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من رحم املعاناة تولد القدرات

ظروف احلرب واإلدمان
مشاكل توزيع املعونات اإلغاثية
بني اليأس واألمل

أم الشهيد
ـب ي ّحف ُه
الشــهادة خطــب جلـ ْـل ...خطـ ٌ
املجتمــع دومــاً باملأثــور واملنقــول
الــذي ميجــد الشــهادة وأهلهــا.
الديــن بــدوره يجـ ّـل الشــهيد كــا يجلّه
التاريــخ ورائحــة الجنة تشــتهيها.
الشــهادة إيثــار مــا بعــده ,ليــس هنــاك
مــن يقــدر عليهــا إال الشــهيد ,فــداء
وتضحيــة بالنفــس ليمنــح أهلــه حــق
الحيــاة ..ليســت الشــهادة مــن ف ـراغ,
بــل لعلهــا أمنــع الوســائط عــى ســطح
األرض لــرد غائلــة الحوائــج وتعديــل
مظاهــر الحيــف والضاللــة التــي تســام
بهــا األمــة كل حــن وحــن.
مظاهــر إكبــار الشــهيد وإعــاء صنيعــه
تنســحب عــى أهلــه وذويــه.
شــهاب فريــد نــوراين نــازل يف حالــة
مميــزة مــن نبــل املقــدس لتصحيــح
ســجالت مــزورة مارســها التاريــخ كثـرا ً
يف أزمنتــه املنكــودة.
قضيــة الشــهيد حــارضة دومـاً ,قــد تربد
أحيانـاً ,قــد ينســاها النــاس املنشــغلني
بالتوافــه لكنهــا رسعــان مــا تعــود
بحلّــة معــارصة أقــوى وأكــر إرصارا ً.
يف حالــة أننــا نحتضــن الشــهادة
ونفردهــا بــكل الفضائــل النورانيــة
مل نعــد نتعامــل معهــا بالطــرق
واألســاليب الســابقة.
مل تعــد نــادرة وال قليلــة ويف حــال أنهــا
باتــت مكــررة ونســمع حــداء الشــهداء
املتناديــن بزخــم رحــاين عــى بعضــم
مــن وراء الغيــم.
يف هــذه الحــال ,مــع كــرة الشــهداء
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فقــد نزلــت إىل األرض ..نزلــت للعقــل,
لإلميــان والــرورة لــرد غوائــل الحقــد
املحيــق.
تدريجيــاً ترتاجــع وتائــر األلفــاظ
املجانيــة العاطفيــة التــي تســاكن
الغضــب والقلــب وتدنواكــر مــن
مناطــق تالمــس العقــل وصالــح األمــة
ومصريهــا.
األلفــاظ العارمــة املغمســة بروائــح
الجنــة ونعائــم األخــرة تنــزل هــذه
املــرة وتســاكن صدور شــباب أوشــهداء
أومشــاريع شــهداء يتنافســون لغــوال
املجــد ويحســدون مــن ســبقهم إليهــا.
مــع كل األوســمة التــي نغدقهــا عــى
الشــهادة كأمنيــة للمســلم وتــوق
للجــوارح ولقــاء األحبــة والفــوز برضــا
اللــه وأفضالــه التــي غمــر بهــا الشــهيد,
بــل بــدا وكأن الشــهادة تحتكــر
الفضائــل مجتمعــة ومتفرقــة.
ال يرتاجــع وهــج الشــهادة بــل يتب ـ ّدل
مســاره ,تصبــح الشــهادة مــن حــق
الحيــاة ,الحيــاة واملــوت مــن ســالة
واحــدة أحدهــا يُفــي لآلخــر ويشّ ــد
مــن أزره.
مل تعــد أم الشــهيد املــرأة البــكاءة
املولولــة ,املنشــغلة مبنــادب الحــزن
والحنــن ,مل تعــد املــرآة املنهمكــة
بالســعي عــن مناقــب ابنهــا وتناقــل
مرويــات األحــام عنــه الرافلــة
بالخــرة بــن الصديقــن والســابقني..
الشــهادة حــق ,بــل مــن أجـ ّـل الحقوق,
واألم صــارت تشــد مــن عــزم املع ّزيــن

افتتاحية

عبد العزيز املوسى

وتهــ ّون عليهــم مصابهــا وتذكرهــم
بــرورة بــذل دمــاء جديــدة لبقــاء
األمــة وتســميك منعتهــا.
مع ما قلناه.
تبقــى أم الشــهيد التــي تتشــح
بصمــت العتــم وحدهــا ,بخشــوع
تســيل عواطفهــا ودموعهــا املطّ ّهــرة
وهــي تؤرجــح إشــاعات خــر تحــت
ضلوعهــا املعقــورة بــاألىس.
وحدهــا أم الشــهيد ,وإن مل يبـ ُد عليهــا,
تســخن األمل والحــزن حتــى
وحدهــا ّ
ال يــرد يف جوفهــا ..ووحدهــا تحتفــظ
تحــت لســانها بألــق التســابيح الجليلــة
والدمــوع الحيّيــة املالحــة يف كل مــرة
تــرق فيهــا شــمس اللــه.

تقرير

مزايا ..من رحم املعاناة ُتلق القدرات
مركــز مزايــا النســايئ مبدينــة كفرنبــل
بريــف إدلــب الجنــويب والــذي يعنــى
بشــؤون املــرأة يحــوي العديــد مــن
النشــاطات والفعاليــات الثقافيــة
واألدبيــة ،وفــرص للتواصــل وتبــادل
األفــكار وإظهــار املهــارات والقــدرات
لــدى املــرأة.
تخرجــت دفعــة جديــدة مــن مركــز
مزايــا يف مدينــة كفرنبــل يف مجــال نســج
الصــوف والخــرز والرســم عــى الزجــاج
والرساميــك ،يــوم األربعــاء  3آب/
أغســطس .2016
املدربــة فايــزة تقــول إن هــذه الــدورة
ضمــت  28متدربــة واســتغرقت ثالثــة
أشــهر .وتضمنــت عــدة نشــاطات,
منهــا نســج الصــوف والخــرز والرســم
عــى الزجــاج والرساميــك .وتضيــف:
«إننــي مدربــة هنــا يف مركــز مزايــا منــذ
تأسيســه 1حزيران/يونيــو  ,2013بالرغــم
مــن ضعــف إمكانيــات املركــز يف البدايــة
اســتطعنا إثبــات وجودنــا واســتمرارنا
حتــى الحظــة ,وقيامنــا بــدورات مختلفــة
وجديــدة بالرغــم الفتقارنــا لبعــض املــواد
الرضوريــة كقوالــب الرساميــك وغريهــا».
عبــر (23عامــاً) إحــدى املتدربــات
والتــي حصلــت عــى شــهادة تخــرج
بدرجــة ممتــاز يف هــذه الــدورة تقــول:
«كنــت طالبــة يف كليــة الفنــون الجميلــة،
اضطــررت لــرك دراســتي بســبب
الظــروف األمنيــة ،التحقــت مبركــز مزايــا
منــذ بــدء الــدورة الهتاممــي وتعلقــي
بالرساميــك منــذ صغــري ،قمــت بصناعــة
عــدة لوحــات ومنهــا شــعار مزايــا (مل
أعــد عبئـاً أصبحــت ســندا ً) والتــي نالــت
إعجــاب املهتمــن مــن بــن اللوحــات
املتواجــدة يف املركــز ..ســعاديت ال توصــف
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كــوين يف املــكان الــذي أحبــه».
ســناء زوجــة شــهيد مــن مدينــة كفرنبــل
تدربــت يف مركــز مزايــا وأصبحــت ماهــرة
يف نســج الصــوف.
ومــن بــن الخريجــات والتــي حصلــت
عــى درجــة ممتــاز دالل ( 20عامــاً)
تقــول« :إننــي مــن مدينــة حــاة ,لحقت
بخطيبــي إىل مدينــة كفرنبــل عندمــا
قــرر االنشــقاق (كان مجنــدا ً بالخدمــة
اإللزاميــة) ،بعــد زواجــي تعــرض زوجــي
لحــادث ســر أصبــح عــى إثــره عاجــز
عــن مزاولــة أي عمــل (بســبب نوبــات
عصبيــة متكــررة) ،فقــررت االلتحــاق
مبركــز مزايــا لتنميــة مهــارايت وقــدرايت
وأطمــح لوظيفــة بعــد تخرجــي مــن
الــدورة لــي أعتمــد عــى نفــي وأعــن
زوجــي وعائلتــي».
مل تقتــر الــدورات التدريبيــة يف مركــز
مزايــا عــى النســيج والســراميك وإمنــا
اشــتملت عــى اختصاصــات أخــرى يف
مختلــف فــروع املركــز املنتــرة يف معــرة
حرمــة واحســم ومعــرة النعــان وقريــة
جبــاال.
مديــرة مركــز مزايــا غاليــة الرحــال تقــول:

«هــدف املركــز والنشــاطات املختلفــة
التــي يقــوم بهــا هــو متكــن املــرأة لتصبح
قــادرة عــى االعتــاد عــى نفســها
وتعليمهــا مهنــة تســاعدها عــى الكســب
الرشيــف ،خصوص ـاً يف هــذه الظــروف»،
وتضيــف غاليــة أن هنــاك العديــد مــن
املتدربــات واملوظفــات يف املركــز مــن
زوجــات الشــهداء واملعتقلــن.
وتوضــح أن املركــز يطمــح لتقديــم
املســاعدة لهــن ســواء بالتوظيــف أو
تقديــم املــواد الالزمــة للمتدربــة لــي
تشــق طريقهــا بعــد انتهــاء الــدورة
ومغادرتهــا للمركــز.
ونوهــت غاليــة إىل بعــض الصعوبــات يف
تأمــن ســوق ترصيــف املنتجــات بقولهــا:
«التســويق مــازال إىل اآلن تســويق
محــي ,حيــث تقــوم كل متدربــة ببيــع
قطعهــا لحســابها الشــخيص».

بقلم :شادية

تقرير

ظروف احلرب جعلت بعض شباب ريف إدلب ضحية اإلدمان
«أتعاطــى حقــن الرتامــادول منــذ ســنة
ونصــف بعــد ضيــاع مســتقبيل الــدرايس»
يقولهــا الشــاب رعــد الــذي نــزح إىل
كفرنبــل بســبب القصــف.
هــو واحــد مــن العديــد مــن الشــبان
الذيــن أدمنــوا تعاطــي األدويــة املخــدرة
أو تدخــن نبتــة القنــب الهنــدي
(الحشــيش) يف ريــف إدلــب وحــاة يف
الســنوات األخــرة.
يقــول الطبيــب زاهــر حنــاك أن األدويــة
املخــدرة تؤثــر عــى الدمــاغ بشــكل كبــر
مــا يجعــل املتعاطــي مدمــن بعــد فــرة
قصــرة وتــؤدي إىل اضطــراب الوظائــف
العقليــة وفقــدان الســيطرة عــى حــركات
األيــدي واألرجــل وضعــف الرتكيــز يف
التفكــر باإلضافــة إىل الهلوســة ,ومــع
الزمــن يصــاب املتعاطــي يف زيــادة معدل
نبضــات القلــب وانقبــاض الصــدر وصداع
وتقلــص العضــات وبــرودة األطــراف
وتقلصــات يف األمعــاء وجفــاف الفــم
وانخفــاض ضغــط الــدم وعطــش شــديد
وضغــط يف التــوزان الحــريك والجســمي
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وطنــن يف األذن واحمـرار العينــن وهـزال
الجســم واســوداد يف الوجــه واضطرابــات
يف الجهــاز الهضمــي تــؤدي إىل ســوء
الهضــم باإلضافــة إىل ضعــف القــدرة
الجنســية يف حــال تعاطيــه بكــرة.
ويضيــف بــأن «عــدد املدمنــن عــى
هــذه األدويــة ازداد يف الســنتني األخريتني,
وذلــك بســبب غيــاب الرقابــة عــى
تجــارة األدويــة بشــكل عــام ,ناهيــك
عــن انتشــار الصيدليــات غــر املرخصــة
بشــكل كبــر».
ويشــر إىل انتشــار ظاهــرة اإلدمــان
بــن بعــض العاملــن يف الســلك الطبــي,
لســهولة حصولهــم عــى األدويــة املخدرة
املخصصــة ملــرىض العمليــات الجراحيــة
وحــاالت البــر وغريهــا.
توضــح املرشــدة االجتامعيــة فاتــن
الســويد عــن أســباب تعاطــي الشــباب
لألدويــة املخــدرة قائلــة« :معظــم
املدمنــن يعانــون مــن حــاالت اكتئــاب
ألســباب مختلفــة تــؤدي بهــم إىل اليــأس
فيلجــؤون إىل هــذه األدويــة للهــرب مــن

واقعهــم املريــر».
وتضيف املرشــدة أن الظروف االســتثنائية
الصعبــة التــي متــر بهــا البــاد مــن حــرب
ونــزوح وبطالــة وفقــر وخــوف ســوف
ينتــج عنهــا بشــكل طبيعــي عــدة آثــار
ســلبية يف املجتمــع ,ومنهــا ازديــاد عــدد
املدمنــن عــى األدويــة املخــدرة ,وتنتــر
هــذه الظاهــرة حتــى يف الرشيحــة
املتعلمــة مــن الشــباب.
وتشــر املرشــدة االجتامعيــة فاتــن
الســويد بــأن ظاهــرة اإلدمــان منتــرة
منــذ مــا قبــل قيــام الثــورة.
وتختــم بقولهــا« :يف النهايــة ال يقــع
ضحيــة اإلدمــان إال ضعــاف النفــوس ,ألن
ال ـرادع الدينــي واألخالقــي ميثــل الجهــة
الرقابيــة األهــم واألكــر فعاليــة ,وبغيــاب
الضمــر تصبــح حتــى مؤسســات الرقابــة
العاملــة (يف حــال وجودهــا) غــر فعالة».
بقلم :سوسن نابلسي

تقرير

غالء األسعار وصعوبة ختزين املونة يف ريف إدلب

مــع اقــراب عيــد األضحــى املبــارك
يشــكو ســكان ريــف إدلــب مــن
ارتفــاع األســعار الــذي تصفــه أم
محمــد «بالجنــوين».
تقــول أم محمــد« :مــن مل ميــت
بالقصــف مــات بفقــره ,واملواطــن هــو
الخــارس األكــر يف هــذه األوضــاع».
اعتــادت ربــات البيــوت الســوريات
(خصوصــاً يف األريــاف) تخزيــن
الخــروات والفواكــه يف الصيــف،
وهومــا يســمى باملونــة .وذلــك
النخفــاض أســعارها يف املوســم
الصيفــي الســتثامرها يف املطبــخ
الشــتوي .إال ان هــذا العــام يحمــل
طابعــاً مختلفــاً عــن الســابق بســبب
تدهــور الحالــة االقتصاديــة ملعظــم
الســكان يف ظــروف الحــرب الحاليــة,
مــا أدى إىل تخفيــض كميــة املونــة
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يف معظــم البيــوت لنصفهــا أو إلغائهــا
بشــكل كامــل نتيجــة ارتفــاع األســعار.
حتــى باتــت عمليــة تخزيــن املونــة
يعدهــا البعــض نوع ـاً مــن الكامليــات
وليســت أساســية لــأرسة.
أم عــاء التــي جــاوزت الســتني مــن
عمرهــا بالنســبة إليهــا تخزيــن املونــة
هوعمــل روتينــي ،فتقــول« :اعتــدت
منــذ صغــري عــى عمــل املونــة ،إال
أن هــذه الســنة مل أســتطع إعــداد إال
نصــف كميــة مونتــي مــن املكــدوس
بســبب الغــاء».
أمــا البائــع أحمــد الــذي ضــاق ذرع ـاً
باســتنكار زبائنــه للغــاء ،أخــذ يــرر
بصــوت مرتفــع« :يــا جامعــة أنــا
مــا دخلنــي ..أســعار البيــع بالجملــة
خياليــة مــن املصــدر».
ويعــزو أحمــد الســبب يف الغــاء إىل

أن معظــم مناطــق زراعــة الخــروات
معرضــة للقصــف ,ولذلــك تناقص عدد
الفالحــن ومســاحة األرض املزروعــة,
ناهيــك عــن صعوبــة املواصــات
وارتفــاع تكلفــة النقــل بســبب غــاء
املحروقــات ,عــى حــد قولــه.
أم ســليامن تعــر عــن اســتيائها مــن
ارتفــاع األســعار فتقــول« :املكدوســة
الواحــدة تكلــف مئــة لــرة ســورية
تقريب ـاً ,أصبــح املكــدوس حك ـرا ً عــى
امليســورين ,بعــد أن كان ســلعة
شــعبية يف متنــاول الجميــع».
وتختــم أم ســليامن بحــرة« :واللــه يــا
بنتــي مــا تــم يش رخيــص ..غــر البنــي
آدم».

بقلم :دمية

تقرير

فقراء يعانون من مشاكل توزيع املعونات اإلغاثية يف ريف إدلب
عــزة نفــس أم محمــد األرملــة وخجلهــا
منعهــا مــن الــردد عــى املجالــس املحليــة
والجمعيــات الخرييــة للمطالبــة باملعونــة
الشــهرية ,وهــذا مــا حرمهــا مــن الحصــول
عــى الســلة الغذائيــة التــي يحصــل عليهــا
باقــي الفقــراء واملحتاجــن.
أم محمــد واحــدة مــن عــرات األرامــل
اللــوايت يتحرجــن مــن طلــب املســاعدة مــن
أحــد ,بينــا ليــس لــدى الجمعيــات الخرييــة
واملجالــس املحليــة مــن يتقــى عــن أوضــاع
هــؤالء ومســاعدتهم قــدر املســتطاع ,دون
أن يضطــر هــؤالء إلراقــة مــاء الوجــه
وطلــب املســاعدة باســتمرار.
تقــول أم محمــد« :ذهبــت منــذ بضعــة
أشــهر إىل املجلــس املحــي مصطحبــة معــي
الدفــر العائــي ,واتضــح لــدى القامئــن
عليــه بأننــي أرملــة ولــدي ثــاث أوالد وتــم
توثيــق اســمي يف ســجالتهم».
وتضيــف بأنــه ومــع ذلــك فهــم ال يحســبون
حســابها مبــا يأتيهــم مــن إغاثــات ,ألن
الفقــر يجــب أن يراجعهــم بــن الحــن
واآلخــر بينــا يصعــب عــى أم محمــد هــذا
األمــر ألن املــكان بعيــد عنهــا وال يوجــد
لديهــا أي وســيلة مواصــات أوالً ,وألنهــا
ســتبدو «كاملتســولة» عــى حــد تعبريهــا
ثانيــاً ,وتؤكــد بــأن جريانهــا حصلــوا عــى
عــدة ســات إغاثيــة يف شــهر رمضــان بينــا
مل تحصــل يشء.
مــن جهــة أخــرى فــإن مــرح املطلقــة
ولديهــا طفلــة وحيــدة قــد حصلــت عــى
عــدة ســات غذائيــة مــن جمعيــات خرييــة
مختلفــة يف املنطقــة تقــول« :أعــرف أننــي
إن مل أراجعهــم فلــن يكــون يل نصيــب مبــا
يأتيهــم وســوف ينســونني ,ولذلــك فأنــا
أقصدهــم كلــا ســمعت عــن معونــات
قادمــة ,فهــذه املعونــات مــن حقنــا وأنــا
لســت متســولة».
وتتســاءل مبديــ ًة اســتيائها ملــاذا ال يكــون
هنالــك مكاتــب نســائية مســؤولة عــن هــذا
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األمــر ,ألن دخولهــا بــن الرجــال واملطالبــة
باملعونــة أمــر محــرج للغايــة وهــي مضطــرة
ألن تفعــل ذلــك.
يف حــن ينتقــد أبــو عــاء ( 45عام ـاً) أحــد
وجهــاء مدينــة كفرنبــل سياســة الجمعيــات
الخرييــة واملجالــس املحليــة بعــدم التنســيق
بينهــا ,قائـاً« :مثــة فقـراء وأرامــل ونازحــن
كــر ,وهــم بحاجــة ماســة لهذه املســاعدات,
وعــدم التنســيق بــن الجهــات املختصــة
بالتوزيــع ســوف تحــرم قســاً كبــرا ً مــن
هــؤالء مــن الحصــول عــى املعونــات يف
حــن يحصــل القســم اآلخــر عــى معونــات
مــن عــدة جهــات».
ويقــرح أبــو عــاء أن تختــص كل جهــة بفئة
معينــة مــن املحتاجــن ،وهكــذا يتســنى
للجميــع الحصــول عــى الدعــم وبشــكل
متســاوي ,عــى حــد قولــه.
كذلــك تنتقــد الحاجــة ســهيلة قيــام
الجمعيــات الخرييــة بتوزيــع املعونــات عــى
ذويهــم وأقربائهــم و»تــرك الفتــات للفقراء»
عــى حــد قولهــا .وتضيــف« :هنــاك بعــض
األغنيــاء وامليســورين الذيــن يحصلــون عــى
معونــات يف حــن ال تصــل هــذه املعونــات
لبعــض الفق ـراء».
هــذا األمــر ال ينطبــق عــى جميــع املنظامت
والجمعيــات الخرييــة ,فهنــاك بعــض

املنظــات يف ريــف إدلــب تعمــل بشــكل
منظــم وبتنســيق عــال ,وذلــك بإعــداد
كــوادر متخصصــة يف اإلحصــاء وجمــع
املعلومــات والبحــث عــن املحتاجــن,
باإلضافــة إىل كــوادر للتوزيــع ,فــا يضطــر
املســتحق للمعونــة ملراجعــة املنظــات
والهيئــات اإلغاثيــة.
أبــو رائــد عضــو إحــدى الجمعيــات الخرييــة
يقــول« :تردنــا أســاء كثــرة يوميـاً ,معظــم
النــاس أصبحــوا بحاجــة للمعونــة وعــدد
النازحــن بازديــاد مســتمر ,فنســعى إىل
دعــم النازحــن الجــدد ألنهــم بحاجــة أكــر
وننــى أحيانــاً قســاً مــن القدامــى إن مل
يراجعونــا ونتأكــد مــن أســائهم».
تقــول أم صهيــب األرملــة« :حبــذا لــو كانــت
جميــع الهيئــات اإلغاثيــة عــى إطــاع
بأســاء املحتاجــن ,وكل محتــاج إىل أي
جمعيــة يتبــع ,لــي يتســنى لجميــع الفقـراء
الحصــول عــى الدعــم يف هــذه األوضــاع
الصعبــة ,التــي راح معظــم النــاس يبحثــون
عــن وســيلة تســاعدهم عــى تحمــل كل
هــذا الغــاء والبــؤس».

بقلم :زاهدة العمر

تقرير

معاناة مرضى الكلى بريف إدلب
يف ظــل ظــروف الحــرب وضعــف الرعايــة
الصحيــة يف املناطــق املحــررة أصبحــت
حالــة املصابــن باألمـراض املزمنــة مأســاوية,
كمــرىض الــكىل.
يعــاين أحمــد مــن فشــل كلــوي أصيــب بــه
منــذ أوائــل الثــورة الســورية ،كان أحمــد
مــن الطــاب املتفوقــن بكليــة الهندســة
الزراعيــة يف مدينــة إدلــب ،داهــم شــبيحة
األســد منزلــه واعتقلــوه بتهمــة التظاهــر,
وتــم اإلفــراج عنــه بعــد  15يومــاً .يقــول
أحمــد« :أكلــت نصيبــي مــن التعذيــب
بالــرب املــرح يف فــرع أمن الدولــة بإدلب،
باإلضافــة للشــبح وصعقــي بالكهربــاء»
شــعر أحمــد بــأمل شــديد يف صــدره بعــد
إطــاق رساحــه ،وبعــد إجــراء التحاليــل
الالزمــة يف املشــفى تبــن أنــه يعــاين مــن
قصــور كلــوي نتيجــة التعذيــب الــذي
تعــرض لــه يف املعتقــل ,بحســب قولــه.
وهنــا بــدأت معاناتــه يف غســيل الــكىل
مبشــفى إدلــب الوطنــي ســابقاً ,لعــدم
وجــود قســم لغســيل الــكىل يف كفرنبــل،
فصــار يقــوم بعمليــة الغســيل مرتــن
أســبوعياً.
يقــول أحمــد« :مل أعــد أتحمــل مضايقــات
العســاكر يل عــى الطريــق قبــل تحريــر

إدلــب ,وكنــت بحاجــة لعمليــة زرع كليــة,
وهــذه العمليــة مكلفــة وبحاجــة إىل متــرع,
لكننــي كنــت محظوظ ـاً نوع ـاً مــا لتطابــق
تحاليــي مــع تحاليــل والــديت التــي مل تبخــل
بتقديــم كليتهــا يل ,باإلضافــة لتكفــل أحــد
املعــارف مبصاريــف العمليــة».
تقــول والــدة أحمــد« :جلســت لســاعات مع
ولــدي يف غرفــة الغســيل مبشــفى املواســاة
بدمشــق ،كانــت أخــر جلســة يجــري فيهــا
الغســيل قبــل العمليــة بســاعات ،وكان
جميــع مــن باملشــفى يباركــون يل كأن
ولــدي عريــس».
أمــا ســمر ( 34عامــاً) ،تعيــش يف وضــع
صحــي مــر ٍد ،نتيجــة الفشــل الكلــوي الحــاد
لكليتيهــا واعتامدهــا عــى الغســيل ثــاث
مــرات يف األســبوع.
الطبيــب محمــد يوضــح بــأن الكليــة هــي
العضــو املســؤول عــن تنقيــة وتصفيــة
الــدم مــن الســموم ،ويصــاب اإلنســان
بالقصــور الكلــوي بســبب االلتهابــات أو
مــرض الســكري وارتفــاع الضغــط وأحيانــاً
تعــود لعوامــل وراثيــة« ،وقــد تزايــد عــدد
املصابــن بالقصــور الكلــوي منــذ أوائــل
الثــورة بســبب تلــوث الهــواء باملــواد
الســامة الناتجــة عــن مخلفــات القصــف,

إضافــة لــرب الشــبيحة لبعــض املعتقلني»,
بحســب قولــه.
ويضيــف« :يعــاين مــرىض الــكىل بريــف
إدلــب الجنــويب مــن عــدم وجــود مشـ ٍ
ـاف
متخصصــة مبــرىض الــكىل ،لذلــك يضطــرون
يف بعــض األحيــان للمخاطــرة والذهــاب إىل
مناطــق تحــت ســيطرة النظــام يف حــاه
ودمشــق وال يوجــد طبيــب أخصــايئ كليــة
يف كل محافظــة إدلــب وريفهــا».
املمرضــة نــدى التــي تعمــل يف مشــفى
ميــداين يف معــرة النعــان تقــول« :يحتــوي
قســم غســيل الــكىل يف املشــفى ســابقاً عــى
 3أجهــزة فقــط ،جهازيــن للمــرىض الســلبني
وجهــاز للمــرىض اإليجابــن ومحطــة تحليــة
ميــاه متنقلــة مؤقتــة ،ويقــوم املراجعــون
للقســم بعمليــة الغســيل باملجــان وكانــت
مــدة الغســيل تـراوح مــن  4إىل  5ســاعات
وكانــت أعــداد املــرىض بــن 15و  27شــهرياً
عــدا مــرىض اإلســعاف».
وعــن صعوبــة تأمــن أدويــة القصــور
الكلــوي يقــول الصيــدالين عمــر« :إن دواء
مــرىض الــكىل غــا ٍل جــدا ً ومفقــود مــن
مناطقنــا املحــررة ،فالــذي يقــوم بعمليــة
زرع يــويص بعــض الذاهبــن ملناطــق النظــام
لرشائــه لــه ,وليــس لدينــا ثقــة باألدويــة
البديلــة».
يعــاين معظــم املصابــن بهــذا املــرض مأســاة
حقيقيــة ,لكــن
أحمــد حالفــه الحــظ وشــفي مــن مرضــه
يف صبــاح 2كانــون الثاين/ينايــر 2014بعــد
أن أجريــت لــه عمليــة زرع كليــة والتــي
اســتمرت تســع ســاعات ,وبعدهــا أصبــح
شــخصاً جديــدا ً بفضــل والدتــه.
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إرادة قوية رغم الفاجعة
«الحــرب دمــرت أحالمــي وأخــذت منــي
أغــى مــا أملــك ,مل أعــد أحلــم بعــد
اآلن ..مــا يبقينــي قــادرة عــى االســتمرار
هــو ابتســامة عــى وجــوه مــا تبقــى مــن
أطفــايل» .تقــول هــذه الكلــات تهــاين (31
عامــاً) مــن بلــدة احســم بريــف إدلــب
الجنــويب ،وهــي تــروي قصتهــا.
عاشــت تهــاين يتيمــة بعــد مــوت والدتهــا
متأثــرة بحمــى بعــد الــوالدة ,ترعرعــت
يف كنــف أختهــا الكبــرة التــي أخــذت دور
األب واألم معـاً ,متكنــت تهــاين مــن متابعــة
دراســتها بعــد حصولهــا عــى الشــهادة
الثانويــة وتخرجــت مــن كليــة الفنــون
الجميلــة يف جامعــة حلــب ,وبعــد تخرجهــا
بعــام تقــدم لخطبتهــا شــاب مــن بلدتهــا
فتزوجــت وصــار عندهــا عائلــة ورزقــت
بثالثــة أطفــال ,ولدهــا الكبــر محمــود كان
عاجــزا ً بســبب ضمــور يف الدمــاغ أصيــب
بــه أثنــاء الــوالدة ,لكــن
اللــه عوضهــا بطفليهــا
ماهــر وشــذى اللذيــن
يتمتعــان بصحــة جيــدة.
ماهــر
كان
متفوقــاً يف
املدرســة
و كا ن

يســاعد والــده يف عملــه بتصليــح الســيارات
يف أيــام العطلــة.
تقــول تهــاين « :أذكــر تفاصيــل ذلــك اليــوم
املشــؤوم جيــدا ً ..بتاريــخ  30حزيران/يونيــو
 2015والــذي يصــادف  13رمضــان ذهبــت
إىل ســوق البلــدة برفقــة ولــدي ماهــر البالغ
مــن العمــر  7ســنوات وقتهــا ,فجــأة! ..دوى
صــوت انفجــار قــوي واهتــزت األرض مــن
تحتنــا ,يف تلــك اللحظــة مل أعــد أرى شــيئاً
ســوى الغبــار ,واســتغرقت لحظــات ألدرك
مــا حــدث ,طائــرة أســدية تقصــف الســوق,
أول مــا خطــر ببــايل هــو طفــي ماهــر ..أيــن
ماهــر؟! أنقــل عينــاي ميين ـاً وشــاالً باحثــة
عنــه ,أراه ســاجدا ً بقــريب ..لقــد فــارق
الحيــاة ,هنــا كنــت قــد فقــدت ســاقي مــن
فــوق الركبــة دون أن أشــعر بهــا ,كانــت
بحــرة مــن الدمــاء مــن حــويل ورائحــة
البــارود تعــم املــكان».
أىت فريــق اإلنقــاذ والدفــاع املــدين وســيارات
اإلســعاف ,فبــدأت تهــاين بالـراخ« :منشــان
اللــه ..ابنــي ماهــر ..اســعفويل إيــاه».
وتتابــع تهــاين« :وبعــد قليــل قامــت الطائــرة
األســدية بتنفيــذ غارتهــا الثانيــة التي
مل تبعــد ســوى
أمتــار عنــا,
أنــا مل أفقــد
الوعــي يف
تلــك

الحظــة ،األشــاء تتطايــر مــن حــويل والجثث
مــن خلفــي وكأننــي يف يــوم القيامــة ،كانــت
مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا  30شــهيدا ً,
كنــت أنــا الناجيــة الوحيــدة منهــا ,ومــن
ي».
قســوة املنظــر أغمــي عــ ّ
تــم إســعاف تهــاين إىل مشــفى كفرنبــل
املركــزي (أورينــت ســابقاً) ,وبعــد صحوتهــا
مــن الغيبوبــة أدركــت أنهــا فقــدت ابنهــا
ماهــر ,وفجعــت أيضـاً بفقــد طفلتهــا التــي
يف أحشــائها .قتــل أطفالهــا وفقــدت ســاقها
يف لحظــة واحــدة.
تلقــت تهــاين العنايــة الطبيــة الالزمــة يف
املشــفى ,وتــم نقلهــا إىل مشــفى بــاب
الهــوى الســتكامل العــاج بســبب وجــود
ثــاث شــظايا يف الصــدر.
بعــد أســبوع عــادت تهــاين إىل بيتهــا,
بقيــت أشــهرا ً بحاجــة للرعايــة ,مل يبــق لهــا
ســوى ابنتهــا الصغــرة شــذى ( 6ســنوات)
التــي حملــت عــبء العنايــة بأمهــا وأخيهــا
العاجــز منــذ الــوالدة محمــود .أوقــات
مريــرة مــرت بهــا هــذه العائلــة التــي
دمرهــا القصــف األســدي.
ال تســتطيع تهــاين تركيــب طــرف صناعــي
ذيك بــدالً مــن ســاقها املفقــودة لغــاء
مثنــه ،وهــي تعــاين اآلن مــن آالم يف ســاقها
الســليمة العتامدهــا عليهــا كثــرا ً ,ورغــم
فقدهــا الثنــن مــن أطفالهــا إال أنهــا مازالت
قــادرة عــى االســتمرار والكفــاح.
تختــم تهــاين« :عندمــا أنظــر إىل ابتســامة
طفــي املعــاق وعيــون طفلتــي ينتابنــي
شــعور بالقــوة لالســتمرار ،مــازال لــدي
عائلــة أحتاجهــا وتحتاجنــي ,سنســتمر يف
الحيــاة والكفــاح حتــى نصــل إىل ذلــك
اليــوم الــذي تنعــم فيــه عائلتــي بالســعادة
والحيــاة الكرميــة ,ذلــك اليــوم الــذي أشــعر
فيــه بــأن دمــاء أطفــايل والشــهداء مل تذهب
ســدى».
ً
بقلم :شادية
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بني اليأس واألمل تروي نازحة قصتها
راحــت تقــص قصتهــا بغصــة األمل
ومعانــاة الفقــر والنــزوح ,وكأن معانــاة
الحــرب اجتمعــت يف تفاصيــل حياتهــا
بصــورة مصغــرة.
روعــة البالغــة مــن العمــر  25عامــاً
مــن حمــص ,وتحديــدا ً مــن منطقــة
بابــا عمــر املنكوبــة ,اضطــرت للنــزوح
مــع زوجهــا املصــاب وعائلــة ســلفها
املتــوىف بعــد مــا دمــر نظــام األســد بابــا
عمــر ,فقصــدت ريــف إدلــب وعاشــت
مــع عائلتهــا مبنــزل متواضــع ,إصابــة
زوجهــا وعــدم توفــر الرعايــة الصحيــة
الالزمــة حولــت إصابتــه إىل إعاقــة,
واضطــرت روعــة ألن تدفــع كل مــا
بحوزتهــا أجــرة للمنــزل ومثــن للطعــام.
ســتة أطفــال لزوجــة ســلفها وهــي
وزوجهــا ,عائلــة بائســة مل تعــد تجــد
مــن يعيلهــا ,قصــدت روعــة املجالــس
املحليــة والجمعيــات للحصــول عــى
بعــض الدعــم ولكــن ذلــك مل يكــن
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كافيــاً ,وألنهــا عجــزت مــع ســلفتها
يف الحصــول عــى فرصــة عمــل رحــن
يخرجــن مــع أوالدهــن لقطــاف
الشــفلح (نبتــة شــوكية تنمــو يف
املناطــق الربيــة لهــا اســتخدامات
طبيــة) ,وطــوال اليــوم وتحــت
الشــمس الحارقــة يتجولــون يف الع ـراء
بحثـاً عــن هــذه النبتــة وقطــاف بعــض
مثارهــا ,حتــى يســتطيعوا يف نهايــة
اليــوم جلــب بعــض الخبــز والخضــار
بثمــن مــا يبيعونــه.
روعــة مل تــرزق بولــد رغــم أنهــا
متزوجــة منــذ أكــر مــن عرش ســنوات,
لكنهــا أخــرا ً رزقــت بطفلــة ,شــعرت
بالفــرح مبولودتهــا بالرغــم مــن كل
بؤســها ,ولكــن هــذه الفرحــة ترافقــت
مــع غصــة الحاجــة وصعوبــة تأمــن مــا
يلــزم مــن لبــاس ودواء لفــرد إضــايف يف
العائلــة ,ومــا زاد الوضــع صعوبــة هــو
حاجــة الطفلــة ملــادة الحليــب غاليــة

الثمــن.
تقــول روعــة« :مثــن علبــة الحليــب
الصغــرة  2000لــرة ســورية ,ونحــن
مــن خــال عملنــا يف الشــفلح ال نجمــع
ثلــث هــذا املبلــغ فكيــف سأســتطيع
تأمــن الحليــب ألبنتــي؟».
قــررت روعــة متابعــة عملهــا يف جمــع
الشــفلح بجهــد أكــر ,كــا بــدأت
بالبحــث عــن مصــدر رزق إضــايف.
قصــدت مؤخـرا ً مركــز مزايــا وتحديــدا ً
مكتــب االســتبيان للحــاالت اإلنســانية
الــذي قــام بتوثيــق اســمها ,واعــدا ً
إياهــا بتقديــم املســاعدة مــا أمكــن.
وتبقــى روعــة تعيــش عــى أمــل أن
يشــفى زوجهــا ،وتكــر ابنتهــا ،وتعــود
إىل بلدهــا يف يــوم مــن األيــام ،بعــد
رحلــة النــزوح القاســية.
بقلم :هاديا منصور

ال أحــد يعلــم كــم هــو حجــم األمل واألىس
الــذي أشــعر بــه عندمــا أســمع تلــك
الكلــات الجارحــة واملؤملة..عانــس.
ويــزداد أملــي ومأســايت أكــر عندمــا أســمع
ي وجهــاً لوجــه
هــذه الكلمــة تطلــق عــ ّ
(عانــس) أو يف بيــت فــان يوجــد عانــس.
أنــا وداد مــن ســهل الغــاب يف حــاة ،ولدت
وترعرعــت يف عائلــة ملتزمــة جــدا ً ،تحكمهــا
األعــراف والتقاليــد ،كنــت أنــا األنثــى
الوحيــدة باإلضافــة ألربعــة ذكــور ،عشــت
طفولتــي مثــل غــري مــن البنــات عاديــة,
لعــب ومدرســة وصديقــات ،وبعــد ســنوات
كــرت وهنــا بــدأت مأســايت.

ملاذا أنا؟!

أول معانــاة كانــت حرمــاين مــن إكــال
تعليمــي ،بحجــة أين قــد كــرت وال يجــوز
يل الدراســة ،والخــروج مــن املنــزل ألنــه
«عيــب» وهنــا بــدأ الروتــن القاتــل يذبحني
فصار
يف منزل األرسة.
كل يــوم يشــبه الــذي قبلــه والــذي يليــه,
أفعــل نفــس األمــور يومي ـاً والتــي تنحــر
يف أشــغال البيــت والطبــخ واالهتــام بــأوالد
إخــويت الصغــار.
كان كلــا جــاء خاطــب يل ردوه ورفضــوه
بحجــة أين صغــرة ،يــا لــه مــن تناقــض!
مــن أجــل الدراســة «عيــب» ألين كــرت،
أمــا الــزواج فأنــا صغــرة .وتــار ًة يرفضــون

مدونة

املتقدمــن لخطبتــي بحجــة كــوين الوحيــدة
التــي تســاعد أمــي يف األعــال املنزليــة ,فــا
يجــوز يل تــرك أعبــاء املنــزل ،فخدمــة أهــي
وإخــويت مقدمــة عــى مســتقبيل وحقــي
بتأســيس عائلــة.
ويف عمــر 17ســنة تــويف والــدي وأصبحــت
يتيمــة األب وهــذه معانــاة أخــرى.
كان إخــويت يرفضــون الخاطــب لكونــه ال
ميلــك املــال ،أو لــه أخــوات «عوانــس» مــا
سيســبب مشــاكل عــى حــد قولهــم ,أو ألنــه
ال ميلــك بيتـاً مســتقالً ,أو ألنه من غــر عائلة
ومــرت
تليــق بنــا ....إلــخ.
الســنوات وبــدأت أكــر ,وعــى هــذه الحــال
تجــاوزت ســن الثالثــن ,فأصبحــت أفكــر
بالــزواج أكــر مــن الســابق ,ودامئـاً أتســاءل
فــرت دامئــاً
ملــاذا أنــا؟!
شــاردة الذهــن ,بعيــدة يف الخيــال ,كثــرة
التفكــر ,غارقــة يف بحــر األمنيــات.
مــع الوقــت بــدأت أحــس أين مجــرد خادمــة
إلخــويت وزوجاتهــم بعــد وفــاة والــديت أيضـاً,
فأنــا التــي أهتــم بأمــور البيــت ,وبــدأت
أحــس أين أعمــل مقابــل لقمــة عيــي.
البعــض ينظــر يل بشــفقة ,أمــا البعــض اآلخر
فينظــر يل بســخرية واســتهزاء وخاصــة
بعــض قريبــايت ,فكلــا تزوجــت إحداهــن
جاءتنــي ســاخرة وتكلمنــي بأســلوب ال
يخلــو مــن الشــاتة ,مــا أقــى مجتمعنــا!
النــاس ال ترحــم ,رغــم أين ضحيــة عاداتهــم
وتقاليدهــم.
عمــري اآلن  39ســنة ,ووضعــي مل يتغــر بــل
يــزداد ســوءا ً أكــر مــن الســابق ,بــل حتــى
أصبحــت أنــادي نفــي بالعجــوز ..ليــس
لــدي أب وال أم وال ولــد وال حتــى زوج ..ومل
أعــد أفكــر ســوى بالقــر رغــم أننــي دفنــت
منــذ زمــن بعيــد ..منــذ الطفولــة.
واســتمر بالقــول« :ملــاذا أنــا؟!» رغــم
أننــي أعــرف الجــواب ..ألن أهــي ظلمــوين
باتباعهــم العــادات والتقاليــد الباليــة
والبعيــدة كل البعــد عــن الديــن واألخــاق.

بقلم :دمية

10

مدونة

رغم األمل نعيش على األمل

يف قريتــي «حيــا لــن» الواقعــة يف ريــف
الغــاب ,كنــا نعيــش حيــث بيوتنــا وأقربائنــا
وأراضينــا ,كان لدينــا منــزل متواضــع أعيــش
فيــه أنــا وزوجــي أبوســطيف وعائلتــي
املؤلفــة مــن أربــع أوالد وابنتــن ,كان
ولــداي حمــزة ومحمــود يعانــون مــن نقــص
يف الــكىل (كل واحــد منهــم ولــد بكليــة
واحــدة) ,كانــت حالتهــم مســتقرة قبــل
األوضــاع الراهنــة ,حيــث كنــا نأخذهــم إىل
الطبيــب يراقــب أوضاعهــم بشــكل مســتمر,
ويصــف لهــم الــدواء املناســب.
وبعــد دخــول الثــورة عامهــا األول دخــل
جيــش األســد إىل قريتنــا ,وبــدأ بإطــاق
الرصــاص بشــكل عشــوايئ ,مل يســلم منــه
البــر والشــجر والحجــر ,شــعرنا بالخــوف
الشــديد ألننــا مل نعهــد مثــل هــذا الــيء
مــن قبــل ,مل يتحمــل زوجــي هــذا الخــوف
فأصيــب بســكتة قلبيــة (الجلطــة) وتــويف يف
الحــال ,مل يكــن بوســعنا فعــل أي يشء ,مل
نســتطع إســعافه بســبب تواجــد الجيــش,
وإطالقــه الرصــاص بشــكل عشــوايئ .ناهيــك
عــن املداهــات واالعتقــاالت ورسقــة
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املمتلــكات التــي كان ميارســها جيــش األســد
بحــق املدنيــن يف القريــة.
خرجنــا مــن منازلنــا مشــياً عــى األقــدام
هربــاً مــن الجيــش دون أن نأخــذ أي يشء
معنــا ســوى مالبســنا التــي نرتديهــا ,هربنــا
بأرواحنــا وتركنــا ممتلكاتنــا عرضــة للنهــب
مــن قبــل جيــش النظــام .مل نعــد منلــك
شــيئاً.
خــال فــرة نزوحنــا التــي اســتمرت ثــاث
أعــوام متتاليــة اســتقر بنــا الحــال يف بلــدة
ســفوهن الواقعــة يف ريــف إدلــب الغــريب,
قمنــا ببنــاء خيمــة متواضعــة تفتقــر لــكل
االحتياجــات التــي تجعلهــا مؤهلــة للســكن,
يف هــذه األثنــاء تراجــع وضــع ولــداي حمــزة
ومحمــود الصحــي بعــد انقطاعهــم فــرة
طويلــة عــن املعالجــة ,وفقــدان األدويــة
الالزمــة والتــي ال نســتطيع تأمينهــا لهــم
بســبب ســوء الحالــة املعيشــية ,فأنــا بالــكاد
أســتطيع تأمــن لقمــة العيــش .وبعــد وفــاة
زوجــي ال معيــل لنــا ســوى ولــدي بــال
الــذي يعمــل يف مهنــة البنــاء (الباطــون),
محمــود طفــي الصغــر البالــغ مــن العمــر

 8ســنوات جســمه الضعيــف ال يقــوى عــى
مقاومــة األمل ,أمــا ولــدي األكــر ســطيف
بــدأ يعــاين مــن الحمــى وبهــذه الحالــة ال
يســتطيع الخــروج للعمــل ألن حالتــه تــزداد
ســوءا ً ,ومــا باليــد حيلــة .أرى أوالدي يعانون
ويتأملــون وال أســتطيع أن أقــدم لهــم يشء ,ال
أملــك ســوى الدعــاء لهــم بالشــفاء.
واآلن أصبحنــا بــا مــأوى وال عمــل وال
مــورد ,وال أحــد مــن املنظــات اإلنســانية
منتبــه لحالنــا أويســأل عنــا.
أمتنــى كل مــن يصلــه صــويت أو ســمع
بقصتــي أن يقــدم لنا يــد العون واملســاعدة,
فرغــم األمل واألىس الــذي أعيشــه عندمــا أرى
ابتســامة أوالدي أنــى كل همــي وأملــي,
وأرى األمــل يف مســتقبل ســعيد لعائلتــي
البائســة.

بقلم :نوران

قصة

حكاية أم صربي
ســعلت أم صــري ثــم تابعــت دعاءهــا
اليومــي عــى أوالدهــا الثالثــة الذيــن
تركوهــا وانشــغلوا بزوجاتهــم فهــي تحفظــه
وتكــرره أكــر مــا يحفــظ شــيخ قريتهــم
دعــاءه للســيد الرئيــس ويكــرره.
أم صــري امــرأة بلغــت الســابعة والثامنــن
مــن العمــر فالتجاعيــد املرســومة عــى
وجههــا كاألخاديــد التــي حفرتهــا املعانــاة
عــى صفحــة الحيــاة تــي بــاألمل املعشــش
يف أحشــائها.
«جلس»
تســتيقظ صباحـاً وتذهــب قاصــد ًة ّ
القريــة األثــري عــى طــرف الســاحة العامــة
تتخــذه كرســياً تجلــس عليــه لتتحــدث عــن
معاناتهــا املريــرة مــع أوالدهــا حتــى حفــظ
قصتهــا أهــل القريــة والقــرى املجــاورة فلــم
يعــد ينتبــه لهــا أحــد ممــن عرفوهــا فكانــت
تتصيــد مــرور الغربــاء وال ترتكهــم قبــل أن
تــروي لهــم مــا يحفظــه أهــل قريتهــا.
تر ّجــل رجــل أربعينــي غريــب مــن ســيارة
أيب محمــود وهــي الســيارة الوحيــدة التــي
تعمــل عــى الخــط الواصــل بــن القريــة
واملدينــة املجــاورة ،نــادت أم صــري عــى
الطفــل رضــوان الــذي يلعــب بالدحاحــل

مــع رفاقــه قريب ـاً منهــا وهمســت يف أذنــه:
«مــن ذلــك الرجــل الغريــب؟»
أجــاب رضــوان وهــو يرفــع بنطالــه وينشــق
مخاطــه« :إنــه األســتاذ رامــي ..أســتاذنا
الجديــد».
نظــرت أم صــري يف األســتاذ مليـاً ثــم طلبت
مــن رضــوان أن يحــره إليهــا عــى الفــور.
ركــض رضــوان باتجــاه األســتاذ وأخــره
برغبــة تلــك العجــوز يف الحديــث معــه.
تقــدم األســتاذ رامــي نحــو العجــوز مبتسـاً
بــاش الوجــه .ألقــى عليهــا التحيــة ثــم جثــى
عــى ركبتيــه قبالتهــا مصغيـاً لهــا.
بــدأت أم صــري باالســطوانة التــي تكررهــا
كل يــوم عــن العقــوق والقســوة التــي
تالقيهــا مــن أبنائهــا وعــن زوجاتهــم
اللــوايت شــغلنهم عنهــا وح ّدثتــه عــن ســوء
معاملتهــن معهــا وكيــف منعنهــا مــن زيــارة
أوالدهــا يف منازلهــم .دموعهــا كانــت تنــزل
كالســكاكني يف صــدر األســتاذ الــذي مل يجــد
مــا يــوايس بــه املــرأة العجــوز ،واختصاصــه
يف اللغــة العربيــة خانــه كثـرا ً فلــم يجــد مــا
يعــر بــه عــن قســوة األوالد وســوء أخالقهــم
متعجب ـاً «هــل فع ـاً يــا تــرى يوجــد أنــاس

بهــذه القســوة والدنــاءة؟!»
نهــض األســتاذ بعــد أن انتهــت أم صــري
ـى وئيــدة يحمــل
مــن قصتهــا ومــى بخطـ ً
حقيبتــه ويفكــر يف كل كلمــة قالتهــا ،وبعــد
عــدة خطــوات اســتدار ونظــر يف وجههــا
متأثـرا ً ثــم تابــع طريقــه وهــو يفكــر يف حـ ٍّـل
يريــح ضمــره .أخـرا ً قــرر أن يقابــل أبناءهــا
ويتحــدث معهــم لعلــه يتوصــل إىل نتيجــة
تغــر حالهــا .وقــف األســتاذ أمــام دكان
الســان أيب ســلامن املشــغول بحســابات
املحــل .وبعــد أن ألقــى التحيــة قــال« :هــل
متنحنــي مــن وقتــك دقيقــة يــا عــم؟»
أنــزل أبــو ســلامن نظارتــه الســميكة
ليتمكــن مــن النظــر يف وجــه األســتاذ وقــال:
«تفضــل مبــاذا أخدمــك؟»
تنهــد األســتاذ قلي ـاً ثــم قــال« :هــل تــرى
تلــك املــرأة العجــوز؟»
ابتســم أبــو ســلامن ثــم ضحــك مقهقهـاً مام
أثــار حنــق األســتاذ الــذي متالــك نفســه.
وقــف أبــو ســلامن ووضــع يــده عــى
كتــف األســتاذ وقــال« :يــا صديقــي إنهــا
أم صــري ..تزوجــت مــن أيب صــري الــذي
ذهــب إىل حــرب الســفربرلك ومل يعــد,
لكنهــا مل تنجــب منــه ومل تتــزوج بعــده ,وكل
مــا ســمعته منهــا هومــن محــض خيالهــا وال
يوجــد لديهــا أوالد وال حتــى بنــات ,لكنهــا
تُكنــى بــأم صــري نســبة لزوجهــا الــذي
كان يعــرف بتلــك الكنيــة .قالهــا ثــم عــاد
إىل حســاباته تــاركاً األســتاذ يف دهشــته
وذهولــه.
بعد مرور عرشين عاماً..
يتقبــل األســتاذ رامــي املتقاعــد التعــازي
مــن أهــل مدينتــه بفقــدان ولــده بفعــل
القصــف ,وبعــد انـراف املع ّزين ارتســمت
أمامــه صــورة أم صــري الجالســة عــى
الجــاس حيــث تعــود بــه الذاكــرة ،تســاءل
يف نفســه مــا هــو شــعورها لــو أنهــا رزقــت
أحســت
بولــد وذاقــت طعــم الفـراق؟ هــل ّ
بشــعور األم الثــكىل التــي تــودع فلــذة
كبدهــا تحــت الـراب؟ هــل يــا تــرى مـرارة
الفقــد تزيــد عــى أمل الحرمــان مــن األوالد؟
نهــض عــى حيلــه ,بصــق ثــم غــادر بيــت
الع ـزاء وهــو يتمتــم« :مــا حــدا مرتــاح».

بقلم :نور الدين اإلمساعيل
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كي ال ننساهم
أنني ..خارج السرب

الشهيد خالد عبد الحليم الدندوش
مواليــد  .1974متــزوج ولديــه  5أطفــال ,استشــهد
بتاريــخ  2012/8/7بطلقــة قنــاص ,وذلــك أثنــاء
مشــاركته بإســعاف الجرحــى يف معركــة تحريــر
كفرنبــل.

الشهيد محمد دحام البيوش
مواليــد  .1988متــزوج ولديــه طفلــة واحــدة,
استشــهد بتاريــخ  2012/8/7بطلقــة قنــاص,
وذلــك أثنــاء مشــاركته بإســعاف الجرحــى يف
معركــة تحريــر كفرنبــل.

غريب أحمل األشواق واألحزان
جلست عىل صخو ِر اليأس منتظرا ً
ُ
ٌ
يف كوين وداخل ِ
بعض إنساين
عىل أملٍ شعاع النور يف بحري
وأرحل عن بقايا العقل ممتطياً
وأبحث يف بقايا امللح عن لغ ٍة
إىل اإلحساس أحالمي ووجداين
من األفراح واألحالم  ....والشع ِر
فال ألقى سوى اآلالم تذبحني
فيصدمني األنا املوجوع
مكتوياً بح ّمى الغدر متزجني مع القه ِر وتشعلني
جليدا ً ذاب من وجد عىل بحر يفارقه
فألقى كل أغنية بدنيا القلب
وقد يلقاه عند املدفن املغروس
رت ّلها حزين يسكن األعامق
أجسادا ً تحذرين وتنهاين
ينعاين عىل الوتر
***********
**********
جعلت مدامعي وطناً ..ألسكن ُه
أنا املصلوب فوق الرمل يا وطناً
ُ
فتاه الدرب يف دمعي
القلب
يذوب من احرتاق اآله ..يف ِ
وغادرتُ الهوى املجنون واألحالم
ويرسلني إىل املجهول يحملني
مكتفياً
لدنيا الغيب تأخذين بعيدا ً خارج
بكرسة خبزي املبلول يف وجعي
الرسب
ِ
أصيح لكني
ويرتكني لوحش الغربة الحمقاء
أصيح ثم ُ
وأطلقت العنان ُ
أنا نفيس
تسكننيوأسكنها
األحاسيس
عفت عندي
وتنهش من بقايا اللحم حصتها
ُ
القواميس
وخانتني
درب
وترميني بال ِ
ُ
املرمي ِمن كانت وإخوتها فلم يبلغ به سمعي
فأدرك أنني ّ
**********
الجب
وحيدا ً داخل ِ
سألتك عن دواويني وأرشعتي
************
لبحر الشعر أعرب ُه َ
أللقاك
أنا والي ّم والتابوت يا وطني تعذبنا
وأمطر من غيوم الحزن أكواناً وأفالكا
الفراعني
وأميش فوق فُرقتنا مالييناً من األشواق
أمل لنا أبدا ً مبرضعة
وتسحقنا فال ٌ
أقطعها
لتغذونا
وأنظم من عقود الوجد أزهارا ً
فنأكل جمر غربتنا وزقّوماً تعودناه
حتى صار قانوناً ..أتشبعنا القوانني؟ رمت باألرض أشواكا
وأعلن يف كتاب الخلد قصتنا
فال تسأل إذا ما الجمر أحرقنا
ليسمع من به صم ُم
وال تسأل إذا ما الجرح أتعبنا
ويشفى الجرح واألُملُ
ألنّا قد تعودنا عىل النريان
ويبقى ذكرك املعسول يف فكري أردده
ننساها إذا خمدت
الخلق من بالحسن س ّواك
ويبقى من رماد القلب باقي ٌة ..لها حني عظيم ذلك ّ
***********
***********
نور الدين اإلمساعيل
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كاريكاتير

مسابقة مزايا
 -1ما أول ما تكلم به رسول الله صل الله عليه وسلم حني قدم إىل املدينة؟
 -2ما أول ما كتب القلم؟
 -3ما هي سور الحواميم (حم) السبعة؟
مسابقة مزايا (ألغاز و أسئلة):
مسابقة شهرية ميكن املشاركة بها عن طريق اإلجابة عن األسئلة الثالثة املوجودة يف كل عدد ووضعها بالصناديق املوجودة ضمن مراكز مزايا.
تعتمد عىل القرعة وسيتم اختيار رابحة من كل مركز من مراكز مزايا (كفرنبل -معرة النعامن -احسم -معرة حرمة -جباال).
توزع الجوائز عىل خمس رابحات وقيمة الجائزة لكل رابحة  1000ل.س

حل مسابقة العدد املايض:
-1الصافات.
-2واغل.
-3خمسة عرش سجدة.
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أسامء الرابحات:

-1معرة حرمة :اميان اإلسامعيل  ,آمنة الريا.
-2معرة النعامن :زينب غريب.
-3كفرنبل :عبري دندوش.
-4احسم :وفاء كنعان.
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أفقي:
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-1من سور القرآن الكريم  -من سور القرآن الكريم -من سور القرآن الكريم
-2قصب (مبعرثة) – محارب ياباين قديم
-3من أحرف اإلدغام – يدخل  -من سور القرآن الكريم (معكوسة)
-4من سور القرآن الكريم -يدهم
-5من سور القرآن الكريم(معكوسة) – مكمالت ( معكوسة)
-6قبيلة عربية – يرفع كمه – من الطيور
-7ضمري منفصل – دمره  -من سور القرآن الكريم(معكوسة)
-8أشار (معكوسة) -صغري البقر -من سور القرآن الكريم
-9نخترص
-10ماركة سيارات – متشابهان -يدخل يف ( معكوسة)
-11من سور القرآن الكريم -ضمري متصل – من الطيور
-12احرتس  -من سور القرآن الكريم ( معكوسة)
-13من سور القرآن الكريم  -قطع(معكوسة) – يابس(معكوسة)
-14من سور القرآن الكريم  -من سور القرآن الكريم
-15من سور القرآن الكريم  -من سور القرآن الكريم ( معكوسة)  -من سور
القرآن الكريم ( معكوسة)
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عمودي:

ن
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ف

 - 1من سور القرآن الكريم -من سور القرآن الكريم -ظلم
 -2من سور القرآن الكريم – خط يف ملعب كرة القدم
 -3انفجر بالعامية – متشابهان  -من سور القرآن الكريم
 -4يقدم لهم – برئ (معكوسة) – أعيد
 -5صفة الخلفاء األربعة – جواهر (معكوسة)
 -6عظم الرأس – مكر
 -7رجل دين – يف الصحراء – أتقرب إىل الله – حرف ناصب (معكوسة)
 -8أنامل (مبعرثة) -شعر شعبي (معكوسة) – حان وقته(معكوسة)
 – 9أقوام -للتأفف – تشتعل (معكوسة)
 -10من سور القرآن الكريم -حرف جر – احتفل (مبعرثة)
 -11يعاد (معكوسة) – أمنح( مجزومة) – جمع برئ
 -12تستخدم للتصوير(معكوسة) – مرض مزمن –إله -ظن ( معكوسة)
 – 13سلم عليهم – بيت الدجاج(معكوسة) – أمر عظيم
 -14شحادون – متشابهة
 -15من سور القرآن الكريم ( معكوسة) – بحر  -من سور القرآن الكريم

......من نشاطات وفعاليات مركز مزايا

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

