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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

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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تجرأنا على الحلم 

تمارا شقير 

تاريخ وصول المادة:  24 آذار/ مارس 2021

»تجرأنا على الحلم«، هذا ما كتبه آالف السوريين على صفحاتهم. 
ــوم مــن شــهر آذار/  عشــر ســنوات مضــت، ومــا زلــت أذكــر الشــرارة األولــى، مــا زلــت أذكــر ذلــك الي

ــدأ. ــد ب ــذي كان ق ــدم ال ــف ال ــورية وصرخــت لوقــف نزي ــفارة الس ــام الس ــن وقفــت أم ــارس 2011 حي م
لــم أكــن أتصــور أننــي ســأعود إلــى الوقــوف هنــاك عشــرات المــرات ألرفــع صوتــي دعًمــا للثــورة، ولــم 
أكــن أتصــور أننــي ســأمضي قدًمــا فــي شــعارات »إســالمية« اللحــن، وأقبــل بهــا ألنهــا مــع الثــورة فحســب.
ــدأت  ــة تظهــر متألقــة بعــد شــتاء طويــل، وب ــوان الجميلــة الغاوي ــع العربــي، وبــدأت حينهــا األل ــدأ الربي ب

ــاح. ــوع والمت ــن الممن ــط بي ــب يتخب ــة كأول ح ــاعر مضطرب ــي مش تتملكن
هاهنــا تفّتحــت براعــم ثورتنــا، وهاهنــا تفّتــح إحساســنا بقــرب الحريــة والخــالص، كنــا نعــرف أن الطريــق 
صعبــة، لكــن لــم يخطــر فــي بالنــا أننــا لــن نســتطيع الوصــول، ومــّر ربيــع إثــر ربيــع، عشــر مــرات تفّتــح الــورد 
فــي الشــجرة قبالــة شــرفتي، وفــي كل يــوم كنــا نقــول غــًدا ســيكون أجمــل، لكــن ذاك الغــد الجميــل لــم يــأت.

كل يوم قتلى جدد، كل مساء حصيلة يومية دامية.
أردت أن أكون هناك، أردت أن أكون واحدة من الذين يخرجون في الشوارع.

اآلن، أشــتاق إلــى وطنــي، أشــتاق إلــى حضــن الشــام وســّرة قاســيون، أشــتاق إلــى الياســمين، إلــى زهــر 
البرتقــال والزنزلخــت، أشــتاق إلــى بــردى حتــى وإن جــّف، إلــى الزحمــة فــي الطرقــات، إلــى كل زاويــة فــي 
ــي  ــى الشــفاه الت ــت عــن الخفقــان، إل ــي كّف ــى القلــوب الت ــاب تومــا، إل ــاب شــرقي، إلــى كل حــارة فــي ب ب
نســيت لــون الضحــكات ولبســت األســود ثوًبــا وكفنـًـا، إلــى العصافيــر التــي فــّرت مــن ســمائنا، إلــى األحــالم 

التــي ضاعــت مالمحهــا.

طبيبة وناشطة سورية في مجال حقوق اإلنسان ومساعدة الالجئين.

تمارا شقير
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وما زلنا نغني: »يموت المغني وتحيا القصيدة«.
وطني 

»بدنا نكمل باللي بقيو«
أصّلي 

كــي تكــون الشــمس أقــل حــرارة هــذا الصيــف، وكــي يكــون القمــر أكبــر حجًمــا، ليتــه يســتطيع أن يكــون 
مــرآًة ليعكــس قبــح الحــرب وجمــال الحريــة.

كنــا نتفّتــح فــي مشــاعر الحريــة كمــا تتلقــى البراعــم شــمس الربيــع بأحضــان مفتوحــة، نســتمد قــوة الحلــم 
ــم  ــة الحل ــت طاق ــت، انخفض ــرور الوق ــع م ــن م ــًدا. لك ــًما جدي ــل اس ــة تحم ــع كل جمع ــل م ــد أجم ــي غ ف

وأصبــح البقــاء فــي قيــد الحيــاة هــو الهــّم األكبــر. 
ــل فينــا، ال أعــرف حًقــا متــى  أقــف اآلن هنــا علــى حافــة الحلــم كـــ »شــاهدة عيــان« علــى الخــوف المتأصِّ
ضــاع األمــل، لكننــي »ال أريــد لهــذه القصيــدة أن تنتهــي«، فمــا زال جــزء مــن الحلــم جمــرًة مّتقــدًة تحــت 

الرمــاد، ومــا زلنــا نعــرف أننــا »محكومــون باألمــل« دوًمــا وأبــًدا.
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