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عن أٮ﮵من — أوان
شاهد﮲ٮا، أٮ﮵من وأ﮲ٮا، ﮲ڡٮ﮵لم ﮲ٮوستال﮳حٮ﮵ا لتاركو﮲ڡسك﮵ى ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮس﮲حة مرممة سنة 2003، ﮲ڡ﮵ى مركز
“﮳ٮوم﮳ٮٮ﮵دو” وسط سّين دراستنا. اك﮲ٮت ٮ﮴لك المرة األولى اليت أشاهد ﮲ڡٮ﮵ها هذا ال﮲ڡٮ﮵لم ﮲ڡ﮵ى
صالة سٮ﮵نما ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة. المرة األولى اليت أستوعب ﮲ڡٮ﮵ها “حاكٮ﮵ته” ﮳ٮحّق. المرة األولى اليت
ٮ﮵تاح ل﮵ى ﮲ڡٮ﮵ها الو﮴ڡت والو﮳حود المادي ألٮ﮴أمل ال﮲عرف اليت ٮ﮵ت﮳حول ضمنها أوٮ﮵﮳ٮك﮵ى أو ٮ﮵حتضر
﮳ٮطل ال﮲ڡٮ﮵لم. ﮳ٮعد ﮲ٮهاٮ﮵ة ال﮲ڡٮ﮵لم ومشهد الر﮳حل الذي ٮ﮵حاول أن “ٮ﮵داري عىل شمعته” كما
اكن لٮ﮵حلو للش﮵ٮخ أن ٮ﮵ص﮲ڡه “لو رآه”، ﮲حر﮳حنا مع ال﮳حمهور ال﮲ع﮲ڡٮ﮵ر إلى ال﮳ٮاحة الواطئة ﮲حار﮳حًا

ومركز ٮ﮳ار﮵ٮس السٮ﮵اح﮵ى والتارٮ﮵﮲ح﮵ى ﮳ٮسمأٮه الرمادٮ﮵ة وٮ﮳اعة ﮳ٮطا﮴ڡات ال﮳ٮرٮ﮵د والشاورما
التركٮ﮵ة. كنت أ﮲ڡكر ﮳ٮكتا﮳ٮٍة م﮲حطوطة عىل ﮳حدار إحدى ال﮲عرف كُتب علٮ﮵ه ﮳ٮوضوح: 1 + 1= 1.

﮲ڡ﮳حأة ﮴ڡال أٮ﮵من :

“هكذا ٮ﮵﮳حب أن ٮ﮵كون ال﮲ڡن أو ال. إما أن ٮ﮴﮳ٮدأ من ال﮴ڡمة، من المستحٮ﮵ل، أو ال ٮ﮴﮳ٮدأ.”

ٮ﮴أملت عٮ﮵نٮ﮵ه الزر﮴ڡاوٮ﮵ن الصا﮲ڡٮ﮵تٮ﮵ن مثل ماء ﮳ٮحٮ﮵رة وذ﮴ڡنه الش﮴ڡراء العرٮ﮵ضة، اكن أش﮳ٮه ﮳ٮنسر
﮳حارح. وٮ﮴ذكرت مشاهدٮ﮴﮵ى المتكررة ل﮲ڡٮ﮵لم ٮ﮴اركو﮲ڡسك﮵ى اآل﮲حر المرآة ﮲ڡ﮵ى دمشق، وكنت ﮴ڡد
س﮳حلته عىل شرٮ﮵ط “﮲ڡ﮵ى إ﮴ٮش إس” من التل﮲ڡزٮ﮵ون السوري ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮداٮ﮵ة التسعٮ﮵نٮ﮵ات. ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮهاٮ﮵ة

ذلك ال﮲ڡٮ﮵لم ٮ﮵سأل ر﮳حل امرأة ﮲ڡ﮵ى وضعٮ﮵ة حب ﮲حالصة عىل أرض ﮲عا﮳ٮة:

” ماذا ٮ﮴رٮ﮵دٮ﮵ن؟ ص﮳ٮٮ﮵ًا أم ﮳ٮنتًا؟”

ال ﮴ٮ﮳حٮ﮵﮳ٮه ر﮲عم أ﮲ٮه “سٮ﮵حرق عمرها”، كما ٮ﮴﮴ڡول عامٮ﮵تنا، الح﮴ڡًا. تتأمل المرأة اليت اك﮲ٮت
مستل﮴ڡٮ﮵ة عىل صدره ٮ﮶م اعتدلت، تتأمل ذات تن﮲ڡس الط﮳ٮٮ﮵عة ﮲ڡ﮵ى السهل الم﮲ڡتوح والش﮳حر

الذي ﮴ٮحٮ﮵له كثا﮲ڡته شاشة سوداء ٮ﮴رى ﮲ڡٮ﮵ها و﮲ٮرى معها ا﮳حتٮ﮵اح المايض للحاضر
والمست﮴ڡ﮳ٮل مثل سو﮲ٮاٮ﮴ا ل﮳ٮاخ ﮴ٮ﮳حتاحنا وحٮ﮵دٮ﮵ن.

ٮ﮴ذكرت كّل ذلك و﮲ڡكرت ﮲ڡ﮵ى الطرق المتعددة ألن ٮ﮴كون ﮲ڡنا﮲ٮًا ومعىن ال﮲ڡّن.

مضٮ﮵نا ﮳ٮعدها إلى مطعم المدٮ﮵نة ال﮳حامعٮ﮵ة الدولٮ﮵ة ح﮵ٮث كّنا ﮲ٮ﮴ڡٮ﮵م. أكلنا و﮳ح﮳ٮة الست﮵ٮك
الصناع﮵ى وال﮳ٮطاطا الم﮴ڡلٮ﮵ة ذاٮ﮴ها واستأ﮲ٮ﮲ڡنا حدٮ﮵ثًا متصًال عن الكواك كوال و﮲ڡالتر ﮳ٮنٮ﮵امٮ﮵ن

وعلٮ﮵م اكسٮ﮵موف لم ٮ﮵كن ﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ة أصد﮴ڡائنا ٮ﮵عتدون ﮳ٮه كثٮ﮵رًا.

اكن ألٮ﮵من ﮲ڡ﮵ى سنوات الدراسة ٮ﮴لك ولع ك﮳ٮٮ﮵ر ﮳ٮ﮳حوز﮵ٮف ﮳ٮوٮ﮵ز. ذه﮳ٮنا معًا إلى “﮳ٮوم﮳ٮٮ﮵دو”
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﮲ٮ﮲ڡسه وٮ﮴أملنا ال﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮو ﮲ڡ﮵ى المل﮳حأ الم﮲علف ٮ﮳ال﮴ڡماش ال﮲حاك﮵ى والرمادي الث﮴ڡ﮳ٮل وال﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮو ﮲ٮ﮲ڡسه
م﮲عل﮲ڡًا ﮳ٮذات ال﮴ڡماش مع الصل﮵ٮب األحمر عىل ذٮ﮵له الم﮲حمد. أحضر أٮ﮵من إلى ﮲عر﮲ڡته ﮳حذع
ش﮳حرة م﮴ڡصوص ﮲عدا طاولة دأٮمة لسهرات الطالب لدٮ﮵ه. انتزع من ممرات المٮ﮵ترو لوحة
إعال﮲ٮٮ﮵ة للت﮳ٮرع أل﮲ڡرٮ﮵﮴ڡٮ﮵ا وألص﮴ڡها ٮ﮳األش﮲حاص الذٮ﮵ن أٮ﮴ل﮲ڡهم ال﮳حوع عىل ﮳حدار ذات ال﮲عر﮲ڡة
ومز﮴ڡها ورسم علٮ﮵ها و﮲علف ذات السهرات ﮳ٮتلك ال﮳ٮ﮴ڡاٮ﮵ا. ﮴ڡ﮳ٮالتها اك﮲ٮت عىل الحأٮط صور

﮲ڡوٮ﮴و﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة له ولسعٮ﮵د ش﮴ڡٮ﮵﮴ڡه ﮲ڡ﮵ى ط﮲ڡولتهما سنة 1980 أو ﮳ٮعدها ٮ﮵﮳ٮتسمان أمام ﮳حدار ﮲ڡ﮵ى
﮳ٮٮ﮵روت. اكن ٮ﮵رٮ﮴دي ٮ﮴ٮ﮵شٮ﮵رت ﮲حاك﮵ى علٮ﮵ها ﮲ٮ﮳حمة حمراء وٮ﮵ص﮲حب مثل ﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮو ﮳ٮوٮ﮵ز الم﮲علف.
عمل و﮴ڡتها ﮳حزءاً من ﮳ٮحثه األاكدٮ﮵م﮵ى عىل رمزٮ﮵ة الص﮳ٮّار ﮲ڡ﮵ى أعمال ال﮲ڡنان ال﮲ڡلسط﮵ٮين
عاصم أ﮳ٮو ش﮴ڡرا. ومعه ٮ﮴أملت مطوًال لوحات األ﮲حٮ﮵ر لن﮳ٮتات الص﮳ٮار الم﮳حتثة من األرض
والمس﮳حو﮲ٮة ﮲ڡ﮵ى أصص عىل ش﮳ٮا﮳ٮ﮵ٮك. واكن أٮ﮵من حاداً وحاضراً مثلها أٮ﮵ضًا ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮزق مترع
﮳ٮطا﮴ڡة ال ٮ﮴هدأ وسؤال ال ٮ﮵تو﮴ڡف عن الش﮳ٮا﮳ٮ﮵ٮك واأل﮳ٮواب واألصص وحاوٮ﮵ات ﮲ٮ﮴ڡل ال﮳ٮضأٮع

وكّل ما ٮ﮵مكنه أن ٮ﮵حتوٮ﮵نا.

﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لك ال﮲ڡترة اكتش﮲ڡنا عمل اكٮ﮳اكوف: الر﮳حل الذي طار إلى ال﮲ڡضاء من ش﮴ڡته. عمل
الت﮳حهٮ﮵ز ال﮳حمٮ﮵ل الذي ٮ﮵تلصص ﮲ڡٮ﮵ه ال﮳حمهور من ال﮲حارج وع﮳ٮر ش﮴ڡوق ﮲ڡ﮵ى ال﮳حدران عىل
﮲عر﮲ڡة ر﮳حل وحٮ﮵د ٮ﮶﮳ٮت أر﮳حوحة مطاطٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى س﮴ڡف ﮲عر﮲ڡته وطار ﮳ٮ﮲ڡضلها ٮ﮶ا﮴ڡ﮳ٮًا ذلك الس﮴ڡف
وا﮲ٮهال ﮲ع﮳ٮار االسمنت ونثار ال﮲حشب عىل الملص﮴ڡات السو﮲ڡٮ﮵ٮ﮵تٮ﮵ة عىل ﮳حدران ٮ﮴لك ال﮲عر﮲ڡة
وكوب شاٮ﮵ه وسرٮ﮵ره ال﮲حشن. اك﮲ٮت المرة األولى اليت أستوعب ﮲ڡٮ﮵ها معىن الت﮳حهٮ﮵ز ال﮲ڡين
وال﮳ٮعد الحوايس لل﮲ڡن التشك﮵ٮيل. ﮳ٮعدها د﮲حلنا مّرة إلى ﮴ڡاعة ﮲ڡ﮵ى “﮳ٮوم﮳ٮٮ﮵دو” ٮ﮵ُعرض ﮲ڡٮ﮵ها
عمل من الستٮ﮵رٮ﮵و﮳ٮول ٮ﮵مّثل عدة حٮ﮵وا﮲ٮات عىل طرٮ﮵﮴ڡة الرسوم المتحركة ٮ﮵﮴ڡ﮲ڡون ﮲ڡ﮵ى صف
لصورة التح﮴ڡق ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡسم شرطة. وتنت﮴ڡل دأٮرة ضوء عىل و﮳حوههم مع موسٮ﮵﮴ڡا اٮ﮵﮴ڡاعٮ﮵ة
مضحكة. و﮴ڡ﮲ڡت ﮲ڡ﮵ى لح﮲طة أمام ال﮴ڡرد ﮳ٮح﮵ٮث ﮳حاءت دأٮرة الضوء عىل و﮳حه﮵ى كمشت﮳ٮه.
ضحك أٮ﮵من ﮳ٮص﮲حب وٮ﮴﮳ٮادلنا الموا﮴ڡع ﮲ڡو﮴ڡف أمام الكن﮲عر أو يشء من هذا ال﮴ڡ﮳ٮٮ﮵ل منت﮲طرًا
﮳ٮ﮴ڡعة الضوء ٮ﮶م حول عٮ﮵نٮ﮵ه مع الضوء، لكنه اصطدم عند محاولته االنت﮴ڡال ﮳ٮ﮲حرطوم ال﮲ڡٮ﮵ل
التال﮵ى ﮲ڡ﮵ى الصف والذي لم ﮲ٮحسب له حساٮ﮳ًا. ركضنا ضاحكٮ﮵ن ﮳ٮ﮳حنون ﮲حارج ٮ﮴لك ال﮴ڡاعة

مع ﮲ڡكرة أننا ر﮳ٮما حطمنا عمًال ﮲ڡنٮ﮵ًا ﮲ڡ﮵ى مع﮳ٮد ال﮲ڡن الحد﮵ٮث.

رأ﮵ٮت صدٮ﮵﮴ڡ﮵ى من ﮳حدٮ﮵د و﮴ڡد أص﮳ٮحنا أر﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن، رأٮ﮵ته والمدٮ﮵نة ال﮳ٮحرٮ﮵ة المره﮴ڡة
﮴ٮستٮ﮵﮴ڡظ ﮳ٮ﮳ٮطء مؤلم، رأٮ﮵ته ٮ﮵﮲ڡرد أشٮ﮵اءه كّلها ٮ﮳أ﮲عرب مزٮ﮵ج من الحرص والت﮲حيل كما اكن

دوماً، وٮ﮵﮴ڡول ل﮵ى: ال ﮲ڡأٮدة

اصطح﮳ٮت أٮ﮵من مرة لمسرح شاٮ﮵و. شاهد﮲ٮا عرضًا مستعاداً من 1977 لدٮ﮵دٮ﮵ٮ﮵ه ﮲ڡالمان
اسمه احذر المناطٮ﮵د. عرض ش﮳ٮه صامت ٮ﮵نتم﮵ى إلى مسرح الصورة ﮲ڡٮ﮵ه صور من أهوال
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الحرب العالمٮ﮵ة األولى ﮲ڡٮ﮵ها الكثٮ﮵ر من سٮ﮵لٮ﮵ن وشاٮ﮳لن وكٮ﮵تون. لكن الهول الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى اكن
التحٮ﮵ة اليت ﮴ڡام ﮳ٮها ﮲ڡالمان لل﮳حمهور المتحمس ﮲ڡ﮵ى النهاٮ﮵ة وهو ٮ﮵ستعٮ﮵د مسرحٮ﮵ته المنت﮳حة

﮴ڡ﮳ٮل ر﮳ٮع ﮴ڡرن و﮴ڡد ا﮳ٮ﮵ٮض شعره وشعر ممثلٮ﮵ه. اكن هناك ش﮲حص ٮ﮵صرخ ﮲ڡ﮵ى الصالة:
“﮲ڡالمان… ﮲ڡالمان…” و﮲ڡالمان ٮ﮵ر﮴ٮ﮳حف وٮ﮵نشج أمام مسرح األلف كريس الذي اكن مرة م﮴ڡر
عص﮳ٮة األمم ﮳ٮعد أن صنع عرضًا مسرحٮ﮵ًا ﮴ٮحٮ﮵ًة ل﮳حندي ﮴ڡتٮ﮵ل ﮲ڡ﮵ى 1914 ال ٮ﮵عر﮲ڡه هو وال

ٮ﮵عر﮲ڡه أحد.

ار﮴ٮ﮳ح﮲ڡنا و﮲ٮحن نتأمله.

﮲ڡ﮵ى اللٮ﮵ل استمعنا، و﮲ٮحن ﮲ٮحتيس العرق، لشهرام ﮲ٮا﮲طري وٮ﮴وم وٮ﮵تس و﮲ڡ﮳حأة ﮲طهر ﮲ح﮳ٮر ﮲ڡ﮵ى
﮲ٮشرة األ﮲ح﮳ٮار عن المسرحٮ﮵ة ﮲ڡأشر﮲ٮا إلى الشاشة و﮴ڡال لنا أصد﮴ڡاؤ﮲ٮا ٮ﮳ا﮳ٮتسام: كنتم هناك؟!.

و﮲ڡ﮵ى الٮ﮵وم التال﮵ى اكن هناك دأٮمًا ﮲ڡنان آ﮲حر أو ﮲ڡٮ﮵لم آ﮲حر أو مسرحٮ﮵ة.

أٮ﮴﮵ٮت ﮳ٮعدها ﮳ٮ﮲حمس سنوات إلى ﮳ٮٮ﮵روت ﮳ٮمسرح﮵ٮيت األولى الشرٮ﮵ط األ﮲حٮ﮵ر ل﮳ٮٮ﮵ك﮵ٮت. ﮲ٮسٮ﮵نا
مع صدٮ﮵﮴ڡ﮵ى رام﮵ى السٮ﮵نو﮲عراف ٮ﮵ومها ٮ﮴﮲ڡصٮ﮵ًال ص﮲عٮ﮵رًا: أن ﮲ٮحضر المكتب الذي سٮ﮵﮳حلس
إلٮ﮵ه ممثل المسرحٮ﮵ة. و﮴ڡىض أٮ﮵من معنا النهار ٮ﮳أكمله ﮳ٮحثًا عن مكتب لكراب ﮳ٮطل ﮳ٮٮ﮵ك﮵ٮت
الذي “ٮ﮳اع ست ﮲ٮسخ من رواٮ﮵ته ﮲ڡ﮵ى أعال﮵ى المحٮ﮵طات ﮳ٮسعر م﮲ح﮲ڡض”. و﮳حد﮲ٮا المكتب
أ﮲حٮ﮵راً ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮ﮵ٮت ٮ﮵مىن ش﮴ڡٮ﮵﮴ڡة أٮ﮵من هدٮ﮵ة من أهلها. وك﮵ى ﮲ٮحمله من س﮳ٮٮ﮵رز إلى الطٮ﮵و﮲ٮة
ومسرح دوار الشمس ضمه أٮ﮵من إلى صدره واستل﮴ڡى ﮲ڡ﮵ى صندوق سٮ﮵ارة مرسٮ﮵دس

سر﮲ڡ﮵ٮس م﮲ڡتوح وع﮳ٮر﮲ٮا ﮳ٮه ﮳ٮٮ﮵روت إلى ٮ﮴لك ال﮲حش﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى 2010.

الت﮴ڡ﮵ٮت ٮ﮳أٮ﮵من ﮳ٮعدها ﮳ٮثما﮲ٮٮ﮵ة أعوام ﮲ڡ﮵ى معرضه األ﮲حٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت. ﮲ٮمت ﮲ڡ﮵ى مرسمه الك﮳ٮٮ﮵ر
﮲ڡ﮵ى الحمرا وٮ﮴أملت لوحاٮ﮴ه وسطوحها ومالمسها وأ﮳ٮعادها المتنوعة. شاهدت المدٮ﮵نة
ومسرحٮ﮵ته الكئٮ﮵﮳ٮة عنها وعن مرور ذلك المايض وٮ﮴لك الصور ﮲ڡ﮵ى مطحنة اإل﮲ٮ﮳حاز و﮲عٮ﮵اب

المعىن أو حضوره ال﮴ڡايس ﮲ڡ﮵ى ماكن ال ٮ﮵رٮ﮵د أحد ﮲ڡٮ﮵ه أن ٮ﮵نىس أو ٮ﮵تذكر ﮳ٮحق.

عند ال﮲ڡ﮳حر ﮲ڡ﮵ى ذلك المرسم، ﮲ڡ﮵ى زاوٮ﮵ته الضٮ﮵﮴ڡة وسط ﮲ڡضأٮه الواسع، الزاوٮ﮵ة المرسومة
ٮ﮳أر﮳ٮعة كرايس مت﮴ڡاٮ﮳لة ﮴ٮش﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى حمٮ﮵مٮ﮵ة ﮴ڡر﮳ٮها من ﮳ٮعضها زاوٮ﮵ة السرٮ﮵ر و﮳حذع الش﮳حرة
والكريس ﮲ڡ﮵ى ﮲عر﮲ڡة ال﮳ٮ﮵ٮت الل﮳ٮنا﮲ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى المدٮ﮵نة ال﮳حامعٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس، رأ﮵ٮت صدٮ﮵﮴ڡ﮵ى من

﮳حدٮ﮵د و﮴ڡد أص﮳ٮحنا أر﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن. رأٮ﮵ته والمدٮ﮵نة ال﮳ٮحرٮ﮵ة المره﮴ڡة ﮴ٮستٮ﮵﮴ڡظ ﮳ٮ﮳ٮطء مؤلم. رأٮ﮵ته
ٮ﮵﮲ڡرد أشٮ﮵اءه كّلها ٮ﮳أ﮲عرب مزٮ﮵ج من الحرص والت﮲حيل كما اكن دومًا. ٮ﮵﮴ڡول ل﮵ى : ال ﮲ڡأٮدة.

وٮ﮵﮳ٮتسم مح﮳ٮًّا و﮳حمٮ﮵ًال.
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