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بدأ العمل على هذا الُكتيِّب في مطلع العام 2015 لإلحتفال 
باليوم العالمي للمرأة عبر تكريم بعض النساء الفلسطينيات من 
. يعرض الُكتيِّب قصص إثنتي عشرة إمرأة  خالل عرض لقصصهنَّ

فلسطينية تعمل بعضُهنَّ في األونروا.

تظهر القصص مقتطفات من حياة تلك النساء لتسلط الضوء على 
انتصارتهن أحيانا وخسائرهن أحيانا ُأخرى. القصص المقدمة قد 
تختلف في محتواها  لكنها تحكي قصة مماثلة عن الشجاعة 

وسعة الحيلة وصالبة اإِلرادة في مواجهة الشدائد.

لقد تم جمع القصص النساء عن طريق التواصل معهن عبر 
مؤتمرات الفيديو عن بعد وسكايب والمكالمات الهاتفية باستثناء 

اأُلردن حيث تمت المقابلة شخصيًا.

تم استخالص عنوان كل قّصة من خالل مشاركة النساءماضيهن 
وحاضرهن وتطلعاتهّن المستقبلية. عنوان كل قصة يسلط 

الضوء على الموضوعات التي لعبت دورا محوريا في القصص 
وبهذا يمثل  القّوة الكامنة داخل كل من المشاركات. العناوين ال 

تمثل التحديات والمصاعب فحسب ولكن قوة وقدرة النساء على 
تخطي العقبات.

إجراء المقابالت/ تجميع القصص/ الكتابة : شيرين زعمط 
التحرير والتدقيق باللغة اإلنجليزية : رهام الشربجي 

الترجمة الى اللغة العربية والتحرير والتدقيق: سيرين حسني
تصميم الكتيب: سمر زريق 
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سميرة عبد العال
سوريا 

خديجة فارس
سوريا

هيام علي عوض 
األردن

سميرة تعمل اذنة في إحدى مدارس األونروا في دمشق. طالما 
كانت أيام الجمعة خاّصة بالنسبة لسميرة - أم نضال- ولعائلتها، 
لكن ذلك كّله تغّير بعد قصف مخّيم اليرموك، حيث فّرت سميرة 

وعائلتها من بيتهم قبل قصفه بعشر دقائق. سميرة تعيش اآلن 
في غرفة تحت مكتبها في األونروا مع أختها وأوالد أخيها. هؤالء 

المقربون إليها يذكرونها بأن تبتسم.

خديجة من مخّيم جرمانا في سوريا، تعمل مع األونروا منذ 1٤ 
عامًا في حضانة جرمانا حيفا، واختصاصها مسرح الدمى. تدّربت 
في استخدام فن مسرح الدمى لنشر الوعي عن حماية االطفال 

من االساءة. ال يقتصر نطاق عمل خديجة على مخّيم جرمانا، 
فهي تنّظم العروض المسرحية في عّدة مخّيمات أخرى وفي 

 المالجئ الجماعية . 

هيام تعود بنا إلى عام 1٩٦٧، سنة احتالل إسرائيل الضّفة الغربّية. 
كانت هيام في الخامسة من عمرها عند دخول جنود الجيش 
اإلسرائيلي إلى رام اهلل، وفي خضم الفوضى التي تبعت اجتياح 
المدينة، رحلت هيام وعائلتها إلى عمان. تعمل هيام اليوم في 
األونروا كعاملة اجتماعية ، وهي شغوفة بالعمل مع الالجئين 

الفلسطينيين الذين تراهم كأسرتها الكبيرة، كما أّنها مدربة 
متقّدمة في مجال العنف المبني علي النوع االجتماعي في 

مكتب االونروا - اقليم االردن، وهي نائبة رئيس فريق العنف المبني 
 علي النوع االجتماعي  في مخيم الزرقاء.
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وفاء سرحان
 األردن

سيرين ذيب
األردن 

منال أبو سّلوم
 األردن 

تمّنت منال دوما أن تعمل لصالح نفسها، رغم قول الكثيرين بأن 
ذلك أمر صعب. وبعد مصداقة مدّرسة - في روضة - ابنتها اللتي 

شّجعتها على العمل، قامت اإلثنتان بافتتاح مركز تعليمي في 
مخيم ماركا يعمل على تقديم دروس للطالب. منال تدرك أهمّية 

الدور الذي لعبته والدتها في تربيتها وتربية أخوتها، حيث أنها 
 مصدر دائم لثقتها بنفسها وهي من عّلمها الخطأ من الصواب.

وفاء مرشدة مدرسّية في مخّيم عمان الجديد في األردن. انضمت 
لألونروا قبل 1٤ عامًا حين كانت في23 من عمرها، وكانت تلك أول 
وظيفة تشغلها  في حياتها. وفي الوقت الذي بدأت فيه بالعمل 

في األونروا كانت أيضًا طالبة لشهادة الماجستير. بعد ذلك، أخذت 
وفاء استراحة من الدراسة لمّدة عشر سنوات لتتفّرغ لتربية بناتها 

الثالث، ثم تابعت تعليمها العالي لتحصل على الدكتوراة في 
اإلرشاد النفسي والتعليمي. انضمت وفاء للفريق الذي يعمل ضد 
العنف المبني علي النوع االجتماعي في األونروا، حيث شعرت بأن 
لعملها تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس، وأن بإمكانها االستفادة من 

تخّصصها في مجال اإلرشاد النفسي لدعم الناجين / الناجيات  
من العنف المبني علي النوع االجتماعي . وفاء مدربة متقّدمة في  

العنف المبني علي النوع االجتماعي في مكتب األونروا- مكتب 
اقليم األردن، كما أنها رئيسة فريق العنف المبني علي النوع 

االجتماعي في مخيم عمان الجديد.  

في عام 1٩83 و هي في الثامنة من عمرها انتقلت سيرين من 
لبنان الي األردن مع اخوتها. تعود بنا سيرين الي ايام طفولتها اثناء 

الحرب األهلية في لبنان وتذكر جّدها الذي كان يعمل في األونروا 
والذي كان من أعّز الناس إليها. تصف الحياة خالل الحرب في 

لبنان في أيام العيد، و كيف كانت تسلب بهجة األعياد، حيث كان 
الناس يهزؤون ممن يلبس ثيابًا جديدة في العيد، وكأّن في ذلك 
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ليلى شمالي
الضّفة الغربّية

سوزان الضبة
غّزة

استخفافًا بالحرب، وكيف كانت، رغم كونها طفلة، تخجل من 
لبس ثيابها الجديدة. الفرار من مكان آلخر في المخّيم لم يفسح 

المجال للبس األحذية، فكان الناس يركضون وهم حفاة األقدام، 
أّما سيرين وابن خالتها ، فكانوا يتبادلون فيما بينهما ارتداء فردة 

حذاء واحدة. 

خولة ممرضة ميدانية في مكتب األونروا- اقليم  الضّفة الغربّية. 
عملت مع األونروا منذ 2٦ عامًا. أصيبت خولة بسرطان الثدي في 

عام 2010. وكونها ممرضة، فهي تعلم بأّن السرطان ال يعني الوفاة، 
إّلا إنها كانت خائفة من اخبار عائلتها بإصابتها. جلسات العالج 

 الكيماوي شكلت تحديا صعبا لخولة.

انضمت ليلى لألونروا قبل سبع سنوات، وهي تعمل كحارسة في 
األونروا في رام اهلل. كرّست ليلى حياتها لتربية بناتها الثالث. قبل 

عملها في األونروا، اضطرت للعمل في ثالث وظائف مختلفة 
إلعالة أطفالها. ليلى مصّرة على أن تحصل بناتها على أفضل 

تعليم ممكن. تعّلمت اثنتان من بناتها في مركز التدريب النسوي 
 في رام اهلل ، أّما ابنتها الثالثة فهي طالبة في جامعة بيرزيت.

وخالل القتال الذي دار في غزة في صيف سنة 201٤، قصفت البناية 
التي تسكن فيها سوزان وعائلتها. في تلك اللحظة، عرفت سوزان 

بأّن عائلتها لن تعود مجّددًا إلى ذلك المنزل الذي أجبروا على 
تركه للنجاة بحياتهم. كنائبة  لمدير مدرسة من مدارس الوكالة 

للبنات، رفضت سوزان التوّقف عن العمل حينما لجأت هي وعائلتها 
إلى ملجئ طوارئ في غّزة، حيث عينت كنائبة مدير الملجأ. رغم 

شجب البعض لعملها  في هذه البيئة الصعبة، عملت لياًل نهارًا 

خولة أبو دياب
 الضّفة الغربّية 



أمل نّجار
غّزة
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فريال صبري كيوان
لبنان

سمر إسماعيل الشاعر
 لبنان 

طوال أيام القتال على توزيع الطعام على النازحين على خلفية 
أصوات القنابل وسيارات اإلسعاف. الحقًا،تولت سوزان منصب 

مديرة مركز ايواء. 

أمل، وهي أم لثمانية، تركت المدرسة في صغرها لمساندة 
عائلتها التي كانت متواضعة الحال إثر فقدان والدها لعمله. 

انضمت أمل ألقرب منظمة مجتمعّية إليها، وهناك طّورت قدراتها 
في الخياطة والتطريز مّما مّكنها من إعالة عائلتها. شاركت أمل 
بشكل روتيني في الفعاليات  المتعّلقة بمبادرة النوع االجتماعي 

)الجندر( في 201٤، مّما زاد من ثقتها بنفسها على حد قولها. أمل 
 شغوفة بكتابة الشعر وذلك يفتح لها مساحة لتعّبر عن نفسها. 

تقّدمت فريال بطلب لوظيفة مديرة خدمات في مخيم شاتيال 
في لبنان، وبالفعل حصلت عليها، وكانت بذلك أّول امرأة تشغل 

منصب كهذا في لبنان، رغم توجيه الكثير من االنتقادات لها. مع 
مرور الوقت، أثبتت فريال نفسها وحصلت على تقدير واحترام 

زمالءها واهالي المخيم.

كونها متطّوعة في مركز البرامج النسائّية في مخيم برج البراجنه، 
تمّكنت سمر من االستفادة من الكثير من الدورات التدريبّية في 
المركز. تعمل سمر اآلن في المركز كمعّلمة في صفوف محو 

األمّية للنساء، كما أّنها من المشاركات في »مطابخ صحيه، أطفال 
أصحاء«، وهو مشروع لتحضير وجبات صحّية بالتعاون مع الجامعة 

األمريكّية في بيروت. سمر تقول بأّن مركز البرامج النسائية ساعدها 
على أن تكون أكثر نشاطًا في المجتمع، باإلضافة إلى كونه 

ساعدها في تحسين وضعها المادي. 
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شجرة الليمون
سميرة عبد العال )أم نضال( 

سوريا 
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تعيش سميرة في دمشق، وخالل المقابلة التي أجريت معها، والتي دامت أربع ساعات، 
شاركتنا بعض اللحظات من قصتها 'شجرة الليمون'.

توجد شجرة الليمون في المكان الذي اعتادت أن تجلس فيه سميرة، أو أم نضال، ظهر 
كل يوم بعد أن تنتهي من مناوبتها. تستمتع بكل ثانية يداعب فيها النسيم وجهها، 

حاماًل معه عبق الليمون المنعش. تعمل شجرة الليمون على حمايتها من الشمس 
القوية في بداية الشتاء.

وما أن يقرع الجرس يحين موعد ذهابها إلى البيت لتنضم إلى 
عائلتها. تصل سميرة إلى مخيم اليرموك، فتمشي في شوارعه 

لتصل إلى مبنى قبالة مسجد الوسيم. وما أن تفتح الباب،  ُتفاجئها 
رائحة رّجالية مميزة حين تدخل، تتبُع الرائحة خالل الرواق، وتفتح 

باب غرفة نومها، وإذ برجل وسيم ذو ابتسامة بّراقة، يجلس على 
سريرها.

»'سّمورة اشتقتلك، تعالي اقعدي جنبي.'« يمد أبونضال، زوجها 
يده نحوها. تجلس سميرة إلى جانبه، يرُن هاتفها، إّنه ابنها إياد: 

»'ماما، مرتي هبة والوالد جايين بكرة يتغدوا عندكم، وكمان نضال 
وعيلته جايين. قولي ليزن خليه يجي كمان'.«

إن أيام الُجمع أياٌم ُمميزة لدى سميرة وعائلتها، حيث تجتمع 
العائلة بأكملها- أبناؤها، وزوجاتهم، وأوالدهم. المطبخ يُعجُّ 

بالفوضى، حيث األوالد يجرون بسرعة ويتبعهم آباؤهم يجرون 
خلفهم، وسميرة تطبُخ وتحضن أحفادها، وفي يدها مغرفة 

الطعام. تبدأ الحرارة بالخروج من الفرن، وتفوح روائح البهارات 
القوية، وتبدأ األطباق وأدوات المائدة بالطقطقة، وتمأُل القدور 

المطبخ.

بعد الغداء، تأخذ سميرة وأبو نضال وأحفادهما ليلعبوا في 
الحديقة الخارجية. لولو، حفيدتها المفضلة، دومًا ُتلح »تيتا، تيتا، 

بدي عصير بردقان، خوذيني نجيب عصير، خوذيني!« تأخذها سميرة 
لمحل العصير بالقرب من البيت. 

كانت تجمعات يوم الجمعة تحدث اسبوعيًا إلى أن بدأ  الحصار 
علي ُمخيم اليرموك. وفي إحدى االمسيات، تمكنت سميرة 

وأبو نضال، ويزن من الهرب من  الطابق األسفل إلى بيت الجيران، 
حيث وجدوا مالذًا لهم إلى أن توقف القصف. عشر دقائق فقط 

'سّمورة 
اشتقتلك، 

تعالي اقعدي 
جنبي.'
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فصلتهم عن الموت. مطبخهم، غرفة النوم، ونصف البيت 
كانوا قد تحطموا بفظاعة إلى فتات وقطع ال يمكن إصالحها.

وقع المخيم في السادس والعشرين من كانون األول 2012 
تحت الحصار. وما أن بدأ النزاع حتى غادر إياد ونضال سوريا 
بأعجوبة. كانت سميرة وأبو نضال ويزن جائعين، يشعرون 
بالبرد، وُمفلسين و يعيشون منذ سنة تحت الحصار. وقد 

تمكنت سميرة من الخروج من المخيم إلحضار الطعام وبعض 
المال، ولكّنها لم تتمكن من العودة. كانت تنتظر عند نقطة 

التفتيش كل يوم خالل شهر رمضان، وسط الحرارة، ومئات من 
الناس الذين يحاولون الدخول والخروج.

حاولت سميرة أن ُتخرج يزن وأبو نضال، وفي كل مرة تتصل بأبو 
نضال، يقول لها: »'بس طلعي يزن وما تهكلي همي'.« وأخيرًا 
تمكنت سميرة من إخراج يزن على أمل أن ترسله  لينضم إلى 

أخوانه، وذلك كما تم االتفاق والتخطيط له من قبلها ومن 
قبل أبو نضال.

جهزت سميرة كل ما يحتاجه يزن للمغادرة. كانت سميرة وأبو 
نضال ويزن على اتصال يوميًا ليطمئنوا على بعضهم البعض، 

ولكن قبل أن يسافر يزن بخمسة أيام، لم يتمكنوا من الوصول 
إلى أبو نضال. حاولت سميرة ويزن االتصال به، ولكن دون جدوى. 

لذا قامت سميرة باالتصال بجارهم أبوحسن.

»'أبو نضال راح عدكتور السنان، سنانو كانوا يوجعوه مبارح'.« 
وفي اليوم الثاني: »'أبو نضال طلع يتمشى، كان زهقان'.« 

وفي اليوم الثالث: »'أبو نضال راح يجيب شوية خضرة'.« 
وفي اليوم الرابع: »'أم نضال، يزن سافر؟ أمتين مسافر؟'« 

وفي اليوم الخامس، وقبل أن يسافر يزن، سأل أمه »'ُيمه، وين 
أبوي؟ قاعد بحاول أرن عليه عشان أودعه، وينه؟'« 

»ال تخاف يا حبيبي، هو بس مشغول شويه وأكيد مشتاقلنا،  رح 
أخليه يحكي معك قبل ما تطلع من حدود سورية.« 

أخذت سميرة يزن لمنتصف الطريق المؤدي إلى الحدود. كان 
قلبها يخفق حين عانقته مودعًة، لم تستطع حبس أنفاسها، 

لم تستطع التوقف عن البكاء. عادت إلى بيت أختها، وكانت 
ال تزال غير قادرة على التوقف عن البكاء. كان قلبها يخفق 

'أبو نضال طلع 
يتمشى، كان 

زهقان'.
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بسرعة، كما لو أن أحدهم كان يطعنه بالسكاكين. وأخيرًا، 
توجهت نحو صلواتها المسائية ككل يوم.

ارتدت لباس الصالة األبيض، ووضعت سجادة الصالة على أرضية 
غرفة نوم أختها قرب السرير. كانت المنضدة إلى يسارها 

وعليها هاتف أرضي. وبينما كانت تقرأ التحيات وهي جالسٌة 
على السّجادة، أمسكت بسماعة الهاتف دون  تفكير واتصلت 

برقم أبو حسن األرضي.

»بترجاك يا أبو حسن، وين أبونضال؟«.
»'طلع يزن ؟ وينه؟'«

بدأت سميرة بالبكاء بشكل هستيري. 
»إيه طلع، بترجاك قول لي وينه؟«

»'أم نضال، شغلي النت، بس إنتي شغلي النت!'« 
بدأت تصرخ. »شو فيه يا أبو حسن ؟ خبرني !«.

أخذ  أبو حسن نفسًا عميقًا ثم قال: »'آسف يا أم نضال، أبو نضال 
مات. اهلل يرحمه'.«

صرخت سميرة، هرعت أختها نحوها وأمسكت بسماعة 
 الهاتف الذي قد وقع علي األرض.

»'أبو نضال مات قبل خمسة أيام. قّوسوه ألنه هّرب يزن برا 
المخيم'.« 

أنهت سميرُة قصتها: »اهلل يرحمه، كان طيب ولطيف، كان 
حياتي، كان كل إشي.« 

»بعد هادا الحادث مرات بحكي مع أبو حسن. خبرني أنه بالليلة 
اللي قبل ما يمسكوا فيها أبو نضال، كان يحكي عني كأني 

عشيقته اللي مخّبيها عن مرتو.«

واآلن، تجلس سميرة تحت شجرة الليمون في مدرسة األنروا 
في دمشق حيث تعمل. تجلس تحت الشجرة في أوقات 

فراغها. إن رائحة الليمون التي يحملها النسيم ُتبقيها على قيد 
الحياة. وهي ال تزال تطبُخ كل جمعة لزمالئها في المدرسة. 

اآلن هم سنُدها، وكلما رؤوها ُمحبطًة، يقولون لها: »'اضحكي 
يا سّمورة، ألنه ضحكتك أحلى شي فيكي'.«

'اضحكي يا 
سّمورة، ألنه 

ضحكتك أحلى 
شي فيكي'.
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ُدمية األرنب
خديجة فارس

 سوريا  



11 نبذات من قصص نساء فلسطينيات  |

»المرأة هي أساس كل شيء، األسرة والمجتمع، وكلُّ شيء. مرارُة المرأة ال تنفجر بسرعة 
مثل مرارة الّرجل. اهلل أعطانا هذه الّنعمة وينبغي علينا أن نستخدمها لرعاية من حولنا، 

ولجعلهم يشعرون باألمان والمحّبة.«

هذا ما قالته لنا خديجة، حالما عِلمت بأّننا سنجري معها 
مقابلة استعدادًا لالحتفال بيوم المرأة. أول ما قالته عبر 

سكايب، عندما رأت الكاميرا: »أوعدوني أبّين حلوة ونحيفة 
ماشي؟«

عائشة تاخزنت ، مسؤولة برنامج المرأة في األونروا في 
سورّية، دخلت الغرفة، قائلًة: »ما ترّدوا عليها. هّي من أحلى 

النساء اللي بعرفهن.« دارت خديجة إليها وغمرتها بدفئ، 
»عائشة هي األمومة، هي الطيبة  وهي سالمتي. يمكنني 
أن أكون نفسي حولها. أنها دائما تفتح لي قلبها. تجعلني 

أشعر بجمالي وقّوتي حين تعانقني.«

بدأت عائشة بالبكاء، ثم بدأت دموع خديجة بالتساقط أيضًا، 
وقالت: »أريد أن أشتري لها قالدة من الياسمين األبيض، ألن 

البياض في قلبها واسع وال ينتهي.«

قاطعتها عائشة قائلًة: »خديجة امرأة رائعة وعظيمة. دعها 
تقول لكم كيف تستخدم مسرح الّدمى للحد من التوتُّر 

والصدمات النفسّية لدى األطفال. إّنها تحميهم من العنف.«

تحّمسْت خديجة  وتكّلمت بسرعة:  »أعمُل كمربية في 
روضة أطفال في األونروا ومجال عملي هو مسرح الّدمى. 

في يوم من األّيام، ُطِلَب مّني عرض مسرحّية دمى في 
مركز لألطفال في مأوى جماعي لألونروا. بعد العرض، ذهب 

األطفال لغسل أيديهم، وعندما عادوا، طلبوا مّني أن أشّم 
رائحة أيديهم، شعرُت ببرودتها. جاءت بنت صغيرة لتعطيني 

لعبتها وأصّرت على أن آخذها.  كانت دمية صغيرة ألرنب، 
وكانت مّتسخة جّدًا. قالت لي بأن أغسلها. أخذُتها وقّبلُتها، 
وال زالت تلك الدمية في غرفتي منذ ذلك اليوم.« ثم تنّهدْت، 

وقالت: »عندما تعطيك طفلة نازحة لعبتها، فكأنها تعطيك 

أعمُل كمربية في 
روضة أطفال في 

األونروا ومجال 
عملي هو مسرح 

الّدمى.
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عالَمها بأكمله.«

أرادت خديجة أن تضيف قبل اضطرارها إلنهاء حديثنا والذهاب 
إلى حّصتها:  »فقدت أمي وأبي وأسرتي كاملًة، وأنا ُأعيل 

نفسي بنفسي تمامًا. أنا امرأة فلسطينّية  قوية، كما كانتا 
أمي وجّدتي من قبلي، ولكّني لست مثل الّنساء الفلسطينّيات 

اللواتي يكافحن يومّيًا. إنهن مثابرات وقوّيات. إنهن مصدر 
إلهامي المطلق.«

عندما تعطيك 
طفلة نازحة 

لعبتها، فكأنها 
تعطيك عالَمها 

بأكمله.
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سامي و لبنى 
عبد العزيز 

هيام علي عوض
 األردن  
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جلسنا مع هيام نضحك، ونحتسي القهوة. كانت تلبس شااًل حيوّيًا وملّون، وكانت 
عيناها مفعمتين بالحياة. حالما بدأنا بتجهيز الكاميرا، رّتبت نفسها، والتمسنا الحماس 

في لغة جسدها.  أّول ما قالت:   

»طالما أردت أن يوّثق قّصتي احدًا ما، يشّرفني أنكن يا سّيداتي 
مهتّمات بقّصتي.«

ابتسمنا، وقلنا لها: ِشكِلك جاهزة، شكُله مش ضروري نسألك 
وال سؤال. 

بدأت دموعها تنهال وصوُتها يرجف: »عدتم بي إلى رام اهلل، 
لسامي ولبنى عبد العزيز أطفالي .عدتم بي إلى حديقتنا 

في صيف ال1٩٦٧ في رام اهلل، عندما كنت بنتًا صغيرة في 
الخامسة من عمري، وكنت ألعب في الخارج بلعبتاي سامي و 

لبنى. كنت ُأطعم سامي سندويشة جبن، وأجلس على عشِب 
حديقتنا األخضر. حديقُة العائلة كانت مليئة بأشجار التين 

والتوت.«
 

» فجأة، سمعُت صوت تفجيرات وطّيارات حربّية. أمسكْت ُأّمي 
بيدي، وسقطت لبنى ومن ثم سقط  سامي مّني أرضًا، وَفُم 

بن. وجدت  سامي البالستيكي المفتوح محشوٌّ بالخبز والجُّ

© األونروا األردن 2015. تصوير هبة جودة
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نفسي في شاحنة كبيرة، مليئة بالّصغار الُمرتعبين والباكيين 
مثلي، وصوُت التفجيرات والطّيارات لم يتوّقف أبدًا. ثّم 

سمعت صوت أمي تتنازع مع امرأة أخرى حول قفص دجاج 
في الكرسي األمامي، طالبًة إياها بأن ُتزيله حتى تجلس في 

زاع بصوت الّسائق يقول بإصرار:  مكانه. تداخلت أصوات النِّ
»'إركبي اتني وّياها َقِبل ما أتركم التنتين هون!' صار قلبي 

يدّق،  وشعرت بأّني على وشك االستفراغ'.« 

»َرميَن قفص الّدجاج وركبن. شعرت بارتياح ،وهدأت دموعي 
وأنفاسي. هربنا من الشاحنة بعد وقوع غارة اخرى. ركضنا 

لمزرعة باذنجان لنتخبىء بين األسالك الشائكة، لحين انتهاء 
الغارة. بعد انتهاء الغارة، أدركنا بأّننا كّنا نتضّور جوعًا.  بدأنا 

بتناول حّبات الباذنجان الصغيرة و الحلوة المذاق من الحقل. 
وصل باص كبير، وركبناه جميعا للذهاب إلى المحطة التالية.«

»وضعتني أّمي في ُحضنها، وكان في الباص سيدة عجوز، 
ترتدي شااًل ملونًا، وتجلس خلَفنا. َشّدتني أّمي إلى صدرها، 

بينما مشى الباص بعيدًا. بعد ذلك بقليل، هاجمتنا غارة أخرى 
فأصابت مؤخرة الباص. انقسم جسد السّيدة العجوز إلى 

نصفين، وكان الّدُم في كلِّ مكان. لن أنسى أبدًا رائحُة الدم 
في ذلك الباص!« 

»َحملتني أمي، وركضنا بسرعة نحو الحقول الخضراء. كانت 
أّمي تغّطيني بالعشب، في محاولٍة لحمايتي من الغارة. 

لم أسمع سوى صوت الطائرات، وصوت أمي الضعيف وهي 
توصيني أن آخذ المبلغ الذي في جيب ثوبها الفلسطيني، 

في حال حدوث أي مكروه لها. بعد ساعة، وصلنا إلى مزرعة 
دجاج يمُلكها خالي في الكرامة. كّنا عطشانين جّدًا، ولم 

نعثر على أي ماء في المزرعة، لكّننا وجدنا شجرة تين فأكلنا 
منها. ِنمت، ولست أذكر كيف وصلنا إلى األردن بعد ذلك .«

طالما أردت أن 
يوّثق قّصتي احداً 
ما، يشّرفني أنكن 

يا سّيداتي
مهتّمات بقّصتي. 
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عندما انتهت من كالمها، أخذت نفسًا عميقًا، بدأت تبكي، 
وقالت: »أشتاق لوالدتي، إّنها الّشخص الوحيد الذي ُيدرك تمامًا 

ما مّريت به. لم تترك يدي أبدًا طوال تلك الرحلة.«

فقدت هيام والدتها بعد إصابتها بأزمة قلبية، عندما كانت في 
الّثالثة عشر من عمرها. 

»اعتدُت أن أنام وأنا قريبة جدًا منها. كانت تلك الطريقة الوحيدة 
ُنني من النوم. بعد وفاتها، بدأت أشعر بالبرد. أشتاق  التي تمكِّ

للوجبات المنزلّية الّدافئة.« أجهشت في البكاء أكثر، وقالت:
»أريد أن أجلس معها لحظًة واحدة، ألقول لها كم أشتاق إليها، 

ها،  وأقول لها أسرارًا ال أستطيع قولها ألي شخص آخر. ُأحبُّ
وأشتاق إليها كل يوم. أريد أن أضع رأسي في حضنها، لتلعب 

بشعري حتى أنام.«

 بعد أن هدأت وشربت بعضًا من الماء، قالت: »عملي في األونروا 
عّلمني كيفّية التعامل مع الالجئين، مع الناس مثلي. كل رجل 

عجوز هو والدي وعّمي، ُكلُّ امرأة ترتدي ثوبًا فلسطينّيًا مطّرزًا 
هي ُأّمي. هؤالء الناس هم عائلتي، أَخواتي، و ِإخَوتي، ُهم 

سامي و لبنى، وُهم بيتي.«
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الّنمش
منال أبو سّلوم

 األردن  
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»أّمي كريمة جّدًا. هي متوسطة   الطول، ليست طويلة وال قصيرة، وهي طّيبة جدًا معي 
ومع إخوتي.« هذا ما قالته لنا منال، عندما انحنت لتقّبل جبيَن والدتها. »أترون ذلك 

الّنمش الرائع؟«

قمنا بزيارة منال في مركز أطفال في ماركا، أخذتنا في جولة 
في المركز، وكان جميع األطفال سعداء، وهم جالسون 

بجانب معّلماتهم يدُرسون. عندما جلسنا لشرب القهوة، طلبنا 
لت جلَسَتها،  منها أن تروي لنا قّصة المركز الذي أّسسته. فعدَّ

وأخذت رشفًة من القهوة.

»أعتبر نفسي إنسانة طبيعية، لم أكن محظوظة، ولم أتمكن 
من الحصول على تعليم عالي أو شهادة، لكّني كنت قادرة 

على تشكيل نفسي بنفسي. أنا امرأة كاملة مكّملة، استطيع 
أن أقضي أعمالي لوحدي، هكذا أثبّت لنفسي ولمن حولي 

بأنني من الناجحات والُمنجزات.«

»بدأت القّصة في حضانة أطفالي، في يوم من األيام، ضربت 
المدّرسة ابنتي، فذهبت إلى مديرة الروضة وتحّدثت معها، 

استخدمت لهجًة مهذبة، ومتفّهمة. بعد ذلك، اقتربت مديرة 
الروضة مّني، وقالت بأن علّي أن أكون امرأة نشيطة في 

المجتمع، وأن أخرج من نطاق البيت أكثر.«

»بقليل من العزم والمثابرة، تمكنُت من فتح مركزي الخاص، 
بعد الحصول على الدعم والّثقة ممن حولي. أسميته 'مركز 

فرح'، وكما ترون، إّنه يعّج باألطفال. مركزي معروف جّيدا في 
منطقتي. َبَنيُت عالقة ثقٍة بيني وبين الناس، يرسلون أطفالهم 
إلينا بناًء على ما يسمعونه عن المركز. لدّي ُسمعٌة جّيدة. أّنهم 

يدركون بأن أطفالهم سيحصلون على األمان والّرعاية الجّيدة 
هنا.« 

»منذ زمن بعيد، قبل أن افتتح المركز، كان مجّرد خيال وُحلم. 
كنت أتخّيل هذه المساحة بكّل تفاصيلها،  وألوانها، وأصواتها. 

رأيت األطفال والمعّلمات من حولي، وأنا في حفل تكريم كبير، 
أقف فيه على منّصة، وأشكر الجميع قائلًة بأنه يشرفني أن 

أكون هنا بينهم. بهذا الحلم، أقنعت نفسي بأنه يمكنني أن 
أكون. في اليوم التالي، عرض علي شخص المساعدة بهذه 

المبادرة.«

هل ترون كيف 
حصلُت على 

نمشي من أمي؟
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تنّهَدت، وأَخَذت رشفة أخرى من قهوتها: »هل ترون كيف 
حصلُت على نمشي من أمي؟« ابَتَسَمْت. » ُأّمي هي  مصدر 

تعليمي ومعرفتي. رّبتني، وعلمتني الصواب من الخطأ، علمتني 
كيف ُأسامح، وكيف ُأحب بدون أذّية. كلُّ مرحلة تحّطم 

اإلنسان، ثم تأخذه إلى مكان أفضل، ال يكون الغرض منها 
كسر اإلنسان، بل تمكيُنه .أنا كنت من هؤالء الناس.« نظَرت إلينا 

وقالت:  »عليكم أن تعرفوا أن المرأة قد تكون أّمًا، وزوجًة، وأختًا، 
وابنًة. المرأة ليست نصف المجتمع، إّنها المجتمع بذاِته.«

© األونروا األردن 2015. تصوير هبة جودة
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الياسمينة
وفاء سرحان

 األردن  
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»أنا امرأة عادية: أم، موظفة، ابنة. ألعب كّل األدوار التي تلعبها أية امرأة في مجتمعنا.« 
هذا أّول ما قالته لنا وفاء عندما التقينا بها، في صباح يوم بارد في إحدى عيادات األونروا في 

األردن. عندما دخلت العيادة استقبلها الموظفون والموظفات هناك بموّدة. 

بينما جلست على كرسي مقابل الكاميرا، بدت على وجهها 
مالمح الهدوء واالبتسامة.

 سألناها: متى كانت المّرة األولى التي سمعت فيها عن 
األونروا؟ فتحت عيناها وكُبرت ابتسامتها.  »تخّرجت من 

إحدى مدارس الوكالة حيث كان والدي مدّرسًا أيضًا. كما أن 
صديقه كان موظفًا في األونروا، فأخبره بأّن هناك وظيفة 
شاغرة لإلرشاد. فتقّدمت بالطلب للوظيفة، و فعاًل طلبوا 

مني إجراء مقابلة عمل. بعد انتهائي من المقابلة، عدت 
إلى البيت، خلعت حذائي،  وإذ بالهاتف يرن. هرعت للّرد على 
الهاتف، بينما كانت عائلتي من حولي، ووالدي يقف بجانبي.«

»'مبروك يا آنسة وفاء، حصلت على الوظيفة'.«

 »خفق قلبي بشّدة.« 

»'عليك إجراء بعض الفحوصات الطبية وإحضار األوراق 
الرسمّية المطلوبة، الستكمال إجراءات التعيين'« 

»تابع الصوت كالمه، ولكّني لم أسمع شيئًا بعد ذلك. لم 
أسمع سوى نبضات قلبي، فتحت ذراعي ألحضن شقيقتي. 

نظر والدي في عيناي،  ولن أنسى نظرته السعيدة والّراضية.«  

امتألت عيون وفاء بالدموع. 
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»والدي هو مصدر قوتي، إّنه كقلم أحمله في حقيبتي ألصيغ 
مشاعري وأفكاري. ما أصعب العيش بعد رحيله.«

 
استكملنا حديثنا، وسألناها متى تشُعر بالضعف؟ أطلقت نفسًا 

هادئًا، أخذت رشفة من القهوة،  وابتسمت: »الضعف يّذكرني 
بالقوة،  فلوال ضعفنا ما شعرنا بقوتنا. القّوة هي حافزي. إحدى 

دوافعي للتقدم في العمل هن طالباتي، خصوصًا من بقين 
منهن على اتصال معي بعد التخّرج. في أّول مّرة زارتني فيها 

إحدى طالباتي، كنُت سعيدًة جدًا، كانت تتبُعني في كلِّ مكان 
عندما كانت طالبة. كانت كوردة بيضاء. أتذكر دومًا الّلحظة 

التي وقفت فيها في مكتبي متوّهجة، قائلًة بأنها تريد أن تكون 
مثلي عندما تكبر.« 

»مكتبي هو بيتي، وهو ملئ باأللوان. الشمس مشرقة دائمًا هنا. 
صور بناتي الثالث دائمًا في مكتبي.«  تنهدت وفاء، انحنت للوراء، 

وأغلقت عينيها.

ه! وقيمة عملي  »عملي ُمرٍضي حّقًا! إني فعاًل أستمتع به و ُأحبُّ
لمن حولي دفعتني إلكمال دراستي للحصول على الدكتوراة 

في اإلرشاد النفسي والتربوي، فكل طالبة، وكل معلمة، وكل 
أم، وكل الجئة، بأمسِّ الحاجة لمن يمسح دمعتها ويدعمها 

نفسيا.«

مبروك يا آنسة 
وفاء، حصلت 

على الوظيفة.



23 نبذات من قصص نساء فلسطينيات  |

طحين
سيرين ذيب

األردن
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»اهلل أعطانا مراحل جديدة في حياتنا. من خالل هذه المراحل يمكننا أن نمحو األلم الذي 
عانينا منه، ونرسم صورًة جديدًة لحياتنا.«

بعد فنجان القهوة سألناها: ماذا تعني لك األونروا ؟

»أتمنى لو كان جدي ال يزال على قيد الحياة اآلن، جّدي والد ُأّمي 
رحمها اهلل. لقد فقدت والدتي عندما كنت طفلة. ترك هذا شعور 

من الفراغ في حياتي إلى األبد. دوما دعمتنا األونروا، خّففت من 
معاناتنا كالجئين فلسطينيين. عالمة األونروا تذكّرني بجّدي. 

عِمل جّدي في األونروا على توّزيع الّطحين والمواد الغذائية على 
الالجئين. رائحة الطحين تذّكرني بوجه جدي. وجهه كان ُمحَمر 

وخدوُده وردّية. كان طويل القامة وقوي البنية.

في البداية كّنا في مخيم عين الحلوة في لبنان. بعد أن فقدنا 
منزلنا بسبب القصف، انتقلنا إلى صيدا. كان البيت الذي انتقلنا إليه 

أكبر. اتذكرغرفة كبيرة في ذلك البيت، كّنا نجتمع فيها دائمًا. 
في كل صباح، كّنا نستمع الى جدي يتلو آيات من القرآن. كّنا نترك 
غَرَفتنا عند سماع صوِته. نجلس في ُحضنه، وننتظر اإلفطار. كان 

بس والّطحينة بينما أجلس في ُحضنه ويقول لي:  يطعمني الدِّ
ك، الزم تاكلي!'«  »'جّدو هذا عضِمك ودمِّ

ر  بينما كانت مستغرقة في الّذكريات، كانت ضحكتها هادئة. َتَذكُّ
تلك التفاصيل عن جّدها استحضر الُحّب في قلبها من جديد. بدأت 
تتحدث عن طفولتها، والفراغ في روحها الذي ال تزال تحمله معها 

إلى هذه اللحظة.

»خالل طفولتي،  كنت استيقظ في منتصف الليل وأبكي، وكانت 
من أصعب اللحظات في حياتي. اعتدنا أنا وأخوتي على النوم في 

نفس الغرفة. كنت أبكي في منتصف الليل ألّني كنت أخاف الليل، 
أخاف العتمة. كنت أقول ألختي الكبيرة: 'ليش ما كنت تصّحيني 

وتعبطيني لّما كنت أبكي؟' ال زلت ُأمازُحها في هذا الموضوع حتى 
اآلن.«

َضِحَكت مّرة أخرى: »أتذّكر أّيام العيد، حين كان جّدي وجّدتي 
يشترون لنا مالبس جديدة، كنا نمشي في المخيم بمالبسنا 

الملّونة. كان الّدمار في كل مكان حولنا، لذا كان بعض األطفال 
ُرون علينا ويقولون: 'يا عيب عليهم، قال البسين  يسخرون ِمّنا، يؤشِّ

أواعي العيد قال، ُتسك، ُتسك، ُتسك'.«

بعد فنجان 
القهوة 

سألناها: ماذا 
تعني لك 

األونروا؟
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»من حق كل طفل أن يحتفل بالعيد. أتذكر مالبسي في ذلك 
العيد. كان فستانًا ورديًا فاتحًا، وعلى ظهره شبرة وردّية. 

كنت أحّبه كثيرًا! كل عطلة عيد مهّمة بالنسبة لي. أتأكد 
من أن بيتي في منتهى النظافة والترتيب، وبأّنه مليء بحلوى 
العيد والحلويات ورائحة القهوة. وهذا دليل على أن الشعب 

الفلسطيني لن يتوقف أبدًا عن ُحّب الحياة!«

»في المخيمات، وقت الحرب، كّنا نمشي حافيين بين ملجأ 
والتاني. مّرة، لقينا الفردة اليسار من شّحاطة عند المسجد. أنا و 

ابن خالتي كّنا نتشارك الفردة لّما كّنا نتنّقل من مكان لمكان.« 

تقهقهت ووضعت رأسها بين يديها. شاركنا ضحكتها و سألنا: 
كيف باستطاعتك أن تتذكري هذه اللحظات وانتي تضحكين؟ 

»أنا شخص متفائل. لدينا القدرة على التأقلم مع كل شيء 
أحبَّ ما تجد، لتًجَد ما ُتِحب.« تنّهدت: »اللي قال فاقد الشيء ال 
يعطيه غلطان. خسرت الكتير، لكّني دائمًا قادرة على العطاء. 

سأشم رائحة الطحين  والّصدق وطيبة القلب دائمًا.«

انا شخص 
متفائل. لدينا 

القدرة على 
التأقلم مع كل 

شيء. أحبَّ ما 
تجد، لتًجَد ما 

ُتِحب.

© األونروا األردن 2015. تصوير هبة جودة
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الوردة الحمراء
خولة أبو دياب

الضّفة الغربّية 
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انفتحت نافذة دردشة الفيديو، فرأينا امرأة متواضعة، صغيرة الُبنية، شعرها قصير، 
ُبّني ُمحمر، تجلس في مكتبها. رّحبت بنا بانفتاح ودفء. كانت تلك المرأة خولة، وهذه 

قّصتها عن 'الوردة الحمراء'.

كانت خولة في صالون تجميل، ُمسّرحة الشعر كانت ترفع 
 كرسي خولة وتنظر إليها من خالل المرآة التي أمامها قائلة:
 »'وال يهّمك يا خولة، بيرجع شعرك بيطول، خّلينا نعمّلك 'نيو 

لوك' )تسريحة جديدة( بشعرقصير.'« وضعت يدها على كِتف 
خولة وقالت: »'أصاًل إنتي حلوة شو ما عملِت'.«

قّصت خولة شعرها قبل الذهاب إلى بيروت لدورة في الثالث 
من آذار2012 تحديدًا. في البداية، ترّددت في الذهاب، لكن 

الدكتور ُأمّية خماش، مدير دائرة الصحة في إقليم الضفة 
الغربية، ونائبه الدكتور محمد الخليلي، وزمالئها و زميالتها 

أصّروا أن تذهب: »مش رايحين بدونك، وما مالك إشي هّلأ، وإذا 
صار أي شيء، كلنا حنكون معك هناك.«

في أول مّرة سقط فيها شعرها، وجدت القليل منه على 
وسادتها، بعد ذلك، على منشفتها بعد الحمام، ثم على 

معطفها بعد خلعه عند وصولها للمكتب. في بيروت، تساقط 
كل شعر خولة.

في يوم مشمس من تشرين الثاني 2010، جلست خولة في 
شرفة منزلها في القدس. كانت تقّطع الفاصوليا الخضراء 

لُتعدَّ الغداء لزوجها نبيل، وابنتها لينا. كان هناك ألم مستمر 
في ذراعها اليسرى على مدى يومين، وأصبح ينبض بشّدة اآلن. 

تركت السكين، تلّمست يدها، ذراعها، فإبطها، وعلى جانب 
ثديها األيسر شعرت بكتلة صلبة حجمها حوالي 2 سم. أخذت 

نفسًا، وفّكرت كيف ستخبر نبيل وأطفالها بذلك. تعتبر كلمة 
سرطان حكم إعدام. عملت خولة كممرضة لفترة طويلة، 

وهي تعرف بأّن هذه ليست النهاية، وتعرف اإلجراءات الالزمة. 

خضعت خولة لعملية جراحية في تشرين الثاني عام 2010، تمت 
فيها إزالة الورم السرطاني. مع ذلك، وبعد القيام بالمزيد من 
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التحليالت، اكُتشف بأن هذه الخاليا كانت غازية، يمكنها التكاثر 
بشكل سريع وعدواني ويتطّلب العالج منها 1٦ جلسة عالج 

كيماوي. كانت هذه الجلسات هي األكثر صعوبة على خولة 
وأسرتها. استغرقهم قبول هذا الواقع وقتًا طوياًل، وخصوصا 

ابنها البكر أمجد، المقيم في أمريكا، هو وابنها الثاني فارس، 
حيث أنه في أول جلسة عالج كيماوي بقي أمجد يقظًا طوال 

الليل وهو على اتصال دائم مع والده، يسأل عن أّمه، وفارس 
يقول له: »'خلص تبكي، إمك بطيب.'«

في منتصف برنامج العالج الكيماوي، وعن طريق الخطأ، 
أعطتها المستشفى ثالث جرعات بداًل من جرعة واحدة. األلم 

الّثقيل الذي تبع ذلك كان عذابًا ال يتوّقف لمّدة أربعة أيام. كانت 
خولة مضطربة، مرهقة، وأِرَقة. ابنتها لينا كانت دومًا تغّطيها، 

وتقرأ لها القرآن لتهّدئ من روعها.

'إّن اهلل مع 
الصابرين، إّن اهلل 

مع الصابرين'.

© األونروا الضفة الغربية 2015. تصوير نادر داغر
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من أهم األشياء 
بالنسبة للمرأة 
العربية هو أن 
تكون نفسها.

»لقد كان األلم فظيعًا ومرّوعًا. كان فعاًل جحيم.«

في فترة ما بعد الظهر من اليوم الرابع من هذا العذاب، 
عاد نبيل للمنزل، وضع يده الكبيرة والناعمة على ركبة خولة، 

وبابتسامة غير عادية، قال ناظرا إلى عينيها: »كيفك هّلأ حبيبتي، 
أحسن؟« أخذت خولة نفسًا، أغلقت عيناها وقالت: »كل ذلك 

األلم المرّوع في ساقاي وركبتاي، األلم الذي أثقل كاهلي 
لمدة أربعة أيام متواصلة، تالشى بسرعة. كان نوعًا من االتصال 

الروحاني، وكأّنها معجزة مقّدسة.«

ذهَبت إلى النوم وكان جسدها يرتجف ويرتعش ودموعها 
واضطراب أنفاسها ال يتوقفان. فجأًة، استذكرت رائحة قهوة 

والدها ووالدتها الصباحّية من أيام طفولتها. هي اآلن في حي 
السلوان في القدس والساعة السادسة صباحًا. والدتها في 

ثوبها الفلسطيني. تشّم رائحة والدتها الحلوة من المسك 
والعنبر.إنها رائحة البساطة والنقاء والبراءة واألمان. تسمع 

صوت والدها الهادئ، القوي، الحنون، يغّني في أذنيها: »'إّن اهلل 
مع الصابرين، إّن اهلل مع الصابرين'.«

تباطأت أنفاسها ودموعها، وأصبحت أكثر قدرة على تحّمل 
آالمها.

تستيقظ خولة في كل صباح، خالية من السرطان، تعّد قهوة 
الصباح مع نبيل، تفتح باب الشرفة، وتروي وروودها الحمراء. 

تصل إلى مكتبها في كل صباح، تحيي األصدقاء والزمالء، ومن 
بينهم الدكتور أمّية.

كتبت خولة رسالة شكر وعرفان لعائلتها وأهلها وزمالءها، 
معربًة لهم عن امتنانها الالمنتهي بما قّدموا لها من دعم: 

»ببركة اهلل، وبدعم من أسرتي، وأخوتي، وأخواتي، وزمالئي، كان 
األمرعلّي أسهل. من خالل تجربتي، تعّلمت أن الدعم المعنوي، 
والّثقة بالنفس، والنظرة اإليجابية في الحياة، هم أهم عوامل 

الشفاء، وغني عن القول، هم الشفاء بذاته.«
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ثم نظرت خولة إلينا من خالل الكاميرا، وقالت: »من أهم 
األشياء بالنسبة للمرأة العربية هو أن تكون نفسها. أن تكون 
بّناءة. أن ال تسمح للظروف الهّدامة والسلبية من حولها بأن 

تطغى عليها.عليها أن تكون متحّدية ومتماسكة طوال 
الوقت، لتدعم قناعاتها وأفكارها اإليجابية.«
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ِمس ليلى   
ليلى شمالي

 الضّفة الغربّية  
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لم تسنح لنا فرصة إجراء محادثة مع ليلى عبر سكايب. ولكّننا تمكّنا من االتصال بها 
على هاتفها الخلوي والتحّدث إليها لمدة نصف ساعة.

سألناها: من اين تستمدين القوة؟

فتنّهدت، وقالت:  »أتذكر معّلمتي في المدرسة االبتدائية، 
كان اسمها ليلى مثلي، وكّنا نناديها ِمس ليلى. كانت امرأة 
مخيفة جّدًا! كانت كلُّ بنات المدرسة تخافها. كانت توّبخنا 

إن لم ُننهي واجباتنا، أو لم ننتبه بما يكفي في الحّصة. 
لكّننا ُأعجبنا بها، ولم نتوّقف عن ُحبِّها واحترامها يومًا. لو 

كانت تقف أمامي اآلن، لركضت إليها، ألعانقها، ولُقلت لها: 
'اشتقتّلك. بّدي أرجع عالمدرسة االبتدائية عشان أتعلم منك 

أكثر'.«

»طالما ألَهَمت طالباِتها بأن تصبحن أشخاص فاعالٍت في 
المستقبل، ومنذ صرت ُأّما لبناتي، وأنا أريد لهن أن يكّن نساء 

فاعالت في المجتمع. أشكر مس ليلى على هذا الحلم 
الذي حملته معي منذ والدتهن، وعلى تصميمي على 

تحقيق هذا الُحلم. نجحُت في تعليم جميع بناتي بمفردي، 
وهن اآلن نساء ناجحات و أقوياء! بناتي هّن عمودي الفقري، 

هّن حياتي، وهّن أنفاسي المنعشة!«

»رغدة هي حمامتي. إنها حاصلة على شهادة بكالوريوس 
في األدب اإلنجليزي، وتستعد النهاء شهادة الماجستير في 
جامعة بيرزيت، روان َمالكي، درست التصوير، والرا،أصغُرهن، 

هي لبؤتي، درست التجميل.«
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اكملت حديثها: »قبل 12 عامًا،  مرض زوجي مرضًا شديدًا وتوفي. 
لم أرفض تقّبل هذه الحقيقة. أسرعت في القيام بأشغال وأعمال 

عشوائية لتمكين بناتي من متابعة تعليمهن. في عام 200٦، 
تقّدمت بطلب وظيفة في األونروا وحصلُت عليها. األونروا هي 

بيتي الثاني اآلن. إّنهم يدعمونني دائمًا بال شروط، ال سّيما السّيد 
محمد يعقوب، مدير المنطقة، إّنه يتعامل معنا بمساواة وعدالة، 
يقول لنا دائمًا 'إننا اخوة ومكتبي دائمًا مفتوح لكم.' في كل يوم 

استيقظ، وأشكر اهلل على هذه النعمة. أشعر باألمن واألمان عندما 
أذهب للعمل.«

أتذكر معّلمتي 
في المدرسة 

االبتدائية، كان 
اسمها ليلى 
مثلي، وكّنا 

نناديها ِمس 
ليلى.
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أقالم تلوين     
سوزان الضّبة

 غّزة
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لم يتوّقف هاتف سوزان الخلوي عن الرنين خالل أول ١٥ دقيقة من المقابلة. وفي كل مّرة رّن 
فيها، كانت تعتذر: »أنا آسفة، و لكن بعض الناس من المدرسة يحتاجون إلى ترتيب المواعيد 

معي«. أغلقت هاتفها. 

سوزان مشغولة جّدًا، لكّنها أيضًا حاضرة جّدًا، حكت لنا قّصتها 
بكثير من الحماس.

جاج المتكّسر فوق رؤوسهم  في اللحظة التي تهاوى فيها الزُّ
وتهاوت الحجارة عليهم وبدأت المياه بالتدفّق من الخّزانات، 

تلك اللحظة التي علموا فيها أنهم لن يعودوا إلى بيتهم أبدًا. 
كانت اللحظة التي تركوا فيها منزلهم، ولم ينظروا إلى الوراء. 

كان زوجها يمسك يدها من جهة وابنتها تمسك يدها من 
الجهة األخرى واطفالهم اآلخرين يركضون أمامهم. 

»كما هو الحال عندما تعطي قطرات من الماء لطائر على 
شفى الموت، لديه فرصة 10٪ بالحياة. شعرُت كأّنها شريحة من 

يوم القيامة، كان شعورًا اليطاق.«

سوزان تحمل شهادة جامعية وقد عملت في االونروا طوال 
الخمسة عشر سنة الماضية. في صيف 201٤، تحّدت عائلتها، 

عندما غادرت منزلها في حي الزيتونة وتطّوعت بكلِّ وقتها 
في ملجأ في حي الدرج.

لم تشّجعها عائلتها على العمل في الملجأ. »'ليش هيك 
بتسّوي؟ نحن أوادم، وكل اللي بشتغلوا هناك رجال، حتكوني 

أنت الست الوحيدة!'« رفعت سوزان صوتها: »هل تعرفين ما 
كان رّدي؟«  رفعت يدها، أّشرت على الكاميرا، وقالت بفخر: »هذا 

مستحيل، ال بد لي من العمل على خدمة هؤالء الناس، لدي 
طاقات كبيرة علّي توجيهها في اتجاه إيجابي«.لم تتصل بها 

عائلتها لمّدة أسبوع بعد ذلك.

خالل القتال في غزة في 201٤  بقيت سوزان وعائلتها في الملجأ 
من 13 حزيران حتى 2٦ آب. لم تذهب يومًا إلى النوم قبل 

دها بأّن جميع ممن  في الملجأ قد تناولوا وجبة اإلفطار.  تأكُّ

إنت مش بس 
نازح، في شي 

تاني مضايقك.
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أصوات القصف وسيارات اإلسعاف وصفارات اإلنذار لم 
تتوقف أبدًا. أصبح الملجأ مكان إقامة لما يقارب ٧،000 نازح 

ونازحة. 

في يوم من األيام، بعد أن أنهت سوزان عملها في 
العاشرة مساًء، جلست وبدأت في فتح ساندويش جبن 

لتتناوله، رفعت رأسها، فرأت رجل في األربعينّيات من عمره، 
نحيٌل جدا، وشاحب، مرهق، وضائع. »تعال يا أستاذ، ما 

المشكلة؟«  نظر إليها بيأس، وقال: »'أحنا نازحين من البيت 
أنا ووالدي'.« »إنت مش بس نازح، في شي تاني مضايقك.« 
أعطته سوزان كرسيها ليجلس وبعض الّتمر. شعرت بأن 

َتُهم  حالته الصحية متوّعكة. قّدمت سوزان وعائلتها أَِسرَّ
له وألوالده األربعة في تلك الليلة، بينما ناموا هم على 

الكراسي.

'سوزان، أنت جبل 
أينما ذهبت. 
تجعلين من 
الخراب جّنة'.

© األونروا غزة 2015. تصوير أحمد عود
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اكتشفت سوزان انه مريض بالسرطان ويخضع للعالج الكيميائي: 
»سأقول لكم شيئا واحدًا عنه في ذلك الوقت، هل تعرفون عندما 

تعطون األطفال في الحضانة علبة من األقالم الملونة، فيلّونون 
ورقة بيضاء، ثم يفركون األلوان بباطن كّفهم  فيظهر هناك لوٌن 

رماديٌّ داكن؟ هكذا كان تمامًا!«

أثبتت سوزان لعائلتها مدى قّوتها وأهمّية عملها، كان لتفانيها 
في العمل صيتًا انتشر في كافة أنحاء غزة، من خالل الناس، 

والتلفزيون، واإلذاعة، تكّلموا عن تصّرفاتها القوية والفّعالة في 
أثناء وبعد القتال. 

عائلتها تقول لها بفخر: »'سوزان، أنت جبل أينما ذهبت. تجعلين من 
 الخراب جّنة'.«

بعد انتهاء القتال في  201٤، عملت سوزان كمديرة مركز ورشحت  
لجائزة في جنيف. كان هدفها هو تقديم أفضل الخدمات 

للنازحين بالتواصل والتعاون مع الجميع خاصة االطفال والنساء 
والمرضى. كما أّنها عملت في جانب  تمكين النساء وتدريبهن 

على ِحرف تزودهن بدخل بسيط كالتطريز وصناعة الصوف، 
والطهي . وبالنسبة لألطفال، قامت سوزان بإنشاء روضة لتعليم 

األطفال وتوفير مكان آمن لهم، تفتح أبوابها يوميًا من الساعة 
الثامنة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.  أما بالنسبة للمرضى 

فقد عملت سوزان مع زمالئها في الوكالة على توفير العديد 
من األجهزة الطبية، والكراسي المتحركة لالشخاص ذوي 

االعاقة  مجانًا  بالتعاون مع المؤسسات المختصة.
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قهوة، ُسّكر زيادة 
أمل النجّار

 غّزة 
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»أشرب قهوتي في كل صباح، ُحلوًة جّدًا. اكتفيت بجرعتي من المرارة. ال أريد المزيد 
من المرارة.« أمل ُتجيب عن كل سؤاٍل بقصيدٍة َكَتَبْتها. سألناها: كيف حاُلك؟

تزّوجُته بعقلي 
ولكّني لست سلطانَة قلبي 

أّما كلمة 'حب' 
فلم يحّس بها قلبي  

و لم ينطق بها لساني. 

»هكذا بدأت حياتي، تزوجُت ُرغمًا عّني، فكان جرحًا مفتوحًا. 
بكل ما تبقي لدي من قّوة، ضغطُت على جرحي ألتغّلب عليه، 

وأمشي شامخًة وطويلَة القامة.« أخَذْت نفسًا عميقًا ونظَرت 
إلى الكاميرا، ُكّنا نتحّدث عبر سكايب. 

مشيُت العالم حتى عطشْت 
لم أعِرف َعدّوي من صديقي   

طريُق ملح البحر أسهل من الّطريق الذي أسُلكه اآلن. 

َتنّهدْت وانحنت للوراء. »رغمًا عن كل شيء، َتحّديت كل شخص، 
مة على بناء بيتي،  وكل شيء َوَقَف في طريقي. ُكنت ُمصمِّ

ولو استغرق األمُر حياتي، َسأبنيه.«  ابَتَسَمْت:  »األسى ال ُينتسى، 
النسيان َلنا، لكّننا ال ننسى حقًا، نتجاهل، ال شيء  ُينمحى من 

ذاكرتنا. هذا لن يمنعني من أن أعيش، واحتضن زوجي وأوالدي. 
هذا لن يمنعني من اإلحتفال بكل لحظة من إنجازاتي. أستمتع 

بكل لحظة أشارك فيها أحدًا ِشْعِري، أستمتع باإلفطار مع 
أوالدي، أستمتع بقهوتي بسّكر زيادة.«  

أمل أو أم أحمد، كانت إحدى المشاركات في مشروع 
'مبادرة النوع االجتماعي )الجندر(' في وكالة الغوث الدولّية 

-األونروا.  يتضّمن هذا المشروع العديد من األنشطة، بما في 
ذلك الحياكة، الحرف اليدوية، الّدعم النفسي، ومحو األمّية. 

أشرب قهوتي 
في كل صباح، 

ُحلوًة جّداً.
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قبل اضطراِرها للمغادرة، تركت لنا هذه الّرسالة: »هدفي هو 
رؤية جميع النَّساء تتحدين المصاعب، عن طريق التَّحلِّي بالصبر، 
أّني، عن طريق خلق الشيء من العدم. عليهن أن  والحكمة، والتَّ

ال ينتظرن األشياء ان تأتي إليهن. عليهن ان يجعلْن المستحيل 
ف.« ممكن. العمل أمٌر مشرِّ

حياتنا ليست سجادًا أحمر
ليست مزّينة بالورد، واللؤلؤ، والمرجان 

من بين كل قصة وحكاية
نأتي ُقُدمًا 

بقوة وعزيمة وإيمان.

© األونروا غزة 2015. تصوير أحمد عود
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كعب عالي
فريال صبري كيوان

 لبنان
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فريال مديرة خدمات في مخيم شاتيال في بيروت. في البداية، تعّرضت النتقادات الذعة. 
كان الناس يسألونها: »'ليش بتحّطي حالك بهيك موقف وبتشتغلي شغلة إنت مش 

قّدها ؟ واضح أنها الّشغلة شغلة رّجال!'«

كانت فريال قد تقدمت لتلك الوظيفة وهي حامل، وبينما 
كانت في شهرها الرابع من الحمل، تلّقت اتصال إلجراء امتحان، 

وبعد اجتيازها له، اسُتدعيت إلجراء ُمقابلة. كانت في آخر 
أسبوعين من الحمل وقتها. وصفت حالها آنذاك، وهي تضحك: 

»قبل المقابلة بخمسة أشهر، وبعد انتهائي من إجراء االمتحان 
مباشرًة، جهزت ثيابًا خّصيصًا للمقابلة في حال نجحت في 

االمتحان. كنت من المرشحين الخمسة للوظيفة. وفي الليلة 
التي سبقت المقابلة، جّربت ثيابي.«

تقهقت: لم استطع ارتداء الفستان بسبب تقدمي في مراحل 
الحمل، لذا جهزت ثيابًا ُأخرى ألرتديها. استيقظت في صباح 

اليوم التالي، لبست ثيابي، وضعت الكعب العالي في حقيبة 
يدي، وغادرت المنزل بالشبشب. قبل استدعائي إلجراء المقابلة 

بلحظات، نزعُت الشبشب ولبست الكعب العالي.« 

©  األونروا لبنان 2015. تصوير فراس ابو علول
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حصلت فريال على المنصب وعلى دعم زوجها على الرغم من 
كل اإلحباطات ممن حولهما. 

لدى فريال خمسة أطفال اآلن. بينما كّنا نتحدث على سكايب، 
كان ابنها الُمسّنن لقمان يبكي بشّدة، إاّل أنها حافظت على 

تركيزها رغم ذلك، وهي تحاول أن تهدئ طفلها.

وبعد مقابلة قصيرة مع فريال، ارسلت لنا رسالة نصية بالتالي: 
»أتذكر لحظة فارقة جعلت مّني امرأة أقوى. كنت أحصل على 
جي من المدرسة  عالمات متمّيزة في سن المراهقة. وقبل تخرُّ

الثانوّية بعام، زارت معّلمتي والدي إلقناعه بالسماح لي بأن 
أتابع تعليمي الجامعي. في ذلك الوقت، كان والدي ضد فكرة 

حصول الفتيات على الشهادات الجامعية.«

أرسلت فريال رسالة اخرى:  »في األسبوع الماضي، كان هناك 
وفد في زيارة إلى مخيم شاتيال، وكّنا نخبرهم عن أعمال 

األونروا في مكتبة مدرسة رام اهلل. وفي خالل االجتماع، 
نظر إلّي رئيس المنطقة التنفيذي وقال: 'هذه المّرة األولى 

في تاريخ األونروا وتاريخ لبنان، التي تشغل فيها امرأة منصب 
مديرة خدمات المخّيم.' نظروا إلّي جميعًا، وهّزوا  برؤوسهم 

مبتسمين. أنا سعيدة جّدًا بهذا االمتنان والتقدير.«

ثم أرسلت هذا الّنص األخير: »في يوم من األيام، بعد استالمي 
لهذا المنصب في األونروا بفترة وجيزة، سألتني امرأة: 'لماذا 

تريدين العمل تحت هذه الّظروف الّصعبة في مخيم شاتيال؟' 
فقلت لها، عملي في شاتيال يمنحني فخرًا أكثر من أي وظيفة 

مكتبية أخرى شغلُتها في حياتي.« وضعت الكعب 
العالي في 
حقيبة يدي

وغادرت المنزل 
بالشبشب.
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مقلوبة باذنجان    
سمر إسماعيل الشاعر

 لبنان 
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»نغلي الدجاج نصف غلية، ثم نقلي الباذنجان والبصل المفروم في أسفل الطنجرة. 
نضع الدجاج المسلوق، ثم الباذنجان فوقه، ومن ثّم البصل المقلي، وأخيرًا األرز والبهارات 

)الفلفل األسود، والقرفة ، والكركم(.

المقلوبة مكونة من أربع طبقات: الدجاج، الباذنجان، البصل واألرز 
المفلفل. نغمرالخليط بالماء ونضع الطبخة على النار لمدة ساعة 

تقريبًا. ثم نقلبها في صينية كبيرة، وصحتين وعافية!« 
هذه هي الوصفة التي شاركتنا بها سمر  والفرح في صوتها.

سمر متطوعه لدى مركزالبرامج النسائّية في مخيم  برج البراجنه، 
وانضمت الى مشروع »مطابخ صحيه، أطفال أصحاء« الممّول 

من الجامعه األميركيه في بيروت )AUB(، والذي من خالله تم 
افتتاح مطبخ سفرة )مطبخ مجتمع محلي( في مركز البرامج 

النسائّية في مخيم برج البراجنه. تدربت سمر من خالل المشروع 
مع مجموعة من السيدات من المجتمع المحلي على أيدي 

أخصائيين .

المحادثة مع سمر استغرقت أقل من ساعة بسبب ضعف شبكة 
اإلنترنت ومع ذلك تمكنت من ان تشاركنا حبها للطهي: »الطعام 

يجمع الناس معًا ويمنُحهم الّسعادة. تسعد المقلوبة األطفال 
في المدرسة و يقفزون من حولي و ينادوني ِمس، لم يناديني 

أحدًا ِمس من قبل، فأشعر بالسعادة أنا أيضًا«.

»في يوم من األيام، كنت أنا وعائلتي في منزل والدتي لتناول 
الغداء. كّنا نجلس حول الطاولة ونأكل سوّيًة. طبخت طنجرة 

كبيرة من مقلوبة الباذنجان. كل أفراد عائلتي صّفقوا لي عندما 
قلبت الطنجرة. كان المنزل مليئًا بالروائح الشهّية من البهارات 

والبصل. َنَظرت إلّي أمي وعلى وجهها ابتسامة كبيرة، 'سمر، 
براڤو! بتشّهي. فعاًل إنك طّباخة محترفة. استمّري.' أّمي هي 

حياتي!«

»أنا متطوعة أيضًا في برنامج لمحو األمّية في األونروا. إحدى 
طالبتي هناك، ُأم لطفي، أّثرت بي كثيرًا، فهي تتحّلى باإلصرار 

سًا  وحب للِعلم. تذّكُرني بالّطالب النموذجي الذي يأتي متحمِّ
في أّول يوم مدرسة، شعُره مفروق، وممّشط على جنب، 
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وقميصة مدسوس في البنطلون.« 

قبل أن ننهي الحديث معها، أصّرت على تقديم رسالة إلى 
المرأة العربية: »أنصُح كل امرأة بالخروج من المنزل والمشاركة 

في األنشطة والدورات التي تزودنا بها المراكز المختلفة. إذا 
نجحت المرأة العاملة في الّتوفيق ما بين عملها وإدارة منزلها، 

ستشعر بإنها ُمنجزة، ُمستقلة، وُمنتجة. وهذا ُمهم جدًا 
لمعنويات المرأة.« 

كّنا نجلس حول 
الطاولة ونأكل 
سوّيًة. طبخت 
طنجرة كبيرة 

من مقلوبة 
الباذنجان.


