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لم تكن ثورة واحدة ،بل ثورات
ربى حنا
تاريخ وصول المادة 31 :آذار  /مارس 2021

ناشــطة مدنيــة ســورية ،بكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع ،عملــت سـ ً
ـابقا كاستشــارية أســرية
وبــاور كوتــش لألطفــال ضمــن برامــج للتأهيــل والدعــم النفســي .تقيــم ً
حاليــا فــي هولنــدا.

ربى حنا
ـق حجــاب هيــكل الرعــب ،فــي غفلـ ٍ
ـة مــن عســس األمــن وعيــون المخبريــن ،وفــي تيــه وريــث الســلطة
انشـ ّ
القابــض علــى مقــدرات البــالد وأنفــاس أشــجارها ،بيــن نرجســية مــن يح ّطــم لعبتــه راض ًيــا مســتمت ًعا علــى أن
يتركهــا لغيــره ،وثقتــه العميــاء بــأن ال عصفــور يطيــر فــي ســماء البــالد إالّ ليســبح بحمــده ،وال شــمس تشــرق
إال بإذنــه ،وال طفــل يولــد فــي طــول البــالد وعرضهــا إالّ ليكــون مشــروع «مســيح» ،فــي حــال أقلــق نومنــا
وهــدَّ د األبــد ،يقــول كتابنــا أن نهلكــه فــي طريــق اآلالم ،ليكــون عبــر ًة لــكل مــن رأى ومــن ســمع.

ّ
حرية
وتجــاوز الصــوت حنجرتــك ،لقــد انتصرنــا بــأن ســقط خوفنــا مـ ّـر ًة واحــدة وإلــى األبــد ،فطريــق الجلجلــة
حتم ّيــة ال مفـ ّـر منهــا كمــا أخبرنــا كتابهــم.

سقط األبد
ونهــض مــار ٌد فــي داخلــك ،فتــح با ًبــا علــى الخــوف المــوروث ،علــى المــوروث كلــه ،علــى أحــكام
القبيلــة والمجتمــع ،فتــح با ًبــا علــى اآلخــر ،علــى نفســك ،علــى كل مــا حولــك ومــا فــي داخلــك.

لم تكن ثورة واحدة ،بل ثورات
مــن اعتصــام الشــموع فــي بــاب تومــا ،إلــى دعــم ثــوار مصــر والتضامــن معهــم الــذي هاجمتــه الشــبيحة
الســوريين ،بمــا فــي ذلــك
واألمــن يومهــا ،إلــى ثــورة مســرحها هــذه المــرة «ســورية» .أجــزم أن جميــع ّ
حجــارة البلــد قبــل ذلــك اليــوم ،ظنتهــا مســتحيل ًة.
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أنا وأبي والثورة
أبــي :إلــى أيــن؟ (قالهــا أبــي وأنــا خارجــة مســا ًء) لمــاذا ترتديــن هــذا الحــذاء الرياضــي؟ هــل ســتذهبين
إلــى النــادي؟
أنا :ال رايحة شوف رفقاتي.

أبي :البلد مكركبة خففي طلعة بالليل!

أمــي :أنــا متخوفــة مــن خروجهــا مســا ًء مــع أصدقائهــا -هامس ـ ًة إلــى أبــي بأننــي قــد أجتمــع ليـ ً
ـال مــع
أصدقائــي فــي مــكان مــا فــي شــارع العابــد -فربمــا يذهبــون للمشــاركة فــي تظاهــرات فــي ضواحــي دمشــق.
وهــي تتهــرب دو ًمــا مــن اإلجابــة علــى ســؤال «أيــن أنــت؟» حيــن أتصــل ألطمئــن عليهــا.
كثيـ ًـرا مــا حاولــت أمــي ســحب االعترافــات مــن أصدقائــي بأســلوب المحقــق كونــان (باحــت لــي أمــي
بذلــك بعــد مــرور ســنوات).
ـمرين أمــام شاشــة ،يتابعــان كغيرهمــا مــن الســوريين مــا يحصــل فــي البــالد ،يشــاهدان محطـ ٌة تقــول
متسـ َ
إن ثــور ًة اندلعــت ،ومحطــ ٌة أخــرى تســمي مــا يجــري «أحدا ًثــا» ،وثالثــة تقــول ْ
أن ليــس هنــاك ثــورة وال
أحــداث و»ال هــم يحزنــون» ،وكل مــا فــي األمــر أن عــادة أهــل ّ
الشــام الخــروج عنــد هطــول المطــر لشــكر
اآللهــة علــى عطاياهــا.

نعــم ،ربمــا صدقــت هــذه المحطــة مــن حيــث ال تــدري ،فنحــن نعيــش فــي القحــط منــذ أكثــر مــن 40
عا ًمــا« .وح ّلهــا تم ّطــر!»
ومــع خوفهمــا علــى ابنتهمــا الوحيــدة مــن أي أذى قــد يصيبهــا فــي بــالد يعرفــون جيــدً ا أنيــاب مخابراتهــا
حريتــي الشــخصية مق ّيــدة بعــض الشــيء ،فأصبحــا يدققــان فــي مواعيــد خروجــي
وعناصــر أمنهــا ،أصبحـ ْ
ـت ّ
وعودتــي ،ويطلــب أبــي أن يوصلنــي بنفســه إلــى حيــث أنــا ذاهبــة ،وأصبــح التلميــح إلــى عــدم ارتياحهمــا
لنشــاطاتي العديــدة فــي هــذه الفتــرة موضو ًعــا ثاب ًتــا علــى طاولــة غــداء العائلــة اليومــي.

ولكــي أنهــي هــذه المســألة وأهــدّ ئ مــن روعهمــا ،وأتمكــن مــن تنــاول طعامــي بأقــل عــدد ممكــن مــن
نظــرات الريبــة المتبادلــة بينهمــا ،وأتفــادى كال ًمــا يشــدّ د فيــه أبــي علــى ضــرورة االبتعــاد عــن أي فعــل
«طائــش» كمــا اختــار هــو أن يســميه ،وأتفــادى الجمــل المب َّطنــة بتوعـ ٍ
ـورت فــي أي
ـد مخفــف النبــرة إن تهـ ُ
فعــل قــد ال يروقــه ،علــى الرغــم مــن تجاوبــي الكبيــر مــع مــا يقوالنــه ومحاولــة تفهمــي مــا يعتريهمــا مــن
قلــق ،لكــن ذلــك لــم يمنــع تكــرار المشــاهد واألســئلة نفســها يوم ًيــا ،ولكــي أتفــادى كل ذلــك ،أصبحــت
أخــرج مــن المنــزل بكامــل أناقتــي وبــكل مــا يوحــي لهــم بأننــي ذاهبــة إلــى عملــي الــذي يتطلــب مظهـ ًـرا
رســميا ،أو إلــى زيـ ٍ
ـارة إلــى منــزل صديقــة ،ألرفــع الح ًقــا مقعــد ســيارتي بعــد أن أركنهــا أمــام منــزل صديقتــي
ً
ِ
فــي حــارة فرعيــة فــي كفرسوســة ،ونُخــرج أحذيـ ًة رياضيــة نرتديهــا ،وننطلــق م ًعــا لنســتقل ســرفيس يوصلنــا
إلــى ضواحــي دمشــق( .بحــت إلــى أمــي وأبــي بهــذا الســر بعــد مــرور ســنوات علــى هــذه الخدعــة وغيرهــا
الكثيــر).
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لم تكن ثورة واحدة ،بل ثورات
كانــت ثورتــي الشــخصية بداي ـ ًة هــي ْ
أن تجــرأت علــى مواجهــة محكمــة روحيــة تتبــع لهــا طائفتــي فــي
معامــالت األحــوال الشــخصية ،وكنــت قــد رفعــت إلــى المحكمــة دعــوى طــالق منــذ  ،2009وبقيــت
لســنتين أنتظــر ،وال شــيء حــدث ســوى االنتظــار .فللمحاكــم الروحيــة فــي بــالدي ســلطة علــى المجتمــع
تــوازي ســلطة العســكر عليــه ،وتتمتــع بحصانــة روحيــة واجتماعيــة ،وتســتمد القداســة مــن الديــن ،فقضاتهــا
هــم رجــال الديــن.
قلــت لنفســي ،هــل يعقــل أن أطالِــب بالحريــات السياســية والحقــوق المدنيــة الكاملــة فــي الســاحات،

وأشــجع علــى العصيــان والثــورة ،وأنــا خانعــة أمــام محكمــة تماطــل فــي طلبــي ،وتتحكــم فــي شــكل حياتي،
وتبقــي حالتــي االجتماعيــة رهــن أهوائهــا؟ هنــا كان قــد مـ ّـر علــى انطــالق الثــورة شــهرين ،وبــدأت بالتواصــل
مــع ســيدات يعشــن ظروفــي نفســها ،ودعــاوى طالقهــن مع ّلقــة منــذ ســنين ،وبعضهــا تعــدّ ى الخمس ســنوات
أو أكثــر ،فتباحثنــا فــي موضــوع إطــالق صرخــة للمطالبــة باســتبدال محاكــم مدنيــة وقضــاة مدنييــن بمحاكمنــا
الروحيــة التــي تفصــل فــي قضايــا األحــوال الشــخصية الخاصــة ببعــض الطوائــف فــي ســورية.

فــي جلســتي التــي تلــت ذلــك ،قلــت للقضــاة المســؤولين عــن البــت فــي قضيتــي« :مــن أعطاكــم الحــق
بإبقــاء مصائــر النّــاس مع ّلقــة حســب أهوائكــم؟ شــعرت أننــي ،ربــى ،تغ ّيــرت ،واختلفــت فــي هــذه الجلســة
عوضــا عــن المحامــي الخــاص بــي ،وبإشــارات منــه دعمنــي
عــن أي جلســة ســابقة حضرتهــا ،وتحدثــت ً
المحامــي وشــجعني بــأن أكمــل وأال تســكت ،وعلــى الرغــم مــن محــاوالت رئيــس المحكمــة الروحيــة
إســكاتي أكثــر مــن مــرة مســتخد ًما ســلطته الروحيــة وحصانــة بزتــه الدينيــة ،إال أننــي تابعــت قائل ـ ًة :ســأكون
ـول قضيتهــا إلــى «قضيــة رأي عــام» ،سأنشــر وأكتــب عنكــم وعــن فســاد محكمتكم
أول امــرأة فــي طائفتنــا تحـ ّ
واللعــب بمصائــر النــاس وتعليــق حياتهــم رهــن محســوبياتكم ،واســتخدامكم هــذه الســلطة لإلطبــاق علــى
المجتمــع ،وللمحافظــة علــى مكتســباتكم وكراســيكم وامتيازاتكــم.
لكــم أن تتخيلــوا أن القــرار فــي قضيتــي -التــي بقيــت فــي أدراجهــم لســنتين دون أن يهتــز لهــم جفــن،
ودون أن تحــرز القضيــة أي تقــدم ،علــى الرغــم مــن تســمية عــدد المتنــاه مــن جلســات االســتماع وتأجيــل
الحكــم -تحـ ّـرك بعــد هــذه الجلســة ،وبعــد تظاهرتــي الصغيــرة تلــك داخــل المحكمــة الروحيــة ،وبعــد مــا
وصلهــم مــن أخبــار عــن حــراك نعــدّ ه أنــا وســيدات أخريــات لجمــع ملــف كامــل يخــص قضايانــا المع ّلقــة
علــى أهــواء محكّمــي األحــوال «الشــخصية» مــن رجــال الديــن.

حصلــت علــى طالقــي فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن عــام  2011وعلــى حــق حضانــة ابنتــي .كانــت هــذه
أولــى نتائــج ثورتــي الخاصــة «أنــا اآلن حـ ّـرة» ،ليــس هــذا كل مــا أطمــح إليــه للمســاعدة علــى تحريــر النســاء
فــي بــالدي ،لكــن نشــاطي بهــذا الخصــوص راح يأخــذ أشـ ً
ـكاال تختلــف بحســب المرحلــة والظــروف ،فبــدأ
مــن معاناتــي الشــخصية ومــن واقــع عشــته ورفضتــه ،ثــم أخــذ ينضــج بعــد ذلــك ويأخــذ منحــى أوســع
وأشــمل.

زاد توتــر أهلــي وارتفعــت وتيرتــه بعــد أن قدّ مــت اســتقالتي مــن عملــي فــي إحــدى مؤسســات اإلنتــاج
اإلعالمــي والتلفزيونــي ،وبعــد أن أغلــق األمــن مقهــى كنــت أســتثمره فــي منطقــة بابــا تومــا ،نتيجــة تقاريــر
تقــول إن المقهــى كان مكا ًنــا يتجمــع فيــه معارضــون للنظــام مــن فنانيــن وك ّتــاب وناشــطين سياســيين .وبعــد
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مســاومة ضابــط حضــر إلــى المقهــى وطلــب منــي وضــع كاميــرات ســرية لمراقبــة مــا يــدور فيــه كشــرط
لعــدم إغالقــه وإلغــاء عقــد االســتثمار ،رفضــت طلبــه ،فــكان قــرار االغــالق هــو ردهــم األول  -بالمناســبة،
فــي تلــك الفتــرة وافــق أصحــاب مقـ ٍ
وز ِّودت محالتهم
ـاه ومطاعــم كُثــر فــي دمشــق علــى مثــل هــذه الشــروطُ ،
بالكاميــرات وأجهــزة التنصــت.

ـي علــى
ـارا بالنســبة إلـ َّ
كان إغــالق مشــروعي الخــاص بعــد اســتقالتي مــن وظيفتــي أمـ ًـرا محب ًطــا وانكسـ ً
أصعــدة عــدّ ة ،وقــد حزنــت بشــدة ،فهــذا المقهــى كان يعنــي لــي الكثيــر ،كان أكثــر مــن مجــرد مصــدر دخــل
جيــد لــي ،وأكثــر مــن مجــرد كونــه أول مشــروع أن ّفــذه مــن دون أي مســاعدة مــن زوج أو أب ومــن دون أي
شــراكة ،كان باألحــرى مســاحة أح ّبهــا وأنتمــي إليهــا ،علــى الرغــم مــن أننــي لــم أكــن أقصــده إال لبضــع
للتحســر اآلن ،أو ربمــا ال أتقنــه.
ســاعات بعــد انتهــاء دوام وظيفتــي .لكــن ال وقــت لــدي
ّ
ارتفعــت وتيــرة التظاهــرات علــى طــول البــالد وعرضهــا ،وفــي دمشــق ك ّثفنــا لقاءاتنــا أنــا وأصدقائــي،
وأصبحــت دائرتنــا تكبــر عنــد كل مفتــرق .اختفــى ّ
جــل الفــوارق االجتماعيــة والطبقيــة وغيرهــا ضمــن
شــريحة الشــباب التــي تعتقــد بــأن مــا نمـ ّـر بــه اليــوم أعمــق بكثيــر مــن أي فــوراق ،وح ّلــت محــل الفــوارق
رســائل طمأنــة وتحبــب ،نتواطــأ بشــكل غيــر معلــن علــى بثهــا واســتقبالها ،بحيــث ُيشــعر واحدنــا اآلخــر أنــه
ليــس وحــده ،وير ّبــت علــى كتفــه فــي تظاهــرة أو يومــئ برأســه إليــه ْ
أن تذ ّكــره إذا مــا التقــى بــه فــي بقاليــة أو
كشــك ســجائر ،حتــى وإن اقتصــرت معرفتــه بــه علــى لقــاءات خاطفــة فــي تظاهــرة طيــارة أو اجتمــاع عاجــل
لتوزيــع بعــض المهمــات التــي نتقاســمها فــي زياراتنــا إلــى المــدارس التــي أصبحــت ملجــأ لســوريين نزحــوا
مــن مناطــق مختلفــة ،ومســاعدتهم فــي تأميــن مســتلزماتهم وتســلية األطفــال والتخفيــف عنهــم .وفــي دوائــر
صداقاتنــا األضيــق ،بــدأت نقاشــاتنا تأخــذ منحــى أكثــر وع ًيــا وأف ًقــا أكثــر اتســا ًعا فــي كل مــرة .إ ّنــه النضــج
الــذي يفرضــه علينــا شــعورنا بالمســؤولية ،ومــا عــاد فــي وســعنا إنــكار هــذا الشــعور ،فللشــارع قدســية ال
يمكــن لمــن لــم يعــش تفاصيــل البدايــات بكليتهــا أن يقدّ رهــا أو أن يســتوعبها حتــى.

المغامرون الخمسة
داخــل ســيارة حمــراء صغيــرة كنــا نجلــس خمســتنا ،نــدور بهــا فــي شــوارع فرعيــة فــي دمشــق ،خشــية أن
نجتمــع فــي منــزل أحدنــا بعــد أن عرفنــا أن ثالثــة منّــا مطلوبــون علــى قوائــم االعتقــال لصالــح الفــرع ،215
أيضــا عــن االجتمــاع مــع أصدقــاء آخريــن حتــى ال نتســبب لهــم بــأي أذى.
حيــث كنــا قــد امتنعنــا ً
ٍ
عــال ،ونوافــذ الســيارة مقفلــة بإحــكام وأصواتنــا عبــارة عــن نشــاز يتخللــه
انتهينــا مــن الغنــاء بصــوت

ضحــك هســتيري ،وهتــاف جديــد يكتبــه صديقنــا لتظاهــرة هــذا األســبوع بعــد االســتماع إلــى تســجيل أولــي
ألغنيــة انتهــى مــن إعدادهــا تتحــدث عــن الثــورة وهــو يقــود الســيارة بنــا -سأســميه فــارس -ناقشــنا بعدهــا
بــكل بــالدة َمــن ال أمــن يالحقــه ،وأوضــاع الحــراك فــي البــالد ،ومــا شــرحه لنــا مــازن -وســأطلق عليــه
أعرضــه ألي إحــراج -وهــو نشــاط جديــد ســينفذه مــع شــبان يميــزون أنفســهم بارتــداء
هــذا االســم حتــى ال ّ
قنــاع معيــن فــي صورهــم الشــخصية الموجــودة فــي صفحاتهــم علــى فيســبوك ،والنشــاط عبــارة عــن إطــالق
بالونــات تحمــل كلمــة حريــة فــي ســماء كفرسوســة ،وطباعــة منشــورات تحمــل أســماء المعتقليــن وتواريــخ
اعتقالهــم ،وتعليقهــا علــى جميــع الســيارات التــي تُر َّكــن ليـ ً
ـال فــي أزقــة شــارع بغــداد والعمــارة ومــا حولهمــا،
فقاطعــه محمــود -كمــا سأســميه -ليطلــق نكاتــه الســمجة كعادتــه عندمــا يتوتــر وقــال« :بالونــات شــو يــا
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حبيبــي ،بالونــات شــو هلــق؟ اســتنوا بــس يمســكونا حينفخونــا كلنــا ال تســتعجلوا».

ربمــا كنّــا نتحلــى بشــجاعة منقطعــة النظيــر وربمــا هــي الســذاجة المفرطــة ،ال أدري ح ًقــا كيــف كنــا نفعــل
ذلــك ونعيــش تفاصيلنــا بــكل هــذه الالمبــاالة .ليلــى -وهــذا اســمها الجديــد الــذي اخترتــه لهــا اآلن -أكثرنــا
يوصــل محمــود ونحــن
يرجعنــا فــارس لمطــرح مــا ص ّفينــا ســياراتنا ويــروح هــو ّ
دائمــا« :شــو رأيكــم ّ
واقعيــة ً
نــروح ننضــب ببيوتنــا صــارت الســاعة 9؟» .ثــم فتحنــا جواالتنــا ،حيــث كنــا مــن بــاب الحــرص نســحب
ـورا .كانــت المتصلــة
شــرائح االتصــال ونتــرك الجــواالت مقفلــة حيــن نجتمــع ســو ًيا .رن هاتــف فــارس فـ ً
والــدة محمــود ،صمتنــا ورد فــارس عبــر مكبــر الصــوت.
والدة محمود :ألو مرحبا خالة ،شفت محمود اليوم أو اجتمعتوا؟

فــارس :أهليــن خالــة أهليــن  -ركــن الســيارة قــرب الرصيــف ونظــر إلــى الــوراء ليرفــع محمــود رأســه
ـيرا إليــه باإلجابــة  -ال وللــه يــا خالــة مــا شــفته صرلــه يوميــن! خيــر شــو فــي؟
مشـ ً
والدة محمود :إذا شفته أو حكا معك ،قلو ضروري أمك بدها ياك.
فارس :تكرمي خالة اكيد.

أغلــق فــارس الخــط ،ولــم تمــض ثانيــة حتــى ّ
رن جوالــي وكانــت المتصلــة والــدة محمــود ،وســألتني
أغلقــت الخــط .وأطبــق علينــا صمــت
األســئلة نفســها وأجبتهــا بأنّــي لــم ألتــق بــه طيلــة هــذا األســبوع.
ُ
رهيــب .فنحــن نعلــم يقينًــا أن األمــن فــي منــزل محمــود اآلن وهــو مــن طلــب مــن خالــة أم محمــود االتصــال
بفــارس وبــي ،لكننــا نبحــث عــن أي شــيء أو إشــارة تــدل علــى غيــر ذلــك .التقــط محمــود هاتفــه ،وبــدّ ل
شــريحة االتصــال بأخــرى جديــدة ،واتصــل بجـ ٍ
ـار لــه ليجيبــه علــى الفــور قائـالً :أوعــى تجــي علــى الحــارة
المــكان كلــه أمــن وناطرينــك.

أيضــا الصحافــة المكتوبــة
كان محمــود صحف ًيــا ،ويعمــل فــي قنــاة تلفزيونيــة معــدً ا للبرامــج ،ويــزاول ً
ويتعامــل مــع عــدّ ة صحــف فــي لبنــان وأماكــن أخــرى.

مــا الحــل؟ أســعفنا مــازن المبتكــر بحـ ّـل كانــت بطلتــه ليلــى .ومــا كنّــا نملــك رفاهيــة دراســة أبعــاد هــذا
الحــل أو مــا شــابه.
مــازن :ســنتصل مــن تلفــون عمومــي بعــد حوالــي نصــف ســاعة أو أكثــر بقليــل بهاتــف منــزل محمــود،
وســنخبر والدتــه أ ّنــه بخيــر وأن جوالــه كان خــارج الخدمــة ألنــه اســتطاع الهــرب إلــى لبنــان ،وهــو اآلن بخيــر
وســيحادثها قري ًبــا .وبذلــك ســترتاح والدتــه قليـ ً
ـال ،وسنشــتت رجــال األمــن ،ونعطــي محمــود فرصــة يوميــن
ليؤمــن خروجــه فعل ًيــا إلــى لبنــان.

دائمــا ،ويعمــل صديــق
وقــع اختيــار الهاتــف العمومــي علــى مطعــم للوجبــات الســريعة مكتــظ بالنــاس ً
لمــازن محاسـ ًبا فيــه .كمــا وقــع االختيــار علــى ليلــى بطلــة المهمــات الصعبــة إلجــراء المكالمــة .وقفنــا قبالــة
المطعــم ونزلــت ليلــى مســرع ًة مــع مــازن .وعــادا بعــد أقــل مــن ثــالث دقائــق .وقــاال :تمــت العمليــة بنجــاح.
ـورا.
قالــت ليلــى تلــك الجمــل لوالــدة محمــود وأغلقــت الهاتــف فـ ً
أوصلنــا فــارس إلــى ســياراتنا المركَّنــة عشــوائ ًيا فــي شــوارع فرعيــة مــن كفرسوســة القديمــة ،وكان المشــهد
فــي الطريــق إلــى هنــاك ال يشــبه مطل ًقــا المشــهد قبــل ســاعات ،رعــب علــى شــكل يــد غليظــة تطبــق علــى
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رقبتــك ،مشــهد موحــش جــدً ا .وبعــد إلحاحنــا الشــديد علــى محمــود لتأميــن خروجــه إلــى لبنــان وإصرارنــا
علــى أن هــذا بــات ضرور ًيــا ،أخبرنــا أنــه ســيرتب أمــوره خــالل يوميــن قبــل أن يفعــل ذلــك  -وعلمنــا الح ًقــا
أنــه كان يهــدّ ئ مــن روعنــا فحســب ،وأنــه لــم يكــن ينــوي تــرك البلــد إطال ًقــا فــي هــذا الوقــت  -اتفقنــا علــى
أال نلتقــي هــذه الفتــرة ،وأن يختــار كل واحــد منــا مكا ًنــا ليقيــم فيــه ،وأال يخبــر أحدنــا اآلخــر عــن مكانــه
الجديــد هــذا ،تحس ـ ًبا لضغــط قــد يتعــرض لــه أي واحــد منــا فــي حــال االعتقــال الــذي بدأنــا نستشــعر أنــه
قريــب جــدً ا .أذكــر تفاصيــل هــذه الليلــة وأســتطيع اســتحضار اللحظــة بدقــة شــديدة ،أذكــر مالمــح وجوههم،
أذكــر بدقــة رهيبــة آخــر لحظــات جمعتنــا خمســتنا فــي مــكان ووقــت واحــد.

وداع حنون ً
جدا
بيقيـ ٍ
ـن مــا أدركنــا أ ّنــه وداع .اعتُقــل محمــود .وبعــد ثالثــة أيــام مــن اعتقالــه ،اعتقلــوا فــارس وكان ذلــك
فــي شــباط  .2012اعتُقــل مــازن فــي شــهر نيســان ،واعتُقلــت أنــا فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن العــام نفســه.
اســتطاعت ليلــى الخــروج مــن ســورية قبــل ذلــك ،ولــم تجــد وجهــة متاحــة حينهــا غيــر ماليزيــا.

فــارس ومحمــود ال يــزاالن فــي المعتقــل حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور .ابــن فــارس الــذي كان يومهــا
فارســا كوالــده وبعمــر  9ســنوات وبضعــة أشــهر ،وولــدت زوجــة محمــود
بعمــر ســتة أشــهر ،أصبــح اليــوم ً
ـال كانــت يومهــا حامـ ً
طفـ ً
ـال فيــه فــي شــهرها التاســع ،وصــار عمــره مــن عمــر اعتقــال والــده.

خــرج مــازن بعــد عــدة أشــهر بعــد أن دفــع أهلــه مالييــن ومالييــن الليــرات مــن أجــل ذلــك ،وســاعداه
ـول إلــى شــخص
ـورا خــارج البــالد ،لكنــه لــم يعــد ذلــك المجنــون المبتكــر المــرح ،بــل تحـ ّ
علــى الســفر فـ ً
آخــر تما ًمــا.
ليلى صارت اليوم في دبي وسأعود ألحدثكم عنها الح ًقا.
لكننا مازلنا ننتظر فارس ومحمود..

لــم تقتصــر حادثــة اعتقالــي فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن عــام  2012علــى األضــرار النفســية التــي
ـي مغــادرة ســورية والســفر إلــى
ألمــا بــأن قــرر أبــي أ ّنــه علـ ّ
لحقــت بــي وبأهلــي ،بــل لحــق بهــا مــا هــو أشــد ً
أوروبــا أو أميــركا ،قاومــت قــراره هــذا حتــى شــهر كانــون األول مــن العــام نفســه .وبعــد اعتقــال أشــخاص
آخريــن مــن دائــرة أصدقائــي المقربيــن جــدً ا ،وارتفــاع منســوب الغضــب فــي حنجرتــي ،وســعيي فــي ســبيل
المطالبــة بالحريــة لهــم مــن خــالل التواصــل مــع جهــات حقوقيــة ومنظمــات دوليــة تُعنــى بشــؤون المعتقليــن
والمغيبيــن قسـ ًـرا ،وبســبب ازديــاد قلقــه ،وكثــرة األصــوات التــي تلومــه ،مــن أقــران وأقربــاء ،علــى أســلوبه
المتســاهل مــع ابنتــه التــي عرضــت نفســها وعائلتهــا لمواقــف ســيئة مــن وجهــة نظرهــم ،فــكان قــراره غيــر
قابــل للنقــاش »،ســتغادرين وســأوصلك بنفســي إلــى لبنــان كمحطــة أولــى ».وكان أقســى مــا يمكــن أن يفعلــه
بــي حينهــا هــو إبعــادي عــن دمشــق.

ـي .أنــا وحيــدة فــي هــذه المدينــة وجميــع الطرقــات ا ّلتــي
أنــا اآلن فــي بيــروت! وقــد مـ ّـرت أيــا ٌم ثقيلــة علـ ّ
تــؤدي إلــى دمشــق مؤجلــة.
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ســامحني يــا أبــي لــن أذهــب بعيــدً ا كمــا رتبــت لــي .ففــي شــهر آذار /مــارس مــن عــام  ،2013قــررت
العــودة إلــى ســورية لكــن هــذه المــرة مــن قبلــة أخــرى ،فسأســافر إلــى تركيــا وأقصــد الحــدود الســورية.
صباحــا بالقــرب منهــا.
لســوء حظــي كانــت الحــدود يومهــا مغلقــة ،بســبب تفجيــر حصــل
ً
هنــاك أقربــاء لصديــق لــي ينتظروننــي علــى ضفــة القلــب فــي ســورية ،أخبرونــي أنــه يمكننــي الدخــول
ٍ
أراض زراع ّيــة لبضــع ســاعات ،ثــم
بصــورة غيــر شــرعية ،لكــن فــي ذلــك مغامــرة كبــرى .فعلينــا أن نســير فــي
علينــا أن نجــد بجانــب النهــر الــذي حــددوه لنــا وعــا ًء نحاسـ ًيا كبيـ ًـرا يســتخدمه أهــل القريــة لســحب أبنائهــم
فيــه مــن ضفــة إلــى أخــرى -كوســيلة نقــل أجبرتهــم الظــروف علــى اســتخدامها -فنصعــد إليــه ويقومــون
بســحبنا إلــى اليابســة رجــال ك ُثــر ،ولكــن علينــا الحــذر مــن إحــداث أي جلبــة فــي طريقنــا -هــذا مــا قالــوه
لنــا -حتــى ال يتنبــه العســكر التركــي لمرورنــا فنصبــح فــي خطــر بتهمــة عبــور الحــدود بشــكل غيــر شــرعي.
وفعلتهــا! هــا أنــا فــي الوعــاء النحاســي الكبيــر ،مــا ُيســمى بالقــارب ،متحديـ ًة مخاوفــي كلهــا -هــا أنــا يــا
أبــي ،طفلتــك المدللــة ا ّلتــي تخــاف الميــاه وتفضــل عــاد ًة الخيــارات المضمونــة واألســهل فــي الحيــاة ،يبــدو
أن الثــورة غيرتنــي كثيـ ًـرا حتــى صــرت أنــا نفســي أتعــرف علــى نفســي مــن جديــد -وعلــى ثيابــي كثيــر مــن
الطيــن بعــد أن وقعــت أكثــر مــن مــرة خــالل ســيرنا فــي الطريــق الزراعــي بســبب شــدّ ة األمطــار وصعوبــة
الســير فــي األوحــال ،وفــي قلبــي بــركان شــوق .عبــارات الترحيــب بلكنــة أهــل ريــف إدلــب المحببــة ووجوه
ودودة طيبــة ،أنــا أمــام رهبــة أن ضر ًبــا مــن المســتحيل هــو مــا يجعلنــي أعــود إلــى ســورية مجــد ًدا ،طالمــا
ظــروف خروجــي منهــا وأســبابه لــم تتغيــر.

ً
مجددا
ها أنا هنا
ٍ
أرض ســور ّية ال تمثــال لألبــد فيهــا ،وال ســلطة لــه عليهــا! استنشــقت الهــواء وكأ ّنــي
هــل ح ًقــا أقــف علــى
لــم أستنشــقه مــن قبــل ،وركبــت ســيارة أجــرة مــع صديقــة لــي وقريــب لهــا هــو عمــو أبــو رامــي ،وذهبنــا
إلــى بيتــه عنــد زوجتــه وأوالده لنقيــم فــي ضيافتهــم ،وكان الليــل قــد خ ّيــم علينــا .أريــد أن أنــام مــن أجــل أن
صباحــا وأتأكــد ّ
حلمــا وأننــي فــي ســورية مجــد ًدا .وحدهــا الشــمس مــن أثــق بهــا
أســتيقظ
ً
أن هــذا ك ّلــه ليــس ً
لتؤكــد لــي ذلــك.

فــي زياراتــي المتعاقبــة إلــى المناطــق التــي باتــت غيــر خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري وعملــي التطوعي
مــع شــابات وشــبان آخريــن للتخفيــف مــن آثــار األضــرار التــي لحقــت باألطفــال فــي تلــك المناطــق عــن
طريــق إجــراء التفريــغ النفســي بمســاعدة وســائل عــدّ ة ،ومــن خــالل مشــاركتي مــع متطوعيــن آخريــن فــي
إزالــة آثــار القصــف وتنظيــف الحدائــق العامــة وإعــادة طــالء جدرانهــا وتزيينهــا ،وترميــم بعــض المــدارس
والمعاهــد ومســاعدة بعــض الكــوادر التعليميــة فيهــا علــى تنظيــم دورات تقويــة لطــالب انقطعــوا عــن التعليــم
لفتــرات ،أصبــح هــذا وحــده مصــدر األدرناليــن فــي جســدي وروحــي ،وســب ًبا ألتعــرف علــى بلــدي .لكنّــه
كان الســبب فــي قطيعــة كبــرى بينــي وبيــن أبــي ،فهــو اليــوم ال يــر ّد علــى اتصاالتــي وال يســمح أل ّمــي أن
تكلمنــي.
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الثورة التي ّ
عرفتني
لــم تكــن ســب ًبا فــي أن أتعرف علــى ربــى الجديــدة ،وأن أعيد مــع نفســي تعريف مفاهيــم وقيــم ومصطلحات
ومشــاعر كثيــرة كالحــب ،الوطــن ،الغربــة ،الســعادة ،األمومــة ،الحــق ،االنتمــاء ،الجمــال ،البــالد ،أو أن أعيــد
تعريفــي وتشــكيلي فحســب ،بــل كانــت ســب ًبا فــي أن أتعــرف علــى بلــدي بجغرافيتهــا الحقيقيــة بعيــدً ا عــن
كتــب المدرســة ،أن أتعــرف علــى ثقافــة وخصوصيــة مدنهــا وقراهــا ،لهجاتهــا ،تراثهــا ،مطابخهــا ،وأمثالهــا
الشــعبية ،أن أتعــرف علــى أوالد البلــد.

لكــم أن تتخ ّيلــوا أنــي وبعمــر الثامــن والعشــرين ســنة لــم يســبق لــي أن زرت إدلــب أو ريــف حلــب،
لــم أســمع يو ًمــا لهجــة أهــل الرقــة ،لــم أتــذوق يو ًمــا «الثــرود باميــة» ،ولــم أكــن أعلــم أن «تســوين قلبــي»
يقولهــا ابــن الديــر تعبيـ ًـرا عــن الحــب .لــم يكــن لــدي أصدقــاء مــن درعــا أو مــن القامشــلي أو مــن الحســكة،
لــم أســتمع يو ًمــا لـــ «الموليــا» ،ولــم أتنــاول المناقيــش علــى الحطــب وصوانــي اللحــم فــي جرابلــس .لــم
أنــم ليلــة علــى ســطح منــزل فــي منبــج ألراقــب النجــوم القريبــة فــي ســماء صافيــة ،لــم أزر مــارع وعــزاز
واألتــارب والبــاب ،ولــم ألتــق بصبايــا وشــبان مــن أهلهــا .تخيلــوا كــم مــن الجمــال والغنــى كان قــد فاتنــي
طيلــة ثمانيــة وعشــرين عا ًمــا .تخيلــوا أننــي عرفــت كل ذلــك وأكثــر ،وانتميــت إلــى كل ذلــك وأكثــر ،أنــي
عشــت كل ذلــك وأكثــر «بفضــل الثــورة» .البــالد التــي ظننــت أننــي كنــت أنتمــي إليهــا «طلعــت كذبــة كبيــرة».
وأنــا اليــوم أنتمــي إلــى بــالد غابــت عنــي ثمانيــة وعشــرين عا ًمــا.

إن كان عندكــم للســر مــكان ســأخبركم أنــي فــي محطــات كثيــرة انفجــرت بالبــكاء قائلــة فــي نفســي
«خلــص للــه يرحــم الثــورة» .نعــم ،مــرات كثيــرة ،أحدهــا عندمــا عــدت ذات يــوم إلــى تركيــا قادم ـ ًة مــن
منبــج محملــة بالخضــروات والفاكهــة -حيــث كنــت أتســوق مــن هنــاك حتــى إذا مــا نفــذت ثالجتــي منهــا
ـب فاكهــة البــالد -لتكــون هــذه المــرة األخيــرة .بعــد
أحملنــي ألذهــب مجــد ًدا متحججــة لنفســي أ ّنــي أحـ ّ
ٍ
وتهجــر
فتــرة هاجمــت داعــش منبــج ،وخــرج أصدقــاء لــي هر ًبــا ووصلــوا إلــى تركيــا بعــد رحلــة شــاقة،
ّ
أهلهــا .بكيــت ليلتهــا بــكاء مريــرا .لــم نكــن نحلــم بأكثــر مــن بـ ٍ
ـالد كالبــالد! فلمــاذا يحصــل كل هــذا!
ً
ً
تعرفــت فــي منبــج الطيبــة علــى شــعراء وكتّــاب
وذ ُبلــت منبــج الجميلــة حينهــا .ذبلــت فاكهــة البــالدّ .
ومنظريــن سياســيين ومعلمــات وأديبــات ومربيــات وأوالد بلــد ،وحزنــت لحزنهــم عليهــا ،ولتعــب أســاتذتها
صرحــا ثقاف ًيــا ومركـ ًـزا
وحضروهــا لتكــون
فــي ترميــم واســتصالح مكتبــة ضخمــة حفظــوا فيهــا كت ًبــا ثمينــة،
ّ
ً
لنشــاط مجتمعــي ،ثــم جــاءت داعــش الظالميــة ربيبــة األســد فأحرقتهــا واعتقلــت شــبا ًبا كانــوا مــن أوائــل
الناشــطين المدنييــن فــي مواجهــة نظــام األســد وقتلــت آخريــن .وذ ُبلــت فاكهــة البــالد.

في منزلنا ماكس
ـال ،ضخــم البنيــة ،وودو ًدا جــدً ا ،يشــاركنا منـ ً
ماكــس كان كل ًبــا كهـ ً
ـزال ســكنّاه فــي منبــج .كنــت كلمــا ودعتــه
ـورا وأظـ ّـل أطالعهــا فــي طريقــي إلــى تركيــا ،وأجــد وجهــه فيهــا حزيــن للغايــة فأقــول :ماكــس
ألتقــط لــه صـ ً
ـي العــودة ســري ًعا.
حزيــن ألنــي رحلــت لذلــك يجــب علـ ّ
قضيــت ثــالث ليـ ٍ
ـال وأنــا أبكــي ،فقــد أخبرونــي أن مجموعــة مــن داعــش هاجمــت المنــزل ولــم تجــد
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فيــه أحــدً ا ،وجــدت ماكــس وحيــدً ا فقتلتــه ،بطلقــة اثنتيــن ثالثــة وأكثــر .ظـ ّـل هــذا المشــهد يالحقنــي لوقــت
طويــل فــي أحالمــي .كيــف تركنــا ماكــس وحيــدً ا؟ هــل أنــا أبكــي عليــه أم علينــا؟

ّ
ً
أعداء
تمخض عدو األمس فولد

تغيــر شــكل الرايــات واســو ّد بعضهــا ،ومــأل المــال السياســي جيــوب بعــض القــادة وأمــراء الحــرب علــى
اختالفاتهــم ،وانحرفــت بوصلــة بعــض األطــراف ،وأســقطت أطرا ًفــا أخــرى القنــاع عــن وجههــا ،وأظهــر
بعضهــا طائفيــة ومناطقيــة وشــوفينية ،أو ربمــا ظهــرت بطبيعــة الحــال نتيجــة أن الحــرب ألقــت أوزارهــا علــى
الجميــع ،وكان مــا أرادوه لتلــك البــالد أن يســتمر شــالل الــدم فيهــا ،وأن تختــل بوصلتهــا تع ًبــا أو عجـ ًـزا.
تغ ّيــر المشــهد بصورتــه الكبيــرة ،لــم يكــن برومنســية البدايــات وال نقاوتهــا ،فقــد نجــح كل مــن أراد قتــل
يتســرب إلــى كل مــكان ،وخاصــ ًة بعــد
مدنيتهــا وســلميتها وشــعاراتها الجامعــة فــي ذلــك ،نجــح فــي أن
ّ
التفريــغ الممنهــج لشــريحة الشــباب المتــوازن فــي الخطــاب الفاعــل بالفعــل والقــادر علــى التأثيــر ،المتالكــه
أدوات ال يســتهان بهــا ،لكنهــم لــم ينجحــوا قــط فــي أن يغيــروا مــن أحقيتهــا ونزاهــة مــن صــرخ فيهــا ،وعدالــة
قضيتهــم وال أن يشــوهوا صورتهــا األولــى بــكل تفاصيلهــا.
أســماء معتقلــي الــرأي وأغانــي الســاحات ،عيــون رفــاق البدايــات وخفقــة القلــب عنــد الركــض بــكل
طاقتنــا للهــرب مــن قبضــة وحـ ٍ
ـش أقلقنــا نومــه بصراخنــا فــي تظاهــرة طيــارة« ،الشــعب يريــد إســقاط النظــام
ســجاننا بدقــة ،حتــى إن صادفنــاه يســير بيــن النــاس كواحــد منهــم ويشــتري الخضــار
«ِ ،ح ْف ُظنــا لمالمــح
ّ
ـارا ويذهــب ليـ ً
ـال إلــى هنــاك ،تحــت األرض،
والفاكهــة ألطفالــه ،صرخنــا عال ًيــا :هــذا الوغــد يعيــش بينكــم نهـ ً
ٍ
إلــى معتقــل التعذيــب يمــارس إجرامــه علــى أجســاد رفاقنــا ويتــرك ندبــات ال تحصــى علــى أرواحهــم.

البارحة واليوم ً
وغدا
وعلــى الرغــم ممــا كان ومــا ســيكون ،هــي حتميــة عـ ّـرت ضميــر العالــم ّ
وكذبــت شــعاراته حيــن تــرك شــع ًبا
يمــوت ،حيــن كان ســالحه صوتــه ،حيــن ُدفــع هــذا الشــعب بجميــع الوســائل نحــو طــرق لــم يتمناهــا أغلبــه،
ً
وحوشــا كان يربيهــا ليــو ٍم
بــل ُفرضــت عليــه .وقــد أنجــب عــدو األمــس أعــداء كُثــر لهــذا الشــعب .وأيقــظ
كهــذا اليــوم .هــي ليســت ثــورة واحــدة ،هــي ثــورات.

وكانت هجرتي الثانية
ـررت عائلتــي مغــادرة دمشــق إلــى أوروبــا بشـ ٍ
ـكل نهائــي ،وكان لحاقــي بهــم
كانــت الهجــرة الثانيــة حيــن قـ ْ
هــو الحــل الوحيــد أمامــي إلنهــاء القطيعــة المعلنــة مــن طرفهــم .أتفهــم دور الســكاكين الموجهــة إلــى صــدور
وأعنــاق األمهــات واآلبــاء فــي تلــك البــالد ،هــي ســبب الذعــر المصــاب بــه ّ
كل مــن كان يطلــب منــا أن
نخفــض صوتنــا ألن للحيطــان آذان .وأحــاول أن أتفهــم تراكــم الخــوف تحــت جلدهــم وثقــل المــوروث منــه
علــى أكتافهــم ،لكننــي ال أنكــر أنــي أطلــق عبــارات اللــوم بيــن الحيــن واآلخــر ،فأقــول لهــم« :لــو مــا ســكت
جيلكــم عــن هــاد الوضــع أربعيــن ســنة وســاهمتوا بتكريســه ،يمكــن مــا كانــت خســارتنا هالقــد كبيــرة» .ليــر ّد
أبــي« :البركــة بجيلكــم شــفنا ُبعــد نظركــم ومشــروعكم المــدروس ،لويــن وصلنــا حال ًيــا».
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أخطــئ أنــا فــي تحميــل جيلهــم الــوزر كلــه ،أخطــئ فــي عــدم مراعــاة ظــروف وإمكانيــات كل جيــل
فتحمــل كلماتــي لو ًمــا أعلــم حقيقـ ًة أ ّنــه يفتقــر
والســياق العــام لــكل مرحلــة ،لكــن مشــاعري تغلبنــي حينًــا،
ّ
يحملنــي وجيلــي ذنــب كل مــاالت
الموضوعيــة وأنــه مســاحة للتنفيــس عنــي أحيا ًنــا .ويخطــئ هــو عندمــا ّ
يلمــح ّ
«أن هــذا الفشــل العــام نتحمــل وزره نحــن» .إ ًذا ،أيــن ذهبــت مفــرزات عقــود
األمــور اليــوم ،وعندمــا ّ
مــن االســتبداد؟ وهــل انهيــار دولــة كانــت قائمــة فــي األصــل طيلــة نصــف قــرن علــى منطــق الرعــب والـ ّ
ـذل
وتعمــر .وال تقوم
والــرأي الواحــد والحــزب الواحــد يحتــاج شــماع ًة لتعلقــوه عليهــا؟ الثــورات ال تقــوم لتبنــي
ّ
لتقــدم مشــرو ًعا ،ليــس هــذا مــن مســؤوليتها .هــي فعــل هــدم مبنــي علــى عمــر مــن الرفــض المكتــوم ،وأمــا
بالنســبة إلــى مــا ســيأتي بعــد هــذا الفعــل واالنفجــار ،فهــو مســؤوليتنا جمي ًعــا ،جميعنــا يــا أبــي.
لقــد انتصرنــا علــى تركــة الخــوف التــي أهلكــت كاهلكــم مــن قبلنــا ،خــرج الصــوت وســقط األبــد ،وهــذه
حتميــة ســواء رضيــت عــن أدواتهــا وحواملهــا أم ال ،فأنــت وأنــا كنّــا ماضيــن إليهــا ال محالــة ،وأظنّــك فــي
قــرارة نفســك ونفــس جيلــك ،كنتــم تعلمــون ذلــك جيــدً ا .لكــن َمــن أوصــل شــع ًبا إلــى الصلــب؟ ومــن
صمــت عــن مقتلنــا؟ ومــن أعطــاه الضــوء األخضــر؟ ومــن لعــب معــه علــى الخطــوط الحمــر؟ ومــن دعمــه
واسـ ّ
والمهجريــن شــري ًطا أســفل شاشــاته ليحصــد اســتقطا ًبا مــا؟
ـتغل أخبــار موتنــا المعلــن وأرقــام الضحايــا
ّ
ومــن جعــل مــن مأســاتنا مل ًفــا للضغــط السياســي تــارةً ،ولتحقيــق مكاســب علــى حســاب دمنــا تــار ًة أخــرى؟
هــؤالء هــم َمــن يحملــون وزرنــا أنــت وأنــا .نعــم ،ربمــا أضعنــا الصبــاح يــا أبــي ،لكنــه كحتميــة الثــورات
فــي بــالدي ذات يــو ٍم آت .وإذا كان للسـ ّـر مــكان عنــدك ســأقول لــك :كثيـ ًـرا مــا أســأل نفســي« :فــي قلــب كل
هــذا الــذي نحــن فيــهِ ،مــن ضيــق حــال َمــن بقــي فــي البــالد وشــتات أرواح المتعبيــن منــا فــي المنافــي ،ومــع
كل اإلخفاقــات واالنكســارات ،أيكــون ضر ًبــا مــن الجنــون أن ّ
أبشــر بصبــاح آت؟ أم يكــون ســرا ًبا نعيــش
عليــه ونســميه أمــل؟ وأجيــب نفســي ،هنــاك ،فــي المعتقــالت اللعينــة ،ثمــة أرواح تنتظــره أكثــر منــا ،وعيــون
ـجان .فمــن أنــا ألقــول ْ
أن ال أمــل؟ مــن أنــا
تالحــق خيــط شــمس لعلــه يكــون حريــة وانعتــاق مــن قبضــة السـ ّ
ألكفــر بحلـ ٍم يعيــش عليــه مالييــن الســوريين؟ مــن أنــا ألنقــض عهــدً ا مــات مــن أجلــه اآلالف؟
أيضا -ضعف إنساني طبيعي.يقول عالء عبد الفتاح :األمل كاليأس خيانة ،ولكنه كاليأس ً

وأنا هنا ال أدعوكم لكي نعيش عليه ،بل لنتكئ عليه ونعمل.

أنا اليوم في بالد الديمقراطية
يســأل أســتاذ مــادة التاريــخ أن يعــدّ كل طالــب دراســة عــن قضيــة أو حــدث يــراه مفصل ًيــا فــي تاريــخ منطقــة
الســورية» .ابنتــي التــي تحــدث أصدقاؤهــا
مــا مــن العالــم ،فتختــار ابنتــي «ثــورات الربيــع العربــي /الثــورة ّ
األوروبيــون عــن أبطــال الدفــاع المدنــي الســوري وبطوالتهــم ،فتراهــا تتكلــم عنهــم بــكل عبــارات الفخــر
ـعارا لهــا علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
واالعتــزاز ،وترفــع صورتهــم شـ ً
تغيــر األبطــال التقليديــون عنــد أطفالنــا ،فلــم يعــد ســوبرمان وجريندايــزر هــم األبطــال الخارقــون فــي
نظرهــم ،ولــم يعــد هــذا الجيــل الــذي ُولــد وتشــكل وعيــه فــي زمــن الثــورات أبطــال األســاطير والخرافــات
يســتهوي هــؤالء األبطــال ،أل ّنــه رأى وســمع أبطـ ً
ـاال مــن لحــم ودمّ .
إن الجيــل ا ّلــذي ربينــاه بعــد  2011جيــل
مختلــف تما ًمــا عــن مــا ســبقه مــن أجيــال فــي منطقتنــا ،فهــو ابــن الثــورات -االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية
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والمعرف ّيــة والتكنلوجيــة -جيــل التيــك تــوك كمــا يســمونه ،وأنــا أراه جيــل االنفجــارات العظيمــة وأراهــن
عليــه ،هــذا الجيــل ال يمكــن أن تخيفــه بالحيطــان واآلذان ،ألنــه ســيحطمها جميعهــا واحــدً ا تلــو اآلخــر .لــذا،
أيضــا.
عليــك أن تجــدّ د خطابــك وأدواتــك معــه ً
أمــا أن تكــون مثـ ً
ـاال لطفلــك فــي التمــرد ورفــض المفــروض عليــك مــن األنظمــة مــن المجتمــع والقبيلــة
نجاحــا مضا ًفــا إلــى ثورتــك الشــخصية ،لكنــه يحرجــك جــدً ا إذا مــا أبديــت
والعائلــة فهــذا لعمــري يكــون
ً
رغبــة ذات يــوم فــي ممارســة نزعــة ســلطوية تغازلــك مــن أعماقــك للحظــات وتدفعــك لتلعــب دور األب
أو األم التقليــدي فــي مجتمعنــا ،معتبـ ًـرا ْ
أن لديــك الحــق فــي مصــادرة رأي طفلــك بخصــوص موضــوع مــا،
ليفاجئــك بقولــه :أيــن ذهبــت الديمقراطيــة والحريــة التــي تتغنــى بهــا إ ًذا؟

فتجــد نفســك تبتســم مــن أعماقــك ،فقــد أحــرزت نصـ ًـرا آخــر فــي طريــق «ثورتــك الخاصــة» ،ونصـ ًـرا
لــكل مــا تنــادي وتعتقــد بــه ،وفــي المحصلــة هــو خطــوة علــى طريــق التغييــر العــام ،ففــي كل مــرة ننتصــر
فيهــا علــى المــوروث العفــن المثقلــة بــه كواهلنــا ،نكــون قــد مشــينا خطــوة أخــرى فــي االتجــاه الصحيــح،
والطريــق طويــل.

اليــوم أنــا مقيمــة فــي بــالد الديمقراطيــة ،أتابــع مجريــات انتخاباتهــا البرلمانيــة وبرامــج األحــزاب اليســارية
واليمينيــة ومــا بينهمــا ،وأحــاول أن أتع ّلــم مــن تجــارب الشــعوب األخــرى ،حالــي حــال آالف الشــباب
ٍ
خيــر لبــالده
الســوريين الــذي مــألوا الدنيــا وشــغلوا نشــرات األخبــار ،بعضنــا يعــدّ نفســه ليكــون حجــر
األم وخطــو ًة فــي طريقهــا نحــو النــور ،وبعضنــا اآلخــر يــرى بــالده الجديــدة تســتحق أكثــر مــن بــالد لفظتــه
وتركتــه للريــح.
مــن موقعــي اليــوم ال أســتطيع لــوم أحــد ،فلـ ٍ
ـكل منــا ظروفــه وخياراتــه .كل مــا أفعلــه هــو محاولــة الحفــاظ
ٍ
علــى توازنــي النفســي فــي قلــب كل هــذا ومــع ذاكــرة ُمثقلــة ،يــا للــه كــم هــي ُمثقلــة ،وبطاقــة متجــددة ال
أعلــم حتــى اللحظــة منبعهــا بالتحديــد ،كمــا ال أعــرف إلــى متــى ســتظل تســعفني ،لكنــي أرتــاح حيــن ُأ ِ
رجــع
ٍ
المشــتهاة،
الجــزء الكبيــر منهــا إلــى ليــال قضيتهــا مــع رفــاق البدايــات نحكــي ونكتــب ونغنــي عــن ســورية ُ
ومعظــم لقاءاتــي بليلــى  -هــل تذكرتموهــا؟  -بعــد خروجنــا مــن ســورية أو اتصاالتــي المتواصلــة معهــا
والتــي يكــون محورهــا إنجازاتنــا الفرديــة وهمومنــا الشــخصية والتحــوالت ا ّلتــي مررنــا بهــا خــالل تلــك
الســنوات العشــر ،وارتــداد كل منهــا اليــوم علينــا ،لنجــد عنــد نهايــة كل اتصــال بيننــا أن ســورية والســوريين
هــم محــور رئيــس فــي كــورس أدرســه أو مشــروع فنــي تنفــذه هــي ،أو فكــرة فيلــم نقتــرح العمــل عليــه م ًعــا.
وال أبالــغ إذا قلــت لكــم إن وال ًء كبيـ ًـرا ُيلــزم واحدتنــا باألخــرى ،ويختلــف تما ًمــا فــي شــكله وطبيعتــه عــن
صداقاتنــا األخــرى ،فلدينــا يقيــن أن ســببه الثــورة والبدايــات وارتبــاط المصيــر فــي مرحلــة مــا .وأكاد أجــزم
ّ
ـخصا أو أكثــر ،يحمــل لــه وال ًء
أن كل مــن عــاش شــارع  2011بــكل تفاصيلــه ســيغمض عينيــه اآلن ليتذكــر شـ ً
وتقديـ ًـرا ومحب ـ ًة تختلــف بشــكلها وطبيعتهــا عــن أي صديــق آخــر.
آه ،نســيت أن أخبركــم أن مغامــرة اتصــال ليلــى بوالــدة محمــود مــن هاتــف أحــد مطاعــم الوجبــات
الســريعة فــي دمشــق كان لهــا مســرح آخــر لألحــداث ،وعلمنــا بــه بعــد مضــي وقــت طويــل ،فنحــن كنــا
قــد مشــينا بالســيارة الحمــراء الصغيــرة التــي تقلنــا خمســتنا ،هــل تذكرتموهــا؟ وبعــد وقــت قصيــر وصلــت
ســيارات األمــن إلــى المــكان إثــر تعقــب رقــم الهاتــف ،واســتجوبوا أصحــاب المحــل ،وأشــكر اآللهــة أن
المحاســب فــي لحظتهــا كان يفوقنــا ذكا ًء وســرعة بديهــة ،فأجابهــم بأنــه ال يعــرف َمــن الــذي طلــب إجــراء

217

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

المكالمــة ،فيوم ًيــا تُطلــب منهــم مثــل هــذا الطلبــات مئــات المــرات! هــل كنّــا سنســامح أنفســنا لــو تســببنا مــن
دون قصــد بــأي أذى لذلــك الشــاب؟ أعتــرف أن أخطــاء كارثيــة تخــص الســالمة واألمــان الشــخصي وأمــان
المجموعــة اقترفناهــا فــي البدايــات ،هــذا فيمــا يتعلــق بــي وبأصدقائــي عمو ًمــا ،وأتصــور أننــا نشــترك مــع
كثيريــن فــي ذلــك ،كل شــيء كان ســري ًعا ومفاج ًئــا ومرب ـكًا ،كل شــيء ،بداي ـ ًة مــن الصرخــة وانتهــا ًء بأصغــر
أو أكبــر تفصيــل فيــك وفيمــا يــدور حولــك .شــيء فــي تســارع حركتــه وأحداثــه كالصاعقــة .لهــا تأثيــر يزلــزل
كيانــك ويتــركك مــع أســئلة تُنجــب غيرهــا ،و ُيغنيــك كثيـ ًـرا فــي طريــق البحــث عــن إجابــات لهــا .ومــن زاويــة
أخــرى ،يجـ ّـرك ذلــك األدرناليــن المصاحــب للصعــود عال ًيــا والهبــوط ســري ًعا لتصبــح مدمنًــا علــى الحركــة،
ـورا .وألننــي ابنــة هــذه الثــورة ،وكثيـ ًـرا مــا تكــون هــي ابنتــي.
حالمــا مجنو ًنــا ،وفــي بعــض الحــاالت متهـ ً
ً
وألننــي أعدّ هــا أجمــل مــا حصــل فــي أعمارنــا الســخيفة الرخــوة ،وألننــي مدينــة لهــا بـــ «ربــى» جديــدة
مختلفــة تما ًمــا عــن مــا كانــت عليــه ،وعــن مــا كانــت ســتكونه لــوال هــذا الحــدث العظيــم ،وألن الثــورة
أعــادت ترتيبــي وتهذيــب اإلنســان فــي داخلــي وضبــط بوصلتــي ،وألنهــا جعلتنــي أدرك أيــن أقــف وإلــى
أيــن أتجــه وإالم أنتمــي فــي الشــخصي والعــام ،وألننــي مؤمنــة بقــوة الشــعب ،فكمــا قــال أحمــد فــؤاد نجــم:
طوفــان شــديد ،لكــن رشــيد يقــدر يعيــد ُصنــع الحيــاة .والشــعب لمــا يقــول يــا «أصحــاب العقــول»« .نســمع»
و«نوعــى» ونحتــرم صــوت اإللــه .ألجــل كل ذلــك وأكثــر ،ســأظل مؤمنــة بهــا ،مؤمنــة بنــا.
دائمــا
وبعــد التحيــة والســالم علــى روح الدكتــور حســان عبــاس ،ســيبقى مــا قالــه عنهــا وفيهــا مرآتــي ً
«ســموها مــا شــئتم ،انتقدوهــا كمــا أحببتــم ،اخدعوهــا ،راودوهــا ،تحايلــوا عليهــا ،احفــروا
والبوصلــة:
ّ
األرض تحــت أقدامهــا ،لونوهــا ،العنوهــا ،افعلــوا مــا شــئتم ».فهــي ،وبمحــاكاة لمــا قالــه غاليليــو غاليليــه
لمرهبيــه :مــع ذلــك ،فهــي تثــور .هــي باقيــة ،وهــي أصـ ً
ـال لــم تبــدأ إال لتبقــى حتــى تصــل إلــى مــا يريــده
أهلهــا :حيــاة كريمــة بــال ظلــم وال ظالميــة.
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المشاركون
في هذا
العدد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

إنانا بركات
إيمان أنجيلة
أحمد الحاقي
أسامة هنيدي
إشراق المقطري
آالن خضركي
أنور جمعاوي
أيوب أبو ّ
دية
بهنان يامين
بهي الدين حسن
جمال الشوفي
جمال سعيد
جمال نصار
جنى ناصر
حازم نهار
خليل الحسين
راتب شعبو
ربا حبوش

السعر  15دوالرات

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

ربى حنا
رمضان بن رمضان
ريمون المعلولي
سعاد خبية
سعاد عباس
سلمى عبد العزيز
سماح هدايا
سمير ساسي
شادي شحادة
شوكت غرز الدين
عبد اإلله فرح
عبد الحسين شعبان
عماد العبار
عمر التاور
غدير ملكة
فاتن أبو فارس
فادي كحلوس
فاطمة لمحرحر

.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52

لمى قنوت
ليث شبيالت
مازن الرفاعي
منصور أبو كريم
منى الجراري
منير شحود
مهند البعلي
ميسون شقير
ناصر الدين باقي
نصار يحيى
نور حريري
هنادي زحلوط
هوازن خداج
ورد العيسى
ياسر خنجر
يوسف فخر الدين

