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الحياة في مخيم لالجئين:
نقمة ونعمة

محمد منصور*
كانت الرحلة عسرية إىل مخيم كرتمايا لالجئني الذي تحيطه الجبال يف قضاء الشوف للوصول إىل وجهتنا ،كان ال بد للمرء أن يضل الطريق أكرث من مرة عىل الطرقات الجبلية
نت فكرة أوضح
الوعرة .وعند مرورنا مبصنع للطوب عرفت أننا وصلنا أخريا ً إىل هذا املخيم املعزول وامله ّمش والذي تسكنه حوايل  61عائلة سورية .خالل البحث عنه ،ك ّو ً
حول مدى اإلهامل الذي يواجهه املخيم.

فن الكوالج وثقافة إعادة التدوير

هنا جاءت عافية رزق ،وهي فنانة سورية تبلغ
من العمر  38عاماً وتسكن يف مدينة السويداء يف
سوريا ،إىل املخيم لتعزيز قدرات األطفال وحثهم
عىل رؤية فكرتها املتأصلة يف أعاملها الفنية .تؤمن
عافية بوجود «الباب» املوجود خلف كل منزل
مه ّدم وترى «شعاع النور» ،الذي يخرتق الظالم
مهام كان ضئيالً.تظهر تلك األفكار بجالء يف عرشات
أعامل الكوالج التي عرضتها يف معرضها الخاص يف
العاصمة بريوت.
وبالعمل مع أطفال ترتاوح أعامرهم بني  4و8
سنوات ،تشجع عافية األطفال عىل «كرس حاجز
الصمت» والتعبري عن أنفسهم ،باستخدام ما قد
يبدو قبيحاً أو مهمالً داخل املخيم.
داخل أحد الفصول الدراسية التي تبلغ مساحتها
أربعة أمتار مربعة ذات الجدران الفضية العاكِسة
لضوء الشمس ،طلبت عافية من حوايل  17طفالً
تصوير وجوههم الجميلة أو وجوهم التي متثلهم.
بعد االنتهاء من رسم تخطيطي ،تم تكليفهم
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كانت الرائحة امل ُقززة تفوح من مياه الرصف الصحي
املكشوفة والتي تجري فوق األرض ،وذكرتني الخيام
املؤقتة املكتظة بالسكان بكلامت الروايئ األرجنتيني
آريل دورفامن الذي أمىض كل حياته يف املنفى:
«أعتقد أن وجودك يف املنفى نقمة ،وعليك أن
ألقيت يف املنفى ليك متوت،
تحولها إىل نعمة .لقد
َ
يف الواقع إلسكاتك حتى ال يعود صوتك إىل وطنك.
ولذلك ك ّرست حيايت كلها لقول« :لن يسكتني أحد».
يكشف املشهد داخل املخيم عن مأساة كل أرسة
فيه والندوب التي خلفتها الحرب يف سوريا يف كل
فرد من العائلة :فقدان األرسة والصدمة واملنفى،
وهي تجارب من شأنها أن ترتك يف كل من يخوضها
يأساً مفرطاً .ومع ذلك ،فإن األطفال الذين ولدوا
ونشأوا يف كرتمايا تجنبوا هذه املشاعر ألنهم مل
يختربوا الحرب .وباستثناء األهايل ،يتشابه األطفال
يف تحديهم من أجل الحياة ومستقبل أفضل مع
صورة املخيامت عند رؤيتها عن بعد حيث تنمو
األعشاب والزهور الربية عىل املنحدرات املحيطة
باملخيم ،لتعتيل املشهد وتقف شامخة كرمز للقدرة
عىل التكيف مع قسوة الحياة.

بالتجول حول املخيم لجمع أغطية الزجاجات
البالستيكية وقطع الكرتون والقامش أو أي نوع آخر
من القاممة التي ميكن استخدامها إلعادة التدوير.
وعند العودة إىل الفصل الدرايس ،يبدأ األطفال يف
بناء العنارص يف صورهم بعد إضافة ألوانهم املفضلة
لتتناسب مع أعاملهم.
باملثل يستهدف هذا النشاط إعادة توجيه املشاعر
السلبية مثل الكراهية أو االنتقام ،وهي مشاعر عادة
ما تولّدها مثل هذه الظروف الالإنسانية ،إىل عامل بديل
يخلقه األطفال حيث ميكن لقوة الخيال أن تحدث
تغيريا ً فعلياً .وتقول عافية« :بدالً من التذمر من
نعب عن اهتاممنا
الوضع ،يبدأ التغيري الحقيقي عندما ّ
باملكان» .وتضيف «إنه من الرضوري لألطفال يف هذا
السن التعبري عن مشاعرهم وذكرياتهم وحتى عن
معاناتهم املستمرة من خالل أعامل فنية ،وهذا هو
أحد السبل للتعبري عن الذات الذي هم بحاجة إليه».
عافية ،التي جاءت إىل بريوت لعرض أعامل الكوالج
تنس أبدا ً تفانيها وحبها
الفنية الخاصة بها ،مل َ
لألطفال .فمنذ عام  ،2005استخدمت عافية الفن
ملساعدة األطفال عىل التعايف وتحفيزهم داخل

مخيامت النزوح املنترشة حول قريتها السورية
التي مل تتأثر بالحرب نسبياً .يف أحد معارضها هنا،
قابلت مجموعة تعمل عمالً إنسانياً مقرها نيويورك
بالصدفة ،والتي عرضت عليها االنضامم كمتطوعة.
ق ّررت عافية مرافقة املجموعة من دون أي تردد.
وحتى بعد مغادرتهم ،بقيت عافية يف محاولة
إلحداث تغيري ما مع األطفال من خالل تحويل
«نقمة» الحرمان والتهميش إىل «نعمة» مبعنى
زرع بذور الجامل واإليجابية بينهم .وبعبارة أخرى،
كانت تغري وجهة نظرهم عن الحياة وتع ّزز قدراتهم
عىل «تحويل القبح املحيط بهم إىل جامل».
«كل طفل فنان» ،تقول عافية «إن دوري هو
مجرد استخدام نظرتهم للمكان من حولهم وإظهار
الجامل داخل ما يُعترب قبيحاً».

معدل املواليد املتزايد دليل عىل املرونة

وتنعكس القدرة عىل التكيف أيضاً يف معدل املواليد
املتزايد بشكل ملحوظ يف املخيم وسط كل الفقر
والحرمان .تتك ّون أرسة كل أم التقيت بها يف املخيم
من  4إىل  8أطفال ،نصفهم تقريباً ولد داخل املخيم

الذي تبلغ مساحته  4آالف مرت مربع ،والذي ميتلكه
مانحه عيل طقش ،وهو من الشوف.
وكان تدفق الالجئني السوريني إىل املخيم قد بدأ
مبأوى يستوعب عائلة واحدة هربت من الحرب
عام  .2012مل يستغرق األمر سبعة أشهر فقط حتى
تم بناء  75مأوى آخر الستيعاب  35عائلة سورية.
واليوم ،تضاعف هذا العدد بعد زيادة معدل املواليد
داخل املخيم وكأنهم يلوحون برسالة مفادها أنه
بغض النظر عن الوضع السيىء ،يبقى حق التكاثر
واإلنجاب من النعم التي ال ميكن انكارها ،وذلك ألن
األطفال ميثلون املستقبل ،وهم قادرون عىل إعادة
صياغة أو تشكيل هذا املستقبل يف الوقت الذي
أخفقت األجيال األكرب سناً يف عمل أي تغيري إيجايب.
كان لقاء واحد مع طفل يف املخيم كافياً إلعطاء
صورة عام سيبدو عليه املستقبل .مل تستخدم براءة
عنرت البالغة من العمر  13عاماً جهاز  iPadأو تلعب
كباقي األطفال خارج املخيم ألعاب الفيديو يو ًما ،كام
أنها ال متلك هاتفاً خليوياً .وكانت املرة الوحيدة التي
متكنت فيها من اختبار أو مشاهدة الحياة يف املدينة
هي عندما ذهبت يف رحلة مدرسية إىل بريوت،
كجزء من أمسية «السالم» حيث ُعزفت املوسيقى يف
الجامعة اللبنانية األمريكية .فتقول« :كنت خائفة ومل
والدي بسبب الخوف».
أمتكن من االبتعاد عن
ّ
لخوفها ما يربره ،فالعصافري تخاف من أبواق
السيارات ومن الحركة الرسيعة حتى ولو كانت ظالً
عىل حائط .لكن الناس يف العامل املتحرض اعتادوا عىل
الحياة الرسيعة إىل أن اختفت املخاوف واستُبدلت
بالمباالة وأنانية وجشع .حتى نيس الناس حقيقتهم.
يف املخيم ،إن تصورات براءة عن العامل الخارجي
مبنية عىل تفاعلها مع طفل أمرييك مقيم يف نيويورك،
يف مدرسة هادسون ،اسمة لوغان ،يكتب الطفالن
رسائل بخط اليد وتقوم مجموعة من املتربعني
بنقلها وقد ح ّدثها لوغان يف إحدى رسائله عن حياته
يف نيويورك .واآلن تحلم براءة بالسفر إىل أوروبا أو
أمريكا لتحصل عىل تعليم أفضل.
وعند سؤالها «كيف ترى نفسها يف املستقبل» ،وبنربة
مفعمة بالثقة والبالغة والشجن ،قالت بعدما ترقرقت
الدموع يف عينيها إنها تريد أن تكون محامية« .أريد
تحقيق العدالة يف العامل ،بدءا ً بأفراد عائلتي».
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