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مراكز العناية باألطفال يف إدلب برعاية املكاتب الثورية
تعتــر مراكــز كتاكيــت ،ألــوان ،براعــم ،شــخابيط،
فراشــات ،ومركــز ســنافر مزايــا مــن أهــم املراكــز
للتدريــب والدعــم النفــي لألطفــال يف مدينــة
كفــر نبــل.
هــذه املراكــز وبحســب مديــر املكاتــب الثوريــة
يف إدلــب رائــد الفــارس تعمــل عــى انتشــال
األطفــال مــن الوضــع املــردي الــذي يعيشــونه ،
وتســعى هــذه املراكــز ملعاينــة حــاالت األطفــال
 ،ســواء عــى املســتوى النفــي أو عــى املســتوى
التعليمــي ،وخصوصــاً بعــد تدهــور العمليــة
التعليميــة يف األربــع ســنوات املاضيــة.
رائــد الفــارس مديــر املكاتــب الثوريــة التــي
متَّــول هــذه املراكــز يقــول :إنهــا «تقــدم تعلي ـاً
رسيعـاً مبــا يف ذلــك محــو أم ّيــة األطفــال يف جميــع
العلــوم ،ووضــع األساســات الطبيعيّــة الســتكامل
تعليمهــم فيــا بعــد.
ومــن ناحيــة أخــرى تجســيد االنضبــاط لــدى
األطفــال بعــد ابتعادهــم لفــرة عــن مقاعــد
الدراســة ،و أيضــاً إنقــاذ األطفــال مــن الشــوارع
التــي أصبحــت مرتعــاً لهــم يف هــذه الظــروف
التــي فرضتهــا الحــرب الدائــرة».
ســنافر مزايــا لألطفــال ،هــذا املركــز الــذي يتبــع
ملركــز مزايــا النســايئ يف كفــر نبــل كــا هــو
واضــح مــن اســمه ،حقــق قفــزة يف إطــار التعليــم
والرتفيــه  ،بفضــل مجموعــة مــن املدربــات مت ّكــن
مــن جعــل هــذا املركــز يبــر النــور يف وقــت
قصــر  ،وضمــن إمكانيــات ضيقــة.
مديــرة املركــز فاتــن الســويد «كليــة الرتبيــة فــرع
اإلرشــاد النفــي «تشــر إىل أن «فكــرة العمــل
بهــذا املركــز جــاءت نتيجــة وجــود عــدد ال بــأس
بــه مــن األطفــال مــع األمهــات اللــوايت يتدربــن يف
املركــز النســايئ مزايــا».
وتضيــف فاتن»:كانــت املفاجئــة كبــرة عندمــا
بــدأ األطفــال يتوافــدون إىل املركــز مــن أعــار
متفاوتــة ،أعامرهــم مــا بــن الثــاث والخمــس
ســنوات وبأعــداد جيــدة وبفــرة قصــرة».
تقــول شــهد وهــي مدربــة يف املركز»:يتقــدم يوميـاً
مــاال يقــل عــن طفلــن للتســجيل يف املركــز ،ســواء
أكانــت أمهاتهــم يتدربــن يف املركــز النســايئ أو
ال ،وبلغــت نســبة األطفــال الذيــن أمهاتهــم ال
يتدربــن يف املركــز أكــر مــن ضعفــن».
ويؤكــد القامئــون عــى املركــز أنــه ليــس مركــزا ً
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ترفيهيــاً فقــط بــل هــو مركــز تعليمــي أيضــاً
يعمــل عــى إعــداد األطفــال وتوفــر املهــارات
التعليميــة ،ومنهــا إتقــان كتابــة األحــرف
األبجديــة ،واألرقــام ،تعتقــد مديــرة املركــز أنــه
يعمــل عــى بنــاء مــا هدمتــه الحــرب يف نفــوس
األطفــال ،وتحســن الحالــة النفســية لديهــم وذلــك
مــن خــال اســتيعاب جميــع ردود األفعــال التــي
تظهــر مــن قبلهــم ،إضافــة إىل تعليمهــم الســلوك
الحســن واآلداب العامــة ،كــا يقــوم املركــز
بتشــخيص حــاالت بعــض األطفــال الذيــن لديهــم
نشــاط زائــد أو ســلوك عنيــف ،وبعــض العــادات
الســيئة مثــل الرسقــة والكــذب وذلــك مــن خــال
مراقبتهــم واالعتنــاء بهــم عــى وجــه الخصــوص
والتعــاون مابــن األهــايل واملدربــات اللــوايت يقمــن
بتصحيــح الســلوكيات الصــادرة عنهــم.
أمــا عــن عــدد املدربــات وعــدد األطفــال
املنتســبني إىل املركــز تقــول فاتن»:تعمــل يف املركــز
ســت مدربــات  ،بعضهــن يقمــن بواجــب التعليــم
والتوجيــه فيــا تعمــل األخريــات عــى خدمــة
األطفــال ونظافــة املركــز  ،أمــا عــدد األطفــال يف
املركــز فيبلــغ اليــوم نحــو( ) 130طفــاً».
وفيــا يتعلــق بالوســائل الرتفيهيّــة املوجــودة
يف املركــز :فهــي عبــارة عن(مكعبــات ،ألــوان،
كرات،أحصنــة قفــز باإلضافــة إىل كـرات بالســتيكية
صغــرة).
باالنتقــال إىل آراء األهــايل عــن املركــز قالــت أم
محمد»:طفــي وحيــد ،كنــت مــرددة يف قدومــه
للمركــز ولكــن اليــوم أنــا مرتاحــة الن ولــدي ســعيد
ويحــب مركــز الســنافر واملدربــات» .أم أســاء
مــن جهتهــا تقــول:أن ابنتها»أصبحــت تســتيقظ
باكـرا ً عــى غــر عادتهــا لــي تذهــب للمركــز فهــي

ســعيدة هنــاك».
محمــد كان يعــاين مــن الحركــة الزائــدة يقــول
والده:أنــه متنــى عــى املركــز اســتقباله  ،والعمــل
عــى تحويــل طاقتــه الزائــدة إىل يشء إيجــايب فهــو
صعــب املـزاج ،ويوجــد يف املركــز عــدد ال بــأس بــه
مــن أطفــال العوائــل النازحــة إىل مدينــة كفــر نبــل
هرب ـاً مــن الحــرب والدمــار.
أم نــور وهــي نازحــة مــن خــان شــيخون
تقول»:لقــد ســعدت كثـرا ً عندمــا علمــت أن هناك
مركــزا ً لتعليــم األطفــال والرتفيــه عنهــم مل أتــردد
لحظــة يف اصطحــاب ابنتــي إىل هنا»».ســمعت أن
األطفــال يحبــون القــدوم إىل مركــز ســنافر مزايــا
،وأنهــم يشــعرون بالفرح،أتيــت بولــدي إىل املركــز
لالســتفادة مــن التعليــم والرتفيــه «هــذا مــا قالته أم
حســن النازحــة مــن كرنــاز إىل كفــر نبــل.
وعــن املشــاكل التــي تواجــه املركــز تقــول
مديرته»:توجــد بعــض الســلبيات أهمهــا ضعــف
اإلمكانيــات وعــدم تعــاون األهــايل معنــا يف بعــض
الحاالت».أمــا اإليجابيــات فهــي كثــرة ،منهــا محبــة
األطفــال للمركــز واســتيعابهم ملــا يُقدم فيــه ،إضافة
إىل خلــق روح التعــاون واملحبــة بــن األطفــال مــن
خــال مشــاركتهم يف النشــاطات الرتفيهيّــة ،وهنــاك
حــاالت تغــرت بشــكل ملحــوظ لألفضــل».
تأمــل منظمــة اتحــاد املكاتــب الثوريــة ،وكونهــا
الجهــة الداعمــة لجميــع مراكــز األطفــال يف ريــف
إدلــب أن يصبــح لديهــا مراكــز يف حــاس ومعــرة
النعــان وقــرى أخــرى لخدمــة ذات األهــداف هــذا
مــا عــر عنــه مديــر املكاتــب الثوريّــة يف إدلــب
رائــد الفــارس يف ختــام حديثنــا معــه.

بقلم :إخالص
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الغنب أكثر أشكال اجلور إذال ًال
الغــن عــر التاريــخ تعرضــت لــه املــرأة بشــكل مركــب
،غــن وحيــف وظلــم ،إنهــا مواطــن أو شــبهة
مواطــن تتعــرض للخــوف و الجــوع و الذعــر
عــى أوالدهــا و البحــث عــن مصــدر يســد
العــوز وقــت راح املعيــل أو عجــز عــن
تدبــر شــؤون البيــت .
إذا ً هــي مغبونــة لكونهــا مواطنــة ســورية
يف ظــرف عســر  .غبنهــا الثــاين لكونهــا
امــرأة حيــال رجــل يتوهــم أنــه املالك
املتــرف املتحكــم بالقوامــة
و لــو كان ال ميلــك حــق
عبد العزيز املوسى
القوامــة عليهــا  ،أوامــر ------------------------------------------------
ونواهــي و زواجــر و لوائــح كلهــا تحارصهــا باعتبارهــا الطــرف
األضعــف  ،تحارصهــا وتتهمهــا يف زمــن ال يســتطيع هــو أن
يدافــع عــن نفســه و ال عائلتــه و ال كرامتــه  .مــاذا ســيبقى
لهــا مــن العــزة والكرامــة يف هــذه الحالــة ؟
عندمــا تــدرك املــرأة طبيعــة كل املجريــات التــي تجــري مــن
حولهــا وتســتطيع أن تقــف عــى حيلهــا وتقــول وهــي تــدق تحدقهــا
بــاألرض أنــا هنــا فهــذه بطولــة مــا بعدهــا  ....ليســت بطولــة مجانيــة بــل
بطولــة تعنيهــا متام ـاً و تعنــي تحملهــا ملصريهــا و مســؤوليتها و أوالدهــا ..
ليســت موجــودة فقــط تقــول لنــا  ،و لكنهــا تقــول أنــا موجــودة و أريــد أن تســمع
صــويت  ،تســمع أفــكاري و آرايئ و تطلعــايت  ،عندمــا أتحمــل مســؤوليتي و عندمــا أعــر
عــن حالتــي باملقالــة والفكــر و الرســم والشــعر و األدب  ،فأنــا بذلــك انتقلــت مــن
صــرة املــوات والقوامــة و الســذاجة لصــرة البــر و أتطلــع للتعبــر عــن آراء جديــرة
بالوقــوف عندهــا  ..معلمــة أنــا و صيدالنيــة و رمبــا طبيبــة ومهندســة  ،إذا ً اســمعوا
صــويت .
هــذه التــي قلــت لكــم عنهــا يف هــذا الزمــن الصعــب بطولــة عاليــة يف قريــة
تحــارص فيهــا املــرأة و تتهــم بالعيــب و العــرف و بيــت فــان وبيــت عــان
،محــارصة بوضعهــا االقتصــادي و أوالدهــا  ،محــارصة بفذلــكات زوج عاجــز عــن
الفعــل و يحتكــم لــرأي عــام ليســفه كل مــا يصــدر عــن املــرأة ال لــيء إال ألنهــا
امــرأة  ،بالنســبة لــه تجســد الغوايــة و تتصــل بوسوســات الشــيطان و العطالــة
..ال تأبــه لــكل ذلــك و مــرة عــى أنهــا عنــر غــر هامــي ضعيــف وتابــع
مرعــوب  ،مــرة أنهــا تعنــي مــا تقــول  ،و أنهــا لــن تلعــب بعــد اليــوم عــى
وتــر أنهــا ناقصــة و محــدودة و تحتــاج رجـاً يشــفق عليهــا  .مل تعــد قــارصة
أمــام إدعــاءات ذكوريــة كانــت تحتكــر هــذه الصفــات .
املــرأة إنســان متلــك إمكانــات فــذة ال يجــب الوقــوف يف وجههــا إذا كنــا
نتطلــع لبنــاء إنســان جديــد و أمــة متميــزة .
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قصة من الواقع
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ببساطة هذه حكاييت
بجــرأة وثقــة بالنفــس تبــدأ آالء بــرد قصتهــا
عندمــا تعرضّ ــت لالعتقــال مــن قبل األمن الســيايس
 ،بينــا كانــت يف القاعــة يف جامعــة حلــب فهــي
تــدرس الطــب البــري  ،الســنة الثالثــة.
آالء ()21عامــاً واحــدة مــن طالبــات جامعيــات
كثــرات تعرضــن لالعتقــال مــن قبِــل النظــام
األســدي نتيجــة أحــد التقاريــر أو تشــابه أســاء
أو إخباريــ ٍة مــا وغريها.وهــذا مــا أدى لوضــع
حياتهــن االجتامعيــة والدراســية عــى املحــك دون
أن يكــن لهــن أي ذنــب ســوى أنهــن آثــرن متابعــة
دراســتهن والبحــث عــن مســتقبلهن.
تقــول آالء واصفـ ًة مــا جــرى معهــا »:منــذ صغــري
وأنــا متعلقــة بالدراســة وكنــت متفوقــة يف جميــع
درويس ،وعندمــا كــرت وأصبحــت يف البكالوريــا
ثابــرت واجتهــدت وحصلــت عــى أعــى العالمــات
ودخلــت فــرع الطــب البــري الــذي لطاملــا
حلمــت بدخولــه».
وتضيــف آالء بأنهــا وبعــد انطــاق الثــورة الســورية
شــعرت بلهفــة املشــاركة مــع الشــعب مايســموا
إليــه يف طلــب الحرية والكرامة وكان لها مشــاركات
صغــرة لبعــض املظاهــرات التــي خرجــت يف
مدينتهــا كفــر نبــل .كــا وقــد عملــت يف بعــض
املشــايف امليدانيــة تطوعـاً لعــاج املصابــن واملرىض.
ولكــن مــا مل تكــن تتوقعــه «أن يرتفــع تقريــر عنــي
لألمــن الســيايس يف حلــب ذلــك أن عمــي الثــوري
كان يف غايــة الرسيــة والحــذر ،تــم اعتقــايل مــن
الحــرم الجامعــي ،واصطحبــوين للفــرع املتعلــق
باألمــن الســيايس (التحقيقــات) شــعرت أن قلبــي
ســوف يتوقــف لهــول مــا كنــت أســمع عــن هــذه
األفــرع واملعاملــة التــي يتعــرض لهــا الســجني
هنالــك وخاصــة « الفتيــات».
وتوضــح آالء بأنهــا دخلــت غرفــة ضابــط التحقيــق
وراح باســتجوابها عــا كانــت تفعلــه مــن مشــاركة
يف املظاه ـرات وعمــل يف املشــايف امليدانيــة ضمــن
تقريــر موثــق حتــى بالتاريــخ والوقــت ،ولكنهــا
كانــت بذكائهــا تدعــي أن الصدفــة هــي التــي
دفعــت بهــا لهــذه األمكنــة مثــل »:أننــي بينــا
كنــت أغــادر مــكان الدراســة حيــث أُجــري دورات
لبعــض املــواد ،كانــت املظاهــرة متــر أمــام املعهــد
يف مدينتــي كفــر نبــل ،فأضطــر للســر معهــا
للوصــول إىل منــزيل ،أيض ـاً كنــت أذهــب ملشــفى
محمــد الخطيــب التخصــي الن صديقتــي ابنــة
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مديــر املشــفى ومنزلهــم كان بالطابــق العلــوي».
شــعرت آالء أن الضابــط أقتنــع بكالمهــا نوع ـاً مــا
ورغــم ذلــك أمــر بســجنها عــى ذمــة التحقيــق ،
دخلــت آالء مخــدع يضــم عــدد كبــر مــن النســاء
املعتقــات يقــارب عددهــن ( )71امــرأة ثــم
أردفُهــن بثالثــة فتيــات جامعيــات أيضــاً قســم
علــم االجتــاع.
وعــن املعاملــة داخــل الســجن تقــول آالء »:كانــوا
يعاملــون النســاء والفتيــات بغايــة اللطــف ومل
يتعرضــوا ألي منهــن باالعتــداء أو التعذيــب ولكــن
ذلــك عــى عكــس الذكــور الذيــن يتــم اعتقالهــم
،كنــا نســمع صــوت تعذيبهــم الوحــي مــن الغرفة
املجــاورة وكانــوا يجربونهــم عــى االعـراف بأشــياء
مل يفعلوهــا تحــت وطــأة التعذيــب» ليــس ذلــك
فحســب تنــوه آالء وإمنــا كانــوا يحرمونهــم مــن
الطعــام والــراب طيلــة اليــوم
ماعــدا وجبــة واحــدة ال تســمن
وال تغنــي مــن جــوع ،عــى
عكــس الفتيــات والنســاء اللــوايت
كُــن تصلهــن الوجبــات صباحــاً
وظهــرا ً ومســاءا ً .
كانــت آالء وصديقاتهــا يُدخلــن
بعــض الطعــام رسا ً للمعتقلــن
يف املنفــردات ذلــك أن بــاب
الســجينات كان مفتوحـاً ،ماعــدا
البــاب الخارجــي.
أمضــت آالء شــهرين متتابعــن
داخــل هــذا املعتقــل ثــم تــم
اإلفــراج عنهــا وعــن بعــض
الطالبــات اللــوايت مل يثبتــوا
عليهــن أي يشء.
عــادت آالء إىل منزلهــا فرحــة
بالحريــة ولقــاء أهلهــا ،ومحرجة
مــا قــد تســمعه مــن املجتمــع
مــن اتهامــات وانتقــادات الذعــة
وأكــر مــا أحزنهــا وتفطــر قلبهــا
لــه لن تســتطيع إكامل دراســتها
ألنــه بعــد هــذه الحادثــة مل يعــد
أهلهــا يثقــون بأنهــا لــن تتعــرض
لهــذا األمــر مســتقبالً.
وتلفــت آالء أن أهــم مــا حــدث
معها بعــد اعتقالهــا وعودتها إىل

منزلهــا ســاملة زيــارة مديــرة مراكــز مزايــا النســايئ
«غاليــة الرحــال» بيــت آالء وتهنئتهــا بالســامة
وعــرض وظيفــة عــى آالء بــأن تكــون طبيبــة
تعمــل مــع كادر طبــي مــن الفتيــات ضمــن
ســيارة طبيــة متنقلــة يف ريــف إدلــب للمســاعدة
يف إســعاف الجرحــى واملصابــن واملــرىض وفعــاً
وافقــت آالء وكانــت جــد ســعيدة.
وتختــم آالء حديثهــا بالقــول »:صحيــح أننــي
خــرت دراســتي ولكننــي كســبت مــا كنــت
أبحــث عنــه وهــو املســاهمة بالثــورة ضمــن
دراســتي وعمــي وســأبقى فيــه لثورتنــا حتــى
آخــر رمــق».

بقلم :هاديا املنصور

ليش هيك
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بيضة امللك
ميكن أن نبدأ بالتساؤل التايل:
هــل واكبــت الرثثــرة ونقــل الــكالم التطــور
الحاصــل يف الوقــت الحــارض عــى مســتوى
وســائل التواصــل االجتامعــي؟
«أراد امللــك اختبــار زوجتــه قدمياً،فقــال لهــا:
يــا امــرأة لقــد بضُ ــت اليــوم بيضــة فــا تخــري
أحــد.
وبعــد عــدة أيــام وصــل الخــر إىل امللــك عــى
ألســنة النــاس بأنــه بــاض ()99بيضــة  ،وذلــك
عــن طريــق الرثثــرة والوشــاية مــن امــرأة
ألخــرى مــع الزيــادة يف الــكالم ،وبذلــك تكــون
الزوجة رسبت يف ذلك االختبار».
ولألســف مازالــت هــذه الظواهــر منتــرة
وبكــرة رغــم الوعــي والثقافــة الدينيــة إال
أن الثقافــة األخالقيــة ال زالــت تعــاين مــن
التخلــف فــا رادع دينــي وال أخالقــي يوقــف
هــذا الطوفــان املندفــع مــن ألســنتهن الــذي
يلتهــم عقــول املجتمــع كــا تلتهــم ألســنة النار
الهشــيم ،وتبــادل الخــر مــن واحــده ألخــرى ال
ينقــل بأمانــة مطلقــة كام تــردد عىل أســاعهن
 ،فــا بــد مــن بعــض البهــارات حســب مــا
يرغــب بــه مزاجهــن وحســب امل ُتلقــي
ويف وقتنــا الحــارض تطــور نقــل
الــكالم بصــورة حضاريــة
رسيعــــــــة مواكبــاً
التقــدم التكنولوجــي
عــر وســائل التواصــل
االجتامعــي واالنرتنــت،
وهنــا تكمــن الكارثــة
الحقيقـــــــــة فربغــم
أوضاعنــا التــي تتطلــب
منــا التكاتــف وعــدم
االلتفـــــــات ملشــاكلنا
الشــخصية  ،والتسامح
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فيــا بيننــا بــات األمــر عــى العكــس متامــاً
ولألســف.
فهنــاك فئــة مــن النــاس همهــا الشــاغل هتــك
األســتار بطريقــة علنيــة .إمــا ألغـراض شــخصية
وإمــا لتنفيــذ مــآرب أســبابها قلــة الوعــي
بالديــن واألخــاق  ،أو عقــدة نقــص مرضيــة
عندهــم.
وقــد تكــررت هــذه الظاهــرة بشــكل مخيــف
مبجتمعنــا لقلــة وعــي بعضنــا بأمــور التواصــل
االجتامعــي .
فبــات تناقــل الصــور الشــخصية بــن البنــات
مــن بــاب الصداقــة والخصوصيــة املنتهكــة
باســتعامل الصــور ،و انتقالهــن أليــادي عابثــة
تــؤدي بعــد إجـراء عمليــات الفوتشــوب عليهن
إىل إظهارهــن بالطريقــة التــي يــود نارشهــا
إيصــال فكرتــه الدنيئــة والتــي يــؤذي بهــا
أعـراض النــاس والقضــاء عــى أُرس برمتهــا غــر
آبــه للعواقــب النفســية و النتائــج التــي تصــدر
مــن مجتمــع معتــاد عــى القيــم واملبــادئ
و التمســك بالعــرف ،فمواقــع التواصــل
االجتامعــي عبــارة عــن ســاح ذو
حديــن وكل منــا يســتخدمه
حســب ضمــره وأخالقــه.

ويبقى السؤال قامئاً؟
كــم مــن الوقــت نحتــاج نحــن يف مجتمعنــا
العــريب ألن نرتقــي بأفكارنــا وأخالقنــا وديننــا
،ونجعلهــا تواكــب هــذا التقــدم التكنولوجــي
أو عــى األقــل نســتحقه ونكــون مؤهلــن
الســتخدامه.
فالنصيحــة واجبــة ورسيــة والفضيحة مســتنكرة
وعلنيــة ومرفوضــة ولنحــاول محاربــة كل مــن
يتســبب باألذيــة  ،وذلــك بتفــادي املشــاركة
بهــذه األذيــة عــر نرشهــا وإذاعتهــا.
لنتقــي اللــه يف أنفســنا قبــل غرينــا ولنكــن أكــر
وعيــاً و إدراكاً ،وحديثنــا هنــا ليــس موجــه
للرشيحــة النســائية فقــط بــل لجميــع الرشائح،
وليتذكــر الجميــع املقولــة الشــهرية «افعــل مــا
شــئت يــا فالن...فكــا تديــن تُــدان».

بقلم:مها

نساء ولكن
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املراة العربية
كتــب كثــرون عــن املــرأة وأوغلــوا يف البحــث
إىل األعــاق  ،وأنــا اخــرت مقــايل هــذا ليكــون
الحديــث عــن نســاء الــرق  ،ال عجــب إذا فــاق
أهــل الغــرب أهــل الــرق ،وســبقوهم مبراحــل
مــا دمنــا نــرى نســاء الــرق اللــوايت هـ َّن حيــاة
األمــة وســبب ارتقائهــا عاكفــات عــى الكســل
والتــواين  ،يقضــن أيامهــن باللهــو و األحاديــث
الفارغــة واملفاخــرة باملالبــس والحــي وال
يهتممــن بتحصيــل العلــوم.
أمــا نســاء الغــرب فهــن العامــات واألديبــات
والكاتبــات والفقيهــات ،ومنهــن مــن انتظــم
يف ســلك السياســة وغريهــا ،أمــا بعــض نســاءنا
فتجدهــن يف عــامل أخــر ،فإننــي أحــب أن تكــون
جميــع نســاؤنا عــى قــدر كايف مــن التمــدن
لــي يســاهمن يف بنــاء املجتمــع  ،ويكــون
وجودهــن مــن أعظــم األســباب املؤديــة إىل
نجــاح أوطانهــن ملــا ينشــأ عنهــن مــن املثــل
الصالــح والرتبيــة الحســنة ألوالدهــن وبالنتيجــة
يحــق لهــن أن يطلــن مســاواة الرجــال ألنهــن
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بلغــن مســاواتهم فعــا» بــل الرجــال أنفســهم
يضطــرون أن يرفعــوا منزلتهــم ويســاوهن
بأنفســهم ملــا يــرون فيهــن مــن الفضائــل التــي
تحملهــم عــى إجــال قدرهــن بحــق ال عــن
شــفقة .
لذلــك مــن الواجــب عليهــن رفــع منزلتهــن يف
املجتمــع مبحاربــة الرجــال يف فضائلهــم الذاتيــة
أوالً و أن يجتهــدن يف طلــب العلــم ومتابعــة
تحصيلــه و يكــرن مــن مطالعــة الكتــب العلميــة
واألدبيــة و التاريخيــة وغريهــا ،و أن ال يكتفــن
مبــا تعلمــن يف املــدارس و أن ال يتوقفــن عنــده
بــل يجــب أن يتخذنــه واســطة لتكثــر معارفهــن
و رفــع مقامهــن .
وأريــد أن أخصــص جــزءا ً مــن مقالتــي للمــرأة
الســورية و أن نتصفــح املــايض وصــوالً للحــارض
فبعــد أن جــا الــرك عــن بــاد الشــام كانــت
املــرأة الســورية تشــارك الرجــل همومــه ،و
تفتحــت األعــن يف ســوريا عــى عــامل جديــد
و تــرددت الصيحــات لرفــع مســتوى املــرأة و

تعليــم الفتــاة ،و كانــت الثقافــة النســوية يــوم
ذاك نــادرة و املتعلــات معــدودات و تعالــت
الصيحــات لرفــع مســتوى املــرأة ،فاســتجاب
النــاس وأسســت مــدارس للبنــات و دور
للمعلــات ،ثــم ناضلــت املــرأة الســورية ضــد
االحتــال الفرنــي ومــن ثــم انطلقــت ثــورة
الكرامــة يف ســوريا ضــد نظــام األســد فكانــت
املــرأة لهــا الحــظ األوفــر مــن هــذه املعانــات
فــإن مل تكــن شــهيدة كانــت أم لشــهيد أو
زوجــة لشــهيد أو أخــت لشــهيد أو معتقلــة أو
لهــا معتقلــون  ،باللــه عليكــم أيوجــد يف الدنيــا
أصعــب مــن هــذه املعانــات  ،أنــا أشــبه املــرأة
الســورية بالصخــرة الشــامخة الصلبــة ســوف
تحطــم قوتهــا مطــارق الظلــم وتبقــى صامــدة،
ويف داخلهــا كنــوز ال تصــدأ أبــدا» وســوف تبقــى
املــرأة الســورية كالجمــرة تنفــض نفســها مــن
خــال الرمــاد .

بقلم  :فاطمة إلســاعيل
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أعراض الوحام وكيفية التخلص منه
الوحــام :هــو شــعور بالقــيء مــع دوخــه
بســيطة يف األشــهر األوىل مــن الحمــل يصاحبــه
تقلــب يف م ـزاج املــرأة  ،ويحــدث عنــد نصــف
الحوامــل تقريبــاً.
وتختلــف أعراضــه شــد ًة ولينـاً بــن أنثــى وأخرى
فأمــا أن يكــون خفيف ـاً فــا تشــعر بــه املــرأة،
وأمــا أن يكــون شــديد فيصبــح القــيء آنــذاك
متعــددا ً ومتكاثــرا ً فينهــك املــرأة و يضعفهــا
.وقــد تــزداد ســوء يف بعــض األحيــان بحيــث
تسـ ِ
ـتعص عــى جميــع العالجــات املســكنة ،مــا
يضطــر الطبيــب الســتخدام التغذيــة الوريديــة
أو حقنهــا بالعقاقــر أو إســعافها إىل املستشــفى.
تظهــر عالمــات الوحــام عــادة يف الصبــاح
الباكــر ثــم تــزول بعــد ذلــك بســاعات قليلــة
 .و قــد لوحــظ بــأن املنظــر البشــع و الرائحــة
الكريهــة و املعــدة الفارغــة جميعهــا تتســبب
يف تعكــر صفــو النفــس و حــدوث الغثيــان  ،و
هــذا مــا دفــع بعــض األطبــاء إىل الجــزم بــأن
أســباب الوحــام هــي عــى الغالــب أســباب
نفســية عصبيــة تنشــأ عــى أثــر اضطــراب يف
التــوازن الفســيولوجي يف الجملــة العصبيــة ،
ومتــى علمنــا أن نصــف الحوامــل أو أكــر ال
يصــن بالوحــام و أعراضــه أدركنــا مــا للعامــل
النفــي مــن أثــر بالــغ يف حدوثــه  .إن شــعور
الحامــل بحملهــا و تحســبها ملــا قــد ينجــم
عنــه مــن أحــداث و مــا يرتتــب عليــه مــن
مســؤوليات يرهــق نفســها و يزيــد يف ارتباكهــا
و يهيــج جهازهــا العصبــي إىل درجــة تصبــح
فيــه املناظــر الكريهــة أو الروائــح الشــديدة
قــادرة عــى إثــارة القــيء بــكل ســهولة  .عــى
هــذا األســاس تبــدل اتجــاه معالجــة هــذا
املــرض لــدى الحوامــل و نحــا األطبــاء يف عــاج
أعراضــه نحــوا ً جديــدا ً  ،حيــث أصبــح عــاج
هــذه الحــاالت باملــداواة النفســية و اإلقنــاع
الكالمــي دون اللجــوء إىل اســتخدام األدويــة و
املســكنات  .لذلــك فإننــا نشــدد عــى وجــوب
معالجــة الوحــام الشــديد بالتأثــر النفــي
قبــل األدويــة  ،إذ تبــن أن حــوايل خمســة و
ســبعني باملائــة مــن النســاء الحوامــل املصابــات
بعــوارض الوحــام حصلــن عــى نتيجــة باهــرة
بواســطة هــذا العــاج .
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يعالــج الوحــام بشــكل عــام باللجــوء إىل األمــور
التاليــة :
 -1عــى الحامــل أن تشــغل نفســها عــن التفكــر
الدائــم بالحمــل بتســلية مــا كزيــارة األصحــاب أو
القـراءة أو مشــاهدة التلفــاز .
 -2عدم التفكري بالقيء و الغثيان قبل حدوثه .
 -3مالزمــة الفــراش بعــد االســتيقاظ و ال ســيام
بعــد تنــاول الفطــور ملــدة ربــع ســاعة حتــى ال
تتشــنج عضــات املعــدة و يبــدأ القــيء  ،ومــن
املفضــل تنــاول فطــور الصبــاح يف الرسيــر .
 -4تجنــب األطعمــة و املــواد الدهنيــة يف وجبــة
الصبــاح و االكتفــاء بــيء مــن الطعــام الخفيــف
مثــل العســل واللــن و الفواكــه الطازجــة .
 -5إبقــاء املعــدة مملــوءة يف معظــم أوقــات
النهــار و ذلــك بتنــاول وجبــات قليلــة مــن
الطعــام خــال النهــار أو بتنــاول يشء بســيط
مــن البســكويت مــع بعــض جرعــات قليلــة مــن
الحليــب أو الشــاي بــن الوجبــات أي يف الســاعة
العــارشة قبــل الظهــر والرابعــة بعــد العــر .
 -6تنــاول األطعمــة الخفيفــة عنــد الظهــر مثــل
شــوربة الخضــار و الســلطة و الخبــز األســمر
أمــا العشــاء فيكــون مــن اللحــم األحمــر الطــازج
أو املشــوي عــى نــار خفيفــة مــع قليــل مــن
الخضــار أو البطاطــا املســلوقة أو املشــوية ،
وقبــل النــوم بإمــكان الحامــل أخــذ قطعــة مــن

الخبــز أو البســكويت مــع كــوب مــن الحليــب
الفاتــر  ،و عــى الحامــل التــي تعــاين مــن الغثيــان
معرفــة أن هــذا الربنامــج الغــذايئ هــو مؤقــت و
يســتعمل حتــى يــزول الغثيــان و الوحــام و بعــد
ذلــك يجــب العــودة إىل الطعــام .
 -7أخــرا ً ننصــح الحامــل مبامرســة الرياضــة
البدنيــة و الحــركات الرياضيــة الخفيفــة و
الخــروج إىل الطبيعــة هــذا كفيــل بتهدئــة
األعصــاب ،و إراحــة النفــس و زيــادة كميــة
األكســجني يف الــدم .
إذا مــا اتبعــت الحامــل هــذه اإلرشــادات بدقــة
فإنهــا تكفــي يف أغلــب األحيــان إلزالــة عــوارض
الوحــام  ،أمــا إذا مل يتوقــف الغثيــان عــى الرغــم
مــن ذلــك فيجــب استشــارة الطبيــب.
ومــن املمكــن معالجــة الوحــام عنــد الــرورة
بالعقاقــر و أهمهــا املســكنات العامــة و
املهدئــات و هــي تعطــى عــى شــكل حقــن أو
حبــوب طبعــاً بعــد استشــارة األخصــايئ ،هــذه
األدويــة هــي نــوع مــن املهدئــات التــي تســكن
مناطــق الهيجــان العصبــي و النفــي يف املــخ ،و
التــي يصــدر عنهــا الشــعور بعــوارض الوحــام  ،و
يف بعــض الحــاالت الشــديدة قــد تعطــى املريضــة
عــاج أقــوى لديــه فعاليــة أكــر يف إيقــاف القيء.
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مل أخلق حراً ألشكو من قيدي
هــي بالنســبة للجميــع كعلــم الغيــب الــذي ال
يعلمــه إال اللــه ..مبهمــة ال نعيهــا مــا هــي ..مــا
لونهــا ..مــا شــكلها ..مــا طعمهــا .
لــو أنطقهــا اللــه لرفضــت املكــوث بيننــا لســوء
اســتخدامنا لهــا و العوجاجنــا األزيل الــذي لــن
تقومــه لفظــة (حريــة ).
ملــاذا ننــادي متباكــن عليهــا هــل قمنــا بإصــاح
ذواتنــا و دواخلنــا العفنــة أوالً..؟
هــذه عاداتنــا و تقاليدنــا فنحــن هكــذا جبنــاء
نرقــص عــى أنــن غرينــا و نســتنكر الجميــل
والعرفــان .
نتقنــع بعبــاءات االتـزان و نتخفــى بقنــاع زائــف
مكشــوف للعيــان ..نتعــاىل بالقــول الكــذاب
بأجــواف فارغــة تذعرنــا همســة االفــراء مــن
فــان وعلتــان .
نتضــادد باألفعــال و نتكاتــف بالقــول املهــن
املشــان ..أوافقــك بالــرأي فكلنــا إنســان و نرتقــي
بالفطــرة لرفعــة املكانــة والشــأن .
لكــن قبــل مــد لســانك لتلقــي عــى غــرك
االتهــام تذكــر بأنــك مثلــا تديــن تــدان .
منــذ متــى كان منبــع الحكمــة يكمــن يف عقــول
القســاة والطغيــان ..حالنــا امليــؤس غفــى عليــه
الضمــر ونــام فنتبجــح بزيــف األقاويــل و املديــح
لــذوي املناصــب بهتــاف يعلــو ســنم البعــر  ،و
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صاحــب املنصــب الســابق هــو نفســه الالحــق
يتصــدر متخـاً بتكلــف و يتبــوأ بتعــايل املنصــب
الكبــر متنــازالً عــن الفتــات و اللهــاث للفقــر
..هــم ذاتهــم .
ميكثــون فــوق صدورنــا و يســتبيحون أنفاســنا
متقلبــن مــع التغيــر بوجوههــم املكــررة و
مصالحهــم املتســيدة إن تبســموا قهقهنــا بغبــاء
دومنــا فهــم و إن عبســوا تلفتنــا حولنــا بذعــر
خوفــاً مــن عقوبــة تتمثــل برؤيــة عزرائيــل .
أال يكفيــك فخــرا ً أيهــا املواطــن ســاحنا لــك
باســتعراض عبــارات املديــح لنــا وهــز رأســك
صعــودا ً و نــزوالً  ..عــش عزيزا ً و إيــاك أن تعرتض
أو تناقــش أو تتجــرأ و تقــول ...فرأيــك بعــن
االعتبــار مأخــوذ و مــدروس حــن يرخــي ليلــك
الكحــي الســدول  .كــن مواطــن دميقراطــي
متحــر و عــر عــن حريــة الــرأي و اسرتســل
يف نقاشــك ح ـرا ً عــن أمــور الغ ـرام و ال تكــن
متخلــف و ألبــس أفــكارك رداء التحــر الــذي
يرتــي بــاال معقــول .
و ســنصدقك لــو أدعيــت أنــك عــن املبــادئ و
القيــم والوطــن غيــور ومســؤول ..اقمــع التخلــف
الــذي يرفــض هتــك املســتور و بــأدق التفاصيــل
مشــمول ..فهــذا هــو جيــل اإلنرتنــت الــذي يبيــح
مــا يســتنكره الديــن القيــم و صحــاح العقــول .

أنــت ابــن هــذا القــرن العرشيني ال تنجــرف وراء
جلبــاب أبيــك و غطــاء أمــك الســاتر املســدول ،
ليتــك تفهــم مــا قلنــاه و مــا قــد نقــول ،و إال
فأنــت متهــم و منفــي ومذلــول .أيــن ســتجد
مــن يقبــل أن يكــون مثلنــا عنــك وعــن حياتــك
مســؤول .
و لــو جــال ببالــك أي استفســار ال تــردد وعــن
النتيجــة وحــدك املســؤول  .إنهــا سياســة حريتنــا
الدميقراطيــة التــي تســاويك ببهائــم تخــور وال
تقــول  .ارفــع رأســك فأنــت عــريب يــرخ مبــا ال
يعلــم و لــن يعلــم يومــا مــا يقــول .
حريتنــا مقيــدة األذرع مبتــورة األرجــل معقــودة
اللســان معدومــة األفعــال مدفونــة قبــل والدتهــا
ال بــذرة لهــا وال أرض وال قبــول  .تنتهــي حريــة
كل منــا عنــد بدايــة حريــة اآلخريــن  ..رسقتنــا
أكذوبــة الحريــة و اســتنكرنا ذواتنــا و مصداقيتنــا
و ســاقنا عــاء الخــداع لكارثــة البليــة و البــاء .
الحريــة هــي أن نتصالــح مــع أنفســنا قبــل أن
نحــارب غرينــا و هــي البــدء بأنفســنا فبــل غرينــا
 ،هــي أفعــال و أخــاق وديــن و تســامح ورقــي
و ليســت أقــوال و شــعارات و طمــع وفظاظــة و
تجــر وتكــر و خيانــة بالخفــاء .

بقلم  :م تسنيم
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إىل من يشكو ظلم احلياة
مــا أضيــق العيــش لــوال فســحة األمــل و مــا
أقســاه لــوال وجــود اللــه وعنايتــه بعبــاده .
أحبتي يا من يقرأ بعدي الســام عليكم :
أعلــم وأدرك متامـاً أن الحيــاة التــي نعيشــها اآلن
مليئــة بالهمــوم واملشــاكل و األحــداث  ،وأنهــا
أشــبه بســفينة مثقوبــة يف البحــر عــى ظهرهــا
أنــاس ،و ال ميكــن إصالحهــا و يجــب أن نخرجهــا،
و أن هنــاك أنــاس يعيشــون مــن حولنــا وهــم
كالوحــوش الــكارسة  ،ال غايــة لهــم ســوى جمــع
املــال وتوفــر لقمــة العيــش و لــو عــى حســاب
اآلخريــن و منهــم مــن هــو أشــبه بالفــروس
الكامــن الــذي يظهــر ويثــور يف أي وقــت  ،لكــن
هــل علينــا أن نســخط ونغضــب ونقتــل أنفســنا
التقــاء رش الحيــاة ورش هــؤالء ؟؟
هــل علينــا أن نيــأس و ندفــن أنفســنا يف الحيــاة
و مــا زلنــا يف عمــر الشــباب ؟ أليــس بعــد كل
دمعــة ابتســامة  ،و بعــد العــر يــر  ،و بعــد
الصــر فــرج  ،هكــذا هــي الحيــاة علينــا أن
نعيشــها فــرح وحــزن ...دمــع وابتســام ...نجــاح
وفشــل .
علينــا أن نــذوق طعــم الدمــع لنشــعر بعذوبــة
االبتســامة «أليــس صحيــح»!! فلــا ال نقنــع
أنفســنا بــأن الحيــاة التــي نعيشــها مــا هــي إال
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مجــرد متثيليــة و ليســت حقيقيــة حتــى لــو كان ألنهــا أثقــل مــن أن تحمــل وأن نضــع حملنــا
عنــد ربنــا ونتــوكل عليــه يف الـراء والـراء وأن
الثمــن الــذي ندفعــه غــايل ؟؟!!
ملــا ال نقنــع أنفســنا بــأن الحيــاة الدنيــا ليســت ننظــر إىل الــذي يحــدث معنــا عــى أنــه امتحــان
دارا ً للنجــاح املســتمر و العافيــة الدامئــة بــل مــن رب العبــاد لــرى مــدى صربنــا وهــل صربنــا
أم جحدنــا فلــا التذمــر والعبــوس !!؟.
هــي دار املشــقة و العــذاب ؟؟
ملــا الــكل يشــكو و يتأفــف  ،و يبــي ويتــأمل قيــل  :يابــن آدم كل يــوم تغــرب عليــك شمســه
وهــو يف حــرة وقلــق و كأن الحيــاة جــرداء مــن ينقــص مــن عمــرك وأنــت ال تــدري وتفعــل
فعــل املنافقــن فــا بالقليــل تقنــع وال بالكثــر
كل خــر .
أتعلــم أن األحاســيس مــن هــم وحــزن و يــأس تشــبع يابــن آدم تقــول قــول العابديــن فــا
....الــخ تكمــن يف أعضــاء الجســم و تظهــر عــى تنــال ماعنــد اللــه إال الصــر عــى ماتكــره ...مــن
كل عضــو ،فالحــزن يســتقر يف الرئــة  ،والغضــب طلــب رضــا اللــه فعليــه بالصــر......
يكمــن يف الكبــد  ،و الخــوف يكمــن يف الــكىل  ،والحيــاة مســتمرة ســواء أضحكنــا أم بكينــا
و البــكاء يف الســواد تحــت العيــون  .فمــن هنــا فلــا ن ُحمــل قلوبنــا هموم ـاً نعكــر بهــا حالتنــا
فعــاج الحــزن و الغضــب وغــره يكــون ســبباً ومزاجنــا علينــا أن نكــون كالربيــع عجيــب
يف اختفــاء األعــراض التــي تظهــر عــى العضــو غريــب يُضحــك األرض مــن بــكاء الســاء.
لــن نستســلم لواقعنــا املــيء بالهمــوم وعلينــا
الــذي يتأثــر بهــذه األحاســيس.
فكــن حريصــاً عــى أن توجــه الطاقــات التــي أن نوجــه ســمعنا وبرصنــا وكل عضــو مــن
أودعهــا اللــه تعــاىل فيــك إىل الســكينة والســعادة أعضائنــا لآلخــرة حيــث هنــاك العيــش الهانــئ
والفــرح ال إىل املأســاة والحــزن والتعــب  ،كونــوا والحيــاة الحقيقيــة وبالعزميــة والصــر واإلرصار
عــى يقــن أن هنــاك يشء ينتظرنــا بعــد الصــر نفعــل مــاال ميكــن فعلــه.
ســيبهرنا و ينســينا مــرارة األمل و التعــب ذلــك فالحياة ال تســاوي جناح بعوضة.......
		
وعــد ريب « وبــر الصابريــن «.
علينــا فقــط أن ال نحمــل الدنيــا عــى ظهرنــا
بقلم :دعاء زعزع
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اخلجل االجتماعي الزائد مرض وجيب عالجه
الخجــل االجتامعــي الزائــد مــرض ويجــب عالجــه
الخجــل الطبيعي وضمن املتوســط مقبــول و ُمحبب
ـض عليــه اإلســام قال رســول
وهــو مطلــوب وقــد حـ ّ
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:إذا مل تســتحي فاصنــع
مــا شــئت» وبذلــك إشــارة إىل الخجــل والحيــاء.
ولكــن عندمــا يــزداد عــن الطبيعــي يصبــح عائــق
أمــام الفــرد يف تواصلــه مــع اآلخريــن ويف تكويــن
شــخصيته يف املســتقبل وثقتــه بنفســه ،عندهــا
يصبــح الخجــل املــريض واملزعــج للطفــل واألهــل
،ويبــدؤون يف البحــث عــن حــل مناســب واآلن
لنتعــ ّرف عــى أهــم أســباب الخجــل :
مشــاعر النقــص التــي ت ُوجــد عنــد الطفــل وخاصــةعندمــا تكــون لديــه عاهــة جســمية مثــل  :العــرج
أو طــول األنــف أو قــر القامة......الــخ
وخاصــة عنــد إشــارة األهــل واملحيطــون بــه إىل تلك
العاهات.
ومشــاعر النقــص التــي تنشــأ بســبب ضعــف
املســتوى االقتصــادي لعائلــة الطفــل عنــد مقارنــة
نفســه بغــره مــن أصدقائــه فذلــك يجعلــه غــر
قــادر عــى االندمــاج معهــم ومشــاركتهم بالحديث
واللعــب.
عــدم الشــعور باألمــن :فالطفــل الــذي ال يشــعرباألمــن والطأمنينــة ال مييــل إىل مخالطــة اآلخريــن
وخاصــة يف وقتنــا هــذا والخــوف والرعــب مــن
مجــيء الطيــارة أو ســقوط القذيفــة ،والطفــل يف
الخــارج وبعــد ازدحــام املدينــة بالنــاس الغربــاء
عنهــا مل يعــد الطفــل يشــعر باألمــن أبــدا ً.
نقــد األهــل والســخرية مــن الطفــل ووصفــه
بالخجــول تجعلــه يفقــد الثقة بنفســه أكــر ويخاف
القيــام بــأي تــرف أمامهــم .
حــب األهــل الزائــد للطفــل وإشــعاره بالتبعيــةلهــم:
وذلــك بالحــرص والخــوف الشــديد عليــه مــن
مفارقتــه لهــم وفــرض الرقابــة الشــديدة مــا يجعل
الطفــل اتــكايل ال يحــاول االســتقالل عنهــم واالتــكال
عــى نفســه .
تك ـرار كلمــة الخجــل أمــام الطفــل ووصفــه بهــامثالً:أحمــد خجــول ،أحمــد ال يفعــل ذلــك ألنــه
يخجــل ،أحمــد ال يتكلــم ألنــه يخجــل....
بعد أن ت ّعرفنا عىل األسباب لنتعرف عىل العالج:
أوالً التع ـ ّرف عــى األســباب الكامنــة وراء الخجــل
وعالجهــا مث ـاً :إذا كان الســبب عاهــة أو مــرض

10

فعــى األهــل عالجهــا أو تعلــق زائد
باألهــل فعليهــم أيض ـاً تخفيفــه.
ثانيــاً تشــجيع الطفــل عــى الثقــة
بنفســه فالثقــة بالنفــس مفتــاح
وعــاج للكثــر مــن املشــاكل
والســلوكيات الخاطئــة وإخبــاره
بأنــه إذا فشــل يف يشء مــا متيــز
ونجــح يف يشء أخــر وأن الكــال
للــه تعــاىل فقــط .
عــدم مقارنــة الطفــل باألطفــالاآلخريــن األفضــل منــه وذلــك ألنــه
يحــط مــن معنوياتــه ويفقده الكثــر مــن إمكانياته
وقدراتــه ويشــعره أيضــاً بالنقــص .
إعطــاء الطفــل القــدر الــكايف مــن الحــب والحنــاندون مغــاالة ومبالغــة .
ال نطلــب مــن الطفــل القيــام بأعــال وواجبــاتتفــوق قدراتــه ومهاراتــه مــا يجعلــه يشــعر
باإلحبــاط والفشــل.
الحــوار مــع الطفــل وعــدم قمعــه ومعرفة أســبابخجلــه والعمــل عــى إزالتها.
نقــوم بالتعزيــز املبــارش لســوك الطفــل االجتامعــي
مثـاً :إذا قــرأ بصـ ٍ
ـوت عــا ٍل يشء مــا يحفظــه أمــام
اآلخريــن نقــوم بالثنــاء عليــه بالــكالم الحســن
وإعطائــه قطعــة مــن النقــود.......
العــاج العقــي وذلــك إذا كان عمــر الطفــل يســمح
بذلــك حيــث نقــوم بتعليمــه اســتبدال كلمــة أنــا
خجــول وأنــا ال أســتطيع ب أنا ســأنجح  ،أنا ســأكون
أكــر جــرأة وقــوة.
الحالة:
طفــل يف الخامســة والنصــف مــن عمــره يعــاين
مــن خجــل اجتامعــي وبــدا ذلــك واضحــاً منــذ
يومــه األول يف روضــة الســنافر وذلــك عنــد قدومه
مــع أمــه وجلوســه بجانبهــا وعــدم االبتعــاد عنهــا
بالرغــم مــن محاولــة اآلنســات الذهــاب بــه
للعــب مــع األوالد ،وبــدا القلــق واضحــاً عــى
وجــه األم وبعــد عــدة محــاوالت وتشــجيعه مــن
قبــل اآلنســات واألم قــام الطفــل (م) وقــرأ ســورة
ا ٍإلخــاص بصــوت منخفــض جــدا ً ورأس منخفــض
أيضـاً نحــو األســفل ومل يُجيــب عــى ســؤال األنســه
عــن اســمه وعمــره طبع ـاً .
وعندمــا حاولــت األم الذهــاب وتركــه بالروضــة قــام
بالـراخ والبــكاء والركــض للذهــاب معهــا ومل يهــدأ

إال ببقائهــا معــه وعندمــا قامــت املرشــدة النفســية
بالحديــث مــع األم ومعرفــة ســبب ذلــك ظهــر
القلــق عــى وجــه األم حيــث ألقــت اللــوم عــى
نفســها واعرتفــت بأنهــا هــي الســبب يف ذلــك،
وهــي مدركــة ملشــكلة طفلهــا لكنهــا تبحــث عــن
الحــل املناســب حيــث طلبــت املســاعدة.
فالطفل(م)هــو طفلهــا األول والــذي بقــي وحيــدا ً
ألربــع ســنوات وكانــت تخــاف عليــه كثـرا ً لدرجــة
أنهــا ال تدعــه يفارقهــا أبــدا ً يبقــى بجانبهــا دامئ ـاً
وعنــد محاولــة الطفــل االبتعــاد عنهــا والذهــاب
للعــب مــع اآلخريــن كانــت تقــوم بال ـراخ عليــه
وتطلــب مــن أي أحــد كبــر مثــل :عمــه أو جــده
ال ـراخ عليــه وإعادتــه إىل حضنهــا واآلن بعــد أن
كــر وأصبحــت األم تــرى ترصفاتــه وعــدم مشــاركته
األطفــال واالختبــاء وراءهــا أحســت بحجم املشــكلة
وبعــد الحديــث مــع األم ومعرفــة الســبب قامــت
املرشــدة النفســية بإعطائهــا بعــض النصائــح مثــل:
تعزيــز ثقتــه بنفســه مــن خــال الثنــاء عىل ســلوكه
االجتامعــي الحســن وتوفــر فــرص اجتامعيــه
وانخراطــه مــع األطفــال مثــل الخــروج يف نزهــة
ومشــاركة األطفــال اللعــب.
ويف الروضــة قامــت اآلنســات بتشــجيعه والتصفيــق
لــه عنــد قراءته بصــوت عــال ورأس مرفــوع وتقديم
هديــة لــه وتعريفه عــى بعــض األطفــال يف الروضة
وبالفعــل أظهــر الطفــل تحســناً ملحــوظ يف ســلوكه
فهــو اآلن يشــارك يف كل النشــاطات ضمــن الروضــة
ولديــه أصدقــاء يلعــب معهــم ويتحــدث بصــوت
عــال ودون خجــل الحمــد للــه .

بقلم :فاتن السويد

كي ال ننساهم

آب  - 2015 -العدد | | 8

كي ال ننساهم

ركبت املوت نصراً

الشهيد عمر محمد الخطيب
وامللقــب (املــا عمــر) مواليــد كفرنبــل
عــام ( )1970متــزوج لديــه طفلتــان
كان مــن أوائــل الذيــن خرجــوا لنــرة
أهلنــا ضــد النظــام الوحــي واستشــهد
بتاريــخ 2011 \8 \23

ركبت املوت نرصا ً...نحو العال
فأىب الخوف إليك...أن يتسلال
حطمت الزيف...فكنت األوال

الشهيد محمد فاضل الخالد
امللقــب (محمــد الجقــل) مواليــد
كفرنبــل عــام ( )1984متــزوج ولديــه
( )4أطفــال ،استشــهد بكمــن عــى
أيــدي النظــام الغــادر وذلــك بتاريــخ
2011 \11 \ 16

نجامً مضيئاً...عايل املنزال
نهرت الشجاعة وقتلت الجنب األنذال
جبينك زين الغار بالنرص املكلال
هزمت الكفر بعد أن كان الطريق مقفال
أنعم الباري عليك بالشهادة فتفضال

باسم كادر اجمللة وأهالي كفرنبل الرمحة للشهداء ،وأسكنهم اهلل فسيح جنانه ....لن ننساهم

الغوطة استنشاق املوت....
يف الذكــرى الســنوية الثانيــة ملجــزرة الغوطــة  ، 2013والتــي راح ضحيتهــا قرابــة  1500مــدين
يف مايعتــر جرميــة ضــد االنسانية....اســتخدم فيهــا النظــام الســوري غــاز الســارين الســام يف
قصــف األحيــاء الســكنية يف غوطــة دمشــق ...فشــلت األمــم املتحــدة كالعــادة بتصنيفهــا
كجرميــة ضــد االنســانية  ...وأكتفــت باعتقــال أداة الجرميــة وتــرك الســفاح طليــق اليديــن
معطيــة لــه الضــوء االخــر للقتــل بــأدوات اخــرى ال تقــل فتــكاً عــن غــاز الســارين ليبقــى
العــامل شــاهد زور عــى مــا يحــدث يف أرض الشــام املباركة.......لــن ننــى

بقلم Taj mazaya:

وعجلت رايض إىل ربك لريىض بطيب العمال
ِ
فرصت مرضب املثال
يا أم الشهيد يا من كرمك الله
مننوك أمانة والجنة مثواك إن رعيتهم ال جدال
يا أمي صربي الروح فهذا الخطب حقاً جلال
ومللمي جروح القلب...وسامحي البطال
ِ
واعف عام مىض...وأنيس آالم ما خال
ال تحزين وتيأيس وكوين االمال
وصربي قلب ٍأم رءوم....ذبال
وكفكفي الدمع...و أمسحي املقال
وبالقرآن والذكر...داوي الجرح...ليند مال
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تزرع األرض خرياً و أبنا ًء
تذهــب صبــاح كل خميــس إىل املقــرة  ،حاملـ ًة معهــا باقـ ًة مــن الزهــور  ،و
النباتــات الخ ـراء لتــزور قبــور أوالدهــا  ،هــذه املــرأة خالديــة ديــاب (55
عام ـاً) مل تكــن أم ـاً ثــكىل لولــد أو ولديــن  ،وإمنــا ألربعــة شــبان خطفتهــم
الحــرب الدائــرة يف ســورية تاركـ ًة لخالديــة حــر ًة و حرقــة قلــب ال تنتهــي .
خالديــة أم خــرو مــن قريــة بســقال مــن ريــف إدلــب  ،ســمراء  ،متوســطة
القامــة  ،وهــي أم لســتة أبنــاء و ثــاث بنــات وهــم خــرو  ،حســن  ،صفــوان
 ،محمــد  ،ســامر  ،أحمــد  ،و البنــات عرصيــة وصفــاء وســمر  .زوجهــا ضابــط
ســابقاً ومتقاعــد حاليـاً زيــدان املــوىس ( 65عامـاً ).
«كنــا نعيــش بدرعــا  ،منطقــة حــوران  ،حيــث أنجبــت أوالدي كلهــم هنــاك
تقــول خالديــة مضيفــة ً صحيــح أن زوجــي كان موظــف عنــد النظــام
و أحــد ضباطــه إال أنــه كان يكــره هــذا النظــام و مامرســاته الــذي يســمح
ألصغــر عنــر يف األمــن أن يهــن كرامــة أي مواطــن دون اســتثناء  ،كان حكـاً
اســتبداديا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى و قــد ورث أبنــاءه كراهيــة هذا
النظــام الفاســد .
و تؤكــد خالديــة بــأن معظــم أوالدهــا تطوعــوا يف الجيــش رغــم كراهيتهــم
للنظــام ســاعني مــن وراء ذلــك أن يكــون مصــدر رزق لهــم و لعوائلهــم
إىل أن نشــبت الثــورة وكــر هــذا النظــام عــن أنيابــه و صــب جــام غضبــه
عــى األبريــاء وهــذا بالــذات مــا دفــع أوالدي للعمــل الثــوري و لكــن ليــس
باالنشــقاق و إمنــا مبســاعدة الثــوار و هــم ضمــن وظائفهــم مــن خــال تقديــم
املعلومــات للثــوار و معرفــة أماكــن بعــض الســجناء الثوريــن ممن قــام النظام
بإخفائهــم  ،تطــور عملهــم فيــا بعــد  ،وبــدؤوا بتلغيــم ســيارات الضبــاط ،و
مــا دفعهــم لذلــك مــا كانــوا يشــاهدونه مــن تعذيــب األرسى الــا إنســاين و
الــذي ال ميكــن وصفــه مــن هــول مــا كانــوا يرونــه إضافـ ًة إىل اغتصــاب النســاء
الحرائــر داخــل الســجون و مــا إىل ذلــك مــن األســاليب الوحشــية .....
و لكــن « الثمــن كان باهظـاً حيــث أكتشــف أمــر أحدهــم و هــو خــرو الــذي
وضــع يف الســجن و تعــرض ألقــى أنــواع التعذيــب األمــر الــذي أدى إىل
استشــهاده و هــو أب لبنتــن وولــد وهــم ســايل و سلســبيل و محمــد.
هــذا األمــر و بحســب خالديــة أدى لتســلط األمــن عــى أخــوة خــرو الذيــن
هــم موظفــن يف األمــن و أدى إىل اعتقالهــم و هــم ســامر و محمــد وحســن
و صفــوان و تــم تعذيبهــم و التحقيــق معهــم  ،حيــث تعرضــوا للســجن عــدة
مــرات بفــرع  /48/بدمشــق  ،وهــذا مــا دفــع ســامر و محمــد و صفــوان
لالنشــقاق عــن الجيــش النظامــي و االنضــام إىل الجيــش الحــر  .وهنــا تقــول
خالديــة « بــدأ جهادهــم العلنــي ضــد النظــام  ،حيــث قامــوا بعــدة عمليــات
تلغيــم لحواجــز األمــن والجيــش النظامــي عــن بعــد و يف النهايــة فقــدت
ولــدي ســامر و أخيــه صفــوان اللــذان استشــهدا يف معركــة بـرا الحريــر منــذ
ســنتني وخمســة أشــهر .
أمــا محمــد استشــهد بعــد ســبعة عمليــات تفجــر ضــد النظــام و أنصــاره
اإليرانيــن و ذلــك يف منطقــة حــارم بإدلــب  .أمــا بالنســبة لحســن تقــول
خالديــة هــو اآلن ال يـزال معتقـاً يف ســجون النظــام و ال نعــرف شــيئاً عنــه
 ،وأحمــد هــو مــن بقــي يل مــن أوالدي الســتة تصمــت خالديــة قلي ـاً ثــم
تقــول الحمــد للــه عــى كل حــال .
زيــدان املــوىس زوج خالديــة و والــد الشــهداء يقــول « خــرت مــع زوجتــي
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خالديــة أكــر مــا قــد يخــره أحــد غرينــا يف هــذه الحــرب  ،فقــد فقدنــا
أوالدنــا فلــذة أكبادنــا و هــذا مــا جعلنــي أشــعر بالعجــز و اليــأس  ،و لكــن
زوجتــي خالديــة هــي مــن متــدين باألمــل و تقــوم مبواســايت رغــم أنهــا هــي
بحاجــة ملــن يواســيها.
عرصيــة إحــدى بنــات خالديــة تقــول أعــان اللــه والــداي و أمــد يف عمرهــا
 ،إنهــا دامئـاً حزينــان و يتأملــان لفقدهــا أبنائهــا و لكــن يحــاوالن أال يعــرف
أحــد بذلــك و يتظاهـران بغــر ذلــك و كلــا حاولــت مواســاة أمــي تقــول أن
الحيــاة ســوف تســتمر و يجــب أن ال نقــف طويـاً عــى مصائبهــا و فقداننــا
مــا نحــب.
و تؤكــد عرصيــة أنهــا األخــرى مل ترتكهــا الحــرب بســام فقــد تعــرض زوجهــا
ســامل ( 40عام ـاً ) لقصــف الطائــرة و أصبــح معــاق نتيجــة إصابتــه  ،وهــي
وبناتهــا يعملــن يف ورشــات لكبــس التــن لإلنفــاق عــى املنــزل ال ســيام وقــد
أصبحــن هــن املعيــات يف هــذه الحــرب التــي مل تــرك أحــدا ً و شــأنه .
ـت
أم أحمــد ( 60عام ـاً ) إحــدى قريبــات خالديــة تقــول الحقيقــة أننــي ملـ ُ
خالديــة لتشــجيعها أوالدهــا عــى العمــل الثــوري ،و خاصــة أن ذلــك أدى إىل
فقدانهــا لهــم و لكنهــا كانــت تقــول يل أتكفلــن هــذا النظــام أن ال يرمــي
برمي ـاً مــن طائراتــه عــى بيتــك أو أي بيــت يف القريــة ويــؤدي إىل وفاتكــم
جميع ـاً ؟؟ أمل يفعــل ويفعــل ذلــك يف معظــم املناطــق الســورية  ،أمل يقتــل
األبريــاء يف بيوتهــم ويف الســجون  ،لســت آســفة املهــم أن أوالدي مل يذهبــوا
رخيصــن وتضيــف أم أحمــد أن خالديــة امــرأة شــجاعة و حكيمــة .
« لــن متــوت البطولــة مبــوت أوالدي  ،فســوريا تلــد األبطــال يف كل لحظــة و
الذيــن ســيكملون الطريــق و يحــررون البلــد مــن الطغــاة و االســتبداد بــإذن
اللــه بهــذه الكلــات أنهــت خالديــة حديثهــا .

بقلم :نادين
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فوائد لألستحمام باملاء البارد
-1تنقية الشــعرو الجلد :
املــاء البــارد يعمــل عــى تصفيــة البــرة
 ،وشــدها باإلضافــة إىل منــع دخــول
األوســاخ داخــل املســامات ،وذلــك ألن
املــاء البــارد يســاعد عــى ســد املســامات.
-2تقويــة املناعة والدورة الدموية:
وفقـاً لبعــض الدراســات ومــا قالــه األطبــاء
فــإن املــاء البــارد يســاعد عــى التخلــص
مــن الجلطــات  ،وعــى ضــخ الــدم بشــكل
أفضــل لكامــل الجســم  ،بالإلضافــة لتعزيــز
املناعــة.
-3تحفيز خســارة الوزن:
حيث أشــارت الدراســات إىل أن األســتحامم
باملــاء البــارد جــدا ً يجعــل الشــخص يخــر
عــدة كيلــو جرامــات ســنوياً إن اســتمر
يومي ـاً عــى هــذا النظــام.
-4تخفيف األكتئاب:
أظهــرت الدراســات أن املعالجــة باملــاء
البــارد جــدا ً لهــا تأثــر مســكن  ،وإحــدى
الطــرق لتخفيــف االكتئــاب هــي
باالســتحامم باملــاء البــارد جــدا ً ملــدة ()3
دقائــق.
-5زيادة النشاط:
صدمــة االســتحامم باملــاء البــارد جــدا ً يف
الصبــاح الباكــر تنشــط خاليــا الــدم  ،لــذا
تزيــد مــن النشــاط طــوال اليــوم.........

من االنرتنت
14

حكم وأقوال

آب  - 2015 -العدد | | 8

رفقًا بالقوارير

نقول لكم
نقول لكم ونحن تحت القصف
صامدون...
كل عام وأطفالكم يلعبون...
وأطفالنا عىل اخشاب املوت ي ُحملون...
كل عام وأنتم خاضعون...
ونحن نبحث عن حريتنا يف ظالم
السجون...
كل عام وأنتم تائهون...
رغم أن الدرب أمامكم ولكن هل ترون...
كل عام وأنتم مسلمون...
وألف إشارة استفهام ترجون...
وهي تسأل من نكون...؟؟!!

نرص عبد الجليل

ملاذا مل يرىض الله ورســوله
«الحزن للنساء»
_قال تعاىل يف ســورة القصص:
«يك تقــر عينها وال تحزن»
_وقــال يف ســورة األحـزاب« :أن تقــر أعينهــن
وال يحــزن»
_وقال يف سورة مريم:
«فناداهــا من تحتها ال تحزين «
_وقال يف سورة القصص:
«وال تخايف وال تحزين»
_وضحــت اآليــات ...أن حــزن املــرأة عميــق
فيــه امل شــديد ال يتحملــه قلبها...فرفق ـاً بهــا
فهــي إذا حزنــت أنكــر قلبهــا و أســودت
عيشــتها.....
_ال تكــر قلــب أمــك ....بكلمــة قاســية
أو عــدم تلبيــة الطلــب لهــا أو بقلــة األدب

بالحديــث معهــا....
_ال تعتــر قلــب أختــك بالقســوة أو بكلمــة
جارحــه....
_ال تجــرح قلــب زوجتــك بكلمــة جارحــه أو
بخيانــه أو بإهامل....أعلــم أنــك كل حياتهــا
إذا ســعدت بعالقتهــا معــك ســعدت وزهــت
حياتهــا...
_أحضــن ابنتك....وأبتســم لهــا ولبــي
طلبهــا . . . .
_تقــرب إىل اللــه باإلحســان لهــن وال تحــزن
قلوبهــن....
_قــال املصطفــى عليــه أفضــل الصــاة
والســام»:ما أكرمهــن إال كريــم ومــا أهانهــن
إال لئيــم»....
_وقــال أيضــاً :اســتوصوا بالنســاء خــرا ً....
وقــال أيضــاً  :رفقــاً بالقواريــر........

مسابقة مزايا
 - 1لغــز
مــا هــو الــيء الــذي يرتــا ُد القبــور بالليــل  ،ويدخــل القصــور يف النهــار  ،يخافــه الرجــال وتحبــه النســاء  ،يهابــه
امللــوك ويلعــب بــه األطفــال  ،لــه شــعر ووبــر  ،طعامــه امللــح والتمــر يبــدأ بحــرف امليــم ذكــر يف القــرآن الكريــم.
 - 2لغــز من القرآن الكريم
عــروس ُعرضــت عــى ثالثــة فرفضوهــا إلن مهرهــا غــا ٍل !! وتقــدم لهــا رابــع فأخذهــا بــدون مهر...مــن هــي العــروس؟
ومــن هــم الثالثــة الذيــن رفضوهــا ؟! ومــن الرابــع الــذي أخذهــا بــدون مهــر .
 -3سؤال
هنــاك صــاة ال تحتاج إىل وضوء وال تكبري ما هي؟.
مســابقة مزايا (ألغاز و أسئلة):
مســابقة شــهرية ميكــن املشــاركة بهــا عــن طريــق اإلجابــة عــى األســئلة الثالثــة املوجــودة تعتمــد عــى القرعــة  ،ســيتم اختيــار ثــاث
فائزيــن  ،وســتوزع الجوائــز عــى النحــو التــايل:
الفائــز األول مبلــغ ()1500ل.س  -الفائــز الثــاين مبلغ ()1000ل.س  -الفائز الثالث مبلغ ()500ل.س
تعلن أسامء الفائزين بالعدد القادم وتتم املشاركة عن طريق وضع اإلجابات بالصناديق املوجودة يف مراكز مزايا وحظ جيد للجميع.......
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......من نشاطات وفعاليات مركز مزايا

Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel.
Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com
Skype: ghalya.rhal.190

