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مل تكــن لبقــع الشــحم التــي غطــت وجــه 

ــودة  ــامة املعه ــع االبتس ــه أن متن ــد وثياب محم

التــي ال تفــارق محيــاه.

محمــد )12 ســنة( طفــل مــن بلــدة معــرة 

حرمــة، أخ لثالثــة أوالد هــو أكربهــم، فقــد 

جويــة  غــارة  بعــد   2015 صيــف  يف  والــده 

اســتهدفت الحــي الشــايل الــذي يقطنــون فيــه. 

ــن أن  ــدالً م ــد، فب ــاة محم ــرت حي ــأة تغ وفج

يعيــش وينعــم كــا ينعــم األطفــال مــن فــرح 

ــؤولية. وأي  ــة املس ــه يف قم ــد نفس ــب وج ولع

مســؤولية؟ إنهــا األرسة. 

اضطــر محمــد إىل تــرك الدراســة والتجــأ إىل 

أحــد أقربائــه للعمــل يف تصليــح الســيارات.

مســاء  ويعــود  صباحــاً  العمــل  إىل  يخــرج 

ويقــول: »هيــك بدهــا الحيــاة يــا خالــة. غصبــاً 

ــة أخــف وأســهل  ــي«. ســألته: أمل تجــد مهن عن

مــن هــذه املهنــة الصعبــة؟ أجــاب: »لألســف ال 

ــد«. مل أج

وعــن ســؤايل لــه ملــاذا تــرك املدرســة؟ قــال 

محمــد وقــد بــدا عــى وجهــه التأثــر والحــزن: 

ــل  ــا املعي ــدي أصبحــت أن ــد استشــهاد وال »بع

ــل  ــذي أحص ــر ال ــي األج ــكاد يكف ــة وبال للعائل

عليــه مــن العمــل لنصــف الشــهر. أمورنــا 

املعيشــية صعبــة جــداً، وخاصــة بعــد التضييــق 

ــة«. ــال اإلغاث ــديد يف مج الش

وعــن إمكانيــة عودتــه إىل املدرســة إذا ســمحت 

بابتســامة  تابــع محمــد  الظــروف مســتقبالً 

شــديدة  وحــرة  معانــات  وراءهــا  تخفــي 

فهــل  ملثــي،  ليســت  واملدرســة  »الدراســة 

ســتطعمني املدرســة اآلن؟! وهــل ســتنفق عــي 

وعــى عائلتــي؟!«.

ــيخ  ــة الش ــن قري ــنة(، م ــاد )14 س ــن إي مل يك

مصطفــى، بأفضــل حــال مــن محمــد، فإيــاد  أخ 

لثالثــة أوالد وفتــاة، استشــهد والدهــم يف معارك 

ــاً ثقيلــن. ــاركاً لهــم حمــالً وعبئ ريــف حــاة ت

ــه مل أجــده يف  ــاد للتحــدث إلي ــاريت إلي ــد زي عن

ــوارع  ــه يف ش ــم وقت ــي معظ ــو يق ــت، فه البي

ــاً متجــوالً لبعــض  ــة الشــيخ مصطفــى بائع قري

املــواد الغذائيــة لألطفــال، كأكيــاس البطاطــا 

ــذرة. وال

بحرقــة بالغــة أجــاب عــن ســبب تركــه املدرســة 

واتجاهــه للعمــل مبكــرا بالقــول: »أحببــت 

املدرســة كثــراً وأحببــت العلــم ألن والــدي 

ــب يف  ــول يل ســتكون أفضــل طبي ــاً يق كان دامئ

املســتقبل تســاعد النــاس وتــداوي جراحاتهــم، 

ولكــن لألســف فقــدان والــدي أجــربين عــى 

مســاعدة عائلتــي واملســاهمة بتقديــم نفقــات 

ــة«. ــت صعب ــي أصبح ــاة الت الحي

وتابــع إيــاد عنــد ســؤايل لــه عــن إمكانيــة 

العــودة إىل املدرســة: »بالطبــع إذا ســمحت 

ــأعمل  ــة، وس ــد الدراس ــأعود ملقاع ــروف س الظ

ــة  ــق رغب ــد لتحقي ــن جه ــت م ــا أوتي ــكل م ب

ــأصبح  ــاً وس ــي ثاني ــه أوالً ورغبت ــدي وحلم وال

طبيبــاً مشــهورا«.

محمــد وإيــاد مــا هــم إال عينــة بســيطة ومنوذج 

ملئــات األطفــال الســورين الذيــن أرغمــوا عــى 

هجــر املــدارس يف ظــل الحــرب الدائــرة.

ومــا ال شــك فيــه أن الحــرب أثــرت ومــا زالــت 

توثــر عــى املدنيــن بشــكل عــام وعــى األطفــال 

بشــكل خــاص، فهــؤالء األطفــال أصبحــوا اليــوم 

ــر  ــا هج ــرة أخطره ــاكل كث ــن مش ــون م يعان

الجهــل  مســتنقعات  يف  والوقــوع  الدراســة 

ــف. والتخل

ــذه  ــن ه ــؤولية ع ــن املس ــر م ــم كب ــع قس يق

املشــاكل عــى عاتــق األهــل واألقــارب بســبب 

ــال  ــة األطف ــراث ومراقب ــدم االك ــاالة وع الالمب

ــو  ــى ول ــال، حت ــب امل ــة لكس ــة الجامح والرغب

ــم. ــتقبل أطفاله ــاب مس ــى حس كان ع

ــة يف  ــاالً كامل ــول إن أجي ــن الق ــار ميك وباختص

ــة  ــاع واألمي ــبح الضي ــا ش ــات يهدده ــورية ب س

ــن  ــع ب ــود الجمي ــر جه ــل، وإن مل تتظاف والجه

وبــن  بالطفولــة  تعنــى  ومنظــات  هيئــات 

األهــل فســيكون املصــر قامتــاً جــداً ولــن يفيــد 

ــدم. ــده الن بع
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مل تغــب النســاء الســوريات يومــاً عــن املشــاركة يف 

ــدور  العمــل إىل جانــب الرجــل، إمنــا أخــذ هــذا ال

الظــروف،  بحســب  متفاوتــن  وقبــوالً  اهتامــاً 

املحــررة  املناطــق  ويف  الســورية  الثــورة  وبعــد 

املــرأة يف مجــاالت جديــدة  انخرطــت  تحديــداً 

كاإلعــالم والصحافــة كارسة مــن خاللهــا حاجــز 

ــرأة. ــل امل ــى عم ــة ع النمطي

كفرنبــل  مدينــة  مــن  البكــور  منــى  الصحفيــة 

ــن  ــا ع ــاً( تحدثن ــويب )22 عام ــب الجن ــف إدل بري

عملهــا الصحفــي وكيــف دخلــت هــذا املجــال 

تقــول ملزايــا: »دراســتي كانــت أدب عــريب، درســت 

ثــالث ســنوات، اضطــررت تــرك جامعتــي يف بدايــة 

الثــورة، بــدأت نشــاطي الصحفــي منــذ 3 ســنوات 

بعــد خضوعــي إلحــدى الــدورات يف مجــال اإلعــالم 

ــة«. ــة املكتوب والصحاف

ــَق تشــجيعاً  ــر مل أتل ــة األم ــع البكــور: »يف بداي تتاب

ــات  ــة للبن ــت أول دورة خاص ــا كان ــد ألنه ــن أح م

يف منطقتــي، ولكــن بعــد فــرة قليلــة تلقيــت 

دعــاً وتشــجيعاً خجــوالً مــن أهــي وزوجــي الــذي 

شــجعني وســاعدين بشــكل كبــر يف بعــض املراحــل 

ــي«. ــا يف مهنت ــت أجهله ــي كن الت

ــا  ــى يف عمله ــت من ــي واجه ــات الت ــن الصعوب وع

ــا  ــا وتشــويه صورتن ــاس ملجالن ــاد الن ــا: »انتق تحدثن

بخصــوص  البعــض  قبــل  مــن  عامــالت  كنســاء 

طبيعــة عمــي عندمــا كنــت مذيعــة يف راديــو 

فــرش، وصعوبــة التنقــل أثنــاء عمــي كمراســلة 

ــم كل يشء  ــي، رغ ــات يف منطقت ــدى الراديوه بإح

اســتمريت يف املجــال الــذي كنــت أطمــح لــه 

حتــى بعــد زواجــي ســافرت أنــا وزوجــي إىل تركيــا 

خضعــت لكثــر مــن الــدورات يف مجــال الصحافــة 

املكتوبــة واملســموعة«.

ــر  ــررة ال تخاط ــورية املح ــة يف األرايض الس الصحفي

بحياتهــا فحســب، بــل متــارس مهنتهــا يف كثــر مــن 

ــث  ــا الشــخصية، حي ــان عــى حســاب حياته األحي

تعــاين أغلــب الصحفيــات واللــوايت مل يتزوجــن 

بعــد مــن نظــرة ســلبية لعملهــن والتــي تقلــل مــن 

ــزواج. ــن يف ال فرصه

ــد  ــرد الشــاب حســن األحم ــرة ي ــن هــذه الفك وع

ــي  ــول: »إنن ــل فيق ــة كفرنب ــن مدين ــاً( م )30 عام

أرى مــن وجهــة نظــري أن املجتمــع لــن يتغــر إال 

إذا ســاعدنا بعضنــا البعــض، ذكــوراً وإناثــاً، واملــرأة 

عملهــا مهــم جــداً كصحفيــة ألنهــا ســتكون فاعلــة 

ــى  ــاعد ع ــوف تس ــرة وس ــة ومؤث ــة ومنتج وعامل

ــأن عمــل املــرأة يجــب  ــم الســائدة ب تغــر املفاهي

أن يقتــر عــى مهنــة معينــة كمهنــة التدريــس أو 

ــب«. الط

غالبــاً مــا تقتــر تغطيــة الصحفيــات عــى التقاريــر 

أمــام  الظهــور  أغلبهــن عــن  املكتوبــة، ومتتنــع 

الكامــرات العتبــارات متنوعــة قــد تكــون أمنيــة أو 

ــة. اجتاعي

الكاتبــة الصحفيــة نــوران مــن مدينــة كفرنبــل التــي 

فضلــت مجــال الصحافــة املكتوبــة عــن غرهــا 

ــام 201٦  ــة يف ع ــال الصحاف ــت مج ــت: »دخل قال

ــب وظيفــة يف اتحــاد  ــة بعــد تقدميــي لطل بالصدف

ــاً  ــهر تقريب ــد ش ــي، بع ــة يف مدينت ــب الثوري املكات

ــع  ــم املوق ــن ث ــرش وم ــو ف ــي يف رادي ــم توظيف ت

ــدورة يف  ــت ل ــن(، خضع ــش أونالي ــاري )فري اإلخب

ــي وجــدت  ــر أنن ــة، ال أنك ــر املكتوب ــال التقاري مج

ــت  ــة ألن دراســتي كان ــات يف البداي بعــض الصعوب

باكالوريــا فقــط. كنــت أجهــل الكثــر مــن األشــياء 

يف مجــايل ولكــن مــع املارســة والتجربــة أصبحــت 

متمكنــة يف عمــي وخصوصــاً بعــد التشــجيع الــذي 

ــر«. ــه مــن أهــي وخصوصــا أخــي الكب تلقيت

الكاتــب الصحفــي أســامة الشــامي )31 عامــاً( عــرب 

عــن رأيــه يف عمــل الصحفيــات قائــالً: »إن الصحافة 

ــراً  ــس ح ــم لي ــر والقل ــم وفك ــي قل ــي ه مبفهوم

عــى الرجــال وال الفكــر أيضــاً، ولطاملــا نجحــت بهــا 

النســاء رشيطــة التســلح بالفكــر الناجــح عــى كل 

األصعــدة«.

يتابــع الشــامي: »أمــا عــن عمــل املــرأة يف الصحافة، 

العمــل هــو حــق رشيطــة أال يجردهــا مــن أنوثتهــا 

وتكــون ملتزمــة بحدودهــا كامــرأة. وعندمــا نقــول 

حدودهــا هــذا ال يعنــي التضييــق عليهــا إمنــا 

حدودهــا التــي تحافــظ عليهــا«.

ــدارة  ــن وبج ــن أثب ــل إال أنه ــن القلي ــم عدده رغ

كبــرة قدرتهــن عــى العمــل الصحفــي يف أكــر 

األماكــن خطــراً عــى الصحفيــن يف العــامل، وأكملــن 

ــروف. ــات كل الظ طريقهــن متحدي
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دمعــة  تخفــي  املــكان  يف  عيناهــا  جالــت 
ــا عــن ســؤالنا:  ــل أن تتنهــد وتجيبن مشــتاقة قب
ــد  ــام؟«، أم خال ــد األم هــذا الع ــف كان عي »كي
)4٧ عامــاً( مل تــرى ابنهــا خالــد منــذ أكــر مــن 
ــد  ــّي عي ــيمر ع ــف س ــا: »كي ــول لن ــن، تق عام
وأنــا أشــتهي ان أشــتم رائحــة خالــد الــذي 
أعــوام مــن  بعــد ســبعة  بــه  اللــه  رزقنــي 
زواجــي«، وتخربنــا أم خالــد أّن خالــداً )21عامــاً( 
اضطــر لــرك دراســته والهجــرة إىل تركيــا للعمــل 
ــذي هــّد  ــة ال ــاه يف مــروف العائل ليســاعد أب
ظهــر األب وســط هــذا الغــالء وظــروف الحــرب 

ــم. ــي ال ترح الت
حالــة أم خالــد هــذه ليســت الحالــة الوحيــدة، 
ــف  ــب وري ــف إدل ــا يف ري فمعظــم النســاء هن

حــاة الشــايل يعانــن مــن نفــس األمــر.
ــدة معــرة  ــدو )43 عامــاً( مــن بل وتقــول أم عب
حرمــة يف ريــف ادلــب الجنــويب: »ســافر ابنــي 
عبــدو منــذ أكــر مــن ســنة ليعمــل مــع أخوالــه 
يف تركيــا يف مجــال البيتــون وغرهــا مــن أعــال 
العــار، كان عمــره 1٦عامــاً، وخــالل هــذه 
ــه  ــض مالمح ــرت بع ــهر تغ ــدة أش ــنة وع الس
الواتســاب  عــن طريــق  أراســله  فأنــا  عــّي 
بشــكل يومــي تقريبــاً، أمــا وقــد حــل عيــد األم 
ــي  ــه يك ال أب ــى مكاملت ــتطع أن أرد ع ــم أس فل

ــه«.  ــه فأُبكي أمام
هــذا حــال معظــم األمهــات يف عيــد األم التــي 

ســافر أوالدهــا بعيــداً عنهــا.
تــروي لنــا أم خالــد أنهــا حاولــت رغــم آالم 
املفاصــل التــي تعــاين منهــا لكنهــا حاولــت 
ــا بشــكل غــر  ــالث مــرات أن تدخــل إىل تركي ث
نظامــي، ولكنهــا كانــت محــاوالت فاشــلة عــى 
ــد أن تــرى ابنهــا الــذي مل تــره  حــد قولهــا. تري
منــذ أكــر مــن عامــن إال عــرب شاشــة الهاتــف 
الصغــرة علهــا تســتطيع أن تزوجــه هنــاك 
وتعلــم أنــه قــد اســتقر بعيــداً عــن أعينهــا 

ــه. ــن عائلت وع
الجانــب  مــن  الكبــر  التشــديد  أن  وتقــول 
ــور أمــراً »شــبه مســتحيل«،  ــريك يجعــل العب ال
وانهــا كانــت تأمــل أن تفتــح الســلطات الركيــة 
املعابــر وتســمح  باملــرور أو تعطــي أبناءنــا 

إجــازات لرناهــم يف عيــد األم.
ثــم تنــزل تلــك الدمعــة التــي حاولــت حبســها 
مغمضتــن  وعينــن  خافــت  وبصــوت  كثــراً 

تقــول: »اشــتقت إىل ولــدي«.
أمــا أم عبــدو فهــي ال تحــب أن يــأيت عيــد األم 
وتــرى أوالدهــا الصغــار حولهــا بينــا االبــن 
ــى  ــم مت ــام وال أحــد يعل ــذ ع ــب من ــرب غائ األك

ــاب. ــذا الغي ــينتهي ه س

ــاً(  ــول أم جــال )5٦ عام ــة أخــرى تق ــن جه م
ــاث:  ــور وإن ــن ذك ــا ب ــتة أوالد م ــي أم لس وه
ــه  ــع زوج أخت ــل م ــافر ليعم ــد س ــي أحم »ابن
يف لبنــان منــذ أربعــة أعــوام، مل ولــن يســتطيع 
ــه  ــزج ب ــا لي ــيأخذه إم ــام س ــودة ألن النظ الع
يف إحــدى املعــارك ليُقتــل فيهــا أو ليأخــذوه 
معتقــالً يف إحــدى ســجونهم، وقــد خطبــت لــه 
ــام  ــذ ع ــه من ــلناها إلي ــة وأرس ــن القري ــاة م فت

ونصــف وهــو ينتظــر اآلن طفلــه األول«.
مل تكــن أم جــال متشــامئة كثــراً رغــم أن ابنهــا 
وابنتهــا مغربــن منــذ ســنوات قــد تطــول، فهي 
تقــول إن حالهــا أفضــل مــن كثــر مــن األمهــات 
ــا  ــا يف الســجون وإم ــدن أبناءهــن إم ــن فق مم

يف املقابــر.
وتضيــف: »نعــم أنــا أشــتاق لهــم ولكنــي أعلــم 
ــاة  ــون حي ــم يعيش ــاك وأنه ــان هن ــم يف أم أنه
ــن أكــون  ــي نعيشــها، ول ــر مــن الت أفضــل بكث
ألحتفــل  يعــودوا  أن  منهــم  ألطلــب  أنانيــة 

ــره«. ــد األم أو غ ــم بعي معه
اللــه  أّن  األمــل  بعيــون  جــال  أم  وتــرى 
ســيفرجها وســننتر وســيعود كل األبنــاء إىل 
ــى  ــودة ولدهــا حت ــم وســتحتفل األم بع أمهاته

آذار.  21 التاريــخ  يكــن  مل  وإن 
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دامئــاً  تكــون  أن  مزايــا  منظمــة  عودتنــا 

ــة للنســاء يف الشــال الســوري املحــرر،  بواب

وإيصــال صوتهــن هــو مــن األهــداف التــي 

تأسســت املنظمــة ألجلهــا، حيــث أنهــا مل 

تقــف عنــد تأهيــل املــرأة وتعليمهــا بــل 

بيئــة  بتهيئــة  واســعاً  اهتامــاً  وأعطــت 

ــم  ــن خــالل تقدي ــكان، م ــدر اإلم ــة ق مريح

ــا  ــرأة أحزانه ــاركة امل ــي، ومش ــم النف الدع

واحتفاالتهــا.  وأفراحهــا 

وبنــاء عــى ذلــك، ويف يــوم يحتفــل فيــه 

كافــة  عــى  وبإنجازاتهــا  باملــرأة  العــامل 

ــذي  ــوم املــرأة العاملــي ال األصعــدة، وهــو ي

يصــادف 8 أذار، قامــت مزايــا يف هــذا اليــوم 

ــرن  ــوايت تهج ــاء الل ــن النس ــدد م ــوة ع بدع

مــن منازلهــن بســبب الحــرب، للحفــل الــذي 

ــن.  ــن ودعمه ــدف تكرميه ــه، به نظمت

وللحديــث أكــر عــن هــذا االحتفــال، مديــرة 

املركــز النســايئ يف مدينــة كفرنبــل أم أحمــد 

زودتنــا بالتفاصيــل وقالــت: »أقــام مركــز 

مزايــا كفرنبــل حفــالً متواضعــاً يف يــوم املــرأة 

العاملــي، كرمنــا خاللــه 15 امــرأة نازحــة مــن 

ــل،  ــة كفرنب ــاورة ملدين ــق املج ــي املناط باق

ومــن محافظتــي حــاة ودمشــق، لنخفــف 

النســاء  عنهــن ولتحســن العالقــات بــن 

ــن  ــعرهن بأنه ــة، ولنش ــق مختلف ــن مناط م

أخواتنــا وضيفاتنــا، ويك يعلمــن بأنهــن لســن 

ــالً زرع  ــا. كان حف ــات عن ــات ومختلف نازح

البســمة والــرور عــى محيــا جميــع النســاء 

ــارضات«. الح

إن االحتفــال بهــذا اليوم يســاهم يف اســتمرار 

ــر  ــات غ ــاه املارس ــامل تج ــار الع ــت أنظ لف

يســاعد  كذلــك  النســاء،  بحــق  العادلــة 

ــا الهامــة  عــى تســليط الضــوء عــى القضاي

ــة اىل  ــام النســاء، باإلضاف ــي تشــغل اهت الت

ذلــك فــإن اليــوم العاملــي للمــرأة هــو يــوم 

لالحتفــال بالنســاء األكــر تأثــراً، والــاليت 

وتحقيــق  املصاعــب،  تجــاوز  اســتطعن 

إنجــازات عظيمــة، وتذكــر مــن نــي ومــن 

الزال مــراً أن املــرأة خلقــت لغايــة معينــة.
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تزوجــت يف ســن صغــرة، كان عمــري وقتهــا ســت 
عــرة ســنة، كنــت ســعيدة جــداً كأي فتــاة أخــرى 

تفــرح بزواجهــا وانتقالهــا ملرحلــة جديــدة. 
ــة  ــون زوجــة صالحــة ومطيع ــدت أن أك ــم تعه نع

لزوجــي.
تزوجــت مــن أحمــد، عمــره اثنــان وعــرون عامــاً، 
ســكنا يف غرفــة صغــرة يف بيــت أهلــه، كان حســن 
ــا،  ــة معــي إىل أن مضــت ســنة عــى زواجن املعامل

أنجبــت فيهــا ابنتنــا األوىل آالء.
ــر  ــه تتغ ــت أن معاملت ــرور الوق ــع م ــت م أحسس
معــي شــيئاً فشــيئاً، أصبــح يغضــب منــي ألســباب 
ــه  ــة كالم ــى طريق ــاكل، حت ــق املش ــة ويختل تافه
معــي أصبحــت فظــة، ولكننــي كنــت أســتقبل 
الصــرب  ألتــزم  وكنــت  رحــب،  بصــدر  عصبيتــه 
والصمــت، وأحافــظ عــى ابتســامتي، وأداريــه كــا 

أداري طفلتــي الصغــرة.
ــح عمرهــا  ــى كــربت وأصب ــآالء حت ــي ب بقيــت أعتن
ســنتن. ومــع نطقهــا كلمــة مامــا كانــت فرحتــي ال 
توصــف بينــا هــو مل يكــن يحبهــا وال يهتــم ألمرها. 
كنــت أدهــش بــه كيــف ذلــك وهــي ابنتنــا األوىل.

وبعــد فــرة حملــت مــرة ثانيــة، وكانــت معاملتــه 
ــي  ــب من ــكان إذا غض ــوءاً، ف ــوءاً فس ــزداد س يل ت
ــديدة.  ــوة ش ــوة وبقس ــي بق ــى وجه ــي ع يصفعن
يصلحــه  أن  اللــه  أدعــو  الوقــت  طــوال  كنــت 

ويهديــه.
ــى  ــال حت ــذا الح ــى ه ــهور ع ــام والش ــت األي مض
ولــدت مولــودي الثــاين وقــد أســميته محمــد. 
ــف، وكان  ــد ال توص ــي الجدي ــي بطف ــت فرحت كان

ــرث. ــر مك ــي غ زوج
صحيــح أننــا كنــا نعيــش مــع بعضنــا يف نفــس 
ــد  ــة ال يشء جدي ــت ممل ــا كان ــزل إال أن حياتن املن
فيهــا. كنــت أمــي وقتــي كلــه مــع أطفــايل وهــو 
ــة شــهور  دامئــاً خــارج املنــزل. وهكــذا مضــت ثالث
ومحمــد وآالء تحــت رعايتــي واهتامــي، ملعــة 

ــاً. ــة وفرح ــي بهج ــت تكفين ــا كان عيونه
ــي  ــه الت ــاً عيون ــاً فاتح ــل إيل غاضب ــوم دخ ذات ي
جعلهــا الغضــب حمــراء وأمســك بشــعري ورضبنــي 
ــكل  ــاوة وب ــكل قس ــي ب ــي يرضبن ــى رأيس وبق ع
ــي  ــاه أن يركن ــة وأترج ــي بحرق ــف، ورصت أب عن
ولكنــه مل يســتجب ملناجــايت وال لدموعــي املنهمــرة 
ــح األوالد يبكــون معــي مــن هــول  كالســيل، وأصب
املنظــر، ثــم تركنــي بعــد أن ازرق جســدي، وخــرج 

يشــتم. 
قلــت يف نفــي لســت امــرأة مــن دون كرامــة، 
يجــب أن أذهــب إىل بيــت أهــي، مل أعــد احتمــل 

وحملــت  آالء  بيــد  أمســكت  والعــذاب.  الــذل 
محمــد وخرجنــا والنــاس تنظــر إيل بشــفقة. 

وصلــت أخــراً لتســتقبلني أمــي، »مــا بــك؟! وملــاذا 
ــا حــدث  ــم مب ــم عــي التكل ــك أزرق؟!«. تحت وجه
معــي، فأصبحــت أمــي تواســيني وتخفــف عنــي. 
وهكــذا مضــت عــدة أيــام إىل أن جــاء يــوم ودخــل 
أيب إلينــا وعالمــات البــؤس عــى وجهــه، »يــا بنتــي 
ســمعت أن زوجــك تــزوج امــرأة مطلقــة مــن 
ــة املجــاورة، حيــث كان يحبهــا مــن قبــل أن  القري
ــا  ــون وأبوه ــة الجن ــا إىل درج ــي، أحبه ــك من يطلب
ــن  ــر م ــل آخ ــا لرج ــا فزوجه ــه إياه ــض تزويج رف
قريتهــم، واآلن عندمــا طلقهــا زوجهــا طلبهــا زوجك 
مــرة أخــرى وتزوجهــا مســتغالً غيابــك«. تحتــم 
ــاعر  ــي كل املش ــلبت من ــد س ــت وق ــي أن أصم ع

وردود األفعــال.
وبعــد مــرور فــرة مــن الزمــن أىت ليعيــدين إىل 
بيتــي، فقلــت يف نفــي أوالدي صغــار وأهــي 
ــالً، وهــم بحاجــة  ــد لي ــكاء محم ــن ب يضجــرون م
أبيهــم فعــدت بقلــب مرهــق ألعتنــي بــأوالدي 

ــك. ــا أمل ــى م ــم أغ ــم فه ــى بجانبه وأبق
كان،  كــا  بقــي  بــل  يل،  معاملتــه  يف  يتغــر  مل 
ــة  ــيئة كرام ــه الس ــل معاملت ــت أحتم ــي كن ولكنن

ألوالدي.
أشــعر  ورصت  مريضــة  يــوم  ذات  اســتيقظت 
بالــدوار فذهبــت رساً إىل الدكتــورة النســائية، ألنــه 
مل يكــن يســمح يل بالخــروج مــن املنــزل إال إىل 
ــق  ــل«، ألصع ــت حام ــول يل: »أن ــي، لتق ــت أه بي
بهــذا الخــرب ألن األمــور متأزمــة بينــي وبــن زوجــي 
وحالتنــا املاديــة ســيئة، لــوال عمــي بالخياطــة 
ــش. شــكرت ريب وخرجــت  ــتطيع العي ــا نس ــا كن مل

ــة. ــة حزين مهموم
مــرت هــذه الفــرة الكئيبــة والحزينــة إىل أن ولدت 
بــراءة، اعتنيــت بهــا إىل أن  أصبــح عمرهــا خمســة 
ــه  ــي وبين ــه بين ــل زوجت ــدء تدخ ــع ب ــهر، وم أش
وتأثرهــا عليــه ازدادت الحال بيننا ســوءاً، دخل عي 
وقــال يل: »أكرهــك وســأطلقك، اخرجــي مــن بيتــي، 

ال أريد أن أراك بعد اليوم«.
يشء  كل  فهمــت 
دموعــي  ومنعــت 
ــت  مــن الســقوط وقل
معــي  ســآخذ  لــه 
بــراءة ألنهــا صغــرة 
وال تســتطيع العيــش 
مــن دوين، يجــب أن 

تبقــى معــي ألرضعهــا، 

وخرجــت بعــد أن ودعــت آالء ومحمــد. كنــت 
أريــد وقتهــا أن أرصخ بأعــى صــويت مكســورة 
ــاً.  ــي ضعف ــة يكف ــون قوي ــررت أن أك ــر فق الخاط
تكيفــت مــع حيــايت عنــد أهــي، وبقيــت أعمــل يف 

مهنــة الخياطــة حتــى ال أحتــاج أحــداً.
كنــت كلــا أنظــر لوجــه بــراءة أتذكــر أوالدي فأبي 
ــة  ــرور مثاني ــد م ــم، وبع ــتياقاً له ــة اش ــة أليم بحرق
أشــهر دون أطفــايل طــرق بــاب منزلنــا ألرى أم 
ــي عارمــة ال  ــا أطفــايل. كانــت فرحت طليقــي ومعه
ــبع   ــامل، مل أش ــذا الع ــد يف ه ــا أح ــن أن يفرحه ميك
ــا إىل  ــا، دخلن ــى كتفيه ــكاء ع ــا والب ــن حضنه م
املنــزل وفرحتــي ال تصــدق، أخــذت آالء إىل غرفتــي 
أللبســها ثوبــاً كنــت قــد اشــريته لهــا ســابقاً، 
ــا، إذ  ــا ثوبه ــت عنه ــا نزع ــة عندم ــت املفاجئ وكان
ملحــت عــى يديهــا وســاقيها النحيلتــن حروقــاً 
طويلــة، مل أصــدق مــا رأيتــه، مســكتها بشــدة مــن 
ــذه  ــبب ه ــا س ــي م ــا إله ــت ي ــي ورصخ دون وع
الحــروق؟! فبكــت آالء وقالــت يل: »أرجــوك يــا أمي 
ال تخربيهــم إنهــا زوجــة أيب كل يــوم تحرقنــا إن 
ــا أو إذا شــاغبنا وأيب يقــول  ــا أن تطعمن ــا منه طلبن
لهــا نعــم عاقبيهــم كــا شــئِت فهــم مشــاغبون«، 
فحضنتهــا بحرقــة وكادت الكلــات ال تخــرج منــي 
ــوى  ــأرفع دع ــا س ــت له ــي، وقل ــدة صدمت ــن ش م
ضدهــم يــا حبيبتــي، لــن أســمح ألحــد أن يظلمكــم 
ــي  ــحت دموع ــاة. مس ــد الحي ــى قي ــت ع ــا دم م
وحــان موعــد ذهابهــم، ودعتهــم وهــم يبتســمون. 
إىل اآلن لــن أنــى أصابعهــم الصغــرة وهــي تلــوح 

ــد. ــن بعي يل م
ــد  ــكوى ض ــدم ش ــدة ألق ــة البل ــت إىل محكم ذهب
طليقــي وزوجتــه، فلــم أســتطع رفــع الدعــوى 
بســبب الظــروف التــي كانــت ســائدة يف ذلــك 

الوقــت.
ــاد أوالدي  ــروق يف أجس ــة الح ــر، رؤي ــذاب مري ع

النحيلــة، كانــت حروقــاً تتطبــع عــى 
أجســادهم وتــرك أثرهــا 

ليتفحــم  قلبــي  يف 
وينحــرق، ولكننــي لــن 
الدفــاع  يف  أستســلم 

وللــه  عنهــم، 
املشــتىك.
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شركاء في جريمة متكررة
سناء العلي 

رأي



مسر
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الغوطة
رأي
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رائدات

رزان زيتونة
منى بكور
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صحة

التفاح األخضر
منى بكور
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كاريكاتير



من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......

اليتيم

اليامسيينِي زهيير  الشييام  بييادي 

عيين محاهييا مييات ذوداً  قييد  أبييي 

وقييد ضيياع األقييارب حتييت قصييٍف

لتحنييو ألقاهييا  األخييوال  وال 

أخييي قييد جيياع يييا أمييي أرضعيييه

أبييي يييا خييري أٍب ... يييا صديقييي

حسييرة وأذوب  أكتييم  دموعييي 

فاعرفييوه امسييي  صييار  يتيييٌم 

رسييول اهلل قييد أوصييى الوصايييا

هلييا يف القلييب شييوق مييع حنيييي

عيييي وأمييام  اسُتشييهدت  وأمييي 

تقيييي هييمٍّ  ميين  أعمييام  فييا 

حيتويييي رّبييي  غييري  ومالييي 

سييألُت القيير بالصييوت احلزييين

تركتييي حائييراً ال تييدري فيييي

وتعرتيييي تييأّن  وآهيياٌت 

وديييي أصلييي  ميين  غييرّيُت  ومييا 

فميين يرعانييي ميشييي مييع األمييني

سناء العلي
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خواطر



Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel

Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com

Skype: ghalya.rhal.190


