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ِمَرشط رضبُة

منها مفرَّ ال مقدمٌة

حقائق «نَْظم ب تسِميَته عىل اصُطِلَح ملا محاولًة ليست الديوان هذا يف املحتواُة التجارب
للتجارب الرئيسُة املحاور تتنوُع حيث الجراحية، الظواهر لتَشعري محاولٌة لكنها العلوم»،
العملية آليات عىل والرتكيز حدوثه، وآليات نفسه الجراحي املرض عىل الرتكيز بني
بها تتمتع التي الجذابة للحركية طويٍل تأمٍل بعد هذا منهما. مزيٍج وأحيانًا الجراحية،
التقليدية املوضوعات أسوار خارج بالشعر للخروج محاولٌة إنها الجراحية. الظواهر هذه
الكامل االحرتام مع سلًفا، املَعدَّة النمطية املضمونية والقوالب االستخدام الشائعة واملحاور

القوالب. تلك يف والتجديد اإلبداع محاوالت لكل بالطبع

الصغرى العمليات حجرُة (1)

Circumcision ختان

َق��ب��ُل يُ��ِص��ْب ل��م َش��ي��ئً��ا م ال��ي��و ال��ب��ه��ل��واُن أص��اب
وال��نَّ��ب��ُل ال��رم��ُح َف��ِس��يءَ نَ��ب��ٍل وال ُرم��ٍح ب��ال
ال��ح��ب��ُل َه��ْدَه��ده��ا وق��د األول��ى ن��ف��ُس��ُه ت��دلَّ��ت
��بْ��ُل ال��سُّ تَ��ع��بَ��َق ح��ت��ى ال��ُف��لِّ��يِّ ب��ال��دِم وف��اَرت
ال��َخ��ب��ُل أن��َط��َق��ه��ا إن ءُ ال��بَ��ك��م��ا األُرُج��وزُة ه��ي
تَ��ب��لُ��و؟ م��ا تَ��بْ��ُل ��ا ول��مَّ تَ��ب��ل��ى أن ل��ل��ن��ف��ِس ف��ه��ل



الشعر من ديوانان

ال��طَّ��ب��ُل؟ يُ��ق��َرُع ل��م��اذا ُه��ْم؟ ي��ا زغ��َرُدوا ل��م��اذا
��ب��ُل؟ ال��شِّ يَ��ص��رُخ ل��م��اذا ت��ي؟ ال��الَّ ت��ض��َح��ُك ل��م��اذا
َع��ب��ُل!» ي��ا «اآلَن ق��ال: َب ال��ب��ا َدقَّ «ع��ن��ت��ُر» أت��ى

٣١ / ١٠ / ٢٠٠٩م السبت، ليلة

Abscess ُخرَّاج

ُش��ْه��َرْة يَ��ُروُم َك��راٍم وزه��َرْة زه��رًة َرَم��ى
َس��ْه��َرْة َم��ح��ِض ل��م��ي��الِد َزه��ًرا ال��ف��ض��اءَ أض��اءَ
َظ��ْه��َرْه ال��ج��م��ي��َع َوَولَّ��ى تَ��ع��اَل��ى أَتَ��وا ��ا ول��مَّ
ُط��ه��َرْة ال��م��دي��ِد ـ��َج��دي��ِد ال��ـ ب��ال��ص��دي��ِد ت��ص��دَّق��َت
نَ��ه��َرْه ِف��ي��َك أَْج��َري��َت ـ��ِح ب��ال��َق��يْ��ـ ال��ُح��ض��وَر غ��م��رَت
َج��ْه��َرْة َرأَْي ال��ل��َه ت��رى ال��خ��الي��ا م��اتَ��ِت إذا
َق��ه��َرْه تُ��ري��ُد وِج��ل��ٍد َع��ي��ٍن وأل��ِف ِب��َع��ي��ٍن
ُم��ْه��َرْة َك��َرْك��ِض َس��ي��ٌل ِح ال��رُّو ه��ذه ِل��ِغ��ْس��ِل��ي��ِن
َده��َرْه َس��بَّ ِش��ئ��ُت إن ـ��َف ��ْخ��ـ ال��سُّ ��َد َم��جَّ ش��ئ��ُت ف��إن
ُع��ْه��َرْه ال��َع��ش��ي��ُق وَم��لَّ ُط��ه��َرْه َم��لَّ ال��زوُج إذا
َص��ْه��َرْه! وال��ح��دي��ُد َرن��ا أف��ك��ا ال��يَ��ق��ي��ُن وَم��لَّ
َوَزْه��َرْة! ِب��ُخ��رَّاَج��ٍة َق��ص��ي��ٌد يَ��ذبُ��َل��ْن َف��َل��ْن

٦ / ١١ / ٢٠٠٩م الجمعة،

Sebaceous Cyst َشحِميٌّ كيٌس

إِنَّ��ْه! وإنَّ��َك إنِّ��ي تَ��تَ��َس��نَّ��ْه رءوُس��ن��ا
ال��دُُّج��نَّ��ْة داِر ُع��ق��ِر ف��ي م��اتَ��ْت األمُّ ال��ف��ك��رُة
ِم��َج��نَّ��ْه ال��ُك��م��اُة َراءَى َك��ِم��يٌّ ع��ن��ه��ا ذاد م��ا
َج��نَّ��ْة ُك��لِّ ف��ي تَ��ْل��ق��اُه نَ��ب��يٌّ رف��ي��ٌق وال
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ال��ُم��ِس��نَّ��ْة ال��س��م��اءِ إل��ى ف��اَض��ت ِح��ي��َن ل��ك��نَّ��ه��ا
أَنَّ��ْة — اح��ت��ض��اِرَي ـ��َم��ُع يَ��ْس��ـ َم��ن َويْ��َل وي��ا — أَنَّ��ْت
ُس��نَّ��ْة ِم��ث��َل َرْت ُك��وِّ ـ��ِر ��ْع��ـ ال��شِّ ِب��دَع��ُة َرْت َف��ُك��وِّ
ُع��نَّ��ْة ِم��ن بُ��َح��ي��َرٍة ف��ي ان��َك��َدَرْت ن��ه��وُده��ا
األَِك��نَّ��ْة ه��ذي ب��ال��َج��ب��ِر ��ْر َف��جِّ ُروِح��َي ُدْه��َن ي��ا
األَِج��نَّ��ْة بُ��ط��وَن وابْ��ُق��ْر رأس��ي ال��ن��اِس إل��ى واث��ُق��ْب
األَِس��نَّ��ْة ُم��ْش��َرع��اِت ِم��ن نَ��ص��ًال أل��م��ُع ال��ِك��ي��ُس
ال��ُم��ْس��تَ��ِك��نَّ��ْة َح��ي��َرت��ي ِم��ن ِم��س��ًك��ا أخ��بَ��ُث ال��ِك��ي��ُس
ال��َم��ِظ��نَّ��ْة َق��ي��َد ك��ال��ش��يءِ ج��ن��ون��ي ِم��ن ُم��س��ت��أَص��ٌل
تَ��تَ��َس��نَّ��ْه أظ��نُّ��ه��ا تَ��تَ��َس��نَّ��ْه رءوُس��ن��ا

٦ / ١١ / ٢٠٠٩م األربعاء،

Ingrown Toenail غاِئر ُظُفٌر

ان��ت��زَع��ْت أو أك��م��َل��ْت ان��ق��ط��َع��ْت أو واَص��َل��ت
َخ��ل��َع��ْت ال��ذي ت��ل��بَ��ُس ح��ض��رتَ��ه��ا ع��ه��دُت ق��د
َزرَع��ْت ال��ذي ي��أك��ُل أص��بُ��ِع��ه��ا راف��ِض��يُّ
اب��تَ��َل��َع��ْت ال��ذي تَ��زَرُع َف��ِم��ه��ا ف��ي وال��ل��ه��اُة
َش��ِب��َع��ْت أو َش��ِب��ْع��َت إن َش��ِب��ٌق أي��ا ل��ح��َم��ه��ا
اتَّ��َس��َع��ْت إذا َوْل��تَ��ِض��ْق بَ��ِق��يَّ��تَ��ه��ا ف��اْزَدِرْد
َف��ِزَع��ْت َش��وَك��ًة ـ��ْف��ِس ال��نَّ��ـ َرِح��ِم ف��ي ان��غ��َرزُت
َص��َف��َع��ْت أو َص��ف��ع��ُت م��ا ت��ع��انُ��ُق��ن��ا ُم��ؤلِ��ٌم
نَ��َف��َع��ْت إن تَ��ُض��رُّ ق��د ِت��َرٌة أنَّ��ه��ا بَ��ي��َد
ُه��ِرَع��ْت ول��دتَ��ن��ي» «ق��د ُظ��ُف��ًرا» َول��دِت��ن��ي «ق��د
َس��ِم��َع��ْت وَق��ْد ج��اَدَل��ْت ُع��ذَرتِ��ه��ا اب��ُن زوُج��ه��ا
َس��َط��َع��ْت َم��تَ��ى ِف��ك��َرت��ي ف��اع��تَ��ِن��ِق��ي ُق��ِت��ل��ُت إن
َف��َس��َع��ْت! َوَع��ْت آَخ��ٍر ف��ي ��الَدَة ال��صَّ َض��ِع��ي أو

٦ / ١١ / ٢٠٠٩م
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الكربى العمليات حجرة (2)

Appendectomy الدُّودية الزائدِة استئصاُل

ِم��داَدْه َش��رب��ُت ق��د ان��ت��ص��اِرَي نَ��خ��ُب وِزي��ادْة خ��واءَُه يَ��ُع��بُّ ق��ل��م��ي
ال��ُم��ع��ت��اَدْة ال��ل��ح��ظ��ِة ُم��ح��ي��ِط ف��ي ٍت س��اب��ح��ا ُح��ُروًف��ا ُروِح��ي ��أَْت ف��تَ��َج��شَّ
َرم��اَدْه ثُ��مَّ ال��َع��رَش إل��ي��َك أُل��ِق��ي ح��اِرِق��ي ط��رُف��َك ي��رت��دَّ أن َق��ب��ِل ِم��ن
س��اَدْة! ي��ا … ي��ا ال��َم��ك��نُ��ون تَ��ط��لُ��ب��وا ال ِل��ِم��ب��َض��ِع��ي يَ��ِع��نُّ ق��د م��ا واِص��ٌف أن��ا
ال��م��يَّ��اَدْة! ال��ص��ال��ِح ال��م��ري��ِض رأَس َم��ِع��ي ف��ات��ِخ��ذُوا ال��رَّم��ِز ط��ري��ُق ُس��دَّت
ال��غ��اَدْة ت��ل��ك ِب��ح��ش��اُه اح��تَ��َم��ت ل��م��ا رأُس��ُه ب��ال��دِم وم��اَد ال��م��ري��ُض م��اَد
إراَدْة أل��ِف َك��ِده��اِن َوردٌة ِه��َي ُم��َع��ذٍَّب أل��ِف ن��اِر ِم��ن ج��م��رٌة ِه��َي
ِزن��اَدْه؟ َض��َغ��ْط��َت أم َع��ي��ٌن ـ��َم��أُف��وِن ال��ـ األع��ور ب��ه��ذا ان��ب��َج��َس��ت ه��ل ربِّ��ي،
َك��َج��َراَدْة وتَ��نْ��َزِوي ال��ِج��َواَر ـ��تَ��ِه��ُم ت��ل��ـ َوْه��َي ال��َج��راَدِة ب��ُدوَدِت��ِه يَ��ل��ُه��و
َف��َراَدْة! أيُّ ال��تَ��َه��َم��تْ��ُه م��ا آث��اَر َص��دي��ِده��ا بَ��ع��َض ال��م��ن��دي��ِل ف��ي تُ��ْه��ِري��ُق
��اَدْه ُح��سَّ اش��ت��َه��ْت األََل��ِم ِم��ن َع��ي��ٌن َخ��ْص��ِرِه وأي��َم��ِن ُس��رَّتِ��ِه ب��ي��ن م��ا
ِوس��اَدْة ِب��َزي��ِف ي��ُدُه وتَ��َش��بَّ��ثَ��ت ت��أوًُّه��ا س��اَل ال��َع��ي��َن َف��َق��أُت ��ا ل��مَّ
ِع��ب��اَدْة ِب��َل��ي��ِل وُق��م ال��ن��س��اءَ تَ��ِرِد وال تُ��ف��ِط��ْر، وال ُص��م ِس��َواه��ا، ال ِه��َي
ع��اَدْة أَخ��ِرُق ثُ��مَّ ُط��رٍّا أس��راَر وال��ـ واألس��ت��اَر ال��ُح��ْج��َب ع��ن��ه��ا س��أُش��قُّ
َس��َع��اَدْة َوَوش��ُم َوْص��ل��ي، ِواليَ��ت��ي، َك، ِم��َع��ا ِم��ن ال��ُم��ِط��ل��ُة َك��راَم��ت��َي ه��ذي
َش��ه��اَدْة ه��ن��اَك ان��س��َك��بَ��ت ال��ه��اِت��ُف، ل ق��ا ال��َم��ط��لُ��وَل» ال��دَم تَ��َخ��ف وال «ُخ��ذْه��ا
ِم��ي��ع��اَدْه ال��ِب��َل��ى نَ��ِس��َي َم��ن ُج��دراَن َخ��ل��َف��ه��ا أَُرتِّ��ُق وأن��ا ف��أخ��ذتُ��ه��ا
ِض��م��اَدْة! ت��أوَُّه��ي��ِن ب��ي��َن وت��رك��ُت ب��ق��ص��ي��دٍة ك��رام��ت��ي ُج��لَّ وتَ��َرك��ُت

٢٠٠٩م

Adenoidotonsillectomy واللَّحمية اللوزتنَي استئصاُل

األت��اْن! َص��وَت ي��ا َل��بَّ��ي��َك ال��ِخ��ت��اْن اب��ُن ��ب��يُّ ال��صَّ ن��ادى
ال��ِخ��ت��اْن! اب��ِن ال��ص��ب��يِّ ح��ل��ِق ف��ي ط��اَب ال��ب��ط��اط��ِس ثَ��َم��ُر
ال��ُف��ت��َح��ت��اْن! م��ن��ُه تَ��س��ي��ُل ُط وال��ُم��خ��ا يَ��رَش��ُح واألن��ُف
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وال��زه��رت��اْن ٌر، ُم��نَ��وِّ ��ِب��يِّ ال��صَّ بُ��ل��ُع��وِم َك��تَّ��اُن
وص��ح��َوت��اْن! َم��وتَ��ت��اِن َوى، َع��د ح��دي��َث ت��ت��ج��اذب��ان
وال��لَّ��وَزت��اْن اس��تَ��ح��ى ـ��َف��ُس وال��نَّ��ـ ي��ض��ي��ُق ال��ه��واءِ َم��ج��َرى
وآيَ��ت��اْن! وت��س��ُج��داِن ِن وتَ��ج��ري��ا ��ت��ان م��ده��امَّ
نَ��خ��َل��ت��اْن أم��اَم��َك بْ��ه��ا، وَص��وِّ ِب��ِم��ل��َع��َق��ٍة أم��ِس��ْك
ال��ل��ت��اْن! إن��ه��م��ا ب��ي��َن» «م��ا ال ب��ه��ا اك��َح��ْت ال��ل��ت��اِن، وُه��م��ا
ش��أَف��ت��اْن أم��ام��َك تُ��ش��ِط��ْط، ال ث��م ق��ل��ي��ًال واف��َرْح
َف��ُدرَّت��اْن ، ��ِه��يَّ ال��شَّ ـ��وَز ال��لَّ��ـ اس��تَ��خ��رج تُ��س��ت��أَص��الن،
اف��ِت��ت��اْن ��ِف��ِه تَ��َك��شُّ ف��ي ـ��ٌن دف��ي��ـ نَ��ْق��ٌل أو ه��ات��اِن
وَغ��زَوت��اْن! نَ��زوت��اِن ـ��ِط��ْف ف��اق��ـ ال��َح��ل��ِق ِث��م��اُر ط��ابَ��ت

٢٧ / ١١ / ٢٠٠٩م

Skin Grafting الجلد تَرقيُع

َح��َف��ْز وم��ا وح��اِف��ٍز األَع��ز ��يءِ وال��شَّ وال��َوج��ِه
ال��رََّج��ْز! ف��ي ن��ق��وُل م��ا ـ��َل م��ث��ـ ال��بَ��غ��ي��ِض وال��ط��اِل��ِع
غ��َم��ْز ل��م��ن غ��َم��َزت ٌر ن��ا ��َدتْ��َك تَ��َع��هَّ ل��ق��د
ال��ُم��ك��تَ��نَ��ْز؟ ال��رَّخ��ي��ُم ـ��ُدَك ِج��ل��ـ أي��ن ف��أش��ب��َع��تْ��َك
يُ��ح��تَ��َرْز َم��داُه ِم��ن ـ��ًرا أم��ـ أُزِم��ُع أن��ا ان��ُظ��ْر،
ال��َع��نَ��ْز ذَيَّ��اَك ِج��ل��ِد ِم��ن َج��زي��رًة ألح��ُص��َدْن
َرَم��ْز وم��ا َرم��ى م��ا ـ��ٍه ب��وج��ـ رم��ًزا أزرُع��ه��ا
نَ��َش��ْز ِش��ري��انً��ا ـ��ُم��ح��ي��ِط ال��ـ ِم��ن ُخ��ذي َج��زي��َرت��ي
بَ��َرْز ال��ذي ق��اِع��ِه ـ��َو ن��ح��ـ ال��ُج��ذوَر ول��تَ��ض��رب��ي
ال��ُغ��َرْز! م��واِق��ُع أو ِم ال��نُّ��ج��و َم��واِق��ُع ه��ذي
ال��َخ��َرْز ي��ح��ت��لُّ ك��ال��َخ��ي��ِط م��ن��ِف��يَّ��ٌة ُم��ث��بَ��تَ��ٌة
َل��َك��ْز! وم��ا ارَع��َوى ف��م��ا ارت��َك��ْز» ال��ذي «اْل��َك��ز ق��ل��ُت:
ال��َع��َوْز! دق��ي��ق��ِة ف��ي ـ��ا إنَّ��ـ ��كِّ��ي��َن ال��سِّ ن��اِوْل��ن��َي

١٥ / ١١ /٢٠٠٩م األحد،
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Pruritus Ani الَخلف! ِحكَُّة

ي��ق��وُل وال ال ص��ام��تً��ا ال األك��وُل ال��نَّ��وب��ِة ذو أت��اَك
ُق��ُف��وُل ذا ف��ي��َك ذَه��ابُ��ُه ع��ج��ي��ٍب أَخ��َم��ٍص ع��ل��ى ي��م��ش��ي
َدل��ي��ُل! َع��ي��نُ��ُه ال��ُخ��َط��ى ِئ��ُه ت��ا ُدواِرِه ف��ي ك��أنَّ��ه
ُغ��وُل وأن��َت ُغ��وٌل َف��ْه��َو ـ��ِف؛ ال��َخ��ل��ـ أب��ا ي��ا ال��يَ��وَم تَ��ْف��َزع ال
ال��َم��ُغ��وُل! يَ��ه��ُج��َم ف��ل��ن ـ��تَ��ِرْس تَ��ح��ـ ال ن��اظ��ِري��َك ول��تَ��ف��تَ��ِرْس
ال��ذُّب��وُل؟ ِل��ي��ب��ت��اَع��ه��ا ش��ي��ئً��ا تُ��س��اوي ال ال��خ��ل��ِف َزه��رُة ه��ل
األف��وُل؟! ِل��يَ��ح��تَ��زَّه��ا ـ��ِل��ًس��ا َم��ج��ـ تُ��ِض��ئْ َل��م ال��ك��ش��ِف نَ��ج��م��ُة ه��ل
ال��ُف��ل��وُل! تَ��ه��ُرب ال��ه��وى ـ��تَ��ِط ام��ـ ��راَر ال��شَّ اق��ط��ِف يَ��دي��َك أِط��ْع
ال��نُّ��زوُل يَ��ت��لُ��َو َل��ن ثُ��مَّ ِق ال��بَ��ر س��ن��ا إل��ى ُص��ع��وٌد ه��ذا
َج��ل��ي��ُل! ال��َم��دى ُم��ض��يءُ رٌد م��ا آِب��ٌد ذاَك ف��ي ف��أن��َت
ت��س��ي��ُل! ال ��ْح��َب ال��سُّ تُ��دغ��دُغ يَ��زوُل! ال ��خ��َر ال��صَّ تُ��ح��كِّ��ُك
َع��ل��ي��ُل! ي��ا َج��دَّ ق��دي��ُم��ُه ض��الٍل ف��ي زل��َت م��ا ت��ال��ل��ِه
األس��ي��ُل ُه خ��دُّ خ��اَف��ه��ا ـ��ِف، ال��َخ��ل��ـ ح��ل��ق��ِة ع��ن��د وبَ��ث��رٍة
ُع��دوُل! يَ��َروا َل��م َم��ن ُك��لُّ ـ��ِف، ال��خ��ل��ـ أب��ا ي��ا ال��ن��اَس ف��أش��ِه��د
ُغ��ل��وُل ِب��ِه م��ا َم��غ��نَ��ًم��ا ي��ا ال��ُح��َم��يَّ��ا ال��ن��وب��ُة س��ت��أك��ُل
وال��طُّ��ل��وُل ال��َج��ْدُب ف��يُ��زِه��ُر ال��ثُّ��َريَّ��ا تَ��ن��زُف وُربَّ��م��ا
ال��َم��ه��ي��ُل ��اِخ��ُب ال��صَّ َك��ِث��ي��بُ��َك ه��ذا وراءَ س��ي��ب��ق��ى اع��َل��ْم
أَِص��ي��ُل نَ��ٍد ِغ��ش��اءٌ يَ��ِب��ْن وتَ��طَّ��ِرْح��ُه تُ��ق��اِوْم وإن
ال��ُك��ح��وُل! يُ��وِم��ُض ُه��ن��ا ف��ه��ا وان��ُظ��ْر ال��ُك��ُح��وَل ع��ل��ي��ه ان��ثُ��ْر

٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩م

Hernia َفتْق

وال��لَّ��َه��ْب ال��رَّدى أمُّ وب��ط��نُ��ُه ال��َح��َط��ْب ه��ذا ��اِل َح��مَّ يَ��دا ت��بَّ��ْت
ال��ذََّه��ْب دواُة األن��ث��ى تَ��زَه��ُدُه م��ا ُك��لِّ ِم��ن ال��م��م��ل��وءُ وِك��ي��ُس��ُه
َك��َس��ْب أو َح��َس��ا ��ا ِم��مَّ تَ��ع��ِم��ي��رٌة ب��ه��ا أو ال��طَّ��َوى ع��ل��ى أح��ش��اُؤُه
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ال��ِق��َرْب ل��ه��ذي ع��ب��ٌد ب��أنَّ��ُه تَ��ِش��ي ح��اٍل ك��لِّ ف��ي ل��ك��ن��ه��ا
نَ��َض��ْب ��ى ال��ُم��َرجَّ وال��نَّ��ب��ُع أُح��ِص��رِت أق��ُص��وَص��ت��ي نَ��ب��َع ي��ا ُس��رَّت��ي ي��ا
ال��نَّ��َص��ْب ذاِت ب��ال��يَ��ِد ل��ض��غ��ط��ٍة تَ��رَع��وي ال ال��ح��م��ق��اءُ ال��ك��ت��ل��ُة
ال��ُم��غ��تَ��َص��ْب ال��ف��اِرِه ُع��م��ري ِج��داِر ع��ل��ى أن��اَخ��ت إذ أوَه��نَ��ت��ن��ي َق��د
ال��ُم��ج��تَ��نَ��ْب َص��َف��ِن��ي ح��ت��ى ك��ال��ن��اِر أس��رَع��ْت ع��ن��دم��ا وأخ��م��َدت��ن��ي
ب��ال��َغ��َض��ْب ال��َح��َش��ا ف��اه��ت��زَّ َس��َع��ل��ُت ال��َع��َص��ْب ُخ��ي��وُط ف��ال��ت��اثَ��ْت َس��َع��ل��ُت
ال��ُخ��َط��ْب ك��لَّ أس��َك��تُّ ح��زق��تُ��ه��ا ب��ال��رَُّط��ْب ��اَق��َط��ت ف��اسَّ َح��َزق��تُ��ه��ا
ال��ف��س��اِد/ال��َع��َط��ْب! ��َر تَ��َف��جُّ إال أَُص��ْن ل��م ال��ذي ��رُّ ال��سِّ ذل��ك م��ا

١١ / ١١ / ٢٠٠٩م

Pilonidal Sinus ُعصُعِيصٌّ ناسوٌر

ذَي��ل��ي! أو ال��َق��م��ي��ِص ذَي��َل أن��بَ��تَّ َك��ي��ل��ي ي��ا ال��ُخ��س��ِر َك��ي��َل ي��ا َط��َف��ح��َت
ب��ال��َخ��ي��ِل! ِح��ي��ن��ذاَك َش��بَّ��ه��تَ��ن��ي ُم��ع��اِويَ��ٍة َدول��ٍة َش��ع��َرٍة ِم��ن
وي��ل��ي!» «ي��ا ت��ق��وُل َظ��ه��ٍر َش��ع��رُة خ��اِرَط��ت��ي َق��ب��ِو ف��ي اس��ت��َق��رَّت إذ
ال��ل��ي��ِل ف��ي َش��كَّ ق��د ل��ي��ٌل وال��ُه��ْدُب م��ق��ب��رٌة ثُ��مَّ م��ق��ب��وٌر ال��ل��ح��ُم
ال��نَّ��ي��ِل ف��ي ط��اع��ن��وَن ف��إن��ن��ا َوط��ًرا ب��ي ال��ن��اس��وُر ه��ذا ن��اَل إن
��ي��ِل ال��سَّ ف��ي راِق��ص��وَن ف��إن��ن��ا رائ��ح��ت��ي نَ��ت��ُن َظ��ه��ري ِم��ن س��اَل أو
ال��َم��ي��ِل! غ��ايَ��َة ��ع��ِر ب��ال��شِّ ِم��ل��ُت ق��د َم��ف��َخ��َرت��ي ه��اِك ��ع��ِر ال��شِّ َربَّ��َة ي��ا

١٣ / ١١ / ٢٠٠٩م الجمعة، ليلة

Prostatectomy الربوستاتا استئصال

املثانْة،
وعانَْة! جبنٍي كلِّ فوَق ُدرٌَّة

البََدْن، نُواُح َمِديُّ الرسَّ ماؤها
تَِلنْي، ال التي القناِة بأعىل استضاَفت

الياَسِمنْي، ِمن ِعقًدا املثانِة ِبِجيِد أحاَطت قد ًة ُغدَّ
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البَُخوْر، ويَتِمُّ بإفراِزها، الَحروُر يَستَِحمُّ بَميداِنها، الذُّكوُر يَستَِجمُّ ًة ُغدَّ
أمانْة! يف ناُقوَسها تَقَرُع حني

يَحنْي، ال َرًدى املستجمِّ الذََّكِر أُفِق يف كان
يُبنْي، ال وصًدى الرَّدى، تَطاَل أن قامتُُه أوَشَك ، الِغرُّ الذََّكُر َكِربَ

املستعانْة، والُغدُة شاَخ، تَُه، ُمدَّ َمدَّ تَُه، ُعدَّ َعضَّ ُغدتَُه، َلفَّ
البََدْن نُواِح ُكلَّ املثانِة يف سَجنَت َكُربَْت،

… أْن بُدَّ ال كان
امُلستَهانَْة، الُغدِة يف لنَنِشَب قليًال تَلنُي ال التي القناَة نستَبيَح أن بُدَّ ال كان

البََدْن، نُواُح يَفيَض َكيما وتُؤَكَل تُستهاَن أن بُدَّ ال كان
َطُهوْر! كماءٍ ويسيَل

أْن بُدَّ ال كان
للنُّذوْر! ُصندوَقنا لنفتََح علينا، الَكهرماُن يَقُطَر

٢١ / ١١ / ٢٠٠٩م

Myringotomy األذن طبَلِة َشقُّ

ثُ��ُم��ْن! نَ��ق��ُص أي��َن يُ��َم��يِّ��ْز ف��َل��م نَ��ْغ��َم��تَ��ي��ن، ��َع تَ��َس��مَّ
أُتُ��ْن َخ��ط��ِو َوْق��َع ـ��ت��ح��اَل��ْت اس��ـ ��ْم��ُف��ونِ��يَّ��اِت ال��سِّ ك��أنَّ
ُس��ُف��ْن َم��ح��ُض األص��واُت ب��ه بَ��ح��ٌر أذِْن��ِه ِب��ُوس��ط��ى
وُم��ُدْن ُم��ًدى ب��دا ح��ي��ن ـ��ُه ف��اخ��ت��رَق��ت��ـ ط��اَب ِغ��ش��اُؤَك
أذُْن! ُك��لِّ ِم��ث��َل ـ��تُ��ِع��ي��َدت اس��ـ واألذُُن ال��بَ��ح��ُر وَج��فَّ

٢١ / ١١ / ٢٠٠٩م

Hydrocephalus ِدماِغيٌّ استسقاءٌ

َم��ن��ُس��وخ��ا ك��ان أو ن��اِس��ًخ��ا اب��نُ��ه��ا ه��َو ت��اري��خ��ا األف��ك��اِر ف��ي ي��س��بَ��ُح ال��م��اءُ
َم��ش��ُروخ��ا ُق��دَّ ص��اٍر ذاِت َس��ف��ي��ن��ٍة ِس��َوى ال��دِّم��اِغ م��اءُ وم��ا ال��ُم��ح��ي��ُط ه��َي
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ي��اُف��وَخ��ا! األم��واِج م��ع ف��يُ��ع��ل��ي يَ��ع��لُ��و ثَ��ِم��ًال م��اِج��نً��ا يَ��س��ري ال��بُ��َط��ي��ن��اِت ب��ي��َن
تَ��ْرِس��ي��خ��ا يَ��ع��ت��اُد ال ال��م��اءِ ف��أه��َوُج َرُه تَ��َه��وُّ ع��اَق��ت إن ال��َج��ن��اِدُل ه��ذي
م��ن��ُف��وخ��ا! يَ��ل��ق��اُه ِل��َم��ن األخ��ي��ُر ب��دا وَق��ْد ال��َول��ي��ِد رأِس ف��ي ال��م��اءُ ��َع ت��ج��مَّ
ِم��رِّي��خ��ا ال��رَّأِس َدْرُز رُز ال��دَّ وأن��ب��َت َض��َع��ٍة ف��ي ع��ي��ن��اُه َغ��َربَ��ت وق��د ه��ذا
وَم��س��لُ��وخ��ا! وَم��ط��روًق��ا ال��نُّ��ح��اِس م��ن ُج��م��ُج��م��ًة ال��ط��ف��ِل رأَس ��ُة األِش��عَّ تُ��ب��دي
تَ��وب��ي��خ��ا األم��واَج تَ��ن��ُك��ُت أن��ب��وب��ٍة ع��ل��ى غ��ي��َر ال��َم��ع��لُ��وِل ف��ي َل ُم��َع��وَّ وال
«م��اُزوَخ��ا»! «س��اُد» ل��يَ��غ��دو بَ��ط��ٍن ُم��ح��ي��ِط إل��ى ال��ُم��ح��ي��ِط ه��ذا م��ن ال��م��اءَ ُل تُ��َح��وِّ

٢٣ / ١١ / ٢٠٠٩م

Parotidectomy النََّكِفيَّة استئصاِل نَِشيُد

ال��َم��س��ُج��ورا لُ��ع��اِب��َي ب��َدم��ي خ��ل��َط��ْت
ال��َم��س��ُط��ورا ِك��ت��اِب��َي َع��َل��نً��ا وَم��َح��ْت
ال��َم��س��تُ��ورا َغ��ل��ي��ل��َي ل��ه��ا ف��َك��َش��ف��ُت
ُزوَرا ُزوًرا ال��َم��ه��اِة َدَم وَش��ِرب��ُت
أق��َط��ْع ح��ت��ى ال��ق��ن��اِة َف��َم ورب��ط��ُت

∗∗∗
أُذُن��ي ف��تُ��ع��ِم��ي ُغ��دَّت��ي ت��ت��ورَُّم
َم��ِرِن َخ��دٍّ أَِس��ي��َل ل��ي وتُ��َص��لِّ��ُب
بَ��َدن��ي ف��ي ب��ُخ��ب��ِث��ه��ا وتُ��َش��كِّ��ُك��ن��ي
ال��َح��َزِن ف��ي ُم��َق��يَّ��ٌد أم ُه��َو َس��ه��ٌل
األرَف��ْع! ال��نَّ��س��ي��ِج ذا ُج��ن��وُن ُج��نَّ ق��د

∗∗∗
ن��اِص��ْع اخ��ت��ب��اءٍ ذو ال��ق��َدِريُّ َع��َص��ب��ي
ال��س��اِب��ْع ثُ��مَّ ال��بُ��ك��اءِ ف��ي ��اِب��ُح ال��سَّ
ال��رَّاِئ��ْع م��ن��ه َض��ِح��ك��ُت إن ال��راِئ��ُع
ق��اِب��ْع َل��ي��ٌث ف��ْه��َو م��ن��ُه ِح��ذَرَك ُخ��ذ

15



الشعر من ديوانان

تَ��ص��نَ��ْع؟ أن ع��س��ى م��ا إل��ي��َك ق��اَم إن

∗∗∗
ال��ُم��ح��تَ��ِق��نَ��ْة اإلش��ارَة َم��َرَج َه��َرٌج
ال��لَّ��ِس��نَ��ْة ال��َح��ُروَن ذَوِق��َي وإش��اَرَة
ال��َح��َس��نَ��ْة! َل��ُس��وءِ ي��ا َع��ِرق��ُت، ف��أك��ل��ُت
ال��َك��َه��نَ��ْة ب��َن ي��ا ال��تَ��َف��تَّ م��ا ل��ك��نَّ��َك

∗∗∗
ب��ال��ِم��ب��َض��ْع ��م��ا ال��سَّ م��ن ِك��َس��ًف��ا أس��ِق��ْط
ب��ال��ِم��ب��َض��ْع ��م��ا ال��سَّ م��ن ِك��َس��ًف��ا أس��ِق��ْط
ب��ال��ِم��ب��َض��ْع! ��م��ا ال��سَّ م��ن ِك��َس��ًف��ا أس��ِق��ْط

٢٥ / ١١ / ٢٠٠٩م

Major Duct Excision اللبنيَّة القنوات استئصاُل

َط��َح��ْن أن ب��ع��َد َرًح��ى تُ��ِدْر ال
ال��َوثَ��ْن نَ��ف��ِس��َك ع��ل��ى م��ا اق��ِض
ل��ل��زَم��ْن ـ��ف��َس ال��ن��ـ َس��لِّ��م ثُ��مَّ
ال��ِم��َح��ْن ذي ال��ل��ِه م��ن ِص��ب��غ��ًة
ال��بَ��َدْن ِش��رَع��َة بَ��َدْت ِش��رع��ًة
يَ��َزْن ذي ب��ن��ُت تَ��َم��دَّدْت إذ
ال��ُم��َؤْن ـ��ال��ِة ��ـ َح��مَّ اس��ُم ذل��ك
األَغ��ْن ح��م��َل��ه��ا بَ��دَّدت ث��مَّ
تُ��م��ت��َه��ْن ـ��اُت ال��ُق��نَ��يَّ��ـ تُ��ق��تَ��ن��ى
ال��َوَه��ْن ُش��غ��ِل��ه��ا ف��ي يَ��ِدبُّ إذ
اف��تَ��تَ��ْن ال��ذي ـ��َع ال��رَّض��ي��ـ س��اِئ��ِل
واخ��تَ��تَ��ْن ـ��تَ��دَّ ف��اْش��ـ ب��ال��نُّ��ه��ود
أْن ب��ع��َد أمِّ ال��ـ َح��ْل��َم��ُة أي��َن
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ال��َك��َف��ْن ��ه��ا ل��فَّ ال��ِب��َل��ى ��ه��ا َل��فَّ
َس��َدْن َم��ن َك��فُّ ُم��ًدى أن��بَ��تَ��ْت
��َج��ْن ال��شَّ أوص��َل ال��رَُّؤى ق��طَّ��َع
ب��ال��َح��َزْن ال��ل��ِه يَ��ُد ه��ك��ذا
ال��لَّ��بَ��ْن! م��وِض��َع ال��دُّج��ى تَ��زَرُع

١٨ / ١١ / ٢٠٠٩م

Thyroidectomy َرِقيَّة الدَّ استئصاُل

��راِب! ال��ضِّ وق��َت ال��س��الَم ف��ض��َرب��ن��ا ل��ل��ِح��راِب أع��ن��اُق��ُك��م اش��رأبَّ��ْت
ال��رِّق��اِب ِل��َف��كِّ أم��ِرن��ا ع��اِق��ِدي س��نُ��َولِّ��ي ه��ك��ذا ِج��ئ��ن��ا ه��ك��ذا
��ح��اِب ب��ال��سَّ وال��ت��َظ��ْت ن��اًرا َدم��َع��ه��ا ف��َدرَّت ال��ُع��ي��وُن ُش��ْه��بً��ا ُم��ِل��ئَ��ت
َس��راِب م��ن ش��راِن��ٍق ف��ي َل��ح��ُم��ه��ا ك��ث��ي��ٌف ال��رِّق��اِب ف��ي وال��َف��َراش��اُت
وذَه��اِب وَوق��ف��ٍة َم��ج��يءٍ ذي ه��واءٍ ع��م��وِد ع��ل��ى ع��اِل��ق��اٌت
ب��األل��ق��اِب اآلخ��ري��ن يَ��ن��ِب��ُز َج��ن��اٍح ذاِت ُك��لِّ ف��ي َف��صٍّ ك��لُّ
ب��ال��ع��ذاِب ُم��ث��ق��ًال ي��ا ال��رَّزاي��ا ـ��َم َض��خ��ـ ي��ا ال��ع��ن��اق��ي��ِد ذا ي��ا م��ري��ًض��ا ي��ا
ال��ُع��ب��اِب َش��قَّ ال��َك��س��وُل ف��اس��ت��ط��اَع َح��راًك��ا ال��َح��راِك ُة ُغ��دَّ أف��رَزْت
��ب��اِب وال��سِّ وال��َخ��ن��ى ب��ال��ُف��ح��ِش ـ��ف��ِس ال��ن��ـ َخ��َل��ج��اِت ف��أن��َط��َق��ْت زاَدْت ثُ��مَّ
األع��ص��اِب تَ��ربُّ��ِص ِم��ن َف��ِزَع��ت ول��ك��ن تَ��ط��ي��ُر ال ال��َف��َراش��اُت
ب��ال��ِغ��ي��اِب آذَنَ��ت ال��ِب��ك��ِر، ِة ـ��ُغ��دَّ ال��ـ ح��وَل َح��لَّ��َق ح��ي��ن ال��ب��أِس ِم��ب��َض��ُع
ال��ِخ��ض��اِب ب��َج��ْم��ِر ل��ُه وتَ��ح��نَّ��ْت ِب خ��الَّ ب��بُ��رُق��ٍع ��ْت وت��َدمَّ
ال��نِّ��ص��اِب! الك��ت��م��اِل ال��ن��اَس آُك��ُل َش��ب��اب��ي ب��ه��ذا أُف��ن��ي أن َق��َدري

١٦ / ١١ / ٢٠٠٩م

Thyroglossal Cyst Excision َرِقيِّ الدَّ الكيس استئصاُل

َص��ُف��ْق ال��ذي ِك��ي��س��ي ج��اءَ َح��ُم��ْق ال��ذي ل��س��ان��ي ِم��ن
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الشعر من ديوانان

ال��ُع��نُ��ْق الِم��يَّ��ِة َش��ط��َر ُم��َولِّ��يً��ا وت��دلَّ��ى
بُ��ُزْق ف��ي َخ��ي��َط��ي��ن م��ث��َل ت��وتَّ��َرْت ع��ض��الت��ي
ال��ُخ��لُ��ْق! َس��يِّ��ئُ ارت��ق��ى ُن ال��ل��س��ا أُخ��ِرَج ُك��لَّ��م��ا
ال��طُّ��ُرْق! أق��ص��َر ن��ح��َوُه ِم��ب��َض��ع��ي اج��تَ��اَز ق��د ه��ا

١٨ / ١١ / ٢٠٠٩م

Parathyroidectomy َرِقيَّة الدَّ جاراِت استئصاُل

، عناوينُُكنَّ
الساحَرْة، املغنطيسيِة دفاِتِرَي يف ُمَدوَّنٌة

امَلغنَطيْس، الُعنُِق عىل يَِرنُّ
الَوطيْس! فيَحَمى

اليقنِي لهذا ُشكًرا والدرقيَة، أنتُنَّ نِي، امُلِشعَّ ين بالُعنُرصَ بَعُد ِمن كذلك وأرُصُدُكنَّ
القاِدَرْة، وبسمِتِه

أنثى، دُم بِه يموُج ُمذابًا َكْلًسا أن سوى عناوينُِكنَّ وراءَ اللهاُث ذلُكنَّ وما
، بينَُكنَّ نَبِضِه يف أرسَع بالكلِس، الَقلُب واصَطَىل رَمًدا فابتىل َزبًَدا عال

تتهاَدى،1 كما «ِكيُو-ِتي» ال تتهاَد فلم
تتمادى، كما املطمنئِّ صالبَتِها بزهِو الِعظاُم تتماَد ولم

الرئيْس؟ امُلستَِتبُّ الورُم بها أيتُُكنَّ أنتُنَّ البنُت، وتألََّمت وارتَخت َكْلَسها طرحت ولكنَّها
الثاِئَرْة؟ ِة باملادَّ فطفحتُنَّ سواِسيًَة الجميَع ألهى التكاثَُر انَّ أم

الرََّقبَْة! سأستكِشُف
، أمزُِّقُكنَّ َجمًعا منُكنَّ وأقتصُّ

، ربَّتُِكنَّ بساعِد بعًضا وأزرُع بعًضا الناِر إىل ألقي حيُث بُمديَتِنا
الَعَقبَْة! وأقتحُم

بينها من عديدٍة، ألسباٍب زمنُها يتسارع الكهربائي، القلب رسم يف معروفة مسافة :Q-T كيو-ِتي 1

موضوع الدَرقيَّة، جارات الغدد إفراز ازدياد حالة يف يحدث كما الدم، يف النِشط الكالسيوم مستوى ارتفاع
هنا. التجربة
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ِمَرشط رضبُة

، وأُظنُّ ُخطَوتِِه، تبجيُل القلِب وإىل صالبتِِه، زهُو العظِم إىل يعود
النِّصاِب، مسرتيِح إىل األموَر أعدُت قد ولكنني تماًما، املستَنرِي الدِم بِكْلِس ي أَُضحِّ ال أنني

ْة! الخاِرسَ صفَقِتَي وأربَحُت
٢٦ / ١١ / ٢٠٠٩م

2Phaeochromocytoma الُكظِريَّة بنخاِع ورٌم

اللَغْط، َرجفِة ِمن
ضَغْط! رشاييني عىل ً خطأ صديًقا أنَّ مفاُدها حقيقٌة َفْت تكشَّ

يَُرى، ال وْهَو فيها يَجوُس
الُعَرى، فيَفِصُم

ُكْليَتي، فوِق من خارًجا يا
ِلحيَتي! شيَّبَت
التي ُكظِريَّتي

اهُربَْن.» أو «قاِتْل بي: أُحيَط إن تقوُل
الَكَرى! وُحرَِّم بي، يُحاَط أن بدوِن وقاتَلْن.» وقاِتَلْن «قاِتَلن تقوُل: صارت

اتََّفْق، كيفما اللدوُد الرشاينِي ضاغُط الصديُق تحلََّل
واألُفْق، الكهرماِن سليُل بَويل بتمثيالِتِه فاَض

َعَيل! َسِخَطت قد ًة ُغدَّ أنَّ الجميُع فأدَرَك
ُكْليَتَي؟! فوِق ِمن ُغدَّتي بعرِش يأتيني هؤالء فأيُّ
∗∗∗

يََدي، يف يداَي َمغلُولٌة فإنني تُِرَكت إن
الُقَرى: يف الرِّجاَل سآُمُر فإنني خارجي استقرَّ قد عرَشها َوجدُت وإن

الثََّرى! يف ادفنوها أن
٢٧ / ١١ / ٢٠٠٩م

مَرضيٍة وآثاٍر القلب نبضات وتسارع الدم ضغط زيادة يف إفرازه يتسبب الُكلية فوق الُغدَّة بنُخاع ورٌم 2

إفرازاتُه. إليها تحوََّلت التي املوادِّ عىل والعثور البول فحص خالِل من إفرازه زيادة عن ويُكَشف أخرى،
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Augmentation Mammoplastyالثديني تكبريُ

واستكاْن َحروٍر من ظالٍّ مدَّ
َفحَوى عن البيِت صدِر االِت حمَّ باستجواِب امُلشُط َهمَّ الُحجَرِة، يف األشياءَ أغضَب

الَعُجْز
وكيْت.» «َكيَت يَُقْل: لم ا جدٍّ املبَهُم ذلك

ُرِوي: قد ما إىل الثَّْكَىل وامِلكَحلَة امُلشَط أحاَل بل
بيْت.» صدَر يُدَعى اآلَن األخرِي البيِت «َعُجُز

الَعُجْز! ثُقَل يا منُه، بريئًا فريميِه البيِت َعُجُز يزدريِه وإزاٍر
يَُجْز! لم أمٌر اليوَم جاَز ثُمَّ شيئًا قبُل من يكْن لم

ُممِسكاْن، ِمنَّا باألطناِب َعبدان ُهما ها
ال تَرشُب أعينُُهم ِجنُُّهم، وإنٌس ِجنٌّ إنُسُهم أطلُّوا، الشوِق نافذة من الجرياُن هم ها

تُرَوى،
يفُركاْن لهيٍب من بأيٍد وعبدان

واليشءِ اليشءِ خصاُم َحقٌّ ذا إنَّ شيئًا.» قبُل من نُكْن «لم
وَزيْت، رِّ والدُّ واألحمِر بالفتنة يهتاجان البيِت وصدُر البيت َعُجُز ملا األشياءُ تصمُت ولكن
البيِت، فَلِك يف نجمٌة تدنو ثم تخبو ثم َطوًرا بالفتنِة تمضُغ بينما نصيٍف كلُّ ساِقٌط

للزََّمكاْن! لولبًا يغدو الصدُر وذاك
استكاْن البيَت يسُكن َمن إىل البيِت عُجُز

هاِلكاْن.» حتًما الشعِر ُسطوِر بني أننا وظننَّا شيئًا قبُل من نكن «لم
األثَْر، بَعِض عىل الرائي قبََض ملَّا الَخلُق كان ثُمَّ

امَلكاْن باِب عىل َهْديًا ناِحًرا
أحُرْف: ِبضَعِة يف للَقبَضِة قاَل

ثَديًا.» «ِسِلُكْن
فكاْن!

(٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٥م) ١٤٢٦ه رمضان ٢٥ الجمعة، فجر
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Reduction Mammoplastyالثديني تصغريُ

األخَشبنَْي! عيلَّ «لُورا» تُطِبقي ال
الزََّغْب، بإبَْطيِك ويدَهُسني تسَحلُني فيِك َة األزقَّ إنَّ

بنْي! بنَي التََّصدَُّع أنتظُر الَوهِميِّ اسمِك وعىل
َسَغْب، يف إني َجبََليِك، تَي بِقمَّ الُحبَلينَي الزهرتنَي بقطِف يل َمن

َزيْن! فالنهداِن ، الَورديِّ أديِمِك َقشيِب يف يرُفُل مُن والسَّ
أكثَْر! وِهللا هما بل ال

ِللَُّعْب! ُس يَُقدِّ َحريانًا الَقوِم َلبيَب بها تركِت لَُعٌب
أصَغْر، َجبََليِك يََرى أن يحاوُل نسٍق من أفسدِت وما نزٍق من أجريِت ما لكنَّ

لألَرْب، َسيَكفي ما نَهِدِك َسمِن ِمن آِخذٌ إني ، الدمويِّ ِحربَي َخطَّي جبليِك عىل فُخذي
أيْن؟! فأيَن األخشبان تساوى قد ها

والزهرتنَْي؟ امُلنى أضُع
الناِهَديْن. أديِم يف القداسِة هاَلتَي أخيُط امَلوِضَعني، قديِم من قليًال أعىل

∗∗∗
الَقَصْص، الرفيقاِت كلِّ عىل ُقيصِّ

لَُجنْي، ِمن ُقدَّت «فينوُس»
َخْب! الصَّ ُقِيضَ

٢٦ / ١١ / ٢٠٠٩م

Modified Radical Mastectomy ِجذريٍّا الثدي استئصاُل

نَ��ه��ُد! ُم��ل��ِه��َم��تَ��ي��ِن ُك��لِّ ف��ي ل��ن��ا ِه��ن��ُد ُس��ع��اُد ِرح��اُب ُم��ن��ى ن��واُل
ون��غ��ُدو! َم��ه��ابَ��ت��ه��ا ع��ل��ى ن��روُح أن��ث��ى ب��أرِض ال��خ��ب��ي��ُث ان��ت��ش��َر إذا
«نَ��ج��ُد» تَ��ل��وُح ثُ��مَّ ال��ج��ب��َل��ي��ن م��ن ��ى ت��ب��قَّ م��ا ب��ال��َم��ب��اض��ع ن��ب��ارُز
أش��دو ح��ي��ن «أن��تُ��ْم» « «أن��تُ��نَّ ف��ي��ا ق��ص��ي��دي أن��وث��ت��ك��م ع��ل��ى أن��خ��ُت
وَق��ص��ُد ُم��خ��ت��ت��ٌم أن��ت��نَّ وي��ا وب��دءٌ راح��ل��ٌة أن��ت��نَّ وي��ا
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َرص��ُد؟ ال��ح��ل��م��اِت وف��ي ُج��نَّ��ْت أم ـ��ُد، ال��ن��ه��ـ أيُّ��ه��ا ق��ن��اتُ��َك النَ��ت ف��ه��ل
َرع��ُد؟ ال��خ��ط��واِت ُم��س��ِرُع انَّ��َك أم ال��ُه��وي��نَ��ى ِت��َك ب��ُغ��دَّ ت��م��ش��ي وه��ل
وَح��م��ُد اس��ت��ع��اذاٌت ف��ت��ن��ف��ت��ُح ال��خ��الي��ا اب��ُن ال��ش��ق��يُّ يُ��ح��يِّ��ُرَك
يَ��ب��ُدو؟ ال��ن��ه��ِد ف��ي م��ا غ��ي��َر أتُ��خ��ف��ي ال��ُم��واَرى ال��َوَرُم أي��ه��ا ي��ا أِب��ْن
وَع��ق��ُد؟ َح��لٌّ ل��ه��ا ُع��َق��ٍد ف��ي ـ��َك إبْ��َط��ي��ـ ع��ن��َد ال��خ��الي��ا ن��ف��َث وه��ل
وب��ع��ُد ُم��بَ��يِّ��ن��ًة وع��يِّ��نَ��ًة ال��َح��ي��اَرى أس��ئ��َل��ت��ي م��ن��َك س��آُخ��ذُ
وأُد ك��ان ِل��َم َس��ْل م��وءوُد ف��ي��ا ال��ُم��ع��اَف��ى ال��ن��ه��َد أق��ت��ُل ب��ذن��ِب��َك
َوغ��ُد اإلب��ِط خ��ب��ي��ُث ت��أبَّ��َط��ُه ش��رٍّ ك��لِّ م��ن إبْ��َط��ه��ا وأغ��ِس��ُل
ُم��رُد! اآلَن ف��ال��ن��س��اءُ َع��ي��ٍن، ـ��َد ب��ع��ـ ُه��ن��ا أث��ًرا ن��ه��َده��ا وأت��ُرُك
وَورُد! َدٌم ِف��راِش��ِه��نَّ وف��وَق يَ��ع��ُدو ال��م��وُت خ��ل��َف��ُه��نَّ ك��واِع��ُب

٢٠ / ١١ / ٢٠٠٩م

Tendon Repair الَوتَر إصالُح

يُ��رَف��ْع ل��ي��َس واِط��ئٌ ي��ش��َف��ْع ل��ي��س ُم��وتِ��ٌر
يَ��ل��َم��ْع وْه��َو ٌ ُم��ط��َف��أ يُ��غ��نِّ��ي ال ص��اِم��ٌت
ي��ق��َط��ْع وال��ش��خ��ُص ـ��يءِ ال��ش��ـ ن��ح��َو ُم��دَّ َس��بَ��ٌب
يَ��ن��َف��ْع ف��ه��و إذن َظ: غ��ا م��ا ال��َك��ي��ُد أَذَه��َب
إص��بَ��ْع! بَ��ع��ُد ِم��ن ف��ه��َو ب��ه��ذا َف��ِش��ل��ُت أو
ل��تَ��س��َف��ْع األع��ادي ـ��ُن س��ك��اك��ي��ـ ه��بَّ��ت ح��ي��ن
أدَف��ْع؟ أي��َن ف��ِم��ن ـ��ل��ي َح��ب��ـ ِغ��ي��ل��ًة َق��َط��َع��ت
وتَ��خ��َض��ع؟ س��تَ��خ��ب��و ه��ل ص��دي��ق��ي ي��ا إص��بَ��ع��ي
��ْع؟ تُ��رقَّ أن واج��ٌب اب��ت��داءً ع��ل��ي��ن��ا أم
وأربَ��ْع! ث��الٍث م��ن خ��ي��ٌر ف��ي��َك ُغ��رزٌة
وم��ب��َض��ْع َف��ذٍّ ك��لَّ تُ��واِت��ي ال ص��ع��ب��ٌة
ونَ��ْص��دَْع! أُِم��ْرن��ا َن؛ َص��بُ��ورو أنَّ��ا ب��ي��َد

١٨ / ١١ / ٢٠٠٩م
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Septoplasty األنفيِّ الحاجز استعداُل

األن��ُف؟ وال��ِع��لَّ��ُة ال��ك��ْش��ُف ي��أت��ي أي��ن وِم��ن ال��ك��ْش��ُف يَ��ِح��ِن ول��م ال��دن��ي��ا ��بَ��ت ت��ح��جَّ
يَ��ج��ُف��و ال ال��ُق��رِب ُم��ط��َل��ِق ب��ي��اٍض س��ج��ي��ُن وال��ف��ت��ى وت��ذه��ُب ت��أت��ي روائ��ُح��ه��ا
ال��نَّ��زُف؟ ��ه��م��ا يُ��ِق��ضُّ ال َم��نْ��ِخ��راُه وَم��ن ح��اج��ًزا؟ يُ��ط��ي��ق��ان ال َم��نْ��ِخ��راُه ف��َم��ن
ال��َح��ي��ُف َغ��رَُّه ح��اج��ٌز ه��ذا ل��ك��نَّ ِف، األن��و ف��ي ال��ل��ِه ُس��نَّ��ُة ه��ذي إنَّ ب��ل��ى
ال��َع��رُف وال ال��ك��ري��ُه ال��ش��يءُ يُ��دَرك ف��َل��م ��ف��ا ت��أفَّ وال��َم��ن��ِخ��ران بَ��ْغ��يَ��ُه بَ��َغ��ى
َس��ي��ُف؟ ي��ا َك إالَّ ال��ُم��ع��َوجَّ َق��وََّم وَم��ن ��ٌت م��ؤقَّ اع��وج��اٌج وال��ط��ب��ي��ع��ُة بَ��َغ��ى
وال��ُع��ن��ُف أص��دُق ف��ال��س��ي��ُف ل��ه أري��َدت ال��ت��ي ِة ل��ل��ج��ادَّ األن��ِف ش��خ��ُص س��ي��رِج��ُع
تَ��ع��ُف��و! أن ال��َغ��ب��يَّ��َة األُمَّ ط��ب��ي��ع��تَ��ن��ا ون��رتَ��ج��ي ُق��ط��نً��ا األن��ف ف��راَغ ون��ح��ُش��و

٢٤ / ١١ / ٢٠٠٩م
3Hypospadias تَحتاِنيٌّ إحليٌل

ق��ل��ي��ْل م��ن ق��ل��ي��ٍل م��ن ق��ل��ي��ًال ي��ا تَ��ب��وْل؟ أي��َن ِم��ن ال��ش��يءُ أي��ه��ذا
ال��َع��وي��ْل؟ ت��ح��َت م��ا رؤي��ُة ف��اتَ��ه��ا أم ي��ح��ُدُث م��ا ��َك أمُّ رأت ه��ل
ذُه��وْل ِم��ن إال ال��ح��اُل ه��ذا ج��اء ف��م��ا ال��َخ��ل��ِق ع��ن ال��َخ��ل��ُق ذَِه��َل
يَ��م��ي��ْل ق��د ق��ض��ي��ٍب ن��ه��ِج ع��ل��ى ـ��ك��ن ل��ـ ال��م��اءِ ِق��ط��اُر ِف��ي��َك َج��َرى ق��د
َم��لُ��وْل! ت��ك��وي��ٌن ال��ل��ح��ِم، م��ك��اَن ـ��ًرى وَم��ْج��ـ ال��َم��ج��َرى م��وض��ِع ف��ي ل��ي��ف��ٌة
ال��َح��ل��ي��ْل ال��ش��يءِ َم��زَح��ُة أض��ح��َك��ت��ه��ا وق��د األن��ث��ى ت��رى أع��واٍم ب��ع��َد
��ل��ي��ْل وال��صَّ ص��وت��ي تَ��خ��َش ال اب��ت��ِس��ْم ـ��ِد ال��ح��دي��ـ أزاه��ي��ُر ه��ذي ف��ت��ى، ي��ا
ال��َك��ل��ي��ْل! ل��ل��ع��ب��ِد ال��ل��ِه َخ��زي��ُن ب��ل ِع��ص��اِم��يَّ��تُ��ُه ال��َم��رءِ ُق��ل��َف��ُة
ال��َه��دي��ْل! ال��ح��م��ام��اِت اب��ُن ي��س��تَ��ع��ي��َد ِل��َك��ْي ال��ي��وِم إل��ى تُ��خ��تَ��ن َل��م أن��َت

٢٢ / ١١ / ٢٠٠٩م

فتُوَجد ، الطبيعيَّ مكانه البول مجرى يحتلُّ ال وفيه الذُّكور، املواليد بعض يف يَحدُث ِخلِقيٌّ َعيٌب هو 3

حيُث الِختان، إجراء تأخري عىل أسايسٍّ بشكٍل عالُجه ويعتمد التذكري. لعضو األسفل السطح عىل ُفتحتُه
. الِخلِقيِّ العيب هذا إصالح يف الُقلَفِة بِجلد يُستعان
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4Extradural Haematoma الجافية األم خارَج دمويٌّ تجمٌع

أن��ُج��َم��ْه أس��ِق��ْط ال��ل��ي��َل ع��ل��ي��ِه أط��ِب��ْق تَ��رُج��َم��ْه أن ال��ه��وى ش��اء إن ارُج��م��ُه
تَ��ع��ُج��َم��ْه أن ي��ن��َف��َع��ْن ل��ن أم ـ��َع��َج��ِم��يَّ ال��ـ ق��وَل��ُه س��يُ��ع��ِرُب ه��ل وان��ُظ��ْر اع��ُج��م��ُه
أح��ُج��َم��ْه أن أش��ت��ه��ي ��ح��اي��ا ال��سَّ َج��َم��ِل ِش��ري��اِن��ِه س��وى ي��ع��ن��ي��ن��ي ل��ي��س أن��ا
أه��ُج��َم��ْه أن ل��ي ف��َح��قَّ ال��ُه��ج��وِم ن��خ��َب وأَك��ل��تُ��ُه رأِس��ِه ج��ان��َب تَ��ْربَ��نْ��ُت
بُ��رُج��َم��ْة» ��َة «ث��مَّ ق��اَل ��ى ال��ُم��َص��فَّ َدُم��ُه دم��اِغ��ِه ب��َج��وِف ت��ل��ه��و وأص��اب��ع��ي
ُج��م��ُج��َم��ْة! ال��َك��ل��ي��ل��ِة ال��يُ��م��ن��ى راح��ت��ي ف��ي وت��ف��تَّ��َح��ْت وِخ��ط��تُ��ُه ذاَك ف��َم��َص��ص��ُت

٢٠ / ١١ / ٢٠٠٩م

5Carpal Tunnel Syndrome الرُّسغية القناِة متالزمُة

يَ��ب��ُغ��وا ول��م ه��ذا ْ أش��أ ل��م ال��زَّي��ُغ ب��ل إح��س��اس��ي ل��ي��َس
ُرس��ُغ ي��ا ب��ال��م��ل��م��وِس ه��مَّ أص��اب��ِع��ن��ا ف��ي نَ��م��ٌل ح��لَّ
يُ��ص��ُغ��وا ل��م ت��ك��لَّ��م��ن��اَك إن لُ��غ��ًة ي��ا األش��ي��اءِ آِك��َل
يَ��ل��ُغ��وا؟! وأن نُ��ح��يِّ��ي��ِه��م أن ق��ب��ض��ِت��ن��ا ب��ع��ض ف��ي ل��ن��ا ه��ل
��وُغ وال��صَّ اإلب��داُع ��ُه َه��مُّ ُم��ب��تَ��ئ��ٌس األع��ص��اِب أوَس��ُط
ال��رَّوُغ يُ��س��ت��م��َل��ُح ال ح��ي��ُث ب��ِه أَل��مَّ س��ج��ٍن ِم��ن راَغ
ال��نَّ��زُغ أوج��َد ��ا م��مَّ ف��ي��ِك أث��ٍر م��ن ش��يءَ ال ق��ب��ض��ت��ي،
ال��تَّ��ب��ُغ! نَ��خ��بُ��ن��ا ب��ي ف��اح��ت��ِف��ْل َع��َص��ب��ي ي��ا ال��م��وِت ن��م��ُل م��اَت

٧ / ١١ / ٢٠٠٩م السبت،

القطع هذا عن ويَنجُم األوسط، حائي السِّ الرشيان قطع يف تتسبَّب بالرأس إصابٍة نتيحَة غالبًا يحدُث 4

Dura الجافية «األُم ى املسمَّ الخارجي السحائي والغشاء الخارج من الجمجمة عظام بني دمويٌّ ع تجمُّ
بالرتبنة. الدموي ع التجمُّ إفراغ عىل العالج ويرتكن ،«Mater

العصب توزيع يف الحركية والقوة العضالت بضعف وتنتهي اإلحساس بضعف تبدأ أعراٍض مجموعة هي 5

وباطنًا. ظاهًرا الكفِّ معظَم يغذِّي الذي Median Nerve األوسط
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Cholecystectomy املرارة استئصاُل

ال��ُم��ر ال��ش��يءَ ه��ذا ف��ان��َح��ْر ��ر ال��سِّ أع��َط��ي��ن��اَك إنَّ��ا
��ر ال��ضُّ م��ع ال��ن��ف��ُع ـ��الط��وُن األف��ـ األخ��الُط األرب��ع��ُة
تَ��ُس��ر ح��ي��ُث ال��س��اري ـ��ُح��زُن ال��ـ ال��ل��وِن ف��اق��ع��ُة ص��ف��راُؤَك
ال��َح��ر ف��ي ُده��ٌن يَ��ن��ِف��َر ا ألَّ��ـ آَل��ت ح��رَّى ك��بْ��ٍد م��ن
وال��ِب��ر وال��وف��رِة ـ��ح��اج��ِة ال��ـ ب��ي��ن ِص��َل��ٍة ب��ح��وي��ِص��ل��ٍة
ال��زِّر ه��ذا بُ��وِرَك يُ��ق��بَ��ُس أو يُ��ل��َم��ُس ال ِزرٌّ ول��ه��ا
ثَ��ر اآلِل��يَّ��ِة، م��ن ال��ل��ِه إن��س��اُن أُع��ِط��َي م��ا ثَ��رٌّ
ال��ُح��ر ال��ُم��ح��َم��رِّ دِم��ِه ف��ي ال��ض��اري ال��دُّه��ُن َس��بَ��َح ل��ك��ْن
��ر ال��شَّ ب��ال��خ��ي��ِر وت��دثَّ��َر … م��رارتَ��ُه ح��ص��اُه س��ك��َن
ِص��ر ف��ي��ه��ا ري��ٌح ف��ي��ه��ا ك��َن ال��س��ا ف��ك��أنَّ أل��ه��بَ��ه��ا
يَ��ِخ��ر وال��س��ق��ُف ع��ذاب��اٌت اإلن��س��اِن اب��ِن آالَم ي��ا
أَِف��ر؟ أي��ن ف��إل��ى ربِّ��ي ي��ا ِم��ش��نَ��ق��ت��ي ال��يُ��م��ن��ى ك��ت��ف��ي
ُدر؟! ت��ش��ك��ي��ل��ُة ال��ِع��لَّ��َة أن خ��اط��ِرِه ف��ي يَ��خ��ُط��ُر ه��ل
ال��َج��ر ب��ح��روِف واق��ط��ْع ـ��ذي ه��ـ ع��ن ذا م��ن ه��ذا اق��ط��ع
ذُر ال��ح��ك��م��ِة، َرم��اَد وذُرَّ ـ��ل��ي��ِل ال��ـ ج��وِف م��ن أخ��رْج��ه��ا
ِغ��ر! ف��ط��ف��ٌل أن��َت ��ا أمَّ ال��ُم��ض��ط��ر م��ع م��والَك ي��ُد

١٥ / ١١ / ٢٠٠٩م

الِخلِقيِّ املعدة بواِب ُفتحِة ضيُق
6Congenital Hypertrophic Pyloric Stenosis

وقاءْ! الرضيِع صخُب عال

إىل ويؤدِّي لها، الحارسة العضالت م تضخُّ عن يَنتُُج َعَرش، باالثني املعدة اتصال ُفتحة يف ِخلقيٌّ ِضيٌق 6

تتصل التي املنطقة تلك يف املعدة ِجدار عضالت بَشقِّ ويُعاَلج نموِّهم، يف ٍر وتأخُّ ع الرُّضَّ يف متكرٍر قيءٍ
عرش. االثني مع فيها
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: الَعَرشِ الثنَي الحوائُط أقَسَمت ثُمَّ ضاقت العضالِت حوائَط كأنَّ
تَبغيْه! الذي اللبَِن من مسكنٌي عليَك يَدُخَلنَّ بأالَّ

امَلِعدْة! مخرُج وأُغِلَق
الَعنقاءْ، بعينِِه الحكيُم رأى حيُث البطِن يف دودٌة تثنَّت
ُمرتَِعَدْة، بعُد َولَّت والُجدراُن البطِن أعايل ُفِتَحت هنا

، للعاديِّ يئوُل أيَن العضالِت، ُش تَوحُّ الغالِم يف ُ يبدأ أين من أصبُعي َر وَقدَّ
بالَقَدِر، فيِه ُخِلقنا قد يشءٍ كلَّ إنَّا

الَورقاءْ، َة رفَّ العليلُة الولِد ِمعدُة ت وَرفَّ
أبيْه، الجداِر من الِغشاءُ الرَّقُّ يَربَُز أن إىل أواصلُُه َقطًعا جداِرها سميِك يف سأُحِدُث

ِلقاءْ، باَب البواُب يفتَُح ُهناِلَك
أَِعَدْه؛ أن بعَد الحبيسُة الولِد َرضعُة وتُطَلُق
الطَُّلقاءْ! أنتُم فارَضْع، اآلَن بعد َقيءَ ال بأن

٢٧ / ١١ / ٢٠٠٩م

7GORD & Fundoplication املعدة قاِع وربُط املريءِ ارتجاُع

الرُجِل، مريءَ الحمُض َحَرَق
األليفْة، السفىل البوابَة هاجَم

الضعيفْة! عرَش واعتىل
الرُُّسِل! لكلِّ العرَش نَكََّر

يكتَِشْف، أن امُلجتَبَى القصيِد منظاُر حاوَل حينما
أحَمْر، صار يشءٍ كلُّ ولكْن كانت، كما األوىل الهاويَة يََر لم

ُرِشْف، قد بَلهيٍب فكأني

الحاجز الحجاب ُفتحة يف الِخلقيُّ االتساُع أشهَرها لعلَّ كثريٍة، أسباٍب عن امَلعِديِّ الِحمض ارتجاُع ينتج 7

خالل من وتُعاَلُج املريء، ألسفل العاِرصَة العضلة تُضِعف حالٍة أية عن فضًال املريء، خالَلها يمرُّ التي
بديلة. عارصًة عضلًة يُشبه ما لَخلق املريء أسفل حول املعدة قاع بَربط غالبًا الجراحيِّ املنظار
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األُصِل، وعنَد الذاوي الدُّجى آناءَ أسفَل من التننُي ُه َمجَّ
ُمضَمْر، أحشاءِ يف الرُّعِب رصيَح يا

األُكِل! بَجوِف إيذاءٍ أيُّ
السفىل، البوابَة أغلقوا

الليَل إنَّ النجالءَ، الُفتحَة هذي القلِب بحقِّ َضيِّْق أن العاجِز الحاجِز بالحجاِب أهيبوا
أقَمْر!

يلهْث، ترتُكُه إن املذءوُب حمُضَك
بُِل، السُّ بكلِّ الناِر ذي املذءوِب للفتى فاقُعْد اآلَن، عليِه تحِمْل إن ثُمَّ
امَلريءْ، أمِّ عىل قاٍع من التنِّنِي خاِئطو فإنَّا الصدِر حاِجَب يا وانتِبْه

الربيءْ! هذا ُمِربئو إنا ثم
∗∗∗

مائتنَْي، وُسقنا سبعنَي ُسقناُه هكذا
امُلَرشئِب، املريءِ ناقوِس حوَل درجاٍت

نُِحب، إنا نُقْل لم
املنظاِر، نظرَة

َعنْي، كلَّ يَسبي فيه يقينًا لكنَّ
ُشُغِل! من نفحٌة

الرُجِل! مريءُ يشَفى هكذا

٢٥ / ١١ / ٢٠٠٩م

8Perforated Duodenal Ulcer منفجرة عرشيٌة اثنا ُقرَحٌة

ِق��ي��ال م��ا ال��وص��ِف ل��س��اَن ي��ا تُ��ِع��د وال األول��ى ال��بُ��وص��ِة ف��ي تَ��َرى م��ا وِص��ْف ان��ظ��ر

ثُمَّ أوًَّال، لوَّثَته التي املعدة محتويات من البطنيِّ التجويف بتنظيف املنفجرة َعَرش االثنَْي قرحُة تُعاَلج 8

الحائر العصب لفرع َقطٌع ذلك إىل يُضاُف وقد ،Omentum البطل منديل من بجزءٍ االنفجار مكان ترقيع
يتسبب الذي الِحميضِّ إفرازها بزيادة امُلخيَّة اإلشارات إليها ويحمل املعدة يغذِّي الذي Vagus Nerve

يُفاِقُمها. أو الُقرحة يف مباَرشًة
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م��دلُ��وال ي��ح��ت��اُج وال دالٌّ ي��ك��وُن ف��ق��ْد األم��وِر خ��ل��َف ب��م��ا تُ��َف��كِّ��ر وال
م��أك��وال! «اث��ن��اَك» ك��ان اث��نَ��ي��َك، ي��أُك��َل أن ب��ِه ي��ل��ي��ُق ِح��م��ًض��ا بُ��وص��ٍة ف��ي أُش��رب��َت
ت��دل��ي��ال ��ل��ِم ال��سَّ ب��م��وادِّ َدلَّ��ل��تَ��ُه ت��ض��ل��ي��ال ال��ح��رِب ب��ُم��ض��ادِّ َض��لَّ��ل��تَ��ُه
تَ��ح��وي��ال تَ��ب��ِغ ال ُس��نَّ��ًة، يَ��ُدوُس��ُه ُم��ب��ِغ��َض��ُه ي��ج��ت��اُح م��ارٌد ل��ك��ن��ُه
ت��ق��ت��ي��ال! تُ��ض��ن��ي��َك َق��ْد َغ��داِئ��َك ِم��ن ي��ا ب��ق��ا إنَّ ال��ب��ل��ه��اءَ، ت��ج��اوي��َف��َك اغ��س��ْل
وتَ��ب��ج��ي��ال ِح��ذًرا وُخ��ذ َرتِّ��ْق ثُ��مَّ ـ��ُظ��ْر وان��ـ بَ��ط��ِن��َك، ِم��ن��دي��ِل م��ن م��ق��ادي��َر وُخ��ذ
َم��س��ل��وال ال��س��ي��ُف ي��ظ��لَّ أف��ع��ى ك��رأِس َش��ِب��ًق��ا ح��ائ��ًرا واق��َط��ْع َس��ي��َف��َك وُس��لَّ
ت��ق��ل��ي��ال َق��لِّ��ل��ُه ب��ل ِح��م��َض��َك تَ��ن��َس ال َف��ِزًع��ا ت��ُك��ْن ال ل��ك��ن اآلن وغ��اِدِر
ت��رت��ي��ال! ب��ال��ح��م��ِد ف��ُق��م ي��ش��َف��ى وال��ي��وَم أك��ث��َرُه��م ال��ق��وَم َم��سَّ ال��َق��رُح ��َك َم��سَّ ق��د

٢٨ / ١١ / ٢٠٠٩م

9Hydatid Liver Cyst بالكبد طفييلٌّ ُعداِريٌّ كيٌس

ل��ل��طُّ��َف��ي��ِل��يَّ��اِت! ال��ب��اَب ي��ف��ت��ُح ال��ح��ي��اِة ع��ب��ُد ال��ح��ق��ي��ُر ال��طُّ��َف��ي��ُل
وث��ب��اِت ووط��أٍة تَ��َل��وٍّ ذي َش��ري��ٍط م��ن ُدودًة ال��ك��ل��ِب ف��ي ع��اَش
ب��ال��ِم��ئ��اِت! ال��ثَّ��رى ف��ي ال��ك��ل��ُب ـ��َرَج��ُه أخ��ـ ال��ذي ال��دق��ي��َق ال��ب��ي��َض َم��جَّ ث��م
ال��رُّف��اِت ف��ي ال��ذي ال��َم��م��ج��وَج ي��أك��ُل أع��م��ى أب��ل��َه اإلن��س��اُن ج��اء ث��م
ب��ال��تُّ��رَّه��اِت ال��م��س��ك��وُن ـ��ُم��س��ت��ِف��زُّ ال��ـ ال��م��ري��ُض ال��ف��ق��ي��ُر ال��ج��اِه��ُل أي��ه��ا
��َه��واِت ال��شَّ م��ن َدٍم ف��ي س��اِب��ًح��ا ال��َف��َل��واِت ف��ي ال��ب��ي��ُض ان��َش��قَّ ق��د ه��ا
واف��ت��ئ��اِت ��ٍد تَ��َوحُّ ِم��ن َك��ِب��ٍد َج��م��ٍر ك��لِّ م��ن أح��رَّ ُع��ض��ٍو ن��ح��َو
ال��ِم��ْق��الِت واح��َد ك��ي��ًس��ا ون��م��ا ُف��ص��وٍص م��ن واح��ًدا ال��ب��ي��ُض س��ك��َن
وح��ص��اِة! َرم��ل��ٍة ِغ��ش��اءَي��ِن؛ ذا ال��ج��ه��اِت ف��ي أط��راُف��ُه وت��رام��ت

عائله اإلنسان بينما Canids الكلبيَّات عائلة حيوانات هو األسايسُّ عائلُه ُطَفيٍل عن ينتُج مَريضٌّ كيٌس 9

املشوكة املكورات دودة اة املسمَّ Dog Tapeworm الكالب َرشيطيَّة هي دودٌة الطَُّفيل وهذا الوسيط،
.Echinococcus granulosus املحبَّبَة
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وال��ق��ن��واِت ال��ُم��س��تَ��َل��ذِّ ال��دِم ف��ي وش��ي��ٍك ب��ان��ف��ج��اٍر ال��ك��لَّ َد ه��دَّ
األم��واِت! ف��ي ي��ص��ي��َر أن ف��ع��س��ى وَص��لُّ��وا ف��ي��ِه ال��ب��ح��ِر م��اءَ اح��ِق��ن��وا
ال��ح��ي��اِة! ع��ب��د ال��م��ري��ِض ل��ل��ط��ف��ي��ِل وَغ��نُّ��وا ال��م��ري��َض ال��َف��صَّ ��وا ُق��صُّ ثُ��مَّ

٢٨ / ١١ / ٢٠٠٩م

Varicose Veinsالساَقني دوايل

ال��ُم��تَّ��َخ��ذْ ال��َج��َس��ِد وت��اِب��ِع��ه��ا ال��ُج��َرذْ ذاِت ال��رُّوِح ع��ل��ى س��الٌم
ُم��ن��تَ��بَ��ذْ ل��ه��ا ُرك��ٍن ك��لِّ ف��ي ِم ب��ال��دَّ ��ِب ال��ُم��تَ��َش��عِّ وُع��ثْ��ن��ونِ��ه��ا
ال��َف��ِخ��ذْ ِج��ب��اِل أع��ال��ي ح��ت��ى ـ��ِك وادي��ـ أس��اِف��ِل ِم��ن ج��اريً��ا أرى
َوَش��ذ ض��اَق ح��ي��ن ق��انُ��ونَ��ُه ـ��ُب يَ��ك��تُ��ـ األرِض ع��ن بَ��ع��ي��ًدا يُ��ش��ي��ُح
تُ��ِغ��ذ؟ ، تَ��ُح��ثُّ ُم��ه��ِط��ع��اٍت أت��ْت أتَ��ْت ��ا َل��مَّ ِل��ل��ُج��َل��ي��ط��اِت ف��م��ا
األَل��ذ ال��ُم��راَق ال��ُم��س��تَ��ب��اَح ِرَي ��ا ال��ضَّ ��اِرَي ال��صَّ ال��ج��ارَي َف��َج��ن��َدَل��ت
يُ��بَ��ذ؟! يُ��ن��َس��ى؟ ال��ب��اِع؟ ف��ي يُ��ب��َل��ُع ِع؟ ��ا ال��صَّ ف��ي يُ��ص��َرُع ال��ق��اِع؟ ف��ي أيَ��ق��بَ��ُع
نَ��َف��ذْ ِب��َس��ه��ٍم ال��َع��ن��ي��ُد ذاَك ـ��َل ت��س��لَّ��ـ ال��َوري��ُد ه��ذا تَ��ه��دََّل
يُ��َج��ذ أن أب��ى َح��دي��ًدا َص��ل��دي َل ت��ح��وَّ ثَ��ري��ًدا ِج��ل��دي َل ت��ب��دَّ
َف��ذ ��ل��ِم ال��سَّ وف��ي َف��ذٌّ ال��َح��رِب ف��ف��ي تَ��َدلَّ��ى ُروح��ي ُع��ث��نُ��وَن ول��ك��نَّ
َخ��َدذْ»! ُج��حٍّ «أبْ��تَ��َث ب ألل��ُه��و ُروح��ي ُع��ث��ن��وِن َش��ي��ط��اَن وُق��يِّ��ض��ُت
ال��ُج��َرذْ! ذاِت ال��رُّوِح ع��ل��ى س��الٌم واس��تَ��ِع��ذْ لُ��ذْ، ث��ع��اب��ي��ُن، ِح��ب��اٌل،

٢٨ / ٧ / ٢٠٠٩م

10Arteriovenous Fistula َوريدية ِرشيانيٌة وصلٌة

ال��س��ائ��ِد َم��س��وُد أن��َت إن��م��ا س��اع��دي ص��اِف��ْح األي��س��ُر س��اع��دي

الغسيل إلجراء رضوريٌَّة وهي الساعد، يف غالبًا ًة، مباَرشَ بوريٍد رشياٍن بتوصيل تُجَرى جراحيٌَّة مناورٌة 10

. الُكلويِّ
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ال��ب��اِئ��ِد ن��ص��َف ال��س��اِع��َد تَ��رَح��ُم ال ال��ب��ائ��ِد ال��ج��س��ِد ع��ث��راُت
ال��ص��اِع��ِد ن��ج��م��ي دِم ف��ي ُم��ص��ِع��ًدا م��ض��ى ال��وغ��ِد ال��ع��ال��ِم ه��ذا ُس��مُّ
ك��اِغ��ِدي ف��ي ال��ِب��ل��ى س��ط��َر أك��م��َل��ْت ب��ل ال��رع��ن��اءُ ال��ُك��ل��يَ��ُة تَ��ُرع��ُه ل��م
واِل��ِدي ي��ا ��ُه��م ُس��مَّ تُ��ِذق��ن��ي ال ن��اِب��ٌض ُع��م��ري ش��ري��اُن واِل��دي
ال��راِق��ِد ال��وري��ِد ف��ي ُع��م��ري أُمَّ ت��ِج��ْد َزن��دي ف��ي ح��وَل��َك وان��ُظ��َرن
ال��رَّاِك��ِد م��اءَ أج��ِر وت��ك��لَّ��ْم م��ع��ه��ا ��ْم تَ��َف��مَّ األُمَّ َق��بِّ��ل
ق��اِص��ِد ال َس��َف��ٍر ف��ي بَ��دا ـ��ٍب ق��ري��ـ ِج��دُّ َع��َرٌض ُع��م��ري إنَّ
ب��اِرِد ال ف��اس��ٍد ب��خ��ي��ٍل ـ��لٍّ ِظ��ـ غ��ي��ر دواءً ف��ي��ِه أرى ال
خ��اِم��ِد ف��ي ه��ائ��ٍج ب��ح��ٍر م��ث��َل َه��َدَرْت َوري��دي ��ي أُمِّ َه��َدَرْت
ال��ح��اِق��ِد نَ��ْف��ِث اإلث��ِم ال��ح��ي��اِة ِم ُس��م��و ِم��ن ُروح��ي َه��وج��اءَ غ��س��َل��ت
راِص��ِد َربٍّ ن��ش��وَة وان��ت��ش��ى راِف��ِدي وأص��َغ��ى ال��ُع��م��ُر َه��َدَر
��اِج��ِد! ال��سَّ اق��ت��راِب ف��ي ِس��ْل َدم��ي ي��ا ِم��ش��يَ��ِت��ِه ف��ي ال��م��اِرُد أيُّ��ه��ا

١٦ / ١١ / ٢٠٠٩م

Amputation بَْرت

َص��ع��بَ��ْه يُ��ح��اِوُل ِح��ذاءَي��ِه يَ��ج��وُب ُغ��ربَ��ْة آي��اُت س��ي��م��اُه ع��ل��ى ع��ج��وٌز
ثَ��وبَ��ْه تُ��َغ��طِّ��َي أن ح��ت��ى وت��زح��ُف ��ِه ُك��مِّ َط��ْرِف ف��ي األح��داِث ُرَق��َع تَ��َرى
دربَ��ْه يُ��َض��يِّ��ُق ي��ب��ق��ى أن وأق��َس��َم ف��ي��ِه��م��ا ُع��لِّ��َق ��اُه ك��فَّ َج��نَ��ْت م��ا ك��أْن
ُرك��بَ��ْة ك��لِّ ف��ي اآلَن واس��تَ��َك��نَّ ب��ِه واح��تَ��ب��ى َر تَ��َك��وَّ ق��د ط��وي��ٌل زم��اٌن
ال��ُم��ِك��بَّ��ْة؟! ال��ح��ي��اِة ف��ي إال ال��م��وُت يُ��َرى ه��ل ال��ُم��واِت ك��ائ��ن��اُت َق��َدَم��ي��ِه وف��ي
ُع��ش��بَ��ْه ي��أك��ُل ال��س��اَق��ي��ِن ف��ي يَ��رتَ��ُع ُد ��وا وال��سَّ ال��ُع��م��ِر س��اَق��ي إل��ي��ن��ا يَ��ُم��دُّ
َص��وبَ��ْه ونُ��ه��َرُع َه��دًم��ا َم��ع��اِوَل��ن��ا ف��ي��ِه��م��ا ونُ��ع��ِم��ُل ُق��رب��انً��ا ف��نُ��ب��ِرُز
ُرط��بَ��ْة تَ��ي��بَ��ُس ثُ��مَّ َف��ج��ٌر ويَ��ح��لُ��ُك خ��اِف��ٌق يَ��س��ُك��ُن ال��ش��م��ُس تَ��خ��ب��و ك��ذل��ك
َض��ربَ��ْة الِزَب أع��ط��ي��ن��اُه َج��َدْع��ن��اُه الِزٍب َض��رب��َة األم��ُر وك��ان َف��َرْغ��ن��ا
نَ��ح��بَ��ْه! يُ��َع��رِق��َل أن ت��ك��ف��ي ال��س��اِق م��ن بَ��ق��يَّ��ًة ت��رْك��ن��ا تَ��رك��ن��اُه وح��ي��ن

٢٠ / ١١ / ٢٠٠٩م
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اخلروج؟ تريُد أنَّك أنَت أواثٌق

Are you sure you want to quit?!

منها مفرَّ ال مقدمٌة

من الديوان هذا دفتي بني انتقلت الكمبيوتر، ألعاب من مجموعٌة هي التجارب هذه
للحاصدين. تظهُر أخرى ثماًرا لعلَّ للكتابة، جديٍد حقٍل عن بحثًا الورق إىل الشاشة

Zuma ُزوما

الكرات مجموعات ليطارد محوره حول «زوما» الكائن يدور اللعبة من اإلصدار هذا يف
جوٍّ إطار يف هذا ويدور لونها، نفس من كرًة إليها يقذف بأن وينسفها املتفق اللون ذات

القديمة. املكسيك حضارات إىل املنتمية األزتكية األساطري من

األزتِِكي، معبدَي باِب عىل
أراْه، أالَّ أحاوُل فيما ُق أحدِّ وقفُت

تَختَفي، َعلَّها أعراِضها، كلِّ عن الجواهِر ُكلَّ عيناَي تُراِوُد
وبُِكي، ٍد ُسجَّ وال راكِعنَي وال قائِمنَي وال طائِفنَي بال بذاتي، ذاتي أُدلُِّك وحيًدا فأبَقى



الشعر من ديوانان

انَُّكُمو أم رفاُق يا ستُبُكونني «هل فأسألُها: ، َمِديِّ الرسَّ الَعَدِم من ُكراٌت تَلُوُح
ُمضِحِكي؟»

∗∗∗
أقتَفي، َحريَتي َعِقبَْي عىل أُدوُر

َرتْل، للمداراِت يَُسلُِّمُه وَرتٌل َرتًال، يَُسلُِّم َرتٌل حيُث ألواِنها تَالُحَق
أزَرَق، وُحزنَِي املستَطاِر، األحمر من والَغَضِبيِّ أصَفَر، َخوِيفَ بنَي فما

ُمفَرتَاْة، َكثرٌة َويَلتي، يا ، الرَّماديِّ الحياِد وهذا امُلستَعاِر، األخَرضِ من والَفَرِحيِّ
ذَِكي، َرسَمِديٌّ َعَدٌم إنني أتقيَّأَها، أن بَعَد ِسوى أراها لسُت كذلَك، ُكراٌت َوِيفَّ

أصَطفي، وألوانُها، الُوجوِد وُكراُت وألوانُها، ُكراتي
وَقتْل، وقتٌل وَقتٌل وتلَك، هذي التصاُدُم يُفني كيَف َجذٍَل يف وأشاِهُد

«اإلِِهَكتْل»!1 نَْفثَُة َخَلَقت بما يُطيُح
∗∗∗
تَنتَفي، أعراِضها بعِد من الجواِهَر أنَّ ، ُّ الرسِّ ُهَو

األزتِِكي، امَلعبَد يَسُكُن فال
َعَدْم. يف عدٌم أنا؛ ؛ غبيٍّ رسمديٍّ عدٍم ِسوى

٦ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Formula-1 فورميوال-١

الشهرية. الحقيقية السباقات من مأخوذٌ واسُمها سيارات، سباق هي اللعبة هذه

بُ��رَه��ْة ��َرى ال��سُّ ق��ب��َل ف��ل��ت��ن��ت��ِظ��ْر ال��َج��ب��َه��ْة ع��ل��ى ال��ع��زُم ت��ق��اَط��َر
ال��نُّ��زَه��ْة غ��ايَ��َة يَ��َدي��َك ب��ي��َن تَ��َرى ح��ت��ى ال��ق��ل��ِب َش��ت��اَت واج��َم��ْع
َوْل��تَ��ن��َه��ْه ال��ش��ي��ط��اُن يُ��ث��ِن��َك ال واِق��ٌع َق��َدٌر ال��لُّ��ه��اُث ه��ذا

األزتكية. األساطري يف الريح إله :Ehecatl اإلِهَكتل 1
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الخروج؟ تريُد أنَّك أنَت أواثٌق

∗∗∗
ال��نَّ��ْك��َه��ْة ال��ُم��ن��تَ��َه��ى ق��ب��َل تُ��ِح��سَّ أن بُ��دَّ ال ال��ن��ص��ُر ِل��يَ��ج��تَ��ب��ي��َك
َوج��َه��ْه! َوج��َه��ُه ُم��َولٍّ ُك��لٌّ َوج��َه��ه��ا األن��ا تُ��َولِّ��َي وأن

٣٠ / ٧ / ٢٠٠٧م االثنني،

Captain Claw «ِمخَلب» القرصاُن

سفينة ظهر عىل سجِنِه من هاربًا اللعبة يبدأ قرصاٍن، صورة يف ِسنَّوٌر اللعبة هذه بطل
مدينة، إىل ميناءٍ إىل غابٍة إىل سفينٍة من الكالَب أعداءه يطارد ويظل ،«La Roca ُروكا «ال

لها. نهايَة ال رحلٌة أنه يبدو فيما الكنوز ويجمع

أتَ��ى! — ال��ط��ري��ِق أرواِح َس��ب��ع��ُة — ال��ِق��طُّ َف��تَ��ى بَ��ع��ُد وال��ِم��ش��واُر ال��َخ��ط��ُو يَّ��َن ازَّ
نَ��بَ��ت��ا! وال��َف��ض��ا بَ��دئ��ي أرُض ف��أم��َط��َرْت ُم��َخ��يِّ��َل��ت��ي ف��ي ِع��ق��اٍل م��ن أط��َل��ق��تُ��ُه
َع��تَ��ى! ِح��ي��َن ال��بَ��ح��ِر ه��ذا أي��ك��ِة أغ��ص��اُن َدَم��ُه أه��َدَرْت ُروك��ا» «ال ِس��ج��ِن ُق��رص��اُن
نُ��َك��تَ��ا! أن��ا َق��ل��ب��ي ف��ي يَ��ن��ُك��ُت ـ��بَ��ع��ي��ِد اْل��ـ األَرِب ذُو ال��ِه��رُّ ال��ِم��خ��َل��ِب��يُّ ال��ف��اِرُس
َخ��َف��ت��ا نَ��ب��ُح��ه��ا ك��الٌب بَ��ع��ثَ��َرت��ه��ا ق��د ��بَ��ٍة ُم��ذَهَّ ب��َدن��ان��ي��ٍر يُ��ث��ي��ُرن��ي
َص��َم��تَ��ا! َل��و ال��َم��ن��ُظ��وَم ال��َك��ِل��َم ويَ��ن��ثُ��ُر ُم��غ��تَ��ِب��ًط��ا ال��َم��ن��ثُ��وَر ال��ذَه��َب ف��أج��َم��ُع

∗∗∗
َم��تَ��ى؟! ُم��ن��ذُ ال��رَّع��ن��اءَ، وال��غ��اب��َة ـ��م��ط��اءَ ��ـ ال��شَّ وال��ُم��ُدَن األع��داءِ ُس��ُف��َن غ��اِش��يً��ا ي��ا
ُك��ِب��تَ��ا؟ ال��ذي ف��رع��وَن آي��اِت ِت��س��ِع ع��ن َع��َل��ٍن وف��ي ِس��رٍّ ف��ي ال��ُع��م��َر تُ��َف��ت��ُش
ثَ��بَ��تَ��ا ف��َه��ْل وأه��واٍل ُك��نُ��وٍز إل��ى وتَ��ع��بُ��ُره��ا وأه��واًال ُك��ن��وًزا تَ��ل��َق��ى
َرأَتَ��ا؟! َق��د َع��ي��ن��اُه م��ا ِس��رَّ ِخ��ت��اِم��ِه ف��ي يَ��ع��ِرُف ��ي��ِر ال��سَّ ب��ُط��وِل ��ِق��يَّ ال��شَّ أنَّ
نُ��ِح��تَ��ا؟! َغ��ي��ِرِه ِم��ن َل��و يَ��ص��ُم��ُد ك��ان م��ا َج��َل��ٍد ِم��ن ال��َم��ن��ح��وَت ِت��م��ث��اَل��َك أنَّ أو
َف��تَ��ى! بَ��ع��ُد أن��َت ل��ك��ْن ِش��ب��ُت َم��ًع��ا ُق��م��ن��ا يَ��ق��تُ��لُ��ن��ي ال��بَ��ل��ه��اءِ ال��رح��ل��ِة ف��ي ��كُّ ال��شَّ

١٣ / ١٢ / ٢٠٠٩م
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The House of The Dead امَلوتَى بيُت

األحياء املوتى من قبيلٌة تجتاُحُه كبرٍي منزٍل فناءِ يف نفَسُه الالعب يجد اللعبة هذه يف
غائلة من البَيِت سكاِن من الحياِة قيِد عىل الباقني بإنقاذ َمنُوًطا نفَسه ويجد (الزومبي)،

املرعب! الهجوم هذا

الَعتََلْة،
ما، تََهدَّ َدى السُّ أُلُوَهِة عىل الذي دماِغِه عىل تهدََّمت

والَقتََلْة،
َدَما؟! امُلتَّقنَي ماءُ كان هل وضوئِِهْم، إىل فانُظْر ئُوا، تََوضَّ

َعَدما، يا
وَفتََلْه! الرتََخى أَليَتَيِه يف أو َقفاُه يف الشارُب نَبََت لو
∗∗∗

َجْت، تهدَّ
فاحتََدما، َهَوى إذ الظالَم يرشُح وهو عجوٍز َوطواٍط نربُة

تََموََّجْت،
َخَدما! َفُكنَّا َعَرفناُه ولكنَّا رأيناُه فما ُصوَرتُُه،

َرَدما، ما
وُزوَِّجْت! نُفوُسنا، فُزوَِّجْت َوحَدُه، علينا تُربُنا ِهيَل بَْل

∗∗∗
الكاِرثَْة،

اصَطَدما، كذاَك وأنُه ِبَغريِِه، وال ِبِه ال اصَطَدمُت، أنِّي
حاِنثَْة، يا

وأْتََدَما، فاحتَساُهما النهَديِن عاَقَب َموٌت ، الُكفِريِّ بالَقَسِم
∗∗∗

َقَدما، ال
الحاِدثَْة، الكائناِت يف الذي امُلَؤنَْسِن امَلوِت لذلَك يًَدا وال

ِقَدما! ال ِقَدما، ال ِقَدَما، ال

١١ / ١٢ / ٢٠٠٩م
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Pilsner Urquell أرُكِوْل! ِبلْسنَر

هذا تحمل التي الفارغة (البرية) الِجَعة لزجاجات صندوًقا الالعُب يحرك اللعبة هذه يف
كل جمع محاوًال ِبلِسن، مدينة إىل منسوٌب البرية من تشيكيٌّ نوٌع وهو ، التجاريَّ االسم
زجاجًة، عرشين كل وبعد واحدًة، منها يُفِلَت وأالَّ فيه الفارغة الزجاجات من يتساقط ما
عاريًة تُصبح حتى (اسرتبتيز) مالبسها من جزءًا البداية يف اختاَرها التي الراقصة تخلع

تماًما.

َم��رك��وُب! ال��ن��ص��ِف ف��ي يَ��ِق��ْف َم��ن ال��ك��وُب يُ��م��ألَ ح��ت��ى اْم��ِض
وَم��ن��ك��وُب نُ��واِس��يٌّ ن��ا أب��ا إنَّ ال��يَ��وَم، َوانْ��ُج ام��ِض
َم��ك��ت��وُب ال��َف��رُض وال��نَّ��ب��ي��ذُ نَ��ب��ذوا ال��ذي ��ع��َر ال��شِّ ي��ك��تُ��ُب

∗∗∗
َم��ذءُوُب َع��ي��نَ��يَّ ف��ي َج��اَع ِج��َع��ًة ل��ن��ا اْط��لُ��ْب ُق��ل��َن ِح��ي��َن
م��س��ك��وُب وال��ك��وُب ِف��ت��ن��ًة ِب��ن��ا األث��ي��ِر ُك��وُب ُم��وَج��ٌع
َم��ل��ُع��وُب ال��ن��ه��َد أنَّ غ��ي��َر َع��َط��ٍش ِم��ن تَ��ْع��َري��َن ال أن��ِت
يَ��ع��ُق��وُب ال��نَّ��رِد؛ ف��ي ح��اج��ٌة ت��ن��َح��تُ��ه��ا ل��ل��َح��ظِّ ُق��بَّ��ٌة
يَ��ع��ُس��وُب ال��ن��رِد َربَّ إن تَ��ل��َدُغ��ِن��ي ال��ن��رِد ف��ي ح��اج��ٌة
َم��ن��ُس��وُب ل��ل��م��اءِ إنَّ��ُه لُ��َغ��ِت��ي ي��ا ��كِّ��ي��َر ال��سِّ َدلِّ��ِل��ي
َم��ك��ذوُب! ��وِم ال��صَّ َوع��َد إنَّ يَ��ق��َربُ��ه��ا َل��ي��َس َم��ن وانْ��َه��ري
َم��غ��ل��وُب َف��ْه��َو أَْص��َم��ِع��يِّ��ي َوِط��ئَ��ْت وق��د «ِب��ل��ِس��ْن» ْ أََط��أ َل��م
ح��اُس��وُب! ال��ق��وَل م��ن��ُه َس��لَّ وف��اح��م��ٍة ش��ق��راءٍ ب��ي��َن
«ذوبُ��وا» أج��س��اَدُه��ْم: أُْش��ِربُ��وا ِل��َم��ن ُق��ل��َن ال��بُ��ِه��ي��ِم��يَّ��اُت
أن��بُ��وُب ال��ن��اَر يَ��ص��َل��ى ث��مَّ َق��بَ��ٍس ع��ن ال��ث��وَب ت��ن��ِزُع��ون
م��ن��ُدوُب َم��ك��ُروَه��ي��ِن ب��ي��َن ِق��الَدتُ��ه��ا ن��ه��َدي��ه��ا ب��ي��َن
َم��ع��ُص��وُب! ال��يَ��وَم ف��إنِّ��ي ال ِج��َع��ًة أج��ِل��ه��ا ِم��ن اط��لُ��بَ��ْن

١٠ / ٣ / ٢٠٠٧م
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Memory Blocks الذاكرة حجارُة

ما، صورٌة منها كلٍّ ظهر يف الحجارة، من عدٌد فيها برقعٍة الالعُب يُجابَُه اللعبة هذه يف
بني النهاية يف ليزاوج ظهره، عىل حجٍر كل قلب بعد جيًدا الصورة هذه يتذكر أن وعليه

الصورة. نفس لهما حجَرين كل

ال��ُم��َق��نَّ��ْع ال��تَّ��ْوءِم م��ن ال��ُم��َربَّ��ْع َج ُزوِّ إذا
َوإِص��بَ��ْع إص��بَ��ٍع أب��و ِب��َم��ح��ٍو ُه��م��ا َوَدالَّ
َس��تَ��س��َط��ْع أُْف��ِق��ه��ا ف��ي َم ال��يَ��و ال��ذَّواِك��َر ف��إنَّ
يُ��ص��نَ��ْع ثُ��مَّ س��يَ��رتَ��جُّ ن��ف��ٍس ك��لِّ وَم��ط��بُ��وَع
يُ��ط��بَ��ْع! ثُ��مَّ َس��يَ��ح��تَ��جُّ َع��ق��ٍل ك��لِّ وَم��ص��ن��وَع
تَ��ل��َم��ْع س��وَف ِف��يَّ أخ��ي ف��ي ال��ت��ي ��ورُة ال��صُّ ه��ي
��ْع! ال��ُم��َرصَّ ال��َم��َدى َف��راُغ وي��ب��َق��ى م��ًع��ا ف��نَ��ف��نَ��ى

∗∗∗
ْع ال��ُم��نَ��وَّ وتَ��ص��وي��رَي تُ��رَّه��ات��ي تَ��ذَكَّ��رُت
ْع ُم��َص��رَّ ��بَ��ا ال��صِّ َق��دي��ِم َع��م��وٍد ع��ل��ى وبَ��ي��تً��ا
ُم��َش��بَّ��ْع نَ��ٍد ِس��ي��اٍق ف��ي ِك��ل��م��ًة ف��أوَل��ج��ُت
ال��ُم��َزوبَ��ْع! ب��ِف��ن��ج��اِن��َي َش��ي��ئً��ا أُث��ي��ُر َل��َع��لِّ��ي
تَ��خ��َض��ْع َوْه��َي ـ��َك��ث��ي��راِت ال��ـ ال��ُم��ربَّ��ع��اِت َق��ل��ب��ُت
أج��َم��ْع! ال��ُوج��وُد وراَح َج��م��ي��ًع��ا وأَزَه��ْق��تُ��ه��ا

٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٩م

The Amazing Dare-Dozen الجريئة» البَيض«الدستُة

لئال يُخِطئَها أال ويحاوُل منها أعىل سلٍة إىل سلٍة من بيضًة الالعب يقذف اللعبة هذه يف
عرشة! الثانية حتى وهكذا منها أعىل ثالثٍة إىل الثانية السلة ومن البيضة، تنكرس

أب��َع��ْد! أو أق��رَب إل��ى يَ��ص��َع��ْد أن ال��بَ��ي��َض أُع��ي��ُن
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األم��َج��ْد ال��ه��وى وَع��رَّاُه األول��ى ال��س��ل��ُة َح��َوت��ُه
األوَح��ْد ال��ب��ي��ض��ِة َربِّ ـ��ِك ال��دي��ـ ج��ن��اُب وَس��وَّاُه
ال��َم��ع��بَ��ْد يَ��ه��ِدَم أو ـ��رُه يَ��ك��ِس��ـ أن ال��ل��ه��َو أخ��اُف
ال��َم��رَق��ْد َه��دأِة ف��ي أو ـ��ِل ال��ل��ي��ـ ِب��َج��وِف ف��أخ��ف��ي��ِه
ال��َغ��ْد نَ��ح��َو ال��ع��ذراءَ ـ��ض��َة ال��ب��ي��ـ ت��ل��َك َص��وَّب��ُت ل��ق��د
األرَغ��ْد ال��ف��ت��ى ل��ل��ج��م��ِع ِح ال��رُّو ف��ق��ي��ِر ال��َج��م��ِع ِم��َن
األس��َع��ْد ه��ي ال��ُع��ل��ي��ا ـ��ُة ال��س��ل��ـ ت��ك��وَن أن وأرج��و
أوَغ��ْد ��م��ا ال��سَّ انَّ بَ��ي��َد ِض األر ب��ه��ذي َوغ��ٌد أن��ا

٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Elf Bowling نويل لبابا «بولينج»

قطع مقام نويل» «بابا شكل يف الدمى/العفاريت من مجموعٌة تقوم اللعبة هذه يف
بتصويب إسقاطها كبري) برشيٌّ نويل (بابا الالعب ويحاول املعروفة، العرشة البولينج

نحوها. البولينج كرة

ُمنتَِظَرْة، تصَطفُّ رِي السَّ آخِر يف والَعمائِم اللَِّحى ذاُت العفاريُت
! بَرشْ ال ُدًمى، ال

امُلدِبَرْة، السنِة من نويُل» «بابا عاد
بالَقَدْر، واحتَمى

الُحَفْر، جميِع يف وارتََمى
بكلِّ وأطاَح بَها، فَصوَّ نويَل، بابا عفاريِت من إخوتِِه نحَو بَها يَُصوِّ كي يََدُه ُكرٌة داعبَْت

ُمقِمَرْة، َرضبٍة يف العفاريِت
أَُخْر! بُصفوٍف وأتَْت بهْم أُطيَح َمن مللَمْت مفهومٍة غريَ يًَدا أنَّ بَيَد

ْة، ُمستَبِرشَ والعفاريُت
معتَِذَرْة. َغريُ

∗∗∗
الُحَفْر، جميِع يف فارتَمى

، وانتَرشْ وارتََمى

37



الشعر من ديوانان

للَحذَْر، وانتمى
َخِطَرْة! لُعبٌة

٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Fifa فيفا

األشهر! اللعبُة القدم كرة

َل��ف��ي��َف��ا! يَ��ن��ُظ��ُروَن ال��َع��وي��ُص��وَن َك��ف��ي��َف��ا؟! َرم��يً��ا ال��تَّ��م��اَس س��يَ��رم��ي َم��ن
َخ��ف��ي��َف��ا! َح��م��ًال ثُ��مَّ ��اه��ا ف��تَ��َغ��شَّ َع��ب��ٍد ُك��لَّ أط��َم��َع��ْت ال��َق��دِر ُك��َرُة
َع��ف��ي��ف��ا َص��دٍّ وَط��وَر بَ��ذٍل َط��وَر ال��َم��راِم��ي ُج��ب��َن ل��ل��ُح��رَّاِس َوَه��بَ��ت
َش��ف��ي��ف��ا! ف��اس��ت��ح��اَل األمُّ ـ��َع��ت��َم��ُة ال��ـ َوْه��َو ال��ُم��داِف��ِع ُروَح واس��ت��ب��اَح��ت
َح��ف��ي��ف��ا َس��ِم��ع��ُت إذ ال��ِب��ك��َر ـ��َف��رح��َة ال��ـ أَص��خ��ُت ��ب��اِك ال��شِّ َص��وَب ط��اَرت ح��ي��ن
َزف��ي��ف��ا ن��ح��وي يَ��ِزفُّ وَج��ن��اح��ي َح��ول��ي ي��رق��ُص ال��نَّ��ج��ي��ُل نَ��ج��ل��ي ك��ان
تَ��ج��ف��ي��ف��ا! ُح��زنَ��ه��ا ال��دم��ُع بَ��لَّ��َل ِش��ب��اٌك ُه��زَّت ثُ��مَّ األم��ُر ُخ��ِط��َف
َط��ف��ي��ف��ا! اخ��ت��الًف��ا ف��ي��ِه ل��وج��دتُ��م َغ��ي��ري ع��ن��ِد م��ن ك��اَن ق��د ل��و َه��َدِف��ي
ال��تَّ��خ��ف��ي��ف��ا! ول��تَ��س��أل��ي ِب��َض��ع��ف��ي، ِم ال��ي��و َح��َك��َم َخ��بِّ��ري ال��رك��ِن ض��رب��َة
تَ��ط��ف��ي��ف��ا ب��ي��نَ��ن��ا ال��َع��دُل ـ��َح��َك��ُم ال��ـ ف��أب��َدى ِخ��الٍف م��ن ال��َخ��ص��ُم ��ن��ي َق��صَّ
«ف��ي��ف��ا»! ال الم��تَ��َط��تْ��َك ال��ق��وِم، أق��رُع ُك��ِل��ي��ن��ا»2 «ب��ي��ي��رل��وي��ج��ي رآن��ا ل��و
تَ��ص��ف��ي��ف��ا؟! أق��رٍع م��ن ن��رج��و ك��ي��َف َع��ن��ي��ًف��ا «ب��ي��ي��رل��وي��ج��ي» ال َوَج��دن��ا ق��د

٧ / ٢ / ٢٠٠٨م
و٧ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Amazon Chess األمازون شطرنُج

أمازونياٍت مقاتالٍت صورة يف افرتاضياٌت العباٌت الشطرنج بقطع استبدَلت اللعبة هذه يف
والدروع. األسلحة شاكات جميالٍت

املطلق. بصلعه واشتهر إيطايلٌّ، وهو الَقَدم، كرة تاريخ يف َحكٍم كأفضل ُصنَِّف :Pierluigi Colina 2
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تَ��ُض��وْع األن��ث��ى ال��ف��ك��رُة تَ��ُض��وُع إذ ال��الُخ��ض��وْع اآلن��س��اُت ال��دُّروُع
ُس��ط��وْع تَ��واري��ه��ا ف��ي ب��ش��م��وٍس ال��ل��ي��ال��ي تَ��رح��اُب ��ط��َرن��ِج ال��شِّ ُرق��ع��ُة
ال��س��ري��ْع ال��ق��ت��ِل إم��ك��ان��ي��ُة ه��َي ش��اُق��ولِ��يَّ��ٌة ش��ق��راءُ ف��ي��ل��ٌة
ال��رُّبُ��وْع ب��ه��اِت��ي��َك نَ��ص��ًرا تَ��ي��تَ��ن��ي آ إْن ال��ل��َه َف��دع��وُت ب��ي أث��ق��َل��ْت
��ري��ْع ال��صَّ ال��ف��ي��ِل َل��ُدن م��ن َزوج��ًة َدم��ي ف��ي ِدم��اه��ا ألري��َق��نَّ
ال��دروْع أن��ص��اَف تَ��ل��ب��ُس ال��ت��ي ـ��ُر ال��ِب��ك��ـ ال��َخ��م��ري��ُة األم��ازون��ي��ُة
��م��وْع ال��شُّ إلط��ف��اءِ ـ��ُم��س��تَ��ِع��دِّي��َن ال��ـ ال��رج��اِل أق��ط��اِب تُ��وِق��ُد وال��ت��ي
ال��َخ��ل��ي��ْع ال��م��وِت ُرق��َع��ِة م��ن ـ��تَ��ثَّ��ه��ا ف��اْج��ـ ُع��لِّ��َق��ه��ا، وم��ا ��ي ُرخِّ ُع��لِّ��َق��ت
ال��ُم��س��تَ��ط��ي��ْع ال��ع��دوِّ أرِض ف��ي ال��ق��اِف��زُة/ال��ق��اِف��ُز وال��ِح��ص��اُن/ال��ُم��ه��رُة
ال��بَ��دي��ْع يَ��ن��بُ��وَع ��َر َف��جَّ ـ��َوتِ��ه��ا، ُخ��ط��وتِ��ِه/ُخ��ط��ـ ف��ي َع��ربَ��َدت/ع��رب��َد
ُف��ُروْع م��ن أُص��وٌل األن��ث��ى ـ��َك��تُ��َك َم��ل��ي��ـ األن��ث��ى ال��َم��ِل��ُك أيُّ��ه��ذا
��ُروْع ال��ضُّ َس��ف��ِح ف��ي َرع��ن��اءَ ��ًة ِق��مَّ وذَه��ابً��ا َم��ج��ي��ئً��ا ال��وق��َت تَ��ذَرُع
ال��رُُّج��وْع وَه��ي��ه��اَت ال��س��ي��ُف َس��بَ��َق تَ��ع��وي ال��ل��ي��الءُ واألم��ازون��ي��ُة
ُخ��ُش��وْع! ف��ي ْ واب��َدأ ال��رُّق��ع��َة واخ��ِت��ِم ال��ُم��ش��تَ��َه��ى ِش��ط��َرن��ِج��ِه��نَّ ِم��ن اتْ��ُل

٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Neighbors From Hell الجحيم من جرياٌن

جاِرِه مضايقَة الطرق بشتى ويحاوُل «وودي» بشخصية الالعُب يتحد اللعبة هذه يف
أمره بافتضاح وإما بنجاحه إما تنتهي امَلقاِلِب من سلسلٍة بعمل روتفايلر» «السيد

روتفايلر! السيِِّد لعقاب وتعرضه

خ��اِف��َق��ْه أط��ع��ُن ح��ي��ُث م��ن أع��ان��ُق��ُه أُن��اِف��َق��ْه أن ع��ل��ى ن��ف��س��ي م��ن ت��ع��وَّدُت
ح��اِن��َق��ْة ال��ق��ص��ائ��َد إنَّ َل��ُه ِب��َم��دح��ي تَ��رتَ��وي ال��َق��ب��اِئ��ِل ��ائ��ي َه��جَّ تَ��رات��ي��ُل
أُض��اِي��َق��ْه! أن ف��ي َرِغ��ب��ُت ل��ذا يَ��ل��ي��ن��ي ال��ذي ال��ُج��نُ��ُب أو ال��ُق��ربَ��ى ذُو ال��ج��اُر ُه��َو
ال��ُم��راِه��َق��ْة! ِب��نَ��ف��س��ي َم��ي��ًال ب��ذا ِألُرِض��ي ب��ِه أَُرى ال َم��رَق��ٍب م��ن أراِق��بُ��ُه
ص��اِع��َق��ْة ِم��ث��َل أش��ي��اِئ��ِه ع��ل��ى َق��َف��زُت ش��أِن��ِه بَ��ع��ِض إل��ى ُم��ض��َط��رٍّا راَح إذا
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ُم��ت��ن��اِس��َق��ْة ن��اري��ٍة ُخ��ط��ٍة إل��ى يَ��ه��تَ��دي ِف��ك��رَي َع��لَّ ف��ي��ه��ا ��ُس أَُع��سِّ

∗∗∗
ال��ُم��ت��ع��اِن��َق��ْة ال��ف��ت��ى أم��ع��اءَ أَق��طِّ��ُع داِرِه َص��ي��دل��ي��ِة ف��ي ب��أن��ب��وب��ٍة
واِث��َق��ْة تَ��ل��تَ��ذُّ واألف��ك��اُر ف��يَ��ش��َرُب َخ��م��ِرِه ُزج��اج��اِت ف��ي ه��ذي ُغ أَُف��رِّ
ح��اِزَق��ْة! وال��رُّوُح ��اِم ال��َح��مَّ إل��ى َس��يَ��ه��ِوي ِث��م��اَرُه يُ��ؤتِ��ي ال��َف��ذُّ ال��دواءُ َوح��ي��َن

∗∗∗
ب��اِرَق��ْة! دوِن م��ن ال��ي��وُم يَ��ُم��رَّ ل��ن ل��ُه َم��ك��تَ��ٍب ُدرِج ف��ي ك��ان َص��م��ٌغ وذل��َك
ال��ُم��ف��اِرَق��ْة ال��لَّ��ُع��وِب ال��بَ��ي��ِت ِل��ن��اِف��ذَِة وَج��رَُّه ال��تَّ��ص��اب��ي ال��ج��اَر أخ��ذ إذا
ع��اِت��َق��ْه اس��تَ��لَّ ال��ُم��َع��ظِّ��ُم وِم��ن��ظ��اُرُه داَرُه يُ��ج��اِورَن ِب��َم��ن وأط��َم��َع��ُه
الِص��َق��ْة! أَل��َص��ُق اآلَن ال��ع��دس��اِت ف��ف��ي َص��غ��ي��ِرن��ا ع��ي��نَ��ي ال��م��ن��ظ��اُر يَ��ت��ُرَك ف��َل��ن

∗∗∗
ح��اِرَق��ْة! ع��واِق��َب ذي بَ��ريءٍ ب��َل��ه��ٍو ُج��ن��ونَ��ُه أُذك��ي ال��ُع��م��َر أق��ض��ي ك��ذل��ك
خ��اِرَق��ْة! خ��دائ��َع ف��ي ن��اًرا وأس��ق��ي��ِه ِب��ئ��َره��ا أم��ت��اُح األل��ع��اِب ف��ي َج��َه��نَّ��ُم

٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Air Xonix الهواء! ُزونِكس

معظم تغطية وتحاول مستطيلٍة، رقعٍة فوق تتحرك مجنحٍة ببالونٍة أشبُه هنا الالعُب
التي القلوب وترسق طريقها، تعرتض شائكٍة كراٍت من تهرب بينما بتحركاتها الرقعة

جديدة! بحيواٍت لتفوز لها تعنُّ

ال��نُّ��َق��ْط ف��وَق ح��روف��َي ووض��ِع ال��ُخ��َط��ْط ك��لِّ ف��ضِّ ع��ل��ى َع��َزم��ُت
َم��َخ��ْط! ذا َم��ن يَ��ع��رُف و«ِم��ن��دي��ُل» َح��َل��ف��ُت، ال��ُم��خ��اِط، ع��ه��َد ف��أخ��َرج��ُت
يُ��ل��تَ��َق��ْط م��ا ك��لَّ وُم��ل��تَ��ِق��ًط��ا ج��اِم��ًع��ا أس��ُه��م��ي ع��ل��ى وُدرُت
َش��َط��ْط ف��ي ه��اَم��ت��ي وتُ��وِط��ئُ��ن��ي تُ��ب��ِط��ئُ��ن��ي ��ِب ال��تَّ��ع��جُّ ُرم��وَز
ال��َع��بَ��ْط! ِب��َل��ح��ِم َدرب��ي تُ��َه��بِّ��ُل تُ��ف��اِج��ئُ��ن��ي ال��س��ؤاِل ُرم��وَز
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ال��ِق��َط��ْط! ب��م��وِت ُروٍح وس��اِب��َع ُه��ن��اَك أو ُه��ن��ا ه��ا ِم��ن وَق��ل��بَ��ي��ن
ال��لَّ��َغ��ْط وك��ان وُرغ��ُت ـ��َف��راِغ، ال��ـ م��س��ت��ط��ي��ِل م��ن ثُ��ْل��ثَ��ي��ن وَغ��طَّ��ي��ُت
َق��نَ��ْط وَص��بٍّ��ا وَربٍّ��ا وُح��بٍّ��ا ِط��بٍّ��ا ت��ذك��رُت أُخ��طُّ وب��ي��ن��ا
ال��ُم��خ��تَ��َرْط َش��وُك��ه��ا ف��أزَه��َق��ن��ي ال��ُك��راِت ب��إح��دى َم��َرْرُت وِغ��بٍّ��ا
َض��َرْط! َص��دي��ٌق أو أش��واُك��ه��ا ـ��َي َم��رام��ـ بُ��ل��وِغ ع��ن تُ��ث��ِن��ن��ي وَل��م

∗∗∗
َوَخ��ْط ��ا َل��مَّ ��ي��ِب ال��شَّ وُم��س��ت��أِل��َف رح��ل��ت��ي ُم��س��تَ��أِن��ًف��ا أراِن��َي
َس��َق��ْط م��ا َج��رَع��ت��ي ِم��ن ف��َل��ْم��َل��ْم��ُت ِش��رَع��ت��ي ُس��رع��ت��ي أف��َس��َدت ل��ق��د
اس��تَ��َرْط ح��ي��ث راق��ب��ُت ثُ��مَّ ل��ُه ال��س��رط��اِن أُض��ح��ي��َة وق��دَّم��ُت
ف��َق��ْط! اب��ت��س��م��ُت َع��بَ��رُت ��ا وَل��مَّ َع��ب��رُت ُم��ح��اَوَل��تَ��ي��ن وب��ع��َد

١٠ / ١٢ / ٢٠٠٦م الجمعة، ُظهر

Pringles بِرنِجلز

خارٍج من عليه ينهالون الذين للضيوف ويقدُم بيته، مطبِخ يف يقُف رجٌل هنا الالعُب
بذلك يمنعهم أن ويحاول «الربنجلز»، البطاطس رشائح بها أطباًقا السنة رأس بمناسبة

تنكرس! أن قبل الفارغة األطباق يلتقط أن وكذلك املطبخ، رف إىل الوصول من

ِمريٍة، ذا أكن ولم إيلَّ َوَفدوا
أمتلْكُه، لم الذي يريدون وفدوا

َرقراَقٌة، ِطيبٌة بيتَي هواءَ أنَّ عيلَّ ُعون ويَدَّ
قديٍم، فردوٍس رمِل من وبساَطُه

كالنجوِم، اللعينَة واملصابيَح
امَلغاِطْس! َزهَو َسبا ُصنبوري وماءَ

ِهللا، أرِض ثماُر البخيِل بمطبخَي كانت
للقوالِب، تََحدٍّ يف التََّدرُِّن صفراء
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؛ امُلصَفرِّ بعطِرها الناظرين تَُرسُّ قد ِر التََّفجُّ فاقعُة الدرناُت هذه
ناٌر تَمسسُه َلم وبَعُد يُيضءُ ُرًؤى ِبَزيِت تُقَىل إذ

ذهبيٍة، ُصفَرٍة من أُرومًة امُلتََشممنَي تُِري بَل
ويَعِطسوَن، امُلتَشكِّكوَن ُق فيُحدِّ

عاِطْس! تَشميُت آٍن/إناءٍ/طاسٍة إىل آٍن من امَلقيلِّ عن القايل فيَشَغُل
األرِض، هذي درناِت من والرأُس عائٍم عاٍم رأِس يف ليلٌة هي

وَوَقفتُها، وَصَليتُها وقَليتُها تُها قرشَّ قد
البَطاِطْس! رأِس يف األحداَث أغرَب ما

٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Netwalk الحواسب شبكة

الكهرباء وبمصدر ببعضها الحاسبات من مجموعٍة توصيل الالعب يحاول اللعبة هذه يف
شبكة! لتكوين

َش��ِرَك��ْة! َف��رادٍة ف��ي ح��رك��ْة ف��ي ال��ج��م��ي��ُع
ُح��بُ��َك��ْه ال��س��م��ا أودَع ف��تً��ى ك��لَّ ي��ذك��رون
نُ��ُس��َك��ْه ام��رٌؤ َ ي��ب��دأ ِل��َك��ْي ال��َج��ه��اَز ��َز َج��هَّ
ال��بَ��َرَك��ْة ول��ي��م��ِة م��ن ِع��ش��َرتِ��ِه��ْم ك��ه��رب��اءُ
ُم��ؤتَ��ِف��َك��ْة! ف��ال��رب��وُع ان��ق��ط��َع��ْت أن��ه��ا ب��ي��َد
ُم��رتَ��ِب��َك��ْة ـ��ح��اس��ب��اِت ال��ـ ج��م��ه��رَة رأي��ُت ق��د
ُم��ح��تَ��نَ��َك��ْة ال��ظ��الِم ف��ي َق��بَ��َع��ت ذاك��راتُ��ه��ا
َس��َف��َك��ْه ظ��ال��ٍم َوي��ُح َدٌم ال��ج��ه��اِز َوص��ل��ُة
َس��َل��َك��ْه َم��ن يُ��ح��بُّ ال م��ت��اه��تُ��ن��ا َدربُ��ن��ا
َع��َل��َك��ْة! ِم��ن أب��دَع��ت��ُه خ��ط��وتَ��ن��ا أنَّ رغ��َم
��َل��َك��ْة! ل��ل��سُّ ��َل��ي��ِك ك��ال��سُّ ل��ُخ��ط��وتِ��ن��ا َدربُ��ن��ا
َف��َل��َك��ْه َغ��زا آخ��ٍر إل��ى ال��ج��ه��اَز أع��ِق��ُل
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ل��ي��ن��ت��ِه��َك��ْه ث��ال��ثً��ا أَُع��لِّ��ُق��ُه ذا ثُ��مَّ
ال��َم��َل��َك��ْة تَ��ظ��ه��ُر آَن، ال��ـ ال��ذَّن��َب ال��َف��ُم ي��أك��ُل
��بَ��َك��ْة»! «ال��شَّ تُ��ط��َرُح ح��ي��ُث ال��س��َم��َك��ْة تَ��ع��َل��ُق ثُ��مَّ

١٨ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Mortal Combat املميت القتاُل

تم وقد اإلطالق، عىل األشهر تكن لم إن فئتها يف األلعاِب أشهر من شهريٌة، قتاٍل لعبُة
متوازية! أكواٍن ستة يف تدور وهي االسم، نفس يحمل سينمائي فيلٍم إىل تحويلُها

َلسَن أذُرٍع عن ُ يَُكرشِّ حني الناَس يُضِحُك َمن الَربيَِّة رشُّ يَِّة، الَربِ َرشَّ يطارُد أسيَِويٌّ
أربَعًة،

ِل التجمُّ يف أو — التأمِل يف أنُفَسنا نقتُل كيَف يُعلُمنا درٍس ذاَت معلُمنا «گُورو» كان
أتذكُر. ال

ذراَعيِه، فوَق ذراعاِن ِقيِّ للشَّ نبتَت وعنَدئٍذ َمُهوًال، َجُهوًال َدميًما يل بدا ثُمَّ
امُلتأمِل، لعنُة بِه َحلَّت

ونِسَوْة! رجاٍل من لُه يتأتَّى ما يُحطُِّم صار
∗∗∗

الوجوِد، هذا عادَة الخيانُة تَصريُ حني الكوِن يف تَكثُُر الكياناُت
«ِشينُوَك»، يُدَعى ِّ الرشَّ من وحيًدا كيانًا َجميًعا َلُكنَّا فينا الخيانُة فلوال

َكثريًا: فِرصنا أثريًا وُكنَّا انقَسمنا، ُخنَّا حني ولكننا
الُعُروِق، يف الفتى ُسمَّ ُد تَُجمِّ ثَلٍج ِريُح قبَضتي أنا

الُربوِق، بناِر الجباِل ُشمَّ ُد يَُعمِّ ُروحي وتَيَّاُر صاِعِقيٌّ طاِئٌر أنا
ُخروٍق، ِمن َسَعٍة يف ِلَرتُفَل الِخياِط ِبَسمِّ الِخياِط َسمَّ ُد تَُضمِّ َدماٍر من امرأٌة أنا

أُسَوْة! يفَّ أو ِيفَّ أو ِيفَّ فال
∗∗∗

َخبيثًا، إلًها ءوِس الرُّ فوَق يُحلُِّق يَطريُ ونَوٌم ، امُلخَدِعيُّ «ُفوجُن» وأنا
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َحثيثًا، الِعباِد خالَل َسيَُجوُس واحٍد يف خطريوَن َقوٌم امُلقاِتُل: البرشيُّ «جاِرُك» أنا
وجِهِه؟ يف وسأبُصُق يل الُخَرض َحَراِشِفَي يَبوُس َمن َمَىض، َمطرٍي يوٍم زواِحِف من أنا

ُمغيثًا، َطلبَت مهما البَْصِق من ُمغيَث ال
أنا

فأنا
فأنا

ُحسَوْة. عِر الشِّ ذلك من فاحُس
∗∗∗

بالرُّعِب، خِف السُّ عىل نا نُِرصْ بأنَّا عنِّي ُمريديَك أبلِْغ ثُمَّ
بالرُّعِب، خِف السُّ من ُهِزْمنا أنَّا

وَقسَوْة! برعٍب إال الرعِب من فكاٍك من وما هذا،
ُكسَوْة. الوَغُد ُم والدَّ كعبتُنا، امَلوِت َحْلبَُة

١٦ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Sumo Carrier «ُسوُمو»! ال اُل َحمَّ

إىل السومو محل من طلباٍت يُوصَل أن السومو) (ُمصاِرع الالعب يحاول اللعبة هذه يف
العربات تفادَي محاوًال الهدف هذا أجل من املدينة طرقات ويقطع طلبوها، أشخاٍص

ممكن. وقٍت أقل يف املسافة وقطع

يُ��ب��ي��ُن يَ��ك��اُد وال ن��راُه ال َم��ه��ي��ُن َه��وٌن ال��ع��اديُّ ال��نَّ��ح��ي��ُل
يَ��دي��ُن ��الِم ب��ال��سَّ ع��اديٍّ ُك��لَّ تَ��ْف��ِري اآلَن ال��م��دي��ن��ِة ُط��ُرق��اُت
األن��ي��ُن! ف��يَ��ش��تَ��ك��ي��ن��ي أع��ُدو ـ��ص��اِر واألب��ـ ال��بَ��ص��ائ��ِر ُم��دِرُك وأن��ا
تَ��ُخ��وُن ال نُ��خ��ال��ًة أب��غ��ي ـ��ص��اَر واألم��ـ وال��م��ص��ائ��َر ال��ن��اَس أف��ُرُك
بَ��دي��ُن»! «ي��ا ل��ي: ال��ج��م��ي��ُع ل��ي��ق��وَل إال ال��س��رَّ ال��ن��خ��ال��َة ال��ت��ه��م��ُت م��ا
ِم��س��ك��ي��ُن! ُم��َج��وٌَّف وَغ��ي��ري ـ��َن واألي��ـ ال��ب��ي��َن أم��ألُ ال��َع��ي��َن أم��ألُ
ُش��ج��وُن وال��ح��دي��ُث ل��ع��ي��ن��ي��ِه ـ��دو ي��ب��ـ م��ا ال��ُم��ص��اِرُع ي��أك��ُل ه��ك��ذا
ال��زَّبُ��وُن؟ يُ��ف��ي��ُق وه��ل ح��ي��ٍن؟ ب��ع��َد م��ن��ُه اب��ت��ع��ُت م��ا ال��زَّبُ��وَن أب��ي��ُع ه��ل
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أم��ي��ُن ِل��صٍّ وك��لُّ َض��م��ي��ري ـ��ُق وال��َخ��ل��ـ ��ِل��ي��بَ��َة ال��سَّ ال��س��ل��ع��َة أح��م��ُل
َم��ت��ي��ُن! َف��َك��ي��دي َع��نِّ��ي ��ْوا ف��تَ��نَ��حَّ ُدُه��وُن ال بَ��ص��ائ��ٌر بَ��ط��ن��ي إنَّ

٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Dxball الصولجان كرة

حائٍط وبني بينه ترتدُّ كرًة بها ليصد الشاشة بعرض عرضيًة ساًقا هنا الالعُب يحرك
مستًوى من الحائط وشكل ُسمُك ويختلف جزءًا، منه يكرس أن رضبٍة كل يف يحاول سميٍك

يليه. الذي إىل

يَ��ن��َه��ِم��ِر ِم��ل��ُت إن ن��اٍر وس��ي��ُل ُم��ق��تَ��ِدِر ص��وَل��ج��اُن ع��ص��ا، س��اٌق،
ال��َخ��بَ��ِر! ف��ي ال��س��ؤاِل ف��ي َم��س��َم��ع��ي ف��ي بَ��َص��ري ف��ي ال��ش��اش��اِت ف��ي ق��ب��ض��ت��ي ف��ي
َق��َدري ع��ن يَ��ح��ي��ُد ال ويَ��س��رًة ف��يُ��ه��ِل��ُك��ن��ي يَ��م��ن��ًة أزي��ُح��ُه
ك��ال��َم��َط��ِر اآلالُف ال��ُك��راُت م��ن��ه��ا ان��ه��م��َرْت ال��ك��وك��ِب َع��ي��ُن اغ��َروَرَق��ْت
َح��ذَِري! ي��ا األق��داِم ُك��لُّ ِرج��َل��يَّ وف��ي َرَك��ض��ُت ح��ت��ى وط��اَرَدت��ن��ي
ال��زُّبُ��ِر ف��ي ق��الُ��وُه َش��يءٍ وك��لُّ يَ��خ��لُ��ُق��ن��ي ال��ك��ب��ي��ُر االن��ف��ج��اُر

∗∗∗
األَُخ��ِر أي��اِم��ن��ا ف��ي ُس��دوُدن��ا ان��تَ��ثَ��َرْت األوُل ��دُّ ال��سَّ أيُّ��ه��ا ي��ا
��َوِر وال��صُّ ال��م��رآِة ح��دي��ُد أن��ا ل��ُه: ُق��ل��ُت ال��َق��رنَ��ي��ِن ذُو بَ��دا ��ا َل��مَّ
ال��ُع��ُص��ِر أغ��َرُب إنَّ��ا وَل��ن، وَل��م ل��ه��َج��تَ��ن��ا تَ��ف��َق��ُه��ون ال وُق��ل��ُت
ُزبَ��ري وِم��ن ِق��ْط��ِري ِم��ن تُ��ؤتُ��ونَ��ُه أنَّ��ُك��ُم��و أرُج��وُه ق��د ال��ذي ُك��لُّ
��َوِر ال��سُّ ذي ال��ل��ِه ن��اُر ب��ِه َع��نَّ��ا ُح��ِج��بَ��ْت آِخ��ٌر َس��دٌّ ه��ا وِق��ي��َل
بُ��ِر وال��دُّ األُذْنَ��ي��ِن ف��ي وزاِف��ًرا ُم��ع��َج��ِم��ِه��ْم ُح��روِف م��ن ش��اِه��ًق��ا ي��ا
واإلِبَ��ِر ل��ل��ُك��راِت ق��اِذًف��ا ي��ا واإلِبَ��ِر ل��ل��ُك��َراِت ق��اب��ًال ي��ا
ُم��ق��تَ��ِدِر! َص��وَل��ج��اُن َع��ص��ا، َس��اٌق، وَل��ه��ا َل��ن��ا ف��اس��ُج��د ع��ن��ه��ا َك��َش��ف��ُت

٢٨ / ٧ / ٢٠٠٩م
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Beach head املدَفع

ضد البحر شاطئ عىل عسكريٍة منطقٍة عن الدفاُع به منوٍط مدفٍع يف يتحكم هنا الالعُب
اسٌم هو باإلنجليزية اللعبة واسم ومروحيات، ومدفعيٍة مشاٍة من فيه بما األعداء جيش

العسكرية. العمليات يف الشاطئ بوضع متعلق تقنيٌّ

َق��ط��ي��ف��ْة! وط��ائ��رٌة ُرًؤى َس��ف��ي��ُن ال��ق��ذي��ف��ْة م��رم��ى ف��ي ه��دف��اِن ب��دا
ن��ظ��ي��ف��ْة م��ع��رك��ٍة ك��لَّ تُ��َل��طِّ��َخ ح��ت��ى ال��ب��ي��ض��اءُ ال��ض��رب��ُة تُ��َدوِّي
ال��ع��ف��ي��ف��ْة! ال��غ��دِر إلن��س��ان��يَّ��ِة ال��تَّ��َع��رِّي ن��ي��اش��ي��َن وتُ��ل��ب��َس��ن��ا
ال��ص��ح��ي��ف��ْة؟! إل��ى أس��وُق وأيَّ��ُه��م��ا أَُخ��لِّ��ي أيَّ��ُه��م��ا ه��دف��اِن ب��دا
َع��ري��َف��ْه! ج��ن��ديٌّ يَ��س��تَ��ف��ِت ف��ال َج��ي��ش��ي َع��ري��َف س��أل��ُت ك��ُج��ن��ديٍّ
ِج��ي��َف��ْة ��َف��َري��ِن ال��سَّ وف��ي َك��رًه��ا تَ��ُع��ْد َط��وًع��ا ائ��ِت ِس��يَّ��اِن األم��ُر ف��ق��اَل
األل��ي��َف��ْة َم��خ��اَف��ت��َي يُ��ق��اِس��ُم��ن��ي ُروح��ي ح��ل��ي��ُف ال��ح��دي��ُث وِم��دَف��ِع��َي
ال��َح��ل��ي��ف��ْة ب��أرُج��ِل��ن��ا ُم��َل��بَّ��دٍة س��م��اءٍ إل��ى ال��ح��ل��ي��ِف وُف��وََّه��ُة
وال��َخ��ل��ي��ف��ْة َربِّ��َك ِظ��لِّ ِم��َظ��لَّ��َة ع��ل��ي��ن��ا ِم��روح��ي��اٌت وتُ��ن��ِزُل
��ق��ي��َف��ْة! ب��ال��سَّ َوح��دَي َج��ي��ش��اِن َم��ع��ي َوح��دي أُدوُر ال��ُم��ب��ي��ِر ��طِّ ال��شَّ ع��ل��ى
ُم��خ��ي��َف��ْة ب��خ��ارط��ٍة َق��َل��ًق��ا أرى إنِّ��ي األم��ُر؟ ه��ذا َس��يَ��ئُ��وُل ِل��َم��ن
َش��ف��ي��ف��ْة! ُم��ْط��َم��ِئ��نَّ��اٌت وِم��نَّ��ا األع��ادي م��ن ال��ُوج��وَه ول��ك��نَّ
ال��َق��ذي��َف��ْة َم��رم��ى ف��ي ش��يءَ ال ب��ه��ا َع��ن��ي��ف��ْة ه��اِدئ��ًة األرَض تُ��ري��َك

١٨ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Mad Caps! املجنونة! األغطيُة

ثالثة من أكثر أو غازيٍة مياٍه زجاجات أغطية ثالثة من مجموعاٍت توفيَق الالعب يحاول
البعض! بجوار بعُضها تراصَّ إذا جميًعا فينسُفها اللون، يف متسقٍة

َل��ونِ��يَ��ْه م��ا وت��س��اءََل��ْت األغ��ط��يَ��ْة ُج��م��وُع ث��ارت
َف��وِق��يَ��ْه؟! ِم��ن ب��ي ـ��َم��ط��ب��وُع وال��ـ ال��َم��ص��ن��وُع نَ��وِع��َي م��ا
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الخروج؟ تريُد أنَّك أنَت أواثٌق

أوِديَ��ْة! وس��اَل��ت ش��ِت��ن��ا ش��ا ب��ط��ح��اءُ ب��ه��ا س��اَل��ت
األُح��ِج��يَ��ْة يُ��ض��يءُ ُح��ِم��ه��ا ت��زا ف��ي ال��الت��ج��انُ��ُس
األغ��ِن��يَ��ْة ه��ذي َع��ظ��َم ـ��ِش��ُز يُ��ن��ـ األل��واِن وت��ق��اُط��ُع
أُرِض��يَ��ْه؟! أن ل��ي وك��ي��َف ءُ؟ ال��ِغ��ط��ا ُج��نَّ ه��ل ربَّ��اُه
ِه��يَ��ْه؟! ُك��ِس��َرْت ه��ل أي��ن؟ ـ��رُة؟ ال��ش��ه��ي��ـ ال��زج��اج��اُت أي��َن
ال��تَّ��وِريَ��ْة؟ ُق��ي��وِد ف��ي ـ��ه��ا م��ن��ـ ال��م��ش��روُب يَ��رُس��ُف أم
األوِع��يَ��ْة! َش��رَّ م��ألُت ِغ ال��َف��را أغ��ِط��يَ��َة َرتَّ��ب��ُت
ال��تَّ��ق��ِف��يَ��ْة! ُج��ب��ِن ُك��لَّ ـ��ِه��ُر تُ��ظ��ـ ح��ي��ُث ِم��ن رتَّ��ب��تُ��ه��ا
ال��تَّ��ذِريَ��ْة! ثُ��مَّ أس��يُّ ال��ر ن��س��ُف��ه��ا يَ��س��ُه��ُل وب��ح��ي��ُث
ُم��س��تَ��ع��ِص��يَ��ْة ُق��ول��ي��ٍة ش��ا َرتَّ��ب��ُت وث��الث��ٍة
ل��ل��تَّ��س��ِل��يَ��ْة ن��س��ف��تُ��ه��ا ـ��ِم ال��ع��ظ��ي��ـ ال��ن��ب��أِ ع��ن َع��ِم��يَ��ت

∗∗∗
أع��ِط��يَ��ْه أن ل��ي ل��ي��َس نً��ا َوز األم��َر أع��ط��ي ل��س��ُت أن��ا
ُم��غ��ِريَ��ْة َزه��ٍو ب��ن��ُت دِة ال��س��ي��ا ت��ج��رب��َة ل��ك��نَّ
األح��ِذيَ��ْة! ب��ب��ع��ِض ُه��ن��ا ءُ ال��ِغ��ط��ا َل��ِص��َق وق��د ه��ذا

١٨ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Orca Slapالدُّلِفني رضبُة

إليه وتختلُف الشاطئ عىل ُدلفنٌي يستقرُّ حيث ، جليديٍّ مناٍخ يف اللعبة هذه أحداث تدور
(هنا الجليد رجُل الالعُب يحاول بينما الهواء، يف ليطوَحها بذيلِِه فيرضبُها البطريِق، طيوُر
إذ الجليد بكرات البطريق طيور اصطياد أساطريِِهم) يف التِّبت أهل يسميه كما ِيتِي اسمه

الثور»! «عني امُلسماة الهدف بلوحة ويُلِصُقها الطيور نحو يصوبها

«ِيتِي»! الجليِد رجُل أنا
وأنَت يُحاولُني، سيٌف وال يُصاِولُني، َخوٌف ال أعوُد، الكبرِي للماءِ أتيُت، الكبرِي املاءِ من

أَبَِت! يا املاءُ
الثلْج، ُفراُت بي ويلعُب بي، تلعُب الثلِج ُكراُت
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الشعر من ديوانان

النُّضْج، َمعنِي يف تَقِفُز َوْهَي الشواطِئ مالئكَة بي اقِذْف أن وتَرجوني
اللَّهْو، هذا ِقدِّيساُت الطَّرِي خاِطئاُت الشواطِئ مالئكُة

ِثَقِة، يف السرِي ُمبِطئاُت امَلواِطِئ بَطاِرَقُة
ِمَقِة، يف يَرضبُُهنَّ والدلفنُي املاءِ، صالَة ُهنا َقَفزَن

ْهْو، السَّ ُسُجوَد َفوٍر من َسَجدَن انتبَهَن، املاءِ يف َوَقعَن وحني
للماءِ ُوصولِِه قبَل الِبطريِق طائَر أرُشُق لآلِب، َركَعتي يل كذلكم الجليِد، رُجُل أنا

بالُكَرِة،
الثَّوْر، ِبَعنِي فألِصُقُه

الثَّوْر! مجاُز فقْط هناَك ثَوٌر وال
الدَّوْر. اجتهاُد بل هناَك َجوٌر وال

∗∗∗
الِبلَّوْر أذانُها حاَن أحياءُ يا املاءِ صالُة

أَبَِت! يا أنَت َخريِرَك يف تََقدَّْس

٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٩م

Digging Jimاألملاس صائُد

يحفره، وهو الكهف أرض من الجواهر اصطياد الالعب فيها يحاول شهريٌة، طفوليٌة لعبٌة
قتَله. تحاول صغريًة كائناٍت متفاديًا

��رُف! وال��صَّ وال��ل��ِه ال��الَص��رُف وع��ذَّبَ��ن��ي ال��َوص��ُف واح��تَ��زَّن��ي ال��تِّ��ب��ي��اُن تَ��َخ��رََّم��ن��ي
ال��َك��ه��ُف؟ يَ��ِل��ُد أن��ُه ِب��َس��ل��َوى ل��ي َف��َم��ن وال��ٍد غ��ي��ِر م��ن ال��َك��ه��ِف ب��ه��ذا ُولِ��دُت
َخ��وُف ي��ا ال��م��وِت ف��ي األق��داِم أق��َدُم ب��ه��ا ت��ع��ثَّ��َرْت ق��د ال��ت��ي األرِض دودُة أن��ا
يَ��ص��ُف��و! إذ ت��ع��كَّ��َر ق��د وج��وًدا تُ��س��اوي ج��اِن��ِب��ي م��ه��اب��ِة ف��ي َج��ن��ب��ي ض��آَل��ُة
ال��ِك��ش��ُف» يَ��ِح��ِن «ل��م األل��م��اِس ص��دى ف��ي��أت��ي ُم��ن��اديً��ا ال��ح��ج��اِر َص��وَّاَن أَُق��لِّ��ُب
ال��َع��ص��ُف يُ��ؤَك��ُل ف��ال أل��ف��اٍظ ��ي��ِل ب��ِس��جِّ َق��ص��ي��َدت��ي ال��ل��غ��اِت أب��اب��ي��ُل وتَ��رم��ي
��ع��ُف ال��ضَّ ِب��ِه يَ��ِح��لَّ ح��ت��ى س��أك��بَ��ُح��ُه أن��ن��ي ال��ُم��راِوِغ ال��َم��ت��ِن ع��ل��ى َح��َل��ف��ُت

٩ / ١٢ / ٢٠٠٩م
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