االثنين  6شباط  2017العدد 3098

مجتمع وإقتصاد

11

إضاءة

ُ
َ
نقذ علي ِمن «الحرق»؟
من ي ِ
محمد نزال
ّ
"ع ـنــدهــا ،سـتــؤملــك عـظــامــك ،مـفــاصـلــك ،كــل
ج ـس ـمــك ،سـتـشـعــر ب ـ ـ ّ
ـأن األل ـ ــم وصـ ــل إلــى
شعر رأسك ...حتى الدمعة ستؤملك" .بهذه
الكلمات يصف حاله عندما َيمتنع عن تناول
ّ
جرعة ّ
املخدراتّ .ثمة شاعر داخل علي .إنه
مــدمــن .مــا ع ــاد َيـخـجــل قــولـهــا" .ل ــم أخجل
بـهــا ســابـقــا ،أن ــا ضـحـ ّـيــة ،فـهــل أخ ـجــل بها
اآلن وأنــا أريــد العالج؟ لقد كرهت نفسي".
ّ
كاد يبكي ،لكنه لم يفعل ،كتمها .لدى ابن
ال ـ ـ  24عــامــا الـكـثـيــر ِم ــن ال ـك ـبــريــاء .يــذهــب
إلى درج خزانته ،في الغرفة الثانية ،ليعود
ّ
وبيده علبة دواء .اسمه "بيبرونورفني" .إنه
"عالج بديل" شاع تداوله في خالل السنوات
ّ
األخـيــرة فــي لبنان .منذ نحو ستة أشهر،
ُيـحــاول علي االكتفاء بــهِ ،مــن غير جــدوى،
ّ
ّ
كل ّ
يتحدث عن
مدة إلى الحرق".
لذا "أعــود
ح ــرق "ال ـكــوكــايــن" .ال ي ــزال ال ـشــاب يعمل،
ً
لـكـ ّـن راتـبــه ،الضئيل أص ــا ،مــا عــاد يكفي
ثمن مــا يتعاطاه .يـقــول" :أنــا معيل ألهلي،
كانوا يعتمدون على مساهمتي ،اآلن أدفع
ّ
ّ
نفسيًا.
كل شيء على نفسي .هذا يقتلني
لم أكن أعرف ّأن األمر سيصل بي إلى هنا.
أحـتــاج أن ُيـســاعــدنــي أح ــد" .ال َيطلب علي
ال ـيــوم إال املـســاعــدة ِم ــن إح ــدى الجمعيات
ّ
"الصادقة" .إنــه جاهز للدخول في برنامج

معالجة .هو َمن بحث ّ
عمن يوصل صوته.
لقد قطع بذلك املسافة الالزمة لبدء العالج.
َنبع الـقــرار ِمــن داخـلــه .هــذه الخطوة األهــم.
ّ
الجمعيات ،املشهورة
سابقًا قصد إحــدى
ّ
ف ــي م ـج ــال م ـس ــاع ــدة امل ــدم ـن ــن ،إع ــام ــي ــا،
لـكــن "خ ــاب ظ ـنــي" .راحـ ــوا يـعـطــونــه املــوعــد
تـلــو امل ــوع ــد .ع ــد إلـيـنـ ّـا بـعــد أس ـبــوعــن .عد
بعد شهر .وهكذا ،مــل ِمنهم .يقولّ :
"ربما
هذه قدرتهم .ال أعلم .ولكن أين أذهب؟ َمن

ّ
«لم أكن أعرف أن األمر
سيصل بي إلى هنا.
أحتاج أن ُيساعدني أحد»
أق ـصــد؟ تـلــك الـجـمـعـ ّـيــة نصحتني بــالــدواء
ّ
الذي آخذه اليوم ،لكنه ال ينفع ،أحتاج شيئًا
آخر ،ال أعلم" .في الواقع ،الدواء الذي يأخذه
ّ
عبارة عن مركب أفيوني  -كيميائي ،مشابه
ّ
مل ــادة "ال ـه ـي ــروي ــن" .إنـ ــه ،بـحـســب دراس ــات
طـبـ ّـيــة ،ع ـبــارة عــن ع ــاج بــالـسـ ّـم مــن الـسـ ّـم.
ُيحاول علي ،عندما تشتد النوبة ،أن ّ
يتهرب
وم ــن "املـ ـخ ــدرات الــرس ـمـ ّـيــة".
ِم ــن "الـ ـح ــرق" ِ
يلجأ إلى حبوب "ريفوتريل" .هذه مفعولها
ّ
مؤقتّ .
مدمرة للجهاز العصبي .موجودة
ّ
بوفرة في "السوق السوداء" .إنها هروب ِمن

ّ
املوت إلى املوت .تختلف األسماء ،إنما املوت
واحد.
يعيش الشاب في منطقة برج البراجنة ،في
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـ ّـيــة لـبـيــروت ،حـيــث نسبة
"الـتـعــاطــي" عالية ج ـ ّـدًا ،وحـيــث ال يــوجــد ّأي
مــركــز ل ـل ـعــاج ف ـي ـهــا .ه ـنــاك م ــراك ــز قليلة،
ّ
األسرة فيها ال يتجاوز
خارجها ،لكن عدد
ّ
ّ
عدد أصابع اليدين .إنها جمعيات خاصة في
ّ
الحكومية؟ ذات ّ
مرة،
النهاية .ماذا عن املراكز
قبل سنواتُ ،حكي عن قسم لعالج املدمنني
فــي املستشفى الحكومي  -ب ـيــروتُ .ج ّهز
ّ
املركز ،لكنه ال َيعمل ،ال َيستقبل أحدًا .نحن
ّ
أمــام واقــع يقول إننا في بــاد ال يجد فيها
َمن ُيريد العالج مكانًا .برامج العالج ُمكلفة
ّ
ّ
جمعية تستقبل َمن لديه
ماليًاُ .يحكى عن
ّ
القدرة على الدفع .عودة إلى الطبقية .املدمن
الغني قادر على الدفع ،فيما الفقير في مكان
ً
آخــر ،هو أصــا يضطر ،أحيانًا ،إلــى سرقة
مــدخــرات عائلته لبيعها وش ــراء امل ـخـ ّـدرات.
املسؤولون في بالدناِ ،من الكبار والصغار
على حـ ّـد س ــواء ،رفـعــوا صوتهم على مدى
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـ ّـي ــة ض ـ ّـد امل ـ ـخـ ــدرات .كيف
ُ
ـرجــم ه ــذا؟ هــل أصـبــح لدينا مــراكــز عالج
تـ
ِ
ُ
تـغـطــي الـحــاجــة؟ ال ش ــيء .ال ـكــام مـ ّـجــانــي.
ّ
الصحية للمدمنني في
َمــن يــدفــع الـفــاتــورة
النهاية؟ أليست خزينة الدولة؟ ملاذا ال يكون
الــدفــع مسبقًا؟ أسئلة بلهاء طبعًاُ .
سيقال

ّ
ّ
العاملية على مجتمعنا .ما
إنـهــا ُ"امل ــؤام ــرة"
نجز ملواجهة "املــؤامــرة"؟ ال شــيء .ما
الــذي أ ِ
عاد ممكنًا مــواراة "العفن" الداخلي بحديث
"املــؤامــرة" .الفـ ّتــات التخويف ِمــن املـخــدرات،
التي تنتشر كل مـ ّـدة في الـشــوارع ،ال تنفع.
ّ
لـقــد ُجـ ـ ّـرب ه ــذا ســاب ـقــا .إن ـه ــا ُمـثــل الفـتــات
التخويف ِمن مضار التدخني ،املستهلكة ،ال
تزيد املدخنني إال تدخينًا .لبنان ِمن الدول
التي لديها أعلى نسب إدمــان .ليت الجميع
ّ
يقتدي بإيران في هذه املسألة .إنها ،بشهادة
دولـ ّـيــةِ ،مــن أنجح ال ــدول فــي بــرامــج املعالجة
واحـتـضــان املــدمـنــن .نسبة اإلدمـ ــان هناك
عــالـيــة ،صـحـيــح ،لكنهم وص ـلــوا إل ــى وضــع
ب ــرام ــج مـتـقـ ّـدمــة ف ــي "اح ـت ـض ــان" املــدمـنــن.
ّ
قاسيًا ج ـدًا على
فــي املـقــابــل ،كــان الـقــانــون
ّ
"التجار"ّ .
ّ
ُ
ضحية ،فيما الثاني مجرم.
األول
لقد وصلوا إلى هذه الخالصة .أنقذوا حياة
الكثير ِمن ّ
شبانهم.
علي ال ي ــزال َينتظر َمــن ُيعالجه .ال ُيمكن
أن يخرج مدمنّ ِمنها بنفسه .هذه صارت
ثابتة .يقول" :كــل يــوم أنظر إلــى شباب في
ال ـشــارع ،أق ــول ّنيالهم طبيعيني .لـيــش؟ أنا
فيني كون طبيعي مثلهم .بس تعبت ،لحالي
لحالي لحالي .حابب ارجع طبيعي .بال الدوا،
بال شيء ،بال سم" .جائزة ملن ُيساعد علي.
ّ
ّ
إنــه يــذوي ،يذبلَ ،يكاد َينتهي ،لكنه ما زال
هناكَ ...ينتظر.

بقلوب مؤمنة بقضاء ّ
الله وقدره

يتقدم حسـين سجواني
رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك

بخالص العزاء وصادق المواساة إلى السيد

الشعار وعائلته
زياد نعيم
ّ

لوفاة المغفور له بإذن ّ
الله والده المربي األستاذ

الشعار
عمار
ّ
نعيم ّ

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

