
 

 

  

  

 

 

 

 

 

ترايسي دعيج

 

ن��ع��ان��ي فــي بــلــدنــا أزمــــة الـــوقـــت. فتتحول 
الــخــمــســة أيـــام إلـــى خــمــســة أشــهــر. المهل 
شبه  المحاسبة  تـــزداد.  والــهــّوة  تتضارب 
مـــعـــدومـــة و"عــــالــــوعــــد يــــا كـــــّمـــــون". غــيــاب 
الدولة"  في  "مسؤولون  هم  من  مسؤولية 
 بالنسيان. 

ٌ
دّرس. ُيقال أّن الوقت كفيل

ُ
ت

ولـــكـــن هـــل هــــذا مــمــكــن لـــشـــخـــٍص أصــبــح 
ُعطبًا مستدامًا؟  إنفجار 4 آب  بعد  يعاني 

أو لشخص خسر أحد أحبابه؟
ن 

ّ
بــرغــم الــمــشــهــديــة الــمــوجــعــة، فــقــد لق

الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي "الـــطـــغـــاة" درســـــًا في 
"اإلنسانية". فلم يهتّم الشباب بمن يحتاج 
أو  مـــذهـــب  أو  ديــــن  اي  من 

 

مساعدة

 

إلى
منطقة. اندفعوا وهّبوا معًا، لتضميد جراح 
ت عيونها من العذاب والتحّمل.

ّ
عاصمٍة جف

 

الشابة  بــانــدفــاٍع، شغف وإيــمــان، حــاولــت 
مــكــاٍن صعب  فــي  أمـــٍل  بــنــاء  الخوند  مارينا 
جدًا. فالبقاء على األرض والصمود بالرغم 
من العوامل المعاكسة ُمتعب. تؤكد هذه 
الصبية البالغة من العمر 19 عامًا لـ"النهار" 

ـــه "ال يمكن تـــرك الـــجـــذور، انــطــالقــًا من 
ّ
أن

الرغبة في صناعة التغيير". أسست مارينا 
مع فريق من األصدقاء مبادرة أطلق عليها 
ــعــنــى بمساعدة 

ُ
اســـم "مــيــد دونــايــشــن"، ت

الـــعـــائـــالت الـــمـــتـــضـــّررة مـــن خــــالل تــقــديــم 
األدوية إليهم وتغطية النفقات الصحية.

يــوم، خصوصًا  بعد  يومًا  تــزداد  الحاجة 
مـــــع انــــقــــطــــاع بـــعـــض أنـــــــــواع الـــــــــــدواء فــي 
الـــصـــيـــدلـــيـــات، بــــالــــرغــــم مـــــن مـــســـاعـــدات 
الـــجـــمـــعـــيـــات األهــــلــــيــــة. فـــالـــبـــلـــد مـــريـــض 
ســيــاســيــًا، اجــتــمــاعــيــًا واقـــتـــصـــاديـــًا. بـــرأي 
في شكل  المتبرعين  عــدد  "تــراجــع  مارينا 

كبير... هّب العالم للمساعدة في األشهر 
 النسيان، نظرًا 

ّ
األولــى، ولكن بعدها يحل

 

للهموم الضاغطة وظروف الحياة".
األزمـــــة تــتــفــاقــم، وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــذا 
ــه، تــمــّكــنــت الــشــابــة مــاريــنــا مــع رفــاقــهــا 

ّ
كــل

مـــن تــقــديــم الــمــســاعــدة وتــغــطــيــة نفقات 

األدوية لـ550 عائلة منذ آب الماضي، كما 
تمّكنت من مواكبة 230 عائلة في حملة 
االدوية  بيروت" كل شهر وتغطية  "دواء 

الضرورية.
 طــمــوحــة تبلغ 

ٌ
إيــلــيــنــا أنـــــدراوس، شــابــة

مــن الــعــمــر 19 عــامــًا، تــتــابــع دراســتــهــا في 
الصيدلة.  ــيــة 

ّ
كــل فــي  اليسوعية  الــجــامــعــة 

الساعة  ــتــب لها فــي 
ُ
ك مـــاذا  لــم تكن تعلم 

صــيــبــت 
ُ
الــســادســة يـــوم 4 آب الــمــاضــي. أ

إصـــابـــاٍت بــالــغــة فـــي جــســمــهــا، فــاحــتــاجــت 
"بروتاز" في  إلجــراء عملية جراحية ووضع 
رأسها. استطاعت الشابة مارينا جمع مبلغ 
عــالجــهــا.  نــفــقــات  وتــغــطــيــة  دوالر   7500
هاتفي  عبر  رسالة  "تلقيت  مارينا:  تقول 
فاندفعت  عمرها،  لفتني  إيلينا.  حالة  عن 
أكــثــر لــمــتــابــعــة حــالــتــهــا ومــقــابــلــتــهــا وجــهــًا 
فــي أسبوع  المبلغ  ّمــنــا 

َ
"أ لــوجــه". تضيف: 

إيلينا  تتعافى  الناس.  حــّب  بفضل  واحــد 
الــيــوم بــبــطء، وتــتــابــع عــالجــهــا الــفــيــزيــائــي 

بالتنسيق مع جامعتها".
ويـــبـــقـــى األمــــــل مـــفـــتـــاح الـــنـــجـــاة األخـــيـــر 

للخالص وعبور هذه المرحلة.

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