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بقلم:

صالح الشايجي

من قاع الذكرى
دمشق في ذاكرتي منذ اكثر من خمسني عاما، لم تنم ـ الذاكرة 

ـ يوما ولم تغُف، اال ما تقتضيه ِسنة النوم ال َسنته.
خمسة وثالثون عاما.. مرت لم ازر خاللها دمشق.

ذهبت اليها قبل اســـبوع ادق بابها حتى تـــأذن لي بالدخول، 
ففوجئـــت بان الباب ينفتح لي قبل ان تالمســـه اصابعي الدقاقة 

املرتابة املترددة اخلجلى.
ذهبت اليها، ال بحثا عن وجه جّدي، وال للثم شعر جدتي والتعطر 
ببخوره، وال بحثا عن وجهي في »بردى«، فلســـت »نرسيســـا« 
وال »نرجســـيا« ابحث في صفحة املاء عن وجهي »النرسيســـي 

النرجسي«.
بل رحت اتلمس خطواتي واقتفي آثارها، امشي حيث مشيت 
قبل ما يزيد على نصف قـــرن، تصافح عيناي تلك البيوت التي 
عاشـــرتها معاشـــرة احملب ملن يحب، من حيث االحتواء الكامل، 
أحاول ان اسمع صوتي، كيف كان آنذاك وانا في طفولتي املتأخرة، 
او متدرجا في مـــدارج الصبا، من احبت عيناي، آنذاك، ملن خفق 
قلبي، من عرفت، من صاحبت، من صادقت، من فرش في دروبي 
سجادا أحمر، ومن نثر الشوك وزرع املسامير حتت اقدامي؟! من، 
ومن، ومن، و»منمنات« كثيرة اثقلت ذاكرة عمرها خمسون عاما، 

واتعبت حراسها األمناء االشداء االقوياء.
> > >

هل خانت تلك الذاكرة العجوز او وهنت؟!
كال، ما وهنت وما ضعفت وما تعبت ولم تعجز، مازالت صبية بهية 
نشطة كغزالة قادتني في شوارع »دمشق« احملفورة فيها واحملفوظة 

في جتاويف سنيها وغضون ايامها وجتاويف لياليها.
ها أنا اعود خمسني عاما اقف امام البيت الدمشقي الذي اسكنني 
وسكن روحي حينذاك، صحيح ان البيت لم يعد بيتا، ولكن االرض 

التي تدور ال تغير املواقع وال تزحزحها قيد امنلة.
قدمي اآلن هي قدمي القدمية، موطئها اآلن هو موطئها القدمي، 
كل ما فـــي االمر ان القدم كبرت قليال، ورمبـــا صار وطؤها على 

االرض اثقل.
جامعة دمشـــق القريبة من ذلك البيت، كانت هي دليلي اليه، 

وسكة القطار املمدودة امامه كانت دليال اكثر ايضاحا.
بعض العقول ال تحفظ

مللمـــت حـــروف هذه الكتابـــة من قـــاع الذكـــرى والذكريات 
والتذكر.

غصت اليها في قاع زمنه يزيد على نصف قرن وكذلك عمقه.
حني تطوي السنوات السنوات، فهي ال تقتلها وال حترقها، بل 

تودعها في املخزن، علَّ حاجة اليها تستجد في يوم ما.
وانا احتـــاج الى الذكريـــات اكثر من احتياجي ملســـتجداتي 

اليومية.
االبقاء على الذكريات، هو مثل الدفاع عن املتهم البريء الغائب 

الذي ال يستطيع الدفاع عن نفسه إلثبات براءته.
بعـــض العقول ورمبا القلوب، ال حتفظ الذكريات وال تخزنها، 
وبالتالي ال تدافع عنها، النها ـ بالتأكيد ـ لن تدافع عن اشباح غير 

موجودة فيها وال تعلم عنها شيئا.
انا افعل عكس ذلك، احفظ الذكريات واخزنها واسّورها واسّيجها 
حتى ال تفلت منـــي، فأعيش بال ذاكـــرة، تتخبطني الدنيا خبط 

دائخة عوجاء.
ومن ُيهدر ذكرياته، يكن كمن يفرط في اعز ما ميلك.

الن اعز ما منلك هو ذكرياتنا وامسنا، اما اليوم فهو ليس لنا، 
ليس يومنا، لنا منه الطرف الذي نعيشه، ورمبا يفلت منا طرفه 
اآلخر، اما الغد فال ملكية شـــرعية لواحدنـــا فيه، وال صك يؤكد 
ملكيتـــه له، فهو مازال في الغيب، وال يحق لنا ان ننســـبه الينا 
ونقول »غدنا«، على عكس االمس الذي ثبت شـــرعا وقانونا انه 

لنا ونحن من ميلكه، وبتنا ـ وبفخر نقول ـ »أمسنا«.
> > >

أسرفت، أطلت، أطنبت في تعريف صفحة الذكريات، ولكن لي 
عذري في ذلك، فماذا يفعل مـــن احترف احلرف واقترف الكتابة 
وحفظ الذكريات واشعل سراج ذاكرته حتى يضيء عليها فال متوت 
من وحشة الظلمة ومن سواد العتمة ومن تزوير املتطفلني عليها 
ممن لم يحفظوها ولم يحاولوا حمايتها ولم يدنوها من عقولهم، 

ولم يشعلوا لها سراجا حتى تعيش وتتوهج وحتيا؟!

حامل الُبشرى
بعد وقوفي امام ذكرى ذلك البيت الدمشقي اخلمسيني 
الذكريات والذي لم يكن لي فيه سوى صيفية قضيناها فيه 
عام 1957 بصيغة استئجار، أقفلت عائدا الى امس آخر.. وإلى 
ذكرى اخرى، قاطعا الطريق الى حي »الروضة« املتداخل 
واملتمازج مع حي »بورمانا« الشـــهير.. تعمدت ان تكون 
قدماي هي دابتي وهي حاملتي الى حيث اريد.. والختبار 
ذاكرتي وان مازالت حتفظ الطريق وتعرفه، ورغم ما حل 
في دمشـــق من حتديث في شـــوارعها وفي اجلسور التي 
رّكبت فيها واختصرت كثيرا من املسافات وسهلت املرور 
في طرقها وقربت املسافات بني احيائها، فإنني وبسهولة 
اهتديت الى طريقي وعرفت ان ذاكرتي وفية ولم تشـــخ 

ولم تعجز.
وقفت أمام ســـور ذلك البيـــت الذي كنت 

في يوم من االيام او في ســـنة او دهر احد 
مالكه.. لي فيه زاوية او حائط او حتى 

بعض ياســـمني حديقته، وغدا اليوم 
ملكا في ميني غيري، ليس لي فيه 

إال الذكريات.
وقفـــت متذكرا ومســـتعيدا 

ذكريات لم يطوها الزمن ولم 
ميحها.

تذكرت ذلك الصباح الذي 
ُدق فيه باب ذلك البيت دقا 
عنيفا ومدويا ومجلجال.. 
ايقاظـــي ولم  بغـــرض 
يكن في البيت ســـواي 
يومهـــا.. فطـــرت من 
الباب  الى حيث  النوم 
أمر  املدقوق أستطلع 
ذلك الطارق العجول.. 
الباب  وما ان فتحت 
متثاقال وجال مرتعدا 
من ذلـــك املجهول.. 
حتى دخلت البشرى 
حتلـــق بأجنحة من 

ذهب..
قال املبشر: قم لقد 

غدوت أبا..
هـــل مـــن فرحة 
الدنيـــا.. تعادل  في 
فرحة اب يدخل عالم 
األبـــوة ألول مرة في 

حياته؟!
تلك ذكرى محفورة 
كان  ذاكرتـــي..  فـــي 
والشـــاهد  شـــاهدها 

عليها ذلـــك البيت، فهل 
يطاوعنـــي قلبي للتنكر 

لذلك البيـــت حيث والدة 
تلك البشرى؟!

ذكرياتـــي  أغســـل  ال 
بالدموع.. من قال إن الدموع 

تطهر الذكريات؟! من ذا الذي 
يطالب بتطهير الذكريات.. أليست 

هي أطهر من الدموع؟!

زّوادة الزمن
تذكرتنا ـ نحن سكان ذلك البيت ـ فمنا من 

قضى نحبه، ومنا من ينتظر.. وانا من املنتظرين.
هل حفظ أولئك األموات لذلك البيت شيئا من الذكريات؟! 
ام ان ذكرياتهم فيه ماتت قبلهم؟! وهل األحياء منهم يحملون 
إليه شيئا من حنني؟! ام ان األمر ال يؤشر الى شيء.. وما 

هي إال أيام تنقضي هنا او هناك!
من ال يعشق األماكن.. ال يحب البشر.. من ال يحن الى 
أمسه لم يعشه.. غردت طيور ذلك األمس في مسامعه ولكنه 
لم يسمعها.. مرت عيناه على أشجار وأنهار ومبان ولكنهما 

لم تريا منها شيئا.. صافحته اياد ولكنه لم يالمسها..
كان حيـــا ميتا.. من ال يتذكر فهو ميت بالضرورة.. ما 

معنى حياة تعيشنا وال نعيشها؟!
الوفـــي هو من يحفظ الوفاء لألماكن.. فليس البشـــر 
املتجملون وحدهم.. هم الذين يستحقون وفاءنا.. ما ذنب 
األشياء أال نكون أوفياء لها.. حتى وان كانت جمادا نّدعي 

انه بال إحساس..
أليس أصل األشـــياء ماء وطينا.. ونحن البشر ألسنا 

كذلك.. من ماء وطني؟!
> > >

أعترف بأنني وبقية البشر على درجة فائقة من األنانية 
نحملها للمدن..

نحن نكبر ونتغير وتختلف أحوالنا وجناهد في سبيل 
األفضل حلياتنا من مأكل وملبس ومشرب ونتعلم ونعمل 
من اجـــل ان نكبر ونكون قريبني ممـــا يحقق طموحنا.. 
ولكننا نرفض ذلك للمدن.. ال نريد لها ان تتحرك او تتغير 
او تتسع او تســـلخ جلدها القدمي لترتدي جديدا عصريا 
يحقق لنا نحن ســـكانها او محبيها سبل احلياة ويسهل 

لنا العيش فيها..
لذلـــك كلما رأينا مدينة تكبر وتتجدد.. رحنا في نوبة 
لوم وعتاب وحتّسر على ما كانت عليه تلك املدينة 

من براءة وبدائية..
القدميـــة.. وملاذا صارت  نبكي طرقنا 
شوارع فسيحة.. وبيوتنا القدمية ملاذا 
أزيلت ليحل محلهـــا أبنية عصرية 
خدميـــة او حدائـــق او مــــنافـــع 

لنا؟!
من حق املدن ان تكبر مثلنا 
نحن البشر وتتغير وتتجدد 
وترتقي وتسلخ بالي جلدها 
املتهتك حتى ال متوت.. من 
حقهـــا ان حتقن نفســـها 
بحقـــن احلداثة والتجدد 

واحلياة.
إن األصالة شقيقة، 
تـــوأم للحداثة، ال  بل 
تنفيهـــا وال تتعارض 
او تتقاطـــع معها وال 
تقطعـــان حبال الود 
بني بعضهما، فتذهب 
هذه شرقا وتتجه تلك 
غربا، واملدن ليست 
اســـيرة املاضي وال 
يجب ان نحبســـها 
في ذلك املاضي بكل 
ما فيه من حسنات 
الى  حولتهـــا األيام 
سيئات او على األقل 
الى قصور عن اللحاق 

بقطار العصر.
نطلـــب  نحـــن 
العصرنـــة فـــي كل 
األشـــياء من حولنا، 
ونســـتورد كل جديد 
تنتجه اآللة الصناعية، 
بينما نستكثر ذلك على 
املدن، نريدهـــا ان تظل 
حتت سقف خيمتها حتلب 
شـــياهها وتغـــزل بيديها 
اصـــواف اغنــــامها وحتدو 

قوافلها نحو املاء والكأل.
البد للمدن ان تشبه اهلها، 
مثلما اهلها البد ان يشـــبهوها 
بالتفاصيل الدقيقة كافة، ألنهم ـ 
همـ  صانعو مدنهم وهم املسؤولون 
عن تفاصيلهـــا وعن صوغ طبيعتها 
من حيث احلداثة واالكتمال او القصور 

والتخلف.
داخل األصـــالة تتسلل احلداثة وتتوغـــــل 
فترتســــــم لوحـــة جميلة متكاملـــة جتمع املاضي 
باحلــــاضـــر واألصالة باحلداثة.. وهذا ما تفــــعله كثير 
من املدن بحيث حتافظ على الشـــكل اخلارجي لها بينما 
متتـــد يد احلـــــداثة الى داخل احشـــاء املباني التراثية 
لتجعلهـــا قابلة للعــــيش في قلب العصر، فال تتحــــول 

الى عبء يثقل مســــيرة املدينة.
فيا محبي املدن القدمية.. ال تبكوها فمن يحب ال يسعى 

الى كماله وحده.. بينما ال يريد ذلك حملبوبته.
> > >

حملت على ظهري زّوادة الزمن والذكرى واحلنني، ومألتها 
مبا أراه يستحق ان يسجل وان يجري فوق الصفحات وان 

يطل من خالل احلروف.
ورمبا ما أفرغته من حمولة تلك الزوادة، هو قليل مما 

زال داخلها وهو جميل ايضا.

ذهبت إلى دمشق أدق بابها حتى 
تأذن لي بالدخول ففوجئت بالباب 
مفتوحًا لي قبل أن تالمسه أصابعي

قدمـي اآلن هي قدمـي القديمة 
القديم.. موطئها  هو  اآلن  موطئها 

كل مـا في األمـر أن القدم كبرت 
قلياًل وصار وطؤها على األرض أثقل

ماذا يفعـل من احتـرف الحرف 
واحترف الكتابة وحفظ الذكريات 
وأشعل سراج ذاكرته حتى يضيء 
عليها فال تموت من وحشة الظلمة


