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 إسعاٌف يف الريف 
اْسُتدعيُت على عجٍل لزايرة مريضة. كانْت هلفُة الرجل الذي أيت الصطحايب تُوحي أبنّنا قد نلحُق املريضًة حّيًة، 

ار، وقراُر  وقد ال نلحُق. يف تلك األايم مل يكن عدُد األطباء كثرياً كما هو اليوم، لذلك كانت العياداُت تغّص ابلزو 
ترك هؤالء والذهاُب إىل إسعاف منزيّل ليس ابألمر السهل كما قد يتخّيُل املرُء، لكّن الطبيَب يف النهاية سيحسُم  
أمره لصاحل الزايرة اإلسعافية، إْذ من يدري لرّّبا كانْت زايرتُه إنقاذاً حلياٍة. اإلشكاُل هو أّن نسبة "اإلسعاف" أي 

 .ّميه الناُس "إسعافاً!" ال تزيد عن العشرة ابملائةاحلاالت احلرجة بني ما يُس

كان علينا أْن نلتّف يف طريق تُرايب حول اجلزِء الشمايل من بلدة "تل أبيض"، وأن ندخَل يف بستاٍن كثيف الشجر. 
ن مرِض  وعلى الطريق املمتّد إىل املنزل كان مجٌع من النساء حيّث اخلطا. تلك عادٌة غريبٌة فعاًل! ما إْن يسمعَن ع

إحداهّن حىت يتجّمعَن للزايرة. ََيلسَن حول املريضة ويبدأَن ابهلذر والثرثرة. واجُب الزايرة هذا يكرُهُه األطباء، 
 !فاألفضُل هو بكل أتكيٍد فرُض عزلٍة على املريض. لكن هيهات

بضُع أشجاِر رّمان تفصلُنا عن حرس احلدود األتراك. هناك حتت داليِة عنٍب وجدُت املريضة ممددًة على فراش 
 .ُمرجتٍل وُمغطاة بغطاٍء خفيف، حُتوطُها نساٌء وامجاٌت يرمسَن على وجوِههّن غّماً وحزنً 

رى مل أتلّق جواابً. عندئٍذ سألت سألُت: ما هبا؟ ما الذي حدث؟ فلم أتلّق جواابً. سألت مرّة أخرى، ومرًة أخ
عّمْن هي أقرب للمريضة. كانْت أخُتها. هكذا عّلمْتنا التجربةُ يف الريف. ال تسأْل مجعاً من الناس، فإّنَك لن  

تستقبَل رّداً. اعزْل شخصاً واحداً، مث اسألْْل جتْدُه طّيعاً ُمتعاونً. وهكذا علمُت من أخِتها أّّنا وقعت فجأة. كانت  
 .ُم، وفجأة مال رأُسها وسقطْت على األرض تتكلّ 

استجِوْب جّيداً أيّها الطبيُب فإنك ستهتدي. االستجواُب الدقيُق نصف الطريق" هذه كلماُت أحد أساتذتِنا. "
أحلحُت ابلسؤال عن الظروِف اليت كانت فيها املريضة قبل أْن يُغمى عليها، فلمحُت من طرٍف خفي أّن هلجَة 

شيئاً ما. سألُت بشكٍل ُمباغٍت ال يرتُك فرصًة للتفكري: هل كانْت خائفًة أو قلقًة أو   األخت ختفي خلفها
تشاجرْت مع أحٍد؟ هنا ارتسَم ذاك التعبرُي ليس على وجه األخِت فقط، وإمنا على وجوِه النساء احلاضرت أيضاً.  
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الداء. هّن لن يصرحَن ولن يقلن شيئاً،  ذاك التعبرُي الذي أعرفُُه جّيداً والذي يعين أّنين وضعُت يدي على َمكمن 
 .فهذه منطقة حيّرُم فيها الكالُم. وأن أعلُم ذلك. لكنين أعلم جيداً أيضاً أّّنن وضعن املفتاح يف يدي

أتّكدُت متام التأّكد عندما شرعُت ابلفحص والحظُت الذاببَة اليت حّطْت على زاوية أنف املريضة، حيث راحت 
ا ومتّسُد أجنحَتها، آنذاك رأيت فَم املريضة يتكّوُر ومييل إىل اجلانِب لينفَخ اهلواء ويطرَدها. ال  الذاببُة تلّعب أطرافه

 .جدَل أّن الغائَب عن الوعي لْن حيسَّ بذاببٍة تتوضُع على أنِفه 

اً أن  أكملُت معاينيت. وليس دون صراٍع يف الّنفِس يتعّلُق ابألخالق الطبّية بني "الصدق" و"الكذب". قررُت أخري 
 .أكذب كذبًة بيضاء

قلُت: سأعطيها حقنًة وسيأيت مفعوهُلا بعد نصف ساعة... هنا ضبطُت املريضَة وهي ختتلُس نظرًة إىل ساعة يِدها  
من حتت أجفاّنا املُسدلة... أكملُت: بعد نصف ساعة ستنهُض إبذن هللا. لكّنها َيب أن ال تتعّرض من اآلن  

 ...يزعُجها أحدفصاعداً لضغٍط نفسي. َيب أن ال 

  .ّنضت املرأُة بعد نصف ساعة ابلتمام والكمال وتلّفتْت وهي تقول: أين أن؟ كأّّن منت

كانْت"املريضُة!" قد تشاجرْت مع زوجها اللعوب الذي يشتغُل سائق شاحنة بني سورية وتركيا والعراق، والذي  
  .كثرياً ما سرْت عنه شائعاٌت تتعّلُق ابلنساء

ربت الرجَل على أن يبقى يف البيت بضعة أايٍم ريثما تصّح الزوجُة املّكارة، لكّنها أيضاً منحْتين  تلك احلادثُة أج
 !مسعَة الطبيب احلصيِف اليت سأستفيُد منها أمّيا استفادة
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 أطباء أايم زمان ذهب 
كان مثل هذا حيدُث يف سورية أوائل مثانينيات القرن املاضي، فإّما إن مهنة الطّب كانت نقصة التنظيم، أو أّن 

 .وجدان األطباء كان ضعيفاً ضامراً. أن شخصياً أخجُل من إيراد هذه املعلومات. سرتون أنين حمق  

 .فْلندخل يف صْلب املوضوع دون مواربة

يتذّكر الناُس يف أرايفنا وبلداتنا الريفية أّن املريض كان أيىب أن خيرج من عيادة الطبيب دون أن حيقن حبقنة أو "إبرة"  
  .كما يسميها العاّمُة. كانت اإلبرُة هي العالج وما عداها من شراب، وحبوب، فنوافٌل مُيكن االستغناءُ عنها 

األطباء استمرأوا الّلعبَة، أو إّنم هم من اخرتعوها. فقد كانوا يقتنون ثالث أنواع من "األبر". األوىل   كأنّ 
"فالكونة" من بودرة "السرتبتومايسني". و"الفالكونة" تعين أن الزجاجة احلاوية على الدواء هلا سدادٌة من 

. الثانية زهرية اللون يف زجاجة صغرية ُمعّنقة، ُتسّمى البالستيك. عندما حُتّل البودرُة ينتج سائل ثخني مائل للصفرة
والثالثة تشبه الثانية أي أّنا ُمعّنقة أيضاً وإمنا أكرب، والسائل يف   .B12 لدى األطباء بـ"أمبولة"وحتتوي فيتامني

طي  وكالسيوم. هذه األخرية ذروة العالج. يطلبها املرضى وذووهم إبحلاح، فهي تع C داخلهامؤلف من فيتامني
أتثرياً عميقاً يف اجلسد، إْذ جتعُل املَحقوَن هبا حيّس بنْمنمة كما لو أن جيوشاً من الّنمل تغزو جسَده، وحيّس أّن  

دفقاً من خبار يكاد يصعد من أنفه، وأن انفالاتً يف مصرّاته يوشك أن حيدث. كّل هذا سيشعر به املريض إذا ما 
 .حالته الطبيعية جرى احلقُن بسرعة. ثواٍن ويعود اجلسُد إىل

ما إن خترّجنا، حنن اجليل اجلديد من األطباء املزهّوين بعلمنا، حىت اصطدمنا بتلك املمارسة. شرعنا بدعاية حممومة 
ضد تلك األبر. لكننا أُْحبطنا عندما رأينا الناس يتجنّبون غري ُمصدقني ادعاءاتنا يف أن حقن األبر ما هو إال  

 .شعوذةٌ 

تاج إىل احلقن، إمنا هي حمصورة ومعروفة. وكذلك َيب أن اليكون احلقن دورايً إال للضرورة  نعم، هناك أمراٌض حت
 !القصوى. تلك كانت حججنا. لكْن على من تقرأ مزامريك ايدوود
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أُسقط يف أيدينا، واشتكينا للنقابة، اليت كانت جلنتها اإلدارية من األطباء العتيقني أصحاب األبر. مل َيادلون،  
 .حتجوا أن الناس لن يقبلوا عالجاً دون حقنلكنهم ا

أذكُر مرّة وحنن يف قلب اجلدل عن تلك املمارسات وأمثاهلا يف مقّر النقابة، حني حضر شيٌخ يبحث عن أحد  
 :أطبائنا العتيقني، وإْذ وجده بيننا.قال 

 !ـ اي دكتور ذهبت إىل العيادة، فما وجدتك... واليوم موعد اإلبرة. نسيتين

 .والكالسيوم، وشرع فوراً ابلتشمري عن ذراعه C "األمبولة" املكونة من الفيتامنيأخرج تلك 

 :قلُت وأن يف أشد احلنق، ألنين أدركُت أن زميلي األقدُم حيقن هذا الرجل يف مواعيد اثبتة

 .ـ اي عْم، تكرار هذه األبر ضار... وإذا ما ُحقنت بسرعة رّبا أدْت إىل توّقف القلب

 :غراب واستهانة وهو يعلم أنين ال بّد وأْن أكون ابن أحد معارفهقال الشيخ ابست

 ـ ابن من هذا الولد؟ 

ارتبكُت، وشعرُت أنين أتصاغر، وأعجز عن الكالم. مثّ أزداد اضطراابً بسبب الكلمات اللئيمة اليت لفظها الطبيُب 
 :ذاته الذي وصف الدواء وهو يتصّنع املزاح

 !بيب مثله مثلي ـ هذا... ابن احلاج فالن. وهو ط 

 :نرب الشيخ جاّداً 

ـ خيسـَأ... من يقارن الذهب ابلنحاس؟! أنتم األطباء القدامى ذهب. ذهب خالص... أما أوالء... اجلدد! )وكأنه 
 استكثر علينا النحاس(... تـََنْك... إي وهللا تـََنكْ 
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 الروس والشوااي والليمون
منشان ما يزعل البعض منا ألنه ال يفهم أو ألنه يستعر، ما كنا   ما كنا حنن الشوااي أو املنحدرين من أصل شاوي 

لنعرف الليمون واستخدامته. كنا نعرف أنه حامض وبس. كنا نعرف ملح الليمون، أي نعم. أّما الليمون ذاته، 
فال. كنا نضع ذرتني ابلضبط ذرتني كيماويتني فقط على السلطة اليت نسميها زلطة ونضرس، ونقول حامضة. مع  

لزمن عرفنا قيمة الليمون العظيمة. ولكننا بقينا نضرس حىت ملرآه. مرة من املرات وكنت طالباً يف الصف السادس  ا
االبتدائي، وكانت هناك مباراة كرة قدم بني أحد نديي املدينة "النهضة" أو "الرشيد" وبني نٍد من االحتاد 

ذا أييت فريق من روسيا قاطعاً كل هذه املسافة و يف  السوفييت، روس بيض. هل يوجد أحٌد منكم يفهمين كيف وملا
من أجل أن يلعب مع فريق رقاوي... حّقاً إن الروس ملهزلة من يوم يومهم.  1965هذاك الوقت، يعين يف عام 

املهم وقبل بدء املباراة وقت التحضريات والتحماية رأيت كما يرى الغر املتفاجئ سّحارًة من اخلشب مرتوسة  
ستغربت. حلظات وبدأ أفراد الفريق الروسي يتناولون حبات الليمون واحدة واحدة، فإما يقشرها  ابلليمون، فا

الواحد منهم مثلما نقشر الربتقال ويلتهمها دفعة واحدة أو على دفعتني والعصري يشرشرمن زاوييت الفم، اي لطيف. 
ة، ويفتحون أفواهم إىل السماء  وأخرون يفدقون الليمونة بسكني إىل نصفني كما لو أّنم يفدقون جبسة صغري 

ويعصرون، فتندلق العصارة، وأن أضرس عنهم وأكش وأتكشكش وأرتعش مثل رضيع ُعصرت يف فمه نقطتا عصري  
ليمون. صدقاً كان إحساساً رهيباً أْن أتصور أنين عصرت بفمي ليمونة و كل جسدي يرفض ويضرس مع أنين جمرد 

 .مشاهد

الليمون، وأنه يف حالة رفاقنا الروس كان اهلدف للتقوية، وضد أمراض الشتاء،  وعندما صرت طبيباً عرفت فوائد
ورّبا و ألّنم آتون من بلد شيوعي حيث كان الليمون ابلنسبة هلم ترفاً و َيب اآلن أن يغرفوا منه حىت يشبعوا. 

أعضاؤه من الكمكمة يف  كان الوقت شتاء ابملناسبة. وما أظن فريقنا الرقاوي إال كان جمرباً سياسياً أن خيرج 
البيوت وحتت اللحف ليلعبوا مبارة، مرحبا مباراة!... أبيدهم حق وهللا، فما كّنا يف ذاك الوقت لنؤمن وال أبي 

شكل من األشكال أن الشتاء يصلح ملباراة، وأنَك ميكنك أن تلعب كرة قدم وأنت ابلشورت واليت شريت  
 .الرايضي. شيئ فوق التصور
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س ويتكشكش جسدي من الليمون. وحىت اآلن وأن يف خريف عمري أستغرب كيف للربغش  املهم ما زلت أضر 
أن َيتمع على ليمونة مفدوقة منسية يف املطبخ.... كيف للربغش وهو هبذا احلجم الضئيل أن ال يضرس؟ كيف له 

 أن حيوم رفوفاً رفوفاً، وحيط... وال شك أنه يلعق، وإال ماذا يفعل؟ 
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 أم سعيد 
فقد   1991شباط "فرباير"  28اء على الرغم من أنين طبيب "أم سعيد"، فإنين انتبهت إىل األمر ألول مرة يف مس

بدأ اهلجوم اجلوّي على العراق. أمر غريٌب أن أحلظ هذا يف ذاك اجلو ابلذات! فالراديوات والتلفزيونت تصخب،  
والناس تتحدث بصوت عال، وعياديت يف قلب السوق حيث يتجّمع كل ضجيج املدينة. صخٌب وضجيج وتوتر 

ظم الشاّذ. كان وال شك ضعيفاً وغري مميز. لكن مع مرور الزمن أضحى  وتشتيُت انتباٍه ومع ذلك التقطُت النّ 
كان الطبل قد رّمم ذاته، وراحِت    2002واضحاً كما لو أنه صوُت طبل خمروق. وعندما غادرت سورية يف الـ

 الضرابُت أتتيين قويًة عرب السماعة كضرابت طبل فرقة الشبيبة. الطبل الكبري. 

ابنتظام "َلْب َدْب. َلْب َدْب. َلْب َدْب" فإن قلب أم سعيد كثرياً ما تصّرف بطريقة  إذا كانت قلوب الناس تضرب 
أخرى ليضرب "َلْب. َدَدْب" مث يصمت طوياًل ليقول "لََبْب... َدَدب". يصفن مرة أخرى للحظات، مث يتذكر  

َدْد َدَدْد" مث يصفن. إنه قلٌب غريب. فجأة، فيتسارع "َلْب َدْب. َلْب َدْب... َدَدْب...َدَدْب. َلْب. َدَدْب َدَدْب...
 واألغرب أن تعيش أم سعيد يف هذه املوسيقى الفوضوية تسعة عشر عاماً. 

ما زالت أخبار أّم سعيد أتتيين. وما زالت أّم سعيد على عادهتا، جتلس أمام منزهلا على بساط من القطن صيفاً، 
فهي ال تستغين عن عرشها الشعيّب على الرصيف. تتناول   وربيعاً، وخريفاً، وجزءاً من الشتاء حني تسطع الشمُس.

أم سعيد فطورها وعشاءها وأحيانً الغداء أيضاً هناك يف املوقع ذاته، على الرصيف. أما عند العصرونية املؤلّفة عادة 
، من اخلبز والشاي أو الكعك والشاي، فتْنعقُد أوسع اجللسات، حيث تلتّم نساءُ احلارة هبدف متعة احلديث 

وهبدف مراقبة األطفال املنتشرين يف الشارع ويف الساحة... كل األخبار تُتداول هنا. ال شيء حمّرماً. كّل  
"اخلطبات" وتدابري الزواج انطلقت من هنا، وكل أنواع النميمة والشجارات الظريفة أتسست هنا. أّي معلومة 

رجٌل المرأته ستجد هلا صدى هنا. كل شيء   خافية ستظهر هنا، وأي سّر ال بد سيفتضح هنا. وأي مهسة قاهلا
يتضّخم حىت يصبح جباًل من كالم، وكل شيء ميكن أن يصّغر حىت ينتهي هباء. مصنع كالم ال يهدأ. إّنا مملكة  

 أم سعيد .

  أم سعيد "سجٌل مدّّن" للحارة وما جاورها. تعرف َمِن املاّر، أو على األقل حتزر من أّي عائلة هو. فإذا ما كذبْتها
أو شّكت إحدى احلاضرات، أوقفْت هي املارَّ وسألْته أَلسَت فالن ابن فالن وفالنة. بلى؛ أييت اجلواب إَيابياً يف  

ابملائة من احلاالت. "سلم على أمك" تقول أم سعيد. وهي يف هذه احلال لن تصّعر خدها متفاخرًة ّبوهبتها،   99
 بل ستحّول احلديث بعيداً كي ال حترج اجلِليسَة. 
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ّم سعيد تقوم على مراحل. تغرُس كلتا يديها يف األرض، مث ترفع عجيزهتا. تدفُع قّوهَتا عرب ذراعيها. تضع يداً على  أ
ركبة مث على منتصف الفخذ، وتلحق اليد األخرى ابألوىل، بينما أيخذ ظهرها ابال نتصاب ببطء. وأخرياً تعتدل 

الضخمة اليت تزن أزيد من مائة وعشرين كليو غراماً، وتفرع إىل  مع زْفرة من أجنز املهّمة. تلك هي أم سعيد املرأة 
 سنتمرتاً. الولوُد أّم األوالد الثمانية والبنات الست. بطلُة االجناب.  185أزيد من الـ

حلظَة وداع عائليت يف نّية السفر من البلد بال عودة، كانت هي يف جلستها مع امرأتني أوثالث. كأّّن هبا أحّست  
ر شيئاً، إْذ ندهْت بصوت عال "تروح ابلسالمة... ألف سالمة" ومل تقل "تروح وترجع ابلسالمة" كما  أن يف األم

هي عادهتا، وكما هو متوّقع، فأن ال أذكر مرة خرجُت فيها من بوابة منزلنا وبيدي حقيبيت عازماً على السفر، إال  
 وكانت هي هناك... تتمّّن يل ولغريي السالمة. 

 ب الفوضوي يف موسيقاه! أم سعيد ذات القل
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 أان صوايب براسي 
قال الدكتور امساعيل احلامض إنه كان يف سنته الدراسية األخرية للدراسات العليا يف حلب عندما حدثت حالة  

طوارئ غري مسبوقة. عشرات اجلرحى يف اإلسعاف ويف املمرات ويف األجنحة ويف غرف العمليات، إضافة إال قتلى  
اء لإلطباء واملمرضني واملمرضات والفنيني مجيعاً  نقلوا وهم موتى أو أّنم توفوا يف املشفى. استنفار اتم واستدع

 .وفوراً. يوم قيامة 

يف ريف من أرايف حلب حصلت مشاجرة بسيطة على خلفية خالف على أرض. تطورت األمور خالل أايم إىل  
 .أن وصلت إىل هذه املعركة احلامية

وة. وكان الطبيب قد وجدهم معاً يف يقول الدكتور أن كهاًل كان يالزمه وهو خييط أو يضمد جراح أربعة شبان أخ
املمر متكتلني متزامحني وكأّنم يرغبون إبشغال أقل حيز من املكان. وما إن بدأ الطبيب ابلتخفيف عليهم 

وممازحتهم على الرغم من الوضع؛ حىت تفرفدوا وأظهروا أرحيية وروح مزاح ساخرة حول ما حصل. بل إّنم أبدوا 
ب اخلوف كما كانوا يكررون وإمنا بسبب هذه الدماء من أجل خالف اتفه. وكان ندماً على املشاركة ليس من اب

الكهل، الذي تبنّي أنه أبوهم، حيوم حوهلم ويضغط على راسه ويكرر كمن يهذي "أن صوايب براسي اي ابن 
 ."أخوي

"صوابه براسه".   يقول الدكتور أنه ما كان ليلوم الكهل، فالوضع ليس ابهلني، ومن الطبيعي أن يعرب ويهذي أبن 
ومعلوم أن هذا التعبري "صوايب براسي" يعين يف مناطق كثرية من سورية أبن املصيبة كبرية، وأن أتثري املصيبة على 

 .املرء كمن ضرب ضربة قوية على رأسه 

مع الوقت بدأ الطبيب يتضايق من هذاين الكهل وترداده "أن صوايب براسي اي ابن أخوي"، وصار ينهره ويطلب 
ه االبتعاد قليالً كي يقوم بعمله. لكن الكهل ظل على إحلاحه وعلى الوقوف إىل جانب الدكتور مع اسطوانته من

الشغالة "أن صوايب براسي اي ابن أخوي". يقول الدكتور يف حلظة من الضيق والغضب نفضت يدي يف وجهة  
 من كفوف اجلراحة على وجهه، الكهل وصرخت "كل الناس مصابة براسها اي حجي". يقول الدكتور انتثر دمٌ 

وأحسست فوراً بندم على تصريف. مسح الكهل وجهه. وتلع برأسه ودفع به حنوي إىل درجة أن رأسه صار يف 
حضين وهو يقول "أن صوايب براسي اي ابن أخوي... هون شوف هون". كان يشري إىل نقطة يف قمة رأسه حيث 

 .سال دم على شعره وجتمد متكتاًل هناك
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الدكتور عندها عرفت أنه مصاب فعاًل وأن حتت الدم اجلامد املتلبد مع شعره جرحاً. يقول نظّفُت اجلرح  يقول 
ونظّرته كما نقول طبّياً. فما الذي وجدته؟ احزْر. وجدت ثقباً يف اجلمجمة. كان واضحاً أن الفتحة هي فوهة  

 .الساطعدخول رصاصة، وكانت الرصاصة تلتمع صفراء يف عمق اجلرح حتت الضوء 

انتشر اخلرب بسرعة والتّم أطباء حولنا وراحوا كل بدوره يتفقد جرح الرجل الكهل. غرف العمليات مجيعها مشغولة؟  
فما العمل؟. كنا فعاًل وكأننا يف جلسة استشارة ميدانية. قّر القرار أبن خناطر وخنرج الرصاصة ويبقى الرجل حتت  

. حّضرن كل شيء يف املمر، واستخرجُت أن الرصاصة بكل سهولة ويسر،  املراقبة اللصيقة ريثما تفرغ غرفة عمليات
 .ومل يتبع استخراجها أميا نزف

ظل الرجل حتت املتابعة ساعة، ساعتني، الليلة األوىل، ويوم ويومني وثالثة ومل حيصل له شيء، ال نزفاً، وال فقد  
 .ميت... لقد جنا وما زال حّياً إىل اآلن وعياً، وال اضطرب كالمه، وال انشل له عضو، فضاًل على أنه مل 

 من أين جاءت الرصاصة؟ وكيف أّنا مل حُتدث عقابيل؟ 

ال تفسري سوى أن الرصاصة سقطت سقوطاً حراً بعد أن بلغت مداها يف العلّو بعد إطالقها بطريقة عرائسية أو  
د وعظم اجلمجة فقدت قوة  ختويفية، وابملصادفة كان سقوطها على رأس الكهل، وأّنا بعد أن اخرتقت اجلل

اندفاعها فاستقرت على الغالف املسمى طبياً ابألم اجلافية، وهو غشاء ال أوعية دموية كثرية فيه. لو أن الطلقة 
جتاوزت األم اجلافية وأصابت األم احلنون أي الغشاء الداخلي املغلف للدماغ مباشرة وهو كثري األوعية الدموية، 

 .كهل مث فقده... مث ميوت إن مل َيري تداخل سريع جداً حلدث نزف كثري وغام وعي ال

 لقد جنا الكهل، جنا ّبعجزة وكتب له عمر جديد.
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 أسد   حافظ بول
 البشر ومجعوا والشبيبة والبعث األمن أجهزة استنفرت. األزبكية تفجري بعد ميكن بس. عام أي أذكر عاد ما وهللا
. أسد  حافظ الناسُ  حيب كم  إظهار  منها اهلدف وكان . دمشق  يف ضخمة مسرية أجل من وصوب حدب كل  من

  إىل ساعات 6-5 من ويسافر اخللف من ابلبكآب يعّرت أن  البعض أُمر الشوااي قرى من قرية أبعد من حىت
 املتعبة للسفرة نتيجة الثاّن لليوم ينم ومل املسرية قبل ليالً  عشر الثناية الساعة سفره بدأ البعض. للحضور دمشق

 نصبت قد وكانت. مساء  الثامنة وحىت صباحاً  التاسعة الساعة املسرية ابتدأت. العظيمة املشاركة يف واالستثارة
 املارة للجماهري بيديه التحية من ميل ال أسد حافظ كان   ساعة 11. أسد  حافظ ومنهم" القواد " يقف عليها منصة

 ورّبا وتغوطوا ابلوا أن  بعد وعادوا القواد من احلاضرين كل  ابلدور خالهلا غاب  ساعة 11. مكانه من يتزحزح ومل
 .لقمة أكلوا

 البول؟  حيصره أال والسؤال. صامداً  ظل فقد هو إال

  وطالت اسرائيل، مع التسوية ملناقشة استقبلها أسد حافظ أن " اولربايت مادلني" األسبق اخلارجية وزيرة قالت
. التوت  وعصري والبابونج الشاي يضيفها وكان  حكمه، لضمان  قبله من والتعهدات الثرثرة من ساعات أربع املقبلة

  القاعة، جنب إىل مرحاضه وتستعري تتبول أبن  السماح تطلب أن  هي واضطرت. كأسه  ميس ال وهو تشرب هي
 التصرف هذا تسمي أن " اولربايت" اضطر مما. متصّنماً  ابلكرسي متشبثاً  اجللسة، اتذ جالساً  هو بقي بينما

 .أسد حافظ يستخدمها اليت التبول ابسرتاتيجية

  مل التبول أجل من حىت يتكرر ال عظيم قائد وأنه أسد حافظ وقدرة صرب عن املسرية تلك بعد األحاديث أذكر
 والكرسي، ابلسلطة مهووس نفسياً  مريض أنه ربعنا على خيطر مل طبعاً . الرجال  كل  وال رجل صبور،. يغادر

 .املريضة نفسه يضبط أنه يدركون  اآلخرين يرى أبن  ومهووس

 .القيادية لقدرته مقياساً  أسد حافظ بول كان   يعين

  من ساعات قبل نفسه وحيرم حفاظ يلبس كان   املدرسة، فحوص يف يغش كان   مثلما يغش وكالعادة العرص أاثري
 .كبرية  البول كمية  تكون  ولن حفاظه يف يبول فإنه احنصر ما وإذا. الشرب 

 يف أنه موّحداً  حلماً  السنة من األكرب اجلزء ورأي القمر، يف وجهه العلويني إخوانّ  األكربمن اجلزء رأى ذلك ومع
 .حممد جنب إىل هلم  يشفع اجلنة
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  مثانته وإمنا حديدية يده فقط ليست أن  األعمى والتقرير اخلاطئ التفسري من خوفاً  يهمس كان   حمبيه من وكثري
 حديدية أيضا
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 أبيض  تل   يف اغتصاب
 يسافر. حلب من فكان اآلخران  الطبيبان  أّما املدينة، من ابألصل أن. وقتها أبيض تل مدينة يف أطباء ثالثة كنا

  َيعلين الذي ما مستغربني سألتوّن وإذا. وحيداً  أن وأبقى  أهلهما، إىل النادرة والعطل األعياد يف اآلخران  الطبيبان 
  ريثما نيابة، شرعياً  طبيباً   أكون  أن   يف اإلجباري التكليف ابلضبط فإنه أكثر، ماالً  وأجين وحيداً  أكون   أن  يف أكره
 .إجازته من األصلي الشرعي الطبيب يرجع

 مين طلب. وابنه بدوي رجل وبرفقته شرطي حضر شرعياً  طبيباً  فيها أكون  اليت اللعينة األايم تلك من يوم يف
 ملخص. الواضح اجلازم تقريري وكتبت فحصته. للواطة الولد تعرض إذا فيما وأقرر الولد أفحص أن  الشرطي
 أن  أو للولد اغتصاب حصل أنه األرجح على يعين مما الثالثة، الساعة عند الشرج يف شق يوجد أنه: هو التقرير
 وأن  انتهت، مهميت أن  معترباً  للشرطي التقرير سلمت . الشق هذا إىل أدى ما حادة غري أبداة جرى قد عنفاً 

 .الشرطة عهدة يف القضية

 أن  عندها حظت ال. احلادثة ورويت غداء، على دعوة يف األصدقاء وبعض املدينة وقاضي أن كّنا  أشهر بعد
 اي وأنت النوع هذا من حادثة عن أبداً  أبلغ مل: قال . أملس  أهلس فهو عادة، عليه  يظهر ال انزعاجاً  أبدى القاضي
  الكفرايت كفرية  اللواطة  أن  سأفهم قادمات أايم يف . الالذقية  يف سرخو دم من" علوي " قاضينا. مسؤول طبيب
  قضية منها وعمل بل قضيّته، احلدث من القاضي اختذ . ابألمر ابلغ قد قاضينا يكن مل إن  العلويني؛ إخوتنا لدى

 غريه كثريين  مثل  ألنه واألخالق والقيم القانون  على  ابحلفظ مشغول هو كم  يظهر  كي  إليها  حباجة فهو القضااي،
 قضية؟  هكذا من أفضل يديه فيها يغسل قضية من وهل. املال  جبمع مهتماً  كان 

 مدير وأبلغ الشرطي، اسم يريد أنه رمسياً  القاضي أبلغين". عليّ  مّسى حدا وما وقعت" املثل يقول وكما... إهلي اي
 يوم صفحة  يف فعالً  سجلت وقد خاص، دفرت يف  حاالت هكذا  مثل أسجل كنت.  األمر وكرب كذلك،  املنطقة

  اسم دون  األسف مع ولكن تقريري عن وملخص الكامل الطفل اسم منها كلمات  بضعة 23/7/1978
 .األمن على حتافظ الشرطة أبن  اإلميان  لدي ساكناً  كان   ابلالوعي ألنه رّبا تسجيله، ببايل خيطر مل. الشرطي

 تبلغين  أن  ايدكتور واجبك من كان .  القضية لتنح مل إن  الناحية مدير وأسجن ألسجنك وهللا: القاضي قال مرة
 .منفصلة  بطريقة املنطقة مدير وتبلغ

 يهجر أن  على  الفاعل مع صلحة جرت أنه األب  من وعلم وأبيه، الولد إىل ووصل مين الولد اسم القاضي أخذ
  حوله ممن أحداً  وال األب ال ولكن. أخوه يعمل حيث" قطر" إىل بعاره الفاعل هرب فقد وفعالً  البلد، املغتصب

 تل شرطة من وليس أبيض لتل التابعة" سلوك" نحية  خمفر من الشرطي أن  عرفنا عندها وإمنا. الشرطي اسم يعرفون 
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 علّي، قليالً  غريبة وصلح تفاهم جلسة يف الناحية ومدير والقاضي أن وجلسنا. قليالً  القصة حتلحلت. أبيض
  أن  ونعلم أخرى  أايم. َيده أن  سلوك نحية مدير على وأن  سهالً  ابت الشرطي عن البحث أن  ابستنتاج وطلعنا

 إخفاء يف عشائرية وضغوط وساطات بعد هناك الشرطة آتمر حيث سلوك، خمفر يف طبخت الصلح طبخة كل
  نُقل التمويه يف وإمعانً . الولد وألهل للمخفر املال من كبرياً   رقماً  وأهله الفاعل يدفع أن  على متزيقه أو التقرير

 .السورية العراقية احلدود على خمفر أقصى إىل املرافق الشرطي

 والقاضي أبيض تل منطقة مدير أبن  أشك ألّن األسباب  كل  األهبل الغشيم أن ولديّ . أبداً  هنا القضية تنته مل
  وشرطته سلوك خمفر رئيس حىت أنّ  أظن. أمامهما  انفتحت قْدر طاقة وان  ومال، مال على وحصال األمر استثمرا

 أكن مل أنين لوال الدفع، واحتماالت االستثمارة ضمن كنت  شخصياً  أن وأنين... العقوابت يتجنبوا كي  دفعوا
  ساذجاً  شاوايً  كنت  كم.  ميّن  إرادة بال أداة حمض كنت  أنين و  سجيّتها، على تصرفت وأنين مستهدف أنين أعرف

  !لؤما  كانوا  وكم

 !الشرعية الطبابة أكره كم  إهلي اي

 . الكويت: هو أخرى مدن  من اآلتني موظيفينا من كثري  لدى أبيض تل اسم كان   وابملناسبة
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  نطبق دعون. موهتا سبب أو الفالنية التارخيية الشخصية  مرض نشّخص أن  ميكننا تطبيقه خالل من. الراجع
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 جداً  مسيناً  بل مسيناً، صار الرتاث كتب  تقول الذيذ والطعام واحلكم العمر مع. الطعام لذة حيب ال ومن اللذيذ؛
  من خنجره نل فما الصالة، يؤم ساجد وهو طعنه" عبدهللا بن الربك"  وهو بقتله كلف  الذي اخلارجي أن  حىت

 الدهن كتلة  جتاوز ما ولكنه عميقاً، معاوية مؤخرة يف الطويل اخلنجر غاص وقد. عجيزته لعظم مقتالً  معاوية
 .الكبرية الثخينة

 .وليأكل ليبول ومرات مرات يستيقظ. بواالً  أكوالً  املرحلة هذه يف معاوية وكان 

 .ويتحزز جلده ويتكرمش وينحف يذوي صار أنه الكتب تذكر الزمن ومع

. ابلسكري  مريضاً  كان   معاوية . السكري ابلداء اإلصابة وعالمات أعراض إال هي  ما والعالمات األعراض هذه
 :الفالّن فالن  للمؤلف كذا  كتاب  يف جاءت اليت التالية احلادثة لكم أورد هذه لنظرييت وتعضيدا

  الزمن عليه عدا أن  بعد معاوية على  متاماً  عارايت أدخلن . الرببر بالد من السبااي الفتيات من منتقاة بسربة جيء
  حشفية دعبولة البعيد طرفها يف هلا  اليت املطارق تلك من خيزران  مطرق بيده وكان . حنيفاً  ضعيفاً  وصار واملرض
 .به  والتلّهي املطرق هزّ  عادته من وكان . ملساء املظهر

  يستظلن كنّ   ّنودهن بينما أبداّنن، على شعراً  ال أماليد صغريات كواعبَ   كن .  مئات بني من الفتيات انتخبت
 يف ملنهجي وفقاً  تعرفون  أصبحتم األطباء زمالئي اي وأنتم. اجلمال  منتهى يف حقاً  كنّ .  الطويل  الرأس بشعر
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  املريض للمرء حيصل ماذا تعرفون  وانتم املتقدم، السكري داء من يعاّن كان   معاوية  أن  الراجع التارخيي لتشخيصا
 .عضو له ينتصب ال عاجزاً  املتقدم ابلسكري  مصاب أي مثل الرجل أمسى. اجلنسية  الناحية من الداء هبذا

  منهن واحدة كل"  هنَّ "  املطرق حبشفة وميس ويتلوع يتحسر وهو واحدة واحدة الفتيات سرب معاوية واستعرض
 . ويتأّمل
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 استانبول  محام
  من محامة تقرتب. حديقة مقهى يف الشمس يف الغريب َيلس. األموي اجلامع حبمام الغريبَ  يُذّكر استانبول محام

. تنفر و  اخلفقان، من احلمامة جتفل. قلب  خفقة سوى  عنه يفصلها ال حىت جداً  تقرتب املريض، الغريب قدمي
 يبدأ و  احملتل، األموي اجلامع محامات ويتذكر يتذكر الغريب و. مرات  و  مرات تنفر و تقرتب. تنفر و تقرتب
  تفر. املشتعلة سيجارته مع يده وهتبط كرسيه  على الغريب ميوت. خيتفي سراب مثل ابلتمّوس الذكرى مشهد

.  صعدت و حامت قد روحاً  أن  أحسّ  كأنه  اجلو يف يستوط  و حوهلا من احلمام رف يتطاير و جديد، من احلمامة
 . احملتل  األموي اجلامع محام مثل متاماً  الالئبة حركته إىل و هدوئه إىل احلمامُ  يعود... مث 
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 الربوستات  بضخامة  املصاب  " خايل"
 

 نحيةٍ  ومن!" دكتور"  اللقب بغرور نحيةٍ  من مُمتلئٌ  للتّو، متخرجٌ  طبيبٌ  يلقاها اليت الصعوبة تُوازي صعوبةٍ  من ليس
 .وحيداً  سيخطوها اليت األوىل العملّية اخلطوة جتاه مبلولٍ  دجاج فرخِ  مثل القلب َفزِعُ  أخرى

  املالمح ويف نرْبتِه يف دّققتم أنكم لو إذْ  األوىل، جتربته  عن ثقةٍ  بكلّ  يتكّلمُ  وهو أمامكم ينتفخُ   طبيبٍ  أي تصّدقوا ال
  اليت املُخيفة اللحظاتِ  تلك املُكتسبة احلالّية بثقِته يُداري املسكني أن  ألدركتم يتكّلُم، وهو وجُههُ  سيكتسيها اليت

 .مريض أّول معاجلة يف شرعَ  عندما مرّة، ألّول واجهها

 .حياة مائة  عشتُ  لو حىت احلرجةَ  اللحظاتِ  تلك أنسى لن شخصّياً  أن

  تقع بلدةٌ  وهي. سورية مشال" أبيض تل" بلدة يف الريفية عياديت جّهزتُ  قد وكنتُ . متاماً  أذكرُ  ثالاثء صباح كان 
 ليس قطارٌ  هو ابملناسبة". السريع الشرق قطار" خطّ  األتراك عن يفصلُنا. وسورية تركيا بني الفاصلِ  احلدّ  على

 أمتارٍ  بعد على تقع عياديت. الدنيا عجائب من القطاراتُ  كانت  أايم اترخيية، تسميةٌ  هي إمّنا. حيزنون  من وال سريعاً 
  مريضي مع هلا تعّرضتُ  اليت املريعة والتجربة السريعِ  الشرقِ  قطارِ  بني العالقةُ  لكم ستتوّضحُ  الحقاً . اخلطّ  من

 .األّول 

 كان،  مهما شخصٌ  العيادة اببَ   يلجَ  أنْ  دون  الصباحي، الدوام ّنايةَ  يعين ما وهو ظهراً، الثانية من تقرتبُ  الساعةُ 
  طرقَ  فجأةً . العمل  من اخلوفِ  وبني العمل، يف الرغبةِ  بني حاليت تتصّوروا  أنْ  لكم. مريضاً  يكون  أنْ  عن فضالً 
.  ويولولُ  بطنه أسفلِ  على يديه يضعُ  شيخاً  يسندون  رجال بضعةُ  العيادةَ  دخل. أقدامٍ  ووْقعُ  رجالٍ  صخب مسعي
 أن  ميّن  يتوّقعون  وأّّنم بدّ  ال الذين الرجال من اجلْمعِ  هذا أنظارِ  حتت أقعُ  وأن رتاّن،اع الذي االضطرابَ  أذكرُ 

 أنتم. أّمي منها تنحدر اليت العشرية طرف من خالٌ !". أخوايل" أحدُ  إال املريض كان   وما . األمل  من مريضهم أُخّلص
 !ابألخوال  األمّ  أقرابء كل  يسّمون  القبلّية املنطقة أبناء أن  تدرون 

 .إحراجي يف زاد ّبا وتلّفظ املعاينة، سرير على!" خايل" متّدد
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 إىل ذهبنا: قال. خالْ  اي أهالً : قلتُ  خالك؟ أنين أتعرف: قال . بلى : قلتُ  فالن؟ ابن ألست: أتّوهاته بني قال
 !أُختنا ابن إىل فأتينا جنْدهُ  ومل" علي  حممد"

 .أطباء ثالثة بني البلدة يف األقدم الطبيبُ  هو هذا" علي  حممد"

 بال أنين تلميحاً  اعتربّن إذْ . االستهانة تلك وإمّنا اضطراابً،  أزدادُ  جعلْتين اليت هي وحدها السخريةِ  نغمةُ  ليستْ 
 .نفعاً  أكون  لعّلي وأاتّن هللا على اّتكل وأنّه خربة،

 أجابين عندما بّلةً  الطني!" خايل " وزاد. والتهّيب ابلنقص الشعورِ  من وبشيءٍ  واحلُنِق، اخلجل من ّبزيجٍ  أحسستُ 
  أمخص إىل رأسه قّمة من تقليدايً  فحصاً  فحصُته. وسرتى افحصْ  طبيباً؟ ألستَ : ابلقول  به عّما سؤايل على

  من الرضا عدم عالمات ألتقطُ  رحتُ  فقدْ " علي حممد" الدكتور عند عليه معتاداً  يكن مل الذي األمر قدميه،
 ويضُعها يدي يتناول كان   وأخرى حلظةٍ  وبني بعيداً؟ تبحثُ  فلماذا هنا  األمل تفعُل؟ ماذا: تنطقُ  تكادُ  اليت مالحمه

 .هنا. هنا : ويضغط األمل موضع على

  بروستات، ضخامةُ  معك: قلتُ " خُمطئاً؟ كنتُ   لو  ماذا" النفس مع صراع بعد املرض تشخيصِ  لفظَ  قررتُ  أخرياً 
  ختّلصين أن  املهمّ . قبلك  يل قال" علي  حممد. "فريوة أببو مريضٌ  أّنّ  أعرفُ : ابرد بصوتٍ  أجاب". فريوة أبو" يعين
 .األمل  من

  مثل املقبّبة مثانته يف املُختنقة البول كمّيةَ   ألُفرّغ  املريضِ !" اخلال "  إحليل يف" قثطرة" إبدخال أقوم أن  عليّ  كان 
 .أجربْ  مل لكنين ودرستُ  شاهدت! الدراسة سنوات يف واحدة مرة وال قبُل، من بقثطرة أقمْ  مل لكّنين. ُكرة

.  نظرايً  اكتسابَهُ  ميكنُ  هذا كلّ .  إحليله يف وأدخلُتها زلقةً  تصبح كيْ "  ابلغليسريين" رأسها ودهنت" القثطرة" جلْبتُ 
"  خايل" عندي أّنا بد وال التبول، أثناء تسرتخي اليت العضلة تلك املثانة،" ُمعّصرة"  جتاوز يف تكمنُ  املشكلةُ  إمّنا

  الشرق وقطار ،"املعّصرة" عرب الدخولَ  أتىب اللعينة والقثطرة... ثالثة اثنتان، حماولٌة،. ومتشّنجة  ُمْنضغطةٌ  اآلن 
  حتت" خايل" بولُ  ودفقَ  املُعّصرةَ  القثطرة أنبوبُ  اجتاز راّبنية حلظة  ويف. رّجاً  األرض ويرجّ  بوَقه يُطلق السريع
  يبدأ مث  زمناً  ويتدفق يتدفق البول. ثيايب ليلّوث األنبوب ّناية أسفل وضعُته الذي اإلنء عن خارجاً  الضغط

 مث  يتطاولُ  مكاحبه صوتَ   ومسعنا السريع الشرق قطارِ  بوقُ  توّقف عندما متاماً  ينقطع وأخرياً  ينقط، مث  ابلتناقص،
  الراحة عالماتُ  شرعت وقد وجهه مالمح إىل أنظر وأن أصابعي بني مازال املرختي" خايل " عضو كان ...  ينتهي
 .فيه ترتسم

 "أختك ابن شغل شفت شلون  ارحتت؟ خال ها: "بصنيعي فخوراً  قلت
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  حممد الدكتور مثل وتصري أبيدك وايخذ مراتبك ويعّلي  يرحيك هللا رحيتين. خري بك. العافية يعطيك" خايل قال
 " علي
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 املَرضي ة املرض شية  خ  
 

 .طبيعّية حدودٍ  ضمن طبيعيٌ  أمرٌ  هذا. املرضَ  خيشون  الناسُ 

  أعراضُ " الدراسّية ابملاّدة فيها يلتقي اليت األوىل اللحظات تلك نكراَّنا، طبيبٌ  يستطيع ال اليت الطريفةِ  األمور من
  يهرعَ  حىّت  الصداع، هو الضغط الرتفاع عرضٍ  أهمّ  أنّ  يقرأ إنْ  ما إذْ . الثالثة أو الثانية الدراسّية سنته يف" األمراض 

  البارحة ليلة سهرُه منها كثريٌة،  أسبابٌ  للُصداعِ  أنّ  جاهالً  وآخر، حنيٍ  بني ابلصداع يشعر فهو ضغطه، قياس إىل
 إىل يهرعَ  حىّت  الغامق، ابألصفر البول يُلّون " صفار  أبو" الريقان  أن  يقرأ إنْ  وما.  والتفكري ابلقراءة لنفسه وإرهاقُه
  ال وهو البولَ  يلّونُ  الفيتامني فإنّ  فيتامني، حّبة  بلع قد مادام أنّه جاهالً  الكبد، وظائفَ  خيتربَ  كي  دمه  حتليل
 ...يدري

  .التمييز على وقُدريت عقلي عطّل اجملال هذا يف رعبٍ  أّولِ  عن أحّدثكم دعوّن

  يتظاهر ما أّول يتظاهرُ  الّشفة سرطانَ  أنّ  قرأتُ  ،"والتشخيص  األعراض" كتاب  يف  الشرفةِ  يف أقرأ وأن يوٍم، ذات
  الغشاء" و اجللد بني الفاصل احلدّ  على متاماً  احلّبة تلك تتوّضعُ . وتكربُ  تكربُ  السفلى الشفة على صغرية حبّبةٍ 

 آنذاك كنتُ .  السيجار  أو السيجارة على يُطبُقهُ  أنْ  املدّخنُ  اعتاد الذي املوضع ذلك يف وغالباً  ،" للفم املخاطي
  .اخرتعه الذي وعلى التدخني على هللا لعنةُ . أدّخنُ 

 السيجارة، على به أطبقَ  أنْ  اْعتدتُ  الذي املوقع يف حبةٌ  لديّ  شهرٍ  ومنذ أيضاً  أن ! مطابقة املواصفات كلّ    اْنظروا
 ينطبقُ  مرّةٍ  كل  ويف مرّة، بعد مرة القراءةَ  أعدتُ  إنين أذكرُ ... واجللد املُخاطي الغشاء بني الفاصل احلدّ  على متاماً 

 حىّت . صدري  من خارجةً  تقفزُ  تكاد خفقاتٍ  خيفقُ  قليب وشرع. ضعتُ .  قاتل برعبٍ  أحسستُ . عليّ  الوصفُ 
 أذرعُ  ورحتُ  مزّقُتها، أن  بعد الدخان  علبةَ  قذفتُ  أفعُل؟ ماذا! صغرياً   شاابً  مازلتُ  إهلي اي. هبا َغصصتُ  املاء شربةُ 

  الليلةَ  لكنّ ". اجللدية األمراض"  أستاذ على نفسي أعرضَ  أنْ  َيبُ  أّنين إىل اهتديتُ  وأخرياً . وإاّياب ذهاابً  الشرفةً 
  على أشفقُ  وكنتُ  يُطاق، ال عذابٍ  من نوعاً  كانتا  العيادة يف ابالنتظار مرتْ  اليت والساعة ساهراً  أمضيُتها اليت

 ."سريعاً  الورم استئصال علينا: "يلفظُ  وهو أستاذي شفتا فيها ستفرتّ  اليت اللحظة تلك من نفسي

 :صويت اْرتعادِ  من عليّ  ُمستولياً  كان   الذي الرعبَ  أدرك وقد قائاًل، تضاحك احلّبةَ  فحص وعندما

 ...هكذا به نعمل... شيء ال إنه... دهين تقّرن   هذا انظرْ ... هه !.. املستقبل أطّباء على ابطلْ  ظننَت؟ ماذا ـ
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 .أزاله بظفره وهللا أي...بظفره وأزاله

  ...جديد من ولدتُ  حلظتها كأّن

 أصبحُت؟  وأين كنتُ   أين
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 املساعدات  سردينات
  كان .  املتحدة األمم من أظنها. أين من أدري ال مساعدات وصلت الناس، السلطاتُ  أفقرت وقد. األايم غابر يف
 الرشيد اثنوية يف اإلعدادي األول يف كنت.  السردين علب من ضخمة وكميات وشاي رز املساعدات بني من

 أن  شرطة، للبلدية كان   وقد البلدية، شرطة فقررت السردين، لتناول نتيجة تسمم حاالت اكتشفت أن  وكان . وقتها 
 .تتوهم ذاكريت تكن مل إذا التوفري ومجيعية العسكرية اجلمعية ومن الدكاكني من السردين علب جتمع

 نحية املدينة من القريبة الربية يف نتجول أو واديها، ويف املدينة سور علي نلعب الطرفية األحياء أبناء وقتها كنا
  تزحف  أن  قبل قفراً  برّاً  كانت  األماكن هذه كل.  بعد فيما  األبقار وحمطة السكر معمل موقع ونحية السوس، جورة

 .املدينة

 والورود نضج قد وقتها الشعري وكان . ترحم ال الرقة مشس. تصقع ابتت والشمس الربيع أواخر األايم من يوم يف
 هدف. هدفنا وهي احلقول يف منتشرة والقطا واملريعي  العصافري وأعشاش صوحت، قد األخرى النبت وأنواع

  فقرية الرقة كانت.  وفراخها الطيور بيوض عن البحث يف واألفاعي حنن سباق يف كنا.  ابجلالعيط واللعب التخريب
 ...القندريس  أو الشوك من أمجة حتت أعشاشها تبين عصافرين كانت  ولذلك  ابألشجار

  كانت  شجاعة  عصفورة مرة أذكر. بفراخها ونلعب عشها خنرب تران وهي حرقة نفسها قتلت عصفورة من كم
 .ميتة وسقطت قواها فرغت أن  إىل  قصرية غري لفرتة دوائر يف حولنا وحتلق بقهر وتزقزق هتامجنا

.  تتالمع أشياء فيه. الشمس يف يتألأل قصدنه الذي  الشعري حقل رأينا حىت اهلضبة من هبطنا إن  وما اليوم ذاك يف
 على منثورة السردين علب من هائلة كمية  بطنه ويف الوادي كتف  على  هناك كانت.  األمر  ما سريعا اكتشفنا
  تكومها ملْ  لــمَ ! املساحة  تلك كل  على السردين علب بنثر بلديتنا قامت لـــمَ  أدرك مل اآلن  حد إىل. واسعة  مساحة

 تدفنها؟  ملْ  لــمَ  مثاًل؟

 .علينا وطرطرشت للحرارة نتيجة السردين علب إحدى مصادفة انفجرت أن  بعد تسليتنا وجدن أن  وكان 

  جالميد على ونقذفها الداخل، من يضغط بدأ قد التعفن غاز أن  على يدل مما املنتفخة، ابلسردينة منسك رحنا
 مّنا الواحد تسمع كنتَ .  ونفجرها ابحلوامل أمسيناه اليت املنتفخة العلب عن ونبحث نبحث. فتنفجر الفرايت احلصى

 .وتنفجر " حامل" هذه. وتنفجر  دي"... حامل " هذه
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 مغامر حممود أن  نعرف مجيعنا. أعلم  وهللا خرابنه مو هذه: قال. حامالً  العلبة تكن مل.  العلب إحدى" حممود" فتح
  .ومتهور

 .أوعَ : به  صحنا كلنا

 .أمممممممممممممم خرابنه مو خرابنه مو متلّذذا ويردد. ليغرينا يتلمظ وهو منها أيكل بدأ ولكنه

 وراح" حممود" لون  وامتقع قليلة دقائق. مّنا قريبة كانت  احلصادات  مصلحة أن  لوال ابلتأكيد سيموت" حممود" كان 
  إىل سافر قليالً  كرب  وعندما  ملاماً، إال نراه نعد مل  الشلة إىل يـَُعد مل أنه حىت عليه عاراً  سيبقى اسهاالً  ويفلت يتقّيأ،

 .يعد ومل أخواله، إىل اخلليج،

 السائق رأى وعندما الرصاصة، مثل آب البيك فجاءن لدغته، أفعى أن  ظنوا. ونصيح ملهحن املصلحة عمال رآن
  آبه غري حممود محل السائق جبوار كان   الذي الرجل ولكن. قليالً  تردد حممود، ثياب يلوث واإلقياء اإلسهال أن 

 .يضربك العما هوا اتكلْ  ال بسرعة هللا اي: ابلسائق وصرخ ثيابه بتلوث

 .أبداً  الرقة إىل يعد مل ولكنه  مسعنا، كما  سعودي  بنك يف مهماً  موظفاً  صار"  حممود"
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 الغسيل  غرفة يف قْيصري ة عملي ةٌ 

 اخلطأ. طيبّ  خطأ بسبب حُياكمون  أو حياكمُ  األطباء من طاقماً  أو طبيباً  أنّ  الغرب من هناك من نسمعُ  ما كثرياً 
ٌٌ  حالٍ  أي على لكّنه التقصري، أو اإلمهال ابب حتت عادة يندرجُ  وإمنا مقصوداً  ليس ابلطبع   ضررٍ  إىل أّدى خطٌأ

 .دعوى أساسه على تقوم أن  واستحقّ 

  ما خيسر ال كيْ   القانون، خلف كالمها  يتمرتسُ  لذا الدنيا، احلدود يف  األقلّ  على مؤّمنان  واملريضُ  الطبيبُ  هناك
  إليها يلجأُ  اليت الضغوط من واستحياءً  خجالً  احلقّ  عن والتنازل اللحى تبويس أعرافِ  ظلّ  يف عندن املرءُ  خيسره

 .املعارفُ 

  بُسمعةِ  يُلحُقه قدْ  ما سوى فيه ضرر ال الطرفة يشبه طفيفٌ  وبعضها. ضررٌ  فيه بعضها. قاتلٌ  األخطاء بعضُ 
 .والطبيب املريض له يتعرض الذي النفسيّ  األمل وسوى الطبيب،

  املخاض، يف امرأةٌ  عيادته يف زارْته إذْ . احلاالت تلك من حالةٍ  إىل يومٍ  ذات تعّرض النسائية أطّباء من زمالئي أحدُ 
 من تلد مل منْ  هي واخلروس. والثالثني اخلامسة سنّ   يف" خروساً " الوالدةُ  كانت.  والدة غرفة العيادة يف أنّ  لعلمها

  لعملية حتتاج أّنا الفور على قّرر فحصها وملا. الدور  من استثنائها على اضطرّهُ  مما العيادَة، صراُخها  مأل. قبلُ 
 ووالد أّّنا وواضحٌ  خروٌس، وهي شابة، ليستْ  املرأةَ  ألن  أبداً، القرار يف يرتددْ  مل. اجلنني الستخراج عاجلة قيصريّة
 يهمهمُ  وهو صربٍ  بنفاذ يديه يفركُ  أيضاً  هو املسنّ   الوالدُ  كان   فقد. الوليد جميء انتظار يف يتحرّقان  املُنتظر الوليد

 .قيصرية عملية. مناص ال.السقف  عرب السماء إىل وأخرى حلظةٍ  بني عينيه ويرفعُ  ابلدعاء

 جرتِ  كيف  أدري ال: " زميلي يقولُ ... العمليات غرفة  حتضري طالباً  اخلاّص، للمشفى الطبيبُ  هتف عجلٍ  على
  أقول وأن العيادة ابب على وزوجها الوالدةَ  وّدعتُ  أّنين أذكرُ . خَللٍ  دون  بواجيب أقومُ  أّنين اعتقدتُ ... األمورُ 

  بني ابنك ويكونُ  أخرى ساعة ونصف. املستشفى  يف  وأكونُ  دقائق: يفضحين أنْ  أراد هللا أن  لو كما  عالٍ  بصوتٍ 
...  يديّ  على ابلولد ويرزَقها خيّلصها أن  ويطلنب هللا إىل يبتهلنَ  الردهة يف النساء بعضَ  مسعتُ  أنين حىّت ... يديك
  من أكثرُ  رّبا نعلمُ  فنحن قدرها، حقّ  نقّدرها واليت النسائّية، أطباءَ  حنن عليها تعودن اليت  احلارّة الدعوات تلك
  طول بعد أّماً  تصبح أن  يف للمرأة العارمة الرغبة عن فضالً  الولد، جميء يتأخر  وأن  الوالدةُ  تتأملَّ  أنْ  معّن غرين

 "انتظار

  ِفيها ّبلء تصرخُ  وهي أوالً  الوالدةُ  حضرتٍ . والطبيب الوالدة ابنتظار العملّيات غرفة طاقم كان   معدوداتٍ  دقائق يف
 "سألد  اينس... سألد : "أحدٌ  يصّدقُلها أن  دون 
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  صوتِ  تغرّي  االنتباهَ  اسرتعى ويذهبون، َييئون  الطيبّ  الطاقم أفراد وحيث الزائراُت، جتلسُ  حيث الطويل املمرّ  يف
 هللاُ  َأهْلمَ  العمليات جناح إىل الوصول وقبل. ابلفعل  حيدثُ  ما أمراً  أن  وأحّسوا احلاّد، ابألمل املُداهم الوالدة املرأة

 تدفعُ  الوالدة املرأةُ  كانت  بينما املَفتوحة، الغسيل غرفة وتدخلَ  املمرّ  عن تنزاحَ  أنْ  الّنقل، سريرَ  تدفعُ  اليت املُمّرضةَ 
 "خيرج  إنه نس اي... خيرج  إنه: "أسناِّنا  بني من وتصرخُ  بطنها أسفل إىل قّوهتا آخرَ 

 فيجدُ ! للجراحة نفسه مهيأً  زميلي وحيضرُ  أخرى ثوانٍ . اجلميع  أعناقَ  ويُلفتُ  املمّر، ميأل الوليد بصراخ وإذا ثوانٍ 
 ترسلُ  كيف  ايدكتور؟ قلِبك على غالية النقود احلدّ  أهلذا: علناً   يُقال ال ما سرّاً  يقولُ  اجلميع عيون  يف واهّتاماً  لوماً 
 العمليات؟  غرفة اببَ  تلجَ  أن  قبل حىت فتلدُ  قيصرية، عملية إىل املخاض يف امرأةً 

 العبارةُ . التوليد كتب  يف قرأنها ما كثرياً   اليت الذهبّيةُ  العبارةُ  عيين أمام ارتسمتْ  ساعتها: زميلي يقول. ساعتها... 
 من جزءاً  إال الوالدة فما" واملراقبة  االنتظارُ : "الوالدة أثناء الطبيب سلوكَ  خيصّ  ما يف البشريّة جتربةَ  تكّثفُ  اليت

 ! فعلتُ  ليتين واي. البشر طبيعة
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 الثالثة املرة
 الثالثة؟  من أحدٌ  ينجو وهل. الثالثة املرة إّنا

  قناع. ترقص املرضى محّالة.  الصارخ بوقها سوى إسعاف فيها ليس اليت اإلسعاف سيارة يف يهتز شيء كل  كان 
  هي عارية؛ اآلن  وصارت األايم من يوم يف مغطاة  كانت  اليت السيارة صندوق عضائد. يرقص األوكسجني ضخ

 .يرتاقص  شيء كل.  ترتاقص  املسعفني وأيدي رؤوس. ترتاقص األخرى

  يف و أّنا الغريب. احلياة  يف األخرية حلظاته هذه كانت  إنْ  وتتساءل الوعي عن غائباً  متعرقاً  إليه تنظر كانت
  سنوات يف". املدينة؟ شبان  بني من ابلذات هو اختارته ملاذا" تفكر وهي نفسها ضبطت هذه مثل حلظات
  شاب من هناك يكن ومل ومرات، مرات جسمها بنهم متسح مل املدينة يف شابٍّ  عنيُ  تبق مل نضجها وبدء مراهقتها

  هو اختارته ملاذا. "متّنيها دون  للشبان  حّيزاً  يرتك ال األخاذ مجاهلا أن  من وواثقة متأكدة هي.  هبا  وحيلم يشغف مل
  وهي نفسها  تضبط إن  ما لنفسها تقول غريه؛ ال  هو وانتقته وحتبه أحبته ابلطبع". الشبان؟ كل  بني  من ابلذات

 أبناء من القرىب ذوي عن ميزه الذي ما. فقط واحد  لواحد تصبح أن  وبني كلها  األنظار حمط تكون   أن  بني تقارن 
  ترى تعد ومل تقع جعلها الذي ما البلدة؟ ويف احلارة يف الشبان  مجوع ومن واخلاالت األخوال وأبناء والعمات العم

  غريه؟

 .محامة تؤسر مثلما أسرها أنه فكرت ما كثريا

  املطر تتأمل هناك  وقفت. الشقة  يف أحدا جتد مل.  أختها شقة إىل مرت املدرسة من عودهتا طريق يف أّنا تذكر
  وتسلي كثيف،  ضباب يف وكأّنا املطر غاللة خالل من املقابلة الشقق شرفات وترى الدرج، فتحات من الغزير

 مرات الدرج ويصعد ينزل. حيوص  هو وكان . األسفل يف الشارع إسفلت على املتدفقة املياه إىل ابلنظر نفسها
 أن  تنتظر هي كانت  بينما وصعد، نزل. وصعد نزل. البناية من الرابع الطابق يف أهله شقة أن  تعلم هي. ومرات 

 :مقدمات  بال وقال منها اقرتب فجأة. املطر خيف أو أختها زوج أو أختها أتيت

 .وحدي يل وأريدك... أحبك أن لكن. يريدونك  كلهم -

 من غيمة يف يسري كمن  كان .  العطر من خبّة يبخ صعود كل  يف كان   أتكيد  وبكل وقوية فائحة عطره رائحة كانت
 .عطر
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  ابدر. بدوخة حتس جعلتها مجيعاً   منها اجلسدي واقرتابه عنه السابقة املراهقة وأفكارها واالرتباك املفاجأة وأن  بد ال
  عنقها جانب على قبلها وبغتة ورعاية برقة حتوطاّنا ذراعيه وكال درجة على اجللوس على مساعدهتا و إبسنادها هو

 :مرتعباً  قال. عطره براحة األبد وإىل مشها وامتأل. شعرها  حتت

 .أحبك أحبك أحبك لكين. ساحميين... حدي جتاوزت تواخذيين ال -

  ونظر ذقنها حتت من وسبابته إبهبامه رأسها رفع". يهرب" أن  له بد ال فكان  خطوات، صعدت الدرج أسفل ومن
 .أقدام وقع أي  عنه يصدر أن  ودون  خبفة الدرجات ارتقى مث  النظرة، تلك

 ويعرفون  ويتذكروّنا يعرفوّنا فهم الدخول، من منعها املشددة العناية يف العاملني أو األطباء من أحد يستطع مل
  .رجل أبلف إّنا عنها قالوا  ما كثرياً   واليت احملرتمة الشهرية اجلميلة املرأة إّنا. تصميمها

  نفسه، انقطع رهيبة حلظة ويف دقائق بعد. ابلشغل القلب خمطط وشرع...  األجهزة  وربطت أعد، شيء كل
  على بكف وتقبض ترتعش هي وبقيت. سريعة مرتبكة حركة سرت. مستقيم خط إىل املخطط موجات وحتولت

 .ارجتافها  يظهر ال كي  كف

  الصدمة. مستقيماً  بقي التخطيط وخط استجابة ال.  املقبضني عرب األوىل الكهرابئية ابلصدمة الطبيب ويقوم ثوانٍ 
 :ويقول  عينيه هو  ويفتح. موجاته ابستعادة أخرى مرة التخطيط يشرع و الثانية

 موووو؟ شوي منت -

 وأربعني مثان  قبل عنقها على قبلته تطابق نقطة على عنقه على  وقبلته. مبتسمة  فوقه هي واحننت. عيناها برقت
 .أبداً  يغريه مل الذي عطره برائحة مشُّها وامتأل سنة،
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 الشم  وحاسة مصراين
.  سنوات  مخس بعمر 1959-1958 الدراسي للعام السورية املصرية الوحدة عهد يف االبتدائية املدرسة دخلت

 .نحية مدير أصبح أن  يريدّن كان   الذي والدي إلحلاح نتيجة سنوات مخس نعم

  أن  أايم؛ بعد عرفت إن  وما. فمه  من ترمتي ال" اجلزمة  ابن اي"  ومسبة عنيفاً، حشاشاً  الوحيد املصري األستاذ وكان 
 سكنت حىت حنن، نلفظها اليت املعطشة ابجليم" اجلزمة" هي  هي" اجلزمة"  املصرية ابجليم هو  يلفظها اليت الكلمة
 أنه يقال واحلق ولكن. وسنني سنني بعد إال تغادرها ومل خياشيمى الطويلة الساق ذات البالستيكية جزمنا رائحة
 فتفوح نظافة أساس على الباب على جزمنا خلع على َيربن وكان . ابقتدار مجيعاً  الصفوف ويعلم جداً  نشيطاً  كان 
 .اجلوارب روائح

 زميلتنا وكانت. جداً  فهيم عصيب قصري قبطي مصري أيضاً  أستاذن كان   العملية التشريح دروس ويف الطب كلية  يف
 أحسب كنت  الشاوي الفالحي بشّمي أن. دوماً  مين وقريبة فئيت يف معي وكانت قواي، فواحاً  عطراً  تضع البحرينية

  األستاذ هبدل أن  بعد إال ذلك أكتشف ومل. اجلثث من املنبعث الفورمول رائحة إال هي ما الطاغية الرائحة أن 
  وتتدوشي تسبحي ال وكمان : "ابحلرف وأضاف الفاقع مكياجها من ختتصر أن  جفاصة بكل منها وطلب الزميلة
 اجلثث روائح أشم رحت وصاعداً  يومها من". علي حممد شارع راحية مش جامعة طالبة أنت عيب ابلعطر

 . احلقيقي  والفرمول
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 فرزات  وعلي قاشوش،  وابراهيم جارا،  وفيكتور  لوركا،
 أجنبت اليت الفاشيةُ  رجعة غري إىل ذهبتْ ". لوركا  غارسيا فريدريك"  الشاعرَ  األسبانية الفاشية شبّيحةُ  أعدم

 كان .  املوت  مع صراعه حلظات تروي واليت املعّن، ذات" النكتة" شعبه عنه حيفظ والذي" فرانكو" الدكتاتور
 إن  له قالوا. الضّجة  عن أعوانه فسأل القصر، وحول الشوارع يف الناس هدير مسع عندما حيتضر، الفاشي الدكتاتور
 !الشعب؟ سيسافر أين إىل: الغريبة اإلجابة تلك أجاب دكتاتور وألنه. ليوّدعه  قدم الشعب

 :ويتنّبأ للحرية يغين صوته زال وال شعبه وجدان  يف مازال فيعيش املغدور" لوركا " أما فرانكو، وذهب الفاشية ذهبت

 قتيل أنين عرفتُ 

 املقاهي  فّتشوا

 واملقابر، 

 والكنائس، 

 فتحوا

 .واخلزائن الرباميل

 هياكل  ثالثة سرقوا

 عظمية 

 أسناّنا لينتزعوا

 الذهبية، 

 .عليّ  يعثروا ومل

 علّي؟  يعثروا أمل
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 .ال

 !عليّ  يعثروا مل

  ففي". غنِّ  جارا فيكتور اآلن  غنِّ " قصيدته عطية الشيخ املثّن السوري الشاعر كتب  عندما  اجلامعة يف طالابً  كّنا
  يف القبحَ  يُلّخص أن  أراد التاريخ أن  لو كما  ، "جارا فيكتور" اغتيال يف الفاشيني الشبّيحة قبحُ  َتكّثف" التشيلي"

 .صورة

 هناك.  قدم كرة  ملعب  ساحة يف ثورايً  مهرجانً  الناسُ  نظم الفذ، االشرتاكي الدميقراطي اللندي سلفادور اغتيال إثر
 سنتياغو أبناء ميّزق القهر كان .  وللفقراء  وللحرية للثورة  أغاّن"  جارا فيكتور" التشيلية الثورة ومغين الشاعر أّدى

 .امللعب هبم غصّ  الذين

 .القادم اخلطر أمام مهيبة وقفُته كانتْ .  وغّن جارا فيكتور غّّن 

 .دميقراطياً  ابلفوز االشرتاكي احلزب ُمهنئاً  للشعوب نفسه امللعب يف غّن قد" جارا" كان   سنوات ثالثة قبل

 .االنتصار هذا احتضار أعتاب على يغين 1973 عام يف اآلن  وهو

 الدابابت  ووصلت. دماً  دمعاً  تقطران  وعيناه يغين كان 

  غّناها اليت" للبسطاء النصر" أغنيةَ  واستهزاءً  سخرية جارا  فيكتور من طلبوا مث . أبوابه مجيع  أغلقوا. امللعب حاصروا
 من تتجرّحان  ويداه غنائها يف واستمرّ  رأسه، فوق والبنادق واملسدسات يغين جارا فيكتور شرع. سنوات ثالث قبل

  يف به والصراخ الشيطانية القهقهات وسط يديه برتوا السخرية  فصل ّناية ويف. قهره  شّدة من" اجليتار" على العزف
 .ابلغناء يستمر أنْ 

 الفاشيون  الشبيحةُ  قرر أن  إال وغّن غّن".  أماندا أذكرك" البنته وغّن" جيفارا املناضل" أغنية غّن. يغين بقي وفعالً 
 .كفى  أنْ 

 .الدموية اجملازر  أبشع إحدى يف امللعب، يف األلوف وأابدوا. قتيالً  أردوه

  

 على ملقى كالماً   ليس هذا!  ذاته املسيح عذابُ  عنده يهون  عذاابً  ُعذب" مسيح" من فكم سوربة، يف عندن أّما
 .والّنخب واإلعالم العامل صمت  الصمت، يف وأعدموا اغتيلوا ابألالف إّنم. ويعلمون  يعرفون  والسوريون  عواهنه،
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  كان   صوته  ألن  بل سنة، أربعني بقوهلا رغبوا بكلمات  نطق ألنه ليس السوريني، قلوب قاشوش ابراهيم صوت دخل
 هلا معّن ال رئيس خطاابت بني العفوية املقارنة إّنا. حرف أي وال السني وال الراء حبرف ال يلثغ وال وسليماً  عذابً 
  سنسحقكم واملخابرات إنين سوى؛ معّن تقول ال  خطاابت. الغاضبة األفعى فيحيح يصدره الذي املعّن سوى

 .األخالقي  األساس ومنحطة ومدعية ومنافقة وكاذبة وعفنة ابئتة لغةً  ننوّسل خطاابت. األبد إىل وسنحكمكم

 حنجرة اهتزازات مع قلوهبم ورفرفت السوريني دماء رقصت البعثية، الرئيس اخلطاابت يف الغمّ  لغة من العكس على
  أحدَ  أنّ  يروي راوٍ  عهدة وعلى. العاصي يف جثته وألقوا حنجرته وانتزعوا وعذبوه خطفوه ولذلك. قاشوش  ابراهيم
 .ويتلّمظ املشويّة القاشوش حنجرة يتذّوق وهو االنتصار كأس  شرب الشبيحة  اهلمج

 بشار اي ارحلْ 

 اإلس حرف صلح وروح البعث وحزب انت تضرب مندس واي بشار واي

 بشار  اي ارحلْ  ويلال

 عالباب صارت احلرية. وهاخلطاب انت تضرب كذاب  اي بشار واي

 بشار  اي ارحلْ  ويلال

 عّنا  سقطت وشرعيتك عّنا وارحلْ  ماهر خودْ  مّنا مانكَ  بشار واي

 بشار  اي ارحلْ  ويلال

  

 يف الصبار أشواك على اآلن  ينامون  اآلالف. يكون  ولن صليبيه من ينزل سوري مسيح آخر فرزات علي كان   ما
  يُعذبون  حيث واملدارس املالعب إىل هبم ففاضتْ  املعتقالت، هبم طفحتْ  اآلالف. السوري النظام معتقالت
 .ويُهانون 

 منشان  هايْ : " يضربونه وهم له قالوا. ومهجية فاقعةٌ  رمزيةٌ  وإهانته وتعذيبه خطفه تفاصيل ويف  فرزات علي صور يف
...  رأسه. ورأسه يديه على ورّكزوا أنمله، كسروا".  إخل... اي للحرية ترسم منشان  وهايْ ... أسيادك على تتطاول ما

  الناقدة الذكية للفكرة إدراكه يف يغتبط  أن  إال يراها ملن ميكن ال اليت رسومه إىل انتقلتْ  اليت األفكار معمل ألنه
 !هذا؟ من أكثر جناح من فهل. العميق  العميق االنساّن األخالقي اجلذر وذات
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  من السلطة ثياب تنحلّ  حىت املرءُ  إليها ينظر إن  ما  سحرايً، دوراً  لتلعب والفساد السلطة تتناول اليت رسومه إن 
 .أخالقية وال قبيحة عاريةً  السلطةُ  لتبدو ذاهتا،

  أصابعَ  قطعوا مثلما الورق، إىل اجلَمال أفكار لتجسيد جسده يف األمثن األداة ألّنما ويديه أنمله على ورّكزوا
 . ابلعذوبة الصادحة حنجرَته واقتلعوا قاشوش ابراهيم ذحبوا ومثلما واجلمال، ابملوسيقى الناطقةَ  جارا فيكتور
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 وفاة   حادثة
  على أسبوعٍ  مضيّ  بعد حلب، يف" لويس القّديس"  مشفى من عاماً  الستني ابن" احلميش  حممود" املتوفّ  أُخرج

  االستعمار مرحلة إاّبن  ُشّيدتْ  اليت املشايف أحدُ " سابقاً  فريشو"  لويس القديس مشفى. لالستشفاء  إدخاله
 .الفرنسي

 الثالمثائة تتجاوزُ " أبيض تل"و" حلب " بني فاملسافةُ  األّول،  اللّيل شطرَ  سيستغرقُ  األهل إىل والسفرُ . مساء الوقتُ 
 .معّبد غري ونصف  معّبد نصفٌ . زمان  أايم طرقاتُ ! والطرقاتُ . مرت  كيلو

 غري األحوال كلّ   يف هي أُجرةٍ  على اْتفقوا ًة،جثّ  سينقلُ  أنّه علم عندما األجرة سائقُ  فيها تشّدد مساوماتٍ  بعد
 حيسمان  جعلهما ُمسجى، أبيهما جسد بينما املساومةُ  استطالتِ  ما إذا ابإلهانة االبنني إحساسَ  لكنّ . ُمتهاِودة 
 .للسّيارة اخللفي املقعد إىل املُتوف األبَ  وينقالن  األمَر،

 بني الُقرفصاء جلس ألبيه إكراماً  الذي األصغر، لالبن تراءى الفرات ّبُحاذاة تسريُ  والسيارة الطريق منتصف قبل
. انْتفضتْ  أبيه يدَ  أن  له تراءى والسائُق، أخوه َيلس حيث األمامي واملقعد اخللفي املقعد على املستلقية جثته
  ارتفعت فجأة. تتالعبُ   أبيه أصابعَ  يرى االبن كان   ورابعة واثلثة اثنية مرّة. ُمصّدق غري الشيطان  من ابهلل فتعّوذ
 ...السيارةُ  وتوقفت. مرتعباً  االبن صرخ. ارمتتْ  مث  اهلواء، يف األصابعُ  وانتشرتِ  اليدُ 

...  املّيت صمت جْنب إىل اجللوسَ  حتتملُ  تعدْ  مل األصغر االبن أعصاب أن  األكرب واألخ السائقُ  اعتقد شكّ  بال
 والكالمُ  الكالم، حياولُ  وهو يرفضُ  ظلّ  لكّنه. األمامي املقعد يف بينهما َيلساه وأنْ  ماًء، يعطياه أن  حاوال

 ...حي إنّه: يتلعثم  وهو قال وحماوالت حماوالتٍ  بعد أخرياً ... حلقه  يف يستعصي

 ملسا. اجلثة من اقرتاب... وُمرتعباً  ُمصرّاً  بقي. جدوى دون  يتوّهم، أبنّه وإقناعه رْوعه بتْسكني وأخوه السائقُ  شرع
 لكّنهما حياة، من إشارةٍ  دون ... فمه فتحَ  حاوال. نبضه جسّ  حاوال. قلبه دقّاتِ  مساعَ  حاوال. ورقبَته املّيت جبنيَ 

 .قلبيهما يف الشكَّ  األصغر االبن وهلعُ  اضطرابُ  أدخل فقد فعاًل، ميّتاً  املّيت كان   إذا فيما يقطعا مل

 الليل منتصف بعد وجاؤوا املشايف تركوا فقد يعرفوّن، وألّّنم. طبيب على اجلثّة عرضَ  قرروا وجدل حديثٍ  بعد
  السؤال ذاك له، يتعّرض أنْ  طبيبٌ  يتمّن ال الذي ابلسؤال فباغتوّن. إليهم خرجتُ . وإحلاح بعنف الباب يقرعون 

 :رؤوسهم من تتطايرُ  علوَمهم وَيعلُ  األطباء يكرُهه الذي

 مّيت؟ أم حيّ  هو هل وأخربن.. . أيب افحصْ .... دكتور اي ـ
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 إىل وأصغي اجلثّة، جفن أقّلب وأن احلريةُ  عليّ  تظهر ألنْ  كافيةً   مّدةً  علومي من جتّردتُ  أنين أعتقدُ ... كذلك   أن
 تنّفسه خبار كان   إنْ  ألرى فمه أمام صغرية مرآةً   وأضعُ  صدره، جدارِ  على مباشرةً  أذّن بوضع القلب ضرابتِ 
 قراراً  أخْتذ كي  تعلمُتها اليت العلومَ  أستجمعُ  وأن العيادة إىل نقله وقّررت حرييت من خرجتُ . ال أم عليها يتكاثفُ 

 "يرمحه  هللا" كلمتني  من

  أّنين أيضاً  إيلّ  وُخّيل رطبة، نديةٌ  العنيَ  وأنّ  اتساعها، متام يف تكن مل احلدقةَ  أنّ  بوضوحٍ  رأيتُ  العيادة، يف هناك
 .يُلحظ ال سطحي   أنّه أو معدوماً  والنفسُ  صفراً  الضغطُ  كان   طبعاً . واهنٍ  قلبٍ  ضرابتِ  أمسعُ 

  شرعتُ ". املريض" أمسّيه بدأتُ  نفسي وبني بيين. املريض وتدفئة اصطناعي تنّفس إجراء على قراري قرّ  هنا
 يُدّور ابملريض وإذا... متطاولة ونفخةٌ  متتاليةٍ  ضغطاتٍ  عشرُ . فمه يف والنفخِ  قلبه موضعِ  على املتناوب ابلضغط

 .ُمنتظم بتنفسٍ   ويبدأ فينا عينيه

 لديّ  تفسريَ  وال حيْن، مل أجله كان .  بعدُ  تسقطْ  مل ورقته كانت.  السنة ونصف سنتني" احلميش حممود" عاش بعدها
 يُدّقق مل الوفاة شهادةَ  كتب  الذي الطبيبَ  وأنّ  الرجل، هلذا وقعَ  قد" الظاهر ابملوت" الطبّ  يف يُسّمى ما أنّ  سوى
 .الوفاة شهادةَ  فحّرر القلب، ألصوات مساِعه بعدم اكتفى. كثرياً 
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 مطر دث 
  ساخر ضاحك يوم اليوم إن  القول ميكنين احلقيقة. ابألكسجني  مشبع واجلو مدينتنا يف دث مطر بعد مشس اليوم

 .عندي هنا َيري  ما و سوراي، يف َيري الذي هذا كل  مع ابللهو مليء عابث

 دقيقاً  أنبوابً  األطباء نسي ذلك ومع أيضاً، الطب ويف شيء كل  يف متقدم بلد النرويج أن  أخربكم كي  املقدمة  هذه
  األنبوب بقي. أشهر ثالثة قبل األخرية، العملية أثناء  ركبوه املثانة، إىل الكلية من ممتداً  األيسر حاليب يف اللدائن من
 و ابلوخز أحس املدة هذه خالل كنت  و ! تصوروا ابألذى، التسبب مع و لزوم بال هناك أشهرمتموضعاً  ثالثة ملدة
 .االرتياح بعدم غريباً  شعوراً  يسبب و خباصريت ينقر صغري بفرخ

  ومخنت قليب، أوقعت بطريقة هذا؟ ما: الطبيب قال وفجأة  املنظارللمراقبة، عرب مثانيت إىل الدخول موعد كان   اليوم
.  مشاعرهم يظهرون  وال الربود شديدو النروَييني أن  علماً . فاه يفغر الطبيب وجعل منا قد صخرة حبجم ورماً  أن 

 التوتر لدي اخنفض حضريت. اآلن  وسنخرجه نسيناه موجوداً، العملية يف وضعناه الذي األنبوب مازال حمرجاً  قال
 .منسياً  إنبوابً  إمنا و اخلبيثة،  اخلالاي من جبالً  ليس الطبيب رآه ما أن  هللا وحتمدت

 .فشل لكنه األنبوب َيذب  أن  أبسالك موصولة دقيقة مقابض إبدخال كثرياً   حاول

 نظرة يلقي و مكتبه إىل سيذهب أنه وأخربّن لألنبوب، نسيانه على مين اعتذر أقيمها كيف  أعرف ال حلظة يف و
  قلت. عدة أطباء عنه بدالً  جاء بل. يعد مل. آخرين زمالء مع سريعاً  ويعود الكمبيوتر على ملفي على فاحصة

 الكلمات من ابلكثري طمأنتين الرئيسة أّنا عليها يبدو اليت وهي منهن واحدة. طبيبات كلهن  كنّ   احلقيقة!. أطباء
  و الطويل، السلك اذ وامللقاط املنظار، َيهزن  األخرايت كانت  بينما البارد وابهلدوء الواسعة واالبتسامات الطيبات

 .الطويل اجلراب الطبيبة أخرجت دقيقة من أقل يف و. جديد من التخديراملوضعي أنبوبة

 . املنسي األنبوب من التخلص إىل حتول لكنه و  مراقبة موعد املوعد كان 
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 مالراي 
  عن وحبثت حبثت. مصاري وجيب اشتغلْ  حممد اي  ولكْ  قلتُ . ضنك  يف والعائلة. صبياً  كنت  1969 صيف يف

  الفرات واديي ويف الرقة يف مستوطنة املالراي كانت  وقت امسها كان   هكذا املالراي، دائرة يف وجدته حىت عمل
 والبليخ؟

 ضيق  خرطوم عرب منها ونبخّ  الضغط، حتت تعمل مضخاتٍ  األكتاف على تعليقاً  ظهورن على حنمل أن  هو شغلنا
  احليوانت زرائب يف وقتله البعوض مالحقة مهمتنا. واسع  مساحة على يْنفرش أن للسائل تسمح بخّ  وفتحةِ 

  ما عادة ابملزج يقُوم من. نسيت". دلدرين" امسه كان  ْ أم  املاء مع ددت ال ميزج أن  بعد املضخات منأل. والبيوت
 ."املازج " هو بذلك يقوم ملن الوظيفي واللقب وحتماًل، قوة أضعفنا يكون 

 ابهلتافات  نشرعُ  الطريق ويف شاحنتني يف ننطلق كنا

 سائقكم يضّرط سائقنا

  فريقنا يف املازج وظيفة استلمت قد كنتُ   و . عطلة الغد  ألن  بنا يطري يكاد والفرح العودة طريق ويف مخيس يوم يف
  كان   فريقي صوت ألن  فخراً  امتألت فأنين( مازجكم يضرط مازجنا)هو  هو ظلّ  اهلتاف وألن . مريض مازجنا ألن 

 لريوا بيوهتم من خيرجون  كانوا  هبا منر اليت القرى أهل إن  حىت الثاّن، الفريق صوت من بكثري وأعلى جداً  عالياً 
.  ماء ساقية كتف  على واتكأتْ  الطريق عن وخرجت سيارتنا سرعة قّلت فجأة. األغرب  وهتافنا الغريب مشهدن

  عالياً  ترابيا الساقية جدار كان   حظنا وحلسن تنام،  أن  وأرادت شاحنتنا هدّ  قد التعب أن  لو كما  األمر بدا
 خطورة  وال حادثة تكن مل أنه يشبه مضحك أمرٌ . وضخما 

 آخر  شيء وال. اهلواء يف تفتل العليا العجالت وبقيت. الشاحنة اتكأت. السرعة خّفت هكذا األمر جرى حقيقة

  .ُمعّداتنا تتأذّ  ومل منا أي يصب مل

 ليساعد جبرار أيتوا أن  ننتظر الساقية كتف  على  جلوس وحنن يعرين وراح ابلنشاط اشتعل اآلخر الفريق أن  املصيبة
 .الضحل  األخدود من السيارة إخراج يف

 ويضحكون  يهزجون 

 مازجكم يضرط مازجنا
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. وأنشحن  أنشحن وأن... الوسطى  وأبصابعهم أبيديهم يشريون . مازجكم يضرط مازجنا: وجهي يف أيديهم يهزون 
  وأن. زريبة يف عطشة خرفان  مثل تعساء كساىل  أوالد من مؤلف فريقي يل بدا. معنيني غري وكأّنم صامت وفريقي
 أمامي اإلسفلت أرى جعلين حد إىل غاضباً  كنت.  وقتها  غضبت مثل أغضب مل أنين أذكر. وأنشحن  أنشحن
 وبعض جبيين، من يتصبب العرق. وسافالً  عالياً   ويتواصل يتقطّع. سراب من ّنر مثل الشمس وهج يف يتموّج

 يكاد  قريبة وأحيانً  أحيانً، األفق من أبعد بعيدة؛ تبدو ملون  نور من ضخمة كرات  وترسم  برموشي تعلقُ  القطرات

 عيين  حيرق ِملُحها

 أيضاً  وبغتة. بالصوت   تصيح وأفواه تؤشر أايدٍ . وسكون  صمت. الصوت . أذّن انسدتْ . السمع  فقدتُ  بغتة
 .السيارة جتاه وركضتُ  ّنضتُ 

 ميّن، جداً  قريبون  أعي  أن  دون  رأيتهم. خلفي  ركضوا قد اآلخر الفريق أفراد كل  وكان . استدرتُ . مضخة خطفتُ 
 ال وأن. ويغلقوّنا  أفواههم ويفتحون  الوسطى، أبصابعهم اهلواءَ  يبعصون . وُمقرفة  كبرية  كانت  وعيوّنم أنوفهم حىت
  على ابملضخة خبطُتهُ . قريباً  كان .  اآلخر املازج عن حبثت. شيئاً  أفعل أن  َيب أنين سوى بشي أحس وال أمسع
 وهم ومشاالً  مييناً  وأخبطُ  أضرب رحتُ . األرض على سقوطه مث  اهللعتني عينيه أذكر. مباشرةً  الدم فنفر رأسه

  .ثيايب وعلى وجهي على املاء تنضح كثرية  أايد بني  وجدُتين أن  إال يهربون،

 . ذاكريت من يزول لن  غريباً  تعبرياً  رأيت العيون  ويف اللغط ومسعتُ  فجأةً  مسعي انفتح
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 جديد؟  من املرارة   تنبت   هل
. عادةً  األطباء ُهمُ  مثلما ثقةً  أمتلىء ألنْ  كافيةً   تكن مل أسابيع، بضعة سوى الريفية عياديت افتتاحِ  على ميضِ  مل

 !طبعاً  ابلقليل هذا ليس. العملّية املمارسة إىل االنتقال رهبةَ  جتاوزتُ  قد كنتُ   لكّنين

 بطباع ريفّيون  نُسها. صغرية بلدةٌ . الرتكية  احلدود على الواقعة" أبيض تل" بلدة يف كانتْ   هذه األوىل عياديت
 .املدن  من القادمني واملتعّلمني املوظّفني جتاه احلذر من نوعٍ  وبني الدائم، واملزاح البساطة بني جتمع ُمتناقضة،

 وألنّ . املرضى  بعضُ  لديّ  زال وما تنقطع، كانت  ما  كثرياً   وهي  الكهرابءُ، انقطعتِ  مساٍء، ذات الطالع لسوء
 لكّنين مقبول، غري يل ابلنسبة األمر كان .  الشموع ضوء على معاينتهم عليّ  اقرتحوا فقد أبداً، متعجلون  الريفيني
 أتيت ال قد الكهرابء أنّ  يعلم اجلميع أنّ  خّصيصاً  القبول، إىل دفعين مما قرارايت، يف ُمرتّدداً  املراس سهل آنذاك كنتُ 
 .الصباح حىت

 كنتُ   أنين  تالحظوا أنْ  عليكمْ . اخلمسني جاوزت امرأةٌ  وهي األخرية، املريضة دورُ  جاء أنْ  إىل بسالمٍ  األمورُ  مّرت
 .الطبيب هيبة يل تكنْ  مل ابختصار. املطلوبة ابلكثافة ليس وشاريب. حنيف. القامة  طويل. والعشرين الرابعة يف

  وهي بدّقة، املريضةَ  أستجوبُ  رحتُ  األاّيم، قادماتِ  يف أغرّيها لن اليت وكالعادة. املعاينة سرير على املرأة استْلقت
 نحيةَ  أملٍ  من تشكو أّّنا علمتُ  أنْ  بعد الفحَص، بدأتُ  مث . جدوى  ذات غري هلا تبدو كانتْ   اليت أسئليت من تتربّمُ 

  أنْ  املريضة من أطلبَ  أنْ  وعليّ  ال، أم ُمتضّخماً  كان   ما  إذا ألعلمَ  حافّته وأُحّدد الكبد، أجسّ  أنْ  عليّ  هنا. الكبد
  ُتسّمى اليت النقطة على متاماً  األضالع، حاّفة حتت بُلطفٍ  أصابعي أن أدفعُ  بينما وحتبُسُه،  عميقاً  نفساً  تسحب

  مصابةٌ  أّّنا يعين مما ابلذات، النقطة هذه من تتأمل املريضة أنّ  أُحّدد أنْ  استطعتُ  عّدة ناوراتٍ ّب". موريف نقطة"
 .فيها  حبصاة أو املرارة ابلتهاب

  :متعّجالً  قلتُ 

 مل إن  لكن... هللا إنشاء عليه ستتحّسنني دواًء،  لك سأكتب... حصاة أو املرارة يف التهاب... بسيط األمر ـ
 .حصاة كانت  إن  لعملية األمر احتاج ورّبا للمرارة، صورةً  جُتري كي  املدينة إىل سأحيلك تتحّسين،

  ُمشّدداً  ذاهتا الكلمات أعدتُ . تصديق وعدم استهانة على  تدلّ  حبركة يدها نفضتْ  املرأة أن  منزعجاً  الحظتُ 
 :ابغتتين لكنها. تفهم  مل أّّنا أو جّيداً  تسمعْ  مل أّّنا ميّن  وختميناً  توكيداً  الصحيح، اللفظ على

 .سنوات عشر قبل للمرارة جراحية عملية عملتُ  أن! ايدكتور مرارة بال... مرارة بال لكّنين ـ
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  فارقٍ  لون  ذا واضحاً  العملية خطّ  الحظتُ  وفعالً  مشعةً  قربت املريضة، بطن على واهناً  يرتاقصُ  الشموع ضوء كان 
  أحد نسيتُ  ملاذا بنظري؟ أدّقق مل  ملاذا. الذات َلْوم من  عنيفة حالةٌ  وانتابتين. يدي يف فُأسِقط اجللد، مساحة عن
  أعمل أن  قبلت أصالً  ملاذا ابلعينني؟ التحديق ويعين" ابملشاهدة " يسّمى ما أي تعلمُتها اليت التشخيص وسائل أهمّ 
 الشموع؟  ضوء  وعلى  كهرابء  دون 

 اجلراحي، العمل بعد املرارية القناة من املتبّقي أي املرارة، ُجْذمور أبنّ  األطباء زمالئي و أن  أبّرر  أن  ميكنين طبعاً 
 مرارةَ  ال امرأةً  اْقنعْ  تعالَ  لكنْ ". موريف" نقطة يف  إَيابية عالمةً  ويعطي متاماً، املرارة أملَ  يشبهُ   أملاً  يولّد أن  ميكُنه

 جبذمور إْقنْعها تعالَ ! مريضة  مرارهتا أن  مرّتني، وأعدته بلْ  واضح، بكالمٍ  هلا وشّخصتَ  توّرطتَ  قدْ  وأنتَ  لديها،
  أّّنا يف شكّ  لديّ  يكن مل المرأة علمّية بكلماتٍ  أشرحُ  وأن وأتعّرقُ  أتلعثمُ  الوضع ذاك يف وتصّوْرّن! وأمله املرارة

 .العيادة من خترج إنْ  ما الوصفةَ  ستمّزقُ 

 !" أهبل اي مرارة جذمور...  هااا مرارة جذمور: "مهساً  وأكرر طويالً  زمناً  خجالً  نفس من أسخر رحت  أنين أذكر
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 النظافة  أخت.ك... احلمام دين يلعن

  املاء. بتعذيب تعذيب إال هي ما محام حفلة لنا تسوي أمي وكانت. وأخت أخوة مثانية حننا. تعقدت صغري من
  الساخنة املي إنو أعرتض ملا تقول أمي وكانت. اجللد  يسلط يعين ساخن ساخن. الساخن  املاء أكره وأن. ساخن
  اخلشن احلمام بكيس واحلسك كوم  وكله. سخونة واألقل  الدافئة هي عندها الباردة. جتمده الباردة. الوسخ تطالع
  كربت  ملا. الفتايل شايف الوسخ شايف وتقول الفتايل وتشوفنا. مسك حراشف حتسك كأّنا  حسك حتسك. كوم

 مرة. اجللد  من امليتة شبه واخلالاي للجلد األوىل الطبقة وإمنا وسخ ليست الفتايل تلك إنو عرفت طبيب وصرت
 أي" علي ردت. اجللد  خالاي من جزء إال هي ما ابحلقيقة  إايها تشوقينا كنت  اليت الفتايل هذي إنو هلا شرحت

  بصالبة اليت الغار بصابون  اهلبط كانت  األاثيف واثلثة. بكالمي  تشك عندما مجلتها كانت  تلك!" أمك وحياة
 أن  واألنكى. قوية يد من مقالع حجرة مثل مثلها  واألضالع والقدمني عالراس هتبط وملا وبثقلها، صوان  حجرة

 .توقف بال عينيه بفرك ينشغل الواحد وخيلي العينني حيرق زمان  أايم غار

 .املقشرة اجلزرة اسإحس مثل إحساسنا يكون  لكن احلمام بعد نراتح كنا  يقال اخلق

. إذانك ورا زين افرك"  اسطوانتها وتشغل الربادية أو الباب خلف تلطي كان   حتممين أّنا أستحي وصرت كرب  ملّا
 تطلع شلون  وشوف بقوة وافرك رجليك أصابع بني خلل. ركبك  مطاوي تنس ال. ابلكيس مغابنك حك

  على َيمد الوسخ احلز... ختلط ال"  وتقول فتحس البارد،  ابملاء الغايل شبه املاء خبلط أغش وكنت" اخل...الفتايل
 .طووس أربع أضفت أكون  بينما طاسه، نص بس إنو هلا وأحلف" جلدك

  وكلما رجالً  وصرت متاماً  استقليت وعندما احلمام، كيس  وتقشري  الصابون  وحرق احلار املاء من عقديت من أظن
 اللتهاب نتيجة يب يعتين كان   الذي الرقة يف األذنية  طبيب إنو حىت. ابرد . ابرد ماء دوش آخذ العيادة من عدت

 إحنا ايخي قال. البارد املاء هو" جليوبك"  العوامل من جزءاً  إنو رأيك شو يل قال. األنفية  والبوليبات اجليوب
 .الربودة وليس والسخونة احلر ووراثة جينات فيه وجسمنا حارة بالد يف مولودين

  .زمان  أايم محام وخصوصاً . احلمام أبو يلعن النظافة أبو يلعن

 . النرويج يف مقيم وأن حىت  ابرد ابرد ّباء أتدوش الزلت وترى


