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تاريخ وصول المادة:  25 آذار / مارس 2021

قبـــل ثمـــاني ســــنوات، حزمــت امــرأة تشــبهني حقائبهــا الكثيــرة علــى عجــل وتأبطــت مخدتها المحشــوة 
بأحالمهــا الجريحــة وخرجــت مــن بــاب منزلهــا لتخطــو خطوتهــا األولــى فــي الفــراغ الــذي أضــاع مالمحهــا، 

وكســاها بأخــرى تبدلــت كثيــًرا، لتأخــذ شــكل وجهــي وروحــي اليــوم.
لــم أعــد اليــوم أعرفنــي، بــّت امــرأة مثقوبــة الذاكــرة. وكلما حاولــُت اســتعادة صورتــي قبــل أن أقطــع الحدود 
تتفتــت ذكرياتــي كزجــاج ســقط علــى األرض فتراكمــت أجــزاؤه المهّشــمة بعضهــا فــوق بعــض، وكل محاولــة 

منــي إلعــادة ترتيبــه لــم تكــن تســفر إال عــن جــرح جديــد ألصابــع روحــي يصبغنــي وحطامــي بالــدم.
ــا  ــتطيع بعده ــن نس ــا فل ــن منّ ــه إن تمك ــة، لكن ــة دفاعي ــد كآلي ــروح والجس ــي ال ــيان يحم ــون إن النس يقول

ــادنا. ــى أجس ــى إل ــا حت ــا وربم ــى أرواحن ــرف إل التع
لــم تلفظنــي البــالد حيــن خرجــت منهــا ذلــك اليــوم، لكنهــا دفعتنــي كأم يحتــرق بيتهــا فترمــي أبناءهــا مــن 

النوافــذ لعّلهــم ينجــون حتــى ولــو بعاهــة مســتديمة. عاهتــي كانــت شــرًخا فــي الذاكــرة، فهــل نجــوت؟ 
فــي منفــاي وعلــى طــول الســنوات الثمانيــة، كنــت أشــتري دفاتــر جديــدة ألثّبــت مــا بقــي فــي ذاكرتــي على 
الــورق وأكتــب مــا عشــته قبــل تجــاوز نقطــة المصنــع الحدوديــة، عّلنــي أجــد نفســي مــن جديــد أو أســتعيد 
ــة: كرســي وطاولــة، كرســي فــي مقهــى،  بعــض مالمحــي. كنــت فــي كل مــّرة أتخــذ مواقــع مختلفــة للكتاب
ــاول  ــي وأح ــض عين ــن، أغم ــا كل حي ــه أيًض ــا أبّدل ــكًة قلًم ــر ممس ــح الدفت ــرير. وأفت ــي الس ــة، ف ــى الكنب عل
اســترجاع الســنوات، لكنهــا تطيــر كســرب حمــام حيــن أفاجئهــا. ألقــي برأســي إلــى الخلــف عــّل تفاصيــل 
األيــام المترســبة فــي قعــر جمجمتــي تطفــو إلــى الســطح، بــال جــدوى. كل مــا كنــت أحصــل عليــه فــي جميــع 
محاوالتــي تلــك لــم يكــن أكثــر مــن صــور ثابتــة، يحضــر معظمهــا مــع دفعــة هائلــة مــن الحــزن. وال شــيء 
لــة إياهمــا وزر الفشــل، ثــم أعيــد بعــد  منهــا يرضــى النــزول إلــى الــورق. فأرمــي الدفتــر والقلــم بعيــًدا محمِّ

صحافيــة ســورية، خريجــة هندســة زراعيــة وأدب إنكليــزي مــن جامعــة دمشــق، ســكرتيرة 
تحريــر ســابقة فــي صحيفــة صــدى الشــام، صحافيــة فــي أســرة العربــي الجديــد، غــادرت 

ــورغ. ــي ألمانيا-هامب ــة ف ــبتمبر 2013، مقيم ــول/ س ــي أيل ــورية ف س

ميساء شقير
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حيــن المحاولــة المحكومــة بالفشــل بدفتــر وقلــم جديديــن.
ثمــة »لقطــات« تومــض فــي رأســي بــال هــوادة وتذكرنــي كل حيــن بمــن كنــت ومــن كانــت تلــك البــالد 
الشــقية التــي اســمها ســوريا، لكــن تفاصيــل تلــك المشــاهد وأزمنتهــا تبقــى ضبابيــة ال قــدرة لــي اليــوم علــى 

اســتحضارها بوضــوح:
وجــه دمشــق الكئيــب والرعــب المعشــعش فــي كل زاويــة فيهــا فــي العاشــر مــن حزيــران / يونيــو 2000، 
ووجــه رجــل األمــن القبيــح الحاقــد علــى كل شــيء والــذي أنزلنــي مــن ســيارة األجــرة بعــد نصــف ســاعة 
مــن إعــالن مــوت حافــظ األســد بســيل مــن الشــتائم الــذي أطلقــه فــي وجهــي ألننــي كنــت أبتســم داخــل 
الســيارة فــي خيانــة عظمــى للحــزن المفــروض بالكربــاج علــى طــول البــالد وعرضهــا. كانــت تفاصيــل ذلــك 

اليــوم تلّخــص الوجــه األبشــع لدولــة الرعــب التــي كنــا نعيــش فيهــا.
الســتائر الســميكة التــي غطــت النوافــذ المغلقــة علــى الرغــم مــن الحــر، فــي أثنــاء فتــرة الحــداد فــي ذلــك 
الصيــف، ليســتطيع مــن فــي داخــل البيــوت التنفــس أو الضحــك أو مشــاهدة التلفــاز مــن دون أن يدفــع حياتــه 

ثمنـًـا لذلــك.
المالمــح العصيــة علــى التفســير التــي اعتــرت وجــه زميلتــي فــي الدراســة حيــن خــرج والدهــا مــن المعتقل 

بعــد 23 عاًمــا كانــت أطــول مــن عمرها بأشــهر. 
أول تظاهــرة شــاركت فيهــا كطفلــة فــي الثانيــة عشــر مــن عمرهــا حيــن خــرج طــالب المدرســة اعتراًضــا 
علــى إجبارهــم علــى دفــع ثمــن مــازوت التدفئــة فــي صفوفهــم، والتــي قادهــا طالــب بكالوريــا مــا لبــث أن 

اعتقــل لســنوات بعــد عــام.
الدهشة المجبولة بالترقب في عيون كثيرين من معارفي وأهلي عند خروج أول تظاهرة في تونس في 2011.

شــكل الحلــم الــذي خــرج مــن رمــاد قلوبنــا كمــارد حيــن »هــرب بــن علــي«. ذلــك الهــروب الــذي صــاغ 
الحقيقــة الصادمــة آنــذاك بــأن الثــورات قــد تنجــح فــي هــذا العالــم العربــي الميــؤوس منــه. 

الصخــب الجميــل الــذي كان يرافــق تجمعاتنــا لمشــاهدة ميــدان التحريــر فــي مصــر. شــكل آخــر للحيــاة 
لــم نألفــه مــن قبــل.

الليالي الطويلة بال نوم في انتظار تنحي مبارك، والرقص الهستيري عند سماع الخبر.
ترقب اندالع الشرارة المستحيلة في سوريا لحظة بلحظة.

تمــّر تلــك الصــور كشــريط ســينمائي قديــم باألبيــض واألســود، وعبًثــا أحــاول التقــاط أي منهــا وتثبيتــه فــي 
رأســي للحظــات، فهــي تنزلــق مثــل الزئبــق حيــن تحــاول اإلمســاك بهــا بأصابعــك.

لكن بضع صور من سنواتي التالية ما تزال محتفظة بألوان متباينة الوضوح والتمايز:
شــكل شاشــة التلفــاز أيــام الجمعــة حيــن كانــت تعــرض معظــم نقــاط التظاهــر فــي ســوريا فتنقســم إلــى 

شاشــات وشاشــات ترســم قــوس قــزح الســوري.
أهازيج تشييع الشهداء أيام السبت أو األحد.
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صوت األغنيات في أمسيات حمص ذو األجنحة، كان صوًتا قادًرا على التحليق.
ــت أول تخــٍط صــارخ  ــي كان ــى اللحظــة، والت ــزال ألوانهــا طازجــة حت ــي ال ت ــب الت صــورة حمــزة الخطي

ــا فــي مــدى اإلجــرام. لحــدود توقعاتن
دوّي الســقوط الممتــع لتماثيــل حافــظ األســد، األصنــام التــي ُأســقطت كأحجــار الدومينــو فــي كل مــكان 

مــن درعــا إلــى الرقــة.
ــاحب  ــه الش ــم، ووجه ــي العال ــلمّية ف ــر س ــل األكث ــي؛ الرج ــد أخ ــت جس ــي ثقب ــاء الت ــات الخرق الرصاص
داخــل التابــوت. لــم أعــد أذكــر لــون عينيــه منــذ أن أغمضهمــا حينهــا، لكننــي أذكــر تماًمــا لــون قلبــه األبيــض 

وبهــاء ضحكتــه المعلقــة فــي الهــواء الــذي أتنفســه أينمــا كنــت.
ــر  ــذ عش ــل من ــا حص ــر أن م ــن الثائ ــرف بيقي ــة، أع ــرة التفصيلي ــب الذاك ــن عط ــم م ــى الرغ ــي، وعل لكنن
ــا أســطورًيا أو ربمــا ملحمــة جديــدة تضــاف إلــى تاريــخ المالحــم اإلنســانية.  ســنوات فــي ســوريا كان حدًث
ــم نكــن  ــا ســنعيش مــا عشــناه، ل ــل آذار/ مــارس 2011 أنن ــا قب فلــم يكــن يخطــر حتــى فــي أجمــل أحالمن
ــا  ــى م ــو أعل ــواح ه ــوت الن ــا كان ص ــب، وربم ــت التعذي ــم تح ــن األل ــرخ م ــن نص ــا إال حي ــرف أصواتن نع
ــا  ــا آخــر للصــوت، وامتالكن ــا نكتشــف مهمــًة أخــرى للحناجــر ووقًع نســمعه أو نطلقــه. لكــن الثــورة جعلتن

ــه.  ــدرك حجــم قوت ــم نكــن ن ــا لســالح ل جميًع
وككل الســوريين الثائريــن، حّملــُت الثــورة أحالمــي، كســورية بشــكل عــام وكامــرأة بشــكل خــاص. فقــد 
ــا المدفونــة منــذ زمــن لتنفــض عنهــا الغبــار وتســتفيق،  ــد انطــالق الثــورة غيــر المتوقــع الطريــق ألحالمن عّب
وكان لــكل فــرد فــي ســوريا أحالمــه الخاصــة التــي أصبحــت فجــأة بمجــرد قيــام الثــورة المســتحيلة، جــزًءا 
مــن أهــداف قيامتــه. وكمــا حصلــت علــى حصتــي مــن الفــرح والتفــاؤل بتحقيــق أحالمــي وتفعيــل العمــل 

علــى القضايــا التــي أؤمــن بهــا، حصلــت كذلــك علــى حصتــي مــن الخــوف والوجــع واإلحبــاط كاملــة. 
كان احتمــال المــوت خــالل التظاهــرات قائًمــا منــذ اليــوم األول للثــورة، وكذلــك احتمــال االعتقــال ومــا 
ــي  ــا، ف ــوًرا ورعًب ــر حض ــل األكث ــاء ظ ــال النس ــبح اعتق ــن ش ــه، لك ــدود ل ــب ال ح ــن تعذي ــه م ــن أن يتبع يمك
ــه  ــه المعتقــالت مــن نظــام تتخطــى قذارت ــد تتعــرض ل ــر فــي مــا ق ــا مجــرد التفكي مجتمــع ال يتحمــل مطلًق

ــا. ــري أن يتوقعه ــل بش ــن لعق ــاالت يمك ــى األذى أي احتم ــه عل وقدرت
ولــم يكــن الرجــال المقربــون منــي آنــذاك بمعــزل عــن رعــب هــذا االحتمــال األكثــر قســوة، مــا دفعهــم 
لمنعــي مــن المشــاركة فــي التظاهــرات التــي شــهدتها مدينتــي »الســويداء« والعديــد مــن البلــدات والقــرى 
التابعــة لهــا ومنهــا بلدتــي »القرّيــا«. وعلــى الرغــم مــن تفهمــي لمخاوفهــم ومبرراتهــا، إال أن األمــر كان أشــبه 

بقمــع آخــر تعرضــت لــه فقــط ألننــي امــرأة.
  فــي األشــهر األولــى مــن الثــورة كنــت أعتقــد أن التظاهــر هــو الطريقــة الوحيــدة للمشــاركة فيهــا، وهــو 
الشــكل الوحيــد لتفعيــل االنتمــاء إليهــا، لكــن الــرد العنفــي الســريع للنظــام بالبــدء بالتدميــر الممنهــج للمناطق 
الثائــرة وبدايــة حركــة النــزوح الكثيفــة خلــق أشــكااًل أخــرى مــن المشــاركة وأدواًرا جديــدة يجــب القيــام بهــا 

ويمكــن مــن خاللهــا لمــن لــم يســتطع التظاهــر االنخــراط فــي صفــوف الثــورة بشــكل علنــي. 
ــد  ــة، وذلــك ضمــن مخططــات النظــام لتحيي ــى التحتي ــًرا للبيــوت والبن ــا أو تدمي ــي قصًف ــم تشــهد مدينت ل
مناطــق األقليــات، مــا جعلهــا »آمنــة« فكانــت مقصــًدا للمهّجرين مــن المــدن المجــاورة كدرعا وريف دمشــق.
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عطــب الذاكــرة يغّيــب اليــوم تفاصيــل الضيــوف مــن األهــل والجيــران المنكوبيــن والذيــن كنــت أتعامــل 
معهــم بشــكل يومــي، لكنهــم موجــودون دوًمــا فــي جميــع صــور تلــك المرحلــة والتــي تحضرنــي بــكل ألمهــا 

كل حيــن:
األطفــال فــي مركــز اإليــواء، »معســكر طالئــع البعث فــي الســويداء ســابًقا«، ورســوماتهم فــي بداية نشــاطنا 
هنــاك والتــي كانــت فــي معظمهــا أشــكااًل مختلفــة لعلــم النظــام، إمــا واضًحــا وممتــًدا علــى مســاحة الورقــة 
البيضــاء أو صغيــًرا محجًمــا وموضوًعــا عــن قصــد فــي إحــدى زواياهــا. ذلــك العلــم بــدأ يختفــي تدريجًيــا 
مــع ازديــاد ثقــة األطفــال بأننــا لســنا تابعيــن لألمــن وال نشــكل مصــدر خطــر عليهــم وعلــى عائالتهــم المقيمــة 
ــر مــن شــبهه بمعتقــل فــي الهــواء الطلــق. اســتغرق األمــر أشــهًرا  فــي المركــز الــذي كان ال يشــبه شــيًئا أكث
رة لطمأنــة األطفــال وإقناعهــم برســم مــا يحلــو لهــم حتــى غــاب العلــم تماًمــا عــن  مــن المحــاوالت المتكــرِّ
لوحاتهــم، وراحــوا يســتمتعون باختيــار مــا يرســمون بحريــة مطلقــة وأمــان دفــع بعضهــم لرســم الجيــش الحر 
أو بيوتهــم المهدمــة بالقصــف مــع الطائــرات التــي قصفتهــم. لكــن مجــرد دخــول أحــد المســؤولين األمنييــن 
إلــى قاعــة الرســم ذات يــوم كان كفيــاًل برســم مالمــح الخــوف واالســتنفار علــى وجوههــم جميًعــا مــن دون 
اســتثناء. مــّزق بعضهــم رســوماته علــى الفــور، ووضــع البقيــة علــى الطاولــة قبــل مغادرتهــم الغرفــة مســرعين 

مــا يزيــد عــن عشــرين لوحــة جديــدة. كانــت كلهــا رســومات مرتبكــة لعلــم النظــام! 
ــا  فــي مركــز اإليــواء ذاتــه، طفــل فــي الرابعــة مــن عمــره أصيــب بالخــرس قبــل أشــهر مــن مجيئــه وبقاي
عائلتــه إلــى المركــز، كان يأتــي إلينــا فــي كل زيــارة ويطلــب، بإشــارات مــن يديــه وغمغمــات غيــر مفهومــة 
وضحكــة تفيــض بــراءة، ورقــة وقلًمــا أحمــر حصــًرا، ثــم يجلــس علــى األرض ويرســم بضعــة خطــوط تبــدو 
عبثيــة أول وهلــة، لكنــه كان يرســمها ذاتهــا كل مــرة ثــم يعطينــا الورقــة. وعنــد ســؤاله عــن مــا رســم كان فــي 
كل مــّرة يشــرح بيديــه وعينيــه وصوتــه األمــي بــأن تلــك الخربشــات هــي صــورة القنبلــة التــي ســقطت مــن 

ســقف الغرفــة فــي بيتــه ثــم انفجــرت فتلونــت الجــدران بــدم أفــراد مــن عائلتــه.
كلمــات عنصــر األمــن عنــد حاجــز قصــر المؤتمــرات فــي دمشــق عندمــا أوقــف ســيارتي فــي أثنــاء نقلــي 
إلــى عجوزيــن مــن درعــا كانــا قــد نزحــا إلــى بلدتــي وكنــت أقّلهمــا بســيارتي إلــى مستشــفى ســُتجري فيــه 
ــيَّ  ــه إل ــي كالم ــر األمن ــه العنص ــا، وّج ــر إليه ــات والنظ ــب الهوي ــد طل ــعافية. بع ــة إس ــوز عملي ــيدة العج الس
قائــاًل: »شــو جايبهــن معــك هــدول؟« ثــم أردف بالجملــة التــي ســقطت كصفعــة علــى وجهــي: »ياللــه مــّري. 

انتــو أوالد عمنــا بــس هنــي الء«.
ثمــة صــور ومشــاهد أخــرى، بعضهــا مزركــش بفــرح عابــر وبعضهــا اآلخــر نــازف وموجــع حــّد البــكاء، 

تعبــث برأســي كل حيــن لكننــي لــم أســتطع اليــوم اصطيادهــا وحبســها بيــن الســطور. 
آخــر صــورة فــي ألبــوم ســوريتي قبــل الرحيــل األخيــر كانــت عندمــا عبــرت الحــدود باتجــاه لبنــان فــي 
9أيلــول/ ســبتمبر 2013. لــم أعــد أذكــر مالمــح والــدّي يومهــا وال حقيقــة مشــاعري المتضاربــة بيــن الخوف 
الــذي رافقنــي أياًمــا قبــل المغــادرة واألمــل بــأن أعبــر الحــدود ســالمة، والمجهــول الــذي كنــت ســأواجهه. 
كل مــا أذكــره هــو أننــي، وفــي لحظــة عبــوري إلــى الجهــة األخــرى مــن المعبــر، اجتاحنــي إحســاس قــوي 
بأننــي قــد نســيت شــيًئا هنــاك. واســتغرق األمــر ســنوات حتــى أدركــت أن مــا نســيته كان أنــاي، كان مالمــح 

تلــك المــرأة التــي تشــبهني ولــم أعــد اليــوم أشــبهها.
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