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مساعدة  550عائلة منذ انفجار  4آب...
مارينا الخوند ورفاقها يمنحون األمل من تحت األنقاض
ترايسي دعيج

ن�ع��ان��ي ف��ي ب��ل��دن��ا أزم����ة ال���وق���ت .فتتحول
ال��خ��م��س��ة أي���ام إل���ى خ��م��س��ة أش��ه��ر .المهل
تتضارب وال��ه ّ��وة ت���زداد .المحاسبة شبه
م���ع���دوم���ة و"ع����ال����وع����د ي����ا ك ّ�����م�����ون" .غ��ي��اب
مسؤولية من هم "مسؤولون ٌ في الدولة"
ُت ّ
درسُ .يقال ّأن الوقت كفيل بالنسيان.
���ص أص��ب��ح
ول���ك���ن ه���ل ه����ذا م��م��ك��ن ل���ش���خ ٍ
يعاني بعد إنفجار  4آب ُعطبًا مستدامًا؟
أو لشخص خسر أحد أحبابه؟
ّ
ب��رغ��م ال��م��ش��ه��دي��ة ال��م��وج��ع��ة ،ف��ق��د لقن
ال���ش���ب���اب ال��ل��ب��ن��ان��ي "ال���ط���غ���اة" درس�����ًا في
"اإلنسانية" .فلم ّ
يهتم الشباب بمن يحتاج
إلى مساعدة من اي دي����ن أو م���ذه���ب أو
منطقة .اندفعوا ّ
وهبوا معًا ،لتضميد جراح
ّ
ّ
عاصمة جفت عيونها من العذاب والتحمل.
ٍ
��اع ،شغف وإي��م��ان ،ح��اول��ت الشابة
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جدًا .فالبقاء على األرض والصمود بالرغم
من العوامل المعاكسة ُمتعب .تؤكد هذه
الصبية البالغة من العمر  19عامًا لـ"النهار"

ّ
أن���ه "ال يمكن ت���رك ال���ج���ذور ،ان��ط�لاق��ًا من
الرغبة في صناعة التغيير" .أسست مارينا
مع فريق من األصدقاء مبادرة أطلق عليها
ُ
اس���م "م��ي��د دون��اي��ش��ن" ،ت��ع��ن��ى بمساعدة
ال���ع���ائ�ل�ات ال���م���ت���ض ّ���ررة م���ن خ��ل�ال ت��ق��دي��م
األدوية إليهم وتغطية النفقات الصحية.

الحاجة ت��زداد يومًا بعد ي��وم ،خصوصًا
م�����ع ان����ق����ط����اع ب���ع���ض أن���������واع ال�����������دواء ف��ي
ال���ص���ي���دل���ي���ات ،ب����ال����رغ����م م�����ن م���س���اع���دات
ال���ج���م���ع���ي���ات األه����ل����ي����ة .ف���ال���ب���ل���د م���ري���ض
س��ي��اس��ي��ًا ،اج��ت��م��اع��ي��ًا واق���ت���ص���ادي���ًا .ب���رأي
مارينا "ت��راج��ع ع��دد المتبرعين في شكل

كبيرّ ...
للمساعدة في األشهر
هب العالم
ّ
األول��ى ،ولكن بعدها يحل النسيان ،نظرًا
للهموم الضاغطة وظروف الحياة".
ّاألزم�����ة ت��ت��ف��اق��م ،وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ه��ذا
ّ
ك��ل��ه ،ت��م��ك��ن��ت ال��ش��اب��ة م��اري��ن��ا م��ع رف��اق��ه��ا
م���ن ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة وت��غ��ط��ي��ة نفقات

األدوية لـ 550عائلة منذ آب الماضي ،كما
ّ
تمكنت من مواكبة  230عائلة في حملة
"دواء بيروت" كل شهر وتغطية االدوية
الضرورية.
ٌ
إي��ل��ي��ن��ا أن�����دراوس ،ش��اب��ة ط��م��وح��ة تبلغ
م��ن ال��ع��م��ر  19ع��ام��ًا ،ت��ت��اب��ع ّ دراس��ت��ه��ا في
ال��ج��ام��ع��ة اليسوعية ف��ي ك��ل��ي��ة الصيدلة.
ُ
ل��م تكن تعلم م���اذا ك��ت��ب لها ف��ي ُ الساعة
ال��س��ادس��ة ي���وم  4آب ال��م��اض��ي .أص��ي��ب��ت
���ات ب��ال��غ��ة ف���ي ج��س��م��ه��ا ،ف��اح��ت��اج��ت
إص���اب ٍ
إلج��راء عملية جراحية ووضع "بروتاز" في
رأسها .استطاعت الشابة مارينا جمع مبلغ
 7500دوالر وت��غ��ط��ي��ة ن��ف��ق��ات ع�لاج��ه��ا.
تقول مارينا" :تلقيت رسالة عبر هاتفي
عن حالة إيلينا .لفتني عمرها ،فاندفعت
أك��ث��ر ل��م��ت��اب��ع��ة ح��الَ��ت��ه��ا وم��ق��اب��ل��ت��ه��ا وج��ه��ًا
ل��وج��ه" .تضيف" :أ ّم��ن��ا المبلغ ف��ي أسبوع
واح��د بفضل ح ّ��ب الناس .تتعافى إيلينا
ال��ي��وم ب��ب��طء ،وت��ت��اب��ع ع�لاج��ه��ا ال��ف��ي��زي��ائ��ي
بالتنسيق مع جامعتها".
وي���ب���ق���ى األم������ل م���ف���ت���اح ال���ن���ج���اة األخ���ي���ر
للخالص وعبور هذه المرحلة.

