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دفعة من التشجيع

تم عمل الخزعة تحت األشعة المقطعية. إنه اختبار دقيق يتطلب دقة في الفحص 
ويتم إجراؤه ببطء تجنبا لحدوث إصابة عرضية في العمود الفقري. بمجرد 
إدخال إبرة استخراج العينة، يتوقف الطبيب كل بضعة ملّيمترات، ويجري 
تصويًرا باألشعة المقطعية، ويتحقق من أن كل شيء على ما يرام، وأن اإلبرة 
في مكانها، وأننا في االتجاه الصحيح. يقوم بالمراجعة باستمرار ليعرف ما 
إذا كنت أشعر بألم أو بأي شيء بخالف المعتاد. يعمل الطبيب ببطء، ويأخذ 
كل ما يحتاج من وقت، ثم يتحول مرة أخرى إلى آلة األشعة المقطعية مرارا 
وتكرارا، ثم يتوغل مسافة أكثر بقليل باإلبرة وال يتوقف أبدا عن سؤالي كيف 
أشعر، كما لو أنني الشخص الوحيد الموجود في هذا العالم. يطمئنني اهتمامه 

بي ويزيح كافة األفكار السيئة التي تحاول الدخول إلى رأسي.
في لحظة من اللحظات قلت له ضاحكا: "استمر وال تتوقف. أسوأ ما قد 
يحدث لي هو أني قد أفقد فقرة أو اثنتان. وهذا أفضل من فقدان المرضى الذين 
ينتظرونك للكشف عليهم اليوم." ضحك وقال لي: "ال تقلق. ليس عندي أي 
مرضى آخرين اليوم. أتيت خصيصا لعمل هذه الخزعة بعد أن رأيت ملفك 

الطبي". ال أستطيع ان أصف كم أشاعت كلماته هذه الدفء في قلبي.
كانت الممرضة التي تقف بجانبي، وتمسك يدي عند الضرورة وتربت على 

رأسي من حين آلخر، تخبرني بلطف أن الفحص سوف ينتهي سريعا جدا.
كنت راقدا في ذلك المكان، ال أتحرك قيد أنملة، لعلمي أن أقل حركة يمكن 
أن تمثل خطرا على صحتي وعلى جودة هذا الفحص. من جهة، كنت أشعر 
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بالعجز التام، ومن جهة أخرى كنت أشعر بأني محظوظ وآِمن حقا بفضل 
هؤالء األشخاص الرائعين الذين يمسكون حياتي ومصيري بين أيديهم في 

هذه اللحظة.

عندما كنت مريضا، وضع القدر في طريقي بعض األطباء الرائعين الذين 
فعلوا كل ما في وسعهم لتقديم المساعدة لي. وأنا مدين لهم بحياتي. لسوء الحظ، 
ال أستطيع ذكر أسمائهم جميعا، لكني أرغب في التركيز على شخصين كان 
لي شرف مقابلتهم في مستشفى "بيلينسون"، حيث تلقيت العالج، واللذان كانا 

أكبر داعمين لي أثناء مرضي.

البروفيســور هانــوك كشــتان. التقيــت هــذا الرجــل المميــز والنــادر   .1
عندمــا كنــت علــى وشــك بــدء مســيرة العــالج وقبــل أن أعــرف 
حتــى أن ورمــي خبيــث وأن الطريــق أمامــي طويــل. كنــت، فــي 
ــة  ــد عملي ــي بع ــدا أن كل شــيء ســوف ينته ــت، متأك ــك الوق ذل
جراحيــة واحــدة وتعــود حياتــي إلــى طبيعتهــا. أتاحــت لــي الثقــة 
التــي زرعهــا بداخلــي منــذ لقائنــا األول أن أقيــم حــوارا مشــبعا 
بالثقــة والتســامح مــع جميــع األطبــاء والمتخصصيــن الذيــن 
قابلتهــم. كان لمــا يتمتــع بــه، مــن ابتســامة حاضــرة دائمــا وروح 
الدعابــة الفريــدة والقــدرة علــى بث التفــاؤل وهو فــي ذات الوقت 
يفســر الحالــة بطريقــة حاســمة وشــديدة المهنيــة، كان لهــا أثرهــا 

فــي إضعــاف كل عائــق صادفنــي فــي طريقــي.

يتميز البروفيسور كشتان بأنه واحد من األفراد المعدودين الذين يستطيعون 
التفكير خارج الصندوق. هو يتأقلم مع كل حالة تتواجد أمامه، وهو أمر يحتاجه 

المرضى بشدة في األوقات العصيبة.
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ال أستطيع حتى العثور على أي كلمة انتقاد ضده، بخالف حقيقة أنه كان 
مشجعًا متعصبًا لفريق هبوعيل تل أبيب لكرة القدم، وأنا بوصفي مشجعًا لفريق 
مكابي تل أبيب، خصمه اللدود، كنت أواجه صعوبة في قبول ذلك. إذا كنت 
تعتقد أن هذا أمر تافه، فإنك غالبا ال تدرك حجم التنافس بين هذين الفريقين. 
إنه ديربي! واألمر مشابه للتنافس بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي! أنا 
أفّضل أن أقفز من طائرة بدون مظلّة على أن أرتدي، حتى لدقيقة واحدة، 
قميًصا يحتوي على أي مقدار من اللون األحمر –لون قميص فريق هبوعيل.
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يمكنكـم طبعـا تخيّـل ما كان سـيحدث لي لو أنه اضطـر ألن يجري لي عملية 
جراحيـة بعـد خسـارة هبوعيـل 8 – 0 أمـام مكابي. )أنا أعـرف أن تلك نتيجة 
غيـر طبيعيـة، لكـن هذا خياِلـي أنا وكذلك هذا الكتاب هو كتابي أنا، وأسـتطيع 
أن أقـول مـا أريـده!(. وقتها َمن سـيَِعدُني أنـه لن يترك وشـاح فريق هبوعيل 

داخـل بطني كتذكار!؟

كنـت قـد التقيتـه قبل عمليتـي الجراحية األولى. كانت المستشـفى قـد اختارتهُ 
عشـوائيا إلجـراء عمليتـي الجراحيـة، وهـو اختيـار رائـع جعلنـي فـي أسـعد 
حـال. كنـت حيـن ذهبُت له أعاني من آالم رهيبة في بطني بسـبب ورم قطره 
20 سـم ينمـو فيـه– وهو ورم هائـل، أنا واثق أن 99 بالمائـة من األطباء كان 
سـيصيبهم الرعب لو كنت ذهبت الستشـارتهم، وأنهم كانوا سـيُصرون على 
أن أخضـع لجراحـة فـوًرا وداخـل مكاتبهـم، خوفا مـن أني ربما لـن أنجو إن 

مشـيُت عـدة خطـوات متجها إلى بـاب المكتب.

كنـت قـد وّضحـُت لـه جيـدًا أنني كنـُت مهتًما بمحاولـة إزالة الورم باسـتخدام 
الطـب البديـل. كنـت مؤمنًـا فعـال وقتهـا، وال زلـت مؤمنـا حتـى وقتنـا هـذا، 
أننـي أتحكـم فـي صحتـي. كنـت مؤمنـا مـن كل قلبـي بـأن أي مـرض أعاني 
منـه يبـدأ، أوال وفـي المقـام األول، من روحي ونتيجة مشـاكل لم يتم حسـمها 
بداخلـي. أنـا، بـكل تأكيـد، ال أريـد أن أطلـب مـن أي شـخص االمتنـاع عـن 
العـالج التقليـدي، وال أقـول أنهـم هـم الملوميـن ألنهـم مرضـى، حاشـا للـه! 
األمـر ومـا فيـه أن الدعم الـذي توفره تلـك العالجات البديلة يمكن أن يسـاعد 
بـكل تأكيـد. سـاعدتني هـذه العالجات بشـكل كبيـر خالل فتـرة عالجي وهي 

تسـاعدني حتـى هـذا اليوم.

تقريبًـا أي طبيـب آخـر كان سـيقول ال دون أي تـردد، مـع حجـز مـكان لـي 
فـي مصحـة عقليـة وضمـان إبقائي فـي عزلة تحت الحراسـة حتـى آخر يوم 

لـي – وهـو، فـي حالتـي هـذه، سـيكون بعد شـهرين علـى األكثر.
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بالرغـم مـن ذلـك، فـإن البروفيسـور كشـتان دقـق فـي المسـتندات َوُصـَور 
األشـعة السـينية التـي عرضتهـا عليـه، ثم نظـر لي وقـال بهـدوء: "أعتقد أنه 
لـن يضرنـا كثيـرا أن ننتظـر بعض الوقت. علـى أي حال، موعـد العملية لن 
يكـون إال بعـد شـهر مـن اآلن، وهكذا فلن تكـون هناك مشـكالت. لديك ثالثة 
أسـابيع، وبعدها سـوف نخضعك لصورة باألشـعة المقطعية. إذا صغَُر حجم 
الـورم، سـوف نسـتمر فـي العـالج بالطريقـة التي تراهـا. إذا لم يحـدث ذلك، 
عليـك أن تعدنـي بأننـا سـنقوم بإجراء العمليـة الجراحية على الفـور. اتفقنا؟"

عجـزت عـن إيجـاد كلمـات تصف مدى السـعادة التي شـعرت بهـا وكم كنت 
أثـق بـه فـي ذلـك الوقـت. وبالطبـع، وافقـُت وبـدأت العمليـة العالجيـة. كنـت 
أمـارس التأمـل الروحـي كل يـوم، وبـدأت العـالج الموصـوف فـي كتـاب 
برانـدون بايـز، "الرحلـة The Journey"، وهـو عالج يعتمـد على التعامل 
مـع تجـارب الطفولـة المتأصلـة، والتحلـل العاطفـي لخاليا الجسـم. مارسـت 
العالج بطاقة الثيتا وغيرها من طرق العالج التمكينية األخرى. كنت أشـعر 
أنـي بحـال رائـع. كنـت أخلد إلـى الفراش كل ليلـة مطمئنا وأنـام، لكنني كنت 
أسـتيقظ عنـد منتصـف الليـل على آالم شـديدة فـي معدتي، وهـي آالم كنت قد 
كابـدُت مـا هـو أشـد منهـا قبـل بدء العـالج البديـل. غلبنـي األلم، فـي النهاية، 
وبعد أسـبوعين اتصلت بالبروفيسـور كشـتان وأخبرته أنني يجب أن أخضع 
للعملية نظرا لما كنت أشـعر به من آالم شـديدة. قام البروفيسـور بتأكيد موعد 
العمليـة الجراحيـة وعلمت، دون أي شـك، أنني أسـتطيع أن أسـلّمه جسـدي.

ثم، حدث شيء عجيب. عندما انتهت العملية الجراحية، جاء عندي وأخبرني 
بأمرين، أْسَريَا القشعريرة في جسدي:

أنـا أعمـل جراحـا منذ زمن طويل، لكنّي لم أرى أبـًدا ورًما بهذا الحجم  أ. 
الهائـل. مـن أيـن أتيـت به؟!

الورم بأكمله كان ممزقا. وهذا كان غريبًا جًدا.  ب. 
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أنـا قـد ال أتمكـن أبـدا مـن معرفـة سـبب تمـزق الـورم، لكننـي أظـن أن األلـم 
الرهيـب الـذي كنـت أعانـي منـه كل ليلـة عندمـا كنت أخضـع للعـالج البديل 
كان ناتجا عن ذلك األمر. كنت أشـعر بأن كل خلية من جسـدي فعالة، وأنها 
تجـري عملياتهـا علـى أماكـن فـي روحـي لـم تكـن عنـدي الجـرأة أبـدًا علـى 

مواجهتهـا، األمـر الـذي نتـج عنـه فـي النهاية نمـو الورم.
ربمـا لـو أننـي واصلـت العـالج البديـل لعـدة أيـام أخـرى مقبلـة، لكنـت قد 
حققـت نتائـج أفضـل كانت سـتجنّبني الخضـوع للعملية الجراحيـة. ال أدري. 
ولكـن مـا أعرفـه ومتأكـد منه هـو أن ذلـك الرجل العظيـم أزال الورم بشـكل 
تـام، وقـام بتنظيـف تجويـف المعدة، وفـي ذات الوقت تركني أغسـل روحي.

لهذا، شكرا لك عزيزي البروفيسور كشتان، أنت سوف تبقى في قلبي إلى 
 األبـد. وأدعـو اللـه أن يُمنـى فريقك بهزيمة منكـرة في الكأس القـادم... آمين.

أحبك يا فريقي مكابي!!!

رؤوفين الُمَدلِّك – المالك الثاني الذي قابلته هو رؤوفين الُمدَلِّــك.   .2
كنـت أخضـع، خـالل فتـرة المـرض، لتدليـك منتظـم وهـو أحـد 
األشـياء التـي كانـت تطمئننـي وتدللنـي وتدعمنـي جسـدا وروحا 
أكثر من أي شـيء. كانت اللمسـة البشـرية التي أتوق إليها بشـدة 
تعمل بحب على إذابة كافة السـموم التي اخترقت خاليا جسـدي، 

وتزيـل جميـع اآلالم التـي تراكمت في جسـدي.

أنـا اعانـي مـن إدمـان التدليك، وحيـن أقول إدمـان، فأنا أعنيهـا تماما: إدمان. 
أنـا مسـتعد للتدليـك فـي أي وقـت، بـأي طريقـة أو شـكل – أثنـاء الوقـوف، 
الجلـوس، االسـتلقاء، القيـادة، في المستشـفى، قبل الجراحة، أثنـاء الجراحة، 

فـي الجنـازة، بل فـي جنازتـي الشـخصية ... دائما!

أنـا أخضـع علـى الفـور، كمـا لـو أني قـط صغير يبدأ فـي الهمهمة فـي لحظة 
تدليلك له، وأبدأ في إصدار أصوات مماثلة لألصوات التي تصدرها الثالجة 
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فـي منتصـف الليـل. ببسـاطة أنـا أفقـد االتصـال مـع عقلـي، وأبـدأ فـي الطفو 
وأنسـى كل مـا يتعلـق بالعالـم بأكملـه وكل ما يوجـد فيه من مشـكالت. عندما 
يتـم تدليكـي، يمكنـك أن تطلب مني أي شـيء وسـوف أوافق عليـه. "ما الذي 
قلته؟ تريدني أن أدخل في شـراكة معك في شـركة أجنبية ناشـئة سـوف تنتج 
المـوز الـوردي الداكـن؟ وكل مـا تحتاجـه منـي هـو مليـون دوالر؟ خـذ دفتر 
الشـيكات مـن حقيبتـي وخـذ مليونـي دوالر." أنـا يمكـن أن أعطـي أي شـيء 
مقابـل تدليـك جيـد وأنـا ال أبالـي بمـن يعطينـي هـذا التدليـك؛ يمكـن أن يكون 
قاتـل متسلسـل فـي إحـدى يديه بلطـة وهو يضغـط بيده األخرى علـى كتفاي. 

بالنسـبة لـي، المـوت المثالـي هو الذي يحـدث وأنا أتلقـى التدليك.

عندمـا كنـت أتلقـى العـالج فـي مستشـفى بيلينسـون، كنـت أنـزل إلـى أحـد 
أجنحة الطابق السـفلي، قسـم الطب البديل، لمقابلة رؤوفين بارون. الذي هو 
باإلضافـة إلـى كونه واحدا مـن أفضل المدلكين الذيـن عرفتهم طوال حياتي، 
وبصـرف النظـر عـن حقيقـة أننـي كنت أخـرج من غرفتـه وقـد وصلت إلى 
مسـتوى كبيـر مـن الهـدوء يجعلني أشـعر كما لو أنـي أحلق في السـماء، فأنا 

كنـت أحتـرم هـذا الرجل تقديـرا له.
رؤوفيـن ليـس ُمدلـًكا عاديًـا؛ هـو تقريبـا أعمـى تمامـا. كنـت فـي أول مرة 
أذهـب إليـه ال أعـرف تلـك الحقيقة. هو ال يتجول في كل مـكان وقد تدلت من 
عنقـه الفتـة تؤكـد أنـه أعمى. الحقيقـة أنه لو لـم يخبرني هو بنفسـه، لما كنت 

قـد خمنـت ذلـك. كان واثقا من نفسـه، شـديد الهدوء، معتدا بنفسـه. 
والتدليـك كان جيـدا إلـى حـد بعيـد! كان يلمـس كل نقطة من جسـدي بدقة، 
وفـي اللحظـة التـي كنـت أشـعر فيهـا بألـم فـي موضـع مـا، أجـد يـداه تعمـل 
هنـاك. بدأنـا الحديـث )إحدى مشـكالتي في الحيـاة هي أنني أجـد صعوبة في 
أغـالق فمـي، حتى أثنـاء التدليك(، وبينما كنت أسـتمتع بضغط يداه، أخبرني 

ببسـاطة عـن إعاقته. 
أخبرنـي، بشـكل سـاخر، عـن كافـة الصعوبات التـي تصاحب ذلـك. كان، 
فـي إحـدى المـرات، قد طلب مـن أحدهم مسـاعدته في عبـور الطريق. كرر 
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الطلـب عـدة مـرات، ومع ذلـك فإنه لم يحصل أبدا على إجابـة. وبعد أن كرر 
الطلـب مـرارا، الحـظ أنه كان يتحدث إلشـارة المرور.

فـي مـرة أخرى رأى قطة على الرصيف فأخذ يدللها ويقلّد مواءها بلطف، 
وفجـأة قفـز عامل تليفونـات وصرخ فيه: "ما الذي تفعلـه؟" يبدو أن "القطة" 

لم تكن سـوى قدم الرجـل، وأن مواء رؤوفين أخافه.
كانـت أول فكـرة خطـرت بذهنـي هـي: ترى من يسـتطيع الحيـاة هكذا؟ ثم 
اسـتجمعت قـواي لكـي أسـأله: "ما هو شـعورك بشـأن هذا األمـر؟" أجابني، 
بمزاحـه المعتـاد: "الحمـد للـه، األمـر يصبح أسـوأ مـن يوم آلخـر،" وانفجر 
فـي الضحـك. كنت مذهوال. كان إحساسـي أنـه يرى أكثر منـي بكثير. الحياة 
وضعـت أمـام هـذا الرجـل تحديـا ضخما للغايـة، ومع ذلك هو ال يشـكو. بدال 
مـن ذلـك، كان نشـطا جدا ومتقباًل لألمـر. فهمت هذا األمر بشـكل أكثر عمقا 
عندمـا أخبرنـي أنـه لـم يولـد أعمى، لكـن بصره قـد تدهور على مر السـنين، 
األمـر الـذي يعنـي أنـه يعرف ما يفتقده. سـألته عمـا يفعله كل يـوم بعد انتهاء 
عملـه، وأجابنـي: "أعـود لمنزلـي، إلـى زوجتـي اإليطاليـة. نحن مـع بعضنا 
منـذ اثنـي عشـر عامـا. )إيطاليـة! بصري ممتاز جـدًا ومع ذلك لـم أتمكن من 
إقامـة عالقـة مع أي امـرأة إيطالية أبدا!(. وأكمل: نحن نخرج ليال، ونتمشـى 
مـع أوالدنـا األربعـة مـن زيجاتنـا السـابقة )واو، يـا لـه مـن إنجـاز(، ونقابـل 
أحفادنـا الخمسـة )هـل تصدقـون ذلـك؟(، وأخـرج لممارسـة رياضة المشـي 
ثـالث مـرات كل أسـبوع..." كنـُت متأكدًا أنـه يمزح وانفجـرت في الضحك، 
لكنـه كان جـادًا تماًمـا فـي كل مـا قالـه. "كيـف؟" سـألته عـن ذلك. شـرح لي 
أنـه كان فـي الماضـي يمـارس الجـري خـالل النهـار وأنـه كان يعتمـد علـى 
الظـالل التـي يراها إلرشـاده على الطريق. "كنت، من وقت آلخر، أسـتريح 
لفتـرة قصيـرة عندمـا أصـادف عمـود كهرباء أو عقبـة تكون قـد أعاقتني في 
طريقي"، ثم أضاف ضاحًكا: "أنا أتمرن اآلن للمشاركة في سباق الماراثون 

الثالثـي، وأجـري برفقـة َعدّاء آخـر يربطه بي حبـٌل مطاطي".
كنـت أسـتمع إلـى كل هذه األمور من رجل وصل إلـى 61 عاًما من عمره 
)فـي ذلـك الوقـت(، ومـر بمـا يكفي مـن التجـارب فـي حياتـه، وكان يحق له 
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فـي ذلـك الوقت أن يقول: "هذا يكفي، لقـد عملت بمنتهى اإلخالص، وحققت 
الكثيـر، وأنـا اآلن اسـتحق أن أسـتريح".  لكـن ذلـك ال ينطبـق عليـه. بـدأت 
فـي وقـت مـا، عندمـا سـكتُّ أخيرا، أفكـر في نفسـي، بأني أبلـغ 31 عاًما من 
العمـر وأمـر بأصعـب مراحـل حياتـي، وهـي مرحلـة سـوف تنتهـي يوًما ما 
وهـذا سيسـمح لـي بالعـودة إلى حياتـي المعتادة، وهنـا قررت أنني لن أشـكو 
مجـددا. أنـا لـن أستسـلم، وبـكل تأكيـد لـن أنغمـس فـي الشـفقة علـى الـذات. 

سـأكون الرابـح، مهما كانـت الصعوبات.
عندمـا هممـُت بالمغـادرة فـي نهايـة جلسـة التدليـك، قـال لـي: "إذا أردت 
تحديـد موعـد آخـر، ال ترسـل لـي رسـالة نصيـة. هـذا قـد يتسـبب فـي تأخير 
األمـر إلـى حد مـا". ضحكت معه. عدت إلى منزلي، وحـددت مواعيد كثيرة 

معـه، عبر المكالمـات الهاتفيـة بالطبع.
بـدأُت أالحـظ بالتدريج أنني كنـت أذهب ألراه، ال لكي أحصل على تدليك، 
بـل لكـي أسـتمع إليه وهو يتحدث وأتشـبع بالطاقة الصـادرة عنه، وهي طاقة 
كانـت تعطينـي القـوة وتدعم إيماني بالحياة والتعافي، وتكشـف لي عن وجهة 

نظر فريدة بشـأن كيفية التعامل مع السـرطان.
لهـذا، شـكرا جزيـال لـك، يا رؤوفين. بفضلـك، أنا أرى حياتـي من منظور 

إيجابية. أكثر 


