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مها االحمد 

اللغــة  مــدرس  مــروان  يتابــع 
دروســًا  التالميــذ  إعطــاء  العربيــة 
واإلمــالء  والقــراءة  النحــو  فــي 
بــكل همــة ونشــاط، بالرغــم مــن 
االتهامــات واالنتقــادات الموجهــة 
األهالــي  بعــض  قبــل  مــن  إليــه 
بخصــوص  الثوريــة  والجماعــات 

للنظــام. تبعيتهــم 
مــروان وكثيــر مــن المعلميــن 
فــي ريــف إدلــب مــا زالــوا يأخــذون 
وهــم  النظــام،  مــن  رواتبهــم 
ــة  ــر منصف ــات غي ــون التهام يتعرض
وظالمــة، رغــم الــدور الكبيــر الــذي 
يقومــون بــه فــي تعليــم األطفــال 
الجهــل  براثــن  مــن  وانتشــالهم 

واألميــة.
يقــول مــروان: »البعــض يطلــق 
علــَي اســم شــبيح للنظــام، والبعض 
اآلخــر يقــول عنــي عميــل. كل ذلــك 
ألنــي مــا زلــت أعمــل فــي التدريــس 

وأقبــض راتبــي مــن النظــام«.
تلــك  علــى  مــروان  يــرد 
مــن  »هــل  بتســاؤله:  االتهامــات 
البيــت  فــي  أجلــس  أن  األفضــل 
وامتنــع عــن التدريــس فــي الوقــت 
والتالميــذ  الطــالب  يحتــاج  الــذي 
لمــن يعلمهــم ويســد النقــص الذي 
ــة ؟!« ــة التعليمي حصــل فــي العملي

األعبــاء  إلــى  مــروان  ينــوه 
ــن  ــا حي ــرض له ــي يتع ــار الت واألخط
مــن  الراتــب  قبــض  إلــى  ذهابــه 
تخفــى  ال  والتــي  حمــاه،  مدينــة 
علــى أحــد، وتحملــه لــكل ذلــك فــي 

العلــم. ســبيل 
الدكتــور خالــد الضعيــف، وهــو 
فــي  حــاس  قريــة  مــن  مســؤول 
ــة،  ــة والتنمي منظمــة ســورية لإلغاث
الســلبية  األهالــي  نظــرة  ينتقــد 
تلــك  أن تتغيــر  للمعلميــن، ويرجــو 
النظــرة. فبحســب رأيــه إن أي أجــر 
يقبضــه لقــاء أتعابــه قليــل عليــه، 
أن يوفيــه  أحــد  وأنــه ال يســتطيع 
ــة  ــرًا ألن حال ــا كان. ونظ ــره مهم أج
المعلــم الماديــة صعبة هــذه األيام، 
خاصــة فــي ظــل تجاهــل الجمعيــات 
الثوريــة  والمنظمــات  الخيريــة 
إعطاءهــم مســاعدة باعتبــار أنهــم 

مــن حصــة النظــام، كمــا يقــال.
يــرى الضعيــف أنــه ال مانــع مــن 
خصهــم ببعــض الســالل الغذائيــة 
العظيمــة،  لجهودهــم  تقديــرًا 
منهــم  اســتمر  مــن  فهنــاك 
فــي التدريــس حتــى بعــد أن تــم 
ــام،  ــن النظ ــه م ــع راتب ــه وقط فصل
ــال  ــد الرح ــات أحم ــدرس الرياضي كم
يقــول  كفرنبــل.  مــن  عامــًا(   45(

لــي  يبــق  لــم  لــو  »حتــى  أحمــد: 
راتــب ســوف أتابــع التدريــس، لكــي 
أفيــد هــؤالء الطــالب المظلوميــن، 
ولكــي ال يتفشــى الجهــل واألميــة 
فــي بالدنــا، فنحــن جميعــًا معنيــون 

بالمســؤولية«.
عنــد  نجدهــا  النظــرة  نفــس 
ــة  ــهام )35 عامــًا(. وهــي مدَرس س
الخطيــب  فضــل  مدرســة  فــي 
تحمــل شــهادة جامعيــة فــي األدب 
مدَرســة  تعمــل  وهــي  العربــي. 
ــف  ــا 15 أل ــدى راتبه ــة ال يتع وكيل
ل.س، وهــو مبلــغ زهيــد ال يكفــي 
شــيئًا مقابــل الغــالء الفاحــش هــذه 
»ســوف  ســهام:  تقــول  األيــام. 
أجــل  مــن  التدريــس  فــي  أســتمر 
واألميــة  الجهــل  يتفشــى  ال  أن 
الراتــب  قلــة  رغــم  بــالدي،  فــي 
خــوف  مــن  األخــرى  والعوائــق 
مســتمر مــن القصــف الــذي يطــال 
ــن  ــا م ــواًء كن ــدارس. وس ــى الم حت
النظــام،  أو  االئتــالف  مدرســي 
المهــم أننــا نخــدم مجتمعنــا ونعلــم 

أطفالنــا«.

شكرًا للمعلمني

ونحـن صغـار، طـول الواحـد شـبرين فـي الصـف 
الصبـاح  مـع  نقـف  كنـا  االبتدائـي،  الثانـي 
صفوفـًا مترادفة شـرق المدرسـة التي نسـميها 
المكتـب علـى باحة جليدية ناشـفة، مواجهة ريح 
صقيعيـة تهـب من جهـة الشـمال المفتوح على 
وننشـق  نرتجـف  ونحـن  القـارس  والبـرد  الجبـل 
أصابـع  يقضـم  وهـو  الصقيـع  بدبيـب  ونحـس 
أقدامنـا، كسـوتنا علـى قدهـا ونهتـز ونضحـك 
وندمـع ونرتجـف وننشـد بـالد العـرب أوطان من 
الشـام لبغـدان، مـا كنـا وقتها نعرف بغـدان من 

الشـام وال نجـٍد وال يمـٍن . 
كبرنـا وسـط زحمـة الشـقاء والعوز وعـدم وضوح 
المتغيـرات المتتابعـة علـى البعـد ، كبرنـا وسـط 
مـدارس وحاجـات وظـروف جديـدة ، مـن مكتـب 
المعـرة  فـي  العـالء  أبـي  المتوسـطة  كفرنبـل 
واحـد  أي  احتفـاظ  مالحظـة  مـع  حلـب  إلـى  ثـم 
بحـق الرسـوب علـى مهلـه فـي الصـف الواحـد 
كمـا يشـاء يمـَل ويهـَج مـا لـم يسـتحق النجـاح 
مرحلـة  كل  فـي  نصطـدم  كنـا   ... تـال  لصـٍف 
 ، شـيء  كل  فـي  مختلفيـن  رجـال  مـن  بنمـط 
عمالقـة ، نصطـدم بهـم فـي الشـوارع واألزقـة 
رجـال متفانـون مشـبعون   ، والمحـالت والمـدن 
بالـدأب والقيـم والكرامة ، االخـالص في العمل 
االبتدائيـة  فـي  معلمينـا  مـن  اعتبـارًا   والوفـاء 
حتـى الحلقـات العاليـة وصـواًل لعـادل العوا في 

الشـام .
مخـزون  فـي  بالتضخـم  مرحلـة  كل  فـي  نحـس 
القيـم التـي نلتقيهـا كيفمـا توجهنـا، هنـا في 
الضيعـة خيـرو الخطيـب وعبـد هللا وبهـاء الديـن 
والشـيخ نـور وصـواًل لبديـع الكسـم، مـن جـورج 
وانطـوان إلـى أطـول القامـات ... رجـال عظـام 
فـي كل شـيء، إيثـار وعـزم وتفانـي ال حـدود 

. لها
إلـى أن بـدأت مصائـر البلـد تزلـق بهـدوء ولكنه 
واضـح، امتـأ المـكان بأشـباه رجـال بـال كرامـة، 
هـذه  للحشـرات،  أقـرب  منافقـون،  وصوليـون 
تمامـًا  واحتلتـه  البلـد  فـي  مرعـت  الكائنـات 
بدعـاوي شـمولية ويقينيـات مـزورة وشـعارات 

العسـكر. أحذيـة  علـى  محمولـة  كاذبـة 
تـَم تصميـم هذه المقامـات في أوقـات متأخرة 
حـول  والـدوران  الجـور  سـلطات  ذيـول  لتلويـن 
يخدمـون  هـم  فيمـا  القائـد  الملهـم  شـخوص 

ولوجودهـم  للحيـاة  مضـادة  مشـاريع  كأغبيـاء، 
كلـه علـى بعضـه.

توحلـت األحـالم وضاقـت المسـافات التي كانت 
والغبـاء  الخـوف  قوامـه  جيـاًل  وأنجبنـا  مفتوحـة 
امتطـاء  فـي  والتنافـس  والتدليـس  والرعـب 
السـفاالت باسـم صالح الماجـد المخيف الواقف 

فـوق مصائـر البشـر ...
أحـس باليـأس منـذ عقـود لـوال بقيـة مـن حجرات 

أخيـرة وانيـة مازالـت تبـَص تحـت الرمـاد.
احتياطيـة  بشـرية  طاقـة  امتطـاء  مـن  البـد 
معطلـة الفعاليـة مخبأة منـذ قـرون وراء الحائط، 
نعـم أعنـي المـرأة غيـر الملوثـة بنكبـات الذكـور 
والزيـف  بالغـدر  المشـمولة  غيـر  وسـفالتهم 

والخيانـة.
شـريحة ليسـت عرضيـة مطلـوب منهـا أن تحمـل 
ثقـل األمـة مـن حـال إلـى حال كمـا نقلـت المرأة 

األلمانيـة بلدهـا بعـد الحـرب العالميـة الثانية.
يحـق لنـا أن نحلـم وأن نعـَول علـى هـذه الطاقة 
التـي أنتظـر منهـا العـزم والتفانـي واإلخـالص 
فـي زمن تراجعـت فيه حدة هـذه المعايير كثيرًا.
الكرامـة  وال  اإلرادة  منقوصـة  المـرأة  أحسـب  ال 
لـو أرادت أن تفعـل بعيـدًا عـن هيمنـة ذكوريـة 
منهـا  مطلـوب  اإلنسـانية،  بحسـابات  سـاقطة 
تبَنـي  بـل  الذكوريـة  الخروقـات  تصحيـح  ليـس 
كاهلهـا،  علـى  المـرة  هـذه  كلـه  المشـروع 
تحـَول  أن  بـل  فحسـب  تتحـول  أال  وبإمكانهـا 
مصيـر األمـة وتدفعـه نحـو المسـتقبل قبـل أن 
لعقـود  الـذل  بوابـة  ويلـج  الفنـاء  غربـان  تتبعـه 

أخـرى.  
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رضــا!.. هــل هــو اســمك؟ أم 
رضــاك وصبــرك علــى بلــواك؟

قســت  مــن  علــى  هللا  لعنــة 
قلوبهــم فــي ويــالت الحــرب! لعنــة 
بــات  متحــرك  كرســي  علــى  هللا 
معلقــًا فيــك! فليرحمنــا هللا فــي 
وطــن يمــوت شــبابه وأطفالــه فــي 
حضــن أمهاتهــم بســبب العجز والف

                                                                                               . قر
فــي  ســنة(   23( رضــا  يعيــش 
إدلــب  بريــف  الفطيــرة  بلــدة 
الجنوبــي. كان طالبــًا فــي كليــة 
ــانًا  ــب. كان إنس ــة إدل ــة بجامع التربي
أن تخونــه خطواتــه  طبيعيــًا قبــل 
فيســقط مــن ســطح منزلــه إلــى 
ــة  ــرة حربي ــف طائ ــر قص ــفل، إث األس

بالقــرب مــن منزلــه. 
بعــد الحــادث مباشــرة تــم نقــل 
رضــا إلى إحــدى المشــافي التركية. 
خضــع لعمليــة في عمــوده الفقري. 
وبعــد ثالثــة أشــهر تــم تخريجــه قبــل 
شــفائه ليصبــح جليســًا فــي فراشــه 
عاجــزًا عــن الحركــة، ترافقــه تقرحــات 
ــذ  ــبع من ــهر الس ــالل األش ــده خ جس
ــة التــي  ــه، والقســطرة البولي إصابت
لــه  مســببة  معاناتــه  مــن  زادت 
التهابــات حــادة أثــرت بشــكل مباشــر 

ــى.                                                ــى الكل عل
منزلــه  فــي  رضــا  زرنــا  عندمــا 
مــن  يتألــف  الــذي  المتواضــع 
وجــود  لعــدم  غرفتيــن مظلمتيــن 
صغيــرة  فتحــة  باســتثناء  شــبابيك، 
النايلــون،  مــن  بكيــس  مغطــاة 
وجدنــاه جالســًا أمــام المنــزل مغتنمــًا 
قليــاًل  الدافئــة  الشــمس  أشــعة 
لعــدم توفــر مــادة المــازوت لديهم، 
ــر  ــدي غي ــرير حدي ــى س ــتلقيًا عل مس

الصحيــة. لحالتــه  مهيــأ 
رغــم كل مــا حــل برضــا تجــده 
ــه  ــة ترافق ــامته الخجول ــرًا، ابتس صاب
دائمــًا لتخفــي وراءهــا ألمــًا عميقــًا. 
يعيــده  أن  ربــه  ويدعــو  يصلــي 
كمــا كان، ليكمــل حياتــه بشــكل 
ــي  ــا ف ــه كم ــل أهل ــي، ويعي طبيع

الســابق.
حلــم رضــا بســيط جــدًا، وهــو 
بنــاء خيمــة أمــام منزلــه، ألن رطوبــة 
رويــدًا  تقتلــه  وعتمتهــا  الغرفــة 

رويــدًا. يقــول رضــا: »قــد تكــون 
عنــد  تافهــًا  حلمــًا  الخيمــة  هــذه 
لــي  بالنســبة  ولكنهــا  البعــض 
علــى  الشــفاء.  فــي  تســاعدني 
األقــل أســتطيع أن أتنفــس هــواء 
الغرفــة  رطوبــة  مــا..  نوعــًا  نقيــًا 
ــوس  ــي ككاب ــى أنفاس ــس عل تكب

ليلــة«.                                                                   كل  يراودنــي 
أصبــح  رضــا  أن  يــرى  البعــض 
لــم يعــد  عبــارة عــن كومــة لحــم 
فــي  بــدأت  هنــا  أهميــة.  أي  لــه 
ــه  ــن حالت ــة بي ــرح مقارن ــي بط نفس
ــاب  ــن ش ــده، فم ــادث وبع ــل الح قب
يــرى  كان  وقوتــه  بعنفوانــه 
ــى  ــاره إل ــرق بانتظ ــتقبله المش مس
بــال  رقــم  وإلــى  مشــلول،  شــاب 
قيمــة فــي حيــاة المجتمــع، إلــى 
أن  قبــل  مســتقبله  دفــن  شــاب 
أطرحهــا،  لــم  ولكننــي  يدفــن. 
الحــزن واألســى  بشــعور  اكتفيــت 
العمــر،  مقتبــل  فــي  شــاب  علــى 
يعيــش  أن  القــدر  عليــه  حكــم 
مشــلواًل فيمــا تبقــى لــه مــن رصيــد 

العمــر.                                  
يــردد  ســنة(   48( رضــا  والــد 
دائمــًا: »ال أطلــب مــن هللا ســوى 
ويعــود  ولــدي  لــي  يشــفي  أن 
غصــة  مــع  قالهــا  لدراســته«. 

مدفونــة.                                                                دمعــة  ترافقهــا 

وبغيــاب المجلــس المحلــي فــي 
بلــدة الفطيــرة وأي جهــة داعمــة أو 
قريــب يمــد لهــم يــد العــون، والذي 
ــنة(،  ــا )50 س ــاة أم رض ــن معان زاد م
ــي  ــرأة ف ــز الم ــوء لمرك ــا للج دفعه
مدينــة كفرنبــل لطلــب المســاعدة. 
ــى  ــا عل ــى بلواه ــرة عل ــا صاب أم رض
أمــل أن يعــود ولدهــا البكــر طبيعيــًا 
كمــا كان. تقــول: »إننــي وصلــت 
إلــى حالــة مــن االستســالم واليــأس 
مــن كل شــيء مــن ســوء معيشــتنا 
بقطــف  ســندها  أحــاول  التــي 
ــا  ــز وبيعه ــبة الخبي ــن عش ــض م البع
فــي الســوق لكــي ال أمــد يــدي 
ــر  ــى الكثي ــاج إل ــدي يحت ــد.. ول ألح
مــن العنايــة.. عــاد وكأنــه طفــل 

ــر«.  صغي
عائــالت  هنــاك  بلــدي،  فــي 
بالبــرد  يشــعرون  عندمــا  منســية، 
يكتفــون بتغطيــة أنفســهم ببعــض 
وعندمــا  المهترئــة،  البطانيــات 
بأخــذ  يكتفــون  بالجــوع  يشــعرون 
بــأن  واألمــل  الصبــر  مــن  جرعــة 
بــاب  شــخص مــا ســيقوم بطــرق 

حالهــم.                                    عــن  ويســأل  منزلهــم 
 

يعــد زواج األقــارب مناخًا مناســبًا 
معاقيــن  أطفــال  إلنجــاب  جــدًا 
ذهنيــًا وجســديًا وأمــراض وراثيــة. 
ــي  ــارب ف ــرة زواج األق ــر ظاه وتكث
ــباب،  ــدة أس ــة لع ــات الريفي المجتمع
ــروة داخــل األســرة،  كاالحتفــاظ بالث
ووقــوف أوالد العــم فــي طريــق 
بنــات أعمامهــم فــي حــال أعجبتهم 
ــزواج  ــاة فــال يســمحون لهــا بال الفت
ــادات  ــم الع ــب. وتحت ــاب غري ــن ش م
ــالت أال  ــض العائ ــي بع ــد ف والتقالي

ــا.  ــن عمه ــاة إال اب ــزوج الفت تت

وهــذا الــزواج يولــد مــع الزمــن 
مشــاكل قــد تنتهــي إلــى الفشــل 

ــان.  أو الطــالق فــي بعــض األحي
ــت  ــرة أصبح ــرة األخي ــي الفت وف
ــب  ــة تلع ــف والتوعي ــالت التثقي حم
تلــك  مــن  الحــد  فــي  كبيــرًا  دورًا 

الظاهــرة.
 33( األحمــد  إســالم  يعيــش 
عامــًا( فــي ريــف ادلــب ويقــول: 
»كلمــا أفاتــح أبي بموضــوع زواجي 
يــرد قائــاًل إن ابنــة عمــك بانتظــارك. 
أبقــى  الــذي جعلنــي  األمــر  هــذا 
بــال زواج الــى أن أصبــح عمــري 33 

ــر  ــت أفتعــل أســبابًا لتأخي ســنة. وكن
زواجــي مــن ابنــة عمــي، إلــى أن جــاء 
شــاب وتقــدم لخطبتهــا وتزوجهــا. 
بيــن  المشــاكل  نشــبت  وبعدهــا 
أبــي وعمــي بســبب موافقــة عمــي 

ــاب«. ــى الش عل
ســارة )19 عامــًا( تزوجــت ابــن 
ــن  ــدد كل م ــذي كان يه ــا ال عمه
»ابنــة  قائــاًل:  بالقتــل،  يخطبهــا 
عمــي ولــن تتــزوج غيــري«. بعــد 
ــارة  ــت س ــا طلب ــن زواجه ــنتين م س
الطــالق بســبب معاملــة ابــن عمهــا 

»انتهــت  ســارة:  تقــول  الســيئة. 
كبيــرة  بمأســاة  الزوجيــة  حياتــي 
ــة  ــذ البداي ــي من ــدم قناعت ــبب ع بس
ــاري  ــي واجب ــن عم ــي مــن اب بزواج
علــى هــذا الــزواج الــذي انتهــى 
وبــوالدة  ناحيــة  مــن  بطالقــي 
بهــذا  لــه  ذنــب  ال  معــاق  طفــل 

الــزواج مــن ناحيــة أخــرى«.
بــزواج  ينصحــون  ال  األطبــاء 
األقــارب ألنــه قــد يســبب أمــراض 
الطبيــب  يوضــح  للذريــة.  وراثيــة 
الصحيــة  المشــاكل  حنــاك  زاهــر 
نتيجــة  األطفــال  بيــن  المنتشــرة 

زواج األقــارب ومنهــا »فقــر الــدم 
األبيــض  البحــر  وأنيميــا  المنجلــي 
المتوســط«. كمــا وجــد أن نســبة 
الحمــل  نتيجــة  المرضيــة  الحــاالت 
الســيدات  عنــد  تــزداد  وتوابعــه 

أقاربهــن.  مــن  المتزوجــات 
ومــن الحــاالت الحزينــة لــزواج 
ــن  ــًا( م ــوال )35 عام ــة ن ــارب حال ألق
تــدري  تكــن  لــم  التــي  كفرنبــل 
ابــن  مــن  زواجهــا  بســبب  أنــه 
أطفالهــا  يمــوت  ســوف  خالتهــا 
الذكــور بســن مبكــرة، مــن ســنة 
ونصــف لســنتين، فــي حيــن تبقــى 
ــب  ــدة. الطبي ــة جي ــي صح ــاث ف اإلن
زاهــر حنــاك يرجــع هــذه الظاهــرة 
نقــص  يدعــى  نــادر  مــرض  إلــى 
ــوع  ــوال والدم ــول ن ــن. تق األلبومي
الســبب  »لهــذا  عينيهــا:  تمــأ 
ســيتزوج زوجــي مــن امــرأة أخــرى«.

تبكــي فــداء )40 عامــًا( بحرقــة 
وألــم علــى ابنهــا الــذي مــا يــزال 
بعمــر 11 عامــًا، حيــث بــدأت عالمــات 
عليــه،  تظهــر  األكزيمــا  مــرض 
ــي  ــذي كان يعان ــرض نفســه ال الم
إلــى  منــه والــده، والــذي تحــول 
فــداء  تخشــى  جلــدي.  ســرطان 
أن يالقــي ولدهــا نفــس المصيــر 
فــداء  تضــع  ســنوات.  عــدة  بعــد 
المســؤولية علــى أهلهــا وتقــول 
إنهــا كانــت صغيــرة عندمــا خطبهــا 
ولــم  أهلهــا،  مــن  عمهــا  ابــن 
ــرار زواج  ــن أض ــيئًا ع ــدري ش ــن ت تك

األقــارب. 
لــزواج  األســباب  هــذه  كل 
األقــارب تــؤدي بحســب المرشــدة 
ــة  ــويد لنهاي ــن الس ــة فات االجتماعي
القصــص  بســبب  فاشــل  زواج 
ــف  ــي ري ــرر ف ــي تتك ــاة الت والمعان
هــو  الرئيســي  والســبب  ادلــب. 
رأيهــم  وفــرض  األهالــي  تدخــل 
علــى أبنائهــم لبقــاء الميــراث ضمــن 
العائلــة، أو تمســكًا بتقاليــد وعادات 

أخــرى.
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الزواج المبكر أصبح حاًل
مدونة

آمنــة  كفرنبــل  مدينــة  ابنــة 
)50 عامــًا( تضــع بعضــًا مــن فــوارغ 
النايلــون مــع الجــل واألحذيــة القديمة 
فــي صوبــة الحطــب لتتقــي بهــا بــرد 
الشــتاء مــع عائلتهــا. تفــرش بيتهــا 
ــة.  ــجادات مهترئ ــع س ــع ببض المتواض
علــى يمينهــا شــباك الغرفــة المغطــى 
ببطانيــة بــداًل مــن زجاجــه المكســور 
بســبب القصــف بالطيــران الحربــي. 
تــوزع  نفســها  المدينــة  فــي 
الجمعيــات الخيريــة والمجلــس المحلــي 
فحمــًا حجريــًا ومدافــئ حطــب وبعــض 
النازحيــن  علــى  الغذائيــة  المــواد 

دوري.  بشــكل  والفقــراء 
بعــض  جعلــت  كثيــرة  أســباب 
ــي  ــر ف ــط الفق ــت خ ــش تح ــاس تعي الن
ــف  ــدت صن ــورة وأوج ــاء الث ــوريا أثن س
كل  وجــود  رغــم  المعدميــن  مــن 
المســاعدات والمعونــات مــن كافــة 

واألشــكال. األصنــاف 
آمنــة بســيطة جــدًا ال تجيــد القراءة 
والكتابــة وليــس لديهــا معيــل، فقــد 
ــي  ــنوات. وه ــذ س ــا من ــي زوجه توف
وابنتيــن  معاقــًا  ولــدًا  إال  تملــك  ال 
إال  اإلنفــاق  يســتطيع  ال  آخــر  وولــدًا 
علــى عائلتــه. وعمــا إذا كانــت تصلهــا 
مســاعدات غذائيــة ومســاعدات أخــرى 
إنهــا  آمنــة  تقــول  منتظــم  بشــكل 
ــلة  ــى س ــل عل ــة تحص ــرة طويل كل فت
أو  أيــام  ســوى  تكفيهــا  ال  غذائيــة 
أســابيع. وهــي اآلن تشــكو مــن نقص 
شــديد لديهــا فــي المــواد الغذائيــة، 

كالســكر والــرز والبرغــل والزيــت.
 55( كفرنبــل  مــن  محمــد 
واألنانيــة  »المصلحــة  يقــول:  عامــًا( 
ــور  ــم أم ــدم التنظي ــوبيات وع والمحس
المســتحقين  الفقــراء  جعلــت  عديــدة 
ــا  ــا، فعندم ــن منه ــاعدة محرومي للمس
الحــال  وميســورو  األغنيــاء  يتدافــع 
بدافــع  المســاعدات  علــى  للحصــول 
األنانيــة والطمــع مــاذا ســوف يتبقــى 
للفقــراء؟ وعندمــا يقــوم المســؤول 
إمــا  أقربائــه  المعونــة علــى  بتوزيــع 
انحيــازًا لهــم أو خوفــًا منهــم ومــن 
يبقــى  ســوف  مــاذا  انتقاداتهــم 
للفقــراء أيضــًا؟«. لذلــك يعتقــد أبــو 
ــي  ــؤول أن يراع ــى المس ــد أن عل محم
ــي  ــة ف ــًا النزاه ــر مراعي ــر فاألفق األفق

عملــه.
أم عمــر )43 عامــًا( مــن كفرنبــل 
لظهــور  الرئيســي  الســبب  أن  تــرى 
هــذه الفئــة مــن الفقــراء المنســيين 
هــو عــدم وجــود التنظيــم والتدقيــق 

وااللتــزام فــي الجمعيــات الخيريــة.
عطــاء  جمعيــة  فــي  مســؤول 
يقــول: »مســتحيل أن يأتينــا إنســان 
مــن  المواصفــات  وبهــذه  محتــاج 
ويضيــف  ونســاعده«.  إال  الفقــر 
األســعار  ارتفــاع  »لعــل  موضحــًا: 
ــى  ــل حت ــام جع ــاد الع ــف االقتص وضع
الجمعيــات الخيريــة ال تكفــي لتغطيــة 

واحتياجاتهــم«. الفقــراء  جميــع 

عــن  مســؤولة  وهــي  هيــام، 
قســم االســتبيان فــي مركــز مزايــا في 
كفرنبــل، تقــول: »عندمــا يتقــدم إلينا 
شــخص فقيــر بحاجــة للمســاعدة نقــوم 
بإرســال وفــد نســائي للكشــف عــن 
حالتــه الماديــة مكــون مــن أربــع نســاء 
ــه  ــدق ادعاءات ــه وص ــن حالت ــؤال ع للس
ــم  ــه، ث باالستفســار عــن أمالكــه وعمل
بعــد ذلــك نقــدر الحاجــة، ونســاعد ذلــك 
الشــخص علــى قــدر حاجتــه، ونمتنــع 
عــن مســاعدة المدعيــن للفقــر زورًا، 

ــادًة«. ــر ع ــم كث وه
صفــاء مــن قريــة بســقال جنــوب 
كفرنبــل تقــول: »رأيــت بــأم عينــي 
ــاء  ــات تدخــل إلــى بيــوت األغني المعون
مــن أطبــاء وغيرهــم«. وتعلــل ذلــك 
ــون  ــن أن يك ــن الممك ــه م ــول إن بالق
شــعار »حكلــي لحكلــك«. »والمصالــح 
ــول  ــي حص ــبب ف ــي الس ــة ه المتبادل
األغنيــاء علــى تلــك المعونــات، وحرمان 
بعــض الفقــراء منهــا، خصوصــًا إذا كان 
ليــس لديــه شــيء  الفقيــر  اإلنســان 
ــه أصــاًل فيبقــى محرومــًا«. ليقايــض ب
إحــدى النســاء الفقيــرات تجيــب 
عنــد ســؤالها عــن ســبب عــدم ذهابهــا 

إلــى الجمعيــات الخيريــة للحصــول على 
المســاعدات بأنهــا تخجــل مــن الطلــب 
ألن كرامتهــا ال تســمح لهــا بذلــك، 
فهــي تنتظــر منهــم أن يبــادروا إلــى 

ــهم.  ــن أنفس ــاعدتها م مس
عــن  عامــًا(   38( مــازن  يتســاءل 
ــات  ــع المعون ــالت لبي ــود مح ــبب وج س
بكثــرة..  »متواجــدة  إنهــا  ويقــول 
أليــس مــن المفــروض أن تــوزع هــذه 

الفقــراء«. علــى  المعونــات 
أبــو محمــود صاحــب متجــر لبيــع 
المعونــات الغذائيــة يقــول: »هنــاك 
أنــاس يأتــون ليبيعــوا تلــك المعونــات، 
ــن  ــم م ــر، ومنه ــو فقي ــن ه ــم م منه

ــي«. ــو غن ه
أم عبــد الرحمــن تبيــع المعونــة، 
ــتري  ــودًا لتش ــًا نق ــاج أحيان ــي تحت فه
وأوالدهــا  يلزمهــا  آخــر  شــيئًا  بهــا 

وغيرهــا. كالمالبــس 
ــزام  ــول: »االلت ــد يق ــيخ محم الش
بفريضــة الــزكاة وســنة الصدقــة يعيــن 
الفقــراء  التخفيــف مــن وجــود  فــي 
تــم  إذا  المجتمــع  فــي  المعدميــن 

االلتــزام بهــا«. 

عامــًا(   15( رؤى  تكــن  لــم 
أرملــة  ســتصبح  بأنهــا  لتتوقــع 
بهــذه الســن، هــي التــي الزالــت 
مــن  شــيئًا  تعهــد  ولــم  طفلــة 

ومآســيها. الحيــاة  همــوم 
كفرنبــل  مدينــة  ابنــة  رؤى 
الفتيــات  عشــرات  مــن  واحــدة 
علــى  الحــرب  قضــت  اللواتــي 
الحــل  فــكان  الدراســية،  آمالهــن 
البديــل واألوفــر هــو الــزواج المبكــر 
الــذي يمكــن أن ينجــح، وفــي كثيــر 

فاشــاًل. يكــون  األحيــان  مــن 
تقول أم رؤى: »لســت الوحيدة 
القاصــر،  ابنتهــا  زوجــت  التــي 
فالجميــع يفعلــون ذلــك، خاصــة بعــد 
أن أصبحــت الدراســة والتدريــس أمــرًا 

ــا. ــي مناطقن ــدوم ف ــبه مع ش
ــر  ــن الفق ــون م ــل رؤى يعان أه
ظــروف  فــي  وخاصــة  الشــديد، 
الحــرب التــي تعيشــها البــالد، حيــث 
معــه  أصبحــوا  وضــع  فــي  باتــوا 
متطلبــات  تأميــن  عــن  عاجزيــن 
دفعهــم  مــا  وهــذا  ابنتهــم، 
ــدم  ــس يتق ــع أول عري ــا م لتزويجه
رؤى  أم  وتضيــف  لخطوبتهــا. 
ــدر  ــه ق ــم إن ــض: »نع ــوت منخف بص
فالحــرب  أرملــة،  تكــون  أن  ابنتــي 
فــي  النســاء  مــن  الكثيــر  رملــت 

ســوريا«.
بكثيــر  يكبرهــا  ال  رؤى  زوج 
فهــو اآلخــر لــم يتجــاوز العشــرين 
انتشــرت مؤخــرًا  مــن عمــره، حيــث 
ظاهــرة تزويــج الشــاب وهــو صغيــر 
أيضــًا، وبالتالــي فــإن عروســه يجــب 
كحــد  ســنوات  بأربــع  تصغــره  أن 
ــرات  ــل القاص ــا يجع ــذا م ــى، وه أدن
ــبان. ــؤالء الش ــن له ــا يمك ــب م أنس

إلحــدى  ينتســب  رؤى  زوج 
وكان  العســكرية  الفصائــل 
ومعونــة  شــهريًا  راتبــًا  يتقاضــى 
أهلــه  دفــع  مــا  وهــذا  غذائيــة، 
أن  كان  مصيــره  أن  غيــر  لتزويجــه، 
استشــهد بعــد أشــهر قليلــة مــن 
لــم  التــي  عروســه  تــاركًا  زواجــه، 
يحــدث. الــذي  مــا  لتــدرك  تكــن 

حــال رؤى يشــبه حــال الكثيــرات 
أرامــل دون ســابق  أصبحــن  ممــن 

ــذار. إن

أبــو عمــر )45 عامــًا( أحــد أهالــي 
فــي  مشــكلة  يجــد  ال  كفرنبــل 
يســتطيع  كان  إن  الشــاب  زواج 
تأميــن متطلبــات العيــش لزوجتــه 
ومتطلبــات أبنائــه فــي المســتقبل، 
أفضــل  الشــاب  »زواج  ويقــول: 
ــًا، دون هــدف  مــن أن يكــون ضائع
فزواجهــم  مســؤولية،  أو  غايــة  أو 
الوقــوع  عــن  يصرفهــم  ســوف 
ضحيــة االنحــراف والرذيلــة، وفــي 
ــان ســوف يصبحــوا  ــن األحي ــر م كثي
أنهــم  رغــم  غيرهــم  علــى  عالــة 

العمــل«. علــى  قــادرون 
»طالمــا  أنــه  عمــر  أبــو  يــرى 
ــاع  ــم يكــن هنالــك دراســة أو اقتن ل
ومســتقبله  االئتــالف  بتعليــم 
يعــودوا  لــم  وألنهــم  المجهــول، 
للخدمــة  لالنســحاب  مضطريــن 
ــي  ــرة الت ــن الحي ــرًا م ــة، وخي اإللزامي
فليتزوجــوا  فيهــا،  ضائعــون  هــم 
أســرًا.. فهــذه  وليعملــوا وليبنــوا 

الحيــاة«. ســنة 
أن  علــى  محمــد  أم  توافــق 
بإكمــال  يرغــب  ال  الــذي  الشــاب 
ــه  ــى أهل ــًا عل ــيكون عبئ ــته س دراس
رغــم قدرتــه علــى العمــل، غيــر أنهــا 
هــذه  فــي  وهــو  زواجــه  ترفــض 
العمــل  يســتطيع  أن  قبــل  الحالــة 
واإلنتــاج وشــق طريقــه، وإال ســوف 

يجنــى عليــه وعلــى زوجتــه.

ريــف  فــي  الشــبان  معظــم 
عمومــًا  وســوريا  خصوصــًا  ادلــب 
أصبحــوا أمــام خياريــن ال ثالــث لهمــا 
مــن حيــث فــرص العمــل، إمــا الحــرب 
الفصائــل  إلحــدى  واالنضمــام 
شــهري،  راتــب  علــى  والحصــول 
وإمــا الهجــرة للخــارج للبحــث عــن 
ــارات  ــاك. وأمــا الخي ــه هن عمــل يعيل
األخــرى فهــي ال تســمن وال تغنــي 
مــن جــوع، هــي أن يعيــش عالــة 
علــى غيــره أو يلجــأ إلحــدى األعمــال 
الحــرة التــي ال يســتطيع مــن خاللها 
ــة  ــف بعائل ــه، فكي ــي نفس أن يكف
ــب  ــة وأوالد، بحس ــن زوج ــة م مكون

أحــد األهالــي.
المرشــدة االجتماعيــة عليــاء )28 
عامــًا( تعتبــر ظاهــرة زواج الشــبان 
الصغــار والفتيــات القاصــرات ليســت 
وليــدة هــذه المرحلــة، وإنمــا كانــت 
زادت  ولكنهــا  ســابقًا،  موجــودة 
ــر خــالل ســنوات الثــورة  بشــكل كبي
»ضيــاع  تقــول:  حيــث  الســورية، 
مســتقبل الفتيــات والشــبان بســبب 
الحــرب ومــا رافقهــا مــن فقــر ونزوح 
دفعهــم للبحــث عمــا مــن الممكــن 
وبأنهــم  همومهــم  ينســيهم  أن 
ضحايــا حــرب فتكــت بمســتقبلهم 
لجــؤوا  ولهــذا  وطموحاتهــم، 
لــم  ولــو  األســرة  وبنــاء  للــزواج 

يكونــوا مســتعدين لذلــك«.
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إســعافات  باعتبــاره  شــهران 
أوليــة. كمــا أن الــذي يميــز 
مركزنــا إدخــال مجــال جديــد 
فريــد مــن نوعــه وهــو لوحــات 
لــم  راٍق  كفــن  الســيراميك 
األخــرى  للمراكــز  يســبق 
العمل به«.                 باالنتقال 
ــي  ــعر ف ــف الش ــة ل ــى مدرب إل
ــل  ــت مراح ــدة وصف ــز البل مرك
المهنــة  لهــذه  التدريــب 
الفعلــي  »العــدد  إن  قائلــة 
للفتيــات المتدربــات حوالــي 
التعليــم  ويتــم  متدربــة.   32
بشــكل تدريجــي بدايــة مــن 
القــص  حتــى  االستشــوار 
ولــف  الكالســيكي  واللــف 
للشــعر  وصــواًل  التســريحة 
االصطناعــي، إضافــة لصبــغ 
العــروس  وتجميــل  الشــعر 
ــدورة  ــت ال ــاج(. وختم )الماكي
بفحــص نظــري ويليــه فحــص 

عملــي«.
المهنــة  هــي  الخياطــة 
الثانيــة والتــي ال تقــل أهميــة 

عــن ســابقتها، حيــث تخرجــت 
خــالل  جديــدة  دفعــة  منهــا 
هــذا الحفــل الــذي أقيــم يــوم 
ــخ 2016/10/30.  ــد بتاري األح
وتبــدأ الــدورة وتنتهــي خــالل 
ثالثــة أشــهر متتاليــة وبعدهــا 

ــرى. ــدأ دورة أخ تب
ميســاء  الخياطــة  مدربــة 
الفــارس تقــول: »فــي بدايــة 
بــأدوات  نعمــل  كنــا  األمــر 
ال  أنــه  لدرجــة  أوليــة  جــدًا 
توجــد مكنــة خياطــة واحــدة 
هــذه  حتــى  األقــل  علــى 
ــا،  ــنتين تقريب ــن س ــة م اللحظ
ــا  ــل عليه ــنبدأ العم ــن س ولك
ــة  ــدورة القادم ــن ال ــارا م اعتب
مقتصــرًا  العمــل  كان  حيــث 
اليدويــة«.  األشــغال  علــى 
ــاة  ــوم كل فت ــف: »تق وتضي
بإحضــار قطعــة قمــاش مــن 
عليهــا.  وتتــدرب  المنــزل 
ومــن خــالل هــذا الجانــب يتــم 
تقييــم كل فتــاة وإعطائهــا 
الدرجــة المســتحقة. أمــا العدد 

الفعلــي للمتدربــات مــا بيــن 
40 إلــى 50 متدربــة، وذلــك 
العائليــة«. الظــروف  حســب 
روال )15عامــًا( تحدثــت عن 
تجربتهــا فــي مهنــة الخياطــة 
بشــكل خــاص وعــن فرحتهــا 
بتأســيس المركــز منــذ بدايتــه، 
تأســس  »عندمــا  وقالــت: 
المركــز رغبــت فــي المشــاركة 
توافــر  بســبب  وذلــك  فيــه، 
والــدورات  المهــن  جميــع 
كل  تســاعد  التــي  المهمــة 
ــاة علــى التعــرف بمجــاالت  فت
ــب.  ــدرات والمواه ــي الق تنم
مهنــة  أكثــر  لــي  بالنســبة 
أردت المشــاركة فيهــا كانــت 
ــا  ــت منه ــث تخرج ــة حي الخياط
ولــدي  ممتــاز  بشــهادة 
 طمــوح بإتقانهــا والعمــل بها 
كمــا عودتنــا أنامــل ذهبية  مستقبال«.                                                   

ســوريات  نســاء  مــن  عاملــة 
جاهــدات  وحاولــن  كافحــن، 
األيــادي  وشــفاء  تعويــض 
ــاة  ــا للحي ــلولة، وإعادته المش
مــن جديــد، ودب الــروح فيهــا 
ــج  ــا ينت ــل م ــج أجم ــر وتنت لتثم
ــي  ــال ف ــه الح ــت إلي ــا آل بعدم
ــف  ــن توق ــن، م ــت الراه الوق
معظــم اإلنتاجــات واإلبداعــات 
المجــاالت  كافــة  فــي 
المهنيــة والصناعيــة والفــن

                               . ية
هنــاك فــي مركــز »مزايــا« 
أقيــم  حرمــة،  معــرة  بلــدة 
ــدة  ــل تخــرج لدفعــات جدي حف
)لــف  الكوافيــر  لمهنتــي 
الخياطــة.  ومهنــة  الشــعر( 
تــم  الحفــل  هــذا  وخــالل 
أعمــال  بعــض  اســتعراض 
المتميــزات  المتدربــات 
)عــرض  برومــو  شــكل  علــى 

يتجــاوز  ال  تقديمــي( 
لعمــل  إضافــة  الدقيقتيــن، 
معــرض داخــل المركــز لألبســة 

 . لة لمشــغو ا
قامــت إدارة مزايــا بتقديم 
شــهادات للفتيــات الخاضعــات 
ــى  ــة عل ــزة رمزي ــدورة كجائ لل
ــوي،  ــي والمعن ــم النفس الدع
ــهن  ــة بأنفس ــن ثق وإلعطائه
بــه  بــدأن  مــا  يكملــن  بــأن 
وتحقيــق الهــدف الرئيســي 
وهــو  المركــز،  لتشــكيل 

االعتمــاد علــى الــذات.
 35( عبــدو  أم  الســيدة 
مزايــا  مركــز  مديــرة  عامــًا( 
شــرحًا  قدمــت  حرمــة  معــرة 
المركــز  أعمــال  عــن  مفصــاًل 
»بعــد  فقالــت:  ونشــاطاته 
تأســيس المركــز بــدأت الفتــاة 
تشــعر بأنهــا تملــك شــخصية 
أكثــر  بالنفــس  قويــة وثقــة 
مــن الماضــي، فالمركــز ليــس 

والتعليــم  للتدريــب  فقــط 
بنشــاطات  يمتــزج  وإنمــا 
لتكويــن  وفرصــة  ترفيهيــة 
ممــا  والتعــارف،  األصدقــاء 
إبداعــات  بظهــور  ســاهم 
ومهــارات جديــدة ومختلفــة 
يســبق  ولــم  تتوقــع  لــم 

قبــل«. مــن  اكتشــافها 
حــرص المركــز علــى توعية 
الفتــاة مــن خــالل محاضــرات 
توعويــة تحفزهــا وتشــجعها 
والمتابعــة،  االســتمرار  علــى 
الصعوبــات  كل  رغــم 
بهــا. المحاطــة  والتحديــات 
أمــا عــن وجــود خطــة عمــل 
لمجــاالت  ومنظمــة  مســبقة 
المركــز فقــد قالــت أم عبــدو: 
»تــم تشــكيل خطــة فعليــة 
لــكل دورة مــدة كل واحــدة 
ــا  ــهر م ــة أش ــن ثالث ــل ع ال تق
عــدا محــو األميــة التــي تمتــد 
والتمريــض  أشــهر  لســتة 
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والخشــن  الجــاف  الشــعر 
بعــدة  تشــعرين  يجعلــك  قــد 
مشــاكل خاصة للســيدات حيث 
المعــدل  فــي  الشــعر  ينمــو 
ســم1تقريبافي  الطبيعــي 
الشــهر وحســب تغييــر فصــول 
ــواد  ــب الم ــا حس ــنة وأيض الس
ــا  ــم تناوله ــي يت ــة الت الغذائي

يوميــا. 
أيضــا  الطبيعــي  ومــن 
تســاقط بضــع شــعيرات يوميــا 
)بمقــدار مائــة شــعرة تقريبــا 
فــي اليــوم( حيــث أن الشــعر 
يقــوم بتجديــد نفســه تلقائيــا 
األطبــاء  ينصــح  الحيــاة  فــي 
فــي عمليــة تطويــل الشــعر 
التــي بهــا  بتنــاول األغذيــة 
والكالســيوم  الفيتامينــات 
ــة  ــالح المعدني ــد واألم والحدي
والفواكــه  الخضــروات  مثــل 

الطازجــة بصــورة يوميــة.
بشــرب  أيضــا  وينصــح 
يوميــا  دافــئ  لبــن  كــوب 
ونضيــف عليــه ملعقــة خميــرة 
بيــرة فهــي تســاعد علــى نمــو 
الشــعر بشــكل كبيــر وملحوظ، 

ويجــب زيــادة تحفيــز
ــالل  ــن خ ــعر م ــالت الش بص
األصابــع  بــرؤوس  تدليكهــا 
)ال تســتخدمي األظافــر( حيــث 
أن ذلــك يزيــد مــن اســتقبال 
األكســجين إلــى فــروه الــرأس 
الجديــد  الشــعر  فيظهــر 
ــح  ــا ينص ــرع. وأيض ــورة أس بص
باســتخدام مشــط أو فرشــاة 
خشــبية. يمكــن أيضــا تســريع 
نمــو الشــعر مــن خــالل قــص 
كل  واحــدة  مــرة  أطرافــه 
شــهر حتــى تتجنبــي تقصفــه 

نمــوه. ولزيــادة 
زيــوت  اســتخدام  ومــع 

زيــت  مثــل  للشــعر  متنوعــة 
الهنــد  وجــوز  الزيتــون 
والخــروع، ويجــب أيضــا تغيــر 
نــوع الشــامبو كل مــدة مــع 
نــوع  اختيــار  علــى  الحفــاظ 
الشــعر.  لطبيعــة  مناســب 
باســتخدام  الشــعر  ولتنعيــم 
حمــام زيــت زيتــون  مخلــوط 
بصــورة  والعســل  بالزبــادي 
مراعــاة  مــع  أســبوعية 
بكثــرة  الشــعر  غســل  عــدم 

بالفــرق. وستشــعرين 
الجــاف  وللشــعر   
حمــام  يفضــل  والمقصــف 
قشــر  مــن  مكــون  كريــم 
والمايونيــز  المجفــف  المــوز 
وزيــت الزيتــون وزيــت الخــروع 
ال  لمــدة  ويتــرك  ويعجــن 
أخــرى  تتجــاوز نصــف ســاعة 
ــل  ــعر , ويغس ــة الش ــع تغطي م

الشــعر ويتــرك و نصــف كــوب 
ــد  ــوز الهن ــت ج ــن زي ــئ م داف
ويتــم خلطهــم جيــدا وتوضــع 
علــى الشــعر نصــف ســاعة ثــم 
يغســل بالمــاء البــارد ويجفــف 
ويمكنــك اســتخدامها أيضــا 
ملعقــة  بوضــع  الشــعر  علــى 
كــوب  نصــف  علــى  خميــرة 
ــد  ــوز الهن ــت ج ــن زي ــئ م داف
ويتــم خلطهــم جيــدا وتوضــع 
علــى الشــعر نصــف ســاعة ثــم 

البــارد. بالمــاء  يغســل 
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عاليــة  فائــدة  ذات  الطبيــة  األعشــاب 
الراهــن  الوقــت  فــي  وخاصــة  ومتداولــة 
لغــالء أســعار األدويــة وفقــدان بعضهــا مــن 
األمــراض  مــن  لكثيــر  ،إضافــة  الصيدليــات 
وســوف  والمزمنــة  البســيطة  المنتشــرة 
ــل  ــرى مث ــاب أخ ــع أعش ــا م ــتعرض تحضيره نس
وصفــة الليمــون والبرتقــال والزنجبيــل األخضــر 
طريقــة تحضيرهــا : نقــوم بتقطيــع برتقالــة 
وليمونــة أربــع قطــع ونحضــر كميــة قليلــة 
ــق  ــي إبري ــا ف ــر ووضعه ــل األخض ــن الزنجبي م
ونضعهــا علــى النــار إلــى أن يغلــي المزيــج 
المكــون مــن ليمونــة وبرتقالــةر والزنجبيــل 
أهالــي  بعــض  يســتعملها  الوصفــة  فهــذه 
كفرنبــل لعــالج ســكر الــدم ولعــالج الكريــب 
ــرق  ــوم بح ــث يق ــف حي ــًا للتنحي ــح وأيض والرش
الدهــون ويســاعد أيضــًا علــى عــالج البشــرة 
والشــعر والجســم ويســاعد علــى تحســين صحــة 
ــًا  ــؤذي وخصوص ــه ي ــار من ــن االكث ــب، لك القل
واحــدة  مــرة  تناولــه  فيجــب  الحوامــل  عنــد 
فقــط يوميــًا ، ويجــب علــى مرضــى الضغــط أال 
يكثــروا منــه ألنــه يســبب ارتفــاع ضغــط شــديد 

.

ال يخفــى علــى أي مســلم فوائــد الزنجبيــل 
المذكــورة فــي القــرآن فهــو شــراب أهــل 
الجنــة يقــول تعالــى : )ويســقون فيهــا كأســًا 

ــال( .  ــا زنجبي كان مزاجه

ذات  األعشــاب  مــن  )الحبــق(  الريحــان: 
الرائحــة الزكيــة والعطــرة فهــل تعلــم مــا هــي 

اســتخدامات الحبــق وبمــاذا يتميــز ؟؟!!
للســكري  ومضــاد  مطهــر  بأنــه  يتميــز 
أنــه  إلــى  باإلضافــة  الحــادة  ولاللتهابــات 
والتهــاب  التقرحــات  عــالج  علــى  يســاعد 
المفاصــل ومــن االســتخدامات المهمــة للحبق 
أنــه يســتعمل لطــرد الغــازات وعــالج القلــق 

 . والســعال 
ديمة الموسى  
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ألجلــك يــا وطنــي ســوف أخــرج 
 ، أغاللــي  ، ســأحطم  عــن صمتــي 
ــأتحرر  ــي  ، س ــوت خنوع ــر تاب سأكس
رغــم يــد الطغيــان المدسوســة إلــى 
أضيــق بقعــة فيــك حتــى فنجــان 
قهوتــي ، سأســير نحــو الحريــة رغــم 
أصفــاد العنجهيــة رغــم الجــراح التــي 
تعــم جســد ثورتنا ســأمتطي صهوة 
وطنــي  يــا  علمــك  ســأرفع  الحــق 
وإن قطعــت يــدي فلــه ضلوعــي 
المحترقــة ســأحمل بندقيتــي ســأمر 
بغــل  اليتامــى والمغلوليــن  علــى 
البغــض والحقــد وأجــرع األمــل مــن 
الحريــة, ال  نحــو  نظراتهــم ماضيــًا 
أهــاب مدفعيــة, ال يخيفنــي وجــه 
الشــيطان المجوســي خلــف قنــاع 
القمــة العربيــة, لكنــي ُأعيــب صمتنا 
وقعودنــا  جهلنــا  ُأعيــب  العربــي, 
ــول  ــا يق ــا يؤيدن ــا وهللا معن وفرقتن
ــر  ــر مــا بأنفســنا حتــى يغي ــا أن نغي لن

ــا. حالن
نزلــُت ســاحة المعركــة متحمســًا 
طعنــت مــن خلفــي فاســتدرت فلــم 
بأخــي  فوجئــت  عندمــا  إال  أتألــم 
تبــدل  ثــم  الســكين  يحمــل  مــن 
العلــم وتعــددت الرايــات فعمقــت 
ــوط  ــدر أخطب ــم أص ــم ث ــع واألل الوج

قائــد  لســان  علــى  أمــرًا  الغــرب 
وإخــالء  المعركــة  بوقــف  الفرقــة 
دماءنــا  اســتنزفوا  لقــد  المنطقــة 
لهــا  ثمنهــا  وأعطونــا  باعوهــا 
والمســكنات  المســاعدات  بعــض 
معاركنــا علــى األرض آلــت إلــى لعبة 
ــا  ــاًل وحكامن ــمًا قات ــرات س والمؤتم
يفاخــرون بمــا مضــى مــن بطــوالت 
بكــم  صــٌم  قعــود  وهــم  العــرب 
علــى  أنفســهم ملــوكًا  يحســبون 
عــروش راقيــة ومــا هــم إال دواب 
فــي حظيــرة الــذل والخنــوع حكامنــا 
دمــى  الحامــي  جيشــنا  قــواد 
تحركهــا أيــدي أمريــكا عــذرًا ولكــن 
قادتــي رعــاع تجــري خلــف العشــب 
للراعــي،  صوفهــا  تهــب  األخضــر 
ــا األمــم وتشــتت  نعــم تكالبــت علين
ــر  ــو ضمي ــل وه ــل فاع ــمل بفع الش
والجشــع  الطمــع  تقديــره  مســتتر 
خضــراء  رايــة   يحمــل  مــن  فــذاك 
وذاك مــن يحمــل رايــة ســوداء وكل 
يخاطبنــا بمــا يناســب مقاســه مدعيــًا 
مسلســاًل  لنعيــش  الوطــن  حــب 
ذا  غربــي  بســيناريو  بحتــًا  إجراميــًا 
لنــا  كان  روســي  أمريكــي  اخــراج 
ــة نحــن الســوريون  فيــه دور البطول
طاغيــة  يــد  علــى  حــرٍب  كضحايــا 

متــى  إلــى  ف  إيرانــي  مجوســي 
تدفــن  التــي  كالنعامــة  ســنبقى 
رأســها فــي الرمــال  بينمــا تطوقها 
مجموعــة مــن الضبــاع؟ إلــى متــى 
نبقــى نزحــف بالقيــود إلــى حيــث ال 
ــا  ــى عقولن ــى تبق ــى مت ــم؟ إل نعل
ــى  ــى نبق ــى مت ــواء إل ــارة س والحج
حمقــى  كالرعــاع  نســاق  أســرى 
موصديــن بــاب الوعــي مستســلمين 

للضيــاع؟
ــن  ــى م ــزن عل ــي ال تح ــا وطن ي
باعــوك فليســوا إال زيفــًا وأكاذيبــًا 
وطنــي  يــا  ترابــك،  علــى  مــروا 
ــي  ــا وطن ــرًا ي ــه، صب ــل ل ــار ال ظ كم
ذاكــرة  فــي  واجميــن  نبقــى  لــن 
الماضــي بــل ســنكون لــك الشــمس 
مــأت  إن  حتــى  تغيــب  لــن  التــي 
دماؤنــا  وســألت  أجســادنا  الجــراح 
ســتكتب حــروف اســمك يــا وطنــي 
النهايــة  حتــى  نقــاوم  ســنظل 
بســبب اإليمــان فــي قلوبنــا بالنصــر 

القريــب.

                             بقلم سالم

التهــاب  أو  األطفــال  شــلل 
مــرض  هــو  النخــاع  ســنجابية 
شــدته  تتــراوح  معــد،  فيروســي 
ــرض  ــى م ــيطة إل ــدوى بس ــن ع م
فــي  رخــوي  شــلل  يصحبــه 
ــن  ــفلى م ــًا الس ــراف خصوص األط
األطفــال  شــلل  وينتــج  الجســم. 
عــن اإلصابــة بالفيروس الســنجابي 

.)poliovirus )باإلنجليزيــة: 
طرق انتقال العدوى:

العــدوى  شــديد  فيــروس  هــو 
ــر  ــر عب ــى آخ ــخص إل ــن ش ــل م ينتق
التواصــل  تشــمل  طــرق  عــدة 
المباشــر بيــن شــخص مصــاب وآخــر 
ســليم، وعبــر المخــاط والبلغــم مــن 
الفــم واألنــف، وعــن طريــق البــراز 
ــام  ــى الطع ــة إل ــوث، باإلضاف المل

والمــاء الملوثيــن بالفيــروس.
عبــر  الجســم  الفيــروس  يدخــل 
ــي  ــر ف ــم يتكاث ــف، ث ــم أو األن الف
يتــم  وبعدهــا  واألمعــاء  الحلــق 
امتصاصــه إلــى الجســم وينتقــل 
أجزائــه.  باقــي  إلــى  الــدم  عبــر 
ــة  ــرة حضان ــإن فت ــادة ف ــي الع وف
مــن  الزمنيــة  )المــدة  الفيــروس 
ــور  ــدء ظه ــى ب ــم إل ــه الجس دخول
بيــن 5 و35  األعــراض( هــي مــا 
المتوســط  يومــًا، ولكنهــا فــي 

أســبوعين. إلــى  أســبوع  مــن 

القــرن  ثمانينيــات  أواخــر  منــذ 
اإلصابــات  انحســرت  الماضــي 
بالمــرض عالميــًا بفضــل التطعيــم 
بنســبة أكثــر مــن 99%، ولكنــه مــا 
زال موجــودًا فــي بعــض الــدول 
وباكســتان  أفغانســتان  مثــل 
أشــارت  كمــا  ونيجيريــا،  والهنــد 
بيانــات حديثــة لمنظمــة الصحــة 
ظهــور  احتمــال  إلــى  العالميــة 
حــاالت منــه فــي ســوريا بحســب 
تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة 
عــام  فــي  األطفــال  شــلل  عــن 

.2012
التشخيص:

المــرض  يشــخص  مــا  غالبــًا 
تشــنج  مثــل  الســريرية  بأعراضــه 
ــع  ــات البل ــر، صعوب ــة والظه الرقب
واإلقيــاء. وللتأكــد مــن اإلصابــة 
أو  البــراز  مــن  عينــة  أخــذ  يمكــن 
الســائل  أو  البلعــوم  مفــرزات 
وتحليلهــا.  الشــوكي  النخاعــي 
كان  اذا  مــا  النتائــج  تظهــر  ثــم 
مــن  للفيــروس  حامــال  الشــخص 

عدمــه.
الوقاية:

يعتبــر التطعيم الســالح األساســي 
ويتــم  المــرض،  مــن  للوقايــة 
فيروســات  الشــخص  إعطــاء  عبــر 
»عــدم  تــم  التــي  المــرض 

تفعيلهــا«، وبالتالــي أصبحــت غيــر 
ــي األذى  ــبب ف ــى التس ــادرة عل ق
ــز  ــة لتحفي ــا كافي ــخص، لكنه للش
تكويــن  علــى  المناعــة  جهــاز 
علــى  تتعــرف  مضــادة  أجســام 
وتقضــي  وتهاجمــه  الفيــروس 
عليــه. تمكــن العالمــان يونــاس 
ســولك وبعــده ألبــرت ســابين فــي 
اختــراع لقــاح ضــد شــلل األطفــال، 
االكتشــافات  أهــم  أحــد  ويعتبــر 

الطــب. تاريــخ  الطبيــة فــي 
بالمــرض  الخاصــة  التطعيمــات 
ــى  ــات تعط ــس جرع ــن خم ــارة ع عب

علــى النحــو التالــي:
-الجرعــة األولــى عنــد عمــر خمســة 

وأربعيــن يومــا ً.
-الجرعــة الثانيــة عنــد عمــر ثالثــة 

أشــهر.
ــد عمــر خمســة  ــة عن -الجرعــة الثالث

ــهر. أش
-الجرعــة الرابعــة فــي عمــر ســنة 

ونصــف.
األربــع  بعــد  األخيــرة  -الجرعــة 

. ت ا ســنو
أو  المــرض  انتشــار  حــال  فــي 
فــي حــال االشــتباه، يتــم إعطــاء 
اللقــاح  جرعتيــن منشــطتين مــن 
الجرعتيــن  بيــن  شــهر  بفاصــل 
الخامســة  دون  األطفــال  لجميــع 
هــل  النظــر  »بغــض  العمــر  مــن 

ال«. أم  تطعيمهــم  ســبق 
العالج:

لشــلل  شــاٍف  عــالج  يوجــد  ال 
فــي  التركيــز  يكــون  األطفــال. 
تفريــج  علــى  الحديثــة  العالجــات 
األعــراض وتســريع الشــفاء واتقــاء 
التدابيــر  تشــمل  المضاعفــات. 
الحيوّيــة  المضــاّدات  الداعمــة 
العضــالت  فــي  العــدوى  لمنــع 
األلــم،  مســّكنات  الضعيفــة، 
ممارســة الرياضــة باعتــدال واتبــاع 

متكامــل. غذائــي  نظــام 
مــا  غالبــًا  األطفــال  عــالج شــلل 
علــى  التأهيــل  إعــادة  يتطلــب 
ــك  ــي ذل ــا ف ــل بم ــدى الطوي الم
والســنادات  الطبيعــي  العــالج 
بعــض  وفــي  الخاّصــة  واألحذيــة 

الجراحــي. العمــل  األحيــان 

صبرًا يا وطنيشلل األطفال
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 الشهيد
عبد العزيز السويد

الشهيد
بسيم وليد الحنيني

الشهيد
 محمد محمود المحمود

مواليد 1983
متزوج ولديه طفلة

قضــى فــي ســجون النظام 
إثــر  علــى  التعذيــب  تحــت 
ــك  ــقاق وذل ــه االنش محاولت

2013\3\13 فــي 

مواليد 1980
متــزوج ولديه ثالثــة أوالد كان 
يعمــل فــي دولــة اإلمــارات ثــم 
انتقــل إلــى ســوريا وعمــل في 
ميكانيــك الســيارات  استشــهد 
ــر غــارة جويــة علــى كفرنبــل  إث

2016/12/4 في 

مواليد 13\6\1961
ســبعة  ولديــه  متــزوج 
مســعفًا  يعمــل  كان  أوالد 
استشــهد إثــر غــارة جويــة 
فــي كفرنبــل  دوار  علــى 

 2012/11/5 

»الجدران لها آذان«
 جملــة لطالمــا ســمعناها نشــأنا وترعرعنــا وهــي 
تطــرق مســامعنا حيــن يبــدأ الحديــث عــن السياســة.  
ــد،  ــام أح ــث أم ــوح والحدي ــة والب ــن الفضفض ــا م حذرون
علمونــا أال نأمــن جانــب أحــد وأال نثــق بأحــد، كبرنــا وكبــر 
ــة  ــن كل عائل ــرد م ــه ف ــا كأن ــى بينن ــوف وترب ــا الخ معن

ــًا. ــأنا مع ــًا ...ونش ــا مع فكبرن
لكنــه كان يكبــر بســرعة عجيبــة حتــى صــار أكبــر 
منــا وبــات يملــي أوامــره علينــا ويمنعنــا مــن كل شــيء 
كَبلنــا وقَيدنــا وحولنــا لعبيــد عنــده بمباركــة مــن أهلنــا.

ورغــم أن طوفــان الحريــة جــرف الكثيــر مــن القيــود 
ــة، إال أن  ــلطة الحكوم ــة وس ــلطة الدول ــن س ــا م وحررن

هــذا الطوفــان لــم يقــض علــى الخــوف الكامــن فــي 
أعماقنــا والــذي ظننــا لفتــرة أنــه وَلــى إلــى غيــر رجعــة.

لكَنــه عــاد اليــوم وقــد أصبــح أكبــر مــن قبــل وعــاد 
بألــف شــكٍل وشــكل كأخطبــوط بألــف ذراع، فلــم نعــد 
نخــاف النظــام والجيــش، بــل تولــد لــدى كٍل مَنــا خــوف 
الطيــران والفقــر والظلــم والخطــف والمــرض  مــن 
ــت  ــع الوق ــض، وم ــا البع ــن بعضن ــدر وم ــل والغ والجه
تحولنــا ألشــخاص ال نجيــد فــن البــوح والفضفضــة وبتنــا 
نخــاف النــور ونخــاف الظــالم نخــاف الليــل والنهــار 
ــاف  ــوار نخ ــام والث ــاف النظ ــدار، نخ ــظ واألق ــاف الح نخ
المخبريــن والجــدران والعصافيــر واألشــجار ...فكلهــا 

قــد تنقــل األخبــار

خـــــوف ...
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