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قصة

عن صوفي التي لم تتسع لها الحقيبة
نوار جبور *
إل ــى بسمة ال ـع ـب ًــاس ال ـتــي جعلت
حياتي نصًا جميال وال ينتهي.
تـ ـب ــدو الـ ـب ــاد عـ ــاديـ ــة ،م ــا ل ــم تـمـلــك
سمات شخصية خاصة ،لكي تلتقط
ٍ
أن هذا العادي الذي يشوب املناطق
اآلمـنــة مــن الـحــرب ق ـ ٌ
ـذر ج ـدًا ،فـقــذارة
ُ
ه ـ ــذه الـ ـب ــاد ت ـخ ـت ـلــف ح ـس ــب ق ــدرة
كــل شـخــص فـيـنــا فــي تــأمــل الــرجــال
وال ـن ـس ــاء خ ــاص ــة ،وهـ ــن ي ـس ــرن في
الشارع ذليالت ،وفي أحسن األحوال
ـاف حــانـيــة .فــي عــام  2014كان
بــأكـتـ ٍ
األل ــم كــافـيــا عـبــر الـفـيــس ب ــوك ،وألن
رص ــاص ــة م ــن رصـ ــاصـ ــات األبـ ـط ــال
ال ــذي ــن يـتـقــاتـلــون ع ـلــى ه ــذه ال ـبــاد
ل ـ ــم ت ـص ـب ـن ــي اس ـت ـط ـع ــت ت ـل ـق ــي كــل
الخيبات الخالية من املعدن ،هجران
األص ـ ــدق ـ ــاء وال ـق ـت ـل ــة .أمـ ـ ــان املــدي ـنــة
الـ ـت ــي اس ـك ـن ـه ــا ،فـمـقـتـلـهــا الــوح ـيــد
بقاؤها آمنة ،بكل جذورها النفسية
وال ـتــاري ـخ ـيــة ،وح ـتــى م ــذاق الـطـعــام
فيها ،إال أن األصدقاء قدر رحلوا في
غالبهم أو تغيروا .في املــدن اآلمنة،
ُ
ي ــؤم ــن ال ـح ـجـ ُـر ذاك ـ ــرة ح ـيــة طــويـلــة.
تقتاتك الجذور النفسية لتعوي في
داخـلــك .كثيرًا مــا حلمت أنـنــي أملك
فمًا كبيرًا باتفاق الجميع ،فلماذا ال
أبلع به كلبًا ذا صوت مرتفع ألعوي؟
لكن دون أن أضع يدي على األرض،
السير على الطرفني السفليني رائع.
ع ـب ــر ص ـف ـح ــات ال ـف ـي ــس ب ـ ـ ــوك ،ك ــان
خجل النسوة مبالغًا بــه ،وجرأتهن
أيضًا ،السنني األولى من عمر املوت
فــي ســوريــا ك ــان شــاقــا ،وال ـخــافــات
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـن ـت ـه ــي ع ـلــى
الـ ـصـ ـفـ ـح ــات والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور واألرداف
وكـ ـ ـ ـ ــؤوس الـ ـخـ ـم ــر املـ ــوضـ ــوعـ ــة فــي
ال ـصــور ،وال مـبــاالة ســاســة الفنادق
ً
ـح م ـمــا،
والـ ـب ــواري ــد ،ك ــل هـ ــذا أص ـب ـ ٌ
ويسود األحاديث بيننا خالف دائم:
أيـ ــن ال ـق ـت ـلــى م ــن ص ــورن ــا وفــرح ـنــا.
بـ ــاتـ ــت الـ ـ ـص ـ ــورة ُمـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،ون ـق ــده ــا
ٌ
مستساغًا( .اآلن كلنا أصــابـنــا ملل
من صور الحرب).
ُ
كنت أبحث عن النسوة األكثر هدوءًا،
أو األك ـث ــر ت ــوه ـجــا ،أن ــا اب ــن الـبـيـئــة
نفسها الـتــي تنمو فيها املبالغات
وم ــن أج ــل امل ـبــال ـغــات ذات ـه ــا يعيش
ال ـب ـشــر .وج ـ ـ ُ
ـدت صــوفــي ف ــي صــدفــة
لـيـســت م ـح ـضــة ،ف ــي ص ــدف ــة م ـعــادة
وم ـك ــررة ،لكنها فــي ه ــذه امل ــرة ،عبر
الـفـيــس بـ ــوك ،الـ ــذي يـمـلــك صـنــدوقــا
بريديًا أكثر سرعة ومباشرة ،ويتيح
بما فيه الهروب واإلغــاق والرفض.
ُ
الفتاة الجميلة التي ترخي شعرها
على عينيها ،وتضع جسدها داخل
حـقـيـبــة س ـفــر ،ك ــان امل ـش ـهــد ُمــدهـشــا
لـ ــي ،ال ـ ـصـ ــورة ت ـت ـح ــدث ع ـن ـهــا وع ــن
ال ـح ــرب ،ف ـتــاة طــويـلــة ج ـدًا ال تتسع
لها الحقيبة.
ك ــان عـلــي أن أف ـعــل شـيـئــا ،هــي املــرة
األولى التي ال تنتابني رغبة في أن
ـاب ش ـبــق ،أم ــر على
أك ــون م ـجــرد ش ـ ٍ
صور فتاة وأحاول رمي شغفي لها.
هــي امل ــرة الــوحـيــدة الـتــي كنت أســأل
فيها نفسي ،ملاذا علي أن أنظر إليها
وأعرفها؟ ينتابني شبق عبر الصور
لكي أفعل شيئًا ،لقد أيقظت النسوة
عقول ذكورنا ،ما إن وضعت اإلناث
ً
صــورهــن ،حتى تغيرنا قـلـيــا ،وما
إن تأخر وقــت الحرب حتى وصلنا
ل ـل ـح ــب .ب ـشــري ـت ـنــا ت ـح ـت ـمــل ال ـح ــرب
لوقت قليل .أو أن صوفي أخرجتني
ٍ
مــن ال ـحــرب ألن ــام عـلــى مــا تبقى من
نقص قدميها في الصورة.
ُ
لوقت طويل ،كنت أستجدي األرقــام
ٍ
ال ـتــي ت ــدل عـلــى تــاريــخ ال ـصــور لكي
أعرفها أكـثــر .ذاتـنــا فــي الـصــورة بال
ٌ
ُ
والوقت كفيل بتذكر الصورة
ُحراس،
وال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـنـ ـه ــا .كـ ــانـ ــت ص ــوف ــي
جميلة ،مبدعة في جعل فمها مالئمًا
ألسنانها ،هــذا البياض الكالسيكي

الـ ــائـ ــق ل ـق ـت ــل الـ ـشـ ـه ــوة ال ـج ـن ـس ـيــة،
وج ـع ــل ال ـع ــن أك ـث ــر اس ـت ـم ـتــاعــا فــي
التقاط تراصف األسنان .أملك عينًا
م ــوصـ ـل ــة بـ ـ ـي ـ ــدي ،وم ـ ـ ــا أن ت ـح ـصــل
دهشتي على نشوتها أفرغ في القلم،
ل ـي ــس ألنـ ــي ك ــات ـ ٌـب فـ ـق ــط ،ب ــل ألن ـنــي
خــائــف أي ـض ــا .عـلـيـنــا أن ال ننتصر
ألج ـســادنــا كـلـهــا ،ال ـي ـ ُـد الـ ُـيـمـنــى هي
الـ ـت ــي ت ـح ـمــي م ــن ال ـص ـف ـع ــات ،ال ـيــد
ه ــي ال ـت ــي ت ـج ـ ُّـر األخ ال ـص ـغ ـيــر إل ــى
رش ــده ،ال ـيـ ُـد هــي الـطــريـقــة الــوحـيــدة
التي تضع بها إشارة الصليب على
الجسد كله .كان لصوفي أن تجعلني
أكتب بيدي التي أحبها.
هـنــاك خ ــداع فــي تــأمــل ال ـصــور ،لكي
أحتمي منها جعلتني أقترب أكثر،
ُ
عرفت حينها
قالت لي إنها في دبي.
أنـ ـه ــا تـ ـب ـ ّـدد وق ـت ـه ــا ع ـب ــر ال ـش ــاش ــة،
وتـنـتـظــر كـطـفـلــة أب ــاه ــا ال ـعــائــد من
الـعـمــل ،لـكــي تــأكــل مـعــه ،أو تـمــارس
ً
فـعــا بـشــريــا تفتقده كـمــا فــي بلدي
ككتل
أن ــا ال ــذي يجتمع فـيــه الـبـشــر
ٍ
متراكمة علهم يفعلون شيئًا.
لـقــد ب ــدأت اكـتـشــاف صــوفــي وب ــدأت
تعلم الـضـحــك ،بعد مـسـيــر ٍة طويلة
م ــن ال ـخ ـي ـبــة وال ـ ـحـ ــزن ،كـ ــان ال ـعــالــم
ٌ
قاسيًا كما اآلن وأنا حزين من الحرب
ٌ
والقتلى واملـظـلــومــن ،حــزيــن ألنني
فتحت مـســاحــات قلبي لـكــل عــابــرة،
وه ـ ٌ
ـوس جنسي أصابني لكي أبــدو
ش ـي ـطــانــا .أو ص ـي ــادًا جـنـسـيــا بعني
مـحـتــرفــة .ف ــي ال ـح ــرب ي ـبــدو الشبق
ال ـج ـن ـســي مــائ ـمــا لـطـبـيـعــة ال ـكــآبــة،
وطبيعة الخوف ،ال أعرف كيف أبرر
للنساء طمعنا الــذكــوري النقي في
ُ
نشعر
االرتجاف أمامهن ،هنا حيث
بــأن جسدنا عثرة الـحــرب الوحيدة
فـنــدفـعـهــا بــات ـجــاه أس ـهــل الــرغ ـبــات.
من هنا أسأل نفسي أنا مقتنع بقول
جـبــريــل مــرسـيــل« .ال ُيـمـكــن أن أقــول
إنه جسمي أنا ،وال إن جسمي ليس
لي ،وال إن جسمي لغيري» ،إال أنني
مــا إن رأي ــت صــوفــي داخ ــل الحقيبة
حـتــى قـلــت إن ج ـســدي هــو جسدها
سأتسع معها في حقيبتها.
ُ كــان مبكرًا أن أقــول لها هــذا لكنني
قـلـتــه .كــانــت صــوفــي ت ــوزع صــورهــا
داخ ـ ــل الـحـقـيـبــة ع ـبــر ال ـف ـيــس ب ــوك،
تـ ــوزعـ ـهـ ــا عـ ـل ــى أعـ ـيـ ـنـ ـن ــا ،ل ـ ــم ت ــرف ــع
ص ــوف ــي حـقـيـبـتـهــا ع ــال ـي ــا ،أبـقـتـهــا
لتحتوي جسدها ،هذه اإلشارة التي
لم تصلني إال مؤخرًا .صوفي تضع
جـســدهــا دومـ ــا ف ــي حـقـيـبــة لـتــرحــل،
ُ
عـلـهــا ت ـجــد نـفـسـهــا ك ـمــا ت ـح ــب ،فال
يحميها منا ومن أملها إال حقيبتها..
هــذا ال يعني أنني لــم أســافــر مثلها
لكن بعضنا ُيعبر عن سفره ِبشعره،
وبعضنا يخرج من البالد ويصور
ق ــدم ـي ــه أم ـ ـ ــام الـ ـبـ ـح ــر ،وب ـع ـض ـن ــا ال
ُي ـ ـصـ ــور شـ ـيـ ـئ ــا ،ف ـك ـث ـي ـرًا مـ ــا ي ـك ــون
اكتشاف الذات خارج البالد ال يعني
تخارج الذات نحو اآلخرين .صوفي
التي أصبحت أعرفها أكثر أحبت أن
تضع جسدها داخ ــل حقيبة لكنها
تملك أكـثــر مــن هــذا لتقوله .الصور
ُ
ال تعبر عن أمكنتنا ولحظاتنا فقط،
بـعــض ال ـص ــور ه ــي الــرغ ـبــات كلها.
ٌ
ُ
صورة حية واحدة ،قد تشبه صورة
ُ
املقبرة التي ينقش عليها اسم امليت
وسنه ومــولــده ،صــورة تتحدث عن
املــوت يساويها صــورة تتحدث عن
ال ـح ـيــاة أي ـضــا .ص ــورة لـصــوفــي في
الـحـقـيـبــة كــانــت أنـطــولــوجـيــا كاملة
لها .هذا ال يعني أن وقت كتابة هذا
النص هو نفس وقت هذا االكتشاف
لقد تأخرت كما دومًا.
كانت صورتها تتحدث ،وحقيبتها
أي ـض ــا ،ال ـض ــوء خ ــاف ــت ،أن ــا املـصــاب
بحمى الضوء اضطررت ألن أضغط
عـ ـش ــرات امل ـ ـ ــرات ل ـك ــي أرى وج ـه ـهــا
ب ـش ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل .ف ـ ـتـ ــاة ت ـج ـل ــس فــي
حقيبة ،قدماها طويلتان جدًا .إنها
الـحــرب .هــذا تفسير شــائــع ألجساد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــر ،لـ ـتـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــم ،ال ـح ـق ــائ ــب

ل ـل ـه ـج ــرة ،واأللـ ـ ـ ــم ل ـل ـم ــوت ــى ،وامل ـ ــاء
لـلـطـهــارة ،والـبـكــاء كبحث عــن حقد
يليق بالقاتل.
ُ
أحببت وجهها ما إن رأيته يتحرك
أمامي على سكايب ،سريعًا ما قلت
ل ـهــا أسـتـطـيــع أن أت ــزوج ــك م ــن هــذه
اللحظة .لقد دفعت ثمن هذا ،سأقول
لكم شيئًا أنا مهووس بانتقاد البشر
لضعف شخصي هائل ،لكن صوفي
ٍ
رممتني بيسر .ببرود شديد أعادت
ترتيب هــوســي ،وكثيرًا مــن جنوني
ً
ب ــات جـمـيــا .كــانــت بـ ــاردة وتـتـحــرك
ب ـ ـب ـ ــطء ،كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــا ف ـ ــرك ـ ـ ُـت وج ـه ــي

بالبيض املـسـلــوق لـكــي تـضـحــك ،أو
ُ
لـعـقــت أصــاب ـعــي أمــام ـهــا ،هــي تحب
الـسـيـنـمــا ك ـث ـي ـرًا ،وت ـخ ــاف م ــن وجــه
امل ـ ـهـ ــرج وأنـ ـ ـ ــا تـ ـح ــول ــت إلـ ـ ــى م ـه ــرج
دون أن أضـ ــع إال ب ـعــض امل ــأك ــوالت
ُ
وال ـســوائــل .كــآبـتــي املـقــرفــة حـ ّـولــتـهــا
ُّ
لدمية لكي تضحك صوفي التي تمل
في انتظار وقت قدوم أبيها.
ُ
كنت أرى وجهها ،دون أن أفهم أنها
أق ــوى مـنــي ،أكـثــر ق ــدرة على التأمل
البارد ،كنت مخطئًا ،أظنها بلهاء ال
تعرف كيف تشق وجهي وتعرف كل
ما في داخلي ،كنت أبلهًا حقيقيًا ،لم

أعلم حينها أنها صامتة ،وصعبة
ون ـص ــف رغ ـبــات ـهــا ت ـمـلــك ص ـنــاديــق
ُ
ال تـ ـفـ ـت ــح بـ ـسـ ـه ــول ــة .كـ ـن ـ ُـت م ـهــرجــا
ً
ب ـس ـي ـط ــا ،م ـه ــرج ــا خـ ـج ــوال ص ـغ ـي ـرًا
وناعمًا وكانت صوفي املالحة تعفن
جــروحــي ّسريعًا أو هــذا مــا ظننته.
ّ
ص ــوف ــي عــف ـنــت ج ــروح ـ ّـي ،قــلـمـتـهــا،
بقدميها الطويلتني ،قشرت الصدأ
ع ــن ب ــاب ــي ،الـتـهـمـتــه ،وألن ـه ــا تــرســم
ب ــدق ــة ،ل ــم ت ــر خـ ـط ــوط وجـ ـه ــي ،وال
س ــذاج ـت ــي .ل ـقــد حـ ّـدث ـت ـنــي ع ــن ن ــوار
الذي تراه.
* كاتب سوري

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات
ّ
ّ
يمكن إرسال المساهمات اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص حرة وترجمات
وصور ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في جريدة «األخبار» ،على العنوان
اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة ،ورقم
هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
ّ
األدبية ،تعطى األولوية لنصوص خضعت التفاق مسبق مع
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع
التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون أي
شرح أر تبرير أو مراجعة.

عمل
لبهرام
حاجو

