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ذواكر ُمقرَصنة
النجاة في التهريب من المستشفى الوطني، والنجاة في 

الطبيب اإلنساني الوطني

عندمــا كنــت فــي الســنة التاســعة مــن عمــري ذهبــت برفقــة أمــي مــن دمشــق إلــى 
حمــاه، وكان غرضهــا مــن الزيــارة أن تكــون إلــى جانــب أختــي فــي والدتهــا، فصحبتنــي 
معهــا رفيــق طريــق. فــي اليوميــن التالييــن لوصولنــا أصبــُت بالتهــاب الســحايا، الــذي 
كان متفشــيا فــي المنطقــة فــي ذاك الصيــف الــذي جــرت فــي نهايتــه دورة ألعــاب البحــر 
األبيــض المتوســط فــي الالذقيــة. القابلــة القانونيــة هيــام، جــارة أختــي التــي أشــرفت 
علــى والدتهــا، صــارت تشــرف علــى عالجــي فــي البيــت نفســه، فتأتــي أكثــر مــن مــرة 
فــي اليــوم لتعطينــي إبــرة أو تتفقــد الســيروم الموصــول بيــدي، وفــق توصيــات جارهــا 
الطبيــب العــام خصريــن، هكــذا كان اســم عائلتــه، وال أذكــر اســمه األول. ِختــام طفلــة 
ــار  ــدوالب معي ــب ب ــي تلع ــراد، وه ــى انف ــي عل ــت ل ــي، قال ــد أقارب ــت أح ــري، بن بعم
الســيروم: »بــّدن ياخــدوك عالشــام، عــم يقولــوا يمكــن تمــوت«. كنــت ســابًقا أســتغرب 
اســمها وأتســاءل فــي نفســي: لــم ســماها أهلهــا بهــذا االســم: ختــام! حيــث كنــت فــي 
تلــك الفتــرة أتفكــر فــي األســماء ومعانيهــا، وكانــت بنــات أفــكاري قــد بــدأت تنجــب.

وافى ِختاُمَك فاستعد
طفٌل ولكْن صرَت َجّدا

شاعر ومترجم سوري. صدرت له عن دار موازييك في إسطنبول مجموعتان شعريتان، 
األولى بعنوان أسماء الحّبِ الحسنى والثانية بعنوان أّيام على ورق. كما صدرت له عن الدار 

ذاتها ترجمة عن الفرنسية لرواية السقوط ألبير كامو.

أمجد عطري



347

إبداعات ونقد أدبي

ــي إلــى المستشــفى الوطنــي فــي  ــع أدخلون ــرأس الفظي ــم ال ــام مــع أل ــاة أي بعــد معان
ــا.  ــاه أيض ــي حم ــرى، ف ــي األخ ــرس أخت ــوم ع ــن كان ي ــه ليلتي ــي في ــد مبيت ــاه. وبع حم
ــي  ــب أم ــرس لتذه ــة الع ــي ليل ــى جانب ــت إل ــفى وأمض ــى المستش ــي إل ــاءت جدت ج
وَتحضــره. أذكــر فــي تلــك الليلــة: بينمــا كانــت جدتــي تجلــس علــى كرســي جانــب 
ســريري وتضــع يدهــا علــى جبهتــي وتقــرأ ممــا تحفــظ مــن القــرآن، دخلــت قطــة بّرّيــة 
مــن بــاب الغرفــة ثــم تغلغلــت تحــت ســريري فــي الوقــت الــذي كنــت فيــه أســرح فــي 
ــي  ــمت جدت ــا. ابتس ــي عروس ــل أخت ــوره، وأتخي ــت بحض ــذي ُمنِّي ــرس ال ــي بالع خيال

ــة تســّليك«. وقالــت لــي: »شــايف! القطــة جاي
أهال بالزائرة القاطعة مناجاة الليل، وتمتمة الموسيقى من شفَتي أمِّ أبي

أُتراهم صدقوا إذ قالوا إنَّ بنظرة عينيِك بوجه الليل الصامت شيطنًاا يتجّلى!
ال أحسُب أنَّ هنالك شيطاًنا أدهى من صمت الليل بأجواء المستشفى

ُق في األْفق وأوجاِع المرضى  والطفُل يحدِّ
ينتظر الموَت، وال يسلى

ــت  ــي، وتم ــة أم ــس( برفق ــري )العري ــاء صه ــرس، ج ــي للع ــوم التال ــاح الي ــي صب ف
ــة تهريبــي مــن المستشــفى )الوطنــي( بالتواطــؤ مــع إحــدى الممرضــات، حمــاًل  عملي
ــا ال أقــوى علــى المشــي. حكــت لــي الممرضــة خطــة تهريبــي بينمــا كانــت تنــزع  وأن
ــيارته  ــل. وبس ــيكون أفض ــام س ــي الش ــال ف ــة أن الح ــدي، متفائل ــن ي ــيروم م ــرة الس إب
ــروس(  ــي )الع ــارة أخت ــرور بزي ــد الم ــق، بع ــى دمش ــي إل ــع أم ــري م ــي صه ــا نقلن ذاته
التــي صــارت تضمنــي وتقّبلنــي فــي رأســي ووجهــي وهــي تبكــي، كأنهــا تــوّدع حبيًبــا 

ــراه آخــر مــرة. ــا وهــي اآلن ت ــه ســيموت قريًب علمــت أن
يوم عرسي، يا صغيري، كنُت قّطْة

تهُت في ليلي وأخطأُت المحّطْة
يا حبيبي، هذه الدنيا رحيٌل 

فيه ُألقينا، وهذا العمر َورطْة
ــي  ــي ف ــي الخلف ــى الكرس ــتلقًيا عل ــت مس ــق، كن ــى دمش ــاه إل ــن حم ــق م ــي الطري ف
ــه وتداعــب شــعري وهــي  الســيارة، ورأســي فــي حضــن أمــي حيــث تضــع يدهــا علي

ــن واآلخــر. ــن الحي ــم تنفخــه علــى رأســي، بي تقــرأ ممــا تحفــظ مــن القــرآن ث
باسم الحارس والشافي

أنفُخ في رأسَك
ا يربط روحَك بالجنّة  أعرف أّنَك تفتُل من هذي األنفاس بقلبَك حباًل سّريًّ
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مســاء يــوم وصولنــا إلــى دمشــق أخذونــي إلــى عيــادة طبيــب األطفــال برنــار خــازم، 
ــق،  ــي دمش ــال ف ــفى األطف ــر مستش ــذاك مدي ــب آن ــك الطبي ــور، كان ذل ــي القص ــي ح ف
ــرة  ــه عش ــت في ــث بقي ــرة. حي ــال مباش ــفى األطف ــول مستش ــاًل لدخ ــي تحوي ــب ل فكت
أيــام. كنــت عندمــا دخلتــه علــى شــفا المــوت، وخرجــت منــه وأنــا علــى شــفا الحيــاة. 

ــا. الطبيــب برنــار مــن األشــخاص الذيــن لــن أنســاهم الحًق
أبلغوا برناَر، إن ما زال حيًّا، بسالمي

وإذا مات، دعائي: روح برناَر لترقْد بسالم!
ــق.  ــخص مراف ــي ش ــل مع ــا أن يظ ــال كان ممنوًع ــفى األطف ــي مستش ــي ف ــي إقامت ف
ــن  ــًرا م ــف كثي ــفى أنظ ــدة. كان المستش ــي الوح ــة تذوق ــام بداي ــك األي ــت تل ــا كان ربم
المستشــفى الوطنــي فــي حمــاه، غرفــه أكبــر مــن غــرف الوطنــي وفيهــا عــدد أســّرة أقــل. 
كان فــي الغرفــة، علــى ســرير مقابــل ســريري، طفــل بعمــري تقريًبــا، تعــرض لحــادث 
ــا مرفوعــة بربــاط عنــد القــدم.  ســيارة، وجهــه ملــيء بالجــروح ورجلــه المضمــدة كلًي
ــح:  ــد التغــوط يصي ــا يري ــن واآلخــر، وعندم ــن الحي ــول ويبكــي مــن وجعــه بي كان يول
ــة.  ــر ذلــك الطفــل كنــت أتعــرف أول مــرة علــى اللهجــة الدرعاوي ــدي أخــرااا«. عب »ب
وفــي الغرفــة المجــاورة لغرفتــي، حيــث يفصــل الغرفتيــن حائــط نصفــه زجاجــي شــفاف 
يقابــل ســريري، كانــت مــن نــزالء المستشــفى طفلــة تكبرنــي ببضــع ســنوات، نهداهــا 
بــدأا بالبــروز، ظننــت أنهــا تعانــي مــن مــرض نفســي، بــل كنــت فــي تلــك األيــام أراهــا 
مجنونــة بشــعر أســود منفــوش، علمــُت الحًقــا أنهــا كانــت زميلتــي بالتهــاب الســحايا، 
ــت  ــف كن ــر كي ــا. أذك ــه رعًب ــدث في ــاكن فتح ــفى الس ــل المستش ــي لي ــرخ ف ــت تص كان
ــة  ــن الغرف ــة م ــرات القريب ــي المم ــى ف ــض وأتمش ــي فأنه ــك الليال ــض تل ــي بع ــق ف أقل
التــي كان فيهــا ســريري، وعندمــا ألتقــي بممرضــة أفتــح معهــا أي حديــث آلنــس بهــا، 
ــالت،  ــن جمي ــات جميعه ــت أرى الممرض ــي. كن ــالك الليل ــك الم ــة تل ــذذ برؤي وأتل

ــا فــي تلــك الليالــي الموحشــة. ومالئكــة حًق
 . أظن أني نجحت في المحافظة على الطفل فيَّ

لكنه، في الحقيقة، كان طفاًل غير بريء، منذ بدايته.
كانــت أمــي تزورنــي فــي مستشــفى األطفــال يومًيــا فــي وقــت الزيــارة: مــن الواحــدة 
ــاًل تنهــض وترفــع ثيابهــا  ــا وبعــد أن تجلــس قلي ــة بعــد الظهــر. تأتينــي أحياًن إلــى الثاني
ــائي  ــا النس ــاق جوربه ــن س ــرج م ــا لتخ ــت ثوبه ــا تح ــد يده ــم تم ــام ث ــن األم ــاًل م قلي
الطويــل مــا هربتــه لــي فــي الجــورب بيــن ركبتيهــا: تفاحــة، مــوزة، سندويشــة شــاورما 
صغيــرة، كيــس شــيبس »دربــي«... كانــت تلــك أول مــرة آكل فيهــا دربــي. وفــي زيارتهــا 
ــا أن  ــه بإمكانه ــا إن ــال له ــرف وق ــب المش ــاء الطبي ــفى، ج ــي المستش ــي ف ــرة ل األخي
ــا  ــي معه ــت ل ــد جلب ــذات ق ــوم بال ــك الي ــي ذل ــت ف ــت. كان ــى البي ــا إل ــي معه تصحبن
تفاحــة. قالــت وهــي تجمــع أغراضــي: »مــا أكلــت التفاحــة! واللــه أنــا وطالعــة عالــدرج 
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ــب  ــا كان الطبي ــاء خروجن ــي أثن ــق«. وف ــا بالطري ــال بتاكله ــا. ي ــكل منه ــت رح اتفش كن
المشــرف يتابــع جولتــه، فطلبــت منــي أن أذهــب إليــه فأشــكره وأوّدعــه، بينمــا تنتظرنــي 
مــع أخــي فــي الممــر، ألعــود إليهــا بعــد أداء الواجــب المذكــور ونكمــل فــي طريقنــا 

إلــى بيتنــا وأنــا أرى عرًســا فــي عينيهــا.
حسبي أني لّما في الجنة كنُت

تلك التفاحة ذقُت
كلمــا اســتذكرت تلــك األيــام أتحسســها بحلوهــا ومرهــا، وال ســيما عندمــا يأتينــي 

ألــم الــرأس اللئيــم الــذي صــار بعــد ذلــك صديقــي اللــدود. 
ــا إن تنظــر فــي وجهــي.. تعــرف إن كان رأســي  ــي م ــدة الت ــت أمــي هــي الوحي وبقي

ــي. يؤلمن
صــدى: وبقيــت أمــي هــي الوحيــدة التــي مــا إن تنظــر فــي وجهــي.. تعــرف إن كان 

رأســي يؤلمنــي.
ــرف إن كان  ــي.. تع ــي وجه ــر ف ــا إن تنظ ــي م ــدة الت ــي الوحي ــي ه ــت أم وبقي  

يؤلمنــي. رأســي 
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