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الخمد لف ذي \ذرحهة. .
والصلاة وال لام على البعوت رحمة •  .وبعد ;

فان للإمراض والأسقام وح؛ا يلهر النفوس. .

كماأزلهاأةثوجعالأدان.
وبتن يديك بعض تلك الألأم وما أوحئه من تطهير وتزكية
دونته من صمم الواقع لا من سج الخال •

أتمنى أن يزدان بريدي مملاحظاتكم ،وأن أرى في صحاض
دعاءكم بظهر الغيب . ٠
يا من وسعت رحمته كل شئ • • إرحمتا •
احمد بن عبئ اضصئ امممر

دكتوراه ض طب الأطقال
ص.ب  ١٥١١٦٧امياص ١١٧٧٧

dr.ahmad@gmail.com
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ه

علميها ليأس االأللر\ ه

عندما ييأس ا1مإس

قي أوامط أفريقيا . .ومن ين أدغالها . .لكنت صحلكت
عبدالله صدى لبراءته • • من حقه أن يلعب . .فهو طفل كباقي

طراتالخال٢اكفقشم. . ٥
أطفالالعالم. .
وجهل أهله . .ولكنت أمه التي يراها أحمل امرأة قي الكون. .
وأعظم أم في العالم ،ومن حقه أن يراها كيلك ،لكنت تبادله
أهازيج قصيدة الحب الصادق  . • ٠حبها له •  .وحبه لها .
٠٠٠

٠٠٠

^ ٠٠٠

دارت الأيام دورتها امميعية  ،وكل شيء يا هو ،عثدالله
؛كر• • والأم اترزوم ترمقه بعن الأمل ومقلة الإمتشالأ. .
حتى بدأ فجر يوم موعود . . .بدأت معه رحلة عبدالله
وأمه في قطار رمادي . .امتطى سكة سوداء غليظة كغلظة
حديدها . . .

مازال عبداللهياين . .يركض . . .يلعب . .يتكلم بصف
الكلمات •  ٠نام ليلة وقد ظهرت عليه بعض أعراض الإعياء

والتعب ،حمه بدا دافئا  • .ورغبته في الهلعام والشراب أهلث

ررلعلها كابقاتها من نزلات الأنفلونزا والبردا؛ هذا ما رددته الأم
على وحل  ، . ٠ومع بزوغ الفجر. .

زاد ,اعياوه وتكوم بجسمه الكليل قي نصف فراشه . .م،

الذي أثار قلق الأم هوعدم امتجايته لندائها  . .بدأ يفقد وعيه
سيئا همسيئا * * لم اهتز حمه هران عنيفة ،وقد شخحبمت

عيناه . .وتصلبت أحلراقه . .لمد لكن عدالله يتشج . . .
ءأد

ركضت الأم المكلومة  . ٠شاهقة النمس . .مرتعدة
الفرائص . .ممتقعة الوجه . .معقودة اللسان • • وهي نحمل
عبدالله بان يديها  . .تساعدها حارتها  . .التي اراسجاJت

بفطرتها . .لصوت أم عبدالله وهي تبكي . .ررعيدالله
ممون . .ا؛ لم كن المستشفى الذي أقامته إحدى الرمح ان

بعيدأ ،ركضت أم عبدالله المسافة كلها لا تلوي على شيء . .
سوى إنقاذ مهجتها وفلذة يلها . .للمن من الباب. .يتقدمها

أهان تهللب النجدة ٠ .ؤيشيعها دعوات من حارتها  . .بأن
يحففل الله عد الله. .

مكث عثدالله أياما تحعت العلاج المركز . .يصدق ووضوح
أ-تحر الأطاء أمه بحقيقة الأمر ر  . ٠عثدالله مصاب يالدرن من

درجة متأحرة . .ا؛ الدرن الذي أصاب عثدالله لكن غائرأ في
أعماقه ،في جهازه العصبي في مخه ومحامله الشوكي . .الأمر

ءنت0ا ولأووو\1لأص

ه

الذي سبب غيبوبته وتثنجاه ،ر  . .العلاج طويل الدى. .

هذا إذا بقي حيا• • وأما أثر الدرن على جهازه العصبي فلا
ممكن التنو به . .إلا أن وصعه الحالي يشير إلى وجود تلقيان
حهليرة في الخ> . .ا . .هدا ما قاله الأطباء لأم عثدالله . .لقد
كان ما قالوه قليلا في عددكلماته . . .قصيرا فى ما استغرقه من

زمن•  .ش كيان أم عثداللهضءآخم . .كلمات الأطباء. .
كانت صاعقة صمت أذنيها لتصل لسعتها الرة إلى كل حلية فى
جسمها . .كانت العبارات رصاصات ملتهبة تستقر فى قلبها

الجريح • • • الذي بات ينزف دماء الأرض كلها  . ٠ولا تسحقه
دماء بتي الإنسان كلهم • .لم تستهي الحديث ،وأش لحروف
مكلومة • • متعثرة في وديان الحرقة والألم أن تفلهر . . .كل ما

قدرت عليه هو أن غصست يكلمانها . .فتحدنت عيناها بدمؤع
ليت أقل حرارة من كلمات الأطباء  . .ورفعت سبابتها صوب
الماء  . ٠لتخرق سقف الغرفة ونتجاوز كل الحجب. . .
فتستقر فوق السح^٣ا . .
لآ،ء
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ظلت أم عثدالله تساهر عبدالله في جزء من وقتها في
المستشفى . .وتسامر أحزانها فى أجزاء  ،وعليها واجبات

أحرى  . ٠بقية الأطفال في المنزل  . ٠لا أم لهم سواها . .وتأبى
أن يكون لهم أم غيرها . .وحال أم عثدالله مع عبدالله وبقية
"

م او\وحةااووروةم

١١

 .كلهمّوابتفىمحرى . . .كلهم

من حسدها منزلة الأعضاء  . .تدور عليهم الأدوار حسب
حالهم •  ٠ففيهم ساعدها حثن يخدمها • • ومنهم روحها حنن
يحتاجها . .وأما عLلالاله فقد صار محي مرصه قالبها النابض. .

ترىحياثمافيحياته^ ،ملهافيشفاصدميجريفيعروقها• •
كل دقة لقلها تنادى عيدالله . .وكل نضة في عروقها دعوة له

وأمل في عافيته • • وحئن تعود أم عبدالله

 ،تعود بلا

قالب . . .حاؤية من معاني الحياة ،وتعود بلا نبض . .شاحبة

الوجه ،صفراء اللون لتمارس واجباتها الأخرى دون قلب
ودون نبضن  . ٠تركتهما مع عبدالله. .
م!ي
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حرج مدالل من ق م انماية اركزة إلى اياح الخام. .

كأنما ص كائن أحر . .لا يمع • • لا يرى . .لا يتحرك. .
لا يقوى على الأكل والشرب . . .أس طويت ّ . .اقاْ
متصلبتان كأنما قدت من حجر. .

وقفت أم عثدالله على رأسه خائرة القوى • • ترغ على
كاهلها أحزانها التي جددتها كلمات الأؤلثاء . .واصفة عمق

الإصابة وحجم التلف في المخ . .والأكثر أتا  . .أن خلايا
المح لا تتجدد حئن تتلف • • وبالتالي فلا أمل في رجؤع حالته
إلى وصحها الطبيعي . .عند هذا الحد من كلماتهم . .توقفت

ءلت0آممأص الخاص ه

أم عبدالله عن الحياة معهم . .وراحت بخيالها تعيش حياة
أحرى . .كانت أمام الأؤلياء  . .تمثالا . .كانت صورة في أليوم

الأس  • ٠لم تشعر مما يقولون في الشعلر الثاني من حديثهم • ٠
الذي لم يعد كونه محاولة يائسة قي تخفيف مصابها. .
ارصتكون حالته مستقرة على هدا النحو . .حريومة الدرن

تزول •  ٠ولا نتوقع مزيدأ من الإصابة. .

من

رعايته• • كير من الأطفال يعيسون في مثل وصعه  . .ونححت
أمهاتهم في تخفيف معاناتهم •  ٠ونحن واثقون انك ّتجحين
مثلهنا . ،أفاقت أم عبدالله من حديد . .على صوت الشهلر
الثالث من حديثهم • • لم يكن أقل مرارة ر  . .لم يعد عبدالله
بمحتاج إلى رعاية المستشفى • • كل ما يحتاجه •  ٠هو رعايتك

له في المنزل . .امتمري في إعهلائه الدواء عبر الأنبوب كما

تعطينه الشراب والأكل المهروس • • تعالي إلى المستشفى ين
حن وآخر . .لنْلمثن على حالة عبدالله ونغير الأنبوب. .
نحن متاكدون من حرصك عليه ومتابعة مواعيده  . .ء تركها

الأؤلثاء وانصرفوا  ٠ ٠وهم يدركون أنها ّستحتاج بضعة أيام
لتتأقلم مع الوصع الحديد • • ومن ثم تاخده وتنصرف. . .
حرج الأؤلباء من الغرفة ليدحلها مكانهم فارس الياس
يجتر جنده . .كان مكفهر الوجه  . ٠أصول اللامح . .غليظ

الصولتا•  ٠مكمرا عن انابا جامه  ٠ ٠بمطي وحا مرعيا

تكونت أعضاؤه ْن كلمات الأطباء ومكتوب على ناصيته
ررلأ شماءا • ٠ ،وعلى حربة م—وداء في يدْ ررتلف المخ  ، ٠لم

يكن جنوده أناسا

خلفه  ٠ ٠بل أفاعي عظيمة. . .

وعقارب مود مخيفة ،صوت زحفها داخل الغرفة مرعب،

يزيده رعيا رؤؤسها التي امتلأت سما زعافا انتشرت في كل
سبر من الغرفة حتى حجبت ،النور الدالف من كوة صغيرة . .

أرض الغرفة ،جدرانها  ،حتى سقفها ،بل على سرير ابنها

وحول موصع قدميها عقارب وأفاعي ،ست الأولى شوكها

والأحرى أنيابها • • وص تعرف لحن آلثاءس القاتل • •
أطفال مقل طفلك

ءأد ءأد

الإعاقة . .نم الموت

رغ الفارس حربته  . .وسددها إلى قالب أم عبدالله. .
وصاح في جنده  ٠مزقي كيانها • •

اختفت أم عبدالله • • لم تفلهر صباح اليوم التالي كعادتها
لتسأل الأطباء عن حالته . .وتمي نفسها بشفائه. .

صباح يوم آخر  ١ ٠وثالث ٠ .وعاشر . .لا يراها الأطباء،
يكتفي الأطباء سؤال الممرضات عنه  . ٠إذ لا حديد  . .كومة
لخم قد تخشبت. .

ويكتفون برعاية الممرضات له ٠ .إذ لا يحتاج أكثر من

عللها  \ jjjIjJI ujjUjه
ذلك . .شراب ودواء  . .وتنظيف . .ويكتفون بالزمن. .

تنسى معه الأمح٠ا. ٠ ٥

بعد ثلاثة أمحابح من اختفاء أم عيدالله . .وحين يدخل
د .هندركسيلا ،يعد عهللة نهاية الأمحجؤع . . .تستماله إحوى
الممرضات على عجل . .وقد علتها علامات

الدهشة والاستغراب ٠ .ونباغته قبل إلقاء التحية. . .

تعال . .انظر إلى عثدالله . .ما الحديد انه ب يتغير. . .

انظرإلى يديه . .نعم يديه . .انه يحرك أصابعه٠ .

شخص القليب مكانه • • وهوينظر إلى أصابع عبدالله. .
الحائعة • • التثنية . .المتصلبة  . ٠النحيلة ١ .من وطأة المرض. .

نعم ٠ .عبدالله يحرك أصابعه
حرج العلبيب من الغرفة محاهم الوجه . .وعلى محياه . ١

علامة استفهام كبرى • • زادت دهشة الطبيب أكثر بعد يومتن،
حنن أخبرته الممرصة أن عبداللمه يحرك يديه ٠ .وأن أصابعه قل
انهللمى من تصلبها. .

الأطباء ٠ .المرضان . .لا يعرفون ماذا يجري  . ١عثدالله
ا ا لدكتور هندركي هو أستاذ الأمراخى الاستوائية بجامعة ليفربول للامراصى
الأسراب وقد أشرف على علاج عبد الله ،وفص عالمنا حيره أثناء دراسي
لدبلوم الاطفاو عاء  .-٥١٤١٦كبها بنص ف .

بدأ يحرك أصاع قدميه ،وبعد أيام لاك ساقاه التخشتان. .
وصار يحركهما .إ إ نعم يحركهما . .لا احد يفسر ما
يحدث . .اسمتالم الخميع للواير الذي فرض نف ه على

العلم والفلريات والتجارب .الحقيقة المدؤية هي أن عبدالله
بدأ يتحسن في جهازه العصبي . .لم تتوقفا فصول المعجزة
ومفاحأتها  . .استمرت عدة أمايع وحالة عيداللمه في نحسن
مهلرد . .وأم عبدالله ما زالت ،مختفية. .
م

، ٠٠

م

م

ذاتيوم . .هتفت الممرضة بالأطباء  . ٠حاءتأمعثدالله . ٠
مع الأؤلباء  . .تشيعهم الممرضات . .لرؤية أم عيدالله . .
والت ابق في زف البشارة . . .إلا أن الحمل تهاوت . .ووقفج
الحمح في صمت ،ثقيل أمام هيبة أم عبدالله . .كانت ،في وقفتها
كالعلود الشامخ وقد ينخ من ناحلريها نورأحرق كل الكلمات. .
فلم ممللثخ الحمح إلا الأنتذلار . .انتظار ما تقول هي (

والسلام على من اتبع الهدى . .حشت ،لأخذ عبدالله

ولدي • • وشكرأ على رعايتكم • • • ؛ •
تحجز الكلمات أن تصف ،رحيلهما من المستشفى. .
صدق أو لا تصدق . .حرجتا به ليس محمولا لن يديها كما
جاءت . ٠ .بل بمشي . .رحلت ،به . .لا تمسلثا يديه لتدله
م

١٦
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ه

الهلريق . .بل ممسك يديها . .لم شح له باب الستض ليخرج

بل فتح لها هو . .لم تطالب منه أن يسمعها أو أن يكلمها . .بل
بادرها بصوته الطريب •  ٠ررأٌي •  ٠متى نصل البيت . . .؛. ١
تلتفت الممرضات إلى بعضهن . .بوجوه ساهمة . .لعن

عليها قهلرات . .ذرفتها عيونهن . .إنها اللغة الوحيدة . .التي
تتحدث فى هدا الموقف . .ويفهمها كل البشر. .
٠٠٠
٠٠٠
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قال الدكتور هندركسي. . . .

عقدنا اجتماعا مهلولا  . ٠دعونا فيه حمع الأطثاء. .
ومتخصصى علم الأمراض والأنسجة في المدينة لمحاولة تفسير
حالته • • كف تحس وقد أتى المرض على جزء ير ْن مخه
فأتلفه . .؟ أ

وبعد مداولة وطول نماش ،حرجنا برأي واحد ٠ .ال
ندرى ،لا سهلتع ممر ما حدمحّا. . .

ويحد تفرقنا ،استوقفني أحد الأطباء المساعدين لي ؤيعمل
فى فترات مسائية وليليه بالمستشفى قائلا  . ٠هل تريد الشر في

نحسن عبدالله؟ أجيته نعم وعلى عجل أرجوك قال ٠ .أتدكر
ح؛ن تحدثنا ْع أم عثدالله عن حالته ونصحناها باصعلحابه
للمنزل ،تم احتفت بعدها  ٠ ٠أجبته . .نعم . .استتلمرد . .إن
١٧

س0أمم1صاكأس

دعان ه [  ، ] ١٨٦ : ^١إنه (سبحانه) قي علاه أقرب إلى عيد الله
من أمه وأقرب إليها ْن عبد الله ،ودوى في صدرها حواب
رباني لبحثها عن اللجأ . . .ؤ أمن يجيب المضطر إذا دعاه

وفذ الثوءه [الممل . . .] ٦٢ :وصهلت في وحدانها حيول
الشن . . .ؤ قل يحييها الذي أنفأها أرل م؛ وم بكل حلق عليم ه
[يس;  ] ٧٩نعم  ٠ ٠ان الله قريب. . .
إن الله مجيب. .

إن الله قادر على شفاء الخلايا التالفة فهو الذي أنشأها من
العدم . ٠
من يذوي المكلومين سواْ • • إ
من يجيب المضطرين غيرْ • • • إ

من يخلصها من براثن اليأس إلاأحنحة رحمته . .ا
من يرقي لدغات العقارب وغدرات الثعاي^ن إلا
وحيه . .ا

من يزيح ظالمة الخوف الموحشة إلا نور الإممان به . .أ
'٠٠

استجمعت أم عيدالله قواها ونزعت حربة الياس من
حلمها ،وقد همرت دمؤع الاستغاثة بالله . . .ورددت

ه

ررلا إله إلا أنت بحانك . .إني كنت ْن الظاين،». .
وامتالت سيف الدعاء الصادق . .من غمد

يالإحاية. .

ورشت ش اس الأخرس ابمل. .حض لا يرس الأس. .
إذ لا حاجة لها بالناس . . .وحخن ينزل الرب بحانه. .

فحاجتها عنده  . .وينادي . . .هل من مائل فأعهليه. .
فتنالي قي الماء  ٠ ٠ؤيمعها من قي الماء  . . .تناجي رب
السماء

عندها تفتحت أبواب ال ماء • • وبنغ منها نور بدد ظلام
المكان♦ • وأتي على جنوداليأس فأحرقها . . .وتهدهد الوحش
أمام صهيل الخن• • حينها ترجل فارس اليأس مستملنا ورفع
راية بيضاء قد كتب علميها. . .
راوأرستْسك . . .ا)
اهء

م

لمن
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(هوسثا) الريمة ه

(موسى) امحمة

يحلن علئ العيادة شر ميلة ،وعلى ماعدها الأيمن
طفل معصوب الرأّس ،لكن الذي يلمت الفلر أكثر ملامح
وجهه المستدير ،ملامح متلازمة داونل٢ا ،يميه بعض الناس
باممواكولي
وجدته الي يحلمن ُه تناديه . .رامووسىاا . .

صألتها عن قصته ومسب العصابة على رأسمه ،حم يقت

كلماتها دمعة حارة مدادها حرقة وألم. .
( )٢كلمة متلازمة تمني مجموعة من العلامات والأعراض تكون عجموعها وصفأ
لحالة مرضية معينة ،وداون هوأول من وصف مجموعة العلامات والأعراض

التي تفلمهر على الأؤلفال المماين بهذه المتلازمة ،ومنها ارتخاء العضلات ،كون
الوجه معلمحا ،ميلان ثق العينئن يانحاْ أمقل الأنف ، ،انضغامحل الخاب العلوي

من الأم ،بمستوى الوجه ،بروز اللسان ،كون اليد مفلطحة وعريضة والأصابع
نميرة ووجود خهل عرضي واحد في كف اليد وملامح أخرى .نسبة الإصابة
بملازمة داون واحد من كل (  )٨ ٠٠ثمان مئة مولود تهريبا ،وأؤلفال متلازمة

داون أكثر عرضة من غيرهم لتئوهات القلب ،والتخلف ،العقلي .التسمية باللفل
المنغولي ليسمتج علمية والأولى تحاشيها وسببها تثابه بعفر ملامح متلازمة داون
مع الحنس المنغولي • يتميرأتلفال متلازمة داون بروح الصيانة ومحبتهم وتفاعلهم
المتميز مع اللمب ،والابتسامة حتى من الأغراب . ،سب ،المتلازمة هوحلل في عدد
الكرومومومات ( زيادة ) أثناء بدايات تكون الحن؛ن بإذن الله.

كانت البداية مع ولدها . .ثاب قي الريعان ،غلبت عليه
ّلوكايه يوارى المراهمه • ٠

سموه السثالب ،وخلهريط

كثرة لعب ،صياع للأوقات ،إهمال للفرائص ،وانغماس في

الملهيات ،وكسل في خدمة الأبوين ورعاية مصالحهما. .
توالت نداءات الأم وتعاك صيحاتها . .ررانتثه يا بني،
كن على حدر يا ولدى ١١ • .لكن حدار المراهقة كان كفيلا
بصدها . .

وبصوت حنون ،يحدوه دفءالأمومة تتومل إليه . .رائعتي
أبحث للث ،عن بنت الحلال  ، . ١لا تحرمني من حمل ولدلث. • ،
ومداعبة ابنتك • •  ١ويعد إلحاح ،وكثرة ترداد ؤ  .استجاب
لطلبها.
ءإد

ة؛م

' ٠١٠

' ٠٠

،،V

كانت أيامه الأولى بعد الزواج راشهر عل  ، ١سهرات
تملأها ضحكات ،اللهوواللعب وسحا أيام الزوحن ولياليهما
التي توالت وتصرمت  . ٠حتى دخل الولد على أمه بالخبر
السار • • ررأمي أبشري • .زوجتي حامل .أ أ ٠ ١
بعد تسعة أسهر حانت م اعة الصفر ، . .الزوجة

تقاسي الأم المخاض ،والزوج على محياه مشاعر القلق. .
وتمر اللحظات  . ٠وولد موسى لدينا مممستثّفى الولادة
٢٤

تحر الأم في موج من الهواجس والألأم وص ترمق عنتي
مومى المثقوضن ،وحنن تقرئ أصايعه القصيرة يعترصها خط

وحيد في ومط كفه لكنما هو حاجر أحمر غثر مار أحلامها
إلى لمة المقبل القام ،ولك حاول الأبوان كتمه من الحرقة
والألم فضحته الدمؤح. .
م؛ثم

ء؛بم

،أد

،٠٠

مء

ا،ء

وفي زحمة الأفكار ،ومن بثن ظلمة الهواجس • • ؛ jy ^j
رباني ،حرك مكامن اكلرة القية. . .
الله الذي حلقنا وحلق موصى.

الله الذي قدره في هده الصورة .

أوليس الله ارحم بمادْ من أمهاتهم •
أو ليس الله بأرحم بمومى مئا •
او لس الله ب ام^ النجوى وعالم السرائر >
أليس الله ممغيث الملهوفتن ومجب المضهلرين •

أليس الله مملاذ الفارين وملجا . ^^١^^١

ياْ • • كم كنا بعيدين عن الله . .وي . .كأن الله
مباتنا العميق • • • يا الله •  .كم هي الدنيا حقيرة ولعينة. .

٢٦

من

(0ولووحا) اارحا0ة

يا رب • • يا كرم • • يا وحم ■ ■ • يا قادر • •

أغثنا في لهنتتا • • لهمج لنا في كدبما • •
ء!د
' ٠٠

ة!ح
' ٠٠

٠٠٠
' ٠٠

انقلبت حياة الأبوين راما على عقب ،فالدمؤع الحارة التي
انسكبت على وجنتي الأب غسلها ماء الوصوء الذي لم ينسكب
على وجهه منذ منوات إ إ ،جمح الصلوات قي المسجد ْع
الحماعة مما فيها الفجر ،القرآن جليسه والذكر أنسه ،إرصاء
أمه هدف أسمى فى حياته. . .

أما الزوجة ،فلا تسل عن ريحانة عهلرت منزلها بالقرآن

تلاوة وحففلآ بعد أن كان يعج ممزامير الشيهلمان. . .
يحل شهر رمضان ويحل معه الأنس ،وتبدلت الأحزان
ممومى أفراحا بنعم الله الكثيرة ،وانقلب الخوف على مستقبله
رضا بقضاء الله ومما أعده لالصابرين.

النهار • • صيام وعمل واكتساب رزق حلال ،والليل
تهجد وقرآن •

توالت الأيام سحابا يمطر شجرة الإيمان ش قلثي الأبوين

ه

لتنمو وينمو معها

بالله.

مزت عشرة أشهر وموس حذ برزق • •  ،لكنت نظراته

المتفائلة من يين مشقوضن تنثر الطمأسنة في المنزل ،وتلطم
نفلرات الإشفاق من والديه فترديها صريعة ،وصحكاته

الصادقة تعلم من حوله درومأ في حقارة الدنيا وعدم أهليتها
لأن يعبأ بها أهلها ،أو يكترث؛ممدها أبناؤها .

كان مومى يحاول بنظراته وصحكاته أن يمغ والديه أنه
بمختر ولا داعي للقلق عليه ،وأن عليهما أن يهتما بشؤونهما
أكر منه »  .وكال موصى احس كا ممحصل قريبا • •
_

، ٠٠

م

اءص

_
،،V

مافر الأبوان ومعهما موسمي ،وفي موعد مع القضاء
والقدر فى رحالة العودة عير البر تتعرض العائلة لحادث مروري

خملم\.
مات الأب  . ٠وماتّى الأم • • وبقي موس ْع إصابة في
رأسه ،هى محسب العصابة الش أراها عليه. .

٢٨

(0ووللها) الرممة

ه

عجبا منك يا موسى • . .كم كان والدم يسأل . .هل
مميعس ولمدة كم؟ فموُت الأُب والأم وتعقي أنت يعدهما،
فسبحان من استأثر يتقدير الاحال.

ثم عجبا منك يا موسى  » rماقك الله رحمة لأبويك،
فانتثالتهمأ من أوحال الغفلة ودهاليز الفللمة ،إلى نور الإممان
والشن ليموتا على حسن خاتمة ان ساء الله . .

فسبحان من يقدر الخير والفلاح في كس المصائب
والوازل. . .
عا

يقول عاليه الصلاة والسلام!

٩١

وعجا لأمر المؤمن ،إن أمره كله له خير ،إن

أصابمه سراء شكر فكان خيرا له ،وإن أمايمه
ضراء صر فكان خيرا له ،وليس ذلك لأحد إلا
للمؤمن)).

رواه م لم عن صهيعسإ)
٩

م

ه_

ن

٢٩

صلم1ك11راسمن ه

حينما ذ٠هتارامحت ١١ا

جيم على صمت ثقيل وأنا أناقش حالة راكان مع بقية
الزملاء أثناء مرورنا الصباحي على المرصى المنوم؛ن. .
راكان على وثك إتمام ربيعه الثالث • • عليل ؟رض صب
الخلايا العصبية المعدية للعضلأت فتبدورحوة ويغدو صاحبها

عدم القدرة على الوقوف أو الحركة من شدة صعق عضلاته
ورخاوتها•  . .المرض ورائي نادر الحدوث . .كون الأب
حاملا له غير مصاب به والأم كيلك . .ؤإذا شاء الله أن يلتقي
عامل الوراثة المصاب من الأبوين • • صار الوليد مصابا بالمرض
وتفلهر عليه أعراضه وهدا يحدث لبعض الأبناء أوالبنات دون

دعضل  • ٢٢لم يكن راكان المصاب الأول في الهائلمة  . ٠بل
(ا)أشرثءاوعلأج الرص ،نمطاكفىمظم  ١٤٢٣ه.
( )٢عذ 0مجموعة من الأمراصن الوراثية توصف يالتنحيه ~ أي أن عامل الوراثة (جين)

الصاب;الرض يتنحى ولا تظهر الرض عر حامله نظرآ لوجود عامل دراثة أخر
صالح يغطي النقص' وفي حال كون كلأ الأبوين يحمل الحض الصاب ،فإن نية
حصول الرض للمولود *أي التقاء الخينئن المابئن من الأبوين لدى الولودأ هي الرع
(  ) '/. ٢٥في كل حمل ،وهدا لايٌي أن مولودا مجن كل أربعة مواليد سيكون مصايا،
بل إن احتمال الإصابة في كل حمل هو  ■/. ٢ ٥وبالتالي فإن احتمالية أن يكون الولود
غير مصاب بالرض في كل حمل هي  ~ /. ٧٥مثل أن تضع أربع حالتا في صندوق
احداهن حمراء وثلاث بيض ،نم تدحل يدك لإحراج واحدة فقط فاحتمال أن تكون
الحبة ييضاء  ٠/, ٧ ٥والحمراء  / ٢ ٥وهد 0النسة تتكرر •ع كل صندوق جديد ٠

الثاني ،ويتمع البقية بصحة جيدة ،شقيق راكان الصاب يكبره
في العمر. .و . .العاناة . . .
ء|ي

م،أ\

٩'/

بدأ القلق يساور أبوي راكان منذ نعومة أظفاره  ،إذ لم

يكن قادأ على رقع رأسه بمستوى عنقه • • ثم لم يجلس • * ال
ينقلب من م لأخر . .بل لم يكن يرفع سامه• .
الوهن محي عضلاته كان أباغ ما يكون . .غير أن عضلات
وجهه وعينيه وكما هو العتاد لم تهللهما يد المرض . .محيبقى

محوي النظرات • • حاد التمير بملامح وجهه ،وكأن عينيه تصرخ
ممن حول راكان . . .تعللب النجدة لحمه٠ .

ويدق ناقوس الخطر حينما يتسارع نفس راكان . .إذ أنها
علامة التهاب فى الرئتن  . .وبداية صعق محي وظيفة الحهاز

التنفسي ،وهى محاصمة الفلهر محي أطوار المرض حن تضعفا
عضلات الخهاز التفي محلا تستطع طرد الشوائب والمثسربات
إلى الرئتن . .ولا تقدر على مقاومة الألتهايات النانحة من

تراكم"Lكالشواب.

وحن يحدمث ،التهاب محإن راكان محي يحتاج إلى جهاز التنفس
الاصعلناعي لمساعدة الرئتن على إداء وظيفتهما . .وعندها

ممم1كل1راست

ه

ررفي قم
تبدأ معاناة أخرى . .سيبقى رالكن أسير تلك
العلاج المركزة أياما أو أمائع أو شهورا ررحتى تسترد رئتيه
عافيتهما» فإذا انفك أنره وأمتيشر به أهله . . .فما هي إلا
أيام أوأسابح ويعود نزيلا للمتشفى ْن حديدْ ٠ .ع التهاب
رئوي جديد • • هل من علاج • • ؟

هل من بل م يستاصل المرصى وثكهر سالآّل هده الخ^قة
المؤلمة  . .التهارب رئوي  ٠ .مسعتس؛مى  . . .تنفس اصهلناعي . .

شبه عافيه . ٠ .ثم ٠ .التهابآخر. .؟
ليس للمرصى علاج ناُح وغالب الصا؛ين يودعون الحياة
خلال أول ر؛يعين منها والسب العتاد التهابات الرئت؛ن وفشل
ومحنائفهما ١
د|ا

ء؛ا

ء|بم

لكن الحوار محني ويخز زملائي في الفريق في معزل من غرفة
راكان • • المرصى معروف ،والنهاية متوقحه ،شعورنا بالعجز

واؤللاعنا على جزء من معاناة الأهل كانا وجهتن لعملة واحدة

هي نصسثنا من آلام راكان.
لكن ثمة أمر آخر زاد فى مرارة الحوار وألب ه عباءة من
التوجس والفلق وهو موال ًلالا محللل بغمامه القام على

الأمحلباء وهم يباشرون علاج أمثال راكان  . .هل نستخدم جهاز
٣١

التنفس الاصطناعي إذا احتاجه رالكن كما هو متوقع أم نتركه
بدونه؟ ا وفي حض يبدو السؤال غريبا لأول وهله . .إي كيف
نتركه ممون؟ إ إلاأنه لم يتح من فرنخ . .أ ا
ة!مح
\،ء

ة؛مح

هءد
\،ء

التنفس الاصحلناعي ليس حلا جدئيا ولا يعالج ا.لرض
الأصلي وفى حال تحسن وظسائف الرئة — الأمر الذي قد

يستغرق أسابيع إن لم تكن أشهرأ ~ فإن التهابا أحر سترديها
طريحة العوز حلال أمابيع أحرى إن لم تكن أياما ،وليس هذا
كل شيء فان عدد الأسرة الزودة بأجهزة التنفس الاصهلناعي
في أهمام العلاج اركز محدودة للغاية ،وبقاء راكان ومن في
حالة راكان مويقتن بتلك الأجهزة رهن تحسن وءلائف الريمن
يشغل مكانا حساسا قد يحتاجه مريص آخر ذو علة طارئة متى
تحاورها عاد إلى حياته الهلثيعية . .وبالتالي فان إنقاذ راكان —
افلوقت ~ همد يودي بحياة آخر. . .

حياة راكان . ٠ .الياس من مفائه • • شغل أسرة العلاج
اجلركز وأجهزة التنفس بحالات لا يرجى يروها ، . .تلك كانت

بنود ا،لعادلة ،وحلها على أرصي الواح لا ينقصه التحدي،
ومهما كثرت الأراء والمبررات فان اتخاذ القرار صعب صعوبة
القرار ذاته. . .

٣٦

م0وسأأسمم

ترتحف . . .بكاء الأم . .يصاحبه حوقلة الأب واسترجاص. .
حمعهما موال واحد ب ادرا به الطبيب الذي باشر حنان

؛الإّعاظتالأووة . . .هل ص تموت؟
لم تكن كلمات الطثيب وحدها بالتي طمأتتهما . .توقفت
حنان عن الرحمان وزال صوت الاختناق ،وبدأ لون وجهها

يعود كما كان نحت تاثتر إبرة لإيقاف التثسج ياذن الله. . .
وصح لهما الهلييب الموقف؛احتصار ، . .ررهذه حالةتشنج،

أسبابها عديدة . . .ميحتاج الأمر إلى بعضي الفحوصات
الخبريةْ ،ع إشاعة للرأس ،وتخهليهل كهربائي لأنشهلة المخ،
وستكون المتابعة مع طبيب الأعصاب . ١ . . .
لقد كان منظر حنان * * وهي في 'محوبتها تحت تاثتر العلاج
يحكي كل معاني البراءة والضعمإ ، . .لا تستنمصب لصوت،

فمها يغهليه  ٤^٥الأكسحن ،غامضة العينن • • يهليئة القس. .
لا حراك • • إلا لبعض شعرات رأسها  . .التي كانت ،تبعثرها
أنامل والدتها • • وهي جالسة بجوارها تتوسل إلى الله • • أن
يحففل حنان . . .ؤيشفيها. . .

*النتائج مهلمئنة . . .الوبة قد تعاودها . . .تحتاج إلى دواء لمغ
تكرارها •  . .ستعيش حياة طيعية ْثل غيرها إن شاء الله. ١ . . .
٤٦

يتكتم عليها ؤيحرم نقاشها والسؤال عتها * ■ حتى تتفاقم

ويصعب علاجها • •  ٠الصمع مثل باقي الأمراض . .له
مسب ،يشخص. .ثم يعالج . .ون به الشماء فيه عالية ولله
الحمد ٠ . .ا؛ .

مضت الشهور . ٠ .أصست حنان بنوبة ثانية . .ثم ثالثة
بعد منة • • • امتثار أهلها أكثر من طيب  • • ٠هل يلزم تغيير
الدواء. .؟هلنسافر؛هاإرالخارج. .؟كانتالإحا؛ة ١ . .ال
داعي لذلك فبعض الحالات تستدعي الاستمرار وقال يحصل
بعض النوبات  • • ٠وفي حال إيقاف العلاج . . .فان عاود
النوبات قد يزيد ؤيتضاعف . . .ء .

استشار والدها إمام جامع الحي ،بعض الناس نصحهم
بإيقاف الأدؤية ومراحعة متخصص؛ن فى الأدؤية الثهبية،
آحرون يرون مراجعة أحد الش١دوذين فقد يكون الأمر سحرا أو
متا لا يقدر عليه إلا مشعوذ "تحير• • .

كانت نصّيحة إمام الحاْع مسحا؛ بالحكمة  . . ٠وكلماته
ناحا مرصعا بالعلم والوقار. .

ررالمرض بلاء• • والمؤمتون محتلون على قدر إكانهم • • ئكا

يوفى الصابرون أجرهم بغير حاب . .الأحاو بأّباب العلاج
٤٨

للا-أدللر ه

من اكحصصثن مهللب شرعي ،إيقاف العلاج لا مبرر له. . .
الرقية الشرعية والدعاء بالشفاء نور على نور وحير بلا شر . .

وعدم الشفاء لا بمي عدم إجابة الدعاء  ،فمن لم ير الشفاء بعد
الدعاء  ،لا يدري إن كان الله قد رد عن مريضه بلاء أكبر مما هو

فيه . . .ما ظنك لوكانت حنان من صمن الحالات المتأخرة التي
نصيها النوبات في اليوم الواحدأكثر من خمس؛ن مرة ؤيصاحبها
اعتلال في المح والقدرات العقلية . • .وهوأمر حكام الأطباء
عن حالات صؤع مستس-sية يشاهدونها • • • ومن حكمة الله
ورحمته أن يوجل الإجابة أحيانا لخير يريده بعبده فى الدنيا أو

الأحرة أوكليهما  ٠ ٠ .يا أبا حنان . .ثق أن اوله أرحم بعباده من

أنفسهم  • ٠وأنه لا يقدر لمدْ المؤْن إلا حيرأ• • • ؤإياك. .
إياك من ظلمات السحر والشعوذة • • فانها دهاليز مظلمة تبدأ

بالحيرة والشك وتنتهي بالكفر والضلال . . .ا. ،
وحتم السيخ نصيحته بي ارة لم يمحها والل .حنان من
قل• • •

هرول والد حنان مسرعا إلى النزل ١ . .ررأم حنان . ٠
تعالي  . .ابشري . .ا ،كان مسرورا  . .مرتاح البال لكلمات
الشخ الش لم تكن مجردكلمات  . ٠بل كانت ماء زلالا مقى
ظمأ مصابه وآلامه٠ . .

امرحت أسارير أم حنان وعلت وحهها علامات الرصا » .
وقدسمعت من أثمي حنان البشارة . .ه جاءت امرأةإلىافيإس
تشتكي قائلة . .يا رسول الله إني أصؤع (يصيبها الصؤع) فايع
الله أن يشفيني . .فقال عليه الصلاة والسلام — وهو الرحيم
بأمته  -إن شئت دعوت الله لك ؤإن شئت فاصبري ولك

الحنة •  . .قالت . .يا رسول الله •  ٠بل أصبر  . .ثم قالت. .
يا رسول الله إني أتكشف فايع الله لي أن لا أتكشف . .فدعا
لها عليه الصلاة والسلأمء .

أرأيت يا أم حنان . . .المصاب بالصؤع إذا صبر فله
الحنة • • .نعم له الحنة • • • إنه وعد من الّثي. . .

لم تكن حنان تعرف حقا ما بها . . .إذا أفاقت من نوبة . .
سالت ارما بي • .؟ أين أنا ■  .؟ ٠ءلا شيء يا حنان . .مجرد
دوار وستكونتن بخيره • هكدا يجمها من حولها . .والدواء
الدكا مناوله ممكل لومي  ٠ ٠هو مسسهل مساعد على يخصما
الدوار. .

تصرمت الأيام وال نون  ٠ .كبرت حنان • • وكان لابد لها
من أن تعرف الحقيقة . . .قام أبواها بنفس الدور الذي قام به

حالا من كثير من الفتيات اللاتي يتمتعن بصحة جيدة لكنهن

نلن أهم نعمة وأكبر منه  . .ملن الدين  . .لا يصلن. .
وحياتهن مليئة بالضياع واللهو . .بل والعلاقات المحرمة ،ما
الفائدة إدا همت ستوارثا ؛ص،ح^ *حدة  ،ملمة من الامراصن (م
قابلت الله وهوعلي غضبان . . .مرحبا بالمرصن  ٠ ٠نعم مرحبا

بالمرض . .إذا كان الله راضيا ٠ ٠ .لا أقولها ^ بالشر. .
لكن رص بقضاء الله وقدرْ • • • م قرير العتن يا أبتي • • ٠
كوني مْلمثنة يا أمي  • ٠أنا بخير  ٠ ١نحم أنا بخير. ، . . .
نالك هى قصة مرصها ،اّّتعرفتا حنان شريطها

وبسرعة ،وأمها ما زالت تمسح جبينها وقد أفاقت لتوها من
نوبتها الأخيرة . . . .متحث حنان بخيالها محي بحر متلاطم من
الأفكار والشوارد ١ . .تذكرت صباها  ٠ ٠وتذكرت ضحأكاتها

وهي نحمل شهادة الثانوية ، . .مجالس الأنس ْع والديها
ؤإحوتها  ، ٠ ٠أيام السهر والتعب قي المرحلة الحامعية ، ٠ ٠
كلمات صاحباتها لها مدحا وثناء ب الذات  . ٠ ٠صديقتها

هدى . .رمقة دربها ومعيتها على الخير . .التي رددت أكثر
 ٢٠ ,• ٢٠ة ار  . .حنان ٠ .أنا أهمعلك عار  ,ما وشك الله و أتمن  ,أن

أكونهثلك . .ا .

تستهلرد حنان في حيالها  . . .شل حقا متتمنى هدى أن
٢

للا"أدلبل ه

تكون مثلي لو عرفت حقيقة مرصي. .؟! تفلر حنان إلى علبة
الدواء حانب السرير وتطيل النفلر . . .لم تكن حنان تشاهد
العلبة أو الدواء بداحلها  . .لقد كانت ترمق أيامها ولياليها
وطموحاتها ومستقبلها  . • .وتتساءل • • ررهل هى ّمجينة هده

العلبة • • ؟ إ ا؛ موال نع من قلبها . .وارثي صداه في جنبان
صدرها ،لم تكن أمها الش مازالت تمسح على حييتها تعلم
بهدم الأمواج التلاحلمة في كيان حنان. . .
استمرت حنان تستعرض شريط حياتها وقد تسرب إليها

القلق والهم والإحابة على السؤال تزداد صعوبة وحسرة،
وحجبت غمامة سوداء كل أنوار غرفتها وتفجر السؤال الثقيل
عن اسملة مرة كسية ٠ .رركم ،ساعسى يهدا المرصن ،كم،

ماتزؤج ،كيف رسأرُي أولادي ،وصارت الذلالمة حولها تزداد
الواحد تلو الأحر،
والأسى يتضاعف ،وحيوحل الأمل
من يخلصني ،من لرحمتي من• • •  ،من• • •" ومحي زحمة

مشاعرها • • • بل ومن نحت ركام الخيال الأسود المتشائم. .
للمرأة التي سألته . . .
يدوي صوت الخيار النبوي
ررأدعولك أوتصبرين وللث ،الحنة . .؛ا لقد كان صوته أقوى من

كل ميء في نفسها •  ،هلكها الوقف • • ،كأنها ترى النبي عاليه
الصلاة والسلام وهويختر المرأة . .بل كأنه يخترها هئ . .نحم
كانه يهمحرييغ  ٠ ٠ ٠سيءهم٠ا حنان مره احرى  ٠ ٠لكن هده المرة

الله

ؤإلأ فأيى لامرأة أن ترى فالذان كبدها الخمسة عوت
الواحد يعد الأحر يالمرصن نمه ،وري السادمل فى مسمحبمما

الطريق ،ثم لا تموت هي كمدآ وحسرة ،لقد كانت كلما ولدت
طفلا فكأتما ولدت هي معه من حديد ،يامل حديد ،فإذا مرض
مرصت معه ،فإذا مات ،يفشى نفسها وآمالها قبل أن تدفنه،

ثم تلد شسها أحرى مع الطفل الذي يليه. .
نعم أ كاتما ماتت حمس مرات وها هي نصايع السائمة،
لكنه الإيمان والشن• • حان رقى بالنفس فوق عوامح ،الأرض
وجواذبها •

وقمتا أمام الهلفل المريض أتفحصه وهو رمقني يمقاكتن
تسألاني. . .
هل ترف عم• •؟

هل لديلثا علاج. . .؟
توارت عيناي عن عينيه حجلا • • إذ ليس لدى حواب. .

استمرت نظراته وزادت حدةٌ وقد أتممت فبمحصى لحسمه. .

شعرت هذه المرة أن عينيه تتحدانى . .أن أعرف العلة

وتتحداني . .أن أقدم له الحلاج الناجمر  . .غير الأدؤية المعتادة

مع نقل الدم ومعاملات التخثر التي مدم له محي كل مرة يرقل
أستر السرير الأمحض همر شهوره السالفة • •
ئء
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لم أؤلق نفلراته اكحدية  • .أعلنت عيناي الاستسلام بأن
أغمضتهما أمام عينيه ،ومالت الله القدير أن يالهلف به ؤيأخد
بيدي والديه وأن يأجرهم محي مصتهما ويعيضهما حيرا
منها . .

بقي لدينا عدة أيام  ٠ ٠كل ما نملكه رعاية مسانده  ٠ ٠نقل
دم  ٠ ٠وبلازما لمكافحة مميولة الدم والنزيف . .ومحوايل مغذية
وعتا صعر

. ٠

امسمرت أمه كالهلود الثامخ في صبرها ويقينها؛الله وثباتها
كلما تدهورت حالته فأصيب ياغماء أو نيادة نزيف . ٠

لم تكن همراتها التي تخنق كلماتها توثر على صبرها وثباتها
حتى في ذلك الصباح الماكر الذي مررت فيه للاؤلمئنان على

وصمه  ٠ ٠فلهنأجده في مسريره  . ٠كان في مرير الإنعاش
داخل العلاج المركز ،يبذل معه الأحلباء المناوئون ما في وسعهم
لإنقاذ حياته  . .ولكن . ٠

ء
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العلوي ..ضحلةمن؟!

ه

اتعنود ٠ ٠صحيان س؟ل

اء كنت مناوئا صمن المريق المناوب

ذات م

يالمسسسمى• • ٠

للم ،عبر باب الإصعاف أبوان يركضان بابنتهما وهى فاقدة
الرص• •

اممها العنود . .أكلت عددا كبيرا من أقراص الحديدرا،
القوية.
٢٠#

# ٠٠

٢٠#

# ٠٠

٠٠#

٠٠٠

باشرنا الإمعافات الأولية . .أكسجين . .أنبوب قى
القصبة الهوائية لحماية الرئمن من إفرازات العدة ،أنبوب قى

العدة لغ لها واستخراج ما فيها من بقايا الأقراص ،نقلت
إلى قم العلاج الركز . .نحت العناية الفائقة ،وبدأنا عقارا
يستخلص مركب الحديد من الحم ويخرجه عير الكلى. ٠ .
( )١اإلكان الأب لحفظ الأدوية — صندوق (صيدلية) خاص مقفل وفي مكان
مرتفع • ٠وفي حال اصهر الأبوان لوصع بعض الأدوية في غرفة النوم فلتكن ني

الدرج العلوي من حز انة( دولاب ) الملابس بدلأ من (اكريحة أو الكمطوون)
وفي حال الحاجة لاستخدام الثلاجة فلتكن الأدوية في الغرف العليا من ازب
بدلا من السفلى ،وفى كل الأحوال يجب أن تكون العلب محكمة الإغلاق
وذات غطاء خاص •يانع للأؤلفال.
—

_

—ِ.
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٦٧

فرغنا من الإسافات الأولية . . .ثم التفتنا إلى الأبوين
سألهما عن القصة. .
العود في المة الثانية من عمرها ،ثملا البسى صحكات

وأهاويج ،وجهها كالوردة النيرة اتكأت على غصن حمها
الطريب . .تقفز وتلعب هنا وهناك • • • وفى غفالة من

ابميع • • وصلت إلى غرفة نوم والديها • • • وبقبيعة
حب الامتهللاع  . . .تفتح الدواليب وتقلب الملابس وتنثر
الأغراض . .فتحت ( الكمودين ) جانب السرير ٠ .وجدت
كي ا مملوءا بأقراصى زهرية اللون ،حسبتها حلوى خبأتها

أمها لساعات الأفراح وما علمت أنها أقراص حديد مقوية،
تتعا٠لاها أمها التي تعاني من فقر دم. .
بدأت العنود في ابتلاع الأقراص اغتناما لفرصة حلوتها
وسهولة وصولها ٠ .إذ كانت ،فى متناول اليد . ٠

استغربت الأم هدوء المنزل من صوت العنود . .فتحركت
غريزة الأمومة• • بماجمها شيء من القلق والتوجس• •
صارت تنادي في أرجاء النزل  . ٠العنود  . ٠العتود  . ٠ولا
أحد يجيب ،استعرصت غرف المنزل غرفة . .غرفة٠ .
٦٨

اكلوت ..ضصة صن؟! ه
حتى دخلت ،غرفة نومها . .فوجدت العنود . . .ملقاة على

الأرصى ،وحولها عدد من أقراصي الحديد ،نادتها باممها فلم
نجب ،حركتها بيدها فلم تطرف لها ين • • •
صرخت بأعلى صوتها منادية أبا العنود ،حملاها مهرومح،

إلى السيارة حتى دخلا بها باب الإسعاف ،لم يقر للأبوين
قرار . .ررحلمنا يا دكتور . . .متعود لحالتها الطبيعية؟ أ هل

يضرها ما حصل . .أ؛ الأم تغدووتروح مخطوفة اللون ،متحثرة
الكلمات ،أصابها  ^ ٠١١خوفا على مصير ابنتها ،تتالي الله
بان يحففل العنود تارة ،وتلوم نفسها على ترلث ،الأقراص محي
متناول اليد تارة ،وتستلم للقضاء والقدر تارة. .

قضت العنود أياما فاقدة الوعي في العلاج المركز تخللها
اعتلال في الردتين واختلال في أنزممات الكبد وبعض الارتباك
في وظائف الكلى. .

كانت كمية الأقراص التي ابتلتها كبيرة ،والوقت
ابتلاعها واكتشاف ،الأمر من محبل الأهل غير
الذي مضى
معروف١ .

بولها كان زهري اللون بفعل حرؤج الحديد مع الحقار الذي
سسؤآحرجه من ا*لحم.
كان وضحها حرجا ،ون ية الصاعقات عالية ومما يزيد الأمر

حسرة ،تمام صحتها قبل الحادثة ،وظارة وجهها وبراءته وهي

مسجاة على السرير الأبيض في مه م العلاج المرم •
كنت أقف بجانبها أطمأن على العلامات الحيوية وعمل

الأجهزة الأساسية ،فيسترعيني براءتها في غيوبتهأ ،فأطيل
النفلر فيها ثم أتساءل. .
صحية من أنت يا عتوي. .؟ا

هل هي صحية الهلب الذي أنتج عقار الحديد لعلاج مرض
فقر الدم؟

أم هي صحية الشركة الصنعة للعقار حخن ححلته أقراصا
تشبه الحلوى؟ وهل تستطع إنتاجه بصورة أحرى لا تلفت نفلر
الأٍلفال؟

أم هي صحية الأبوين حض تركا العقار قريا ُن ُطول
انمود؟. .

لطالما تكررت النداءات بحفظ الأدوية بعيدا عن متناول
الأؤلمفال ،ويزكيها الملصقات المهلثوعة على علب الأدوية،
ويدعمها برامج التوعية الصحية المرئية والمموعة والمقروءة.

حفظ الأدوية في صناديق خاصة ،وفي الرفوف العليا من
ثلاجات التبريد ،نصيحة ؤلريت الأذان بكثرة ،إلا أننا وبشكل

مستمر نستقبل حالات التهام الأدوية من قبل الأتلمفال وكثيرا
٧

الخلود ..ضتنية  Oo؟! ه

ما تكون غرفة نوم الأبوين مصدر تلك الأدوية والذات رفوف
(التسريحة) أو (الكميالون)لآ. .،

حانك ّساعة الفرج . .العنود تستعيد وعيها ٠ .الرئتان،

وظائف الكلى وأنزممات الكبد . .في وصعها الطييص. .
فرحة أم العنود لا تكاد توصف وهي نحملها يديها،
تشبعها قبلات وصمات ر  . .الحمد لله الذي أراني إياك
حه.

ملأت العتود غرفتها بالمستشفى صحكات حديدة ولكن

بصوت ررمبحوحا> هذه المرة من أثر أنبوب القصثة الهوائية،

سيستمر الأمر بضعة أيام ،بادلتها أمها أهازج الحب الصادق،
يم ودعتا المستسمى وقد حرجت ،منه العنود ممسي ،صاحكة
وتم لث ،بيد أمها. .

( )٢يعد تمم الحديد من آكثر أنويع التسمم uلأدوJق شيوعا لدى الأطفال وأبرز
الأصزار النانحة عن تمم الحديد هي اصابه الحهاز الهضمي وتقرحاته ١٠
اعتلال الدورة الدموية وهبوص صغط الدم مما يوثآ على رحعيفة الأعضاء احي 4ية

كالكر وان ثتن  .تلف جسيمات التيكوندريا في الحاديا وإصابة الكبد والحهاز
العصبي .

م0وصآاسمم

٧ ١

تأملّك الوقف مرة أحرى ونحن نولع العنود وتساءلت هل
سترى صحية أحرى • .؟ ؟

يقول عليه الصلاة والسلام! رركلكم راع
وكلكم مسئول عن رعيته ،فالرجل راع في ست
أهله ومسئول عن رهمسه ،و الرأة راعية في بيت
زوجها ومسئوله عن رعيتها.

.

ر ٌممق علته عن ابنعم،
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الألأم وجفت مناع دموعها حن غشيها طوفان لم نحب
حابه • • • أتى على كل حزن قدحآ • .وألم مصاحب • • •
لا ليمحوه ؛ بل ليستدل يطعنة حارة مسمومة ،لم نحهن على
قلبها المكلوم فحب • • بل قتلت كل حلية قي حسمها. .
كل قطرة دم في عروقها. .كل شاردة وواردة قي مشاعرها
وأحاصيسها • • إنه حرن حديد • • • من لون أحر  . ١وله قصة
ترؤيها ننلراتها السكينة ؤ .

كانت صبية عاشت صباها مثل أقرانها ،وكبرت لتدخل

عش الزوجية . .ثم بدأت فصول قصتها الحاسمة  ٠ ٠أحست
ذات يوم بدوار ورغة في القيء  ،أ-تحروها أنها أعراض حمل
 .؛ تغتر طعم كل شيء في فمها  . ٠حتى
ؤيمونها
الماء والسكر بل والعسل ،لم تكن تاكل شهية  ٠ .ؤإتما حفاظا
على حنينها ،تتحاشى الإحهاد ،لا رأفة ؛نفسه.ا ؤإنما خوفا
على ما ش حشاها • • • مرت الأشهر الأولى من الحمل٠ .
وقد خسفت بنور وجنتيها ،وبريق ناظريها . .وأبدلتها شحوبا
في لونها وصعقا في حالها وقوامها . ١ .وما كادت تللث ،الفترة

تتجلي •  ٠إلا وأعمها ثقل الحمل ،لم تكن تحمل حجرأ على
ظهرها تتخلص منه للراحة والأستجمام ،لقال ،كانت تحماله
 . .1،/بماقهانيا<كث . .فىالخلوس . .سالآلك. .
٧٦

لا أدرى •  .المستشفى سمممجالوش محي اتخاذ القرار ساليأ أو
إيجابا وأنا محتار،

ولم الحيرة. .؟

آلامكط ^^5؟ • • ،والمر لن يستأصل المرض . .لا أدرى ما
مصيرى- -؟إ

قالها وهو ممسك مموصع الورم ،وبدأت كالماته تتعثر وهو
يرمق قدمه المسرى كأمما يخشى من فراقها ،محدها أدركت
مكامن الحيرة والقلق في نفسه ،مفارقة حزء من حسمه
والعيش بدونه ،و . .مصير المرض . .الأجل القريب ،همان
يكفى الواحد منهما لأن يهدهد جبلا ،فضلا عن شاب فى
الريعان . ٠ .

ا

لقد متى الله الموت مصيبة ءإ فأصابتكمر مصيه الموت 0
• ا ] •  ٠وسماه الرسول صلى الله عاليه ومالم هادم

اللذات ررأكثروا من ذكر هادم اللذات » . .وشعور الإنسان
شعورا حقيقيا بقرت الموت قربا حسيا بسب المرض مثلا —

يخلف هما يجشم على القلب ،فيصير صاحبه غرسا عن الناس
وهو في وسهلهم  . ٠سارح البال ،ساهم الوجه ،نظراته لمن

حوله نفلرات ويلغ ،يستغرب صحكات الناس من حوله،
٨٦

من ولص ja_iJI

هراس 1اسا0؟

ه

ؤئفقد الرغة في العمل والإنتاج ولكءنه يقول•  ٠من أجل
الأحبار ومتابعة الحديد ،وفي حال
ماذا؟  ،يزهد في
صعق الدعم النفسي الداخلي (الشن بالله) والخارجي

(العوامل المؤثرة حول الريص من أشخاص وغيرهم) فان
المريض بمهمس نف ه في زنزانة الهم واليأس ،فيضلع تماما عن
الحالم المحيتل ؤيفمد بوارق الأمل والاستبشار فتفاقم آلامه
العضوية والنفسية على حد سواء ؤيسجل نف ه فى قائمة

المرضى التف انيين ح مرصه الأصلي * • وهنا يأتي دور الدعم
النفسي في إنقاذ روح المريض • • • ،
بتر عضو من أعضاء الربض ،بالذات إن كان ظاهرا

وأساسيا كالقدم مثلا ،هو رزية بحد ذاته ،إل حياة الإنسان
هي روح تدب في كل حلية من حسمه ومملرة من دمه ،يشعر
الإنسان ح؛ن يفقد سيئا من حسمه وكأنه فقد سيئا من حياته
وعندها يتساءل • • (هل تتجزأ الحياة به فيموت فيه حزء ؤييقى

حافيأجزاء؟إ)•
المرء حثن يفقد عضوا ظاهرا في حسمه فكأنه أم فقدت أحد
فلدات كبدها ،ولك أن تتخيل الموقف . . .

امتجمعت قواي تمتمت سائلا الله الإعانة وبدأنا الحديث
م0و،ثاأا1ولأاس

٨٧

ئاسزأ اسا0؟ ه

مجن المؤمن وجنة الكافر

لكم تمنى المومتون لقاء الله

فأحب الله لقاءهم ،أنت وأمثالك من الومنين لا يجزعون من

الموت ،بل يرونه طريقهم إلى السعادة ،والذين سون طوخ
أتراهم مخلدون؟ أ فما الفرق إذأ أن تكون النهاية بعد منة أو
عشرين منة ،المؤمن القوي يعهلي وسذل حتى في أحلك
الظروف وأصعب الواقف وهذا من بركة وقته وهي مقياس

عمره الحقيقي ،إن حقيقة أعمارنا هي ما أنتجناه فيها من حير
لا ما أكلناه فيها من ر ،تواءت  ،صدقني انه لعس لمرصل حايب
في عمرك. .

تشجعمت على المضي قدما في الحديث وقد لاحظت
ارتياحه ،وانسماؤل تعابير وجهه ،وقد اتكأ على ومادته يتنفس
بعمق ، ٠ ٠

ألهت فكا اؤج م.واث وعطاولسا ،غعرل سسسسرل قبل أن
نننٌٌم اح^سا ٠ ٠

أنت الذي تقرر .ر هل تبتر قدمك أم لا؟ ا لقد عرفت
المعادلة ،البتر لتخفيف الألأم ولكنه لن يستأصل المرض بعد أن
انتشر ،دعني أسألك وأجبني بصراحة  . ٠هل تفضل بتر قدمك
أم بقاءها 0ع الألأم واستخدام المسكنات؟

بصراحة لا أريد بتر قدمي ،بامأكاني أن أتحمل الألم،

والأدؤية الهيئة تساعدني. .
أوافقك ،وأهنئك على شجاممك ،وأصع يدي في
يلك. .

لقد رأيت • • أن الأم الورم أهون عليه من الأم فراق قدمه
فوافقته على اختياره  ،وشجعته عليه. .

وقفت أودعه فأكانت ايتسامته المشرقة وعدأقطعه على نف ه

بأن يخرج من الزنزانة ،. .ليطلق بروحه في العالم الفسيح
وقد أقعد المرخى جسمه ،إنها الحنة حينما تكون فى الصدر

والبستان عندما ينع في النفس فلا تعبأ بعدها كصاب الأعضاء
وحبسي الأبدان < ٠

خرجت من الغرفة وأن ا أمس ال الله له الثبات وحن
الخاتمة. .

رحمه الله . .توفى يعدها بثلاثة أشهر ٠ . .
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