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تنويــه: تنشــر )رواق ميســلون( فــي هــذا العــدد عشــر مشــاركات كتابيــة أخــرى حــول ملــف )تجــارب نســوية 
خــالل الربيــع العربــي(، بعــد أن نشــرت فــي العــدد الســابق عشــر مشــاركات حــول الملــف نفســه.
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أفقأ عين الخوف

هيفاء بيطار 

تاريخ وصول المادة:  8 آذار/ مارس 2021

صــة بطــب العيــون وجراحتهــا، عملــت مــدة ربــع  ــا طبيبــة متخصِّ ــًة أحــب أن أعطــي لمحــة عنــي فأن بداي
قــرن فــي المستشــفى الحكومــي -المستشــفى الوطنــي فــي الالذقيــة- وكذلــك فــي عيادتــي الخاصــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن أمــي أســتاذة فلســفة وأبــي أســتاذ لغــة عربيــة أحسســت بالخيبــة حيــن قــررت أن أصيــر كاتبــة 
ــو  ــم ه ــي العال ــح ف ــزاوج األنج ــي أن الت ــن ل ــم تبي ــي. ث ــفة أو األدب العرب ــم أدرس الفلس ــي ل ــت ألنن وندم
ــت  ــب. كتب ــة طبي ــة بموضوعي ــارس الكتاب ــة وأم ــن كاتب ــب بعي ــارس الط ــت أم ــة، فكن ــب والكتاب ــزاوج الط ت
عشــرات القصــص القصيــرة عــن حــاالت إنســانية واجهتنــي خــالل عملــي الطبــي، كمــا كتبــت روايتيــن مــن 
وحــي عملــي الطبــي همــا روايــة نــر بجنــاح وحيــد وروايــة هــوى وقــد اشــرتهتا املؤسســة العامــة للســينا 
وطلبــْت املؤسســة مــن املخرجــة املبدعــة والصديقــة الغاليــة واحــة الراهــب إخــراج روايتــي هــوى، كان ذلــك 
ــا مــع واحــة جلســات التصويــر التــي جــرى قســٌم منهــا يف املشــفى  يف هنايــة عــام 2010. كنــت أحــر أحياًن
ــا مل أحــره والســبب غامــض فــال يمكنــك أن  ــا، حتــى أن الوطنــي، لكــن الفيلــم مل ُيعــرض يف ســوريا إطالًق

تعــرف شــيًئا يف ســوريا، وقــد ُعــرض فيلــم هــوى يف دول عــّدة ونــال التقديــر لكنــه مل ُيعــرض يف ســوريا. 
كنــت أمــارس عملــي الطبــي بإنســانية ومتعــة وحــب، وكان معظــم مرضــاي مــن األحيــاء الفقيــرة البائســة 
فــي الالذقيــة )الرمــل الجنوبــي – بســتان الســمكة – الســكنتوري(. كتبــت عــن كثيــر منهــم قصًصــا إنســانية 
-لــدي 36 كتاًبــا منهــا قصــص قصيــرة وروايــات ُطبعــت مــرات عديــدة- وقــد حصلــت مجموعتــي القصصية 
الســاقطة التــي صــدرت عــن دار ريــاض نجيــب الريــس عــى جائــزة أيب القاســم الشــايب يف تونــس عــام 2003 
مــن بــني 150 خمطوًطــا. لكننــي أحسســت دوًمــا بعــدم الــرىض وبأننــي أتــوق لــيء رائــع غامــض ال أعــرف 
متاًمــا مــا هــو. وكنــت أكتــب مقــاالت كثــرية يف صحــف خمتلفــة كالســفري، احليــاة، الدوحــة القطريــة، العــرب 
القطريــة، ونــزوى، وكانــت معظــم املقــاالت عروًضــا لكتــب اســتوقفتني وأعجبتنــي. وحــني بــدأ الربيــع العريب 

صــة بطــب العيــون. كتبــت 19 مجموعــة  كاتبــة روائيــة وصحافيــة ســورية، طبيبــة متخّصِ
قصصيــة، تتنــاول فــي معظمهــا قضايــا المــرأة، وحــازت مجموعتهــا القصصيــة )الســاقطة( 
التــي نشــرتها دار ريــاض نجيــب الريــس علــى جائــزة أبــي القاســم الشــابي فــي تونــس عــام 200٣. 
ــية(،  ــت للفرنس ــر )ترجم ــذا العص ــن ه ــرأة م ــة، ام ــالم نازف ــة، أح ــواب موارب ــا: أب ــن رواياته وم
ــه  ــينمائًيا أخرجت ــا س ــارت فيلًم ــي ص ــة الت ــوى )الرواي ــد، ه ــاح وحي ــر بجن ــه، نس ــال وج ــه ب أيقون
واحــة الراهــب(. كتبــت العديــد مــن المقــاالت فــي الســفير والحيــاة، وفــي جريــدة العــرب 

ــد. ــي الجدي ــي العرب ــا ف ــب حالًي ــي، وتكت ــي أبوظب ــارة ف ــة المن ــي مجل ــة، وف القطري

هيفاء بيطار



229

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
رابًعا: ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

ــوري  ــعب الس ــة »الش ــعارات رائع ــا ش ــْت عليه ــات ُكتب ــون الفت ــة حيمل ــباًنا يف الالذقي ــي ش ــأم عين ــت ب ورأي
ــدة يف  ــة جدي ــًدا أننــي أدشــن والدة كاتب واحــد« وغريهــا مــن الشــعارات، أدركــت بحــديس الــذي مل خيــب أب
روحــي، كنــت ال أزال أعمــل يف املستشــفى الوطنــي الــذي امتــألت جدرانــه كلهــا، بــا يف ذلــك جــدران غــرف 
املــرىض، بعبــارة »خلصــت – خلصــت – خلصــت«، وهــي العبــارة التــي قالتهــا بثينــة شــعبان والتــي تقصــد 
مــن خالهلــا أن املؤامــرة عــى ســوريا »خلصــت«، ومل يكــن أحــد جيــرؤ عــى التفــوه بكلمــة واحــدة، وبــدأت 
الالفتــات متــأل شــوارع الالذقيــة وأظنهــا كلَّفــت ماليــني اللــريات، فقــد كانــت الالفتــات مــن أفضــل أنــواع 
الكتــان، أذكــر مــا ُكتــب عليهــا: »اجلزيــرة والعربيــة وفرانــس 24 هــي قنــوات ســفك الدمــاء«، »حــني تالمــس 
رؤوس أعدائــك بنعــل حذائــك لــك الفخــر«، واملقصــود طبًعــا يف العبــارة األخــرية هــو الرئيــس، أمــا العبــارة 
التــي أطاشــت صــوايب فهــي »إنــه األســد أهيــا احلمقــى«، فكتبــت يومهــا مقالــًة عــن احتقــار الشــعب الســوري 
مــت بأننــي »أنــرش الغســيل الوســخ« مــن خــالل  وعــّده أمحًقــا، واســُتدعيت بالطبــع إىل فــرع أمــن الدولــة واهتُّ
مقــااليت، فقــد كنــت أكتــب بشــكل أســبوعي يف جريــديت احليــاة والســفري. عرفــت حينهــا، بعــد ســنوات مــن 
ــدة بينهــم هــي »نــرش الغســيل الوســخ« حتــى رصخــت  االســتدعاءات إىل فــروع أمــن الدولــة، أن العبــارة املوحَّ

ذات مــرة باملقــّدم: ومــاذا تريــدين أن أكتــب عــن الربيــع. 
ال يمكننــي ذكــر المهــازل والتشــبيح والظلــم كلــه الــذي جــرى خــالل عشــر ســنوات، لكــن ثمــة حادثتــان 
أحــرص علــى ذكرهمــا، فبعــد أشــهر مــن بدايــة الثــورة الســورية -وكنــت ال أزال طبيبــة عيــون فــي المستشــفى 
ــوان »مؤامــرة  ــة كلهــا أوراٌق بعن ــر الدول ــي المستشــفى وفــي دوائ ــن ف ــع العاملي ــى جمي مــت إل ــي- ُقدِّ الوطن
بنــدر بــن ســلطان«. كانــت األوراق تقــول إن بنــدر بــن ســلطان مــع متآمريــن معــه ســيدّمرون ســوريا، وتشــرح 
ــا. بعــد أيــام مــن تلقــي هــذه  األوراق بالتفصيــل مراحــل التدميــر، كمــا حصــل فــي الســنوات الالحقــة تماًم
األوراق التــي رميتهــا فــي القمامــة، كنــت أمــارس عملــي فــي العيــادة العينيــة فــي المستشــفى الوطنــي وحشــد 
كبيــر مــن المرضــى يرجونــي أن أســرع فــي الفحــص، أمرنــا صــوت جهــوري عبــر مكبــر الصــوت أن نتــرك 
عملنــا كلــه ونتجمــع فــي ســاحة المستشــفى الوطنــي الشاســعة، لــم أســتطع أن أخالــف الــرأي واعتقــدت أن 

كارثــة مــا حّلــت فــي الالذقيــة. 
وقفــت فــي ســاحة المستشــفى الوطنــي التــي ضمــت مديــر الصحــة ومديــر المستشــفى والمحافــظ وقائــد 
ــر المشــفى بعــض  ــاء والممرضــات والمرضــى، فأمــر مدي ــة إلــى األطب الشــرطة وشــخصيات أخــرى، إضاف
الموظفيــن بــأن يثقبــوا أكياًســا ضخمــة بحجــم أكيــاس الباطــون، فثقبوهــا وتدفقــت آالف الحبــوب البيضــاء 
الصغيــرة مــن األكيــاس، فقــال لنــا مديــر الصحــة بــأن هــذه حبــوب الهلوســة التــي أرســلتها قنــاة الجزيــرة، 
أي تلفزيــون الجزيــرة، إلــى المستشــفى الوطنــي فــي الالذقيــة. كان مكتوًبــا باألحمــر العريــض علــى األكيــاس 
ــن  ــة م ــرات ناري ــت نظ ــه« وتلقي ــل إلي ــن الُمرس ــب م ــراءة »طي ــاءلت بب ــا تس ــرة«، يومه ــون الجزي »تلفزي
المســؤولين، وأمــر رئيــس المشــفى الموظفيــن أن يصبــوا الــكاز علــى حبــوب الهلوســة، فاشــتعلت النيــران، 
وكــم تمنيــت لــو أننــي حصلــت علــى بعــض هــذه الحبــوب ألعــرف مــا إذا كانــت الحبــوب طباشــيَر أم حلوى 

رخيصــة. 
يومهــا كتبــت هــذه المقالــة وأنــا فــي الالذقيــة وتعجبــت لعــدم اســتدعائي إلــى فــرع أمنــي، ثــم كتبــت بعــده 
ــًة بعنــوان »ُمّتهــم حتــى يثبــت العكــس«، وهــي مقالــة ســاخرة تتنــاول المواطــن الســوري الــذي يشــعر  مقال
طــوال الوقــت بأنــه مّتهــم ومطاَلــب بتقديــم بــراءة ذمــة تجــاه الدولــة، وقــد جــّن جنــون أجهــزة األمــن بســبب 
ــي أن أصــف شــعوري  ــق معــي وكالعــادة »نشــر الغســيل الوســخ«. ال يمكنن ــة واســُتدعيت وُحقِّ هــذه المقال
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وأنــا أكتــب بحريــة شــاعرة حيــن أتحــدى عنصــر مخابــرات صغيــر مــزروع بيــن تالفيــف دماغــي يتوعدنــي 
ــال  ــة إرس ــى كلم ــط عل ــت أضغ ــن كن ــي حي ــراف أنن ــن االعت ــل م ــب، وال أخج ــب وأكت ــا أكت ــي وأن ويرهبن
كنــت أبكــي خوًفــا ومــع ذلــك صــار لوجــودي معنــى وقيمــة وفــرح، والكرامــة فــرح والفــرح قــوة، إلــى أن 
ــن ال  ــد ونح ــظ األس ــس حاف ــيد الرئي ــة للس ــدد البيع ــا نج ــف كن ــرت كي ــث تذك ــة ال« حي ــة »غرف ــت مقال كتب
نــزال طالًبــا فــي الجامعــة، كانــت هنــاك غرفتــان -غرفــة »نعــم« مشــرعة األبــواب يدخلهــا الجميــع ليقولــوا 
ــة«- يومهــا تســاءلت لمــاذا تقفلونهــا وال أحــد يجــرؤ علــى الدخــول  ــة األخــرى »ال المقفل ــه نعــم والغرف ل
إليهــا، وطبًعــا قامــت القيامــة واعتبرونــي تجــاوزت الخطــوط الحمــر، فالســيد الرئيــس خــط أحمــر، وصــار 

كل شــيء خًطــا أحمــر، صــار الوطــن أحمــَر. 
لكــن ال توجــد ســعادة فــي العالــم تــوازي ســعادة تحقيــق الــذات، كنــت ســعيدة بأننــي اكتشــفت نفســي 
وبأننــي سأشــهد للحــق وســأكون شــاهدة عصــر، وأعتــرف أننــي لســت كاتبــة سياســية لكننــي كاتبــة أوجــاع 
النــاس ومآســيهم، وكان بيتــي فــي الالذقيــة أشــبه بصالــون أدبــي سياســي يجتمــع فيــه األصدقــاء ونحكــي فــي 
أوضــاع البلــد. وأريــد أن أترحــم بــكل حــب علــى الصديــق الرائــع الــذي أثــر فــي شــخصيتي األســتاذ عبــد 
ــة، علــى الرغــم مــن  ــرك الالذقي ــا واحــًدا فــي أن أت ــم أفكــر يوًم ــاء. ل اللــه هوشــة الــذي كان أغلــى األصدق
وجــود أســرتي كلهــا فــي باريــس وابنتــي فــي بريطانيــا مــع زوجهــا اإلنكليــزي، كنــت أؤمــن أن األمكنــة أرواح 
ــرئ المنشــور علــى الشــرفات،  ــة، كنــت أجــد متعــة فــي تأمــل الغســيل المهت ــة الالذقي وأن روحــي فــي أزق
وكنــت أحــب مقاهــي البحــر البســيطة التــي أقصدهــا كل يــوم، وقــد كتبــت معظــم قصصــي ومقاالتــي فــي 
ــا »باريــس ال تخّصنــي«، هــي رائعــة لكننــي ال أحــس شــيًئا تجاههــا، فعــاًل  ــة، وكنــت أقــول دوًم مقــاٍه بْحري
باريــس ال تخصنــي، هــي »كالــزواج مــن دون حــب«. لكــن ُأزِعجــت بشــكل فظيــع فــي الفتــرة األخيــرة بيــن 
2018 و2019، خاصــة بعــد أن عــرض علــي األســتاذ العظيــم الصديــق حســان عبــاس طباعــة جميــع مقاالتي 

فــي كتــاب وأطلــق عليــه عنــوان أن تكــون إنســاًنا، ولألســف مل ألتــق األســتاذ حســان عبــاس، وفوجئــت بأننــي 
مطلوبــة لألمــن العســكري يف حزيــران/ يونيــو 2020 وكان أحــد الســفلة )ب.س( قــد طبــع عــرشات املقــاالت 
يل وقدمهــا إىل فــرع األمــن، فُمنعــت مــن الســفر. وحــني راجعــت فــرع األمــن العســكري، ُصعقــت بتســاؤل 
أحدهــم عــن مقالــة كتبتهــا منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات عــن اخلــوذ البيــض! وقلــت لــه: لكــن مــا معنــى أن 

تناقشــني بمقالــة كتبتهــا منــذ ســنوات؟ قــال: »أنــت مدحتيهــم وهــم إرهابيــون«. 
لــن أطيــل الحديــث فــي حادثــة الشــاحنة التــي أتمنــى أن أكتبهــا ذات يــوم روايــًة والتــي كنــت قــد كتبتهــا 
مقالــًة. كنــت فــي يــوم خريفــّي أجلــس فــي صيدليــة إحــدى صديقاتــي وكانــت صيدليتها قريبــة من المستشــفى 
ــى  ــاعة حوال ــت الس ــة- وكان ــراف االصطناعي ــب األط ــفى لتركي ــى مستش ــول اآلن إل ــذي تح ــكري -ال العس
السادســة عصــًرا وشــارع الجمهوريــة يغــّص بالنــاس واألطفــال حيــن مــّرت شــاحنة تطفــح بالجثــث وأشــالء 
الجثــث -رؤوس مقطوعــة، أرجــل مقطعــة، أيــاد تائهــة تبحــث عــن أصحابهــا- وكانــت الشــاحنة مكشــوفة 
ــر  ــرة الذع ــر نظ ــرعة. أذك ــفى بس ــى المستش ــل إل ــد أن يص ــوان« يري ــا حي ــق ي ــع طري ــرخ »وّس ــائقها يص وس
ــا هــدون نــاس«! لــم أنــم فــي  ــه وهــو يبرطــم »باب ــاَل طفــٌل فــي ثياب المتجمــدة فــي عيــون األطفــال، فقــد ب
تلــك الليلــة وتناولــت مهّدًئــا لألعصــاب لــم يؤثــر فــيَّ أبــًدا، وتعجبــت لتركهــم الجثــث واألشــالء مكشــوفة 

وقولهــم إنهــا جثــث اإلرهابييــن الذيــن قتلهــم بــكل فخــر الجيــش الســوري. 
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لكــن المعجــزة التــي حصلــت لــي، وأنــا أســميها فعــاًل معجــزة، هــي أننــي لــم أعــد أخــاف. فعلــى الرغــم 
ــى أن  ــت معن ــي تذوق ــون، ألنن ــا يقول ــق« كم ــوف ط ــرش الخ ــن، إال أن »ش ــاء والمحبي ــع األصدق ــن تقري م
تكــون ذاتــك، تذوقــت متعــة أن تقــول مــا تريــد، أن أشــهد علــى قصــص النــاس الذيــن كانــوا يقصــدون بيتــي. 
عــدو الحيــاة هــو الخــوف وليــس المــوت، ألن كل كائــن حــّي ســيموت، أنــا لــم أعــد خائفــة، فقــأت عيــن 
ــدا وســط حضــور عربــي وهولنــدي كثيــف،  الخــوف -كان هــذا عنــوان محاضرتــي التــي قدمتهــا فــي هولن
ــى مــن قيمــة  ــًدا. روحــي ليســت أغل ــة ال يعــود يخــاف أب ــذق طعــم الحري ــاري- مــن ي ــة الروت خاصــًة طبق
روح أي ســوري مــات. ال معنــى للحيــاة مــن دون حريــة. أجــد أنــه ضــرورٌي أن أذكــر بنزاهــة أنــه منــذ بدايــة 
ــت يف  ــد ترك ــاقي، وق ــن دار الس ــادر ع ــوريا الص ــن س ــوه م ــاب وج ــب: كت ــة كت ــُت ثالث ــورية كتب ــورة الس الث
هــذا الكتــاب أســاء الشــخصيات كــا هــي حفاًظــا عــى طهــارة احلقيقــة، واملجموعــة القصصيــة طفــل التفــاح 

الصــادرة عــن الــدار العربيــة للعلــوم، وروايــة الشــحادة الصــادرة عــن منشــورات ضفــاف. 
أعيــش اآلن بأمــان فــي شــقتي فــي باريــس لكــن الهــوى، وهــو عنــوان روايتــي، يذيبنــي شــوًقا لبحــر الالذقية 
الســاحر ولناســها الطيبيــن المقهوريــن، لكــن بقائــي صــار خطــًرا، وال ســيما أننــي بذلــت جهــًدا جبــاًرا كــي 
ألغــي منــع الســفر. لكنــي أحلــم وأؤمــن بحلمــي الــذي هــو حلــم كل الســوريين، أحلــم أننا ســنعود إلــى حيث 
ننتمــي، إلــى الالذقيــة أرملــة الســاحل الســوري، إلــى الالذقيــة التــي بّلطــوا بحرهــا وردمــوا أجمــل مقاهيهــا 
البحريــة وشــوهوها بأبنيــة عمالقــة وهدمــوا كل بنــاء أثــري فيهــا. وال أنســى اليــوم الــذي كتبــت فيــه أنــه لــم 
يعــد هنــاك مــا ُيســمى »الالذقيــة القديمــة« ألنهــم هدمــوا بيوتهــا األثريــة كلهــا، فاتصــل بــي أحــد المســؤولين 
ــد  ــلمين«، وق ــوان المس ــًرا لإلخ ــت وك ــا كان ــن عنه ــي تدافعي ــة الت ــذه األبني ــاًل »ه ــي قائ ــرخ ب ــن وص المهمي
أغاظــه ضحكــي حيــن قلــت لــه: كان فــي اإلمــكان القضــاء علــى اإلخــوان المســلمين مــن دون أن تهدمــوا 

أجمــل بيــوت أثريــة فــي الالذقيــة! 
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