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أهل الشام
بورتريه
ّ
منال ظفور تحتفي بعشتار «األم واالبنة»

ريبورتاج
مثل غيرهم من السوريين ،ذاق المكفوفون ويالت حرب «رأوا» فظائعها ،ولو لم تعاينها
أبصارهم .وفيما سلبت الحرب عددًا غير معروف أبصارهمّ ،
آخرون إلى الحرب وهم
ف
تعر
ً
ّ
مكفوفون ،وخلص بعضهم إلــى أن فقدان البصر قد يكون «نعمة» أحيانًا« .يتمتع
من فقد بصره عادة بذاكرة جيدة» ،مقولة ّرددها مكفوفون ّ
تحدثت إليهم «األخبار»،
متبوعة باستطراد اتفق معظمهم عليه «الذاكرة الجيدة ٌ
سبب أللم كبير»

ماهر المونس
ق ــررت م ـنــال ظ ـفــور الـسـفــر إل ــى موسكو
كــي تمضي عيد األم مــع ابنتها عشتار،
التي انتقلت للعيش والعمل في العاصمة
ال ــروس ـي ــة ق ـبــل أش ـهــر قـلـيـلــة .غ ـ ّـي ــرت األم
م ـ ــوازي ـ ــن امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ـض ــي عـ ــادة
ب ــأن يــذهــب األبـ ـن ــاء إل ــى م ـن ــازل أمـهــاتـهــم
ف ــي ع ـي ــده ــن ،وأح ـ ّـب ــت أن ت ـق ــول البـنـتـهــا
مـ ــرة أخـ ـ ــرى« :أن ـ ــت صــدي ـق ـتــي ورفـيـقـتــي
وابنتي أيـضــا ،وتستحقني أن أقطع آالف
ألراك» ،فتتشاركا اللحظات
الكيلومترات
ِ
االستثنائية من جديد ،بعد أن شاركت األم
ابنتها أصعب اللحظات قبل أربعة أعــوام
حني أصيبت االبنة بإحدى قذائف الهاون.
م ـنــال ،أم ل ـتــوأمــن ،عـشـتــار وكـنـعــان (26
عامًا)؛ كانت قد تزوجت قبل ثالثني عامًا،
وهي حاصلة على إجازة من كلية اآلداب ـ
قسم اللغة الفرنسية .وتعلمت (بعد إنجاب
تــوأم ـي ـهــا) ال ـل ـغــات الــروس ـيــة واإلنـكـلـيــزيــة
والسريانية.
ت ــرى أم كـنـعــان أن عـيــد األم ج ــاء أســاســا
«مــن عيد األم الـســوريــة العظيمة عشتار.
كان ُيطلق عليه اسم أكيتو ،وهو أول أيام
احـتـفــاالت الـســوريــن بأعياد الــربـيــع ،التي
تمتد بــن  21آذار و 4نيسان» .وتضيف
السيدة التي تشغل حاليًا منصب مندوبة

الحرب كما «رآها» المكفوفون

«نعمة» فقدان البصر!
نينار الخطيب
«ال ش ــيء خ ــال ال ـس ـن ــوات املــاضـيــة
ج ـع ـل ـن ــي أتـ ـمـ ـن ــى ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة» .ج ـ ــواب
يتفق عليه ميشيل ،وغــابــي ،وهما
ّ
موسيقيان فاقدان للبصر ،يعيشان
في مدينة الالذقية التي ظلت بعيدة
نسبيًا عــن ن ـيــران ال ـحــرب املـبــاشــرة،
ل ـك ـن ـهــا خــاض ـت ـهــا ب ـش ـتــى أش ـكــال ـهــا
األخـ ـ ـ ـ ــرى .ي ـ ـ ــروي امل ــوس ـي ـق ــي غــابــي
صـهـيــونــي لـ ــ«األخـ ـب ــار» الـكـثـيــر من
تفاصيل الحرب التي عاشها« ،بعد
ان ــدالع بعض األح ــداث فــي الالذقية
بــدايــة ال ـح ــرب ،وان ـت ـشــار الـكـثـيــر من
الشائعات حــول وجــود قناصة على
أسـ ـط ــح املـ ـب ــان ــي ،قـ ـ ــررت امل ـخ ــاط ــرة،
وال ـ ـنـ ــزول إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع .ك ـنــت أسـيــر
وعيناي معلقتان بالسماء .صحيح
أنـ ـن ــي ال أس ـت ـط ـيــع ال ـ ــرؤي ـ ــة ،لـكـنـنــي
كـنــت أف ـتــش عــن ذل ــك ال ـق ـنــاص الــذي
سـيـقـتـلـنــي» .فـقــد غــابــي أح ــد أقــاربــه
فــي بــدايــة ال ـحــرب ،األم ــر ال ــذي حـ ّـول
ت ـل ــك امل ـ ـعـ ــارك ال ـب ـع ـي ــدة ن ـس ـب ـيــا إل ــى

واقـ ـ ــع م ـل ـم ــوس« .اخـ ـت ــرق ــت ال ـح ــرب
ح ـيــات ـنــا ،وأص ـب ـح ـنــا ج ـ ــزءًا م ـن ـهــا»،
ي ـ ـق ـ ــول املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي املـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــوب ف ــي
مــديـنـتــه ،وال ــذي ب ــدأ يحقق انـتـشــارًا
ف ــي األوس ـ ـ ــاط ال ـف ـن ـيــة ب ـعــد تلحينه
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ل ـف ـنــانــن
معروفني ،ويضيف «شاهدت الحرب
ب ــوض ــوح ،وملـسـتـهــا كــأنـنــي مبصر،
وليتني لم أفعل».
بألم وحسرة ،يروي ميشيل بريبهان

أبرز المشاكل التي
يعاني منها مكفوفو
الحرب ذات خلفيات
نفسية

حكاية هروبه مع عائلته من منزله
ف ــي «م ـخ ـيــم الـ ـي ــرم ــوك» ف ــي دم ـشــق،
بصحبة عدد من أصدقائه (املكفوفني
أيضًا) الذين كانوا في ضيافته ،قبل
نحو سبع سـنــوات .يقول بريبهان،
وهو متزوج من سيدة مكفوفة أيضًا
ولــديــه منها ثــاثــة أب ـنــاء أبـصــارهــم
مـعــافــاة« ،فــي ذلــك الــوقــت كــان لدينا
طفالن فقط .كنت قــد اشتريت لهما
غــرفــة ن ــوم جــديــدة مـلــونــة ،وك ــان في
ضيافتنا عــدد مــن األص ــدق ــاء .فجأة
سمعنا أص ــوات ان ـف ـجــارات وقصف
راح ـ ـ ــت تـ ـقـ ـت ــرب» .مـ ــن دون ت ـف ـك ـيــر،
حمل األبــوان ابنيهما وخــرج جميع
املوجودين إلى منزل آخر «نزلنا من
بـيـتـنــا ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــالــث فـ ــورًا .لم
نحمل معنا مــن منزلنا شيئًا .أكثر
ّ
طفلي،
ما شغل بالي حينها سالمة
وس ــام ــة ض ـي ــوف ــي» .ن ـجــح ميشيل
وعائلته وأصدقاؤه في الخروج من
«مخيم اليرموك» ،والسفر تاليًا إلى
الالذقية .يقول «خالل رحلتنا كانت
ت ـج ـلــس م ـع ـنــا ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة صـبـيــة

م ـب ـص ــرة ،راح ـ ــت ت ـصــف ل ـنــا ال ــدم ــار
املـحـيــط ب ـنــا ،فـقـمـنــا ،أن ــا وزوج ـت ــي،
بوضع أيدينا على عيون طفلينا كي
ال يريا تلك املشاهد».
اسـتـطــاع ميشيل ب ــدء حـيــاة جــديــدة
ف ــي مـسـقــط رأس ــه ال ــاذق ـي ــة ،بـعــد أن
فقد عمله ومنزله وكل ما كان يملكه
في «اليرموك» .أنجبت زوجته االبن
الثالث لهما ،وبات يعمل في تركيب

الـ ـعـ ـط ــور والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
نشاطه في «جمعية املكفوفني» التي
ي ـش ـغــل ف ـي ـهــا م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئـيــس
الجمعية ومدير العالقات العامة.

مكفوفو الحرب
بــن وق ــت وآخ ــر ينظم عـمــر حسنو،
وهـ ــو ط ــال ــب جــام ـعــي ف ــاق ــد لـحــاســة
ال ـ ـب ـ ـصـ ــر ،ورش ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـم ــل ودورات

بريد دمشق
«تغريبة الداخل» :حسرة على زمن دمشق «األول»
سناء إبراهيم
ّ
تورطت ذاكرة السوريني قبل «األزمة» بمشهد دموي متكرر ،وربما كان
وحيدًا ،هو مشهد العنف املوجه إلى «الذبيحة الحيوانية» .خراف تذبح
في األعياد واملناسبات ،وسط طقوس واحتفاالت .بعد «األزمة» ّ
تورطت
ذاك ــرة الـســوريــن بمشهد عنف جــديــد لــم يعد وحـيـدًا ،لكنه كــان فجًاّ
مرعبًا مؤملًا :أصبح اإلنسان السوري هو «الذبيحة» .رؤوس مقطوعة
ّ
ُ
معلقة على أعمدة الكهرباء ،أجساد ّ
ّ
التطرف ،ولــم يخل
مزقها عنف
املشهد من الطقوس واالحتفاالت أيضًا.
مع انتهاء املعارك في دمشق وعلى أطرافها ،وعلى عكس املتوقع ،لم
تتراجع أعداد الذبائح من السوريني وال بدأ التعافي ،بل ّإن العدد يبدو
آخذًا في االزدياد« .الدوشكا» صمتت ،لكن الحرب لم تسكتُ ،منتجها
بدأ يطفو على السطح ،وشوارع العاصمة تقول إن النسبة ًاألكبر من
سوريي الداخل لن يغمرهم الدم هذه املرة كي يكونوا «ذبيحة للغد» ،بل
ستغمرهم الفرجةّ ،
ُ
وأية فرجة؟ الفرجة على أنفسهم وهم «يلتهمون
ّ
أنفسهم» .ها هو عدنان ،الفتى اليانع ،يفكر جديًا في األمــر« :أفكر
في أن ألتهم نفسي بأن أعتزل عقليًا وعاطفيًا ،انظري إلى شوارع
الشعالن والعابد والحمرا وأبو رمانة ومحالها ومطاعمها .أشعر في
العمق بأنها ليست لي ،بالط شوارعها لم ُيرصف لي ،والشارع العام
خاص لفيميه السيارات الفارهة بنمرها السورية
تحول إلى شارع ّ
وسواها .زعران يمطون رؤوسهم خارج نوافذها لتقيؤ ما بقي من
ُ
غنائم الحرب ،مشاهد البطر والبذخ املبتذلة تجعل منا نحن البسطاء

لقطة

ال إحصاءات دقيقة بشأن عدد المكفوفين بعد ثمانية أعوام من الحرب (أ ف ب)

املتجولني حــواجــز تعرقل حــركــة م ــرور االسـتـعــراض والبريستيج
والتقاط الصور .أغاني النصر التي تخرج من تلك السيارات تدفع
ً
حزن الفقراء إلى إنزال خماره على وجهه خجال».
«ال قدرة لدي على االنتحار الجسدي» ،يقول أسامة ،ويضيف« :ليتني
أجرؤ ،ال أمتلك الشجاعة .كل هذا يحدث أمام أعيننا ،وما النتيجة؟ شيء
جمهور
وحيد يجمع السوريني بعد ثماني سنوات أزمــة :نحن مجرد
ّ
سلبي عاجز ومتفرج ،ال حول لنا وال قوة .نجلس أمام الكيبورد ،نتلقى
مزيدًا من طلبات الصداقة على وسائل التواصل االجتماعي ،فيما نحن
عاجزون في الواقع عن تقبل طلب الحياة لالستمرار في العيش .غرباء
عن أنفسنا وأهلنا ،غرباء في شوارعنا ،وغرباء عن شامنا .الشام التي
كانت فخورة بزمنها وزمــن أبنائها قبل أن تتحول إلــى مجرد ّ
تجمع
سكاني» .واختصر سوري ُم ّ
سن حال البلد بجملة أطلقها وهو يصعد
سرفيس «مهاجرين ـ باب توما» ،قال بغضب ممزوج بالقهر« :يلعن
األمة اللي بدكن تنصروها».
هي «دمشق األولى» كما يراها البعض ،دمشق التي ُولدت وعاشت قبل
الحرب .فيما يتحدث آخرون عن «دمشق الثانية» املولودة بعد الحرب،
التي تقول عنها ناتالي« :شام ما بعد الحرب مو إلنا ،هي الشام الجديدة
تتعالى على أهلها».
ما بتشبهنا .دمشق بدأت
ّ
كانت سما ،الفتاة الريفيةُ ،محقة عندما تحدثت عن املــدن املتعالية:
«ذهـبــت إلــى بـيــروت أربــع م ـ ّـرات ،لكنني لــم ُأستطع أن أبــادلـهــا الحب.
شعرت كم هي متعالية ،باردة .وكلمة باردة أطلقها على املدينة التي ال
تمتلك الكثير من
تعطف على الغريب ،وال تحني رأسها للفقير .إذا لم
ِ

ّ
املال فال مكان لك فيها ،تتحول املدينة إلى زوجة أب متسلطة تطردك
ما إن تقترب من حدودها .بات الحال في دمشق بعد األزمــة يشبه
كثيرًا حال شقيقتها بيروت ،يبدو أن زمن التغريبة السورية الجديدة
قد بدأ في عاصمة الشمس واملشمش».
لبابل ،الفتاة «املعجوقة بحالها» غربتها أيضًا .تقول« :مرة كنت على
مكان فيه روح ودفء.
موعد مع صديقي ،طلبت منه أن يأخذني إلى
ٍ
ضحك وأخــذ املعنى من زاويــة ُعمر املكان وحضارته .لكنني عنيت
شيئًا مختلفًا تمامًا ،وبعيدًا عن قصة الحضارة والتاريخ» .تضيف
بابل« :عنيت أنك في محال الشام القديمة ما زلت قادرًا على الجلوس
في مقهى النوفرة من دون أن تفقد كرامتك وإنسانيتك .تستطيع
بشجاعة أن ت ـنــادي "ال ـغــرســون" م ــرة ثــانـيــة لتطلب شيئًا إضــافـيــا،
من دون أن تطيل النظر إلــى القائمة .ما زلــت قــادرًا على العبور في
ّ
حي القيميرية وشراء "كرواسان" وقطعة بيتزا ،والسير مع الجموع
ُ
صفت خصيصًا لك ،وتشعر معها بأنك ما زلت
الغفيرة على بالطة ر ِ
متساويًا مع ّ
بقية الخلق ،وال شعور لديك بالغربة .تلك الغربة التي
تجتاحك عندما تدخل مول "الشام سيتي سنتر" ،وتخرج منه عاريًا
سؤال وحيد :ما الذي أتى بي إلى هنا؟ هذا املكان ليس لي».
إال من
ٍ
«الشام من زمان مو هون ،بتالقيها مخباية بصور األسود واألبيض
املضبوبة بكراتني مغبرة» .عبارة كتبتها إحدى السيدات في تعليق
لها على صفحتها على «فــايـسـبــوك» .هــي عـبــارة أقــرب إلــى النعية،
لكنها نعية رشيقة ِّ
والحزن والجمال ،تفوح من جسدها رائحة
القد
ِ
«دمشق األولى».

تعليمية للمكفوفني ،لتدريبهم على
كيفية االستفادة من التكنولوجيا،
وال س ـ ّـي ـم ــا الـ ـب ــرام ــج وال ـت ـط ـب ـي ـقــات
ال ـت ــي ت ـســاعــدهــم ع ـلــى دخ ـ ــول عــالــم
«ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي» ،األم ـ ــر
ال ــذي حــولــه إلــى مــرجــع تقني ملعظم
م ـك ـفــوفــي ال ــاذقـ ـي ــة .يـ ـ ــروي حـسـنــو
ّ
حكايات عــديــدة عــن مكفوفني تمكن
مــن مـســاعــدتـهــم ،قـبــل أن يستفيض
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرح ح ـ ــول خ ـص ــوص ـي ــة مــن
ك ـ ـ ــان مـ ـبـ ـصـ ـرًا وف ـ ـقـ ــد ب ـ ـصـ ــره خ ــال
الحرب .يقول« :واجهت خالل عملي
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـح ــاالت ال ـص ـع ـبــة ،من
ب ـي ـن ـه ــا حـ ـ ـ ــاالت ألشـ ـ ـخ ـ ــاص فـ ـق ــدوا
حاستني معًا كاللمس والـبـصــر ،أو
حتى البصر والـسـمــع» .عـمــاد (اســم
مـسـتـعــار) مـقــاتــل ف ــي فـصـيــل ردي ــف
لـلـجـيــش ال ـس ــوري ت ـعــرض للخطف
ف ــي إدل ـ ـ ــب ،وأق ـ ـ ــدم امل ـس ـل ـح ــون عـلــى
ق ـتــل ج ـم ـيــع امل ـح ـت ـجــزيــن م ـع ــه ،كما
ّ
قام أحدهم بذبحه (حز عنقه بقصد
قتله ،من دون أن يفصل رأسه ّ
كليًا).
نـ ـج ــا عـ ـم ــاد مـ ــن امل ـ ـ ــوت ب ــأع ـج ــوب ــة،
ب ـعــد أن ه ـ ّـرب خ ــاط ـف ــوه إث ــر هـجــوم
م ـبــاغــت شــن ـتــه وحـ ــدة م ــن الـجـيــش،
ليستيقظ في املستشفى فاقدًا إحدى
ي ــدي ــه وبـ ـص ــره وعــائ ـل ـتــه أيـ ـض ــا« .ال
يمكن ألحــد أن يصف الشعور الــذي
عاشه :ظــام دامــس وجــد نفسه فيه،
أصوات غريبة ّ
تحدثه ،ال منزل يعود
إل ـي ــه ،وال عــائـلــة تـقــف م ـعــه .ه ــذا ما
تركته الحرب» يقول أحد أصدقائه،
ويـضـيــف «ب ـعــد ف ـتــرة م ــن مـعــانــاتــه،
تمكن ّ أخيرًا من التأقلم مع محنته،
وتـ ـب ــن ــت ح ــالـ ـت ــه إح ـ ـ ــدى امل ـن ـظ ـم ــات
الـ ـس ــوري ــة الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي على دعمه ومساعدته».
ال توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد
امل ـك ـفــوفــن ف ــي س ــوري ــا ب ـعــد ثمانية
أعـ ـ ــوام م ــن الـ ـح ــرب ،ف ــي ظ ــل ان ـك ـفــاء
بعض املكفوفني على أنفسهم وعدم
تسجيل أسـمــائـهــم ل ــدى الجمعيات
امل ـع ـنـ ّـيــة بـمـســاعــدتـهــم ،وف ــق «نــائــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة املـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــوف ـ ــن ف ــي

ال ــاذق ـي ــة» مـيـشـيــل بــري ـب ـهــان ،ال ــذي
يـ ـق ــول «ي ــوج ــد ل ــدي ـن ــا ف ــي س ـجــات
الجمعية فــي الــاذق ـيــة حــوالــى 200
اس ـ ــم ،بـيـنـهــم ن ـحــو  10أس ـم ــاء فقط
ألش ـ ـخـ ــاص ف ـ ـقـ ــدوا بـ ـص ــره ــم خ ــال
الحرب».
ُيجمع عدد ممن تعامل مع مكفوفي
ال ـح ــرب عـلــى أن أب ــرز امل ـشــاكــل الـتــي
يعانون منها ذات خلفيات نفسية.
«يحتاجون إلى رعاية نفسية خاصة
ليتمكنوا من تجاوز محنتهم» ،يقول
مشارك في دورة تدريبية للمكفوفني،
ويضيف «صحيح أن البصر حاسة
مـهـمــة ج ـ ـدًا ،ل ـكــن ف ـقــدان ـهــا ال يعني
امل ــوت .يمكن لإلنسان أن يتأقلم مع
واقـعــه ،كما يمكنه أن ّ
ينمي حــواس
أخـ ـ ــرى ت ـس ــاع ــده ع ـل ــى تـ ـج ــاوز ه ــذا
األمر».

سالح الموسيقى

إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم ،يـ ـع ــان ــي
امل ـك ـفــوفــون م ـثــل جـمـيــع ال ـســوريــن،
م ـ ــن تـ ـبـ ـع ــات الـ ـ ـح ـ ــرب االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة ،األم ــر ال ــذي عـ ّـبــر عنه
غ ــاب ــي ص ـه ـيــونــي بــأغ ـن ـيــة أطـلـقـهــا
ق ـب ــل فـ ـت ــرة ،ح ـم ـلــت عـ ـن ــوان «جـ ــاري
فــايــز» ،وانتقد من خاللها األوضــاع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـخ ــدم ـي ــة وهـيـمـنــة
ّ
املحسوبيات على حياة السوريني.
«أدمـنــت قــراءة األخـبــار والتحليالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة قـ ـب ــل س ـ ـ ـنـ ـ ــوات» ،ي ـق ــول
صهيوني لـ«األخبار» ،قبل أن يوقف
حديثه ليجيب على رســالــة وصلته
عبر ًتطبيق «واتــس آب» .يرد عليها
كـتــابــة ،يضع هاتفه جانبًا ،ويحرك
ق ــدم ــه ال ـي ـم ـنــى لـيـضـعـهــا ف ــي امل ـكــان
املخصص لها على كرسيه املتحرك،
إذ يعاني الشاب أيضًا من مشكالت
في عظامه حرمته من السير .يتابع
«أكثر ما يؤملني ليس فقداني لحاسة
البصر ،بــل عــدم قــدرتــي على ًالسير.
قد يكون فقداني للبصر نعمة كي ال
أرى مــا ي ــراه املـبـصــرون مــن مشاهد
الحرب».

ســوريــا فــي «املنظمة االستشارية للتراث
والفولكلور اإلنساني»« :واقعًا ،هو احتفال
ب ـعــودة ال ـح ـيــاة لـ ــأرض ،وت ـجــدد الطبيعة
األم ،وبداية السنة الجديدة ...حاليًا اسمه
عيد األم ،وله أسماء أخرى بحسب البلدان
وال ـث ـقــافــات مـثــل الـ ـن ــوروز ،وش ــم النسيم،
وعيد الــزهــوريــة ،وعيد الهولي (األل ــوان)».
تؤمن أم كنعان بـ«عشتار» ،األم السورية
الكبرى ،التي تمثل قدسية األمومة املعطاء
امل ـت ـج ـس ــدة ّف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة واألرض ،لـكــن
أمومتها تجلت بأبهى حاالتها حني رأت
ابنتها عشتار تحت الخطر.
تحكي حـكــايــة ح ــرب مــوجـعــة «ف ــي أيـلــول

 ،2015سقطت قذيفة ه ــاون على بيتنا،
وان ـف ـج ــرت دا ّخ ـ ــل غ ــرف ــة ابـ ـنـ ـت ــي ...كــانــت
وح ــده ــا ،ت ـشــظــى ك ــل ج ـســدهــا ،وتفتتت
قـ ــدمـ ــاهـ ــا ...ال أصـ ـع ــب ع ـل ــى األم م ــن أن
تشاهد ابنتها في مواجهة املــوت ،وتعجز
عــن فعل أي شــيء ســوى الــدعــاء والــرجــاء
والتأمل .كانت من أكثر اللحظات صعوبة
فــي حياتي عندما واجهتها فــي املشفى،
وقـ ـ ـ ـ ُ
ـررت أن أعـ ـص ــر ق ـل ـبــي وأب ـت ـس ــم فــي
وجهها لكي أشعرها بالقوة والتفاؤل».
ً
عانت أم عشتار مع ابنتها طويال ،بعد أن
ً
أجرت االبنة الشابة أكثر من أربعني عمال
جراحيًا ،حتى تماثلت للشفاء ،وعــاودت
املشي مجددًا .تضيف األم بصوت دافئ:
«هي حالة صداقة نشأت بيني وبني ّ
ولدي
االثنني منذ الصغر .نمت هذه الحالة على
االحترام املتبادل ،إذ أتعامل مع واحدهما
عـلــى أن ــه كـيــان مستقل وم ــوج ــود ،وعقل
محترم يستحق أن يتكلم وأنـصــت إليه.
لــم أه ــرب يــومــا مــن أسئلتهما مهما كــان
السؤال صعبًا أو محرجًا» .تؤكد السيدة
أخيرًا أنها لم تضرب ابنتها طوال حياتها،
وف ــي الــوقــت نفسه ال تنكر أنـهــا تختلف
م ــع ولــدي ـهــا ف ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،وت ـقــول:
ّ
ُ
نحصد من أبنائنا في
«هي ُسنة الحياة.
املستقبل ،مــا زرعـنــاه فيهم عندما كانوا
صغارًا ...أنا فخورة بأمومتي وولدي».

ّ
التطرف
إسماعيل خلف ورفاقه :المسرح يهزم
أيهم مرعي
أيــام قليلة تفصلنا عن «يــوم املسرح العاملي» ( 27آذار)،
يصح ّ
ّ
ً
«احتفاء بالحياة»،
عد االحتفاء به
وهو اليوم الذي
ّ
ال مجازًا فحسب ،بل واقعًا جسدته «فرقة املسرح القومي
بالحسكة» .الفرقة ،التي يديرها املسرحي البارز إسماعيل
خـلــف لــم تنقطع عــن إن ـجــاز ال ـع ــروض امل ـســرحـ ّـيــة ،حتى
ّ
املتطرف يحاول اجتياح املدينة،
حني كان تنظيم «داعش»
وأصوات الرصاص تلعلع على بعد أمتار من مسرح املركز
ّ
الثقافي (في عامي  2014و .)2015يقول خلف لـ«األخبار»
ّإن الهدف كان «محاربة التطرف واإلرهــاب بالفعل وليس

بالشعارات ،لتأكيد رسالة املسرح بوصفه صانعًا للحياة
في وجه إرادة املوت .املسرح فعل مقاوم ،بمفعول اجتماعي
وفني مهم» .يتذكر خلف «حني كان داعش يهاجم الحسكة،
كنا نواصل بروفات عرض العنب الحامض ،الذي تجسد
فكرته املعنى الحقيقي للحرية» .ضاعفت الفرقة نشاطها
في سنوات الحرب ،فأنتجت في خالل السنوات الثمانية
ّ
مسرحيًا ،بينما كانت قبل
األخيرة أكثر من  40عرضًا
الحرب ّ
تقدم عرضني في كل عام فحسب .كذلك ،أطلقت
الـفــرقــة مـهــرجــانــا مـســرحـ ّـيــا س ـنـ ّ
ـويــا ،يـحــل مــوعــد دورت ــه
السابعة في نيسان القادم .فيما يؤكد املمثل الشاب باسل
حــريــب ،أحــد أبــرز وجــوه الفرقة ،أنــه وزم ــاءه «سـعــوا إلى
تحقيق رسالة املسرح ،باستمرار الحياة ،واالنتصار على
كل أشكال املوت والتطرف ،واالنتصار لإلنسان السوري
الذي قاوم ظروف الحرب ،وانتصر عليها».
يؤكد خلف ،الشهير بـ«أبو إيفا» أن «زراعة االبتسامة في
قلوب األطفال ،في وجه كل هذا املوت الذي أريد للبالد ،كانت
ُ
ّ
أساسيًا ،لذلك خ ِّصص جزء كبير من العروض
هاجسًا
املـســرحـيــة خ ــال ال ـحــرب ،ملـســرحـيــات الـطـفــل واألسـ ــرة».
وي ـض ـيــف« :ع ـنــدمــا سـ ــاءت األم ـ ــور وصـ ــار م ــن الـصـعــب
العرض في املسارح ،توجهنا إلى املدارس ،وصنعنا الفرح
واالبتسامة في باحاتها مع األطفال رغم أنف الحرب» .بعد
تألقها محليًا ،نجحت الفرقة في تحدي ظروف الحصار
ال ـب ــري ال ــذي ف ــرض عـلــى املـنـطـقــة الـشــرقـيــة م ــن ســوريــا،
وتمكنت مــن اعـتــاء خشبات مـســارح دمشق والالذقية.
ّ
كذلك مثلت سوريا في «األسـبــوع الثقافي الـســوري» في
تــونــس  ،2017عـبــر ع ــرض «وج ــوه أح ــن لــرؤيـتـهــا» الــذي
ّ
ً
صدى طيبًا آنــذاك .يعتب خلف على صناع الدراما،
القى
لغيابهم قبل الحرب وبعدها عن املنطقة الشرقية ،ويوجهّ
رســالــة إلــى املنتجني وقـطــاع اإلنـتــاج الحكومي ،بضرورة
ّ
صب االهتمام على شرق البالد ،لتوثيق ما عاشته بفعل
ّ
التطرف واإلرهاب ،وحجم املقاومة املدنية والعسكرية في
الحسكة ودير الزور.

