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بقلم :ماي�سة عزب

يف العدد ال�سابق ،مل نبد�أ مرحلة
جديدة من �إ�صدارنا هذا فح�سب،
أي�ضا يف رحلة جديدة
بل انطلقنا � ً
لن�ستك�شف  -ونعيد ا�ستك�شاف -
الأوجه املختلفة حلياة الإن�سان.
ويف مثل هذه الرحلة ،ف�إن �أول
مو�ضوع يطر�أ على �أذهاننا هو
بال �شك الأقرب �إلينا� :أج�سادنا
و�صحتنا.
أمر مذهل �أن نلقي النظر
ل
�إنه ٌ
على كيفية تعامل الب�رش مع
�صحتهم منذ قدمي الزمان وحتى
هذه اللحظة ،وكذلك �أن نتعرف على
ما ي�ستطيع الب�رش فعله ب�أج�سادهم.
فالواقع �أن �صحة الإن�سان هي اللغز
الدائم وامل�ستمر؛ فكلما عرفنا �أكرث
عنها� ،أدركنا �أنها �أكرث تعقي ًدا مما
قد نظن.
فالعديد من امل�شكالت ال�صحية
التي كانت يف يوم من الأيام غري
مفهومة  -وعادة مميتة  -قد
�أ�صبحت اليوم وا�ضحة وب�سيطة
العالج �إىل ح ٍّد كبري؛ كما �أنه مع
التطورات التكنولوجية املتعددة
واملتنوعة ،حتولت العديد من
العمليات اجلراحية التي كانت
خطرا يف ال�سابق �إىل جمرد
ت�شكل
ً
�إجراءات ي�سرية وحميدة .ومع ذلك

ال تك ُُّف الألغاز ال�صحية عن الظهور،
و�أحيا ًنا العودة يف �شكل جديد بعد
فرتة طويلة من ال�سبات.
ويف املجال املحدود املتاح لنا
هنا نحاول �أن نتطرق �إىل جمموعة
متنوعة من املو�ضوعات ال�صحية
التي ترتاوح من تلك التاريخية،
والثقافية ،واجلدالية� ،إىل تلك
املعا�رصة ،واملحرية ،وامل�ؤذية
نف�س ًّيا ،و�أحيا ًنا املدمرة �إن�سان ًّيا.
ومرة �أخرى نفخر بتقدمي امل�شاركات
القيمة لكل من :الدكتور عمر فكري،
مركز القبة ال�سماوية العلمي؛ الدكتور
حممد �سليمان ،متحف املخطوطات؛
الأ�ستاذ جمال ح�سني ،املعار�ض
واملقتنيات الفنية؛ بالإ�ضافة �إىل
الأعمال الفنية للأ�ستاذ حممد خمي�س،
املعار�ض واملقتنيات الفنية .كما
ن�رشف هذا العدد ب�أن يكون املقال
االفتتاحي للدكتور القدير يحيى حليم
زكي؛ امل�ست�شار بقطاع الدرا�سات
الأكادميية مبكتبة الإ�سكندرية.
نتمنى �أن ت�ستمتعوا باملجموعة
التي نقدمها يف هذا العدد من
املقاالت وامللفات ،كما نتطلع �إىل
تعليقاتكم ومقرتحاتكم على الربيد
الإلكرتوين.PSCeditors@bibalex.org :

بقلم� :أ.د .يحيى حليم زكي
امل�ست�شار بقطاع البحث الأكادميي

يا ل ُه من �أم ٍر مده�ش! فقد �أ�صبحت الطباعة
ثالثية الأبعاد واق ًعا ،ويطلق عليها ا�سم الثورة
ال�صناعية الثالثة .فمع وجود �أجهزة الكمبيوتر
احلديثة و�أنظمة الت�شغيل املنا�سبة� ،أ�صبح الآن من
ال�سهل احل�صول على ن�سخ متطابقة من �أي �شيء
تقري ًبا .وقد بد�أت تلك ال�صناعة با�ستخدام مادة
الراتنج ولكن �رسعان ما حلقت بها مواد �أخرى.
ف�إذا كنت يف حاجة �إىل �إحدى قطع غيار طائرة
على اجلانب الآخر من العامل ،ميكنك احل�صول عليها
يف غ�ضون دقائق �أو �ساعات ،وذلك وفقًا حلجمها.
كما ميكن  -على �سبيل املثال ال احل�رص � -صناعة
م�سد�س كامل من مادة البال�ستيك ب�سهولة ،وهو
بالفعل معرو�ض على �شبكة الإنرتنت!
ويف جمال الطب ،تقوم الطباعة ثالثية الأبعاد
ب�إعادة بناء الأجزاء املك�سورة مثل عظام الوجه،
�أو الفك ،وهي �أجزاء من العظام الطويلة التي تتم
مبر�ض ما .وما
�إزالتها نتيجة حلادث �أو للإ�صابة
ٍ
�سيكون �أكرث �إدها�شً ا هو ت�صنيع �أجزاء ب�رشية
با�ستخدام تكنولوجيا اخلاليا اجلذعية و�إعادة
البناء ثالثية الأبعاد؛ فتتم حماوالت حالية من
�أجل ت�صنيع كبد ب�رشي يف وقت الحق من هذا
العام ،وذلك وفقًا ل�رشكة �أورجانوفو.
ال يزال الغمو�ض يحيط بالت�أثري الذي �سوف
تقدمه التكنولوجيا ثالثية الأبعاد� ،إال �أنها بالت�أكيد
�سوف تغري من حياتنا .فالطابعات ثالثية الأبعاد
ت�ستخدم جمموعة متنوعة من تقنيات الت�صنيع
اجلمعية؛ فتبني الأج�سام ثالثية الأبعاد طبقة تلو
الأخرى مع مراعاة املناطق اجلوفاء حتى يكتمل
اجل�سم ب�أكمله.
ويبد�أ الأمر مبلف رقمي يف �صورة ثالثية
الأبعاد  -مثل برنامج الأوتوكاد � -أو با�ستخدام
املا�سح ال�ضوئي ثالثي الأبعاد .وجهاز الت�صوير
املقطعي امل�ستخدم يف الطب ما هو �إال ما�سح
�ضوئي ثالثي الأبعاد با�ستخدام الأ�شعة ال�سينية؛
فيكون من ال�سهل �إن�شاء م�صفوفة ثالثية الأبعاد
ور�ؤيتها من خمتلف االجتاهات.
أي�ضا
كما ميكن للطباعة ثالثية الأبعاد �أن تتم � ً
با�ستخدام طريقة الطرح؛ فعلى �سبيل املثال ،ميكنك
م�ستخدما كتل ًة
ن�سخ متثال م�صنوع من الرخام
ً

خاما من الرخام� ،أي �أنه من املمكن الآن �إعادة
ً
ت�صنيع متثال ال�شفقة ( )Pietàوهو �أعجوبة مايكل
�أجنلو املوجودة بالفاتيكان.
وقد ا�ستخدم العلماء �سابقًا طرق الطباعة
لبناء العظام وخاليا العني ،وحتى القيام بطباعة
اخلاليا اجلذعية اجلنينية .كما يطمح بع�ض العلماء
أي�ضا يف �أن ت�ستخدم الطرق ثالثية الأبعاد يف
� ً
نهاية الأمر يف طباعة �سائر الأع�ضاء عند الطلب �أو
جعل مزارع اخلاليا واقعية؛ بحيث ت�صبح التجارب
أمرا من املا�ضي .ولكن معظم تلك
على احليوانات � ً
الطرق ال�سابقة كانت تعتمد على بدائل الطباعة
النافثة للحرب ،والتي ميكنها �أن تخلق قوى ق�ص
عالية؛ حيث تنطلق اخلاليا من الفوهات ،وهذا
يعني جناة بع�ض اخلاليا املطبوعة فقط.
فوفقًا لبحث ن�رش يف عام  2014يف دورية
"وقائع الأكادميية الوطنية للعلوم" ،مت الإعالن
عن طريقة جديدة لطباعة اخلاليا احلية يطلق عليها
ا�سم "طباعة بلوك �سي" ( .)BlocCوت�ستخدم تلك
التقنية لإنتاج ن�سخ من �شبكات خاليا املخ يف
طبق برتي �أو ن�سخ من تفاعالت اجلهاز املناعي
املعقدة .وميكن للطريقة اجلديدة طباعة اخلاليا
يف �أي �شكل ع�شوائي؛ حيث قد تكون متباعدة �أو
متقاربة من بع�ضها البع�ض .وقد ا�ستوحى فريق
العمل الفكرة من الأختام املطاطية التي يلعب
بها الأطفال ،والتي ت�شبه ج ًّدا املكعبات اخل�شبية
القدمية امل�ستخدمة يف طباعة الأحرف ال�صينية.
فعلى عك�س الطرق القدمية ،والتي ت�ستخدم
الطباعة النافثة للحرب ،تنجو تقري ًّبا كل اخلاليا
املطبوعة بهذه التقنية من عملية الطباعة؛ حيث
تتوهج اخلاليا املطبوعة يف منظومة من اللون
الأخ�رض .فيمكن ا�ستخدام تلك الطريقة اللتقاط
التوا�صل بني اخلاليا الع�صبية� ،أو خاليا املخ
بطريقة �أكرث دقة .وكذلك على خالف الطرق
ال�سابقة لطباعة اخلاليا ،ح�سبما قال الباحث
امل�شارك يف الدرا�سة ليدونغ كني ،وهو باحث يف
طب النانو مبعهد هيو�سنت ميثودي�ست للبحوث:
التح�سن الرئي�سي هو �أن اخلاليا املطبوعة
"ف�إن
ُّ
بتقنية "بلوك �سي" تكون على قيد احلياة بن�سبة
تقارب املائة يف املائة من قابلية احلياة والنمو".
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ر�ؤية كونية

بقلم� :شاهندة �أمين

تزع��م بع���ض الأ�س��اطري �أن اكتم��ال القم��ر ُيظه��ر �أ�س��و�أ ما يف الب��شر؛ حيث يت�رصف��ون بغرابة خالل
تل��ك الف�ترة ،وق��د �ص��ورت العدي��د م��ن الكت��ب والأف�لام �س��لوكيات غريب��ة و�أحيانًا غ�ير طبيعية .تر�س��خ
االعتق��اد يف "ت�أث�ير القم��ر املكتم��ل" � -أو "ت�أث�ير تران�س��لفانيا" كما يطلق علي��ه �أحيانًا  -يف �أوروبا
خالل الع�صور الو�سطى ،عندما ذاع �أن الب�رش قد يتحولون �إىل ذئاب �ضارية �أو م�صا�صي دماء خالل
ف�ترة اكتم��ال القمر .ولكن ،هل للقمر ت�أثري على الب��شر حقًّا؟
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حاول��ت بع���ض الدرا�س��ات اكت�ش��اف حقيق��ة
العالق��ة ب�ين القم��ر وال�س��لوك الب��شري ،خا�ص� ًة خ�لال
ف�ترة اكتمال��ه .فاق�ترح الفيل�س��وف اليون��اين �أر�س��طو
وامل��ؤرخ الروم��اين بلين��ي الأك�بر �أن امل��خ ه��و الع�ض��و
"الأك�ثر رطوب��ة" يف اجل�س��م ،وبالت��ايل فه��و الع�ض��و
الأك�ثر عر�ض��ة لت�أث�ير القم��ر امل�س��ئول عن ظاه��رة املد
واجل��زر.
تب��ع تفك�ير �أر�س��طو وبليني الأكرب بع���ض امل�ؤلفني
املعا�رصي��ن؛ مث��ل الطبي��ب النف�س��ي مبدين��ة ميام��ي
الأمريكية �أرنولد ليرب ،والذي زعم �أن الت�أثري املفرت�ض
للقمر املكتمل على ال�سلوك ينبثق من ت�أثري القمر على
املي��اه .فالواق��ع �أن  %80م��ن ج�س��م الإن�س��ان عب��ارة
عن مياه ،وبالتايل رمبا ي�ؤثر القمر �سلب ًّيا على ترتيب
جزيئ��ات املي��اه يف اجلهاز الع�صبي.
�إال �أن هن��اك ثالث��ة �أ�س��باب وراء ع��دم �صح��ة
ه��ذا التف�س�ير� .أو ًال :ت�أث�يرات جاذبي��ة القمر �أ�ضعف
ملمو�سا على ن�شاط املخ .ثان ًيا:
من �أن ت�ؤثر ت�أث ًريا
ً
ت�ؤث��ر ق��وة جاذبي��ة القم��ر عل��ى م�س��احات املي��اه
املفتوح��ة فق��ط – مث��ل املحيط��ات والأنه��ار –
ولي���س على الأج�سام التي حتتوي على املياه مثل
يرا ،ف��إن ت�أث�ير جاذبي��ة القم��ر
م��خ الإن�س��ان .و�أخ� ً

يكون يف �أول ال�ش��هر القمري  -عندما يكون القمر
حما ًق��ا غ�ير مرئ��ي لن��ا  -مثل��ه مثلما يك��ون خالل
فرتة اكتم��ال القمر.
تو�ص��ل فري��ق م��ن الباحث�ين م��ن جامع��ة
وق��د َّ
جن��وب فلوري��دا �إىل م��ا يظنونه��ا �إجاب��ة �ش��افية
للت�س��ا�ؤل ح��ول م��ا �إذا كان القمر املكتمل يت�س��بب يف
نوب��ات ال��صرع .فراج��ع الفري��ق  770حال��ة ��صرع
خ�لال ث�لاث �س��نوات حدث��ت يف وح��دة ر�ص��د ال�رصع
مب�ست�ش��فى تامب��ا الع��ام .وكان ه��دف الفري��ق حتدي��د
م��ا �إذا كان��ت ح��االت ال��صرع ت��زداد خ�لال ف�ترات
القم��ر املكتم��ل .ف�أو�ضح��ت الدرا�س��ة  -والت��ي نُ��شرت
بالدوري��ة العلمي��ة "ال��صرع وال�س��لوك" (Epilepsy
 - )and Behaviorح��دوث ح��االت ��صرع
قليل��ة خ�لال ف�ترة اكتم��ال القم��ر؛ الأم��ر ال��ذي �أدى
�إىل ا�س��تنتاج العلم��اء �أن��ه ال توج��د عالق��ة ب�ين القم��ر
املكتم��ل وح��االت ال��صرع املتزاي��دة.
وتدع��م درا�س��ة جدي��دة نُ��شرت بدوري��ة "الأحي��اء
احلديث��ة" ( )Current Biologyم��ا تناولت��ه
الأبح��اث العلمي��ة الأح��دث ل�س��نوات ،والت��ي تزع��م �أن
اجل�س��م الب��شري ي�س��تجيب للتغ�يرات اجليوفيزيائي��ة
لدورات القمر نتيجة لوجود �ساعة �شبه قمرية داخلية.

وللو�ص��ول �إىل ه��ذا اال�س��تنتاج ،ق��ام الباحث��ون م��ن
جامع��ة با�س��يل ب�سوي��سرا بدرا�س��ة �أمن��اط الن��وم ل��دى
متطوع��ا مت تق�س��يمهم �إىل جمموعت�ين عمريت�ين
33
ً
خمتلفت�ين .وكان جمي��ع امل�ش�تركني ينام��ون مبعم��ل
خ�صي�ص��ا للن��وم؛ حي��ث ق��ام العلم��اء �أثن��اء
م�صم��م
ً
نومه��م بتحلي��ل �أمن��اط �أخماخه��م ،وح��ركات �أعينه��م،
وم�س��تويات �إفراز الهرمون��ات خالل املراحل املختلفة
م��ن ال��دورة القمري��ة العادي��ة.
يف النهاي��ة ،الح��ظ فري��ق البح��ث �أن ن��وم
امل�شاركني كان غري مريح خالل دورات القمر املكتمل،
حتى و�إن مل يكن القمر على مر�أى منهم .ففي املتو�سط،
ا�س��تغرق امل�ش�تركون حوايل خم���س دقائق �أكرث للخلود
�إىل النوم وقت اكتمال القمر ،كما �أن نف���س امل�ش��اركني
ناموا ع�رشين دقيقة �أقل يف �أية ليلة كان القمر خاللها
�أك�ثر اكتم��ا ًال مقارن ًة باللي��ايل الأخرى.
"يب��دو �أن دورة القم��ر ت�ؤث��ر عل��ى ن��وم الإن�س��ان،
حت��ى �إذا مل ي � َر ال�ش��خ�ص القم��ر �أو حت��ى يعل��م ط��وره
احل��ايل" ،وذل��ك نق� ً
لا ع��ن كري�س��تيان كاجو�ش�ين م��ن
م�ست�ش��فى جامعة با�س��يل للطب النف�س��ي ،والذي تر�أ���س
ه��ذه الدرا�س��ة" .ه��ذا ه��و �أول دلي��ل موثوق ب��ه ي�ؤكد �أن
يغ�ير من طبيع��ة النوم لدى
الإيق��اع القم��ري ميك��ن �أن ِّ
الب��شر عند قيا�س��ه يف ظروف حمكمة للغاية يف معمل
لدرا�س��ة ال�س��اعة البيولوجي��ة ب��دون �إ�ش��ارة للوق��ت".
"والتف�س�ير الوحي��د ال��ذي تو�صلن��ا �إلي��ه ه��و وج��ود
�س��اعة قمري��ة داخ��ل امل��خ ،مثلم��ا توج��د يف كائن��ات
�أخ��رى؛ مث��ل ال�س��مك واحليوان��ات البحري��ة الأخ��رى"،
هك��ذا �أ�ض��اف كاجو�ش�ين ح�س��بما ج��اء بجري��دة
النيوي��ورك تامي��ز ح��ول االكت�ش��اف" .ولكنن��ا ال منل��ك
دلي� ً
شرا على ذل��ك" .فخالل فرتة اكتم��ال القمر،
لا مبا�� ً
تتغ�ير درج��ة خم��ول ف�ترة حرك��ة الع�ين ال��سريعة،
وموج��ة الن��وم العمي��ق ،وكذلك م�ؤ��شرات موجات املخ
�أثن��اء الن��وم ،ومع��دل �إف��راز امليالتونني ،مما ي�ش�ير �إىل
امتالك الب�رش بالفعل ح�سا�سية قمرية فريدة بد�أ العامل
املتق��دم يف ا�س��تيعابها الآن فق��ط.
م��ن ال�صع��ب حتدي��د م��كان ال�س��اعة القمري��ة،
ولكن من املرجح وجودها يف منطقة �صغرية باملخ
بالقرب من الع�صب الب�رصي .وهذه املنطقة م�سئولة
ع��ن �إنت��اج امليالتونني ،وبع�ض الناق�لات الع�صبية،
وامل��واد الكيميائي��ة الأخ��رى امل�س��ئولة ع��ن حف��ظ
الوق��ت ،كله��ا يف �إيق��اع منتظ��م مع املحي��ط الأر�ضي
والك��وين .ففيزيائ ًّي��ا ،قد ينتمي الب��شر لهذا العامل� ،إال
�أن �أخماخن��ا  -و�س��لوكياتنا  -تنتم��ي �إىل عامل�ين.
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ال�بردي؛ وق��د مت اكت�ش��اف بع���ض تل��ك اللفائ��ف بعد
ذل��ك ،والت��ي �أعطتن��ا فك��رة ع��ن املع��ارف الطبي��ة
حينها .وبردية �إيرب���س �إحدى تلك الوثائق ،ويعتقد
�أنه��ا ترج��ع �إىل ح��وايل �أل��ف وخم�س��مائة �س��نة قب��ل
امليالد .وعلى الأرجح ،ت�ضم تلك الربدية معلومات
�أعي��د تدوينه��ا م��ن م��واد ترج��ع �إىل ثالث��ة �آالف
و�أربعمائ��ة �س��نة قب��ل املي�لاد؛ وه��ذا ي��دل عل��ى قدم
املج��ال الطبي.
ترا� ،أي ح��وايل
تل��ك اللفاف��ة طوله��ا ع��شرون م� ً
مائ��ة �صفح��ة ،وه��ي تع��د م��ن �أق��دم الوثائ��ق الطبية
يف الوج��ود .وكم��ا يلي��ق بطوله��ا ،ت�ض��م بردي��ة
�إيرب���س ح��وايل �س��بعمائة ع�لاج وو�صف��ة طبي��ة
ع�ش��بية وروحاني��ة ،ذل��ك بالإ�ضاف��ة �إىل العدي��د
م��ن التعوي��ذات والرق��ى الت��ي كانت ته��دف �إىل �صد
الأرواح ال��شريرة امل�س��ببة للأمرا���ض .كم��ا �ض َّم��ت
اللفافة معلومات عن م�ش��كالت الب��شرة ،والأ�سنان،
و�أمرا���ض الع�ين ،والأمرا�ض املعوي��ة ،والطفيليات،
وكيفي��ة م��داواة اخلراج��ات والأورام جراح ًّي��ا.
أي�ض��ا كيفي��ة
كم��ا ع��رف قدم��اء امل�رصي�ين � ً
م��داواة العظ��ام املك�س��ورة واملفا�ص��ل املخلوع��ة.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أنه��م مل يقوم��وا ب�إج��راء جراحات
عميق��ة ،فق��د متكن��وا م��ن �إج��راء اجلراح��ات عل��ى
أي�ض��ا.
اجل��روح ال�س��طحية وم��ن عم��ل اخلياط��ات � ً
و ُيعد امل�رصي القدمي ح�سي رع ( 2700ق.م� ).أقدم
طبي��ب مع��روف يف الع��امل ،وكان يلق��ب بـ"رئي���س
�أطباء الأ�س��نان والأطباء" يف ح�رضة امللك زو��سر.
وم��ن الطبيب��ات الرائدات بي�سي�ش��يت ( 2400ق.م،).
والت��ي كان��ت تع��رف برئي�س��ة الطبيب��ات جميعه��ن.
ويف ذل��ك الوق��ت ،كان ر�ؤ�س��اء الأطب��اء موظفني يف
الب�لاط امللك��ي؛ وكان��وا ير�أ�س��ون مفت�ش�ين �صحيني
يراقب��ون �أداء الأطب��اء.
كان قدم��اء امل�رصي�ين معروف�ين جي�� ًدا
بتطوره��م يف جم��ال الط��ب يف زم��نٍ كان النا���س
ي�س��افرون م�س��افات طويل��ة للت��داوي عل��ى �أيديه��م.
كم��ا كان ح��كام البالد الأخرى يطلبون من الأطباء
امل�رصيني القدوم لعالجهم ،مما ي�شري �إىل االحرتام
والتبجي��ل اللذي��ن ح�صل��وا عليهما مقاب��ل �ضلوعهم
يف ه��ذا املج��ال.
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قر�ص��ا .ه��ل
ه��ل تع��اين م��ن نزل��ة ب��رد؟ فلت�أخ��ذ ً
نوعا �آخر من الأقرا�ص.
تعاين من ال�صداع؟ فلت�أخذ ً
ه��ل �أن��ت م�ص��اب برب� ٍو؟ هنال��ك جه��از اال�ستن�ش��اق.
ح ًّق��ا� ،إنها �أعاجيب الط��ب احلديث؛ فكل ما حتتاجه
لع�لاج �أي مر� ٍ��ض �ش��ائع موج��ود ومعب�أ لت�س��تخدمه
ب�سهولة.
وبالطب��ع ،فق��د ا�س��تغرق الأم��ر �آالف ال�س��نني
حت��ى ن�ص��ل �إىل م��ا نحن علي��ه الآن؛ فالطب  -مثله
مث��ل كل �ش��يء �آخ��ر  -ب��د�أ بداي��ة متوا�ضع��ة .وم��ع
تط��ور الرعاي��ة والأبحاث الطبية� ،أ�صبح من ال�س��هل
ميا .دعونا
يف يومنا هذا تف�سري ما �أربك �أ�سالفنا قد ً
�إذًا ن�سافر عائدين �إىل املا�ضي؛ لنلقي نظرة خاطفة
عل��ى الطب يف زم��ن الفراعنة.
كان قدم��اء امل�رصي�ين م��ن �أوائ��ل م��ن قام��وا
بت�أ�سي�س املهن الطبية .وقد تبدو ممار�ساتهم بدائية
لن��ا ،غ�ير �أنه��ا كانت تقدمية للغاي��ة يف ذلك احلني.
فق��د ُ�س� ِنح للمج��ال الطب��ي �أن يتق��دم لأن االقت�ص��اد

كان قائ ًما على الزراعة؛ حيث عا�ش النا�س وعملوا
يف امل��كان ذات��ه طيل��ة حياته��م ،مم��ا جع��ل احلفاظ
على وترية التقدم �أم ًرا ي�س ًريا .لي�س ذلك فح�سب ،بل
أي�ض��ا �ش��ع ًبا ُيح�س��ن الق��راءة والكتاب��ة؛ وهك��ذا
كان � ً
كان يتم حفظ املعارف الطبية والإ�ضافة �إليها مع
م��رور الوق��ت وتزايد االكت�ش��افات واملالحظات.
م��ن �أه��م الأ�ش��ياء الت��ي حظي��ت باهتم��ام
امل�رصي�ين القدم��اء النظاف��ة؛ حي��ث علم��وا �أن
الطريق��ة املثل��ى لع��دم الإ�صاب��ة بالأمرا���ض ه��ي
الوقاي��ة ،والت��ي تعن��ي له��م احلف��اظ عل��ى النظاف��ة
ال�ش��خ�صية .فل��م ي�ؤمن��وا فق��ط ب�أهمي��ة اال�س��تحمام
والتطه�ير لأج�س��امهم ب�صف��ة دوري��ة ،ب��ل وحر�ص��وا
عل��ى نظام غذائ��ي خالٍ من حلوم �أية حيوانات غري
�صحي��ة �أو غ�ير نظيف��ة.
وخ�لاف الرب��ط ب�ين تن��اول الأطعم��ة ال�صحي��ة
واحلف��اظ عل��ى النظاف��ة ال�ش��خ�صية وب�ين احلال��ة
ال�صحي��ة اجلي��دة ،فق��د تفه��م الأطب��اء كيفي��ة عم��ل
نب�ض��ا يف
ج�س��م الإن�س��ان .فق��د علم��وا �أن هن��اك ً
ج�س��م الإن�س��ان وربط��وا بين��ه وب�ين القل��ب� ،إال �أن
علمه��م مل يتو�ص��ل �إىل ال��دورة الدموي��ة .وق��د كان��ت
له��م نظري��ة �أخ��رى يف ه��ذا ال�ش��أن :نظري��ة القنوات.
فق��د �آمن��وا �أن هن��اك قن��وات متنوع��ة حامل��ة
لله��واء ،واملي��اه ،وال��دم؛ وج��اءت تل��ك الفك��رة م��ن
مالحظ��ة الفالح�ين الذي��ن يقوم��ون بحف��ر قن��وات
املي��اه ل��ري حما�صيله��م .فبمالحظ��ة دور تل��ك
القنوات يف �سد حاجة الأر�ض الغذائية ،قارنوا ذلك
بج�س��م الإن�س��ان وتخيلوا وجود قنوات ممتدة داخل
اجل�س��م ت��زوده مب��ا يحتاج��ه؛ وكان م��ن املعتق��د �أن
القل��ب ه��و مرك��ز تل��ك القنوات.
وق��د اعتق��د قدم��اء امل�رصي�ين �أن الآله��ة هي ما
يخل��ق احلي��اة ويتحك��م به��ا؛ ف�آمن��وا ب�آله��ة خمتلفة
تتحك��م ب�صح��ة امل��رء .ف��إن كان هن��اك ان�س��داد يف
�إح��دى القن��وات ،كان��وا يظن��ون �أن ذلك م��ن الأعمال
اخلبيثة للروح ال��شريرة ،وهيدو .وقد �أتاحت نظرية
القن��وات ملج��ال الط��ب يف م��صر القدمي��ة االنتق��ال
م��ن االعتم��اد عل��ى الآلهة يف ال�ش��فاء م��ن الأمرا�ض
واال�ضطراب��ات �إىل �إدراك الط��ب ب�صفت��ه جم��ا ًال
علم ًّيا .فعندما كانت تن�سد �إحدى القنوات ،كان يتم
جتربة الأدوية املختلفة لعالج ذلك االن�سداد .ورغم
�أن الط��ب كان ال ي��زال حت��ت وط���أة الروحاني��ات
حينئ �ذٍ ،ف ��إن تل��ك النظري��ة كان��ت مبثاب��ة اخلط��وة
الأوىل نح��و حتري��ره منها.
لأنه��م كان��وا يعرف��ون الكتاب��ة ،ا�س��تطاع قدماء
امل�رصي�ين حف��ظ معارفه��م وتدوينه��ا عل��ى لفائ��ف

حكايات العلوم

بقلم :جيالن �سامل
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حكايات العلوم
بقلم :هند فتحي

لعب��ت امل��ر�أة من��ذ بداي��ة التاري��خ �أدو ًرا رائ��دة يف خمتل��ف جم��االت العل��وم والإن�س��انيات .وعل��ى الرغ��م م��ن
التحدي��ات واملعوق��ات الت��ي فر�ضها عليها ك ٌّل من الفكر الذكوري املهيمن والقمع املتعمد يف خمتلف ال�س��ياقات
الثقافي��ة ،فق��د �ش�قَّت بع���ض الأ�س��ماء الالمع��ة طريقه��ا �إىل اخلل��ود مب��ا خلفت��ه م��ن �إ�س��هامات عظيم��ة للب��شرية.
والطبيب��ات ل�س��ن مب�س��تثنيات م��ن ذل��ك؛ فف��ي الوق��ت ال��ذي ُح� ِّرم عل��ى امل��ر�أة ممار�س��ة الط��ب خالله ،قام��ت بع�ض
ال�س��يدات بالتنك��ر يف �أزي��اء الرج��ال لتلبي��ة �ش��غفهن .ويف ال�س��طور القادم��ة �س��نلقي الأ�ض��واء على بع�ض ال�س��يدات
الالت��ي خ َّلف��ن ب�صم��ات هام��ة يف تاري��خ الط��ب ،والالت��ي ال نعرف عنه��ن الكثري.

م�رص العظيمة
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ال عج��ب �أن
احل�ض��ارة امل�رصي��ة
القدمي��ة  -بو�صفه��ا
ح�ض��ارة �أتاح��ت للم��ر�أة
حتقي��ق طموحاته��ا
الت��ي تتع��دى الأم��ور
املنزلي��ة  -واح��دة م��ن
�أعظ��م احل�ض��ارات الإن�س��انية .فق��د كان��ت جميع املهن
يف م��صر القدمية متاح��ة للمتعلمني من ذكور و�إناث.
و�أول ام��ر�أة معروف��ة يف تاري��خ العل��م  -ولي���س الط��ب
فح�س��ب  -ه��ي الطبيبة امل�رصية مريي��ت بتاح ،والتي
عا�ش��ت ح��وايل ع��ام  2700قب��ل املي�لاد.
وللأ�س��ف ،القلي��ل ج� ًّدا مع��روف ع��ن مريي��ت بت��اح
وعن �إجنازاتها يف جمال الطب .غري �أن ابنها -والذي
كان م��ن كب��ار الكهن��ة  -خلَّ��د ذكراه��ا ع��ن طري��ق

ت�صويره��ا يف مقربته��ا وتلقيبه��ا بـ"رئي�س��ة الأطب��اء"
يف مقاب��ر العا�صم��ة امل�رصي��ة القدمي��ة ممفي���س الت��ي
تق��ع ثالث�ين كيلوم ًرتا جن��وب القاهرة.
م��ن الطبيب��ات الأخري��ات الب��ارزات يف زمانه��ا
بي�سي�ش��يت ،والت��ي عا�ش��ت يف �أثن��اء حك��م الأ��سرة
الرابع��ة ( 2494-2613ق.م .).فوفقً��ا للكتاب��ات
املنقو�ش��ة عل��ى عم��ودٍ حج��ري ُوجد يف مقابر الأ��سرة
القدمي��ة ،كانت تلقَّب بـ"مراقِبة الطبيبات" .وال ي�ش�ير
ه��ذا اللق��ب �إىل وج��ود كي��ان م��ن الطبيب��ات يف م��صر
أي�ض��ا �إىل �أن �س��يدة كان��ت
القدمي��ة فح�س��ب ،ولك��ن � ً
ت��شرف عليه��ن.
وطبيب��ة �أخ��رى ترك��ت ب�صمته��ا يف عل��م �أمرا���ض
الن�س��اء يف ف�ترة تالي��ة  -حتدي�� ًدا يف الق��رن الث��اين
املي�لادي  -ه��ي كليوب�ترا ،م��ع التنوي��ه بع��دم خلطه��ا
بامللك��ة البطلمي��ة ال�ش��هرية .فق��د كتبت با�س��تفا�ضة عن
احلمل ،والوالدة ،و�صحة املر�أة؛ وقد ظلت �أعمالها حمل
تركي��ز الدار�س�ين لأك�ثر م��ن �ألفي �س��نة.

بريطانيا يف القرن ال�سابع ع�رش
فيكتور /فيكتوريا الطب

يف ف�ترة �أح��دث
يرا ،مل تك��ن امل��ر�أة
كث� ً
حتظ��ى بح��ظ �س��الفتها
امل�رصية القدمية .ففي
بداي��ة الق��رن ال�س��ابع
ع��شر يف بريطاني��ا
ح�ين مل يك��ن ُي�س��مح
للفتي��ات بااللتح��اق
مبدار���س الط��ب ،دخل��ت
مارجري��ت �آن بالكل��ي التاري��خ ب�صفتها �أول طبيبة
تتخ��رج يف جامع��ة �إدن�برة لت�صب��ح �أول جراح��ة
بريطانية� ،إال �أن ذلك حدث بينما كانت متنكرة يف
�ش��خ�صية رج��ل.
ول��دت مارجري��ت يف ح��وايل  ،1789وانتقل��ت مع
والدتها �إىل لندن بعد وفاة خالها جامي�س باري  -والذي
كان فنانًا معروفًا  -يف العقد الأول من القرن ال�سابع
ع��شر؛ حي��ث تغمدها �صديق��اه التقدمي��ان برعايتهما.
وق��د ق��ام �أربعتهم��ا  -مارجريت ،ووالدته��ا ،و�صديقا
خالها  -بالتخطيط م ًعا مل�ستقبل مارجريت كطبيبة؛
حي��ث اختف��ت مارجري��ت بالكل��ي وظه��ر طال��ب الط��ب
جامي���س باري ب�شكل حمرتف.

تخرج��ت مارجري��ت بو�صفه��ا جامي���س ب��اري
يف  1812لتلتح��ق باجلي���ش الربيط��اين ،وكان ذل��ك
طموح��ا  -ل�ش��خ�ص
اختي��ا ًرا عجي ًب��ا  -و�إن كان
ً
يخبئ مثل ذلك ال�رس .وقد جعلت �سريتها املمتازة
منه��ا مر�ش� ً�حا جي� ًدا لتل��ك الوظيف��ة ،وقي��ل �إنه��ا قد
تخط��ت الك�ش��ف الطب��ي بحيل��ة م��ا .وخ�لال ف�ترة
خدمته��ا يف اجلي���ش ،ترق��ت مارجري��ت (جامي���س)
لتتقل��د منا�ص��ب رفيع��ة؛ حي��ث ا�ش��تهرت بحرفيتها
و�س��لوكها املمتازي��ن.
وق��د �أر�س��لها اجلي���ش يف مهم��ات ح��ول الع��امل؛
غ�ير �أن �أه��م �إجنازاته��ا كان��ت يف جن��وب �إفريقي��ا
ع��ام 1826؛ حي��ث �أج��رت عملي��ة والدة قي�رصي��ة
ممت��ازة جعل��ت منه��ا �أول طبي��ب بريط��اين ينج��ح
يف �إمت��ام ه��ذه اجلراح��ة واحلف��اظ عل��ى حي��اة الأم
واملول��ود م ًعا.
وق��د انك�ش��ف ال��سر ال��ذي �أخف��اه الدكت��ور
جامي���س ب��اري لأك�ثر م��ن خم�س�ين �س��نة عندم��ا
ت��ويف يف 1865؛ حني اكت�ش��فت اخلادمة �صوفيا
بي�شوب �أثناء جتهيزها لدفن املتوفى �أن من ظلت
لا كان يف احلقيق��ة ام��ر�أة .وق��د دفن��ت
تعرف��ه رج� ً
مارجري��ت بالكل��ي  -وق��د حظيت ب��كل التكرميات
الع�س��كرية  -يف مقاب��ر كين�س��ال جري��ن؛ حي��ث ال
ي��زال �ش��اهد ق�بر الطبي��ب جامي���س باري موج��و ًدا.

ال�سيدة حاملة امل�صباح

�أول طبيبة �أمريكية

دعون���ا نع�ب�ر
املحي���ط الأطلنط���ي
و�ص ��و ًال �إىل الوالي ��ات
املتح���دة الأمريكي���ة
لنقاب���ل الدكت���ورة
�إليزابي���ث بالكوي���ل،
�أول �س���يدة �أمريكي���ة
حت�ص���ل عل���ى درج���ة
علمي ��ة يف الط ��ب م ��ن
مدر�س���ة �أمريكي���ة يف .1849
ول��دت �إليزابي��ث بالكوي��ل يف �إجنل�ترا ع��ام
 1821وتتلم��ذت ملعلِّ��م خا�ص حت��ى انتقلت عائلتها
�إىل الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف  .1832يف
در�س��ة
ال�ساد�س��ة ع��شرة من عمره��ا ،عملت �إليزابيث ُم ِّ

ال�س��يدات الالت��ي ذكرناه��ن ت� ًّوا �أمثل��ة قليل��ة على
دور امل��ر�أة يف الط��ب .ويف يومن��ا ه��ذا ،اتخذت العديد
م��ن امل�ؤ�س�س��ات الطبي��ة رفيع��ة امل�س��توى ،والأو�س��مة
واجلوائ��ز الطبية �أ�س��ماء ه�ؤالء الطبيب��ات تيمنًا بهن،
وذل��ك يف حماول��ة لت�س��ليط ال�ض��وء على تلك الأ�س��ماء
تقديرا م�س��تحقًّا.
و�إيف��اء �إجنازاته��ا العظيمة
ً

املراجع
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ول� ��دت فلورن�� ��س
نايتينجيل  -م� ِّؤ�س�س� ��ة
التمري�� ��ض
عل� ��م
احلدي� ��ث  -يف 1820
لعائلة ثري� ��ة مل تتخطَّ
توقعاته� ��ا مل�س� ��تقبل
ابنتها �أن تتزوج زيجة
ُمر�ضية وتعي�� ��ش حياة
�أر�س� ��تقراطية تقليدية.
غ �ي�ر �أن االبنة كانت لديها خط� ��ة �أخرى انتهت �إىل
تركها تراثًا مل يزل ُيحتفَى به عرب �س� ��نوات طويلة.
فق��د �أظه��رت فلورن���س �ش��غ ًفا بالتمري���ض
وب��د�أت يف  - 1844رغ��م معار�ض��ة والديه��ا
 يف زي��ارة امل�ست�ش��فيات واملعاه��د الطبي��ة.وق��د زادت رغبته��ا يف العم��ل يف جم��ال الط��ب
عندم��ا قابل��ت �إليزابي��ث بالكوي��ل � -أول طبيب��ة
�أمريكي��ة  -خ�لال زيارته��ا �إىل لن��دن؛ حي��ث
�شجعتها على الإ�رصار لإقناع والديها وحتقيق
م��ا تتمن��اه .ومبج��رد �أن �أذع��ن والداه��ا ل�ش��غفها
اجلامح بالتمري�ض يف  ،1851مترنت فلورن�س
مل��دة ثالث��ة �أ�ش��هر يف �أملانيا؛ الأمر ال��ذي � َّأهلها
لتعم��ل م��شرفة مب�ست�ش��فى لل�س��يدات يف لن��دن
ع��ام  .1853ويف الع��ام الت��ايل ،ن�ش��بت ح��رب
أخب��ارا ع��ن ت��ردي
الق��رم ون��شرت ال�صح��ف �
ً
مراف��ق الرعاي��ة ال�صحي��ة للجرح��ى م��ن اجلن��ود
الربيطاني�ين.

هك��ذا ،ق��ادت فلورن���س فري ًق��ا م��ن ثم��اين
وثالث�ين ممر�ض��ة لإدارة امل�ست�ش��فى املي��داين يف
الثكن��ات؛ حي��ث وج��دت امل��كان يف حال��ة مزري��ة
م��ن الق��ذارة واالزدح��ام ،ووج��دت الإم��دادات غ�ير
كافي��ة .فا�ش�ترت فلورن���س املع��دات املطلوب��ة
معتم��دة عل��ى متويل من جري��دة التامي��ز اللندنية،
و�أع��دت قائم��ة ب�أ�س��ماء زوجات اجلنود لي�س��اعدن
يف تنظي��ف املالب���س .والأه��م م��ن ذل��ك �أنه��ا
و�ضع��ت معاي�ير للرعاية جعلت فيها اال�س��تحمام،
ونظافة املالب���س واملفرو�ش��ات ،والطعام ال�صحي
م��ن الأ�سا�س��يات.
كم��ا اهتم��ت فلورن���س باالحتياج��ات النف�س��ية
للم�صاب�ين م��ن خ�لال م�س��اعدتهم يف كتاب��ة
الر�س��ائل �إىل �أقاربه��م وتنظي��م �أن�ش��طة تعليمي��ة
وا�س��تجمامية .وكان��ت تق��وم بامل��رور يف الأروق��ة
لتدع��م املر�ض��ى ،وم��ن هن��ا ُل ِّقب��ت بـ"ال�س��يدة
لي� ً
لا ِّ
حامل��ة امل�صب��اح" .وق��د �أثم��رت جهوده��ا ع��ن
تخفي���ض مع��دل الوفيات بني اجلرح��ى من اجلنود
�إىل ن�س��بة  %2تقري ًب��ا.
يف ع��ام � ،1860أ�س�س��ت فلورن���س مدر�س��ة
نايتينجي��ل لتدريب املمر�ض��ات بلندن .وقد تخرج
فيها ممر�ضات �أُر�س��لن ملختلف امل�ست�شفيات حول
بريطاني��ا؛ لين��شرن ما تعلمنه هن��اك ويقمن بعمل
تدريب��ات للتمري���ض عل��ى منه��ج نايتينجيل .وبعد
م��رور �س��نوات قليل��ة ،افتتحت كلية الطب لل�س��يدات
مب�س��اعدة �صديقته��ا ،الطبيب��ة �إليزابي��ت بالكويل.
كان��ت نظري��ات نايتينجي��ل الت��ي دونته��ا يف
م�ؤلفه��ا "مالحظ��ات يف التمري�ض" (Notes on
 )Nursingال��ذي ن��شر يف  1860م�ؤث��رة ج�� ًّدا.
وق��د �أثم��ر اهتمامه��ا بال�صح��ة العام��ة ،وبالرعاية
ال�صحي��ة للجن��ود ،وبتخطي��ط امل�ست�ش��فيات ع��ن
ممار�س��ات ال ت��زال موج��ودة حت��ى يومنا ه��ذا .وقد
تقلدت نايتينجيل �أو�س��مة وجوائز رفيعة امل�ستوى
م��ن خمتل��ف البل��دان تقدي� ً�را لإ�س��هاماتها البارزة،
وتوفي��ت يف .1910

لت�ساعد عائلتها بعد وفاة والدها .وخالل تلك الفرتة،
دفعته��ا معان��اة �صديق��ة مري�ض��ة حت��ى امل��وت� ،إىل
جان��ب قراءاته��ا احل��رة يف الط��ب� ،إىل اتخ��اذ قراره��ا
ب��أن ت�صب��ح طبيبة.
حاول��ت �إليزابي��ث االلتح��اق مبدار���س ط��ب عديدة
ولكنه��ا مل ُتقب��ل يف � ٍّأي منه��ا؛ لأنه��ا ام��ر�أة .غ�ير �أن��ه
عندم��ا ق َّدم��ت بكلي��ة جنيف للط��ب بنيوي��ورك ،قررت
الإدارة �أن يق��رر باق��ي الط�لاب قبوله��ا �أو رف�ضه��ا.
وق��ام الطلبة بقبول التحاق �إليزابيث بالكلية ،ظانني
�أن الأم��ر برمت��ه جم��رد مزح��ة .وق��د ذاك��رت �إليزابي��ث
باجته��اد ،وحتملت �س��خرية الطالب و�س��كان املدينة،
حت��ى تخرج��ت الأوىل على دفعته��ا يف يناير .1849
وبعدما تخرجت �إليزابيث� ،س� ��افرت �إىل باري�س
ولندن؛ حيث قابلت فلورن�س نايتينجيل و�صادقتها؛
لتدر�� ��س املزيد ع� ��ن الط� ��ب .ا�ضط� ��رت �إليزابيث �إىل
� �ش�راء منزل ت� ��زاول فيه مهنة الط� ��ب بعدما رف�ضت
امل�ست�ش� ��فيات الأمريكي� ��ة تعيينه� ��ا ،وا�س� ��تقبلت
املر�ضى من الن�ساء والأطفال ،و�أحلقت بتلك العيادة
م�ستو�صفًا لتوزيع الأدوية .وبعد ذلك ،ان�ضمت �إليها
�شقيقتها �إمييلي ،والتي كانت قد ح�صلت لتوها على
درجة علمية يف الط� ��ب ،بالإ�ضافة �إىل طبيبة ثالثة.
وقد دعم عدد من الأطباء الذكور عيادتهن بو�صفهم
�أطباء ا�ست�شاريني.
ويف ع��ام � ،1868أ�س�س��ت ال�ش��قيقتان بالكوي��ل
كلي��ة ط��ب لل�س��يدات .ويف الع��ام الت��ايل ،عه��دت
�إليزابيث امل�س��ئولية �إىل �إمييلي ،و�س��افرت �إىل �إجنلرتا
لت�س��اعد فلورن���س نايتينجيل يف ت�أ�سي���س كلية الطب
لل�س��يدات .وق��د توفي��ت �إليزابي��ث بالكوي��ل يف ماي��و
 ،1910وق��د ظف��رت بلق��ب �أول طبيب��ة بالوالي��ات
املتح��دة الأمريكي��ة.

7

العلم والثقافة
بقلم :جيالن �سامل
ل��ك ِّل ثقاف�� ٍة جمموع��ة م��ن املمار�س��ات
واملعتق��دات اخلا�ص��ة الت��ي متيزها ع��ن غريها
م��ن الثقاف��ات؛ الأم��ر ال��ذي ي�ضف��ي عليه��ا
خا�ص��ا .غ�ير �أن��ه عندم��ا ُينظ��ر �إىل تل��ك
طاب ًع��ا ًّ
املمار�س��ات م��ن خ��ارج �س��ياقها الثق��ايف ،فق��د
أي�ض��ا يف بع���ض
تب��دو �ش��اذة ،ب��ل وخط�يرة � ً
الأحي��ان.
وال ت�صم��د بع���ض املمار�س��ات الثقافي��ة
�أم��ام الزم��ن؛ فتم��وت بع�ضه��ا م��ع م��رور الوقت.
وترتبط العديد من املمار�س��ات الثقافية بتعديل
اجل�س��م ،ومبفهوم اجلمال يف كل ثقافة .فدعونا
ن�ستك�ش��ف املفاهي��م اخلا�ص��ة بتلك ال�ش��عوب من
خ�لال �إلق��اء نظ��رة عل��ى تلك املمار�س��ات ،ع�س��ى
�أن يثري ذلك ريبتنا يف �صحة �آرائنا �أو يغري من
نطاقاته��ا .ول��ن نق��وم بت�س��ليط ال�ض��وء على تلك
املمار�سات الثقافية وت�أثريها على �صحة املرء
فح�س��ب ،ب��ل و�س��نتطرق للممار�س��ات ال�صحي��ة
الت��ي تب��دو �ش��اذة مبعاي�ير يومن��ا ه��ذا ،ولكنه��ا
متام��ا وقتما كان��ت ُترى.
كان��ت معقول��ة ً

�أقدام اللوت�س
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ت�أخذن��ا �أول حمط��ات رحلتن��ا �إىل ال�ص�ين؛ حي��ث
انت��شر تقلي��د رب��ط الأق��دام .كان��ت تل��ك ع��ادة �صيني��ة
قدمي��ة يت��م خالله��ا رب��ط �أق��دام الفتي��ات ال�صغ�يرات
ليتغ�ير �ش��كلها �أثن��اء النم��و ،ويعتق��د �أنه��ا ن�ش��أت يف
الإمرباطوري��ة ال�صيني��ة يف القرن العا��شر �أو احلادي
ع�رش.
يف البداي��ة ،م َّي��ز ه��ذا التقلي��د �س��يدات الطبق��ة
الراقي��ة ع��ن الطبقات الأخرى؛ غري �أن��ه امتد �إىل بقية
الطبقات بعد ذلك .وقد حرمت احلكومة ال�صينية هذا
التقلي��د بع��د ذل��ك� ،إال �أن الأم��ر ا�س��تغرق وق ًت��ا طوي� ً
لا
حت��ى اندث��ر؛ ف�لا ي��زال ب�إمكان��ك ر�ؤي��ة �س��يدات ذوات
�دام مربوط��ة ،ولكنه��ن �س��يكن يف عم��ر ال�س��بعني �أو
�أق� ٍ
�أكرث.
فعندم��ا كان ي�ص��ل عم��ر الفت��اة �إىل ث�لاث
�س��نوات ،كان يتم ك��سر �أ�صابع �أقدامها وربط قدميها
ب�ش��دة ب��شرائط م�صنوع��ة م��ن الكت��ان لوق��ف منوهما

وت�ش��كيلهما عل��ى هيئة �أزهار اللوت���س .كانت النتيجة
املثالي��ة ه��ي احل�ص��ول عل��ى «قدمي لوت���س» طول كل
منهما � 7.5سم؛ وهكذا ،كان يتم �إجبار الأ�صابع على
النم��و �إىل الأ�س��فل باجت��اه باط��ن الق��دم للو�ص��ول �إىل
�ش��كلٍ مقع��ر .وم��ا ع��زز م��ن �أهمي��ة ذل��ك التقليد ه��و �أن
م�س��تقبل الفتيات اعتمد ب�ش��كل كبري على ما �إذا كانت
قدماه��ا مربوطت�ين �أم ال؛ فكانت العائالت تبحث عن
عرائ�س لأبنائها بني الفتيات مربوطات الأقدام فقط.
ومل تك��ن عملي��ة رب��ط القدم�ين حت��دث يف خط��وة
واح��دة؛ ب��ل كان يتع�ين �إع��ادة ك��سر قدم��ي الفت��اة
و�إع��ادة ربطهم��ا ب�ش��كل متك��رر بينم��ا تك�بر ل�ضم��ان
منوهما بال�شكل املرجو .ونتيجة لل�شكل غري الطبيعي
ال��ذي ت�أخ��ذه الأق��دام ،كان��ت �صح��ة ال�س��يدات تت�أث��ر
ب�ش��كل كب�ير؛ فكان��ت ال�س��يدات الالت��ي خ�ضع��ن لتل��ك
العملي��ة يعان�ين من �صعوبة ال�س�ير ،واجلثوم ،والعمل
يف احلقول .وكان من املمكن �أن تت�أثر مناطق �أخرى
باجل�س��م �س��ل ًبا و�أن حتدث عدوى؛ حيث كانت ت�أثريات
ذل��ك التقليد �س��لبية ب�ش��كل عام.
يف درا�س��ة �أجراه��ا باحث��ون بجامع��ة كاليفورنيا
يف �س��ان فران�سي�س��كو عام  ،1997وجدوا �أن ال�سيدات
عام��ا مم��ن خ�ضع��ن
الالت��ي تع��دى عمره��ن الثمان�ين ً
لتقلي��د رب��ط القدم�ين ك��ن �أك�ثر عر�ض��ة لل�س��قوط يف
الع��ام ال�س��ابق واحتجن م�س��اعدة الآخري��ن للقيام من
و�ض��ع اجللو���س .كما يعانني م��ن نق�ص كثافة العظام
يف الفخذي��ن والعم��ود الفق��ري مقارن��ة بال�س��يدات
الأخري��ات ،مم��ا يزي��د م��ن خماط��ر �إ�صابته��ن بك�س��ور.
نهاي�ةً ،نحم��د هللا �أن ه��ذا التقلي��د القا�س��ي ق��د اندث��ر.

جمال الفالمينجو

حمطتن��ا التالي��ة تع�بر ح��دود ال�ص�ين دخ��و ًال �إىل
ميامن��ار؛ حيث تق��در ال�س��يدات ذوات الأعناق الطويلة
حل�س��نهن يف قبيل��ة كاي��ان .وه��ذه ال�س��مة اجلمالي��ة
متع��ارف عليه��ا يف كث�ير م��ن الثقاف��ات ،ولك��ن
بالن�س��بة لأه��ل تل��ك القبيل��ة�ُ ،ص ِّع��د الأم��ر �إىل درج��ة
�أك�بر .فن�س��اء قبيل��ة كاي��ان �ش��هريات بارت��داء حلق��ات
حول �أعناقهن م�صنوعة من لفائف النحا�س لتعطيها
يرا .فعندم��ا ي�ص��ل عم��ر الفتي��ات �إىل ح��وايل
ط��و ًال كب� ً
خم���س �س��نوات ،تب��د�أن يف ارت��داء تل��ك احللق��ات ح��ول
رقابه��ن؛ وكلم��ا زاد عمره��ن زاد ع��دد احللق��ات.
ولك��ن ،كي��ف ي�ؤث��ر مث��ل ذل��ك التقلي��د عل��ى
�صحتهن؟ بع�ض الأ�شخا�ص ي�شعرون �أن �أعناق ه�ؤالء
الن�س��اء ق��د �أ�صبح��ت �أط��ول بالفع��ل ،غ�ير �أن جراح��ي
العظ��ام يقول��ون ب ��أن ذل��ك م�س��تحيل� ،إال �إذا �صحب��ه
الإ�صاب��ة بال�ش��لل �أو املوت .م��ا يحدث يف احلقيقة هو

�أن وزن احللق��ات ي�ضغ��ط على عظمة الرتقوة لأ�س��فل،
لت�ضغ��ط بدوره��ا على القف�ص ال�ص��دري .وهكذا ،ف�إن
مظهر العنق الطويل يكون على ح�ساب ت�شويه منطقة
الرتقوة.
�إن التحل��ي مبث��ل تل��ك احللقات بالن�س��بة ل�س��يدات
قبيل��ة كي��ان �أم��ر يتعل��ق باجلم��ال وف ًق��ا لهويته��ن
الثقافي��ة .ومبج��رد �أن تب��د�أ �إحداه��ن يف و�ض��ع تل��ك
احللقات ،ف�إنها عادة ما تبقى يف رقبتها دائ ًما حتى
ت�س��تبدل �أخرى جديدة بها .وذلك ي�ؤثر ب�ش��كل مبا��شر
على ب��شرة العنق وع�ضالته؛ حيث ت�ضعف الع�ضالت
وت�صب��ح منطق��ة العن��ق والرتق��وة مليئ��ة بالر�ضو�ض
ويتغ�ير لونها.
تق��وم بع���ض ال�س��يدات بخل��ع تل��ك احللق��ات،
وي�ش��عرن بع��د ذل��ك بتح�س��ن بع��د ف�ترة م��ن ع��دم
االرتي��اح .ولق��د ب��د�أت حكوم��ة ميامن��ار يف ترغي��ب
�ش��عبها عن هذا التقليد ،وقد �أعر�ضت بع�ض ال�س��يدات
ع��ن ه��ذا التقلي��د بالفع��ل؛ غ�ير �أن��ه م��ا زال��ت بع�ضهن
ترتدي��ن ه��ذه احللق��ات يف الق��رى البعي��دة.

وجوه منحوتة

لنتج��ه جنو ًب��ا و�ص��و ًال �إىل نيوزيلن��دا؛ حي��ث
يقط��ن �ش��عب امل��اوري ،وه��م ال�س��كان الأ�صلي��ون
لنيوزيلندا والذين ي�ش��تهرون بر�سم الو�شوم ،وخا�صة
و�ش��وم الوج��ه .و ُتع��رف تل��ك الو�ش��وم بـ «الت��ا موكو»،
وه��ي عالم��ات دائم��ة عل��ى اجل�س��م والوج��ه.
الطريق��ة التقليدي��ة لعم��ل و�ش��وم «الت��ا موك��و»
كان��ت ع��ن طري��ق و�ض��ع �ش��فرة دقيق��ة يف �صبغ��ة
�س��وداء ،ودق هذه ال�ش��فرة على الب��شرة مبطرقة لعمل

نح��وت عميق��ة داخ��ل الب��شرة .وتت�س��بب تل��ك الطريقة
يف �إ�صاب��ة الوج��ه بج��روح وندب��ات تخل��ف بع��د
التئامه��ا �أمناطً ا تعلو الب��شرة على اخلدين ،واجلبهة،
واجلفن�ين ،والذق��ن.
وق��د اندث��رت تل��ك الطريق��ة يف يومن��ا ه��ذا؛ حي��ث
توق��ف الرج��ال ع��ن و�ش��م �أنف�س��هم ب��ـ «الت��ا موك��و»
بالطريق��ة التقليدي��ة من��ذ الق��رن التا�س��ع ع��شر ،بينما
توقف��ت الن�س��اء عن ذلك يف القرن الع��شرين .وحال ًّيا،
ي�س��تخدم �ش��عب امل��اوري الأ�س��اليب احلديث��ة يف دق
الو�ش��وم ،تارك�ين الب��شرة مل�س��اء عل��ى عك���س ما كان
يفعل �أ�س�لافهم.
وكان��ت ال�صبغات ت�صنع من ح��شرات الي��سروع،
والت��ي كان��ت تقتلها طفيلي��ات فطرية تنم��و بداخلها.
ومبج��رد �أن مت��وت تلك احل��شرات ،كان يتم جتفيفها،
وحرقه��ا ،و�س��حقها ل�صن��ع م�س��حوق .وكان��ت �أ�ش��جار
أي�ض��ا ت�س��تخدم يف �صن��ع ال�صبغ��ات ،وذل��ك
الريتن��ج � ً
عن طريق حرقها وخلطها بدهون حيوانية �أو �سوائل
نباتية.
كان �أ�صح��اب املق��ام الرفي��ع ه��م م��ن يقوم��ون
بدق و�ش��وم «التا موكو» ،وكانت عملية دق الو�ش��م ذات
�ش�أن؛ حيث �صاحبتها مرا�سم و�شعائر احتفالية كثرية.
واحل�ص��ول عل��ى و�ش��م «التا موك��و» كان عملي��ة م�ؤملة؛
ف��كان الوج��ه يت��ورم بع��د �إمت��ام املرحل��ة الأوىل ،ب��ل
ويف بع���ض احل��االت ،كان يفق��د املو�ش��وم ب�رصه لفرتة
ق�ص�يرة .ناهيك ع��ن املخاطر املحتمل��ة التي ت�صل �إىل
امل��وت من ج��راء النزي��ف �أو الإ�صاب��ة بالعدوى.
يف ذل��ك الوق��ت ،مل يك��ن هن��اك �أي��ة �أدوي��ة �أو
م�س��كنات من �ش��أنها �أن تخفف من معاناة املو�شوم،
وهكذا كان عليه احتمال الأمل ال�شديد؛ ومن ثم ،كانت
و�ش��وم «الت��ا موكو» رم ًزا لل�ش��جاعة .ونظ� ً�را للمخاطر
الت��ي كان��ت تنط��وي عليه��ا عملي��ة دق الو�ش��م ،كان��ت
تتم على مدار ب�ضع �سنوات؛ لكي مينح اجل�سم فر�صة
للراح��ة واال�س��تعفاء قبل القيام بتل��ك العملية امل�ؤملة
مرة �أخرى.

مل يك��ن و�ش��م «الت��ا موكو» على وج��وه الرجال يف
ال ِق��دم عالم��ة عل��ى الن�ض��ج وح�س��ب ،ب��ل وعل��ى حتقيق
أي�ضا .فكان الو�شم يحدد من مظهر املرء،
�إجناز عظيم � ً
أي�ضا؛ وكانت وجوه
�
كربياءه
�بع
�
ت�ش
زينة
وكان يعترب
ً
الرجال تو�شم من اجلبهة وحتى الرقبة ،وذلك بطريقة
جتعله �ش��بي ًها بالقناع ،كما حتدد �ش��كل عظام الوجه.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن النتيج��ة النهائي��ة بديع��ة
ال�ش��كل ،ف���إن دق و�ش��م «الت��ا موك��و» � -أو �أي و�ش��م
ب�صف��ة عام��ة  -ق��د يك��ون عملي��ة خط�يرة .ويف يومنا
ر�س��امو الو�ش��وم باتب��اع القواعد واملعايري
ه��ذا ،يقوم َّ
فيما يتعلق بتعقيم الأدوات ،ويعملون يف بيئة نظيفة
حفاظً ��ا عل��ى �س�لامة �صاح��ب الو�ش��م� ،إال �أن الأم��ر مل
يك��ن هك��ذا دائ ًما.
و�أن��واع الع��دوى الت��ي ق��د تنتق��ل ج� َّ�راء ا�س��تخدام
�أدوات ر�س��م الو�ش��وم غ�ير املعقم��ة �أو الأحب��ار امللوثة
تت�ضم��ن الع��دوى ال�س��طحية للب��شرة ،والإ�صاب��ة
بالفطري��ات ،وبع���ض �أن��واع االلته��اب الكب��دي،
وفريو���س احل�ل�أ الب�س��يط ،وفريو���س الع��وز املناع��ي
الب��شري ،والبكترييا العنقودية ،والتيتانو���س ،وال�سل.

ب�رشات مزخرفة

لن�ترك نيوزيلن��دا وراء ظهورن��ا ،ونع�بر املحي��ط
غر ًب��ا و�ص��و ًال لإفريقي��ا؛ حي��ث جن��د ممار�س��ات ثقافية
خمتلف��ة تتعل��ق بتزي�ين الب��شرة ب�أمناط؛ وت�س��مى هذه
العملي��ة بزخرف��ة الب��شرة .وتنت��شر تل��ك املمار�س��ة
يف مناط��ق عدي��دة ع�بر ق��ارة �إفريقي��ا وله��ا دالالت
عدي��دة خمتلف��ة؛ مث��ل :التعب�ير ع��ن الهوي��ة ،والإ�ش��ارة
�إىل تواري��خ هام��ة يف حي��اة امل��رء ،والزين��ة ،وم��داوة
اجل��روح.
وتت��م عملي��ة زخرف��ة الب��شرة ع��ن طري��ق خد�ش��ها
ب��أداة ح��ادة ور�س��م �أ�ش��كال عليه��ا؛ ومبج��رد �أن تُ�ش��فى
الن��دوب ،ف�إنه��ا تخلِّ��ف �أمناطً ��ا تُرى عل��ى �أنها جتميلية
على الب��شرة .وهناك خطوات �أخرى تتم لعمل زخارف
بارزة؛ حيث يتم تهييج الب�رشة بعد خد�شها لتتم عملية
االلتئ��ام بب��طء وتربز الندوب ب�ش��كل �أكرب م��ن املعتاد.

لي�س��ت زخرف��ة الب��شرة عملي��ة طويل��ة فح�س��ب،
أي�ض��ا .وه��ذا التعدي��ل الدائ��م للج�س��م
ب��ل م�ؤمل��ة ج� ًّدا � ً
يعن��ي الكث�ير ل�صاحبه؛ فف��ي غرب �إفريقيا ،ت�س��تخدم
زخارف الوجه لتحديد القبائل ،والعائالت ،والأفراد،
وللتعب�ير ع��ن اجلم��ال .كم��ا يت��م عم��ل تل��ك الزخارف
أي�ض��ا لت�ش�ير �إىل ا�س��تعداد الفتي��ات لل��زواج؛ فتح ُّم��ل
� ً
الفت��اة لأمل الزخ��ارف يعن��ي �أنه��ا �س��تتحمل �آالم
الو�ض��ع ،و�أنه��ا نا�ضج��ة مب��ا يكف��ي للت��زوج .غ�ير �أن
ه��ذا التقلي��د ال ُي َّت َب��ع كث ًريا هذه الأيام كما كان احلال
ميا .فمن املمكن ر�ؤية الزخارف على �أج�سام كبار
قد ً
ال�س��ن؛ غ�ير �أن��ه م��ع انتق��ال الأ�ش��خا�ص �إىل املناط��ق
تباعا.
احل�رضي��ة ،ف��إن معتقداتهم عن املظه��ر تتغري ً
وت���ؤذي تل��ك الزخ��ارف الب��شرة وجترحه��ا،
وله��ذا فه��ي خط�يرة؛ فم��ن املمك��ن �أن تنتق��ل الع��دوى
ب�س��هولة �إن مل تك��ن الأدوات امل�س��تخدمة نظيف��ة ومل
تك��ن البيئ��ة �صحي��ة .فالب��د �أن تظ��ل اجل��روح نظيف��ة
لتجنب �أية م�ضاعفات ،والبد من املحافظة على قدر
كبري من النظافة ال�شخ�صية .وعادة ما يكون �صانعو
الزخ��ارف حمرتف�ين ،غ�ير �أن عليه��م توخ��ي احل��ذر
�أثن��اء عمله��م حتى ال يعر�ضوا حي��اة الآخرين للخطر.

هيئات تامة الكمال

دعون��ا نتج��ه �ش��ما ًال ونع�بر البح��ر الأبي���ض
املتو�سط لنجد �أنف�سنا يف �أوروبا؛ حيث كانت م�ش َّدات
اجل�س��م يف �أوجه��ا خ�لال القرن الثامن ع��شر .وقد بد�أ
تقليد ارتداء امل�ش� َّدات املح�س��نة لهيئة اجل�سم ال�ضيقة
ج� ًّدا يف الق��رن ال�ساد���س ع��شر ،ولكن��ه بل��غ �أ�ش��ده يف
الق��رن الثام��ن ع��شر .وق��د ارت��دت العديد من ال�س��يدات
اتباع��ا لل�صيح��ات ،متجاه�لات
تل��ك امل�ش�� َّدات
ً
�أ�رضاره��ا عل��ى �صحته��ن .ومل مت��ر تل��ك الع��ادة
الأوروبي��ة ب��دون معار�ضني حاولوا �إثناء النا���س عن
اتب��اع تل��ك ال�صيحة ،غ�ير �أن �أ�صواته��م مل تكن عالية
بالق��در ال��كايف ومل يك��ن له��ا الت�أث�ير املطل��وب.
فالأربط��ة الداعم��ة الت��ي كان��ت ت�س��تخدم يف
تل��ك امل�ش� َّدات كان��ت م�صنوع��ة م��ن طبق��ات الكت��ان
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�أو الكاناف��ا الثقيل��ة ،والت��ي يت��م تيبي�س��ها با�س��تخدام
العجائن ال�صمغية ،وتو�ضع �صفائح بالينية  -وهي
عظ��ام تر�شِّ ��ح الغ��ذاء يف فك��وك احليت��ان مركب��ة م��ن
الكريات�ين  -ب�ين ه��ذه الطبق��ات .فيمكن��ك �أن تتخيل
ك��م كان��ت تل��ك امل�ش � َّدات التجميلي��ة قا�س��ية ،والت��ي
كان يتم ارتدا�ؤها لتعطي ال�س��يدات هيئة جمالية من
خالل حت�س�ين �ش��كل اجلذع ليظه��ر اخل�رص �أنحف مما
ه��و يف الطبيع��ة.
خ�لال الق��رن الثام��ن ع��شر ،كان االلت��زام و�ضبط
النف���س �س��م َتي الع��صر؛ وارت��داء مث��ل تل��ك املالب���س
املتيب�س��ة التي حتد من احلركة كان طريقة ملمار�س��ة
االن�ضب��اط .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن اله��دف م��ن تل��ك
امل�ش� َّدات كان �إظه��ار اخل��صر �أنح��ف ،ف��إن عواقبه��ا
ال�صحي��ة كان��ت وخيم��ة.
فو�ض��ع تل��ك الأربط��ة لف�ترات طويل��ة ي ��ؤدي �إىل
توه�ين ع�ض�لات البط��ن؛ بحي��ث ال تق��وى عل��ى الدعم
بدونه��ا .كم��ا �أن الأربط��ة ال�ضيق��ة تقل��ل م��ن حج��م
اجل��ذع ،وبالت��ايل تغ�ير م��ن م��كان الأع�ض��اء داخ��ل
اجل�س��م؛ فبع���ض امل�ش� َّدات بالغ��ة ال�ضي��ق ت�ضغط على
ال�ضل��وع ال�س��فلية للداخ��ل ،مم��ا ي���ؤدي �إىل حتري��ك
الأع�ض��اء الداخلي��ة لتق�ترب م��ن بع�ضه��ا البع���ض
مبتع��دة ع��ن موا�ضعه��ا الأ�صلي��ة.
وكان��ت عملي��ة التنف���س تت�أث��ر بالطب��ع نتيج��ة
لت�أث�ير امل�ش � ِّد عل��ى م�س��احة الرئت�ين؛ حي��ث كان��ت
ال�س��يدات يتنف�س��ن باجل��زء الأعل��ى فق��ط م��ن الرئت�ين.
ونظرا لقلة ا�ستخدام اجلزء ال�سفلي من الرئتني ،فكان
ً
ي�صيب��ه تك ُّون��ات خماطي��ة ينج��م عنه��ا كح��ة خفيف��ة
ولكنها م�ستمرة .كما كانت تلك امل�ش َّدات ت�ضغط على
أي�ض��ا وتقل��ل م��ن م�س��احتها ،وهك��ذا ،ت�س��ببت
املع��دة � ً
يف الإ�صاب��ة بع��سر اله�ض��م واحلرق��ة .وم��ن املعروف
ع��ن �س��يدات الع��صر الفيكت��وري �إ�صابته��ن بالإغم��اء
يرا و�ضعفه��ن؛ ويرج��ع ذل��ك جزئ ًّي��ا �إىل التزامه��ن
كث� ً
به��ذا التقلي��د .فلنحم��د هللا �أن تلك املمار�س��ة اندثرت..
ولنتنف���س ال�صعداء.

جراحات ف�صو�ص املخ اجلبهية،
وطفر الدماء ،وثقب اجلماجم

| ربيــع 2014
10

لي�س��ت املمار�س��ات الثقافي��ة فح�س��ب ه��ي م��ا
يتغ�ير م��ع م��رور الزم��ن فتندث��ر �أو ت�أخ��ذ �ش��ك ًال �آخ��ر؛
أي�ضا تدور يف احللقة ذاتها.
بل واملمار�س��ات الطبية � ً
«دعن��ي �ألك��ز خم��ك به��ذا املع��ول الثلج��ي»؛ عل��ى
غراب��ة ه��ذه اجلمل��ة ،ف��إن تل��ك العملي��ة كان��ت جت��رى
بالفع��ل خ�لال الن�ص��ف الأول م��ن الق��رن الع��شرين.
والفك��رة وراء ذل��ك ه��ي م��داواة ه��ؤالء الذي��ن يعانون
من م�ش��كالت ذهنية �أو ا�ضطرابات نف�س��ية عن طريق
�إج��راء جراح��ة يف ف�صو���ص امل��خ اجلبهي��ة.
كان الطبي��ب ي�س��تخدم �أداة رفيع��ة طويل��ة
ميرره��ا م��ن داخ��ل جي��ب الع�ين و�ص��و ًال �إىل الف���ص
الأمام��ي للم��خ .فق��د كان م��ن املعتق��د �أن م��ن �ش ��أن
يح�سن من
�إحداث بع�ض القطوعات يف ن�سيج املخ �أن ِّ
حال��ة املري���ض .وقد تب��دو مثل تلك العملي��ة در ًبا من

اخرتاع��ا وقتما ظهرت،
اجلن��ون ،غ�ير �أنها كان��ت ُتعد
ً
ب��ل وح��از مبتكره��ا عل��ى جائ��زة نوب��ل يف .1949
وق��د تط��ورت تل��ك العملي��ة لدرج��ة �أن الأطب��اء
زعم��وا �أن جراح��ات ف�صو���ص امل��خ اجلبهي��ة ب�س��يطة
و��سريعة مثله��ا مث��ل زي��ارة طبي��ب الأ�س��نان .وم��ن
املعتقد �أن حوايل � 70.000ش��خ�ص قد خ�ضعوا لتلك
العلمي��ة قب��ل اندثاره��ا .و�إن��ه لأم��ر عظي��م �أن تتوق��ف
مث��ل تل��ك املمار�س��ات ملا ينجم عنها من �آثار �س��لبية
وخيمة على �شخ�صية املري�ض وقدرته على الت�رصف
معتم ًدا على نف�س��ه .فقد �أظهر املر�ضى الذين خ�ضعوا
جلراح��ات ف�صو���ص امل��خ اجلبهية ال�تر ِّدي يف اتخاذ
املب��ادرات لب��دء �ش��يء م��ا �أو توقيف��ه ،كم��ا �أ�صي��ب
البع�ض بحالة من الت�شتت ومل يعودوا لطبيعتهم قط.
تل��ك العواق��ب لي�س��ت بغريب��ة بع��د تعري���ض امل��خ
للك��ز .فقب��ل �أن نع��رف ع��ن ج�س��م الإن�س��ان معرف��ة
وافي��ة ،كان��ت هن��اك العدي��د من النظري��ات عن كيفية
عمل��ه وع��ن م�س��ببات الأمرا���ض .وكان��ت �إح��دى تل��ك
النظري��ات ه��ي «نظري��ة الأخ�لاط الأربع��ة» القائل��ة
ب�أن ج�س��م الإن�س��ان يحتوي على �أربعة �س��وائل :الدم،
وامل��رة ال�س��وداء.
وامل��رة ال�صف��راء،
والبلغ��م،
َّ
َّ
ف��كان م��ن املعتق��د �أن �أي ع��دم ات��زان يف ن�س��ب
تل��ك الأخ�لاط الأربع��ة ينج��م عن��ه م�ش��كالت �صحي��ة
كث�يرة؛ وله��ذا ال�س��بب كان طف��ر الدم��اء تقلي� ًدا طب ًّي��ا
�ش��ائ ًعا يف اليونان القدمية حتى القرن التا�س��ع ع�رش.
ف��كان القدم��اء ي�ؤمن��ون ب�أن التخل�ص م��ن الدم الزائد
ي�س��اعد يف م��داواة العدي��د م��ن الأمرا���ض ،ونحن الآن
نع��رف �أن تل��ك الفك��رة لي�س��ت له��ا �أية ركائ��ز؛ فلم يعد
طف��ر الدم��اء تقلي� ًدا متب ًع��ا كما كان.
م��ن املمار�س��ات الغريب��ة الأخرى ثق��ب اجلماجم؛
وهي �إحداث فتحات يف ر�أ�س �أحدهم .ولك �أن ت�صدق
�أو ال ت�ص��دق �أن تل��ك ه��ي العملية اجلراحية الأقدم يف
تاري��خ الب��شرية ،و�أنه��ا امت��دت ع�بر ثقاف��ات وفرتات
زمني��ة طويل��ة .وكان��ت تل��ك العملي��ة جت��رى �أم� ً
لا يف
ال�ش��فاء م��ن النوبات املر�ضية وال�ص��داع الن�صفي.
كان��ت تت��م تل��ك العملي��ة با�س��تخدام �أداة ت�س��مى
من�شار اجلمجمة ،والذي كان يخرتقها ليخرج بقطعة
غليظ��ة منه��ا ،وكان اجل��رح يلتئ��م ف��وق الثق��ب تاركً ا
نت��و ًءا يف ر�أ���س ال�ش��خ�ص .ق��ام اليوناني��ون ،والهنود،
وال�صيني��ون ،وامل�رصي��ون ،والروم��ان ،والإنكا  -من
ب�ين �ش��عوب �أخ��رى  -مبث��ل تل��ك اجلراح��ات .و�أق��دم

اجلماج��م املثقوب��ة ترج��ع �إىل  7.000ع��ام ،وق��د
وج��دت يف مقاب��ر الع��صر احلج��ري احلديث بفرن�س��ا.
وال�س��بب وراء جل��وء احل�ض��ارات القدمي��ة لتل��ك
العملية لي���س معروفًا بالتحديد؛ غري �أن هناك بع�ض
االجتهادات؛ �أحدها �أنه يف الع�صور القدمية كان يتم
الرب��ط ب�ين مخ املرء و�س��لوكه ،ومن ث� َّم االعتقاد ب�أن
ثق��ب اجلمجمة قد يق ِّوم ال�س��لوك.
يق��ول بع���ض علم��اء الأنرثوبولوجي��ا ب���أن
ثق��ب اجلماج��م كان يت��م بو�صف��ه ج��ز ًءا م��ن ال�ش��عائر
والطقو���س القبلي��ة �أو اخلرافية .بينم��ا يعتقد باحثون
عالجا لبع�ض
�آخرون �أن تلك العملية كانت ت�س��تخدم ً
احل��االت؛ مث��ل :ال�ص��داع ،وال��صرع ،واال�ضطراب��ات
الذهني��ة .وع��ادة ما كان يتم �إرجاع تلك احلاالت �إىل
امل���س ال�ش��يطاين ،وكان يعتق��د �أن �إح��داث ذل��ك الثقب
خمرج��ا م��ن ج�س��د املم�سو���س.
يجع��ل لتل��ك الأرواح
ً
وحي��ث �إن تل��ك العلمي��ة كان��ت تت��م يف العدي��د
م��ن الثقاف��ات ع�بر ع�ص��ور خمتلفة ،ف�إنه��ا كانت تتم
بط��رق و�أدوات خمتلف��ة؛ غ�ير �أن النتيجة واحدة :ثقب
يف اجلمجمة .املثري للده�ش��ة هو �أن مثل تلك العلمية
متام��ا .نح��ن نخ��اف م��ن
كان��ت تت��م واملري���ض ٍ
واع ً
زي��ارة طبي��ب الأ�س��نان رغب� ًة ع��ن الإح�سا���س ب��الأمل؛
فه��ل ت�ص��دق �أن يثق��ب �أحده��م جمجمت��ك و�أن��ت يف
كام��ل وعيك؟
نهاي��ة ،ف���إن املمار�س��ات الت��ي تطرقن��ا �إليه��ا
تنوعا يف الثقافة والتفكري الإن�ساين .ف�أحيانًا
تعك�س ً
م��ا نن�س��ى يف حياتن��ا املنغلق��ة �أن الع��امل كب�ير ج� ًّدا،
و�أن ل��كل ثقاف��ة ول��كل ف��رد ر�ؤي��ة خمتلف��ة �أو طريق��ة
خمتلف��ة يف ت�س��يري �أم��وره .وقد ننظر نح��ن �إىل اندثار
بع���ض تلك املمار�س��ات الثقافي��ة بعني االرتياح ،غري
�أن��ه بغ���ض النظ��ر ع��ن اتفاقن��ا �أو اختالفن��ا م��ع ه��ذه
ال�ش��عوب ،ف�إنن��ا جمي ًع��ا ننتم��ي �إىل اجلن���س نف�س��ه
ونعي���ش عل��ى الكوك��ب ذاته.

املراجع

www.oddee.com
scienceblogs.com
content.time.coml
www.med.uottawa.ca
webecoist.momtastic.com

العلم والثقافة

بقلم� :إ�رساء علي
ميث��ل ت��داول املعلوم��ات ال�صحية واملر�ضية التي يتم بثها عرب و�س��ائل الإع�لام املختلفة خط ًرا كب ًريا
عل��ى جمتمعن��ا .فالعدي��د م��ن الأمرا���ض � -س��واء كان��ت ن��ادرة �أو معروف��ة  -مت تناوله��ا يف الأف�لام،
�يوعا يف
والأف�لام الوثائقي��ة ،وامل�سل�س�لات التليفزيوني��ة ،والإعالن��ات ،لت�صب��ح م��ن �أك�ثر املو�ضوعات �ش� ً
الإعالم؛ حيث �إنها مت���س الأفراد ب�ش��كل مبا��شر� ،إما بال�س��لب و�إما بالإيجاب! ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت كثري
م��ن الأمرا���ض ،و�أعرا�ضه��ا ،وخماطره��ا حمف��ورة ب�ص��ورة معين��ة فر�ضه��ا التن��اول الإعالمي عل��ى �أذهان
امل�ش��اهدين بغ���ض النظر عن م��دى �صحتها.
بع�ض��ا منه��ا مل ُيل� ِ�ق
وق��د تناول��ت احلم�لات الإعالمي��ة خمتل��ف الأمرا���ض به��دف ن��شر الوع��ي� ،إال �أن ً
جتاهل الإعالم لأولئك املتعاي�شني مع
�سوى الرعب يف قلوب العديد من امل�شاهدين .والأ�سو�أ من ذلك هو ُ
املر�ض بالفعل والذين يعانون ج َّراء ذلك من التمييز �ضدهم ،والإحباط ،وفقدان الأمل حتى يف ال�ش��فاء.

املراجع

www.who.int
medisnetwork.net
www.cairo360.com
www.childrennow.org
uncut.indexoncensorship.org
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�أح��د تل��ك الأمرا���ض التي متت معاجلتها بال�س��لب
عام��ا املن�رصم��ة ه��و
�إعالم ًّي��ا عل��ى م��دار الثالث�ين ً
فريو���س نق���ص املناع��ة الب��شرية /الإي��دز (HIV/
)AIDS؛ حي��ث �أ�صب��ح كث�ير م��ن النا���س عل��ى دراي��ة
با�س��م الفريو���س وط��رق انتقال��ه ،والت��ي ركَّ ��ز الإعالم
عليه��ا ،دون معرف��ة كث�ير ع��ن املر���ض نف�س��ه.
وفريو���س نق���ص املناع��ة الب��شرية ه��و فريو���س
قهق��ري ي�صي��ب خالي��ا اجله��از املناع��ي؛ في��ؤدي �إىل
�إتالف��ه �أو �إعاق��ة وظيفته .ومع تط��ور العدوى ،ي�صبح
اجله��از املناع��ي �ضعيفًا ،وي�صبح ال�ش��خ�ص امل�صاب
�أك�ثر عر�ض��ة مل��ا ُي�س��مى �أن��واع الع��دوى االنتهازي��ة.
و�أك�ثر مراح��ل الع��دوى بفريو���س نق���ص املناع��ة
تقدم��ا ه��ي متالزم��ة النق���ص املناع��ي
الب��شرية ً
املكت�س��ب (الإي��دز) .وق��د يحم��ل امل�ص��اب بالفريو���س
الع��دوى ط��وال  15-10عا ًمــا قب��ل �أن تظه��ر علي��ه
�أعرا���ض الإي��دز؛ وميك��ن �أن متت��د تل��ك الف�ترة �إذا م��ا
تعاط��ى املري���ض الأدوي��ة امل�ض��ادة للفريو�س��ات
القهقري��ة.
ينتق��ل فريو���س نق���ص املناع��ة الب��شرية /الإي��دز
عند اختالط ال�سوائل من ج�سم �شخ�ص معافى مع �أخرى
من �شخ�ص م�صاب بالفريو�س؛ على �سبيل املثال :خالل
عملي��ة نق��ل الدم املل َّوث ،وتبادل �إبر احلقن املل َّوثة ،كما
أي�ض��ا م��ن الأم �إىل طفله��ا �أثن��اء ف�ترة
ميكن��ه االنتق��ال � ً
احلم��ل �أو الر�ضاع��ة .وال ي�ص��اب الفرد بالفريو���س مثلما
ي�صاب بالإنفلونزا؛ فال ينتقل الفريو�س عن طريق مل�س
�ش��خ�ص م�ص��اب �أو االقرتاب منه.
ل�س��نوات عدي��دة ،قام��ت و�س��ائل الإع�لام بن��شر
معلوم��ات م�ضلل��ة عك�س��ت وجه��ات نظ��ر متحيزة عن

املتعاي�ش�ين م��ع املر���ض .فف��ي �أواخ��ر الثمانيني��ات
و�أوائ��ل الت�س��عينيات م��ن الق��رن املا�ض��ي ،ق��ام
التليفزيون امل�رصي بعر�ض �إعالنات بهدف التوعية
مبر���ض الإي��دز� ،إال �أن تل��ك الإعالن��ات التليفزيوني��ة
كان��ت متيل �إىل ترهيب النا���س ب��د ًال من تثقيفهم� ،إىل
درجة �أنه حتى بعد قراءة املزيد عن املر�ض ،ال يزال
الف��رد ي�ش��عر بالقل��ق حيال م�صافحة املتعاي�ش�ين مع
الفريو���س ،وذل��ك كما و�صف امل��دون امل�رصي طارق
عمرو.
كم��ا م��ال الإع�لام �إىل احلك��م عل��ى امل�صاب�ين
بفريو���س نق���ص املناع��ة الب��شرية /الإي��دز �أخالق ًّي��ا
ودين ًّي��ا ،وت�صوي��ر مر�ضه��م �إىل ح � ٍّد بعي��د عل��ى �أن��ه
عق��اب �إله��ي .فكان��ت متي��ل �أك�ثر الأف�لام املبك��رة
ع��ن الفريو���س  -مث��ل "احل��ب يف طاب��ا" ()1992
و"دي�س��كو دي�س��كو" (� - )1994إىل التجاه��ل الت��ام
حلقائ��ق املر���ض والرتكي��ز عل��ى عن��صر الرتهي��ب.
وبالت��ايل ،ف�إن نظرة املجتمع جتاه املتعاي�ش�ين
مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية /الإيدز على �أنهم
أ�ش��خا�صا
�آثم��ون ي�س��تحقون مر�ضه��م ،واعتباره��م �
ً
ناقل�ين للع��دوى يتجن��ب الف��رد التعام��ل معه��م ب��أي
�شكل من الأ�شكال� ،أ�صبحت �سب ًبا يف موتهم �أكرث من
�أي �شيء �آخر .ف�أ�صبحت الثقافة متع�صبة ج ًّدا لدرجة
�أن مفهوم الو�صم �أ�صبح بني املتعاي�ش�ين بالفريو���س
�أنف�سهم.
يف ع��ام  ،2011ح��اول فيل��م "�أ�س��ماء" حتطي��م
تل��ك املفاهي��م اخلاطئة؛ فيعترب حماولة رائدة لتغيري
مواق��ف الأف��راد ورف��ع مفه��وم و�صم��ة الع��ار املرتبط
بفريو���س نق���ص املناع��ة الب��شرية /الإي��دز .فق��د

ح��اول عم��رو �س�لامة ،كاتب �س��يناريو فيلم "�أ�س��ماء"
وخمرج��ه� ،إعط��اء الفريو���س وج ًه��ا �إن�س��ان ًّيا والق�ضاء
عل��ى خ��وف النا���س من��ه ،وهذا ح�س��ب و�صف املن�س��ق
الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة امل�ش�ترك للإيدز يف
م�رص.
فق�ص��ة فيل��م "�أ�س��ماء" م�س��توحاة م��ن ق�ص��ة
حقيقي��ة الم��ر�أة م�رصي��ة يف منت�ص��ف العم��ر م�صابة
بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية .ويروي الفيلم ق�صة
�أ�س��ماء الت��ي تعي���ش م��ع والده��ا وابنته��ا يف �إح��دى
�ضواح��ي القاه��رة الفقرية ،وحتت��اج �إىل �إجراء عملية
ب�س��يطة يف امل��رارة لإنق��اذ حياته��ا ،ولك��ن الأطب��اء
يرف�ض��ون عالجه��ا؛ لأنه��ا م�صاب��ة بالفريو���س.
ويف ع��امل يو�ص��م في��ه مري���ض الإي��دز ،تن�ض��م
�أ�س��ماء �إىل فري��ق دع��م امل�صاب�ين بفريو���س نق���ص
املناعة الب�رشية /الإيدز ،لتلتقي باملقدم التليفزيوين
حم�س��ن ال�سي�س��ي والذي يحثها على مكافحة مر�ضها
وجه��ل املجتم��ع .وب�ين رغبته��ا يف العي���ش وخوفه��ا
م��ن الك�ش��ف ع��ن ��سرها البنته��ا وللمجتم��ع ال��ذي هو
�أكرث ق�س��وة من املر�ض نف�س��ه ،ت�رص �أ�سماء ،من حيث
املب��د�أ ،على �أال تك�ش��ف عن كيفي��ة �إ�صابتها باملر�ض
قائل��ة �إن ل��كل ف��رد احل��ق يف تلق��ي العالج.
�إن و�صم��ة الإي��دز والعدي��د م��ن الأمرا�ض الأخرى
ه��ي نت��اج مفه��وم �صنع��ه الإع�لام ،ونح��ن بحاج��ة
�إىل تناوله��ا ب�ش��كل جدي��د م��ن الإع�لام غ�ير ا َ
حلكَم��ي
وغ�ير املبت��ذل .وتل��ك ه��ي الر�س��الة الت��ي قدمه��ا فيلم
"�أ�س��ماء" مبنته��ى اجل��دارة م��ن خ�لال عر�ض��ه له��ذا
املو�ض��وع احل�سا���س بطريق��ة رحيم��ة وحمرتم��ة
ت�س��تحق الثن��اء .لذل��ك ،فف��ي ح�ين يظ��ل مر���ض الإيدز
وغ�يره م��ن الأمرا�ض ب�لا عالج ،ميكنن��ا تغيري ثقافة
النظ��ر �إىل املتعاي�ش�ين م��ع تل��ك الأمرا���ض ،وهذه هي
ر�س��الة الإع�لام احلقيقي��ة.

11

اكت�شف احلياة

بقلم :د .رمي �سا�سي
ماج�ستري ال�صحة العامة ،جامعة �سينجور
منذ �أن �أطلق االحتاد العاملي
اللتهاب الكبد يف  2010هذا ال�شعار
اخلا�ص بااللتهاب الكبدي الفريو�سي،
ريا لأنه
حقق ذلك املو�ضوع
جناحا كب ً
ً
مهتم بالت�أثري الفعلي لهذا املر�ض.
ففي واقع الأمر ،ميثل االلتهاب الكبدي
الفريو�سي م�شكلة عاملية يف ال�صحة
العامة تهدد حياة املاليني عرب العامل.
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كما يت�ضح من ا�سم املر�ض ،ف�إن العامل
امل�سبب لاللتهاب الذي ي�صيب الكبد هو
فريو�س .وهناك خم�سة �أنواع من الفريو�سات
التي ت�سبب االلتهاب الكبدي :االلتهاب الكبدي
الفريو�سي "�أ" ،و"ب" ،و"ج" ،و"د" ،و"هـ"،
وتت�سبب جميعها يف الإ�صابة بعدوى ق�صرية
املدى� ،أو حادة .غري �أن الفريو�سات "ب"،
أي�ضا يف عدوى طويلة
و"ج" ،و"د" قد تت�سبب � ً
املدى ُتعرف بااللتهاب الكبدي املزمن ،والتي
قد ت�ؤدي �إىل م�ضاعفات مهددة للحياة؛ مثل
تليف الكبد ،والف�شل الكبدي ،و�رسطان الكبد.
عادة ما ينتقل االلتهاب الكبدي الفريو�سي
"�أ" من خالل تناول الأطعمة �أو املياه امللوثة
خطرا لأنه عادة
بالفريو�س ،وهو يعد �أقلهم
ً
ما يتح�سن من تلقاء نف�سه .وااللتهاب الكبدي
الفريو�سي "ب" ،على نحو �آخر ،قد ينتقل عن
طريق نقل الدم �أو ا�ستخدام احلقن امللوثة .ومن
أي�ضا من الأم �إىل الطفل عند
املمكن �أن ينتقل � ً
الوالدة ،وهو ما ُيعرف باالنتقال الر�أ�سي� ،أو
من البالغني والأطفال لبع�ضهم مما ي�صيب
عائالت برمتها بالعدوى ،وهو ما ُيعرف
باالنتقال الأفقي .والنوعني "د" و"هـ" �أقل
�شيوعا من الأنواع الأخرى.
ً
وين�صب اهتمام هذا املقال على االلتهاب
الكبدي الفريو�سي "ج" ،وهو عادة ما ينتقل عن
طريق الدم �أو احلقن امللوثة .وعلى الرغم من �أن
الأعرا�ض امل�صاحبة لهذا النوع ب�سيطة �أو منعدمة،
ف�إن نحو ع�رشين �إىل ثالثني باملائة من حاملي
الفريو�س ي�صابون بتليف الكبد خالل ع�رشين
�إىل ثالثني عا ًما .وعلى عك�س االلتهاب الكبدي
الفريو�سي "ب" ،فلي�س هناك لقاح م�ضاد له.
اكت�شف الفريو�س امل�سبب لاللتهاب الكبدي
الفريو�سي "ج" يف ثمانينيات القرن الع�رشين؛
فريو�سا ثالثًا ي�ؤدي �إىل
حيث ُعرف �أن هناك
ً

تلف الكبد .وقبل �أن ي�شخ�صه مايكل هوتون
بدقة يف  ،1989كان يعرف بفريو�س م�سبب
لاللتهاب الكبدي غري الفريو�سني "�أ" و"ب".
وفقًا ملنظمة ال�صحة العاملية ،فهناك من
ثالثة �إىل �أربعة ماليني م�صاب جديد باملر�ض
كل عام .فهناك حوايل مائة وخم�سني مليون
�شخ�ص م�صابني �إ�صابة مزمنة ومعر�ضني
خلطر الإ�صابة بتليف الكبد �أو �رسطان الكبد،
وميوت �أكرث من � 350.000شخ�ص من جراء
�أمرا�ض الكبد الناجمة عن فريو�س "ج" كل عام.
ومن املمكن عالج االلتهاب الكبدي الفريو�سي
"ج" با�ستخدام �أدوية م�ضادة للفريو�سات،
نظرا
�إال �أن تلك الأدوية ال يحبذها املر�ضى؛ ً
لأعرا�ضها اجلانبية العديدة .ولذلك �أ�صبح هذا
املر�ض ال�سبب الرئي�سي لعمليات زراعة الكبد
للبالغني يف الدول الغربية.
�شيوعا النتقال املر�ض
الطريقة الأكرث
ً
هي التعر�ض لدم ملوث بالفريو�س؛ وذلك
جراء نقل دم ملوث ،ومنتجات الدم امللوثة� ،أو
َّ
عمليات زراعة الأع�ضاء .كما ينتقل عرب احلقن
ب�إبر ملوثة ،وتناول املواد املخدرة باحلقن،
وامليالد لأم م�صابة باملر�ض .وال ينتقل
االلتهاب الكبدي الفريو�سي "ج" من خالل
الر�ضاعة ،وال عن طريق الغذاء� ،أو املياه� ،أو
التعامل العر�ضي مع �صاحب املر�ض .وقد
قلت معدالت انتقال العدوى بدرجة كبرية مع
ا�ستحداث ك�شوفات الدم الدورية يف ،1991
غري �أن الأمر لي�س كذلك يف �أغلب الدول النامية.
وعادة ،ال تكت�شف الإ�صابة بااللتهاب
الكبدي الفريو�سي �إال يف مراحل مت�أخرة؛ حيث
يكون قد ت�سبب بالفعل يف م�شكالت مزمنة
يف الكبد .فدورة املر�ض من وقت العدوى �إىل
ظهور �أمرا�ض الكبد ذات الأعرا�ض تبلغ حوايل

عاما� ،أي �أن ت�أثري املر�ض على جيل
ع�رشين ً
م�صاب تظهر ب�شكل �أكرب بعد عقود.
كما يظل االلتهاب الكبدي الفريو�سي غري
نظرا حلدوث التبا�س
م�شخ�ص ل�سنوات عديدة؛ ً
بني �أعرا�ضه و�أعرا�ض العديد من الأمرا�ض
الأخرى؛ حيث تت�سبب العديد من الأمرا�ض
الأخرى يف �أعرا�ض م�شابهة؛ منها االكتئاب،
والإرهاق ،وم�شكالت الب�رشة ،والأرق ،والأمل،
واال�ضطرابات اله�ضمية .ولهذا ال�سبب ،ي�شار
�إليه بـ"املر�ض ال�صامت".

االلتهاب الكبدي الفريو�سي "ج" يف م�صر

تعاين م�رص من �أكرب ن�سبة انت�شار
لاللتهاب الكبدي الفريو�سي "ج" يف العامل؛
حيث ت�صل ن�سبة االنت�شار بني البالغني �إىل
 .%21.9وتاريخ املر�ض يف م�رص له طابع
خا�ص؛ حيث ا�ستحدث يف حمالت العالج من
البلهار�سيا باحلقن يف �ستينيات و�سبعينيات
القرن املا�ضي .وقد اعتمد ذلك العالج على
احلقن الأ�سبوعي يف املناطق املوبوءة ،ويعتقد
�أن �سوء التعقيم لأدوات احلقن التي ا�ستخدمت
خالل احلملة هو ال�سبب وراء انتقال املر�ض
يف م�رص .وهكذا ،ف�إنه �أثناء حماولة الق�ضاء
على مر�ض البلهار�سيا يف م�رص ،مت ا�ستحداث
مر�ض �آخر �أ�شد خطورة.
وعلى الرغم من انت�شار العقاقري امل�ضادة
للبلهار�سيا التي ت�ؤخذ عن طريق الفم بعد ذلك
يف م�رص ،فقد ا�ستمر انتقال االلتهاب الكبدي
الفريو�سي "ج" من خالل العديد من الطرق
الأخرى؛ مثل :نقل الدم ،وتعاطي احلقن غري
الآمنة ،وعالج الأ�سنان ،والعديد من العمليات

اجلراحية .وقد �أذيع انت�شار املر�ض يف م�رص
من اخلارج؛ ففي  ،1991يف حملة للتربع
بالدم يف عا�صمة اململكة العربية ال�سعودية؛
الريا�ض� ،أذيع �أن  %20من املتربعني
امل�رصيني م�صابون بالفريو�س .ويف ذلك
الوقت ،ت�سببت تلك احلادثة يف �أزمة وكانت
�إ�شارة �إىل البداية احلقيقية للوباء يف م�رص.
يف يومنا هذا ،تعاين كثافة م�رص ال�سكانية
من حمل ثقيل من �أمرا�ض الكبد ،كما تتعر�ض
ملوجة من الأمرا�ض املتعلقة بااللتهاب
الكبدي الفريو�سي "ج" ،مع عدد متزايد من
املر�ضى يف املرحلة الأخرية من تليف الكبد
و�رسطان الكبد .فتطبيق خطة للعالج من
االلتهاب الكبدي الفريو�سي يف م�رص على
نطاق وا�سع �أمر �صعب ويواجه العديد من
التحديات الكربى .فرتتفع تكاليف العالج
عما تتحمله ميزانية �أغلب امل�رصيني،
كث ً
ريا َّ
كما �أن البنية ال�صحية التحتية ال تتمتع
بالكفاءة املطلوبة بالتحديد يف املناطق
الريفية ،وهكذا ،ي�صعب و�صول العالج ب�شكل
جيد لكل امل�صابني.
وتعد خيارات العالج ملر�ضى الكبد يف
املراحل املت�أخرة حمدودة؛ حيث �إن الطريقة
الفعالة الوحيدة هي زراعة الكبد .ولأن م�رص
�إحدى الدول القليلة حول العامل املحظور فيها
زراعة الأع�ضاء من متربعني متوفني ،يقوم
اجلراحون حال ًّيا بعمليات زراعة الكبد من
متربعني �أحياء حتت �رشوط قا�سية .وقد بد�أ
التجهيز لربنامج "زراعة الكبد من متربع حي"
يف املعهد القومي للكبد بجامعة املن�صورة يف
 .1992ويف البداية ،كانت جترى العمليات
اجلراحية على �أيدي فرق م�رصية يابانية من
اجلراحني؛ غري �أنه منذ  2007وحتى الآن ،يقوم

فريق املعهد ب�إجراء العمليات اجلراحية كاملة.
ويجب �أن يكون املتربع له �صلة قرابة وثيقة
باملري�ض ،وله نف�س ف�صيلة الدم ،ويتمتع بكب ٍد
كبري و�صحي لي�ستطيع التربع بجزء منه ،و�أن
يكون كبده خال ًيا من �أية �أمرا�ض و�أن يظهر
نتائج جيدة يف حتليل وظائف الكبد .و�إن مل
يكن املتربع قري ًبا للمري�ض ،يقوم الأطباء
بتطبيق املعايري ذاتها ،ويت�أكدون �أنه يتفهم
متاما املخاطر التي يعر�ض نف�سه �إليها.
ً
وعادة ما يواجه املري�ض اخلا�ضع لزراعة
الكبد م�شكلتني� .أما �أوالهما ،فهي العثور
متربع تنطبق عليه املعايري املطلوبة.
على
ٍ
و�أما ثانيتهما ،فهي القدرة املادية على دفع
تكاليف مثل هذه اجلراحة؛ حيث ترتاوح
تكلفتها بني مائتي �إىل �أربعمائة �ألف جنيه
م�رصي بالإ�ضافة �إىل تكاليف امل�ست�شفى.
غري �أن العديد من املر�ضى ال يجدون
متربعا ح ًّيا منا�س ًبا؛ فت�ستهوي فكرة ال�سفر
ً
خارج البالد للخ�ضوع لعملية زراعة كبد من
ريا من املر�ضى القادرين
ٍ
متربع متوفَّى كث ً
ماد ًّيا .ويقال �إن عملية زراعة الكبد يف ال�صني
�أقل كلفة منها يف ك ٍّل من الواليات املتحدة
الأمريكية و�أوروبا؛ وباملثل ،ي�أخذ العثور على
ريا.
متربع متوفَّى يف ال�صني وق ًتا ق�ص ً

دور منظمة ال�صحة العاملية

ا�ستجابة لتف�شي وباء االلتهاب الكبدي،
�أطلقت منظمة ال�صحة العاملية الربنامج
الدويل اللتهاب الكبد �أم ًال يف احلد من العوامل
الناقلة لأنواع االلتهاب الكبدي الفريو�سي ومن
الأمرا�ض والوفيات الناجمة عنها ،وذلك عن
طريق حت�سني �إدارة املر�ضى ،وتقليل الت�أثريات
االجتماعية واالقت�صادية للمر�ض على

امل�ستويني الفردي واالجتماعي ،وعلى م�ستوى
الكتل ال�سكانية برمتها.
كما تقوم منظمة ال�صحة العاملية بالتعاون
مع االحتاد العاملي اللتهاب الكبد بتنظيم
اليوم العاملي لاللتهاب الكبدي يف  28يوليو
من كل عام .ويهدف هذا احلدث ال�سنوي �إىل
ت�سليط االهتمام العاملي على مر�ضى االلتهاب
الكبدي الفريو�سي .وهذه فر�صة لزيادة الوعي
العاملي و�إحداث ت�أثري فعلي فيما يتعلق
باحلد من املر�ض و�إتاحة فر�صة اخل�ضوع
للفحو�صات والعالج.
ولأنه مر�ض حديث بع�ض ال�شيء ،فما زالت
هناك العديد من العوامل املتعلقة بااللتهاب
الكبدي الفريو�سي "ج" غري مفهومة .وعلى
الدول �أن تراجع ا�سرتاتيجياتها يف حماربة
هذا املر�ض ،وزيادة فر�ص �إمتام الفحو�صات
املبكرة وح�صول احلاالت املزمنة على العالج،
وذلك لتفادي �أية م�ضاعفات �أخرى للكبد .كما
يتعني عليها تقدمي الرعاية ال�صحية واخلدمات
العالجية ،و�إتاحتها ب�شكل عادل وم�ستدام لكل
من يحتاجها.
ريا ،فهناك حاجة جلهود عاملية
و�أخ ً
ملواجهة االلتهاب الكبدي الفريو�سي "ج"،
ومل�ساعدة الدول الفقرية على �إتاحة العالج
ب�شكل �أكرب ،وت�شجيع البحث العلمي لإيجاد
�أدوية جديدة ولقاحات م�ضادة لهذا املر�ض
ال�صامت الذي يهدد عاملنا.

املراجع
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العلم يف حياتنا

بقلم :ملياء غنيم

هل نرتك الطفل امل�ضطرب يبكي
حتى يخلد �إىل النوم؟
ذراعي لأول مرة،
عندما حملت طفلتي بني
َّ
�أق�سمت �أن �أكر�س حياتي لإ�سعادها؛ فكنت
مت�أكدة متام الت�أكيد �أنني �س�أفعل امل�ستحيل
من �أجلها .كنت على يقني �أن مقدار احلب
املوجود بقلبي �سيمكنني من مواجهة �أي حت ٍّد
من حتديات الأمومة؛ فقد كنت على ا�ستعداد
للت�ضحية بكل دقيقة من حياتي لت�شعر
بالأمان وال�سعادة ،و�شعرت �أنني �س�أفعل ذلك
بكل حب وبدون تردد.
ولكن يف واقع الأمر ،مل �أكن �أدرك �أن
تلك الت�ضحية �ستعني بقائي م�ستيقظة لعدة
�أيام ،و�أن قلة النوم املزمنة التي �س�أعاين
منها �ستحول ثقتي وعزميتي القويتني �إىل
ي�أ�س .وهذه امل�شكلة تواجه العديد من الآباء
والأمهات اجلدد الذين يعانون من قلة النوم
التي ت�صحب مولو ًدا حديثًا دائم اليقظة.
بينما يح�صل كثري من الآباء والأمهات
على ق�سط �أف�ضل من الراحة عندما يقرتب
طفلهم من �شهره الثالث �أو الرابع ويبد�أ يف
النوم لفرتات �أطول ،فبالن�سبة لبع�ض الآباء

والأمهات غري املحظوظني مثلي ،تبد�أ م�شكلة
فعو�ضا عن
النوم لدى الطفل يف تلك املرحلة.
ً
النوم خالل الليل واخللود �إىل النوم ب�سهولة
نوعا ما ،يخترب بع�ض الأطفال ا�ضطرابات
ً
�أكرث كلما مرت الأ�شهر؛ في�ستيقظون كل �ساعة
�أو �أقل ،وي�ستغرقون وق ًتا �أطول وجمهو ًدا �أكرب
للخلود �إىل النوم جمد ًدا يف كل مرة.
فال جتدي مع ه�ؤالء الأطفال عادات النوم
الباعثة على اال�سرتخاء ،وال الأ� َّرسة الهزازة
املا�صات �أو الرتبيت اخلفيف،
باهظة الثمن ،وال
َّ
وال اجلرعات الإ�ضافية من اللنب �أو م�رشوبات
الكاموميل املهدئة� ،أو �أية ن�صائح �أخرى
ي�سديها �آباء الأطفال غري امل�ضطربني بح�سن
نية .حينها يبد�أ الآباء املحرومون من النوم
يف مت�شيط �أرفف الكتب بحثًا عن �أخ�صائي نوم؛
وهو متخ�ص�ص ي�ساعد يف �رشح كيفية خلود
الأطفال �إىل النوم خا�صة خالل الليل.
وهنا يبد�أ ال�رصاع مع "مع�ضلة نوم
الأطفال الكربى" ،والتي يبدو �أن املتخ�ص�صني
ال يتو�صلون �أب ًدا �إىل �أية نتيجة حا�سمة
ب�ش�أنها؛ تلك املع�ضلة هي االختيار ال�صعب
بني ترك املولود ليتعلم كيفية تهدئة نف�سه
حتى يخلد �إىل النوم  -وهذا يت�ضمن البكاء
امل�ستمر  -وبني الذهاب لالطمئنان عليه يف
كل مرة يتذمر فيها �أثناء فرتة النوم.

فهل نرتك الطفل يرقد باكيًا؟
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للمتخ�ص�صني �آراء متباينة حول هذا
املو�ضوع ،وغال ًبا ما يدخلون يف نقا�شات
حادة حول الطريقة املثلى لتدريب الأطفال
على النوم.

فمن ناحية ،هناك الدكتور ال�شهري
ريت�شارد فريبر؛ م�ؤ�س�س مركز ا�ضطرابات
النوم لدى الأطفال مب�ست�شفى الأطفال
ببو�سطن ،وهو مدافع قوي عن ترك الأطفال
يتعلمون النوم ب�أنف�سهم .فمنذ �إ�صدار كتابه
"احلل مل�شكالت نوم طفلك" عام  ،1985ذاع
�صيته كمتخ�ص�ص رائد  -ومثري للجدل  -يف
جمال نوم الأطفال .ومن املحتمل �أن تكون
قد �سمعت عن طريقة فريبر لتعليم الأطفال
كيفية تهدئة �أنف�سهم حتى يخلدون �إىل
النوم؛ وهي طريقة مرتبطة به ارتباطً ا وثي ًقا.
ويطلق على تلك الطريقة وم�شتقاتها "النوم
بكاء" ،على الرغم من �أنه يرف�ض ت�سميتها
ً
بهذا اال�سم لأ�سباب وا�ضحة.
باخت�صار ،يقول فريبر �أنه ب�إمكانك  -بل
ينبغي عليك  -تعليم طفلك كيفية تهدئة نف�سه
حتى يخلد �إىل النوم عندما يكون م�ستع ًّدا
ج�سد ًّيا ونف�س ًّيا لذلك؛ وهو غال ًبا ما يكون ما
بني ال�شهرين اخلام�س وال�ساد�س من العمر.
فيعتقد فريبر �أن ذلك هو ال�سن املنا�سب الذي
ميكن فيه للأطفال اال�ستغناء عن الر�ضاعة
الليلية ،وميكنهم من النوم خالل الليل.
ويو�صي فريبر باتباع روتني حميم وحنون
للنوم ثم و�ضع الطفل يف ال�رسير وهو م�ستيقظ،
ويرتك الطفل  -حتى لو بكى  -لفرتات �أطول
من الوقت تدريج ًّيا .ويقول فريبر �إن و�ضع
الطفل وهو م�ستيقظ يف �رسيره �أمر �رضوري
ج ًّدا ليتعلم كيفية النوم مبفرده وملدد طويلة؛
لأن ذلك يعلمه �أن ب�إمكانه النوم بدون م�ساعدة
من �أحد ،وبدون امل�ساعدات التي كان يتلقاها
على مدى ال�شهور الق�صرية ال�سابقة لينام.
كما ين�صح الآباء والأمهات بالرتبيت
على �أطفالهم وتهدئتهم بعد فرتات حمددة

من الوقت  -ترتاوح يف البداية عاد ًة ما بني
خم�س وع�رش دقائق  -ولكن دون حمل الطفل �أو
�إر�ضاعه ،ويطلق على ذلك الروتني ا�سم "االنتظار
التدريجي" .بعد مرور عدة �أيام �أو �أ�سبوع من
زيادة وقت االنتظار بالتدريج ح�سب النظرية،
ف�إن معظم الأطفال يتعلمون كيفية النوم
مبفردهم بعد اكت�شافهم �أن البكاء ال يجدي.
بعد التدريب ،ال ي�ستيقظ الأطفال لطلب
عو�ضا عن ذلك ،فكلما
االهتمام خالل الليل.
ً
ا�ستيقظوا خالل فرتات حركة العني ال�رسيعة
العادية من النوم ،يهد�أون من تلقاء �أنف�سهم
ويعاودون النوم على الفور ،مثلما يفعل البالغون.
وقد �أ�ضاف م�ؤلفون و�أخ�صائيون �آخرون بعد
ذلك بع�ض الت�رصفات وحذفوا ت�رصفات �أخرى
خللق نظرياتهم اخلا�صة امل�شتقة من طريقة
فريبر  -البقاء يف الغرفة �أم ال؛ �أو ظهور الوالدين
للطفل �أم ال؛ �أو تهدئة الطفل عن طريق �سماعه
ل�صوت والديه �أم ال؛ �أو مل�سه �أم ال؛ �أو زيادة املدد
الزمنية تدريج ًّيا بني فرتات االطمئنان على
الطفل �أم ال � -إال �أنهم جمي ًعا �ضد التدريب على
النوم للأطفال �أقل من �ستة �أ�شهر.
ي�رص م�ؤيدو تلك املدر�سة على �أنه من
الأف�ضل ل�صحة الطفل و�سعادته ،وللوالدين
أي�ضا النوم خالل الليل؛ لأنه يجعل الأطفال
� ً
انتباها خالل اليوم ،مما مينحهم فر�صة
أكرث
�
ً
�أف�ضل يف منو �أقوى و�أ�رسع.
وقد �أ�شاد كثري من الآباء والأمهات بطريقة
"النوم بكا ًء" ومبفعولها مع �أطفالهم الذين ال
ينامون ،والذين �أ�صبحوا ينامون ب�شكل �أف�ضل
بعد اتباعهم لطريقة الدكتور فريبر .ولكن
بالن�سبة للبع�ض الآخر ،فطريقة فريبر لي�ست
كافية بالن�سبة �إليهم؛ فيف�ضلون تطبيق طريقة
حزما من طرق التدريب على النوم ،وذلك
�أكرث ً
بغلق باب الغرفة على الطفل� .إال �أن معظم
الأخ�صائيني يرف�ضون تلك الطريقة القا�سية،
مبن فيهم الدكتور فريبر ،والذي �أ�ضاف يف
ن�سخة كتابه الثانية التي طبعت يف عام 2006
مقدمة يو�ضح فيها الفرق بني طريقته والطريقة
التي ت�شجع على غلق الباب.

�أم علينا �أال ندعه يبكي؟

الأدلة ال تكذب
ي�ضاف �إىل م�أ�ساة الآباء املحرومني من
النوم الدرا�سات املتباينة التي تدعم كلتا
املدر�ستني من مدار�س التدريب على النوم.
فمن ناحية ،تزعم بع�ض الدرا�سات �أن
جتاهل بكاء الطفل خالل تدريبه على النوم
يرتتب عليه معظم امل�شكالت التي يواجهها بعد
ذلك خالل حياته؛ مثل ا�ضطراب نق�ص االنتباه
وفرط الن�شاط ،وال�سلوك املعادي للمجتمع،
وم�ستويات الذكاء املنخف�ضة .ومنبع تلك
االدعاءات هي فكرة �أن التوتر الناجت عن بكاء
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على اجلانب الآخر ،يوجد بع�ض الآباء
والأمهات الذين ال ي�ستطيعون حتمل بكاء
�أطفالهم ،ويدعمهم يف ذلك الأخ�صائيون
امل�ؤيدون ملنهج "عدم البكاء" ،والذين
يعتربون �أن ترك الوالدين لطفلهم يبكي حتى
قا�س ،وغري
ولو لفرتة ق�صرية من الوقت عمل ٍ
طبيعي ،وخيانة للثقة التي تبنى بني الطفل
والأ�شخا�ص البالغني والعامل من حوله.

يعترب الدكتور ويليام �سري�س؛ م�ؤ�س�س
حركة "تربية التوا�صل" من �أكرب م�ؤيدي منهج
عدم البكاء و�أ�شهرهم ،ويعرف بكونه "طبيب
الأطفال املف�ضل يف �أمريكا" .فين�صح �سري�س
بالتوا�صل اجل�سدي املتوا�صل مع الطفل طوال
اليوم من �أجل خلق رابطة بني الطفل ووالديه،
وي�شجع الآباء والأمهات على �إبقاء �أطفالهم
بجانبهم طوال الوقت �سواء يف �أح�ضانهم �أو
بو�ضعهم يف حاملة الأطفال ،وكذلك النوم
بجوارهم و�إطعامهم كلما بكوا �أو طلبوا ذلك.
يف كتابه "دليل نوم الطفل"� ،أكد �سري�س
على اتباع منهج لتدريب الطفل على النوم
يكون الطفل فيه هو حمور االهتمام ،كما
ين�صح الآباء بالتحلي بال�صرب خالل تدريب
طفلهم على النوم يف الوقت الذي يريده.
في�شجع على النوم بجوار الطفل ،وعلى هدهدته
و�إطعامه حتى يغفل ،بالإ�ضافة �إىل طرق �أخرى
من التوا�صل اجل�سدي خللق جتربة �إيجابية
للنوم الآن وعادات �صحية للنوم فيما بعد.
كما خ�ص�ص �سري�س با ًبا كام ًال النتقاد
طريقة "النوم بكا ًء"؛ فيزعم �أن ذلك يخلف
انطباعا �سلب ًّيا عن وقت النوم -
عند الطفل
ً
بل والنوم ذاته  -قد ي�ستمر مدى احلياة،
كما يجعله يفقد الثقة يف دعم �أ�رسته له.
ويقر م�ؤيدو منهج عدم البكاء �أن طريقتهم قد
ُّ
ت�ستغرق وق ًتا طوي ًال � -أطول حت ًما من طريقة
النوم بكا ًء -ولكنهم يزعمون �أنها على املدى
الطويل �أخف وط�أة على ك ٍّل من الطفل ووالديه.

الطفل وغياب ا�ستجابة والديه له يت�سببان يف
�إفراز م�ستويات مكثفة من مواد كيميائية -
معروفة با�سم هرمونات التوتر مثل هرمون
تغي من منو عقل الطفل.
الكورتيزول ِّ -
وغال ًبا ما يتم اال�ستعانة بعمل الدكتور
�آالن �شور؛ الباحث بجامعة كاليفورنيا بلو�س
�أجنلو�س ،دلي ًال لرت�سيخ فكرة �أن الكورتيزول
املفرز خالل البكاء ال�شديد ي�رض باخلاليا
الع�صبية يف املخ ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل حدوث
�آثار غري �صحية و�أ�رضار نف�سية .ويو�ضح �شور
كيف ميكن للأ�سلوب املتكرر من عدم تلبية
حاجات الطفل �أن يعطل جهاز تنظيم التوتر
لديه ،و�أن يغري من طريقة معاجلة الهياكل
احلوفية لديه للعواطف.
�إال �أن �أبحاث �شور هي يف واقع الأمر عن
كيفية ت�أثري ال�صدمات� ،أو الإهمال امل�ستمر� ،أو
الق�سوة على الأطفال ولي�ست عن تطبيق منهج
"النوم بكا ًء" يف مقابل اجلو الأ�رسي املليء
بالرعاية والتفاعل .فيعتمد كلي ًة يف جتميع
بياناته على جمموعة من الأطفال الذين
يعانون من الإهمال اجل�سيم ،وعادة ما ي�ستعني
باحلاالت املقيدة بخدمات حماية الطفل.
وعلى اجلانب امل�ؤيد للتدريب على النوم،
ؤخرا حالة
راقبت درا�سة �أ�سرتالية مت ن�رشها م� ً
 326طف ًال ي�شتكي �آبا�ؤهم من مواجهتهم
�صعوبات معهم تتعلق بالنوم عند بلوغهم
ال�شهر ال�سابع .فتم �إدراج ن�صف الأطفال �ضمن
جمموعة للتدريب على النوم  -با�ستخدام
منهج من مناهج طريقة "النوم بكا ًء" -
والن�صف الآخر مت و�ضعه يف جمموعة مراقبة
ال تطبق تدري ًبا على النوم.
بعد مرور خم�س �سنوات ،تابع الباحثون
حالة امل�شرتكني البالغني من العمر �ست
�سنوات الآن و�آبائهم .فلم يجدوا فرقًا ملحوظً ا
بني �أطفال املجموعتني فيما يتعلق بال�صحة
العاطفية� ،أو ال�سلوك� ،أو م�ستوى الذكاء،
�أو الروابط الأ�رسية بني الأطفال و�آبائهم.
وبالتايل ،مل يجد الباحثون �أي �رضر من ترك
الطفل يبكي لفرتات حمددة خالل تدريبه على
النوم مبفرده.
وهناك بحث �آخر معاك�س يت�ضمن درا�سة مت
�إجرا�ؤها بجامعة �شمال تك�سا�س على  25طف ًال
ترتاوح �أعمارهم بني �أربعة وع�رشة �أ�شهر خالل
برنامج للتدريب على النوم .فر�صد الباحثون
م�ستويات هرمون الكورتيزول اخلا�ص بالتوتر
عند الأطفال الذين مت تركهم يبكون حتى
خلودهم للنوم بدون تهدئتهم.
ر�صد العلماء مدة بكاء الأطفال كل ليلة
قبل خلودهم للنوم .وبحلول الليلة الثالثة ،بكى
الأطفال ملدة �أقل من الليايل ال�سابقة وخلدوا
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العلم يف حياتنا

�إىل النوم �أ�رسع� ،إال �أن م�ستويات الكورتيزول
يف لعابهم ظلت مرتفعة ،مما ي�شري �إىل �أن
الأطفال يكونون على نف�س القدر من التوتر
مثلما يكونون �أثناء البكاء .ما ظن الباحثون
�أنه �أمر مثري لالهتمام هو �أنه بالرغم من عدم
تغي م�ستويات الأمل الفي�سيولوجي الداخلية
ُّ
لدى الأطفال ،ف�إن تعبريهم اخلارجي عن ذلك
التوتر يهد�أ مع التدريب على النوم.
يزعم املعار�ضون �أن الأطفال مل يكونوا
متوترين يف الأ�صل و�أن م�ستويات الكورتيزول
لديهم طبيعية� ،أو حتى �إذا كانوا متوترين
فهو توتر �إيجابي ي�ساعد على منو الطفل يف
�شكل مهارات الت�أقلم وحتمل الإحباط وهي
من املهارات الهامة التي يجب على الطفل
اكت�سابها ال�ستخدامها يف حياته بعد ذلك.

البكاء �أو عدم البكاء
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دافع الدكتور �سبوك "منذ عقود" عن فكرة
ت�شكيك الوالدين يف جميع "مناهج" الرتبية
واتباعهم حد�سهم؛ فال يوجد منهج معني
يتما�شى مع كل طفل �أو كل موقف �سواء.
ت�ؤيد "الأكادميية الأمريكية لطب النوم"
هذه الن�صيحة .فبعد مراجعة طرق التدريب
على النوم ،مبا فيها ترك الطفل يبكي وعدم
ترك الطفل يبكي ،جاء ا�ستنتاجها �أنه ال يوجد
منهج واحد حمدد مل�شكلة النوم عند الأطفال.
فكل طفل خمتلف ويجب على الآباء اختيار ما
ينا�سب املوقف الذي هم فيه ،ولكن �أهم �شيء
هو االلتزام بذلك املنهج عند اتباعه.
لقد مرت خم�س �سنوات منذ �أن تركت ابنتي
تبكي حتى تنام ،لكنني ما زلت �أتذكر �صوت
بكائها حتى الآن� .أتذكر جلو�سي وحيدة يف
الظالم �أنازع نف�سي مانعة �إياها من الهرع
لنجدتها ،وما زال قلبي ينفطر كلما تذكرت
أي�ضا كيف فعل هذا املنهج مفعول
الأمر� .أتذكر � ً
ال�سحر؛ ففي غ�ضون �أيام غدت طفلتي تخلد
للنوم مبفردها يف دقائق ،وهي التي كانت
طقو�س نومها ت�ستمر ل�ساعات ومل تكن تنام
لأكرث من �ساعة يف كل مرة� ،إال �أنها �أ�صبحت
تنام كل ليلة ع�رش �ساعات �أو �أكرث متوا�صلة.
أي�ضا؛
كما كانت طفلة �سعيدة خالل النهار � ً

فانتهى البكاء طوال الوقت واكت�سبت كل الأمور
الهامة التي فاتتها ب�رسعة الربق.
حني قررت ا�ستخدام منهج تركها تبكي
كنت قد قر�أت كل كتاب ،واطلعت على كل
بحث ،وقمت بتجربة جميع طرق عدم البكاء
دون جدوى� .إال �أنه على الرغم من �أنها تبدو
�سحرية ،فال جتدي طريقة ترك الطفل يبكي
نف ًعا مع كل الأطفال .وبينما ال �أعتقد �أنني قد
�أذيت مخ ابنتي �أو ت�سببت يف م�شكالت مزمنة
لديها باتباع ذلك املنهج ،ف�إنني يف نف�س
أف�ضل تدريبها على النوم دون الأمل
الوقت كنت � ِّ
امل�صاحب لتلك الطريقة ،حتى و�إن كنت �أنا من
ي�شعر بهذا الأمل والذنب.

املراجع

Richard Ferber (2006) “Solve Your
Child’s Sleep Problems”, Touchstone
edition.cnn.com
psycnet.apa.org
abcnews.go.com
www.askdrsears.com
www.babycenter.com

الكولي�سرتول هو نوع من مركبات الدهون
املوجودة يف الدم ينتجه الكبد؛ ويحتاجه
اجل�سم للقيام ب�أداء وظائف معينة؛ مثل:
بناء جدران اخلاليا ،و�إنتاج الهرمونات .ويف
حني �أن بع�ض �أنواع الكولي�سرتول  -مثل
كولي�سرتول الربوتني الدهني مرتفع الكثافة
(�/HDLإت�ش دي �إل)  -تعد من الأنواع
املفيدة (ويرمز حرف الـ " "Hلكلمة مفيدة
باللغة الإجنليزية)؛ هنالك �أنواع �أخرى من
الكولي�سرتول  -مثل كولي�سرتول الربوتني
الدهني منخف�ض الكثافة (� /LDLإل دي
�إل)  -تعد من الأنواع ال�ضارة (ويرمز حرف
الـ " "Lلكلمة �ضار �أو �سيء باللغة الإجنليزية).

وعندما ترتفع ن�سبة النوع ال�ضار وت�صبح
ن�سبة النوع املفيد غري كافية ،تزداد احتمالية
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
وعلى الرغم من �أن الكولي�سرتول كان يعد
من الأمرا�ض التي ت�صيب من هم يف منت�صف
العمر ومن م�سببات �أمرا�ض القلب ،والنوبات
القلبية ،وال�سكتات الدماغية ،وغريها من
م�شكالت الأوعية الدموية� ،أ�صبح الكولي�سرتول
م�صدر قلق متزايد بني الأطفال واملراهقني.
فوفقًا للمركز القومي للإح�صائيات ال�صحية
( )NCHSالتابع ملراكز ال�سيطرة على
الأمرا�ض والوقاية منها ( ،)CDCف�إن معدل
حاالت الأطفال واملراهقني الذين يعانون
من زيادة الوزن قد ت�ضاعف ثالث مرات منذ
عام  ،1970واليوم ،يعاين �أكرث من  ٪30من
�أطفال �أمريكا من زيادة الوزن �أو ال�سمنة.
تعترب جمعية القلب الأمريكية � -إىل جانب
غريها من جهات �أو �أفراد من متخ�ص�صي
ال�سمنة يف مرحلة الطفولة – هذا االنت�شار
الوا�سع نتيجة لنمط احلياة اخلايل من
احلركة املتنامي ،والعادات الغذائية ال�سيئة.
فلك �أن تت�صور الأيام التي نق�ضيها �أمام
التلفاز ،و�ألعاب الفيديو ،وغريها من �أنواع
التكنولوجيا التي ت�شجعنا على اجللو�س،
والأنظمة الغذائية احلافلة بالوجبات ال�رسيعة
والأطعمة املجهزة عالية املعاجلة.
لكن الوزن و�أ�سلوب احلياة لي�سا وحدهما
فقط اجلناة؛ فقد تكون �أمرا�ض القلب يف
أي�ضا .فالتاريخ العائلي لأمرا�ض
جيناتنا � ً
القلب املبكرة ،وال�سكري ،وارتفاع �ضغط الدم
أي�ضا من احتماالت �إ�صابتنا بت�صلب
يزيد � ً
ال�رشايني ،وارتفاع الكولي�سرتول ،وا�ضطرابات
الدهون .ف�أكرث ما يجعل الأطفال على قائمة
املعر�ضني للخطر هو وجود تاريخ عائلي من
الكولي�سرتول املرتفع �أو �أمرا�ض القلب املبكرة
احلدوث  -قبل �سن  55للرجال و 65للن�ساء -
�أو تاريخ عائلي غري معروف.
وبالن�سبة للأطفال الذين يعانون من
زيادة يف الوزن ،ف�إن تغيري منط احلياة
هو �أول خطوة لتفادي تلك الأخطار.
وت�ساعد اال�ست�شارة الغذائية على خلق نظام
غذائي تنخف�ض فيه ن�سب الدهون امل�شبعة
أي�ضا �أحد
والكولي�سرتول .كما تعد التمارين � ً
املفاتيح؛ فينبغي على الأطفال واملراهقني
ممار�سة الن�شاط البدين �ساعة �أو �أكرث كل يوم.
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العلم و �أنا

ُيعد جهاز املناعة الذي يعمل ب�شكل �صحيح
وحدة حرب بيولوجية من�ضبطة ومدربة تدري ًبا
جي ًدا للدفاع عن اجل�سم .واجلهاز املناعي حقًّا
مده�ش للغاية؛ فهو قادر على حتديد العديد من
الأج�سام الغريبة التي تغزو اجل�سم وتدمريها.
أي�ضا حتديد اخلاليا
كما ميكن للجهاز املناعي � ً
امل�صابة بالفريو�سات داخل ًّيا ،ف�ض ًال عن العديد
من اخلاليا التي تكون يف طريقها لأن ت�صبح
أوراما .فيقوم اجلهاز املناعي بكل هذا الدور
� ً
حتى يبقى اجل�سم �سلي ًما.
وعلى الرغم من كفاءة اجلهاز املناعي ،ف�إنه
قد يخطئ يف بع�ض الأحيان؛ فاحل�سا�سية ما هي
�إال نتاج جهاز مناعي مفرط احل�سا�سية .فيخطئ
اجلهاز املناعي احل�سا�س التعرف على املواد غري
ال�ضارة معت ًربا �إياها خط�أً موا َّد �ضارة ،ومن ثَم
يهاجمها ب�رشا�سة �أكرب بكثري مما هو مطلوب.
وامل�شكالت التي قد ي�سببها هذا الهجوم ترتاوح
ما بني الآثار غري املريحة �إىل ف�شل تام للكائن
الذي يفرت�ض �أن يحميه اجلهاز املناعي.
�إذا كنت قد قر�أت من قبل عن املناعة ،فالبد �أنك
أي�ضا
على دراية باخلاليا الليمفاوية ،واملعروفة � ً
با�سم خاليا الدم البي�ضاء .واخلاليا الليمفاوية
مكون �أ�سا�سي من مكونات اجلهاز املناعي،
وعندما تخطئ فيمكنها �أن تخلق ا�ستجابة
حت�س�سية .وهناك نوعان من اخلاليا الليمفاوية؛
هما :اخلاليا الليمفاوية البائية (اخلاليا البائية)،
واخلاليا الليمفاوية التائية (اخلاليا التائية) .وكال
النوعني ي�ساعد على حرا�سة اجل�سم �ضد املواد
الغريبة؛ مثل البكترييا ،والفريو�سات ،وال�سموم
التي تغزوه .وتتحرك تلك اخلاليا بحرية خالل
�أن�سجة اجل�سم وبينها ،كما تنتقل عرب جدران
الأوعية الدموية ،وبني خمتلف الغدد والقنوات
الليمفاوية؛ �أي �أنها تتحرك يف كل مكان.
وتقوم اخلاليا الليمفاوية بدور املفت�شني
املتنقلني؛ ففي كل مكان يذهبون �إليه ،ين�شغلون
بفح�ص كل خلية يواجهونها ،وكلما اكت�شفوا خلية
تبدو خطرية ،يقومون بجميع التدابري امل�ضادة

لها على الفور .فعندما تواجه الليمفاويات
ج�سي ًما �أو خلية ذات جزيئات �سطح تدل على �أنها
غا ٍز �أجنبي ،ف�إنها تقوم مبا ي�شبه عملية جمهرية
لأخذ الب�صمات وال�صور اجلنائية للغزاة.
لأن ه�ؤالء الغزاة الأجانب يت�سببون يف
�إنتاج الأج�سام امل�ضادة ،يطلق عليهم مولدات
الأج�سام امل�ضادة �أو امل�ست�ضدات .وبعدما تقوم
اخلاليا البائية بتحديد م�ست�ضد ما ،ف�إنها تعود
مرة �أخرى �إىل العقد الليمفاوية؛ لتتحول �إىل
أج�ساما م�ضادة �صممت
خلية بالزما وتنتج � ً
خ�صي�صا ملحاربة هذا التهديد بالتحديد .وهناك
ً
خم�سة �أنواع �أ�سا�سية من الأج�سام امل�ضادة تدعى
الغلوبولينات املناعية� ،أو الإيج ،ويتم ت�صنيف
كل نوع بحرف الحق :الإيج �أ ،والإيج د ،والإيج
هـ ،والإيج ج ،والإيج م؛ �إال �أن الإيج امل�سئول عن
ردود الفعل احل�سا�سة هو الإيج هـ.
ففي جهاز مناعي يعمل بكفاءة ،حتتوي
ال�شفرة اجلينية على ما يكفي من البيانات
التي متكن اخلاليا الليمفاوية من التمييز بني
الربوتينات املهددة وغري املهددة .ولكن يف
اجلهاز املناعي اخلا�ص بال�شخ�ص الذي يعاين
احل�سا�سية ،ال ت�ستطيع اخلاليا الليمفاوية حتديد
ما �إذا كان الربوتني الذي قد تناوله هذا ال�شخ�ص
كجزء من وجبته التي حتتوي على املحار  -على
�سبيل املثال ال احل�رص -ال يغزو اجل�سم.
كما �أن اخلاليا البائية عند ال�شخ�ص امل�صاب
باحل�سا�سية ،والتي تعترب -م�ضللة -على امل�ستوى
اجليني ،تت�سبب يف �إنتاج كميات كبرية من الإيج
هـ ،والتي تلت�صق باخلاليا البدينة يف جميع
�أنحاء اجل�سم ،والتي تعرف علم ًّيا با�سم التعر�ض
التح�س�سي .وعلى الرغم من �أن اخلاليا البدينة
توجد يف الن�سيج ال�ضام ،فلديها �شيء واحد
م�شرتك ملن يعاين من احل�سا�سية؛ فهي حتتوي
على اله�ستامني ،وهو �سالح هام يف تر�سانة
اجل�سم ملكافحة العدوى ،ولكن للأ�سف ،فعندما
يطلق يف اجل�سم بكميات مرتفعة ج ًّدا ي�صبح من
املحتمل �أن يكون اله�ستامني مادة مدمرة.

وت�ستغرق اخلاليا البدينة واخلاليا القاعدية
ما بني �أ�سبوع وع�رشة �أيام من التعر�ض التح�س�سي
لت�صبح على دراية بالإيج هـ .ومن ث َّم� ،إذا ظهر
م�سبب احل�سا�سية مرة �أخرى ،ف�إنه يت�سبب يف ما
ي�شبه ت�أثري الدومينو املدمر داخل النظام ويدعى
متتالية احل�سا�سية .وعندما يتم تدمري اخلاليا
البدينة واخلاليا القاعدية ،يتم �إطالق ما لديها
من خمزون من اله�ستامني وغريه من و�سطاء
احل�سا�سية يف الأن�سجة املحيطة والدم ،مما يت�سبب
يف متدد الأوعية الدموية ال�سطحية وما يتبعه من
انخفا�ض يف �ضغط الدم ،ومتتلئ امل�سافات بني
اخلاليا املحيطة بال�سوائل .واعتما ًدا على م�سبب
احل�سا�سية �أو اجلزء املعني من اجل�سم ،تظهر
�شيوعا
خمتلف �أعرا�ض احل�سا�سية ،و�أكرثها
ً
العط�س ،وال�صفري ،والإ�سهال ،والقيء.
هناك ثالث تقنيات عادة ما تُعر�ض من قبل
الأطباء مل�ساعدة الذين يعانون من احل�سا�سية؛
وهي :التفادي ،والأدوية ،والعالج املناعي.
فالعديد من املواد امل�سببة للح�سا�سية ،مبجرد
حتديدها ،ميكن بب�ساطة جتنبها؛ ف�إذا كنت
تعرف �أنه لديك ح�سا�سية من املحار ،فال ت�أكل
منه .ولكن للأ�سف ،ف�إن كث ًريا من املواد امل�سببة
للح�سا�سية  -مثل حبوب اللقاح ،والعفن ،والغبار
واملواد احلافظة  -يكون جتنبها �صع ًبا للغاية� ،إن
مل يكن م�ستحي ًال .وغال ًبا ما ميكن التغلب عليها
با�ستخدام الأدوية؛ مثل م�ضادات الهي�ستامني،
وم�ضادات االحتقان ،وكرومولني ال�صوديوم،
وال�ستريوئيدات الق�رشية ،والإبينيفرين يف حاالت
احل�سا�سية املفرطة.
وعلى اجلانب الآخر ،فالعالج املناعي مكلف،
وم�ستهلك للوقت ،ولي�س خال ًيا من املخاطر؛ ولكنه
غال ًبا ما يكون الأمل الوحيد لدى الفرد ليعي�ش
حياة طبيعية .ويتكون العالج املناعي من �سل�سلة
من حقن املادة امل�سببة للح�سا�سية ،ويبد�أ بجرعة
�ضعيفة ج ًّدا تزداد قوة تدريج ًّيا لت�صل �إىل جرعة
وقائية قد ت�ستمر مع مرور الوقت .وي�ساعد احلقن
اجلهاز املناعي على �إنتاج الإيج هـ بكميات �أقل،
بينما يحفز من �إنتاج الأج�سام امل�ضادة املانعة،
والتي تدعى الإيج ج.
كم هو مده�ش كيف يعمل نظام املناعة لدينا
وك�أنه جي�ش داخلي �ضد �أي غزو خارجي يهدد
�أج�سامنا ،ولكن يبدو �أن هذا اجلي�ش قد يكون يف
بع�ض الأحيان هو اخلطر نف�سه .ومثل �أي �شيء
�آخر حولنا ،ف�إن نظام املناعة لدينا قد يكون به
ق�صور؛ ولكن هذا ال ميكن ب�أية حال من الأحوال
لأن يقلل من �ش�أن دوره الكبري يف حمايتنا.
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ريا من الطعام
دائ ًما ما ن�شعر باجلوع يف ف�صل ال�شتاء ،ثم نتناول كث ً
ونكت�سب املزيد من الوزن؛ بالإ�ضافة �إىل �أن نوع الطعام الذي نتناوله قد
�ضارا .لذلك ،فحني ت�شعر باجلوع تناول حفنة من املك�رسات؛ لي�س
يكون ًّ
أي�ضا �أنها قد تكون الغذاء الذي
فقط لأنها غنية بالربوتني ،ولكن تبني � ً
ي�ساعد على �إطالة العمر.
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واملك�رسات تعد جز ًءا من النظام الغذائي
املتوازن كما و�ضح م�سئولو ال�صحة العامة
ؤخرا يف املبادئ التوجيهية الغذائية
م� ً
للأمريكيني؛ حيث ن�صح الفريق احلكومي
غراما من
البالغني بتناول حوايل ً 170–140
الربوتني يوم ًّيا ،والتي قد ت�شمل املك�رسات.
قد يت�ساءل العديد من الأفراد :ما هو الكم
املطلوب تناوله من حبات املك�رسات لإطالة
العمر؟ ولكن هذا غري وا�ضح؛ فالعلماء ي�شريون
�إىل �أن النتائج ال تعرب عن �أية عالقة �سببية �أو
م�ؤثرة بني تناول املك�رسات واملوت يف وقت
الحق� ،إال �أن هذا االرتباط يدعو �إىل مزيد من
البحث .على الأقل ،هذه هي نتيجة �أكرب درا�سة
متت حتى الآن والتي تبحث العالقة ما بني تناول
املك�رسات وطول العمر .فتحتوي املك�رسات على
ن�سبة عالية من الدهون غري امل�شبعة ،والربوتني،
والفيتامينات ،وكذلك املواد امل�ضادة للأك�سدة
التي يعتقد �أن لها عالقة بانخفا�ض خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
فوفقًا لأكرب درا�سة من نوعها ،ف�إن
يوميا
الذين يتناولون حفنة من املك�رسات
ًّ
يكونون �أقل عر�ضة للوفاة بن�سبة  ٪20خالل
عاما مقارنة ب�أولئك الذين ال
فرتة تبلغ ً 30
يتناولون املك�رسات ،وذلك ح�سب العلماء يف
معهد دانا  -فاربر لل�رسطان التابع جلامعة
هارفارد وبريجهام وم�ست�شفى الن�ساء ،وكذلك
مدر�سة هارفارد لل�صحة العامة.
وتقريرهم الذي ن�رش يف دورية نيو�إجنالند
الطبية قد �ضم املزيد من الأخبار اجليدة؛ فمن
يتناولون املك�رسات بانتظام هم �أكرث ر�شاقة
من �أولئك الذين ال يتناولونها ،وهو االكت�شاف
الذي من �ش�أنه �أن يقلل من املخاوف التي تدعو
ب�أن تناول كثري من املك�رسات ي�ؤدي �إىل زيادة
أي�ضا على
يف الوزن .وقد �ألقى التقرير ال�ضوء � ً
الت�أثري الوقائي لأ�سباب حمددة للوفاة.
قال ت�شارلز �س .فوك�س؛ مدير مركز عالج
�رسطان اجلهاز اله�ضمي مبعهد دانا  -فاربر،

وامل�ؤلف الرئي�سي للتقرير ،و�أ�ستاذ الطب بكلية
الطب بجامعة هارفرد�" :إن الفائدة الأكرث
و�ضوحا هي انخفا�ض معدل الوفيات الناجمة
ً
عن �أمرا�ض القلب ،والتي تعد القاتل الرئي�سي
لل�شعب الأمريكي ،بن�سبة  ."٪29كما �أ�ضاف
انخفا�ضا
أي�ضا
ً
فوك�س" :ولكننا �شاهدنا � ً
وا�ضحا – بن�سبة  – ٪11يف خماطر الوفاة
ً
جراء ال�رسطان".
َّ
وما �إذا كان هناك نوع �أو �أنواع معينة من
املك�رسات هامة؛ من حيث الت�أثري الوقائي،
فهذا �أمر ال ميكن حتديده .ومع ذلك ،كان
االنخفا�ض يف الوفيات مماث ًال لك ٍّل من الفول
ال�سوداين من البقول �أو ف�ستق العبيد ،ومك�رسات
الأ�شجار؛ مثل :اجلوز ،والبندق ،واللوز،
والكاجو ،واملكداميا ،والبقان ،والف�ستق،
وال�صنوبر.
لقد وجدت العديد من الدرا�سات ال�سابقة
عالقة ما بني زيادة ا�ستهالك املك�رسات
وانخفا�ض خطر الإ�صابة بالأمرا�ض؛ مثل
�أمرا�ض القلب وال�سكري من النوع  ،2و�رسطان
القولون ،وح�صوات املرارة ،واالن�سدادات.
أي�ضا ربط ارتفاع ا�ستهالك املك�رسات
كما مت � ً
بانخفا�ض م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم،
والإجهاد الت�أك�سدي ،وااللتهابات ،وال�سمنة،
ومقاومة الإن�سولني.
كما ربطت بع�ض الدرا�سات ال�صغرية
ما بني زيادة تناول املك�رسات يف النظام
الغذائي وانخفا�ض جمموع الوفيات يف فئات
معينة من ال�سكان .ولكن ال توجد درا�سات
بحثية �سابقة بحثت يف مثل هذه التفا�صيل
على خمتلف م�ستويات ا�ستهالك املك�رسات
وت�أثريها على الوفيات الإجمالية يف عدد كبري
عاما.
من ال�سكان لفرتات تتعدى الثالثني ً
بالن�س���بة للبح���ث اجلدي���د ،فقد ا�س���تطاع
العلماء اال�ستفادة من قواعد البيانات اخلا�صة
مب�صدري���ن درا�س���يني م�س���تمرين معروف�ي�ن
يقومان عل���ى املالحظة وجم���ع البيانات عن

النظ���ام الغذائ���ي وغريه من العوام���ل الأخرى
يف من���ط احلياة ،والنتائ���ج ال�صحية املختلفة.
فقدمت درا�س���ة املمر�ضني عن ال�صحة بيانات
ع���ن  76.464ام���ر�أة م���ا بني عام���ي 1980
و ،2010كم���ا �أثمرت درا�س���ة املتابعة خلرباء
ال�صحة عن بيانات عن  42.498رج ًال ما بني
عام���ي  1986و.2010
وقد قام امل�شاركون يف تلك الدرا�سات
مبلء ا�ستبيانات مف�صلة عن الطعام كل
� 4 – 2سنوات .ومع كل ا�ستبيان ،يطلب من
امل�شاركني تقدير عدد املرات التي يتناولون
فيها املك�رسات مبعدل الأوقية واحدة .ومت
ا�ستخدام طرق حتليل البيانات املتطورة
ال�ستبعاد العوامل الأخرى التي قد تعد من
�أ�سباب الوفيات؛ فكانت قادرة على عزل حتليل
العالقة بني املك�رسات والوفيات ب�شكل م�ستقل
عن العوامل الأخرى.
وقد �أو�ضح يينغ باو من بريجهام
وم�ست�شفى الن�ساء ،وهو امل�ؤلف الأول للتقرير،
�أنه" :يف خالل تلك التحليالت ،كلما زاد تناول
الأفراد للمك�رسات ،قلت احتماالت وفاتهم
عاما" .ف�أولئك
خالل فرتة املتابعة ملدة ً 30
الذين يتناولون املك�رسات �أقل من مرة يف
الأ�سبوع تنخف�ض ن�سبة وفياتهم مبعدل ٪7؛
والذين يتناولون املك�رسات مرة واحدة يف
الأ�سبوع تنخف�ض ن�سبة وفياتهم مبعدل ٪11؛
والذين يتناولون املك�رسات مبعدل مرتني �إىل
�أربع مرات يف الأ�سبوع تنخف�ض ن�سبة وفياتهم
مبعدل ٪13؛ والذين يتناولون املك�رسات
مبعدل  6 – 5مرات يف الأ�سبوع تنخف�ض
ن�سبة وفياتهم مبعدل ٪15؛ والذين يتناولون
املك�رسات مبعدل �سبع مرات �أو �أكرث �أ�سبوع ًّيا
تنخف�ض ن�سبة وفياتهم مبعدل .٪20
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النباتية اتباع نظام غذائي يتجنب
تناول جميع �أنواع اللحوم ،والأ�سماك،
والدواجن .واخل�رضية – على �صعي ٍد
�آخر – درجة �أعلى من النباتية تت�ضمن
متاما عن ا�ستخدام جميع
الإم�ساك
ً
املنتجات احليوانية؛ مثل :الألبان،
واجلنب ،وغريها من منتجات الألبان،
والبي�ض ،والع�سل ،والأ�صواف ،واحلرائر،
واجللود .ويتجه النا�س التباع النظام
النباتي لأ�سباب متعددة وخمتلفة؛ منها
�أ�سباب �صحية ،وبيئية ،و�أ�سباب تتعلق
باعتبارات �أخالقية� ،أو بعدم ا�ست�ساغة
اللحوم� ،أو باعتقادات تتعلق بنبذ العنف
والتعاطف مع احليوانات.
وبينما ال يتخيل البع�ض يومهم بدون
تناول اللحوم ،ي�رص البع�ض الآخر على
�أ�سلوب حياة نباتي �أو خ�رضي بو�صفه
الأمثل لال�ستمتاع بالطعام واحلفاظ على
ال�صحة .وقد �ضمت النباتية واخل�رضية
تدرج ًّيا ماليني الأ�شخا�ص املهتمني
بتناول الأطعمة الطبيعية واالمتناع
عن امل�صادر احليوانية املثرية لل�شكوك
يف غذائهم اليومي .وب�شكل عام ،تقري ًبا
كل من اختار �أن ي�صبح نبات ًّيا اتخذ هذا
القرار لأحد الدوافع الأربعة التالية:

 .1دوافع �صحية :نتيجة للإ�صابة بارتفاع
ن�سبة الكولي�سرتول� ،أو �أمرا�ض القلب� ،أو
ال�سمنة� ،أو ال�سكري ،و�رضورة اتباع حميات
غذائية معينة ،والرغبة يف تناول �أطعمة
�صديقة للبيئة و�أف�ضل ل�صحتنا� ،أو الرغبة يف
زيادة الأطعمة الطبيعية يف الوجبات.
رف�ضا لفكرة قتل خملوق
 .2دوافع �إميانيةً :
�آخر من �أجل احل�صول على الطعام.
رف�ضا للطريقة القا�سية
 .3دوافع �أخالقيةً :
التي يتم التعامل بها مع احليوانات يف جمال
رف�ضا للتغيريات الوراثية
أي�ضا ً
ت�صنيع الغذاء ،و� ً
والهرمونية التي تتم على تلك احليوانات.
وبع�ض النا�س من �أ�صحاب هذه التخوفات
لي�سوا بال�رضورة �ضد تناول احليوانات،
ولكنهم �ضد طريقة التعامل معها ،كما �أنهم ال
حرجا يف تناول الدواجن ،والبي�ض،
ي�ست�شعرون ً
والأبقار التي مت تربيتها ب�شكل �صحي ،وتغذت
على طعام طبيعي.
 .4دوافع بيئية� :إميانًا ب�أن ا�ستغالل الأرا�ضي
وامل�صادر الطبيعية لرتبية املا�شية من �أجل
الطعام طريقة غري �صحيحة باملرة للح�صول
على الربوتني .فمن املمكن ا�ستخدام نف�س
امل�ساحة من الأر�ض لزراعة فول ال�صويا وجتنب
غازات االحتبا�س احلراري التي تنتج عن تربية
املا�شية .وهكذا يكون لدينا طريقة بديلة �صديقة
للبيئة ت�شبع بها حاجة العامل من الطعام.
غري �أن احلجة الأقوى التي ميتلكها
النباتيون يف نقا�شاتهم حول املو�ضوع هو �أن
احلمية النباتية ال متد اجل�سم �إال بجرعة قليلة من
الدهون امل�شبعة التي حتتوي على الكولي�سرتول
"ال�ضار" للج�سم .وهكذا ،ف�إن النباتيني يتناولون
كث ًريا من الألياف واملواد الكيميائية النباتية
الداعمة لل�صحة .ويتحقق ذلك من خالل زيادة
ا�ستهالك الفاكهة ،واخل�رضوات ،والنباتات
املنتجة للحبوب ،والبقول ،واملك�رسات ،والعديد
من منتجات ال�صويا.
نتيجة لذلك ،يتمتع النباتيون بوزن �أقل،
وم�ستويات �أقل من الربوتينات الدهنية و�ضغط
الدم .كما �أنهم �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب املتعلقة بال�رشيان التاجي ،وارتفاع
�ضغط الدم ،وال�سكتات ،ومر�ض ال�سكري من
النوع الثاين ،وبع�ض �أنواع ال�رسطان.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن االنتقادات
املوجهة للنباتية قوية ج ًّدا ،وحتليلية ،ومقنعة.
فاالعتقاد هنا يف �أن تناول اللحوم لي�س ب�شيء
قا�س �أو غري �أخالقي ،بل هو جزء طبيعي من
ٍ
دورة احلياة ،ويقول �أ�صحاب هذا الر�أي ب�أن
النباتيني �أخط�أوا يف �إعطاء قيمة �أكرب حلياة
احليوانات عن النباتات.

فالأبحاث ت�شري �إىل �أن النباتات ت�ستجيب
للتهديدات التي تتعر�ض لها بطريقة
أي�ضا،
كهروكيميائية ،و�أنها قد ت�شعر باخلوف � ً
وهكذا ف�إن النباتيني ي�ؤذون النباتات كلما
قتلوها وتناولوها .فكل كائن حي على وجه
الأر�ض ميوت �أو يقتل يف وقت ما لكي تعي�ش
كائنات �أخرى؛ وهكذا ،لي�ست هناك �أية م�شكلة
يف هذه الدورة ،فتلك هي دورة احلياة.
و�إنها حلقيقة �أن اللحوم هي �أمثل امل�صادر
املتاحة للربوتني .ففي وجبة واحدة ،تقدم
اللحوم جميع الأحما�ض الأمينية الرئي�سية،
والتي متثل وحدات بناء اخلاليا ،ذلك بالإ�ضافة
�إىل املغذيات الأ�سا�سية؛ مثل احلديد ،والزنك،
وفيتامني ب .و�أغلب الأطعمة النباتية ال متد
اجل�سم بالقدر الكايف من الأحما�ض الأمينية
الرئي�سية يف وجبة واحدة.
وحيث �إن اللحوم هي امل�صدر الأمثل
للح�صول على فيتامني ب ،12فقد �أثبتت العديد
من الدرا�سات الإكلينيكية �أن النباتيني يعانون
من نق�ص فيتامني ب 12الأ�سا�سي لتكوين
خاليا الدم .ونق�ص ذلك الفيتامني يهدد
بالإ�صابة با�ضطرابات ع�صبية ،مبا يف ذلك
فقدان للخاليا الع�صبية غري قابل للتعوي�ض.
والأطفال الر�ضع لأمهات نباتيات قد ي�صابون
بالأنيميا نتيجة لنق�ص فيتامني ب.12
أي�ضا
من امل�شكالت ال�شائعة بني النباتيني � ً
م�شكلة �ضعف العظام ،وذلك ب�سبب نق�ص
ال�سيانوكوباالمني نتيجة لقلة ن�سبة الكال�سيوم
وفيتامني د ،مما قد يرتتب عليه �ضعف منو
ن�سيج العظام ،وبالتايل يقلل من الكثافة
املعدنية للعظام .وهكذا ،يتعر�ض النباتيون
للك�سور العظمية ب�شكل �أكرب.
أي�ضا مو�ضوعات �أخرى حول
وهناك � ً
النباتية ال تتعلق بال�صحة .واحلقيقة ،فعندما
تقرر �أن ت�صبح نبات ًّيا ،تقرر �ضمن ًّيا
تطوعا
ً
منك افتقاد �أطعمة وخربات عديدة.
اخت�صارا ،ميكننا االتفاق على �أن هناك
ً
�شائعات متناق�ضة حول النباتية نتيجة
لقلة معرفتنا الدقيقة عن هذا النظام الغذائي
غري التقليدي .فال ي�ستطيع �أحدهم �أن يخربك
بب�ساطة �إن كانت النباتية هي اخليار الأف�ضل
لك �أم ال .وما عليك �إال �أن تقوم بواجبك يف
البحث وراء هذا النظام ،لتفهم كل ًّيا مميزاته
وعيوبه قبل �أن تقرر اتباعه.
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مما ال�شك فيه �أن الهدف الأ�سا�سي من
جميع العلوم التي اخرتعها الإن�سان ،ودر�سها،
و�ساهم يف تطورها ،هو خدمة الب�رشية
والإن�سانية كافة ،وال �سيما �إن كانت هذه العلوم
تهتم ب�صحة الإن�سان؛ مثل علم الطب وال�صيدلة
بفروعيهما .وقد �أ�سهم العلماء العرب فى
الع�رص الذهبي للح�ضارة الإ�سالمية يف هذا
ريا .فنقول �إن الطبيب
إ�سهاما كب ً
املجال � ً
الأندل�سي �أبا القا�سم الزهراوي (املتوفى
 427هـ 1037 /م)  -واملعرف لدى الغرب
با�سم  - Albucasisرائد الطب اجلراحي ،و�إنه
�أول طبيب جراح ي�ستخدم اخليوط اجلراحية
امل�ستخل�صة من �أمعاء القطط ب�شكل منهجي
علمي �سليم.
كما كان له الف�ضل يف اخرتاع وابتكار
الأدوات اجلراحية التي الزالت ت�ستخدم �إىل
وقتنا احلا�رض بنف�س ت�صاميمها تقري ًبا.
فقد ابتكر مالعق خف�ض اللِّ�سان ،و�أدوات
َخلع الأ�سنان ،ومنا�شري العظام ،وامل�شارط،
واملالقيط على اختالف �أنواعها ،هذا على
�سبيل املثال ال احل�رص؛ فقد فاق عددها
املئات .وقد و�صف كل �أداة منها و�صفًا دقيقًا،
كما �رشح كيفية ت�صنيعها وا�ستخداماتها.
ناهيك عن الأ�س�س والإجراءات ال�صارمة
التي و�ضعها الزهراوي لعلم اجلراحة ،والتي
جاءت يف كتابه "الت�رصيف ملن عجز عن
الت�أليف" .وقد جاء هذا الكتاب مق�س ًما �إىل
ثالثني با ًبا تناول فيها الزهراوي ثالثة
مو�ضوعات رئي�سية؛ هي :الأمرا�ض والت�رشيح،
والأدوية والعقاقري ،واجلراحة وفنونها .وقد
رجم هذا الكتاب �إىل ع َّدة لغات بداي ًة من القرن
ُت ِ
الثاين ع�رش امليالدي انتها ًء بالرتجمة الفرن�سية
فى القرن التا�سع ع�رش على يد امل�ست�رشق
الفرن�سي لو�سيان لوكلرك املتوفَّى �سنة 1893م.
واجلدير بالذكر �أن الزهراوي كان له ال�سبق
يف كيفية ت�صنيع �أقرا�ص الدواء وقوالبها ،بل
و�أفرد يف املقالة الثامنة والع�رشين من كتاب
الت�رصيف مقا ًال عن كيفية الطباعة على هذه

الأقر�ص ب�شكلٍ معكو�س كي تظهر على الدواء
ب�شكلٍ مقروء قبل ظهور مفهوم الطباعة
للأملاين جوتنربج املتوفَّى 1468م .ولأبي
القا�سم ابتكارات عديدة ال جمال حل�رصها يف
أي�ضا كلما ر�أيت "احلقنة"
هذا املقال .و�أدعوك � ً
�أن تتذكره؛ فهو من ابتكرها ،ومل يكن هذا
االخرتاع الذي ال غنى عنه �إىل يومنا احلايل
�إال نقطة يف حميط من علم هذا الرجل وف�ضله
على الب�رشية.
وكانت م�ؤلفاته هي املرجع الرئي�سي
لأطباء �أوروبا والعرب ملئات ال�سنني فى
حترم تدري�س
وقت كانت الكني�سة فى �أوروبا ِّ
اجلراحه فى مدار�س الطب ،وتعترب اجلراحني
من املارقني عن الدين؛ لأن املر�ض عقاب من
اهلل ال يجب تغريه .ومن هذا املنطلق� ،أ�صبح علم
الطب  -واجلراحة حتدي ًدا  -يدين �إىل احل�ضارة
العربية خال�صة ،مما دعا امل�ست�رشقة الأملانية
زيغريد هونكه للقول يف كتابها "�شم�س العرب
ت�سطع على الغرب"�" :إن هذا الفرع بالذات يدين
للعرب بتقدمه و�صعوده �إىل القمة ،و�إليهم
وحدهم يعود الف�ضل برفع هذا الفن العظيم
للم�ستوى الذي ي�ستحق ،وف�ضل بقائه".

أي�ضا هو �أول من و�صف جراحة
والزهراوي � ً
الق�سطرة وابتكر فكرتها و�أدواتها .وكان له
أي�ضا فى �أهمية ربط ال�رشايني خالل
الف�ضل � ً
العمليات اجلراحية لتجنب حدوث النزيف �أثناء
اجلراحة ،وغري هذا الكثري مما ُن�سب �إىل غريه
من �أطباء الغرب الالحقني عليه مبئات ال�سنني.
ولي�س الزهراوي وحده من كان له الن�صيب
الأكرب فيما خلفه من ٍ
تراث علمي .ولكن ،جند
أي�ضا �أن هناك من الأطباء امل�سلمني الذين
� ً
قدموا من الإ�سهامات ما هو لي�س بقليل .فنذكر
ابن �سينا (املتوفَّى �سنة 370هـ980 /م)
�صاحب كتاب "القانون" يف الطب الذي ظلت
ترجماته من املراجع العاملية يف الطب؛ حيث
تدر�س يف جامعات الغرب حتى �أوائل
كانت َّ
القرن التا�سع ع�رش امليالدي.
ونذكر �أي�ض ًا الطبيب ابن النفي�س  -رئي�س
�أطباء م�رص  -املتوفَّى �سنة (607هـ/
1213م)؛ مكت�شف الدورة الدموية ال�صغرى،
و�أحد �أهم رواد علم وظائف الأع�ضاء يف
الإن�سان ،والذي ظلت نظريته حول الدورة
الدموية ال�صغرى مرجع العلماء حتى اكت�شاف
الدورة الدموية الكربى.
وال ي�صح ختام هذا املقال بغري ذكر �أحد
�أعظم �أطباء الإن�سانية على الإطالق  -كما
ذكرت امل�ست�رشقة زجريد هونكة يف كتابها -
�أبو بكر الرازي املتوفَّى �سنة (311هـ923 /م)؛
�صاحب كتاب "احلاوي" يف الطب ،والذي ظل
أي�ضا قرابة الأربعة قرون يف الغرب،
يدر�س � ً
َّ
والذي جمع فيه كل املعارف الطبية منذ ع�رص
الإغريق حتى ع�رصه.
جاء كل هذا على �سبيل الإملاحات
والوم�ضات ملا قدمته احل�ضارة العربية
والإ�سالمية للإن�سانية يف الع�صور الذهبية لها.
وتوجد الع�رشات – بل املئات – من العلماء غري
ه�ؤالء فى جماالت علمية خمتلفة �ضاق املقام
لذكرهم� ،سنوردهم يف مقاالت قادمة �إن �شاء
املوىل عز وجل.

متاما ،ف�إن ذلك التمثيل
فعلى العك�س
ً
الرائع �شديد احلرية يك�شف النقاب عن امل�ستوى
الإبداعي املتقدم وحرية الفكر لدى الفنانني
امل�رصيني القدماء .فقد تعمدوا تغيري منظور
الر�ؤية لتمثيل ج�سم الإن�سان من �أف�ضل الزوايا
لكل جزء على حدة؛ الأمر الذي �أو�صل بالبحث
الد�ؤوب �إىل هذا امل�ستوىمن املثالية اجلمالية.
�إن قدرات الفنانني على ت�صوير اللوحات
املحاكية للواقع تثبته العديد من الأدلة
الأقل تقليدية املتمثلة يف الر�سومات الأولية
للأج�سام على الربديات والأحجار؛ حيث كان
يتدرب الفنانون .ويف تلك الر�سومات كان يعرب
الفنانون عن �أنف�سهم بحرية مظهرين قدراتهم
على ت�صوير ج�سم الإن�سان يف �صور مل تكن
مقبولة يف املعابد وامل�شاهد اجلنائزية.
أي�ضا ي�ستخدم الفن متثيل ج�سم الإن�سان
هنا � ً
يف خدمة ر�سالة ما يرغب الإن�سان يف تو�صيلها
لأقرانه :امللك عظيم؛ فهو �صاحب اجل�سم الأكرث
مثالية ،وهو �أ�ضخم من �أي �شخ�ص �آخر ،ويعي�ش
يف �صحبة الآلهة� .إنه الت�سويق يف �أحدث مفاهيمه!

بقلم :جمال ح�سني
مدير �إدارة املعار�ض واملقتنيات الفنية
مكتبة الإ�سكندرية

رم�سي�س الثاين منت�رصًا على �أعدائه ،جدارية من ممفي�س.

ر�س� ��م مبدئي باحلرب الأ�س� ��ود على قطعة من اخلزف من
حقبة الرمام�س� ��ة ،وميثل فتاة عارية تعم� ��ل �أمام فرن
خبي� ��ز؛ حيث تنحن� ��ي لتنفخ يف النار ،ويظهر نف�س� ��ها
عل� ��ى غري املعت� ��اد .وت�ش �ي�ر الكتابة باللغ� ��ة الهريية
الهريوغليفي� ��ة �أعلى الر�س� ��م �إىل �أن "ر�أ�س� ��ها يف اجتاه
احلج� ��رة" ،و�أنها "تنفخ يف الف� ��رن" .وهذه القطعة هي
مثال غري عادي على روح الدعابة الهادئة املوجودة يف
مثل تلك املو�ضوعات الب�سيطة على الأحجار املحفورة.

املراجع

http://blogs.getty.edu/iris/werner-herzog-jeanclottes-and-the-origins-of-art/
http://www.veteranstoday.com/wp-content/
uploads/2012/03/Ramses-II-relief-fromMemphis.jpg
dc355.4shared.com/doc/24urcIVV/preview.html
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ي�سعى الإن�سان منذ قدمي الزمان �إىل متثيل
نف�سه بطرقٍ �شتى؛ فيمكننا تتبع ظهور الإن�سان
يف الأعمال الفنية و�صو ًال �إىل جدران الكهوف
فيما قبل التاريخ .يف ذلك الوقت �أظهرت
الر�سوم الإن�سان يف م�شاهد ال�صيد؛ حيث
يالحق احليوانات الربية وينت�رص عليها .ويف
تلك الع�صور املبكرة من تطور الإن�سان مل يكن
الهدف من تلك الر�سوم الزينة بطبيعة احلال؛ بل
كانت تلك امل�شاهد التي تظهر فيها جمموعات
من الب�رش ،وهي حتيط بحيوان �ضخم غار�سة
�أ�سلحتها يف ج�سده ،تهدف �إىل حتفيز الإن�سان
على حتقيق هدفه املتمثل يف �صيد ذلك احليوان.
فبالن�سبة لهم كان ذلك الت�صوير ملا
يتمنونه ي�ساعدهم على حتويل تلك الرغبة
�إىل حقيقة؛ فكان من املعتقد �أن لذلك التمثيل
فعل ال�سحر على الأحداث على �أر�ض الواقع.
كما كان ت�صوير اجل�سم يف حد ذاته و�سيلة
للإن�سان للت�أكيد على وجوده �أثناء عمره
الق�صري؛ فكانت تلك طريقته يف �إعالن نف�سه

ووجوده للكون ،وهي حماولة �آملة يف مواجهة
يد القدر املاحية.
و�إرث احل�ضارة امل�رصية م�صدر ثري
لت�صوير الإن�سان؛ حيث يظهر الرجال والن�ساء
يف م�شاهد يومية متنوعة ،بينما ظهر الفراعنة،
وامللوك ،وامللكات يف م�شاهد انت�صارهم على
�أعدائهم� ،أو تقدميهم القرابني للآلهة� ،أو حتى
جمرد الوقوف �أو اجللو�س يف �شموخ تعب ًريا عن
�سلطانهم العظيم �شاخ�صني �إىل ما ال نهاية.
وقد متيز الأ�سلوب يف اللوحات واجلداريات
امل�رصي� ��ة القدمي� ��ة؛ حي� ��ث اخت� ��ار الفنان� ��ون
امل�رصي� ��ون القدم� ��اء متثيل اجلزء ال�س� ��فلي من
ج�س� ��م الإن�س� ��ان  -من اخل� �ص�ر �إىل القدم  -من
اجلانب ،بينما ر�س� ��موا اجلزء العلوي من اجل�سم
فيما عدا الر�أ�� ��س من الأم� ��ام؛ حيث �صور الوجه
أي�ض� ��ا من اجلانب بينما الع �ي�ن من الأمام .وقد
� ً
مت تف�س �ي�ر ذلك ب�سذاجة من قبل البع�ض ب�ضعف
�إمكانيات الت�صوير لدى الر�سامني القدماء ،وهو
اعتق� ��اد ممعن يف اخلط�أ.

�أعم� ��ال فنية حجرية يف ليليكلوف ،الر�أ�� ��س ال� �ش�رقية،
جن� ��وب �إفريقيا .مواكب من الب� �ش�ر يف م�ش� ��اهد رق�ص
تقليدية مرتبطة بحاالت وعي متغرية .اخلراف والكالب
ت�ش �ي�ر �إىل �أن الر�س� ��ومات عمره� ��ا �أقل م� ��ن �ألفي عام.
ت�صوي� ��ر :جانيت ديكون.
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بقلم :د .عمر فكري
رئي�س ق�سم القبة ال�سماوية
مركز القبة ال�سماوية العلمي ،مكتبة الإ�سكندرية
البدين ج ًّدا ،والق�صري ج ًّدا ،والطويل ج َّدا،
�أثاروا داخلك العديد من الت�سا�ؤالت حول كوكب
الأر�ض ،وتطور احلياة على �سطحه ،ومو�ضوع
احل�ضارة الإن�سانية؛ ذلك املو�ضوع الذي �أثاروا
ف�ضولك عنه لتبحث ،وتقر�أ ،وت�س�أل :كيف
تطورت تلك احل�ضارة وتغريت �صعو ًدا وهبوطً ا
عرب التاريخ؟
بعد �أن اختفوا من �أمامك وقتما ُفتِح باب
الغرفة – رغبة منهم عن عدم مقابلة �أحد
غريك – قمت متلهفًا تبحث عنهم بعد �إغالق
باب الغرفة مرة �أخرى ،تنظر �أ�سفل �رسيرك،
وداخل دوالب مالب�سك ،ووراء املكتب� ،أو خلف
ال�ستائر ،ولكن ،ال �أثر لهم .تعود لتكمل نومك
الذي ي�ستع�صي عليك ب�سبب ما جرى وما ر�أيت.
تت�ساءل؛ �أين ذهبوا؟ هل كنت �أهذي؟ هل
كان ذلك حل ًما؟ وفج�أة ،تنتابك رجفة �شديدة
بعد �أن تراهم ملت�صقني ب�سقف الغرفة بدون
عناء ،وبدون �أن تالم�س �أطرافهم ال�سقف ،وقد
تغري لونهم من الأخ�رض �إىل الربتقايل ،مما
يزيد من رهبتك .جتل�س راف ًعا ر�أ�سك �إليهم
حماو ًال النطق فال ت�ستطيع ،فهم من بد�أوا
احلديث؛ حيث بادر الطويل مبت�س ًما� :أه ًال �أيها
ال�صديق� .أال تريد �أن ت�صعد �إلينا؟
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ترد على �س�ؤاله ب�س�ؤال متجاه ًال طلبه
الغريب� :أين ذهبتم؟ وكيف تغري لونكم؟ يرد
الق�صري ج ًّدا ب�أ�سلوبه الفكاهي وك�أنه �إن�سان
�آيل :نحن مل نذهب �إىل �أي مكان ،ف�أنت هدفنا
وقد مت اختيارك ب�شكل ع�شوائي ،وال ميكننا
تركك قبل �إمتام مهمتنا .ينظر البدين ج ًّدا �إىل
�أ�صدقائه ،ويالحظ فع ًال تغري لونهم في�شري
�إليهم بعالمة غريبة بقدمه الي�رسى ،فيعودون
مرة �أخرى �إىل لونهم الأخ�رض .ولكنهم يظلون
معلقني بال�سقف فتكمِل ت�سا�ؤالتك :ما هذا الذي
حدث؟ كيف تقدرون على تغيري لونكم؟ وما
هي املهمة التي �أتيتم من �أجلها؟
يجيبك الطويل باهتمام :نحن نحب كوكبكم،
ونريد منكم �أن تعودوا �إىل ر�شدكم ،وت�سكنوا هذا
البيت الأزرق اجلميل ك�أفراد �رسب واحد �أو
معرت�ضا على هذا الت�شبيه:
قطيع واحد .تقاطعه
ً
مه ًال مهالً! نحن الب�رش �أرقى املخلوقات ،وال
يجوز �إطالق لفظة �رسب �أو قطيع على بني
معرت�ضا على اعرتا�ضك:
الب�رش .يتدخل البدين
ً
�أيها الإن�سان اجلميل ،نحن ال نق�صد الإهانة .بل
يق�صد �صديقي الت�شبيه ،وكيف �أن �سلوك بع�ض
الأ�رساب �أو القطعان �سلوك متوازن؛ فهي
تعي�ش بان�سجام مع الطبيعة ،وهذا الأ�سلوب مل
ي�ؤ ِّد �إىل  -كما ترى  -انقرا�ضكم .بل �إن �سلوك
بع�ضكم هو ما �أدى �إىل انقرا�ض كثري منهم.
يتدخل الق�صري ج ًّدا موج ًها كالمه �إىل
البدين :معك حق� .إذا متادى بنو الإن�سان على

ما هم عليه ،ف�إنهم حت ًما �سيواجهون م�صري
م�ستنكرا :كيف يت�سبب
االنقرا�ض .ت�س�أله
ً
الإن�سان يف انقرا�ض الإن�سان؟ و�أرجوكم هل
من املمكن �أن تهبطوا ،فقد ت�رسب الأمل �إىل
رقبتي ،و�أنتم مل جتيبوا بعد عن �س�ؤايل حول
كيفية تغيري لونكم.
يجيبك الطويل ج ًّدا :نحن خملوقات خا�صة،
ولدينا هذه اخلا�صية بجانب خ�صائ�ص �أخرى قد
تعتربها �أنت خارقة .ونحن نتمتع جمي ًعا ب�صحة
جيدة ،ومل يت�سلل �إىل كوكبنا الوهن وال�ضعف
كما حدث على كوكبك .ف�أنتم بنو الإن�سان -
ُ�سكان الكوكب الأزرق  -مل تتبعوا �أب�سط القواعد
للحفاظ على �صحتكم العامة و�صحة جن�سكم ،مل
حتافظوا على "�صحة الإن�سان".
ت�س�أل متهك ًما :كيف ذلك؟ فهناك �أ�سباب
خارجة عن �إرادة الإن�سان ت�ؤثر على "�صحة
الإن�سان" .فيلحق بك الطويل ج ًّدا مهدئًا �إياك
وخمففًا من حدة انفعالك :اهد�أ يا �صديقي،
نحن نتناق�ش و�أنت معك حق فيما يخ�ص
العوامل �أو الأ�سباب التي قد ت�ؤثر على ال�صحة.
بع�ضا منها؛ العوامل
ومن املمكن �أن نذكر لك ً
البيئية مث ًال �سوا ًء كانت طبيعية؛ مثل :احلالة
اجلغرافية ،واالرتفاع عن �سطح البحر .واحلالة
اجليولوجية؛ مثل :نوع الرتبة ،والتي حتدد نوع
غذائكم ،واملياه ،واملناخ ،والرطوبة ،وحركة
الرياح ،وهذه كلها من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل
بع�ض الأمرا�ض املو�سمية.

القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة
عر�ض النجوم
 45دقيقة
واحة يف الف�ضاء
 25دقيقة
جنوم الفراعنة
 35دقيقة
العجائب ال�سبع
 30دقيقة
حياة الأ�شجار
 33دقيقة
كالوكاهينا
 35دقيقة
�رس النيل
 45دقيقة
رحلة كونية
 35دقيقة

معلومات للزائر

•لالطالع على اجلدول اليومي ور�سوم
دخول عرو�ض القبة ال�سماوية ،يرجى
زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc
•يرجى مالحظة �أنه ،ولأ�سباب فنية،
حتتفظ القبة ال�سماوية بحق �إلغاء �أو تغيري
العرو�ض يف �أي وقت بدون �إخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر
مواعيد العمل

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
من � 10‚00إىل 15‚00

مواعيد اجلوالت

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:

14‚30 - 13‚30 - 12‚30 - 11‚30 - 10‚30
•تت�ضمن جميع تذاكر عرو�ض القبة
ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
•لغري جمهور القبة ال�سماوية ،تكون ر�سوم
دخول املتحف جنيهني.
•جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر
القبة ال�سماوية �أو تذاكر املتحف.

قريـ ـ ـ ًـبا
قاعة اال�ستك�شاف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�شاف
مواعيد العمل

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
من � 9‚30إىل 15‚30
ما عدا الثالثاء:
من � 9‚30إىل 12‚30
مواعيد اجلوالت
من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
14‚30 - 12‚30 - 11‚00 - 9‚30
ما عدا الثالثاء:
11‚00 - 9‚30
�أ�سعار الدخول
الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات

قاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف

لالطالع على قائمة العرو�ض املتاحة بقاعة
اال�ستماع واال�ستك�شاف ،يرجى زيارة موقعنا
الإلكرتوينwww.bibalex.org/psc:
للحجز ،برجاء االت�صال ب�إداري قاعة اال�ستك�شاف
قبل املوعد املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.

الأ�سعار

عرو�ض الفيديو ()DVD
الطلبة :جنيهان ،غري الطلبة 4 :جنيهات

عرو�ض ثالثية الأبعاد ()3D

الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات

عرو�ض رباعية الأبعاد ()4D

الطلبة 10 :جنيهات ،غري الطلبة 15 :جني ًها
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تنده�ش كما يف ال�سابق ويزيد اندها�شك
مع دوران الق�صري ج ًّدا حول نف�سه ب�شكل ر�أ�سي
في�صمت الطويل ج ًّدا ،ويعطي الكالم لهذا
البدين ،فتفهم �أن احلركة التي قام بها هي لغة
تن�س البيئة
تخاطب فيما بينهم .قال البدين :ال َ
البيولوجية ،والبيئة االجتماعية والثقافية؛
مثل :كثافة ال�سكان ،وتوزيعهم ،وم�ستوى
التعليم عندكم ،والذي ي�ؤثر على مقدار الوعي
ال�صحي ،وال�سلوك ال�صحي ،وانت�شار الأمرا�ض،
وطرق الوقاية منها ،والتعاون فيما بينكم
ملواجهتها .ترد وقد ن�سيت �أمر تغيري �ألوانهم،
رشا مثلك� :أنا فع ًال
وحتدثهم وك�أنك حتدث ب� ً
متاما معكم و"�صحة الإن�سان" تت�أثر
متفق
ً
كذلك مب�ستوى التغذية ،و�أ�سلوبها ،ونوعها.
ولكن  -مبنا�سبة التغذية  -هل �أنتم ت�أكلون
وت�رشبون مثلنا؟
يرد عليك البدين ج ًّدا� :أب ًدا ،نحن ال ن�أكل
ومازحا ،فقد
وال ن�رشب .فتجيبه منده�شً ا
ً
زالت عندك الرهبة من �أ�شكالهم :وطاملا �أنكم
ال ت�أكلون وال ت�رشبون؛ فلماذا �أنت بدين ج ًّدا
بهذا ال�شكل؟ وهذا الآخر الطويل ج ًّدا؛ ملاذا هو
نحيف هكذا؟ يجيبك الطويل :البدانة والنحافة
يف كوكبنا هناك؛ لي�ست لها عالقة بالتغذية؛
فنحن ن�ستطيع �أن نتبدل كما نريد يف �أ�شكالنا،
ونحن كما نتلون نت�شكل هل حتب �أن ترى؟
ينتابك اخلوف من عر�ضه هذا وتقول له :ال
داع ،ولكن من الأف�ضل �أن �أكمل كالمي الذي
ٍ
قد تكونون على علم به.
تتحدث مبا لديك من معلومات� :إن للتغذية
ريا كان �أم
�أهمية كبرية على �صحة الفرد كب ً
ريا .ولذلك فقد نال مو�ضوع التغذية عناية
�صغ ً
كربى من جانب املتخ�ص�صني على كوكبنا يف
ميدان التغذية وامل�سئولني عن �صحة الأطفال،
و"�صحة الإن�سان" ،وال�صحة العاملية ب�شكل
عام؛ حيث تبني لهم �أن �أغلب املجتمعات ال
تعرف املفهوم ال�صحيح للتغذية مما ي�ؤدي �إىل
ظهور �أجيال �ضعيفة تعاين من �أمرا�ض �سوء
التغذية؛ مثل :الك�ساح ،ولني العظام ،وت�سو�س
بري ،والق�رشة
الأ�سنان ،والإ�سقربوط ،وال ِّ
ربي ِّ
يف العني ،والأنيميا ،والهزال.
ولذلك فقد اجتهت اجلهود يف معظم الدول
املتقدمة من �أجل توفري اللحوم ،والطيور،
والألبان ،والبي�ض ،والأ�سماك ،واملحا�صيل
النباتية من فواكه ،وخ�رضوات ،والعمل على
تخفي�ض �أ�سعارها؛ لتكون يف متناول الفقراء،
وذلك لتجنب الإ�صابة بالأمرا�ض والنهو�ض
بامل�ستوى ال�صحي جلميع �أفراد املجتمع.
تتوقف عن كالمك فج�أة بعد �أن ر�أيتهم
ينظرون ناحية ال�شباك يف وقت واحد.
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�أو�صي باتباع روتني حميم
وحنون للنوم ثم و�ضع الطفل
يف ال�رسير وهو م�ستيقظ،
ويرتك الطفل -- -حتى لو بكى

�أو�صي ب�إبقاء �أطفالكم
بجانبكم طوال الوقت
�سواء يف �أح�ضانكم
�أو بو�ضعهم يف حاملة الأطفال،
وكذلك النوم بجوارهم
و�إطعامهم كلما بكوا
�أو طلبوا ذلك
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ر�سوم :حممد خمي�س

طالع مقال "نوم الأطفال :املع�ضلة الكربى"� ،صفحة 14

