
ب�صحبة  حنان  انطلقت  الأوىل  الفجر  خيوط  مع 
�صقيقها الأكرب من مدينة احللة متوجهة اإىل مدينة 
ال�صدر ببغداد، وب�صعوبة غالبت في�صا من الدموع 
نتيجة  عامني  قبل  تويف  الذي  زوجها  تتذكر  وهي 
مر�ض ع�صال، فقد كان ي�صحبها يف مثل هذا الوقت 
بال�صبط كلما توجها لق�صاء �صاأن ما يف العا�صمة. 
حتدق  �صامتة  ثالثينية،  اإمراأة  وهي  حنان،  بقيت 
يف امل�صاهد التي تتواىل عرب زجاج نافذة ال�صيارة، 
من  فيه  تعي�ض  ما  ل�صقيقها  تبدي  اأن  بودها  وكان 
�صتقابل  حياتها  يف  مرة  فالأول  موؤملة،  م�صاعر 
الثانية  الزوجة  هي  كانت  فقد  واأولدها،  �رضتها 
متيقنة  كانت  الأولد.  من  باقة  لديه  متزوج  لرجل 
لعبة  كان  بل  فيه،  دخل  لأحد  يكن  مل  حدث  ما  ان 
)ك.  الطائ�صة، فحاملا تعرفت على  القدر  األعاب  من 
والفداء  واملحبة  الألفة  من  بوثاق  ارتبطا  حبيب( 
والت�صحية وكاأنهما يعرفان بع�صهما قبل ع�رضات 
يفارق  ل  اأحدهما  فبات  تعلقهما،  زاد  ثم  ال�صنني، 
باأنه  لها  اعرتف  عندما  ب�صجاعته  واعتزت  الآخر، 
متزوج من اإمراأة اأخرى. ويف باب الت�صجيل العقاري 
معهم  وتبادلت  الأوىل،  زوجها  عائلة  على  تعرفت 
مبنية  جمامالت  انها  و�صعرت  التقليدية،  التحيات 
امل�صاعر  �صخونة  فيها  ولي�ض  الثلج،  من  جبل  على 

على  عزمت  ذلك،  مع  لكنها  وتدفقها،  احلقيقية 
حقوقها  عن  التنازل  يف  قرارها  عن  الرتاجع  عدم 
الأوىل  زوجته  ل�صالح  املتويف  زوجها  منزل  يف 
واأولدها، فقد كانت تعد ذلك جزءا من الوفاء لرجل 

�صجل كل ما فيه من اأجل راحتها و�صعادتها.
تذكرت  امل�صوؤول  املوظف  من  قريبا  وقفت  وحني 
طلبوا  فقد  هذا،  قرارها  على  اأ�صقاوؤها  لمها  كم 
مل�صتقبلها  �صمانا  حقوقها  عن  تتنازل  األ  منها 
املجهول، لكنها اأ�رضت على ذلك وفاًء ملن اختفى 
�صاهدة  على  �صاحب  ا�صم  اإىل  وحتول  حياتها،  من 
�صائعة يف فو�صى القبور. نادى املوظف با�صمها، 
يدها  تغم�ض  اأن  منها  طلب  ثم  هويتها،  من  وتاأكد 
باحلرب وتب�صم على تنازلها، وحاملا ب�صمت �صعرت 
الفقيد  باأن  �صعور  ثقيل، ومتلكها  دين  بالتحرر من 
اأن ت�صم عطره الفواح،  قريب جدا منها، حتى لتكاد 
�صادقة،  �صهقات  قطعته  مرير  بكاء  يف  فانخرطت 
الحت�صان  غري  الأوىل  الفقيد  زوجة  جتد  ومل 
العتزاز  عن  تعبرياً  الدموع  من  وانهار  والقبالت 
كل  ينتحب  الأولد  اأخذ  فيما  الوفية،  الزوجة  بتلك 
عبد  حممد  الدكتور  ويعلق  مكان.  يف  منهم  واحد 
احل�صن الأ�صتاذ يف علم الجتماع على مدى تفاوت 
حالة  الوفاء  ان  قائال:  واآخر  �صخ�ض  بني  الوفاء 

انها  اي  الن�صبية،  ملبداأ  تخ�صع  اإن�صانية،  قيمية 
اىل  وقت  ومن  �صخ�ض،  اىل  �صخ�ض  تختلف من  قد 
الجتماعية  الثقافة  فان  العموم،  وجه  وعلى  اآخر، 
من  وفاًء  اأكرث  الرجل  ان  ترى  ذكورية  ثقافة  هي 
كما  وفاًء،  الأقل  هي  احلال  بطبيعة  وانها  املراأة، 
من  اأكرث  وم�صاعرها  بعواطفها  تتاأثر  املراأة  اأن 
الرجل، ومع كل ما ذكر فاإن الوفاء قد يكون مكلفا 
املادية والجتماعية ولي�ض كل  الناحية  للفرد من 
النا�ض م�صتعدين لتقدمي ت�صحية كهذه، ولذلك فاإن 
اأو  الوفاء،  حيث  من  ويتدرجون  يتفاوتون  النا�ض 
الوفاء لالآخرين.    التي يتطلبها  الإيفاء باملتطلبات 
يف  الجتماعية  الهياأة  "اإن  احل�صن:  عبد  وي�صيف 
ذاته  الإن�صان  يفني  اأن  تفرت�ض  الأحيان  بع�ض 
بق�صد الوفاء، من غري اأن يكون هناك مربر عقالين 
يفرت�ض  املثال  �صبيل  فعلى  ديني،  اأو  اإن�صاين  اأو 
املجتمع اأن تبقى املراأة وفية لزوجها املتوفى واأل 
تفكر بالزواج مرة ثانية واإل �صارت هذه املراأة غري 
ال�صابقة،  الزوجية  والعالقة  للع�رضة  وخائنة  وفية 
يف حني ان املجتمع نف�صه ل يجد غ�صا�صة يف اأن 
يتزوج الرجل او الزوج الذي توفيت زوجته ولو بعد 
اأيام من وفاتها".  وقريبًا من اأحد املمرات املوؤدية 
ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة  يف  التخارج  ق�صم  اىل 
اأريج عالمات احلزن وهي  بدت على ق�صمات وجه 
عن  التخارج  معاملة  اإجراء  ال�صرب  بفارغ  تنتظر 
املنزل  ذلك  كون  املتوفى  زوجها  ملنزل  املرياث 
هو ال�صيء الوحيد الذي ميلكه ول توجد لديه اأمالك 
اأخرى. وتروي اأريج بح�رضات حترق القلب وبدموع 
امل�صلوبة  حقوقها  ا�صرتجاع  يف  رحلتها  �صاخنة 
زوجي  »كان  قائلة:  العقاري  الت�صجيل  دائرة  يف 
متزوجا من امراأة اأخرى ت�صغره بخم�صة ع�رض عاما، 
الأوهام،  اأغرقته ببئر من  ا�صتمالت قلبه حتى  وقد 
اإجنابها ولدا، فتنازل عن ن�صف منزل  ل�صيما بعد 
ما  اإذا  الزمن  خمالب  من  حمايتها  لغر�ض  العائلة 
وافته املنية، وهذا ما دفعني اىل املطالبة بحقوق 
ابنتي �رضعا وقانونا، ولكن قدَّر اهلل وما �صاء فعل!«.
اإن  الغالبي:  احمد  رامي  القانوين  امل�صت�صار  ويقول 
»امل�رّضع العراقي قيَّد رغبة الرجل يف تعدد الزوجات 
اإذا خيف عدم العدل بني الزوجات  فلم يجز التعدد 
وترك تقدير ذلك لقا�صي الأحوال ال�صخ�صية وعلى 
ذلك ل يجوز لغري القادر على القيام بح�صن الع�رضة 
والإنفاق والقدرة املالية على اإعالة اأكرث من زوجة 
 )3( املادة  من   )4( الفقرة  فجاءت  بثانية.  الزواج 
من قانون الأحوال ال�صخ�صية مبينة النواحي التي 
الزواج  يجوز  ل  وهي  التحقيق  يتناولها  اأن  يجب 
باأكرث من واحدة اإل باإذن القا�صي وي�صرتط لإعطاء 
الإذن اأن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة اأكرث من 
م�رضوعة.  م�صلحة  هناك  تكون  واأن  واحدة،  زوجة 
كفاية  من  ال�رضطني  هذين  فاإن  احلال  وبطبيعة 
مالية وم�صلحة م�رضوعة ي�صمنان املناخ القانوين 
الزوج  ميالن  ومينعان  الزوجتني،  لكلتا  وال�رضعي 
اأن  اىل  الغالبي  اأحمد  وي�صري  الثانية.  زوجته  اىل 
�صبهات  حوله  اأثريت  قد  الزوجات  تعدد  »مو�صوع 

انه  فقيل  الإ�صالمية،  ال�رضيعة  مبادئ  يف  كثرية 
م�صيعة لالأ�رضة وفيه قطع لأوا�رض الرحم والقرابة 
الزوجات  بني  وعداوة  تنافر  من  يح�صل  ملا  نظراً 
فينتقل  فا�صد  جو  يف  اجلميع  فيعي�ض  واأولدهن 
الزوج  واأخالقهم.   وان ميالن  ف�صاده اىل نفو�صهم 
بدمار  ياأتي  الأوىل  على  الثانية  الزوجة  وتف�صيل 
لكل ما بناه الزوج يف اأ�رضته الأوىل حتى لو كانت 
الزوجة الثانية ذات طباع اأخالقية جيدة، اإذ اإن هذا 
امليالن ي�صبب التنافر بني الخوة وهو تدمري وا�صح 
ملعامل �صلة الرحم، والأف�صل للرجل ان ياأخذ بنظام 
املتكاملة من  اأ�رضته  والقانون حفاظا على  ال�رضع 
اأبنائه من كلتا الزوجتني، ويباح الزواج باأخرى يف 
حالت منها: اإذا كانت الزوجة الأوىل عقيمة ل تلد 
والزوج يتطلع اىل الذرية والرغبة يف احل�صول على 
ذرية، واإذا كان الزوج بحكم عمله واإقامته يف غري 
بلده ت�صتغرق �صهورا وهو ل ي�صتطيع اأن ينقل زوجته 
واأولده معه ول ي�صتطيع اأن يعي�ض وحيداً خالل هذه 
معها  ويقيم  يتزوج  اأن  يقت�صي  ما  الطويلة،  املدة 
اإقامة م�رضوعة، ويف حالة عودة املطلقة اىل ع�صمة 
عن  افرتق  الذي  الزوج  يرى  فقد  ال�صابقة،  زوجها 
زوجته بطالق اأو تطليق وتزوج باأخرى ان ي�صم اىل 
ع�صمته زوجته ال�صابقة التي تبادله الوفاء واملودة 

اأو  بينهما  اأ�صباب اخلالف  الزمان على  اأن عفا  بعد 
ين�صاأ  الغالبي:  وي�صيف  اأبنائهما«.  رعاية  بدافع 
اأخرى حتت ظروف خمتلفة  احلب بني رجل وامراأة 
فاإنه  بع�صهما  عن  التخلي  عليهما  ي�صعب  بحيث 
اجلديدة  املراأة  قلبه يف حب  �صلطان على  لها  لي�ض 
يتزوج على  اأن  له  يباح  باأن  تق�صي  امل�صلحة  واإن 
زوجته درءا له من معا�رضتها معا�رضة غري م�رضوعة 
للقربى  �صلة  يتزوج  اأن  وميكن  لزوجته،  طالقه  اأو 
الرجل  هذا  فريى  لها  ماأوى  ل  يتيمة  تكون  كاأن 
زوجة  بيته  اىل  ي�صمها  اأن  لها  الإح�صان  من  اأن 
اأريج  لها. وتكمل  واإعفافًا  الأوىل كفالة  مع زوجته 
ق�صة تنازل زوجها عن ملكية ن�صف املنزل لزوجته 
الثانية فتقول: »لقد دفع عجلة قدره املحتوم بيده 
على  زال  ما  وهو  منزلنا  ن�صف  عن  تنازل  عندما 
التي  الفر�صة  الثانية  الزوجة  لتغتنم  احلياة،  قيد 
تعر�ض  حاملا  يديها  بني  نف�صها  تلقاء  من  ارمتت 
يف  الع�صالت  و�صعف  النطق  فقدان  اىل  زوجها 
اأطراف اجل�صم اأقعدته طريح الفرا�ض نتيجة اإ�صابته 
بال�صكته الدماغية، فرتكته كاأية قطعة اأثاث قدمية 
والأمل  اأريج  وتقول  الأجل«.  وافاه  اأن  اىل  متهالكة 
حتى  وفاته  على  اأ�صبوع  مير  "مل  قلبها:  يعت�رض 
تبليغا من قبل املحكمة مقدما من زوجته  ت�صلمنا 

اإزالة  و�صع  يف  املنزل  بو�صع  يطالب  الثانية 
لي�صت  ونحن  ل�صيما  الأمر،  اأحرجنا  وقد  ال�صيوع". 
ن�صيبها  ل�رضاء  مايل  مبلغ  دفع  على  القدرة  لدينا 
اأريج  قلب  ت�صيب  حارقة  حزن  ل�صعة  املنزل«.  يف 
بني احلني والآخر خوفا من امل�صتقبل، لتجر اأذيال 
با�صم  املنزل  بيع  عن  تتنازل  اأن  اأمل  على  اخليبة 
الوفاء. وانتقلت هذه الو�صمة الجتماعية اىل الأدب 
كما يف كتاب »كليلة ودمنة«، اإذ ورد اأكرث من ن�ض 
ذلك  ومع  الوفاء،  بقلة  الن�صاء  و�صف  ال�صدد  بهذا 
فاإن ق�صية الوفاء هي ق�صية ن�صبية فقد تكون املراأة 
اأكرث وفاًء من الرجل والعك�ض �صحيح، وقد يكون من 
الثقافة الجتماعية من خالل الأدب  امل�صتغرب ان 
واحلكايات واملرويات جتعل من بع�ض احليوانات 
قد ج�صد  احليوان  هذا  وكاأن  للوفاء.  مثاًل  كالكلب، 
والن�صاء  الرجال  من  اأكرث  الوفاء  ومقا�صد  معاين 
هي  امل�صبقة  الجتماعية  النظرة  اإن  اإذ  جمتمعني، 
ين�صاق  اأن  اىل  الطريق  ميهد  ما  باملجمل،  �صلبية 
الجتماعية. وبعيدا  النظرة  تلك  املراأة مع  اأو  الفرد 
اليدين  مكتوفة  اأريج  تقف  والنقا�ض،  اجلدل  عن 
وكل  عينيها  اأمام  يتبخر  العائلة  منزل  ترى  وهي 
الواقع  �صخرة  على  تتحطم  اأن  و�صك  على  اأحالمها 

املر املتمثل بعدم وفاء املراأة الأخرى.

 كان حميد، قد علل ما حدث بتعب ج�صده الذي تراكم 
لكنه  الراحة،  عن  بعيدا  فيها  كان  ا�صابيع  عدة  عرب 
تذكر فجاأة انه تناول كب�صولة من �صديق قال له انها 
مفيدة لت�صكني اأمل خا�رضته اليمنى الـذي يعاين منـه 

بني احلني والآخـر.
خمت�ض  طبيب  على  حالته  يعر�ض  ان  حميد  ي�صاأ  مل 
متذرعا ب�صيق الوقت، وكان يتجاوز الأمل الذي يعاين 
منه بالأدوية امل�صكنة غري مبال باعرا�صها اجلانبية.
"لقد  احلكاية:  هذه  لنا  روى  الذي  حميد  وي�صيف 
العّريف"  " اأبو  بـ  اأ�صدق  ولن  ين�صى  ل  در�صا  تعلمت 

بعد اليوم".
يدعي  تطلق على من  �صعبية  العريف" كناية  و" ابو 
العلم ب�صيء يجهله، اأو يتدخل حلل م�صاكل لي�صت من 
مبال  غري  خربة  اأية  فيها  لديه  ولي�صت  اخت�صا�صه 

بحجم الأ�رضار التي قد ي�صببها تدخله هذا.
وتقول بع�ض الدرا�صات املن�صورة على �صبكة النرتنت 
عن " ابو العريف" ان لديه قناعة تامة بتفوقه العقلي 
النقا�ض،  تقبل  ول  مقد�صة  اآراءه  وان  الآخرين،  على 
ويت�رضع يف ابداء الن�صح وامل�صورة حتى ولو مل يطلب 
كثريا  ويتحدث  والغرور  بالتفاخر  ويتميز  ذلك،  منه 
عن نف�صه، ولديه قدرة مميزة يف القناع، ويعد نف�صه 

قائدا عليه األ يتبع الآخرين.
ويرى الطبيب ال�صت�صاري كمال حممد "ان اخطر ما 
يف هذه الظاهرة هو عدم امكانية حما�صبة ال�صخ�ض 
الذي اعطى ن�صيحة ع�صوائية ل�صخ�ض اخر، ويف كل 
عام تن�رض اجلهات املخت�صة بع�ض الح�صائيات عن 
الر�صادات  تقدمي  من  الرغم  على  احلوادث  هذه  مثل 
الت�رضف  هذا  مثل  على  يقدمون  باأل  للمواطنني 
بحياتهم ، اذ ان اخللط يف تناول اكرث من دواء دون 
اإىل  يوؤدي  قد  لعالج حالة مر�صية  الطبيب  ا�صت�صارة 
خطري  بع�صها  جانبية  واأعرا�ض  �صحية  م�صكالت 

جدا".
ويروي علي �صباح وهو موظف يف الأربعينيات من 
فتدهورت  طعاما،  تناولت  اأ�صابيع  عدة  "قبل  عمره: 
اأعرا�ض الت�صمم، وبدل  حالتي ال�صحية وظهرت علي 
اأحد  ن�صيحة  وافقت على  الطبيب،  اإىل  اأتوجه  ان  من 
فازدادت  يل،  و�صفها  اأدوية  فتناولت  ا�صدقائي، 
حالتي �صوءا، وا�صطررت للذهاب اإىل امل�صت�صفى وانا 
يف حالة يرثى لها، وهناك تلقيت العالج الالزم الذي 

اأعادين حلالتي الطبيعية".
وي�صيف �صباح: "لقد كان هذا در�صا لن ان�صاه طوال 
وفق  اأدوية  اأية  تناول  بعدم  اجلميع  واأن�صح  حياتي 
راأي هذا وذاك، فبع�صهم يعتقد ان ما ينفعه اأو نفعه 

ذات مرة قد ينفع غريه، وهذا اعتقاد غري �صحيح، وقد 
يعتقد بع�ض النا�ض ان حبة »البندول« عالج منا�صب 

جلميع الأمرا�ض اإل انهم خمطئون".
العريف"  ابو   " مع  خمتلفة  ق�صة  اهلل  عبد  ول�صعدي 
اأراد،  فقد  واملال،  واجلهد  الوقت  من  الكثري  كلفته 
يف  ا�صافية  غرفة  بناء  زوجته،  من  �صغط  وحتت 
عبد  ويكمل  ق�صرية،  مدة  قبل  ا�صرتاه  الذي  منزله 
اهلل ق�صته مو�صحا "كان خطئي هو عدم اللجوء اإىل 
ا�صت�رضت �صديقا يل  فقد  اأهل اخلربة والخت�صا�ض، 
ب�صاأن هذا الأمر، و�رضعان ما اأخرج قلمه من جيبه، 
وطلب ورقة بي�صاء، وبداأ بح�صاب التكاليف وفق اأ�صواأ 
اإليه  تو�صل  الذي  املبلغ  كان  زعم.  كما  الحتمالت 

الذي كنت مرتددا  بامل�رضوع  للبدء  ودفعني  م�صجعا 
بالنغما�ض فيه نتيجة قلة ما اأملكه من نقود".

ال�صك  بداأ  اأيام  ثالثة  "بعد  بح�رضة  اهلل  عبد  وي�صيف 
يراودين ب�صاأن ح�صابات �صديقي، ثم حتول ال�صك اإىل 
يقني عندما نفدت كل نقودي من دون ان تكتمل تلك 
الغرفة اللعينة، فا�صطررت لال�صتدانة من اأقاربي يف 
حلالتي  ومنغ�صا  عبئا  باتت  ان  بعد  اكمالها،  �صبيل 
�صديق  ن�صيحة  اتباعي  نتيجة  هذا  وكل  النف�صية، 
خربة  لديه  ولي�صت  يجهله  جمال  يف  اخلربة  ادعى 

فيه".
وراح احمد فرحان �صحية لـ "ابو عريف" اآخر، عندما 
�صدق بن�صيحة �صديق له ادعى ان لديه خربة يف ربط 

انتهت  العملية  لكن  الهواء،  ماطور" مربدة   " ا�صالك 
بكارثة.

الندم:  عالمات  تلوح  وجهه  وعلى  فرحان  ويقول 
وكانت  الهواء،  ملربدة  جديدا  "ماطورا"  "ا�صرتيت 
اجلريان  احد  وادعى  معقدة،  ا�صالكه  ربط  عملية 
خربته يف هذا املجال، فوافقت على قيامه باملهمة، 
وما ان ربطنا املربدة بالكهرباء حتى حتولت ملفات 
" املاطور" اإىل فحم وت�صاعد منها الدخان الكثيف، 
ا�صطرين  ما  وهذا  املنزل،  عن  الكهرباء  وانقطعت 

ل�رضاء "ماطور جديد"".
وي�صيف فرحان "كاد الأمر ان يتحول اإىل كارثة لول 
رحمة اهلل تعاىل". تعود هذه الت�صمية اإىل حكاية من 

حكايات الرتاث العربي تقول، ان ملكا ادعى مبعرفته 
راأ�صه  ثور  ح�رض  يوم  وذات  �صيء،  اأي  عن  �صيء  كل 
�صاحب  وجلاأ  املاء،  حلفظ  ي�صتعمل  فخاري  زير  يف 
امل�صكلة اإىل امللك، فاأمر امللك بذبح الثور، لكن راأ�صه 
بقي حم�صورا يف الزير، فعاد امللك واأمر بك�رض الزير، 

وبذلك راح الثور والزير معا.
الكثري  "بات  21 عاما(:  ا�صامة عادل )طالب  ويقول 
ول  يعنيهم  ل  ما  يف  اأنوفهم  يح�رضون  النا�ض  من 
موا�صيع  يف  يتدخلون  فرتاهم  يخ�صهم،  ول  يهمهم 
اإىل  نا�صجة  لتكون  الآراء  حتتاج  اإذ  يدر�صوها،  مل 
حيز  اإىل  اطالقها  قبل  والرتيث  والتنقيح  املراجعة 
اخلبري  �صفة  وانتحال  املهن  تقم�ض  لكن  الوجود، 

اأ�صبحا �صائعني بني النا�ض لالأ�صف".
من  للمو�صوع    ،) عاما   28( ميثاق  حممد  وينظر 
واجلدات  والباء  الأجداد  ان  فيو�صح  خمتلفة  زاوية 
ما  نادرا  كانوا  املا�صية  ال�صنوات  يف  والأمهات 
يذهبون اىل الأطباء او اإىل املخت�صني يف اأية مهنة، 
وحل  امرا�صهم  بع�ض  تداوي  على  يعتمدون  وكانوا 
الن�صح  خالل  من  البع�ض  بع�صهم  على  م�صاكلهم 
اإىل  حية  الظاهرة  هذه  جذور  بقيت  وقد  وامل�صورة، 

يومنا هذا.
وترى فاطمة حممود )موظفة 32 عاما(: "ان انتحال 
جمالية  ت�صوه  فهي  حقيقية،  كارثة  الآخرين  مهن 
ال�صداقة، وعلى ال�صديق األ يديل براأي اأو م�صورة ما 
اأو  مل يكن متاأكدا من �صحتها حتى ل يت�صبب باأذى 
ن�صيحة  كل  ناأخذ  األ  كذلك  وعلينا  ل�صديقه،  �رضر 
من  درا�صتها  يجب  بل  بها،  م�صلم  حقيقة  انها  على 

جميع الوجوه قبل العمل بها".
وتعلق الباحثة الجتماعية �صحر كاظم  على هذا المر 
فتقول: "ان تقم�ض النا�ض مهن الخرين �صوف يـوؤدي 
اىل كارثة حتـمية تنعك�ض على حيـاة ال�صخ�ض متلقـي 
الن�صيـحـة الع�صوائيـة من ا�صخا�ض غري متخ�ص�صني 
باملهنة ، و ان هناك جزءا  كبريا من اخلطاأ يقع علـى 
عاتـق ال�صخ�ض نف�صه الـذي ي�صمع اأي �صـيء يقـال لـه، 
"م�صرية الـى ان  الكثري من الأ�صخا�ض الذين يجعلون 
ان ي�صعـروا بعار�ض  للبع�ض مـا  اأطباء   اأنفـ�صهم  من 
ي�صفون  واآخرون  املر�ض  ي�صخ�ض  بع�صهم  مر�صي، 
املري�ض  باإعطاء  يتـربعـون  ثالـث  و�صنف  العالج، 
اأمّل بهم، متنا�صني  دواء مـن عنـدهـم ا�صتخدمـوه لأمل 
الت�صخي�ض  وان  خ�صو�صيتـها  مر�صية  حالة  لكل  اأن 
اإجراء  اإىل جانب �رضورة  الطبيب �رضوري  قبل  مـن 
ال�صعبية  الثقافة  لكن  خمتربية،  وحتاليل  فحو�صات 
فـي ت�صخي�ض املر�ض وتقدمي العالج ل تزال م�صيطرة 
اأمر  وهـذا  املجتمع  فـي  الأفراد  بع�ض  عقلية  على 

خاطئ ويجـب اأن يكون هناك وعـي اأكرب بـذلك".
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يف ال�ساعة التا�سعة 
م�ساء، وعلى غري العادة 
بداأ النعا�س يت�سلل �سيئا 

ف�سيئا اإىل منذر حميد 
وهو �ساب يعمل يف �سركة 
اأهلية، وميار�س الريا�سة 

يوميا يف اإحدى قاعات 
الر�ساقة، وحني بداأ وعيه 

يعجز عن مالحقة ال�سور، 
وا�ستيعاب الأحداث، 

اأغلق حا�سبته على وجه 
ال�سرعة، ونه�س متثاقال 
واألقى بنف�سه على �سرير 
النوم، وقبل ان يت�ساءل 

عن ال�سبب الذي جعله 
ي�سعر بالنعا�س مبكرا، 

راح يغط يف نوم عميق 
ا�ستمر حتى �سباح اليوم 

التايل.

5


