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ال يعرف احد اين دفن
صاحب املزرعة املصاب
الدجاج النافق (مروان بو
حيدر)

قالوا إن وزارة الصحة
عقمت المزرعة ،أليس
ّ
يطمئنوا
أن
المفروض
من
ّ
علينا ويطمئنونا؟
لكنهم في الليلة ذاتها
ونظفوا
يال ّ
شغ ً
أرسلوا ّ
المزرعة! هم؟ من هم؟
شو بيعرفني
كلما اقتربنا من منزل
المريض وأهله ،أصبح
خفض الصوت سمة عامة
يربي الدجاج لحساب
«ر» ّ
شركة في مزرعة غير
نظامية وال تتوافر فيها
الشروط الصحية

وماذا عن أفراد عائلته؟ تقول أنطوانيت:
«صحيح زوجته أصيبت ،لكنها تعافت،
وك��ذل��ك أخ ��وه ال ��ذي ي�ل� ّ�م زب��ال��ة الضيعة
وزوج�ت��ه وابنهما لكنهم تعافوا أيضًا.
وم ��ن ي��ؤك��د ل��ي أن ال �ع �م��ال امل �ل �ي��ان��ة في
محيط امل��زرع��ة غ�ي��ر ّ م�ص��اب�ين؟» تسأل.
وماذا عنهم؟ وعن قن دجاجهم البلدي؟
ه� ّ�ل فحصهم أح ��د؟ ي�ج�ي�ب��ون« :م��ا حدا
دق ب��اب�ن��ا ،اش��رب��وا اش��رب��وا م��ا تخافوا،
مياهنا من بئر بعيدة!».
في منزل آخر في البلدة ،تهمس السيدة
الخمسينية كأنها ت�خ��اف أن يسمعها
أحد تتحدث «باملوضوع» .العديد ممن
ت�ح��دث�ن��ا إل�ي�ه��م رف �ض��وا ذك��ر أسمائهم.
ال ب��ل إن بعضهم «اع�ت��رف» بأنه اتصل
س�رًا ب��وزارة ال��زراع��ة أو ب��وزارة الصحة.
تعيد السيدة ما ك��رره الجميع «شاعت
ال�خ�ب��ري��ة مل��ا ف ��ات «ر» ع�ل��ى املستشفى.
ق�ب��ل بجمعة ك��ان��ت ح��رارت��و ع��ال�ي��ة وما
ع��م ت �ن��زل ،الطبيب أص � ّ�ر ع�ل��ى نقله ّ إلى
مستشفى ،لكنه رفض ّ طالبًا أن يعلقوا
ً
ل��ه م�ص�لا بالبيت .ت��أخ��ر على العالج».
ن� �س ��أل ال �ص �ب �ي��ة إذا ك ��ان ��ت ت� �ع ��رف ما
م �ش �ك �ل��ة اب � ��ن ب �ل��دت �ه��ا ،ف � �ت ��رد« :القصة
غامضة .بالبداية لم نكن نعرف ما به.
ساعة يقولون ذبحة ،ساعة الكلى .املهم،
زرن ��اه ف��ي املستشفى وق��ال لنا ممرض
إنه مصاب بفيروس  H1N1إضافة إلى
 .H2N3ثم التقط أخ��وه ال�ع��دوى .فخفنا
ك �ث �ي �رًا .ال� �ع ��دوى ت�ع�ن��ي وب � � ً
�اء .األكثرية
ق��ال��وا إن��ه ف�ي��روس أنفلونزا الخنازير...
ع��م ي�ض�ح�ك��وا ع�ل�ي�ن��ا» ن�س��أل�ه��ا ل� َ�م تظن
ذلك؟ فتجيب« :عندو مزرعة دجاج مش
ن�ض�ي�ف��ة .بلكي الق��ط ش��ي م��ن الطير؟».
س��ؤال منطقي ،ولو أننا نعرف أنه بعد
ان�ت�ق��ال ال �ف �ي��روس إل��ى اإلن �س��ان ل��م يعد
ال �ح �ي��وان ش��رط��ًا لنقله إل ��ى ال �ن��اس ،بل
أصبح ينتقل من شخص إلى آخر ،لذلك
ُس� ّ�م��ي وب � � ً
�اء .م��ع االع� �ت ��راف ب ��أن نوعية
املعطيات تجعل من الصعب تصديق أن
اإلصابة ال عالقة لها بالبيئة الحاضنة
ل �ل �ف �ي��روس ،أي امل ��زرع ��ة .ف �ه��ذه األخيرة

غير نظامية بمعنى الظروف الصحية،
وال��رج��ل ع�ل��ى اح �ت �ك��اك دائ ��م بالدجاج.
وال��وب��اء ب��دأ م�ن��ه ه��و ب�ع��د ن�ف��وق أعداد
ك�ب�ي��رة ال ن�ع��رف أي��ن دف�ن�ه��ا ،أض��ف إلى
ذلك إشارات أخرى ،من النوع الذي أشار
إل �ي��ه رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة ال ��ذي ق��اب�ل�ن��اه في
م��ا ب�ع��د ،ف��أخ� لاّب��رن��ا أن��ه أق�ن��ع صحافيني
اتصلوا به ب��أ يتطرقوا إل��ى املوضوع
حرصًا على ...مصالح الناس« ،خسارة
م�ئ��ات آالف ال� ��دوالرات (يقصد مزارعي
ال �ّ�دواج ��ن) م�ن�ش��ان ش��ي م��ش متأكدين
منو؟ لشو؟ وبعدين الوباء انتهى».
أكواب العصير هي
في منزل آخر ،كانت
ّ
األخ� ��رى ب��امل��رص��اد ،ل �ك��ن ال �س �ي��دة التي
حملتها سارعت إلى طمأنتنا إلى أنها
مجرد «ميرندا» ،أي إنها آتية من علب
مقفلة« .تعترف» السيدة بأنها اتصلت
مساعدة
«ب� ��وزارة ال��زراع��ة س �رًا ،ف�ق��ال��ت ً
الوزير إنها ستأتي شخصيًا .وفعال ،أتت
لكنهم في الليلة ذاتها
في اليوم
ً
التاليّ ،
أرس �ل��وا ش�غ�ي�لا ون��ظ�ف��وا امل��زرع��ة»! هم؟
من هم؟ «شو بيعرفني ،تقول ،أصحاب
امل �ص �ل �ح��ة» .وم ��ن ق ��ال ل�ه��ا ذل ��ك؟ تجيب
ّ
بيتخبى.
«ن�ح�ن��ا ب�ض�ي�ع��ة .م��ا ف��ي ش��ي
إنو واحد لقط شي من محل ،وقال املحل
ما فيه شي؟ بعدين وين الدجاجات اللي
ماتوا؟ ليه ما منعرف وين دفنهم حتى
تفحصهم وزارة الزراعة؟».
كلما اق�ت��رب�ن��ا م��ن «م��رك��ز» اإلص��اب��ة ،أي
م� �ن ��زل امل ��ري ��ض وأه � �ل� ��ه ،أص� �ب ��ح خفض
يسألنا شاب بعد أن
الصوت سمة عامةّ .
يخفض صوته« :ملا شقينا عليه (زرناه)
باملستشفى ،سألنا الحكيم إن كان علينا
أن نتناول التاميفلو ،فقال ما في لزوم
ص��ال��ون املستشفى،
ألن �ن��ا ج�ل�س�ن��ا ف��ي ّ
فيما امل��ري��ض ل��م ي�ت�ن��ف��س ب��وج�ه�ن��ا ولم
ي �ل �م �س �ن��ا ،م � ��زب � ��وط؟» .ن �س ��أل ��ه إذا كان
يلعبون
خائفًا؟ ينظر إل��ى بضعة أوالد
ّ
ف��ي ال�ب��اح��ة امل �ج��اورة وه��و ي�ق��ول« :هلق
عيلة «ر» كلها عم تاخذ دوا للوقاية ،ما
حدا فات بيتهم .ابن أخيه وزوجته تركوا
ال�ب�ي��ت وراح ��وا ع�ل��ى ب�ي��ت أه�ل�ه��ا ،زوجة

«ر» حملت الفيروس بس تعالجتّ .
هوي
همل حالو كتير» .يقولها آسفًا .نحاول
أن نطرق باب عائلة املريض لكننا نسمع
ّ
فنؤجلها .قلنا ،لنقصد
ما يشبه شجارًا،
املختار ناصيف الحلو.
«م �خ �ت��ار م ��ا ف� ��ي .م �خ �ت��ارة ف � ��ي» ،تقول
ال � �خ� ��ادم� ��ة األج� �ن� �ب� �ي ��ة .ع� �ل ��ى ك �ن �ب��ة في
ال�ص��ال��ون ال ��ذي ت� ّ
�زي�ن��ه ص ��ورة لزوجها
م��ع رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة أي ��ام ك��ان قائدًا
للجيش .تجلس امل�خ�ت��ارة ليليان أمام
ن��رج�ي�ل�ت�ه��ا .ت �ك��رار ل��رواي��ة إص��اب��ة «ر»،
إضافي :لقد بصق دمًا.
لكن مع تفصيل ّ
ت ��روي امل �خ �ت��ارة« :مل ��ا ب�ص��ق دم ��ًا ،ذهب
إلى الطبيب ،لكنه تعارك مع املمرضات
�رت حرارته
ورج � ��ع إل� ��ى ال �ب �ي��ت .اس �ت �م� ّ
ب��االرت�ف��اع ث��م ل��م تعد ت�ن��زل .مل��ا استوى
ع اآلخ��ر ،كانت رئتاه قد انتهتا» .وماذا
ع �ن �ه��م ،األه� ��ال� ��ي؟ ت� �ق ��ول« :ي �ع �ن��ي عنده
مزرعة دجاج ،ونفق العديد منها ،وعلى
ما يبدو دفنها في السواد (براز الدجاج).
حوالى  24الشهر جاءت وزارتا الصحة
والزراعة ،أخ��ذوا ّ
عينات وأرسلوها إلى
ينّ
املختبر ،لكن تب أنها نظيفة» .وكيف
ّ
عرفت؟ تقول« :ردوا خبر للبلدية ألنها
وماذا عن الهليكوبتر
هي من طلبتهم»ّ .
التي قيل لنا إنها رش��ت مبيدات أمس؟
ت �ق��ول« :ال أع ��رف ،ه�ن��اك دائ �م��ًا تحليق،
ف�ث�ك�ن��ة ال �ج �ي��ش ق��ري �ب��ة» .وه ��ل زارتهم
وزارة الصحة أو زارت األه��ال��ي؟ تقول
ّ
«وزع� � ��وا ع�ل�ي�ن��ا م�ل�ص�ق��ات ع��ن النظافة
والتعقيم ،لكنهم قالوا إن الحالة منزلية
ولم تنتقل إلى الجيران» ،وكيف عرفوا
ب��ذل��ك إن ل��م يفحصوا ال �ج �ي��ران؟ تقول:
«والله ما بعرف».
مقابل مدخل منزل رئيس البلدية ،منزل
حجري قديم على مقربة من تمثال القائد
الشيوعي ف��رج الله الحلو .يتناهى من
ال� �ن ��اف ��ذة ص� ��وت م �س �ل �س��ل س � ��وري كان
التلفزيون يعرضه .ه��ل امل�ن��زل مأهول؟
نسأل مضيفتنا ،فتقول إن بعض العمال
الزراعيني يقطنوه اليوم .ومع أنك تظن
ّ
ليسر بإيواء عمال
أن القائد الكبير كان

زراع� �ي�ي�ن ف ��ي ب �ي �ت��ه امل� �ت ��واض ��ع ،إال أنك
تأسف على م��ا آل إليه البيت ّ ،وخاصة
أن من أسكن العمال هنا ال ش��ك في أنه
لم ينطلق من التقويم أعاله.
من أجلنا توقظ الزوجة رئيس البلدية،
عقل الحلو .يروي الرجل الرواية ذاتها،
ول �ك��ن م��ع ت�ف��اص�ي��ل أخ� � ّ�رى ،ل�ك��ون��ه هو،
ك �م��ا ق� ��ال ل �ن��ا ،م ��ن ت �س��ل��م ك ��ل موضوع
ال �ت��دق �ي��ق ف��ي إص��اب��ة ال ��رج ��ل .ي �ق��ول إن
ّ
«يطبب نفسه بنفسه ،فيتناول
«ر» كان
أدوي��ة مضادة لاللتهابات بكثرةّ ،وإنه
«ع �م��ل ف��وج�ين دج� ��اج» م��ن دون شغيل
معه ،ال بل إنه كان أحيانًا يعمل بالليل
«ح�ت��ى ي �ل� ّ�ح��ق» ،ف�ت�ع��ب ك�ث�ي�رًا ،وق��د قال
ل��ي ع�ن��دم��ا رأى دم��ًا ف��ي ال �ب��ول ،إن معه
بحصة في الكلية ،فذهب إل��ى الطبيب،
االلتهاب عشوائيًا».
لكنه أخذ مضادات
ينّ
وم��اذا أيضًا .يقول« :ملا ب معو H1N1
باملختبر ،ت�ع��ارك م��ع املستشفى ورجع
ع ال �ب �ي��ت .ث��م أق�ن�ع��ه ال�ط�ب�ي��ب بالذهاب
إلى املستشفىّ .
هوي وناطر باملعونات
ْ َ
تيد ْبرلو الحكيم محل غ��اب ع��ن ّالوعي
وب�ع��دو غ��اي��ب»! ل��م نفهم :ه��ل شخصوا
مستشفى امل �ع��ون��ات في
ال �ف �ي��روس ف��ي ينّ
جبيل؟ ّقال« :ما ب بالفحوصات بجبيل
(!) .ل�ك��ن طبيبه ط�ل��ب أن ي��رس��ل فحصًا
ملستشفى الروم .أخذنا ّ
العينة (بصاق).
أنا أخذتها ،فطلعت النتيجة أنه مصاب
بفيروس  ،H1N1أي أنفلونزا الخنازير،
وب��دأوا بعالجه على هذا األس��اس .على
ض� ��وء ذل� ��ك ات �ص �ل��ت ب��ال��دك �ت��ور شوقي
الحلو ،طبيب القضاء في وزارة الصحة،
ف �ت �ح��رك م ��ع أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت ع �ط �ل��ة ،نحن
ال� �ي ��وم (األرب � �ع� ��اء امل ��اض ��ي) باألسبوع
الثالث .اتصلنا بوزارة الزراعة فأرسلوا
وأخ ��ذوا ّ
عينة م��ن امل��زرع��ة ،كذلك أخذوا
ع� ّ�ي �ن��ة م ��ن م ��زرع ��ة خ �ن��ازي��ر ف ��ي البلدة،
ألن ل �غ��ط ال �ن��اس ك �ث��ر .ط�ل�ع��ت النتائج
بعد  48ساعة :ما في شي بالدجاج وال
ب��ال�خ�ن��ازي��ر» .ه��ل يقصد أن�ه��م فحصوا
ال��دج��اج ال �ن��اف��ق؟ ي �ق��ول« :ال ن �ع��رف أين
دفن الدجاج ،قصدت أنهم أخذوا ّ
عينات

ّ
ري� ��ش م ��ن امل� ��زرع� ��ة» .ول �ك��ن فلنلخص:
«ر» ي� ّ
�رب��ي ال��دج��اج ل�ح�س��اب ش��رك��ة في
م��زرع��ة غ�ي��ر ن�ظ��ام�ي��ة وال ت �ت��واف��ر فيها
ال �ش ��روط ال�ص�ح�ي��ة ،ي �ص��اب بأنفلونزا
ال�خ�ن��ازي��ر ،فيما م��زرع��ة ال�خ�ن��ازي��ر غير
مصابة .ال�س��ؤال :من أي��ن أت��ى الفيروس
إذًا؟ وخاصة أن وصف املصاب أقرب إلى
يخرج من مزرعته إال لبيته؟
شخص ال ً
يجيب« :أص�ل�ا ال�ف�ي��روس ل��م يعد يأتي
من الحيوان ،ص��ار عم يجي من الصني
وماليزيا وغيرها»!ُ .يكمل لنا أنه عندما
ّي�نّ
ت�ب� أن شقيق «ر» م�ص��اب بالعدوى،
أرس � � �ل� � ��وه إل � � ��ى م �س �ت �ش �ف��ى الحريري
ب �ب �ي��روت ،ألن ��ه ال أم�ك�ن��ة ف��ي مستشفى
امل�ع��ون��ات ف� ّ�ي جبيل ،قعد ه�ن��اك بضعة
أيام حتى أبل من مرضه».
وال�ي��وم؟ كيف ح��ال «ر»؟ يقول« :ال يزال
ال�ح�ك�ي��م ي�ع�ط�ي��ه م �خ��درًا ل�ي�ب�ق��ى نائمًا،
ّ
متقرحتان .وحسب الطبيب،
ألن رئتيه
ّ
ف� ��إن امل� �خ ��در ي ��وس ��ع ال� �ش ��راي�ي�ن فيصل
األوك�س�ي�ج�ين أك �ث��ر إل��ى ال � ��رأس ...اليوم
وضعه جيد :م��ؤش��رات��ه ج�ي��دة ،الحرارة
خالل
ذهبت عنه ،مفروض أن يوقظوه ّ
 48ساعة ،لكن هناك خوف من أن تتمزق
ال��رئ�ت��ان ،ففيهما ّ
تليف يخاف الطبيب
أن ي�م��زق الرئتني إذا س�ع��ل»! وم ��اذا عن
األه��ال��ي؟ ي�ج�ي��ب« :ه �ن��اك ت� ّ
�وج� ّ�ه إلبعاد
ال � �ن� ��اس ع� ��ن امل� � ��وض� � ��وع»! ل� �ك ��ن الناس
م ��ذع ��ورون وال �ش��ائ �ع��ات ت�ن�ت�ش��ر ،يقول
س� ��اخ � �رًا« :إي � ��ه ط ��اع ��ون وج� � � ��رذون وما
�و ...لكن ص��ار لقاء مع العائلة
بعرف ش� لاّ
إلقناعهم بأ يختلطوا بالناس إلى أن
ّ
ُي�ن�ه��وا ع�ل�اج ال�ت��ام�ي�ف�ل��و ،ول �ق��د تفهمت
العائلة األمر .الناس فزعانة ومن حقها،
ولكن ماذا نفعل؟».
العدوى؟ يقول:
أتت
أين
يبقى سؤال ،من
ّ
«نحن نسأل كما كل الناس ،وكل ما لدينا
الجواب الرسمي» .نسأله إن كانت لديه
ن�س�خ��ة م��ن ال�ف�ح��وص امل�خ�ب��ري��ة ،يغيب
لدقائق وي�ع��ود بنسخة م��ن التقريرين:
األول م�ص��دره مستشفى ال ��روم ويقول
إن امل ��ري ��ض م �ص��اب ب �ف �ي��روس ،H1N1
وال� �ث ��ان ��ي م� ��ن م �خ �ت �ب� ّ�ر ال� �ف� �ن ��ار التابع
لوزارة الزراعة ُ يفيد بأن «عينات الريش
وال �ب��راز ال�ت��ي أخ ��ذت م��ن امل��زرع��ة خالية
م��ن ا ُل �ف �ي��روس» .وأي ��ن ال�ط�ي��ور النافقة؟
ه ��ل ف �ح �ص��ت؟ ي �ج �ي��ب« :ال ن �ع ��رف« ،ر»
وح ��ده ي �ع��رف ،وه ��و غ��ائ��ب ع��ن الوعي.
رب�م��ا دف�ن�ه��ا أخ ��وه؟ لكني س��أل�ت��ه وقال
إن��ه ال ي�ع��رف .ربما وضعها ف��ي أكياس
ال��زب��ال��ة وراح � ��ت ب �ك �م �ي��ون ال ��زب ��ال ��ة؟ ما
بعرف .أنا إلي الفحوصات» .وم��اذا عن
املزرعة األخرى التي ال تبعد أكثر من 50
مترًا عن األول��ى؟ يقول« :ال مشكلة فيها
ألنها مقفلة وتهوئتها جيدة» .يضيف:
ّ
«هلق الناس ربطت بني ما حصل عند
«ر» وم��ا أص��اب��ه .يعني أن��ه ف��ي اليومني
وصار
املاضيني ،وملا كبرت الدجاجات
ّ
ّ
بدو يسلمهم نفقوا .الهوا (تشيكن) بلغ
أن هذا األمر طبيعي بهذا العمر»!
وم ��اذا عّ��ن ذع��ر األه��ال��ي؟ ي �ق��ول« :حالة
الذعر قطعت ،وزارة الصحة لم ّ
تقصر.
س��أل��ون��ي إذا ك��ان يجب أن ن�ق��وم بندوة
توعية ليرسلوا م��ن ي�ق��وم ب��ذل��ك ،ولكن
كانت هناك استحالة ،ألنه كان عندنا بني
 24ت�م��وز وأول آب م�ه��رج��ان رياضي(!)
ول �ت �ج��ي ت�س�ح��ب ال �ن��اس م��ن املهرجان
وامل �ه��رج��ان م��اش��ي م ��ش زاب� �ط ��ة» .على
وج��وه�ن��ا ك��ان ال��وج��وم ال ش��ك واضحًا،
وجوم حاولنا تمويهه باإلقبال طواعية
هذه املرة على شرب العصير الذي كانت
سيدة املنزل قد وضعت أكوابه أمامنا.

