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Monodose

وداعًا
للسيدة
«ميم»

في صف الذين «شكلهم غلـ ـ
إيناس القادري
«شـكـلــو غ ـلــط» .ه ــذا مــا قــالــه السائق
وه ــو ي ـشــرح لــزمــائــه الـ ّـســائ ـقــن في
موقف ّ
«السومرية -دمـشــق» ،أسباب
رفضه اصطحاب عائلة «أبو ساري»
معه من سوريا إلى لبنان .هكذا ،بكل
ص ــراح ــة ول ـي ــاق ــة م ـم ـك ـنــة ،بـبـســاطــة،
طلب منهم الـعــودة إلــى منزلهم .هذا
ّ
«أفضل لهم ألن األمن العام اللبناني
ل ــن ي ـس ـمــح ل ـهــم ب ــال ـع ـب ــور» .بحسب
ال ـ ـسـ ــائـ ــق ،األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ــن يـسـمــح
لهؤالء بالذات بالدخول إلى األراضي
الـلـبـنــانـيــة ال ـكــري ـمــة« :ه ـ ــؤالء م ــن هم
بنظر األم ــن ال ـعــام اللبناني شكلهم
غ ـلــط» .والـ ّـســائــق ال ـفـ ّـج والـعـنـصــري،
ّ
وإنسانيًا.
كان يحاول أن يكون أمينًا
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ال ي ـق ـص ــد اإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة أو
ّ
االستخفاف بمظهر «أبو ساري» .جل
مــا فــي األم ــر أنــه لــم يشأ لـهــذا الرجل
ول ــزوجـ ـت ــه وأطـ ـف ــال ــه ال ـص ـغ ــار جـ ـ ّـدًا،
أن ي ـت ـكـ ّـبــدوا ع ـنــاء ال ـطــريــق لـ ُـيـهــانــوا
ـن .وه ــو
وي ـ ـعـ ــودوا أدراج ـ ـهـ ــم خ ــائ ـب ـ ّ
يعرف أكثر من غيره مرارة الذل التي
ّ
ّ
يتجرعها املــواطــن ال ـســوري الــاجــئ
ّ
كل يوم على الحدود اللبنانية.
ك ــان ــت ال ـع ــائ ـل ــة ش ــأن ـه ــا ش ـ ــأن كـثـيــر
مـ ــن الـ ـع ــائ ــات الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى عـلــم
بـ ـق ــرار ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــوقــف
اس ـت ـق ـبــال ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن .لــم
ي ـش ـغ ـلــوا بــال ـهــم بــالــرح ـيــل م ــن قـبــل،
لكن هــذه األخـبــار سرعان ما ّ
تبدلت
إذ أخبرهم ذووهــم في لبنان ،بقرار
فـتــح ال ـح ــدود الـلـبـنــانـ ّـيــة ـ ـ ال ـسـ ّ
ـوريــة،
ملـ ـ ــدة أسـ ـب ــوع ــن مل ـن ــاس ـب ــة األع ـ ـيـ ــاد.
ح ــزم ــوا حـقــائـبـهــم واس ـت ـع ـ ّـدوا لـتــرك
أت ـ ــون الـ ـح ــرب امل ـش ـت ـعــل ف ــي ســوريــا
والـ ـف ــرار إل ــى تــرك ـيــا بــال ـبــاخــرة عبر
لـبـنــان .لـكــن لــأســف لــم يـخـطــر ببال
هــذه العائلة ،أن هــذا الـقــرار هو قرار
«ج ــزئ ــي» وأن ــه س ــاري امل ـف ـعــول على

صباح جلول
فــي ال ــواق ــع كــانــت امل ــدام «م ـيــم» بـغــايــة اللطف
ً
فعال .أجمل سيدة عجوز رأيتها في حياتي،
ّ
أج ـم ــل ح ـتــى م ــن م ــدرس ــة ال ــدي ـك ــور الـطـيـبــة
السيدة «ألف» .كل فساتينها بألوان الطبيعة،
ّ
الترابية والباستيل منها :أشياء رائقة بحق.
وجميع تلك الفساتني تـبــدأ مــن تحت العنق
بـسـنـتـيـمـتــرات قـلـيـلــة ،وتـنـتـهــي ف ــي املـســافــة
الواقعة بني الركبة والكاحل .شعرها القصير
مصفف إلى الوراء في تسريحة ّ
أبدية ،بحيث
أني ال أخالها ّ
جربت يومًا غيرها .رصانتها ال
تبيح لها أن تصبغه ،وال خصل تخرج ّ
متمردة
عن «التصفيفة» البيضاء املستوية أب ـدًا .كل
ش ــيء ف ـ ّـي م ـكــانــه ،وم ـ ــدام «م ـي ــم» ه ــي أجـمــل
ّ
نحو
قطع محلها األث ــري .كي تتخيلها على ٍ
أفـضــل :فــوالرهــا الحرير الــذي تضعه صيفًا
ً
وشتاء ،مربوط دومًا في عقدة صغيرة حول
عنق ذي ثنيات دقيقة .رائحتها «صــابــون»،
كمعظم الذين يتقدمون في ّالسن ،لكنه ليس
ذلــك الصابون البلدي أو املعطر الرخيص .ال
ب ـ ّـد إن ــه صــابــون مـسـتــورد ،مــن فــرنـســا على
األرج ــح .وقــد كــانــت ،كما قـلــت ،بغاية اللطف
ً
فعال ،فقبلت على الفور عرضها ّ
علي مهمة
االهتمام بمتحفها الصغير .في الواقع ،ليس
أحب على قلبي من تمضية وقتي مع أغراض
ّ
صماء بكماء ،عمرها مئات السنني ،في مكان
نادرًا ما تطأه أقدام بشرية دخيلة .كانت تلك
وظيفة العمر بالنسبة لشخص بمثل حالتي،
يحب األشياء الهشة والعتيقة ،ويتوتر سريعًا
من االجتماع بالناس.
زرت ال ـس ـيــدة «م ـي ــم» أرب ــع مـ ـ ّـرات أو خـمــس،
ّ
تعلمت فيها أس ـمــاء أدويـتـهــا وال ـب ـلــدان التي
زارتـهــا وأعـمــار األشـيــاء الجميلة املعروضة.
ُ
عل َمني أن أصــدقــاءهــا هــم من
لــم يفتها أن ت ِ
عائالت إقطاعية أصيلة .هي ال تحب «نوفو-
ريش» ما بعد الحرب ،وال تحب الحرب ،ألنها
كــادت أن تقتلها ـ ـ بالخطأ ـ ـ يومًا مــاّ .
فكرت
بــأس ـمــاء أصــدقــائ ـهــا امل ــأل ــوف ــة ،وغ ـيــر األلـيـفــة
بالضرورة ،وسألت نفسي للحظة ّ
عما أفعل
في هذا املكان .فكرت بكلفة تأثيث تلك الغرفة
بارعة الجمال.
■■■
ُ
حسنًا ،الحكاية تحكى في جملتني:
في ّأول مــرة رأيــت فيها السيدة «ميم» ،قالت
«إنت هدية من السما».
ليِ :
في آخر ّ
مرة رأيت فيها السيدة ميم ،قالت لي:
«إنت من الضاحية ،بعرف ،بس مهذبة وذكية
ِ
وبتعرفي تلبسي».
بعد كلمة «بــس» ،سألت نفسي للحظة أطول
بكثير مــن اللحظة األول ــى ّ
عما أفعل فــي هذا
املـكــان .كــان ذلــك كوكبًا آخــر أعاينه بوضوح
ّ
للمرة األولى.
■■■
ّ
استقليت الفان إلــى الكوكب األم يومها ،إلى
الضاحية ،وكانت الشمس ترنو إلى مغيبها.
عندما نزلت ،كانت سحب الدخان تتصاعد
من مكان قريب في الشارع املوازي .لم أسمع
أي صوت ،لكن في لحظة ،صار الجميع يتجه
نـحــو ال ــدخ ــان ب ـســرعــة .دراجـ ــة ن ــاري ــة ك ــادت
تدهسني فــي طريقها مسرعة نحو املـكــان،
فتبعتهم.
ّ
في اليوم التالي ،اتصلت بالسيدة ميم .كلمتني
ّ
الصحي،
لنحو عشرين دقيقة عن وضعها
وقــالــت إنـهــا اآلن قابعة فــي املستشفى الــذي
تكرهه ،تنتظر طبيبها الشخصي ليأتي إليها.
تمنيت لها الصحة من قلبي ،واضطررت إلى
أن أكرر وأن أرفع صوتي كي تسمعني جيدًا.
ثـ ّـم أردف ـ ُـت :عزيزتي السيدة «مـيــم» ،أنــا أحب
أغــراضــك الـصـمــاء الـعـجــوز مثلك ،لكنني لن
القصيّ .
ّ
علي أن
أستطيع العمل معك في عاملك
أبقى هناُ ،
وأع ّد االنفجارات وأحصي الشهداء
وال ـحــرجــى ،وأج ـمــع أع ـصــابــي .وت ـلــك وظيفة
بــدوام كامل ،وال تحتاج لباسًا «متحفجيًا»،
وال ذكاء خارقًا .كما قد تعوزها بذاءة اللسان
أح ـي ــان ــا .وه ــي وظ ـي ـفــة مـضـنـيــة ب ـمــا يـكـفــي،
ّ
صدقيني َمدام ،وداعًا.

ّ
«شكلية» بمعناها
معايير «شكلية».
ال ـل ـغ ــوي ال ــدقـ ـي ــق ،وب ـح ـس ــب ســائــق
التاكسي ،أبــو ســاري «شكلو غلط»،
وال تنطبق عليه املـعــايـيــر! م ــاذا عن
أم عـبــدو؟ تــرى هــل سنأخذها معنا
أم ال؟ هــل تعبر هيئتها وهـنــدامـهــا
الحدود؟ هذه األسئلة بدت واضحة
في عيني السائق ونظراته الحائرة.
ّ
فـهــو منهمك بالتحليل .لــم يستطع

ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـ ــا إذا ك ـ ــان ـ ــت أم عـ ـب ــدو
ولـ َـم ال؟
ستعبر أم ال! فقرر املحاولةِ .
ل ــن يـخـســر شـيـئــا .فـهــو م ـع ـتـ ٌ
ـاد على
مـ ـص ــارح ــة املـ ـس ــاف ــري ــن ،ال ـس ــوري ــن
خ ـصــوصــا ،بــالــوضــع ال ـقــاســي على
ال ـحــدود واحـتـمــال الــرجــوع ،كما أنه
يـقـبــض أج ــرت ــه كــام ـلــة مـهـ ّمــا ح ــدث.
القرار للمسافر ،فهو لم يغشه .يحلل
السائق كثيرًا ،لكنه ال يغش.

وفــي الغالب ،يقرر املسافر املغامرة،
واالتـكــال على الله .وطبعًا ،أم عبدو
لن تنتظر رحمة أحــد في ظل وجود
ّ
رحـمــة الـلــه ،ف ـقـ ّـررت املـغــامــرة ،متكلة
عـلــى ال ـلــه ،ال عـلــى الـســائــق ،وال على
ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــائ ــد ،وال ع ـل ــى ال ـث ــائ ــر.
كانت على ثقة بــأن الله لن يخذلها،
رغــم كــل مـ ُـا سمعته مــن حكايات عن
مسافرين أرغـمــوا على الـعــودة وعن

ّ
ّ
«أخالقية» بقيمة  200ليرة سورية
نوار رحموني

(بانكسي)

ه ــل ج ــارك سـ ـ ّ
ـوري الـجـنـسـيــة؟ طبعًا،
ال ـعــاقــة ب ــن الـلـبـنــانـيــن وال ـســوريــن
طويلة .من املؤكد أنك تجاور أحدهم،
أو تعمل مـعـهــم ،أو أي شــيء مــن هــذا
ّ
يصر
ال ـنــوع .هــذا لـيــس «طــارئــا» كـمــا
ال ـب ـعــض ع ـلــى الـ ـق ــول .ع ـلــى ك ــل ح ــال،
استغل هــذه اللحظة ،وال تـفـ ّـوت على
ّ
«األخالقية»،
نفسك فرصة سؤاله عن
وال تـ ـت ــردد أبـ ـ ـدًا بـتـسـجـيــل «ف ـيــديــو»
ل ـلــواق ـعــة أث ـن ــاء سـ ــرده مل ـغــامــراتــه مع
«األخـ ـ ــاقـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» ،لـ ـتـ ـع ــود إلـ ـيـ ـه ــا كـلـمــا
أردت التنفيس عــن غضبك وتضحك
ً
قـلـيــا .شـبــاب ســوريــا جميهم ،فلنقل
ّ
معظمهم ،نال «حصته التأديبية» ،في
فرع «األخالقية» التابع لشرطة اآلداب.
م ـه ـ ّـم ــة األخـ ــاقـ ـ ّـيـ ــة ،أخ ــاق ـ ّـي ــة بـحـتــة،
ومضحكة .كانوا يحرسون «البنات»
أمام مدارسهن ،من «تلطيش» الشباب
ل ـه ــن ،فـ ــإذا مـ ـ ّـرت س ـي ــارة تــاب ـعــة لـهــم،
ان ـت ـشــر ال ـش ـبــاب ف ــي ك ــل االت ـج ــاه ــات،
ّ
اليومية.
وتـبــدأ مـغــامــرات الـكــر والـفــر
وإن تـمـكــن «األخ ــاق ـ ّـي ــون» م ــن إل ـقــاء
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى أحـ ـ ــد ه ـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب
الـ ـ ـ ـ ــ«ال أخـ ــاق ـ ـيـ ــن» ت ـف ـن ـن ــوا ب ـحــاقــة
ش ـعــره عـلــى «ال ـص ـف ــر» ،أو «ال ــواح ــد»
إذا كـ ــانـ ــوا م ـت ـس ــام ـح ــن ،وه ـ ــي أح ــد
أش ـهــر مــوديــات ـهــم ،م ــع امل ـنــاســب من
الـصـفـعــات .ت ـعــرفــون ،ال ـص ـفــع :تــربـ ّـيــة
معاصرة! شباب سوريا ،كانوا زبائن
م ــداوم ــن ،اع ـت ــادوا مــواكـبــة «مــوضــة»
ح ــاق ــة ال ـش ـع ــر تـ ـل ــك ،وراح ـ ـ ـ ــت تــزيــد

