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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

فالش باك

تجربة شخصية

األلم المزدوج
هادي بكداش
ُ
أخـ ـب ــرت ف ــي ب ــداي ــة م ــرض وال ـ ــدي أن
األل ــزه ــايـ ـم ــر ه ــو رغـ ـب ــة املـ ـ ــرء ف ــي أن
يـنـســى تـمــامــا ،أو بـشـكـ ٍـل أدق رغبته
ب ــال ـه ــروب م ـمــا يـثـقــل ذاك ــرت ــه ،ب ــدون
ع ـنــاء بـحــث أو سـ ــؤال .أعـجـبـنــي هــذا
ال ــرأي ،فتوقفت عــن البحث .كــان هذا
الجواب الوحيد املقنع لي عن كيفية
إصابة كاتب وأديب ومسافر مدمن.
أعتقد أن والــدي كان قد أنهك بما ّ
مر
بــه وب ــاده ونــاسـهــا .بـلــغ الـسـقــم منه
إلى ّ
حد أنه خرب مذياعه الشخصي
وتوقف عن مشاهدة نشرات االخبار،
ثم توقف عن شراء جريدته اليومية.
تلك الجريدة التي توقفت عن الصدور
ّ
بـكــل االح ـ ــوال .اعـتـقــد أن كـثـيــريــن من
قرائها ـ زمالئه ـ كانوا قد أصيبوا بما
أصيب بــه .توقفوا عن شرائها أيضًا
بسبب السقم .ربما ،اختار أن ينسى
كشكل من أشكال الرحيل.
ّ
تشتد لحظات الغياب ،يعيد
عندما
أب ـ ــي ف ـ ــرط ش ــري ــط ذك ــري ــات ــه ،كــأن ـهــا
تحدث للتو .أذكر ّ
قصته التي أعادها
ّ
عـشــرات امل ــرات على مسامعي .قصة
مسكن العائلة في أحد أحياء منطقة
البسطة الفوقا البيروتية ،الذي انتقل
إل ـي ــه ف ــي ي ــوم م ــن أي ــام ال ـع ــام ،1929
وال ــذي تركته فــي أعـقــاب ث ــورة العام
.1958
أذك ـ ــر أنـ ــه ف ــي ل ـح ـظــاتــه األخـ ـي ــرة مع
ذاكــرتــه ،لم أعــد أنــا نفسي في عينيه.
انـقـلـبــت «األدوار» .ص ــار يــرانــي عبد
ال ــرزاق ،الشقيق الــذي هــرب معه إلى
مـنـطـقــة رأس ال ـن ـبــع ف ــي ع ــز أحـ ــداث
«الثورة» .كان يجمع أشياءه الخاصة
ـي أك ـيــاس مــن الـنــايـلــون ويوضبها
فـ ّ
ّ
يصر في كل حني
كأنه على سفر .كان
عـلــى ال ـعــودة إل ــى مـنــزل والـ ــده .وكــان

ما هو الـ«آل زهايمر»؟
ي ـق ــول ل ــي «ل ـن ـعــد إلـ ــى املـ ـن ـ ّـزل ،فــأمــي
وإخــوتــي ،وال يجب أن أتــأخــر عليهم
أكـثــر ،عـيــب ،إط ــاق الـنــار لــم يتوقف،
ولن يتوقف يا عبد الرزاق ،سأذهب».
أذك ــر أن ــه ف ــي أح ــد األي ـ ــام ،أص ـ ّـر على
الذهاب إلى البيت .طاوعته في ذلك.
حملنا األغ ــراض وهــرعـنــا إلــى هناك
مـتـخـفـيــن م ــن «رص ــاص ــة طــائ ـشــة»،
ّ
نـفــتــش فــي زاروب حـ ّـيــه الـســابــق عن
م ــدخ ــل ب ـي ـتــه .ك ــان ــت ال ـســاعــة ت ـقــارب
ال ـحــاديــة عـشــر قـبــل مـنـتـصــف الـلـيــل،
عـنــدمــا وص ـل ـنــا .ق ــال ل ــي «ه ـيــا بـنــا».
مشيت إل ــى جــانـبــه وانـطـلـقـنــا .مشى
أبــي ال ــزاروب 63مــرة ولــم يجد البيت.
عاد في املرة االخيرة باكيًا ،يتساءل:
أي ــن ه ــو املـ ـن ــزل؟ ملـ ــاذا ال ن ـج ــده؟ أيــن
أمي؟ وإخوتي؟
فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،ع ــادت األم ــورّ إلــى
طـبـيـعـتـهــا أو هـ ـك ــذا ،ظ ـن ـنــا .تــوق ـفــت
حـكــايــة إط ــاق ال ـنــار وكــذلــك ال ـثــورة،
وبـ ـ ــدأت مـشـكـلــة م ــن نـ ــوع ج ــدي ــد لنا
نحن أفراد العائلة ،فكيف يمكن إعادة
منزل العائلة القديم الى حيز الوجود
مـ ـج ــددًا؟ أو ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ك ـيــف نقنع
والدي أن هذا البيت لم يعد موجودًا.
كــانــت مـهـ ّـمــة ش ــاق ــة .وفـهـمــت بعدها
ب ــأن مــريــض آل زهــايـمــر لـيــس املتألم
الــوح ـيــد ،فـثـمــة مـتــأملــون كـثــر ومنهم
املحيطون بــه .فلعنة الــزهــايـمــر أنها
ال ت ـضــرب دمــاغــا واح ـ ـدًا ،بــل تضرب
أدمغة أخــرى .األلــم مضاعف هنا :ألم
على املصاب وآخــر على ما سيحدث
الحـ ـق ــا ،ف ــالـ ـس ــؤال الـ ـ ــذي ال ي ـفــارق ـنــا
«وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــن؟» ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك اإلح ـ ـسـ ــاس
بالوحدة والتوتر والعصبية والقلق
الـ ــذي ي ـعــان ـيــه امل ــراف ــق «ال ـش ـخ ـصــي»
للمريض .تلك املشاعر التي ال تشفى
أبـ ـ ـدًا إال ب ـش ـفــاء امل ــري ــض ،والـ ـت ــي قد
تتضاعف بموته.

ّ
يعد مرض آل زهايمر النوع األكثر شيوعًا من
الخرف .وهو عبارة عن ضمور في خاليا املخّ
ّ
مستمر في الذاكرة
السليمة يؤدي إلى تراجع
وف ــي ال ـق ــدرات العقلية والــذهـنـيــة .وال يعتبره
الطب مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة،
لكن احتمال اإلصابة به تتزايد مع تقدم العمر،
إذ تـشـيــر اإلحـ ـص ــاءات إل ــى أن نـحــو  %5من
األشخاص ما بني  65و 74عامًا يعانون من آل
زهايمر ،فيما تصل النسبة إلى حــدود %20
ملن تخطوا الـ 85من العمر.
ّ
تقدر الجمعية الدولية ملرض األلزهايمر ّأن عدد
املـصــابــن بـهــذا امل ــرض يبلغ نـحــو  47مليونًا
حــول العالم ،ومــن املتوقع أن يرتفع العدد إلى
ح ــدود  76مـلـيــون بـحـلــول ع ــام  ،2030و135
مليونًا بحدود عام  .2050أما في لبنان ،فتبلغ
نسبة اإلصابة به ـ بحسب دراسات تقريبية ـ
بحدود  35ألف مصاب.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذا املرض ّ ال يأتي
نتيجة لعامل واحد ،إذ يعتقد العلماء أنه ناجم
عــن مــزيــج مــن عــوامــل وراث ـيــة وعــوامــل أخــرى
تـتـعـلــق بـنـمــط ال ـح ـيــاة والـبـيـئــة املـحـيـطــة .ومــن
الصعب جدًا فهم مسببات األلزهايمر وعوامله،
لكن تأثيره في خاليا الــدمــاغ واضـحــة ،إذ إنه
يـصـيــب خــايــا امل ــخ ويـقـضــي عـلـيـهــا .وهـنــاك
نوعان شائعان من تضرر الخاليا العصبية:
ـ الـلــويـحــات ( :)plaquesوه ــو تــراكــم بــروتــن
يدعى «أميلويد ـ بيتا» ،الــذي يمكن أن ّ
يسبب
ضررًا في عملية االتصال بني خاليا املخ.
ـ ُ
الح َب ْيكات ( :)Tanglesاملبنى الداخلي للخاليا
الــدمــاغـيــة مــرهــون بـ ــاألداء الـسـلـيــم والطبيعي
لبروتني يدعى تــاو .عند مرضى األلزهايمر،
تحصل ّ
تغيرات في ألياف بروتني تــاو تؤدي
إلــى الـتــوائـهــا والـتـفــافـهــا .الـعــديــد مــن الباحثني
يعتقدون أن هــذه الـظــاهــرة قــد تسبب ضــررًا
كبيرًا وخطيرًا للخاليا العصبية وتصل إلى
ّ
حد تدميرها.
ال يأتي هذا املرض دفعة واحدة ،فعوارضه تبدأ
تدريجًا من فقدان طفيف للذاكرة وحاالت من
االرت ـبــاك والـتـشـ ّـوش قبل أن تصل فــي نهاية
املطاف إلى ضرر مستديم ال يمكن إصالحه
املريض العقلية ،ويقضي أيضًا على
في قدرات
ّ
قدرته على التذكر ،على التفكير املنطقي وعلى
ّ
ّ
والتخيل .ومع الوقت ،تظهر لدى مرضى
التعلم
األلــزهــايـمــر تـغـيــرات فــي الـشـخـصـيــة ،كــاملــزاج
املتقلب وانعدام الثقة باآلخرين والعناد املتزايد
واالن ـ ـطـ ــواء االج ـت ـمــاعــي واالك ـت ـئ ــاب وال ـخــوف
والعدوانية.
وفي املراحل املتقدمة من املرض ،يفقد املرضى
القدرة على العناية بأنفسهم .وهذه الحقيقة قد
تنتج منها مشاكل طبية أخــرى مثل االلتهاب
ال ــرئ ــوي وال ـت ـلــوثــات واإلص ــاب ــات الـنــاجـمــة عن
السقوط ،ذلك أن هؤالء أكثر عرضة للسقوط
ّ
والتشوش.
بسبب االرتباك

دراسة

نافذة

«تعاملوا معه كما
في مخيلتكم»
الدكتور فيصل القاق *
«ليش مــا بتكون إيــروتـيــك؟» .كــان هــذا التعليق األب ــرز الــذي
وصــل إلــى الـبــريــد اإللـكـتــرونــي مــن األصــدقــاء والــزمــاء بعد
كتابة املقالة األولى التي حملت عنوان «الصحة الجنسية مش
ّ
ال2رد لطيفًا ولكن ،في الوقت عينه ،حاسم،
إيروتيك» .كان
بأنها ليست فقط كذلك ،فالتعريفات واملفاهيم العاملية الحديثة
للجنسانية تضع «املتعة» ،أو املشاعر اإليروتيكية ،في صلبها
ال بــل فــي أســاسـهــا .وعـنــدمــا نتحدث عــن تلك املـشــاعــر في
الصحة الجنسية ،فنحن ال نالمس فقط معنى ونتاج العالقة
الجنسية ،بل ندخل في متنها لنقارع منطق من ارتضى من
العالقة باإلنتاج اإلنجابي واملتعة الذكورية ،فقط ال غير .فاملتعة
هنا تتجلى كمفهوم أكثر من مادي ،يتساوى فيه الشريكان
مهما كانت ميولهما الجنسية ،وبما يشمل الرغبة املشتركة
واملسؤولية املفترضة لديهما ،وعدم اإلكراه أو العنف الجنسي.
على هذا األســاس ،تحمل تلك املشاعر في هذا املقام مسألة
الحقوق الجنسية كحق أساسي من حقوق اإلنسان ،والتي
أضحت مع الوقت ركنًا من أركانه.
برغم حداثة التركيز على بعد املتعة في مفهوم الجنسانية،
إال أن الـحــديــث عنه كــان رصينًا فــي كـتــاب «الـكــامــاســوتــرا»
(البعض ال يزال يرى فيه والت ديزني جنسي!) .وهو الكتاب
الذي خاض عميقًا في فلسفة املتعة الجنسية وفوارقها عند
املرأة والرجل ،قبل أن ّ
يحولها ماسترز وجونسون إلى نموذج
شبه آلــي وتقني .ما بينهما ،يطرح فوكو مسألة «الحقيقة»
ً
و«الجنس» ،متسائال كيف يكون الجنس وسيلة للمتعة واللذة،
كما ولإلنجاب واألس ــرة .ويضيف أيضًا بأنه كــان «الجنس
املوضوع الــذي يتم عبره تحديد وتقرير مستقبلنا كجنس
بشري وحقيقتنا كبشر» ،ليجادل بعدها في تفوق املتعة كفن
على ما عداها من تصنيفات علمية ،وليجابه بذلك محاوالت
كبت الجنس وحشره في زوايا التابوهات وكراسي اإلعتراف.
تسربت الوشوشات حول املتعة من دوائر النساء املتذمرات
إلــى ف ـضــاءات الـطــب وعـلــم النفس واالج ـت ـمــاع ،وب ــدأ الحديث
والبحث عن الجنس املبتور والعالقات الجنسية غير املتكافئة
والناقصة .اعترافات من نوع «ال أشعر بشي خالل العالقة
الجنسية»« ،ليس عندي أي رغبة بالعالقة»« ،أرى نفسي آلة
للجنس إلرضاء غيري»« ،فجأة ذهبت كل أحاسيسي وغابت
املتعة إلــى غير رج ـعــة» .اعـتــرافــات أصبحت تقض مضجع
الحياة الزوجية والعالقات ،كما تكشف عبء الكبت املتوارث
ّ
والتحكم السلطوي بالجنسانية.
املطلوب هنا عــودة إلــى ما قبل مكننة الجنس وارتقائه إلى
طبيعة العالقات الجنسية وفهم دورها في حياتنا والتواصل
حولها كمحور أساسي ومدخل ضــروري لعالقات صحية
متينة وحصينة ضد البرودة والنزاعات األسرية والشخصية،
وحتى اإلنفصال والطالق.
تـعــامـلــوا م ــع الـجـنــس ف ــي حـيــاتـكــم كـمــا تـتـعــامـلــوا مـعــه في
مخيالتكم لترثوا متعته والسعادة.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد

تطبيقات

ّ
اعملواوأخرواالـ«آل زهايمر»

ثنائيواللغة أقل تعرضًاللمرض

«كل سنة عمل إضافية ما قبل عمر التقاعد تساعد في تأخير وصول
مرض آل زهايمر بنسبة  7أسابيع تقريبًا» .هذا ما خلصت إليه دراسة
بريطانية مــؤخـرًا .فكلما ازداد نشاط اإلنـســان الوظيفي ،كلما تأخرت
ّ
إصابته باملرض .وكل سنة عمل إضافي ما بعد الستني عامًا ،يخف خطر
اإلصابة به بنسبة  .%3أما من يستمرون في عملهم حتى سن الـ 65وما
فوق ،فتخف نسبة إصابتهم باملرض بنسبة .%15

يؤخر اتقان لغة ثانية مرض آل زهايمر بنسبة  5سنوات .ويعود السبب
إلى أن أدمغة األشخاص الذين لديهم القدرة على التحدث بلغتني أو أكثر
أقل عرضة لظهور عالمات الشيخوخة املعرفية ،ذلك أن تعلم أكثر من
لغة يساعد على ربط املناطق املسؤولة عن التنفيذ في الجزء األيسر من
املخ ما يجعله أقل عرضه للتدهور ،ويساعد أيضًا على سرعة التعافي
من السكتات الدماغية.

 1,4امرأة مقابل رجل

وقت فقط؟
العالج مسألة ٍ

يبدو أن النساء أكثر عرضة لإلصابة بمرض آل زهايمر ،إذ تشير
دراسة أميركية إلى أنه مقابل كل  1,4امرأة مصابة بهذا املرض هناك
رجل واحــد .لكن ،الالفت هنا أن تشخيص املــرض لدى النساء يحدث
في غالب األحيان بعد وصوله إلى مراحل متقدمة ،ذلك أن املرأة يمكن
أن تثبت مهارات أفضل في الذاكرة الكالمية أفضل من الرجال ،حتى لو
كانت في مراحل متقدمة من التدهور املعرفي.

«أدوكانوماب» .ربما ،سيكون هذا العقار هو العالج الجديد ملرض آل
زهايمر ،فمؤخرًا ،أثبتت دراســة قام بها فريق من الباحثني في املعهد
البريطاني للبحوث ،أن هذا العقار بإمكانه أن يوقف تدريجيًا مشكلة
فقدان الذاكرة لدى املرضى من خالل تفتيت لويحات بروتني األميلويد،
غير الطبيعية ،والتي تعد مسؤولة عن موت الخاليا الدماغية .وتوصل
الباحثون إلى أنه كلما كانت كمية الجرعة أكبر ،كان تأثيرها على لويحات
األميليود أكبر.

«back up
»memory
كانت أقصى طموحاته أن تتذكر أمه وجهه حينما تراه ،بعدما أصيبت بمرض
آل زهايمر .بعد عشر سنوات من موت ذاكــرة أمــه ،ابتكر التونسي ياسني
بوغابة ،بالتعاون مع شركة سامسونغ تطبيقًا يساعد املرضى للتعرف على
عائالتهم ويحمل اسم « .»Backup Memoryويتميز هذا التطبيق بسهولة
استخدامه ،فبعد تنزيله على هاتف املريض وهواتف أقربائه ،يجري شحن
هاتف األول بصور وومضات عن حياته وعالقته بأقاربه ،حتى إذا اقترب
منه أحد أقاربه على بعد  12مترًا يبدأ هاتفه بإبالغه بمعلومات تذكره به.
كما أطلقت سامسونغ تطبيق « ،»Memory recallerوالذي يساعد املرضى
على تذكر األشـيــاء الروتينية اليومية .ويعمل التطبيق مــن خــال التعرف
علي وجه الشخص الجالس أمامه بواسطة تكنولوجيا ّ
التعرف على الوجوه
وكاميرا الهاتف الذكي .ويخبر املريض معلومات عن شكل العالقة القائمة
بينه وبني الجالس أمامه واسمه.

