
حادثة طريفة ومحزنة في آن واحد , الضحية 
ــاة في  ــد فت ــه إعجابه بجس ــخص أوقع ــا ش فيه
ــرك عصابة نصب فريدة من نوعها أخذت منه  ش
ــذه الفتاة  ــزواج به ــال مقابل ال ــغ مليوني ري مبل
ــا ليلة الزفاف  ــت الفتاة وأهله ــي األخير اختف وف

ــكل مفاجئ وعاد الموكب بدون عروس. بش
ــاب ينتمي  وفي التفاصيل أن "احمد" وهو ش
ــة صنعاء ويعمل  ــى مديرية قريبة من العاصم إل
ــة .. أٌعجب  ــواق األمان ــد أس ــع القات بأح ــي بي ف
ــي من أمامه  ــكل يوم ــاة جميلة كانت تمر بش بفت

ــه . ــة ل ــا زوج ــا وتمناه ــه أحبه ــة ان لدرج
ــاة كالعادة من أمامه  ــي احد األيام مرت الفت ف

ــدها في وقت كان هناك  وّتسمرت عيناه في جس
شخص يشتري القات من احمد فالحظ التغيير 
ــرت الفتاة  ــاب احمد حين م ــالإرادي الذي أص ال
ــع احمد  ــدث بغضب م ــذا األمر وتح ــتغل ه فاس
قائال له أن نظرته للفتاة بذلك األسلوب عيب وال 
يجوز و....و..الخ ,فما كان من احمد أال أن اخبره 
ــون زوجته, فقال  ــه معجب بها ويتمنى أن تك بأن
ــي ابنة احد أصدقائي  ــه الرجل : "أنا اعرفها, ه ل
ــئت سوف أخطبها لك" وأسهب في شرح  وإن ش
ــم , فاعتقد احمد ان  ــن أخالقه طيبة أهلها وحس
ــخص  ــه بمعرفته هذا الش ــواب الخير فتحت ل أب
ــاة وخطبتها  ــط لدى والد الفت ــب منه التوس وطل

ــه. ل
ــل احمد  ــكل طبيعي وأرس ــور بش ــارت األم س
ــا  عليه ــرف  للتع ــروس  الع ــزل  من ــى  إل ــه  والدت

ــود حاملة  ــة الجمال لتع ــي غاي ــا األم ف ووجدته
ــاء  ــن أجمل النس ــه م ــان زوجت ــرى ب ــا بش البنه
ــى الرغم من ضخامة المبلغ الذي طلبه والد  وعل
الفتاة مهرا البنته وقدره مليونا ريال إال أن احمد 
ــع ودفعه كامال باإلضافة إلى هدايا ثمينة  لم يمان

ــقيقاتها. للعروس ووالدتها وش
ــاف وعاد العريس  ــم االتفاق على موعد الزف ت
ــات حفل الزفاف وفي  ــى قريته لتجهيز متطلب إل
ــل وكما هي  ــل أن يحل اللي ــوم وقب ــار ذلك الي نه
ــن أقارب  ــذ مجموعة م ــة اخ ــي القري ــادة أهال ع
ــى  ــوا إل ــيارات وانطلق ــن الس ــددا م ــس ع العري
المدينة بغرض إحضار العروس وزفها إلى منزل 

ــر. ــس المنتظ العري
حين وصل موكب العريس إلى منزل العروس 
ــزل وعلم أقارب العريس  لم يجدوا أحدا في المن

ــتأجروا السكن  من جيران أهل العروس أنهم اس
ــع ضحية  ــد انه وق ــب وتأكد ألحم ــذ وقت قري من

ــة. ــب ٌمحكم ــة نص عملي
ــا احمد  ــذق فيه ــهر لم ي ــو أربعة أش ــد نح بع
ــن القبض على  ــال األمن م ــم النوم تمكن رج طع
ــرة الفتاة  ــن احمد وأس ــيط" بي ــخص "الوس الش
ــاة والقي االثنان في  ــكن والد الفت وَدلًّهم على س

ــجن وأحيلت القضية إلى المحكمة. الس
ــيط  ــة  اعترف والد الفتاة والوس ــي المحكم  ف
ــنة الله تعالى ورسوله  إنهما زوجا احمد على س
ــذ  ألخ ــأت  ي ــم  ل ــس-  العري -أي  ــه  ان ــن  ,مدعيي
العروس ليلة الزفاف كما اتفقا معه رغم انه يعلم 
ــكنهم الجديد. فطلب القاضي إحضار  بعنوان س

ــا. ــذ أقواله ــاة ألخ الفت
ــس  العري ــئ  فوج ــاة  الفت ــرت  حض ــا  عندم

ــة المحكمة  ــي كانت حاضرة في قاع ووالدته الت
ــت هي التي أراد احمد الزواج  أن هذه الفتاة ليس
ــن زارتها في  ــا والدته حي ــت التي رأته ــا وليس به
ــيئا  ــقيقتها التي ال تملك ش المنزل وإنما هي ش
ــبهها في شيء, واتضح  من جمال أختها وال تش
ــيتزوج  للعريس انه ٌخدع, حيث كان يعتقد انه س
ــن والدها  ــارع لك ــي الش ــي رآها ف ــاة الت ــن الفت م

ــقيقتها . ــيط خدعاه وعقدا قرانه على ش والوس
لم يستطع العريس المخدوع عمل شيء الن 
ــذه الفتاة فترك  ــم ه ــران كان موقعا باس ــد الق عق
ــى قريته وكله ندم على  ــة بكاملها وعاد إل القضي
ــى منطوق  ــة المطاف قض ــه وفي نهاي ضياع مال
ــغ 500 ألف  ــاة بدفع مبل ــزام والد الفت ــم بإل الحك

ــاب احمد وطالق الفتاة منه. ريال للش
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ــتياءه  ــي خياط  أبدى اس ــاد الحكم رش
ــد كان يظن أن  ــل فق ــاب املغاس ــن أصح م
ــالة االتوماتيكية  ــل بالغس ــه تغس مالبس
ــول إىل داخل  ــن الدخ ــن حني تمكن م ولك
ــاهد  ــه ش ــذي يقطن ــي ال ــلة يف الح املغس
ــلون مالبس الزبائن بحوض  العمال يغس
ــوم اضطر  ــن ذلك الي ــم وم ــد بأقدامه واح
رشاد إىل غسل مالبسه بنفسه وكيها عند 
ــل ألنه كما قال لديه أقدام  أصحاب املغاس

ويستطيع القيام بهذا العمل مثلهم.  
من الداخل  

ــاهده داخل  ــاد ما ش بعد أن حكى يل رش
ــمي  ــل االتوماتيكية كما تس بعض املغاس
ــه فقمت  ــد مما قال ــعيت للتأك ــها س نفس
ــل يف أحد  ــاب إىل إحدى هذه املغاس بالذه
ــث يوجد  ــة حي ــة العاصم ــاء  بأمان األحي
ــل لحباكة املالبس واتخذت  بداخلها معم
ــة لرؤية املعامل من الداخل  من األمر حج

ــلة  ــي خياطا وما أن دخلت للمغس بصفت
ــلون  ــا يغس ــني فيه ــدت العامل ــى وج حت
ــم وضعها ككتلة  ــس بأقدامهم ومن ث املالب
ــاخ  ــوق ركن الغرفة وبعض األوس واحدة ف
ــس  ــة املالب ــام ورقب ــة بأكم ــزال عالق ال ت
ــة صغرية  ــا بمكنس ــون بدعكه ــا يقوم وهن
ــجاجيد حتى يتم  ــتخدم بغسل، الس تس
ــيل أما  إزالة البقع وهكذا تتم عملية الغس
ــخة للغاية فإن  ــري متس ــت املياه غ إذا كان
ــع عليها  ــس توض ــرى من املالب ــة أخ دفع
ــم عملية  ــة وهكذا تت ــس العملي ــاد نف وتع
ــري من تلك  ــة داخل الكث ــيل البدائي الغس

املغاسل.
نقل العدوى

ــه  لم يكن يعلم طالل القباطي  أن مالبس
ــلة  ــا بعد خروجها من املغس التي يرتديه
ــح جلدي  ــبب وراء إصابته بطف ــي الس ه
ــفى  ــد أن زار طبيب الجلد يف مستش إال بع

ــذا املرض انتقل  ــام وأخربه أن ه ــورة الع الث
ــون قد  ــس التي يك ــالل املالب ــن خ ــه م إلي
ــن خالل  ــر أو م ــخص آخ ــد ش ــا بع ارتداه
ــل مالبسه مع مالبس شخص مصاب  غس

بهذا الطفح والتحسس الجلدي.
ــد وال يوجد  ــس أح ــم يرتد مالب ــالل ل ط
ــيشء  ــذا ال ــاب به ــه مص ــخص يف بيت ش
ــعر  ــة الجلد التي يش ــا تأكد أن حك حينه
ــلها  بها بعد ارتدائه املالبس التي قام بغس
ــة املالبس  ــبب خاص ــلة هي الس يف املغس

الداخلية والقمصان والبنطلونات.
ــيل املالبس بشكل مدمج يحدث يف  غس
ــة إال إذا أراد  ــة العاصم ــل بأمان كل املغاس
ــه بمفرده وهذا قلما  ــل مالبس الزبون غس
ــف املبلغ  ــب منه ضع ــدث حينها يطل يح
ــخصيات  ــار الش ــم كب ــا يحدث يف قس كم
ــالح عبد الرب  ــذا ما أوضحه ص ــا .. ه لدين
املدير العام ملجموعة مغاسل وايت برايت 
ــة .. ولكنه يف نفس الوقت نفى  االتوماتيكي
أن املجموعة تقوم بغسل املالبس بطريقة 
ــل يف معملهم  بدائية، وأكد أن عملية الغس
ــس  ــة بعك ــاالت حديث ــطة غس ــم بواس تت
ــاليب  ــع أس ــي تتب ــرى الت ــل األخ املغاس
ــاحيق جيدة وال  ــتخدم مس قديمة وال تس
ــل  ــا يحدث يف املغاس ــر للمالبس كم معط
النموذجية القليلة جداً يف أمانة العاصمة.

 أمراض
ــع فيه  ــي خطأ يق ــكل جماع ــل املالبس بش غس
ــتهلت الدكتورة  فتحية  أصحاب املغاسل، هكذا اس
ــة حديثها عن  ــراض جلدي ــة أم ــوايض أخصائي الع
ــب املواطن جراء  ــد تصي ــة التي ق ــر الصحي املخاط
ــم  ــي ال تهت ــل الت ــض املغاس ــه يف بع ــل مالبس غس
ــا  ــت إليه ــاالت أت ــاك ح ــأن هن ــد ب ــة. وتؤك بالنظاف

ــا مالبس  ــداء أصحابه ــد ارت ــدوى بع ــت بالع أصيب
ــب  ــل العامة. وحس ــلها يف بعض املغاس قاموا بغس
ــل املالبس بشكل مدمج وبمساحيق  قولها فإن غس
غسيل رديئة واألهم من ذلك عدم تعريضها للهواء 
وألشعة الشمس التي تقتل الجراثيم يتسبب بتلك 

العدوى املحتملة.
ــاب بها  ــد يص ــراض التي ق ــة األم ــن قائم ــا ع أم

ــخص مريض  ــس ش ــود مالب ــة وج ــن يف حال املواط
ــول  ــخصية تق ــه الش ــع مالبس ــدي م ــرض جل بم
الدكتورة ثريا محمد عيل – أخصائية أمراض جلدية 
: هناك حاالت مرضية كثرية قد يتعرض لها املواطن 
ــل التي  ــه يف تلك املغاس ــل مالبس ــد ذهابه لغس بع
ــرب والفطريات  ــن أبرزها الج ــم بالنظافة وم ال تهت
ــية باإلضافة لطفح جلدي وبعض  كالنخالة املرقش

التحسسات .
ــرى  ــبابا أخ ــد أس ــا محم ــورة ثري وأوردت الدكت
ــان من  ــل إىل اإلنس ــي تنتق ــة الت ــراض الجلدي لألم
ــض  ــئ لبع ــتخدام الخاط ــس كاالس ــالل املالب خ

الكيماويات عند الغسيل.
رقابة غري مكتملة

ــس املحيل  ــة يف املجل ــة البيئ ــم صح ــس قس رئي
ــد  يف  ــي أك ــعيد العواج ــدس س ــة آزال املهن بمديري
ــة يف املديرية يقوم  ــق الصح ــابق أن فري ــح س ترصي
ــل والتأكد من أنها  ــزول الدوري لفحص املغاس بالن
ــة للحريق باإلضافة إىل  ــة وتحتوي عىل طفاي مبلط
ــه الصحية  ــص بطاقات ــه وفح ــة العامل نفس نظاف
ــراض وهنا تتوقف  ــد من خلو العامل من األم والتأك

حدود عمل صحة البيئة كما قال.
ــة  ــص طريق ــا يخ ــول: م ــه بالق ــرص حديث واخت
ــتخدمة فهذا يرجع  ــاحيق املس ــيل ونوع املس الغس
ــد لدينا توجيهات  ــري العاملني فيها وال يوج إىل ضم
ــياء وإال لقمنا  ــذه األش ــا بمراقبة ه ــون يلزمن أو قان

بعملية الرقابة واملحاسبة.

محالت غسل المالبس .. ضمري غائب ورقابة منعدمةمحالت غسل المالبس .. ضمري غائب ورقابة منعدمة
الكثري منا بمالبسه إىل اقرب مغسلة اتوماتيكية من منزله حتى يحصل عىل نظافة يذهب 

ناصعة، ولكن هل يعرف ماذا يوجد خلف تك النظافة  ..؟ وهل يدرك أن اسم املغسلة 
ــل املالبس  ــل تقوم بغس االتوماتيكية ال يمت للحقيقة بصلة خاصة بعد أن تأكدنا أن غالبية املغاس
ــلها بنفس املاء دون  بطرق تقليدية ناهيك عن قيامها بدمج مالبس الزبائن مع  بعضها أو إعادة غس
ــكالت التي  ــب تأكيدات أطباء جلد... املش ــبب بنقل األمراض الجلدية بحس تبديله وهذا ما قد يتس

قد تنجم بسبب تلك املغاسل وطرق الوقاية منها وغريها من التفاصيل تجدونها يف السياق التايل:

وائل الشيباني

في أغرب عملية نصب : من واقع الحياة

 عادل برش 

*كل يوٍم وقبل أن تصحو الشمس باسطًة كفيَّها 
مرسلًة بنانها لتفك أزرار الليل ،وتخلع عن جسد 

الكون عباءة الظلمة.*
*هناك عىل سجادة الصالة أٌم تبسط كفيَّها إىل 
السماء ولسانها يلهج بالدعاء ،ومشاعرها تبكي 

حيث اآله ولكن دون صدى..لفراق فلذة كبدها ..*
ــا  ــارض يف روحه ــا والح ــب عنه ــا الغائ *... ابنه
ــا ويدافع  ــي تؤمن به ــوة القضية الت ــا بق وصدره

عنها.*
ــماء  ــمس متوجة هام الس ــا إن تتوهج الش *وم
؛حتى يرسي شعاع الشوق بدفء عاطفة األمومة 
ــني يف أوردة قلبها، مهروًال بها  ــعًال حرارة الحن مش
ــات يدها  ــوس حنانها، وطرق ــَف طق ــاٍب أِل نحو ب

ــربات  ــاً بن ــرَِب زمان ــا ،وَط ــان قلبه ــة كخفق الرءوف
ــة ُبني ..صغريي ..  صوتها املفعمة باملحبة املنادي
ــاة العائد إليها بإجابٍة  ولدي منتظرًة صوَت الحي
ثلثيها تثاؤب .. ولكنها هذه املرة تستسلم ؛ليأسها 
من سماعه .. فتحطم جدار الصمت ،وتزيح جمود 
ــارع إىل فتح  الباب مندفعًة إىل مهد الحنني ... لتس
ــذي تفوح منه  ــك الثوب ال ــدوالب واحتضان ذل ال
رائحة ابنها عساه يسوق شوقها املبلل بشذاه إىل 
ــف  ــاة األمان وكأنها تقول له: كن يل ثوب يوس مرس

وكف عن قلبي حراب الغياب !*
ــدُّ  ــاعرها الفطرية ِلتمتطيها وتش ــروض مش *ت
ــس فيه  ــك الرسير املهجور؛ تتحس ــا إىل ذل رحاله
ــب ..تبحُث عن طيف ابنها  بقايا دفء ابنها الغائ

ــة  ــٍرب من بيتها وقلُبها يحترض أمام وحش يف كل ش
ــون بإمكانه أن يحلَّ  ــه وال يوجد قانون يف الك غياب
ويفرس مشاعر األم املفتقدة البنها ... تبكي بحرقة 
األمومة املعهودة ... ثم ما تلبث أن تستجمع قواها 
ــتذكر قول الله تعاىل:{ َفْلُيَقاِتْل ِيف َسِبيِل  وهي تس
ــرَِة َوَمن  ْنَيا ِباْآلِخ ــاَة الدُّ وَن اْلَحَي ــْرشُ ــَن َي ــِه الَِّذي اللَّ
ــِبيِل اللَِّه َفُيْقَتْل أَْو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتيِه  ُيَقاِتْل ِيف َس
أَْجرًا َعِظيًما.} (النساء74-). تهدأُ قليال فيزورها 
ــاًال َوَجاِهُدوا  ــرى : { انِفُروا ِخَفاًفا وَِثَق ــنا آية أخ س
ــْم َخْريٌ لَُّكْم  ِلُك ــِبيِل اللَِّه َذٰ ــُكْم ِيف َس ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِس
ــة41-). فتنزح روحها  ــْم َتْعَلُموَن.} (التوب إِن ُكنُت
ــاف الطمأنينة فيمر ببالها طيف آية ثالثة  إىل ضف
ْبِدْل َقْوًما  ــتَ ْبُكْم َعَذاًبا أَِليًما َوَيْس :- { إِالَّ َتنِفُروا ُيَعذِّ

ٍء َقِديٌر }  ًئا  َواللَُّه َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ ــيْ وُه َش َغْريَُكْم وََال َتُرضُّ
ــتقر يف بساتني اليقني ويذهب  (التوبة‘39) .  فتس
ــا عىل حياة ابنها الفانية برعبها من مصريه  خوفه
ــاة الدنيا .. فيهون يف عينها  لو ظل عندها يف الحي

غيابه ويستمرئ قلبها ابتعاده ...*
ــا إعياء  ــأن عاطفتنا أصابه ــدون ب ــل تعتق *فه

شديد فشاخت وترهل فيها اإلحساس ؟؟*
ــرة  ــات بإب ــروق األمه ــن ع ــذي حق *ال...... وال
ــاعرنا  ــد العاطفة؛  فإن مش ــان وغرزها بوري الحن
ــا وبلغت ذروة اإليثار وأصبحت  ارتقت وزاد طهره

بمستوى أن تضحي لتعم الجميع .*
ــغل  *هل تعتقدون بأننا ال نخاف عليهم؟ ال يش
ــوا ؟أصابهم  ــوا ؟نام بالنا حالهم؟ جاعوا ؟عطش

ــهدوا !!!  ــوا ؟جرحوا ؟ استش ــرد أو مرض ؟ أصيب ب
ــبيل الله  ــا نتذكر أن كل ذلك يف س ــا عندم آه ولكنن
ــاء عند ربهم  ــوا أحي ــهداء أصبح ــر أن  الش ونتذك
ــب وننتظر برشى الصابرين عىل  ...نصرب ونحتس

أمل أن يكون لنا معهم يف جنة الخلد موعد.*
ــرط الحنني  ــا ال نبكي من ف ــدون أنن ــل تعتق *ه

إليهم؟؟!!!*
ــني عندما  ــة الحن ــس دمع ــا نحب ــي ولكنن *نبك
ــا املدفون  ــي ابنه ــرى تبك ــات أم أخ ــمع رصخ نس
ــمع رصخات االستنقاذ  تحت الركام .. وعندما نس
واالستنصار ألخرى تبكي رشفها املهدور وعرضها 

املستباح..*
*نبكي ويف دواخلنا وطن يبكي.*

شذرات من تضحيات األمهاتشذرات من تضحيات األمهات
سعاد الشامي
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