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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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حب في زمن الحرب!

أنجيل الشاعر

تاريخ وصول المادة: 15 آذار/ مارس 2021

ــراد  ــاة األف ــة لحي ــروط الموضوعي ــة؛ الش ــروطه الموضوعي ــن ش ــاني، اب ــرد اإلنس ــان، الف ــون: اإلنس يقول
ــى  ــة إل ــة اجتماعي ــن فئ ــال، وم ــى ح ــال إل ــن ح ــر، وم ــى آخ ــان إل ــن زم ــر، وم ــى آخ ــكان إل ــن م ــف م تختل
أخــرى. فــي مثــل هــذه األيــام مــن عــام 2011 اســتجّدت فــي ســوريا شــروط موضوعيــة عركــت الســوريات 
والســوريين كافــة، وأعــادت تشــكيلهم، وعركــت المجتمــع الســوري والشــعب الســوري كليهمــا وأعــادت 
تشــكيلهما. لعلهــا أول مــرة فــي تاريــخ ســوريا الحديــث تتولــد ظــروف عامــة علــى هــذا النحــو، ال يســتثنى 

مــن إيجابياتهــا أحــد، وال ينجــو مــن ســلبياتها أحــد.
فــي هــذا الســياق، يمكننــي أن أعــّرف نفســي بأننــي أم ســوريٌة دخلــت الثــورة فــي حياتهــا، ودخلــت هــي 
فــي حيــاة الثــورة، فتأثــرت كثيــًرا، وأثــرت قليــاًل. حيــن قامــت الثــورة كان ابنــي البكــر فــي الجيــش، يــؤدي 
الخدمــة اإللزاميــة، خدمــة العلــم، فــي حيــن كنــت أخيــط علــى ماكينتــي، رفيقــة دربــي، نســًخا لعلــم ســوري 
آخــر. لــم أفطــن يومهــا لمغــزى وجــود علميــن فــي دولــة واحــدة، ثــم تكاثــرت األعــالم والرايــات. فعشــت 
تجربــة جميــع األمهــات الســوريات الالتــي كان أوالدهــن فــي الجيــش، أو فــي جيــش مقابــل، ألن الجيــش 
ــي  ــن بنات ــالث م ــت ث ــل. كان ــو القت ــل ه ــوت والقت ــو الم ــوت ه ــوف والم ــو الخ ــوف ه ــش والخ ــو الجي ه
األربــع فــي الجامعــة فــي مدينــة دمشــق يشــاركن فــي التظاهــرات الجمعيــة، فعشــت تجربــة جميــع األمهــات 
البعيــدات عــن بناتهــن، ويــوم اعتقلــت ابنتــي عشــت تجربــة األمهــات الالتــي اعتقــل أوالدهــن أو بناتهــن، 
هــذه تجــارب يصعــب التعبيــر عنهــا، وأخــرى يســتحيل التعبيــر عنهــا، أعنــي تجــارب مــن فقــدن أحباءهــن. 
بصفتــي أًمــا ألربــع بنــات وثالثــة أوالد كان علــّي أن أعمــل إلــى جانــب زوجــي؛ هــو يكــدح فــي ليبيــا وفــي 
لبنــان وأنــا خلــف ماكينــة الخياطــة، أو فــي عمــل موســمي فــي مديريــة الزراعــة، قبــل أن أعمــل بائعــة كتــب 
وقرطاســية ولــوازم مدرســية لحســابي الخــاص، فكنــت حبيســة فضائــي الخــاص، وفضــاء العائلــة الممتــدة. 

كاتبة وشاعرة سورية، مهتمة بقضايا المرأة.

أنجيل الشاعر
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وبصفتــي امــرأة ســورية أخرجتنــي الظــروف التــي اســتجدت عــام 2011 إلــى فضــاء أوســع فأوســع، فمــع 
ــتطعت  ــالم اس ــة واإلع ــة والثقاف ــال اإلغاث ــي مج ــطات ف ــات والناش ــرات والمحتج ــات والمتظاه المعتصم
ــورة، وأن  ــات الث ــي فعالي ــاركات ف ــي المش ــكري، وبنات ــي العس ــى ابن ــي عل ــي، خوف ــى خوف ــيطر عل أن أس
أصنــع لنفســي ذاكــرة جديــدة وتطلعــات جديــدة، ذاكــرة أوســع وتطلعــات أرحــب، مــع أشــخاص لــم أكــن 
ألعرفهم/ـــن لــوال الثــورة؛ فــأن تكــون إحدانــا ُأًمــا، مجــرد أم، غيــر أن تكــون امــرأة، فلقــد جعلتنــي الثــورة 
امــرأة، ومنحتنــي ذاكــرة أوســع وتطلعــات أرحــب. هــذه وغيرهــا مــن أهــم مكاســبي ومكاســب غيــري مــن 

النســاء الســوريات المواليــات والمعارضــات علــى الســواء.
اآلثــار اإليجابيــة والســلبية، التــي أشــرت إليهــا يمكــن ترجمتهــا إلــى مكاســب وخســائر. أنــا كغيــري مــن 
النســاء الســوريات كســبت بالثــورة كثيــًرا، وخســرت بالحــرب أكثــر. حيــن كنــت أســمع الشــبيحة يصفوننــا 
بالعاهــرات، ونحــن عائــدات مــن االعتصــام، كنــت أتســاءل: أليســت الحريــة والكرامــة اللتــان نتطلــع إليهمــا 
ــف النســاء إمــا عاهــرات أو طاهــرات؟ أعتقــد أن  ــَم ُتصنّ ــع الســوريين والســوريات، فل ــة وكرامــة لجمي حري

الثــورة مرابــح صافيــة للجميــع، بــال اســتثناء والحــرب خســائر صافيــة للجميــع بــال اســتثناء.
ويــوم صدحــت أصــوات الشــابات الســوريات والشــباب الســوريين تعانــق الســماء فــي آذار/ مــارس عــام 
ــة والكرامــة، وجــدت نفســي مســحورة بهــا، وددت لــو أعانقهــن شــابًة شــابة وشــاًبا  ــًة بالحري 2011، مطالب

ــا؛ فلنتعلــم »فــن الحــب«. شــاًبا، كانــت تلــك األصــوات تقــول لــي إن الحــب ال يــزال ممكنً
مضــت أشــهر وغيــر قليــل مــن النســاء الســوريات يــرّددن شــعارات الحريــة والكرامــة إلــى جانــب الرجــال، 
ــدأن  ــش، وب ــتلزمات العي ــاة ومس ــروط الحي ــط ش ــدات ألبس ــل، وفاق ــى وأرام ــن ثكال ــح بعضه ــى أن أصب إل
ــى اآلن،  ــن يصنعــن إل ــا، ومــا زل ــاة، ومــن الخــوف إقداًم ــل، لقــد صنعــن مــن المــوت حي مشــوارهّن الطوي
ــاد فــي األزمــات، كمعالجــة  ــي العمــل النمطــي المعت ــه ف ــرات أغفلــت عملهــن وحصرت ــن الكامي لكــن أعي
الجرحــى ونقــل األغذيــة واألدويــة إلــى الثــوار، كمــا حصــر المجتمــع دورهــن فــي العمــل المنزلــي وتربيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوريا، عل ــى أرض س ــة، عل ــق مختلف ــى اآلن، بطرائ ــرات إل ــاُء ثائ ــت النس ــال. ومازال األطف

ــالت.  ــائر والوي الخس
ــة  ــة، كجبه ــات إرهابي ــن وتنظيم ــواالة إرهابيي ــاب أو بم ــدروز باإلره ــم ال ــلطة وص ــى الس ــا عل كان صعًب
النصــرة أو تنظيــم داعــش، لذلــك كانــت التهمــة التــي واجهنــي بهــا محقــق فــي فــرع األمــن العســكري هــي 
ــزوج  ــي يت ــع، ألن اإلرهاب ــات بالطب ــويداء« ومســاعدة اإلرهابي ــى الس ــن نزحــوا إل ــن الذي ــاعدة اإلرهابيي »مس
إرهابيــة، ويخلِّــف إرهابييــن وإرهابيــات، ولحســن حظــي لــم يتهمنــي بالضلــوع فــي المؤامــرة الكونيــة علــى 
ــه أفعــى،  ــه ســرعان مــا تراجــع كمــن لدغت ــه ســّمى الثــورة باســمها الحقيقــي، ولكن ــا أن ســوريا. وكان طريًف
ونصحنــي بــأاّل أتــورط ثانيــة مــع »أذيــال العصابــات المســلحة«، فقلــت: لكــم ذلــك، وفــي داخلــي ســخرية 

ــا. ممزوجــة بالقهــر الســتخفافهم بعقولن
ــدأت  ــي ب ــراح ابنت ــالق س ــل إط ــاليب، قب ــذه األس ــد ه ــة أح ــر؛ الكتاب ــاليب أكث ــرة وأس ــوه كثي ــورة وج للث
بكتابــة روايــة تكــون ابنتــي واحــدة مــن شــخصياتها، وربمــا الشــخصية الرئيســة؛ فالثــورة هــي الثــورة مهمــا 
اختلفــت أدواتهــا، قــررت أن أجمــع بيــن الحــب واأللــم تعبيــًرا عــن الثــورة الجديــدة التــي اجتاحتنــي، فــي 
ــا  ــب م ــالت بحس ــن والمعتق ــاة المعتقلي ــوري، ومعان ــعب الس ــاة الش ــة لمعان ــل الدقيق ــن التفاصي ــة ع رواي
حدثتنــي ابنتــي بعــد اإلفــراج عنهــا، ومنيــت نفســي بــأن تكــون نهايتهــا انتصــار الثــورة، ولكننــي تنبهــت إلــى 
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أننــي أكتــب عــن الحــرب، وأن الكتابــة عــن المعانــاة تبقــى قاصــرة مهمــا كانــت بليغــة. لــم أســتطع متابعــة 
الكتابــة عــن الغــرق فــي بحــر إيجــة، وال عــن الجثــث المتراكمــة فــي حلــب وحمــص ودرعــا، وعلــى امتــداد 
خريطــة الوطــن، وال عــن اغتصــاب الفتيــات وإجهــاض مــن حملــت منهــّن، وقبــل أن أنهــي الروايــة مّزقتهــا، 
لعــل تلــك اآلالم التــي فــي تالفيفهــا تتمــّزق هــي أيًضــا، فأنــا ال أملــك ســوى هــذا القلــب الــذي انشــطر بيــن 

األلــم واألمــل.
بــدأت البحــث عــن بدايــة جديــدة، فــي خضــم ازدحــام األســئلة فــي داخلــي، لمــاذا تــأكل المــدن ســاكنيها، 
لمــاذا يلفــظ الوطــن أبنــاءه وبناتــه، ما الــذي يدفع اإلنســان إلى ارتــكاب الحماقــات، كالعنــف والقتــل والتدمير 
ومــا إلــى ذلــك؟ وكثــرت الـــ لمــاذا، وجّفــت الـــ ألن. فاتجهــت إلــى الكتابــة فــي منحــى آخــر غيــر الحــرب، 
قــررت أن أكتــب عــن الحــب، ومعانــاة النســاء فــي الحــرب والســلم علــى حــد ســواء، الحــب الــذي أوقــف 
الحــرب بيــن الرجــال والنســاء، وأنســن »أنكيــدو« المتوحــش، ورســم حــدود دمشــق وبيــروت والســويداء، 
وأعــاد تشــكيل اإلنســانية مــن جديــد، وأنســن الجنــس وحولــه مــن غريــزة حيوانيــة إلــى رغبــة إنســانية، هكــذا 
ــي تعيشــها ســوريا لتقــول لهــا:  ــة الت ــى الحــرب الحقيقي ــي فــي داخلــي تتأجــج لتخــرج إل ــورة الت رأيــت الث
ــن أيتهــا الســوريات،  ــوا أيهــا الســوريون، أحبب ــة، أحبب ــا أيتهــا الحــرب اللعين ــي أكبادن ــا ف ــاِك نهًش كفــى، كف
ــا  ــون جميًع ــا، ونك ــا أو كردًي ــة علوًي ــزوج الدرزي ــلمة، وتت ــيحي مس ــيتزوج المس ــا، س ــم مختلًف ــترون العال س
فــي فضــاء اإلنســانية الرحــب أحــراًرا وحرائــر، أمنيــات كثيــرة لســوريا ورجالهــا ونســائها وأطفالهــا خططتهــا 
علــى صفحــات كتــاب، عشــت معــه أربــع ســنوات طــوال، أبحــث عــن الحــب بــداًل مــن الغــدر المعــاش فــي 
ســاحات الحــرب ومياديــن القتــال، يعتصــر قلبــي ألًمــا، ويعتصــر قلمــي مفــردات جديــدة تتصالــح مــع الواقــع 
ثــم ترفضــه. يــرّن هاتفــي المحمــول، وأنــا فــي غمــرة اللهفــة للكتابــة، أجيــب، يدعونــي المتكلــم إلــى توزيــع 
ــال،  ــف واالقتت ــات العن ــد ممارس ــاج ض ــة احتج ــى فعالي ــي إل ــد، أو يدعون ــوف البل ــى ضي ــة عل ــلل غذائي س
أقفــل حاســوبي وأهــرع مســرعة لتلبيــة النــداء اإلنســاني، أعــود منهكــة النفــس قبــل الجســد، أعيــش تناقًضــا 
مرعًبــا بينــي وبيــن ذاتــي التــي رفضــت أن تصــور الحــرب علــى صفحــات كتــاب، فيكفــي أن نعيشــها نحــن 

بؤســاء ســوريا وبائســاتها.
كانــت الكتابــة بالنســبة إلــيَّ هبــة مــن هبــات الثــورة وقشــة اإلنقــاذ مــن الغــرق، حاولــت أن أنجــو مــن األلم 
ولــو لبضــع ســاعات فــي اليــوم الواحــد، مقابــل أيــام كثيــرة يســبح فيهــا السوريين/ـــات فــي بحــر مــن اآلالم، 
فــي بعــض األحيــان كنــت أخجــل مــن تلــك النجــاة، لكــن كان يجــب أن تنجــو إحداهــّن هنــا وأخــرى هنــاك، 
ــم أســتثن الحــرب فــي روايتــي، لكننــي صورتهــا  ــات. ل ــة هنالــك. لعــّل عــدوى النجــاة تصيــب أخري وثالث
لوحــة تشــكيلية ترســمها أنثــى، وتلونهــا كمــا تريــد أن تكــون، تنقــش مخاوفهــا علــى جلــد العالــم، تســتدين 

مــن الحــرب لحظــة واحــدة لتعيــش الحــب. 
الثــورة حّررتنــا نحــن النســاء منــذ أيامهــا األولــى، حّررتنــي أنــا شــخصًيا وأدخلتنــي إلــى الفضــاء العــام، 
ــة  ــمو الرابط ــي وس ــل الجماع ــى العم ــة، ومعن ــاة العام ــي الحي ــال ف ــع الرج ــة م ــاركة المتكافئ ــي المش علمتن
االجتماعيــة، الرابطــة الوطنيــة، علــى ســائر الروابــط. حّررتنــا الثــورة مــن الخــوف ومــن عبوديتنــا ألنفســنا، 
أدخلتنــا فــي الحيــاة السياســية بعــد تصّحــر سياســي شــهدته ســوريا علــى مــدار نصــف قــرن، اخرجتنــا مــن 
ــل  ــالت والعم ــى الحم ــا معن ــه، علمتن ــراف ب ــر واالعت ــرأي اآلخ ــول ال ــى قب ــة إل ــات األحادي األيديولوجي
اإلنســاني، معنــى االحتجــاج، وكيــف نســتطيع أن نقــول ال ونحــن مؤمنــون ومؤمنــات بهــا، ذهبــت الـــ »نعــم« 



206

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــورة علــى ورش العمــل  ــا الث ــورة(، علمتن ــون بالث ــن ال يؤمن ــد الذي ــر رجعــة، )اللهــم إالّ عن ــى غي القســرية إل
المدنــي وأخالقيــات النقــاش، وأدركنــا مــن خاللهــا مفهــوم المجتمــع المدنــي ومنظماتــه، كمــا أنهــا فتحــت 
ــا.  ــن وال يعرفونن ــن ال نعرفهم/ـ ــات مم ــن واألخري ــع اآلخري ــف م ــة والتعاط ــة المدني ــبل الصداق ــا ُس أمامن
تعلمنــا معنــى الحريــة التــي كانــت غائبــة فــي غياهــب االســتبداد، علمتنــا كيــف نطالــب بحقنــا كنســاء ونطالب 
بتعديــل القوانيــن المجحفــة بحقنــا، كيــف نعمــل علــى نشــر وعــي جديــد فــي مجتمعنــا لتغييــر النظــرة النمطية 
للمــرأة، علمتنــا كيــف ندخــل ســوق العمــل مــن دون وجــل، مــن دون أن يكــون هــذا العمــل أو ذاك مخصًصــا 

للنســاء.
لنــا بــه عــن قصــد،  ســترحل الحــرب يوًمــا، ويبقــى الحــب، وتبقــى الثــورة لنتعلــم مــا كنــا نجهلــه، أو مــا ُجهِّ

ســتبقى الثــورة كــي نبقــى أحيــاء.
كل عام ونحن أحرار وحرائر.
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