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إعداد راجانا حمية

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

مرآة الزواج

موسم

فيصل القاق *

التهاب أذن السابح :نقطة ماء تكفي
هــل سـبــق أن سمعتم بــالـتـهــاب أذن الـســابــح (otite de
مكان واحد :املسبح،
)nageur؟ قد تحيل تلك التسمية إلى
ٍ
ل ـكــن ،الـحـقـيـقــة ه ــي عـكــس ذل ــك ت ـمــامــا ،فــذلــك ال ـن ــوع من
االلتهابات املتعارف عليه طبيًا بالتهاب «األذن الظاهرة»،
ليست حكرًا على من يرتادون املسابح ،إذ يمكن لـ«نقطة
س ـت ـح ـمــام أن ت ــؤدي إل ــى ال ـت ـهــاب ح ــاد قد
م ــي» أث ـن ــاء اال ً
يستدعي تدخال طبيًا .وبرغم أن هذا املرض يجتاح كل
األعمار ،إال أن األطفال هم األكثر عرضة لخطر اإلصابة
به.
أم ــا كـيــف تـحــدث تـلــك اإلص ــاب ــة؟ ثـمــة بــدايــة ،وه ــي نقطة
املياه التي ستستقر في األذن .تلك النقطة ستجعل من
األذن مكانًا آمنًا لنمو ...البكتيريا والفطريات التي يسهل
ّ
لتسبب الـعــدوى .وقد
تكاثرها فــي بيئة رطبة وتتكاثر
ّ
تتفاقم تلك املشكلة عندما «تتدخل» عيدان القطن التي
تساعد تلك البكتيريا على الدخول إلى أماكن مخفية في
األذن .في تلك اآلفات الصغيرة داخلها.
عندما تتكاثر تلك البكتيريا ،تبدأ مرحلة العوارض التي
عــادة مــا تـتــوزع مــا بــن األلــم املستمر فــي األذن املصابة

وتدفق بعض السوائل منها أو االنخفاض في مستوى
الطبيب
الـسـمــع .فــي هــذه الـحــالــة ،ال تـتــردد فــي مــراجـعــة
ّ
بسرعة ،فاأللم يمكن أن يصبح حادًا جدًا ،ويمكن أن يؤثر
على الفك .فمن دون عالج ،يمكن للعدوى أن تنتشر في
الجسم أو أن تسهم في ّ
تورم الغدد الليمفاوية في العنق،
مصحوبة بالحمى.
ً
هــذه ال ـعــوارض الـتــي تستدعي تــدخــا طبيًا ،يمكن من
خاللها للطبيب فحص األذن املصابة وتحليل «التدفقات»
الخارجة من األذن .فإذا تأكد تشخيص اإلصابة بالتهاب
أذن ال ـســابــح ،عـنــدهــا ال ح ــل إال بــاس ـت ـخــدام امل ـض ــادات
ال ـح ـي ــوي ــة .أمـ ــا إذا اس ـت ـم ــرت الـ ـ ـع ـ ــوارض ،ف ـث ـمــة حــاجــة
الستشارة إضافية ،إذ يمكن أن تكون مصابًا بعدوى
فطرية.
ّ
مــع ذل ــك ،ال داع ــي للتخلي عــن الـسـبــاحــة أو ال ـخــوف من
االس ـت ـح ـمــام ،إذ يـمـكــن بـبـســاطــة االسـتـعــاضــة عــن ذلــك
الـ ـخ ــوف ب ــوض ــع «سـ ـ ـ ـ ــدادات» األذن ال ـت ــي يـسـتـخــدمـهــا
الغطاسون في العادة .أما عيدان القطن ،فقم ...بتخزينها
واستخدم منشفة لتنظيف األذن من الخارج.

معلومة

ّ
أشياء عادية في منزلك قد تضر رئتيك
ّ
ثمة أشياء في املنزل ال تثير الهلع .أشياء
عادية يحرص الكثيرون على وجودها،
إم ــا ألن ـهــا م ـف ـيــدة ف ــي تـنـظـيــف امل ـن ــزل أو
ألنها تزيد مــن أنــاقـتــه .لكن ،مــا ال يعرفه
ال ـك ـث ـي ــرون ع ــن هـ ــذه األغـ ـ ـ ــراض أن ـه ــا قــد
ّ
ت ـش ــك ــل خ ـط ـرًا ع ـل ــى الـ ـص ـ ّـح ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
ّ
ّ
التهيج
صحة الرئتني .خطر قد يبدأ من
إلى السرطان .فما هي هذه األشياء ،التي
ع ـلــى بـســاطـتـهــا ،ق ــد تــأت ـيــك بــال ـســرطــان؟
وكيف يمكن الوقاية منها؟

مواد التنظيف:
تحرص ربــات املنازل على وجــود الكثير
مــن م ــواد الـتـنـظـيــف فــي امل ـن ــزل ،مــن دون
أن ت ـح ـس ــب حـ ـس ــاب ــات «صـ ـحـ ـي ــة» ل ـه ــا.
ّ
ولـعــل أخطر تلك امل ــواد مــا يمكن تسميه
بــ«املـطـهــرات الثقيلة» ،كـمــواد التبييض
وال ـك ـلــور واألمــون ـيــا .ف ـهــذه الـفـصـيـلــة من
املنظفات قــد تتسبب بــإصــابــة الكثيرين
ب ـمــرض ال ــرب ــو ،كـمــا قــد تـثـيــر تـهـ ّـيـجــا في
الــرئـتــن ملــن يـعــانــون مــن أم ــراض مزمنة،
مثل الربو ،أو مرض االنسداد الرئوي.
وفـ ــى م ـع ـظــم ال ـ ـحـ ــاالت ،ي ـم ـكــن اس ـت ـب ــدال
ه ــذه امل ـ ــواد ال ـقــاس ـيــة ب ــامل ــاء وال ـص ــاب ــون

الـعــادي .وفــي هــذا اإلط ــار ،يقول األستاذ
املـ ـس ــاع ــد فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـ ـطـ ــب فـ ــي جــام ـعــة
نـيــويــورك ،ج ــورج فــريــد م ــان ،إن «الـنــاس
عادة يحبون تطهير املنزل وما حوله من
الجراثيم باستعمال املواد املنظفة ،ولكن
في الواقع ،يجب على هؤالء أن يتذكروا أن
املاء والصابون وحتى املاء فقط يستطيع
إزال ـ ــة الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى م ــن الـبـكـتـيــريــا
والـفـيــروســات» .ويضيف «إذا كنت تريد
اس ـت ـخــدام م ــواد مـنـظـفــة ،فــاسـتـخــدم تلك
الخالية من املواد الكيميائية».

المكنسة الكهربائية
كـ ــن ع ـل ــى ح ـ ــذر ع ـن ــدم ــا تـ ـق ــوم بـتـنـظـيــف
األرض ـ ـيـ ــات ال ـت ــي ت ـع ـلــوهــا ط ـب ـقــة كثيفة
مـ ــن الـ ـغـ ـب ــار ،ف ـ ــإن ال ـت ـن ـظ ـي ــف بــامل ـك ـن ـســة
الـكـهــربــائـيــة أو الـكـنــس ال ـع ــادي ،أحـيــانــا،
قــد يثير عــاصـفــة مــن الـغـبــار تـمــأ الـجــو.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـن ـص ــح ف ــري ــد م ــان
ً
ب ـ ـ «ت ــرط ـي ــب األرض وم ـس ـح ـهــا ب ـ ــدال مــن
كنسها جــافــة ،خــوفــا مــن إث ــارة الـغـبــار».
وإذا مــا «اض ـطــررتــم الس ـت ـخــدام املكنسة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ف ــاح ــرص ــوا ع ـلــى أن يـكــون
هناك فلتر جيد لتقليل الغبار».

نافذة

السجاد
يحتوى السجاد و«البسط» على كمية من
الغبار أكثر بكثير من األرضيات الصلبة.
هـ ــذا م ــا ب ـي ـن ـتــه إح ـ ــدى ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـتــي
أجريت في جامعة نيويورك ،والتي قامت
ع ـلــى أس ـ ــاس امل ـس ــح ال ــوط ـن ــي لـلـمـســاكــن
«فـ ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث عـ ـ ــن ال ـ ــرص ـ ــاص
وامل ــواد املـثـيــرة للحساسية» .وقــد بينت
تـلــك ال ــدراس ــة أن امل ـســاكــن ال ـتــي تحتوى
عـ ـل ــى ن ـس ـب ــة أعـ ـل ــى مـ ــن الـ ـغـ ـب ــار ت ـت ــزاي ــد
فيها مـعــدالت اإلصــابــة بــالــربــو ومشاكل
التنفس .وفي هذا اإلطار ،تشير مساعدة
نــائــب رئـيــس الـحـكـمــة الــوطـنـيــة لجمعية
الــرئـتــن األمـيــركـيــة ،جــانـيــس نــولــن ،إلــى
أنه «ما لم تكن رئتاك سليمتني تمامًا من
الحساسية ،فمن املحتمل أنك لن تصاب
ب ـن ــوب ــات ال ـس ـع ــال ع ـنــد ال ـت ـع ــرض لـغـبــار
سجادة واحدة ،أما إذا كنت من املصابني
فغبار تلك السجادة سيعصف برئتيك».
وت ـتــابــع «إذا ك ــان ل ــدي ــك أط ـف ــال يـحـبــون
اللعب على األرضيات ،فإن الغبار املتراكم
يمكن أن يــؤذي رئاتهم وهــذه هــي بداية
أع ــراض الــربــو الـتــي يجب أن تحيط بها
علما».

ّ
ّ
متحدثًا ـ بعد قراءته مقال «نفرح منك» ـ عن حافز
سر البعض
ً
السعي املــرهــق لعموم الـنــاس الــى ال ــزواج ،ســائــا جــدوى الدخول
اليه والبقاء فيه وما يحدث داخله .لغاية اآلن ،قد يكون الزواج من
اكبر األحــزاب العاملية وأطولها عمرًا وأكثرها شعبية ،لكنه ككل
ّ
واملعمرة يضربها الوهن والركود ،وتحتاج
املؤسسات التاريخية
دائمًا الى تثقيف اتباعها ومريديها وترغبيهم في تجديد انتماءهم
اليها ال الهروب منها ونعتها بالفشل ،خصوصًا ان الزواج يبقى
املعيار والقيمة ألفراد غالبية املجتمعات.
قد ال تشفع الشهادات املعلقة على جدران املكاتب او املنازل للنساء
العازبات في إنجازاتهن ،ألن اساس القيمة العائلية واالجتماعية
ُ
للفتاة تكمن في زواجها وفيما تنجب ال فيما تنجز فقط .وقد ال
ً
ينجو الرجل الـعــازب طويال من سمعة مشبوهة ،وتنميطه بأنه
«زير نساء» او «عديم املسؤولية» أو «صعب املعشر» وغيره .تصح
هــذه املالحظات في غالبية مجتمعات هــذه البالد املفطورة على
واجتماعيًا نظرًا لتمركز الــزواج في
أهمية الــزواج ثقافيًا وعائليًا ُ ّٓ
وسلم اعتباراتها.
صلب مركبات تلك املجتمعات
مل ــاذا ي ـتــزوج ال ـنــاس وكـيــف وم ــن؟ دراسـ ــات عــديــدة عــالـجــت هــذه
األسئلة والطروحات وجاءت بإجابات تشبه بغموضها التساؤالت
عـيـنـهــا ،فـمـنـهــم م ــن صـعـقـهــم ال ـحــب م ــن اول ن ـظ ــرة ،أو أغــواهــم
الجنس ،ومنهم من لحق املصلحة واملنفعة ،ومنهم للهروب من
القربى
الوحدة ومنهم طمعًا في املال ومنهم باالكراه ومنهم بداعي ً
ومنهم لستر العرض .وهناك أيضًا من وجــد بــالــزواج ضالة ما
كتعويض ألب غائب أو أم مفقودة او حاجة لالهتمام بشريك أو
«إصالحه» والجهاد معه في شقاء الحياة .وبكل بساطة يرغب
السواد األعظم بإنجاب األوالد وتكوين أسرة.
كان للعرب في الجاهلية أنــواع مختلفة من الــزواج كــزواج البعولة
(وهــو ال ــزواج املتعارف عليه الـيــوم) ،وزيـجــات أخــرى لإلستمتاع
وللجنس ولتحسني الـنـســل (زواج اإلسـتـبـضــاع) ،وك ــان يهدف
بعضها لوقف الحرب ولم الشمل .جاء القول األشهر ليؤكد على
ُ
ان املــرأة تنكح ألربعة أسباب :لدينها لجمالها لحسبها أو ملالها،
ً
ُمفضال ذات الدين .لم يبرز الحب هنا او الرومانس كدافع للزواج.
استمرت ان ــواع ال ــزواج بعد الجاهلية فكان زواج املتعة والعرفي
واملسيار وغير ذلك كلها لتالئم مزاج الرجل وأغراضه.
لم تختلف أوروب ــا وغيرها عن تلك املـســارات ،فكانت تتم فيها
الزيجات طمعًا باملال او السلطة او الجاه او السلم .كانت ُتـ ّ
ـزوج
العروس لحفظ العروش ،وكانت قصور أوروبــا وغرفها العديدة
تبعًا لذلك شاهدة على فشل الزيجات وبؤس األزواج وخياناتهم
ودسائسهم.
بقيت «العقلنة/املصلحة» أساس الزواج وال تزال في أغلب الحاالت
رغم االثار السلبية لها والناتجة من عدم فهم الزوجني لدخولهما
الــزواج ،وعدم تثقيفهم كما يجب لصيانة ذلك الــزواج واستمراره
وتـطــويــره .يــدخــل الشريكني مغامرة ال ــزواج وال يربطهم احيانًا
ســوى العقد الشرعي ورعــايــة األهــل ،مغمورين بتخيالت وآفــاق
محدودة مرسومة بعادات األهل او بالبرامج التليڤيزيونية.
انـتـقــل أسـ ــاس ال ـ ــزواج بـحـســب ال ــدراس ــات الـحــديـثــة م ــن العقلنة
واملصلحة الــى املشاعر واألحــاسـيــس ،واالنطباع االول عن رجل
الحياة او زوجــة العمر .عاش الناس حلم الهوى والغرام كمدخل
وم ّ
الى الزواج ُ
حصن له ضد املشاكل والنوائب ،وكفيل أيضًا بحل
الخالفات ،ليتبني لهم الحقًا انهم يعيشوا الحلم ال الواقع ،ويعيشوا
الــرومــانــس ال اإللـفــة ،ويعيشوا األنــا ال الــ«نـحــن»ّ ،
وأن انكشافهم
َ
وإنكشاف ُعق ِدهم ونقاط ضعفهم أمــام الشريك خــال مسيرة
الزواج سيؤدي إلى تخلخل الزواج وإنفراط عقده وموته البطيء.
بعدها يبقى البعض في الزواج ألجل األوالد ،والبعض اآلخر ألجل
العائلة ،أو حتى «للسترة ومسببات العيش»ُ .يغادر آخرون الزواج
للوحدة ،التي تزوجوا ليهربوا منها ،بكثير من الخيبة ومشاعر
الفشل والغضب.
ُ
تناقش إحــدى الباحثات انــه لو تزوجت املــرأة من رغبت به ومن
أحبته ،فــا يغني ذلــك عــن االشتباك اليومي او االسبوعي حول
أمور عديدة داخل البيت الزوجي وخارجه .ليست الغنيمة برجل
مثالي ال ُ"يخانق" وعلى االرجح لن تتزوجينه ،بل الغنيمة بالرجل
ُ
ضج
الـقــادر على عقلنة الـخــافــات واستيعابها وإدارت ـهــا بكل ن ٍ
ودراي ــة .تضيف الباحثة مشيرة الــى ان االل ـتــزام بــالــزواج يتعلق
بالحد األدنى من التضحيات واملعاناة التي تستطيع املرأة تقديمها
ومعايشتها ،وبـقــدرة الرجل على فهم معنى ذلــك .بيت القصيد
هنا التناسب أو التعايش البناء بني الشريكني ،النتاج الفعلي للحب
وليس شرطًا له.
ُ
يــدخــل الـنــاس أقـفــاص الــزوجـيــة لينشدوا الـسـعــادة (كـيــف تنشد
الـسـعــادة فــي ق ـفــص؟)ُ ،يـعـقــد ذل ــك طموحاتهم ويــربــك زواج ـهــم.
ينصح الخبراء ان يسعى الـنــاس فــي زواجـهــم الــى األلـفــة واملــودة
والتعالي على األخطاء .يبقى اللغز هو كيف لحدث يستعد الناس
ً
له طويال ويهرولون اليه ،ان يتركهم خائبني أو مهزومني أو غير
مبهورين في أفضل الحاالت.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد

