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ــا حيــث  مــن ســوريا األبيــة والجريحــة, هن

اآلالم والفــوىض بــرز نــوع مــن تجــار الدمــاء 

ــا  ــم صاحبن ــن بينه ــروب, م ــارسة الح وس

ــل ناســه  ــن قب ــوب م رجــوب الرجــل املحب

وبعــض الســاذجني خاصــة مــن الشــباب 

ــني. اليافع

يحــاول رجــوب أن يجمــع الشــبان امليامــني 

ــر  ــم باألج ــني ويؤمله ــال املع ــم بامل ويغريه

املبــني, لكنــه يخفــي يف نفســه أطاعــه 

يكــن  ومل  الخطــرة,  ومقاصــده  الرشيــرة 

يعلــم بــأن ابنــه وليــد مــن بــني املســتمعني 

ملــا يقــول مــن حديــث مقنــع معســول, 

حيــث صــادف حديــث أبيــه يف نفســه نوعــاً 

مــن القبــول, فقــرر أن يســجل مــع هــؤالء 

الغلــان للذهــاب يف كل حــرب تقــرع فيهــا 

الطبــول, ويشــارك بالقتــال رغبــًة يف كل 

املغريــات التــي كان أبــوه عنهــا يقــول علــه 

ــول. ــا بالحص ــى عليه يحظ

فجــاء ألبيــه يومــاً يســتأذنه للرحيــل إىل 

معــارك ســوف يذهــب لخوضهــا هــؤالء 

الشبان..

جاوبــه أبــوه: أأنــت تهــذي أم أنك ســكران؟! 

ــت  ــك أن ــان! ومال ــذا البهت ــوه به ــى تتف حت

ــدون  ــرب ب ــب للح ــرى وكان؟! أتذه ــا ج مب

مــران!

يف سنك هذا سن الصبيان؟!! 

ثــم تابــع قائــاً: مل أَرى أبلــه منــك يف حيــايت 

إنســان!

ــتغراب,  ــكل اس ــه ب ــي ألبي ــد يصغ كان خال

لقــد تغــر كام أبيــه عــن كامــه أمــام 

زمائــه وبقيــة األصحــاب.

تقنعهــم  أيب  يــا  ولكنــك  ألبيــه:  فقــال 

بالذهــاب بــكل رشح واقتضــاب مــع أين 

ال أرى فيهــم كــا تقــول إال غلــان قــد 

مــن  باألســباب  أخــذ  بــدون  اســتعدوا 

العقــل  ينــور  وفكــر  ومبــادئ,  تدريــب, 

واأللبــاب يعرفــون مــن خالــه عدوهــم 

األحبــاب«. هــم  ومــن 

ــايل ولهــم؟ أنــا  جاوبــه األب : يــا غبــي م

فقــط مطلــوب منــي أن أقبــض عــى كل 

ــاً  ــزاب مبلغ ــن األح ــرب م ــره للح رأس أوف

مــن الحســاب, وال يهمنــي إن 

يف  مثلــك  صغــراً  كان 

ــو  ــل ه ــباب, وه ــن الش س

رب أم صغــر مرتــاب. مــدَّ

ــوب  ــا رج ــدري صاحبن ــن ي مل يك

ــاب,  ــّز األحب ــَد أع ــكام فق ــذا ال ــه به أن

ــا  ــه م ــاب علي ــذي غ ــه ال ــو ابن وه

ــة ضمــر وإميــان  غــاب مــن قل

حيــث  الحســاب,  بيــوم 

ــد الحبــاب أن  قــرر الول

يخــر زمائــه بــكل 

تفاصيــل الخطــاب ويف ليلــٍة مــن الليــايل 

قــرر ان يكتــب عــى بــاب بيــت أبيــه 

احــذروا هــذا النصــاْب.

ــدب  ــر تن ــزل فق ــرى ومن ــة أخ ــا يف قري هن

أبنهــا الصغــر, الــذي فقــد منــذ وقــٍت 

ــر. ــر خط ــار أخ ــق سمس ــن طري ــر ع قص

تعــرف هــي بــأن ابنهــا مل يكــن يــدري 

بالوكالــة  تخــاض  حــروب  عــن  الكثــر, 

يدرســوا  مل  أوالد  عــر  األســر,  وطننــا  يف 

ــر, ومــن هــو  ــاة مل يعرفــوا الكث وعــن الحي

ــدون  ــر ب ــون النف ــف يك ــل كي ــم, ب عدوه

مبــدأ بــدون مبــدأ وال تقريــر, أو ســابق 

فهــم وحســن تدبــر, قــد ســاقوهم للهــاك 

مــن  بحفنــة  طامعــني  الحمــر,  أولئــك 

ــم الضمــر,  ــه عليه ــا ميلي ــر ناســني م الدنان

أو حتــى كيــف الجهــاد يصــْر.

فهــذه رجــاء تخــى أن ال يكــون ولدهــا 

مــن الشــهداء, حيــث كان يقاتــل أحيانــاً 

مســلمني..

ــني,  ــل اللع ــؤولية للجه ــاء املس ــل رج تحمِّ

ــاس أجمعــني, وتقصــر  ــني الن ــذي ســاد ب ال

ــني,  ــاء املثقف ــن الحك ــني م ــض الناصح بع

ــاع الفكــر املســتنر يف غمــرة الفــوىض  وضي

ــن. ــد املعتدي وكي

فوراء كل خراب سمسار متملق خطر.     
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ــدث  ــي نتح ــرش الت ــوق الب ــاً حق أص

عنهــا ليــل نهــار وهــي تتعــر ليــل 

ــن  ــت إال م ــرأة ليس ــوق امل ــار. حق نه

جملــة حــوادث تكــون املــرأة فيهــا 

عرضــاً.

األســاس حــق الفــرد عــى فــرض أن 

ــرى. ــي األخ ــرد ه ــرأة ف امل

يف هــذا العــر اسرســل البعــض كثــراً 

يف ماحقــة حــق املــرأة حتــى بــدا 

أحيانــاً مــن الناحيــة النظريــة عــى 

ــكل  ــرأة وأن ال ــر امل ــه ع ــل وكأن األق

منشــغل بهــا عــى خــاف ماهــي عليــه 

حقيقتهــا.

أول هــذه االهتامــات باملــرأة ولــدت 

ــرش  ــع ع ــرن التاس ــش الق ــى هوام ع

عنــد الغــرب, بالنســبة للعــرب مازالــت 

مــن جملــة مــروكات عتيقــة يتوجــب 

مثــل اآلثــار عــدم النبــش عنهــا.

التواصــل  وأدوات  التعليــم  أن  لــوال 

واإلعــام َحســّنت نســبياً مــن طبيعــة 

العاقــات اليوميــة ونظــرة املجتمــع 

لهــا عــى أال ينســينا هــذا أن البرشيــة 

برمتهــا مــرّت بأطــوار كان أولهــا الطــور 

ــه  ــه املــرأة وأرادت ــذي تولتّ األمومــي ال

النســب ومرجــع  باعتبارهــا مصــدر 

ــل. ــع العم ــي وتوزي ــع العائ التجم

مــن  بعــد سلســة  املظاهــرة  هــذه 

للحيــاة  الوصــول  وبعــد  التحديــات 

ــي  ــرة لتعط ــت املظاه ــة فانتقل األرسي

ــل  ــى األق ــى ع ــل فأعط ــن للرج الرس

والعــرب  الرومــان  قبــل  مــا  منــذ 

ــائداً  ــازال س ــاً م ــا ذكوري ــاً أبوي مجتمع

حتــى اليــوم, ومبوجبــه أُعتمــد الرجــل 

يف األرسة. وقــراراً  عمــوداً 

بــني  انتقاليــة  رمبــا  مرحلــة  هنــاك 

ــد تكــون بعــض  األمومــة والذكــورة, ق

الجــزر  بعــض  يف  فاشــلة  مناذجهــا 

الهنــود  وبعــض  آســيا  وأطــراف 

الحمــر, مازالــوا متحولــني بــني األمومــة 

والذكــورة.

اإلســامي  الديــن  ومنهــا  األديــان, 

ــّرْه  ــون وتغ ــذا الك ــور ه ــأت بتط تنب

تشــيع  التــي  التقاليــد  أن  وقــّدرْت 

أخــرى,  أمــة  تائــم  ال  قــد  أمــة  يف 

ــة  ــن الرؤي ــة لتباي ــوت األزمن ــو انط ول

الوعــي. ومنظــور  النظــر  ووجهــات 

ــم تربيتهــا  ــي تت ــار الحكمــة الت وباعتب

مثــل الهــّررة هــي ضاّلــة املؤمــن وهــي 

متكيفــة مــع العــر ومنزلقــة مــع 

املســتجّدات والتحّديــات التــي تنتظــر 

وراء الحيطــان للوثــوب عــى الحلقــات 

ــر  ــدة... وخ ــاكنة الجام ــة الس الضعيف

مثــال, مانحــن عليــه اليــوم مــن خــزي 

ومهانــة ثــم علينــا أن نتذكــر دومــاً أن 

املعلــول )املــرأة( يــدور مــع العلــة 

أو يــدور  )املجتمــع( يــدور وجــوداً 

ــة. ــدور ال محال ــه ي ــاً لكن عدم

وســواء ّصــح مــا لدينــا مــن آراء رشعيــة 

ــة  ــات ملحــة وعري دوارة مــع متطلب

ومتحديــة, قلــت ســواء صــح أومل يصــح 

ــو  ــه ه ــي ل ــذي ننتم ــر ال ــإن الع ف

عــر بــا أخــاق, عــر عمــي عــر 

ــون  ــدم الرك ــا ع ــه علين ــايت دفع براغ

ــى  ــاً وع ــتزادة دوم ــردد يف االس وأال ن

ــة  ــرأة بفطن ــدار الوقــت وخاصــة امل م

ــا  ــأن وضعه ــح ش ــة تصل ــة, فطن مركب

ذكوريــة  مفاهيــم  مــع  الداخــي 

ــات  ــة للتصــدي لتحدي مســيطرة وفطن

خارجيــة تعمــد التهامهــا بالتخلــف 

ــة. ــة الخرافي ــة والعقلي والتبعي

ــم  ــا لك ــي قلن ــة الت ــن الحكم ــد م ال ب

ــة جهــد ودأب وحســابات  هــي حصيل

قــدرة  متنحنــا  الحكمــة  وتوازنــات, 

يف  والســهولة  الرؤيــة  ففــي  النفــاذ 

الحركــة لتصويــب القــرارات والعبــارات 

ــح  ــلم واألصل ــا األس ــرض أنه ــي يف الت

خاصــة وقــت تصــر الدنيــا ســوداء 

ــا. ــن حولن ــم م ــه بالعت محيق

افتتاحية

عبد العزيز املوسى

مسسار يف زمن احلروبحقوق املرأة



عظيمــة,  قيمــة  للمــرأة  اإلســام  أعطــى 

التعلــم  وحــق  اإلرادة  حريــة  فمنحهــا 

والعمــل وحقهــا يف املــراث. ويف ظــل الثــورة 

ــابقه,  ــن س ــراً ع ــرأة كث ــع امل ــر وض مل يتغ

ــي  ــد الت فظلــت خاضعــة للعــادات والتقالي

تتوافــق  مــن حقوقهــا وال  تهضــم كثــراً 

ــيا  ــام, وال س ــم اإلس ــع تعالي ــرورة م بال

ــذه  ــا ه ــت منه ــي جعل ــة الت ــرأة املطلق امل

ــا  ــى مجتمعه ــأ ع ــد عبئ ــادات والتقالي الع

عــى  )ألوالدهــا  ســنداً  تكــون  أن  بــدالً 

األقــل(.

ــبب  ــا بس ــن زوجه ــت م ــام( طلق أمل)30ع

ــال.  ــة أطف ــا أربع ــة عنده ــاكل العائلي املش

ــي  ــني أه ــاكل ب ــبت مش ــل: »نش ــول أم تق

وأهــل زوجــي عــى املــراث وكنــت أنــا 

وأطفــايل الضحيــة حيــث قــرر عمــي أن 

يطلقنــي مــن زوجــي لانتقــام مــن والــدي 

ــايل  ــذوا أطف ــراث, وأخ ــاكل امل ــبب مش بس

منــي وال يســمحون يل برؤيتهــم, وأهــي 

ــال  ــى إك ــل وال حت ــمحون يل بالعم ال يس

تعليمــي.. فهــم يخافــون مــن كام النــاس«.

ــاً  ــر حظ ــت أك ــاً( ليس ــى )25 عام ــا لبن أم

ــا  ــا زوجه ــان تركه ــا طف ــل, فلديه ــن أم م

ألســباب مجهولــة وســافر خــارج ســوريا 

منــذ ثــاث ســنوات, ال يســأل عنهــا وال عــن 

األطفــال. تركــت بيــت أهــل زوجهــا لتعيــش 

يف بيــت أهلهــا لكــن والدهــا رفــض رعايــة 

أطفالهــا وأرســلوهم إىل بيــت أهــل أبوهــم. 

تقــول لبنــى: »ال أعــرف مصــري مطلقــة أم 

متزوجــة.. أعيــش يف بيــت أهــي محرومــة 

مــن أطفــايل فهــم اآلن بــا أب وال أم.. وأنــا 

ــي فقــدت أطفــايل«. يف قمــة التعاســة ألنن

ــن الســويد  ــة فات ــول املرشــدة االجتاعي تق

إن مجتمعنــا حبيــس العــادات والتقاليــد 

وهــو »ظــامل وال يرحــم املطلقــة وال األرملة«.

ــاة  ــروف الحي ــاق يف ظ ــأن الط ــف ب وتضي

لحيــاة  وحــل  حــال,  املتوتــرة  الزوجيــة 

ــن  ــا, ولك ــتمرار به ــتحيلة االس ــة مس زوجي

مجتمعنــا »يظلــم املــرأة املطلقــة حتــى 

ــة«,  ــا الزوجي وإن كانــت مظلومــة يف حياته

فتحــرم مــن التعليــم والعمــل وحتــى تحــرم 

ــم  ــا أو رؤيته ــة أطفاله ــا يف رعاي ــن حقه م

ــاق. ــد الط بع

ــادات  ــر الع ــويد إىل رضورة ك ــوه الس وتن

ــذ  ــى تأخ ــة حت ــم املطلق ــي تظل ــة الت البالي

فرصتهــا بالعيــش كاآلخريــن »فــكل أرسة 

ــاذا  ــة, فل ــا مطلق ــون فيه ــة ألن تك معرض

ال نرحــم بعضنــا البعــض؟ ومتــى كانــت 

املطلقــة عــار عــى املجتمــع؟ إال إذا كان 

ــد  ــداً كل البع ــاً وبعي ــع متخلف ــذا املجتم ه

ــف«. ــن الحني ــن الدي ع

و تضيــف أخــراً: »ال يظلــم املــرأة إال املــرأة.. 

بســبب الــكام الــذي ترمــي بــه غرهــا مــن 

املطلقــات, وتنــى أنهــا قــد تتعــرض لنفــس 

املصر«.

معاناة املطلقة يف الريف
تقرير

عــادت روال إىل بيتهــا ناجيــًة مــن املــوت بعــد 

تجربــة مريــرة مــن الرعــب والخــوف عاشــتها 

ــران  ــن الط ــف م ــال القص ــق خ ــع دقائ لبض

ــل يف  ــوارع كفرنب ــال أحــد ش ــذي ط الحــريب ال
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روال أم ألربعــة أيتــام وهــي ليســت املــرأة 

الوحيــدة يف ســوريا ممــن أصبحــن يعشــن 

املعانــاة اليوميــة بــكل أشــكالها واعتــدن عليهــا 

وأصبحــت روتــني طبيعــي يف حياتهــن.

ــا  ــب كان أوله ــن املصائ ــر م ــت روال الكث تلق

وفــاة زوجهــا يف قصــف للطــران الحــريب عــى 

كفرنبــل أواخــر الشــهر الثامــن عــام 2013, 

فوجــدت نفســها مســؤولة عــن أطفالها بشــكل 

ــم  ــل إعالته ــن أج ــل م ــدأت بالعم ــل, وب كام

وأخــذت دور األب واألم.

تقــول روال: »رغــم أن الجــرح حينهــا كان عميقاً 

ــت ألن  ــت وتطلع ــدت األىس وتحمل إال أين كاب

أنفــض األمل وأبــدأ العمــل والحيــاة مــن جديــد 

ــايل  ــة أطف ــدف إعال ــي ه ــب عين ــًة نص واضع

وتربيتهــم«.

الثانيــة رغــم أين  تضيــف روال »يف تجربتــي 

عشــت هــول املوقــف ومــا حصــل مــن مناظــر 

ــت  ــث أحسس ــف حي ــان الكثي ــاء والدخ األش

أفقــد حيــايت عندمــا  أننــي ســوف  لوهلــة 

تعــرض الشــارع الــذي كنــت بالقــرب منــه 

ــريب إال أين  ــران الح ــف بالط ــل للقص يف كفرنب

ــة  ــن التجرب ــاملة م ــي س ــد خروج ــعرت بع ش

بــأين اكتســبت قــوًة جديــدًة ومناعــًة أكــر ضــد 

ــي أي يشء  ــد يهمن ــوال ومل يع ــب واأله املصائ

بعــد ذلــك ألن ثقتــي بنفــي ازدادت وكذلــك 

إميــاين باللــه وبــأن اإلنســان لــن يصيبــه إال مــا 

ــه شــاء مــن شــاء وأىب مــن أىب«.  ــه ل ــب الل كت

وعــادت بعــد هــذه الحادثــة إىل مزاولــة عملهــا 

ــي. ــكل طبيع ــا بش ــت حياته وتابع

لوالديهــا  معيلــة  غــدت  عامــاً(   45( رهــام 

املســنني بعــد هجــرة أخوتهــا الثاثــة إىل أملانيــا 

ــبعة أوالد. ــاً لس ــا أم ــة لكونه ــا باإلضاف وتركي

توضــح رهــام بأنهــا تضطــر أحيانــاً لتحمــل 

تحملهــا  عــن  يعجــز  ومســؤوليات  أمــوراً 

وترجــع  وصفهــا,  حســب  رجــال«  »عــرشة 

ــا إىل كــرة التجــارب  ــا برأيه رهــام ســبب قوته

حياتهــا  خــال  بهــا  مــرت  التــي  واملعانــاة 

ــف أن  ــورة الســورية, وتضي وخاصــة خــال الث

تلــك املعانــاة املتكــررة جعلتهــا تكتســب قــوة 

ومنعــة إضافيــة مــن أجــل العمــل واالســتمرار 

بالحيــاة رغــم الصعوبــات والعوائــق وبأنهــا 

ــا  تعلمــت كيــف تواجــه كل مشــكلة يف حياته

ــا. ــبة له ــول املناس بالحل

تقــول رهــام: »تلقيــت خــر وفــاة أخــي بســبب 

جلطــة قلبيــة يف تركيــا وكتمــت حــزين عــن 

والــداي املســنني ومل أخرهــا بذلــك لخــويف 

ــد  ــر بع ــر عم ــدي األك ــويف ول ــم ت ــا, ث عليه

رصاع مــع مــرض الرطــان ومل متــض أيــام عــى 

ــديت املســنة«. ــت وال ــى توفي ــه حت وفات

تضيــف رهــام »يف كل مــرة كنــت أعيــش فيهــا 

مصيبــة كنــت أقــول يجــب أن تســتمر الحيــاة, 

مــن أجــل مصلحــة الجميــع, ولذلــك ال أمانــع 

املعــارك  لســاحات  الثــاين  ولــدي  بذهــاب 

ــأين  ــي أشــعر ب ــه, لكن ــم علي رغــم قلقــي الدائ

ــاالت«. ــوأ االحت ــاً ألس ــتعدة دامئ مس

رغــم أن خديجــة )85عامــاً( قــد استشــهد لهــا 

ــات وآخــر  ــم يف الثانين ــان منه ــاث أوالد اثن ث

ــكل  ــا ب ــة إال أنه ــورة الســورية الحالي ــاء الث أثن

ــة, ويف كل  ــا العادي ــع حياته ــل تتاب ــة وأم صاب

يــوم تشــاهد نــرشة األخبــار يف املســاء وتراقــب 

ــل  ــد األم ــة: »مل أفق ــول خديج ــد, تق كل جدي

بــأوالدي  باســتمرار  واعتنــي  بالحيــاة  يومــاً 

املتبقــني وأزورهــم يف بيوتهــم وأشــعر بأنــه 

ــا  ــول ولده ــاً«, يق ــر يوم ــق أن ينت ــد للح الب

ــا  ــاً أن تصرن ــي دامئ ــاول أم ــن: »تح عبدالرحم

لنــا  وتقــدم  للحــرب  الــيء  الوضــع  عــى 

النصائــح يف الحيــاة دامئــاً فحــني تواجهنــي 

مشــاكل ألجــأ إليهــا الســتمد منهــا بعــض الصــر 

ــوة«. والق

توضــح خديجــة أنــه رغــم الفقــر الــذي عاشــته 

يف حياتهــا املاضيــة ورغــم فقدهــا لنصــف 

أوالدهــا يف الثــورات ضــد النظــام إال أنهــا ال 

زالــت تشــعر بأنهــا قويــة وتســتطيع أن تعمــل 

ــل نفســها يف هــذه الســن. أيضــاً لتعي

املرشــدة النفســية رجــاء حامــد تقــول إن كــرة 

التجــارب والنكبــات واملعانــاة بشــكل عــام إمــا 

أن تــؤدي إىل انهــدام نفســية اإلنســان ومرضهــا 

وإمــا أن تقويهــا وهــو »االحتــال األكــر«.

سوريات تقويهن املعاناة

بقلم: هدى

بقلم: إميان
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كانــت ســناء )22عامــاً( تشــعر بالفرحــة 

العارمــة حــني حــرت ملركــز مزايــا يــوم 

أقيــم  الــذي  اليــوم  وهــو   2016\5\1

فيــه حفــل لتخريــج دفعــة جديــدة مــن 

املتدربــات يف دورات الخياطــة والنســيج, 

فهــي ضمــن الخريجــات اللــوايت حصلــن 

عــى شــهادة تخــرج مــن دورة الخياطــة.

تقــول ســناء: »شــعرت بأننــي قــادرة 

اليــوم عــى مزاولــة مهنــة ستســاعدين 

مــع طفــي عــى كســب الــرزق وخاصــة 

بعــد اعتقــال زوجــي الــذي ال أعــرف 

ــني«. ــن عام ــر م ــذ أك ــه أي يشء من عن

بتصميــم  قمــن  ممــن  ســناء  كانــت 

ــال دورة  ــات خ ــدة تصمي ــة ع وخياط

ــدة  ــة جي ــبت دعاي ــد كس ــة, وق الخياط

عنــد عرضهــا ألعالهــا يف خفــل التخــرج. 

ــث  ــناء حي ــل س ــة عم ــت هــذه بداي كان

ــدأت  ــة وب ــة خياط ــرشاء مكن ــارعت ل س

باســتقبال الزبونــات والخياطــة لهــن.

أم رامــز )40عامــاً( جــارة ســناء وأوىل 

زبوناتهــا والتــي مل تخفــي إعجابهــا بعمــل 

ســناء قائلــة: »ســعدت لكــون جــاريت 

ــي  ــة فه ــذه املهن ــت ه ــد تعلم ــناء ق س

بحاجــة جــداً ألن تجــد وســيلة تنفــق 

فيهــا عــى نفســها وخاصــة يف هــذه 

الظــروف الصعبــة«.

كانــت ســناء ضمــن مثــان خريجــات مــن 

ــهر  ــتمرت 3 أش ــي اس ــدورة الت ــذه ال ه

ــص  ــادئ الق ــم مب ــى تعلي ــتملت ع واش

أكــر  وضّمــت  والخياطــة,  والتفصيــل 

ــوع  ــذا املوض ــول ه ــة. ح ــن 25 متدرب م

ــة الخياطــة ســها:  ــول مســاعدة مدرب تق

املهنــة  احرفــت  مــن  إال  تتخــرج  »ال 

ــة  ــا البقي ــاز, أم ــة ممت ــتحقت درج واس

دورات  يف  تأهيلهــن  عــى  فنعمــل 

الحقــة«.

حصلــت املنســوجات الصوفيــة املعروضة 

يف حفــل التخــرج عــى الزخــم نفســه 

الــذي حظيــت بــه فســاتني الخياطــة, 

ــات  ــن القبع ــكيلة م ــرض تش ــوى املع ح

ــكال  ــوارب وأش ــال والج ــاتني األطف وفس

ــوع  ــذا املوض ــول ه ــة. ح ــة املختلف الزين

تقــول الخريجــة ســام: »تعلمــت حياكــة 

املنســوجات الصوفيــة لرغبــة منــي يف 

ــوف  ــا س ــد أن أتقنته ــا, واألن وبع تعلمه

ــة يل«. ــة مهن ــذه الحرف ــن ه ــذ م أتخ

أمــا بالنســبة لرابعــة )16عامــاً( فهــي 

تعلمــت الحرفــة لــي أن تحيــك لنفســها 

وألرستهــا املابــس الشــتوية, وخاصــة بعد 

غــاء األســعار وعــدم قــدرة أهلهــا عــى 

رشاء املابــس الجديــدة عــى حــد قولهــا.

والنســيج  الخياطــة  دورات  تكــن  مل 

الوحيــدة يف مراكــز مزايــا إمنــا هنــاك 

ــا  ــرى ومنه ــدورات األخ ــن ال ــد م العدي

تجويــد  األميــة,  محــو  التمريــض, 

ــراً كان  ــة, ومؤخ ــطة مختلف ــرآن, أنش الق

ــة للرســم ولوحــات  ــارض فني ــك مع هنال

الــذي  كاملعــرض  والخــرز,  الســراميك 

أقيــم يف معــرة حرمــة, حيــث حــره 

والناشــطني  اإلعاميــني  مــن  عــدد 

واملهتمــني ولقــي استحســان الجميــع.

عــّر الناشــط اإلعامــي هــادي العبداللــه 

عــن إعجابــه باملعــرض قائــاً: » الحقيقــة 

أين فوجئــت مبســتوى الفــن الراقــي الــذي 

ــك  ــتطعن تل ــد اس ــرض, فق ــواه املع احت

ــن  ــل امله ــة تحوي ــة رائع ــوة بطريق النس

ــداع«. إىل إب

موضحــاً دور املــرأة الهــام يف ظــل الثــورة 

ــزء  ــت الج ــي تحمل ــي الت ــورية, فه الس

األكــر مــن املعانــاة بفقدانهــا املعيــل 

والــزوج واألب واألخ ومــع ذلــك فهــي 

ــؤولية  ــل املس ــى تحم ــا ع ــت قدرته أثبت

ــروف. ــع كل الظ ــم م والتأقل

أم عبــدو مديــرة مركــز معــرة حرمــة 

فنيــة  دورات  أضفنــا  »لقــد  تقــول: 

دورات  ضمــن  والســراميك  للرســم 

املركــز املختلفــة مــن نســيج وخياطــة 

كانــت  واملفاجئــة  وغرهــا,  ومتريــض 

باإلقبــال الكبــر عــى تعلــم هــذه الفنــون 

واملســتوى الــذي حققتــه املتدربــات عــى 

والســراميك«. الرســم  لوحــات 

واملشــاركات  املتدربــات  احــدى  أمــل 

باملعــرض تقــول: »أحببــت أن أعــر عــن 

ــة  ــك رســمت خريط ــي ولذل ــي لوطن حب

ــام«. ــمني الش ــا ياس ــرج منه ــوريا يخ لس

ــن  ــو األول م ــرض ه ــذا املع ــر أن ه يذك

نوعــه كمعــرض نســايئ فنــي يف ريــف 

ــب, إدل

ــم  ــى الرس ــا ع ــارض مزاي ــر مع ومل تقت

معــارض  أقيمــت  وإمنــا  والســراميك 

والخيــزران  الخــرز  للوحــات  أخــرى 

ــاال. ــة جب ــم يف قري ــذي أقي ــرض ال كاملع
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»مل أكــن ألنــى الــوداع األخــر بيننــا حــني أخــرين 
أن أعتنــي بنفــي وبابنتنــا وملــح ألن ســوريا 
مقبلــة عــى أيــام عصيبــة جــداً كونــه كان يعــرف 

ماهيــة هــذا النظــام املجــرم«.
تقــول ناديــن )25عامــاً( مــن بلــدة البــارة هــذه 
ــدأ  ــا, وتب ــر زوجه ــي تتذك ــة وه ــات بحرق الكل
الثــورة  أحــداث  بدايــة  منــذ  قصتهــا  بــرد 
ــع زوجــي يف مســاكن  ــش م ــت أعي ــول: »كن فتق
ــز  ــاً يف مرك ــك أن زوجــي كان ضابط ــاط, ذل الضب
تدريــب األغــرار التابــع للفرقــة 15 وهــي أول 
فرقــة توجهــت إىل درعــا بعــد املظاهــرات التــي 

ــام 2011«. ــة ع ــع بداي ــاك م ــتعلت هن اش
زوج ناديــن عامــر )30عامــاً( مل يتــم نقلــه إىل 
ــه  ــم منصب ــاك بحك ــع املظاهــرات هن ــا لقم درع
الــذي يحتــم عليــه البقــاء يف الســويداء, وكان 
ــه,  ــن زمائ ــة م ــع مجموع ــوار رساً م ــاند الث يس
ومــا دفعــه لكــره هــذا النظــام هــو سياســة 
التمييــز الطائفــي املتبعــة يف الجيــش واألمــن 
ــأن عامــر قــرر منــذ  بحســب ناديــن, وتضيــف ب
البدايــة مســاعدة الثــوار خاصــة بعــد االنتهــاكات 
ــد  ــا عن ــش بحــق أهــل درع ــا الجي ــام به ــي ق الت

ــا. ــرات فيه ــه للمظاه قمع
ــاع  ــدأوا باالجت ــه ب ــة مــن زمائ ــر ومجموع عام
لبحــث ســبل مســاعدة الثــوار يف منطقــة تدعــى 
اللجــاة يف درعــا, وهــي منطقــة صخريــة ومهيئــة 
لاختبــاء يف أي وقــت, أيضــاً قامــوا بالتنســيق 
ــدأت بتهريــب األســلحة وإدخالهــا  ــة ب مــع طبيب
ومل  اإلســعاف,  ســيارة  الثــوار ضمــن  ملناطــق 
يكتفــي بذلــك بــل عمــل هــو نفســه يف تهريــب 
ــى  ــن تســاعده ع ــت نادي ــوار, وكان األســلحة للث
ذلــك بوضــع الذخــرة يف حقيبــة أطفــال باعتبــار 
بــأن لديهــا طفلــة وميــران عــى حواجــز الجيــش 
دون أن يتعــرض لهــا أحــد وخاصــة وأن زوجهــا 
عامــر كان يــرز هويتــه العســكرية. كانــت تصــل 
ــكان  ــده للم ــع وح ــم يتاب ــني ث ــكان مع ــه مل مع

ــذي يقصــده. ــري ال ال
دعمــت ناديــن مــرشوع زوجهــا مبســاعدة الثــوار 
ــه  ــره ودوافع ــة نظ ــة بوجه ــت مقتنع ــا كان ألنه
ولــو كانــت تخــى عليــه مــن أن يصــاب بــأذى.
بعــد ذلــك تــم التنســيق مــع ثــوار الزبــداين أيضــاً 
ــة إىل  ــن الفت ــول نادي ــة, تق ــق الطبيب ــن طري ع
بدايــة النهايــة كــا وصفتهــا: »تــم القبــض عــى 
ــاح  ــرة دون اإلفص ــؤول الذخ ــم مس ــر الجاس عم
عــن أنــه معتقــل مــن قبــل األمــن األســدي, وكان 
االتفــاق بــني املجموعــة أنــه إذا تــم اعتقــال 
ــل أن يضطــر  ــة برعــة قب أحدهــم يهــرب البقي
تحــت التعذيــب أن يذكــر أســاءهم, ولكــن 

ــد  ــه تفي ــر ورفاق ــت عام ــي وصل ــات الت املعلوم
ــه  ــم بأن ــاً منه ــازة ظن ــر يف إج ــم عم ــأن زميله ب

ــق«. ــه وانش ــب ألهل ذه
ــقاق  ــه االنش ــر ورفاق ــرر عام ــت ق ــذا الوق يف ه
اختفــاء زميلهــم وإمنــا ألنهــم  ليــس بســبب 
ــه يف  ــا يفعلون ــم م ــد لديه ــة مل يع ــوا ملرحل وصل

ــا. درع
»قــام بإرســايل مــع ابنتنــا إىل مدينتــي البــارة عــى 

أمــل اللحــاق يب بعــد يومــني«. 
ــن  ــني م ــد يوم ــه وبع ــدة بأن ــن مؤك ــول نادي تق
ــة  ــخ وهــو 14 شــباط الســاعة الثامن هــذا التاري
مســاًء يف عــام 2013 أخــر عامــر زوجتــه هاتفيــاً 
القســم  يف  يجــري  كان  مــا  متخــوف  بأنــه 
ــاز الســوري املــكان  ــذاك, بعــد أن دخــل التلف آن
ــاء,  ــات ويف املس ــراء املقاب ــر وإج ــدأ بالتصوي وب
وتحديــداً يف الســاعة الحاديــة عــرشة قــام األمــن 
بتطويــق مركــز التدريــب, وعندهــا أيقــن عامــر 
بأنــه املقصــود فقــام بكــر رشيحــة هاتفــه 
وســلمه لزميلــه إليصالــه لزوجتــه مــع بقيــة 

ــة. ــك الليل ــه يف تل ــم اعتقال ــا ت ــه بين أغراض
ــال  ــني اغتي ــه ب ــارت مجموعت ــر انه ــال عام باعتق
تعــرف طريقــاً  أن  ناديــن  واعتقــال, حاولــت 
مختلــف  عنــه يف  بالبحــث  املعتقــل  لزوجهــا 
األفــرع األمنيــة ولكــن دون جــدوى, تحــدت 
قــرار أهلهــا الذيــن منعوهــا مــن الســفر إىل 
ــه  ــت ل ــأس, وكل ــت ومل تي ــا ذهب ــق ولكنه دمش
أحــد املحامــني ليعــرف شــيئاً عــن مكانــه, فعــرف 
ــا يف  ــجن صيدناي ــه يف س ــد بأن ــٍد جهي ــد ُجه بع
ــن  ــجناء الذي ــن الس ــو ضم ــر, وه ــم األحم القس
ــن الصعــب  ــى أن م ــن, مبعن وصفوهــم بالخطري
أن يســتطيع أحــد زيارتهــم أو أن يتــم  جــداً 

إطــاق رساحهــم.
مضــت األيــام, وبعــد ســنتني ونصــف تقريبــاً 

يخــرج أحــد زمــاء عامــر بالســجن ويســأل عــن 
بيــت ناديــن ويخرهــا بــأن عامــر تــم تصفيتــه يف 
ــاً مــن أن يشــملهم  ــن, خوف الســجن مــع الكثري
العفــو الــذي صــدر بعــد عــدة أســابيع مــن قتلــه 

ــك يف 13 آب 2015. ــجن. كان ذل ــل الس داخ
شــعرت ناديــن بــأن حياتهــا انتهــت يف تلــك 
فقــد  عينيهــا,  يف  الدنيــا  واســودت  اللحظــة, 
كانــت تعيــش عــى أمــل أن يخــرج زوجهــا مــن 
ــاة  ــا املعان ــا آمله ــر م ــاملاً, وأك ــراه س ــجن وت الس
الكبــرة التــي تعــرض لهــا زوجهــا يف الســجن, إذ 
كانــوا يضعونهــم يف ســجن حديــدي وأرضــه مــن 
ــادرة, رضب  ــد مــا تســبب لهــم بحــروق ب حدي
وإهانــات وضغــوط نفســية, كانــوا مينعــون عنهم 
ــن  ــي م ــك مل يثن ــابيع, كل ذل ــاء ألس ــام وامل الطع
عزميــة عامــر الــذي مل يرضــخ لذلهــم وكان دامئــاً 
ــال  ــن تن ــه ول ــأن أســاليبهم ال تهم ــم ب ــر له يظه
ــه  ــرروا في ــذي ق ــوم ال ــه إىل أن أىت الي مــن عزميت
ــبب  ــادة تس ــاء م ــوا يف امل ــه, فوضع ــاء علي القض
مرضــاً معويــاً أدي إىل إســهال شــديد وبعــد تفيش 
ــل  ــم يف قت ــم وخطته ــرض واســتكاالً ألجرامه امل
املعتقلــني قامــوا بقطــع املــاء عنهــم مــا تســبب 
يف هــاك الكثريــن وكان عامــر منهــم, كانــوا 
ميــرون كل يــوم عــى الســجون لجمــع املــوىت مــن 
الســجناء الذيــن كانــوا يصفونهــم »بالفطائــس«, 
ويقومــون بوضعهــم يف مقابــر جاعيــة, بحســب 

ــجن. ــه يف الس زميل
تختــم ناديــن حديثهــا بالقــول: »كنــت ومازلــت 
ــورة  ــص للث ــذي أخل وســأبقى فخــورة بزوجــي ال
مــا  وأكــر  األخــر,  الرمــق  حتــى  الســورية 
وســتتوج  مســتمرة  الثــورة  أن  هــو  يواســيني 
ــه«. ــني إن شــاء الل ــر املب ــا بالن بســواعد أبطالن

زوجة شهيد تروي قصتها
مدونةتقرير
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معاناة قاصرة
أدعــى وصــال نســب )16عامــاً( مــن حــي 
الوعــر يف حمــص عمــري الصغــر يخفــي ورائــه 
قصــة مأســاوية حقيقيــة عشــتها منــذ طفولتي.

بــدأت قصتــي بعــد وفــاة والــدي بجلطــة 
كان  الســورية  الثــورة  بدايــة  منــذ  قلبيــة 
ــي  ــر عائلت ــام فق ــاً, وأم ــا 11 عام ــري حينه عم
وقلــة حيلــة أمــي وعــدم قدرتهــا عــى إيجــاد 
مصــدر للــرزق يكفينــا وأخــويت االثنــني الصغــار, 
اضطــرت أن تضعنــا يف ميتــم يتكفــل بنــا بينــا 
ودعتنــا بدمــوع حاولــت أن تخفيهــا وغــادرت.

ــا أحــاول أن  قضيــت يف امليتــم عامــاً كامــاً وأن
أعتنــي بأخــويت وأكــون لهــا األم التــي خــروا 
ــاً عــادت  حنانهــا باكــراً, وبعــد عامــني تقريب
ــا  ــك يف 20 نيســان 2013 واصطحبتن أمــي, وذل
معهــا لإلقامــة يف منــزل زوجهــا الجديــد يف 

ــب. ــة لحل ــاب التابع ــة الب مدين
بــدأت معانــايت الجديــدة مــع حيــاة الــذل 
ــا  ــذي كرهن ــزل زوج األم ال ــي عشــتها يف من الت
منــذ رآنــا, وراح يختلــق املشــاكل لطردنــا مــن 
املنــزل, إال أن أمــي كانــت تحــاول أن تهــدأ 
األوضــاع بــأال تجعلــه يرانــا, وعندمــا يلمحنــي 
ــب  ــتم ويس ــم واالزدراء ويش ــدأ بالتهك كان يب
ــوري  ــن ط ــرج ع ــت أخ ــا كن ــويف. وهن أيب املت
ــه  ــى أن ــكاء, فيقــوم بــريب.. حت بالــراخ والب
يف أحــدى املــرات رمــي يب يف رشفــة املنــزل 
مــا تســبب بكــر يــدي وســاقي وقضيــت يف 

ــت. ــاً إىل أن تعافي ــاً طوي ــفى وقت املستش
أمــي  قامــت  حــدث  مــا  تكــرار  ولتجنــب 
ــاب يف تركيــا وذلــك  بتســجيي مبســاكن الط
ــارك  ــر مع ــى أث ــاك ع ــا إىل هن ــد أن نزحن بع
وجيــش  الثــوار  بــني  واالشــتباكات  حلــب 

النظــام.
وفعــاً قضيــت يف ســكن الطــاب مــدة عامــني 
ــة  ــع ويف العطل ــن والتاس ــا الثام ــت فيه ودرس
ــود إىل بيــت أمــي لتبــدأ  الصيفيــة كنــت أع
مشــاكي مــع زوجهــا مــن جديــد, فقامــت 
أمــي باســتئجار منــزل قريــب منهــا لتســكنني 

ــزل. ــن املن ــا م ــردين زوجه ــد أن ط ــه بع في
وقضيــت يف هــذا املنــزل بضعــة أســابيع ولكنــه 
ــي  ــع أم ــاً مبن ــه أيض ــردي من ــد إىل ط كان يعم

مــن دفــع إيجــار هــذا املنــزل.
ــب  ــأن تطل ــت مــن أمــي مــراراً وتكــراراً ب طلب
الطــاق منــه ونعيــش معــاً ولكنهــا كانــت 
ترفــض ألنهــا غــر قــادرة عــى التكفــل بنفســها 

ــا. وأبنائه

ويف لحظــة يــأس تركــت املنــزل.. واتجهــت 
ــت  ــد أن طــردين صاحــب البي إىل الشــوارع بع

ــار. ــي لآلج ــدم دفع لع
ــق جلســت لســاعات  ــاك يف إحــدى الحدائ هن
طويلــة ال أعــرف مــاذا أفعــل وإىل أيــن أتجــه, 
ــدأت أشــعر بالخــوف وفجــأة  حــل الظــام وب
تقــرب منــي امــرأة يف األربعينيــات مــن عمرها 
ــت  ــذا الوق ــا يف ه ــل هن ــاذا أفع ــألني م وتس
يؤوينــي  مــكان  ال  بــأن  فأجبتهــا  املتأخــر, 
وعندهــا طلبــت منــي مرافقتهــا ألبيــت عندهــا 

ــر يل بحــل ملشــكلتي. ــم تفك ــة ث الليل
ولكنــي فوجئــت يف منــزل هــذه الســيدة بأننــي 
ــواب  ــّي األب ــت ع ــد أن أقفل ــجينة بع ــت س ب
وطلبــت منــي أن أعمــل معهــا يف الدعــارة, 
ــح  ــأن تفت ــا ب ــدة وأمرته ــت بش ــي رفض ولكنن
البــاب ولكــن دون جــدوى, حاولــت بعــد عــدة 
ــه  ــال فربت ــد الرج ــي أح ــل ع ــام أن تدخ أي
عــى رأســه وهربــت مرعــة إىل الشــارع.. 
ــود إىل  ــو أع ــت ل رحــت أركــض وأركــض.. متني
ــا تحــت  ــت ســأموت فيه ــو كن ــى ل ســوريا حت

ــه. ــد وأعوان ــف األس ــران قص ن
ــت  ــوزيت وتوجه ــف كان بح ــع هات ــت ببي قم
الحــدود  الســورية, قطعــت  الحــدود  نحــو 
مــكان  ال  وألن  الســورية  األرايض  ودخلــت 
أذهــب إليــه قصــدت إحــدى الفصائــل املقاتلــة 
فكانــت جبهــة النــرة التــي قامت باســتجوايب, 
أن  بينهــم  مشــاورات  بعــد  عــّي  واقرحــوا 
أتــزوج بأحــد املجاهديــن, قامــوا بإقناعــي بأنــه 
ــاح  ــايل ســأكون تحــت جن ــد وبالت الحــل الوحي

ــي. ــق ع ــل يب وينف ــل يتكف رج
أبــو مجــد املغــريب )30عامــاً( كان زوجــي الــذي 
اختارتــه يل الجبهــة, ولكنــه كان متــزوج مبغربية 

ــة, وهــي تعيــش معــه يف ســوريا,  ــه طفل ولدي
ــا  ــه عندم ــش مع ــت العي ــة رفض ــذه الزوج ه
علمــت بأنــه تــزوج يب وطلبــت منــه الطــاق, 
ــا إىل  ــع ابنته ــادت م ــا ع ــه طاقه ــام رفض وأم
ــه  ــب عائلت ــد كان يح ــو املج ــرب, وألن أب املغ
كرهنــي, واعتــرين الســبب يف فراقــه عنهــم, 
وراح يعاملنــي معاملــة ســيئة, ومــع ذلــك 
ــهرين  ــى ش ــل إىل أن م ــر والتحم ــرت الص آث
ــه  ــع ذخرت ــذ يجم ــا أخ ــا وعنده ــى زواجن ع
ــة  ــه يف مهم ــداً النطاق ــه متهي ومابســه وأموال
عــى حــد تعبــره, كانــت مهمــة ليومــني  فقــط 
ولكــن مــى عــى ذهابــه شــهر دون أن يعــود, 
انطلقــت ابحــث عنــه وأســأل الفصيــل التابــع 
لــه دون جــدوى إىل أن أخــروين بأنــه عــاد إىل 

ــداً. ــن يعــود أب املغــرب ول
ــدت  ــر, ع ــدت لنقطــة الصف ــي ع شــعرت بأنن
لحيــاة التــرشد والفقــر والخــوف مــاذا عــّي أن 

أفعــل؟
قصــدت الجبهــة مــن جديــد لتجــد يل حــاً آخر 
ــك  ــي ال أمل ــاً وألنن ــا األول مل يكــن مجدي فحله
ــدى  ــي يف إح ــوا بوضع ــه قام ــش في ــزالً أعي من
املخافــر التابعــة لهــم, وتحديــداً يف إحــدى 
ــت  ــث قضي ــاء حي ــض النس ــع بع ــجون م الس
ثاثــة أشــهر, وأخــراً قامــوا بإرســايل المــرأة 
ــاً,  ــدوا يل ح ــا يج ــا ريث ــش معه ــة ألعي أرمل
هــذه املــرأة أوصلتنــي مبديــرة مركــز مزايــا 
لتمكــني املــرأة يف كفرنبــل والتــي وعدتنــي 
ومنــزل  عمــل  بإيجــاد  املســاعدة  بتقديــم 
ألمتكــن مــن أن أعيــش حيــايت بشــكل طبيعــي 

ــد. ــا بع ــي مل أجربه ــاة الت ــك الحي تل
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ولبعــِض  لألشــياء  األّول  فهمنــا  أن  يبــدو 
مجــاالً  لتفكرِنــا  نَــدُع  ال  الّتــي  األلفــاِظ 
، حتى لــوكاَن  لتفســرِها هــو الفهــُم الحقيقــيُّ
فهمنــا ممزوجــاً بالــراءة والخيــال الواســع, أو 

ــاء.  ــى الغب حت
حــني كنــُت صغــرًة كاَن أكــرُ مــا يغضــُب أيب 
ِمّنــي هــو أن أســمَع وأرُسَع بنقــِل خــٍر عــْن 
ــم  ــا ًأنّه ــفُت الحق ــَن اكتَش ــاريت )الّذي أوالِد ح
ــاِء  ــرات الّنس ــاَت لرث ــدوَن اإلنص ــاٌل يجي أطف
املُتخــات باألخبــار الّصباحيــِة أو املســائيِة 

ــة(.  العاجل
ــة،  ــًة ومرتبك ــًة خائف ــُت مرع ــوٍم جئ ذاَت ي
ــوى  ــِر س ــن الخ ــويَف م ــْب خ ــا ملْ يُذه حينه
نظــراِت أيب التحذيريــة بــأاّل أُعيــَد مــا فعلــت 
ــامٍر  ــا س ــُر أن أب ــر(, وكاَن الخ ــل الخ )أي نق
ــم. كاَن  ــه مري ــَق زوجتَ ــارِة طلّ ــا يف الح جارن
ــَق  ــه أطل ــَق أنَّ ــِة طلّ ــن كَلم ــه م كلُّ مافهمتُ
عليهــا النــار.. فذهــَب َخيــايل لتخيــِل الحادثــِة 
ســيحُل  ومــاذا  ســامر،  أمُّ  ماتَــْت  وكيــَف 
ــزّوَج  ــه ت ــِر كان أن ــَة الخ ــّن بقي ــاألوالد. لك ب
ــي  ــك لنف ــرُت أُحي ــرى، ف ــرأٍة أخ ــن ام م
بقيــَة القّصــة, رمبــا ســريب األوالد زوجتــه 
ــم،  ه ــى أمِّ ــداً ع ــيموتون كم ــا س ــة، رمب الثاني
الحاجــة  جّدتهــم  لــدى  ســيبقون  ورمبــا 

ــة.  نعيم
يبــدو أنّنــي ملْ أكــْن بارَِعــًة يف التَّخيــِل حيَنهــا، 
ألن الَخيــَط األوَل للقّصــِة كاَن مبنــٌي عــى 

ــُه يل أّمــي,  ٍر خاطــٍئ رسعــاَن مــا صّحَحتْ تَصــوُّ
ــاً,  ــس قت ــاق لي ــرشح يل أن الط ــذْت ت وأخ
الطــاُق هــو نهايــُة حيــاٍة بــنَي زوجــني فقــط. 
وأخــذُت أســألُها عــْن أســباِبه، لتــرشَح يل أمــي 
وتأخــَذين عــى »قــد عقــي« ألكتَِشــَف الحقــاً 
تــرشُح يل بحســِب عاداتِهــم  كانَــْت  أنّهــا 

ــرْ.  وتفكرهــم ال أك
ــٍل,  ــى َعَج ــزَّوج’ ع ــا تَتَ ــَح عروس ــرُت ألصب ك
ــرة.  ــوٍء باملغام ــوف, ممل ــوٍء بالَخ ــٍل ممل َعَج
وألُّوِدَع كل يشء مبظاهــرٍة غاضبــٍة مــن كل 
يشء وعــى كلِّ يشء. حيــث كان يصعــب عــّي 
وقتهــا تــرك نســاء القريــة يف مظاهراتهــن 
الثوريــة األســبوعية. اســتغرَب الجميــُع حينهــا 
ســاحِة  يف  نســائيٍة  مظاهــرٍة  يف  وجــودي 
القريــة. وال أنــى حينهــا ســؤاَل أخــِت زوجي 
املندهشــِة مــن وجــودي: »مــا الّــذي أىَت بــك 
ــرٍ:  ــا دون تفك ــك؟!« ألجيَبه ــوم عرس ــل ي قب
ــت  ــي(«. فَضحَك ه )أي زوج ــدَّ ــِر ض »ألتظاه
ــي  ــْت باق ــاخرًة, وضحك ــائيًة س ــًة نس ضحك
ــبٌب  ــّن س ــدٍة منه ــكل واح ــا ول ــوة معه النس

ــا.  لضحكته
أمــي حينهــا ملْ تكــْن تريــُد مــن زواجــي 
ــن  ــداً ع ــة بعي ــد أمين ــوَن يف أي ــوى أن أك ِس
قبضــَة األمــِن وقتهــا, وقبضــِة الوحــدة.. ورمّبــا 
قبضــِة االنكســار مــن العــادات، فــكل مــا 
ــاِت  ــّن رهين يعنــي األّمهــات أن التبقــى بناتُه
ــفقة  ــِة ش ــعِ املليئ ــراِت املجتم ــِة ونظ العنوس

ــرى. ــارات أُخ ــاتة ت ــارًة, وش ت
وأطمئنهــم  جميعــاً..  ألرضيهــم  تزوجــُت 
جميعــاً. تزوجــُت يــا أيب لتبقــى أيب وألبقــى ال 
أرى النــور إال يف ضحكتــْك. تزوجــت يــا أخــي 
, حتــى  لــي ال تبقــى خائفــاً مــْن أيِّ يشٍء عــيَّ
ــى عاشــٍق  ــٍث أو حتّ ــنِي عاب ــايل يف ع ــن خي م

ــوْل. مجه
مل يكــْن زواجــي كــا البقيّــة كــا بــدا يل 
مــن اليــوم األول, كل مــا أذكــرُه أينَّ عاهــدُت 
نفــي أن ال أبــي أبــداً. كان الطــاُق بعــَد 
ــَي األّول،  ــٍة عــى قربــه رعب ــاراٍت واضح إش
أن  أرد  مل  ألين  وهلوســايت,  قلقــي  ومصــدَر 
ــون  ــد أن أك ــت أري ــط كن ــم.. فق ــوَن مري أك
ــون  ــد أن أك ــناء.. أري ــة وس ــها وأمين ــل س مث
ــاة,  مثــل أي أخــرى بــزوج وأوالد وبيــت وحي
ــى أيب  ــا ع ــم صره ــي رغ ــل أم ــون مث أن أك
ــرى  ــا ي ــا ك ــره عليه ــا ص ــرى, أو رمب ــا ت ك
ــل مــن أكــون, كان يكفينــي  هــو. ال يهــم مث
أن يكــون صــري هــو ولــدي وحيــايت املمتلئــة 
بــه, وأن أكــون كــا تريــد األخريــات )أن 
قهــر  رغــم  الظاهــر  يف  ســعيدات  يبديــن 
ــن(.  ــن لرجاله ــى قهره ــن أو حت ــن له رجاله

بــدأ تفكرنــا بالطــاق يف شــهرنا األول. أول 
جملــة قالهــا يل حينهــا »ســتأخذين حقوقــك 
ــه  ــا كل ــال الدني ــة«. وكان أول رد يل »م كامل
فــكان  مطلقــة«.  كلمــة  أمل  عنــي  اليبعــد 
ــر  ــة وال آخ ــت أول مطلق ــيط »لس رده البس
واحــدة«. مل اشــأ ان أســمع بعدهــا أي كلمــة 
أيضــا ال يجعلنــي  الدنيــا  فقلــت: »ومــال 
أبقــى مــع رجــل مثلــك«. ألمــي بعدهــا 
شــهراً كامــاً معــه وكل منــا يف غرفــة, حيــث 
ــي  ــبباً لرم ــرع إال س ــي امل ــون طاق ــن يك ل
ــات. ــاعات والره ــل واإلش ــن األقاوي ــل م فتي

جــرى نقــاش الطــاق صاخبــاً مــع أهــي مــع 
قناعتهــم الكاملــة أين لــن أســتطيع أن أكمــل 
زواجــي, وأنهــم أخطــأوا دون أن يســمح لهــم 

كرياؤهــم باالعــراف بذلــك. 
كانــت أول كلمــة »مطلقــة« أســمعها حينهــا 
ــة,  ــت مطلق ــال »أصبح ــني ق ــي, ح ــن أخ م
ــِت ســابقاً,  ــل ماكن ــك مث ــن تعــودي لحيات ول

ــِك«. ــون علي ــتكون العي س

مل اســرجع حــني ســمعت كامــه ســوى يشء 
ــا أينَّ  ــرة, ألُدرك وقته ــريت األخ ــد.. مظاه واح
ســأكوُن عــى موعــٍد مــع ثورة مــن نــوٍع آخر, 
وثــرت أنــا االبنــة املطيعــة الهادئــة, الكامنــة 
الخجولــة، وثــار كل يشٍء يّف حينهــا ألبــدأ ثــورة 
صامتــة وعــى مهــل, بــدون هتافــات وبــدون 
تفكــر  وراء  أنســاق  أن  وبــدون  شــعارات 

انفعــايل أهــوج.
ــب  ــاة, ألكس ــب الحي ــد.. ح ــادين يشء واح ق
ــن الخــروج ألين  ــي م ــي أول أخ ٍ منعن يف صف
مطلقــة, فيكــون هومــن ســاندين حــني رأى ما 
اســتطعت أن أقــوم بــه خــال ثــاث ســنوات 
ــة«.  ــة »مطلق ــى كلم ــم وع ــى الظل ــورة ع ث
ليكــون فاتنــي مافــات.. فاتنــي أن أعيــش 
أنوثتــي يف كل يشء، فاتنــي تفكــري بالــزواج 
ــس  ــت عك ــذا ألثب ــدث كل ه ــة, ح وباألموم
مقولتهــم »املطلقــة امــرأة تبحــث عــن رجــل 

فقــط«.
كنــت أهــرب دون علمــي مــن عــامل النســاء, 
أهــرب مــن حديثهــن عــن الــزواج وعــن 
حياتهــن, يف كامهــن عــن الطــاق كنــت أرى 
ــد  ــلة ال تجي ــرأة فاش ــن ام ــة يف عيونه املطلق
ــاة  ــد الحي ــا ال تجي ــل, ورمب ــع رج ــاة م الحي
ــن  ــة ع ــرأة خارج ــة.. ام ــة واالجتاعي الزوجي

ــون. القان
كانــت نظــرة أي امــرأة ألخــرى مطلقــة تعمل 
مــع زوجهــا نظــرة اتهــام، فهــي بنظرهــا 
امــرأة بــا رجــل, وأي رجــل رمبــا يكــون 
ــه. ســمعت  ــن زوجت ــه م ــا فترق ــاً له هدفه
ــل يل حــني  ــأذين مــن زوجــة زمي شــتيمة يل ب
كان يكلمنــي عــى الهاتــف. توقفــت بعدهــا 
ــداً  ــزوج بعي ــع أي رجــل مت ــث م ــن الحدي ع
ــو كانــت بأمــور  عــن مــكان العمــل, حتــى ل
العمــل. أيقظتنــي شــتيمتها لتجعلنــي أبحــث 
أكــر يف ســببها, ألســرجع كام أخــي حــني 
ــا  ــن تكــوين كــا كنــت...« نعــم ي ــال يل »ل ق
أخــي كنــت فريســة بنظــر ضعــاف النفــوس, 
كنــت بنظــر هــؤالء الذيــن تكلمــت يل عنهــم, 
كل واحــد منهــم كان يريــد أن يكــون يل عنــراً 
فيصفعــه عنــر آخــر بــدأ يتكــون يف داخــي.. 
ــر غاضــب عــى  ــر يكــره كل الرجــال, عن عن
أبنــاء جنســه, عنــر جعلنــي أرى الجميــع 

ــو كان يوســف. ــى ل ــاً مفرســاً, حت ذئب
ــا  ــي ع ــريك غب ــؤول ت ــؤال مس ــي س صفعن
إذا كان يف مــكان عمــي مطلقــات.. يبــدو 
ــدوى.  ــذه الع ــون به ــاً مصاب ــراك أيض أن األت
ــن  ــه يبحــث ع ــع رجــاً مبنصب ــذي يدف ــا ل م
ــدة؟  ــة وحاق ــايات غبي ــوى وش ــات س مطلق
ــاً ال  ــم أيض ــة بنظره ــاً أن املطلق ــم الحق ألعل
ــكل  ــا متهمــة ب ــط رجــاالً ألنه يجــوز أن تخال
التهــم, بــكل يشء يخالــف العــادات والديــن 
ورمبــا الحيــاة. قهــرين ســؤاله.. أغضبنــي.. 
ــا.  ــل حينه ــن الداخ ــرين م ــا دم ــكاين, ورمب أب
بحثــت عــن منظــات حقوقيــة تعنــى باملــرأة 
مــن  خــويف  فأخرســني  حينهــا,  لتنصفنــي 

ــع.  املجتم

لفــرة مــا جربــت أن أخفــي أين مطلقــة, 
وعشــت تجربــة أن أكــون امــرأة متزوجــة يف 
نظــر الجميــع.. إال يف نظــري, كان ردي دامئــاً 
أين متزوجــة. عشــت ورصت ألفــظ كلمــة 
ــمع  ــدة أن أس ــات متعم ــى أخري ــة ع مطلق
ــة,  ــوب املطلق ــة ث ــا مرتدي ــمعه وأن ــاال أس م
وكنــت أرى نفــي يف كامهم عنهــن. كان البد 
أن أثــر املوضــوع دامئــاً ألســمع نقاشــاتهم 
عــن أي امــرأة مطلقــة ألعــود منكــرة مــن 
ــن..  ــات تأمل ــن املطلق ــم م ــر ك ــد. ألفك جدي
بكــني.. ثــرن.. وأخرســن, وكــم منهــن أصبحــن 

ــادات.  ــم الع ــات بحك راهب
قــادين تفكــري بعــد شــتات داخــي كبــر 
إىل أملانيــا هاربــة مــن كل يشء, وأولهــا أن 
أكــون عبئــاً عــى أحــد أفــراد عائلتــي, حيــث 
ال ميكــن يل الحيــاة إال مــع أحدهــم. هربــت 
ومل يكــن ينقصنــي ســوى الحيــاة كاآلخريــات, 
هربــت وأنــا املليئــة بالحــاس والطفولــة 
واأللــق, ليهزمنــي الضعــف الــذي بــدأ يتســلل 
لداخــي ويكــر, هربــت وال يشء ينادينــي 
ســوى أمومــة تركتهــا مــع أطفــال ليســوا 
ــا  ــت وأن ــم يل, هرب ــت أراه ــي كن ــي لكن من
النادمــة واملشــتاقة لــكل يشء هنــاك.. هربــت 
بعاداتهــم  الضعيفــة  بنفــي  القويــة  أنــا 

ــبقة.  ــم املس وأحكامه
فأنــا املــرأة التــي فقــدت فرصهــا بالــزواج 
ــض  ــزوج واملري ــيكون املت ــات, س ــا األخري ك

ــال  ــور والدج ــا األع ــس ورمب ــل والعان واألرم
ــار لــه  ــط أومــن يش هــو مــن يريدهــا فق

ــا.  عنه
ــني  ــد العازب ــا أم أح ــي إن رأته ــرأة الت ــا امل أن
معــه ســتقول لــه »هــذه مطلقــة ابتعــد 
عنهــا.. ال تناســبك«, يف حــني ســتبحث البنتهــا 
غــر  مثلــه..  عــازب  عــن  حتــاً  املطلقــة 
منصفــة كــا الغــر ومتناقضــة كــا الجميــع.
ــه, ومــع ذلــك  ــا املــرأة املطلقــة بــرشع الل أن
ال يرغــب بهــا الرجــل الرشقــي والــذي يرغــب 
بامــرأة غربيــة ال يعلــم كــم مــن الرجــال مــّر 

بهــا بــدون رشع.
ــد الحــب دون  ــت تجي ــي الزال ــرأة الت ــا امل أن
ــاة اآلخريــن وال ترغــب  ــة وتغريهــا حي خطيئ

ــا. ــث به أن تعب
أنــا املــرأة التــي لــن تفيدهــا كل تنظياتكــن 
النســائية وأحزابكــم املنــارصة لهــا فجميعكــم 
رشيــك يف وأد كــايل، النســاء منكــم أكــر مــن 

الرجال.
الجميــع  بنظــر  الناقصــة  املــرأة  اآلن  أنــا 

اللــه. بنظــر  الكاملــة 
ــل  ــال األرام ــرى كل الرج ــي ت ــرأة الت ــا امل أن
ــى  ــني, حت ــني ناقص ــى العازب ــني وحت واملطلق

ــة.  ــا كامل يروه

ــن تجروهــا عــى التفكــر  ــي ل ــا املــرأة الت أن
بالــزواج لتعيــد لنفســها الكــال الــذي ســلبه 

منهــا نقصكــم.
أنــا اآلن مريــم املقتولــة مبســدس أيب ســامر.. 

وبطلقــات مــن عاداتكــم.

بقلم: مفيدة عنكري
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الشهيد وائل فؤاد نايف البيوش

مواليــد كفرنبــل 1989 غــر متــزوج استشــهد يف 13\1\2012 بإطــاق نــار 

ــة  ــاء مشــاركته بإحــدى املظاهــرات يف مدين ــش النظــام أثن ــل جي ــن قب م

ــل. كفرنب

الشهيد عبد النارص خالد العبيدو )النعم(

مواليــد كفرنبــل 1974 متــزوج ولــه خمســة أوالد استشــهد يف 22\11\2011 

بإطــاق نــار مــن قبــل جيــش النظــام بعــد مشــاركته يف إحــدى املظاهــرات, 

وأثنــاء مســاعدته ألحــد أبنــاء كفرنبــل باالنشــقاق عــن جيــش النظــام.

يا سيِّدي السلطاْن
قرَّرُت أن أتوْب

يا حبذا لو تكتبون
سيدي

الئحًة بأخطِر الذنوْب
أصبحُت منُذ اآلْن

مواطناً صالحاً
يا سيدي السلطاْن

سأترُك الُعيُوْب
سأهجُر الكاْم
حتّى ويف املناْم
سأكُر األقاْم

أعدكْم أن أحتي
املخدَر املوصوَف 

بانتظاْم
أعدكْم أن أتبَع القطيَع 

يف سكوْت
أناُم يف حظريت 

ريثا أموْت
أعدكم يا سيدي

أن أوقَف العطاْء
أن أنتيش بحبكْم

يف األرِض والساْء
بكلِّ ما ترضون
حتى وإن شئتم

أصالُح األعداْء
يا سيدي السلطاْن
أصبحُت منذ اآلْن

مشّوهاً
معّقداً

ال أملُك اللساْن
سأشبُه األمواْت
أنى بأيّن... رمبا

قد أشبُه اإلنساْن

رسالة إىل سيدي السلطان

نور الدين اإلمساعيل

يباغتن��ا  غ��رة  ح��ن  وعل��ى  كالع��ادة 
يف  املمّي��ز.  حبض��وره  املب��ارك  الش��هر 
ع��ام 2016 يأت��ي ش��هر رمض��ان املب��ارك 
وأح��داث  بصبغ��ٍة  ولك��ن  ع��ام  ككل 
جديدة هذه املرة. أمور حدثت معي أنا 
العب��د الفق��ري, وحدث��ت مع عب��اد فقراء  
غ��ريي.. أو ق��د ال يكونون فقراء, ولكنها 

حدث��ت.
فمث��اًً حيدث يف ش��هر رمض��ان املبارك 
م��ن ع��ام ال��� 2016 أن يك��ون امل��رء قاع��داًً 
يك��رع م��ن أن��واع املش��روبات والعصائ��ر, 
يتعل��ل به��ا حل��ن أذان الفج��ر ال��ذي 
ق��د  اعت��اده يف س��اعة معين��ة, كان��وا 
اختلف��وا عل��ى ميعاده��ا ط��وال س��نن 

ثاث خلت, وبينما هو كذلك )العبد 
الفق��ري أو الغ��ري فق��ري( يفاجئ��ه املؤذن 

ب��أذان الفج��ر.. دون س��ابق إن��ذار.. هك��ذا 
ب��ا »إحم« وبا دس��تور.

اإلخ��وة  م��ن  االمتع��اض  ويب��دأ 
املواطنن.. املؤمنن.. عن »كيف اتفقوا 
ه��ذه امل��رة؟! ومل اتفق��وا عل��ى التوقي��ت 

اجلدي��د؟«. التوقي��ت  ال  القدي��م 
هيئ��ات وعلم��اء و منظم��ات اجتمع��ت 
لتق��ّر توقي��ت الفج��ر ال��ذي يتأخ��ر ع��ن 
العش��رين دقيق��ة,  ومل  ه��ذا حبوال��ي 
اتفق��وا  فيم��ا  هل��م  اجتماعه��م  يش��فع 
عل��ى  املس��يطرون  ق��رر  فق��د  علي��ه, 

االم��ر. وانته��ى  األرض 
ويبق��ى عزاؤن��ا الوحيد هن��ا أنهم اتفقوا 

على شيء.. مهما كان.. فقد اتفقوا.
وح��دث أيض��اًً ذات مس��اء يف أحد ش��وارع 
جتّمع��اًً  كان  أن  الرئيس��ية  البل��دة 

ش��بابياًً ح��ول تلف��از, وأصواته��م تتع��اىل 
حيناًً, وختبو أحياناًً.. جيمعهم تش��جيع 
منتخ��ب الرأمسالي��ة العاملي��ة والدول��ة 
التاري��خ  يف  األوىل  االس��تعمارية 
)إنكل��را( ض��د منتخ��ب الغ��زاة الروس.

م��ا أش��به الي��وم بالبارح��ة, وم��ا أبع��ده.. 
وأع��داء  الي��وم,  أع��داء  األم��س  حلف��اء 
األم��س حلف��اء الي��وم.. وأن��ا هن��ا أتكل��م 
السياس��ي  ال  الفق��ري..  العب��د  بلس��ان 
صاح��ب املش��روع, وال احلزب��ي صاح��ب 

وال.... وال..  األيديولوجي��ا.. 
فاملب��اراة الوحي��دة ال��ي يريده��ا العب��د 
الفق��ري ب��أن تنته��ي خبس��ارة الفريق��ن 
تل��ك ال��ي ق��د تكون ب��ن روس��يا وإيران 
.. أو بن قطر و السعودية.. مل ال؟! مثاًً

ال���  رمض��ان  يف  ح��دث  م��ا  وأه��م 
التح��ول  ه��ذا  ه��و  ل��ي  بالنس��بة   2016
لباع��ة  ج��رى  ال��ذي  اجليوسياس��ي 
التم��ر اهلن��دي والس��وس. صحي��ح أن 
ال��دّوار حيب��ل س��نوياًً بالباع��ة اآلنف��ي 
الذك��ر, ولك��ن كان لذّويق��ة التم��ر 
اهلن��دي والس��وس مصادره��م اخلاصة, 
فكان��وا يتجّش��مون عن��اء الطري��ق يومياًً 
إىل كفروم��ا ك��ي يأت��وا مب��ا ل��ّذ عل��ى 

وط��اب. قلوبه��م 
أن  الع��ام  ه��ذا  واجلدي��د 
الكفرماني��ن ق��د ابتعث��وا مندوب��ن 
ش��به دائم��ي العضوي��ة هل��م ليمثلوه��م 
يف بادن��ا.. وحس��نًا فعل��وا, فف��ي انتش��ار 
عرباته��م عل��ى املف��ارق ع��زاٌء لن��ا أيض��ًا.. 
لرمحت��ه. الفق��راء  هلل..  العب��اد  حن��ن 

رمضان 2016
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بقلم: سليم احملمد
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مسابقة مزايا
1-ماهي السور التي يطلق عليها الطواسني؟

2-ورد يف القرآن الكريم كنية واحدة فا هي؟

3-ماملقصود بذي الرحم الكاشح؟

مسابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

مسابقة شهرية ميكن املشاركة بها عن طريق اإلجابة عن األسئلة الثاثة املوجودة يف كل عدد ووضعها بالصناديق املوجودة ضمن مراكز مزايا.

تعتمد عى القرعة وسيتم اختيار رابحة من كل مركز من مراكز مزايا )كفرنبل- معرة النعان- احسم- معرة حرمة- جباال(.

توزع الجوائز عى خمس رابحات وقيمة الجائزة لكل رابحة 1000 ل.س

حل مسابقة العدد املايض:

1-القلم.

2-عندما يكون مجمداً.

3-بيت الشعر.

أسامء الرابحات:

1-مزايا كفرنبل: غفران عي الشيخ

2-مزايامعرة حرمة: مريم اإلبراهيم

3-مزايا احسم: حسناء الزين - مروة زعزع

4-مزايا جباال: نور أحمد النعسان

منوعكاريكاتير

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

123456789101112

سيمعتنباامسا1

قصليباليح2

رابجكدعاصم3

فالسبيهدد4

متينوننرغب5

وحنشنلقن6

يوندنيفروم7

نارقالادقا8

اميالتراةرج9

ربوحشانيد10

وهلمباثيا11

يداهلاطيحمل121

1-الصحابية التي لقبت بـ )مهاجرة الهجرتني(.

2-يهتم )م(, من األقارب .

3-جمع مصعد, من الحيوانات الصدفية املائية .

4-متشابها , املرأة التي تأرس بالحرب زمن الجاهلية )م(.

5-نريد )م(, ال باألجنبية, قوي ومحكم )م(. 

6-أعلن وبدأ الحرب )م(, من علوم اللغة العربية.

7-مادة مخدرة تستخدم يف العمليات الجراحية, اقراب.

8-طول وقامة, املتقاربون يف السن واإلسناد.

9-العامل الفرني الذي اكتشف البنسلني, جمع ميل )م(.

10-من األعضاء )م(, ضمر متصل, عامة عى وجه االنسان تدل عى 

التعب.

11-للتفسر, البومة )مبعرة( .

12-أكر املحيطات .

1-بحار عريب لقب بأسد البحار.

2-الجزء ما بني العني واألذن, عملة عربية.

3-مصدر آم )م(, من أمراض العني, بحر.

4-الصوف املتطاير, وحدة قياس لألرايض الزراعية.

5-أقوم بواجبي, خاصتي, ينتقم )م(.

6-متشابهان, من الحبوب, تتوجع )م(.

7-الرئيس األمريي الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة واترغيت يف 

السبعينيات, أراد.

8-أقد رياضة معروفة لدى اإلنسان.

9-إحدى اإلمارات العربية املتحدة, نجابهه.

10-عكس ذم, عامل مسلم أول من اكتشف أن رسعة الضوء أكر من رسعة 

الصوت )م(.

11-عكس أغلق, أحد الوالدين, حطم.

12-من أساء جهنم, عنر مشع يستخدم يف صناعة القنبلة الذرية )م(.

أفقي:

الكلمات املتقاطعة

حل العدد السابق

عمودي:

إعداد: رضا العبودي

عــى  يقــي  بدنــك  1-يجعــل 
املرتاكمــة  الســموم  مــن   %80
معروفــة. الغــر  والفروســات 

يعمــل  البنكريــاس  2-يجعــل 
تجنــب  وعليــه  كبــرة  بصــورة 
ــة بالســكري ملــدة 8  فرصــة اإلصاب

أشــهر.
3-يجعــل الدمــاغ يتخلــص مــن 
الــذي يســاعد  النيكوتــن األمــر 
التدخــن  عــن  اإلقــاع  عــى 
إدمــان  مــن  جســمك  ويخلــص 

فيــن. لكا ا
الشــيخوخة  يجعــل  4-الصيــام 
ــاً نظــراً ألن  تتأخــر 13شــهراً إضافي

الصيــام ينظــف الخايــا.

5-يحمــي كل خايــا الجســم التــي 
ــك  ــى وش ــرة وع ــل متأخ يف مراح
الجذعيــة  الخايــا  مثــل  املــوت 
التــي لهــا دور املناعــة وتجديــد 
كريــات الــدم املهمــة يف عمليــة 

ــو. النم
خايــا  تجديــد  عــى  6-يعمــل 
نفــس األعضــاء التــي تعمــل فرتات 
طويلــة عــن طريــق الراحــة فتبــدأ 
بإعــادة ترتيــب خاياهــا وإزالــة 

ــا. ــح يف ترتيبه ــر الصحي غ
يعطــي  كــام  الــكى  7-يغســل 
ــد للحفــاظ عــى  فرصــة أكــر للكب
األيــض  لتوزيــع  تأهبــه  درجــة 

الســموم. وقتــل 

فوائد طبية للصيام



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

Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com

Skype: ghalya.rhal.190

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


