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المقابر في
سراييفو كالحدائق
األليفة تراها على
جوانب الطرقات

«نفق الحياة  12كيلومترًا» ،تقول الالفتة التي يمكنك أن
تراها من نافذة الترامواي الرقم  ،3صاحب الخط األطول
الذي يصل سراييفو بضواحيها .املكان ليس ببعيد عن
ّ
قلب العاصمة .النفق ،الذي استطاع أن يمد بالنفط
سراييفو املحاصرة ،إضافة إلى بعض األسلحة والغذاء،
كان يمتد بطول  800متر بارتفاع  160سنتيمترًا وعرض

ً
متر ونصف تقريبًا ،واص�ل�ا بني املدينة املحاصرة
واملقصوفة ،ومطارها الذي كان تحت سيطرة قوات
يحيطون به من كل
األمم املتحدة ،فيما كان الصرب ّ
جانب .تتذكر املطار الصغير الذي حطت فيه الطائرة
لدى وصولك ،أحببته ذلك املطار .شبيه مطار بيروت قبل
ّ
توسعته .مطار من دون ادعاءات سياحية

ال يزال أهل
البالد يذكرون زيارة
مفتي القدس
قبل النكبة

في سراييفو :مقابر أليفة ونفق للحياة
سراييفو ــ ضحى شمس
أخيرًا ،سماء البوسنة الزرقاء .حدث ذلك
ف ��ي ال �ت��اك �س��ي ،ف �ج��أة ت��وق �ف��ت ّ
مساحات
ال��زج��اج ع��ن ال��ذه��اب واإلي � ��اب بضجتها
الرتيبة الخافتة .يدعونا حارس ،صاحب
ال�ت��اك�س��ي ال ��ذي اس�ت�ق�ل�ل�ن��اه ل�ل��ذه��اب إلى
ال �ن �ف��ق ،إل� ��ى ت �ح� ّ�س��س رأس � ��ه ف ��ي موضع
م �ح��دد ت �ح��ت ال �ش �ع��ر .ي�س�ت�ج�ي��ب الزميل
الجالس إلى جانبه ليصرخ ممازحًا« :ما
إلى النفق؟».
هذا؟ هل وصلنا بهذه ّالسرعة ّ
بإنكليزيته املتعثرة أن هذه
يشرح حارس
الفجوة في رأسه نتيجة ارتطامه بسقف
النفق أثناء هروبه خالل الحرب.
سراييفو.
ي �خ �ت��رق ال �ت��اك �س ّ��ي ض��اح �ي��ة ً
مقسمة ،يتوسط كال منها
أراض زراعية
م �ن��زل ص��اح��ب األرض .ت�ح�ي��ط بالبيوت
القرميدية م��زروع��ات بيتية ،تمامًا كما
ف��ي ب�ل�ادن ��ا .ف �ج��أة ،ن �ص��ل .ت �ح��ت م��ا كان
يومًا بيتًا لعائلة أدي��ن ك��والر ،وتحديدًا
في «أرضية» البيت ،يبدأ «نفق الحياة».
م��دخ��ل ال� �س ��رداب م��رب��ع وم �ض��اء لغرض
السياحة الحربية .كان فيه بعض السياح
حني وصلنا .مقابل  5م��ارك��ات بوسنية،
دخ�ل�ن��ا غ��رف��ة ص�غ�ي��رة ت�ح��ت األرض ذات
ديكور من أكياس الرمل ومالبس الجنود
ّ
وص� �ن ��ادي ��ق ال ��ذخ� �ي ��رة ال ��روس� �ي ��ة املعدة
غنائم ح��رب ،لنشاهد فيلمًا وثائقيًا عن
ح �ص��ار س��راي�ي�ف��و وق �ص��ة ال �ن �ف��ق .تتذكر
ت�ب��اش�ي��ر ال�س�ي��اح��ة ال�ح��رب�ي��ة ال �ت��ي كانت
ق��د ب��دأت ف��ي ق��ان��ا ،مباشرة بعد املجزرة
«أفالم وثائقية»
األولى .هناك أيضًا كانت ّ
تباع عند مدخل املقبرة ،جلها مؤلف من
ش��رائ��ط إخ�ب��اري��ة للتلفزيونات العاملية
وأفالم هواة ّ
صورها أهل املنطقة .بعدها،
كان علينا عبور النفق .أرض النفق أشبه
ب�س�ك��ك أن �ف��اق امل�ن��اج��م امل�ص� ّ�م�م��ة لتجري
عليها ع��رب��ات ن�ق��ل ص�غ�ي��رة .أم��ا أنبوب
النفط ،فمثبت في الزاوية اليسرى أعلى
النفق ،ف��ي م�ن��أى ع��ن امل�ي��اه ال�ت��ي تتجمع
ع �ل��ى أرض� ��ه م��ا إن ي�ه�ط��ل امل �ط��ر .هممت
ب��امل �ت��اب �ع��ة ،ل �ك �ن �ن��ي ج �ب �ن��ت ب �ع��د بضعة
أم�ت��ار .أخ��رج إل��ى الحديقة التي تعلوها
عريشة عنب ،ألفاجأ بأن الزمالء خرجوا
ب �س��رع��ة .ف��ال�ن�ف��ق ال �ي��وم أص �ب��ح  30مترًا
فقط ال  800متر ً .ل��م يعد ،ألس�ب��اب أمنية
ب��ال�ط�ب��ع ،م�ت�ص�لا ب��امل �ط��ار .ي�ق��ول حارس
إن ص��دي �ق��ه ص��اح��ب امل� �ن ��زل أدي � ��ن «كان
ك��ري�م��ًا ،وق��ال م��ن أج��ل ب�لادن��ا ال ب��أس إن
استخدمتم بيتي لحفر نفق .ولكن ال أحد
بعد الحصار ع��رض عليه إص�لاح املنزل
أو تعويضًا».
ل� �ك ��ن ك� �ي ��ف ك� � ��ان ج � �ن ��ود األم � � ��م املتحدة
يتساهلون ف��ي نقل البضائع ًم��ن املطار
امل �ح��اص��ر؟ يبتسم ح ��ارس ق��ائ�ل�ا« :هناك
أي� �ض ��ًا ج� �ن ��ود أت � � ��راك ول� �ي ��س ف �ق��ط روس
وهولنديون» .ح��رب أهلية صامتة داخل
قوات األمم املتحدة؟
ال تزال سراييفو تتذكر ألعابها الشتوية
األومل�ب�ي��ة ع��ام  .1984حتى إن ش�ع��ار تلك
األل � � �ع� � ��اب ،وه� � ��و ث �ع �ل��ب ض� ��اح� ��ك يحمل
مزالجني للتزلج ،ال ي��زال يباع في بعض
ال��دك��اك�ين .ل��م تفهم سراييفو كيف تكون
عاصمة للعالم ف��ي لحظة م��ا ،ث��م يسمح
باجتياحها.
للحرب األهلية
ّ
ف ��ي ط��ري��ق ال � �ع ��ودة ،ي��دل �ن��ا ح � ��ارس على
ع � �م� ��ارات ح��دي �ث��ة ال �ع �ه��د ت �ش �ب��ه مساكن

املتحف في وسط سراييفو (لني معلوف)
ال ��دول ��ة ب�ن�م��وذج�ه��ا امل � ّ
�وح ��د .ي �ق��ول إنها
ب�ن�ي��ت ل�س�ك��ن ال��ري��اض�ي�ين وال�ع��ام�ل�ين في
األل �ع��اب األومل �ب �ي��ة ال �ش �ت��وي��ة .ل�ك�ن�ه��ا بعد
الفقراء
انتهاء األلعاب ،اجتاحها السكان
لاّ
وب �ق��وا ف�ي�ه��ا .م�س��اح��ة ال �ب�لاد تسمح بأ
يتراكم الفقراء بعضهم ف��وق بعض ،هنا
في ه��ذهّ الضاحية .ه��ذا االنطباع يقودك
إل ��ى ت��ذك��ر امل �ق��اب��ر .ت ��رى م�ع�ظ�م�ه��ا داخل
املدينة على حافة الطرقات .مقابر أليفة
من دون أسوار .كأنها كانت خارج املدينة

ّ
ث��م ت�م��ددت امل��دي�ن��ة ف�ص��ارت ف��ي قلبها .ال
ي �خ��اف ال �ب��وس �ن �ي��ون م ��ن م �ق��اب��ره��م على
م��ا ي �ب��دو .ت �ف��اج��أ ب �ك �ث��رة ال �ق��دي �م��ة منها:
بمعظمها قبور إسالمية بشواهد تعلوها
ع�م��ام��ة ل�ل��رج��ال وم��ن دون ش��يء للنساء.
ق ��د ي �ك ��ون م ��ن األك� �ث ��ر ص ��واب ��ًا ال� �ق ��ول إن
البوسنيني القدامى لم يخافوا من املوت.
رب �م��ا ك ��ان ه ��ذا ت��أث�ي�رًا ج��ان�ب�ي��ًا إليمانهم
وتأثرهم أي��ام الحكم العثماني بالحركة
الصوفية.

تتذكر رواية صديقة عن شاب ّ
تعرفت إليه
ّ
املتصوف ج�لال الدين
ف��ي كونيا ،مدينة
ال��روم��ي في تركيا .روى لها الشاب الذي
كان وريث طريقة صوفية ،كيف كان عليه
ال �ن��وم ،ك�ج��زء م��ن ت��دري �ب��ه ،ف��ي ق�ب��ر لليلة
واحدة من أجل نزع خوفه من املوت .املقابر
هنا ،في سراييفو ،كالحدائق األليفة ،تراها
ب�ي�ن ف�ي�ن��ة وف�ي�ن��ة ع�ل��ى ج��وان��ب الطرقات
العامةّ ،
يمر قربها الترامواي ،والسيارات
والناس .هنا في وسط سراييفو ،ومقابل

في «أرضية» ُ بيت
أدين كوالر حفر
«نفق الحياة»

تضامن عفوي
 25ي� ��ورو ه ��ي ق�ي�م��ة امل �خ��ال �ف��ة ال �ت��ي قد
ي�ح� ّ�رره��ا ل��ك الشرطي إذا ضبطك تعبر
م��ن غ�ي��ر معبر امل �ش��اة ّ .ال �ع��ادة اللبنانية
هنا.
ال �ت��ي اكتسبتها ق��د ت اّ�ك��ل�ف��ك غ��ال�ي��ًا اّ
يوصيني ياسمني ب��أل أعبر الطريق إل
في ممر امل�ش��اة .اتصل ليوصيني بذلك
بعدما تركني عند التقاطع والحظ أنني
أه� � ّ�م ب��ال �ع �ب��ور أم� ��ام ال� �ت ��رام ��واي .ث��م عاد
ليتصل مرة أخرى «إذا ضبطك الشرطي،
ف��أع �ط��ه ع� �ن ��وان ال� �ف� �ن ��دق ،ألن� ��ه مضطر
إل��ى أن يرسل الغرامة إل��ى مقر إقامتك،
هكذا تستطيعني النفاذ من ال��دف��ع ،ألنك
تكونني قد غ��ادرت البوسنة» .يضحكك
ه��ذا ال�ت�ض��ام��ن ال�ع�ف��وي ب�ين ال �ن��اس ضد
غ��رام��ات السير ف��ي أي م�ك��ان .النقليات
ه �ن��ا رخ �ي �ص��ة ج � �دًا .م��ن س��راي �ي �ف��و إلى

النفق ال يكلفك األمر إال بطاقة ترامواي
ب �م��ارك�ين ،ث��م تستقل ت��اك�س��ي بخمسة
ماركات .أما من قلب سراييفو ،فاملشوار
ّ
ال يكلف أكثر من عشرين ماركًا .ال أحد
يساومك على السعر.

تزال سراييفو
ال ّ
تتذكر ألعابها
الشتوية األوملبية
عام 1984

«م � ��ول» ض �خ��م ،ت �ت �ن��اث��ر ش ��واه ��د القبور
على مرجة ّ من العشب تتخللها شجرات
باسقة .ت��ذك��رك أش�ج��ار البوسنة بمعنى
كلمة ب��اس�ق��ة ،ال��ذي كنت ق��د نسيته لقلة
ّ
االستعمال .تمامًا كما تدعي أنك اكتشفت
معنى كلمة «ه �م��ى» ف��ي ق�ص�ي��دة «جادك
الغيث» حني ّرأيت مطر البوسنة الخفيف
كالندى .متنزهون يجلسون على مقاعد
وسط املرجة .ربما ال يرغبون في إنفاق 6
ماركات بوسنية ثمنًا ملجرد فنجان قهوة
في مقهى املول املقابل .ترتاح الزميلة إلى
فكرة املقابر األليفة ،وتقول إنها ستوصي
بأن تدفن هنا« ،ألتسلى بمرور العابرين».
ثم تضحك ّ للفكرة.
ال يزال يحز في قلب سراييفو كيف قصف
ال�ص��رب امل�ق��اب��ر العثمانية« .أي ش��يء له
ه��وي��ة ثقافية إس�لام�ي��ة قصفه الصرب»،
يقول مدير دار الوثائق التاريخية سيد
ّ
ع �ل��ي غ��وش �ي �ت��ش .وي� �ع ��د ع �ل��ى أصابعه:
«دار االس �ت �ش��راق امل �ش �ه��ورة ف��ي أوروبا
ب�م�خ�ط��وط��ات�ه��ا ال � �ن ��ادرة ،وب ��ال ��ذات التي
ت �ع��ود إل� ��ى ال �ح �ق �ب��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ،املكتبة
ال �ق��وم �ي��ة ال �ت��ي ح��رق��ت ول ��م ت ��رم ��م ،كانت
أجمل مبنى في سراييفو .بنتها النمسا
باألسلوب األندلسي ملراضاة البوسنيني
بعد احتاللهم ع��ام  .1878مركز الوثائق
وامل �خ �ط ��وط ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة .ل �ه ��ذا أيضًا
قصفوا الجوامع ،وحتى املقابر التاريخية.
كانوا ّ
يدمرون التاريخ».
ّ
«تخلف املسلمني ليس بسبب اإلسالم»،
ال �ع �ب��ارة ي�ت��رج�م�ه��ا ع��اط��ف ع ��ن ع ��دد من
ج��ري��دة «امل�ص�ب��اح» ص��ادر ف��ي  15كانون
الثاني  ،1914وه��و يعرض مجموعة من
ال �ص��ور ت�ظ�ه��ر أه ��ل ال�ب��وس�ن��ة أول القرن
امل��اض��ي وم ��ا ق �ب��ل .ال �ي ��وم ،ل�ك��ي ال تتكرر
نكبة الكتب ،هناك نسخة من دار الوثائق
في «دار الكتب» في مصر ،وأخرى في أبو
ظبي.
وب ��ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ال� �ن� �ك� �ب ��ة ،ال ي � � ��زال أهل
البالد يذكرون زي��ارة مفتي القدس بداية
ال� �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة وت ��أث ��ر بعض
ال �ب��وس �ن �ي�ي�ن امل �س �ل �م�ي�ن ب � ��ه ،م� ��ا جعلهم
يلتحقون بهتلر .ت� ّ
�ورط بعضهم بجرائم
النازيني ،فهاجروا ما إن انتصر الحلفاء.
ل�ل�م��رة األول ��ى تفهم أن كنية «بوشناق»
تعني ترجمة «بوسنياك» أي البوسني.
غيرهم أيضًا هاجر بتأثير «بعض األئمة
األغبياء الذين أفتوا بوجوب الهجرة إن
ك��ان الحاكم من الكفرة» ،كما ق��ال عدنان.
منهم م��ن ال ي��زال ف��ي ب�لاد ال�ش��ام ،ومنهم
ف��ي ت��ون��س ال �خ �ض��راء« .ل�ط�ف��ي بوشناق؟
املغني؟ بالطبع نعرفه ،جاء منذ سنوات
وع �م��ل دوي �ت��و م��ع م �ط��رب م�ح�ل��ي» .يقول
عاطف.
ف��ي ش��ارع الفنون امل��زدح��م ب��واج�ه��ات من
أش�غ��ال ي��دوي��ة موجعة بجمالها الدقيق،
يعود املطر الخفيف إلى الهطول .تنساب
م��وس �ي �ق��ى ح��زي �ن��ة م ��ن م �ح��ل مجوهرات
م ��زي� �ف ��ة .ص � ��وت رق � �ي ��ق ك ��ال� �ن ��دى يغني.
«امل�غ�ن�ي��ة؟ ه��ذه أم �ي��رة» ت�ق��ول ل��ك البائعة
األن �ي �ق��ة ،ف �ي��روزه��م ال �ص �غ �ي��رة .صحيح،
أمير كوستاريكا املخرج من هنا ،لكنهم
ال يحبونه .يقولون إنه نسي أصله ّ
وغير
دينه .تتذكر مواقفه املوالية للصرب خالل
ال� �ح ��رب .ي �ب��دو أن �ن��ي س ��أغ ��رق ق��ري �ب��ًا في
تفاصيل الكراهية األهلية التي ال أحبها.
فلنتوقف هنا.

