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ُر يف إجراء هذا التَّحقيق، ويف زيارة مسَتعَمرِة  ٍة ونحن نفكَّ �U نزاُل منُذ مدَّ

الُجذام ومرضاها ومواطنيها لرَنى من ُقرْب حياَة أولئك البرش. لقد نبَذهم 
املجتمُع خوًفا من َنْقل العدوى من دون أن نلَتفَت إىل آالمهم وأحزانهم 
العلميَّ والطبِّيَّ قد  َم  التقدُّ أنَّ  ندرَك  أو  َر  نفكِّ أن  وضعفهم، ومن دون 
ي إىل اختالف الصورة عامَّ كانْت  ُيزيُل الكثرَي من هذه املخاوف، مامَّ يؤدِّ
يارة.  عليه قدمًيا. حاوَل بعُض األهل والزُّمالء إثناَءنا عن القيام بهذه الزِّ
فقد حاَولوا أن يدخلوا الرهبَة إىل نفوسنا ِبِذكرهم أمَر احتامالت إصابتنا 
بالعدوى ُمسَتشهدين بالحديث النبويِّ الرشيف: ’’فرَّ من املجذوم فرارك 
هًة لن نحتمَل رؤيتها.  دوا أنَّنا قد نرى وجوًها ُمَشوَّ من األسد‘‘. وقد أكَّ
هؤالء  مساعدة  من  الكثريين  متنُع  التي  هي  األسباب  هذه  أنَّ  ويبدو 
املرىض أو التَّفكري يف زيارتهم عىل الرُّغم مامَّ ُيعانوَنه من مآٍس وأحواٍل 
َدنا قد زال بعد أن َعِلْمنا من أطبَّاء املستشفى  إنسانيَّة صعبة. غري أنَّ تردُّ
أنَّ مريض الُجذام يصرُي ’’سلبيٍّا‘‘، أي غري ناقٍل للعدوى، بعد مرور شهٍر 
يه العالج. وهو عالٌج اكُتشَف يف الثامنينيَّات وأثبَت نجاعَته منذ  عىل تلقِّ
ي  التَّشخيص وقبل تلقِّ ذلك الحني. وعلمنا أيًضا أنَّ العدوى تنتقُل قبل 
سيِّئِة  أحواٍل  ويف  طويلة،  لَفرتاٍت  للمريض  الشديدة  باملخالَطة  العالج 
وطاقَم  األطبَّاَء  أنَّ  هو  ذلك  عىل  ليل  والدَّ م.  الدَّ أو  الرَّذاذ  عرب  التَّهوية، 
يَتعاَملون مع أولئك املرىض منذ سنواٍت دون أن  التَّمريض باملستشفى 

يتعرَّضوا للعدوى.

الُجذام  أنَّ  ُد  تؤكِّ التي  العامليَّة  ة  الصحَّ مة  منظَّ تقارير  عىل  َلْعنا  اطَّ كام 
واملتكرِّرة  الحميمة  باملخالَطات  ينتقُل  وأنَّه  العدوى،  ليس شديَد  مرٌض 
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فاء، وذلك  ُد التقاريُر أيًضا أنَّه مرٌض قابٌل للشِّ مع حاالٍت لَم ُتعالَج. وتؤكِّ
ٍ من ثالثة أدوية يقتُل العناَرص الناقلَة  ل إىل تركيِب دواٍء ُمحرضَّ بعَد التوصُّ
ناقًال  يصرُي  ال  بالجذام  املريَض  أنَّ  كذلك  التقارير  َدِت  أكَّ وقد  للَمرض. 
للعدوى بعَد أْخذه الجرعَة األوىل من العالج الذي يوِقُف انتقاَل املرض.١

كان ما سبَق تحقيًقا صحفيٍّا عن مرض الُجذام واملستعمرات التي يعيش 
فيها املصابون بهذا املرض. ولعلَّك لَتساَءُل، عزيزي القارئ، بالقول: ’’ما 
ْل َعيلَّ قليًال؛  مُة الغريبة؟ وما عالقتها بكتاٍب عن االلَم؟‘‘ متهَّ هذه املقدِّ
فهذا املرُض الخطرُي ينشأ، هو والكثرُي من مضاعفاته، لسَبٍب واحٍد بسيط: 

اختفاء األلَم!
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ى ُعصيَّاُت هانسن،  إنَّ الُجذاَم مرٌض معٍد تسبِّبه ميكروبات عصويَّة ُتسمَّ
أو ُعصيَّاُت الُجذام. وليَسْت كلُّ أنواع الُجذام ُمعديًة. وُتعدُّ الحاالُت التي 
يٍَّة كبريٍة من ُعصيَّاِت  يحتوي ِجلُد املريض أو إفرازاته املخاطيَّة فيها عىل كمِّ
الُجذام مصدرًا للعدوى، ويحتاُج انتقاُل العدوى من املريض إىل شخٍص 
ٍة طويلٍة َيبقى فيها الشخُص قريًبا من مصدر العدوى. وال  سليم إىل مدَّ
ما  أُصيَب شخٌص  فإذا  للعدوى.  يتعرَُّض  كلِّ شخٍص  الُجذاُم عىل  َيظهُر 
ا أن تتغلََّب  ُة احتامالٍت تبًعا ملقاومة الجسم: فإمَّ بامليكروب، فهناك عدَّ

(١)  تحقيٌق ورَد عىل صفحات صحيفة ’’األسبوع‘‘ القاهريَّة.
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ويف  امليكروب،  عىل  الجسم  مناعة 
املرض،  أعراُض  تظهُر  ال  الحالة  تلك 
ا أن تكوَن املقاومة ضعيفًة فتبدأ  وإمَّ
األعراُض يف الظهور بعد فرتِة حضانة 
خمس  عديدة-  سنواٍت  إىل  متتدُّ 
املرُض  ط. ويسَتمرُّ  املتوسِّ سنواٍت يف 
يف االنتشار فُيصيُب الجلَد واألعصاَب 
ُيسبُِّب  كام  الداخليَّة،  واألعضاَء 
وفقداَن  األطراف،  يف  هاٍت  َتشوُّ
َم  وتضخُّ والعقَم  واألنيميا  البرص 
ٍم  محطَّ بإنسان  وينتهي  الكبد، 
ميوت.  حتَّى  حالته  تتدهَوُر  ٍہ  مشوَّ
إذا كاَنْت درجُة مقاَومِة املريض  ا  أمَّ
ُز يف الجلد  طة، فإنَّ اإلصابَة ترتكَّ مَتوسِّ
األعصاب  بعض  إصابِة  جانب  إىل 

يف  العضالت  يف  جزيئٍّ  وَشَلٍل  اإلحساس،  فقدان  إىل  ي  يؤدِّ مامَّ  الطرفيَّة 
يها تلك األعصاب. املناطق التي ُتغذِّ

الُجذام  مرىض  عالج  يف  َص  تخصَّ الذي  براند،  بول  كتور  بالدُّ لقائه  عن 
أنَّ  واصًفا كيف  يانيس٢  فيليب  يكتُب  الهند،  العالَم، وال سيَّام يف  حول 

(2)  P. Yancey, Soul Survivor, How my Faith Survived the Church, (N.Y.: Doubleday, 
2001) p. 71 
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املشكلَة  إنَّ  حيث  األلَم؛  عن  مفهوَمه  َْت  غريَّ قد  الطبيب  بهذا  معرفَته 
َنْقل  املسؤولَة عن  األعصاَب  أنَّه يصيُب  الُجذام هي  املحوريََّة يف مرض 
إحساس األلَم، فال َيعوُد املريض يشعر باأللَم. أغَلُب مضاعفات املرض، 
هٍة وفقداٍن للبرص٣ واألصابع واألطراف، تنُتُج من غياب  من وجوٍه ُمَشوَّ
األلَم! فعندما ال يشعُر الناُس باأللَم، فإنَّهم يؤذوَن أجساَدهم من دون 
أن يدروا. فمثًال، َيحرقون أصابَعهم بالسجائر دون أن يشعروا، ويرَتدون 
ي إىل حصول ُقروٍح وتقيُّحاٍت يف القدم، وال َيدروَن بها  أحذيًة ضيِّقًة تؤدِّ

إالَّ بعَد أن َتِرضَب ’’الغنغرينة‘‘ األقداَم، وُيضَطرون إىل َبْرتها.

ُح الدكتور براند لفيليب يانيس بكلِّ ثقٍة قائًال: ’’إينِّ أشكُر الله  لذلك يرصِّ
َر يف عطيٍَّة إلهيٍَّة أعظم من عطيَّة  من أجل األلَم. فأنا ال أستطيُع أن أفكِّ
األلَم ميكُنني أن أعِطَيها ملرْضاَي من املصابني بالُجذام‘‘. ُثمَّ مىض يانيس 
يرسُد ما وَصَفه براند عن الكيفيَّة الدقيقة التي يحافُظ بها نظام ’’األلَم‘‘ 
اإلنساُن  لاَمَت  باأللَم،  األمعاُء  تشُعِر  لَم  لو  فمثًال،  اإلنسان.  عىل جسم 
املصاُب بالِتهاب الزائدة الدوديَّة من انفجارها من دون أن يشعَر باأللَم، 
وَالمتألْت معدُة املصاب بالُقرحة بالثُّقوب والتقرُّحات من دون أن يختَرب 
آالَم القرحة املريرة، التي تدفُعه إىل إجراء فحٍص عرب املنظار الكتشاف 
بألٍَم به  أنَذرتنا  إالَّ إذا  َنهتمُّ بأجسادنا  إنَّنا عادًة ما ال  الُقرحة وعالجها. 

العني.  قرنيَّة  من  باأللَم  اإلحساَس  تَنقُل  التي  الدقيقة  العصبيَّة  الخاليا  مِبَوت  الُجذام  ميكروُب  يتسبَُّب    (٣)

ة مرَّاٍت يف الدقيقة  ويدفُع ذلك اإلحساُس البسيط باأللَم، الناتُج عن الجفاف، جفوَن العني ألن تَرمَش تلقائيٍّا عدَّ

موع. إذا فقَدِت القرنيَّة اإلحساَس باأللَم، فإنَّها تجفُّ وتَتَقرَُّح، مامَّ يؤدِّي  الواحدة، وهي من ثَمَّ تبلُِّل القرنيََّة بالدُّ

إىل فقدان البَرص.
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تلفُت انتباهنا لاَِم يحُدُث فيها من رضٍر لَنطُلب االستشارة الطبِّيَّة والعالج. 
ٍس أو  َمن ذاك الذي يزوُر طبيَب األسنان دوريٍّا للَكْشف عن وجود َتَسوُّ
نخر؟ بل َمن ذا الذي يذهُب إىل طبيِب األسنان مبجرَّد أن يشعَر بألَم يف 
نات حني مينُعنا  أسنانه؟ ألَيَس املعتاد أنَّنا نَتجاَهُل األلَم أو َنَتناَوُل املسكِّ
ا يكوُن فاَت األوان وانَكَشَف عصُب الرضس،  األلَم من النوم؟ عندئٍذ رمبَّ

وصاَر َخلُعه هو الحلَّ األقرَب.

من  عرشاٍت  مع  صحفيًَّة  أحاديَث  أجَريُت  ’’لقد  قائًال:  يانيس  وُيضيُف 
إىل  ُث  أتحدَّ أنا  وها  األلَم،  من  يَتخلَّصوا  ألن  ٍة  شدَّ بكلِّ  يتوقون  الناس 
من  ماليني  ة  عدَّ تكلُِّف  علميَّة  لُبحوٍث  مشاريَع  بشأن  يتكلَّم  شخٍص 
الذين  أولئك  إىل  باألمل  اإلحساَس  ُيعيُد  نظاٍم  َخْلِق  ملحاولة  الدوالرات 

يفقدون أجساَدهم وحياَتهم بسبب فقدانهم لإلحساس باأللَم‘‘.

َزوجها،  عن  وتنفصَل  الزوجيَّة  منزل  َترتَك  أن  إحساُن  رْت  قرَّ فجأًة،   ...
وتسافَر إىل بلٍد بعيد. من َفرِْط األلَم والغضب، انتزَعْت من قلبها ُحبَّها 
السابع  عاَمه  أسبوع  بعَد  سُيتمُّ  الذي  املراهق  الشديَد ألوالدها، طارق 
ا صربي زوجها  ة شهور. أمَّ عرش، وأسامء التي بلَغِت الثالثَة عرشة منذ عدَّ
لْتها إىل  انفَجرَْت يف حياته وحوَّ اعقة، وكأنَّ قنبلًة  الخُرب كالصَّ فنزل عليه 
َجْت إحساُن بَصربي  أشالء. هل هاَنْت عليها عرشون سنًة من الِعرشة؟ تزوَّ
يف فجر شباِبها عندما مل َيُكْن عمرُها قد تجاوَز عمر ابنها طارق اآلن. لقد 
العرشين.  السابعَة عرشة، فيام كان هو يف  تزوَّجا عندما كانت هي يف 
أوََّل رجٍل تعرُفه إحسان، وكان فارَس أحالمها وصديَقها  كان صربي هو 
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وبطَلها وعشيَقها. وعىل الرُّغم من اعرتاض أرسَتيهام عىل الزَّواج، فإنَّهام 
وقفا أماَم األرسَتني، وصمدا وحاربا حتَّى تكلَّلْت جهوُدهام بالزواج الذي 
ة مبارشًة، بينام كان صربي يف  َتمَّ بعد ُحصول إحسان عىل الثانويَّة العامَّ
التِّجارة. عندما طلَب صربي من إحسان أالَّ تلتِحَق  الثالثة بكلِّيَّة  السنة 
غ له، وافَقْت عىل الفور حتَّى إنَّها لَم ُتعِط نفَسها فرصًة  بالجامعة وتتفرَّ
را اإلنجاب َفُرزِقا ابًنا هو بكرهام  للتَّفكري. وبعد سنَتني من ’’العسل‘‘، قرَّ
َر أن يرتَك وظيفَة  ’’طارق‘‘. بدأ صربي عمًال لالسترياد والتَّصدير بعد أن قرَّ
البنك التي ساَعَدہ أبوه أن يشَغَلها. ولَم مَتِض إالَّ سنواٌت قليلة حتَّى نجَح 
عمُله نجاًحا كبريًا، وراح صربي يعرُف معنى الرثاء. وصار يقيض بالتَّدريج 
أوقاًتا طويلًة يف املكتب، وبدأ يتعرَُّف إىل نساٍء كثريات، وُيقيم عالقاٍت 
وعندما  ذلك.  تعرُف  إحساُن  كاَنْت   . منهنَّ بالعديد  وجنسيًَّة  عاطفيًَّة 
ب  تم واإلهانِة والرضَّ كانت ُتواِجُهه، كان ينكُر ويثوُر وَيعتدي عليها بالشَّ
أحياًنا. ويف إحدى املرَّات، كاَنْت إحسان حبىل بأسامء، وكاَدْت أن تجهَضها 
ْق إحساُن التغيرَي الرَّهيب الذي حَدَث لَصربي.  بسبب رضبه لها. لَم ُتصدِّ
غري أنَّها قاَوَمْت واحتمَلِت الحياَة معه؛ ألنَّها لَم تعرِْف ما الذي كان عليها 
فْعُله سوى أن تحتمل. وما زاد األمَر سوًءا هو أنَّها لَم تسَتطْع أن تشكَو 
اللَّيايل،  إحدى  ويف  البداية.  منذ  لَِصربي  الرافض  َموقِفهم  بسبب  ألهلها 
ة أيَّام عند  فاَض بها الَكيل عندما عادت إىل املنزل فجأًة بعد قضائها عدَّ

أختها إْثَر مشاجرة، لَتجَد صربي يف الفراش مع سكرتريته الجديدة.

ل  وُيعدِّ يتوُب  وجعلْته  صربي  أفاَقْت  التي  اللَّطمَة  إحسان  رحيُل  كان 
مساره يف الحياة. غري أنَّ إحسان لَم تغِفْر له. حاوَل صربي أن يستعطَفها 
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صربي  وبلَغ  طويلة،  سنواٌت  ومرَّْت  تسَتِجْب.  فَلم  لديها،  غاٍل  بكلٍّ 
الخامسَة والخمسني وهو ينتظر عودَة إحسان. لقد ترَك كلَّ النساء اللَّوايت 
ُته، حتَّى إنَّه أغَلَق مكتَبه وأنَفَق كلَّ َثرَوته وظلَّ  ، وتدهَورَْت صحَّ َعرفُهنَّ
ينتظُر أن تغفَر له إحسان، ولكن دون جدوى. فإحسان لَم تغفَر له، ومل 
الت طارق أو أسامء. لَم  َتُعْد من البلد البعيد، ولَم تستِجْب حتَّى لَتوسُّ
ت بها من أجل  رَْت أن تدُخَل الجامعة التي ضحَّ ا قرَّ تتزَّوْج إحسان، إمنَّ
يف  والنجاح  للُمثابرة  ًة  قوَّ وألَمها  من غضبها  تستِمدُّ  كاَنْت  وقد  صربي. 
بلد غريبٍّ ال يعرتُف إالَّ بالِجدِّ والعرق. استمرَّْت يف مسريتها حتَّى صارْت 
أغلقْته  فقد  قلُبها،  ا  أمَّ الجامعات.  أرقى  واحدٍة من  أستاذًة جامعيًَّة يف 
لة التي  متاًما، ولَم تسمْح له أن َيرِقَّ أليٍّ من الخطابات املسَتجِدية املَتوسِّ

كان يرسُلها صربي. حتَّى إنَّها لَم تحُرض زفاَف طارق  وال خطوبَة أسامء.

الفحوص  أثناء إجرائه بعض  اكَتَشَف عادل، يف  ...يف األربعني من عمره 
الطبِّيَّة، إصابَته بفريوٍس خطرٍي يف الكبد. كان عادل قد تعاىف من إدمان 
تزوَّج شابًَّة جميلًة  أكرث من خمس عرشة سنة، وكان قد  الهريوين منذ 
ة شهور من الصدمة، بدأ  مَتديِّنة، وأنجَب منها طفَلني جميَلني. بعد عدَّ
عادل يَتقبَُّل حقيقَة هذه اإلصابة املزمنة، وراح يخضع للعالج الذي ُيعطى 
عىل شكِل ُحَقٍن كاَنْت ُترِهُق جسَدہ وجيَبه مًعا، وهو الذي مل َيكْد ُيعيُد 
رَها إدماٌن عىل الهريوين استمرَّ لَعْرش سنواٍت كاملة  بناَء حياته التي دمَّ
ة سنواٍت من العالج، اكَتَشَف عادل  أَحرََق فيها األخَرض واليابس. وبعد عدَّ
آالًما ُمربِّحًة يف الحوض. وعندما أجرى صورًا إشعاعيًَّة وفحوصاٍت مختلفًة، 
اكَتَشَف إصابَة عظامه ِبُبؤٍر رسطانيٍَّة ثانويَّة. اقرتََح األطبَّاء برسعٍة إجراَء 
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رَْسٍم للَكِبد باملوجات فوق الصوتيَّة، فاكَتَشفوا ورًما رسطانيٍّا كبريًا يف الَكبد 
بدأ يف إرسال رُُسِله إىل  أماكَن كثريٍة يف الجسم، ومنها عظاُم الحوض. لَم 
مَتِض أيَّاٌم قليلة حتَّى انهارَْت وظائُف الَكبد، وصاَر عادل يف حاجٍة عاجلٍة 
إىل عمليَّة َزْرع َكبد. بعد البحث املضني عن ُمَتربِّع، اسَتطاَعْت أرسُة عادل 
ة آالف من الُجَنيهات من األهل واألصدقاء. ومن خالل أحد  أن تجَمَع عدَّ
إىل سامي، وهو شابٌّ  تعرَّفوا  إليها،  ينتمون  التي  املحافظة  املعارف يف 
َ والده يف ريعاِن الشباب  ريفيٌّ يبلُغ من العمر خمسًة وعرشين عاًما، ُتويفِّ
إْثَر حادِث َسري وهو َيعُرب الطريَق الزِّراعّي. لقد كان األُب قبل الحادث 
كانوا  الذين  املقاولني  ألحد  َنْقٍل  بسيَّارة  اللَّحاق  من  َن  ليتمكَّ ُمِرسًعا 
حني للعمل يف مزرعة أحِد أثرياء املنطقة. لهذا السبب، لَم  يجمعون الفالَّ
َج  ُيكِمْل سامي تعليَمه، ولَم يسَتطْع أن يحُصَل عىل عمٍل يْكفي ليك يتزوَّ
، اقرتََح عليه أحُدهم أن يتربََّع بجزٍء من كبده لَيحُصَل  ويبدأ حياته. من َثمَّ

واجن. ة آالٍف من الجنيهات يبدأ بها مرشوًعا لَرتبية الدَّ عىل عدَّ

... يف السنوات األوىل من االعتداء الجنّيس، أذُكُر أنَّ أخي بعَد أن ينتهَي 
ة  م ويغسُل جسمي. غري أنَّه بعَد عدَّ من كلِّ يشء، كان يأخُذين إىل الحامَّ
ا أنا فأذُكُر أينِّ  مرَّات، بدأ  يُرتُكني ويذهُب لُيكمَل َيوَمه بشكٍل عادّي. أمَّ
كنت أحياًنا أبقى عىل َوضعي الذي تركني فيه من دون أن أتحرَّك، ُثمَّ 
باملاء  لَغْسل جسمي  م  الحامَّ إىل  هاب  الذَّ من  ساعات  ة  عدَّ بعد  ُن  أمتكَّ
أحتقُر نفيس وأشمئزُّ  كنُت  نظيفة.  بأينِّ  أشُعْر قطُّ  لَم  لكنِّي  والصابون؛ 
من جسدي مع أينِّ أعرُف ِبَعقيل أينِّ اغَتسْلُت ولَم َيبَق أيُّ يشء. يف بعض 
جة  املرَّات ليك أهرَب منه، كْنُت أذَهُب وأختبُئ لساعاٍت طويلة خلَف ثالَّ
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ألينِّ  أعرُِفها؛  ال  ٍة  ملدَّ والحائط  جة  الثالَّ بني  نفيس  أحُرص  وكْنُت  املطبخ، 
أصًال كنُت صغريًة وال أعرف قراءَة الوقت. أذُكُر أينِّ بطبيعتي الطفوليَّة 
يف البيت، كنُت أظلُّ دامئًا صامتة، ونادرًا ما كنُت أتكلَّم مع أحد. مل أُكْن 
ُث سوى إىل ألعايب. كان عندي دبٌّ أخُرض اللون كنُت دامئًا أحيك  أتحدَّ
ُر جيًِّدا أينِّ ملَّا كنُت أخاف،  معه. ال أذُكُر ماذا كنت أقول له؛ لكنِّي أتذكَّ
ا وديع، أخي، فَلم يكن يذهب إىل املدرسة، وهو  ة. أمَّ كنُت أحَتِضُنه بشدَّ
لَم يعَمْل حتَّى عندما َكُرب، وكانوا يقولون إنَّه مريٌض بالشيزوفرنيا. وأذُكُر 
كان  عندما  معديّن،  إبزيٍم  ذي  بحزاٍم  شديد  ِبعنٍف  يِرضُبه  كان  أيب  أنَّ 

يكَتشُف ما يفعُله يب.
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تحمُله  الذي  اإلحساُس  ذلك  األوَُّل هو  املعنى  معَنَيني.  األلَم  لكلمِة  إنَّ 
الشعور.  ذاك  َحْمل  يف  صًة  مَتخصِّ نهاياٍت  تحوي  التي  األعصاب  بعُض 
أنواع  من  َنوع  وجود  إىل  اإلنسان  َتنبيُه  هو  الشعور  هذا  من  والهدُف 
لالبتعاد  شيًئا، وبرسعة،  يفعَل  أن  عليه  فَيجُب  له،  يتعرَُّض  الذي  األذى 
عن هذا األذى؛ حتَّى ال تحُدَث إصابٌة للجسد. لكنَّ هناك نوًعا آخَر من 
َيه املعاناَة أو الضيَق أو األحواَل الصعبة.  األلَم وهو الذي ميكُن أن نسمِّ
قد يكوُن هذا النوُع من األلَم هو ما ُيعاين منه أبطاُل ِقَصصنا السابقة، 

واملالينُي من البرش الذين يعيشون يف هذا العالَم.

هاِتهم  وأمَّ آبائهم  من  ذنب-  بال  الذين  األبناء-  فُيحرَم  الزيجاُت،  ُم  تتهدَّ
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باملوت، أو أنَّهم ُيحرمون منهم وهم عىل َقيد الحياة بسبب العنف والقسوة  
َكَنف  يف  الَعيش  من  فجأًة  ينتقلون  أطفاًال  ونرى  املحارِم.  وزىن  والطالق 
األرسة السعيدة، إىل الحياة يف مالجِئ األيتام حيُث يتجرَّعون هناك يوميٍّا ُمرَّ 
لم  اإلهانة واالنتهاك. فيام ُينفى آخرون من أوطانهم، ويتعرَُّض آخرون للظُّ
واالستبعاد واالحتقار والَعزْل والَوْصم بسَبِب ما ليس لهم ذنٌب فيه. وهناك 
أيًضا َمن ُحرِموا نعمَة اإلنجاب، وُصحبة األحباب، ورَفاِهَيَة الُحُلم باملستقبل 
ة،  يف ظلِّ َضْغط الفقر والحرمان. وهناك آخرون ُيحرَمون فجأًة نعمَة الصحَّ
بأزواٍج  أيًضا  مُتيت. ونسمُع  ُتشَفى وال  ُمزمنٍة ال  ويعيشون أرسى ألمراٍض 
هذه  انتصاف  قبل  أعامرهم  ورشيكات  رشكاء  يدِفنون  ن  ممَّ وَزوجاٍت 
هات أبناَءهم وبناَتهم يف عمر الزهور. وتصُلنا  األعامر، فيام يدفن آباٌء وأمَّ
هاٍت ُيربني أطفاًال قد ُولِدوا باملرض أو اإلعاقة، وأُخَرياٍت يتسلَّمَن  أخباُر أمَّ
قطعَة حديٍد عليها أحد األسامء، هي كلُّ ما َبقَي من فلذاِت أكبادهنَّ الذين 
اسُتشِهدوا يف أرض معارَك انَدلََعْت بسبب نزوِة قائٍد أو شهوِة زعيم. وهناك 
خرة. وهناك  َمن اغُتِصَبْت حقوقهم ويعَملون بأجوٍر ال َتزيد كثريًا عن السُّ
املوت  الذين خيَّم شبُح  هاُت  واألمَّ واآلباء  واُملغَتَصباُت جنسيٍّا،  اُملغَتَصبون 
عىل بيوتهم فجأًة بسبب ورم خبيث رسيع االنتشار، وهناك أناٌس ُيفتِّشون 
عن املوت ويحفرون عنه هرًبا من ألَم االكتئاب. ونتعرَّف إىل أفراٍد يعانون 
من مخاوف َتفِتك بأذهانهم، وإذ بهم، تحت ضغط املرض العقّيل، يعيشون 
ًة وكأنَّهم تركوا الحياة التي نعرُفها. كلُّ هؤالء يختربون آالًما ال  عوالَِم خاصَّ
ُنها املورفينات، وال ُتعالُِجها العمليَّات الجراحيَّة. ولعلَّ هذا النوَع هو  تسكِّ

األهمُّ عندما نحاِوُل أن نتكلَّم بشأن األلَم.
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بسَبِب  العالَم  املوجود يف هذا  األلَم  األكُرب من  الجانُب  يكوَن  أن  يكاُد 
ا أن يكوَن اإلنساُن هو املَتسبَِّب يف األلَم الذي  البرش. وأقصُد بالبرش إمَّ
ا أن يكوَن أشخاٌص آخرون هم املسؤولني عن األلَم، أو قد  يحُدُث له، وإمَّ
يكون سبُب األلَم نظاًما إنسانيٍّا فاسًدا ال نستطيع تحديَد هِويَّة املسؤول 
ٍر متسبًِّبا يف  عنه شخصيٍّا. إذا رشَب أحٌد خمرًا، مثًال، ُثمَّ قاَد سيَّارَته بتهوُّ
لل، فإنَّه َيسُهُل علينا أن نقوَل إنَّه هو الذي تسبََّب يف  حادٍث أصاَبه بالشَّ
األلَم الذي يعانيه. وإذا  َرِكَب شخٌص حافلًة يقوُدها سائٌق ُيغالُِبه النُّعاس 
ة أيَّام، ووقع له حادٌث أفقده أغىل َمن لديه يف الحياة،  ألنَّه لَم يَنْم لَعدَّ
َه أصابَع االتِّهام إىل السائق وَمن سمَح  فإنَّه مُيكننا عندئٍذ بسهولٍة أن نَوجِّ
له بالقيادة وهو عىل هذه الحال. لكْن، يف أحيان كثرية، ال يكوُن األلَُم 
كثرٌي  فمثًال،  متاًما.  حرَّة  إراديٍَّة  الختياراٍت  نتيجًة  البُرش  منه  ُيعاين  الذي 
فهناك  ليَسْت حرًَّة متاًما.  اختياراٍت حرًَّة، هي  من سلوكيَّاتنا، مع كوِنها 
(من خالل  وراثيٍّا  منها  كبرٌي  ُد جزٌء  ُيحدَّ التي  طبائعنا  تأثرياٌت من  دامئًا 
ُد بيئيٍّا (من خالل التنشئة والتعلُّم من الجيل السابق).  الجينات)٤، أو ُيحدَّ
كام أنَّنا، يف أغلب الحاالت، عندما نحاِوُل أن َنَضَع اللَّوَم لخطإٍ أو ألٍَم ما 
عىل أحد األشخاص، فإنَّنا َنِجُد أنَّ كلَّ جاٍن هو، من ناحيٍة أخرى، ضحيٌَّة 
لجاٍن آخر. وليس الجاين اآلخر سوى َضحيٍَّة ملرٍض أو ُظْلٍم ما. إنَّ الذي 

لَْت عَرب أجياٍل عديدة  (٤)  حتَّى الجيناُت لَها خلفيٌَّة بيئيٌَّة. فهي ناتجٌة عن بيئاٍت وسلوكيَّاٍت متكرِّرة؛ لكنَّها تأصَّ

حتَّى إنَّها صارَْت تُورَُّث عىل نحٍو تلقايئٍّ يف الخليَّة. فيُمِكُننا أن نقوَل إنَّ جيناِت اليوم هي وليدُة بيئِة األجداد يف 

املايض السحيق. 
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لالعتداء يف  تعرََّض هو  قد  يكوُن  ما  غالًبا  األطفال،  يعَتدي جنسيٍّا عىل 
آخر.  نوٍع  من  اعتداٌء  هو  ا  فرمبَّ جنسيٍّا،  اعتداًء  َيُكِن  لَم  وإْن  طفولته. 
ِقَبل والَديه. وليست  ُمهَمًال من  ُيهِمُل أوالَدہ، فهو غالًبا ما كان  والذي 
هذه سوى أمثلٍة قليلة من بني أخرى ال حرص لها. وهكذا كلَّام أمعنَّا يف 
النَّظر والتَّفكري، فَسَنجُد أنَّها شبكٌة متداِخلُة الخيوط، ومنظومٌة إنسانيٌَّة 

متشاِبكة من ضحايا وُجناة يتألَّمون ويؤلِّمون بعُضهم بعًضا.

bÝU� ÏrÓ�UŽË WŁ ]uK� ÏW¾OÐ

ثة.  من أسباب األلَم، التي كثريًا ما ال نتنَّبُه إليها، أنَّنا نعيُش يف بيئٍة ملوَّ
وزاَد  اإلنسان،  ُم  تقدُّ زاَد  وكلَّام 
والتكنولوجيُّ  الصناعيُّ  نشاُطه 
ث  تعقيًدا، زاَدْت أيًضا ِنَسُب التلوُّ
أكرَث  اإلنساُن  صاَر  لقد  وأنواعه. 
خطورة  من  الحدِّ  عىل  قدرًة 
وتحجيمها،  والفريوسات  البكرتيا 
األوىل  األسباَب  كاَنِت  التي  وهي 
لذا  املايض.  يف  واألمراض  لأللَم 
عرشات  تحصُد  األوبئُة  تُعِد  لَم 
ومئات اآلالف كام كان يف العصور 

أخرى  ثاٍت  ملوِّ ظهوُر  هو  نفسه،  الوقت  يف  ما حصَل،  أنَّ  غري  القدمية. 
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نزيَد  ليك  نستخدُمها  ِرصْنا  التي  املختلفة،  واملبيدات  الكيامويَّات  مثل 
انيَّة  املحاصيل وفرًة إلشباع الطلب املتزايد عىل الغذاء بفعل الزيادة السكَّ
باملصابني  املستشفيات  امتألِت  فَقِد  اآلخر،  الجانب  وعىل  املَتسارِعة. 
فتحْت  كام  الكبدّي.  (التليُّف)  ع  والتشمُّ  ، الكلويِّ الفشل  مثل  بأمراٍض 
أيًضا اإلشعاعاُت املختلفة وثقُب طبقة األوزون الباَب عىل مرصاَعيه أماَم 
باب،  آالٍم وأمراٍض جديدٍة مثل األورام الرسطانيَّة التي صارْت ُتصيُب الشَّ

بل حتَّى األطفال أيًضا.

وإذا كان العالَُم قد أغَلَق- ولو جزئيٍّا- ملفَّ الحروب العامليَّة واإلبادات 
ونفسه.  اإلنسان  بني  جديدة  داخليٌَّة  حروٌب  انفَتَحْت  فَقِد  الجامعيَّة، 
الِت اإلدمان  وَتظهر عالمات هذه الحروب من خالل التَّزاُيِد الرهيب ملعدَّ
العامليَّة،  ة  الصحَّ ُة  أجرَْتها منظمَّ النفسيَّة. ففي دراسٍة حديثة  واألمراض 
يٌَّة عامليَّة تقُع يف املنزلة الرابعة بني جميع  ُوجَد أنَّ االكتئاَب هو أزمٌة صحِّ
تفرُِضها،  التي  واالجتامعيَّة  االقتصاديَّة  التكاليُف  حيُث  من  األمراض 
رًا يف حياة البرش عموًما. فنحو ١٥-٢٠٪  ناهيك بأنَّ لالكتئاب تأثريًا مدمِّ
ن يعانون من االكتئاب ُيقِدموَن عىل االنتحار. كام أنَّ االكتئاَب يرتِبُط  ممَّ
بسلوكيَّاٍت شديدِة الخطورة تتَّسُم باملجازَفة، كَتعاطي الكحول، وإدمان 
ي إىل انتشار أمراٍض  رات، ومامرسة الجنس دون وقاية؛ مامَّ قد يؤدِّ املخدِّ
ة  مِة الصحَّ خطريٍة أخرى مثل اإليدز.٥ ويف دراسٍة أخرى تابعٍة أيًضا ملنظَّ

(5)  Ronald C. Kessler The Epidemiology of Major Depressive Disorder. In the  Jour-
nal of American Medical Association  JAMA  2003; 289: 3095-3105
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التي  األسباب  ترتيب  يف  الثاين  السبُب  هو  االكتئاَب  أنَّ  ُوجَد  العامليَّة، 
العالَم  يف  لإلعاقة  األوَّل  والسبُب  النامية،  البلدان  يف  اإلعاقة  إىل  ي  تؤدِّ
ول العربيَّة، ال سيَّام مرص،  ا عن الدراساِت التي أُجِرَيْت يف الدُّ أجَمع! أمَّ
فقد أشارَْت أحدُث الدراساِت إىل أنَّ نسبَة االكتئاب يف مرص ترتاوح ما بني 
َح الدكتور أحمد عكاشة، يف إحدى  ١١-١٩٪ من تعداد السكان.٦ وقد رصَّ
العالَم العريبِّ  املقاالت، بأنَّ يف مرص ٦ ماليني مكتئٍب، ويصُل العدُد يف 

إىل ٢٥ مليوًنا.٧

وعندما نِقُف أماَم هذه الصورة الكربى وال َنِجُد مسؤوًال مباًرشا عن األلَم؛ 
َنتَجاَوُز هذه  ما  كثريًا  فإنَّنا  لأللَم،  برشيٌَّة  أسباٌب  توَجُد  عندما  حتَّى  أو 
عىل  أو  الله،  نلوُم  وهناك  الروحّي.  العالَم  إىل  ونقِفُز  املبارشة  األسباَب 
م يف الَكون كلِّه، ونطرُح  أقلِّ تقدير، ُنعاِتُبه ِبَوصفه الخالَق القادَر املتحكِّ
بحدوث  يسمَح  أن  ُمِحبٍّ  إللٍه  ميكُن  ’’كيف  الجديد:  القديَم  السؤاَل 
العالَم  منظوِر  من  األلََم  سَنَتناَوُل  القادم  الفصل  يف  فإنَّنا  لذا،  هذا؟‘‘ 

الروحيِّ محاِولني االقرتاَب، ولو قليًال، من هذه التَّساؤالت.

(6)  (A. Okasha, Focus on Psychiatry in Egypt. In British Journal of Psychiatry 
(2004))

(7)  A. Okasha, Al-Ahram Weekly 1998


