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األب ُأ ْس َرته ،وقال:
َذات َم ٍ
ساء َجم َع ُ
لم يع ْد َ
هناك َع ٌ
يش لنا في هذا ال َوطن؛
َ
نهاج ُر.
والسالم،
ذهب
ُ
وسوف ِ
األمن ّ
فق ْد َ
قالت زهر ُة :إلى أين يا َأبي؟
ْ
األب :إلى م َك ٍان،
أجاب ُ
َ
نأمن في ِه على أ ْر َواحنا
ُ
و َأ ْنفسنا.
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زن ُ
أخوها َعلي.
وح َ
ْ
حزنت زهر ُةَ ،
استعدت لل ّرحيلَ ،خ َر ُجوا في
أيام
ْ
كانت األسر ُة ق ْد ْ
وبعد ع ّدة ٍ
ع ْتم ِة الل َّيل هم و َب ْع ٌ
ض جيرا ِنهم ،وتَركوا خلْ َفهم بيتهم و َأهلهم
وأماكن َع ُ
اشوا في َها زَهر َة ِ
أيامهم ،هربوا
وأصدقا َء طفولتهم،
َ
ْ
من ح ْر ٍب الَ َي ْعرفون متى نهايتَها ،فبال َدهم ل ْم تع ْد َكما
َخ ْوف ًا َ
كانت!
ْ

طيل َة َّ
َوم؛ ف َقد ن ْقلتهم شاحن ٌة كبير ٌة
الط ِ
ريق لم يتذوقوا َطع َم الن ِ
أن يعب ُروا ِب َسالم.
وهم َي ْدعون الله ْ
في َجوف الل َّيلُ .
حتى َوصلوا نَحو َّ
مركب
اءت
الشاطئ ،وا ْنتظروا إلى أن َج ْ
ٌ
واسع ،أمواج ُه
بحر
صغيرةَ ،دل ْفوا ِفيها ُمت َكدسني ،في َع ْرض ٍ
ٍ
بالد غريبة ال َت ْعرفهم ،وال يعر ُفون َ
كيف يعيشون
هادر ٌة ،نحو ٍ
ِفيها.
بت
كانت إلى ج َوارهم
مراكب َصغيرة تت َهادى فوق املاء ،و َف ْجأة َه ْ
ْ
ٌ
القوار َب واملراكب ،ولم ي ْن ُج إال قاربهم
رياح عاصف ٌة فاقتل َع ْت
ِ
وقارب آخر.
ٌ
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اءت َق ِ
ِ
املتحدة في البلد
لألمم
شروق
وعند
ِ
ِ
الشمسَ ،ج ْ
واف ٌل تابعة ِ
الذي انت َقلوا ل ُه ،وأخذ ْتهم إلى ُم َع ْسكرات لالجئني.
مازلت ِفي
تص ُحو كل يوم ،على ُحلم واحد ،أنها
ُ
كانت زهرة ْ
بيتها ووطنها ُهناك ،يوقظها ِغنا ُء ُ
كان
ذلك
الصغير الذي َ
ُّ
الدوري َّ
يشدو فوقَ َش َجرة ال َك َر ِز التي ت ُّطل عل ْي َها ُش ْر َفة غرفتها ،كانت
بح ِديقتها ا َ
تلعب ِفيها مع ِ
أخيها علي،
جل ِميلة التي كانت ُ
حت ُلم َ

وكيف كانت تروى الز ُُّهور عصرا ،ترى هل وجدت الزهور من
يرعاها في غيابهم؟ «كانت تسأل نفسها» عندما تصحو وجتد
نفسها الزالت في املخيم.
املخيم،
أصبحت زهر ُة َتم َع أطفا َل
ليست قصيرة،
وبعد فترة
ْ
ْ
ِ

تلعب معهم ،وحتكي لهم احلكايات ،وتغني ،فيضحكون ويسعدون
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عن
األب
البحث ْ
َ
بعد البكاء ،وهكذا كانت متراأليام ،ب ْع َدها ق َّر َر ُ
عمل
سكن لهمُ ،هو وجاره الع ُّم م ْؤ ِْمن يبحثُ لنفس ِه ْ
عن ٍ
ٍ
عمل و َم ٍ
مسكن أيض ًا.
و
ٍ
دون َجدوى.
كان يخرج صباح ًا ثم
يرجع آخ ُر الن َهار حزين ًا َ
ُ
وجدت عم ًال مناسب ًا ،ووجدت
وذات يوم عا َد مبتسما يقول :لقد
ُ
قريبة.
قرية ٍ
َمسكن ًا لنا في ٍ
فرحت زهرة وفرح أخوها فقاال مع ًا بصوت واحد:
أخيرا سيصبح لنا بيت جديد.
وبعد بضعة أيام َرحلوا عن املُخ َّيم إلى بيتهم

بقيت زهرة تفكر كثير ًا في أطفال
اجلديدْ ،
ولكن ْ
املخيم ،كيف تستطيع أن تساعدهم وتسعدهم،
بالقراءة والكتاب ِة ِ
ِ
ساب،
متاز ٌة
واحل ِ
إنها ُ ْ
أليس التعليم حق من حقوقهم ؟!
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وبع َد يومني وأثناء تناول العشاء ،اقتَرحت زهرة علَى أبيها وأ ِّمها
ُ
تعرف
أن تعلِّم أطفال املخ َّيمُ ،رمبا ت َع ّوض ُهم عن املَد َرسة التي ال
ْ

ه ْل تكون لَ ُهم فرص ٌة ِفيها أم ال.

قال األب :ولكنك صغير ٌة يا زَه َرة؟
قالت :ال توجد مشكلة يا أبي ،فأنا لن أعمل وحدي بالتأكيد.
حت ّمست األم وقالت :أنا ِ
املخيم
معك يا زهرة وسأدعو سي ّدات
ِ
أن ي ْنشأن
مهات ،و َق َّررن جمي َع ًا ْ
للعملِ معنا ،وبالفعل تطوعت ا ُأل ُ
ِ
التاسعة صباحا وت ْنتهِ ي الثاني َة
َمدرس ًة في املُ َخيم ،تبد ُأ ِمن
راحة وأنشطة مختلفة.
ُظ ْهر ًا ،وهناك
أوقات ٍ
ُ
الالجئون ِبا فعلت زهرة ،ود َعمها
وفرح
َفرح األطفال كثيرا
ِ
َ
أن َ
اقتدت بهذا
املخي َمات املُ َجاورة
الكثي ُر ممن حولها ،حتى َّ
ْ
ُ
أن
املخيم ،وأطلقوا عليه مخيم زهرة،
واألجمل من َهذا و َذاكْ ،
جلميع ٌ
تط َّوع ا َ
كل في مجاله.
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طبية لتوعي ِة
فاألطبا ُء ُيعاجلون امل َ ْرضي وي ُقو ُمون بعملِ دو َر ٍات ٍ
فترة
الالج ِئني باأل ْم َراض وال َعد َوى،
وطرق الوقاية من َها ،و َبع َد ٍ
ِ
يمات مثل خلية ال َّنحلِ ،فيها َمد َرس ٌة
وجيزة َأصبحت املُ َخ ُ
و ُم ْستشفى وروضة لألطفال.

سنوات ،أن َقررت زهرة َعم َل
وكان أجمل َما حدث َب ْعد أربع
ٍ
الكتاب والف َّنانون والصغار ،لل َعمل
َطوع
ِم َجلة لألطفالِ  ،وت َ
ُ
حكايات َعن ُهم
أدخلت الف ْرح َة ِفي ُق ُلوبهِ م ،في َها
با ِمل َجلة ،التي
ٌ
ْ
ِ
دحون ِبها ليل َن َهار،
وأغان
ولَ ُهم،
ٍ
وأناشيد مملو َء ٌة باأل َملِ َ ،ي ْص ُ
دهم و َم َّد
و َي ْحل ُمون ِفيها بالعودة لوط ِنهم ،و َيذ ُكرون ِفيها َمن َسا َع ُ
ي َد العونِ لهم.

