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منظمة نوفوتوزون .. المساعدة والتمكين القانوني والمناصرة للمحتجزين وعائالتهم وأهالي المختفين قسريًا.

بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية

تاريخ اإلصدار: 2021

المدربون المشرفون : 
نورا غازي

جهاد عبيد
جهاد كدم

جمال مرهج
ناجي سعيد
نايال الحالني

تشكر منظمة نوفوتوزن،  جميع من ساهم  في صدور هذا الكتاب، وخصوصًا المتدربات، على مشاركتنا  
بوحهن وأحاسيسهن في هذه التجربة المؤثرة.
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مقدمة 

مرة جديدة، تدعم الخارجية الكندية مشكورة منظمة نوفوتوزون 
المعتقلين  عائالت  من  مجتمع  ببناء  المتعلق  مشروعها  في 
السوريين والمختفين قسراً يدعم نفسه بنفسه، وذلك في منطقة 

البقاع اللبناني وبقيادة النساء السوريات.
المشروع  هذا  تصميم  عند  المنظمة  فريق  رؤية  اعتمدْت 
والمختفين  المعتقلين  عائالت  حصول  أهمية  على  له،  والتخطيط 
قسراً على مختلف أشكال الدعم، الذي يؤّدي إلى التعّلم المشترك، 
الخبرات، وامتالك مهارات جديدة، بما يخدمهن في تحقيق  وتبادل 

العدالة قصيرة المدى.
المنظمة، خططنا لعدة  العديد من مستفيدات  بعد استطالع رأي 
وحقوق  اإلنسان  حقوق  قضايا  حول  الوعي  برفع  تتعلق  نشاطات 
الذكاء  المجتمعي،  التنظيم  العدالة،  فكرة  إلى  إضافة  النساء، 
المناصرة  أدوات  الالعنفي،  التواصل  الذات،  وتقدير  تحفيز  العاطفي، 
التعبير  وأخيراً  االجتماعي،  التواصل  وسائل  باستخدام  واإلقناع 

باستخدام الفن وكتابة القصص.

نورا غازي
المديرة التنفيذية 

لمنظمة نوفوتوزون
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استهدف المشروع 45 سيدة وفتاة، انتظمن في ثالث مجموعات، 
المتعلقة  التدريبات  بجلسات  بدأُت  حدا  على  مجموعة  كل  ومع 
بحقوق اإلنسان وحقوق النساء. كانت التدريبات ناجحة جداً، وقائمة 
المشاركات،  ومع  المتبادلين  والتعّلم  المشترك  التفاعل  على 
سادت التدريبات أجواء رائعة من اإللفة، واألمل واإلصرار على تحقيق 
سوريا.  في  القسري  واالختفاء  االعتقال  قضايا  يخدم  بما  أهدافهن 
كنت أختتم التدريبات باالتفاق مع السيدات المشاركات على أن تبادر 
كل واحدة منهن بتحسين ظروف حياة  ثالث نساء من معارفها، 
وذلك خالل زمن تنفيذ المشروع البالغ ثالثة أشهر و بعد اكتسابهن 
مهارات وخبرات جديدة. فهذا كان جوهر الهدف من المشروع، الذي 
لبعضهن  النساء  ودعم  الشبكة،  هذه  توسيع  إلى  بالنتيجة  يؤدي 
ويحقق  احتياجاتهن،  يلّبي  بما  تشاركية  ذاتية  بطريقة  بعض 

مطالبهن في قضية االختفاء القسري واالعتقال التعسفي.
جميع  مع  تكرارها  أتمنى  ومفيدة،  مذهلة  من  أكثر  مرحلة  كانت 

مستفيدات منظمة نوفوتوزون.
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جهاد عبيد
ممثل وكاتب سوري

مدرب آليات مسرح تفاعلي.
 مدرب على كتابة القصة القصيرة، 

وسيناريو الفيلم القصير.
مسؤول اإلعالم والحمالت في 
منظمة نوفوتوزون الحقوقية.

على الرغم من توقفنا ومحاولة إحاطتنا بمجمل المفاهيم النظرية 
األساسية في موضوع الكتابة للقصة...

ـ كيف ومتى بدأ اإلنسان القص؟. 
ـ مدخل عام لفن القص ، لمحة تاريخية، نشأتها. تطورها. عناصرها.

ربطًا  السردي  اإليقاع   / الحديث  التقليدي،  السرد/  آليات  تطور  مراحل  ـ 
بالتطور اإلجتماعي.

المسرحية/  األخرى:  الكتابية  الفنون  ببعض  القصيرة  القصة  عالقة  ـ 
الرواية/ السيناريو البصري.

ـ هل كل حكاية قصة بالمعنى الفني اإلبداعي؟
ـ ما هو الفرق بين التوثيق والقص الفني؟

ـ ما الفرق بين التاريخ واألدب؟
ـ ما هي عالقة الحواس وتنميتها ودورها بتطوير المعرفة واإلبداع؟

نصوص  إنتاج  بهدف  القصة  كتابة  ورشة  تأت  لم  مبدئياَ،  إنه  إال   ...
قصصية فنّية إبداعية بالمعنى المدرسي للكلمة، كما لم يكن من 
أهدافنا الكتابة للتوثيق وال بشكل من األشكال، سواء على مستوى 
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الحالة أو الحدث.
من  يحمل  بما  ذاته،  بحد  الكتابة  فعل  تحفيز  األعلى  هدفنا  كان 
إمكانيات تفعيل آليات التعبير عن الذات، والتفريغ النفسي، والمراجعة 
الكتابة  فعل  والعامة.هدفنا  الخاصة  السلوكية  االجتماعية  النقدية 

كآلية تطهيرّية.
 ***

إلى  استمعن  قصصهن،  بعض  كتبن  المستفيدات  معظم  عمليًا 
النظري، كما وقرأن بعض  الجزء  إليها في سياق  أشرنا  التي  الموسيقى 
بقراءة  بدأن  ثم  كتبن،  إليها.  لهّن  أشرنا  التي  المنشورة  القصص 
الجماعي  والتقييم  للنقد  فأخضعناها  الخاصة،  القصصية  محاوالتهن 
النظري. الجانب  في  تدارسناها  التي  والمفاهيم  للعناصر  بالقياس 

حقيقة كن رائعات في اهتمامهن، وتفاعلهن واجتهادهن، كل بحسب 
ظروفها الخاصة وتجاربها الحياتية العامة، وخبراتها التربوية والتعليمية 
ومبّشرة،  جميلة  ُمنتجة  جداً،  جيدة  تجربة  كانت  عمومًا  والثقافية. 

عنوانها العام: األمل بغد أفضل، الرغبة باالجتهاد وتطوير الذات.
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معالجات  في  الفنية،  المهارات  توظيف  على  سنوات  منذ  أعمل 
الحياة  في  الفن  بدور  مني  إيمانًا  حّية،  اجتماعية  قضايا  تخدم 
الواقعية، وآلية تأثيره ومساهمته في تسليط الضوء على القضايا 
جّراء  المتضررات  السوريات  بالنساء  يتعلق  فيما  سيما  ال  تلك، 

الحرب.
امتالك  يتلّخص في تمكينهّن  فنّيًا وتقنيًا، من  إن مشروعنا هذا 
عبر  وذلك  قصصهن،  وسرد  جمالّيًا،  الذات  عن  للتعبير  أدوات 
تدريبهّن على استخدام بقايا األلبسة واألقمشة، وتوظيفها بتقنّية 

)الكوّلاج( في أعمال فنّية تحاكي تصوراتهّن الجمالية.
تشّكل ورشات التدريب مساحًة للتفكير في المعالجات البصريّة، 
العامة،  أجوائها  في  وهي   واأللوان  والخامات  األشكال  وتنسيق 
الذي عادًة  الكشكول(  أو  )الباتش وورك  إلى حد ما من فن  تقترب 
ما تشترك في تنفّيذه معًا مجموعة من النساء، إّلا أن االختالف في 
تنفيذ  عن  الناتجة  والفردية  الخصوصية  هو  هذه،  تدريبنا  ورشات 
كل سيدة عملها الخاص المستقل، األمر الذي أغنى أجواء التدريب 

جهاد كدم 
فنان تشكيلي سوري، مقيم 

في لبنان.
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بالنقاشات والحوارات وتبادل اآلراء، نظراً لتعدد الخيارات واختالفها، 
عاطفية  أكثر  جوانب  إلى  ذلك  تتجاوز  التدريب  هذا  أهمية  إن  كما 
وأكثر وجدانية، إذ أن فكرة النشاط تقوم على االحتفاظ بقصاصات 
بذلك  فهي  ذويها،  ألحد  أو  العمل،  لصاحبة  تعود  التي  األٌقمشة 
تحتفظ به كجزء من ذاكرتها، يعود إلى مرحلة معّينة من حياتها، 
وأداة تسرد عبرها حكايتها، وهذا ما يضيف إلى القيمة الفنّية، قيمًة 
القيم  إلى  بالعمل  وترتقي  مبتكرتها،  تعّبرعن  شخصّية،  عاطفية 
الوجدانية العليا، خاصًة لّما ارتبط  أداء السيدات  بالخبرات المتعلقة 
باستخدام أدوات الخياطة، المتوفرة أساسًا لدى سيدات المجتمع 
العاطفة  التقاء  من  مجدول  أُنتج  عمل  كل  كان  بذلك  السوري، 
من  أكثر  بغالبيتها  المنجزة  األعمال  جعل  ما  والفكرة،  والتقانة 
جيدة،متفاوتة في اساليبها، تتمايز فيما بينها ويتمّيز بعضها عن 
بعض، وتروي حكايات مختلفةمبرزة خصوصية كل واحدة منهّن، 
وتحمل في تشكيلها ذاكرًة منسوجًة بعناية، و تنسيقات ممهورة 

بمقوالت جمالية وتصّورات فنّية شخصّية.
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شاركت في برنامج تدريبي قيادّي مع جمعّية نوفوتوزون من خالل 
مؤلمة  لتجارب  تعرضن  قد  كن  لسّيدات  مجموعات  ثالث  تدريب 

بسبب ظروف الحرب، كفقدان أو اعتقال أحد أفراد عائالتهن. 
هذا  أهداف  تنوعت  وقد  بالذات،  الثقة  بعنوان  كان  البرنامج  هذا 

التدريب:
- تحديد األفكار وانعكاسها على السلوك.

- معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف.
- تغيير األفكار لتغيير المواقف. 

- تقديرالكلمات والحوار.
- الحكم المسبق ومالحظات ومشاعر.

- تحفيز الذات.
- تقدير الذات.

ا، إذ أّن السيدات تعاونَّ مع الموضوع بإيجابية  كانت التجربة ناجحة جّدً
مع  تواجههن،  أن  ممكن  أزمة  أي  لتخطي  ذاتي  مخطط  وضع  وتّم 

الّتركيز على تحفيز أنفسهن من أجل تقديرأفضل لذواتهن.

جمال مرهج
مستشارة حياة معتمدة، ممارسة 

برمجة لغوّية عصبّية وممارسة العالج 
السلوكي المعرفي، مدّربة مهارات 

حياتية، مدربة تواصل ال عنفي،مرشدة 
تربوية ونفسية ومهنية، مدربة صحة 

نفسية وجسدية.
حائزة على ماجستير في اإلرشاد 

والتوجيه، ماجستير في اإلدارة 
التربوية، دبلوم في التربية الالعنفية، 
دبلوم في العالج السلوكي المعرفي، 

وإجازة في التمريض.
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تم التواصل مع المجموعتين األولى والثالثة من خالل منصة زوم 
رغم كل العوائق، بينما التدريب مع المجموعة الثانية تم في البقاع 

بطريقة مباشرة.
ا إذ أن المتدربات في المجموعات الثالث شعرن  كان التفاعل إيجابًيّ
أن هذا التدريب أجاب عن حاجاتهن الشخصية االنفعالية والسلوكية 

النفسية واالجتماعية.
في  أساسية  حاجة  ألنه  البرنامج  هذا  على  القيمين  لجميع  شكًرا 

مجتمعاتنا التي تواجه شّتى أنواع المصاعب. 
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حول المجموعات النسائية الثالث في منطقة البقاع ضمن مشروع 
القيادات النسائية. 

المجموعة األولى: 16سّيدة نزحَن إلى منطقة البقاع، وعلى الرغم من 
الحياة  إرادة حّب  أّن  إال  إلى ظروٍف أقسى،  هروبهّن من ظروٍف قاسية 
ا،  جّدً ُممّيزة  وقدرات  إمكانيات  عن  تُفصح  مشاركتهّن  من  جعلت 
تمّيزت هذه المجموعة بصراحة تنّم عن حاجة ملّحة للتفريغ. وبالوقت 
نفسه، كان هناك مجااًل لدى الجميع بإبراز معرفتهّن وخبراتهّن، حيث 
كانت مشاركتهّن جميًعا تظهر عن خوض تجارب في مجال العمل 
أو جامعات. وليس  االجتماعي. ونسبة كبيرة منهّن خّريجات معاهد 
تلك  له  تتعّرض  الذي  الظلم  مدى  إلظهار  هو  بل  لهّن  مديًحا  هذا 

النساء. فقد واجهن الظروف القاسية بالعلم والتجارب المفيدة. 
المباشر،  بالتدريب  محظوظات  ُكّن  الثانية:16سيدة  المجموعة 
وبالفعل كان لهّن الفرصة إلطالق طاقاتهّن، عبر المشاركة الفّعالة. 
العمل  من  ُمتمّكنات  لنساء  جّيد  طموح  توِضح  المشاركة  وكانت 
الميداني المجتمعي. وقد أظهرَن خالل مشاركتهّن في التدريب عن 

ناجي سعيد
إجازة في الفلسفة ودبلوم رسم 

وتصوير.
ماسترز في فلسفة التدريب 

وطرائقه الناشطة والتربية 
الالعنفية. 

منّسق تربوّي، مدّرب صاحب خبرة 
في التنشيط االجتماعي، ومعـّد أدلـّة 

تدريبية تربوية
مدّرب في: التواصل الالعنفي. 
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وعي ناضج لمكّونات المجتمع اللبناني الُمضيف من خالل الحساسّية 
يُعاني  أيًضا  ُمضيف  مجتمع  على  بالتثاقل  شعورهن  بين  الموجودة 
ليشعْرَن  نسائية،  قيادات  ببرنامج  بالمشاركة  فخورات  وُكّن  الفقر. 

بأنهّن يعملن شيًئا مفيًدا لهّن وللمحيط.
لسابقاتهّن.  القاهرة  الظروف  نفس  لهّن  الثالثة:12سّيدة  المجموعة 
لكن ما يمّيزهّن هو الجرأة والصراحة المطلقة. حيث استغرقَن وقًتا 
جريئة  وآراء  واقعي  بتفكير  يتمّيزن  وُكّن  الجماعي.  النقاش  في  أكثر 
على  االستعداد  أبدين  وقد  الذكوري،  للمجتمع  رفضهّن  عن  تحّدثت 
مواجهة هذه الذكورّية في التفكير. وجديٌر ذكره بأنهّن جميًعا يّتخذن 
الثالث  فالمجموعات  وبالمجمل،   يتبعنه.  مثااًل  غازي  نورا  السّيدة 
امتلكَن الجرأة على المشاركة بتجاربهّن الشخصية )وهذا من الصعب 
عادًة( وأظّن أنهّن بهذه الجرأة والصراحة كسرَن جدار الصمت الذي بناه 
باإلضافة  أخيرة،  ومالحظة  والعائلة.  المحيط  المجتمع  يبنيه  ومازال 
إلى نضالهّن الُمجتمعي، نضالهّن األقوى هو بتحّمل مسؤولّية تربية 

أوالدهّن، بمفردهّن، وهذا ليس تعميًما كي ال نظلم أحد.
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شاركت في برنامج تدريب قيادّيات مع جمعّية نوفوتوزون مع ثالث 
مجموعات من سّيدات خضن تجارب مؤلمة من ناحية فقدان أو 

اعتقال أحد أفراد عائلتهن. التجربة التي خضناها سوّيًا مثمرة جّداً من 
 عدة نواٍح:

 1 - تعّرفُت على سّيدات ذكّيات وقوّيات وطموحات،
 2 - لمست كفاحهن لالنتصار على أزماتهّن،

3 - رأيت األمل الذي يشّع في عيونهّن رغم التجارب المريرة التي 
 واجهَنها.

4 - تمّكنْت السّيدات من الدخول أكثر إلى جوهر انفعاالتهّن وفْهم 
 بعض

 األمور التي كانت مختبئة عنهّن.
 -5 ترّسخت لديهن أهمّية الذكاء العاطفي ودوره الفّعال واإليجابي في

تنمية الشخصّية الواثقة والمتوازنة من كل النواحي. 
الحجر المفروض بسبب فايروس كورونا أرغمنا على التواصل من 
خالل تطبيق »زوم« )Zoom( مع المجموعتين األولى والثالثة، بينما 

نايال الحالني
مدّربة ذكاء عاطفي وبرمجة لغوّية 

عصبّية وتواصل ال عنفي وكيفّية 
التحّكم بالغضب
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تمّكّننا من االنتقال إلى البقاع،  والقيام بالتدريب بطريقة مباشرة مع 
المجموعة الثانية.

أسعدني أن التفاعل كان جّداً إيجابي في المّرات الثالث، واستطعنا أن 
ننشئ رابطًا من المحّبة المتبادلة، على الرغم من أن التواصل كان عبر 

األثير مع المجموعتين األولى والثالثة. 
لم تقتصر األمور اإليجابّية على السّيدات الجليالت فقط، بل تخطتها 
إلى التواصل الفّعال والمثمر والواضح مع السّيدة نورا غازي الصفدي، 
والسّيد جالل حسحس اللذين لم يوّفرا جهداً إلنجاح هذا المشروع، 

ولتأمين كل مستلزمات التدريب بهدف إفادة المتدّربات وإشعار 
المدّربين بالراحة والثقة. 

أنا ممتّنة لمشاركتي بهذا المشروع المفيد، وأحّب أن نتعاون سوّيًا 
لمّرات قادمة، فمن الجميل أن ننزع الغمامة السوداء عن أهلنا ونزرع 

لديهم نور األمل المتجّدد. 
شكراً نورا وجالل، وجميع السّيدات الجميالت قلبًا وقالبًا، لألجواء 

اإليجابّية التي كانت تظّلل تدريباتنا. 
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فراٌق
بـــــــــــــــــال
موعد

فراق أحبتي هّز قلبي، 
وحتى ألقاهم سأظّل أبكي.

عندما رحل.. لم أدرك 
معنى الفراق.
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أغوص  وبينما كنت  يوم ما،  أنه سيعود في  ظننت 
في أحالمي بدأِت المعركة . 

ترى؟! رحل وترك على خدي دمعة،  يا  الذي حدث  ما 
ولكن عندما رحل فلذة كبدي كانت الصاعقة الكبرى، 

هنا أدركُت معنى األلم الحقيقي أصبحت وحيدة بال سند 
عقلي  وبدأ  يقتلني  التفكير  كاد  طعم،  للحياة  يعد  لم  اآلن، 

بالضجيج.
يبالي!؟..  حرب.. دمار..  لوحدي؟ ومن  الحياة   هل سأكمل هذه 

فراق.. إحباط.. خوف.
 يا إلهي ماذا أفعل؟.

قررُت الرحيل،فلم أعد أحتمل، ال أريد أن أكون ضحّية ألحد، فهربُت من 
طريق الوحوش ألجد نفسي في غابة من الذئاب. تشّرد.. تنّمر.. استغالل.  
لم أجد األمان. فقلت: » فّوضت أمري إلى اهلل فهو سندي ووكيلي« وقد 

أيقنُت أّن من يستعن باهلل لن يضيع أبداً.
ت - ز
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والدة 
جديدة

بدأْت الحكاية في صباٍح صيفّي هادئ.
كسر صفاءه هجوٌم مباغت لوحوش 

ضارية، نشرت في بلدتنا الرعب، 
انقّضت علينا تصطاد فرائسها 

وتقتلها، ببشاعة تعجزعنها 
الشياطين.
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نُّكل  واحدة،  دفعة  ضحية  ثمانون 
ال  حاقدة  بطريقة  وقتلوا  بهم، 

أهل  قاموا  بشري،  عقل  يستعوبها 
لُتدفن  أبنائهم،  جثث  بلملمة  البلدة 
بأيدي أحبائهم وأهاليهم، عاشت البلدة 

وترقب  خوف  قاهر،   ظالم  في  بعدها 
وقلق قاتل، وتحّسب من هجوم وحشي 

مباغت آخر، يسفك الدم من جديد.
جديد..  آخر  صباح  وفي  بعيداً،  ليس 
كانت  الضارية،  الوحوش  تلك  عادت 
تمّت  وال  بالشكل،  إّلا  البشر  تشبه  ال 

لإلنسانية بأّي صلة، هذه المّرة أحرقوا 
من  الحياة.  قيد  على  وهم  الناس 

أعين  أمام  المغدورين  أوالئك  بين 
أبا  زوجي،  جمعاء..  الصامتة  البشرية 
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طفلّي الصغيرين.
ليل ثقيل قاهر شديد الظلمة والظلم، رّبما توقف 
معرفة  فكرة  مّرت  كّلما  مرات،  عدة  خالله  قلبي 

أطفالي ما حّل بأبيهم، أرتجُف.
بدأت أسمع حركة في الخارج، ثّم ازدادت أكثر، حّتى 
وإذ  أنظر،  خرجُت  المكان..  مأل  ضجيج  إلى  تحّولْت 
باألقارب،  والجيران يجمعون ما خّف من أغراضهم 
استعداداً  الضرورية  وحاجياتهم  وأشيائهم 
كشواهد  ناظرّي  أمام  الحقائب  امتدْت  للرحيل. 
بيتي  فيها  أرى  التي  األخيرة  المّرة  كانت  القبور. 

ومدينتي.
أّنها  اعتقدنا  بلدتنا،  عن  بعيدة  منطقة  إلى  نزحنا 
الضارية.  الوحوش  غارات  عن  يكفي  بما  بعيدة 
ولكن ما هي إال بضعة شهور حّتى طالتها الحرائق،  
الهمجي، وحمالت  والقصف  المتفجرة،   والبراميل 

االعتقاالت العشوائية المستمرة. ها نحن نخوض 
وننزح  ونفّر  نتبعثر  جديد،  من  القاتلة  التجربة  ذات 
هذه  الصعب  القرار  فكان  افتقدناه.  أماٍن  عن  بحثًا 
سوريا  من  الخروج  إال  خيار  أمامي  يعد  لم  المرة، 
على  المحافظة  َعلّي  ُوِجب  لبنان،  إلى  واللجوء 
وأبيهم  أمهم  اآلن  أصبحت  فقد  وطفلّي،   نفسي 
في  ولدا  أنهم  الوحيد  ذنبهما  طفالن  ووطنهم، 

زمن الحرب.  
أمضيت السنة األولى في لبنان ال أخرج من المنزل، 
أبيهما  على  وحزنا  الصغيرين  طفلي  على  خوفًا 
والتشجيع  الدعم  أتلقى  بدأُت  حّتى  وحالنا،  وغربتنا 
من أهلي وعائلتي، ما زاد من ثقتي بنفسي وإيماني 

بالحياة، فبدأت البحث عن عمل.
كانت تلك الخطوة نقلة نوعية بالنسبة لي، اختلفْت 
حياتي لألفضل، ازدادت ثقتي بنفسي، وانعكس هذا 
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بشكل إيجابي على طفلّي. فقد بدأُت العمل فعاًل في مدرسة لتعليم األطفال 
السوريين الالجئين، وفي نفس الوقت كنت أعمل على تمكين ذاتي وتطويرها 
من خالل االلتزام بالدورات التدريبية، وورشات التوعية والدعم، التي كانت تتطرق 
في  شاركت  ثّم  اكتسابها.  و  معرفتها  إلى  بحاجة  كنت  هامة  موضوعات  إلى 
تغيير مجرى  والمجتمعية، فكانت سببًا أساسيًا في  النسائية  القيادات  برامج 

حياتي كله.
كنت أشعر دائمًا أنني قريبة جداً من تلك النسوة.. زميالتي، التي جمعتني بهن 
نفس المعاناة و ذات ظروف الحرب والقهر واللجوء، أمهات أطفال أيتام خسروا 
قصتي  ومشاركة  لهّن  تجربتي  نقل  دائمًا  أحاول  كنت  اعتقال،  أو  موتًا  آباءهم، 
معهن، بهدف تقويتهن وشد عزائمهن، لضرورة االستمرار في العمل وتطوير 

الذات، فالحياة مستمرة وال تتوقف.
أنا فخورة بنفسي التي استطعت تغييرها لألفضل، فصنعتها من جديد بالمثابرة 
تكبر  ثّم  تُولد  صغيرة،  بأفكار  تبدأ  الكبيرة  النجاحات  كانت  لطالما  واالجتهاد، 

شيئا فشيئًا ويكبر معها األمل. 

ج - ع
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نجاة
عندما فقدُت أمي، شعرُت أّني 

غريبة  بال وطن. أختنُق من شدة 
الشوق و الخوف، االتصاالت 

مقطوعة ال كهرباء وال إنترنت.
القصف والقتل والدمار 

والموت، هي الحالة الوحيدة 
السائدة طيلة الوقت، متوفرة 

في كل مكان من حولنا.
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أضُع طفلتي بالعربة، وأذهُب سيراً على األقدام 
إلى بيت أهلي الذي يبعد عن بيتي مسافة ربع 

ساعة تقريبًا،
أنهم رحلوا.  أعلُم  و تكراراً..  الباب مراراً  أطرُق 
أُخرج مفتاح الباب و يداي ترتجفان، أفتح، أنادي، 
طفلتي،  أحتضن  يجيب.  كي  هنا  الأحد  أعلم.. 
أبكي بصوت متعب ومخنوق ومنهك، أجلُس 
حضورها  في  وأسرد  أمي،  جلوس  مكان 
أطيق  أعد  لم  يؤلمني.  ما  كل  المتخّيل 
لبنان حيث روحي  إلى  أذهب  أن  االنتظار، يجب 
الحواجز  من  زوجي  على  خوفي  لكن  هناك. 
الخطو. يكبلني، يمنعني من  واالعتقال.. كان 

الحيرة سكين آخر اآلن.
استبّد بَي الحزن، اجتاحتني اآلالم، والغضب.. و 
الشوق، فتحّولُت إلى بركان ثائر. طالْت حممه 
فقررت  حولي،  من  كل  الحارقة  الملتهبة 

محاولة الخروج من الغوطة المحاصرة.
رغم اعتراض الجميع ...

وّدعنا أهل زوجي، ومشينا الطريق الطويل. 
انعدام  بسبب  متوفرة  غير  النقل  وسائل 

المحروقات، مشينا على األقدام إلى أن وصلنا 
إلى الحاجز بعد مشّقة وعناء. كان الجو شديد 

ينتظرون،  ورجال  ونساء  أطفال  البرودة، 
يريدون  الذين  الناس  من  المئات  رأيُت 

تلك.أجواء  الموت  مدينة  من  الخروج 
صاخبة وضجيج، األطفال جياع، والبرد يجّمد 
ما تبقى في عروقنا من دماء. جلسنا نتتظر... 
للعودة  فاضطررنا  بالمغيب،  الشمس  بدأت 
من حيث بدأنا، وشعور اليأس والخذالن يزهق 
التالي، إذ لم يعد هناك  أمل أرواحنا. في اليوم 
المحاولة.  كررنا  حياتنا.  حتى  نخسره..  ما 
مثل  نتظر  وجلسنا  أخرى،  مرة  الحاجز  وصلنا 
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ال  الناس، ثالث ساعات مّرت، ال شيء جديد،  بقية 
ال  المجهول.  انتظار  من  قاتلة  حالة  تغير.  شيء 
فانعدم  فجأة،  اجتاحتني  التي  القوة  تلك  ما  ادري 
و  بالتردد والخوف، حملُت طفلتي  معها شعوري 
قلُت لزوجي: لن أنتظر أكثر، أنا سأكمل المسير.. 
بدهشة  إّلي  ينظرون  الناس  بدأ  انطلقت.  ثم 
بينهم،  فيما  ويتهامسون  واستغراب، 
البعض منهم ناداني ـ»يا عّمو لوين 
رايحة إنِت جّنيتي شي؟!، ال تقربي ع 
الحاجز يا بنتي، ارجعي يا مجنوني«. 
كل  أكثر،مع  الحاجز  من  اقتربُت 
سؤال:  نفسي  في  يتردد  خطوة 
سيقومون  هل  ترى؟!  يا  سأنجو  هل 
علّي  النار  سيطلقون  أم  باعتقالي؟! 
مباشرة؟! هل سيجعلون مني 
عبرة للناس الموجودين هنا؟!

من بعيد.....
ـ لوين جايي إنِت، خليِك بعيدة، قولي شو بدك!

رح تموت  10 شهور ما عندي غيرها،  بنتي عمرها  ـ 
إذا ما حّكمتيها بالشام  إيدّي، قالولي األطباء  بين 
اإللهية،  المعجزة  حدثت  هون.  عالج  إلها  في  ما 
سالمين،  دمشق  إلى  وصلنا  المتوقع  غير  وعلى 
خاللها  استخرجنا  تقريبًا،  يومًا  عشرين  مكثنا 
أمي حبيبتي  لبنان حيث  إلى  لجأنا  جوزات سفر، ثم 
بدأُت  قصيرة،  مّدة  بعد  جمر.  على  تنتظرني  كانت 
أبحُث عن ما كنُت أحلُم به منذ صغري، أن أكمل 
ولها  نمطية  غير  إمرأة  وأكون  وأعمل،  تعليمي 
أحقُق  بدأُت  اليوم  أنا  المجتمع.وها  في  فاعل  دور 
أحالمي. ال شيء مستحيل.. نحن نصنُع المعجزات 

بقوة إرادتنا، وعلى قدر أحالمنا تتسع األرض.

ي - م
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رحل تاريخي و أخذ معه ذكرياتي، صرت شجراً ال 
يُثمر وال يُباع، مثل نهر نَُضَب،أو عطر ضاع هباًء 
أشالء..  المحطمة..  األّمة  كهذه  أنا  الريح.  مع 
صيفي بارد، وشتائي جفاف، شواطئي مهجورة، 

وشمسي إلى غياب.

د -  ر

صورة
تحطمْت كل الجسور التي كنت 

أبنيها،أصبحت امرأة خريفية اآلن.
ربيعي رحل ومات، وصارت أحالمي مجرد 
أوهام، أوراقي أيضًا تبعثرت هنا وهناك.
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الملف  ذاك  الذل،رميُت  وترفض  القمر  سواد  تضيئ  التي  كالشمس 
صعب  هو  كم  أنظر..  وبدأُت  المبعثرة  أشالئي  ولملمُت  للخالق 
تعّثرُت...  أخرى  ومرة  األزهار،  وسقيت  البذور،وقعُت،  رسمت  الوصول!. 

ذاك  يكون؟!فسمعت  فمن  معي  تكن  لم  يااهلل..إن  مناجيًة.  توسلت 
الصوت المشحون مناديًا : قومي..انهضي..التخافي

أنت امرأة يصعُب إليها الوصوُل، صحيح،فأنا ال أخون،أنا أحمُل قضّية ويُجُب 
على الرسول الوصول، فأنا وعّدُت ويجُب علي العبور. 

د -  ر

ِعبور
بعد ذلك القهر الملعون، تنفسُت كشخص ُدفن حيًا، 

تنفسُت مثل تنين ينفُث النار،كبركان كاد ينفجر.
ثم نهضُت وقررُت.» أكون ...أو ال أكون «.
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وجدت 
نفسي

ترعرعت وعشت طفولتي في بلدة للنساء 
فيها حياة ذات طابع نمطي، كنت أحلم 

وأطمح أن أكون أنثى قوية مؤثرة،  تمتلك 
القرارات،  صاحبة شأن.  لكن العادات 

والتقاليد طغْت على كل شيء، وذهبت بكل 
ما خططُت له وحلمُت به أدراج الرياح.
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تزوجت في عمر مبّكر، وبدأُت حياة جديدة، 
الجميلة،  كاألزهار  أطفال  ثالثة  أنجبُت 
بالكثير  مررُت  اآلن.  إنجازاتي  أهم  أنهم 
بدايتها  كانت  الصعبة،  الظروف  من 
األحبة.  وفقد  النزوح  ثم  الوحشية،  الحرب 
الحياة  صعوبات  وازدادْت  زوجي  مرض 
علّي  تراكمْت  ورعايتهم،  األطفال  وتربية 
حافة  من  كثيراً  اقتربُت  حتى  الضغوطات 

اليأس، بتُّ أعجز حتى عن البكاء.
زهرتي  مّني  اقتربت  مفاجئة،  لحظة  في 
والشعر  الزرقاويين  العينين  ذات  الصغيرة 
جاءت  تضحك،  وهي  كالشمس،  األشقر 
اآلن،  حتى  غيره  تجيد  ال  إذ  باللعب  ترغب 
بسبب  فرفضُت  أحملها،  أن  مني  طلبْت 
بعينيها  إلّي  نظرْت  واإلرهاق،  التعب 
قالت  الرائعة،ثم  وابتسامتها  الجميلتين 

جعلتني  تلك،  كلماتها  قوّية.  أنت  ماما  لي: 
أمامي  ينفتح  أن  يُوشك  بابًا كبيراً  أن  أشعر 
العتمة  هذه  كل  سيطرد  ضوء  على 
أنت  ماما   « والتعب،  واليأس  الموحشة 
إلى  النظر  أعيد  جعلتني  جملة   « قوية 
حاله،  على  المجتمع  بقي  لو  حتى  الحياة. 
حتى إن بقيت العادات والتقاليد الغبية كما 

أنا من يجدر بها  أنا من سأتغير،  اآلن،  هي 
أن تتغير، نعم.

وإصراري،  بقوتي  بقدراتي،   بذاتي،  آمنت 
الركام.  بين  من  أنهُض  كأنني  أشعر 

أنهُض،  زلت  ما  اللحظة  هذه  ولغاية 
وسوف أبقى كذلك إلى أن استعيد طموحي، 

وأحقق حلمي الطفولي.

د - ر
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خيوط 
العنكبوت

كنا مثل ِعقد الزهور ..
أحالمنا هادئة وجميلة، نستيقظ 

على أنغام فيروز، نخرج للقاء 
أحبتنا وجيراننا في الحي،نتبادل 

األحاديث، عندما غابت الشمس 
فجأة وأتى الليل،ثم هّب الهواء 

وتالصقْت شرطان الكهرباء 
فأحدثت ضجيجًا مزعجًا.
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غير مدركين ماذا نفعل، تساقطْت الحباُت على 
بيننا  السماء،الخوف والذعر أصبح  الرؤوس من 

اآلن ماذا ينتظرنا بعد!
والقطط  الكالب  عيني،أصوات  من  النوم  ذهب 

وهي تفترس من في األرض كان مخيفًا.
المدينة،  في  عبقت  روائح  على  الحُي  استيقظ 
الطرقات  وكأن  مكان،  كّل  في  جثثًا  اكتشفنا 
األطفال  صرخات  األحمر،  بالسجاد  ُفرشْت 
أصبحنا   ! إلهي  يا  المكان.  مألِت  والنساء 
عن  أبحُث  كنت   . العنكبوت  بخيوط  محاطون 
حل ما،عندما جاءْت َطَرقات على الباب أرعبتني، 
لم أعرف مصدرها، أهي داخل البيت؟! أم أّنها تأتي 
من خلف الباب؟! . لم يعد يهمني ماذا سيسقط 
زينتها  التي  حبيبتي  لوداع  تفّرغُت  رأسي،  على 

بيدي.
خرجت  إن  سامحني  أرجوِك  لها:  قلت   
غير  فهي  أمامها  نفسي  من  وتركتك،خجلُت 

 ، والضجيج  األصوات  علت  الحركة.  على  قادرة 
لو كان  أخيرةعلى ذكرياتي، تمنيت  ألقيت نظرة 

بوسعي حمل كل شي قبل أن أرحل.
الضرورية  األشياء  خذي  لي:  وقال  لجانبي  جاء 
وعيني  خرجُت   . ومنرجع«  يومين  »كلها  فقط 
نافذة  من  نظرت  وداعًا،  لها  قلت  حبيبتي،  على 
من  المنسدلة  السوداء  الخيوط  على  الباص 
تتطاير  كانت  التي  المنازل  وفتات  السماء، 
طوال  صديقتي  الدموع  كانت  البوشار.  كحبات 
الطريق،وكانت سببًا لوقوفي أمام عنصر الحاجز 
بكل  لي  قال  المهدورة.  مدينتي  حافة  على 
استهزاء:»سوف تأكلين حبات البطاطا من هنا 
قريبًا« . توقف بنا الباص عند حدود بلد لم أسمع 
فيها إّلا في نشرات األخبار، هنا أدركت أن أحالمي 
طارت مثل بالونات في الهواء،إذ أصبحت الجئة 

مغتربة على حدود الوطن.
ت 
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المجهول
تمّرالليالي.. ال أملك فيها سوى 

البكاء، لم أعد أتذكر أّني أنثى، سيمرُّ 
وقت طويل حّتى أتعافى من المعاناة 

التي عشتها، تعبُت، هدمْت ظهري 
الديون، وكسرت عينّي، اعُتقل زوجي 

وترك وراءه أربعة أطفال، ُأخفَي في 
غياهب السجون، فلم أعد أعلم إن 

كان ميتًا أو مازال على قيد الحياة.
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اكتئاب  بحالة  لي  تسببْت  النفسية  االضطرابات 
تصّورات  صريعة  معنوياتي،وتركني  حطَم  حاد 

سيئة تدور في ذهني وتمنعني من النوم.
إلى  الطريق  كان  السجن،  في  أبي  زيارة  إلى  ذهبت 
وصلُت  عندما  وخطير،  ومتعب  مرعب  هناك 
ودخلُت ذاك المكان، شعرت كأنني سقطُت في 
فم وحش، شاهدُت أبي في حالة صحية ونفسية 
مزرية، كان فاقدا للذاكرة تمامًا، رحُت أبحث في 
الفارغتان  عيناه  راحْت  كما  عنُه،  الناس  وجوه 
الضيق،  الفضاء  ذاك  في  به  تتعلق  عما  تبحث 
هذا  لي:  وقال  شخص  مني  تقدم  ناداه،  أن  بعد 
والدِك، فقدُت السيطرة على دموعي كما فقدُت 
السيطرة على ذاتي كلها، ورحت أصرخ من صميم 
ماذا  حساب.لماذا!؟  أو  وعي  بال  كالمجنونة  قلبي 

فعل لكم؟ لما كل هذا الظلم والقهر!!؟.
صرُت أذهب لزيارته أسبوعيًا على أمل أن يتعافى. 

فكانت الصدمة القاتلة التي أدمت قلبي، لقد مات.
أخبروني بوفاته داخل المعتقل بينما كنُت أحّضر 
حدثت  مات؟!.قالوا  السبيل.كيف  إخالء  أوراق  لُه 
شظية  فتلقى  المكان،  حول  عنيفة  اشتباكات 

في صدره وتوفَي.
توأمي  أخي  فقدت  أن   بعد  تمامًا،  نفسي  فقدت 
أصبحت  بعدها  اآلخر،  هو  اعُتقل  روحي،  وتوأم 
عّنا  تخّلى  السوء،  غاية  في  المادية  ظروفنا 
الجميع، تخلوا عني وعن أوالدي، أصبحُت مريضة 
الحياة  مسؤوليات  تحمل  على  قادرة  وغير 
أني مصابة بمرض خبيث. األطباء  الصعبة، قالوا 
لكني رفضُت هذا الواقع وقاومته، ال أملك سوى 
القيام بدور األم واألب معًا،ال أنكر واقعي الصعب، 
ولكني  أدري،  متى؟ال  إلى  أقاوم.  سأظل  أني  غير 

سأبقى أقاوم وأنتظرالمجهول.

د - ح
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الياسمني
وماء األرز
تطاير عبق الياسمين، أصبحْت 

رائحته باهتة وتناثرْت أشالء أبنائه 
حّتى مألت األرض. كدنا ال نمّيز بين 
صغير أو كبير،عندما سقطت أول 
ياسمينة،مكث الحزن في قلوبنا، 

وامتألت شوارعنا باألشباح ورائحة 
الدم،على الرغم من هذا،بقيُت 

متماسكة وظّلال األمل يحوطني 
بوجود وطني الصغير.
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السريعة  أقدامه  وقُع  بعيد،  من  قادمًا  رأيته 
تسرق لحظاتي الجميلة، في كّل خطوة كان 
جعلت  الباب  على  َطرقات  يسرقني،  الخوف 
كان  فتحُت...من  يتالشى،  سعادتي  شريط 
لو  تمنيُت  مرة  ألول  ُمشّجى.  وأماني..  أمني 
لم أكن من مدينة العنب والدم.انسَل قلبي 
من صدري، وطني الصغير ينزف وينهار أمام 

عيني، وقفت كأني جذع شجرة يابس.
لن  باقي  باقي   : لي  يقول  صوت  داخلي  في   

يذهب. نظرُت إلى وجهه، ماذا سيحدث اآلن! 
صرخُت، وقلبي موجوع ينشلُع من جذوره، يا 
اهلل يا اهلل . ايقنُت أنني لست في كابوس،إنه 

واقعي. بدأْت ليلتي السوداء األولى.
ألظن  كنت  ما  نزيفي،  ،وحدتي  يُحيرني  خوف 
سهم  أصاب  موجع،  الياسمين  حّب  أّن 
الياسمين قلبي فقتلني. عاد الصباح، أصبحت 

أضعف مخلوق على هذه األرض، وبدأ خوفي 
أشجار  كأوراق  عيني  أمام  يتطاير 

الخريف، كنت أظنها ثماراً مذهبة 
أوراق  أّنها  إال  وتقويني،  تسندني 

نظرتي  هاهي  باهتة.   صفراء 
مؤقتة  كانت  حالة  تخيب، 
ما  فسرعان  لهم،  بالنسبة 
كّل  باالنشغال  الجميع  بدأ 

بقيت  الخاص.  ووطنه  بوقته 
والعنب  الياسمين  مع  متعانقة 

جذوري  أّما  حاضري،  إّنها  والدم، 
فراحت تتمايل مع الريح. لم يعد هناك ثمار 

لقد نُهبْت وأصبحْت في مهّب الريح.
في  تخوض  المقدسة  المالئكة  تلك  بدت 
الجميع  وعيون  التافهة،  الحياة  متاهات 
ثمن  يريد  الجميع  ومحدقة.  منفتحة 

الياسمني
وماء األرز
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وتالشى  األقنعة،  فتساقطت  الصغيرة،  للخدمات 
مدينة  فقدت  وطني،  فقدت  أني  أيقنت  الحب.  عبق 
وأن  عطراً،  العنب  من  أجعل  أن  فقررت  الياسمين، 
أناس جمعتني بهم  بين  الدم، وأمضي  رائحة  أتناسى 
نفس األوجاع، ألساعد جذوري أن تمتد، وكي يبقى اسم 
غريبة  غابة  في  حائرة  تائهة  فمضيت  يُذكر،  العنب 
مشتتة  ظاهراً،  متماسكة  باطنًا  خائفة  موحشة، 
وممزقة، جّبارة صامدة، جمعُت ما تبقى مني وسقيُت 
جذوري بماء األرز، فبدأْت تنمو وتكبر من جديد. كابرُت 

داخلي  في  والعنب  الياسمين  حّب  وبقي  وصمدُت 
شيء  هناك  يعد  لم  أّنه  يؤلمني  ما  األرز،  بماء  يُسقى 
أمام  وأضعها  نرجس  زهرة  أقطف  أن  على  يشجعني 
كوب قهوتي الصباحي، وغدا ماؤك يا أرز مالحًا مؤلمًا، 
جرحي ينزف، ووجعي يعتصرني، هكذا أعيش يومي، بين 
ذكرى الياسمين، ومحبة بلد العنب، ورائحة الدم التي 

ال تفارقني، وبين ماء األرز الذي يحرقني.

ر - ص
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حارسة 
المزنل

ـ ماما ممكن يصير عنا حرب متل 
يّلي عم نشوفوا عالتلفزيون؟!.
ماما ليش مابتجيبي كل األوالد 

الجوعانين و يّلي تهدمت بيوتن 
حتى يعيشوا معنا؟! بيتنا كبير 

وعنا أكل كتير.
أسئلة بنتي الصغيرة واقتراحاتها 

البريئة خلصت بسرعة لما...
وصلت لعنا الحرب.
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بيوتنا،ونلجأ  من  نهرب  رصاص  صوت  نسمع  لما  كنا 
لضيِع قريبة علينا، ونبقى هناك حتى تهدأ األمور وبعدين 
نرجع. هالمرة طلعنا وطّولت غيبتنا كثير، وزاد الدمار 
والقتل والتشريد والجوع والذل، بس ماعاد تحّملنا بعدنا 
عن بيتنا أكثر، فقررنا نرجع بأول فرصة ممكنة. بيتنا 
كان على طرف الضيعة، استغلينا فترة هدوء قصيرة، 
ورجعنا، كانت رجعتنا بس ألحمم األوالد وجيب شوية 
بيتي بحاجة لتنظيف  تياب. لما وصلنا ماقدرت شوف 
من  الدبالنات  والوردات  الياسمينة  ومنظر  ومانظفو، 
العطش وجعلي قلبي. زوجي واقف عم يراقب الوضع برا، 
وكل شوي يندهلي مشان استعجل،بأسرع ما قدرت، 
الياسمينة  وسقيت  البيت  ونظفت  األوالد،  حّممت 
والوردات، وأخدت شوية تياب. قبل مأطلع من غرفتي 
تركت لعبتي، يلي صارت لعبة بنتي من بعدي، تركتها 
عم تحرس البيت بغيابنا. بعد ما مر علينا زمن طويل 
من التشرد والجوع والخوف. حطيت أخي المصاب على 

المتحرك،ومشينا  الكرسي 
طويل،  بطريق  أهلي  وكل  أنا 
على  وصلنا  لحتى  كتير  تعبنا 

ضيعتنا، على بيتنا، ما صدقت يلي 
أنواع  بكل  مزروعة  أرضنا  شفتو!، 

وخس  فول  الطيبة،  الخضروات 
والوردات  وبقدونس،  وخيار  وبندورا 

طولت  والياسمينة  ومفتحين،  كبرانات 
ومّدت وصارت سور حاوط البيت كلو،ركضت 

بسرعة بدي أقطف خضرا وروح أطبخ ألهلي، وأعمل 
سلطة، وطعميهن. صّحاني جوزي من النوم قبل ما 
إلحق أعمل شي. مع كل هاد بعد في عندي أمل نرجع 
بخير،  أكيد  وورداتي،بيتي  ياسمينتي  لعند  بيتنا،  على 

ولعبتي أكيد بعدها عم تنطرنا لنرجع.

ر  - ب
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ذات اللون 
الزهري

لم يكن ذلك اليوم عاديًا...
كان أشبه باستئصال طفل من رحم أّمه، 

لم يكن له أن يمّر مرور الكرام.
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سؤال زوجي ذلك اليوم يحتاج إلى إجابة كل الدول 
بتلك  لنهرب  فعلنا  ماذا   « والقضاة:  والحّكام 
أشبه  الحدود  لنعبر  نتسّلل  كالجبناء،  الطريقة 

بُمهربي مخدرات أو ممنوعات؟«
أشياءنا  وّضبُت  الباكر،  الصباح  في  أطفالي  جّهزُت 
المهمة فقط، كان من بينها ألعاب أطفالي التي ال 

يمكن أن يناموا دون أن يغمروها.
هّيا  قائاًل  لنا  يُشير  شخصًا  وجدنا  الحدود،  وصلنا 

أسرعوا قبل أن يرانا أحد، هممنا نصعد الجبل.
الشمس فوق  الحرارة،  يومًا رمضانيًا شديد   كان 
طبلة  بايقاع  أشبه  قلوبنا  ودقات  تمامًا،  رؤوسنا 
وسط حفل زفاف ضخم. كان زوجي يحمل طفلتنا 
ابن  بيدي  أمِسُك  فكنت  أنا  أّما  الواحد،  العام  ابنة 
حقيبة  األخرى  يدي  في  وأحمل  سنوات،  الخمِس 
جبل  إنه  إلهي  يا  ونصعد،  نصعد  ورحنا  األلعاب، 
ضخم ال نهاية له، ليس هضبة أو تلة ، بدأ الشعور 

على  يظهر  بالتعب 
قادرة  أعد  لم  وجوهنا، 

ابني  بيد  اإلمساك  على 
يحثنا..  المهرب  وصوت 

هي اسرعوا اسرعوا....
برمي  وبدأت  الحقيبة  فتحُت 

ابنتي،  لعبة  رميُت  منها،  األشياء 
اللعبة  كانت  جميل،  زهري  لونها  كان 

تنظر إلي وكأنها تقول لي » ال بأس عليِك رافقتكم 
اللعبة فيداي لم تعد قادرة  أيتها  السالمة«. عذراً 

على حضنك، ويصعب وصف شعوري.
والقهر،  والفراق  بالحرقة  مليئًا  كان  اليوم  ذلك 
والشعور بالظلم، لم نكن نريد شيئًا سوى األمان 

والعيش بسالم هذه كل متطلباتنا.

ر - غ
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والدة من رحم الزنوح

كانت ليالي مظلمة..
كّل ما يعلق بذاكرتي 

اآلن، تلك الحبال 
والجدران التي تلّونها 

UN  أحرف
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إنها بداية لحياة جديدة ُمتِعبة وشاقة، كان 
عصفورة  أكون  لهما،  ثالث  ال  خياران  أمامي 
ضعيفة! أو لبوة تصارع لتحمي صغارها، يا لها 

من قسوة...
من  أما  المتاعب؟  هذه  كّل  للحرب  هل 
أكن  ولم  تساءلُت  طريقي؟!  تضيء  شمعة 
أعلم أّن الشمعة ملك يداي، نعم لقد رأيتها 
متوّهجة، كّلها أمل لغد أفضل. إنها أميرتي 
رأيت  الواسعتين  العينين  ذات  الصغيرة 
يدها  في  تحمل  إّنها  أردت،  ما  كل  داخلهما 
على  بداخلها  ما  نقلْت  وألوان،  رسم  ريشة 
زاهراً،  مستقباّل  لي  لتعكس  شفافة  ورقة 
ليست  لوحة  كانت  بألوانها،  خّطته  ما  رأيت 
»كالمونوليزا« أو مثل لوحات »بيكاسو«، إّنها 
ألوان تداخلت فيها رائحة الدم مع رائحة الورد 
الجميلة  واللوحات  ال!  كيف  التراب،  لون  مع 

الشقراء،  المدن  إلى  سافرت 
لتكن أميرتي الصغيرة، وأطفال 

رسم  لمعارض  أبطااًل  كثيرون 
وُطبعت  أّلفت  ولكتب  وتشكيل، 

أصبحوا  لقد  ال  لم  بتواقيعهم،  وزّينت 
أجمل جيل يولد من رحم النزوح.

وشّبانًا،  أبطااًل  أصبحوا  وطني  أطفال  إّنهم 
من  يولد  سوف  لفجر  بداية  أصبحوا 

إّنه  نعم  الجريح،  الوطن  ذاك 
وطني الذي مرض، و طال مرضه، 
لكّنه حقًا لن يموت. ليس أجمل 

من دمعة ُذرفت قهراً فأصبحت 
اليوم فرحًا بوالدة جيل جديد، يعرف 

جيداً ماذا يريد، وكيف يحصل على ما يريد.

ر
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من قلب 
القهر

 نحن أهل تلك القرية الصغيرة 
الهادئة التي كّنا نسميها المنسّية..

عشنا حياة بسيطة سعيدة، إلى أن جاء 
عام الشؤم، عام المطالبة بالحرية، 

فسلَب مني أغلى ما أملك.
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بعد الحرب عرفنا أنها قرية مهمة جداً لغيرنا،ماذا سيحصل اآلن! 
عائلة  كيف؟!كّنا  أم  إعدامًا  أم  ذبحًا  أم  القصف  تحت  سنموت  هل 

متكاملة أب، أم، وأطفال، صار الخوف والجوع واأللم جزءاً منها.
القريبة  المناطق  في  الرصاص  وإطالق  التفجيرات  أصوات  نسمع  بدأنا 
هذا  لكن  قريتنا،  إلى  يصلوا  لن  قلوبنا:ال..  في  ونقول  أنفسنا  منا،نواسي 
بشرية،  وحوشًا  إن  القرية  أهل  إلى  الخبر  وصل  طوياًل،  يدم  لم  التمني 

تدخل المناطق المجاورة تذبح الكبير والصغير على حد سواء.منذ ذاك 
اليوم أنبتوا الحقد في قلوبنا وزراعوا الطائفية فينا.كنت أنظر إلى أطفالي، 

وأقول في نفسي.. يا هلل احِمهم، ال تدعني أراهم يُذبحون أمام عيني، كّنا 
نحن  هناك،  طوياًل  نبقى  منزلنا،  قبو  إلى  مسرعين  خائفين  نهرع 

الخوف والجوع، وصراخ األطفال، وأصوات  وأناس كثيرون نتشارك 
هذا  الحقد!ما  هذا  كل  ِلما  والرصاص.  والتفجيرات،  الدبابات، 
الكره؟!!عندما اكتشفنا أّنهم قاموا بذبح عائلة بأكملها األب واألم 

واألطفال، وبكل وحشية، سيطر الخوف علينا، بقينا على تلك الحال 
قريتنا  أصبحت  حتى  وأكثر،  أكثر  علينا  بالتضييق  بدأوا  شهر،ثّم  من  أكثر 

»المنسية«نقطة عسكرية. استمر الحال ثالثة شهور أخرى، دون طعام وال 
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دفء،كان أوالدي يبكون جوعًا وألمًا وبرداً،لم يعد زوجي 
من  الخروج  الحال،فقرر  ذاك  على  أطفاله  رؤية  يحتمل 
القرية بأّي طريقة،وأخذ يبحث عن طريق آمن ألكثر من 
قوات  أن  سمعنا  أن  إلى  جدوى،  دون  أيام،ولكن  عشرة 
بداية،  فرحنا  القرية،  أهل  لخروج  معبراً  فتحت  النظام 
بأم  رأيناهم  ألّننا  ذلك  قلوبنا،  حاضراً   بقي  الخوف  لكن 
أعيننا كيف يقتلون، ويذبحون ويحرقون، لكن حرقة األب 

على أطفاله مسحت الخوف من قلبه،فغامربروحه.
اليوم  ذلك  »المنسية«،  من  خروجنا  على  أندم  أحيانا 
المعبر كانت  فقدت كل شي جميل في حياتي،  وفتح 
كذبة وخطة من خططهم،إذ نصبوا حاجزاً على الطريق 
وأوقفونا، نحن وكثير من الناس الذين أجبرهم الخوف 

والجوع على الخروج مثلنا.
 وصلنا للحاجز خائفين، وبقينا واقفين صابرين ننتظر،ماذا 
سيفعلون بنا اآلن!؟ سرعان ما بدأ التجّبر والتكّبر، وإطالق 
الرجال  كّل  أخذوا  ثم  والروح.  القلب  تجرح  التي  الكلمات 

عليهم  مارسوا  وحشية  بكّل  اعتقلوهم  والشباب، 
فقد  النساء  نحن  أّما  والشتم،  الضرب  أساليب  كافة 
أخلوا سبيلنا، منذ ذلك اليوم وأنا أقف وحيدة، أنا مع طفلّي 
الصغيرين، بنت وصبي. أبني الذي لم يبلغ السابعة عشرة 
من عمره حينها و زوجي اعتقال ولم يعودا ثانية، فقدت 
بيوت  في  النزوح،جلسنا  إلى  قلبي.اضطررنا  من  ِقَطعًا 
فوق  تخّيم  والخوف  والدمار  الحرب  مشاهد  بيوتنا،  غير 
معاناتنا  أخذْت  الصغيرين،  لطفلّي  وأبًا  أّمًا  صدورنا،صرت 
حتى  أبعد،  مكان  إلى  جديد  من  فأكثر،تهّجرنا  أكثر  تزداد 
وصلنا إلى لبنان، حرقتي على ابنتي الصغيرة عندما تسمع 
أتلّمس  أكاد  وصفها،  أستطيع  ال  بابا  تُنادين  األخريات 
حتى  أبيها.  من  حرمها  من  على  قلبي  مأَل  الذي  الحقد 
يحمل  عمره  من  عشرة  الحادية  يتجاوز  لم  الذي  ابني 

مسؤولية أكبر منه ومني. » ليش هيك صارفينا؟!«.

ص - ي 
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أين حقي!
ترعرعْت في بيت متواضع متمسك 

بالعادات والتقاليد، كان عمرها إحدى 
عشرة سنة، وكانت في المدرسة 

مجتهدة، تحلم في المستقبل أن ُتكمل 
تعليمها، وأن تصبح فرداً فّعاالً، حلمْت 

أن تصبح طبيبة أو معلمة يومًا ما.
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في أحد األيام تفاجأت بقرار أمها :« لن تذهبي إلى المدرسة ولن 
أمها  إقناع  وحاولت  كثيراً  الفتاة  فحزنت  دراستك«  تكملي 

بعودتها إلى مقاعد الدراسة، لكّنها لم تنجح في ذلك.
بدأت المشاكل مع الفتاة وبعد فترة بدأ التشديد عليها،الخروج 

من البيت ممنوع،ال تتكلمي مع ابن عمك، أو مع أي كان،
ال تضحكي ألحد... كوني رصينة.

سيتقدم  عريسًا  إن  أمها  بقول  الفتاة  تفاجأت  األيام  أحد  وفي 
من  ولكن  كثيراً,  ذلك  على  الفتاة  اعترضت  الزواج،  بطلب  منها 

بيت  كان  الزواج،  إتمام  الفتاة  بإقناع  واألب  األم  قاما  جدوى،  غير 
جدها يعترضون على فكرة الزواج، وذلك ألن العريس من أقرباء األم، 

قادمة  وبحياة  الجديد  وبالبيت  بالزواج،  وأقنعتها  ابنتها  مع  األم  جلست 
مرفهة ، قالت األم : » إّن الحياة التي لم تجديها عندي ستلقينها عند زوجك «.

فرحت الفتاة بفكرة الفستان األبيض والطرحة،وأخذت تحلم وتتخيل كيف 
ستعيش الحرية عند زوجها هي التي كانت تفتقدها في بيت أهلها ،حلمت 
باتخاذ قراراتها بنفسها، لكّنها وبعد الزواج تفاجأت بقرارات أهل زوجها، قال 
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عّمها : » ال تحلمي بالذهاب إلى الحديقة أو إلى أي مكان إال عند 
الضرورة«، وقالت حماتها : » ال تفرحي كثيراً،فال كلمة لك في 
هذا البيت، أنت للطبخ والتنظيف وتلبية الطلبات فقط ». و 
كان إذا انكسر شيئًا من أغراض المنزل أو إذا حدث أمر سيء 
ما داخل البيت،ُحّملت الفتاة المسؤولية عن هذا.  اكتشفت 
قوة،عانت  وال  له  حول  ال  أن  لزوجها  اشتكت  عندما  الفتاة 

إرضاء  تثبت وجودها، وعملت كثيراً على محاولة  الكثير كي 
كان  الزوج  أن  من  الرغم  وعلى  جدوى،  غير  من  ولكن  الجميع، 

فوقعت  لها،  حبه  من  أقوى  كانت  أمه  غيرة  لكن  الفتاة   يحبُّ 
الخالفات وتفاقمت كثيراً.

احتار الزوج بين أهله وزوجته وفي إحدى لحظات الغضب طلقها. ولكنه ندم 
على ذلك بعد فترة قصيرة، إال أن الندم ال ينفع. ماتت أحالم الفتاة، وبدأت تتحّسر على خيبة 
أملها، وعلى ما ضاع من عمرها التي أمضته في عذاب وقهر.ها هي تسأل أّمها والعالم 

اآلن : أين حقي؟

ل -  ف
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ضيف
المطر الغزير خلف نافذتي يزيد 

إحساسي بالغرق. أغوص في 
عتمة غرفتي أعمق اآلن، وأضيع 

في فضاء منزلي الخاوي، إال 
من الظلمة والصقيع  والوحدة 

والحزن.
عندما وضعُت الحبل حول 
عنقي، ووقفُت على كرسّي 

المفّضل، رفيق عزلتي الطويلة، 
كان األمل يلفظ أنفاسه األخيرة 

خارجًا من صدري بال تردد، 
فقررت اللحاق به.
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لحظة، وقبيل أن أقفز في الخواء.. باغتت مصيري 
طرقات خفيفة على الباب، ال بّد أنه خيالي، ينهض 
الطرق  لكن  القفز.  عن  لردعي  أخيرة  محاولة  في 
وجوده..غريب!  حقيقة  إثبات  على  مصّراً  استمر، 
أّن أحداً غاب  العالم؟! معقول  من بقي لي في هذا 
عن ذاكرتي ما زال يعرف درب بيتي وبابي؟!،ال ال، إّنه 
أحد العابرين المخطئين في عنوان. توقف الطرق.. 
يبدو أن صاحبه أدرك خطأه فذهب. عند محاولتي 
عزمي  مع  مدهش  تزامن  للرحيل،وفي  الثانية 
التخّلي عن الكرسي.. عاد الطرق على الباب،لقد أتى 
أقوى هذه المّرة.  كيف ولماذا اآلن؟! هل يراني هذا 
الطارق، أو يرى ما أنا مقدمة عليه؟! معقول؟!. خالل 
نزولي عن الكرسي ومسيري نحو الباب.. عبروا في 
رأسي كل الذين عرفتهم في حياتي. ـ من هناك؟!

ببطء،  الباب  فتحُت  سؤالي،  على  اإلجابة  تأِت  لم 
وعندما  رمادي.  فراغًا  إال  أجد  لم  أفقيًا  نظرُت 

واقفًا  رأيته،  قلياًل..  األسفل  نحو  عينان  توّجهْت 
الواثقتين  الهادئتين  بعينيه  األعلى  نحو  ينظُر 
الجميلتين. تعلقت عينانا ببعضها بعض دون أن 

ينبس أّي منا قط. من أين أتى هذا الصغير؟! ماذا 
يريد!؟ ال أتذكر أني رأيته في حياتي. نطق فجأة، 

لم  يحبِك.  اهلل  إن  الشك:  تقبل  ال  وبصيغة 
في  وغاب  استدار  ثم  أكثر،  ابتسم  يضْف، 

إلى  ينظر  أن  دون  وبرده  الشتاء  ظلمة 
لم  لماذا  أو  حدث  ما  أفهم  لم  الخلف. 
أعرف من هذا الذي اقتحم بدايات موتي.. 
إال أّني عدُت، فوضعت ركوة القهوة على 
نار هادئة، عّلقت جذور الثوم في الحبل 
شريكي  وسحبت  السقف.  من  المدلى 
وجلست  المطبخ،  نافذة  نحو  الكرسي 

أنتظر ضوء الشمس.

ل - ر
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إنها مجرد 
حياة

حياتي..
نوته موسيقية، تارة تعلو فيها 

النغمات، ومّرة تنخفض، أحيانًا تسقط 
سطورها الموسيقية إذ لم يكتبها فنان 

جميل أو يلحنها موسيقي شغوف.
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عقارب  واألحزان،  باأللم  يُقاس  جاف  توقيت  مجرد 
الزمن فيه تمشي بشكل عكسّي.ال أحد يُرشدك إلى 
الطريق، ال فنان يحّرك ريشته على جدار قلبك فيصبغه 
الواحد،حياتي.. الداكن  اللون  بدل  الحّية  الربيع  بألوان 

كّلما رمّمتها تهّدمت من جديد.
نشأْت وبدأْت بعد قرار من ذكر وأنثى، قرار يخلو من 
الحب، يأتمُر بالعادات والتقاليد وسّنة الحياة، تلك التي 

دّمرت آالفًا من العقول البشرية.
في ميدان عالم الغرائز، وتحت شعارات الدين والزواج 
وأصبحُت  تحطمُت  ما  سرعان  طفلة  أتيُت  الشرعي، 

ركام، أتيُت إلى هذه الدنيا تغمرني تفاهات الحياة.
أّول يوم لي في المدرسة ضعت، لم أدرك أّنه مؤّشر 
على ضياع حياتي. مع تقدمي في كل مرحلة دراسية، 
حولي.  من  تزداد  والتشدد  التزّمت  مراحل  كانت 
أصبحُت بسن الرشد وبدأ شبُح ما يسّمى سّن الزواج 
وأفراح   وغرام  حب  لي  بالنسبة  األمر  حولي،  يحّوم 
الخامسة عشرة من  أبيض، هكذا كان. في  وفستان 

أربعة  ُخطبُت،  رفضي،  التاسع،رغم  الصف  في  عمري، 
أتنتظرون  الزوجية.  الحرب  عواصف  بدأت  ثّم..  أشهر 
أن أحدثكم عن خياالت كاذبة !؟ عن روايات وقصص 
عنترة  وليلى،  قيس  وجوليت،  رميو  مثل  وحكايات 
وعبلة ؟! ال ياحضرات، فحياتي أنا مختلفة، جافة مليئة 
بالحفر والثغرات، عثرات ليس لها نهاية. ماذا تنتظرون 
من زواج بال حب وبال انسجام؟! ووحش ال يرى زوجته 

إّلا فريسة.. فريسة وحسب.
تسع سنوات من عمري المهدور أنجبُت فيها ثالث 
شمعات، أنارت جانبًا من حياتي، وزادت ظلمة جوانب 

أخرى في ذات الوقت.
في  حاماًل  كنت  عامًا،  وعشرون  أربعة  عمري  كان 
أّن معجزة  إذ  الثانية،  بدأت حياتي  الرابع عندما  شهري 
أبدي،  ظننته  الذي  سجني  من  أخرجتني  حدثت  إلهية 
كلمة  مرات،  ثالث  المكررة  طالق  بكلمة  تتّوجت 
الشهر  دخولي  مع  فرحًا.  أرقص  جعلتني  حررتني 
موعد  لبقائي،جاء  التنازلي  العد  بدأ  العاشرللحمل 
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ثم  ترتجف،  جعلها  الطبيبة  ماشاهدته  والدتي، 
سمعتها تقول ألمي من خلف الستار،إن حالتي خطيرة 

وتزداد سواً كّل لحظة.
في المستشفى كنت أصرخ وأستغيث، خمُس ساعة 
في غرفة الوالدة الطبيعية دون جدوى. دخلت أنا وابنتي 
القيصرية،  الوالدة  إال  الخطر. لم يعد من خيار  مرحلة 
كانت الطبيبة تحاول إقناع أمي إجراء العملية عندما 

... صرخت الممرضة يا إلهي إنها معجزة تحدث اآلن.
صامتة  زرقاء  كانت  ابنتي،  الحلوة،  عروستي  ولدت 
مكبلة بأحشائي بعد ثالث ساعات فقط على خروجنا 
الحرب  عادت  المنزل،  إلى  وعودتنا  المستشفى  من 
من  أهلي  وبين  وبيني  جهة،  من  طليقي  وبين  بيني 
مصير  المرة  هذه  نشوبها  سبب  كان  أخرى..  جهة 
قليل،  منذ  الدنيا  هذه  على  أتت  التي  الجديدة  الفتاة 
بينما راح اآلخرون يقررون حياتها منذ اآلن، كل بحسب 
مصلحته، طليقي يضغط لبقائها معي كي تزداد فرصه 
أعطيها  كي  علّي  يضغطون  أهلي  جديد،  من  بالزواج 

أتعب  ال  وكي  أخرى،  مرة  الزواج  لي  يتسّنى  حتى  ألبيها 
عقلي  أصبح  تكبر.  أن  بعد  مني  يأخذها  ثّم  بتربيتها 
مشتتًا بين الخيارين، رحُت أفكر بكالم أمي، معرفتي 
لعقل أبي وإخوتي جعلني أحسم األمر، فإذا أبقيت ابنتي 
معي سوف يمارسون عليها ماعشته أنا معهم من 
وتركتها  الواقع  لألمر  فخضعت  وإكراه،  وعنف  ظلم 

لعائلة أبيها.
أطفالي  رؤية  من  أصاًل  الممنوعة  أنا  جديد  ألم  بدأ 
الوقت  يسترقون  كانوا  اآلن،  أربعة  أصبحوا  الثالثة، 
ذات  أفعل  وكنت  لرؤيتي،  ويأتون  واآلخر  الحين  بين 
أمام  إليهم  النظر  فأسترق  األوقات  بعض  في  األمر 
فرحل  الحرب  بدأت  الجامع.   عند  وأحيانًا  المدرسة، 
من  سنوات  ثمان  مّرت  وزوجته.  أبيهم  مع  أبنائي 
إلى  ودموع.  وجوع  وحرمان  وخوف  رعب  بين  عمري 
هذه  لي  فحملت  لبنان،  إلى  وذهبنا  سوريا  تركنا  أن 
األولى في حياتي وهي مزاولة  التحول  الخطوة نقطة 
علّي  ضغطت  سوريا،  إلى  العودة  أمي  قّررت  العمل. 



Female Returnees

55

تهديد  أن  إال  فرفضت،  معها..  أرجع  كي 
كان  حيث  عودتها  على  وإصراره  لها  أبي 
هي  العودة  قرار  تتخذ  جعلها  هناك، 
من  الثانية  الخطوة  بدأِت  هنا  وأختي. 
واالعتماد  بمفردي،  العيش  وهي  حياتي، 
إزدادت  الوقت  مرور  مع  نفسي.  على 
على  تعّرفت  ونضوج،  قوة  شخصيتي 
واحترمها  أحّبها  وبدأُت  جديد،  من  ذاتي 
على  صديقاتي  إحدى  عرفتني  ثم  أكثر، 
النساء،  بشؤون  يهتم  تثقيفي  برنامج 

فتقدمت وانضممت إليه،
قلبت  التي  العظمى  الخطوة  فكانت 
كياني، وحّولتني من أنثى ضعيفة تملؤها 
نفسها  إثبات  تحاول  أنثى  إلى  الهموم، 
فرقة  إلى  انضممُت  بعدها  ومقدراتها، 
وجرأة  قوة  أكثر  فأصبحُت  مسرحية، 
الزواج  ضد  حمالت  في  شاركت  ووعي. 

المبكر وأصبحت ناشطة اجتماعية. 
من  به  مررت  الذي  هذا  كل  رغم 
نفسي  أنهكت  وصعوبات،  تعب 

وبعثرت  عقلي  وشّتت  قلبي  وأتعبت 
الحياة،  قيد  على  مازلُت  روحي، 
وأجعل  طموحي،  ألكمل  أعيش 

خيوط  أمسُك  حقيقة،  حلمي 
إزداد  كلما  أجمل.  القادم  بأّن  األمل 

وخبرة،  وتجربة  نضجًا  ستزداد  عمرك 
قهوتك  فنجان  وتحتسي  ستستيقظ 
الصباحي وأنت على يقين أّن تلك الحياة ال 
مصاعب  ترحُل  التأّثر.  ذلك  كل  تستحّق 
فتولد  ضحكات  تموُت  غيرها،  وتأتي 

آخرون،  يأتي  بعضهم   يذهب  أخرى، 
إّنها...ُمجّرد حياة.

ص - ع
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صديقي 
مهند

لم ولن يذهب طيفه من أمامي، أو 
من خيالي لحظة واحدة، في بدايات 

الثورة كان يؤجُل الذهاب إلى خدمة 
العلم خشية من حمل السالح، ال 

يريُد أن َيقتل أو ُيقتْل، كان في مطلع 
شبابه جاٌد جداً، الكل يأخذ بكالمه  

ونصيحته.
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الذي  اليوم  ذلك  جاء  أن  إلى   ،
لم يعد بإمكانه التأجيل، خضع 
لألمر الواقع،  وبعد انتهاء الدورة، 

خان  مدينة  إلى  كجندي  أرسلوه 
رتبة  في  كان  إدلب،  في  شيخون 

رقيب، وبينما كان في فترة الحرس ليلتها، 
تواجد  الذي  الحاجز  ذلك  ضرب  الحر،  الجيش  أتى 
أهله  من  يطلبون  راحوا  ثم  رهينة،  وأخذوه  عليه 
المال، دفع ذووه  لهم ما تيّسر، فأطلقوا سراحه 
وأعطوه هوّية مدنية مزورة كي يتحرك بها، لكّنه 
أبداً،  عام )2012( ُهّجر أهله  أصبح يختبئ وال يظهر 
أمه  مفرقين،  وأصبحوا  منزلهم  و  بلدتهم  من 
وأبيه في بلد وهو في بلد آخر، وبعد عدة شهور من 
التشرد والحرمان. اشتاق ألّمه وأبيه  فقرر الذهاب 
على  حاجز  أوقفه  إذ  مشؤومًا،  يومًا  كان  إليهما، 

الطريق،  
منه  وأخذوا 

هويته التي أعطاها 
فاعتقلوه،  الحر،  الجيش  له 

ومنذ ذاك اليوم لم نعرف عنه شيئًا.
اسمه مهند..أكبره بخمسة أعوام، أّنه صديقي 

ورفيقي وابن أخي. لن ينتهي حزني عليه أبداً.

م - ف
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غابة
كنت أميرة المنزل ..

الفتاة الوحيدة بين ثالثة 
أخوة ذكور.. من مّنا يعلُم 

ما تخبئ له األقدار؟
مثلي في حينها، كانت بلدتنا 

صغيرة جداً، ال مستوصف 
طبي فيها، أوعيادة طبيب، 

عندما ارتفعت حرارة جسدي 
كثيراً وبشكل مفاجئ.
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إلى  بي  وأسرعت  حملتني  تفعل؟  ماذا  أمي،  احتارت 
أقرب بلدة فيها طبيب.

الصغير،  الطبيب دواًء خّفض حرارة جسدي  أعطاني 
ساعة   نصف  بعد  والفرح،  بالراحة  أمي  شعرت  بداية 
جميلة،  أغنية  إيقاع  على  أصّفق  كنت  وبينما  فقط  
جسدي  بجانب  انسدلت  اليسرى  يدي  أّن  أمي  الحظت 
بال حراك.. حاولْت رفعها وتحريكها أكثر من مّرة، إال أن 
يدي كانت تنسدل ساقطة في كل مرة، فهرعت بي 

إلى المستشفى البعيد.
كانت صدمة أبوّي كبيرة عندما علما، أن شلاًل دائمًا 
لحق بيدي اليسرى بسبب خطأ طبي من طبيب غير 

مبالي. لو نزلْت دمعة أبي على األرض حينها ألحرقتها.
كبرُت وأنا على هذه الحال.. محاوالت العالج المتكررة 
أناملي،  رؤوس  إلى  الحركة  بعض  تعيد  أن  استطاعت 
لكن ال أمل ليدي بالعودة إلى طبيعتها. رضخُت لألمر 

الواقع، ثّم تأقلمُت معه،  ولم أعد مهتمة.

المالية.. األحوال  بنا  ضاقْت  أبي،  على  الزمان  جار 
فاضُطررُت للعمل ومساعدته والوقوف بجانبه مثل 
السابعة عشرة من عمري  الشباب. كنت في  إخوتي  
أحلُم  المنزلية.  االدوات  لبيع  عندما عملُت في محال 
يوم  وفي  تلك.  ورطته  من  أبي  تنقذ  إلهية  بمعجزة 
ُمتعب أنهيت عملي باكراً، كنت في طريق العودة إلى 
عليي  وعرض  أخي  صديق  استوقفني  عندما  المنزل 
إيصالي بسيارته إلى المنزل، قبلت إذ كنت مرهقة جداً.. 
كان شابًا وسيمًا، استرُق النظر إليه وأدعو أن يكون من 
شعرُت  الطريق،  خالل  الحديث  أطراف  تبادلنا  نصيبي. 
في نظراته إلّي بشيء من الحب. قال لي سوف يحدثني 
بموضوع خاص، ازدادْت دقات قلبي، وبدأُت باالرتجاف، 
مبحوح..  شبه  خفيض  بصوت  الكلمات  مني  خرجْت 
تربيتي  حسن  عن  وتحدث  بالجميلة  وصفني  تفّضل. 

وأخالقي، وقال: كلما رأيتك شعرت أنك فتاة أحالمي.
الحقيقة  ظننت أّني أحلم، عجزُت عن الرد أو متابعة 
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صمتي.  سبب  عن  سألني  عندما  الكالم، 
من  أخاف  فأنا  دمعة،  عيني  من  سقطت 
إعجاب.  أو  حّب  الجميلة،  الكلمات  تلك 
حياتي،  شريكة  تكوني  أن  أتمنى  أضاف: 

يدي،   حال  فوراً  تذكرُت  صمت،  لحظات 
تذكرُت نقصي رّبما، أنا التي اعتقدُت أني نسيته 

إلى ما رجعة،  لكني تشّجعُت وصارحته بأني معجبة به 
أيضًا، ثم سردُت له حكاية يدي وكيف تعّرضْت للشلل، 
األرض،  إلى  مشدودتان  وعيناي  معه  أتكلم  كنت 

متخوفة من تعليٍق أو إجابٍة أو رّد مؤلم صادم.
معرضون  كّلنا  الخوف،  لهذا  داِع  ال  لي:  يقول  به  فإذ 
اآلن.  آخر  شيء  يهمني  يعد  لم  اهلل  يا  الحاالت،  لتلك 

كان هذا كافي كي أحّبه.
مضْت أربعة أشهر كنا نلتقي خاللها في مكان عملي، 
جاء في أحد األيام وقال لي : لم أعد أحتمل البعد عنِك، 
ثم طلب مّني الزواج، وافقُت على الفور ودون تردد، مع 

خطيفة«   « سيكون  زواجنا  أن  علمي 
تحقيق  على  المادية  قدرته  لعدم 
التقليدية  االجتماعية  الشروط 
للزواج. ال يهم، كنت كعصفور صغير 

سجين  وُفتح له باب القفص.
أحبط  زواجنا  من  أهله  موقف  أّن  إال 
محاوالت الفرح، وعّكر صفو أحالمنا، كنت أقف خارجًا 
الكلمات  من  وسمعت  بزواجنا،  صارحهم  عندما 

السيئة ما يدمي القلب.
إال أنهم رضخوا أخيراً، على أمل أن يطلقني بعد عدة 
أشهر، فاجتمعْت عائلته مع عائلتي وتصالحوا واتفقوا 

على مهر وقضي األمر.
كانت  واحد،   منزل  في  أهله  مع  وزوجي  أنا  عشنا 
بداية رحلة جديدة من العذاب. حاولت جاهدة أن أقّدم 
أفضل ما عندي كي أُرضَيهم، استيقظ باكراً، أعمل في 
المنزل بجهد من الصباح حّتى المساء، عّلني أكسب 
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الزمن ومرور  وّدهم، وأغّير وجهة نظرهم عني،  ومع 
األيام هذا ما كان فعاًل، أو هذا ما اعتقدت.

نحوي  سلوكه  بدأ  المتوقع  غير  على  زوجي  لكن 
والبحث عن  الحالة وفهمها  يتغير، حاولت استيعاب 
بدأ  أنجح.  لم  لكنني  المفاجئ  االختالف  هذا  أسباب 

الظالم يخّيم على حياتي وأحالمي.
ذات يوم عاد إلى المنزل يحمُل في يده وردة حمراء، 
اقترب مني مبتسمًا، قدمها لي وقال: أنا آسف . واعتذر 
صادقًا  بدا  بي،  ألحقها  التي  السيئة  المعاملة  كل  عن 
حنونًا، وألن حبي له فوق كّل اعتبار، صدقته، ثّم طلب 
العشاء  لتناول  نخرج  كي  مالبسي  أجمل  ارتداء  مني 

خارج المنزل، غمرتني مشاعر الفرح.
على  وصرخ  مفاجئ،   بشكل  توقف  الطريق..  في 
الواقفين وسط ساحة عامة:  مّتى رجعَت  الرجال  أحد 
مقّرب،  قال:صديق  هذا؟   من  سألته  السفر؟.  من 
أن  عليه.وبعد  التحية  ويلقي  يترّجل  كي  واستأذنني 

إلى  بطريقنا  نقّله  كي  ثانية  مرة  يستأذنني  عاد  فعل، 
منزله القريب. صعد الرجل السيارة معنا.

كان مساءاً شتويًا ماطراً.
ودخلنا  الرئيسية،  الطريق  عن  زوجي  انعطف  فجأة 
المكان أشبه  الكثيفة، كان  باألشجار  في درٍب محاط 
الطريق؟ أجاب  إلى هذا  انعطفت  بغابة موحشة، لماذا 
أّنه مضطر لقضاء حاجته. توقف ثم ترّجل وابتعد قلياًل 
عن السيارة، وإذ بيد الرجل الغريب تمتدُّ لتالمس عنقي، 
أنادي على زوجي بصوت قوي  صرخت وزجرته، وأخذت 
الحربي،  مسدسه  أخرج  نحونا،  مسرعًا  فعاد  مرتفع.. 
ولكن.. وضعه في رأسي هددني وأمرني بالصمت، ترّجل 

الوحش الغريب وهو يقول:انزع عنها ثيابها بسرعة.
جدوى. دون  واستجديت،  وصرخت،   كثيراً  قاومت 

غابة  وسط  بطريدة  انفردا   ، مفترسين  وحشين  كانا 
نائية. تلقيُت ضربة على رأسي ذهبْت بمعظم وعيي، 
لم يبق فيه إال بضع كلمات سمعتها تتردد حولي بما 
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يشبه الحلم، » أسرع، استلقي فوقها، صور، صّورها، ال 
ال، ال تستطيُع النوم معها ».

داخل  بيتي،  في  نفسي  وجدُت  استيقظت  عندما 
غرفتي. معقول كنت أحلم؟!! ما هذا الحلم ولماذا؟!! 
لكن أوجاع رأسي وإصابته، وآالم باقي أعضائي، أكدت لي 

أنه لم يكن حلمًا على اإلطالق.
على  فأجاب  جانبي،  جالسًا  زوجي  على  عيناي  وقعْت 

تساؤالت عيناي قبل لساني.
بصوت حيوانّي مخيف قذر:  لديِك حّلان ال ثالث لهما، 
إّما أن تذهبي إلى المحكمة وتطلبين الطالق وتتنازلين 
وأنت  صورك،   أرسُل  أو  المالية،  حقوقك  كامل  عن 
تضاجعين رجاًل غريبًا إلى أهلك أواًل وإلى المحكمة ثانيًا، 
بهذا سوف تخسرين حقوقك، وسمعتك إلى األبد، هذا 

إن لم تخسري حياتك كّلها.
ما  بين  لالختيار  واحدة  ساعة  فرصة  أعطاني 

أسماهما حاّلن، ثم خرج،  وأقفل علّي الباب. 

عندما عاد، بادرت بالكالم قبل أن ينطق: سأذهب إلى 
المحكمة وأطلب الطالق وأتنازل عن كامل حقوقي، 

ولكن ماذا عن الصور؟! .. ستحذف كاملة، قال. 
خائفة وقفُت أمام القاضي بأنفاس متقطعة، فجأة 
ال أدري من أين حّلت علّي قوة إلهية لم أشعر بها في 
حياتي، وعلى غير ما كان متوقعًا، سردُت للقاضي كل 
ما حدث معي بالتفاصيل. تأثر قاضي المحكمة بقصتي 
المحكمة  شرطة  من  طلب  الفور  وعلى  البكاء،  حد 
مالبسات  لهم  وشرح  بأهلي  اتصل  ثم  حمايتي، 
القضية كاملة، فصّدقوا القاضي وصدقوني ودعموني 
في رفع دعوى قضائية ضّده، ثم ُفتح تحقيق بالحادثة 
ألقوا  الوحش،  زوجي  صديق  إلى  خالله  من  وتوّصلوا 

القبض عليهما واعترفا بكّل ما فعاله.
الجلسات  إحدى  وأثناء  سجنه،  على  عامين  بعد 
القضائية، تقّدم مني،  وهو مكبل باألغالل، بكى و هو 
لم  أّنه  القاضي  أمام  لي  وأوضح  الغفران،  مني  يطلب 
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ذلك  لفعل  مدفوعًا  كان  وأنه  الكامل،   بوعيه  يكن 
من قبل أهله الذين دفعوا مبلغًا من المال لصديقه 

أجر فعلته، وأّنه نادم وال يريد أن نتطلق. 
رّق قلبي، وبدأت فكرة مسامحته تتسلُل إلى عقلي، 
نظيفة  إنسانة  أنت  القاضي:  لي  قال  أن  بعد  خصوصًا 

وبريئة، وإن اهلل يحّب المتسامحين.
الذي  إلى نفسي من خالل عيون مجتمعي  نظرُت 
عدم  الُمطّلقة،  صفة  الجسدية،  إعاقتي  يرحم..  ال 
دعوى  عن  تنازلت  المرأة.  تحمي  قوانين  وجود 
أطفال،  أربعة  أنجبنا  مضى.  عّما  وعفوُت  الطالق. 
صحة  مدى  حقيقة  أدري  ال  خلفي.  الماضي  ورميُت 
ذاك  أنسى  لن  أني  أعرفه  ما  كّل  عدمه،   من  قراري 

اليوم وتلك الغابة.

غ - ع
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في المنتصف

أشبه بالخيال.. أن 
تتهادى على درب دون 

نهاية، أن تهيم باحثًا 
عن النجاة في بحر 

عميق مع أنك تمسك 
بالمرساة، أن يصدح 
اآلذاُن ليسلبك من 

ذاتك ويهوي بك إلى 
قاع الذكريات، إلى يوم 

فارقت به الياسمين 
ومن حرقته كان يتدلى 

على شرفات المنازل. 
لن أنسى.. لن أنسى.
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من  عمراً  مودعًة  عائلتي  أحضن  وأنا  لياًل  تسللُت 
األحالم واآلمال، ها هنا حبوُت، وهنا مكثُت، وهنا كنت 

الشوق  أخفيُت  أحد،  أمرح وأضحك دون استئذان من 
لماذا  جذوري،  فهنا  الدمع،  وكفكفُت  بتنهيدة، 

استأصل منها ؟!
يقودنا  استهتاراً  الحرية  فباتت  وطني،  انُتهَك 
الياسمين  ُذبح  وطني  في  والموت،  المجهول  إلى 
بتنا  أنفسنا  من  حّتى  رفيقًا،  الخوف  بات  وتهاوى، 
نخاف، خالفات.. انقسامات.. حروب.. تشرد.. ودمار. 

بتنا نتخّبط بصمت.
من  يئنُّ  اآلن  لكّنه  للوطن،  عاشقون  كّنا  ويحنا.. 

الغدر، وممن يبيعونه باسم الوالء والتبعية.
لملمُت أشالئي واتجهُت إلى المجهول. وصلُت الحدود.. كان رعبًا ذاك 
المساء.. أوالدي خائفون، فأول من طالعني وجهه، كان وجه أحد الذين أتوا 
وأخذوا أماننا، وأهانوا عائلتنا، وانتهكوا حرمة منزلنا بعد أن عاث هو ومن 

معه به خرابًا.. ذلك بعد أن كان رداء لنا في يوم من األيام . 
الكلمات..  بأبشع  وقذفه  وضربه،  زوجي،  وتألم  أبنائي،  حرقة  ننسى..  لن 
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الذكريات  فتقهقرت  بعينيه  عيناي  التقْت  لوهلة 
كأنها اآلن، تفاجأ بي، رأيته ينظُر ألوالدي .. ثم حرف بصره 

منكسراً.
يا إله لقد غّض بصره عنا.

تجمّدُت من الرعب حين اقترب مّنا، لكّنه توقف، ثم 
نحوي..  الهوينة  يسيُر  وعاد  باالبتعاد،  معه  لمن  أشار 
تتنافى مع خطواته  االنكسار والحزن في عينيه  نظرة 
الواثقة، حّتى أّنني كنت ذاهلة مما أراه، ربما أحلم ..أهي 

النهاية اآلن؟
 قال لي : » أهو الرحيُل؟!«

لم أقَو على الرد.
أردف قائاًل: » لقد فعلِت الصواَب لعائلتك«. لن أنسى 
أعتذر   « كانت:  كلماته  آخر  ألطفالي،  ونظراته  كلماته 
لكن  الكثير.  أطلب  ربما  ومجبراً...  مرغمًا  كنت  لقد 
جّل ما أريده هو السماح، ربما أطلب الكثير وربما لن 
إلى  التفت  انصرف!.  لقد  حقًا؟!  انصرف.  ثم   .. أبداً«  أرتاح 

أبنائي فهالتني آللٌئ تتسابق على الوجنات.

التالية، لم تكن  إلى الحدود  أكملنا المسير ووصلنا 
ومهاترة  اشمئزاز،  حالة  بل  عطوفة،  نظرة  هناك 
واستغالل، وبعد مدة آوينا إلى منزل ربما يزودنا باآلمان.
كما ينسّل نور خائف لغرفة ظلماء، بات ينسّل في 
نفسي أمل واٍه، ربما كانت بضعة أيام نقضيها هنا ثم 
ألمًا  األمل  وبات  السنون  مضْت  الوطن.  لثرى  نعود 
في  والجرح  الموازين،  تتغير  عّلها  الصمود  على  يحثنا 
واشتّد  األوالد  كبر  الياسمين.  بلد  يا  آه  عميق..  بالدي 
عضدهم ، ليسوا كمن هم في أعمارهم، لم تلههم 
معًا،  نبقى  أن  هدفهم  زينتها،  تغّرهم  ولم  الدنيا 
ومنهم  نهار،  ليل  يعمل  وبات  ضّحى  من  فمنهم 
أنظُر  المرام،  يبلغ  لعله  تعليمه  ويُكمل  يجتهد  من 
إليهم بفخر وشموخ. أنا لهم كقاسيون لدمشق.. بل 
كبردى.. بل ربما أنا العطر، فأنا ياسمينة من ياسمين 

الشام.

م -  ظ
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أكرهك 
ياباب

تخيلُت للحظات أّنه حلم أو كابوس 
مرعب، سألُت نفسي: معقول هل هذا 

حقيقي!؟
 تمنيت لو كان حلمًا أستيقُظ منه 

بأسرع ما يمكن. يداي المقيدتان  نقلْت 
البنتي  الرضيعة أحساسًا أبكاها بحرقة، 

فقد استشعرْت من طريقة حملي 
الخاطئ لها أّن ثمة أمر بشع يحدث اآلن، 

لم تكن تدري ما ينتظرنا من معانات.
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واألبواب  المشؤومة  األقبية  تلك  في  مأساتنا  بدأت 
المرقمة والجدران المهشمة المتعفنة.

جراح  رائحة  منه  تفوح  مخيف،  غريب  جداً  كبير  مكان 
تخنق  تكاد  المتعفنة  والجثث  النتنة،  المعتقلين 
بحقد  إلينا  تنظر  ومخيفة  عابسة  وجوه  األنفاس، 
أنين هناك، وهناك في مكان ما  وكره وحقارة، أصوات 
صوت شاب يبكي ويصرخ بأعلى صوته » ببوس رجليك 

ياسيدي قتلني ورحمني من الوجع والعذاب«.
 في كل زاوية من ذاك المكان أرى الوحشة والتوحش 
عراة  شبه  األعين،  معصوبو  مكبلون  رجال  والظلم.  
يتمنون  أنهم  شك  ال  التعذيب،  في  دورهم  ينتظرون 
الموت ألف مّرة. فتشونا كالمجرمين، ثم ساروا بنا نحو 
غرفة عندما فتح السجان بابها الحديدي، تفاجأت بعدد 
كبير من النساء داخلها. كّن شاحبات حزينات يائسات 
مجردات من كّل حقوق البشرية،  تساءلت في نفسي، 
مندهشة  كنت  قبل.؟  من  المشهد  هذا  رأيت  أين 
عاجزة تمامًا عن فهم ما يدور حولي و ألف سؤال يدور 

في ذهني الُمشتت. بعضهن نظرن إلينا بحزن، بعضهن 
كالمجنونات  باتجاهي  ركضن  وأخريات  بشفقة،  اآلخر 
بكاٍء  من  عاصفة  وأخذتهم  يدي،  بين  من  ابنتي  أخذن 

شديد خالطتها كلمات لم أفهم معظمها.
رؤية طفلة رضيعة ال يتعدى عمرها الشهرين في هذا 
كان  بهائم،  حظيرة  يكون  أن  يصلح  ال  الذي  المكان 
صادمًا حد الجنون. منتصف تلك الليلة الموحشة،كادت 

وصل  البكاء،  من  تموت  أن  طفلتي 
الطغاة في  إلى مكاتب  صوتها 

أزعجهم  األعلى،  الطابق 
أحد  صرخ  بكاؤها، 

المجرمين غاضبًا بعد أن 
طرق على الباب بعنف.
وِلْك«  خّرسوها   «
ردْت إحدى السجينات 

مهدور،  نازف  بصوت 
الطفلة جائعة.
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قاموا بنقلنا أنا وطفلتي إلى غرفة أخرى، كانت محاطة 
فقط،  أربعة  جدران  السجن  ليس  المراقبة.  بكاميرات 
اإلنسان  خوف  إنه  تعذيب،  غرفة  أو  فقط،  جالداً  ليس 
طفلتي،  إرضاع  أستطيع  أعد  لم  اإلنسان.  من  ورعبه 
أو كيف أطعمها،  لها،  أفعل  أدري ماذا  الجائعة ال  ابنتي 
أّبدل لها ثيابها  أحاول إسكاتها، كيف أدفئها؟ من أين 
إرضاعها،  على  مقدرتي  عدم  تأكدوا  عندما  المبللة!؟ 
هذا  رفضت  األيتام،  لدار  وتسليمها  إخراجها  قرروا 
بشدة أعادوني إلى الغرفة، اتفقوا مع سجينات قديمات 
الموت.أخريات   من  عليها  خوفًا  بإخراجها  إقناعي  على 
يكون  ولن  ستضيع  أنها  قلن  معي،  بإبقائها  نصحنني 
ـ  خروجي  بعد  عليها  التعرف  أو  إيجادها  باستطاعتي 
واجهت  قريبتها  إن  إحداهن  قالت  ـ   حّية  خرجت  إن 
نفس مشكلتي، ظلت سنة كاملة بعد خروجها من 
المعتقل تبحث عن أطفالها في دور األيتام دون جدوى.

الطفلة  أبقيِت  إن  تظني  ال  لي:  وقال  الجالدين  أحد  جاء 
معِك، ستخرجين من هنا بسببها.

أخيراً اتخذُت قراري، لن أتخّلى عنها مهما كلفني األمر، 
ساعدتني بعض السجينات على العناية بها.

الخوف  أول جلسة تحقيق طمشوا عينّي، سيطر   في 
والرعب على كامل جسمي وعقلي، إلى حد لم استطع 
على  إجابتي  كانت  اسمك؟.  ما  سؤال،  عن  فيه  اإلجابة 
أن  دون  بجانبي  يقف  الجالد  كان  أعرف.  ال   : السؤال 
وعندما  بالضرب،  عليي  ينهال  وفجأة  بقربي،  أّنه  أعلم 
البارد فوقي، قال المحقق  أفقد الوعي يسكبون الماء 

لي:»بدك تعترفي أو بخليكي خمسين سنة هون«.
لم يكن يعلم أني فقدت ذاكرتي وإحساسي، ولم أعد 

أعي شيئًا من شدة الخوف.
البكاء،  من  منهكة  ابنتي  فوجدُت  الغرفة  إلى  أعادوني 
جلست على األرض،  وحضنتها، وأخذُت بالبكاء معها. 
المقابر  عبر  تنقلنا  شهور،  عّدة  الحال  هذا  بقيناعلى 
الحية تلك،  كاد البرد والمرض أن يقتل ابنتي الصغيرة، 
كنت أراها تموت أمام عيني وال أستطيع أن أفعل لها 
الباب  أصرخ وأضرُب  بدأُت  بإنقاذها  األمل  شيئًا، فقدُت 
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فهجموا  قوة،  من  عندي  تبقى  ما  وبكّل  يدي  بكلتا 
أبوابها  األرض  تحت  زنزانات  إلى  وأنزلوني  كالوحوش 

تشبه  بعضًا،   بعضها  ملتصقة  مرقمة  سوداء 
قصة  ناٍب  كل  وراء  كبير،  وحٍش  أسنان  فك 

مخيفة.
لم  اللعين،  األسود  الباب  وأغلقوا  أدخلوني 

أشباح  خياالت  سوى  حولي  من  أرى  أعد 
البكاء،  وتعبُت  ابنتي من  تعبْت  موت. 
جاء  طويلة،  لساعات  الوقوف  من 
أعلم  لم  بطانيات،  لنا  ورمى  سجان 
بالحشرات  مليئة  البطانيات  هذه  أن 

شدة  من  بها  تغطينا  والسامة،  الضارة 
ما  منها،  تفوح  كانت  نتنة  رائحة  البرد، 

جعلني أخاف كثيراً على ابنتي، وضعت يدي على 
أتوجع،   بدأت  ما،  حشرة  لدغتني  وفجأة  وجهها، 

يعمي  دامس  فالظالم  أبداً،   شيئًا  أرى  ال  وأنا 
البصر، سمعت أصواتًا بعيدة تضحك و تتقهقه، 

هنا...  من  أخرجونا  وأصرخ،  بقوة  الباب  أطرق  أخذُت 
إليهم  الزنزانة وأخذوا يضحكون،  توسلُت  اقتربوا من 
كي يخرجوني من هذا المكان، أجاب أحدهم:«بس توبي 
وتبطلي تعملي فوضة بالغرفة بنرجعك لفوق«. 
كم  والأعلم  النهار  من  الليل  أجهل  كنت 
أمضينا من الوقت ونحن في تلك الزنزانة. 
قرروا إخراجي بعد أن تدهورْت حالة ابنتي 
جلدي.  بمرض  أصبُت  أن  وبعد  أكثر، 
يوم  بعد  يومًا  ازداد  الذي  ابنتي  بكاء 
وصراخها المستمر،جعلهم يتخذون 
األيتام.  دار  إلى  الفوري  إخراجها  قرار 
وحاصروني  دخلوا،   الباب،  ُقرع  فجأة 
من كل الجهات، السجينات األقدم كّن 
أّني  اتفقن مع السجانين علّي....حسبي  قد 

قاومت ما استطعت.

ن - ح
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حرب أتتنا
قد ال يدرك اإلنسان قيمة ما يملك من النعم، 

إال بعد فقدانها، ها نحن قد فقدنا كل ما 
نملك، بيوتنا أشياءنا وأعّز وأغلى الناس.
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يكاد الحنين يتفجر داخلنا، من شوقنا إلى أرضنا وديارنا التي كانت جنتنا 
على األرض، كانت األمن واألمان الذي ذهب بين حلم ويقضة بعيداً عن 
كل ما نحب، لم نرغب يوما بالرحيل، صمدنا وتحّملنا ما ال يُحتمل من 

ألم وجوع وقهر وخوف وذل.
غادرنا بلدنا هربًا و الدموع تمأل العيون، ولكن على أمل العودة يومًا ما،على 

لنا  الوحيد  الملجأ  كان  الذي  لبنان  إلى  بالوصول  واجهتها  التي  الصعوبة  شدة 
بعد كل هذه المعاناة، لكن وجدنا فيه اآلمان، وبدأنا حياة جديدة، نحاول العيش 

بكرامة دون أن نطلب لقمة عيشنا من أحد.
يا  السوريين،  عمالة  رفض  بسبب  الصعوبات  نواجه  بدأنا  عملنا  في  ولكن 

ليتهم يدركون أننا الجئوا حرب، ولو كّنا نستطيع العودة لديارنا لعدنا.
وتعّلم  التعليم،  مراكز  إلى  بذهابي  جداً  سعيدة  أنا  معاناتي،  من  الرغم  على   
أشياء جديدة تنقصني، ألن ظروف الحرب في بلدي، منعتني من تعلمها، كاللغة 

االنكليزية مثاًل التي أصبحت شيئًا أساسيًا في الحياة.
مهما كانت الصعوبات علينا شديدة سوف نتجاوزها  لبناء مستقبل مشرق.

هـ - ب
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سبع دقائق

تركْتني هناك وحيدة مذعورة في 
الظالم، حائمة كرائدة فضاء ضائعة في 

ذلك السائل اللزج. لم أكن قادرة على 
المسامحة بعد، فقد هجرتني لسبع 

دقائق كاملة.
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والمباركات  والقبالت  لإلطراءات  أمي  رحم  في  وأنا  استمُع  كنت 
العالم  من  اآلخر  جانب  في  عليها  انهمرت  التي  بقدومها  المرحبة 

مثل المطر الغزير.
كانت تلك أطول سبع دقائق في حياتي، دقائق حددت في النهاية 
من ستكون الطفلة البكر المدللة المفضلة عند أمي. صرت أسابقها 
في فعل كل شيء، حتى لو كلفني ذلك عدم إكمالي للفيلم  الكرتوني 
أن  أتصّور  أكن  لم  الحصبة،  بمرض  أصبنا  عندما  عندي.  المفضل 
إلى ذهني مطلقًا  يتبادر  نهائيًا لحياتها، لم  المرض سيضع حداً  ذاك 
التي  كالشعلة  كانت  فقد  فْقدها،  أتمنى  ستجعلني  منها  غيرتي  أن 
تضيء بيتنا وحياتنا كلها. ُشفينا جميعًا من ذاك المرض اللعين، إال 
أختي حنان. لم ولن أنسى ذلك اليوم وهي ملفوفة بحرامها األبيض 
الصوفي، عندما حملها أبي ووضعها في صندوق خشبي صغيرحجب 
لقد  الشمس.  لفحتها  قمح  كحبة  الالمع  الحنطي  وجهها  عني 

هجرتني حنان من جديد.

ن - ص
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كزنة تركواز
اشتريت كنزة تركواز، خبيتها مع إختي مشان 

بس يطلع منيب من السجن يلبسها.
خطر لي خبيلو هويتو مشان ما يطلع من 

البيت، بس ما عاد تركها بالدرج، صار يخلّيها 
معو ويحملها على طول وين ما راح. 
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ـ صّحيني بدي قوم بكيرع الشغل.
ـ بس أنا بّدي إياك تكفي دراستك.

ـ رح اشتغل بالصيف، وبس تفتح المدرسة رح كّمل دراسة.
ـ ال تطلع من البيت ما بعرف ليش خايفة عليك!

إنِت  بس  ساعة،  كم  الشغل  وبرجع  شوّي  أمي  ـ 
عمليلي أكلة طيبة ع الغدا.

بنان اختو الصغيرة:
ـ» اثتنا اثتنا شوي، ما بّتك تاخد هي معك؟! «.

ـ شوهي؟!!
ـ » هي ورئة أنا بثوفك إتِّ باخدها معك!«

ـ أي واهلل هي هويتي واقعة مني، هاتي بوسة، 
َغَلْق  صوت  سمعت  العصر   . جبتيها  منيح 

المحل، محل زوجي كان بقلب البيت.
شوفي!؟.

ـ شفت األمن جايي من بعيد سّكرت المحل وفتت.
اقعدوا تغدوا..ال تستنوا منيب، بس يرجع  ـ طيب لكان 
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من الشغل بياكل، وّصاني اعمّلو أكلة بيحبها كتير.
اندق الباب بقوة.

ـ مين إنتو وشو بدكم !؟.
من  سحبلنا  طالع  البينزين،  من  أمن..انقطعنا  ـ 
سيارتك.. بدنا نفتش البيت.. تعا إنِت.. قديش عمرك؟ 

ليش مجفصن كتفك؟
ـ عمري 13 سنة سيدي، كتفي مجفصن ألنو مكسور.

ـ مكسور وال تصاوبت بالمظاهرات؟! 
ـ ال واهلل مكسور، اذا مو مصدق فكو.

ـ طيب ماشي، وإنِت هات البينزين خلصنا.
شوي،  زوجي  انتظر  بيتنا..  من  األمن  طلعوا  ما  بعد 

وبعدين: 
ـ أنا طالع شوف إذا فّلوا من الحارة.

 رجع خايف وملهوف: 
ـ طلعوا األمن من عنا وفاتوا على بيت أخي.. وهنيك 

اعتقلوا منيب وأمين إبن أخي.

ـ شو أخدوا أمين؟!! كيف خّلتهم أمه ياخدوه؟!! كيف 
بحرقهن  محلها  لو  أنا  إبنها!  ياخدو  سمحتلن  هيك 

قبل ما يمّسوا شعرة من إبني.
قلك  عم  خبرك،  عم  شو  تستوعبي  عم  ما  إنتي  ـ 

أخدوا منيب.. وأمين.
ـ لك مبال عم إفهم عليك.. األمن أخد أمين، وعم 

قلك كيف خلتهن أمو ياخدوه!؟؟.
ـ وأخدوا معو إبنك منيييييب.

يبدو  أمين،  إسم  غير  يسمع  عم  كان  ما  عقلي 
غصب  سمعو  لما  منيب،  إسم  يسمع  رافض  كان 
عنو.... غبت عن الوعي. منيب كان راجع من شغلو ع 
البيت، لّما شاف األمن عّنا، راح يتخّبى ببيت عمو، بس 
عمو..اعتقلوهم،  بيت  داهمو  بيتنا،  من  األمن  طلع 
ربطوهم قدام بيتنا شي 5 دقايق ونحنا مو عرفانين، 

وبعدين أخدوهم. 
نّشفْت  خبر،  وال  علم  ال  تالتة،  و  تنين  و  شهر  مر 
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و  وفاضية،  سودا  الدنيا  صارت  قلبي،  تعب  دموعي، 
ليلي من نهاري .كل ما حط راسي ع  ما عدت عرفت 
المخدة انوجع، كيف بدي نام وارتاح وأنا ما بعرف وين 
منيب! وال بعرف إذا طيب أو ميت؟!. يا اهلل أوالدي عم 

يروحوا مني واحد ورا التاني.
سمعنا صوت اشتباك قريب. قالوا: عم يضربوا حاجز 
»الفصول األربع«، كنا اعرفنا إنو منيب وأمين تسّلموا 
لهذا الحاجز قبل ما يسلمهن لفرع المخابرات الجوية. 
بدون تردد حملت سكين وطلعت ركد، رجعني زوجي 

ودّخلني ع البيت غصب عني:
ـ  لوين يا مجنونة؟!!

ـ  بدي روح ع الحاجز اقتل الضابط اللي سّلم منيب.
 وصرت ابكي وصّرخ.

إخواتي  نزحوا  منطقتنا،  قصفوا  قصيرة،  فترة  بعد 
زور  روح  كنت  تحاصرنا،  بعدين  لوحدي،  وبقيت  كلن 
فّتش  صير  البيت،  باب  افتح  لما  الفاضية،  بيوتن 

عنهم بالغرف، طّلع اغراضن، أخدت شال اختي الكبيرة 
وشميتو، لسا ريحتها علية. يا اهلل لو يرجعوا للحظة 

بس وشوفهم. 
مّرت سنة وأربع شهور. رن الهاتف:

ـ ألو..أي ..شو..؟! باهلل عن جد ..إمتى؟؟!.
ـ  شوفي؟؟!!.

ـ إبنك منيب تحّول من فرع المخابرات الجوية صار 
بسجن عدرا، بكرا إختي وإختك رح يروحوا يزوروه. 

بدي  وأنا؟!  جد!؟  تحكي  عم  عايش؟  بعدو  يعني  ـ 
شوف إبني. 
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تاني  محاصرين.  نحنا  إبني؟!  شوف  إطلع  بدي  كيف 
ما  بعدرا،  شهرين  إلو  كان   وخالته،  عمته  زاروه  يوم 
كان عم يقدر يتواصل مع حدا ألنو مو حافظ وال رقم 
تلفون، بعدين سأل شخص إذا بيعرف حدا من عيلتنا 

بالسجن:
ـ  أي في شخص بالمهجع التاني إسم عيلتو نفس 
تلفون  رقم  شي  معو  اذا  شوف  رح  عيلتك،  إسم 

بجبلك إياه منو:
ـ في واحد من نفس عيلتك اسمو منيب بيقربك شي؟

ـ اي بعرفو.
ـ طيب معك رقم حدا من عيلتو؟

 رجع الزلمي لعند إبني عطاه رقم التلفون اللي جابو 
إللي  المسجون  اسم  منيب  عرف  بس  الزلمة،  من 

بالمهجع التاني :
أنا  انو  ـ لك هاد عمي! واهلل عمي، داخل عليك تقلو 

ابن أخو.

ـ بصراحة عمك مريض كتير، من كتر مو ضاربينو 
بالكهربا ضعفان وعم يخربط.  

اتصل ابني بالرقم طلع لحدا من أقاربنا، تاني يوم راحو 
وبشروني  وطمنوني،  معي  حكيوا  رجعوا  بس  زاروه، 

إنوعطوه رقمي ورح يتصل فيي بس يقدر.
تاني يوم بالليل، إجاني رقم غريب، فرحت ألني عم 
استنا اسمع صوتو، حس بنفسو، بعدو موجود بالحياة 

فعاًل!؟ سنة ونص بعيد عن عيني. أخيراً:
ـ ألو الو مين؟

طمنيني  إخواتي  كيف  كيفك؟  أمي،  يا  منيب  أنا  ـ 
عنكم!

صرت صرخ. 
ـ ليش عم تلعبوا بأعصابي؟!! إنِت مو إبني منيب، هذا 

مو صوت إبني، مين إنت؟!.
ـ واهلل أنا منيب يا أمي، شبك معقول انسيتيني !؟

عم  إنتو  صوتو،  هاد  وال  منيب،  مو  إنت  كذاب،  ال  ـ 
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تعملوا هيك لتجننوني. 
خلصت المكالمة وخلصت معها روحي. مر أسبوع 
وأنا مكتئبة، اتصلت إختي وقالتلي إنو راحت وزارته، وإنو 
بخير بس زعالن كيف ماعرفتيه! قالتلي صوتو متغّير 
وصرت  هديت  إني  كالمها  بعد  حّسيت  كبران.  ألنو 

أحسن، تاني يوم نمت منيح، بس فقت قلت لزوجي:
ـ إنت رح تموت

ـ ليش؟!
ـ شفت أبوك بالمنام، إجا باسني وأخد مّني شي عزيز.

تاني يوم الفجر رن الهاتف، زوجي بعد ما رفع السماعة 
بلحظات، فجأة .. صار يعّيط ويخانق.

ـ ال مو معقول، مو صحيح هل الحكي!   
ـ شوفي؟!! 

ـ عم يخبروني إنوأخي توفى بالسجن.
الشباب  من  مجموعة  مطالعين  السّجاني  كانوا 
على ساحة التنّفس بسجن عدرا، نزلت عليهن قذيفة 
مات  لو  منهم.  واحد  كان  زوجي  أخو  وقتلتن،  هاون 
قبل ما يعطي رقم التلفون إلبني منيب ما كان قدر 

يحكي مع حدا، وما كّنا عرفنا وينو.
تحت  لساتنا  كنا  السجن  من  منيب  طلع  لما 
الحصار.. راح لعند خالته وحكيو معنا، حّسيت إني عم 
إحكي مع حدا تاني، منيب كبر فجأة، وصوتو تغير وصار 

خشن، سنتين يا ترى شو تغير فيه كمان؟.
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صرت خرمش السما لحى إطلع من الحصار اللعين، 
والخوف  الجوع  وال  لمصيرنا،  جهلنا  بسبب  بس  مو 
والعيشة المنعدمة فيها أبسط  مقومات الحياة. ألنو 

صار كل هّمي شوف منيب.
يطلعني  مشان  لزوجي  مشاكل  أعمل  بّلشت 
الوحيدة  الطريقة  أبداً.  طريق  في  كان  ما  الحصار،  من 
للخروج هي إنو أعطي أوالدي الصغار منّوم، مشان ما 
ويحسوا  صوت  أي  منو  يصدر  أو  يسعل  منهم  حدا 
و  ظهري،  على  أربطهم  الزم  بعدين  علينا،  الحراس 
زوجي  رفض  كبيرة.  مسافة  بطني  على  فيهن  إزحف 

هذا الحل. بعد فترة فجأة دخل مستعجل وقّلي:
المعضمية بكرا مع  ـ جهزي األوالد رح تطلعوا من 

الصليب األحمر.
ـ وإنِت؟!

األربعين  تحت  حدا  كل  هلق  بعدين،  بلحقكن  أنا  ـ 
سنة ممنوع يطلع. 

تاني يوم بعد شنططا وعذاب، قطعنا الساتر الترابي، 
مر  حدا  ما  وكل  المكان،  معبّي  األمن  قوات  كانت 
يبهدلوه، وبعديها بيتركوه يطلع ع الباص. وّقفوا إبني 

الصغير على المعبر:
ـ إنِت.. كنت توّقف على الجبهة وتقوسنا ما هيك؟
ـ أنا ؟!! ال سيدي واهلل أنا ما فيني شيل البارودة لسا.

ـ روح انقلع  طالع بالباص. 
كّفينا.. فجأة، قّربْت عليي مزيعة من تلفزيون الدنيا، 

معها شبيحة وّقفوني حّطوا البارودة براسي:
ـ اإلستاذي بتسألك وإنتي بتجاوبي، مفهوم ولي؟

ما في عندي وال حيلة وال وسيلة، يا بحكي كذب يا أّما 
بموت، وما بعرف شو رح يكون مصير أوالدي ساعتها! 
أوالدي  خّلص  الحصار،  من  وإطلع  قوية  كون  الزم 

وشوف منيب، هاد كان كل هّمي. من دون تردد:
ـ أي بحكي اللي بدكن إياه. 

شردوكم  اللي  اإلرهابين  بعينك  تشوفي  كنتي  ـ 
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ودّمروا بيوتكن وقتلوكن ما هيك؟
جمد لساني بتمي، عم طّلع بالمزيعة وجواتي كنت 
اللي عملوا  اإلرهابين  وإتزّكر. مين  عم إضحك وإبكي 
الناس  وقرايبيني؟!  وأهلي  وزوجي  وأخي  إبني  هيك! 
بالعمر  كبيرة  ست  مّرت  جاوب  ما  قبل  المعترة!؟ 

محمولة على النقالة، أخد المصور الكاميرة لعندها:
ـ صّور هون صّور هون، هاد حدث أهم.

الباص من  أنا وأوالدي ع  الفرصة وهربت  استغليت 
دون ما ينتبهوا. مشيوا الباصات. 

أول حاجز وقفنا كان فرع المخابرات الجوية، طلعوا 
إبني  أخدوا  الصغار،  الشباب  يلّموا  وصاروا  عساكر 
الصغير مرة تانية، كان حامل إختو عطاني إياها وقلي: 

وهلق  جبرتوني،  إنتو  إطلع  بدي  كنت  ما  أنا  ماما  ـ 
متل  علّي  نزلت  جملتو  يااااااااهلل،  بايدكم.   سلمتوني 
السكاكين، طعنت روحي. ـ يا سيدي هاد ولد صغير ما 

دخلو بشي لوين آخدينوا؟!.

ـ رح رجعلك إياه ال تخافي.
صغيرة،  شباب  ولحقتو..شفت  الباص  من  انزلت   

أطفال، عم  يتحقق معن. صرت إبكي:
ـ واهلل هدول ما دخلن بشي، نحنا كنا قاعدين غصب 
ولعندكن  معكم  طلعنا  ونحن  اإلرهابين  مع  عّنا 
نزلوا  األحمر،  الصليب  سيارات  إجت  تحمونا.  مشان 
تركوهم  الحاجز،  عناصر  مع  وحكيو  شباب  منها 
مراكزااليواء.  ع  وأخدونا  بالباصات  وطلعوهن  لالوالد 
بعد ما طلعت من مركز اإليواء حكيت مع إختي لحتى 

شوف إبني منيب:
يا ريتك مبّكري  اليوم نزل على لبنان  إبنك منيب!  ـ 
لحتى  15يوم  إختي  عند  قعدت  لحقتيه.  كنت  شوي 
وثبوتيات.  وباسبورات،  قيد،  إخراجات  أوراقنا،  طلعت 

وبعدها رحت ع لبنان لحتى شوف منيب. 
وصلت أنا وأوالدي لصغار على العنوان اللي عطيوني 
شايفتو!  مو  منيب؟  وينو  بس  شفتهن،  إخواتي،  إياه 
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سلمت عليهم، عم يعانقوني ومبسوطين بوصولنا، وأنا عيوني عم تدّور عليه. 
ـ وينو منيب؟؟!.

ـ منيب بالبيت ال تخافي. نحنا حابين نعملو مفاجأة .
ـ طيب وينو البيت بعيد؟

ـ ليكو البيت بهاد البناء، الطابق التالت.
ركضت من دون وعي، بالطابق التالت لقيت باب بيت مفتوح، شفت شب عم يبتسملي واقف البس كنزة تركواز.

و - ح




