
اميل منعم

لــنــدعــوك، وال غائبًا  لست حــاضــرًا 
لنتذّكرك.

على بـــرزٍخ تــركــنــاك وتــركــتــنــا. أنت 
ــه بــيــديــك، 

َ
تــتــابــع الــهــجــرة فـــي زمــــن صــنــعــت

عقود.  منذ  املتواصل  اشتعالك  وتستأنف 
أّمــا نحن، فنتابع نسج الحضور بالغياب، 

 بقطبة.
ً
خيطًا بخيط وقطبة

ـــن  ـــدجَّ
ُ
ت أن  املــــــوج وال  ض  ُيــــــــروَّ أن  تـــشـــأ  لــــم 

 
ّ

العواصف. كنت فقط، تريد للّجة أن تنشق
ــاع. فـــوقـــعـــت مــــن جــعــبــة  ــ ــقـ ــ ــــورة الـ ــطـ ــ عــــن أسـ
 
ّ
ــداك يــهــز ــ ــــزل صــ ــم يـ ــ الــضــمــيــر كـــــالـــــدوّي، ولـ

الكلمات فينا، ويرّج السقوف.
عقوقًا أتيت. مجلّوًا بحكمة التمّرد، خلعت 
األبــــواب وفــاجــأت الــحــاضــريــن. كــأنــك ولــدت 
الدنيا بما  ر خــروجــك على 

ّ
لــم يتأخ حــدثــًا. 

ترك تصّدعًا في الضفاف، ولهاثًا على ثغور 
الينابيع.

ارتعاشاتها. وليست  األوتــار ســوى  ليست 
الــــــــــورود إال أعــــشــــاشــــًا يــصــنــعــهــا األريـــــــج. 
ى 

ّ
وليتسن وعــّرفــتــهــا.  الكتابة  عــرفــَت  هــكــذا 

ــنـــقـــاء، كـــان  ــــى ذروة الـ لــلــشــعــر الـــصـــعـــود إلـ
الصنعة  مــوازيــن  فــي  بتعديل  القيام  عليك 
وقــوانــيــنــهــا، فــتــركــت بــحــور الــشــعــر تلتحق 
الــتــمــّرد أصل  الــبــديــع. وجعلت   بعلم 

ً
ســاملــة

رقصًا  واإلبــــداع  واملــغــامــرة سلوكًا،  الخلق، 
األمطار  لغة  أن  باكرًا  أدركــت  الفيالق.  على 
ال تجري على ألسنة الينابيع، وأن األعماق 
ال تحفل بدوران األرض وال بتعاقب النهار 
والليل. فصنعت من اشتباك االسم باملسّمى 
 على أن األمــواج ال 

ً
 للخصب، ودليال

ً
عالمة

 باملسامير.
ّ

دق
ُ
ت

لم تحتكم إاّل إلى معجزة الجمال. فقد كان 
وإلهًا  رحبًا ووســيــعــًا،  فــي فضائك  الجمال 
 تلتقيه عند رفعة الجبني 

ً
كلّي الحضور. مرة

الغضوب، ومرة في تسريح شعر الغابات. 
فــي قــولــة ال، كما فــي االنــكــســار أمـــام هدبني 
منكسرين. في الرعشة بني األنامل، كما في 

الخسارات الالزمة لتصعيد الحياة.
ــم يـــكـــن صــنــيــعــك تـــرفـــًا عـــلـــى املـــــوائـــــد، بــل  لــ
التي ُيعجن بها رغيف الضرورة.  الخميرة 
ــق األحـــــالم ال يــحــتــاج 

ُّ
 تــفــت

ّ
ــمــتــنــا أن

ّ
فــقــد عــل

إلى األســّرة، بل إلى الحاملني. وأنــه ال يكفي 
افــون الــخــزف، بــل األهـــّم كيف 

ّ
أن يتقن الــخــز

يصنع كل واحد قدحه األكثر شفافية على 
اإلطالق. كلماتك كانت الكلمات، وبها ُرفعت 
األشـــرعـــة وخــاضــت املــجــاذيــف الــفــتــوحــات. 
ــاق جـــــزرًا  ــ ــمــ ــ فـــخـــرجـــت الـــقـــصـــائـــد مـــــن األعــ

مغسولة بامللح.
يا أنسي

لم نوّدعك ولن. لكن أين يقف مستقبلوك ما 
للجمال؟ كيف   

ٌ
الزحمة مكان ُيــوّســع في  لم 

ُيستضاء باشتعالك والغبار يوّحد املالمح 
يسّد  والــرمــاد  نـــراك  كيف  العميم؟  بكسائه 
اآلفــاق؟ كيف نقنع جيل الهواتف املحمولة 
الـــذي ال يصل إلــى أي مكان،  بــروعــة السفر 
أي سماء  استقبالك؟ تحت  وا في 

ّ
لكي يخف

 إلى القيمة العارية؟ كيف نسترجعك 
ُّ

ُيستدل
ــوت الــضــمــيــر الـــــذي اخــتــرق  لــنــســتــرجــع صــ

ــا كــالــطــلــقــة؟ أيــــن يــقــف املــنــصــتــون  ــارنـ ــمـ أعـ
الــعــدوان.  إلــى صرختك املنتصبة فــي وجــه 
املصلوب  وجــه  في  أطلقتها  التي  الصرخة 
الفلسطيني عن  يــنــزل  أن  يــعــود قبل  كــي ال 
الــصــلــيــب. الــصــرخــة فـــي وجــــه الـــوطـــن كــلــه، 
إذا تــم الــتــعــّرض فيه لــالجــئ حــر. الصرخة 
الــتــي غـــدت عــالمــة عــلــى عــافــيــة اللبنانيني 
قــة، وحــجــة على 

ّ
الــخــال فــي عصر الصحافة 

سلطة الكلمة التي يحرسها كبار النفوس. 
الــصــرخــة الــتــي قـــادت خــطــاك إلـــى السجون 
ــاكـــم وظــــل ظـــهـــرك جــــــدارًا لــلــضــعــفــاء.  واملـــحـ
بيروت  أرصفة  يقف مستقبلوك وعلى  أين 
ــال الـــســـوريـــني،  ــفــ يــســحــق املــــــارة أقــــــدام األطــ

الالجئني في مسالك البؤس والتشّرد.
ال وهن في العزيمة، وال ضمور في األحالم. 
فما زالــت األصــابــع تومض، وفــي الجنبات 
بــرق كثير. لكن ما السبيل إذا كــان السديم 

ساندرا كرم

-1939( الثانية  العاملية  الــحــرب  أعــقــاب  فــي 
1945( شهدت أوروبا حالة من الركود الفني 
وســــط فـــوضـــى األفـــكـــار واأليـــديـــولـــوجـــيـــات 
التي سادت في تلك املرحلة، ما دفع الفنان 
اإلسباني بابلو بيكاسو )1881-1973( إلى 
فكان  مختلفة،  إبداعية  تجربة  في  التفكير 
الذهاب نحو السيراميك أحد تعبيراته عن 
الــزمــن الــجــديــد بــدايــة مــن 1946، وقــد كانت 
هذه التجربة مغامرة جديدة بالنسبة إليه، 
إذ لم يكن يعرف عن هذه املحامل وتقنيات 

تطويعها شيئًا.
هــنــاك سبب آخــر دفـــع  صــاحــب »غارنيكا« 
إلـــى تــجــربــة مختلفة، حــيــث إنـــه بـــدأ يشعر 
أعماله وفق  بأن جمهوره بات يتعامل مع 
ــاد 

ّ
ــــّرس مــعــظــمــهــا الــنــق انــطــبــاعــات ثــابــتــة كـ

وأصــــحــــاب الـــغـــالـــيـــريـــهـــات، فــــقــــّرر الـــتـــوّجـــه 
للبحث  فــالــوري جــنــوب فرنسا  إلــى مدينة 
ــي يحتمل تجريبه وهــو في 

ّ
عــن وســيــط فــن

السابعة والستني من عمره آنذاك.
»خــزفــيــات بيكاسو« عــنــوان املــعــرض الــذي 
افتتح في »متحف لويزيانا للفن املعاصر« 
بداية  كوبنهاغن  الدنماركية  العاصمة  في 
الــشــهــر الـــجـــاري، ويــتــواصــل حــتــى الــســابــع 
والعشرين من أيار/ مايو املقبل، حيث تّمت 
اســتــعــارة األعــمــال املــعــروضــة مــن املتحفني 
 من 

ّ
الـــلـــذيـــن يــحــمــالن اســــم الـــفـــنـــان فـــي كــــل

باريس وبرشلونة، إلى جانب قطع قّدمتها 
عائلته.

 تــم 
ً
ــال ــمــ ــــن 160 عــ ــر مـ ــثــ ــــرض أكــ ــعـ ــ ــّم املـ يــــضــ

آالف  األربعة  انتخابها من أصــل ما يناهز 
ــاحـــب »امــــــرأة  قــطــعــة أعــــــاد مــــن خـــاللـــهـــا صـ
ــه ومـــنـــحـــوتـــاتـــه  ــاتــ ــوحــ ــة« إنـــــتـــــاج لــ ــســ ــالــ جــ
وشـــخـــصـــيـــات نــســائــيــة وأطــــبــــاق مــزخــرفــة 
ــــات تــمــثــل  ــــومـ ومـــنـــاظـــر مــــن الــطــبــيــعــة ورسـ
شــرائــح الــبــيــض والــســمــك وأدوات الــزجــاج 

يا أنسي، لم نوّدعك... ولْن

»خزفيات بيكاسو« 
عنوان المعرض 

الذي يتواصل في 
»متحف لويزيانا للفن 

المعاصر« في كوبنهاغن 
حتى السابع والعشرين 

من أيار/ مايو المقبل

لم نوّدعك ولن. 
لكن أين يقف مستقبلوك 
ما لم يُوّسع في الزحمة 

مكاٌن للجمال؟ كيف 
يُستضاء باشتعالك والغبار 

يوّحد المالمح بكسائه 
العميم؟ كيف نراك 

والرماد يسّد اآلفاق؟

عندما شاهد ألول 
مرة صورة »مدينته 
المنكوبة« تملّكته 
الدهشة، وتساءل، 

مثلما يفعل أي عابر 
سبيل أمام نفحة 

خاطفة من الجمال: 
أهذا ما يؤرّق أحالمي 

بالفعل؟

خزفيات بيكاسو إلهامات متوّسطية ما بعد الحرب

أُوليس في متاهته األسطورية

على برزٍخ تركناك وتركتنا

لم يكن صنيعك ترفًا 
على الموائد بل خميرًة 

لرغيف الضرورة

تغلب على المجموعة 
الخزفية لبيكاسو 

نزعة التشخيص وتوظيف 
األسطورة

صورة شاحبة في 
زاوية ورقة لنيل مرتبة 

»اللجوء اإلنساني«

ال تنقل األفئدة 
على عربات وال تبنى 

الصداقات على المراكب

شباط/   18 ــوم،  ــي ال تــصــادف 
لرحيل  الرابعة  الذكرى  فبراير، 
الحاج  أنسي  اللبناني  الشاعر 
أكثر  أحـــد   ،)2014  -  1937(
العربية  الشعرية  ــوات  ــ األص
الثاني  النصف  في  خصوصية 
بين  من  الماضي.  القرن  من 
»لن«  الشعر:  في  له  صدر  ما 
)1960(، و»ماضي األيام اآلتية« 
بشعرها  و»الرسولة   ،)1965(
الطويل حتى الينابيع« )1975(، 
إلــى   ،)1994( ــة«  ــم ــي ــول و»ال
ضاهت  شذرية  كتابات  جانب 
كتابيه  مثل  بكثافتها،  الشعر 
»خواتم« )1991( و»خواتم 2« 

.)1997(

شاعر 
من األيام اآلتية

2425
ثقافة

استعادة

معرض

إطاللة

فعاليات

زال العتمة بممحاة؟ 
ُ
ال ُيمسح باألكف، وال ت

هل بات علينا أن نهيئ املستقبلني قبل أن 
الــكــؤوس؟ أم انتهى بنا العمر يتامى  نمأل 
نخوض في الوعر؟ هل يفسح بني صنوف 

وطـــائـــر بــمــنــقــار مــفــتــوح وحـــمـــامـــة ومــاعــز 
وعنقاء وحيوانات خرافية أيضًا.

بــعــد مـــــرور عــــام مـــن اتـــخـــاذ قـــــرار الـــدخـــول 
بمغامرة الفن الخزفي، قام بيكاسو بدراسة 
 

ّ
حول تصميم األواني الخزفية، وبدأ يتعمق

فــي فــهــم كيمياء الــخــزف وتــشــكــيــالتــه، وقــد 
ــان يــصــّمــم بــنــفــســه الـــنـــمـــوذج وغـــالـــبـــًا ما  كــ
مــــادورا( تنفيذه، في  )يــدعــى  يــتــرك لحرفّي 
ســعــي مــنــه لــتــجــاوز آلــيــات وطـــرق التلوين 
من  وتوليفات  استعارات  ضمن  التقليدية 

فنون أخرى.
الــفــنــان اإلسباني  اســتــحــوذت على اهــتــمــام 
تلك الرموز والنقوش التي كان يستخدمها 
ـــلـــة عــلــى 

ّ
ــون فــــي تـــلـــك املــنــطــقــة املـــط افــ

ّ
ــز ــخــ الــ

املـــــتـــــوســـــط، وقــــــــد الحــــــــظ مــــــــدى الــــتــــداخــــل 
بـــني ثــقــافــاتــه؛ عــربــيــة أنــدلــســيــة ويــونــانــيــة 
وإيــطــالــيــة وأفــريــقــيــة، مـــع ثــــراء هـــذا املــعــني 
اســتــمــر بــيــكــاســو فـــي تــصــنــيــع الــســيــرامــيــك 
حتى قبيل وفاته بنحو عامني، وكان يغلب 
التشخيص من خالل توظيف  أعماله  على 
األسطورة ورؤيته للفن والوجود اإلنساني.

يجمع بيكاسو بني تقنيات الرسم والنحت 
في مزج األلوان وإبراز تدّرجاتها، ما تظهره 
رؤوس املــاعــز الــتــي تــرمــز آللــهــة رومــانــيــة، 
ومــشــاهــد مــصــارعــة الــثــيــران الــتــي خّصص 
العديد  تضّمنت  الخزفيات  من  الكثير  لها 
قة بها، متعمدًا إخفاء 

ّ
من املشهديات املتعل

ووحشية  العنف  وتكثيف  املصارع  مالمح 
الدم، حيث يصبح الثور مركزًا للعمل بهوية 

واضحة تعكس تعبيراته وأحاسيسه.

ــبــات مــكــان لــلــشــعــر؟ مــعــلــبــات القناعة 
ّ
املــعــل

الـــتـــي تـــــوزع عــلــى الـــرعـــيـــة والــــراعــــي ســـواء 
بسواء وتعني على املقاومة لكل فكرة حّرة 
التي يطل منها  النافذة  أيــن  ورأي شــجــاع. 
جيل القراءة وجيل الكتابة ليفطن إلى ماذا 
صنعت باألدب وماذا فعلت بالقصيدة؟ أو 
كيف ِســقــت عــمــرك فــوق األلــغــام ولــم تطلب 
 من أحد، كان يكفيك الشعر 

ً
مأمنًا وال ملجأ

ك 
ْ
ه ولــم يخن

ْ
الــواســع اإلهـــاب وطــنــًا لــم تخن

إلـــى أن خــانــتــك لـــزاجـــة الـــصـــداقـــات الــتــي ال 
حتمل؟

ُ
ت

أيها الحبيب يا أنسي
أرفـــُع كــأســك، والوليمة مما نــزفــَت مــن حبر 
ــا كــــســــرَت مــــن أقـــــــالم. نــســتــأنــف حــديــث  ــ ومـ
ــَم، وبــــمــــا ســيــبــقــى  ــتــ ــــخــ ــة بـــمـــا لــــن ُي ــبــــارحــ الــ
على األيـــام بــال قــفــٍل وال مــصــاريــع. مفتونًا 
وفــاتــنــًا كــنــت فــي كــل لــقــاء. بــني الــذاهــب تــوًا 

كمل الكالم، وأنــت على طرف 
ُ
واملقيم أبــدًا، ت

 بك 
ّ
مــقــعــدك، ال تــنــهــض وال تــســتــريــح. كــــأن

قلقًا ال يستكني، والندى يتألأل على جبينك 
ــع على  والــشــفــتــني. لــقــد مــضــت ســـنـــوات أربــ
آخــــر كــــأس وآخـــــر نــبــضــة وآخـــــر ملــعــة عــني. 
أربــع سنوات من زماننا وليس من زمانك. 
مــا زال وقـــع خــطــاك فــي أذنـــي ومـــا أزال في 
زمني.  مــن  ليس  أيــضــًا  فغيابك  استقبالك. 
ني على الكتابة كنُت أحتجُّ 

ّ
كلما كنَت تحث

بضيق الوقت حينًا وبالتهّيب أحيانًا. كنَت 
تفارقني دون أن تنتزع مني وعدًا أو حرفًا. 
ال أحد يقّدر حجم حرقتي، حني وفيت بوعد 
لــم أعـــدك بــه، وإذ بــي، حــني أكــتــب اآلن، فعن 
فقدانك أكتب. عن فقدان الجبني الذي تدّرع 
ن. وعن شوق إلى 

ّ
 ولم يتغض

ٌ
 كامل

ٌ
به جيل

بريق كلماتك الولود والعقم يفرد جناحي 
رابه في سماء املدينة.

ُ
غ

ــاءات كــلــهــا.  ــقــ ــلــ ســيــبــقــى لـــك الـــحـــب كــلــه والــ
بنى 

ُ
ــنــقــل األفـــئـــدة عــلــى عـــربـــات، وال ت

ُ
فـــال ت

الصداقات على املراكب.
، وكرجت على 

ً
جًا شهوة عشَت الزمن متموِّ

ومندهشًا.  داهشًا  ِصرفًا،   
ً
قَبال

َ
مست الحياة 

وبقيت إلى آخر يومك، ال تلتقي الغسق وال 
يلتقيك.

تعبر الرصيف بنظرة مرتّدة وظــٍل خفيف، 
وتـــخـــفـــي جـــنـــاحـــني ريـــفـــيـــني تـــحـــت قــمــيــص 
ر الحياة على 

ّ
املدينة. كنت ترى كيف تتعث

على  األجنحة  وتــذبــل  املستقيمة  الخطوط 
األســالك، وكيف تختنق األسماك في البرك 
املـــتـــوازيـــة األضـــــالع. شــاهــدنــاك بـــأم الــعــني، 
مــالكــًا وشقّيًا مــعــًا، وفــي يــدك املطرقة التي 
ــخــرج 

ُ
تـــهـــوي عـــلـــى الـــســـكـــك املــســتــقــيــمــة، فــت

القطارات عن مساراتها، وتدفع بالعجالت 
إلى املهاوي.

لــم ُيفتح لك  شــاعــرًا أتيت وشــاعــرًا تمضي، 
باٌب ولم ُيقفل وراءك باب. فسطوعك ألفاها 

 في كل اتجاه.
ً
عة

َّ
مخل

بــيــروت التقيناك، يــوم كــانــت املدينة ال  فــي 
تنام من الساهرين، كانت أيضًا ال تنام على 
جرح في جسد عربي. هناك صنعنا فخرنا 
وجــمــيــل انــتــمــائــنــا إلـــى الـــحـــرّيـــة، ووّســعــنــا 
على وسائدنا مكانًا لكل حٍر ضاق بكلماته 

الطغاة، أو ضاقت بجناحيه دنياه.
ــاك تـــعـــاقـــدنـــا عــلــى  ــنــ هـــنـــاك الـــتـــقـــيـــنـــاك، وهــ
ــعــَجــن الــحــمــم بــدم 

ُ
الــصــداقــة. هــنــاك، حــيــث ت

دار الطواحني باألنفاس.
ُ
القلب وت

كنَت رسواًل بال تالميذ، لم تلِق موعظة ولم 
تحتِف بنشيد. كانت بئرك بئرًا وحسب، لم 
تسّيجها، ولم تتركها مشاعًا للسابلة. لهذا 
ما نازعك على سيادة الينابيع الصافية 

ّ
قل

أحد.
خرجت إلى الفلوات للصالة بغير طقوس. 
 عــنــد فــوهــات 

ً
ومــــن تــبــعــوك تــركــتــهــم حـــفـــاة

 تحت األمطار. وحني عادوا، 
ً
البراكني. عــراة

 يشّدون أقواسهم بأوتار صوتك.
ً
عادوا رماة

وداعــك خيانة عظمى. فسنبقى واقفني في 
ــــذي فــيــك،  اســتــقــبــالــك، فــالــصــقــر الـــحـــنـــون الـ
سيبقى بــني آخـــر الــحــراس املــؤتــمــنــني على 
الحصون األخيرة للروح، والفريسة جاهزة 

للمخالب.

مغامرة على أرض من السيراميك

ال مهادنة في تطوير العبث

ينّظم »معهد الدوحة للدراسات العليا« باالشتراك مع »جامعة برلين الحرّة«، اليوم 
واالصطالح  المفاهيم  إشكاليات  عنوان:  تحت  ندوة  ظهرًا،  الثانية  عند  األحد 
في  المعهد  بمقر  الثقافي«  »المبنى  في  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  في 

العاصمة القطرية. ويشارك في الندوة باحثون وأكاديميون من المؤسستين.

ضمن فعاليات »مهرجان القاهرة األدبي الدولي« يستضيف »معهد غوته« في 
لكتاب  مناقشة  الجاري،  الشهر  من   21 األربعاء  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة 
حيواتهم؟  تشكيل  ويعيد  البشر  على  العنف  يؤثر  كيف  واإلنسان:  العنف 
بحضور مؤلفه األلماني يورج بابروفسكي و عال عادل مترجمة النسخة العربية 

الصادرة مؤخرًا عن »صفصافة«.

يُعرض بعد غٍد الثالثاء عند السادسة مساء في »مؤسسة عبد الحميد شومان« 
في عّمان، الفيلم السوفييتي اإليطالي نوستالجيا )1983( لـ أندريه تاركوفسكي. 
يحكي الفيلم قصة حياة موسيقار روسي متخيّل أقام في إيطاليا وانتحر فيها، 
من خالل سفر موازٍ قام به أحد أصدقائه الكتشاف الحقيقة، وعبر القصة يحاول 

الفيلم مقاربة أسئلة الوطن والهوية في االتحاد السوفييتي المنهار.

ُتختتم اليوم فعاليات »المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء«، الذي انطلق 
ثقافة  بعنوان  ندوة  األخير  لليوم  الثقافي  البرنامج  يشهد  الجاري.  الشهر  من   9
)الصورة(  رتناني  القادر  عبد  من  لكل  أمازيغية  فنية  تعابير  الالمادية:   المغرب 

و إدريس أزدود، بتنظيم من »المعهد الملكي للثقافة األمازيغية«.

D D

يوسف وّقاص

كان رقمًا فحسب، حتى أنهم لم يتركوا له 
الوقت ليلّم جراحه ويستوعب ما يحيط 
 
ً
ال

ّ
التي وصلها متسل البالد  به في هــذه 

من تحت األســالك تــارة، وخائضًا البحر 
ــــرى.  ــارة أخـ ــ عـــلـــى مــــن زورق مـــطـــاطـــي تــ
األسطورية  متاهته  وفي  التائه،  وليس 

ُ
أ

هذه، لم يكن يرى سوى نفسه في عيون 
اآلخرين، صورة شاحبة في زاويــة ورقة 

تؤهله لنيل مرتبة »اللجوء اإلنساني«.
ــا اجـــتـــرعـــه من  ــاط، تــمــاشــيــًا مـــع مـ ــبــ اإلحــ
ــود، يــتــمــظــهــر الـــيـــوم أمــامــه،  ــ أوهـــــام ووعــ
بعد أعــوام استنزفت حماسه، وهو يعّد 
ساعات غربته في تلك الصفحة اليتيمة 
التي بدأ يرى فيها، مثل املاليني من أبناء 
جلدته، أرضه وبيته، بل عائلته برّمتها 
ــده ويـــفـــتـــقـــده طــــــوال هـــذه  ــقـ ــتـ ــا افـ وكـــــل مــ
الــشــتــات. عندما شاهد  مــن عمر  السنني 
ــورة »مـــديـــنـــتـــه املــنــكــوبــة«  ــ ــــرة صــ ألول مـ
يفعل  مثلما  وتــســاءل،  الدهشة،  كته 

ّ
تمل

أي عــابــر ســبــيــل أمــــام نــفــحــة خــاطــفــة من 
الجمال: أهذا ما يؤّرق أحالمي بالفعل؟

يبحث عن األشياء مرة أخــرى، ليس في 
بهم  يلتقي  من  عيون  في  ما 

ّ
إن أماكنها، 

القطارات،  محطات  أرصفة  على  صدفة، 
ــز إيـــــواء الـــالجـــئـــني«، حيث  ــراكـ أو فـــي »مـ
ــرات، الــتــقــاهــا هــي بــالــذات،  ــ فــي إحـــدى املـ
القرية  تلك  فــي  االبــتــدائــيــة  ملــيــاء، معلمة 
الصغيرة في أقصى الشمال على الحدود 
مــع تــركــيــا، وهــي تــســأل املــهــّرب عــن كلفة 
األمــر،  لــم يستغرب  السويد.  إلــى  الرحلة 
فمنذ فترة أصبح وجود املهّربني ضمن 
نفسيًا،  الحرب  ضحايا  معالجة  حلقات 

أمرًا أقل من اعتيادي.
وفي أكثر من مّرة، أثناء لقاءات ال يعرف 
ــمــونــهــا وملــــاذا يجب 

ّ
بــالــضــبــط ملــــاذا يــنــظ

أن يــدافــع خــاللــهــا عــن نــفــســه، كـــان يلوذ 
أن  أمــام سجال يحاول نسبيًا  بالصمت 
يضعه خارج دائرة األشياء، ليجد نفسه 
بعد قليل في وسط خشبة املسرح، تحت 
الضوء الوحيد الذي يسمح لآلخرين أن 
املــخــفــّيــة. تطوير  كــل تعابيره  يــشــاهــدوا 
الـــعـــبـــث؟! يـــا لـــه مـــن تــعــبــيــر جــمــيــل، هــاك 
امليكروفون، هّيا ابدأ! أيها السادة، يبدو 

نتظر!
ُ
أننا أمام »غودو« امل

األدب  أن  خــاللــهــا  يكتشف  رائــعــة  لحظة 

األبد. يصمت وينتظر بتلهف أّي رّد فعل، 
أّيــة إيماءة أو تمتمة ولــو خافتة توحي 
ــمــا ال شــيء، 

ّ
بــالــغــضــب أو االشـــمـــئـــزاز. إن

ســـوى عــيــون تــحــّدق بــذهــول فــي الــفــراغ، 
ـــ كــويــنــِن  ــم يــــشــــاهــــدون فــيــلــمــًا لــ ــهـ ــأنـ وكـ
مرعبة،  كثيرة ومواقف  دماء  تارانتينو، 
من  مــوجــة  تنتابه  أن   

ّ
إال للمرء  يمكن  ال 

الضحك الهستيري أمام غرابتها.
صدى  وكأنها  تتابع  الخجولة  األسئلة 
لصوت واحــد: الصالة من أجلكم سوف 
الــلــيــل، وإذا كــنــت ال  تــقــام بــعــد منتصف 
تعرف الترّدد، هاك الرقم لتتصل بتقنّي 

الصوت، ستجده دائمًا هناك، لقد كّرس 
ــيـــة  ــذه املــحــطــة اإلذاعـ ــل هــ حــيــاتــه مـــن أجــ
األدعية والصلوات على مدار  التي تبث 
الــســاعــة، راديـــو »مــاتــر«، راديـــو »مــاريــا«، 

أّمنا الحنون.
مــع ذلـــك، يشعر أنــهــم يــعــرفــون مثله أين 
 

ّ
ــــي حــمــيــة قـــل تــنــبــت بــــــذور الـــشـــقـــاق، وفـ
مــثــيــلــهــا، يــــصــــّرون عــلــى تــعــمــيــقــه، وهــو 
حتى  يستطيع  ال  معهم.  ُيــصــّر  بالطبع 
ــداء، وال نكتفي  أعــ يــقــول بأننا إخـــوة  أن 
ـــمـــا بــكــل أنــــــواع األســلــحــة 

ّ
بــالــكــلــمــات، إن

ــــاالت، عــن  ــقـ ــ ــتـ ــ نـــتـــقـــاتـــل، نـــاهـــيـــك عــــن االعـ
ــات املــيــدانــيــة، عــن ســلــخ الجلود  ــدامـ اإلعـ
مكان  في  ذبح 

ُ
ن لكي  القسري  والتهجير 

واحد، وتضاف أرقامنا إلى من سبقونا 
فـــي الئــحــة قــيــصــر، أو دي مــيــســتــورا أو 
املـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــتــظــر بشغف 
إعــالن جلستها األولـــى، ولكن ليس قبل 

 الرأس عن الجسد.
َ

أن ُيفَصل

لـــيـــس نــــواحــــًا وشـــجـــنـــًا داخـــلـــيـــًا فــحــســب 
)رغــم الــهــوس الــذي يشعر بــه تجاه هذه 
ــيــــاة«  ــنـــه مـــنـــهـــج »حــ ــكـ ــــس(، ولـ ــيـ ــ ــاسـ ــ األحـ
يمنحه الفرصة تلو األخرى لكي يعيش 
أن يتحّرك  ق دون 

ّ
لكي يحل الــخــيــال،  مــع 

ــلــة لــلــهــروب من 
ّ

مــن مــكــانــه، لعبته املــفــض
ومـــثـــار  مــتــعــة  األدب  ــكـــون  يـ أن  ــع.  ــ ــواقـ ــ الـ
اهتمام في نفس الوقت، كان يبدو له في 
تلك اللحظة، أمرًا جّديًا لحّد املقت. ورغم 
فة بألف قناع، كان يعرف أن ثّمة 

ّ
أنها مغل

اللعبة  تلك  تختبئ خلف  كثيرة  حقائق 
السمجة.

م. 
ّ
الــتــفــاؤل يــدفــعــه مـــرة أخـــرى لــكــي يتكل

أنها  يعتقد  بتفاصيل  الــحــضــور   
ُ

ُيــغــِرق
ضرورية لنقل صورة حّية عن األوضاع 
هـــنـــاك، عـــن املـــآســـي املــتــالحــقــة، عــّمــا آلــت 
انفعال،  لحظة  وفــي  العريقة.  املـــدن  إلــيــه 
انبهار  أيــضــًا، ويــعــلــن بمسحة  يــتــمــادى 
ما يعثر عليها، أنهم رّبما فقدوها إلى 

ّ
قل
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