


 مضايا
والحصار





 شــبكة ســورية تعمــل عــى فــض النزاعــات ونــر الوعــي

بالتشــارك مــع املجتمــع لتحقيــق االســتقرار وترســيخ الســلم.

املســاهمون يف العمــل: فريــق شــبكة أمــان مضايــا

ســيدو ســوزدار  الغــاف:  تصميــم 

تدقيــق لغــوي: أحمــد بغــدادي

amannet.peace@gmail.com
www.facebook.com/aman.network.peace

شــبكة أمــان

 الكاتب :غسان برهان

 جميع القصص املذكورة هي حقيقية جرت أحداثها يف مضايا نتيجة الحصار الذي عاشته املدينة



5

نبذة:
ــق  ــذي عب ــوت ال ــل الم ــي ظ  ف

 بنســائم االزهــار فــي منطقــة
ــق ــن توثي ــّد م ــي، كان ال ب  الزبدان
 هــذه المرحلــة وكتابــة التاريــخ
ــه ــا فعل ــى م ــاهداً عل ــى ش  ليبق

المحتلــون .
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 الزبداني بين الماضي والحاضر

غــرب  شــال  الزبــداين  مدينــة  تقــع 

عــى  )دمشــق(  الســورية  العاصمــة 

الجنوبيــة  الســفوح  يف  الحدوداللبنانيــة 

اللبنانيــة الرقيــة أو  لسلســلة الجبــال 

ــال ســيرن، وتضــم عــدة  ــا يســمىبــ« جب م

بلــدات وعــى رأســها مدينــة الزبــداين، 

ومــن الــرق بلــودان، ومــن الشــال عــن 

حــور رسغايــا، ويف غربهــا،  » تكيــة الروضة 

ــن« ــا بق ــي » مضاي ــال الرق » ويف الش

ــم  ــه حــوايل )ك ــغ مســاحة القضــاء كل تبل

ألــف  مــن75  أكــر  ســكانه  2(وعــدد 

نســمة• تــأيت شــهرة الزبــداين بأنهــا تحــوي 

املنطقــة التــي ينبــع منهــا نهــر بردى،وهي 

منطقــة نبــع بــردى إىل الجنــوب منهــا؛ 

ــة  ــا العذب ــي ومياهه ــا النق ــاً بهوائه وأيض

ــدل يف  ــتاء، واملعت ــارد يف الش ــها الب وطقس

الصيــف ..وأرضهــا الخصبــة املعطــاءة التــي 

تنتــج الكثــر مــن الخضــار والفواكه.ــــ كان 

ــوب  ــاً للحب ــاً منتج ــداين تاريخي ــهل الزب س

باألشــجار  وتتميــز  والشــعر،  القمــح 

املثمــرة وخاصــة التفــاح الســكري أبــو 

غــرة الســكارجي.  وحديثــاً الغــول د ن 

و سســتار ك ن باإلضافــة إىل املشــمش (

ــكل  ــرز ب ــكايب ) والك ــي ال البلدي-العجم

الســفرجل،  الــدراق،  والخــوخ،  أنواعــه 

ممتــازة. تجاريــة  وبكميــات  اإلجــاص 
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ــة األوىل  ــداين بالدرج ــة الزب ــد منطق وتعتم

منتجاتهاالزراعيــة  وبيــع  الســياحة  عــى 

ــاورة  ــدان املج ــق والبل ــة دمش إىل العاصم

والباقــي  سكانهامســلمون  وأغلــب 

مســيحيون روم كاثوليــك روم أرثوذكــس 

ــودان  ــداين/ بل ــة الزب ــتانت يف مدين بروتس

ــم  ــون بأرضه ــاد متعلق ــذه الب ــكان ه وس

وحالتهــم االقتصاديــة جيــدة ونســبة األميــة 

فيهــا بانخفــاض. ومــن الناحيــة التاريخيــة، 

كانــت الزبــداين تخضــع ملدينــة دمشــق 

ــة« باعتبارهــا  ــك اللبناني ــاً لــــ« بعلب وأحيان

تغمرهــا  وكانــت  املدينتــن،  بــن  تقــع 

الثلــوج واألمطــار طيلــة أيــام الســنة، األمــر 

الــذي كان يجعــل نهــر بــردى يتدفــق بغــزارة 

ــى  ــمها مبعن ــاء اس ــا ج ــن هن ــق، وم إىل دمش

»واهبــة الخــرات« ومــع أن اســمها تغــر 

ــد،  ــى واح ــت مبعن ــا كان ــرات، إال أنه ــدة م ع

ــاد( أو  ــة )زف ــول كلم ــدور ح ــا ت ــت كله وكان

َزبَــد وهــي مبعنــى واهبــة الحيــاة والخــرات. 

وقــد ســميت عــى التــوايل : )زفــاد نايــل زفــاد 

دوين زَفَــداين   زبــداين(. أمــا بلــودان، كان 

معناهــا باللغــات الســامية القدميــة أيضــاً بــاد 

ــمية  ــي تس ــوز، وه ــوط والل ــنديان والبل الس

طبيعيــة بيــت حــودان باآلراميــة، فالرسيانيــة، 

وبقــن مبعنــى املــاء العــذب السلســبيل وهــي 

جمــع آرامــي قديــم ومعنــى آخــر )أم الجــرار( 

ــاء(. ــن البيض ــور )الع ــن ح وع
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)املتمــردون  ومضايــا  العنــب(   دوايل  )أرض  ورسغايــا 

الوثنــي  العهديــن  يف  الرومــان  عنــد  املطــاردون(.    -

والقــادة  للنبــاء  تعطــى  األرايض  كانــت  والبيزنطــي 

ــيطرة،  ــة املس ــدم إىل الدول ــع يق ــل ري ــكرين مقاب العس

ــه  ــع من ــب، ويصن ــت تقــدم القمــح والشــعر والعن وكان

أجــود أنــواع الخمــر للســادة والجنــود، وعلــف للــدواب 

إىل العاصمــة. لقــد عاشــت هــذه املنطقــة كإقطاعيــة مــن 

نــوع خــاص؛ كان هنــاك ســادة ُوهبَــت لهــم هــذه األرض، 

ــم، ال  ــوت يومه ــون يف األرض بق ــاة يعمل ــون ورع وفاح

ــار  ــه مــن اآلث ــا علي ــذي عرن ميلكــون إال عملهــم، وكل ال

ــى  ــدل ع ــامية ي ــور اإلس ــاين إىل العص ــد اليون ــن العه م

ذلــك . كانــت الزبــداين كــا يقولــون، جنــة اللــه يف أرضه، 

ــه  ــه ومناخــه وهوائ ــل بأرضــه وطبيعت ــد جمي ــذا بل هك

ونقائــه واملبــاين والفيــات التــي ميلكهــا أغنيــاء العاصمــة 

وأثريــاء الخليــج واملبنيــة مــن الحجــر األبيــض والقرميــد 

األحمــر والحدائــق املزروعــة بالــورود واألشــجار املثمــرة 

- نقول هكذا كانت قبل أحداث آذار عام 2011
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ــى ــم عل ــاب الجحي ــح ب ــوم ُفت ــك الي ــي ذل   ف
 منطقــة الزبدانــي ككل، ال أحد توقــع أن يحدث
 مــا حــدث  ألن الــذي حــدث لــم تشــاهده عيــن

قــط ، ولــم تســمع  أذٌن بــه أبــداً.

بداية الحكاية
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بلــديت مضايــا  املعــروف بحصــار  الحصــار  جــاء 

وبقــن  بعــد أن قــام النظــام بشــن هجومــه الواســع 

مبســاعدة ميليشــيات حــزب اللــه عــى مناطــق 

ــر و  ــال األخ ــز ط ــف مرك ــب وبقص ــة إدل محافظ

اليابــس والبــر والحجــر، آنــذاك، طالبــت قيــادات 

ــة  ــة يف منطق ــات املقاتل ــن الجاع ــح م ــش الفت جي

الزبــداين بالتحــرك لتخفيــف الضغــط املســلط عليها، 

ــي  ــن مقات ــة م ــب واملؤلف ــوع الكتائ ــت جم فقام

الزبــداين وبعــض مــن مقاتــي مضايــا وبقــن ورسغايا 

وهريــرة ووادي بــردى والكفــر، بهجــوم واســع عــى 

مناطــق الجبــل الغــريب، فاحتلــوا جميــع مواقــع 

الجيــش النظامــي وميليشــياته، وطردوهــم وغنمــوا 

ــة  ــاه قري ــوا باتج ــم تقدم ــم، ث ــلحتهم ومعداته أس

معــدر وقريــة كفــر يابــوس برسعــة، واحتلــوا جميــع 

أماكــن الجيــش واســتولوا عــى مدرعاتــه وآلياتهــم، ثــم 

ــق الواصــل  ــوا بقطــع الطري ــدة، وقام ــوا إىل جدي وصل

بــن دمشــق واألرايض اللبنانيــة، املرفــق الوحيــد الــذي 

يربــط العاصمــة بلبنــان، وهــذا يعنــي قطــع الريــان 

ــش الســوري. ــوي للجي الحي
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وبدأت المعركة

ــايل  ــا أه ــي بذله ــات الت ــاطات والتضحي ــدرات والنش ــذه الق ه

ــت  ــداين، جعل ــة الزب ــبتها مدين ــي اكتس ــمعة الت ــة، والس املنطق

قيــادات الجيــش وامليليشــيات التابعــة لهــا مــن قوات حــزب الله 

املدعومــة إيرانيــاً، تنتقــل  إىل خطــة مرســومة مســبقاً مــن قبــل 

ــدأت  ــداين، وب ــة الزب ــه، للهجــوم عــى منطق ــادات حــزب الل قي

االســتعدادات مــن قبلهــم ومل يعلــم مقاتلــو  املنطقــة بــيء عــن 

هــذه الخطــة، ســوى مــا الحظــوه مــن إعــادة ترتيــب القــوات 

ــت  ــم تزامن ــة، ث ــرة قليل ــدوء لف ــاد اله ــا وس ــة لضغوطه املعادي

املعــارك الضاريــة والتــي خاضتهــا القــوات املتحالفــة ضــد قــوات 

جبهــة الزبــداين يف الحــدود املحاذيــة للجبــل الغــريب ملدينــة 

الزبــداين، اســتخدمت فيهــا األســلحة والصواريــخ والطائــرات 

بشــكل كثيــف عــى كل املناطــق الخاضعــة للمقاتلــن، ومل يكــن 

املقاتلــون ميلكــون مــن األعــداد والعتــاد يــوازي أكــر مــن 1 % 

ــدأ  ــف، ب ــا اشــتد الضغــط العني مــن القــوات املهاجمــة، وعندم

ــر  ــة غ ــذه املعرك ــت ه ــف، و كان ــع إىل الخل ــون بالراج املقاتل

متكافئــة، ســطّر فيــه أبطــال الزبــداين أمجادهــم وقّدمــوا أغــى 
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ــوم  ــداين بهج ــة الزب ــن يف مدين ــي املقاتل ــام باق ــات. فق التضحي

اســتباقي عــى منطقــة وحواجــز الشــاح  وزعطــوط، األمــر الــذي 

أّدى إىل خســائر فادحــة يف صفــوف الحواجــز، فاســتنزفت قــوات 

الجيــش وقــوات األمــن، فقامــوا برحيــل األهــايل وكل مــن يشــتبه 

بــه بأنــه قريــب إىل املقاتلــن، ولــو مــن جهــة بعيــدة، كان منــذ 

بــدء الحملــة يف 6 / 7 / 2015 املوافــق ل 15 /رمضــان، وكان 

الرحيــل إىل ناحيتــي مضايــا وبقــن بعــد أن أحاطتهــا قــوات 

الجيــش بشــكل كامــل ووضعــت الحواجــز عــى مناطــق العبــور، 

ــق يف  ــل ويدق ــائط النق ــر وس ــق ع ــن دمش ــأيت م ــن ي ــكل م ف

هويتــه إذا كان مــن الزبــداين ومــن لــون واحــد أجــر بالذهــاب 

ــرَّد مــن كل يشء يحملــه وخاصــة الطعــام، ومنــع  ــا وُج إىل مضاي

مــن الدخــول والخــروج ألي شــخص كان. وكانــت قــوات الجيــش 

قــد زرعــت ألغــام حــول منطقــة الحصــار بكاملهــا، ورسعــان مــا 

ــدأ  ــيئاً ب ــيئاً فش ــواق، وش ــن األس ــات م ــلع والخدم ــدت الس فُق

ــة،  ــى املنطق ــوائية ع ــة عش ــلحة وبطريق ــة األس ــف بكاف القص

ــة وهــي  ــرات العمودي ــر الطائ ــازل، وكان منظ ــات واملن التجمع
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املختلفــة، عــدا الذخائــر العاديــة؛ وكان عــدد الشــهداء يف صفــوف 

املقاتلــن مــن الزبــداين و مضايــا وبقــن الكفــر وهريــرة املدافعــن 

عــن حرمــة هــذه املنطقــة 237 منهــم 176 مــن الزبــداين فقــط .

ــاً، فكانــت تســر وتســر ثــم  ــل املتفجــرة األكــر رعب تلقــي الرامي

تلقــي حمولتهــا املرعبــة عــى اآلمنــن املدنيــن، وكنــا نــرى الصغــار 

ــرة  ــت » أي أن الطائ ــت .. زتّ ــاٍل » زتّ ــوت ع ــون بص ــم يرصخ وه

أســقطت الراميــل فوقهــم، وكان عــدد الضحايــا يــزداد؛ ثــم بــدأت 

ــف  ــدأت القذائ ــداين، وب ــق الزب ــال كل مناط ــرة تط ــة الكب املعرك

ــخ  ــت صواري ــريب، وكان ــل الغ ــة والجب ــال الرقي ــن الجب ــر م تنهم

»زينــب والفيــل«، تتســاقط بشــكل عنيــف ومكثــف ومزعــج، وقــد 

عــرف بعدهــا أن معركــة »دبيــب النمــل« قــد بــدأت، وكأن جهنــم 

قــد فتحــت أحــد أبوابهــا عــى الزبــداين، وبــدأت سياســة منهجية يف 

تدمــر املنــازل والفيــات واألبنيــة، واتبــاع سياســة األرض املحروقــة 

وقطــع كافــة األشــجار التــي يصلــون إليهــا، وتــم ردم اآلبــار ورسقــة 

املعــدات التــي تجــر امليــاه واملولــدات، وكل يشء مهــا صغــر 

ــر  ــاء، وكان التدم ــل الكهرب ــي تنق ــات الت ــة الكاب ــه، وخاص حجم

يطــال البنيــة التحتيــة دامئــاً، املــدارس الدوائــر الحكوميــة، أعمــدة 

الكهربــاء وغرهــا، وقــد قــدر عــدد الراميــل امللقــاة عــى الزبــداين 

ومضايــا بــــ: 2300 برميــاً وحــوايل 1128 صاروخــاً وآالف القذائــف 
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مضايا . . ريح الحرب
 

ــا تلــك البلــدة التــي تقــع بجــوار الزبــداين  مل تســلم مضاي

ــة  ــوم األول لعملي ــذ الي ــب، فمن ــف والرع ــة القص ــن آل م

»دبيــب النمــل« التــي اســتهدفت الزبــداين، تعرضــت 

ــار  ــلحة، وازداد الحص ــواع األس ــتى أن ــف بش ــا للقص مضاي

عليهــا، وتعــّززت نقــاط الجيــش يف محيطهــا، وهــي التــي 

تخلــو مــن أيــة مقاومــة تذكــر، وجــّل ســكانها مــن املدنيــن 

العــزّل. مجــازر حصلــت بحــق اآلالف، ومنــع عنهــا كل 

يشء. ونتيجــة للقصــف الهســتري التــي تعرّضــت  لــه 

الزبــداين، فقــد تــم إجــاء املدنيــن العالقــن يف الزبــداين إىل 

مضايــا، نســاء وأطفــاالً وشــيوخاً  تحــت جنــح الظــام، وبن 

القذائــف املنهمــرة كاملطــر، ويف األنفــاق التــي امتــدت بــن 

ــا . ــداين ومضاي الزب
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كانــت عمليــة تهريــب املدنيــن مــن الزبــداين مــن أخطــر 

العمليــات التــي حصلــت، فســقط نتيجــة الســتهدافهم 

وهــم بطريقهــم إىل مضايــا، أربــع نســاء، ناهيــك عــن 

ــة . ــى الهائل ــداد الجرح أع

ــن  ــم م ــا إخوانه ــايل مضاي ــتقبل أه ــمس واس ــت الش طلع

الزبــداين، كان يومــاً وطنيــاً وتاريخيــاً بامتيــاز، فالصــوم 

ــق والخــوف مرســوم عــى  ــع، والتعــب والقل ــَد الجمي وّح

ــد  ــى موائ ــوا ع ــازل وجلس ــموا املن ــوه. تقاس ــع الوج جمي

اإلفطــار ســويا، والــكل يرتعــش خوفــاً مــا تحملــة األيــام .

ومتــي األيــام، واملعركــة مســتمرة، كل يــوم أخبــار وأمــل، 

ــوات  ــاىل أص ــهيد وتتع ــو الش ــهيد تل ــقط الش ــوم يس كل ي

خلــت،  قــد  األســواق  الــدم؛  بدمــع  املمــزوج  البــكاء 

ــل  ــح وصفــر الرامي ــل  الري ــواب، وعوي والشــتاء عــى األب

ــاك. بــدأت  ــاة هن وزئــر القذائــف، الناطــق الرســمي للحي

ــى  ــكت ع ــة أوش ــواد الغذائي ــّر، فامل ــاس تتغ ــُح الن مام
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النفــاد، فكانــت األســعار تتضاعــف ســاعة فســاعة، ومل 

ــع  ــم م ــدث؛ ث ــا يح ــي وإدراك مب ــى وع ــايل ع ــن األه يك

تــوايل األيــام، فُقــَد كل يش مــن األســواق، وبلغــت األســعار 

حــداً غــر مســبوق، فاســتنزفت أكــر األرس مــا متلكــه 

ــكان  ــا، ف ــام، وأغلقــت املحــات أبوابه ــن مخــزون الطع م

الذيــن يصلــون تباعــاً مــن املهجريــن ال ميلكــون شــيئاً، وقــد 

ــذي  ــت ال ــم.. يف الوق ــم وطعامه ــع أمتعته ــودرت جمي ص

وصلــت بــه األســعار يف املراحــل األوىل للحصــار إىل الــيء 

ــال : ــبيل املث ــايل عــى س الخي

الســكر : 5000 خمســة آالف لــرة ســورية مــن أصــل 

ــرز  ــار، وال ــة الحص ــارج منطق ــد خ ــو الواح 90 ل.س للكيل

ــز بـــ  ــف الخب ــة، وكان رغي ــدس ذات القيم ــل والع والرغ

700 ل.س أمــا الخضــار فلــم تعــرف يف بلــديت مضايــا وبقن 

مــن أول يــوم للحملــة. وعــى إثــر مــا حصــل، بــدأ األهــايل 

ــف  ــد القص ــع تزاي ــاً م ــي تباع ــة تختف ــف، واألدوي بالتقش
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والــرب، حتــى األطبــاء رشعــوا مبغــادرة املنطقــة 

واحــداً تلــو اآلخــر، تاركــن وراءهــم األبريــاء مــن 

ــدأ النقــص  ــام، ب الجرحــى واملصابــن، ومــع تــوايل األي

يــزداد ويــزداد، وُســدت منافــذ الفــرج بشــكٍل محكــم، 

ومل يكــن هــذا مفهومــاً، إذ كانــت العــادة أن يحــارص 

العــدو عــدوه لــرورة قهــره، أمــا أن تحــارص حكومــة 

شــعبها وهــي مــن املفــرض أن تكــون مســؤولة عنــه، 

ــَر  ــا، وال ومل ي ــة كله ــخ البري هــذا مل يحــدث يف تاري

لــه شــبيهاً لغرابتــه!. هــذا، ودول العــامل كلــه مل تحــرك 

ســاكناً، أو مل تعــرف حتــى، ووســائل اإلعــام صامتــة!، 

ــاً ومزعجــاً يف نفــس الوقــت.    ــكان األمــر محزن ف

• علــاً أنــه كلــا كانــت قــوات النظــام مُتنــى بنكســة 

ــف  ــوم بقص ــداين، تق ــق الزب ــن مناط ــة م يف أي بقع

ــا بالطائــرات العموديــة والطائــرات  الجوعــى يف مضاي

ــون إىل  ــاس يهرع ــة، والن ــف املختلف ــة والقذائ الحربي

املخابــئ إذاً.. جــوع وقصــف وقتــل، )تأمــل يــا رعــاك 

ــدأ  ــا يه ــة عندم ــزون الفرص ــايل ينته ــه(. كان األه الل

القصــف للخــروج والبحــث عــن مــا يســد بــه رمقهــم، 

ــة،  ــات مفتوح ــدت مح ــد يشء، أو وج ــذا إن و ج ه

ثــم يعــودون بأقــى رسعــٍة إىل منازلهــم، أو باألحــرى 

ماجئهــم. وبعــد أخــٍذ و رد، ومفاوضــات، ُعــرف فيــا 

ــة  ــاز الدول ــن جه ــة عقــدت ب ــاك اتفاقي بعــد، أن هن

ــر  ــداين مبص ــا والزب ــر مضاي ــط مص ــن، فارتب واملقاتل

ــل جيــش  ــن مــن قب ــا املحارصت ــديت الفوعــا وكفري بل

الفتــح يف محافظــة إدلــب، وعــى أســاس هــذا االتفاق 

الــذي كان إليــران وحــزب اللــه يــد فيــه، باعتبــار أن 

ــا والفوعــة.. شــيعيتن. بلــديت كفري
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وبــدأ التجــار باحتــكار البضائــع، واألســعار بارتفــاع وتزايــد، 

فكانــت االســتغاثة وطلــب اإلعانــات واملســاعدات الشــغل 

الشــاغل للنــاس، يف الوقت الــذي كانت الوعــود باإلمدادات 

أنهــا ســتأتيهم بالقريــب العاجــل؛ كان هــذا مبثابــة خــروج 

وعيــد، وطــال و طــال إىل أن اســتنجد أهــايل »كفريــا 

والفوعــة«، فتدخلــت إيــران وطالبــت بإدخــال املســاعدات 

لهــم مقابــل إدخــال نفــس القــدر منهــا لــــ »مضايــا 

ــخ 10 / 10  ــت املســاعدات بتاري ــداين«. وأخــراً وصل والزب

/ 2015 م.  يــا لــه مــن منظــر والنــاس تنتظــر طــوال الليــل 

ــا أن  ــاعات يومه ــتامها رست اإلش ــد اس ــواد. بع ــتام امل اس

هنــاك اتفــاق عــام ســيي هــذه اإلعانــة، وأيضــاً ســتحل كل 

املشــاكل والحــرب يف املنطقــة، األمــر الــذي جعــل النــاس 

تــأكل بأريحيــة وهــم عــى اطمئنــان بأنهــم لــن يعــودوا إىل 

مــا كانــوا عليــه، يف حــن أشــاع النظــام أن إعانــات أخــرى يف 

طريقهــا إليهــم، حيــث كانــت كميــة اإلعانــة مل تكــن كافيــة 

بدأت الهدنة
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ــن  ــة م ــوت خالي ــث إن البي ــام، حي ــرة أي ــن ع ــر م ألك

املــواد الغذائيــة، وملــا مل يصــل أي يشء، مل تكــِف اإلعانــات 

أكــر مــن عريــن يومــاً،  فعــاد شــبح املجاعــة مــن جديــد، 

وبــدأت األســعار باالرتفــاع برسعــة جنونيــة، وكان التخــّوف 

والبــؤس عنوانــاً لهــذه املرحلــة، وبــدأت املجاعــة تلــوح يف 

األفــق، ونحــن نعلــم كيــف تفعــل ثقافــة الجــوع فعلهــا... 

كان عــدد مــن عنــارص الجيــش وحــزب اللــه اللبنــاين 

يأتــون بكميــات محــدودة مــن الســلع ويقومــون بتهريبهــا 

إىل الداخــل بأســعار خياليــة تصــل إىل تجــار الــدم، وتبــاع 

بأســعار جنونيــة غــر معقولــة، فلنأخــذ ســلعة الرغــل: كان 

ــم 15 إىل  ــاع بــــ 10000 عــرة آالف ث ــا يب ــغ منه الــــ كل

ــة  ــف إىل املئ ــل إىل 75 أل ــم وص ــف ث ــم 50 أل ــف ث 20 أل

ألــف. بــدأ شــكل األســواق مخيفــاً، فكنــَت تجــد يف املحــال 

ــات؛ فســعر الــــ 200  ــع بالغرام ــن البضائ ــة م ــة قليل كمي

غــرام مــن الســكر أو الرغــل أو الــرز أو الطحــن بـــ 10000 
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إىل 17000 ل.س، أمــا عــن األطفــال الرضــع، فقــد حرمــوا 

ــه  ــا تقدم ــك م ــة، ال متل ــاألم جائع ــا، ف ــب أمهاته ــن حلي م

ــف، هــذا إن  ــاع بالســوق بــــ 125 أل ــب يب ــا، والحلي البنه

وجــد، واملــوايش مل تســلم مــن شــبح الجــوع هــذا، ففقــد 

حليبهــا وأصبحــت أجســامها هزيلــة، وأصبــح لحمهــا يبــاع 

ــد »  ــو اللحــم الواح ــف كيل ــة بحــدود 45 أل ــعار غالي بأس

ــة أشــد  ــة الثاني ــت املجاع ــه »... فكان ــو اللحــم بعضم كيل

وطــأة مــن ســابقتها، وطــوال مشــهد املجاعــة،  كان النــاس 

يأكلــون الحشــائش وورق األشــجار، مــا يــؤكل ومــاال يــؤكل؛ 

ــاء  ــه األطب ــا« حــذر من ــدي »اإلكدني ــورق املشــمش الهن ف

كونــه يســبب عــرساً يف الهضــم وتســمات لــدى األطفــال، 

وورق التــوت كان يســحب مــن ســكر الجســم ويــؤدي إىل 

انخفــاض يف ســكر الــدم، فــكان الطبــق

اليومــي للعائلــة مكــون مــن املــاء وامللــح والبهــارات 
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ــرز أو العــدس، حســب  ــة ال تذكــر مــن ال ــة قليل مــع كمي

اإلمكانيــة.. و بتــوايل األيــام بــدأت حــاالت اإلغــاء تتزايــد 

تدريجيــاً، ومنظــر النــاس أمــام املســتوصف أو مــا يدعــى 

بالطبيــة، كان مريعــاً؛ األوزان تتناقــص، مل يبــق عــى النــاس 

ــدأت  ــة، وب ــة واقف ــاكل عظمي ــا هي شــحم أو لحــم، وكأنه

ــة  ــاس ملحاول ــع الن ــذي دف ــر ال ــع، األم ــوىت ترتف ــداد امل أع

الهــروب مــن هــذه البلــدة واملخاطــرة بأنفســهم عــن 

طريــق البســاتن والحقــول امللغمــة، فــكان منظــر الضحايــا 

القتــى ومبتــوري األطــراف يزيــد مــن معانــاة النــاس 

الجوعــى واليائســن، وبعدهــا اســتمر بــؤس النــاس واليــأس 

متَلـَـَك مــن قلوبهــم وكانــوا يتســكعون عــى الطرقــات وهــم 

يف حــرة مــن أمرهــم، جــوع وبــرد الشــتاء القــارس، ومل يكن 

ــة ســوى الحطــب  ــة وســيلة مــن وســائل التدفئ ــاك أي هن

املســتخدم للطبــخ أيضــاً، ومــن أبشــع اللحظــات املؤثــرة، 

ــدة، كان أطفــال بعمــر  ــد الحواجــز املحيطــة بالبل ــه عن أن

أربــع ســنوات يتقدمــون للجنــود بتــرع وعيــون دامعــة 
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بائســة لطلــب لقمــة واحــدة، والقلــوب أقــى مــن الحجر، 

كل هــذا يشء، ووســائل اإلعــام التابعــة للنظــام يشء آخــر، 

ــه  ــا مــن مجاعــة وأن هــذا كل ــث دامئــاً أن م ــت تب إذ كان

مــن عمــل املســلحن الذيــن يحتكــرون الطعــام ويبيعونــه 

الجوعــى  النــاس  بأســعار عاليــة. كان مشــهد طوابــر 

ــة  ــاعات طويل ــون لس ــم يقف ــاً وه ــم مؤمل ــى عليه واملغم

ينتظــرون دورهــم أمــام الصيدليــة ليأخــذوا أدويتهــم، 

والغالبيــة العظمــى كانــت بحاجــة لوضــع ســرومات مــن 

النــادر وجودهــا. ال ننــى يف هــذه الفــرة دور املمرضــن 

واملتطوعــن يف دار االستشــفاء، ودعمهــم ومســاعدتهم 

ــم، ودور ــة يف خدمته ــاعات طويل ــرىض وقضــاء س للم

الغذائيــة قــدر  املــواد  تأمــن  املنظــات االنســانية يف 

ــوا يشــرون  ــر فقــد كان ــك الكث ــف ذل ــو كل املســتطاع، ول

ــذي  ــوع ال ــبب الج ــاكل بس ــباه الهي ــة أش ــوايش الهزيل امل

طالهــا أيضــاً، بســعٍر يصــل حتــى املليــون لــرة، فيذبحونهــا 

ــم  ــى عليه ــخاص املغم ــرام إىل األش ــدر 200 غ ــوزّع بق وت

الســلع  يقايضــون  واملهربــن  التجــار  أصبــح  لئــا   

باألســلحة النــادرة مــع الحــزب اللبنــاين، ويتعاملــون 

ــة الســورية  ــدل العمل ــدوالر والذهــب ب ــاس بال مــع الن

مقابــل املــواد الغذائيــة؛ مل يســتحوا مــن فعلتهــم، كانــوا 

ــون  ــكل جــرأة وبســاطة وكأنهــم يظن ــون الســعر ب يقول

أن الســاء متطــر عــى النــاس مــاالً بالرغــم مــن ضيــق 

حالهــم وفقرهــم يف حقيقــة األمــر، كــا وتعــاون الحــزب 

ــدة  ــن البل ــخاص م ــب أش ــن لتهري ــارص املهرب ــع عن م

ــل إىل ــة تص ــغ طائل ــن مببال ــن املطلوب ــم م وأكره

2000 $ إلخــراج الشــخص الواحــد وإيصاله إىل دمشــق و 

4000 $ إليصالــه إىل لبنــان، وكانــوا بدورهــم يأخذونهــم 

تحــت حايتهــم عــر الحاجــز والحــدود ومــا مــن أحــد 

يســتطيع تفتيشــهم، وكثــراً مــا كان عنــارص حــزب اللــه 

يــزدرون بعنــارص الجيــش النظامــي بشــكٍل ماحــظ...
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ــول  ــل وص ــرة قب ــرة األخ ــة ع ــام الــــ خمس ــت األي كان

اإلعانــة الثانيــة، األصعــب واألرشس، واملــوت يتخطّــف 

ــن كل  ــخصاً م ــوىت إىل 61 ش ــدد امل ــل ع ــى وص ــم، حت به

األعــار. كان النــاس غــر قادريــن عــى الحــراك خطوتــن 

متتاليتــن، أصبــح شــبح املــوت يف مضايــا الحديــث املتداول 

ــا عــكل  ــة »ســرة مضاي ــة العاملي ــوات التلفزيوني عــى القن

ــدأ  ــات وب لســان«، فكــرت الشــائعات عــن وصــول اإلعان

النــاس يرقبونهــا وينتظــرون قدومهــا باليــوم والســاعة 

والدقيقــة والثانيــة؛ حتــى كان اليــوم املنتظــر للمســاعدات 

، يف 11 / 1 / 2016 م بالتزامــن مــع إجــاء

إدلــب  محافظــة  إىل  الزبــداين  مدينــة  مــن  الجرحــى 

ــة  ــت اإلعان ــم. كان ــا ملعالجته ــة إىل تركي ــاالت الحرج والح

عبــارة عــن الطحــن والرغــل واألرز والزيــت والســكر 

وامللــح، رشع النــاس عــى تنــاول تلــك املــواد بشــكٍل 

ــك  ــم، كان ذل ــا ســيحل به ــا وعــي أو إدراٍك مب ــع، وب رسي

دخول المعونات
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ــذي  ــي ال ــم الهضم ــى جهازه ــة ع ــبه بالصدم أش

قــرص عــن عملــه لفــرة شــهرين وأكــر، فنتــج عــن 

ــاء  ــيوخ والنس ــال والش ــض األطف ــوت بع ــك م ذل

ــة  ــا اإلعان ــي تضمنته ــواد الت ــدد امل ــا كان ع ... ومل

محــدودة،  كانــت النتيجــة أن املــواد غــر املوجودة 

تضاعفــت مئــات املــرات يف الســوق لســوداء، وملــا 

شــعر التجــار بنفــاد املــواد الغذائيــة عنــد النــاس 

الخــوف مــن  باالرتفــاع، ودب  األســعار  بــدأت 

جديــد بينهــم، ولكــن وللــه الحمــد، بعــد أكــر مــن 

ــة يف 19 / 2 / 2016  ــة الثاني ــت اإلعان ــهر وصل ش

األجســام  فأصبحــت  لــأوىل.  مشــابهة  وكانــت 

ــة، ومــن املاحــظ  بحاجــة إىل الروتينــات الحيواني

أن اللحــوم واألســاك والبيــض ومشــتقات الحليــب 

ــذي  ــر ال ــة أشــهر، األم ــن مثاني ــر م ــذ أك ــَر من مل ت

ــام،   ــات يف األجس ــرة اإلنتفاخ ــود ظاه أّدى إىل وج

تــويف عــى إثرهــا طفــان، والعــاج الوحيــد لهــذه 

الظاهــرة، هــي تنــاول املــواد التــي تحتــوي  عــى 

بروتينــات حيوانيــة كالبيــض و التونــة واملرتديــا. 

اســتغل التجــار هــذه الظاهــرة لصالحهــم، وبــدأوا 

بتهريــب هــذه الســلع وبيعهــا بســعٍر مرتفــع، 

ــدة إىل 2000  ــة الواح ــعر البيض ــل س ــث وص حي

ل.س   8000 ال  يقــارب  مــا  إىل  واملعلبــة  ل.س 

ــل  ــول مث ــر دخ ــارغ الص ــر بف ــاس تنتظ واآلن الن

ــدول  ــكر كل ال ــا نش ــن بدورن ــلع. ونح ــذه الس ه

الصديقــة والجمعيــات واملترعــن الذيــن ســاهموا 

يف إيصــال هــذه املســاعدات ونأمــل بفــك الحصــار 

وفتــح الطرقــات للعــودة إىل حياتنــا الطبيعيــة.....

ونرجــو مــن اللــه الفــرج القريــب العاجــل.
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)باللهجة السورية املحكية( 

خـــــــــوف.
بالتابــوت وقذفــت  ابنهــا قذفتــو   مــن خوفهــا عــى 

التابــوت باليــم رمتــو بالبحــر لتحميــه ألنهــا خافــت عليــه 

مــن القتــل والتقطــه عــدو أم ســيدنا مــوىس عملــت هيــك 

ــاد والقصــة عــم تتكــرر  ــل املي ــا قب ــا عــى ابنه مــن خوف

ــوع  ــار والج ــدة الحص ــن ش ــرن ال 21 م ــون بالق ــا ه عن

والــرد األمهــات هــون مــا عــم تعــرف شــو تعمــل و والدهــا 

الصغــار عــم ميوتــو قدامهــن شــوي ... شــوي قــررت وحــدة 

ــي  ــع ي ــا الرضي ــلم ابنه ــو تس ــال ان ــات هاألطف ــن أمه م

عمــرو أربــع شــهور ألقــرب حاجــز وتفاصيــل القصــة إنــو 

الطفــل خلــق ببلــودان أثنــاء الحملــة ومــن فــور تســجيل 

شــهادة الــوالدة طلبتــو الحواجــز األمنيــة ألن األب مطلــوب 

وحاولــوا ياخــدو األم واالبــن مقابــل تســليم األب نفســه , 

وبأعجوبــة طلعــت األم الــي مــا رصال 15 يــوم ولدانــة مــن 

بلــودان عــى مضايــا بالرغــم مــن الخطــورة الكبــرة عــى 

قصص من الحصار

ــر األمــان  حياتهــا نفــدت وصــارت »حســب اعتقادهــا« ب

وتحولــت معاناتهــا وتضاعــف وجعهــا وقهرهــا فهيــس مــن 

ناحيــة بعيــدة عــن زوجهــا املحــارص بالزبــداين ومــن ناحيــة 

ــروب والركــض وهــي  ــم اله ــان بحك ــا الصحــي تعب وضعه

ولدانــة جديــد والناحيــة األصعــب إنــو ابنهــا الرضيــع يــي 

ــه  ــة تعطي لســا مــا بيعــر فــي عــم يجــوع ال هــي قدران

ــوق  ــال بالس ــة لأطف ــب أو أغذي ــا وال يف حلي ــن حليبه م

»وإذا انوجــد ف بتكــون أســعاره أرقــام كونيــة » وبعــد مــا 

جربــت النشــا كغــذاء وطلــع مخلــوط بالكلــس مــن تجــار 

ــا  ــت فيه ــة ضاق ــه الصحي ــورت حالت ــا تده ــرب وابنه الح

ــروح  ــكل رسي ت ــررت بش ــا ق ــة البنه ــبل و كأم مخلص الس

ــا  ــدا ال أمه ــر ح ــا تخ ــن دون م ــز وم ــا للحاج ــلم ابنه تس

وال زوجهــا لبســت الصبــح بكييــر ولبســت ابنهــا الصغــر 

وتأملــت بعيونــو الصغــار وكأنهــا ألول وآلخــر مــرة بتشــوفو 

ضمتــو عصدرهــا بوســتو وبكيــت ....... بكيــت كتــر بــس 

ــا إمــا  ــت بقلبه ــا وقال ــذ مخططه كانــت مــرصة عــى تنفي



26

ــا  ــس م ــي أو مبــوت ....ب ــد عن ــرىب وهــوة بعي ــاكل و ب بي

بكــون مــات بــن إيديهــا مــن الجــوع والتســمم مــن النشــا 

ــا تجــار الحــرب« وبالفعــل  املخلــوط بالكلــس »ســمعتو ي

ــلم  ــت تس ــز وطلب ــت عالحاج ــت وراح ــن البي ــت م طلع

ابنهــا مقابــل يــآكل ويــرب شــو بتتوقعــو النتيجــة ؟؟؟؟؟ 

يف حــدا منكــن قلبــو طيــب رح يفكــر إنــو دبرولهــا حليــب 

وقالولهــا خــدي ابنــك وارجعــي ويف منكــن رح يفكــر إنهــن 

طالعوهــا هيــة وابنهــا بــرات الحصــار بــس الحقيقــة إنهــن 

طلبــو تجيــب بــارودة ألنــو مــن الــروط تســليم ســاحك 

معــك يعنــي بالنتيجــة ســمعت محــارضة عــن حــب 

الوطــن والدفــاع عنــه

ومحاربــة اإلرهــاب ووو.... ورجعــت عالبيــت ضامــة ابنهــا 

عصدرهــا وعــم تفكــر اليــوم شــو بدهــا تطعميــه وكيــف 

بدهــا تدفيــه . نيالــك يــا أم مــوىس مخططــك مــي حالــو 

ــاءت كلهــا بالفشــل. ــا ملجابهــة الحصــار ب بــس مخططاتن
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دوا ههههــه طلــع العينتــن مــن قبــل الحادثــة حاطــط 

عينــو عــى بــوط ريــايض ووقــت راحــت رجلــو اليمــن 

تذكــر إنــو الشــب التــاين يــي كان معــو راحــت رجلــو 

اليســار قلــو منشــري البــوط اشــراكية ..«املضحــك 

املبــي« رصاحــة ضحكــت مــن كل قلبــي وقلــت هيــك 

ــاؤل  ــدن تف ــو وعن ــم كل يش يضحك ــو رغ ــبابنا بضل ش

ــباب تقلصــت  ــت عــى ش ــت زعل ــس الوق وصــر وبنف

أحامــو وحجمــت أفــكارو حــرب رضوس ومحســوبياتها 

ــل وعــى أمــل  ــه ونعــم الوكي برجــع بقــول حســبنا الل

إنــو تفــرج بشــكل اشــرايك

عى كل سوريا. 

اشــراكية: قصتنــا عــن شــبن واحــد منهــن طالــب عنــدي 

مشــان مــا طــول كتــر رح فــوت بالحديــث مبــارشة أهــل 

مضايــا كانــو بحصــار مــن ســنة تقريبــاً بــس كان وضعهــم 

ــة  ــارة املفاجئ ــل الزي ــس بفع ــر ,ب ــأ بكت ــن ه ــم م أرح

إلخوانهــم مــن الزبــداين حيــث تــم انتقــال الغالبيــة 

العظمــى مــن أهــايل الزبــداين للســكن ب مضايــا »طبعــاً 

مبــلء إرادتنــا مــا حــدا غصبنــا« مرنجــع لحديثنــا صــار يف 

نــاس كتــر ومــا عــاد يف يش لــأكل صــارت الشــباب هــون 

تخاطــر لتأمــن يش تاكلــو هالنــاس صــاروا ينزلوا عالبســاتن 

ليجيبــو يش مــن طــرق تهريــب وفهمكــن كفايــة.. هــون يف 

مأســاة الشــبن راحــت رجليهــن باأللغــام منقــول الحمــد 

للــه يــي لســاتن عايشــن حــكايل واحــد منهــن إنــو اتصــل 

فيــه الشــب التــاين وقلــو قاصــدك بخدمــة عــم يقــي 

ــة  ــب رايح ــدو ش ــو ب ــايل ش ــأل ح ــتغربت ورصت اس اس

رجلــو مــن شــب رايحــة رجلــو وأنــا صــار عنــدي فضــول 

كملــت وقلتلــو بجــوز بدو ياك تعــرو عــكازة أو تعطيه يش 
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  بتر :

نزلــت بالليــل عالطبيــة بنتــي صدرهــا تعبــان اليــوم شــتت 

مطــر وكان بــرد كتــر أخ دت بــرد وكربــت ف لقيــن 

ملهوفــن وضاجــن , الفضــول خــاين قــرب شــوف شــويف 

انصدمــت املنظــر كان فظيــع ليــش هيــك صــار يف هدنــة 

ــور  ــزف الدكت ــم تن ــش رجــا ع ــي لي ــايف قصــف رفيقت وم

عــم يقــول عالعمليــات وســمعت بــر قربــت لقيتهــا 

غرقانــة بدموعــه ودمهــا مــا لحقــت حاكيهــا فــوراً دخلوهــا 

ــي  ــة بنت ــن جه ــل م ــام كل اللي ــدرت ن ــا ق ــة م عالعملي

املريضــة ومــن جهــة تانيــة رفيقتــي يــي منصابــة ,نطــرت 

الشــمس لتطلــع ورحــت اطمــن عــن رفيقتــي شــو صــار!!! 

املســا قبــل الســاعة 8 كان عنــدا رجلتــن الصبــح الســاعة 

8 لقيتــا برجــل وحــدة بنــت متــل النقطــة باملصحــب 

قصص من الحصار
ــت أول  ــزي ونجح ــجلت أدب انكلي ــا وس ــت بكالوري درس

ســنة بعامــات عاليــة ســألتها شــو صــار وليــش صــار 

قالــت عشــان الجامعــة ,هــي حاولــت تطلــع نظامــي بــس 

ــا مشــان الحصــار مشــان الحــرب  ــا تكمــل حلمه ال مافيه

أي بتخاطــر تطلــع تهريــب عــى أمــل توصــل عــى الحــرم 

ــم  ــك كان الحل ــتقبلها هي ــوار مس ــل مش ــي وتكم الجامع

بــس الحقيقــة املــرة إنــو يف مبشــوار مســتقبلها لغــم انفجــر 

ــا..  ــا تخــرس رجله ــا كان إنه وهــي رايحــة... نتيجــة حلمه

ــوار  ــا مش ــك ي ــا أرض!!! هي ــك ي ــن !!! هي ــا وط ــك ي هي

ــار الوطــن. ــا انه ــي أحامن ــا نبن املســتقبل ملــن قررن
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 كبة رز:

فخامــة االســم تكفــي أي تكفــي تضيعــي ذكريــات حلــوة 

ــو خامتــي  ــم زواجــك إل ــك وتبيعــي خات ــي تدعــي عقلب تكف

بإيــدي 10 ســنن مرينــا بظــروف صعبــة كتــر بعــت الدهــب 

ــا  ــا وعملن ــل نهــار لعمرن ــا وزوجــي لي يــي معــي واشــتغلنا أن

جمعيــات وقصــص ههههــه حكايــا وذكريــات حلــوة إال الخاتــم 

كان زوجــي رافــض يبيعــو ومــرت األيــام واستشــهد زوجــي راح 

رصاصــة غــدر مــن قنــاص رسقــت منــا جــرس البيــت , بقيــت 

البســة املحبــس كل ماشــوفو اتذكــر زوجــي ابتســم أو تدمــع 

ــام  ــرين بإي ــي بتذك ــدة ي ــرى الوحي ــو الذك ــي ه ــي محب عين

ــن بحجــة إين  ــا وولدي ــا أن ــا عمضاي ــا وزواجــي وجابون خطوبتن

زوجــة ارهــايب ولــو مــات مهــم مرتــو , عانيــت كتــر أنــا والــوالد 

مــن الجــوع ومــن الــرد كل هــاد منقــول اللــه بيفرجهــا نقــو 

ــون  ــة له ــوت معون ــح تف ــا ل ــم مام ــة قلتله ــن كب والدي بده

ــن  ــس هاليوم ــن ب ــو بالكــن هاليوم وانشــالله بســاويلكن طول

ــح  ــي الصب ــاق إبن ــت ف ــا فات ــة م ــن ولســا املعون صــارو جمعت

ــك  ــول ألم ــي ق ــة وق ــاكل كب ــم ي ــام ع ــا باملن ــفت باب ــي ش وق

تعمــي كبــة ضحكــت كتــر ويف دمعــة بعينــي ابنــي عــم يتخيــل 

ــدي  ــن ب ــا مــن وي ــس أن ــة ب ــي مشــان الكب ــال علي ــم ويحت حل

ــة ب 7000 صعــب  ــل ب 10000 واللحم ــو الرغ ــب إذا كيل جي

هالطلــب وبإيــدي مــايف 10 لــرات أي صعــب بــس مو مســتحيل 

ــا  ــس وأن ــغ بعــت املحب ــد الصاي ــي رحــت لعن ــدي يف محب بإي

ماشــية بالطريــق وفرحانــة كتــر فرحانــة وزعانــة ووو مــا بعرف 

رصت دور عرغــل كبــة مــا لقيــت طــار عقــي بالســوق كلــو مايف 

ــو  ــس ب 12000 ش ــويل يف رز ب ــايض وقال ــايت عالف ــت ذكري ,بع

أعمــل بالــرز خطــرت ببــايل فكــرة انقعــو واطحنــو واعجنــو مــع 

ــارك  ــه ال يب ــك صــار وجبــت زيــت قــي الل اللحمــة وفعــاً هي

بالغــى 5000 وكمشــة جــوز كبــة نظاميــة .. بــس بــرز مــو بــس 

رز ومبحبــس عــريس ووالدي جوعانــن وأنــا عــم ببــي عذكريــايت 

أي مــو زابطــة عــى مبــدأ »الخبــز قبــل الحــب أحيانــاً«.
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أربع أالف ليرة ووصية : 

رصال 3 أيــام عــم تطلــع عالســوق لعــل وعــى 

ــا  ــا كان عنده ــق أوالده ــه رم ــد في ــي يش تس تاق

يــوم  بنــدورة جابتــو ب 5000 كل  كيلــو دبــس 

ــا  ــت فيه ــوم تصادف ــو شــوي الي ــو من ــن ياكل تخليه

ــو خلصــو الدبســات رايحــة  ــي إن حــد اللحــام قالت

تــدور املخلوقــة بالســوق ومبــن عليهــا الضيــق 

والخنقــة ســألتني يف يش بالســوق بأربــع تــاالف 

ابتســمت ودعيتلهــا بقلبــي اللــه يفــرج عــن كل 

محتــاج واتذكــرت أيــام الزبــداين وأديــش كانــت 

مدللــة والدهــا التاتــة ,كملــت طريقــي وهــي 

ــا لقــت يش ب  ــو وم ــت بالســوق كل راحــت فتل

4000 ينحــط عنــار الحطــب وينعمــل وجبــة 

أكل ,مــا رضيــو يبيعوهــا رز وال عــدس وال أي يش 

ــرسو  ــنو يك ــا بيحس ــدي م ــا بع ــال ي ب 4000 ق

الكيلــو قالتــي إنــو لقــت وقيــة ســكر ب 3000 

وسمســم ب 1000 . اخرعــت طبخــة سمســمية 

مــع ســكر بتحمصيهــن عالنــار وبياكلــو منهــا والد 

متــل زغاليــل الحــام فاتحــن متــن وناطريــن األم 

لتجــي تطعميهــن ,دخلــت بــاب البيــت ونــادت 

يــا والد رح تاكلــو ركضــو الولديــن الصغــار صــف 

أول وخمــس ســنن وهنــي فرحانــن بــس البنــت 

ــدة  ــا عاملوق ــت بوجه ــة راح ــت نامي ــرة كان الكب

قصص من الحصار
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حمصــت السمســات عأســاس يش أكلــة وحطــت 

ــا  ــت لتصحيه ــد البن ــت لح ــن و إج ــكر عليه الس

لتــاكل مــع أخواتهــا اطمنــو البنــت مافيهــا يش وال 

ناميــة بــس البنــت كانــت مقهــورة لدرجــة وحاســة 

بالحــرام  راســها  مغطيــة  والخنقــة  بالضيقــة 

ومتســطحة عالتخــت وحدهــا ورقــة مكتــوب 

ــت ال 11  ــس بن ــف خام ــت ص ــل بن ــا بأنام عليه

ــووو!!؟؟ ــة ش ــنة ورق س
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ــا  ــا ألنه ــت وصيته ــت كتب ــة البن ــة وصي ورق

كانــت جوعانــة ومتأكــدة إنهــا رح متــوت 

بعــد شــوي ألنــو حتــى لــو رجعــت أمهــا مــا 

ــا  ــو هــي وأخواته رح تقــدر تجيــب يش تاكل

هيــك كاتبــة بحرفيــة الوصيــة ,وكاتبــة كــان 

ــو بعــد  ــو كــان رح متوت ــا مامــا و إنت ــو ي إن

شــوي ال تخافــو ورح يطعمينــا ربنــا بالجنــة.. 

موصيــة بالكفــوف ألخوهــا الكبــر وبحرامهــا 

الــي بتتغطــى فيــه ألخوهــا الصغــر وموصية 

ــو مــا تبــي عليهــا ألنــو هيــك هــي  أمهــا إن

برتــاح أكــر. قالتــي األم قريــت الوصيــة ومــا 

بعــرف شــو حســيت بالــدين ل لحظــة وقــف 

وقفــت  والشــمس  الــدوران  عــن  الكــون 

بدمعــات عيونهــا..  الوصيــة  قريــت  مبكانهــا 

ــف بتتحــول أحــام  ــا حــايل كي هــون ســألت أن

الــراءة وكيــف بيقــدر كتــاب الروايــات إنــو ينهو 

ــو  ــك واملشــكلة إن ــات ســعيدة ل ــن نهاي قصصه

ــادر يســاعد حــدا ,ســمعت القصــة  ــا حــدا ق م

وحســيت حــايل حجــر أو صخــرة مــا بقــدر غــر 

يش وال بقــدر حــرك ســاكن ..رجعــت دعيتلهــن 

بقلبــي وأنــا حاســة بالعجــز الحــول وال قــوة إال 

باللــه.

قصص من الحصار
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