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مقدمة
أصوات الشباب )VOY(، هي منصة إلكرتونية عاملية أسستها منظمة اليونيسف ملساعدة الشباب عىل تبادل املعرفة و األفكار و ليتمكنوا من التعرف 

أكرث عىل املشاكل التي تؤثر عىل عاملهم. إذ يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إىل شبكة اإلنرتنت أن يرسل منشوراً، و يعلق عىل منشورات 

اآلخرين و يشارك يف املناقشات و أن يستفيد من املواد املتاحة التي تخص الكتابة والتصوير الفوتوغرايف و تصوير الفيديو التي تساهم يف بناء القدرات 

واملهارات املختلفة. 

أطلقت يونيسف – املكتب اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا النسخة العربية من )VOY(، أصوات الشباب – العربية )VOYA( عام 

2016 تركيزاً عىل فئة اليافعني و الشباب يف املنطقة. 

كان الشباب يف املنطقة حريصني خالل العامني املاضيني عىل إيصال أصواتهم عىل الرغم من العوائق الكبرية التي تحول دون ذلك. فهناك نسبة كبرية 

من املدونني يواجهون تحديات جّمة يف حياتهم اليومية تعيق عملية االتصال والتواصل،ومن هذه التحديات؛ العيش يف مناطق نزاع، اتصال محدود 

بشبكة اإلنرتنت، انقطاع الكهرباء وغريها من التحديات. 

و مع ذلك فإن الشباب صامدون عىل نحٍو ملفت، و خاصًة كام هو جيّل من خالل منصة VOYA، فهم يتغلبون عىل هذه التحديات بقوة إرادتهم 

و مثابرتهم عىل مشاركة آرائهم حول مجموعة واسعة من القضايا بدءاً من التعليم، و العيش يف ظل النزاع، والبطالة، وصوالً إىل آمالهم و تطلعاتهم 

و أفكارهم ألجل املستقبل. إن الطاقة التي مينحونها للقّراء تعكس القوة التي يجب ان يتحلَوا بها ليصبحوا قادرين عىل التخيل و التفكري بإبداع، و 

لتأمني املستقبل األكرث إرشاقاً الذي يتصورونه يف أذهانهم.

و مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية الثانية عىل إطالق املنصة العربية ألصوات الشباب، نحن نخطط ألجل تجميع  و مشاركة هذا الكتاب اإللكرتوين 

الذي يضم مجموعة من املدونات التي تم نرشها مسبقاً. و قد تم اختيار هذه املدونات بناًء عىل املوضوع، والبلد، والجنس. و تشمل املواضيع الواردة 

يف هذا الكتاب اإللكرتوين اآلمال، و التطلعات، و عاملة األطفال، والعنف ضد األطفال، وزواج األطفال، والحرب، واليافعني و الشباب و متكني املرأة. 

وإىل جانب ذلك، و بهدف دعم مواهب الشباب يف املنطقة، أطلقت املنصة مسابقة رسم إلكرتونية و اختارت مبوجبها أفضل سبع رسومات تعرب عن 

املواضيع األساسية التي يحتويها الكتيب.

نضع بني أيديكم مشاركات اليافعني والشباب، آملني أن نستلهم منها اإلبداع واألمل والعزمية.



اآلمال
والطموحات

العمل الفني: إيناس عساف
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هل التطرف باملشاعر هو سمة للشعوب غري املتقدمة؟؟

أن تُحب شيئاً ما كثرياً، أو أن تكرهه كثرياً

فإن قررت هذه الشعوب بأنها تُحب هذ اليشء، واستمرت يف حبه ...فتلقائياً ستكره أي فكرة ال تسانده، وأي إنتقاد ال يؤيده، وبالطبع أي فكر آخر 

قد يُخالفه .

ستشعر بالحقد يتناثر عرب كلامتهم املُجسدة ملشاعرهم، وكأنهم ال يستطيعون الحديث عن ُحبهم لذاك اليشء إال من خالل التعبري عن سخطهم ملا 

هو سواه !

فتجد بأنه وكأنه من الواجب عىل تلك الشعوب أن تطعن يف ذمة من ال يوافقهم فيام يحبونه، وعىل تلك الشعوب أيضاً أن تشعر بالحقد والسخط إزاء 

كل من يختلف معهم .... كام ويقللوا من شأن اآلخر ومستوى تفكريه ورجاحة عقله ملجرد أن له رأياً مخالفاً لرأيهم ...

وهذه املشاعر املتطرفة ولألسف، سمة العديد من الناس ... !

أو فلنقل بأن تطرف مشاعرهم اتجاه ما يرونه صواباً هو سمة تبدو جليّة عىل أغلبهم ...

إنتامء هذه الشعوب لليشء الذي يحبونه، سواًء أكان حدثاً أم شخصاً أو رمبا فكراً .... ذلك اإلنتامء الغريب الذي ال تستطيع أن تفهم يف بعض األحيان 

أسبابه .. ذلك اإلنتامء الشديد الذي ال ميكن بحال من األحوال محاولة التقليل من حجمه، يف حني بإمكان البعض اآلخر مناقضته كليا من خالل إستبدال 

أحد اإلنتامءات بنقيضها متاماً وبدون أية مقدمات .... ذلك اإلنتامء الرسيع لألشياء لطاملا إستطاع أن يُدهشني.

كيف لهم أن يقوموا بذلك !؟

أُتهم بأين عاطفية، وبأن شغفي ببعض األشياء هو ما يُحركني بهذه الحياة، ومحبتي لشخص ما بإمكانها أن متنحني القوة للقيام بأشياء ُمرهقة ما كنت 

سأمتكن من القيام بها لوال محبتي له ... وبأن إمياين مبا أستحقه ومبا يجب أن تكون عليه األمور، هو ما يدفعني لالستمرار يف املحاولة لتغيري ما هو كائن 

... رمبا هذا صحيح وأنا أيضاً قد ينالني جزٌء من تطرف شعبي، ويف محاولة مّني لإلتزان كنُت ُمقلة جدااا فيمن أختار منحهم محبتي ... كام أحاول تبني 

مبادئ عامة سامية، يصعب تغيريها أو االختالف عليها ..

أنا ال أشعر بأنني أنتمي لألشياء، صحيح بأين أعتنق بعض األفكار وهي غالباً » قابلة للتجدد باستمرار« صحيح بأنني أؤمن بعدد من املبادئ التى ألتزم 

بها مع نفيس، ولكن قلاّم متلكتني مشاعر اإلنتامء املطلق ليشء ما، إذا ما إستثنينا بضعة لحظات عابرة ...

علّموا مشاعركم اإلعتدال ، إعرتضوا برفق ... وإختلفوا ِبلنٍي، أحبّوا برويّة وعىل مهل، ال تُحبوا فوراً حتي ال تكرهوا مستقبالً شيئاً أحببتوه يوما » فهذا 

ليس عدالً ! »

وال تكرهوا سوا بعد إستنفاد كل درجات الرفض ..

التعدد والتنوع، وقبول اآلخر، وتقبل اإلختالف .... كلها قيم ومبادئ تتطلب مرونة يف مشاعر الشعوب لتتمكن من ترسيخها يف ثقافاتهم ... علينا محاولة 

ترويض الفكر املجتمعي بدءاً من أنفسنا وانتهاًء من متالزمة تطرف املشاعر.

آية بسباس، ليبيامشاعر ُمتطرفة



6

هل حاولت يوماً أن تبقي عىل شعور بداخلك مدى الحياة ..؟

الحقيقة أنك مل تحاول وحتى لو فعلت فلن تستطيع ألنك لو كنت كذلك فام كنت قد تركت ذلك الحب األول و أحببت بعده، وما كان ليذهب غضب 

استشاط بك يوماً ...

سأقول لك شيئاً، الحياة مفاصل كثرية لجسد واحد ولكنها قلب واحد يغذيها فال القلب ينفع لجسد هزيل ال عظام فيه، وال العظام تنفع لجسد ال 

حرارة فيه.

إن أغلبنا تسريه وتحكمه موجة مشاعر تهيمن عىل حياته كعبد سعيد بهذه النشوة الداخلية، ولكن يف ظالم ذلك الليل يبيك حرقة ليس عىل عبوديته 

فهو ال يعلم أساساً أنه عبد ملتزم ومثابر بل يبيك دموعاً ال سبب لها ..دموٌع ومواقف ,كلامت وأحداث , دموع مظلوم يبيك بحرقة حرسٍة يسأل ملاذا؟ 

دموع طفل ضائع يف سوق يفتش عن بوالديه ويشعر أنه وقع يف برئ وحوش والعامل حوله يحاول اكله.

ولكن تأيت بسؤاٍل لذلك الطفل ما الذي حدث ؟ تجده يقول »شعرت« وبعدها يروي تفاصيل أمل وذكريات وعذابات ذاقها أو ملسها بتجارب َمْن حوله 

ويخاف أن يقع فيها ..

وبخوف تعيد سؤالك »ما الذي حدث؟« فيكمل ب »شعرت«

وهكذا حتى تجد إنه فعالً وحقيقة الذي حدث هو كان بداخله وليس من خارجه ..

إن حياتنا وقراراتنا وحتى اختياراتنا تحكمها طفولية املشاعر، كبيت بني عىل رمل فهبت الرياح وقامت العواصف وسقط املطر فانهار البيت وجرفه 

النهر ,وال تحكمها عقول تفكر تحلل, تسعى وتثابر, تنضبط, تقع وتقوم, تتعلم وتشجع و تشعر مبا يجب أن تشعر به وهذه حياة وهذا بيت بني 

وأساسه صخر فهبت الرياح وقامت العواصف وتساقطت األمطار والبيت ها هنا ثابت يف أساسه وقوته وتنظره من بعيد لرتى ضوء مدفأة نار أحمر 

وناس تضحك بفرح فام عمرته يداها كان جيد ولكن أين رصفت جهودها وقوتها كان حقاً هو املكان األنسب.

أقول لك إنه ال أحد منا يتحمل أن يتم السيطرة عىل حياته من قبل شخص آخر أو حياة تخضع يف أساس السيطرة عىل مشاعرنا وعواطفنا. وأنت هنا 

بال مأوى تنظر النجاح من حولك, عريان ال تدفئه مشاعره، لديك الدافع ولديك القوة ولديك العقل وال أحد منا خلق بدون واحد ولكن أحدهم أجاد 

يف استخدامه وآخر وضعه جانباً وصمد قلبه يف املكان املرتفع من البيت فها هنا قد حان الوقت أن تنفض غبار األيام عن عقلك وتفرغ قلبك من 

الذكريات والفشل. تضع خربتك السابقة نصب عينيك بني عقلك وقلبك وال تفقد الهدف, هدف البيت الثابت املتوازن داخلك ألنه سبيلك الوحيد إىل 

كل نجاح خارجك.

وخطى النجاح دمها وغذائها »االنضباط«

إن كل ما يشعر به شبابنا هي املشاكل التي حولهم والتي تحتاج لحل ولكن ما ميكن عمله إلعادة الحياة لتلك الشجرة هي مبعالجة جذورها وليس 

مثارها, فاملسكنات ليست هي العالج ,االستئصال لجذور كل مشاكلنا الخارجية من داخلنا هو حل بعملية تستحقها الحياة أن نخوضها.

استيقظ صباحاً واشعر بحلمك واملسه بداخلك و اشعر كم هو جميل أن تكون أنت، قم بعدها ليومك برتتيب وتنظيم مجدوالً ومحدداً مبا عليك فعله 

وال تقلق ألنه هناك دامئاً شيئاً تفعله لتصل. يقول جون ماكسويل:)آمن مبا تريد أن تصل إليه ..ألنك إن كنت تؤمن فهذا يعني أنك تحتاج وقتاً وجهداً 

لتفعلها(. ركز ألن هذا مهم لك وتذكر وذكر نفسك مبا شعرت يف صباح اليوم ألنه إن مل يكن قلبك مرتبطاً بالهدف فمن الصعب أن تبقى منضبطا.

إن انشغالك بالفوىض التي يف العامل لن يأيت لك إال إلجهاد طاقتك وقوتك وفكرك إحساسك بنفسك ومبن حولك لذا دعك من هذا كله ابدأ بالتعامل مع 

تلك الفوىض التي بداخلك و اعمل ما لك أوالً قبل أن تستجيب للعامل وال تعتمد عىل اإلرادة العفوية وال تدع ليومك أن تحكمه الصدفة »بقليل من 

االنضباط ميكنك أن تفعل أشياء قليلة ولكن بكثري من االنضباط ميكنك أن تفعل أشياء كثرية« كارلوس غوسن

تذكر حلمك يا عزيزي ..

كل ما عليك للخروج من بحر ضعفك إال أن تدير دفة حياتك وتبتعد عن دوامة مشاعرك الرصفة بدون قوة منقذة من عقلك وتسلك طريقاً بحرية 

أمواجها.تحتاج هذه املواقف لقرارات قوية حكيمة ألن الرب الذي تسري إليه أنت تراه، فها هي املنارة تلمع بضوئها املشع بتواتر ثابت تومئ إليك وال 

تخف من قوة األمواج فلن تكون قويا إذا كان أكرب ما واجهته هو أمواج ذلك الشاطئ املتأللئ ولعبت برماله,فقوتك هي مبا خضته وما عانيته وما 

وصلت إليه.

وتذكر إن املنارة تقبع عالياً فوق الصخور حيث ذلك البيت القوي والدافئ.

واآلن يا عزيزي هل أنت مستعد لرحلة بحرية؟

غايب مشو، سوريا القلب الباطن
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هل تعلم أن سبب رفضك يف الوظيفة التي طاملا حلمت بها أو الجامعة التي وددت أن تكمل دراستك األكادميية فيها هو أنك قد اكتفيت بورقة صفراء 

ورفضت باقي األلوان األخرى؟

ال أعلم ما لونها يف بلدك أو دولتك التي تسكن بها، لكنها يف بلدي صفراء … ورقٌة مستطيلة الشكل تفيد بأنك أكملت عدد سنوات معني عىل مقاعد 

الدارسة الجامعية ونجحت باجتياز عدٍد ال بأس به من املواد األكادميية مع التزامك بالحد األدىن من أيام الدوام الرسمية إضافًة إىل ما أنجزته من 

مشاريع ووظائف إجبارية.

العاملي  الرتتيب  تتصدر  تدرس يف جامعة  كنت  ، فسواء  إياها  منحتك  التي  الجامعة  ملستوى  تبعاً  قيمتها  أهميتها وال ألقارن  لست هنا ألقلل من 

عىل قامئة جامعات العامل ،أو كنت ممن يعاين من أنظمٍة تعليميٍة قدمية وشهادٍة عىل وشك سحب االعرتاف منها، فخسارة كربى أن تنهي دراستك 

الجامعية بنتيجٍة واحدة وهي شهادة تضعها عىل الحائط، فسنوات الجامعة هي فرصُة استثنائية ميكنك استغاللها يف كثري من األمور البعيدة متاماً عن 

دراستك،سأذكر لك بعضها:

ابدأ حياتك التطوعية

فوائد التطوع كثرية ال تعد وال تحىص عىل الصعيد الشخيص أو عىل صعيد املجتمع، عندما تبدأ بالتطوع ستجد نفسك تلقائياً تكتسب املزيد من 

الخربات واملهارات كالقيادة والعمل الجامعي من األنشطة التطوعية التي ستضعك يف بيئة عمل تحتاج إىل الكثري من الرتكيز والتطبيق والتى ستساعدك 

بال شك يف املستقبل إن كان يف مجال عملك أو حياتك بشكٍل عام.

العمل  ُمكتسبة من  إنها خربات  بل  الجامعات،  املحارضات كام يف  الكتب و  ُمكتسبة من خالل  أنها ليست خربات نظرية  الخربات  واملثري ىف هذه 

والتخطيط و التجربة و التطبيق والتعامل مع أفراد املجتمع بفئاته كافة.

ابني شبكة عالقاتك

هناك عبارة تقول » األمر ال يتوقف عىل ما تعرف، بل عىل من تعرف »

كل شخص تتعرف عليه قد يكون مفتاح ينقلك لفرصة أخرى أو تجربٍة جديدة أو يوسع آفاقك بأشياء مل تكن تعرفها من قبل، فتجد من يساندك يف 

أفكارك ومشاريعك املستقبلية ألنك ستكون عىل معرفٍة باألشخاص واملهارات فتحدد من تستطيع أن تتلقى منه الدعم والنصائح عندما تكون بحاجتها 

،و فرصة لتتشارك معهم املعرفة وتصل اىل فرٍص أكرب.

ستزيد من ثقتك بنفسك ألنك ستدفع نفسك للتعرف عىل أشخاٍص ال تعرفهم من قبل وتخوض معهم يف نقاشاٍت وأحاديث فتتقبل أفكار و آراء جديدة، 

وهذه املهارة ال شك أنها ستفيدك مستقبالً يف سوق العمل.

ابدأ مرشوعك الخاص

أنت صغرُي جداً عىل هذا ، انت قليل الخربة كلامت قد تسمعها كثرياً إن فكرت مجرد تفكري باألمر ولكن حتى وإن كنت قليل الخربة فإن أفضل سبيل 

الكتساب الخربة هو البدء مبرشوعك الخاص للتغلب عىل هذا النقطة.

ففي العرص الذي نعيشه اليوم أنت لست بحاجة لدرجة الدكتوراه يف إدارة األعامل لتدير مرشوعا قوامه فرد أو اثنني، بل كل ما تحتاجه هو فكرة 

ومعرفة مباذا يحتاجه الناس اليوم، وماذا عليك فعله لتلبية هذه الحاجات والرغبات ، وأن تجد رشيكاً يساندك ويدعمك للبدء بفكرتك فبذرة من فكرٍة 

اليوم قد تكون أضخم مرشوٍع يف املستقبل.

ميكنك اإلستعانة بكثري من املسابقات والربامج التي تدعم األفكار واملشاريع الريادية إما باالستشارات والتدريب أو حتى بالتمويل عن طريق املشاركة 

باملسابقات.

اقتنص الفرص

كل يوم مير أمامنا آالف الفرص التي تحمل عنوان«قدم اآلن،شارك بتعبئة الطلب واحصل عىل فرصة املشاركة مبؤمترات أو ورشات تدريبية أو برامج 

تطوعية أو مسابقات أو دورات«

ال ترتدد ثانية واحدة بأن تقدم ملثل هذه الفرص الن مشاركتك بإحداها سوف تفتح أمامك أفاق واسعة وتجعلك تخضع لتجربة جديدة، و تزيد من 

خربتك مبجال ما، وتوسع شبكة عالقاتك.

غري أن عملية التقديم بحد ذاتها سوف تكسبك خربة التقديم وتسهل عليك الحقاً أمور التقديم والحصول عىل منح دراسية بعد التخرج.

ساهم بزيادة املحتوى العلمي العريب عىل اإلنرتنت

أياً كان ما تدرسه يف جامعتك فمن املؤكد أنه طُلب منك إعداد حلقة بحثية عن موضوع معني فذهبت لتجد كافة النتائج ذات املصدر املوثوق عند 

بحثك عىل اإلنرتنت باللغة اإلنكليزية فلجأت إىل ترجمة املقاالت املوجودة لتنهي مرشوعك.

آالء سويد، سورياال تكتفي بالورقة الصفراء



بعد انتهاءك من ترجمتها ال تحتفظ به النفسك وال تبقها يف خزائن جامعتك ، ساهم بزيادة املحتوى العريب عىل اإلنرتنت،فلقد قمت مبواجهة املشكلة 

وتحديدها وشعرت بالحاجة إليها عندما قمت بالبحث ومل تجد أي نتيجة باللغة العربية.

هذا أبسط مثال ناهيك عن املشاركة يف حركات الرتجمة العلمية لتساهم يف نرش فائدة أكرب ألمتك ولنفسك، فرتجمة العلوم كام أعتربها هي صدقٌة 

جارية ستفيدك اليوم يف تحسني مهاراتك بالبحث العلمي وتقوية مهارات الرتجمة لديك وتفيد غريك ومن يقرأها ويستفاد منها غداً.

تعلم عن طريق االنرتنت

كرث الحديث عن هذه الفكرة وفوائدها يف اآلونة األخرية وكرثت الوسائل وتنوعت املصادر وتعددت اإلختصاصات ،التعليم املفتوح للجميع بأعداد هائلة 

عرب االنرتنت،جامعات مرموقة وأساتذة جامعيني يقومون بتحضري هذه الدورات لتكون مشابهه او مطابقة ملا يقومون به يف جامعاتهم.

باإلضافة لذلك ميكنك مع نهاية أي كورس تدرسه الحصول عىل شهادة متكنك من ان تزيد سطر يف سريتك الذاتية وتعطي انطباع أنك انسان منتظم 

وتستطيع التعلم ذاتياً وتطوير نفسك بأي مثن.

لن تضطر أن تلتزم بوقت فالوقت ملكك اخرت الوقت الذي يناسبك فهنا لست مجرباً عىل االستيقاظ من ال7 صباحاً لتلحق محارضة ال8

ستتعلم وتناقش وتحل الوظائف وتكتسب معلومات عملية وعلمية

أو باختصاصات أخرى  إغناء معلوماتك إن كان بإختصاصك األكادميي  العلم مجال مفتوح وميكنك دامئاً  بينام  ملاذا تكتفي مبا ميليه عليك دكاترتك 

وجميعها ستعود بالنفع عليك مستقبالً بعد تخرجك.

edx coursera edraak rwaq وإليك أهم املنصات التي ميكنك البدء بالتعلم من خاللها

تعلم لغة جديدة وطور نفسك بلغة تعرفها

هي فرصتك اآلن ال تنتظر حتى تتخرج وتُصدم بأنك بدون اتقان ألي لغة.

إن تعلم لغة جديدة تتيح لك فرصة اإلطالع عىل ثقافات العامل اآلخر، وتضيف املزيد إىل عقلك إضافًة إىل أنها متنحك اقدرة عىل السفر والعمل يف تلك 

ن من فرص العمل لديك، فكلام كانت السرية الذاتية تحتوي عىل لغات أكرث كلام كان أفضل . الدول وبالتايل تحسَّ

ناهيك عن تسهيل عملية الوصول إىل أي يشء تريد أن تبحث عنه فمعظم األبحاث العلمية اليوم لألسف هي باللغات األجنبية .

ساهم باألنشطة الجامعية ومساعدة الطالب

بإمكانك أن تكون إنسان مؤثر ومتفاعل يف أي مكان تتواجد فيه، وإن كل فرصة تقوم باستغاللها ملساعدة اآلخرين فهي بالحقيقة مساعدة  دامئاً 

لنفسك أوالً !

اذا كنت متمكن من مادة معينة فساهم برشحها وتوضيحها لغريك،أو اذا كان بإمكانك أن تعد محتوى علمي مساعد ألي مادة فقم بتقدميه لزمالئك 

واجعلهم يستفيدون منه وال تجعل اإلفادة لك وحدك.تخىل عن أنانيتك والتفكري بنفسك فقط، واجعل من التسهيالت التي متلكها مفتاحا تسهل به 

عىل غريك أيضاً.

ويف النهاية أثرك هذا ال يكون عىل شخص واحد فقط او عىل دفعة واحدة، وامنا التأثري سوف ينعكس عىل مجتمعك بأكمله.

ال تنىس دراستك وتحصيلك العلمي

جميع ما سبق ال يلغي ابداً أن تبقى متابعاً لتحصيلك العلمي تدرس وتفهم وتذاكر وتجتاز امتحاناتك واختباراتك وتحصل عىل الورقة الصفراء فأنت 

بالنهاية بحاجتها لتكمل طريقك إىل أحالمك ومستقبلك.

لكن انتبه من أن تكون ممن يحصلون عليها بدون استحقاق لها وبصفٍة اسمية فقط ، كأن تركز عىل النجاح فقط واجتياز املقررات دون فهٍم ملحتواها 

ومعرفٍة علمية بتفاصيلها.

ميكنك دامئاً أن تخلق جو التمييز واإلبداع لنفسك حتى وأن مل تتميز به جامعتك التي تدرس بها فاملصادر املفتوحة اليوم للعلم والتعلم كثرية كام ذكرنا 

سابقاً فال تكتفي مبا ميليه عليك أستاذك الجامعي يف املحارضة بل ابحث وأكمل طريق املعرفة الذي بدأت بطريقتك الخاصة.

أخرياً … ستميض األيام وتحصل عليها وستنتقل حينها من رحلة البحث عن ذاتك وتطوير نفسك إىل رحلِة إيجاد قوت يومك وبناء مستقبلك التي 

ستحتاج خاللها إىل جميع ما ذكرته،وغالباً لن تجد وقتاً لجميع ما سبق، فال تؤخرهم لحني تخرجك بل ابدأ بهم اليوم .. فقد يكون الوقت ملكك اليوم 

أما غداً فمن يدري ؟!



9

عىل خالف رسالة االنتحار التي تكتب عند فقدان األمل، أكتب رسالة إىل الحياة.

تلك اللحظة التي ُولد فيها اإلبداع واألمل، وأحيت يف قلوبنا روح املشاركة واملبادرة.

مل أكن أعرف أّي منهم مسبقاً، ورمبا كانت تجمعني بالبعض صداقة إلكرتونية فقط، لكن يف غضون خمس أيام فقط؛ أصبحنا عائلة واحدة.

لقد كّونَت مسابقة »سمعني صوتك – سوريا« مساحة حرّة أعطت الشبان والشابات فرصة تبادل خربات ومشاعر وأفكار نرّية، حيث كانوا يبتكرون 

يومياً ما يقارب الخمسني فكرة إبداعية لنصوص ومدّونات، منها ما هو توعوي أو يتحدث عن مشاكل الشباب وفرصهم، أو قصص ذاتية أو خيالية.

لقد خلقت تلك املساحة الحرة فرصة للتعبري عن آرائنا ومشاكلنا واقرتاح الحلول لها، حيث تشاركنا فيها – ليس الخربات فقط – ولكن املزاح واألوقات 

الجيّدة واملسلية التي قضيناها سوية. إنه ليشء عظيم أن ترى أن ألفكارك صوت ويتم سامعها من قبل اآلخرين، رمبا تكون لهذه األفكار القدرة عىل 

تغيري العامل يوماً ما.

يتحدث الشاب رضا الكردي )21 عاماً( عن تجربة »مسابقة سمعني صوتك - سورية« ويقول: »تجربة املسابقة أكسبتني معرفة ثقافية أكرب من خالل 

زماليئ املشاركني وتعلمت منها عن أشياء جديدة مل أكن أعلم إتقانها من قبل مثل مهارات اإللقاء بفضل املدربني.«

أما اليافع عاصم النارص )16 عاماً( فيقول عن التدوين: »التدوين مهارة ميكن من خاللها التعبري عن يشء ما يف داخيل، وميكن من خاللها تفريغ الطاقة 

اإليجابية أو السلبية عىل الورقة البيضاء التي ستحمل بداخلها ذكرى كبرية، ومن خالل مشاركة قضيتي مع اآلخرين ستجذب بالفعل أشخاص آخرين 

مؤمنني بنفس القضية، فالتدوين هو األساس بالنسبة يل وهو وسيلة تواصل بني املدّونني ليتبادلوا أفكارهم سويّة عن بعد.«

و تقول الشابة اليسار املري )19 عاماً( :« هذه التجربة لن تنىس، فاملادة التدريبية أكسبتنا املهارات املطلوبة والتفصيالت املهمة يف حياتنا العملية ليك 

نكون أفضل وجعلتنا أكرث ثقة بذواتنا وقدراتنا.

أما املدربني فقد كانوا الدافع الذي أعطانا طاقة لهذه الحياة، للكتابة والتعبري والكثري أيضاً.

وقد تكونت بالفعل عالقة صداقة قوية مع زماليئ املشاركني خالل أيام قليلة، لقد كانت من أجمل التجارب التي حملت رسالة حب لكل الشباب وبداية 

جميلة لليافعني.«

أما الشاب عبد السالم شبلوط )19 عاماً( فيقول: » املسابقة خلقت مساحة آمنة ليتشارك الشباب أفكارهم، وما عزز تكوين هذه املساحة اآلمنة حرفيّاً 

هو روح املشاركة بني الشباب، فكان الجميع يتشارك األفكار سوية دون خوف من الرفض أو عدم االستامع، لقد كنا نتعلم شيئاً جديداً من بعضنا البعض 

كل مرة، فكانت تلك املساحة اآلمنة.«

ويقول الشاب عيل محمد )21 عاماً( :«هذه التجربة أعطتني قيمة كنت قد فقدتها من املجتمع، وهذه القيمة هي التقدير املتلقى من قبل اآلخرين 

يف املسابقة، هذا التقدير أعطاين الدافع ليك اكتب أفكار جديدة تخدم رسالتي املجتمعية التي أريد أن تصل وجعلتني أشعر أنه يوجد من هناك من 

يحرتم ويهتم بأفكاري ويسمعني للنهاية. إنها تجربة إيجابية دفعتني لتقديم األفضل.«

أما أنا، فالهدف من تدوين تلك التجربة هي أن أنقل رسالة تحمل يف طياتها الكثري من املعاين - أيّها اليافعني والشباب: الحياة ليست بهذا السوء، 

فلنتشارك أفكارنا يف تلك املساحات اآلمنة التي نخلقها، فكل مكان نشعر فيه باألمان هو مساحة آمنة بالنسبة لنا، وتكون لنا الفرصة التي نستطيع بها 

التعبري عن ذواتنا دون رفض أو خوف.

و رسالتي إىل الحياة نفسها هي كالتايل:

»أيتها الحياة، أعلم أنك لسِت جميلة، ولسِت قبيحة أيضاً، إمنا يكمن الجامل والقبح يف طريقة رؤيتنا إليِك وما نحمل يف داخلنا.

تعلمني أيّن أراِك قبيحة بعض اليشء، وجميلة يف أغلب األحيان، ولكن هذه املرّة كنِت يف أبهى حلّة لِك، كشابّة عرشينية مفعمة بالحياة.

لقد جعلِك هؤالء الشبان والشابات يف نظري أكرث جامالً من أي وقٍت مىض، وستبقني كذلك جميلة بأرواحهم، هؤالء حاملني الفكر واإلبداع ملجتمعٍ 

سينبض بالحياة من جديد من خلف سواعدهم املعطرة بروح التفاؤل.

أحبك أيتها الحياة، وسأمتّسك بِك من جديد ولن أفلت يداي!«

ندى الشيخ، سوريارسالة إىل الحياة
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شخص األول: الليلة الرابعة عىل التوايل، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أقمت الحداد عىل مقلتي اللوز البنيتان الواقعتان يف جحر وجٍه مل يعرف 

للنوم من معنًى منذ زمن.

تلك املقلتان اللتان رافقتني يف كل مراحل انكسارايت.

شخص الثاين: وملاذا تقيم الحداد؟

شخص األول: أظن أنني أكبت كثرياَ داخيل حتى أصبحت كالقنبلة املوقوتة، لكن السبب الرئييس، هو أنه إذا كان البد ألحد أن يختار بيني و بني أحد 

آخر .. يختار الشخص اآلخر دامئاَ.

شخص الثاين: وملاذا تظن هذا؟

شخص األول: ال أعرف ماذا أقول، أعتقد أنه لدي سبب يدفعني لالكتئاب، وهو طريقة تفكريي.

ىل األرجح أن لدي طريقة تفكري تختلف عن الذين من حويل، إنه ليشٌء رائع أن تحظى بشخصيتك املستقلة و أفكارك الخاصة .. لكنه متعب جداً.

شخص الثاين: كيف هو متعب؟

شخص األول: حسٌن، لنقل أن هناك باب مفتوح بالكامل لك .. وفقط لك.

أنت تريد الدخول ورؤية اليشء الجميل الذي ينتظرك يف الداخل، لكنك ال تستطيع بسبب الناس الذي تواصل زرع فكرة أنك ال تستحق وال تقدر.

تعرف جيداً أنك تستحقه وتوقن أنك تستطيع، لكن أحياناً أنت بحاجة دعم الحشود حتى تدرك أنك عىل الطريق الصحيح ... حتى ولو مل تكن.

نحن محكومون بهذا القانون ككائنات اجتامعية، فإما أن ننعزل ونواصل التعب الداخيل، أو أن منيش مع القطيع ألن هذا القطيع ميلك قوة خارقة 

تستطيع إقصاء أي شخص عندما يريد.

شخص الثاين: لكن هذه شخصيتك وأفكارك! هويتك وكيانك!

أتقبل بالتخيل عنهام؟

شخص األول: كال، بالطبع ال أقبل.

أشعر بيشٍء مميٍز داخيل ال أريده أن ميوت، لكنك تدرك أنك يجب أن تساوم يف سبيل تحقيق ما تصبو إليه.

ال ميكنك امتالك كل يشء، فتلجأ للمقامرة ... تعيش لتمتلك الورقة الرابحة ، لتدرك أنك أنت كنت الورقة الرابحة.

رهن نفسك من أجل حلمك ...هدف نبيل.

شخص الثاين: و ما فائدة الحلم دون نفسك التي تسرّيه؟

أرجوك ! ال تقع يف رشكهم!

إنهم يريدون قتلك و بيعك .. ال متّد لهم يدك بكل بساطة، نحن أقوى من ذلك!

شخص األول: لكنني أشعر بكل األبواب تغلق يف وجهي.

شخص الثاين: لرمّبا األبواب تغلق يف وجهك، حتى تفسح مجاالً لباٍب واحٍد فقط، باب وحيد يوصلك إىل الطريق املثايل لك!

شخص األول: لكن كلامتهم مؤذيٌة جداً، وكلاميت توقد بداخلك اللهب!

شخص الثاين: اسمعني جيداً، نحن نهرب من املطر خوفاً منه، قطراته صافية ٌ جداً ووجوهنا ووجوههم متسخٌة جداً، نخاف من فكرة أن تُزال الطبقة 

التي تغطي الشعور الحقيقي اتجاه نفسنا.

الجريئون فقط ميشون تحت املطر ... هل أنت جريء؟

شخص األول: نعم.

شخص الثاين: هل هم جريئون؟

شخص األول: كال.

شخص الثاين: أترى هذه املياه التي تغرقك؟ كان يجب عليك أن تطفو عىل وجهها فقط!

شخص األول: وماذا عن الضغط الذي أعيشه كل يوم؟

شخص الثاين: حسٌن، لنفرتض جدالً بأنك تعيش يف ظروف ال تحمل الضغط اليومي الذي تعيشه كل يوم.

كيف إذا كنت ستصبح أملاساً؟

أحمد كتوب، سوريارسالة إىل ذايت
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للتنويه: هذه القصة من نسج خيال الكاتب

ارقيص يا كف... قابيل الحياة برقصة عىل أنغام رشقية... متاييل بقدك املياس... متاييل بقدر ما تلوى قلبك من الوجع!

قابيل الحياة بالرقص!

قابيل الحزن بشوباين، ببحرية البجع، بسوناتا القمر لبيتهوفن، قابيل الحزن بأم كلثوم...« يا مسهرين، رق الحبيب، األطالل، هذه ليلتي وأنت عمري »

قابيل أيلول ونيسان بفريوز وال تقابيل أمطار ترشين باملظلة، حاذري من املظلة...

ال تصبحي باردة فالربود أول عالمات املوت. ال تخايل مجافاة الحياة حال صائباً. فالعزلة أوىل عالمات الخواء ال تخرسي الحياة بنيف من برهة حزن، اشرتي 
السعادة ببذرة هال، وانرثي البهجة حولك كالثمر املبارك، عييش سعادة الياسمني، قاومي إحباط املشاعر املتكرسة بزجاجة من عطرك املفضل!

تذوقي الحياة. اجعيل الحزن محطة وليس قطار وليكن محطة لتستقيل منها قطار الفرح!

ابدأي من النهايات التعيسة. انطلقي منها لصباحات الحب وأمسيات الشغف، ثم أعلني الحب عىل الحياة. أعلني عليها اللهفة!

* * *

ثالثة حروف. الكاف والفاء واأللف. فتصبح كفا، أسمتني جديت هكذا إميانا منها أن بذلك لن يحمل رحم أمي إناثا بعد ذلك.

يف بيت البنات. كتبني الخالق يف دفاتره ألحيا يف بيت قيل عنه بيت البنات، البيت الذي لفظني ومن فيه فقد أرادوين ذكرا!

أنا املجرمة بحق الذكورة القاضية عىل حلم أيب، ما كنت أعي متاما ما يحصل، تكورت يف رحم أمي بذاكرة نُسفت ما إن رأيت الحياة، فلألجنة ذاكرة أيضا. 
رُحمنا فنسيناها مبجرد أن تركنا أحشاء أمهاتنا. إال أن الوعي البد أن يبدأ. البد للذاكرة أن تراكم املشاهد الخالية. فنبقى محملني مباض مملوء باألحداث 

واملشاهد. يراودنا يف أزمات الشجن. ويداهمنا يف لحظات الحنني.

كنت يف الرابعة من العمر حني بدأ عداد ذاكريت لرياكم ما آسيت، كنت يف الرابعة حني بدأت أشعر أنني لست حرة. مقيدة بخطوات ترافقني. جسد آخر 
يبدو كظيل. كيان يلتصق يب وألتصق بدوري معه. مييش معي وأميش معه. نتشاجر تارة ونرتاىض تارة أخرى. قلوبنا تنبض متجاورة. وأنفاسنا قريبة من بعضها. 

قريبة حد الحب. قريبة حد السيامية *!

مؤيد. حني كنت جنينا يف رحم أمي كان كذلك هو اآلخر. خلقنا الله بجسدين ملتصقني كحالة من الحاالت النادرة التي سجلها التاريخ يف العامل، هو الحلم 
الذي انتظرته العائلة فجاء ملتصقاَ يب ! تلك العائلة املكونة من ستة بنات. ستة أرحام خلقها الله يف بيت أيب لتبدأ رحلة شقائه يف حاجته للصبي. فجئت أنا 

فاجعته الكربى عىل حد توصيفه. مصيبته التي سوف تقتله ما مل أمت! فيبقى مؤيدا صبيا يحمل اسم عائلته ويسعد أباه الذي اعتربين املجرمة.

كنت محمومة بالحزن، أمرض دوما لكرثة ما أراه من مشاهد. ثيايب التي تدخل يب بطريقة محددة نتيجة لوضعي كانت ال تبدل بأخرى جديدة إىل أن تصبح 
رثة للغاية، يحرض أيب ألعابا ملؤيد، أدوية ومالبس جديدة. يثقله بالحب. يضعنا عىل كريس واحد دون أن ينظر إىل فيمطره بكلامت الحب، أكاد ال أذكره ناظراً 

إىل مذ أن بدأت أحفظ املشاهد وأكوِّن الذكريات، ال أذكر سوى ندائه يل دون أن ينظر إيّل )فاجعتي مل متت؟ (

يصعقني دوما فال أقوى عىل مجابهته. أنا الطفلة امللتصقة بأخيها. الربيئة من كل ما حصل، كيف يل أن أرشح له أنني أحب مؤيد، أنني أحبه وأمي وأخوايت 
وجديت أليب خديجة التي عاملتني بقسوة تفوق قسوة أيب مبراحل، تلك التي غريت لقب أمي من )أم البنات( إىل أم )البنت املريضة( !

كيف يل أن أشعر أنني ابنتهم، وأن الله خلقني ألكون كذلك، أن أرشح لهم أن طفلة بهذا العمر ال قصاص عليها. ال تحاكم حتى لو كانت آمثة.

كيف يل أن أرقص وأقابل الحياة ببسمة وأنا محملة بهذا الكم الهائل من الوجع. كيف يل أن أحيا بسالم والسالم غادرين منذ والديت.

أذكر حني بدأت صحة أخي مؤيد تتدهور. كنا يف السادسة من عمرنا. قرر أيب أن يبيع املنزل وقررت خديجة أن تبيع كل مصاغها يك نذهب إىل األردن أو إىل 
بلد أجنبي يك تقام لنا عملية الفصل دون أرضار تصيب أخي. أذكر أيب عندما قال إنه يجب أن تقام العملية عند أْشهر األطباء يك يبقى مؤيٌد عىل قيد الحياة 

وما ذكرين، فقط نظر إيّل نظرة اشمئزاز ألن الكتلة التي ربطتنا عندما كنا يف رحم أمنا كانت قد بدأت بالنمو يف جسدي.

أطلق علينا األطباء توأما سياميا مجازا. إال أنه اعتالل جيني فقط، كتلة لئيمة منت يف خارصيت وألصقت أخي يب يف أحد أطوار منونا.

د موعد الجراحة وأنا عىل صغر سني، كنت أدعو الله أن أموت ليحيى مؤيد. أرجوه وأناجيه أن تحصل معجزة فيتغري كالم األطباء حول نسبة  عندما تحدَّ
نجاته املتدنية أمام نسبة نجايت. أن أموت فتحيا عائلة كاملة. أمي وأيب وجديت خديجة وأخوايت اللوايت تعنب من كرثة االنتقادات والحياة البائسة يف غياب 

الصبي الذي سوف ينجيهم من سخط أيب.

ومات مؤيد فغاب أيب بدوره عن الحياة، وعرفت أن ما ينتظرين سيكون أكرث إيالما. سأحاكم يف كل يوم وكل ساعة وكل لحظة، سأرى الكره فأنا األنثى التي 
قتلت الذكر املنشود.

ومات مؤيد وعشت بدوري زمهرير الخوف يف بيت لفظني مذ أن كنت جنينا، بدأت رحلتي مع العذاب وبدأت ذكريات األىس ترتاكم أكرث فأكرث حتى رصت 
اليوم امرأة يف الثالثني من عمرها ال تقوى عىل الحب. ال تعرف الحب. تخاف من السالم!

* * *

- يأس يكاد ينهش أي إرادة للحياة. كآبة تجعلني أكره صوت الحامم والسنونو املقبلة من بالد الربد إىل دفء أوطانها. حزن يسكنني يكفي يك أدهس أي 
زهرة تبدأ بالتفتح يف حواكري الصدر!، مارسني الوجع حتى أواسط الروح. حتى نواتها. عاش بداخيل. جعلني كتلة تتأمل، مارسني حتى نهاياته األخرية. حتى 

الجفاء. حتى رصت سجينة يف معتقل الذاكرة. يف معتقل ما مىض.

- ال تصبحي ساذجة يا كفا! أنبتي ذلك الجزء املوارب من األمل، اِزرعيه يف ماء الروح لينمو كاألركيدة، خويض دوما سباقات يف مضامري السعادة، أرشقي 
كشمس األصيل يف براري العشق، ال تقنطي فالخالق أعظم من أن نيأس يا كفا! مثة أفراح مجلجلة ستعرف طريقا إىل روحك إذا آمنت بها. مثة مشاهد 
ستحدث والله لن يضيع ثواب االنتظار! سيصبح لديك ذكريات محفوظة يف خانات الفرح، لذا انهيض من األمل، غادري خريف ذكرياتك، تزوجي الربيع يف 

الخارج، احبيل من األلوان. وأنجبي العصافري والفراشات! ماريس االنتصار بعد أن مارسك الوجع.

هامش: السيامية أو التوأم السيامي هو التوأم الذي يولد ملتصقا ببعضه وهي حالة ال تصيب سوى التوائم الحقيقية أي ذكرين أو أنثيني لكن طبيا وبعد 
التأكد من أصحاب الشأن يوجد حاالت نادرة تلتصق فيها التوائم )ذكور وإناث( نتيجة ألمراض جينية يف أحد مراحل التكون الجنيني.

وائل مظهر الحجي، سورياقابيل الحياة برقصة
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للتنويه: هذه القصة من نسج خيال الكاتب، وهي الجزء األول من قصة “قابيل الحياة برقصة«
متكورة هنا، عىل بعد شهقة واحدة من هذا القلب الحزين، من الخواطر التي تعرب الروح التي خلقت بداخلها، وحيدة يف ظالم يشبه النور! يف جوف محموم 

باألسئلة. أسمع نبضات قلب لن يرغب ببقايئ، عندما يتضح له أين بخالف ما كان يحلم!
هنا يف هذا املكان، أنا الروح ذاتها التي يزرعها الخالق، كتبني يف دفاتره وسوف أرى النور يوما يف لحظة مخاض عسري. رمبا!

أسمع وأفهم، أعي متاما ما يحدث حويل، فقد نفخ خالقي يف جسدي الروح، وهبني الحياة لتأخذها مني إحداهن مقابل قروش بغيضة تريض بها دناءة النفس 
وتحنث بالقسم الذي حلفته عىل رشف مهنتها!

لقد اقرتب موعد القرار يف إدانتي...رمبا أُعدم مرة أخرى شنقاً مبالقط تلك الجزارة، أو أُمنح فرصة يك أمنو هنا وأولد فأرى عيون أمي وإن كانت ال تريدين !
******

يف رحم أمي
خياالت جنني محمومة

جمر يرسي يف الجسد الذي يحتضنني كلام اقرتب موعد الحقيقة
أنثى أنا أم ذكر؟ أعلم أنني مرفوضة يف هذا الرحم، لكن حكام، وإن كان يأىب وجودي، هو رحم أمي، عىل األقل من الناحية البيولوجية!

********
كنت أسمعها دوما، متر أصواتها ودقات قلبها يف أذين الصغرية، عىل األقل ما يبدو من أذين!

أشعر دوما بخواطرها املكلومة، وأعلم وأفهم أنها ال تريدين، تبغض وجودي، وتكره فكرة أن أكون ابنتها السادسة، أو عىل األقل تتظاهر بذلك، لذا، أعلم دوما 
أنه يف مرحلة ما سيحني موعد إعدامي، أنا املجرمة بحق الذكورة والقادمة عىل بيت البنات!

كان اليوم ماطرا، حزينة السامء عىل روحي، حزينة كل الغيوم عىل ما سيجري، حزينة عيل وعىل املنطق الذي يرفضني، وعىل كل جنني كان بريئا إىل أن 
ثبتت أنوثته، فقتل!

يف عيادة صغرية، مرشحة تنفذ فيها أحكام اإلعدام الظاملة. عىل أجنة خلقها الله يف أرحامها آمنة!
******
أنثى ...

حروف تقتل أيب وجديت خديجة وكنت أنا فاجعتهم بعد خمس بنات عىل التوايل.
خمس بنات عىل التوايل كان ما يكفي أيب ليتخذ قرارا بأن يسأل الطبيبة عن جنس الجنني يف رحم تلك املكسورة، فإذا قررت أن الجنني أنثى، يومئ لها بأنه 

جاهز لطلباتها مقابل أن تجهضني. )كالعادة(
كان أيب يخاف من كلمة أنثى أو بنت...كان يخاف أن يسألوه ماذا رزقت يا أبو مؤيد، ليجيبهم مطأطأ الرأس، ابنة، فيتمتمون مبتسمني:

)كالعادة(
ما كان أيب فقط ممن عاىن من هذه الفاجعة )عىل حد شعورهم(، إمنا مثة رجال آخرون يعانون من كرثة األرحام يف بيوتهم، فيخجلوا وكأننا خلقنا أساسا بال 

رشف.
كانت أمي تبيك يف رسها، كنت أعلم هذا، تظهر عكس ما تضمر، فهي دافئة جدا من الداخل، أعلم ذلك، أنا يف جوفها!

وأي أم تقتل أطفالها ال تبيك!
لكنها ما كانت مجرمة يف قتيل، كانت مجرمة يف سكوتها عام يجري يف بيت البنات ذاك، لسكوتها عن أحكام صدرت بحقنا نحن االثنتني، أحكام كان عليها 

أن تنفذها وهي مبسوطة الوجه والرسيرة يك تضمن بقاءها يف كنف زوجها الذي
يقرر أيب يف اليوم التايل قتيل يف العيادة أو )املقربة( ذاتها...تبيع أمي شيئا من ذهبها لضيق الحال وتذهب بحركة ثقيلة أدماها الحزن ووجع الكرامة لتجهضني، 

ألعلم أين سأعود مجددا أنا الروح ذاتها يف الرحم ذاته الذي ال يريدين.
يف طريقي إىل املوت بينام تذهب أمي تحت املطر بعد أن خرست أكرث من نصف مصاغها. كنت أودع نبضها، كم راودتني األحالم يك أبقى يف رحمها، بني 

أحشائها، أكرب واستمد الحب من روحها، أخلق وأنام يف حضنها، أراها للمرة األوىل، أتعرف عىل شكلها.
الكل يعتقد مبا فيهم أنا عندما تكتب يل الحياة بأكملها وأكرب، أن الجنني ال يشعر، أنه ال يعرف وال يدرك، لكن رحمة الله كانت واسعة بجعل ذاكرتنا تنتهي 

مبجرد أن ننزل من أحشاء أمهاتنا فننىس ما ألفناه يف جوفها اآلمن الرحيم.
********

- جاهزة يا رقية
- نعم

- ستنامني اآلن ملدة ساعة وتستيقظي دون هذا الهم الثقيل الذي يسكنك
- لنبدأ إذن

- حسنا
- يا رب!

إىل اللقاء يا أمي يف حمل جديد ينهك أوصالك ويتعبني أنا بقدر ما آسيت الرحيل.
أىت املغيب إذن لترشق شموس أخرى يف رحمك الدافئ، استودعتك الخالق الذي نفث الروح فأحياين يف أحشائك.

آسفة أنا عىل هذا الوجع!
**********

يف الشارع املجاور، عادت أمنار لتوها، عادت بينام رقية يف طريقها إلعدام ابنتها دخلت أمنار بيتها، مقهورة، ومكسورة لهول ما حدث معها.
عرفت لتوها أنها ال تنجب، عاقرا ستقيض حياتها تشتهي جنينا يتحرك يف بطنها، مير عليها الوقت فيدهس ما بقي من روحها، يزيد االنتظار من وجعها، 

وتنكرس عندما ترى ثياب األطفال أو ما يسمى )بالديارة( عىل املانيكان يف الواجهات.
موجوعة، بينام يطمنئ زوج رقية.

هل تم إجهاضها بأمان؟

وائل مظهر الحجي، سوريابانتظار املغيب
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إنَّ الشباب ورغم كلِّ املتغريات يف املجتمع كانوا األقوى بل واألكرث عزميًة ورغبًة ليغدو كلَّ يشء كمدينٍة فاضلة.

إنَّنا نسابق الوقت حتَّى نقتنص الفرص، ومنيض بعيداً حتَّى نعود يف صورة الئقة، و نخوض التجارب جميعها حتَّى نكتسب املعرفة ... نجابه كلَّ ما 

يلمس أحالمنا.

ة ونهدأ حتى نحافظ عىل نهضتها إنَّنا يف هذا العمر منلك من الزخم ما يجعلنا نثور حتى تنهض األمَّ

جميعنا منلك أحالماً تحتاج إىل يوٍم عامليٍّ لتحقيقها

مبا أنني شابة فأنا أحارب حتَّى أُبقي أحالمي قيد التحقيق .. أخاف من أن أجدها أضغاث أحالم

إننا نخىش من غبار األيام أن يغطي أحالمنا،

و نبغض إن تفّوهنا مبا نحلم يقولون ماهي إالَّ مراهقة،

هل من الصعب عىل الكبار يف السن أن يفهموا جديَّة ما نفكر به!؟ أم هل يجب علينا أن تتقطع بنا السبل ونخوض مع الخائضني ويتهاوى عزمنا حتَّى 

نُدعى راشدين وتُؤخذ أحالمنا بعني اإلعتبار؟!

هل ميكن لهذا اليوم العاملي الذي ُصنع لنا أن يوضح للكبار هذه الفكرة !

إنَّها أسئلة تراود مفكريت كلَّ ورقة، وتحتاج ملساحٍة آمنة حتى تسلك فيها االجوبة طريق العقل

مساحة لنا )شباب األمل( إن اجتمعنا بها و جدنا ذاتنا ،

وإن تحاورنا امتلكنا بعضنا

وإن تبادلنا أفكارنا علونا درجًة عمَّ نحن به

ش قدراتنا .. تكون كجدار الحامية ألحالمنا .. تنفض عن هشاشة داخلنا غبار اليأس مساحة تعزلنا عن كلِّ ما يهمِّ

نكتسب بها حقَّ التعبري عن أحالمنا، ومهارة العمل عليها، وأمل تحقيقها

نكتسب بها حرية املشاركة يف كل ما ينمو داخلنا

مساحة إن دخلناها أشخاصاً خرجنا بقلب واحد

يف هذا اليوم ، و يف هذا العمر أريد أن أخرب العامل أنَّنا جميعنا كربنا بطريقٍة ما، ونضجنا بخيبٍة ما، وقسونا عند مرحلٍة مل نعد بعدها كام كنَّا، وجميعنا 

أردنا يشء من هذه الحياة ولكن القليل من حصل عىل ما أراد،

جميعنا امتلك أشخاصاً هم برعم الحياة الذي ينمو بداخلنا، ويف املقابل فقدنا أشخاصاً هم من صنعوا ما نحن عليه ، فام االنسان إالَّ بقايا فقدان

إنَّ كل َّهذا هو ما يجعلنا شباباً بطريقته، وليس العمر الذي تسألني عنه فأجيبك ألسمعك تقول مازلت صغرياً

م مقدريت .. فأنا اآلن قادٌر عىل ما مل تكن أنت قادٌر عليه يف عمري أرجوك .. ال تحجِّ

نهلة علوش، سورياألننا األمل خلف أبواب الحياة
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كم من األفكار ال نستطيع قولها...

كم من األفكار من الصعب أاّل نقولها..

كم صعب أن كل ما نفعله بها هو التكديس

كم هذا التكديس يخلق مستودعاً يكرب كل حنٍي

يفقدك هذا هدوءاً.. يفقدك سالماً

هنا ...بعد سكوت وسكوت وسكوت

تقف عاجزاً عن البوح للخارج

تقف متأمالً ما يف الداخل

تنظر لصنع سالمك ..لرتى الحب وتكون صادقا

ولكن ليس لهذا وال لذاك ..بل لك أنت.. لسالمك ..لحبك ..لصدقك ..لذاتك

لتقوي عالقتك ال بصديق وال بحبيب.. بل بنفسك ومع نفسك ومن خالل نفسك..

وتتقبل احتاملية أنك مهام كان حولك أناس وأحباب

لن يكونوا سوى أوراق تسقط يف خريٍف قريب

واحتاملية أن تكون أنت شجرة بال أوراق وحيدا يف حقٍل واسعٍ تنظر أشجاراً يف منو وأنت يف موت ..وحيداً..

ما عليك ...هو أن تجد الحقيقة حول نفسك

عليك أن تصبح هادئا ليس بفمك فقط ولكن بعقلك

ويف هكذا هدوء سوف تسمع الحقيقة..

وببساطِة التعبري ...

إصنع سالمك...

ألنك حتى لو قدم ذلك الربيع وأرشقت شمس صيفاَ من جديد..هناك خريف يأيت

ألنك بسالمك يف ربيعك وصيفك وخريفك..أنَت أنْت سوف تبقى ثابتاً ال تنحني وراء أوراق سقطت بنسمة هواٍء عليلٍة كانت أو عاتيٍة وتحللت بعيداً 

عن جذورك لعلها تكون شجرًة بجذوٍر ال تشهد لجذورك أصالً لها..

ولكن ليس ألنك ال تبايل ..ال بل تبايل وتحفظ أوراق ربيعك بحرص ..لكن قوياً ثابتاً واعياً أنك مهام توالت فصوٌل أنت سوف تبقى بسالٍم تفتح سقفاً 

مبستودٍع كان قد اكتظ بأوراِق أفكارك وتدع الشتاء برياحه يعصف فيها بزوبعٍة تجعلها طليقة تسبح خارج تعبك ..

و بكل هدوٍء تغلق الباب خلفك خارجا وترمي املفاتيح بعيداً وتقول بعهٍد واثٍق: لن احتفظ بهكذا مستودع ألُبقي أوراقي فيه..بل سيكون دوماً صيفاً

ال أجرب ورقًة أن تبقى ...ال أحزن واقف تحت املطر باكياً ليك ال يرى أحدا دموعي..

من أراد أن يأخذ دفئاً يعرف أين يجدين ألين لن أتغري مهام كرثت أوراقي ولن أتغري لو بقيت عوٍد جرده الريح أوراقه أو شجرٍة جردها مزارٌع مثارها ومن 

يأيت أعطيه ال مستودعاً ..بل قلباً ينبض يغذي يحب.

ألين وأنا بعد كل هذه الفصول...بقيت أعرف الحب

وأصبحت أكرث من معرفة ..يف تقدير

وقلبي مازال ينبض حباً..

ينبض سالماً...

غايب مشو، سورياإصنع سالمك
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عىل منصة ارتفعت عن الواقع بحلم محقق.. وبني نظرات الفخر واألكف التي تعانقت بالتصفيق.. انهالت عىل أمواج من لحظات العمر املفصلية.. 

لتقتحم ذاكريت تلك الطفلة بضفائرها الكستنائية وهي تقف أمام معلمتها حاملة مجلتها الحائطية الصغرية والتي أشبعتها رسام وتلوينا وكتابة.. أخربتها 

املعلمة حينها أنها ستصبح يوماً كاتبة ورسامة.. ارتسمت عىل وجهها ابتسامة طفلة ُجل أحالمها تلك »املرحى« التي ستتلقاها إن هي حصلت عىل 

»عرشة » يف اإلمالء.

كان صوت التصفيق يعلو.. غادرتني تلك الطفلة وراح مير أمامي ربع قرن من دروس الحياة

لعيل ال أنىس حني تزامن وصويل لقارعة األحالم مع وصول الحرب إىل بالدنا.. لتتقدم »تلك املشؤومة« عىل بخطوة وترسق مني حلام وعام.

قررت حينها أن ألون إقامتي الجربية وأسري يف مشوار األلف ميل نحو احرتاف الرسم وألقن الحياة دريس األول بأين »سأصنع من عتمة األيام جديلة 

وأرميها خلف ظهري«

ترّجلُت عن املنصة وأنا استذكر تلك الفرص التي ال ترقى لشرب من قامة أحالمي والتي وضعتني أمام »الرضا بيشء أو الال يشء« ليكون هذا دريس 

القايس الثاين.

كان اليشء الذي رضيت به هو دراسة اللغة العربية.. ولرمبا دفعتني فطرة التميز التي فطرنا الله عليها إىل التفوق ألعطي الحياة دريس الثالث وهو« 

أينام زرعك الله أزهر«.. تخرجت مبعدل عال لتفاجئني فرصة تدريس رسيعة.. وقفت عىل بعد خوف من الفشل عنها لتعلمني دريس الرابع أن »ثقي 

بقدراتك«

استفقت عىل أضواء الكامريات ليلتفت القلب إلحدى طالبايت وهي تلوح يل من بني الحشود وتعيد يف نفيس رهبة اللحظة األوىل أمامهن يف صف اكتظ 

بشابات ال يفصلني عن الجلوس بينهن سوى بضع سنوات وأربعة دروس يف الحياة وإجازة يف اللغة العربية. تعلمت منهن حينها دريس الخامس بأن 

»لكل إنسان منا رسالة عليه أن يؤديها مبسؤولية ». كنت أعود يف كل يوم بآثار الطبشور وأوراق االختبارات ونظرات الرضا من الطالبات.. ألجد نفيس 

وقد شغفني التدريس حباً .. وهنا أتاحت يل الحياة فرصة استكامل تحصييل العلمي ألقع يف جحيم االختيار بني الشغف واملستقبل وأتلقى من األيام 

صفعة كانت مبثابة الدرس السادس »بأال أضع سقفا ألهدايف«..

تركت التعليم وعدت إىل مقاعد الدراسة ألتلقى من الدروس الكثري كان »الصرب« سابعها و«إدراك أن يف العلم لذة لو فطن لها امللوك لحاربونا عليها« 

ثامنها..

أعادين للواقع مكرب صوت وضع أمامي مع سيل من األسئلة حول هذه التجربة.. نظرت إىل مكرب الصوت الذي نقلني إىل تلك الغرفة الصغرية والتي 

جعلت من صويت فيها عيونا ملن حرموا نعمة البرص ورحت أسجل الكتب صوتيا لهم.. ألتعلم من هذه الغرفة دريس التاسع بأن »قيمة اإلنسان تكمن 

فيام يعطي ال فيام يأخذ«

سمعته يقول »هال تحدثينا عن تجربتك يف التدوين؟« ابتسمت حينام أعاد يل هذا السؤال تلك الطفلة بضفائرها الكستنائية والتي قالت لها املعلمة 

ستصبحني يوما كاتبة.. مل تدرك تلك الطفلة يومها أنها وتحت مسمى القدر الجميل ستبرص مواهبها الصغرية النور وتنترش كتاباتها عىل موقع عاملي.. أو 

أنها ستقف يف هذا اليوم أمام الحشد عىل منصة تغمرها نظرات الفخر وحرارة التصفيق.. أو أنها ستخرب املذيع يف لحظة من السعادة الرسمدية درسها 

العارش، قائلة:« ال يشء مستحيل.. لنحلم ولتبرص أحالمنا النور مهام طال سواد الليل«

سالم األحدب، سوريادروس الحياة العرش
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جرأة شاٍب سورّي عىل الحلم رغم الحرب هو عنواُن حياٍة كاملة، ولكن قبل أن أتكلم عن نفيس، أريد أن أتكلم عن هذا العنوان وبتفصيل كلامته ليك 

تكون كلاميت عن نفيس معروفة املضمون.

فربأيي الشخيص، الجرأة هي فعل ما يصعب فعله عند الكثريين أو حتى ميكن اقتصار فعله من قبل األقوياء فقط أو من قبل الذين ليس لديهم 

مايخرسونه نتيجة جرأتهم.

مرحلة الشباب هي تلك الفرتة من العمر التي تكتب فيها مسرية حياة وتسطر الذكريات. ويف هذه املرحلة العمرية بالذات، يستطيع املرء أن يقّدر ما 

إذا كان قادراً وقوياَ ملواجهة الحياة أم ضعيفاً وانطوائياً ويفضل االختباء عىل املواجهة.

أما بالنسبة لشاٍب سوري يعيش يف زمن األزمة السورية، فقد يعني الحلم له إما الحياة أو املوت، وقد يعني أيضاَ إما األمل أو خيبة األمل. وقد يعني 

الحلم كل ما للكلامت نقيٌض يف هذه الدنيا.

ولكل شاٍب أو شابة ما يختاره من عنواٍن لحياته. أنا كشاٍب سورّي، اخرتت لنفيس أن ال أنام يف الظالم وأترك وحوش الخوف تطاردين، اخرتت أن أنهض 

وأواجه كل مخاويف، اخرتت الحياة. صنعت لنفيس حياًة من حياٍة اختار بارود العامل أن يرضب رشره فيها ويقتل كل ضوٍء قد ينريها، لينرش ظالماً ورعباً 

وخوفاً. ومع كل هذا الظالم اخرتت أن ينبض قلبي من جديد. اخرتت أن أعيش، واخرتت أن أرى النور من رشارات الرصاص والبارود. واآلن أشعر أن 

بإمكاين أن أنري قلوب العامل كله من النور الذي أراه يف قلبي.

ما كنت ألمتكن من فعل هذا لوال جرأيت عىل الحلم. لذة الحياة ال تكمن إال عندما نحلم و نسعى جاهدين لتحقيق أحالمنا.

فعىل الرغم من الحرب، قوة الحلم وصعوبة تحقيقه هو تحدٍّ و مغامرة و إثباٌت عىل أنك جديٌر بالحياة. حتى لو كان الحلم يف زمن الحرب أمراً صعباً 

أو بحد ذاته أمر يشبه التعلّق بشبح الواقع املرير الذي عىل أطرافه تتكرس األحالم واألماين وتنكرس القلوب.

وانا كشاٍب سوري أعيش يف تلك الدوامة أحلم بأن أنقل الحّق من خالل صوري، فالحّق هو صورة ثالثية األبعاد للحقيقة، هو الحقيقة بكل وجوهها. 

فأنا عىل الدوام أمتنى من خالل صوري ومن خالل أي يشء استطيع فعله أن أنقل الحقيقة بكل مقاييسها آمالً بأن أصنع أمالً وحلامً جديداً للكثريين. 

أحلم دوما أن اكون ذاك املصور الذي ينقل الفرح والحزن الذي يعيشه وطني وأبنائه من خالل صوٍر تحيك حكاية كاملة.

وكل ما ضاقت يب الدنيا، تذكرت أن األرض ال تتوقف عن الدوران عىل الرغم من كل ما يحدث فيها، فاألرض ال تعتمد عىل ما يوقفها، بل عىل ما ميّكنها 

باالستمرار يف الدوران. وسبب دورانها هو الطاقة.

وأنا سوف أستمد قويت من األرض، وسأجعل من الطاقة اإليجابية سبباً كافياً ألستمّر يف الحلم والسعي وراء تحقيق حلمي.

سأكون واحداً من الشباب السوري الذي تجرأ عىل الحلم رغم الحرب، وأقول لكل من يقرأ مدونتي أن يتجرأ ويحلم ألنه ليس هناك من يشء يستحيل 

تحقيقه إن وجدت اإلرادة.

لطاملا أنني عىل قيد الحياة، فأنا سأبقى دوماً عىل قيد الحلم واألمل.

غايب مشو، سورياالجرأة عىل الحلم، بالرغم من الحرب
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ماذا لو كان العامل مليئا باملوسيقى بدل ضجيجنا ؟!...

لرمبا كنا مجتمعني نرقص حفاة عىل الرمال.

يقول الثائر الكويب غيفارا »من ال يعرف الرقص والغناء ال يعرف الثورة«.

من ال يدرك قيمة الحياة بتفاصيلها، هو مهزوم بال قضية ومستسلم او جاهل ال يدرك ما ميتلك ليخرسه... من ال يرى سطوع الشمس يف رشوقها وغروبها 

يف نهايات تكونه األوىل يحيى دون سبب يقاتل من أجله.

نعرب الطريق ظنا منا أننا مسريين .. هناك دامئا إشارات تدلنا عىل مسارنا وتحدد حركتنا.. توقفنا الحمراء منها، ننتظر إشارة خرضاء تسمح لنا بالسري إىل 

األمام... نبقي خطواتنا آمنة، نخضع أحيانا لقوانني وضعها برش، نحسبها منزلة ونجعلها مقدسة ال عيب فيها. فال نجادل وال نسأل وال نفكر وال نبحث 

وال نرفع صوتا وال نفعل فعال وال نقول ال ... ويف النهاية نبقى نبحث عن أحالمنا ونسمح لحيتان ال تشبع بأن تستهزء بعقولنا.

نحلم لو أن العامل أفضل، لو أن السامء وردية، لو أن الزهور تنبت يف الشتاء، لو أننا نصعد أدراجاً إىل القمر، ولو لدينا أقداما مطاطية تعرب بنا البحار 

والقارات ساعة نشاء .. لو أننا نجد عمال ونقتات جيدا، لو أن الحروب تباد، لو ان الدين للدين واألوطان جميعها للجميع ولو أن العدالة موجودة 

والفقر مزحة والعنرصية ضد كائنات كريهة من كوكب آخر والقلب كبري والحب جميل والكره والطمع وباء استثنايئ عالجه متوفر مجانا يف جميع 

املحال التجارية ... وغريها وغريها من األحالم.

ال تحمل الحياة أحالمنا وتهدهد لها لتكرب ، ال تضمها وتحميها لتطأمنها. ترتكها طريا محلقا« ظنا منها أنها يجب أن تتعلم التحليق، لكنها ال تعلم أن 

رصاص القاتل دامئا باملرصاد. فال خيار هنا بني النجاح والفشل، بني املوت والحياة، فالطيور ال ترتدي دروعا، تحلق وتأمل فقط اال تأيت الرصاصة يف 

الصدر فتكون قاتلة، فلتأيت بفاه أو بجناح يشفى.

مقاعد اإلنتظار كثرية.. والجالسون نيام يحلمون.

اخرت مقعدا، اجلس هناك، خذ قيلولة عند غروب الشمس، واحلم، وإذا صحيت يوما، أخربين رواية خيالية عن حلمك، هل تحقق؟!... قف وابيك عىل 

األطالل حتى بزوغ فجر جديد.

لو كان العامل مليئا باملوسيقى، لتحلقنا جميعا حول النار واملاء والهواء لرنوي قصصنا الخيالية عن أحالمنا التي تحققت وعن أحالم أبنائنا التي ستتحقق... 

هذا أيضاً حلم.. حلم جميل.

لكن من ال يعرف الرقص والغناء... ال يعرف الثورة.

ريم مهتار، لبنانماذا لو كان العامل مليئا باملوسيقى بدل ضجيجنا؟!
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لطاملا أكّدنا عىل أهمية االبتسامة يف وجه صديقك وجارك البعيد ومساعدة اآلخرين، وندرك متاماً مدى الحب الذي نشعر به عندما نساعد كبرياً أو 

نالعب طفالً صغرياً، لكن ما جعلني أعيد إحياء ذكرى هذه الكلامت هو أنني مل أعد أرى أّي أثر منها عىل الواقع!

لرمبا ما شّدين إىل كتابة هذا املقال هو أنّنا نعي مدى أهمية الفرد بالنسبة للمجتمع، و أن الفرد ال ميكن أن ينمو منفصالً عن مجتمعه. فهو بحاجة 

ألهٍل وأصدقاٍء يقفون معه عند األمل وعند الفرح، لكن ما نفعله اليوم مختلف اختالفاً كلياً عن ما ندركه ونعلمه ونعلم نتائجه لكن ال أحد مّنا قادٌر 

عىل اتّخاذ الخطوات الالزمة لتدارك األمر.

إّن انفصالنا عن مجتمعنا واتخاذنا ألجهزتنا املحمولة صديقاً يف الصباح ومسامراً يف اللّيل, جعل مّنا كائنات انطوائية، وبفعلنا هذا، نسفنا كل رابٍط يربطنا 

باملجتمع رغم تأكيدنا أننا نستخدم مواقع »التواصل االجتامعي« !

أصبحنا منفصلني وبعيدين عن بعضنا رغم أننا نجلس يف غرفة واحدة! فلم يعد لسهر اللّيايل والحديث املطول وحكايات الجّدة أيّة معنى. باستخدامنا 

غري السليم لهذه األجهزة جعلنا نلغي رابطة التواصل الحقيقيّة والتي هي أشّد وأسمى من رابطة التواصل االفرتاضية، فأصبحت جلسات األصدقاء ال 

تكتمل دون الهاتف املحمول والتقاط الصور، ثم نقول بأننا سعداء والحقيقة أننا جلسنا مع هواتفنا ال أكرث! واألمثلة تطول.

إن هذا االنفصال أيضاً جعلنا نفقد رابطة تواصلنا مع الطبيعة ، فأصبح صوت املطر ال يعني شيئاً إذا ما »شاركنا اللحظة« عىل هذه املواقع، إن انفصالنا 

عن مجتمعنا الواقعي وغرقنا يف املواقع االفرتاضية جعل مّنا كائنات ألكرث حّدة وعصبيّة وتهّجم، أصبحنا منيش يف الشارع دون أن نبتسم يف وجه أصدقائنا 

أو جرياننا ألننا نتواصل مع صديقنا الذي هو أصالً يف الشارع املقابل، لقد فقدنا السعادة التي كنا نشعر بها، نجلس يف حديقة رائعةدوا أن نستمتع 

باملناظر الخاّلبة، ميّر طفل وال نداعبه ألنّنا يف الواقع مل نره! ميكن القول أننا »رمبا« نخوض مغامرٍة ما ولكننا يف كل مرة نوثّق طريق الرحلة!

يجب أن تعي فكرة أنك غري منفصل عن الطبيعة بقوامها الكامل! جرب أن تتناىس هاتفك املحمول ذات يوم وتستمتع يف الحياة، أن تتوحد مع الطبيعة، 

مع أشجارها وطيورها، أن تذهب ملكان بعيد دون أن توثق الرحلة، و أن تستمع بغروب الشمس وتحتفظ باللقطة يف قلبك قبل هاتفك، حاول أن تعيش 

اللحظة دون أن تخرب أحد شيئاً! حاول أن تتّحد مع األشياء الحقيقيّة املوجودة يف جانبك، أن تبتسم لجارك البعيد وتلعب مع الطفل الصغري. إن هذه 

األفعال الصغرية ميكنها أن تخلق شعور الحّب يف نفس ممن أثرت شعورهم، اللحظة ترحل، نعم، ولكن الشعور األسمى بالحّب يبقى يف داخلك، لك أنت.

ابدأ بنفسك!

ندى الشيخ، سورياابدأ بنفسك!



عاملة
األطفال

العمل الفني: سايل حميدات
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ما زالت يداَي الّصغريتان ترتعشان خوفاً، يخفق قلبي رسيعاً كظآمن يتوق لعبوة مياه.. وكّل ذلك خشية طردي من العمل!

يهتّز جسدي الّنحيل كلاّم داهمته نوبة ذعر، أصبحْت نظرايت كنظرات طفل يرى الحياة من وراء نقاب املوت.

رغم كّل ذلك، بقيت أُمسك نفيس فال أحد يراين إال مبتسامً، تتوقّد يف ساعدي عزمية رجل راشد وقوي.

من أنا؟!

أنا الذي أتوق إىل املنام تَوق الجائع إىل الطّعام، أنا من ينّئ أنيناً خافتاً ال يتجاوز صدره، واليسمعه إاّل الله.

أنا الطّريح القتيل يف سبيل اللّقمة الهثاً أنفاس الضعف والخسارة.

أنا الذي ُسلبت برائتي من أعامق ذاكريت تاركًة ورائها أشالء طفولتي، فنسيُت كيف أكون طفالً!

كيف يل أن أكون طفالً وانا من يشرتي الفرحة إلخوته، بدالً من رشاء أحدهم يل!

أنا من فنيت وتأّوهت واستغثت ومل تلبّى استغاثتي.

مل أشأ يف تلك الليلة أن أربط ساعتي يف الّسادسة صباحاً، ولكن من بعد فقداننا لوالدي مل يكن يف اليد حيلة، فأنا املعيل.

استيقظت فتثاقلت خطوايت تاركاً يف فرايش األحالم الّدفينة التي قتلت.

للحظة متّنيت لو كانت أمي تصنع يل شطرية لذيذة للمدرسة، لكّنها بلغت بها العلّة منتهاها، ففعل بها املرض فعل النار يف الهشيم فغرّيها كام يغرّي 

الخريف أوراق الشجر، كان أقىص ما ميكنني فعلة أن أقّدم لها أقراصاً مهّدئة فلم تزدها إاّل أملاً.

حان وقت الرّحيل.. خرجت إىل ضجيج الّشوارع ورأيُت ازدحام الحياة.

لوهلة وقفت، أغلقُت عيني وتذكّرت مدرستي التي كانت كالّشعاع الذي يُكِسب اإلنسان حياة تتألأل بأنوار املعرفة، تستقبل األبناء الّصغار وتخرجهم 

كباراً قادرين عىل العمل والبذل والعطاء ومواجهة الحياة.. فهل سيستطيع جسدي الّضيف الهزيل تحّمل كّل هذه األعباء؟

شققت طريقي ذاهباً إىل طرف آخر من الحياة، كلاّم اقرتبت من مكان عميل تطلّعت حويل وشعرت بالحّمى تجتاحني بلّلتني قطرات العرق، فظهر 

أمامي رّب العمل، وهو رجل مفتول العضل أسمر البرشة لفحته الشمس بوهجها، قساوة مالمحة جعلتني أرتبك، ولكن بعد عّدة أيّام اعتدت عىل ذلك.

مضت بعض األيّام وبعضها ظلّت تحفر ذاكريت.

أذكر تلك اللحظة التي كان كتاب تعليم اللغة العربيّة يرقد إىل جانب أدوات العمل فاضطررت عىل تركه، مضيت متعرّساً متنّهداً، عندها الح صوت من 

الداخل - صوت معلّمي - يعلو فأحّسست بالعرق يتصبّب من جبيني وتراقصت قدماي خوفاً، ذهبت إليه فرمقني بنظرة مخيفة خطفت من عيني 

كّل آمالهم، عندها تلّقيت صفعة هزّت أركاين.

فانهمرت الّدموع من مقلتّي غزيرة كانهامر املطر. وأخرياً غلبت عىل أمري وعّدت إىل العمل والخيبة تنهش قلبي نهشاً.

يف ساعة من يوم آخر يائس التقطت كتاباً من كتبي وعند أّول صفحة مّد وحش برشي يده وأخذ كتايب وألقاه يف لهيب النار فتوّهجت، عضضت عىل 

شفتّي حرسًة فانتشلتني الّصدمة إىل داخلها، وأكلت غّصتي بصمٍت وصرب. فبدأ يوبّخني وأمسك يدي الّضعيفة القلقة ورضبني عليها رضباً موجعاً!، 

فانطلقت من فمي رصخة كادت متزّق حنجريت من شّدة األمل والّرعب، وكانت نظرايت مزيجاً من الّضعف وخيبة األمل، وانتهى يب املطاف يف املشفى.

عاودت العمل بعد مّدة من الزمن، كنت أُنهي أيّامي بشكل متشابه دامئاً، أعود ملنزيل الذي عىل وشك أن يهدم بنظرات جامدة غري واضحة.. تائهة..

تعذبت وتقهقرت ومل أقل شيئاً..

عجزت عن الكالم فأخذ الّضيق مّني كّل مأخذ.. ال تحزين يا أختي الّصغرية فأنا مازلت يف الحادية عرشة والزلت بكامل قواي الجسدية..

أعتذر يا أّمي عن كذيب عليك بأنني مل أشتاق ملدرستي وأصدقايئ.

أعتذر أليّن الزلت أريد ألعاباً وثياباً للعيد.

أعتذر لتلويك عيل وحزنك.

عائشة قراجة، سورياتائه
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عاملة األطفال

“العمل فالح، به نبتدئ الصباح، يك نبلغ النجاح« مطلع أنشودة مدرسية يدندنها الطفل رضا مايض وهو يحيك عن ذكرياته عندما كان تلميذاً يف املدرسة. 

يتوقف رضا عن الكالم ثم يقول: »مل أبلغ النجاح ال يف املدرسة وال خارجها، هذا العامل ال يحبني«.

رضا هو رجل صغري كام يحلو له أن يصف نفسه مل يكمل بعد سنته الثانية عرش ولكنه يكاد ينهي سنته الثانية يف العمل بورشة إلصالح السيارات.

مغطى بالشحوم والزيوت املستعملة ينزلق تحت السيارة محاوالً إصالح أحد األعطال ثم ميد رأسه ويقول » أحرضتني أمي إىل هذا امليكانييك من سنتني 

رغم أين مل أكن فاشالً يف الدراسة لكن أيب استشهد يف أحد التفجريات، نزحنا من منزلنا وأصبحت حياة أمي وأخويت قاسية وكان البد من التضحية من 

قبل أحدنا للمساعدة يف مرصوف العائلة«

كان رضا يحلم مثل بقية أقرانه مبواصلة دراسته ولكنه أُخرج من املدرسة قبل إنهاء الصف الخامس. قد يصبح رضا بعد سنوات أمياً. يغادر رضا بيته 

الدافئ إىل الورشة مع خيوط شمس الصباح األوىل يتحاىش دامئا املرور عىل الطريق املؤدية إىل مدرسته ليتفادى مشاعر الشفقة التي يرى فيها نقطة 

ضعفه. يقول رضا: »عيّل أن أتحمل مسؤوليتي ومسؤولية عائلتي. ظروفنا صعبة وال حلول أخرى لدينا«.

خالفاً للضوابط القانونية تنترش عاملة األطفال يف سوريا يف زمن الحرب ألسباب اقتصادية ينخرطون يف سوق العمل قبل بلوغهم السن القانونية وأحيانا 

يتم تشغيلهم يف مجاالت خطرة تهدد صحتهم ومنوهم الطبيعي وغالباً ما ترتبط عاملة األطفال باالستغالل االقتصادي لهم والعنف ضدهم.

شذى األشقر، سوريا
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وما الطفُل إال ذاك الكائن الرقيق الناعم .. ذاك الذي تنظر لعيناه فتشعر أنَّ قلبك كاَد يرقُص فرحاً .. عيناه تلَك التي ال تتوقف عن الضحك .. برشتُه 

النرضة.. رائحتُه العطرة .. وأحالمُه الوردية .. هو ذاك الكائن الذي مل يتجاوز الثامن عرش من عمره .

ما رأيَك ياصديقي عندما تسلب من ذاك الكائن الربيئ حقوقه ؟

بات بعض األطفال بال مأوى .. بال طعام ورشاب .. وقد ُسلبت منهم أبسط حقوقهم .. حتى كادوا أن يُسلَبوا حقهم يف العيش .

حقوق الطفل مل تقترص عىل األشياء املادية فحسب كالطعاِم والرشاب واملسكن .. بل األهم من ذلك هو االحتياجات املعنوية .. مثُل العيش يف مكان 

آمن ودافئ يف حضن أبويه يأخُذ مايلزمه من حٍب وحنان ..

كانت الثامنة صباحاً بتوقيت ذهايب لدريسَّ املزعج ..

هواٌء نقي .. عصافرٌي تزقزق .. وبائع الغزلة ينادي )غزلة غزلة تعوا اشرتوا غزلة( .. أصوات األطفال .. سمعتها فكاد قلبي يرقص معهم .. نعم قد صحوا 

من نومهم وقبل أن يفركوا أعينهم نزلوا للشارع للعب فيه .

كنت يف طريقي عندما صادفت وردة يف ربيعها .. عمرها ال يتجاوز الثانية عرش من الزهور .. كاد قلبي يخرج من مكانه ليضمها ألنها كانت لذيذة أكرث 

من تلك الغزلة !!

بعد حديث دار بيننا سألتُها ..

-وما قلتييل شو حلمك ؟

-حلمي ياخالة كتري كبري !

-أنا مو خالة أنا أسمي حال ومبا أننا أصدقاء اسمي حال

-حلمي ياحال كتري كبري

-وما هو ؟

-ُحلُمي ان تكون عربة الغزلة تلك كُلُها مليك .. ُحلُمي أن تروي يل أمي ليالً قصصاً خيالية عن سندريال قبل نومي .. ُحلُمي أن أتناول تلك املأكوالت 

اللذيذة التي يتناولها البعض من األطفال ُحلُمي أن ألعَب مع أصدقايئ يف املدرسة عوضاً عن لعبي يف الشارع و أن أتعلم كل الحروف من األلف إىل 

الياء و أن تُكرَمني معلمتي لدراستي املمتازة .. لكن كلَّ هذه األحالم صغرية مقارنًة مع ُحلُمي الكبري بأن أرى عيوَن أمي وأشعر بحنانها عندما استقيظ 

صباحاً .. لكنها ذهبت ملكاٍن بعيٍد جداً بعد سامعنا لذاك الصوت القوّي املخيف وبعد ذلك سافرت ماليك اىل السامء

يا حال حلمي كبري .. أكرب من عمري .. عمري 12 سنة .. ولكن قلبي كبري .. همي كبري ..

يجب أن تكونوا عىل علم أن هذا الطفل قد يأخذنا إىل االعايل وقد يهبط بنا إىل سافل األرض

عليكم أن تفهموا أن هذا الطفل ماهو إال وردة .. عندما نسقيها بالحب ، العطاء وبالحنان فإنه سيزهر حتامً وسينعم علينا برائحة عطرة نسعد بها 

ويحاط بنا حدائق متتد لحد ال ولن نتخيله !

وإن مل نسقيها !! ونحرمها من أبسط حقوقها .. فال تكونوا عىل عجٍب إن ذبُلت وأعطتكم شكالً ال يرس أنظاركم وبذلك سيصبح عاملكم جاف .. قاحل 

.. كتلك الوردة ..

تعترب حقوق الطفل حقوقاً فردية تختلف باختالف عمره وحاجاته والبيئة املحيطة به ..

كحقه يف التعلم، »إذا أردنا أن نحقق السالم الحقيقي يف العامل، فعلينا أن نبدأ بتعليم األطفال«

وحقه بأن يأخذ القدر الكايف من الحب لينمو يف داخله ويزهر.

كام له حق بأن يعيش يف بيئة مستقرة وآمنة يحتويها الدفئ والعطاء .

يؤسفني القول بأن مل يحصل بعض أطفالنا عىل أبسط حقوقهم

فأصبح لدينا أطفال يف سن الرباعم يعملون .. وبدل أن تتلوث أيديهم بالشوكواله ، تتلوث باألوساخ والطني ..

بدل أن يحصلوا عىل غذاء كامل يضمن لهم منو أفضل ، أصبحوا يحلمون بكرسِة خرب !!

أطفال .. أزهار .. براعم

نحن املسئولون وسنحاسب .. املجتمع يكرب بهم يرقى بهم .. هم يبنوه ..

»أن نزرع بذور القوة يف أطفالنا أسهل من أن نداوي رجاالً محطمني«

أعطوه حقه بالعيش!! ليكن بإمكانه الحصول عىل باقي الحقوق ..أنا طفل ومن حقي أن أعيش

حال عتال، سورياماذا لو أخذ الطفل حقوقه كاملة؟
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داخل شوارع دمشق قصص واقعية تحيك وتختزن بني طيات يومياتها املعذبة جراحات الطفولة الضائع، ماسحو أحذية، ماسحو زجاج السيارات عىل 

املواقف، متسولون -متسكعون -وكلهم أطفال يشكلون اللوحة املحزنة للفقر والترشد.

نسجت عرشات القصص لألطفال الباحثني عن الرزق واملتسولني واملرشدين واأليتام وغريهم. حيث الشوارع تكتظ بهم واألرصفة تصبح مناماً ورسيراً 

لهم، ألسباب بعضها ميكن أن يكون معلوماً وأهمها الفقر.

و سأعرض قصة أحد املرشدين املتواجدين تحت جرس الرئيس يف محافظة دمشق القريب من منطقة الربامكة حيث أن هذا الجرس كان كافياً ليكون 

مأوى لعدد من هؤالء املرشدين.

وفجأة خرجت فتاة ال يتعدى عمرها احدى عرش عاماً كانت مرتدية مالبس رثة تحاول ترتيبها عىل جسدها النحيل ليخرج فتى صغري أيضاً كان يلبس 

بنطاله املمزق، مع وقوف فتيان أمامهم ويشاركون يف حجم الكارثة التي أشاهدها وهي استعطاف املارة للحصول عىل حفنة قليلة من القطع النقدية.

سني البالغ من العمر وحسب تقديري خمس عرشة عاماً، مل تخذله الحياة فحسب بل نسج الخوف خيوطه يف خطواته األوىل نحو العمل والحصول 

عىل لقمة العيش، مستعطفاً املارة والركاب من أجل من يعطيه فتات الطعام أو النقود ليعود يف نهاية يومه إىل مأواه أسفل الجرس محتمياً من شدة 

الصيف الحار وبرودة الشتاء القارص.

قال يل: أسري أمام السيارات عىل أقدامي العارية غري مبال باألخطار تاركاً خلفي نظرات الشفقة واإلحسان من عيون بعض الناس حيناً ونظرات القسوة 

واالحتقار حيناً آخر.

فسألته أين عائلتك؟ محاوالً استدراكه ألعرف من الذي يعتمد عىل طفل صغري يف العمل ودونت حديثه

فأجابني: ال أعلم من هي عائلتي وكيف جئت إىل الدنيا، لست املرشد الوحيد هناك أصدقايئ أيضاً من الفتيان والفتيات، نلتقي تحت الجرس ننام 

ونتقاسم الطعام ونفعل كل يشء، كل يشء مباح لنا ألننا أطفال شوارع!

ثم يبيك سني عىل حاله قائالً: الناس ميرون بجانبنا يروننا ونراهم يصحبون أطفالهم إىل املدارس بينام نحن يف ضياع تركناها ونحن نفكر. رمبا قد يصبح 

سني قتيالً لضعاف النفوس ومرتكبي جرائم تجارة األعضاء، أو ميوت جوعاً دون أن يجد من يرفق بحاله ليعطيه ما بقي من فضالت الطعام.

هذه إحدى القصص املؤملة عن األطفال املرشدين واأليتام الذين خرجوا الكتساب مهنة تكسبهم قوت يومهم. فقد خرجوا إىل الدنيا دون أن ينعموا 

بحنان األم، مفتقدين رعاية األب حتى أصبحوا كالريشة تتناولها العواصف والرياح من مكان إىل آخر. فهم أطفال ال ينتمون لعامل الطفولة بيشء سوى 

أحجامهم، حتى أشكالهم باتت أشبه بالعجوز قد أكل الدهرعليهم ما أكل ورشب من عروقهم حتى ارتوى،. باتت كلامتهم تقول: الظروف واقفة ضدنا 

حتى استسلمنا لليأس الذي رشدنا ووضعنا يف مهب الرياح تقذفنا كام تشاء.

سني ليس األول ولن يكون األخري من ضحايا أطفال الشوارع ولكنه مبثابة منوذج مصغر من ضحايا اإلهامل وعدم اهتامم الجهات املجتمعية واملسؤولني 

بقضيتهم التي قد تتحول إىل قنبلة موقوتة تهدد أمن الشارع واملجتمع.

نايف عمر، سورياقصة املترشد »سني«
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إسمي عيل، وعمري 19 عاماَ. أسكن مع عائلتي يف مصياف يف ريف حامه يف سوريا. كنت طفالَ حني بدأت األزمة يف سوريا. يومي الروتيني قبل الحرب 

كان عباره عن يوٍم عادي ككل الشباب يف أوىل مراحل املراهقة. كنت أنشغل بالدراسة يف الشتاء، وأساعد والدي يف أعامله يف الصيف، أما ما تبقى يل 

من وقت فكنت أقضيه باللهو واملرح.

منذ صغري كنت أشعر أن لدي هواية التصوير الفوتوغرايف حتى لو كان من خالل هاتفي املحمول فقط. كنت أهوى أن أنقل صوراَ جميلة وأري العامل 

ما أراه بعيني. كنت أحب أن يرى العامل صوري من خالل عيني.

أما بعدما اندالع األحداث الحزينة يف سوريا، فقد تغريت الكثري من عادايت. أصبح اللهو واملرح والخروج من املنزل أمراً يصعب عىل الكثريين. ويكاد 

يكون مستحيالَ أيضاَ لكثريين آخرين. أصبحت أفّضل الكتابة يف وقت فراغي خصوصاً بعد أن أصبح خروجي من املنزل أمراً صعباً.

هكذا، بدأت أكتشف نفيس ومواهبي. أردت أن أنقل ما أحب من مرحلة الهواية اىل مرحلٍة أكرث تطوراَ. فبعد أن أنهيت مرحلة دراستي الثانوية، التحقت 

بقسم اإلعالم يف الجامعة ألحصل عىل بكالوريوس يف هذا املجال. أصبحت أهتم بتوثيق الحاالت اإلنسانية إىل أن تطوعت كصحفٍي ومصور فوتوغرايف 

مع إحدى الجمعيات األهلية العاملة يف حامه.

بنظري وبنظر الجميع لقد أثرت الحرب عىل الشباب بأشكاٍل متعددة. منهم من ترضر ومنهم من ترك البالد، ومنهم أيضاَ من بادر للمساعدة وبدأ 

العمل باملجال االجتامعي والخريي ليقدموا ما استطاعوا من مساعدة، مهام بلغت درجة بساطتها. فاملساعدات ال تكون مادية أو عينية دامئاَ. املساعدات 

قد تكون عباره عن فكرة أو صوت أو صورة.

من خالل عميل مع الجمعية األهلية التي انتسبت إليها، استطعت االنضامم إىل إحدى ورشات العمل التي تدعم الشباب املصورين والصحفيني يف 

اكتساب خرباٍت ومهارات يف مجال الصحافة والتصوير وخاصًة من خالل تبادل املعارف مع مواهب أخرى نستطيع التعاون سوياً والتعلم من بعضنا 

اآلخر.

بعد انتهاء الورشة، بدأت بتوثيق عدٍد من القصص القصرية من خالل الصور علها تكون باباً لتقديم املساعدة لكل من ترضر من الحرب. أحدها هي 

قصة األخوين أيهم وباسل، الذين مل يتجاوزا الحادية عرشة والثانية عرشة من العمر. قصتهام هي إحدى القصص التي تروي كيف تغري معنى الوقت 

بالنسبة للسوريني، وخاصًة األطفال، بني ذلك الحني، حني كنت صغرياً، واليوم.

كام أجربت الحرب ماليني األشخاص عىل ترك منازلهم والبحث عن األمان يف مكاٍن آخر، كان أيهم وباسل أحد ضحاياها أيضاً بعد أن تركونا منزلهم مع 

عائلتهم يف محافظة إدلب شامل سوريا، وانتقلوا إىل املدينة التي أعيش فيها يف مصياف، يف ريف حامه. يعيش األخوان مع عائلتهام يف دكاٍن صغري، 

يحتوي عىل خمس فرشاٍت فقط وبدون أي مقوماٍت تكفل لهم عيش طفولتهم كام يجب أن يعيش أي طفٍل يف هذا العامل. بدالً عن ذلك، يعاين كال 

األخوان ويتعبان يومياً ليستطيعوا تأمني ما يسد رمق عائلتهم بعد أن أقعد املرض والدهام عن العمل.

غري أن تلك املعاناة مل تثنهام عن متابعة دراستهام، فأيهم يف الصف الخامس، وباسل يف الصف السادس االبتدايئ. كالهام مجتهٌد يف دراسته ويسعيان 

دامئاً لتحقيق النجاح.

كل يوم، يذهب األخوان إىل املدرسة صباحاً محاولني أن ال ينقطعوا عن ذلك ولو ليوٍم درايّس واحد. عندما ينتهي اليوم الدرايس ظهراً، يعودون إىل الدكان 

الذي أصبح منزالً ويقومون بالدراسة وكتابة وظائفهم، غري أنهم ال يقضون باقي وقتهم باللعب واللهو. يذهب باسل وأيهم كل يوم للعمل بنقل الرمل 

مع أقربائهم يف مواقع البناء إىل الطوابق العالية من املباين التي يتم بناؤها حديثاً.

»نحن نتمنى أن نصبح مثل غرينا من األوالد، ولكن ما باليد حيلة. نحن نشكر الله عىل كل حال« يقول األخوان.

أحالمهم مل تتوقف هنا بالرغم من كل ظروفهم. فباسل وأيهم يحلامن أن يصال اىل الجامعة وبأن يحصال عىل الشهادات العليا، ليتمكنوا من العمل دون 

الحاجة للمساعدة من أي أحٍد مهام كان.

عىل الرغم من معارضتي الشديدة لعاملة األطفال، بالنسبة ألطفاٍل كثريين كأيهم وباسل، يبقى السؤال الذي يحوم حول حياتهم، ما هو البديل بالنسبة 

لهم، وعائلٌة كاملة تعتمد عىل مدخولهم الصغري ليستمروا بالحياة بينام يقف العامل متفرجاً عىل آالمهم.

عيل درزية، سوريااألعامل الشاقة لألطفال لتأمني خبز يومهم
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العنف ضد األطفال ، ليس محدد ببلد ، دين ، أو عرق ، إنه معضلة ضد أهم فئة يف املجتمع ، وكام تنص اتفاقية األمم املتحدة :إن العنف ضد األطفال 

هو:«أن كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهامل أو اإلساءة يف املعاملة مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية.«

ميكن القول بأنَّ أكرث األسباب املؤدية للعنف ضد األطفال شيوعاً هي الحرب واملجتمع.

»فقط عندما تصبح املشاعر األبوية غري فعالة ومتناقضة وعندما تنشغل عواطف األمومة بيشء آخر , يشعر األطفال بالضياع.« آنا فرويد.

املجتمع سواء يف املنزل، أو يف املدرسة، أو يف املؤسسات الحكومية، أو حتى الخاصة. كل يوم، األطفال معرضون للعنف بأشكاله خاصة اإلساءة الجنسية 

املنترشة بكرثة يف السنوات األخرية، وهذا نتيجة نقص نفيس ملامريس هذا النوع من العنف،

طفل ، يف السادسة من عمره ، يف مرحلته العمرية هذه ، كل ما قد يفكر به هو املدرسة، الرسم، نسج عامل خيايل خاص به، اللهو، وبعد مرور عرشِة 

أعوام، بدأ يكتشف من خالل املقاالت، وفعاليات حقوق االنسان والطفل، أنه تعرض لنوع من العنف يف طفولته، أدركه متأخراً، أدرَك هذا الشاب أن 

الخوف والصمت الذي كان يصاحبه طيلة فرتة طفولته، انعكس سلبياً عىل تعامالته مع أفراد األرسة بأن أصبح يرفض حتى ألمه أن تقرتب منه، يرفض 

ألحد أن ميسك يده أو يقبله. وهذا كاَن نتيجة اإلساءة الجنسية التي تعرض لها ومل يستطْع أن يُخرَب أحداً بها، فقط ألنه خائف،أيًن دور األرسة يف حامية 

أطفالها من العنف؟ أين دور املؤسسات الحكومية والخاصة سواء كانت تعليمية أو تثقيفية للطفل يف متابعِة االستقرار النفيس لعامليها تجنباً لألذى 

قد يلحق بطفل دون علم للمؤسسة أو حتى لألرسة؟

الحرب، إنَّ املفردة بحد ذاتها بشعة، مبجرد قراءتها، أو سامعها، كل ما قد يخطر ببالك دماء، قتىل، ودمار، دخان، طائرات، مدرعات، رصاص. تشعر 

بالحزن قليالً، دعاء للشهداء، ومثلام يُقال باللهجة العامية » الله يصلح الحال، ويفرجها.« ثم تكمل يومك بشكل طبيعي.

الحقيقة، أن الصورة، الفكرة كل ما يهم منها سؤال واحد فقط كيف ترجم العقل لطفل عاَش هذه الظروف هذه الفكرة؟ 

سألت طفالً كنُت قد وجدته قد رصع إىل داخل املنزل من الخوف، يبيك، عن سبب كل هذا الهلع. أجابني برجفة قوية: طيارة، صاروخ...

تعجبت، ثم سألت أحداً: هل أعلنت حرب أخرى؟

قال: ال.

ما أثاَر هلع هذا الطفل، هو صوت املولد الكهربايئ.

أليَس هذا بحد ذاتِه يسمى عنفاً.

»الوجه النقيض للحق، هو ليس الباطل، بل العنف.« إريك فايل.

أمل محمد، فلسطنيتوقف! أنا طفل!
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رغم كوين أبلُغ عرُش سنوات من الُعمر، إال أنني أشك يف ذلك.

اسمي مالك، ولدت وترعرعت يف مدينة حلب السورية، والديت توفت جرّاء قذيفة حرب طائشة وماتت معها كّل أحالمي، أما أيب فال أدري ملاذا أمسك 

بأيدي أخويت وطار بهم بعيداً دوين.

طفولتي كانت محصورة بني أواين املنزل العديدة والحاممات الضيّقة، حتى وفاة أمي وهجران أيب يل ازداد الوضع سوءاً، حيث فرضت عمتي سلطتها عيّل 

بالقوة وجعلت نفسها وليّة أمري، فقامت بإخراجي من املدرسة وحرمتني من حقي يف التعليم يك تأجرين عند أصحاب املنازل الفخمة ألكنس وأمسح، 

ولتأخذ هي وزوجها املال مني دون أي حق يل فيه.

تحّملت الرضب والشتم وشتّى أنواع االستهزاء منها ومن زوجها بسبٍب وبال سبب، وأُجربت عىل السكوت أمام عمتي األخرى يك ال أروي لها تفاصيل 

حيايت السيئة، عدا عن تذكريي مبأسايت يف كل مرة أتعرض فيها للرضب يك أشعر بأن ال حق يل يف هذه الحياة، وعندما أدافع عن نفيس ينتهي يب الحال 

مرميّة يف الشارع ومعرّضة لألذى أكرث، فاضطررت أن أتخىل عن كرامتي وحقوقي كإنسان مقابل أن أحظى فقط عىل زاوية أنام فيها آخر اليوم وكرسة 

خبٍز تسد رمقي.«

أصدقايئ؛ قصة هذه الطفلة حقيقيّة، وأحداثها حقيقيّة، االسم وحده كان مزيّفاً غري أين متنيت عكس ذلك.

هذه الطفلة الربيئة أخربتني هذه القصة بعينيها، وأخربتني أن حقوقي القليلة جداً يجب أن تنعم بها أيضاً، أخربتني دون أن تنبس ببنت َشفة! ألّن 

الكالم والخوض يف هذا املوضوع يعترب جرمية بالنسبة لها، لكنني تقّصيت عن األمر حتى وصلت إىل هذه التفاصيل القليلة التي بني أيديكم.

لنعد أدراج القصة مرة أخرى، ولنفّكر ما هي أقل الحقوق التي يجب عىل األطفال الحصول عليها ونجد أن مالك الصغرية تعاين من العنف ومحرومة 

من أبسط حقوقها، كحق التعليم والعيش بأمان والحصول عىل الدعم املعنوي واملادي. يف الواقع الفتيات واألطفال الذين يتعرضون للعنف هم ضحايا 

ضعفاء جداً وغري قادرين عىل البوح بتجاربهم الشخصيّة أو حامية أنفسهم. العنف ضد الفتيات عىل وجه الخصوص موجود وبنسبة كبرية وال ميكن 

تجاهلها، ألنهم معرضون ألشكال عديدة منه، كالعنف الجسدي واللفظي املامرس من قبل مقدمي الرعاية والحرمان من التعليم، وال يقترص األمر عىل 

هذا فقط بل يتعداه إىل العنف الجنيس من قبل الزوج يف حال تعرضهن للزواج املبكر.

حسب إحصائية أجرتها اليونيسف يف أيلول/ سبتمرب 2014 فإن 6 من كل 10 أطفال من بني سن سنتني و14 سنة عىل مستوى العامل )قرابة بليون طفل( 

يتعرضون للعقوبة البدنية من مقدمي الرعاية عىل أساس منتظم، ويف الغالب يتعرض األطفال ملجموعة من العقاب البدين واالعتداء النفيس.

هناك إحصائية أخرى أجراها موقع U-Report Syria يف شهر آب/ أغسطس 2017، خالل سؤالهم عن كيفية معالجة مشكلة العنف املنزيل، فأفادت 

النسبة األكرب وهي 55% بأن القضاء عىل ظاهرة العنف املنزيل تكون عن طريق توعية األهل و28% من العينة أجابت بأن املعالجة تكون عن طريق 

وضع قوانني ملعاقبة األهل، بينام أفاد 11% منهم بأنه يجب تخصيص رقم ملثل هذه الحاالت، وتراوحت النسب املتبقية ما بني 4% بأنه ال يوجد حل، 

و3% املتبقية أفادت بعدم اهتاممها للموضوع.

األطفال الذين يتعرضون للعنف ال تتوفر لديهم الثقة والوسائل للتحدث علناً، أو إلخبار شخص كبري موثوق به أو للحصول عىل مكان آمن.

عندما تتعرض فتاة ما للعنف فإنها تعتقد أن العنف الذي ميارس من قبل زوجها يف املستقبل هو من حقه، يف الحقيقة ليس من حق األهل كذلك! يف 

رأيي، يجب علينا أن توعية األطفال وخصوصاً الفتيات واألهل ومقدمي الرعاية، ففي اليوم العاملي للفتيات يجب أن ندرك أن لكل فتاة حقها يف أن 

تحصل عىل التعليم وحقها يف قول رأيها والحصول عىل دعم وكذلك يجب توعيتها يف حقها يف الزواج بعد القبول والقضاء عىل ظاهرة الزواج املبّكر.

هذه املسألة تقع عىل عاتقنا أيضاً، فإنه ليس أمراً مقبوالً أن ترى العنف يرتكب ضد األطفال وال تحرك ساكناً، لقد حان الوقت للتحدث.

القضاء عىل العنف ضد األطفال مسؤولية الجميع!

ندى الشيخ، سوريااملالئكة املعّذبون
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لفتتني منذ فرتة ليست ببعيدة الحملة التي أطلقتها منظمة يونيسف يف لبنان، بعنوان »بدي ربيك بال عنف« والذي ركز عىل القضاء عىل تعنيف 

األطفال يف املنزل واملدرسة واملجتمع املحيل، وقد جعلني ذلك أتساءل ألي مدى ميكن أن نعي مفهوم تعنيف األطفال، عىل األقل كأرس ومدارس، باعتبار 

أن املنزل واملدرسة يفرتض أن يكونان املكانان األكرث أماناً بالنسبة لألطفال.

إن املشكلة الحقيقية تكمن يف استخدام العنف كوسيلة للرتبية والتأديب وانتشار هذه املفاهيم الخاطئة يف تنشئة الطفل والناجمة عن جهل وعدم 

معرفة بأساليب التنشئة الصحيحة، وقد يشمل ذلك ضمن األرسة استخدام عنف جسدي ولفظي وفرض اآلراء بالقوة بهدف الحد من شخصية الطفل 

والتحكم به.

ويف حني أن املدرسة مسؤولة عن حامية األطفال من األذى واالعتداء، ومن واجبها خلق بيئة تعليمية آمنة، وتحديد التالميذ الذين يعانون أو معرضني 

فتعرض  بذلك،  العربية  مناطقنا  الغالبية من مدارس  تلتزم  الطفل، ال  املوظفني عىل حامية  تدريب  املناسبة، كذلك  اإلجراءات  واتخاذ  العنف  لخطر 

األطفال للعنف كمامرسة العقاب الفردي أو الجامعي سواء كان رضباً أو إهانات لفظية، ما يسبب للطفل مشاكل نفسية وجسدية واجتامعية، وقد 

يرتبط العنف يف املدارس واملامرس من قبل املعلمني أو التالميذ أنفسهم بتمييز عنرصي كمامرسة العنف عىل أطفال من عائالت فقرية أو أطفال ذوي 

احتياجات خاصة أو حتى األطفال املختلفني يف لون البرشة.

مالذي ميكن أن نفعله كشباب ويافعني؟

أهم ماميكن أن نقوم به كشباب ويافعني هو نرش التوعية عن ماهية تعنيف األطفال وعن أرضاره عىل األطفال نفسهم وعىل املجتمع، وذلك بدءاً من 

توعية املجتمع املحيط بنا من أرسنا وأقاربنا وأصدقائنا، وصوالً لباقي املجتمع باستخدام وسائل عديدة كحمالت التوعية عىل وسائل التواصل االجتامعي، 

أو باالنتساب لجهات مهتمة تؤمن املساحة اآلمنة لنرش الوعي يف املجتمع كاملنظامت والجمعيات.

والعمل عىل إيصال أصواتنا ملراكز صنع القرار والقضاء من أجل تفعيل االتفاقيات املتعلقة بحامية الطفل ووضع القوانني التي تكفل حياة آمنة لألطفال 

خالية من أي عنف أو أذى.

أطفالنا أبناؤنا، وطفولتهم أمانة، فلرنيب أوالدنا بال عنف، ولنعلمهم بال رضب.

عيل عبد، سوريابدي ربّيك بال عنف، وبدي علمك بال رضب



العمل الفني: ندى زينو

زاوج

األطفال
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كنت وحيدة بينهم أميش تائهة، ضائعة، مشتّتة، ال أعلم..

هل كنت أشبههم فعالً؟ أم أنني تصّنعت التّشبه بهم؟

والحقيقة أننا جميعاً تشابهنا بإخفاء ذواتنا وتفاصيلنا، حتى ابتساماتنا..

كّنا ندرك أن هذا الشبه املصطنع بيننا ليس هو إاّل يشء زائل.

ولنكن واقعيني.. كنت أعلم أنني أنا وحدي من يدرك هذه الحقيقة، وميكن ألحد ما أن يكون مدركاً مثيل ولكنه أخفى ذلك أيضاً.

ولكن.. هل هذا َخيارُنا؟ طريق نريده حقاً؟

االختباء وراء أقنعة مزيفة ال تعرّب عنا؟

وراء أقنعة الـ ال والـ نعم التي نقولها مكرهني إلرضاء من حولنا، أو حتى مخافة العقاب.!

لحظة.. هل ذكرت كلمة »تعبري«؟!!

كيف نجرؤ نحن يف مجتمع محافظ أن نعرّب عاّم يجول داخلنا وعاّم يخالج روحنا من مشاعر؟!

أذكر أنني أحببت مقلمة زرقاء تحمل صورة »مييك ماوس« وأردت اقتناءها.. مل تقبل أمي بحّجة أنها »صبيانية«..

أذكر أن مالبيس يف العيد منذ صغري وهي متلك لونني باختالف موسم العيد، أال وهام »السّكري واألخرض الباهت« ألنها ألوان أيب املفضلة، ومل أستطع 

يوماً أن أرفضها..

أنا ال أحّب السمك بجميع أنواعه، وكانت وليمة الغداء يف يوم نجاحي »سمك مقيّل ومشوي« ومل أستطيع القول أنني أفضل الدجاج املحّمر..

اجتزت املرحلة الثانوية بعالمات جيدة ودخلت الفرع الذي لطاملا حلمت به أمي يف صباها، أال وهو »األدب الفرنيس« عىل رغم ثانويتي العلمية..

أحببت أحد زماليئ يف دفعة األدب الفرنيس، أحببت تفّوقه وعينيه وأخالقه، ومل أتفّوه يوماً بكلمة معه تظهر له حبّي ومل أنظر يوماً إىل عينيه..

تقفون يف الدور لتشرتوا وقود املدافئ وتحصلوا عىل الدفء.. لديكم مجاعة »وقود«..

بينام أنا لدّي مجاعة »التّعبري«!!

نعم التعبري الذي مل أمارسه يوماً يف قرارايت أو آرايئ أو حيايت الشخصية التي تخّصني وحدي،

لطاملا خفت الرّفض، خفت البَوح، خفت القول والضحك والكالم.

ألتزم مبا تقوله يل أمي وأختي الكبرية التي تزوجت من ابن عمي ألنه »مأّمن حاله« ومل تخرت فارس أحالمها الذي مل تعرف مالمحه يوماً.

التعبري الذي أحتاجه ألحرر ذايت من ذايت،

ألحّررين من حبيس وأقف عىل ناصيتي وأحلم،

ألرتدي قناع القناعة بذايت وأقف بعنفوان مقاتل وأثور عىل الصمت املطبق عىل صدري وأقول:

»أنااا هنااا.. أنااا حيّة..« أريد النطق بآالف من الـ ال، ومئات من ال نعم، أن أرفض قناع القنوط لتعبريهم عني، وأن أعرّب عّني أنا،

بصويت أنا، برفيض أنا ومبوافقتي وبفرحي وبحزين وبحبّي وكرهي أنا ال هم..

أن أرتدي ألواناً أحبّها،

أن أشرتي قطع الحلوى التي أفّضلها،

أن أدرس الحقوق التي أحلم بها.

أنا التي وهبتني الحياة اثنني وعرشين غصناً منها، أريد حّقي من التعبري يف الحياة، كحّقي من الطعام واألمان والكالم والتعلّم..

أنا كّل الحياة، عيناي شمس القرار، وصويت ناي الجواب،

فبأّي حّق يُحرم صويت من البَوح؟

وبأّي حّق تُحرم عيناَي من التّعبري؟

سندس زنكوان، سوريا بأّي حّق تُحرم عيناَي من التّعبري؟
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ما هو احتامل تعرض أطفايل لتحرش جنيس؟

سؤال قد يخطر ببال الكثري من األمهات، كيف ال وُهّن املوكالت بغريزة األمومة وغريزة الخوف عىل صغارهن!

لكن..

كيف تتعامل أولئك األمهات مع ذاك االحتامل؟

عىل صعيد تجربتي، ال أذكر بأيّن قد تلقيت يف مراحل حيايت األوىل تثقيفاً وتوعية حول التحرش الجنيس.

لكن ال أنكر بأن فضويل دفعني، بعد أن بلغت من العمر عرشين عاماً، لفهم كيفية سريورة تلك األمور مع الفئة العمرية األشد حساسية؛ األطفال.

يف األمس.. كانت املرة األوىل التي أحرض بها ورشة جمعت األطفال من األعامر الصغرية تحت عنوان »التوعية حول التحرش الجنيس«

كنت أنتبه لكل تفصيل يجري يف تلك الجلسة ولكل كلمة تنطق بها ُميَرّسة الجلسة ثم آخذ عىل عاتقي حساب األبعاد من كل الزوايا التي قد تتكون 

يف أذهانهم.

يف الجلسة ذاتها ُعرِض عىل األطفال فيلم قصري يوضح لهم بأن النظرات قد تَحمل معاٍن مختلفة وعليهم الحذر ماّم تحمله كّل نظرة.. للمرة األوىل التي 

عرض بها الفيلم سألَتهم ُميَرّسة الجلسة:

»كيف بدت لكم نظرة الرجل الذي حاول استجرار صديقتنا )س( للذهاب معه إىل املكان )ص(؟«

كانت اإلجابات بريئة لِحد السذاجة..

إحداهن رأتها نظرة جميلة وأخرى نظرة صديقة وثالث نظرة تَعد مبشوار إىل مدينة املالهي!

هكذا هم األطفال.. تركيبة فريدة، بريئة، وساذجة!

لست ممن يُجيد الِفراسة لكني ال أُنِكر بأيّن اتَّخذت تلك الّصفة وأنا أقرأ مالمح كّل طفل وطفلة.

كنت أسمعهم يتعجبون ويختربون منحًى جديداً يف حياتهم.

بدأت أسأل نفيس؛

ما مدى حاجة كل طفل لتلقي تلك التوعية؟

وما حجم الفجوة التي تفصل بني كل أٍم وطفلها فيام يتعلق بقدرتها عىل توعية أطفالها جنسياً؟

نتفق بأنها قد تكرب وقد تصغر. ببساطة هو أمٌر نسبٌي محكوٌم بالكثري من العوامل.

لكن اليوم بني قوسني كبريين؛ حق أطفالك عليك هو جعلهم يتلقون تلك التوعية بطريقتها الصحيحة.

فالطفلة )س( قد تكون طفلتك، واملكان )ص( قد يغدو كابوسها األبدي!

أما سالح الطفلة )س( يف املكان )ص( فلن يكون إاّل أمٌر واحد: الوعي.

لينا الحسني، سورياالطفلة س والتحرش ص 
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مل أكن قد أكملت عامي الثاين عرش بعد، حني طرق بايب بعض النسوة وسألوا عن حالتي،عن عمري و دراستي ثم صارحوين بقولهم: »أحببناِك جداً ونريد 

منِك أن تقبيل بابننا رشيكاً لِك يف حياتك« كنُت صغرية ومل أفهم حتى ماذا يعنون بهذا الكالم، و راحوا يتحدثون يل كم ستصبح الحياة جميلة وسعيدة إذا 

قبلت بهذا العرض وأصبحت جزءاً من عائلتهم، رفضت بقويل أنني أريد إكامل دراستي، ففاجئوين بقولهم: »أنِت فتاة، ونهايتك ستكون يف بيت زوجك«.

كيف ميكن لطفلة يف الثانية عرش من عمرها أن تتزوج شاباً يف الثالثة والعرشين؟

حني حدثت معي هذه القصة، كنت يف بيئة جديدة ُمغايرة عن البيئة التي عشت فيها سنوايت القليلة و انتقلت إليها بسبب الحرب، ولكن بعد تلك 

الحادثة توسلت لوالدي أاّل يبقيني يف ذلك املكان أكرث.

بابتعادي عن ذلك املجتمع وخويض تجربة مجتمع جديد ُمخالف متاماً عن املجتمعني السابقني، استطعت أن أدرك أن ما فعلته حينها كان صحيحاً، لكنَّ 

تفكريي ظلَّ متعلقاً بالفتيات الاليت يجهلن مصريهّن، فحني يصبحن بالغني ترسق منهنَّ طفولتهنَّ عمداً باسم الزواج.

يعرّف زواج األطفال -حسب اليونيسف- بأنه زواج رسمي أو اقرتان غري رسمي قبل بلوغ سن 18 عاماً، وهو ينطبق عىل كل من الفتيان والفتيات، ولكن 

هذه املامرسة أكرث شيوعا بني الفتيات الصغريات.

إن ظاهرة الزواج املبّكر ال تزال موجودة يف الوطن العريب حتى أنها يف تزايد، رمبا بعض الفتيات قد يرغنب ذلك مبلء إرادتهّن وهذا قرارهّن بالنهاية، 

ولكن ما الذي دفعهن إىل قول ذلك؟ رمبا مل يعوا مدى خطورة الزواج املبكر وما يحمله من سلبيات ستنعكس عليهنَّ يف املستقبل و يف بعض الحاالت 

قد تودي بحياتهنَّ إذا أنجنب أطفال يف عمر مبكر.

»رميا« واحدة من تلك الفتيات الاليت قّررن خوض تجربة الزواج عن عمر مبكر فانتهى بها الحال يف غرفة العمليات لتتعرس والدتها ثم تُوفِّيت وهي 

وردة مل تكمل عامها السادس عرش بعد، كام ولحق بها طفلها.

ثلث الفتيات تقريبا يف البلدان النامية )عدا الصني) يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاما، كام تتزوج ما يقدر بـ11 يف املائة قبل بلوغهن عامهن الـ 15، ذلك 

وفقاً ألحدث بيانات صندوق األمم املتحدة للسكان.

· الزواج املبّكر والتعليم:

رمبا الحقيقة األكرث خطراً هي أنه بالحديث عن الزواج واملسؤوليات فحتامً لن يكون هنالك مكان للحديث عن التعليم، فهنالك فتيات قارصات يرغنب 

فعالً يف استكامل مراحلهم الدراسية بنجاح ويسعني إىل التفوق، ولكن األهل يقفون حيال ذلك ومينعون حدوث هذا بشتى الطرق والوسائل، ويقومون 

بتزويجها فور بلوغها.

· الزواج املبّكر واملجتمع:

البيئة املحيطة تشكل املفهوم األول لفكرة الزواج املبكر عند الطفلة، فعندما تجد الطفلة نفسها محاطة مّمن هم يف مثل سّنها وُمحّملني باملسؤوليات، 

لن ترغب الفتاة باستكامل دراستها بل هي حتامً سرتغب يف الزواج يف هذا العمر! فتتحول هذه الظاهرة يف ذلك املجتمع إىل يشء طبيعي جداً حتى أنه 

يف تلك املجتمعات من املمكن أن تكون الفتاة مختلفة ويف بعض الحاالت غري مرغوب بها إذا بلغت الثامنة عرش ومل تتزوج بعد.

· أسباب الزواج املبّكر:

إن وسائل الرتبية يف تلك املجتمعات، وقلة الوعي، والعادات والتقاليد، والفقر، والحاجة والضغوط االجتامعية هي من أهم أسباب ظاهرة الزواج املبكر، 

فال يحق للفتاة استكامل دراستها يف املدرسة، الجامعة، وال يحق لها العمل. إن قولهم ال لتعليم الفتيات ونعم للزواج املبكر للمحافظة عىل الفتاة من 

املجتمع وما إىل ذلك مراراً وتكراراً دفع الفتيات أنفسهن إىل عدم رغبتهن يف خوض تلك املعركة لوحدهن والوقوف بوجه املجتمع إذا كانت عائالتهن 

ضدهن!

· من املسؤول، وما املخاطر؟

إن األهل هم الراعون واملسؤولون الوحيدون عن هذه القضية، وعدم وجود الوعي عند األهل يشكل خطراً عىل املجتمع عامة والفتيات خاصة، قد 

تتعدد أسباب هذه الظاهرة ولكن من الصعب قبول فكرة أن فتيات صغريات ينجنب أطفاالً! فليس عند الجميع املقدرة عىل خوض تلك التجربة بسالم، 

وقد يتبعها سلبيات كثرية بسبب قرار اتخذته الطفلة بقولها »نعم« وهي ال تدري مخاطر هذه الكلمة، باإلضافة إىل حرمانهن من حقوقهن والسيّام إنهاء 

فعيل لتعليمهن، حجب أي فرصة أمامهن الكتساب املهارات املهنية والحياتية، يعرضهن ملخاطر الحمل واإلنجاب واألمومة املبكرة قبل أن يكن جاهزات 

بدنياً ونفسياً، باإلضافة إىل زيادة خطر تعرضهن للعنف الجنيس من قبل الرشيك واإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي حسب منظمة الصحة العاملية.

· ما دورنا نحن كفتيات اليوم؟

نحن كفتيات اليوم، دورنا يكمن يف أن نعي وندرك مدى خطورة هذا األمر عىل املجتمع، وأن نرشح سلبيات هذه الظاهرة للفتيات األصغر منا سناً 

وللبيئة املحيطة واملسؤولة عن هذه الظاهرة بخطاب نابع من واقعهم ومرتبط بثقافتهم حتى نكون قادرين عىل مواجهتها سوية، و بالتايل شيئاً فشيئاً 

الواعدة يف املستقبل، مربية األجيال  القائدة  اليوم الصغرية هي  البيئات والعادات والتقاليد، ففتاة  الوعي لكافة رشائح املجتمع رغم اختالف  نقدم 

العظيمة، و التي بدورها ستصبح جنباً إىل جنب مع مجتمعها يعالجون هذه الظاهرة و ظواهر عديدة أخرى دون تفرقة وانحياز.

ندى الشيخ، سوريارصاع الفتيات مع التقاليد، إىل متى؟
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توفيُت منذ ساعتني من اآلن .. أجل .. أجل .. أنا اآلن ميتة ..

حتى أنا ال أكاد أصدق كيف حصل األمر فجأة .. كنت أعتقد أن كبار السن هم فقط من يأخذهم املوت ..

لكّني اآلن ميتة .. أنا طفلة األربعة عرش عاماً ..

عندما كنت طفلًة يف الخامسة ماتت جديت التي لطاملا أحببتها .. فقدانها آملني .. لطاملا حنت عيلَّ وضمتني لصدرها لتنسيني حيايت القاسية ..

أتعبني فراقها حدَّ املرض ..

حينها أخربتني أمي أن املوت حملها للسامء وصارت طيفاً .. كلام اشتاقت لنا زارتنا ..

من يومها مل يعد املوت يخيفني .. إىل أن مررت به الليلة ..

مل يكن األمر وردياً كام صّورته يل أمي .. لقد كان مؤملاً وقاسياً ..

جاءين عىل صورة رجل بشع ومخيف يف األربعني من عمره ..

رائحة أنفاسه كريهة ونظراته ثابتة مثل ذئب جائع ..

باغتني هذا املوت وأنا نامئة يف الرسير .. مل أستطع مقاومته ..

رصت وكأيّن يف غيبوبة .. رؤيتي تشوشت .. لَفني الربد .. رأيس تثاقل ..

فقدت اإلحساس بجسدي الصغري وتخّدرت متاماً ..

بدأت أصواٌت غريبٌة تعلو ال أفهم منها شيئاً ..

لقد شعرت به ميتص ما يب من حياة قطرة قطرة ...

أغمضت عينيَّ واستسلمت له .. للموت ..

ها أنا ذا ميتة .. وكام أخربوين عىل الدوام أن رشيط حياتنا ميُر أمام أعيننا عندما منوت ..

فها هو رشيط حيايت القصرية مير .. فأميش معه محطة محطة ..

املحطة األوىل : أمل طفلة الست سنوات:

أجلس قرب أمي وهي تحيك كنزًة صوفية نسيت لونها ..

اتأمل الخطوط التي رسمتها السنون عىل وجهها فتحيك قصة عذابها مع أيب ..

تنظر يل وأنا أراقبها .. تقربني منها وتضمني ..

وكأنها تعتذر يل عن قسوة والدي .. عن حيايت بأكملها .. عاّم مىض.. وعاّم سيأيت !!

تخربين أنها هي من اختارت أن تسميني أمل ..

لطاملا رددت أمامي أيّن نعمتها .. ولطاملا ردد أيب أيّن مصيبته ! .. فاجعته الكربى ..

لقد انتظر الصبًي طويالً .. وعندما أنجبتني أمي بعد عقٍم طويل كنت أملها .. وخيبته

)األصوات التي سمعتها لحظة مويت ال زالت تعلو وال أعي منها شيئاً !!! (

املحطة الثانية : أمل طفلة العرش سنوات :

أنا يف منزل عمتي اآلن مع والديت وعدد من نساء الحّي ..

يحتفلون يب ألنني رصت فتاًة كبرية!

كان من املفرتض أن أكون سعيدة كام كل الطفالت يف سني .. ألعب بدميتي .. وأتناول الحلوى بشهية!

لكني اآلن منهمكة بإخفاء الكدمات عىل يدي تحت أكامم الفستان الذي صغر عىل مقايس كثرياً ..

مصدر هذه الكدمات هو أيب طبعاً!

لقد طلبت منه البارحة أن يسمح يل بالعودة إىل املدرسة!

جن جنونه .. ثارت ثائرته .. أبرحني رضباً ..

خزامى السباعي، سورياخيبُة أمل
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تعلقت عيناي بأمي علّها تنجدين من بني يديه لكنها اعتادت األمر .. وبقيت تنظر يل بحرسة ..

انتهى من رضيب .. وأخربين أن مكاين اآلن مل يعد بني األطفال يف املدرسة! مكاين اآلن يف بيت الزوجية!

)األصوات تعلو أكرث فأكرث .. أشعر باالنزعاج!(

املحطة الثالثة : أمل طفلة األربعة عرش عاماً:

هذا اليوم الذي يسبق وفايت بشهرين .. كنت أجلس عىل األرض أصفف شعر دميتي الوحيدة وأفكر بأن أتعلم الصوف من أمي ألحيك لها ثياباً وفساتني 

..

دخل أيب فجأة .. عيناه متقدتان وأنفاسه مسموعة .. علمت أن أمراً ال يبرش بالخري عىل وشك الوقوع ..

وكان هذا ما حصل .. أخرب أمي أن تبدأ بحياكة ثياب جديدة يل وفستان زفاف! أجل .. بهذه البساطة نقل لنا الخرب! لقد وجد يل عريساً وأراد أن 

يزوجني! ..

إنه جارنا األرمل األربعينَي .. وأنا طفلة األربعة عرش عام .. عروسه! ارمتيت عىل قدميه ..

رجوته أال يفعل يب هذا .. رجوت أمي أن متنعه .. طلبت منها أن نهرب من البيت معاً .. أال تدعني أموت .. أجل .. مل أرغب بأن أموت ..

مضت األيام ثقيلة ُمتِعبة وأنا أرزح تحت وطأتها .. أقيس الثياب الجديدة وأسمع توصيات أمي مراراً حول الحياة الزوجية!

يف كل ليلة كنت أضم لعبتي .. أتوسل لله أن ينقذين .. أخربه أين خائفة .. أحاول أن أبيك فال أستطيع .. لقد فقدت قدريت عىل البكاء

)األصوات صارت أعىل .. أستطيع فهمها اآلن .. إنها زغاريد!(

املحطة الرابعة واألخرية : ليلة زفايف:

أسميتها ليلة النحر .. ألبسوين الفستان األبيض ... مشوا يب إىل غرفتي الجديدة يف منزيل الجديد .. تركوين وحيدًة جالسًة عىل الرسير فيها ..

ذهبوا إىل الخارج أغلقوا الباب وعلت زغاريدهم .. متددت عىل الرسير ..

جاء املوت .. فستان الزفاف األبيض ما هو إال كفن ..

مّت .. رصت طيفاً أروي لكم اآلن قصتي ..

حاولت أن أبحث يف رشيط حيايت عن لحظة حلوة .. لكني مل أجد ..

دمعة حارقٌة تسيل عىل وجنتي! أستطيع البكاء اآلن! لكن مهالً !!

أنا ميتة .. أنا طيف ! األموات ال يبكون !

أفتح عينّي .. ال ال .. لست ميتة !

هذا املوت الذي كنت أعتقده ما هو إال »زوجي«! وهو اآلن إىل جانبي! ..

أبيك وأبيك وأبيك .. أرغب يف التقيؤ .. نعم .. أنا لست ميتة .. لكنني فارقت الحياة ..

أنا لست طيفاً .. أنا جسد .. وليس لألجساد معنًى ..

فقد قتلوا طفولتي .. أحالمي .. عمري كله

.. أجل يا أيب .. أنا لست أمل .. مكاين مل يعد يف املدرسة .. ودميتي ما عدت أريدها ..

أجل يا أيب .. فمن هذا اليوم .. من يوم نحري هذا مل أعد أمل ..

لقد رصت الخيبة كام كنت تقول .. حقاً خيبة .. متَّت .

هامش : هذه القصة رسدت عىل لسان الطفلة أمل، وهي من خيال مؤلفتها، أمل غري موجودة ولكن هناك أخريات موجودات، تسلب طفولتهن يومياً 

تحت مسمى الزواج، كان أمراً محرياً اختيار اسم الطفلة يف القصة، كان من املمكن أن يكون اسمها أحالم أو أماين أو فرح! لكن يبقى األمل صديق 

الطفولة وتبقى الطفولة هي األمل، من هنا وقع االختيار عىل اسمها.

فلندعها تكرب بسالم، لنحمي )األمل( معاً ولو بكلمة .. ال للزواج املبكر .. ال لتزويج الطفالت .



35

وكأّي فتاٍة أُخرى .. تحلُم بذلَك اليوِم أيضاً ..

بفستانها األبيض املطّرز وباقِة الوروِد الحمراء ..

لكن ليَس كام تظُّن! وليَس بأبكَر من أوانه!! َدْعها اآلن!

تها .. الزلُت أرى تأللَُؤ عينيها وهي تبني »ليجو« األحالم خاصَّ

قطعًة فوق قطعة .. حلامً فوق حلم .. أمالً فوق أمل..

وال زلُت أرى اتّساَع بؤبِؤ عينيها كلاّم اقرتبت نحو القّمة .. َدْعها!

ال زالْت تدرس بجّد مصَممًة أن تحتّل املرتبَة األوىل هذا العاَم أيضاً ..

وال زالْت تخرُب آنستها كلَّ يوم عن حلمها الطفويّل بأن تصبح ذات يوم معلّمًة مثلها!.. َدْعها!

ال زالْت ترغب أْن تركَب األرجوحة والقبّان وتلعب »االستغامية« مع أوالد الجريان .. دعها!

ما زلُت أسمُع رنّة صوتها يف أذين » لفوق .. لفوق ..للّسامااا«, »يا متخبّي اتخبّى منيح .. جاييتك هبّة ريح«.. َدْعها! ال زالْت تطمنّئ لصوِت مفاتيِح 

والدها لتهَرَع إليه

وتسأله بَغَنجها املعتاد »شو جبتيّل اليوم بابا؟« َدْعها!

ال زالْت تشدُّ شعَر أختَها عندما ترسُق قطعًة من ثيابها .. وتبيك بغزارة عىل صدِر أَمها.. َدْعها!

ال زالْت تناُم مطمئَنًة بجانب ألعابها وترّسح شعر ُدماها .. َدْعها!

كِر عىل أصابعها! َدْعها! ال زالْت تلتهُم غزَل البنات بأصابعها العرشة مبقيًة عىل آخر نكهة للسُّ

ال زالْت تعتقُد أنَّ عرَش لرياٍت تضعها يف صندوِق الحارة الَصغري بدل رشاِء البطاطِس املقرمشة كفيلة أْن تحارَب جوَع األطفاِل وفقرَهم ..بل كفيلة أْن 

تذهَب بهم يوماً ما إىل املدرسة! َدْعها ..

مل تَر من العامل شيئا!! َدْعها !!

مل تسمْع بعد عن إحصائيّات اليونيسكو واألمم املتحدة ومنظّمة حقوق اإلنسان عن إحصائيّاِت الزّواِج املبّكر والعاملِة والبطالِة والترّسِب املدريّس! 

َدْعها !!

ملْ تعرْف بعد أشهَر رّواِد الفضاء وأفضَل الكتًّاب وأعظَم العلامء .. َدْعها!!

رمّبا أصبحت يوماً منهم!

َدْعها طفلًة .. الزالْت طفلة!! َدْعها طفلًة .. َجسدها الهّش ال يقَو بعد عىل حمِل طفلة!!

َدْعها مطمئّنة بجانب ألعابها!!

َدْعها قبَل أن تحرتَق أحالمها مع أّول وجبٍة تطهوها لك!

َدْعها تحلُم .. كام تحلُم أنت! َدْعها تعّد نجومها ليالً .. متاماً كام تفعُل أنت!!

حذاِر أْن تجعلها رقامً يف إحصائيّة!! حذاِر!!

هي ليست رقامً وال مثالً!! يومها فقط .. لْن يُكتَب عنها مقالة » كم فاطمًة مثلها يف هذا العامل؟« ..

ستكون هَي صاحبَة املقالة.

سلمى الرفاعي- سوريايك ال تكون رقامً
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كُلام تعرفت أمي عىل أشخاٍص ُجدد يسألونها عن ُعمرها فتقول لهم 40، ثم يأيت بعدها سؤاٌل عن أوالدها فتقول: »لدي ثالثة أوالد أكربهم يبلغ الخامسة 

والعرشين من العمر ”،وهنا تظهر عالمات االستغراب عىل وجوههم والسؤال الطبيعي التايل “ كم كان عمرك عندما تزوجتي »، تقول أمي بعد أن 

تغريت مالمح وجهها ملالمٍح ُتظهر أنها غري مرتاحة: »كان عمري 15 سنة«، وتخرج من حالة عدم االرتياح عندما ترفق قولها بعبارة:« تزوجت عن عمر 

صغري ومل أتابع تعليمي، لكن كُنت مرصًة عىل أن يُكمل أوالدي تعليمهم الجامعي«.

أعلُم كل العلِم أن أمّي ليست املرأة الوحيدة التي تزوجت بعمٍر صغريٍ، لكنها من القليالت اللوايت ُرزقَن بزوٍج داعم، ُمدرٌك للمعنى الحقيقي للمرأة 

ودورها الكبري كجزء فعال يف املجتمع، إضافة إىل حاجتها للنجاح، العمل، والتميز عىل جميع األصعدة.

وفكرة أن والدي كان داعامً لها، ال يعترب حجة لهذا الفعل وال يربر فكرة زواجها املبكر، سمعُت الكثري من القصص عن فتياٍت تزوجن عن عمٍر صغريٍ 

وعانوا من ظلم الزوج أو األهل، إضافة إىل العديِد من املشاكِل الصحيّة، النفسية واالجتامعية.

منهن من تزوجن مبلء إرادتهن دون ضغوط خارجية نتيجة نقص وعيهن مبا يرتتب عليه هذا القرار من نتائج، ومنهن من كان الزواج عن عمر مبكر 

وسيلة للخالص من الحالة املأساوية التي عايشناهن، واألخريات اللوايت اجربن عىل الزواج.

وقد عرفت وثيقة حقوق الطفل الصادرة عن اليونيسف الزواج املبكر بأنه: الزواج يف سن أقل من الثامنة عرش وما دون ذلك ال ميكن اعتباره إال زواجاً 

مبكراً.

أظهرت العديد من الدراسات أنه يسجل سنوياً أعداداً كبرية من حاالت الزواج املبكر ليس فقط يف بلدان العامل الثالث بل أيضاً يف البلدان املتطورة، وما 

يتولد عن هذه األعداد أعداد أخرى لحاالت وفاة أثناء الوالدة ناتجة عن زواج مبكر، العديد من حاالت العنف من قبل الرشيك، العديد من حاالت 

االغتصاب الزوجي باإلضافة إىل العديد من األمراض النفسية واالجتامعية.

تُظهر األرقام الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة أن ما يقرب من 3 ماليني فتاة تزوجت يف املنطقة العربية يف 2015 قبل أن يبلغن سن 18 سنة، وخاصة 

أولئك الاليت يعشن يف أوضاع أزمات إنسانية.

يف لبنان، من بني 70,000 من الفتيات املراهقات املسجالت كالجئات من سوريا، 23 يف املائة تزوجن قبل أن يبلغن سن الـ 18.

اللوايت يتزوجن عن عمر صغري تتوقف مسريتهم  الفتيات  التعليم، حيث أن نسبة كبرية من  املبكر يجب أن نتكلم عن  التزويج  وعندما نتكلم عن 

التعليمية مع اتخاذ القرار بالزواج، وهنا تبدأ مشاكل أخرى بالتولد نتيجة هذا كالجهل، الفقر، الجوع والعديد من األمراض صحية ونفسية.

إذا بحثنا قليالً عىل االنرتنت عن الزواج املبكر سنجد املاليني من البحوث، والدراسات واملقاالت التي تتكلم عن آثاره ومخاطره عىل املجتمعات، و أمتنى 

أن ال تكون مقالتي هذه مجرد رقم أُضيف عىل هذا املحتوى الكبري.

خالل عميل يف صندوق األمم املتحدة للسكان أصبحت أكرث إدراكاً لخطورِة الزواج املبكر وعواقبه، وأكرث التزاماً بالعمل عىل حل هذه املشكلة ضمن 

مواردي وقدرايت، باإلضافة إىل ازدياد إمياين بأهمية التوعية حول هذا املوضوع.

وأمتنى يف مقالتي أن تحدث كلاميت أثراً ومن ثم تغيرياً لواقع أفضل، وبالتأكيد دورك أنت كقارئ أن تشارك يف هذه الرحلة وتلعب دوراً فعاًل بنجاحها.

ال أعلم متى سوف نتوقف عن رؤية املزيد من حاالت الزواج املبكر، متى يأيت اليوم الذي تكون به عدد حاالت الزواج املبكر صفر، الوقت الذي يزداد 

به الوعي وتتغري فكرة »نهاية الفتاة بيُت زوجها«.

اليوم الذي يدرك به الرجال والنساء عىل حد سواء أن الحياة أعظم من فكرة الزواج والدنيا ال تدور عىل كونهم متزوجني أم ال.

اليوم الذي يتوقف األب عن إنجاب 20 طفل ومن ثم يُزوج الفتيات عن عمر صغري ويقول:« أنني ال أستطيع تحمل تكاليف معيشتها«، الوقت الذي 

تُدرك به األمهات أن تجربة زواجها املبكر يجب أال تتكرر مرة أخرى مع فتياتها، وأن تُحصن فتياتها بالعلم، اليوم الذي يتوقف به نظامنا التعليمي عن 

جعل حلم كل فتاة هو الفستان األبيض، اليوم الذي يقف به القانون ليس قوالً بل فعالً ضد حاالت الزواج املبكر ويطبق عقوبات تتلو وجود حاالت 

زواج مبكر.

اليوم الذي يقف به الجميع؛ الفتيات، واألمهات، واملُدرسات، والرجال، واملُدرسني واملجتمع بأكمله ويقولون: #ال_للزواج_املبكر

ميانة زيدان، سورياال للزواج املبكر
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ال للعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي

هل إنكار وجود املشكلة ساهم يوماً ما يف حلها؟

اتعجب جداً للطريقة التي تنفي فيها بعض املجتمعات وجود مشكلة ما تهدد بال شك كيان املجتمع ووجوده كلياً.

»ال يوجد حاالت #عنف_قائم_عىل_النوع_االجتامعي«، هكذا قال البعض

واليوجد حاجة ماسة لتغيري مجموعة من املامرسات املجتمعية أو القوانني التي من املفرتض أن تكون امللجأ املنصف لكل محتاج.

التكتم عىل املشكلة مل يكن يوماً حالً، ونكرانها ومحاولة عدم التبليغ عنها لن ومل يزيد الطني إال ِبلّة، وال الجرم إال قبحاً، ومل يزد إمكانية تعرض الشخص 

ملامرسات أخرى إال مليون يف املئة.

يحزنني أنني مل أكن مدركة أو واعية لحجم الخطر املحدق بكثريٍ من األشخاص نساًء كانوا أم رجاالً، فتياًت أو صبية.

عند النظر يف قضية العنف القائم عىل النوع االجتامعي، أاُلحظ انقسام املجتمع إىل فئات مختلفة منها من مل يسمع عن مصطلح العنف القائم عىل النوع 

واالجتامعي ولو أنه كان يعرف لكان فعل الكثري إليقافه.

من هذه الفئات من يناهض العنف ويسعى لنرصة حقوق كل متعرٍض لعنف، ويبذل قصارى جهده إلنقاذ أكرب كم من األشخاص املحيطني به. ومنها من 

ميارس عنفاً ويحمل يف عقله من التربيرات مايكفي ألن يستيقظ كل يوم ويشعر أنه مل يفعل شيئاً يرُضّ باآلخرين. وهنالك فئات أُخرى تعيش هذا العنف 

كَل يوم، مل تتح لها الفرصة لتغيري الواقع املحيط بها.

أنني كنت لفرتة طويلة من ضمن الفئة األخرية، ومل أكن أعي حجم الخطر الذي تعرض له العديد من األشخاص. منذ سنة أو أكرث زاد  ويؤسفني جداً 

اهتاممي باملوضوع وبدأت البحث والقراءة عنه. ألكون صادقة مل يكن ضمن أولويايت أن يلعب كل فرد يف املجتمع ضمن قدراته دوراً ضد وجود حاالت 

يَت يل وألول مرة قصة حقيقة عن شخٍص تعرّض لفعل قبيح من شخص ال أصفه إال باملريض. عنف قائم عىل النوع االجتامعي؛ للوقت الذي ُروِّ

من يعرفني جيداً يعرف أنني يف كل اجتامع أحمل معي ما يكفي من االتزان والرصامة ألُنهي اجتامعي ملتزمة ببعض كلامت، أناقش النقاط املطلوبة وانهيه 

بابتسامه وانطلق بعدها إلكامل املهام األخرى التي ال تنتهي يوماً.

لكن يف يوم من أيام عام 2017، مل يكن لشخصيتي »الربوفيشيونال« كام اعتقدها دوراً ملحوظاً، حيث بدأت دموعي تنهال وأنا جالسة عىل طاولة االجتامع، 

أحاول ايقافها دون جدوى، مستغربة وشاردة بالقصة التي سمعتها، والتي قُبح تفاصيلها اليستطيع قامويس بكل ما يحمل من مصطلحات أن يعرب عنها 

بالكلامت، لذلك سأترك املوضوع لخيالكم، وسأطلب منكم تخيّل الكثري.

إذا أردنا أن نعرف العنف القائم عىل االجتامعي عىل النوع اإلجتامعي، يجب علينا تعريف مجموعة من املفاهيم التي سوف تساعدنا لتكوين صورة 

أوضح عن املشكلة. وأهمها هو مفهوم النوع االجتامعي والذي يشري إىل الفوارق االجتامعية املكتسبة بني الذكور واإلناث. وعىل الرغم من أن هذه الفوارق 

االجتامعية متجذرة بعمق يف جميع الثقافات إال أنها قابلة للتغيري مع مرور الزمن، كام أن لها تنوعات كبرية سواء داخل الثقافات أو فيام بينها. ويحدد 

”النوع االجتامعي“ ما للذكور واإلناث من أدوار ومسؤوليات وفرص وامتيازات وتوقعات وقيود يف كل ثقافة. وهو يختلف عن الجنس الذي يركز عىل 

الفروقات العضوية.

والسياسية  االجتامعية  القوة  أيضاً  بل  فحسب،  البدنية  بالقوة  النقصد  وهنا  القوة،  استعامل  إساءة  عىل  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  ينطوي 

واالقتصادية واملرتبطة بالعمر والعلمية ...إلخ

ميكننا القول أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي هو مصطلح شامل لكل فعل مؤذٍ  يرتكب ضد إرادة شخص ما ويعتمد عىل الفروق املحددة اجتامعيا 

ً بني الذكور واإلناث. وتشكل أعامل العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي انتهاكاً لعدد من الحقوق اإلنسانية.

تزداد أرقام األشخاص املتعرضني للعنف بشكل كبري، وخصوصاً يف البالد التي تعاين من األزمات والحروب. فواحدة من كل ثالث نساء تعرضت لحالة عنف 

سواء كانت رضب أو إجبار عىل مامرسة الجنس أو أية شكل أخر من أشكال اإلساءة، ويف معظم األحيان يكون املعتدي أحد أفراد عائلتها.

وعند الحديث عن العنف، النخص بالذكر النساء فقط بل هناك العديد من الذكور ممن تعرضوا لحاالت عنف مختلفة. حيث أن واحد من كل ثالثة عرش 

رجالً تعرضوا لحالة عنف عىل األقل ضمن املنزل.

سعيدة جداً أنني جزء من صندوق األمم املتحدة للسكان-سوريا، املنظمة األكرث منارصة لحقوق املرآة، واألكرث رغبة ودعامً لكل مرشوع يهدف للقضاء عىل 

العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي. ففي عام 2017، استطعنا الوصول إىل 287 تجمع سكاين مبختلف املناطق ضمن سوريا، وتم تقديم مايقارب 704000 

خدمة للقضاء عىل العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي.

وهناك حاجة كبرية إىل املزيد من العمل الجاد ليس من قبل املنظامت الدولية أو الجمعيات املحلية فقط، بل أيضاً من قبل كل فرد يعيش ضمن هذا 

املجتمع. فكل شخص من موقعه يستطيع فعل الكثري، واملسؤولية ملقاة عىل عاتق كل فرد. إذا كنت ال تستطيع حل املشكلة من الجذر؛ ولن تالم عىل 

هذا،علينا أن نتعاون عىل معالجة األسباب السطحية أمالً بوصوٍل إىل الجذر.

ميانة زيدان، سوريا



العمل الفني: شذى التوي

الحرب
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متت كتابة هذه املشاركة من قبل سوري يبلغ من العمر 21 عاما، يعيش يف مدينة متألها الرصاعات يف سوريا.

ال مير يوم يف حيايت أو يف الحي الذي أسكن فيه دون أن أسمع ألحان الحرب، مثل اطالق النار، االنفجارات، والقصف، والتفجريات وقذائف

الهاون.

أفضل أيام حيايت هي التي ميكنني وصفها بدون سامع تلك األصوات، عىل الرغم من أننا نعلم بأننا سوف نسمعها يف نهاية املطاف. ولكن رمبا سيأيت 

يوما دون أن نسمعها، ورمبا حينها سوف تأخذنا بعيدا.

والديت تقول يل دوما بأنه ال داعي للخوف من صوت اإلنفجارات أو أصوات الرصاص. ألن الرصاصة التي تقتل ال تُسمع. فهكذا متكنت من مواجهة 

مخاويف عىل مدى سنني.

أنني أكتب هذه املشاركة و أصابعي ترتجف ملجرد اسرتجاع هذه الذكريات.

أنا عادة أستيقظ حوايل الساعة الخامسة صباحا من كل يوم. يجب عيل أن أستيقظ قبل الجميع ليك أمتكن من حضور محارضايت يف الجامعة. فرحلة 

الخروج من املنطقة التي أعيش فيها إىل لجامعة، عادة ما تستغرق حوايل 4-5 ساعات يف األيام الجيدة. أما يف أيام أخرى، فأنا ال أستطيع حتى الخروج 

من الحي حني نكون تحت الحصار. فالخروج من الحي يف تلك األيام قد يعني اإلستغناء عن الحياة.

يف طريقي إىل الجامعة، أدرس كلام تتاح يل الفرصة. فأنا أحب أن أدرس أثناء ركويب يف الباص. ألنني حينها أستطيع أن أرى لوجود ضوء الشمس يف 

النهار. فنحن نادرا ما نحصل عىل الكهرباء بعد غروب الشمس يف الحي وهكذا تصبح الدراسة مهمة صعبة.

أصطحب معي جميع األجهزة التي تحتاج إىل إعادة شحن كهربائيا اىل الجامعة. احرض محارضايت وأقيض بعض الوقت يف الدراسة بني املحارضات.

قبل أن أذهب إىل املنزل، أشرتي بعض مستلزمات البيت من محالت البقالة وأجلب املاء أيضا. أحاول جاهدا أن أخفي كل ما جلبته يف حقيبتي ويف 

جيويب. فأنا دامئا أخىش أن أتعرض للرسقة يف طريق العودة. فرحلة الذهاب واإلياب من واىل الحي عبارة عن كابوس دائم بالنسبة يل. إنها رحلة مخيفة 

جدا أقوم بها كل يوم. أصبحت الحياة صعبة للغاية يف كل جانب من جوانبها يف العامني املاضيني. أن تجلب خبزا للمنزل وأن تكون قادرا أن تضعه 

عىل طاولة الطعام- أصبح شيئا يتمناه الكثريون. وهكذا هو الحال أيضا يف الحصول عىل الكهرباء واملاء. ولكن األهم من ذلك كله هو اإلحساس باألمن 

واألمان. فالخوف أصبح جزءا ال يتجزأ من حيايت و حياة عائلتي.

عىل كل حال، بعد أن أصل إىل الحي الذي أعيش فيه، أنهي جميع مهام عائلتي، ثم أقوم ببعض األعامل التطوعية. مثل التصوير الفوتوغرايف وجمع 

قصص- ليك أمتكن من إيصال معاناة الكثريين للعامل. و أنا أشعر أن مهارايت تتحسن مع املامرسة خصوصا بعد أن شاركت يف ورشة لتعلم التصوير مع 

اليونيسف.

هذا العمل يعطيني األمل الذي كنت أبحث عنه يف الحياة. فهو يجعلني أشعر أن هناك الكثري الذي أنا قادر عىل القيام به، وبأن لدي مهمة يف الحياة 

غري أن أكون خائف.

والدي تويف فجأة، وأنا مل أكن مستعدا لتحمل جميع هذه املسؤوليات يف سن الـ20. شعرت بأنني تحولت من كوين طفال إىل رجل مسؤول بني ليلة 

وضحاها. و فكرة عدم التمكن من تحمل املسؤولية كان يخيفني كثريا. كام أنني أخىش الفشل أيضا. ولكن لن أدع الحرب أن تكون ذريعة لفشيل. 

فقد علمني أيب أنه عندما تكون اإلرادة موجودة- توجد الوسيلة. لكنني مازلت يف بعض األحيان أخىش املوت، أو اإلصابات الدامئة. أنا دامئا أخىش أن 

أخرس فرد من أفراد عائلتي يف هذه الحرب .

كان الخروج من الحي والعيش يف حي آمن حلام منذ وفاة والدي. كان هذا الحلم من املستحيل أن يتحقق بسبب التكاليف واملخاطر التي سوف 

تواجهنا يف طريق الخروج. لكن منزلنا تعرض لرضبات عدة، وترضر أكرث من مرة، ولكننا متكنا من البقاء عىل قيد الحياة. لكن يف اآلونة األخرية، فقد 

ًدمر منزلنا بشكل كبري، ومل يكن لدينا خيار سوى الذهاب اىل حي آخر.

لحسن حظنا، قدم لنا صديق للعائلة معروف بأن نشاركهم منزلهم لفرتة قصرية إىل أن نجد منزال آخر لنعيش فيه...

أنا أعيش يف أحد األحياء األكرث خطورة يف العامل
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لطاملا أعطتنا الحياة الكثري من الخيارات، وكان عطاؤها مصاحباً لحرية كبرية يف االختيار، وبناًء عىل كل خيار تندرج العديد من النتائج.
لكن ماذا إذا كانت هذه الخيارات عىل الرغم من تنوعها وتعددها غري مرضية، أو ماذا إذا كان املختار ال يريد أن يختار باألصل واليشعر باالمتنان لهذه 

الخيارات التي بني يديه؟
ما سبق ذكره ينطبق عىل عدد كبري من األشخاص والذين متت تسميتهم إما الجئني أو نازحني تبعاً للمكان الذي توجهوا إليه.

مل ألتقي يوما بالجئ سوري اضطر للسفر خارج بلده أو نازحاً تنقل داخلياً، وأبدى يل أية عالمة أو إشارة تشهد أن اختياره كان مرغوباً به أو حصل 
بكامل إرادته.

وعىل الرغم من قساوة الخيار، التأقلم هي الخطوة التالية التي يسريون بها مواسيني أنفسهم أن غداً سيكون أفضل. ولرمبا يكون غداً هو أفضل بالفعل 
لكن ملاذا ال يكون أفضل بدون أن يسبقه خيار أستنفز طاقتهم وقدرتهم وهدد حياتهم باملوت أو الخطر أكرث من مرة.

وتتعدد الطرق التي يحاول بها الالجئون أو النازحون التأقلم مع البيئة الجديدة وأكرث مايدهشني هو رغبتهم الكبرية بأن يكونوا جزءاً من الحل أو رمبا 
الحل نفسه ملشاكلهم وضغوطاتهم.

ذهبت مؤخراً إىل مخيم #حرجلة حيث يعيش آالف من السوريني الذين خرجوا من الغوطة الرشقية، ألقوم بعميل الذي يتضمن تقييم الوضع الحايل 
يف املخيامت وتحديد االحتياجات وكيفية االستجابة لها.

كنت متحمسة جداً للذهاب، فعميل الذي أُؤمن به ورسالتي تتطلب أن أكون بني هؤالء األشخاص الذين أنتمي إليهم، يك أمارس دوري الذي آُدرك 
أهميته أكرث من أية يشء آخر.

طبعاً قبل ذهايب كنت أحاول أن أتخيل املخيم وفقاً للصور التي شاهدتها والتي مألت صفحات الفيس بوك وجعلتني أشعر بالغرية لتواجد أشخاص من 
جمعيات ومنظامت مختلفة يف املخيامت وعدم تواجدي معهم؛ عموماً الوضع فاق قدريت عىل التخيل بكثري.

عندما وصلنا إىل املخيم وعىل بعد أميال رأيت عدد كبري من األشخاص املوزعني بأماكن مختلفة، مل أرى يف أعينهم أية اشارة استغراب فلرمبا اعتادوا عىل 
رؤية العديد من السيارات التي تأيت كل يوم للمخيم ليقوم راكبيها بالتقييم الذي قاموا به ألكرث من مليون مرة.

عندما دخلنا للمخيم، توجهنا مبارشة للمكتب املسؤول يف املخيم، حيث أخذنا منه ملحة رسيعة عن الوضع وعدد األشخاص املتواجدين.
يف املخيم كان يوجد مايقارب 285 غرفة و 500 خيمة، عدد األشخاص الكيل تقريباً 17000 شخص أي مبتوسط 21 شخص بكل خيمة/غرفة!

ثم توجهت للحديث مع األشخاص املتواجدين هناك، ومن بعض املواقف التي مررت بها والتي ادهشتني بحق هو عندما دخلت بناًء غري مكتمل البناء 
بعد من أبنية املخيم، ورأيت الرجال مجتمعني يقومون بأعامل التنظيف وإكامل البناء، يحملون الفؤوس وأدوات النظافة. يف البداية اعتقدت أنهم 
ُعاّمل يكملون البناء، مل يستغرق الوقت طويالً حتى أدركت أنهم املهجرون أنفسهم شعروا باالنتامء رسيعاً وبارشوا بهندسة مكانهم الجديد وليس رغبة 

منهم لكنه الخيار الوحيد!
ذهبت للحديث مع أحدهم ورسعان ما اجتمع الجميع حويل، ظناً منهم أنني أجمع أسامء األشخاص وحاجاتهم يك أزودهم بحقائب طعام أو نظافة 
موجودة يف الخارج، ومنهم من أعتقد أنني أجمع أسامء من يريد فرصة عمل، لكن بعد أن أخربتهم أنني أريد رؤية الوضع بشكل عام، صار العدد أقل 

وذهبوا إلكامل ما قرروا أن يبدأوا به يومهم.
سألت أحدهم هل وظفوكم لتقوموا بهذا أو أنه عمل طوعي منكم، بالطبع تعرفون اإلجابة فال داعي لذكرها. قال يل: »ال تظّني أننا معتادون عىل 
الحياة الغري نظيفة والغري مرتبة، لو قمتي بزيارة منازلنا يف املايض لكنتي شممت رائحة النظافة من خارج البيت، نحن لسنا معتادين عىل ما نعيشه 

اآلن ولكننا مجربين، نفعل أقل ما يف وسعنا وهو تنظيف املكان الذي نقطنه«.
حزنت جداً عندما سمعت كالمه، شعرت أنه يعاملني عىل أنني زائر يشعر بالخجل أمامه ألن منزله غري الئق، أو ضيف من عائلة راقية يريد أن يثبت 
له أنه مل يعيش بهذه الطريقة أبداً، ال يعلم هذا الشخص أنه جاء من نفس املنطقة التي جاءوا منها، وعاش طفولته مع أوالدهم، ودرس يف املدارس 
معهم ولعب يف نفس حاراتهم، وسكن بجوارهم، له نفس ثقافتهم، مبادئهم، عنفوانهم؛ لكن شاءت األقدار بطريقة أو بأخرى أن تعطيه الخيار قبلهم 

بالخروج من منطقة الخطر ليكمل حياته بصعوبات ال تقل عن صعوباتهم أبداً لكن مبنطقة جغرافية أكرث أمناً.
وأثناء حديثي مع إمرآة قالت يل مل استحم من عرشين يوم، سألتها ملاذا ال تستخدم الحاممات التي قاموا ببنائها، كان الجواب الطبيعي،«ال أستطيع 
الدخول والخروج من الحامم وآالف الرجال والنساء واألطفال ينظرون إيل، حيث يوجد مقابل الحاممات مئات الخيم والغرف! ومل أعتد عىل هذا!! ». 

هنا نرى أهمية التخطيط يف تلبية احتياجات النازحني، أهمية مراعاة ثقافتهم ومبادئهم أثناء االستجابة لحاجاتهم والتي تعني لهم الكثري.
ورأيت صبياً عمره ال يتجاوز سبعة أعوام يخرب فتاة عمرها حسب تقديري خمسة أعوام قائالً: » هل عرفتي كم عدد األشخاص يف خيمتنا!! أقل من 

البارحة فقد خرجت عائلة من املخيم«.
هنا تدرك سوء ما آلت إليه أحاديث الطفولة، وتشعر بالخوف عىل مستقبل مجهول ويف الغالب اليبرش بخري. حيث أن أحاديث الطفولة وهموم األطفال 

اختلفت اختالفاً ملحوظاً ومخيفاً.
رأيت العديد من األطفال يتجولون داخل املخيم ويطلبون مني زيارة خيمتهم، ويسألون إذا ماكنا نوزع طعاماً أو معدات مختلف ليك يستفيدو منها، 

حيث تجد أن عائالتهم جندتهم ليقفوا يف مداخل ومخارج املخيم يتصيدون مقّدم خدمة أو موزع إعانات غذائية ليك يصطحبه إىل خيمتهم.
زياريت مل تتجاوز األربع ساعات، لكنها كانت كافية جداً لتجعل أي شخص يدرك أن األشخاص الذين يعيشون هناك اليعرفون حقوقهم، وإذا ما لُبيت 
إحداها يشعرون باإلمتنان والرغبة برد الجميل، مع القليل املتوفر تجدهم شاكرين وراضني بطريقة مثرية للتعجب، قدرتهم عىل الصرب غريبة فقد قالوا 
يل وكأنني أنا من احتاج املواساة: »الوضع يتحسن، فعند وصولنا مل تكن الخدمات كلها متوفرة، واآلن الوضع أفضل بكثري، املوضوع يحتاج وقت، الله 

يفرج«.
نعم وقت!

ال أملك خوفاً عليهم اآلن بقدر ما أملك خوفاً من النتائج التي ستأيت الحقاً!!

ميانة زيدان، سوريا خيار الجئ
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حني أمسك القلم وأبدأ الكتابة أشعر بأنه يستمد حرباً من جسدي ليسكبه عىل الورق. فكل كلمة تخرج مني أشعر بأملها وكأنها تكتب من دمي. أسمع 

رصخاتها وعويلها. إنها تعرب عن من ال يستطيع الرصاخ، من ليس لديه صوت، عن كل إنسان يستغيث وال يسمعه أحد.

كنت أحاول تحويل ذلك إىل تدوينة خالدة تعرب الكون.

أردت رؤية العامل الذي اعتقدت أنه سيتغري إىل األفضل. إال أنه كلام تقدم الزمن كرثت األخبار السيئة. فعندما كنت طالبة يف املدرسة كتبت قصة عنوانها 

»عودة االندلس«. ظننت بأننا يف يوٍم ما سنؤسس حضارة جديدة تشع يف الكون وتنرث السالم. انتظرت االزدهار يف وطني. ولكن رسعان ما عصفت 

حرب بأرض الرافدين.

لو يعلم البعض أن أعمق الجروح هو جرح الوطن. جرح يظل ينزف ملدة طويلة قد تستمر ألعوام ويبقى أمله ينخر من يعيش يف بلده وحتى من يغادره.

قد يختلف معنى الوطن من شخص إىل آخر. هناك من يراه أرضاً ولد فيها وامتلكها. ويبدو لبعض الناس جنسية أو مكان والدة سجل عىل بطاقة 

هويتهم. وآخرون ال يرونه سوى مجرد رسم عىل الخريطة. أما بالنسبة يل، فكلمة وطن أعمق من ذلك بكثري. الوطن هو مصطلح معقد وعام. فكل هذه 

الكتلة التي نعيش عىل سطحها وال تتوقف عن الدوران بنا دون أن نشعر بذلك هي الوطن. ما دمنا نرى سامًء واحدًة ونعيش فوق بساٍط من تراٍب 

فيه نحيا وفيه منوت وندفن فنحن نتشارك وطناً واحداً.

الوطن نحن مبا فينا من لحٍم ودٍم وعظاٍم وتلك الرموز التي نتبادلها من أجل التواصل. الوطن أمي وحضنها الدافئ وعيناها الالمعتان وكل ما متنحه يداها 

من عطاء. الوطن أنت يا تونس. يف كل حبة زيتون، يف كل ذرة تراب، يف كل قطرة من النهر والبحر، أراك. يف كل يد متسك مطرقة ومسامرا لتنقش نخلًة 

وجمالً يف لوحٍة أو تحفٍة فنية، أراك. يف زهور قرنفل وخلف نوافذ وأبواب زرقاء، أراك. يف راحة األفق وعىل جبني الجبال وتحت أهداب الشمس أراك يا 

تونس. عند هبوب كل نسمة سواء من الرشق أو من الغرب أو من الشامل أو من الجنوب أراك يا وطن. كلام ارمتيت عىل األرض وغصت بني أضلعها 

شعرت بنبضات قلبها تغمرين. كل ورقة من الشجر وكل قطعة طني وكل صخرة فيك يا تونس تحيك حكاية وتبوح باألرسار وتناجي الخالق وتسبّح عند 

الغروب ويف األسحار. تخربين بكل يشء وأخربها بكل ما أعرفه. أخربك يا تونس بكل ما يف داخيل.

أماين مرسيني، تونس وطننا
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عىل الحاجز...

بعد عناء املحارضات وكرشة الدكاترة والنقاشات العقيمة، خرجت من ذلك السجن الذي يسمونه بالجامعة »جامعة القدس«، وذهبت ملوقف سيارات 

رام الله »رام الله اليل مش عارفة وين الله حاططها«.

كان سائق السيارة العمومية ينادي: آخر راكب ع رام الله. فصعدت إىل سيارة الـ »كارافيال« أو السيارة امللِكَة كام يسمونها. وكانت تجلس بجانبي 

فتاة جميلة بعيونها التي تشّع من الرباءة، و بوجهها الطفويّل و بسامرها القمحّي الفلسطينّي، انطلقنا اىل رام الله عىل صوت عمالق األغنية الشعبية 

الراحل »شفيق كبها«. عىل صوت ترانيم أوتاره بأغنية »عيونك حلوين وليش بعدك عزابية«. قطع السائق األغنية لنستمع لنرشة األخبار بصوت املذيع 

املخرضم املقهور الذي مل يتعلم شيئاً من اإلعالم. .أعلن يف خربه األول عن استشهاد شاب عىل حاجز طيّار ورسقة جنود االحتالل لجثامنه، فبعد أن يأخذ 

الله أرواحنا، يأخذون أجسادنا، ومن قبل كانوا قد أخذوا أرضنا. خذوا ما شئتم ولكنكم لن تأخذوا فلسطني من قلوبنا. ويف طريقنا تفاجأنا بحاجز طيّار 

للجيش اإلرسائييل عند مفرتق مستوطنة )معايل ادوميم(.

أشار جندي اسكتلندي حسب ما تشري مالمحه، أشار بيده للسائق بأن يتوقف. فتوقف السائق وتوقف السري وتوقفت الرئات عن العمل عندما شهق 

شاب بأنه نيَس الهوية يف البيت. فمن املؤكد أنهم سيطلبون الهوية. أىت االسكتلندي وفتح باب السيارة ويصّوب نحونا بسالحه، إصبعه عىل الزناد، فنحن 

سنقتله بالعلم، وبكتب الجامعة، وبشعر محمود درويش، وروايات غسان كنفاين ورسومات ناجي العيل.

قال لنا: )تعودات زهوت( وهي اختصار لـ أعطوين بطاقاتكم الشخصية ألفحصكم إن كان عليكم يشء. يفحصوننا بأرقامنا، فنحن أصبحنا أرقام. أعطيناه 

سبعة بطاقات مع بطاقة السائق، ولكن بقيت بطاقة شخصية واحدة. فقال له الشاب: نسيت هويّتي يف البيت، فأمره االسكتلندي بالنزول من السيارة. 

وكنا ننظر اىل الشاب بنظرة الوداع. فقبل دقائق سمعنا خرب إعدام شاب عىل حاجز. وبدأ االسكتلندي بتفتيشه باستفزاز، وأبقوه عىل حافة الطريق 

ويداه مرفوعتان، وذهب الجندي إىل الجيب العسكري ليفحصنا مع جندي آخر.

رسحت بعيداً يف سوريا والعراق واليمن والسودان وأفغانستان، وعدت إىل فلسطني وشهدائها وأرساها. وتذكرت مبا كان يقوله دكتور الجامعة، بأنه يجب 

عليك كتابة الخرب مبوضوعية وحيادية والتأكد من الخرب مبصادر عديدة. ولكن هل يعقل ان تصبح حياة برشية مجرد كلامت يف خرب؟ فّكرت بأن اتصل 

بزماليئ ليكتبوا خربا بأن هناك حاجز طيّار وقاموا بتفتيشنا، ونحن ننتظر ذلك الشاب مجهول الهوية واملصري، ولكنني تراجعت رسيعاً. فقد يصبح الشاب 

أسرياً قبل أرسه، وشهيداً قبل استشهاده يف نرشة األخبار، فإعالمنا يتأكد كثرياً قبل أن ينرش الخرب

وعاد االسكتلندي بهويتنا الخرضاء أو بورق اللوف والسبانخ، بعد أن تأكد بأن أرقام هذه الهويات صحيحة وليست مزورة، وميتلك أصحابها شهادة 

»حسن سلوك«. أشار الجندي للسائق بأن يتقدم قليالً و أن يصطّف جانباً، فهذه السيارة ال يوجد فيها ارهابيني إال ذلك الشاب املشتبه به.

وعند أول دورة لعجل السيارة، رصخت تلك الجميلة ذات العيون الربيئة الجالسة بقريب، رصخت بصوت خفيف مرتجف: والشاب! شو رح يعملوا فيه! 

قلت لها وانا انظر اىل الشاب بنظرة الوداع: بزيادة شهيد! فهمرت بحنجرتها، فنظرت اليها ألجدها تزأر بعينيها، أكاد أجزم لو كان بيدها سكني لطعنتني 

دون أن يرّف لها جفن، بدالً من أن تطعن ذلك الجندي. فـطعني أنا أصبح حالل، وتحّولت تلك الربيئة السمراء اىل مصاصة دماء.

ارتبط لساين وتوقف قلبي عن الخفقان خوفاً عىل الشاب، وييْل!

بأي لحظة ممكن أن تخرج تلك الرصاصة امللعونة إىل صدر الشاب، وانا امزح. وسألت نفيس ماذا فعلت يا هشام؟ ومباذا تفوهت؟ وملاذا مزحت؟ 

مباذا أخطأت؟ ولكنني خائف عليه و أرتجف من شدة املوقف. أكرث من هذه الفتاة التي تدعي بأنها كتلة من العواطف، نعم .. أمل تسمعي يا عزيزيت 

بالضحك من الخوف؟

أنقذ قلبي الشاب الذي خفق قلبي ألجله بفتحه باب السيارة. فقد تركوه جنود العامل يذهب بحال سبيله. فرتكه االسكتلندي، واألملاين، والربيطاين، 

والنمساوي وحتى العريب ايضا. وتنفسنا الصعداء بعد أن عاد إلينا حياً. وأمر الجندي االسكتلندي السائق بصوته هذه املرة وليس بيده، فقال له:)صاع( 

أي اذهب بالعربية.

واكملنا طريقنا اىل رام الله. ونحن ال نعرف أين ومتى سيكون الحاجز اآلخر، فقد استقرّت أنفاسنا بعد ان بقَي الشاب حياً. ولكن مل يستقّر قلب الشاب. 

فالخوف كان واضح بعينيه، ليس من املوت بل خوفا من أن ميوت دون أن يأخذ ذلك االسكتلندي معه. أما مصاصة الدماء التي بجانبي، فال اعلم هل 

بقيت عينيها تزأر ام ال. فإنسان مثيل يخاف زئري العيون ويحرّم عىل نفسه النظر إليها مرة أخرى. أما السائق فقد أشعل سيجارته الغالية الرديئة، سيجارة 

يعبد، سيجارة فلسطينية مئة باملئة و انخنقنا برائحتها. فال بأس، انخنقنا منها، و لكنها من رائحة فلسطني. فقام بتشغيل املسجل ليسمعنا مواويل 

العمالق شفيق كبها، مبوال: »عونك يا وطن يابوالحضارات .. احبك لو رصت كلك سكاكني«.

وهذه املرة مل يقطع السائق األغنية لنستمتع إىل نرشة األخبار، إىل نرشة ليست هي سوى صوت او حروف او صورة. أما املشاعر، فال يوجد يشء ميكن 

أن يصفها، وال يوجد احد بهذه املعمورة يستطيع ان يشعر بها إال من كان يف الحدث.

ولقد كنا نحن الحدث .. فال حاجة لنرشة األخبار.

هشام عطا، فلسطني
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ما بني لُجوء وَحياة .. أََمْل

بني أَمان وَسكن .. وبني عتمة وخوف
بني ضفتّي نهر .. وبني غرق البحر

بني ويالت الحرب وضحكات األََمْل..
انتقلت املسّميات من »مواطن« إىل »الجئ«!

كحال العديدين من سّكان املدينة.. ولكّن الحال هنا يختلف..
______

األردن – الّسلط – 2015
أََمل..

من سّكان مدينة حمص مواليد عام 2010 ومل متلك من سنواتها الحمصيّة سوى خمس ياسمينات.
تفرّدت بَساَمرِها الجاذب ورموش عيناها التي تشبه سيوف املَُحرَِّرين قّوًة وجامالً.

غادرت حمص ملّوحًة لنا بقبالت وداعها يف أوائل عام 2015 واّضطرت للمبيت يف مخيّم عىل الحدود الّسورية األردنيّة لثالثة أشهر، مع عائلتها »والدها 
ووالدتها الحبىل وشقيقتها«.

مل تكن حياة املخيّم حينها تُحسب عىل أيام حياتهم، حيث كانوا يواجهون صعوبة يف أساسيات حياتهم.. »مأكلهم ومرشبهم وحتى قضاء حاجتهم 
واستحاممهم«.

واجهت العائلة يف البداية معاناة كبرية إثر والدة والدة أََمل وإنجابها لفتاة جميلة كشقيقاتها.
يف الّسلط.. يبدأ عامهم الّدرايس من عمر السبع سنوات.. فتأّخرت دراسة أََمل عاماً كامالً.

تُعترب أََمل صديقًة ألمها يف أعامل املنزل وإلخوتها ولنفسها.
مازالت ضحكتها كام هي، بريئة وجميلة وتجلب للنفس السعادة، مل يأخذ اللجوء منها تلك الّشقاوة والحالوة الطّفوليّة، بل جعلها متفّوقة يف دراستها 

وتعلّمها ملهارات جديدة.
ولكّن الغّصة تكمن لشقيقتها الّصغرى التي ال تعلم ما هو الوطن؟!

______
سوريّا – حمص – 2017

أََمْل..
بعد عام من اندالع الحرب.. تأيت أََمْل بخّديها الحمراوين ونظرة تكاُد تجعل قلبك يستكني ُحبّاً لجاملها.. وشعرها األشعث، وذلك يف عام 2012.

مل تِعش يف منزلهم كحال إخوتها.. بل كان نصيبها أن تكرب وتفتح عينيها ببيوٍت عديدة وأاّل تعرف يوماً البيت الذي احتضن أحالم عائلتها..
األحالم التي تبنيها أيّة أرسة لتأمني أفضل حياة ألطفالها.. ذهبت وشاء القدر أن تُنعى تلك األحالم تحت عنوان التمزّق، فمكثت العائلة بني عّدة بيوت، 

حتى استقرّت يف مدرسة تأوي الّنازحني الّناجني من هول الحرب!
الحرب التي مل ترحم أحداً، وذلك عام 2017 ليصبحوا نازحني.

والدتها هي األّم واألّب والعائلة بأكملها ألََمْل وإخوتها بعد فقدان والدها، مام جعلها تخاف أن يقرتب أحداً من والدتها وتغار عليها من أقربائها.
مل يكن يف منزلهم رجٌل يجلب األمان لهم.. فباتت أََمْل ال تعرُف كيف ميكن ألحد أن يعيش مع أب أو إخوة يف بيٍت واحد!؟

عام ونصف تقطن أََمْل بني جدران املدرسة التي هي مأواها.
ال وجود ألجراس االسرتاحات الحصصيّة، وال لحّصة الّرياضة الرتفيهية.

ال وجود للمقاعد، بل وسائد للّنوم تحتضن األحالم الطّفولية.
بشقاوتها تُعطي فرحاً لعائلتها رغم أّن تنّقالتها العديدة أعطتها القّوة واإلرصار.

تقول والدتها: »أََمْل هي ّ قّصة سوريّا كُلّها«
يف العام القادم ستدخل أََمْل صّفها الدرايّس األّول.. فهل ستجد فرقاً بني مدرستها ومدرستها البيت؟!

________
أََمْل وأََمْل.. رغم أنهّن حملَن االسم نفسه وتشاركَن املعاناة نفسها إاّل أنهّن مل يعشَن تحت سامء واحدة يف وقت واحد..

مل تقف الحياة عند أََملنَْي.. هناك الكثري من اآلَماْل التي تنتظر أن تُعرف وأن يُحىك عنها.
العديد من األطفال، ومن الّناجني الذين فقدوا العديد من حقوقهم وأساسيّات حياتهم.

كُلّنا أََمْل.. وكلّنا الجئ إىل أرٍض ليست بأرضه، وإىل شعوٍر ليس بشعوره، إىل قلٍب ليس بقلبه، وإىل أحالٍم ليست بأحالمه.
كلّنا الجئون بطريقٍة أو بأخرى.

فاللّجوء، داٌء أصاب العديد من الّسكان يف ظّل الحرب.. وقد تجاوز عدد الالجئني من سوريا إىل البلدان املجاورة حتى عام 2015 حاجز الـ 4 ماليني 
شخص »حسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني«

4 مليون إنسان ال ميلكون أدىن حقوقهم وهو الوطن، ال ميلكون الّسكن الخاّص بهم وال ميلكون األَمان.
عدا عن العدد الكبري للنازحني أو الالجئني داخل سوريا الذي فاق 7 مليون نازح حسب املصدر الّسابق.

إّن املعنى الحقيقّي للّجوء هو أن تغادر منزلك ووطنك إىل بالٍد أخرى تجد بها األمان الذي هو أدىن حقوقك التي يجب أن متتلكها.. ولكن ماذا إن بقيت 
داخل وطني، وهو غادرين؟

أال أصبح الجئاً؟؟
حقيقًة نحن الالّجئون إىل قلوب بعيدة مل يتبّق منها سوى صدى ضحكات أصحابها ومل منلك منهم سوى أعواماً قليلة ال تسّد جوع حبّهم وشوقهم.

سندس زنكاوان، سوريا
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سبعة

سبعة

الحرب

الحصار

التفجريات

اإلصابات

الالجؤون

كنت قد سمعت هذه املصطلحات يف حصة التاريخ، مفاهيم مجردة مل أكن أهتم بها كثريًا. قبل سبع سنوات ، وأنا يف الحادية عرشة من عمري، فأصبحت 

تلك املصطلحات واقعي.

2011

كنت جالساً يف فصل اللغة اإلنجليزية عندما أوقف مرشف املدرسة الحصة فجأة. أخربين بأنني لن أذهب إىل املنزل اليوم ، بل إىل منزل عمي، حيث 

أنه أكرث أماناً. مل أفهم السبب متاماً ، لكن األمر مل يزعجني كثرياً. بعد ساعة، عاد املرشف ليبلغني أن قنبلة انفجرت بالقرب من منزل عمي - سأذهب 

يف النهاية إىل البيت.

أذكر ركوب الحافلة إىل املنزل يف ذلك اليوم - شوارع فارغة ، وجوه خائفة تسرتق النظر من النوافذ، طلقات نارية، تصيح من بعيد.

وبينام كنا نقرتب من بيتي رصخ سائق الحافلة ، »استعد يا فتى!« ، زاد من رسعة الحافلة، ثم ضغط عىل املكابح بشكل مفاجئ وفتح الباب. سمعت 

والداي يرصخان ، »اركض، اركض، اركض!« وفجأة وجدت نفيس أركض نحو املنزل، ونريان البنادق تحيط يب.

عند وصويل للمنزل ، مل أستطع فهم خطورة أحداث اليوم. ويف ذلك املساء فقط، عندما تم إخباري بأن املدارس كانت مغلقة حتى إشعار آخر، أدركت 

الكارثة. لقد حلت الحرب.

عقب ذلك ، عشنا أياماً طويلة بدون كهرباء تقريباً، بدون طعام أو شبكة هاتف. كنت قلقاً عىل أشقايئ األكرب سناً الذين كانوا يقطنون يف أجزاء أخرى 

من البالد.

مبجرد متكننا من مغادرة املدينة، توجهنا إىل الريف، عىل أمل أن نكون أكرث أماناً هناك. وعند وصولنا إىل منزلنا الجديد، متكنا أخرياً من االجتامع بأخي 

وأختي.

2012

لحسن الحظ، افتتحت املدارس من جديد. لكننا ما زلنا غري قادرين عىل العودة إىل املنزل. الستئناف دراستي، ذهبت إىل مدرسة يف الريف. وطوال فصل 

درايس كامل، كان والدي مضطراً إليصايل إىل املدرسة واجتياز نقاط تفتيش تابعة للجيش وتفادي إطالق النار.

مع اقرتاب الفصل الدرايس من نهايته ساء الوضع. بسبب أعامل العنف، واضطررنا إىل الفرار إىل دمشق حيث بقينا عند أقاربنا.

عندما وجدت مدرسة حكومية قريبة، كان الفصل الدرايس الثاين قد بدأ بالفعل. كانت الكتب التي استخدمناها مختلفة. كان التحدي صعب - الدراسة 

تحضرياً لالمتحانات النهائية والعيش يف بيئة جديدة واللحاق مبا فاتني.

لكنني قررت أن أقدم أفضل ما لدي. درست بجد، ليال ونهارا. ونجحت.

2013

اشتد القصف يف دمشق كل يوم - لقد أصبح األمر أسوأ فأسوأ. يف النهاية، قررنا العودة إىل املنزل.

ألول مرة منذ وقت طويل، بدا الوضع أكرث استقراراً يف مدينتي. كنا ال نزال حذرين، لكننا قد اعتدنا عىل الوضع السيئ. حاولنا امليض يف حياتنا. التحقت 

مبدرسة جديدة واستكملت دراستي.

2014

كانت القنابل تنفجر يف حيِّنا - كانت الجثث والجرحى متناثرة. كان العاملون يف منظمة الهالل األحمر يأتون النتشالهم. لقد رأينا ذلك مرات عديدة، 

وأصبح األمر روتيناً. فقدنا أشخاصا عزيزين علينا يف تلك السنة.

أصبحت التفجريات أكرث رشاسة. بعد انفجار قنبلة، يسارع الناس إىل املوقع ملساعدة الجرحى فتتبعها القنبلة الثانية. كان عدد القتىل يرتفع كل يوم.

عند هذه النقطة ، قررت أختي االنتقال إىل مدينة أخرى وغادر أخي البالد، عىل أمل العثور عىل وظيفة وحياة أفضل.

2015

رود دنديش، سوريا
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كانت عائلتي مبعرثة يف جميع أنحاء العامل. بقي عدد قليل جدا من الناس يف سوريا. الذين بقوا حاولوا بجهد البقاء عاقلني.

للحظة، كنا متفائلني بأن النهاية كانت تلوح يف األفق. ثم بدأت النزاع يتصاعد.

يف ظهر يوم مشمس من شهر ترشين األول، تم اختطاف صديقي املفضل من حيه، حيث كان يقود سيارته. كنا نعلم بأنهم فعلوا ذلك من أجل املال. 

دفعت عائلته الفدية وتعهدت والدته بعدم مغادرة املنزل إىل حني عودة ابنها إىل املنزل. لكنه مل يعد أبداً.

2016

كّنا نعيُش كل يوٍم كأنّه آخر أيّامنا، رمّبا كانت هذه الطريقة هي الوحيدة املمكنة للُميّض قُدًمـا، لكّنناعلِمنا أنّه من املحتمِل أن منوَت يف أّي لحظٍة، لقد 

رأينا املوَت واملوىت بأعيُننا.

2017

أصبحت ظروُف الحياة محتملًة أكرث، وعاد أقرباؤنا لزيارتنا، هؤالء الذين اعتدنا عىل الحديث معهم عن املكان الذي سوف نقيض ُعطلتنا فيه أو عن 

املطعم الذي سوف نذهب إليه، اآلن رصنا نتكلّم عن أقربائنا الذين غرقوا عىل طريق لجوئهم إىل الدول اآلمنة.

وعىل الرغم من األوقاِت الصعبِة التي مررنا بها، إاّل أنّنا كّنا نجُد أوقاتاً لرنفّه فيها عن أنُفِسنا، توقّفت جراُحنا عن النزف، لكننا أُِصبنا بندوٍب كبرية.

2018

دعوين ألخص لكم سبع سنواٍت من األمل، والعذاب، وعدم االرتياح واملأساة؛ مل أرى أخي منذ أربعِ سنوات، وال أختي منذ سنتني، أعّز أصِدقايئ ما يزال 

مفقوداً ومل أسمع أّي أخباٍر عنه منذ فرتٍة طويلة.

ليَس ذلك فحسب، لقد منَعتني تلك الحرب الطويلة من متابعِة تعليمي وعىل الرغم من معرفتي بأنّه عيّل بذُل الكثري من الجهد للمتابَعة، إال أنّني 

سوف أميض وأنجح.

لقد علّمتني الحرب كثرياً أيضاً؛ علّمتني كيف أجُد منابَع قّوة للميض قُدمـًا إن كنُت يف أسوِء حااليِت.

ورغم عجِزي يف بعِض األحياِن عن مواجهة ظرويِف، إاّل أن االستسالم لها ليس خياراً جيّداً، عيّل اللحاق بأحالمي فأنا لست بناجيٍة إمّنا أنا من سيصنع قدري.
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عندما كنُت صغرية، كنت أرى اختالف لون الزي بني طالب مدارس األنروا لالجئني، وطالب املدارس األخرى شيئًا عبثيًا ال غاية منه، و مل أكُن أعي معنى 

سؤال »من أين أتيت؟«، »ما هي بلدك األصلية؟«، »من أين جاء جدك؟«

مل أكن أدري رسُّ املفتاح يف رِقاب العجائز... فلم يكن بعُد مكشوفًا. اآلن أنا واعيٌة كفاية ألرى حجم املأساة التي نعيشها، نحن وببشاعة، و يالحظنا 

املُشني، الجئني.

يكوَن  لن  متفِشية،  اإلنسان  هذا  حالة  كانت  إذا  و  ملأوى،  امللحة  والحاجة  االستقرار  بعدم  شعوره  من  أكرث  االنسان  قلب  يأكل  أن  لشيئا  مُيكن  ال 

املوقف أبسط أبًدا، سيصبُح هذا األمل، أمل اللجوء و الترشد، هام ًيصعب عىل األمم حله، فترتكه بذلك يسلب حياة الناس وحقوقهم وكينونتهم حتى 

يصريعمراللجوء سبعون عاًما.

نعم، أنا وشعبي الجئون منذ سبعني عاًما، و مررنا بحياة الخياٍم ثم انتقلنا لحياة بيوٍت متالصقٍة و مدارس فيها خمسني طالبًا يف الفصل، وآخرين ترشدوا 

يف بالد الشتاِت ثم نهايًة إىل القشة التي قسمت ظهر البعري، و التي أصبحت حديثًا، أن ميزانية وكالة غوث و تشغيل الالجئني )األنروا( قد قُلِّصت، كأن 

الظروف السابقة يف القطاعات التعليمية والطبية واإلغاثية وظروف اإلسكان، كانت أفضل قبل هذا الوضع الجديد!

أنا ال أستطيع أن أستوعب ملاذا يحدث كل هذا لبرٍش عاديني. لسنا غزاة وال إرهابيني وال أرشار وال مؤذيني، بل نحن مصنفون برًشا أي أنَّ لنا الحق الكامل 

ة يف أن يكوَن يل وطٌن أسافر منه وأعود إليه وال أستطيع، فيام  يف وطٍن وبيٍت وحديقٍة خلفيٍة صغرية. ال أستوعب ملاذا أنا يف هذه اللحظة أرغُب بشدَّ

غريي يستطيع.

بيسان عودة، فلسطنيلجويئ يكربين بخمسني عاًما
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والالجئ إنسان أيضا

ألخربك قصة عىل لسان طفل ال نرى صورته إال عىل شاشات التلفاز.

وإلن الصورة تعكس الواقع فإنها قد ال تعكس أحالمنا.

فالصورة التي تراها عىل شاشة تلفازك صامتة يف حني أن القصة التي نحملها عىل صدورنا صاخبة كالفوىض التي تعيشها أوطاننا وأنت غري قادر عىل 

رؤيتها ال ألنك ال تبرص بل ألن شاشة تلفازك ليست سوى انعكس لواقع ال يرانا كبرش. فالواقع الذي تراه عىل شاشتك هو انعكاس لوجوه متشابهة 

وألسامء تحولت إىل أرقام ولهويات ضاعت بني قاع املتوسط وأروقة العامل.

وألن قد ما تراه عىل شاشة تلفازك قصة من نسج الخيال، إال أن حياتنا ليست رحلة قد يخوضها ابن بطوطة أو مجالن، فهم مل يرتكوا أوطانهم ألن عدد 

النوافذ املهشمة قد أصبح أكرث من عدد حبات القمح التي يتناولونها يوميا. وقد تخربك شاشة تلفازك بأننا قد ترسعنا يف الهرب من أرضنا التي تحولت 

ساحة للموت، وأن هروبنا من العنف كان ردت فعل مبالغ فيها ورمبا ستخربك أيضا أن هروبنا من منازلنا وأحالمنا وماضينا وألعابنا هو مجرد وسيلة 

نتملقها لنكون عبئاً عىل شعوب ترى يف لجوئنا خطراً عىل قوة يومها ولكن ال تصدق ذلك فالحقيقة ال تعكسها الصورة الصامتة التي تراها يومياً عىل 

شاشة تلفازك ففي النهاية التاريخ ال يكتبوه الالجوؤن عىل أعتاب العامل وعىل الرغم من ذلك دعني أخربك مبا ال تراه عىل شاشة تلفازك.

فنحن مل نرتك الوطن ألننا نرى يف البحر فسحة صيفية ومل نرتك بيوتنا ألننا نرى يف بيوت االخرين مستقبال مل نكن منلكه. كانت لدينا أوطان تحمل أحالمنا 

وبيوت مليئة بألعابنا وضحكاتنا وأمالنا. فنحن مل نرتك األرض ألننا نريد ذلك بل تركناها ألننا خرينا الحياة عىل املوت واألمل عىل اليأس، لقد تركنا أرواحنا 

هناك بني املروج ورائحة الزيتون والياسمني وتركنا تاريخاً قد ينسانا ولكنه سيظل محفوظا يف ذاكرتنا كلام قرر أحدنا ركوب البحر بحثا عن الحياة التي 

فقدناها يوم سقطت منازلنا وتهدمت كل السبل نحو مستقبل رسمناه بني حكايات الجدات وحروف القلم.

نحن أطفال تركنا مدارسنا ومنازلنا وألعابنا وأحالمنا ورؤانا يوم خرجنا برفقة عائلتنا بحثاً عن أمل جديد وملجئ يكون أكرث أمان من أصوات القنابل 

وأثار البارود، فنحن ال نريد شيئا غري الحياة وال نسعى نحو أي يشء غري األمل.

هي تريد مدرسة وهو يريد حلامً ونحن ال نريد غري السالم ملجأً. فالطفل ليس الجئا وإمنا هو طفل وكفى! حقه يف العيش هو حقٌّ تحفظه له الطبيعة 

اإلنسانية واألعراف البرشية. اللجوء ليس عيباً وال نقصاً من ذواتنا وإمنا هو سعياً للبقاء عىل قيد الحياة والعيش حق يستحقه أطفالنا ونساؤنا ورجالنا.

البحث عن األمل ليس جرماً والسعي نحو السالم ليس عيبا ونحن أطفال تعبنا من العيش يف الخيام وبني الحدود فنحن نريد منزالً وعيشاً كرمياً يحفظ 

لنا طفولتنا الضائعة بني الثلوج واألزرق العميق. نحن نريد مدرسة ليك نحلم ونريد قلامً ليك نرسم، لرنسم مستقبالً ال تكون فيه املدافع والرصاص 

الصورة التي تعكس واقعنا.

ال نريد أن نكون الجئيني هنا أو هناك أو بني الحياة واملوت، وال نريد أن تكون ألعابنا مسداسات مائية وكرة من املالبس البالية وال نريد أن تكون 

مدارسنا بال كتب وال ألواح وال نريد أن تكون عائلتنا بال أب أو أم أو أخ أو أخت.

بل نريد عاملا يعيش فيه األطفال بسالم ،عاملاً نكون فيه املستقبل.

فأنا لست الجئ بل أنا طفل... أنا إنسان.

ثانية وكأن حقوقهم  التقليل من شأن الالجئيني واملهاجرين واعتبارهم برشا من درجة  الهجرة طبيعية ولكن ما ليس طبيعيا هو  وألننا برش فحركة 

وأحالمهم وحياتهم ليست سوى مسأل ثانوية تناقش بني مباراة كرة قدم وسهرة غنائية وكأن وجودهم بيننا نشاز اجتامعي قد يرض بنا.

وما ليس طبيعيا أيضا اهامل مشاكلهم وغض النظر عنها وكأنها ال تعنينا كبرش ولكن اختيار عدم رؤية اليشء ال ينفى وجوده ووجودهم بيننا يجب 

أن يكون سببا اضافيا يدفعنا نحو االستامع اليهم ومد يد املساعدة اليهم فأن تهتم مبشاعر االخرين جزء من واجبك البرشي نحو االنسانية ففي وقت 

ليس ببعيد كان أولئك الالجئون يف أوطاننا ينعمون بالسلم الذي نتشدق به عليهم وكانوا ميلكون حياة تضاهي حياتنا إرشاقا وأمال ولكن ليس للحروب 

زمن مناسب وال تطرق بابنا استئذانا وألننا كنا قد عشنا وقد نعيش ظروفا تشابه ظروفهم علينا أن نكون سندا ألحالمهم وأن نفسح لهم املجال ليكونوا 

انفسهم فالوطن ليس رقعة جغرافية فقط بل هو رابط إنساين بيننا وأحالم نتشاركها ومستقبل يجمعنا تحت سامء واحدة. فالدفاع عن املظلومني يف 

العامل ال يحتاج تأشرية عبور وال رابط دموي وال عرقي وال ديني مشرتك فكل ما يهم هو االنسانية التي تجمعنا.

إميان النيغاوي، تونس



العمل الفني: اميان عودة

اليافعون
والشباب
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ابتسامتهم شفاء
عندما تغدو الطفولة سلعًة يتاجر بها األشقياء من أجل بضع لريات، فاعلم أنَّ خلالً عظيامً قد أصاب ضمري هذا الكائن.

عندما تُقتَُل الطفولة بأيدي َمن يجب أْن يرعاها، فاقرْع جرس اإلنذار لقدوم جيٍل أقرُب ما يكون إىل جيل العصور الوسطى بل والحجرية منها.

عندما تجد طفالً يف فصل قارص الربودة ال يعرف الرحمة، فأيقن أنَّ البرش صلوا الجنازة عىل إحساسهم.

من رَْحِم واقع نعايشه ومع اختالف نظرة كٍل مّنا نحوه.

خرجت مرة من أحد املساجد وبرفقتي صديقي وكام العادة انترش املتسّولون عىل أبوابه...

ظا  عندها أثارت حفيظتي رؤية طفلني قد التصقا بأمهام وهام ميّدان يديهام الناعمتني بعينني بريئتني وبلسان يلهج بالطلب وكأنهام قد َحِفظا أو ُحفِّ

هذه السمفونية اللعينة.

يف تلك اللحظة، احتشد يف ذهني جيوش من األسئلة ما كنت أتخيل يوما أْن تجتمع، لكّن الخطب جلل. مل أجد بجانبي سوى صديقي ألطلعه عىل ما 

يدور يف نفيس من أسئلة.

سألته: كيف لهذه املرأة أن تكون أُّماً؟

كم هي األشياء التي قتلتها يف هذين الطفلني؟

هل يا ترى سيؤنبها ضمريها يوماً عىل ما تفعله؟

بل ماذا عن الطفلني؟ كيف سيغدوان عندما يكربان؟ هل نتبع تلك املقولة البائسة »َمن شابه أباه فام ظلم«

هل املشكلة يا صديقي يف الجهل؟ ال ال أعتقد فهرمون األمومة أقوى من هرمونات الجهل...

إذاً هل األمُّ ماتت قبالً كام سيموت هذان الطفالن عندما يبلغا مبلغها؟

أسئلة كانت اإلجابة عليها رضباً من املستحيل، فراَح يرصخ لسان صاحبي )يا قبحكم (

وينطق بلسان الطفلني )بأن أعيدوين أرجوكم، أعيدوين إىل دفرت رسٍم وأغنية طفولة وحلوى أسدُّ بها رمقي..

بل يا صاحبي ماذا عن تلك الطفلة التي وجدناها يف ساعة متأخرة من الليل برفقة أخوتها وبدون حذاء يف برد كاد يجّمد عروقها... عندما وقفت أسألها 

عن سبب تواجدها يف هذا الوقت وبهذه الحال.. نظرُت إليها وإذ بعينيها قد تكلمتا »أتسألني عن طفولة معذبة، طفولة ُولدت يف العراء مل تجد لها 

بني البرش من غطاء«

ُصدمت ومل أجد أين أسنُد رأيس، شعرُت بالعجز ألول مرة... فنطقت شفتاها برداً وإن مل تنطقا »مل يرحموا طفولتي، قتلوا يفَّ الرباءة، قتلوا يفَّ البسمة، 

غادر وال تعقب«

كنُت مطواعاً ألول مرة وغادرت هارباً من نفيس

لكّني ما زلت أبحث عن تلك اإلجابات... حتى جاء يوٌم كنت أميش فيه مع صديقي الذي أحب بجانب حديقة قد طيُل سورها بدهان جديد وسألته 

فبادرين: “هذا مرشوع قد كلّف املاليني« املاليني عجبا؟!

وبعد مدة مررت بالقرب من أحد املساجد وكانوا قد هّموا ببناء مئذنة ثانية...

كاملجنون يف الشارع أُحّدث نفيس.. عجباً أال تكفي مئذنة واحدة والثانية تعّمُر نفوساً قد هّدها الجوع والتعب ورمبا الذل..

أرجوكم الطفولة صفحة بيضاء، فال تدنسوها بسواد قلوبكم

وهي حياة صفاء فال تعكروها بإهاملكم، فهي أصدق وأجمل ما يف اإلنسانية

وكام قد قيل )عندما تضيق بك الحياة، اذهب ألقرب طفل واجعله يبتسم، فابتسامتهم شفاء(

عبد الرزاق اللبابيدي، سوريا
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إنَّ الشباب ورغم كلِّ املتغريات يف املجتمع كانوا األقوى بل واألكرث عزميًة ورغبًة ليغدو كلَّ يشء كمدينٍة فاضلة.

إنَّنا نسابق الوقت حتَّى نقتنص الفرص، ومنيض بعيداً حتَّى نعود يف صورة الئقة، و نخوض التجارب جميعها حتَّى نكتسب املعرفة ... نجابه كلَّ ما 

يلمس أحالمنا.

ة ونهدأ حتى نحافظ عىل نهضتها إنَّنا يف هذا العمر منلك من الزخم ما يجعلنا نثور حتى تنهض األمَّ

جميعنا منلك أحالماً تحتاج إىل يوٍم عامليٍّ لتحقيقها

مبا أنني شابة فأنا أحارب حتَّى أُبقي أحالمي قيد التحقيق .. أخاف من أن أجدها أضغاث أحالم

إننا نخىش من غبار األيام أن يغطي أحالمنا،

و نبغض إن تفّوهنا مبا نحلم يقولون ماهي إالَّ مراهقة،

هل من الصعب عىل الكبار يف السن أن يفهموا جديَّة ما نفكر به!؟ أم هل يجب علينا أن تتقطع بنا السبل ونخوض مع الخائضني ويتهاوى عزمنا حتَّى 

نُدعى راشدين وتُؤخذ أحالمنا بعني اإلعتبار؟!

هل ميكن لهذا اليوم العاملي الذي ُصنع لنا أن يوضح للكبار هذه الفكرة !

إنَّها أسئلة تراود مفكريت كلَّ ورقة، وتحتاج ملساحٍة آمنة حتى تسلك فيها االجوبة طريق العقل

مساحة لنا )شباب األمل( إن اجتمعنا بها و جدنا ذاتنا ،

وإن تحاورنا امتلكنا بعضنا

وإن تبادلنا أفكارنا علونا درجًة عمَّ نحن به

ش قدراتنا .. تكون كجدار الحامية ألحالمنا .. تنفض عن هشاشة داخلنا غبار اليأس مساحة تعزلنا عن كلِّ ما يهمِّ

نكتسب بها حقَّ التعبري عن أحالمنا، ومهارة العمل عليها، وأمل تحقيقها

نكتسب بها حرية املشاركة يف كل ما ينمو داخلنا

مساحة إن دخلناها أشخاصاً خرجنا بقلب واحد

يف هذا اليوم ، و يف هذا العمر أريد أن أخرب العامل أنَّنا جميعنا كربنا بطريقٍة ما، ونضجنا بخيبٍة ما، وقسونا عند مرحلٍة مل نعد بعدها كام كنَّا، وجميعنا 

أردنا يشء من هذه الحياة ولكن القليل من حصل عىل ما أراد،

جميعنا امتلك أشخاصاً هم برعم الحياة الذي ينمو بداخلنا، ويف املقابل فقدنا أشخاصاً هم من صنعوا ما نحن عليه ، فام االنسان إالَّ بقايا فقدان

إنَّ كل َّهذا هو ما يجعلنا شباباً بطريقته، وليس العمر الذي تسألني عنه فأجيبك ألسمعك تقول مازلت صغرياً

م مقدريت .. فأنا اآلن قادٌر عىل ما مل تكن أنت قادٌر عليه يف عمري أرجوك .. ال تحجِّ

نهلة علوش، سورياألننا األمل خلف أبواب الحياة
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وإّن التآلف لَِمن استطاع إليه سبيالً

كُنُت يف أواخر االبتدائية.. ُمنذ ألف عاٍم تقريباً.. ُمحباً لَِشطائر الفالفل بالفول الذي يُعده املطعم الّشعبي املُتهالك يف شارع مدرستنا. وكان صاحبُُه كهالً 

طاعناً جداً يف الّسن، تَشعر أنّه َسيَموت يف أّي لحظة وهو يُحرك أقراص الفالفل مبصفاة الّزيت يف الطاجن الكبري. لكّنه، لُِحسن حظّي، ويف عدد املرّات 

الكثرية جداً التي توقْفُت ِعنده فيها ألجلب الَشطائر، لَْم يُصادف أن مات..

كانت تَشَغُفني اللحظة التي يُخِرج فيها أقراص الفالفل ويرَشع بوضعها يف الَشطائر بيديه العاريتني فوق ملعقة الفول بالليمون التي يُضيفها إىل الخبز 

ثم مُيسك بطرف يده األخرى قطعة ُمخلّل تائهة يف ُعبوة زجاجية قريبة منه ويضيفها للخلطة السحرية الرهيبة بأبخرتها املُتصاعدة.. كان ميارس هذا 

الطقس مع كل شطرية يقوم بإعدادها.. أَلحظُه وهو ُمنهمك يف عمله وعىل وجهه عالمات الربود والالمباالة.. ال أذكر أنّه يف مرّة ابتسم يل أو بادر تجاهي 

بأي جملة غري سؤايل عن طلبي.. ومع ذلك كُنُت أُقّدس هذه العالقة اإلنسانية الكاملة املبنية عىل الغمغامت والهمهامت وإسعاد اآلخر.. طوال ثالث 

سنوات لَْم يَحُصل أَن تحّدثنا.. ُرمّبا للفارق العمري الهائل.. أو رمبا العتبارات أُخرى.. لكن يف النهاية هذا ما حصل..

مل تنتِه الحياة بالّنسبة يل عندما أغلق محلّه.. استطعت بطريقة ما الّنجاة.. أعتقد أنّني تأقلمت.. أو اقتنعت أّن الحياة يف النهاية ال تستجيب لكل 

رغباتك الطفولية العميقة.. أحياناً يجب أن تنضج وتتجاوز مشاكلك التي تقصم ظهرك.. رأيته بعدها بسنوات صدفة يف الشارع.. كان يَدفع أمامه عربة 

»تُرمس وفول نابت« مزيّناً إيّاها ِبباقات البقدونس حول الحبات الصفراء والسوداء ورغم جامل اللوحة التي رأيتُها يف عربته مل يكن سعيداً ووجهه كان 

مس ورحل.. ظللت أنظر إليه حتى اختفى يف األُفق.. مل أَرَه  خاٍل أيضاً من املالمح.. أوقفته بكّل براءة.. نظر إيّل بحيادية.. اعطيته النقود وأعطاين كوز الرتُّ

بعدها.. مل أسأله عن حاله.. وظللت كلام رأيت أقراص الفالفل أتذكره وأتذكر عالقتنا الروحانية التي رصنا بعدها غرباء، ال منلك حتّى ان نوجه لبعضنا 

سؤاالً شخصياً.. أو حتى اجتامعياً.. او أّي شٍئ آخر غري األمل والذكريات.

نحن يف حياة بعضنا، مهام كُّنا قريبني، ُغرباء جداً.. نقيض حياتنا مع الناس ولكننا نعيش وحدنا.. تصدم أصابعنا بطرف الطاوالت وحدنا.. نجوع يف الليل 

وحدنا ونأكل كثرياً جداً وقتها وحدنا ونوايس أنفسنا عند كل فشل جديد بذكرى نجاحاتنا األثرية وحدنا.. ال منلك سيطرة مطلقة عىل أقرب املقربني إلينا.. 

نعيش لحظاتنا مؤمنني أننا ال نستطيع أن ندفعهم ليبذلوا مجهوداً إضافياً يف فهمنا.. يكفي وجودهم وصحن ُحّمص وصحن فول ووحدنا.

أسامة نعيم، فلسطني
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يف مكان ليس ببعيد عن السامء تجثو أحالمنا بانتظار انعتاق دعاء أمهاتنا وجداتنا وأولئك الذين اتعبتهم الحياة؛ دعاء يحمل يف ثناياه طوقنا الشديد إىل 

السالم يف منطقة أنهكها عنف وحروب ال تنتهي. حروب جعلت منا الجئني عىل أعتاب العامل ودفعت العديد منا نحو املوت يف األزرق العظيم، حروب 

شلت كل خطوة تخطوها نحو املستقبل وجعلت منا منبتني عن أوطان أردنا لها أن تكون مهدا للسالم والحرية والعدالة.

أردنا أن نتنفس وطناً أخرضاً كالربيع، ولكم حلمنا بحياة تنبض أمالً وسالما ولكننا لن نستسلم.

وقد يبدو لنا املستقبل ليال بهيام ال ينتهي، وقد نبيك جيال شتتته القنابل واملدفعيات، وقد نشتاق ألوطاٍن قيدت أطرافها وحدودها. ولكننا شباٌب ذو 

عزم ال يكرس، شباٌب لن يتهاون حتى ينرش سالماً أبيضاً بياض قلوبنا اليافعة بالحب والخري. فنحن جيل القلم ال البنادق؛ ومستقبل هذه املنطقة التي 

نريدها جنة تعانق صفاء السامء.

قد نكون فقدنا بسمة أطفالنا الطاهرة وأرضنا التي أقسمنا عىل سالمها بقوة الساعد والعمل والعلم. وقد يحمل كل واحد منا حزنه بداخله بشكل 

ال ينتهي. ولكننا سنميض قُدما نحو سالٍم ال تحمل فيه املدافع والرشاشات وال تراق فيه الدماء. سالم نبنيه بالحوار ال بالعنف ونعيشه حبا ال كراهية.

فنحن شباب نحمل أحالمنا بأوطان حرة كوصية توارثناها جيال بعد جيل ولن نتواىن عن السري نحوها خطوة تعاضد الخطوة.

سالم نريده أن يكون الحياة بأرسها، نقطة بيضاء نحو الصفاء والحب. سالم ملنطقة أنهكها التاريخ ونصفها نحن بحرية أعمدتها تعانق فضاء السامء.

ويف البدايات األوىل والنهايات األخرية؛ لكم سالم الحامم وعود الزيتون األخرض، وسالم أرض دمشق وبيت املقدس وسالم قبة الصخرة وكنيسة املهد، لكم 

سالم ماء الدجلة والفرات وأعمدة اليمن، وسالم أرض الخري غربا ونجوم الليل رشقا.

لكم سالم جيل ال ينتهي وأمل ال ميوت.

إميان النيغاوي، تونسسالم جيل ال ينتهي 
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طوال الّسنوات الّسبع املاضية، ملع يف بالنا وخواطرنا سؤال، كيف مُيكن لنا إعادة ما ذهب، إعامر ما خرِب، إصالُح ما أُفِسد..

ولطاملا حلمنا بأُّمنا »سوريّة« عامرًة بالخري، وآمنة..

والبعض ِمّنا مل يعد يحلم بتلك الّصورة، لفقدانه األمل بإصالح قطار العودة إىل السّكة السليمة املؤّدية إىل طريق الّصواب..

لكن دامئاً هنالك حّل، أو من املمكن أن نسميّها مفاتيح، هذه املفاتيح عديدٌة يستحيل مناقشتها يف مكاٍن وزماٍن واحدين، لتعّدد األفكار واإلمكانيّات 

املتاحة..

حسناً هل أكتب هذه التّدوينة أللقي خطاباً مفاده أّن ما بعد وقت الضيق ال بّد من فرج؟ بالطّبع ال، هذه املدّونة تدلّكم عىل أحد أهّم مفاتيح الحل، 

وهو اليافع.

اليافع هو أحد العنارص الشبه مهملٍة اجتامعيّاً والغري ُمستفاٍد من قُدراتها بالّشكل األمثل عندنا ويف مجتمعنا. فاليافع كتلٌة تبلغ من النشاط ذروته، 

يبلغ من الطاقة ذروتها، يبلغ من القدرة عىل التّعلّم ذروتها، فام كان ِمّنا إاّل أن نتغاىض عن رؤية أكرثها، ونحرصه بني املدرسٍة والدراسة، هكذا حتّى أن 

يكتفي بالورقة الّصفراء – أي الّشهادة الجامعيّة – وتكون قد ضاعت أكرث أيام عمره ازدهاراً ُسداً..

فكيف ميكننا استغالل قدرات اليافعني ونشاطهم؟ أّوالً وأهّم يشٍء أال وهو التّعليم النافع ثّم النافع ثّم النافع، أي الّذي ميكن أن يساعده يف حياته 

العمليّة، واالجتامعيّة.

ال يكون للتعليم تقليدي وعشوايئ، وبأّي مناهٍج كانت، بل يجب عىل التّعليم إن كُّنا نريد أن يكون نافعاً، أن ندّل اليافع املتعلّم عىل طريقة استخدام 

هذا العلم يف حياته ومتى يستخدمه، كام يجب علينا فتح آفاق التّفكري لدى اليافعني حتّى ال يختفي اإلبداع املوجود يف عقولهم.

باختصار، إن استخدام التّعليم التّفاعيّل، وهو منهٌج من مناهج التّعليم، يحرك العقل بشكٍل أكرب من التّعليم التّقليدّي، يقوم أساسه وقوامه عىل تغيري 

طرائق التّفكري التّقليديّة إىل طرائق تفكريٍ إّما منطقيٍّة أو إبداعيٍّة تحّددها حسب املنهج الّذي تريد إيصاله للمتلّقي، له طرائق كثرية كالعمل الجامعّي 

أو طرح األسئلة التّفاعليّة الّتي تعمل عىل إعامل العقل بشكٍل أكرب.

إذا سألتم أنفسكم ملا نُتِعب أنفسنا ونضيّع وقتنا ونحرّض مناهج التّعليم التّفاعيّل، فإّن جوايب هو: أن اإلنسان مكلٌّف بإعامر األرض، فإن كان من الخالق 

عّز وجل، أو كان مسؤوليًّة اجتامعيًّة علينا القيام بها، فهذا التّعليم هو أّوالً سبيٌل من ُسبُِل اإلعامر يف األرض، ألنّه يؤّدي إىل توليد جيٍل قادٍر عىل اإلعامر 

باألرض بشكٍل أكرب..

رغم أّن التّعليم – برأيي- هو أهّم الركائز الّتي تصنع الجيل اليافع املتميّز، إاّل أنّنا يجب أن نركّز عىل كلمة أهم، وهذا يعني أنّه يوجد العديد من 

الركائز، وواحدٌة من األهّم، هي الريادة املجتمعيّة..

فالّريادة بشكٍل عام هي أن تكون سبّاقاً إىل فعل اليّشء وأن تُفّكر بشكٍل خارج حدود املألوف، والتّفكري الخارج عن الّصندوق. عىل سبيل املثال أن تكون 

ع. سبّاقاً إىل فعل الخري ومساعدة املجتمع والتطوَّ

وكام أّن الريادة املجتمعيّة تجلب ربحاً من نوٍع آخر، هو حسُّ املسؤوليّة املجتمعيّة، هنالك ريادٌة أُخرى جلب املال ِربحاً، »ريادة األعامل« الّتي مل تعد 

حكراً عىل الكبار بعد أن متيّز بها اليافع بشكٍل ملحوظ يف عرصنا الحايّل، وبات يدير الكثري من املشاريع الرياديّة، ويؤّسس لها، ويُبدع فيها، فهل بعد 

ذلك شكٌّ بقدرات اليافع؟ يستطيع اليافعون تحمل املسؤولية، فاعتمد عليم واستغل قدراتهم.

فلنتأكد من اآلن وصاعداً أنّنا حني نتحّدث عن يافع فنحن نتحّدث عن خامٍة من املمكن أن تتحّول ألملاس، أو أن تتحّول لفحم، وانتم من يختار ما 

الّذي تكونه هذه الخامة.

روُة واليافع مروان الراس، سورياالذُّ
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رميا، سوريا مساحة الشباب اآلمنة

خالل سنوات الحرب املضنية، راودتني الكثري من األسئلة، ولكن كنت أبقيها داخل حيز دماغي ألنني ببساطة مل أجد أجوبة لها.

هل عشنا كشباب سوري ذات مراحل حياة أي شاب عىل هذه الكرة األرضية؟

إىل من أنظر؟ ومبن أقارن؟ إىل الشباب األورويب املرفه؟ أم إىل الشباب املغاير املتعب اإلفريقي؟ هل لدى الشباب حقوق؟

تراودين يف مخيلتي تجربة التطوع األوىل التي حظيت بها ضمن مؤسسة غري حكومية يف ريف دمشق حيث كانت املرحلة األهم التي صقلتني. وجدت 

نفيس ضمن مجموعة من الشباب املتطوع حيث جمعتنا صداقة عميقة ورائعة يف آن واحد. مكان صغري مبساحته لكنه كبري وكبري معنوياً فكم من 

صور جامعية واحتفاالت وأعياد شهدتها جدرانه والكثري من األنشطة املجتمعية. مكان كهذا قدم لنا كشباب فرص تدريب ألداء أنشطة تفاعلية وفرص 

للتوظيف الحقاً باإلضافة إىل أنه أوجد لنا مساحة للتواصل وطرح أفكارنا الخالقة لتحقيق هدف واحد وهو إنجاح عمل إنساين تنموي. ورمبا كان ذلك 

املكان يلبي لنا حاجات أخرى من محبة ومشاركة وتطور ...نعم لقد كان املكان اآلمن بجدارة ضمن مفهومي للمكان اآلمن فقد تشاركنا الكثري من 

املشاعر )البسمة ،الضحكة ، الدمعة ...( والكثري الكثري من اإلنجازات.

هل يا ترى حِظَي أغلب الشباب بتجربة مامثلة لتجربتي؟ أم كنت املحظوظة ضمن القالئل؟

لنكون يف املكان اآلمن للحظة ..

سيكون مكان يجمع فئة من الشباب متنوعي الخلفية )الثقافية، الدينية، العلمية...(

مكان ُمَنظَم العالقات واألدوار.

غني باألنشطة التي تحفز الشباب للمشاركة املجتمعية والتواصل واإلبداع..

منصة لكافة املواضيع التي تخص الشباب وتهمهم

يسعى ملشاركة خربات الشباب املتعلم مع الشباب الذي مل يكمل تعليمه والشباب ذوي االحتياجات الخاصة وبالتايل يحقق تكامل الخربات وفرص 

تدريب وتطوير ألعضائه ويفّعل دور الفتيات للمشاركة الفعالة يف ظل األزمة التي ألقت عليهن أعباء ومسؤوليات.

وأخريا وليس آخراً أمتنى أن يجد الشباب يوماً الطريق إليجاد مساحتهم الخاصة اآلمنة..ومن يدري رمبا تكون املدينة الفاضلة بالنسبة لهم.
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عمري 16 سنة  يف املدرسة و احب التصميم و الهندسة بشكل عام ولكن هذا  مل يكن هكذا يف البداية يف البداية أي قبل ان اكون من طالب النادي 

أو معرفتي مبختربات االبتكار فكانت فكريت و هوايايت و طموحي مختلفة نوع ما يف بداية األمر ,كانت اهوا  العاب الكرتونية و كانت اريد ان اكون يف 

املستقبل ممرضة نجاحة وتحب العمل و مساعد اآلخرين ولكن هذا األمر مل يدم بعد معرفتي باملختربات و دخلت يف الكثري من الدورات  األوىل قمنا   

بصناعة لعبة الكرتونية حيث بدأنا من التصميم و ثم الربمجة ولك هنا جاء يشء غريب حيث شعرت وكأين الربمجة و الحاسوب  بيشء ممتع عىل عكس 

ما عرفته يف اي مكان اخر و احببت الربمجة فكانت الحضور قبل البدء بساعات ألرى األستاذ كيف يعمل و كانت دوما استغل كل االوقات للعمل بكل 

جد ومراح  حيث شعرة  بأن الحاسوب و الربمجة يشء ممتع و فيها مراح  وتعلمت و علمت زميلتي يف الصف.

 

 و بعد فرتة اخذت دورة آخر بالحاسوب و لكنها كانت أكرث جمد حيث كانت تتحدث عن التاريخ واألسامء التي يعد حفظها صعب قليال ولكن هنا  ملا 

اغري وجهة نظري بالحاسوب فادركت ان يف كل يشء جانب مسيل واخر  ممل او بطريقة لطيفة غري مرن فتعلمت فيها يشء جميل و كانت دمئا استغل 

كل االوقات التي اكون فيها باملختربات ليك انجاز ايشء جميلة و اغري وجهة نظر صديقايت باملدرسة عن أن الحاسوب ممل  فعلمت جميع طالبات صفي 

كيف يتم تفكيك الحاسوب وكانت حصة ممتعة و هذا اليشء عمل بطريق ايجابية عىل تغري وجهة النظر  ولكن هنا مل اقف بل دخلت يف  دورة اخر 

وكانت عن الربمجة بشكل بحتة وكان فيها مرح و جمد صعب حيث انه كانت جميع الكودات باالنجليزية  فهذا ساعدين كثريا و يف نهاية الدورة صنعنا 

سيارة تسري وتتوقف عندما ترى حاجز امامه وتغري طريقها كانت يشء مميز حيث اين كانت الفتاة الوحيدة يف تلك الدورة و كانت الفتاة الوحيدة التي 

تعمل بهذا املجال هنا  يف مختربات وعمل يف الربمجة و تصميم الروبوتات لوحدي هذا كان يشء مميز جدا بالنسبة ايل كانت فخورة بكل يشء حتى 

تلك االخطاء مزعجة وتاخد كثريا من الوقت اال اين كانت استمتع يف النهاية عندما ارى يشء يتحرك انا هو من صنع  وبعد ذلك دخلت يف مسابقة انا 

واخي وكانت جميلة حيث ترشحنا وفزنا يف املرحلة االوىل و الثانية ولكن الثالثة مل نكملها وبعدها دخلت يف مسابقة اخر و لكن هذه كانت تتحدث 

عن الربوتات بشكل خاص وكن نتدراب يف مادبا كل اسبوع عىل مدار شهرين حتى ان فيقي كنا نعمل كثريا وكان اهم يشء هو ان جميع ما نتعلمه 

نعلمه وننرشه اىل جميع املراكز االن فريق مكون من جيع املحافظات كنا خمسة محافظات وكنا نجتمع ونعمل مع بعصدض كل اسبوع وايضا كانت 

الفتاة الوحيدة   لذالك فان انصح جميع الفتيات بان الطريق الناجح يجب ان يكون فيه تحديات لكن هنا تظهري قوتيك ليك تحطمي تلك التحديا 

بقوة االرادة االجبارة التي يجب علييك امتلكها.

رهف حميدة، األردنحطّم التحديات
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انتهى الربنامج الكرتوين قبل األخري يف قناة سبيستون.

فتُفاِجئنا رشا رزق بأغنية تقول بها »يتحدى خصامً يف الساحة.«

نظر إيل أُسامة نظرة غبية ليقول يل: »ماذا كانَت تقصد بالخصم؟«

يف الحقيقة مل أكن أعرف ولكن كان يتوجب عيّل أن أُجيبَه ليَِك أُريه أنّني ُمثقف ...

فقلت له: »إنّه ليس أنا« ...

ساد الصمت ثواٍن ثم انفجر ضاحكاً يقول: »ماهر، لديك ِحُس دعابٍة جميل.«

عىل الرغم من املوقف املحرج الذي ُوِضعت به، إاّل أنّني أكملت موجة الضحك وكأّن شيئاً مل يَُكن.

ها قد كَرُب ماهر وكَرُب أُسامة وما زلنا أصدقاء يجمعنا التلفاز ويُغضبنا كون أحدنا خبرٌي بألعاب الكمبيوتر أكرث من الثاين.

لكن بقي سؤال أُسامة صغرياً ومل يكرُب بعد.

إنّه يَحتل تفكريي حتى أكاد أن أنفجر.

وشاءت الفرصة أنّني جمعُت قُواي وبدأت رحلة البحث عن الخصم الّذي سألني عنه أُسامة.

ويف طريقي للبحث عن فرصة عمل ألُسّد ُمتطلبايت الِصبيانية تعرّفت عىل َحَسن. ذلك الصبي املشاغب الضخم الذي يحمل الرّشَ بنَي عينيه ومييض... 

حاولُت التّقرُب منه عىل سبيل أنه َمِرح ويستطيع أن يجعلني أضحك ...

مضت سنة وأنا صديق َحَسن، وابتعدت شيئاً فشيئاً عن أُسامة، عىل الرغم من اتصاالته املستمرة التي مل أكن أرد عليها ...

جاء الوقت الذي ازدادت به عالقتي مع َحَسن ودخلت إىل عامل التدخني والشتائم وأشياء سيئة كثرية...

نعم إنه »املعلم َحَسن » من قادين إىل هذه الطرق املتعرجة ألسري فيها يف حيايت.

نسيت أُسامة ونسيت برنامج »القّناص« الذي كانت تتكفل بعرضه قناة سبيستون يومياً. أصبْحُت هذا الشخص الفارغ امليلء باآلثام ...

وبعد مدة ليست بكبرية جاءين اتصال من شخص ودعاين إىل العشاء قائالً: »أنا صديق قديم.«

تعّجبت ورََميت كلامٍت بشعة قبل أن أُقفل الهاتف وأَُجّهز نفيس لذلك اللقاء الغريب.

ذهبت إىل املطعم بقميص هش تفوح منه رائحة العفونة فرأيت من مل أتوقع ... إنه أُسامة!!

قاطع دهشتي بصوت يقول: »مرحباً صديقي...«

أَكملُت عملية الرتحيب وجلْسُت أقرأ نَظَراته.. وعندما شعر بذلك أرسع قائالً: »لقد حصلت عىل اإلجابة يا صديقي،« ثم حمل حقيبته وغادر املكان.

غمرتني الدهشة!! لَِم غادر؟؟

ملاذا جاء؟ وماذا يريد من كالمه هذا؟؟

حَملُت أغرايض وعدت إىل منزيل . ما لبثت حتى جاءين النوم ليحتلني ونال مراده من مالمحي فخرج منترصاً ...

ُذهلت أن رأيُت أُسامة يدخل عىل أحالمي ويُخربها بسؤاله: »من هو الخصم؟؟«

استيقظُت ودون قصد قلت: »لقد عرفت اإلجابة...«

ركّزُت عىل نفيس وتابْعت: »ماذا فعلُت بنفيس؟؟«

لقد أضعُت سنواٍت من حيايت أسلك طريقاً خاطئاً وابتعدُت عن أشخاٍص لو كانوا معي اليوم لَُكنُت بأفضل أحوايل.

خرَجُت ودموعي ترسم املسافة بني منزيل ومنزل أُسامة. كان يجلس بعيداً لكنه انتبه لوجودي، كانت ابتسامته قادرة عىل إزالة شبح الخطيئة عن قلبي 

وعرفت أن الطُرق امللتوية ال تجلب إال الهالك ...

»قد ملَعت عيناه بالَعزْم انتفضت ميناه،« قالها ليَْسِند ضعفي و مَيُّدين بالقوة ...

وها أنا أروي لكم الِقّصة بعد أن عرفُت أن الخصم الذي كان يسأل عنه أُسامة هو ذايت، عندما أسمح ملغريات الحياة بالسيطرة عيّل.

هكذا دلني صديقي إىل درب الصواب وحان دورك لتجد الصديق املناسب الذي يهتم ألمرك مهام ِغبَت عنه.

وها هو أُسامة يقوم بعمل فنجان قهوة لنحتسيه.

فهل تُشاركني فرحتي؟؟

ماهر كربون، سورياهل عدت من أجيل؟
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تنتظراألم ومعها باقي أفراد العائلة املولود الجديد »كرم« بشوق طيلة فرتة الحمل. تبني األم خاللها األحالم لتضعه يف حضنها وتربيه عىل أتم وجه. 

ولكن تتبدد هذه اآلمال وتتحول إىل آالم لوجود علة يف هذا املولود. تتحول يف ليلة وضحاها هذه العائلة اىل عائلة مشتتة التفكري ويغمرها الحزن لعدم 

تقبلها فكرة أن فرد من أفراد هذه األرسة يندرج تحت مسمى “ذوي االحتياجات الخاصة“.

املؤسف يف األمر أن بعض األزواج يلقون اتهامات مشرتكة لعدم الرغبة يف تحمل مسؤولية كبرية كهذه يف رعاية هذا الطفل. مام يزيد من الضغط 

والغضب عىل الشخص الذي يتحمل كامل املسؤولية، ويف حالة هذه العائلة تم إلقاء الحمل الثقيل عىل كاهل طرف واحد وهي األم.

مرت عىل »كرم« ست سنوات، كانت من أثقل أيام عمره ..

كرم، طفل من ذوي “متالزمة داون”، قليل الكالم يشعر أحياناً باألىس إلهامل أمه العارم له; فهي دامئة التفريق بينه وبني أخوته األصحاء. معظم أخوته 

غري مدركني ملا يختلج يف صدره من حزن لكرثة اإلستهزاء به وإجتنابه واإلبتعاد عنه.

يف يوم خرج كرم من خلوته املعتادة فنظر إىل نفسه ثم ردد عبارات ممزوجة بالرباءة والعفوية عىل أمه التي ال يفهم أسباب سخطها الدائم: “أنك ما 

تزالني غاضبة مني يا أمي .. ماذا فعلت ولكن صدقيني مل أكن أقصد! “. اكتىس وجه األم مبسحة من الجدية، تأففت وغادرت املكان من غري أن تلقي 

له باالً. فاألم هي نبع الحنان املتدفق واألكرث احتكاكاً بالطفل فيجب عليها احتواءه بدالً من إهامله. فقد يكون هذا الطفل املعاق سبباً لحصولها عىل 

الثواب واألجر.

ما يحزن يف قصة كرم هو أن الوالدين يتحوالن ملعيق لتطوره بدال من أن يكونا عامال داعامً له. يظل بعض من أفراد هذه الرشيحة يف عتمة الحياة 

وقسوة األرسة واملجتمع، ذنبهم الوحيد أنهم من “ذوي االحتياجات الخاصة” ولدوا وأطرافهم ال تستجيب ألوامر أدمغتهم والبعض فاقدو السمع أو 

النطق أو البرص.

بعض األهايل ليس لديهم الوعي الكايف بواقع ومتطلبات إعاقة الطفل وكيفية التكيف معها وتعزيز دورها يف القيام بواجباتها. فمنهم من ينظر أن عزلهم 

عن املجتمع أفضل من دمجهم لتفادي اإلحراج يف حقه أو يف حق العائلة. ما أصعب أن يعيش هذا الطفل يف محيط حياته وهو يشعر بالغربة وكأنه 

طري حبيس القفص محروم من روعة وجامل منظر السامء والبساتني.

سومر إبراهيم، سورياأنا كرم، فقط كرم!



متكني املرأة

العمل الفني: رشا الوحيدي
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ال يشء يستحق االهتامم – سوى جاملك سيديت!

لطاملا أطربت مسامعنا هذه العبارة يف وسائل اإلعالم محّذرة لنا كجنٍس لطيٍف من كل ما يؤثر عىل نضارة البرشة سلباً من هموم وضغوط ورجال!!

معظمنا رفعها كشعار ودافع عنها برشاسة لنطبقها عىل أكمل وجه ونلتزم املناوبات شبه اليومية يف صالونات التجميل نداًء لهذه القضية..

جاملك سيديت حٌق ال ريب فيه ولكن إياك أن تنيس أن مستقبلك أيضاً بحاجة للتخطيط ولو بقلم الكحل..

فلتقريئ! وتجنبي الحميات املعرفية.. ابتعدي عن مساحيق املظاهر والتصنع.. توسدي دواوين الشعر وروايات األدب وتدثري باملوسوعات الثقافية..

آمني أن تفرّدك تصنعه املكتبات ال صالونات التجميل.. اسعي جاهدة لتناقيش شعر ابن الفارض ومسائل الفيزياء الكميّة.. ال تهدري ُجّل وقتك يف 

الحديث عن التنزيالت!!

اعربي »جمهورية أفالطون« واسمحي »لريح الجنوب« أن تتخلل قلبك حتى ال يصيبه »الوباء« وتعييش »مئة عام من العزلة«.. تزيني »بطوق الياسمني« 

وجريب »الحب يف املنفى« ملقية عىل أسامع الدنيا »قواعد العشق األربعني«.

أحبّي قيساً وعاريض جرير وحاويل أن تصبحي غادة السامن وأرسيل إىل الدنيا رسائل الحب..

كوين مثينة مبعرفتك فال أفقر من امرأة ال ثقافة لها سعت جاهدة لتلبس أغىل ما متلك حتى صارت أرخص مام ترتديه!!

صدقيني ستكون هاالتك السوداء أجمل بعينني سهرتا يف سبيل تحقيق تحصيل علمي ينري أمامها سواد الحياة..

اجعيل من يحبك يهديك كتاباً ومن يغضبك يجد من أبيات ابن امللوح إىل فؤادك سبيالً..

ادخيل التاريخ.. انجبي عمراً وريّب ماري كوري فلست أقل شأناً ممن مضوا.. اكتبي اعزيف ارسمي متيزي فالعامل اكتظ باملستنسخات!

كوين امرأة مواربة األبواب يقف الجميع عىل عتباتها بفضوٍل دون الدخول إىل عواملها وانتهاك خصوصيتها.. فحياؤك ما إن أزعجه رصير أبوابك حتى 

يغادرك تاركاً إياك مرشعة يف مهب ألسنة الناس..

لذا كوين كتفاحة محرمة يشتهيها الجميع لطيب منبتها وتتمنع األيدي عن قطافها خوفاً من لعنات السامء لتدنيس قدسيتها..

أخرياً..

كوين امرأة عىل هيئة وطن.. جميلة كدمشق.. عصية كالقسطنطينية.. أبيّة كالقدس.. حقيقة كقرطبة.. أُّماً للدنيا كالقاهرة.. شامخة كبغداد.. فّواحة 

كباريس.. كوين كروما كلُّ الفضائل تؤدي إليك..

سالم األحدب، سورياامرأة مواربة األبواب
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»أنا أسمح بحصول ما تريد، ألنك أنت تسمح بحصول ما أريد« »أنا لست مضطر ألبرر لك سبب ترصفايت وأنت لست مخول ملحاسبتي أو الحكم عيل 
أخالقياً«

أنا لسُت مجربة عىل تربير ترصفايت لك، أنا حرة وأنَت أيضاً!

أفكار عن معنى الحرية الشخصية، ماهي؟ وكيف ميكن تحقيقها؟

________________________________________

ميكننا االتفاق من بداية املقال عىل معنى الحرية الشخصية بأنَّها حرية الترصف من دون الحاجة لتربير ترصفاتنا لألشخاص من حولنا. الحرية هي 
قدرتنا عىل تصميم حياتنا عىل الشكل الذي نريده من دون الحاجة لتربير أنفسنا، والعدالة االجتامعية هي حصولنا عىل فرص متساوية وأرضية حاضنة 
ملامرسة هذه الحرية. إذاً، لتحقيق هذه العملية يجب أن نكون واعني متاماً لرضورة سري األمور بشكل متساٍو؛ أي أن يحصل الجميع عىل هذا الحق من 

دون أي متييز )حسب الجنس، العرق، اللغة الخ...( فعىل الفرد أن ينظر لألمور من منظار نفعي بحت.

ليك أضمن حريتي الشخصية يجب أن أضمن الحرية الشخصية لآلخرين. فيكون االتفاق الضمني كالتايل:«أنا أسمح بحصول ما تريد، ألنك أنت تسمح 
بحصول ما أريد« أنا أقبل بكونك مختلف، ألنك تقبل باختاليف«

»أنا لست مضطر ألبرر لك سبب ترصفايت وأنت لست مخول ملحاسبتي أو الحكم عيل أخالقياً«

فيجب رؤية املساواة يف الحرية كرشط رئييس لتحقيقها. لن يقبل أي شخص بالتنازل عن أحكامه ورغباته الشخصية أمام رغبات وأحكام اآلخرين، ما 
كان متأكداً أنَّ اآلخرين مستعّدون متاماً للقيام باملثل. عىل غرار النموذج املذكور أعاله، ميكن تصوير الحرية عىل أنَّها حرية ظاهرية، مبعنى أنني قد 
أختلف مع ترصفاتك وأرفضها بشكل قاطع، لكنني ال أظهر أحكامي عليك، بل أظهر احرتامي لترصفك وحكمك، وبهذا أضمن لنفيس حريتي للقيام مبا 

أريد موفراً أي ضغوط قد تأيت من قبلك.

هل ميكن تحقيق هذا النوع من الحريات بني أفراد املجتمع من دون الحاجة لسلطة ما؟

الجواب هو بكل بساطة »ال« باتفاق أغلب الفالسفة واملفكرين بعد افرتاضهم للحاالت الطبيعية للمجتمعات قبل تشكُّل ُسلطة، توّصلوا جميعهم 
لرضورة وجود ُسلطة ما، لتحقيق التوزيع املتساوي للموارد، وضامن عدم انتشار الفوىض**.

نرى يومياً تجارب دينية ومجتمعية )تجربة العيب والحرام( لتنظيم الحريات الفردية بفرض قيمها وأحكامها األخالقية عىل األفراد التابعني لها، فتقوم 
بتقديم الحرية ضمن إطارات معينة. عىل غرار النموذج التايل:

»أنت حّر بالقيام مبا تريد طاملا أنَّه ليس عيباً وال حراماً، أو طاملا ال أحد يراه«

ينجُح الضغط االجتامعي والديني بشكٍل مستمر بتغطية الحقائق والوقائع، ودفع األفراد لالنعزال واالغرتاب عن املحيط. ويفشالن يف املقابل بتحقيق 
أي نوع من أنواع الحرية الحقيقة أو الصحية. ويف أفضل الحاالت ميكن للتجارب الدينية واالجتامعية تحقيق نوع مختلف من الرضا عن الذات والشعور 

بالحرية بقالبها املحدود: »أنا حّر وأستطيع القيام مبا أريد، ولكنني ال أريد«

وعىل صعيد التجارب الوضعية القانونية لتحقيق وضامن الحريات الشخصية ميكن رؤية هرم متسلسل يبنى عىل أساس ثالثة حاالت من الحرية. الحرية 
السلبية، اإليجابية، والفاعلة*.

يجب البدء بوضع أساسات لضامن حرية الفرد من سلطة الدولة بحد ذاتها، فتكون الحرية يف حالتها لسلبية Status negativus الفرد حر من سلطة 
الدولة )اعتقاالت عشوائية، منع التجمعات السلمية، إغالق منصات التواصل االجتامعية، الخ...( عىل منوذج:«ال ميكن للرشطة اعتقايل بدون مذكرة 

اعتقال، ال ميكن ألي موظف حكومي أو سلطة حكومية حجز حريتي من دون أمر قضايئ«

الحريات  بحامية  ملتزمة  الدولة  تكون  status positivus حيث  اإليجابية  الحرية  لحالة  االنتقال  يتم  السلبية،  الحرية  األدىن من  الحد  تحقيق  بعد 
بسبب  بعضهم  األفراد ضد  من  اعتداء  أي  متنع  الشعائرية،  واملامرسة  والترصف  التعبري  حرية  مبادئ  بالقانون  تضمن  )الدولة  للمواطنني  الشخصية 

مامرستهم لحريتهم حسب القانون(

عىل منوذج: »أنا حر بنص القانون، والدولة ستحميني، ميكن أن أقاضيك« فإذا قامت الدولة بتجاهل االعتداءات الحاصلة عىل حق األفراد مبامرسة 
حريتهم، ستعم حالة من الفوىض وتسقط الدولة يف حالة طوارئ تجربها، عىل نسف الحالة األوىل للحرية بصورتها السلبية.

عىل املستوى الثالث من منوذج الحريات تأيت الحرية يف حالتها الفاعلة status activus حيث تضمن لألفراد حقهم باملشاركة السياسية الفاعلة والتأثري 
عىل صناعة القرار السيايس ليتم بذلك ضامن استمرارية عملية حامية الحريات الشخصية.

إذاً، أنا حرة بكتابتي لهذا املقال وأنَت حٌر مبا ستفكر اتجاهي واتجاه ما كتبت، ولكنك ستظهر يل احرتامك لحريتي يف التعبري، ألنني يف املقابل أحرتُم 
حريتَك يف التعبري، ويف حالٍة متقدمة من الحرية اإليجابية، سألجأ للقضاء لضامن حريتي يف التعبري.

Georg Jellinek منوذج الفيلسوف*

Thomas Hobbes و John Locke و Jean-Jacques Rousseau انظر نظريات العقد االجتامعي لدى**

سمر بدران، سورياأنا لسُت مجربة عىل تربير ترصفايت لك، أنا حرة وأنَت أيضاً!
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كم بقَي من الوقت؟ ال جواَب لدّي لكّني أعدِك أّن فرصتِك بالنجاة ستتجاوز الخمسني باملائة يف حال موافقتِك عىل استئصال الثدي بشكل كامل.. كان 

عيّل أن أختار يومها بني أياٍم معدودات أعيشها كأنثى متكاملة تجنبت أمل النجاة ببقاياها، أو أن أضّحي بقالبي األنثوي ألجل حّقي البرشّي بالحياة ...

فكانت غريزة البقاء و حّب العيش أقوى من غريزيت يف التزيّن و الحب الفطري للجامل ..

ها أنا ذا أقف أمام املرآة بعد أن خضت معركة مع الرّسطان، حاربُت السّم بالّسّم ثّم استأصلُت موطنه فكانت النتيجة أنثى صلعاء هزيلة دون وزٍن 

زائد أو رونق مكتسب.. ودون أثداٍء أيضاً!

أتعرف عيّل من جديد ..عىل ما أمكنهم أن ينقذوه مّني كأنثى ..

أشعر بشوٍق للجوع وأتحرّسعىل املرات التي لعنت فيها الّدهون املرتاكمة يف أردايف وبطني، أعشق كّل ما خرست من دهون جسمي. جسمي الذي مل 

يكن ليعجبني ومل أكن ألرىض عنه دون أن أمنع نفيس من كّل لذيٍذ من الطعام!

أذكر اليوم الذي خرست فيِه آخر خصلٍة من شعري مل يكن األمر بهذه الّسهولة، مل أستطع تجاوزه دون أن ألوَم نفيس يف كّل مرة تذمرُت من لونِه أو 

أطرافِه املتقّصفة أو حتى من ُحلّته املتعرقة املكسّوة بالزيت ..

أشتاق مرور الهواء بني خصالته. سأشعر أنّني ُعدت للحياة فعالً حني أراقب تقلّب فصول الّسنة منعكساً عليه ..

و لطاملا ظننُت أّن إزالة الشعر الزائد من اآلالم العظيمة التي ابتُليت فيها املرأة حتّى جاء الوقت الذي أبحث فيه عن شعرة واحدة يف جسمي تُذكّرين 

أنّني عاّم قريب سأعود طبيعيّة لروتيني الطّبيعي ..

لقد أحرضت يل إحداهّن رموشاً اصطناعيّة و األخرى »باروكة شعر«. كانوا حريصني دوماً أن يحيطونني بكّل علب املكياج و إخفاء العيوب .

أحبّهم! كّل من حويل أحبّهم بقدر كرهي لشفقتهم عيّل و بقدر كرهي لحرمانهم يل من البكاء و الشعور الطبيعي باألمل و الحزن يك أبقى يف » حالٍة 

نفسيّة جيّدة » كام يزعمون! يُصادرون كّل دمعة و كّل أنّة، لكّن التعبري من حّقي كبرش. من حّق روحي عيّل البكاء متاماً مثل حّق مناعتي عيّل بالصمود 

و التاّمسك!

و كانت ذروة كّل ما أعيشه حني أخربوين أن ما تجّرعته خاليا جسمي من سموم يك تحارب الخباثة كان أكرث خباثًة منه حني أفسد حّقي البديهي 

باألمومة و ُحلمي الطّبيعي بطفٍل أنجبه مّمن أحب وأخبئه يف أحشايئ، أحميه مّني ومن الحياة حني يتّخذ رحمي موطناً، لكّن جسدي األن ساماً عىل 

ذلك الحّب الذي أحببته للطفل الذي مل يأِت بعد و لن يأيت أبداً! يا إلهي كم تحّب املرأة ابنها الوهمي قبل أن تنجبه و قبل حتى أن تفّكر بإنجابه ..

حني خرجت من غرفتي يف املشفى محاولًة امليش مارّة بجناح األطفال املصابني بالرّسطان، ظننُت أنّني لرمبا قادرًة عىل أن أصبح أّماً لكّل منهم. جرّدين 

الرسطان من أنوثتي واقتلعهم من طفولتهم كرباعم بكّل ما ميلك من أشواك ..

و لكن مل يستطع يوماً أن يجردنا من إنسانيّتنا!

لقد فقدُت ميزايت األنثوية لكن! ميزايت كإنسان نََجت بكّل صعوبة، أمل تنجو ؟ الزلت قادرة عىل الضحك وعىل جعل أحدهم أن يضحك!

لدّي » رصختي الخاّصة » و نربة صوت مميزة و حنجرة مل تترسطن بعد و الكثري الكثري ماّم أوّد قولُه و البوُح به!

خاليا قلبي حيّة .. و أستطيع أن أُحّب و أعطي حتّى لو فقدت مقومات األّم البيولوجية .. إنّها الغريزة بداخيل ال تزال يقظة و سأكون أّماً لكل مجروح 

و لكّل من أحّب

فقدتُني كأنثى جّذابة ألّي رجل .. لكّني مل أتوقف عن كوين امرأة بكّل قدرتها عىل تحّمل األمل ، بكل »ثورات عواطفي و تقلّبات مزاجي » .. نعم الزلت 

امرأة تعشق األلوان ، تحّب روائح الصابون و ملطفات الجّو ، تحّب حذاءها بكعٍب عاٍل و شفاهها بلوٍن أحمر ..

أحّب كل التفاصيل الّسخيفة التي تخّصني كامرأة بكّل ما تحمل يل من بهجة غري مفهومة!

أن أكتب، أن أرسم، أن أكون صديقة و ابنة للحياة، أن أغني، أن أرقص .. هذه أشياء بإمكاين أن أفعلها .. وسأفعلها ..

دخل عيّل طبيبي بعدها ليخربين مبا عيّل القيام به من فحوصات مستمرة نظراً الحتاملية انتشار الخباثة لبقية جسمي إن انتكست مرة ثانية ..

فأجبتُه أنّني يف الفرتة القادمة سأحرص أاّل يصل الرّسطان لروحي و أاّل يتمكن من إمياين!

و أّن عليه أن يحذر مّني و من كّل محارب ضّده ألننا سنحارب حتّى املوت أو الحياة!

هند السباعي، سورياإنسانة قبل أنثى
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أنا فتاة محظوظة ألنني ولدت يف رواندوز، البلدة الواقعة يف الجزء الشاميل من كردستان العراق واملحاطة بجبالها الجميلة وشالالتها الخالبة. عدا عن 

ذلك، رواندوز معروفة بوديانها العميقة التي يطلق عليها األكراد )خرند( والتي تحيط بلدتنا من الجانبني. ذاكريت منتعشة بأجمل الذكريات عن هذه 

الوديان والحقيقة أنها تعلمني درساً جديداً كل يوم. الناس عادة يزورون هذه املناطق الخالبة لكنهم ينسونها يف اللحظة التي يغادرونها لكن بالنسبة 

يل من الصعب أن أمحي مناظرها من ذاكريت

لقد تعلمت من هذه املنحدرات الصخرية دروساً عظيمة. عندما يخربين الناس أنني فتاة وال أستطيع فعل أي يشء، أنظر إىل عمق وديان رواندوز 

وأتعمل كيف أصبح قوية وصبورة. الفصول تأيت ومتيض، لكن هذه الوديان الشاهقة تبقى هادئة وصبورة كام هي دوماً. فهي ال تتأثر بتهديدات القادمة 

من العواصف الرعدية واألمطار الغزيرة. أريد أن أكون مثلها. أريد أن أكون قوية مثل تلك الوديان عندما أسمع الناس ينعتونني بالضعف وقلة الحيلة.

تعلمت فن االستامع الجيد، ألن وديان رواندوز مستمعني جيدين. يصغون بهدوء إىل صدى ألحان أغاين الرعاة القادمة من املنحدرات، أستمتع بهدير 

النسائم عرب األشجار والشجريات يف هذه الوديان. لذلك عندما تهم الحياة بقول يشِء جميل يف أي وقت، أستمتع باالنصات والتأمل.

السنني. قصص  الذين عاشوا هنا منذ آالف  أجدادنا  الكلامت. قصص  استخدام  أروي قصة دون  لقد علمتني كيف  أفضل رواة  وديان رواندوز هي 

شجاعتهم وبطولتهم. بكل صمت وهدوء تخربين هذه الوديان أنها التقت بالعديد من امللوك وامللكات والبدويني والنبالء واألبطال. أريد أن اكون راوية 

قصة يك أظهر للناس قصصاً دون إرغامهم عىل استامعها.

أخريأ لكن ليس قليالً، هذه الوديان عميقة وخصبة. أريد أن أكون عميقة ومثمرة مثلها، جميلة من الخارج وعميقة من الداخل. ال أريد ان أكون فتاة 

تهتم فقط ملظهرها الخارجي. أرغب أن اكون مغامرة وفضولية لبناء مستقبل حسن كوديان رواندوز.

مريام، كردستان العراققصة مريام





arabic@voicesofyouth.org :ملزيد من املعلومات، الرجاء التواصل مع
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