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رحلة البحث عن معنى

حكاية طبيبة
تصاب بالسرطان وهي حامل
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ملاذا يجب عليك اأن تقراأ هذا الكتاب؟

ملاذا يجب اأن تقراأ ق�شة نور؟

لأن فيها كل ما حتتاجه من نور ي�شيء لك ما بقي من حياتك.

كل منا ياأتي اإلى الدنيا ليملأ فراغًا ينتظره.

كل اإن�شان خلق لتحقيق غاية..

ومن النا�ص من يختارهم اهلل ليتحقق )الإحياء( مبوتهم.

ترى.. هل خطر ببال نور.. الطفلة اأو ال�شابة..

اأن اهلل كتب عليها اأن يكون يف ق�شة حياتها )اإحياء( و)نور( لكل 
من حولها؟

بل اأن يكون يف ق�شتها عربة ملن �شياأتي من بعدها؟

وفاتها  ق�شة  اأن  تــدرك  عمرها  مقتبل  يف  نور  كانت  هل  تــرى.. 
�شتكون هي الغر�ص من حياتها؟

والثلثني  الثالثة  يف  وهي  الدنيا  �شتغادر  اأنها  ببالها  خطر  وهل 
من عمرها؟

حقًا لكل منا ن�شيب من ا�شمه.. 

اإن كنت تبحث عن قب�ص من نور جت�شد يف ق�شة، فها هي ل�شابة 
نــورًا  جتد  لعلك  قلبك  فافتح  اهلل،  لكتاب  حافظة  م�شلمة  طبيبة 

ي�شتيقظ من داخلك، ويعيد نور احلياة فيك.

ملاذا يجب عليك اأن تقراأ ق�شة نور؟

لأن )نور( �شتك�شف لك حقيقتك التي غابت عنك طوال �شنني، 
املكا�شب  وراء  �شباق حمموم  يرك�ص يف  فيه  الكل  يف عامل جمنون، 

م
دي

تق

د. وليد فتيحي

)نور(.. ألهل البصائر!!
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واملاديات واتباع ال�شهوات كاحليوانات..

من  بالتحري  اأولــى  هي  التي  الدوافع  و�شاعت  لغايات  الو�شائل  فيه  حتولت  عامل 
الغايات..

اأعمل لوجه اهلل حبًا له،  اأنني  اأدعي  اإن كنت حقًا كما  اأ�شاأل نف�شي  )نور( جعلتني 
حبه  اأدعــي  ملن  وتقربًا  مناجاة  الليل  قيام   ، اإيلَّ الأعمال  اأحب  ي�شبح  مل  اإذن  فلماذا 

�شبحانه؟ وهل هناك للمحب غاية اأ�شمى من التقرب والو�شال؟

ى يف  اإذا اأردت اأن تك�شف نف�شك لنف�شك وتعري ذاتك لذاتك، قبل اأن ُتك�شف وُتعرَّ
يوم ح�شاب قريب على روؤو�ص اخللئق، فاإن )نور( �شتعينك اإن �شاء اهلل على ذلك.

هنيئًا لِك يا نور، فواهلِل ل اأراِك اإل كمن هو يف قاعة اختبار، وكٌل منهٌك م�شغوٌل يف 
اختباره وبقي له الكثري، وكاأن من بني من يوؤدون الختبار من اأح�شن واأجاد يف الن�شف 
الأول، اإح�شانًا واإجادة جعل املمتِحن ي�شحب منه الختبار، ويقول له: هذا يكفيك.. لقد 

جنحت بعلمة كاملة و�شاأكفيك عناء اإكمال الختبار.

لعل اهلل اطلع على ثلثة عقود من عمرك يا نور، فكفاِك عناء ما بقي من ابتلءات 
واختبارات.

قد يحزن عليِك من ل يعلم من الدنيا اإل ظواهرها، ويراِك قد غادرِت الدنيا واأنت 
يف زهرة �شبابِك، ول ينظر اإل ملا يدركه بحوا�شه املادية، لكن اأهل الب�شائر لهم نظر 

اآخر، فاهلل قد ا�شطفاك يا نور لتكوين نورًا لب�شائرهم.
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دمعة على الدكتورة نور حممد علي البار ــ يرحمها اهلل ــ

اأبكيتني يا نور.. اأبكيتني

ب�شردك املنك�شر املوؤمِن

واأنت واهلل لأمنوذٌج

لبنت حواء مدى الأزمِن

حفظت فرقان الهدى كامًل

يف مطلع العمر اجلميل الهني

وكنِت اأولى دائمًا دائمًا..

يف كل عام بهجة الأعنِي

لوالٍد قد كان اأي�شًا كذا

طفًل، وحتى اليوم مل ينثِن

وبعدها اأ�شبحت دكتورة

خمل�شة.. اأ�شيلة املعدِن

وحني جاء الداء قابلِته

مبهجة امل�شت�شلم املوؤمِن

اأ�شكنك اهلل بفردو�شِه

وهل كما الفردو�ص من م�شكِن

و�شرب الأهلني يف فقدهم

وكرر احلمد على الأل�شِن

قصيدة الدكتور شهاب غانم
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يف هذا الكتاب اأ�شاطر قارئي جزءًا من روحي خلل جتربة 
ي�شبح  حيث  حامل..  واأنا  بال�شرطان  اإ�شابتي  جتربة  فريدة.. 
املوت قريبًا جدًا واخليارات �شائكة.. وحيث ي�شبح الإميان بخالق 
عظيم مدبر وقادر هو طوق النجاة.. و�شعته يف مقالت ق�شرية 

وباأ�شلوب ق�ش�شي �شل�ص لتكون قراءته مي�شرة لأي اأحد..

اأرجو اأن يجعله اهلل بل�شمًا ونورًا لكل قلب متاأمل ميّر مبحنة اأيًا 
كانت.. ومن منا مل ميّر قّط مبحنة!!

يد
مه

ت
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طبيبة اأنا.. واأم لطفل ذي ثلث �شنوات.. وحامل يف ال�شهر الثالث..

وقبل اأ�شابيع.. كان يوم ميلدي الثلثني..

بداأت الق�شة بكتلة �شغرية.. لحظتها مع بداية حملي ومل اأعرها باًل يف البداية.. 
الثدي وهي �شاحكة تقول:  فاأحالتني جلراحة  الولدة  اأ�شاأل عنها طبيبة  اأن  ثم قررت 

»بالنظر لعمرك ولكونك حامًل.. اأنا متفائلة.. لكن.. فقط.. لنتاأكد«.

وعند جراحة الثدي مل تقل الطبيبة كلمة واحدة على عادة اجلراحني.. كل ما قالته: 
»لنعمل اأ�شعة �شوتية«.

كانت املخاوف تتزايد كل يوم واأنا اأ�شتعيذ باهلل من ال�شيطان.. لكن املخاوف ذات 
يوم اأخذت منحًى اآخر.. حتولت من جمرد خماوف اإلى خيالت األيمة..

بني  من  َمــْن  اأفكر  كنت  بهما؟..  للعناية  �شاأعهد  من  وابني..  زوجــي  عن  الرحيل 
�شديقاتي ميكن اأن اأزوجها لزوجي.. لتعتني بابني بعد رحيلي.. من هذه التي اأثق بها 
هذه الثقة؟.. كان تفكريًا موؤملًا �شاحبه الكثري من الدموع.. ومل اأ�شتطع اأن اأ�شارك به 

اأحدًا لأنه بدا يل �شخيفًا وغري منطقي.. ولكنني ع�شت ذلك اجلو لفرتة..

به..  اأعمل  الذي  امل�شت�شفى  نف�ص  ويف  العمل  اأيام  من  يوم  الأ�شعة يف  ملوعد  ذهبت 
ذهبت وتلقيت اخلرب من طبيبة الأ�شعة: »هذه لي�شت جمرد حوي�شلة. هناك كتلة يف 
اأحد جوانب احلوي�شلة.. اأنا ل اأ�شتطيع التكهن مبا ميكن اأن تكون؟ يجب اأن ناأخذ عّينة 

ويحب اأن نتعّجل.. تعايل بعد غد لأخذ العّينة«.

يف تلك اللحظة التي نزل عليَّ فيها اخلرب ثقيًل ثقل اجلبل.. دق البيجر يخربين اأن 
حالًة يف الطوارئ تنتظرين لأقيمها..

حب�شت دمعي.. وكبتت خماويف.. واأ�شرعت للطوارئ ملعاينة احلالة..

كان املري�ص يتكلم.. واأنا.. يف عامل اآخر..

مل اأكن اأفكر حتديدًا يف ما قالته الطبيبة.. كنت فقط اأحت�ش�ص ثقل الهم يف قلبي 

من تمام الصحة.. إلى السرطان
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واأمتتم: »اإن �شاءاهلل.. خري«..

�شريعًا جاء موعد العينة.. ومن يومها.. ولأين اأعمل يف نف�ص امل�شت�شفى كنت اأبحث 
عن النتيجة يف نظام املعلومات كل عدة �شاعات.. مع العلم اأن موعدي مع جراحة الثدي 

ملناق�شة النتيجة بعد 5 اأيام.. كان ينتابني اإح�شا�ص غريب واأنا اأترقب النتيجة.. 

كنت اأ�شعر بعمق اأن هذا �شرطان.. �شكله يف الأ�شعة.. اإح�شا�شي به.. الر�شائل التي 
كانت تاأتيني من غري مربر.. كاأن اأفتح التويرت بعد انقطاع اأ�شهر، فل اأجد اإل ر�شائل 
وكيف  ال�شرطان..  واجهت  وكيف  الثدي..  �شرطان  ملري�شة  العمودي  �شامية  الدكتورة 

اأخربت عنه اأولدها..

التفاوؤل واأذكــر قول الإمــام علي »اإين  األــزم  اأن  اأكــّذب نف�شي.. واأحــاول  لكني كنت 
لأح�شن الظن يف اهلل، فاإن كان خريًا فبف�شل اهلل واإن كان غري ذلك فقد ع�شت بالتفاوؤل 
زمنًا« ثم جاء يوم اجلمعة.. يوم موعدي مع طبيبة اجلراحة.. بعد مرور ال�شباح على 

املر�شى.. والذي ا�شتمتعت به فعًل مع حالت جديدة وممّيزة.. 

ذهبت لغرفة املناوبة.. لأنظر للنتيجة.. و لوهلة قلت: »يارب.. تخرج«.. وراأيتها..

من فرط اخلوف.. ت�سابكت الأ�سطر اأمامي.. مل اأعرف من اأين اأبداأ قراءة التقرير.. 
قراأت يف املنت�شف.. مل اأفهم �شيئًا.. فطرت بعيني للأ�شفل.. وراأيت ما فاق توقعي

 »Invasive ductal carcinoma Stage 3/3 «

�شرطان متعدي.. من الدرجة الثالثة )اأ�شواأ درجة واأ�شرعها انت�شارًا(

تزغللت الكلمات اأمام عيني.. و�شمعت �شوتًا.. تبني يل اأنه �شوتي..

كنت اأقول ب�شوت عاٍل »�شكرًا يارب.. احلمد هلل.. احلمد هلل.. احلمد هلل«.. 

بعد دقائق من الرتديد بل تفكري.. واأنفا�شي تت�شارع.. وقلبي ينب�ص بجنون.. بداأت 
عيناي تذرفان.. ملاذا؟ ل�شت اأعرف.. فيم كنت اأفكر؟ ل اأعرف..

اللحظة هو �شوتي يردد: »احلمد هلل«.. ممتزجة ب�شهقات  اأتذكره من تلك  كل ما 
بكاءٍ  عالية.. ونف�شي املت�شارع..

بداية حقبة  القوية.. هذه  ال�شليمة  ال�شحيحة  »نور«  نهاية زمن  اأفكر.. هذه  بداأت 
اأخرى.. ل اأعرف كم �شت�شتمر ول متى �شتنتهي..
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ات�شلت بزوجي.. فلما رد قلت بهدوء: »كيف حالك حبيبي؟«... »النتيجة طلعت«.. 
الآن«  :»�شاآتي  اأكــر.. قال يل  اأقول  اأن  اأكــر.. ومل يطلب هو مني  اأقل  »اأحتاجك«.. مل 

واأغلق اخلط.. واأ�شكر له ذلك.. فلم اأكن لأقدر اأن اأنطق بالت�شخي�ص.. 

تكون غرفة  اأن  املعتاد  ومن غري  ومن ف�شل اهلل  ال�شاعة عندها 12 ظهرًا..  كانت 
يف  ا�شتمررت  ا�شتغلل.  اأح�شن  ا�شتغللتها  وقد  الوقت..  هذا  مثل  يف  فارغةً   املناوبة 
احلمد.. ثم تذكرت الدعاء: »اللهم اأجرين يف م�شيبتي واخلفني خريًا منها«.. وعدت 

للبكاء واحلمد.. 

ل�شاين باحلمد  اأنطق  اأن  اأ�شكره  واأ�شكر اهلل عليها بعمق..  الآن  اللحظة  تلك  اأذكر 
بغري اإح�شا�ص مني.. فاأنا مل اأفعل.. بل هو الذي فعل.. اأ�شكره اأن اأعطاين هذه الفر�شة 
لأتلقى اخلرب وحيدة.. يف غرفة مغلقة.. حيث اأ�شتطيع البكاء و»النحيب« بغري اأن يراين 
اأحد.. ولو تاأخرت النتيجة �شاعة واحدة ل�شطررت اأن اأتلقاها يف عيادة الطبيبة.. يف 

وجود الطبيبة اأمامي تقول يل »اأي كلم«.. لتخفيف املوقف.. 

جاء زوجي.. فتلقيته من باب امل�شت�شفى.. ابت�شمت وقلت »احلمدهلل« و�شرنا ب�شع 
خطوات.. وبعد ثواٍن �شمع نحيبًا واحت�شنني.. وبقيت اأنتحب واأنتحب..

من تلك اللحظة وحتى جاء املوعد.. اأفرغت خزانة دموعي.. فذهبت للموعد ولي�ص 
لدي املزيد من الدموع..

دخلت الطبيبة مبت�شمة: »كيفك؟«.. »كيف احلمل؟«.. »كيف الغثيان؟«.. »كيف كان 
ا�شتئ�شال العينة؟«.. مقدمات تلطيفية.. 

»ح�شنًا.. لدينا الآن جواب وا�شح«.. فبادرت بالرد: »اأعرف.. قراأت التقرير«.

اخلرب  نقل  عملية  عليك  »وفــرت  مبت�شمة:  فــرددت  »تعرفني؟«  منده�شة:  فاأجابت 
)breaking the bad news( »ال�شيئ

اأن  يجب  »ح�شنًا  �شاأخربك!«..  كيف  اأدر  ومل  قلقة  كنت  اأرحتني..  كم  »اأوه  فقالت: 
نتحرك ب�شرعة.. لدينا الآن هدف عاجل اأن نق�شي على هذا الورم.. ولدينا الكثري من 

القرارات لنعمل عليها«.

وبداأت باإخباري كل التفا�شيل والعلجات وكل اخليارات املريرة.. التي �شقطت عليَّ 
كقذائف متتالية..
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بعد اأن اأخربتني الطبيبة باأن الت�شخي�ص هو �شرطان الثدي.. والذي كنت بف�شل اهلل 
قد عرفته قبل �شاعة.. فاأفرغت دموعي وا�شتجمعت �شيئًا من قواي.. بداأت تنهال عليَّ 

بوابل من القنابل..

»ح�شنًا« لدينا قرارات كثرية يجب اأن نتخذها ب�شرعة..

اأوًل: احلمل.. اإن كنت تريدين ال�شتمرار فيه اأم اإنهاءه..

اجلراحة.. بالن�شبة ل�شرعة انق�شام الورم وحجمه.. �شتحتاجني ل�شتئ�شال الثدي 
كامًل.. لن ن�شتطيع ا�شتئ�شال الورم فح�شب..

بالنظر  لكن  ال�شرطان،  اإزالــة  بعد  للكيماوي  حتتاج  الن�شاء  كل  لي�ص  الكيماوي.. 
لعمرك ال�شغري.. ول�شرا�شة النوع الذي لديك.. يجب اأن نعطيه الكيماوي كذلك.. وهنا 
فبالتايل.. ت�شعي مولودك..  تاأخريه حتى  باإمكاننا  اأن  اأعتقد  ل  م�شكلة احلمل..  تاأتي 

يجب اأن تاأخذيه خلل احلمل.. اأو.. اأن جته�شي.. ولو اأجه�شِت.. ل اأعلم اإمكانية اأن 
حتملي ثانيًة بعد كل العلج الكيماوي والإ�شعاع..

مع كل ما قالت.. راأيت زوجي انتف�ص عندما حتدثت عن احتمال عدم قدرتي على 
احلمل ثانية.. لكنه متا�شك.. اأما اأنا فمع كل خرب من اأخبارها كنت اأ�شعر بوزن ثقيل 
ي�شقط على قلبي اأكر واأكر واأكر.. وبداخلي ابت�شامة �شاخرة..«. اأبهذه ال�شرعة يحدث 
كل هذا؟.. بهذه ال�شرعة.. كنت اأدرك اأكر فاأكر اأن حياتي القدمية قد انتهت.. واأن 
هذه حياة جديدة و»نور جديدة«.. غدًا يزال ثديها.. وي�شقط �شعرها مع العلج.. ورمبا 

تفقد جنينها.. ورمبا.. ل حتمل ثانية.. ورمبا.. ل تعي�ص طويًل..

وكاأن ما قالته مل يكن كافيًا فاأ�شافت.. »وبالنظر لعمرك ال�شغري علينا اأن نفكر يف 
اإجراء فح�ص للجينات.. فاإن كان لديك اجلني امل�شبب ل�شرطان الثدي فرمبا.. يجب 
اأن نفكر يف ا�ستئ�سال الثدي الثاين ورمبا املباي�ض كذلك.. من باب الحتياط.. )قبل 

اأن ت�شاب بالورم(..

هذا  يف  داع  اأي  لها  يكن  مل  الأخــرية  فاملعلومة  للطبيبة..  ال�شديد  احرتامي  ومع 

قنابل من األخبار
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التوقيت.. فاأنا الآن عندي ورم متوح�ص.. وقد تلقيت اخلرب لتوي.. ولدي الكثري لأتعامل 
معه يف اللحظة الراهنة.. فلي�ص هذا هو الوقت املنا�شب اأبدًا للحديث عن اخلطر املحتمل 
اأو املباي�ص خلل اخلم�ص - الع�شر �شنوات القادمة.. الذي رمبا ي�شيب الثدي الآخر 

فلي�ص كل ما يعرف.. يقال يف التو..

كنت طوال حديثها متما�شكة جدًا.. اأ�شاأل اأ�شئلة كثرية واأناق�ص اخليارات املتاحة.. 
اأنها  اأ�شئلتي.. فاأخربتني  اأنه لي�شت لديها كل املعلومات لإجابة  فراأت طبيبة اجلراحة 
�شتدعو طبيب الأورام )امل�شوؤول عن الكيماوي( ليعطيني اإجابات اأدق، فهذا هو جمال 
يحب�ص  كان  �شد  انفجر  حتى  الباب..  اأغلقت  اأن  وما  لتناديه..  وخرجت  تخ�ش�شه.. 
�شلًل من الدموع.. وقام زوجي ليحت�شنني.. وبقيت اأبكي لدقائق.. مل اأفكر يف �شيء.. 
اأحاول تفريغ �شيء من الثقل يف قلبي.. اأفكر فيه.. كنت فقط  اأن  اأكرب من  كان الأمر 
وبعد حلظات.. نظرت اإلى زوجي.. كان ثابتًا.. مبت�شمًا.. »اأنت حتتاج اأن تبكي كذلك..

نحن  بكينا  »فاإن  تغرغران..  وعيناه  فابت�شم  تبكي«..  اأن  تكبت دموعك.. من حقك  ل 
الثنني.. من �شي�شكتنا«..

ثم دق الباب.. فم�شحت دموعي ب�شرعة.. وقفز هو وعاد لكر�شيه.. وكاأن �شيئًا مل 
يكن..

ودخل طبيب الأورام..

دخل خاف�شًا راأ�شه حمنيًا ظهره مظهرًا حزنًا �شديدًا.. 

فكرت.. هل ي�شطر لأخذ هذه ال�شحنة احلزينة اأمام كل مر�شاه.. وابت�شمت له.. 
املك�شرة  بالعربية  وقــال  فابت�شم..  باحلزن..  للتظاهر  بحاجة  لي�ص  اأنــه  �شعر  فكاأمنا 

»كيفك؟«

- احلمد هلل..

- اأجدادي كانوا من لبنان.. لكني ل اأعرف من العربية اإل كلمات..

وكل  الت�شاوؤلت  كل  ويطرح  القرتاحات  وكل  كل احللول  يناق�ص  الأورام  بداأ طبيب 
اآخر.. �شخ�ص  اأحتدث عن  وكاأمنا  اأنا  وكنت  القرار..  تنق�شنا لتخاذ  التي  املعلومات 
وخرج.. حديثه  اأنهى  حتى  العلمية  الأ�شئلة  واأطــرح  عقلنية..  بكل  اخليارات  اأناق�ص 

فاأعطاين ف�شحًة اأخرى للبكاء..
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ودخلت املمر�شة..

اأنه مرجع ممتاز يل.. واأخربتني  الثدي«..  اأعطتني كتابًا �شخمًا بعنوان »�شرطان 
اأ�شبح  العنوان..  هذا  اأن  مــرة..  لأول  اأدرك  وكــاأين  العنوان..  وقــراأت  للكتاب  نظرت 

ني.. وميّثلني.. يخ�شّ

»لدينا جمموعات دعم ملر�شى �شرطان الثدي، حيث ميكنك التعّرف على مري�شات 
وم�شاركة  التحدث  اأردت  اإن  خمت�شة  اجتماعية  اأخ�شائية  لدينا  وكذلك  اأخريات.. 

اإح�شا�شك«..

هويتي..  اأن  فاأكر  اأكر  اأ�شعرتني  اأن  اإل  تزد  مل  لكنها  منها..  لطيفة  بادرة  كانت 
حياتي واحتياجاتي.. تغرّيت منذ اليوم..

قال �شلى اهلل عليه و�شلم: اغتنم خم�شًا قبل خم�ص.. �شحتك قبل مر�شك..
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تقرر موعد العملية.. ولزلنا مع الأطباء يف مناق�شات م�شتمّرة.. اإن كان العلج بهذه 
الطريقة واللحظة هو ال�شواب اأم ل.

ولزالت الأ�شئلة التف�شيلية تتفّتق كل حلظة..

علينا  اأن  اأم  الــورم..  انت�شر  اأين  لرنى  العملية  قبل  الإ�شعاعات  لبع�ص  نحتاج  هل 
جتّنبها لنجّنب اجلنني خطر الإ�شعاع..

هل نحتاج حلقن �شبغة خلل العملية داخل الورم لرنى اأي الغدد اللمفاوية �شتلتقطه 
ونقوم با�شتئ�شال هذه الغدة وحتليلها، اأم اأن الأف�شل اأن نتجنب ال�شبغة التي قد ت�شر 
باجلنني، ويف املقابل نقوم بتحليل كل الغدد اللمفاوية التي تواجهنا مما يعر�ص خلطر 
م�شاعفات كثرية كقطع يف الأع�شاب املو�شلة لليد والذراع وح�شول انتفاخ �شديد يف 
الذراع واليد ل ميكن علجه بعد ذلك.. هل وهل وهل؟؟ الكثري من اخليارات.. وموعد 

العملية يقرتب.. واأنا ل اأدري ما اخليار ال�شحيح ول الأطباء يدرون.. وكلنا نتخّبط..

اأقلق على كل �شيء.. ماذا لو حدثت  والقلق يف داخلي يزداد ويــزداد.. حتى بداأت 
م�شكلة يف التخدير.. ماذا لو حدثت كارثة يف العملية.. ولو.. ولو..

ويريد  اأمــري  يهمه  مبن  فقط  اأ�شتعني  واأن  متامًا،  التفكري  عن  التوقف  قــّررت  ثم 
الآمن  والطريق  الأ�شلح  العلج  ما  متامًا  ويعرف  �شيء..  كل  يعرف  حقًا..  م�شاعدتي 
ويقدر على كل �شيء.. فل يعجزه اأن يقوم باأي �شيء كيف �شاء.. وهكذا عدت وجل�شت 

بني يديه..

اأعطيتهم ما لديهم  اأنت  اأنت خلقتهم..  اإل �شور..  وقلت يارّب.. ما هوؤلء الأطباء 
من قليل العلم.. واأنت الذي ت�شرّيهم وت�شّخرهم.. ولول اأنك اأمرتنا اأن ناأخذ بالأ�شباب 
ما ذهبت لطبيب ول �شاألت دواء.. ولكنك �شئت اأن ت�شع �شفاءك يف هذه الأ�شباب التي 

بني اأيدينا.. 

ــدك.. ل يف اجلــراح ول يف طبيب  ــا اأثــق فيك وح اأنــا اأوكلتك اأمـــري.. واأن يـــارّب.. 
اأعلم بي مّني واأعلم مبا ي�شلحني وي�شلح  اأمري كله بني يديك واأنت  األقيت  الأورام.. 

يومان من القلق
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الذي بداخلي منهم..

يارّب هم يف علمهم يتخّبطون.. واأنت القادر على كل �شيء..

يارّب هم يف النهاية عاجزون.. واأنت القادر على كل �شيء..

يارّب.. اأ�شاألك اأن تدبر يل اأمر هذه العملية مبا ي�شلحني وي�شلح جنيني من حيث 
ل نحت�شب ول ندري..

ما طبيبة اجلراحة اإل اأداة يف يدك.. فاألهمها ما تقطع وما تدع.. حتى تزيل كل �شيء 
اإبقاءه.. حتى ل اأجد �شيئًا من كل امل�شاعفات التي  اإزالته وتبقي كل �شيء يجب  يجب 

يثقلون بها كاهلي ويحّدثونني عنها ويخوفّونني منها..

يارّب.. اأنا اأ�شاألك اأنت وحدك.. ول اأ�شاأل �شواك.. فلي�ص اأحد �شواك يقدر.. ولي�ص 
اأحد �شواك يعرف..

اأنت وحدك اهلل..

اأنت وحدك اهلل..

اأنت وحدك اهلل..
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الآن.. ياأتي الكلم.. عن املو�شوع الأ�شعب.. والأهم.. احلكمة.. ترى اأين احلكمة 
يف كل هذا.. يف اأن تتبدل حياتي بهذه ال�شرعة.. فل تعود كال�شابق اأبدًا.. ما احلكمة..

مل اأحتج اإلى وقت طويل لأدرك اأول �شبب.. فقد كان بالن�شبة يل اأو�شح من ال�شم�ص..
كانت حياتي قبل املر�ص.. دوامة.. اأ�شري فيها مع�شوبة العينني.. كنت يف ال�شنة الأولى 
من الخت�شا�ص يف الطب النف�شي.. وكان �شغط العمل كبريًا.. كان كل ما اأعمله خلل 
اأ�شابيع واأ�شابيع.. هو الذهاب للعمل.. يف خ�شم هذا الرك�ص ال�شريع.. ن�شيت من اأنا..

ماذا اأريد.. ما الهدف من وراء هذا الرك�ص.. ملاذا تركت اأهلي ووطني وجئت لأتغرب 
بني  يتنقل  وابني  بع�شنا..  لرنى  الوقت  بع�ص  حتى  جند  ل  ونحن  وابني..  وزوجــي  اأنا 
احل�شانة )لـ 9 �شاعات يوميًا( اإلى جلي�شة الأطفال خلل الوقت الباقي، حتى اأعود من 

العمل..

خطفًا..  ــوؤدى  ت ال�شلوات  كانت  لــه..  طعم  ول  �شريعًا..  حياتي  يف  �شيء  كل  كــان 
اأو اأ�شبوعني.. بح�شب ما ت�شمح  اأ�شبوع  حتى اأعود للعمل.. وكنت اأرى زوجي خطفًا كل 

املناوبات.. ومل اأكن اأرى ولدي اإل لنلب�ص ثياب النوم وننام..

وكان بداخلي �شيء ي�شرخ.. لي�شت هذه هي احلياة التي اأريدها.. اأين املعنى؟.. اأين 
والكتابة؟..  والعبادة  والتاأمل  القراءة  اأين  العلقات؟..  اأين  العطاء؟..  اأين  الهدف؟.. 
حمــدودة..  فرتة  اأنها..  نف�شي  اأ�شرّب  وكنت  معنى؟..  حلياتي  يعطي  ما  كل  ذهب  اأين 
ل�شنتني من الرك�ص.. ثم يقل عبء العمل.. ويكون لديَّ وقت اأكر.. رمبا لأتذكر حينها 

من كنت وماذا كنت اأريد اأن اأكون..

كنت اأحتاج بعمق.. لوقفة.. اأقف فيها مع اهلل.. واأخلو به.. واأتذكر.. ملاذا كل هذا..
اأتذكر الهدف.. والنّية واأعيد اإ�شلح الدفة..

كنت اأحتاج لوقفة.. اأقيم فيها و�شعي احلايل.. وهل هو يف الجتاه ال�شحيح الذي 
كنت اأريده.. هل اأتعلم العلم الذي جئت لأجله اأم اأين اأبذل كل هذا ل�شم )�شهادة البورد 
الأمريكي( بينما مل اأتلق من العلم الذي كنت اأحلم به اإل ال�شيء الي�شري.. لأين م�شتهلكة 

يف اأعمال روتينية اأخرى تخدم العمل ول تخدم هدفـي من العمل..

الحكمة
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مل اأكن لأمنح نف�شي هذه الوقفة.. فقد كنت اأرى الوقوف انهزامًا.. مل اأكن لأعطي 
نف�سي الفر�سة للتقاط اأنفا�سي وترميم داخلي.. فقد كنت اأظنُّ القوة هي اأن اأ�ستمر يف 

الرك�ص مهما حدث..

اأن يكون  اأن احلدث يجب  اأن يعطيني هذه الفر�شة.. وقد علم �شبحانه  فاأراد اهلل 
مهددة  كلها..  حياتي  اأرى  واأنــا  ب�شدق  الأولــويــات  تقييم  واأعيد  اأقــف..  حتى  جلًل.. 
هكذا..  قريبًا  املوت  يكون  حينما  ال�شماء..  من  معجزة  حتدث  مل  ما  قريبًا..  بالزوال 

تتبّدل الأولويات.. ت�شغر اأمور.. وتكرب اأمور..

يف  كانت  اأن  بعد  الأمريكي«..  و»البورد  وال�شمعة..  وال�شهادة..  الوظيفة..  ت�شغر 
للغايات«..  و»الو�شائل  »الغايات«  يف  الأولويات..  يف  النظر  ويعاد  �شيء..  كل  حياتي.. 
فاأتذكر اأن ال�شهادة والبورد الأمريكي.. مل تكن يف البداية اإل و�شيلة.. و�شيلة للعطاء.. 
لنفع النا�ص وللقرب من اهلل.. فكيف �شاعت الغاية وبهتت حتى تل�شت اأمام الو�شيلة..

بالأم�ص.. جل�شت »اأحدث اهلل« وحدي.. حتدثت طويًل وبكيت كثريًا.. و�شعرت بفي�ٍص 
�شجدت  الدموع..  تبللها  وا�شعة  ابت�شامة  اأملك  فلم  قلبي..  يغمر  واحلّب  الرحمة  من 
عندها �شاكرة واأنا اأفكر.. لأجل هذا خلقت.. لأجل هذا القرب.. لأجل هذه ال�شعادة!!..
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يف ذلك اليوم ات�شل طبيب الأورام وترك ر�شائل عدة على الإمييل، املحمول والهاتف 
يقول اإنه يريد اأن يراين »فورًا«.. دب الرعب يف قلبي وقلب زوجي.. وكنا بعيدين جدًا عن 
امل�شت�شفى، فرتكنا كل ما يف اأيدينا واأ�شرعنا ملقابلته. يف الطريق كان قلبانا يخفقان.. 
اكت�شف  ال�شكل.. هل  بهذا  ليطلبنا  اأن كارثة ح�شلت  ببايل هو.. ل �شك  يدور  وكل ما 
انت�شار الورم من خلل التحاليل، فراأى اأنه ل داعي للعملية واأنه علينا اأن نفقد الأمل 
الوفاة.. حا�شرتني املخاوف  التلطيفي لتخفيف الأعرا�ص حتى حتني  ونكتفي بالعلج 
ا�َص َقْد َجَمُعوا َلُكْم  ا�ُص اإِنَّ النَّ ِذيَن َقاَل َلُهُم النَّ من كل جانب.. ثم ذكرت قول اهلل.. {الَّ
ٍل  ِ َوَف�شْ ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اهللَّ َفاْخ�َشْوُهْم َفَزاَدُهْم اإِمَياًنا َوَقاُلوا َح�ْشُبَنا اهللَّ
ٍل َعِظيٍم} )اآل عمران/174-173(.. ُ ُذو َف�شْ ِ َواهللَّ َواَن اهللَّ َبُعوا ِر�شْ �َش�ْشُهْم �ُشوٌء َواتَّ مَلْ مَيْ

ماذا ميلك الطبيب ليقول؟.. اأميلك اأن يقول لن تعي�شي اأكر من �شهر.. لي�ص هناك 
اأمل.. ل داعي للعلج..

وهل هذا بيده؟.. من هو لأخ�شى كلمه؟.. ما علمه اأمام علم اهلل؟ وما قدرته اأمام 
قدرة اهلل؟.. ما قيمة كلمه اأمام اإرادة اهلل؟..

ح�شبي اهلل ونعم الوكيل.. بقيت اأرددها حتى دخلت عليه..

فلم يكن يف جعبته �شوى بع�ص النتائج لبع�ص التحاليل التي كما و�شفها »لي�شت �شيئة 
ولي�شت جيدة.. ولكن من املهم اأن تعرفيها«.

تنف�شت ال�شعداء واأنا ابت�شم لزوجي وهو يقول »طبيبك هذا كان �شيقتلنا باجللطة 
من �شدة القلق«..

لعملية  لأ�شتعد  �شوء..  بنعمة من اهلل وف�شل.. مل مي�ش�شني  للبيت.. منقلبة  وعدت 
الغد..

قبل يوم من العملية
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غدًا اأتعر�ص للتخدير لأول مرة يف حياتي..

غدًا.. ل اأعرف كم من امل�شاعفات �شاأواجه..

غدًا.. يتبني يل مع حتليل العينات كم حجم الورم واإن كان قد و�شل للغدد اللمفاوية 
اأم ل..

ليلة  اإح�شا�ص  و�شفه..  ي�شعب  غريب..  اإح�شا�ص  جاءين  املخاوف..  هذه  كل  ومع 
العيد..

ليلة العيد ونحن �شغار.. ن�شتعد بكل حما�ص للغد اجلميل.. الذي �شيجلب كل الهدايا 
والعيديات وامللب�ص اجلديدة..

بل مربر كانت تلك الفرحة اخلفّية تغمر قلبي..

اأقلق طوال  اأقلق خلل النوم.. )اأنا التي كنت  اأحلم بالعملية ومل  منت مبكرًا.. مل 
الليل ول اأ�شتطيع النوم اإن كنت مقبلة على عمل مب�شت�شفى جديد اأو زملء جدد(.

ذهبت للم�شت�شفى واأنا اأمتتم: ما دمت معي.. لن ي�شرين �شيء.. اأنت ح�شبي.. اأنت 
ح�شبي..

وكان �شبحانه ح�شبي يف كل �شيء..

دّبر و�شّهل وي�ّشر من حيث ل اأحت�شب كل �شغرية وكبرية..

اأحد الزملء يف ق�شم التخدير كان يعمل يف غرفة ما قبل العمليات يف ذلك ال�شهر 
بال�شدفة، واأو�شى بدون اأن اأطلب منه اأن يكون طاقم اجلراحة والتخدير كله من الن�شاء 

وهو ما حدث.. )كم كنت �شاأ�شتاء اإن كنت يف غرفة مليئة بالرجال(.

ُكنَّ  اأتني ملتابعة و�شع اجلنني قبل وبعد اجلراحة  الولدة املقيمات اللتي  طبيبات 
يف غاية التعاطف واللطف باعتباري زميلة يف نف�ص امل�شت�شفى اأ�شابها هذا امل�شاب..

املمر�شات امل�شاعدات يف اجلراحة والإفاقة كن جميعًا من طائفة الأمهات وعاملنني 
كابنتهن.. اأم�شكن بيدي جلنب زوجي ليكون معي حتى دخويل للعملية، وطلنب )بدون اأن 

ليلة العيد
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اأطلب منهن( غرفة خا�شة يل بعد العملية.. وعاملنني كابنتهن املدلّلة..

لكوين )حامل( مل اأمتكن من اأخذ دواء ما قبل التخدير، وهو الذي ينيم املري�ص قبل 
الو�شول لغرفة العمليات حتى ل يقلق ول ي�شعر بالتخدير، وبالتايل بقيت م�شتيقظة حتى 
دخلت غرفة العمليات ونظرت لكل ما فيها من م�سارط ومق�سات ومت اإعدادي للعملية 
واأنا يف كامل الإفاقة، ف�شبحان من اأنزل عليَّ ال�شكينة حينها.. وبقيت اأمتتم: ب�شم اهلل 

الذي ل ي�شرُّ مع ا�شمه �شيء يف الأر�ص ول يف ال�شماء وهو ال�شميع العليم..

وكان اآخر ما اأذكره قبل التخدير هو قول اإحدى املمر�شات: ل تخايف.. �شنعتني بك 
جيدًا..

ال�شماوات   رب  من  بل  منكم..  لي�ص  لكن  اأرجـــو،  العناية  اأفــكــر..  ــا  واأن فابت�شمت 
والأر�ص..
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ات�شلت بي اإحدى ال�شديقات العزيزات.. »نور.. عندي �شوؤال مهم.. هل فكرت يف 
العني ك�شبب ملا اأ�شابك؟«..

بالطبع مل تكن الأولى.. فقبلها بفرتة لفتت �شديقة اأخرى نظري اأين حني ح�شلت 
يف  مبكرة  ولدة  باأعرا�ص  اأ�شبت  بكندا..  جميل  بجامعة  الطبية  للزمالة  القبول  على 
حملي الأول منذ ال�شهر ال�شاد�ص وا�شطررت لرتك الربنامج.. والآن حني قبلت وزوجي 
والقبول(.. الإعــداد  يف  العامل  حول  الزمالت  اأ�شعب  من  )وهــي  اأمريكا  يف  للزمالة 

اأ�شابني املر�ص بعد اأ�شهر من بدء العمل.. والكل كان يتحدث اأن قبويل وزوجي يف نف�ص 
املدينة »معجزة«..

العني  نعم..  بالعني؟..  ي�شمى  ما  هناك  هل  البداية..  من  املو�شوع  لنبداأ  ح�شنًا.. 
حق.. وردت يف احلديث ول اأ�شتطيع اإنكارها..

لكن ما الفائدة التي تعود عليَّ من ن�شب مر�شي حل�شد احلا�شدين.. كل ما �شاأجنيه 
اأعرفها..  ل  �شريرة« حويل  »نفو�ص  وقع عليَّ من  الظلم  واأن  بالظلم..  �شاأ�شعر  اأين  هو 
حويل  ملن  والكراهية  ال�شك  �شاأعي�ص   .. عــلــيَّ اهلل  نعم  لأخفي  �شاأجتهد  �شاأنعزل.. 

باعتبارهم �شببًا »حمتمًل« ملا اأنا فيه..

 فهل هذا ما اأريد الو�شول اإليه؟.. هل هذه الأحا�شي�ص تعني على ال�شفاء؟.. القوة؟.. 
والعطاء؟!!..

واأنظر حويل يف جمتمعنا فاأجد الكثريين والكثريين ممن عا�شوا ول يزالون يعي�شون 
�شحية لهذه الأحا�شي�ص ولأكرب حد.. 

كلها  املر�ص،  ا�شتثمارية..  فر�ص  �شياع  الوظيفة..  فقدان  الطلق..  العنو�شة.. 
باأ�شابع  ي�شريون  فورًا  النا�ص  نرى  وحده  جمتمعنا  يف  ولكن  للجميع..  حتدث  م�شائب 
اأو ذاك واأوقعتهم يف املهالك..  التهام لأنف�ص �شريرة حولهم جلبت لهم هذا امل�شاب 
ويعي�شون بعدها اأ�شرى لعقدة الظلم واإح�شا�ص ال�شحية.. اأ�شرى لل�شك يف كل اأحد حتى 

اأقرب النا�ص منهم..

المتهم األول.. العين
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وي�شّيعون على اأنف�شهم اأكرب متعة حقيقية تكمن داخل كل ابتلء.. متعة البحث عن 
احلكمة الإلهية والر�شالة الربانّية من وراء البلء.. فلعلها كانت ر�شالة حب وقرب.. اأو 
ن�شج ورقي.. اأو ت�شحيح م�شار.. اأ�شاعها امل�شكني على نف�شه وهو يبحث عن )اجلاين( 

الذي ح�شده.

لكنه  ببال..  له  يخطر  يكن  مل  والعطاء  الــرزق  من  بابًا  بالبتلء  فتح  املولى  ولعل 
التي  الذي ح�شده وفلنة  له ومل يعره اهتمامًا و�شط دموعه وقهره من فلن  ينتبه  مل 

�شحرته..

األ ترون معي اأننا كمجتمع نعطي )القوى اخلفّية ال�شّريرة( اأكرب من حجمها بكثري.. 
ون�شمح لها )اإن وجدت( اأن تكون �شببًا لتعا�شتنا وقلقنا وعدم ا�شتمتاعنا باحلياة.. حتى 
اأن مّنا من يظنُّ اأن عني احلا�شد و�شحر ال�شاحر اأقوى من القراآن والتح�شني، مما يفتح 
الباب للم�شعوذين و)ال�شيوخ املفتعلني( لي�شرتزقوا ويبنوا ثرواتهم على ح�شاب قلة ثقتنا 

باهلل وقدرته..

اأن ي�شروك ب�شيء مل  لو اجتمعت على  الأمة  اأن  قال �شلى اهلل عليه و�شلم »واعلم 
ي�شروك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل عليك.. رفعت الأقلم وجّفت ال�شحف«.
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للجرح..  لأنظر  والل�شقات..  ال�شا�ص  لإزالة  الوقت  حان  عمليتي..  من  يومني  بعد 
حيث كان هناك قبل يومني ع�شو مهم لكل اأنثى.. لت�شعر اأنها اأنثى..

كانت املمر�شة املنزلية معي.. فلم اأظهر اأي اهتمام باملنظر اجلديد.. ثم رحلت.. 
وحان وقت النظر يف املراآة..

اأن يقوموا بجراحة جتميل يف نف�ص  كان منظرًا موؤملًا وغري متوازن.. مل ي�شتطيعوا 
للمزيد من  وتعري�ص اجلنني  العملية  مدة  اإطالة  يريدوا  فلم  لكوين )حامل(..  الوقت 
اخلطر.. ولكوين �شاأبداأ بالعلج الكيماوي باأ�شرع ما ميكن، فلم يريدوا اأن يوؤخروا زمن 

التئام اجلرح..

الدم  لتفريغ  اجلــرح  من  متدليان  اأنبوبان  ب�شاعته  من  زاد  الــذي  للمنظر  نظرت 
وال�شوائل، وقلت ب�شوت اأ�شمعه.. احلمد هلل.. كفى �شخافة..

حاولت اأن اأقلل من �شاأن الأمر بقدر ما اأ�شتطيع.. فجل�شت اأعد النعم يف كونه جمرد 
ثدي..

اأحتاجه للكتابة ول للقراءة.. ول للتفكري.. ول لل�شري.. هو مهم فعًل لكن  اأنا ل   -
اأهميته حمدودة يف جزء واحد من احلياة.. فهو ل يوؤثر على كل جوانب حياتي..

- اأنا مل اأ�شب بداء ذلك املري�ص الذي راأيته قبل اأ�شهر.. اإذ اأ�شابه �شرطان يف عينه.. 
فا�شطروا ل�شتئ�شالها كاملة.. ومل ي�شتطيعوا تعوي�شه بعني زجاجية )لأ�شباب �شبيهة 
اأ�شابته حكة يف مو�شع اجلرح فكان يدخل  باأ�شبابي(.. فبقيت الفتحة يف وجهه.. ثم 
اإ�شبعه يف جتويف احلدقة وبغري اأن »يعلم« يحك دماغه مبا�شرة )من غري اإح�شا�ص( 
اأننا كنا ن�شميه يف  حتى اكت�شفوا خراجًا كبريًا يف الدماغ من اأثر »حكة لدماغه« حتى 

امل�شت�شفى )the brain picker(.. احلمد هلل.. لي�شت عيني هي التي نزعت..

اأن ي�شيبه  - احلمد هلل.. اأن ابني ذا الثلث �شنوات بخري وعافية.. ولو �شاء اهلل 
ال�شرطان بدًل مني.. لكان ذلك اأ�شق عليَّ باألف مرة.. فهو ل يدرك بعد معنى احلكمة 
من وراء الأمور.. ول ي�شتطيع ت�شبري نف�شه.. وكل ما ي�شتطيعه اأن يبكي بحرقة ب�شبب 

نعمة استئصال الثدي
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اأمل ل يفهم له �شببًا.. اأظن اأن ابتلء الأم بابنها اأعظم بكثري من ابتلئها يف نف�شها.. 

فلله احلمد.. على نعمه..

- احلمد هلل الذي حفظ يل عقلي.. فهو راأ�ص مايل واأهم واأغلى ما اأملك.. اأذكر 
اأحد  عائلتها  يف  لي�ص  ممر�شة..  تعمل  عمري..  مثل  يف  فتاة  الطوارئ  يف  راأيــت  اأين 
ت�شمع  ف�شارت  بالف�شام..  مقدمات(  )بل  اأ�شيبت  قد  وهي  نف�شي..  م�شاب مبر�ص 
اأ�شواتًا وتعي�ص اأوهامًا.. فقدت وظيفتها.. واأ�شدقاءها.. وفقدت احرتامها لدى النا�ص 
بهلو�شها وتهيوؤاتها التي لي�ص لها فيها اأي ذنب.. فاحلمد هلل على املر�ص الع�شوي الذي 
يجمع النا�ص حولك يدعون لك وي�شاألون لك العافية.. والذي عافانا من املر�ص النف�شي 

الذي ما زال املري�ص يلم عليه وكاأنه قد جلبه لنف�شه..

.. ويوا�شونني وي�شعرونني  نون عليَّ - احلمد هلل الذي اأحاطني باأهل واأ�شدقاء.. يهوِّ
بحّبهم ورزقني والدين، دعاوؤهما يل خري من الدنيا وما فيها.. 

- احلمد هلل.. الذي اأنزل عليَّ من عظيم لطفه.. واأحاطني بعنايته واأ�شعرين بقربه 
ورعايته.. منذ جاءين اخلرب.. وحتى هذه اللحظة..

- احلمد هلل الذي مكنني من اإبقاء اجلنني )اإلى الآن(.. فمع اأمل ال�شتيقاظ من 
العملية بع�شو ناق�ص.. فاإن اأمل ال�شتيقاظ من العملية بعد فقد طفلي )عمدًا(.. اأ�شدُّ 
النهاية  اأ�شتمر يف هذا احلمل حتى  اأن  وارزقني  النعمة  عليَّ هذه  اأدم  فاللهم  بكثري.. 

واجعله ياربِّ مولودًا ر�شّيًا تقّيًا من اأوليائك ال�شاحلني..
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منذ بداية حملي وقبل اأن اأعلم مبر�شي كان كل هّمي اأن اأكون »الأم املثالية« بقدر 
ما اأ�شتطيع..

حملت همَّ كل �شيء.. كل التفا�شيل..

فرتة  اأطــول  املولود  اأر�شع  اأن  يل  كيف  الطبيعية..  الر�شاعة  هو  الأكــرب  هّمي  كان 
اأعود بعدها لعمل ل يرحم  اأ�شابيع معدودة  باإجازة لأكر من  واأنا ل ي�شمح يل  ممكنة 

ومناوبات تبقيني بعيدة عنه اأكر من 24 �شاعة..

مما  احل�شانة،  يف  الأطفال  من  كبري  بعدد  الحتكاك  املولود  اأقي  اأن  ميكن  كيف 
ي�شبب العدوى واللتهابات خلل �شهور حياته الأولى..

اأكون الأم الأكر »�شحّية« خلل احلمل.. توقفت عن �شرب ال�شاي  اأن  كيف ميكن 
الإ�شعاع  خطر  لتجنب  امليكرويف  ا�شتخدام  عن  توقفت  اأ�شرارهما..  لأقيه  والقهوة 
اأغلقه متامًا معظم الوقت لأجّنبه  وتوقفت عن و�شع الهاتف اجلوال يف جيبي و�شرت 

املوجات الكهرومغناطي�شية.. كنت اأنتقي طعامي انتقاًء لأ�شمن له �شحة اأف�شل..

كنت اأظن اأين )بيدي وبقوتي وتخطيطي( �شاأجلب للمولود متام ال�شحة.. واأرهقت 
اأنا من  نف�شي يف التفكري يف كل التفا�شيل.. حتى ما بعد الولدة.. حملت الهمَّ وكاأين 

�شي�شنع ال�شحة ويهديها له..

ثم جاء احلدث اجلديد وغرّي كل �شيء.. اأنا التي كنت اأرف�ص �شرب ال�شاي والقهوة 
حتى ل اأوؤثر على اجلنني �شار عليَّ اأن اأمر بالتخدير واجلراحة اأثناء احلمل واأن اأحقن 
ب�شبغة م�شّعة داخل الورم خلل احلمل والأ�شواأ من ذلك اأن اآخذ العلج الكيماوي الذي 
يبدو لنا كمارد مّدمر لكل اخلليا التي تنمو وتكرب.. اأن اآخذه خلل احلمل.. كان اخليار 
هو.. اإما اأن اأثق يف اهلل واأرفع يدي واأ�شّلم واأقول يارّب لي�ص يل من الأمر �شيء.. اأو اأن 
اأقتل اجلنني بنف�شي )كما ن�شح الأطباء( لتجّنب احتمال تعر�شه لأثر العلج ال�شيئ..

فاخرتت اأن اأثق يف اهلل.. واأدركت لأول مرة.. اأين جمرد )اأََمة(.. ل اأملك لنف�شي 
نفعًا ول �شرًا.. واأن اهلل وحده هو مانح ال�شحة.. وهو القادر اأن يكّمل خلق جنني غذي 

درس ثقيل في التوكل
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بالكيماوي .. واأن ينق�ص خلق جنني كان من املفرو�ص اأن يولد �شليمًا..

علمت اأين كنت اأح�شب اأين اأم�شك بزمام الأمور.. اأين من يخّطط ويدّبر وينّفذ.. 
اأننا نحن الب�شر اأ�شعف من ذلك بكثري.. واأن اهلل وحده هو الفاعل..  فجاء الدر�ص.. 

وهو وحده القادر..
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ي�شاألون عن  ي�شاألون عّني ثم  الأمريكيني..  العمل والأ�شدقاء من  يت�شل بي زملء 
زوجي باعتباره �شريكي يف امل�شاب.. كيف هو؟.. كيف نف�شيته وحتمله؟.. هل يحتاج هو 

كذلك للم�شاعدة )اأو حتى للعلج النف�شي!(؟..

من  نوعًا  اجلميع  لدى  فاأ�شّم  العربية..  بلدنا  من  واأحبابي  اأ�شدقائي  بي  ويت�شل 
)الده�شة( والفرحة مبا مل يكن متوقعًا..

»زوجك يدعمك!! كم اأنت حمظوظة!! احلمد هلل الذي رزقك بهذا الزوج.. احلمد 
هلل اأنه مل يخذلك اأو يتخلى عنك«..

وكاأن املتوقع من الرجل العربي اأن يكون )نذًل( بالفطرة..

ولو تخّيل اأّي منا بفطرته الطبيعية �شخ�شًا يعي�ص معه �شنني )ولو كان جمرد م�شارك 
لل�شكن(.. ثم اأ�شيب هذا ال�شخ�ص مبر�ص اأو م�شيبة.. األي�ص من الطبيعي اأن يتاأثر كلٌّ 
والأبناء  واملاأوى وامل�شاعر  البيت  ي�شاركك  بالكم ب�شخ�ص  منا.. ويدعم وي�شاعد.. فما 

والفرا�ص..

ملاذا نتوقع اأن يرحل الرجل ال�شرقي مع اأول حمّك..

وتعود بي الذاكرة لزمن قدمي.. حل�شة الدين يف املدر�شة.. واأذكر يف اأحد الدرو�ص 
حديث املعّلمة عن التعّدد..

�شاخت  فاإن  الرجل  من  اأ�شرع  ت�شيخ  املــراأة  اأن  منها  للتعدد..  كثرية  »وهناك حكم 
اأنفقت  اأن  بعد  نف�شه!!«  ليع�شم  �شابة �شغرية  فليتزوج من  وتعبت وبقي هو )فحًل(.. 
املراأة حياتها لأجله و�شهرت وتعبت ليحّقق جناحه واأجنبت اأولده واأنفقت �شحتها يف 
خدمته وخدمتهم.. يكون جزاوؤها اإذا اأ�شابها الكرب اأن يدير )الفحل( ظهره لها ليبحث 

عن جارية اأخرى..

»ومن املرّبرات اأي�شًا اأن املراأة قد ي�شيبها مر�ص كال�شرطان مثًل.. فل تعود قادرة 
على اأداء حقوقه.. فله اأن يتزوج ليعّف نف�شه!!«.

اأهذا هو الدين الذي اأنزله اهلل؟ هل قال اهلل اإن على الرجل اأن يعي�ص اأنانية مطلقة 

عزيزي الرجل الشرقي..
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فبدًل  مري�شة،  زوجته  �شقطت  فاإن  اجلاحمة(..  �شهوته  )اإ�شباع  احلياة  يف  ه  همَّ وكل 
من اأن يكون اإن�شانًا ي�شعر ويتاأمل ويرّبت ويدعم.. حتركه غريزته احليوانية ليبحث عن 

جارية اأخرى ي�شاجعها..

هل هذا هو الدين الذي اأنزله اهلل.. الكرمي العظيم.. الذي ياأمرنا بحفظ املعروف 
ورّد اجلميل؟..

الإ�شلم الذي مل يذكر التعدد اإل كم�شوؤولية على عاتق الرجل ليعول اأكرب عدد من 
ن�شاء جمتمعه ل كو�شيلة لتغيري الزوجات كما تّتبدل قطع غيار ال�شيارة.. وعلى هذا كان 

نهج ال�شلف ال�شالح من الزواج بالأرامل واملطلقات حتى ل يبقني بغري عائل..

ول  �شيء  كل  ي�شتحّقون  اأنهم  على  الأنانية؟..  على  ال�شغر  منذ  رجالنا  نربي  ملاذا 
ُخلق  الذي  ال�شيد(..  و)�شي  )العمدة(  تربية  نربيهم  ملاذا  �شيئًا؟!..  غريهم  ي�شتحّق 
لُيخدم ل ليخدم ولُيعطى وُيغذى ومُيّتع ويرّفه بل مقابل غري وجوده الذكري املقد�ص؟..

اأعتقد ب�شدق اأن رجالنا خري من ذلك.. واأن الرتبية الذكورية املري�شة جنت علينا 
وعليهم.. واأنه علينا اأن نرقى بتوقعاتنا منهم على الأقل اإلى حد )الإن�شانية(..
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ما  اأ�شكرك..  اأدري حقًا كيف  ل  لك..  لأقول  �شيء..  كل  قبل  اإليك  اأكتب  اأن  اأردت 
اأعظم هذه النعمة التي اأوقفتني عن الرك�ص الأعمى.. لأجل هدف بات مع الأيام م�شخًا 

ل معامل له..

املت�شارعة.. لأقف يف  الأنفا�ص  ال�شو�شاء.. والرك�ص..  اأخذتني من و�شط كل  اأنك 
�شكون بني يديك.. واأنعم بقربك.. وتغمرين برحمتك.. واأ�شتعيد لذة جمال�شتك..

وح�شتني يارب... حقًا )وح�شتني(.. كم من زمن مرَّ دون علقة حقيقّية واإن كنت 
اأ�شّلي لك خم�ص مرات.. 

.. وال�شور والنا�ص والأحداث توقف كل حماولة مني للقرب منك،  كم من زمن مرَّ
الغفلة.. فقد كل �شيء طعمه بدونك..  واأكر يف وحل  اأكر  اأغو�ص  اإل  نف�شي  اأجد  فل 
و�شارت كل الألوان باهتة.. فيا لفرحتي بهذا املر�ص الذي اأعطاين الفر�شة.. لأقف.. 

واأترك كل �شيء خلفي.. واأجل�ص اإليك.. كما كنت قبل �شنني.. حقًا ا�شتقت اإليك..

ل اأجروؤ »اإل يف بع�ض الأحيان التي اأنت بها اأعلم«.. اأن اأت�سّرط عليك.. واأقول لك 
اجعل الورم يختفي.. اأو اجعله ي�شتجيب للعلج.. اأو افعل بي كذا اأو كذا.. رمّبا لأنني حقًا 
م�شتمتعة بكوين معك.. حتى اأن اأي �شيء اآخر مل يعد يفرق.. املوت واحلياة.. ما داما يف 

قربك.. األي�شا �شواء؟

منك  اأتــوقــع  ثم  �شروطي..  عليك  اأملي  اأن  يريدونني  وكــاأمنــا  النا�ص..  يحّدثني 
ال�شتجابة.. فاإن مل اأفعل فاأنا من اأهل الت�شاوؤم.. ول اأمتتع بقوة )التفاوؤل(.. لكني حقًا 
ل اأجروؤ.. اأبعد �شنني من البعد.. ويف اليوم الذي يتاح يل اأن اأكون اأقرب اإليك من اأّي 
وقت م�شى.. اآتيك بقائمة الطلبات.. وكلها تدور حول اإزالة ال�شبب الذي قربني منك..

رفعت يدي كما اأخربوين لأ�شاألك ال�شفاء.. فكان اأكر ما ا�شتعذبت من دعاء قول 
.. واأنت اأرحم الراحمني(. .. اإين م�َشني ال�شرُّ اأيوب عليه ال�شلم.. )ربِّ

فما اأرقه من �شوؤال..

م�ّشني ال�شّر.. مل يقل.. اأهلكني ال�شّر.. ك�شر ظهري الأمل.. مل اأعد اأحتمل.. قالها 

كيف أشكرك يا اهلل؟!
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مهونًا من �شاأن البلء.. وهو يعلم اأنك اأعلم به من نف�شه واأنك وحدك تعلم كم يعاين..

.. اإين م�ّشني ال�شّر.. ثم ماذا.. اأين قائمة الطلبات باإزالة املر�ص ثم رّد الأهل  ربِّ
ثم عمل كذا وعمل كذا..

ل.. وهو يعلم اأن رّبه يعلم كل �شيء.. ويعلم  ل اأيوب.. لعله ا�شتحى اأن يف�شّ مل يف�شِّ
اأف�شل �شبيل واأف�شل خمرج ملا هو فيه.. كان كل ما قاله هو.. واأنت اأرحم الراحمني..

هذه حايل من ال�شّر.. وهذه حالك من الرحمة.. ولن اأزيد..

فاأنت تعرف كل �شيء.. ت�شعر باأملي.. ترى حايل.. تعلم ما اأحتاج وما ي�شلح يل )يف 
الدنيا والآخرة( اأكر من نف�شي..

فلماذا اأقول اأكر..

احلمد هلل.. احلمد هلل.. احلمد هلل.. هذا فقط هو ما ينبغي عليَّ ترديده.. لأين 
مهما �شكرتك.. لن اأويّف اأبدًا �شكر نعمة جمال�شتك.. بعد ُبْعٍد طويل..
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ق�شاء اهلل ياأتي برحماته وعطاياه.. فيخّف على النف�ص.. ويهون.. اأما كلم النا�ص.. 
)اأو فل�شفتهم(.. فهو يف كثري من الأحيان.. اأ�شدَّ على مري�ص ال�شرطان من الق�شاء..

اأتكلم الآن عن النا�ص املقّربني.. املحبني الذين ل يريدون للمري�ص اإل كّل خري.. كّل 
خري على طريقتهم هم.. ومن وجهة نظرهم هم.. وهنا تبداأ فل�شفة وت�شّدق.. ل ينتهي 

اإل ليبداأ..

لل�شعودية..  تعودي  اأن  اأمريكا؟.. غلط.. غلط.. يجب  تبقي يف  اأن  »ماذا؟ تريدين 
وهناك دكتور )فلن(.. وهو اأكر من ممتاز.. ماذا يبقيك يف اأمريكا!!«.

الطبيب  اأكر من  اأحتاجه  ما  واأن  اأمريكا..  يعمل يف  زوجًا  اأن يل  املتحدثة  وتن�شى 
اأورام  طبيب  واأهمهم  منهم  الأطباء،  من  فريقًا  اأحتاج  فاأنا  الثدي..  جراح  )فــلن( 
الذي  ال�شرطان  لنوع  بالن�شبة  الأف�شل  الأنواع  يختار  اأن  ي�شتطيع  بالكيماوي(  )للعلج 
لديَّ والذي يعترب )نادرًا(.. مع اعتبار كوين )حامل(.. اأ�شرح لها هذا.. فت�شدم اأين ل 

اأ�شمع تعليماتها وتتمتم.. »اهلل يهديِك.. اهلل يهديِك«..

العزيزات.. تراين فتقول بدون  ال�شديقات  اإحدى  للح�شانة.. فرتاين  ابني  اأو�شل 
مقدمات: »اأنا من راأيي.. اأن جته�شي احلمل.. هذا راأيي!!«.

هل تعرف كل التفا�شيل عن هذا القرار؟!! ل.

هل تعرف راأي زوجي وطبيبي املعالج؟!! ل.

هل �شاألتها راأيها ب�شبب حريتي البالغة؟!! ل.. ملاذا اإذًا.. الفل�شفة؟

اإخل�شها.. مدى  واأعلم  كنف�شها..  عليَّ  تخاف  عزيزة..  �شديقة  فجاأة  بي  تت�شل 
تت�شل وتبداأ الكلم بانفعال �شديد..

فامل�شتمع  جمنونًا  املتحدث  كان  اإذا  احلمل..  اإكمال  تنوين  اأنــك  اأخربتني  »اأمــك 
اأنك ل�شت )واعية(.. وحتتاجني ملن )يوعيك(.. وهنا بداأت بال�شراخ..  عاقل.. يبدو 
»اأنت مري�شة.. مري�شة.. هذا لي�ص زكامًا.. هذا مر�ص خطري.. ثم تاأتني بطفل )معاق 

اأو منغويل(.. ب�شبب العلج خلل احلمل«.

كالم الناس
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اأظن اأنكم اأدركتم ما قلته لكم.. اأن ق�شاء اهلل اأهون بكثري جدًا من كلم النا�ص.

هذا غري الف�شول والأ�شئلة العجيبة.. التي تاأتي من كل اأحد.. 

»هل �شي�شتاأ�شلون ثديًا واحدًا اأم اثنني؟«.

»الكيماوي �شي�شقط �شعرك.. األي�ص كذلك؟«.

»يا ترى ما ال�شبب يف اأن اأ�شابك هذا املر�ص؟«.

»عجيب اأنت )دكتورة( ومل ت�شتطيعي اكت�شاف املر�ص مبكرًا؟«.

واملزيد واملزيد.. 

اأعزائي.. 

مري�ص ال�شرطان يحتاج للنا�ص.. يحتاج لدعمهم.. موا�شاتهم.. دعائهم.. م�شورتهم 
عندما يطلب امل�شورة..

اآراءكم.. ول  اإن كنتم من املقّربني ملري�ص �شرطان.. فل تفر�شوا عليه  اأرجوكم.. 
تعر�شوا اقرتاحاتكم التي قد تكون موؤملة من غري اأن ُت�شاألوا امل�شورة.. فنيتكم واإن كانت 

طّيبة.. ل تعني اأن حديثكم ل يجرح..

واإن كنتم من )جمرد املعارف(.. فاحر�شوا األ تدعو الف�شول يطلق األ�شنتكم لت�شاألوا 
اأ�شئلًة موؤملًة جارحة.. واإن قتلكم الف�شول فابحثوا يف الأمر يف كتاب اأو موقع.. ف�شتعلمون 

اأن الكيماوي ي�شقط ال�شعر من غري اأن ت�شاألوا..
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ال�شنوات  ذي  ابني  على  للتعرف  الوقت  لــديَّ  ليكون  رائعة  فر�شة  املر�ص  منحني 
الثلث..

الكتب.. منحني  ونقراأ  الق�ش�ص  ونتعلم ونحكي  ونلعب  لنجل�ص معًا  الوقت  منحني 
الفر�سة لأتعرف على �سخ�سيته.. مفاتيحها.. نقاط قوته و�سعفه.. واأي نوع من النا�ض 

هو..

الطويلة من قبل.. وبينما  العمل  التي حرمتني منها �شاعات  الأمومة  منحني متعة 
اأخريات..  اأمهات  اأذكر  نتفاهم ونتحدث ونت�شاحك ونخرج لإطعام البط وال�شناجب، 
امل�شهد يف بلدنا حيث كنت  اأذكر  العظيمة.  املتعة  باإرادتهن من هذه  اأنف�شهن  حرمن 
اأتعجب دومًا يف املولت اأن اأرى الأطفال يق�شون وقت املتعة واللعب يف مناطق الألعاب 
مع اخلادمات.. �شبحان اهلل.. اإن كان الوالدان ي�شتثقلن ق�شاء هذا الوقت املمتع مع 
وال�شتحمام  والنوم  الطعام  ورتابة كوقت  الأكر �شعوبة  املهام  اأن  اأولدهما، فل �شك 

�شتكون من ن�شيب اخلادمة من باب اأولى..

ول تدري هذه الأم امل�شكينة اأنها تفوت على نف�شها مرحلة من عمر ابنها لن تعود.. 
فلكل عمر جماله ومتعته.. والأيام مت�شي.. و�شيكرب الأطفال ولن يعودوا اأطفاًل.. ولن 
يبقى للأم حني يكرب ابنها ويويل وجهه للخارج.. للمدر�شة واملجتمع والأ�شدقاء.. لن 
يبقى لها �شوى العلقة القدمية والذكريات احللوة التي كان من املمكن اأن تعيد ابنها 

حل�شنها وجتعلها مرفاأ الأمان له مهما ابتعد.. 

فاإن كانت اخلادمة هي التي جتّهز الر�شعة، وتغرّي احلّفا�شة، و تهدهده حتى ينام 
ثم تلعبه وتغّني له.. ثم تعّلمه الكلم )بلغتها(.. ثم جتّهز له الطعام )على طريقتها 
للمدر�شة،  ثم  للح�شانة  وتعيده  تاأخذه  ثم  ال�شحّية!(..  التغذية  يف  معلوماتها  وح�شب 
اأفكارها  ال�شغرية  النبتة  هذه  يف  تغر�ص  اأن  لها  وكيف  اأمومتها؟  من  للأم  بقي  فماذا 

وقيمها وجتعل منه الولد الذي تريد، وهي بالكاد تعرفه..

وماذا يكون حال الطفل وارتباطه العاطفي )بحكم �شاعات التوا�شل الطويلة( هو 
مع اخلادمة التي قد ترحل يف اأي وقت ولأي �شبب.. وهو رغم تعّلقه بها فهو تعّلق خال 

نحن وأوالدنا
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اأن يحّب  اأظفاره  اأمه كيف تعاملها بفوقية، فيتعلم منذ نعومة  من الحرتام، فهو يرى 
بغري احرتام واأن يحّب ويذّل من يحب.. واأن يرى العطاء ممن يحّبه )اخلادمة( واجب 
ل ت�شكر عليه، بل تقدمه رغمًا عن اأنفها فيّمد قدمه لها لرتبط حذاءه وي�شرخ يف وجهها 
اإن مل تفعل ثم يبكي حرقة اإن غابت عنه اأو رحلت )فل عجب اأن يتعامل مع زوجته غدًا 

بنف�ص الطريقة املري�شة(..

ملبادئ  يفتقدون  اأطفال  اخلادمات..  تربية  من  نتوّقع  كما  واخلــراج  النتاج  ويكون 
اأو�شاخه، فهذه  يّلم  اأو  األعابه  اأن يرّتب  اأعظم من  امل�شوؤولية )فهو  يتعّلموا  الرتبية.. مل 
دون  الأخــذ  على  تقوم  باخلادمة  )فالعلقة  العطاء  يتعّلموا  ومل  اخلــادمــة(  وظائف 
ممن  يتعّلمون  )فهم  ال�شوّية  اللغة  حتى  ول  والكيا�شة  اللباقة  يتعّلموا  ومل  مقابل(.. 
مع  علقة  يف  بالأمان  الإح�شا�ص  ول  عنه  التعبري  ول  احلّب  يتعّلموا  ومل  يجال�شون(.. 
اأفرادًا  توؤهلهم ليكونوا  اأي مهارات  يتعّلموا  �شخ�ص ل يتغرّي ول يرحل بغري �شبب، ومل 

ناجحني يف جمتمعاتهم.. 

بال�شواب  الأ�شعب..  بالطريقة  هذا  كل  يتعلموا  اأن  امل�شاكني  هــوؤلء  على  �شيكون 
واخلطاأ.. والتّخبط يف احلياة.. حتى ت�شقلهم التجارب اأو تك�شرهم..

والف�شل يعود لأم واأب كان كل هدفهم من الإجناب اأن يح�شلوا على لقب »اأم فلن« 
و »اأبو فلن«..
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اأن  تنوين  ماذا  هو..  للمر�ص  اكت�شايف  يوم  من  اجلميع  �شاألنيه  الذي  ال�شوؤال  كان 
تفعلي باحلمل؟..

كانت جميع الأ�شوات من اأطباء واأهل واأ�شدقاء )ما عدا طبيب الأورام( تدعوين 
العبء  لأخفف  اأخرى..  اعتبارات  بل  ال�شرطان  ملحاربة  والتفرغ  احلمل  من  للتخل�ص 
عن ج�شدي الذي �شيكون عليه حتمل اجلراحة والعلج الكيماوي خلل احلمل الذي هو 

اأ�شا�شًا »وهن على هن«..

كان املحبّون خا�شة ي�شرخون يّف بحرقة.. نحن ل يهّمنا هذا احلمل.. لديك ولد 
�شليم معافى.. وميكنك اأن حتملي يف امل�شتقبل.. كل ما يهمنا الآن هو حياتك اأنت.. ل 

نريد اأن نخ�شرك لأجل اجلنني..

ملاذا توا�شلني احلمل وت�شّعبني الأمور على الأطباء.. وتقّللني من خياراتك.. وتقّللني 
من كفاءة العلج.. ملاذا »العناد والراأ�ص الياب�ص!!«..

يوم  جاء  حتى  املوا�شلة..  عليَّ  اأّن  بداخلي  قوي  لإح�شا�ص  ب�شلبة  اأقــاوم  وكنت 
املراجعة الأولى بعد العملية.. وجاء طبيب الأورام بالأخبار.. اأن الورم منت�شر اأكر مما 
كانوا يتوقعون.. واأنه اأكر �شرا�شة مما كانوا يظنون.. عندها قال يل لأول مرة منذ بدء 

العلج.. رمبا عليك التفكري ثانية يف اأمر ال�شتمرار باحلمل.. 

عندها �شعرت بزلزلة حقيقّية.. فهذا الذي كان يطمئنني اأن احلمل لن يوؤثر على 
العلج تاأثريًا ذا اأهمية، يرتاجع الآن وي�شعر اأن احلمل يحّد من فر�شي يف العلج الكامل 
بكل الأدوية التي ينبغي اأن نبداأ بها يف اأ�شرع وقت ممكن.. ومع كل ا�شت�شارة لطبيب كنت 
اأ�شمع كلمًا عن »ترك طفلني يتيمني« و»حرمان ولدي املوجود من اأمه لأجل ولد مل يولد 

بعد« ..

وهلم جرا..

هنا حان الوقت لتفكري منطقي.. ملاذا اأنا متم�شكة بهذا احلمل لهذا احلّد مع اأين 
مل اأمتناه ومل اأفرح به حني جاء؟ وملاذا اأ�شعر بقوة اأن عليَّ ال�شتمرار؟ بداأت تفكريي 

القرار األصعب
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ببع�ص الأفكار الأنانية.. فهذا اجلنني واإن كان يحملني عبئًا ج�شديًا، فهو دافع نف�شي 
قوي ي�شاعدين لأقاوم واأتغّذى واأكون بنف�شية جيدة )فاأنا ل�شت وحدي يف هذا اجل�شد(.. 
التجربة بعد فقدي ع�شوًا  اأين �شاأخرج من هذه  النفق..  وهو يعطيني �شوءًا يف نهاية 
الكيماوي.. �شاأخرج من كل هذا بطفل  مني يف اجلراحة وفقد �شعري و�شحتي خلل 
�شغري �شاركني العناء.. و�شاركني الداء والدواء.. طفل اأح�شب اأن اهلل �شيكتبه بف�شله 

من ال�شاحلني ومن اأوليائه املتقني، اإذ جاء يف فرتة قرب وو�شل ودعاء وابتهال..

ثم.. كيف اأ�شتطيع القول اإن وجود احلمل وما يرتتب عليه من تاأخري لبع�ص الأدوية 
والعلجات قد يوؤثر على حياتي وا�شتجابتي للمر�ص، ثم اأّدعي التوكل واأين موقنة اأن اهلل 

هو الطبيب واأن الدواء جمرد �شبب..

اأنقتل كائنًا )واإن مل تنفخ فيه روح ب�شرية مقد�شة بعد.. واإن كان جمرد روح حيواين 
اإلى هذا العمر وقبل املائة وع�شرين يومًا التي حتدث عنها الفقهاء كتاريخ لنفخ الروح(. 
لنعتربه هّرة اأو فاأرًا.. اأنقتله وهو يح�شب اأنه يف اأمان يف بطن اأمه فنقتحم عليه خلوته 

ونك�شر عظامه جزءًا جزءًا لنخرجه قطعًا �شغرية.. لنطيل حياة اأمه..

وهل منلك نحن اإطالة حياة الأم ولو ليوم واحد؟.. ولو اأراد اهلل اأن ي�شتجيب الورم 
للدواء ويكون �شببًا يف ال�شفاء فهل �شيمنعه وجود احلمل؟..

ولو اأراد اهلل اأن ل ي�شتجيب الورم للعلج.. واأن تنتهي احلياة يف يوم و�شاعة يعلمها 
هو.. هل نغرّي اإرادته �شبحانه بقتلنا لهذا الكائن ال�شعيف قليل احليلة واإن مل تنفخ فيه 

الروح بعد بح�شب قول الفقهاء..

به  مي�ص  وفم  واأذنــان  عينان  له  األي�ص  ينب�ص؟..  قلبًا  األي�ص  رطبة؟..  كبدًا  األي�ص 
اإ�شبعه كاأي طفل؟.. األي�ص لديه دماغ واأع�شاب واإن مل تكتمل بعد، جتعله ي�شعر بالأمل 

كاأي حيوان �شغري م�شكني.. لهذا ل اأ�شتطيع اأن اأقّرر اأن اأقتله..

ولهذا فاإين اأ�شاأل اهلل اإن كانت نهاية هذا احلمل خريًا يل وله اأن ينهيها هو بلطفه 
ول يحوجني لأن اآخذ قرارًا ل اأقدر على اتخاذه..
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يف امل�شت�شفى لإجراء عملية ب�شيطة حتت تخدير مو�شعي لو�شع ق�شطرة يف الوريد 
ميكن اإعطاء الكيماوي عن طريقها. 

كان من املفرو�ص اأن تكون العملية ال�شاعة 11 �شباحًا وطلبوا مني الذهاب �شائمة 
ع�شرًا  الرابعة  ال�شاعة  حتى  العمليات  اأدخــل  فلم  مو�شعي..  تخدير  حتت  اأنها  رغم 

واأخربتني املمر�شة حينها اأنه مل يكن هناك داع لل�شيام.. 

لي�شت  عروقي  ــاأن  ب علمي  رغــم  وف�شلن  املــغــّذي  اإبــرة  و�شع  ممر�شات   3 حاولت 
م�شتع�شية لهذا احلد، ولكنها قلة اخلربة..

ت�شاربت اأقوال املمر�شات اإن كنت �شاأحتاج مل�شاد عرب الوريد اأم ل، ومل يكن هناك 
طبيب ل�شاعات ليجيب عن هذا ال�شوؤال..

اأر�شلوا يل طبيبًا مقيمًا ل يعرف اأي �شيء عن العملية، وكلما �شاألته �شوؤاًل اأعطاين 
متامًا..  خمتلفة  باإجابات  جاء  الذي  ال�شت�شاري  ل�شوؤال  ذهب  حتى  مت�شاربة  اأجوبة 
وخلل كل ذلك كنت اأنا وزوجي نغلي حنقًا من قلة الكفاءة و�شوء اخلدمة.. وراح زوجي 
اأف�شل، فلدينا يف  امل�شت�شفى ونذهب مل�شت�شفى  يقول يل: ملاذا ل نرتك العلج يف هذا 
بو�شطن م�شت�شفى من اأف�شل م�شت�شفيات اأمريكا.. فت�شاءلت اإن كان هناك يف اأي مكان 

خدمة اأف�شل اأم اأن اخلدمات ال�شحية يف كل مكان تعاين امل�شاكل..

الذين  الكثريين  هناك  اأن  فجاأة  تذكرت  بالغيظ  البغي�ص  الإح�شا�ص  هذا  ظل  ويف 
اأن  بغري  ميوتون  الكثريون  هناك  منها..  اأتذّمر  التي  ال�شحية  اخلدمات  هذه  يتمنون 
ي�شلوا للطبيب رغم اأن اأمرا�شهم ي�شهل علجها.. وهناك اآباء يرون اأبناءهم ميوتون 
ول ي�شتطيعون اأن يجلبوا لهم الدواء ل�شيق ذات اليد اأو حلال البلد املوؤمل من احلرب 

وغياب الأمن..

والمتنان..  ال�شعادة  اإلى  والغيظ  احلنق  من  فجاأة  نف�شيتي  فتغرّيت  ذلك  تذكرت 
المتنان هلل الذي منَّ عليَّ بخدمة �شحية واإن مل تبلغ الكمال..

سحر االمتنان
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�شيوؤثر  ال�شطح.. كيف  تطفو على  الكيماوي.. خماوف كثرية  العلج  اقرتب موعد 
.. كيف �شيوؤثر على مرمي امل�شكينة )وهو ال�شم الذي اأطلقته على املخلوق ال�شغري  عليَّ
اأقدر  ولن  بالتقرحات  �شيمتلئ فمي  الفرا�ص؟.. هل  �شاأكون طريحة  يف بطني(؟.. هل 

على الأكل؟.. هل �شي�شقط �شعري ورمو�شي وحواجبي كما اأخربوين؟.

هل �شاأعاين من اللتهابات ب�شبب نق�ص املناعة واأ�شطر للتنومي يف امل�شت�شفى؟.. هل 
�شيتغري �شكلي ولوين وجلدي واأحتّول ملومياء حّية رمادية اللون؟..

كلما قراأت اأكر عن الكيماوي واأعرا�شه كلما ا�شوّدت ال�شورة اأكر.. لكني قررت 
مواجهته ب�شجاعة كجزء ل بد منه يف هذه التجربة ..

حتى �شاء اهلل وقامت �شديقة عزيزة برتتيب لقاء يل مع طبيب ترك عمله يف طب 
مر�شى  دعم  على  للعمل  عمره  من  بقي  ما  يتفّرغ  اأن  وقــّرر  �شنة   30 من  لأكــر  القلب 

ال�شرطان..

وذهبت خ�شي�شًا  ي�شيف يل؟(  اأن  )فماذا ميكنه  للذهاب..  اأحتاج  اأين  اأ�شعر  مل 
لأجل �شديقتي.. ولكني حقًا مل اأندم..

تكّلمنا  ال�شادق..  والإح�شا�ص  والعمق  الفهم  من  عال  م�شتوى  على  رجــًل  راأيــت 
ل�شاعات، فوجدته وهو اليهودي املولد يفهم متامًا معنى عمق العلقة مع اهلل..

بداأنا احلديث عن الكيماوي وكان ذلك قبل اأن اأبداأه بيوم واحد.. ف�شاألني: 

- ما اإح�شا�شك؟..

- ح�شنًا.. كان بع�ص النا�ص يقولون يل.. عليك بالدعاء والقيام والبكاء.. و�شيختفي 
الورم ولن حتتاجي للكيماوي )اللعني(.. لكني ل اأ�شعر اأن هذا ما يريده اهلل.. اأ�شعر اأنه 
يجب اأن اأمر بتجربة الكيماوي.. بكل اأملها وق�شوتها.. كجزء من رحلتي يف الطريق اإلى 

اهلل..

فاجاأتني اإجابته..

رؤية جديدة للكيماوي
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- ملاذا تظنني اأن اهلل يحتاج لأن »يفركك بليفة خ�شنة« ليطّهرك؟.. ملاذا تظننّي اأن 
عليك اأن تقا�شي الكيماوي لتكوين اأقرب هلل.. لتلمعي وت�شيئي وتن�شري نورك حولك؟.. 

اأنت لوؤلوؤة.. ول حتتاجني لهذا »الدعك« لت�شيئي..

اأتفق معك اأن اهلل يريدنا اأن ناأخذ بالأ�شباب ول نتواكل.. واأن اأخذك للكيماوي ل بد 
منه لتكوين قد عملت ما يجب عليك يف حماربة هذا الورم.. لكن.. األ ي�شتطيع اهلل اأن 

يهّونه عليك فيكون بردًا و�شلمًا؟!!

- بلى .. ولكن..

- ا�شمعي.. اأنا دائمًا اأن�شح مر�شاي اأن ل ينظروا للكيماوي كم�شيبة �شتنزل عليهم.. 
ك�شمِّ يجب عليهم جتّرعه.. كعّدو.. �شيهلك اأج�شامهم وي�شلبها البهجة وال�شّحة.. فهو 
نع لي�شاعدك.. ليق�شي على الورم.. فهل ا�شتقبلته واأنت �شاكرة هلل اأنه  يف النهاية.. �شُ

اأوجد هذا الدواء وجعله �شببًا لل�شفاء..

عن  فكرتي  كل  كانت  التفكري..  يف  الطريقة  هذه  فيها  اأ�شمع  مرة  اأول  تلك  كانت 
الكيماوي اأنه جزء من البلء الذي يجب اأن اأ�شرب عليه واأجتّرعه رغم اأمله..

- ا�شتقبلي الكيماوي بفرح.. بل وحتدثي اإليه.. قويل له اإين �شعيدة اأن اهلل �شخّرك 
نعت لأجله.. فتق�شي  يل.. واأنا اأ�شاألك بقدرة اهلل عليك اأن تدخل ج�شدي فتفعل ما �شُ
على كل خلية �شرطانية موؤذية.. واأن تدع ج�شدي ول مت�شه ب�شوء.. واأن ل مت�ص ابنتي 

ب�شوء.. فاأنا ماأمورة واأنت ماأمور، وكلنا باأمر اهلل نعمل..

اإحدى  دخل  اإذ  نافع،  بن  عقبة  عن  �شمعتها  قدمية  ق�شة  اأتذكر  واأنــا  يتكلم  كان 
الغابات خلل فتح اأفريقيا فوجدها ملئت �شباعًا فحادثها قائًل.. »نحن جي�ص حممد 
بن عبداهلل.. اأتينا لنعّبد الأر�ص هلل.. اإين اأ�شاألكم باهلل ربي وربكم اأن ترحلوا عنا ول 
هو  عرب  حتى  وتغادر  فمها  يف  �شغارها  حتمل  وال�شباع  الأ�شود  النا�ص  فــراأى  توؤذونا«. 

وجي�شه..

تعجبت اأن اأ�شمع هذا املعنى العميق من المتنان هلل والتوكل عليه وا�شتبدال الطاقة 
ال�شلبية املقيتة بطاقة اإيجابية متفائلة .. اأن اأ�شمع هذا من يهودي.. وحزنت لكل مري�ص 
�شرطان.. غاب عنه هذا املعنى.. ا�شتقبل الكيماوي بعني دامعة، وكاأمنا ُي�شاق اإلى املوت 

�شوقًا..
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لو  التي  ال�شعيفة  من اخلليا  على حفنة  الق�شاء  يعجزه  ل  �شيء..  يعجزه  ل  ربنا 
راأيتها يف املخترب لـ »فع�شتها« بيد واحدة. ل يعجزه اأن يقول لها »زويل فتزول« كما قال 

لها »كوين« فكانت..

عليها هو اخلري  الق�شاء  �شوؤال حكمة.. هل  بل  قدرة  �شوؤال  لي�ص  هنا  ال�شوؤال  لكن 
يف الدنيا والآخرة؟.. ماذا اأفعل ببقية العمر اإن ُعّمرت.. اأم اأين اأريد املزيد من الأيام 
ا�ِص َعَلى َحَياٍة( اأي حياة.. حياة  ُهْم اأَْحَر�َص النَّ والأ�شابيع يف احلياة فح�شب.. )َوَلَتِجَدنَّ

خواء ل معنى فيها ول اإجناز ول عطاء ول منو..

فاإن كنت اأريد اأن اأ�شاأله ال�شفاء وطول العمر.. فعليَّ قبلها اأن اأ�شاأله اأن يجعلني يف 
كل يوم ميدُّ فيه من عمري اأحبَّ اإليه واأقرب منه واأنفع لعباده.. واإل فالرحيل هو اخلري 

الأكرب..

NNNN

لعل ر�شالة الرب الرحيم من كل هذا.. اأَمتي.. اأنِت يف الطريق اخلطاأ.. فاأعطيتك 
هذه الوقفة.. فاإما اأن ت�شححي امل�شار وت�شريي يف الطريق الذي خلقتك له. فاأزيل عنِك 
الباأ�ص واأمّد يف عمرك لت�شتمّري يف القرب والرتّقي حتى تلقيني.. واإن مل ت�شتطيعي.. 
وكانت الغ�شاوة على عينيك كبرية فلم تري الطريق.. فتعايل اإيّل.. ويكفيك تيهًا.. فقد 
طّهرك املر�ص من ذنوبك، ورحمتي ت�شعك.. ول ت�شتمّري يف حياة التيه التي ل تليق بك..

NNNN

ل اأملك اإل اأن اأ�شعر اأن الدعاء بال�شفاء وطول العمر.. والإحلاح والبكاء من اأجلهما 
من �شيق الأفق.. فاملر�ص جاء حلكمة.. اأبدًل من اأن اأن�شغل باحلكمة.. اأن�شغل بال�شوؤال 
فيبقى  �شيئًا..  لتعّلمه  احللوى  اأمه  حترمه  الذي  كالطفل  املر�ص..  عّني  اهلل  يرفع  اأن 
ل�شاعات يبكي ويّلح.. »اأريد احللوى.. اأريدها«.. ول يفكر لدقيقة ملاذا حرمته.. وماذا 

تريد منه.. ولو فعل لأعطته كل حلويات الدنيا ومل تبخل عليه ب�شيء..

NNNN

رسائل ربانية
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اأمي من اأكر الن�شاء اللتي عرفتهن قوة.. هي ب�شدق امراأة حديدية، ملئت اإميانًا.. 
كنت اأخ�شى عليها من تلّقي اخلرب.. فاإذا بها تفاجئني على الهاتف برّدها.. »اهلل لطيف 

ر لطف.. بعباده«.. واللطيف اإذا قدَّ

امل�شابات  الن�شاء  اأن  من  قراأته  ما  لأمريكا  جاءتني  ما  بعد  يومًا  عليها  ق�ش�شت 
واجلراحة  الت�شخي�ص  من  اأ�شعب  كلها..  التجربة  يف  ما  اأ�شعب  يرين  بال�شرطان 

والإ�شعاع.. يرين الأ�شعب، فقدانهن ل�شعرهن لكونه رمز الأنوثة فيهن..

مما  خريًا  يعود  بعدها  �شيء  وكل  موؤقتة  فرتة  ولكنها  نعم  فقالت:  بذلك  اأخربتها 
وبعد  اأيــام،  بعد  الكيماوي  العلج  على  مقبلة  واأنا  تفهم خويف..  اأنها مل  �شعرت  كان.. 

اأ�شبوع على الأغلب �شاأكون اأنثى من غري �شعر..

قبعات..  م�شتعار..  �شعر  احللول..  عن  نبحث  دعينا  حلول..  هناك  بعملية:  قالت 
مناديل للراأ�ص.. رمو�ص �شناعية.. ر�شم للحواجب.. لكل م�شكلة حل.. اأخذنا نبحث معًا 
على الإنرتنت ونت�شاحك على بع�ص احللول غري املنطقية.. ثم تركتها لدقائق وعدت..

ُتهّون  اأجلي.. كانت  وجدتها مت�شح ب�شرعة دموعًا ملأت وجهها.. كانت تتجلد من 
عليَّ الأمر حتى ل تزيد اأملي..

واأنا التي ظننت اأنها لقوتها ل ت�شعر بي..

NNN

رف�شاتك يا �شغرية هي جرعات اأمل ور�شائل بهجة تر�شلينها يل من داخل اأح�شائي 
يف وقت اأنا اأحوج ما اأكون فيه لر�شائل البهجة والأمل..

NNN

اأين  اإلى  اأعلم  اأين ل  القلق، حتى  اأين يف هذه الفرتة ومع كل دواعي  من العجائب 
انت�شر الورم ويف اأي مرحلة هو، لعدم التمكن من اإجراء الأ�شعات اأنني اأكر اطمئنانًا 

واأقل قلقًا مما كنت قبل ال�شرطان..

ف�شبحان من مّن عليَّ بالثقة فيه ويف كل ما ي�شنع ويدّبر حتى �شرت اأرى كل دواعي 
القلق وتخويف الأطباء، وم�شاكل الدنيا، حقرية �شغرية.. واأرى كل النا�ص مهما عظمت 
مكانتهم وقدرتهم »الظاهرة« يف التاأثري على م�شتقبلي وحياتي جمرد »عبيد«.. جمرد 

اأقزام �شغار ل يتحركون ول يفعلون اإل باإذن �شّيدهم، رب العّزة واجللل..
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منعوا..  اأم  اأعطوا  بالنا�ص..  التعّلق  وعلم  واإليه..  له  كله  والأمــر  القلق؟..  فعلم 
كلها  ال�شعادة..  العلم..  الرزق..  ال�شحة..  �شيء..  دام هو وحده مالك خزائن كل  ما 

خزائنه وكلها ملكه وحده..

NNN

اأحمل  عندها  كنت  ديــزين..  عامل  لزيارة  اأ�شبوع  ملدة  اإجــازة  يف  كنت  اأ�شهر  قبل 
اجلنني.. واأحمل ال�شرطان.. ول اأعلم بكليهما.. مل اأحمل همَّ �شيء، وكان كل ما اأفكر 

فيه هو اإلى اأي احلدائق �شنذهب اليوم، وماذا �شنلعب بعد هذه اللعبة..

كم هو حمدود علم الإن�شان!!

NNN

ما الذي يدعو �شيدة ل اأعرفها ول تعرفني اأن تاأتي بيتي طارقة الباب ومعها زجاجة 
ماء وتقول: »يا ابنتي هذا زمزم مقروء عليه خذيه وا�شربيه واهلل ي�شفيك باإذن اهلل«.. 
ما الذي يدعوها لذلك وزمزم يف اأمريكا عملة نادرة.. فكيف مل توؤثر به نف�شها اأو اأحدًا 

من اأقربائها واأحبائها.. �شبحان من اأنزل الرحمة واملوّدة يف قلوب العباد.
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يف الطريق لولية جماورة يقام جتّمع �شنوي ملر�شى ال�شرطان ملدة 3 اأيام.. 

زوجي متوج�ص �شرًا.. واأنا كذلك »بع�ص ال�شيء« فقد وجدت اإعلن هذا التجمع يف 
غرفة النتظار بامل�شت�شفى »عطلة نهاية الأ�شبوع يف منتجع على اجلبل.. كل التكاليف 
من �شكن واأن�شطة باملجان ملر�شى ال�شرطان«.. وحني �شجلت باملوقع مل يطلب مني اأي 
نرى  اأن  نعتد  مل  الأن�شطة..  وجدول  الفندق  عنوان  اإر�شال  ومّت  مري�شة..  باأين  اإثبات 
يكون  واأن  »مقلب«..  املو�شوع  يكون  اأن  وخ�شينا  قبل..  من  اأمريكا  يف  جمانية  خدمات 
لكننا  ال�شرا�شري..  خ�شبية متلوؤها  اأكواخ  اأو  العراء..  عبارة عن خميمات يف  الفندق 
لزم  اإن  فندق  اأقرب  يف  لنحجز  جيوبنا  يف  الئتمانية  بطاقاتنا  نتح�ش�ص  ونحن  ذهبنا 

الأمر..

بهرنا اجلمال على الطريق.. فاملدينة التي اختاروها هي مدينة �شغرية على جبل 
�شخم اأخ�شر.. قليلة ال�شكان وال�شو�شاء.. الأنهار جتري من حتتها من كل جانب..

و�شلنا ففوجئنا مبواقف الفندق.. متطوعون ينظمون وقوف الزوار الكر باملواقف، 
وي�شتقبلون اجلميع بابت�شامات عري�شة..

الفندق بدا اأفخم مما كنا نتخّيل يف مدينة �شغرية كهذه.. وغرفتنا املجانية كانت 
جناحًا كامًل مطًل على اجلبل الأخ�شر.. اأكل هذه الرفاهية توفر ملئات املر�شى الذين 

ح�شروا هذا التجمع من تربعات املتربعني؟!!..

ال�شالة  كل هذا..  اأين  من  لنا  وتبني  العر�ص..  �شالة  الفندق حيث  لبهو  نزلنا  ثم 
ال�شركات  من  ع�شرات  منتجات  عن  والإعـــلن  للعر�ص  بالطاولت  مليئة  ال�شخمة 

امل�شاهمة.. يف النهاية مري�ص ال�شرطان هو زبون ويجب اإر�شاوؤه..

بهرت حقًا بكّم اخلدمات واملنتجات املتوّفرة ملر�شى ال�شرطان.. امل�شت�شفيات تعلن 
عن اأق�شام الأورام لديها وتتباهى بجودة اخلدمة وتتناف�ص لك�شب الزبائن..

بالإبر  العلج  عن  العلمية  بالأدلة  وتوثقها  خدماتها  تعر�ص  البديل  الطّب  �شركات 
ال�شينية واليوجا واملاء والتاي �شي وغريها مما مل ن�شمع عنه يف حياتنا قط..

منتجع الجبل والخدمات المميزة
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املقاومة  بالأغذية  املر�شى  لتعريف  لل�شرطان«  املقاوم  »املطبخ  يف  طبخ  دورات 
الأ�شكال مع عبارات  بكل  ال�شرطان  واإك�ش�شوارات ملر�شى  وقبعات  لل�شرطان.. ملب�ص 

م�شجعة..

مبر�شى  للعناية  متخ�ش�شون  جتميل  واأخ�شائيو  بالب�شرة  وعناية  جتميل  منتجات 
ال�شرطان خلل فرتة الكيماوي وجتهيز كل ما يلزم من �شعر م�شتعار ورمو�ص م�شتعارة 

ور�شم للحواجب..

»بكيني«(  �شباحة  ولبا�ص  )بــل  املبهجة  والألـــوان  الأ�شكال  بكل  داخلية  ملب�ص 
للمري�شات بعد ا�شتئ�شال الثدي..

ومن اأكر ما يثري العجب كان هناك )نادي( للعلج باخليول.. حيث علقة املري�ص 
باحل�شان لوحدها )دون تدريب الركوب( تكفي ك�شبب لل�شفاء..

يف  امل�شاريع  حمــدوديــة  على  نتح�ّشر  ونحن  مفتوح  بفم  املعرو�شات  على  نتفّرج 
بلدنا حيث اجلميع يكّرر نف�ص الأفكار.. م�شغل.. خياطة.. جتهيز عرائ�ص.. اأو مول.. 
لربح وفري  تكون م�شدرًا  اأن  املجتمع ميكن  لها يف  فئات ل حّد  احتياجات  ويتجاهلون 
وتقدمي خدمة مميزة.. فل اأحد لديه اجلراأة ليبداأ م�شروعًا جديدًا يفيد به وي�شتفيد..

وبينما نحن نتفرج، طرقت اأ�شماعنا مو�شيقى مك�شيكية.. قادمة من حديقة الفندق.. 
مك�شيكي  رق�ص  »الزومبا« )وهي  در�ص )كل�ص( جماين يف  هو  فاإذا  لننظر  فخرجنا 
جميعًا  الراق�شون  واإذا  ال�شحة(..  وجلب  الطاقة  م�شتوى  لرفع  كريا�شة  ي�شتخدم 
وي�شتمتعون..  يرق�شون..  ولكنهم  ال�شبعني..  تقارب  وباأعمار  ال�شرطان  مر�شى  من 
ويعي�شون.. لأنهم اأُعطوا الفر�شة حلياة طبيعية ومل يغلق عليهم الباب ككائنات انتهى 

تاريخ �شلحيتها ول ت�شلح اإل ل�شتقبال ال�شفقة والدعوات..
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اأحاول اأن اأفهم احلكمة.. ملاذا حدث ما حدث واأنا حامل؟.. ملاذا عّقد احلمل كل 
اأن  الورم »عميانيًا« بغري  اأننا تقريبًا �شرنا نعالج  الت�شخي�ص والعلج، حتى  خطوة يف 
نعلم اإلى اأين انت�شر ويف اأي مرحلة هو لنتجنب اأي اإ�شعاعات قد ت�شّر باجلنني؟.. اأتاأمل 

واأذكر.. كيف بداأ احلمل..

حلّد  ي�شل  قد  الــذي  العميق  وحــزين  حــامــل..  اأين  اكت�شفت  حني  دموعي  اأتــذكــر 
الغ�شب.. جاء احلمل يف هذا الوقت غري املنا�شب واأنا يف بداية �شنوات الخت�شا�ص.. 
واملناوبات كثرية.. واأنا بالكاد قادرة على العناية بابني ذي الثلث �شنوات الذي ميرُّ 

اليوم واليومان بغري اأن اأراه اأحيانًا ب�سبب �سغوط العمل..

ر�شيت بهذا احلمل على م�ش�ص.. وقلت يف نف�شي )لعله خري(.. لكني مل اأزل اأخرب 
الأهل والأ�شدقاء بخرب حملي.. وكاأين اأحمل خربًا ي�شتحق التعازي.. واأنتظر من النا�ص 
ر اهلل وما  املوا�شاة »اأعانِك اهلل، ما اأكرب م�شابك«.. وهكذا كان غالبًا رد من اأخرب.. »قدَّ
�شاء فعل، ولحول ول قوة اإل باهلل«.. كنت اأدعو اهلل واأنا حمزونة اأن ي�شرّبين ويعينني.. 
مل اأر النعمة يف خرب احلمل.. مل اأ�شت�شعر الف�شل واملّن بكوين واجلنني ب�شحة وعافية.. 
الآتــي  الطفل  مع  تعاملت  اهلل..  من  عظيمة  بعطّية  الفرح  واأظهر  الف�شل  اأ�شهد  مل 
كم�شيبة تقف يف وجه م�شتقبلي املهني.. م�شيبة يجب ال�شرب عليها وحتمّلها.. وبقيت 

بهذا الإح�شا�ص حتى جاءت امل�شيبة احلقيقية.. بل حتى جتّلت.. النعمة احلقيقية..

�شبحان مغرّي الأحوال.. بني ع�شية و�شحاها، جاء خرب ال�شرطان.. فتلقيته بر�شا 
اأكرب مما تلقيت به خرب احلمل من قبل.. جاء خرب ال�شرطان.. فلم اأ�شعر اأنه �شيحول 
يف  امل�شار..  وي�شحح  حياتي..  دفة  �شيغرّي  اأنه  �شعرت  بل  املهني،  م�شتقبلي  وبني  بيني 

الدنيا.. ويف الآخرة..

اآخر هّمي، و�شرت  الوظيفي  والنجاح  املهني  امل�شتقبل  ال�شرطان، ف�شار  جاء خرب 
هلل..  لل�شري  والوظيفة..  والدرا�شة  العمل  وراء  من  الهدف  ما  ذلــك..  وراء  ملا  اأنظر 

والو�شول اإليه.. وجلب النفع لعباده.. وجلبهم اإليه..

اأيعي�ص  يعلم  اأحد  الغد حماقة.. فل  القلق على  اأن  ال�شرطان، فاكت�شفت  جاء خرب 
للغد اأم ل.. واأن حمل الهّم.. والتباكي لثقل احلمل من قلة التوكل على رب كرمي عظيم 

قادر.. ل يزيد احلمل اإل ويقوي الظهر..

لماذا.. وأنا حامل
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احلمد هلل.. مر�شت فاأحاطني كل من اأعرف بالتعاطف والدعاء واملوؤازرة وبجرعات 
الأمل يف ال�شفاء..

فقط..  لنتخيل  جمتمعنا..  يف  متامًا  خمتلفة  معاملة  يعاملون  اآخرين  مر�شى  لكن 
ماذا لو كان ما اأ�شبت به هو اأحد الأمرا�ص النف�شية.. لنقل بالكتئاب احلاد.. مع بع�ص 

..severe depression with psychosis الهلو�ص

ماذا لو اكتاأبت وانعزلت.. وفقدت القدرة على الذهاب اإلى العمل )بدون اأي �شبب 
اإلى  الأيــام  مع  حتولت  �شوداوية..  اأفكار  مع  ال�شرير  يف  اأيامي  اأم�شيت  ثم  ع�شوي(.. 

�شللت ل متت للواقع ب�شلة.. ككوين م�شوؤولة عن موت اأحد.. اأو خراب البلد..

ماذا �شتكون ردة فعل النا�ص.. والأهل والأ�شدقاء.. وروؤ�شاء العمل.. راأيت هذا يحدث 
بعيني مع اأحد الأ�شدقاء، فل�شت اأتخيل.. لكني اأظن اأن با�شتطاعتكم اأن تتخيلوا..

اأما املقربون الأحباب.. ف�شيبدوؤون فورًا بالبحث عن �شبب هذه النك�شة.. فهي بل 
بال�شيوخ  حماطًا  املري�ص  لإبقاء  جهدهم  بكل  و�شي�شعون  م�ّص..  اأو  �شحر  اأو  عني  ريب 

للقراءة عليه ونزع هذا »العفريت« منه..

م�شوؤولية  املري�ص  لوا  ُيحمِّ اأن  اإل  ميلكوا  فلن  والزملء..  املعارف  الأبعدون..  واأما 
اأنا مكتئب!«.. »هو  تقل  الإيجابي«.. »كن رجًل وحتّمل.. ول  بالتفكري  مر�شه.. »عليك 
البعد عن  كله من  »هذا  العادية«  متاعب احلياة  يتحمل  ولذلك مل  ال�شخ�شية  �شعيف 
اأ�شًل  الذي يعاين  بالفل�شفة وحتميل املري�ص  بالقراآن«.. وي�شتمر اجلميع  اهلل.. عليك 
تاأنيب ال�شمري )كاأحد اأعرا�ص مر�ص الكتئاب( مزيدًا من الهّم.. وين�شى اجلميع اأن 
 )Schizophrenia( كما هو الف�شام )major depressive disorder( الكتئاب احلاد
كما هو ال�شطراب الوجداين ثنائي القطب )Bipolar Affective disorder( وغريها، 
اإن هي جميعًا اإل اأمرا�ص.. ل تختلف عن �شرطان الثدي الذي اأ�شبت به �شيئًا اإل اأنها 
يهدد  ال�شرطان  بينما  املعاناة(  �شدة  من  املري�ص  ينتحر  مل  )ما  احلياة  جــودة  تهدد 
ا�شتمرارها.. وهي اأكر تعقيدًا وت�شابكًا يف م�شبباتها التي ت�شمُّ اأ�شبابًا وراثية وبيولوجية 

وبيئية.. ومري�شها بحاجة اأ�شّد مل�شاندة من حوله ل لومهم..

فهل رحمنا مر�شانا النف�شيني ب�شيء مما نرحم به مري�ص ال�شرطان..

ماذا لو كان مرضي نفسيًا؟
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اأ�شمع عن �شخ�ص جديد حويل.. ي�شاب  يوم  اليوم؟.. يف كل  لنا  الذي يحدث  ما 
بال�شرطان.. فلن يف الع�شرين اأ�شيب ب�شرطان اخل�شية.. فلنة يف الواحد والع�شرين 
ذو  وفلن  باللوكيميا..  ت�شاب  �شنوات  الع�شر  ذات  فلنة  الل�شان..  ب�شرطان  ت�شاب 
الثماين �شنوات يودع احلياة ب�شبب �شرطان الدماغ.. ما الذي يحدث؟.. وملاذا مل تكن 
الوباء ي�شطاد  اأكر وهذا  ال�شوء  اآخذة يف  الأمور كذلك قبل 50 �شنة؟.. وملاذا الأمور 

الأهل والأحباب واحدًا بعد الآخر..

اإننا نقول للنا�ص  Ted TALK يقول الطبيب وليام يل:  يف حما�شرة ممتازة من الـ 
ناأخذ  ملاذا ل  الأمرا�ص..  لتحافظ على �شحتك ومتنع  تفعل كذا  ول  تاأكل  اأن ل  عليك 
طريقة اأخرى ونخرب النا�ص ماذا عليهم اأن ياأكلوا ليحاربوا ومينعوا ال�شرطان ويحافظوا 
على �شحة ممتازة.. ففي النهاية طعامنا ميكن اأن يكون م�شاد ال�شرطان الذي نتناوله 

3 مرات يف اليوم. 

ما  الإن�شان..  نف�ص  على  ثقيل  دومــًا  فاحلرمان  التوجه..  هذا  مع  متامًا  اأتفق  واأنــا 
اإن تقّرر التوقف عن اأكل الوجبات ال�شريعة جتد نف�شك تفكر يف كل مطاعم الوجبات 
ال�شريعة وت�شتاق لها، وخلل �شاعات تقرر اأن تاأخذ وجبة كبرية اليوم.. على اأن تبداأ 

احلرمان من الغد.. وهكذا.. فاحلمية دومًا تبداأ من الغد.. الغد الذي ل ياأتي اأبدًا..

كل خلية �شرطانية تتكون يف ج�شد اأّي منا )حتى غري امل�شابني بال�شرطان( حتتاج 
اأطعمة  لتنمو وتتكاثر وتتحول ل�شرطان قاتل.. وهناك  الغذاء  لها  لأوعية دموية تو�شل 
ن�شتطيع تناولها يوميا اأثبتت الأبحاث )وهنا اأتكلم كطبيبة عن اأبحاث علمية حقيقية ل 
خرافات( اأنها قادرة اأن متنع عملية اإن�شاء اأوعية دموية جديدة angiogenisis لتغذية 
الذهبية  القائمة  اإليكم  جوعًا..  ال�شرطانية  اخلليا  متوت  وبالتايل  الوليد  ال�شرطان 

لن�شيفها ملائدتنا كل يوم:

والكرز. الأ�شود  التوت  الفراولة،  الأحمر،  العنب  	•
التفاح. الليمون،  الربتقال،  	•

كيف تأكل فيموت السرطان جوعًا؟!!
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الطيب. جوزة  الكركم،  	•

والإيرجلراي. الأخ�شر  ال�شاي  	•
الثوم. 	•

الطماطم. 	•
الزيتون. زيت  	•

الداكنة. ال�شكولته  	•
البقدون�ص. 	•

اأن  واأثبتت  املخترب،  الدموية يف  الأوعية  درا�شتها على خليا  التي مت  القائمة  هذه 
ت�شل  بن�شبة  تكاثرها  منع  على  قادرة  ب�شهولة،  تناولها  الإن�شان  ي�شتطيع  منها  كميات 
نوع من  اأكر من  اأنت  نوع مرة واحدة )تناول  اأكر من  اإ�شافة م�شتخل�ص  لـ80% عند 
القائمة يف اليوم الواحد(. هذا ل يعني اأبدًا اأن هذه القائمة هي الوحيدة لعلج ومنع 
ال�شرطان، بل نحن نتحدث هنا عن طريقة واحدة، وهي منع و�شول الدم املحمل بالغذاء 
كم�شادات  اأخــرى  بطرق  ال�شرطان  متنع  كثرية  اأطعمة  وهناك  ال�شرطانية.  للخليا 
نتناولها  التي  ال�شيئة  الأغذية  �شموم  اإزالة  على  الكبد  ت�شاعد  التي  والأطعمة  الأك�شدة 
البحث  على  قارئي  اأ�شجع  واأنا  ال�شطناعية(..  والألوان  واملنكهات  احلافظة  )كاملواد 
عن هذه الأغذية واإ�شافتها لوجباته اليومية، لي�ص فقط لينعم ب�شحة اأف�شل، بل ليوؤدي 

اأمانة �شي�شاأله اهلل عنها يوم القيامة.. اأمانة اجل�شد. 

 

للطلع على املحا�شرة كاملة، متوفرة على اليوتيوب بعنوان:
Can we eat to starve cancer?
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اأول ما يخطر ببالك حني تراها اأنها ل تزال جرداء.. ل تزال خ�شبًا واأغ�شانًا.. مل 
النظر..  اإذا دققت  بالظهور بعد.. لكن..  تبداأ الرباعم  تتفتح وتزهر كقريناتها.. ومل 
راأيت اجلمال الكامن.. والعطاء الكامن.. راأيت جذعًا اأقوى من كل قريناتها.. وغ�شونًا 

غنية قوية مت�شابكة.. توحي بحكمة كبرية وجتارب كثرية..

اأكر  يجعلها  للجذور  راأيت عمقًا  اأخاذًا متخفيًا يف مظهرها اجلرد..  راأيت جماًل 
ثباتًا من مثيلتها..

وعطاء..  وثمرًا  وخ�شرة  زهرًا  ليتفتق  وقته  ياأتي  اأن  ينتظر  يو�شف  ل  راأيت جماًل 
غ�شونًا  الأقــل  قريناتها..  من  تغار  هي  هل  ترى  بعد..  الوقت  يحن  مل  اأنه  يبدو  ولكن 

وت�شعبًا.. الأقل عمقًا واأقل جماًل لكنهن جميعًا اأزهرن واأينعن، بينما هي تنتظر..

ل اأظن.. لأنها تعرف حقيقة نف�شها.. وتعرف ما خباأ اهلل لها من عطاء كبري دفني.. 
وتعرف اأن الزمن يف عني اهلل ل وجود له.. 

ول زلت معها اأنتظر اأن يحّل الربيع.. ربيعها هي.. وربيعي اأنا.. ربيعنا الذي يختلف 
عن ربيع باقي املخلوقات لنزهر ونثمر..

ولكل منا ربيعه.. ولكننا ن�شتعجل..

ربيعي وربيعها
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جتاوزت احلزن ب�شبـــب املــــر�ص منذ الأيــــام الأولى من الت�شخي�ص، وكــانت الأمور 
بف�شـــل اهلل اأهون كثريًا مما يظن من يراها من اخلارج.. و �شرت خلل الأ�شهر التالية 

اأعي�ص مع التحديات يومًا بيوم.. فل اأقلق على م�شتقبل ول اآ�شى على ما�ص..

اأمـــا مـــا ينغ�ص عليَّ هذا الطور مـــن الطماأنينة فهو عادة.. زيـــارة امل�شت�شفى.. كلما 
قابلـــت �شخ�شـــًا جديـــدًا )ممر�شـــة اأو طبيبًا مقيمـــًا اأو طالب طـــب اأو تقنيـــًا(.. كانوا 
ي�شعروننـــي باملاأ�شاة.. هـــذا تدمع عينه.. وتلـــك تتاأثر ويبداأون يف ال�شـــوؤال عن تفا�شيل 

كثرية اأجيب عنها ب�شدر رحب، لأين اأرى اهتمامهم ال�شادق.. ثم اأ�شتمع للتعليقات..

»اأوه ما تعر�شِت له كثري جدًا على �شخ�ص واحد«.

»3 �شهور من الكيماوي.. يا اإلهي ما اأ�شعب ذلك.. حتاربني ال�شرطان وتعتنني بطفل 
وحتملـــني طفًل اآخر، ثم الولدة والعناية مبولـــود جديد.. ل بد اأن تكوين حتت �شغط ل 

يحتمل«.

ورغـــم �شكـــري احلقيقـــي لهتمامهـــم واإن�شانيتهـــم، اإل اأين اأ�شعـــر بالتعجـــب مـــن 
افرتا�شاتهـــم التـــي ل تـــدع اأي احتمـــال لأن تكـــون الأمور �شل�شـــة وجّيدة وعلـــى ما يرام 
ونف�شيتـــي ممتـــازة وحياتي �شبه طبيعيـــة.. ما ي�شووؤين هنا هـــو الفرتا�ص باأين يجب اأن 

اأكون قلقة.. غا�شبة.. ناقمة.. وتعي�شة..

وي�شـــووؤين من نف�شـــي اأين قليلة الكلم، فـــل اأ�شرح لهم و�شعـــي احلقيقي بل اأمتتم 
مبت�شمة »اأنا على ما يرام« واأدعهم وافرتا�شاتهم..

االفتراضات المزعجة
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وو�شلت مرمي.. وو�شل معها اخلري الكثري.. والرحمة والرزق من رّب كرمي..

جاءت �شليمة معافاة وخالفت توقعات الكثريين لتثبت اأن اهلل اأكرب من كل التوقعات 
واأنه ل يعجزه �شيء..

جاءت بعد اأ�شهر كنت اأحدثها فيها قبل اأن اأراها.. اإذ �شاركتني املر�ص واجلراحة 
والكيماوي.. وكانت معي خري معني..

كانت رف�شاتها من داخلي جرعات اأمل بحياة جديدة تخرج اإلى حياتي قريبًا.. كانت 
من  تاأتيني  التي  الر�شائل  كل  كانت  وقت  يف  اإليها  الحتياج  اأ�شّد  يف  اأنا  اأمل،  جرعات 

ج�شدي ر�شائل موؤملة حزينة..

ل  لأين  حقها  يف  بالتق�شري  اأ�شعر  اإذ  ة..  ُغ�شَّ و�شولها  بعد  القلب  يف  بقي  ولكن 
اأ�شبوعني عدت بعدهما للكيماوي، فتوقفت عن  اإل  اأر�شعها  اإر�شاعها )فلم  اأقدر على 

الر�شاعة(.. 

هي  بل  م�شادة..  واأج�شام  ومناعة  �شحي  غذاء  م�شدر  جمرد  لي�شت  فالر�شاعة 
عالقة وارتباط وتوا�سل ل يو�سف..

اأر�شعته  الذي  باأخيها  ارتباطي  اأن  جيدًا  اأذكــر  اأين  اإل  ملرمي  ال�شديد  حبي  فرغم 
لوحدي )بغري ا�شتعانة بحليب �شناعي( كان اأكرب واأ�شد.. فالر�شاعة الطبيعية تعني اأن 
تبقى الأم مع طفلها اأربعًا وع�شرين �شاعة يف اليوم و�شبعة اأيام يف الأ�شبوع بل انقطاع 
ول انف�سال.. هكذا اأرادها اهلل.. حيث الرتباط اجل�سدي يو�سل دفء الأم لطفلها.. 
وحّب الر�شيع لأمه.. وحيث تتلقى الأعني ل�شاعات و�شاعات يجعل لغة الأعني هي اللغة 
الر�شمية يف علقة هي اأقوى العلقات يف الكون.. حيث يفهم الثنان بع�شهما من غري 

حاجة للكلمات..

مل اأزل اأعجب لكل اأم حترم نف�شها هذه النعمة العظيمة )واإن بدت مرهقة متعبة(.. 
وت�شحي باأجمل ما يف الأمومة من اإح�شا�ص.. فتلقي بولدها للخادمات.. لتق�شي وقتها 

مع ال�شديقات والقريبات..

ووصلت مريم
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، كانت فرتة تنوميي بامل�شت�شفى للولدة.. رغم  من اأ�شعب الفرتات التي مرت عليَّ
اأنها كان من املفرو�ص اأن تكون فرتة �شعيدة، اإذ رزقني اهلل فيها مرمي �شحيحة معافاة 
بعد اأن �شاركتني الداء والدواء خلل اأ�شهر.. اإل اأن الطاقم الطبي ا�شتطاع اأن يكّدر تلك 

الفرحة بغري اأن يدري..

 يف كل يوم تدخل عليَّ وجوه جديدة من ممر�شات وم�شاعدات املمر�شات والأطباء 
التي  التعليقات  بع�ص  لي�شمعني  ياأتي  ثم  يدخل..  اأن  قبل  ملفي  يقراأ  كلهم  املناوبني.. 
من  كمٌّ  هذا  جــدًا..  عليك  كثري  »هــذا  حظك«،  اأ�شواأ  »ما  نية..  ح�شن  بكل  يطلقونها 
امل�شائب كثري جدًا على �شخ�ص واحد!!« »it sucks« ول اأجد لها ترجمة بالعربية.. 
»اأوه لقد اأر�شعت طفلك الأول، وكان املفرو�ص اأن يحميك هذا من �شرطان الثدي.. هذا 
لي�ص عدًل!!« وعليَّ اأن اأكرر ع�شرات املرات يف اليوم اأن الأمر لي�ص بهذا ال�شوء واأين بخري 
اأنا  ال�شلبية يف وقت  ر�شائلها  بالختناق من  �شعرت  �شيء.. حتى  واأن هلل حكمة يف كل 
فيه اأ�شعف ما اأكون بعد الولدة ال�شاقة.. فقررت اأن اأترك امل�شت�شفى واإن مل يحن وقت 
خروجي بعد وغادرت بعد يومني رغم اأن املقرر كان خم�شة اأيام.. لكنهم �شّمموا بقائي 

ب�شلبيتهم وهم يح�شبون اأنهم يح�شنون �شنعًا..

اأكتب هذه الكلمات الآن واأتذكر تلك الأيام لأر�شل ر�شالة خا�شة لزملئي من الأطباء 
والعاملني باملجال الطبي..

 »قل خريًا اأو ا�شمت!!«

مل اأعلق على نف�شي لفتة تقول اإين طبيبة.. ومل اأحر�ص على اأن يعرف كل من اأراه 
يف امل�شت�شفى اأثناء تنوميي ذلك.. فراأيت منوذجًا خمزيًا من احرتام قرار املري�ص.. 

قبل الولدة كان لديَّ بع�ص فقر الدم ب�شبب العلج الكيماوي.. وتناق�شت مع طبيب 
الأورام يف الأمر واحتمالية احتياجي لنقل دم قبل الولدة، فاأخربين اأين لن اأحتاج ما مل 

يحدث نزيف �شديد يف الولدة يحتم نقل الدم..

في المستشفى.. قل خيرًا أو اصمت!!
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اأن فقر الدم قد �شاء قليًل.. جاءت الولدة وبعدها مبا�شرة مت حتليل الدم ووجد 
حتدثت مع ا�شت�شارية الولدة التي مل تر حاجة لنقل الدم حينها.. وجاء اليوم التايل.. 

لأ�شمع قرع الباب من م�شوؤولة �شحب الدم: »لديك حتليل«.

- ما هو؟

- CBC الذي يتم فيه قيا�ص م�شتوى فقر الدم.

- ح�شنًا مل يخربين اأحد اأن لديَّ حتليًل، وعمومًا فقد فح�شناه بالأم�ص ول يتوقع 
اأن يكون قد اختلف اليوم، اإذ مل يحدث اأي نزيف يذكر منذ الأم�ص، وعليه فاإين اأرف�ص 

التحليل.. �شكرًا لك..

بعد دقائق.. جاءت الطبيبة املناوبة.. لتقنعني بالتحليل، فاأخربتها اأنه ل يتوقع تغيري 
عن نتيجة الأم�ص واأنه لن يرتتب اأي �شيء على النتيجة، حيث اإين ل اأنوي اأخذ دم لأين 
اأ�شعر اأين بخري ول اأ�شعر باأي �شعف اأو خفقان )اأعرا�ص فقر الدم احلاد(.. وبالتايل 

�شيكون التحليل جمرد اإهدار للمال والوقت..

- وهنا بداأت الطبيبة املناوبة اأ�شلوبًا عجيبًا يف الإقناع وهي ل تعلم اأين طبيبة..

- بداية بداأت مبغالطات طبية »اأم�ص اأخذت الكثري من ال�شوائل عرب الوريد ورمبا 
فرمبا  �شوائل  اأي  تاأخذي  مل  اليوم  اأما  حينها،  الهيموجلوبني  نتيجة  ح�شنت  قد  تكون 
يكون امل�شتوى قد انخف�ص« )علميًا هذه املعلومة خاطئة ومعكو�شة، فالكثري من ال�شوائل 
تخّفف الدم اأكر وجتعل نتيجة فقر الدم اأ�شواأ ل اأف�شل(.. مل اأ�شرح لها خطاأها حتى 
ل اأحرجها وقلت لها اإين لن اأعمل حتليًل ملجرد اإر�شاء )الف�شول( طاملا اأنه لن يرتتب 

عليه اأي �شيء يف العلج، حيث اإين ل اأنوي اأخذ دم.. 

هنا عادت اإلى )التخريف( قائلة اإن فقر الدم قد يوؤثر على قلبي ويجهده وي�شبب 
م�شاكل وم�شاعفات..

- »هذا يا عزيزتي ملن لديهم م�شاكل م�شبقة يف القلب ولكبار ال�شن.. ولي�ص لمراأة 
يف الثلثني وبقلب �شليم.. كما اأن فقر الدم حدث خلل �شهور من تناول الكيماوي مما 
�شمح للج�شم بالتاأقلم على الو�شع.. ونحن ل نعالج نتائج التحليل بل نعالج )املري�ص( 

واأنا اأمامك ل اأ�شعر باإرهاق ول خفقان واأ�شعر اأين اأف�شل مما كنت اأثناء احلمل..

فلما مل جتد ردًا التفتت اإلى زوجي وهي تعلم اأنه طبيب تخدير، وقالت: 
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ي�شر  التخدير« هذا  نظر  وجهة  »من  اأنه  اأخربها  ف�شلك..  اأقنعها من  دكتور  يا   -

ب�شحتها..

»من  قائلة  وتتفل�شف  بي  يتعلق  قرار  يف  زوجي  تقحم  اأن  متامًا..  الكلمة  اأغاظتني 
وجهة نظر التخدير« ولي�ص للتخدير اأي علقة بالأمر. فابت�شمت وقلت..

- »على فكرة.. اأنا كذلك طبيبة واأعرف كيف اأتخذ قراري جيدًا«.

عندها فقط.. ابتلعت ل�شانها وكفت عن الإحلاح والفل�شفة.. واأنا اأت�شاءل.. ماذا عن 
املناطق  الكثري من  فيه  الطب  باأن  الختيار.. علمًا  لهم حق  األي�ص  الآخرين..  املر�شى 
الرمادية التي يختلف فيها الأطباء وتختلف فيها نتائج البحوث.. فِلَم يفر�ص الطبيب 

راأيه على مري�شه وي�شّيق عليه..

وما يحدث يف بلدنا اأ�شّد واأ�شواأ.. فالطبيب عندنا يعترب اأن كلمه قراآٌن منزل واأنه 
له  فلي�ص  اأولى  باب  ي�شاأل.. ومن  يناق�ص ول يفهم ول حتى  اأن  للمري�ص احلّق يف  لي�ص 
درا�شتي  اأثناء  اأطباء  راأيت من  وكم  »انطرد«  اعرت�ص عندنا  ومن  يعرت�ص..  اأن  احلّق 
بالكلية يطردون املري�ص من العيادة طردًا لكرة �شوؤاله اأو لقوله اإنه �شمع راأيًا خمتلفًا 

من طبيب اآخر.. 

تعلمت منهم ومن  الذين  الأطباء  اأغلب  اأمريكا من  راأيتها يف  التي  املمار�شة  ولكن 
كانت  اخلــربة(  قليلي  املناوبني  الأطــبــاء  )غــري  علجي  عن  امل�شوؤولني  ال�شت�شاريني 
له  التي لديه وي�شرح  املعلومات  ي�شارك املري�ص يف  اأن  الطبيب هو  اأن دور  تتلخ�ص يف 
كل اختيارات علجه ومميزات كل منها واإيجابياته.. ثم يذكر راأيه ال�شخ�شي وعلى اأي 
اأ�شا�ص بنى هذا الراأي )بل حتّيز ومبو�شوعية تامة( ثم يرتك للمري�ص حق الختيار 

ويعطيه الوقت الكايف ليتخذ قراره..

يف  فالقرار  املري�ص..  ج�شم  اجل�شم  فطاملا  الإن�شان،  حرية  احــرتام  يكون  هكذا 
النهاية.. قراره.
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اأكتب الآن خلل �شاعات تلقي العلج الكيماوي.. قررت اأن اأكتب عن اأحد الأ�شخا�ص 
الرائعني الذين اأ�شعدين املر�ص بالتعرف اإليهم.. عن طبيب الأورام الذي تولى علجي.. 

�شخ�شية رائعة.. اأمتنى لو ا�شتن�شخ منه مئات الن�شخ اأوزعها على م�شت�شفيات بلدنا 
لي�شعد به مر�شانا كما �شعدت به.. ولعل الكتابة عنه تكون و�شيلتي لهذا ال�شتن�شاخ.. 

ليعلم زملئي يف الطب كيف ميكن اأن يكون الطبيب اإن�شانًا..

)اللبنانية(  بالعربية  بالتحدث  بداأ  ت�شخي�شي..  يوم  مرة..  لأول  التقينا  يوم  	•
بــداأ  كلمات..  اإل  العربية  مــن  يعرف  ل  لكنه  لبنان  مــن  والــديــه  اإن  ليقول  املك�شرة 

علقتنا باإيجاد رابط م�شرتك يجمعنا ليقول: اأنا اأقرب لك من جمرد طبيب..

نور  »الدكتورة  وهاتفًا..  مبت�شمًا  للغرفة  يدخل  فيها  يقابلني  مرة  كل  يف  	•
�شعادته  اأظهر  بالدكتورة..  مبناداتي  مكانتي  يل  حفظ  بروؤيتك«..  �شعيد  الــبــار!!.. 
فل  مر�شانا.  مكانة  نحفظ  اأن  اأجمل  ما  لة..  واملف�شّ الوحيدة  مري�شته  وكاأين  بروؤيتي 
ي�شح اأن ننادي اجلميع بـ »يا عم« اأو »يا خالة«.. هناك من نداوؤه املف�شل هو »اأبو فلن« 
اأو »اأ�شتاذ فلن« اأو »دكتور فلن« وحفظ مكانة املري�ص واإظهار الهتمام والتقدير ملهنته 

ي�شعره اأن املر�ص مل ي�شحب منه مكانته وموؤهلته..

ممتاز«  ب�شكل  »تبدين  يقوله..  جميل  �شيء  لديه  يكون  يقابلني  مرة  كل  يف  	•
اأخف  ما  »واو،  اأبـــدًا«..  للكيماوي  اجلانبية  الأعــرا�ــص  فيك  توؤثر  ل  معجزة..  ــت  »اأن
حركتك رغم اأنه مل مير على عمليتك �شوى اأيام«.. اأنا منده�ص من �شرعة التئام اجلرح 
الكيماوي«..  على  اأنــك  يتخيل  اأحــد  ول  رائعة  تبدين  اأنــك  يخربونني  »اجلميع  لديك« 
جماملة املري�ص مبثل هذه العبارات ل ت�شتغرق الكثري من الوقت، ولكنها تعني الكثري 
بالن�شبة له.. فهذه الكلمات ت�شعده.. ت�شعره بالثقة.. تقّويه.. وجميعها اأحا�شي�ص هامة 

لل�شفاء.. فكما قال ابن �شينا »الوهم ن�شف الداء والطمئنان ن�شف الدواء«.

إنسان مميز.. وطبيب إنسان
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باأّي  احلديث  جتنب  على  فيه(  يعجبني  ما  اأكر  )وهذا  عجيبة  قدرة  لديه  	•
تخّيل  اإيجابية..  بكلمات  وا�شتبدالها  امل�شاعفات(  املر�ص،  عودة  )املوت،  �شلبّية  كلمة 
كم يكون هذا �شعبًا وحمتاجًا لفن حقيقي عندما يكون املري�ص مري�ص �شرطان، ويف 
مرحلة متقدمة وهو مع ذلك ملتزم بال�شفافية ول يحاول التغرير باملري�ص ول اإعطائه 

اآماًل كاذبة.. مثًل..

بدًل من اأن يقول »الورم �شخم جدًا وحجمه 7 �شم« يقول »رغم كرب حجم الورم اإل 
اأنه لي�ص ملت�شقًا باجللد ول بالقف�ص ال�شدري، وهذا جيد جدًا«!! 

»ثبت  يقول  املر�ص«  يعود  قد  واإل  الإ�شعاعي  العلج  من  بد  »ل  يقول  اأن  من  وبــدًل 
بالدرا�شات اأن العلج الإ�شعاعي يزيد من ن�شبة ال�شفاء التام«..

 وبدًل من اأن يقول اإن الكيماوي ي�شبب م�شاعفات يف اأع�شاب الأطراف قد ت�شل 
لآلم �شديدة كالكهرباء يقول »يف الأغلب ي�شبب هذا النوع بع�ص التنميل، وعند اأغلب 
اأ�شد من  اأن يكون  النا�ص يكون تنميًل خفيفًا يزول مبجرد انتهاء العلج. ومن النادر 
ذلك«.. وهكذا وهكذا.. كل جملة يقولها منتقاة بعناية لعلمه اأن املري�ص يتلقى كل كلمة 

مبنتهى احلر�ص ويحفظها ويرّددها ويقتنع بها.. 

راأيت عددًا كبريًا من الأطباء حتى يف اأمريكا على عك�ص ذلك متامًا.. فهم يلقون 
املعلومات حتى  واأحيانًا ل تكون  الأعرا�ص اجلانبية وامل�شاعفات،  يف وجه املري�ص كل 
دقيقة ول �شحيحة.. كما قالت يل طبيبة اجلراحة يف يوم الت�شخي�ص.. »احلقيقة اأ�شك 
يف قدرتك على الإجناب ثانية بعد تعر�شك للكيماوي« مع اأنه مل يكن لديها علم بهذه 
النقطة، ثم ثبت اأن كلمها غري �شحيح علميًا، بالإ�شافة لأنها ذكرت ذلك باأ�شلوب فّظـّ 

ويف وقت غري منا�شب على الإطلق )يف نف�ص �شاعة الت�شخي�ص(.

على  الكتب  تقول  كما  العلج  يطّبق  ل  فهو  املرونة،  من  عالية  درجة  لديه  	•
البحث  وقته يف  ياأخذ  اأن  املري�ص يف  وي�شتاأذن  الأبحاث اجلديدة،  يدر�ص  بل  اجلميع، 
تقليدية  اأكن حالة  ولأنني مل  تنا�شب خ�شو�شية كل مري�ص..  حتى ي�شل خلطة علج 
باعتبار احلمل فقد راأيت من مرونته ال�شيء الكثري.. مثًل.. عدد مرات الكيماوي التي 
تن�صُّ عليها الكتب والتي اأخذتها خلل احلمل هي 4 وكان يجب اأن اأذهب للولدة بعد 
اجلل�شة الرابعة، مع العلم اأنها �شتكون ولدة مبكرة يف ال�شهر ال�شابع لأوا�شل الكيماوي 
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بعد الولدة مبا�شرة، حتى ل يكون هناك مدة زمنية طويلة بغري علج، مما قد توؤثر على 
ا�شتجابة املر�ص للعلج.. فات�شلت به واأبلغته اأين اأجد �شعوبة يف تقبل الولدة يف ال�شهر 
ال�شابع، لأن املولودة �شتبقى يف العناية املركزة اأ�شابيع ورمبا حتتاج لتنف�ص ا�شطناعي.. 
�شنوؤجل  باحلل..  جاءين  ثم  بالبحث  وقام  حل..  عن  ليبحث  اأ�شبوع  مهلة  مني  فطلب 
فيها  يعطى  الكيماوي.  من  خام�شة  بجرعة  الزمني  الفراغ  و�شنملأ  اأ�شابيع   3 الــولدة 
اأحد العلجني فقط دون الآخر الذي اأثبتت الدرا�شات اأن جرعات اإ�شافية منه قد توؤثر 
على القلب. و�شرح يل كل اخليارات )املعقدة( الأخرى وملاذا ا�شتبعد كل منها.. واأنهى 
اإمنا ف�شلتها تف�شيًل  اأي كتاب..  كلمه قائًل: »لن جتدي هذه اجلرعة اخلام�شة يف 
لتلئم و�شعك اخلا�ص«.. كم يحتاج اأطباوؤنا ملثل هذه املرونة املبنية على الأبحاث، ل 
على املزاج ال�شخ�شي. واأل يكونوا جمرد )رجل اآيل( يطّبق ما يف الكتب حرفّيًا بغري 

النظر يف خ�شو�شية كل مري�ص واحتياجه..

اإذا  واإقناعه  معه  التفاو�ص  على  وقدرته  املري�ص..  لراأي  ال�شديد  احرتامه  	•
 lymph اللمفاوية  الغدد  با�شتئ�شال  القيام  رف�شت  العملية  قبل  مثًل..  الأمــر..  لزم 
بل  الذراع ل يزول  ال�شديدة )انتفاخ �شديد يف  ب�شبب م�شاعفاتها   node dissection

يزيد مع ال�شنني( كما رف�شت عمل Sentinel lymph node وهو حقن مادة م�شّعة يف 
حامًل  لكوين  ي�شتاأ�شلونها..  ثّم  امل�شّعة  املادة  ت�شري  اللمفاوية  الغدد  لأّي  لريوا  الورم 
والإ�شعاع خطر على اجلنني.. فلم يقل يل اإن رف�شي هذا جنون واأنه مل يقم اأحد بهذا 

من قبل..

بل قال »رمبا تكونني على حّق، ورمبا لي�ص هناك داع ل�شتئ�شال الغدد الليمفاوية يف 
وقت تطور فيه العلج الكيماوي مبا قد ي�شمن ال�شفاء للمري�ص بغري ا�شتئ�شال جراحي، 
ولكن لي�ص هناك حاليًا اأي اأبحاث تثبت ذلك.. و�شتكونني احلالة الأولى التي تقّرر ذلك.. 
رمبا تثبت الأبحاث ذلك بعد 10 �شنني، لكن حاليًا لي�شت لدينا هذه املعلومة، فل ميكننا 
املجازفة.. واأخذ يناق�شني حتى و�شلنا حلل و�شط.. اأن اأعمل اأ�شعة �شوتية على الغدد 
اللمفاوية فاإن وجدناها مت�شخمة ف�شاأوافق على ا�شتئ�شالها.. وبهذا ا�شتطاع اأن يقنعني 

من غري اأن يفر�ص عليَّ راأيه، ومن غري اأن يدعني وقراري اخلاطئ.
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عجيبًا..  �شربه  كان  ل؟..  اأم  احلمل  يف  اأ�شتمر  هل  اأقرر:  اأن  عليَّ  كان  حني  	•
والإيجابيات  الــواقــع  يل  �شرح  اأن  هــو  فعله  مــا  كــل  اأ�شابيع..  مني  الــقــرار  اأخــذ  وقــد 
وال�شلبيات.. بل واأعطاين الأبحاث التي وجدها يف املو�شوع وفتح يل باب الأمل قائًل 
عليك  حتافظ  حللول  �شن�شل  اأننا  يقني  على  فاأنا  احلمل،  يف  ال�شتمرار  اأردت  »لــو 
وعلى اجلنني« ثم تركني لأقرر.. مل ي�شغط.. ومل ي�شتعجل.. ومل يحاول اإقناعي براأيه 

ال�شخ�شي.. التزم ال�شمت وانتظر، وكان ذلك منتهى احلكمة..

ويرفع  زائرًا  الباب  به يطرق  امل�شت�شفى.. فوجئت  واأنا منومة يف  بعد ولدتي  	•
ويهنئني  املــولــودة  لــريى  جــاء  مــربوك«  مـــربوك..  الــبــار..  »د.  كعادته  �شاحكًا  �شوته 

بال�شلمة ومل يكتف باأن يكون طبيب اأورام..

مل اأكتب هذه املواقف اجلميلة.. اإل �شعيًا ل�شتن�شاخ هذا ال�شلوك الطبّي املمّيز لدى 
الراقي..  امل�شتوى  الو�شول لهذا  اأنهم قادرون على  واأنا على يقني  الواعدين..  اأطبائنا 

واأكر..
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عن  الإن�شان  تقطع  اأمرا�ص  بالإن�شان..  واأفتك  �شرطان  اأي  من  اأ�شد  هي  اأمرا�ص 
م�شدر اجلود واللطف والإح�شان.. تلك الأمرا�ص التي نن�شى اأو نتنا�شى وجودها.. لأنها 

رمبا ل توؤثر على دنيانا العاجلة.. ونتنا�شى كم توؤثر على حياتنا الأزلية الباقية..

اجلميع يدعو يل ويبتهل.. ي�شاأل اهلل يل ال�شفاء من داء قد يق�شر العمر.. من �شتني 
اإلى ثلثني.. قد يفارقني عن اأحباب اأنا مفارقتهم ل حمالة، طال الزمن اأو ق�شر. وقد 

يهّد ج�شدي )الفاين ل حمالة(..

وكلنا ين�شى تلك الأمرا�ص التي ت�شّوه وتدّمر احلياة الباقية.. احلياة الأزلية.. احلياة 
احلقة..

كم من مّرة اأهّمنا راأي النا�ص، فكان هو حمركنا للعمل اأو العطاء، فحبط العمل عند 
اهلل وبطل..

كم من مّرة راأينا اأنف�شنا اأكر �شلحًا اأو متيزًا من فلن اأو فلن، فهوينا من معراج 
القرب بغري اأن ندري..

بركة  فمحقت  فعلنا،  وما  قلنا  ما  فاأعجبنا  »غّردنا«  اأو  قلنا  اأو  تكلمنا  مّرة  من  كم 
العمل والقول، و�شار كالزبد الذي يذهب جفاء..

كم من ال�شنوات ق�شيناها يف علم نظن اأننا نخدم به النا�ص.. والنّية من ورائه العلو 
يف الأر�ص ل خدمة النا�ص.. هل يف النا�ص من هو اأ�شدُّ خ�شارة ممن مي�شي عمره يعمل 

ويكدُّ ثم ي�شّيع عمله �شرابًا حني يلقي رّبه ملجرد اأنه »ا�شتمتع بنظر املعجبني اإليه«..

ثم تقولون يل اإن ال�شرطان مر�ص خطري..

اأين خطر هذه اخلليا امل�شكينة التي ل تفعل اإل اأن تعّجل يف رحلة الإن�شان لرّبه.. 
اأمام خطر هذه ال�شرطانات القلبّية التي ُت�شّيع كل خري يبذله الإن�شان ويكدُّ لأجله يف 
واأكرهم علمًا وعطاء  النا�ص  اأ�شلح  فاإذا  تكاد حت�ّص..  حلظات.. يف خواطر خافتة ل 

ي�شيع عملهم هباء..

اأما  ومت�شّدق..  و�شهيد  النار.. عامل  بهم  ت�شّعر  اأول من  يخيفني..  يزل  حديث مل 

هل أنت مريض؟
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العامل فيقول: يا رّب تعّلمت فيك وعّلمت، فيقول له اهلل: كذبت.. تعلمت ليقال عامل.. 

وقد قيل.. األقوا به يف النار..

كذبت.. قاتلت ليقال جريء.. كذبت.. اأنفقت ليقال جواد.. األقوا بهم يف النار..

من  الأول  اجلزء  »وال�شهادات«..  العلم  وطالبي  املبتعثني  لكل  خا�شة  ر�شالة  هذه 
ليتعّلم  العمل..  ورمبا  الأهل  وترك  وتغّرب  مّنا من جاء  كم  يخ�شنا جميعًا..  احلديث 
فيقال �شاحب �شهادة.. جاء من اأمريكا.. جاء من اأوروبا.. وليعود فيت�شّدق على العباد 
بالعبارة ال�شهرية »عندما كنت يف اأمريكا«.. تذكروا.. اأول من ت�شعّر بهم النار.. واأعيدوا 

ح�شاباتكم ب�شرعة..
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من اأ�شعب احلقائق التي يتعامل معها مري�ص ال�شرطان.. هي حقيقة اأن املوت اأقرب 
اإليه من اأي وقت م�شى.. رمبا.. اأو هكذا نعتقد.. اأن العّد التنازيل يف حياته »رمبا« قد 

بداأ.. وعليه اأن ي�شتثمر ما بقي له من اأيام طالت اأو ق�شرت باأف�شل ا�شتثمار..

واحلقيقة اأن هذا هو احلال بالن�شبة للجميع.. فكم من اأ�شحاء معافني خرجوا من 
بيوتهم ومل يعودوا ب�شبب حادث �شيارة.. اأو موت مفاجئ.. لكن مري�ص ال�شرطان لديه 

»ميزة« هذا الإنذار املبكر.. لي�شتعد.. فل يوؤخذ على حني غرة..

للنا�ص يف التعامل مع فكرة قرب املوت طرق خمتلفة.. فالكثري يف�شلون »التنا�شي« 
و»التجاهل« والعي�ص بالأمل.. وال�شتمتاع باليوم.. وترك التفكري بالغد.. والتفكري بهذه 
الطريقة.. مريح حقًا.. ورمبا هو ال�شواب بالن�شبة للبع�ص.. ولكني اأ�شعر اأنني اإن ملت 
بالن�شبة يل.. من  اأجله حدث كل ما حدث..  الذي من  الهدف  ف�شاأ�شيع  لهذا الجتاه 
اأعظم احلكم التي لأجلها نزلت هذه »العطية«.. هو اأن اأدرك اأن هناك �شاعة موقوتة 
تعمل.. واأن وقتي على هذه الأر�ص لي�ص »الل نهاية«.. واأين راحلة.. �شواًء قرب ال�شرطان 

رحيلي اأم ل.. لكن عليَّ اأن اأدرك اأن مكاين لي�ص هنا..

اأتقبل املوت كنهاية »�شعيدة«.. اأمل يعطني اهلل اإنذارًا ومل  اأحاول قدر امل�شتطاع اأن 
بغيظ يف  اأفكر  واأنــا  �شيارة  لنتهت حياتي يف حادث  اأراد  ولو  واأنــا يف غفلة؟!  ياأخذين 

مناوبة الليلة املا�شية، وكيف األقوا عليَّ بكل العمل وذهبوا هم لريتاحوا..

هز.. فاإن كانت النهاية  لكن اهلل �شاء اأن يخرجني من تلك الدوامة.. لأ�شتعّد.. واأجتَّ
اأعي�ص يف قلق من  اأخ�شى املوت.. وملاذا  باإذن اهلل وبكرمه وحده جّنة ونعيمًا.. فلماذا 
نتيجة حتليل اأو اأ�شعة اأو كلمة طبيب. اإن كانت النهاية اجتماعًا جميًل بالنبي وال�شحابة 
وكل الأتقياء الأنقياء الذين مّروا على هذه الأر�ص.. �شاعدين هذا التفكري كثريًا واأزال 
عني الكثري من احلزن والقلق.. فلم َيعْد لدى الأطباء ما يخّوفونني به.. فاخلرب الأ�شواأ.. 
لي�ص �شيئًا على الإطلق.. بل هو بداية حلياة اأخرى �شعيدة.. ولكن بقي جرح واحد ل 
اأملك دمعي كلما فكرت يف النهاية ب�شببه.. اأن يعي�ص ابني ذو الثلثة اأعوام يتيمًا.. اأنظر 
اإليه فاأجد دمعي ي�شيل من حيث ل اأدري.. ولي�ص زوجي اأقل معزًة منه عندي.. ولكني 

أنا والموت
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.. فاأعلم اأن  اأعلم اأنه �شيغالب حزنه بعدي.. ويوا�شل حياته ويحاول الن�شيان.. ووالدَيّ
اأق�شى  اأما ال�شغري.. فما  خمزون الإميان لديهما �شيكون لهما عونًا ملوا�شلة امل�شوار.. 
واأخرج  املحمول..  بالهاتف  يلعب  وابني  يومًا  كنت جال�شة  اأين  اأذكر  اأم..  بغري  احلياة 
فيديو يل معه ونحن نطعم املاعز واخلراف ونلعب معهم يف اإحدى املزارع.. مل اأ�شتطع 
�شوري من  »ل مت�شح  النكد(..  يحّب  ل  )الذي  لزوجي..  اأقول  اأن  من  نف�شي  اأمنع  اأن 

جوالك«..

- ماذا؟ 

- » ل مت�شحها.. اأريد لبني اأن يعرف اأمه.. واأن ل ين�شاها«.. مل اأ�شتطع اأن اأكمل 
وانفجرت باكية.. لأ�شتمع ملحا�شرة طويلة عن التفاوؤل.. وح�شن الظن باهلل..

الكتابة.. ح�شنًا..  اأ�شتطيع  الأ�شطر فل  الدموع تخفي  الآن؟..  اأحكي كل هذا  ملاذا 
من  يخلو  ل  كان  واإن  كــرمي..  رّب  وجود  يف  حقًا  مريح  وتقبّله..  املوت  فذكر  وهكذا.. 

ة« تختلف باختلفنا.. »ُغ�شّ
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عامل جمنون هذا الذي نعي�ص فيه.. الكل يرك�ص.. بهدف وبدون هدف.. الكل يجري 
وراء �شيء ما.. وخلل الرك�ص.. للدرا�شة.. للعمل.. لتح�شيل الرزق وحتى للمتعة.. ل 

يبقى للإن�شان وقت ليتح�ّش�ص اإن�شانيته.. ليعرف نف�شه.. ليذكر من هو.. وماذا يريد..

اأ�شميها »ق�شا�شات الوقت«  حتى الدقائق التي ميكن ا�شتغللها هنا وهناك والتي 
كاأوقات النتظار يف ال�شيارة واملواعيد املختلفة ويف املوا�شلت العامة.. �شارت حمجوزة 
ل�شيل من اأخبار النا�ص وهرائهم على مواقع التوا�شل الجتماعي.. و�شيل من فيديوهات 
اليوتيوب امل�شحكة وامل�شّلية.. و�شار كل اإن�شان »م�شبوكًا« بال�شماعات بهاتفه الذكي الذي 
ميطره يف دقائق خلوته ب�شيل من الهراء لي�شغل دقائق فراغه.. وكاأمنا مل يعد الإن�شان 
على  ونزلء  �شيوفًا  فرييد  نف�شه  من  ي�شتوح�ص  �شار  كاأمنا  نف�شه..  يجال�ص  اأن  يحتمل 
عقله يف كل حلظة كائنًا من كانوا.. وما اأ�شقى من ي�شتوح�ص نف�شه ول يطيق جمال�شتها..

ها اإن �شئت )عبادة التفكر( طوق  يف هذا الزمن.. �شارت )ريا�شة التاأمل(.. اأو �شمِّ
النجاة لنا جميعًا..

اأن تخ�ش�ص من يومك دقائق.. جتال�ص فيها نف�شك.. بل ت�شوي�ص ول �شو�شاء.. بل 
وبل اأفكار عن الدنيا وم�شاغلها..

اأن تق�شي دقائق كل يوم تعرف فيها نف�شك.. وتاأن�ص بها.. وت�شت�شعر عمق اإن�شانيتك..

يف ق�شم خا�ص مب�شت�شفى MHG امل�شت�شفى الرئي�شي جلامعة هارفارد يقوم الباحثون 
بدرا�شة تاأثري هذه الدقائق من التاأمل على الإن�شان ويرون عجبًا..

اأقل عر�شة للقلق والكتئاب،  فلي�ص تاأثريها على نف�شية الإن�شان فح�شب ِمن جعله 
بل وعلى ج�شده كذلك، فهي تهبط ال�شغط املرتفع وتقّلل �شرعة نب�ص القلب وت�شاعد يف 
مقاومة اللتهابات واأمرا�ص املناعة، بل وتقوم فعًل بتغيري �شفرة اجلينات والربوتينات 
التاأمل يف  به 20 دقيقة من  تقوم  البي�شاء. كل هذا  الدم  امل�شنعة منها داخل كريات 
تطنطن  ذكية  هواتف  )ول  مقاطعات  بال  ه��ادئ  مكان  يف  جتل�ض  اأن  ب�سرط  اليوم.. 
حولك(.. وتركز على كلمة واحدة اأو معنى واحد.. تكرره داخل قلبك اأو على ل�شانك. 

في العالم المجنون



65

ى
عن

م
ن 

ع
ث 

ح
الب

ة 
حل

ر
اليوم، هل ردَّ  ال�شيارة، ماذا �شتتغدى  اأين �شرتكن  اأفكار متفرقة من نوع  فاإن جاءتك 
فلن على الإمييل.. فدعها تنزلق من فكرك بهدوء وعاود الرتكيز على املعنى الواحد 

مهما يكن هذا املعنى اأو هذه الكلمة..

اإذا كان املعنى هو ذكر الإله الواحد الذي بيده  MGH.. فكيف  هذا ما يقولونه يف 
طاقة الكون كلها، والذي هو القادر على منح ال�شكينة والطماأنينة والعافية والرزق وكل 

ما يحتاجه الإن�شان..

كم هي ثمينة هذه الدقائق.. ثمينة لعقلك امل�شو�ص ب�شو�شاء الع�شر.. ثمينة لقلبك 
املثقل بالهموم والقلق على الغد.. وثمينة حتى جل�شدك ليعيد بناء نف�شه بنف�شه ويغالب 

الأمرا�ص التي تتحداه..

األ ت�شتحق ذاتك 20 دقيقة يف اليوم حلياة اأ�شعد؟..
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»ماما هل اأنت حزينة؟«.

- »ماما هل اأنت حزينة؟«.

- »ل.. ملاذا؟«.

- »هل �شتبكني الآن؟«.

- »ل.. ملاذا؟!!«.

- »لأن �شعرك ي�شقط ثانية«.

ابت�شمت دامعة.. متعجبة من ذاكرة ابني الذي مل يبلغ الأربع �شنوات يف مو�شوع مر 
عليه اأ�شهر عدة.. حني بداأت الكيماوي لأول مرة..

اأبلغني الطبيب اأين �شاأفقد �شعري بعد اأول جرعة.. تاأملت وحزنت.. ولكن بقي هناك 
اأمل اأن اأكون حمظوظة.. واأ�شذ عن القاعدة.. وذهبت لأول جل�شة و�شارت الأمور على ما 
يرام.. ومر على اجلل�شة 16 يومًا كان �شعري فيها يف اأح�شن اأحواله.. حتى جاء اليوم 
ال�شابع ع�شر.. لزلت اأذكر ذلك متامًا.. كنت اأ�شتحم.. ومررت بيدي على �شعري.. فبداأ 
يت�شاقط بغزارة.. اأ�شبت مبا ي�شبه نوبة هلع ورحت اأتنف�ص ب�شرعة واأجه�ص بالبكاء.. اإذ 

وقع ما كنت اأخ�شاه.. 

مل تكن الكمية التي �شقطت حينها كبرية، ولكنها كانت اإ�شارة لبداية النهاية ل�شعري 
اجلميل..

كان اإح�شا�شًا األيمًا بالعجز.. العجز عن اإنقاذ �شعري الذي طاملا اأحببته كما هو.. 
املنتديات  قراأت يف كثري من  كما  ي�شقط،  اأن  قبل  اأقم بحلقته  اأين مل  وندمت حينها 

ملري�شات ال�شرطان ول�شان حالهن يقول »بيدي ل بيد عمرو«.

بعدها وعلى مدار اأ�شبوع، كانت كميات كبرية من �شعري تت�شاقط هنا وهناك.. يف 
اليوم الأول كان احلزن هو �شيد املوقف..

 حينها كان ابني يراين باكية وي�شاألني.. »مَل اأنت حزينة؟«..

تساقط الشعر
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مل اأحاول اأن اأخفي عنه ذلك.. لأين �شعرت اأنه يف كل ما اأمر به.. هذا اأمر ي�شتطيع 
اإن�شان اأن  اأردته اأن يقّدر م�شاعر الآخرين، واأن يعلم اأن من حّق كل  ا�شتيعابه.. ولأين 

يحزن حتى واإن كانت ماما القوية..

 )big hug( كبريًا  ح�شنًا  اأعطيتني  لو  لكن  �شعري..  اأفقد  لأين  حزينة  »اأنــا   -
�شاأكون اأف�شل«.

يف الأيام التالية تل�شى احلزن متامًا.. وحل حمله �شعور عجيب بالل مبالة.. ماذا 
يعني بع�ص ال�شعر؟.. ل �شيء.. �شخافة.. وعندما �شار راأ�شي ن�شف فارغ.. حل ال�شعور 

بالغيظ.. الغيظ من هذا ال�شعر الباقي الذي ل يريد اأن ي�شقط مرة واحدة لرييحني..

كنت طوال تلك الفرتة اأرتدي البندانة طوال اليوم، ومع كل و�شوء اأغلق الباب على 
نف�شي حوايل الن�شف �شاعة واأنا اأحاول اأن »اأقطف« ما بقي من �شعري لينتهي الإح�شا�ص 

باخل�شارة.. العجز.. واحل�شرة..

اأُري ال�شعر املت�شاقط لزوجي )ليتاأهب  اأن يرى راأ�شي، لكني كنت  اأ�شمح لأحد   مل 
للمنظر اجلديد( واأقول �شاخرة: »اأنظر ملح�شول اليوم«.. 

يل..  يقول  العمل  من  زوجي  وجاء  كثري..  �شعر  راأ�شي  يف  يبق  ومل  الأ�شبوع..  ومرَّ 
ال�شعر  لأن  رف�شت متامًا..  البندانة؟«..  تنزعني هذه  ل  ملاذا  راأ�شك..  لروؤية  »ا�شتقت 
بالن�شبة يل مل يكن جمرد جمال للمراأة.. كان �شعري هو كربيائي وكرامتي.. و�شعرت 

اأين بدونه �شاأبدو �شعيفة مري�شة.. وهو ما مل اأكن اأحتمله..

عندها دخل زوجي للحمام و�شمعت �شوت ماكينة احللقة..

- »ماذا تفعل بالداخل«؟

- »مفاجاأة«..

وخرج بعد دقائق براأ�ص حليق..

- »مِلَ فعلت ذلك.. لقد كنت حتّب �شعرك!!«

وخلل ثوان دخلت للحمام واأغلقت الباب ومررت مباكينة احللقة على ما بقي من 
�شعري.. ثم ا�شتجمعت كربيائي.. وخرجت..

وكانت على غري املتوقع دقائق من ال�شحك املتبادل..
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- »اأو.. ما اأ�شغر راأ�شِك!«.

- »مع ذلك اأنا يف منتهى الذكاء.. اأراأيت كيف يكون ا�شتغلل امل�شاحات!! اأما اأنت 
فما اأكرب راأ�شَك!«.

- »هو مليء بكرة القدم والبلي�شتي�شن واليوتيوب.. نحتاج مل�شاحات �شا�شعة!«.

اأنت ممتاز يف  GPS.. لهذا  الـ  النتوء يف موؤخرة راأ�شك.. هذا مكان  - انظر لهذا 
اخلرائط والو�شول للأماكن«.

واأخذنا نت�شاحك وابننا ي�شحك حولنا وهو يقول..

- »ماما.. بابا.. ماذا فعلتما؟!«.

و�شاألناه معًا: هل تريد اأن حتلق راأ�شك كذلك؟.. فاأجاب: »ل. �شكرًا«.

ومن يومها مل اأحتج لإخفاء راأ�شي اأمام اأ�شرتي.. ومل اأحتج لرتداء ال�شعر امل�شتعار اأو 
البندانة وا�شتطعت التم�شك بكربيائي وقوتي واإن كان راأ�شي حليقًا..



69

ى
عن

م
ن 

ع
ث 

ح
الب

ة 
حل

ر

من الأمور الطريفة اأنني عندما اكت�شفت مر�شي.. اأر�شلت لزملء العمل )باأمريكا( 
اأبّلغهم مبا حدث واأعتذر عن غيابي واأخذي لإجازة طويلة �شي�شطر فيها الزملء لتحّمل 

مهامي ومناوباتي.. ويف نهاية الر�شالة طلبت ممن يوؤمن باهلل الدعاء..

فكان اأول الردود ر�شالة من زميل يهودي ملحد.. يهودي بال�شم والهوية والتقاليد 
الجتماعية وملحد يف اعتقاده.. اأر�شل يل.. »اأنا ل اأدعو عادة.. ومل اأدع منذ زمن.. لكن 

لأجلك فقط.. �شاأقول بع�ص الدعوات!«..)طبعًا هذا كلم جماملة(.

ثم اأر�شل يل زميل من املثليني، هدفه يف احلياة من عمله كطبيب نف�شي للأطفال هو 
اأن يدعم كل طفل ومراهق يرغب يف اأن يكون �شاذًا واأن يزيل عنهم »ال�شطهاد الواقع 
عليهم«.. وهو يعطي يف ذلك املحا�شرات وينظم امل�شريات.. اأر�شل يل.. �شاأذهب للكني�شة 

يوم الأحد خ�شي�شًا لأدعو لِك دعوات خا�شة.. )ويا له من اأمر غريب متناق�ص!!(.

تلتها ر�شالة من اأخ�شائية اجتماعية يهودية.. طلبت مني اأن »اأمتا�شك جيدًا حتى 
ال�شبت املقبل«، فهناك �شلة كبرية يف املعبد و�شتدعو يل هناك.. وكانت تت�شل بي كل 

حني وتعر�ص عليَّ اأن تطهو يل الطعام اليهودي »الكو�شر«..

املوازنة  عن  مطولة  اإميانية  ر�شالة  يل  فاأر�شل  كذلك،  اليهودي  الق�شم  رئي�ص  اأما 
بني عدل اهلل ورحمته واأن رحمته دومًا ت�شبق عدله.. )كلم جّيد و�شليم( اأدركت من 
ر�شائلهم اأن اهلل لي�ص حكرًا على اأحد كما تعلمنا.. واأن بابه مفتوح لكل من فيه نفخة من 

روح.. ولكننا نحن نغلق الأبواب ون�شع ال�شدود ونظن اأن اهلل لنا فح�شب..

قبل اأ�شبوع ذهبت لإلقاء حما�شرة عن اأثر الإميان يف العلج.. حكيت ق�شتي وكيف 
اأن وجود اهلل هو اأكرب نعمة يف حياة كٍل منا وقلت فيها فيما قلت.. اإن اهلل تعالى هو ربُّنا 
جميعًا مهما اختلفت اأدياننا واأ�شكالنا.. هو رّب ال�شعيف ورب اجلريح مهما كان ا�شمه 
اأو لونه اأو دينه.. وهو الوحيد الذي بابه مفتوح 24 �شاعة 7 اأيام يف الأ�شبوع.. ل يحتاج 

ل�شكرتري ول ملوعد.. كل ما عليك هو اأن تناديه لتجده معك..

وما اإن اأنهيت احلديث حتى وقفت راهبة من احل�شور، قالت وعيناها متتلئان دمعًا.. 

ليس اهلل حكرًا على أحد
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اإمياين قد زاد اليوم وت�شاعف ب�شماع حديثك.. واأ�شعر اأن هذه الغرفة التي نحن فيها 
قد �شارت قطعة من اجلنة حتّفها امللئكة من كل مكان.. اأ�شكرك ب�شكل خا�ص اأنك مل 
لن�شاركك  واأنك احتويتنا جميعًا معك  الإلهية بدين ول بجن�ص،  العطية  حت�شري هذه 
هذه التجربة.. وفتحت لنا الباب لعلقة عميقة مع الإله الواحد.. هذا هو �شلب الإميان 
القائم  الإميان  واحليثيات..  ال�سروط  كل  املجّرد من  الإميان  الالهوت..  علم  واأ�سا�ض 

على علقة عميقة بني اثنني.. قلب الإن�شان.. ورحمة الرحمن..

ثم خطت اإيلَّ وتعانقنا..
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هناك طريقة واحدة لأكل الفيل.. ق�شمة واحدة تلو الأخرى.. ل اأحد ي�شتطيع اأكل 
الفيل مرة واحدة.. ول اأحد ي�شتطيع حل م�شاكل العامل مرة واحدة.. مهما اأحبَّ النا�ص 
العمل  ن�شت�شغر  عندما  يقع  واخلطاأ  واحــدة..  مرة  التغيري  ياأتي  ل  التغيري..  واأرادوا 

ون�شتقله..

اأن اأبداأ مبحاربة الفقر يف العامل بجاري اجلائع.. وال�شحاذ الذي على راأ�ص ال�شارع.. 
هي حقًا بداية التغيري..

ل اأدري من اأين اأتينا بذلك الطموح العجيب الذي يجعلنا نريد »فجاأة« اأن ن�شبح 
عظماء مغرّيين م�شهورين.. رغم اأن �شنة اهلل يف الأر�ص كانت دومًا اأن كل عمل ل بّد اأن 
يبداأ �شغريًا ثم يكرب.. هكذا بداأ الأنبياء وبع�شهم مل يحرز اإجنازًا ملحوظًا يف حياته 
واأ�شدقهم رغبة يف  النا�ص هلل..  اأقرب  كانوا  اأنهم  )مبفهومنا احلايل للإجناز( رغم 

التغيري..

فما اأ�شد حمقنا حني ن�شّيع فر�شًا ونغلق اأبوابًا للخري يفتحها لنا اهلل من فوق �شبع 
�شماوات اأو ندير ظهورنا لها غري مكرتثني، اإذ ل نراها تليق »بعظمتنا«.. حيث تعريفنا 
للتغيري الكبري والإجناز العظيم خميف حقًا.. فكم منا من ي�شوبه حبُّ ال�شهرة وكم منا 

من تلّوثه »الأنا«..

وكم من النا�ص قد اأُعطوا منابر وتابعهم املليني ومل يكن منهم تغيري حقيقي ول 
خري حقيقي وكان اأثرهم كمثل الزبد الذي يذهب جفاء.. وكم من عبد تقي نقي م�شتعنٍي 
يتبعه  مل  واإن  الكثري  اخلري  يديه  على  اهلل  اأنزل  التغيري،  يف  ال�شادقة  رغبته  يف  برّبه 
الكثريون وبقي اأثره ك�شجرة اأ�شلها ثابت وفرعها يف ال�شماء توؤتي اأكلها كل حني باإذن 

ربها.

العربة لي�شت بالأرقام ول »باأتباع تويرت« ول امل�شفقني ول املعجبني.. العربة مبحتوى 
وعمق العطاء.. ولي�ص لنا بعدها من الأمر �شيء.. بل الأمر بيد اهلل.. الذي يفتح وين�شر 

ويبّلغ.. ول ي�شيع �شدق ال�شادقني..

طريقة أكل الفيل
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لوي�ص  على  تعرفت  والأطــبــاء،  النف�شيني  للمعاجلني  املغناطي�شي  للتنومي  دورة  يف 
ال�شغرية..  العمل  اإحدى جمموعات  لوي�ص يف  تعرفت على  البداية  اإميي.. يف  وزوجته 
�شاألني املدرب عما اأريد اأن اأحققه لنف�شي من خلل التنومي املغناطي�شي، فاأخربته عن 
بع�ص اأعرا�ص الكيماوي التي اأود اأن اأتخل�ص منها.. وكان لوي�ص ي�شتمع.. ف�شحب كر�شيه 
اإلى جانبي و�شاألني عن ق�شتي.. فاأخربته احلكاية باخت�شار واأنا اأبت�شم.. فتاأثر كثريًا.. 

واأ�شعرين باإعجابه الكبري ب�شربي وقوتي مع كرب امل�شاب..

ثم جاء وقت الغداء.. فجل�شت معه هو وزوجته وبع�ص احل�شور الآخرين.. وعرفت 
اأن اإميي قد فقدت ب�شرها تدريجيًا خلل ال�شنوات الأخرية ب�شبب مر�ص وراثي.. واأنها 
الآن ل ترى اأبدًا.. ولكنها مع ذلك م�شتمرة يف العناية باأولدها والعمل كمعاجلة نف�شية 
العينني..  مغم�شة  احلياة  مع  وال�شراع  الــدورات  وح�شور  نف�شها  تطوير  يف  وم�شتمرة 
بها  الكمبيوتر اخلا�ص  على  �شوئيًا  العلمية  واملواد  الكتب  كل  تقوم مب�شح  كيف  تعلمت 
كل  يف  لتعينها  الذكي  هاتفها  يف  »�شريي«  ت�شتخدم  كيف  تعلمت  لها..  بالقراءة  ليقوم 
اأمور حياتها. وهي الآن على قائمة النتظار منذ اأكر من عام للح�شول على كلب مر�شد 
تعرف  ل  حيث  جديد..  ملكان  الذهاب  هو  دائمًا  الأكــرب  فالتحدي  التنقل.  يف  يعينها 

الطرق، فكان لوي�ص ي�شاحبها خطوة بخطوة ول يدعها اأبدًا..

للن�شاء  خم�ش�شة  كانت  وملا  املياه..  لــدورة  الذهاب  اإميــي  اأرادت  الــغــداء..  وبعد 
فقد طلب مني لوي�ص م�شاعدتها.. وذهبت معها.. كم كانت اأتفه الأمور التي نقوم بها 
املناديل.. طريقة  الباب.. مكان  باأي اجتاه يفتح  اأن تعرف  بكل ب�شاطة �شعبة عليها.. 
ا�شتخدام عبوة ال�شابون.. طريقة فتح �شنبور املياه.. كل التفا�شيل ال�شغرية التي نقوم 
بها بل مبالة، كانت بالن�شبة لها حتديات كبرية.. وخرجت معها وبينما نحن على و�شك 
نزول الدرجات املوؤدية لقاعة املحا�شرات قالت �شاحكة.. »اأعطني كتفك.. ل اأحتاج اإل 

كتفًا.. لأعرف طريقي«.. 

ملأ التاأثر قلبي.. واأنا اأتخيل حجم امل�شيبة التي وقعت عليها وعلى زوجها.. ورحت 
اأتعجب من قّوتهما ومن �شربهما.. ومن روحهما العالية التي جعلتهما يتعاي�شان مع هذه 

مقايضة المصائب
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امل�شيبة معًا..

ثم فكرت للحظة.. ترى لو قيل يل اأن اأقاي�ص اإميي.. فاآخذ فقدها لب�شرها )الذي 
القلق  لكل  ول  للإ�شعاع  ول  للكيماوي  يعر�شها  ول  الأمــر..  نهاية  يف  حياتها  يهدد  ل 

واملخاوف(.. واأعطيها �شرطان الثدي.. هل كنت �شاأقبل..

ومل اأتردد لثانية.. و�شعرت فجاأة اأن �شرطان الثدي هو �شديقي العزيز الذي اأ�شتقبله 
كل  يف  وي�شوقني  يقودين  ل�شخ�ص  واحتياجي  ب�شري  بفقد  قورن  اإذا  را�شية  �شعيدة 

الأوقات..

وتخيلت لو عر�شت هذه املقاي�شة على اإميي ولوي�ص.. وتخيلت الثنني وهما ي�شيحان 
معًا.. ال�شرطان.. ل. ل.. فقد الب�شر اأهون بكثري من هذا التهديد امل�شتمر بالرحيل عن 

احلياة..

ورحت اأ�شتعر�ص كل اأ�شحاب البتلءات الذين اأعرفهم.. كل البتلءات �شغريها 
وكبريها.. من املر�ص النف�شي.. للطلق.. ملر�ص الأبناء.. وحتى اخللفات الزوجية.. 

هل اأحبُّ اأن اأقاي�ص اأّيًا منهم باأن اآخذ بلءه واأعطيه مر�شي.. 

�شعرت عندها بحّب �شديد هلل الذي هو اأعلم بي من نف�شي.. والذي اختار يل )ولكل 
ال�شابرين..  اأجر  به  ليجزيني  على حتّمله..  اأقوى  والذي  املنا�شب متامًا  البلء  منا( 
ويحطم  بعيوبي  يذكرين  بغي�ص..  زوج  اأعــرف..  من  بع�ص  كبلء  مثًل  بلئي  كان  ولو 
نف�شيتي وثقتي بنف�شي )رغم اأنه يبدو من بعيد اأهون بكثري من الإ�شابة ب�شرطان �شر�ص 
ويف مرحلة متقدمة( لكان هذا البلء اأثقل على نف�شي بكثري، ول اأدري اأكنت اأ�شتطيع 

ال�شرب وال�شتمرار يف الإجناز والعطاء اأم ل..

يف  ي�شلحه  ومبا  منا  بكل  لعلمه  البتلءات..  م  وق�شَّ الأرزاق..  م  ق�شَّ من  ف�شبحان 
الدنيا والآخرة..
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ل اأدري اأين ذهبت علقتي باهلل..

ل اأدري كيف غدا تركيزي واهتمامي بالإجنازات التي قد تقّربني منه ب�شورة غري 
مبا�شرة بدًل من الرتكيز على العلقة نف�شها..

على املناجاة والكلم والدموع والإح�شا�ص..

اإليه مرة  اأعود  اأعي�ص فيه،  ملاذا كلما حتررت من �شجن »الآلة املنتجة« الذي كنت 
اأخرى..

وتعود قيمتي ثانية تكمن يف.. كم كتابًا قراأت؟.. كم مقاًل كتبت؟.. وكم حما�شرة 
اأعطيت؟.. وعلى كم �شهادة حزت؟..

بينما هوؤلء بغري روح كمثل الزبد الذي يذهب جفاء.. 

ل اأدري مِلَ اأركز على الأعمال واإجنازها والكفاءة يف ا�شتخدام الوقت وعدد الأعمال 
اهلل  اإلى  التقرب  وا�شت�شعار  بالعمل  لل�شتمتاع  باًل  اأعري  ول  اليوم  نهاية  يف  املنجزة 

بالعمل..

ل اأدري متى �شاأتعلم.. متى �شاأفهم اأن احلياة لي�شت �شباقًا جنري فيه حتى املوت..

واأن وقفة �شدق.. قد تقطع بي يف الطريق اإلى اهلل ما ل تقطعه �شنوات من الرك�ص 
امل�شتمر لإجناز اأكرب قدر ممكن من الأعمال اخلاوية..

عالم العجلة؟

التي  للمرحلة  للقفز  اأنني يف كل مراحل حياتي كنت دومًا متعّجلة  العجائب..  من 
تليها.. اأما يف هذه املرحلة فاأ�شعر اأين اأريد اأن اأعي�ص كل يوم بطوله واأ�شتمتع بكل حلظة 
فيه.. حني يدعو يل الأحباب ب�شفاء بني ع�شّية و�شحاها.. اأو ي�شتعجلون العلج لنق�شي 
فاإن  اأبــدًا..  م�شتعجلة  ل�شت  لأين  بال�شتغراب..  اأ�شعر  ميكن..  ما  باأ�شرع  املر�ص  على 
كانت نهاية هذه املرحلة ال�شفاء والعودة للعمل ولدوامة احلياة، فاإين اأريد اأن اأتزود اأوًل 

اآللة المنتجة
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باإميان را�شخ.. وعلم نافع.. ومعرفة اأعمق لذاتي.. قبل اأن اأعود حللبة ال�شباق.. وعامل 
الرحيل..  هي  النهاية  كانت  واإن  خمتلف..  وعطاء  خمتلف  بفكر  لأعــود  الراك�شني.. 
والعودة جلوار اهلل.. فاإين اأريد اأن اأ�شتعّد للقائه.. واأتزود للرحيل.. واأمتتع فيما بقي من 
اأيامي بروؤية ابني قبل اأن اأودعه.. فعلم العجلة وهذه يف كل الأحوال.. اأيام مّميزة يف 

حياتي لن تعود بعد ذلك اأبدًا؟.
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 .honey badger اأ�شاهد مع ابني فيلمًا وثائقيًا عن حيوان اأفريقي ا�شمه البادجر
يف  يحفر  القوائم  ق�شري  ثديي  حيوان  وهو  الغّرير،  اأو  الع�شل  بلفيف  للعربية  )يرتجم 

الأر�ص م�شكنه، وله فرو مطلوب(.

لقطة عجيبة.. الأم حتمل ابنها الر�شيع معها يف كل مكان وهي تبحث عن �شيد.. 
ول ت�شتطيع تركه يف »البيت« لأنه لي�ص هناك بيت اآمن يف ال�شفانا الأفريقية.. وخلل 
الرحلة.. مير�ص ال�شغري ويكاد ميوت.. وا�شح من اأنفا�شه املتباعدة و�شعفه ال�شديد اأنه 
لن يعي�ص طويًل.. لكنها ت�شتمر يف حمله معها يف كل مكان، لأنها تدرك اأنها لو تركته 
�شهلة..  كوجبة  مري�شًا  �شغريًا  تنتظر  التي  اجلائعة  احليوانات  ملئات  فري�شة  ف�شيكون 
معه  فتدخل  ابنها..  التهام  يحاول  ف�شيلتها  نف�ص  من  ذكرًا  تواجه  حتى  حتمله  تبقى 
ابنها امليت ل حمالة.. وينت�شر الذكر  يف معركة حامية تكاد تفقد فيها حياتها لأجل 

القوي.. ويرك�ص بعيدًا بابنها لياأكله ويرتكها مثخنة باجلراح..

يكرب  فقريبًا  عا�ص،  اإن  وحتى  حمالة.  ل  ميت  اأنــه  تعرف  هي  غبّية..  لي�شت  هي 
وينف�شل عنها، بل وي�شبح مناف�شًا لها يف �شيدها.. فِلَم تخاطر بحياتها لأجله..

الثانية  يف  فتاة  ق�شة  املــجــلت  اإحـــدى  يف  قـــراأت  بامل�شت�شفى  انتظار  غرفة  يف 
ا�شتئ�شال املبي�شني  اأ�شيبت ب�شرطان املبي�ص.. ون�شحها الأطباء بعملية  والع�شرين.. 
مع الكيماوي، رف�شت اأن ت�شتاأ�شل املبي�شني.. مل ترد اأن تخ�شر فر�شتها يف الإجناب.. 
�شفيت..  الكيماوي.. حتى  العلج  بداأت رحلة  ثم  امل�شاب فح�شب  املبي�ص  وا�شتاأ�شلت 
ملبي�شها  ال�شرطان  عودة  اكت�شفت  للطبيب..  عادية  زيارة  ويف  �شنني..  خم�ص  وخلل 
املتبقي.. وهو الآن ورم �شخم بحجم 10بو�شات.. ورم يهدد حياتها، وينذر بعودة لنف�ص 
الطريق املوؤمل، طريق اجلراحة والكيماوي وكوابي�ص املوت.. لكن كل ذلك مل يكن اأكرب 
همها.. كان اأكرب همها هو: هل يعقل اأنني �شاأحرم متامًا من اأن يكون يل طفل؟.. وقررت 
اأن جتازف.. قررت اأن توؤجل العملية العاجلة ل�شتئ�شال الورم حتى جتد طبيب اإخ�شاب 
ي�شتطيع اأن يح�شل على عدد من بوي�شاتها لتجّمدها يف بنك البوي�شات اإلى اأجل غري 
م�شمى.. راأى اأطباء الورم اأن ما تقوم به جنون.. وخماطرة بحياتها لغري �شبب.. فجني 

البادجر وأمهات اليوم
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�شعور  لكن  بالنت�شار..  للورم  وي�شمح  العلج  ويعطل  وقتًا  ي�شتغرق  للتجميد  البوي�شات 
الأمومة عندها طغى على كل �شيء.. »اأريد اأن اأ�شعر اأن ال�شرطان مل ي�شلبني كل �شيء.. 
اأن هناك يف الثلجة تنتظرين 10 بوي�شات حلني اأنهي العلج واأجد ال�شريك املنا�شب 

ليكون يل طفل من �شلبي«.

للحياة  ياأت  مل  ابن  لأجل  بحياته  يخاطر  املرء  جتعل  التي  هذه  عجيبة  عاطفة  اأي 
بعد.. بل مل ي�شبح حتى جنينًا بعد.. اإنه جمرد م�شروع ابن كامن يف خلية واحدة يف 

مبي�شها..

الإن�شانية..  اأرى فكرًا عجيبًا غريبًا على  واأ�شمع عجبًا..  فاأرى عجبًا  واأنظر حويل 
وغريبًا حتى على عامل احليوان.. »�شاأرمي بالأولد لأبيهم.. فغدًا يكربون ويذهبون له 

وين�شونني.. فِلَم اأ�شيع �شبابي معهم الآن؟!!«.

الأ�شحاب واخلرجات ثم  ينفعوين غدًا.. غدًا ي�شبح كل همهم  الأولد لن  »هوؤلء 
الزوجات.. وظيفتي هي ما �شيبقى يل.. وهي وحدها الأمان.. وجناحي الوظيفي ياأتي 

اأوًل«..

اأ�شعب من  اأن حياتنا اليوم قد تغرّيت و�شارت جّد �شعبة.. ولكنها لن تكون  اأعلم 
حياة اأم البادجر، التي قررت اأن ت�شحي بنف�شها للدفاع عن جرو �شيموت بعد �شاعات 

ولن ينفعها يف اأي حال..
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العلم  و�شار  معناه  النافع  العلم  من  فيه  نزع  فيه..  نعي�ص  الذي  هذا  عجيب  عامل 
يطلب لورقة ا�شمها »ال�شهادة« حتى ال�شغف باكت�شاف اجلديد يف دورة اأو موؤمتر �شار 
حم�شورًا يف اإطار »هل �شاآخذ �شهادة ح�شور؟!!« قتل هذا النظام العلم لأجل العلم.. 
طلب  »اأوراق«  طلب  جميعًا  و�شرنا  العلم..  طلب  اأجر  لأجل  والربكة..  النفع  لأجل 
»�شهادات ح�شور« و»بوردات عاملية«.. على اأمل اأن تفتح لنا هذه الوريقات اأبواب الرزق 
الوفري والعمل املرموق والتبجيل عند النا�ص.. ثم ن�شتغرب اإن مل تفعل.. ويقول اأحدنا 
اأنا عندي كذا وكذا من ال�شهادات ومل اأنل العمل اأو التقدير اأو الراتب الذي اأ�شتحق..
وكاأمنا �شارت هذه الوريقات املدعوة بال�شهادات تقرير ا�شتحقاق للحياة الرغيدة، فاإن 

مل تكن، ن�شخط ونقول: ملاذا يا رّب!!

ولو و�شع اأي منا يف املحك ليختار بني علم ب�شهادة وعلم اأنفع منه واأعمق لكن بغري 
�شهادة، لختار ال�شهادة على العلم، فهكذا �شارت احلياة..

م�شكني هو العلم مبعناه الوا�شع العميق.. العلم الذي قال فيه ر�شول اهلل �شلى اهلل 
ِة َواإِنَّ  نَّ ُ ِبِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اجْلَ عليه و�شلم: »َمْن �َشَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما �َشَلَك اهللَّ
َمَواِت َوَمْن  نَّ اْلَعامِلَ َلَي�ْشَتْغِفُر َلُه َمْن ِفى ال�شَّ ا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم َواإِ ُع اأَْجِنَحَتَها ِر�شً امْلََلِئَكَة َلَت�شَ
ِل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر  َل اْلَعامِلِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَف�شْ يَتاُن ِفى َجْوِف امْلَاِء َواإِنَّ َف�شْ ِفى الأَْر�ِص َواحْلِ
ِدْرَهًما  َوَل  ِديَناًرا  ُثوا  ُيَورِّ مَلْ  الأَْنِبَياَء  نَّ  َواإِ الأَْنِبَياِء  َوَرَثُة  اْلُعَلَماَء  نَّ  َواإِ اْلَكَواِكِب  �َشاِئِر  َعَلى 

ُثوا اْلِعْلَم َفَمْن اأََخَذُه اأََخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر«. َورَّ

هذا الف�شل العظيم راح �شحية الوريقات التي اأ�شميناها ال�شهادات..

العلم المسكين
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من تعّر�ص لرحمات اهلل نالها.. ومن اأعدَّ الأ�شباب التي يف يده لي�شتعمله اهلل، فتح 
اهلل له باب العمل من حيث ل يحت�شب.. ورزقه فوق ما ي�شتحق اإعداده..

�شريح.. رجل عادي.. من اأهل اليمن.. ُحِرم العدل منذ �شغره، ف�شار العدل اأكرب 
معنى يف حياته..

اأ�شلم يف الثلثني على يد علي بن اأبي طالب مع اأهل اليمن.. ومنذ اأ�شلم.. كان حلمه 
اأن يكون �شببًا يف اإحقاق العدل يف الأر�ص.. مل يكن ميلك من�شبًا.. ول عّينه اأحد.. ول 
العدل.. اإحقاق  لكنه ع�شق حلمه يف  الب�شطاء..  اإل رجًل من  يكن  اأحد.. مل  ا�شتعمله 
يده  تقع عليه  اأن  واأعدَّ كلَّ ما ميكن  وتفّكر  بيته.. فدر�ص وقراأ  نف�شه وهو يف  يعدُّ  وبداأ 
من ذكر للعدل يف القراآن اأو ال�شنة.. وتخيل نف�شه يف ذلك املوقع الذي ميكنه به اإحقاق 
نف�شه  لها يف  واأعدَّ  تعر�ص عليه..  اأن  التي ميكن  ال�شائكة  الق�شايا  العدل.. وتخيل كل 

قرارًا عادًل..

يرى  اأن  بغري  عامًا   47 العمر  من  �شريح  بلغ  اأن  بعد  الإعــداد..  من  �شنة   17 وبعد 
بن  عمر  فاختلف  تدبريه..  فيه  له  اهلل  دبّر  الذي  اليوم  جاء  حلمه..  لتحّقق  بادرة  اأي 
اخلطاب اخلليفة اآنذاك مع اأحد امل�شلمني، فاأرادا اأن يحتكما اإلى اأحد.. فاختار خ�شم 

عمر �شريحًا ليحتكم اإليه..

وحان وقت ال�شتعمال والفتح الإلهي الكبري.. وحكم �شريح.. واأعجب عمر بحكمه.. 
وبفهمه العميق يف الق�شاء.. فعّينه قا�شيًا على الكوفة.. وبقي �شريح قا�شيًا للم�شلمني 
و�شبعة  املائة  ناهز  حتى  عمره  يف  اهلل  اأمــد  خلفاء..   5 حكم  وملــدة  �شنة  مــدى60  على 
اأ�شعاف ما فاته من  اأمد اهلل يف عمره  اأعوام وهو بكامل عقله ول يزال يف من�شبه.. 
النا�ص، ولكن جذورها متتد  الأر�ص ل يراها  اأن كان بذرة حتت  وقت للإعداد.. وقت 
يف الأر�ص.. وتر�شخ وتهيئ ل�شجرة طيبة تخرج بعد 17 �شنة.. اأ�شلها ثابت وفرعها يف 
ال�شماء، توؤتي اأكلها باإذن ربها 60 �شنة وت�شتمر يف اإيتاء اأكلها حتى بعد وفاة �شريح مبا 

تركه من تراث يف اإحقاق العدل..

اإمنا علينا الإعداد.. وعليه �شبحانه الفتح والتمكني..

شريح القاضي
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وبناء اجلذور الرا�شخة واإن ا�شتغرق وقتًا ومل يبُد للنا�ص، فهو الأ�شا�ص لكل عطاء 
كبري يبقى اأثره..

واملجد..  لل�شهرة  طلبًا  وال�شمني..  الغثُّ  يحدثها  �شو�شاء..  من  اليوم  نراه  ما  اأما 
الكلُّ يتكلم.. الكلُّ يتفل�شف.. الكلُّ مي�شك مبنرب.. الكلُّ يريد اأن ي�شتهر ويعلو ا�شمه.. بل 

جذور.. بل عمق.. وبل معنى..

فاأحّق ما يقال فيه اأنه كالزبد الذي يذهب جفاء.. ويجرفه ال�شيل بكل �شهولة.. مهما 
كر املتابعون وامل�شّفقون.
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للم�شت�شفى  اآتي  اأ�شابيع  �شبعة  ملدة  الإ�شعاعي..  العلج  اآخر من  ليوم  اأقدامي  اأجر 
اأمقت  اأ�شعب، و�شرت  لتلقي الإ�شعاع.. ولكن يف الأيام الأخرية �شارت الأمور  كل يوم 
هذا امل�شوار ال�شباحي البغي�ص.. فاجلو يزداد برودة والعوا�شف الثلجية تهبُّ كل حني 
الأ�شابيع  العلج يف  اأن  لذلك  اأ�شف  ومرهق..  موؤمل  والرياح  الثلج  وال�شري يف  واآخــر.. 
الأخرية قد اأثرَّ كثريًا على املنطقة املتعر�شة للإ�شعاع.. فالتهبت وتقرحت و�شارت حتى 
واملزيد من  للمزيد  والتعر�ص  ال�شتمرار  يزال عليَّ  ولكن ل  اإن لم�شتها،  موؤملة  الثياب 
العلج الإ�شعاعي على منطقة احرتق فيها جلدي متامًا.. اأجرُّ اأقدامي واأحاول جتديد 
بكل  اأخذت  قد  اأكون  حتى  اهلل..  اأمرنا  كما  التداوي  لطلب  ذاهبة  اأنا  ح�شنًا..  النية.. 
الأ�شباب ومل اأدع �شيئًا اأ�شتطيع فعله.. اأطلب التداوي لأق�شي على ما بقي من املر�ص.. 

لأحيا.. واأعيد التفكري مرارًا.. ملاذا اأريد اأن اأحيا؟.

واأ�شيء لهم طريقهم  ال�شعب  اأم.. لأعينهم يف م�شوار احلياة  لأبنائي خري  لأكون 
الذين  ملر�شاي  لأكون  لهم..  اأمل  ودفعة  للنا�ص من حويل..  نورًا  لأكون  ا�شتطعت..  ما 
�شاقت بهم ال�شبل خري طبيبة ت�شعر باأملهم وتفهمه بعمق بعد كل ما مررت به.. لأفتح يف 
الطب النف�شي فتوحًا تخدم بلدنا التي تعاين فقرًا مدقعًا يف هذا املجال.. فقرًا يف الكّم 

والكيف واملوارد وحتى الفهم والتَقبل..

ح�شنًا.. جّددت النية.. وو�شل القطار ملحطة امل�شت�شفى.. وحان الوقت للمزيد من 
الإ�شعاع.. ت�شتقبلني املمر�شة �شاحكة.. اليوم الأخري.. ياااااااي..

- حّقًا.. اليوم هو اليوم الأخري.. وتنفرج اأ�شاريري ب�شحكة من القلب.. اأخييييريًا.. 
احلمد هلل..

واإلى  اأقفز فرحًا.. غريت ملب�شي ب�شرعة وجل�شت يف غرفة النتظار..  اأكاد  كنت 
جواري �شيدة م�شنة اأراها لأول مرة..

بادرتها ب�شعادة:

- اليوم اآخر يوم يل!!! )مل تكن الفرحة ت�شعني، فاأردت م�شاركة اأي اأحد(..

آخر أيام اإلشعاع
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- حقًا.. مربوك.. اأنا يف ثالث اأ�شبوع من اأ�شل �شبعة..

- �شتكونني بخري.. و�شتمر ب�شرعة.. 

- اأين تاأخذين الإ�شعاع..

- مكان الثدي امل�شتاأ�شل.. واأنت؟

- الدماغ.. هذا �شيئ األي�ص كذلك.. لكني واثقة اأن اهلل �شيعتني بي.. وبك..

- نعم.. اأعلم ذلك.. نحن يف نعمة.. و�شكتُّ برهة ول اأدري مل وجدت نف�شي اأقول 
لها:

- لديَّ يف البيت طفلن.. اأربع �شنوات.. واأربعة اأ�شهر.. وابت�شمت..

فرّدت بابت�شامة وا�شعة وقالت:

- ل تقلقي. �شيبقيك اهلل لهم لرتبّيهم.. اأنا واثقة.. �شاأدعو لك.. واأنت.. ادعي يل..

وجاءت املمر�شة لتناديني للجل�شة..

ابت�شمت لها وذهبت.. وبعد الإ�شعاع.. اأعطتني املمر�شة ورقة ملفوفة.. ت�شاءلت ما 
هي، فقالت �شاحكة.. �شهادة التخّرج!

اللتي  املمر�شات  كل  بتوقيع  الإ�شعاع..  من  تخّرج  �شهادة  فيها  ووجــدت  فتحتها 
راأيتهن خلل اأ�شابيع العلج ومتنياتهن يل بال�شفاء..

كم اأحببت هذه الهدية.. وكم حملت كثريًا من التفاوؤل يف طياتها..

ويتنف�ص  الإن�شانية  ي�شاركني  لكل من  باحلّب  ينب�ص  وقلبي  امل�شت�شفى  وخرجت من 
معي نف�ص الهواء..
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اأعود للعمل مب�شت�شفى الإدمان مع عتاة املدمنني واملجرمني.. اأعود للعمل مع اأنا�ص 
الأهل  �شيء..  كل  خ�شروا  املــخــّدرات..  �شوى  حلياتهم  معنى  ول  و�شنني  �شنني  اأم�شو 
يزالون  ل  وهم  ال�شن  بهم  وكــربت  واحلماقات  اجلرائم  ارتكبوا  واملــال..  والأ�شدقاء 
تلو  اأقابل مر�شاي واحدًا  ال�شّمة وتلك احلقنة..  الزائفة يف هذه  ال�شعادة  يلهثون وراء 
الآخر.. لي�شت هذه زيارتهم الأولى ولن تكون الأخرية.. فاحلال مل يتغرّي منذ �شنني. 

ومع كل مري�ص اأراه، اأ�شعر باأمل �شديد يعت�شر روحي ول اأكاد اأ�شتطيع التنف�ص..

»اأنت ل تدرك ولن تدرك كم هي ثمينة نعمة  اأ�شرخ يف كل واحد منهم:  لو  وددت 
احلياة هذه التي تريد اأن ت�شّيعها بحماقتك!!«.. 

لليلة  الذاكرة  بي  وتعود  يفقدها..  كاد  اإل من  نعمة احلياة  ثمينة  ل يدرك كم هي 
األيمة.. ليلة من ليايل العلج الإ�شعاعي.. انتفخت منطقة الإ�شعاع فجاأة وتغري لونها من 
اأن امللب�ص  الأحمر للبّني ثم للأ�شود.. �شارت املنطقة م�شدودة ومنفوخة وموؤملة حتى 

�شارت توؤمل اإن لم�شتها.. ومل اأ�شتطع النوم يف تلك الليلة..

مل يكن اأ�شواأ ما يف الأمر الأمل.. بل كانت اأفكاري.. لأين طبيبة تخّيلت ماذا ميكن اأن 
يكون قد حدث هكذا فجاأة.. لعل الع�شلت قد ماتت من الإ�شعاع.. لعلي اأ�شبت بحالة 
Necrotizing facietis وهي حالة ت�شبه الغرغرينا يف منطقة تكاد متوت.. احلل يف هذه 

احلالة هو قطع اليد اأو الرجل امل�شابة يف اأ�شرع وقت حتى ل ينت�شر املر�ص يف اجل�شم 
اأن  �شبيل  لتقطع يف  اأو رجل  يد  اللتهاب يف  لو كان هذا  ويق�شي عليه.. متنيت حينها 
اأبقى على قيد احلياة.. ومل يكن يف �شدري.. فكيف ميكن ا�شتئ�شال �شدري.. كنت �شبه 

نائمة واأتخيل عملية خرافية ل�شتئ�شال ن�شف ال�شدر.. كان الليل طويًل ومرعبًا..

تذكرت فيما ي�شبه الهذيان عملية اأخربين زوجي عنها.. عملية ل يقوم بها اإل قلة 
ينت�شر  بها عندما  hemicorpectomy يقومون  ت�شمى  الرو�ص يف رو�شيا..  الأطباء  من 
الإن�شان  ن�شف  في�شتاأ�شلون  الأخــرى،  العلجات  كل  وت�شتحيل  احلو�ص  يف  ال�شرطان 
ال�شفلي متامًا ويفتحون يف اجلذع العلوي فتحتني للتبول والتربز.. ويودع املري�ص رجليه 
الهذيان  حياته.. يف حلظات  يخ�شر  اأن  على  بن�شف ج�شد  يعي�ص  اأن  ويف�شل  وحو�شه 

العيش بنصف جسد
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ولكن  احلياة..  قيد  على  لأبقى  متنيتها  بل  العملية  هذه  لتقدمي  م�شتعّده  كنت  والأمل 
املر�ص كان يف ن�شف قف�شي ال�شدري فكيف ي�شتاأ�شل هذا؟ ل حل..

ل  وتقول  وامل�شود  املنفوخ  ل�شدري  لتنظر  الإ�شعاع  لطبيبة  وذهبت  ال�شباح  وجاء 
داعي للقلق.. هذا يح�شل لكثري من مر�شى الإ�شعاع، وهو من الأعرا�ص اجلانبية التي 

�شتزول بعد فرتة.. 

تذكرت  عندها  قاتًل..  التهابًا  ول  هذه غرغرينا  ولي�شت  الع�شلت..  اإذا مل متت 
ا�شتعدادي للعي�ص بل يد اأو رجل، بل وبن�شف ج�شد واأدركت كم هي غالية نعمة احلياة.
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يف م�شت�شفى الإدمان ملدة �شهر.. ويا له من �شهر.. تعرفت على اأجزاء من احلياة 
مل اأرها من قبل.. راأيت اأنواعًا من الب�شر مل اأرها من قبل.. مر�شاي الأعزاء.. كلهم 
�شنة(..   20 منذ  يزوره  يزل  مل  )وبع�شهم  ومرات  مرات  �شابقًا  امل�شت�شفى  هذا  زاروا 
كلهم تقريبًا خ�شروا اأهلهم متامًا فل يريد اأهلهم �شماع اأي �شيء عنهم ول ال�شماح لهم 
للمري�ص  ي�شمح  املحكمة ل  الأهل حكمًا من  بالقرتاب من منازلهم )والبع�ص ي�شدر 
ويتنقل بني  ال�شارع  يعي�ص يف  كيلومرتات(.. معظمهم  البيت على مدى  بالقرتاب من 
ال�شتاء  اأنه على و�شك النتحار ليهرب من برد  الباردة مدعيًا  الليايل  امل�شت�شفيات يف 
اأريكة هذا وذاك حتى يتم طرده..  اأو يت�شكع يف بيوت الأ�شدقاء وينام على  القار�ص.. 
معظمهم زار ال�شجن جلرائم ترتاوح بني حيازة املخدرات.. ال�شرقة امل�شلحة.. العتداء 
على املمتلكات والعتداء على �سباط ال�سرطة.. معظمهم اعُتِدَي عليه طفاًل بال�سرب 
اأو الغت�شاب ليكرب ويكون هو املعتدي واملغت�شب لحقًا.. اأما الفتيات فكلهن تقريبًا مت 
اغت�شابهن مرات عدة.. ومعظمهن ميار�شن الدعارة ليوفرن ثمن العن�شرين اللذين ل 

غنى عنهما حلياتهن.. املخدرات.. و�شيء من الطعام..

املخدرات..  تعاطي  عن  التوقف  على  م�شاعدتهم  يف  يتلخ�ص  معالج  كفريق  دورنا 
خلل 3-4 اأيام نقوم باإعطائهم بديًل عن املادة التي كانوا يتعاطونها يف اخلارج ونقلل 
اجلرعة يوميًا لن�شاعد اأج�شامهم على التخل�ص منها باأقل اأعرا�ص ان�شحابية ممكنة.. 
يعمل  ثم  الكتئاب، ومن  اأو  نف�شي م�شاحب للإدمان كالقلق  اأي مر�ص  ونعاجلهم من 
فريق الأخ�شائيني الجتماعيني على نقلهم لربامج اإعادة التاأهيل املخ�ش�شة للمدمنني 
والتي تتوفر بدرجات وجودات متفاوتة.. وهذه الربامج ميكن فيما بعد اإن اأح�شن املري�ص 
الت�شّرف فيها اأن تنقله ل�شكن تهيئه الولية للمقلعني عن الإدمان.. �شكن جماين اأو �شبه 

جماين �شرطه الوحيد اأن ل يدخل ال�شاكن اإليه اأي خمدر اأو كحول اأبدًا..

ورغم اأن اخلدمة املقدمة تبدو للقارئ جيدة وكافية ليبداأ املدمن حياة جديدة، اإل 
اأن العامل يف املجال يرى الف�شل الذريع.. يخرج املري�ص من امل�شت�شفى اليوم قائًل.. 
هل  اأدري  )ول  جديدة  حياة  و�شاأبداأ  احلقبة  هذه  انتهت  بالإدمان..  عهدي  اآخر  هذا 
لربنامج  يخرج  الطبي(..  الكادر  خلواطر  اإر�شاء  يقولونها  اأم  الكلمات  هذه  يعنون 

ما أتعس من يهرب من نفسه
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اإعادة التاأهيل، فيدخل يف م�شاجرة وي�شرب اأحدًا اأو ي�شرق اأدوية اأحد اأو ميّل ول يطيق 
ليعود  الكوكايني..  واأنفا�ص  الهريوين  لل�شارع وحقن  العودة  والنتيجة واحدة..  البقاء.. 
لنا اأو لغرينا من م�شت�شفيات الإدمان بعد اأ�شبوع اأو اثنني، بعد اأن يجده اأحدهم ملقى 
مغمى عليه يف جرعة زائدة اأو بعد اأن يقر�شه الربد واجلوع، فيقرر الدخول مرة اأخرى 

لي�شتمتع ببع�ص الليايل الدافئة والوجبات ال�شاخنة..

�شاألت نف�شي مئات املرات.. ملاذا؟ ملاذا هذا الف�شل الذريع؟ وجاءين الرّد مع كرة 
احلوار والتعامل معهم.. م�شاكني هوؤلء النا�ص.. ل�شنني مل يجال�شوا اأنف�شهم للحظات.. 
ويقولونها �شراحة كما �شاغها  اأن يفكر..  نف�شه..  اأن يكون مع  اأحدهم فكرة  ل يطيق 
هذا  ن�شوة  تاأثري  حتت  اأعي�ص  اأن   to get high هو  اأعمله  ما  وكل  �شنني  »منذ  اأحدهم 
املخدر اأو ذاك.. فاإن مل يكن للن�شوة، فهو ملجرد الهرب.. من التفكري.. ومن اأن اأنظر 
حلياتي.. فحياتي ل م�شتقبل فيها ول ما�شي.. ت�شّوه يف املا�شي بالعتداء والغت�شاب 
والذكريات املوؤملة.. ولي�ص يف امل�شتقبل ما ميكن اأن اأطمح له.. البقاء بغري اأي خمدر اأو 
حتى دواء مهدئ اأو منوم، يجعلني اأواجه نف�شي التي اأكرهها كثريًا.. ول اأجد مهربًا منها 

اإل النتحار.

اأ�شمع كلماتها وكلمات غريها امل�شابهة.. ول ي�شعني اإل التعاطف والتفهم.. التعاطف 
حتى مع املجرمني منهم واملعتدين واملغت�شبني. 

لأرى  عمل  يوم  كل  بعد  القطار  اأركب  ثم  �شوره،  باأب�شع  العنيف  الإدمــان  هذا  اأرى 
وجهًا اآخر من الإدمان. حيث الكل مربوط بجهازه الذكي من اأذنيه وي�ستمع ملو�سيقاه، 
بينما اأنامله تتحرك ب�شرعة على ال�شا�شة الذكية لت�شتعر�ص كل ما يف املواقع الجتماعية 
نف�شه..  يطيق جمال�شة  يعد  الإن�شان مل  اأن  ال�شبب،  نف�ص  هو  وال�شبب  �شيء«..  »ل  من 
ومل يعد يتحّمل الوح�شة القاتلة يف جوفه، فهو يبحث مت�شّنجًا عن اأي اإدمان يلهي عقله 
اإلى املواقع  اإدمانه.. من حقنة الهريوين  التفكري وقلبه عن الإح�شا�ص.. ولكّل مّنا  عن 

الإباحية اإلى مواقع التوا�شل الجتماعي التي ل توا�شل فيها ول اجتماع.

الكّل يهرب.. الكّل يهرب.. وما اأتع�ص من يهرب من نف�شه!
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وكاأن  العلج..  فرتة  بانتهاء  تنتهي  ال�شرطان  مري�ص  م�شاكل  كل  اأن  النا�ص  يظنُّ 
ال�شحرّية قد ق�شت على كل خلية �شّريرة، ما دمنا ل نرى بالفحو�شات �شيئًا،  الع�شا 

فاملو�شوع انتهى و�شار تاريخًا وذكرى..
والواقع مع الأ�شف لي�ص كذلك.. ل الواقع علميًا كذلك ول الواقع نف�شيًا كذلك..

اأّي خلية  اأعجز بكثري مما نتخّيل.. ل توجد فحو�شات تنفي وجود  فعلميًا.. الطب 
�شرطانية هنا اأو هناك.. ل ميكن تاأكيد عدم انت�شار املر�ص ول ميكن التكّهن بطريقة 
العلّي  بيد  النهاية  الأمر يف  العلم..  بنا  بلغ  النمو مهما  ال�شريعة  تلك اخلليا  ت�شرف 
القدير.. اأما نف�شيًا فل يرحل املر�ص اأبدًا.. يبقى القلق من عودته، من انت�شاره، من 
انتقاله ملكان اآخر.. ويبقى الأثر اجلميل الذي يبقي حبل املري�ص مو�شوًل بربه يرجوه 

ويتوكل عليه، حيث ل ينفع اأحد ول يعي حقيقة الأمر اأحد..
اأيكون  اأ�شابني اليوم..  اأفكار املر�ص.. ذاك ال�شداع الذي  يف كل ليلة يل لقاء مع 
انت�شارًا له يف الدماغ.. واأ�شتعيد كل اأعرا�ص اأورام الدماغ، فاأذكر اأن ال�شداع بداأ ليًل 
و�شداع الورم عادة يبداأ فور ال�شتيقاظ من النوم وي�شاحبه الغثيان.. وحني اأفكر يف 
الغثيان، اأذكر ذاك الغثيان الذي اأ�شابني قبل اأ�شبوع.. لكنه مل ي�شتمر، اإذًا لي�ص عر�شًا.. 
ماذا عن بع�ص اآلم البطن.. اأتكون انت�شارًا يف الكبد.. لكن وظائف الكبد يف اآخر فح�ص 
جّيدة.. لكن الورم يجب اأن يدمر اأكر من ربع الكبد ليوؤثر على وظائفه.. لكن ماذا لو 
كان اأمل البطن ب�شبب �شرطان املباي�ص والذي عادة ما ي�شاحب �شرطان الثدي؟ وهكذا 
يبقى احلال لدقائق حتى اأنام واأنا اأمتتم.. ر�شيت باهلل ربًا.. ر�شيت بق�شائك يا رب..

واحلياة.  والأولد  للعمل  وعــدت  كله  الأمــر  ن�شيت  وقد  التايل  اليوم  يف  واأ�شتيقظ 
طبيبي  اأ�شرك  اأن  يجب  بال�شبط  متى  واأت�شاءل:  التالية  الليلة  يف  املخاوف  لتعاودين 
اأغلب  يف  للإ�شعاع  التعر�ص  من  تخلو  ل  )التي  الفحو�شات  ببع�ص  لنقوم  املخاوف  يف 
الأحيان(؟.. متى ترقى املخاوف حلد اخلطر احلقيقي الذي ي�شتحق اهتمامًا اأكرب من 
جمرد التعوذ باهلل من ال�شيطان.. هذا غي�ص من في�ص مما يعي�شه مري�ص ال�شرطان 

وحيدًا. حتى ل يوؤمل من حوله مبخاوفه التي تفتح باب نكد ل ينتهي.

بعد انتهاء العالج
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التكميلي  الكيماوي  العلج  بانتظار  ال�شرطان  مر�شى  بقية  مع  النتظار  غرفة  يف 
)�شاأ�شتمر عليه ملدة �شنة اأخرى(.. عادة ل اأ�شطر للنتظار مع اجلميع، بل اأدخل فورًا 

لغرفة الكيماوي اخلا�شة.. لكن لعل اهلل اأراد اليوم اأن يعطيني در�شًا!

قبل اأيام عدت للعمل.. ورمبا عاد للقلب �شيء من عنجهية الأطباء واإن مل اأحلظه.. 
فالأمرا�ص  الأطباء،  به جميع  ي�شعر  الذي  و»احل�شانة«  »املناعة«  اعتقاد  رمبا عاد يل 

دومًا ت�شيب الآخرين، ولكن لي�ص )نحن(.

يحتاج  من  منهم  الكمامة..  يرتدي  من  منهم  ال�شرطان..  مر�شى  و�شط  اأجل�ص 
اأف�شل  بحال  اهلل  بف�شل  واأبدو  عيناه..  وجحظت  وجهه  ا�شودَّ  من  منهم  للأك�شجني.. 
بكثري.. اأخجل من �شكلي اجلّيد و�شطهم.. اأخجل من قمي�شي الأحمر وحجابي املزين 

بالورود امللونة..

لكن لعلي بذلك اأعطيهم اأمًل.. �شتكونون بخري كما اأنني الآن بخري.. �شتمرُّ الأيام 
ونكون جميعًا بخري..

سنكون جميعًا بخير
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والداك كبريان يف ال�شن.. اأبوك يف اآخر عمره.. كيف ت�شافر للبتعاث وترتكه وهو 
يف اأم�صِّ احلاجة اإليك..

ل اأ�شتطيع البقاء.. هو يريد يل اخلري، م�شتقبلي ينتظرين، زميلي فلن ذهب وعاد 
»بال�شهادة الكبرية« واأخذ مو�شعه والكل يتحدث عنه واأنا مل اأتقدم خطوة، اأريد اأن اأرقى 

مل�شتوى زملئي ول اأ�شعر اأين اأقل منهم..

ل  اأن  معنى  نف�شها..  الإن�شانية  ِقــَدم  قدمي  معنى  كبري،  معنى  فاته  فلن،  م�شكني 
حت�شر نف�شك يف �شندوق، وتظن احلياة بو�شعها هي فقط هذا ال�شندوق.. مثال قدمي 
ِلأبي جهل.. جاء ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بر�شالة جديدة عاملية فكان كل ما فكر 
فيه هو �شندوقه العتيق.. �شندوق املقارنات.. »كنا نحن وبني عبد مناف كفر�شي رهان 
اأطعموا فاأطعمنا.. �شقوا ف�شقينا.. ثم قالوا مّنا نبي فاأنِّى لنا بهذه.. واهلل ل ن�شدقه 

اأبدًا«.

مل ي�شتطع امل�شكني اأن ينظر خارج �شندوقه.. لو اأنه تنازل عن مقارناته ال�شخ�شية 
لنال �شريف الدنيا والآخرة.. كان �شينال تخليد التاريخ بكونه من ال�شحابة املنا�شرين 
للر�شالة ورمبا كان من اخللفاء وحكم الأر�ص من بعد.. مل ير اأيًا من ذلك.. �شندوق 

املقارنات اأعماه وبقي حم�شورًا فيه، وحرمه من خري كثري.

كم يحرمنا �شندوق املقارنات من خريات وكم يوقعنا يف ماآزق.. فلن ك�شب كذا 
وكذا واأنا مل اأك�شب.. فيقلق ويتوتر وي�شتدين حتى يلحق بفلن.. وتفوته يف هذا ال�شباق 
فر�ص كثرية، اأعماه عنها التوتر املحموم ويفوته ال�شتمتاع باحلياة وال�شعادة التي كانت 
اأنف�شنا  نقارن  ونحن  الطفولة  منذ  ال�شندوق..  يع�ص حياته حم�شورًا يف  لو مل  �شتناله 
اأحرزت  فلنة  اللعبة..  تلك  لديه  فلن  ومناف�شينا..  باأقراننا  وممتلكاتنا  واإجنازاتنا 
اأو تلك ال�شيارات.. فلنة عادت بتلك  هذه الدرجات.. فلن اقتنى هذه الإلكرتونيات 

ال�شهادات.. فلن اأحرز تلك املنا�شب وحاز ذلك الراتب.

وكم حترمنا تلك املقارنات من ال�شعادة، وكم تفوت علينا من خري كثري.. وكم ُتعمي 
اأب�شارنا عن روؤية احلياة الرية مبفهومها الوا�شع الذي هو اأكرب من اأي �شندوق وهمي، 

والداك كبيران
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و�شاحبنا  اجتماعي.  و�شع  اأو  وظيفة  اأو  موؤ�ش�شة  اإليه  ت�شطرنا  اأو  فيه،  اأنف�شنا  نح�شر 
الذي ترك والديه يف كربهما ليدخل �شباقًا مع زملئه الذين �شبقوه واأتوا بال�شهادات، 
واأن موت والديه يف غيابه مع �شّدة احتياجهما له  اأمــورًا ل تعّو�ص،  اأن هناك  ل يدري 
اهلل  هو  التوفيق  مانح  واأن  ال�شهادات..  يلتئم مبئات  ل  قلبه  كبريًا يف  يبقى جرحًا  قد 
فكم  بيدك،  �شهادة متلكها  بكثري من  اأو�شع  النجاح  �شورة  واأن  اهلل  النجاح هو  ومانح 
من اأ�شحاب �شهادات مل تزدهم �شهاداتهم عن كونها اأوراقًا معلقة يف بيوتهم من غري 
من  لهم  يكن  مل  ومنا�شب  مليني«  و»اأ�شحاب  وموفقني  ناجحني  من  وكم  ثمرة..  اأي 

ال�شهادات ن�شيب..

 ل ي�شتطيع �شاحبنا اأن يرى كل ذلك.. فهو الآن ل يرى اإل زميله فلن الذي �شبقه.. 
والذي يجب اأن يلحقه.. ل يرى �شوى جدران �شندوقه ال�شيق.

لكل منا �شرعة منو خمتلفة.. وطريقة ظهور خمتلفة.. و�شباقك مع فلن مع كونه 
خمتلفًا عنك، قد يكون ظلمًا لقدراتك الكامنة التي حرمك من اكت�شافها تركيزك على 

منجزات فلن وحماولة حماكاتها..

 اأمل تر الأ�شجار؟! ت�شع بذرتني يف الأر�ص فتنمو اإحداها يف اأ�شابيع وتظهر على �شطح 
الأر�ص، ويراها النا�ص وميتدحون �شرعة منوها، وتبقى الأخرى يف الأر�ص خمفية تبني 
جذورًا ل يراها اأحد، ويظن اجلميع اأن ل خري فيها حتى ياأتي وقتها وتبداأ بالنمو الرا�شخ. 
النمو ال�شعيفة اجلذور فري�شة �شهلة  ال�شريعة  النبتة  الرياح، فتجد  الأيام وتاأتي  ومتر 
فتقتلعها الرياح يف دقائق.. وتبقى ال�شجرة التي مل ت�شتعجل الظهور ور�شخت بجذورها 
عميقًا يف الأر�ص ومل تاأبه بكلم النا�ص عن بطئها وقلة اإنتاجها، تبقى وت�شتع�شي على 
ُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي  َماِء ُتوؤِْتي اأُ ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف ال�شَّ كل رياح.. وتعي�ص ل�شنني و�شنني.. )اأَ�شْ

َها(، ادفن وجودك يف اأر�ص اخلمول، فما نبت مما مل يدفن ل يتم نتاجه. ِباإِْذِن َربِّ
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مع ابني يف امل�شعد ت�شعد معنا �شيدة.. تطلب من ابني ذي الأربع �شنوات اأن ي�شغط 
على الرقم الذي تريده فيفعل.. فت�شكره بحما�ص وتثني على ذكائه.. ويبقى هو �شامتًا.. 

حتى ت�شل للطابق الذي تريده ويفتح باب امل�شعد.. ثم يبداأ ابني باحلديث..

اأاأاأ.. اأتعلمني.. اليوم كان عيد ميلدي.. وقد احتفلت به »م�ص لينزي« معلمتي.. وو 
ح�شلت على الهدايا.. واأخذ يق�ص عليها تفا�شيل عيد ميلده. وال�شيدة تقف على باب 
امل�شعد، ومتنعه من اأن يغلق بيدها، وت�شتمع بكل ذوق حلكاية ابني.. انتهى من كلمه 

فهناأته على عيد ميلده.. ومتنت له ويل يومًا �شعيدًا وان�شرفت..

تاأملت ما حدث وتخّيلت لو حدث هذا يف بلدنا.. لو كانت �شيدة على و�شك اخلروج 
من امل�شعد ثم بداأ طفل بالكلم.. هل كانت �شتقف له وتعطل امل�شعد وتنتظر لت�شمع 

ق�شته حتى ل حترجه.. لأنها حترتمه كاإن�شان.

تخيلت لو حدث هذا يف بلدنا، واأكاد اأجزم اأن اأحدًا مل يكن ليقف لي�شتمع لهراء 
بهذه  �شيتحدث مع غريب  اأنه ما من طفل يف بلدنا  فاأيقنت  اأكــر..  تاأملت  ثم  طفل، 
التحدث  واأن  الف�شيلة  هو  ال�شكوت  اأن  الأولد  يلّقن  بلدنا  يف  لأنه  والثقة..  الأريحية 
»اإزعاج«.. اأذكر يف طفولتي .. مل اأكن اأقدر على الكلم خارج حميط اأ�شرتي ال�شغرية 
الذين  هم  فالرجال  ـــوال..  والأخ الأعــمــام  جــاء  اإن  مثًل..  املدر�شة..  يف  واأ�شدقائي 
يتحدثون.. ويتوقع من الن�شاء ال�شكوت.. واإن كان اجتماع ن�شاء فهن ل�شن على ا�شتعداد 
اأو  اأذن �شاغية،  اأي  اإن حاولوا الكلم ل يعطون  ل�شماع هراء الأطفال، فرتى الأطفال 
يطلب من الإخوة الأكرب اأخذهم بعيدًا لأنهم »ي�شببون الإزعاج«. مل نتعلم منذ �شغرنا 
اأن من حقنا اأن ُنحرتم.. اأن يكون لنا راأي واأن نعرب عنه.. وجاءت مدار�شنا لتعزز هذا 
املفهوم.. فيكون الطفل النموذجي هو الطفل ال�شامت الهادئ الذي ل يناق�ص ول يجادل 

ول ي�شمع �شوته.

فاأين هذا من احرتام الإن�شان الذي اأراه هنا يف اأمريكا، حيث تخجل امراأة م�شغولة، 
بالكاد تعود لبنها من يوم طويل يف العمل، تخجل من مقاطعة حديث طفل ل تعرفه وهو 

يّحدثها بحما�ص عن حفلة عيد ميلده.

مع ابني في المصعد
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على  الإن�شان  قــدرة  من  واأعجب  ال�شنني،  مر  على  �شخ�شيتي  تغريت  كم  اأتــاأمــل 
التحول.. كنت منذ الطفولة �شخ�شية قلقة ت�شعى للكمال وتقلق كثريًا من األ حترزه.. 
كان الوقت عندي ينظم بامل�شطرة والورقة والقلم والدقيقة.. ثم جاء الفكر الديني فزاد 

ذلك احلر�ص، وجاءت تربية اأمي التي تقد�ص الوقت والإجناز فزاد الأمر كثريًا.

الإجــازة ال�شيفية  الأعمال تزيد، ول تنق�ص، يف  يف كل يوم كان عندي قائمة من 
مل  وبالطبع  اأ�شبوعًا  ت�شتلزم  بالكاد  اإذ  يــوم،  يف  ينهيها  اأن  ب�شر  على  ي�شتحيل  قائمة 
ال�شمري  تاأنيب  اأعي�ص يف  وبالتايل  اأعمال،  تنفيذ كل ما يف قائمتي من  اأقدر على  اأكن 

والإح�شا�ص بالتق�شري كتواأم لروحي ل ينف�شل عنها.. 

الأعمال،  من  معينة  نوعية  عن  عبارة  اإجنــازًا  اأعتربها  التي  الأعمال  قائمة  كانت 
على راأ�شها قراءة الكتب.. و�شماع املحا�شرات.. والأن�شطة التطوعية، ثم بداأُت اأ�شبح 
اأكر مرونة، فاأ�شفُت �شلة الرحم وامل�شاعدة يف اأعمال املنزل اإلى قائمة الإجناز، لكن 
تاأنيب ال�شمري بقي ملزمًا يل؛ اإذ كانت الأعمال دومًا اأكر مما ميكن اإجنازه يف الوقت 
املحدد، وكنت مع اإح�شا�شي بالتق�شري مقتنعة اأن الو�شع »يجب« اأن يكون كذلك، واأن 
و�شع قائمة �شغرية من الأعمال هو من دنّو الهمة والتكا�شل.. وعلى ذلك ع�شت.. حتى 
اأين اأذكر يف يوم العيد عندما كنا نفرح معًا - وهو ما ل يحدث دائمًا - كنت اأ�شطحب 
كتابًا اأو اثنني معي، وغالبًا ل اأجد الوقت لأفتحه، ولكن لأريح �شمريي، وكان لكل �شيء 
اأزور �شديقتي.. ملاذا؟ ما الهدف؟ نذاكر معًا.. نخطط لعمل تطوعي،  عندي هدف.. 

نذكر اهلل معًا، وحُتّدد مدة الزيارة على قدر الهدف.. 

وبقي  املــرح..  تكن هناك »مت�شية« ملجرد  الزيارة.. مل  زيارة ملجرد  تكن هناك  مل 
احلال كذلك حتى ُخطبت لأن�ص.. يف البداية مل يكن قراري بالقبول �شهًل، وعليه �شار 
»هدف« فرتة اخلطوبة هو اأن اأتبني قراري واأعرفه اأكر.. ومل اأكن لأدع ال�شدف حتدث 
هكذا بتلقائية.. بل كنت قبل كل زيارة اأح�شر له عددًا من الأ�شئلة »العميقة واحلكيمة« 
واأ�شجل اإجاباته جيدًا.. وبعد اأن يرحل اأذهب لغرفتي لأكتب قائمة اإيجابياته و�شلبياته، 
يعني هذا غياب  متاأخرًا  ويوم ي�شل  وت�شرفاته..  اأ�شجل حتركاته  الوقت  وكنت طوال 

كم نتغير؟
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الإح�شا�ص بامل�شوؤولية..

واإن جاء مبلب�ص العمل يعني قلة الهتمام مبظهره اأمامي، مما يعني قلة احرتامه 
يل.. وهكذا.. مل اأ�شمح لنف�شي باأن اأحب.. فاحلب بل تخطيط لي�ص »عقلنيًا«.

حتى جاء يوم زارين اأن�ص فيه من غري موعد.. فارتبكت.. ماذا �شاأفعل يف الوقت؟.. 
ا�شتقبلته،  املوا�شيع �شنطرح،  اأي  اأقّرر  اأعّد، ومل  ر ومل  اأح�شّ اأنا مل  �شاأقول له؟..  ماذا 
وا�شطررت لأول مرة للتكلم بتلقائية.. جتاذبنا اأطراف احلديث »العادي«.. ت�شاحكنا.. 
مزحنا.. و�شعرت يف تلك الزيارة باأنه �شديق جّيد.. و�شهل الع�شرة.. واأنني اأ�شتطيع اأن 
اأحتاج للإعداد.. تقاربنا يف تلك اجلل�شة كثريًا.. و�شرت  واأين ل  اأكون طبيعية معه.. 
بعدها اأكر انفتاحًا.. ثم جاءت رحلة �شهر الع�شل وقبل الذهاب وكاملعتاد.. و�شعت يف 
حقيبتي كل ما ميكن اأن اأحتاج اإليه.. لتحقيق »الهدف من الرحلة«.. اأخذت 8 �شيديهات، 
احلياة  الزوجني/حكم  لألعاب  وكتاب  ذلك..  لكل  ن�شتمع  لن  اإننا  يقول  املنطق  اأن  مع 

الزوجية.. وحاولت اأن اأمنع نف�شي من اأخذ املزيد حتى ل اأ�شجره..

�شافرنا.. فاكت�شفت اأين ل اأحتاج للإعداد والتخطيط، واأن جمرد امل�شي يف �شوارع 
منفتح  ب�شيط  �شخ�ص  مع  واأين  وممتعًا..  و�شعيدًا  مرحًا  كان  انطالية  اأو  اإ�شطنبول 
اأعد  مل  كثرية..  عقد  من  وتخل�شت  كثرية..  اأ�شياء  وتعّلمت  الأيــام  ومــّرت  »طبيعي«.. 
اأحتاج للنظر يف ال�شاعة 5 مرات لأتاأكد اأن الوقت كاف للإجناز التايل.. بل مّرت عليَّ 
اأيام مل اأرتد فيها ال�شاعة اأو اأنظر اإليها.. �شار باإمكاين اأن اأخرج من غري اأن اأقّرر اإلى 
اأين �شاأذهب.. ثم اأقّرر معه ونحن يف ال�شيارة.. �شار باإمكاين اأن اأنظر للوقت الذي األعب 
فيه مع اأولدي.. لعبًا بغري اأي »قيمة علمية« اأن اأنظر له كاإجناز يف حّد ذاته.. ورغم اأن 
التخل�ص من عادات مررتها اجلينات وغر�شتها الرتبية لي�ص �شهًل.. اإل اأنني اأحاول.. 

ول زلت اأتغرّي كل يوم.
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يف هذه الفرتة اأعاين من اأمل العظام نتيجة انت�شار الورم فيه.. ل زلت اأم�شي على 
اأحاول  اأو هناك..  ك�شر عظمة هنا  احتمالية  لكن كل خطوة حتمل اخلوف من  قدمي 
�شحابتنا  كان  كم  وزيـــادة..  اأحتاج  ما  فيها  فاأجد  ال�شرية،  بكتب  هّمي  من  الهروب 
اأن يقتلني  اإل  اأدخل اجلنة  اأن  يتعاملون مع احلياة برّمتها بب�شاطة.. )لي�ص بيني وبني 
اأحد  دون  اجلنة  ريح  لأجــد  )اإين  لُيقتل(..  ويذهب  يده  من  التمرات  ويرمي  هــوؤلء، 
ومي�شي فُي�شت�شهد(.. )يف الريموك يفقد اأحد املقاتلني عينه ب�شهام العدو، فيعود لآخر 
اجلي�ص فيخربهم باخلطر الذي يتهدد امل�شلمني من هوؤلء الرماة فريبط عينه، وينطلق 
للقتال ثانيًة وكاأن �شيئًا مل يكن( اأين الأ�شى على عينه الفقيدة.. على اأنه �شيعي�ص اأعور 
PTSD )Post Trau� اجل�سدية ( الإ�سابات  بعد  النف�سية  ال�سغوط  اأين  عمره..   ببقية 
تتجدد  ل  ثانيًة حتى  املعركة  ملوقع  العودة  من  اأين اخلوف  matic Stress Disorder؟ 

الذكريات؟ ل �شيء.. مبنتهى الب�شاطة ربط عينه وعاد للقتال. 

ال�شرية، فهي عن �شحابي  لول وجودها يف كتب  اأ�شدقها  اأكاد  ل  التي  الق�شة  اأما 
على  اأمعاوؤه  �شقطت  اأن  بعد  امل�شلمني  يف  ف�شاح  القاد�شية  يف  بطنة  )قطعت(  ُبقرت 
الأر�ص: رحم اهلل امراأً اأعانني وجمع معي اأمعائي، ف�شاعده اأحد املجاهدين يف جمعها 
فجمعها يف بطنه وو�شع يده على اجلرح واأم�شك ال�شيف باليد الأخرى وعاد للقتال..!!!!.

كيف نتحمل األلم؟
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اأخ�شى  وكم  مداه..  لأق�شى  اليقني  اختبار  اإنه  اليقني..  الكثري من  املرحلة  تتطلب 
اأخ�شى  البا�ص«.. لكنني  اأذهب  النا�ص  املاأثور »رّب  اأقراأ الذكر  اأن  واأريد  اأتاأمل  الف�شل.. 
اآخذ  اأن  قبل  قلبي..  بكل  دعوته  قبل  لكني من  قــادر..  اهلل  نعم  فاأقلع..  عدم اجلدوى 
الكيماوي.. اأن ل يدع اهلل اأي خلية خفية يف اأي مكان اإل وق�شى عليها.. رمبا ل يجب اأن 
اأدعو.. لكني اأعود فاأذكر اأن املرحلة الثانية من املر�ص واإن كانت اأق�شى بكثري.. اأق�شى 
من غياب الأمل.. غياب الروؤية.. �شيق الطريق.. �شيق اأو انعدام اخليارات.. واإذا كانت 
هذه املرحلة ثقيلة على قلبي بكل املقايي�ص.. و�شار لدعاء )يا مغيث اأغثني( معنى اآخر.. 
فـاأنا اأ�شعر ب�شدق اأين على و�شك التحّلل والفناء لول يد اهلل القادرة.. فهي قد �شنعت 
و�شار  قريبة جدًا..  الآخرة  و�شارت  قلبي  الدنيا من  ب�شدق خرجت  قلبي عجبًا..  يف 
حلمًا جميًل اأن اأجتمع بالأولياء وال�شاحلني يف كل زمان ومكان، حيث اأحترر من �شيق 

اجل�شد، وتنطلق الروح حيث �شاءت.

النف�شي..  الزمالة والطب  الأكادميي.. كان  العمل  الدنيا عندي.. كان  اأغلى ما يف 
ولأول مرة اأجد نف�شي غري م�شتعدة للجهاد لأجله لآخر يوم يف عمري.. اأرفع يدي واأقول 

يا رب.. زهدت فيه فافعل ما ت�شاء..

قناعتي  يكن يل.. )رغم  الباب مل  ولعل هذا  اأنفا�ص اخللئق..  بعدد  فلله طرائق 
لت للطب النف�شي تف�شيًل، وهو ما �شمعته من اأ�شاتذتي ومر�شاي  العقلية اأين قد ُف�شِ
وزملئي على حّد �شواء( لكن رمبا لي�ص هذا طريقي للجنة.. رمبا يريد اهلل يل طريقًا 
اآخر اأق�شر واأنفع واأخل�ص.. اأو رمبا لي�ص هذا هو الوقت، رمبا يريد اهلل اأن يهّد كل رغبة 
يف قلبي.. ليبني بعد ذلك بنيانًا اآخر على تقوى من اهلل ور�شوان.. بدًل مما ُبِني على 

�شفا جرف هاٍر..

 اأعّد خروج الدنيا من قلبي اإجنازًا كبريًا.. اإجنازًا مل اأحققه لنف�شي، بل حدث )بيد 
اهلل اخلفّية( بفعل البلء وقرب املوت.. و�شيق احلياة.. لعل هذا هو الدر�ص.. ودر�ص 
اآخر: اأن تكون يف البلء ول يخلو قلبك من حب النا�ص والرحمة بهم.. والإ�شفاق على 
م�شاكلهم، والدعاء لهم، والهتمام ال�شادق بهم، واإن بدت م�شاكلهم بالن�شبة مل�شكلتي 

من ضيق الجسد إلى انطالق الروح
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»�شخيفة«.. اأن اأتعّلم اأن ل اأحتقر اأي معاناة، لأي �شبب كان، ولو كانت بع�ص العلقات مع 
زملء العمل، اأو بع�ص امل�شاكل مع اأهل الزوج.. فالعربة مبقدار املعاناة يف قلب الإن�شان، 

ل بحجم امل�شاب..

للهّم العام )ولي�ص هذا  اأين لو ا�شتطعت اخلروج من هّمي ال�شخ�شي  واأنا متاأكدة 
�شهًل علّي، خا�شة مع الآلم واجلهد اللذين يقعدانني يف ال�شرير اأحيانًا، اإن ا�شتطعت 
ذلك ل�ُشغلُت عن اأملي وم�شابي، و لتدفق ينبوع احلياة يف قلبي، ولرفرفت روحي �شعادة 

وحما�شة(.
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اأطــراف احلديث.. وحتكي يل عن  نتجاذب  �شنوات،  اأرهــا منذ  مع �شديقة يل مل 
يفرحون  »ماما«.. كيف  مع  و�شط كلمها عن خرجاتها ومت�شياتها  واأجد يف  حياتها.. 
بعمل و�شفات �شحيحة معًا.. كيف تناق�شان �شوؤون احلياة معًا.. كانت حتكي �شاحكة 
وده�شتي تزداد.. ف�شاحبتي هذه كانت ل�شنني تعاين من م�شاكل مع اأمها.. تذكرت كم 
من املرات التي ات�شلت بي فيها وهي تبكي ب�شبب م�شاجرة تلو م�شاجرة مع اأمها.. وما 
زاد الطني بّلة هو �شعورها املوؤمل بالذنب بعدها، واأن اهلل لن يقبل لها عمًل ولن يوفقها 
يف عمل اأو حياة.. واأنها لن ترزق اإل باأبناء عاقني.. كانت تدعو وتدعو كل ليلة.. ويف مرة 
ات�شلت بي وهي تقول.. اأنا ل اأ�شدق.. دعوت اهلل بكل ما اأوتيت من قوة.. دعوت وكنت 
اأعلم اأن اهلل ي�شمعني.. قمت من الدعاء بارتياح غريب.. ولكن مل ياأت اليوم التايل حتى 
حدثت اأ�شواأ م�شاجرة بيني وبني اأمي.. اأ�شواأ م�شاجرة يف احلياة.. اأنا ل اأفهم.. �شرح 
فكري مع تلك الذكريات لدقائق ثم �شاألتها.. هل �شت�شمحني يل اأن اأ�شاأل �شوؤاًل؟ األحظ 
من كلمك تغريًا نوعيًا يف علقتك مع اأمك.. كيف حدث هذا؟ قالت: ب�شدق ل اأدري 
اأنا اأي�شًا، لحظُت التغري الذي جاء تدريجيًا لكني ل اأدري كيف حدث.. منطقيًا مل يكن 
من املمكن اأن يحدث اأي تغرّي. �شخ�شياتنا جدًا متناق�شة ول ميكن اأن تتفق؟ اأنا متعّجبة 

مثلك متامًا..
اأما اأنا فل�شت متعّجبة.. اأنا اأعرف متامًا ما الذي حدث.. اإنه دعاوؤك الذي �ُشمع ومل 
ُين�ص.. اأظننِت اأن تلك الدعوات �شارت هباء؟. اأظننِت اأن تلك الدموع وذلك الرجاء لي�ص 
لها عند ربِك وزن؟. هذه هي معجزة الدعاء وهذا هو ال�شرب الذي اأُمرنا به عند تاأخر 
الإجابة!!. امل�شكلة اأن الإجابة ل تاأتي يف حفلة كبرية بعد ارتفاع ال�شتار و�شط ت�شفيق.. 
بل تاأتي بهدوء خطوة خطوة كل يوم.. كل يوم زّخة مطر.. كل يوم قطرة نحو الأف�شل.. 
كل  لُين�شينا  ال�شيطان  ياأتي  نتمناها  كنا  كما  ال�شورة  تكتمل  وحني  نلحظها،  نكاد  فل 
�شيء.. يُن�شينا َكم َدعونا.. يُن�شينا كيف تغرّي احلال.. يقول هي �شدفة.. بل اأوتيته على 
علم.. بل انظر اإلى م�شاكلك الأخرى التي مل حّتل بعد.. ويبعدنا متامًا عن حلظة امتنان 

نقول فيها ب�شدق )�شكرًا ياربِّ اأنت فعلت ذلك..اأنت اأجبت دعائي واإن تاأخر(.. 
والمتنان..  ال�شكر  الدنيا..  امتحان  وخل�شة  باهلل..  علقتنا  خل�شة  هي  وهذه 
َبنْيِ  ن  مِّ ُهم  َلآِتَينَّ )ُثمَّ  اأَْجَمِعنَي(  ُهْم  ْغِوَيَنّ َلأُ ِتَك  َفِبِعَزّ )َقاَل  ال�شيطان..  عليها  ركز  ولهذا 

ُهْم �َشاِكِريَن(. ُد اأَْكَرَ اِنِهْم َوَعن �َشَماِئِلِهْم َوَل جَتِ اأَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَمْيَ

الدعاء مستجاب ولو بعد حين
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يقع اأّي منا يف حمنة اأو كرب فيهرع اإلى اهلل بالدعاء.. فما لنا �شوى اهلل نلجاأ اإليه.. 
لأجد  غدًا  عيني  �شاأفتح  متامًا..  دراماتيكية  �شتاأتي  الإجابة  اأن  ونت�شور  وندعو  ندعو 
انتهت.. �شتح�شل م�شكلة مرة واحدة و�شيتغرّي كل �شيء بقدرة اهلل ولي�ص  امل�شكلة قد 
ذلك على اهلل بعزيز.. لكن ما يحدث غالبًا لي�ص كذلك.. فالدعاء نف�شه هو من ابتلء 
فتتاأزم  اليوم  تدعو  اليقني،  واختبار  الثقة،  واختبار  ال�شرب،  اختبار  هو  للعباد..  اهلل 
الأمور اأكر غدًا، ول يحدث �شيء.. فاإن كنت من اأهل املَلل والياأ�ص تركّت الدعاء وقلت 

مل ينفع.. واإن كنّت من اأهل ال�شرب واليقني وا�شلَت الدعاء..
 وُتوا�شل الدعاء ويبداأ الغيث، وينزل قطرة قطرة.. ول تكاد ت�شتوعب اأن القطرات 
مرتبطة بالدعاء.. واأن فلنًا �شّخره اهلل ت�شخريًا.. وهذا الذي اأتاك من حيث ل تدري 

هو اإجابة الدعاء.. تتغرّي الأمور وتن�شلح الأحوال ونتوقف عن الدعاء بغري اأن نلحظ.
ُهْم �َشاِكِريَن(.. ين�شيك  ُد اأَْكَرَ ويلعب ال�شيطان لعبته ال�شهرية بذكاء.. لعبة )َوَل جَتِ
اأنك دعوت.. ين�شيك اأنه اأجاب.. ي�شغلك بامل�شاكل الأخرى.. حتى ل ت�شعر اأن علقتك 

مع اهلل هي التي تنجيك، وهي الأ�شمى من اأي علقة اأخرى.
عندما عدت من اأمريكا ُمر�شلة من الأطباء )لأدّبر اأمور اأولدي قبل اأن اأرحل( كنت 
�شاآخذ  اأي م�شّكن  وكل فكري  �شاعة،  وع�شرين  اأربع  �شديدة طوال  اآلم  مري�شة جدًا.. 
الآن؟.. غري الأنيميا احلادة ونق�ص ال�شفائح، واخلوف من النزيف، ونق�ص املناعة، 

واخلوف من اللتهابات.
من  فتخل�شت  الأمل  خّف  بالتدريج  كثريًا..  دعاًء  فيها  دعوت  ع�شيبة  فرتة  كانت 
فهل  ف�شيئًا،  �شيئًا  له  ي�شتجيب  املر�ص  وبداأ  الكيماوي،  وانتظمت يف  امل�شكنات جميعًا، 
كنت يف تلك الفرتة حقًا �شاكرة؟ احلقيقة ل.. فالآلم توقفت بتدريج بطيء لدرجة اأين 
مل اأحلظ اختفاءها اإل يوم �شاألتني �شديقتي عن امل�شكنات التي اأخذُتها فاأخربُتها اأين ل 

ي الأمل. اآخذ �شيئًا.. عندها فقط تذكرُت اأن اأ�شكر اهلل اأن اأزال عنِّ
اأحمل هّم جل�شات الكيماوي، واحتياجي لنقل الدم كل جل�شة ونق�ص  ولكني بقيت 
ال�شفائح والإرهاق امل�شتمر. بقيت اأحمل هّم ما بقي من اآثار املر�ص، حتى اأن�شاين اأن 
اأ�شكر اهلل �شدقًا على عطائه.. ومل اأذكر اإل بعد اأن تدهورت حالتي ثانيًة وعادت الآلم، 
ومل يعد املر�ص ي�شتجيب للعلج، بل انت�شر يف اأماكن جديدة، وبداأ التخريب فيها.. اأذكر 

ُهْم �َشاِكِريَن(.. هذا هو البلء، وعليه يجب اأن نعمل. ُد اأَْكَرَ الآن وعد اإبلي�ص )َوَل جَتِ

ال تتوقف عن الدعاء مهما حدث
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اأعود فيه للعمل بالعيادة النف�شية بال�شعودية بعد انت�شار املر�ص.. كان  اأول يوم  يف 
اأكرب حتٍد يل.. ويا للعجب!!!

هو اأن اأرتدي البالطو الأبي�ص.. وددُت لو اأ�شتطيع الذهاب بالعباية.. �شعرت اأن ارتداء 
البالطو الأبي�ص كذبة كبرية.. �شعرت اأنه من �شخرية القدر اأن اأرتدي اأنا التي اأعاين من 
�شرطان منذ �شهور يوقفني على اأبواب املوت.. اأن اأرتدي رداء الطبيب املعالج.. وكاأين 
قوية معافاة.. وكاأين اأتدثر بكربياء الأطباء واعتقادهم الأخرق بالقدرة.. القدرة على 
جلب ال�شفاء.. ارتديُته وذهبت واأنا اأخاطب داخليًا كل من اأرى.. ل�شُت كما تظنون.. ل 

تخدعكم ال�شورة.. ل يغرّنكم املظهر.

عدت للعمل بعد انتشار المرض في كل جسمي
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ا�شتئ�شال  ثم  للمر�ص  للكثري..  تعر�ص  الــذي  امل�شكني..  ج�شدي  يف  اأفكر  عندما 
الثدي ثم الكيماوي ثم الولدة ثم الإ�شعاع.. ثم انت�شار الورم يف كل مكان ثم الكيماوي 
يعيد  اأن  ميكن  هل  اأت�شاءل:  املناعة..  نق�ص  ال�شفائح..  نق�ص  الأنيميا..  جمــددًا.. 
امل�شكني بناء نف�شه؟ هل ميكن اأن تكون �شحتي كاأين ثلثينية.. ثم ياأتي اإح�شا�ص غريب 
بانف�شايل عن هذا اجل�شد، فما هو اإل مطّية.. رمبا يكون اجل�شد مري�شًا.. لكني اأ�شعر 
بعافية داخلية.. روحي بخري.. بل هي يف اأح�شن اأحوالها.. وهل اأريد اجل�شد اإل ليبلغني 
املنزل.. هو لي�ص اإل قاربًا تركبه روحي لتعرب يف نهر الدنيا امل�شطرب.. لت�شل لل�شفة 
الأخرى.. فما ُي�شري لو اأن القارب ُخد�ص اأو ُجرح اأو زال طلوؤه و�ُشّوه.. هل اأحمله معي 
اإلى ال�شفة الأخرى.. ل.. بل اأدعه ومت�شي روحي وحدها للعامل الآخر.. فما دام اجل�شد 

لي�ص اإل مطّية فعلم القلق!!.

جسدي وروحي
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اأحــوايل.. منذ فرتة عاد املر�ص  اأف�شل  واأنا الآن يف  اليقني عندي يزيد وينق�ص.. 
يف عظامي، فاأقلقني و�شعرُت بالأبواب تُغلق يف وجهي، واأين اأ�شري يف ممّر مظلم يزداد 

، مل اأر خمرجًا واكتاأبت..  �شيقًا كل يوم، حتى يكاد يطبق عليَّ

ثم �شاء اهلل يف يوم ميلدي اأن تفاجئني �شديقاتي بكم من الدعوات.. و�شعن كل 
اإلى  الدعوة  لت�شعد  الهواء  يف  البالون  نطلق  ثم  لأقراأها  هيليوم  بالون  على  الدعوات 
ربها.. كانت الدعوات حتمل معاين عجيبة.. »كنت دائمًا اأراك وعاًء لنوره تفي�شني به 
على النا�ص كافة«.. »اأراك تدّلني النا�ص على اهلل من باب الطب النف�شي«.. �شمعت تلك 
الأمنيات والدعوات وتعّجبت.. �شعرت اأين ل�شت كذلك، اأو مل اأعد كذلك، لكنها اأ�شافت 
يف نف�شي �شيئًا، ثم كان املّن الكبري من اهلل اأن اأعطاين القوة كي اأذهب للعيادة، هناك 
حيث اأرى املر�شى وكم كان اإح�شا�شًا بالن�شوة، ارتّدت يّف الروح.. كان قلبي يدق حما�شًا 
ال�شتماع ملري�ص  اأع�شق  النف�شي!.. كم  الطب  اأع�شق  و�شوقًا وحّبًا مع كل مري�ص.. كم 
يف  ب�شيط  اختلل  يحدث  حني  الإن�شان،  عقل  �شنع  عجيب  فاأرى  هلو�شه،  عن  يتكلم 
كيمياء الدماغ.. كم اأع�شق اأن جنل�ص اأنا واملري�ص نتح�ش�ص مو�شع الأمل داخل نف�شه.. 

ونبحر معًا يف العمق نحاول اأن جند م�شدره ونعرف كنهه.

ما اأعظم حظ )وكرب م�شوؤولية( الطبيب النف�شي؛ اإذ يفتح له مر�شاه اأ�شرار دواخلهم، 
في�شري معهم يف دهاليزها مب�شباح علمه وخربته.. لينري لهم دهاليز اأنف�شهم فريوا ما 
مل يكونوا يب�شرون.. بعد العيادة.. كنت اأود اأن اأحت�شن كل �شيء وكل اأحد.. �شعرت بقوة 
باأين اأريد اأن اأعي�ص.. يا رب.. اأريد اأن اأعطي.. اأريد اأن اأخدم.. لدّي الكثري لأعطيه.. 
وخوفه  قوته..  بكل  املر�ص  اأعطيتني  اأنك  الآن  �شك  ول  عبثًا..  تعطنيه  مل  اأنت  رب  يا 
اأعمق..  الإح�شا�ص  ليكون  والأمل.. واحلــزن..  اأقــدر على فهم اخلــوف..  لأكــون  واأملــه.. 
والفهم اأعمق.. يا رب.. اأنا اأرى حكمتك.. واأنا واثقة فيك.. واإن عجز الطبيب، فاإمنا 
بك وحدك اأقهر هذا املر�ص.. واأدعه خلفي، لأنطلق واأعــطــي خــلــقــك كما اأعطيتني.. 
َرَمْيَت  اإِْذ  َرَمْيَت  َوَما  َقَتَلُهْم   َ َوَلِكنَّ اهللَّ َتْقُتُلوُهْم  اأجول.. )َفَلْم  اأ�شول.. بك  يا رب.. بك 

َ َرَمى(. َوَلِكنَّ اهللَّ

كم سعدت بحّبكم ودعواتكم
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مقاالت
األستاذ الدكتور
زهير السباعي
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علي  حممد  الدكتور  والزميل  ال�شديق  ابنة  نور  الدكتورة  املرحومة  هي  الطبيبة 
البار. توفاها اهلل اإلى رحمته منذ اأ�شابيع م�شت ومل تتعد الثالثة والثلثني من عمرها 
ب�شرطان الثدي وهي تكمل درا�شتها العليا يف الطب النف�شي يف اأمريكا. اأثناء �شراعها 
ال�شرطان،  مع  ق�شتها  فيه  حتكي  معنى(  عن  البحث  )رحلة  كتابًا  و�شعت  املر�ص  مع 

وت�شف م�شاعرها حيال ما حولها من اأحداث ومن حولها من ب�شر.

ركني«،  »يف  من  واحــدة  حلقة  اإليه يف  اأ�شري  �شوف  اأين  كتابها  اأت�شفح  واأنــا  قدرت 
ولكني وجدت نف�شي اأ�شتطرد يف الكتابة عنه يف اأكر من حلقة، ملا وجدت فيه من مل�شات 

اإن�شانية ومن عظة وعربة للقارئ. اإن�شانة تواجه املوت ب�شجاعة وت�شليم بقدر اهلل.

من  اأجــزاء  حفظت  اأنها  البار  علي  حممد  د.  والدها  لنا  يذكر  الكتاب  مقدمة  يف 
القراآن وهي بعد �شبية يف مقتبل العمر، واأنها كانت الأولى على دفعتها يف كلية الطب 
بجامعة امللك عبدالعزيز، كما ح�شلت على لقب الطالبة املثالية يف اجلامعة. اأ�شيبت 
نور باملر�ص يف اأمريكا وهي حامل، فن�شحها الأطباء باإنهاء حملها حتى ل ت�شيف اإلى 
اأعباء املر�ص اأعباء احلمل والولدة، بيد اأنها اأ�شرت على ا�شتمرار حملها اإلى اأن و�شعت 

طفلتها مرمي. ثم توفاها اهلل اإلى رحمته.

تقول نور يف متهـيدها لكتابها: »يف هذا الكتاب اأ�شاطر قارئي جزءًا من روحي خلل 
قريبًا جدًا  املوت  ي�شبح  واأنا حامل.. حيث  بال�شرطان  اإ�شابتي  فريدة. جتربة  جتربة 
واخليارات �شائكة.. وحيث ي�شبح الإميان بخالق عظيم مدبر وقادر هو طوق النجاة.. 
اأحد..  لتكون قراءته مي�شرة لأي  وباأ�شلوب ق�ش�شي �شل�ص  و�شعته يف مقالت ق�شرية 
اأرجو اأن يجعله اهلل بل�شمًا ونورًا لكل قلب متاأمل مير مبحنة اأيًا كانت.. ومن منا مل مير 

قط مبحنة«.

اأخذت تناجي ربها فتقول »اأردت اأن اأكتب اإليك قبل كل �شيء.. لأقول لك

اأوقفتني  التي  النعمة  هــذه  اأعظم  ما  اأ�ــشــكــرك..  كيف  حقًا  اأدري  ل  )يــاربــي(.. 

مقالت الأ�ستاذ الدكتور زهري ال�سباعي

حكاية طبيبة تصاب بالسرطان وهي حامل
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الأنفا�ص  والرك�ص..  ال�شو�شاء..  كل  و�شط  من  اأخذتني  اإنــك  الأعمى.  الرك�ص  عن 
املت�شارعة.. لأقف يف �شكون بني يديك.. واأنعم بقربك.. وتغمرين برحمتك.. واأ�شتعيد 
لذة جمال�شتك. وح�شتني يارب. حقًا وح�شتني. كم من زمن مرَّ دون علقة حقيقية واإن 
اأ�شلي لك خم�ص مرات. كم من زمن مر. وال�شور والنا�ص والأحــداث توقف كل  كنت 
حماولة مني للقرب منك. فل اأجد نف�شي اإل اأغو�ص اأكر واأكر يف وحل الغفلة. فقد كل 
�شيء طعمه بدونك. و�شارت كل الألوان باهتة. فيا لفرحتي بهذا املر�ص الذي اأعطاين 
الفر�شة لأقف واأترك كل �شيء خلفي، واأجل�ص اإليك كما كنت قبل �شنني. حقًا ا�شتقت 

اإليك«.

تاأ�شت بق�شة الزميلة  اإ�شابتها بال�شرطان. وعلها  مبثل هذه الروح قابلت نور خرب 
الدكتورة �شامية العامودي التي اأ�شيبت هي الأخرى ب�شرطان الثدي ــ ن�شاأل اهلل اأن مين 
ـ فاأذاعت اخلرب بني اأفراد اأ�شرتها، ثم عرب و�شائل الإعلم على  عليها بال�شحة والعافيةـ 
الدوري  الفح�ص  تهـملـن  ل  رجاء  ال�شيدات..  جميع  لل�شيدات..  لتقول  العامل،  م�شتوى 

للثدي. فالت�شخي�ص املبكر للمر�ص كفيل بعلجه مبكرًا، والوقاية من م�شاعفاته..

5130 العدد:  2015م،  يوليو   4 •	عكاظ، 



106

ى
عن

م
ن 

ع
ث 

ح
الب

ة 
حل

ر

ثم جاءها  مريـم.  وجاءت �شغريتها  نور حملها  د.  و�شعت  مريـم..  و�شلت  واأخريًا 
الفرج الأكرب فتوفيت اإلى رحمة اهلل وهي يف حدود الثالثة والثلثني من عمرها ب�شرطان 
الثدي بعد اأن تركت وراءها ذكرياتها وم�شاعرها واأحا�شي�شها يف كتاب اأ�شدرته با�شم 

»رحلة البحث عن معنى«.

ُن�شحت نور باأن تذهب مع زوجها اإلى منتجع جماين ملر�شى ال�شرطان، وعن ذلك 
ففوجئنا  و�شلنا  ال�شرطان.  ملر�شى  باملجان  واأن�شطة  �شكن  من  التكاليف  »كل  تقول: 
مبتطوعني ينظمون وقوف الزوار الكر باملواقف وي�شتقبلون اجلميع بابت�شامات عري�شة. 
وغرفتنا املجانية كانت جناحًا كامًل مطًل على اجلبل الأخ�شر. كل هذه الرفاهية توفر 
ملئات املر�شى الذين ح�شروا هذا التجمع من تربعات املتربعني«. هذه دعوة لأ�شحاب 

اخلري يف بلدنا لينحوا مثل هذا املنحى ويزيدوا عليه!.

ت�شتطرد نور فتقول: »و�شلت مرمي ولكن بقي يف القلب بعد و�شولها غ�شة.. اإذ اأ�شعر 
بالتق�شري يف حقها لأين ل اأقدر على اإر�شاعها. فلم اأر�شعها اإل اأ�شبوعني عدت بعدهما 
للكيماوي فتوقفت عن الر�شاعة. الر�شاعة الطبيعية لي�شت جمرد م�شدر غذاء �شحي 
ومناعة واأج�سام م�سادة.. بل هي عالقة وارتباط وتوا�سل ل يو�سف بني الأم ور�سيعها«. 

وهذه دعوة للأمهات اأن ل يهملن الإر�شاع الطبيعي لأطفالهن.

وتتحدث نور عن اإن�شان مميز قابلته اأثناء مر�شها.. ذلك هو طبيب الأورام الذي 
تولى علجها.

بالتعرف  املر�ص  اأ�شعدين  الذين  الرائعني  الأ�شخا�ص  اأحــد  عن  اأكتب  اأن  »قــررت 
اإليهم.. عن طبيب الأورام الذي تولى علجي. �شخ�شية رائعة.. اأمتنى لو ا�شتن�شخ منه 
اأوزعها على م�شت�شفيات بلدنا لي�شعد به مر�شانا كما �شعدت به.. ولعل  مئات الن�شخ 
الكتابة عنه تكون و�شيلتي لهذا ال�شتن�شاخ.. ليعلم زملئي يف الطب كيف ميكن اأن يكون 
ممتاز..  ب�شكل  تبدين  يقوله..  جميل  �شيء  لديه  يقابلني  مرة  كل  يف  اإن�شانًا.  الطبيب 
اأنت معجزة ل توؤثر فيك الأعرا�ص اجلانبية للكيماوي اأبدًا.. ما اأخف حركتك رغم اأنه 
مل مير على عمليتك �شوى اأيام.. اأنا منده�ص من �شرعة التئام اجلرح لديك.. اجلميع 

ووصلت مريـم
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يخربونني اأنك تبدين رائعة ول اأحد يتخيل اأنك على الكيماوي«.

لقد �شبق اأن قالها ابن �شينا من قبل.. الوهم ن�شف الداء والطمئنان ن�شف الدواء.

العلج  اإثـر  يت�شاقط  �شعرها  بــداأ  عندما  الرائع.  الإن�شاين  املوقف  هذا  ولنتاأمل 
بالكيماوي. �شارع زوجها فدخل احلمام وخرج منه وقد حلق �شعر راأ�شه )زلبطه(. تبعته 
هي الأخرى فحلقت ما تبقى من �شعر راأ�شها. تقول الدكتورة »واأخذنا ن�شحك ونتبادل 
اأن  تريد  �شاألناه: هل  فعلتما؟  ماذا  بابا..  ماما..  ويقول..  ي�شحك معنا  وابننا  النكات 
حتلق راأ�شك مثلنا؟ فقال: ل �شكرًا. من يومها مل اأحتج لإخفاء راأ�شي اأمام اأ�شرتي. ومل 
اأحتج لرتداء ال�شعر امل�شتعار اأو البندانة وا�شتطعت التم�شك بكربيائي وقوتي واإن كان 

راأ�شي حليقًا..
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من خلل جتربتي الطويلة كطبيب، تبني يل اأن ردود فعل املر�شى عندما ُيبلغون باأن 
اأن يحد من بقائهم على قيد احلياة، تكون خمتلفة  لديهم مر�شًا خطريًا يحتمل منه 
اختلفًا وا�شحًا بني �شخ�ص واآخر، وي�شعب التنبوؤ بها. وقد وجدت يف هذا التباين يف 

كيفية التعامل مع حدث كهذا بني املر�شى اأمرًا ملفتًا للنظر، حرّيًا بالتاأمل فيه.

يف  الوا�شعة  الختلفات  يعك�ص  هو  اإذ  غريبًا،  اأو  مفاجئًا  لي�ص  التباين  هذا  اأن  اإل 
طبائع النا�ص و�شماتهم ال�شخ�شية ونف�شياتهم وعقلياتهم ومعتقداتهم. 

واملعرفية  والجتماعية  النف�شية  الديناميكية  العوامل  من  العديد  اأن  الوا�شح  ومن 
والفكرية املعقدة تتفاعل مع بع�شها بع�شًا عندما ُيبلغ الإن�شان باأن حالته ال�شحّية يف 

و�شع خطري، وبالتايل تتباين ردود الأفعال نتيجة لذلك. 

لقد راأيت �شرائح خمتلفة من هوؤلء عند اإبلغهم باأنهم يعانون من مر�ص خطري، 
فمنهم من ي�شابون باكتئاب �شديد، كما راأيت اأولئك الذين يتقّبلون خربًا كهذا ويتكّيفون 
معه، و �شاهدت من ين�شحبون من احلياة ويعتكفون بعيدًا عن النا�ص.. ثم اإن هناك من 
ينتابه غ�شب �شديد وعدوانية جتاه كل من هم حوله مبا يف ذلك اأفراد عائلته واملقربني 

اإليه من النا�ص.

يعانون من مر�ص  باأنهم  فعلها عندما يخربون  ردة  ا�شتثنائية يف  قليلة  فئة  وتبقى 
خطري يهّدد حياتهم.. هوؤلء ي�شتخدمون هذا الو�شع ال�شديد الوطاأة لكت�شاف املزيد 
عن اأنف�شهم واإلقاء نظرة على احلياة والنا�ص والأمور والأ�شياء بطريقة جديدة ومنع�شة 

الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل اأحمد ال�سياري 
اأ�ستاذ الأمرا�ض الباطنية 

جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية ـــ الريا�ض 
ورئي�ض ق�سم اأمرا�ض الكلى وزرع الكلى مدينة امللك عبدالعزيز الطبية ـــ الريا�ض 

ورئي�ض جلنة اأخالقيات الطب يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
ورئي�ض حترير املجلة ال�سعودية لأمرا�ض الكلى وزرع الأع�ساء.

المرض وتعزيز الحياة اإليجابية
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وخمتلفة مل يجربوها اأو يفكروا فيها اأو عنها اأو بها اأو تخطر لهم على بال يف ما م�شى 

من الأيام.

لتعزيز  ثرّية  جتربة  اإلى  املــوؤمل  احلدث  هذا  بتحويل  يقومون  هم  اأخــرى..  وبعبارة 
احلياة الإيجابية عنهم وبذا ــ وبطريقة غري مبا�شرة ــ فاإنهم ـ اإذ يفعلون ذلك ــ فاإنهم 

يعينون اأنف�شهم على حتّمل املر�ص وتبعاته ويتكيفون معه.

�شمن هذه الفئة تاأتي الدكتورة نور البار التي ت�شف جتاربها يف هذا الكتاب الرائع. 

اأو  املر�شى  قبل  من  احلــالت  مثل هذه  الكتابات عن  وا�شحة جدًا يف  ندرة  هناك 
الأطباء امل�شلمني. وعلوة على ذلك قلما جند �شردًا لتجربة من هذا النوع يروي روايات 

عن التجارب العاطفية/املعرفية عن اأحوال كهذه يف الأدب العربي عمومًا.

هذا الكتاب للدكتورة نور البار ميلأ هذه الفجوة ب�شكل جميل ومقنع..

اهتماماتي يف  مع  �شيما  ول  لديَّ  البار �شدى  نور  الدكتور  كتبته  ما  لقد وجدت يف 
يف  وجدت  فقد  ولذا  املقيمني،  والأطباء  الطب  لطلب  وتدري�شها  الطبّية  الأخلقيات 

قراءة هذا الكتاب متعة وا�شتفادة كبريتني.

حتكي  الدكتورة  اأن  جتربتها،  و�شرد  �شياغة  حول  وجوهري  ملفت  بالفعل  ماهو 
حكايتها من منظورها كطبيبة، وكذلك من منظورها كمري�شة اأي�شًا.

عندما علمت باأن لديها �شرطان الثدي يف حالة متقدمة ــ كانت �شيدة �شابة تخرجت 
حديثًا كطبيبة وكانت وقتها حامًل ــ يف الأ�شابيع الأولى ــ بطفلها الثاين، اإل اأنها قّررت 
اختارت  اأنها  يف  ال�شبب  رائع  وب�شكل  ح�ّشا�شة  بطريقة  وت�شف  احلمل.  يف  ال�شتمرار 
ال�شتمرار يف احلمل ــ على الرغم من اأنه مل يكن خمّططا له يف الأ�شل ــ وعلى الرغم 

من امل�شورة امللحة من الأقرباء والأ�شدقاء بح�شن نية منهم باأن جته�ص جنينها. 

هذا كتاب مده�ص كتب بطريقه �شل�شة ب�شكل ق�ش�شي من كاتب متمّكن. و�شيجد 
القارئ يف هذا الكتاب ر�شالة مو�شوعية وجوهرية يف كل �شفحة منه. 

الكاتبة، على الرغم من �شغر �شّنها، لديها َفهٌم مذهل بالطبيعة الب�شرية التي تتجلى 
من خلل �شفحات الكتاب. وقد تكون خلفيتها يف الطب النف�شي ال�شبب لذلك، اإل اأين 
اأجزم اأن ال�شبب الرئي�شي لفهمها للطبيعة الب�شرية يعود اإلى حد كبري اإلى الطريقة التي 

ترعرعت وترّبت فيها يف كنف والدين حمبني وحكيمني. 
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تتحدث املوؤلفة بح�شا�شية وا�شحة وفهم ذاتي عميق، عن ديناميكية الت�شالت بني 
املري�ص الطبيب )جّيدها و�شّيئها(، عن ا�شتقبال )من املري�ص( واإف�شاء )من الطبيب( 

الأخبار الطبية املوؤملة.

وهنا هي ت�شهب يف �شرد م�شاعرها الداخلية والأفكار التي دارت يف خلدها وبا�شتمرار 
واإحلاح عندما تلقت هذه الأخبار ال�شيئة املدمرة باأنها م�شابة ب�شرطان متقدم، وكان 

ذلك يف اأر�ص اأجنبية بالن�شبة لها جغرافيًا وثقافيًا. 

وامللفت فعًل هو الطريقة التي ت�شرح بها للقارئ رحلتها ال�شاقة لكت�شافها اخلا�ص 
وفهمها عن وحدة امل�شعى الب�شري والت�شابه بني الب�شر والثقافات يف اأوقات الفجيعة.

وتكتب كلمات مليئة بالعاطفة والمتنان عن كيفية دعمها املعنوي من قبل اأنا�ص من 
خمتلف الأديان والإثنيات وخمتلف اأمناط احلياة والعادات الجتماعية.

يتبنّي جلّيًا بني ثنايا كلماتها باأن الأمل والتفاوؤل كانا م�شدرين قويني لرفع معنوياتها 
نحو  رحلتها  يف  الأمل  وتاأثري  معنى  اإلى  باإ�شارات  مليء  الكتاب  والأ�شى.  احلزن  وقت 

التعامل والتكّيف مع هذه الأخبار ال�شيئة.

على امتداد الكتاب، ميكن للقارئ اأن ي�شعر بل ويعي�ص عمق اعتماد الكاتبة ال�شامل 
على الإميان العميق لديها يف اهلل يف دعمها برحلة املعاناة التي خا�شتها. 

اأكر  اإلى اهلل، وبطريقة  اأقرب  اأن هذا املر�ص جعلها  وت�شف باأ�شلوب �شاحر كيف 
مبا�شرة مما تعّودت اأو عّولت عليها قبل مر�شها.

الدكتورة  ا�شتعملته  الــذي  البارع  الق�ش�شي  ال�شرد  خلل  من  القارئ  �شيكت�شف 
البار يف كتابتها، كيف اأنه من املمكن حتويل حدث حمزن مدّمر اإلى رحلة ا�شتك�شاف 
وب�شورة  الإن�شانية  العلقات  عن  جديدة  با�شتك�شافات  حبلى  رحلة  الذات،  واكت�شاف 

اأكر و�شوحًا وجتليًا، اإلى ا�شتك�شاف واإعادة تقييم علقة الإن�شان بربه.

هنا، يف �شفحات هذا الكتاب، الكثري والكثري من الر�شائل الأخرى الرائعة.

جذاب  ولكنه  للده�شة  مثري  وب�شكل  ب�شيطة  بطريقة  الكاتبة  ت�شف  وباخت�شار،   
وكيف جعلت جتربتها  اإيجابي،  اأمر  اإلى  واملقلقة  املحزنة  كيف حولت جتربتها  للغاية، 

هذه منها طبيبة اأف�شل، واأمًا اأف�شل بل واإن�شانًا اأف�شل.

هذا الكتاب هو بالفعل من اأجمل الأمثلة )للطب ال�شردي( باللغة العربية. و)الطب 
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)العلوم  بني  بالتفاعل  ُيعنى  حديث  نــام  اأكــادميــي  اخت�شا�ص  جمــال  هو  ال�شردي( 

الإن�شانية( و )الطب(.

الأفكار والروؤى التي عربت عنها الدكتورة البار يف هذا الكتاب، ذكرتني باقتبا�ص 
من الربوفي�شورة ريتا �شارون من جامعة كولومبيا وهي رائدة بارزة يف )الطب ال�شردي( 

ــ اقتبا�ص اأراه يعك�ص حمتوى وهدف كتاب الدكتورة البار.

يفهموا  اأن  باإمكانهم  اأطــبــاء  ــى  اإل املر�شى  »يحتاج  �ــشــارون  الربوفي�شورة  كتبت 
اأمرا�شهم، ويعاجلوا م�شاكلهم الطبّية، ويرافقوهم يف رحلتهم مع املر�ص وتبعاته«.

اآمل اأن هذا الكتاب �شتتّم ترجمته اإلى لغات اأخرى، لي�ص فقط لأنه �شيكون مفيدًا 
للغاية للأطباء غري امل�شلمني الذين يقومون برعاية املر�شى امل�شلمني يف املجتمعات التي 
هم اأقليات فيها، ولكن اأي�شًا، وهذا هو الأهم ــ لأنه يعرّب عن امل�شاعي الب�شرية والطبيعة 
الإن�شانية لدى املر�شى امل�شابني مبر�ص خطري، وذلك من �شاأنه اأن يكون مفيدًا لطلبة 

الطب والأطباء حتت التدريب وكل من يعملون يف املجال ال�شحي. 

وفوق كل �شيء �شيكون م�شدرًا للراحة والدعم وامل�شورة النف�شية واملعنوية للمر�شى 
الذين يعانون من اأمرا�ص خطرية، خا�شة ال�شرطان، وكذلك لأقاربهم واأ�شدقائهم وكل 

من يتعامل معهم..

�شاأقتني بالتاأكيد العديد من ن�شخ هذا الكتاب عند ن�شره، حتى اأ�شتطيع اأن اأ�شتخدمه 
مبثابة مثل حي مع �شيناريوهات واقعية اأرجع اإليها عندما اأقوم بتدري�ص الأطباء املقيمني 

وطلب الطب حول الق�شايا الأخلقية، وكذا الق�شايا املهنية و)التقم�ص العاطفي(.
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اهلل  بف�شل  واأخ..  اأخــوات  ثلث  �شبقتها  العنقود،  اآخر  هي  نور 
تعالى جميع البنات حفظن القراآن الكرمي، وحفظ علي اأجزاء طيبة 
وما  بدينهم  ومتم�شكني  درا�شتهم  يف  متفوقني  جميعًا  وكانوا  منه. 

يدعو اليه.

وكرمه،  اهلل  بف�شل  عقلنية  الباكرة  طفولتها  منذ  نــور  كانت 
واأذكر ثلث حوادث عندما كانت يف اخلام�شة من عمرها:

الأولى: كنا جلو�شًا يف �شرفة املنزل وبداأت ال�شماء متطر وكانت 
اأختي الكربى معنا فقالت: 

لنب لنب �شبَّي �شبَّي    

دخل عدن العيد رو�ص    

 وهي ت�شري اإلى حكاية كانت رائجة يف الأجيال ال�شابقة، وهي اأن 
)الإمام اأبو بكر بن عبد اهلل العيد رو�ص عندما دخل عدن عام 889هـ 
وتوطّنها اأمطرت ال�شماء لبنًا. )وهي حكاية تدّل على فرح اأهل عدن 

مبقدم العيد رو�ص العامل اجلليل والرجل الكرمي بل حدود(.

فالتفتت نور لعمتها وقالت: لنب لنب!!؟

فقالت العمة: نعم هذه كرامة. ا�شاأيل اأباك؟

فالتفتت اإيّل نور مت�شائلة: فقلت لها: ما راأيك اأنت؟

ففكّرت قليًل، وقالت: خرافة. ف�شحكت واحت�شنتها.

واحــدة  كل  التلميذات:  املدر�شة  �شاألت  املتقدمة  الرو�شة  ويف 
التلميذات:  وبـــادرت  ج�شمها  يف  مـــزدوج  ع�شو  اأي  عــن  تــخــربين 
العينان.. الأذنان.. اليدان.. الرجلن.. ال�شفتان، وجاء الدور على 
فقالت  القلب.  فقالت:  املــزدوجــة  الأع�شاء  اأمامها  جتد  ومل  نــور، 
املدر�شة: القلب واحد يا نور، فقالت نور: ل يا اأبلة هناك بطني اأمين 
وبطني اأي�شر.. و�شكت الأبله راأ�شها تعجبًا. من اأخربك بهذا يا نور؟ 
بب�شع  يكربنها  )وهن  اأخواتي  �شمعت  ولكني  ل  قالت:  طبعًا.  اأبوك 

�شنوات( وعرفت ذلك منهن.

رة
ط

خا

د. حممد علي البار
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ويف اإحدى املرات كنت اأ�شوق ال�شيارة ومعي نور يف الكر�شي اخللفي، وجاءت اإ�شارة 
�شفراء فعربت دون توقف، وبعد مروري بثوان حتولت اإلى حمراء، ف�شاحت نور: يا بابا 

اأنت قطعت الإ�شارة. 

وكانت نور على حق، فالإ�شارة �شفراء وفعًل حتولت اإلى حمراء مبجرد مروري بها. 
و�شحكت معها، وقلت لها: اأنت �شرطي مرور ممتازة.

اأحمد  التهمت كتب  قد  وكانت  اإل  البتدائية،  املرحلة  اأواخر  اإلى  نور  و�شلت  اإن  ما 
باكثري.. وقراأتها يف املرحلة املتو�شطة مرارًا، وخا�شة )ملحمة عمر( ثم انطلقت منها 
اإلى الآداب العاملية: ت�شيخوف، د�شتوف�شكي... اإلخ. ومعها كتب م�شطفى حممود وخالد 
حممد خالد وعمرو خالد... اإلخ. كانت مثل اأبيها واأمها واأخواتها مولعة بالقراءة وزادت 

عليهم �شغفًا بها.

باملدار�ص  ونكتفي  اخل�شو�شية.  الدرو�ص  ن�شتخدم  ل  اأن  واأمهم  اأنا  خطتنا  وكانت 
اهلل  وبف�شل  الدرا�شة.  من  الأولــى  املراحل  يف  وخا�شة  لهم،  م�شاعدتنا  مع  احلكومية 

�شبحانه وتعالى كانوا دائمًا متفوقني يف جميع مراحل الدرا�شة.

وكنا نرتك لهم اختيار الكلية التي يريدون اللتحاق بها بعد جل�شة م�شاورات.. ومل 
نكن نف�شل البن الوحيد على اأخواته، وبطبيعته كولد كان يريد اأن يفر�ص نف�شه عليهم، 

ولكنه وجد حزمًا يف اأن ذلك لي�ص له.

لقب  البنات  من  ثلث  ونالت  بل  الدرا�شة،  متفوقني يف  كانوا جميعًا  اجلامعة  ويف 
دفعتها،  يف  الأولــى  اأخواتها،  مثل  كانت  التي  نور،  ومنهن  اجلامعة  يف  املثالية  الطالبة 
ال�شاكرين  من  اجعلنا  اللهم  حت�شى.  ول  تعد  ل  التي  نعمه  على  هلل  واحلمد  وال�شكر 

الذاكرين.

وبف�شل اهلل �شبحانه وتعالى تربى اجلميع على ال�شدق والأمانة وحب اهلل وخ�شيته، 
و�شاعدنا على ذلك جمموعة من الأخوات ال�شوريات الفا�شلت فجزاهن اهلل عنا خري 

اجلزاء. فكانت درو�ص القراآن وال�شرية والقدوة خري حافز للجميع.

وتزوجها زميل لها يف كلية الطب. و�شافرا يف بعثة اإلى كندا، وجاءت ظروف حمل 
وولدة فا�شطرا للعودة اإلى جدة.. ثم بعد فرتة عادا اإلى الوليات املتحدة التي تفر�ص 
امتحانات قا�شية متعددة قبل اللتحاق بالدرا�شات العليا. وجنحا يف ذلك بف�شل اهلل. 

ثم حدث حمل وورم يف الثدي كما تق�شه علينا نور باأ�شلوبها النوراين البديع..
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الكيماوي  العلج  وخطورة  باحلمل  ت�شنع  اأن  تنوي  عما  �شاألتها  ثم  معها  وتكلمت 
عليها، فاأخربتني باأن هناك بع�ص الأدوية التي ل توؤثر يف احلمل، وميكن ا�شتخدامها، 
وكنت قد قراأت مقالت علمّية يف هذا املو�شوع ال�شائك. بل وكانت لدينا حالة يف املركز 
الطبي الدويل وكان ا�شت�شاري الأورام يرى الإجها�ص، وا�شت�شارية الن�شاء والولدة ترى 
اأن يتم احلمل طاملا كانت احلامل راغبة يف موا�شلة احلمل. وبعد اطلعي على الأبحاث 
وافقُت ال�شت�شارية رغم اأن احلمل كان قبل املائة والع�شرين يومًا التي حدّدها الر�شول 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف احلديث الذي اأخرجه ال�شيخان عن ابن م�شعود عن نفخ 

الروح يف اجلنني والذي �شار عليه علماء الإ�شلم.

وهناك فتاوى وا�شحة بجواز الإجها�ص حتى بعد املائة والع�شرين يومًا، اإذا مل تكن 
واملواد  امل�شعة  املواد  وتناول  الإجها�ص  باإجراء  �شوى  الأم  لإنقاذ  اأخرى  و�شيلة  هناك 

الكيماوية اخلطرية. و�شرحت لها تلك الأحكام.

موا�شلة  اإلى  مالت  قد  فوجدتها  بعد ذلك  �شاألتها  ثم  ال�شتخارة.  �شلي  لنور:  قلت 
َتْقُتَلِني  ن  اأَ )اأَُتِريُد  تعالى  اأمامها قوله  اأنها فتحت امل�شحف فوجدت  واأخربتني  احلمل 

ْم�ِص(. َكَما َقَتْلَت َنْف�شًا ِباْلأَ

فقلت لها فورًا: انتهى الأمر، وتوكلي على اهلل و�شيجعل اهلل لك فرجًا وخمرجًا.

وجاءت مرمي �شليمة بف�شل اهلل تعالى وقرة عني لنا جميعًا مع اأخيها اأحمد. 

يف هذا الكتاب الذي بني يديك كتبت نور خواطرها واأفكارها بعد جتربة مع مر�ص 
ال�شرطان املتقدم واملت�شارع مع وجود حمل.. وا�شتطاعت نور باإميانها القوي اأن تعطينا 
جميعًا در�شًا يف الإميان واليقني، واأن ت�شعر باأن روحها تتاألق وت�شتاق اإلى لقاء اهلل ولقاء 
الأحباب حممد و�شحبه.. واأن ترتك الدنيا وهي ت�شعر اأنها مغمورة بكرم اهلل وحّبه.. 
واأنها �شتنتقل من دار العناء اإلى دار ال�شعادة واحلبور يف مقعد �شدق عند مليك مقتدر.

األق الإميان ونور الرحمن كان مددك يف  فاهلل يرفع مقامك عنده يا نور فكم من 
حمنتك التي حتولت بف�شل اهلل اإلى اأعظم منحة.
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د. نور حممد البار

النف�شي. الطب  ــ  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  واأكادميية  •	طبيبة 
2008م. عام  عبدالعزيز  امللك  جامعة  الطب  كلية  من  •	تخرجت 

2012م. عام  تفت�ص  بجامعة  النف�شي  للطب  الأمريكية  بالزمالة  •	التحقت 
للتنومي  اإينجلند  نيو  جمعية  من  املغناطي�شي  بالتنومي  رخ�شة  على  حا�شلة  	•

املغناطي�شي الإكلينيكي.
عربية. وجملت  �شحف  يف  ن�شرت  التي  الجتماعية  املقالت  من  لعدد  •	كاتبة 

.www.dr�nooralbar.blogspot.com رواج  ذات  اإلكرتونية  مدونة  •	�شاحبة 
Steps والذي ا�شتمر خلم�ص  للفتيات واملراهقات با�شم  ناديًا تربويًا وتنمويًا  •	اأ�ش�شت 

�شنوات.
كانت  بينما  عمرها  من  الثلثني  يف  وهي  2013م،  عام  الثدي  ب�شرطان  اأ�شيبت  	•

حامًل لطفلتها مرمي، ثم انت�شر املر�ص يف 2014م للكبد والعظام.
ومرمي. اأحمد  هما  لطفلني،  واأم  •	زوجة 

1436هـ. �شعبان   5 املوافق  2015م  مايو   23 يف  ــ  اهلل  يرحمها  ــ  •	توفيت 
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