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وح مأساة رحم من ز ز  فتحية السورية الالجئة تفوقت وقساوته، السوري النز  عىل الدياب حسي 
   وهناك .الضائعة ذاتها

ز
   نزوحها خيمة ف

ز
   لخياطةا مهنة وتعلمت أمرها، تدبرت لبنان، ف

 الت 
 وآلت زوجها، المرض أقعد بعدما ومتطلباته، العيش شظف ومواجهة الصمود عىل أعانتها
   المساعدة لوالد. "أفرا خمسة من المكونة أرستها إعالة مسؤولية إليها

 جمعيات ل   قدمتها الت 
ية    لكنت أممّية، ومنظمات لبنانية، وإنسانية خن 

  متنا قد وأرست 
 
." وفق جوعا

 
 العبارات هذه را

، 45 العمر  من البالغة فتحية ترددها
 
   التضامن أهمية عىل للتدليل كالزمة عاما

   االنساتز
ز
 ف

   عنه ويقال يشاع ما كل رغم إنسانيته من - قولها حسب- بعد يتجّرد لم أمم   مجتمع
ز
 هذا ف

   نزوحها خيمة داخل هناك، .الصدد
ز
   منطقة براري ف

 هذه تروي الجنوبية، الحدودية الوزاتز
، قبل» :قصتها المرأة ز    هربت عامي 

 والقتل الموت حيث بسوريا الرقة محافظة من وعائلت 
ه «داعش» ظلم ومن الطائرات، قصف من الناتج  أصيب وقد المسلحة، الفصائل من وغن 
 وصلنا وعندما .والذاكرة النطق استعاد أنه رغم الفراش، طري    ح جعلته دماغية بجلطة زوج   
 مخيم إل نقلنا أممية هيئات تولت بينما لبنانية، إنسانية منظمة استقبلتنا المصنع نقطة إل

  
ز  الوزاتز ز  لالجئي     يعملن السوريات النسوة «.السوريي 

ز
 يسل مهنة وه   والزراعة، الفالحة ف

  ممارستها فتحية باستطاعة
 
   أوالدها عمل بينما الربو، بمرض صابتها ال نظرا

ز
 الزراعة ف

ز    .كمياومي 
ّ
ياءها نفسها عزة أن إال   لها يسمحان ال وكن 

ّ
 تأكيدها من الرغم عىل للغن   يدها بمد

  ام يقرصو ل المجاورة اللبنانية القرى أبناء وكذلك الدول   المجتمع منظمات» أن
 
   يوما
ز
 ف

ز  احتضاننا   وهم لنا، الحياة مستلزمات وتأمي 
 
 بدورة فتحية شاركت .«منهم بأننا يشعروننا دوما

متها
ّ
 .والتطريز الخياطة مهنة وسوريات لبنانيات نسوة لتعليم اللبنانية الجمعيات إحدى نظ
  وبرسعة المخفية، وقطبها المهنة أصول التقطت رسعةب

 
ت تعلمته ما ترجمت أيضا  فاشن 

   مبلغ استدانت بعدما خياطة ماكينة
ة ألف مئت  ت لبنانية، لن   حاجات لسد عملها وبارسر

ز  أزمة أن ورغم .حرج أو إهانة بأية المريض زوجها تشعر ال وحت   أرستها، ز  الالجئي   السوريي 
  تزداد

 
  تعقيدا

 
  يوم بعد  يوما

ّ
   األهىل   المجتمع ومنظمات األممية المنظمات أن إال

 تحاول اللبناتز
   المصاعب عىل التفوق

   بدورها وتقوم عملها، تواجه الت 
   االنساتز

ز
 نحن وبينما .هؤالء خدمة ف

  
ز
ز  شاهدنا فتحية، زيارة ف  لنازج   طبية معاينة بإجراء يقومون لبنانية إنسانية لمنظمة مندوبي 

   الخيمة داخل بها الخاصة الخياطة ماكينة خلف .المخيم
 باتت الت 

، عرض بصالة أشبه ز   تحيك النازحة هذه راحت لفساتي 
 
 «تنانن  » عن عبارة ه   أثوابا

   والسوريات اللبنانيات للمزارعات
   يعملن اللوات 

ز
 «درزات» وقع وعىل .والفواكه التبغ زراعة ف

   ماكينتها،
ز  معظم ومرتج   مرتجاها  يبق   لسالم والميجانا العتابا مواويل تغتز  النازحي 
، ز   فتنتقل دموعها، إخفاء وتحاول السوريي 

 
 العديد» المستحدثة، مهنتها عن للحديث مجددا

   يعملن العشائر بنات من
ز
   أن الفتاة وعىل الزراعة، ف

   مفاتنها، جميع تخقز
 بالقماش يأتينتز

 طويل فستان أو القدم، أخمص حت   البطن من طويلة تنورة (ثوب بتفصيل وأقوم الملون،
 آالف خمسة مبلغ فتحية تتقاضز  «.)بعملها قيامها أثناء البنت جسد من جزء كشف  لعدم
ة   منها الضحك ويأخذ .الفستان عن لبنانية لن 

 
 بوسع ليس إذ الزام   الخيار» :تقول وه   مأخذا

   بالموضة القبول وعليها الموضة، من ترغب ما تختار أن الفتاة
 فالموديل لها، أقدمها الت 

  اللون يختلف فقط واحدة، والقصة واحد
 
ز  الفتيات من مجموعة تلبس وأحيانا  باللون فساتي 

   ساعات 10 تعمل وه   .«نفسه
ز
 ثالثة لتنتج اليوم ف

، ز    فساتي 
   وتجتز

ز
ة النهار ف   دوالرات عرسر

 
ات إن إذ خمسة وأحيانا ز  الكثن   لتصليح يأتي 

  تخيط   أن تودين هل .) بنطال أو فستان أو تنورة (المالبس
 
 فتجيبنا  فتحية نسأل رجالية؟ ثيابا



، المتل بيقول ما متل» :برسعة  فهو لديها القاطع الرفض أما «.هالمسلة بغن   خّيطوا العام 
 
ّ
 لكن ملل، أو كلل دون من يعمل الحصان مثل كان زوج    :تقول ذلك وعن ألحد، يدها لمد
 مع فعمىل   العائلة، قيادة تسلمت وأنا أقعدته، هللا إرادة
   عمل

   ابتز
اه الذي المبلغ بتسديد ونقوم به، ونأكل نجمعه وابنت 

ّ
اء استدن  ماكينة لرسر

وح ألم «.الخياطة ز    فتحّية بأحالم يعبثان ال وقساوته النز
ز
 ذلك ألن ماهرة، خّياطة تصبح أن ف

ق لكنها األرباح، بعض عليها يدر
ّ
 تعل

   لن بالطبع» :ضاحكة
ات، سيدات وال فنانات إل   تأت   .مهم أمر النفس عىل االتكال لكن شهن 
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