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سعاديت منذ البداية كانت 

الطبخ. عندما كنت صغرية، 

قضيت الكثري من الوقت مع 

أمي يف املطبخ، أتعلم منها 

كيف أطبخ األطباق املختلفة.

يف هذه الصورة، أنا رّسامة 

مشهورة، أعمل عىل لوحة 

زيتية.

باسمة، 17، شيف طبخ

مروة،13، رّسامة

نور، 16، ُمحامية

فاطمة، 16، ُمهندسة 

معامرّية

راما، 13، طبيبة

نرسين، 11، ضابط رشطة

هجا، 12، رائدة فضاء

فاطمة،  12 ، ُمعلّمةأماين، 10، كابنت طريان

منتهى، 12، ُمصّورة

أريد أن ينتهي العنف ضد 

النساء، وأن تكون النساء 

صاحبات قرار يف املجتمع، وأن 

يقلن آراءهن بال خوف.

دامئا أردت أن أصبح مهندسة 

معامريّة، لكن الناس من حويل 

قالوا يل إن هذا مجال صعب 

عىل امرأة. حلمي هو أن أبني 

بيوتاً للعائالت.

بينام كنت أميش يف شوارع 

سوريا أو األردن، رأيت عدداً 

كبريا من الناس املريضة. أريد 

أن أملك القّوة أو املهارات 

ملساعدتهم.

املرّة األوىل التي رأيت فيها 

ضابط رشطة امرأة، كنت يف 

الحادية عرشة من عمري، قبل 

ذلك مل أعرف أنها مهنة للنساء.

منذ درسنا املجموعة الشمسية 

يف املدرسة االبتدائية، وأنا أحلم 

بأن أكون رائدة فضاء، أتخيّل 

نفيس عالياً يف السامء، أكتشف 

أشياء جديدة.

أحب الطائرات، ومع أنني مل 

أركب طائرة من قبل أعرف أنها 

ستكون تجربة رائعة. الطريان 

مثري وفيه يشء من املغامرة.

يف هذه الصورة أنا يف الصف، يف 

الصباح الباكر، أنتظر طاليب 

ليصلوا. أعلّم األطفال األصغر 

مّني سناً الكتابة والقراءة 

بالعربية.

منذ صغري كنت أحب أن 

أصّور الناس، والذهاب إىل 

مناطق مختلفة لتصويرها. يف 

هذه الصورة أستعمل صوري 

لتشجيع الناس عىل األمل.

خلينا نتعرّف عىل بعض الفَتيات

٣. ِصلوا الصورة باالسم والوظيفة 

١. من أين الفَتيات برأيكم؟

٢. ملاذا يلبسن هذه املالبس؟
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واآلن خلينا نقرأ هذه املقالة

ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكربين؟ فتيات 

الجئات يف لباس مهنتهن الحلم
04.0٢.٢0١6  -  رصيف  ٢٢ 

طلبت منظمة International Rescue Committee واملصّورة 

Meredith Hutchison يف مرشوع Vision not victim ، من 

مجموعة من الفتيات السوريات يف مخيّم من املخيّامت األردنية، أن 

يرسمن أنفسهن يف املستقبل، وماذا يردن أن يصبحن عندما يكربن. 

أعطت املنظمة األلبسة املناسبة لكل مهنة من املهن التي تخيّلتها 

الفتيات وسمحت لهن أن يلبسن تلك األلبسة وأُخذت لهن صور. 

أُعطيت كل من الفتيات نُسخة من الصورة لتشاركها مع عائلتها، 

ولتتذكّر أيضاً أنها حلمت بالتعليم وبالعمل الجيّد، لَِك ال تنىس ذلك 

مستقبالً.

 

منذ عام 2011 حتى عام 2015، سّجلت املفوضية العليا لالجئني يف 

األمم املتحدة 4 ماليني الجئ يف الدول املجاورة فقط، باإلضافة إىل 

األعداد الكبرية التي دخلت أوروبا بطريق غري رشعية يف العام 2015 

وحده. نصف عدد الالجئني تقريباً هم من األطفال دون سن 18. 

تحّدثت املصّورة مع الطفالت اللوايت تحدثن عن أحالمهن، قبل أن 

تصّورهن، فأخربت كل واحدة قّصتها، وملاذا تحب أن متارس املهنة 

املنتظرة، وما الذي تحبه فيها، وكيف ستنجح يف تحقيق ذلك.       

بعد قراءة املقالة،

أجيبوا عىل األسئلة التالية:

1. أين تسكن البنات السوريات؟

2.ملاذا أخذت كل بنت نُسخة من صورتها 

بعد االنتهاء من املرشوع؟

3. كم عدد الالجئني السوريني من األطفال؟

4. صحيح أم خطأ؟ 

خطأ صحيح

أ- تكلمت املصّورة Meredith Hutchinson مع بنات سوريات يعشن يف ُمخيّم يف األردن.

ب- من األحالم املهنية للبنات: مصّورة وكابنت طريان ورائدة فضاء وضابط رشطة وطبيبة عيون وشيف طبخ ومحامية.

ج- أماين مل تسافر بطائرة من قبل.

د- هجا تريد أْن تستكشف أشياء جديدة يف الفضاء.

ه- باسمة تعلمت الطبخ من جدتها.

و- نور تريد أْن تصبح محامية لك تدافع عن األطفال.


