
قوس قزح 

أعرف جوَعك من غّصتي في اللقمة األولى. أجلس على ربع الكرسي، تاركة لك حریة لّف ساق على 
األخرى. أقّنن االبتسام موّفرة شفاھي لك. أقلل استھالكي لألیام مخّبئة الفائض لحیاة أختصرھا معك. أمارس 

كل ھذا وأنت ھناك. 

ھذا النص بال دھشة، وال حكایة، وال طموح أدبي. الرومانسیة التي أنتقدھا عند اآلخرین، ھا أنا أسبح في 
ملكوتھا للمرة األلف.  

كنت سأتابع ھذه النص الكالسیكي، لوال الحدث الذي غّیر "الرومنس" إلى واقع سحري، بّدد الملل بمتعة 
كتابة نص واقعي عنك أنت حتى ولو جاء على أجنحة الخیال. 

الحدث باختصار أن الناس بدأوا یرونك بوجھي. كیف؟ لماذا؟ أین أنا؟ أین أنت مّني؟ أسئلة تبقى مفتوحة 
حتى النھایة. 

بعد نطقي اسمك، في ذلك الیوم البعید، بدأت تنھال علّي المصادفات اللعینة. تلك الصدیقة كانت تنظر بوجھي 
فتراك، لیأتي ذكري لك في ذات اللحظة كآیة نزلت في أْونھا. كیف تنظر بوجھي وتراك!؟ مبّدلة تقاسیمھ 

بتقاسیم وجھك. كیف یشاھدون وجًھا لیس لي ُیْرَسم بمحّیاي؟ أین وجھي حینھا؟ 

لماذا لم تقترحي أیتھا اللغة العربیة الجمیلة ضمیًرا یجمع أنا وأنت في كلمة واحدة؟ ضمیر لیس مفرًدا وال 
ھو جمع، إنھ الثنین فقط. لسِت أنِت القاصرة الوحیدة، أعرف ھذا. كل لغات العالم عجزت عن ھذا الضمیر. 

على الرغم مع أنك تمیزت بإبداع المثنى، دوًنا عن باقي اللغات، فاتك التفكیر بمتكلم االثنین.  

لم أطل الوقوف عند تلك األسئلة. فرحي كان أكبر من سؤال. ھا أنا أنت، وأنت أنا. ماذا یطلب الحب أكثر 
من ھذا؟ ولتنتظر اإلجابات قلیًال.  

رحت ألعب بھذا الفرح. كما فعلت تلك البنت الصغیرة التي كنتھا. فذلك الخیال الطفولي راح یقترح إضافات 
كرتونیة. محاوًال أن یضیع مالمحك من على وجھي، ویخبئك عن أعین المحیطین بي. فتارًة یرسم ابتسامة 

خرقاء ممثًال دور ھاك صدیق توم سویر، وحیًنا یكتسي مالمح جان الشریر وھو یالحق توم وھاك في 
أحالمھما الخائفة.  

حتى ألعابي ھذه، خسرت ھذا الصباح، وأنا أالحق متوالیة االستیقاظ الثقیل.  

أستیقظ مثقلة بنوم لم یكتمل. أركض في سباق المارثون الصباحي: توالیت، تنظیف األسنان، غسل الوجھ، 
ارتداء الثیاب بسرعة قیاسیة، علّي أنھي كل ذلك بوصولي إلى العمل قبل الثامنة. 

لكن صورتك شلّت عزیمتي وخّففت من وتیرتي المتسارعة. صورتك تحتل وجھي في المرآة! صورتي 
تتالشى أمامك! تقاسیم وجھك تحتل مالمحي. ما العمل؟ 

نظرت جیًدا، أدرُت رأسي، أمعنُت النظر. الرأس لیس رأسي. الفم فمَك، األسنان أسنانَك، العینان عیناَك، 
واألنف أیًضا، باختصار وجھُك یظھر بمرآتي. 



وجھُك مرآتي. نفضت رأسي، طردُت شبح النوم، أرجفني الماء البارد وأنا أضع رأسي تحتھ. أمعنُت النظر 
ثانیة، إنھ أنَت. المرآة األخرى، إنھ أنَت. ثّم األخرى، إنھ أنَت. ما العمل اآلن؟؟؟  

بسم هللا الرحمن الرحیم! أبسمل وأنظر بالمرآة، لكن ال شيء تغّیر. رحُت أستدرج صورتي. أتذكر انعكاسھا 
في المرآة. تذكرُت عینّي، شعري، أنفي، وأذني، لكن عبًثا. بقیت صورتَك ملتصقة بمرآتي، تستغرب 

استغرابي من وجھ رآه الجمیع بوجھي إالّي. وھا ھو یرغمني على رؤیتھ. لن ینقذ الموقَف اآلن إال لعبة 
جدیدة. قّررت سریًعا، سأكوُنَك الیوم. 

الذقن طالت. البد من تمریر آلة الحالقة سریًعا. الوسامة مطلوبة. فلربما تأّنث مسائي. والمساءات قاحلة 
بدون تأنیث.  

ا.. اللمس اختل عندي أیًضا. الخد ناعم..! ال بأس، المرآة ال  مّررت یدي على الذقن ألخّمن مدى خشونتھا. تًبّ
تكذب. إنھا یدي المخاتلة تمارس علّي التمویھ. 

آلة حالقة أخي تفي بالغرض. قلیًال من الكولونیا، وحرقة الجروح مع الكحول وینتھي األمر. تنظیف األسنان 
سریًعا، وإلى ارتداء المالبس. 

مشكلة أخرى. 

یاھو یقول: درجة الحرارة عندك اثنان تحت الصفر، وفي دمشق 14 درجة، الفرق بیننا 16 درجة. لكّل 
مشكلة حل. شال صوفي سمیك، وھذا المعطف المبّطن بالفرو، وتلك الكنزة الصوفیة الزرقاء التي أھدتني 
إیاھا صدیقتي الفرنسیة (في الواقع ھي أكثر من صدیقة). صوف تلك الكنزة مناسب لدرجة حرارة متدّنیة 
كالتي في ھذا الیوم. ما أجمل النساء نتدّفأ بھّن دائًما. لن یستغرب أحٌد مالبسي الثلجیة الثقیلة. وداًعا للبرد، 

وداًعا الثنین تحت الصفر. وداًعا لذلك الجّو الدمشقي المشمس.  

ال أذكر كیف امتّد جسدي لیصبح بطول قامتك. حتى قدماي طالتا، لكن الحذاء الجدید ناسبھما تماًما. أتعّطر 
قلیًال. العطر مثیر للنساء. أسّرح شعري سریعا قبل أن أضع قبعة دافئة، وإلى العمل.  

نسمة، سیارتي الحبیبة، تنتظرني أمام المنزل. وّدعُتھا سریًعا، فھي لن ترافقني ھذا الیوم. إلى القطار. لكن، 
ال قطار في دمشق، وال مترو أیًضا. إلى الباص إذن. 

ما كّل ھذا االزدحام؟! تعاركت مع الركاب عند وصول السرفیس. صعت أخیًرا، ألجد نفسي بجانب فتاة 
جمیلة، تبدو متأخرة مثلي. رمقتھا بنظرة عابرة، وتظاھرت باالھتمام بقراءة كتاب للشعر األمیركي. لكن ھذا 

لم یمنع، أن أرسل نظرة إعجاب ماكرة بین الحین واآلخر. سألتني فجأة عن عنوان الكتاب، دون أن أفتح 
فمي أدرُت لھا الغالف. ونظرُت مباشرة في عینیھا. كانت ترتدي بلوزة تكاد تكون صیفیة تبرز نھدین فتّیین، 

یتدلّى علیھما شال یلتف حول العنق لیظھرھا شھیة للغایة. أحسسُت بانتفاخ سروالي. یا للفضیحة! استر 
علینا، لیس وقتك اآلن. سارعُت للحدیث معھا، وأنا أضع الكتاب على السروال محاوًال تغطیة ھذا االنتصاب 

الذي جاء في غیر أوانھ. ألجد یدي تقع في أخدود. ال انتصاب، وال انتفاخ، وال شيء مما أحسسُت بھ. 
رفعت الكتاب ونظرت. ال شيء أبًدا. لكني أحس بھ ینتفخ. یدي تكذب ثانیة. یحتقن وجھي بالغضب، وأشیح 

بوجھي عنھا. وقبل أن أفّكر بمعاودة الحدیث إلیھا، واالعتذار بطریقة غیر مباشرة عّما بدر مني، توقف 
السرفیس. 

"ھل وصلنا إلى المحطة التالیة؟" غمغمُت أمامھا، لتجیب بابتسامة ماكرة: 



"إنھ حاجز التفتیش، وعلیك أن تخرج ھویتك قبل أن تسمع ما ال یعجبك أو تنال ما ال یرضیك" 

عندھا فقط رحُت أتساءل: ھل أّدیُت الخدمة العسكریة (خدمة العلم). دفتر الخدمة!؟ ھل كتبُت شیًئا على 
الفیس بوك لیلة أمس؟ ھل اسمي یدعو للشبھة!؟ ھل ھناك شيء بھویتي فیھ تھمة!؟ سأسحب من قفاي من 

على ھذا الحاجز بكل تأكید. راح اللون من وجھي، تسارعت دقات قلبي، وبدأت باللھاث. فتح باب 
السرفیس. صرخ صوت بالخارج: "الھویات". كانت الھویات مجتمعة بید أحد الشباب، وكانت بطاقة ھویتي 

بیدي وأنا بالقرب من الشباك. عندما مررت الھویة بابتسامة خجولة إلى العسكري الواقف كلوح أمامي 
وھمست بصوت ال یكاد یسمع: "صباح الخیر". صاعًقا وصلني الرد الذي لم أتوّقعھ: 

"صباح الورد ألحلى وردة". 

خذلتني أیھا العسكري أمام ھذه الفتاة. كنت أنوي أن ال أخرج من ھذا السرفیس إال ورقمھا معي. لكن ال 
یھّم. ألف خذالن من ھذا النوع وال عسكري یسألني عن دفتر خدمة العلم، أو الھویة، أو مكان الوالدة. 
ا بقیة ھذا الیوم.  لیجبرني بصوت واحد على النزول من السرفیس ألكیل لھ التوسالت علّھ یتركني حًرّ

جلسُت أتصّفح كتاب الشعر األمریكي والغضب یلوح على وجھي. "صباح الورد!"، "وردة!"، عباراٌت 
فّواحٌة كانت موّجھة لي أنا ولیس لغیري. 

الركاب ینزلون لقطع المسافة سیًرا. لن أنزل ولو بقیُت األخیر في ھذا الباص المتخلف. ھا ھي الفتاة تتركني 
متابعة طریقھا ماشیة. سألتھا قبل أن تغادر: "ھل السیر أسرع؟". أجابْت: "طبًعا. فھذا حاجز األربع ساعات. 
من ھنا، من عند ھذه الدبابة إلى آخر الخط عشر دقائق سیًرا على األقدام. لكن سیر سریع ولیس مثل سیرك 

حسب ما أتوّقع". كدُت أشتمھا، وندمُت على الساعة التي جلسُت فیھا إلى جوارھا. 

قررُت عدم النزول ولو تأخرُت على العمل لساعتین إضافیتین، لكن قراري باء بالفشل ھو اآلخر، عندما 
التفْت سائق الباص وصاح: "آخر موقف" ثم التّف وعاد إلى حیث أقلّني أّول مّرة. 

نزلُت مرغًما، كانت فوھة الدبابة تنظر إلّي بال شفقة. ھرولُت مسرًعا، متجاوًزا الدبابة األولى. وصلُت إلى 
الثانیة، وبعدھا الحاجز، والحاجز اآلخر، الذي طلب أن یفتش حقیبتي، أنزلتھا عن ظھري وأعطیتھ إیاھا 

بكل ھدوء وأنا أتمّنى أن ال یطلب الھویة ویسوقني إلى الخدمة. أعاد الحقیبة بسرعة قبل أن أتمكن من معرفة 
لون عینیھ. 

وصلُت إلى العمل، الساعة تشیر إلى التاسعة. قلیٌل من القھوة، مزیٌد من القھوة، ثم القھوة. عمل.. عمل.. 
عمل. قررُت أن أخرج قبل انتھاء الدوام الرسمي، فعلّي إنجاز بعض األعمال: زیارة مكتب البرید ألبعث 

لصدیقتي في باریس بطاقة تھنئة (أنا ال أحبُّ ذلك، لكنھا تصُر على ھذه الترھات)، لقاء شاعر فرنسي یھتّم 
باألدب العربي ویفكر بترجمة بعض األعمال العربیة (علّي أن أزّوده ببعض العناوین)، ثم الذھاب إلى 

المسرح لحضور مسرحیة ُدعّیُت إلیھا من قبل صدیقة ألمانیة (بیننا إعجاب متبادل) عّل الفجر ال یطلع علیھا 
إّال وھي في سریري. 

الطریق ال یقبل أن ینتھي. لیس بمزاجھ، بل مكرًھا بحاجز. توقف السیر لكیلومتٍر على األقل، استقلّیت قدمي 
وتابعت باتجاه البرید، ألجدني متأخًرا على الشاعر الفرنسي. جربت االتصال بھ لالعتذار. ال تغطیة، الشبكة 

مشغولة، یجب أن أذھب سریًعا إلى المسرح، ألن الشوارع ال تنبئ بخیر. 



في الطریق إلى المسرح انقطع السیر ثانیة. حاولت التسلل من عدة جھات، لكني فشلت. سیارة مفّخخة؟؟ 
عبوة ناسفة؟ قذیفة ھاون سقطت بالقرب من المكان. قطع الطریق بالكامل حتى على المارة. 

خلعُت المعطف. انتزعُت الشال الصوفي السمیك. حررت شعري من قبعة وربطة شعر كادْت تخنقھ. بكنزة 
زرقاء خفیفة، وحقیبة مدرسیة مفتوحة، اخترقت الحاجز العسكري ضاحكة للعسكري العشریني، الذي راح 

ینظر إلّي مبتسًما بدوره، ناسًیا للحظات تفتیش السیارات والمارة مًعا. "تفّضلي". 

تابعت طریقي سیًرا على األقدام باتجاه البیت. 

كیف سأعیش ھذه التفاصیل وأنا أنَت؟! ال دبابة عندك، ال قذیفة ھاون وال مدفعیة، ال صوت رصاصة، ال 
قطع طریق، ال عبوة ناسفة، ال سیارة مفخخة، ال قطع كھرباء، ال حواجز عسكریة. 

ال صدیقة ألمانیة أو فرنسیة أو حتى عربیة عندي. ال مسرح، ال معرض كتاب، ال أنطولوجیا عربیة 
مترجمة للفرنسیة أو لإلنكلیزیة. ال أمسیة شعریة، ال أمسیة موسیقیة، ال مھرجان سینما، بل ال سینما. 

الحواجز غیر موجودة ھناك، والطرق العسكریة ال تفتح للمدنیین. لم یعد باستطاعتي تخّیل طریق بال حاجز. 
فقدُت القدرة على رسم طرق نظیفة وھادئة، یعبرھا الناس بال توقف لثالث أو أربع ساعات. كیف أرسم 

بالدي مثل بالد ھانئة؟! 

وصلُت إلى البیت قبل غیاب الشمس. فتحُت الكمبیوتر، ألقیُت نظرة على األصدقاء االفتراضیین. كتبُت 
بعض عبارات التھنئة والمعایدات. تضامنُت مع الثورات العربیة. وقبل أن أوافق على بعض االنتقاد للثورة 

السوریة، انقطعْت الكھرباء. 

أخذُت دوًشا ساخًنا. ألقیُت آلة الحالقة في سلة المھمالت. تابعُت التعامل مع جسدي ووجھي بالمزید من 
الكریمات اللیلیة المرطبة. سّرحُت شعري جیًدا. قلیًال من مرطب الشفاه بلون وطعم الرمان. قلیًال من طالء 

األظافر العسلي. ارتدیُت ثوب نوم أبیض حریري. وأمسكُت بمخطوط "قطعة ناقصة من سماء دمشق" 
لصدیقي رائد وحش، متھیئة لقراءتھ ھذه اللیلة. 

تذكرُت قوس قزح، والركض المجنون للحاق بھ. كنا نحاول تحقیق األسطورة القرویة بالتحّول إلى الجنس 
اآلخر بمجرد المرور تحت قوس قزح. 

لتھنأ یا قوس قزح بین مطر خفیف وأشعة دافئة، سیخّف لھاثك اآلن، فلن تركض بنت صغیرة خلفك بعد 
الیوم. 


