  عتيقة؟  تقاليد  على  حفاظًا 
نحّب  َمن  اإلى مداعبة وجه  تجرفنا  فينا،  تتفّجر  رغبًة مرعبًة  اأن  الفيديو، 

قبل اأن يفوت الأوان!

تولد »االأنا« من رحم المداعبة ج�سداً جمياًل، ف�سحًة للحنان
رغبٌة ا�ستثنائية في ج�سد الآخر تجتاحنا و�سط الدمار. تتعانق الأج�ساد 
في  ما،  اأماٍن  عن  بحثًا  ببع�ٍس  بع�سها  يت�سّبث  عنفًا،  حنانًا،  الأنقا�س  بين 
اأو  اليد على كتف ال�سديق  تمّر  باللم�س!  المداعبة  الذي تكتفي فيه  الوقت 
البن اأو الع�سيق، على وجهه، على �سدره، على ج�سده. ل تم�سك اليد �سيئًا، 
بل ت�ستمر في العبور مقاِومًة الرغبة في التوقف. تعترف المداعبة بجمال 
الم�سادفة حين تكتفي بالمرور. اإنها تحتفل بحرية اللحظة الهاربة، وتفرح 
باأثرها ال�سطحي العابر حين يتغلغل في الم�سام، لينخر عميقًا في »الروح«. 
ي�سعر بوجوده، تطفو  المداعبة،  بكّليته من حنان  المداَعب يرتع�س  الج�سد 
»الروح« على الجلد، تتكّثف فيه، في وحدٍة غريبة بين »الج�سدي« و»النف�سي«، 

لت�سير »الأنا« ج�سدًا!
من  فتولد  لتعود  اأناه،  في  الآخر،  ج�سد  م�ساحات  في  المداعبة  ت�سيع 
تت�سكع الأ�سابع يمنًة وي�سرة، تدور بحثًا عن  ا�ستراحٍة ق�سيرة.  جديد بعد 
فتتجلى حاًل من  اأو هناك،  متناثرة هنا  �سعر  تعبث بخ�سالت  �سيء.  الال 
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حين  اللغوي  ال�ستطراَد  المداعبُة  ت�سبه  هدف.  بال  ت�سير  العميق  التيه 
فيتجنب  لها،  اأهمية  ل  تفا�سيل  اللهو في  ليطيل  ما،  تما�سك خطاٍب  يقطع 
الو�سول اإلى النهاية؛ »حاٌل من الهرب الم�ستمر من الموت« )اإيتالو كالفينو، 
عن ال�ستطراد اللغوي(. المداعبة ا�ستطراٌد، لكن في لغة الج�سد، ولهوها 
يتجّذر في جمالية هذا الفرار من النهاية، ليمتد العبث حين ي�سير الج�سد 
اإلى  حتفه،  اإلى  ي�سير  الذي  الجن�سي  الفعل  اختالف  على  ذاتها.  تبدع  لغًة 
انطفاء الرغبة، تتمرد المداعبة على الخاتمة، لتت�سكع في الج�سد من دون 
وجهة؛  دون  من  للتيه  مكاٌن  جديدين:  وزمانًا  مكانًا  فتخلق  نهاية،  اأو  غاية 

ف�سحٌة للحنان، وزماٌن للهو يعترف بالعبور من دون اأن ي�سل اإلى خاتمة.
يقّطع الديكتاتور اأبداننا باأحقاده، يك�ّسر عظامنا في معتقالته، فيجعل 
يجلد  الج�سد.  اآلم  عن  »الروحي«  طالق  في  رغبًة  اأو  �سهوة،  الموت  من 
 » اأمام »روحيٍّ يغّرباننا عنها في دونية قديمة  اأج�سادنا،  والخطيب  الواعظ 
يبقى بعيدًا عنا. اأما المداعبة فتبدع ج�سدًا لي�س اإل »اأنا«، تجبله من حنان 

وطين، تلملمنا، وتوّحدنا.

يتالثم الع�سيقان في ال�ساحات فيتحرر الج�سد من قب�سة ال�سلطان
في تون�س، رّدت مجموعة من النا�سطات والنا�سطين على القمع الديني 
والأخالقي الممار�س عليها بتكري�س يوم الثاني ع�سر من ت�سرين الأول من 
العام الما�سي يومًا وطنيًا لتبادل القبل! تقاوم المجموعُة القمَع بقبلة، رّدًا 
�سارع  العا�سمة!  اأحياء  اأحد  في  برفق  يتالثمان  كانا  عا�سقين  اعتقال  على 
الحمرا في بيروت اأي�سًا، اجتاحته موجٌة فريدة من الحنان العام الما�سي، 
مجاني  ب�سكٍل  المارة  تعانق  وال�سابات  ال�سبان  من  مجموعٌة  اأخذت  حين 
رّدًا على الأحقاد الطائفية التي باتت تقّيد لغة اأج�سادنا: »غمرة ببال�س!«. 
اأم  كانت،  اأطائفية  فينا،  الأنظمة  تزرعه  الذي  الحقَد  الج�سد  يقاوم حناُن 
اأم ع�سكرية. �سوارع الموت في �سورية ت�سهد يوميًا �سغفًا حنونًا  مخابراتية 



148

حين تتعانق الأج�ساد في تظاهرة، في معركة اأو جنازة، حين تقّبل اأمٌّ قدَمي 
ابنها العائد على الأكتاف فوق خ�سبة، اأو حين يداعب طفل �سغيٌر وجه اأبيه 

رًا �سفتيه على تجاعيده الباردة. ممرِّ

عندما ال تختم الخاتمة �سيئاً يطول الطرب
لي�س هذا المقال مقاًل، ولي�س هو م�سهدًا اإيروتيكيًا، بل حاٌل من فل�سفة 
طريقة  بل  ل  حّب،  طريقة  ذاتها  تقّدم  عابرة  مداعبة  مح�س  اإنه  اللعب! 
وجود. اإنه رغبٌة ثائرة في حناٍن ما يقاوم ت�سّلط »المطلق« ال�سيا�سي والديني 
والأخالقي علينا، فيلهو برفق على �سفحة ورقية ليخيف ديكتاتورًا في زمن 

الموت.
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ال نعرف من قصته إال امتداد الجسد المبتور

»النهار« 2013/8/17

ا�سمه علّي. عمره ع�سر �سنين اأو اأكثر. ل نعرف من ق�سته اإل اأنين ج�سده 
 ،» المبتور ي�سرده في فيديو قديم. »ل اأرى بعيني«، يقول ال�سبي، »فقدت يديَّ
اإلى  �سبقتاني  يداي  حزينًا،  »ل�ست  مثير:  نحٍو  على  بعدها  ليعّقب  ي�سيف، 
الجنة، ل اأحد مثلي!«. يبت�سم الفتى في�سيء وجهه بهيًا متعاليًا على حزنه 
العميق. يبتهج م�سّور الفيديو بكلمات علّي الذي فّتتت وح�سية النظام ج�سده 
العام الما�سي، فيدفعه اإلى قول المزيد ليجعل من ق�سة ال�سبي در�سًا دينيًا 
يقول  ثانية؟!«،  تعيد مرة  اأن  ت�ستطيع  اأ�سمع، هل  »لم  والإيمان.  ال�سبر  في 
الرجل ليح�ّس ال�سبي على تكرار حمده هلل على م�سابه. يعيد علّي ما يريد 
منه الرجل اأن يعيد، لكن دمعته الأخيرة تف�سحه حين تن�سّل مت�ساميًة على 

رتابة الإجابات الجاهزة.
ليم�سح  وجهه  نحو  المقطوعة  يده  ال�سبي  يمّد  تراجيدي،  م�سهٍد  في 
دمعته. ين�سى الج�سد لبرهة اأن ل يد له ليجفف عينيه، حين يتك�ّسف الحزن 
م�سبقًا،  المعّدة  الإجابات  تنهار  هذه،  الحقيقة  لحظة  في  ع�سيًا!  جامحًا 
حا�سر  اإنه  المبتورة.  اأع�سائها  ن�سيان  تقبل  ل  ذاكرًة  الفتى  ج�سد  فيتجلى 
ال�سنع  م�سبقة  كلمات  على  فيتمرد  بما�سيه،  يحلم  حين  الم�سّوه  الج�سد 
حكايته  ولي�ست  ب�سعيٍد،  الفتى  لي�س  ل،  ال�سعادة.  عن  جميل  �سبيٌّ  يكررها 
�سعبية  لثقافة  تكرار  لرّبه على م�سابه هو مح�س  دينيًا، وحْمُد علّي  در�سًا 
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الكلمات  تجروؤ  ل  ما  لتقول  الثقافة  هذه  على  الدمعة  تثور  عليها.  ترّبينا 
اأن  اأراد لج�سدي  ـــ هو من  تّدعون  ـــ كما  اإذا كان »اهلل«  الواعية على قوله: 
ُيبَتر على هذا النحو الوح�سي، فاأنا، الج�سد، ل اأريد ما يريده »اهلل« لي! لذا 
اأمّد يدي المقطوعة، متحديًا »قدري«، لأم�سح دمعتي وكاأن يدي ل تزال كما 

كانت، كاملة!
تتمرد دمعة ال�سبي على ال�سكينة التي يحاول الفيديو اأن ي�سجنه فيها. 
ج�سٌد  متخيَّاًل:  ج�سده  علّي  فيعي�س  ما�سيه،  في  الج�سد  حا�سر  يمتد  لذا، 
كامٌل كما في الما�سي، بيدين وعينين. يثور الج�سد على واقعه، ومعه تثور 
اإن  لعلّي  قيل  تمردًا فريدًا.  اأحرف ر�سوخها  بين  الفتى حين تخفي  كلمات 
م�سير اأمثاله مّمن �سفك النظام ال�سوري دماءهم هو »الجنة«. جميٌل قولنا 
كاماًل:  ج�سده  تحت�سن  اأن  �سرط  علّي،  يتهلل  بـ»الجنة«،  مرحبًا  ويا  هذا، 
اأوجاع  من  �ستنعتق  روٍح  عن  علّي  يحّدثنا  ل  هناك!«.  اإلى  �سبقتاني  »يداي 
الج�سد، بل عن يديه اللتين لن يتخلى عنهما اأبدًا! بكلمات اأخرى، ل يقاي�س 
الفتى  يتنازل  ل  لذا،  معًا.  الثنين  يربح  اأن  يريد  بل  بـ»الجنة«  ج�سده  علّي 
عن اأّي جزء من كيانه، بل يفهم »الجنة« كحاٍل من اكتمال تحّولت الج�سد: 
ج�سٌد كامل ي�ستعيد يديه المبتورتين. قد ل ي�سارك بع�سنا علّيًا اإيمانه بحياٍة 
تعقب الموت، لكننا ل ن�ستطيع اإل اأن ن�ساركه �سغف ج�سده الثائر على الواقع 
و»القدر«. ج�سدي متاألٌم نازف، يقول علّي، لكنني اأكبر من نزيفي. لذا يمتد 
الج�سد!  فيها  يكتمل  »جنة«  نحو  كلماتي  تمتد  ولذا  الذاكرة،  في  ج�سدي 
الفتى  يت�سامى  هكذا،  »هناك«.  اأي�سًا  لكنه  علّي،  يقول  هنا،  الآن  ج�سدي 
على الثنائيات المب�ّسطة التي تف�سل »الروحي« عن »الج�سدي«، فيقّدم ذاته 

اًل تتوّحد فيه الأر�س بال�سماء. ج�سدًا متخيَّ
من  تعرف  ل  َقَدرّية  ثقافٌة  الأول  عدّوه  اأعداء.  ثالثة  اإذًا  علّي  لج�سد 
الرحمة �سيئًا، بل تحكم على طفٍل �سغير باأن يعي�س متاألمًا ليربح »الجنة«، 
ولذا وجب عليه الحمد! عدّوه الثاني روحانيٌة مثالية قائمة على اإنكار الج�سد 
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هذا،  اأجل  من  متفرقة.  اأع�ساء  فيها  تتجمع  لحم  من  كتلٍة  في  اختزاله  اأو 
ل يبالي علّي بـ»جنة« ل تحت�سنه كاماًل بيديه المبتورتين وعينه المفقودة. 
عدّوه الثالث ماديٌة مح�سة تنح�سر في حدود الحا�سر، فتجهل ما في الخيال 
من حقيقة. لذا، يمّد الفتى يده المقطوعة ليم�سح عينيه، في�ستعيد ما�سيه 
دًا  يكتمل موحِّ الفتى في بحثه عن ج�سٍد متخيَّل  ي�ستمر  اأي�سًا  لذا  ال�سائع. 
الأر�س بال�سماء. ج�سد علّي اإذًا، لي�س ب�ساعة دينية نتاجر بها؛ ج�سد علّي 
لي�س كتلة لحم خا�سعة لروح تتعالى عليها؛ ج�سد علّي لي�س مح�س قوانين 
الواقع  ق�سوة  تتحدى  حين  الرغبة  امتداد  من  حاٌل  علّي  ج�سد  فيزيائية؛ 
المفرطة؛ ج�سد علّي هو هويته كما يتخّيلها ويعي�سها. من اأجل هذا كله، لن 

يدخل »الجنة« اإل به!
ج�سد  ال�سائعة.  اأع�ساءه  في�ستعيد  تخّيالته،  في  علّي  ج�سد  يمتد 
�سهداء  اأج�ساد  المبتورة.  حنجرته  لي�ستعيد  اأغنية  في  امتّد  القا�سو�س 
امتدت  رحلوا،  الذين  اأ�سحابنا  اأج�ساد  الرغيف.  في  امتّدت  المطاحن 
ال�سور  امتّد في  البعلي  ليعي�سوا. ج�سد فداء  ن�سردها  زلنا  ما  في حكايات 
التي كان يلتقطها ليتوحد مع ق�سيته، في�سير ا�ستمرارًا لها. هكذا، ينقلب 
الج�سد هويًة تر�سم عالقتنا مع العالم: اأغنية، �سورة، حكاية، ثورة ل تقبل 
�سديقه،  قبر  في  للتمدد  اهلل  عبد  تبّرع  ربما  »لذلك  واقعها.  بمحدودية 
متذرعًا بالتاأكد من ات�ساعه لج�سده ال�سهيد. »�ساألوني بي�سعو القبر؟ تمددت 
بالقبر وتحركت، وقلت: منيح بي�سعو. وبكيت... جهاد �سهابي.. خّيي، حّقك 
على را�سي.. غلطت... ال�سماء ما بت�سعك حتى ي�سعك القبر!« )رزان زيتونة، 

»ريف دم�سق: اللحظات التي ت�سبق موتنا جميعًا«، 2013/7/7(.
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�سدر من �سل�سلة »�سهادات �سورية«، بم�ساعدة من جمعية »مبادرة من 
اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�س، الكتب التالية: 

1. موزاييك الح�سار، عبد الوهاب عّزاوي. 
2. اإلى ابنتي، هنادي زحلوط. 

3. بين الإله المفقود والج�سد الم�ستعاد، نبرا�س �سحّيد. 
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