قبل البداية..

الأم
احلقيقية
بقلم :فاديا جربيل

مع ا�شتعال احلرب الظاملة على �سورية وتوا�صلها حتى اليوم ،ويف ظل معاناة
ال�سوريني م��ن �إره���اب اجل��م��اع��ات امل�سلحة وفكرها ال��ت��دم�يري ومعتقداتها
وتغيت قيم ،و�شهدنا كم من �شعارات
التكفريية الهدامة ،انقلبت مفاهيم رّ
�سقطت وظهرت �أخرى ،وكم من �أعراف تهاوت حتت نري الأزمة.
ولعلّ �أح��د ه��ذه املفاهيم والأع���راف التي اختزنها الوعي اجلمعي للمجتمع
ق�سراً� ،أن الأم هي منبع احلنان والكائن ال�ضعيف �أمام النوائب وامللمّات ،حتى
�أن ت�صويرها يف ال��درام��ا على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أ�ضحى مقرتناً بلغة
الدموع والتفجّ ع والتح�سّ ر على الأبناء ،والإرادة امل�شلولة امل�سلوبة �أمام �إرادة
ال على
الرجل القويّ  ،يف تكري�س بغي�ض بات يف زعمنا من حقب املا�ضي ،ودلي ً
تخلّف �أعمى وجهل مطبق م�ستحكم!.
ندرك ون�سلّم بطغيان احلنان املفرط والقلق امل�شوب باخلوف الدائم لدى املر�أة
عموماً والأم خ�صو�صاً ،غري �أننا وبعد � 4سنوات من احلرب على �سورية� ،صرنا
�أكرث �إمياناً بقدرتها اال�ستثنائية ،ونحن نكت�شف �أن الأم لي�ست منبع احلنان
والقلب ال��ذي يفي�ض حمبة وح�سب ،و�إمن��ا م�صنع الرجولة وامل�صدر الأول
للإرادة والتحدي ،ويف جتليها الأ�سمى قمة البذل والعطاء ،و�إال ماذا �سنقول
يف �أ ٍم تقدّم االبن تلو الآخر فدا ًء للوطن وتزغرد حني ي�صري �شهيداً �سوى �أنها
ال�صخرة ال�صلبة التي ي�ستند �إليها �أبنا�ؤها يف �ساحات معارك ال�شرف والوجود،
وكيف ميكن و�صف ه��ذا املزيج الفريد وال��ن��ادر ال��ذي ج�سّ دته الأم ال�سورية
التي جمعت بني احلنان والقوة ،بني الأمومة والواجب ،بني احلزن لفقدانها
�أحد �أبنائها والدفع بالآخر ليلبي نداء الوطن ،و�أي كلمات ميكن �أن تفي �أم
جريحٍ حقها وهي التي �سهرت عليه وربّته �صغرياً ،وعادت لت�ساهره كبرياً اليوم
تخفيفاً لآالم جرحه النازف؟!..
من منا مل ي��درك حتى اللحظة �أن الأم ال�سورية هي �أك�ثر من عانى يف هذه
احلرب ودفعت �أثماناً باهظة ،ومن منا ال يعلم �أي�ضاً �أنها الركن الأ�سا�سي يف
قوة الإرادة واملعنويات العالية التي يتمتّع بها �شباب و�شابات يخو�ضون اليوم
�أ�شر�س معارك الدفاع عن وجود �سورية املوقع والتاريخ وال�سيادة واحل�ضارة.
غيت �سورية يف �صمودها وقوة جي�شها وب�سالة �شعبها وقيادتها خارطة
ولئن رّ
العامل ،ف�إن الأم ال�سورية قد قلبت مفاهيم وقيماً وخلخلت �أعرافاً را�سخة،
وب��ات��ت امل���ر�أة التي ال ته ّز �سرير ابنها بيدها وح�سب ،ب��ل تر�سم ب�شجاعتها
و�صربها �صورة الأم احلقيقية يف �إطارها امل�أمول واملتوقع.
لقد كرمننا ه���ؤالء الأمهات اللواتي �أ�صبحن �أمهات لكل �سوري و�سورية ،بل
للوطن برمته ،و�أكرب تكرمي �أنهن مازلن بيننا ي�ستب�شرن بالن�صر ،ويتعالني
على الفقد والغياب واجلراح ،ويرفعن الأكف بالدعاء �أن ت�صري دماء ال�شهداء
قناديل تنري الدرب نحو غد �سورية امل�شرق.
ومبنا�سبة عيد الأم� ..إىل �أمي وكل �أمهات الوطن� ،أن�ش�أتنا على احلق ونحن
نت �سنكون نحن ،ومعكنّ ال
معه �إىل �أب��د الآبدين مهما كان الثمن ،فكما كن ّ
خوف على �سورية مادامت الأمهات منبع �أبطالها متلك هذه الإرادة اجلبارة
والفوالذية.
كل عام و�أننت ب�ألف خري..
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