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ُشكر

الشكر أوالً وأخيرًا هلل ثّم ألسرتي وطفلّي صالح والجوهرة، كما 
أشكر كّل من أرسل قصته ليشارك بها اآلخرين وكل من ساعدني 

في إخراج كتاب الحكايا السلياكية.



شكر خاص للجمعية السعودية للعمل التطوعي )تكاتف( 
على دعمها المستمر للمشاريع التطوعية وعلى دعمها 

لمرضى السلياك خالل العامين الُمنَصِرمين ودعم مجموعة 
ُتعنى بمرض السلياك ومساندتها في فكرة تأسيس 

جمعية مستقلة، وأخيرًا وليس آخرًا مساهمتها في إعداد 
وطباعة هذا الكتاب.
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بســم هللا الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى أشــرف املرســلني ســيدنا محمــد 
ــوم الديــن، أمــا بعــد، ــى ي ــه ومــن تبعــه بإحســان إل ــه وصحب ــى آل وعل

قال تعالى:

{ فاقصص الَقَصص لعلهم يتفكرون { سورة األعراف: 176	 

{ يــا معشــر اجلــن واإلنــس ألــم يأِتكــم رســل منكــم يقصــون عليكــم آياتــي { ســورة 	 
130 األنعــام: 

 للفائــدة حيــث نتعلــم مــن أحــداث األمــس 
ً
 كبيــرا

ً
تبقــى احلكايــات والقصــص مصــدرا

ــب مــا ارتكبــه اآلخــرون مــن 
ُّ
وجتــارب اآلخريــن مــا يعيننــا علــى الغــد ويســاعدنا فــي جتن

أخطــاء لزيــادة خبراتنــا وتوســيع معارفنــا.

ــة املعلومــات حــول مــرض الســلياك 
ّ
 لقل

ً
سيســتمتع القــارئ الكــرمي بهــذه احلكايــات نظــرا

 األعــراض وســتعرفون مــا أقصــد بعــد قــراءة احلكايــا 
ً
وتشــّعب وصــف املــرض وخصوصــا

السلياكية.

كمــا أنــه ممــا يزيــد أهمّيــة احلكايــا الســلياكية أن الســلياكّي يحتــاج أن يعلــم أنــه ليــس 
وحــده مــن قاســى األلــم واملــرض واحليــرة بــل يشــاركه فــي ذلــك الكثيــر مــن الســلياكيني 
الذيــن لــم يلتــِق بهــم ليحكــوا قصتهــم، لــذا ســيأتي هــذا الكتــاب ببعض احلكايــات الغريبة 
والعجيبــة بعــض الشــيء وســتعلم أنــك لســت وحــدك مــن عانــى مــن املــرض بــل هنالــك 

مــن هــم أكثــر منــك معانــاة.

ولــكل واحــٍد منهــم قصــة تختلــف عــن اآلخــر ولكنهــم اجتمعــوا فــي األلــم واملــرض 
باملعانــاة. واإلحســاس 

المقدمة
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القصــص التــي ســتقرؤونها إن شــاء هللا هــي كمــا كتبهــا أصحابهــا مــع تعديــل طفيــف 
هــو:

حتويل املكتوب باللهجة العامية للغة العربية البسيطة.	 

تصحيح لغوي وإمائي.	 

مســح بعــض اجلمــل التــي قــد تضــر بالســلياكي كاتــب القصــة مثل التشــهير بشــخص 	 
أو مستشــفى أو ال تخــدم القــارئ وال تضيــف لــه جديــد.

مسح جميع أسماء املستشفيات اخلاصة واإلبقاء على احلكومية.	 

اختيار عنوان لكل حكاية.	 

أبقيــت علــى األســلوب والكلمــات العاطفيــة التــي كتبــت بــه احلكايــة كــي أنقــل إحســاس 
صاحبهــا كمــا أراد هــو أو هــي نقلهــا لكــم، وبعــد كل قصــة هنالــك تعليــق للــرد علــى ســؤال 
للســلياكي أو إبــراز اجلانــب األهــم فــي احلكايــة وإرســال رســالة لفئــة مــن فئــات املجتمــع.

وقبــل اخلتــام كانــت هنالــك رســائل عــدة مــن وحــي هــذه القصــص وآالم الســلياكيني 
موجهــة ألطــراف أخــرى كحصيلــة نهائيــة لتلــك القصــص.

وأدعــو هللا أال يكــون بيننــا أشــخاص مازالــوا يعانــون مــن أعــراض ال يعرفــون ســببها 
ونعــرف نحــن أنــه الســلياك وأن يجــدوا مــن قــد ســخرهم هللا لهــم مــن ليكتشــفوا علتهــم 

ويوقفــوا معاناتهــم برحمتــه إنــه ســميع الدعــاء.

أمتنــى لكــم املتعــة فــي احلكايــا الســلياكية كمــا اســتمتعت بهــا أثنــاء إعــداد هــذا الكتــاب 
ــور فلقــد اســتلمتها مــن أبطالهــا  ــّي إن كان هنالــك جــزء مــن القصــة مبت ــوا عل وال تعتب

هكــذا.

تمهيد
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ــا أســماء متعــددة ملــرض واحــد يســمى  ــداء الزالقــي، الســيلياك، كله ــي، ال ــداء البطن ال
.Celiac Dseas باإلجنليزيــة: 

وهــو مــرٌض مناعــٌي ذاتــي مكتســب يصيــب األمعــاء الدقيقــة لــدى األشــخاص ذوي 
العرضــة والذيــن يتمتعــون بقابليــة جينيــة لإلصابــة بــه، قــد يحــدث فــي أيــة مرحلــة 
عمريــة منــذ الطفولــة وحتــى الشــيخوخة املتأخــرة، تتــراوح نســبة حــدوث هــذا املــرض 
 لــدى األطفــال مــا بــني 0.33 – 1.06 % أمــا لــدى البالغــني فتتــراوح النســبة مــا بــني 
0.18 – 1.2 %، بعــض احلــاالت املرضيــة كالعتــه املنغولــي والســكري املعتمــد علــى 
االنســولني ومتازمــة تيرنــر لديهــم قابليــة أعلــى لإلصابــة بــه وتتــراوح نســبة اإلصابــة 
لديهــم بــني 5 – 10 %، مــن أهــم األعــراض املصاحبــة لهــذا املــرض: اإلســهال والنفخــة 
وآالم البطــن، كمــا مت اكتشــاف وجــود هــذا املــرض لــدى الكثيريــن ممــن ال يشــكون مــن 

أيــة أعــراض وذلــك خــال املســوح والفحوصــات الطبيــة العامــة. 

كمــا يحــدث مــرض الســلياك كــردة فعــل للتعــرض ملــادة الغلياديــن املوجــودة فــي احلبــوب 
وخاصــة القمــح، وتــؤدي إلــى حالــة اعتــال معــوي بســبب الغلياديــن.

هذا تعريف مبرض السلياك ملن ال يعرفه كما ورد في كتابي »حياتك اجلديدة«:

مــرض الســلياك مناعــي يصيــب اجلهــاز الهضمــي ينتــج عنــه ذبــول أهــداب )خمــات( 
املعــادن   

ً
وخصوصــا غذائــه  مــن  الســلياكي  يســتفيد  فــا  األمعــاء  فــي  االمتصــاص 

فــي طعامــه. والفيتامينــات 

ويعتبــر الســلياك مــرض مزاجــي، تختلــف أعراضــه بــني شــخص وآخــر، ويصــل مجمــوع 
األعــراض إلــى أكثــر مــن 300 عــَرض تختلــف شــدتها مــن شــخٍص آلخــر ويختلــف مقــدار 
التعــب ودرجــة التحســس، فهنــاك مــن يتعبــه مقــدار بســيط مــن اجللوتــني بينمــا ال تظهــر 
أي آثــار عنــد شــخص آخــر، لكــن كل مرضــى الســلياك يجتمعــون فــي شــيء واحــد وهــو 
فــي حــال عــدم االلتــزام باحلميــة فســتحدث انتكاســة للمريــض وســيصاب بأمــراض 
متعــددة ال قــدر هللا، وتختلــف االنتكاســة مــن مريــض آلخــر مــن عــدة جوانــب كاملــدة 

والشــدة.

تعريف بمرض السلياك
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ــي  ــاء حالت ص معظــم األطب
ّ
 مــن انتفــاخ البطــن والغــازات وقــد شــخ

ً
ــي دائمــا كنــت أعان

بالقولــون وصــرت أعتمــد علــى العقاقيــر املوصــى بهــا مــن قبــل األطبــاء والتــي عــادة مــا 
تكــون مســكنات وطــارد للغــازات ومهدئــات وإلــى مــا هنالــك.

اســتمّرت هــذه احلالــة إلــى أن أصبحــُت فــي الســنة الثانيــة مــن مرحلــة اجلامعــة حيــث 
 
ً
تدهــورت حالتــي الصحيــة وانقطعــت الــدورة الشــهرية وأصبحــت أفقــد وزنــي شــيئا
ــات  ــٍل فــي الهرمون ــة أننــي أعانــي مــن خل ــي الطبيب ، فذهبــت للفحــص وقالــت ل

ً
فشــيئا

ــي دواء  ــت ســليمة وصرفــت ل ــب كان ــل الغــدة وهرمــون احللي ــج حتالي ــم أن نتائ مــع العل
»كليمــني« لثاثــة أشــهر وقالــت لــي أن الــدورة الشــهرية ســتعود بعــد تلــك الفتــرة إلــى مــا 
كانــت عليــه ولكــن إلــى اآلن لــم ترجــع، بعدهــا ســافرت ألكمــل تعليمــي وكنت مازلت أشــعر 
ــدي إســهال اســتمّر ملــدة  ــح ل ــوزن وأصب ــي مــن فقــدان ال ــرودة وأعان ــام والب بالتعــب الع
 باجلهــاز الهضمــي وقــال لــي ال ميكــن أن 

ً
 آخــر مختّصــا

ً
شــهرين فقــررت أن أراجــع طبيبــا

ص حالتــي دون القيــام بالتنظيــر وأخــذ خزعــة مــن االثنــي عشــر،  فاتصلــُت بأهلــي 
ّ
يشــخ

فــي الســعودية وقلــت لهــم أنــي ال أســتطيع فعــل أي شــيء بــدون ولــي أمــري واقترحــت 
أمــي )حفظهــا هللا( أن أبتعــد عــن كل منتجــات القمــح لفتــرة علــه كان الســبب ملشــكلتي، 

 أخــرى وكأننــي ولــدت مــن جديــد. 
ً
 بعــد مــدة أربعــة أشــهٍر أصبحــت إنســانة

ً
وفعــا

حــني عــدت إلــى الســعودية ذهبــُت أنــا وأمــي إلــى أحــد املشــافي فــي مدينــة جــدة وهنــاك 
قمــت بالتنظيــر وأخــذ اخلزعــات وأظهــرت التحاليــل وجــود تقرحــات أو التهابــات مزمنــة 
فــي االثنــي عشــر وضمــور فــي الزغابــات املعويــة فــي األمعــاء الدقيقــة ولكــن الطبيــب 
بــع حميــة خاليــة مــن اجللوتــني 

ّ
قــال أننــي ال أعانــي مــن الســلياك، كل هــذا وأنــا كنــت أت

وهــذا بعلــم الطبيــب املعالــج فهــو مــن قــال لــي ال توجــد أي مشــكلة فلــن يؤثــر علــى 

قمت بالتنظير وأخذ الخزعات وأظهرت التحاليل وجود تقرحات أو 
التهابات مزمنة في االثني عشر وضمور في الزغابات المعوية في 

األمعاء الدقيقة ولكن الطبيب قال أنني ال أعاني من السلياك!

لست متأكدة حتى اآلن



٧

ص حالتــي بالقولــون العصبــي وبعــد فتــرة أصبحــت أتنــاول منتجــات 
ّ
التحليــل وشــخ

اجللوتــني ولكــن لــم أحتســن وأصبــت بعدهــا بأســبوعني بفطريــات وعفــن وطفيليــات 
 وراســلت الطبيــب 

ً
ووجــود دم فــي البــراز )أجلكــم هللا( أي أن مناعتــي كانــت ضعيفــة جــدا

املعالــج وقــال لــي راجعينــي فــي العيــادة ولكننــي لــم أراجعــه ورجعــت إلــى احلميــة اخلاليــة 
 وحــني أتنــاول جلوتــني 

ً
 باحلميــة جيــدا

ً
مــن اجللوتــني ولكــن هــذه املــرة لــم أكــن ملتزمــة

 وأشــعر بألــم املفاصــل وألــم فــي بطنــي وغــازات 
ً
كنــت أتعــب وأصــاب باإلســهال أحيانــا

وانتفــاخ بطــن وصــداع فذهبــت إلــى طبيــب آخــر وشــرحت لــه حالتــي وقــال لــي أنــت إمــا 
مصابــة بالقولــون أو بالســلياك وقــال لــي إذا كان لديــك إســهال مزمــن فهــو ســلياك وإذا 
كانــت تشــعرين باكتئــاب فهــو قولــون فقلــت لــه: لكــن يــا دكتــور اخلزعــات املأخــوذة مــن 
االثنــي عشــر تظهــر أنهــا مصابــة فقــال لــي: هــذا يعنــي ســلياك! ولكــن ارجعــي لــي مــرة 

 لنتأكــد مــن املــرض. 
ً
 جديــدا

ً
أخــرى كــي نعمــل تنظيــرا

هــذه هــي قصتــي مــع جهــازي الهضمــي وأنــا متأكــدة أنــه ليــس بقولــون وإمنــا هــو مــا 
يعــرف بحساســية القمــح أو الســلياك!

من بين سطور الحكاية:

يوجــد تشــابه بــني أعــراض حساســية القمــح )حساســية طعــام( وعــدم حتمــل 
الســلياك  فــي  مناعــي(.  )مــرض  والســلياك  طعــام(  )حساســية  اجللوتــني 
ــة  ــل أهــداب اإلمتصــاص فــي األمعــاء الدقيقــة مــع تشــابه فــي بقي فقــط تذب
األعــراض. لــذا ليــس بالضــرورة أن لديــك ســلياك رمبــا حساســية جلوتــني 
مثــا أو حساســية قمــح املهــم مــا دمــت تتحســن علــى حميــة اجللوتــني ميكنــك 

ــى يكتــب لــك الشــفاء. االســتمرار عليهــا حت



٨

تعددت األعراض والسلياك واحد

ــة الغــداء فــي إحــدى املناســبات أحسســت  ــي كانــت بعــد االنتهــاء مــن وجب ــة قصت بداي
بارتفــاع فــي درجــة احلــرارة مــع كحــة شــديدة ظننــت أنــي أعانــي مــن االنفلونــزا ولكــن 
األعــراض زادت عــن حدهــا واســتمرت أكثــر مــن عشــرة أيــام ذهبــت ألخصائــي األنــف 
واألذن واحلنجــرة وداومــت علــى العاجــات مــدة طويلــة دون فائــدة بــل وكانــت احلالــة 

.
ً
تــزداد ســوءا

 
ً
فذهبــت إلــى دكتــور الصدريــة بعــد إحساســي بضيــٍق فــي التنفــس ووصــف لــي عاجــا
 دون فائــدة وكانــت األعــراض تــزداد مــع زيــادة 

ً
آخــر داومــت عليــه مــدة طويلــة أيضــا

االســتفراغ اليومــي وخــروج مــادة لزجــة لعابيــة بعــد خــروج جميــع الطعــام مــن معدتــي 
فقــررت الذهــاب الستشــاري باطنيــة وبعــد الفحوصــات والتنظيــر قــال لــي أنــت تعانــي 
مــن ارتخــاٍء فــي فوهــة املعــدة وأعطانــي عاجــات احلموضــة وأخبرنــي بوجــوب اخلضوع 
 آخــر وقــال لــي نفــس الــكام فاســتمررُت علــى 

ً
لعمليــة جراحيــة فاستشــرت استشــاريا

عــاج احلموضــة دون فائــدة ثــم ذهبــت ملستشــفى حكومــي وطلبــُت رؤيــة استشــاري 
باطنيــة وشــرحت لــه حالتــي وبعــد توفيــق هللا ثــم جهــود هــذا االستشــاري وبعــد أخــذ 

عينــة مــن االثنــي عشــر تبّيــن لــه أنــي مصــاب بالســلياك واحلمــد هلل علــى كل حــال

ولكــن مشــكلتي اســتمرت لســنوات وانــا ال أعــرف مــا مرضــي وكانــت هــذه مشــكلة بحــد 
ذاتهــا واحلمــد هلل علــى قضائــه وقــدره.

من بين سطور الحكاية:

لــن أضــع كل اللــوم علــى األطبــاء ألنهــم لــم يســتمعوا للمريــض ولكــن علــى 
 
ً
 كامــا

ً
، ألنــه لــم يطالــب بحقــة فــي أن يصــف حالتــه وصفــا

ً
املريــض أيضــا

وبالشــكل املرضــي لــه.

بطريقتــك اخلاصــة أقنــع الطبيــب بســماع كل مــا لديــك وبعــد ذلــك يبــدأ هــو 
بأســئلته وعندمــا يصــف لــك العــاج اطلــب أن يشــرح لــك حالتــك والعــاج 
 األعــراض املصاحبــة لــه أو مــا يســمى باآلثــار اجلانبيــة للــدواء 

ً
وخصوصــا

حتــى ال تتفاجــأ بأعــراض ال تعــرف ســببها.



٩

على وشك االختفاء

أنــا والــد الطفلــة ســلوى قصتــي هــي قصــة معانــاة والــٍد يــرى طفلتــه وهــي علــى وشــك 
االختفــاء بالتدريــج قبــل معرفــة مــا بهــا وكفــى.

من بين سطور الحكاية:

هــذه هــي القصــة! هــي األقصــر ورمبــا ال ترقــى ملســتوى القصــة لعــدم توفــر 
.
ً
بعــض شــروط القصــة ولكنهــا مــن أكثــر القصــص أملــا

أنــا كوالــد وصلنــي إحســاس قــوي بحجــم املعانــاة التــي مــر بهــا والــد هــذه 
الطفلــة وأعتقــد أنــه قــد مــر بهــا أغلــب اآلبــاء وجميعنــا نعــرف هــذا الشــعور 
كيــف ننظــر ألطفالنــا حلظــات األلــم ونقــف مكتوفــي األيــدي، ننظــر لهــم فقــط 
وليــس باســتطاعتنا مســاعدتهم ونحــن رمبــا نتألــم أكثــر منهــم فمــن أســوأ 

املشــاعر اإلنســانية »اإلحســاس بالعجــز«.



1٠

ال أذكر معاناتي

أنــا ال أذكــر مــا عانيــت منــه بســبب الســلياك ألن عمــري عنــد مرضــي كان لــم يتجــاوز 
الســنة، ووالدتــي هــي التــي حكــت لــي معاناتــي.

ــر 
ّ

مرضــت وعانيــت مــن انتفاخــات فــي البطــن وضمــور فــي اجللــد وفــي املؤخــرة وتقش
جلــدي وتغيــر لونــي ولــم يســتطيعوا تشــخيص املــرض بســرعة ألنــه كان غيــر معــروف 
بهــا كانــت تشــابه  التــي أصبــت   واألغلبيــة ال يعرفونــه وألن بعــض األعــراض 

ً
كثيــرا

أعــراض أمــراض أخــرى.

 لعرق اجلسم.
ً
تقول والدتي أن األطباء حاولوا فعل كل شيء حتى أنهم عملوا حتليا

عانــت والدتــي معــي ملــدة ســنة كاملــة وتقــول أننــي كنــت ال أســتطيع النــوم وأبكــي بشــكل 
مســتمر كمــا أصبــت بإســهال مزمــن فذهبــت أمــي بــي إلــى أحــد رواد الطــب الشــعبي 
وكوتنــي فــي بطنــي 50 كيــة حيــث كانــوا يعتقــدون أنهــا ســتنفع ولكــن لــم تنفــع وفــي كل 
مــرة يــزداد وضعــي ســوًء ألن والدتــي تطعمنــي مــن األكل الــذي يحتــوي علــى القمــح 

املحتــوي علــى اجللوتــني وهــذا مــا كان يزيــد تعبــي منــت فــي املستشــفى ألشــهر.

 مت التشــخيص مبســاعدة أطبــاء مــن خــارج البــاد حيــث أرســلوا 
ً
وبعــد ســنة تقريبــا

 إلــى فرنســا. 
ً
تقريــرا

وبعــد التشــخيص عانــت أمــي معــي فــي احلميــة ألنــي كنــت طفلــة وال أفهــم لدرجــة 
ــم  ــة ليــس لديهــا العل ــي فــي البداي ــى أتقبلهــا وعائلت ــة معــي حت ــت حمي ــي عمل أن عائلت
الكامــل عــن املــرض واملمنوعــات التــي توجــد فــي األكل لكــن مــع األيــام أخــذوا مواعيــد 
مــع أخصائيــي تغذيــة وزادوهــم معلومــات وتوعيــة، وكنــت آكل بعــض املــرات دون علمهــم 
ألنــي لــم أكــن أعــرف مــا قــد ســيصيبني مــن األكل وكانــت تعانــي عائلتــي فــي احلصــول 
علــى الطعــام اخلالــي مــن اجللوتــني ألنــه قبــل 1٧ ســنة كان مــن املســتحيل أن جتــد 
 مــن اجللوتــني فقــط الطحــني الــذي يصــرف لــي مــن املستشــفى وفــي بعــض 

ً
 خاليــا

ً
طعامــا

األحيــان يتوفــر وبعــض األوقــات ال يتوفــر.

وعندمــا كبــرت كنــت أحــاول الســيطرة علــى نفســي ومقاومــة الطعــام واحلمــد هللا خــال 
ــة  ــات شــوكوالتة البطاطــس املقلي ــل حلوي ــكل شــيء بدي ــح ل ــة أصب ال ٧ ســنوات املاضي
)الشــيبس( واملعكرونــة التوســت وأشــياء كثيــرة أســتطيع أن أجدهــا فــي الســوبرماركت 
حتــى املطاعــم أصبــح لديهــم توعيــة لهــذا املــرض ويقدمــون قائمــة طعــام خاصــة خاليــة 

مــن اجللوتــني.
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من بين سطور الحكاية:

ال تذكــر معاناتهــا لصغــر ســنها، ولكــن والدتهــا تذكــر التفاصيــل وهنــا علــى 
الســلياكي الصغيــر وعندمــا يكبــر أن يــرد بعــض الديــن عليــه لوالديــه فلــم 
تكــن تعــي حجــم معانــاة والديــك مــن أجلــك. وهنــا اجتمــع حــق الوالديــن وحــق 
معاناتهمــا مــن مرضــك وحميتــك فــا تقصــروا معهــم وال تتأخــروا ببرهــم فمــا 
قدمــوه لكــم ليــس بالســهل. ابذلــوا الغالــي والنفيــس مــن أجــل والديكــم ولــن 

تفــوا حقهمــا.

ــا بوفــر الغــذاء  ــة القصــة وقناعته ــي تفــاؤل صاحب ــة أخــرى، أعجبن مــن ناحي
ــكل الســلياكيني  ــة بالســنني العجــاف. وهــذا أمــر مهــم ل ــادة الوعــي مقارن وزي

ــكأس. ــئ مــن ال  للنصــف املمتل
ً
ــني وينظــروا دومــا ــوا متفائل ــأن يكون ب

واحلمــد هللا علــى كل حــال مــن األحــوال، وأنــا فــي نظــري أحمــد هللا أن املــرض لــم 
 عندمــا أصابهــم املــرض 

ً
يأتنــي عندمــا كبــرت ألننــي أعــرف الكثيريــن الذيــن عانــوا جــدا

عنــد الكبــر حيــث كانــوا معتاديــن علــى األكل الطبيعــي وعندمــا أصيبــوا لــم يســتطيعوا 
املقاومــة والســيطرة علــى أنفســهم.
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الجميع يعاني من ذلك

واجهــت مشــكلة فــي دراســتي حيــث أصبحــت غيــر قــادرة علــى التركيــز ومســتواي 
الدراســي بــدأ بالنــزول ويكثــر لــدي النســيان مــع نقــص الوزن البســيط والتعب واإلرهاق.

ذهبــت ألطبــاء كثــر وفــي كل مــرة تشــخص حالتــي بنقــص احلديــد مــع العلــم بعــدم وجــود 
مســبب كســوء العــادات الغذائيــة مثــا. وأواجــه نفــس التبريــر مــن األطبــاء بــأن »اجلميــع 

يعانــي مــن فقــر الــدم ونقــص احلديــد وأنــت منهــم«.

بعدهــا بســنة مت تشــخيصي بكســل الغــدة الدرقيــة ونقــص فيتامــني د وأيضــا يعــزى 
الســبب بــأن »اجلميــع يعانــي مــن ذلــك«! وكأن قــدري أن أصبــح مثــل اجلميــع حتــى وإن 

لــم يكــن هنــاك ســبب.

وفــي الســنة التاليــة ومــع إجهاضــي فــي حملــي األول وزيــادة التعــب واإلرهــاق إلــى درجــة 
أن االســتيقاظ مــن النــوم أصبــح مرهقــا لــي وزيــادة األعــراض وإصابتــي بألــم العصــب 
الرســغي مت تشــخيصي خــارج اململكــة مــن قبــل طبيبــة مبــرض الســلياك وذلــك بعــد 

ســؤالها عــن تاريخــي املرضــي وعــدم اقتناعهــا بفقــر الــدم ونقــص احلديــد املزمــن.

أعاني من األعراض السابقة منذ 10 سنوات حتى مت التشخيص.

من بين سطور الحكاية:

ــى  مبــدأ »الــكل يعانــي مــن ذلــك« أصبــح مفتــرق طــرق وقــد يشــكل خطــر عل
نســبة ال بــأس بهــا مــن املرضــى بــأن الطبيــب يفتــرض أن املريــض يعانــي مــن 
مــرض مــا نتيجــة انتشــاره دون ماحظــة عــدم اســتجابة املريــض للعــاج لعشــر 

ســنوات!

ومــن األخطــاء الشــائعة لــدى املرضــى أنــه عندمــا يذهــب لطبيــب ثــان يبــادر 
بإعطــاء رأي الطبيــب األول وهــذا قــد يؤثــر علــى رأي الطبيــب الثاني ويختصر 
عليــه املســافة ويشــخص بنفــس تشــخيص الطبيــب األول. كل مــا علــى املريــض 
أن يصــف األعــراض بدقــة فقــط وأال يحــاول إبهــار الطبيــب مبعلوماتــه الطبيــة.
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لن أسامح األطباء

قمــت بعمــل فحوصــات لســنوات وأشــعة بجميــع أنواعهــا وحتاليــل وكل مــرة أحصــل علــى 
تشــخيص مختلــف عــن غيــره، فمــرة يقولــون قولــون ومــرة أخــرى جرثومــة معــدة. لثــاث 
ســنوات ُيصــرف لــي دواء مضــاد للجرثومــة ممــا ســبب لــي إســهال وتقيــؤ ملــدة شــهر 
ونقــص فــي الــوزن بســبب العــاج وألن املواعيــد مــا بــني صــرف العــاج واملوعــد اآلخــر 
للطبيــب متباعــدة فــإن هــذه الفتــرة كافيــة لنســيان املريــض آثــار العــاج ومعاناتــه حتــى 
تســبب لــي املضــاد فــي املــرة األخيــرة إغمــاء أثنــاء القــيء بــدورة امليــاه للضعــف والهــزل 
ونــزول الــوزن خــال الشــهر مــن أخــذ مضــاد اجلرثومــة فوقعــت مبــكان شــبه خطــر كاد 
يــودي بحياتــي او يفقدنــي بصــري لكــن بحمــد هللا أن املصيبــة كانــت أخــف حيــث كان 
الســقوط علــى وجهــي فدخلــت أســناني بشــفتي الســفلى وشــقتها باملنتصــف وماتــت 
جــذور األســنان األماميــة مــن قــوة الضربــة والســقوط عليهــا وكان ذلــك بوقــت متأخــر 
مــن الليــل وبالقــرب مــن صنبــور امليــاه فســلمت بحمــد هللا عينــاي ورأســي. وفــي هــذا 
تنبيــه بــأن مــن يســتفرغ البــد ان يجلــس لتكــون املصيبــة أخــف لــو حصلــت ال ســمح هللا 

.
ً
وحبــذا لــوكان معــه أحــد يرافقــه مــن أســرته وال يتســاهل فــي ذلــك أبــدا

 مــا يكــون بــني الطبيــب ومريضــه ليتفهــم حالــة 
ً
أثنــاء ســؤال الطبيــب واحلــوار الــذي نــادرا

املريــض وليفهــم املريــض حالتــه الصحيــة ويستفســر عنهــا دون غضــب مــن الطبيــب 
 علــى األطبــاء الذيــن يغضبــون بســبب استفســارات املريــض عــن 

ً
حيــث أننــا اعتدنــا دومــا

نتائــج التحاليــل والفحوصــات واألشــعة ونحــوه ألنــه فــي رأيهــم ليــس مــن حقــه معرفتهــا 
 فــي عمــل الطبيــب.

ً
ويعتبــرون ذلــك تدخــا

املهــم ذكــرت للطبيــب بعــد معانــاة ثــاث مــرات علــى مــدار ثاث ســنوات او أكثر ما ســببه 
ــوزن الشــديد ثــم احلــادث واإلصابــات  لــي املضــاد مــن اإلســهال واالســتفراغ ونــزول ال
التــي كادت أن تســبب لــي إعاقــة مســتدمية او فقــدان حيــاة ال قــدر هللا وفــي مــكان 
خطــر، وقتهــا فقــط تنبــه الطبيــب لفقــدان الــوزن فهــذا مــا لفــت نظــره وجعلــه يقــول لــي 
 لنتأكــد مــن أمــر مــا أشــك فيــه، وملــا استفســرت عــن األمــر ضــرب لي 

ً
ســنعمل لــك تنظيــرا

 وقــال لــو أن أمامــك فيــل ومنلــة مــن يلفــت نظــرك وتشــاهدينه قلــت الفيــل قــال هــو 
ً
مثــاال

هــذا نحــن نعالــج اجلرثومــة وهــي منلــة. ونتجاهــل الفيــل وهــو حساســية القمــح وأريــد 
أن نتأكــد منــه باملنظــار.

وبالفعــل بعــد التنظيــر تأكــد مــن املــرض ونبهنــي عــن احلميــة وقــال لــي أن هــذا املــرض 
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ممكــن أن يســبب ســرطان علــى املــدى البعيــد، لكــن ألنــه مشــغول وانــا لســت أفهــم 
خطــورة املــرض مــن جهــة وعــدم توفــر الغــذاء والوعــي فــي ذلــك الوقــت مــن جهــة أخــرى 
لــم أهتــم باحلميــة، باإلضافــة ألخصائيــة التغذيــة التــي لــم تكــن تعــرف ماهيــة املــرض 
مكثــت ســنني دون حميــة، بــل لــم أصــدق املــرض فــي بدايــة األمــر وعملــت منظــار عنــد 
طبيــب مشــهور للجهــاز الهضمــي فســخر منــي قبــل املنظــار بقولــه هــل تعلمــني بــأن هــذا 
مــرض يصيــب األطفــال -ألنــي امــرأة وام- فخجلــت مــن أســلوبه الــذي كان فــي قمــة 
اجلهــل فــا نــام نحــن املرضــى او عامــة النــاس. وأرجــو ان يكــون قــد فقــه أكثــر بهــذا 
املــرض وعلــم بتجربتــه مــن املرضــى أنــه يصيــب البالغــني وجميــع األعمــار دون اســتثناء.

 لشــكي بأنــي ســليمة ولقناعتــه هــو بأنــه 
ً
أخــذ باملنظــار مــن خزعــة ســليمة وكانــت تأكيــدا

مــرض أطفــال. فبقيــت بــدون حميــة واملعانــاة مســتمرة حتــى صــادف موعــدي إجــازة 
 للســودان فدخلــت علــى طبيــب جديــد، ذكــرت لــه 

ً
صيفيــة وكان طبيبــي اآلخــر مســافرا

نتيجتــي املنظاريــن املختلفتــني فواحــد يؤكــد املــرض واآلخــر ينفــي وأخبرتــه أنــي غيــر 
مقتنعــة باملــرض وال حتــى الطبيــب املشــهور.

ألهــداب  أنظــر  وجعلنــي  باليقــني  الشــك  ليقطــع  ثالــث  منظــار  لــي  طلــب  فحينهــا 
االمتصــاص باألمعــاء وكيــف أنهــا ممســوحة وذكــر بــأن احلالــة معــي متقدمــة ومــن هــول 
مــا رأيــن املمرضــات مــن املنظــر، صرخــن فأيقنــت بخطــورة األمــر وصــدق الطبيــب.

ومــن بعدهــا أخــذت األمــر بجديــة لكــن الواقــع ال يعــني علــى احلميــة لعــدم توفــر الغــذاء 
واتبعــت حميــة متخبطــة حتــى عــام 1435هـــ حينمــا دلتنــي زميلــة لــي علــى مجموعــة 
 فبفضلهــن بعــد هللا كانــت احلميــة 

ً
نســائية علــى الواتســاب جزاهــن هللا عنــا خيــرا

الصحيحــة وتعلمــت صنــع الطعــام وتعرفــت علــى أماكــن بيــع املنتجــات اخلاليــة مــن 
اجللوتــني.

كــّن صديقاتــي اجلديــدات أفضــل بكثيــر بــل ال يقــارّن باألطبــاء فــي إرشــادهن وتعليمهــن 
وحرصهــن علــى صحتنــا وتوعيتنــا والتــي مــن املفتــرض أن تكــون مــن مهمــة األطبــاء 
وأخصائيــي التغذيــة واملستشــفى، لكــن لألســف وظيفتهــم بعــد اكتشــاف املــرض مــن 
معانــاة ســنوات مواعيــد فــي الســنة مرتــني ألجــل أن يــرى نتيجــة التحليــل ويهــز رأســه 
وبالــكاد يخبــر عــن بعــض النتائــج ويســأل عــن احلــال، ثــم مــا يلبــث أن يقطــب جبينــه 
وتتغيــر نبــرة صوتــه التــي يعمهــا الغضــب إن حــاول املريــض أن يفهــم أكثــر عــن املــرض 

 ذلــك بانشــغاله مــع مرضــى آخريــن.
ً
وحالتــه معلــا
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ــا  ــا فــي معرفــة حالتن ــا حقوقن ــزام الطبيــب بإعطائن نحــن املرضــى نشــكو مــن عــدم الت
نتخبــط  ال  حتــى  نفهمهــا  مبســطة  وبلغــة  ومقنــع  ومرضــي  كامــل  بشــكل  الصحيــة 
بفحوصــات مــن أطبــاء آخريــن يؤكــدون او يعرفوننــا مبثــل هــذه األمــراض خاصــة إن 

كانــت غيــر معهــودة بــني النــاس.

من بين سطور الحكاية:

مــازال بعــض األطبــاء ينظــرون للمريــض بأنــه جاهــل ومهمــا شــرح لــه لــن 
يســتوعب مــا يقولــه الطبيــب فــي وقــت توفــر الكثيــر مــن املعلومــات علــى شــبكة 
اإلنترنــت. وســيكون الطبيــب مســؤول أمــام هللا لــو أن املريــض فهــم مرضــه 
بشــكل خاطــئ ممــا قــرأ ألن الطبيــب لــم يشــرح لــه حالتــه بشــكل صحيــح 

ــت. ــه عــن البحــث فــي اإلنترن ومتكامــل تغني

نصيحتــى لصاحبــة احلكايــة: التســامح مــن شــيم املســلم كمــا انه يلغي املشــاعر 
الســلبية لديــك والتــي تعانــي أنــت فقــط منهــا، بينمــا هــم ال يعلمون.
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نقص هرمون النمو

ولــدي عمــره ٧ ســنوات وهــو اآلن يــدرس فــي الصــف األول وبدايــة مرضــه كانــت منــذ أن 
كان يبلــغ مــن العمــر ســنة واحــدة حيــث كان وزنــه ومنــوه غيــر طبيعيــني فراجعنــا مشــفى 
فــي مدينــة تبــوك ومت تشــخيص حالتــه علــى أنهــا خلــل فــي هرمــون النمــو وقامــوا بعمــل 
أشــعة رنــني مغناطيســي وأشــعة إكــس وحتاليــل وعليــه قــرر الطبيــب أنــه يتوجــب إعطــاؤه 

حقــن هرمــون منــو عندمــا يبلــغ العاشــرة مــن عمــره.

 إلــى 
ً
لكنــي كأم لــم أحلــظ أي حتســن علــى ولــدي علــى مــدى 4 ســنوات وطلبــت حتويــا

مستشــفى فــي الريــاض وبعــد محــاوالٍت عديــدة وافقــوا علــى قبولــه فــي مستشــفى امللــك 
فيصــل التخصصــي.

ــٍل فــي هرمــون  وبعــد إجــراء الفحوصــات كانــت النتائــج ســلبية ولــم يكــن هنــاك أيُّ خل
النمــو ومت حتويلــه إلــى عيــادة الباطنيــة ومــن أول زيــارة للطبيــب قــال لــي أنــه مــن 
املحتمــل أن يكــون لديــه حساســية قمــح ومت إجــراء التحاليــل الازمــة وكانــت إيجابيــة 
تبعهــا التنظيــر الــذي أكــد إصابتــه مبــرض الســلياك وبــدأت معــه باحلميــة واحلمــد هلل 

علــى قضــاء هللا.

من بين سطور الحكاية:

حمــدا هلل علــى ســتره وكرمــه وأن أم عبــد هللا أصــرت علــى حتويــل ابنهــا إلــى 
مستشــفى بالريــاض قبــل أن يعطــى حقنــة هرمــون النمــو وهــو ليــس بحاجــة 

لهــا وبالتأكيــد لــن تكــون نافعــة!



1٧

طبيعية ولكن!

أنــا فتــاة طبيعيــة وصحتــي جيــدة وال أشــكو مــن أيــة أعــراض لكــن والدتــي الحظــت قصــر 
قامتــي الواضــح وتأخــر منــوي وأخذتنــي إلــى الطبيــب حــني كنــت فــي الصــف الثالــث 
ــة فــي  ــات الوراثي االبتدائــي ولكــن الطبيــب أخبرهــا أن هــذا أمــر طبيعــي ويعــود للجين
 عــن املعــدل الطبيعــي إال أن الطبيــب لــم يقــم 

ً
العائلــة ورغــم أن معــدل منــوي بعيــد جــدا

بطلــب أيــة حتاليــل أو فحوصــات وأخبرنــا أنــه ســيتم تعويــض الطــول فــي فتــرة البلــوغ.

 اآلن بعــد ثــاث ســنوات مــن تلــك الزيــارة أصبحــت فــي الصــف الســادس االبتدائــي 
والزالــت أمــي تاحــظ قصــر قامتــي الشــديد ولــم أكــن مثل زمائي بالنمو وحتى أســناني 
اللبنيــة تأخــرت بالســقوط وال يــزال لــدي الكثيــر مــن األســنان اللبنيــة فاصطحبتنــي أمــي 
إلــى طبيــٍب آخــر وطلبــت إجــراء حتاليــٍل كاملــة وكانــت نتائــج التحاليــل تظهــر أن عــدد 
األجســام املضــادة عنــدي 12٧ فقــال لنــا الطبيــب أنــه مــن املمكــن أن يكــون ذلــك نتيجــة 
حساســية قمــح وحولنــا ألخصائــي جهــاز هضمــي الــذي أخبرنــا بضــرورة إجــراء تنظيــر 

 تأكــدت إصابتــي بهــذا املــرض وأنــا اآلن أتبــع حميــة خاليــة مــن اجللوتــني.
ً
وفعــا

من بين سطور الحكاية:

أشــترك مــع صاحبــة احلكايــة فــي أن ابنــي تأخــر ســقوط أســنانه اللبنيــة 
وبعضهــا خلعهــا الطبيــب مــن نفســه ألنهــا أضــرت بباقــي األســنان وعندمــا 
ســألت طبيــب األســنان عــن ســبب تأخــر ســقوطها قــال أن األمــر طبيعــي!

ولكــن بعــد قــراءة هــذه احلكايــة عرفــت أنــه مــن ضمــن أعــراض الســلياك التــي 
لــم تكتــب تأخــر ســقوط األســنان اللبنيــة ومتأكــد أن بعضكــم بــدأ ياحــظ هــذا 

األمــر اآلن فقــط.
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قلة وعي

مصابــة منــذ ســنة وأربعــة أشــهر ولكــن لألســف األطبــاء لدينــا عندهــم قلــة وعــي بهــذا 
املــرض فلقــد تــرددت علــى االستشــاري علــى مــدار ثــاث ســنني متواصلــة حيــث كنــت 
أعانــي مــن األلــم املســتمر فــي بطنــي وفــي كل مــرة يطلــب إجــراء حتاليــل وتنظيــر وتنتهــي 
اإلجــراءات بتشــخيص األعــراض علــى أنهــا »قولــون عصبــي« ويصــرف لــي أدويــة لعــاج 

»القولــون العصبــي« بــا جــدوى.

ــة  ــاد احلال ــل الســلياك بســبب ازدي ــا مــن طلبــت حتلي بعــد قراءتــي عــن هــذا املــرض أن
 واحلمــد هلل اكتشــفت إصابتــي بــه.

ً
ســوءا

 لألســف أصبــح )اإلنســان طبيــب نفســه( فإلــى اآلن هنــاك كثيــر مــن األطبــاء ال يعرفــون 
 رغــم انتشــاره وكثــرة املصابــني بــه.

ً
هــذا املــرض أساســا

من بين سطور الحكاية:

تعــدد أعــراض الســلياك وانخفــاض نســبة عــدد املرضــى ألفــراد املجتمــع )2-
3%( مقارنــة مبرضــى القولــون وأمــراض الســكري يجعــل تشــخيص الســلياك 
بســرعة أمــر ليــس بالســهل فالتشــابه الكبيــر بــني أعــراض الســلياك واألمراض 

األخــرى يضلــل الطبيــب ويصّعــب مــن مهمتــه.

ورمبــا يــرأف بعــض األطبــاء مبرضاهــم ويحــاول تقليــص مصاريفهــم الطبيبــة 
بــأن يســتثني بعــض التحاليــل عــن طيــب نيــة، فناحــظ أن أغلــب احلــاالت 
تكتشــف فــي املستشــفيات احلكوميــة، ألن الطبيــب يقــوم بفحوصــات إضافيــة 

.
ً
دون تــردد لتكــون الصــورة الكاملــة حلالــة املريــض أكثــر وضوحــا
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ثالثة من أهلي توفوا

بــدأت معاناتــي منــذ ســنني طويلــة حيــث كنــت أشــكو مــن اآلالم الشــديدة فــي البطــن مــع 
إســهال مســتمر وكان لــدي نقــص فــي الــوزن وكنــت أعانــي مــن تلبــك فــي معدتــي فمــرة 

أصــاب بإســهال ومــرة أخــرى بإمســاك )أكرمكــم هللا(.

بعــد فتــرة صــرت أعانــي مــن زيــادة الــوزن التــي كانــت بســبب نقــص فــي إفــراز الغــدة 
 بالقولــون العصبــي أو جرثومــة 

ً
الدرقيــة قبــل 13ســنة وكانــت تشــخص احلالــة دائمــا

املعــدة.

وبقيــت أعانــي فــي كل املستشــفيات اخلاصــة واحلكوميــة إلــى أن يســر هللا لــي وذهبــت 
لطبيــب فــي مستشــفى قــوى األمــن فــي الدمــام وشــرحت لــه احلالــة بالكامــل وأنــي ال 
أســتطيع اأاكل، وإن أكلــت يبــدأ بطنــي باالضطرابــات واالنتفــاخ واآلالم الشــديدة فقــرر 
 أن لــدي ثاثــة مــن أهلــي توفــوا بســبب 

ً
إجــراء حتاليــل شــاملة وحتاليــل املناعــة خصوصــا

ســرطان الكبــد - أجارنــا هللا وإياكــم منــه – وعندمــا ظهــرت نتيجــة التحاليــل ســلبية 
قــرر إجــراء منظــار وكانــت النتيجــة إيجابيــة بالفعــل فقــد كان لــدي مــرض الســلياك ومــن 
 8 أشــهر وهلل احلمــد حتســنت بشــكل كبيــر واختفــت 

ً
بعدهــا بــدأت احلميــة منــذ تقريبــا

أغلبيــة األعــراض واللهــم لــك احلمــد والشــكر.

من بين سطور الحكاية:

أعجبنــي فــي هــذه احلكايــة أن الطبيــب رغــم أن حتليــل الــدم كان ســلبي 
أســتمر فــي الفحوصــات وأثنــاء املنظــار أخــذ عينــة مــن االثنــي عشــر ليوقــف 

معانــاة طويلــة لهــذه الســلياكية.

وممــا يزيــد الطــني بلــة أن هنالــك ثاثــة مــن أفــراد عائلتهــا توفــوا بســرطان 
الكبــد وتظهــر لديهــا أعــراض دون أن تعــرف الســبب ولســنوات! هــذا بحــد 

ذاتــه كابــوس.



٢٠

أدوية خاطئة

عانيــت خــال أربــع ســنوات وقبــل تشــخيصي باملــرض مــن أمــراض كثيــرة ومتعــددة 
 كثيــرة علــى الفحوصــات اخلاطئــة وزيــارات أطبــاء 

ً
بــدون ســبب واضــح، وخســرت أمــواال

ال يعرفــون مــا بــي، فبعضهــم قــال أنــت محســود وبعضهــم قــال أنــت ذكــي وبعضهــم قــال 
عطيــت وتناولــت أدويــة خاطئــة وخطيــرة علــى صحتــي لــم 

ُ
أنــت مريــض نفســي لــذا أ

يفتــرض أن تصــرف لــي )مثــل األدويــة التــي حتتــوي علــى الكورتيــزون( وخســرت أكثــر 
مــن ربــع وزنــي وأصبحــت نحيــل اجلســم أتعــب مــن أي جهــد بســيط وأحتــاج بعــده للراحــة 

واالســترخاء وكأنــي قمــت بأعمــال شــاقة !!

ثــم بعــد معرفتــي باملــرض أتــت معانــاة أخــرى وهــي حتــول النظــام الغذائــي بشــكل جــذري 
وعــدم دعــم املجتمــع ومعرفتــه باملــرض وعانيــت ألنــي شــخص أعــزب وأمــي كبيــرة 
ــز  ــى العجــن واخلب ــي عل ــا وال قــدرة ل  يائمن

ً
ــا طعامــا فــي الســن فــا مطاعــم توفــر لن

 بــي ولكــن كل محاوالتــي بــاءت بالفشــل وخســرت 
ً
 خاصــا

ً
 أن أخبــز خبــزا

ً
)حاولــت كثيــرا

الكثيــر بســبب غــاء املــواد اخلاليــة مــن اجللوتــني( وصــار غذائــي املــاء واألرز البســمتي 
والفواكــه واخلضــار والتمــر واللــن فقــط وال أســتطيع الذهــاب لعزائــم أو والئــم األقــارب 
واألصحــاب لتحرجــي مــن النــاس وإصرارهــم وعــدم فهمهــم )بعضهــم يطلــق أو يحلــف 
لــو لــم تــأكل، ويتوقــع أنــي أتبــع حميــة للرجيــم!!( وحتــى أصدقائــي لــم يفهمــوا املــرض 

ومــن فهمــه منهــم أصبــح ينظــر لــي بشــفقة وكأنــي مســكني ينتظــر شــفقته!

من بين سطور الحكاية:

حياتنــا مليئــة بالصعوبــات وعلينــا أال نستســلم بســرعة، بــل يجــب أن نصــارع 
هــذه الصعوبــات بالبحــث والتعلــم وتكــرار املحاولــة عــدة مــرات واستشــارة ذوي 

اخلبرة.

مــن اتبــع احلميــة قبــل عشــر ســنوات يعــرف كيــف كانــت الصعوبــات مقارنــة 
باليــوم وهــذا يرجــع لتكاتــف املرضــى ومواجهــة صعوبــات احلميــة واملــرض 
ــت املســيرة مســتمرة لتحقيــق حيــاة  ــا وصلــوا لــه اليــوم والزال ــى وصلــوا مل حت

كرميــة للمرضــى.
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وصل وزني لـ 36 كيلوجرام

أمضيــت شــهرين متتابعــني وأنــا أعانــي مــن عــدم االســتفادة مــن أي طعــام، فبعــد األكل 
مباشــرة ينتابنــي إمــا اســتفراغ أو إســهال شــديد )أكرمكــم هللا(.

ذهبــت إلــى مستشــفيات كبيــرة ولألســف يكــون التشــخيص خاطــئ إمــا بالقولــون أو 
 حتــى وصــل وزنــي لـــ 36 كيلوجــرام. 

ً
غيــره، أصبحــت تأتينــي تشــنجات وضعفــت كثيــرا

ــم أعــد أرغــب باخلــروج مــن املنــزل. ــة، فل ــاة وأصبــت بالكآب كرهــت احلي

وبعــد شــهرين مــن التعــب واملعانــاة ذهبــت إلــى مســتوصف حكومــي وشــرحت للطبيــب 
حالتــي فأجــرى لــي حتليــل حساســية القمــح وكانــت النتيجــة إيجابيــة.

وأنا اآلن بعد احلمية بصحة وعافية وهلل احلمد واملنة.

من بين سطور الحكاية:

اجلوانــب النفســية مهمــة للســلياكيني ويجــب معاجلتهــا بقــدر معاجلة الســلياك 
ــي أحــد املرضــى  ــة الصارمــة ويجــب عــدم التهــاون بهــا فقــد أرســل ل باحلمي

علــى وســائل التواصــل االجتماعــي رســالة خاصــة يســألني: هــل أنتحــر؟

ــى هــذا الشــاب حيــث أن  ــرد عل ــي لل ــا اســتعنت بطبيــب نفســي صديــق ل وهن
التفكيــر فــي االنتحــار هــو مؤشــر إلــى أن املريــض وصــل اخلــط األحمــر ويجــب 

تدخــل طبيــب نفســي.

الزلــت علــى تواصــل مــع هــذا الشــاب الــذي مت حتويــل نظــره إلــى أســرته واأللــم 
 مــن التفكيــر بنفســه فقــط وربطــه مــع مســتقبله 

ً
الــذي قــد يســببه لهــم بــدال

بإيجابيــة باإلضافــة إلــى بعــض التقنيــات النفســية ملســاعدته علــى جتــاوز هــذه 
األزمة.

وأنصــح اجلميــع باالطــاع علــى قســم اجلانــب النفســي فــي كتابــي حياتــك 
اجلديــدة.
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تغيرت نفسيتي معهن

 النفســية والصحيــة إلــى 
ً
كانــت بدايــة املــرض متعبــة مــن جميــع النواحــي وخصوصــا

درجــة أن أهلــي فقــدوا األمــل منــي.

لــم يبــق مستشــفى لــم أذهــب إليــه وأغلــب األطبــاء تشــخيصهم خاطــئ إلــى أن وصلــت 
إلــى مرحلــة لــم أعــد أرغــب فيهــا بالذهــاب إلــى أي مستشــفى ألننــي أصبحــت أعــرف 
، إلــى أن ذهبــت إلــى مدينــة 

ً
مــا ســيقال لــي والعاجــات التــي ســوف تصــرف لــي مســبقا

امللــك فهــد الطبيــة وقلــت للطبيــب أننــي أريــد إجــراء حتليــل حساســية القمــح ولكنــه 
 ذلــك أن مــا أعانــي منــه مــن أعــراض ال دخــل لهــا باملــرض املذكــور إال أننــي 

ً
رفــض مبــررا

جريــت لــي التحاليــل فكانــت نتيجتهــا تؤكــد مرضــي بالســلياك.
ُ
أصــررت وأ

بعدهــا عانيــت بشــكل كبيــر مــن احلميــات وعــدم وعــي أخصائيــي التغذيــة ممــا ســبب 
لــي ازمــة نفســية فقــررت تثقيــف نفســي بنفســي وحصلــت علــى كل مــا أحتاجــه مــن 
معلومــات ودخلــت مــع مجموعــة تطوعيــة تعنــى بهــذا املــرض فتغيــرت نفســيتي معهــن 

ــاة. وعرفــت أننــي لســت وحــدي فــي هــذه املعان

من بين سطور الحكاية:

 أن يبحــث الســلياكي عــن مجموعــة أخــرى مــن الســلياكيني 
ً
مــن الضــروري جــدا

ــر وســائل  ــى وإن كان عب ــة القصــة حت ــل مــا حــدث لصاحب والعيــش معهــم مث
التواصــل االجتماعــي مثــل الواتســاب.

ألن الســلياكي بعــد املعانــاة الطويلــة يحتــاج لإلحســاس باألمــان حيــث يوجــد 
بنفــس متوســط  لديــه  املعرفــة  لديــه وســيكون مســتوى  لــكل ســؤال  إجابــة 
املرضــى اآلخريــن. وإن طــرأ أمــر جديــد فــي الطــب أو املجتمــع ســيعلم عنــه، 

ــه. ــه ســيجد مــن يفهــم معانات ــى أن باإلضافــة إل
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أخاف من الطعام

عندمــا أبــدأ بتنــاول الطعــام يفاجئنــي األلــم فأتوقــف أو تنتابنــي حاجــة ملحــة للذهــاب 
لــدورة امليــاه )أجلكــم هللا( وأشــعر بعــدم الراحــة فأصبحــت أخــاف مــن الطعــام وضعفــت 

شــهيتي ونقــص وزنــي ومــازال فــي نقصــان.

 فقــط وبعضهــم قــد 
ً
ــي ســريريا ــة يفحصونن ــذ ســنني كلمــا ذهبــت لطبيــب او طبيب ومن

يطلــب حتاليــل البــراز )أجلكــم هللا( فيجدونهــا ســليمة ويطلبــون صــورة الــدم فيجــدون 
 ويســألون عــدة أســئلة ليشــخصوا حالتــي فقــر دم أو قولــون عصبــي ويصرفــون 

ً
نقصــا

لــي أدويــة شــهرية.

فــي حالتــي لــم يقنعنــي التشــخيص وال اســتخدام عاجاتهــم، فقــط تناولــت دواء احلديــد 
ألن حتاليلــه دقيقــة وواضحــة ثــم طلبــت فحــص فيتامــني دال وكان لــدي نقــص حــاد 
الطبيعيــة، بســبب ســوء  للنســبة  الوصــول  مــن عــام دون  وأصحبــت أســتعمله ألكثــر 

ــم يكتشــفه أي طبيــب. ــه ول ــم أعــرف عن االمتصــاص الــذي ل

 
ً
أخيــرا اكتشــف حالتــي استشــاري جهــاز هضمــي مــن الزيــارة األولــى لكونــه يجــري بحثــا
عــن املــرض وبعــد الفحوصــات تأكــد التشــخيص بــأن لــدي مــرض الســلياك ولــم أعــرف 
كيــف أبــدأ احلميــة حتــى تعرفــت علــى مجموعــة الواتســاب النســائية الداعمــة ملرضــى 

.
ً
الســلياك جزاهــن هللا خيــرا

من بين سطور الحكاية:

ال تــام صاحبــة احلكايــة أن خافــت مــن الطعــام وحقيقــة اخلــوف تأتــي مــن 
ردة فعــل اجلســم. وممــا يزيــد الوضــع ســوء هــو أن املرضــى ال يعرفــون الســبب 
ويعيشــون فــي ظــام دامــس وكل مــن حولهــم يعطــون آرائهــم وتشــخيصهم 

للمــرض فيزيــدون مــن تشــتت املرضــى.

.
ً
يبقى الدعاء واالعتماد على هللا أفضل احللول دائما
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انا وأربعة من أخوتي

عندمــا بــدأت إصابتــي باملــرض لــم أكــن أعلــم أنــي مصــاب باملــرض ألن التشــخيص 
 أعانــي نفــس معاناتــه وأخبــرت والدتــي 

ً
 مصــاب وكنــت تقريبــا

ٌ
 وكان لــي أخ

ً
كان خاطئــا

الطبيــب أنــي أعانــي مــن نفــس أعــراض أخــي فطلــب مــن جميــع أفــراد العائلــة حتاليــل 
وبعدهــا ظهــرت النتائــج انــا وأربعــة مــن أخوتــي مصابــني.

ومت إجــراء تنظيــر لــي وألخوتــي األربعــة للتأكــد وبعدهــا أخبرنــا الطبيــب بضــرورة اتبــاع 
حميــة خاليــة مــن اجللوتــني فقــط دون توعيــة أو رعايــة وهــذا الســبب أدى إلــى تفاقــم 

األزمــة.

وأصبــت بهشاشــة العظــام ونقــص فــي الــوزن وســوء امتصــاص وضعــف فــي اجلســم 
وآالم فــي البطــن واضطرابــات فــي اجلهــاز الهضمــي وســاءت حالتــي النفســية واملعنويــة 
وعانيــت مــن االكتئــاب ألننــي لــم أعــرف مــاذا أفعــل، فبــدأت مــع نفســي مبــادرة وهــي 
مبادرتــي مــع مرضــي بــدأت فــي القــراءة عــن املــرض واستكشــفت معلومــات عــن املــرض 
لــم أعرفهــا مــن طبيبــي ولــم يعرضــوا حالتــي ألخصائــي تغذيــة ملتابعــة حالتــي وبعدهــا 
درســت املــرض دراســة وافيــة واحلمــد هلل اآلن حالتــي مســتقرة كمــا بــدأت فــي مســاعدة 

غيــري مــن املرضــى وتوعيتهــم ألن هــذا أقــل واجــب إنســاني أقدمــه لهــم.
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من بين سطور الحكاية:

الطبيــب شــخص املــرض ووصــف احلميــة اخلاليــة مــن اجللوتــني وهــذا مــا 
يفعلــه أغلــب األطبــاء رمبــا يؤخــذ عليــه أنــه لــم يحــول املرضــى ألخصائــي 
تغذيــة. ولكــن ملــاذا املرضــى يستســلمون للواقــع بســهولة ويأخــذ وضــع املتفــرج 

علــى نفســه!

ملــاذا ال نبــادر؟ ونثقــف أنفســنا حــول املــرض أو أي شــيء يشــغل بالنــا بالقــراءة 
وبنــاء قاعــدة معرفيــة كافيــة للموضــوع الــذي نريــد معرفتــه دون االنتظــار 
حتــى يلقننــا اآلخــرون املعرفــة فهــذا األســلوب االتكالــي يعــد داء فــي املجتمــع. 
وهــذه احلكايــة أكبــر دليــل علــى النقلــة النوعيــة فــي حيــاة املريــض ملجــرد تبنيــه 

مبــادرة تثقيــف الــذات والتــي نتــج عنهــا إيقــاف معاناتــه.

 
ً
مــن وجــد معلومــة ووثــق فيهــا فليســاعد بهــا اآلخريــن حتــى نرتقــي جميعــا

بالعلــم.

القســم األروع فــي هــذه القصــة هــو مبــادرة صاحبهــا الثانيــة أن قــرر مســاعدة 
ــا  ــاة غيــره وهــذا مــا نفتقــده كجــزء مــن ثقافتن اآلخريــن وتطــوع ليوقــف معان

رغــم أنــه جــزء مــن ديننــا احلنيــف.

عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا، أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: أحــب 
النــاس إلــى هللا أنفعهــم، وأحــب األعمــال إلــى هللا عــز وجــل ســرور تدخلــه علــى 
، وألن 

ً
، أو تطــرد عنــه جوعــا

ً
مســلم، أو تكشــف عنــه كربــة، أو تقضــي عنــه دينــا

أمشــي مــع أخــي املســلم فــي حاجــة أحــب إلــى مــن أن أعتكــف فــي املســجد 
، ولــو شــاء أن 

ً
، ومــن كــف غضبــه ســتر هللا عورتــه، ومــن كظــم غيظــا

ً
شــهرا

ميضيــه أمضــاه، مــأل هللا قلبــه رضــى يــوم القيامــة، ومــن مشــى مــع أخيــه 
املســلم فــي حاجتــه حتــى يثبتهــا لــه، أثبــت هللا تعالــى قدمــه يــوم تــزل األقــدام، 
وإن ســوء اخللــق ليفســد العمــل، كمــا يفســد اخلــل العســل. واحلديــث حســنه 

األلبانــي -رحمــه هللا-



٢6

يضايقني المجتمع

قصــة ابنتــي أنهــا أصيبــت مبــرض الســكر وتقبلــت املوضــوع واحلمــد هلل مــع كل اآلالم 
ــا  ــل ســنة تقريب ــذاك 4 ســنوات وقب ــي كانــت تشــعر بهــا وصبــرت وكانــت عمرهــا آن الت

اكتشــف الطبيــب مرضهــا بالســلياك.

وخرجــت مــن املستشــفى ال أعلــم مــا هــو هــذا املــرض ولكــن أعــرف أن املريــض ممنــوع 
مــن تنــاول الدقيــق فقــط. وأنهــا يجــب أتتنــاول منتجــات دقيــق خــاص فذهبــت إلــى أحــد 
املحــات واشــتريت كيــس دقيــق واتبعــت الوصفــة املكتوبــة علــى الغــاف ولكــن فشــلت 
فأحسســت أننــي ضائعــة وكانــت ابنتــي تــأكل كل شــيء مــا عــاد اخلبــز ومكرونــة ســميد 

القمــح ألنــي كنــت أجهــل املــرض.

ــي يعجــز اللســان عــن شــكرهن  ــى مجموعــة الواتســاب النســائية والت ــت إل ــى توصل حت
وتعلمــت منهــن الكثيــر واآلن احلمــد هلل أصبحــت أعــرف كل شــيء عــن املــرض وأعــرف 
 يخــص املــرض 

ً
 وأعــرف كل شــيء تقريبــا

ً
صنــع األكات اخلاصــة بشــكل جميــل جــدا

وحميــة اجللوتــني.

ــر  ــي تؤث ــاس الت ــه للمــرض وتعليقــات الن ــي هــو املجتمــع فقــط وعــدم تقبل ومــا يضايقن
ــى نفســية ابنتــي بشــكٍل كبيــر رمبــا أكبــر مــن املــرض نفســه. عل

من بين سطور الحكاية:

األســرة  دور  هنــا  يأتــي  ولكــن  جتاهلــه  ميكــن  وال  موجــود  املجتمــع  تأثيــر 
فــي حتويــل ســلبيات املجتمــع إلــى إيجابيــات. ويجــب علــى األســرة تصويــر 
الســلياكي علــى أنــه شــخص مميــز لــه طبــق خــاص ويوصــف مثــا »بطبــق 

الصغيــرة«. األميــرة 

وتأتــي مهمــة أخــرى لألســرة وهــي تثقيــف املجتمــع مــن حولهــم واالســتمرار 
بهــذه املهمــة مهمــا كانــت العوائــق.



٢٧

يموت الجنين

أصابنــي املــرض منــذ ســنني وكان مــن أعراضــه اخلمــول والكســل والتعــب كمــا كان 
مســتوى الســكر فــي دمــي ينــزل إلــى درجــة اإلغمــاء.

حملــت خمــس مــرات وفــي كل مــرة كان ميــوت اجلنــني بســبب مــرض الســلياك الــذي 
أعانــي منــه، ولكــن احلمــد هلل حتســنت صحتــي بعــد اكتشــاف املــرض ومــع احلميــة 

اخلاليــة مــن اجللوتــني.

 وأســعار املنتجــات اخلاليــة 
ً
لكــن مشــكلتي األخــرى أنــي لســت موظفــة وال أملــك دخــا

 
ً
 هــذا إن توافــرت وهــذا مــا جعــل مــن تطبيــق احلميــة أمــرا

ً
مــن اجللوتــني غاليــة جــدا

 وفــي بعــض األوقات 
ً
 وقاســيا

ً
. فأنــا أشــتري الــذرة لصنــع اخلبــز ولكنــه يكــون جافــا

ً
صعبــا

أطحــن األرز ألحصــل علــى اخلبــز وهــذا األمــر يزيــد مــن معاناتــي.

من بين سطور الحكاية:

يحتــاج الســلياكي أن يتقــن فنــون الطهــي فهــي البــاب الــذي يعبــر مــن خالهــا 
إلــى حياتــه اجلديــدة، وليــس هــذا مقصــور علــى األنثــى دون الذكــر، بــل هــي 

مســؤولية كليهمــا.

تتحســن  ســوف  فــإن صحتــك  اجللوتــني  مــن   
ً
خاليــا  

ً
طعامــا تــأكل  عندمــا 

ســعادة. أكثــر  حيــاة  فــي  األمــر  بــك  فيســتقر  تتحســن،  ســوف   
ً
أيضــا ونفســيتك 



٢٨

35 عامًا في السجن

منــذ والدتــي عــام 1399 هجــري وجميــع أعــراض حساســية القمــح تتنــاوب علــّي بانتظــام 
 وباحلســِد مــرة أخــرى وتفتحــت عينــاي علــى هــذه احليــاة فــي أروقــة 

ً
 بالعــني مــرة

ً
ــَرة مفسَّ

املستشــفيات وغــرف األطبــاء الشــعبيني املظلمــة الذيــن إذا لــم يضــروك لــن ينفعــوك 
 للشــفاء والتــي أخــذت 

ً
 وحفــرت فــي ذاكرتــي مشــاهد أدوات الكــي امللتهبــة طلبــا

ً
غالبــا

ــن األطبــاء استســامهم وعــدم قدرتهــم   مــن بطنــي وظهــري بعدمــا أعل
ً
نصيبهــا كامــا

علــى اكتشــاف ســر هــذا الذبــول واإلســهال وانتفــاخ البطــن وأشــياء كثيــرة أخــرى، حتــى 
وصــل األمــر بأحــد األطبــاء إلــى أن يقــرر قطــع ســاقّي بســبب شــدة التقــوس مــن نقــص 

الكالســيوم وجميــع املعــادن !!

لكن والدتي حفظها هللا وقفت بحزم ضد هذا القرار املجرم بكل ما تعنيه الكلمة!!

فــي ســن املراهقــة حتســنت األمــور وأصبحــت هنــاك وعكــة تعودنــي مــرة أو مرتــني فــي 
العــام ثــم متضــي.

ــي  بعــد دخولــي اجلامعــة هبــط وزنــي وشــحب وجهــي وصــارت آالم البطــن رفيقــة درب
ــه. وظننتهــا قــدري الــذي ال خــاص من

اســتهلكُت مــن عمــر وُجهــد والــدّي وزوجتــي الشــيء الكثيــر ألنهــم كاملرضــى ملرضــي 
رزقنــي هللا رد ولــو شــيء يســير مــن جميلهــم معــي.

قبــل ســبع ســنوات وفــي عمــر الثاثــني تركــزت اآلالم فــي ظهــري وركبتــّي بســبب نقــص 
الكالســيوم احلــاد فمــن قائــل بــأن لديــك دســك إلــى آخــر يخبرنــي لديــك انــزالق وثالــٍث 

.
ً
ورابــٍع... حتــى وصــل بــي الوهــن والضعــف إلــى أن أصلــي جالســا

ونــزل وزنــي إلــى 49 كيلــو جــرام وتكالبــت علــّي آالم املشــي مــع فواتيــر األطبــاء الذيــن 
أوصــوا بــكل حتليــل وعــاج وتوقعــوا كل شــيء إال أبســط شــيء وهــو حتليــل )حساســية 

القمــح أو الســلياك(!

 لــي حتــى اكتشــفت هــذا املــرض 
ً
والفضــل بعــد هللا لوالــدّي وزوجتــي الذيــن كانــوا ســندا

ثــم لطبيــب فــي قســم الغــدد مبستشــفى امللــك فهــد التخصصــي ببريــدة فلــو حججــت 
وضحيــت لــه كل عــام مــا جزيتــه حقــه ألنــه أخــذ بيــدي بعــد هللا مــن دائــرة املــرض إلــى 

دائــرة الشــفاء.



٢٩

من بين سطور الحكاية:

يبــدو أن مــا ذكــر فــي احلكايــة ال يتجــاوز قمــة جبــل جليــدي. وصاحبهــا عانــى 
 وكادت حياتــه أن تتحطــم علــى ضفــاف الســلياك. وســأقف عنــد الوصية 

ً
كثيــرا

األخيــرة وهــي ملــن لديــه أعــراض غريبــة دون تفســير أن يضــع مــرض الســلياك 
فــي دائــرة الشــك ملــا لــه مــن أعــراض كثيــرة قــد يظهــر جــزء يســير منهــا فقــط 
ومــا يحتويــه هــذا الكتــاب مــن حكايــات خيــر شــاهد علــى صعوبــة التشــخيص 

مــن ناحيــة وغرابــة بعــض األعــراض مــن ناحيــة أخــرى.

ومــن ناحيتــي أتقــدم بالشــكر لوالديــك ولزوجتــك ولــكل والــد ووالــدة ســلياكي 
ملــا قامــوا بــه مــن جهــد وبــذل.

فــزاد وزنــي وســكنت آالم عظامــي وصــرت أتأمــل صــوري قبــل وبعــد اكتشــاف املــرض 
فأحمــد هللا وأدعــو لــكل مــن مــد يــد العــون لــي وســاندني.

ــى  ــادر إل ــم يب ــكل مريــض أن يضــع هــذا املــرض فــي حســبانه وإن ل ــرة ل ــي األخي وصيت
 أن يخطــر ببــال أي طبيــب.

ً
حتليلــه بنفســه فمــن النــادر جــدا

أسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يشفي كل مريض بإذن هللا.



3٠

كانت الناس تخاف مني

منــذ زمــٍن بعيــٍد وأنــا أعانــي مــن مشــاكل فــي األمعــاء ورمبــا يكــون مــن مرحلــة الطفولــة 
وجميــع التشــخيصات حلالتــي كانــت للقولــون العصبــي، التهــاب باألمعــاء، جرثومــة 
 كان لــدي تقرحــات شــفتي وتنتفــخ بطريقــة غيــر طبيعيــة لدرجــة أننــي 

ً
باألمعــاء، ودائمــا

عندمــا أذهــب إلــى املستشــفى كانــت النــاس تخــاف منــي.

وكان األطبــاء ال يعرفــون مــا أعانــي وكنــت أعطــى حقــن احلساســية او كورتيــزون، ثــم 
اكتشــفت مرضــي فجــأة ولــم أكــن قــد ســمعت بالســلياك مــن قبــل طيلــة حياتــي، فقــد 
ذهبــت إلــى مستشــفى خــاص بالريــاض عنــد طبيــب هــو الوحيــد الــذي اكتشــف ان لــدي 
 ربــي يســعده، وكانــت األعــراض التــي كنــت أعانــي منهــا 

ً
ــرا ســلياك وقــد ســاعدني كثي

هــي غثيــان واســتفراغ وإســهال فــي أغلــب األوقــات لدرجــة أن أصبــح لــدي جفــاف 
واضطــررت ألخــذ مغــذي وأجريــت منظــار للمعــدة واالثنــي عشــر واحلمــد هللا.

وبعدهــا بــدأت باحلميــة ولكــن الصعوبــة كانــت فــي إيجــاد الطعــام اخلالــي مــن اجللوتــني 
وأســعاره الغاليــة لدرجــة كبيــرة والكميــة القليلــة، وغيــاب الوعــي فــي املجتمــع ألن الدعــم 
النفســي أســاس العــاج وأنــا هنــا أشــكر زوجــي محمــد علــى دعمــه الدائــم ووقفتــه 

بجانبــي.

 مــا يطلبــوا منــي أكل 
ً
مــن ناحيــة أخــرى، املجتمــع ال يراعــي شــعور الســلياكيني ودائمــا

اجللوتــني وهــم يظنــون أن امتناعــي عنــه نــوع مــن دلــع وال يعلمــون مــا ســيحدث لــي 
فيقولــون ) ســمي بــاهلل وخــاص (، والنعــم بــاهلل لكــن هــذا مــرض، ولــه أعراضــه وفــي 

ــاة. ــم واملعان ــام مــن األل ــة التحســس تســتمر األعــراض لــدي ملــدة 10 أي حال

ونصيحتــى األخيــرة االســتمرار فــي حتاليــل الــدم ومتابعــة الفيتامينــات واملعــادن فــي 
.
ً
اجلســم فهــي مهمــة جــدا
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من بين سطور الحكاية:

اســتمرار املتابعــة مــع الطبيــب بالفعــل أمــٌر مهــم ويجــب عــدم التهــاون ألن 
الســلياكي عرضــة لنقــص الفيتامينــات واملعــادن والتــي يتعــرف عليهــا الطبيــب 

مــن خــال حتاليــل الــدم.

أمــا املجتمــع فإنــه يظــن أننــا لــن نتأثــر مــن أكل اجللوتــني ومقياســه فــي ذلــك 
هــو حميــة إنقــاص الــوزن وال يعلــم أننــا نعانــي مــن مــرض مناعــي قــد يكلــف 

.
ً
الســلياكي حياتــه فــي حــاالت نــادرة جــدا

ويبقــى وعــي املجتمــع حتــدي مختلــف للســلياكي ليثقفهــم حــول املــرض وليــس 
األمــر دلــع كمــا يظــن املجتمــع أو يقــارن بــني حميــة إنــزال الــوزن وحميــة 
الســلياك العاجيــة وال يتجــاوز إصــرار املجتمــع علــى الســلياكي بــأكل اجللوتني 

ســوى دعــوة للمــرض.
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تعدد الحساسيات

يقول والد سالم:

ســالم طفــٌل بعــد أربعــني يــوٍم مــن والدتــه وهــو يعانــي مــن حساســية وبقــع علــى كل جســمه 
وال أعلــم مــا ســببها، ذهبــت بــه إلــى أغلــب مستشــفيات الريــاض وجميــع أطبائهــم قالــوا 

لــي أنــه مصــاب باإلكزميــا.

وعــاش ســالم علــى الكرميــات واملهدئــات لكــن بعــد أن بلــغ مــن العمــر ســنة وأربعــة شــهور 
اكتشــفنا أن لديــه حساســية مــن احلليــب والبيــض والصويــا وبعــد أربعــة شــهور أخــرى 

 أنــه يعانــي مــن حساســية القمــح.
ً
اتضــح أيضــا

 ومــازال يعانــي مــن اجلــروح والبقــع والــدم وخــروج الصديــد مــن البقــع التــي 
ً
تعــذب كثيــرا
على جســده.

هللا يشفيه ويعافيه واحلمد هلل على كل حال.

من بين سطور الحكاية:

مرضــى الســكري، متازمــة داون، متعــددي احلساســية، مــن الضــروري لهــم 
إجــراء حتاليــل الســلياك أو ماحظــة تأثيــر اجللوتــني عليهــم حتــى وإن كانــت 

النتائــج ســلبية.

يتقطــع القلــب لقــراءة حكايــا مثــل حكايــة ســالم الطفــل الرضيــع واملشــاكل 
اجللديــة قــد متنــع والــده حتــى مــن ملســه وبالرغــم مــن حبهمــا لــه يبقــى والــداه 

بعيديــن لكــي ال يتألــم أكثــر.

لن يعرف أحد حجم األلم بقدر والديه شفاه هللا وجميع املسلمني.
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أبقى صائمة

معاناتــي كانــت فــي ألــم العظــام، األمــر الــذي أدى بــي إلــى اجللــوس علــى الكرســي 
املتحــرك وتأجيــل دراســتي اجلامعيــة، إلــى أن حتســنت صحتــي وذهــب عنــي ألــم العظــام 

أكملــت دراســتي.

ولكــن بقيــت معاناتــي فــي احلميــة حيــث ال أجــد أي طعــام فطــور جاهــز يناســبني إال 
مــا أصنعــه بنفســي، وكذلــك فــي االجتماعــات العائليــة أبقــى صائمــة حتــى أرجــع إلــى 

منزلــي. فالنــاس لــم تســمع عــن هــذا املــرض والعــن هــذه احلميــة القاســية.

من بين سطور الحكاية:

نصيحتان لصاحبة احلكاية:

تعلمــي طــرق ســريعة إلعــداد الطعــام حتــى و لــو تطلــب األمــر اختــراع   .1 
 لوجبة اإلفطار.

ً
     أطباٍق جديدٍة تناسبك وخصوصا

يجــب أن تثقفــي مــن حولــك ومجتمعــك وتشــرحي لهــم املــرض وأعراضــه   .2 
      وعاجــه، وميكنــك طباعــة بعــض منشــورات مجموعــة الســلياك التطوعيــة     
      واملوجــودة فــي صفحــة املجموعــة علــى االنترنــت وتوزيعهــا علــى مــن هــم 

     حولك.
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غّيرت الطبيب

هنــاك جهــٌل كبيــٌر عنــد األطبــاء واالستشــاريني ســواء املتخصصــني باجلهــاز الهضمــي أو 
الطبيــب العــام، فمــن غيــر املعقــول أن أقــوم باملتابعــة عنــد الطبيــب فتــرة طويلــة وأذكــر 
لــه جميــع أعــراض مــرض حساســية القمــح ومــع ذلــك لــم يذكــر لــي حتــى اســم املــرض 

وكانــت كل توقعاتــه بأنــه قولــون.

ــه قــام   مبجــرد ذكــر األعــراض ل
ً
ــرت الطبيــب ووجــدت استشــارّيا ــي غّي وهلل احلمــد أن

بعمــل حتليــل حساســية القمــح وعــرف أنــي مصابــة بــه، ولــو أنــي لــم أذهــب لــه ملكثــت 
فتــرة طويلــة بأمــراض متعــددة ومعانــاة ال يعلمهــا إال هللا.

 ووعــي 
ً
أمتنــى أن يكــون هنــاك وعــي تــام لــدى جميــع األطبــاء بكافــة تخصصاتهــم أوال

 لــدى الكثيريــن.
ً
 ألن هــذا املــرض غيــر معــروف أبــدا

ً
لــدى املجتمــع ثانيــا

ونقطــة أخــرى أمتنــى مــن كل قلبــي أن يتــم الكتابــة علــى كل منتــج هــل يحتــوي علــى 
جلوتــني أم ال، وأن يتــم خفــض أســعار املنتجــات اخلاليــة اجللوتــني املبالــغ فيهــا.

 لكم.
ً
شفانا هللا وكل مريض وشكرا

من بين سطور الحكاية:

التخصصــات  كافــة  فــي  األطبــاء  توعيــة  فــي  احلكايــة  مــع صاحبــة  أتفــق 
ابتــداًء مــن طبيــب األســنان والــذي ناقشــت الكثيــر منهــم وأكــدوا أن ال عاقــة 
بــني مــرض الســلياك واألســنان ممــا اضطرنــي أن أبحــث فــي األنترنــت عــن 
 بأطبــاء العظــام واألعصــاب 

ً
مواقــع أجنبيــة ألشــاركها معهــم لتوعيتهــم، مــرورا

ــة. ــاء الباطني ــى ننتهــي بأطب ــون حت ــة والنفســية والعي واجللدي

ــك  ــة الطــب بجامعــة املل ــاء مشــهورون فــي كلي وســأذكر بدراســة أجراهــا أطب
ســعود أوضحــت أن 86% مــن األطبــاء يجهلــون مــرض الســلياك.

 مــع صاحبــة احلكايــة فــي إلــزام املنتجــني واملســتوردين بكتابــة 
ً
كمــا أتفــق أيضــا

معلومــات احلساســية علــى املنتجــات حتــى تتيســر للســلياكيني وتتوفــر لهــم 
بدائــل بأســعار أفضــل.
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الحمد هلل أنهم فتحوا بطني

قصتــي بــدأت منــذ ثمــان ســنوات حيــث أننــي أعانــي منــذ ذلــك احلــني وكنــت فــي البدايــة 
أحــس بحرقــان وانتفــاخ وغــازات باإلضافــة إلــى االكتئــاب والعزلــة عــن األهــل واملجتمــع 
وبعــد ذلــك تطــور التعــب وأصبــح معــي إســهال مســتمر وكنــت أتنقــل مــن مستشــفى إلــى 
ــد مــن العاجــات واملســكنات وقمــت  ــي العدي ــى أخــرى ومت إعطائ ــادة إل آخــر ومــن عي

بعمــل مناظيــر وأشــعة ولــم أســتفد منهــا إال خســائر األمــوال.

فــي مستشــفى  مــن طبيبــة  أطلــب  أن  لــي  كتــب هللا  معاناتــي  مــن  ســنوات   8 وبعــد 
ــه مــن كثــرة االســتفراغ واإلســهال التفــت األمعــاء 

ّ
 واكتشــفوا أن

ً
 مقطعيــة

ً
الشميســي أشــعة

الدقيقــة والغليظــة وقالــوا لــي البــد مــن عمليــة جراحيــة لفــك األمعــاء امللتفــة علــى 
بعضهــا وكانــوا قــد فكــوا بعضهــا باملنظــار والباقــي لزمهــا إجــراء عمليــة وبعــد فتــح بطنــي 
وجــدوا األمعــاء رجعــت لوضعهــا الطبيعــي وســبحان اخلالــق الــذي أمرهــم بفتــح بطنــي 
 مــن األمعــاء وبعــد شــهر أخبرونــي أن لــدي حساســية اجللوتــني وقالوا 

ً
حيــث أخــذوا عينــة

عاجــك باحلميــة و يــا رب لــك احلمــد أســجد هلل ألنهــم اكتشــفوا مرضــي ومــن الشــهر 
األول فــي احلميــة زاد وزنــي وحتســنت حالتــي الصحيــة وأنــا اليــوم فــي أحســن حــال بعــد 

مــرور خمــس ســنوات علــى اكتشــاف مرضــي احلمــد هلل.

من بين سطور الحكاية:
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ال يعلــم اإلنســان أيــن اخليــرة لــه مــن أمــره فــاهلل ســبحانه مدبــر األمــور ودورنــا 
أن نفــوض أمرنــا هلل ونتــوكل عليــه ونشــكره علــى كرمــه وتدبيــره لألمــور. لــم 
تكــن إجــراء عمليــة بالشــيء الهــني ولكــن كتــب هللا لهــا النجــاة مــن مشــاكل 

أخــرى.
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أدور في حلقة مفرغة

 بعــد أن أثــر علــى الكثيــر مــن أجــزاء جســدي فاألمعــاء 
ً
اكتشــفت وجــود املــرض متأخــرا

مهترئــة، الفيتامينــات ناقصــة، الشــعر ذهــب ثلثــاه ولــم يبــق إال الثلــث، والشــيب غــزا 
ــم ســببه، وأصابنــي الصــداع بشــكل متكــرر، وكنــت  شــعري منــذ ســت ســنوات ولــم أعل
أشــعر بالتعــب ألدنــى مجهــود أقــوم بــه، وتشــققت شــفتاي مــن اجلانبــني حتــى ســال الــدم 

منهمــا، كمــا عانيــت مــن االرجتــاع املريئــي.

من بين سطور الحكاية:

هــا أنــا أكتشــف أعــراض جديــدة للســلياك تتعلــق بالشــعر وتســاقطه الناجتــة 
عــن نقــص الفيتامينــات وتســتمر احلكايــا وتســتمر مفاجــآت الســلياك!

فا يوجد حدود ألعراض الســلياك ألنه مرتبط بالطعام الذي ميد أجســادنا 
مبــا حتتاجــه مــن فيتامينــات ومعــادن التــي إن نقصــت أو اختــّل توازنهــا تظهــر 
أعــراض املــرض، فممــا قرأنــا فــي هــذا الكتــاب ناحــظ اختــاف األعــراض 

مــن مريــض آلخــر وقــوة األعــراض.

كنت أدور في حلقات مفرغة فمن طبيب العظام إلى 
طبيب الجلدية فطبيب الباطنة والمشكلة كلها السلياك 

)حساسية القمح(

لــم أكــن أعلــم أننــي كنــت أدور فــي حلقــات مفرغــة فمــن طبيــب العظــام إلــى طبيــب 
اجللديــة فطبيــب الباطنــة واملشــكلة كلهــا الســلياك )حساســية القمــح( واحلمــد هلل علــى 

كل حــال.



3٧

وصلت إلى طبيب القلب

منــذ مــا يقــارب العشــر ســنوات وأنــا أشــتكي مــن اضطرابــات فــي اجلهــاز الهضمــي 
 متفقــني 

ً
والقولــون، وقــد زرت أغلــب أطبــاء الباطنيــة واجلهــاز الهضمــي وكانــوا جميعــا

ــون. ــات ســببها القول ــى أن هــذه االضطراب عل

 بــدون ســبب أو أي ســابق إنــذار أصحــو مــن نومــي لكــي أســتفرغ أو أذهــب 
ً
كنــت أحيانــا

 ولــم أكــن أعلــم ســبب هــذا 
ً
للحمــام بســبب اإلســهال )أكرمكــم هللا( ممــا أثــر علــّي نفســيا

الشيء.

حتــى وصــل بــي األمــر أن زرت طبيــب القلــب ألنــي شــعرت بضربــات فــي القلــب ســريعة 
ولــم أعلــم ســببها ألن جميــع النتائــج للفحــص والتحليــل كانــت ســليمة، حتــى اكتشــفت 
ســبب مرضــي ومعاناتــي هــذه كلهــا حــني أرشــدني طبيــب طفلتــي عــن الســبب ألن 

طفلتــي تعيــش نفــس معاناتــي.

واحلمــد هلل بعــد أن اكتشــفت املــرض بــدأت باحلميــة وانتهــت معاناتــي وعرفــت أّن 
ــا  ــازات فــي جســمي وعــدم تصريفه ــت بســبب جتمــع الغ ــب الســريعة كان ــات القل ضرب

بشــكل الطبيعــي.

.
ً
 وآخرا

ً
فاحلمد هلل أوال

من بين سطور الحكاية:

عندمــا يريــد رب العــزة واجلــال أن يكشــف عــن عبــده الضــر فإنــه يســخر لــه 
 يكــون مــن اجليــد أخــذ رأي آخــر 

ً
األســباب وتكــون مــن ســبب بســيط. وأحيانــا

واستشــارة الثقــات مــن ذوي العلــم فــي حــدود املعقــول.



3٨

نوبات الهلع

 أعانــي مــن التعــب وآالم البطــن 
ً
عشــت طفولتــي وأنــا أنحــف وأقصــر مــن أقرانــي ودائمــا

 وبقيــت هكــذا حتــى اآلن وأنــا 
ً
ممــا أثــر علــى نفســيتي حيــث كنــت عصبيــة ومتوتــرة دائمــا
.
ً
 كمــا أصبحــت أســتفرغ دمــا

ً
بعمــر األربعــة وعشــرين عامــا

من بين سطور الحكاية:

في هذه القصة رجعت للدكتور سالم العسعوسي وأفاد بالتالي:

بالنســبة لزيــادة الــوزن فهــذا أمــر طبيعــي ألن أهــداب االمتصــاص فــي األمعــاء 
الدقيقــة قــد شــفيت وعــادت إلــى طبيعتهــا واجلســم بــدأ يســتفيد مــن الطعــام 

فيــزداد الــوزن.

أما لنوبات الهلع فقد يكون لها مصدر آخر غير السلياك.

أجري لي منظار للمعدة واكتشفوا حساسية القمح، 
وبعد الحمية أصبحت أعاني من سمنة زائدة ووصل وزني 

إلى ٨5 كيلوجرام

وبعــد احلميــة  القمــح،  واكتشــفوا حساســية  األردن  فــي  للمعــدة  منظــار  لــي  أجــري 
أصبحــت أعانــي مــن ســمنة زائــدة ووصــل وزنــي إلــى 85 كيلوجــرام كمــا أعانــي مــن 

نوبــات الهلــع منــذ 8 ســنوات.



3٩

رائحة جيفة

منــذ أن أجنبــت ابنتــي، كنــت إذا أرضعتهــا رضعــة صناعيــة اســتفرغت الرضعــة كاملــة 
فاســتمررنا علــى الرضاعــة الطبيعيــة وبعــد أن بلغــت شــهرها الرابــع وبــدأت بتنــاول 
 مــع أكثــر مــن طبيــب حتــى أصبــح 

ً
الطعــام أصبــح لديهــا إمســاك دائــم لــم أجــد لــه حــا

لديهــا نقــص فــي فيتامينــات اجلســم وعانــت مــن نــزول فــي وزنهــا وفقــر الــدم ونقــص 
ــى احلركــة تشــعر بالتعــب إذا حتركــت  ــم تقــدر عل ــة ل فيتامــني دال حتــى وصلــت مرحل
 أكثــر فأكثــر حتــى وصــل البــراز )أكرمكــم هللا( إلــى 

ً
واإلمســاك املزمــن اشــتد الحقــا

املعــدة واقتــرب مــن الرئتــني إلــى درجــة كانــت إذا أكلــت أي شــيء تســتفرغ وكان األطبــاء 
يتعجبــون مــن وصــول البــراز )أكرمكــم هللا( إلــى هــذا املســتوى وكانــوا يعتقــدون أنــه 

ــا هللا وإياكــم. مــرض الســرطان أجارن

بــدأت إعطاءهــا احلقــن الشــرجية فتخــف احلالــة بضعــة أيــام وبعــد عــدة أيــام يرجــع. 
واســتمررنا علــى هــذه احلــال ملــدة ثــاث ســنوات، حتــى اكتشــفنا املــرض مــن مراجعــة 
واحــدة لــدى طبيــب فــي عيــادات خاصــة حيــث منعنــا أول شــيء عــن جميــع الطعــام الــذي 
 يخفــف مــن اإلمســاك وأعطاهــا 

ً
يســبب احلساســية، ملــدة أســبوع وصــرف لهــا عاجــا

عــاج يحســن رائحــة الغــازات ألنهــا كانــت تخــرج منهــا رائحــة أقــرب إلــى رائحــة اجليفــة.

وبعد احلمية احلمد هلل حتسن احلال.

من بين سطور الحكاية:

اإلمســاك يعتبــره أطبــاء الباطنيــة مؤشــر ســيئ ويجــب عــدم التهــاون بــه فــي 
 ألن 

ً
وقــت يســارع املرضــى لعــاج األســهال رغــم أن األطبــاء يتريثــون قليــا

اجلســم يلفــظ مشــكلة داخلــه ويتخلــص منهــا مــع مراعــاة عــدم االقتــراب مــن 
مرحلــة اجلفــاف ومــا يترتــب عليهــا مــن تلــف للكلــى.

وتوجد توصيه عاملية في ذلك.



٤٠

أبي البطل

أصبــت مبــرض الســلياك فــي عمــر مبكــر وفــي ظــل عــدم وجــود فكــرة عــن املــرض 
ولــم يكــن لدينــا تقــدم صحــي مثــل اآلن لكــن كان لــدي أب بــذل كل مــا يســتطيع فقــام 
بعرضــي علــى أطبــاء داخــل اململكــة كاملستشــفى التخصصــي وعلــى أطبــاء فــي أفضــل 
املستشــفيات خــارج اململكــة كمصــر وبريطانيــا وكذلــك مت عرضــي علــى ممارســي العــاج 
كتشــف املــرض بعــد أن وصلــت ملرحلــة متأخــرة فــي مستشــفى الهــدا 

ُ
الشــعبي حتــى ا

بالطائــف علــى يــد طبيــب بريطانــي.

مــن هنــا بــدأت مشــكلة جديــدة مشــكلة توفــر اخلبــز والغــذاء اخلالــي مــن اجللوتــني 
فقــام والــدي حفظــه هللا بتوفيــره لــي مــن إحــدى الشــركات البريطانيــة التــي تقــوم 
بشــحنه للريــاض مببالــغ باهظــة  وبعــد ذلــك أمتمــت تعليمــي حتــى تخرجــت مــن اجلامعــة 
والتحقــت بوظيفــة تعليميــة وتزوجــت ورزقــت  بثاثــة أبنــاء واآلن وهلل احلمــد كل مــا 
نحتــاج إليــه موجــود فــي ظــل الوعــي واجلهــود اجلبــارة للمجموعــات النســائية واملجموعة 

التطوعيــة التــي تســاند اجلهــود املبذولــة مــن اجلميــع لتوفيــر غذائنــا.

من بين سطور الحكاية:

 
ً
كل آبــاء وأمهــات الســلياكيني هــم أبطــال فــي كل احلكايــات بذلــوا جهــودا
جبــارة مــن أجــل أبنائهــم، هــذا مــا كتبــه أبناؤهــم ممــا شــاهدوا ولكــن ال نعلــم 

ــوه فــي الصــدور. ــذي حتمل ــم ال حجــم األل

يســتحق اآلبــاء واألمهــات أن تزيــن صدورهــم بنياشــني البطولــة فقــد خاضــوا 
حــروب احليــاة مــن أجــل أن ينعــم أبناؤهــم بحيــاة طبيعيــة قــدر االســتطاعة.
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بمحض الصدفة

نــي ســأكون إحــدى املصابــات بهــذا املــرض 
ّ
 أن

ً
فــي بدايــة األمــر لــم أكــن أعتقــد أبــدا

أال وهــو )الســلياك( حيــث أن األمــر حــدث مبحــض الصدفــة، وعلــى خــاف توقعاتــي 
أصبحــت أحــد املرضــى. وبعــد العديــد مــن اإلجــراءات مــن ســحب للــدم حتــى أخــذ 

عينــات مــن االثنــي عشــر، مت تأكيــد األمــر واحلمــد هلل علــى كل حــال.

فــي الواقــع لكثــرة املواعيــد التــي ذهبــت إليهــا او باألحــرى النشــغالي مباهيــة حياتــي 
 وواجهــت بعــض املشــاكل فــي املدرســة ولكــن جتــاوزت األمــر 

ً
اجلديــدة تراجعــت دراســيا

تفاجــأت مبحدوديــة  فأنــا مصابــة جديــدة،  التشــخيص  لتاريــخ   
ً
ونظــرا بحمــد هللا. 

األطعمــة واملنتجــات وإن توفــرت فهــي بأســعار مبالــغ بهــا، حيــث أنــه مــن حقــي كمصابــة 
ان أحظــى بخدمــات تتناســب مــع حالتــي.

اآلن أنــا أثــق متــام الثقــة بأنــه أمامنــا نحــن مرضــى الســلياك ســيتوفر لنــا العديــد مــن 
الدعــم إن شــاء هللا، ومشــوار األلــف ميــل يبــدأ بخطــوة، واخلطــوة األولــى هــي مطالبتنــا 

بحقوقنــا.

من بين سطور الحكاية:

بالفعــل يجــب علــى الســلياكيني أن يواجهــوا مشــاكلهم بأنفســهم وأن يطالبــوا 
 يجــب أن يعملــوا كمجموعــة حلــل مشــاكلهم 

ً
بحقوقهــم املشــروعة، ولكــن أيضــا

 أو التجــار فعلــى ســبيل املثــال عندمــا 
ً

دون االعتمــاد علــى وزارة الصحــة مثــا
ــر مــن املشــاكل مــن  ــت الكثي ــق »ســلياك« حل قدمــت مجموعــة الســلياك تطبي
خــال جهــاز اجلــوال حيــث ميكــن التعــرف علــى أماكــن بيــع املنتجــات وقــراءة 
ــة وبعــض الوصفــات  املقــاالت املفيــدة والتواصــل مــع طبيــب وأخصائــي تغذي
والدخــول علــى حســاب مجموعــة الســلياك فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.

ال أحــد ينكــر النقلــة النوعيــة التــي حدثــت بــني اآلن وقبــل عشــر ســنوات ويجــب 
أن نســتمر في صنع مســتقبلنا.

يحــز فــي نفســي بعــض الســلياكيني الذيــن يقفــون متفرجــني علــى األحــداث من 
حولهــم بــدون أن ميــدوا يــد العــون بــأي شــكل مــن األشــكال فســبل املســاعدة 
مفتوحــة، ثــم جنــد بعــض هــؤالء املتفرجــني ينتقــدون مجهــود الغيــر! فأســتغرب 

 وينتقــد مــن فعــل بغــض النظــر عــن الفعــل!
ً
أنــه لــم يفعــل شــيئا



٤٢

أنت اآلن عقيم

قصتــي قصــة طويلــة بــدأت بعــد مــا أجنبــت ابنــي بأربعــة أشــهر حيــث بــدأ معــي إســهال 
شــديد رافقــه اســتفراغ وشــخصوني أنهــا نزلــة معويــة واســتمرت معــي هــذه احلالــة ملــدة 
شــهرين ولــم يبــَق مستشــفى إال وطرقــت بابــه إلســعافي أصابنــي فقــر دم وهشاشــة 
عظــام وضعــف شــديد وهــزل باجلســم ونقــص بالــوزن كبيــر وألــم بعنــق املعــدة ونقــص 
فــي ســوائل اجلســم كافــة، مبــا يعنــي كنــت علــى شــفا حفــرة مــن املــوت واحلمــد هللا علــى 

كل حــال.

حتــى زرت مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي وقــد طلبــوا منــي اإلقامــة لديهــم لبعــض 
الوقــت وبــدأوا بإجــراء التحاليــل لــي وكانــوا متعجبــني مــن شــدة ضعفــي ومــن تعبــي حتــى 
ــي منظــار كبســولة ومنظــار للمعــدة ولألمعــاء وأخــذو خزعــة وأشــعة الصبغــة  ــوا ل عمل
 واالســتفراغ الزال يرافقنــي 

ً
اللونيــة ولــم يبــَق شــيء لــم يجربــوه بــي وكنــت أمــوت تدريجيــا

.
ً
بكثــرة، وكل قطعــة آكلهــا أســتفرغها فــورا

خرجــت مــن املستشــفى وأعطونــي فيتامينــات وكالســيوم وقالــوا ارجعــي بعــد شــهر لكــي 
نبلغــك بنتيجــة املنظــار. ورجعــت بعــد شــهر وأخبرونــي مبــرض الســلياك وأنــه البــد أن 

ألتــزم باحلميــة الصارمــة مــن القمــح ومشــتقاته.

 وشــخصني أحــد األطبــاء بقولــه الصــارم أنــت اآلن مريضــة 
ً
 وبكيــت كثيــرا

ً
تعبــت نفســيا

ــن تنجبــي مــرة أخــرى! فــزاد  ــم ول ســلياكية وهــذا املــرض يســبب عقــم وأنــت اآلن عقي
تعبــي النفســي مــن أســلوب الطبيــب الــذي لــم يــراِع حــال مريضتــه بأســلوبة الســيئ.

وخرجــت مــن املستشــفى وكلــي يــأس وكلــي تعــب وإرهــاق مــرض وعقــم وحميــة ووهــن 
باجلســم. ال أرى أي حلــم بجســدي كلــه عظــام وعظــام فقــط. املهــم قــررت التزام احلمية 
ــة صارمــة  ــى حمي ــم أســتطع أن أكمــل شــهرين عل ــي ل  لكن

ً
ــا واحلمــد هللا حتســنت قلي

كنــت آكل بعــض القمــح فأصابنــي نقــص بـــ »االلبومــني« )البومني: هو البروتني األساســي 
فــي الــدم( أدى الــى انتفــاخ قدمــّي واحتبــاس الســوائل وكنــت أتــردد للمستشــفى ألخــذ 
ــي مضــاد والتزمــت  ــي وتقرحــات بفمــي فأعطون ــم فــي معدت ــت مــن أل ــات وعاني املغذي

بحميتــي.



٤3

من بين سطور الحكاية:

بعــض األطبــاء وهــم وهلل احلمــد قلــة نــادرة ال تراعــي مشــاعر مرضاهــم عنــد 
نقــل األخبــار الســيئة. فدرجــة حتمــل الصدمــة تختلــف مــن شــخص آلخــر 
وتــزداد حساســية هــذا األمــر لــدى اإلنــاث فيفتــرض أن يقــوم الطبيــب بإعطــاء 

اخلبــر بالتدريــج وهــذا مــا يفعلــه أغلــب األطبــاء باســتثناء هــذا الطبيــب.

أســعار املنتجــات أحــد التحديــات الرئيســة للســلياكيني وتزيــد مــن صعوبــة 
العــاج  هــي  الصارمــة  احلميــة  أن  األســف  ومــع  صارمــة،  حميــة  تطبيــق 
الوحيــد للســلياك اآلن. ويبقــى البديــل للتخفيــف مــن عــبء ارتفــاع األســعار 
 مثــل: الدخــن، الــذرة البيضــاء، األرز 

ً
ــا هــو اســتخدام احلبــوب املتوفــرة محلي

وغيرهــا النخفــاض أســعارها مقارنــة مــع املنتجــات اجلاهــزة واملســتوردة.

كمــا يجــب علينــا كســلياكيني أال ننتظــر حتــرك التجــار ولكــن أن نتحــرك نحــن 
بإيجــاد حلــول وبدائــل لكــي نــأكل مثــل البقيــة بــدون أن نشــعر باحلرمــان، 
 للقمــح 

ً
 اســتخدام الــذرة البيضــاء بديــا

ً
وقصــص النجــاح كثيــرة ومنهــا مثــا

فــي بعــض الوصفــات لــألكل الشــعبي مثــل »اجلريــش«.

احلمــد هللا اآلن مــرت علــّي ســبع ســنوات وحملــت بعــد التزامــي باحلميــة بأربــع ســنوات 
وهلل احلمــد وأصبحــت إنســانة كغيــري ولســت مريضــة لكننــي محرومــة ممــا يتمتــع 
بــه غيــري مــن النــاس فهــم يأكلــون مــا لــذ وطــاب وأنــا أكلــي محــدد وأســعار أكلــي غيــر 
أســعار أكلهــم فنحــن مرضــى الســلياك نعانــي ارتفــاع أســعار الدقيــق والبســكويت وكل مــا 

هــو مكتــوب عليــه خــال مــن اجللوتــني.

أمتنــى مــن التجــار أن يرحمونــا ويرحمــوا ضعفنــا وحرماننــا ويخافــوا هللا فينــا فأنــا 
أســتطيع أن أوفــر أكلــي واحلمــد هلل ولكــن غيــري ال يســتطيع توفيــر أكل خــاص لــه.



٤٤

نقلة كبيرة في حياتي

 فــي الــوزن 
ً
 وبعــد أن أجنبــت ابنــي بــدأت أالحــظ نــزوال

ً
منــذ خمــس ســنوات تقريبــا

رغــم أن أكلــي لــم يتغيــر كذلــك شــحوب شــديد وجفــاف باجللــد ونقــص احلديــد أو 
بشــكل أصــح انعــدام احلديــد مــن جســمي وأصبحــت مرهقــة ومتعبــة طــوال الوقــت وأقــل 

مجهــود أقــوم بــه يشــعرني بتعــب شــديد.

راجعــت املستشــفى وذكــرت قصتــي ألخصائــي باطنيــة وكان عنــده احتمــال أنــه ســوء 
امتصــاص لكــن قــام مبجموعــة مــن التحاليــل وبعدهــا عمــل منظــار لألمعــاء وتأكــد أن 
املشــكلة باألمعــاء الدقيقــة بســبب مــادة اجللوتــني وأخبرنــي أنــه يجــب علــّي االبتعــاد عــن 
كل مــا يدخــل بتركيبــه مــادة اجللوتــني ولكــن لــم يكــن عنــده خلفيــة كافيــة وقــام بعمــل 

.
ً
حتويــل ألخصائيــة تغذيــة ولألســف لــم أســتفد مــن زيارتهــا مطلقــا

وبعدهــا بــدأت أبحــث فــي االنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي فعثــرت فــي تويتــر 
علــى رقــم للتواصــل مــع مجموعــة واتســاب للنســاء فتواصلــت معهــا وكانــت نقلــة كبيــرة 
بحياتــي حيــث تعرفــت علــى أقرانــي ممــن يعانــون مــن نفــس املشــكلة وانضممــت ملجموعة 

الواتســاب النســائي اخلــاص بنــا.

ــم أعــد أســتطيع  ــى ل ــز الــذي ظننــت أن ــع اخلب ــل مــن صن ــون عــن كل البدائ ــوا يبحث كان
 أن يســر 

ً
 وآخــرا

ً
أكلــه واحللويــات وجميــع مــا يخطــر بالبــال واللهــم لــك احلمــد أوال

ــزام  ــى تخطــي هــذا املــرض وااللت لــي االنضمــام إليهــن فهــن عونــي بعــد هللا تعالــى عل
باحلميــة.

من بين سطور الحكاية:

تســتمر جناحــات مجموعــة الواتســاب النســائية فــي تثقيــف املريــض وتعليمــه 
أساســيات احلمية وتعد مرجعية ألي استفســار وكما قرأمت كانت املجموعات 
 للتعليــم واإلحســاس باألمــان وكســر الكثيــر مــن أصنــام اخلــوف لــدى 

ً
مصــدرا

.
ً
املرضــى، وتشــجيع بعضهــن البعــض غيــر حيــاة الكثيريــن إيجابيــا

فعيــش الســلياكي فــي مجتمــع ســلياكي أمــر مهــم ليكســب الكثيــر مــن املعرفــة 
ويعــرف أنــه ليــس هــو فقــط مــن كان يعانــي.

لهن منا كل الشكر والتقدير.



٤5

البحث عن اإلنجاب

بــدأت معانتــي عنــد البحــث عــن اإلجنــاب وقــد مت اكتشــاف مشــكلة فــي الغــدة الدرقيــة، 
ــة  ــي احلمي ــدي مــرض الســلياك والصدمــة أن الطبيــب حــدد ل ــم اكتشــفت أن ل ومــن ث
الغذائيــة وبــدأ نــوع آخــر مــن املعانــاة فــي ذلــك الوقــت حيــث لــم يكــن يتوفــر ســوى أشــياء 

 مــن املنتجــات.
ً
بســيطة جــدا

من بين سطور الحكاية:

الســلياك أحد أســباب العقم ولكن مع احلمية ميكن للســلياكية احلمل بشــكل 
 
ً
، ولكــن يغفــل أطبــاء النســاء والــوالدة عــن هــذا األمــر أحيانــا

ً
طبيعــي متامــا

ويوجــد بعــض العيــادات اخلاصــة التــي ال ترحــم املريضــة بــل علــى العكــس 
تســتغل حاجتهــا لإلجنــاب بــأن تضعهــا فــي دوامــة أشــبه بحلقــة مفرغــة وتبــذل 
املريضــة الغالــي والنفيــس مــن أجــل حتقيــق حلمهــا بطفــل بينمــا يكــون احلــل 

فــي حميــة خاليــة مــن اجللوتــني فقــط.

ال أجد ما آكله واقتصر طعامي على التمر وشرب القهوة 
طوال فترة اليوم الدراسي مما أدى إلى انخفاض رغبتي 

وقدرتي على تعليم الطالبات

أمــا فــي أثنــاء عملــي فأنــا ال أجــد مــا آكلــه واقتصــر طعامــي علــى التمــر وشــرب القهــوة 
إلــى انخفــاض رغبتــي وقدرتــي علــى تعليــم  اليــوم الدراســي ممــا أدى  طــوال فتــرة 

الطالبــات.

واحلمد هلل على كل حال.



٤6

استعدت حياتي

بــدأت أعــراض الســلياك والكرونــز بعمــر 16 ســنة حيــث كنــت أســتفرغ وأتــردد علــى دورة 
 فاســتنزف هــذا طاقتــي وأثــر علــى دراســتي باملدرســة واجلامعــة، أجريــت 

ً
امليــاه كثيــرا

صُت تشــخيصاٍت خاطئــة مثــل التهــاب املعــدة والقولــون وجرثومــة املعــدة.
ِّ
ــخ

ُ
 وش

ً
منظــارا

كنــت أعانــي ســنوات حتــى أجريــت املنظــار مــرة أخــرى فــي مستشــفى أهلــي وفــي 
 واحلمــد هلل. وهــو مــرض الســلياك 

ً
 صحيحــا

ً
هــذه املــرة شــخصني الطبيــب تشــخيصا

والكرونــز. اســتمررت علــى األدويــة ولكــن حالتــي ووزنــي كان ال يــزاالن فــي تراجــع 
، أصــرت أن أبقــي فــي املستشــفى 

ً
 جزاهــا هللا خيــرا

ً
 رائعــة

ً
مســتمر. ثــم راجعــت طبيبــة

 بــدأت مبعاجلتــي، حيــث بــدأت بالتركيــز علــى الكرونــز ألن 
ً
حتــى تتحســن صحتــي وفعــا

، حقنتــني مــن »هيوميــرا« وحقنــة مــن »الكرتيــزون« والحظــت 
ً
أعراضــه كانــت متعبــة جــدا

حتســن بشــهيتي للطعــام ونشــاطي فــي اليــوم التالــي )نتيجــة مفعــول مــادة الكرتيــزون(.

بعــد أســبوع عــدت للمنــزل واســتمررت علــى العــاج اجلديــد ملــدة شــهور وحتســنت 
وارتفــع وزنــي وطاقتــي للمعــدل الطبيعــي واســتعدت حياتــي احلمــد هلل.

ال زلــت بــني حــني وآخــر أكتشــف أطعمــة ال تناســبني وأتعــب منهــا فأدونهــا حتــى أحــذر 
فــي املــرة القادمــة. تذكــر: )أيهــا املبتلــى ال حتــزن فــإن هللا اختــارك ألنــه يحبــك(.

من بين سطور الحكاية:

مــرض كرونــز ملــن ال يعرفــه: مــرض التهابــي يصيــب أي جــزء مــن القنــاة 
 مــن الفــم وحتــى فتحــة الشــرج، إال أنــه يضــرب أكثــر مــا يضرب 

ً
الهضميــة بــدءا

آخــر األمعــاء الدقيقــة وبدايــة األمعــاء الغليظــة )القولــون(.

فكــرة التدويــن فكــرة جميلــة تضمــن حفــظ املعلومــة إلــى أي وقــت حتتــاج إليهــا، 
فالبعــض هداهــم هللا يعتمــد علــى اآلخريــن فــي الســؤال فيســأل نفــس الســؤال 
عــدة مــرات ألنــه اتــكل علــى اآلخريــن فقــط واألســوأ مــن ذلــك مــن يســأل عــدة 
أشــخاص آخريــن ليــس ليســتفيد ولكــن ليخلــق حالــة مــن اجلــدل قــد تؤثــر 
 علــى بقيــة الســلياكيني وتزعــزع مــن قناعاتهــم، أو االعتمــاد علــى مصــادر 

ً
ســلبا

 حــوارات املجالــس التــي ال تســتند علــى أســاس علمــي 
ً
غيــر موثوقــة وخصوصــا

يؤخــذ بــه. لذلــك مــن املهــم أن تأخــذ املعلومــة مــن مصــدر موثــوق بــه وتــدون 
املعلومــات بالطريقــة الصحيحــة والتــي تســهل عليــك الرجــوع لهــا.



٤٧

حميتان

أصبــت بالســكري وعمــري ســنة ونصــف ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت معاناتــي مــع احلرمــان 
واحلقــن وبعــد أن بــدأت أنــا ووالــدي بالتأقلــم مــع الوضــع اجلديــد بــدأت بالتعــب مــن 
جديــد حيــث نقــص وزنــي وقــل نشــاطي وانتفــخ بطنــي وأصبــت بإســهال حــاد )أكرمكــم 
هللا( وقلــت شــهيتي لــألكل وبــدأ الســكر باالضطــراب الشــديد والنــزول حتــت مســتوى 
العشــرين وأصبحــت ال أســتطيع املشــي رغــم مراجعاتــي املســتمرة للمستشــفى إال أنــه 
ــف إصابتــي بالســلياك إال بعــد مــرور ســتة أشــهر علــى تعبــي واحلمــد هلل علــى 

َ
كتش

ُ
لــم ت

كل حــال.

ــة  ــى حمي ــدي باإلضافــة ال ــح ل ــدأت بفضــل هللا بالتحســن وأصب ــة وب ــدأت باحلمي ــم ب ث
الســكري حميــة الســلياك وأصبــح وضعــي صعــب حيــث أنــه ال يتوفــر لدينــا مخابــز 
مناســبة وال يوجــد منتجــات كافيــة وإذا وجــدت فإنهــا بأســعار باهظــة ال يســتطيع الــكل 

احلصــول عليهــا احلمــد هللا علــى كل حــال.

من بين سطور الحكاية:

احلمــد هللا علــى كل حــال وعلــى الســلياكي أن يثــق بــاهلل فإمــا أنــه ســبحانه 
أراد اختبــار إميانــك ولــك األجــر العظيــم أو أنــه قــد حمــاك ممــا هــو أعظــم 

مــن ذلــك وأنــت ال تعلــم وهــو ســبحانه وتعالــى عــام الغيــوب.

اســتمر فــي حمــده وشــكره واســتمتع بــدار املمــر، جمعنــا هللا فــي دار املســتقر 
فــي الفــردوس األعلــى.

ــْم{ )إبراهيــم:٧(. ومــن 
ُ
ك
َّ
ِزيَدن

َ َ
ْم أل

ُ
ْرت

َ
ــك

َ
ِئــْن ش

َ
ل ــْم 

ُ
ك َربُّ َن 

َّ
ذ
َ
ــأ

َ
ت  

ْ
قــال تعالــى: }َوِإذ

 َوَيْجَعــَل 
ً
ــْيئا

َ
َرُهــوا ش

ْ
ك

َ
ْن ت

َ
َعَســى أ

َ
ناحيــة أخــرى يقــول تعالــى فــي محكــم آياتــه: }ف

{ )النســاء:19(. فــا يعلــم الســلياكي حتــى اآلن مــا وقــاه 
ً
ِثيــرا

َ
 ك

ً
ْيــرا

َ
ُ ِفيــِه خ

َّ
هللا

هللا مــن شــر ال يعلمــه إال هللا فأحســنوا الظــن بــاهلل فإنــه الرحمــن الرحيــم.



٤٨

خبز طازج وشهي

ــي  ــى قضــاء هللا أو لكســب عطــف ورحمــة لكنن  عل
ً
ــي اعتراضــا ــب قصت ــا ال أكت ــا هن أن

أكتبهــا لتعرفــوا مــدى املعانــاة التــي عشــناها ومــا زلنــا نعيشــها حيــث أننــا نتمنــى توفــر 
أنواع من اخلبز طازجة وشــهية فأنا أمتنى أن آخذ للمدرســة خبز الشــرائح )التوســت( 
مثــل صديقاتــي وفــي يــوم آخــر يكــون معــي خبــز الصامولــي اللذيــذ والطــري ويــوم آخــر 

دونــات أو فطائــر أو بيتــزا.

من بين سطور الحكاية:

 بتكاتــف 
ً
تبقــى أحــام الســلياكي كثيــرة ولكــن أرى حتقيقهــا أصبــح قريبــا

 واحــدة نســتطيع هــزم املســتحيل وبنــاء مســتقبل 
ً
 يــدا

ً
اجلميــع والعمــل معــا

مشــرق للســلياكيني ومــن يحتاجــون حلميــة خاليــة مــن اجللوتــني مــن أطفــال 
التوحــد ومتازمــة داون وحتــى الباحثــني عــن الغــذاء الصحــي.

هل لكم أن تعلموا أنه حتى اآلن ال يوجد محل يوفر لنا 
الدونات أو الكنافة أو المطبق أو الفالفل وغيرها الكثير 

من الممنوعات التي نراها وال يحق لنا أكلها. 

هــل لكــم أن تعلمــوا أنــه حتــى اآلن ال يوجــد محــل يوفــر لنــا الدونــات أو الكنافــة أو 
املطبــق أو الفافــل وغيرهــا الكثيــر مــن املمنوعــات التــي نراهــا وال يحــق لنــا أكلهــا.

نتمنــى مــن هللا ثــم مــن اجلميــع دعمنــا، وإيصــال صوتنــا للمســؤولني ومــن لــه قــدرة علــى 
مســاعدتنا فــا يتأخــر وجعلــه هللا فــي موازيــن حســناتكم.



٤٩

كيف تعيشن من دون خبز؟

من بين سطور الحكاية:

جميعنــا مــع صدمــات احليــاة متــر بنــا حلظــات مــن اإلحبــاط واالستســام 
للوضــع لكــن البعــض ينتفــض علــى حالــة التعاســة التــي ميــر بهــا ليتحــول إلــى 
إنســان منتــج وفعــال ويحــاول مســاعدة نفســه واآلخريــن دون أن ينظــر إلــى 

عائــد بــل خدمــة مجانيــة لوجــه هللا الكــرمي.

ــى التشــخيص مــن  ــة ولــم يتــم التعــرف عل قصتــي مــع الســلياك بــدأت منــذ فتــرة طويل
جميــع املســتوصفات واملستشــفيات األهليــة واحلكوميــة، وبعــد معانــاة مــع اإلســهال 
واالســتفراغ وعــدم خــروج مــن املنــزل وارتباطــي بالســرير ودورة امليــاه وتدهــور حالتــي 
الصحيــة ونقــص فــي الــوزن مــع اجلهــل منــي ومــن جميــع األطبــاء واملجتمــع أصبحــت 
أعيــش فقــط علــى جرعــات بســيطة مــن املــاء أو الشــاي املــر، وبعــد مــرور ســنوات مت 
التشــخيص عــن طريــق حتليــل فــي مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي وهلل احلمــد.

وقبــل فتــره بســيطة لتغييــر دمــي، بــدأت فــي احلميــة عــن الدقيــق األســمر فقــط وبــدأت 
حالتــي فــي حتســن بســيط ومازالــت اآلالم واإلســهال واالســتفراغ مســتمر ومت طلــب 
إجــراء املنظــار وأخــذ اخلزعــة مــن األمعــاء واكتشــفوا جرثومــة املعــدة لــدي، وبعدهــا 
أخــذت املضــاد احليــوي ومت حرمانــي مــن الدقيــق األبيــض وهلل احلمــد ارتفــع مســتوى 

 لألســف.
ً
التحّســن أكثــر ولكــن الزال يعــد بطيئــا

ال يوجــد أطبــاء لهــم خبــرة فــي هــذا املــرض وال يوجــد وعــي صحــي وثقافــة فــي املجتمــع، 
انعزلــت عــن العالــم بســب االســتهزاء والضحــك علينــا ويقولــون لــي كيــف تعشــني مــن 
دون خبــز أو األكات الشــعبية وكان اعتمــادي علــى األرز والبطاطــس لدرجــة لــم أســتطع 
التقيــد باحلميــة حيــث ال يوجــد بدائــل فــي البيــت أو أي مــكان، وبعــد فتــرة طويلــة وهلل 
احلمــد مت توفيــر اخلبــز واملكرونــة وبعــض احلاجيــات البســيطة لنــا فــي أماكــن كانــت 
غيــر معروفــة، كمــا جنــد الصعوبــة فــي العثــور علــى غذائنــا بأســعار معقولــة فاألســعار 

 ال نســتطيع شــراءها.
ً
 جــدا

ً
غاليــة جــدا

وأنــا وجميــع مرضــى الســلياك نرفــع للمســؤولني فــي هــذا البلــد الكــرمي شــكونا ومعاناتنا 
مــع املــرض وغــاء األســعار وكلنــا أبنــاء هــذا الوطــن الغالــي نطالــب بتوفيــر املســاعدة 
املاديــة مــع صــرف الغــذاء اخلــاص بنــا، ولألســف انتشــر املــرض بــني األطفــال والشــباب 
ويجــب معرفــة الســبب وتثقيــف األهــل لاهتمــام بغــذاء الطفــل وابتعادهــم عــن الدقيــق 

وأي منتــج فيــه اجللوتــني لفتــرة الســنوات األولــى مــن عمــر الطفــل.
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يصرخن من هول ما رأين

أجريــت فحوصــات ومنظــار وشــخصت بجرثومــة معــدة ومــن جــراء اســتخدام املضــادات 
احليويــة جلرثومــة املعــدة أصبــت باإلســهال واالســتفراغ مــدة شــهر كامــل فنــزل الــوزن 
بشــدة وحــدث لــي إغمــاء بــدورة امليــاه مــن االســتفراغ أصيبــت فيهــا أســناني األماميــة 
ومــات العصــب بهــا وانشــقت الشــفة الســفلى مــن الســقوط ودخــول األســنان بهــا وبقيــت 

.
ً
مــدة مغمــى علــي حتــى مت إســعافي الحقــا

وبذكــري للطبيــب عــن نــزول الــوزن واإلســهال واالســتفراغ مــدة شــهر بســبب املضــاد تنبــه 
، ال أذكــر بالضبــط وذلــك لنتأكــد 

ً
للســلياك وقــال ســنجري حتليــل أو منظــار أوكليهمــا معــا

مــن مشــكلة قــد تكــون أكبــر مــن جرثومــة املعــدة -يقصــد الســلياك أو حساســية القمــح- 
ــع وأجريــت  ــم أقتن ــي ل ــة، لكن وبالفعــل تأكــد وجــود املــرض لــدي وكانــت النتائــج إيجابي
منظــار لــدى طبيــب جهــاز هضمــي آخــر لكنــه لــم يكــن مقتنــع أن هــذا املــرض يصيــب 
 بأنــه ال يصيــب الكبــار بــل األطفــال 

ً
الكبــار لــذا كان فــي البدايــة مقتنــع وأقنعنــي أيضــا

فقــط وأجــرى لــي املنظــار وبعــده أكــد لــي أننــي ســليمة ولســت مصابــة بالســلياك.

لــذا لــم أحتمــي مــدة ســنة بعدهــا راجعــت عنــد طبيبــي لكنــه كان مســافر فحولــت لزميلــه 
الــذي أجــرى لــي منظــار وجعلنــي أنظــر لألمعــاء واملمرضــات يصرخــن مــن هــول مــا 
يــرون ألن احلالــة متقدمــة فــي املــرض حيــث مســحت شــعيرات االمتصــاص فــي األمعــاء 

 وحذرنــي الطبيــب مــن ســوء العاقبــة إذا لــم أحتمــي.
ً
الدقيقــة متامــا

ــل  ــة بالســلياك مقاب ومــن بعدهــا اقتنعــت ممــا رأيــت ومــن طبيبــني يؤكــدان أنــي مصاب
طبيــب واحــد ينكــر وجــود املــرض لــدي  وســبب بحثــي عــن العــاج وشــعوري باملــرض كان 

حرقــان شــديد وارجتــاع.

 أننــي ممــن 
ً
 بعــد احلميــة الصارمــة علمــا

ً
 إن لــم يكــن قــد نــدر جــدا

ً
بحمــد هللا قــل كثيــرا

ال تظهــر عليهــم أعــراض التلــوث أو عنــد أكل الدقيــق واجللوتــني إال بحرقــان فقــط وفقــر 
دم مســتمر زال بحمــد هللا ومنتــه بعــد احلميــة.

من بين سطور الحكاية:

احلميــة الصارمــة مفتــاح للعافيــة إن شــاء هللا ويجــب عــدم التهــاون بهــا ويجــب 
مات وأن يتــم التعامــل مــع األمــر مــن وفــرة الغــذاء وأســعاره 

ّ
أخذهــا كأحــد املســل

وتوعيــة املجتمــع عــن هــذه احلمية.



51

قّل خروجي من المنزل

معاناتــي تتلخــص فــي أن املــرض ســّبب لــي العزلــة وذلــك مــن خــال عــدم توفــر وجبــات 
فــي املدرســة خاليــة مــن اجللوتــني واإلحــراج مــن الزمــاء بســبب عــدم منــوي وقلــة 
خروجــي مــن املنــزل ألن الغــذاء غيــر متوفــر فــي املطاعــم وشــعوري باإلحــراج عنــد تنــاول 
الطعــام لوحــدي إذا ذهبــت لزيــارة األقــارب وقلــة وعــي املجتمــع واألطبــاء باملــرض وعــدم 
اهتمــام األطبــاء فــي صــرف األدويــة التــي تســاعدني فــي تعويــض النقــص فــي جســمي 
مــن فيتامينــات ومكمــات غذائيــة وعــدم اهتمــام وزارة الصحــة بصــرف مــا نحتاجــه مــن 

غــذاء وهــو الــدواء لنــا وااللتــزام بتوضيــح األدويــة اخلاليــة مــن اجللوتــني.

وإذا ذهبــت لشــراء مــواد غذائيــة أبحــث بالســاعات ألجــد محتويــات املنتــج وذلــك بســبب 
عــدم إلــزام الشــركات بتدويــن عبــارة خالــي مــن اجللوتــني علــى جميــع املنتجــات وهــذا 

مــن حقوقنــا كمســتهلكني.

عــدم توفــر مخبــز خــاص لنــا قــد أرهقنــا فنحــن مضطــرون لصناعــة اخلبــز اليومــي ومــن 
ناحيــة أخــرى بالنســبة لــألكل اخلالــي مــن اجللوتــني ال يتوفــر باالســتمرار فــي الســوق كل 

 مــن آالم املــرض.
ً
هــذا نعانيــه كمــا نعانــي أيضــا

من بين سطور الحكاية:

للمرضــى  معانــاة حقيقــة  األدويــة  علــى  معلومــات احلساســية  كتابــة  عــدم 
فالطبيــب يقــول اســأل الصيدلــي وعندمــا نذهــب لصيدلــي يقــول مــاذا قــال 

لــك الطبيــب فهــو يعلــم أفضــل منــي!

فنضيــع بــني الطبيــب والصيدلــي ويبقــى أن نســأل مرضــى آخريــن جربــوا 
 للمرضــى.

ً
العــاج وهنــا تكــون جتربــة الصــح واخلطــأ مكلفــة جــدا
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بعد وقوع الفأس بالرأس

ســنوات وأنــا أعانــي مــن آالم البطــن ومت تشــخيصي مبــرض القولــون ومــن بعدهــا 
أصابتنــي آالم احلنجــرة واملفاصــل وضيــق النفــس وآالم فــي الــرأس وتنميــل األطــراف 
 
ً
واحلمــد هلل ذهبــت أغلــب األعــراض بعــد الكشــف املتأخــر علــى الســلياك ولــو أن طبيبــا
 أخبرنــي خــال العشــر ســنوات الفائتــة أنــي مصــاب بالســلياك ألخــذت احلــذر، 

ً
واحــدا

لكــن بعــد شــدة األعــراض ووقــوع الفــأس بالــرأس علمــت باملــرض واحلمــد هلل علــى كل 
حــال.

من بين سطور الحكاية:

علــى الســلياكي أن ينســى املاضــي فــا أحــد منــا يســتطيع تغييــره وقــدر هللا 
ومــا شــاء فعــل، ولكــن يجــب أن نركــز علــى املســتقبل علــى حميــة جيــدة نعــوض 
مــن خالهــا مــا فــات ونســاعد اآلخريــن بالتوعيــة قــدر مــا أمكــن حتــى ال ميــروا 

مبــا مــر بــه الســلياكي.
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ابنتي الوحيدة مثلي

لقد رزقني هللا بثاثة أبناء وبعد والدتي للطفل الثالث.

بــدأت عنــدي أعــراض النحافــة واإلســهال ملــدة أســبوع مــن كل شــهر، أجريــت التحاليــل 
ــدّي حساســية مــن القمــح واحلمــد  التــي طلبهــا منــي الطبيــب ومــن خالهــا تبــني أن ل
 أجريــت التحاليــل ألبنائــي واكتشــفت أن ابنتــي الوحيــدة مثلــي 

ً
هلل منــذ عــام ايضــا

لديهــا حساســية وعمرهــا 9 ســنوات حيــث كانــت تعانــي مــن آالم فــي املفاصــل والنحــف 
ــى كل حــال. واحلمــد هلل عل

 حيــث ال يتوفــر لنــا ســوى نــوع واحــد مــن الدقيــق 
ً
أوضاعنــا هنــا فــي غــزة صعبــة جــدا

والقليــل مــن املنتجــات اخلاليــة مــن اجللوتــني.

نحــن بحاجــة لتوفيــر مخبــز ومنتجــات بأســعار رمزيــة ليســت باهظــة الثمــن وهــذا حــق 
لنــا، أســأل هللا العظيــم أن ييســر لنــا أبنــاء اخليــر لعمــل وتوفيــر مــا يلزمنــا.

من بين سطور الحكاية:

ــة  ــي مــن قل ــاة واحــدة فــي الوطــن العرب ــر املــكان ولكــن تضــل املعان رغــم تغيي
 لثقافة 

ً
املنتجــات وارتفــاع أســعارها إن وجــدت، واحلاجــة ماســة للمخابــز نظــرا

الطعــام فــي مجتمعاتنــا واعتمادنــا علــى اخلبــز بشــكل رئيســّي.
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يعود للمنزل جائعًا

 بطنــه منتفــخ 
ً
بدايــة أريــد أن أذكــر أنــه قبــل معرفــة املــرض الحظــت أن ابنــي دائمــا

، أخــذت ابنــي 
ً
ــا  وال ينمــو ووزنــه يتناقــص وكان عمــر ابنــي ســنة تقريب

ً
ويســتفرغ كثيــرا

ــى  ــه ســليم، حت ــي مــن أي مــرض وبأن ــه ال يعان ــر مــن مستشــفى وكلهــم يؤكــدون أن ألكث
 اكتشــف أحــد األطبــاء هــذا املــرض بعــد أن أكثرنــا الشــكوى لــه. وبعــد اكتشــاف 

ً
أخيــرا

املــرض بدأنــا رحلــة جديــدة مــن املعانــاة مــع الغــذاء وكيــف نوفــر الغــذاء البنــي حتــى 
أخصائيــة التغذيــة ليــس لديهــا خبــرة باملــرض وبقيــت معاناتنــا مــع غــاء األغذيــة 

وشــحها وقلــة الوعــي فــي املجتمــع.

مــرت الســنني واحلمــد هلل بفضــل هللا ثــم احلميــة حتســنت صحــة ابنــي وعندمــا أصبــح 
بالسادســة مــن عمــره أدخلنــاه املدرســة واآلن وعندمــا يذهــب ابنــي إلــى مدرســته أصنــع 
لــه غــذاءه ويأخــذه للمدرســة لكنــه ال يــأكل ويعــود للمنــزل وهــو جائــع يخجــل مــن نفســه 

فــا يــأكل يشــعر أن طعامــه مختلــف عــن اآلخريــن.

وإذا قــال لــه شــخص: ملــاذا ال تــأكل؟ قــال: ال أحــب طعامكــم حتــى ال يعلمــوا بأنــه مصــاب 
ــح  ــوى أو كعــك ال يصل ــه األســتاذ حل  يحــرج ابنــي عندمــا يهدي

ً
مبــرض الســلياك أيضــا

لــه فيأخــذه لكــن ال يأكلــه. وبالرغــم مــن أن زوجــي أخبــر األســتاذ بذلــك لكــن يبــدو أن 
 عنــد اخلــروج 

ً
، أيضــا

ً
األســتاذ ليــس مســتوعب خطــورة املــرض وال يعــرف مــا هــو أصــا

 فــي غــذاءه وأوقــات اخلــروج للنزهــة ال توجــد مطاعــم 
ً
للعزائــم واحلفــات أعانــي كثيــرا
 مــن اجللوتــني.

ً
توفــر غــذاًء خاليــا

 مــن غــاء املنتجــات وقلتهــا ويذهــب الكثيــر مــن امليزانيــة فــي توفيــر الغــذاء 
ً
ونعانــي كثيــرا

وآالت العجــن وصانعــة اخلبــز والتوســت وغيرهــا حتــى نوفــر غــذاء ابنــي.

في النهاية أسأل هللا الشفاء البني ولكل مريض يا رب.

من بين سطور الحكاية:

اجلانــب النفســي ألطفــال الســلياك مهــم ويجــب أن يأخــذه الوالديــن فــي 
احلســبان فنــأكل ممــا يأكلــون ونصــف طعامهــم باملميــز عــن غيرهــم ونهتــم 

بتزيــني أطباقهــم لتصبــح أكثــر إغــراًء.

مثــل هــذه املظاهــر لــدى الســلياكي مــن خجــل مــن طعامــه أو غيرهــا يجــب 
.
ً
أخذهــا علــى محمــل اجلــد ومعاجلتهــا فــورا
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 مــا 
ً
كانــت ابنتــي ليــان تعانــي مــن آالم فــي البطــن وإســهال ألكثــر مــن ســتة أشــهر ودائمــا

يتكــرر األلــم فــي الصبــاح منــذ أن تســتيقظ مــن النــوم مباشــرة وكنــت أعتقــد أنــه دلــع 
 قبــل ســنة 

ً
أطفــال بســبب املدرســة فكنــت ال أبالــي بشــيء وفــي يــوم مــن األيــام تقريبــا

قــررت أخذهــا للطبيــب للكشــف عليهــا واالطمئنــان وتوقعــت أن تكــون املشــكلة بســيطة 
مثــل ديــدان البطــن علــى أســوء تقديــر ولكــن صدمــت عندمــا اكتشــفنا أن لديهــا مــرض 

الســلياك.

كانــت ليــان نحيلــة اجلســم ضعيفــة فذهبــت بهــا إلــى مســتوصف أهلــي وعملــت لهــا 
 فاكتشــف 

ً
 وحتاليــل كاملــة لكــي أطمئــن عليهــا وعلــى أخوانهــا أيضــا

ً
 شــاما

ً
فحصــا

ــور  ــور أن عندهــا ارتفــاع فــي الكولســترول وكان عمرهــا 10 ســنوات فــكان الدكت الدكت
مســتغرب وأعــدت التحليــل لهــا وكانــت صائمــة 13 ســاعة ولكــن النتيجــة واحــدة. وبــدأت 

ــاة بــني املستشــفيات. ــة جديــدة مــن املعان رحل

ثــم انتقلــت املعانــاة إلــى احلميــة وكيفيــة إيجــاد املنتجــات اخلاليــة مــن اجللوتــني والتنقــل 
 رغــم 

ً
بــني املحــات التجاريــة الكبيــرة تــارة جنــد منتجــات وتــارة أخــرى ال جنــد شــيئا

 مــن عــدم وجــود مطاعــم متخصصــة بعمــل األكل اخلالــي 
ً
ارتفــاع أســعارها نعانــي أيضــا

مــن اجللوتــني ومــا زالــت املعانــاة مســتمرة حتــى اآلن فــي ارتفــاع األســعار للمنتجــات 
وعــدم توفرهــا باســتمرار وحيــث أضطــر فــي بعــض األحيــان لطلــب بعــض املنتجــات مــن 

مدينــة الريــاض.

من بين سطور الحكاية:

 عــن مشــاعر عطــف أبويــة مضاعفــة أو 
ً
 بحثــا

ً
ميثلــون علينــا أبناؤنــا أحيانــا

 مــن مســؤولية مــا ولكــن يجــب أن نضــع احتمــال مــا يقومــون بــه أنــه 
ً
تهربــا

حقيقــة وليــس متثيــل كمــا نعتقــد وذلــك يكــون مــن خــال املراقبــة الدقيقــة 
وماحظــة األعــراض حتــى ال نظلــم أطفالنــا.
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ــاة مرضــى آخريــن  ــاة الســلياكيني ومعان ــِه معان ــم تنت ــا الســلياكية ولكــن ل انتهــت احلكاي
لــم تكتشــف حالتهــم بعــد والزالــوا ميــرون بأيــام صعبــة بــني آالمهــم وبــني عيــادات 
املستشــفيات يبحثــون عــن بصيــص أمــل أو حتــى قشــة يتعلقــون بهــا لتأخذهــم لبــر 

العافيــة وتوقــف املعانــاة.

ــه وال قــوة لينتشــل  ــده وال حــول ل ــذة كب ــه فل ــا يعاني ــد يعتصــره الهــم اآلن مل كــم مــن وال
 مــن الوقــوف 

ً
طفلــه مــن هــذه اآلالم ويــراه يرتــاع فــي لبــاس الصحــة والعافيــة بــدال

، واحلــل بيــد طبيــب لــم يجــده بعــد ليخبــره مــا هــي مشــكلة طفلــه ويعطيــه العــاج 
ً
حائــرا

ــار األلــم املتدفــق. ليوقــف تي

قد يكون بيننا أشخاص لديهم مرض السلياك ولكن نظرًا إلى أن 
أعراضه ليست ظاهرة بقوة مثل أن يكون لديه صداع أو ألم في 
العضالت أو دوخة ولم يزر الطبيب ألنه ومن وجهة نظره أن األمر 

سهل وال يستحق زيارة الطبيب 

 إلــى أن أعراضــه ليســت 
ً
وقــد يكــون بيننــا أشــخاص لديهــم مــرض الســلياك ولكــن نظــرا

ظاهــرة بقــوة مثــل أن يكــون لديــه صــداع أو ألــم فــي العضــات أو دوخــة ولــم يــزر 
الطبيــب ألنــه ومــن وجهــة نظــره أن األمــر ســهل وال يســتحق زيــارة الطبيــب ويعيــش 

وميــوت ولــم يعلــم أن لديــه مــرض الســلياك.

أود هنــا التذكيــر بأننــا نحــاول نشــر الوعــي وتثقيــف املجتمــع حــول املــرض وليــس 
الـــ 2.2% فقــط. التخويــف مــن املــرض فنســبة انتشــار املــرض فــي حــدود 
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مــن بــني ثنايــا احلكايــا كانــت هنــاك أفــكار وآراء لــم يعبــر أصحــاب القصــص عنهــا 
بوضــوح ولكــن دفنــت بــني الكلمــات واألســطر فســوف أبرزهــا علــى شــكل رســائل لألطباء 

 املرضــى. 
ً
وأخصائيــي التغذيــة واملجتمــع وأخيــرا

 بقــدر مــا هــي تذكيــر ملــن نســي منــا فــي خضــم معركــة احليــاة 
ً
وهــي ليســت انتقــادا

ِمِنــنَي{ ســورة 
ْ
ــُع امُلؤ

َ
ف

ْ
ن
َ
ــَرى ت

ْ
ك

ِّ
ــِإنَّ الذ

َ
ــْر ف

ِّ
ك
َ
بعــض األساســيات ومــن بــاب قــول هللا تعالــى: }َوذ

الذاريــات: 55.

لنقرأها بقلوب مفتوحة حلب اآلخرين ومن أجل حتسني أوضاعنا بشكل عام.

رسالة لبعض لألطباء:
تذكــر أن كل مريــض يدخــل عليــك فــي العيــادة هــو يدخــل ألول مــرة وهــو ليــس 	 

مــن املرضــى الذيــن عاجلتهــم خــال األيــام املاضيــة ويحتــاج مــن وقتــك وعلمــك مــا 
يعينــه علــى فهــم حالتــه ليتبــع تعليماتــك بقناعــة.

أنصت ملريضك فقد تكتشف املرض من كامه وهذا يسهل مهمتك.	 

عندمــا ال يتحســن املريــض علــى العــاج ابحــث عــن أســباب أخــرى لألعــراض 	 
وهــذا جلــي فــي قصــص املرضــى الذيــن كانــوا يأخــذون نفــس العــاج لســنوات دون 

حتســن.

 أن تتعلــم مــن املرضــى ولكــن العيــب أن تصــر علــى رأيــك وتكــرر نفــس 	 
ً
ليــس عيبــا

.
ً
 ووقتــا

ً
 ومــاال

ً
العــاج وتتوقــع نتائــج مختلفــة ويدفــع املريــض الثمــن أملــا

يشــاركنا فــي مجموعــة الواتســاب الرجاليــة الطبيــب ســالم العسعوســي ونكثــر عليــه 
األســئلة ويكــرر بعضنــا نفــس األســئلة عــدة مــرات ولــم يتضايــق أو يقــل أن الســؤال 
 
ً
مكــرر أو ارجــع إلــى محادثــة األمــس بــل يجيــب وبطيــب نفــس وعندمــا نعتــذر منــه نظــرا
لكثــرة األســئلة وســخافة بعضهــا فإنــه يقــول لنــا دائمــا: أنــا اســتفدت منكــم أكثــر ممــا 

اســتفدمت منــي.

 وجعلها في موازين أعماله.
ً
جزى هللا عنا أبا عبد هللا خيرا
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رسالة لبعض أخصائيي التغذية:
حميــة الســلياك مــن أصعــب احلميــات لوجــود مــا يســمى باجللوتــني اخلفــي والتلــوث 	 

أثنــاء عمليــة اإلنتــاج ولكــن املريــض يتوقــع منــك الكثيــر فهــو يدخــل هــذا العالــم ألول 
مرة.

رمبــا لــم تكــن املقــررات الدراســية كافيــة فــي شــرح حميــة مــرض الســلياك ولكــن 	 
الزال أمامــك الفرصــة لتعلمهــا ومســاعدة املرضــى فــي املســتقبل.

مــرض الســلياك عاجــه الوحيــد هــو احلميــة وينتهــي دور الطبيــب باكتشــاف املرض 	 
ويبقــى دورك فــي إرشــاد املريــض للحميــة الصحيحــة ويتوقــع منــك أكثــر مــن دورك 
ألنــك آخــر حلقــة ميــر املريــض مــن خالهــا وســيخرج للعالــم بــدون أبســط مســتوى 

مــن املعرفــة.

أمــن وســامة املطبــخ وأدواتــه مــن التلــوث والتــي ال تنظــف بالغســيل اجليــد ولكــن 	 
تتطلــب أن تكــون هنالــك أدوات وأوانــي خاصــة باملريــض فقــط.

أماكن توفر املنتجات.	 

طريقة التعرف على املنتجات اخلالية من اجللوتني واجللوتني اخلفي.	 

طريقة الطهي الصحيح.	 

وكل الشــكر والتقديــر ملــن ســاعد املرضــى مــن أخصائيــي التغذيــة واحتســبوا األجــر وهــم 
 وهــذا مدعــاة للفخــر 

ً
كثــر واحلمــد هللا وبعضهــم جتــاوز ذلــك ملســاعدة املرضــى ماديــا

بكــم وهــذا ليــس ذلــك بغريــب علــى أبنــاء هــذا الوطــن.
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رسائل من وحي الحكايا

رسالة للسلياكيني:
 أكثــر مــن يفهــم معانــاة اآلخريــن فابــذل جهــدك ملســاعدة 	 

ً
أنتــم مــن عانــى كثيــرا

اآلخريــن حتــى ال ميــروا مبــا مــررت بــه.

 من املرضى اآلخرين كي ال حتس بالوحدة والعزلة وهم كذلك.	 
ً
كن قريبا

وعيكــم بالســلياك ومــع تطويــر الــذكاء العاطفــي لديكــم ميكنكــم مواجهــة األعــراض 	 
النفســية للســلياك والتــي رأينــا أثرهــا فــي احلكايــا الســلياكية.

 	.
ً
 وأبدا

ً
لقد قرأت حجم معاناة والديك فا تنسى برهما والدعاء لهما دوما

االلتــزام باحلميــة الصارمــة نتائجــه جليــة فالتــزم بحميتــك واســعد بحياتــك دون 	 
االلتفــات للخلــف.

 هــي ملــن ثقــف نفســه حــول املــرض وقــرأ واطلــع واندمــج 	 
ً
أكثــر القصــص جناحــا

ضمــن مجموعــات ســلياكية.

انسى املاضي وانظر للمستقبل.	 

رسالة للمجتمع:
أن 	  وتذكــروا  تأكلــون  يأكلــوا ممــا  بــأن   عليهــم 

ً
وكفــى ضغطــا بالســلياكيني   

ً
رفقــا

لهــم. بالنســبة  اجللوتــني هــو مــادة ســامة 

هــل ميكنكــم مســاعدتنا بنشــر الوعــي وحتمــل جــزء مــن املســؤولية االجتماعيــة 	 
ووقــف آالم مــن لــم تكتشــف حالتهــم؟!

نتوقــع منكــم احتــرام ظروفنــا ومعاملتنــا بإنســانية ال غيــر بــدون تهكــم ونظــرة دونيــة 	 
فنحــن مميــزون. ونشــكر كل مــن دعمنــا وســاندنا وهــم بحمــد هللا الســواد األعظــم 

مــن املجتمــع.

ــِم 
ْ
ــى اإلث

َ
ــوا َعل

ُ
َعاَون

َ
ــَوى َوال ت

ْ
ق ِبــرِّ َوالتَّ

ْ
ــى ال

َ
ــوا َعل

ُ
َعاَون

َ
ونذكرهــم بقــول هللا تعالــى وتبــارك: )َوت

ُعــْدَواِن( ســورة املائــدة آية )2(.
ْ
َوال



الخاتمة
الحمد هلل الذي بحمده تتم الصالحات ونشكره شكرًا يليق 

بجالله وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه ومن وااله إلى 
يوم الدين.

نحط رحالنا بعد رحلة يعتصرها األلم والمعاناة لمرض السلياك 
أخرجوا ما في صدورهم للعلن وانفضوا اللحظات األليمة 

عن ذاكرتهم واكشفوا جروحًا بعضها لم يندمل ليوصلوا 
رسالتهم للمجتمع بكل أطيافه. 

آمل أن نبدأ جميعًا رحلة جديدة نتكاتف من خاللها لتحقيق 
حياة كريمة للسلياكيين.



تواصل معنا
shuwier@gmail.com :بريد إلكتروني

 Gluten_freee :حساب تويتر و االنستقرام والسناب شات

للتواصل مع مجموعة السلياك التطوعية:
www.cg.org :الموقع اإللكتروني

 CeliacgroupKSA حساب تويتر

املصادر:
• القرآن الكريم

• كتاب حياتك الجديدة، ماهر الشويعر
https://goo.gl/Vvyw3O •
https://goo.gl/DyQbKN •
https://goo.gl/3D5wPs •



      حكايا ليست كبقية 
الحكايا، يرويها أبطالها بصدق 

إحساسهم، تغلفها آالمهم 
وتنبض بهمومهم


