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على الهامش

زكريا إبراهيم ...حكايات الجنون العادي
في شارع الحمرا ،يهيم على وجهه
هاربًا من تركة القدر .نكبات متالحقة
ُمني بها أحد أبرز الوجوه األدبية في
سوريا الثمانينيات ،فانتهى به املطاف
صعلوكًا «مطلوبًا» يحمل مقاالته القديمة
في حقيبة ال تفارقه أبدًا
أنس زرزر
ي � �غ� � ّ�ص ش � � ��ارع ال � �ح � �م ��را ال �ب �ي ��روت ��ي
ب��ال �ح �ك��اي��ات وامل� �ف ��ارق ��ات ع �ل��ى م ��دار
الساعة .أج��واء الضجيج والصخب،
يجدها
وال��رغ�ب��ة ال�ج��ام�ح��ة ب��ال�ح�ي��اة
ً
العابر في الشارع الطويل ،مرتسمة
ع �ل��ى وج� ��وه ّ
رواده .ف��ي أح ��د امل �ح��ال
ال �ت �ج��اري��ة امل �ع��روف��ة وس ��ط ال �ش��ارع،
ّ
تستوقفك صورة علقت على الجدار،
تظهر لقطات لبعض الزبائن املغلوب
ع �ل ��ى أم � ��ره � ��م ،اص� �ط ��ادت� �ه ��م ك��ام �ي��را
املراقبة وهم يسرقون بعض البضائع
م� ��ع ك �ل �م��ة  .wantedن� �س ��أل ص��اح��ب
املتجر ع��ن حقيقة املشهد وال��دع��اب��ة
ال�س��اخ��رة ال�ك��ام�ن��ة وراءه ،فيجيبنا:

«ض� �ق� �ن ��ا ذرع � � ��ًا ب� �س ��رق ��ة ب �ض��اع �ت �ن��ا،
بعدما ّ
تحولت إلى حدث شبه يومي.
علقنا ب�ع��ض ص��ور ال�س��ارق�ين كنوع
من التحذير املسبق إلى كل من تسول
وحتى يعرف
له نفسه السرقة مجددًاّ ،
أص� �ح ��اب ه� ��ذه ال � �ص� ��ور ،أن� �ن ��ا ل�س�ن��ا
غ��اف�ل�ين ع��ن رزق �ن ��ا» .ي��ذك��رن��ا املشهد
املتصدر مدخل املتجر ،بأفالم الغرب
ّ
األم�ي��رك��ي ،عندما ك��ان��ت تعلق صور
القتلة واملجرمني واملطلوبني للعدالة،
ع�ل��ى األع �م��دة وم��داخ��ل ال�ح��ان��ات مع
ك �ل �م��ة  Wantedوي �ت �س��اب��ق ص��ائ��دو
ال�ج��وائ��ز ف��ي مشاهد الفيلم للقبض
ع �ل �ي �ه��م! ك � ��ان ل� �ل� �ح ��وار ال� �س ��اخ ��ر م��ع
ّ
صاحب املتجر أن ينتهي سريعًا ،لكن
ال�ت��دق�ي��ق ف��ي ص��ور «ال �ج �ن��اة» ،أظهر
الشاعر والكاتب الصحافي السوري
زك��ري��ا إب��راه �ي��م ،وه��و ي �ح��اول إخ�ف��اء
قطعة م��ن البسكويت داخ ��ل معطفه
الشتوي القديم.
ل��م ي�لاح��ظ ص��اح��ب امل�ت�ج��ر امل�ش�غ��ول
بمحاسبة زب��ائ�ن��ه ،ت �ح� ّ�ول الضحكة
إل� ��ى ش � ��رود وت ��أم ��ل :مل � ��اذا ي ��ا زك��ري��ا
إب��راه�ي��م؟ ذل��ك الكاتب ال�س��وري ال��ذي
مل��ع ن�ج�م��ه ف��ي ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،اخ�ت��ار
احتراف الصعلكة ،والغرق في حياة

ال�خ�م��ر ،بعدما هجر الكتابة وحياة
ال�ش�ع��ر وال�ص�ح��اف��ة واألدب ،وت�ح��ول
إل� � ��ى ش� �خ ��ص م �ن �س ��ي ي �ع �ي ��ش ع �ل��ى
ه ��ام ��ش ال �ح �ي ��اة ال� �ت ��ي ج� � ��ارت ع�ل�ي��ه
وس �ح �ق��ت أح�ل��ام� ��ه .ي �ت �ن �ب��ه ص��اح��ب
امل �ت �ج��ر ل � �ش� ��رودك وأن� � ��ت ت� �ح ��دق ف��ي
ال �ص��ورة ال�ص�غ�ي��رة .ي��دف�ع��ه الفضول
ل� �ي� �س ��أل ��ك ب� �ح� �م ��اس ��ة« :ش� � ��و أس� �ت ��اذ
ك��أن��ك ب�ت�ع��رف ح��دا م��ن هالحرمية؟»
تجيبه بالنفي .تحاول رس��م ضحكة
ع�ل��ى وج �ه��ك وت�م�ض��ي ب�ع�ي�دًا باحثًا
ع��ن زك��ري��ا إب��راه�ي��م ،الصعلوك ال��ذي
يقضي أيامه اآلن متسكعًا في شوارع
بيروت ،باحثًا عن ثمن زجاجة خمر،
وسرير ينام عليه بقية ليلته .قبل أن
يتحول زكريا إبراهيم إلى «مطلوب»
بسبب سرقة قطعة بسكويت صفراء
ال �ل��ون ،ك�م��ا ت�ظ�ه��ر ف��ي ص��ورت��ه ،ك��ان
ي �ع �ت �ب��ر واح � � � � �دًا م � ��ن أب� � � ��رز ال� ��وج� ��وه
األدب� �ي ��ة ال �ش��اب��ة ال ��واع ��دة ف ��ي مطلع
الثمانينيات .اندفاعه نحو التجربة
ل �ف��ت أن �ظ��ار ع � � ّ�راب امل �س��رح ال �س��وري
ال ��راح ��ل ف � ��واز ال� �س ��اج ��ر ،ف �ع �م��ل م�ع��ه
ً
م�م�ث�لا ف��ي ع��دد م��ن ع��روض��ه األول ��ى.
رب �م��ا ه ��ذا م ��ا أك �س �ب��ه ث �ق��ة ب��ال�ن�ف��س،
م��ا زال ي�ع�ي��ش ف��ي ردائ �ه��ا أم ��ام أه��م

امل �س��رح �ي�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ح �ت��ى اآلن.
ً
م � ��رة ،ال �ت �ق��ى زك ��ري ��ا إب��راه �ي��م ال�ن�ج��م
ً
غسان مسعود ،فخاطبه قائال «:تعال
إل � � ّ�ي» ف��اق �ت��رب م �س �ع��ود م �ن��ه ،وف�ت��ح
معه ح��وار طويل عن الذكريات التي
جمعتهما م��ع ال��راح��ل ف��واز الساجر.
مقاالت نقدية نشرها زكريا ابراهيم
في جريدة «السفير» ،فرضت نفسها
حالة متفردة على الساحة الثقافية
ال �س��وري��ة ف��ي زم ��ن ك �ث��ر ف �ي��ه ال�ه�ج��اء
ّ
امل �ج��ان��ي ،وق ��ل ف�ي��ه ال�ن�ق��د األك��ادي�م��ي
ال �ح �ق �ي �ق��ي .ش �ك�ل��ت م �ق��االت��ه ه��اج�س��ًا
وم� �ح� �ف� �زًا ل �ل �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �ص �ح��اف �ي�ين

لفت أنظار الراحل فواز
الساجر ،فعمل معه
ممثال في عدد من
ً
عروضه األولى

وال�ن�ق��اد ف��ي ت�ج��اوز أس�ل��وب إبراهيم
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت .ي�ح�م��ل زك��ري��ا ال�ي��وم
ب �ع �ض ��ًا م � ��ن م � �ق� ��االت� ��ه ال� �ق ��دي� �م ��ة ف��ي
ح�ق�ي�ب��ة ال ت �ف��ارق��ه أب � �دًا .ل�ق��د تحولت
ال �ق �ص��اص��ات ال��ورق �ي��ة إل ��ى ج ��زء من
هويته التي يرفض أن يفقدها ،أو أن
تسرقها منه ع�ث��رات األي ��ام .صدمات
ّ
نفسية ونكبات متالحقة ،حلت عليه
من دون استئذان ،لعل أكثرها إيالمًا
وق� �س ��وة ،وف � ��اة زوج� �ت ��ه ال �ث��ان �ي��ة في
ح��ادث درام��ات�ي�ك��ي ،رب�م��ا ل��ن تجد له
ً
مثيال ف��ي أع�ظ��م ت��راج�ي��دي��ات العالم.
لم يقف إلى جانبه أحد من األصدقاء.
وجد في اإلدمان على الكحول مهربًا
م��ن ال�ض�ي��ق ال ��ذي س�ي�ط��ر ع�ل��ى قلبه
وعقله .اليوم تجده مخمورًا يهيم على
وجهه في الحمرا .القدر لم يكن كريمًا
معه كعادته .حولته لحظة ضعف من
متسكع يعيش على أن�ق��اض أحالمه
املحطمة إلى «مطلوب» بتهمة سرقة
قطعة بسكويت صفراء اللون ،يسخر
م��ن ص��ورت��ه و«ج��ري�م�ت��ه» الصغيرة،
الزبائن العابرون في شارع الحمرا!
على موقعنا نص كتبه زكريا إبراهيم في
وداع النجم السوري ياسني بقوش

«إعدام» ــ يو مني جن (ألوان زيتية ــ الصني ــ )1995

وقت للكتابة

أجل ،أسكن في كفرسوسة يا صديقي
زيد قطريب *
االن� �ع� �ط ��اف م ��ن امل �ت �ح �ل��ق ال �ج �ن��وب��ي
ب��ات�ج��اه ك�ف��رس��وس��ة ب�م�ث��اب��ة ان�ق�لاب.
ذل ��ك األوت��وس �ت��راد ال�ف�س�ي��ح امل�ض��يء
ال� � ��ذي ي �ل��ف دم� �ش ��ق م ��ن غ��رب �ه��ا إل��ى
شمالها ،ي�ب��دو مختلفًا عند العقدة
التاسعة ،حيث تبدأ «الهوندا» بتلقف
الطريق ببطء يقطعه رجال األمن وهم
ي�ح��دق��ون كأنهم رج��ل واح��د باتجاه
ال �س �ي��ارة ال �ت��ي غ��ام��رت ف��ي ال �خ��روج
و«ال� �ت� �ك ��وي ��ع» ن �ح��و ك �ف��رس��وس��ة ف��ي
ه��ذا ال��وق��ت املتأخر م��ن ليل الجمعة.
ي�ت�ك��ئ ال�ص �غ�ي��ر ع �ل��ى ال �ب �ل��ور وي �ب��دأ
ل �ه��اث��ه ب�ت�غ�ش�ي��ة األض � � ��واء ال �خ��اف �ت��ة
م� ��ن ال� � �خ � ��ارج ل� �ي ��زي ��ده ��ا ق� �ل� �ق ��ًا .إن �ه��ا
�لا ،ورج��ل األم��ن ال يصدق
الثانية ل�ي ً
املعلومات على البطاقة الشخصية.
م� ��اذا ت�ف�ع��ل ه �ن��ا؟ أذه� ��ب إل ��ى ب�ي�ت��ي،

�ذت الصغير إل��ى املستشفى!
ل�ق��د أخ � ُ
يفغر الرجل فمه وهو ال يصدق أنني
أسكن على أطراف هذه البساتني .أنا
امل�ت�ح��در م��ن ال��ري��ف ال�ح�م��وي امل��وغ��ل
ف��ي ال�ت�ص��وف وال�ب��اط�ن�ي��ة ،أق �ط��ن مع
كثيرين من أبناء الساحل والسويداء
في عمق ما يسمى املستنقع الصعب
أو ب� �س ��ات�ي�ن ك� �ف ��رس ��وس ��ة امل �ص �ن �ف��ة
سلفًا ضمن خ��ان��ة ال�ت�ط��رف والتدين
وم�ن��اه�ض��ة ال �ن �ظ��ام! ي�خ�ف��ض ال��رج��ل
ض��وء والعته الصينية ويشير بيده
ك ��ي ت �ت��اب��ع ال� �س� �ي ��ارة س� �ي ��ره ��ا .ك ��أن
ّ
ه��ذا ال��رج��ل يملك ص��ورة خرافية عن
املنطقة وق��د حطمتها ّ
للتو بطاقتي
الشخصية مع مكان سكني .لألسف،
ك ��ان ص�ع�ب��ًا أن ي�ك�ت�ش��ف ال �س��وري��ون
أنفسهم بغير ه��ذه الطريقة .ك��م كان
م�ج��دي��ًا ل��و ت� ّ
�رج��ل رج ��ال ال�ش��رط��ة من
سيارات «الستيشن» ليشربوا الشاي

م��ع ال�س� ّ�م��ان أب��و ي��اس�ين ،أو يجلسوا
م��ع ال �ن��اس ت�ح��ت ال�ت��وت��ة امل�ع�م��رة في
ك�ف��رس��وس��ة .ت�ل��ك التفاصيل التافهة
�ا ،وك� ��ان
ك ��ان ��ت ت �ع �ن��ي وط � �ن ��ًا ك � ��ام �ل� ً
علينا نحن النازحني من املحافظات
البعيدة أن ننسى طوائفنا ونندمج
ف ��ي ه� ��ذا امل �ج �ت �م��ع ال��ري �ف��ي ال�ب�س�ي��ط
وامل �ح��ب .إن�ه��ا ال�ت�ف��اص�ي��ل الهامشية
التي دخلها الجميع دون قصد ،كي
يكتشفوا وجهًا مختلفًا للبلد .لعبة
االكتشاف عبر التفاصيل الهامشية،
نجحت في كفرسوسة ،فقد تمت بال
ايديولوجيا ،وكان طبيعيًا أن يفاجأ
الكثير م��ن «ال�ك�ف��ارس��ة» بصوت عبد
ال �ب��اس��ط ع �ب��د ال �ص�م��د ف��ي ت��رت�ي�لات��ه
القرآنية أثناء مآتم األقليات.
عشوائيات كفرسوسة حملت نبوءة
املجتمع السوري واحتماالته الالحقة
ف��ي وق ��ت اخ�ت�ل�ط��ت ف�ي��ه مصطلحات

كل األطراف كانت تملك
صورة خرافية عن
بعضها اآلخر

ال � �ث ��ورة واألزم � � ��ة واألح � � � ��داث ،م ��ع م��ا
ي �م �ك��ن ت � �ص ��وره أي� �ض ��ًا م ��ن ط��ائ �ف �ي��ة
واغ � �ت � �ي� ��ال وت � �خ� ��وي� ��ن .رغ� � ��م أن ت�ل��ك
املصطلحات لم تكن قد أطلت برأسها
في ذلك الوقت ،إال أن نذرها كان يلوح
ّ
ّ
التوجس ال�س��وري لينكشف
ف��ي أف��ق
املشهد على ان�ق�س��ام��ات حتى ضمن
أه� � ��ل ال� � �ح � ��ارة ال� � ��واح� � ��دة ح �ي��ن ه ��رع
ب�ع�ض�ه��م مل�ح��و ك �ت��اب��ات امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ع� ��ن ال � � �ج � ��دران ك� �ن ��وع م� ��ن ال �ح �م��اي��ة
للمنطقة جراء تداعيات األحداث .في

ال��وق��ت نفسه ،ك��ان ال�ش�ب��اب يذهبون
باتجاه مغامرات أكثر جنونًا كتأليف
الشعارات واكتشاف الرجل البخاخ.
امل�ف��ارق��ة أن ك��ل األط ��راف ك��ان��ت تملك
ّ
ص��ورة شفهية وخرافية عن بعضها
اآلخ� � � ��ر ،ل �ك ��ن أه � ��م ت �ل ��ك ال � �ص� ��ور ه��ي
شخصية رج ��ال ال�ش��رط��ة واألق�ل�ي��ات
ف ��ي أذه � ��ان «ال �ك �ف ��ارس ��ة» ،وال �ص ��ورة
الثانية هي أبناء تلك املدينة القابعة
ع �ل��ى أط � � ��راف ال �ع��اص �م��ة ف ��ي أذه� ��ان
النازحني الجدد الذين وف��دوا إليها.
القاسم املشترك ب�ين ال�ص��ورت�ين كان
الثقافة الشفهية امل�م��زوج��ة بامليراث
ال��دي �ن��ي واإلش� ��اع� ��ات ال �ت��ي ت�ك� ّ�ل�س��ت
ب�ع��ام��ل ال��زم��ن وك ��ان عليها ال �ي��وم أن
تنفجر دفعة واح��دة! نعم ،أن��ا أسكن
ف��ي ك�ف��رس��وس��ة ي��ا ص��دي �ق��ي ،لكنني
اآلن ،ربما ،أبحث عن وطن!.
* شاعر سوري

