
 أنا أم أحمد

ما عندي ولد اسمو أحمد ألن هللا ما رزقني صبيان. بس عندي بنتني بيسووا مية شب

 دخلت بنتي الكبرية معهد التمريض، ورفضت تلبس الحجاب. قبل موت أبوها كان ميزح معها ويقللها عيب!

 حطي ع راسك! فتجيبه: »العيب ملا الواحد بيعمل العيب يا بابا«. أبوها عقلو متفتح بعكس اخواتو اليل

قاطعونا كل العمر بسبب حجاب البنات

ملا بدأت الثورة تغرّيت ابنتي، صارت تسهر وتتّزين وتتأنق

 ظننت أنها عشقانة، ومل أتدخل. لكنها صارت تنزوي يف غرفتها، وتتهامس هي وأختها وال أفهم ما تقوالن،

وعندما تخرج تحمل جعبة بدل حقيبة اليد. وصارت تزورهام صديقات جديدات من السويدا ومن الساحل.

 وصلت املظاهرات إىل الحي وما منعتهام عن املشاركة فيها، بل متنيت مشاركتهام. الحرية غالية، والقمع اليل

 رصلنا عايشني فيه أربعني سنة الزم يخلص بقا، شو ذنب هاألطفال بدرعا، وشو ذنب هالشباب والصبايا اليل

عم يستشهدوا أو يعتقلوا؟

 ذات يوم، سألتهام عّم يحدث لهام. فقالتا يل إن الكبرية تقوم برشاء الدواء وتهريبه إىل الثقّوار. أما املاكياج

 فهو لتسهيل العبور عىل الحواجز ألن العساكر ال يفتشون الصبية املتزينة. ضحكنا كثريا ساعتها، لكن الخوف

بدأ يخنقني

 يف اليوم التايل، عادت الصغرية إىل البيت متأخرة بصحبة محاٍم ليخرباين أن األمن اعتقل ابنتي يف عملها. حاول

 املحامي طأمنتي، لكن قلب األم ما بيهدا. زرت كل فروع األمن، ودفعت كثري رشاوي، بال فائدة، وهي صارلها

 3 سنني مغيبة. أهل زوجي صاروا يضغطوا عىل الصغرية بدهن يزوجوها، قالوا يل: حتى التتبهدل متل أختها.

 جاوبنت: السجن ما بيبهدل ومانو عيب. بنتي ما رح تطلع من املعتقل مبهدلة أبدا، بدها تطلع راسها مرفوع

ونرفع راسنا فيها

 ناطرة الفرج، وناطرة بنتي وغريها يرجعوا ع حضن أمهاتهن ، شو ذنبهن؟ بس ألنهن طالبوا بحلمنا كلنا ؟

سوريا حرة، والشعب السوري حر

وبكرة بس تنتهي الحرب رح نرجع نعمرها، سني ودرزي ومسيحي وعلوي وكردي

كلنا سوريني، وكلنا من واجبنا نعمرها متل ما كان من واجبنا نحميها

أأم احمد ,  امليدان

 ناطرة الفرج، وناطرة بنتي وغريها يرجعوا ع حضن أمهاتهن

 شو ذنبهن؟ بس ألنهن طالبوا بحلمنا كلنا ؟

سوريا حرة، والشعب السوري حر

Un rêve d’une Syrie libre
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اليشء، ال يشء

 قبل بدء الثورة كنا نعيش برخاء نسبي يف داريّا. كان ابني ميتلك بيتاً وسيارة وال ينقصنا يشء. بعد أن عرفنا

 ما جرى ألطفال درعا، خفنا عىل أطفالنا وبدأنا نخرج يف املظاهرات. مثل كل أم، كنت خائفة عىل أوالدي،

لكنهم كانوا يتظاهرون من أجل كرامتنا

 ذات يوم، اعتقل األمن ابني األول. وبعد أيام استشهد تحت التعذيب. مل أكن أتخيّل أن يتعاملوا مع

املتظاهرين السلميني بهذه الدرجة من القسوة والوحشية

 ابني الثاين اعتقل أمام البيت. يف السنة الثالثة عرفنا مكان سجنه، أزوره كل شهرين مرة، ألراه خمس دقائق

عن بعد أكرث من مرت، ومن خالل شبك متني. أربع سنوات مرت دون محاكمة، وال أحد يعرف متى قد يخرج

 من سنتني، داهمت مجموعة كبرية من قوات األمن بيتنا. رضبوا زوجي ورضبوين، فتشوا كل زوايا البيت

 وأخذوا كل ما وجدوه من مال وصيغة وموبايالت، ثم رضبوا ابني الثالث واقتادوه. قالوا سنعيده بعد

ساعتني، وها قد مرت سنتان دون أن أعرف أي أمر عنه. هل هو ميت؟ هل هو حي؟ ال يشء، اليشء

 أميل كبري بانتصار الثورة، عندها سيزول الغضب والحقد من نفوس السوريني وسنتسامح، بعد أن نحاسب

 من أذلنا وقتل أوالدنا. ال أحمل بقلبي شعورا لالنتقام وأمتنى لسوريا املستقبل أن تعيش بكرامة وسالم، وأن

يعامل السوريون كبرش

أم احمد ، داريا

 عندها سيزول الغضب والحقد من نفوس السوريني

وسنتسامح، بعد أن نحاسب من أذلنا وقتل أوالدنا
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من أنا؟ وما يهم اسمي؟ انا أم فقدت ابنها، حايل من حال كل األمهات الثكاىل يف سوريا

أسموين ما شئتم، ولكن انقلوا وجعي ملن هو مهتم بأن يسمع، وأن يفعل ما ميكن إلنقاذ من تبقى

 انا أم لثالثة أوالد، وزوجي متوىف من عرش سنوات. كنت أعمل مستخدمة يف الثانوية التي درس فيها أبنايئ

الشباب

 عندما تويف زوجي، كان عيل أن أعمل ألعيل أرسيت،. كان ابني األكرب يف الثانوية، وكنت أخىش يف البداية

 أن يخجل من عميل أمام أصدقائه، ولكنه فاجأين يف أول يوم عمل بأنه أقام احتفاال صغريا مع بعض

 زمالئه للرتحيب يب. كان يحب الفنون، ورغم انتسابه إىل كلية الهندسة املدنية، مل يتخَل عن ولعه بالرسم.

 عندما بدأت الثورة كان يف السنة الجامعية الرابعة. كان يخطط الالفتات، ويرسم اللوحات التي يرفعها يف

املظاهرات مع رفاقه

 يف منتصف عام 2013 بدأت داعش تفرض سيطرتها عىل الرقة، وخشينا إن تأخرنا بالرحيل أال نستطيع الهرب

الحقا

 قام ابني بتأمني شاحنة تقلنا أنا وأخوته، يف حني قرر هو أن يسافر باتجاه الحدود ليذهب برا إىل تركيا،

 ومنها، بحراً، إىل أوروبا مع مجموعة من أصدقائه.تحدد موعد فراقنا ليال، صعدنا الشاحنة وبقي فيصل. قال

 يل: إن غرقت يف البحر يا أمي فلن تتكلفوا بدفني، ستجدينني يف علب الرسدين والطون. أغضبني مزاحه و

بكيت

 بقي عدة أشهر يف تركيا، لتأمني املبلغ الكبري الذي طلبه املهربون. وأخرياً اتصل يب ليخربين أنهم مغادرون،

وأنه سيتصل عندما يصل إىل بر األمان

 مل يتصل... مرت أيام وأيام وأنا أنتظر. ثم جاء الخرب من أحد رفاقه بأن املركب الذي كانوا فيه غرق، وأن ابني

مل ينج

 مل أصدق، ال شك أنه مخطئ، رمبا أنقذته جهة ما، رمبا ال يستطيع االتصال، رمبا، رمبا.. كنت أبحث عن كل

عذر يك ال أصدق بأنه رحل

منذ فرتة أنجبت ابنتي فتاة صغرية مألت منزلنا أمال جديدا

أريد العيش بسالم يف سوريا، قد ال يرجع من رحل، عىل األقل دعونا نفرح مبن تبقى

أم فيصل ،  الرقه

 أريد العيش بسالم يف سوريا، قد ال يرجع من رحل، عىل األقل

 دعونا نفرح مبن تبقى

دعونا نفرح مبن تبقى!
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 سنة 2013، تركت بيتي بالغوطة وطلعت. لحد هداك الوقت كنا أنا وزوجي ووالدي قاعدين ومرتاحني

 ببيتنا. كنا مبسوطني وموناقصنا يش، الحمدهلل خري كثري ورزق كثري. كان زوجي يشتغل بالتجارة وباألرايض،

 ووضعنا كثري منيح وعنا أرايض وبيوت. لّكن ما عاد يف شغل وصارت الحياة صعبة، وخلّصنا كل املصاري اليل

 معنا واألسعار ارتفعت كثري. قرر زوجي يشتغل عىل سيارة حتى يأمن معيشة األوالد. كنت كثري خايفة عليه

 ألنو بهذيك الفرتة اليل بيطلع من بيتو بيتعرّض لخطر االعتقال أو اإلصابة بسبب قصف النظام، طلع أول

نقلة بالسيارة وميش حاله ورجع عالبيت، ثاين مرة طلع وما رجع

 كانوا الناس يطلعوا مظاهرات ضد النظام لكن زوجي ما كان يطلع معهن. كان يخاف إذا رصله يش كيف رح

 نعيش من بعده. بعد سبع شهور من غيابه، طلع قريبه من السجن وقال يل إنه من أول عرشة أيام استشهد

 زوجي تحت التعذيب. صارت األحوال يف غيابه كثري صعبة. مابقي عنا يش ناكله، قررت آخذ والدي واطلع

 من الغوطة. ضلينا فرتة يف عدرا الصناعية، ضاقت علينا األحوال فيها أكرث، ماضل عنا يش ال أكل ال دوا الخبز

واليش، فقررنا نجي عالسويداء

 استأجرنا بيت وصار ابني الكبري يشتغل مبطعم لحتى نقدر نعيش، صار معو وجع بظهرو من كرث الشغل

 وحمل األشياء الثقيلة. برمضان إجاين شوية مصاري، واّدينت فوقن شوي، وقررت ابعثو لعند عمو عىل تركيا

 ليتعالج، وسافر ابني وبلشت أنا وبنتي الكبرية نشتغل بالخياطة والتطريز. أنا وضعي الصحي كتري تعبان،

 بس عم بشتغل حتى أّمن آجار البيت وطعمي الوالد، إذا ولد مرض مابقدر آخذو عالدكتور، وهي حالتنا

هيك

 مابعرف إذا رح إقدر سامح الناس اليل عملوا فينا هيك، مات زوجي وجاعوا والدي واترشدنا كيف بدي

 سامح؟ بس الزم الناس باألخري تفهم عىل بعضا ويحطوا إيديهن بإيدين بعض ويبنوا هالبلد، بس قديش بنا

وقت

 ملا طلعنا من بيتنا أخذنا معنا املفاتيح وسألنا حالنا رح نرجع؟ وهلق بقول لحايل بعد سنتني ونص نزوح:

معقول يصري فينا متل الفلسطينية؟

أم حسن ، عربني / السويداء

 ناطرة الفرج، وناطرة بنتي وغريها يرجعوا ع حضن أمهاتهن ،

 شو ذنبهن؟ بس ألنهن طالبوا بحلمنا كلنا ؟

سوريا حرة، والشعب السوري حر

وهي حالتنا هيك
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 أنا من ريف الالذقية، زوجي أّمي يعمل يف البناء، وأنا درست حتى املرحلة الثانوية، كنت أحب الدراسة

 والعلم كثريا، وال زلت حتى اليوم أقرأ ما يجلبه األوالد من قصص ومجالت. تعبت كثريا حتى حصل األوالد

جميعهم عىل شهاداتهم الثانوية. لكن جعفر هو الوحيد الذي تابع الدراسة يف الجامعة، وكنت فخورة بذلك

 أحب فتاة من حلب من الطايفة السنية، وذهبنا لخطبتها، ووعدته بأجمل عرس عندما ينهيان دراستهام.

وهذا ما جرى فكانت فرحة تخرجه فرحتني

 يف نهاية عام 2011 التحق بالخدمة العسكرية. أراد أن ينتهي منها برسعة ليتابع دراسات عليا حتى

 الدكتوراه. لكنهم، عند انتهاء فرتة خدمته، احتفظوا به. وبدأ الخوف عليه يتفاقم مع ازدياد العنف والدم.

 كان يتابع األحداث بحامس ويرصخ أمام مشاهد العنف: »الزم يصري التغيري والزم يتحسن البلد بس مو

»بالدم

 اعتقلوا صديقا له، وعذبوه حتى استشهد يف املعتقل. يومها أخذ ينتحب مثل األطفال. وزاد حزنه وغضبه مع

تزايد عدد الشهداء من حولنا

 يف آخر إجازة له كان شاحبا و ضعيفا. ابتسامته غابت وصار عصبي املزاج. وعندما سافر صارت مناحة يف

 البيت. مرت أسابيع دون أي خرب منه، ثم زارنا ضابط من فرقته وتكلم عىل انفراد مع أبيه. دخلت ألقّدم

 القهوة فسمعت زوجي يشتم ويرصخ: »لك هدا الغايل، وين أخدتوه؟ وين رحتو فيه؟، وعندما رآين أرتجف

»أخذ مني صينية القهوة و أجلسني إىل جانبه وقال يل: »انتي مرة مؤمنة، وهدا اليل كاتبو هللا

  شلت حركتي وأحسست بالغضب أكرث مام أحسست بالحزن وقتها. ملاذا؟ ملاذا دفع ابني عمره؟ وملاذا

دفعت عروسه من عمرها؟ ال أحد ميلك جوابا مقنعا؟

 أدعو هللا أن تنتهي هذه املأساة. تعبنا، تعبت عيوننا من كرثة البكاء، كم أم احرتق قلبها عىل أوالدها، وعىل

زوجها وعىل بيتها

 أنا لست فرحة بلقب أم الشهيد، كنت أفّضل لو بقي حيا هو ورفاقه، واعتقد بأن هذه حال كل األمهات يف

سوريا

بدنا يرجع السلم وتعود الشباب لبيوتها وأهلها

سوريا أم عم تخرس والدها كل يوم

أم جعفر ، الالذقيه

”سوريا أم عم تخرس والدها كل يوم“

ملاذا؟
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أشو أحكيلك؟

إنو بنتي اغتصبوها قبل ما تطلع من عندن؟

 ما هنن اغتصبوا البلد واليل فيها

كلنا مغتَصبني

بنتي ما عابها يش باليل صار، لساتها حلوة وعم تتعاىف، معنوياتها أحسن بكتري

 الحمد هلل، مل تخرب نفسيتها، وبقيت كام كانت: كلها أمل وحياة. أحيانا تبيك كتريا، وتقول يل: أنا ال أبيك عىل

 حايل، كثريات مثيل ُعّذبن وتم االعتداء عليهن. أنا أبيك عىل البلد، أبيك عىل الضحكة التي رسقوها مّنا وما

عدت شفتها بعيونك

 كنا يف حلب. وكانت ابنتي يف الجامعة. وملا بدأت املظاهرات شاركْت فيها. ذات يوم، بدأ األمن يعتقل

 املتظاهرين، فتخّفت عند أقاربها وبقيت أياما عديدة، ثم عادت إىل البيت، وتوقفت عن الذهاب إىل

 الجامعة. وبعد فرتة قصرية، جاءت مجموعة من الشباب نصف امللثمني وأخذوها من البيت بالقوة. اتصلت

بأبيها فأخربين عامل الدكان أنهم اعتقلوه من ساعة. راحت البنت وأبوها بالساعة نفسها

 مرت ستة أشهر دون أي خرب عنها. فجأة، ذات يوم، توقفت سيارة أمام البناية ونزلت منها ابنتي. ساقها

 مكسورة، مل تستطع الوصول إىل الباب لتقرعه. سقطت عىل الرصيف. أرسع الجريان ملساعدتها. فرحنا وبكينا

 أما هي فصمتت. بقيت شهرين مل تنطق بكلمة واحدة. اشتقت لصوتها. كانت تحيك فقط، وبصوت خفيض،

مع أم صديقٍة لها استشهدت تحت التعذيب

 قررت أن نذهب إىل تركيا ملعالجتها، حّضت أغراضنا، وحجزت السيارة. ولكن صباح يوم السفر قررت أن

تتكلم. قالت يل: ماما ! ما بدي نطلع، أنا مليحة، الزم نبقى هون ، لسا شغلنا ما خلص

 اللحظة التي حكت فيها كانت مثل أول يوم تقول يل فيه ماما وهي صغرية. تراجعُت عن قراري مؤقتا، لكن

 الوضع تفاقم فأخذتها وخرجنا إىل تركيا. اآلن نحن بأمان، وعادت ابنتي تعمل وتحيك وتضحك. ونحن ننتظر

اليوم الذي نرجع فيه إىل سوريا

 غريت ابنتي اسمها، وأصدقاؤها ينادونها سوريا.. سوريا البلد التي اغتِصبت لكن رجعت أقوى، وإن شاء هللا

سرتجع أحىل مام كانت وأفضل

 أم مي، حلباآلن ال حقد عندي، بل كيّل أمل. بالنسبة إيّل، سوريا هي الدنيا كلها

أشو أحكيلك؟

إنو بنتي اغتصبوها قبل ما تطلع من عندن؟

 ما هنن اغتصبوا البلد واليل فيها

 كلنا مغتَصبني

أشو أحكيلك؟
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 كنا نعيش يف منطقة كرم الزيتون، يف حمص، بسالم ومحبة مع جرياننا من جميع الطوائف.  لكن األمور

 أخذت تسوء مع ازدياد القصف، صار الناس يتوجسون من بعضهم وبدأ النزوح عن املنطقة. يف البداية

رفضنا الخروج، لكن املداهامت ازدادت، وازداد خطر حدوث اشتباكات. وبات ال بد من الخروج

 جاءت السيارات لنقلنا. انقسمنا إىل مجموعات بدون أي تنظيم. فذهب ابني ذو العرشة أعوام لوحده مع

 مجموعة، وزوجي يف مجموعة أخرى، وأنا وباقي األوالد مع مجموعة ثالثة، ونقلونا إىل منطقة الشبابية

بالقرب من بابا عمرو

 بعد يومني، التحقت بنا املجموعتان. كان هناك أخوات زوجي ومل يكن معهم زوجي أو ابني. خفت كثريا،

وبكيت كثريا، وخاصة بعد أن عرفنا مبجزرة كرم الزيتون التي حدثت عند خروجنا وراح ضحيتها 360 طفالً

 بقيت ثالثة أشهر ال أتوقف عن البكاء. أتابع عىل التلفزيون، كاملجنونة، صور األطفال القتىل يف املجزرة،

 وأدعو هللا أالّ يكون بينهم، وأدعوه أن يساعدين ألعرف هل هو حي أم ميت. كنت أعيش بني األمل بعودته،

واليأس منها، ورصت عصبية أرضب أطفايل اآلخرين

 عرفت أخريا أنه كان موجودا مع املجموعة التي ذهبت إىل قرية تلبيسة، فذهبت مع أقربايئ لنأيت به. كدت

أجن من الفرح عندما رأيته. عجزت عن الكالم ورحت أبيك وأبيك

 مل تكتمل فرحتي ألن زوجي مل يعد. وعرفنا بعد فرتة أنه استشهد يوم خروجنا. وباستشهاده فقدت معيلنا

الوحيد. فقررت أن أرحل مع أطفايل الصغار إىل مخيامت النزوح يف لبنان

 مرت ثالث سنوات تقريبا عىل وجودنا يف املخيم. نعيش عىل مساعدات األمم املتحدة التي تقل يوميا. تعيش

 معنا والدة زوجي وهي سيدة كبرية معاقة، ووالده وهو رجل مسن وهام وبحاجة ملن يعتني بهام، وال يوجد

غريي للقيام بذلك. وأنا حزينة ألين مل أستطع تسجيل األطفال يف املدارس

 وكلنا أمل اليوم بالعودة إىل ديارنا، وبعودة سوريا إىل سابق عهدها

 أنا متفائلة و لن أقطع األمل بعودتنا ..لن أقطع األمل

تعبنا كثريا، والبد من نهاية ملا يحدث

أم محمد ، حمص

 وكلنا أمل اليوم بالعودة إىل ديارنا، وبعودة سوريا إىل

 سابق عهدها

لن أقطع األمل
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 من أين أبدأ ؟ ال كالم ميكن أن يصف حجم الفاجعة. استشهدت أختي وأوالدها دفعة واحدة، وبقي يل منها

هذا الصغري الذي يصارع املوت، والذي يبدو أنه سيلتحق بأمه وإخوته قريباً

 هو اآلن واحد من أوالدي، أحبه وأرعاه، ولكنني ال أستطيع متالك نفيس كلام احتضنته، يغلبني البكاء،

وعندما يبيك ترانا نبيك جميعا ألجله

 كنا نعيش يف القرية، وبيتي فيها محصن أكرث من غريه، فهو مبني من الباطون واإلسمنت بعكس باقي بيوت

القرية، وكان أخويت يلتجئون إىل منزيل كلام تعرضت القرية الشتباكات

 كنا يف القرية من طوائف متعددة، والجميع يعيشون بسالم. نوايس بعضنا يف املصاب ونفرح سوية يف

 األعراس، ورغم كل ما حدث، وكل ما أشيع عن الطائفية، مل تنعرض ملوقف واحد يهز ما اجتمعنا عليه، اإللفة

واملحبة

 عندما بدأت االشتباكات تشتد رشاسة، خرجت أنا وأوالدي إىل حامه، فلدينا منزل هناك، وبقي من بقي من

أهلنا وجرياننا. تركت مفتاح املنزل مع أختي لتنتقل إليه فهو أكرث أمانا من منزلها الطيني

 ويف إحدى الليايل اشتد القصف عىل القرية، وكان هذه املرة بالصواريخ وقد اخرتق أحدها غرفة النوم التي

 كانت أختي تختبئ، مع أوالدها، فيها. استشهدت فوراً هي واثنان من أطفالها، وبقي هذا الصغري شاهدا

مشوها عىل املجزرة البشعة

 يف الصباح مللمت العائالت شهداءها ودفنتهم بأرسع ما ميكن خوفا من تجدد القصف، هناك أمهات مل

 تستطع توديع أطفالها أو إخوتها، وهناك من مل يبق من جثته إال أشالء تم جمعها، ودفن العديدون دون

مراسم. ودون نظرة وداع

 ابن اختي هذا يف حال ميؤوس منها، مل يشأ األطباء إبقاءه يف املشفى، سيموت قريبا، لقد تعلق به أوالدي،

 وهم يحيطون به طوال اليوم، ابنتي الصغرية تسألني: أال أستطيع أن أعطيه من عمري قليال ليحيا. وأوالدي

 يسألونني كيف ميكننا مساعدة األطفال املصابني. ما الذي سأقوله لهم، وكيف سنربر لهم ما يحدث من

مجازر بحق طفولتهم، وكيف سنعيد لهم البسمة التي حرموا منها؟

نحن مساملون، أبناء سوريا كلهم مساملون وطيبون، وما يحدث فاق طاقتنا عىل االحتامل

أم نوفل ، حامه

 ما الذي سأقوله لهم، وكيف سنربر لهم ما يحدث من مجازر

بحق طفولتهم، وكيف سنعيد لهم البسمة التي حرموا منها؟

من أين أبدأ؟
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 ذات يوم من عام 2012، اتجهت بسياريت املآلى مبواد طبية، وأكياس دم، وحرامات، وأدوية أطفال، باتجاه

 دوما. اقرتبت من الحاجز. كنت مطمئّنة، فأنا ابنة املنطقة، ومن »األقليات«، ما يعني أنه لن يتم تفتيش

 سياريت.  عند الحاجز، انفتح باب سياريت بلحظة ، وامتدت أياد قوية شَدتني من شعري، أدخلت رأيس يف

 كيس أسود، أخرجتني، وضعت يف يدي القيد، ودفعتني إىل داخل سيارة أخرى. استغرقت العملية دقيقة

ونصف، مل يبق خاللها عسكري عىل الحاجز مل ميد يده عيّل، أو مل يسمعني كالما بذيئا

 قادوين إىل مكان ليس بعيدا. أخذوا أغرايض، وفتّشوين بطريقة بذيئة. بقيت ساعتني ) عرفت الحقا أنهم

 ذهبوا خاللهام إىل بيتي ونهبوا أغرايض وحاسويب وهددوا ابني ذا الثالثة عرش عاما(، ثم نقلوين إىل مقر

الفرقة الرابعة. ومنها إىل مكان آخر

 كان يف الكيس خرق أخذت أتعرف من خالله عىل املكان. كنت يف غرفة فيها رسير عمليات يُستخدم

 للتعذيب. ورأيت حاسويب مفنوحا أمام املحقق فعرفت أنهم داهموا البيت. ذهب كل فكري وقتها نحو

 ابني، هل كان يف البيت؟ ماذا حل به؟ هل رضبوه؟ هل اعتقلوه؟ هل أذوه؟ كنت ال أريد يف هذه اللحظة

إال أن أطمنئ عليه

 كانت متر أيام ال أطلب فيها للتحقيق، وأحيانا يطلبونني ويبقونني ساعات بال كلمة ثم يعيدونني. بقيت يف

 املعتقل تسعة أشهر تعلمت خاللها أشياء كثرية. تعلمت كيف أكذب ألحمي نفيس وغريي. تعلمت أن أتأقلم

)مع الجوع والقمل وغياب النظافة )بقيت مرة أربعني يوما دون حاّمم

 بعد خروجي من املعتقل عرفت الذي وىش يب. لكنني مل أفكر وال أفكر باالنتقام منه. لكنني متأكدة أنه،

ذات يوم، سينال جزاءه

 أمتنى أن أرى سوريا بعد انتصار الثورة، دولة قانون وعدالة، دولة مدنية، نحقق فيها ما طلعنا من أجله. لقد

بدأنا بحلم، ومشينا بالثورة آملني بالوصول إىل ما نريد. لكن لألسف انرسقت منا أحالمنا

 أمتنى أن يتوقف نزيف الدم، ونعيش، ونريب أوالدنا بشكل صحيح ونعي أنفسنا. ألنو لو كان القرار بإيد

الشعب السوري ما كّنا وصلنا لهون

هبه ، ريف دمشق

 أمتنى أن أرى سوريا بعد انتصار الثورة، دولة قانون وعدالة،

دولة مدنية، نحقق فيها ما طلعنا من أجله

لألسف، انرسقت منا أحالمنا
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 كانت حياتنا آمنة، وحتى ملا انترشت املظاهرات يف كل مكان، ما كان يصل إلينا يف الريف إال أخبارها، وأخبار

 الخطف والقتل واالعتقاالت. ويف يوم 25 كانون الثاين وصلت املصائب إىل بيتي. ففي هذا اليوم من ثالث

سنوات تقريبا خطفوا أختي التوأم سمر

 سافرت سمر إىل الحسكة لرشاء بعض األغراض، ومل تعد من يومها. نحن لسنا أغنياء لندفع فدية للخاطفني

ومل يكن أيب أو زوجانا من املسؤولني. كيف اختطفت؟ من خطفها؟ وملاذا؟ أسئلة كثرية ال منلك أي إجابة لها

 ألختي ثالث بنات صغريات، وباختطافها رصت مسؤولة عنهن. وعندما يسألنني: وين أمي؟ أقول لهن: بكرة

 تجي

 عندي أمل بأنها ستعود، وكلام دق الباب يخفق قلبي، لكن ظني يف كل مرة يخيب. رصت أراها يف أحالمي

 سجينة يف أماكن ضيقة كزنزانات أو حفر ترصخ ومتد يدها ألساعدها، وأنا عاجزة عن مد يدي. وأكرث من مرة

فقت كاملهووسة يف الليل وخرجت يف الشارع أناديها لشعوري بأنها قريب

 مع األيام ساءت األحوال كثريا، وظهرت املجموعات املسلحة بأسامء مختلفة. ووصلت النرصة وبعدها داعش،

 وفرضوا علينا الحجاب ومنع التدخني، وضيقوا علينا حياتنا فبدأ الناس بالهرب. لكن أميل بعودة أختي،

 وبناتها اللوايت بقني أمانة عندي كانا مينعاين من السفر. لكن يف شهر أيلول، مل تعد الحياة ممكنة، وارتأى

الوجهاء أن يخرج أهل القرية، بعد أن طأمنونا بأن طريقنا ساملة

 ما أن خرجنا حتى بدأت القذائف تهطل علينا كاملطر، أغمي عيل، ومل أعد إىل رشدي إال يف قرية قريبة.

 هناك، أخربوين أن ابني الصغري ذا األربع سنوات استشهد بالقصف. قالوا يل إنهم دفنوه يف القرية. ابني

الصغري راح دون أن أراه. صار مالكا  بني يدي سمر أختي

 من جديد عادت أختي يف األحالم. رصت أرى معها ابني تطعمه، وترشبه، وتعتني به، وكانت تلك وسيلتي

للصرب والسلوان

أنا كأي أم وأي مواطنة سورية

أمتنى أن يعود السالم والخري لبلدنا. أن ال يذهب دم أوالدنا ودموعنا سدى

وأمتنى من هللا أن يلهم الصرب لكل أم فقدت غاليا

سحر حسن ، الحسكة

 أمتنى أن يعود السالم والخري لبلدنا. أن ال يذهب دم أوالدنا

ودموعنا سدى

بكرة تجي
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