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أهل الشام
ريبورتاج

السوريون واحتجاجات لبنان

عين على الجارة ...وقلب على أنفسنا!
فجأة ،وجد السوريون
أنفسهم شديدي االهتمام
بالظروف المستجدة في
لبنان .ال يتعلق األمر هنا
بمتابعة فصل جديد من
فصول االحتجاجات ّ
العربية
فحسب ،بل يتعداها لدى
كثير من السوريين إلى
الخوف على تفاصيل
حياتهم ،بعد أن بات لبنان،
منذ سنوات طويلة ّ
ممرًا
إجباريًا لهم نحو كثير من
دول العالم ،وسفاراتها،
وبالعكس
مرح ماشي ،مودة بحاح
«ق ـ ـ ــررت ت ــأج ـي ــل سـ ـف ــري إل ـ ــى ب ـي ــروت
بـعــدمــا تــابـعــت األخ ـب ــار .ألـغـيــت حجز
الطيران بكل أســف ،ريثما يتضح لي
الوضع وما ستؤول إليه األحــداث في
لـبـنــان» .بـهــذه الـكـلـمــات تـحــدث أحمد
عــن وض ـعــه ،بـعــدمــا ق ــرر إل ـغــاء رحلته
التي خطط لها قبل أشهر عـ ّـدة للقاء
عــائ ـل ـتــه .ي ــوض ــح أح ـم ــد طـ ـب ــاع ،وهــو
س ــوري يـقـيــم فــي مـصــر مـنــذ سـنــوات،
أنه خطط مع عائلته منذ أشهر للسفر
إلى لبنان ،هو من مصر ،وعائلته من
ســوريــا ،فــي مــا يشبه لـقــاء «لــم شمل»
مؤقت .ال يستطيع الشاب القدوم إلى
سوريا ،بسبب عدم التحاقه بالخدمة
العسكرية اإللــزامـ ّـيــة ،ول ــم يـكــن سفره
من مصر متاحًا في ما مضى ،بسبب
م ـش ـك ــات ت ـت ـع ـلــق بـ ــاإلقـ ــامـ ــة .أخـ ـيـ ـرًا،
ُس ّويت أوضاع الشاب ،في مصر ،قبل
أن ّ
يتغير كل شيء .ال يعرف أحمد متى
ّ
ّ
سيتمكن مــن تنفيذ املـخــطــط املـعــلــق،
خاصة أن «املظاهرات ال تزال قائمة في
لبنان ،وال أحد يعرف إلى أين قد تتجه
األمور» .وهو يخشى على أفراد أسرته
مـ ــن «م ــواج ـه ـت ـه ــم أي م ـش ـك ـلــة خ ــال
طــريــق ال ـس ـفــر ،السـيـمــا بـعــدمــا كـثــرت
الشائعات واألقــاويــل حــول منع مرور
الـســوريــن أو الـتـعــرض لـسـيــاراتـهــم»،
وهي إشاعات لم يتمكن من إثباتها أو
نفيها نظرًا لكثرة ما يتم تداوله.

بيروت ّ
ممر إجباري

أحـ ـم ــد ،واحـ ـ ــد م ــن الـ ـس ــوري ــن ال ــذي ــن
وج ـ ـ ـ ـ ــدوا أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـهـ ـت ـ ّـم ــن بـ ـش ـ ّـدة
باالحتجاجات الشعبية التي يشهدها
لبنان منذ أسـبــوعــن .إذ ّ
تسمر كثير
منهم أمــام الشاشات يتابعون بلهفة
مجرى األح ــداث ،وتناقلوا العديد من
الفيديوهات عبر «السوشال ميديا».
لم تكن هذه املتابعة من باب الفضول
ُ
وح ــده ،أو اإلع ـجــاب فـقــط ،بــل تـضــاف
إلــى ذلــك «مراقبة الــوضــع» ،فتحركات
الكثيرين ومخططاتهم مرتبطة بما
يجري في لبنان بشكل حرفي .تخبرنا
ليلى ،بــأن الــوضــع الـحــالــي فــي لبنان
أقلقها كثيرًا ،وهــي تخاف من تطوره
ب ــات ـج ــاه س ـل ـب ــي ،خ ــوف ــا ع ـل ــى مـصـيــر
دولة جارة في الدرجة األولــى ،وخوفًا

املسافر على دراجة ،فيما حقائبه على
دراجة أخرى ،ما فتح الباب أيضًا أمام
احـتـمــال فـقــدان الكثيرين ألغــراضـهــم.
ك ـ ــان غ ـي ــث واح ـ ـ ـ ـدًا م ـم ــن لـ ـج ــؤوا إل ــى
ح ــل ال ــدراج ــات ال ـن ــاري ــة ،وب ـعــد رحـلــة
صعبة وص ــل إل ــى ال ـح ــدود ،ثــم تمكن
من الوصول بأمان إلى دمشق .اليوم،
يشعر الشاب بالقلق من فكرة السفر
مرة ثانية ،ويخشى من تعرضه ملوقف
مشابه ،وهو يفكر في السفر قبل يوم
ّ
م ــن مــوعــد إقـ ــاع ط ــائ ــرت ــه ،ول ــو كــلـفــه
األمر النوم في املطار.

«ال أمل في االستقرار»

ّ
ي ـع ــل ــق ع ـل ــي (اس ـ ـ ــم مـ ـسـ ـتـ ـع ــار) ،وه ــو
ـاق ف ــي لبنان
مـهـنــدس سـ ــوري ،أن ــه ب ـ ٍ
بـحـكــم ال ـط ــرق امل ـق ـطــوعــة ،إذ أن ــه كــان
ي ـف ـضــل الـ ـع ــودة امل ــؤق ـت ــة إلـ ــى ســوريــا
ريثما تستقر الحال .املوظف الوحيد
الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـت ـح ــق ب ـع ـم ـل ــه ك ـ ــل ي ـ ــوم فــي
إح ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة ،بـسـبــب
قــرب منزله مــن مقر عمله ،مــا يسمح
بتسيير األعمال جزئيًا .مشهد إشكال
ال ـبــداوي فــي طــرابـلــس ،قبل أي ــام ،أثــار
ه ــواجـ ـس ــه ،بـ ـش ــأن اجـ ـتـ ـي ــاز ال ـط ــري ــق
ً
الـبـحــري ش ـمــاال للمضي إل ــى عائلته
ّ
ف ــي ال ـســاحــل الـ ـس ــوري .ي ـعــلــق بـيــأس
ً
ع ـلــى م ــا ي ـج ــري ق ــائ ــا« :ع ـل ـ ّـي ات ـخــاذ
ُ
ً
قرار بشأن خطوة استبعدتها طويال.
س ـفــر ن ـهــائــي م ــع عــائ ـل ـتــي الـصـغـيــرة
بعيدًا عن هذه املنطقة التي ال تهدأ».
ب ـح ــزن ي ـق ــول ال ـش ــاب األرب ـع ـي ـن ــي« :ال
أمل في االستقرار في سوريا ولبنان.
لست مستعدًا للمراهنة على الــزمــن.
لـ ـ ّ
ـدي أوالد .ل ــو ك ـنــت ب ـم ـفــردي ألع ــود
إل ــى ســوريــا وأزرع أرض ـنــا وأع ـيــش».
وي ـض ـي ــف« :أنـ ـ ــا م ــع أي حـ ـ ــراك يـقـلــب
الطاولة على السلطة في هذا الشرق.
ُ
لست مع ما يترتب على ذلك من
إنما
تحويل املنطقة إلــى كــرة مــن ال ـنــار .ال
أمل لهذه املنطقة».

ّ
مالي
قلق

أمام طول االنتظار لفتح طريق مطار بيروت قرر البعض المغادرة سيرًا على األقدام (مروان طحطح)

ّ
الشخصية .فالسيدة،
على مشاريعها
مضطرة للسفر إلى بيروت في األيام
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى م ــوع ــد لـ ـه ــا مــع
ّ
الـسـفــارة األملــانــيــة ،مــن أجــل االلتحاق
بــزوج ـهــا .تــؤكــد لـيـلــى أن ـهــا بــاتــت في
الفترة األخـيــرة تتابع األخـبــار بشكل
يومي ،رغم أنها قاطعتها منذ سنوات.
حرصت السيدة على متابعة كثير من
الصفحات عبر «فايسبوك» ،ال سيما
تلك املتخصصة برصد حركة الطريق
بني دمشق وبيروت .توضح السيدة أن
القائمني على بعض مكاتب الرحالت،
أكدوا لها أن الطريق لم ينقطع بشكل
نهائي ،ومهما كان الوضع سيئًا فثمة
ط ــرق بــديـلــة يـمـكــن الـلـجــوء لـهــا .وهــو
أم ــر يــؤيــده ســائــق س ـيــارة أج ــرة على
خــط دمـشــق ـ ـ ب ـيــروت .يــوضــح الــرجــل
أن «ظروف الطريق تتغير من يوم إلى
آخــر .أحيانًا نضطر إلى التنقل طوال
ال ــوق ــت ع ـب ــر طـ ــرق ف ــرع ـي ــة ،وأح ـي ــان ــا
نتنقل ما بني فرعية ورئيسة ،لكن في
النهاية ننجح فــي الــوصــول» .ويؤكد
أن «طريق املطار مفتوح».

مصائب قوم...
عـ ـب ــور الـ ـس ــوري ــن ب ــاالتـ ـج ــاه اآلخ ـ ــر،
م ــن بـ ـي ــروت إلـ ــى الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة،
ي ـت ـط ـلــب اسـ ـتـ ـخ ــدام سـ ـي ــارة لـبـنــانـيــة
ّ
يسهل العبور
يقودها سائق لبناني،
مـ ــن «ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ال ـش ـع ـب ـي ــة» وي ـع ــرف
مسالك الطرق الفرعية .كما أن معظم

السيارات السورية العاملة على خط
ب ـيــروت تــوقـفــت عــن ال ــدخ ــول .يتطلب
تــأمــن ت ـلــك ال ـس ـي ــارة وســائ ـق ـهــا ،دفــع
تكاليف عالية (وصلت إلى  200دوالر
أميركي) للوصول باملسافر إلــى أحد
املعابر الحدودية فقط؛ ليتابع بعدها
رحلته بسيارة سورية ـ وفق تنسيق
مسبق ـ ـ يـتـقــاضــى ســائـقـهــا قــرابــة 80
دوالرًا أجــرة الرحلة (مــن الـحــدود إلى
ً
الالذقية ،مثال) ،فيما إذا كــان املسافر
يــرغــب فــي اسـتـقــال الـسـيــارة بمفرده
(كــانــت الــرحـلــة كاملة مــن بـيــروت إلى
ّ
دمـ ـش ــق أو ال ــاذقـ ـي ــة ت ـك ــل ــف امل ـســافــر
ب ـس ـي ــارة م ـش ـتــركــة ن ـح ــو  27دوالرًا،
وقرابة  100دوالر بسيارة خاصة).
ال ـع ـق ـب ــات امل ـس ـت ـج ــدة ع ـل ــى ال ـط ــرق ــات
ـريـ ــة ،دفـ ـع ــت الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ـ ّ
ال ـ ـبـ ـ ّ
ـوي ــة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ــدخـ ـ ــول عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــط .ف ـت ـحــت
شـ ــركـ ــة «أجـ ـنـ ـح ــة ال ـ ـش ـ ــام» ال ـخ ــاص ــة
ال ـب ــاب ،وس ــارع ــت إل ــى تفعيل رحــات
بـ ــن م ـ ـطـ ــاري ب ـ ـيـ ــروت ودمـ ـ ـش ـ ــق ،فــي
االت ـ ـجـ ــاهـ ــن .ثـ ــم دخـ ـل ــت ع ـل ــى ال ـخــط
«الـســوريــة للطيران» الحكومية .غير
أن التكلفة في نظر البعض مرتفعة ،إذ
يتجاوز ثمن التذكرة في اتجاه واحد
حــاجــز امل ـئــة أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة (150
دوالرًا) .وال ّ
يعد هــذا العائق الوحيد
بني عــدد من املسافرين ،وبــن اللجوء
إل ــى خ ـيــار ال ـط ـي ــران .ثـمــة عــائــق آخ ــر،
يــواجـهــه سـكــان املـنــاطــق الـبـعـيــدة عن
دمشق« .لــو اخترت السفر جـ ّـوًا ،لكان

ع ـلـ ّـي ال ــذه ــاب م ــن م ـطــار ب ـي ــروت إلــى
مـطــار دم ـشــق ،ثــم الـبـحــث عــن وسيلة
نقل للسفر من دمشق إلــى الالذقية»،
يـقــول محمد .مــا يعني ،وفـقــا للرجل،
ك ـل ـفــة م ــال ـي ــة إض ــاف ـي ــة ،م ــا ب ــن أج ــرة
تاكسي إلى مطار بيروت ،وأخرى من
مـطــار دمـشــق إل ــى قـلــب الـعــاصـمــة ،ثم
أج ــرة ال ـطــريــق إل ــى الــاذق ـيــةُ .يـضــاف
إلــى ذلــك أن زمــن الرحلة اإلجمالي قد

وصلت كلفة استئجار
سيارة من بيروت إلى
الحدود إلى نحو  200دوالر
يتجاوز الثماني ســاعــات ،ولــن تكون
الرحلة مريحة بطبيعة الحال.
اخـتــار محمد السفر ب ـرًا ،واستغرقت
رحلته من بيروت إلى نقطة العريضة
ال ـحــدوديــة قــرابــة  4س ــاع ــات ،نصفها
تـقــريـبــا لـقـطــع امل ـســافــة ب ــن طــرابـلــس
والعريضة ،عبر طرق جبلية وزراعية
وعـ ــرة ومــوح ـشــة .أب ــو م ـح ـمــود ،وهــو
سائق لبناني ّ
تخصص أخيرًا في هذا
ال ـن ــوع م ــن ال ــرح ــات ،يــرفــض تسمية
ً
األمر استغالال .ويقول «نتقاضى أجرة
تـتـنــاســب مــع أج ــور الـنـقــل فــي لـبـنــان،
لـسـنــا ف ــي س ــوري ــا .ك ـمــا أن ـن ــا نـخــاطــر
ّ
بــأنـفـسـنــا وس ـي ــارات ـن ــا ،ألن اسـتـغــال

بـ ـع ــض ال ـ ـ ــزع ـ ـ ــران ل ـ ـل ـ ـظـ ــروف ال ـع ــام ــة
وارد ،م ــا يـجـعـلـنــا مـعــرضــن ملخاطر
االع ـت ــداء هـنــا أو ه ـنــاك» .يضحك أبــو
ّ
مـحـمــود وه ــو ي ــواف ــق عـلــى أن العمل
ازده ـ ـ ـ ــر فـ ــي ظـ ــل األزم ـ ـ ـ ــة امل ـس ـت ـج ــدة.
ي ـق ــول «ص ــرل ــو ش ـه ــور ال ـش ـغــل س ــيء،
بـهــاألسـبــوعــن تـغـيــر الــوضــع كـتـيــر».
ُيعلق على استقالة رئـيــس الحكومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري بــال ـقــول
«لنشوف ،يمكن تتصلح األمور بسبب
استقالتو ،وتخلص األزمة ،وساعتها
بيوقف شغلنا».

برعاية «الموتسيك»!
قبل قــرابــة أسبوعني ،وصــل غيث إلى
دم ـشــق ،قــادمــا مــن فــرنـســا عـبــر مطار
بـ ـي ــروت .ي ـخ ـبــرنــا ال ـش ــاب بـ ــأن سـفــره
تــزامــن ،لـســوء حـظــه ،مــع إغــاق طريق
املـ ـط ــار .يــوم ـهــا ب ـقــي غ ـيــث عــال ـقــا في
املطار ساعات طويلة ،على أمل انفراج
ً
الوضع .بدأ السائقون يقدمون حلوال
واق ـتــراحــات ،وانـتـشــر االض ـطــراب بني
الناس في املطار .وأمام طول االنتظار،
قرر البعض املغادرة سيرًا على األقدام،
وه ـ ــو ح ــل ل ــم ي ـك ــن ي ـس ـي ـرًا بــالـنـسـبــة
للكثيرين ،خاصة من يحملون حقائب
ك ـث ـيــرة ،أو بــرفـقـتـهــم أط ـف ــال .فــي حني
اخ ـت ــار آخ ـ ــرون االس ـت ـعــانــة ب ــدراج ــات
نــاريــة فــي مـقــابــل أج ــرة «تـحــولــت إلــى
م ــا ي ـش ـبــه االس ـ ـت ـ ـغـ ــال» .أح ـ ــد وج ــوه
الـصـعــوبــة فــي ه ــذا ال ـحــل ،ك ــان ركــوب

وجوه

ّ
تغص العاصمة السورية بالسيارات
اللبنانية بشكل مضاعف هذه األيام.
ومع تدقيق إضافي في األمرّ ،
يتبي أن
ذلك ليس بسبب حركة نزوح لبنانية
إلــى ســوريــا ،بــل تـعــود الـسـيــارات إلى
س ــوري ــن مـقـيـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ،مـضــوا
إلــى بــادهــم حتى تتبني وجـهــة سير
األم ــور فــي بلد اإلقــامــة املــؤقـتــة .يذكر
مروان ،تاجر خمسيني ،أن الوضع في
ُ
لبنان ُيقلق السوريني املقيمني هناك،
أو أقله من لديه أرصــدة مصرفية في
أحــد امل ـصــارف اللبنانية .وإذ منعت
املصارف السوريني من فتح حسابات
مـصــرفـيــة ،بحكم الـحـصــار األمـيــركــي
ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ف ــي ل ـب ـنــان،
ف ـ ــإن اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات ل ـل ـب ـعــض سـمـحــت
بإيداعهم ودائع مالية بمبالغ كبيرة.
ي ـ ــروي م ـ ـ ــروان ،امل ـق ـيــم ف ــي ل ـب ـن ــان ،أن
أحــد املـصــارف سمح له بفتح حساب
رغم الحصار ،في حال كانت الوديعة
تتجاوز  100ألف دوالر ،وهو ما فعله.
 300ألف دوالر قيمة املبلغ الذي أودعه
مروان ،ليكون لبنان مالذه ،إضافة إلى
الكثير من األثرياء السوريني ،ممن لم
ي ـهــاجــروا إل ــى أوروبـ ــا وأم ـيــركــا .قلق
مروان ال يضاهى على ماله املودع في
ً
صلواته كي ال يخسر
لبنان ،مواصال
ُ
م ـ ـجـ ــددًا .م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـق ــد نـمــا
تـخـ ّـوف لــدى الـســوريــن العاملني في
املنشآت الخاصة وأصحاب املهن من
عدم تحصيل راتب بداية الشهر .يذكر
عــادل ،شــاب عشريني ،أن ال تحركات
ل ــه ف ــي مـنـطـقــة س ـك ـنــه ،أس ـ ــوة بــرفــاق
الـسـكــن م ــن س ــوري ــن آخ ــري ــن ،خشية
حــدوث أي إس ــاءات متوقعة .ال يمكن
لعادل أو أي من زمــاء سكنه العودة
إلــى ســوريــا ،باعتبار أن معظمهم ال
ً
يـمـلـكــون تــأج ـيــا لـلـخــدمــة اإللــزام ـيــة،
أو ي ـن ـت ـظــرون ان ـت ـهــاء م ــدة االغ ـت ــراب
وتأمني املبلغ الالزم لدفع بدل الخدمة
العسكرية .وه ــذا مــا ُيفضي ،بحسب
عادل ،إلى ضرورة التفكير في وجهة
نهائية نحو بلد أكثر أمانًا واستقرارًا.

راميار وشيركو :عفرين في االنتظار
يبتسم راميار ،ابن الخمس سنوات ،وهو يتحدث بثقة ّ
عما يريد أن يكونه
في املستقبل« .بــدي صير مهندس ،وأبني بيت لبابا ومــامــا» .ال تقتصر
آمال الطفل على بناء البيت ،بل ّ
يحدد سلفًا البقعة الجغرافية املنشودة لذلك
البيت ،إنها مدينة عفرين ،في ريف حلب الشمالي ،إحدى املدن الخاضعة
ّ
اليوم لالحتالل التركي .يقول الطفل ،إنه يحب حلب ،حيث يعيش وأسرته
ّ
اليوم ،لكنه يؤكد أنه يحب عفرين أكثر .لراميار شقيق يكبره بثالثة أعوام،
اسمه شيركو ،ولديه أيضًا «خطط للمستقبل» .اسم راميار ،يعني باللغة
ّ
الكردية «عاشق الفكر» ،أو املفكر ،أما شيركو فهو «أســد الجبال» .يقول
شيركو «عمو ،أنــا بس أكبر بــدي صير صحافي متلك» .يؤكد الطفالن
ّ
حبهما لـلـبــاد ،وبـتـهــذيـ ٍـب بــالــغ ،يبتسم كــل منهما عـلــى ح ــدة ،اسـتـعــدادًا
اللتقاط الصور ،في حضور والدهما .يحفظ راميار تاريخ تهجيره وأسرته
من عفرينّ ،
يحدق إلى الكاميرا بثبات ،ثم يقول «بدنا ّ
نحرر عفرين ،لعيونك
يا فلسطني».

لم تكن ذكرى تعرف الكثير عن الحرفة الفنية التراثية التي تمارسها اليوم
ّ
بحب كبير .تعرفت إلى بعض دالالتها ،ورمزيتها التاريخية والدينية ،ضمن
ورشة تعليمية إلحدى املنظمات التي ُتعنى بالتراث في «خان الزجاج القديم»
ّ
في حي باب شرقي ،قبل عامني .من هناك بدأت رحلة الصبية مع فن األيقونة
ّ
كنسي روحاني ،انتشر في القرن الثاني للميالد ،منطلقًا
البيزنطية .وهو فن
من فكرة تجسيد الـصــورة املقدسة للسيد املسيح ،ووالــدتــه مريم الـعــذراء،
كامال
وللقديسني والـقــديـســات .فــي بعض األح ـيــان ،تـكــون األيـقــونــة نصًا
ً
ّ
مصورًا بالخطوط واأللوان.
مع اشتعال الحرب فيها ،نزحت ذكرى ( 30عامًا) ،عن دير الزور ،وهي على
مقاعد التخرج .في دمشق ،راحت تبحث عن هوية جديدة لفتاة ُسلبت كل
معقدًا بعض
شيء ّإل حبها الطفولي للرسم واأللوان .واجهت الشابة وضعًا ّ
الشيء ،ألن كلية العلوم في دير الزور احترقت بالكامل ،ومع أن ذكرى كانت
على استعداد إلعــادة السنة الرابعة بأكملها ،غير أن مـحــاوالت استكمال
الدراسة في دمشق اصطدمت بكثير من العوائق البيروقراطية واملادية .وبعد
تخلت عن الدراسة الجامعية نهائيًا ،وانتقلت إلى
محاوالت عديدة ويائسةّ ،
العمل ،بالتوازي مع ّاتباع دورات الرسم والفنون.
ٍّ
تقول ذكرى لـ«األخبار»« :لم تكن ممارسة فن محسوب على ديانة مختلفة
مشكلة لدي .على العكس ،في كل مرة أرسم فيها األيقونات ،أشعر بروحي
تـنـســاب ب ــن ألــوان ـهــا وخ ـطــوط ـهــا .مشكلتي الـحـقـيـقـيــة كــانــت م ــع املـحـيــط،
وبالتحديد مــع عائلتي املسلمة املـلـتــزمــة ،الـتــي لــم تتقبل الـفـكــرة ّإل بشق
ّ
األنفس .لكي أكون صادقة سأقول إنهم استسلموا».
ّ
لتخط األيقونات فوق جدرانها،
تصر الفتاة وهي تتنقل اليوم بني الكنائس،
ّ
التعمق بديانة
على
يولد الخصومة» .وأن ّ
ترسيخ فكرة أن «االخـتــاف ال ّ
أخــرى «ال ُ
ويوسع
وعيها،
ـات
ـ
غ
ـرا
ـ
ف
يمأل
ـل
ـ
ب
شيئًا»،
إسالمها
ـن
ـ
م
نقص
ي
ّ
مدارات فهمها إليمانها ،كما أنه أصبح وسيلة لشرح ذاتها لآلخرين .وفي
ظل ما قاسته طوال السنوات املاضية ،ترى ذكرى أن «األيقونة كانت فرصة
مثالية لتجسيد اآلالم ،ون ــزف ال ـجــراح ب ــاألل ــوان» .ال ـيــوم ،وبـعــد أن ُأطيحت
أحالمها املرتبطة بعلم الفيزياء ،بات لدى الشابة ٌ
حلم جديد ،وهو املحافظة
على فن األيقونة ،اإلرث الثمني ،و«نقله إلى من يستحق».

ذكرى العلي :من مخابر الفيزياء
إلى الرسم في الكنائس
تبدل
حني غادرت ذكرى العلي مسقط
رأسها ،دير الزور ،عام  ،2012لم تكن ّ
منزال أو مدينة فحسب .لقد كانت ّ
تغير ،وهي تصل إلى العاصمة ،شكل
ً
حياتها وخط سير مستقبلها بالكامل ،بعد أن منعتها الحرب من استئناف
دراستها الجامعية وتحصيل شهادة الفيزياء .لتغدو اليوم أصغر الحرفيني
الذين يرسمون األيقونة البيزنطية في سوريا.

لقطة

ٌ
«ديفالي» الهند :صلوات لسوريا
رماح زوان
ُتسمع أصوات االحتفاالت في كثير من شوارع املدن الهنديةّ ،
وتزين األضواء سماواتها
ُ
ملعتقدات
معلنة ب ــدء احـتـفــاالت «دي ـفــالــي» ،أو مــا يـعــرف بــ«عـيــد ال ـضــوء» .ه ــي ،وفـقــا ّ
الهندوس ،ذكــرى عــودة «سيتا» إلى الوطن ،برفقة حبيبها «اإللــه رامــا» ،الــذي خلصها
من الشيطان «رافانا» ،معلنًا انتصار النور على الظالم ،واملعرفة على الجهل .كثيرة هي
األعياد في الهند ،وال يكاد يمر ّشهر من دون احتفال بعيد ،أو مناسبة دينية أو تاريخية.
ّ
وكأنها ّ
املرة األولى ،مشبعني باملحبة والفرح ،ما
ويحتفي الهنود بمناسباتهم كل مرة
يعطي املناسبة بهجة مضاعفة .ال يقتصر االحتفال بعيد الضوء على الهندوس ،بل
ُ
يحتفل به السيخ ،والبوذيون أيضًا .هــذا العام ،اجتذب «ديفالي» (قــد تكتب «ديوالي»
أيضًا) أكثر من خمسمئة طالبة وطالبًا سوريني ،يتابعون دراستهم هنا ،فانخرطوا
في االحتفاالت وطقوسها .ويمتد العيد على مدار خمسة أيام ،في الشهر الهندوسي
ُ
«ألشوايجا» الذي ً يقابل عادة شهري تشرين األول وتشرين الثاني .تشعل غالية باكير
ّ
عما ّ
( 18عامًا) شمعة ألسباب تختلف ّ
تعودته في بالدها ،إنها شمعة العيد الهندي.
تقول الشابة ،وهي إحدى الطالبات السوريات في الهند« ،حصلت على الشهادة الثانوية
عام  .2018كنت أدرس وسط ظروف انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من  12ساعة يوميًا،
ومــع ذلــك نجحت بعالمات جـيــدة» .تؤكد باكير لــ«األخـبــار» ّأن «وجــود عيد النتصار
ٌ
النور على الـظــام ،والعلم على الجهل ،شـ ٌ
عظيم ،ويستحق أن يحتفل السوريون
ـيء
به» .ال يستغرب املحتفلون الهنود اندماج السوريني السريع في احتفاالتهم وأعيادهم،
فالنقاشات الكثيرة بني الطالب السوريني وأقرانهم أوضحت مدى توق السوريني إلى أي
بصيص فرح .يتتالى إشعال الشموع وسط أضواء ساطعة ،ويردد الجميع هنا ،هنودًا
وسوريني ،أمنيات وصلوات تأمل عودة النور إلى سوريا ،وانتصاره على الظالم.

