عندما أطعمني شمعون بريس حلقوماً
أكرم مسلّم
املشهد األول :الجنود ال يقتلون األطفال
يشبه األمر ،تقريباً ،ما حدث مع "أبله" دوستويفسيك ،يف لقائه األول ،مع "الطبقة الراقية" يف منزل
عائلة محبوبته أجاليا؛ عائلة إيبانشني.
لقد حذرته ،أجاليا (وهو الغريب عن بروتوكوالت النبالء) ،من اإلتيان بحركات تتسبّب لها
بفضيحة ،وبالذات من حركة ما بيده( ،وهو منغمس يف التنظري لفكرة أن الجامل أساس العامل)،
حركة تحطّم إناء خزف قدمياً ومثيناً يف صالة بيتها .لقد سكنه التحذير األخري كهاجس ،فتح ّول إىل
مطلب ال واعٍ ،وحدث أن حطّم "األبله" اإلناء بحركة من يديه.
مل يحذّرين والداي من إناء خزف أكرسه ،وإمنا حذّراين من الجنود؛ لقد "أقنعاين" بأن الجنود ال
يل إن صادفتني دباباتهم (وهي قليالً ما
يتعرضون لألطفال الصغار أمثايل)كنت يف السادسة( ،فام ع ّ
تصادف أحدا ً يف قرية نائية) إالّ أن أُواصل سريي بشكل طبيعي ،فالهرب يثري اشتباههم ،وعندها
رمبا يطلقون النار.
املصادفة حدثت :كان الشارع خالياً ،وكنت متوجهاً وحدي من بيتي يف أطراف القرية إىل مركزها.
يطل من رأس الشارع حتى ركضت إىل الرصيف،
وما إن رأيت رتل الدبابات والسيارات العسكرية ّ
ووراء كومة حجارة ال تكفي إلخفاء ق ّط سمني ،اعتقدت أنني اختبأت.
م ّرت الدبابات ومل تتوقف .كان الجنود يقهقهون ،اختفى هديرها ورصير جنازيرها ،فأيقنت أنني
نجوت .وقفت ونفضت غباري ،لكنني فشلت يف نفض تلك "الحادثة" طوال حيايت.
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مل أُخرب أحدا ً مبا حدث .فقد أخللت أوالً بقواعد "األمن الشخيص" التي لُقِّنتها طويالً ،كام أنني مل
أقتنع بأن الحجارة أخفتني ،فظللت إىل أشهر أعود إىل املكان ذاته ،أعاينه وأعيد تقديرايت .فقدت
كومة الحجارة حيادها ،فاستعديتها ،لقد ظلّت مثل شاهد صامت عىل "خيبتي".
مع مرور السنني ،ر ّجحت (أو اعرتفت) أن الجنود شاهدوين ..وأنهم قهقهوا سخرية أو استغراباً من
سلويك .عدت وح ّدقت بنفيس " ُمك َّوماً" يف عيون الجنود ،وح ّدقت فيهم بعيون طفل يكرب ..ويختلف
يف داخله معنى "السواتر".
سأصبح فتى ،وتندلع مع اندالع شبايب انتفاضة الحجارة ،وسأُلقي حجارة عىل السيارات العسكرية
التي أخافتني ذات يوم.
سألقي الحجارة ما أتاحت يل ذلك "زيارات" الجنود للقرية ،وسأهشم بها أسطورة الجنود ،كأنها
إناء خزف رخيص يتشظى عىل مرأى من أبله دستويفسيك ،وهو منغمس يف التنظري لفكرة أن القتل
(عفوا ً الجامل) أساس العامل.

املشهد الثاين :الجنود يقتلون األطفال
مل يكن الساتر كومة حجارة ال تكفي إلخفاء قط سمني ،وإمنا كان مكعباً أسمنتياً ضخامً ،ومل يكن
ِ
أب يحتمي بساتر
محمد الد ّرة وحده ،كان بصحبة أبيه ،ومل
يكتف الجنود باملرور والضحك عىل ٍ
أسمنتي ،ويقرتح جسده ساترا ً إضافياً لحامية جسد االبن .لقد "خردق" الجنود جسد الطفل
حصته من هواء البلد.
بالرصاص ،أسكتوا أنفاسه ،ف "غنموا" كل ما لديه؛ ّ
اندلع املشهد ،وصار يف غضون أيام أيقونة عاملية.
عانق آباء أطفالهم يف النهار ،وأرسفوا يف االعتذار لهم عن أخطاء مل يرتكبوها ،وتسلل آخرون أكرث
رسة صغارهم يف الليل ،فق ّبلوهم وتأكدوا من أشياء ال يعون كنهها متاماً.
عاطفية إىل أ ّ
تحدث مص ّورون ،بعد امتصاص الفجيعة ،عن زاوية التقاط الصورة ،وق ّدر عسكريون موقع القناص
يخل األمر من انتهازي مثابر قفز بخفة إىل مكان آمن
وفقاً ملوطن اإلصابة ،وفكروا يف السواتر .ومل ُ
من الحكاية ،وبراغاميت بحث عن توظيفات عملية ملا حدث ،بينام أراد الثائر الدفع مبوج الغضب
إىل أقصاه.
سيح ّدق الروايئ يف املشهد ويعيشه يف آنٍ  ،ذلك بأن الروايئ كان ذات يوم هناك متاماً ،وحيدا ً ،متك ّوماً
وراء ساتر من حجارة باستسالم كامل يف مرمى الجنود ،مصدقاً وغري مصدق تطمينات والديه.
سيقلّب الروايئ املمكنات :ماذا لو كان جسد األب ساترا ً من االتجاه الصحيح؟ ما الذي سيبقى حيّاً
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من االبن لو نجا وسكتت أنفاس أبيه يف سبيله؟ وسيح ّدق طويال يف أثر الرصاص عىل الجدار ،وسيل ُّم
الرصاصات الفارغة من مكان الجرمية ،وسيل ُّم عن الرمل نتف األحالم.
يشق الحيز بعد ،نحو سامء عرج إليها عىل أجنحة من رصاص،
سيفكر يف الفراغ الذي تركه جسد لن ّ
لدي فكرة ،أن نصور املقعد املدريس الفارغ لل ُدرة،
وسيدخل غرفة رئيس التحرير يف صحيفتهّ :
وأن نص ّور دفرت الرسم .سيتلقف رئيس التحرير الفكرة بحامسة شديدة ،ويف اليوم التايل ستظهر
صورة عىل الصفحة األوىل من الجريدة ،صورة للفراغ .إىل جانب فراغ الدرة ،جلس طفل مرتبك،
صار الفراغ جاره األبدي ،وصار أو هكذا بدا للروايئ مع نهاية كل يوم درايس ،يأخذ بيد الفراغ
ويصطحبه معه إىل البيت.
سريبيّ الروايئ نفسه فراغه الخاص عىل نحو مثابر ،يك يصبح الفراغ ،عن جدارة ،البطل األه ّم يف
واحدة من رواياته.

املشهد الثالث :طفل اسمه فارس يحاول "قتل" دبابة
ظل غامضاً
مل يختبئ فارس عودة وراء كومة حجارة ،وال وراء ساتر ،لقد أراد أن يُحدث لسبب ّ
تبديالً طفيفاً يف أدوار أبطال املشهد؛ أن يرغم الدبابة عىل االختباء وراء كومة حجارة مثالً!
لن يعرف أحد ما الذي فكّر فيه فارس متاماً .هل أقنعه أحد بأن الجنود ال يقتلون األطفال؟ وملاذا
ص ّدق (فالطفل الذي صار روائياً مثالً مل يصدق ،أو أنه مل يقامر باختبار الصدق)؟ أم إن فارس كان
يعي الدبابة ويكرهها مبا يكفي لريميها بحجر؟
كل هذا ممكن ،لكن األكيد أن الدبابة خافت ...خافت ليس من الحجر ،وإمنا من عمق املفارقة،
من "ميزان الرعب" الذي حققته؛ امليزان األخالقي الذي بدا اختالله فاضحاً عىل نحو ال ميكن سرته.
خافت الدبابة فقررت وأرصت وترصدت وقتلت.
سيف ّجر فارس يف مخيلة الروايئ أسئلة سيصفها دامئاً بأنها غري منصفة:
إىل َمن أنحاز :إىل ذايت وراء كومة الحجارة ،أم إىل الدرة وراء الساتر األسمنتي ،فأرشعن الخوف
اإلنساين؟ أم إىل فارس ،املنتصب القامة ،يرضب ،وتلتهمه دبابة كان سيتعلق ،لهوا ً ،بسبطانتها يف
أوضاع أُخرى؟ أم إىل الضحية التي مل تنضج بعد للعب دور الضحية ،أم إىل البطل الذي مل ينضج
لدور البطل بعد؟
كيف أتقن مديح التضحية وأنجو من مديح املوت يف آن معاً؟
أين تقع الحدود بني ما هو جاميل ،وما هو سيايس؟ وأينها الحدود بني ما هو شخيص وعام ،بينام
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يربط الساتر والدبابة والطفل خيط املشهد من اختباء الروايئ ،إىل مرصع الطفلني؟
هل من فرصة يك يتنفس املنت بعيدا ً عن العدو الحارض بكامل وحشيته عىل األرض ويف اللغة
واإليقاع واللون والحلم واملخيلة؟
هل تستسلم إىل أن يدفعك عدوك إىل زواياه حتى يف داخل متنك؟
سيظل بعد هذا االنقراض كله للمكان كمتكأ رسدي وجودي؟
ّ
وأيضاً ،أي منت

املشهد الرابع :أنا وشمعون بريس!
يذكّرين دفرت يوميايت بأن ذلك حدث يف أواخر سنة  : 1995اجتزت حاجزا ً عسكرياً عىل نحو التفايف،
أمسك الجنود يب بعد أن أطلقوا النار يف الهواء ،وأجلسوين يف خلفية الجيب العسكري .جلس إىل
جانبي جندي معه علبة مألى بالحلقوم ،وجلس قبالته متاماً شمعون بريس!
سيقرتب طفل صغري يشبهني ،سيعطيه بريس عملة معدنية ليشرتي بها من الجندي حلقوماً ،ولحظة
رشاء الحلقوم سينتبه الطفل إىل خطأ ما يف املشهد ،سريمي الحلقوم يف أرضية الجيب العسكري،
وينسحب مذهوالً.
لحظتها متاماً صحوتُ  :انتهى الحلم.
ال يحتاج األمر إىل فرويد وال إىل جاك الكان ،فالتفسري بالنسبة إ ّيل عىل األقل ـ واضح متاماً :كنت
يف نهاية حيايت الجامعية ،وكان هناك سلطة جديدة ومؤسسات يف قيد البناء ،انتبه صديق يل إىل
معرفتي الجيدة باللغة العربية وكان عىل اطالع بورش التوظيف ،فنبهني إىل إمكان االلتحاق بـ
"الدوريات املشرتكة" (الفلسطينية ـ اإلرسائيلية) ،تلك التي استُحدثت لحراسة حدود اتفاق أوسلو.
أحب حلوى الطفولة إ ّيل ،وما فهمته أن الحلم كان تنبيهاً إىل العالقة بني ما قد أحبه
كان الحلقوم ّ
من وظيفة ،وبني يد شمعون بريس املمدودة بعملة معدنية.
أعدم الحلم أي قابلية لقبول "الوظيفة" ،وهذا ال أسف عليه ،لكن ما آملني فعالً أنه أفسد عالقتي
بالحلقوم.
وظللت أفكر يف الحدود والتخوم والهويات وااللتباسات ،وصوالً إىل روايتي الثالثة" :التبس األمر
عىل اللقلق" ،تلك التي أطلق رشارتها طفل أيضاً ،طفل ذبحه االلتباس ،وقست عليه متاهة الزمكان
يف صالة زيارة سجن ما.
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أن تكون فلسطينياً يعني أن تحارصك االلتباسات؛ أن يفسد شمعون بريس عالقتك الحميمة
بالحلقوم ،وأن يشغل شبابك رمي الحجارة فتنىس أن ترمي محرمة معطرة إىل أنثى يف الطريق.
ويعني اإلبداع أن تحاكم بريس تحديدا ً عىل هذه الخسارات الشخصية الصغرية ،باإلرصار نفسه
عىل محاكمته عىل سلب وطن.
أتأمل حلم الحلقوم ،وأتذكر ما قاله بريي لحسني الربغويث يف رواية هذا األخري "الضوء األزرق":
"الالوعي فيك مستيقظ بقوة ،فافهم قواك ".وأتذكر ما قاله حسني يل (حسني "الذي اخترص علينا
املسافة" ،بتعبريات الصديق الشاعر كفاح الفني)" :أنت تذهب إىل أقىص األرض بحثاً عن اإلبداع،
وما تحتاجه هو أن تتدرب عىل اكتشاف الجاميل يف منفضة السجائر التي أمامك عىل الطاولة!"
أتذكر ،أخربط املشاهد وأعيد ترتيبها ،وأحلم:
بنص يحقق عامليته عرب ثقته بجدارة املحليّ يف موقع من الحكاية؛ نص ال يتخذ عل ّوه األخالقي
أحلم ّ
شفيعاً لخيبته الجاملية؛ نص يرفض طرد السيايس وامللتزم تعسفاً من دائرة الجاميل رضوخاً إلمالءات
سياسية خفية و ُمحكمة؛ نص يدرك الفرق بني بالغيات تتعرث بالجملة فتُسقطها عىل الحياة ،وبني
موهبة تصغي للحياة فتصوغ جملتها؛ نص ال يحيك الخسارات ،إمنا يد ّرب الخسارات عىل أن تقول
نفسها؛
نص يحمل األمل ،نعم ،لكنه ال يُحمل عليه.
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