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ــط»!
ال يملك أطفال
سوريا إال
ابتساماتهم
ّ
ضد موجة
ّ
العنصرية التي
تجتاح لبنان
(هيثم
الموسوي)

ـال ع ـلــى ال ـح ــدود
آخ ــري ــن أم ـض ــوا ل ـي ـ ٍ
ومع هذا لم يسمحوا لهم بالدخول،
ّإل أن إيمانها بقي راسخًا ف ّ
ـ«ربها لن
يسمح بــأن تعود أدراجـهــا مكسورة
ال ـخ ــاط ــر» .ول ــن يـقـبــل أن تـخـســر ما
دف ـع ـت ــه ،أي أجـ ـ ــرة ّ ال ـط ــري ــق كــام ـلــة،
طريق طويلة وشاقة من دمشق إلى
ّ
بيروت .هي عزمت وتوكلت على الله.
ّ
وبالفعل ،فإن ذكر الله لم يفارق لسان

امل ــرأة طــول الـطــريــق .عند كــل حاجز،
ّ
وع ـنــد ك ــل نـقـطــة تـفـتـيــش ،ظ ــل ذك ــره
ّ
ع ـلــى لـســانـهــا حــتــى ع ـنــدمــا وصـلــت
إل ــى الـ ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة وأصـبـحــت
على تماس مع رجال ًاألمن اللبناني
ّ
وقدمت هويتها طالبة املرور.
ّ
ّ
ّ
«خليكي ب ــرا» .هكذا جــاء رد موظف
األمن العام على طلب أم عبدو .صرخ
بــوجـهـهــا «ان ـت ـظ ـ ِـري ف ــي ال ـخ ــارج أال
تفهمني ،قفي حيث يقف اآلخ ــرون».
ٌ
ص ــراخ كثير يـصـ َـم اآلذان .انسحبت
ّ
املــرأة باستحياءّ ،
تتوسط
جربت أن
ل ــدى ال ـك ـث ـيــريــن ،رج ــت واسـتـنـجــدت
ك ـث ـي ـرًا ،ل ـكــن ب ــا جـ ــدوى ان ـت ـهــى بها
املطاف في ذلك الصف الطويل .صف
ّ
ال ــذي ــن «شـكـلـهــم غ ـل ــط» .ص ــف الــذيــن
لم يرتقوا لدخول هذا البلد الجليل،
ّ
طـبـعـ ًـا بـعــد أن دف ـعــت أج ــرة الــطــريــق
ّ
كــامـلــة .صحيح ،أن صــف املمنوعني
مــن الــدخــول طــويــل ،لـكــن فــي املقابل
هـ ـن ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون م ـ ّـم ــن ُسـ ـم ــح لـهــم
بــالــدخــول وخ ـتــم األوراق وال ــدخ ــول
ّ
املبجلة! مليز ٍة
إلى األراضي اللبنانية
واحدة ال غير على ما يبدو ،وهي أن
«شكلهم مش غلط».
بطبيعة الحالّ ،
يمر أصحاب الهوية
اللبنانية «مــرور الـكــرام» .بمجرد أن
ي ـل ـ ّـوح أح ــده ــم بــال ـهــويــة الـلـبـنــانـيــة،
ُ
تـ ـفـ ـت ــح أبـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ــوط ـ ــن املـ ـجـ ـي ــد فــي
وجهه ،وترتسم البسمة على وجوه
املـتـعـ ّـسـفــن .لــوهـلــة ،تشعر بــأنــك ذو
قيمة وأن هويتك التي لطاملا حلمت
باستبدالها ،تغدو فجأة ذات قيمة،
مكان
وأن النشيد الوطني يبث مــن
ٍ
ما ،ربما من عرش الله املصنوع من
ّ
محلية
خ ـشــب األرز ،أو م ــن شــاشــة
ّ
فينيقية.
تطل منها مذيعة بمالمح
لكن ّأيــة قيمة وأي ــن؟ هنا؟ على هذه
ُ
ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــائ ـس ــة الـ ـت ــي ت ـغ ـل ــق فــي
وجــه الالجئني املحتمني بــأرض الله
الواسعة؟

ثقتهم بأنفسهم أكثر ،فمن نفد منهم،
روى ألصــدقــائــه بــاملــدرســة مـغــامــرات
نجاحه بالهروب ،ومن لم ينفد ،افتخر
ب ــرج ــول ـت ــه ب ــرواي ــة م ـغ ــاي ــرة ل ــأول ــى،
وربما ،يصبح بطل املنطقة الحقًا.

حــدي ـث ـه ـمــا بـ ــ«اك ــرامـ ـي ــة» بـقـيـمــة 200
ليرة سـ ّ
ـوريــة .اكرامية وليست رشــوة.
ه ـك ــذا ي ـس ـمــون ـهــا ،ف ـي ـع ـتــرض عنصر
ّ
«االخــاقـ ّـيــة» املتنكر على املبلغ ،ألنه
غير كافي ،ليعده الشاب بزيادة املبلغ
بعد أن يتخرج مــن املــدرســة الثانوية
وي ـل ـت ـحــق ب ــال ـج ــام ـع ــة ،ف ـي ـت ـبــاوســان،
ويـعــود الـشــاب إلــى صديقته ،ويكمال
املشوار.

إي ـ ــاك أن ت ـم ـشــي ف ــي ش ـ ــارع ب ـســوريــا
مـ ــع ش ـق ـي ـق ـت ــك ،وح ـ ـيـ ـ َـديـ ــن ،مـ ــن دون
اثبات لصلة القرابة بينكما .فسيشك
بأمركما «أخــاقـ ّـيــا» .أمــا اذا كنت مع
ّ
صديقتك ،فهنا املصيبة .اال أن شباب
س ــوري ــا فـهـمــوا ال ـ ــدرس ت ـمــامــا .يـبــدو
ه ــذا مـبــالـغــا ف ـيــه ،لـكــن ال أح ــد يـعــرف
موعد «الكبسة» .فجأة ،قد يأتي رجل
بـثـيــاب «م ــدن ـ ّـي ــة» ،يـطـلــب مـنــك والع ــة
لسيجارته ،ويـســألــك عــن الـفـتــاة التي
ترافقك ،ويبدأ بتهديده املحفوظ عن
ظهر قلب ،وكأنه شريط مسجل يعاد
ويكرر« ،من الي معك؟ شو عم تعملوا
مع بعض؟ شو رأيكون اذا شحطتكون
ه ــأ ع ــالـ ـف ــرع »...وقـ ــد تـضـطــر الـف ـتــاة
إل ــى مـســايــرة املـجـتـمــع ،فـتـخــاف على
ّ
«األخالقية» ،ففي
«صيتها» من رجال
ح ــال ذهــابـهــا إل ــى ال ـفــرع قــد تتعرض
ل ـل ــ«ب ـهــدلــة» والـفـضـيـحــة أمـ ــام أهـلـهــا
والجيران .غير أن ثمة شبان ّ
تمرسوا
ف ــي الـ ـ ـه ـ ــروب .ص ــاح ــب الـ ـخـ ـب ــرة ك ــان
يعلم تمامًا مــا يتوجب القيام بــه .قد
ً
يتمشى مع «العنصر» قليال ،وينتهي

مـ ــاذا ع ــن ف ـصــل ال ـش ـب ــاب ع ــن ال ـب ـن ــات في
املقاهي واملطاعم؟
هنا الفكاهة أيضًا.

ّ
«األخالقية»
ومــاذا إن كان هــؤالء العناصر
متنكرين ّ
مدنيًا؟
هنا الفكاهة.

إن ـهــا حـقـيـقــة .وق ــد ي ـبــدو ه ــذا مبالغًا
فيه ،لكن أشياء مثل هذه كانت تحدث
أيضًا .كانت املطاعم عبارة عن أقسام،
ق ـســم ل ـل ـش ـبــاب ،ق ـســم ل ـل ـب ـنــات ،وقـســم
آخــر للعائالت ،حيث يتبادل الجميع
ال ـن ـظ ــرات م ــن دون اح ـت ـك ــاك مـبــاشــر.
لذلك ،معظم شباب سوريا مهذبون.
ال عــاقــة للثقافة والـقـيــم بــذلــك ،دعكم
م ــن هـ ــذا ،ال ت ـصــدقــوا شـيـئــا م ــن ه ــذا.
األخـ ــاق سـبـبـهــا «األخ ــاق ـ ّـي ــة» ،وكـمــا
ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع ،ف ـل ـطــاملــا ك ــان ــت أف ــرع
األمن هي العني الساهرة على املواطن
ال ـس ــوري! و«األخ ــاق ـ ّـي ــة» ،للمناسبة،
مـ ــن «ألـ ـ ـط ـ ــف» ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع« ،الـ ـس ــاه ــرة»
طبعًا .ورغــم أن فــرع «األخــاقـ ّـيــة» هذا
َّ
قد ُحــل منذ أكثر من  5أعــوام ،أي قبل
الحرب ،ما زال التهديد به هو مصدر
رزق وف ـ ـيـ ــر ل ـب ـع ــض عـ ـن ــاص ــر األمـ ــن
«الساهرين» حتى يومنا هذا.

حديقة في الذاكرة البيضاء
إلهام برجس
يقال إن أبناء املــدن الساحلية ال
يستطيعون ترك مدينتهم ألكثر
من يومني .يقال إنهم كاألسماك،
ال ي ـت ـق ـن ــون ال ـع ـي ــش ب ـع ـي ـدًا مــن
البحر .والواقع أن املقولة هذه ال
تـنـطــوي عـلــى خــرافــة ،فـهــي واقــع
أبـنــاء امل ــدن الساحلية اللبنانية
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ت ـن ـف ـص ــل ع ـ ــن ال ـب ـح ــر
بـعــد .فـسـكــان امل ــدن الـتــي ال تــزال
ف ــي ح ــال ــة ت ــداخ ــل م ــع ال ـشــاطــئ
ّ
واملـ ـي ــاه ،وكــأن ـهــا ج ــزء ال يـتـجــزأ
م ـن ـه ــا ،ي ــرت ـب ـط ــون ب ــال ـب ـح ــر مــن
خــال تفاصيل تتعلق بحياتهم
الـ ـي ــومـ ـي ــة .ل ـق ــد ع ــرف ــت بـ ـي ــروت،
الـعــاصـمــة الـســاحـلـيــة ،واق ـعــا من
ال ـت ـن ــاغ ــم ب ــن ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـبــريــة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،وب ـ ــن ال ـب ـح ــر الـ ــذي
يـحـتـضـنـهــا .ومـ ــن أب ـ ــرز األم ـث ـلــة
على هذا التناغم حديقة «الرملة
البيضاء» التي كانت تمتد على
مـ ـس ــاح ــة  10آالف مـ ـت ــر م ــرب ــع،
بحسب «الــدلـيــل األخـضــر ملدينة
بيروت» ،وهو عبارة عن خريطة
تشير الى حدائق املدينة ،القليلة.
ال ـح ــدي ـق ــة م ــوج ــودة ف ــي الــدل ـيــل
وحسب.

ال ـحــدي ـقــة ال ـتــي احـتـضـنــت أب ـنــاء
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروت ـ ــي ل ـس ـنــن
طويلة ،تالشت كما ذاكرة املدينة.
ل ــم ي ـبــق م ــن ال ـحــدي ـقــة الـضـخـمــة،
سوى قطعة أرض منسية ،وبضع
أش ـ ـجـ ــار ن ـخ ـي ــل وم ـج ـم ــوع ــة مــن
األزهــار البرية التي تنبت بشكل
عشوائي خالل فصل الربيع .فهل
ّ
يعرف سكان الرملة البيضاء أن
في منطقتهم حديقة عامة يمكن
أن ي ــزوروه ــا؟ «ال تــوجــد حديقة
في منطقة الرملة البيضاء ،هناك
قـطـعــة ارض ب ــن بـنــايـتــن ،فيها
ب ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــورود ،م ــا م ــن ح ــدائ ــق
أخ ـ ـ ـ ــرى» ،يـ ـق ــول رج ـ ــل أرب ـع ـي ـنــي
عـنــد ســؤالــه عــن مــوقــع الـحــديـقــة.
ال ي ـج ــوز ل ـه ــذه األمـ ـت ــار املــرب ـعــة
الخضراء أن تندثر من الذاكرة ،ال
بد أن يستذكر مفترشو األرصفة
شـيـئــا ع ــن مــاضــي امل ـك ــان .وعـلــى
رصـيــف يـتــوســط املـســافــة بــن ما
تبقى من الحديقة والبحر يجلس
رج ــل سـبـعـيـنــي« ،أربـ ـع ــاء أي ــوب،
تـقـلـيــد ب ـيــروتــي عــرف ـتــه صـغـيـرًا،
حينها كنا نقصد شاطئ الرملة
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء خـ ـ ــال شـ ـه ــر ن ـي ـســان
لالحتفال بالربيع ،وكان الشاطئ
م ـح ــاط ــا ب ــالـ ـخـ ـض ــار ،أم ـ ــا ال ـي ــوم

فــالـحــديـقــة لــم تـعــد م ــوج ــودة ،لم
ي ـع ــد هـ ـن ــاك س ـ ــوى ق ـط ـع ــة أرض
صـ ـغـ ـي ــرة يـ ـقـ ـص ــده ــا ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء»،
ينحت الرجل في ذاكرته.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن «ف ـ ـ ـقـ ـ ــراء الـ ـح ــديـ ـق ــة»،
سائقان لسيارات أجــرة ،افترشا
األرض الترابية الحتساء الشاي
والـ ـقـ ـه ــوة خ ـ ــال اس ـتــراح ـت ـه ـمــا.
الرجالن لم يعاصرا الحديقة قبل
أن تتقلص ،كل ما يعرفانه عنها
أنـ ـه ــا ق ـط ـعــة األرض امل ـت ـب ـق ـي ــة...
«م ـع ـظ ــم األش ـ ـخـ ــاص ،ي ـق ـصــدون
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة لـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـك ـ ـحـ ــول،
وي ـخ ــرج ــون مـنـهــا ب ـحــالــة سـكــر»
يـ ــاح ـ ـظـ ــان .تـ ـ ـح ـ ـ ّـول جـ ـ ـ ــذري فــي
مـفـهــوم الـحــديـقــة الـعــامــة فــي ظل
اإله ـمــال ال ــذي يحيط بـهــا .هكذا
ينقسم املشهد إلى إطارين ،األول
رجــل ال يريد التخلي عــن صــورة
امل ـج ـت ـمــع الـ ـ ــذي ك ـ ــان يـ ـ ــزور ه ــذه
الحديقة قبل أن تندثر ،والثاني
شباب يبحث في ما تبقى من هذه
الـحــديـقــة عــن فسحة مــن الحرية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــواء الـ ـطـ ـل ــق.
وال ـح ــدي ـق ــة ب ــامل ـع ـن ــى ال ـب ــدي ـه ــي،
مكان يلتقي فيه األشخاص على
اخـتــافـهــم .لكن كــل ذل ــك ،على ما
يبدو ،انتهى.

وعلى رصيف
يتوسط
المسافة بين
ما تبقى من
الحديقة والبحر
يجلس رجل
سبعيني« ،أربعاء
أيوب ،تقليد
بيروتي عرفته
صغيرًا ،حينها
كنا نقصد
شاطئ الرملة
البيضاء خالل
شهر نيسان
لالحتفال بالربيع

