ابو يورغــــــــن  :يوميايت مع
الســـــــــــــفري األملــــــــــــــــاين
ّ

عشـــــــــــــــــــــــــ ــرة  /حدعـــــــــــــــــــــــــــ ــش

العســــــــــــــــــــــــــــــــاف
عســــــــــــــــــــــــــــــــــاف ّ
ّ

عســـافوبـــس /أخبـــار حساســـة  /تواصـــلمـــع عديل
الســـــفري /جمـــع الوثائـــق /اخليــــــــــالاملحـــدود للوحـــدة
الوطنيـــة  /اعتـــذار مـــن مشـــجعي املانشـــافت /نـــر
رســـالة احلملـــة  /ذكـــرىانطـــاقاحلركـــة التصحيحيـــة
األملانية /واللـــه!  /كوليكشــــناملوضــــــة  /اخلالغازي/
رعايـــة احلملـــة  /عـــناحلكمـــة /نـــر الشـــعار  /قـــرض
الشـــــــعر /حميمايتالطائـــــــرات /تلغـــــــــرافللخارجيـــة
الفرنســـية /طلبية سندويشسعادة الســـفري  /هاشتاغ
احلملـــة /دور االنتظـــار  /مـــنإنبوكـــساحلملـــة /الزتام
بالشـــــــــــــــفافية الكاملـــة  /يف مكتـــب الســـفري  /عىل
ســـطح الســـفارة األملانيـــة  /اســــــــــــــتعمالالعائـــدات/
خطـــة اســــتثمار  /الفـــزا الـــينريـــد  /عزيـــزياملواطـــن
الســــــــوري /أعمـــايلالكــــــــاملة  /يوم ًا  /شـــــــــــــوفرية
تكـــي /مكاملة مـــع الســـفري  /حاجز /أخوة  /عشـــائر
بـــاد الشـــام /توقـــف احلملـــة /مواعيد /حلـــم أملـــاين/
نجمـــة بافاريـــا  /رســـالة باألجنـــي /م ّليت/مقابلـــة مـــع
الليرباســـيون /خرميـــاتالفـــزا  /مســـألة إميـــان /ابـــن
خالتـــه لبيســـــــــمارك /اقعـــد وبـــس /راتـــبالبطالـــة /
تلفزيـــون املســـــــتقبل/عرس ابنـــة وايل الســـفارة /ألف
طريـــق /شـــهادة التخـــرج  /فعاليـــة تســـويقمـــنأجل
احلملـــة  /طيــــــارة مـــنالـــورق /يف مكتـــبالويســـرن
كل /قوميـــات /نقـــاش عـــى اختيـــار
يونيـــون /علــــى ٍ
املدرسة /جلســـة تصوير مع الســـفري  /املهامتـــا أبو يورغن

السفري األملاين
أبو يورغن  :يوميايت مع ّ

ابو يورغــــــــن  :يوميايت مع
الســـــــــــــفري األملــــــــــــــــاين
ّ
العســــــــــــــــاف
عســـــــــــــــــــاف ّ
ّ

تجمّ ــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــــرة حدعــــــــــــــــــــــــــــــش

فهرس

الكاتب

عساف العساف 11 /
مقدمة

عن أيب ريتا وشيخ العشرية اجلرماين 13 /
املركز الثقايف يف املوحسن 14 /
أبو يورغن 15 /
الكتاب

عساف وبس 21 /
أخبار حساسة 22 /
تواصل مع عديل السفري 23 /
جمع الوثائق 24 /
اخليال املحدود للوحدة الوطنية 25 /
اعتذار من مشجعي املانشافت 26 /

نرش رسالة احلملة 27 /
ذكرى انطالق احلركة التصحيحية األملانية 28 /
والله! 29 /
كوليكشن املوضة 30 /
اخلال غازي 31 /
رعاية احلملة 32 /
عن احلكمة 33 /
نرش الشعار 34 /
قرض الشعر 35 /
حميمايت الطائرات 36 /
تلغراف للخارجية الفرنسية 37 /
طلبية سندويش سعادة السفري 38 /
هاشتاغ احلملة 40 /

دور االنتظار 42 /
من إنبوكس احلملة 43 /
الزتام بالشفافية الكاملة 44 /
يف مكتب السفري 45 /
عىل سطح السفارة األملانية 48 /
استعمال العائدات 52 /
خطة استثمار 53 /
الفزيا اليت نريد 57 /
عزيزي املواطن السوري 58 /
أعمايل الكاملة 59 /
يوم ًا 60 /
شوفرية تكيس 61 /
مكاملة مع السفري 62 /

حاجز 63 /
أخوة 64 /
عشائر بالد الشام 65 /
توقف احلملة 69 /
مواعيد 70 /
حلم أملاين 71 /
نجمة بافاريا 72 /
رسالة باألجنيب 73 /
م ّليت 77 /
مقابلة مع الليرباسيون 78 /
خرميات الفزيا 82 /
مسألة إميان 83 /
ابن خالته لبيسمارك 84 /
اقعد وبس 85 /

راتب البطالة 86 /
تلفزيون املستقبل 87 /
عرس ابنة وايل السفارة 88 /
ألف طريق 93 /
شهادة التخرج 95 /
فعالية تسويق من أجل احلملة 99 /
طيارة من الورق 100 /
يف مكتب الويسرتن يونيون 101 /
كل 105 /
عىل ٍ
قوميات 106 /
نقاش عىل اختيار املدرسة 107 /
جلسة تصوير مع السفري 108 /
املهامتا أبو يورغن 112 /

10

عساف العساف

11

ولد عساف العساف يف العام  1976يف دير الزور _ سوريا.
درس طب األسنان يف جامعة دمشق وعمل كطبيب
أسنان باإلضافة إىل العمل يف جمال الصحافة .ينرش منذ
العام  2007مقاالت يف العديد من الصحف العربية كاحلياة
واملستقبل .انتقل يف العام  2013من دمشق إىل نواكشط
يف موريتانيا حيث مارس طب األسنان .عاش منذ مطلع
العام  2014يف بريوت وعمل يف مركز طيب لعالج الالجئني
السوريني .مزتوج من نبال وله ابنتان ،ريتا وناي.
قام منذ العام  2013بنرش حكايات أدبية حول الثورة
واحلرب يف بلده ،وحول رحلته إىل موريتانيا وحياته يف
لبنان وعيادة طب األسنان .منشوراته وقصصه حول أبو
يورغن ،السفري األملاين ،ظهرت بني نوفمرب  2014وفرباير
 .2015انتقل عساف العساف منذ أوكتوبر  ٢٠١٥إىل برلني.
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مقدمة

13

عن أيب ريتا وشيخ العشرية اجلرماين
العساف فايسبوكي ًا.
ال أذكرُ كيف ّ
عساف ّ
تعرفت اىل ّ
األرجح أننا التَ قينا أواسط العام  2011أو أواخره لكرثةِ
الصداقات املشرتكة ،الواقعية واالفرتاضية ،اليت أتاحت
لِ ـ«اليكاتنا» وتعليقاتنا أن تتقاطع تحت هذا البوست أو
ذاكّ .
تنبهت يوم ًا اىل ما يكتب صاحب
لكنين أذكر جيد ًا أ ّنين ّ
هذا االسم الذي ُ
طل
خلته ٍ
لفرتة مستعار ًا ،فرحت أتابعه ُوأ ّ
تف من أخبار احلياة الدمشقية اليت
من صفحته عىل ُن ٍ
يرويها ّ
ظل وسخرية مريرة.
بخفة ّ
هكذا صار أبو ريتا صديقي الفايسبويك ،وصارت صفحته
دهشة يل –
سوريني عديدين ،مبعث
كما صفحات أصدقاء
ٍ
ّ
كرث من جييل – إذ نقرأ فيها تعليقات
ني
لبناني
وعىل األغلب لِ ّ
ٍ
عنف وانقطاع كهرباء وحواجز وخطف
أخّ اذة عىل جمريات ٍ
وقنص وإصابة خزّان مياه برصاص واسترمار اصطحاب
وضحك وتفاصيل ُأخرى تعين لنا الكثري،
أوالدٍ اىل املدارس
ٍ
نحن الذين عشنا احلرب اللبنانية ومل يكن من فايسبوك
و»عادية» تواكبها،
أو من تدوينات أو من تعليقات خاصة
ّ
أو تسمح لنا بالعبث مبآسيها أو التداوي من بعض آثارها
بالنَ يل اليومي منها.
ُ
لفرتة ،اىل
فقدت الرجل
عساف مِ ن شاشيت.
ٍ
مث اختفى ّ
فه ُ
مت من بوستاته الالحقة أنه غادر دمشق ّ
وحط يف
أن ِ
ّ
أسنان هناك ،فصار
كطبيب
عمل
عرض
ى
تلق
موريتانيا.
ٍ
َ ٍ
سيارات
يكتب من نواكشوط ويروي بعض ُمصادفاته يف ّ
األجرة والعيادة وطرقات املدينة املغاربية.
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عساف املوريتاين مل ُ
يطل كثري ًا .فإذا به
عىل أن ترحال ّ
ينتقل اىل بريوت حيث ستالقيه نبال وطفلتاه ،فيقرتب
من جديد من سوريا ،ومن احتمال تحويل صداقتنا
االفرتاضية اىل واقع.

املركز الثقايف يف املوحسن
عساف «املركز الثقايف» يف املوحسن
من بريوتّ ،
حول ّ
(بلدته املجاورة ملدينة دير الزور يف الرشق السوري) اىل ما
يشبه مراكز الـ«ثينك تانك» األمريكية .صارت بوستاته
املرة ،تخرتع سيناريوهات لندوات
تؤ ّلف قصص ًا هذه ّ
فتضم كبار ّ
مفكري
وحمارضات يستضيفها مركز البلدة،
ّ
واأللسنيني وكوكبة علماء االجتماع
العامل االقتصاديني
ّ
املدعوين
والنفس الوافدين من أرجاء املعمورة للتحاور مع
ّ
املوحسنيني ،برعاية أمني فرع حزب البعث يف البلدة
ّ
ومندويب ّ
املنظمات الطليعية و«اجلبهة الوطنية التقدمية».
عساف ًا بوصفه وجيه ًا من وجهاء املوحسن
ّ
واألهم ،أن ّ
الفعيل للضيوف – من آدام سميث اىل تشومسيك
والندّ
ّ
– كان يأخذهم يف جوالت خاصة بعد انتهاء تلك الندوات،
فيكملون النقاش الهادئ والرصني ويجوبون بعض طرقات
البلدة وأراضيها الزراعية املجاورة لنهر الفرات ،ويُ سولفون
(ويرد هو باملثل طبع ًا) ببعض
لعساف
ّ
ويبوح ّ
كل منهم ّ
هواجسهم الفكرية والسياسية ،وحىت الشخصية.
بهذا ،صارت بوستات أيب ريتا املوحسنية  -البريوتية
وصور
أشبه بأفالم قصريةّ ،
نتخيل فيها قاعة املحارضات َ
الصف األول ّ
البعثيني ،مث
«الرئيس اخلالد» وقيادات
ّ
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يترصف بثقة
شكل الوجيه-الندّ ّ
(عساف نفسه) وهو ّ
ِ
املحاضين ،املتباهي بحظوته
الصديق احلميم للضيوف
لديهم وبسالسة متابعة النقاشات معهم بعد انرصاف
الطليعيني» وأمني عام الفرع
«املواطنني» و«الرفاق
ّ
واملسؤول الثقايف يف احلزب واجلبهة الوطنية...

أبو يورغن
يف نوفمرب من العام  ،2014فاجأنا أبو ريتا بحملة
غامضة للحصول عىل ما أسماها «الفزيا اللزيزة»
أو ال  .Delicious German Visaواعتمد حلملته
شهور سياق ًا
«هاشتاغ ًا» ،وجعل لها عىل مدى
ٍ
قصصي ًا حموره السفري األملاين :أبو يورغن.
وأبو يورغن هذا ،بدا مزيج ًا من ّ
موظفي القطاع العام
السوريني ّ
وممثيل مسلسالت الثمانينات املرصية واألمناء
ّ
العامني للفروع احلزبية الريفية والسمارسة الصغار
الباحثني دوم ًا عن بعض املشاريع الربحية عىل هامش
«معاشاتهم» الرسمية .وبدا أيض ًا يف تنافسه مع السفري
الفرنيس ولعبه «ورق الشدة» مع سفراء كوريا الشمالية
وكازاخستان والكونغو شيخ عشرية تقليدي يخىش من
و»ميرك» عىل جريانه مبا
شماتة بايق املشايخ به إن خرس ّ
ميلك وما كسب إن ربح .أما جملسه اخلاص يف السفارة،
فأشبه مبجالس غرف احلراسة يف املراكز األمنية السورية
حيث فرشة اإلسفنج وموقد الكستناء وعلب احلليب
الكبرية الفارغة أو الرباميل الصغرية املقلوبة الستخدامها
كالكرايس .وال ّ
يذكر مبقامه الديبلومايس سوى الويسيك
َ
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املجاور عىل الطاولة لـ«قرعة ّ
املت» و«باكيت السجائر»
ُ
وبعض ّ
دون عىل
امللفات اليت ّ
تتعرض للتشويه إذ ت ّ
صفحاتها نتائج لعب الورق وأدواره اليت ال تنتهي.
ماض للرجل
وليكتمل بناء شخصية أيب يورغن ،مثة ٍ
عساف ،ميتدّ من مغامراته العاطفية اىل تاريخ
استعاده ّ
أجداده ومرورهم «األركيولويج» بدير الزور ،فالتحاقه
باخلارجية األملانية وإرساله سفري ًا اىل تونس ،مث نقله
من هناك ومنعه من االسترمار مبمارسة هوايته األوىل:
كش احلمامُ .
خاصية أيب يورغن
كل هذا
وع ِطفت عىل ّ
ّ
ّ
القامئة يف التناقض الدامئ بني مركزه كصاحب سلطة
ّ
وموظفني ،وسلوكه أو تدبريه
حراس ومرافقني
عىل ّ
أموره اليومية واضطراره ّ
للتنقل بالباص من بريوت اىل
الدورة مث أخذ رسفيس من هناك نحو مقر السفارة،
وتحويل مبالغ مالية اىل أملانيا بواسطة «ويسرتن
يونيون» ،واعتماد الـ«ميسد كول» يف بعض ّاتصاالته
لعدم «ترشيجه» هاتفه بعد انتهاء وحدات اشرتاكه.
هكذا ،تكشّ فت يف حلقات أيب ريتا عن أيب يورغن مالحم
شخص ال يحمل من «الديبلوماسية» سوى املركز وما
ٍ
يقتضيه من مناداته يف العلن بـ«سعادة السفري».
تجردت الديبلوماسية من «برستيجها»
وهكذا ّ
شخصية ّ
املفرتض وصار ّ
ً
تتكثف فيها كل عنارص
ممثلها
مبالغة اعتبار
بعض
«الكيتش» أو سقط ُاملتاع .وميكن مع ِ
ٍ
العسافية أنرتوبولوجيا معكوسة،
حلقات أيب يورغن ّ
ضحيته «السفري الغريب» الذي
أو استرشاق ًا مقلوب ًاّ ،
يدونها
هو هذه ّ
املرة الصفات واخلصائص اليت ّ
يحشد َ
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ً
عادة املسترشقون حني يصفون «شخصية عامة
متوسطة احلال» يف الرشق الذي يزورون ويدرسون.
ّ
غري أن قصص أيب يورغن وعامله وسفارته يجب ّأل ُتنسينا
أن رشط وجودها يبقى أبو ريتا و»الفزيا اللزيزة» املوعودة.
راو وشاهد ورشيك يف احلكايات ،ولوال
فلوال حضوره َك ٍ
تقدميه طلب التأشرية ولقائه «سعادة السفري» ،ولوال
تحوله مستشار ًا فوق العادة له يبعث إليه باملرافقني
ّ
ويهاتفه أواخر الليل ويُ فاتحه بأموره املهنية ومشاريعه
وأحواله مع أم يورغن وغيظه من السفري الفرنيس ،ولوال
صب العرق ورشب الشاي ،ملا وُ ِجد أبو يورغن
جلسات ّ
كش احلمام وبرغبته بفتح
أص ًال وال عرف أحدٌ بعشقه َّ
«كشك» ّ
سيارة
مرطبات وحلويات أو ِبعزمه عىل اقتناء ّ
غرفة عىل سطح
وتحويلها اىل «تاكيس» أو تشييد ٍ
السفارة لتأجريها (ودفع رشوة وتسوية خمالفة للبلدية)،
يدر عليه وعىل أم يورغن بعض النقود اإلضافية...
مبا ّ
أبو ريتا هو بالتايل رشط أيب يورغن الشارط .واملوحسن
مربر هيبة هذا اجلرماين وجاذبية سفارته،
ودير الزور هما ّ
ومن دونهما ال سطوة له وال رغبة مبصادقته ومتابعة
أخباره ال يف لبنان وال يف أي مكان آخر يف املرشق العريب.
للتسبب بأيب يورغن (وقبله
عساف الشكر إذ ًا
ّ
لِ صديقي ّ
باملركز الثقايف يف املوحسن) .وله الشكر كذلك ملساهمته
كتابة جديدة تشبه أدب
يف جعل الفايسبوك مساحة ٍ
هاتف حممول.
مصور ًا بكامريا ٍ
«الواقعية السحرية» َّ
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وإذا كانت «الفزيا األملانية بالفعل فكرة واألفكار ال
كرر كاتبُ نا ،فإن يف قصص أيب يورغن
متوت» عىل ما يُ ّ
وصاحبه أيب ريتا ما قد يجعل ريتا وناي ُمستقب ًال ُتعيدان،
بسفري
باألملانية ّربا ،صياغة حكاية صداقة أبيهما
ٍ
متقاعد وإجازاتهما العائلية يف تونس ولبنان وسوريا.
أعوام
بعساف ّ
أما أنا ،فكما التقيت ّ
العساف بعد ٍ
من صداقتنا الفاسيبوكية ،سألتقي بأيب يورغن ،ال
ّ
شك عندي ،وسأدعوه لتقدمي حمارضة يف اجلامعة يف
باريس ،بحضور السفري الفرنيس السابق يف بريوت،
عن تجربته الديبلوماسية وعن عالقاته اللبنانية
والسورية وعن صداقته اخلاصة بأيب ريتا.

زياد ماجد

باريس 30 ،يونيو 2016
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عساف وبس
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يف إطار التحضري حلمليت للحصول عىل الفزيا األملانية،
أفكر أنه من غري الالئق أن يناديين أصدقايئ بغري اسمي،
كـ عسوف أو أبو العسف أو عسافو .اسمي عساف وكفى،
حىت الـ «د ».السابقة لالسم ،ال أهمية لها .ولو أن أيب وأمي
سيحزنان كثري ًا ،فقد أفنيا العُ رم للحصول عىل هذه الـ «د.».
تستثىن نبال من املوضوع .مافينا نحيك يش،
بس معلِش« .الله أقوى من ابن سعود».

أخبار حساسة

22

تطوع
يف إطار التحضري حلمليت للحصول عىل الفزيا األملانيةّ ،
وتقص
اثنان من أصدقايئ وذهبوا لشمشمة األخبار
ّ
املعلومات يف منطقة السفارة األملانية ،وعادوا بأخبار مهمة
وحساسة تفيد بأن السفري من عشاق اجلبنة الديرية وحلم
العواس .ويف هذه األثناء يتم تحضري نصية جبنة مع فخذ
خاروف يف أحد مطابخ دير الزور مع كمية من «الهقط»1؛
تواترت انباء أن زوجة السفري تحب هذه األكلة جد ًا.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

 1كرات اللبن المجفف.

تواصل مع
عديل السفري
23

يف إطار التحضري حلمليت للحصول عىل الفزيا األملانية
مت الوصول إىل عديل السفري األملاين ،وهو شخص
واليرد أحد ًا من عىل بابه ،وزوجته
طيب وخدوم
ّ
من أطيب الناس .حىت طلع يف قرابة نسوان بعيدة
بينه وبني صديقي ّال راح زاره وما طلع من بيتهم
إال وعديل السفري عم يناديه «يا خايل».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

جمع الوثائق

24

يف إطار التحضري حلمليت للحصول عىل الفزيا
األملانية مت جمع كافة الوثائق والشهادات
اليت ستقدم للسفارة وتتضمن:
 شهادة رائد طليعي عىل مستوىالقطر يف الفصاحة واخلطابة.
 شهادة شاعر شبييب نائش من مهرجانقاسم واملزرعة الشعري الثامن الذي أقيم
يف مقر اتحاد شبيبة الثورة يف إدلب.
 رشيط كاسيت مسجل بصويت باللغتنياألملانية واإلنكلزيية ألغنية «ال باكل وال
2
برشب ...بس بتط ّلع بعيوين  ...ياه!»
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

	2أغنية شهيرة لسميرة توفيق
http://www.youtube.com/ watch?v=2t7Iyt07uNs

اخليال املحدود
للوحدة الوطنية
25

يف كل رحلة الشتات السوري مل نسمع عن مهاجر
ّ
سن أنقذ غرىق علويني أو مسيحيني بعد غرق قاربهم
وغرق بعد أن أوصل آخر طفل للشاطئ ،أو أن ُمهرِّ باً
وهربها ببالش
كوردي ًا ّرق قلبه لعائلة عربية فقرية ّ
لوجه الله وأوصلها بسيارته اخلاصة إىل برلني.
وحدتنا الوطنية خيالها حمدود.

اعتذار من مشجعي
املانشافت
26

يف إطار التحضريات اخلاصة بحمليت للحصول عىل الفزيا
األملانية مت التربؤ من تشجيع منتخب األرجنتني أمام
الكاتب بالعدل واعتباره طيش شباب وسيتم تقدمي
اعتذار رسمي ملشجعي املانشافت عن حفالت اجللد
والتعذيب اليت مارسناها بحقهم أثناء املونديال.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

نرش رسالة احلملة
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يف إطار التحضريات حلمليت اخلاصة باحلصول عىل الفزيا
األملانية سينطلق اثنان من أعضاء احلملة سري ًا عىل األقدام
يف رحلة عرب سبع بلدان خمتلفة باتجاه رضيح اجلندي
األملاين املجهول ،لنرش رسالة احلملة وهدفها ،وستوضع
أكاليل الزهور عىل الرضيح ُوتقرأ الفاتحة وما تيرس من
آيات الذكر احلكيم وتسجيل كلمة يف سجل الزوار.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

ذكرى انطالق احلركة
التصحيحية األملانية
28

يف إطار التحضريات اخلاصة بحمليت للحصول عىل الفزيا
األملانية مت نصب بيت شعر أمام السفارة لالحتفال
3
بذكرى انطالق احلركة التصحيحية األملانية املجيدة
َّ
وأكد مدير احلملة أن حضور مؤخرة كيم كارديشان
للمشاركة يف االحتفاالت بات يف حكم املؤكد.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

	3الحركة التصحيحية في سورية عام  ،1970حركة انقالبية وصل حافظ
األسد على إثرها إلى سدة الحكم.

والله!
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والله! اين كنت أكرث أناقة من الري كينغ بزماين
بس من يوم صارت مريت تشرتييل هالكزنات
احلرما والصفرا والشفتيش واملفتيش مدري شو
صاريل .الله يسرت ما يشوفها السفري األملاين!
األناقة باظت يا جدعان!
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

كوليكشن املوضة
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يف إطار التحضريات اخلاصة بحمليت للحصول عىل الفزيا
األملانية مت تفصيل بنطلون أسود ،خملة الدراق ،فلو ،مع
 18كرسة وفقستني بالنص ،ورشاء قميص مشجر بسبع
ألوان بأكمام عريضة مع بوط رين أبيض ملقابلة السفري.
ونقلت األلبسة ملكان آمن بعيد ًا عن وسائل اإلعالم .
وسيتم عرض الكوليكشن للعموم بعد املقابلة.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

اخلال غازي
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غفيت قبل شوي وحلمت حلم من هي األحالم ّال
بيقولوا عنها مو منيحة .املهم حلمت انه خايل غازي
املتويف من  15سنة _ الله يرحمه _ زارنا بالبيت .واجت
أمي سلمت عليه وراحت .وصار بده يروح ،وسأل عن
أمي وقال« :وينها أم عساف؟»وما ْنق ّله وينها .سأل
مرة ثانية وهو عالباب« :وينها أم عساف؟ ».وما ردينا
عليه .قام ّقل« :طيب ،وينه السفري األملاين؟» قلت ّله:
«خايل روح!» .ما لقيت غري أمي والسفري األملاين أسع
تسأل عنهم؟ تركت كل هالناس وجيت عندي هون؟
خلينا ناخد املصخمة الفزيا يا يخ
وبعدين لكل حادث حديث.
وخري ،اللهم اجعله خري.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

رعاية احلملة
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يف إطار التحضريات اخلاصة بحمليت للحصول عىل
الفزيا األملانية مت دراسة عروض الرعاية املقدمة للحملة،
واملنافسة شديدة بني عرض مؤسسة علكة سهام،4
الذي يتضمن نرش شعار وصور احلملة عىل كل منتجات
املؤسسة ،مع الفقرة املفاجأة ،بزنول مظيل عىل السفارة
يوم املقابلة حام ًال سفط علوك مدعبل أبو الربع.
وعرض مؤسسة اإلسكان العسكري 5الذي
يتضمن إنشاء أكشاك مسبقة الصنع لبيع
الدخان املهرب حول السفارة وتوزيع كازوز خزنة
أحرم يحمل شعار احلملة جمان ًا يوم املقابلة.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

	4سهام علكة متوفرة في سوريا منذ العام .1950
	5اإلسكان العسكري مؤسسة يسيطر عليها أقارب األسد ،احتكرت في
الثمانينيات والتسعينيات كل عقود البناء في القطاع العام.

عن احلكمة
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ملا بلشت احلرب عالعراق بالــ 2003كان جوز خاليت ّ
وال
خدم باجليش من سنة الـ 1949عم يقول ألبوي« :بدي
اشرتي خيمة يا أبو عساف ».سأله أبوي« :ليش؟»
جاوبه« :ما بتعرف شو ممكن يصري .ممكن نطلع من
بيوتنا ونحتاجها .عىل األقل اقدر انصبها جنب النهر
واقعد فيها أنا وعيليت إذا صار ووصلت احلرب لهون».
يومها ،حكايل أبوي هاخلربية وأذكر أين مل أستخف بها
أبد ًا .ألين من املؤمنني بيش اسمه حكمة وخربة حياة.
وهي احلكمة صعب انك تالقيها أو تقراها بكتاب،
وال تجدها إال عند هؤالء ممن اختربوا احلياة وعاشوا
تقلباتها .املشكلة كانت انه عقيل عجز عن إيجاد مربرات
منطقية لها ،ولهيك ضلت خربية وحكاية فقط.
يف حياة أخرى ،أريد ان أكون حكيما قبل
حدوث الواقعة وفوات األوان.

نرش الشعار
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يف إطار التحضريات اخلاصة بحمليت للحصول عىل
الفزيا األملانية مت رشاء  3علب بخاخ أسود لكتابة شعار
احلملة عىل جدران السفارة مع قصاصة أظافر نخب
أول سيستعملها رجلنا البخاخ قبل كل عملية بخ.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

قرض الشعر
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مللت من بوستات األسنان والفزيا والنسوان اليت
أكتبها كل يوم ،سأعود لقرض الشعر جمدد ًا.
القراضة يا ولد!
هات ّ
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

حميمايت الطائرات
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قصيدة قرضتها صباح اليوم:
متر كل يوم أمام فنجان قهويت
تتهادى بأثدائها األربعة
لرتضع الغيم حليب املسافات
وتوقظ َّيف شهوة اخليانة
ومضاجعة املدن العاهرة.
رفق ًا يب .أيا طائرة االير فرانس!
فأحالمي حبىل بأجنة الفزيا األملانية.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

تلغراف للخارجية
الفرنسية
37

شدّ يت تلغراف للخارجية الفرنسية ،قلتلهم اين
مستعد اتعاون معهم بخصوص املواطن الفرنيس
ّال مع داعش وكان عايش مبوريتانيا .كوين بعرف
موريتانيا زنقة زنقة .واقرتحت عليهم يبعثويل
فزيا ألروح فرنسا ونبحث األمر بباريس.
اليوم ردويل خرب .انه« :شكرا مسيو عساف الهتمامك،
رح نبعثلك فزيا َعموريتانيا لنناقش األمر بأرض امللعب».
وهلق عم دور عىل يش داعيش أملاين كان
عايش مبوريتانيا ...بصحنايا 6قبالن.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

	6صحنايا بلدة تقع في الغوطة الغربية في ريف دمشق ،عاش الكاتب
فيها في األعوام الخمسة األخيرة قبل رحلة اللجوء.

طلبية سندويش
سعادة السفري
38

مديت ايدي ألعطي الشغيل فيش سندويشة الفالفل.
ّ
لنم ِّش سعادة
بريفع الشغيل راسه
وبيقلّ :
«طول بالكَ ،
ّ
السفري ».اتط ّلعت عالزملة ال واقف جنيب ومتايزت وجهه
ّ
وكحتته .قلت ّله للشغيل:
منيح .فع ًال هو! بشحمه وحلمه
«ادعم سندويشة سعادة السفري بقرصني كمان وشوية
شطة وحر!» وغزمت السفري أنه رح تدعويل أنت واملدام.
السفري ّقل« :ال تواخذين ،ما عرفتك!» قلت ّله« :حلّد عليك؟
أنا صاحب احلملة تبع الفزيا األملانية ».رصخ« :انت أبو
ريتا ّال هالكنا وفاضحنا عالفيسبوك؟» قلت ّله« :هات
سندويشتك وتعال لناكل ونكمل سوالف عالطاولة!»
شال بإيده كمشة خملل فليفلة وقعدنا .قلت ّله« :خ ّلصونا يا
يخ .انطونا هالفزيا املعودة تَ نعرف نلتم عىل املرة والبنات!»
ّقل« :والله حاسس بيك ،بس بعرظ اخيت يا بوريتا ،وما
أزل عليك بحرف :احلكومة مشدّ دة علينا حيل هالفرتة.
ومو قادرين نتحلفص والعيون عرشة عرشة علينا ».قلت ّله
طيب وشكون احلل اسع؟ بدك تدبرنا خيو .من هون من
هون ،بدي هالفزيا من هالشارب »...ومديت ايدي ونتفت
شعرة من شواربه ،نقز وصفن ّ
وقل« :شوف خيو ،الشهر
اجلاي رح نبعث طيارة من عندنا َعأملانيا مبارشة .الطيارة
كومبلِه بس يف حملني .هذول بنخليهم عادة جلماعة األمن
السيايس تبع صاحبك أبو عيل ،أكيد تعرفه .املهم رح
حاول أعطيك كريس منهم ».قلت ّله« :مو مشكلة يا أيخ،
أنا بطلع عالواقف .املهم مريت والبنات يقعدواّ ».قل« :ال
يايخ ،شكون عالواقف؟ رح تقعد بكريس املعاون .بس
تطلع الطيارة وتصري باجلو تيج وتقعد حمل املعاون .انت

39

تعرف انه املعاون رح يقيض الرحلة داير يوزع مي وشاي
وكياس نايلون مشان االستفراغ .واقدر أاكدلك انو
تكيف ملا تقعد غادي .ترشب شاي وتدخن بكيفك.
رح ّ
سميع عرايق أصيل .جيبلك
وكابنت الرحلة من صوبكمّ ،
رشيطني ثالث معك ورح تصريون َر ْب ْع انت وياه».
قلت ّله« :خري خيو ،أنا رح اميش اسع ومستين
خرب منك .أطلبلك سندويشة كمان؟»
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

هاشتاغ احلملة

40

نداء  ...نداء  ...نداء
إىل شعوب األرض املحبة للسالم.
يف أسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.
أدعوكم الستخدام هذا الهاشتاغ اخلاص
بحمليت للحصول عىل الفزيا األملانية.
أدعوك سيديت فيما لو تعبت من أحاديث زوجك اململة
أن ُت َهشْ تِ ْغي هنا ،لو م ّل ِ
يت من الطبخ والنفخ وتغيري
عليك إال أن ترتيك كل يشء من ِ
احلفوضات فما ِ
يدك
ِ
وحدك أو مع الصديقات واجلارات! قهوتنا
وتعايل إلينا
مع نفس األركيلة اليت يُ عدّ ها أبو الفوز ال تقاوم.
أبو الشباب ،عنا النت مفتوح  24عىل  ،24تعال ارشب
بريتك مع أصحابك وتابع الدوري اإلنكلزيي عىل هاشتاغنا
هون .ابتسامة نادلة الهاشتاغ ما راح تنساها بحياتك.
دميوزيلِ ،
فيك تعزمي الشلة واألصحاب عالهاشتاغ بالويك
إندِ ،
فيك تعميل شوبينغ وبوديكري ويوغا وايروبيك وسبور
عنا ِ
وأنت قاعدة مبطرحك ولنب العصفور بيحرض ألجلك.
أصدقايئ املعارضني ،فيكم تعملوا مؤمتراتكم ولقاءاتكم
السياسية يف الصالة امللكية اخلاصة بهاشتاغنا .الصالة
خالية متاما من األدوات احلادة ومفروشة باإلسفنج.
بإمكانكم املباطحة واالنشقاق وتبادل
التهم والكفوف عىل كيف كيفكم.
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فيكم تكتبوا كل يش هون ،يومياتكم ،أشواقكم ،لواعجكم
 الشهادة لله أنه لواعجكم بدها هاشتاغ حلالها وميكنما يكفي  -آراؤكم السياسية بأدونيس وأحالم وجورج
صربا وعرم سليمان مرحب بها عىل مدار األسبوع.
بانتظاركم.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

دور االنتظار
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الناس تنايجت األمهات عند السفارات مشان الفزي.
وأنا عم توصلين دعوات للعب الكاندي كراش؟
بالله عاد هاي مدينة؟

من إنبوكس احلملة
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بعثيل أحد األصدقاء« :حكيم ،إذا أنت جدّ ي
مبوضوع الفزيا فالزم توقف احلملة عالفيسبوك،
ألنها ممكن ترضك بالسفارة».
قلت ّله« :إذا يف مرضة فعالً ،فبال الفزيا كلها وخلينا
عم نشتغل عاحلملة .عم نتسىل أكرث».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

الزتام بالشفافية الكاملة
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الزتام ًا منا مببدأ الشفافية ونكاية با ّلذين استعانوا
عىل قضاء حاجاتهم بالكتمان .الذين غطسوا وغابوا
وتركونا نتساءل عن مربرات غيابهم وبعد أيام
ظهرت أجسادهم متيش يف شوارع أوروبا سنعلن
نتائج احلملة أو ًال بأول وعند كل تطور جديد.
انتظرونا مساء اليوم ،يف موجز أخبار احلملة.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

يف مكتب السفري
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بعز العاصفة واملطر من يومني .حاطط سفط الربازق
وعم نقول يا هادي! رن التلفون .طلع برايفت نومرب
عالشاشة .رفعت السماعة ،بيجيين الصوت« :كيفك أبو
ريتا؟ وينك انت؟» قلت ّله« :أنا بالبيت .مني عم يحيك؟»
قال« :البس ثيابك! جايينك ،نحنا بأول احلارة عندك».
وفع ًال خالل خمس دقايق كانوا تحت البيت بالسيارة.
ضبيت سفط الربازق تحت باطي ونزلت ركبت معهم.
شوفري السفري ومعه زملتني قاعدين ورا باملقعد اخللفي ما
بعرفهم .مشينا تحت املطر لوصلنا السفارة وفتنا بوجهنا
َعمكتب السفري .الزملتني قعدوا فورا واسرتخوا ،وكأنهم
من أهل البيت .واحد منهم قعد عىل تخت حديد أخرض
من تبع العساكر تبعونا ،بعد ما شال جوز جرابات كان
موجود عالتخت وحطه تحت املخدة .غزمت الشوفري انه
مني هدول؟ اىج جنيب وشاورين بأذين« :الزملة الطويل هذا
السفري الكازاخستاين والثاين امللحق الثقايف بسفارة كوريا
الشمالية ».حلظتها بس َل ْنتَ َبهت َعمالحمهم ووجوههم.
احلمام البس بنطلون بيجاما خايك،
هون طلع السفري من ّ
شيال كحيل
ومشكله لتحت الركبة بشوي ،وقميص ّ
وشحاطة زنوبة زرقة ،وحاطط البشكري َع َرقبته ،وعم
يتلمس دقنه بعد احلالقة .قلناله« :نعيم ًا سعادة السفري!»
قال« :أه ًال أبو ريتا ،الله ينعم عليك .تعرفت عالشباب؟
ّول ق ّلك ،هلق بتتعرف عليهم ونحنا عم نلعب .شو هذا ّال
جايبه معك؟ ...برازق .يا رجل؟ مانك شامم ريحة َ
الكستَ نا
إنس الربازق شوي وإلك مين ّ
ألقشلك َ
الكستَ نَ ا
عالصوبية؟ َ
بإيدي إذا بتاخذ دق واحد مين اليوم .بس إذا غلبتك مو
تتحجج برشيكك مثل كل مرة!» قلت ّله« :كل مرة بتحيك
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هيك سعادة السفري وبتخرس ،وتشق ورق الشدة ،وبتحرد.
عموم ًا هاحليك بتحكيه باملخفر! أو عند مرتك مو عندي».
رشفوا ،وفرجونا شطارتكم! ط ّلع السفري
قال« :يالله ّ
الشَ دّ ة من درج املكتب ،وقابلين امللحق الكوري وشارك
هو الكازايخ .قلت ّله« :اقعد عىل ايدي وشوف شو رح
7
يصري فيك .والله ألخليك حايس ما تعرف هيثم املاحل
من هيثم مناعَ »8.ف ّت السفري الورق واجت سبعة الكبة
عند رشييك الكوري ودارت اللعبة .والنتيجة حوايل
واتحمس
بعضها ،تقريب ًا تعادل .اجت تسماية السفري،
ّ
األخ وب ّلش دق اإليدين عالطاولة مع كل لطش وبنت
يطعمينا ياهم .ووقفت اللعبة عاخلتيارّ .ال بياكله يخرس.
السفري كشف اخلتيار وحطه عالطاولة وقال« :اخلتيار
إلك أبو ريتا .والله ماين مطعميه غري إلك ،وخليه يطلع
من عيونك ،ورح يكون صواب أمر من فراق الوالدين».
شَ ّق السفري آس البستون ،ورجع زَ ّت تريسة دينار.
عىل أساس رشيكه يستلم ويرجعله بجويزة البستون.
استلمت أنا ،وشقيت كبة ،واستلم رشييك باآلس،
ورشيك السفري حط البنت .اتط ّلعت برشييك :انه
وكملنا كبة لزنل اخلتيار.
شو عم يعمل هذا األهبل؟ّ ،
	7هيثم المالح ،المولود عام  ،1931والمعارض الحقوقي الناشط في
مجال حقوق اإلنسان ،هو عضو في االئتالف الوطني الذي يشترط
تنحي بشار األسد قبل البدء باالنتقال السياسي والداعم لتسليح
المعارضة وتدخل الناتو لحماية المدنيين.
	8هيثم مناع ،المولود عام  ،1951والكاتب السوري والرئيس السابق
لهيئة التنسيق الوطنية في المهجر .ترى هيئة التنسيق أن الحل
في سوريا يكون في التفاوض مع النظام وترفض تسليح المعارضة
وتدخل الناتو.
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السفري ،وكالعادة ،زت الورق بوجه رشيكه ،ورصخ
وطرش وجوهنا بالزباق تبعه ...« :بس قيل! ...بس
فهمين! الرشموطة ،هي الرشموطة بنت الكبة ،ليش
لزتتها تحت اآلس إذا ما عندك استالم غريها؟»
املهم ،حجزناهم عن بعض .وسألته للسفري الكازايخ:
«ببالدكم ّال بيسمي اخلتيار وبياكله ،شو حكمه؟»
رد َع َ ّل« :مثل عندكم ،يُ نكح رشع ًا .هي ثقافة
إنسانية ما خصها بعرق أو لون».
ما شفت غري رشييك الكوري قام وبده يفك
سحاب بنطلونه .قلت ّله« :جماز ًا جماز ًا يا أخونا .خليه
يعطينا الفزيا ،وبعدها اعمل ّال بدك ياه».
واندرت عالسفري .قلت ّله« :يا أيخ! ّبطل لعب
الرتكس 9والعنرتيات تبعك .يا عطيين الفزيا وسافر
معي! لسا األسبوع املايض بالزور لرديت سفري
الكونغو عنك .قوم هات كستَ نَ ا خ ّلصنا!»

ً
	9لعبة ورق محبوبة في سورية وفي بالد الشام عموما.

عىل سطح
السفارة األملانية
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إيل كم يوم مكتئب وماين عىل بعيض وما إيل نفس
بيش .خ ّلصت شغل وقلت أروح أمر عالسفارة
شويّ ،
لعل أجد بعض اإلمتاع واملؤانسة.
املهم ...وصلت حارة السفارة ومن أول ّ
فوت عالشارع،
لقيت السفري عالسطح .شافين ومد راسه من حيط
السطح ورصخيل« :أبو ريتا! إجيت والله جابك .اط ّلع
لهون ،الباب مفتوح .عاوزك بشغلة رضوري».
قلت حلايل« :ياما جاب الغراب ألمه .الله يجرينا منك
ومن سوالفك!» طلعت عالدرج  3طوابق لوصلت عنده.
كرسيني خزيران وقعدنا بعد ما قلب تنكة
سحب
ّ
السمنة الكبرية عىل قفاها ،وحط عليها إبريق الشاي
وصب يل
ورحب فيين الزملة
وكاستني فاضيني .أهّ ل ّ
ّ
كاسة شاي مع  5مالعق سكر عىل جري عاديت.
وب ّلش يسألين عن األحوال والفزيا ،انه شو صار فيها.
رشبت شفة ،وحطيت عيين بعينه وقلت ّله« :عم
تتخوت عيل يعين؟ عموم ًا ماين مبزاج احيك عن الفزيا.
احكييل أنت! شو صاير معك؟ وليش بدك ياين؟»
َس َكت وقام ميش آلخر السطح ،ورفع شادر كبري
وقلبه .قلت ّله« :شو هذا؟ رجعنا لنفس القصة؟ مابدك
تبطل هالسوسة؟ ما بيكفي وجع الراس ّال إجاك
من ورا احلمام ملا كنت سفري بتونس ،ونقلوك من
وراه لهون عىل أساس أنك تبطل؟ الحول وال قوة
إال بالله .فع ًال من بدل عادته قلت سعادته».
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ّقل« :خيو والله بعرف انه معك حق ،بس خلينا ناليق
حل للمشكلة ّال أنا فيها ،وبعدين احيك شو ما بدك».
قلت ّله« :عم اسمع»...
وب َّلش يحيك« :من يوم اجيت هون عالبلد
وأنا مقرر أبطل أكش حمام.
ولهيك ما عندي هون غري عرش طيور ،ومقصقصلهم
جناحاتهم كمان مشان ما تهف نفيس عىل كشهم
وتطيريهم ،وبطلع كل يوم عالسطح ّ
بتطمن عليهم
وبطعميهم وبتفرج عليهم ،مو أكرث من هيك.
ومن أسبوع اجت مريت وجابتيل طري حمام حلو اسمه
«ديري قالب ».قال هذا هدية منها ،ألنه ملزتم معها
وما عم كش حمام .وفع ًال حطيت هالطري مع هالكشة
وما ط ّلعته برا اخلم أبد ًا ...حلد مبارح ،لعب الشيطان
بعقيل ،وقلت بدي شوفه شلون عم يطري ويقلب
وطيتها ».هون قلت ّله« :اي
بالسما .ط ّلعته مع الكشة ّ
وشو صار؟» ّقل« :طار هالديري القالب وبلش يقلب
بهالسما .روعة يا ابو ريتا يش خيال وال عرض أبو ظيب
كمل ّ
وقل« :اجت
للطريان ».قلت ّله« :اي املهم ،شو صار؟» ّ
كشّ ة السفري الفرنيس ،وفاتت كشيت بنص كشتهّ ،
وملا
نزّلتها لقيت أنه الديري القالب راح مع كشة السفري
الفرنيس وما رجع .وهلق ...وييل انه السفري الفرنيس
ع ّلم عيل واخذ طريي ،ووييل مريت ّال رح تعلق مشنقيت
بس تعرف .فداخل عىل عرضك يابو ريتا ،بدي حل!»
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صفنت وقلت ّله« :صب شاي واشعيل سيكارة لقلك .خيو
أول شغلة من بكرا بنزنل أنا وانت عىل سوق احلمام،
وبنشرتي  100طري من كل األنواع ،مزهر وتكرييت وكازاندي
ومسيف وارسائييل ومرصي ،وبتجيبهم هون ،وبتحبسهم
ّ
َع َسطحك  15يوم بدون ما تطريهم ،وبتطعميهم منيح
حلّد ما يحفظوا سطح السفارة ،وبعدها بتختار يوم
يكون السفري الفرنيس مو موجود ،وبتطري الكشّ ة
كلها قبل املغرب بشوي .خليها تدور حوايل الـ  10لفات
بالسما ،وارجع نزّلها لتحفظ السطح والبيت .وبتكرر
هالشغلة مرة ثانية بعد كم يوم ،وباملرة الثالثة بتطريها
ملا بتكون كشة الفرنيس بالسما ،وهيك بتكون كشتك
صارت أقوى من كشته ،وملا راح تزنلها ،رح تجيب كم
طري معها ،بتمسكهم وبتمصع رقبتهم وبزتتهم قدامه
ًَع ْسطوحه ،وهيك بتكون أخذت ثارك منه وع ّلمت عليه
عالمة بحياته ما راح ينساها ».هون عبطين السفري ّ
وقل:
«الله يخليلنا ياك يا أبو ريتا! لوالك شو كان رح يصري
علـ ّي ميني وبأوالدي ،إذا بزتبط ،غري اشهدلك
فيين؟ وإلك َ
ّ
شهادة تفيدك عند احلكومة األملانية ».قلتله« :غنانا
الله عن شهادتك! مو ناقصين غري شهادة حميمايت».
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ّقل« :ومشان مريت والديري القالب ،شو بدنا نعمل فيه؟»
قلت ّله« :إلبس وتعال معي! رح نزنل عىل قهوة احلميماتية هلق،
ونحل املوضوع هونيكّ ».قل« :يالله حاالً ».وسألين« :يف واي
فاي بالقهوة؟ أجيب اآلي باد تبعي معي؟» قلت ّله« :هات شو
مابدك معك! بس خود هالشنتيانة وخلييل ياها َعخرصك!»
قال واي فاي قال!؟
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#



استعمال العائدات
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أتربع بكافة عائدات امللكية الفكرية اخلاصة مبنشورايت عىل
الفيسبوك خالل عام  2015لصاحل مشفى رسطان الربوستد
يف أملانيا الشقيقة ،وأهيب بكم أن تحذوا حذوي يف هذا.

خطة استثمار
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عم ّدرج العربية باملول بقسم الغذائيات .بدي جيب
شوية شيبس وشوكوال للبنات ،بشوف واحد ّ
موطي
عىل هالرفوف وعم يسجل بدفرت زغري« .والله هالقفا مو
غريب عين!» عرفته وقربت عليه ،لقيته عم يدمدم« :كيس
شيبس بـ  500لرية ،مصاصة بـ  250لرية ،علك مدعبل بـ
 250لريةّ ».قربت عليه ونكشته بطرف العربية ،رفع راسه
وضحك« :أهال خيي بو ريتا .زمان ما شفناك! من يوم
تسوي
الديري القالب ».قلت ّله« :أهلني أبو يورغن ،شو عم ّ
تسجل وتكتب ما عم تشرتي يش!»
هون ،شايفك عم ّ
ّ
ّقل« :دقيقة بس وبفضالك ،ول قلك ،هلق برتوح معي
وبالسفارة بحكيلك كل يش ».فعالً ،خ ّلصنا رشاء وطلعنا
بالبوسطة للدورة ومن هونيك أخذنا تكيس عالسفارة».
وصلنا عالباب وسألين« :نقعد جوا بو ريتا ّول نبقى هون
نديف عضامنا بهالشمسات الكيسني؟» قلت ّله« :مايش
كالمك يا عم ،خلينا نقعد برا ».وراح جاب اسفنجة وخمدتني
وحطهم عاملصطبة الباطون ّال جنب غرفة احلراسةّ .
وقل:
ألغي تيايب ،فات وطلع البس بيجامته
«عن اذنك دقيقة ّ
الزرقة النايلون وبوط الرين األبيض ،نصب األركيلة وحط
إبريق املتة عالغاز السفاري ،وانجعص عاالسفنجة وخىل
املخدات بيين وبينه .وبلش سحب باألركيلة ،ضيفين ياها.
قلت ّله« :بتعرفين ما بأركل .احكييل شو كنت عم تسوي
ومريت،خيتك
باملول؟» ّقل« :املوضوع باختصار خيو :أنا
ّ
أم يورغن ،عاملني جمعية هون 20 ،اسم ،مع موظفي
السفارة 500 .دوالر بالشهر ،والشهر اجلاي دورنا .يعين رح
نقبض عرش آالف دوالر .فقلنا حلالنا خلينا نعمل فيهم
مرشوع ،أحسن ما نرصفهم وتضيع املصاري خيطي
وكمل حيك« :فأنا
بيطي ».قلت ّله« :يا زين ما فكرتواَّ ».
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اقرتحت عىل أم يورغن نفتح كشك زغري هون بزاوية
السفارة ،سمانة ودخان وأكالت طيبة شغل والد زغار
وهيك قصص ،شغلة خفيفة نضيفة ومافيها وجع راس.
وشو ما إجانا منيح .شو رأيك بو ريتا؟» ّنفخت أنا وقلت ّله:
«صبيل كاسة متة باألول! وانقعها وخيل النقعة فيها!
ّ
وبدّ يل هي املصاصة! بتعرفين ما بحب ارشب فيها».
قلت ّله« :خيو مالك مصلحة ،مرشوع فاشل وما بجيب
همه ،تعال لنحسبها بالورقة والقلم .قديش رح تبيع
ّ
كل يوم؟ بـ  100دوالر؟» قال« :فرض ًا!» قلت ّله« :يعين
بالشهر ثالث آالف دوالر ،شيل منهم ألفني حق بضاعة،
قديش بيبقى؟» قال« :ألف!» قلت ّله« :شيل  600دوالر
الشغيل .يف ّ
راتب ّ
شغيل بريىض يقعدلك بالكشك طول
النهار بأقل من هيك؟» قال« :ال!» قلت ّله« :يعين أخر يش
رح يبقالك  400دوالر .شغلة ناكتة ،انىس املوضوع».
قال« :طيب اذا أنا قعدت بالكشك كم ساعة ومريت قعدت
البايق؟» قلت ّله« :من كل عقلك عم تحيك؟ أنت متخيل
بكرا شلون الوالد رايحني جايني عليك ...وعطينا علكة بربع،
وهذا بده مصاصة حرما متل ّال اشرتاها أخوه مبارح.
شارة خمطته،
وتعال اعرف شو اشرتى أخوه مبارح وهذا ّ
والتاين شاخخ عىل حاله ،هذا غري أنه بكرا _ وهي دقين اذا
ما صار هيك _ حتاليق السفري الفرنيس غار منك وفتح
كشك هو كمان ،وبلش يضارب عليك .انىس املوضوع
نهائي ًا!» ّقل« :معناها ماضل غري املرشوع ّال اقرتحه هذا
ّ
ونشغلها تكيس
السايب اخوها للمدام ،نشرتي سيارة
ّ
اجرة ».ضحكت أنا وسحبت شفة متة وقلتله« :وال تفكر
بهيك يش أبد ًا ،بتات ًا بتات ًا ،تعال إلحسبلك ياها بالورقة
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والقلم! خيو اذا اشتغلت التكيس دوامني كل يوم ،دوبها
تطلع  80دوالر ،يعين ألفني وأربعمية بالشهر ،شيل منهم
 800حق بزنين وألف راتب شوفري ألنو رح يشتغلك دُ بل،
وشيل تأمني وخمالفات وبرطيل للرشطة ،يعين دوبه
يبقالك ميتني أو تالمتية ،هذا عدا أنو رح يخربولك السيارة
ويزنعوها ،السيارة ما بيدير باله عليها إال صاحبها».
ّقل« :أنا معي شهادة سواقة خصويص ،بطلع كل يوم
عليها مشوارين تالتة بهالليل ».قلت ّله« :عم تجدبها يعين؟
ممنوع .يا بين آدم! بالعرف الدبلومايس ممنوع انت تشتغل
هيك شغلة ،والله ما يسمع فيك صاحبنا الفرنيس غري
يشل عرضكّ ».قل« :بلبس سلك وبغطي وجهي ».قلت ّله:
ودرجها موضة بني
ال! شو رأيك تحط قناع زورو أحسن؟ّ .
الشوفريية .شيل هالشغلة من راسك .قال تكيس قال!».
ّقل« :شو نعمل يعين؟ والله غري يروحوا املصاري بشهر
اذا ما شفنالهم رصفة ».قلت ّله« :عندي .خيو! مالك غري
العقار واألجارّ ».قل« :ليش يف بيت بينرشى بهيك
مبلغ بو ريتا؟» قلت ّله« :ما راح تشرتي ،بالورقة والقلم
بتعملك غرفتني ومنتفعاتهم َع َسطح
رح فهمك ياهاّ .
السفارة وبتفرشهم فرش مستعمل من بري حسن ،براد
عىل تلفزيون ،ودش عىل صوفايتني عىل كم صحن وكاسة،
وبتأجرهم أقل يش بألف دوالر بالشهر وبتعمل إلهم باب
ودرج مستقل عجنب السفارة ،وال عني تشوف وال قلب
يحزن ،وأنا بعرف معرميج شاطر خالل أربع وعرشين ساعة
بيكون صابب الصبة ،وخم ّلص الكسوة كمان ،حلىت ما يلحق
البلدية ويجوا يهدّ ولك .ويا سيدي
يخب
السفري الفرنيس ّ
ّ
حىت املستأجر جاهز .وأول كل شهر بيجيك املعلوم وانت
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الفف ِر ْجل َع ِر ْجل ،بس ميكن ما يكفوك املصاري ،الزمها
كم ألف كمانّ ».قل« :قديش يعين؟» قلتله« :يش خمسة
تانياتّ ».قل« :بندبرهمّ ،
بخل املرا تبيع شوية هالذهب
تدينا
بنتدين البايق ،ما خرج انت ّ
ّال عندها ،وإذا لزمنا يش ّ
خيي بو ريتا؟» قلت ّله« :عيوين إلك بو يورغن ،بس منني
يا حرسة ،انت عارف البري وغطاه ،انت بتعرف قديش
راتيب ومصاريفي ،تعال إلحسبلك ياها بالورقة والقلم».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

الفزيا اليت نريد
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هذه صورة الفزيا اليت حصل عليها صديقي
قبل فرتة .مو بكرا حدا يبعثيل فزيا فوشيا أو
َع َليمون ونعنع ،أو فزيا بتشتغل عاملازوت!
بدي اختها .يخ اليب  ...شق املنشار.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

عزيزي املواطن السوري
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عزيزي املواطن السوري يف أوروبا:
ال تسأل ماذا قدمت لك بلدان االتحاد االوريب ،بل اسأل
نفسك ،ماذا قدمت أنت حلمليت اخلاصة بالفزيا االملانية؟.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

أعمايل الكاملة
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قريب ًا ،وأعين يف يوم ما.
ستكون أعمايل الكاملة ناطقة باللغة األملانية بشكل
تام ،وليس فقط مرتجمة اىل تلك اللغة الوعرة .ستكون
أعمايل الكاملة حارضة بدوام كامل يف املدراس األملانية.
ستجلس يف املقاعد األمامية يف مرسح بريخت الرائع
وتتساءل معه« ،ملاذا صمت الشعراء؟» ستغين وت ُـح ّلق
يف سيمفونيات بيتهوفن وباخ .مالعب أليانز أرينا يف
ميونخ ودورمتوند ستضج ببحة صوت أعمايل الكاملة.
وسترصخ أعمايل الكاملة برصخة فاوست
اجلميلة« :قف أيها الزمن ،ما أجملك!»
أعمايل الكاملة :ريتا وناي.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

يوم ًا
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سأصل أملانيا يوم ًا .ولو كان آخر يوم يف حيايت.
عىل جناح الطري ،بر ًا ،بحر ًا ،عىل احلنتور
أو عىل ظهر حمار أعرج.
الفزيا األملانية فكرة .واألفكار ال متوت.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

شوفرية تكيس
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مبارح وأنا راجع عالبيت الساعة  1بالليل .طلعت مع
تكيس عم تسوقها ست .بعد شوي فتحنا حديث
وسألتها« :ما بتخايف تشتغيل بالليل؟» قالت« :ال».
وفتنا عىل أكرث من قصة .املهم وقبل ما انزل عطتين
بروشور فيه عنوان ملوقع لشهود يهوه وقالتيل« :إذا
بتحب فوت عليه واقرأ!» سألتهاِ :
«انت من شهود يهوه؟»
قالت« :اي ،وعطتين رقم تلفون لنتواصل ونحيك».
وهلق أنا حمتار .انه هي مؤامرة ع حمليت اخلاصة
بالفزيا األملانية أو جمرد تبشري عادي؟
وميالد جميد للجميع باملناسبة.

مكاملة مع السفري
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اتصلت َعالسفري ألعايده بالكريسماس فرد َع َ ّل بحرارة
ّ
وقل« :هلق رجعنا من القدّ اس يا أبو ريتا .وحياة يسوع
املسيح وآالمه وقيامته انه دعيتلك من قليب لتاخذ الفزيا،
وشعّ لتلك شمعة ومريت نذرت انها تلبس ثوب البتول
شهر كامل بس يتحقق حلمك ».قلت ّله« :خالص خالص،
أنا رح ّ
سكر .وقف شعر حواجيب .ما عم اقدر اتحمل من
التأثر .بس جاوبين الشمعة شعّ لتها بالقداحة الفضية
ّال لطشتها من السفري الفرنيس األسبوع املايض؟»
قال« :اي!» قلت ّله« :اي من ط ..ي لكن رح آخذ الفزيا».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

حاجز
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قبل قليل ،وبدون أي أوراق رسمية ُت ْثبت هوييت،
وقفنا عىل احلاجز .مد العسكري اللبناين رأسه من
شباك السيارة وسألين« :لبناين األخ؟» بعايل صويت
وبكل يأيس وال مبااليت جاوبته« :سوووري».
ّقل« :أوراقنا نظامية؟» وبنفس الصوت العايل
رديت« :طبع ًا ».ومرينا بدون أدىن مشكلة.
هي احلياة ،تفتح ذراعيها لليائسني والكاذبني ولذوي
َ
الفي األملانية.
الصوت العايل .وطبعا ألصحاب َ
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

أخوة
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البارحة بالسهرة وبعد ثاين كأسّ ،قل السفري:
«خايف يا أبو ريتا بس تاخذ الفزيا وتوصل أملانيا
تنسانا ونروح من بالك ».قلت ّله« :ال تحيك هيك!
ّ
قطعت قليب .انت أخوي يا رجل .استىن َع َ ّل بس
ألركز وضعي وأموري ،والله غري أعملك مل شمل!»
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

عشائر بالد الشام
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اتصل السفري من الصبح ّ
وحكاين« :شو عندك اليوم أبو
ّ
ريتا؟ تعال لعندي! املرا واألوالد راحوا عاملول َع َبكري وما راح
يرجعوا للمسا ».قلت ّله« :ما عندي يش ،جايينك ،جايينك».
وصلت السفارة وفتت لعنده عاملكتب .لقيته البس
بدلته ومنكوش والتعب واضح عليه ،وفناجني القهوة
وكاسات الويسيك معبية الطاولة واملكان .سألته« :خري،
شو بك؟ ليش هيئتك هيك تعبان وعيونك منفخة
وكأنك سهران من سنة؟» جاوبين« :فعالً ،البارحة ما منت،
وبعدين عىل قعديت عاملكتب من مبارح .بعد ما خ ّلصت
شغل مسكت كتاب عشائر بالد الشام ورصت اقرأ فيه
وما قدرت اتركه حلىت خ ّلصته .انت من وين أبو ريتا؟»
قلتله« :سوريا ،دير الزور .ليش عم تسأل؟» ّقل« :انتو
عشائر مو هيك؟ قريت انه أهل املنطقة هذيك كلهم
عشائر وقبائل ».قلت ّله« :أكيد يف جزء كبري من هالكالم
صحيح ،بس يف أهل مدن كمان .قصة معقدة ومرشبكة،
فوتك فيها أنت؟ عموم ًا ،أنا ابن عشرية كبرية اسمها
شو ّ
العكيدات منترشة عالفرات من حلب للبوكمال َعحدود
العراقّ ».قل« :بتعرف انه جديت ،أم أبوي ،زارت منطقتكم
وكمل:
وسكنت فيها فرتة ،أقل من سنة بشوي؟»ّ ...
«اجت عاملنطقة مع بعثة آثار أملانية من حوايل  75سنة.
وحبوا بعضهن
كانت تشتغل مع جدي مبتحف برلني ّ
بطريقة جنونية ،واختلفوا مرة من املرات وتركوا بعض،
فهي قررت تبعّ د واجت َعسورياَ ،عدير الزور بالتحديد».
يحلو.
كمل! احليك بلش ّ
كمل ّ
أنا هون رصخت« :اف اف! ّ
صبيل كاس ،صارلك ساعة بتحكييل
بس قبل هيك ،قوم ّ
صبيل كاس
عالعشائر والكرم والنخوة وما ضيفتين يشّ ،
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كم ّل احلكاية!» َح ّط
عرق نص بنص وثلج كتري! وتعال ّ
الكاس قداميّ ،
وقل« :هذا ياسيدي ،جديت من يوم وصلت
تكرس نفسها للشغل حلىت تنىس جدي.
هونيك قررت ّ
وطبع ّا كانت قرفانة حياتها من التعب والظروف السيئة
واحلر والغربة وكل يش »...قاطعته« :يعين ما وقعت
ّ
بسحر الرشق وهالزعربة هي؟» ّقل« :بال سحر رشق بال
خرا ،كانت عايفة حالها ،حلد ما اجوا جماعة ريفيني سكنوا
هن وغنمهم وخيولهم وخيامهم .انت
جنب مقر البعثةّ ،
أكيد بتعرف انه هذول الريفني بالربيع والصيف بيطلعوا
عىل البادية لريعوا اغنامهم بالربية »...قلتلوا« :أكيد .املهم،
ّ
يحتكوا بالبعثة
وكمل« :وصاروا هذول الناس
كمل!» ّ
ّ
ويجيبولهم حليب ولنب وحلم ويعلموهم ركوب اخليل،
هذول اجلماعة كان بينهم شب ،أخته بتعشقه ،عىل قد مو
حلو وهيبة يا بو ريتا ،هيك كانت جديت توصفه ملا تحيك
عنه .عنده فرس ومهرة ،هذا الشب بلش يهتم بجديت،
ميكن عجبته ،وهداها املهرة تبعيته ،جديت طار عقلها باملهرة
وحست أنه حياتها ومصريها ارتبط بهي املهرة وصارت
ّ
تعتين فيها وتقيض وقتها كله مع املهرة ونسيت كل يش،
جدي واآلثار والبعثة وكل يش .بتعرف النسوان ملا يفوتوا
بشغلة .املهم ويا سيدي ،بيوم من األيام بيجوا جماعة من
أطول عليك احلكاية _ بيرسقوا هي املهرة
البدو _ وما راح ّ
وبريوحوا .جديت بيطري عقلها وبتصري تهيل الرتاب عىل
راسها »...قلتله« :انت متأكد أنه جدتك خبرية آثار أملانية
كمل« :املهم،
مو إمرأة ربيانة بني الشوايا بدير الزور؟» ّ
راح هذا الشب يا ابو ريتا وغاب يومني ورجع ومعه املهرة،
خيل يا أبو ريتا شو صار بجديت وقتها .هلهلت
و َل َك أن تَ تَ ّ
وزغردت ملا شافته ،وثاين يوم كانت عروسته وكان عريسها
وعاشت معه أحىل  9شهور بحياتها ،متل ما ضلت تقول

67

آلخر يوم بحياتها .هذا الرجل مات وقتها بالطاعون .انت
بتعرف سنة الطاعون مو؟» قلت ّله« :اي ،مو ناقص غري
كمل:
تحكييل عن سنة اجلوع ،وسنة السبع ثلجات كمان؟» ّ
ّ
«ملا مات ،رجعت جديت ألملانيا ورجع جدي يحاكيها ويتقرب
وعمايت.
منها حلىت رضيت تتجوزه .وعاشوا وجابوا أبوي ّ
بس جدي ضل يغار من سرية هذاك الزملة ّال اتجوزته
بالدير آلخر يوم بعرمه عىل قد ما كانت تحيك عنه .لدرجة
أنه صار يكره العرب وسوريا والدير واخليول وكل يش إله
عالقة بهالزملة ووصاين قبل ما ميوت« :مانك حفيدي وال أنا
جدك إذا ما بتاخذيل ثأري وتخيل عضامي ترتاح بقربي».
وهلق يا أبو ريتا عم اقرأ تاريخ هديك املنطقة ألقدر أوصل
لهذاك الزملة وأوالده وأحفاده أو أي حدا من عيلته ،وأخيل
روح جدي ترقد بسالم ».قلت ّله« :جدتك حكت اسم حمبوبها
هذا؟» ّقل« :طبع ًا! اسمه أزّاف بس ما بنعرف كنيته وال
اسم عشريته ».قلت ّله« :جدتك اسمها أنيتا؟ والها وحمة
وسمت مهرتها رافا؟» ّقل« :اي
عىل رقبتها من اليمني؟ ّ
شو عرفك؟ أبو ريتا ،انت شو اسمك الكامل باملناسبة؟»
العسافّ ».قل« :يعين باألملاين ممكن يكون
«عساف ّ
قلت ّلهّ :
أزّاف؟ وهذا الزملة ممكن يكون جدك أو حدا من أقاربك.
وجن ».نط السفري من ورا
ملعت عيونه ،واحرمت وجناته ّ
الطاولة وهجم َع َ ّل .هربت منه ورصت اركض باملكتب
وهو الحقين ،ويرصخ« :اليوم اليوم وليس غد ًا ،سرتتاح
روحك يا جدي ».وأنا أركض وأرصخ عليه« :لك اهدى يا
ابن احلالل! شو صار عليك؟» قال« :أبد ًا .ذير ويل يب بلود».
(ستسيل الدماء ،هي الرتجمة ليل ما بيعرف انكلزيي.
( حلد ما قعد َعكريس املكتب وسألين وهو عم يلهث:
«شلوين اليوم معك؟ أدايئ جيد مو؟» قلت ّله« :اي ،بس
يف أوفرة باألداء .عم تأوفر كتري وهذا مو منيح لبوستات
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احلملة تبع الفزيا .متابعي احلملة ناس بيفهموا وما بيحبوا
األوفرة .خليك طبيعي!» ّقل« :بتحب نعيد من األول؟»
قلت ّله :ال خالص .أنا بز ّبطها باملونتاج .بس ال تعيدها!
خليك طبيعي بتكون ُمقنع أكرث ».وقلت ّله« :جدّ ي حكايل
عن بعثة تنقيب فرنسية كمان اجت عاملنطقة بهديك
الفرتة ،انت بتعرف اسم جدته للسفري الفرنيس يش؟»

توقف احلملة
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ستتوقف احلملة اخلاصة بالفزيا األملانية يف عطلة
رأس السنة ،وذلك لصيانة السفري األملاين ،عىل
أن يعود بحلته اجلديدة مطلع العام القادم.
وسيسترم السفري الفرنيس بدوام جزيئ.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

مواعيد
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البارحة بالسهرة قالت يل صديقة« :عساف! بتحب
ّأمنلك موعد ولقاء مع السفري األملاين؟» قلتلها:
«حالي ًا ال .ماين فايض ،احلملة آخدة كل وقيت».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

حلم أملاين
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فقت من النوم قبل شوي عىل حلم كنت عم احلمه
باألملاين ،يعين طول احللم وأنا عم درغل باألملاين
رغم أين بالواقع ما بعرف غري  3كلمات من هي
اللغة وهي :بحبك ومنتصف الليل وشكر ًا.
بكرا من الصبح رح ابعث احللم للسفارة،
وطالبهم بفزيا لتفسري احللم.
بس خايف يقولويل« :أويك ،روح نام فور ًا
لنبعثلك ياها بحلم مستعجل».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

نجمة بافاريا
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إحدى الصديقات بعثتيل الـ (يس يف) اخلاصة بالسفرية
األملانية السابقة يف لبنان .وستكون سعادة السفرية
خيالة الزرقا ،أم عيون كحيلة ،فخر الدبلوماسية
السابقةّ ...
األملانية ،الودود الولود ،نجمة بافاريا وضواحيها مع
مراعاة فروق التوقيت ،املظلية الركن الرفيقة املهندسة
بريجيتا ...ضيفة رشف عاحلملة خالل األيام القادمة.
ترقبوها!
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

رسالة باألجنيب
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فتحت الفيس لقيت رسالة عاخلاص فيها حيك باألجنيب
وأرقامّ ،
فكرتها من هدول الرسائل ّال تصلنا جميع ًا
أنو جدي توىف بالسنغال وترك ورثة  12مليون دوالر،
وبدي امييلك وصورة جوازك لنتقاسم الورثة أنا وأنت.
وقبل ما احذفها شفت بآخرها اسم ابو ريتا باالنكلزيي،
ففتحها وقريتِ .
طلعت من السفري األملاين ،بعثتله« :احكيين
عريب ألعرف أرد عليك! ّ
وبطل هي الزعربة تبعك .عىل
أساس تحيك لغات وطزيي .وبعدين من اميىت صاير تبعثيل
عالفيسبوك؟ يعين صار للخرا مرا وصار يحلف بالطالق؟»
ّرد ّل« :عنا بأملانيا بنقول« :صار للدبانة دكانة وصارت
تسكر بعد الضهر ».بس عيفك من كل هاحليك هلق .أنا
بعدين باإلجازة بأملانيا ،وتلفوين ما فيه وحدات ألتصل فيك
فخيو! الك وال للذيب؟ فايض شوي لتعطيين
فبعثتلك هونّ .
ساعة من وقتك هون؟ يف يش رضوري وبدي اطلب
مساعدتك فيه ».قلت ّله« :أكيد الذيب أرسع مين وأرجل،
ومفوضنا
بس هات لنشوف!» قال« :هلق جمتمعني أنا
ّ
باإلتحاد األوريب ومسؤول امللف السوري بوزارة اخلارجية
ومسؤول الالجئني باحلكومة ومندوب من وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل بشاليه عالبحر ،وتركنا النسوان
واألوالد بربلني ،وقبل شوي حىك مسؤول امللف السوري
انه صار الزم نعرف عن السوريني وأفكارهم وطبيعتهم
أكرث وبشكل أدق ،حلىت نقدر نستوعب املشكلة ونالقيلها
تعبت باملهاجرين السوريني ،واقرتح
حلول ،خاصة أنه البلد ّ
أنو نبدى من الفيسبوك ،نشوف الفيسبوك السوري وين
رايح ،وشو اتجاهاته ».فأنا قلتلهم« :عندي .مايف غريه
صديقي أبو ريتا رح يكون جرسنا لهونيك ،هو املفتاح
وصلة الوصل وهلق عم احكيك لتقرتحيل جمموعة أصدقاء
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سوريني عالفيس نقدر من خاللهم نحقق ّال حكيتلك
عنه ».قلت ّله« :هاي شغلة سهلة .بسيطة ،برتيد أعم ّلك قامئة
وابعثها أو شو؟» قال« :ال ،اقرتحهم هلق هون! فور ًا .خري
الرب عاجله أبو ريتا ».قلت ّله« :رح افتح قامئة األصدقاء عندي
واقرتحلك األسماء أول بأول ».قال« :اي ».وفعالً ،فتحت
صفحيت وب ّلشت اكتبله« :مصطفى اجلرفّ ».رديل السفري:
«أبو ريتا! صفحة أبو صطيف كلها تحليالت وثورة فالحني،
وطبقة وسطى مهزومة ،و 18آذار ،ووطن أمام فرصة أخرية
للتشكل وهيك قصص ،عيفنا!» قلت ّله« :مايش ،ياسني
احلاج صاحل؟» قيل« :الله يخليك أبعدنا عن احلكيم وأعدائه،
أص ًال احلكومة األملانية آخدة موقف منه من يوم رفض يقعد
بسفارتنا بالشام وراح قعد بالسفارة االمريكية 10».قلت ّله:
«أيهم جميد آغا؟» ّقل« :لك مني فايض يا بو ريتا لسرية
كمل!»
كمل ّ
عباس ودباس؟ بعدين أيهم عندنا هون بأملانياّ ،
قلتله« :صخر حاج حسني؟» ّقل« :انت ناوي تفضحنا أبو
ريتا وتع ّلقنا بلسانه لصخر؟ بكرا بيبلش فينا« :انتو سفرا
انتو ،لو تشوفوا السفرا بهولييود بس!» وبيطالعنا جايني
من منبت فاليح وبيرششحنا .انىس!» قلت ّله« :حسام
القطليب؟» ّقل« :حسام برازييل ،قصدي هولندي ،بعدين
لسانه سليط ،عيفك منه!» قلت ّله« :كنان قوجة؟» ّقل« :وال
تقرب عليه! بكرا بيالقيلك رابط بيين وبني اخلليفة البغدادي،
ّ
	10ياسين الحاج الصالح ،ولد عام  ،1961كاتب سوري ومعارض .يلقبه
ً
الناس بالـ «حكيم» .بقي في سوريا متخفيا عن أنظار النظام حتى
ّ
العام  ،2013إل أن ذلك لم يمنعه من االستمرار في كتابة ونشر
مقاالته في الكثير من الصحف العربية والعالمية .في العام 2012
نشرت صفحة إنترنت قريبة من النظام إشاعة تقول بأن الحاج صالح
ُ
مختبئ مع بعض نشطاء حقوق اإلنسان في السفارة األميركية.
كان الهدف من اإلشاعة تثبيت التهمة المعتادة من قبل النظام ضد
المعارضة بأنها مدعومة من القوى «اإلمبريالية».
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شلون؟ ما بتعرف .انىس!» قلت ّله« :مأمون الرشع؟» ّقل:
«مأمون باإلمارات ما بدي فيسبوكه ،صور النسوان ّال
عم يحطها عم تثري اهتمام احلكومة كلها .ابعثيل رقمه
بس! وبكون ممنونك ».قلت ّله« :فراس الضمان؟» ّقل« :رح
نقضيها قالت نادلة البار وعملت نادلة البار .بدنا صورة الها
بليك بزنبطلها فزيا لهون لرتتاح شوي من قالت وقالت».
قلت ّله« :مالذ الزعيب؟» ّقل« :وال تجيب سريته ،أحسن
ما تشوفين بكرا ببورتريه كاريوكة بافاريا ،لهلوبة بروسيا،
خنفسة جدار برلني ،الله يسعده ويبعده ».قلت ّله« :حكم
البابا؟ اي ،حكم كاتب معروف رح ضيفه فوراّ ».قل« :لك
هذا ّ
مب َّلك
عمل بلوك فورا يا ابن احلالل! أنا احلق عيل ،صار َ
 13سفري و 5وزراء ،وما صدقت ،كان الزم أعرف حلايل».
قلت ّله« :بتستاهلّ .أكاد اجلبل؟» ّقل« :أبو ريتا! منني بدنا
نلحق عىل صفحته نحنا ،مرسيدس ما بتلحقه .عيفك!»
ّ
قلت ّله« :كنج دنديش؟» ّقل« :ببوس طزيك ال ،أحسن ما
أالقيه كاتب انه أجمل صباح عندما تستيقظ وترى نفسك
قرب امرأة السفري .سيبك!» قلت ّله« :أحمد العساف؟» ّقل:
«دخيلك! يعين ألنو أخوك؟ نحنا بريتا وناي مو خلصانني
ليجينا بلقيس وبيربس والفصعون الصغري فرات .بعدين
ناقصين أنا أوالدي يتعلموا الدخان من هلق؟ وال تفكر!»
قلت ّله« :لقمان ديريك؟» ّقل« :رح منضيها سياحة وفسبكة
بالرصماية .جوز أبو ريتا!» قلت ّله« :مايف غريه ،عبود سعيد!»
ّقل« :عم قلك سوريا وفيسبوك واتجاهات ،مو دائرة
نفوس منبج ».قلت ّله« :آزاد عثمان؟» ّقل« :هههههووو
علينا! بدنا منضيهاّ ،مت فصل املوظف آزاد عثمان من مطار
ّ
حلب ومالنا شغلة غري هيك؟» قلت ّله« :ضاهر عيطة؟» قل:
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«أفجعتين أبو ريتا تراك ها!» قلت ّله« :معاذ اخلطيب؟»
ّقل« :اي والله بوريس بيكر ما بيقدر يرد مبادراته لشيخنا
اجلليل ،وعىل قولة الشوام أبو ريتا ،ليس!» قلت ّله« :عالء
طرقيج؟» ّقل« :دي بال منيكة أبو ريتا! أبوس بيضاتك
باله!» قلت ّله« :خيو! ترى رصعت خمي ها! لىس كل ما بقلك
عىل واحد بتلوي بوزك وبتطالع فيه مية عيب .شو بدك؟
من األخري هات يل أياها...عىل بساط أحمدي!» ّقل« :اي
كمان مو معقول انت أبو ريتا ،عم نق ّلك إتجاهات وقصص،
وكل اقرتاحاتك ذكورية ،مافيها اسم إمرأة وحدة ،يش اسم
صبية يبل القلب والروح .يعين انت بتقبل انه حكومتنا
تقول عنك ذكوري وما بتفهم باجلندر؟ نساوين يا أبو ريتا!
اتجاهات يعين نساوين باألملاين ».قلت ّله« :أيوا! خليين افهم
منك باألول ،يعين انت والشباب وزعتوا نساوينكم وعم
تدوروا هلق عىل اتجاهات جديدة؟» ّقل« :بالضبط ».قلت ّله:
«حلظة بس! غبت شوي ورجعت ّله وسألته« :انت حرضان
متثيلية عواء الذئب مو؟» ّقل« :اي ،هي تبع صالح قصاص
ّال بيقول فيها ألف حبل مشنقة وال يقولوا بو عرم خاين يا
خديجة ».قلت ّله« :قوم افتح الباب لكن! خديجة عالباب هي
وبقية العصابة .بعثت ملرتك وبقية النسوان نص املحادثة
وعنوان الشاليه .اتجاهات مو؟ بسيطة يا عرصات!»
11

#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

	11أحمد معاذ الخطيب الحسني ،ولد عام  ،1960رئيس االئتالف
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ،كان إمام الجامع األموي
في دمشق.

م ّليت
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م ّليت من كل يش .من السفر والفزيا
واالنتظار .رح انهي كل هذا العبث.
هات الرسوم املسيئة للسفري يا ولد.

مقابلة مع الليرباسيون
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اتصل السفري .قلت ّله« :ابن حالل ،أنا هلق
بالتكيس جنب السفارة ،وناوي أفوت أسلم عليك،
واقعد شوي بليك يكون يف أخبار جديدة عن
الفزيا ».رد« :أه ًال وسه ًال بأحىل أبو ريتا!»
وفع ًال رحت بوجهي عىل مكتبه ومن وصليت ّأشيل
بإيده انه اقعد! شوي وبفضالك .كان يف زملتني واحد
يكبس بالكامريا وياخد صور والثاين قاعد عم
عم ّ
يحاور السفري ويسأله« :سعادة السفري ،هل صحيح
أنكم بصدد االستقالة من منصبكم خلالفات حادة مع
حكومتكم وسياستها اخلارجية بخصوص املنطقة؟
يا ريت متنح ّقراء جريدتنا الليرباسيون هذا السبق
الصحفي ».جاوبه السفري« :عطل بطل ،أبد ًا ما يف
هيك يش ،هي إشاعات أنا بعرف مصدرها».
خ ّلص املقابلة.
والتفت السفري َع َ ّل وس ّلم« :أه ًال أبو ريتا! ما تواخذين
انشغلت عنك!» قلت ّله« :عادي ،بس شو هي عطل بطل؟
يف سفري بالدنيا بيحيك هيك كالم بحوار مع جريدة حمرتمة
مثل هي؟» ّقل« :الزم أقول هيك ،اإلشاعات كرثانة
هاأليام عين ،وأنا شاكك رصاحة أنو السفري الفرنيس
هو ّال عم يط ّلعها ،وصدقين انه هو ّال بعث الصحفي
ليعمل مقابلة معي حلىت توصلين اإلشاعة ».قلت ّله:
«مفهوم ،بس لىس ما جاوبتين ،ليش رديت عطل بطل؟
كان فيك تتجاهل السؤال وبس ».صفن شوي وتردد
ّ
ّ
ينعمل سحر،
برسك ،أنا حاسس أنه عم
وقل« :الكالم ّ
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من أسبوع وأنا ماين عىل بعيض ،وعم تصري معي أشياء
غريبة ،وجع راس دامئ وعم انىس كثري ،لك حىت ما عم...
ماعم اقدر ّقرب عىل مريت ،وهي أعراض سحر يا أبو ريتا،
سحر أسود من هذا النوع ّال إذا صابك ،بألف يا وياله
السحر هي أنك
لتقدر تبط ّله وتلغيه .وأهم خطوة بعمل ّ
ّ
وتتأكد أنه وصلته
تط ّلع إشاعة عىل الشخص املسحور
وسمعها .لهيك عم رد عطل بطلّ ،
هالسحر وما
ألبطل ّ
يصيبين .وعم البس كلسوين باملقلوب زيادة باالحتياط».
وقام فرجاين حرف البوكرس شلون طالع بالعكس .قلت ّله:
«شو هاخلزعبالت واخلرافات هي؟ كرب عقلك يا رجل! شو
عطل بطل وكالسني مقلوبة؟» ّقل« :شو رأيك انه مبارح
شفت من شباك غرفيت قطة سودة وال شعرة بغري لون
مرت جنب الباب الرئييس ،ومن يومني لقيت شغلة وسخة
ملفوفة بحفوضة ومزتوتة بزاوية احلديقة ،وآذن السفارة
لقى كنفوشة شعر باحلمامات تحت املغسلة .هي كلها
عالمات سحر أسود ومايف غريه ،صاحبنا الفرنيس ،هو
ورا هي الشغلة كلها ،انت بتعرف أنه كان سفري باملغرب
قبل ما ييج لهون ،وأكيد ْت َع ّلم السحر هونيك ،ما يف أقوى
من السحر املغريب ،مثل ما عم قلك .الله يجرينا منه».
قلت ّله« :برصاحة ،كل هاحليك ما أقنعين ،شو حفوضة
وكنفوشة شعر؟ كل يوم بيفوت عالسفارة أشكال
ألوان ،طبيعي تكون يش أم غريت إلبنها وزتت احلفوضة
الوسخة ّول حدا هارر شعره عاملغسلة ،شيل هاخلرابيط
من راسك وخود إجازة كم يوم وارتاح! وأمورك رح تكون
بخريّ ».قل« :تعال الحكيلك هاحلكاية وصدقين رح
تقتنع بعدها أنه يف سحر وشعوذة بالدنيا» قلت ّله« :هات
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اشجيين!» ّقل« :ياسيدي ،ونحنا زغار كان عرمي يومها
 10وأخيت  ،8أخذنا أبوي إجازة بالصيف عىل املغرب ،قعدنا
أسبوع بقرية عاجلبل ،منطقة بتاخذ العقل قد مو حلوة،
فرمة عم نلعب أنا وأخيت قدام الباب بيرم زملة حفيان
والبس كالبية قدمية ومشقوقة وواصلة لعند ركبته
وشايل بايده عصاية بطرفها بقجة ،بيوقف قدام أخيت
وبيصري يتط ّلع فيها ،أخيت خافت ورصخت ،وعالرصخة
طلعت أمي وصارت تبعده ،ق ّلها املغريب« :التخايف ،عم
شوف البنت ومستقبلها بس ».أمي هون توترت أكرث
بس ما قدرت تقاوم رغبتها بالسؤال عن مستقبل بنتها،
جاوبها املغريب« :بنتك البسة  3طواق برقبتها واحد منهم
مايل ».قالتله أمي« :شو يعين هالكالم؟» ق ّلها« :يعين
رح تتجوز  ،3أول واحد بيموت وبياخذها ،الثاين بيموت
كمان ،ورح تاخذ الثالث ويكون حظها مايل معه ».هون
املغريب سكت وبلش يتط ّلع فيين ،وفور ًا سألته أمي« :شو
شايف؟» ق ّلها« :ابنك رح يلف ويدور بهالدنيا من بلد لبلد،
وكل ما ترك بلد بتكرب رجله منرة حلد ما يوصل لقياس
 48وساعتها رح يرجع لعندك حايف ويرتاح بحضنك».
أمي قالتله« :والعمل شو؟» ق ّلها« :رح أعمللهم حجابات
تحميهم ،بس الزم يعلقوها برقبتهم طول حياتهم وإال
ما راح يصري خري ».أمي عطته أكل وشوية مصاري وراح.
كمل« :وهلق شوفة عينك ».قلت ّله« :شو؟ اختك شو صار
ّ
فيها؟ تجوزت  3فعالً؟» ّقل« :ال يا رجل ،ليكها عايشة
ومبسوطة مع أوالدها ،بس جوزها صار حماول  3مرات
ينتحر ليخلص منها وما عم تزبط معه ».ويضحك.
هون اط ّلعت عىل رجله للسفري ،لقيتها كبرية فعالً ،وقلت ّله:
«بس ليكها رجلك كبرية عن جد!» ّقل« :لك اي ،واألسبوع
املايض رحت إلشرتي كندرة وما لقيت يش َعقيايس فأخذت
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منرة أصغر ،وهلق رجيل ورايس عم يوجعوين من وراها،
بتعرف الكنادر اجلديدة أول يومني شو بتعمل بالرجل».
قلت ّله« :يعين ال سحر وال بطيخ؟» ّقل« :لك طبع ًا ،شو
سحر ما سحر وهالزعربة ،هي كلها متثيلية عملناها
أنا والسفري الفرنيس عليك ،والصحفيني ّال شفتهم
هذول موظفني بالسفارة الفرنسية .أكلت املقلب أبو
ريتا» ويضحك ويعيد« :أكلت املقلب أبو ريتا .بس عادي
انت رح تاخذ املوضوع مزح وتتقبل اخلسارة هاملرة،
مو؟» قلت ّله« :اي ،أكيد رح اتقبلها ويا سيدي رح اكتبها
تقبل مين هي!»...
عالفيسبوك كمان ،بس انت كمان ّ
وقمت عىل حييل وبكل قويت دعست عىل رجله لرصخ،
وقلت ّله« :خيل كلسونك املقلوب ينفعك هلق!»
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

خرميات الفزيا
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العرق للكتابة ،الفودكا للرقص.
والبرية اخلفيفة ،مرشوب السفراء الفراطة.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

مسألة إميان
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الفزيا األملانية عىل عكس شقيقتها اللبنانية،
ال تحتاج أوراق أو ملفات ثبوتية.
هي مسألة إميانية غيبية تشبه االنتساب
حلزب البعث أو مبايعة موالنا اخلليفة.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

ابن خالته لبيسمارك
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اليوم حاسس حايل يش فيلسوف أملاين
مهم ،وهي بدون ما آخذ الفزيا.
بعد الفزيا رح كون ابن خالته لبسمارك
موحد القطرين أكيد ،أكيد.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

اقعد وبس
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ما يف أحىل من انه الواحد يكون خبري رويس
أو حملل اسرتاتييج أو فيلسوف أملاين.
ويقعد يلم بهاملصاري.

راتب البطالة
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مايف فكرة أغرتين باحلياة قد فكرة راتب البطالة.
يعين تفيق من نومك الساعة  5املسا وترشب قهوتك،
وتغسل وتتحمم ،وتلبس كالبيتك الفضية ّال كوتها
ّ
أختك ،وترتبع عاحلصري بنص الغرفة واملنفضة قدامك ،هي
وجيدان الشاي وثالث باكيتات جيتان طويل واملسجلة
السوين ،وتسمع ياس خرض 12آلخر الليل .وتتأمل بهالدنيا.

	12ياس خضر ،ولد عام  ،1938هو ربما أشهر مطرب عراقي.
ملقب بـ «صوت األرض».

تلفزيون املستقبل
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طالع َعتلفزيون املستقبل لقاء مع السفري الفرنيس بلبنان ،رح
ضل ورا السفري األملاين حلىت يطلع بيش مقابلة عالتلفزيون.
حرام ،خْ َطي .اليوم ماراح ينام الليل.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

عرس ابنة
وايل السفارة
88

فتت عاحلارة لقيت شوفري السفري واقف ومستنيين،
سلمت عليه ّ
وقلل :أبو ريتا ،السفري عاوزك رضوري وحاالً،
وبعثين هون ألجيبك ،اطلع .طلعت وسألته :ماقلك ليش
عاوزين؟ ّرديل؛ ماحىك ،بس أنه رضوري تروح وتجيبه
معك .وصلنا ومن فوتتنا شفت السفري حايص واليص،
معب السفارة
وعم ينط من مكان ملكان ،وصوف اخلرفان ّ
ّ
واملنجد قاعد بالزاوية ومعه ورشة كاملة وعم يشتغلوا
بهالصوف ،قلتله شو بك ،مثل أم العروس فايض مشغول
ومو عرفان شو بدك! وليش هالصوف كله؟ قيل قصدك
أبو العروس يا ابو ريتا .اليوم عرس البنت ،آ ّنا ،قلتله أوف!
ابو العروس مرة وحدة ،مربوك ،اميىت صار هاليش ،بس
يا عيب الشوم عليك ،اليوم بس لتخربين! قيل والله أنا
مبارح حلىت خربت والسفارة كلها واقفة عىل رجل وحدة
حلىت نلحق نجهّ ز العروس وتحضريات العرس ،تعال معي
لنشيك عاألكل .رحنا عاحلديقة اخللفية وفع ًال لقيت طباخ
ّ
السفارة البس هالكالبية وحمزّ م ومشعّ ل هالنار تحت
قدور النحاس الكبرية ويش عرشة عم يشتغلوا معه ،ناس
عم تطبخ الرز وناس مشغولة باللحم وتقطيعه وطبخه،
السفري سأل الطباخ :االمور متام شيف أندريه؟ قل ّله
متام ،ساعة زمان وبيكون كل يش جاهز .تحرك السفري
ّ
ضل علينا نستعجل الشباب تا ينصبوا
وقلل؛ أبو ريتاّ :
اخليمة ّ
ونأكد عاملأذون وبعدها نفىض نجهّ ز حالنا أنا وأنت
ونقيس الكالبيات تبعنا ،قلتله :تعال هون فهمين شو
قصة هالعرس؟ وليش كل هاللبكة ،ماكان فيك تعمله
بأوتيل وتريح راسك! ّ
قلل اميش معي وبحكيلك ،هذا يا
ّ
سيدي ومثل ما بتعرف بنيت آنا عم تدرس بأمريكا ومن
فرتة عم تحكيلنا أنه يف استلطاف بينها وبني أستاذها
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باجلامعة ،شب حمرتم وفهيم ويبدو أنه كيوبيد اشتغل
شغله وحبوا بعضهم ،الشب معه جنسية امريكية بس
أصوله من هون من املنطقة بني سوريا والعراق واالردن
وعائلته لساتها عايشة هون.املهم ،والده للشب متويف من
عمه وبيعزّ ه كثري كونه ر ّباه وتعب
ربيان عند ّ
زمان والولد ّ
عمه باملوضوع ،العم وافق
عليه ،فلما أىج ليخطب وحاىك ّ
بس اشرتط أنه تتم االمور وفق الطريقة التقليدية ،عرس
عرب يعين ،جاهة زمل ومهر وذبايح وجهاز عروس وزفة وكل
لعمه عن وضع عروسته وأهلها،
هالقصص .الشب رشح ّ
أرص عىل هاليش فاضطر الولد يوافق حلىت ما
بس العم ّ
وترجونا أ ّنه نساير العم
عمه ،وحكوا معنا هو وبنيت ّ
يزعل ّ
بهاملوضوع ،وانا وأختك أم يورغن ما حبينا نكرس خاطر
البنت فوافقنا وما مننا من مبارح ونحنا عم نشتغل ونجهزّ ،
أم يورغن نزلت هي والبنت ونسوان السفارة واشرتوا
الصوف مشان الفراش واللحف وغسلوه عالنهر القريب
ونرشوه واملنجد مثل ما شفت ّ
شغال فيه وكم ّلوا املسا
واشرتوا الذهب وملبوس البدن وبيجاما للعريس والبلور
وصندوق العرس وكل يش ،جهاز غري شكل عاالصول،
حىت صحون روميو وجولييت اشرتوها .بتعرف صحون
روميو وجولييت ؟ قلتله أنا اليل بعرفها ،وانا خربتك
لتكون معي وقت تيج جاهة الزمل ونكتب الكتاب وتشهد
عالعقد ،هويتك معك مو؟ قلتله أيّ .
وكمل وقال :بيين
بينك أبو ريتا أنا رفضت املوضوع بالبداية بس أم يورغن
حست من كالم آ ّنا
نبهتين عىل شغلة مو ببايل ،قالتيل أنها ّ
يجوز
حابب
ألنه
أنه العم عم يعمل هيك ليخرب القصة
ّ
الولد لبنته ،فأنا هون تجاكرت ووافقت وصار بدي أكايد
العم ،ومنه ما أكرس خاطر البنت .قلتلله مو معقول أنت!،

90

أنا شو دخلين بكل هالقصة هي! كان بدي فزيا والسالم،
وعي وهاحلكايا ،الله يساحمك بس.
فوتتين بقصص نسوان ّ
ميلناها شوي،
املهم ،لبسنا الكالبيات وطزّينا العكل يعين ّ
وشيكنا عاجلهاز اليل انحط بسيارة شحن
ونزلنا عاخليمة ّ
كبرية والغدا اليل انسكب بالصواين واملناسف ووصلت
اجلاهة ،زمل مشوربة البسة هالكالبيات البيض والشاليات
والعكل واليشامر .حلف عليهم السفري أنه ما يحكوا يش
قبل ما يتغدوا ،وقعدنا أنا والسفري ع صينية العم وكل
ّ
ويحط قطعة حلم كبرية
شوي السفري يبتسم بوجه العم
بتمه ويقو ّله والله اشتهيتلك ياها ومانك خمجلين وأنا أزّ وره
ّ
أنه خالص ،عيب عليك رح تخنقه للزملة بكرمك ،خلص الغدا
وقعدت الزمل لنحيك باملفيد .حىك العم أنه نحنا جايني
ّ
املحروسة آنا،
ندور عاالصل الطيب ونطلب أيد
اليوم وعم ّ
ولفظها هيك ممدودة بدون تشديد عالنون ،البنناّ .ردله
السفري ،أهال وسهال بيكم أول يش ونحنا بيرشفنا نعطيكم
سمعونا الفاتحة عىل نية
يتمم باخلري ،وقال العم
ّ
والله ّ
اخلري ويزاور بالسفري .العامل بلشت تقرأ ونكشت السفري
أنه ارفع ايديك مثلنا وحرك شفافك شوي ،رجع العم
حىك أنه صار الزم نحيك باملهر يا أخوي ابو يورغن .السفري
قا ّله :إحنا عم نشرتي رجل بس نحن من هالناس وبنتنا
من بنات هالناس ،بنت عمها من شهر كان مهرها عرشين
الف دوالر واملؤخر تبعها مئة الف .هون العريس ّ
تطلع
بعمه وخاف أنه ما يوافق فهز العم راسه أ ّنه موافق وقال
خليها عرشين بعرشين ،مع ابتسامة صفرواية أ ّنه عىل شو!
وشال من جيب كالبيته رزمتني كل وحدة عرشة وحطهم
ورصيت
بظرف وأعطاهم للسفري اليل مسكته من أيده ّ
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عليها قبل ما يعرتض عاملؤخر .ابو يورغن بدل ما يحطهم
بجيبه بلش يعد فيهم وأنا أنكش فيه أ ّنه فضحتنا ،وهو
يخربط ويرجع يعد من االول ،وشال ورقة مية دوالر قدمية
للعم بليك ّ
تبدل ياها بس العم طنشه وما رد عليه.
وقل ّله ّ
ورجعهم وقول أنه هي
نكشته ووشوشته انه شيل الفني ّ
جيتكم الغالية ،قيل مو كثري الفني ابو ريتا! خليها
مشان ّ
ورجعها.
ألف بيكفي ،زورته وسكتت ،وفعال شال ألفني ّ
حىك العم أ ّنه خ ّلونا نكتب الكتاب وسأل عن املأذون.
السفري جايب املأذون من املحكمة .شب زغري البس جيزن
ملون وبوط رياضة كونفريس احرم وشايل
ويت شريت ّ
العم ملا شاف هالشوفة قام عىل حيله وب ّلش
دفرته بأيدهّ .
يرببر بشفافه كالم مو مفهوم .هون أنا تدخّ لت وقلتله.
وخريج حقوق ودارس
اقعد يا شيخ االستاذ هون أخونا ّ
رشيعة منيح ،بعدين أنت سيد العارفني أ ّنه الزمل خمابر مو
نتم هاالمر  .قعد وقال الله يرحم أيام كان
مناظر فخلينا ّ
يبطل فيها العقد اذا حلية املأذون أقل من شرب .بس عىل
بركة الله .كتبنا العقد وقام العم وشال عصاية وعطى ابن
اخوه عصاية وزت ّلنا عصايتني وقل ّله روح جيب عروستك.
السفري مسك العصاية ّ
وقلل شو هي ابوريتا؟ قلتله هذا
تقليد قدمي ،ليثبت العريس أنه مستعد يقاتل ليحصل
عىل عروسه وأنت الزم تقاتله لتخترب هاليش ّ .
قلل أنت
عالعم  .والله
قاتل العريس بس ال تجور عليه وخليين أنا
ّ
أكس هالعصاية عىل جنابه .قلتله ال ما بيصري.
مشتهي ّ
املهم تضاربنا رضبتني تالتة بالعيص وغزمت السفري
أنه نزّ ل عصايتك ّ
وخل الولد ياخد عروسته وهيك صار
وراحوا اجلماعة .قلتله مربوك ابو يورغن .تفرح بوالدها.
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ّ
قلل تسلم .عقبال ما نفرحلك بالفزيا أبو ريتا .بتعرف أنو
وكمل ،بس
هالتقاليد حلوة وتلمس جيابه املليانة بأيده ّ
أنت الزم تكون جدير بالفزيا كمان .رفع عصايته وقيل
قاتلين أبو ريتا واغلبين وخذ فزيتك االن ويف احلال ،ومن
يطلب احلسناء مل يغله املهر .زتيت العصاية بوجهه وقلتله
;فزييت رح أخذها من بني عيونك ،خطيفة وببالش كمان.
هي كمان من تقاليدنا عىل فكرة .قال مهر للفزيا قال.

ألف طريق
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عندي ألف طريقة وطريقة للوصول إىل أملانيا.
بإمكاين أن أرتدي حذايئ الصيفي اخلفيف وأحمل
حقيبيت الصغرية عىل ظهري ،وأميش عىل مهل
كأي سائح يعرب البالد األوروبية من الرشق إىل
الغرب ّ
ويتلفت ميين ًا وشما ًال لريى معامل الطريق.
أستطيع أن ألبس شورت ًا رياضي ًا ،وأركض وأركض بصرب
كـ (فورست غامب) ،أو برسعة كـ (لوال) ،واجلماهري تهتف
عساف اركض!» وبني فرتة وأخرى أنظر إىل
يل« :اركض ّ
ساعيت وأراقب الوقت ،ألصل احلدود األملانية يف رقم
يسجله فريق غينس الذي ينتظرين هناك.
قيايس ّ
بإمكاين أن أسبح عىل ظهري عرب البحر واملحيط أليام
وأيام ،أحتاج فقط قلي ًال من البسكويت ورواية طويلة
كـ «البحث عن الزمن املفقود» ألقرأها يف ساعات امللل.
أستطيع أن أحفر نفق ًا من بريوت إىل برلني ،مبلعقة وعلبة
كربيت ،الكربيت فقط ألشعل سجائري يف وقت الراحة.
باستطاعيت أن أقف عىل اجلرس الذي مير تحته قطار بغداد
_ برلني ،وأقفز عىل ظهر القطار خلف مقطورة السائق،
وأفكر بحل لغز أغاثا كريسيت« ،جرمية يف قطار الرشق».
مروحية ذاهبة اىل فرانكفورت،
أقدر أن أتعلق بطائرة
ّ
وأغين كـ (دمييس روسوس) يف الهواء« :فار أواي»ّ .ربا
أجرب دندنة (أوتيل كاليفورنيا).
ّ
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أستطيع أن أنزل إىل الشارع اآلن وأوقف سيارة
تكيس وأخاطب السائق بتهذيب« :أملانيا لو سمحت!»
وعندما نصل احلدود سيساعدين موظفو اجلمارك
بإنزال احلقائب مع ابتسامة« :حمدلله عالسالمة!»
بإمكاين أيض ًا ،أن أضع سيخ ًا معدني ًا يف
مؤخرة رأيس كـ (كيانو ريفز) ،وأنتقل للـ
(ماتريكس) األملاين ألكون املخ ّلص املختار.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

شهادة التخرج
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اتصل السفري ّ
وقل« :أبو ريتا! ليش ملفك ّال
التخرج اجلامعية
مقدّ مه للسفارة ناقص؟ وين شهادة ّ
تبعك ،الشهادة األصلية؟» قلت ّله« :موجودة مع
امللف .أنا متأكد أنها مع بقية األوراق ضمن امللف».
ّقل« :مو مشكلة ،ما دام انت متأكد ،رح نالقيها ،ال
تهتم! تعال لندور عليها سوا!» قلت ّله« :جاييك».
فتت عىل مكتبه ،لقيته قاعد ورا الطاولة وقدامه كومة
أوراق وصور فوتوغرافية وعم يبحبش فيها .قعدت
وسألته« :لقيتها للشهادة األصلية؟ ال تشغل بايل ،من
وقت خربتين وأنا عم ارجف لتكون ضاعت ،بتعرف ما
عندي غري نسخة أصلية واحدة ،والله بيضيع مستقبيل
كطبيب أسنان إذا ضاعتّ ».قل« :ال يا رجل ،أبسولوتيل،
دور وهلق أكيد رح تطلع
إطالق ًا ،ال تهتم! ليكين عم ّ
حلالها .شوف هالصورة أبو ريتا!» ّرديتله« :هلق وقت
صور؟» ّقل« :شوف بحياة امك شوف! هي صورة من
أيام اإلعدادي ،أنا وشلة شباب بعد مباراة كرة قدم».
شفت الصورة وكان واضح انها صورة تذكارية لفريقني
بعد لعبة فوتبول ،وسألته« :مني هذا ّال شعره شايب؟
مشيب؟» ّقل:
ّ
مبي عليه زغري ،بعرمكم ،بس ليش هيك ّ
«ولو أبو ريتا ،هذا أنا ».قلت ّله« :وليش شعرك شايب
هيك؟ وراثة يعين من أبوك مثالً؟» ّقل« :أبسولوتيل،
خيو .رح احكيلك ياها...
إطالق ًا ،هي قصة طويلة ّ
مرة ملا كنت طالب إعدادي ،طلعنا بالويك اند
يا سيديّ ،
ّ
زيارة لعند عميت ال ساكنة بقرية زغرية بعيدة عن برلني
حوايل  200كيلو مرت ،عميت هي عندها كلب شيربد أملاين
اسمه زنجر ،من وصلتنا لهونيك ركض زنجر عىل سيارتنا
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واستقبلين ونط عىل صدري وبطحين عاألرض »...قاطعته:
«وشاب شعرك من خوفك من الكلب؟» ّقل« :أبسولوتيل،
وكمل
الكباية من راس املاعون أبو ريتا! ّ
إطالق ًا ،ال تخطف ّ
ورصنا نلعب أنا وياه ،املهم أخذته ورحنا منيش بني البساتني
وبعّ دنا منيح حلد ما رصنا بسهل مفتوح والكلب عم ينط
قدامي ،وبلحظة متل احللم ،ما شفت غري يش ملع وصوت
انفجار ،قدرت شوف بني الغربة والذهول زنجر مرمي
عاألرض ،وبدون حركة ».قلت ّله« :وهون شاب شعرك؟»
اتط ّلع عيل بطرف عينه وقال« :أبسولوتيل ،إطالق ًا ،أنا
عرفت أنه هذا لغم أريض من خملفات احلرب وانفجر تحت
تسمت مبكاين ووييل زنجر ّال مات ووييل أنا
زنجر ،ولهيك ّ
ّال ممكن كون واقف عىل يش لغم تاين .املهم ،ضليت مبكاين
بدون أي حركة حلد ما صار الليل حلىت أهيل انتبهوا َعغيايب،
واجوا يدوروا علينا .أنا ّملا شفت األضوية وسمعت الصوت
رصخت عليهم« :أنا هون ،بس انتبهوا! أنا بحقل ألغام»».
قلت ّله« :وأكيد شاب شعرك من خوفك من األلغام ومن
هن فور ًا خربوا فريق
العتمة؟» ّقل« :أبسولوتيل ،إطالق ًاّ .
الدفاع املدين بالقرية واجوا ومعهم خبري تفكيك ألغام،
وفتحويل طريق ،وطلعت معهم بعد ما أخذنا جثة زنجر
ّ
ودفناها .بالبيت ّ
وتعشيت وفتت ألنام
وغسلت
ّ
غطوين ّ
وارتاح ،وبني النوم وبني الصحو فتحت عيوين واتط ّلعت
عالسقف وشفت أبو بريص عم مييش عالسقف ،ووقع
عىل رايس ورقبيت ».قلت ّله« :هَ ْي ِه ّيه! هون شاب شعرك
اكيد! هي احلوادث بتصري دامئ ًاّ ».قل« :أبسولوتيل ،إطالق ًا،
مسكت أبو بريص ورميته من الشباك ،ورجعت منت،
الصبح ّملا فقت ،فطرت ونزلت امتىش بالبلد ،ووصلت مللعب
القرية وكان فيه مباراة كرة قدم بني فريق القرية وفريق
ثاين جاي من قرية قريبة ،املهم ،قعدت ورصت اتفرج،
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مدرب الفريق هو من أنسباء عميت وبيعرفين.
خاصة أنه ّ
بني الشوطني اجيت عىل غرفة تبديل مالبس الالعبني
تبع فريق القرية ورصت اسمع توجيهات املدرب لالعبني.
املدرب انتبه وعرض َع َ ّل انزل العب الشوط الثاين بدل
واحد من الالعبني ّال انصاب ،أنا ارتبكت بس وافقت
باألخري ،وفع ًال لبست الشورت والكزنة ونزلت أطاحش
هاللعيبة .بيحصل فريقنا عىل رضبة ركنية ،وبتنلعب
بني
ّ
قدام القامئ األيرس للرممى .أنا ركضت ونطيت واشرتكت
مع احلارس فيها .احلارس مسك الطابة وكان رافع ركبته
ليحمي حاله ،املهم ،بتيج ركبته عىل بيضايت ،وقعنا ّ
تنينا
عاألرض وأنا ماسك بيضايت وعم ارصخ واحلارس فلت
الطابة وب ّلش يقلب عاألرض مثل الطري املذبوح ،أتاري
ركبته رضبت القامئ بعد ما رضبتين وطلعت من مكانها ،وملا
شافها هيك انهبل وبلش يرصخ بجنون .بتتذكر الالعب
الدامنريك ّال صار معه هيك ببطولة أوروبا 1992؟ ...مثله
بالضبط» .قلت ّله« :ما ضل وراها ورا ،هون شاب شعرك ،وال
عاد تحيك يش!» ّقل« :أبسولوتيل ،إطالق ًا ،اجوا املسعفني
واملعاجل الفزييايئ وأسعفونا واألمور عادت طبيعية مثل
ما كانت ».قلت ّله« :اف! م ّليت منك ها ،خ ّلصين! شو صار؟
شعرك ليش شاب؟ وشهاديت وين راحت؟» ّقل« :خيو
برصاحة ،مبارح كنت عم العب شدة هون َعطاولة املكتب
مع الشباب وما بعرف كيف صار ورصنا نسجل نتائج
تعبت أرقام وخرابيش وانزتعت.
اللعبة عىل شهادتك ،حلىت ّ
وشعري طلع شايب نتيجة خطأ بالتظهري والتحميض تبع
تقبلت موضوع الشيب ،انه عادي وما زعلت،
الصورة ،وأنا ّ
ّ
ألو ّصلك مسج
وأنا صاريل ساعة عم أحكيلك هي احلكاية َ
انه احلياة فيها كل يش ،والزم الواحد يتقبل هي األمور.
يعين انت طبيب أسنان بالواقع وعن جد وما بدك شهادة
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من حدا .صدقين أبو ريتا ،حىت بأملانيا فيك متارس مهنتك
بدون هي الشهادة .انت بتعرف أكرث من غريك أنه املرصيني
والنور واحلالقني زمان ،كانوا يق ّلعوا اسنان بدون
القدماء ّ
وكمل« :أبو
شهادات وأوراق وكل هاحليك الفايضّ ».
ريتا! انت ما راح تزنعج من ّال صار ،مو هيك؟» قلت ّله:
أجن ،كل ما يف
«أبسولوتيل ،إطالق ًا ،ما راح ّ
أعصب وال راح ّ
كرسيي وأتنهد تنهيدتني وبس»...
األمر أنه رح أقوم من
ّ
وناولته بالبوكس عىل عينه .رصخ ّ
وقل« :تصدّ ق أبو ريتا!
انه ملعت عيوين مثل ما ملعت ملا انفجر اللغم بزنجر؟» قلت ّله:
«اي ،هذا لغم منيس بإيدي من أيام املرصيني القدماء.
وأكيد ما عندك مانع ناخذ صورة سيلفي أنا وأنت مع عينك
يكمل
الزرقا ،سعادتك!» قال« :أبسولوتيل» ...وما قدر ّ
ويقول« :إطالق ًا» ،البوكس الثاين كان سابقه عىل حنكه.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

فعالية تسويق
من أجل احلملة
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أعزاءنا جمهور حملة الفزيا_اللزيزة،#
نود إخباركم أن قسم التسويق يف احلملة الحظ تراجع ًا يف
عدد املتابعني يف األيام األخرية ،ولذلك سنقوم آسفني ،
السم ،باللجوء اىل أساليب ترويجية
ونقولها ونحن ّ
نتجرع ّ
كنا نرفضها عىل مدار تاريخنا النضايل املديد ،وسنقوم بنرش
صورة إباحية للسفري كل يوم كوسيلة جلذب متابعني جدد.
دمتم ودام نضالنا من أجل وطن سعيد مع فزيا للجميع.
ولكم القدوة:
لو كان ّعنا خمسة بس متل السفري األملاين
بثورتنا ،ما كان حالنا هذا احلال .يعين هريت نعمته
للسفري وما حىك يش ،وال اعرتض ،وال فصلين،
وال توعدين بحرماين من الفزيا ،واليش.
ولكم بالسفري األملاين ،أبو يورغن ،قدوة يا ذوي األورينت.

طيارة من الورق
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لن أكرر خطأ ابن فرناس.
سأجمع منشورات الفزيا عىل أوراق بيضاء وأصنع
منها جناحني وذيل ،سأقف عىل السطح...
وأطري ...وأطري ...وأطري.
أنا أستطيع الطريان ،بس ما ّ
بعل كتري.

يف مكتب
الويسرتن يونيون
101

فايت عالويسرتن يونيون لـ استلم حوالة ،بشوفه واقف
عالشباك الثاين وعم يناول املوظف رزمة مصاري ،ندهتله:
«أبو يورغن! أبو يورغن!» التفت وشافين ورفع حواجبه
مع ابتسامة ،انه شو جابك لهون؟ ّ
وأشيل بإيده ،انه
استناين لرنوح سوا! طلعنا ورحنا َعكافيه قريب ،طلبنا
قهوة وقعدنا ،ط ّلع اآليباد تبعه ّ
وقل« :اقرأ!» قلت ّله« :شو
هذا!» أرشيل انه اقرأ! وما تعميل حالك نيب وتقيل ما أنا
بقارئ! مسكت اآليباد ورصت اقرا وق ّلب صفحات ،قلت ّله:
«شو هاي؟» ّقل« :ب ّلشت اكتب ّ
مذكرايت من كم يوم،
ّ
وحابب تساعدين بالكتابة والتحرير ».قلتله« :مذكرات شو
مذكرات؟ ّ
يا بو ّ
مفكر حالك ترششل يا حبيب املاما؟» ّقل:
َ
«هلق هيك؟ احلق َع ّل انه طلبت مساعدتك .كس أمك يا
لساين ،ليش حكيت وجبتيل املسخرة؟» قلت ّله« :ال تزعل
مين أبو يورغن! مو القصد ،بس ّال قريته بيشبه كتاب
صف السابع تبع القومية ،ما يف إثارة وال تشويق بكل
القصة ،الناس م ّلت هي اللغة اجلامدة ،شايف هي اجلملة
تبع «كس أمك يا لساين»؟ صدقين بتعطي حيوية وحركة
للموضوع أكرث من لغتك اخلشبيةّ ».قل« :أبو ريتا! أنا بدي
اكتب ّ
مذكرايت السياسية مو قصيص الشوارعية ».قلت ّله:
«ولو ،الزم تعطي الناس حكاية مو سمعانينها قبل حلىت
يشرتوا الكتاب .يعين مني فايض يقرا سوالفك التخّ انة
مع سفري غواتيماال وانتو واقفني َعدور اخلزب َعالفرن؟
ّول مفكر انه الناس مهتمة إذا لعبت شدّ ة مع السفري
وكملت« :يعين كتاب (حيايت) تبع كلينتون
اإليراين؟»ّ ...
ليش حقق مبيعات عالية برأيك؟ صدقين كله مشان
باوال ومونيكا وهالقصص هي ».هون غزمته وقلت ّله:
«الناس بتحب الفاينات يا أبو يورغن ،والعياذ بالله».
صفن شوي ّ
وقل« :والله أنا بعرف انك رح تجيب آخريت،
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بس ما عاد بدي اتراجع ّ
وخل ّال بدو يصري يصري .عندك
للرس مطرح أبو ريتا؟» قلت ّله« :هات ،احيك واشجيين!»
وبدأ يجود ؛ هذا يا سيدي بعد فرتة من انضمامي
للسلك الدبلومايس »...هون قاطعته« :لك يا رجل
حىت باملسلسالت واألفالم املرصية ّبطلوا يقولوا السلك
الدبلومايس ،هات غريها!»ّ .قل« :املهم ّعينوين بالقنصلية
تبعنا بروتردام ،هولندا ،فأنا تركت عيليت بأملانيا ورحت
حلايلّ .
كنا جمموعة قليلة من املوظفني ،أنا والقنصل وموظف
وسكرترية القنصل سامنثا .سامنثا هي يا أبو ريتا...
صاروخ ،شلخة ،أنوثة عىل دلع عىل حركات نسوان ،وحدة
ملعب عاألصيل ،وين ما تواجدت بتكون حمط اهتمام الكل،
وهي تضحك بوجه هذا وتغزم الثاين ...املهم أنه القنصل
حط عينه عليها ويبدو زبطت معه وصاروا يطلعوا ويفوتوا،
وبيوم من األيام ،صاحبنا القنصل بييج نقله عىل بلد ثانية
وبيسافر بدون مقدمات وبدون وداع حىت ،وترك كل يش
وراه ،مبا فيهم دلوعتنا سامنثا ّال انهارت من الصدمةّ ،
وال
بيوقع من السما يا أبو ريتا _ »...قلت ّله»:بتتلقاه األرض» _
ّقل« :ال ،بيتلقاه حضن صاحبك الذيب أبو يورغن .ورصت
واسيها وأخفف عنها وط ّلعها مشاوير ورحالت وخالل
نسيها القنصل اخلاين وخليها تحبين أنا
اسبوعني قدرت ّ
وصار بينا عالقة حميمة .بعدها بفرتة ،حوايل شهر بتخربين
أنها حامل ،أنا طار عقيل ورفضت املوضوع ألنه وضعي
ما بيسمح بهيك يش أبد ًا .وطلبت منها أنه تجهض احلمل
بس هي رفضت ألنه الطبيب قال أنه يف خطر َعحياتها إذا
أجهضت ،فاضطريت تَ ّركها الشغل واستأجرلها بيت بعيد
عن الناس والقنصلية حلىت تولد وتقوم بالسالمة ».قلت ّله:
«كفو أبو يورغن والله انك نشمي!» ّقل« :املهم يا سيدي
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وبعد خمس شهور بيجيين اتصال من املشفى انه سامنثا
عم تولد ،أنا انصدمت واستغربت ،أنه شلون هيك؟ حمل
ما صارله  6شهور بييج وبطريقة طبيعية؟ ورحت لعندها
وشفتها وبس ارتاحت من تعب الوالدة صارحتها بشكويك
وصارت تبيك أنه أنا كمان رح اتخىل عنها ،وانه كل الزمل
كالب وخمادعني ،وانه أنا واحد جبان ما عم صدق انه هذا
ابين ومن صليب ،واتصلت هي بواحد قريبها عىل أساس
طبيب وبيشتغل باملشفى ّال ولدت فيه ،وحىك معي وصار
يرشحيل انه بالطب احلديث ممكن احلمل يكون  6شهور،
وهذا أمر عادي وبيتكرر كثري »...هون اتطلع فيين أبو يورغن
وسألين« :أبو ريتا! أنت بتفهم بالطب احلديث مو؟ وأنا عم
هز برايس ّ
كمل!» وتابع« :أنا صارحتها
كمل ّ
وأشله بإيديّ ،
سجل الولد عىل اسمي ألنه وضعي العائيل ما
انه مافيين ّ
بيسمح بهيك يش ،وبعد أخذ ورد ،اقرتحت َع َ ّل تسوية
هي رح تسجل الولد عىل اسم قريبها هذا ،وما راح
انه ّ
ّ
تعمل مشاكل بأملانيا ،وما بدها مين غري اتكفل مبرصوفها
ومرصوف الولد .أنا فكرت باملوضوع ،وقررت انه هي أفضل
طريقة ملعاجلة األمر بال حماكم وقضايا وفضيحة ،وفع ًال
رصت أعطيها مبلغ كل فرتة وحىت ملا انتقل شغيل من
هونيك وسافرت ،ض ّليت عم ابعثلها املصاري وهي احلكاية
صارلها عرش سنني يا أبو ريتا ،وكل ما جمعت قرشني
ببعث حوالة الها وللولد ،والله هلكت يارجل تقول بالوعة
مصاري! وهي احلوالة ّال شفتها اليوم كنت عم ابعثها
يدرس
الهم مشان قسط أستاذ الفزييا النووية ّال عم ّ
الولد ...شو رأيك؟» قلت ّله« :بشو؟ باملذكرات؟ وال بالطب
احلديث؟ وال بالفزييا النووية؟» ّقل« :بالكل ».قلت ّله:
«الطب احلديث بيقول انه تروح فورا تسحب احلوالة قبل
ما تستملها دلوعتك سامنثا ويروحوا املصاري ،ويُ ّ
فضل لو
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تسميها (أحمق روتردام)،
تنىس املذكرات ه ّلق ّإل اذا حابب
ّ
ّول ق ّلك! (فيلم هندي يف السفارة) ،كمان زابطة ها».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

كل
عىل ٍ
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خط رجعة!
أصالً ،الفزيا األملانية حامضة .بس مو كتري.
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

قوميات
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يف سوريا  700ألف آشوري و  4مليون كوردي و 7ماليني
تركماين و  4مليون علوي و  2مليون مسييح و 5
مليون من أقليات خمتلفة ومتنوعة من شيعة ودروز
واسماعيلية ورسيان ورشكس وشيشان .وهندي
أحرم واحد ،اسمه (املتعربش عىل باب السفارة).
اعطوه فزيا! واخلصوا من منه ومن نقه!

نقاش عىل
اختيار املدرسة
107

خمتلفني أنا ونبال حول املدرسة ّال بدنا نحط ريتا وناي
فيها .انه فرنيس أو عريب وانكلزيي؟ أو مبدراس السوريني
بلبنان؟ ّول نستىن لنصري بأملانيا وتنحل املشكلة حلالها؟
مبارح ،اجا اجلواب حلاله ،كيلوين موز
خلصوهم البنات بيوم واحد.
ال داع للحرية أو التعب ،شوايا لألبد وباجلينات.

جلسة تصوير
مع السفري
108

رن املوبايل من الصبح  ،فتحت اخلط بدون ما ّأطلع
عالشاشة ألعرف مني طالبين ،أجا صوته ،صباح اخلري ابو
ريتا ،شو بعدك نامي ،قوم قوم عاوزك مبوضوع رضوري ،قوم
«عمل الصباح يساوي ذهبا» مثل ما بتقول أمي  .قلتله
عطيين عرش دقايق ألصىح وبرجع بحاكيك وفعال قمت
غسلت وعملت فنجان قهوة وطلبته ،قلتله خري شو بدك،
بعدين وينك أنت ،صارلك فرتة غايب ال حس وال خرب ،قاليل
اذا فايض تعال عندي عىل السفارة وبحكيلك كل يش ،رحت
لعنده لقيته باملكتب وحواليه ثياب وبدالت يش ازرق ويش
اخرض ويش برتقايل واكسسوارات وبرجكتورات اضاءة
ومعدات تصوير .قلتله شو هذا،ليش مكتبك مقلوب
فوقاين تحتاين «كأنه مقتول فيه حية» مثل ما بتقول
أمي ،قليل عندي جلسة تصوير بعد شوي وهذول ثياب
جبتهم ألتصور فيهم بوضعيات خمتلفة وألبسة متنوعة.
أي  ،بس ليش الصور ،يعين عندك مناسبة سياسية
أو اجتماعية بالسفارة ،وهاأللوان كلها مشان
شو  ،عىل علمي ما بتلبس غري بدالت سودة.
قيل ابو ريتا ..هذا كان زمان وهلق بطلنا نلبس
أسود ..طالع لبس قهواية  ،مثل ما بتقول أمي.
وهي الصور مشان الكتاب .قلتله أي كتاب ،قليل ،ولو يا
ابو ريتا ،كتاب الفزيا تبعك ،مو الزم نحط كم صورة أيل
كمل ،أنا جهزت كل يش،
بالكتاب ،وقبل ما احيك يش ّ
صور من الطفولة للمدرسة للجامعة وكل مرحلة من
مراحل حيايت وحىت صور الشام وموريتانيا وموحسن
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صاروا جاهزين وكل هالشغل صار بوقت قيايس يا ابو
ريتا ،وفعال مثل ما بتقول أمي ،اإلرادة اجليدة تجعل
للقدمني جناحني ».قلتله ،أبو يورغن ،شو عم تحيك انت،
أنت شو دخلك بالكتاب وشو دخل موحسن والشام
وموريتانيا ،جمنون يحيك وعاقل يسمع مثل ما بتقول أمي.
العامل قرية صغرية يا ابو ريتا ،وكله بينفذ عىل كله ،ومثل
ما بتقول أمي «كل السوايق تنتهي إىل البحر» وقام من
ورا مكتبه وصار يفرجيين الصور ،هي الصورة تصورتها
مع حبابة فنخة مبوحسن قبل شهر وهي بنواكشوط حمل
ما كنت تشتغل وهي عىل جبل قاسيون وأنا عم أأركل
وعامل عىل اساس غيمة فوق الشام .شو رأيك بالصور ابو
ريتا؟ حلوين مو؟ اوعك تقول مثل ما بتقول أمي» كثري
من الضجيج قليل من الصوف» ألنه تعذبنا كثري بالسفر
والشغل فيهم ،أنت بتعرف خطورة الدخلة عىل موحسن
هلق مع وجود داعش .قلتله يا ايخ مو قصة عذاب وصوف
وضجيج وداعش بس هذا كتاب اديب يا ابو يورغن مو
ألبوم صور .يعين شو دخله القارئ بصورك باملدرسة
واجلامعة وبالشام ،هذا كتاب عن الفزيا مو عن حياتك .أنا
اسف بس مستحيل اقبل أنه تزنل صورة الك بالكتاب.
صفن السفري شوي وقليل ،ما اقىس قلبك يا ابو
ريتا ،مستخرس فيين وأنا بآخر عرمي كم صورة
بالكتاب تبعك ،يا خسارة صداقتنا ،فعال مثل ما
بتقول أمي «ال ألني من القلب وال أقىس».
قلتله ابو يورغن ،ال تبزت مشاعري ،انت صديقي
وبتعرف معزتك وغالوتك عندي ،بس هذا شغل
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ما بيصري يكون فيه جماملة ،بعدين أنت بعدك
بعز شبابك ،ليك شعرك مافيه شعرة بيضا.
قليل ،أي ،شعري اسود بس شو الفايدة يا حرسة ،ومثل
مابتقول أمي « رأس املجنون ال يعرتيه الشيب».
قلتله يلعن سماك ،فطرت قليب ،خالص وال يهمك ،يف حل
عندي ،شو رأيك تكتب مقدمة صغرية للكتاب أو نحط كم
جملة الك بني فصول الكتاب ونصوصه ونقول أنه هدول
بقلم السفري ابو يورغن ؟ ملعت عيونه من الفرح وتحمس
وقليل جاهزين ،أنا أصال كتبت كم شغلة كنت ناوي أحطهم
كتعليقات مع الصور .قلتله عظيم ،هات اقرايل اياهم فورا.
شال مفكرة اجليب تبعه وقلب كم
صفحة وصار يقرايل ويطلع فيين:
ال ميوت اإلنسان إال حني ال يتذكره أحد.
عليك أن تجرب املستحيل لتصل إىل املمكن.
يكرث الكذب عادة ،قبل االنتخابات وخالل احلرب
الصيد .هون وقف قراءة وصار يطلع فيين
وبعد ّ
ليعرف رأيي ،قلتله كمل كمل .ورجع تابع قراءة:
قوة الكلمات قد تكون أحيان ًا أعنف من
قوة الصفعات واملسدسات .
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إنهم لن يقولوا كانت األزمنة رديئة وامنا
سيقولون ملاذا صمت السفراء؟.
سكت وقيل شو رأيك؟ قلتله ،لك شو رأيي يعين ،رح
تجيبيل اجللطة أنت ،هدول أقوال لربيخت وهرمان هسة
وبسمارك وهايرنش بول ،شلون بدك يانا نحطهم
بالكتاب ونقول أنهم كتابتك ومن تأليفك!؟ وأي حدا رح
يقراهم رح يعرف هاليش ويكشف اخلدعة والكذبة.
قليل يا ابو ريتا ،بريخت بيقول ملاذا صمت الشعراء أنا
بقول ملاذا صمت السفراء ،يعين يش خمتلف متام ًا.
قلتله ما يف فايدة ابد ًا ابد ًا ،مو ممكن نستفيد منك
بيش ،ال فزيا وال كتاب وال أي يش ،يعين فايدة ما
منك فايدة ودخانك بيعمي ،مثل ما بتقول أمي.
بس بتعرف ،ممكن نستفيد منك بحالة وحدة بس،
سالين ابو يورغن بلهفة شو هي؟ قللته :تاخد اللباس
الربتقايل تبعك وبوجهك عىل أول باص رايح عىل
موحسن وتسلم حالك لداعش ،واذا الله وفقنا
وعملولك اصدار حمرتم ورضب بسوق اليوتيوب رح
يكون سكووب كبيري للكتاب ولقصة الفزيا ومثل ما
رح تقول أمي وأمك وأم هالعامل كلها ،الله يرحمه..
األورانج يليق بك ..ابو يورغن
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

املهامتا أبو يورغن
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ما تع ّلمته قليل ،قليل جد ًا .لدرجة أن باالمكان جمعه
يف صندوق بلوري شفاف يشبه تلك الصناديق اليت
يضعونها جلمع التربعات يف املوالت واجلوامع.
تع ّلمت من أمي أن أخىش الصمت
والصامتني ،فهؤالء مكمن اخلطورة.
تع ّلمت من طب األسنان ،أرين أسنانك ألعرفك.
وتع ّلمت أيض ًا ما عرفه الفراعنة قبل آالف
السنني،كيف تضع عصاك الصغرية تحت
احلجر الكبري وتحركه بسبابتك املرتخية.
تعلمت من اإلحصاء أن القيم املتطرفة يف السلب
وااليجاب هي قيم مهملة ومكروهة أيضا ،ألنها
غشاشة وترفض االجتماع مع البقية.
من الفزيياء ،تع ّلمت أن الثقوب السوداء ميكن أن ترتدي
بنطال جيزن أو كزنة حرماء أو بوط ًا عسكري ًا مقاوم ًا.
من األمثال ،تعلمت أن الغزّالة الشاطرة اليت
تغزل برجل العزنة تنتج أردأ األنواع.
من الثورة الفرنسية ،تع ّلمت أن البسكويت
والكرواسان هما وقود املقاصل.
من ثورة تونس ،تع ّلمت أن الطغاة يهربون من كلمة
«بع» واحدة فقط لو تابعت جيوشهم سباتها املديد.
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من مرص ،تع ّلمت جملة قالها خالد صاحل يف
عمارة يعقوبيان« :الناس متعلقة بـ ديل احلكومة
زي ما تكون ّعيل شابط بفستان امه».
من درعا ،تعلمت أن حبة قمح فوق
أخرى ميكن أن تغرق طاغية.
من حمص ،أن فيها حماصنة كرث ،أكرث
مما يطيق هذا العامل البائس.
من حلب ،أن الرباميل ال تخجل من التاريخ،
فتأتيه عارية وبعيون وقحة.
من موحسن بلدي ،تعلمت أن طائرة امليغ
ودار رادوغا السوفييتية 13وجهان لبؤس
واحد ولذلك سقطا سوي ًا هناك.
من كفر نبل 14،تع ّلمت أن بكرة قماش تكفي لتلهم عامل ًا
كام ًال لكنها ال تكفي لتنظيف وساخة برميل واحد.

	13دار رادوغا كانت دار نشر حكومية في االتحاد السوفيتيُ ،
تـرجمت
فيها الكثير من األعمال األدبية واأليديولوجية الروسية إلى
ً
العربية ،وكانت توزع كثيرا في سوريا وبأسعار رمزية.
	14كفر نبل مدينة صغيرة في محافظة إدلب ،شمال سوريا ،لم تكن
معروفة في سوريا قبل الثورة ولكنها اكتسبت فيما بعد شهرة
محلية وعالمية بسبب الالفتات والشعارات والكاريكاتير واألعمال
الفنية التي أنجزها أبناء كفر نبل خالل الثورة.
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من الساروت 15،أن تحرس احللم بأغنية ،من
القاشوش 16تناسخ األرواح واحلناجر.
تورث ابنك قنينة ماء
من غياث مطر17،كيف ّ
عوض يتم يوم واحد.
ووردة ُت ْغين شعب ًا وال ُت ّ
من النظام ،تع ّلمت أنه باإلمكان أن تغتسل مباء النهر مرة
بعد مرة 18،طاملا أن املجتمع الدويل يكره التيمم وأصحابه.
من املعارضة ،أن الشبل ليس من ذاك
األسد ،بل من ابن خالته يف احلقيقة.

	15عبد الباسط ساروت حارس مرمى سابق في منتخب سوريا للشباب.
صار مع بدايات الثورة في سوريا من أهم قادة المظاهرات في
مدينة حمص ،ويتميز بجمال صوته .له شعبية في مختلف المناطق
السورية لدرجة أنه قام بقيادة مظاهرات في مدن أخرى عن طريق
السكايب .بقي في حمص تحت الحصار وانضم إلى الجيش الحر.
ُ َ ّ
ويعد فيلم طالل ديركي «العودة إلى حمص» بورتريه مميز عنه.
	16إبراهيم القاشوش (عاش بين  )2011 _ 1977كان رجل إطفاء
وممثل هاوي من مدينة حماة .اشتهر أثناء المظاهرات عام 2011
بكتابة الكلمات والغناء .انتشرت أغانية في المظاهرات في كل
ّ
ُ
العالم .في حزيران/يونيو و ِجدت جثته في نهر العاصي .بعد أن
ّ
انتزع القتلة المقربون من الحكومة حنجرته.
	17غياث مطر ،ناشط سلمي سوري ،اشتهر في العام  2011عندما
ّ
قدم الماء والورود لجنود الجيش السوري الذين تم إرسالهم ضد
المتظاهرين .في شهر أيلول/سبتمبر  2011اعتقلته قوى األمن
وبعد أربعة أيام أرسلت جثته إلى عائلته ،بعد أن تم تعذيبه حتى
الموت .حضر جنازته سفراء الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا
ً
واليابان والدنمارك .كانت زوجته حامال بالطفل الذي أسمته فيما
بعد باسم والده.
	18في تعارض مع عبارة هيرقليطس الشهيرة «ال يمكن للمرء أن
يغتسل في مياه النهر مرتين».
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من مشاويري يف تكيس موريتانيا ،تع ّلمت أن
كل نزعة قومية هي نزعة شوفينية الستعباد
جماعات أخرى .عىل الهامش -ورمبا يف منت املنت-
ع ّلمتين موريتانيا أن اجلميالت هن البدينات.
من تكايس لبنان ،أن الشتامئ ال متنع قطع الكهرباء
وال نسل الزعماء -املفخخات تفعل.-
من السنة والشيعة ،أن حرب املئة عام
ليست أطول حرب يف التاريخ.
من مارك زوكربريغ ،أن الفيسبوك هو النسخة
األحدث من جهاز كشف الكذب.
من أدونيس ،أن جمهور ّ
الشتامني ال يقل أهمية
عن املريدين سواء كانوا يف اجلامع أو اجلامعة.
من نبال ،تع ّلمت أن اجلمال -كما
الشياطني -يكمن يف التفاصيل.
من ريتا ،تع ّلمت أن اآلباء كائنات رضرهم أكرث من نفعهم.
من ناي ،أن الطفل الثاين يدرك هذه
احلقيقة منذ اليوم األول.
من املسيح ودير الزور تعلمت ،أين بعد أن أدير خدي
عيل أن أنطحه برأيس نطحة ال يقوم
األيرس لضاريبّ ،
بعدها ...وإال سيسترم برضيب اىل ما ال نهاية.
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من كرة القدم ،أن الكالسيكو أخطر
من ّ
صفني ومعركة اجلمل.
من الشوايا تعلمت أن مطعم بيج ماك وشارعني اسفلت
حوله يف قرية صغرية أهم من جامعة يف املدينة القريبة.
من األكراد ،أن كلمة الكورد ليست ترف ًا لغوي ًا
ولعب ًا بالكلمات وإمنا هي رسدية أهل مكة الذين
يعرفون مكة وجبالها أفضل من أي أحد آخر.
من األرمن ،أنه بعد عام من اآلن سيضيع
حق وراءه ماليني املطالبني.
من خميم الريموك ،ليست كل األمثال صحيحة.
وأن اجلوع كما التدخني وحوادث الطرق والرباميل،
من مسببات املوت الرسيع والبطيء.
من احلرب والبحر ،من نجا من هذي غرق بذاك.
من الثورة السورية ،تعلمت أنه يجب أن
أعرف نفيس ،قبل أي يشء آخر.
ع ّلمتين أيضا ،أن أرى اجلدران اليت
انتصبت مكان جدار اخلوف.
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من الفزيا اللزيزة تعلمت أن الفزيا_اللزيزة_ #
هي اليت تدخلك اىل القلوب قبل احلدود.
من أبو يورغن ما تعلمت يش ،وال حىت كلمة أملانية واحدة،
أص ًال أبو يورغن ال يُ ستَ فاد من ريشه أو حلمه أو بيضه.
سأطلعكم عىل رس صغري ،تع ّلمت منه الضحكة واالبتسامة
يف زمن احلرب واملوت ،لكن ال تخربوه بذلك .أرجوكم
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أين بالواقـــع مـــا بعـــرف غـــر  3كلمـــات مـــن هـــي اللغـــة
وهـــي :بحبـــك ومنتصـــف الليـــل وشـــكر ًا .بكـــرا مـــن الصبح
رح ابعـــث احللـــم للســـفارة ،وطالبهم بفـــزا لتفســـر احللم.
بس خايـــف يقولـــويل« :أويك ،روح نـــام فـــور ًا لنبعثلك ياها
بحلم مســـتعجل».
#delicious_german_viza
الفيزا_اللزيزة#

«أبو يورغنفعلما عجزتعنه الســـفارة واملهربون».
العريباجلديد

«غروتيســـــــــــــــــك جديــــــــر جــــــــــدّ ا بالقــــــــــراءة».
راديو أينس ،أملانيا

«درة يف اجلــــــــــــــــدل الدائــــــــر حــــــــــول اللجـــــــوء».
ّ
قناة  ZDFاألملانية

«كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة».
جريدة ديفيلت

