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االإهداء: 

اإليهم...
اإلى كل من �ساعدني في اأن اأعي�س واأ�ساهد هذه الحكايات.

اإلى عائالت اأ�سدقائي: م�سعب ومحمد ورامي وعبد الحكيم.
اإلى اأ�سدقائي ممن �ساعدوني في تنقلي بين المدن الكثيرة.

اإلى اأبي واأمي ومحبتهما التي ل تنتهي.
اإلى اأخوّي ب�سار و�سيار، اللذين لول دعمهما لما كنت اأنا حيث اأنا الآن.

واأوًل واآخرًا اإلى الثورة ال�سورية التي ولدتنا بعد اأن كنا في عداد الأموات.

دلير
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جذع  في  يحتمي  كطائٍر  اأوراقي  اإلى  األتجئ  ال�سياد،  اأ�سابني  كلما 
هذه  فوق  الكلمات  من  مخزوٍن  من  اأملك  ما  كل  اأرمي  مهجورٍة.  �سجرٍة 
الأ�سطر الجافة، فاأروي عط�س اأرا�سيها، واأرك�س نحو واحٍة في �سحراء 

فكري، فاأرى بع�س المياه تحاكي ظمئي.
اأهرُب من وحدتي ومن عزلتي �سوَب هذا البيا�س النا�سع كثلٍج ثابٍت 

طوال اأ�سهر ال�سنة فوق اأحد الجبال، فاأجد هناك غايتي.
وطٌن  لي  ولكن،  حولي،  الف�سيِح  المكان  هذا  �سوى  هنا  لي  منفى  ل 
اأو من كتاٍب يتم�سى فوق  عظيٌم ي�سكن في ب�سِع وريقاٍت هربَن من دفتٍر 

من�سدتي.
اأرق�س فرحًا في كل مرٍة اأرى كلمًة جديدًة تنير دربي واأغنيتي. ينظُم 
اآلهٍة تعانق �ُسحبًا �سجدْت لزماٍن ما عاَد  كل حرٍف لي ق�سيدًة من وحي 

ينفُعني.
اأرى حولي كذبًا يقفُز هنا وهناك كل�سٍّ يترب�ُس بال�سرفاِت الخاليِة 
ليحطَّ عليها. اأبحث عن اأموٍر ُتفرحني لأكتب عنها فال اأجد �سوى حزني. 

�سعبٌة هي وحدتي.
اأفت�س في كل يوٍم عن عوالَم جديدٍة في كتٍب �سمتها مكتبتي، فاأرى 
ينتظُرني  الجنوَب  وجدُت  لكني  ف�سماألُت  كغربِه،  �سرقه  مت�سابهًا  العالَم 

هناك. ل مكاَن لجرٍذ اإ�سافي لدينا.
اأحاول اأن اأجد غايتي في لوحاٍت ُعلِّقت على جداِر غرفتي فال اأتخّيلها 

اإل م�سيحًا م�سلوبًا على جدار معبدي. قاتلٌة هي عزلتي.
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اأهرب، اأرك�س، اأهرول، اأ�سيح، اأعجز عن الفهم، اأندم، اأبكي، اأنادي 
وطٌن،  بيا�ٌس،  كتاٌب،  لوحٌة،  الآخر،  اأنا،  ل  اأنا،  اأكتب،  اأقراأ،  اأنام،  اأمي، 
ملهًى، حكايٌة، الأر�ُس، ال�سماُء، الأزرُق، البحُر، الرمل، ج�سُدها، الحذاُء، 

قدمي.
ل مكاَن لقدمي على هذه الأر�س.

، فاأجّرب المو�سيقا ع�ساها تلتقط ما تبّقى من  اأتعب من نف�سي واأملُّ
ُحطامي، فترف�س اأن تطاوَعني وت�ستمر بالنحيب.

فاأجد  ال�سابقات،  ع�سيقاتي  ر�سائل  في  فاأبحث  ذكرياتي  اإلى  اأعود 
منها ما ُي�سحكني ومنها ما ُيدمعني، لكنها ل تنعى اإلّي وفاَة عزلتي. فال 
فكل  هنا.  اإلى  اأو�سلتني  التي  الما�سي  دقائق  ببع�س  اإل  ذاكرتي  ُتفيدني 
تف�سيٍل من تفا�سيل حياتنا ال�سابقة اأو�سلنا اإلى ماهيتنا الآن، وحا�سرنا 

ل يخطط لم�ستقبٍل يحمل اأفراحًا تكلِّلنا.
بعنوان:  جديدًة  ق�سيدًة  لأكتب  الأولى  ورقتي  اإلى  �ساأعود  اأني  اأظن 

»هذه هي حكايتي«.
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حكايتي هذه تبداأ من دم�سق، فمنها ُخلقت واإليها اأعود. تحاكي مدنًا 
اأخرى لها ما لها من كلمات. اأما دم�سق فتبقى هي اللغة التي اأ�ستّق منها 

حكايتي. ولي في الطريق منها واإليها حكاية اأحّب اأن اأرويها:
�سرعية  غير  طرقات  اتبعت  دم�سق،  اإلى  الذهاب  قررت  منفى  ذات 
للو�سول اإليها وللخروج منها، كان ل بّد من الذهاب. ربما كان ال�ستياق 
لحبيبتي. اختلط الأمر علّي بين حبيبتي الأنثى ودم�سق، اأيهما كان �سبب 

الزيارة الخطرة هذه.
»هالدع�سة خطرة«، »ل ت�سّغل ول �سو ول حتى �سيجارة«، »دير بالك من 
الك�سافات«... وغيرها الكثير من الجمل التي اعتاد هوؤلء ال�سبان قولها، 
اإحداهما  قريتين،  بين  الجبلي  الطريق  يقطعون  حين  تقريبًا،  ليلة  كل 
النا�سطين،  اأو  ال�سحفيين  بع�س  معهم  ينقلون  �سورية.  والأخرى  لبنانية 
وبع�س الأدوية الالزمة للعالج اأحيانًا وبع�س الذخيرة لمجموعات مقاتلة 

مع الجي�س الحر.
تبداأ الرحلة من اإحدى القرى اللبنانية الحدودية المجاورة لل�سريط 
ر�سحهم  الذين  المهربين  اأحد  مع  ال�سعر  على  نتفق  ال�سوري،  الحدودي 
لنا اأحد الأ�سخا�س ممن نثق بهم »ن�سبيًا«، وحين يهبط الظالم، يو�سلنا 
الجبل،  من  بالقرب  وننتظر،  نجهلها،  اأخرى  قرية  اإلى  المدبر«  »الراأ�س 

الإ�سارة. 
وثالثة  لحمايتنا  �سخ�ٌس  معنا  لياًل،  العا�سرة  ال�ساعة  حوالي  ننطلق 
مليئة  ظهورهم،  فوق  جدًا  الكبيرة  الأكيا�س  ي�سبه  ما  يحملون  اآخرون 
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القنابل  بع�س  اإلى  اإ�سافة  الخا�سة،  بارودته  يحمل  منهم  كلٌّ  بالذخيرة. 
اليدوية، تح�ّسبًا لأي طارئ قد يواجهنا.

نم�سي عبر الجبال، اأ�سعر باأنني الوحيد من يعاني البرد القار�س في 
اأو  ثيابهم  وربما  �ساعدهم،  ربما قد  تعّودهم على ذلك  المرتفعات،  تلك 
اأحذيتهم، وربما �سندوي�سات الع�سل والمربى التي ياأكلونها حين ي�ستريحون 
الدفء.  على  ت�ساعدهم  ال�سخمة  الحجارة  اأحد  خلف  الم�سي  من 
»ال�سكرّيات بتّدفي اأ�ستاذ« هذا ما قاله لي اأحدهم ب�سوت منخف�س جدًا.

هوؤلء مهربون، يتقا�سون اأجورًا لقاء نقلهم ما ينقلون من ب�سائع اأو 
اأفراد، تختلف الت�سعيرة من �سخ�س اإلى اآخر، ومن مادة اإلى اأخرى، ول 

يجرون معامالتهم اإل بالدولر الأمريكي.
الم�سلحين،  الرجال  بع�س  ا�ستقبلنا  ال�سوري،  الطرف  اإلى  و�سلنا 
واأدخلونا اإلى اأحد البيوت �سبه المهجورة، لم ي�ساألنا اأحٌد منهم اأّي �سوؤال، 
اأحد الأ�سدقاء ممن  اإلى بيت  اأّي حديث لنا. انتقلنا  اأيٌّ منهم  ولم يوّجه 

نعرف، حتى �سباح اليوم التالي.
المعروفة  الحدودية  النقطة  اإلى  الخا�سة  ال�سيارات  باإحدى  انتقلنا 
ا�ستقللنا  وبيروت.  دم�سق  بين  الرئي�س  الطريق  وهو  يابو�س،  بجديدة 
للجي�س  حواجز  ثمانية  عند  توقفنا  العامة.  النقل  و�سائل  »مخاطرين« 
الغربية  الأطراف  على  ال�سومرية  منطقة  اإلى  و�سولنا  قبل  النظامي 
العا�سمة، يفت�سون ال�سيارات ويدققون في الهوّيات، يبحثون عن اأنا�س من 
كان  اإن  معهم.  مطلوبين  قوائم  ول  معّينين  اأ�سخا�س  ل  مناطق محددة، 
واإن  ب�سالم غالبًا،  تعبر  »ال�سورية« هو دم�سق  عنوان �سكنك على هويتك 
الأ�سئلة في معظم  لبع�س  اأو حم�س، ف�ستخ�سع  كنت من مناطق كدارّيا 

الأحيان، قد تنتهي بالعتقال اأو الإفراج.
طريق العودة من ال�سام اإلى لبنان كان مختلفًا كليًا. الغوطة محا�سرة 
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كليًا، والعودة اإلى دم�سق �سبه م�ستحيلة، النظام حا�سر مدينة العتيبة وبداأ 
بق�سفها، ثم �سيطر على الطريق الوا�سل اإلى الغوطة القادم من حم�س، 
تربط  والتي  »الثوار«  ي�ستعملها  التي  الطرقية  العقدة  على  �سيطر  كما 
طرقات الأردن وتركيا ولبنان والعراق مع بع�سها والتي ت�سل اإلى دم�سق. 
انتظرنا ما يقارب ال�سهر، كل يوم نهّم بالرحيل لكن ال�ستباكات واأرتال 

النظام الع�سكرية ال�سخمة حالت دون ذلك.
�سترافقنا  التي  الع�سكرية  المجموعة  قائد  م�سعب«  »اأبو  قرر  اأخيرًا 
حنفتح  اليوم  اهلل  �ساء  »اإن  اهلل«.  بركة  »على  ال�سير  حم�س  ريف  اإلى 
اأبو م�سعب على عجل وركب �سيارته. كانت قافلتنا  طريق جديد!« قالها 
وجهتهم  اأعرف  ل  الكتائب،  قادة  بع�س  فيها  جيب  �سيارتين  من  موؤلفة 
يعرفان  اأنهما  الوا�سح  من  �سخ�سان  فيها  اآب  بيك  �سيارة  بالتحديد، 
طرقات ال�سحراء جيدًا، دراجة نارية يقودها م�ستك�سف الطريق، �ساحنة 
عليها  ب  ُركِّ اآب  بيك  �سيارة  م�سلحًا،  خم�سين  يقارب  ما  فيها  كبيرة  نقل 
ر�سا�س دو�سكا للحماية، �ساحنتنا المليئة بالأدوية التي �ست�سل اإلى حم�س 
القائد  مرافقي  واأحد  الأول،  الفيلق  قادة  واأحد  واأنا  المحا�سرة  القديمة 
الع�سكري عبد الرزاق طال�س، كما قال لي، جل�سنا فوق الأدوية في الخلف.
اأو  ون�سف  �ساعة  ي�ستغرق  العادية  الحالة  في  البلدتين  بين  الطريق 
�ساعتين على اأبعد تقدير، لكنه ا�ستهلك معنا ما يقارب ت�سع �ساعات ليلية 
حولنا  من  تتطاير  التي  الرمال  فوق  نم�سي  �سحراوي،  الطريق  طويلة. 
البرد  رملية.  كعا�سفة  بعيد  من  للناظر  وتبدو  �سياراتنا  وتغطي  تغطينا 
ُيمنع  ال�سفلية،  اأطرافنا  اإلى درجة عدم قدرتنا على تحريك  قار�س جدًا 
ت�سغيل  ُيمنع  كما  الت�سال،  و�سائل  من  و�سيلة  اأي  ا�ستعمال  اأو  التدخين 
اأي �سوء، لأن دبابات النظام �ستق�سف اأي �سوء تراه وبالأخ�س اإن كان 

متحركًا. 
كما  ال�سحراء  )اأو  ال�سورية  البادية  في  �ساخبة  �سياراُتنا  ت�سير 
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األوية الجي�س، ونبعد عنها  ي�سميها اأهالي تلك المناطق( على يمين اأحد 
بم�سافة تقّدر بعدد من الكيلومترات، ن�سبة الأدرينالين في دمنا مرتفعة 
جدًا مترافقة مع البرد القار�س المتغلغل في عظامنا. ليلة اأم�س ا�ست�سهد 
ثالثون رجاًل عند محاولتهم اجتياز طريق قريب من هنا. نراقب بع�سنا 
خائفين، ل نتحدث اإل فيما ندر، اأ�سواء ال�سيارات مطفاأة. ل نور يتيح لنا 
اأن نرى اإل نور القمر المكتمل في تلك الليلة، ل ن�ستطيع اأن نرى اإل لمئات 

الأمتار با�ستثناء الأ�سواء المنبعثة من قطع النظام الع�سكرية البعيدة.
و�سلنا اإلى اإحدى قرى ريف حم�س الجنوبي، ال�سبح قد طلع علينا، 
افترقنا عن المجموعة الع�سكرية بعد اأن اأر�سلنا »اأبو م�سعب« اإلى منزل 
من  الكثير  قابلت  ليلتين.  هناك  بقيت  يعرفهم،  الذين  الأ�سخا�س  اأحد 
قادة الكتائب والجنود والمن�سقين ممن لديهم اتجاهات مختلفة ومناطق 
مختلفة يذهبون اإليها. اجتمعوا في ذلك المنزل الذي يملكه �سخ�س يعمل 
في دعم الثورة والثوار من خالل فتح الطرقات وا�س�ستك�سافها دون مقابل 

مادي.
البلدات  اإحدى  اإلى  اأيام  ثالثة  بعد  اأخرى  مجموعة  مع  اأر�سلوني 
الأ�سخا�س  نقل  مهمتها  الأخرى  هي  المجموعة  هذه  القلمون،  جبال  في 
الجبال  بين  الوعرة  الطريق  عبرنا  مقابل.  دون  المناطق  بين  والأ�سلحة 
دون اإ�ساءة، وفي البرد القار�س م�سينا م�سافة اأربع �ساعات، و�سلنا بعدها 

اإلى مق�سدنا في القلمون.
في الطريق، بالقرب من موقع تمركز اإحدى كتائب النظام، ظهر لنا 
اأنه كمين  البداية  اأربعة م�سلحين يتقدمون �سوبنا، ظّننا في  في الظالم 
ن�سبه جي�س النظام، لكن، بعد اأن حا�سر الرجال الم�سلحون الذين كنت 
اأرافقهم هوؤلء الأربعة، ات�سح اأنهم من�سقون عن تلك الكتيبة القريبة ول 
يعرفون اإلى اأين يتجهون. رافقونا في وجهتنا على اأن ير�سلوهم اإلى حيث 
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يريدون، بعد ت�سليمهم اإلى اأحد المجال�س الع�سكرية التابعة للجي�س الحر 
في المنطقة.

و�سلنا اإلى القلمون في منت�سف الليل، اتجه كل فرد اإلى المكان الذي 
يريد، اأر�سلوني مع اأحد المهربين ممن يتعاونون مع مجموعات من الجي�س 
الحر. عبرنا الجبال الفا�سلة بين لبنان و�سورية في �سيارة تحمل عبوات 
فوقها.  جل�ست  المازوت،  مادة  على  تحتوي  والأ�سكال  الأحجام  مختلفة 
اإلى  و�سلنا  الوعرة  الجبال  فيها  عبرنا  الزمن  من  واحدة  �ساعة  وخالل 

اإحدى القرى اللبنانية.
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في دم�سق ت�سمو الم�ساعر اأكثر، كل �سيٍء في ال�سام اأجمل. دم�سق تلك 
المدينة التي تتغّير تفا�سيلها كل يوم على وقع الحرب والنزوح والجمال. 

لي حكاية فيها رويتها ذات نهار، فقلت: 
الكهرباء منقطعة منذ �ساعات، الجّو بارد جدًا، نجتمع حول مدفاأة 
المازوت  تاأمين  اأمكن  )لقد  ال�ستاء  هذا  اأواخر  في  الأولى  للمرة  تعمل 
اأيام قليلة(، نتحدث عن الخبز وا�ستحالة الح�سول عليه،  ب�سعوبة منذ 
وفي الخلفية اأ�سواٌت لراجمات ال�سواريخ والمدافع تق�سف مناطق قريبة.

اأهاًل بك في دم�سق.
عام  من  )فبراير(  �سباط  �سهر  بداية  في  دم�سق  اإلى  رحلتي  بداأت 
اإلى  والموت. و�سلت  النار  الحقيقة وعن ذاتي في قلب  2013، بحثًا عن 
المدينة بعد اأن اجتزت طريقًا وعرًا محفوفًا بالمخاطر م�سيًا على الأقدام 
قلب  في  مناطق  بين  الرحلة  هذه  خالل  انتقلت  الأحيان.  من  كثيٍر  في 
عليها  ي�سيطر  اأخرى  ومناطق  ال�سوري،  النظام  عليها  ي�سيطر  العا�سمة 
الجي�س الحر في ريف دم�سق وغوطتها، ع�ست في الكثير من البيوت نظرًا 
جوا�سي�س  اأعين  عن  التخفي  وبهدف  اأكثر،  تفا�سيل  معرفة  في  لرغبتي 

الفروع الأمنية.
كانت معظم اأحاديث العائالت التي ا�ست�سافتني تدور حول الأحداث 
الجارية على الأر�س والأو�ساع المعي�سية، كنق�س الخبز الدائم وفقدان 
مواد الوقود كالبنزين والمازوت والنقطاع الدائم للتيار الكهربائي، كما 
تعر�ست  حال  في  المحتملة  النزوح  مناطق  حول  تدور  النقا�سات  كانت 
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اأو تجددت ال�ستباكات فيها. لكن وعلى رغم كل  للق�سف  المنطقة  هذه 
بما  الحياة،  ظروف  كل  مع  التكّيف  يحاولون  َفُهم  ال�سوريون  يعانيه  ما 
قد  مثاًل  فتراهم  اليوم،  فترات  اأغلب  في  وانقطاعها  المياه  نق�س  فيها 
و�سعوا خزان ماء كبيرًا في »الحارة« وُمَدّ اإليه اأي �سيء يمكنه نقل الماء 
من ال�سنبور اإلى الخزان ليمتلئ كلما اأو�سلت الحكومة مياه ال�سرب اإلى 
المنطقة، وبهذا ي�سمن ال�سكان بقاء مقدار كاف من الماء لديهم ليومين 
على الأقل. هذا الم�سهد �ستراه في معظم اأحياء الغوطة ال�سرقية. وربما 
مكان،  كل  في  »النرجيلة«  تدخين  هو  لي  غرابة  الم�ساهد  اأ�سد  من  كان 
عليهم  يطلق  )الذين  الحر  الجي�س  اأفراد  قبل  من  اأو  المدنيين  قبل  من 
�سيء  هو  ات�سال  كو�سيلة  الإنترنت  وا�ستعمال  »ثوار«(،  �سفة  المدنيون 

منت�سر بكثرة، وبخا�سة موقعي الفاي�سبوك وال�سكايب.
�سوارع  في  تجوب  واأنت  اأن تالحظها  الممكن  اأخرى من  كثيرة  اأموٌر 
اإلى  الخطرة  المناطق  والالجئين من  النازحين  كانت�سار  وريفها،  دم�سق 
في  اأو  دم�سق،  مدينة  قلب  في  المدار�س  كبع�س  ن�سبيًا؛  الآمنة  المناطق 
خيم تفر�س اأر�س المزارع في الغوطة ال�سرقية. وهي من اأ�سد الم�ساهد 
اأو ترى عائلة  اإيالمًا حين ترى طفاًل ي�سرب من ماٍء مخ�س�س لالأبقار، 
تاأكل طعامًا والخراف تجوب من حولهم، ذلك اأنهم يعي�سون في حظيرة 

للحيوانات هربًا من ق�سف عنيف على منطقة جوبر �سرق العا�سمة.
غير بعيد عن الغوطة ت�سعد اإلى با�س ي�سل مركز المدينة بمنطقة 
ت�سّكل مركزًا �سكنيًا ل�سباط وعنا�سر من الجي�س ال�سوري، فت�سمع ال�سائق 
يقول: »فليفت�س كلٌّ منكم في اأغرا�س الآخر«، وهو دليل وا�سح على خوف 
هوؤلء حتى من اأنف�سهم، فيبحثون عن اأي عبوات نا�سفة اأو متفجرات في 

اأغرا�س كل منهم.
حيث  مثلج،  يوم  في  وذلك  دم�سق،  قلب  في  تقابله  قد  اآخر  م�سهٌد 
للعالم دعم  وليبدي  لحمايته  النظام  �سّكلها  التي  ال�سعبية«  »اللجان  ترى 
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المدنيين له، تراهم يلعبون بالثلج لعبة »الجي�س الحر وجي�س الأ�سد«، وهو 
اأمر غريب اأن يعترف هوؤلء في ما بينهم بوجود جي�ٍس حر وينكرون وجوده 

على العلن وي�سفونه بالجماعات الإرهابية.
ما  اإذا  )طبعًا  تريد  كما  بحريتك  فت�ستمتع  دم�سق  غوطة  في  تتجول 
وت�ستم  وت�سرخ  تغني  ال�سواريخ(  وراجمات  الطائرات  ق�سف  ا�ستثنينا 
تهبط  النار  تكون  وحين  تحب،  التي  ال�سعارات  وترفع  وتتظاهر  الرئي�س 
عليك من ال�سماء لن تجد �سعوبة في اإيجاد اإحدى ال�سهرات الثورية في 
مكان اأكثر اأمانًا، يغني فيها »الثوار« اأغنياتهم ويرددون �سعاراتهم الثورية 
اأثناء تجوالك، �ستالقي، بال �سك،  ب�سوت عاٍل من دون خوف. لكن في 
الكثير من ال�سواريخ غير المتفجرة والمغرو�سة في الأر�س، يبتعد النا�س 
الذي  الأكثر ده�سة  الأمر  لكن  بينهم.  تنفجر  اأن  عن تحريكها خوفًا من 
لحظته هناك هو بيع الم�ستقات النفطية في �سوارع البلدات المتناثرة في 
الغوطة، فقد ُعّبئ البنزين والمازوت والكاز في قوارير تباع باللتر الواحد 

اأو اللترين، وذلك لغالء ثمنها ول�سعوبة الح�سول عليها.
اإلى  ونزحوا  بيوتهم  هجروا  ممن  المدنيين  بيوت  بع�س  في  ع�ست 
وا�ستعملت  كرا�سيهم،  فوق  وجل�ست  اأ�سّرتهم،  على  نمُت  اأخرى،  مناطق 
لم  اأنا�س  مع  ع�ست  ومذكراتهم،  �سورهم  مع  ع�ست  لالأكل،  اأوانيهم 
اأعرفهم �سخ�سيًا لكنني اأح�سب باأنني اأعرفهم جيدًا الآن، وقد نقلت اإلى 
دفتر مالحظاتي اأحد المقاطع من دفتر مذكرات اأحدهم، الذي تبّين لي 

اأنه �ساٌب جامعي قد فارقته حبيبته منذ زمٍن لي�س ببعيد:
اأزاحم  وحيدًا  المزدحم  المكان  هذا  في  وحيدًا  اأجل�س  اأخرى  »مرة 
اأحاول ال�سغط على زر الت�سال لكن يداي  �سورتك المعّلقة في خيالي. 
تخونانني. اأناديِك في �سري واأتحدث عنِك في العلن، مع علمي باأنني لن 
اأتعب من خيالي،  اإلّي.  اأ�سّمِك  اأن  اأود  وكم  اأ�ستاقِك،  اليوم.  بعد  اأطولِك 
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فاأغّني واأ�سحك، لكن الموت هنا في قلبي قد ع�سع�س. اأناجيِك كل لحظٍة، 
ل ترّدين. الآن اأ�سعر باأن �سيئًا ما في داخلي ينتحر اأو بالأحرى يموت بفعل 

�سرباتك«.
هناك في ذلك المكان الذي ينظر اإليه العالم على اأنه مكان لحرب 
الأنظار  تتوجه  المكان  ذلك  في  كثورة،  اأهله  يعي�سه  كما  لي�س  اأهلية، 
ون�سرات الأخبار ومقالت ال�سحف اإلى ال�سواريخ والطائرات والر�سا�س 
كيفية  اإلى  ال�سغيرة،  الحياة  تفا�سيل  اإلى  يلتفت  اأحد  ل  لكن  والموت، 
ما  )اأو  مدار�سهم  اإلى  وذهابهم  الأطفال  اإلى  اأو  الخبز،  على  الح�سول 
»الثوار« ورق�ساتهم. ل  اليوم �سحكات  العالم  يرى  �سابه( كل �سباح، ل 
يلتفت اأحد اإلى �ساب فقد حبيبته، اأو اإلى حبيبة ت�ستاق اإلى حبيبها، لكنهما 
ل يلتقيان لأن الر�سا�س كثيف عند مفترق الطريق اإلى بيتها. هناك فقط، 
في �سورية ت�ستطيع �سماع لحن الأمل ينبعث من الموت، هناك فقط ترى 
اأحدهم يموت من اأجل اأن يعي�س غيره، هناك في �سورية ترى هذه العبارة 
مكتوبة على كل الجدران: »اخلع نعليك واأنت تدو�س ترابها، فتراب �سورية 

من رفات �سبابها«.
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ق�س�س دم�سق وحكاياها ل تنتهي، في كل حجر من حجارتها رواية 
ي�ستطيع الراوي اأن يرويها لم�ستمعيه دون اأن يمّلوا اأو يكّلوا. قال الراوي:

حدث في دوما، تلك المدينة النائمة على اأطراف العا�سمة دم�سق، 
اأهله  مع  لي�سارك  ثيابه  اأجمل  مرتديًا  �سباحًا  بيته  من  خرج  �سابًا  اأّن 
وبداأ  ي�سمى مظاهرة، و�سل  الذي  الحرية  واأ�سدقائه وجيرانه في عر�س 
الغناء وكان يقُطر حما�سًا، بداأ اإطالق النار بعد فترة من الزمن، تفّرق 
ل  بينهم،  يف�سل  ال�سارع  اأهله،  عن  ابتعد  الجانبية،  ال�سوارع  في  النا�س 

ي�ستطيع العبور فقد زرعوا القنا�سة على الأ�سطح.
قرر العبور، ن�سحوه بعدم فعل ذلك، لكنه اأ�سّر، قال: بقفزة واحدة 
اإلى  و�سل  البرق  ب�سرعة  رك�س  حياتي.  موتهم  يهزم  لن  هناك،  �ساأكون 

منت�سف الطريق و�سقط. كانت الر�سا�سة اأ�سرع.
تفّرق  ا�ستمرت.  دوما  في  الحياة  لكن  الفتى  مات  الحياة،  ا�ستمرت 
النا�س وكلٌّ اإلى بيته اأو مخبئه اإل ذلك الم�سوؤول ال�سغير في تلك البلدة 
الذي توجه اإلى مجموعة من الم�سعفين والأطباء، طلب منهم اأن يرافقوه، 
لجلب جثة امراأة من لدى حاجز للجي�س ال�سوري هناك. قال باأن الجثة 

نائمة هناك منذ يومين على الأقل.
ال�سوارع م�سرعة متجهة نحو ذاك الحاجز  الم�سعفين  عبرت �سيارة 
اللعين. و�سلوا وقد كانت اأفواه البنادق م�سوبة نحوهم. لم يقبلوا ت�سليم 
اإليها  باأنها هناك. نظر  ببنادقهم  اإليها  اأ�ساروا  بل  القادمين،  اإلى  الجثة 
جثة  راأى  يدري.  اأن  دون  عينيه  من  الدمعة  �سقطت  الم�سعفين.  اأحد 
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امراأة هناك عند �ساقية المياه تنه�سها الكالب، ل ت�ستطيع التعرف على 
هناك  �سنرميهم  الخونة  وكل  خائنة  هي  تبِك،  ل  له:  قالوا  مالمحها. 

لتنه�سهم الكالب.
يتفوه  اأتوا دون جثة. لم  ركبوا �سيارتهم من جديد وعادوا من حيث 
بالبكاء واختلط  ارتفع �سوته  الذي  الم�سعف  اإل ذلك  باأي كلمة،  اأحدهم 
دمعه بال�سائل المخاطي باللعاب. وكان �سوت التكبير يرتفع من كل �سوب.
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بكى الح�سور، فحّدثهم الراوي بق�سة بالبل الثورة وما حدث معهم، 
ثم �سرد لهم ما قاله اأحدهم لأولئك المغنين:

لتبني  عاليًا  �سوتك  وارفع  اأغنياتك  غنِّ  بل  �سيئًا،  منهم  تنتظر  ل 
طفالك. غنِّ وابِك على �سهدائك وقل: »�سكابا يا دموع  ب�سوتك م�ستقباًل لأ
العين �سكابا على �سهدا �سوريا و�سبابا«! ل تنتظر اأن يمنحوك حقوقك بل 
ا�سترّدها وا�سرخ اأيها ال�سوري واأمالأ الف�ساء و»يا محالها الحرية«! نعم، 

هي الحرية، ها هي ذي تطرق بابك فتغنَّ بها واأن�سد.
تذّكر اأيها ال�سوري اأر�سك كّلها وتذّكر تاريخك، مئات الأعوام ل بل 
هي اآلف الأعوام لن توؤثر فيها خم�سون �سنة من ال�ستبداد، فغِن: »هيي 
و�سورية، والأ�سد جرثومة فيها«. نعم، ل تخْف! اخرج اإلى ال�سارع وعّلمنا 

كيف ن�سلي، كيف ن�ستن�سق الهواء، كيف نغني.
اخرج اأيها ال�سوري اإلى ال�سارع، اأَ�سِرب عن العمل، اأ�سقط ال�سرعية 
ت�ستمر  اأن  �سيء،  كل  من  والأهم  اإخوتك،  بقتل  ت�ساهم  ل  النظام،  عن 

بالغناء: »الموت ول المذلة«.
اأيها الثائر!! ويا لجمالك! نعم، �ساأعّلم اأطفالي كيف  كم عظيٌم اأنت 
القا�سو�س  يتخّيلون  �ساأدعهم  المالئكة،  اأ�سكاَل  ت�سبه  باأ�سكاٍل  ير�سمونك 
ب�سار«.  يا  ارحل  »وياهلل  العا�سي:  �ساحة  في  الآلف  اأمام  ي�سدح  وهو 
�سير�سمون هادي الجندي محموًل على الأكتاف يجوب في �سوارع حم�س 
ب�سار  وي�سقط  �سورية  »عا�ست  خلفه:  من  ال�سباب  ويردد  ويغني  يهتف 
الأ�سد«. �سيفرح اأطفالي حين يرددون اأغنيات ال�ساروت و�سيذكرون ثورة 
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هذا ال�سعب العظيم، �سيدر�سونها في كتبهم، تاريخ �سورية المعا�سر �سنعه 
�سبان �سورية باأ�سواتهم، فما اأجمل �سوته )ال�ساروت( حين يغني: »ماتت 

قلوب الجي�س، ماتت بها النخوة، لي�س تقتلنا لي�س، جي�س و�سعب اإخوة«.
اأن يعرفوا »ماما  اإلى المدر�سة وقبل  اأن يذهبوا  اأطفالي قبل  �ساأعّلم 
ماما يا اأنغاما« �ساأعلمهم اأغنيات محمد عبد الحميد محمود، و�ساأجعلهم 
يغنون: »ونقول يا خاين ونقول يا خاين حافظ باعلنا الجولن واأنت حكمك 

باين«. غّنوا يا اأطفالي غّنوا!
في بدء الثورة كانت الكلمة، كانت الأغنية، ر�سائل اأُر�سلت للنا�س عن 
طريق اأغنيات ال�سارع، فمن »�سمتكم يقتلنا وغير اهلل ما اإلنا« اإلى »اآزادي 

اآزادي حرة حرة يا بالدي«.
اأيا اأيها الثوار في �سورية، اإني لأخجل من ت�سحياتكم، واأنحني اأمام 
عظمتكم، اأبكي حين اأ�سمع اأغنياتكم. فا�ستمروا بالغناء، ا�ستمروا بثورة 
الحقيقي  المعنى  واأعدتم  الخوف  جدار  ك�سرتم  فكما  هذه،  الحناجر 
وباأغنياتكم  ال�سلمية  ثورتكم  با�ستمرار  اأفرحونا  الوطنية،  لالأغنية 

الجديدة. 
وهنا بداأ الراوية غناء اأغنية رددها البطل عبد البا�سط �ساروت، وردد 

الح�سور من خلفه »حرام عليه، حرام عليه«:
قالوا ب�سار يقتل �سعبو ع�سان كر�سي

حرام عليه حرام عليه
هّجر �سعبو عن الوطن و�سكن فيه

حرام عليه حرام عليه
ليه يدمر ليه يبيد �سعبو ويكويه

حرام عليه حرام عليه



22

جرح الإخوة وجرح الوطن مين ي�سفيه؟ ربي ي�سفيه
حرام عليه حرام عليه

اأعدم اأطفال الأمة وطفلو باإيديه
حرام عليه حرام عليه!
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هي  اإن  وقارئيها  اإليها  والم�ستمعين  الرواية  واأن�سى  نف�سي  اإلى  اأعود 
�سّر  ما  والعتمة.  الألم  بذكريات  نف�سي  فاأحّدث  الروايُة،  يوم  ذات  دونت 
هذه التجربة؟ كيف غّيرت طرَق تفكيري وحياتي؟ اأهو الحذاُء الع�سكرُي 

القابُع فوق راأ�سي من يمتلك مثل هذه ال�سطوة؟
ال�ساعات  تلك  الوعي، في  فيها عن  التي غبُت  المرات  اأذكر عدد  ل 
الماء  اأذكر »�سطلين« من  لكنني  المكان!  اأم�سيتها في ذلك  التي  القليلة 

البارد اأيقظاني.
يدايَّ  مغم�سة،  عيوني  اأعرف.  لم  المكان؟  ذلك  �سكل  هو  كيف 
في  تنخُر  مكاٍن  كل  من  األٍم  و�سرخاُت  تاأوهاٌت  ظهري.  خلف  مقّيدتان 
التعذيب  �سهٌل  هو  كم  تلقيتها.  التي  ال�سربات  من  اأكثر  توجعني  راأ�سي، 

مقارنًة بما ت�سمع، اأو ترى.
تلقيت ال�سربات هناك لدرجٍة لم اأعد اأعرف بما اأُ�سرب واأين. لحقًا 
)بعد اأن خرجت( اكت�سفت اأو تذكرت باأنهم ي�سربون في كل الأماكن التي 
من الممكن اأن تخباأ تحت الثياب، كالظهر والبطن، ي�سربونها بالع�سي 

والكبالت والأحزمة واأ�سد ما يوجع هو الخ�سيتين، اأيريدون قطع ن�سلي؟
بالإهانة،  ت�سعر  اأن  يريدونك  لهم،  خا�سة  ت�سلية  والراأ�س  الوجه  في 
فكم فع�سوني تحت اأقدامهم وكم �ساطوا راأ�سي وكاأنه كرٌة ي�سهل �سربها. 

ومن جملة ما اأذكر هو اختالف روائح اأقدامهم. ففي ال�سيارة وهم 
ي�سربونك، ت�سمُّ رائحة العفونة من اأرجلهم، يا لها من مقرفة! وفي غرفة 
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فهي  ال�سابط،  اأرجل  رائحة  اأما  والحقد،  العرق  �سّم  ت�ستطيع  التعذيب 
مختلفة ل عرق ول عفن ول �سيء �سوى رائحة الدم والعذاب والقهر.

يت�سلون بطرق ال�سرب والتعذيب، هي ريا�سٌة خا�سٌة، يلكمونك ككي�س 
في  كما  ي�سوطونك  البي�سبول،  كرة  كما  بالع�سي  وي�سربونك  المالكمة، 

كرة القدم، ويتقاذفون ج�سدك بين اأيديهم ككرة ال�سلة.
كلماتهم هي �ستائم ول �سيء غيَر ال�ستائم، يمار�سون هذه العادة بكل 
�سرموطة،  اأمي  واأّن  اأنني عر�س،  اأ�سدق  اأن  كدُت  بها،  ويتفننون  اأريحية 
من �سدة ما رّددوها على م�سامعي. اأيعقُل يا اأمي؟ اإنهم ينّج�سون طهارتِك 

باأفواههم القذرة.
اأتعبني،  النوم  لكن  راأ�سي غفوت،  لّوثت  التي  الأفكار  في خ�سم هذه 
المجاورة  الطاولة  على  المو�سوع  الماء  كاأ�س  من  لأ�سرب  ا�ستيقظت 
لراأ�سي. مددت يدّي، اأم�سكتها، رفعتها اإلى فمي، �سربت، اأح�س�ست بدماء 

ت�سري اإلى جوفي ل ماء. اأ�ساأت الغرفة فاإذا بلوٍن اأحمر يمالأ كاأ�سي.
جد �سبياًل للهرب،  نه�ست خائفًا و�سرخت. توجهت اإلى باب غرفتي لأ
ول  للهواء  مدخل  بال  فقط  جدران  على  تحتوي  الغرفة  كانت  اأجده.  لم 
اأذكر تفا�سيل الأ�سياء. كيف ال�سبيل  اإلى هنا؟ ل  مخرج له. كيف دخلت 

اإلى الخروج؟ ل جواب.
اأهو �سجن هذا؟ وكيف يكون بال اأبواب؟ من اأين �ساأجلب هواًء نظيفًا 
عندما يتعفن هذا الذي عندي؟ ل ت�ساأل ف�ستتعب من ال�سوؤال، هكذا اأجبت 
نف�سي. ا�ستدركت واأ�سفت مجيبًا: لكن ما الحياة اإن لم تكن �سوؤاًل؟ وهذا 

اأي�سًا �سوؤال.
كما  بنف�سي،  الختالء  فقررت  اأخرج من هنا حيًا،  لن  باأنني  تيقنت 
نف�سي  �ساأحدث  لنف�سي:  وقلت  الإلهية،  دعواتهم  تلقي  قبل  الأنبياء  يفعل 
بما يخالج نف�سي لأجيب نف�سي عما يدور في نف�سي. وبداأت بال�سوؤال: ِلَم 

ال�سوؤال؟ لم اأعرف طريقًا للجواب.
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ِلَم يموت ال�سهيد؟ �ساألْت. ل اأعلم، اأجبت واأ�سفت ب�سوت عال: ربما 
يموت من اأجل اأن يموت وربما يموت من اأجل اأن يحيا، لكنني متيقن من 

اأنه مات من اأجل اأن اأحيا اأنا.
وتردد  اأنا«.  اأحيا  اأن  اأجل  من  »مات  المكان  في  الجملة  هذه  دوت 
ال�سدى اأكثر من مرة حتى ح�سبت اأنني في واد تحيط به الجبال، وان�سق 
الجدار ليمر خيط من نور، لكن ال�سق لم يكن كافيًا لمروري فعدت لأكمل 

جل�سة ال�ستجواب ال�سخ�سية.
هل يحلم ال�سهيد؟ نعم يحلم، يحلم بما مات من اأجله، يحلم بالوطن 
ال�سغيرة  باأخته  برفاته، يحلم  تقّد�ست  التي  وبالأر�س  له  يت�سع  لم  الذي 
اإن  يحلم...  ال�سهيد  اإن  وبهم.  وبك  بي  يحلم  اأمه،  ح�سن  في  النائمة 

ال�سهيد يحلم. انفرج الجدار المقابل عن �سق جديد.
اإلى  كيف يكون �سوت ال�سهيد؟ �ساألني. فاحترت في ال�سوؤال، نظرت 
ي ال�سوء في الجدار، كانا يكبران كلما اقترب منهم جمع هائل، كنت  �سقَّ
الموت،  �سوت  هو  ال�سهيد  �سوت  اأجبت:  وفجاأة  اأراه.  ول  بوجوده  اأح�س 
الموت  وقلت:  خطئي  فاأدركت  الموت؟  �سوت  وما  مخّيلتي:  ف�ساألتني 
ال�سهيد  لكن موت  ماتوا دون �سوت  به. فكثر  اإل حين نح�س  له  ل �سوت 
بع�سها  من  الثالثة  �سقوقي  واقتربت  جديد.  من  الجدار  ان�سق  �ساخب. 
وبداأت تكبر �سيئًا ف�سيئًا، فات�سحت الروؤية. راأيت جمعًا هائاًل من النا�س 
لم اأكن قد �ساهدت مثله قباًل. راأيتهم يحملون نع�سًا على اأكتافهم ويغنون 

لل�سهيد.
في  اأقف  واأنا  والكبرياء  العز  من  موجة  انتابتني  اللحظة  تلك  في 
مواجهة هذا النع�س، �سرخت باأعلى �سوتي: حّيوا ال�سهيد.. حّيوا ال�سهيد. 
حمل  ب�سرف  �سارك  لأ النا�س  جمع  باتجاه  نف�سها  اللحظة  في  ورك�ست 

الرفات. فتك�سرت الجدران وات�سحت معالم الأ�سياء. وكان نهار.
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وابتعدت  اأحيانًا  مني  اقتربت  التي  الُمدن  واإلى  حكايتي  اإلى  اأعود 
اأحيانًا اأخرى. فكتبت حينذاك ر�سالة اإلى ح�سن ن�سر اهلل ـــ زعيم حزب 
اهلل اللبناني ـــ وقلت له فيها اإّن لي في بيروت ودم�سق اأكثر مما له. وفي 

تفا�سيل ر�سالتي قلت له:
 

ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل،
عن  يدافعون  ممن  �سورية  �سهداء  ال�سهداء،  بدماء  معطرة  تحيٌة 

كرامتها في وجه دكتاتورية توؤيدها اأنت.
اأما بعد..

فقد بلغني عنك اإر�سالك جنود حزبك اإلى �سورية لقتال اأبنائها ممن 
تدير  لبنانية  حكومة  لت�سكيل  تعطيلك  بلغني  كما  بالتكفيريين،  ت�سميهم 
لذا  خلفها.  تختبئ  انفككت  ما  التي  المقاومة«  »رغبات  بحجة  البالد، 
اإلى طريق الحق، وتثب  اأر�سل لك هذه الر�سالة، عّلها تهديك  اأن  ارتاأيُت 
بك من جادة ال�سالل التي ت�سير فيها وُتبعدَك عن درب البطالن الذي 

تنتهجه.
يملك  ل  »الذي  يو�سف  دلير  ال�سوري  المواطن  اأنا  لي  ح�سن،  �سيد 
�سيئًا �سوى نف�سه« في بيروت اأكثر مما لك. لي فيها نقا�سات ل تنتهي في 
�سارع الحمرا، ولي في بارات الجميزة ومار مخايل �سولت وجولت. لي 
في حارات طريق الجديدة حجارة اأذكرها كلما اأغم�ست عينّي، ولي في 

الأ�سرفّية حكايا طويلة. هل تعرف اأين تقع الجعيتاوي حيث كنت اأعي�س؟
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لم  لأنك  تعرفها،  ولن  لم  واأمل  األم  اللجوء ق�س�س  لي في مخّيمات 
تدخل المخّيم ولم تعرف تفا�سيله ال�سغيرة والكبيرة. هل ا�ستريَت يومًا 
بئر  اأو من  الأوزاعي  بيتك من  اأثاث  تب�سعت  �سارع �سبرا؟ هل  �سيئًا من 

ح�سن؟
هل تعرفت يومًا على اأحد �سائقي التكا�سي ممن ياأتون يوميًا من اإحدى 
قرى البقاع اأو الجبل للعمل في بيروت؟ وهل تبادلت اأطراف الحديث يومًا 
مع فنان لبناني لم ي�سمع به اأحد لأن اأ�سحاب الغاليريات وروؤو�س الأموال 
لم يتعرفوا عليه بعد؟ هل �سمعت يومًا ما بالأحداث الثقافية »ال�سغيرة« 
التي لم يت�سع الإعالم لذكرها؟ األحظَت اأنني قلت �سغيرة.. وق�سدت هنا 
ندوات ثقافية اأو م�سرحيات واأفالم لم تنت�سر في مهرجانات كبيرة اأو نواٍد 
ثقافية ول تنقل مبا�سرة على الهواء؟ اأ�سمعَت يومًا اأغنية راب لبناني؟ هو 

فن حديث، ولي�س رج�سًا من عمل ال�سيطان.
َثك عن دم�سق، لكن �ساأذكر  اأما دم�سق، قد ل ت�سعني الكلمات لأحدِّ
اإليه  اأر�سلت  الذي  المكان  الإجابة عن  لت�ستطيع  معالمها،  من  بع�سًا  لك 
جندك كي يقتلوا الب�سر، اإن �ساألك اأحد اأزلمك عن هذا مع اأني اأ�سّك في 

ذلك.
دم�سق لي�ست الجامع الأموي ومقام ال�سيدة رقية ومقام ال�سيدة زينب 
�سكان  �ساألَت  واإْن  مختلفة،  لأديان  كثيرة  مقامات  تحوي  دم�سق  وح�سب. 
دم�سق الأ�سليين ف�سيقّرون لك بوجود اآثار وثنية في بع�س حارات ال�سام 

القديمة.
لهم  قل  وتعرفها.  تحبها  كي  اكت�سافها  عليك  مختبئة  مدينة  دم�سق 
ذلك اإن �ساألوك عنها ذات نهار، قل لهم: دم�سق مدٌن عّدة تجّمعت لتكون 
مدينة واحدة، لها عمٌر اأطول من عمر كل الأديان الموجودة على �سطح 
الأر�س. ول مانع من ذكر بيت ال�سعر هذا الذي نظمه ذات يوم ال�ساعر 
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»�سفيق الكمالي« في و�سف دم�سق: 
ة والدهر قد هرما عجـيـبٌة اأنِت بدء الـدهر مولـدها    ولم تزل غ�سّ

اإن كنت تق�سد ما تقول حول ذهابك للقتال في �سورية وعبرت نقطة 
الم�سنع الحدودية، اأو اإن ت�سّللت من اإحدى قرى البقاع كما يفعل جنودك 
وو�سلت اإلى دم�سق )هذا اإن ا�ستطعت(، فا�ساأل عن مقاهي حارة دم�سقية 
يكون  قد  �سوري،  �سباب  على  وتعرف  هناك  اإلى  اذهب  �ساروجة.  تدعى 
اإلى  وانظْر  قا�سيون  واق�سْد  تفاجئك.  قد  ثقافة  له  لكن  بالعمر  �سغيرًا 

ال�سام واعرْف ما معنى م�ساهمتك في تدمير هذا الجمال.
هل �سمعت بالمغنين في ريف دم�سق، مغّني الغوطة ال�سرقية؟ اأبو زيد 
عفوف، اأبو نعيم القابوني، محرو�س ال�سغري... هل �سمعَت بهم؟ هم من 
تراث ال�سام العتيق، قد ُقتل معظمهم في �سجون حليفك الأ�سد. اذهب اإلى 
الغوطة ال�سرقية لت�سمع اأغنياتهم وتتمايل مع كاأ�س العرق. هه ل ت�ستطيع 

الذهاب اإلى الغوطة، اللهّم ل �سماتة.
مالحظة: ت�ستطيع �سماع اأن�سودة تبداأ بـ لزم ترحل يا ب�سار/ هي دوما 

كّلها ثوار/ ا�ساأل فرن�سا يا غدار/ �ساقط �ساقط يا ب�سار.
الأ�سد هو مختار ذلك  �سّيدك  المهاجرين،  زيارة حي  ت�ستطيع  ربما 
اإلى  المهاجرين اذهْب  اإن زرَت  الحي، فتراه ل يغادره خوفًا على نف�سه. 
تلك  من  دم�سق  بمنظر  ال�ساي  من  كاأ�س  مع  وتمّتع  وخور�سيد  الجادات 

الحارة الِعلوية المطّلة على جّلق ال�سام.
اذهْب اإلى ركن الدين، ل ت�سترق النظر اإلى فتيات الحي الجميالت، 
بل ا�ستمْع اإلى ق�س�س الحياة المنبعثة من حارات الحي ال�سيقة. ق�س�س 

لن تقتلها ر�سا�سة تطلقها بندقية اأحد مقاتليك.
اأ�سواقنا  في  اأو  والق�ساع  كال�سعالن  الجديدة  اأ�سواقنا  في  ت�سّوق 
اأحد  من  ع�سير  بكاأ�س  تتمتع  اأن  لك  والحريقة.  كالحميدية  القديمة 
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المحال الكثيرة وخْذ �سندوي�سة �ساورما اأو فالفل، لك اأن ت�ستمتع ببع�س 
البوظة التي حرمنا �سيدك منها، نحن المنفيين والالجئين ال�سوريين.

لن ت�سعني هذه الأوراق لأكّلمك عن دم�سق وبيروت، لذا �ساأكتفي بما 
ذكرت في و�سف المدينتين. لكن تذّكر ر�سالتي هذه واأنت ت�ستقبل جثث 
مقاتليك ممن اأر�سلتهم اإلى الموت في �سورية، تذّكر كّلما مررَت بحي اأو 
اأغلبية ممن يتبعون حزبك و�ساهدت �سور هوؤلء  اأو مدينة تقطنها  قرية 
في  قّوتك  ت�سمن  دكتاتورية  لدعمك  ثمنًا  حياتهم  دفعوا  ممن  ال�سبان 

المنطقة.
ح�سن ن�سر اهلل، اإن ا�ستطعت النوم لياًل دون اأن يوؤنبك �سميرك اأو 
لَيقتلوا فيعودون ُمحمّلين في  ُتر�سلهم  َمْن  اأو  تقتلهم  َمْن  ِذكُر  يوؤرقك  اأن 
�سناديق خ�سبية. اإْن ا�ستطعت النوم لياًل، هل ترى اأرواحهم تحوم حولك 

وتريد خنقك في كوابي�سك؟!
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بيروت. بيروت هي الأخرى، �سبيهة ال�سام واأختها. ل �سيء فيها ُيحب 
لكنك تحبها. بيروت.. حين كان لموتنا بالٌد اأخرى.

في  الجدد.  ال�سوريين  نحن  لنا،  اإل  لمن طلب  تفتح ذراعيها  بيروت 
ل�ساعات  والبارات  المقاهي  في  نجل�س  مت�سكعين،  ترانا  الحمرا  �سارع 
ترانا  اأو  المدينة.  هذه  من  جزءًا  نكون  اأن  دون  ونتحدث  نراقب  طويلة؛ 
ي�سفقان علينا فيبتاعا  نلقى حبيبين  اأن  الورود ع�سى  نبيع  الأر�سفة  على 

وردة مّنا.
هنا.  الالجئين  نحن  علينا،  هي  ع�سّية  التفا�سيل،  مدينة  بيروت 
�ستجدنا  بالتاأكيد  اأو  وقد تجدنا  المدينة،  واأر�سفة  الميناء  اأر�س  نفتر�س 
باأجور  و�سنر�سى  �سُن�ستغل  باأننا  نعلم  ما.  نبحث عن عمٍل  الج�سور  تحت 

زهيدة ع�سانا نروي ظماأ طفٍل قد ُوِلد للتو.
في  هناك  عنا  ابحث  اإلنا.  كلهم  تحت�سنهم  اللجوء  مدينة  بيروت 
مواطن اللجوء الفل�سطينية، �سترانا حتمًا هناك في �سبرا و�ساتيال، في 
الفقر  مناطق  من  وغيرها  غوا�س  و�سعيد  الداعوق  وفي  البراجنة  برج 
من  هناك  لتجدنا.  طوياًل  عنا  تبحث  لن  هناك  نحن  واللجوء.  والت�سرد 
لجئين  بنا  يقبل  هناك  لجئًا  وجدنا  البالد،  في  ُتهنا  اأن  بعد  يحت�سننا 
في بيته ن�ستعمل اأدواته، ننام في فرا�سه، وترى اأطفالنا يلعبون بالألعاب 

النارية معًا. ل مكان لالجئ هنا اإل بيت الالجئ.
كل  ت�ساعد  التي  المدني  المجتمع  ومنظمات  العمل  مدينة  بيروت 
النا�س با�ستثناء ال�سوري. ول تكتفي بذلك بل تحاربنا اإن اأردنا م�ساعدة 
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بع�سنا، فما اإن بداأنا العمل حتى راأيتهم يتهافتون علينا بغية �سرقة عملنا، 
بيروت مدينٌة �سارقة. ويا لحظي ال�سعيد، فاأنا ما زلت هنا ولم اأُ�سرق ولم 

اأتعرَّ بعد.
بيروت مدينة الحرية. حريٌة لكل النا�س اإل لمن طلبها من ال�سوريين. 
الفرقاء،  بع�س  نادرًا خوفًا من عقاب  اإل  نخرج  ولن  واإن خرجنا،  فهنا، 
يهجم  الفرقاء  اأحد  وترى  فيخيفنا،  ليحمينا  بنا  يحيط  الجي�س  ف�سترى 
وهما  ل  كيف  بيروت،  اإلى  ال�سام  من  بنا  لحق  ال�ستبداد  وكاأن  علينا، 
مدينتان عا�ستا الظلم عينه. هنا لن ت�ستطيع رفع علم الثورة اإل في مناطق 
معّينة، وفي مناطق اأخرى �ستغلق نافذة غرفتك لترفع علمك خوفًا من جاٍر 
اإحدى العائالت فيخطفونك، ولن ي�ساأل عنك حينذاك  اإلى  قد ي�سي بك 
اأحد، ل جي�س ول حتى اأحٌد من اإخوتك، فاأنت الآن من المح�سوبين على 

�سهداء الوطن، اأو تكاد.
بيروت مدينة الجمال يراها من ي�ساء اإل نحن. لم نلق في هذا الجمال 
الطين،  ال�سيقة،  ال�سوارع  ن�سيبنا.  منه  الآخر  الوجه  فكان  العذاب،  اإل 
تعيننا،  ل  موا�سالت  الموجودين،  غير  والماء  الكهرباء  المعي�سة،  غالء 
ومق�س طائفي نحن ننام بين حّديه، وخطف ينال منا في اأماكن �سكننا.

بيروت وجهة ال�سوري متى �ساء حتى في الحرب الأهلية اإل الآن، فهي 
وجهة من �ساء �سوانا، فال �سيف نتقي فيه حرارة �سم�س، ول �ستاء يبعث 

لنا بر�سائل خريفية الآن.
بيروت كانت قبلتنا. بيروت كانت وجهتنا. بيروت كانت بيروت.
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مخّيم  اليرموك.  كمخّيم  المدن،  من  اأو�سع  تكون  المناطق  بع�س 
اليرموك هو الوطن ال�سائع، لذلك حين كتبت ر�سالة لولدي الذي قد يولد 

ذات يوم ذكرت له اليرموك كثيرًا، وقلت:
هنا اليرموك

هنا اأ�سل الحكاية
هنا يقف قلبي عند مدخل المخّيمين

ويبكي.
ل اأنتمي اإلى هذا الوطن..

ل اأنتمي اإلى اأر�س نبذتني، ول اأنتمي اإلى �سعب يفرح لموت بع�س منه، 
ويفرح البع�س الآخر حين يموت البع�س الأول.

اأنتمي اإلى بع�ٍس اآمن بالحرية فمات من اأجلها اأو بقي يعمل لها.
اأنتمي اإلى بع�ٍس ت�سّرد في اأ�سقاع الأر�س دون اأن يحني راأ�سه لأحد..

اأنتمي اإلى بع�ٍس، ول اأ�سدق كذبة ال�سعب العظيم...

يا ولدي..
اإذا تعرفت ذات يوم على فل�سطينيٍّ ممن عا�سوا:

ـــ اأيام النكبة 1948، دعه يحدثك عن بدء معاناتهم لما فعله الحتالل 
نعرفه  الذي  بال�سكل  المخّيمات  اأ�سبحت  حتى  تعذبوا  كم  لتعرف  بهم، 

اليوم.
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»اإخوتهم«،  باعها  التي  دمائهم  فليحدثك عن  النك�سة 1967،  اأيام  ـــ 
وكيف تمت المتاجرة بهم وبق�سيتهم.

المت�سارعة  الفرق  عن  يحدثك  دعه  لبنان،  الأهلية في  الحرب  ـــ 
هناك، كيف اأنهم كانوا يقتلون بع�سهم بع�سًا، كلهم اأ�سداد اإل حين يتعلق 
الأمر بالفل�سطيني، فكلهم واحٌد �سده. دعه يحدثك عن تل الزعتر وعن 
مجزرة �سبرا و�ساتيال وعن حرب المخّيمات وعن برج البراجنة و�سعيد 

غوا�س والداعوق.
ـــ في فل�سطين، فليذكر لك ما حدث حين اجتاح الإ�سرائيلي جنين، 
وحين �سّن الحرب على غزة، وليحدثك بتف�سيل ممّل عن النتفا�سات في 

وجه الحتالل.
ـــ في مخّيم الرمل في الالذقية، فليحدثك عن الق�سف الذي تعر�سوا 

له من زوارق النظام ال�سوري الحربية.
ـــ في مخّيم اليرموك، دعه ي�ستر�سل في الحديث عن ح�سار المخّيم، 

وعن النا�س وهم يموتون جوعًا اأو ق�سفًا بالبراميل المتفجرة.
دع الفل�سطيني يحدثك عن معاناته لتعرف ماهّية ال�سعب الذي يعي�س 

رغمًا عن اأنف الب�سرية.

يا ولدي!
حين يموت مخّيم اليرموك من الجوع، فكن على يقين باأن خير ال�سام 

قد ن�سب.
طالُب  كان.  �سبٍب  لأي  فجاأة  حّرًا  ي�سبح  قد  الإن�سان  اأّن  ت�سّدق  ل 
ولي�ست  يومية،  ممار�سة  هي  فالحرية  البدء،  من  حّر  اإن�ساٌن  هو  الحرية 

طارئًا ياأتي فجاأة ويرحل فجاأة.
يا بني ل تتردد في �سيء قد تفعله، ول تندم على �سيء قد فعلته، فواثق 
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الخطوة يم�سي ملكًا. ل تعبد �سيئًا ول تتبع �سخ�سًا اإل اإن كنت مقتنعًا بما 
تفعله، واأ�ساأل روحك وعقلك. فلتكن حياتك ثورة على والدك: »اأنا«، وعلى 

اأمك وعلى مجتمعك وعلى اأي �سيء اآخر قد ي�سيطر عليك.
اإن  تن�َسهم  ل  كله،  العالم  في  المظلومين  تن�َس  ل  فل�سطين،  تن�َس  ل 
اأو الجن�سية  اأو اللون  اأو اأفارقة، ل تدع الجن�س  كانوا كوردًا اأو �سوماليين 
يكون حاجزًا بينك وبين اأحد. كن اإن�سانًا. وقرر اأنت، اأنت وفقط اأنت، ول 

تدع اأحدًا يفر�س عليك �سيئًا، حتى حبيبتك.
عن  تتخلَّ  ل  الجميل.  حياتك  ن�سف  المراأة فهي  تن�َس  ل  ولدي  يا 

الأنثى، حتى واإن كنت مثلّي الجن�س، فلتكن المراأة موجودة في حياتك.
تذّكر محمود دروي�س حين قال: 

»وكل ما يتمّنى المرء ُيدرُكه     اإذا اأراد واإني ربُّ اأمنيتي...«

يا ولدي..
ان�َس ر�سائلي وو�ساياي، وع�س حياتك اأنت ول تدفع ثمن ف�سل والدك!
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ل نعبُر الج�سَر اإل حفاة، عراة. ل �سيء يك�سو اأج�سادنا.
ليق�ّس  بعيدًا  ال�سوت  يرحل  ينتهي.  ول  حنجرتي،  في  الن�سيد  يبداأ 
كاأي  يريد  ما  فيكون  نف�سه  ال�سدى  يكّون  اإخوتي.  ال�سامتين،  م�ساجع 

�سيء اأراد اأن يكون، فيقول لذاته: كن، فيكون.
لمن  هنا  اأ�سماء  ل  ال�ساهدة،  من  منقو�ٌس  تراٌب  ذاكرتي  على  يمّر 
�سقطوا. جموٌع من الأج�ساد ممتدة اأمامي كاأنها �سهٌل من الُخزامى ترتبط 
رائحتها بثيابي لتربطني باأر�س م�سدودة اإلى قلبي بحبل م�سيمة ل ينقطع 
حتى اإن اأراد اأو اأردت. هل يعودون مع طيوٍر هاجرت اإلى ما وراء الحروب؟ 

اأماُه، ل تبِك!
وتكون  الكالم،  هوام�س  على  ت�سير  التي  القافلة  بالقافلة،  لنعترف 
�سحوب  اأمام  ببيا�سها  المتاأنقة  الورقة  ي�سبغ  حين  كالحبر  له،  مدادًا 
من  واأُ�سفى  فقط  واحدة  ليلة  الجميع.  ينام  ال�سحوة حين  تاأتيني  لوني. 

ُرهاب الغتراب. ل مكان لجرذ اإ�سافي فوق هذا الفرا�س.
اأحاول  لفترة طويلة. عبثًا  الوعي  بهلو�ساِت مري�ٍس غاب عنه  اأ�ساُب 
الخروج من م�ستنقع الدم الذي يغرق فيه الجميع بعد اأن لذوا بال�سمت 
بين  فاأتوه  ل�سوتي  �سدًى  على  العثور  اأحاول  اأموات.  اأو  ُخر�س  كاأنهم 

الكلمات المبعثرة هنا وهناك. اأ�ساُب بالجنون.
اأفت�ُس عن نف�سي لأكّون منها ُرهامًا ت�سعد اإلى ال�سماء ول تعود، واأبحث 

عن حروفي لأ�سنع منها مطرًا ي�سقي عط�س الأر�س اإلى اأبجدية ترويها.
جنوٌن ما ي�ساحبني، كيف اأفر�س مثل هذه الكلمات هنا مبعثرة غير 
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وجنوُن  ل  كيف  اأ�سابني.  قد  ما  م�ّسًا  اأن  بّد  ل  مرتبكة؟  الأفكار  وا�سحة 
الموت يحيط بي من كل حدب و�سوب؟ كيف ال�سبيل اإلى اأن يحافظ المرء 
على بع�ٍس من عقل في مثل هذا المكان؟ كيف ال�سبيل اإلى تجّنب انجرافنا 

مع طوفان الدم هذا؟
على  المعّلقة  الأخيرة  التوت  ورقة  اأنني  لو  كما  الأر�س  على  اأت�ساقط 
اأغ�سان هذه ال�سجرة ال�سخمة التي ُت�سمى الوطن. اأرنو اإليِك فال اأرى اإل 

�سبابًا يكتنف الطريق الوا�سل اإليِك.
في  اأكثر  فتع�سرني  بالفكرة،  ت�سيق  لكنها  ج�سدي  الأر�س  تحت�سن 
نف�سي  من  فاأخرج  المكان  يع�سرني  قبرًا.  الُم�سمى  ال�سيق  النطاق  هذا 
ومن الزمان واأحلق بعيدًا عن هذه الأر�س. هناك حين يكون للموت ا�سٌم 
اآخر، حين ل يكون الجوع والذل والدم والحرب اأبجديات تنطق بها، هناك 

�ساألقاِك.
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حماة؟  اأ�سف  كيف  حماة.  حلمي،  تجاور  اأخرى  مدينة  حكايتي  في 
كيف اأكتب عنها والدماء ت�سيل بكثرة، وبغزارة اأ�سدُّ من غزارة الحبر على 

هذه ال�سفحة البي�ساء الُمفتِر�سة اأمامي ك�سهٍل وا�سع؟
عن ماذا اأكتب؟ عن حماة، تلك النائمة على اأطراف نهٍر ممتدٍّ على 
طول خارطتي. عن تلك المدينة الم�سكونة بالجراح والآلم، عن �سهداء 
كل  نف�سها  ُتحيي  غابٍة  في  اأ�سجاٌر  اأنهم  لو  كما  باأ�سمائهم  الأر�س  زرعوا 

عقدين مرًة.
تلك  وكاأن  الدمار؟  عن  اأم  اأكتب  المدينة  حول  الملتفِّ  الموت  عن 
باغت�سابها كل ما  ي�ستمتع  اأخرَق  الم�سكينة قد عقدت قرانها على مارٍد 

رغبْت نف�ُسه بذلك. والعجب اأنه يظن نف�َسه يداعُبها ويمّتعها.
ذلك  اأُنزل  اأم  رميم؟  وهي  العظاَم  اأحيي  اأبالكتابة  اأكتب؟  ولماذا 
الِحمَل من على كتفي واأقول: �سالحي القلُم، وبماذا اأ�ستطيع اأن اأ�ساعد اإل 
مّجد من �سحى بنف�سه من اأجل م�ستقبلي واأنا مختبئ  بالكلمة؟ اأو اأكتب لأ

في ُجحٍر اأحتمي باأوراٍق وب�سا�سٍة زرقاَء ُتو�سُلني بالعالم.
اأعود اإلى ورقتي متخبطًا باأفكاري، ل اأعرف اأين وكيف ولماذا. اأحاول 
اأمحو  اأمامي.  ال�سهداء  وجوه  اأرى  باأنني  اإلّي  فيخّيل  العبارات  اأ�سرق  اأن 
الفكرة واأقول هي مجرد تخّيالت واأوهام. فاإذا باأ�سدقاٍء لي يهربون من 

�سربات النار. اأُبعد �سورَتهم من اأمامي، ل اأ�ستطيع!
اأكتب  اأن  اأريد  اأنني  مجرد  ب�سكٍل  لنقل  اأو  �سيئًا  لهم  اأكتب  اأن  اأريد 
لحماة، وما هي حماة؟ اأاأحاول تعريفها هنا؟ ل لن اأذكر عدد ال�سكان اأو 
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الم�ساحة، ل لن اأذكر تاريخها ول جغرافية اأر�سها. ما الذي تريده اإذًا؟ 
اأحّدث نف�سي.

خاطبتها ذات ق�سيدة: يا حماة كوني على خارطة وطني، كما البدُر 
في الليلة الظلماء. لكن لم اأكتِف بذلك الو�سف، األ ت�ستحق تلك النواعير 
اأن تو�سف اأي�سًا؟ والدماء التي ت�سقي النباتات هناك، األي�س من الواجب 

علّي ِذكُر تفا�سيل عنها؟ ل اأعرف!
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يدفعني الحديث لأن اأتحدث عن الحب قلياًل. قلياًل؟؟
اأرويها  علّي.  اأثرها  تركت  التي  الحب  لحظات  بع�س  عن  لأتحدث 

ب�سيغة المراقب وال�ساهد، ل ب�سفتي �سانع الحدث. لماذا؟ ل اأعلم. 
وفي حكاية لحظاتي:

اللحظة االأولى
المكان: �ساحية قد�سيا، دم�سق.

الزمان: نهار �سباطيرّ بارد جداً من عام 2013.

ن�سبة الأدرينالين مرتفعة في الدم. خوف من اعتقال قد ياأتي في اأي 
لبنان  بين  الفا�سلة  الحدود  اجتيازه  على  معدودة  اأيام  تم�س  لم  لحظة. 
بارد  الجو  اإنقاذ حبه.  في  اأمل  باحثًا عن  �سرعية،  بطريقة غير  و�سورية 
جدًا ودرجة الحرارة ح�سب تقديرات المحليين )- 10( اأو اأكثر. ل كهرباء 
ول اأي و�سيلة من و�سائل التدفئة. ج�سدان عاريان ل يف�سل اأحدهما عن 
يلتحفان  بالجلد.  يحتك  والجلد  ببع�سها  ملت�سقة  عروق  �سيء،  الآخر 

اأحدهما الآخر وي�سدان اإلى نف�سيهما غطاء يكاد األ يغطيهما.
�سفتها المرتجفة تلت�سق ب�سفته، ل ي�سعران بما يدور حولهما، حتى 
المنبعثة من ج�سديهما  تهّمهما، فالحرارة  المنخف�سة ل  الحرارة  درجة 

كافية لتزيد من حرارة المكان كّله.
ن�سي كل �سيء وهو معها وتذّكر كل �سيء، فّكر في كل �سيء: العتقال 
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القتل  ال�سابقات،  حبيباته  اأ�سدقائه،  اأمه،  ال�سابق،  والعتقال  المحتمل 
والحرب في �سورية، الثورة... اأي لم يفكر في �سيء. تنا�سى كل �سيء.

بناء  يتكئ على جدران  المنطلقة من حاجز  الق�سف  اأ�سوات  كانت 
وقبالتها  تاأوهاتها  باأ�سوات  ممتزجة  القريبة  قد�سيا  بلدة  يدّك  قريب 
تك�سر �سمت الأ�سياء المحيطة. حين ا�ستراحت م�ستلقية بجانبه، مقّبلة 

اإياه على خده قالت له باأنها تحبه، وكاأنهما لم يفترقا.
هجرته بعد اأ�سبوع من تلك الحادثة. الآن يجل�س في مكان دافئ في 

البعيد جدًا، يتذكر اللحظة ويبت�سم.

اللحظة الثانية
المكان: اأحد �سوارع برلين.

الزمان: م�ساء حزيراني دافئ من عام 2013.

قررْت الذهاب معه اإلى ملعب كرة القدم لت�ساهده يلعب مع اأ�سدقائه 
الجدد. لم ي�سبق له اأن �سعر ب�سعور كهذا مع فتاة التقاها منذ عدة اأ�سابيع 
فقط. اأنهى لعبته، كان ي�سترق النظر اإليها كل حين وهي تجل�س في زاوية 
اإلى ملعب  اإليه. هي لم ي�سبق لها اأن رافقت �سابًا  اأو تنظر  الملعب، تقراأ 
كرة القدم. خرجا بعد انتهاء المباراة، رف�سا دعوة اأحد الأ�سدقاء ل�سرب 

�سيٍء ما، وقررا الم�سي في �سوارع برلين.
الطق�س دافئ ي�سبه اأجواء المدن المتو�سطية في اأيام الربيع، رائحة 
وتقبيله كل  تمنعها من القتراب منه  لم  برائحة عرقه  الممتزجة  عطره 
اأحد  في  توقفا  يعرفانه.  ل  المدينة  من  مكان  في  ي�سيعا  اأن  قررا  حين. 
ال�سوارع بعد اأن بلغت ن�سوة الحب ذروتها معهما. �سّدها اإليه فا�ستجابت 
باأن و�سعت يدها خلف حقيبة ظهره الريا�سية مم�سكة بكنزته الزرقاء، 
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خلفيته  نحو  الأخرى  يدها  مّدت  المف�سل،  فريقه  كنزة  ت�سبه  التي  تلك 
البي�ساء من خلف �سورته الأحمر الق�سير، اعت�سرها في ح�سنه، جاعاًل 

من ف�ستانها الوا�سع جناحان يطيران بهما.
باأنها  افتر�سا  طويلة  دقائق  بعد  اإل  تفترق  ولم  �سفاههما  تالم�ست 
العمر كّله، تلك اللحظة بدت وكاأنها قد ُخلقت خ�سي�سًا لهما: �سارع فارغ 
طول  على  موردة  اأ�سجار  الجانبين،  على  مر�سوفة  �سيارات  منهما،  اإل 
ال�سارع، �سوت قطار الأنفاق الذي يمر كل دقيقتين بانتظام ون�سمة هواء 

لطيفة تالم�سهما.
هجرته بعد �سهرين من تلك الحادثة. الآن يجل�س في مكان دافئ في 

البعيد جدًا، يتذكر اللحظة ويبت�سم.
 

اللحظة الثالثة
المكان: كر�سي في �سارع جانبي في اأم�ستردام.

الزمان: ليلة راأ�س ال�سنة 2014-2013.

�ساعات  من  تبقى  ما  يم�سيا  اأن  وقررا  اأ�سدقائهما،  عن  افترقا 
يحتفالن بقدوم ال�سنة الجديدة وحيدين في �سوارع هذه المدينة الغريبة، 
لكن الماألوفة في الوقت ذاته، كاأنما قد عا�سا هنا من قبل رغم اأنها المرة 

الثانية لهما اأو الثالثة على اأبعد تقدير.
�سديقة  عند  ق�سياها  التي  الميالد  اإجازة  في  اأيام  عدة  قبل  التقيا 
في  عي�سيهما  رغم  الرتباط  وقررا  بع�سهما،  اأحبا  هولندا،  في  م�ستركة 
قارتين بعيدتين اإحداهما عن الأخرى. »ب�س الحب ما بيعرف زمن« قال 

لها. »ول م�سافة« اأجابت.
تلك  الطعام في مطعم م�سري من�سي في  وتناول بع�س  قلياًل  م�سيا 



42

كر�سي  على  جل�سا  ثم  طوياًل،  النهر  بمحاذاة  م�سيا  ال�سائعة.  المدينة 
اأمام اأحد المنازل. كانت قطرات المطر الغزير التي هطلت منذ  مرمي 
قليل قد بللت المقعد لكن ذلك لم يمنعهما عن الجلو�س. كم�سهد �سينمائي 

يمكننا تخّيل الم�سهد:
عا�سقان جال�سان على مقعد خ�سبي على �سفة نهر وبيوت ذات قرميد 
اأحمر خلفهما، يحت�سيان م�سروبًا من علبة واحدة، وفي الخلفية اأ�سوات 
يقترب منهم  تهداأ، كل ب�سع دقائق  التي ل  النارية  والألعاب  المفرقعات 
يرحل  ثم  قلياًل،  معهما  ليرق�س  اأو  ال�سالم  ليلقي  المدينة  �سكارى  اأحد 
يتحدثان  كل حين،  القبل  يتبادلن  رذاذ مطر خفيف،  ب�سالم،  ويدعهما 

بكل �سيء اأي ل �سيء، وي�سكران بحب كل منهما لالآخر.
لم تهجره بعد هذه الحادثة حتى الآن. الآن يجل�س في مكان دافئ في 
البعيد جدًا، قلبه ينب�س ع�سقًا، يردد لنف�سه ا�سمها وكاأنه ترنيمة اإلهية ثم 

يلحقها بكلمة »بحبك«، ويبت�سم.
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ق�سة جفرا. تلك ق�سة اأخرى. لي�ست ق�سة حب اأرويها، بل هي ق�سة 
األم رافقت جفرا منذ تغربت عن ال�سام.

الم�سقق  الجينز  بنطالها  غرفتها.  اأر�س  فوق  ممددًا  ج�سدها  كان 
وكنزتها الخفيفة هي جّل ما ترتديه رغم البرد القار�س في الخارج. كانت 
�ساكنًا. هي على هذا  اأو حتى ميتة، لم تحّرك  نائمة،  اإليها  للناظر  تبدو 
الحال منذ ما يزيد على اأربع �ساعات. مّدت يديها ببطء لت�ست�سعر وجود 
الأ�سفل، تذكرت وجود ذلك  اإلى  يديها  ثم مّدت  بثقل  نهديها، داعبتهما 
وكاأنما  الحّمام،  اإلى  وتوجهت  انتف�ست  اللحظة  تلك  في  لديها.  الع�سو 
اأي  من  خاليًا  �سغيرًا  اأنيقًا  كان حمامها  التبول.  وجوب  فجاأة  ا�ستدركت 
�سيء يدل على الأنوثة با�ستثناء الفوط الن�سائية المتو�سعة فوق الغ�سالة 

الُم�ستراة حديثًا.
ما  وتتذكر  المراآة  في  نف�سها  اإلى  تنظر  وهي  وجهها  مالمح  تبّدلت 

حدث معها خالل اليومين الما�سيين. لقد اغُت�سبت روحها.
تركي  »اأنا  الأمن من كل مكان.  بها رجال  كانت تقف وحيدة يحيط 
وهاد األماني وهاد �سوري.. اأنِت �سو؟؟« هذا ما قاله لها كبير ال�سباط في 
البالد. وقفت مذهولة، ل تعرف ما يتوجب  اإدخالها  المطار حين رف�س 
عليها فعله. عجزت عن ال�سراخ اأو البكاء، عجزت حتى عن الكالم. كانت 
تنتظر هذه اللحظة منذ اأ�سهر طويلة بفارغ ال�سبر. لي�س عليها اإل الهبوط 
الأم  الوطن  تراب  ثم  ومن  الجنوب،  نحو  متوجهًة  حافلًة  ت�ستقل  ثم  هنا 

�سيلتحفها.



44

لم تاأبه بكل ال�سعوبات التي �ستواجهها اأثناء اجتيازها الحدود نحو 
الوطن، لم تاأبه بخطر ال�سواريخ والطائرات. كل ما اأرادته هو يوٌم واحٌد 
في ربوع وطنها »المفتر�س«، فهي لم تن�َس يومًا من الأيام اأنها لجئة هنا. 
المّر،  هذا  على  اأجبرهم  الأمّر  لكن  والدها،  مثل  هنا،  ولدت  اأنها  رغم 
اأر�سهم مغت�سبة هناك وما زال البيع وال�سراء م�ستمرًا بق�سيتهم منذ ما 

يزيد على �ستين �سنة.
اأجه�ست بالبكاء من جديد. كانت جفرا تعي�س وحيدة، لم يكن هناك 
من ت�ستند اإليه وت�سكي اإليه وجعها في هذه المدينة البعيدة، لم يكن لها 
اأ�سدقاء اأو اأقارب ي�ساركونها وجعها. هو مر�ٌس جديد اأ�سابها كما معظم 
المغتربين والغرباء، مر�س المكان، ال�سوق اإلى مو�سعها القديم، م�سكنها، 

رفاقها، اأقاربها، عملها.
جل�ست اإلى طاولتها وت�سّمرت عيناها على �سا�سة الكمبيوتر المو�سوع 
بعد  ثم  اأمامها،  التي  الزرقاء  ال�سا�سة  رفاقها من خالل  اأمامها. حّدثت 
حين وكاأن وحيًا هبط عليها كتبت على �سفحتها الخا�سة على في�س بوك:

خائبًا..  اليقظة  اأحالم  جررُت  هناك  اإلى  الجميع  اّتجه  »عندما 
عبرُت جهاز ك�سف المعادن وروحي تعبر قن�سرين، طرُت ال�سماَء ورئتاي 
اأر�سًا غريبة واأ�سابع قدمي تتو�سل طهر  تت�سولن ن�سيم الفرات، خطوُت 

هيرابولي�س. حملتني الرياح بعيدًا وتركْت اأ�سالئي هناك وليمة. 
»اأنِت ل �سيء!« قالها لي ولم يخجل من خم�س �سنين كنت األثغ فيها 
ا�سمها، وع�سرين اأخرى اأهيُم في الحب. كتلٌة من الإثم اأنا، هذا كل �سيء.. 
معلٌق، ل حياة ول موت، اأنظُر في عينيِك لأ�سرق الدقائق والأمل، ي�ستهلكني 

ال�سهيق واأنتظر �سدرِك لأزفَر التعب.
ل تولمي قلبي للتراب! اأن�ستي! ما زال يرّتل ا�سمِك...«.
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بما اأن الحديث هو حديث الحب، ف�ساأورد هنا ردًا كتبته لأحدهم ممن 
تغزل بمحبوبته. الفتاة �سديقتي وهو كاتٌب له من ال�سهرة ن�سيب. وهنا 
اأورد الرد، تاركًا الن�س الأ�سل »كي ل ُيعرف الكاتب وبالتالي الأنثى التي 
تغزل بها«. اأترك القارئ ليتخّيل الن�س الأ�سل والأنثى �سديقتي، محبوبته.

هي ُموؤنثة للغيم ل متاأنثة بها.
اقراأ ما �سئت من كتٍب تنب�سط من راحة كفها، وكّون ما �سئت من ُجمٍل 
قواف.  بال  ق�سيدة  في  متنا�سقة،  وجمل  واأزمان  بدٍم  تغم�سها  تعبيرية، 
بها وتكرر  الن�ساء  ت�ساء من  ت�سّبه من  لعبٌة  ال�سام  بال�سام، وكاأن  ُت�سّبهها 

على م�سامعهن جملة كل من كتب حرفًا: اأنِت وال�ساُم.
ما  بكل  ت�سفها  ُتوؤطرها،  ل  اأفعاًل  وت�سنع  تملكها،  ل  بثورٍة  تربطها 

ت�ساء وت�سنع �سورًا من مخّيلتك. كيف اإْن راأيتها مج�سدة اأمامك؟
جمال،  الأوزان،  عن  وخروج  تمّرد  الكالم،  ي�سف  حين  الكالم  هو 
عذوبة وبوح. ُتفرغ ما اأردَت من �سفات على ج�سدها، ي�سيل دمك الأ�سود 
فوق �سفحتك البي�ساء وتمتد الحروف اأمامك ك�سهل طويل ارتدى العري، 

فانبثق الجمال من الكالم، لكنه في الهواء كالم.
اأتذكر الدروي�َس حين قال: »هي ل تحبك اأنت. يعجبها مجازك. اأنَت 

�ساعرها وهذا كل ما في الأمر«.
قد تكون اأنثاك ُرهامًا ت�سق �سيل ِرهامك المت�ساقط فوق �سماء بالدك، 
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وقد تكون حلمًا بعيدًا خائبًا. قد توؤ�س�س لك م�ستقباًل ُعّمد بالآلم والعذاب، 
وقد تكون حا�سرًا غائبًا بعد حين، وقد تكون ما�سيًا ُغم�س بالدم. فاحذر 
جرذ  عن  الغيم  بعد  البعيدة  المرء،  من  القلب  قرب  القريبة  الم�سافات 

يخرق �سطح �سفينٍة تغرق.
اأنت الأعزل من كل �سيء حتى نف�سك، ل تملك اإل بع�س كلمات تنثرها 
اأمامها ع�سى تلقى جوابًا يبقي لك على اأمٍل يعينك فيما يجري من الأيام. 
لكنها  للروح، في �ساعة واحدة،  لنف�سك فوق م�ساعر عابرة  بيوتًا  تبِن  ل 

لي�ست ك�ساعة قيامة الم�سيح.
اأنت المن�سُت ل�سوِتها عبر �سورِتها. اأنت المتاألم من غروٍب ي�سعرك 
ال�سجان.  وجه  في  ال�سحية  ب�سرخات  يذّكرك  �سروق  ومن  بالهجران، 
الوقت.  طوال  عليه  اتكائك  من  متعب  مقعدك  لكن  وت�سكنها،  بها  تفكر 
كل�سٍّ  اأوراقك  بين  اإليها، تتقافز  منها  هارٌب  وكاأنك  بقوة  وتزفر  ت�سهق 

يترب�س بال�سرفات الخالية، فتمالأ كاأ�س فراغك بوجودها.
لي�ست مقد�سة هي، بل حلمك، فانه�س من �سباتك يا اأخي، وارك�س 
ارك�س نحوها بمحبة  الدرب.  اآخر  نورَك  لتلقى  اأوتيت من عزم،  بكل ما 

دون بذخ للكالم، ارك�س ول تنظر خلفك.
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�ساأنهي حديثي عن الحب الآن بر�سالة اأكتبها لواحدٍة اأتعبتني. هي ل 
ُتن�سى مهما حاولت الن�سيان، كانت اأجمل �سيء حدث.

تلك  اإليِك،  الوا�سل  الطريق  اخترُت  واأنا  مفترقان،  طريقان  هما 
نهايته ويكون وجهِك  تكونين في  القليل حيث  اإل  يعبرها  التي ل  الطريق 

و�ساًء هناك. اآمنت بِك وباأن اأحد وجوه الإله هو وجهِك.
اأعلم اأنك ل تحبينني الآن، لكن لن اأكَف عن المحاولة، فهناك اأموٌر 
ت�ستحقين  واأنِت  النهاية...  حتى  اأجلها  من  نقاتل  اأن  ت�ستحق  الحياة  في 

العناء.
�ساأحبك وحدي كمت�سوٍف يعبد اإلهًا في غابة.

قد ل نلتقي مجددًا، لكن اأريدِك اأن تعرفي اأني اأحببتِك طوال حياتي. 
األتقيِك، فاأنِت جزٌء مني، من �سراييني، من دمي،  اأن  اأحببتِك حتى قبل 

من روحي، من كلِّ كّلي.
ل جديد تحت ال�سم�س، طبعًا ل جديد، لكن وددت اختبار حبِك. اأَِمَن 
الممكن معرفة �سيٍء لم تختبره قط؟! نعم، ولكن لن يكون جزءًا منك. 
اأردت اأن تكوني داخلي كما اأكون داخلِك، كما قلِت في ذاك اليوم حين كّنا 

على ال�سرير ل يف�سلنا �سوى �سراييننا: »اأنت جواتي«.
الأزمنة  اخت�سرُت  واحدة،  لحظٍة  في  معِك  ع�ستها  اأبديٌة  ال�سام  في 

والأمكنة واأنا مرتاٌح في ح�سنِك.
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قبل اأن اأولد كنِت اأنِت، خلقِت مع الكون. في تلك اللحظة ُوجدِت وُوجَد 
حبي لِك.

اأحببتِك.
هل ندمت؟ ل. بالطبع ل. كنِت اأف�سل ما ح�سل لي على مّر حيواتي 

ال�سابقة والالحقة.
اأحببتِك كما لن يفعل �سواي.

فاإّن الذين يملكون اأ�سدقاًء وبيوتًا واأرا�سي واأمواًل واأ�سياَء غير ذلك 
كثيرة ل ي�ستطيعون اأن يحّبوا كما نحن الذين ل نملك �سيئًا غير اأنف�سنا. 

واأنا ل اأملك اإل نف�سي.

هي ر�سالة وداع اإذًا.
كوني بخير!
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اأتحدث عن رامي؟ هو من كان قد قال:  اأن  اأروي حكايتي دون  كيف 
»فل�سطين ما بينعا�س فيها، فل�سطين هي اللي بتعي�س فيك، ومتلها ال�سام«. 
قالها منهيًا حديثًا دار بينه وبين رفاقه في ليلته الأخيرة قبل الأ�سر. رف�س 
الفكرة التي طرحها اأحدهم عليه لل�سفر اإلى اأوروبا. »كيف لي اأن اأ�سافر 
واأتخّلى عن هويتي؟ �سينخف�س اإن �سافرت عدد المطالبين بحق العودة!«. 
بالنتماء. عا�س معظم حياته فيها،  بل  بالهوية  لي�س  �ساّب �سوري،  رامي 
بعد اأن ولد في ليبيا. اأوراقه الر�سمية ُتثبت اأ�سله الفل�سطيني الم�سري. 
لطالما �سّكل ذلك معاناة له في اإثبات هويته. »�سو بقول لولدي؟ ولد مين 
اإنتو؟ من وين اإنتو؟«. كانت هذه الم�سكلة اأكثر ما يوؤرقه، لكنه �سيتنا�ساها 
الفجر،  مطلع  حتى  يمتد  بحديث  اأو  اأ�سحابه،  من  بع�س  مع  نرٍد  بلعبة 

تتعالى فيه �سرخاتهم مترافقة باأ�سوات كوؤو�س العرق.
ُي�سعرك باألفة غريبة عند لقائه. يك�سر كل الجمود والحواجز لحظة 
التعّرف اإليه. ُيبادرك بقول م�سحك. كاأنه يعي�س في مزج تام بين ال�سحك 
يفقده  لم  والهوية  الوطن  فقدان  األم  لكن  داخله.  في  المكبوت  والألم 
النتماء الدائم اإلى الإن�سانية. تراه يحمل بع�س الأغطية لعائلة ت�سّردت، 
تراه  وقد  ما،  جل�سة  في  م�ساعدتهم  وكيفية  النازحين  اأو�ساع  يناق�س  اأو 
متطوعًا في اإحدى المنظمات المحلية اأو الدولية لي�ساعد بع�س الفاّرين 
من الحرب، كما حدث في حرب تموز 2006، حين هّب كمعظم ال�سباب 

ال�سوريين لنجدة من فّر من اللبنانيين اإلى �سورية.
ل اأعرف كيف اأبداأ بالحديث عن رامي. لعّل اأبرز ما يمّيز هذا ال�ساب 
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هو حبه لم�ساعدة الغير، اأو ربما البيئة العائلية التي يخلقها بين اأ�سدقائه 
تجعله �سخ�سًا »م�ستركًا« بين الكثيرين.

ل يختلف اثنان على �سخ�سية هذا الرجل وقدرته على النخراط في 
المجتمعات الجديدة، وقدرته على تكوين �سداقات قوية في فترات زمنية 

ق�سيرة ن�سبيًا، والتاأثير في الأ�سخا�س المحيطين به.
»لك يا اأمي �سو عم يعمل الم�سكين هلق، واهلل ما بي�ستاهل. يا رب تفّرج 
هّمو متل ما فّرج هّمنا يا رب«. يلهج ل�سان اإحدى ال�سيدات الطاعنات في 
ال�سن بالدعاء لرامي، ما اإن ت�سمع اأن ذلك ال�ساب �ساحب ال�سعر الطويل 

قد اقتيد اإلى المعتقل موؤخرًا.
رامي، ال�ساب ال�سائع بين الهوية وعتمة ال�سجن، ل بّد اأن ي�سرخ الآن 
الآن،  يفتقده  ومن  ثانية.  النور  اإلى  ُتعلن خروجه  لولدة جديدة  اأو  األمًا، 
محبة،  من  اأوتي  ما  بكل  م�ساعدتهم  على  َعِمل  الذين  الالجئين  بع�س 

�ساحكًا، غير اآبٍه بالموت المنت�سر حوله.
اأنه يراه بو�سوح اأمامه. ل يكّف  ُيحّدثك عن م�ستقبل البالد، كما لو 
ما  واحد  »الحلم  محيطه.  في  الأمل  وين�سر  الأف�سل،  ُين�سد  الحلم،  عن 
بيتغّير، وما بموت«. ل تعرف اإن كان يحّدثك عن فل�سطين اأم عن �سورية. 
ل  »الكاملة«  فل�سطين  وخارطة  فوق جدار غرفته،  ي�ستقر  »حنظلة«  ر�سم 
تفارقه، هو الذي تطّوع قديمًا في الهالل الأحمر الفل�سطيني، فرع �سورية. 
لكن ن�ساطه الم�ستمر في الق�سايا ال�سورية، منذ �سنوات طويلة، وحديثه 
عن �سوارع دم�سق وحم�س و�سواهما، ين�سيك فل�سطينيته، ويجعله �سوريًا 
مـن القلب. يبني م�ستقبله بدءًا من حجارة داريا و�سوارعها التي ترعرع 
فيها، اإلى جرمانا التي انتقاها ليعي�س �سبابه هناك، ول ي�ستثني اأ�سدقاءه 

الُكثر في�سركهم معه في الحلم.
في  الآن  يقبع  الحياة،  ول  الحب  يمل  ل  الذي  ال�ساب  ذلك  رامي، 
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تكتب  عالية  �سوى جدران  �سيء هناك  ال�سم�س. ل  نور  يدخلها  �سجوٍن ل 
عليها ا�سمك وتاريخ وجودك هناك، اإن عرفته. رامي تحت قب�سة �سّجان 
ل يرحم. رامي هناك الآن يحاول البحث عن مخا�س جديد لحياة جديدة 

قد تاأتيه في يوٍم ما، قريٍب اأو بعيد.
رامي الآن يبحث عن اأغنيٍة ين�سدها، اأو يحاول اأن يتذّكر بع�س الأبيات 
من ق�سائد �ساعره المف�سل محمود دروي�س، لُي�سمعها لزمالء الزنزانة، 
الظالم  كل  رغم  قائمًا،  زال  ما  الحياة  اإلى  العودة  حق  باأن  وليذّكرهم 

المحيط به.
حاولت جاهدًا في ال�سطور ال�سابقة اأن اأكتب عنه ب�سفة محايدة. لكن 
اأ�سدقائي،  اأحد  عن  »تو�سيفية«  رواية  اأكتب  اأن  عبثًا  اأحاول  اأفعل؟  كيف 
لكن اللغة تخونني. كيف يمكن للمرء اأن يكتب عن اأقرب الأ�سخا�س اإليه 
واأن يكون محايدًا؟ لم اأ�ستطع. لعّله فعل ال�ستياق ي�سيبني، فاأهرب منه، 

ع�سى األتقي بع�س الكلمات المبعثرة هنا وهناك، لكن من دون جدوى.
�سديقي المرمي على اأر�سيٍة ما في ظالم ذلك المكان الحقير، اأ�ستاق 
اإليك. اأ�سهر كل يوٍم مع اأ�سدقائك اأو حبيبتك، ول حديث لنا �سواك، ما 
ال�سهيرة في  المف�سل وجملتك  بعد، طعامك  يمر  لم  مّر في حياتك وما 

الطعام: »المهم الكمية مو النوعية!«.
نتحدث  المجنونة،  ال�سابقات وعن مغامراتك  نتحدث عن حبيباتك 

عن كل ما ل يخطر لك في بال. 
»�سديقان نحُن اإلى اأن ينام القمر«.. يا رامي، كن بخيٍر يا �سديقي!
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اإن �ساألني اأحدهم، ِلَم تكتب هذه الن�سو�س؟ لن اأعرف اأن اأجيب. قد 
اأقول باأنها انف�سامات الياأ�س والأمل ت�سيبني اأنا المنتمي اإلى جيل الثورة 

والغياب. ثم اأ�ستفي�س في الحديث واأقول:
لأن الياأ�س خيانة �سدحت حناجر هوؤلء ال�سبان في مخّيم اليرموك 
الموت من  ال�سماء فتغلبت على �سوت  التي عانقت  باأ�سواتهم  المحا�سر 
الجوع. لأن الياأ�س خيانة كان �سوتهم اأعلى من �سوت الموت. وهل للموت 

�سوت؟
ـــ  الفكرة  وا�سعة  الجغرافية  �سغيرة  ـــ  كفرنبل  كانت  خيانة  الياأ�س  لأن 
لقد  اأذني:  في  تهم�س  تراها  حلمي.  من  قريبًة  الخارطة،  على  موجودة 

�سبعنا الكرامة.
لأن الياأ�س خيانة بقي الثوار م�ستيقظين مترب�سين على كل الجبهات 
خائفين من تقّدم العدو كي ل يقتل حلمهم بالحرية. لأن الياأ�س خيانة كان 

�سوت ر�سا�سهم اأعلى من �سوت ر�سا�س العدو.
المن�سورات  ووزعوا  مظاهرات  في  الأحرار  خرج  خيانة  الياأ�س  لأن 
ور�سموا على الجدران عباراٍت تخيف الديكتاتوريات الجديدة. لأن الياأ�س 

خيانة، لم ي�ست�سلموا.
لأن الياأ�س خيانة اأ�ستمر بالكتابة اآماًل اأن يكون لكلماتي �سوٌت يق�ّس 

م�سجع الظالم، ويريح الحّر عندما يمر بعينيه عليها.
لأن الأمل خيانة حين يكون فائ�سًا عن الحاجة دافعًا اإلى الموت من 
غير داٍع. لأن الأمل خيانة حين نتم�سك به دون وجه حق، كاأن يكون لنا اأمٌل 
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في تعّقل الأ�سد ورحيله من تلقاء نف�سه، كاأن نثق بقرارات دولية لم�سلحة 
ال�سعب ال�سوري، كاأن نراهن على توقف الإ�سرائيلي عن قتل الفل�سطيني.

لأن الأمل خيانة حين كان اأملنا بثورة مدنية كاملة، فتع�سكرت ثورتنا 
الظلم  على  الثورة  في  ا�ستمررنا  ذلك  رغم  نتحطم.  اأن  قبل  وحطمتنا 

والقهر، فدّمرنا النظام ب�سواريخه.
اإخوة الوطن يقفون في �سف  اأمل في  لأن الأمل خيانة حين كان لنا 
باأنا�ٍس  اأملنا  كان  حين  الجاّلد،  ل  ال�سحية  �سف  في  الباطل،  ل  الحق 
ببيوت  اأملنا  حين  ويم�سون،  روؤو�سهم  على  الع�سكري  الب�سطار  ي�سعون 

تحت�سنها كما احت�سنت �سور الجاّلد على جدرانها.
به،  اآمل  ما  ل  به  اأ�سعر  ما  لأكتب  الواقع  اإلى  عدت  خيانة  الأمل  لأن 

فالأمل خيانة حين يكون فائ�سًا عن الحاجة.
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�سني.  واأب  �سيعّية  لأم  كوردي،  واأب  عربية  لأم  ُولدت  بالم�سادفة، 
بالم�سادفة اأطلقوا علّي ا�سمي الكوردي �سعب اللفظ، وبالم�سادفة كانت 

اأمي عراقية الأ�سل ووالدي �سوري الأ�سل والمن�ساأ.
في  لل�سكن  انتقلنا  والدّي  من  ولقرار  دم�سق،  في  ُولدت  بالم�سادفة 
العراق،  اأَر  لم  اأمي  على  اإعدام  وحكم  دكتاتور  وجود  ل�سبب  القام�سلي. 

فاخترت اأن اأكون �سوريًا، اإذ ل يربطني بالعراق اإل ا�سم اأمي.
ومديرة  اأمي  بين  دم�سق. لعالقة  اإلى  عدنا  �سببه  اأعلم  ل  بقرار 
المدر�سة اختاروا مكان تعليمي البتدائي، وبالم�سادفة اختاروا مدر�ستي 
الإعدادية والثانوية. بالم�سادفة دخلت اإلى عالم الجمعيات متطوعًا، بعد 
اأن تركت لعبة كرة ال�سلة ولعب الغيتار، وبالم�سادفة اخترت طريقي في 

الحياة.
يخرج  لم  الذي  ال�سادق  قراري  بالم�سادفة،  جامعتي  في  در�ست 
لكن  الأفالم،  و�سنع  ال�سحافة  في  لعملي  اختياري  كان  بالم�سادفة 
اأ�سول  تعلمني  التي  الطرقات  اأمامي  فتحوا  اأنا�سًا  قابلت  بالم�سادفة 

المهنة.
بالم�سادفة ابتداأت الثورة، وبالم�سادفة فعلت ما فعلت، وبالم�سادفة 
هربت، وبالم�سادفة عملت، وبالم�سادفة ت�سردت، وبالم�سادفة زرت ما 

زرت من البلدان، وبالم�سادفة اأعي�س اأنا الآن رغم كل الحزن.
لكنها لي�ست م�سادفة اأن اأحزن على البراميل المت�ساقطة على داريا 
وحلب، ولي�ست م�سادفة اأن اأجوع »رغم �سبعي« مع جوع المحا�سرين في 
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حم�س وفي الغوطة ال�سرقية، لي�ست م�سادفة اأن اأتاألم لألم فار�س كفرنبل 
ال�سيقة  النتماءات  كل  من  اأتجرد  اأن  م�سادفة  لي�ست  فار�س«،  »رائد 

العرقية والدينية، لي�ست م�سادفة انتمائي اإلى اإن�سانية قد ل ت�سعني.
بعد  بالم�سادفة  اأحيا  لن  لكن  �ساأموت،  وم�سادفة  ولدت  م�سادفة 

الآن، فالكرامة لي�ست م�سادفة، والحرية لي�ست م�سادفة.
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كيف �ستكون رحلتك واأنت تعرف نهايتها؟
�ستبقى عاجزًا ل تعرف بما تفكر رغم و�سوح ال�سورة اأمام عينيك. 

ففي منفاك ل �سيء لك اإل ليٌل طويل وقيود.
الفراغ  تتلقى كلماتك، فال �سيء هنا �سوى  اأذنًا  المنفى لن تجد  في 
غير المحدود. هنا لن يكون لك حكايات جديدة كل حين. ق�سة واحدة 

تتكرر في هذا المكان. �سوٌق ور�سائل لأمك ل تتلقاها اإل في ما ندر.
في المنفى تملُّ من اأوجه الن�ساء الأجنبيات، وت�ستاق لوجه حبيبتك 

الذي لن تراه اإل عندما تخلد اإلى النوم. ما اأكثر النوم في هذه البالد!!
في المنفى تبحث عن حائط تخط عليه ا�سم حبيبتك فال تجد فراغًا 
وت�سيح،  الجدران  تتلم�س  جنونك.  ي�ستقبل  �سارع  عن  تبحث  لك.  يت�سع 
المرة  في  اأمك  بكْت  عندما  فقدتها  التي  الحنّية  بتلك  ت�سعر  لن  لكنك 

الأخيرة التي راأيتها فيها.
في المنفى تغني ب�سوت عاٍل، ل اأحد يطلب منك ال�سكوت، لكنك تمّل 

من نف�سك فتتوقف عن الغناء وتبكي.
في المنفى، ل اأحد في المنفى اإلك اأنت.

اأما الغياب فلم نختره باأنف�سنا، بل اختارنا هو ليدهن جدران الزنزانة 
باأ�سمائنا، اأو لنقل ليرمم جراح الزمن الذي ي�سيع مّنا.

في الغياب لنا اأغنية نرددها بين الحين والحين نداوي بها اآثاره، اآثار 
الغياب، وكم �سعٌب زوال تلك الأ�سياء، ل ل�سيء بل لأنه نحن، ما�سينا وما 

ينتظرنا.
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اإن هم  اأو  للقائهم،  ع�سنا  اإن  طفالنا  لأ نحكيها  ق�سة  لنا  الغياب  في 
اأ�سرعوا لنجدة ما تبقى من م�ستقبلنا. ق�سة عذاب واألم نرددها عليهم 

قبل اأن يناموا حتى يملوا هم من تكرارها على م�سامعهم.
في الغياب لنا ر�سالة نبعثها لحبيباتنا، قد ل ت�سل اإن كنت مختفيًا في 
الظالم، وقد ت�سل م�سّفرة برموز ل يعلمها �سواكما اإن كنت منفيًا. تقراأ 

حبيبتك حتى تتعب من البكاء وتنام.
وكم  بطٌل  باأنك  �ست�سمع  فكم  كاذبة،  اأ�سطورة  لنا  الغياب  في 
ع�سته.  الذي  والجوع  الألم  ذاك  يومًا  يم�ّسوا  لن  لكنهم  �سيمدحونك، 

�ستروي لهم تفا�سيل لن يعرفوها، ولن يعرفوها، فهم لم يعرفوا الغياب.
في الغياب لنا ق�سيدة، نكتبها على جداٍر ما، قد يكون حائط ال�سجن 
وقد يكون جدارًا مرميًا تحت ج�سر موجوٍد فوق نهر يمتد اإلى البعيد. نكتب 

ونخّط ع�سى اأن يتذكرنا اأحد الع�ساق في ليلة ما ويقول: يا له من اأنا!
في الغياب لنا معجبين ومعجبات، لكن عندما نعود ل نراهم غالبًا، 
يختفون، ل اأدري لماذا؟ ربما لأن الخرافّي ل يحق له اأن يكون موجودًا على 
الأر�س اأمامنا، ل يمكن اأن يكون بطلنا مج�سدًا ب�سكل ما علينا اأن نر�سم له 

�سكاًل كاأ�سكال المالئكة ل الب�سر.
في الغياب لنا... لي�س لنا اإل نحن.

في الغياب نحن!
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»للكوردي مالمُح
كاأنها تجلياُت الوحي...
�سوفيٌة كلماته، واإن كفر

خ�سراُء عمامته، اإن �َسِكر
تجاعيد وجهه، كالأر�ِس

واإن �سجَد لل�سماء دون الأر�ِس.
هكذا...

يتجلى راق�ُس الت�سوِف ع الريح«
»عدنان اأحمد«

اإلى  ت�سعد  اأرواٍح  وتجليات  �سماٌء  اإل  يح�سنني  �سيء  ل  الكوردي  اأنا 
الإله، لي مالمح ل يعرفها اإل الأنبياء. رق�سي �سالة وغنائي عبادة. اأرتل 

الكلمات ترتياًل في�سمعني الوحي ويقول: »يا لك من وحي ُمنزل«.
�سقاها  العالية،  الجبال  اإل في  له  الريح«، ل وطن  اإل  للكردي  »لي�س 
من دمائه طوال القرون الما�سية.. والآتية. ل نجيد نحن الخبث، طيبون 
ج�سد  كما  متاآخون  بالفطرة،  عا�سقون  الآخرين«،  »كما  ومحّبون  بطبعنا 
واحد. نقترب من الغريب لنكون اإخوة، فير�سلنا اإلى ناره، ونبقى غريبين 

عنه. ُنتهم بالتطرف، لكن حقنا في الحياة اأكبر من التهام.
اأخرى،  مّلة  من  اأنَت  وُخلقَت  م�سادفًة،  كورديًا  ُخلقت  اإن  ذنبي  ما 
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وتراثي  وثقافتي  راأ�سي  م�سقط  اأن�سى  اأن  معك  اأعي�س  كي  لي  ينبغي  ل 
وتاريخي. لي حٌق في العي�س اأنا الكوردي.
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الجيل  هزائم  على  ن�ساأ  جيل  ف�سنعناه.  التاريخ  ا�ستثنانا  جيلٌ  نحن 
الذي �سبقه. نحن جيل اآواخر الثمانينيات واأوائل الت�سعينيات »من هم في 

الع�سرينيات الآن«، جيل الكذبات الم�سطنعة.
لم  الذي  والدين  الأ�سد،  األوهّية حافظ  اأوهام  نحن جيٌل خلقنا على 
ال�سابقة،  الثورات  واأحالم  الن�سالت  كذب  على  ن�ساأنا  �سيئًا،  منه  نفقه 
ن�ساأنا على حلم بيروت عا�سمة الن�سال والمثقفين وعلى اأغنيات مار�سيل 
خليفة وزياد الرحباني و�سميح �سقير، كبرنا ونحن نحلم باأن نكون فدائيين 
فل�سطينيين نحارب الحتالل، اأو اأن نكون عن�سرًا يحارب مع ت�سي غيفارا.
كبرنا ونحن نمّجد الما�سي دون اأن يكون لنا حا�سٌر اأو م�ستقبل. اإلى 
اأن اكت�سفنا في وقت متاأخر اأّن كل ما قيل لنا كذٌب واأّن معظم المنا�سلين 
اأجل  من  مات  من  واأّن  اآخرهم«،  لي�س  الرحباني  »زياد  ن�سالتهم  خانوا 
ال�سيا�سة  اأّن  اكت�سفنا  الق�سية.  باع  الم�سيرة  اأكمل  من  لأن  مات؛  ق�سية، 

كذب واأّن حافظ الأ�سد مات لكنه ما زال يحكم من قبره.
خلقنا  لذا  كذب.  اإياه  لّقنونا  الذي  التاريخ  اأّن  اكت�سف  جيلٌ  نحن 

تاريخنا، و�سنعنا ثوراتنا.
نحن جيٌل ي�سنع التاريخ الآن، ل في الأم�س ول غدًا.
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اإن روى اأحدهم حكاية الثورة بعد مئات الأعوام فكيف �سيرويها؟! 
قد يقول:

والعلوم،  الطب  يّدعي  و�سلطان،  �ساأٌن  له  ملٌك  ال�سام،  اأر�س  كان في 
في  محتال.  اأخرُق  كاذٌب  اأعلم،  واهلل  لكنه  والنفو�س،  الأج�ساد  ومداواة 
لأر�ٍس  غّنوا  الطرقات،  اإلى  نفرًا  النهارات، خرج خم�سون  تلك  من  نهاٍر 

ُر، ل يتيه �سائٌل عنها، فهي للم�سرق عنوان. قرب اأر�س ال�سام، وهي م�سْ
لم يعجب الطاغيُة اأمَر هوؤلء الفتيان، فطردهم واأعاد الأمن والأمان. 
اأر�ٍس  في  م�سر،  غرب  �سقطوا  لأنا�ٍس  يغّنون  اأيام،  بعد  ثانيًة  فخرجوا 
كانت ُت�سمى ليبيا، وهي مدٌن اأربٌع و�سحراء. كان فيها ملٌك اأخرق جبان، 
مجنوٌن، اأ�سبح م�سربًا لالأمثال الآن. اإذ نقول: كما لو كنَت ُمعّمر. وُمعّمر 
هو ا�سم ذلك الملك. خاف �سلطان ال�سام، ولحق هوؤلء ال�سبان، ويقال 
باأن اأعدادهم بلغت ثالثمئٍة ونيف من الن�ساء والرجال. في منت�سف �سهٍر 
كان ا�سمه اآذار، خرج عدٌد من الأحرار، اأرادوا النور ولعنوا ُحكام الظالم، 
ف�سربهم جند ال�سلطان. وبعد عدٍد غير كثيٍر من الأيام، كتب اأطفاٌل على 
اإ�سقاط النظام« والجدار كان جنوب دم�سق ال�سام،  جداٍر »ال�سعب يريد 

في اأر�ٍس تدعى درعا، اأ�سبحت لحقًا لالأحرار عنوان.
ُجنَّ جنون الطغيان فزّج ال�سغار في ال�سجن، واقتلع اأظافرهم وفعل 
كلَّ ب�سٍع، مما ل يدخل في الُح�سبان. فثار النا�س في اأ�سقاع البالد، حيث 
وجبالهم  الأكراد  اأر�س  اإلى  الجنوب  في  حوران  اأر�س  من  تمتد  كانت 
ارتعب ذلك  �سجعان.  فيها  وكان  اإل  قريٌة  اأو  مدينٌة  تبَق  لم  ال�سمال.  في 
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يقتلون  البالد  في  جنده  فاأطلق  الب�ّسار،  الأ�سد  ا�سمه  كان  الذي  الملك، 
وينّكلون ويعيثون ف�سادًا، وكان بين جنوده رجاٌل ُيطلق عليهم ا�سم �سّبيحٍة 
تلك  تقويم  ح�سب  ال�سنة  يقارب  ما  النا�س  بقي  اأدرى.  واهلل  �ُسْبحان،  اأو 
وُفقد  الآلف  ُقتل منهم  الأحيان،  كثيٍر من  ماٍء ول طعاٍم في  الأيام، بال 
عنوان  لثورتهم  وحددوا  طريقًا،  للذلِّ  يعرفوا  لم  لكنهم  الآلوف،  مئات 
وفيه  اإل  بيٌت  يبَق  لم  وقيل:  الإن�سان«.  لبني  وعدالًة  وكرامًة  نريد  »حريًة 
ر�ٍس  لأ اأو م�سافٌر  َب،  ُعذِّ اأو �سجيٌن  �سهيدًا(  ُي�سمى  قتيل )وكان  اأو  جريٌح 

اأخرى.
اأي  ا�ستدَّ الأمر على ال�سلطان، فلم َيدر ما يفعل، ولم يكن لحا�سيته 
لم  النا�س  فيما  النهاية،  حتى  القتال  فقرروا  ال�سعب،  �سبط  على  قدرة 
تحمل ع�سًا ول حجرًا ول �سالحًا، بل قالوا: �ِسلمّيٌة هي ثورتنا مهما دفعنا 

من الأثمان.
لكن  البحار،  وراء  هرب  باأن  الجبان،  الطاغية  بذلك  الأمر  وانتهى 
ال�سعب حاكمه في محاكمٍة عادلٍة واأنزلوا به عقوبة الإعدام. وقد حدث 
ذلك في اأحد الأعوام الأولى من بدء الألفية الثالثة، وذلك اعتمادًا على 

ميالد رجٍل كان ُيدعى عي�سى النبي، وُيَكنى بالم�سيح.



63

ماذا  جديد،  من  �ساأكتب  اأوراقي.  اإلى  التجاأت  وحدتي،  اإلى  عدت 
ع�ساي اأكتب؟ م�سرحية؟ �ساأبتدع م�سرحية اأعتمد فيها على تلك الق�سيدة 

التي قراأتها منذ مدة لنزيه اأبو عف�س.
�ساأبداأ من م�سرٍح مظلٍم تمامًا، تظهر بقعة �سوء �سغيرة في الجانب 
الأيمن من الم�سرح، وتظهر فتاة اأنيقة وهي المعلِّقة، وتبداأ الحديث بنبرة 

هادئة:
اإن اأحداث هذا العمل المبكي الذي �سترونه بعد قليل قد حدثت في 
عام من الأعوام وفي مكان من الأمكنة، ذلك اأنه اإجماًل لم تتغّير الأحوال 
المجموعة  �سمن  الأر�س  كوكب  فوق  فيه  نعي�س  الذي  العالم  في  العامة 
ل  �سغير  جزء  طبعًا  هي  التي  التبانة،  درب  مجرة  نطاق  وفي  ال�سم�سية 
يتجزاأ من هذا الكون الف�سيح، كما اأنه لم تتغّير جل�سات التعذيب المقامة 

منذ بدء العالم الب�سري المتح�سر، اإل بالأدوات طبعًا.
�سخ�سيات  بين  ت�سابه  اأي  اأن  وهي  األ  قولها  ينبغي  هامة  مالحظة 
هذا العمل والواقع لم يكن بمح�س الم�سادفة اإطالقًا، بل كان مق�سودًا، 
على  العمل..  في  ال�سارع..  في  روؤيتها  يمكننا  هنا  الواردة  فال�سخ�سيات 
الأر�سفة.. في المنازل.. اأو على التلفاز، اأو في اأي بقعة من بقاع الأر�س 

لذا وجب التنبيه.
�سكرًا..........

مكانها  واقفة  الفتاة  تبقى  بينما  بالتدريج  ال�سوء  بقعة  )تنطفئ 
مو�سيقا  تبداأ  جديد،  من  مظلم  الم�سرح  حزينة،  مو�سيقا  ذلك  ويرافق 
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الأ�سخا�س  روؤية مالمح  يمكن  ل  بحيث  يبداأ �سوء خافت  الرعب،  ُتظهر 
فوق الم�سرح، يجل�س على ي�سار الم�سرح رجل يرتدي ثياب الجي�س واأمامه 
يبقى  مالمحه  تظهر  اأن  دون  خ�سبية  طاولة  فوق  مو�سوعة  نبيذ  زجاجة 
طوال الوقت ي�سرب النبيذ ويدخن، في الخلف رجل معّلق بحبال، وعلى 

اليمين يوجد حبل الم�سنقة(.
)تظهر بقعة �سوء قوية في الو�سط حيث يظهر رجل ذو ثياب مقطعة 
ثم  مرتفع  ب�سوت  الحديث  ويبداأ  والتعذيب،  ال�سرب  اآثار  عليه  وتظهر 
بالقيام  بالحبال  المعّلق  الرجل  ويبداأ  تدريجيًا،  ال�سوت  ذلك  ينخف�س 
الثياب  ذي  للرجل  النف�سية  الحالة  تظهر  التي  الإيمائية  بالحركات 

المهترئة، كما تتوقف المو�سيقا عندما يبداأ الرجل بالحديث(.
الرجل ذو الثياب المهترئة: اآه.. اآه.. اآه..

ورقة  غير  الوردة،  غير  �سيدي؟  يا  الليلة  بريد  في  تنتظره  الذي  ما 
الجميل  التلفيق  غير  تنتظره  الذي  ما  المزرك�سة،  الحروف  ذات  النعي 
والقبلة الزائفة، ما الذي تنتظره غير اأنك.... )بلطف( ع�ساك بخير يا 

�سيدي؟!
�سيدي؟  يا  الليلة.....  بريد  في  تنتظره  الذي  ما  مرتفع(  )ب�سوت 
قدي�سين على الورق؟... �سلحفاة مقلوبة على ظهرها؟.... قيامة الموتى؟؟
على  هناك  يحدث  ما  ترى  اأن  ت�ستطيع  لعلك  تنتظره؟...  الذي  ما 

الطرف الآخر من العالم.
ما الذي تنتظره غير الديدان... يا �سيدي؟

ما الذي تنتظره غير المن�سدين.. يا �سيدي؟
ما الذي تنتظره غير الكاميرات الم�سّددة، وال�سحف عديمة الفطنة، 
لعلك �سيدي، ت�ستطيع بحيلٍة ما، بقلب نبي ما، ت�ستطيع روؤية الموتى تطول 

لحاهم من الخوف والبرد ونفاد ال�سبر.
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على  يخت�سمون  �سيدي  الموتى  خطير(  اأمٍر  على  المنّبه  )بلهجة 
وعد �سماوي وعلى حجٍر يبكي، الموتى المكرمون، موتى الكاآبات والياأ�س 
وموتى..... )بلطف( ع�ساك بخيٍر يا �سيدي! موتى عدم اهلل، عدم العدو، 
الحقيقيون،  الموتى  كافًة،  الموتى  )بغ�سب(  باطل،  هو  ما  بطالن  عدم 
يا  اأي�سًا  والأبرياء  �سيدي،  يا  اأي�سًا  والمحنكون  النظر،  ق�سيرو  البلهاء، 
�سيدي، والذين يجهلون اأنهم ـــ بعد موتهم ـــ �ساروا اأبطاًل ليوم في ال�سنة 
ترى..  لعلك  ت�ستطيع..  �سيدي  لعلك  كامل..  ع�سكري  انقالب  مدى  على 

لعلك.. )بلطف( ع�ساك بخير يا �سيدي؟!
هل تعلم يا �سيدي باأنه مرير، نعم مرير، اإنه واقع مرير يا �سيدي.. 

�سدقني.. اإنه كذلك.. واقٌع مرير.
�سيدي..  يجيء  ل  يجيء..  ل  اأحدًا  تنتظر  �سيدي؟  تفعله  الذي  ما 
فا�سرب نبيذك بهدوء وقل: اإن هذا ممتع، اإن كنزك كله يا �سيدي في كاأ�س 

النبيذ، فا�سربه على مهل وقل: يا للّذة!
النافذة..  ت�ستقرئ  ل  ل..  انتبه..  �سيدي..  يا  ل  المحّذر(  )بلهجة 
اأبراجنا الفلكية فال الجوزاء ينفعك  كال ول ت�ستو�سح الهواء ول ت�سّدق 
ل  و�سناأتي.  انتظرنا  قالوا:  الذين  ت�سّدق  ل  انتبه  �سيدي  ال�سرطان،  ول 
اأحد  ول  الرحيل  النا�س  عادة  من  �سّدقني،  �سياأتي..  اأحد  ل  �سيدي،  يا 
اأحد  الوقت، ل  بريد  اأحد في  �سيدي، ل  اأحد ي�سدق  ول  �سيدي، ل  يعود 
في بريد.. �سيدي.. ل اأحد.. ول توؤجل �سيئًا �سيدي، كن على عجل و�سريعًا 
وجاهر بالياأ�س، قل حزنك فور وقوعه، وقل دمك فور اندفاعه، وقل قلبك 
فور مالم�سته النار، ل توؤجل �سيئًا �سيدي، ل توؤجل �سيئًا �سيدي، ل توؤجل 
اأمورًا  تفعل  قد  تن�ساها  كلمة �سغيرة  فرّب  �سيدي،  ينتظر  �سيئًا، فاهلل ل 
كثيرة كاندلع حرٍب في اأطراف الدنيا ب�سببك �سيدي، رّب كلمة.... رّب 

ر�سا�سة.... رّب.... 
اأنا حزين اليوم... فهل تعرف ما الذي اأعنيه �سيدي؟
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مريٌر.. �سيدي، �سّدقني اإنه كذلك، اإن واقعنا مرير يا �سيدي، واأنا.... 
اأنا ؟ اأنا؟.... اآه اأنا.. اأنا ل اأعرف �سيئًا، اأعني لكن.. لكن اأعرف اإنه مرير 

يا �سيدي.
في هذا  لنا  ل مكان  النا�س  اأمثالي من  اأق�سد  �سيدي..  لنا  ل مكان 
اآخر،  اإلى مكان  اآخر.. نتنقل من مكان  اإلى  المكان لهذا نتنقل من وقٍت 

لهذا... فقط لهذا يا �سيدي قلوبنا تبقى مبعثرة يا �سيدي.
اأحد  يا �سيدي الذي ل  اأنت  اأنت الذي ل يعيبه �سيء..  اأنت �سيدي.. 
يا  اأحد يطلب  ل  بزكاة،  اأو حتى  اأو جريرٍة من�سية  بديٍن م�ستحق  يطالبه 

�سيدي، ل قلبك من �سخٍر يا �سيدي، ول يبكيك الحب �سيدي.
اأنت �سيدي.. اأنت الم�سكين.. العادي.. المندفع.. اأنت الذي اأحبُّ له 
الخير �سيدي واأتحا�ساه.. اأنت خلف الطاولة تحت القبعة المر�سعة.. واأنا 
اأ�سلي تحت قدميك.اأنت من يقف في �سوق الخ�سار �سباحًا مرفوع الراأ�س 
في الطابور حيًا كاإن�سان بجوربين و�سترة. اأو ل... ل �سيدي اأنت ل تقف في 

طابور �سوق الخ�سار �سيدي.. اأنا من يقف.
ترى  بوجهك حين  وت�سيح  الظنون  بي  تظن  الذي  اأنت  �سيدي..  اأنت 

خلقتي.
دارجًا، ل  ي�ساريًا  ول�ست  �سيدي،  ما�سونيًا كما تظن  ل�ست  اأنا  �سيدي 
اأنا ل�ست اأرثوذك�سيًا ول كاثوليكيًا  ول�ست حتى �سيا�سيًا مخ�سرمًا �سيدي، 

�سيدي، ل�ست �سيعيًا ول �سنيًا �سيدي، كما تتوهم. 
يفكر  من  فاأنتم  الأمور،  هذه  بمثل  لنفكر  وقتًا  نجد  ل  نحن  �سيدي 

باأدياننا وانتماءاتنا، وتركتم لنا التفكير بلقمة العي�س.
�سيدي.. حتى.. حتى ل�ست قاتاًل ول قدي�سًا، ل�ست الذي جلد ال�سجين 
اأنا من قاد النقالب الأ�سود  اأنا الخائن �سيدي، ول�ست  حتى مات ول�ست 

�سيدي، ول�ست الذي ول الذين ول�ست اأحدًا �سواي.
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اأنا، م�سادفًة ولدت في ذلك اليوم، ال�سبت الأ�سود يا �سيدي اأو ربما 
هو الأحد، الأحد الأ�سود يا �سيدي، في �سهٍر ما يا �سيدي، تموز الأ�سود، 
ربما، اأو هو ربما اأيلول، اأيلول الأ�سود �سيدي، ل.. ل هو ربما اآب. )ب�سرعة 
عالية( في ال�سهر ال�سابع في ال�ستاء، ل ل في حزيران، ال�سنة، ال�سباح، 

الع�سر، الع�سر الأ�سود، الأ�سود يا �سيدي...
اإلى  الممثل  ي�سير  حيث  الم�سرح  يمين  على  تظهر  الأخيلة  )بع�س 

هناك(
يا  مثلك  الظنون،  بي  ظنوا  لقد  �سيدي  انظر  ال�ستهزاء(  )بلهجة 
اأنا  الأ�سود..  القلب  ذا  المالك  ي�سّمونني  اإنهم  �سيدي  يا  اأتعلم  �سيدي.. 

مالك يملك قلبًا اأ�سود.. فت�سّور يا �سيدي!!!!!
هو  ما  الآن  عرفت  فهل  جديد،  بعذاٍب  وجاوؤوني  اإل  يوٌم  مّر  ما 

المرير.... يا �سيدي؟
�سيدي،  يا  باأنني متطرف  فقالوا  اإن هذا كفر.  لهم  قلت  لقد  �سيدي 

تخّيل اأنا متطرٌف يا �سيدي.
ال�سباح  ر�سيف  على  م�ستلقين  الرجال  وكان  مريرًا  يومي  كان  لقد 
منقب�سين، تع�ساء، مقطبي القلوب، ل يفكرون اإل بكوارثهم وياأ�سهم، اإّن 
الأر�س  على  مقرف�سين  كانوا  لقد  �سيدي،  يا  الخير  من  اأيامهم مجردة 
منتظرين  حتى  اأو  وزلزله،  اهلل  ر�سائل  ينتظرون  الهواء  على  ومتكئين 

الجحيم الذي لم يعد �سالحًا لإيواء الموتى.
كان يومي مريرًا �سيدي، وكان لبّد لك اأن تركل اأحدًا واأن تخلع قلب 
اأحد، فركلت خا�سرتي وخلعت قلبي من �سدري... مرير يا �سيدي... اأنا ل 

اأعرف اأي �سيء يا �سيدي... ولكنه مريٌر.. يا �سيدي.
�سيدي اإن خير خبٍر تقوله للنا�س هو ما تعتقد اأنه �سرك ال�سخ�سي، 

و�سري اأنا هو ال�سمت يا �سيدي.
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�سيدي اإن اأعداءنا يطاردوننا واأعداوؤهم اأي�سًا يطاردوننا والمقا�سل 
خيمة  وتحت  المهجورة  الأماكن  في  القنا�سون  ويطاردنا  تطاردنا  اأي�سًا 

القوانين وفي الكوابي�س وعلى حدود المقبرة..
موتى  وموتى..  ر�سا�س  ر�سا�س..  كثير..  ر�سا�س  هناك  �سيدي 

كثيرون، اأكثر من الأحياء، اإن اأج�سادنا تتاألم �سيدي واأرواحنا تدمع.
فليكن، اإننا مهملون وليكن اإننا ك�سالى وليكن اإننا بهائم.. وليكن كل 
ول  الدعابة  مغزى  عارفين  وغير  الق�سائد  لمتعة  جاهلين  فلنكن  �سيء، 
طالوة التاأمل وليكن ما نحن عليه.. لكن اأج�سادنا تتاألم �سيدي واأرواحنا 

تدمع.
باأنف�سنا  متباهين  الراأ�س  مرفوعي  نم�سي  اأن  علينا  �سيدي  يا  لماذا 

فخورين باأوطاننا؟
لماذا يا �سيدي اإن راأيتنا تظن باأننا اأبطال ن�ستحق الأو�سمة بينما نحن 

خائفون.. مرتعدو القلوب من الهواء والحركة والعيار الناري؟
مزاج  ونتابع  مبكرين  ن�ستيقظ  اأن  علينا  يتوجب  �سيدي  يا  لماذا 
التقويم؟ لماذا علينا اأن نبعث اأولدنا اإلى المعارك؟ لماذا يا �سيدي نن�سى 

اأن ن�سامح الآخرين؟
�سيدي  يا  لماذا  مفل�سون؟  ونحن  نبت�سم  اأن  علينا  �سيدي  يا  لماذا 
اإلهنا؟  يا  لماذا  المنازل؟  نملك  ل  ونحن  الجديدة  الكرا�سي  ن�ستري 

لماذا؟... لماذا؟
يا �سيدي هل خطر لك اأن ت�ساأل ولو لمرة واحدة ما الذي تعنيه جملة 

»اإّن �سدري منقب�س«؟
�سيدي ل غفران للقتلة.. حتى النبات يقول ذلك.

ل غفران لل�سجون.. حتى الفئران تقول ذلك.
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الكالب  حتى  جائعًا..  اإن�ساٌن  ينام  لأن  غفران  ل  العظيم  �سيدي  يا 
تعرف ذلك.

علّي  لأنه  النوم  اإلى  والذهاب  الآن  الكالم  عن  اأتوقف  اأن  ينبغي 
ال�ستيقاظ باكرًا، فثمة م�سنقة تنتظرني... اللعنة!!

�سيدي اآٍه يا �سيدي
�سيدي اإن اأفظع من الجنون ما نحن فيه

واأفظع مما نحن فيه ما ينتظرنا
واأفظع من كل �سي �سيدي �سيٌء ما.

اأمام  ال�سابط  يقف  الفقير،  نحو  ويتجه  مكانه  من  ال�سابط  )يقوم 
انخفا�س  مع  بالبكاء  الفقير  يبداأ  ويخرج،  خده  على  ي�سفعه  الفقير 

الإ�ساءة تدريجيًا حتى ي�سود الظالم(.
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اأعود اإلى ر�سدي، ما الذي اأكتبه هنا؟ اأم�سي ببطء نحو �سباك غرفتي، 
رّبه  يناجي  الذي  الموؤذن  �سوت  مع  يتقاطع  تنتحب  امراأة  ب�سوت  فاإذا 
بخ�سية. اأ�سواُت ر�سا�ٍس تاأتيني من بعيد. نظرات اأطفاٍل ممتلئة بالخوف 

تتالقى مع نظرة القنا�س الذي �سرق قلب فتًى اآخر منذ اأقل من دقيقة.
ل اأدري ما الذي يحدث هنا.

اأمٌّ احت�سنت طفلتها خوفًا من اأن ت�سرقها الحرب. لكنها لم تدر اأّن 
الر�سا�سة قد �سرقت ابنتها وهي في ح�سنها جال�سة، دون اأن تاأخذ تلك 

الطلقة الإذن في الدخول اإلى الراأ�س مبا�سرة.
م�ستقبٌل حائٌر هنا، وتاريٌخ ل ُيذكر ِمنه �سيء، وحا�سٌر تائٌه في جنباِت 

المكان.
الجندي يترب�س باأعدائه، والطفل يرك�س باأق�سى قدرته لَيعُبر اإلى 
اأرغفٍة  بع�س  يفقد  اأن  ودون  ما،  ر�سا�سٌة  ت�سيبه  اأن  دون  الآخر  الطرف 
من الخبز الذي ح�سل عليه بعد وقوفه لأكثر من �ساعة في ذلك الطابور 

الطويل.
الدمار  غير  المكان  في  �سيء  ول  وهناك،  هنا  من  تتعالى  اأ�سواٌت 
الحّي منذ قليل. وجثة، يظهر  الم�سنوع بقذائف مدفعية كانت قد دّكت 
طرٌف من اأطرافها من بعيد، واأخرى ما زالت متم�سكة ببقايا الروح التي 

تخرج من ج�سدها.
طاولة وكر�سيان محطمان في الزاوية م�ستلقيان. ربما كانا مقعدين 
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لحبيبين يتفقان على اأ�سماء اأولد الم�ستقبل الذين لن يروا النور، ووردة 
ما زالت محتفظة ببقايا اأوراقها رغم كل هذا الألم المحيط بها.

لأن  يكتمل،  لم  الذي  محبوبته  مع  لقاءه  العا�سق  ذلك  ين�سى  كيف 
الر�سا�س كثيٌف عند منعطف منزلها؟!

الموت يلّف الأجواء، ورائحة الدم تزكم الأنوف، وبقايا من الأبنية ما 
زالت واقفة ولم تلِق باًل لأ�سوات الدمار العالية القريبة اأكثر من قلٍب اإلى 
�سريانه. وكاأني بها تقول للمّدمر: �ساأتلقى �سرباتك، لكنني �ساأبقى واقفة 

رغم �سرباتك، واأنفك.
عيوٌن تبحث من خلف الجدران عن مهرب، وعيوٌن اأخرى تبحث عن 

فري�سة.
اإذًا، تلك هي حكاية الحّي الذي اأعي�سه. بئ�س الحياة هي هنا.
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لأتحدث قلياًل عن اأبو فهد الميداني. رفيق الحرب، وزميل المتاعب 
والقذائف. اأبو فهد كان نائمًا حين �سرب �ساروخ منطقة عين ترما التي 
يقطن فيها حاليًا، قام فزعًا ورك�س اإلى ال�سرفة، نظر اإلى ال�سارع وراأى 
اأ�سالء الأطفال متناثرة هنا وهناك، �سرخ ب�سوت عاٍل: »اهلل اأكبر«. نزل 
م�سرعًا اأدار �سيارته، المر�سوم عليها �سعاٌر للجي�س الحر، والمكتوب تحتها 
نقطة  اأقرب  اإلى  الجرحى  بع�س  اأ�سعف  المجاهد«،  الميدان  »اأحرار حي 

طبية.
األوية ال�سمال، خدم في حلب �سبعة �سهور،  اأبو فهد، قنا�س اأحد  هو 
مع  اأراد  قوله.  به، ح�سب  اأولى  لأنها  »دم�سق«،  مدينته  في  »للجهاد«  عاد 
اأخيه وبع�س اأ�سدقائه ت�سكيل كتيبة م�ستقلة لكن قلة الدعم حالت بينهم 
الأحياء  اأحد  بيئة محافظة �سمن  ن�ساأ في  قد  كان  الكتيبة.  ت�سكيل  وبين 
الدم�سقية القديمة، والده �سيخ الجامع، لذا كبر في خدمة الجامع والنا�س، 
تراه عند  المقاتلة. كنت  بالكتائب  �سخ�سيته وعالقته  اأثر على  ما  وهذا 
قائد كتيبة ما يخدمه بكل ما اأوتي من محبة، ومن ثم عند مجموعة اأخرى 
ي�سلها باأحٍد ما لجلب ال�سالح الالزم لمعارك الجبهات، اأو كنت تراه في 
الطريقة  اأتباع  من  هو  العذب.  ب�سوته  وُين�سد  لهم  يغني  ثورية  �سهرات 
ال�سوفية لذا تراه يحفظ العديد من الرباعيات وال�سباعيات يحّور معظم 
رغم  والن�ساء  بالحب  يتغنى  كان  اأنه  حتى  ثورية،  اأغاني  لت�سبح  كالمها 

تدّينه الظاهري.
المرات  في  اعتقاله  وكيفية  الثورة  اإلى  ان�سمامه  تفا�سيل  لي  يذكر 
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ال�سالح  واأّن حمله  يومًا(،  2011 )اأطولها كان ع�سرين  الخم�س من عام 
كان رد فعل على الظلم الذي طاله رغم عمره ال�سغير ن�سبيًا »كان يبلغ 
عمره  �سنوات  رغم   .»2011 اآذار  في  الثورة  بداأت  حين  ع�سرة  ال�سابعة 
الق�سيرة وتجربته ال�سغيرة في الحياة، كنت تراه يقود مجموعته بحزم 
ويتحّمل  للم�ساعب،  يت�سدى  ب�سجاعة،  القيادية  المهمات  ويمار�س 
اإلى  الدم�سقي  الميدان  حي  من  نزحت  حين  وعائلته  »رجاله«  م�سوؤولية 

حيث »يجاهد« في اإحدى بلدات الغوطة ال�سرقية.
والدته اأمراأة طيبة، واأخته �سغيرة، كانت تختل�س النظر اإلى الرجال 
الأفالم  اأبطال  اأحد  تراه  باأخيها،  نظراتها  وتتعلق  بالخروج  يهّمون  وهم 
وللثورة  ال�سوفية  للطريقة  الأوفياء  اأ�سد  من  جليل  �سيخ  والده  ربما. 
ال�سورية. �سحى بولدين يخدمان في �سفوف الجي�س الحر، والآخر يعي�س 
خارج �سورية منذ فترة طويلة. كان ال�سيخ يدعو لنا طوال الوقت، لم يكن 
لبنه  اعتقالين  اأثناء  اأ�سابتاه  جلطتين  ب�سبب  اآخر  �سيء  فعل  ي�ستطيع 
ال�سغير، كما كان يردد بع�س الأ�سعار ل�سيخه الرفاعي، واأخرى اأّلفها هو 
»لم ُتن�سر و�سمعها القليل من النا�س« ا�ستطعت نقل بع�سًا من هذه الأبيات 

اإلى دفتري:
»اأ�ستودع اهلل اأولدي واأمهم

وجي�سنا الحّر والثوار والبلدا
اأ�ستودع اهلل قومًا كنت اآلفهم

والديَن والمال والإخواَن والج�سدا
اأ�ستودع اهلل قراآنًا ُرزقُت به

فهو الحفيُظ لما ا�ستودعُته اأبدا«.

اأبو فهد لياًل لي�س كما هو نهارًا، كان يعي�س ق�سة حب م�ستترة، لم يكن 
يجروؤ على البوح بها لأحد. كان يلج ال�سبكة العنكبوتية من هاتفه المحمول 
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النازحة  التوا�سل الجتماعية ليحّدث حبيبته  اإحدى �سبكات  اإلى  ويدخل 
التي  الطريقة  عن  م�ساء  كل  ي�ست�سيرني  كان  اأخرى.  �سورية  منطقة  اإلى 
الأمور كما كان يظن.  الأخبر في هذه  لأني  الحديث معها،  يتوجب عليه 
حّبه كان عذريًا. في م�ساءات اأخرى كنا نلعب مع بع�س عنا�سر المجموعة 
وكان  �سريكه،  يخطئ  حين  غ�سبًا  ينتف�س  كان  »تريك�س«،  اللعب  باأوراق 

يخفي الأوراق حين ي�سعر باأن والده قد اقترب »لأنو لعب ال�سدة حرام«.
اأبو فهد لي�س مقاتاًل فح�سب، لم يخرج ليقتل، ولم تكن الحرب هوايته. 
هو �ساب �سوري كغيره من ال�سباب، تتحكم م�ساعره وعواطفه باأفعاله، ل 
اأهداف وا�سحة لقتاله، �سوى دفع الظلم، ين�ساق مع الأحداث، ل ي�ستطيع 
الرجوع اإلى بيته الآن، ينتظر �سقوط النظام كمعظم ال�سوريين، وينا�سل 

لي�ستمر بالعي�س رغم قوله المتكرر: »اهلل يطعمنا ال�سهادة«.
وهنا ياأخذني الحديث اإلى اأبو محمد المقد�سي، �سديقي الجميل.

ل يختلف اأبو محمد المقد�سي كثيرًا عن بقية زمالئه في كلية الإعالم 
في جامعة دم�سق. فهو ي�سعى جاهدًا اإلى اإيجاد منبر اإعالمي ي�ساعده في 
تكوين �سخ�سيته الإعالمية. تدّرب منذ �سنته الجامعية الأولى في العديد 
من المواقع الإلكترونية ال�سورية بغية تطوير خبرته الإعالمية وال�سحفية. 
في  �سارك  الثالثة،  الجامعية  �سنته  في  المقد�سي  كان  الثورة  بدء  ومع 

مظاهراتها المبكرة في دم�سق وريفها.
يطّل  كان  الذي  الإعالمي  ا�سمه  وهو  ـــ  المقد�سي  محمد  اأبو  ينحدر 
به على القنوات الإعالمية المختلفة ـــ من عائلة فل�سطينية تعود جذورها 
ال�سورية  العا�سمة  اليرموك جنوب  ون�ساأ في مخّيم  ُولد  اإلى مدينة عكا. 
دم�سق. ينتمي اإلى اأ�سرة متو�سطة الحال محافظة ن�سبيًا. الوالدان يعمالن 
في �سركات حكومية، اأخ مهاجر في اأ�ستراليا واأخت مهاجرة اإلى الخليج. 
تمحورت حياة اأبو محمد المقد�سي حول الثورة ال�سورية منذ بدايتها، 
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في  و�ساهم  والإعالمية،  والإغاثية  الثورية  المجالت  �ستى  في  فعمل 
ت�سكيل العديد من الكيانات الثورية لعّل اأبرزها هو »اتحاد �سبكات اأخبار 
المخّيمات الفل�سطينية« والتي كان متحدثًا با�سمها. كان جّل اهتمامه هو 
م�ساركة ال�سعب الفل�سطيني في �سورية بالثورة وما يترتب على ذلك من 
نتائج حالية وم�ستقبلية. كان يرى اأن ال�سعب الفل�سطيني المقيم في �سورية 
هو جزء من ال�سعب ال�سوري ممن عانوا الظلم وال�سطهاد في ظل نظام 
يتاجر  الأ�سد  نظام  باأّن  اأح�ّس�سنا  الفل�سطينين  جميع  مثل  »مثلي  الأ�سد. 
يمّر  ل  القد�س  »تحرير  المقد�سي.  يقول  ال�سوري«  ال�سعب  لقمع  بق�سيتنا 
يوافق  ما  وهو  كثيرًا،  الفل�سطينيون  النا�سطون  يرّددها  جملة  درعا«  من 

عليه اأبو محمد.
لي تاريٌخ م�سترك طويل مع اأبو محمد المقد�سي، فهو زميل الدرا�سة 
اأنه  »مغامراتنا«  من  اأذكر  ما  جملة  ومن  الها�سمي«،  »جودت  ثانوية  في 
كان يجل�سني على مقعد الأ�ستاذ التي يوجد خلفها �سورة الرئي�س »ب�سار 
الأ�سد«، يجل�سني كلما اأراد رمي ال�سورة ب�سيء لي�س ذا قيمة، كان يخطاأني 
باأنه يرمي تلك  اإلينا  اأن ي�سيب ال�سورة لكن يظهر لمن ينظر  متق�سدًا 
»الزبالة« علّي ولي�س على ال�سورة. وحين و�سلت اإلى دم�سق في بداية عام 
اأبو محمد المقد�سي في منزل عائلته رغم ما  ا�ستقبلني »خباأني«   2013

ب�سبب وجود  ت�سيب عائلته  اأو  ت�سيبه  قد  يترتب ذلك عليه من مخاطر 
اإلى  اإدخالي  حاول  كما  اأمنية.  منطقة  باأنها  ُت�سنف  منطقة  في  المنزل 

مخّيم اليرموك حين كان المخّيم يقبع تحت ح�سار جزئي اآنذاك.
�سّكل اأبو محمد مع فاروق الرفاعي »المتحدث الإعالمي لمجل�س قيادة 
الثورة في دم�سق وريفها« ثنائيًا ذاع �سيته في مخّيم اليرموك. فالرفاعي 
للثورة. كما  الم�ستعار« كما المقد�سي، لم يوفر جهدًا يقدمه  »وهو ا�سمه 
لم يّدخر هو واأبو محمد المقد�سي نقدًا يوجهانه اإلى الثورة حين ُتخطئ 



76

كما فعال حين اأدخل الجي�س الحر مخّيم اليرموك على خط الجبهة مع 
النظام وهي كانت »منطقة لجوء ونزوح« كما قال المقد�سي، كما انتقدا 
تجاوزات الجي�س الحر في مخّيم اليرموك، مما دفع بع�س الف�سائل اإلى 
تهديد المقد�سي بالت�سفية والقتل. واإذ كان اأبو محمد يحاول اأن »ي�سحح 
اأو�ساط  في  ُي�سمع  �سوته  اأن  لمعرفته  وذاك  ويكتبه،  يقوله  بما  الم�سار« 
النا�سطين الفل�سطينيين ال�سوريين، فكان ين�سر تارًة با�سمه الحركي وتارة 

با�سمه الحقيقي )لم يرغب اأن اأك�سف عن ا�سمه هنا(.
قناة  على  خرج  حين  ق�سته.  فله  المقد�سي«  محمد  »اأبو  ا�سم  اأما 
ا�سمًا  انتقى  اليرموك  مخّيم  اأو�ساع  عن  الأولى  للمرة  متحدثًا  الجزيرة 
يحمل طابعًا  ل  لأنه  القناة  تقبل  فلم  الفل�سطيني«  »وائل  وهو  فل�سطينيًا، 
اإ�سالميًا، وبعد حوارات بينه وبين القناة ا�ستقروا على ا�سم المقد�سي ذو 

الدللة الإ�سالمية الفل�سطينية في اآن.
اإلي معركة  بالن�سبة  �سفتا بديت كانت  اإلي، وقت  بالن�سبة  »لأنه حلم 
وجود بيني وبين حالي، اإما ب�سارك اأو بكون عم نّظر، وكل الحكي اللي كنت 
احكيه قبل الثورة ما اإلو طعمة« يقول اأبو محمد، ثم ي�سرد في حديثه عن 
الثورة وعن رغبته العارمة في ثورة �سورية تق�سي على الفو�سى والف�ساد 

الم�ست�سري في البالد.
اختالق  يحاول  كان  عليه.  خوفهم  ب�سبب  اأمامه  عقبة  كانت  عائلته 
ق�س�س للم�ساركة في المظاهرات اأو لإخفاء المن�سورات عن العائلة. جّل 
اأحالمهم كانت اأن ينهي ابنهم الأ�سغر الجامعة ويهاجر كما فعل اإخوته 
من قبله. هنا ل بّد لنا من ذكر اأّن اأبو محمد المقد�سي غادر �سورية منذ 

اأ�سهر قليلة مرغمًا.
من  والع�سرين  الرابعة  يتجاوز  لم  �سوري  �ساّب  المقد�سي  اأبو محمد 
اأن ي�ستطيع توثيق انتهاكات حقوق الإن�سان في كل  عمره. له اأحالمه في 
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بقاع الأر�س، واأن يوّعي النا�س في كل مكان بق�سية فل�سطين، فال ي�سيع 
حقها واإن امتد الزمن بها.

»الإن�سان فكرة، بيعي�س وبيموت م�سانها!« بهذه الجملة ختم اأبو محمد 
المقد�سي حديثه معي.
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اأود اأن اأذكر ق�سة راكان، �سديق اللجوء في األمانيا. من �ساركني مع 
اأربعة اأ�سخا�س اآخرين غرفة �سغيرة لمدة �سهر. 

ذات نهار ا�ستيقظت في منت�سف الليل فراأيت راكان واقفًا يرنو اإلى 
البعيد.

التي  المتنقلة  الألعاب  مدينة  اأ�سواء  راأى  مطوًل،  الخارج  اإلى  نظر 
حطت بالقرب منهم منذ يومين. تذكر طفولته ولعبه بالطين الذي كان 
لديه.  المتوفرة  الوحيدة  الخروج  ثياب  يلّوث  األ  عليه  اأجله،  من  ُي�سرب 
الفقر والقرية، لفافات الخبز المدهونة بالماء وال�سكر، تذكر كل هذا وهو 
يرى تلك الألعاب التي ما زالت تدور حتى هذه ال�ساعة المتاأخرة من الليل. 
في  ال�سريع  القطار  مرور  �سوى  يجتاحه  الذي  الذكريات  �سيل  يوقف  لم 
الم�سافة الفا�سلة بينه وبين تلك الأ�سواء. تراجع خطوة اإلى الوراء وكاأن 
القطار �سي�سدمه. عادت الحكايات اإلى عقله من جديد، ولكن هذه المرة 
بعيدًا عن بالده الأم، بل كانت ذكريات قا�سية، ذكريات ال�سفر والت�سرد، 
التعب واللجوء. ا�ستيقظ من اأحالمه المّرة عندما نادته الطبيعة وتجمع 
البول على حافة ق�سيبه منتظرًا الإذن بالنزول، واإل هدده بالف�سيحة التي 

لم يكن راكان يهتم بها.
توقف اأمام المبولة المت�سخة واأخرج ع�سوه. ما الذي دفعه ليفكر باآدم 
وحواء وهو في موقف كهذا، هل تذكر الإنجاب والمراأة والزوجة، اأم تح�سر 
اأو حتى دون �سديق؟  على حياته التي ق�سى معظمها وحيدًا دون �سريكة 
لكن الأهم من ذلك كّله تذّكره باأن لهذا الع�سو وظائف اأخرى غير التبول؟
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ل اأعرف. هي اإجابته، اإذا ما �ساألته: اأي�ستحق الخروج من بالدك كل 
هذا العناء خالل ال�سنوات الثالث الما�سية؟

كيف مرت هذه ال�سنوات كحلم ثقيل ل يحتمل، كان يح�س باأن كل يوم 
يمر عبارة عن �سنة كاملة ل اأقل، ربما اأكثر، لكن عندما كان يتطلع خلفه 
كان يرى الأيام ترك�س يكاد ل يلحق بها، بل قد تكون �سبقته، فاإذا بال�سيب 

قد بداأ يغزو �سعره، فها هو ذا الآن ي�سارف على الأربعين.
ينظر خلفه فيرى اليوم الذي غادر فيه قريته اإلى دم�سق يبدو وكاأنه 
قد كان بالأم�س القريب، وّدع اأمه بقبلة طبعها على يديها وكذلك فعل مع 

والده، كان يومًا حزينًا.
خرج ولم يعد، لم يكن يفكر بالذهاب في طريق واحد ل اإياب له.

اأنه  الأول  انطباعك  في  لك  يبدو  ربما  تراه،  عندما  كذلك  تظنه  ل 
وت�ست�سف في وجهه، حتى  اإليه  تنظر  اإن  ما  لكن  ال�سيء  بع�س  متعجرف 
�سنوات  انق�ست،  و�سهور  اأياٌم  الأيام.  ق�سوة  خلف  المختبئة  الطيبة  ترى 
عابرًا  القاهرة،  ثم  فالخليج  دم�سق  اإلى  القرية  دقائق. من  وكاأنها  مرت 
اأن مّر  اإلى دم�سق بعد  اإلى الجزائر، عاد  الليبية ثم  اإلى ال�سحراء  منها 
ثم  الإغريق،  اأر�س  اليونان  اإلى  ومنها  تركيا،  اإلى  ثم من دم�سق  بتركيا. 

فرن�سا و النم�سا واأخيرًا في األمانيا حيث هو الآن.
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اأعود اإلى ق�ستي مع المدن، فتقفز حم�س اإلى مخّيلتي. 
حم�س؟! اإذًا، هي حم�س من جديد. وما الجديد في ذلك؟

 اأق�سم باأن القلم ل يطاوعني على الكتابة! لماذا ل يطاوعك؟
فكيف  ال�سهيد.  �سورة  ول  تفارقني،  ل  �ساحبي  يا  الدموع  لعنة  هي 
العدية  »وحم�س  يغنون:  وهم  �سبابها  اأ�سوات  القيامة  باب  عند  اأن�سى 
بتاللها وبوابها �سحت بال�سهدا غنينالها �سكابا«؟ وكيف اأ�ستطيع اأن اأمنع 
دموعي من النهدار واأنا اأراهم يتجمعون في ال�ساحات يرق�سون، وقذائف 

المدافع تمر من فوق روؤو�سهم.
تاريخي  �ست�سطر  �ستكتب هي عني.  بل  اإذًا؟ ل،   �ستكتب عن حم�س 
ال�سباع، ووجهتي  باب  بيتي في  �سيكون  القادم بخطوط حمراء عري�سة. 
�ساأرق�س في  البيا�سة.  ال�سحاب من  �سيمر طريقي نحو  بابا عمرو،  اإلى 

�سارع الملعب فرحًا و�ساأ�سير في حاراتها اإلى ما ل نهاية.
 األم تقل �سابقًا باأنك لن تكتب اإل لحماة، وقد �سبقتها بقولك باأن درعا 
هي وطنك القادم، ومدحت الالذقية مطوًل وكتبت لدير الزور والقام�سلي، 
يا  هذا  ما  لإدلب؟  الخطوط  بع�س  و�سطرت  لدم�سق،  التودد  دائم  وكنت 
قد  المجامالت  لعله مر�س  اأم  فيه،  تقيم  مكانًا  لك  اأرى  ل  اإني  �ساحبي 

اأ�سابك؟ �ساألني اأحد اأ�سدقائي.
نظرت اإلى عينيه مطوًل، ابت�سمت وقلت:

اأن طفولتي )عمري من  األم تعلم يا �ساحبي  األ تّبت كل يٍد تفّرقنا! 
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واأّن  بدم�سق،  مرتبط  م�سيمتي  حبل  واأّن  درعا،  في  كانت  الثورة(  عمر 
واإدلب  والبوكمال  الزور  ودير  وعامودا  القام�سلي  واأّن  ع�سقي،  هي  حماة 
والالذقية وبانيا�س وجبلة وال�سويداء والجولن هم اأجزاء من ج�سدي، واأّن 
حم�س عا�سمة قلبي؟ اأتعلم يا �ساح اأني �ساأكتب لكل مدينة كما لو كانت 

طفلتي؟!
 ابت�سم �ساحبي وغادرني. جل�ست وحيدًا متاأماًل فيما قلت، اأردت اأن 

قول له: يعود �ساحبي لأ
يا عا�سينا زيد زيد

للكرامة ن�سر جديد!
يفعل  كما  ومداخلها،  حاراتها  فاأ�سف  حم�س،  عن  اأكتب  اأن  اأردت 
عمرو،  بابا  من  اأو  ال�سباع  باب  من  اأدخل  ثم  ريفها  من  فاأبداأ  الكّتاب. 
اأمّر بالخالدية لأ�سل اإلى ال�ساعة الجديدة، واأعبر ال�ساعة القديمة واأرى 
النا�س في حي الأرمن، ثم اأ�سف �سارع الملعب ومطاعمه وم�سجعي نادي 
النا�س حم�س  �سُتخلد ذكراي ويذكر  يومًا ما  نف�سي:  الكرامة. وقلت في 

عن طريقي.
 بعد قليل عدت اإلى ر�سدي، و�ساألت نف�سي: ومن اأنا لأ�ستطيع تخليد 
�ستحيي  التي  وهي  عنها،  كتبت  اإن  �ستخّلدني  التي  حم�س  هي  العظمة؟ 
عليهم  و�ساأزيد  قيل.  كما  للثورة  عا�سمٌة  حم�س،  هي  جديد.  من  البالد 

بقولي: حم�س، فلَتَغر ال�ساُم منِك، فاأنِت الآن عا�سمُة قلبي.
حّنا  درعا  يا  و�سرخت:  معها  انتف�ست  درعا،  هّبت  عندما   حم�س، 
واإدلب  ال�سغور  وج�سر  فحماة  والالذقية،  بانيا�س  قامت  للموت.  معاكي 
وال�سام والقام�سلي ودير الزور وكل البالد، وكانت حم�س دائمًا تنتف�س 

من اأجل اإخوتها. واليوم تنتف�س حم�س من اأجل نف�سها.
اأاأكتب لِك  اأنهار الدماء،  ل اأدري كيف اأكتب عن تلك المدينة، وعن 
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اأحب  حم�س،  يا  الحا�سر؟  عن  اأكتب  اأم  طفولتي  منذ  لِك  ع�سقي  عن 
طرقاتك، واأحب طيبة اأهلِك، اأتدرين باأني الآن اأبكي عندما اأ�سمع اإحدى 

النكات التي كّنا نقولها عن حم�س.
اأنجبيني  والذكرى،  ال�سوق  على  فاأعينيني  اإليِك  ا�ستقت  قد  حم�س، 

من جديد يا حم�س، اأريد اأن اأولد حّيًا.
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اأ�سافر بمخّيلتي قلياًل، لأ�سل اإلى ليبيا. وماذا اأقول لتلك البالد التي 
لم اأعرفها قباًل اإل من خالل ذلك المجنون؟!

نني لم اأرك قباًل اإل �سحراء قاحلة وخيمة! اأنا اآ�سف يا ليبيا، لأ
ني لم اأرى فيِك اإل بع�س الأبنية المتناثرة هنا وهناك! اأنا اآ�سف لأ

نني لم اأعرف علمِك القديَم )الجديد( قبل بداية الثورة! اأنا اآ�سف لأ
ن �سورتِك الموجودة في مخّيلتي هي كلمات رجٍل  اأنا اآ�سف يا ليبيا لأ

مجنون!
ال�سابع ع�سر من �سباط هذا  اأبنائك قبل  اأَر وجوه  لم  ني  لأ اآ�سف  اأنا 
العام. لم اأَر �سوى وجه طاغية �سحكنا كثيرًا على كلماته، لكننا ن�سينا اأن 

نبكي على جرائمه!
اأنا اآ�سف يا ليبيا! وهل تكفي الكلمات لتعّبر عن اأ�سفي؟!

�سكرًا يا ليبيا، فقد اأحييِت الأمل من جديد!
ن رجالك اأبطال واأر�سك منبع البطولة! �سكرًا يا ليبيا لأ
ننا تذّكرنا اأّن عمر المختار هو ابن هذا التراب! �سكرًا لأ

ننا عرفناِك عرو�سًا! �سكرًا لأ
�سكرًا مني اأنا المواطن ال�سوري دلير يو�سف!
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ولمن  اأقول؟  الثورة. ماذا كنت  بداية  بدايتي.  واإلى  واقعي  اإلى  اأعود 
�ساأقول؟ ربما لن اأعتب على النظام واأزلمه هنا، فربما كان ما يقومون به 
هو غريزة حيوانية، فيدافعون عن اأنف�سهم عند �سعورهم بخطر الزوال. 
على  الفرد  مقدرات  فاقت  التي  نظام  الال  هذا  جرائم  هنا  اأناق�س  ولن 
التخّيل. ولن اأكون هنا مدافعًا عن اأي �سيء اأو معار�سًا، رغم اأن موقفي 

وا�سٌح و�سوح ال�سم�س.
لكنني �ساأوجه حديثي لمن �ُسّمي باأبواق ال�سلطة:

اأعزائي المدافعين عن ال�سلطة، والمتم�سكين بها اإلى اآخر رمق، اأنا 
ل اأعتب عليكم، فالكل قد عرف اأنكم م�ستفيدون من بقاء ال�سلطة ب�سكل 
اأننا دعاة الديمقراطية، فلن  باأن هذا هو راأيكم، وبما  اأو لنقل  اأو باآخر، 

ن�سلبكم حقكم في التعبير عن راأيكم، لكني اأود اأن اأ�ساأل:
 اأعزائي، ماذا تقولون لأولدكم م�ساًء عندما تعودون اإلى البيت؟

ماذا تقولون لهم وهم ي�ستن�سقون رائحة الدماء المنبعثة من اأفواهكم؟
كيف تواجهونهم؟ اأي�سّدقونكم واأنتم تقولون موؤامرات واند�سا�س؟

كيف �ستّربونهم ليكونوا بناة الم�ستقبل؟ كيف �سيكونون اإخوة لنا في 
الوطن واأنتم م�ساركون في جريمة قتل اإخوتهم؟

والده  قتلت  قد  كنت  واأنت  المدر�سة  في  �سديقه  ابنك  يقابل  كيف 
بكلماتك؟

اأرجوكم راجعوا اأنف�سكم، ل من اأجلي ول من اأجل النظام، بل من اأجل 
اأولئك الم�ساكين اأولدكم! اأرجوكم ل تخدعوهم فهم اإخوتي رغمًا عنكم!
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الأني اأخجل من دمائكم... اأنعى اإليكم نف�سي!
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ملحق

معظم اأجزاء هذا الن�س ُن�سرت م�سبقًا في �سحف ومجالت ومواقع 
موقع  ا�سم،  بال  مدونة  �سوريتنا،  الحياة،  »ال�سفير،  مختلفة:  اإلكترونية 

األف، موقع الجمهورية لدرا�سات الثورة...« لذا وجب التنبيه.
اإّن العنوان الرئي�سي للن�س »حكايات من هذا الزمن« هو عنوان مقالة 
لمعلمي »اإليا�س خوري« وقد وافق م�سكورًا على اأن اأ�ستعمل العنوان لكتابي 

هذا.
كما اأوّد من القارئ العزيز اأن يتاأنى في حكمه على ما كتبت، اإذ اإنني 
هي  بل  ال�سور،  تج�سيد  على  خارقة  قدرة  ول  الكتابة  في  نبوغًا  اأّدع  لم 
محاولة مني لتدوين حكايات حدثت في هذا الزمن، ع�ساها ت�ساهم في 

رفد ما يكتب ويقال عّما يحدث من حولنا. 
-2011-2010« اأعوام  في  كتبت  الكتاب  هذا  في  الواردة  الن�سو�س 

.»2014-2013-2012
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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. 
4. َكَمن ي�سهد موته، محمد ديبو. 

5. حكايات من هذا الزمن، دلير يو�سف. 
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