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Monodose

طعم
الكرز
السوري
أحمد محسن
يقول سوريون إنهم في درعا افترشوا الحدائق والسهول
ّ
الترابية .وهــم ال يحتفلون بطفرة املــوت فــي املدينة التي
ّ
انطلقت منها الثورة ،إنما يسجلون اعتراضًا أخيرًا عليه
ً
فــي حدائقهم وسهولهم ،إذا حـفــروا فيها أس ــرة ملوتاهم.
ال مقابر فــي ســوريــا تتسع للموت الكثير .تـجــاوز املوتى
قبورهم ،بعضهم نام في حدائق املنازل .ومن يجد لنفسه
ً
سريرًا في األبد ،فإن ذلك سيكلفه مبلغًا ليست قيمته كبيرة
بالنظر إلى هول املقتلة ،ورغم ذلك يبقى مبلغًا ضخمًا في
حسابات عائلة فقيرة ،لم تستطع النجاة في هذه الحياة
وال في نهايتها .أحد العائدين من درعا ،تحدث عن «قبور
ُ
ّ
افتراضية» .عشرات القبور كانت تحفر دفعة واحــدة ،فور
البدء بمجزرة .وإن كان الهارب يستخدم مصطلح املجزرة
في غير مكانهِ  ،فإنه ال يبالي :طفرة املوتى تعني حدوث
مجزرة .وال مقابر تكفي .يروي حادثة:
« .2013ال أذكر أي يوم بالضبط حدث ذلك ،لكنه كان يومًا
مشمسًا ،من تلك األيــام التي تكون فيها الشمس ساطعة
ورغ ــم ذل ــك ي ـكــون ال ـجــو ب ـ ــاردًا .ك ــان الـطـقــس لـطـيـفــا ورغــم
ذلك حدثت معركة .وال أقــول إنها متكافئة ،لكنها معركة.
لـقــد كــانــت هـنــاك قــذائــف تـهـطــل ،ومــدافــع تــرعــد ،وأص ــوات
املذعورين ترتفع .في املرحلة األولــى سقط ثالثة شهداء.
في املرحلة الثانية سقط سبعة .لقد حدثت مجزرة .سمعنا
تكبيرات وصيحات ورثـنــاهــا لـنــرددهــا فــي مـعــرض وداع
املوتى .وحدهم املوتى لم يعترضوا ،حتى الذين طاردتهم
ال ـقــذائــف ،فــي امل ـق ـبــرة .وص ـلــت ال ـقــذائــف قـبـلـنــا .ك ــان يومًا
مشمسًا ،وحدثت مجزرة ،في املقبرة».
بطعم املــرارة ،هرب من موتهِ  ،ولم ينج من حياته.
الهارب
ٍ
ّ
األبدية :أين يذهب املوتى؟ وإن كان هذا
يؤرقه السؤال عن
وجوديًا وعدميًا في اآلونة نفسها ،فال إجابة على سؤاله
األول :أين تنام عيونهم إذا تحولت البالد كلها إلى مقبرة
غـيــر مـعـلـنــة؟ فــي س ــوري ــا يـبـحـثــون عــن ن ــاف ــذة .ج ـ ّـرب ــوا أن
يزحزحوا «األبــواب املوصدة» في درعــا 6 ،آذار  ،2011يوم
كتب األطفال شعارات على جدران املدرسةّ .
جربوا الثورة.
ّ
جربوا النوم في خيمة .جـ ّـرب الهارب مع أقرانه كل شيء،
ّ
ّ
ّ
بحثًا عن نافذة ،يمدون رؤوسهم منها ،بحرية .جربوا أن
تحل بهم مجزرةّ .
جربوا أال يجدوا مكانًا للقتلى .غير أن
مــا علق فــي رأس ــه مــن كــل ش ــيء ،بعد كــل ش ــيء ،هــو صور
املــوتــى وهــم ُيـقـتـلــون .فــي رأس ــه ص ــورة لـشــاهـ ٍـد ،على أحد
ُ
القبور بحديقةٍ (كانت) في درعا ،كتب عليه «ال إله إال الله».
وفــي رأســه ،جسد طفلة ،يختبئ تحت األرض ،من قذائف
الرسالة الخالدة.
ن ـت ـج ــول ف ــي ذاك ـ ــرة ال ـ ـهـ ــارب ال ـ ــذي ي ـت ـم ـتــم .ي ـ ــردد أس ـم ـ ً
ـاء
حمل
كصخور يحملها في فمه ويقذفها كمن يتخلص من
ٍ
ّ
إسالمية .مقابر في حمص.
ثقيل .مقابر الشهداء .مقابر
وفــي الـشــام ثمة مقابر أيـضــا .مقابر فــي الـحــدائــق .مقابر
ّ
جماعية .يتمتم كلمات غير مفهومة
على الطريق .مقابر
ونتجول معه في دائرة مغلقة ،فيها أشباح جميلة بثياب
مـلــونــة وخ ــدود متعبة ،وقـصــص ألش ـخــاص ال يـعــرف إال
أنهم ماتوا .نتجول وال نصل .نطالبه بالسكينة ،كما يفعل
مكان آمــن في ذاكرته.
املــوتــى ،إذا نــامــوا .وصــل أخيرًا إلــى
ٍ
وها نحن نتجول وحدنا :بعد املجزرة ،املقبرة ،أي مقبرة
ع ــاب ــرة مل ـج ــزرة أخ ـ ــرى ،ع ــاب ــرة أي ـض ــا .ال ـب ــاد تـتـحــول إلــى
مـقـبــرة .ال ـحــارس طــاغـيــة ،واأله ــل حـ ّـبــات ك ــرز نــائـمــة .بعد
أســرة .موتى تركوا أسماءهم
املـجــزرة ،أجساد تبحث عن ِ
فــي ِسـجــات ُاملقتلة .يومًا مــا ستستيقظ األرواح ،فتعود
إلى منازلها امل ّ
الشواهد .هنا
الطريق الكثير من
هدمة .وفي
ُ
ُ
ارتكبت الطائرات مجزرة .هنا ذبحت عائلة .هنا خطفت
ومن هناَ ...م ّر طاغية.
امرأةِ .

